(fairy shrimps) ซึ่งความจริงมีอยูในธรรมชาติ
มานานแลว คนอีสานเรียกวา “แมงออนชอย” หรือ “แมงหางแดง” หรือ
““แมงแงว” หรือ “แมงน้ําฝน” ชาวบานนําไรน้ํานางฟ8า มาประกอบอาหาร
เชนเดียวกับ ลูกอPอดของกบ ซึ่งเมื่อไดคนพบและตรวจสอบเปรียบเทียบ
สกุล ที่มีการ ตั้งชื่อแลว ทั่วโลก 58 ชนิด จึงพบวาไรน้ํานางฟ8าดังกลาว เป5น
ชนิดใหมของโลก ซึ่งจากการตรวจสอบ เอกสารพบวา เคยมีนักวิชาการไทย
นําไรน้ํานางฟ8ามาเพาะเลี้ยง ในหองปฏิบัติการแลว ตั้งแตปB 2530 โดย เรียก
สัตวชนิดนี้วา “อารทีเมียน้ําจืด”
ริ่มตนจาก นายนภดล พลเสน อนุกรรมาธิก ารครุภั ณฑ ที่ดิน
สิ่งกอสราง แหลงน้ํา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรัฐวิสาหกิจ
และอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี 3 สมัย ไดใหคําแนะนํา
กั บ กรมประมงวามี สั ต วน้ํ า ที่ น าสนใจชนิ ด หนึ่ ง นาจะพั ฒ นาเป5 น สั ต วน้ํ า
เศรษฐกิจได เพื่อ ชวยยกระดับรายไดของเกษตรกรไทย คือ ไรน้ํา นางฟ8 า
เพราะจากรายงานขอมูลทางวาการ พบวาไรน้ํานางฟ8า มีโปรตีนสูมากกวา
60% และมีสาระสําคัญคือ สารคารโรทีนนอยดสูง ซึ่งสารตัวนี้เป5นสารเรงสี
เมื่อนําไปใชเลี้ยงปลาสวยงาม ทําใหสีสันของปลาสวยงามเขมเดนชัดขึ้น
กรมประมง เห็ น เป5 น สั ต วน้ํ า ที่ น าสนใจ ทานอธิ บ ดี ดร.วิ ม ล
จันทรโรทัย จึงไดมอบหมายใหรองอธิบดี นายสมหวัง พิมลบุตร และนาย
นพดล ภู ว พานิ ช ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด
ดําเนินการใหหนวยงานของกรมประมงในจังหวัดสุพรรณบุรี ขอนแกน และ
อุ ทั ย ธานี รวมมี กั บ วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี สุ พ รรณบุ รี และ
มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี ไดรับมอบหมายให
ดําเนินการศึกษาการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ8า โดยไดดําเนินการรวบรวมขอมูล
ทดสอบเพาะเลี้ ย ง ศึ ก ษารู ป แบบความเป5 นไปได และสํ า นั ก งานประมง
จังหวัดสุพรรณบุรีดําเนินการขยายผลการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟ8าสูเกษตรกร
นอกจากนี้ไดรั บคามรวมมื อและความอนุ เคราะหขอมูล องคความรูพั นธุ
ไรน้ํานางฟ8าและคําปรึกษา จาก ดร.นุกูล แสงพันธุ อาจารยประจําวิทยาลัย
เก ษตรและ เทคโนโลยี สุ พ รรณบุ รี ศ.ดร.ละอ งศรี เสนา ะ เมื อ ง
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลั ยขอนแกน และศ.ดร.กนก วงษตระหงาน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อเป5นอยางดี

ไรน้ํานางฟาที่พบในประเทศไทยมี 3 สายพันธุ
สายพันธุ 1 สายพันธุไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang,
Saenghan&Murugan,2002)
2 สายพันธุสิรนิ ธร (Streptocephalus siridhornae
Sanoamuang, Murugan, Weekers& Dumont,2000)
3 สายพันธุสยาม (Streptocephalus siamensis Sanoamuang
&Saengphan,2006)
สิรินธร

ไทย

สยาม

ตารางเปรียบเทียบความแตกต'างของไรน้ํานางฟ/า
สายพันธุ5
ความยาวตัว (ซม.)
อายุ (วัน)
วางไข' (ครั้ง)
จํานวนไข'/แม'

ไทย
1.5-3.9
21-29
11-16
3,681-8,981

สิรินธร
1.3-3.0
26-115
29-42
12,760-25,266

การเพาะพันธุน้ํานางฟา (บอขนาด 5x10 เมตร)

1.
2.
3.
4.

น้ํา
ภาชนะสําหรับฟVกไข
ผากรอง
ไขไรน้ํานางฟ8า

- นําไขไรน้ํานางฟ8าที่เตรียมไว ใสใสภาชนะสําหรับฟVกไข (ในที่นี้
ใชลังขนปลา ขนาด 83x34 cm) หลั งจากนั้น บี้ไขไรน้ํานางฟ8าที่ จับตั ว
เป5นกอน ใหแตกออกใหกระจายตัว เพื่อใหไขไรน้ํานางฟ8าสัมผัสกับน้ําได
ดีขึ้น จากนั้น ใหเติมน้ําเขาไปในภาชนะสําหรับฟVกไขจนไดระดับที่ตองการ
ประมาณ 20 cm ไมตองใหออกซิเจน
- ควรทํ า การฟV ก ไขในชวงบาย เพี่ อ ในชวงสายของวั น รุ งขึ้ น
แยกไรน้
ไรน้ํานางฟ8าวัยออน ลงเลี้ยงในบอเลี้ยง

!"
เติมน้ําเขาบอเลี้ยงใหไดระดับน้ํา 10 cm โดยผานผากรอง
หลังจากนั้นใชสายออกซิเจน ดูดแยกตัวไรน้ํานางฟ8าวัยออนลง
บอเลี้ยง ในที่นี้บอเลี้ยงขนาด 5x10 ม. จากนั้นใหอาหารโดย
การสาดน้ําเขียวใหทั่วบอ 40 ลิตร (เชาและบาย 2 เวลา) มี
การใหออกซิเจนเพิ่มในบอเลี้ยง
เติมน้ําเขาบอเลี้ยงใหไดระดับน้ํา 20 cm. โดยผานผากรอง
หลังจากนั้นใหอาหารโดยการสาดน้ําเขียวใหทั่วบออีก 40
ลิตร (เชาและบาย 2 เวลา)

เติมน้ําเขาบอเลี้ยงใหไดระดับน้ํา 30 cm. โดยผานผากรอง
หลังจากนั้นใหอาหารโดยการสาดน้ําเขียวใหทั่วบออีก 40
ลิตร (เชาและบาย 2 เวลา)

$

ของการเลี้ยงเป5นตนไป จะสังเกตเห็นไรน้ํานางฟ8า(ไทย) จะมีไข

ทําการดูดตะกอนปกติ เมื่อทําการดูดตะกอนเสร็จสิ้นแลว นําถุงกรองที่กรอง
ตะกอนไวมาใสกะละมัง หลังจากนั้นทําการลางไ
การลางไขไรน้ํานางฟ8า โดยใชสวิง
กรอง 3 ขนาดตา ผาโอลอนแกว ขนาด 100 ไมครอน สวิงชอนไรแดง ขนาด
120 ไมครอน และสวิงชอนลูกปลาตาถี่ เมื่อลางไขเสร็จสิ้นแลว นําไขไร
น้ํานางฟ8าที่ไดใส
ดใสขันพลาสติกแชน้ําไวนาน 1 เดือน เพื่อเตรียมไวใชฟVกไขครั้ง
ตอไป

%$ & !

100

) *$

+ 120

) *$ !- ! # .

#$ จะเริ่มดูดตะกอนที่พื้นทุกวัน โดยที่ปลายทอน้ําออก
ของอุปกรณดูดตะกอน จะผูกดวยถุงกรองขนาด 69 ไมครอน
หลังจากดูดตะกอนในบอเลี้ยงเสร็จแลว นําถุงกรองที่กรองตะกอน
มาใสกะละมัง ตรวจดูวามีไรน้ํานางฟ8าหลุดปะปนมาหรือไม หากพบวามี
ใหใชสายออกซิเจนดูดแยกตัวไรน้ํานางฟ8ากลับลงไปเลี้ยงตอไป ทําการ
ใหอาหารไรน้ํานางฟ8า โดยสูบน้ําเขียวใสบอเลี้ยง ไมควรสูบน้ําเขียวใส
บอเลี้ยงมากจนสีเขียวเขมเกินไป จะทําใหไรน้ํานางฟ8าตายได

# #

!" เป5นตนไป สามารถกรองเก็บไขไรน้ํานางฟ8าได
$
ทุกวัน จนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิต (ตัว)
อายุการเลี้ยงไรน้ํานางฟ8า(ไทย) มีอายุประมาณ 15 – 18 วัน
ก็จะไดขนาดตัวประมาณ 1 นิ้ว สามารถสงขายไซสขนาดนี้
ไดแลว
ไรน้ํานางฟ8า(ไทย) อายุการเลี้ยง 17 วัน ไดน้ําหนัก 14 kg
ปริมาณไข(แหง) 190 g

จากนั้นเติมน้ําเขียวใสถังไฟเบอรขนาด 700 ลิตร เพื่อใหอาหารแบบ
หยดเสริมไวในบอ ภายในบอจะมีการเติมน้ําเขาไปใหมตลอดเวลาโดยผาน

ไรน้ํานางฟ8า(สิรินธร) อายุการเลี้ยง 43 วัน ไดน้ําหนัก 29.3 kg

ก
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรอง ซึ่งทอน้ําลนจะสูง 30 cm. และมีผากรองที่ทอน้ําลน กันไรน้ํานางฟ8า
หลุดออกไปจากบอเลี้ยง การใหอาหารแบบสูบเขาบอเลี้ ยง จะดู วาในบอ

8 หมู' 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร 035 441 033 , โทรสาร 035 441 032
Email :Suphanfish@yahoo.com

อาหารเพียงพอหรือไม หากไมพอจะเติมน้ําเขียวเขาบอเลี้ยงอีกครั้ง ทําเชนนี้

Website :http://www.fisheries.go.th/if-suphunburi/web2/
:

ทุกวันจนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิต

