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การอนุบาลม้าน้ําหนาม Hippocampus spinosissimus Weber, 1913
ด้วยอาหารมีชีวิตชนิดต่าง ๆ
สามารถ เดชสถิตย์* และ อรกัญญา เม่งหยู
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
บทคัดย่อ
การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมสําหรับการอนุบาลลูกม้าน้ําหนาม
Hippocampus spinosissimus Weber, 1913 ระยะแรกเกิดถึ ง อายุ 14 วั น วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ตลอดมี 3 ชุดการทดลองและ 4 ซ้ํา ทําการทดลองในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ใส่ลูก ม้า น้ํา หนาม
แรกเกิ ด (ความสูง 0.55±0.03 เซนติเมตร น้ําหนัก 3.3±0.3 มิล ลิ ก รัม ) 25 ตัว /ตู้ อนุบ าลด้วยอาหารมี
ชีวิตที่แตกต่างกัน 3 ชนิดได้แก่ โคพีพอด (ความหนาแน่น 2 ตัว/มิลลิลิตร) อาร์ทีเมีย (ความหนาแน่น 2
ตัว/มิล ลิลิตร) และโรติ เฟอร์ (ความหนาแน่น 10 ตั ว/มิล ลิลิตร) ผลการทดลองพบว่ า ลูก ม้ า น้ํา หนามที่
อนุบ าลด้ว ยโรติเฟอร์ตายหมดเมื่ออายุ 5 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ชุดที่อนุบาลด้วยโคพีพอดมีอัตรารอด
73±9% ความสู ง 2.36±0.23 เซนติ เ มตร และน้ํ า หนั ก 70.7±16.7 มิ ล ลิ ก รั ม แตกต่ า งอย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ
(p<0.05) กับชุดที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียซึ่งมีอัตรารอด 1% โดยมีลูกม้าน้ําหนามรอดตายเพียง 1 ตัวจาก 4 ซ้ํา
ตัวที่รอดตายมีความสูง 1.07 เซนติเมตร และน้ําหนัก 9.4 มิลลิกรัม จากการศึกษาการเลือกกินอาหารของลูก
ม้าน้ํ าหนามระยะเริ่ม กิ นอาหารเมื่ อ ให้ อาหารพร้อมกันทั้ง 3 ชนิด และศึก ษาองค์ประกอบของอาหารใน
กระเพาะอาหารพบว่ า ลู ก ม้ า น้ํา หนามระยะเริ่ ม กิ น อาหารชอบกิ น โคพี พ อดมากที่ สุ ด จากการทดลอง
สรุ ป ได้ ว่ า โคพีพอดเป็นอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกม้าน้ําหนามแรกเกิดถึงอายุ 14 วัน เมื่อเทียบกับ
อาร์ทีเมียและโรติเฟอร์
คําสําคัญ: ม้าน้ําหนาม อาหารมีชีวิต โคพีพอด อาร์ทีเมีย โรติเฟอร์
_______________________
*ผู้รับผิดชอบ : 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 Hedgehog Seahorse (Hippocampus spinosissimus Weber, 1913)
with Different Live Feeds
Samart Detsathit* and Ornkanya Mengyu
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center
Abstract
The aim of this study was to determine suitable live feeds for the rearing of
juvenile hedgehog seahorse (Hippocampus spinosissimus Weber, 1913) from birth to 14 days.
It was completely randomized designed and conducted in 45x90x45 cm glass boxes. After
birth, the juveniles (height=0.55±0.03 cm, body weight=3.3±0.3 mg) were randomly divided
into 3 experimental groups and 4 replications as follows: group A fed copepod, Oithona spp.,
with density 2 copepod/ml; group B fed enriched-artemia nauplii with density 2 artemia/ml
and group C fed rotifer with density 10 rotifer/ml. At the final, the survival rate, height and
body weight of juvenile fed copepod were 73±9%, 2.36±0.23 cm and 70.7±16.7 mg,
respectively. Only one juvenile (survival rate 1%) with 1.07 cm height and 9.4 mg body
weight survived from group B and no survival from group C. Survival rate, height and body
weight of juvenile fed copepod were significantly higher than other groups. Moreover, feed
preference of juveniles when reared with a mixed diet containing rotifer, copepod and
artemia was studied and evaluated through gut content analysis. It indicated that newborn
hedgehog seahorse preferred to feed on copepod in first feeding period. In conclusion,
copepod may be considered a suitable live prey for nursing juvenile hedgehog seahorse
compared to enriched-artemia nauplii and rotifer.
Key words: Hedgehog seahorse, Hippocampus spinosissimus, live feed, copepod, artemia,
rotifer
_______________________
* Corresponding author: 141 Moo 6 Saithai, Muang, Krabi 81000 Tel. 0 7566 2060
e-mail : detsathit@hotmail.com

3
คํานํา
ม้าน้ําหนามหรือ Hedgehog seahorse (Hippocampus spinosissimus Weber, 1913)
แพร่กระจายทั่วไปตามแนวชายฝั่งของไทย โดยทั่วไปอาศัยอยู่ที่ระดับความลึกมากกว่า 8 เมตร มักเกาะอยู่กับ
ปะการังอ่อน กัลปังหา สาหร่ายทะเล หรือหญ้าทะเลตามพื้นทรายใกล้ ๆ กับแนวปะการัง ขนาดใหญ่สุดมีความ
สูง 17.2 เซนติเมตร ระยะเริ่มสืบพันธุ์มีความสูง 10.4 เซนติเมตรหรือมีอายุ 6-12 เดือน วางไข่สืบพันธุ์ได้ตลอด
ทั้งปีแต่ช่วงที่พบมากคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จํานวนลูกที่เกิดต่อครั้งมากที่สุดเท่าที่มีรายงาน 683
ตัว (เสาวภา, 2548; Lourie et al., 2004) ม้าน้ําเป็นผู้ล่าประเภทดักซุ่ม กินอาหารที่มีชีวิตและมีการ
เคลื่อนไหว ขนาดอาหารต้องเหมาะกับขนาดปาก อาหารทั่วไปได้แก่ สัตว์กลุ่มครัสตาเซียนขนาดเล็ก ลูกปลาวัย
อ่อน และสัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ (Foster and Vincent, 2004)
ม้าน้ําถูกจับมาใช้ประโยชน์ทั้งในลักษณะทีม่ ีชีวิตและม้าน้ําตากแห้ง ม้าน้ํามีชีวิตถูกนํามาเลี้ยงเป็น
ปลาสวยงาม ส่วนม้าน้ําตากแห้งนําไปทําเป็นส่วนผสมในยาแผนโบราณ (Koldewey and Martin-Smith,
2010) ส่วนผสมในเครื่องดื่มบํารุงกําลัง หรือทําเป็นสินค้าของที่ระลึก (วรเทพ, 2547) ม้าน้ําตากแห้งส่วนใหญ่
เป็นผลพลอยได้จากการทําประมงประเภทต่าง ๆ เช่น อวนรุน อวนลาก ส่วนการทําประมงม้าน้ํามีชีวิตมักส่ง
ขายเป็นปลาสวยงามเนื่องจากมีราคาสูงกว่า ในปี 2545 มีการประมาณการว่าในแต่ละปีทั่วโลกมีการค้าขาย
ม้าน้ําตากแห้งประมาณ 24.5 ล้านตัว หรือ ประมาณ 70 ตัน และมีการค้าขายม้าน้ํามีชีวิตอีกประมาณ
460,000 ตัว (วรเทพ, 2547) ประเทศที่นําเข้าม้าน้ํามาก 5 อันดับแรกได้แก่ จีน(และฮ่องกง) ไต้หวัน สิงคโปร์
เกาหลี และญีป่ ุ่น ส่วนประเทศผู้ส่งออกหลักได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และอินเดีย จากการ
สํารวจล่าสุด Perry et al. (2010) รายงานว่าประเทศมาเลเซียและไทยเป็นผู้ส่งออกม้าน้ํารายใหญ่ของโลก มี
การส่งออกจากไทยปีละประมาณ 10,500 กิโลกรัม ผลผลิตมาจากการจับภายในประเทศประมาณ 6,600
กิโลกรัม ส่วนที่เหลือเป็นการนําเข้าจากประเทศอื่นเพื่อส่งออก
จํานวนม้าน้ําในธรรมชาติลดลงอย่างมากจนถึงระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากมีการจัดการไม่
เหมาะสม มันจึงถูกจัดเข้าไปเป็นสัตว์คุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ ไซเตส (Convention on lnternational Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora, CITES) บัญชี 2 (Appendix II) ในปี พ.ศ. 2545 และมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2547
(วรเทพ, 2547; Vincent and Koldewey, 2006) การทําการค้าต้องอยู่ในความควบคุมหรือจํากัดปริมาณเพื่อ
ไม่ให้มีผลเสียหายหรือจํานวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็วจนใกล้สูญพันธุ์
ม้าน้ําหนามเป็น 1 ใน 9 ชนิดของม้าน้ําที่ถูกจับจากธรรมชาติเป็นปริมาณมากเพื่อนํามาขายใน
ตลาด เป็นชนิดที่ยังไม่มีการเพาะพันธุ์เพื่อการค้า (Vincent and Koldewey, 2006; Koldewey and
Martin-Smith, 2010) หากเพาะพันธุ์ม้าน้ําชนิดนี้ได้จะเกิดประโยชน์ทั้งด้านการอนุรักษ์และด้านเศรษฐกิจ
เพราะนอกจากทําให้ม้าน้ําไม่ต้องเสี่ยงกับการสูญพันธุ์แล้วยังทําให้เกิดอาชีพและธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
ม้าน้ําแบบยั่งยืนได้ในอนาคต ในระดับโลกการเพาะเลี้ยงม้าน้ํายังอยู่ในระยะแรกของการพัฒนา (Vincent and
Koldewey, 2006) สําหรับการเพาะเลี้ยงม้าน้ําในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการเพาะพันธุ์ม้าน้ําดํา
หรือ H. kuda (สุรพล, 2544) ซึ่งในปัจจุบันสามารถทําการเพาะเลี้ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังมีอัตรารอดที่ไม่สูง
เพียงพอที่จะนํามาใช้สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงม้าน้ําในเชิงพาณิชย์ได้ (เสาวภา, 2548)
เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ม้าน้ําหนามยังไม่มีการตีพิมพ์ แต่ในส่วนของกรมประมงโดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ประสบความสําเร็จเบื้องต้นในการอนุบาลม้าน้ําหนามตั้งแต่ พ.ศ. 2547 (สามารถ,
2551 ก,ข) แต่ไม่ได้ตีพิมพ์เป็นเอกสารทางวิชาการ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2552 เว็บไซต์ Look at Vietnam รายงาน
ข่าวว่า Nha Trang Oceanography Institute ประเทศเวียดนามสามารถอนุบาลม้าน้ําหนามได้สําเร็จ มี
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จํานวนมากกว่า 1,000 ตัว อัตรารอด 50% ซึ่ง Ho Thi Hoa ตําแหน่ง engineer ของสถาบันดังกล่าวให้
สัมภาษณ์ว่าอัตรารอดระดับนี้ถือว่าสูงเนื่องจากม้าน้ําชนิดนี้อนุบาลยากเมื่อเทียบกับม้าน้ําชนิดอื่น อย่างไรก็
ตามในเนื้อข่าวไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีอนุบาล (Look at Vietnam, 2009)
ความยากและความท้าทายในการอนุบาลม้าน้ําอยู่ที่ระยะเริ่มกินอาหาร (First feeding) ลูกม้าน้ํา
แรกเกิดมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับปลาอีกหลาย ๆ ชนิดซึ่งน่าจะอนุบาลได้ง่าย แต่กลับพบว่าอัตรารอดต่ํามากใน
ช่วงแรกของการอนุบาล ทําให้เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาการเลี้ยงม้าน้ําเชิงพาณิชย์ (Palma et al.,
2011) ลูกม้าน้ําเป็นนักล่าตั้งแต่กําเนิด ไม่ยอมรับอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารที่ไม่มีชีวิต แต่เลือกกินอาหารมี
ชีวิตเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ลูกม้าน้ําต้องการอาหารที่มีคุณภาพ และสัดส่วนสารอาหารที่เหมาะสมโดยเฉพาะ
กรดไขมัน ไม่ อิ่ม ตั ว สู ง (HUFA) อาหารมีชี วิต ที่นิ ย มใช้ใ นการอนุบ าลลู ก ม้า น้ํา ระยะเริ่ม กิน อาหารได้แ ก่
โคพีพอด อาร์ทีเมีย และโรติเฟอร์ (Job et al., 2002; Vincent and Koldewey, 2006; Koldewey and
Martin-Smith, 2010; Willadino et al., 2012; Souza-Santos et al., 2013)
โคพีพอดเป็นอาหารตามธรรมชาติของปลาทะเลรวมถึงม้าน้ํา มีคุณค่าทางอาหารสูงแต่เพาะเลี้ยง
ได้ยาก (Payne and Rippingale, 2000) สามารถรวบรวมจากธรรมชาติหรือจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา จากการ
ทดลองอนุบาลม้าน้ําระยะเริ่มกินอาหารด้วยโคพีพอดทั้งการให้แบบอาหารชนิดเดียวหรือให้ร่วมกับอาหารชนิด
อื่นพบว่าส่วนใหญ่ทําให้ม้าน้ํามีอัตรารอดดี (Job et al., 2002; Murugan et al., 2009; Willadino et al.,
2012)
อาร์ทีเมียเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ําหลาย ๆ ชนิด เนื่องจากง่ายต่อ
การจัดการ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าอาร์ทีเมียมีสัดส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง (HUFA) ที่ไม่ตรงหรือไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกม้าน้ํา จึงมีการเสริมกรดไขมันที่จําเป็นให้กับอาร์ทีเมียก่อนนําไปใช้และพบว่าทําให้อัตรา
รอดของม้าน้ําบางชนิดดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่เสริมกรดไขมัน อย่างไรก็ตามการใช้อาร์ทีเมียแรกฟักใน
การอนุบาลลูกม้าน้ําชนิดต่างๆ ในระยะเริ่มกินอาหารมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จ
(Payne and Rippingale, 2000; Palma et al., 2011; Weiss, 2012)
โรติเฟอร์เป็นอาหารมีชีวิตที่นิยมมากที่สุดในการอนุบาลปลาทะเลทั่วไป เนื่องจากเพาะเลี้ยงได้
ง่าย ขนาดเล็ก เหมาะสมสําหรับระยะเริ่มกินอาหารของปลาหลายๆ ชนิด จากรายงานการอนุบาลม้าน้ําด้วย
โรติเฟอร์ที่ผ่านมาพบว่าบางชนิดไม่ประสบความสําเร็จ ยกเว้นในม้าน้ํา H. trimaculatus มีอัตรารอด 29% ที่
อายุ 6 วัน (Murugan et al., 2009) และในม้าน้ํา H. ingens มีอัตรารอด 21.5% ที่อายุ 35 วัน เมื่ออนุบาล
ด้วยโรติเฟอร์เพียงอย่างเดียว (Ortega-Salas and Reyes-Bustamante, 2006)
จากการศึกษาที่ผ่านมาสรุปได้ว่า การใช้โคพีพอด อาร์ทีเมีย และโรติเฟอร์ในการอนุบาลม้าน้ําแต่
ละชนิดในระยะเริ่มกินอาหารได้ผลแตกต่างกันไป แสดงว่าม้าน้ําแต่ละชนิดมีการยอมรับอาหารในระยะเริ่มกิน
อาหารที่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกอาหาร 3 ชนิดนี้มาทดลองอนุบาลลูกม้าน้ําหนามในระยะเริ่มกิน
อาหารเพื่อศึกษาชนิดของอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมสําหรับการอนุบาลลูกม้าน้ําหนาม โดยพิจารณาจากอัตรา
รอดและการเติบโต รวมถึงศึกษาการเลือกกินอาหารของลูกม้าน้ําหนามเมื่อให้อาหารพร้อมกันทั้ง 3 ชนิด
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาอัตรารอดและการเติบโตของม้าน้ําหนามระยะแรกเกิดถึงอายุ 14 วันเมื่ออนุบาลด้วยอาหารมีชีวิต 3
ชนิด ได้แก่ โคพีพอด อาร์ทีเมีย และโรติเฟอร์
2. ศึกษาการเลือกกินอาหารของม้าน้ําหนามระยะเริ่มกินอาหารเมื่อให้อาหารมีชีวิตพร้อมกัน 3 ชนิด ได้แก่
โคพีพอด อาร์ทีเมีย และโรติเฟอร์
วิธีดําเนินการ
1. การศึกษาอัตรารอดและการเติบโต
1.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD, completely randomized design) มี 3 ชุดการ
ทดลอง และ 4 ซ้ํา ดังนี้
- ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลด้วยโคพีพอด
- ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลด้วยอาร์ทีเมีย
- ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลด้วยโรติเฟอร์
1.2 วิธีการทดลอง
1.2.1 การเตรียมลูกม้าน้ํา
เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ม้าน้ําหนามขนาดความสูง 10-15 เซนติเมตร จํานวน 10 ตัว (เพศผู้
5 ตัว และเพศเมีย 5 ตัว) ในบ่อคอนกรีตขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองทรายภายในบ่อ ให้กุ้งเคย
มีชีวิตเป็นอาหารอย่างเพียงพอ เมื่อม้าน้ําผสมพันธุ์วางไข่ ตัวผู้เก็บรักษาไข่ที่ผสมแล้วไว้ในถุงหน้าท้อง ประมาณ
2 สั ป ดาห์ ห ลั ง การผสมถุ ง หน้ า ท้ อ งพ่ อ ม้ า น้ํ า จะอู ม เป่ ง ย้ า ยพ่ อ ม้ า น้ํ า ไปไว้ ใ นตู้ ก ระจกขนาด 45x90x45
เซนติเมตร เป็นตู้โล่ง ไม่มีระบบกรอง มีเฉพาะการให้อากาศผ่านหัวทราย 1 หัว เมื่อพ่อม้าน้ําคลอดลูกหมดแล้ว
จึงนําพ่อม้าน้ํากลับบ่อพ่อแม่พันธุ์ จากนั้นสุ่มแบ่งลูกม้าน้ําเพื่อใช้ในการทดลอง
1.2.2 การเตรียมอาหารมีชีวิตชนิดต่างๆ
- โคพีพอด รวบรวมจากบ่อดินสําหรับเลี้ยงปลาทะเลภายในศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งกระบี่ ช้อนรวบรวมด้วยสวิงที่ทําจากผ้ากรองขนาดตา 120 ไมครอน กรองเศษขยะออกด้วยสวิง
ขนาดตา 400 ไมครอน จากการจําแนกชนิดพบว่ามากกว่า 99% เป็นโคพีพอดชนิด Oithona spp. (ภาพที่ 1)
โคพีพอดที่รวบรวมได้เป็นระยะวัยรุ่นและตัวเต็มวัยมีความยาว 315-753 ไมครอน เฉลี่ย 585±113 ไมครอน
และความกว้าง 110-241 ไมครอน เฉลี่ย 168±27 ไมครอน (ตารางที่ 1)
- อาร์ทีเมีย ได้จากการฟักไข่อาร์ทีเมียเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แยกตัวอ่อนออกจาก
เปลือกไข่และเสริมกรดไขมันโดยใช้กรดไขมันสําเร็จรูป Easy DHA Selco® ที่ระดับความเข้มข้น 50 ส่วน
ในล้าน เป็นเวลา 18 ชั่วโมง ความหนาแน่นอาร์ทีเมียไม่เกิน 100 ตัว/มิลลิลิตร เสร็จแล้วล้างอาร์ทีเมียให้
สะอาดและนําไปอนุบาลลูกม้าน้ําหนาม อาร์ทีเมียที่ใช้มีความยาว 512-613 ไมครอน เฉลี่ย 561±27 ไมครอน
และความกว้าง 184-218 ไมครอน เฉลี่ย 201±11 ไมครอน
- โรติเฟอร์ ได้จ ากการเพาะเลี้ย งด้ว ยระบบดั้ง เดิม โดยใช้ค ลอเรลลาเป็น อาหาร
โรติเฟอร์ที่ใช้มีความยาว 101-207 ไมครอน เฉลี่ย 149±23 ไมครอน และความกว้าง 71-141 ไมครอน เฉลี่ย
108±18 ไมครอน
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1.2.3 การเตรียมตู้ทดลองและการจัดการ
อนุบาลม้าน้ําหนามแรกเกิดถึงอายุ 14 วัน ในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร
จํานวน 12 ตู้ ใส่น้ําทะเลความเค็ม 28 ส่วนในพัน ตู้ละ 120 ลิตร ให้อากาศผ่านหัวทรายตู้ละ 1 หัว น้ําที่ใช้
ตลอดการทดลองเป็นน้ําที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนที่ระดับความเข้มข้น 20-25 ส่วนในล้าน สุ่มลูกม้าน้ําแรก
เกิดจากครอกเดียวกันลงเลี้ยงในตู้ 25 ตัว/ตู้ และเริ่มให้อาหารทันที การให้อาหารจะให้อาหารมากเกินพอทุก
วันโดยมีการจัดการดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลด้วยโคพีพอด ความหนาแน่น 2 ตัว/มิลลิลิตร
ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลด้วยอาร์ทีเมีย ความหนาแน่น 2 ตัว/มิลลิลิตร
ชุดการทดลองที่ 3 อนุบ าลด้ว ยโรติเฟอร์ ความหนาแน่น 10 ตัว/มิล ลิลิตร พร้อ มกับใส่
คลอเรลลาให้มีความหนาแน่น 0.5x106 เซลล์/มิลลิลิตร
ทุกวันในตอนเช้าก่อนให้อาหารทําการดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ําวันละ 80% เติม
น้ําใหม่ช้า ๆ ผ่านถุงกรองเพื่อป้องกันความเครียดของม้าน้ํา หลังจากนั้นจึงใส่อาหารในแต่ละตู้ให้มีความ
หนาแน่นตามที่กําหนด

ภาพที่ 1 อาหารมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองได้แก่ โคพีพอด (Oithona spp.) อาร์ทีเมีย และ โรติเฟอร์
ตารางที่ 1 ขนาดอาหารมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองอนุบาลม้าน้ําหนาม
ชนิดอาหาร
โคพีพอด
อาร์ทีเมีย
โรติเฟอร์

ความยาว (ไมครอน)
ต่ําสุด
สูงสุด
เฉลี่ย±sd
315
753
585±113
512
613
561±27
101
207
149±23

ความกว้าง (ไมครอน)
ต่ําสุด
สูงสุด
เฉลี่ย±sd
110
241
168±27
184
218
201±11
71
141
108±18
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1.3 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
1.3.1 อัตรารอด
บันทึกจํานวนม้าน้ําที่ตายในแต่ละตู้ทุกวัน และนับจํานวนของม้าน้ําเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองเพื่อหาอัตรารอด
1.3.2 ความสูงและน้ําหนัก
สุ่ ม วั ด ความสู ง และน้ํ า หนั ก ลู ก ม้ า น้ํ า หนามแรกเกิ ด อายุ 4 วั น และอายุ 14 วั น
(สิ้ น สุ ด การทดลอง) โดยสลบม้ า น้ํ า ด้ ว ยยาสลบ 2-ฟี น อกซี เ อทานอลที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0.2 มิ ล ลิ ลิ ต ร/ลิ ต ร
บันทึกภาพม้าน้ําคู่กับไม้บรรทัดด้วยกล้องดิจิตอล EOS 60D เลนส์มาโคร 100 มิลลิเมตร หลังจากนั้นจึงวัด
ความสูงม้าน้ําจากภาพถ่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Image Frame Work ความสูงของม้าน้ําวัดจากยอด
ของมงกุฎ (coronet) ถึงปลายหางตามวิธีของ Lourie et al. (2004) (ภาพที่ 2) ชั่งน้ําหนักด้วยเครื่องชั่ง
ดิจิตอล 4 ตําแหน่ง ยี่ห้อ sartorius รุ่น CPA224S
1.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบจําแนกทางเดียวหรือมีปัจจัยเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple
Comparisons) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยวิธี LSD เมื่อค่าแปรปรวนของข้อมูลทุกชุดเท่ากัน และใช้วิธี
Dunnett’s C เมื่อค่าแปรปรวนของข้อมูลทุกชุดไม่เท่ากัน (กัลยา, 2546) ยกเว้นการเปรียบเทียบความสูงและ
น้ําหนักของม้าน้ําเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เนื่องจากชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์ไม่มีม้าน้ําที่รอดตาย
ส่วนชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียมีม้าน้ํารอดตาย 1 ตัว ดังนั้นการวิเคราะห์สถิติเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความยาวและน้ําหนักจึงเลือกใช้วิธีการอนุมานค่าเฉลี่ยของหนึ่งประชากร (One Sample T-Test)
เพื่อทดสอบว่าความสูงและน้ําหนักเฉลี่ยของม้าน้ําที่อนุบาลด้วยโคพีพอดแตกต่างจากความสูงและน้ําหนัก
ม้าน้ําตัวที่รอดชีวิตจากการอนุบาลด้วยอาร์ทีเมียหรือไม่ โดยทําการทดสอบแบบ 2 ทาง (2-tailed) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (ชัชวาลย์, 2544)
1.4 การตรวจวัดคุณภาพน้ํา
เก็บตัวอย่างน้ําก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันและส่งตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ํา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ โดยค่าที่ทําการ
วิเคราะห์ได้แก่ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ํา แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และปริมาณเชื้อ
วิบริโอรวม สําหรับอุณหภูมิน้ําทําการวัดโดยตรงในตู้ทดลอง โดยวัดวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.30 น. และ 15.00 น.

ภาพที่ 2 การวัดความสูง (height) ของม้าน้ํา (Lourie et al., 2004)
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2. การศึกษาการเลือกกินอาหารของลูกม้าน้ําหนามระยะเริ่มกินอาหาร
2.1 การจัดการตู้ทดลองและอาหาร
เลี้ยงลูกม้าน้ําหนามแรกเกิดจํานวน 50 ตัวในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้
ใส่น้ําทะเล 120 ลิตร ให้อากาศผ่านหัวทราย 1 หัว (ม้าน้ําชุดที่ทดลองเกิดในช่วง 06.00-08.00 น.) ให้อาหาร
เวลา 09.00 น. โดยใส่อาหารพร้อมกัน 3 ชนิด ได้แ ก่ โคพีพอด(ทั้งระยะวัยรุ่นและตัวเต็มวัย) อาร์ทีเมีย
และโรติเฟอร์ความหนาแน่น 2, 2 และ 10 ตัว/มิลลิลิตร ตามลําดับ พร้อมกับใส่คลอเรลลาให้มีความหนาแน่น
0.5x106 เซลล์/มิลลิลิตร ก่อนการให้อาหารในวันต่อๆไปจะดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ํา 80% จากนั้นจึงใส่
อาหารให้ได้ความหนาแน่นตามที่กําหนด
2.2 การศึกษาองค์ประกอบของอาหารและขนาดอาหารในกระเพาะ
หลังจากให้อาหาร 2 ชั่วโมง (11.00 น.) สุ่มม้าน้ําวันละ 5 ตัว เป็นเวลา 5 วัน เพื่อนําไปศึกษา
ชนิด จํานวน และขนาดของอาหารในกระเพาะอาหาร สลบม้าน้ําด้วยยาสลบ 2-ฟีนอกซีเอทานอล วางม้าน้ํา
บนแผ่นกระจกสไลด์และหยดน้ําเค็มลงไป 2 หยด ใช้เข็มเขี่ยบริเวณท้องให้กระเพาะอาหารหลุดออกมาจาก
ช่องท้อง จากนั้นใช้เข็มฉีกกระเพาะอาหารให้ขาดเพื่อให้อาหารในกระเพาะกระจายออกมาในน้ํา จากนั้นจึง
ศึกษาชนิด จํานวน และขนาดของอาหารภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง ถ่ายภาพและวัดขนาดของ
อาหารที่พบในกระเพาะอาหารด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพ EOS Utility ร่วมกับ Image Frame Work
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.3.1 เปอร์เซ็นต์การปรากฏของอาหารในกระเพาะ (Percent of occurrence)
คํานวณจากสูตร
เปอร์เซ็นต์การปรากฏของอาหารชนิดใดๆ =

จํานวนปลาที่มีอาหารชนิดนั้นๆ ในกระเพาะ x 100
จํานวนปลาที่ศึกษาทั้งหมด

2.3.2 จํานวนเฉลี่ยของอาหารที่พบในกระเพาะ (Number per stomach) คํานวณ
จากสูตร
จํานวนเฉลี่ยของอาหารที่พบในกระเพาะ =

จํานวนรวมของอาหารชนิดนั้นๆ
จํานวนตัวปลาที่ทําการศึกษา

2.3.3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก (Percent by wet weight) ใช้จํานวนอาหารแต่ละ
ชนิดที่พบคูณด้วยน้ําหนักเฉลี่ย (น้ําหนักเปียก) ของอาหารมีชีวิตแต่ละชนิด จากการชั่งน้ําหนักและสุ่มนับ
จํานวนตัวพบว่า โคพีพอด อาร์ทีเมีย และโรติเฟอร์ที่ใช้ในการทดลองมีน้ําหนักเปียกเฉลี่ย 13.79, 17.17 และ
0.94 ไมโครกรัม/ตัว ตามลําดับ เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักคํานวณจากสูตร
เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักอาหารชนิดใดๆ =

น้ําหนักอาหารชนิดนั้นๆ ในกระเพาะ x 100
น้ําหนักอาหารทั้งหมดในกระเพาะ

9
ผลการศึกษา
1 อัตรารอดและการเติบโต
1.1 อัตรารอด
เมื่ออายุ 3 วัน ทุกชุดการทดลองมีอัตรารอด 100% อายุ 4 วัน ชุดที่อนุบาลด้วยโคพีพอด อาร์ทีเมีย
และโรติเฟอร์มีอัตรารอด 83±12, 9±11 และ 18±2% ตามลําดับ ชุดที่อนุบาลด้วยโคพีพอดมีอัตรารอดสูง
ที่สุดและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับชุดการทดลองอื่น (p<0.05) ชุดที่อนุบาลด้วยโรติเ ฟอร์ต ายหมดเมื่อ
อายุ 5 วัน
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 14 วัน) ชุดที่อนุบาลด้วยโคพีพอดมีอัตรารอด 73±9% แตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญ (p<0.05) กับชุดที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียซึ่งมีอัตรารอด 1±2% โดยชุดที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียมีลูก
ม้าน้ําหนามรอดตาย 1 ตัว จากทั้งหมด 4 ซ้ํา (ภาพที่ 3)
1.2 ความสูงและน้ําหนัก
ลูกม้าน้ําหนามแรกเกิดมีความสูง 0.55±0.03 เซนติเมตร และมีน้ําหนัก 3.3±0.3 มิลลิกรัม เมื่อ
อายุ 4 วัน ชุด ที ่อ นุบ าลด้ว ยโคพีพ อด อาร์ทีเมีย และโรติเฟอร์มีความสูง 1.22±0.05, 0.78±0.07 และ
0.75±0.04 เซนติเมตร และมีน้ําหนัก 11.7±0.7, 3.2±2.0 และ 2.1±0.3 มิลลิกรัม ตามลําดับ ชุดที่อนุบาล
ด้วยโคพีพอดมีความสูงและน้ําหนักมากที่สุดและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับชุดการทดลองอื่น (p<0.05)
ซากม้า น้ํา ที่ต ายเมื่อ อายุ 4 วัน จากชุด ที่อ นุบ าลด้ว ยโคพีพ อด อาร์ทีเ มีย และโรติเฟอร์มี
ความสูง 0.75±0.1, 0.77±0.06 และ 0.74±0.04 เซนติเมตร และน้ําหนัก 2.3±0.4, 2.3±0.3 และ 2.1±0.2
มิลลิกรัมตามลํา ดับ จากการวิเ คราะห์ท างสถิติพ บว่า ความสูงและน้ําหนักซากม้าน้ําหนามจากทุกชุดการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (อายุ 14 วัน) ชุดที่อนุบาลด้วยโคพีพอดมีความสูง 2.36±0.23 เซนติเมตร
และน้ําหนัก 70.7±16.7 มิลลิกรัม (ตารางที่ 2) แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) กับชุดที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมีย
ซึ่งมีความสูง 1.07 เซนติเมตร และน้ําหนัก 9.4 มิลลิกรัม (มีม้าน้ํารอดตาย 1 ตัว จาก 4 ซ้ํา) (ตารางที่ 2)
2. การเลือกกินอาหารของลูกม้าน้ําหนามระยะเริ่มกินอาหาร
2.1 เปอร์เซ็นต์การปรากฏของอาหารในกระเพาะ
ตรวจพบอาหารในกระเพาะอาหารของลูกม้าน้ําหนามตั้งแต่วันแรกเกิด (อายุ 3-5 ชั่วโมงหลังเกิด)
เปอร์เซ็นต์การปรากฏของโคพีพอดในกระเพาะอาหารของลูกม้าน้ําหนามมีค่าสูงที่สุดโดยมีค่าเป็น 100 % ทุก
วัน เปอร์เ ซ็น ต์ก ารปรากฏของอาร์ทีเมียในกระเพาะอาหารในวันที่ 1-5 คิดเป็น 0, 0, 0, 20 และ 40 %
ตามลําดับ และเปอร์เซ็นต์การปรากฏของโรติเฟอร์ในกระเพาะอาหารในวันที่ 1-5 คิดเป็น 40, 80, 60, 100
และ 100 % ตามลําดับ (ภาพที่ 4)
2.2 จํานวนเฉลี่ยของอาหารที่พบในกระเพาะ
จากการศึกษาจํานวนตัวของอาหารมีชีวิตในกระเพาะอาหารของลูกม้าน้ําหนามพบว่าในวันที่
1(แรกเกิด), 2, 3, 4 และ 5 ของการกินอาหารพบโคพีพอดในกระเพาะ 5.4±3.8, 16.8±4.4, 11.2±4.0,
15.6±6.1 และ 26.0±7.8 ตัว พบอาร์ทีเมีย 0.0±0.0, 0.0±0.0, 0.0±0.0, 0.2±0.4 และ 0.4±0.5 ตัว และพบ
โรติเฟอร์ 0.4±0.5, 1.4±1.1, 1.0±1.0, 3.6±2.2 และ 3.8±2.4 ตัว ตามลําดับ (ตารางที่ 3) จํานวนโคพีพอดที่
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พบในกระเพาะอาหารของลูกม้าน้ําหนามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ(p<0.05) กับอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์
ในขณะที่จํานวนอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์ที่พบในกระเพาะอาหารแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05)

ภาพที่ 3 อัตรารอดของลูกม้าน้ําหนามที่อนุบาลด้วยอาหารมีชีวิตชนิดต่าง ๆ
ตารางที่ 2 อัตรารอด ความสูง และน้ําหนักของลูกม้าน้ําหนามที่อนุบาลด้วยอาหารมีชีวิต 3 ชนิด
ชนิดอาหาร
โคพีพอด
อาร์ทีเมีย
โรติเฟอร์
a
b
อัตรารอดอายุ 14 วัน (%)
73±9
1±2
0b
ความสูงอายุ 4 วัน (ซม.)
1.22±0.05 a
0.78±0.07 b
0.75±0.04 b
ความสูงม้าน้ําที่ตายเมื่ออายุ 4 วัน (ซม.)
0.75±0.1 a
0.77±0.06 a
0.74±0.04 a
ความสูงอายุ 14 วัน (ซม.)
2.36±0.23 a
1.07 b
a
b
3.2±2.0
2.1±0.3 b
น้ําหนักอายุ 4 วัน (มก.)
11.7±0.7
น้ําหนักม้าน้ําที่ตายเมื่ออายุ 4 วัน (มก.)
2.3±0.4 a
2.3±0.3 a
2.1±0.2 a
น้ําหนักอายุ 14 วัน (มก.)
70.7±16.7 a
9.4 b
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันหากมีตัวอักษรกํากับต่างกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)
ค่าสังเกต

2.3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก
เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก (น้ําหนักเปียก) ของโคพีพอด อาร์ทีเมีย และโรติเฟอร์ที่พบในกระเพาะ
อาหารของลูกม้าน้ําหนามในวันที่ 1 คิดเป็น 99.02±0.45, 0.00±0.00 และ 0.32±0.45 % วันที่ 2 เป็น
99.48±0.44, 0.00±0.00 และ 0.52±0.44 % วันที่ 3 เป็น 99.38±0.69, 0.00±0.00 และ 0.62±0.69 %
วันที่ 4 เป็น 97.28±2.51, 1.22±2.72 และ 1.50±0.64 % และวันที่ 5 เป็น 97.63±2.15, 1.45±2.00 และ
0.92±0.40 % ตามลําดับ (ตารางที่ 4) เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักของโคพีพอดที่พบในกระเพาะอาหารแตกต่าง
อย่า งมีนัย สํา คัญ (p<0.05) กับ อาร์ทีเ มีย และโรติเ ฟอร์ ในขณะที่เ ปอร์เ ซ็น ต์โ ดยน้ํา หนัก ของอาร์ทีเ มีย
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และโรติเฟอร์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) ในวันที่ 1, 3, 4 และ 5 สําหรับวันที่ 2 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ําหนักของโรติเฟอร์สูงกว่าอาร์ทีเมียและแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)
2.4 ขนาดอาหารที่พบในกระเพาะ
จากการวัดขนาดของอาหารที่พบในกระเพาะในวันที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 พบว่าโคพีพอดมีความ
ยาว 568±75, 548±84, 593±73, 595±59 และ 617±51 ไมครอน อาร์ทีเมียมีความยาว ND, ND, ND, 570
และ 568±4 ไมครอน (ND=ไม่พบอาหารในกระเพาะ) และโรติเฟอร์มีความยาว 175±7, 174±24, 183±14,
149±29 และ 142±25 ไมครอน ตามลําดับ (ตารางที่ 5) ความยาวของโคพีพอดและโรติเฟอร์ที่พบในกระเพาะ
อาหารในระยะ 5 วันแรกของการกินอาหารมีขนาดใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาหารที่ให้

ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์การปรากฏของอาหารมีชีวิตชนิดต่างๆ ในกระเพาะอาหารของลูกม้าน้ําหนามระยะเริ่มกิน
อาหาร
ตารางที่ 3 จํานวนเฉลี่ยของอาหารมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่พบในกระเพาะอาหารของลูกม้าน้ําหนามระยะเริ่มกิน
อาหาร
จํานวนเฉลี่ยของอาหารแต่ละชนิด (ตัว)
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
a
a
a
a
โคพีพอด
5.4±3.8
16.8±4.4
11.2±4.0
15.6±6.1
26.0±7.8 a
อาร์ทีเมีย
0.0±0.0 b
0.0±0.0 b
0.0±0.0 b
0.2±0.4 b
0.4±0.5 b
โรติเฟอร์
0.4±0.5 b
1.4±1.1 b
1.0±1.0 b
3.6±2.2 b
3.8±2.4 b
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันหากมีตัวอักษรกํากับต่างกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)
ชนิดอาหาร

12
ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก(น้ําหนักเปียก)ของอาหารมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่พบในกระเพาะอาหารของลูก
ม้าน้ําหนามระยะเริ่มกินอาหาร
เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก (น้ําหนักเปียก, %)
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
a
a
a
a
โคพีพอด
99.02±0.45 99.48±0.44 99.38±0.69 97.28±2.51 97.63±2.15 a
อาร์ทีเมีย
0.00±0.00 b 0.00±0.00 b 0.00±0.00 b 1.22±2.72 b 1.45±2.00 b
โรติเฟอร์
0.32±0.45 b 0.52±0.44 c 0.62±0.69 b 1.50±0.64 b 0.92±0.40 b
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันหากมีตัวอักษรกํากับต่างกันแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)
ชนิดอาหาร

ตารางที่ 5 ความยาวเฉลี่ยของอาหารแต่ละชนิดที่พบในกระเพาะอาหารของลูกม้าน้ําหนามระยะเริ่มกินอาหาร
ความยาวของอาหารที่ใช้
ความยาวของอาหารในกระเพาะอาหาร (ไมครอน)
(ไมครอน)
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
โคพีพอด
585±113
568±75 548±84 593±73 595±59 617±51
อาร์ทีเมีย
561±27
ND
ND
ND
570
568±4
โรติเฟอร์
149±23
175±7 174±24 183±14 149±29 142±25
หมายเหตุ วันที่ 4 พบอาร์ทีเมียในกระเพาะ 1 ตัว; ND = ไม่พบอาหารในกระเพาะ
ชนิดอาหาร

3. คุณภาพน้าํ
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําระหว่างการทดลองพบว่า ค่าคุณภาพน้ําของทุกหน่วยทดลองมีค่า
ใกล้เคียงกันและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ชุดการทดลองที่อนุบาลด้วยโคพีพอด อาร์ทีเมีย และโรติเฟอร์ มีความ
เค็ม 28.4±0.5, 28.5±0.5 และ 28.7±0.5 ส่วนในพัน อุณหภูมิตอนเช้า 26.4±0.6, 26.4±0.6 และ 26.6±0.4
องศาเซลเซียส อุณหภูมิตอนบ่าย 27.7±0.4, 27.7±0.4 และ 27.8±0.4 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง
7.96±0.10, 7.91±0.11 และ 7.85±0.10 ออกซิเจนละลายน้ํา 7.7±0.4, 7.9±0.5 และ 7.8±0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
แอมโมเนี ย รวม 0.2127±0.2506, 0.0306±0.0293 และ 0.0365±0.0297 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ไนไตรท์
0.0073±0.0057, 0.0050±0.0031 และ 0.0259±0.0191 มิลลิกรัม/ลิตร และเชื้อวิบริโอรวม 105±154,
323±389 และ 14±22 โคโลนี/มิลลิลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 คุณภาพน้ําระหว่างการทดลองอนุบาลลูกม้าน้ําหนาม
คุณภาพน้ํา
ความเค็ม (ส่วนในพัน)
อุณหภูมิเช้า (องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิบ่าย (องศาเซลเซียส)
ความเป็นกรด-ด่าง
ออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร)
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม/ลิตร)
ไนไตรท์ (มิลลิกรัม/ลิตร)
วิบริโอรวม (โคโลนี/มิลลิลิตร)

ชุดการทดลอง (ชนิดอาหาร)
โคพีพอด
อาร์ทีเมีย
โรติเฟอร์
28.4±0.5
28.5±0.5
28.7±0.5
26.4±0.6
26.4±0.6
26.6±0.4
27.7±0.4
27.7±0.4
27.8±0.4
7.96±0.10
7.91±0.11
7.85±0.10
7.7±0.4
7.9±0.5
7.8±0.5
0.2127±0.2506 0.0306±0.0293 0.0365±0.0297
0.0073±0.0057 0.0050±0.0031 0.0259±0.0191
105±154
323±389
14±22
วิจารณ์ผล

จากการทดลองครั้งนี้พบว่าลูกม้าน้ําหนามมีอัตรารอดสูงถึง 73±9 % เมื่ออนุบาลด้วยโคพีพอดที่
รวบรวมจากบ่อเลี้ยงปลาทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิด Oithona spp. ในขณะที่การอนุบาลด้วยอาร์ทีเมียมีอัตรา
รอดน้อยมากคือ 1±2 % การอนุบาลด้วยโรติเฟอร์ลูกม้าน้ําตายหมดเมื่ออายุ 5 วัน เนื่องจากไม่ยอมรับอาหาร
และอดอาหารจนตายซึ่งพบมากในวันที่ 4 และ 5 สอดคล้องกับระยะเวลาการอดอาหารจนตายของม้าน้ํา
H. trimaculatus และ H. kuda ที่ตายในวันที่ 4-6 (Sheng et al., 2007) แสดงว่าโคพีพอดเป็นอาหารที่มี
ความเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการอนุ บาลลูกม้ าน้ํา หนามตั้ง แต่ร ะยะเริ่ม กิน อาหารถึ ง อายุ 14 วัน ตรงกับ
ผลการทดลองอนุ บ าลม้ า น้ํา H. subelongatus, H. reidi และ H. kuda ที่พบว่า การอนุบาลด้วยโคพีพอด
ในระยะเริ่มกินอาหารทั้งการให้แบบอาหารชนิดเดียวหรือให้ร่วมกับอาหารชนิดอื่นทําให้ม้าน้ํามีอัตรารอดดี
(Payne and Rippingale, 2000; Job et al., 2002; Murugan et al., 2009; Willadino et al., 2012)
เป็นที่ทราบกันว่าโคพีพอดมีองค์ประกอบสารอาหารที่ตรงกับความต้องการของลูกปลาทะเลทั้ง
ด้านปริมาณ คุณภาพ และสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง (HUFA) ซึ่งปลา
ทะเลไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น (McKinnon et al., 2003; Olivotto et al., 2008)
สําหรับแพลงก์ตอนสัตว์ที่รวบรวมจากธรรมชาติ Shansudin et al. (1997) ได้ทดลองเก็บรวบรวมแพลงก์ตอน
สัตว์จากทะเลจีนใต้ (South China Sea) พบว่ามากกว่า 70% เป็น Oithona sp. เมื่อนํามาวิเคราะห์คุณค่า
ทางอาหารพบว่ามีไขมันเป็นองค์ประกอบถึง 1.62-6.57% (น้ําหนักแห้ง) มีความเข้มข้นของ EPA และ DHA
สูง นอกจากนั้นยังมีสัดส่วน n-3 ต่อ n-6 PUFA สูงเช่นกัน คุณค่าทางอาหารของโคพีพอดจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่
ทําให้ลูกม้าน้ําหนามมีอัตรารอดสูง ในโรงเพาะฟักทั่วไปมีการเสริมกรดไขมันเข้าไปในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย
ก่อนนําไปอนุบาลสัตว์น้ํา แต่ระดับและสัดส่วนที่ได้มักไม่ตรงตามความต้องการของสัตว์น้ําชนิดนั้น ๆ เนื่องจาก
เรายังไม่รู้ระดับและสัดส่วนความต้องการของปลาแต่ละชนิดรวมถึงม้าน้ําหนาม การใช้โคพีพอดซึ่งเป็นอาหาร
โดยธรรมชาติของม้าน้ําเป็นอาหารในระยะเริ่มกินอาหารจึงเป็นทางลัดสําหรับการเข้าถึงระดับและสัดส่วนความ
ต้องการสารอาหารของมัน
ในธรรมชาติโคพีพอดมีการแพร่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกับม้าน้ํา และเป็นอาหารพื้นฐานที่
สําคัญของลูกม้าน้ํา (Olivotto et al., 2008; Payne and Rippingale, 2000) หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
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ของวิวัฒนาการของม้าน้ํา ลูกม้าน้ํารู้ด้วยสัญชาตญาณว่าโคพีพอดคืออาหารของมัน จากการศึกษาการเลือกกิน
อาหารของลูกม้าน้ําหนามระยะเริ่มกินอาหารบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าลูกม้าน้ําหนามชอบจับกินโคพีพอดมาก
กว่าโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย โดยพบโคพีพอดในกระเพาะอาหารของลูกม้าน้ําหนามทุกตัว พบในจํานวนที่มาก
ที่สุด และมีเปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักสูงที่สุด ในขณะที่พบอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์ในจํานวนหรือน้ําหนักที่น้อยมาก
หรือไม่พบเลย ตรงกับการทดลองของ Souza-Santos et al. (2013) ที่ศึกษาการเลือกกินอาหารของม้าน้ํา
H. reidi โดยอาหารประกอบด้วยนอเพลียสของโคพีพอดชนิด Tisbe biminiensis อาร์ทีเมีย และโรติเฟอร์
พบว่าในวันแรกม้าน้ําเลือกกินนอเพลียสของ T. biminiensis และโรติเฟอร์ แต่ไม่เลือกกินอาร์ทีเมีย
นอกจากนั้น Murugan et al.(2009) ได้ทดสอบการกินอาหารของลูกม้าน้ํา H. trimaculatus แรกเกิด (ความ
สูง 6-7 มิลลิเมตร) เมื่อเลี้ยงในตู้ที่มีอาหารหลายชนิดได้แก่ โรติเฟอร์ นอเพลียสของโคพีพอด โคพีพอดวัยรุ่น
โคพีพอดตัวเต็มวัย และอาร์ทีเมียแรกฟัก พบว่าในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 2 วันมันชอบกินโรติเฟอร์ อายุ 2-6 วันชอบ
กินนอเพลียสโคพีพอด อายุ 6-11 วันชอบกินโคพีพอดวัยรุ่น และอายุ 10-13 วันชอบกินโคพีพอดตัวเต็มวัยมาก
ที่สุด สําหรับนอเพลียสอาร์ทีเมียลูกม้าน้ําไม่ชอบกิน แสดงว่าโคพีพอดคืออาหารที่ม้าน้ํา H. trimaculatus
ชอบที่สุด
ขนาดปากและขนาดอาหารเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่งในการอนุบาลปลาทะเลวัยอ่อน
ระยะเริ่มกินอาหาร ม้าน้ําหนามแรกเกิดมีความสูงเพียง 5.5 มิลลิเมตร ซึ่งค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับความสูงของ
ม้าน้ําแรกเกิดทั่วไปที่อยู่ในช่วง 2-20 มิลลิเมตร (Vincent and Koldewey, 2006; Koldewey and MartinSmith, 2010) อย่างไรก็ตาม ในการทดลองนี้พบว่าลูกม้าน้ําหนามกินโคพีพอดตัวเต็มวัยได้เป็นอย่างดีตั้งแต่วัน
แรกเกิด โคพีพอดที่พบในกระเพาะอาหารวันแรกมีความยาว 568±75 ไมครอน ซึ่งแตกต่างอย่างไม่มีนั ย สํา คัญ
กั บความยาวเฉลี่ ยของโคพีพอดที่ ใ ช้ในการอนุ บาล (585±113 ไมครอน) แสดงว่าขนาดของโคพีพอดชนิด
Oithona spp. ที่ใช้ในการทดลองนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการกินของลูกม้าน้ําหนาม และไม่จําเป็นต้องใช้
โคพีพอดระยะนอเพลียสในการอนุบาลลูกม้าน้ําหนาม
แม้ว่าอาร์ทีเมียมีขนาดใกล้เคียงกับโคพีพอดแต่ไม่เหมาะสมในการใช้อนุบาลลูกม้าน้ําหนาม จาก
การทดลองพบว่าลูกม้าน้ําหนามที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียมีการตายมากเมื่ออายุ 4 และ 5 วัน มีลักษณะการตาย
แบบอดอาหารจนตาย ซึ่งระยะเวลาในการอดอาหารจนตายใกล้เคียงกับลูกม้าน้ําทั่วไปคือ 4-6 วัน (Payne
and Rippingale, 2000; Sheng et al., 2007) จากการสังเกตพฤติกรรมของลูกม้าน้ําหนามพบว่ามันไม่จับกิน
อาร์ทีเมียทั้ง ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโคพีพอด จากการเฝ้าสังเกตพบว่ามันจดจ้องอาร์ทีเมียสักครู่ก็เลิกสนใจ
ผิดกับการอนุบาลด้วยโคพีพอดที่มันจดจ้องเพียงชั่วครู่ก็จับกินทันที ซึ่งตรงกับผลการศึกษาการเลือกกินอาหาร
ที่ไม่พบอาร์ทีเมียในกระเพาะอาหารเลยในระยะ 3 วันแรกของการกินอาหาร อย่างไรก็ตามเริ่มพบอาร์ทีเมียใน
กระเพาะอาหารของลูกม้าน้ําหนามในวันที่ 4 และ 5 แต่พบในปริมาณน้อยมาก จากรายงานการอนุบาลม้าน้ํา
ชนิดต่าง ๆ ในระยะเริ่มกินอาหารด้วยอาร์ทีเมียให้ผลการทดลองที่แตกต่างกัน บางชนิดประสบความสําเร็จ
ในขณะที่บางชนิดไม่ประสบความสําเร็จ จากประสบการณ์การเพาะพันธุ์ม้าน้ําของผู้วิจัยและจากรายงานการ
เพาะพั น ธุ์ ม้ า น้ํา พบว่ า ลู ก ม้ า น้ํา แรกเกิ ด ที่ จั บ กิ น อาร์ ที เ มี ย ได้ ดี ไ ด้ แ ก่ H. barbouri, H. mohnikei,
H. subelongatus และ H. guttulatus (สามารถ, 2551ก; Payne and Rippingale, 2000; Palma et al.,
2011) ซึ่งม้าน้ําเหล่านี้มีความสูงแรกเกิดมากกว่า 12 มิลลิเมตร ในขณะที่ม้าน้ําหนามแรกเกิดมีความสูงเพียง
5.5 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตาม จากการทดลองเลี้ยงม้าน้ําหนามระยะวัยรุ่นของผู้วิจัยพบว่าเมื่อลูกม้าน้ําหนามมี
อายุเกิน 2 สัปดาห์มันสามารถจับกินอาร์ทีเมียแรกฟักได้เป็นอย่างดี และสําหรับม้าน้ําหนามระยะตัวเต็มวัยก็
สามารถจับกินอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยได้ดีเช่นกัน แต่การเติบโตและความแข็งแรงไม่ดีเท่ากับการกินโคพีพอด
หรือกุ้งเคยมีชีวิต
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คุณค่าทางอาหารที่ไม่ครบถ้วนของอาร์ทีเมียอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไม่มีความเหมาะสมใน
การใช้เป็นอาหารในการอนุบาลลูกม้าน้ําหนามระยะเริ่มกินอาหาร ในการศึกษาครั้งนี้ลูกม้าน้ําหนามที่อนุบาล
ด้วยอาร์ทีเมียและรอดชีวิตจนถึงวันที่ 14 มีเพียงตัวเดียว และมีการเติบโตต่ํากว่าชุดที่อนุบาลด้วยโคพีพอดเป็น
อย่างมาก เป็นไปได้ว่าอาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมัน Easy DHA Selco® ที่ระดับระดับความเข้มข้น 50 ส่วนในล้าน
มีคุณค่าทางอาหารไม่ตรงกับความต้องการของม้าน้ําหนาม ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับผลการทดลองของ
Payne and Rippingale (2000) ซึ่งรายงานว่าม้าน้ําชนิด H. subelongatus ที่อนุบาลด้วยโคพีพอดมีอัตรา
รอดและการเติบโตดีกว่าชุดที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียเสริมกรดไขมัน Super Selco® ส่วน Palma et al.(2011)
กล่าวว่า DHA-Selco® อาจมีคุณค่าทางอาหารไม่เหมาะสมในการนํามาเสริมกรดไขมันอาร์ทีเมียสําหรับการ
อนุบาลม้าน้ํา H. guttulatus แรกเกิด เนื่องจากพบว่าม้าน้ําสามารถกินอาร์ทีเมียเสริม DHA-Selco® ได้เป็น
อย่างดี แต่มีการตายมากในวันที่ 5 (95%) และตายหมดในวันที่ 10
โรติ เ ฟอร์ เ ป็ น อาหารยอดนิ ย มในการอนุ บ าลลู ก ปลาทะเลวั ย อ่ อ นทั่ ว ไป แต่ ก ลั บ ไม่ มี ค วาม
เหมาะสมในการใช้เป็นอาหารในการอนุบาลลูกม้าน้ําหนาม โรติเฟอร์มีขนาดเล็ก และดูเหมือนว่าจะเป็นขนาดที่
เหมาะสมกับขนาดของลูกม้าน้ําหนาม แต่กลับพบว่ามันไม่กินโรติเฟอร์หรือกินน้อยมาก และผอมตายจนหมด
เมื่ออายุ 5 วัน ตรงกับการทดลองอื่นที่รายงานว่าโรติเฟอร์เป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับการอนุบาลลูกม้าน้ํา แม้ว่า
ยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการเคลื่อนที่ของโรติเฟอร์ที่มีการเคลื่อนที่แบบช้าๆ
เรื่อยๆ (smooth motion) ไม่เหมือนกับโคพีพอดที่เคลื่อนที่แบบกระตุก หรือดีดตัวไปมาเป็นระยะทางสั้นๆ
(jerky burst) (Weiss, 2012 ; Willadino et al., 2012) นอกจากนั้นอาจมีระดับและสัดส่วนของกรดไขมันที่
ไม่เหมาะสม (Olivotto et al., 2008) แม้ว่าในการศึกษานี้ตรวจพบโรติเฟอร์ในกระเพาะอาหารแต่มีปริมาณ
น้อยมาก (0.32-1.50 % โดยน้ําหนัก) อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าม้าน้ําบางชนิดกินโรติเฟอร์ได้ดีในระยะเริ่ม
กินอาหาร เช่นการศึกษาของ Murugan et al.(2009) พบว่า H. trimaculatus อายุ 6 วันมีอัตรารอด 29%
เมื่ออนุบาลด้วยโรติเฟอร์เพียงอย่างเดียว และในการศึกษาของ Ortega-Salas and Reyes-Bustamante
(2006) ได้ทดลองอนุบาลม้าน้ําชนิด H. ingens ขนาดแรกเกิด 0.7 เซนติเมตร ด้วยโรติเฟอร์พบว่ามีอัตรารอด
21.5% ที่อายุ 35 วัน
แม้ว่าโคพีพอดเป็นอาหารที่มีศักยภาพในการอนุบาลสัตว์น้ําทะเลวัยอ่อน แต่จัดเตรียมได้ยาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงโคพีพอดยังอยู่ในขั้นต้นของการพัฒนา ยังไม่
สามารถเลี้ยงให้ได้ผลผลิตปริมาณมากและต่อเนื่องได้ การใช้ประโยชน์จากโคพีพอดที่เป็นผลพลอยได้จากบ่อ
เลี้ยงสัตว์น้ําชนิดต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แม้ว่าโคพีพอดที่รวบรวมได้จะมีแพลงก์ตอนอื่นปนเปื้อนอยู่บ้าง แต่
สามารถใช้อนุบาลลูกม้าน้ําได้ เช่นการทดลองของ Job et al. (2002) ที่ทดลองอนุบาลม้าน้ํา H. kuda ด้วย
แพลงค์ตอนสัตว์ที่รวบรวมจากธรรมชาติซึ่งมีส่วนประกอบของโคพีพอดประมาณ 80% พบว่า จากแรกเกิดอายุ
42 วัน มีอัตรารอด 97% การศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงโคพีพอดของไทยมีน้อยมากและไม่ต่อเนื่อง หาก
ต้องการพัฒนาการเพาะเลี้ยงม้าน้ําหนามหรือม้าน้ําชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านการอนุบาลให้มีความยั่งยืน ควร
ศึกษาการเพาะเลี้ยงโคพีพอดให้สามารถเพาะเลี้ยงและมีผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
โคพีพอด Oithona spp. อยู่ในกลุ่มคาลานอยด์ เป็นชนิดที่ล่องลอยอยู่ในน้ํา (pelagic free
swimming) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่สามารถเก็บรวมรวมโคพีพอดชนิดนี้จากบ่อดินเลี้ยงปลา
ทะเลได้ตลอดปีแต่ปริมาณที่ได้ไม่แน่นอน โคพีพอดชนิดนี้ขยายพันธุ์ได้เองในบ่อเลี้ยงปลาทะเล และมีความ
หนาแน่นสูงเมื่อเทียบกับโคพีพอดชนิดอื่น ๆ โคพีพอด Oithona spp. จึงเป็นชนิดที่น่าสนใจสําหรับการ
เพาะเลี้ยง เนื่องจากเป็นชนิดท้องถิ่นและมีความเหมาะสมในการอนุบาลม้าน้ําและปลาทะเลวัยอ่อนอื่นๆ
ปัญหาหลักที่ทําให้การเพาะเลี้ยงม้าน้ําไม่มีการพัฒนาคือปัญหาเรื่องอาหาร และอัตรารอดที่ต่ํา
มากในช่วงแรกของการอนุบาล (Vincent and Koldewey, 2006; Palma et al., 2011; Willadino et al.,
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2012) การศึกษาครั้งนี้ทําให้ทราบว่าโคพีพอดเป็นอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกม้าน้ําหนามระยะแรกเกิด
ถึงอายุ 14 วัน ทําให้อัตรารอดสูงและการเติบโตเร็ว สามารถขยายผลไปสู่การผลิตม้าน้ําหนามระยะวัยรุ่นให้ได้
ปริมาณมากเพื่อรองรับการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรศึกษาต่อไปคือ
1. การเพาะเลี้ยงโคพีพอดระดับมหมวล
2. ชนิดของอาหารระยะที่สองหลังจากที่ม้าน้ําโตเกินกว่าจะกินโคพีพอด เช่น กุ้งเคยขนาดเล็ก
3. อาหารที่สามารถจัดหาปริมาณมากได้สําหรับการเลี้ยงม้าน้ําให้ได้ขนาดตลาดในระดับมหมวล
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