
ไรน้ํานางฟ้า (Fairy shrimps) 

ไรน้ํานางฟ้า เป็นสัตว์น้ําจืดชนิดหนึ่งคล้ายกุ้ง คนพ้ืนบ้านเรียก แมงอ่อนช้อย แมงแงว แมงหางแดง 

และแมงน้ําฝน จัดอยู่ใน ไฟลัมอาร์โทรโปดา ไฟลัมย่อยครัสเตเซีย คลาสแบรงคิโอโปดา อันดับอะนอสตราคา 

แต่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม จัดอยู่ประเภท สัตว์โบราณ เนื่องจากมีขาว่ายน้ําจํานวน11 คู่ และมีพฤติกรรมว่ายน้ํา

แบบหงายท้องโดยใช้ขาช่วยกรรเชียง นําโบกพัดอาหารเข้าปาก ตวัผู้มีขนาดใหญ่ กว่าตัวเมียเล็กน้อย ลําตัวยาว

โดยเฉลี่ย 2 เซนติเมตร ส่วนหางแยกเป็นสําหรับสองแฉกมีสีแดงส้ม บริเวณหัวมีตาขนาดใหญ่ มีก้านตายาว 1 คู่ 

มีหนวด 2 คู่ หนวดคู่ท่ี 2 ของตัวผู้เปลี่ยนแปลงไปใช้สําหรับการจัดตัวเมีย เวลาผสมพันธุ์และใช้เพ่ือการจําแนก

ชนิด ตัวเมียมีถึงไข่ 1 ถุง อยู่บริเวณกลางลําตัวด้านท้อง ไข่ท่ีตัวเมียสร้างข้ึนจะพัฒนาให้มีเปลือกหนา เป็นการ

ปรับตัวเพ่ือท่ีจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําชั่วคราว เช่น คลองข้างถนน นาข้าว และปลักควายท่ีมีน้ําขังเฉพาะหน้าฝน

เท่านั้น สําหรับอาหารของไรน้ํานางฟ้า ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ โปรโตซัว อินทรียสารและแพลงก์ตอนพืช 

ไรน้ํานางฟ้า พบในแหล่งน้ําธรรมชาติมานานแล้ว โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถ

นําไรน้ํานางฟ้ามาประกอบอาหารได้ แต่ก็รู้จักกันในวงจํากัด เนื่องจากไรน้ํานางฟ้ามีวงชีวิตท่ีไม่ต่อเนื่องตลอด

ท้ังปี และยังเป็นอาหารท่ีสัตว์น้ําต่าง ๆ ชอบกินรวมท้ังมนุษย์ ทําให้พบเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในแหล่งน้ํา

ธรรมชาติ นักวิชาการของกรมประมงได้เริ่มดําเนินการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2530 โดยเรียกไรน้ํานางฟ้าชนิดนี้ว่า "อาร์ทีเมียน้ําจืด" เนื่องจากเป็นสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญทางการประมง คือ

เป็นอาหารมีชีวิตท่ีสําคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะการอนุบาลลูกปลาขนาดเล็กและใช้เลี้ยงปลา

สวยงาม แต่ไม่ประสบผลสําเร็จในการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าเท่าท่ีควร เพราะไข่ของไรน้ํานางฟ้ามีระยะในการ

ฟักตัว ทําให้ดําเนินการฟักไข่ค่อนข้างยาก ในปี พ.ศ. 2536 ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง และทีมงาน จาก

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค้นพบไรน้ํานางฟ้าชนิดใหม่ของโลก และ

ดําเนินการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับชีววิทยาและวิธีการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าอย่างละเอียดมากข้ึน ทําให้แนว

ทางการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าแจ่มใสข้ึน มีเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลาสวยงามจํานวนมากให้ความสนใจและ

ทดลองเลี้ยงไรน้ํานางฟ้า 
 

การจัดลําดับทางอนุกรมวิธาน 

ไรน้ํานางฟ้าจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์จําพวกกุ้ง ปู (Crustacean)  จัดเป็นแพลงก์ตอน

สัตว์ขนาดใหญ่ คือ เม่ือโตเต็มท่ีจะมีขนาดประมาณ 2.0 - 3.5 เซนติเมตร ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม พบได้ในช่วง

ต้นฤดูฝนในแหล่งน้ําท่วม โดยเฉพาะในนาข้าว Ruppert and Barnes (1994) จัดลําดับชั้นของไรน้ํานางฟ้าท่ี

พบในประเทศไทย ไว้ดังนี ้
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 Kingdom  :   Animalia 

        Phylum   :  Arthropoda 

  Subphylum  :  Crustacea 

       Class  :  Branchiopoda 

        Subclass  :  Sarsostraca 

             Order :  Anostraca 

   Family   :  Thamnocephalidae 

        Genus  :  Branchinella Sayce, 1903 

   Family   :  Streptocephalidae 

        Genus  :  Streptocephalus  W. Baird, 1852 

 

ชนิดของไรน้ํานางฟ้าในประเทศไทย 

   นุกูล และ ละออศรี (2547) ได้รายงานเก่ียวกับไรน้ํานางฟ้าชนิดใหม่ของโลกท่ีพบในประเทศไทย 

จํานวน 3 ชนิด ดังนี ้

1. ไรน้ํานางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, 

Weekers & Dumont, 2000) ลําตัวใสหรือสีฟ้า หางสีแดง ลําตัวยาวประมาณ 1.5 - 3.0 เซนติเมตร ไข่เป็น

รูปทรงกลมคล้ายตะกร้อ เป็นชนิดท่ีพบแพร่กระจายอยู่ท่ัวไปในประเทศไทย (ท่ีสํารวจพบแล้วในแหล่งน้ําจาก 

38 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลําภู หมาสารคามร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร อํานาจเจริญ 

อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครราชสีมา น่าน มุดกาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย 

เลย ตาก ลําปาง แพร่ อุตรดิตถ์ เชียงราย สระบุรี เพชรบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 

ลพบุรี และประจวบคีรีขันธ ์

2. ไรน้ํานางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & 

Murugan, 2002) มีลําตัวสีส้มแดงตลอดท้ังตัว ตัวยางประมาณ 1.7 - 4.0 เซนติเมตร ไข่เป็นรูปทรงกลมคล้าย
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ตะกร้อ แต่มีขนาดใหญ่กว่าไรน้ํานางฟ้าสิรินธร ท่ีสํารวจพบแล้วมีอยู่ในเขต 11 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ ลพบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุร ีและอุทัยธาน)ี 

3. ไรน้ํานางฟ้าสยาม (Streptocephalus siamenesis Sanoamuang & Saengphan, 

2006) ลักษณะตัวใส สีตัวบางครั้งเป็นสีสันอ่อน หางสีแดง ตัวยาวประมาณ 1.1 -2.0 เซนติเมตร มีใข่เป็นรูป

สามเหลี่ยรมคล้ายปิรามิด (Tetrahedral eggs) เป็นชนิดท่ีหายากมาก   ปัจจุบันพบท่ี จังหวัดสุพรรณบุรี และ

กาญจนบุรี เท่านั้น 

 

คุณค่าทางโภชนาการของไรน้ํานางฟ้า 

คุณค่าทางโภชนาการของไรน้ํานางฟ้า มีโปรตีน 64.94% ไขมัน 5.07% คาร์โบไฮเดรต 17.96% 

มีความเข้มข้นของสารกลุ่มแคโรทีนอยด์สูงถึง 1,143 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักแห้ง 1 กรัม จึงเหมาะท่ีจะนํามาเป็น

อาหารของปลาสวยงาม เพ่ือเร่งสีสัน ทําให้ปลามีความสวยงามมากยิ่งข้ึน 

 ไรน้ํานางฟ้า ไรแดง อาทีเมียร ์ จิ้งหรีด  หนอนแดง 

โปรตีน 64.94% 74.09% 56.45% 12.9% 50% 

คาร์โบไฮเดรต 17.96% 12.50% 12.14% 5.1% 23% 

ไขมัน 5.07% 10.19% 11.85% 5.5% 14% 

เถ้า 8.40% 3.47% 17.46% - 9% 

อ่ืน ๆ  - - - 76.5% 4% 

ตารางแสดงคุณค่าทางอาหารของไรน้ํานางฟ้ากับอาหารปลาชนิดอ่ืน ๆ 

ลักษณะภายนอก 

ไรน้ํานางฟ้ามีลําตัวยาวอ่อนนุ่ม แบ่งออกเป็นปล้อง ๆ ชัดเจน โครงร่างกายภายนอกเป็นเพียงเนื้อเยื่อ

บาง ๆ ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มลําตัว แต่ก็มีการลอกคราบเช่นเดียวกับพวก crustadcean เช่นกัน ลําตัวของไรน้ํา

นางฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้อง 
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ส่วนหัว (Head) มีลักษณะเด่นชัด มีตารวม (compound  eyes) ขนาดใหญ่ท่ีมีกร้านตา 1 คู่ มีหนวด 

2 คู่ แบบไม่แตกแขนง (uniramous) คู่ท่ี 1 มีขนาดเล็ก ส่วนคู่ท่ี 2 ค่อนข้างยาว โดยเพศผู้หนวดคู่นี้จะขยาย

ออกทําหมีส่วนหัวใหญ่กว่าเพศเมีย 

ส่วนอก (Thorax) แยกเป็นปล้องชัดเจน และมักมีจํานวน 13 ปล้อง (บางชนิดอาจมีมากกว่านี้) ส่วน

ของ 11 ปล้องแรกลักษณะคล้อยกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่ละปล้องจะมีระยางค์ 1 คู่ มีลักษณะแบน ๆ 

คล้ายใบไม้ (leaf-like appendages) ใช้ในการว่ายน้ํา กรองอาหาร และหายใจ เรียกระยางค์นี้ว่า 

phyllopodia ส่วน 2 ปล้องสุดท้ายจะรวมกัน มีอวัยวะเพศยื่นออกมา คือเพศผู้จะมีท่อส่งน้ําเชื้อ (penis) 

1 อัน ส่วนเพศเมียจะมีถุงไข่ 1 ถุง 

ส่วนท้อง (Abdomen) แยกเป็นปล้องชัดเจนเช่นกัน ม่ีจํานวน 6 ปล้อง แต่ละปล้องจะไม่มีระยางค์ 

ยกเว้นปล้องสุดท้ายจะมีระยางค์แบน ๆ เล็ก ๆ แยกเป็น 2 แฉก มีสีแดงสด เรียกระยางค์นี้ว่า caudal rami 

หรือ "cercopods" 

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

ไรน้ํานางฟ้าเป็นสัตว์น้ําจืดท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ค่อนข้างจํากัดและพบเฉพาะในบางฤดูกลางคือจะพบในช่วงต้น

ฤดูฝนในแหล่งน้ําธรรมชาติตามแหล่งน้ําท่วม โดยเฉพาะในนาข้าวท้ังนี้เนื่องจากเป็นอาหารท่ีชื่นชอบของสัตว์

น้ําชนิดอ่ืน ๆ และไม่มีอวัยวะท่ีใช้นากรป้องกันตัวเม่ือเจริญเติบโตจะเคลื่อนท่ีในลักษณะหงายท้องว่ายน้ําไป

เรื่อย ๆ ทําให้ถูกปลาหรือสัตว์น้ําต่าง ๆ จับกินได้อย่างง่ายดายประกอบกับมีวงชีวิตท่ีๆไม่ต่อเนื่องตลอดท้ังปี ซึ่ง

ไรน้ํานางฟ้าจะมีไข่ระยะฟักตัวหรือท่ีเรียกว่า cyst นี้จะถูกปล่อยท้ิงให้แห้งอยู่ตามพ้ืนแหล่งน้ําท่ีมีการแห้ง

ในช่วงฤดูแล้งเช่นในนาข้าวเม่ือเข้าสู่ฤดูฝนแล้งเช่นในนาข้าวเม่ือเข้าสู่ฤดูฝนและมีฝนตกลงมามากพอจนทําให้

แหล่งน้ําหรือนาข้าวท่ีแห้งไปแล้วนั้นมีน้ําขังอยู่พอควรไข่ระยะพักตัว หรือ cyst ท่ีตกอยู่ในดินก็จะฟักตัวออกมา

และจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยกรองกินแพลงตอนพืชนาดเล็กท่ีเกิดข้ึนในน้ําเป็นอาหารใช้ระยะเวลาเพียง 

7 - 14 วัน ก็จะเจริญเป็นตัวเต็มวัยและมีความสมบูรณ์เพศจากนั้นไรน้ํานางฟ้าจะสามารถแพร่พันธุ์ได้ 2 แบบ 

คือ แบบใช้เพศ (Sexualreproduction) และ แบบไม่ใช้เพศ (Asexualreproduction) ซึ่งจากการแพร่พันธุ์ท้ัง 

2 แบบ ไรน้ํานางฟ้าเพศเมียสร้างไข่เข้ามาเก็บไว้ท่ีถุงเก็บไข่ท่ีอยู่บริเวณส่วนท้ายของส่วนอกไข่ดังกล่าวจะเป็น

ไข่ท่ีม่ีเปลือกหนา และจะถูกปล่อยออกจากถุงเก็บไข่ภายในเวลา 20 - 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นภายในเวลา 

4 -6 ชั่วโมง ไรน้ํานางฟ้าเพศเมียจะสร้างไข่ชุดใหม่เข้ามาในถุงฟักไข่ได้อีกแล้วถูกปล่อยออกไปเช่นเดิมเป็น

เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีหลาหรือสัตว์น้ําชนิดอ่ืน ๆ เข้ามาในแหล่งน้ําแล้วกินไรน้ํานางฟ้าไป แต่ถ้าหากไม่

ถูกสัตว์อ่ืนกินเป็นอาหาร ไรน้ํานางฟ้าจะมีอายุได้ประมาณ 40 -90 วัน แล้วแต่ชนิดของไรน้ํานางฟ้า สําหรับไข่

ท่ีไรน้ํานางฟ้าเพศเมียปล่อยออกมาจากถุงเก็บไข่นั้นจะตกลงอยู่ท่ีก้นแหล่งน้ํา โดยจะไม่ฟักตัว แต่ตัวอ่อนท่ีอยู่
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ในไข่ท่ียังมีน้ําขังในแหล่งน้ําจะมีพัฒนาต่อไปจนเป็นตัวอ่อนท่ีสมบูรณ์และฟักตัวอยู่ภายในไข่ จึงเรียกไข่ดังกล่าว

ว่า ไข่ระยะพักตัว หรือ Cyst ซึ่งไข่ระยะพักตัว หรือ cyst นี้จะต้องพักรอจนแหล่งน้ํานั้นแห้งไปในปีนั้นแล้วรอ

จนฤดูกาลใหม่ของปีต่อมาเม่ือแหล่งน้ําได้รับน้ําฝนจึงจะฟักตัวออกมา 

อาหารของไรน้ํานางฟ้า 

อาหารของไรน้ํานางฟ้านั้นส่วนมากจะเป็นพวกสาหร่ายขนาดเล็ก ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ คลอเรลล่า พวก

แบคทีเรีย ซากสารอินทรีย์ รวมถึงแพลงก์ตอนขนาดเล็กอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดเล็กกว่า 60 ไมโครเมตร (เนื่องจากปาก

ของไรน้ํานางฟ้ามีขนาดประมาณ 60 ไมโครเมตร) ท่ีอาศัยอยู่ในธรรมชาติ สําหรับการเพาะเลี้ยงในโรงเพาะฟัก

จะใช้คลอเรลล่าเป็นอาหารหลัก นอกจากนี้ยังมีการให้อาหารอ่ืน ทดแทนเม่ือสาหร่ายไม่เพียงพอ เช่น ยีสต์  

โดยมีสัดส่วนการใช้ยีสต์ 0.8 - 1.0 มิลลิกรัมต่อตัวต่อวัน ผสมกับกากน้ําตาล 1.0 มิลลิลิตร สําหรับการให้น้ํา

หมักชีวภาพใช้น้ําหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตร ผสมกับกากน้ําตาล 1.0 มิลลิลิตร ให้กินต่อตัวต่อวัน แต่ไม่ควรให้

ติดต่อกันนานเกินไปจะทําให้คุณภาพน้ําเสียได้ และไรน้ํานางฟ้ามีสีซีด เพราะท้ังยีสต์และน้ําหมักชีวภาพ ไม่มี

สารสีจําพวกคลอโรฟิลล์ ดังนั้นจึงควรให้สลับกับสาหร่าย 

การเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้า 

การเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้า สามารถเพาะพันธุ์ได้ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย โดยมีปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด 

คือ น้ําสะอาดในธรรมชาติภายหลังจากฝนตกประมาณ 1 เดือน มีน้ําขังก็จะพบไรน้ํานางฟ้าในแหล่งน้ํา

โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้า สามารถเพาะเลี้ยงได้ในภาชนะต่าง ๆ เช่น บ่อซีเมนต์ / ถังพลาสติก, บ่อ

ดิน และ กระชัง ท้ังนี้ข้ึนอยูกั่บวัตถุประสงค์ของการเพาะเลีย้ง โดยมีปัจจัยท่ีสําคัญในการเพาะพันธุ์ดังนี ้

แสงแดด  ไรน้ํานางฟ้าต้องการแสงแดดด้วย เพ่ือช่วยในการสังเคราะห์อาหารของไรน้ํานางฟ้า สําหรับ

บ่อดินเป็นบ่อเปิดรับแสงแดดได้ท่ัวท้ังบ่อ หากสร้างโรงเรือนต้องให้ได้รับแสงอาทิตย์ด้วย โรงเรือนแบบเปิด

ในช่วงฤดูร้อน ควรทําหลังคามีสแลนคลุมบังพ้ืนท่ี 50% หากเป็นช่วงฤดูหนาวไม่ค่อยมีแสงแดดจะเปิดสแลน

ออกให้ได้รับแสงแดด 100%  

น้ํา  มีน้ําสะอาดเพ่ือใช้ในการเลี้ยงเหมือนสัตว์น้ําท่ัวไป เช่น น้ําประปา และน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ 

ไรน้ํานางฟ้าไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง น้ําประปาเหมาะสมท่ีสุด แต่ต้องเป็นน้ําท่ีปราศจากคลอรีน โดย

เปิดน้ําประปาท้ิงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพ่ือให้คลอรีนเจือจางลง เพราะคลอรีนจะมีผลกระทบภายหลังจาก

ฟักตัวของไรน้ํานางฟ้า จากนั้นใช้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ไข่จะพักเป็นตัว เม่ือลูกไรน้ํานางฟ้ามีอายุ 10 - 12 

ชั่วโมง ต้องให้อาหาร มิฉะนัน้ตัวอ่อนจะตาย 
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ไรน้ํานางฟ้า กินอาหารจําพวกสาหร่าย อินทรียสาร แบคทีเรีย และอาหารท่ีให้กินก็หาได้ง่าย เช่น น้ํา

เขียว การทําน้ําเขียวโดยหาหัวเชื้อน้ําเขียวได้จากสถานีประมงซึ่งตั้งอยู่เกือบทุกจังหวัด แล้วนํามาขยายปริมาณ 

ส่วนผสมการทําน้ําเขียว ประกอบด้วย ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยสูตร 16-20-0 รําข้าว ปูนขาว การเพาะน้ําเขียวต้องอาศัย

แสงแดด ในกรณีท่ีเป็นบ่อซีเมนต์ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ต้องมีจํานวน 3 - 4 บ่อ เพ่ือสํารอง

ผลิตน้ําเขียวให้มีประมาณท่ีเพียงพอต่อการขยายพันธุ์ไรน้ํานางฟ้า 

การให้อาหารจะให้วันละ 2 ครั้ง คือ ตอนเช้าและตอนเย็น และสามารถประยุกต์ใช้ระบบน้ําหยดให้

อาหารได้ โดยน้ําเขียวค่อย ๆ หยดผ่านท่อแอสรอนครั้งละ 1 - 2 หยดเติมครั้งเดียวใช้ได้ 1 - 2 วัน ถ้าเลี้ยงไร

น้ํานางฟ้าอัตราความหนาแน่นเกิน 30  ตัวต่อลิตร ต้องให้ อาหารมากสักหน่อย การสังเกตุความสมบูรณ์ของไร

น้ํานางฟ้าตัวอ่อนสมบูรณ์จาก ทางเดินอาหารมีสีเขียว ท่อลําไส้จะยาว ถ้าใส่อาหารเยอะ น้ําเขียวมากจะเป็นท่ี

สะสมของของเสียซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการดํารงชีวิตของไรน้ํานางฟ้า 

วงจรชีวิตของไรน้ํานางฟ้า ไข่ไรน้ํานางฟ้าเวลาฟักเป็นตัวประมาณ 24 ชั่วโมง เม่ือมีอายุ 8 -9 วันจะ

เจริญเติบโตมีไข่และพัฒนาขยายพันธุ์ได้อีกทุก ๆ วัน โดยเฉลี่ยวางไข่วันละ 1 ครั้ง ครอกละ 500 ฟอง หากเป็น

บ่อดิน ไข่จะไปกองบริเวณพ้ืนบ่อทําให้ไม่สามารถเก็บไข่ได้ ถ้าเป็นกะละมังหรือบ่อซีเมนต์จะเก็บไข่ได้ง่ายกว่า 

การป้องกันไข่ไรน้ํานางฟ้าติดไปกับน้ําท่ีระบายท้ิง ขอแนะนําให้ใช้ผ้ากรองปิดท่ีปลายท่อระบายน้ําท้ิง นําไข่มา

แช่น้ํา 2 สัปดาห์ แล้วนํามาทําให้แห้งเพ่ือเก็บไว้ขยายพันธุ์ในครั้งต่อไป ซึ่งถือเป็นเคล็ดลับ มิฉะนั้นจะทําให้ 

การเพาะพันธุ์ไรน้ํานางฟ้าไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ หากไข่ท่ีผ่านการแช่น้ําแล้วเปอร์เซ็นต์การฟักจะสูงถึงร้อยละ 90 

ไข่ไรน้ํานางฟ้ามีขนาดเล็กกว่าไข่อาร์ทีเมียและเป็นไข่จมน้ํา ส่วนไข่อาร์ทีเมียจะลอยน้ํา ไรน้ํานางฟ้าไทยมี

อายุขัย 25 -30 วัน ไรน้ํานางฟ้าสยามมีอายุขัย 69 - 119 วัน 

ผลงานวิจัยการเพาะเลี้ยงไรน้ําท่ีสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้สนใจ เป็นผลงานวิจัย เรื่อง 

การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมและการจัดการการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยของ

คณะผู้วิจัย ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง และคณะ ได้ทําการศึกษาการเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าสิรินธรและไรน้ํานาฟ้า

ไทยในบ่อดินและในกระชัง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมหาสารคาม เพ่ือศึกษาแนวทาง

พัฒนากรเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยการเพาะฟักไข่ไรน้ํานางฟ้าจํานวน 1x106  ฟอง ในบ่อพ้ืนท่ี 1 ไร่ 

เป็นเวลา 25 วัน ศึกษาการเจริญเติบโตของไรน้ํานางฟ้า ช่วยอายุ 10,15, 20 และ 25 วัน ทําการสุ่มไรน้ํา

นางฟ้าในบ่อ 4 จุด ๆ ละ 100 ตัว รวม 400 ตัว ผลการทดลองพบว่า  ไรน้ํานางฟ้าสิรินธรเพศผู้ในจังหวัด

มหาสารคาม มีความยาวลําตัวมากท่ีสุด เท่ากับ 2.32 ± 0.04 ซม. รองลงมา ได้แก่ ไรน้ํานางฟ้าสิรินธรจาก

จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร และขอนแก่น มีความยาว เท่ากับ 2.22 ± 0.04, 2.16 ± 0.11 และ 2.15 ± 0.032 

ซม. ตามลําดับ ส่วนไรน้ํานางฟ้าสิรินธรเพศเมียจากจังหวัดขอนแก่น สกลนคร และกาฬสินธุ์ มีความยาว 
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เท่ากับ 2.17 ± 0.04, 2.13 ± 0.06 และ 2.12 ± 0.01 ซม. ตามลําดับ สําหรับการเติบโตด้านน้ําหนักตัว พบว่า

ไรน้ํานางฟ้าสิรินธรจากจังหวัดมหาสารคาม มีน้ําหนักมากต่อตัวมากท่ีสุด เท่ากับ 0.11 ± 0.1 กรัม รองลงมา

ได้แก่ ไรน้ํานางฟ้าสิรินธรจากจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์  และสกลนคร มีน้ําหนักต่อตัวเท่ากับ 0.100 ± 0.01, 

0.097 ± 0.15 และ 0.094 ± 0.00 กรัม ตามลําดับ ด้านผลผลิตต่อไร่ พบว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ผลผลิตต่อไร่

สูงท่ีสุด เท่ากับ 17.13 ± 3.72 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ จังหวัด มหาสารคาม สกลนคร และขอนแก่น โดยมี

ผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 16.83 ± 3.29, 16.17 ± 2.12 และ 15.30 ± 5.77 กิโลกรัม ตามลําดับ ผลจากการ

วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการเพาะลี้ยงไรน้ําน้ํานางฟ้าในบ่อดินอายุ 25 วัน ท้ัง 4 จังหวัด มีการเติบโตด้านความ

ยาวเพศผู้ เพศเมีย น้ําหนักตัว อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย และผลผลิตต่อไร่ ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 

การเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าสิรินธรในกระชังในแต่ละจังหวัดโดยใช้ไรน้ํานางฟ้าอายุ 5 วัน มีความยาวเฉลี่ย 

1.29 ± 0.026 ซม. ทําการเลี้ยงในกระชับขนาด 2×3×1 เมตร ด้วยอัตราการปล่อยท่ีระดับความหนาแน่น 

5,000 ตัวต่อตารางเมตร จํานวน 4 กระชัง ทําการเก็บข้อมูลการเติบโตและผลผลิตในช่วงอายุ 10,15, 20, 25 

และ 30 วัน พบว่าการเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าสิรินธรช่วงอายุ 15 วัน ในทุกจังหวัดให้ผลผลิตดีกว่าการเลี้ยงในช่วง

อาย ุ10, 20, 25 และ 30 วัน โดยไรน้ํานางฟ้าในจังหวัดกาฬสินธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม และสกลนคร มีความ

ยาวเฉลี่ย เท่ากับ  2.28 ± 0.711, 2.18 ± 0.106, 1.99 ± 0.099 และ 1.75 ± 0.025 ซม. ตามลําดับ ไรน้ํา

นางฟ้าท่ีเลี้ยงในจังหวัดสกลนคร  มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ให้ผลผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 3,556.7 ± 

242, 3,483.2 ± 259, 3,472.5 ± 271 และ 3,386.2 ± 199.5 กรัมต่อกระชังตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทาง

สถิติ พบว่าไรน้ํานางฟ้าช่วงอายุ 15 วัน ในทุกจังหวัดมีการเติบโตด้านความยาวท่ีแตกต่างกัน (p<0.05) แต่มี

ผลผลิตต่อกระชังไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 

การเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าไทยในบ่อดิน โดยเพาะฟักไข่ไรน้ํานางฟ้าไทยจํานวน 1x106 ฟองต่อไร่ ทําการ

เลี้ยงเป็นเวลา 21 วัน ศึกษาการเจริญเติบโตช่วงอายุ 3, 6, 9, 12, 15, 18 และ 21 วัน พบว่าไรน้ํานางฟ้าไทย

จังหวัดสกลนครมีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 0.496 ± 0.30058 กรัม รองลงมาคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 

มหาสารคาม มีน้ําหนักเฉลี่ย เท่ากับ 0.490 ± 0.010, 0.457 ± 0.050 และ0.157 ± 0.047 กรัม ตามลําดับ 

สําหรับไรน้ํานางฟ้าไทยจังหวัดสกลนครมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 3.803 ± 0.040 กรัม รองลงมา คือ จังหวัด

ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีความยาวเฉลี่ย เท่ากับ 3.667 ± 0.123, 3.647 ± 0.042 และ 3.637 

± 0.104 ตามลําดับ สําหรับไรน้ํานางฟ้าไทยในบ่อดินจังหวัดสกลนครมีผลผลิตเท่ากับ 53.983 ± 03681 กรัม

ต่อตาราเมตร รองลงมา คือจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมหาสารคาม ให้ผลผลิตเท่ากับ 51.717 ± 1.966, 

50.157 ± 5.038 และ 49.453 ± 7.887 กรัมต่อตารางเมตร ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 

การเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าไทยในบ่อดินอายุ 21 วัน ท้ัง 4 จังหวัด มีความยาว น้ําหนักตัว และผลผลิตต่อตาราง

เมตร ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
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การเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าไทยในกระชังในแต่ละจงัหวัดใช้ไรน้ํานางฟ้าไทยอายุ 3 วัน ด้วยอัตราการปล่อยท่ี

ระดับความหนาแน่น 2,500 คัวต่อตารางเมตร จํานวน 4 กระชัง ทําการเก็บข้อมูลการเติบโตและผลผลิต

ในช่วงอายุ 6, 9, 12, 15, 18 และ 21 วัน พบว่า ไรน้ํานางฟ้าไทยจังหวัดสกลนครมีน้ําหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 

0.329 ± 0.006 กรัม รองลงมา คือ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมหาสารคาม น้ําหนักตัวเฉลี่ย เท่ากับ 

0.324 ± 0.008, 0.307 ± 0.035 และ 0.304 ± 0.027 ตามลําดับ สําหรับไรน้ํานางฟ้าไทยจังหวัดสกลนครมี

ความยาวเฉลี่ย เท่ากับ 3.037 ± 0.074 กรัม รองลงมา คือ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ? และขอนแก่น 

เท่ากับ 3.030 ± 0.062, 2.983 ± 0.113 และ 2.850 ± 0.035 เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับไรน้ํานางฟ้าท่ี

เลี้ยงในจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่นและมหาสารคาม ให้ผลผลิต 2,249.50 ± 379.242, 2,403.75 ± 

258.969, 2,245.05 ± 418.154 และ 2,198.20 ± 267.203  กรัมต่อกระชัง ตามลําดับ ผลจากการวิเคราะห์

ทางสถิติ พบว่าการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าไทยในกระชังอายุ 21 วัน ท้ัง 4 จังหวัด มีน้ําหนักเฉลี่ยและความยาว

ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่มีผลผลิตต่อกระชังต่างกัน (p<0.05) 

การวิเคราะห์หาปริมาณของแคโรทีนอยด์ในไรน้ํานางฟ้าสิรินธรและไรน้ํานางฟ้าไทย เปรียบเทียบกับ

อาร์ทีเมียและไรแดง โดยใช้ตัวอย่างแช่แข็ง พบว่าปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในไรน้ํานางฟ้าสิรินธร ไรน้ํานางฟ้า

ไทย อาร์ทีเมีย และไรแดง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.12 ± 1.49, 66.48 ± 1.57, 10.69 ± 1.04 และ 7.35 ± 0.43 

ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักเปียก ตามลําดับ และผลการวิเคราะห์หาชนิดองแคโรทีนอยด์โดยวิธี HPLC พบว่าไร

น้ํานางฟ้าท้ังสองชนิดมี เบตาแคโรทีน (B-carotene) แอสตาแซนทิน (astaxanthin) ลูทีน (lutein) และ แคน

ทาแซนทิน (Canthaxanthin) โดยมีเบตาแคโรทีนและแอสตาแซนทินเป็งองค์ประกอบหลัก ส่วนการวิเคราะห์

หาปริมาณของแคโรทีนอยด์รวมในไรน้ํานางฟ้าสิรินธรใช้ตัวอย่างสด ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 

และสกลนคร พบว่ามีปริมาณแคโรทีนอยด์สูงกว่าไรน้ํานางฟ้าแช่แข็ง โดยมีค่าเท่ากับ 222.60 ± 5.17, 207.77 

± 5.52, 146.87 ± 5.55 และ 140.43 ± 4.25 ไมโครกรัมต่อกรมัน้ําหนักแห้ง ตามลําดับ 

ศัตรูท่ีพบในการเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าในบ่อดินในช่วงการเลี้ยง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มท่ีแย่งอาหาร

และรบกวนการดํารงชีวิตของไรน้ํานางฟ้า ได้แก่ โรติเฟอร์ ไรแดง และตัวอ่อนของโคพีพอด กลุ่มนี้สามารถ

เกาะท่ีบริเวณขาว่ายน้ําทําให้ไรน้ํานางฟ้าแลกเปลี่ยนออกซิเจไม่สะดวก และ (2) กลุ่มท่ีกินไรน้ํานางฟ้าเป็น

อาหารโดยตรง ได้แก่ ลูกปลาขนาดเล็ก ลูกอ๊อด กบ เขียด มวนน้ําจืด ลูกน้ํายุง ตัวอ่อนแมลงปีกแข็ง และตัว

อ่อนแมลงมีปีกทุกชนิด ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นอันตรายมากกว่ากลุ่มแรก  โดยสามารถกินไรน้ํานางฟ้าจนหมดบ่อได้ 

วิธีการป้องกันและแก้ไข คือ ควรมีการเตรียมบ่อท่ีดี และมีวิธีการกําจัดศัตรูระหว่าการเลี้ยงใช้ไฟฟ้าล่อ และดัก

ด้วยน้ํามันดีเซล ส่วนการเลี้ยงในกระชังพบว่าสามารถป้องกันศัตรูของไรน้ํานางฟ้าได้ดีกว่า และยังสามารถเก็บ

ผลผลิตได้สะดวกกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน แต่ต้องระวังการอุดตนัของกระชัง 
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การเปรียบเทียบผลตอบแทนในการเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าสิรินธรและไรน้ํานางฟ้าไทยในบ่อดินขนาด 

1,600 ตารางเมตร ระยะเวลา 25 วัน พบว่าการเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าไทยมีผลตอบแทน (4,900 – 6,714 บาท) ซึ่ง

สูงกว่าการเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าสิรินธร (2,000 – 3,000 บาท) แต่พบว่าไรน้ํานางฟ้าไทยไม่สามารถสะสมไข่และ

เพ่ิมจํานวนได้อย่างต่อเนื่องในบ่อดิน ส่วนไรน้ํานางฟ้าสิรินธรสามารถสะสมไข่ได้ในบ่อดินและสามารถฟักไข่

สําหรับในรุ่นถัดไป ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมปริมาณมากข้ึนเรื่อย ๆ จากการทดลองยังพบว่าไรน้ํานางฟ้าสิรินธรมีความ

ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและให้ผลผลิตไข่ได้มากว่าไรน้ํานางฟ้าไทย ไรน้ํานางฟ้า สิรินธรจึง

เหมาะสมกับการเลี้ยงในบ่อดินขนาดใหญ่ประมาณ 800 – 1,600 ตารางเมตร สําหรับผลตอบแทนในการเลี้ยง

ไรน้ํานางฟ้าสิรินธรและไรน้ํานางฟ้าไทยในกระชัง พบว่าท้ังสองชนิดสามารถเก็บผลผลิตได้ท่ีการเลี้ยงเพียง 

15 วัน โดยพบว่าไรน้ํานางฟ้าสิรินธรท่ีเลี้ยงในกระชังมีผลตอบแทน (600 – 850 บาท) ท่ีสูงกว่าไรน้ํานางฟ้า

ไทย (274 – 399 บาท) 

โรคท่ีเกิดกับไรน้ํานางฟ้าและแนวทาป้องกันแก้ไข 

โรคท่ีพบว่าเกิดกับไรน้ํานางฟ้ามีเพียงชนิดเดียว คือ โรคสีดํา (Black disease) ซึ่งเกิดจากเชื้อ

แบคทีเรีย มีลักษณะเป็นแผ่นหรือแถบสีดําเกิดข้ึนบริเวณขาว่ายน้ํา หนวด และอาจลามยังส่วนอ่ืน ๆ ของ

ร่างกาย  โรคนี้มักเกิดกับไรน้ํานางฟ้าตัวเต็มวัยท่ีเลี้ยงในน้ําท่ีมีคุณไม่เหมาะสม เช่น มีค่าแอมโมเนียท้ังหมด 

เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าไนไตรท์-ไนโตรเจน เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน หรือ

ไรน้ํานางฟ้าท่ีอ่อนแอก็มักติดโรคนี้ได้ง่าย เม่ือไรน้ํานางฟ้าเป็นโรคสีดําจะไม่ตายในทันทีแต่จะทยอยตายใน

ภายหลังท่ีเป็นโรค 2 – 5 วัน วิธีการรักษายังไม่มีการศึกษาว่าควรรักษาอย่างไร ฉะนั้นการเลี้ยงควรดูแลให้ไรน้ํา

นางฟ้ามีสุขภาพท่ีดีอยูเ่สมอเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้กับไรน้ํานางฟ้าท่ีเลี้ยง และควรมีการป้องกันเรื่อง

คุณภาพน้ําท่ีไม่ดีต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ําให้มากข้ึนในช่วงไรน้ํานางฟ้าอายุมาก

ข้ึนหรือเริ่มมีการวางไข่และควรใช้จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ เช่นในกลุ่มน้ําหมักชีวภาพต่าง ๆ ใส่ในบ่อเลี้ยงเพ่ือ

ย่อยสลายของเสียในบ่อและควบคุมเชื้อโรคท่ีจะเกิดกับไรน้ํานางฟ้าด้วย 

เม่ือพบไรน้ํานางฟ้าเป็นโรคเกิดข้ึนในบ่อเลี้ยง หรือเพ่ือป้องกันการเกิดโรค ควรมีการทําความสะอาด

เครื่องมือท่ีใช้ด้วยฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 ชั่วโมง ก่อนล้างและจากให้แห้ง และแช่บ่อเลี้ยงด้วย

คลอรีน 10 – 20 กรัมต่อน้ํา 1 ลูกบาศก์เมตร หรือล้างบ่อและตากบ่อท้ิงไว้หลาย ๆ วัน แต่กรณีบ่อซีเมนต์ถ้า

ทาสีใหม่ทับปีละครั้งจะสามารถป้องกันได้เป็นอย่างด ี
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สรุป 

ไรน้ํานางฟ้าสามารถใช้เป็นอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้เนื่องจากไรน้ํา

นางฟ้า มีโปรตีนสูงถึง 64% และมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณมาก และจากการวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนในไร

น้ํานางฟ้าสิรินธรพบว่ามีกรดอะมิโนชนิด อาร์จีนีน ไอโซริวซีน ไลซีน ฟีนิลอะลานีน ทริปโตฟาน ฮิสทิดีน และ

ริวซีน ซึ่งจะทําให้สัตว์น้ําโตเร็ว มีความสมบูรณ์เพศ และมีสีสันท่ีสวยงาม ประกอบกับ การเพาะเลี้ยงไรน้ํา

นางฟ้า สามารถเพาะเลี้ยงได้ง่าย เนื่องจาก ไรน้ํานางฟ้า กินสาหร่ายคลอเรลล่า (น้ําเขียว) เป็นอาหาร ซึ่ง

สาหร่ายชนิดนี ้เกษตรกรสามารถหาได้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ การเพาะพันธุ์ไร

น้ํานางฟ้าก็สามารถทําได้ง่าย โดยการซื้อไข่ไรน้ํานางฟ้า หรือไรน้ํานางฟ้าจากฟาร์มเกษตรกร แล้วนํามา

เพาะเลี้ยงในภาชนะเล็ก ๆ หรือบ่อซีเมนต์ หรือบ่อดิน หรือแม่แต่ในกระชังก็ทําได้ เม่ือไรน้ํานางฟ้าโตเต็มวัยจะ

วางไข่ในบ่อเลี้ยง เกษตรกรรวบรวมไข่มาเก็บไว้ และนํามาเพาะพันธุ์ต่อไปได้ อีกท้ังการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ้า

สามารถทําได้ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย 
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