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การอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 1775) ดวยโคพีพอด
สามารถ เดชสถิตย* ไพบูลย บุญลิปตานนท อาคม สิงหบุญ และ อําไพ ลองลอย
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
บทคัดยอ
การทดลองอนุบาลปลากะรังเสือ (E. fuscoguttatus (Forsskål, 1775)) ดวยโคพีพอด ดําเนินการ
ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสือ
อายุ 1-10 วัน ที่อนุบาลโดยใชโคพีพอดเปรียบเทียบกับการใชโรติเฟอร ทําการทดลอง 2 ครั้ง ครั้งแรกใช
โคพีพอดที่รวบรวมจากบอเลี้ยงปลาทะเล ครั้งที่ 2 ใชโคพีพอดจากบอเลี้ยงโคพีพอด ออกแบบการทดลอง
แบบสุมตลอดประกอบดวย 3 ชุดการทดลอง ชุดทดลองละ 3 ซ้ํา ชุดการทดลองที่ 1 ใหโรติเฟอรเปนอาหาร
ชุดการทดลองที่ 2 ให โคพีพอดรวมกับโรติเฟอร และชุดการทดลองที่ 3 ใหโคพีพอดวันที่ 2-5 และตาม
ดวยโรติเฟอรในวันที่ 6-9 ทําการทดลองในถังกลมปริมาตร 500 ลิตร อัตรารอดตายของลูกปลาเมื่อสิ้นสุด
การทดลองครั้ งที่ 1 มี คา เป น 14.55±3.20, 1.96±0.68 และ 0.33±0.08 % ครั้ ง ที่ 2 มีค า เป น 3.97±1.08,
1.18±0.51 และ 0.55±0.20 % ตามลําดับ จากผลการทดลองทั้ง 2 ครั้งพบวา อัตรารอดตายของลูกปลาที่
อนุบาลดวยโรติเฟอรเพียงอยางเดียวมีคาสูงสุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุดการทดลองอื่น
(p<0.05)
คําสําคัญ : ปลากะรังเสือ โคพีพอด โรติเฟอร การอนุบาลลูกปลา
_______________________
*ผูรับผิดชอบ: ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๖๖ ๒๐๖๐
e-mail: detsathit@hotmail.com
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Nursing of Brown-marbled Grouper Epinephelus fuscoguttatus (Forsskål, 1775)
with Copepod
Samart Detsathit * Paiboon Bunlipatanon Arkom Singhabun and Amphai Longloy
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center
Abstract
The experiment on nursing of brown-marbled grouper, E. fuscoguttatus (Forsskål, 1775),
with copepod was conducted at Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center. Copepods
collected from marine fish rearing pond (1st trial) and copepod rearing tank (2nd trial) were fed to brownmarbled grouper larvae at the first feeding stage. The survival rate of larvae at day 10 were studied and
compared with using of rotifer. Both trials were designed to CRD with 3 treatments and 3 replications. The
1st treatment feed with rotifer, 2nd treatment feed with copepod plus rotifer and 3rd treatment feed with
copepod at day 2-5 continue with rotifer at day 6-9. The experimental unit was 500-litre cylindrical tanks.
While final survival rate of 1st trial were 14.55±3.20, 1.96±0.68 and 0.33±0.08 %, the 2nd trial were
3.97±1.08, 1.18±0.51 and 0.55±0.20 %, respectively. Feeding with rotifer gave highest survival rate in
both trials and significant with others.
Key words: brown-marbled grouper, copepod, rotifer, larviculture
_______________________
* Corresponding author: 141 Moo 6 T.Saithai A.Muang C.Krabi 81000 Tel. 0 7566 2060
e-mail: detsathit@hotmail.com
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คํานํา
การอนุบาลปลากะรังเสือยังมีปญหาเรื่องอัตรารอดตายต่ําในชวงแรกของการอนุบาล ชนิดของ
อาหารมีชีวิตที่ใชในชวงนี้อาจเปนสาเหตุหนึ่ง ปจจุบันอาหารมีชีวิตที่ใชไดแกโรติเฟอร เนื่องจากเพาะเลี้ยง
ไดในปริมาณมาก ขนาดของโรติเฟอรสายพันธุเล็ก (ss-type) มีขนาด 80-140 ไมครอน ซึ่งยังไมเหมาะสม
หรือยังโตเกินไปสําหรับลูกปลาระยะเริ่มกินอาหาร (Knuckey et al., 2004) ในดานคุณคาทางอาหาร
โรติเฟอรที่เลี้ยงดวยคลอเรลลามีกรดไขมันที่จําเปนประมาณ 12 % (Boonyaratpalin, 1999) และปริมาณกรด
ไขมันไมอิ่มตัวสูง (HUFA) คอนขางต่ํา หากตองการใหอัตรารอดตายของปลาดีขึ้นตองเพิ่มกรดไขมันที่
จําเปนเขาไปแตก็เพิ่มไดไมมากนักและปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง (HUFA) คอนขางต่ํา เนื่องจากปลา
กะรังวัยออนระยะเริ่มกินอาหารมีชองปากขนาดเล็ก และมีความตองการอาหารที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง
มากกวาปลาทั่วไป ดังนั้นในการอนุบาลจึงจําเปนตองใชอาหารมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกวาชองปาก และมีคุณคา
ทางอาหารสูง โดยเฉพาะกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง ตัวที่สําคัญไดแก eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5n-3),
arachidonic acid (ARA, 20:4n-6) และ docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n-3) (Rimmer et al., 2004)
นอเพลียสของโคพีพอดเปนอาหารมีชีวิตที่มีขนาดเล็กกวาโรติเฟอร คือมีขนาดประมาณ
50-120 ไมครอน (Lauesen, 2000) และมีคุณคาทางอาหารสูงกวาอีกดวย โคพีพอดชนิด Pseudodiaptomus spp
และ Acartia spp มี กรดไขมันที่ไมอิ่มตัวสูง (n-3 HUFA) ถึง 23.75 และ 34.48 % (Toledo et al., 1999) จึงมี
ความเหมาะสมอยางยิ่งในการใชเปนอาหารเริ่มตนสําหรับการอนุบาลปลาทะเล (McKinnon et al., 2003)
จากการทดสอบพฤติกรรมการเลือกอาหารและการกินอาหารพบวา ลูกปลากะรังดอกแดงชอบกินนอเพลียส
ของโคพีพอด (Marte, 1999) และลูกปลาที่กินนอเพลียสของโคพีพอดมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย
ดีกวาปลาที่กินโรติเฟอรเพียงอยางเดียว (Doi et al., 1997)
การเพาะเลี้ยงโคพีพอดใหไดปริมาณมากยังทําไมได แตในประเทศไทยพบวาในบอเลี้ยงกุง
หรือปลามีโคพีพอดเปนผลพลอยไดปริมาณมาก จึงไดทดลองนําโคพีพอดที่รวบรวมไดจากบอเลี้ยงปลามา
ใชอนุบาลปลากะรังเสือในระยะเริ่มกินอาหารเพื่อศึกษาอัตรารอดของปลาเปรียบเทียบกับการใชโรติเฟอรซึ่ง
เปนอาหารสัตวน้ําวัยออน ที่ใชอนุบาลปลาทะเลในปจจุบัน นอกจากนั้นยังทดลองเพาะเลี้ยงโคพีพอดที่
รวบรวมไดจากบอเลี้ยงปลาในบอคอนกรีต และคัดแยกนอเพลียสเพื่อใชเปนอาหารในการอนุบาลปลากะรัง
เสืออีกวิธีหนึ่งดวย
วัตถุประสงค
ศึกษาอัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสืออายุ 1-10 วัน ที่อนุบาลโดยใชโคพีพอดที่รวบรวมจาก
บอเลี้ยงปลาทะเล และจากบอเลี้ยงโคพีพอด เปรียบเทียบกับการใชโรติเฟอร
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วิธีดําเนินการ
1. แบบแผนการวิจัย
ออกแบบการทดลองแบบสุมตลอดประกอบดวย 3 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา
ชุดการทดลองที่ 1 ใหโรติเฟอรเปนอาหารตลอดการทดลอง 2-10 วัน
ชุดการทดลองที่ 2 ใหโรติเฟอรตลอดการทดลอง 2-10 วัน รวมกับการใหโคพีพอดในชวงวันที่
2-5 วัน
ชุดการทดลองที่ 3 ใหโคพีพอดวันที่ 2-5 วัน และใหโรติเฟอรวันที่ 6-10 วัน
2. วิธีการทดลอง
2.1. สถานที่ทําการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
2.2. การทดลองที่ 1 อนุบาลปลากะรังเสือดวยโคพีพอดที่รวบรวมจากบอเลี้ยงปลา
ลูกปลาที่ใชในการทดลองไดจากการฉีดกระตุนพอแมพันธุปลากะรังเสือดวยซูพรีแฟค 15
ไมโครกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม รวมกับ โมทิเลี่ยม-เอ็ม 10 มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ปลอยใหปลา
วางไขตามธรรมชาติในบอคอนกรีต รวบรวมไขที่ไดรับการผสมไปฟกในกรวยฟก จากนั้นนําลูกปลากะรัง
เสืออายุประมาณ 18 ชั่วโมง (นับเปนวันที่ 1 ) ซึ่งมีความยาว 2.57±0.05 มิลลิเมตร ลงอนุบาลในถังทดลอง
จํานวน 9 ถัง ๆ ละ 10,000 ตัว หรือมีความหนาแนน 25 ตัว/ลิตร
ทดลองอนุบาลลูกปลากะรังเสืออายุ 1 ถึง 10 วันในถังพลาสติกทรงกลมสีดํา ปริมาตรความจุ
500 ลิตร ใสน้ําความเค็ม 30 พีพีที ที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีนความเขมขน 25 พีพีเอ็ม ปริมาตร 400 ลิตร/ถัง
ใหอากาศผานหัวทรายอัตราประมาณ 0.5 ลิตร/นาที ถังละ 1 หัว ทดลองในหองมืดแตใหแสงสวางตลอดเวลา
ดวยหลอดฟลูออเรสเซนต 40 วัตต ถังละ 2 หลอด แขวนไวเหนือถังประมาณ 20 เซนติเมตร ตลอดการ
ทดลองไมมีการเปลี่ยนถายน้ํา
โรติเฟอรที่ใชในการทดลอง มีขนาดความกวาง 78-155 ไมครอน (เฉลี่ย 121±28 ไมครอน)
ความยาว 108-213 ไมครอน (เฉลี่ย 168±39 ไมครอน) ระบบการเลี้ยงโรติเฟอรเปนแบบความหนาแนนต่ํา
(30-60 ตัว/มิลลิลิตร) และใหคลอเรลลาเปนอาหาร
โคพีพ อดที่ใ ชในการทดลองรวบรวมจากบอดิน เลี้ยงปลาทะเลภายในศูน ยวิจั ยและพัฒ นา
ประมงชายฝงกระบี่ ชอนดวยสวิงผาขนาดตา 60 ไมครอน จากนั้นกรองสิ่งเจือปนออกดวยการกรองผานผา
กรองขนาดตา 1 มิลลิเมตร และลางดวยน้ําเค็มสะอาดอีกครั้งกอนนําไปใชอนุบาลลูกปลา ทําการรวบรวม
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และใชโคพีพอดวันตอวัน โคพีพอดที่รวบรวมได 98 % เปนกลุมคาลานอยด (calanoid copepod) และ 95 %
เปนชนิด Pseudodiaptomus aurivilli Cleve (ภาพที่ 1) จากการวัดขนาดดวย ocular micrometer พบวา นอเพลียส
ระยะแรกของ P. aurivilli มีความกวาง 62±1 ไมครอน และยาว 119±4 ไมครอน สําหรับตัวเต็มวัยมีความ
กวาง 248±32 ไมครอน และยาว 968±103 ไมครอน
เริ่มใสอาหารในวันที่ 2 โดยใหวันละครั้งในตอนเชา ควบคุมใหมีความหนาแนนของโรติเฟอร
และคลอเรลลาในแตละถัง ตามตารางที่ 1 สวนโคพีพอดใสในวันที่ 2 ใหมีความหนาแนน 500 ตัว/ลิตร สวน
วันที่ 3-5 ใสเพิ่มอีกวันละ 125 ตัว/ลิตร/วัน
สิ้นสุดการทดลองเมื่อปลาอายุ 10 วัน นับจํานวนลูกปลาทั้งหมดในแตละถัง และสุมวัดความ
ยาวถังละ 10 ตัว ดวยไมโครมิเตอร
เก็บตัวอยางน้ําและสงตรวจคุณภาพที่หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝงกระบี่ คาที่ตรวจสอบไดแก ความเค็ม ความเปนกรดดาง คาความเปนดาง แอมโมเนีย
รวม ไนไตรท และปริมาณเชื้อวิบริโอรวม สวนอุณหภูมิตรวจวัดในถังทดลอง
ตารางที่ 1 ตารางการใหอาหารในการอนุบาลปลากะรังเสือครั้งที่ 1 โดยใชโคพีพอดจากบอเลี้ยงปลา
โรติเฟอร
โคพีพอด
คลอเรลลา
ชุดการทดลอง
เซลล/มิลลิลิตร
(ตัว/ลิตร)
(ตัว/ลิตร/วัน)
วันที่ 2-9
วันที่ 2-5 วันที่ 6-7 วันที่ 8-9 วันที่ 2 วันที่ 3-5
1
0.5x106
3,000
4,000
5,000
2
0.5x106
3,000
4,000
5,000
500
125
3
0.5x106
4,000
5,000
500
125
2.3. การทดลองที่ 2 อนุบาลปลากะรังเสือดวยโคพีพอดขนาดเล็กจากบอเลี้ยงโคพีพอด
การทดลองครั้งนี้ใชโคพีพอดขนาดเล็ก (ระยะนอเพลียส) จากบอเลี้ยงโคพีพอด ความหนาแนน
ของลูกปลาในการอนุบาลนอยกวาครั้งแรก และมีขอแตกตางจากการทดลองครั้งแรกคือ
- ความหนาแนนของลูกปลาในการอนุบาล 5 ตัว/ลิตร (2,000 ตัว/ถัง)
- โคพีพอดที่ใชในการอนุบาลไดจากการรวบรวมพันธุโคพีพอดจากบอดิน นํามา
เลี้ยงในบอคอนกรีตโดยใชน้ําทะเลที่ไมผานการฆาเชื้อ ใสคลอเรลลาใหมีความหนาแนน 0.5-1.0 x 106
เซลล/มิลลิลิตร พบวาโคพีพอดชนิดเดนยังเปนชนิดเดียวกับการทดลองครั้งแรก การรวบรวมนอเพลียสโคพีพอด
จะกรองนอเพลียสจากบอเลี้ยงใหผานผากรองขนาดตา 120 ไมครอน และรับดว ยผา กรองขนาดตา 26-30
ไมครอน ใชเปนอาหารลูกปลาในวันที่ 2-5 โดยใสนอเพลียสโคพีพอด 150 ตัว/ลิตร/วัน
- ใชถังไฟเบอรกลาสสีน้ําตาลโปรงแสงเปนหนวยทดลอง
- ความหนาแนนของโรติเฟอรในการอนุบาล ควบคุมใหอยูที่ 1,000-2,000 ตัว/ลิตร
ตลอดการทดลอง
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ตารางที่ 2 ตารางการใหอาหารในการอนุบาลปลากะรังเสือครั้งที่ 2 โดยใชโคพีพอดจากบอเลี้ยงโคพีพอด
คลอเรลลา
โรติเฟอร
โคพีพอด
(ตัว/ลิตร)
(ตัว/ลิตร/วัน)
ชุดการทดลอง เซลล/มิลลิลิตร
วันที่ 2-9
วันที่ 2-5
วันที่ 6-9
วันที่ 2-5
1
0.5x106
1,000-2,000 1,000-2,000
6
2
0.5x10
1,000-2,000 1,000-2,000
150
1,000-2,000
150
3
0.5x106
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Excel และ SPSS for Windows คาที่
นํามาวิเคราะหทางสถิติไดแก อัตรารอดตาย และความยาว วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way
ANOVA) และเปรียบเทียบเชิงซอน (multiple comparisons) ดวยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

100 ไมครอน

500 ไมครอน

ภาพที่ 1 โคพีพอดชนิด Pseudodiaptomus aurivilli Cleve ระยะตัวเต็มวัย (ภาพใหญ) และระยะนอเพลียส
(ภาพเล็กดานลางซาย)
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ผลการศึกษา
การทดลองครั้งที่ 1 อนุบาลปลากะรังเสือดวยโคพีพอดที่รวบรวมจากบอเลี้ยงปลา
ปลาอายุ 10 วันที่อนุบาลดวยโรติเฟอรอยางเดียวมีอัตรารอดตาย 14.55±3.20 % และมีความยาว
4.99±0.13 มิลลิเมตร ชุดที่อนุบาลดวยโรติเฟอรรวมกับโคพีพอดมีอัตรารอดตาย 1.96±0.68 % และมีความ
ยาว 4.51±0.03 มิลลิเมตร ในขณะที่การอนุบาลดวยโคพีพอดในระยะ 2-5 วันแรก และตอดวยโรติเฟอรจนถึง
อายุ 10 วัน มีอัตรารอด 0.33±0.08 % และมีความยาว 4.90±0.12 มิลลิเมตร (ตารางที่ 3)
อัตรารอดตายของปลาที่อนุบาลดวยโรติเฟอรเพียงอยางเดียวแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) กับชุดการทดลองอื่น ในขณะที่ชุดที่อนุบาลดวยโคพีพอดในชวงแรก กับชุดที่อนุบาลดวยโรติเฟอร
รวมกับโคพีพอดอัตรารอดตายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ความยาวของลูกปลาที่อนุบาลดวยโรติเฟอรรวมกับโคพีพอดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) กับการชุดการทดลองอื่น ในขณะที่ความยาวของปลาที่อนุบาลดวยโรติเฟอรอยางเดียวแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดที่อนุบาลดวยโคพีพอดในระยะแรก
ตารางที่ 3 อัตรารอดตายและความยาวของลูกปลากะรังเสืออายุ 10 วัน ที่อนุบาลดวยโคพีพอดที่รวบรวมจาก
บอเลี้ยงปลา
อาหาร
อัตรารอดตาย (%)
ความยาว (มิลลิเมตร)
ชุดที่ 1
14.55±3.20a
4.99±0.13a
ชุดที่ 2
1.96±0.68b
4.51±0.03b
ชุดที่ 3
0.33±0.08b
4.90±0.12a
หมายเหตุ คาเฉลี่ยในแนวตัง้ เดียวกันที่มีอกั ษรกํากับแตกตางกันแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
คุณภาพน้ําระหวางการทดลองของทุกหนวยทดลองเปนดังนี้ อุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส
เฉลี่ ย 27±1 องศาเซลเซี ย ส ความเค็ ม 30 พี พี ที เฉลี่ ย 30±0 พี พี ที ความเป น กรดด า ง 7.76-8.03 เฉลี่ ย
7.92±0.09 ความเปนดาง 108-130 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 122±6 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียรวม 0.0124-0.4702
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร เฉลี่ ย 0.2382±0.1664 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ไนไตรท 0.0752-0.2275 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร เฉลี่ ย
0.1670±0.0566 มิลลิกรัม/ลิตร และเชื้อวิบริโอรวม 10-590 cfu/ml เฉลี่ย 153±151 cfu/ml
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130.00

8.05

ความเปนดาง (มก./ล.)

ความเปนกรดดาง

8.00
7.95
7.90
7.85
7.80
7.75
7.70
7.65

125.00
120.00
115.00
110.00
105.00

วันที่ 3

วันที่ 6

วันที่ 9

วันที่ 3

0.45

วันที่ 6

วันที่ 9

0.25
0.20

0.35

ไนไตรท (มก./ล.)

แอมโมเนียรวม (มก./ล.)

0.40
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

0.15
0.10
0.05

0.05
0.00

0.00
วันที่ 6

วันที่ 9

วันที่ 3

600.00

35.00

500.00

30.00

ความเค็ม (พีพีท)ี

วิบริโอรวม (cfu/ml)

วันที่ 3

400.00
300.00
200.00
100.00

วันที่ 6

วันที่ 9

วันที่ 6

วันที่ 9

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

0.00

0.00
วันที่ 3

วันที่ 6

วันที่ 9

วันที่ 3

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

28.50
28.00
27.50

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

27.00
26.50
26.00
25.50
25.00
วันที่ 3

วันที่ 6

วันที่ 9

ภาพที่ 2 คุณภาพน้ําระหวางการทดลองครั้งที่ 1 อนุบาลปลากะรังเสือดวยโคพีพอดที่รวบรวมจากบอเลี้ยงปลา

9

การทดลองครั้งที่ 2 อนุบาลปลากะรังเสือดวยโคพีพอดขนาดเล็กจากบอเลี้ยงโคพีพอด
จากการทดลองพบวาปลาอายุ 10 วัน ที่อนุบาลดวยโรติเฟอรอยางเดียวมีอัตรารอดตายสูงสุดคือ
3.97±1.08 % การอนุบาลดวยโรติเฟอรรวมกับโคพีพอดมีอัตรารอดตาย 1.18±0.51 % ในขณะที่การอนุบาล
ดวยโคพีพอดเพียงอยางเดียวในระยะ 2-5 วันแรก และตอดวยโรติเฟอรจนถึงอายุ 10 วัน มีอัตรารอดตายต่ํา
ที่สุดคือ 0.55±0.20 % (ตารางที่ 4)
ผลการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติใหผลเหมือนกับการทดลองครั้งแรก คือ อัตรารอดตาย
ของปลาที่อนุบาลดวยโรติเฟอรเพียงอยางเดียวแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลอง
อื่น ในขณะที่ชุดที่อนุบาลดวยโคพีพอด กับชุดที่อนุบาลด วยโรติเฟอรรวมกับโคพีพอด อัตรารอดตาย
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ความยาวลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลองของทุกชุดการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 4 อัตรารอดตายและความยาวของลูกปลากะรังเสืออายุ 10 วัน ที่อนุบาลดวยโคพีพอดขนาดเล็กจาก
บอเลี้ยงโคพีพอด
อาหาร
อัตรารอดตาย (%)
ความยาว (มิลลิเมตร)
ชุดที่ 1
3.97±1.08a
4.85±0.09a
ชุดที่ 2
1.18±0.51b
4.90±0.14a
ชุดที่ 3
0.55±0.20b
4.99±0.15a
หมายเหตุ คาเฉลี่ยในแนวตัง้ เดียวกันที่มีอกั ษรกํากับแตกตางกันแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
คุณภาพน้ําระหวางการทดลองของทุกหนวยทดลองเปนดังนี้ อุณหภูมิ 27-28 องศาเซลเซียส
เฉลี่ย 27.3±0.5 องศาเซลเซียส ความเค็ม 33-34 พีพีที เฉลี่ย 33.3±0.5 พีพีที ความเปนกรดดาง 7.99-8.16
เฉลี่ย 8.08±0.06 ความเปนดาง 133-173 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 142±8 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนียรวม 0.01800.6022 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.2860±0.2108 มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท 0.0253-0.5154 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย
0.2528±0.1907 มิลลิกรัม/ลิตร และเชื้อวิบริโอรวม 0-1,640 cfu/ml เฉลี่ย 150±332 cfu/ml
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8.20

155.00
150.00

ความเปนดาง (มก./ล.)

ความเปนกรดดาง

8.15

8.10

8.05

8.00

140.00
135.00
130.00
125.00
120.00

7.95
วัน ที่ 1

วัน ที่ 5

วันที่ 1

วัน ที่ 9

0.70

0.60

0.60

0.50

0.50

ไนไตรท (มก./ล.)

แอมโมเนียรวม (มก./ล.)

145.00

0.40
0.30
0.20

วันที่ 9

วันที่ 5

วันที่ 9

0.40
0.30
0.20
0.10

0.10

0.00

0.00
วันที่ 1

วันที่ 5

วันที่ 1

วันที่ 9

800.00

34.20

700.00

34.00

600.00

33.80

ความเค็ม (พีพีท)ี

วิบริโอรวม (cfu/ml)

วันที่ 5

500.00
400.00
300.00
200.00

33.60
33.40
33.20
33.00
32.80

100.00

32.60

0.00

32.40

วันที่ 1

วันที่ 5

วันที่ 9

วันที่ 1

วันที่ 5

วันที่ 9

28.20

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

28.00
27.80
27.60
27.40

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

27.20
27.00
26.80
26.60
26.40
วันที่ 1

วันที่ 5

วันที่ 9

ภาพที่ 3 คุณภาพน้ําระหวางการทดลองครั้งที่ 2 อนุบาลปลากะรังเสือดวยโคพีพอดขนาดเล็กจากบอเลี้ยงโคพีพอด

11

วิจารณผล
จากผลการทดลองทั้งสองครั้ง ใหผลตรงกันวา ลูกปลากะรังเสือที่อนุบาลดวยโรติเฟอรเพียง
อย า งเดี ย วมี อั ต รารอดตายสู ง กว า ลุ ก ปลาในชุ ด การทดลองที่ ใ ห โ คพี พ อดร ว มกั บ โรติ เ ฟอร เ ป น อาหาร
นอกจากนี้ยังพบวาชุดการทดลองที่ใหโคพีพอดรวมกับโรติเฟอร ในการทดลองวันที่ 2-5 มีอัตรารอดตายไม
แตกตางทางสถิติกับชุดที่ใหนอเพลียสโคพีพอดเพียงอยางเดียวในวันที่ 2-5 และเมื่อพิจารณาปจจัยในดาน
ขนาดของอาหารพบวา นอเพลียสระยะแรกของโคพีพอดที่ใชในการอนุบาลจะมีขนาดประมาณ 62 ไมครอน
ในขณะที่โรติเฟอรขนาดเล็กสุดมีขนาด 78 ไมครอน แสดงวา ขนาดของนอเพลียสโคพีพอดและโรติเฟอร
ไมไดเปนปญหาสําหรับการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลากะรังเสือ
เมื่อตรวจสอบความความสมบูรณของลูกปลาภายใตกลองจุลทรรศนพบวา ครีบหางของลูก
ปลาชุดที่อนุบาลดวยโคพีพอดรวมกับโรติเฟอร และชุดที่อนุบาลดวยนอเพลียสโคพีพอด พบการกรอนของ
ครีบในวันที่ 4 และกรอนมากขึ้นในวันที่ 5 และ 6 มีเพียงสวนนอยที่ครีบหางไมกรอน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Smith and Kernehan (1981) พบวา Free-living copepod หลายชนิด สามารถทําอันตรายลูก
ปลาวัยออนใหถึงตายได โดยลักษณะที่สังเกตไดในลูกปลาที่ถูกโคพีพอดทํารายไดแก การกรอนของครีบ
หรือรอยแผลที่ถุงไขแดง ในขณะที่ไมพบการกรอนของครีบและการตายของลูกปลาในชุดที่อนุบาลดวย
โรติเฟอรเพียงอยางเดียว และจากการตรวจดูกระเพาะอาหารของลูกปลาในชุดที่อนุบาลดวยโคพีพอด
รวมกับโรติเฟอร และชุดที่อนุบาลดวยนอเพลียสโคพีพอด พบวาในวันที่ 4 ของการทดลองยังคงพบอาหาร
เต็มกระเพาะ แตในวันที่ 5-6 พบอาหารในกระเพาะลดนอยลง และมีการตายของลูกปลาเพิ่มมากขึ้น โดย
อาการของลูกปลากอนตาย จะมีอาการลองลอยแบบไรทิศทาง และเคลื่อนที่ตามกระแสน้ํา คลายแพลงกตอน
และตายในที่สุด ซึ่งอาจเปนไปไดวาลูกปลาที่มีอาการดังกลาวจะมีการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือบางสวนอาจจะ
ถูกโคพีพอดขนาดใหญทํารายโดยการกัดกินครีบ จึงทําใหลูกปลาออนแอและตาย แตอยางไรก็ตามสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหการทดลองชุดที่ใหโคพีพอดรวมกับโรติเฟอร ในการทดลองวันที่ 2-5 และชุดที่ใหนอเพลียส
โคพีพอดเพียงอยางเดียวในวันที่ 2-5 มีอัตราการรอดต่ํา นาจะเกิดจากปริมาณของโคพีพอดและนอเพลียส
ของโคพีพอด ที่ใชในการทดลองในครั้งนี้ มีปริมาณนอยเกินไป ไมเพียงพอตอความตองการของลูกปลา ทํา
ใหลูกปลาออนแอและตายในที่สุด
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สรุปผลและขอเสนอแนะ
การทดลองครั้งนี้พบวา การอนุบาลลูกปลากะรังเสืออายุ 1-10 วันดวยโรติเฟอร ปลามีอัตรารอด
ตายสูงกวาการใชโคพีพอดที่รวบรวมจากบอเลี้ยงปลาหรือจากบอเลี้ยงโคพีพอด ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณโคพีพอด
ที่ใหนอยเกินไป ไมเพียงพอกับความตองการของลูกปลา หรือเกิดจากลูกปลาถูกโคพีพอดทําราย การทดลอง
ครั้งตอไปควรกําหนดความหนาแนนของนอเพลียสโคพีพอดและโคพีพอดใหเหมาะสมกับปริมาณของลูกปลา
และควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของชนิดของโคพีพอดเพิ่มเติมดวย
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