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บทคัดย่อ 
 

ศึกษาการอนุบาลลูกปลิงทะเล Holothuria scabra จากระยะ doliolaria จนถึงระยะ juvenile 
โดยใช้อาหารแตกต่างกัน แบ่งการศึกษาเป็น 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ดังน้ี ชุดการทดลองที่ 1 
อนุบาลลูกปลิงทะเลด้วยไดอะตอมชนิด Amphora sp. ชุดการทดลองท่ี 2 อนุบาลลูกปลิงทะเลด้วยไดอะตอม
ชนิด Amphora sp. และเลนละเอียดผสมสาหร่ายสไปรูไลน่าผง และชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปลิงทะเล
ด้วยไดอะตอมชนิด Amphora sp. และเลนละเอียดผสมสาหร่ายผักกาดทะเลผง อนุบาลลูกปลิงทะเลในถัง
อนุบาลทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 39x58x30 ลูกบาศก์เซนติเมตร บรรจุนํ้า 60 ลิตร ภายในถังอนุบาลใส่พวง
พลาสติกสําหรับให้ไดอะตอมและลูกปลิงทะเลยึดเกาะจํานวน 3 พวง/ถัง โดยมีพ้ืนที่ผิวในถังอนุบาลตามระดับ
น้ําในถังทั้งหมด 29,008.82 ตารางเซนติเมตร นําลูกปลิงทะเลระยะ doliolarlia ลงอนุบาลที่ความ
หนาแน่น 1 ตัว/ตารางเซนติเมตร ในชุดการทดลองที่ 1 เติมหัวเช้ือ Amphora sp. ปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาตรนํ้าในถังอนุบาล  ในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 เติมอาหารแต่ละสูตรปริมาณ 5 กรัม/ถัง ทุกชุดการทดลอง
เติมอาหารทุกวันเว้นวันเริ่มตั้งแต่นําลูกปลิงทะเลลงอนุบาลในวันแรก ดําเนินการทดลองเป็นเวลา 3 เดือน 
เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายเมื่ออนุบาลได้ 2 และ 3 เดือน  

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ผลการอนุบาลเป็นเวลา 2 เดือน ลูกปลิงทะเลมีอัตราการเจริญเติบโต
และอัตรารอดตายเฉล่ียของชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่ทั้ง 2 ชุดการทดลองมีอัตรา
การเจริญเติบโต และอัตรารอดตายเฉล่ียมากกว่าชุดการทดลองท่ี 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดย
ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีความยาวเฉล่ีย 6.30±0.63 และ 6.03±0.36 มิลลิเมตร อัตราการเพ่ิมความยาว
เฉลี่ย 0.097±0.011 และ 0.092±0.006 มิลลิเมตร/ตัว/วัน อัตรารอดตายเฉลี่ย 6.17±0.46 และ 5.84±0.57 
เปอร์เซ็นต์ ผลการอนุบาลเป็นเวลา 3 เดือน ปลิงทะเลในชุดการทดลองที่ 2 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ความยาวเฉลี่ย 20.98±0.56 มิลลิเมตร และอัตราการเพ่ิมความยาวเฉลี่ย 0.227±0.006 มิลลิเมตร/ตัว/วัน 
แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 และ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตรารอดตายเฉลี่ยในชุดการทดลองที่ 3 
มีค่ามากที่สุด 3.54±0.18 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
สําหรับต้นทุนการผลิตลูกปลิงทะเลต่อตัวชุดการทดลองที่ 3 มีต้นทุนการผลิตตํ่าที่สุดคือ 6.70 บาท/ตัว  

จากผลการอนุบาลลูกปลิงทะเลในเดือนที่ 2 ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีอัตราการเจริญเติบโต 
และอัตรารอดตายไม่แตกต่างกัน (P>0.05) สําหรับในเดือนที่ 3 ชุดการทดลองที่ 2 มีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
ที่สุดแต่มีอัตรารอดตายตํ่ากว่าชุดการทดลองที่ 3 เมื่อพิจารณาจากความคุ้มทุนในการอนุบาล ชุดการทดลองท่ี 
3 มีต้นทุนการผลิตตํ่าที่สุด จึงสรุปได้ว่าการอนุบาลลูกปลิงทะเลจากระยะ doliolaria ถึงระยะ juvenile 
ด้วยไดอะตอมชนิด Amphora sp. และเลนละเอียดผสมสาหร่ายผักกาดทะเลผงให้ผลผลิตสูงและมีต้นทุน
การผลิตตํ่าที่สุด  
 
คําสําคัญ : ปลิงทะเล, อาหารต่างชนิด, การอนุบาล, สาหร่ายผักกาดทะเล 
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Study on nursing of sandfish Holothuria scabra Jaeger, 1833 from 
doliolaria stage to juvenile stage with different diets 
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Prachuap Khiri Khan Coastal Aquaculture Research and Development Center 

 

Abstract 
 

Study on the effect of 3 different diets on growth performance and survival rate was 
conducted in sandfish Holothuria scabra from doliolaria stage to juvenile stage. There were 3 
treatments (T1, T2 and T3) each with 3 replication as followed; T1- nursing of sandfish by using 
diatom Amphora sp. (feeding sandfish with diatom at 1%V/V of culture water), T2- nursing of 
sandfish by using diatom Amphora sp. and fine mud mixed with Spirulina sp. powder (feeding 
sandfish with diatom and supplemented with 5 grams of mud - Spirulina sp. powder mixture) and 
T3- nursing of sandfish by using diatom Amphora sp. and fine mud mixed with sea lettuce powder. 
(feeding sandfish with diatom and supplemented with 5 grams of mud - sea lettuce powder 
mixture). The sandfishes were randomly distributed into 9 rectangular plastic tanks (39x58x30 cm3 
with total surface area of 29,008.82 cm2, water volume of 60 liters) at initial stocking density of 1 
individual/cm2. The 3 bunches of plastic sheets were placed in the tanks as substrates for diatom 
and sandfish settlement. The experimental diets were filled in the nursing tanks every 2 days. 
Sandfishes growth and survival rate were measured at 2 and 3 month of nursing period. 

After nursing period of 2 month, the growth performance and survival rate of the 
sandfish showed no significant differences (P> 0.05) between T2 and T3. However, T2 and T3 were 
significantly different from T1 (P<0.05). T2 and T3 the sandfish had the average body length of 
6.30±0.63 and 6.03±0.36 mm., rate of average body length increase as 0.097±0.011 and 
0.092±0.006 mm./individual/day., average survival rate of 6.17±0.46 and 5.84±0.57%. At the end of 
nursing period of 3 months, The growth performance of the sandfish showed that T2 had the 
highest average body length and rate of average body length increase of 20.98±0.56 mm. and 
0.227±0.006 mm./individual/day which was significantly higher than both T1 and T3 (P<0.05). 
However, the sandfish in T3 had a survival rate of 3.54±0.18%, which was significantly higher than 
both T1 and T2 (P<0.05). The production cost of sandfish in the T3 was lowest cost calculated as 
6.70 baht/individual.  

From the results of nursing sandfish at 2 month the growth performance and survival 
rate of the sandfish showed no significant differences (P> 0.05) between T2 and T3. At the end of 
nursing period of 3 months T2 had the highest growth performance and T 3 had the highest 
survival rate. When the considered the cost of nursing T3 had a lowest production cost. Therefore 
concluded that nursing of sandfish from doliolaria stage to juvenile stage by using diatom and fine 
mud mixed with sea lettuce powder had the highest productivity and lowest production cost. 

 
Key words: sandfish Holothuria scabra, different diets, nursing, sea lettuce Ulva rigida 
*Corresponding author: 448 Moo 1 Klongwan, Muang District, Prachuap Khiri Khan 77000. 
 Tel.0-3266-1133 e-mail: supakant.ch@gmail.com 
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คํานาํ  
 

ปลิงทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่บริเวณหน้าดินตามแนวชายฝั่งทะเล มีความสําคัญ
ต่อระบบนิเวศทางทะเลโดยทําหน้าที่ช่วยลดสารอินทรีย์ในระบบห่วงโซ่อาหาร ปลิงทะเลจะใช้หนวดจับตะกอนดิน
ที่มีสารอินทรีย์ปะปนอยู่เข้าสู่ระบบทางเดินอาหารและดูดซับสารอินทรีย์เอาไว้ หลังจากนั้นจึงขับถ่ายออกมา
เป็นตะกอนดินที่สะอาด (จารุภัทร, 2550; Aqudo 2006; Tehranifard and Rahimibashar, 2012) นอกจาก
ความสําคัญทางระบบนิเวศแล้วปลิงทะเลยังเป็นสัตว์นํ้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย มีการนําปลิงทะเล
ขึ้นมาใช้ประโยชน์เพ่ือการบริโภคเน่ืองจากเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาและอาหารเสริม 
สําหรับในประเทศไทยมีการจับปลิงทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์ในปริมาณมาก ทั้งเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ (Munprasit, 2008) โดยเฉพาะปลิงทะเลชนิด Holothuria scabra ที่มีความต้องการของตลาดสูง 
ราคาขายปลิงทะเลสดจากชาวประมงน้ําหนัก 400-500 กรัม/ตัว ราคา 500 บาท/กิโลกรัม ปลิงทะเลตากแห้ง
ราคา 3,000-7,000 บาท/กิโลกรัม จากการที่เป็นสัตว์นํ้ามีมูลค่าสูง ทําให้ถูกจับขึ้นมาจํานวนมากจนไม่สามารถ
เกิดทดแทนตามธรรมชาติได้ทัน ดังน้ันในบางพ้ืนที่มีการกําหนดมาตรการภายในชุมชน เช่น จัดสรรโควตาการจับ
ปลิงทะเลได้ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ตัว/วัน และการรับซื้อปลิงทะเลที่มีนํ้าหนักมากกว่า 300 กรัม เป็นต้น เพ่ือเป็น
การควบคุมปริมาณการประมงปลิงทะเลในพ้ืนที่ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง ได้ทําการศึกษา
การเพาะพันธ์ุ และอนุบาลปลิงทะเลชนิด H. scabra มาต้ังแต่ พ.ศ 2551 มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ มาอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมอัตรารอดตาย และเพ่ิมปริมาณผลผลิตในการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ อีกทั้งมีการทดลองเล้ียงใน
บ่อดินเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เป็นสัตว์นํ้าเศรษฐกิจชนิดใหม่ แต่จากการศึกษายังพบว่าการอนุบาล
ลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria จนถึงระยะ juvenile ซึ่งเป็นระยะที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างและ
การดํารงชีวิตจากการล่องลอยในมวลนํ้ามาลงเกาะพ้ืนผิววัสดุ มีการพัฒนาหนวด (tantacle) ขึ้นมาเพ่ือจับกิน
ไดอะตอมและสารอินทรีย์ที่ปกคลุมอยู่บนผิววัสดุที่ลูกปลิงทะเลลงเกาะ ในช่วงระยะน้ีปลิงทะเลยังมีอัตรารอดตาย
ตํ่ามาก อาจเน่ืองจากไดอะตอมที่เตรียมไว้สําหรับเป็นอาหารของลูกปลิงทะเลมีปริมาณไม่เพียงพอต่อปริมาณ
การกินของลูกปลิง จึงมีการศึกษาการใช้อาหารผสมร่วมด้วย โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการอนุบาล
ลูกปลิงทะเลระยะ pentactula จนถึงระยะ juvenile ขนาด 1 เซนติเมตร โดยใช้อาหารผสมประกอบด้วยเลน
ละเอียด อาหารกุ้งทะเล และสาหร่ายสไปรูไลน่า ในอัตรา 70:15:15 กรัม มาทดแทนการอนุบาลด้วยไดอะตอม
เพียงอย่างเดียวพบว่าการอนุบาลด้วยอาหารผสม มีอัตรารอดตาย 3.84±0.30 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าการอนุบาล
ด้วยไดอะตอมเพียงอย่างเดียว (ธเนศและคณะ, 2560) การศึกษาของ Xia et al. , (2012) พบว่าการอนุบาล
ลูกปลิงทะเลชนิด Apostichopus japonicas โดยใช้สาหร่ายทะเลแตกต่างกัน 5 ชนิด ได้แก่ Sargassum 
thunbergii, Sargassum polycystum, Zostera marina, Ulva lactuca, Laminaria japonica และ 
Laminaria japonica แบบต้มสุก โดยการนําสาหร่ายทะเลแต่ละชนิดไปอบแห้งและบดเป็นผง ผสมกับเลน
ละเอียดในอัตราส่วน สาหร่าย:เลน เท่ากับ 30:70 กรัม ให้อาหารลูกปลิงทะเลวันละ 1 มื้อ เมื่ออนุบาลลูกปลิงทะเล
เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าลูกปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วย Ulva lactuca มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ    
สูงที่สุดเท่ากับ 0.80±0.07 เปอร์เซ็นต์/วัน และเมื่อนําอาหารไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบโปรตีน 3.42 
เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.5 เปอร์เซ็นต์ และเถ้า 76.30 เปอร์เซ็นต์  

สําหรับการอนุบาลลูกปลิงทะเลโดยการใช้ไดอะตอมเพียงอย่างเดียว มักประสบปัญหาไดอะตอม
ไม่เพียงต่อปริมาณการกินของลูกปลิงทะเลโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมท้องฟ้าปิดแสงแดดไม่เพียงพอต่อการแบ่ง
เซลล์ของไดอะตอมในบ่ออนุบาลลูกปลิงทะเลส่งผลให้อัตรารอดตายของลูกปลิงทะเลตํ่า ซึ่งเป็นปัญหาที่พบ
บ่อยในการอนุบาล ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาการใช้อาหารท่ีมีส่วนผสมของเลนละเอียดกับสาหร่าย
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ทะเลผง เพ่ือนํามาใช้อนุบาลลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria จนถึงระยะ juvenile โดยสาหร่ายทะเลที่เลือกใช้ 
คือ สาหร่ายสไปรูไลน่าแบบผง ที่มีปริมาณโปรตีนสูงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถหาซื้อได้ง่าย และ
สาหร่ายผักกาดทะเล Ulva rigida ที่สามารถเพาะเลี้ยงเองได้ในบ่อดินหรือบ่อคอนกรีต และเป็นสาหร่ายทะเลที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีน 10.37-22.41 เปอร์เซ็นต์ (มนทกานติ และคณะ, 2559) สามารถนํามาใช้
เป็นส่วนผสมในอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว์นํ้าได้ 

 
วัตถุประสงค ์

 
1. เพ่ือทราบผลอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลิงทะเลชนิด H. scabra ระยะ   
   doliolaria จนถึงระยะ juvenile ที่อนุบาลด้วยอาหารต่างชนิดกัน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตลูกปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วยอาหารต่างชนิดกัน 

 
วิธีดําเนนิการ 

 
1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) แบ่งการทดลองเป็น 3 
ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ดังน้ี 

ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลิงทะเลด้วยไดอะตอมชนิด Amphora sp. 
ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลิงทะเลด้วยไดอะตอมชนิด Amphora sp. และเลนละเอียดผสม 

  สาหร่ายสไปรูไลน่าผง  
ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปลิงทะเลด้วยไดอะตอมชนิด Amphora sp. และเลนละเอียดผสม 
                     สาหร่ายผักกาดทะเลผง  
ดําเนินการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 
2. การเตรียมลูกพันธุ์ปลิงทะเล 

การเตรียมลูกพันธุ์ปลิงทะเลเริ่มจากการนําพ่อแม่พันธุ์ปลิงทะเลชนิด H. scabra ที่รวบรวม
ได้จากธรรมชาตินํ้าหนักมากกว่า 250 กรัม/ตัว นํามากระตุ ้นให้ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ด้วยการแช่ใน
สาหร่ายสไปลูไรน่าเข้มข้น 0.75 กรัม/นํ้า 1 ลิตร เป็นเวลา 60 นาที เมื่อพ่อแม่พันธ์ุปลิงทะเลปล่อยนํ้าเชื้อและ
ไข่ออกมา เก็บรวบรวมและนํามาผสมกันในอัตราส่วน ไข่:นํ้าเช้ือ 1:15 แล้วนําลงถังฟักในอัตราความหนาแน่น 
1 ฟอง/มิลลิลิตร เมื่อไข่พัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะ auricularia อนุบาลในถังไฟเบอร์กลาสที่อัตราความหนาแน่น 
1 ตัว/มิลลิลิตร (ธเนศ และคณะ, 2560) เปลี่ยนถ่ายน้ําในถังอนุบาล 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกวันเว้นวัน ให้อาหาร
เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวชนิด Isochrysis sp. ผสม Chaetoceros sp. ปริมาณความหนาแน่นเซลล์รวมกัน 
10,000-15,000 เซลล์/มิลลิลิตร อนุบาลเป็นเวลา 12-15 วัน ลูกปลิงทะเลจะเริ่มพัฒนาเข้าสู่ระยะ doliolaria 
(ภาพที่ 1) โดยยังมีลูกปลิงทะเลระยะ auricularia ปนอยู่ คัดแยกลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria ผ่านตะแกรงกรอง
ขนาดช่องตา 600 ไมครอน รวบรวมลูกปลิงทะเลท่ีคัดแยกได้มาสุ่มนับจํานวนเพ่ือทําการทดลองต่อไป 
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ภาพท่ี 1 ลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria 
 

3. การเตรียมถังอนุบาล 

ถังสําหรับใช้อนุบาลเป็นถังพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 39x58x30 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
ความจุนํ้าทั้งหมดประมาณ 68 ลิตร บริเวณปากถังติดตั้งท่อพีวีซีขนาด ½ นิ้วพร้อมวาล์วนํ้าสําหรับนําน้ํา
ทะเลลงถังอนุบาล และบริเวณท้ายถังอนุบาลติดตั้งท่อพีวีซีขนาด ½ นิ้ว สําหรับเป็นท่อนํ้าล้นออกจากถัง
อนุบาล (ภาพที่ 2) ก่อนนําลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria ลงอนุบาลในถังทดลอง 5 วัน นําพวงพลาสติก
สําหรับให้ไดอะตอมและลูกปลิงทะเลยึดเกาะที่ทําจากถุงพลาสติกใช้แล้วมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 20x30 
ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 3) จํานวน 6 แผ่น/พวง มัดมุมด้านใดด้านหน่ึงเข้าด้วยกันเป็นช่อถ่วงด้วยตุ้มปูนเพ่ือ
ไม่ให้พวงพลาสติกลอยขึ้นมาที่ผิวนํ้า ใส่พวงพลาสติกลงในถังจํานวน 3 พวง/ถัง เปิดน้ําทะเลผ่านการกรองด้วย
กระบอกกรองนํ้าขนาดตากรอง 10 ไมครอน ลงในถังอนุบาลจนได้ปริมาตร 60 ลิตร ใส่หัวทรายสําหรับให้
อากาศในถังอนุบาลถังละ 1 หัว (ภาพที่ 4) สําหรับพ้ืนที่ผิวในถังทดลองโดยวัดความสูงของถังอนุบาลตามระดับ
นํ้าที่เติมลงในถังรวมกับพ้ืนที่ผิวพวงพลาสติกมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 29,008.82 ตารางเซนติเมตร โดยคํานวณ
พ้ืนผิวในถังอนุบาลได้ดังน้ี 

1. พ้ืนที่ผิวในถังอนุบาลตามระดับนํ้าที่เติมในถัง 60 ลิตร (39x58x26.53 ลูกบาศก์เซนติเมตร) 
- พ้ืนผิวถังอนุบาลด้านยาว 2 ด้าน  

ขนาด 58 เซนติเมตร x 26.53 เซนติเมตร x 2 ด้าน = 3,077.48 ตารางเซนติเมตร 
- พ้ืนผิวถังอนุบาลด้านกว้าง 2 ด้าน  

ขนาด 39 เซนติเมตร x 26.53 เซนติเมตร x 2 ด้าน = 2,069.34 ตารางเซนติเมตร 
- พ้ืนก้นถังอนุบาล  

ขนาด 39 เซนติเมตร x 58 เซนติเมตร = 2,262 ตารางเซนติเมตร 
รวมพ้ืนที่ผิวของถังอนุบาลเท่ากับ 7,408.82 ตารางเซนติเมตร 

2. พ้ืนที่ผิวพวงพลาสติกจํานวน 3 พวง/ถัง (แผ่นพลาสติก 18 แผ่น/ถัง) 
ขนาด 20 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร x 2 ด้าน x 18 แผ่น/ถัง = 21,600 ตารางเซนติเมตร  

รวมพ้ืนที่ผิวในถังอนุบาลท้ังหมด 7,408.82+21,600 = 29,008.82 ตารางเซนติเมตร 
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ภาพท่ี 2 ถังสาํหรับอนุบาลลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 พวงพลาสติกสําหรบัให้ไดอะตอมและลูกปลิงทะเลยึดเกาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ถังอนุบาลท่ีเติมนํ้าทะเลพร้อมสําหรับการขยายพันธ์ุไดอะตอมก่อนนําลูกปลิงทะเลลงอนุบาล 
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4. การขยายพันธุ์ไดอะตอมในถังอนุบาลช่วงเร่ิมต้น 

เมื่อเตรียมนํ้าทะเลและพวงพลาสติกในถังอนุบาลทุกชุดการทดลองแล้วเติมปุ๋ยชนิด Na2SiO3 
ความเข้มข้น 1 ppm, NaH2PO4  ความเข้มข้น 10 ppm , FeCl3 ความเข้มข้น 3 ppm, KNO3  ความเข้มข้น 
100 ppm และเติมหัวเช้ือไดอะตอมชนิด Amphora sp. ปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรนํ้าในถังอนุบาล
ลูกปลิงทะเล (600 มิลลิลิตร/60 ลิตร) ระหว่างการใส่หัวเช้ือไดอะตอมปิดอากาศภายในถังเป็นเวลา 20-30 นาที 
เพ่ือให้หัวเช้ือ ไดอะตอมลงไปเกาะบนพวงพลาสติกหรือบริเวณผนังของถังอนุบาล ปล่อยถังอนุบาลให้ได้รับ
แสงแดดเป็นเวลา 5 วัน หรือเมื่อสังเกตเห็นไดอะตอมเกิดขึ้นเป็นฟิล์มสีนํ้าตาลเคลือบอยู่ที่ผนังถังและบนพวง
พลาสติก (ภาพที่ 5) ก็สามารถนําลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria ลงอนุบาลได้ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ถังอนุบาลท่ีไดอะตอมขยายพันธ์ุเคลือบบนพวงพลาสติกและผนังของถังอนุบาล 
 

5. การเตรียมอาหารสําหรับอนุบาลลูกปลิงทะเล 

อาหารที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 เป็นอาหารที่มีส่วนผสมของเลน
ละเอียดและสาหร่ายทะเลผงโดยมีวิธีการเตรียมดังน้ี 

การเตรียมเลน นําเลนที่ได้จากทะเลมาแยกวัสดุขนาดใหญ่ออกโดยขยี้เลนผ่านตะแกรงกรอง
ขนาดช่องตา 1 มิลลิเมตร (ภาพที่ 6) นําเลนที่แยกวัสดุขนาดใหญ่ออกแล้วไปตากแดดให้แห้งสนิทแล้วนํามา
ร่อนผ่านตะแกรงกรองขนาดช่องตา 100 ไมครอน (Xia et al., 2012) ซึ่งเลนหลังผ่านการร่อนแล้วมีขนาด
อนุภาคเล็กกว่า 15 ไมครอน และวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ด้วยวิธี Walkley-Black มีปริมาณ 9.56 เปอร์เซ็นต์  

การเตรียมสาหร่ายทะเลผง  
สาหร่ายผักกาดทะเลผง นําสาหร่ายผักกาดทะเลสดจากการเพาะเลี้ยงในบ่อคอนกรีตสําหรับ

ขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลิงทะเล (ในบ่อขุนเลี้ยงประกอบด้วยพ่อแม่พันธ์ุปลิงทะเลและปลาสอด) โดยสาหร่ายได้รับ
สารอาหารที่เกิดจากเศษอาหารเหลือและสิ่งขับถ่ายของสัตว์นํ้าในบ่อขุนเลี้ยง เลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลเป็นเวลา 
35-40 วัน เก็บรวบรวมสาหร่ายมาล้างทําความสะอาดและนํามาตากแดดประมาณ 1-2 วัน นําสาหร่ายผักกาด
ทะเลแห้งป่ันให้ละเอียดด้วยเครื่องป่ันอาหารเอนกประสงค์ แล้วร่อนผ่านตะแกรงกรองขนาดช่องตา 100 
ไมครอน (ภาพที่ 7) สาหร่ายผักกาดทะเลผงหลังผ่านการร่อนแล้วมีขนาด 10-90 ไมครอน ส่งตัวอย่างสาหร่าย
ทะเลแห้งตรวจวิเคราะห์ปริมาณความช้ืนและปริมาณโปรตีนที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มีความช้ืน 13.36 เปอร์เซ็นต์ และโปรตีน 16.09 เปอร์เซ็นต์) 
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สาหร่ายสไปรูไลน่าผง ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายตามท้องตลาดสําหรับเลี้ยงสัตว์นํ้าระดับโปรตีน 
55 เปอร์เซ็นต์ ขนาด 10-15 ไมครอน (ข้อมูลที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์) 

การผสมอาหาร นําเลนที่ผ่านการร่อนผ่านตะแกรงกรองขนาดช่องตา 100 ไมครอน มาผสมกับ
สาหร่ายทะเลผงตามชุดการทดลองที่กําหนด ในอัตราส่วน เลน:สาหร่ายทะเลผง 70:30 กรัม (Xia et al., 
2012) คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4ºC (ภาพที่ 8) 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 การขย้ีเลนผ่านตะแกรงกรองขนาดช่องตา 1 มลิลิเมตร 
 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 7 สาหร่ายผักกาดทะเลแห้งผ่านการปั่นจนละเอียดร่อนผ่านตะแกรงกรองขนาดช่องตา 100 ไมครอน 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 8 อาหารสําหรับอนุบาลลูกปลิงทะเล 
     1. เลนผสมสาหร่ายสไปรูไลน่าผง 
     2. เลนผสมสาหร่ายผักกาดทะเลผง 

1. 2. 
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6. การดําเนินการทดลอง 

6.1 การอนุบาลลูกปลิงทะเล 
ดําเนินการทดลองโดยนําลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria ความยาว 0.5 มิลลิเมตร ลงอนุบาลในถัง

ที่ขยายพันธ์ุไดอะตอมเตรียมไว้สําหรับลูกปลิงทะเลเรียบร้อยแล้ว โดยใส่ลูกปลิงทะเลลงในถังอนุบาลอัตรา
ความหนาแน่น 1 ตัว/ตารางเซนติเมตร (29,000 ตัว/ถัง) (ธเนศ และคณะ, 2560) ลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria 
เป็นระยะที่ไม่กินอาหาร (non-feeding stage) แต่ในการอนุบาลจะเตรียมใส่อาหารไว้ในถังอนุบาลตั้งแต่วันแรก
ที่นําปลิงทะเลลงอนุบาลเนื่องจากลูกปลิงทะเลบางส่วนจะทยอยพัฒนาเข้าสู่ระยะ pentactula ลงเกาะพื้น
ใช้หนวดจับอาหารเข้าปาก ในช่วงอนุบาลลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria 1-10 วัน ทําการสุ่มลูกปลิงทะเล
มาประเมินจํานวนและสภาพความสมบูรณ์ด้วยกล้องจุลทรรศน์เพ่ือประเมินเปอร์เซ็นต์การลงเกาะ เมื่อลูกปลิงทะเล
ลงเกาะพ้ืนผิวถังอนุบาลและแผ่นพลาสติกจนหมด จึงเปิดนํ้าทะเลผ่านการกรองด้วยกระบอกกรองขนาดตากรอง 
10 ไมครอน ให้ไหลผ่านถังอนุบาลในช่วง 1 เดือนแรก ปริมาตร 0.25 ลิตร/นาที และในช่วงเดือนที่ 2 ปรับเป็น 
ปริมาตร 0.5 ลิตร/นาที  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ลูกปลิงทะเลระยะ pentactula 

  

6.2 การจัดการระหว่างการทดลอง 

ในช่วงการอนุบาลลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria 1-10 วัน ยังไม่เปิดนํ้าทะเลไหลผ่านถังอนุบาล 
ทําการดูดตะกอนก้นถังอนุบาลโดยให้นํ้าที่ดูดออกมาไหลผ่านตะแกรงกรองขนาดช่องตา 200 ไมครอน เพ่ือให้
ลูกปลิงทะเลที่ติดออกมากับนํ้าซึ่งมีขนาด 400-600 ไมครอน ค้างอยู่บนตะแกรงกรองหลังจากดูดตะกอนเสร็จ
นําลูกปลิงทะเลไปตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ จากน้ันนํากลับลงถังอนุบาลและเติมนํ้า
ทะเลผ่านการกรองด้วยกระบอกกรองขนาดตากรอง 10 ไมครอน ตามปริมาตรนํ้าที่ถูกดูดออกมาดําเนินการ
ทุกวันเว้นวัน  

เมื่อลูกปลิงทะเลพัฒนาเข้าสู่ระยะ pentactula จนหมดแล้วเปิดนํ้าทะเลผ่านการกรองด้วย
กระบอกกรองขนาดตากรอง 10 ไมครอน ให้ไหลผ่านถังอนุบาลปริมาตร 0.25 ลิตร/นาที ทําการดูดตะกอน
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  โดยใช้ตะแกรงกรองขนาดช่องตา 200 ไมครอน รองรับปลิงทะเลที่ติดออกมากับนํ้า 
นําลูกปลิงทะเลไปตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ด้วยกล้องจุลทรรศน์หลังจากน้ันนําลูกปลิงทะเลกลับลงถัง
อนุบาล 
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การให้อาหารลูกปลิงทะเล ทุกชุดการทดลองก่อนนําลูกปลิงทะเลลงอนุบาลดําเนินการขยายพันธ์ุ
ไดอะตอมให้เคลอืบบนพ้ืนผิวของถังอนุบาลและพวงพลาสติก หลังจากนําลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria ลงอนุบาล
ดําเนินการให้อาหารแต่ละชุดการทดลองดังน้ี 

ชุดการทดลองที่ 1 เติมหัวเช้ือไดอะตอมปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรนํ้าในถังทุกวันเว้นวัน 
ชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 ให้อาหารสูตรเลนผสมสาหร่ายสไปรูไลน่าผง และเลนผสมสาหร่าย

ผักกาดทะเลผง ตามชุดการทดลองที ่กําหนด ปริมาณ 5 กรัม/ถัง ตั ้งแต่วันแรกที ่นําปลิงทะเลระยะ 
doliolaria ลงอนุบาลในถังและดําเนินการทุกวันเว้นวัน เน่ืองจากต้องการให้ลูกปลิงทะเลท่ีพัฒนาเข้าสู่ระยะ 
pentactula ได้รับอาหารแต่ละสูตรพร้อมไดอะตอมตั้งแต่วันแรกที่พัฒนาลงเกาะพื้น โดยก่อนให้นําอาหาร
แต่ละชุดการทดลองมาละลายในน้ําทะเล อาหารหลังจากละลายนํ้าแล้วมีลักษณะเป็นผงตะกอนขนาดเล็ก 
ก่อนใส่อาหารลงถังอนุบาลปิดลมในถังอนุบาลเพ่ือให้อาหารตกลงไปเคลือบกับพ้ืนผิวถังอนุบาลและแผ่น
พลาสติก หลังจากน้ันประมาณ 10 นาที จึงเปิดลมในถังอนุบาล   

 
7. การวิเคราะห์คุณภาพน้าํและสภาพแวดล้อมในถังอนบุาล 

7.1 วิเคราะห์คุณภาพนํ้าในถังอนุบาล ได้แก่ 

- อุณหภูมินํ้า (Temperature) วัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ดําเนินการทุกวัน 
- ความเค็ม (Salinity) วัดด้วย Salinometer ย่ีห้อ ATAGO ดําเนินการทุกวัน 
- ความเป็นกรด-ด่าง หรือพีเอช (pH) วัดด้วย pH meter รุ่น LAB 860 ดําเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ความเป็นด่าง (Alkalinity) ตามวิธี Potentiometric titration method (สํานักวิจัยและ

พัฒนาประมงชายฝั่ง, 2551) ดําเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) ตามวิธี Indophenol blue method (Strickland and 

Parsons, 1972) ดําเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ไนไตรท์ (Nitrite) ตามวิธี Diazotization method (Strickland and Parsons, 1972) 

ดําเนินการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
7.2 วัดความเข้มแสง (Light intensity) ด้วย lux meter ดําเนินการทุกวันวันละ 3 ครั้ง เวลา 9.00, 

13.00 และ 16.00 น.  
 

8. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

8.1 เมื่ออนุบาลลูกปลิงทะเลเป็นเวลา 2 เดือน เก็บรวบรวมลูกปลิงทะเลในถังอนุบาลท้ังหมดโดย
ใช้พู่กันปัดลูกปลิงออกจากพวงพลาสติกและผนังของถังอนุบาล นับจํานวนลูกปลิงทะเลท้ังหมดและสุ่มลูกปลิงทะเล
จํานวน 30 เปอร์เซ็นต์ของลูกปลิงทะเลในแต่ละซ้ําเพ่ือวัดความยาว หลังจากน้ันนําลูกปลิงทะเลอนุบาลต่อใน
แต่ละชุดการทดลองจนครบ 3 เดือน จึงเก็บรวบรวมปลิงทะเลท้ังหมดภายในถังมานับจํานวนเพ่ือหาอัตรารอด
ตายและสุ่มวัดความยาวเพ่ือหาอัตราการเจริญเติบโต  

8.2 นําข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายเฉล่ียมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดย
วิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายแต่ละชุด
การทดลอง โดยวิธี Tukey’s HSD ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  

8.3 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกปลิงทะเล
มาคํานวณต้นทุนการผลิตลูกปลิงทะเลต่อตัวในแต่ละชุดการทดลอง 
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ผลการศึกษา 
 

การเจริญเติบโต 
เมื่ออนุบาลลูกปลิงทะเลจากระยะ doliolaria เป็นเวลา 2 และ 3 เดือน พบว่ามีความแตกต่างกัน

ของความยาวเฉลี่ยและอัตราการเพิ่มความยาวเฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยในเดือนที่ 2 
ลูกปลิงทะเลในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่ทั้ง 2 ชุดการทดลองแตกต่างกับชุด
การทดลองที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  สําหรับในเดือนที่ 3 ชุดการทดลองที่ 2 มีค่ามากที่สุด 
รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 3 และชุดการทดลองที่ 1 มีค่าน้อยที่สุด ทั้ง 3 ชุดการทดลองมีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตเฉลี่ยลูกปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วยอาหารต่างชนิดกันเป็นเวลา 2 และ 3 เดือน   

การเจรญิเติบโต 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 
ความยาวเริ่มต้น (มิลลิเมตร) 0.51±0.02a 0.51±0.02a 0.51±0.02a 
ความยาวเฉล่ียเมื่ออนุบาล 2 เดือน (มิลลิเมตร) 4.10±0.39b 6.30±0.63a 6.03±0.36a 
อัตราการเพ่ิมความยาวเฉลี่ยเมื่ออนุบาล 2 เดือน 
(มิลลิเมตร/ตัว/วัน) 

0.060±0.006b 0.097±0.011a 0.092±0.006a 

ความยาวเฉล่ียเมื่ออนุบาล 3 เดือน (มิลลิเมตร) 15.65±0.46c 20.98±0.56a 17.59±1.07b 
อัตราการเพ่ิมความยาวเฉลี่ยเมื่ออนุบาล 3 เดือน
(มิลลิเมตร/ตัว/วัน) 

0.168±0.005c 0.227±0.006a 0.190±0.012b 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
 

อัตรารอดตาย  
เมื่ออนุบาลลูกปลิงทะเลจากระยะ doliolaria เป็นเวลา 2 และ 3 เดือน พบว่ามีความแตกต่างกัน

ของจํานวนปลิงทะเลเฉลี่ยและอัตรารอดตายเฉล่ียอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยในเดือนที่ 2 ลูกปลิงทะเล
ในชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่ทั้ง 2 ชุดการทดลองแตกต่างกับชุดการทดลองท่ี 1 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับในเดือนที่ 3 ชุดการทดลองที่ 3 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 
และ 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  สําหรับชุดการทดลองที่ 1 และ 2 มีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) 
(ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 อัตรารอดตายเฉล่ียลูกปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วยอาหารต่างชนิดกันเป็นเวลา 2 และ 3 เดือน       

อัตรารอดตาย 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 
จํานวนเริ่มต้น (ตัว) 29,000 29,000 29,000 
จํานวนเฉลี่ยเมือ่อนุบาล 2 เดือน (ตัว) 435.00±82.02b 1,790.00±134.35a 1,695.50±166.17a

อัตรารอดตายเฉล่ียเมื่ออนุบาล 2 เดือน 
(เปอร์เซ็นต์) 

1.50±0.28b 6.17±0.46a 5.84±0.57a 

จํานวนเฉลี่ยเมือ่อนุบาล 3 เดือน (ตัว) 394.50±14.21b 531.50±72.83b 1,026.5±51.61a 
อัตรารอดตายเฉล่ียเมื่ออนุบาล 3 เดือน 
(เปอร์เซ็นต์) 

1.36±0.04b 1.83±0.25b 3.54±0.18a 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
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คุณภาพน้ําและสภาพแวดลอ้มในถังอนุบาลลูกปลิงทะเล 

จากการเก็บตัวอย่างนํ้าในถังอนุบาลลูกปลิงทะเลท้ัง 3 ชุดการทดลองไปตรวจวิเคราะห์พบว่า
พารามิเตอร์ส่วนใหญ่ในทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าชายฝั่ง (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2560) ยกเว้นค่าแอมโมเนียในชุดการทดลองที่ 2 ในบางช่วง
ของการทดลองมีค่าสูงถึง 0.935 มิลลิกรัม/ลิตร สําหรับปริมาณแสงบริเวณถังอนุบาลเฉล่ียในรอบวันทั้ง 3 ชุด
การทดลองมีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05)  (ตารางที่ 3) 

         
ตารางที่ 3 คณุภาพนํ้าและสภาพแวดล้อมในถังอนุบาลลูกปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วยอาหารต่างชนิดกัน   

พารามิเตอร์ 

ชุดการทดลอง 
1 2 3 

ค่า 
ตํ่าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่าเฉลี่ย 
±SD. 

ค่า 
ตํ่าสุด

ค่า 
สูงสุด

ค่าเฉลี่ย 
±SD. 

ค่า 
ตํ่าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่าเฉลี่ย 
±SD. 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซยีส) 

27 30.5 
29.41 
±0.79a 

27 30.5 
29.40 
±0.80a 

27 30.5 
29.40 
±0.78a 

ความเค็ม 
 (ppt) 

32 32 
32.00 
±0.00a 

32 32 
32.00 
±0.00a 

32 32 
32.00 
±0.00a 

pH 7.75 7.85 
7.82 

±0.04a 
7.65 7.87 

7.80 
±0.08a 

7.54 7.84 
7.77 

±0.11a 
ความเป็นด่าง 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 
102 121.5 

113.41 
±6.70a 

101 130 
116.41 
±9.08a 

104 127 
116.41 
±8.58a 

แอมโมเนีย  
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

0.030 0.516 
0.152 

±0.183a 
0.085 0.935

0.488 
±0.414a 

0.042 0.663 
0.174 

±0.242a 
ไนไตรท์  

(มิลลิกรัม/ลิตร) 
0.004 0.300 

0.095 
±0.108a 

0.006 0.351
0.094 

±0.036a 
0.003 0.384 

0.096 
±0.159a 

ปริมาณแสง 
(ลักซ์) 

100 490 
300.69 

±146.28a 
100 495 

300.24 
±146.51a 

100 495 
300.64 

±146.28a 
หมายเหตุ  ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
 

ต้นทุนการผลติลูกพันธุ์ปลิงทะเล 

จากการศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผลิตลูกพันธ์ุปลิงทะเลจากระยะ doliolaria 
จนถึงระยะ juvenile ขนาด 2 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มี
ต้นทุนค่าอาหารตลอดรอบการผลิต 500, 347 และ 190 บาท ตามลําดับ และมีต้นทุนการผลิตรวมค่าใช้จ่าย
ทุกประเภทโดยคิดเป็นต้นทุนเฉล่ียต่อตัว 18.27, 13.25 และ 6.70 บาท/ตัว ตามลําดับ โดยชุดการทดลองที่ 3 
มีต้นทุนค่าอาหารและต้นทุนการผลิตต่อตัวน้อยที่สุด (ตารางที่ 4)  
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ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตลูกพันธ์ุปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วยอาหารต่างชนิดกัน 
ชุดการ
ทดลอง 

อัตรารอดตาย
เฉลี่ย 

(เปอรเ์ซ็นต์) 

ผลผลิตเฉลี่ย/ถัง 
(ตัว) 

ต้นทุน 
คงที่ 

(บาท) 

ต้นทุน 
ผันแปร 
(บาท) 

 ต้นทุน 
รวม 

(บาท) 

ราคาต้นทนุ 
การผลิต/ตัว 
(บาท/ตัว) 

1 1.36±0.04 394.50±14.21 2,524.42 4,674.40 7,198.82 18.27 
2 1.83±0.25 531.50±72.83 2,524.42 4,518.75 7,043.17 13.25 
3 3.54±0.18 1,026.5±51.61 2,524.42 4,363.10 6,887.52 6.70 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
จากการศึกษาการอนุบาลลูกปลิงทะเลระยะ doliolaria ถึงระยะ juvenile ด้วยอาหารต่างชนิดกัน

พบว่าอาหารแต่ละชนิดที่ใช้อนุบาลลูกปลิงทะเลส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย โดยในการศึกษา
ครั้งน้ีเลือกช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายเป็น 2 ช่วง คือช่วงหลังจากนําลูกปลิงทะเล
ลงอนุบาลในถังสําหรับลงเกาะเป็นเวลา 2 และ 3 เดือน เน่ืองจากช่วงเวลา 2 เดือนลูกปลิงทะเลมีการเจริญเติบโต
จนสังเกตเห็นตัวลูกปลิงทะเลด้วยตาเปล่าและสามารถใช้พู่กันปัดลูกปลิงทะเลออกจากพ้ืนผิววัสดุได้ง่ายสะดวก
ต่อการเก็บข้อมูลและลดความสูญเสียลูกปลิงทะเลจากกระบวนการเก็บข้อมูล และเมื่ออนุบาลลูกปลิงทะเล
เป็นเวลา 3 เดือน ปลิงทะเลมีความยาว 1.5-2.0 เซนติเมตร เป็นช่วงที่มีจํานวนลูกปลิงทะเลลงไปอาศัยอยู่ที่พ้ืนถัง
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการอนุบาลโดยนําไปอนุบาลในบ่อที่ปูพ้ืนด้วยทรายและเริ่มให้
อาหารสําเร็จรูป 

การศึกษาในช่วงเวลา 2 เดือน พบว่าลูกปลิงทะเลที ่อนุบาลด้วยไดอะตอมและเลนผสม
สาหร่ายสไปรูไลน่า และลูกปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วยไดอะตอมและเลนผสมสาหร่ายผักกาดทะเลผง มีอัตรา   
การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายไม่แตกต่างกัน และให้ผลดีกว่าการอนุบาลด้วยไดอะตอมเพียงอย่างเดียว 
เมื่อพิจารณาจากขนาดของอาหารที่ใช้อนุบาล พบว่าขนาดของอาหารผสมจะมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดปากของ
ลูกปลิงทะเล โดยขนาดปากของลูกปลิงทะเลหลังลงเกาะพ้ืน 7 วัน มีขนาดปากระหว่าง 19-23 ไมครอน (ธเนศ 
และคณะ, 2563) ซึ่งขนาดของอาหารทดลองครั้งน้ีพบว่าสาหร่ายสไปรูไลน่ามีขนาด 10-15 ไมครอน สาหร่าย
ผักกาดทะเลผงมีขนาด 10-90 ไมครอน และเลนมีขนาดเล็กกว่า 15 ไมครอน เป็นไปได้ว่าปลิงทะเลที่อนุบาล
ด้วยไดอะตอมร่วมกับเลนละเอียดผสมสาหร่ายทะเลผงทั้ง 2 ชนิด มีส่วนผสมของอาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับ
ปากของปลิงทะเลในปริมาณที่มากกว่าในถังที่อนุบาลด้วยไดอะตอมเพียงอย่างเดียว รวมถึงเลนที่ใช้ผสมอาหาร
มีปริมาณสารอินทรีย์ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกปลิงทะเล ซึ่งในธรรมชาติปลิงทะเลใช้หนวดจับตะกอน
ทราย เลน และสาหร่ายเซลล์เดียวเข้าปากแล้วกรองสารอินทรีย์ที่อยู่ในตะกอนเข้าสู่ร่างกาย (Aqudo, 2006) 
สําหรับในช่วงเดือนที่ 3 ลูกปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วยไดอะตอมและเลนผสมสาหร่ายสไปรูไลน่ามีอัตรารอดตายตํ่า 
แต่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เป็นผลจากสาหร่ายสไปรูไลน่าที่มีนํ้าหนักเบาเมื่อใส่ลงไปในถังอนุบาลเกิด  
ฟุ้งกระจายทําให้ลูกปลิงทะเลจับอาหารกินได้ยากและมีอาหารบางส่วนตกลงไปตามซอกหรือรอยพับของพวง
พลาสติกเกิดการเน่าเสียกลายเป็นก๊าซแอมโมเนียในถังอนุบาล ซึ่งพบมีค่าแอมโมเนียสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืนๆ 
ในบางช่วงของการอนุบาล ส่งผลให้อัตรารอดตายของลูกปลิงทะเลตํ่า สอดคล้องกับการรายงานของ Purcell 
et al. (2006) ที่เลี้ยงปลิงทะเล  H. scabra ร่วมกับกุ้งทะเลชนิด Litopenaeus styliostris พบปริมาณ
แอมโมเนียในถังเลี้ยงสูงถึง 0.95 มิลลิกรัม/ลิตร ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายที่ตํ่ากว่า
ปลิงทะเลท่ีเลี้ยงเชิงเด่ียว ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วยไดอะตอมและเลนผสมสาหร่ายสไปรูไลน่า
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มีอัตรารอดตายตํ่าจํานวนปลิงทะเลในถังอนุบาลเหลือน้อยทําให้มีอาหารและพ้ืนที่อาศัยเหลืออยู่ค่อนข้างมาก
ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตดีกว่าชุดการทดลองอื่นๆ  

สําหรับสาหร่ายผักกาดทะเลผงเม่ือใส่ลงถังอนุบาลแล้วไม่ฟุ้งกระจายในนํ้า ปลิงทะเลสามารถจับกิน
ได้ง่าย ทําให้อาหารเหลือน้อย มีของเสียภายในถังอนุบาลน้อยกว่า ปลิงทะเลจึงมีอัตรารอดที่ดี ดังน้ันเมื่อ  
ความหนาแน่นในถังอนุบาลมากปริมาณอาหารอาจไม่เพียงพอทําให้ปลิงทะเลมีขนาดเล็กกว่าการอนุบาลด้วย
อาหารท่ีมีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูไลน่า สําหรับสาหร่ายผักกาดทะเลหรือสาหร่ายชนิดอ่ืนๆ ในสกุลเดียวกัน
สามารถนํามาเป็นส่วนประกอบอาหารสําหรับอนุบาลปลิงทะเล Xia et al. (2012) รายงานว่าการใช้ Ulva lactuca 
ผงผสมกับเลนในอัตราส่วน สาหร่าย:เลน 30:70 กรัม สามารถใช้อนุบาลลูกปลิงทะเลชนิด Apostichopus 
japonicas ซึ่งมีพฤติกรรมการกินอาหารคล้ายกับปลิงทะเลชนิด H. scabra ให้มีค่าอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด 
0.80±0.07 เปอร์เซ็นต์/วัน โดยใน U. lactuca มีองค์ประกอบของโปรตีน 3.42 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 0.5 
เปอร์เซ็นต์ และเถ้า 76.30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง U. rigida ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมีปริมาณโปรตีน 16.09 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งสูงกว่าการศึกษาของ Xia et al. (2012) 

ลูกปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วยไดอะตอมเพียงอย่างเดียวมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายตํ่าที่สุด 
เป็นผลจากการได้รับอาหารที่ไม่หลากหลายและปริมาณไดอะตอมที่ไม่เพียงพอต่อการกินของลูกปลิงทะเล
เน่ืองจากไดอะตอมในถังอนุบาลต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ และระยะเวลาเพ่ือเพ่ิมจํานวนเซลล์แต่เมื่อเติมไดอะตอม
ลงในถังอนุบาลก็จะถูกปลิงทะเลจับกินจนหมดหรือเหลือปริมาณน้อยจนไม่สามารถแบ่งเซลล์ได้ทัน และขนาด
ของไดอะตอมบางเซลล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปากของปลิงทะเล การใช้ไดอะตอมเพียงอย่างเดียวจึงไม่เหมาะสมกับ
การอนุบาลลูกปลิงทะเล จําเป็นต้องใช้อาหารชนิดอ่ืนๆ ร่วมด้วย ศุภกานต์ และคณะ (2558) รายงานว่าการ
อนุบาลลูกปลิงทะเลชนิด H. scabra ขนาด 2-3 เซนติเมตร ด้วยไดอะตอมร่วมกับอาหารกุ้งบดละเอียดลูกปลิงทะเล
มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายสูงกว่าการอนุบาลด้วยไดอะตอมเพียงอย่างเดียว โดยมีนํ้าหนักเฉลี่ย 
3.04±0.34 กรัม ความยาวเฉล่ีย 3.09±0.37 เซนติเมตร และอัตรารอดตายเฉล่ีย 68.66±9.16 เปอร์เซ็นต์ และ
Mazlan, 2015 รายงานว่าก่อนนําลูกปลิงทะเล H. scabra ระยะ doliolaria ลงอนุบาลในถังลงเกาะต้อง
เตรียมสาหร่ายสไปรูไลน่าผง, สาหร่ายทะเลผง, ไดอะตอม และหญ้าทะเลป่ัน ใส่ลงในถังอนุบาลให้เคลือบบน
แผนพลาสติกสําหรับเป็นอาหารลูกปลิงทะเล 

ความเค็มของนํ้าทะเลท่ีใช้ในการอนุบาลลูกปลิงทะเลทุกชุดการทดลองเท่ากับ 32 ppt เป็นความ
เค็มที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลิงทะเลระยะ juvenile ซึ่ง Sembiring et al. (2019) รายงานว่าความเค็ม
นํ้าทะเล 24-34 ppt เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลิงทะเลจนถึงระยะ juvenile ส่งผลให้ลูกปลิงทะเลมีอัตรา
การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายสูง 

ต้นทุนการผลิตลูกพันธ์ุปลิงทะเลในชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยไดอะตอมชนิด Amphora sp. 
และเลนละเอียดผสมสาหร่ายผักกาดทะเลผง มีต้นทุนการผลิตต่อตัวน้อยที่สุดเน่ืองจากในชุดการทดลองน้ีให้ผล
ผลิตลูกปลิงทะเลต่อถังสูงที่สุดและมีค่าใช้จ่ายในการผลิตอาหารสําหรับการอนุบาลลูกปลิงทะเลตํ่าที่สุด โดย
สาหร่ายผักกาดทะเลที่นํามาใช้ทําอาหารสามารถเพาะเลี้ยงได้ภายในบ่อพ่อแม่พันธ์ุปลิงทะเลหรือบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้าชนิดอ่ืนๆ และสามารถบริหารจัดการการใช้สาหร่ายโดยเก็บเก่ียวมาใช้ประโยชน์ 70-80% ส่วนที่เหลือใช้
เป็นต้นพันธ์ุโดยใช้เวลา 35-40 วันสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้อีกครั้ง ซึ่งช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
สําหรับการอนุบาลปลิงทะเลได้เป็นอย่างดี  

จากการศึกษาในครั้งน้ีสรุปได้ว่าการอนุบาลลูกปลิงทะเลจากระยะ doliolaria จนถึงระยะ 
juvenile ลูกปลิงทะเลท่ีอนุบาลด้วยไดอะตอมชนิด Amphora sp. และเลนละเอียดผสมสาหร่ายผักกาดทะเลผง
มีอัตรารอดตายสูงที่สุด ต้นทุนในการผลิตตํ่า ระหว่างการอนุบาลมีคุณภาพนํ้าที่ดี แต่การอนุบาลในช่วงเดือนที่ 2-3 
ต้องพิจารณาจัดการลดความหนาแน่นและปรับปริมาณอาหารให้เพียงพอและเหมาะสม 
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คําขอบคณุ 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่งานผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า
ชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ทุกท่านที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานวิจัยเรื่องน้ีจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ
คณะกรรมการวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการวิชาการ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง ซึ่งช่วยกรุณาตรวจแก้ไข และให้คําแนะนําในการทํางานวิจัยน้ี 
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