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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ไรน ้ำนำงฟ้ำ (fairy shrimp) เป็นสัตว์น ้ำจืดขนำดเล็ก อำศัยในแหล่งน ้ำท่ีมีน ้ำขังช่ัวครำว 
ได้แก่บ่อขนำดเล็กท่ีพบตำมทุ่งนำ หรือคลองท่ีมีน ้ำไม่ลึกนักชำวบ้ำนเรียกว่ำ แมงอ่อนช้อย แมงน ้ำฝน 
หรือ แมงหำงแดง อำหำรของไรน ้ำนำงฟ้ำได้แก่ สำหร่ำยขนำดเล็ก แบคทีเรีย และเศษซำกอินทรีย์ 
กินอำหำรโดยกำรกรอง (พุทธพรรณี และละออศรี, 2548)  ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยเป็นสัตว์ท่ีมีมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ เนื่องจำกมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง เหมำะส้ำหรับเลี ยงปลำตั งแต่ปลำวัยอ่อนจนถึงพ่อแม่
พันธุ์ เนื่องจำกมีสัดส่วนกรดอะมิโน และไขมันท่ีจ้ำเป็นในกำรเจริญเติบโต และสร้ำงเนื อเยื่อส้ำหรับ
ปลำวัยอ่อนในปริมำณสูงนอกจำกนั นยังมีสำรแคโรทีนอยด์ ท่ีมีคุณสมบัติในกำรเพิ่มสีให้กับปลำ
สวยงำมท้ำให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดปลำสวยงำม (จงดี, ม.ป.ป) 

จังหวัดนครสวรรค์มีเกษตรกรผู้เลี ยงปลำน ้ำจืดในบ่อดินจ้ำนวนมำกโดยเฉพำะปลำช่อน             
ปลำสวำย ปลำดุก และปลำกะพงขำว เป็นต้น  ปริมำณน ้ำทิ งท่ีถูกปล่อยจำกบ่อเลี ยงจึงมีปริมำณมำก
ท้ำให้เป็นจังหวัดนครสวรรค์ท่ีอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศปริมำณมลภำวะจำกบ่อเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ
ปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อมสูงท่ีสุด (จงดี, ม.ป.ป) ด้วยเหตุนี จึงมีผู้ทดลองเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำไทยด้วยน ้ำทิ งจำก
บ่อเลี ยงปลำสวำย ปรำกฏว่ำน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำสวำยนั นสำมำรถน้ำไปเป็นอำหำรของไรน ้ำนำงฟ้ำ
ไทยได้ เพรำะในน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำสวำยนั นมี แพลงก์ตอน แบคทีเรีย และเศษซำกอินทรียวัตถุ         
ท่ีสำมำรถเป็นอำหำรของไรน ้ำไทยได้ อีกทั งในจังหวัดนครสวรรค์ยังมีกำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำไทยด้วยน ้ำ
ทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำสวำยในเชิงพำณิชย์ ท้ำให้เกษตรกรผู้เลี ยงปลำสวำยมีรำยได้เพิ่มขึ นนอกจำกกำร
เลี ยงปลำ เพรำะเหตุนี คณะผู้ทดลองจึงอยำกทรำบว่ำนอกจำกน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำสวำยแล้ว                 
ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยยังสำมำรถเลี ยงด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อปลำชนิดอื่นหรือไม่ ในกำรทดลองครั งนี ผู้ทดลอง
สนใจน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำกะพงขำวเนื่องจำกมีเกษตรกรท่ีเลี ยงปลำชนิดนี อยู่เป็นจ้ำนวนมำก อีกทั ง
อำหำรท่ีใช้ในกำรเลี ยงมีรำคำท่ีสูง คุณภำพอำหำรดี น่ำจะส่งผลให้คุณภำพน ้ำทิ งมีอำหำรธรรมชำติท่ีมี
คุณค่ำทำงโภชนำกำรดี เหมำะแก่กำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำไทย นอกจำกนี คณะผู้ทดลองยังอยำกทรำบถึง
อัตรำควำมหนำแน่นท่ีเหมำะสมของไรน ้ำนำงฟ้ำท่ีเลี ยงด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำกะพงขำว 
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1.2  วัตถุประสงค ์

  1.2.1  เพื่อศึกษำคุณภำพน ้ำในน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำกะพงขำวเพื่อเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำไทย 

 1.2.2  เพื่อศึกษำกำรเจริญเติบโต และอัตรำกำรรอดตำยของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยด้วยน ้ำทิ งจำก    
 บ่อเลี ยงปลำกะพงขำว 
 1.2.3  เพื่อศึกษำควำมหนำแน่นท่ีเหมำะสมของกำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำไทยด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อ
 เลี ยงปลำกะพงขำว 

1.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1.3.1  ทรำบคุณภำพน ้ำของบ่อเลี ยงปลำกะพงขำว 

  1.3.2  ทรำบกำรเจริญเติบโต และอัตรำกำรรอดตำยของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อ
  เลี ยงปลำกะพงขำว 

 1.3.2  ทรำบควำมหนำแน่นท่ีเหมำะสมในกำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำไทยด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยง
  ปลำกะพง 

1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก้ำหนดขอบเขตงำนวิจัยได้ดังนี  

1.5  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำและระยะเวลำ 

 1.5.1  เนื้อหำ ศึกษำควำมหนำแน่นท่ีเหมำะสมของไรน ้ำนำงฟ้ำท่ีเลี ยงด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อ
ปลำกะพงขำว โดยแช่ไข่ไรน ้ำนำงฟ้ำไทย เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง ตัวอ่อนจะเริ่มฟักเป็นตัวให้อนุบำลด้วย          
น ้ำทิ งจำก บ่อเลี ยงปลำสวำยเป็นระยะเวลำ 5 วัน โดยกำรทดลองแบ่งออกทั งหมด 3 ชุดกำรทดลอง
คือ 10 20 และ 30 ตัวต่อลิตร ในปริมำณน ้ำ 30 ลิตรโดยแบ่งแต่ชุดกำรทดลองออกเป็น 3 ซ ้ำ อำหำร          
ไรน ้ำนำงฟ้ำด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำกะพง โดยให้ในเวลำ 9.00 น. และ 16.00 น. ให้ถังและ
ประมำณ 10 นำที จ้ำนวน 9 ถัง ท้ำกำรเลี ยงต่อเป็นระยะเวลำ 10 วัน ท้ำกำรช่ังน ้ำหนัก และวัดควำม
ยำวหลังท้ำกำรทดลอง 

 1.5.2  ระยะเวลำกำรทดลอง กันยำยน พ.ศ. 2559 - ตุลำคม พ.ศ.2559 

 1.5.3  ขอบเขตด้ำนสถำนที่ อ้ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ไรน ้ำนำงฟ้ำ (fairy shrimp) เป็นสัตว์น ้ำจืดขนำดเล็ก อำศัยในแหล่งน ้ำท่ีมีน ้ำขังช่ัวครำว 

ได้แก่บ่อขนำดเล็กท่ีพบตำมทุ่งนำ หรือคลองท่ีมีน ้ำไม่ลึกนักชำวบ้ำนเรียกว่ำ แมงอ่อนช้อย แมงน ้ำฝน 

หรือ แมงหำงแดง อำหำรของไรน ้ำนำงฟ้ำได้แก่ สำหร่ำยขนำดเล็ก แบคทีเรีย และเศษซำกอินทรีย์ 

กินอำหำรโดยกำรกรอง (พุทธพรรณี และละออศรี, 2548) 

2.1  สัณฐานวิทยา 

ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยเพศผู้ (ภำพท่ี 2.1 ก) ล้ำตัวมีสีส้มหำงมีสีแดง ควำมยำวจำกหัวถึงหำงมี                    

ค่ำระหว่ำง 2.10-2.90 เซนติเมตร ส่วนหัว มีตำประกอบท่ีมีก้ำนตำ 1 คู่ มีตำเด่ียว 1 ตำ หนวดคู่แรก

ปลำยเรียวยำวมีขน หนวดคู่ท่ี 2 มีขนำดใหญ่เห็นชัดเจน ประกอบด้วย dasal joint, apical joint            

ซึ่งยำวเท่ำกันและส่วน medial outgrowth กลำงหัวมีงวง (frontal appendage) 1 อัน ใหญ่ยำว

แตกเป็นแขนง ด้ำนท้องของงวงมีหนำม 2 แถว ท่ีควำมยำวหนึ่งในสองส่วนของงวงแยกเป็น 2 แขนง 

ขอบด้ำนในแต่ละแขนงมีหนำมยำวท่ีควำมยำวหนึ่งในสองส่วนของแขนงแยกเป็น 1 แขนงย่อย               

ซึ่งปลำยแยกเป็น 2 แฉก แต่ละแฉกมีควำมยำวเท่ำกัน มีหนำมขนำดเล็กตำมควำมยำวของแขนงย่อย 

ส่วนนอก มี 11 ปล้องแต่ละปล้องมีขำว่ำยน ้ำ 1 คู่ ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ endite, endopodite, 

exopodite, epipodite และ pre-epipodite ส่วนท้องมี 8 ปล้อง แต่ละปล้องไม่มีรยำงค์ ปล้องท่ี 1 

เป็นต้ำแหน่งของอวัยวะเพศ มีขนำดใหญ่โคนเล็กส่วนปลำยโป่งพองมีหนำมหลำยแถว ปล้องท่ี 8                

มี หำงสีแดงปลำยแยกเป็น 2 แฉกมีขนยำวจ้ำนวนมำก  

ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยเพศเมีย (ภำพท่ี 2.1 ข) ล้ำตัวและหำงมีสีแดง ควำมยำวจำกหัวถึงหำงมีค่ำ

อยู่ระหว่ำง  2.00-2.60 เซนติเมตร ส่วนหัว มีตำประกอบท่ีมีก้ำนตำ 1 คู่ ตำเด่ียว 1 ตำ หนวดคู่แรก

รูปร่ำงเรียวยำวปลำยมีขนเหมือนเพศผู้ ส่วนท้องมี 8 ปล้อง ปล้องท่ี 1 และ 2 มีถุงไข่ควำมยำวมีค่ำอยู่

ระหว่ำง 0.40-0.60 เซนติเมตร ส่วนโคนของถุงไข่พองคล้ำยกระเปำะปลำยเรียวเล็ก ไข่กลมผิวด้ำน

นอกมีลวดลำยคล้ำยรูปสำมเหล่ียม ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยเพศเมีย ล้ำตัวและหำงมีสีแดง ควำมยำวจำกหัว 

ถึงหำงมีค่ำอยู่ระหว่ำง  2.00-2.60 เซนติเมตร ส่วนหัว มีตำประกอบท่ีมีก้ำนตำ 1 คู่ ตำเด่ียว 1 ตำ             

หนวดคู่แรกรูปร่ำงเรียวยำวปลำยมีขนเหมือนเพศผู้ ส่วนท้องมี 8 ปล้อง ปล้องท่ี 1 และ 2 มีถุงไข่
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ควำมยำวมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.40-0.60 เซนติเมตรปล้องท่ี 8 มีหำงสีแดงแยกเป็น 2 แฉก มีขนจ้ำนวน

มำก (ศุจิภรณ์, 2545) 

 

 
ก. 

       
ข. 

 

ภาพที่ 2.1 สัณฐำนวิทยำ ก.ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยเพศผู้ ข. ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยเพศเมีย 

ที่มา : ศุจิภรณ์ (2545) 

 

2.2  ไรน ้านางฟ้าที่มีการค้นพบในประเทศไทย 

 ไรน ้ำนำงฟ้ำได้มีกำรค้นพบครั งแรกในประเทศไทย โดย ศำสตรำจำรย์ ละออศรี เสนำะเมือง 

ในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นไรน ้ำนำงฟ้ำชนิดใหม่ของโลก และเป็นสัตว์ประจ้ำถิ่นที่พบได้ในประเทศไทย

เท่ำนั น และได้ท้ำกำรตั งช่ือไรน ้ำนำงฟ้ำชนิดใหม่นี ว่ำ “ไรน ้ำนำงฟ้ำสิรินธร” ต่อมำในปี 2543 ได้มีกำร

ค้นพบไรน ้ำนำงฟ้ำชนิดใหม่ของโลกอีก 3 ชนิด และเป็นสัตว์น ้ำประจ้ำถิ่นที่พบได้ในไทยเท่ำนั น ได้แก่ 

(นุกูล, 2548) 
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 1. ไรน ้ำนำงฟ้ำสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae) (ภำพท่ี 2.2 ก) ตัวใส หำงแดง 

ตัวยำว 1.3-3.0 เซนติเมตร ตัวผู้มีหนวดยำว ตัวเมียมีถุงไข ่1 ถุง อยู่บริเวณกลำงตัวด้ำนท้อง ไข่กลมมี

ลวดลำยคล้ำยลูกตระกร้อเป็นชนิดท่ีพบแพร่กระจำยอยู่ท่ัวไปในประเทศไทยท่ีส้ำรวจพบแล้วในแหล่ง

น ้ำอ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครรำชสีมำ มุกดำหำร นครพนม

สกลนคร หนองคำย เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตำก ล้ำปำง อุตรดิตถ์ แพร่ เชียงรำย

น่ำน สุพรรณบุรี กำญจนบุรี รำชบุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี ชัยนำท อุทัยธำนี และประจวบคีรีขันธ์  

2.  ไรน ้ำนำงฟ้ำสยำม (Streptocepalus siamensis) (ภำพท่ี 2.2 ข) ตัวใส สีตัวบำงครั งเป็น

สีฟ้ำอ่อนหำงสีแดง ตัวยำว 2.0-1.1 เซนติเมตร ตัวเมียมีไข่ เป็นรูปสำมเหล่ียมคล้ำยพิ รำมิด 

(tetrahedral eggs) เป็นชนิดท่ีหำยำกมำก ปัจจุบันพบท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี และกำญจนบุรีเท่ำนั น  

3.  ไรน ้ำนำงฟ้ำไทย (Branchinella thailandensis) (ภำพท่ี 2.2 ค) ตัวสีส้มแดงตลอดทั งตัว 

ตัวยำว 1.7-3.9 เซนติเมตร ตัวเมียมีสีเข้มกว่ำตัวผู้ มีถุงไข่ 1 ถุง ไข่กลมคล้ำยกับไข่ของไรน ้ำนำงฟ้ำสิ

รินธร แต่มีขนำดใหญ่กว่ำประมำณสองเท่ำ ท่ีส้ำรวจพบแล้วอยู่ในเขต 11 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น 

มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด นครรำชสีมำ ชัยภูมิ ลพบุรี ชัยนำท กำญจนบุรี รำชบุรี สุพรรณบุรี และ

อุทัยธำนี (นุกูล, 2548) 

 

 
                         ก.                                        ข.                                 ค. 

 

ภาพที่ 2.2  ไรน ้ำนำงฟ้ำท่ีพบในประเทศไทย ก.ไรน ้ำนำงฟ้ำสิรินธร ข.ไรน ้ำนำงฟ้ำสยำม                           

      ค.ไรน ้ำนำงฟ้ำไทย 

ที่มา : ก. ปริญดำ (2546) ; ข. ค. นุกูล (2548) 
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2.3  ลักษณะไข่ของไรน ้านางฟ้าไทย 

 สุวรรณนิตย์ และ บุญเสฐียร (2553) ศึกษำกำรเจริญเติบโตของตัวอ่อน และระยะกำรฟักไข่

ของไรน ้ำนำงฟ้ำไทย ในสภำวะท่ีมีควำมชื นของอุณหภูมิห้อง และได้รับแสงอย่ำงต่อเนื่องพบว่ำไข่ของ      

ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยสำมำรถฟักออกเป็นตัวจนถึงระยะ nauplius ได้ ภำยใน 6-8 ช่ัวโมง ลักษณะไข่ของ

ไรน ้ำนำงฟ้ำไทย มีรูปร่ำงกลม และมีลวดลำยท่ิวเป็นแบบสำมหล่ียมเรียงรำยอย่ำงเป็นระเบียบ                

(ภำพท่ี 2.3)  

 
                                                                                      

ภาพที่ 2.3  ลักษณะไข่ของไรน ้ำนำงฟ้ำ 

 ที่มา : ศุจิภรณ์ (2545) 

  

2.4  คุณสมบัติพิเศษของไข่ไรน ้านางฟ้า 

ไรน ้ำนำงฟ้ำมีคุณสมบัติพิเศษต่ำงจำกไข่ของสัตว์ชนิดอื่นโดยท่ัวไป กล่ำวคือเป็นไข่ท่ีมีกำร

พัฒนำกำรไปถึงระยะหนึ่งท่ีเรียกว่ำ แกสตรูลำ (gastrula stage) แล้วหยุดกำรพัฒนำเข้ำสู่ระยะพัก

ช่ัวครำว ไข่จึงประกอบไปด้วยเซลล์หลำยเซลล์ มีเปลือกหนำหุ้ม สำมำรถทนต่อสภำพแวดล้อมไม่ปกติ

ได้ดี เช่นควำมแห้งแล้ง อุณหภูมิท่ีสูง หรือต่้ำกว่ำปกติ และคุณภำพท่ีไม่เหมำะสมในต่อกำรด้ำรงชีวิต

ของไรน ้ำนำงฟ้ำ เป็นต้น นอกจำกนี ยังพบว่ำไข่ไรน ้ำนำงฟ้ำฟักเป็นตัวไม่พร้อมกันถึงแม้ว่ำจะเป็น

ครอกเดียวกันก็ตำม กำรเข้ำใจถึงคุณสมบัติเหล่ำนี ของไข่ไรน ้ำนำงฟ้ำจะ ช่วยสำมำรถฟักไข่ได้          

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ยิ่งขึ น (โฆษิต และคณะ, 2555)  
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2.5  คุณค่าทางโภชนาการของไรน ้านางฟ้า 

 กำรศึกษำคุณค่ำทำงอำหำรของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ีเลี ยงด้วยด้วยคลอเรลลำ มีโปรตีนร้อยละ 

64.97 ไขมันร้อยละ 5.07 เถ้ำร้อยละ 8.40 และคำร์โบไฮเดรทร้อยละ 17.96 ส่วนไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ี

เลี ยงด้วยน ้ำทิ งบ่อปลำสวำย มีโปรตีนร้อยละ 76.99 ไขมันร้อยละ 7.08 เถ้ำร้อยละ 9.50 และ                        

คำร์โบไฮเดรทร้อยละ 6.43  

 

ตางรางที่ 2.1  คุณค่ำทำงโภชนำกำรของไรน ้ำนำงฟ้ำไทย 

คุณค่ำทำงโภชนำกำร ไรน ้ำนำงฟ้ำไทย                            

ท่ีเลี ยงด้วยคลอเรลลำ 

ไรน ้ำนำงฟ้ำไทย                            

ท่ีเลี ยงด้วยน ้ำทิ งบ่อเลี ยงปลำสวำย 

โปรตีน 64.94 76.99 

ไขมัน 5.07 7.08 

เถ้ำ 8.40 9.50 

คำร์โบไฮเดรท 17.96 6.43 

ท่ีมำ นุกูล (2548) จงดี และคณะ (2558) 

 

2.5  การฟักไข่ไรน ้านางฟ้าไทย 

 2.5.1  กำรฟักไข่แบบใช้ถุงซิป 

          1)  น้ำไข่ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยใส่ถุงซิป จำกนั นใส่น ้ำลงในถุง เขย่ำให้ไข่เปียกจนท่ัวแช่ทิ ง

ไว้ประมำณ 10 นำที 

          2)  เตรียมภำชนะส้ำหรับฟักไข่ เติมน ้ำสะอำดท่ีลงในภำชนะฟักไข่ (ถ้ำเป็น

น ้ำประปำควรพักน ้ำก่อนจนปรำศจำกคลอรีน) 

          3)  น้ำไข่ท่ีอยู่ในถุงซิปมำเทใส่ลงในภำชนะฟักไข่ ควรตั งไว้ในท่ีท่ีมีแสงส่องผ่ำนร้ำไร 

ระยะเวลำในกำรฟักประมำณ 24-36 ช่ัวโมง 

 2.5.2  กำรฟักไข่แบบใช้สวิงครอบ 

           น้ำไข่ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยใส่ลงในสวิงตำถี่ ขนำดตำ 200 ไมโครเมตร คว่้ำสวิงท่ีมีไข่ไร

น ้ำลงในภำชนะฟักไข่ (กะละมัง) เติมน ้ำให้ท่วมตัวเนื อสวิง ซึ่งวิธีกำรนี จะเป็นกำรครอบไข่ไรน ้ำให้จม

ลงในน ้ำทั งหมด เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง ไข่ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ีฟักเป็นตัวจะลอดผ่ำนช่องออกมำ ด้ำนนอก               
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ของสวิงจึงสำมำรถดูดตัวอ่อนของไรน ้ำออกมำโดยท่ีไม่มีเปลือกไข่ติดออกมำด้วย จำกนั นน้ำตัวอ่อน

ของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยไปอนุบำลต่อ (จงดี, ม.ป.ป.) 

 พุทธพรรณี และคณะ (2550)  ศึกษำเปรียบเทียบชีววิทยำ และควำมดกไข่ของ                    

ไรน ้ ำนำงฟ้ำสิรินธร และ ไรน ้ ำนำงฟ้ำไทย โดยน้ำไข่ไรน ้ำเพศผู้  และเพศเมียแยกเป็น คู่ๆ                               

ท่ีอุณหภูมิห้อง และให้สำหร่ำยสีเขียว (Chlorella sp.) เป็นอำหำร สังเกตุกำรเจริญเติบโต กำรผลิตไข่ 

และช่วงชีวิต พบว่ำ ตัวเต็มวัยของไรน ้ำนำงฟ้ำสิรินธร และไรน ้ำนำงฟ้ำไทยมีควำมยำวเฉล่ีย 

2.43±0.12 และ 2.73±0.50 เซนติเมตร เพศเมียเริ่มมีถุงหน้ำท้องเมื่ออำยุ 13±0.29 และ 9±0.00 วัน 

ควำมถี่ ในกำรว่ ำง ไข่  1.27±0.07 และ 1.14±0.04 วัน ไรน ้ ำนำงฟ้ำ สิรินธรมี ไข่ มำกกว่ ำไข่                   

ไรน ้ำนำงฟ้ำไทย โดยไรน ้ำนำงฟ้ำสิรินธรผลิตไข่ได้ 37.62±2.29 ครอก จ้ำนวนไข่ทั งหมดต่อเพศเมีย

หนึ่งตัวเท่ำกับ 18,685±2,130 ฟอง ส่วนไรน ้ำนำงฟ้ำไทยผลิตไข่ได้ 14.20±4.60 ครอก จ้ำนวน

ทั งหมดต่อเพศเมียหนึ่งตัว 6,699±2,094 ฟอง ไรน ้ำนำงฟ้ำสิริธรมีช่วงชีวิต (64.50±6.81 วัน)                 

ยำวกว่ำไรน ้ำนำงฟ้ำไทย (25.40±9.30 วัน) ดังนั นไรน ้ำนำงฟ้ำสิริธรมีควำมเหมำะสมท่ีจะเพำะเลี ยง

เพื่อเก็บไข่ เลี ยงเป็นสัตว์สวยงำม หรือน้ำตัวอ่อนมำเป็นอำหำรส้ำหรับอนุบำลสัตว์น ้ำ เพรำะมีช่วงชีวิต

ท่ียำวนำน และมีปริมำณไข่มำก ส่วนไรน ้ ำนำงฟ้ำไทยมีกำรเจริญเ ติบโตเร็ว ช่วงชีวิตสั น                       

จึงเหมำะสมเพื่อน้ำมำเลี ยงให้โตเต็มวัยเพื่อป็นอำหำรของปลำสวยงำม และสัตว์น ้ำเศรษฐกิจ

นอกจำกนั นไรน ้ำนำงฟ้ำโตเต็มวัยทั ง 2 ชนิด เหมำะท่ีจะน้ำมำแช่แข็งเพื่อใช้เป็นอำหำรของปลำ

สวยงำมได้ 

 สุทธนำ และ ละออศรี (2554) ได้ท้ำกำรศึกษำผลของค่ำ pH ต่อกำรฟักของไข่ และกำร

รอดชีวิตของนอเพลียส (nauplius) ไรน ้ำนำงฟ้ำไทย โดยท้ำกำรฟักไข่ไรน ้ำนำงฟ้ำไทย 100 ฟอง ใน

ภำชนะแก้วท่ีมีน ้ำประปำท่ีผ่ำนกำรขจัดคลอลีนแล้วปริมำณ 50 มิลลิลิตร และได้ท้ำกำรปรับค่ำ pH 

ให้ต่ำงกัน 6 ระดับคือ 4 5 6 7 8 และ 9 โดยปรับให้ได้สภำวะท่ีเป็นเบส (pH > 0.5) ด้วยสำรละลำย 

CaCO3 และภำวะท่ีเป็นกรด (pH < 0.5) ด้วยร้อยละ 5 CH3COOH ท้ำกำรทดลองท่ีอุณหภูมิห้อง

ภำยใต้ภำวะแสงสว่ำง : มืด 24 : 0 ช่ัวโมงหลังจำกท่ีเติมน ้ำเพื่อท้ำกำรฟักแล้ว 24 ช่ัวโมง จึงตรวจนับ

จ้ำนวนนอเพลียสของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ีได้ทุก 24 ช่ัวโมง จนถึงเวลำ 192 ช่ัวโมงพบว่ำสภำวะท่ี

เหมำะสมต่อกำรฟักไข่ของไรน ้ำนำงฟ้ำไทย  และกำรรอดชีวิตสูงสุดคือร้อยละ 33.33±4.67               

รองลงมำ คือ  30.0±8.54 26.0±14.17 8.67±0.87 0.67±0.67 และ  0 ท่ี  pH 7 8 9 6 5 และ  4 
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ตำมล้ำดับ จำกกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำสภำวะท่ีเหมำะสมต่อกำรฟักไข่ของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยให้ได้

อัตรำกำรฟัก และกำรรอดชีวิตสูงสุดคือช่วงสภำวะท่ีเป็นเบสในช่วง pH 7-9 

 

2.6  การรวบรวมตัวอ่อนของไรน ้านางฟ้า 

 น้ำตัวอ่อนไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ีฟักออกจำกไข่ หลังจำกท่ีแช่ในภำชนะฟักไข่เป็นระยะเวลำ              

24-36 ช่ัวโมง มำรวบรวมในบ่ออนุบำล โดยใช้ภำชนะทึบแสง แล้วปิดภำชนะท่ีฟักไข่ให้มีช่องเล็กน้อย 

เพื่อให้แสงส่องผ่ำนได้ เนื่องจำกไรน ้ำนำงฟ้ำไทยแรกฟักจะชอบเล่นแสง จะสำมำรถใ ช้สำยยำงดูด          

ไรน ้ำนำงฟ้ำไทยลงในถังอนุบำลได้ง่ำยขึ น (จงดี และคณะ, ม.ป.ป.) 

 

2.7  การเลี ยงไรน ้านางฟ้า  

 2.7.1  กำรเตรียมบ่อ   

           บ่อท่ีเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำควรสร้ำงด้วยวัสดุทึบแสง ไม่ควรมีแสงเข้ำมำทำงด้ำนข้ำงของ

บ่อเนื่องจำกจะท้ำให้ไรน ้ำนำงฟ้ำหลงทิศทำงกำรว่ำยน ้ำได้ ซึ่งมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของไรน ้ำนำงฟ้ำ 

ควรเป็นบ่อท่ีมีน ้ำหมุนเวียนได้อย่ำงท่ัวถึง ถ้ำเป็นบ่อซีเมนต์ท่ีสร้ำงขึ นมำใหม่ จะมีควำมเป็นด่ำงสูง  

จึงต้องลดควำมเป็นด่ำงลงโดยกำรแช่น ้ำทิ งไว้ 1-3 สัปดำห์ หรือกำรใช้วิธีใช้กรดน ้ำส้มเทียมผสมกับน ้ำ

ท่ีใส่ใว้เต็มบ่อแช่ทิ งไว้ 3-5 วัน จำกนั นระบำยทิ งและเปิดน ้ำแช่บ่ออีก 1 วัน แล้วล้ำงท้ำควำมสะอำด

จึงท้ำกำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำได้ หำกเป็นบ่อเก่ำควรล้ำงท้ำควำมสะอำดแล้วตำกทิ งไว้ ก่อนท้ำกำรเลี ยง

ไรน ้ำนำงฟ้ำ (นุกูล, 2548) 

 2.7.2  กำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำ 

          ในช่วง 1-2 วันแรก ยังไม่มีกำรหมุนเวียนน ้ำสำมำรถให้อำหำรแบบเติม วันละ 2-3 

ครั ง เมื่อใช้ระบบน ้ำไหลผ่ำนกำรให้อำหำรต้องเปล่ียนเป็นแบบหยดหรือปล่อยให้อำหำรไหลลงบ่อ

เลี ยงตลอดเวลำด้วยวิธีกำรลักน ้ำหรือใช้วิธีติดตั งเครื่องปั๊มอัตโนมัติเพื่อดูดสำหร่ำยคลอเรลลำ ลงสู่บ่อ

เลี ยงโดยตั งเวลำเปิดปิดเป็นระยะ วิธีกำรดูว่ำอำหำรเพียงพอหรือไม่ โดยสังเกตจำกกำรถ่ำยของไรน ้ำ

นำงฟ้ำ ถ้ำไรน ้ำนำงฟ้ำท่ีได้อำหำรเพียงพอจะมีกำรขับถ่ำยต่อเนื่องเป็นสำย แต่ถ้ำมีกำรให้อำหำรมำก

เกินไปจะท้ำให้แอมโมเนียในน ้ำเพิ่มสูงขึ นอำจก็ให้เกิดโรคกับไรน ้ำนำงฟ้ำได้ (นุกูล, 2548) 
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 2.7.3  ขั นตอนกำรผลิตน ้ำเขียว (Chlorella sp.) 

           เติมน ้ำใส่บ่อซีเมนต์ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 100 เซนติเมตร ท่ีผ่ำนกำรท้ำควำม

สะอำด และผ่ำนกำรตำกบ่อทิ งไว้อย่ำงน้อย 1 วัน เติมน ้ำใส่บ่อ 150 ลิตร น้ำปุ๋ย ยูเรียสูตร 46-0-0 

ปริมำณ 30 กรัม ปูนขำว 9 กรัม ปุ๋ยสูตร 16-20-0  ปริมำณ 15 กรัม และร้ำละเอียด 50 กรัม เติมน ้ำ

ลงในส่วนผสมเล็กน้อย และคนให้ละลำยในภำชนะขนำดเล็กก่อน และเทสำรละลำยและส่วนผสมลง

บ่อซีเมนต์ จำกนั นกรองหัวเชื อสำหร่ำย Chlorella sp. ประมำณ 30 ลิตร เทผสมให้เข้ำกันหมั่นคน

ทุกวัน ทิ งน ้ำเขียวให้ถูกแสงอำทิตย์และฟอกอำกำศตลอดเวลำเพื่อเพิ่มกำรหมุนเวียนน ้ำ เมื่อน ้ำเขียว

อำยุประมำณ 3-5 วัน กรองโดยผ่ำนผ้ำกรองขนำดตำไม่เกิน 60 ไมโครเมตร ก่อนน้ำไปเลี ยงไรน ้ำ

นำงฟ้ำ (พุทธพรรณี, 2549) 

 จำมรี และคณะ (2558) ได้ท้ำกำรทดลองผลของระยะเวลำกำรเสริมคลอเรลลำต่อคุณค่ำ

ทำงโภชนำกำรและปริมำณแคโรทีนอยด์ของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ีเลี ยงด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำ                         

ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ชุดกำรทดลอง ได้แก่ 1. เสริมด้วยคลอเรลลำ 5 วันก่อนกำรเก็บเกี่ยว                       

2. เสริมคลอเรลลำ 10 วันก่อนกำรเก็บเกี่ยว 3. เสริมคลอเรลลำก่อนและหลังกำรเก็บเกี่ยว 5 วัน 

เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ชุดท่ีกำรทดลองท่ี 4 และ 5) เลี ยงด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำ และ             

คลอเรลลำอย่ำงเดียว เป็นระยะเวลำ 15 วัน พบว่ำควำมชื น ไขมัน คำร์โบไฮเดรทมีค่ำเฉล่ียใกล้เคียง

กันโดยไม่ต่ำงกันทำงสถิติ (P<0.05) โปรตีนของกำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำไทยชุดควบคุมท่ีเลี ยงด้วย                

คลอเรลลำและท่ีเลี ยงด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำอย่ำงเดียวให้ค่ำเฉล่ียร้อยละ 75.24±1.5 และ 

76.99±1.55 ของน ้ำหนักแห้ง ตำมล้ำดับ มีค่ำสูงกว่ำอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) กับ              

ไรน ้ำนำงฟ้ำเสริมคลอเรลลำ 10 วัน ก่อนกำรเก็บเกี่ยว มีค่ำเฉล่ียโปรตีนคือร้อยละ 71.75±1.58                 

ของน ้ำหนักแห้ง ส่วนไรน ้ำนำงฟ้ำเสริม คลอเรลลำ 5 วันก่อนเก็บเกี่ยว และก่อนและหลัง 5 วันก่อน

เก็บเกี่ยว มีโปรตีนเฉล่ียร้อยละ 67.39±1.41 และ 66.76±1.48 น ้ำหนักแห้ง ตำมล้ำดับ ปริมำณ           

แคโรทีนอยด์รวมเฉล่ียของไรนำงฟ้ำไทยเสริมด้วยคลอเรลลำอย่ำงเดียว (256.68±4.53 ไมโครกรัมต่อ

กรัมน ้ำหนักแห้ง) แต่มำกกว่ำอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) กับเสริมด้วยคลอเรลลำ 5 วันก่อน

เก็บเกี่ยว เลี ยงด้วยน ้ำทิ งบ่อเลี ยงปลำอย่ำงเดียวและเริ่ มก่อนและหลัง 5 วันก่อนเก็บเกี่ยว 

(162.75±13.31 128.00±18.95 และ 114.50 ±4.53 ไมโครกรัมต่อกรัมน ้ำหนักแห้งตำมล้ำดับ)              

สรุปได้ว่ำ กำรเลี ยงด้วยอำหำรเสริมคลอเรลลำไม่ส่งผลต่อคุณค่ำทำงโภชนำกำร แต่กำรเสริมคลอ

เรลลำ 5  และ 10 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว จะมีผลต่อกำรเพิ่มแคโรทีนอยด์รวม   
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     จิตติมำ (2545) ได้ศึกษำผลของ effective microorganisms (EM) ต่อกำรเจริญเติบโต 

อัตรำรอดของไรน ้ำนำงฟ้ำไทย และศึกษำคุณสมบัติของน ้ำท่ีใช้เลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำไทยโดย EM บ้ำบัด

น ้ำในระดับควำมเข้มข้นต่ำงกัน วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มตลอด แบ่งกำรทดลองเป็น 4 กลุ่ม                 

กลุ่มละ 3 ซ ้ำ กลุ่มกำรทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ EM กลุ่มทดลองท่ี 2 3 และ 4 ใส่ EM 0.6 1.2 และ 1.8 

มิลลิลิตรต่อน ้ำ 1 ลิตร  ตำมล้ำดับ ทุกสัปดำห์ เลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำ 30 ตัว ในปริมำณน ้ำ 8 ลิตร               

ใช้เวลำ 4 สัปดำห์ จำกผลกำรทดลองพบว่ำไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ีเลี ยงโดยใส่ EM 1.2 มิลลิลิตรต่อน ้ำ          

1 ลิตร น ้ำหนักเฉล่ียสูงสุด 0.120±0.007 กรัม และมีอัตรำกำรเจริญเติบโตเฉล่ียสูงสุดเท่ำกับ 

0.0037±0.0002 กรัมต่อตัวต่อวัน ซึ่งแตกต่ำงจำกกลุ่มทดลองอื่นอย่ำงมีนัยส้ำคัญ ( P<0.05)                  

ส่วนอัตรำกำรรอดตำยของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยอยู่ในช่วงร้อยละ 71.11-78.89 และทุกกลุ่มทดลอง            

ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P<0.05) ปริมำณแอมโมเนียเฉล่ียในน ้ำของกลุ่มกำรทดลองท่ี 1 2 3 และ 4 

มีค่ำเฉล่ีย 0.41 0.34 0.30 และ 0.28 ตำมล้ำดับ ปริมำณออกซิเจนละลำย 4 มิลลิกรัมต่อลิตร             

ในทุกกลุ่มกำรทดลองค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของน ้ำในทุกกลุ่มทดลองอยู่ในช่วง 6.2-6.5 กำรใช้ EM 

ท่ีระดับ 1.2 มิลลิลิตรต่อน ้ำ 1 ลิตรทุกสัปดำห์ ในกำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำไทยมีแนวโน้มท่ีจะช่วยให้

แอมโมเนีย ในน ้ำลดลงและไรน ้ำนำงฟ้ำมีกำรเจริญเติบโตดีขึ น 

 2.7.4  ควำมหนำแน่นในกำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำ 

          ชนะกิจ และคณะ (2556) ได้ท้ำกำรศึกษำกำรเจริญเติบโต และอัตรกำรรอดตำย

ของ ไรน ้ำนำงฟ้ำไทย ท่ีเลี ยงด้วยคลอเรลลำจำกปุ๋ย มูลสัตว์ คือ มูลโคเนื อมูลไก่ไข่ และมูลสุกรขุน               

น้ำกำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำเป็นระยะเวลำ 9 วัน ด้วยปุ๋ยคลอเรลลำจำกมูลสัตว์ ท่ีระดับควำมหนำแน่นท่ี

ต่ำงกัน 3 ระดับคือ 10 20 และ 30 ตัวต่อลิตร โดยมีคลอเรลลำท่ีเจริญเติบโตจำกปุ๋ยเป็นตัวควบคุม                  

จำกกำรศึกษำพบว่ำ ท่ีระดับควำมหนำแน่น 10 ตัวต่อลิตร กำรเจริญเติบโตของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ี

เลี ยงด้วยคลอเรลลำท่ีได้จำกปุ๋ยมูลสุกรขุน มีน ้ำหนักเฉล่ียมำกท่ีสุด (0.064 กรัมต่อตัว) ซึ่งน้อยกว่ำ

กำรเจริญเติบโตของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ีเลี ยงด้วยสำรเคมี (0.075 กรัมต่อตัว) อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ 

(P<0.05) ส่วนท่ีระดับควำมหนำแน่น 20 และ 30 ตัวต่อลิตร น ้ำหนักเฉล่ียของไรน ้ำนำงฟ้ำท่ีเลี ยง

ด้วยคลอเรลลำท่ีได้จำกมูลไก่ไข่ มูลสุกรขุน และปุ๋ยเคมีไม่มีควำมแตกต่ำงกัน (P<0.05) โดยมีค่ำอยู่

ระหว่ำง 0.041-0.042 กรัมต่อตัว และ 0.031-0.033 กรัมต่อตัว ตำมล้ำดับ ส่วนไรน ้ำนำงฟ้ำท่ีเลี ยง

ด้วยคลอเรลลำท่ีได้จำกมูลโคเนื อ มีค่ำน้อยสุด (0.011-0.026 กรัมต่อตัว) แต่มีค่ำน้อยกว่ำไรน ้ำนำงฟ้ำ

ไทยท่ีเลี ยงด้วยวิธีอื่นทุกระดับควำมหนำแน่นอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ควำมหนำแน่นท่ี
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เหมำะสมท่ีสุดในกำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำไทยด้วยคลอเรลลำท่ีใช้ปุ๋ยมูลสัตว์คือ ท่ีระดับควำมหนำแน่น 

20 ตัวต่อลิตร 

      จงดี และคณะ (2558) ได้ท้ำกำรทดลองศึกษำควำมหนำแน่นท่ีเหมำะสมในกำรเลี ยงไร

น ้ำนำงฟ้ำด้วยน ้ำทิ งจำกบ่อเลี ยงปลำสวำย ท่ีระดับควำมหนำแน่นท่ีแตกต่ำงกัน 3 ระดับ คือ                        

5 10 และ 15 ตัวต่อลิตร ให้อำหำรวันละ 8 ครั ง โดยให้อำหำร 1 ช่ัวโมง เว้นระยะ 2 ช่ัวโมง ผลกำร

ทดลองบว่ำ อัตรำกำรรอดตำยเฉล่ียของไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ีเลี ยงด้วยน ้ำทิ งบ่อเลี ยงปลำสวำยในถังท่ี

ระดับควำมหนำแน่น 5 10 และ 15 ตัวต่อลิตร มีค่ำเท่ำกับร้อยละ 63.33±10.36 55.00±13.91 และ 

53.96±20.14 ตำมล้ำดับ ส่วนน ้ำหนักของไรน ้ำน ้ำนำงฟ้ำไทยเฉล่ียท่ีมำกท่ีสุดคือ 5 ตัวต่อลิตร         

คือ 0.22±0.01 ตัวต่อกรัม ขณะท่ีไรน ้ำนำงฟ้ำไทยท่ีระดับควำมหนำแน่น 10 และ 15 ตัวต่อลิตรมี

น ้ำหนักเท่ำกับ 0.18±0.02 และ 0.15±0.01 กรัมต่อตัว ตำมล้ำดับ และควำมยำวท่ีระดับควำม

หนำแน่น 5 10 และ 15 ตัวต่อลิตร มีควำมยำวเฉ ล่ียเท่ำกับ 29.29±0.22 27.86±0.27 และ 

26.66±0.89 ตำมล้ำดับ 

 

2.8  โรคท่ีพบในไรน ้านางฟ้า 

 โรคท่ีพบว่ำเกิดกับไรน ้ำนำงฟ้ำมีเพียงโรคเดียว คือ โรคจุดด้ำ (Black disease) (ภำพท่ี 2.4)  

ซึ่งเกิดจำกแบคทีเรีย และมีลักษณะเป็นแผ่นหรือเป็นแถบสีด้ำเกิดขึ นบริเวณขำว่ำยน ้ำ หนวด และ

อำจจะลำมไปส่วนอื่นๆของร่ำงกำย โรคจุดด้ำนี มักเกิดขึ นกับไรน ้ำนำงฟ้ำท่ีโตเต็มวัยท่ีเลี ยงด้วย

คุณภำพน ้ ำ ท่ี ไ ม่ เหมำะสม เ ช่นมี ค่ำแอมโมเนีย ทั งหมดเกิน  1.5 มิลลิกรัม ต่อลลิตร และ                          

ค่ำไนไตรท์-ไนโตรเจน เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน และไรน ้ำท่ีอ่อนแอมักจะติด

โรคนี ง่ำย เมื่อไรน ้ำนำงฟ้ำเป็นโรคจุดด้ำจะไม่ตำยในทันทีแต่จะทยอยตำยภำยหลังเป็นโรค 2-5 วัน 

อย่ำงไรก็ตำมโรคจุดด้ำยังไม่มีวิธี ดังนั นกำรเลี ยงไรน ้ำนำงฟ้ำควรดูแลให้มีสุขภำพท่ีดีอยู่เสมอ                    

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคกับไรน ้ำนำงฟ้ำ (นุกูล, 2548) 
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ภาพที่ 2.4 โรคจุดด้ำในไรน ้ำนำงฟ้ำ 

ที่มา : นุกูล (2548) 

 

2.9  ศัตรูที่พบในไรน ้านางฟ้า 

 ศัตรูของไรน ้ำนำงฟ้ำแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

 2.9.1  กลุ่มท่ีแย่งอำหำร และรบกวนกำรด้ำรงชีวิตของไรน ้ำนำงฟ้ำไทย ได้แก่ โรติเฟอร์ ไร

แดง และตัวอ่อนของโคพีพอด กลุ่มนี สำมำรถเกำะบริเวณขำว่ำยน ้ำของไรน ้ำนำงฟ้ำท้ำให้ไรน ้ำนำงฟ้ำ

แลกเปล่ียนออกซิเจนไม่สะดวก 

 2.9.2  กลุ่มท่ีกินไรน ้ำนำงฟ้ำเป็นอำหำรโดยตรง ได้แก่ ลูกปลำขนำดเล็ก ลูกอ๊อดกบ เขียด 

ม้วนน ้ำจืด ลูกน ้ำยุง ตัวอ่อนแมลงปีกแข็ง และตัวอ่อนแมลงมีปีกทุกชนิด (นุกูล, 2548) 

กำรป้องกันและแก้ไข 

 ควรมีกำรเตรียมบ่อท่ีดี และมีกำรก้ำจัดศัตรูระหว่ำงกำรเลี ยงโดยกำรใช้ไฟฟ้ำล่อหรือดัก

ด้วยน ้ำมันดีเซล (นุกูล, 2548) 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 
2.10  ปลากะพงขาว 

 ปลำกะพงขำวมีช่ือทำงวิทยำศำสตร์ ว่ำ Lates calcarifer เป็นปลำเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของ

ประเทศไทย เนื่องจำกปลำชนิดนี มีรสชำติดี สำมำรถน้ำไปปรุงอำหำรได้หลำกหลำยชนิด ปัจจุบันมี

บำงจังหวัดเท่ำนั นท่ีมีกำรเลี ยงปลำกะพงเพื่อจ้ำหน่ำยอย่ำงเป็นล้่ำเป็นสัน ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

จังหวัดสตูล และจังหวัดปัตตำนี เป็นต้น ขณะท่ีจังหวัดอื่นๆ ท่ีกำรผลิตกันน้อยมำก จึงเกิดปัญหำกำร

ขำดแคลนพันธุ์ปลำ (นิคม, 2554) เนื่องจำกปลำกะพงเป็นปลำท่ีสำมำรถเลี ยงได้ทั งในน ้ำจืด และ

น ้ำเค็ม ท้ำให้มีควำมต้องกำรลูกปลำเพื่อใช้ในกำรเลี ยงสูงขึ น เป็นผลท้ำให้มีกำรขยำยตัวของธุรกิจกำร

เพำะปลำกำรอนุบำลลูกปลำโดยเกษตรกรจะนิยมซื อและอนุบำลลูกปลำกะพงขำวขนำดนิ ว 

(fingerling) ให้ได้ขนำด 3-5 นิ ว ก่อนน้ำไปเลี ยงในกระชังหรือบ่อดินเพื่อให้มีขนำดตำมท่ีตลำด

ต้องกำร ส่วนใหญ่นิยมอนุบำลลูกปลำในกระชัง หรือบ่อดินเนื่องจำกลูกปลำมีกำรเจริญเติบโตเร็ว และ

แข็งแรง (พิเชต, 2545) 

 

2.11  สัณฐานวิทยา 

ปลำกะพงขำวมี โดยลักษณะท่ัวไปของปลำกะพงขำว มีลักษณะล้ำตัวค่อนข้ำงยำว และหนำ

แบนข้ำงเล็กน้อย บริเวณไหล่จะโค้งมน ส่วนตัวจะลำดชันและเว้ำ ส่วนของขำกรรไกรล่ำงยื่นยำวกว่ำ

ขำกรรไกรบนเล็กน้อย ปำกกว้ำง ขอบปำกบนเป็นแผนใหญ่ แยกเป็นแนวตอนต้น และตอนท้ำยอย่ำง

ชัดเจน บริเวณปำกจะยืดหดได้บ้ำง ช่องปำกเฉียงลงด้ำนล่ำงเล็กน้อย มีฟันเล็กละเอียดบนขำกรรไกร

บน และล่ำง และท่ีเพดำนปำก ตำมีขนำดกลำงไม่มีเยื่อท่ีเป็นไขมันหุ้มแผ่นปิดเหงือกมีขนำดใหญ่ มี

ขอบหลังเป็นหนำมแหลม 4 ซี่ และเรียงต่อกันด้วยซี่เล็กๆ จัดตำมแนวหลัง ด้ำนบนส่วนหัว และบน

แผ่นเหงือก มีเกล็ดขนำดต่ำงๆ กัน เกล็ดบริเวณล้ำตัวค่อนข้ำงใหญ่ ด้ำนหลังมีสีเทำเงินหรือเขียวปน

เทำ ส่วนท้องมีสีเงินแกมเหลือง บริเวณด้ำนข้ำงของล้ำตัวมีสีเงิน ครีบหลัง ครีบก้น ครีบหำง จะมีสี

เทำปนด้ำบำงๆ มีครีบหลัง 2 ตอนตอนแรกอยู่ตรงต้ำแหน่งของครีบท้อง มีก้ำนครีบแข็ง ท่ีแหลมคม

ขนำดใหญ่ 7-8 ก้ำน เช่ือมต่อกันด้วยเย่ือบ้ำงๆ ครีบหลังตอนท่ี 2 จะแยกจำกตอนแรกได้อย่ำงชัดเจน 

มีก้ำนครีบแข็ง 1 ก้ำน ก้ำนครีบอ่อนมีปลำยแตกแขนงมี 10-11 ก้ำน ครีบหูและครีบอกยำวไม่ถึงรูก้น 

ครีบก้นมีต้ำแหน่งใกล้เคียงกับครีบหลัง ตอนท่ี 2 ซึ่งประกอบด้วยก้ำนครีบแข็ง 3 ก้ำน ก้ำนครีบอ่อน 

7-8 ก้ำน ข้อหำงสั น ครีบหำงค่อนข้ำงกลมเส้นข้ำงล้ำตัวโค้งไปตำมแนวสันหลัง มีเกล็ดบนเส้นข้ำง

ล้ำตัว 52-61 (กรมประมง, 2559) 
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ภาพที่ 2.5 ลักษณะของปลำกะพงขำว 

ที่มา : กรมประมง (2559) 

 

2.12  การเลี ยงปลากะพงขาว 

กำรเตรียมบ่อส้ำหรับกำรเลี ยงปลำกะพงขำว  

หลังจำกท่ีได้บ่อแล้วให้ท้ำกำรเตรียมบ่อให้อยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมต่อกำรเลี ยงเสียก่อน 

ก่อนท่ีจะปล่อยปลำลงเลี ยง หำกเป็นบ่อเก่ำจะต้องท้ำกำรลอกเลน ท้ำควำมสะอำดบ่อ และท้ำกำร

ปรับแต่งบ่อเสียใหม่แล้วใส่ปูนขำวในอัตรำ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่ำนให้ท่ัวบ่อ เพื่อเป็นกำรช่วย

ปรับควำมเป็นกรดของดิน และฆ่ำเชื อโรค และพยำธิ ตำกบ่อทิ งไว้ให้แห้ง  

สูบน ้ำเข้ำบ่อจนกระท่ังระดับน ้ำในบ่อลึกประมำณ 1.5-1.8 เมตร แต่ในกำรสูบน ้ำเข้ำบ่อทุก

ครั งจะต้องกรองน ้ำด้วยตะแกรง หรืออวนสีฟ้ำเพื่อป้องกันศัตรูของปลำกะพงขำวซึ่งอำจจะติดมำกับ

น ้ำเข้ำไปในบ่อเลี ยงได้ (สมเจตน์, 2550) 

กำรเลี ยงปลำกะพงขำว 

พันธุ์ปลำ และอัตรำกำรปล่อยลูกพันธุ์ปลำกะพงขำวท่ีจะน้ำมำปล่อยลงเลี ยงในบ่อ                  

ควรมีขนำดควำมยำว 2-3 นิ ว และควรเป็นปลำท่ีฝึกให้กินอำหำรไม่มีชีวิตจ้ำพวกเนื อปลำหรืออำหำร

ผสมได้ดีแล้ว ส่วนอัตรำกำรปล่อยท่ีเหมำะสมคือ ปล่อยอัตรำ 2 ตัวต่อตำรำงเมตร หรือ 3200 ตัวต่อ

ไร่ แต่ถ้ำระบบน ้ำดีมีเครื่องปั๊มน ้ำและเครื่องเพิ่มออกซิเจนก็สำมำรถเพิ่มอัตรำกำรปล่อยเป็น 2.5 ตัว

ต่อตำรำงเมตร หรือ 4000 ตัวต่อไร่ (สมเจตน์, 2550) 
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นิคม และคณะ (2554) ได้ท้ำกำรทดลองเลี ยงปลำกะพงขำวในระบบน ้ำหมุนเวียน                          

ท่ีเหมือนกัน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ถังเลี ยงปลำ  3 ถังรวมน ้ ำซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ                     

ส่วนตกตะกอนกับส่วนกรองสำรแขวนลอย ถังกรองชีวภำพ ตัวก้ำจัดโปรตีน ถังพักน ้ำ และถังส้ำหรับ

เติมน ้ำ โดยใช้วัสดุธรรมชำติเป็นตัวกรองชีวภำพ เริ่มทดลองปล่อยปลำกะพงขำวขนำดควำมยำว           

และน ้ ำหนัก เฉล่ีย 3.7±0.2 นิ ว และ 10.7±1.9 กรัม  ตำมล้ำดับ ชุดกำรทดลองละ 750 ตัว                  

(เฉล่ีย 153 ตัวต่อตำรำงเมตร) เมื่อทดลองครบ 30 วัน พบว่ำ ระบบน ้ำหมุนเวียนชุดท่ี 1 ปลำมีควำม

ยำวและน ้ำหนักเฉล่ีย 4.9±0.4 นิ ว และ 25.3±6.3 กรัม ตำมล้ำดับ อัตรำรอดตำยร้อยละ 89.9                             

และอัตรำกำรแลกเนื อ 1.61 ส่วนระบบน ้ำหมุนเวียนชุดท่ี 2 มีควำมยำวเฉล่ีย 5.6±0.6 นิ ว น ้ำหนัก

เฉล่ีย 44.5±12.8 กรัม อัตรำกำรรอดตำยร้อยละ 96.3 และอัตรำกำรแลกเนื อ 0.94 ต้นทุนกำรเลี ยง

ส่วนใหญ่เป็นค่ำพันธุ์ปลำ คิดเป็นร้อยละ 58 ของต้นทุนทั งหมด ระบบน ้ำหมุนเวียนท่ีใช้ในกำรเลี ยง

ปลำกะพงขำวครั งนี มีจุดเด่นหลำยประกำรเช่น ระบบไม่ซับซ้อน กำรจัดกำรไม่ยุงยำก และใช้วัตถุจำก

ธรรมชำติเป็นตัวกรองชีวภำพเป็นต้น  

 

2.13  อาหารและการให้อาหารปลากะพงขาว 

 อำหำรปลำกะพงขำวในปัจจุบันที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 

 2.13.1  ปลำเป็ด เป็นลูกปลำขนำดเล็กท่ีจับได้จำกกำรท้ำประมงอวนรุน อวนลำก ฯลฯ ท่ี

นิยมใช้ในกลุ่มเกษตรกรรำยย่อย ข้อเสียคือมีกล่ินเหม็นเน่ำ ปลำไม่สด มีกำรสูญสียระหว่ำงกำรให้มำก             

แต่มีข้อดี คือรำคำถูก ก่อนน้ำให้ปลำกินต้องมีกำรคัดเลือกสัตว์น ้ำท่ีอันตรำยออก เช่น ปลำปักเป้ำ               

ปลำวัว ฯลฯ 

 2.13.2  ปลำสด นิยมใช้ปลำหลังเขียว ปลำข้ำงเหลือง ฯลฯ ปลำสดท่ีน้ำมำให้ควรมีรำคำถูก 

สด ไม่มีกล่ินเหม็นเน่ำ สับให้เป็นชิ นเล็กๆ ให้มีขนำดพอดีกับปำกปลำ ปลำตัวเล็กให้ชิ นเล็ก ปลำตัว

ใหญ่ให้ชิ นใหญ่ กำรให้อำหำรปลำเป็ดหรือปลำสด ควรมีกำรเสริมวิตำมินต่ำงๆ เนื่องจำกอำหำรสดจะ

ขำดวิตำมิน ถ้ำหำกปลำมีอำกำรป่วยควรผสมยำปฏิชีวนะลงไปในอำหำรได้เช่นกัน 

 2.13.3  อำหำรผสมมี 2 รูปแบบคือ 

           1)  อำหำรผสมสด หมำยถึงอำหำรท่ีได้จำกกำรน้ำอำหำรสด โดยเฉพำะปลำเป็ดมำ

ผสมกับวัตถุดิบอำหำรสัตว์ แล้วผลิตออกมำเป็นเม็ด อำหำรผสมสดจะมีลักษณะเป็นเม็ดจมน ้ำเปียก
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เนื่องจำกปลำเป็ดท่ีมีควำมชื นเป็นส่วนผสม หำกใช้ไม่หมดภำยใน 1 วัน ควรเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง เพื่อใช้

ในวันต่อไป 

          2)  อำหำรผสมอัดเม็ด เป็นอำหำรท่ีสำมำรถปรุงแต่งอำหำรให้มีคุณค่ำเท่ำท่ีต้องกำร 

น้ำเอำวัตถุดิบหลำยๆ ชนิดมำรวมกันเพื่อให้มีสำรอำหำรครบถ้วน เติมสีแต่กล่ินเพื่อดึงดูดให้ปลำกิน

อำหำร ผสมสำรเหนียวเพื่อให้คงอยู่ในน ้ำได้นำน 

                  3) อำหำรเม็ดลอยน ้ำ เป็นอำหำรเม็ดท่ีผลิตขึ นมำให้มีคุณสมบัติลอยน ้ำได้ดี ซึ่ง

อำหำรเม็ดลอยน ้ำมีควำมสะดวกในกำรให้อำหำร สำมำรถตวจสอบกำรกินอำหำรได้อย่ำงชัดเจน น ้ำ

ไม่เน่ำเสียง่ำย แต่มีรำคำค่อนข้ำงสูง และต้องฝึกให้ปลำกินอำหำรตั งแต่มีขนำดเล็ก (มำโนช, 2555) 

 พิเชต และคณะ (2551) ได้ท้ำกำรทดลองเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตและคุณภำพเนื อของ

ปลำกะพงขำว โดยแบ่งออกเป็น 2 กำรทดลอง คือ กำรทดลองท่ี 1 เป็นกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของ

ปลำกะพงขำวท่ีเลี ยงด้วยอำหำร 3 ชนิด ได้แก่ปลำสด อำหำรส้ำเร็จรูปจมน ้ำ และอำหำรส้ำเร็จรูป

ลอยน ้ำ ส่วนกำรทดลองท่ี 2 เป็นกำรศึกษำคุณภำพเนื อทำงกำยภำพและเคมีของเนื อปลำท่ีได้จำกกำร

ทดลองเลี ยงและเปรียบเทียบกับปลำธรรมชำติ เมื่อสิ นสุดกำรทดลองระยะเวลำ 6 เดือน พบว่ำปลำ

กะพงขำวท่ีเลี ยงด้วยอำหำรสดมีกำรเจริญเติบโตดีท่ีสุด และใกล้เคียงกับปลำกะพงขำวท่ีเลี ยงด้วย

อำหำรส้ำเร็จรูปชนิดจมน ้ำ และปลำท่ีเลี ยงด้วยอำหำร 2 ชนิด มีกำรเจริญเติบโตดีกว่ำปลำกะพงท่ี

เลี ยงด้วยอำหำรเม็ดส้ำเร็จรูปชนิดลอยน ้ำอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (P<0.01) ส้ำหรับผลผลิตของปลำ

กะพงขำวท่ีเลี ยงด้วยอำหำรส้ำเร็จรูปจมน ้ำ มีค่ำสูงกว่ำปลำท่ีเลี ยงด้วยอำหำรสดและอำหำรส้ำเร็จรูป

ลอยน ้ำอย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (P<0.01) ส่วนคุณค่ำทำงโภชนำกำรของเนื อปลำท่ีเลี ยงด้วยอำหำร

ชนิดต่ำงๆ พบว่ำ มีปริมำณ โปรตีน ไขมัน เถ้ำ คำร์โบไฮเดรทและควำมชื น ไม่ต่ำงกันทำงสถิติ 

(P>0.05) เนื อปลำท่ีเลี ยงด้วยอำหำรส้ำเร็จรูปจมน ้ำ มีปริมำณกรดไขมันจ้ำเป็น n-3 HUFA DHA และ 

EPA สูงกว่ำเนื อปลำท่ีเลี ยงด้วยอำหำรชนิดอื่นๆ อย่ำงมีนัยส้ำคัญทำงสถิติ (P<0.01) ส่วนคุณภำพทำง

ประสำทสัมผัส พบว่ำ กล่ิน รสชำติ เนื อสัมผัสและควำมแน่นของเนื อปลำกะพงขำวที่เลี ยงด้วยอำหำร

ส้ำเร็จรูปชนิดลอยน ้ำมีค่ำดีท่ีสุด รองลงมำคือเนื อปลำท่ีเลี ยงด้วยปลำสด เนื อปลำท่ีเลี ยงด้วยอำหำร

ส้ำเร็จรูปชนิดจมน ้ำ เนื อปลำธรรมชำติจำกแพปลำจังหวัดสมุทรสงครำม และเนื อปลำธรรมชำติจำก

แพจังหวัดสมุทรสำคร ตำมล้ำดับ 
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 อัมพร (2552) ได้ท้ำกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของปลำกะพงขำว ท่ีเลี ยงด้วยอำหำรต่ำง

ชนิดกัน คือ ปลำสด อำหำรเม็ดสูตรพังงำ อำหำรเม็ดปลำทะเล ผลปรำกฏว่ำ กำรใช้อำหำรปลำสดดี

ท่ีสุด รองลงมำคือ อำหำรเม็ดสูตรพังงำและล้ำดับสุดท้ำยคืออำหำรเม็ดปลำทะเล โดยให้ผลดังนี  มี

น ้ำหนักเฉล่ียเริ่มต้นคือ 50.47±0.63 50.55±0.56  และ 50.39±0.63 ตำมล้ำดับ น ้ำหนักเฉล่ีย

สุดท้ำยคือ 2227.56±1.23 223.58±2.99 และ 190.13±2.14 ตำมล้ำดับ อัตรำกำรเจริญเติบโต

จ้ำเพำะ คือ 2.69±0.03 2.66±0.04 และ 2.37±0.03 ตำมล้ำดับ อัตรำกำรแลกเนื อ 3.70±0.04 

1.38±0.04 และ 1.48±0.04 ตำมล้ำดับ โดยมีอัตรำกำรรอดตำยร้อยละ 100 ของทุกชุดกำรทดลอง 

  

2.15  สาหร่าย (algae) 

 เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีสำมำรถสร้ำงอำหำรได้ด้วยตัวเองจำกกกระกำรบวนกำรสังเครำะห์แสง

เช่นเดียวกับพืชท่ัวไป มีขนำดเล็กตั งแต่มองด้วยตำเปล่ำไม่เห็นจนกระท่ังถึงขนำดใหญ่และมีควำมยำว

หลำยร้อยเมตร เช่น สำหร่ำยทะเลหลำยชนิด สำหร่ำยมีรูปร่ำงหลำยแบบ อำจจะเป็นสำหร่ำยเซลล์

เดียวหลำยเซลล์มำร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียกว่ำโคโลนี เป็นสำยทั งแตกแขนงและไม่แตกแขนง เป็นทัลลัส

ท่ีคล้ำยมีรำก ล้ำต้น และใบคล้ำยพืชชั นสูง แต่ไม่มีระบบท่อล้ำเลียงเช่นพืชชั นสูง ทุกเซลล์ท้ำหน้ำท่ี

สังเครำะห์แสงเพื่อด้ำรงค์ชีวิตเหมือนๆ กัน (ยุวดี, 2558) 

 

2.16  การจัดจ้าแนกสาหร่าย 

 2.16.1  สำหร่ ำยสี เขี ยวแกมน ้ ำ เ งิ น  (blue-green algae) หรื อไซยำโนแบคทีเรี ย 

(cyanobacteria): Division Cyanaphyta สำหร่ำยกลุ่มนี มีก้ำเนิดมำก่อนสำหร่ำยกลุ่มอื่นๆ และมี

ควำมคล้ำยคลึงกับแบคทีเรีย โดยเป็นพวกท่ีมีนิวเครียสไม่มีเยื่อหุ้มหรือพวกโพรแคริโอด พบได้ท่ัวไป

ในท่ีท่ีมีควำมชื น ในน ้ำจืด น ้ำกร่อย และน ้ำเค็ม ทั งในน ้ำท่ีมีคุณภำพดีและไม่ดี พบอยู่ทั งในดินและ          

ผิวดิน หรือแม้แต่ในหิมะ หรือน ้ำพุร้อนเรำมักเรียกสำหร่ำยประเภทนี ว่ำ “ตะไคร่น ้ำ” พวกท่ีด้ำรงชีวิติ

แบบแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน ้ำจืดท่ัวไป บำงชนิดอำจเจริญและเพิ่มจ้ำนวนอย่ำงรวดเร็วในแหล่งน ้ำท่ี

มีสำรอำหำรสูงหรือมีสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมแล้วสร้ำงสำรพิษออกมำออกมำซี่งก่อให้เกิดอันตรำย

ต่อส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ำบริเวณนั น 
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 2.16.2  สำหร่ำยสีเขียว (green algae): Division Chlorophyta เป็นสำหร่ำยท่ีพบใน

แหล่งน ้ำท่ัวไป ทั งในน ้ำจืด น ้ำกร่อย น ้ำเค็ม มีรูปร่ำงหลำกหลำยตั งแต่เซลล์เด่ียว เซลล์เดียวเกำะกัน

เป็นกลุ่มเรียกโคโลนี เป็นสำย เป็นทัลลัส ส่วนใหญ่ด้ำรงชีวิตแบบแพลงตอนพืชแต่บำงชนิดเป็น

สำหร่ำยยึดเกำะโดยจะเกำะกับดิน หินใต้น ้ำ หรือพืชน ้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสำหร่ำยขนำดใหญ่ 

 2.16.3  สำหร่ำยไฟ (stoneworts): Division Charophyta มี ลักษณะคล้ำยพืชชั นสูง 

ทัลลัสขนำดใหญ่คล้ำยสำหร่ำยหำงกระรอก เจริญเติบโตโดยยึดเกำะกับพื นดินใต้น ้ำ บำงชนิดมี

แคลเซียมเป็นส่วนประกอบในทัลลัส ส่วนใหญ่เกือบทั งหดเป็นสำหร่ำยน ้ำจืด  

 2.16.4  สำหร่ำยยูกลีนอยด์ (euglenoids): Division Euglennophyta ด้ำรงชีวิตแบบ

แพลงก์ตอนพืชทั งหมด สำมำรถเจริญได้ในน ้ำท่ีมีสำรอินทรย์สูง หรือคุณภำพไม่ดีได้มำกกว่ำสำหร่ำย

ประเภทอื่นๆ จึงเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภำพน ้ำท่ีค่อนข้ำงสกปรกได้ชัดเจนทุกชนิดมีเฟคเจลลัมช่วยใน

กำรเครื่อนท่ีบ้ำงครั งจึงจัดอยู่ในพวกโพรโตซัว 

 2.16.5  สำหร่ำยสีน ้ำตำล เป็นสำหร่ำยท่ีมีทัลลัสขนำดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นสำหร่ำยทะเล 

โดยท่ัวไปจะยึดเกำะอยู่กับพื นนทรำยใต้ท้องทะเล หรืออำจหลุดลอยมำกับกระแสน ้ำ ในเขตอบอุ่น

เป็นสำหร่ำยเศรษฐกิจท่ีสำมำรถน้ำมำสกัดสำรอัลจิน หรืออัลจิเนตท่ีใช้ใน วงกำรอุตสำหกรรมท่ีส้ำคัญ

หลำยประเภท  

 2.16.6  สำหร่ำยคริสโซไฟต์ (hrysophytes): Division Chrysophta ส่วนใหญ่ด้ำรงชีวิต

แบบแพลงก์ตอนน ้ำจืดและน ้ำเค็ม สำหร่ำยในกลุ่มนี่มีอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งมีสมำชิกมำกท่ีสุดคือ                 

ไดอะตอม นักสำหร่ำยวิทยำปัจจุบันได้แยกออกเป็นดิวิชันใหม่ คือ Division Bacillariophyta           

มีลักษณะส้ำคัญคือ เซลล์ประกอบด้วยฝำหรือฟรัสตูล 2 ฝำประกบกัน ส่วนใหญ่เป็นซิลิกำมีลวดลำย

สวยงำม ซึ่งใช้ในกำรวินิจฉัยชนิดของไดอะตอม มีรงวัตถุสีน ้ำตำลมำกกว่ำคลอโรฟิลล์ จึงมองเห็นเซลล์

เป็นสีน ้ำตำล รูปร่ำงของสำหร่ำยประเภทนี มีรูปทรงแบบเรขำคณิตชัดเจน พบทั งในน ้ำจืดและน ้ำเค็ม 

และด้ำรงชีวิตทั งแบบเป็นแพลงก์ตอนพืชและสำหร่ำยท่ีเกำะอยู่กับส่ิงยึดเกำะใต้พื นท้องน ้ำ 

 2.16.7  สำหร่ำยไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellates) : Division Pyrrhophyta มีแฟล

เจลลัม 2 เส้นช่วยในกำรเคล่ือนท่ี เซลล์มักมีเยื อหุ้มเซลล์เป็นแผ่นธีกำคลุมอยู่ มองคล้ำยกระเบื อง

โมเสก ด้ำรงชีวิตแบบแพลงก์ตอนพืชทั งในน ้ำจืดและน ้ำเค็ม บำงครั งเจริญอย่ำงรวดเร็วในน ้ำทะเล ท้ำ

ให้ผิวหน้ำน ้ ำทะเลเป็นสีแดงหรือน ้ ำตำล เรียกปรำกฏกำรณ์นี ว่ำ ขี ปลำวำฬ หรือ เรดไทด์                    

(red tide) บำงชนิดสร้ำงสำรพิษท่ีมีผลต่อระบบประสำท 
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 2.16.8  สำหร่ำยคริปโตโมแนดส์ (cryptomonads) : Division Cryptphyta  เป็นกลุ่ม

สำหร่ำยท่ีมีชมำชิกน้อยท่ีสุด มีแฟลเจลลัม 2 เส้นใหญ่ท่ีมีขนำดไม่เท่ำกัน ด้ำรงชีวิตแบบแพลงก์ตอน

พืชทั งในน ้ำจืดและน ้ำเค็ม 

 2.16.9  สำหร่ำยสีแดง (red algae) : Division Rhodophyta มีทัลลัสคล้ำยพุ่มไม้ท่ีแตก

แขนงเป็นฝอย เจริญอยู่บนผิวดิน ทรำย หรือหิน พบในน ้ำจืดและน ้ำเค็ม แต่ส่วนใหญ่จะพบในน ้ำเค็ม 

แต่ส่วนใหญ่จะพบในน ้ำเค็มเป็นสำหร่ำยเศรษฐกิจท่ีส้ำคัญ โดยน้ำมำสกัดวุ้นซึ่งน้ำมำใช้เป็นอำหำร

และใช้ในด้ำนอุตสำหกรรมหลำยประเภท (ยุวดี, 2558) 

 

 2.17  ไมโครซิสทิส (Microcystis sp.) 

 ไมโครซิสทิส (ภำพท่ี 2.6) จัดอยู่ในประเภทสำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ำเงิน พบอยู่ในแหล่งน ้ำนิ่ง 

และแหล่งน ้ำไหลเอื่อยลองลอยเป็นอิสระ กลุ่มเซลล์มีลักษณะไม่แน่นอน อำจมีรูปร่ำงกึ่งทรงกลม 

ภำยในกลุ่มเซลล์ประกอบไปด้วยเซลล์จ้ำนวนมำกอัดรวมกันอยู่ภำยใต้เมือกหุ้ม กลุ่มเซลล์เพิ่มขึ นโดย

กำรแตกหักและกำรแบ่งเซลล์ มีลักษณะเป็นทรงกลมหรือทรงครึ่งวงกลมหลังจำกแบ่งเซลล์ มีก๊ำสแว

ซิเคิลในเซลล์ท่ีอยู่ในกลุ่มเซลล์ท่ีล่องลอยอยู่ในน ้ำ แต่จะมีน้อยลงหรือไม่ปรำกฏภำยในเซลล์ท่ีอยู่อยู่

ภำยในกลุ่มเซลล์ท่ีจมอยู่ใต้พื นท้องน ้ำ เป็นสำรหร่ำยท่ีพบสำรพิษท่ีเจิญรวดเร็วพบมำกท่ีสุด โด ย

สำรพิษท่ีพบช่ือว่ำ “ไมโครซิสติน” ท่ีเป็นสำรก่อมะเร็งตับ (ยุวดี, 2558) ซึ่ง ไมโครซิสทิสเป็นสำหร่ำย

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำสำรพิษท่ีมีแพร่หลำยมำกท่ีสุด มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วและสำมำรถพบ

ได้ท่ัวโลก (Black et al., 2011)  

 
 

ภาพที่ 2.6 ลักษณะของไมโครซิสทิส (Microcystis sp.) 
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 ศิรประภำ (2553) ได้ท้ำกำรทดลองศึกษำผลของผักบุ้งต่อกำรลดปริมำณสำรอำหำรและ

ควบคุมกำรเจริญเติบโตของเซลล์สำหร่ำย Microcystis sp. โดยท้ำกำรทดลองในระบบน ้ำนิ่งโดยใช้

ผักบุ้ ง  100 กรัม ต่อน ้ ำ  3.5 ลิตร เป็นระยะ เวลำ  14 วั น  สำมำรถปริ มำณเซลล์สำหร่ ำย            

Microcystis sp. ได้ร้อยละ 63.11 นอกจำกนี ยังพบสัตว์ขนำดเล็กบริเวณรำกผักบุ้งท่ีสำมำรถย่อย

เซ ล ล์ ส ำห ร่ ำ ย  Microcystis sp. ไ ด้ แ ก่   Actinophys sol, Cephalodella gibba, Colurella 

adraitica, Aspidisca, Ulonema sp., Campanella sp., Coleps elongates, Cyclidium 

glaucoma, Oxytricha fallax, Paramecium multimicronucleatum, Paramecium sp., 

Vorticella microstoma, Vorticalla nebulifera และ Aeolosoma hemprichi  รวมทั งหมด 12 

จีนัส 15  สปีชีส์ ดังนั นสัตว์ขนำดเล็กบริเวณรำกผักบุ้งสำมำรถควบคุมปริมำณกำรเจริญเติบโต

สำหร่ำย Microcystis sp. 

 สุพิศ และคณะ (2550) ได้ท้ำกำรศึกษำแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีเก็บเกี่ยวได้จำกบ่อเลี ยงปลำ

กะพงขำวน ้ำจืดและบ่อเลี ยงกุ้งน ้ำกร่อย ตลอดทุกฤดูกำล พบว่ำสำมำรถจ้ำแนกเป็น 8 กลุ่มคือ 

Rotifera, Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Decapoda, Amphipoda, Polychaete แ ล ะ 

Chordeta โดยกลุ่ม Copepoda พบทั งในบ่อเลี ยงปลำกะพงขำวและบ่อเลี ยงกุ้ง กลุ่ม Cladocera 

และ Ostracoda พบเฉพำะในบ่อเลี ยงปลำกะพงขำว จำกกำรวิเครำห์คุณค่ำทำงอำหำร พบว่ำ                         

แพลงก์ตอนสัตว์จำกบ่อเลี ยงปลำกะพงขำวและบ่อเลี ยงกุ้งมีปริมำณโปรตีนสูง เท่ำกับร้อยละ 

65.60±1.579 และ 58.43±7.561 ตำมล้ำดับ ไขมันมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมฤดูกำล โดยมีคุณ

ค่ำสูงสุดในฤดูหนำว เท่ำกับร้อยละ 13.11 และ 17.50 ตำมล้ำดับ แพลงตอนสัตว์จำกบ่อเลี ยงกุ้งมี

องค์ประกอบกรดไขมันจ้ำเป็นกลุ่ม n-3 HUFA ในปริมำณท่ีสูงกว่ำท่ีพบแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบจำกบ่อ

เลี ยงปลำกะพงขำว  

จงดี และคณะ (2558) ได้ท้ำกำรศึกษำแพลงก์ตอนท่ีพบในบ่อเลี ยงปลำสวำยท่ีเลี ยงด้วย

อำหำรเม็ด มีปริมำณเซลล์เฉล่ีย 1212.12x103  เซลล์ต่อลิตร มีองค์ประกอบสำหร่ำยสีเขียวมำกท่ีสุด

คือร้อยละ 35.63 โดยมี  Chlorella sp. และ Scenedesmus sp. เป็นชนิดเด่น เป็นสำหร่ำย              

สีเขียวแกมน ้ำเงินร้อยละ 26.51 โดยมี Anabaena sp., Pseudanabaena sp., Chroococcus 

sp.1-2 และ Merismopedia sp. เป็นชนิดเ ด่น พบสำหร่ำยยูกลีนอยด์ร้อยละ  15.45 โดยมี  

Trachelomonas sp. เป็นชนิ ด เ ด่น  และ ไดอะตอมร้ อยละ  22.42 โดยมี  Aulacoseira sp.                     

เป็นชนิดเด่น 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%BE%D4%C8%20%B7%CD%A7%C3%CD%B4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

3.1  อุปกรณ์การวิจัย 
 3.1.1  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

          1)  ถังไฟเบอร์ 

          2)  กะละมังฟักไข่ 

          3)  กะละมังอนุบาลไรน ้านางฟ้าไทย 

          4)  ไข่ไรน ้านางฟ้าไทย 

          5)  ผ้ากรองแพลงก์ตอน 

          6)  ปั๊มสูบน ้า 

          7)  สายยาง 

          8)  ตราช่ังละเอียดทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 

          9)  เวอร์เนีย  

          10)  ถุงกรองแพลงก์ตอน 

 3.1.2  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า   
          1)  ถุงกรองแพลงก์ตอน 

          2)  สไลด์ส่องแพลงก์ตอน หรือ Sedgewick Rafter Cell 

          3)  กล้องจุลทรรน์ 

          4)  เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความเป็นกรดเป็นด่าง และ ค่าการน้าไฟฟ้า 
          5)  เครื่องช่ังละเอียดแบบทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 

          6)  บีกเกอร์ (Beaker) 
          7)  กระบอกตวง (Cylinder) 
          8)  ขวดปรับปริมาตร (Volumetric Flask) 
          9)  ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer Flask) 
          10)  ปิเปตต์ (Graduated Pipette) 
             11)  ถ้วยกระเบื องเคลือบ (Crucible) 
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          12)  ตู้อบความร้อน (Hot air over) 
          13)  โถดูดความชื น 
          14)  ลูกยาง (Pipettes Bulb) 
          15)  เตาไฟฟ้า (Hot plate) 
          16)  เครื่องวัดความเข้มของแสง (spectrophotometer) 

 

3.3  การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ ้า

ท้าการทดลองในถังไฟเบอร์ขนาด 100 ลิตร ใช้ถังทดลองจ้านวน 9 ถัง โดยแบ่งชุดการทดลอง ดังนี  

  ชุดการทดลองท่ี 1 ความหนาแน่น 10 ตัวตัวลิตร  

  ชุดการทดลองท่ี 2 ความหนาแน่น 20 ตัวต่อลิตร  

  ชุดการทดลองท่ี 3 ความหนาแน่น 30 ตัวต่อลิตร  

 เติมน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงท่ีผ่านการกรองด้วยผ้ากรองแพลงก์ตอนแล้ว ลงในถัง                   

ไฟเบอร์ท่ีใช้ในการทดลองปริมาตร 30 ลิตร ท้าการช่ังน ้าหนัก (เครื่องช่ังทศนิยม 4 ต้าแหน่ง) และวัด

ความยาว (เวอร์เนียร์) ของไรน ้านางฟ้าก่อนท้าการทดลอง 

 

3.4  วิธีการทดลอง 

 3.4.1  การฟักไข่ไรน ้านางฟ้าไทยส้าหรับการทดลอง 

          1)  น้าไข่ไรน ้านางฟ้าไทย ปริมาณ 2 กรัม ใส่ในกะละมังส้าหรับฟักไข่  

          2)  เติมน ้าสะอาดท่ีปราศจากคลอรีนลงไปประมาณ 3-4 เซนติเมตร ปล่อยทิ งไว้

ประมาณ 24 ช่ัวโมง ไข่ไรน ้านางฟ้าไทยจะเริ่มฟักออกเป็นตัว และจะฟักออกเป็นตัวหมดภายใน               

48 ช่ัวโมง  

           3)  ท้าการดูดตัวอ่อนโดยใช้แผ่นพลาสติกปิดให้พอมีท่ีแสงเข้าเล็กน้อยเนื่องจาก                    

ไรน ้านางฟ้าวัยอ่อนชอบมาเล่นแสง  

           4)  ท้าการดูดโดยใช้สายยางดูดเอาตัวอ่อนของไรน ้านางฟ้าออกจากกะละมังท่ีฟัก ใส่

ในกะละมังส้าหรับอนุบาล 
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 3.4.2  การอนุบาลไรน ้านางฟ้าไทยโดยใช้น ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาว 

          1)  ท้าการผสมน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลาสวายเพื่อใช้ในการอนุบาลไรน ้านางฟ้าไทย 

          2)  ให้น ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลาสวาย โดยสายยางท่ีใช้ดูดน ้าจากบ่อต้องหุ้มด้วยผ้ากรอง

แพลงก์ตอนเพื่อป้องกัน ศัตรูของไรน ้านางฟ้า เช่นโรติเฟอร์ ไรแดง เป็นต้น 

          3)  การให้อาหาร โดยการดูสีน ้า เมื่อสีน ้าใสขึ นจึงท้าการให้น ้าทิ งจากบ่อปลาสวายอีก

รอบเพื่อให้ไรน ้านางฟ้ามีอาหารท่ีเพียงพอ อนุบาลจนครบ 5 วัน หรือจนกว่าจะสามารถนับ                

ใส่ถังได้ 

 3.4.3  การเลี ยงไรน ้านางฟ้าโดยใช้น ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาว 

          1)  นับไรน ้านางฟ้าไทยใส่ในถังไฟเบอร์ โดย ชุดการทดลองท่ี 1 ใส่ไรน ้านางฟ้าไทยถัง

ละ 300 ตัว จ้านวน 3 ถัง ชุดการทดลองท่ี 2 ใส่ไรน ้านางฟ้าไทยถังละ 600 ตัว จ้านวน 3 ถัง และ           

ชุดการทดลองท่ี 3 ใส่ไรน ้านางฟ้าไทยถังละ 900 จ้านวน 3 ถัง  

          2)  การให้อาหาร โดยให้น ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาว ให้ในเวลา 9.00 น. และ 

16.00 น. เป็นระยะเวลา 10 นาที กรองด้วยผ้ากรองแพลงก์ตอน ลงไปในทุกถังท่ีใช้ท้าการทดลอง             

น ้าจะล้นออกจากท่อท้าน ้าล้น  

          3)  ท้าการเลี ยงต่อเป็นระยะเวลา 10 วัน ท้าการช่ังน ้าหนัก (เครื่องช่ังทศนิยม 4 

ต้าแหน่ง) และวัดความยาว (เวอร์เนียร์) หลังท้าการทดลอง 

 

3.5  การวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

 3.5.1  เก็บตัวอย่างน ้าจากน ้าทิ งบ่อเลี ยงปลากะพงขาว โดยท้าการเก็บภายหลังจากการ

ทดลองเลี ยง 1 อาทิตย์ และท้าการเก็บในถังทดลองเลี ยงจ้านวนถังละ 1 ลิตร ในทุกถังท่ีท้าการทดลอง 

 3.5.2  ท้าการวิเคราะห์คุณภาพน ้า ดังนี  อุณหภูมิ (temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)          

ค่าการน้าไฟฟ้า (conductivity) ปริมาณสารแขวนลอยท่ีละลายในน ้า (total solid) คุณภาพน ้าท่ีใช้

เครื่องดูดกลืนคล่ืนแสงได้แก่  การวิเคราะห์ไนไตรท์ (nitrite) และ การวิเคราะห์แอมโมเนีย 

(ammonia) ตามวิธีการของ (สมชาย, 2552) 

 3.5.3  การศึกษาแพลงก์ตอนในน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพง ท้าการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน 

โดยการใช้ถุงกรองแพลงก์ตอน โดยใช้น ้าปริมาณ 3 ลิตร เทผ่านถุงกรอง จากนั นเก็บน ้าในขวดเก็บ

ตัวอย่างน ้า ท้าการแช่ด้วยฟอร์มาลีนร้อยละ 3-5 จากนั นน้าไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
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            3.5.3.1  วิธีการส่องหาชนิดและปริมาณแพลงตอน 

               1)  หยดน ้าตัวอย่างลงให้สไลด์ส่องแพลงก์ตอน (Sedgwick) 1 มิลลิลิตร  

               2)  ปรับกล้องจุลทรรศน์ให้อยู่ท่ีก้าลังขยาย 10X ขึ นไป 

               3)  นับจ้านวนแพลงก์ตอนท่ีปรากฏทั งหมดในตาราง  

                    4)  ค้านวณปริมาณแพลงก์ตอน  

                   วิธีการค้านวณ คือ 

                   จ้านวนเซลล์ต่อลิตร = จ้านวนแพลงก์ตอน 1 ml × ปริมาณน ้าตัวอย่าง (ml)  

        ปริมาณน ้าท่ีเทผ่านถุงกรอง (l) 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท้าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตในช่วงอายุ 15 วัน โดยท้าการช่ังน ้าหนักไรน ้านางฟ้าจ้านวน 

200 ตัว เพื่อท้าการช่ังน ้าหนักด้วยเครื่องช่ังทศนิยม 4 ต้าแหน่ง และวัดความยาวด้วยเวอร์เนีย             

บันทึกจ้านวนไรน ้านางฟ้าทุกวิธีการและทุกซ ้า น้าข้อมูลไปค้านวณหาค่าต่างๆ ดังนี          

 การเจริญเติบโตดูจากน ้าหนักและความยาว ค้านวณจากสูตร 

 น ้าหนัก (กรัมต่อตัว) = น ้าหนักไรน ้านางฟ้าไทยเมื่อสิ นสุดการเลี ยง – น ้าหนักเริ่มต้น 

 ความยาว (มิลลิเมตร) = ความยาวของไรน ้านางฟา้ไทยเมื่อสิ นสุดการเลี ยง – ความยาวเริ่มต้น 

 อัตราการรอดตาย (ร้อยละ) =  (จ้านวนไรน ้าเมื่อสิ นสุดการเลี ยง/จ้านวนไรน ้าเริ่มต้น)×100    

 ผลผลิต (กรัมต่อตัน) = (น ้าหนักสุดท้ายx1000)/ปริมาณน ้าท่ีใช้เลี ยง  

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของตัวแปรซึ่งได้แก่                 

อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายในแต่ละกลุ่มการทดลอง ในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกัน                       

และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียหาปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

4.1  ศึกษาคุณภาพน้้าในน้้าทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวเพื่อเลี้ยงไรน้้านางฟ้าไทย 

 ผลการศึกษาปัจจัยคุณภาพน้้าท่ีเล้ียงไรน้้านางฟ้าไทย เพื่อเป็นดัชนีบ่งช้ีความเหมาะสม

ส้าหรับการเล้ียงไรน้้านางฟ้าไทย โดยศึกษาระดับความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

ท้ังหมด ไนไตรท์-ไนโตรเจนท้ังหมดอยู่ท่ี ค่าการน้าไฟฟ้า และปริมาณสารแขวนลอย ของน้้าท้ิงจากบ่อ

เล้ียงปลากะพงขาว ผลการทดลองพบว่า มีความเป็นกรด-ด่างอยู่ ท่ี 6.58±0.02 ค่าการน้าไฟฟ้า 

238.66±4.04 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร อุณหภูมิ 26.26±0.05 องศาเซลเซียส ปริมาณสาร

แขวนลอยอยู่ 51.89±5.48 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนรวม และ ไนไตรท์    

อยู่ท่ี 0.461-0.595 และ 0.336-0.438 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางที่ 4.1  ระดับความเข้มข้นของปัจจัยคุณภาพน้้าของน้้าท้ิงบ่อเล้ียงปลากะพงขาวท่ีใช้เล้ียง                       

          ไรน้้านางฟ้าไทย 

ปัจจัยคุณภาพน้้า ความเข้มข้นของน้้าท้ิงบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

อุณหภูมิ (cº) 26.26±0.05 

ความเป็นกรด-ด่าง  6.58±0.02 

ค่าการน้าไฟฟ้า (µS/cm)  238.66±4.04 

สารแขวนลอย (mg/l) 51.89±5.48 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจนรวม (mg/l) 0.461-0.595 

ไนไตรท์ (mg/l) 0.336-0.438 
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 แพลงก์ตอนท่ีพบในบ่อเล้ียงปลากะพงขาวท่ีเล้ียงด้วยอาหารเม็ดต้ังแต่เดือนกันยายน 2559 

ถึงเดือนตุลาคม 2559 มีปริมาณเซลล์เฉล่ีย 162.41X103 เซลล์ต่อลิตร มีองค์ประกอบเป็นสาหร่าย         

สีเขียวแกมน้้าเงินมากท่ีสุดคือร้อยละ 51.70 (ตารางท่ี 4.2 ภาพท่ี 4.2 ) โดยมี Microcystis sp. 1-2 

(ภาพท่ี 4.2 i-j) เป็นชนิดเด่น  รองลงมาเป็นสาหร่ายสีเขียวร้อยละ 47.16 (ตารางท่ี 4.2 ภาพท่ี 4.3 ) 

โดย  Chlorella sp. (ภาพท่ี 4.3 i) และ Scenedesmus sp.1-8 (ภาพท่ี 4.3 a-h) เป็นชนิดเด่น                 

พบสาหร่ายยูกลีนนอยด์ร้อยละ 0.78 (ตารางท่ี 4.2 ภาพท่ี 4.4) โดยพบ 3 ชนิดคือ Phacus sp. 1-2 

(ภาพท่ี 4.4 c-d) Anisonema sp. 1-2 (ภาพท่ี4.4 a-b) และ trachelomonas sp. 1-2 (ภาพท่ี 4 

e-f) เป็นสาหร่ายคริสโซไฟต์ร้อยละ 0.02 (ตาราง ท่ี 4.2 ภาพท่ี 4.5) โดยพบชนิดเ ดียวคือ 

Isthmochloron sp. 1-2 (ภาพท่ี 4.5 a-b) และพบเป็นไดอะตอมร้อยละ 0.35 (ตารางท่ี 4.2 ภาพท่ี 

4.6) โดยพบ 3 ชนิดคือ Aulacosiera sp. 1-2 (ภาพท่ี 4.6 a-b) Craticula sp. 1-2 (ภาพท่ี 4.6 c-d)  

และ Cyclotella sp. 1-2 (ภาพท่ี 4.6 e-f)  

ตารางที่ 4.2  ชนิด และปริมาณแพลงก์ตอนในน้้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลากะพงขาว อาหารเม็ดต้ังแต่    

         เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2559 

ชนิดของแพลงก์ตอน ปริมาณ (X103 เซลล์ต่อลิตร) ร้อยละ 

สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน 83.96 51.70 
Microcystis sp. 66.60 41.01 
Anabaena sp. 0.06 0.04 
Aphanocapsa sp. 4.30 2.65 
Arthrospira sp. 0.01 0.00 
Aphanotehece sp. 0.39 0.24 
Coelomoron sp. 5.40 3.32 
Cyanosacina sp. 0.60 0.37 
cylindrospermopsis sp. 0.12 0.07 
Merismopedia sp. 6.46 3.98 
Pseudanabaena sp. 0.01 0.01 
Spirulina sp. 0.01 0.01 
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ตารางที่ 4.2  ชนิด และปริมาณแพลงก์ตอนในน้้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลากะพงขาว อาหารเม็ดต้ังแต่   

        เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2559 (ต่อ)    

ชนิดของแพลงก์ตอน ปริมาณ (X103 เซลล์ต่อลิตร) ร้อยละ 

สาหร่ายสีเขียว 76.59 47.16 
Chlorella sp. 34.36 21.15 
Scenedesmus sp. 17.99 11.08 
Chlamydomonas sp. 1.16 0.71 
Closteriopsis sp. 0.53 0.33 
Coelastrum sp. 3.72 2.29 
Cosmocladium sp. 1.42 0.88 
Crucigenia sp. 2.82 1.74 
Crucigeniella sp. 2.26 1.39 
Didymocystis sp. 3.06 1.88 
Elakatothrix sp. 0.27 0.17 
Golenkinia sp. 0.02 0.01 
Monoraphidium sp. 0.49 0.30 
Oocystis sp. 0.10 0.06 
Pandorina sp. 1.24 0.77 
Pediastrum sp. 5.41 3.33 
Staurastrum sp. 0.11 0.07 
Tetraedron sp. 1.62 1.00 
สาหร่ายยูกลีนนอยด์ 1.26 0.78 
Anisonema sp. 0.82 0.51 
Phacus sp. 0.36 0.22 
Trachelomonas sp. 0.09 0.05 
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ตารางที่ 4.2  ชนิด และปริมาณแพลงก์ตอนในน้้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลากะพงขาว อาหารเม็ดต้ังแต่    
           เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2559 (ต่อ) 
 
ชนิดของแพลงก์ตอน ปริมาณ (X103 เซลล์ต่อลิตร) 

 
ร้อยละ 

 
สาหร่ายคริสโซไฟต์ 0.04 0.02 
Isthmochloron sp. 0.04 0.02 
สาหร่ายไดอะตอม 0.56 0.35 
Aulacosiera sp. 0.11 0.07 
Craticula sp. 0.24 0.15 
Cyclotella sp. 0.21 0.13 
รวม 162.41 100.00 

 

 

 



30 
 

ภาพที่ 4.1  ส่วนประกอบของสาหร่ายแต่ละกลุ่มในน้้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

 

 

 

 

 

 

สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน 
51.70%

สาหร่ายสีเขียว 47.16%

ยูกลีนอยด์ 0.78%
คริสโซไฟต์ 0.02%

ไดอะตอม 0.35%

สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน สาหร่ายสีเขียว ยูกลีนอยด์ คริสโซไฟต์ ไดอะตอม
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  ภาพที่ 4.2  ชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงินในบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

        a = Anabaena sp.  b = Aphanocapsa sp. 

         c = Aphanotehece sp.  d = Arthrospira sp. 

        e-f = Coelomoron sp. 1-2 

 

 

          . 

                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c d 

e f 

a 
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 ภาพที่ 4.2 (ต่อ)  ชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงินในบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

              g = Cyanosacina sp. 1         h = Merismopedia sp.  

     i-j = Microcystis sp. 1-2  k-l = Pseudanabaena sp. 1-2 

 

 

 

 

 

h 

i j 

k l 

g 

k l 
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ภาพที่ 4.3   ชนิดของสาหร่ายสีเขียวในบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

       a-h = Scenedesmus sp. 1-8 

  

a b 

 

c d 

e f 

g h 
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ภาพที่ 4.3 (ต่อ)  ชนิดของสาหร่ายสีเขียวในบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

        i = Chlorella sp.    j = Closteriopsis sp. 

        k-l = Coelastrum sp. 1-2      m-n = Cosmocladium sp. 1-2  

      o = Crucigeniella sp.   p = Didymocystis sp.  

i j 

k l 

m n 

o p 
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ภาพที่ 4.3 (ต่อ)  ชนิดของสาหร่ายสีเขียวในบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

             q =  Crucigenia sp.    r = Golenkinia sp. 

             s = Monoraphidium sp.          t = Oocystis sp. 

             u = Pandorina sp.     v-x = Tetraedron sp. 1-3  

 

q 

 

 

 

s 

 

 

 

u 

 

 

 

w 

r 

 

 

 

t  

 

 

 

v  

 

 

 

x 
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 ภาพที่ 4.3 (ต่อ)  ชนิดของสาหร่ายสีเขียวในบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

               y-ab = Pediastrum sp. 1-4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y             z 

 

 

 

aa           ab 
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ภาพที่ 4.4  ชนิดของสาหร่ายกลุ่มยูกลีนอยด์ในบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

      a-b = Anisonema sp. 1-2  c-d = Phacus sp. 1-2 

      e-f  = Trachelomonas sp. 1-2 

         

ภาพที่ 4.5  ชนิดของสาหร่ายกลุ่มคริสโซไฟต์ในบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

      a-b = Isthmochloron sp. 1-2 

a           b  

 

 

 

c            d 

 

 

 

e                   f 

a      b 
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ภาพที่ 4.6  ชนิดของสาหร่ายกลุ่มไดอะตอมท่ีพบในบ่อเล้ียงปลากะพงขาว 

      a-b = Aulacosiera sp. 1-2     c-d = Craticula sp. 1-2                                   

      e-f  = Cyclotella sp.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

a              b  

 

 

 

c              d  

   

 

 

e              f 
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4.2  การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของไรน้้านางฟ้าไทยด้วยน้้าทิ้งจากบ่อเลี้ยง                        

ปลากะพงขาว 

 การเจริญเติบโตของไรน้้ านางฟ้าไทยพิจารณาจากน้้าหนัก  และความยาวพบว่ า                      

ไรน้้านางฟ้าไทยท่ีเล้ียงในถังทดลองด้วยน้้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลากะพงขาวเป็นระยะเวลา 10 วัน                

ให้อาหารโดยการสูบน้้าจากบ่อเล้ียงด้วยน้้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลากะพงขาว ท่ีระดับความหนาแน่น                     

10 ตัวต่อลิตร มีน้้าหนักเฉล่ียมากท่ีสุด 0.0172±0.0005 กรัมต่อตัว ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติท่ี

ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 กับระดับความหนาแน่นอื่น โดยไรน้้านางฟ้าไทยท่ีเล้ียงด้วยระดับความ

หนาแน่น 20 และ 30 ตัวต่อลิตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีความเช่ือมั่นร้อยละ 95 คือมีน้้าหนัก

เฉล่ีย 0.0150±0.0010 และ 0.0148±0.0013 กรัมต่อตัว ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4.3) เมื่อพิจารณาจาก

ความยาวพบว่าไรน้้านางฟ้าไทยท่ีเล้ียงด้วยระดับความหนาแน่น 10 20 และ 30 ตัวต่อลิตร มีความ

ยาวเฉล่ีย 10.83±0.29 10.66±0.28 และ 10.50±0.50 มิลลิเมตร ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4.3) เมื่อ

ทดสอบทางสถิติพบว่าทุกระดับความหนาแน่นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

มีอัตราการรอดเฉล่ียสูงสุดท่ีความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร คือ ร้อยละ 23.44±1.68 รองลงมาคือท่ี

ความหนาแน่น 20 ตัวต่อลิตร อยู่ท่ี ร้อยละ 18.39±1.25 และอัตราการรอดตายต้่าสุดอยู่ท่ีความ

หนาแน่น 30 ตัวต่อลิตร คือร้อยละ 13.11±1.31 ซึ่งทุกระดับความหนาแน่น มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (ตารางท่ี 4.3) 

4.3 ศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงไรน้้านางฟ้าไทยด้วยน้้าทิ้งจากบ่อปลากะพงขาว 

 การศึกษาความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการเล้ียงไรน้้านางฟ้าไทยด้วยน้้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลา

กะพงขาว โดยท้าการเล้ียงในถังทดลองขนาด 100 ลิตร บรรจุน้้า 30 ลิตร ศึกษาท่ีความหนาแน่นท่ี

แตกต่างกันท่ี 3 ระดับ คือ 10 ตัวต่อลิตร (300 ตัวต่อถัง) 20 ตัวต่อลิตร (600 ตัวต่อถัง) และ 30 ตัว

ต่อลิตร (900 ตัวต่อถัง) ท้าการทดลองความหนาแน่นละ 3 ซ้้า ให้อาหารโดยการสูบน้้าจากบ่อเล้ียง

ด้วยน้้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลากะพงขาว โดยให้ในเวลา 9.00 น. และ 16.00 น. ให้ถังละ 10 นาที  
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ความหนาแน่นท่ีเหมาะสมของการเล้ียงไรน้้านางฟ้าท่ีเล้ียงด้วยน้้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลากะพงขาว               

ซึ่งพิจารณาจากผลผลิตเฉล่ียพบว่า ผลผลิตเฉล่ียของน้้านางฟ้าไทยท่ีเล้ียงด้วยน้้าท้ิงจากบ่อเล้ียงปลา

กะพงขาวที่ระดับความหนาแน่น 10 20 และ 30 ตัวต่อลิตร มีผลผลิตเฉล่ียคือ 40.4±3.60 55.1±5.81 

และ 58.61±1.00 กรัมต่อตัน ตามล้าดับ (ตารางท่ี 4.3) โดยท่ีระดับความหนาแน่น 20 ตัวต่อลิตร          

ให้ผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติกับท่ีระดับความหนาแน่น 10 และ 30 ตัวต่อลิตร 

ตารางที่ 4.3  อัตราการรอดตาย น้้าหนัก ความยาว และผลผลิต ของไรน้้านางฟ้าไทยท่ีเล้ียงด้วย             

         น้้าท้ิงของบ่อเล้ียงปลากะพงขาว ท่ีระดับความหนาแน่น 10 20 และ 30 ตัวต่อลิตร  

ความ

หนาแน่น 

(ตัวต่อลิตร) 

                              ผลการทดลอง  

น้้าหนัก 

(กรัมต่อตัว) 

ความยาว 

(มิลลิเมตร) 

อัตราการรอดตาย 

(ร้อยละ) 

ผลผลิต 

(กรัมต่อตัน) 

10 0.0172±0.0005a 10.83±0.29a 23.44±1.68a 40.4±3.60b 

20 0.0150±0.0010b 10.66±0.28a 18.39±1.25b  55.1±5.81ab 

30 0.0148±0.0013b 10.50±0.50a 13.11±1.31c  58.61±1.00a 

หมายเหตุ  ค่าเฉล่ียของแต่ละส่วนท่ีมีอักษรต่างกันในแนวต้ัง แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ

      ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมันร้อยละ 95 
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บทท่ี 5 

อภิปรายและวิจารณ์ผล 

 

  รายงานการวิจัยเรื่อง อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไรน ้านางฟ้าไทยท่ี

เลี ยงด้วยน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงกะพงขาว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น ้าทิ งจากบ่อเลี ยง                         

ปลากะพงขาวเพื่อเลี ยงไรน ้านางฟ้าไทย โดยเลี ยงภายในภาชนะทดลอง ผลการทดลองพบว่า                 

น ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาวไม่สามารถเลี ยงไรน ้านางฟ้าไทยได้ เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโต

อัตราการรอดตาย และผลผลิตเฉล่ียต้่าท้าให้ไม่เหมาะสมต่อการน้ามาเลี ยงไรน ้านางฟ้าไทย โดยมี

อัตราการเจริญเติบโตสูงสุดท่ีพิจารณาจากน ้าหนัก และความยาว คือระดับความหนาแน่น                    

10 ตัวต่อลิตร มีน ้ าหนัก เฉ ล่ีย  0.0172 กรัมต่อตัว  และมีความยาวเฉล่ีย 10.85 มิลลิ เมตร                      

ส่วนอัตราการรอดตายเฉล่ียสูงสุดคือท่ีระดับความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตรคือร้อยละ 23.44                   

ทั งนี เพราะท่ีระดับความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายสูงสุด

ก็เนื่องจากท่ีระดับความหนาแน่นท่ี 10 ตัวต่อลิตร มีความหนาแน่นน้อยจึงท้าให้มีอาหารเพียงพอต่อ

ความต้องการของไรน ้านางฟ้า ไทย เมื่อพิจารณาจากผลผลิตเฉล่ีย ท่ีระดับความหนาแน่น                         

10 ตัวต่อลิตร มีผลผลิตเฉล่ียต้่าท่ีสุด คือ 40.4±3.60 กรัมต่อตัน และมีผลผลิตเฉล่ียสูงสุดคือท่ีระดับ           

ความหนาแน่น 30 ตัวต่อลิตร ซึ่งมีผลผลิตเฉล่ียท่ี 58.61±1.00 กรัมต่อตัน เมื่อเปรียบเทียบกับไรน ้า

นางฟ้าไทยท่ีเลี ยงด้วยน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลาสวายท่ีได้ท้าการทดลอง โดย จงดี และคณะ (2558) 

ปรากฏว่าน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลาสวายสามารถเลี ยงไรน ้านางฟ้าได้ ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตและมี

อัตราการรอดสูง โดยท่ีระดับความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร มีน ้าหนักเฉล่ียคือ 0.18±0.02 กรัมต่อตัว 

มีความยาวเฉล่ียคือ 27.86±0.27 มิลลิเมตร อัตราการรอดตายเฉล่ียคือร้อยละ 55.00±13.19 และ             

มีผลผลิตเฉล่ียคือ 962.80±160.06 กรัมต่อตัน ดังนั นผลผลิตของไรน ้านางฟ้าท่ีเลี ยงด้วยน ้าทิ งจากบ่อ

เลี ยงปลากะพงขาวทั ง 3 ระดับความหนาแน่นจึงไม่เหมาะสมท่ีจะเลี ยง ทั งนี เนื่องจากน ้าทิ งจากบ่อ

เลี ยงปลาสวายมีแพลงก์ตอน และสารอินทรีย์ ท่ีไรน ้านางฟ้าไทยสามารถใช้ เป็นอาหารของ                   

ไรน ้านางฟ้าไทยได้และไรน ้านางฟ้าไทย (จงดี และคณะ, 2558) ซึ่งต่างจากไรน ้านางฟ้าไทยท่ีเลี ยง

ด้วยน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาวท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายต้่าท้าให้             

ไม่เหมาะสมในการเลี ยงไรน ้านางฟ้าไทย  
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 จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาว พบว่า มีปริมาณแอมโมเนีย-

ไนโตรเจนรวมอยู่ท่ี 0.461-0.595 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์อยู่ท่ี 0.336-0.438 มิลลิกรัมต่อลิตร และ

มีค่าสารแขวนลอยในน ้าทั งหมด 51.89±5.48 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ ท่ี 

6.58±0.02 เป็นค่าท่ีใกล้เคียงกับค่าความเป็นกรด-ด่าง ท่ีไม่เหมาะสมต่อการเลี ยงไรน ้านางฟ้าไทย 

โดยจากการศึกษาของจงดี และคณะ (2558) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีท้าให้               

ไรน ้านางฟ้าตายร้อยละ 50 ท่ี 48 ช่ัวโมง อยู่ท่ีระดับความเป็นกรด-ด่าง 6.36±0.09 และ 8.86±0.33              

ซึ่งเป็นระดับท่ีไม่เหมาะสมต่อการเลี ยงส่ิงมีชีวิตในน ้า เนื่องจากในน ้าท่ีมีความเป็นกรด-ด่างต้่าจะมี

ปริมาณไฮโดรเจนไอออน (H+) มาก และถ้าในน ้าท่ีมีความเป็นกรด-ด่าง สูงจะมีปริมาณไฮดรอกไซด์

ไอออน (HO-) มีปริมาณมากท้าให้ไรน ้านางฟ้าไทยต้องปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายซึ่งถ้ามี

ประมาณสูงเกินจนไรน ้านางฟ้าไม่สามารถปรับตัวได้จะท้าให้ไรน ้านางฟ้าตาย และมีการตายเพิ่มขึ น

เมื่อความเป็นกรด-ด่างต้่าหรือสูงขึ น ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ       

ไรน ้านางฟ้าไทยอยู่ท่ี 7-9 (สุทธนา และละออศรี, 2554) ด้วยเหตุนี จึงท้าให้ไรน ้านางฟ้าเริ่มมีการ

ทยอยตาย ประกอบกับแพลงก์ตอนท่ีพบในบ่อเลี ยงปลากะพงขาวท่ีพบปริมาณแพลงก์ตอนทั งหมด           

มีเพียง 162.41X103 เซลล์ต่อลิตร ซึ่งมีองค์ประกอบของแพลงก์ตอนเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน

มากท่ีสุดถึงร้อยละ 51.70 โดยมี Microcystis sp 1-2 (ภาพท่ี 4.2 i-j) เป็นแพลงก์ตอนชนิดเด่น               

พบถึงร้อยละ 41.01 ซึ่งมีปริมาณมากกว่าแพลงก์ตอนชนิดอื่น ไรน ้านางฟ้าไทยน่าจะไม่สามารถ           

กรองกิน Microcystis sp. เข้าไปได้เนื่องจากมีลักษณะเซลล์ท่ีอยู่รวมกลุ่มกันเป็นโคโลนีขนาดใหญ่

และมีเมือกปกคลุมท้าให้ยากต่อการกรองกิน นอกจากนั น Microcystis sp. ไปขัดขวางการกรองกิน          

แพลงก์ตอนชนิดอื่น เพราะเป็นโคโลนีขนาดใหญ่ท้าให้เมื่อไรน ้านางฟ้าไทยโบกพัดขาว่ายน ้าจึงพัดเอา

แพลงก์ตอนชนิดนี เข้าไปท้าให้ไรน ้านางฟ้าไทยไม่สามารถกรองกินแพลงก์ตอนท่ีจ้าเป็นได้อย่างเต็มท่ี

ด้วยเหตุนี จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีท้าให้ไรน ้านางฟ้าไม่มีการเจริญเติบโตและทยอยตาย นอกจากนี ยัง 

Microcystis sp. ยังเป็นแพลงก์ตอนท่ีมีสารพิษท่ีช่ือว่า “ไมโครซิสติน” ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในตับ 

และบ่งบอกว่าน ้าค่อนข้างไม่ดีแต่มีสารอาหารสูง (ยุวดี, 2556) ดังนั นแม้มีปริมาณแพลงก์ตอนท่ี             

ไรน ้ านางฟ้าสามารถใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้คือ สาหร่ายสีเขียว พบร้อยละ  47.16 โดยมี                  

Chlorella sp. (ภาพท่ี 4.3 i) และ Scenedesmus sp. 1-8 (ภาพท่ี 4.3 a-h) เป็นแพลงก์ตอนชนิด

เด่นพบร้อยละ 21.15 และ 11.18 ตามล้าดับ แต่ไรน ้านางฟ้าไทยไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้          

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณกับน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลาสวาย ท่ีพบปริมาณ แพลงก์ตอนทั งหมด 
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1212.12X103 เซลล์ต่อลิตร มีสาหร่ายสีเขียวมากท่ีสุด คือ พบร้อยละ 35.63  โดยมี Chlorella sp. 

และ Scenedesmus sp. เป็นชนิดเด่น คือมีร้อยละ 10.53 และ 6.55 ตามล้าดับ และแพลงก์ตอน

ชนิดเด่นยังเป็นแพลงก์ตอนท่ีไรน ้านางฟ้าไทยสามารถกรองกินได้ (จงดี, 2558) ต่างจากน ้าทิ งจาก         

บ่อเลี ยงปลากะพงขาวท่ีมีปริมาณแพลงก์ตอนทั งหมดเพียง 162.41X103 เซลล์ต่อลิตร พบสาหร่าย          

สีเขียวแกมน ้าเงินมากท่ีสุด มีแพลงก์ตอนชนิดเด่นคือ Microcystis sp. ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนท่ีไรน ้า

นางฟ้าไทยไม่สามารถกรองกินได้ ทั งนี ท่ีปริมาณสาหร่ายของน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาวพบ

องค์ประกอบของแพลงก์ตอนน้อยก็เนื่องจากในน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาวมีแพลงก์ตอนสัตว์

เป็นจ้านวนมากมีการขยายพันธุ์และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีพบเช่น   

โคพีพอด และไรน ้า เป็นต้น จึงท้าให้ปริมาณแพลงก์ตอนท่ีไรน ้านางฟ้าไทยจะได้รับลดน้อยลง และใน

ระหว่างการทดลองมีโคพีพอดปะปนอยู่ในน ้าทิ งท่ีผ่านการกรองแล้ว จึงทราบว่าไข่โคพีพอด สามารถ

หลุดรอดผ่านผ้ากรองแพลงก์ตอนได้เนื่องจากไข่ของ โคพีพอดมีขนาดเล็กเท่าแพลงก์ตอนพืชท่ีเป็น

อาหารของไรน ้านางฟ้าไทยจึงท้าให้ยากต่อการควบคุมไม่ให้โคพีพอดปะปนไปกับน ้าทิ งท่ีใช้เลี ยง 

นอกจากนี โคพีพอดยังสามารถเกาะบริเวณขาว่ายน ้าของไรน ้านางฟ้าท้าให้ไรน ้านางฟ้าแลกเปล่ียน

ออกซิเจนไม่สะดวก (นุกูล, 2548)  
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บทท่ี 6 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

6.1  สรุปผลการวิจัย 

 6.1.1. คุณภาพน ้าทิ งของบ่อเลี ยงปลากะพงขาว มีองค์ประกอบของแพลงก์ตอนชนิดเด่นคือ   

ไมโคซิสติส ท่ีไรน ้านางฟ้าไทยไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั นยังขัดขวางการกรองกิน

อาหารของไรน ้านางฟ้าไทย นอกจากนั นยังมีค่าความเป็นกรด-ด่างต้่า เกินไปจะท้าให้ไรน ้านางฟ้าไทย

ไม่สามารถรักษาความสมดุลในร่างกายได้ และท้าให้ตายในท่ีสุด 

 6.1.2.  จากผลการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลผลิตเฉล่ีย              

ของไรน ้านางฟ้าไทยท่ีเลี ยงด้วยน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาว พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดท่ี

พิจารณาจากน ้าหนัก และความยาว คือระดับความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร มีน ้าหนักเฉล่ีย 0.0172 

กรัมต่อตัว และมีความยาวเฉล่ีย 10.85 มิลลิเมตร ส่วนอัตราการรอดตายเฉล่ียสูงสุดคือท่ีระดับความ

หนาแน่น 10 ตัวต่อลิตรคือร้อยละ 23.44 ซึ่งมีความแปรผกผันกับผลผลิตเฉล่ีย ท่ีระดับความหนาแน่น 

10 ตัวต่อลิตร มีผลผลิตเฉล่ียต้่าท่ีสุด คือ 40.4±3.60 กรัมต่อตัน และมีผลผลิตเฉล่ียสูงสุดคือท่ีระดับ

ความหนาแน่น 30 ตัวต่อลิตร ซึ่งมีผลผลิตเฉล่ียท่ี 58.61±1.00 กรัมต่อตัน  

 6.1.3.  น ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาวไม่เหมาะสมต่อการน้าไปเลี ยงไรน ้านางฟ้าไทย 

เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายท่ีต้่า ท้าไห้ได้ผลผลิตท่ีต้่าจึงไม่คุ้มค่าต่อการ

น้ามาใช้ผลิตเชิงพาณิชย์ 
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6.2  ข้อเสนอแนะ 

 6.1.1.  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลงก์ตอนสัตว์ในน ้าทิ งบ่อเลี ยงปลากะพงขาวเนื่องจากมี

แพลงก์ตอนสัตว์หลายชนิดท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตดีเมื่อเลี ยงด้วยน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาว 

เช่น โคพีพอด ไรน ้า เป็นต้น 

 6.1.2.  ศึกษาการเลี ยงไรน ้านางฟ้าไทยด้วยน ้าทิ งจากบ่อปลาชนิดอื่น เพราะไรน ้านางฟ้า

ไทยสามารถกรองกินสารอินทรีย์วัตถุ และของเสียท่ีสัตว์น ้าถ่ายออกมาได้ ท้าให้ปริมาณมลภาวะน ้าทิ ง

ท่ีถูกปล่อยกลับสู่ธรรมชาติลดน้อยลง 

 6.1.3.  ศึกษาชนิดของสาหร่ายท่ีมีอยู่ในน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลา เนื่องจากสาหร่ายมีส่วน

ส้าคัญในการด้ารงชีวิตของไรน ้านางฟ้าไทยและเป็นอาหารหลักของไรน ้านางฟ้าไทย หากศึกษาได้

อย่างเป็นรูปธรรมจะมีประโยชน์ต่อการเลี ยงไรน ้านางฟ้าไทยด้วยน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลา 
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การวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า   
 1.  ถุงกรองแพลงก์ตอน 
 2.  เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความเป็นกรดเป็นด่าง และ ค่าการน้าไฟฟ้า 
 3.  เครื่องช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 
 4.  บีกเกอร์ (Beaker) 
 5.  กระบอกตวง (Cylinder) 
 6.  ขวดปรับปริมาตร (Volumetric Flask) 
 7.  ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer Flask) 
 8.  ปิเปตต์ (Graduated Pipette) 
 9.  ถ้วยกระเบ่ืองเครือบ (Crucible) 
 10.  ตู้อบความร้อน (Hot air over) 
 11.  โถดูดความชื น 
 12.  ลูกยาง (Pipettes Bulb) 
 13.  เตาไฟฟ้า (Hot plate) 
 14.  เครื่อง spectrophotometer 
 
สารเคมีท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
 1.  ฟอร์มาลีน 
 2.  Ammonium chloride (NH4Cl) 
 3.  buffer solution 
 4.  EDTA  (disodium dehydrate) 
 5.  Hydrochloric (HCl) 
 6.  NNED 
 7.  sodium tetraborate 
 8.  sodium nitrite (NaNO2) 
 9.  sulphannilamide 
 10.  ammonium chloride (NH4Cl) 
 11.  ammonium free water 
 12.  ethyl alcohol (C2H5OH) 
 13.  phenol 
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 14.  sodium citrate 
 15.  sodium hydroxide (NaOH) 
 16.  sodium hypochlorite 
 17.  sodium nitroprusside 
 
การวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
1.  การวิเคราะห์ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และค่าการน้าไฟฟ้า โดยใช้เครื่องวัด 
2.  การวิเคราะห์ ปริมาณสารแขวนลอยท่ีละลายในน ้า  
 2.1  อบถ้วย Crucible ในเตาอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
 2.2  น้าถ้วย Crucible ไปท้าให้เย็นในโถดูดความชื น 
 2.3  ช่ังน ้าหนักถ้วย Crucible และบันทึกของมูล 
 2.4  ตวงน ้าปริมาณ 3 มิลลิลิตร ใส่ลงในถ้วย Crucible แล้วท้าการต้มท่ี เตาไฟฟ้า  
 2.5  น้า Crucible ไปอบให้แห้งในเตาอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 
 2.6  น้าถ้วย Crucible ไปท้าให้เย็นในโถดูดความชื น 
 2.7  ช่ังน ้าหนักสารแขวนลอยและถ้วย Crucible ช่ังน ้าหนักและบันทึกข้อมูล  
 2.8  ค้านวณปริมาณสารแขวนลอยในน ้าทั งหมด  
 
การค้านวณปริมาณสารแขวนลอยทั งหมดในน ้า (mg/l)  
          [น ้าหนักสารแขวนลอยทั งหมด + Crucible] (mg) - น ้าหนัก Crucible (mg) x 1000 
 
                                             ปริมาณตัวอย่างน ้า  (ml) 
 
3.  การวิเคราะห์ ไนไตรท์-ไนโตเจน 
 3.1  การเตรียมสารละลาย 
        3.1.1.  buffer solution 
        ช่ัง ammonium chloride (NH4Cl) 100 กรัม sodium tetraborate 20 กรัม 
และ EDTA 1 กรัม ลายในน ้ากล่ัน ปรับปริมาตรให้ได้ 1,000 มิลลิลิตร 
        3.1.2.  sulphannilamide 
        ตวงกรด Hydrochloric (HCl) เข้มข้น 100 มิลลิลิตร ค่อยๆ เทลงในน ้ากล่ัน 
300 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ช่ัง sulphannilamide 5 กรัม น้ามาละลายในสารละลายกรด
Hydrochloric ท่ีเตรียมไว้แล้วปรับปริมาตรให้ได้ 500 มิลลิลิตร 
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       3.1.3.  NNED  
                 ช่ัง NNED 0.5 กรัม ละลายในน ้ากล่ัน ปรับปริมาตรให้ได้ 500 มิลลิลิตร 
สารละลายจะไม่มีสีเก็บสารละลายไว้ในขวดสีน ้าตาล ถ้าสารละลายเปล่ียนสีเป็นสีชมพูหรือสีน ้าตาล
เข้ม ต้องเตรียมสารละลายใหม่ 
        3.1.4.  standard nitrite-nitrogen  
                  อบ sodium nitrite (NaNO2) 0.4926 กรัม ละลายในน ้ากล่ัน ปรับปริมาตร
ให้ได้ 1,000 มิลลิลิตร จะได้สารละลาย sodium nitrite มีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/ลิตร 
 3.2.  วิธีการวิเคราะห์ไนไตรท์-ไนโตเจน 
        3.2.1.  ตวงตัวอย่างน ้า 50 มิลลิลิตร 
        3.2.2.  เติม buffer solution 5 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน 
        3.2.3.  เติม Sulphannilamide solution 1 มิลลิลิตร เขย่าผสมให้เข้ากัน ตั งทิ งไว้
ประมาณ 2 นาที 
        3.2.4.  เติม NNED solution 1 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน สารละลายจะกลายเป็นสี
บานเย็นหรือสีชมพู ตั งทิ งไว้ประมาณ 10 นาที – 2 ช่ัวโมง  
        3.2.5.  วัดค่า absobance ด้วยเครื่อง spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 543   
นาโนเมตร 
4.  การวิเคราะห์ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
 4.1.  การเตรียมสารละลาย 
        4.1.1. น ้ากล่ันบริสุทธิ์ที่ไม่มีแอมโมเนีย 
                 กรองน ้ากล่ันผ่านเครื่องกรองน ้าท่ีมีการสังเคราะห์  
        4.1.2.  hypochlorite stock 
                 ใช้ sodium hypochlorite หรือใช้น ้ายาฟอกสีซึ่งจะมีคลอรีนประมาณ 5% 
เก็บสารละลาย hypochlorite stock ไว้ในภาชนะทึบแสงและปิดฝาให้แน่น 
                 4.1.3.  alkaline stock solution 
                 ช่ั ง  sodium citrate 100 ก รั ม  กั บ  sodium hydroxide (NaOH) 5 ก รั ม 
ละลายในน ้ากล่ัน ปรับปริมาตรให้ได้ 500 มิลลิลิตร 
        4.1.4.  oxidizing reagent  
                  ใช้ alkaline stock solution ผสมกับ hypochlorite stock ด้วยอัตรา 4  
ส่วนต่อ 1 ส่วน เตรียมสารละลาย oxidizing reagent ใหม่ทุกครั งท่ีท้าการวิเคราะห์ 
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       4.1.5.  sodium nitroprusside reagent 
                 ช่ัง sodium nitroprusside 1 กรัม ละลายในน ้ากล่ัน ปรับปริมาตรให้ได้ 200 
มิลลิลิตร 
        4.1.6. phenol reagent 
                 ช่ัง Phenol 100 กรัม ละลายใน ethyl alcohol (C2H5OH) 95% ปรับปริมาตร
ให้ได้ 1,000 มิลลิลิตร 
 4.2.  วิธีการวิเคราะห์ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
         4.2.1  ตวงตัวอย่างน ้า 50 มิลลิลิตร  
         4.2.2.  เติม phenol reagent 2 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน 
         4.2.3.  เติม sodium nitroprusside reagent 2 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน 
         4.2.4.  เติม oxidizing reagent 5 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน 
         4.2.5.  ตั งทิ งไว้นาน 1 ช่ัวโมง แต่ไม่ควรเกิน 24 ช่ัวโมง สารละลายสีน ้าเงิน 
         4.2.6.  วัดค่า absobance ด้วยเครื่อง spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 630 
นาโนเมตร (สมชาย, 2552) 
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ภาคผนวกที่ 1  ไข่ไรน ้านางฟ้าในถุงซิป (ซ้าย) และการแช่ไข่ไรน ้านางฟ้าในภาชนะ (ขวา) 
      

                            
 
ภาคผนวกที่ 2  ไข่ไรน ้านางฟ้าตากแห้ง (ซ้าย) และไรน ้านางฟ้าอายุ 3 วัน (ขวา) 
 

           
 

ภาคผนวกที่ 3  ไรน ้านางฟ้าอายุ 5 วัน (ซ้าย) และการวัดความยาวล้าตัวของไรน ้านางฟ้าอายุ 5 วัน 
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ภาคผนวกที่ 4  การให้อาหารไรน ้านางฟ้าไทย 

              

ภาคผนวกที่ 5  ไรน ้านางฟ้าไทยอาย 7 วัน (ซ้าย)  และไรน ้านางฟ้าไทยอายุ 9 วัน (ขวา) 

                

ภาคผนวกที่ 6  ไรน ้านางฟ้าไทยอายุ 12 วัน (ซ้าย) และไรน ้านางฟ้าไทยอายุ 14 วัน (ขวา) 
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ภาคผนวกที่ 7  ทยอยตายของไรน ้านางฟ้าไทย (ซ้าย) และไรน ้านางฟ้าไทยอายุ 15 วัน (ขวา) 

                  

ภาคผนวกที่ 8  การวิเคราะห์แอมโมเนีย (ซ้าย) และการวิเคราะห์ไนไตรท (ขวา) 

   

ภาคผนวกที่ 9  บ่อเลี ยงปลากะพงขาว 
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ภาคผนวกที่ 10 ถุงกรองแพลงก์ตอน (ซ้าย) และ ตัวอย่างแพลงก์ตอน และอุปกรณ์ส้าหรับส่องหา

           ชนิดแพลงก์ตอน (ขวา) 

          

ภาคผนวกที่ 11  แพลงก์ตอนท่ีพบในน ้าทิ งจากบ่อเลี ยงปลากะพงขาว (ซ้าย) และลักษณะของ     

  Microcystis sp. ท่ีมีโคโลนีขนาดใหญ่ (ขวา)       
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ภาคผนวกที่ 12  ลักษณะของเศษซากแพลงก์ตอน (ขี แดด) ท่ีพบในบ่อเลี ยงปลากะพงขาว (ซ้าย) 

   และลักษณะไข่ของโคพีพอดท่ีมีขนาดเท่าแพลงก์ตอนพืช (ขวา) 

   

ภาคผนวกที่ 13  ลักษณะของโคพีพอด (ซ้าย) และลักษณะของไรน ้า (ขวา) 


