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บทคัดยอ
โคพีพอดทีด่ าํ รงชีพอยางอิสระมีความสําคัญเปนอาหารธรรมชาติและเปนตัวกลางในการถายทอดพลังงาน
จากผูผลิตเบื้องตนสูผูบริโภคในระบบนิเวศแหลงนํ้า จากบทบาทดังกลาวโคพีพอดในสกุล Apocyclops, Acartia,
Tigriopus, Pseudodiaptomus และ Oithona ถูกนํามาเพาะเลีย้ งเพือ่ ใชเปนอาหารมีชวี ติ ในการอนุบาลสัตวนาํ้ วัยออน
ในกลุมปลาเกา ปลากะพง ปลาการตูน มานํ้า ปลาสลิดหิน กุงกุลาดํา และปูดําในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
แถบประเทศเอเชีย เนื่องดวยโคพีพอดระยะนอเพลียสมีขนาดคอนขางเล็กสามารถถูกกินและยอยไดงายในระบบ
ทางเดินอาหารของสัตวนํ้าวัยออน อีกทั้งโคพีพอดยังมีองคประกอบของสารอาหารสําคัญ เชน กรดไขมันไมอิ่มตัว
สูง และโปรตีนที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตและการรอดของสัตวนํ้าวัยออนในโรงเพาะฟกสัตวนํ้า

Abstract
Free-living copepods play an important role by serving as natural food and as intermediate trophic
relationships between the primary producer and consumer in aquatic ecosystem. Copepods from the genus, e.g.,
Apocyclops, Acartia, Tigriopus, Pseudodiaptomus and Oithona are cultured and applied as live feeds for the
larviculture of important Asian aquaculture species such as grouper, sea bass, clown fish, seahorse, damsel, black
tiger prawn and mud crab. The small copepod nuaplii are easily ingested and digested by the larvae making them
an ideal larvi-feed. The good nutritional profiles, e.g., highly unsaturated fatty acids and proteins, of copepods
have great significance as well to their roles as live feeds which are essential for the growth and survival of reared
larvae in hatcheries.
คําสําคัญ: โคพีพอด ครัสเตเชียน การอนุบาลสัตวนํ้าวัยออน โรงเพาะฟกสัตวนํ้า การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
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1. บทนํา
โคพีพอด (copepods) เปนสัตวนํ้าไมมีกระดูก
สันหลังขนาดเล็กกลุมครัสเตเชียน (crustaceans) พบ
อาศัยอยูในแหลงนํ้าจืด (1–3) นํ้ากรอย (4–6) และนํ้าเค็ม
(7,8) ซึง่ โคพีพอดมีลกั ษณะการดํารงชีพอยางอิสระ (freeliving) เปนแพลงกตอนสัตว (zooplankton) (9) และสัตว
หนาดิน (benthic fauna) (10) แตอยางไรก็ตามสามารถพบ
โคพีพอดดํารงชีพแบบเกือ้ กูล (commensalism) และแบบ
ปรสิต (parasitism) อาศัยอยูรวมกับสัตวนํ้าชนิดอื่นๆ
(11) โดยโคพีพอดที่มีรูปแบบการดํารงชีพอยางอิสระจัด
เปนสวนสําคัญขององคประกอบทีม่ ชี วี ติ (biotic components) ในระบบนิเวศแหลงนํ้า ซึ่งมีบทบาทเปนผูบริโภค
ขั้นตน (consumer) ที่มักกรองกินแพลงกตอนพืชและ
แพลงกตอนสัตวขนาดเล็กเปนอาหาร นอกจากนี้โคพี
พอดยังเปนเหยื่อของสัตวนํ้าขนาดเล็กและตัวออนของ
สัตวนํ้าที่อาศัยอยูในแหลงนํ้าธรรมชาติดวย ดังนั้นความ
สําคัญของโคพีพอดจึงเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงการ
ถายทอดพลังงาน (intermediate trophic relationships)
จากผูผลิตเบื้องตน (primary producer) ในกลุมแพลงก
ตอนพืชไปยังผูบริโภคขั้นอื่นๆ ในสายใยอาหาร (food
web) ของระบบนิเวศแหลงนํ้า (12) ดังตัวอยางความ
อุดมสมบูรณของสัตวนํ้าบริเวณชายฝงทะเลแปซิฟก
ของประเทศเปรูที่มีสารอาหาร (nutrients) เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช สงผลใหผผู ลิตเบือ้ ง
ตนเหลานี้สามารถเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว และ
ชักนําใหเกิดความชุกชุมของแพลงกตอนสัตวและตัว
ออนของสัตวนาํ้ ไมมกี ระดูกสันหลังชนิดตางๆ รวมทัง้ โค
พีพอดเพิ่มปริมาณขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหมีความอุดม
สมบูรณของฝูงปลาทีก่ นิ แพลงกตอนเปนอาหาร (planktivorous fish) เชน ปลากะตัก (anchovy) และปลาหลัง
เขียว (sadine) และสงผลสืบเนือ่ งตอความชุกชุมของกลุม
ปลาที่กินปลาชนิดอื่นๆ เปนอาหาร (piscivorous fish)
เชน ปลาโอ (tuna) กอใหเกิดอุตสาหกรรมการประมง
เชิงพาณิชยขึ้นบริเวณดังกลาว (13–15) จากบทบาท
เปนอาหารธรรมชาติ (natural food) เชื่อมโยงสายใย
อาหารของสัตวนํ้าในระบบนิเวศแหลงนํ้า โคพีพอดจึง
ถูกนํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว
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นํ้าเพื่อวัตถุประสงคการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนในโรง
เพาะฟก (16,17) กอนที่จะนําลูกพันธุสัตวนํ้าไปเลี้ยงให
เจริญเติบโตไดขนาดตามที่ตลาดตองการ (marketable
size) เพื่อปอนสูอุตสาหกรรมสัตวนํ้าที่ขยายตัวขึ้นอยาง
รวดเร็วในปจจุบัน โดยทั่วไปโคพีพอดมักถูกใชรวมกับ
อาหารอยางอื่นโดยเฉพาะโรติเฟอร (rotifer) และไรนํ้า
เค็ม (brine shrimp) ในการอนุบาลปลานํ้าเค็มวัยออนใน
ระบบการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (18,19) และปลาเนื้อ
ในทวีปอเมริกา (20) ยุโรป (21) และเอเชีย (22) เปนตน
วัตถุประสงคของบทความฉบับนี้ไดกลาวถึง
ความสําคัญของโคพีพอดในการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออน
โดยการศึกษาและสรุปรวบรวมขอมูลจากรายงานการ
วิจัยเกี่ยวกับโคพีพอดในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใน
เขตภูมิภาคเอเชียที่มีเนื้อหาในหัวขอตางๆ ไมวาจะเปน
ชนิดของโคพีพอดที่นิยมนํามาใชในการอนุบาลสัตวนํ้า
วัยออน และคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสมตอการอนุ
บาลสัตวนํ้าวัยออน โดยรายละเอียดเนื้อหาในบทความ
ฉบับนี้สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การประยุกตใชโคพีพอดเพื่อการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออน
ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศไทย

2. ชนิดของโคพีพอดเพื่อการอนุบาล
สัตวนํ้าวัยออน
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในภาคพื้น
ทวีปเอเชียมีบทบาทสําคัญในการผลิตอาหารโปรตีนเพือ่
สนองความตองการของประชากรที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน
(23) การผลิตสัตวนาํ้ นานาชนิดเพือ่ ปอนสูต ลาดผูบ ริโภค
สามารถประสบความสําเร็จไดดว ยภาคสวนการเพาะฟก
สัตวนํ้าและการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนที่มีการผลิตลูก
พันธุสัตวนํ้าคุณภาพดี สงผลสืบเนื่องตอการผลิตสัตว
นํ้าที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาดผูบริโภค ดัง
นั้นการพัฒนาอยางรวดเร็วของระบบการเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้าในประเทศแถบเอเชียนอกจากมีระบบการจัดการ
เลี้ยงและการปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพแลว (24) การ
จัดการในโรงเพาะฟกและการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนก็
ยอมสงผลทําใหการผลิตสัตวนาํ้ ในตลาดเพิม่ มากขึน้ และ
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค

KKU Res. J. 2014; 19(6)

อาหารทีใ่ ชอนุบาลสัตวนาํ้ วัยออนเปนสิง่ สําคัญ
และจําเปนที่ตองใหความสนใจเนื่องจากสัตวนํ้าวัยออน
แตละระยะในแตละชนิดมีความตองการสารอาหารที่
ประกอบดวยโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน แร
ธาตุ และสารอาหารอืน่ ๆ เพือ่ ใชในการเจริญเติบโตทีแ่ ตก
ตางกัน โดยเฉพาะความตองการอาหารมีชวี ติ ของสัตวนาํ้
วัยออนเพือ่ เสริมสรางการเจริญเติบโตหลังฟกออกจากไข
ใหมกี ารพัฒนาการอยางสมบูรณ (25) สัตวนาํ้ วัยออนแรก
ฟกออกจากไขในชวงแรกสามารถใชสารอาหารในถุงไข
แดงบริเวณหนาทองเพื่อการเจริญเติบโตกอนที่จะมีการ
กินอาหารที่อยูบริเวณรอบๆ ตัวเมื่อไขแดงบริเวณหนา
ทองถูกใชจนหมด แตเนื่องจากสัตวนํ้าวัยออนมีขนาด
ของชองปากเล็กเปนขอจํากัดในการกินอาหารในชวง
แรก และเปนชวงทีม่ กี ารพัฒนาของระบบทางเดินอาหาร
ยังไมสมบูรณ สงผลตอประสิทธิภาพในการยอยและการ
ดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย ดังนั้น
การคัดเลือกอาหารมีชีวิตที่เหมาะสมยอมสงผลดีตอการ
พัฒนาการเจริญเติบโตของสัตวนํ้าวัยออน ซึ่งอาหารมี
ชีวิตขนาดเล็กที่มีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมในการ
อนุบาลสัตวนํ้าวัยออนมักใชเปนแพลงกตอนพืชในกลุม
สาหรายสีเขียวเซลลเดียวขนาดเล็ก (green algae) ได
อะตอม (diatom) และแพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก เชน โร
ติเฟอร (Brachionus) อารทเี มีย (Artemia) ไรแดง (Moina)
(26) ตัวออนหอยนางรม (oyster trochophore) (27) โพร
โทซัว (protozoa) (28) เปนตน โดยเฉพาะโคพีพอดนับ
เปนตัวเลือกหนึ่งในการนํามาใชเพื่อการอนุบาลสัตวนํ้า
วัยออนในโรงเพาะฟก
โคพี พ อดถู ก นํ า มาประยุ ก ต ใ ช เ ป น อาหาร
ธรรมชาติในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและโรง
เพาะฟกสัตวนํ้าทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย
พบวาที่ประเทศไตหวันใชอนุบาลลูกปลานํ้าจืดวัยออน
เชน ลูกปลา silver perch (Bidyanus bidyanus) ในขณะ
ที่โคพีพอดนํ้าเค็มชนิด Apocyclops royi และ Pseudodiaptomus annandalei ใชสําหรับการอนุบาลปลานํ้า
เค็มวัยออนในกลุมปลาเกา หรือปลากะรัง (Epinephelus
coioides, Epinephelus malabaricus, Epinephelus fuscoguttatus และ Cromileptes altivelis) และปลาชอน
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ทะเล (Rachycentron canadum) (27) โคพีพอดหลาย
ชนิด เชน Tigriopus japonicus, Eurytemora pacifica,
Acartia tsuensis, Acartia steueri และ Acartia omorii
ไดถูกนํามาใชเปนอาหารมีชีวิตเพื่อการอนุบาลสัตวนํ้า
วัยออนในโรงเพาะฟกประเทศญี่ปุน (29) นอกจากใชใน
อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้ งปลาเนือ้ แลวโคพีพอดยังถูกใช
ในการอนุบาลปลาสวยงามวัยออน เชน การใชโคพีพอด
ชนิด P. annandalei ในโรงเพาะฟกมานํ้าชนิด Hippocampus trimaculatus ของประเทศจีน โดยระยะนอเพลียส
(nauplius) โคพีพอดิด (copepodid) และตัวเต็มวัย (adult)
ถู ก ใช ใ นการอนุ บ าลลู ก ม า นํ้ า หลั ง ฟ ก ออกจากไข ช ว ง
อายุ 1–3 วัน, 4–10 วัน และ 10 วันขึ้นไป ตามลําดับ (30)
ในขณะที่โรงเพาะฟกปลาสวยงามนํ้าเค็มในประเทศ
อินเดียไดใชระยะนอเพลียสของโคพีพอดชนิด Euterpina
acutifrons และ Pseudodiaptomus serricaudatus อนุบาล
ลู ก ปลาสลิ ด หิ น นํ้ า เงิ น เขี ย ว (Chromis viridis และ
Neopomacentrum nemurus) วัยออนชวงอายุประมาณ
1–32 วัน หลังฟกออกจากไข ตามดวยการอนุบาลดวย
อารทีเมียระยะนอเพลียส (31) รวมทั้งมีรายงานพบการ
ใชโคพีพอดรวมกับโรติเฟอรชนิด Brachionus plicatilis
และอารทีเมียในการอนุบาลลูกปลาการตูนลายปลอง
หางเหลือง (Amphiprion sebae) ในชวง 30 วันแรก
หลังตัวออนฟกออกจากไขที่เกิดจากการเพาะพันธุของ
พอแมพันธุปลาการตูนจากแหลงนํ้าธรรมชาติบริเวณ
ชายฝงมหาสมุทรอินเดีย (32) ขณะที่ในประเทศไทยมี
รายงานการทดลองใชโคพีพอดสกุล Apocyclops ในการ
อนุบาลลูกปลาการตูนดําแดง (Amphiprion ephippium)
หลังจากอนุบาลลูกปลาดวยโรติเฟอร (33) นอกจากการ
ประยุกตใชโคพีพอดในการอนุบาลปลาวัยออนแลวยัง
พบวาสามารถนํามาใชเพื่อการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออน
ในกลุมครัสเตเชียนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ โดย
ใชโคพีพอดนํ้าเค็มรวมกับโรติเฟอรและอารทีเมียในการ
อนุบาลปูดํา (Scylla olivacea) วัยออนระยะซูเอีย (zoea)
ในประเทศไทย โดยพบวาลูกปูระยะซูเอีย 5 มีอัตราการ
รอดสูงเมือ่ เลีย้ งดวยโคพีพอด และอารทเี มีย (34) นอกจาก
นีม้ รี ายงานการใชโคพีพอดชนิด Apocyclops dengizicus
รวมกับอารทีเมีย (Artemia sp.) ในการอนุบาลลูกกุง
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กุลาดํา (Penaeus monodon) ในประเทศมาเลเซีย พบ
วาลูกกุงในระยะโพสลารวา 3–6 และ 9–12 มีอัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดมากกวาลูกกุงที่เลี้ยงดวย
อารทีเมียเพียงอยางเดียว (35) สอดคลองกับการศึกษา
ในประเทศอินเดียที่ใชโคพีพอดชนิด Macrosetella gracilis, Pseudodiaptomus sp. และ Oithona rigida อนุบาล
ลูกกุงกุลาดํา (P. monodon) สงผลใหลูกกุงมีการเจริญ
เติบโตอยางรวดเร็ว และยังสามารถกระตุนกระบวนการ
สรางเม็ดสี (pigmentation) ของลูกกุงอีกดวย (36) และมี
รายงานในประเทศไทยเกี่ยวกับการทดลองใชโคพีพอด
สกุล Tigriopus ในการอนุบาลลูกกุง กุลาดํา (P. monodon)
ระยะโพสลารวา 8–10 พบวาลูกกุงที่เลี้ยงดวยโคพีพอด
ชนิด Tigriopus sirindhornae มีอัตราการรอด อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะของความยาว และอัตราการเจริญ
เติบโตจําเพาะของนํ้าหนักมากกวาลูกกุงที่เลี้ยงดวยโคพี
พอดชนิด Tigriopus thailandensis และ T. japonicus
ตามลําดับ (37)

3. ความเหมาะสมของโคพีพอดเพือ่ การ
อนุบาลสัตวนํ้าวัยออน
การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การใช โ คพี พ อดเป น
อาหารมีชีวิตเพื่อการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนมีปรากฏ
อยางแพรหลายในวงการวิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้า ขอดีของโคพีพอดคือสามารถเพาะเลี้ยงขยายปริมาณ
ผลผลิต (mass culture) ใหเพียงพอตอความตองการใชอนุ
บาลสัตวนํ้าวัยออนในโรงเพาะฟกสัตวนํ้าได (38) และที่
สําคัญระยะตัวออนของโคพีพอดมีขนาดความกวางยาว
ของลําตัวที่เหมาะสมพอดีกับความกวางของชองปาก
สัตวนํ้าวัยออนที่มีขนาดเล็กมักเปนขอจํากัดในการกิน
อาหารของสัตวนํ้าวัยออนในชวงแรก หลังจากตัวออน
ใชไขแดงในถุงบริเวณหนาทองจนหมด ดังการศึกษาใน
ประเทศฟลปิ ปนสของ Doi และคณะ (39) รายงานผลของ
พฤติกรรมการเลือกกินอาหารของลูกปลากะรังดอกแดง
(E. coioides) ระยะวัยออน พบวาลูกปลาเลือกกินระยะนอ
เพลียสของโคพีพอดชนิด P. annandalei และ A. tsuensis
ไดดีกวาโรติเฟอรชนิด Brachionus rotundiformis อาจ
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เนื่องจากระยะนอเพลียสของโคพีพอดมีขนาดเหมาะสม
กั บ ขนาดปากของลู ก ปลาเมื่ อ เที ย บกั บ ขนาดของ
โรติเฟอรและอาจสืบเนื่องจากลูกปลาสามารถจับกิน
ระยะนอเพลียสของโคพีพอดไดงายกวาโรติเฟอร สงผล
ใหลูกปลากะรังดอกแดงมีอัตราการรอดและอัตราการ
เจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นไดวาระยะนอเพลียส
ของโคพีพอดมีขนาดคอนขางเล็กและงายตอการจับกิน
ของสัตวนํ้าวัยออน ซึ่งจากการรายงานของ Yang และ
Hur (40) ในประเทศเกาหลี พบวาระยะนอเพลียสของ
โคพีพอดชนิด Tachidius triangularis, Amphiascus sp.,
Nitokra spinipes, Tisbe teuera และ Paracyclopina nana
มีขนาดเล็กเพียง 46–86 ไมโครเมตร สวนโคพีพอดชนิด
Pseudodiaptomus inopinus, T. Japonicus และ Apocyclops sp. มีขนาดประมาณ 120–188 ไมโครเมตร ซึ่งเล็ก
กวาโรติเฟอรชนิด B. rotundiformis ที่มีขนาดประมาณ
143–224 ไมโครเมตร (41) นอกจากระยะนอเพลียสของ
โคพีพอดมีขนาดเล็กเหมาะสมใหสัตวนํ้าวัยออนกินเปน
อาหารแลวยังพบวาตัวออนของโคพีพอดสามารถยอย
ไดงา ยในระบบทางเดินอาหารของสัตวนาํ้ วัยออนทีก่ าํ ลัง
พัฒนา โดยการสนับสนุนจากผลการศึกษาของ Payne
และ Rippingale (42) เกี่ยวกับการอนุบาลลูกมานํ้าชนิด
Hippocampus subelongatus ระยะวัยรุน (juvenile) ที่
สามารถยอยระยะนอเพลียสของโคพีพอดชนิด Gladioferens imparipes ไดดีกวาระยะนอเพลียสของอารทีเมีย
เนื่องจากพบเศษชิ้นสวนของอารทีเมียที่ไมไดถูกยอย
หลงเหลืออยูใ นมูลของลูกมานํา้ ทีข่ บั ถายออกมาภายนอก
รางกายและพบวาลูกมานํา้ ทีเ่ ลีย้ งดวยโคพีพอดมีอตั ราการ
รอดสูงกวาลูกมานํ้าที่เลี้ยงดวยอารทีเมียอีกดวย
โคพี พ อดมี อ งค ป ระกอบทางโภชนาการที่
สําคัญและเหมาะสมตอการนํามาใชเปนอาหารมีชีวิต
ตามความตองการของสัตวนํ้าวัยออน โคพีพอดมีกรด
ไขมันไมอิ่มตัวสูง (highly unsaturated fatty acid หรือ
HUFA) ที่ประกอบดวย docosahexaenoic acid (DHA),
eicosapentaenoic acid (EPA) และ arachidonic acid
(ARA) (43) องคประกอบของกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงที่
พบในโคพีพอดมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและเพิม่
อัตราการรอดของสัตวนาํ้ วัยออน อยางไรก็ตามโคพีพอด
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มีการสะสมของกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงในปริมาณมาก
หรือนอยอาจขึ้นอยูกับอาหารที่ใชในการเลี้ยง ดังการ
ศึกษาของ Lee และคณะ (44) ไดรายงานผลการเลี้ยงโค
พีพอดชนิด P. nana เพื่อเพิ่มขยายปริมาณดวยอาหารที่
เปนแพลงกตอนพืช ไดแก Phaeodactylum tricornutum,
Isochrysis galbana และ Tetraselmis suecica พบวา
โคพีพอดที่เลี้ยงดวยแพลงกตอนพืชดังกลาวมีปริมาณ
ของกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงชนิด n-3 HUFA ประมาณ
26–32 เปอรเซ็นต ซึ่งมีความเหมาะสมแกการนําไปใช
อนุบาลลูกปลาวัยออนในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ของประเทศเกาหลีใต และจากผลการศึกษาของ Liu
และ Xu (45) ในประเทศจีน มีรายงานผลการวิเคราะห
โคพีพอดชนิด Schmackeria poplesia พบวามีกรดไขมัน
ไมอิ่มตัวสูงชนิด DHA, EPA และ ARA ประมาณ 34
เปอรเซ็นต ซึ่งมีระดับสูงกวาโรติเฟอรชนิด B. plicatilis
และอารทเี มียประมาณ 5–7 เทา และเมือ่ เปรียบเทียบการ
ใชโคพีพอด โรติเฟอร และอารทเี มียในการอนุบาลลูกปลา
Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) ระยะตัวออน
(larva) และระยะวัยรุน พบวาลูกปลาทีเ่ ลีย้ งดวยโคพีพอด
มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดสูงกวาลูกปลา
ที่เลี้ยงดวยโรติเฟอรและอารทีเมีย ตามลําดับ นอกจากนี้
พบวาโคพีพอดมีสารอาหารอื่นๆ เปนองคประกอบ เชน
โปรตีน และคารโบไฮเดรตที่มีความสําคัญและจําเปน
ตอการเจริญเติบโตของสัตวนํ้าวัยออน โดย Yang และ
Hur (40) ในประเทศเกาหลีไดรายงานผลการวิเคราะห
โปรตีนในโคพีพอดชนิด P. nana มีปริมาณ 51 เปอรเซ็นต
มากกวาในโรติเฟอรชนิด B. plicatilis (48 เปอรเซ็นต)
และอารทีเมีย (32 เปอรเซ็นต) ตามลําดับ สวน Rajkumar และ Kumaraguru vasagam (46) ไดรายงานผลการ
เปรียบเทียบการใชโรติเฟอรชนิด B. plicatilis อารทีเมีย
และโคพีพอดนํ้าเค็มชนิด Acartia clausi ในระบบการ
เพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ ของประเทศอินเดียพบวาองคประกอบ
ของโปรตีนในโคพีพอดชนิดนี้มีประมาณ 63 เปอรเซ็นต
สูงกวาในโรติเฟอร (61 เปอรเซ็นต) และอารทีเมีย (60
เปอรเซ็นต) ตามลําดับ อีกทั้งยังมีองคประกอบของกรด
ไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน (poly-unsaturated fatty acid
หรือ PUFA) และกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงในโคพีพอด (38
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เปอรเซ็นต) มากกวาในโรติเฟอร (34 เปอรเซ็นต) และ
อารทีเมีย (26 เปอรเซ็นต) ตามลําดับ แลวเมื่อนําโคพีพอ
ดมาอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer) พบวา
ลูกปลามีอัตราการรอดในวันที่ 7, 14 และ 21 ประมาณ
75, 70 และ 58 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาลูกปลา
ที่เลี้ยงดวยโรติเฟอร และอารทีเมีย สอดคลองกับการ
ศึกษาในประเทศอินเดียของ Santhanam และ Perumal
(47) รายงานวาลูกปลากะพงขาว (L. calcarifer) ทีอ่ นุบาล
ดวยโคพีพอดชนิด O. rigida มีอตั ราการเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการอนุบาลดวย
โรติเฟอรชนิด B. plicatilis และอารทเี มีย ซึง่ เมือ่ วิเคราะห
โปรตีนในโคพีพอดชนิดนีพ้ บวามีปริมาณ 70 เปอรเซ็นต
มากกวาโรติเฟอร (63 เปอรเซ็นต) และอารทีเมีย (59
เปอรเซ็นต) ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหปริมาณกรดไข
มันทั้งหมด (total fatty acids) และกรดอะมิโนทั้งหมด
(total amino acids) ในลูกปลากะพงขาวที่เลี้ยงดวยโคพี
พอดพบวามีปริมาณสูงกวาลูกปลาทีอ่ นุบาลดวยโรติเฟอร
และอารทเี มีย ในขณะที่ Matias-Peralta และคณะ (48) ได
ศึกษาองคประกอบสารอาหารในโคพีพอดชนิด Nitocra
affinis californica Lang ที่เลี้ยงดวยแพลงกตอนพืชชนิด
Chaetoceros calcitrans, Nannochloropsis oculata และ
Tetraselmis tetrahele พบวาโคพีพอดชนิดนี้มีคุณคาทาง
โภชนาการประกอบดวยโปรตีน 39–52 เปอรเซ็นต ไขมัน
13–23 เปอรเซ็นต และคารโบไฮเดรต 8–11 เปอรเซ็นต ที่
สําคัญยังมีองคประกอบของกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงชนิด
n-3 HUFA และ n-6 HUFA ในประมาณที่เหมาะสมตอ
การใชเปนอาหารมีชวี ติ เพือ่ การอนุบาลลูกปลาและลูกกุง
ทะเลในระบบการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ ของประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ยังพบวาโคพีพอดมีคุณสมบัติในการกระตุน
กระบวนการสรางเม็ดสี astaxanthin ในกุงทะเล ดังมี
หลักฐานจากการศึกษาของ Ananthi และคณะ (36) ใน
ประเทศอินเดีย ทีไ่ ดทาํ การเปรียบเทียบการใชระยะนอเพ
ลียสของอารทีเมีย และโคพีพอดนํ้าเค็มชนิด M. gracilis,
Pseudodiaptomus sp. และ O. rigida ในการอนุบาลลูก
กุงกุลาดํา (P. monodon) ระยะโพสลารวา พบวาปริมาณ
astaxanthin ในโคพีพอดมีปริมาณสูงกวาในอารทเี มีย และ
สงผลใหปริมาณของ astaxanthin ในลูกกุง ทีเ่ ลีย้ งดวยโคพี

944

พอด (9.28 ไมโครกรัมตอกรัม) มีปริมาณมากกวาลูกกุง ที่
เลี้ยงดวยอารทีเมีย (3.56 ไมโครกรัมตอกรัม) ประมาณ 3
เทา สงผลใหลูกกุงที่เลี้ยงดวยโคพีพอดมีอัตราการเจริญ
เติบโตและอัตราการเพิ่มนํ้าหนัก (weight gain) มากกวา
ลูกกุงที่เลี้ยงดวยอารทีเมีย
อีกหนึง่ คุณสมบัตขิ องโคพีพอดทีม่ คี วามสําคัญ
คือโคพีพอดสามารถใชรวมกับโปรไบโอติก (probiotics)
เพื่อกระตุนการสรางสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)
และเอนไซม (enzyme) ที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน
ในสัตวนํ้า โดยจากรายงานผลการศึกษาในประเทศจีน
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ของ Sun และคณะ (49) ในการใชโคพีพอดชนิด P. annandalei รวมกับโปรไบโอติกที่ประกอบดวยแบคทีเรีย
ชนิด Bacillus clausii และ Bacillus pumilus เปนอาหาร
ในการอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง (E. coioides) พบ
วาอาหารดังกลาวสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดของลูกปลาไดดว ยการกระตุน กิจกรรมการ
ทํางานของเอนไซมในระบบทางเดินอาหาร (intestinal digestive enzymes) เชน alkaline phosphatase และกระตุน
การเพิ่มขึ้นของเอนไซมที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน
เชน lysozyme และ superoxide dismutase เปนตน

ตารางที่ 1. การเปรียบเทียบอัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตของสัตวนาํ้ วัยออนทีอ่ นุบาลดวยโคพีพอดและ
อาหารมีชีวิตชนิดอื่นๆ ในโรงเพาะฟกสัตวนํ้าของประเทศในเอเชีย
ชนิดสัตวนํ้าวัยออน
ชนิดอาหารมีชีวิต
อัตราการรอด อัตราการเพิ่ม
อางอิง
(เปอรเซ็นต)
นํ้าหนัก
(มิลลิกรัม)
ปลา Japanese flounder S. poplesia
91.10
5.30
Liu และ Xu (45)
(P. olivaceus)
S. poplesia mixed Artemai
sp. (4:1)
Artemai sp.
ปลากะพงขาว
A. clausi
(L. calcarifer)
B. plicatilis
Artemai sp.
ปลากะพงขาว
O. rigida
(L. calcarifer)
B. plicatilis
Artemai sp.
กุงกุลาดํา (P. monodon) Mixed copepods (M. gracilis,
Pseudodiaptomus sp. และ O.
rigida)
Artemai sp.

86.70

4.70

82.20
58.13
39.93
41.62
72.64
36.00
28.66
100.00

4.10
67.62
47.39
32.20
92.18
58.73
52.69
206.00

100.00

162.66

Rajkumar และ
Kumaraguru
vasagam (46)
Santhanam และ
Perumal (47)
Ananthi และคณะ
(36)
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ตารางที่ 2. ชนิดของโคพีพอดที่นํามาใชในการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวของประเทศใน
เอเชีย
ชนิดสัตวนํ้าวัยออน
ชนิดโคพีพอด
ประเทศ
อางอิง
ปลากะรัง (E. coioides, E. mala- A. royi และ P. annandalei
ไตหวัน
Liao และคณะ (27)
baricus, E. fuscoguttatus และ
C. altivelis)
มานํ้า (H. trimaculatus)
P. annandalei
จีน
Sheng และคณะ
(30)
ปลาสลิดหินนํ้าเงินเขียว
E. acutifrons และ P. serricaudatus
อินเดีย
Gopakumar และ
(C. viridis และ N. nemurus)
คณะ (31)
ปลาการตูนดําแดง
Apocyclops sp.
ไทย
Kanokrung และ
(A. ephippium)
คณะ (33)
กุงกุลาดํา (P. monodon)
A. dengizicus
มาเลเซีย Farhadian และคณะ
(35)
กุงกุลาดํา (P. monodon)
M. gracilis, Pseudodiaptomus sp.
อินเดีย
Ananthi และคณะ
และ O. rigida
(36)
กุงกุลาดํา (P. monodon)
T. sirindhornae, T. thailandensis
ไทย
Chullasorn และ
และ T. japonicus
คณะ (37)
ปลากะรังดอกแดง (E. coioides) P. annandalei และ A. tsuensis
ฟลิปปนส Doi และคณะ (39)
ปลา Japanese flounder
S. poplesia
จีน
Liu และ Xu (45)
(P. olivaceus)
ปลากะพงขาว (L. calcarifer)
A. clausi
อินเดีย
Rajkumar และ
Kumaraguru
vasagam (46)
ปลากะพงขาว (L. calcarifer)
O. rigida
อินเดีย
Santhanam และ
Perumal (47)
ปลากะรังดอกแดง (E. coioides) P. annandalei
จีน
Sun และคณะ (49)

4. บทสรุป
โรงเพาะฟกสัตวนํ้ามีความตองการใชอาหารมี
ชีวิตเพื่อการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนหลังจากตัวออนดูด
ซึมอาหารในถุงไขแดงบริเวณหนาทองจนหมด นอกจาก
การใชโรติเฟอรและอารทีเมียแลวยังพบวาโคพีพอดจัด
เปนอาหารมีชีวิตที่ประกอบดวยคุณคาทางโภชนาการ

เหมาะสมตอการใชอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนที่สามารถ
เสริมสรางการเจริญเติบโตและสงผลใหสัตวนํ้าวัยออน
มีอัตราการรอดเพิ่มขึ้น ซึ่งในภาคสวนอุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในประเทศไทยมีการผลิตสัตวนํ้าเพื่อ
บริโภคเนื้อหลายชนิดในกลุมปลาเกา ปลากะพง และ
กุงทะเล รวมถึงในภาคสวนของการผลิตปลาสวยงาม
ในกลุมปลาการตูน ปลาสลิดหิน และมานํ้า ที่มีความ
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จําเปนตองใชอาหารมีชีวิตระหวางการอนุบาลลูกพันธุ
สัตวนํ้าในโรงเพาะฟก โดยจากรายงานการศึกษาที่กลาว
มาในขางตนมีความเปนไปไดในการใชโคพีพอดในสกุล
Apocyclops, Acartia, Tigriopus, Pseudodiaptomus
และ Oithona เพื่อการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนที่มีความ
สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได ดังนั้นการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการประยุกตใชโคพีพอดในระบบการเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศไทยยังตองมีการพัฒนาไมวาจะ
เปนการคัดเลือกชนิดของโคพีพอดทีด่ าํ รงชีพอยางอิสระ
ในแหลงนํ้าธรรมชาติมาใชประโยชนเปนอาหารมีชีวิต
เพื่อการอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนแลวยังตองมีการศึกษา
คุณคาทางโภชนาการของโคพีพอดแตละชนิดใหเหมาะ
สมตอความตองการของสัตวนํ้าวัยออนแตละประเภท
รวมทั้งควรมีการศึกษาปจจัยการเพาะเลี้ยงโคพีพอดเพื่อ
เพิ่มขยายปริมาณใหไดผลผลิตตามความตองการนําไป
ใชอนุบาลสัตวนํ้าวัยออน
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