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ผลของการเสริม Mortierellaalpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-
6) ในโรติเฟอร์(Brachionusrotundiformis) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การ

เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ 
Epinephelusfuscoguttatus (Forsskal, 1775) วัยอ่อน 

 

มนทกานติ ท้ามต้ิน๑* อาคม สิงหบุญ๒ชัชวาลี ชัยศรี๑ ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์๒ 
 

๑สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบ่ี 

 
บทคัดย่อ 

 
ศึกษาผลของการเสริมคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ด้วยMortierellaalpina เพ่ือเป็นแหล่งของ

กรดไขมัน ARA ในการอนุบาลลูกปลากะรังเสือ (Epinephelusfuscoguttatus) วัยอ่อนต่อพัฒนาการ การ
เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ความทนทานต่อความเครียดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มและพยาธิ
สภาพของลูกปลา มี 2 การทดลองย่อย แต่ละการทดลองประกอบด้วย 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 
ซ้ํา การทดลองที่ 1 ศึกษาการเสริมโรติเฟอร์ด้วย M. alpinaดังน้ี ชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 โรติเฟอร์ไม่
เสริม M. alpina, โรติเฟอร์เสริมด้วย M. alpina10 มก./ล.และ 30 มก./ล.ตามลําดับ การทดลองที่ 2 ศึกษา
การเสริมโรติเฟอร์ด้วยM. alpinaร่วมกับ Schizochytrium sp. ดังน้ี ชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 โรติเฟอร์
ไม่เสริม Schizochytriumsp. และ M. alpina, โรติเฟอร์  เสริมด้วย Schizochytriumsp.100 มก./ล. ร่วมกับ 
M. alpina10 มก./ล. และโรติเฟอร์ เสริมด้วย Schizochytrium sp.100 มก./ล. ร่วมกับ M. alpina30 มก./
ล. ตามลําดับ อัตราความหนาแน่น 2000 ตัวต่อถัง ให้อาหารวันละ 1 มื้อเป็นเวลา 15 วัน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองที่ 1 ลูกปลากะรังเสือทั้ง 3 ชุดการทดลองมีความยาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และมีค่าเท่ากับ 
4.64, 4.45 และ 4.58 มม. ตามลําดับ แต่มีอัตรารอดตายแตกต่างกัน (p<0.05) โดยลูกปลาชุดการทดลองที่ 1 
มีอัตรารอดตายมากที่สุด (8.65%) รองลงมาเป็นลูกปลาชุดการทดลองที่ 2 (8.38%) ส่วนลูกปลาชุดการทดลอง
ที่ 3 มีอัตรารอดตาย (6.9%) ตํ่ากว่าชุดการทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ผลการทดลองที่ 2 พบว่า
ความยาวของลูกปลาทั้ง 3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีนํ้าหนัก พัฒนาการ 
อัตรารอดตายและความทนทานต่อความเครียดแตกต่างกัน (p<0.05) โดยนํ้าหนักของลูกปลาชุดการทดลองที่ 
1-3 มีค่า 1.91, 3.00 และ 3.96 มก. ตามลําดับ ลูกปลาชุดการทดลองที่ 3 มีนํ้าหนักตัวมากที่สุด รองลงมาเป็น
ลูกปลาชุดการทดลองที่ 2 ส่วนลูกปลาชุดการทดลองที่ 1 มีนํ้าหนักตัวน้อยที่สุด (p<0.05) อัตรารอดตายของ
ลูกปลากะรังเสือทั้ง 3 ชุดการทดลองเท่ากับ 8.3, 25.4 และ 7.5% ตามลําดับลูกปลาในชุดการทดลองที่ 2 มี
อัตรารอดตายดีที่สุด(p<0.05) ผลดัชนีการตายสะสม (Cumulative Mortality Index; CMI) จากการทดสอบ
ความเครียดโดยการเปลี่ยนแปลงความเค็มฉับพลันพบว่าลูกปลาชุดการทดลองที่ 1 มีค่า CMI มากที่สุด 
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(877%) ส่วนลูกปลาชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีค่า CMI ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และมีค่าเท่ากับ 730 และ 
765% ตามลําดับ ผลวิเคราะห์องค์ประกอบกรดไขมันในลูกปลามีกรดไขมันหลัก 16:0, 16:1n-7, 18:0, 
18:1n-9 และกรดไขมัน ARA ในลูกปลาชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 4.93, 4.18 และ 4.25% 
ตามลําดับ สัดส่วน EPA/ARA มีค่าเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สัดส่วน n-3/n-6 และ DHA/EPA มีค่าลดลงและลูกปลา
กะรังเสือที่ได้รับการทดสอบความเครียดโดยความเค็มที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันเป็น 60 ส่วนในพันทั้ง 3 ชุดการ
ทดลองมีสภาพของเหงือกผิดปรกติและแตกต่างจากชุดควบคุม 

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าลูกปลากะรังเสือในช่วงอายุ 15 วันแรก มีความต้องการ
กรดไขมัน ARA ร่วมกันกับกรดไขมัน DHA การเสริม M. alpinaในโรติเฟอร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต และอัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสือ การเสริมร่วมกันกับ Schizochytriumsp.ที่ระดับความ
เข้มข้น 100 มก./ล. ช่วยให้ลูกปลามีอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักดีขึ้น รวมท้ังช่วยให้ลูกปลา
มีความทนทานต่อความเครียดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงความเค็ม รูปแบบการเสริม M. alpinaที่เหมาะสม
จากการศึกษาคร้ังนี้ควรเสริม M. alpina 10 มก./ล. ร่วมกับ Schizochytriumsp. 100 มก./ล. หรืออัตราส่วน
การผสม 1:10 โดยนํ้าหนัก 

 
คําสําคญั กรดไขมันจําเป็น 20:4n-6 MortierellaalpinaSchizochytrium sp. ความทนทานต่อความเครียดปลา
กะรังเสือ 
 
*ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่งเพชรบุรี ต.แหลมผักเบ้ีย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ๗๖๑๐๐ โทร.
๐๓๒ ๗๗๐ ๗๕๐. e-mail: mtamtin@hotmail.com 
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Enrichment Effect of Mortierellaalpina as a Source of  
ArachidonicAcid  in Rotifer (Brachionusrotundiformis) on  

Fatty Acids Profile, Growth, Survival Rate and Histophatology of    
Tiger Grouper Epinephelusfuscoguttatus (Forsskal, 1775)Larvae 

 
Montakan Tamtin1* Arkom Singhabun2Chatchawalee Chaisri1PaiboonBunlipatanon2 

 

1Coastal Aquatic Feed Research Institute 
2Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
 

Abstract 
 

Enrichment effects of Mortierellaalpina as a source of Arachidonic acid (20:4n-6; 
ARA) in rotifer Brachionusrotundiformis on development, growth, survival rate, osmotic 
tolerance test and histophatology was investigated in tiger grouper 
(Epinephelusfuscoguttatus) larvae. There were 2 feeding trials. Each trial composed of 3 
treatments each with 3 replications. In the first trial, rotifer were enriched with 3 different 
levels of M alpina as followed; none, 10 and 30 mgM. alpina/l, respectively. In the second 
trial, rotifer were enriched with 3 different levels of M alpina as in the first trial but with 
combination of 100 mg Schizochytrium sp./l as followed; none Schizochytriumsp.andM. 
alpina, 100 mg. Schizochytriumsp./l with 10 mgM. alpina/l and 100 mgSchizochytrium sp./l 
with 30 mg M. alpina /l, respectively.The tiger grouper larvae in each trial were reared at 
2000 larvae/tank and fed once a day for 15 days. At termination of the first trail, there were 
no significant difference of the larval length among 3 treatments(p>0.05) which were equal 
to 4.64, 4.45 and4.58 mm, respectively. However, the significant difference were found in 
survival rate (p<0.05) which the highest survival rate was obtained from larvae of treatment 1 
(8.65%). The second order was the survival rate of larvae from treatment 2 (8.38%). In 
addition, the survival rate of larvae from treatment 3 was only 6.9% and was significantly 
lower than that of treatment 1 (p<0.05). It was shown in the second trial that though there 
were no any significant difference of larval length (p>0.05), weight, development, survival 
rate and osmotic tolerance test were significantly difference among treatments (p<0.05). 
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Larval weight of treatment 1, 2 and 3 were 1.91, 3.00 and3.96 mg, respectively. The highest 
weight was obtained from treatment 3 larvae, while the second order was larvae of 
treatment 2. The larvae of treatment 3 expressed the poorest weight (p<0.05). Survival rate 
of tiger grouper larvae of treatment 1, 2 and 3 were 8.3, 25.4 and7.5%, respectively. The 
highest survival rate was obtained from treatment 2 larvae(p<0.05). The major fatty acids in 
tiger grouper larvae were 16:0, 16:1n-7, 18:0, 18:1n-9 and ARA of larvae treatment 1, 2 and3 
were4.93, 4.18 and4.25%, respectively. The EPA/ARA ratio increased while n-3/n-6 and 
DHA/EPA were decreased. 

The Cumulative Mortality Index (CMI), which was obtained from osmotic stress 
test, was highest in larval treatment 1 (877%). CMI of larvae in treatment 2 and 3 were not 
significant difference (p>0.05) and were equal to 730 and765%, respectively. After suddenly 
changed from 30 ppt to 60 ppt, gill histophatology of all treatment were destructured and 
were differ from that of the control.  

It was shown from the results that tiger grouper larvae required both ARA and 
DHA for the first 15 days. Enrichment of solely M. alpina in rotifer was not fulfilling the 
requirements for growth and survival rate. Addition of 100 mg Schizochytriumsp./l improved 
survival rate and growth as well as osmotic tolerance stress test. The enrichment of 10mg M. 
alpina /l together with 100 mg Schizochytriumsp./lor at ratio of 1:10by weight was 
recommend for nursing of tiger grouper during early larval stage.    

 
Key words:Essential fatty acid, Archidonic acid, Mortierellaalpina, Schizochytrium sp., 

Stress tolerance test, .Epinephelusfuscoguttatus 
________________ 

*Corresponding author : PhetchaburiAquatic Feed Research Center, LaemPakbia Sub-
district, Ban Laem District, Phetchaburi Province 76100 Tel. 032 770750 

e-mail :mtamtin@hotmail.com 
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บทนํา 
 

ปลากะรังเสือ หรือ กะรังลายหินอ่อน ช่ือสามัญ Tiger grouper, brown marbled grouper
หรือ flower codช่ือวิทยาศาสตร์ EpinephelusfuscoguttatusForsskal, 1775) เป็นปลาในครอบครัว 
Serranidaeซึ่งเป็นปลาในครอบครัวเดียวกันกับ ปลากะรังดอกแดง กะรังดอกดํา และปลาหมอทะเล เป็นต้น  
อาศัยอยู่ตามแนวปะการังและบริเวณแนวหิน พบได้ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเขตอินโดแปซิฟิกตะวันตก(Allen,2000) ไพโรจน์ และ ดุสิต (2530) รายงานว่าสีของ
ปลาชนิดน้ีเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ในปลาโตขึ้นมีสีเหลืองปนเขียวจนถึงสีนํ้าตาลอ่อน มีลายขวางและมีจุดสี
นํ้าตาลปะอยู่ทั่วตัวคล้ายลายหินอ่อน ในประเทศไทยพบปลาชนิดน้ีอาศัยอยู่ตามบริเวณกองหินในเขตชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน และพบในปริมาณน้อย 

ปลากะรังเสือเป็นปลาที่มีเน้ือนุ่ม รสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยเฉพาะคนเช้ือสายจีน   
เป็นปลากะรังชนิดหน่ึงที่มีราคาสูงคือ ปลาขนาด 1-2 กิโลกรัม ตัวละ 400-500 บาท ในขณะที่ปลากะรังดอก
แดงที่มีขนาดเดียวกันราคาตัวละ 250-280 บาท ( ราคาที่ชาวประมงขายได้ในปี 2555) และราคาจําหน่ายปลา
กะรังเสือมีชีวิตในฮ่องกง เฉลี่ย 260 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม แต่ปลากะรังดอกแดงราคาเฉล่ีย 64 เหรียญ
ฮ่องกงต่อกิโลกรัม (www.fmo.org.hk) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบ่ีสามารถเพาะพันธ์ุปลากะรังเสือได้คร้ังแรกเมื่อปี 2545 
แต่การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนยังมีปัญหาและอุปสรรคในด้านอัตรารอดตายซ่ึงในช่วง 1-15 วันแรกยังตํ่าอยู่ 
ประมาณ 8-10 เปอร์เซนต์ การอนุบาลลูกปลาให้มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายที่ดีน้ันต้องอาศัยปัจจัย
หลายประการ ทั้งการจัดการสภาพแวดล้อม คุณภาพนํ้าและอาหาร โดยเฉพาะการจัดการด้านอาหารมีชีวิตน้ัน
มีความสําคัญอย่างย่ิงในการอนุบาลลูกปลาทะเล ทั้งน้ีกรดไขมันที่มีความสําคัญต่อโภชนาการปลาทะเลวัยอ่อน
น้ัน ได้แก่ กรดไขมัน n-3 HUFA (highly unsaturated fatty acids) ชนิด eicosaentaenoic acid (EPA) 
และ docosahexaenoic acid (DHA) โดยกรดไขมัน DHA และ EPA เป็นกรดไขมันจําเป็นสําหรับสัตว์ทะเล 
และต้องได้รับจากอาหารเนื่องจากสัตว์ทะเลขาดเอนไซม์  ∆5desaturase  ทําให้ไม่สามารถสังเคราะห์กรด
ไขมันทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวได้จากกรดไขมัน 18:3n-3 (Kanasawaet al.,1979; Suprayudiet al., 2004) โดย
กรดไขมันดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเย่ือหุ้มเซลล์ (cell membranes) โดยเฉพาะในส่วนของสมอง
และส่วนที่ใช้ในการมองเห็นหรือรับภาพ (retina) ปลาทะเลวัยอ่อนระยะแรกจึงมีความต้องการกรดไขมัน
ดังกล่าวเพ่ือพัฒนาการมองเห็นและระบบประสาท โดยเฉพาะกรดไขมันจําเป็นชนิด DHA ที่มีความสําคัญต่อ
พัฒนาการ การสะสมเม็ดสี (pigmentation) และความต้านทานโรค (Sorgelooset al., 2001) ดังมีรายงาน
วิจัยจํานวนมากที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการกรดไขมัน n-3 HUFA ในสัตว์ทะเลวัยอ่อนที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจหลายชนิด (Watanabe et al., 1983; Kanazawa, 1985; Izquierdo,1996; Wouteret al., 1997; 
Nghiaet al., 2007) 

ในปัจจุบันพบว่ากรดไขมันกลุ่ม n-6 ชนิด arachidonic acid (20:4n-6; ARA) มีความสําคัญต่อ
ปลาทะเลวัยอ่อนเช่นกัน (Estévezet al., 1999;Kovenet al., 2001) เน่ืองจากเป็นกรดไขมันที่เป็นสารต้ังต้น
ของ eicosanoids มีรายงานว่าสัตว์ทะเลไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมัน ARA ได้จากกรดไขมัน 18:2n-6 และ
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การเสริมกรดไขมัน ARA ช่วยให้ลูกปลา Striped Bass มีความทนทานต่อความเครียดเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงความเค็ม (Harelet al., 2000) ช่วยเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของลูกปลา 
Gilthead Seabream (Bessonartet al., 1999) ซึ่งความต้องการกรดไขมัน ARA น้ันไม่ได้ขึ้นกับปริมาณกรด 
ARA เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีปริมาณท่ีเป็นสัดส่วนกันกับกรดไขมัน n-3 HUFA ชนิด DHA และ EPA 
(Sargent et al., 1999) ในปัจจุบันมีรายงานการศึกษาความต้องการกรดไขมัน ARA น้อยมาก และยังไม่พบ
การศึกษาความต้องการกรดไขมันชนิดน้ีในปลากะรังเสือวัยอ่อน 

โรติเฟอร์เป็นอาหารมีชีวิตที่มีความสําคัญในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและใช้ในการอนุบาลสัตว์นํ้า
วัยอ่อนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดในโรงเพาะฟัก โดยเป็นอาหารเริ่มต้นสําหรับลูกปลา ดังน้ัน
คุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อลูกปลาเพ่ือให้มีการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย
และพัฒนาการที่เป็นปรกติ แต่อาหารมีชีวิตดังกล่าวขาดกรดไขมันจําเป็น n-3 HUFA ที่มีความสําคัญต่อการ
เจริญเติบโต อัตรารอดตาย และพัฒนาการของสัตว์ทะเลวัยอ่อน ในขณะที่มีกรดไขมันชนิด linolenic (18:3n-
3) เป็นองค์ประกอบมากที่สุด รองลงมาเป็น linoleic(18:2n-6) ซึ่งสัตว์นํ้าไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมัน n-3 
HUFA และ ARA  จากกรดไขมันทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวได้ หรือสร้างได้แต่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
(Sorgeloos and Leger, 1992;Sargent et al., 1999) ดังน้ัน การขาดแคลนกรดไขมันจําเป็นทั้ง DHA และ 
ARA ในโรติเฟอร์ ซึ่งเป็นอาหารมีชีวิตที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลากะรังเสือจึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ลูกปลามี
พัฒนาการและอัตรารอดตายตํ่า 

ในปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งของกรดไขมัน HUFA ใหม่ ๆ นอกเหนือจากการใช้สารละลายกรด
ไขมันหรือนํ้ามันจากสัตว์ทะเล เช่น Schizochytriumsp. ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งของกรดไขมันจําเป็นชนิด 
DHA ในปี 2551 สุทธินี และคณะ พบว่าการใช้ Schizochytriumsp. เพ่ือเป็นแหล่งของกรดไขมัน DHA เสริม
ในโรติเฟอร์และไรน้ําเค็มที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตรทําให้ลูกปลากะพงขาวมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการดีขึ้น นอกจากน้ียังพบแหล่งของกรดไขมัน ARA ที่ได้จาก Mortiellaalpina ซึ่งเป็นเช้ือราชนิดหน่ึง
อยู่ใน Subphylum Mucoromycotinaมีไขมันสูงถึง 50% โดยนํ้าหนักแห้ง ซึ่งส่วนมากอยู่ในรูป 
triacylglycerolsสามารถสร้างกรดไขมัน ARA ได้ จึงมีการนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยใช้เป็นแหล่ง
ของกรดไขมัน ARA เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของนมผงที่มีความปลอดภัยต่อทารก(Wang et al. 2011)รวมท้ังใช้
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เช่น ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารแม่พันธ์ุปลา Striped bass (Harelet al., 2002) หรือ
เป็นแหล่งทดแทนนํ้ามันจากสัตว์ทะเลในอาหารกุ้งขาว Litopenaeusvannamei (Patnaiket al. 2006) เป็น
ต้น ปริมาณของกรดไขมัน ARA ที่สังเคราะห์โดยเช้ือราชนิดน้ีพบว่ามีปริมาณสูงถึง 68.5-78.8% ของปริมาณ
กรดไขมันรวม หรือเทียบเท่า 25% โดยนํ้าหนักแห้ง ซึ่งมากกว่าที่มีในสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 2 เท่า ยกตัวอย่างเช่น 
ไขมันสกัดจากปลาซาดีนน้ันมีกรดไขมัน ARA น้อยกว่า 5% ของกรดไขมันรวมหรือน้อยกว่า 0.2% โดยนํ้าหนัก
แห้งเท่าน้ัน (Totami and Oba, 1987) 

จากบทบาทของกรดไขมัน ARA ที่อาจมีความจําเป็นต่อปลากะรังเสือวัยอ่อนเช่นเดียวกับปลา
ทะเลวัยอ่อนชนิดอ่ืนดังได้กล่าวมาแล้ว ดังน้ันการเสริมคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ด้วย M. alpina ใน
สัดส่วนต่าง ๆ กันเพ่ือเป็นแหล่งของกรดไขมัน ARA โดยให้ร่วมกับ Schizochytriumsp. เพ่ืออนุบาลปลากะรัง
เสือวัยอ่อนจะเป็นการช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาได้  
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วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือทราบพัฒนาการ การเจริญเติบโต  อัตราการรอดตาย  ของปลากะรังเสือวัยอ่อนที่อนุบาล
ด้วยโรติเฟอร์ที่ไม่เสริมและเสริม M. alpina  แบบผงที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ทั้งแบบที่ให้ร่วมกับการเสริมด้วย
Schizochytriumsp.ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือให้แบบเด่ียว 

2.เพ่ือทดสอบความทนทานต่อความเครียดเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มของปลากะรัง
เสือวัยอ่อนที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์ที่ไม่เสริมและเสริม M. alpina  แบบผงที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ร่วมกับ
การเสริมด้วยSchizochytriumsp.ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3. เพ่ือทราบองค์ประกอบกรดไขมันของปลากะรังเสือวัยอ่อนที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์ที่ไม่เสริมและ
เสริม M. alpina  แบบผงที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ร่วมกับการเสริมด้วยSchizochytriumsp.ความเข้มข้น 
100 มิลลิกรัมต่อลิตร  

4. เพ่ือทราบผลของการเสริมกรดไขมันในโรติเฟอร์ด้วย M. alpina  แบบผงที่ระดับความเข้มข้น
ต่าง ๆ ร่วมกับการเสริมด้วยSchizochytriumsp.ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อลักษณะและการ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพในเน้ือเย่ือส่วนเหงือกของปลากะรังเสือวัยอ่อน 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย  
 
1. แบบแผนการทดลอง 

การทดลองมี 2 การทดลองย่อย ทั้ง 2 การทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely randomized design) 

การทดลองที่ 1 ประกอบด้วย 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ดังน้ี 
ชุดการทดลองท่ี 1 (T1) : โรติเฟอร์ ไม่เสริม M. alpina 
ชุดการทดลองท่ี 2 (T2) : โรติเฟอร์  เสริมด้วย M. alpina10 มก./ล. 
ชุดการทดลองท่ี 3 (T3) : โรติเฟอร์  เสริมด้วย M. alpina30 มก./ล. 

 
การทดลองที่ 2 ประกอบด้วย 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ดังน้ี 
ชุดการทดลองท่ี 1 (T1) : โรติเฟอร์  ไม่เสรมิ Schizochytriumsp. และ M. alpina 
ชุดการทดลองท่ี 2 (T2) : โรติเฟอร์  เสริมด้วย Schizochytriumsp.100 มก./ล.  

                                        และ M. alpina10 มก./ล. 
ชุดการทดลองท่ี 3 (T3) : โรติเฟอร์ เสริมด้วย Schizochytrium sp.100 มก./ล.  

                                           และ M. alpina30 มก./ล. 
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2. การเตรียมระบบทดลอง 
การเตรียมน้ําอนุบาล 
สูบนํ้าทะเลจากบ่อบําบัดนํ้าชีวภาพ นํามาพักในบ่อพักนํ้าคอนกรีตขนาด 50 ตัน มีระบบให้

อากาศและโปรตีนสกิมเมอร์ช่วยบําบัดของเสียที่อยู่ในรูปตะกอนแขวนลอยเป็นเวลา 7 วัน ก่อนผสมด้วยนํ้าจืด
ให้มีความเค็ม 30 ส่วนในพัน ฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนผง (แคลเซียมไฮโปคลอไรท์) อัตราส่วน 30 ส่วนในล้านส่วน ให้
อากาศอย่างแรง 1 วัน ก่อนปิดอากาศเพ่ือให้ของเสียตกตะกอน ย้ายนํ้าส่วนใสไปบ่อกลางแจ้งและให้อากาศ
อย่างแรงเป็นเวลา 5-7 วัน เพ่ือสลายคลอรีนที่ยังตกค้าง นํานํ้าที่ผ่านการตรวจสอบการตกค้างของคลอรีนและ
มีคุณภาพนํ้าเหมาะสมแล้วไปพักเก็บไว้ในบ่อที่มีหลังคาคลุมเพ่ือใช้ในการอนุบาลลูกปลาต่อไป  

การเตรียมถังอนุบาล 
ถังที่ใช้ในการทดลองเป็นถังพลาสติกทรงกระบอก มีปริมาตร 500 ลิตร จํานวน 9 ถังต่อการ

ทดลอง ก่อนการทดลองล้างถังให้สะอาด พ่นฆ่าเช้ือด้วยฟอร์มาลินเข้มข้น 200 ส่วนในล้านส่วน ทิ้งไว้ 1 คืน 
ก่อนล้างออกด้วยนํ้าสะอาด ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ หัวทราย สายยางให้อากาศ เป็นต้น ฆ่าเช้ือด้วยคลอรีน
ความเข้มข้น 30 ส่วนในล้านส่วน ทิ้งไว้ 1 คืน จากน้ันล้างด้วยน้ําสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้ง  
 
 

3. อาหารทดลอง 
การเตรียมโรติเฟอร ์
เพาะขยายพันธุ์โรติเฟอร์ในบ่อคอนกรีต ปริมาตรนํ้า 21 ลูกบาศก์เมตร บรรจุนํ้าความเค็ม 

30 ส่วนในพัน โดยให้ Chlorella sp. เป็นอาหาร โดยให้มีสัดส่วนโรติเฟอร์ประมาณ 40 ตัวต่อมิลลิลิตร และมี 
Chlorella sp. 3x106เซลต่อมิลลิลิตร เลี้ยงต่อไปเป็นระยะเวลา 3-5 วัน จึงรวบรวมโรติเฟอร์โดยใช้ผ้ากรอง
ขนาดตา 38 ไมครอนไปเสริมด้วยSchizochytriumsp. หรือ Mortierellaalpinaในถังไฟเบอร์กลาสขนาด10 
ลิตร บรรจุนํ้าความเค็ม 30 ส่วนในพัน ในอัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อมิลลิลิตร (ซึ่งผ่านการทดสอบเบ้ืองต้น
แล้วว่าโรติเฟอร์มีอัตรารอดตายดีที่สุดหลังจากการเสริมสารอาหารไขมัน) เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 27-28oC  
จากปริมาตรนํ้าและความหนาแน่นของโรติเฟอร์ในถังเสริมสารอาหารน้ีจะได้รับกรดไขมัน ARA อัตราส่วน
เทียบเท่า 0.025 และ 0.075 กรัมต่อล้านตัว ในชุดการทดลองที่เสริม M. alpina 10 และ 30 มก.ต่อล. 
ตามลําดับ เมื่อ M. alpinaผงมีกรดไขมัน ARA 25% โดยน้ําหนัก เตรียม Schizochytrium sp.หรือ M. 
alpinaโดยช่ังนํ้าหนักตามแผนที่กําหนดไว้และละลายในนํ้าจืดสะอาด ป่ันด้วยเคร่ืองป่ันละเอียดย่ีห้อ Zebra 
Electric เป็นเวลา 10-25 วินาที เพ่ือให้มีความเข้มข้นตามแผนการทดลองและใส่ในถังเสริมสารอาหาร จากน้ัน
รวบรวมโรติเฟอร์ไปล้างนํ้าเค็มสะอาดเพ่ือกําจัดคราบไขมันส่วนเกินก่อนนําไปอนุบาลลูกปลา 

 
องค์ประกอบกรดไขมันของอาหารทดลอง 
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบกรดไขมันของSchizochytriumsp. หรือ M.alpinaและตารางที่ 2 

และ 3 แสดงองค์ประกอบกรดไขมันของโรติเฟอร์ในการทดลองตอนที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบกรดไขมันและสัดสว่นกรดไขมัน (% Area)  
ของ M. alpinaและ Schizochytrium sp. แบบผง 

ชนิดกรดไขมัน M. alpina Schizochytrium sp. 
 C 14:0 1.06 5.77 
C 15:0 0.21 0.31 
C 16:0 16.11 24.52 
C 16:1 0.19 0.24 
C 17:0 0.48 0.22 
C 17:1 0.10 0.16 
C 18:0 9.94 0.63 
C 18:1n-9 11.52 ND 
C 18:2n-6 9.94 ND 
C 18:3n-6 4.10 0.37 
C 18:3n-3 0.12 0.05 
C 18:4n-3 ND 0.52 
C 20:0 0.87 0.11 
C 20:1n-9 0.45 ND 
C 20:2n-6 0.48 0.05 
C 20:3n-6 3.25 0.09 
C 20:4n-6 (ARA)     36.45 1.28 
C 20:3-3 ND 0.23 
C 20:4n-3 ND 1.10 
C 20:5n-3 (EPA) 0.07 3.09 
C 22:0 1.57 0.13 
C 22:1n-9 0.06 ND 
C 23:0 0.06 0.26 
C 24:0 1.67 0.13 
C 24:1n-9 0.12 ND 
C 22:6n-3 (DHA) ND 38.60 
Others 1.19 19.45 
Total unsaturated fatty acids 66.85 45.95 
Total saturated fatty acids 31.96 34.58 
Total n-3 0.19 43.60 
n-3 HUFA 0.07 43.02 
Total n-6 54.22 1.86 
n-3/n-6 0.00 23.40 
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ตารางที่องค์ประกอบกรดไขมันและสัดส่วนกรดไขมัน (% Area)  
ของโรติเฟอร์ที่ไม่เสริมและเสริมด้วย M. alpinaแบบผงในการทดลองที่ 1 

ชนิดกรดไขมัน T1 T2 T3 
 ไม่เสริม เสรมิM. alpina 10 มก./ล. เสรมิM. alpina 30 มก./ล.
C 14:0 4.32 1.00 1.93 
C 15:0 nd nd 0.38 
C 16:0 26.28 7.09 15.89 
C 16:1n-7 9.01 2.37 3.93 
C 18:0 15.22 2.87 11.73 
C 18:1n-9 14.37 4.51 10.76 
C 18:2n-6 3.15 3.17 nd 
C 20:0 nd 2.75 5.00 
C 21:0 nd 2.89 5.01 
C 20:3n-6 nd 1.20 2.06 
C 20:4n-6 (ARA) 1.19 6.62 14.02 
C 20:5n-3 (EPA) 4.86 2.76 3.63 
C 22:6n-3 (DHA) 2.53 0.90 1.58 
n-3 7.40 3.66 5.21 
n-6 4.34 10.98 16.08 
n-3/n-6 1.70 0.33 0.32 
DHA/EPA 0.52 0.32 0.44 
EPA/ARA 4.08 0.42 0.26 
   

กรดไขมันหลักในโรติเฟอร์จากการทดลองตอนที่  1 คือ 16:0, 16:1n-7, 18:0 และ 18:1n-9 
สัดส่วนกรดไขมัน ARA มีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 1.19% ในโรติเฟอร์ที่ไม่เสริมกรดไขมัน เป็น 6.62% และ 14.04% 
เมื่อเสริมด้วย M. alpinaที่ระดับ 10 และ 30 มก./ล. ตามลําดับ เช่นเดียวกันกับสัดส่วน n-6 ที่มีแนวโน้มการ
เพ่ิมขึ้นจาก 3.34% เป็น  10.98% และ 16.08% ตามลําดับ สัดส่วน n-3/n-6 มีค่าลดลงจาก 1.7 เป็น 0.3 
นอกจากน้ีสัดส่วน EPA/ARA ในโรติเฟอร์ที่ได้รับการเสริม M. alpina 30 มก./ล. มีค่าตํ่าสุดเท่ากับ 0.26 

กรดไขมันหลักในโรติเฟอร์จากการทดลองที่ 2 มีองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับการทดลองตอนที่ 1
การเสริม Schizochytriumsp. ร่วมกับM.alpinaทําให้มกีรดไขมัน DHA และ ARA เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนการ
เสริมในโรติเฟอร์ โดยกรดไขมัน DHA และ ARA มีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 2.53% และ 1.19% ในสูตรที่ไม่เสริม เป็น  
4.53% และ 3.91% เมื่อเสริมSchizochytriumsp.100 มก./ล. ร่วมกับ M. alpina 10 มก./ล. และเป็น 
9.51% และ 7.03% ตามลําดับเมื่อเสริมSchizochytriumsp.100 มก./ล. ร่วมกับ M. alpina 30 มก./ล. และ
มี EPA/ARA ลดลงจาก 4.08 เป็น 0.71 และ 0.67 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบกรดไขมันและสัดสว่นกรดไขมัน (% Area) ของโรติเฟอร์ที่ไม่เสริมและ 
เสริมด้วย Schizochytrium sp.100 มก./ล. ร่วมกับ M. alpina10 มก./ลหรือ 30 มก./ล. แบบผง 
ในการทดลองที่ 2 

ชนิดกรดไขมัน T1 T2 T3 
 ไม่เสรมิ เสรมิSchizochytrium sp.100 เสรมิSchizochytrium sp.100 มก./ล.
  M. alpina 10 มก./ล. M. alpina 30 มก./ล.
C 14:0 4.32 1.56 3.13 
C 16:0 26.28 9.52 19.04 
C 16:1n-7 9.01 1.42 3.13 
C 18:0 15.22 5.94 9.50 
C 18:1n-9 14.37 1.92 7.89 
C 18:2n-6 3.15 1.50 3.59 
C 21:0 Nd 2.14 4.28 
C 20:4n-6 (ARA) 1.19 3.91 7.03 
C 20:5n-3 (EPA) 4.86 2.78 4.73 
C 22:5n-3 nd 2.71 4.33 
C 22:6n-3 (DHA) 2.53 4.53 9.51 
n-3 7.40 10.02 18.56 
n-6 4.34 5.40 10.62 
n-3/n-6 1.7 1.85 1.75 
DHA/EPA 0.52 1.63 2.01 
EPA/ARA 4.08 0.71 0.67 

 
4. การจัดการและอนุบาลสัตว์ทดลอง 

นําไข่ปลากะรังเสือจากโรงเพาะฟักศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังชุมพร จํานวน 1,000,000 
ฟอง มาฟักในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 1 ตัน ให้อากาศเบา ๆ ผ่านหัวทราย เพ่ือให้ลูกปลาฟักเป็นตัว เมื่อลูกปลา
มีอายุ 1 วัน สุ่มลูกปลาลงถังทดลองขนาด 500 ลิตร บรรจุนํ้า 400 ลิตร อัตราความหนาแน่น 5 ตัวต่อลิตร 
(2,000 ตัวต่อถัง) ตามแบบแผนการทดลองให้อากาศเบาๆตลอดเวลา 

 

การให้อาหาร 
อนุบาลลูกปลากะรังเสือด้วยโรติเฟอร์ที่ไม่เสริมและเสริม Schizochytrium sp.และ M. alpina

ที่ระดับความเข้มข้นต่างกันตามแผนการทดลอง  
โดยเร่ิมให้อาหารในวันที่ 3 หลังจากฟักเป็นตัว อัตราการให้โรติเฟอร์ในวันที่ 3, 4, 5 และ 6 นับ

จากฟักเป็นตัว เท่ากับ 3, 4, 5, และ 6 ตัวต่อลูกปลา 1 ตัวตามลําดับ จํานวน 1 มื้อต่อวัน เวลา 12.00 น. และ
เร่ิมให้กินโรติเฟอร์ที่ผ่านการเสริมสารอาหารในวันที่ 6 ของการอนุบาลจนมีอายุ 15 วันจึงสิ้นสุดการทดลอง ซึ่ง
เป็นระยะที่สิ้นสุดการกินโรติเฟอร์และสามารถย้ายลูกปลาได้  
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5. การเก็บข้อมูล 
 

5.1 การศึกษาพัฒนาการ การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของลกูปลากะรงัเสอื 
 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองสุ่มเก็บตัวอย่างลูกปลาถังละ 10 ตัว เพ่ือวัดขนาดความยาวและชั่งนํ้าหนัก
รวม และนับจํานวนลูกปลาที่เหลือรอดทุกตัวเพ่ือนําไปคํานวณหาอัตราการรอดตายของลูกปลาในแต่ละถัง
ทดลองรวมทั้งสังเกตพัฒนาการของลูกปลาระหว่างการอนุบาล 

 

5.2 การทดสอบความทนทานต่อความเครียดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงความเค็ม (Osmotic stress 
tolerance) 

ทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของลูกปลาที่อายุ 15 วัน โดยสุ่มลูกปลา
แต่ละระยะจํานวน 10 ตัวต่อถัง (ซ้ํา) และย้ายจากความเค็มในถังอนุบาล 30 ส่วนในพันส่วน ไปทดสอบ
ในระบบ static system เป็นถังพลาสติก ที่บรรจุนํ้าความเค็ม 60 ส่วนในพันส่วนปริมาตร 5 ลิตรอย่าง
ฉับพลันและไม่มีการให้อากาศและอาหารระหว่างการทดสอบ โดยใช้เกลือทะเลเทียมผสมนํ้าจืดให้ได้
ความเค็มตามต้องการในถังที่มีขนาดเดียวกับถังเลี้ยงและให้อากาศล่วงหน้าเพ่ือปรับให้มีปริมาณออกซิเจน
และอุณหภูมินํ้าเหมือนกับนํ้าในถังเลี้ยง ตรวจสอบและบันทึกการตายสะสมของลูกปลาทุก 5 นาทีจนครบ 
60 นาทีลูกปลาที่ไม่ตอบสนองหรือไม่มีการเคลื่อนไหวของกระพุ้งเหงือกถือว่าตาย และคํานวณหาค่า
อัตราการตายสะสมในช่วงเวลาต่าง ๆ จากจํานวนลูกปลาที่ตายสะสมเทียบเป็นร้อยละกับจํานวนลูกปลา
เริ่มต้น (Accumulative mortality %) และคํานวณหาค่า Cumulative MortaliyIndex (CMI) ของลูก
ปลา ตามวิธีที่ดัดแปลงจาก Dhertet al. (1992) เปรียบเทียบการทนต่อความเครียดระหว่างชุดการ
ทดลองโดยนําค่า CMI ของลูกปลาอายุ 15วันแต่ละซ้ํามาหาค่าเฉล่ีย 

วิธีการคาํนวณCumulative Mortality Index (CMI) 
คํานวณ CMI จากผลรวมของลูกปลาที่ตายแต่ละช่วงเวลา จนสิ้นสุดระยะเวลาทดสอบ 

CMI = DX1 + DX2 + DX3 + ………….+DXn, 
D คืออัตราลูกปลาที่ตายสะสม ณ เวลา X1, X2, X3,…………….Xn. ค่า CMI สูง แสดงว่ามีความ

ต้านทานความเครียดตํ่า 
 

5.3 การวิเคราะห์คณุภาพน้าํหาค่าตัวแปรโดย 
- ความเค็ม ใช้เคร่ืองมือวัดความเค็มแบบหกัเหแสง( Refracto-salinometer) (ATAGO รุ่น S/Milli-E) 
- pHโดยวิธี Electrometric method ด้วยเครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตัวเลข (Accumet model 50) 
- Alkalinity โดยวิธี Potentiometer titration to pre-selection pH (APHA, AWWA and WPCF, 1980) 
- DO โดยวิธี Azide modification Winkler method (APHA, AWWA and WPCF, 1980) 
- Nitrite โดยวิธี Diazotization method (Strickland and Parsons, 1972) 
- Total ammonia โดยวิธี Modified indophenol blue method (Sasaki and Sawada, 1980) 
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คุณภาพนํ้าในถังทดลองเก็บไปวิเคราะห์สัปดาห์ละ 2 ครั้งการจัดการเปลี่ยนถ่ายน้ํา 20 % ทุกวันหลังลูกปลา
อายุ 6 วันขึ้นไป 

 
5.4 วิเคราะหป์ริมาณและองค์ประกอบของกรดไขมันในตัวอย่างโรติเฟอร์และลูกปลากะรังเสือ 

ระหว่างการทดลองสุ่มเก็บตัวอย่างโรติเฟอร์ก่อนและหลังการเสริมด้วย M. alpinaและ 
Schizochytrium sp.รูปแบบต่าง ๆ ตามแบบแผนการทดลองของทั้ง 2 การทดลอง แต่ละการทดลองเก็บ
ตัวอย่างโรติเฟอร์ชุดการทดลองละ 3 ครั้ง ตัวอย่างโรติเฟอร์ที่ส่งวิเคราะห์จะนําตัวอย่างในแต่ละชุดการทดลอง
ที่เก็บทั้ง 3 ครั้งมารวมกัน (pool) แล้วสุ่มตัวอย่างมาแบ่งวิเคราะห์ 3 ซ้ําต่อชุดการทดลอง และลูกปลากะรัง
เสือของการทดลองที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 15 วันเพ่ือทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมัน  

โดยทําการกรองโรติเฟอร์ด้วยผ้ากรองแพลงก์ตอนและล้างด้วยน้ํากลั่นที่สะอาด ซับนํ้าให้แห้งแล้ว
ช่ังนํ้าหนักเก็บใส่ถุงพลาสติก ใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่อากาศในถุงก่อนปิดถุงด้วยเครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ
ก่อนนําไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20oC ส่วนลูกปลาเก็บวิธีเดียวกันกับโรติเฟอร์ 

วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดไขมันโดยวิธี Direct esterification ตามวิธีของ O’Fallon et 
al. (2007) จากน้ันนํา FAME (fatty acids methyl ester) ที่สกัดได้ไปวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณด้วย
เครื่อง Gas Chromatography (GC) ย่ีห้อ Agilent 6890N ใช้ Capillary Column ชนิด DB-23 (60 m x 
0.25 mm x 0.25 μm)  มี Hydrogen Gas เป็น Carrier Gas ใช้ความดันคงที่ โดยฉีดตัวอย่างเข้าเคร่ือง 
(Injector) ที่อุณหภูมิ 270 องศาเซลเซียส ( Split Ratio 50:1) อุณหภูมิของคอลัมน์เริ่มต้นที่อุณหภูมิ 130 
องศาเซลเซียสใช้เวลา 1 นาที และเพ่ิมอุณหภูมิขึ้น6.5 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนอุณหภูมิเท่ากับ 170 องศา
เซลเซียสจากน้ันอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 2.25 องศาเซลเซียสต่อนาที จนถึงอุณหภูมิ 215 องศาเซลเซียส และคง
อุณหภูมิไว้  10 นาที จากน้ันอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 40 องศาเซลเซียสต่อนาที จนกระทั่งได้อุณหภูมิ 230 องศา
เซลเซียสคงไว้นาน 5 นาทีจึงสิ้นสุดการวิเคราะห์ใช้ Flame Ionization Detector (FID) เป็นเคร่ืองตรวจวัด
สัญญาณที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส 

 
 

5.5 ศึกษาลักษณะทางพยาธิวิทยาลูกปลากะรังเสือ 
เมื่อสิ้นสุดระยะการอนุบาล สุ่มลูกปลาอายุ 15 วัน จากทุกทรีทเมนต์ ๆ ละ 3 ซ้ํา มาทดสอบด้วย

การเปลี่ยนแปลงความเค็ม เช่นเดียวกันกับการทดสอบความเครียด เป็นเวลา 40 นาทีจึงเก็บตัวอย่างลูกปลา
ดองด้วยนํ้ายาเดวิดสันเพ่ือนําไปศึกษาลักษณะทางพยาธิวิทยาของเหงือกปลาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปรียบเทียบกับลูกปลาที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ําเลี้ยง
จากแต่ละชุดการทดลองที่ใช้เป็นชุดควบคุม 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตรา
การรอดตาย และการเจริญเติบโต และ CMI ในแต่ละชุดการทดลอง โดยวิธี Tukey’s Test (Sokal and 
Rohlf, 1981) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 

7.สถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล  
ทดลองท่ีศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรีและศูนย์วิจัย

และพัฒนาประมงชายฝ่ังจังหวัดกระบ่ี จ. กระบ่ีและวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารท่ีศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง
จังหวัดเพชรบุรีและสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 
 

ผลการศึกษา 
 
การทดลองท่ี 1 
พัฒนาการ การเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย 

เน่ืองจากลูกปลากะรังเสิอในระยะ 15 วันแรกมีความบอบบางจึงไม่สามารถสุ่มนับได้ แต่จากการ
สังเกตุด้วยสายตาพบว่าลูกปลาเร่ิมมี spine ที่บริเวณครีบอกและครีบหลังต้ังแต่วันที่ 8 ของการอนุบาลพร้อม
กันทุกชุดการทดลองส่วนผลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสือจากการทดลองท่ี 1 แสดง
ในตารางที่ 4 
 
ตารางที4่ ความยาวและอัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสือที่ได้รับโรติเฟอร์แบบไม่เสรมิ(T1) และเสรมิ 

M. alpinaระดับต่าง ๆ กัน(T2 และ T3) เป็นเวลา 15 วัน (การทดลองที่ 1) 
 

ชุดการทดลองท่ี ความยาว
(มม.) 

อัตรารอดตาย 
(%) 

T1 ไม่เสริม 4.64±0.59a 8.65±5.02a 
T2 เสริม M. alpina10 mg/l 4.45±0.34a 8.38±2.30ab 
T3 เสริม M. alpina30 mg/l 4.58±0.29a 6.90±1.73b 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยภายในคอลัมน์เดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลากะรังเสือที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์ในชุดการทดลองที่ 1-3 ทั้งแบบไม่

เสริมและเสริม M. alpinaแบบผงที่ระดับความเข้มข้น 10 และ 30 มก./ล.   มีการเจริญเติบโตด้านความยาว
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และมีค่าเท่ากับ 4.64, 4.45 และ 4.58 มม. ตามลําดับ แต่มีอัตรารอดตาย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1 มีอัตรารอดตายมากที่สุด และ
มีค่าเท่ากับ 8.65% รองลงมาเป็นลูกปลาในชุดการทดลองที่ 2 ซึ่งมีอัตรารอดตายเท่ากับ 8.38% และมีค่าไม่
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แตกต่างจากทั้งชุดการทดลองที่ 1 และ 3 ในขณะที่ลูกปลาในชุดการทดลองที่ 3 มีอัตรารอดตายเท่ากับ 6.9% 
และมีค่าตํ่ากว่าชุดการทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 
การทดลองท่ี 2 
พัฒนาการ การเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย   

จากการสังเกตด้วยสายตาพบว่าลูกปลากะรังเสือเริ่มมีการพัฒนาของ spine ต้ังแต่วันที่ 8 
เหมือนกันทุกชุดการทดลองเช่นเดียวกันกับผลการทดลองที่ 1 ผลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของของ
ลูกปลากะรังเสือเมื้อสิ้นสุดการทดลองแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที ่5 ความยาว นํ้าหนัก อัตรารอดตายและดัชนีความทนต่อความเครียด(CMI) ของลูกปลากะรังเสือที่

ได้รับโรติเฟอร์แบบไม่เสริม(T1) และเสรมิ Schizochytrium sp.100 มก./ล. รว่มกับ M. 
alpina10 มก./ล. (T2) และ 30 มก./ล. (T3) เป็นเวลา 15 วัน  (การทดลองที่ 2) 

ชุดการทดลองท่ี ความยาว
(มม.) 

น้ําหนัก
(มก./ตัว) 

อัตรารอดตาย
(%) 

CMI 
(%) 

T1 4.47±0.46a 1.91±0.18c 8.3±1.6b 877±21a 
T2 4.43±0.34a 3.00±0.25b 25.4±7.0a 730±0b 
T3 4.47±0.35a 3.96±0.22a 7.5±3.0b 765±21b 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยภายในคอลัมน์เดียวกันท่ีกํากับด้วยตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
เมื่ออนุบาลลูกปลากะรังเสือด้วยโรติเฟอร์แบบไม่เสริมและเสริม M. alpina10 มก./ล. และ 30 

มก./ล. ร่วมกับการเสริม Schizochytrium sp.100 มก./ล.เป็นระยะเวลา 15 วัน พบว่าความยาวของลูกปลา
ทั้ง 3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  แต่มีนํ้าหนักแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยนํ้าหนักของลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 1.91, 3.00 และ 3.96 มก. 
ตามลําดับ ทั้งน้ีลูกปลาในชุดการทดลองที่ 3 มีนํ้าหนักตัวมากกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
รองลงมาเป็นลูกปลาในชุดการทดลองที่ 2 ส่วนลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1 มีนํ้าหนักตัวน้อยที่สุด (p<0.05)  

นอกจากน้ีอัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสือทั้ง 3 ชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีค่าเท่ากับ 8.3, 25.4 และ 7.5% ตามลําดับดังแสดงในตารางที่ 3 โดยลูก
ปลาในชุดการทดลองที่ 2 มีอัตรารอดตายสูงกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะ
ที่ลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มีอัตรารอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)   
 
ความทนทานต่อความเครียดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเค็ม (Osmotic stress tolerance) 

การทดสอบความทนทานต่อความเครียดของลูกปลากะรังเสือ โดยการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
แบบฉับพลันหลังจากอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์ที่เสริมสารอาหารแบบต่าง ๆ กัน เป็นเวลา 15 วัน พบว่าลูก
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ภาพท่ี 1 อัตราการตายสะสมในช่วงเวลา 60 นาที ของลูกปลากะรังเสือท่ีได้รับโรติเฟอร์แบบไม่เสริม(T1) และเสริม 
Schizochytrium sp.100 มก./ล. ร่วมกับ M. alpina10 มก./ล. (T2) และ 30 มก./ล. (T3) เป็นเวลา 
15 วัน โรติเฟอร์แบบเสริมและไม่เสริม เม่ือเปลี่ยนความเค็มน้ําแบบฉับพลัน 

ปลาทั้ง 3 ชุดการทดลองมี CMI หรือดัชนีความทนทานต่อความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยลูกปลากะรังเสือที่ได้รับโรติเฟอร์ไม่เสริมสารอาหารในชุดการทดลองที่ 1 มีค่า CMI มากที่สุด 
และมีค่าเท่ากับ 877% ในขณะที่ลูกปลาที่ได้รับโรติเฟอร์เสริมสารอาหารในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีค่า 
CMI ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และมีค่าเทา่กับ 730 และ 765% ตามลําดับ แสดงในตารางที่ 3 และ ภาพที่ 1 
นอกจากน้ีลูกปลากะรังเสือชุดการทดลองที่ 1 เริ่มมีการตายต้ังแต่นาทีที่ 5 จากน้ันมีอัตราการตายเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ในขณะที่ลูกปลาชุดการทดลองที่ 2 และ 3 เร่ิมมีการตายในนาทีที่ 20 และ 25 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบกรดไขมัน 
องค์ประกอบกรดไขมันในลูกปลากะรังเสือแสดงในตารางที่ 6 โดยมีกรดไขมันหลัก 16:0, 16:1n-7, 

18:0, 18:1n-9 และพบว่ากรดไขมัน ARA ในลูกปลาชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 4.93, 4.18 
และ 4.25% ตามลําดับ สัดส่วน EPA/ARAมีค่าเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สัดส่วน n-3/n-6 และ DHA/EPA มีค่า
ลดลง 

 
 
 
 
 



 17

ตารางที่ 6 องค์ประกอบกรดไขมันและสัดส่วนกรดไขมัน (% Area) ของลูกปลากะรังเสือที่อนุบาลด้วยโรติ
เฟอร์ที่ไม่เสริม(T1) และเสรมิด้วย Schizochytrium sp.100 มก./ล. ร่วมกับ M. alpina10 มก./ล

(T2)และ 30 มก./ล. (T3) 
ชนิดกรดไขมัน T1 T2 T3 
 ไม่เสรมิ เสรมิSchizochytrium sp.100 เสรมิSchizochytrium sp.100 มก./
  M. alpina 10 มก./ล. M. alpina 30 มก./ล.
C 14:0 1.39 1.51 1.35 
C 15:0 0.54 0.55 0.50 
C 16:0 20.69 18.96 18.91 
C 16:1n-7 5.77 5.68 5.55 
C 17:0 1.14 1.45 1.05 
C 17:1n-7 1.07 0.79 0.81 
C 18:0 13.14 12.33 12.57 
C 18:1n-9 5.97 10.48 10.02 
C 18:2n-6 2.23 2.36 2.14 
C 18:3n-3 1.59 2.31 2.99 
C 20:0 1.05 1.22 1.15 
C 21:0 1.69 2.39 2.88 
C 20:3n-6 0.82 1.10 1.15 
C 20:4n-6 (ARA) 4.93 4.18 4.25 
C 20:5n-3 (EPA) 9.81 11.34 11.40 
C 22:5n-3 1.38 1.13 1.19 
C 22:6n-3 (DHA) 10.56 8.95 8.89 
n-3 21.75 21.41 21.49 
n-6 7.98 9.08 9.32 
n-3/n-6 0.14 0.10 0.10 
DHA/EPA 1.08 0.79 0.78 
EPA/ARA 1.99 2.71 2.69 

ลักษณะทางพยาธิวิทยาลูกปลากะรังเสือ 
ลูกปลากะรังเสือที่ได้รับการทดสอบความเครียดโดยความเค็มที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน มีสภาพของ

เหงือกแตกต่างจากเริ่มต้นทั้ง 3 ชุดการทดลอง เมื่อลูกปลากะรังเสือได้รับการเปลี่ยนแปลงความเค็มจาก 30 
เป็น 60 ส่วนในพันส่วน นาน 40 นาที พบว่าซี่เหงือกของลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงทุกชุดการทดลอง เหงือก
ของลูกปลาที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์ทั้งแบบไม่เสริมและเสริม M. alpinaร่วมกับ Schizochytriumsp.ซึ่งไม่มี
การเปล่ียนแปลงความเค็มที่ใช้เป็นชุดควบคุม มีลักษณะปรกติ โดย primary lamellae มีลักษณะปรกติ 
ปราศจากเมือก และซี่เหงือก secondary lamellae แตกแขนงเป็นระเบียบ ในขณะที่ลูกปลาจากทุกชุดการ
ทดลองที่ได้รับการปรับความเค็มเพ่ิมขึ้นมีลักษณะเซลล์เย่ือบุผิวเหงือกแยกจากกัน (epitilium cells 
disintegration)มีการเสื่อมของเซลล์ (degeneration) และเกิดการตายของเซลล์(necrosis) ทําให้ซี่เหงือกมี
การจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ 
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ภาพที่ 2สภาพเหงือกลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์แบบไม่เสริม Schizochytriumsp. และ M. alpina 
(ซ้าย) สภาพเหงือกก่อนทดสอบความเค็ม (ขวา) สภาพเหงือกหลังทดสอบความเค็ม (ขนาดสเกล 25 μm) 

ภาพท่ี 3สภาพเหงือกลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์แบบเสริม Schizochytriumsp.100 มก./ล.และ M. alpina 10 มก./ล.      
(ซ้าย) สภาพเหงือกก่อนทดสอบความเค็ม (ขวา) สภาพเหงือกหลังทดสอบความเค็ม (ขนาดสเกล 25 μm) 

ภาพท่ี 4สภาพเหงือกลูกปลาท่ีอนุบาลด้วยโรติเฟอร์แบบเสริม Schizochytriumsp.100 มก./ล.และ M. alpina
30 มก./ล.      (ซ้าย) สภาพเหงือกก่อนทดสอบความเค็ม (ขวา) สภาพเหงือกหลังทดสอบความเค็ม
(ขนาดสเกล 25 μm) 
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คุณภาพน้ําระหว่างการทดลอง 
คุณภาพนํ้าตลอดการทดลองทั้ง 2 การทดลอง ได้แก่ ความเค็มอยู่ในช่วง 30-31 พีพีที, พีเอชอยู่

ในช่วง 7.70-8.02, อัลคาร์ไลน์อยู่ในช่วง 103-120 มิลลิกรัม/ลิตร, ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าอยู่ในช่วง 
7.40-10.3 มิลลิกรัม/ลิตร, แอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.2017- 0.5468 มิลลิกรัม/ลิตร และไนไตรท์อยู่ในช่วง 
0.031-0.169 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
วิจารณผ์ล 

 
สัตว์นํ้าวัยอ่อนมีความบอบบางและต้องมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ จนกว่าจะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่

หรือตัวเต็มวัย  ทําให้มีอัตรารอดตายตํ่า ไขมันจึงเป็นสารอาหารท่ีมีบทบาทสําคัญต่อสัตว์นํ้าในช่วงวัยน้ี
เน่ืองจากเป็นทั้งแหล่งพลังงานและโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นแหล่งของกรดไขมันจําเป็นที่เป็นองค์ประกอบในการ
สร้างเย่ือหุ้มเซลล์ (cell membranes) ในส่วนของสมองและส่วนที่ใช้ในการรับภาพ (retina) เพ่ือช่วยพัฒนา
ระบบประสาทและการมองเห็น อีกทั้งยังมีหน้าที่อ่ืนที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น เป็นแหล่งของวิตามินและ
ฮอร์โมนบางประเภท ทั้งน้ีกรดไขมันที่มีความสําคัญต่อโภชนาการปลาทะเลวัยอ่อนและจําเป็นต้องได้รับจาก
อาหาร ได้แก่ กรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง n-3 HUFA ชนิด EPA และ DHA รวมท้ังกรดไขมัน n-6 ชนิดARA 
เน่ืองจากสัตว์ทะเลขาดเอนไซม์  ∆5 และ ∆6 desaturase  ทําให้ไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมันทั้ง 3 ชนิด
ดังกล่าวได้จากกรดไขมันต้ังต้น linolenic acid (18:3n-3) และ linoleic acid (18:2n-6) (Kanasawaet 
al.,1979; Suprayudiet al., 2004; Izquierdo, 2005)  

กรดไขมัน ARA มีผลต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาทะเล เมื่อขาดกรดไขมัน ARA ในอาหารทํา
ให้ลูกปลามีอัตราการตายสูง (Bell et al., 1985) ในขณะที่การศึกษาครั้งน้ีพบว่าเมื่อใช้ M. alpinaเป็นแหล่ง
ของกรดไขมันชนิด ARA เสริมในโรติเฟอร์ที่อัตราความเข้มข้นเพ่ิมขึ้นจาก 10 มก./ล. เป็น 30 มก./ล.  กลับทํา
ให้ลูกปลากะรังเสือมีอัตรารอดตายลดลงและมีค่าเท่ากับ 6.9% แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกรดไขมัน 
ARA จะมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกรดไขมัน DHA และ EPA แต่มีรายงานว่าอาหารสําหรับลูกปลาทะเล
ควรมีความสมดุลย์กันระหว่างกรดไขมันจําเป็นทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว (Sargent et al. 1999) ซึ่ง M. alpinaผงที่
ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีสัดส่วนของ ARA 36.45% ในขณะที่มี EPA ในสัดส่วนตํ่ามากเท่ากับ 0.07% และไม่พบ 
DHA จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้อัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสือตํ่าลงเมื่อรับโรติเฟอร์ที่เสริมด้วย M. 
alpinaเพียงอย่างเดียว  

ในลูกปลา gilthead seabreamน้ันพบว่าการเพ่ิมกรดไขมัน ARA ถึง 1% ทําให้ลูกปลามีอัตรา
รอดตายและการเจริญเติบโตดีขึ้นเมื่ออาหารมี DHA และ EPA เท่ากับ 1.3 และ 0.7% ตามลําดับ (Izquierdo, 
1996; Bessonartet al. 1999) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองตอนที่ 2 เมื่อเสริม M. alpinaร่วมกันกับ 
Schizochytrium sp. ที่อัตราความเข้มข้น 100 มก./ล. ในโรติเฟอร์พบว่าให้ผลดีต่อลูกปลากะรังเสือ ทั้งใน
ด้านนํ้าหนัก อัตรารอดตายและความทนทานต่อความเครียด โดยพบว่าการเสริมโรติเฟอร์ด้วย M. alpina 10 
มก./ล.ร่วมกันกับ Schizochytriumsp. ทําให้อัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสืออายุ 15 วันเพ่ิมขึ้นเป็น 
25.4% หรือประมาณ 3 เท่าของลูกปลาที่ได้รับโรติเฟอร์แบบไม่เสริม M. alpinaและ Schizochytriumsp.มี
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รายงานว่าปริมาณ ARA ที่ทําให้ลูกปลามีอัตรารอดตายดีมีค่าระหว่าง 0.5-1.0 %(Castell et al., 1994) 
เช่นเดียวกันกับลูกปลา turbot ที่มีอัตรารอดตายดีเมื่อได้รับอาหารผงที่มีกรดไขมัน ARA 1.8 %  
(Bessonartet al. 1999)ซึ่งความสําคัญของกรดไขมันทั้ง 2 ชนิดน้ีแสดงให้เห็นในสัตว์นํ้าที่อดอาหารจะเลือก
สะสมกรดไขมัน ARA ร่วมกับ DHA (Izquierdo, 1996) 

กรดไขมัน ARA เป็นองค์ประกอบของ phospholipid ชนิด phosphatidyl inositol (PI) ที่มี
ปริมาณน้อยแต่มีความสําคัญ อีกทั้งยังเป็นสารต้ังต้นของ eicosanoid หลายชนิด (อนุพันธ์ของกรดไขมันไม่
อ่ิมตัวที่มีพันธะคู่มากกว่า 1 คู่และมีคาร์บอน 20 อะตอม) ที่มีผลต่อการควบคุมระบบการทํางานระดับเซลล์ 
ทั้งการควบคุมของเหลว ประจุ ระบบหัวใจ และระบบประสาท (Mustafa and Srivastava, 1989) และเป็น
สารต้ังต้นของ prostaglandin จึงทําให้กรดไขมัน ARA มีความสําคัญต่อระบบสรีระวิทยาในสัตว์ทะเลวัยอ่อน
หลายชนิด เช่น การทนต่อความเครียดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มและการปรับสมดุลของเกลือแร่ ดัง
รายงานในลูกปลา Striped Bass ที่ได้รับการเสริม ARA มีความทนทานต่อความเครียดเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงความเค็ม (Harelet al., 2000) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาคร้ังน้ี ที่พบว่าลูกปลากะรังเสือที่
อนุบาลด้วยโรติเฟอร์เสริมด้วย M. alpinaทั้ง 2 ระดับร่วมกันกับ Schizochytriumsp.มีความทนทานต่อ
ความเครียดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของความเค็มได้ดีกว่าลูกปลาที่ได้รับโรติเฟอร์ไม่เสริมสารอาหารดังกล่าว 
และแสดงให้เห็นชัดจากลูกปลากะรังเสือที่ได้รับ M. alpinaสูง 30 มก./ล. แม้จะให้ผลอัตรารอดตายตํ่าแต่ใน
สภาวะที่ต้องเผชิญกับความเครียด การเสริม 30 มก./ล. ร่วมกันกับ Schizochytriumsp.ทําให้ลูกปลาสามารถ
ทนต่อความเครียดได้ดีกว่าลูกปลาที่ได้รับโรติเฟอร์แบบไม่เสริม M. alpina 

Kovenet al. (2001) รายงานว่าการเสริมกรดไขมัน ARA ร่วมกับ DHA โดยใช้ M. alpinaเป็น
แหล่งของ ARA ในช่วง 5-19 วันแรกของการอนุบาลช่วยลดความเครียดและอัตราการตายของลูกปลา 
gilthead seabreamได้ และให้ความเห็นว่าภาวะโภชนาการของสัตว์นํ้าวัยอ่อนในช่วงแรกน้ีมีความสําคัญต่อ
การทนทานต่อความเครียดในการ metamorphosis ของลูกปลาวัยอ่อนระยะต่อมา ซึ่งเป็นระยะกินไรนํ้าเค็ม 
ดังน้ันการอนุบาลลูกปลากะรังเสือด้วยโรติเฟอร์ที่เสริมแหล่งของกรดไขมันจําเป็นในช่วง 15 วันแรกจึงมี
ความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการย้ายลูกปลาในช่วงที่ 2 ของการอนุบาล  

เมื่อพิจารณาผลวิเคราะห์กรดไขมันในลูกปลาพบว่าลูกปลากะรังเสือที่ไม่ได้รับการเสริมด้วย M. alpina
มีการสะสมของกรดไขมันชนิดน้ีในเนื้อ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของกรดไขมัน ARA ในด้านการเป็น
โครงสร้างของเซลล์และลูกปลามีความต้องการกรดไขมันชนิดน้ี แต่ต้องการในปริมาณน้อย สัตว์นํ้าที่อยู่ใน
สภาวะอดอาหารมีการเลือกสะสมกรดไขมันชนิดน้ีในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน (Izquierdo, 1996)นอกจากน้ีผล
องค์ประกอบกรดไขมันยังแสดงให้เห็นว่ากรดไขมัน n-3 HUFA โดยเฉพาะ EPA มีความสําคัญต่อลูกปลากะรัง
เสือ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของกรดไขมัน EPA ที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 1.5 เท่า เมื่อได้รับการเสริมด้วย 
Schizochytrium sp. ร่วมกันกับ M. alpinaอย่างไรก็ตามท้ัง ARA และ EPA ต่างก็เป็นสารต้ังต้นของ 
eicosanoids เช่น prostaglandin ทําหน้าที่คล้ายฮอร์โมน มีบทบาทสําคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและระบบ
สืบพันธ์ุ เป็นต้น 

เมื่อลูกปลากะรังเสือได้รับการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลัน ผ่านไป 40 นาที พบว่าซี่
เหงือกของลูกปลามีการเปลี่ยนแปลงทุกชุดการทดลองมีลักษณะเซลล์เย่ือบุผิวเหงือกแยกจากกัน (epitilium 
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cells disintegration)มีการเสื่อมของเซลล์ (degeneration) และเกิดการตายของเซลล์(necrosis) ทําให้ซี่
เหงือกมีการจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เหงือกปลาเป็นด่านแรกท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม (Chezhianet al. 2012) โดยทั่วไปจึงมีการศึกษาผลของแอมโมเนียต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางพยาธิสภาพของเหงือกปลา (Spencer et al. 2008; Chezhianet al. 2012) การเป็นแผลที่
เหงือก (gill lesions) มีผลทําให้ความสามารถของผิวเหงือกในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง การทํางานของระบบ
หายใจจึงเสื่อมลง (Abbas and Ali, 2007; Chezhianet al. 2012) สภาพของ secondary lamella ที่
เปลี่ยนสภาพในการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าความเค็มที่สูงมากมีผลโดยตรงต่อเหงือกลูกปลากะรังเสือ 
ในขณะที่การเสริม ARA และ DHA ไม่สามารถชดเชยการเปลี่ยนแปลงน้ีได้ นอกจากน้ีระยะเวลา 40 นาทีอาจ
นานเกินไป เน่ืองจากลูกปลาเร่ิมมีการตายต้ังแต่ 5-25 นาทีแรก จึงทําให้เหงือกของลูกปลาทุกชุดการทดลอง
เสียสภาพหรือถูกทําลายอย่างรวดเร็ว 

ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้นํ้ามันปลาเพ่ือเป็นแหล่งของกรดไขมัน n-3 HUFA เสริมในอาหารมีชีวิต
เพ่ืออนุบาลลูกปลาทะเลและพบว่าลูกปลาทะเลมีการเจริญเติบโตดีขึ้นและอัตราการรอดตายสูงขึ้น (ธิดา และ
มาวิทย์,2536; นิเวศน์ และคณะ, 2536; วิเชียร และคณะ, 2538; โกวิทย์ และคณะ, 2546; ทวี และคณะ
,2546; โกวิทย์ และวุฒิ, 2549; ภมรพรรณ และคณะ, 2551; Dhertet al., 1990 ;Mazorraet al., 2003) 
สัตว์นํ้าที่ขาดกรดไขมันกลุ่มน้ี โดยเฉพาะ DHA และ EPA จะมีการเจริญเติบโตช้า มีอัตรารอดตายและความ
ต้านทานโรคตํ่า (Kironet al., 1995)  

พบว่าการเสริม M. alpinaไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตด้านความยาวของลูกปลา แต่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตด้านนํ้าหนัก สุทธินีและคณะ (2551) รายงานว่าการใช้Schizochytrium sp.เพ่ือเป็นแหล่งของกรด
ไขมัน DHA เสริมในอาหารมีชีวิตในการอนุบาลลูกปลากะพงขาวเป็นเวลา 25 วันทําให้ลูกปลามีการ
เจริญเติบโตดีขึ้น แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างการเสริม Schizochytrium sp.ต้ังแต่ 100 ถึง 300 มก./ล. 
ซึ่งมี DHA เทียบเท่า 18 และ 54 มก./ล. ตามลําดับ ในขณะที่การศึกษาครั้งน้ีพบว่าลูกปลากะรังเสือมีนํ้าหนัก
เพ่ิมขึ้นตามปริมาณของ M. alpinaเมื่อได้รับการเสริมด้วย Schizochytrium sp.ที่ระดับ 100 มก./ล.เท่ากัน 
ส่วนการศึกษาระยะพัฒนาการของลูกปลากะรังเสือในระยะน้ีทําได้ยากเน่ืองจากไม่สามารถสุ่มนับลูกปลาได้ 
อย่างไรก็ตามพบว่าลูกปลามีการพัฒนาของ spine พร้อมกันต้ังแต่วันที่ 8  

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าลูกปลากะรังเสือในช่วงอายุ 15 วันแรก มีความต้องการ
กรดไขมัน ARA ร่วมกันกับกรดไขมัน DHA การเสริม M. alpinaในโรติเฟอร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต และอัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสือ การเสริมร่วมกันกับ Schizochytrium sp.ที่ระดับความ
เข้มข้น 100 มก./ล. ช่วยให้ลูกปลามีอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตด้านนํ้าหนักดีขึ้น รวมท้ังช่วยให้ลูกปลา
มีความทนทานต่อความเครียดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงความเค็ม รูปแบบการเสริม M. alpinaที่เหมาะสม
จากการศึกษาคร้ังนี้ควรเสริม M. alpina 10 มก./ล. ร่วมกับ Schizochytriumsp. 100 มก./ล. หรืออัตราส่วน
การผสม 1:10 โดยนํ้าหนักในโรติเฟอร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงก่อนนําไปอนุบาลลูกปลา 
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คําขอบคณุ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพรในความอนุเคราะห์สัตว์ทดลอง 

พนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบ่ีและศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่งจังหวัด
เพชรบุรีทุกท่านที่ช่วยเหลือระหว่างการทดลอง พนักงานเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่งที่ช่วยเหลือ
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างทดลอง ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภณ คุณจิรวัฒน์ แซ่
ตัน ที่ช่วยเหลือในการศึกษาทางพยาธิสภาพของสัตว์ทดลอง 
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