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บทคัดย่อ 
 

การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของไรน้้า
นางฟ้า ทดลองโดยใช้สูตรอาหาร 4 สูตร กลุ่มละ 3 ซ้้า คือ สูตรควบคุมสูตรน้้าหมักมะเฟืองสูตรน้้า
หมักตะลิงปลิง และสูตรไม่ใส่อามิ-อามิ เพ่ือใช้ในการเลี้ยงไรน้้านางฟ้าวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ตลอด (Completely Randomized Design : CRD) เลี้ยงไรน้้านางฟ้า 20 ตัวต่อน้้า 5 ลิตร โดยเติม
อาหารจ้านวน 50 มิลลิลิตรต่อวันในแต่ละชุดการทดลอง ใช้ระยะเวลาเลี้ยง 7 วัน ผลการทดลอง
พบว่า ชุดการทดลองสูตรน้้าหมักตะลิงปลิง เมื่อนับจ้านวนเซลล์คลอเรลล่ามีจ้านวนเซลล์คลอเรลล่า
มากที่สุดเท่ากับ 644.66±29.97×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตรโดยสูตรน้้าหมักตะลิงปลิงมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อใช้สูตรอาหารเลี้ยงไรน้้านางฟ้าสูตรอาหารน้้าหมักตะลิงปลิง 
มีน้้าหนักเฉลี่ยเพิม่ข้ึนมากที่สุดเท่ากับ 1.02±0.02 กรัม โดยสูตรน้้าหมักตะลิงปลิงมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลองเมื่อวัดความยาวของไรน้้านางฟ้าที่เพ่ิมขึ้น
พบว่า สูตรควบคุมมีความยาวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุดเท่ากับ 0.20±0.14 เซนติเมตร โดยสูตรควบคุมมี
ความยาวเพ่ิมขึ้นสูงที่สุดแต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสูตรน้้าหมัก
มะเฟืองและ สูตรน้้าหมักตะลิงปลิงเมื่อตรวจวัดเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายพบว่า สูตรน้้าหมัก
ตะลิงปลิงมีเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายสูงที่สุด 85.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ โดยสูตรน้้าหมักตะลิงปลิงมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง 
 
ค้าส้าคัญ : ไรน้้านางฟ้า, คลอเรลล่า, สูตรน้้าหมักมะเฟือง, ตะลิงปลิง 
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Abstract 

 
 Comparasion of different diet formula for the growth and survival rates offairy 
shrimp. Experiments using 4 diet formula groups of 3 replicate formula were 
fermented Starfruit. The fermentation Bilimbi and diet formulated without Ami - Ami. 
In order to raise fairy shrimp, conducted a randomized experimental design 
(Completely Randomized Design: CRD). Fairy shrimp were 20 shimp per 5 liters of 
plastic tank. By filling meal of 50 ml per day in each set of experiments. Rearing 
about 7 days. Experimental groups diet formula Bilimbi when counting the number of 
cell-cell Chlorella. Chlorella were 644.66±29.97×104 cells per milliliter, by diet 
fermented Bilimbi different highly statistically significant (p<0.05) when the following 
diet formula feed fairy shrimp find the diet fermented Bilimbi average weight 
increased were 1.02±0.02 g, in diet fermented Bilimbi experimental groups were 
significantly different statistically (p<0.05) for all treatments. Measuring the length of 
the growing fairy shrimp found, the experiment control, the average length increase 
were 0.20±0.14 cm, by experiment control with length increased, but not significantly 
different significant (p>0.05) with the experimental measurements on fermented 
Starfruit and fermented bilimbi percent survival rate was found. Group fermented 
Bilimbi percent survival rate, the highest were 85.00±0.00 % by fermented Bilimbi are 
different at a statistically significant (p<0.05) for all treatment. 
 
Keywords : fairy shrimp, Chlorella sp., fermented Bilimbi, Starfruit 
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การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอด 
ของไรน ้านางฟ้า 

Comparasion of Different Diet Formula for Growth and Survival Rate of  
Fairy Shrimp (Branchinella thailandensis) 

 
บทน้า 

 
ไรน้้านางฟ้า เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีความส้าคัญทางการประมง คือเป็นอาหารมีชีวิต

ที่ส้าคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยเฉพาะการอนุบาลลูกปลาขนาดเล็กและใช้ในการเลี้ยงปลา
สวยงามซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ไรน้้านางฟ้าเพ่ิมมากข้ึน แต่เนื่องจากท่ีผ่านมาการเพาะเลี้ยงไรน้้านางฟ้า
ยังอยู่ในวงจ้ากัดอันเนื่องจากสาเหตุหลายๆประการ เช่น ไรน้้านางฟ้าเพาะพันธุ์ยาก ตายง่าย 
เกษตรกรขาดความช้านาญในการเพาะเลี้ยง และมีต้นทุนการผลิตที่สูงแต่กลับให้ผลผลิตไม่คุ้มกับ
ต้นทุน ดังนั้นการผลิตเป็นจ้านวนมากเพ่ือให้ได้จ้านวนมากพอกับความต้องการของตลาดจึงยังไม่
สามารถท้าได้ ท้าให้สัตว์น้้าชนิดนี้ ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในการเพาะเลี้ยงเท่าที่ควรจึงมีการศึกษา
อาหารส้าหรับการเพาะเลี้ยงไรน้้านางฟ้าโดยใช้คลอเรลล่าเป็นอาหารหลัก เนื่องจากเป็นอาหารที่ไม่
ท้าให้เกิดน้้าเสียง่าย นอกจากนี้ยังมีการให้อาหารอ่ืน เช่น ยีสต์ หรือการให้น้้าหมักชีวภาพเนื่องจาก
คลอเรลล่าเป็นแพลงก์ตอนพืชขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า คลอเรลล่าน้้าจืดใช้เป็น
อาหารของไรน้้านางฟ้ารวมทั้งใช้ท้าสีน้้าในบ่ออนุบาล จะท้าให้ลูกสัตว์น้้ามีสุขภาพดี มีอัตรารอดสูง 
(Wongsaipin and Chunhawatdikul, 1993) คลอเรลล่าสามารถเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้
กลายเป็นแก๊สออกซิเจนได้ทันที (Peerapornpisal, 2003) ชนิดของคลอเรลล่า (Chlorella sp.) มี2
ชนิดคือ C. Ellipsoidea มีลักษณะเซลล์รูปรี และ C.Vulgaris มีลักษณะเซลล์รูปกลม การเพาะเลี้ยง
คลอเรลล่านั้นท้าได้ง่าย ปัจจุบันสูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงคลอเรลล่าน้้าจืดที่ใช้กันทั่วไปมีหลาย
สูตร แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าสูตรอาหารสูตรใดเป็นสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการเพาะเลี้ยงคลอเรล
ล่าน้้าจืด (Wongrat, 2001) 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสูตรอาหารที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดของ ไรน้้านางฟ้า ว่าสูตรอาหารใดที่ท้าให้ไรน้้านางฟ้ามีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดและสูตร
ใดสามารถน้าไปใช้ในการเสริมและทดแทน สูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงคลอเรลล่า  เพ่ือลดต้นทุนและความ
คุ้มค่าต่อการเพาะเลี้ยงไรน้้านางฟ้าต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหารที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของไร 
น้้านางฟ้า 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
เพ่ือทราบถึงสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงคลอเรลล่าและสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของไรน้้านางฟ้า 
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ตรวจเอกสาร 
 
1. ไรน ้านางฟ้า 

 
1.1 ชีววิทยาของไรน้้านางฟ้า 
ไรน้้านางฟ้า (Fairy shrimp) เป็นสัตว์จ้าพวก Crustacea จ้าพวก Branchiopoda จ้าพวก

หนึ่ง จัดอยู่ในสกุล Streptocephalus และวงศ์ Streptocephalidae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Branchinella thailandensis ไรน้้านางฟ้าเป็นสัตว์น้้าจืดชนิดหนึ่งคล้ายกุ้ง คนพ้ืนบ้านเรียก แมง
อ่อนช้อย แมงแงว แมงหางแดง และแมงน้้าฝน แต่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม จัดอยู่ประเภท สัตว์โบราณ 
เนื่องจากมีขาว่ายน้้าจ้านวน 11 คู่ และมีพฤติกรรมว่ายน้้าแบบหงายท้องโดยใช้ขาช่วยกรรเชียงโบก
พัดอาหารเข้าปาก ตัวผู้มีขนาดใหญ่ กว่าตัวเมียเล็กน้อย ล้าตัวยาวโดยเฉลี่ย 2 เซนติเมตร ส่วนหาง
แยกเป็นสองแฉกมีสีแดงส้ม บริเวณหัวมีตาขนาดใหญ่ มีก้านตายาว 1 คู่ มีหนวด 2 คู่ หนวดคู่ที่ 2 
ของตัวผู้เปลี่ยนแปลงไปใช้ส้าหรับการจับตัวเมีย เวลาผสมพันธุ์และใช้เพ่ือการจ้าแนกชนิด ตัวเมียมีถึง
ไข่ 1 ถุง อยู่บริเวณกลางล้าตัวด้านท้อง ไข่ที่ตัวเมียสร้างขึ้นจะพัฒนาให้มีเปลือกหนา เป็นการปรับตัว
เพ่ือที่จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้้าชั่วคราว เช่น คลองข้างถนน นาข้าว และปลักควายที่มีน้้าขังเฉพาะหน้า
ฝนเท่านั้น ส้าหรับอาหารของไรน้้านางฟ้า ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ โปรโตซัว อินทรีย์สารและแพลงก์
ตอนพืช (นุกูล, 2548) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ไรน้้านางฟ้าเพศผู้ 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเชียงใหม่ (2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ไรน้้านางฟ้าเพศเมีย 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเชียงใหม่ (2549) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

 

1.2 ลักษณะและรูปร่างของไรน้้านางฟ้า 
ไรนางฟ้ามีล้าตัวยาวอ่อนนุ่ม แบ่งออกเป็นปล้องๆ ชัดเจน โครงร่างภายนอกเป็นเพียงเนื้อเยื่อ

บางๆ  ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มล้าตัว  แต่ก็มีการลอกคราบเช่นเดียวกับพวก crustacean เช่นกัน ล้าตัว
ของไรน้้านางฟ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้อง 

ส่วนหัว (Head) มีลักษณะเด่นชัด มีตารวม (compound eyes) ขนาดใหญ่ที่มีก้านตา 1 คู่ 
มีหนวด 2 คู่ แบบไม่แตกแขนง (uniramous) คู่ที่ 1 มีขนาดเล็ก ส่วนคู่ที่ 2 ค่อนข้างยาว โดยเพศผู้
หนวดคู่นี้จะขยายออกท้าหน้าที่ส่วนหัวใหญ่กว่าเพศเมีย 

ส่วนอก (Thorax) แยกเป็นปล้องชัดเจน และมักมีจ้านวน 13 ปล้อง (บางชนิดอาจมีมากกว่า
นี้) ส่วนของ 11 ปล้องแรกลักษณะคล้ายกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน แต่ละปล้องจะมีรยางค์1 คู่ มี
ลักษณะแบนๆ คล้ายใบไม้ (leaf-like appendages) ใช้ในการว่ายน้้า กรองอาหาร และหายใจ เรียก
รยางค์นี้ว่า phyllopodia ส่วน 2 ปล้องสุดท้ายจะรวมกัน  มีอวัยวะเพศยื่นออกมา คือเพศผู้จะมีท่อ
ส่งน้้าเชื้อ (penis) 1 อัน ส่วนเพศเมียจะมีถุงไข่ 1 ถุง 

ส่วนท้อง (Abdomen) แยกเป็นปล้องชัดเจนเช่นกัน  มีจ้านวน 6 ปล้อง แต่ละปล้องจะไม่มี
รยางค์ แบนๆ เล็กๆ แยกเป็น 2 แฉก มีสีแดงสด เรียกระยางค์นี้ว่า caudal rami หรือ 
“cercopods” (ยงยุทธ, 2556) 
 

1.3 นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
ไรน้้านางฟ้าเป็นสัตว์น้้าจืดที่มีถิ่นที่อยู่ค่อนข้างจ้ากัดและพบเฉพาะในบางฤดูกาล คือ จะพบ

ในช่วงต้นฤดูฝนในแหล่งน้้าธรรมชาติตามแหล่งน้้าท่วม โดยเฉพาะในนาข้าวทั้งนี้เนื่องจากเป็นอาหาร
ที่ชื่นชอบของสัตว์น้้าชนิดอ่ืนๆ และไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการป้องกันตัว เมื่อเจริญเติบโตจะเคลื่อนที่ใน
ลักษณะหงายท้องว่ายน้้าไปเรื่อยๆ ท้าให้ถูกปลาหรือสัตว์น้้าต่างๆ จับกินได้อย่างง่ายดาย ประกอบกับ
มีวงจรชีวิตที่ที่ไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งไรน้้านางฟ้าจะมีไข่ระยะฟักตัวหรือที่เรียกว่า cyst นี้จะถูก
ปล่อยทิ้งให้แห้งอยู่ตามพ้ืนแหล่งน้้าที่มีการแห้งในช่วงฤดูแล้ง และมีฝนตกมามากพอจนท้าให้แหล่งน้้า
หรือนาข้าวที่แห้งไปแล้วนั้นมีน้้าขังอยู่พอควรไข่ระยะพักตัว หรือ cyst ที่ตกอยู่ในดินก็จะฟักตัว
ออกมาและจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยกรองกินแพลงก์ตอนพืชขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในน้้าเป็น
อาหาร ใช้ระระเวลาเพียง 7-14วัน ก็จะเจริญเป็นตัวเต็มวัยและมีความสมบูรณ์เพศไรน้้านางฟ้าจะ
สามารถแพร่พันธุ์ได้ 2 แบบ คือ แบบใช้เพศ (Sexual reproduction) และแบบไม่ใช้เพศ (Asexual 
reproduction) ซึ่งจากการแพร่พันธุ์ทั้ง 2 แบบ ไรน้้านางฟ้าเพศเมียสร้างไข่เข้ามาเก็บไว้ที่ถุงเก็บไว้ที่
อยู่บริเวณส่วนท้ายของส่วนอก ไข่ดังกล่าวจะเป็นไข่ท่ีมีเปลือกหนา และจะถูกปล่อยออกจากถุงเก็บไข่
ภายในเวลา 20-24 ชั่วโมง หลังจากนั้นภายในเวลา 4-6 ชั่วโมง ไรน้้านางฟ้าเพศเมียจะสร้างไข่ชุดใหม่
เข้ามาในถุงฟักไข่ได้อีกแล้วถูกปล่อยออกไปเช่นเดิมเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีสัตว์น้้าชนิดอ่ืนๆ
เข้ามาในแหล่งน้้าแล้วกินไรน้้านางฟ้าไป แต่ถ้าหากไม่ถูกสัตว์อ่ืนกินเป็นอาหาร ไรน้้านางฟ้าจะมีอายุ
ได้ประมาณ 40-90 วัน แล้วแต่ชนิดของไรน้้านางฟ้า ส้าหรับไข่ที่ไรน้้านางฟ้าเพศเมียปล่อย ออกมา
จากถุงเก็บไข่นั้นจะตกลงอยู่ที่ก้นแหล่งน้้า โดยจะไม่ฟักตัว แต่ตัวอ่อนที่อยู่ในไข่ที่ยังมีน้้าขังในแหล่งน้้า
จะมีพัฒนาต่อไปจนเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ และฟักตัวอยู่ภายในไข่ เรียกว่า ไข่ระยะฟักตัว หรือ Cyst
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ซึ่งไข่ระยะฟักตัว หรือ cyst นี้จะต้องพักรอจนแหล่งน้้านั้นแห้งไปในปีนั้นแล้วรอจนฤดูกาลใหม่ ของปี
ต่อมาเม่ือแหล่งน้้าได้รับน้้าฝนจึงจะฟักตัวออกมา (นุกูล และราเมศ, 2550) 
 

1.4 อาหารของไรน้้านางฟ้า 
อาหารของไรน้้านางฟ้านั้นส่วนมากจะเป็นพวกสาหร่ายขนาดเล็ก ที่ส้าคัญที่สุดคือ คลอเรล

ล่า พวกแบคทีเรีย ซากสารอินทรีย์ รวมถึงแพลงก์ตอน ขนาดเล็กอ่ืนๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า 60 
ไมโครเมตร ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ (Sanoamuang et al., 2000)ส้าหรับการเพาะเลี้ยงในโรงเพาะ
ฟัก จะใช้คลอเรลล่าเป็นอาหารหลัก นอกจากนี้ยังมีการให้อาหารอ่ืนทดแทน  เมื่อสาหร่ายไม่เพียงพอ  
เช่น ยีสต์ โดยมีสัดส่วนการใช่ยีสต์  0.8-1.0 มิลลิกรัมต่อตัวต่อวัน  ผสมกับกากน้้าตาล 1.0 มิลลิลิตร 
ให้กินต่อตัวต่อวัน แต่ไม่ควรให้ติดต่อกันนานเกินไปจะท้าให้คุณภาพน้้าเสียได้ และไรน้้านางฟ้ามีสีซีด 
เพราะท้ังยีสต์และน้้าหมักชีวภาพ ไม่มีสารสีจ้าพวกคลอโรฟิลล์ดังนั้นจึงควรให้สลับกับสาหร่าย 

 
1.5 คุณค่าทางโภชนาการของไรน้้านางฟ้า  
คุณค่าทางโภชนาการของไรน้้านางฟ้า มีโปรตีน 64.94% ไขมัน 5.07% คาร์โบไฮเดรต 

17.96% และเถ้า 8.40 %มีความเข้มข้นของสารกลุ่มแคโรทีนอยด์สูงถึง 1,143 ไมโครกรัมต่อน้้าหนัก
แห้ง 1 กรัม จึงเหมาะที่จะน้ามาเป็นอาหารของปลาสวยงาม เพ่ือเร่งสีสัน ท้าให้ปลามีความสวยงาม
มากยิ่งขึ้น (นัยนา และคณะ, 2554) 

 
1.6 ประโยชน์ของไรน้้านางฟ้า 
ไรน้้านางฟ้าสามารถน้าไปใช้ในวงการเพาะพันธุ์สัตว์น้้า เช่น การเพาะพันธุ์กุ้งกุลาด้า กุ้งขาว 

กุ้งก้ามกรามในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น ปลาหมอสีเพ่ือใช้เป็นอาหารของสัตว์น้้านอกจากนั้น
ยังใช้ในการปรุงอาหารได้ เช่น แกง หมก และยังสามารถใช้ทดแทนการน้าเข้าอาร์ทีเมียที่ต้องสั่งซื้อ
จากต่างประเทศ ช่วยลดภาวการณ์ของประเทศ อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้
ผู้ประกอบการอีกด้วย (ละออศรี, 2550) 
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1.7 การเพาะเลี้ยงไรน้้านางฟ้า 
 ไข่ของไรน้้านางฟ้าไทย สามารถเก็บได้ในสภาพแห้งเป็นระยะเวลานาน  เหมาะที่จะน้าไป
เพาะฟักได้เอง ส่วนตัวเต็มวัยของไรน้้านางฟ้าก็สามารถใช้เป็นสัตว์ทดลองในการทดสอบคุณสมบัติ
ของสารพิษต่าง ๆ ได้ 
 1.8 วัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็นในการใช้เพาะพันธุ์ไรน้้านางฟ้า 
 1.8.1 ภาชนะ 
 1.8.1.1ภาชนะ1.1 บ่อซีเมนต์ทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ลึก 50-
100 เซนติเมตร ซึ่งสะดวกในการใช้เป็นอย่างมาก 
  1.8.1.2 กะละมัง ขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เลี้ยงไรน้้านางฟ้า 
  1.8.1.3 ถังพลาสติกสีด้า 
  1.8.1.4 บ่อดิน ขนาดที่เกษตรกรนิยมใช้ คือ 0.5-1 ไร่ บ่อดินดีท่ีสุดเพราะไม่ต้องเติม
อากาศ เป็นแบบธรรมชาติ ไม่ต้องให้ อาหารเสริม ไรน้้านางฟ้าสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ สภาพการเติม
อากาศเป็นแบบ Air Water Link คือ ให้น้้าข้างล่างขึ้นมาข้างบน หรือใช้ หัวทรายหรือระบบกรองที่ใช้
ในการเลี้ยงปลาสวยงาม 
 1.8.2 แสงแดด ไรน้้านางฟ้าต้องการแสงแดดด้วย เพื่อช่วยในการสังเคราะห์อาหารของไรน้้า
นางฟ้า ส้าหรับบ่อดินเป็นบ่อเปิดรับ แสงแดดได้ทั่วทั้งบ่อ หากสร้างโรงเรือนต้องให้ได้รับแสงอาทิตย์
ด้วย โรงเรือนแบบเปิดในช่วงฤดูร้อน ควรท้าหลังคามีสแลนคลุมบังพ้ืนที่ 50 % หากเป็นช่วงฤดูหนาว
ไมค่่อยมีแสงแดดจะเปิดสแลนออกให้ได้รับแสงแดด 100% 
          1.8.3 น้้า มีน้้าสะอาดเพ่ือใช้ในการเลี้ยงเหมือนสัตว์น้้าทั่วไป เช่น น้้าประปา และน้้าจาก
แหล่งน้้าธรรมชาติ ไรน้้านางฟ้าไม่จ้าเป็น ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง น้้าประปาเหมาะสมที่สุด แต่ต้อง
เป็นน้้าที่ปราศจากคลอรีน โดยเปิดน้้าประปาทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพ่ือให้คลอรีนเจือจางลง 
เพราะคลอรีนจะมีผลกระทบภายหลังการฟักตัวของไรน้้านางฟ้า จากนั้นใช้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ไข่
จะฟักเป็นตัว เมื่อลูกไรน้้านางฟ้ามีอายุ 10-12 ชั่วโมงต้องให้อาหาร มิฉะนั้นตัวอ่อนจะตาย 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดปราจีนบุรี, 2550) 
 
ตารางท่ี 1 คุณค่าทางอาหารของไรน้้านางฟ้ากับอาหารปลาชนิดอ่ืนๆ 
 

 ไรน้้านางฟ้า ไรแดง อาร์ทีเมีย 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% 
อ่ืนๆ - - - 76.5% 4% 

ที่มา: ละออศรี (2550) 
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2. สาหร่ายคลอเรลล่า 
 

สาหร่ายคลอเรลล่า เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-
10 ไมโครเมตร ไม่มี flagella มีรูปร่างกลมหรือรีผนังค่อนข้างบาง มีรงควัตถุที่ช่วยสังเคราะห์แสงคือ
คลอโรฟิลล์ A และ B โดยจะอยู่ในคลอโรพลาสซึ่งมีลักษณะเป็นรูปถ้วยหรือเป็นแผ่นอยู่ริมเซลล์
สืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศโดยการสร้างออโตสปอร์ (autospore)มีจ้านวน 4, 8 หรือ 16 ออโตสปอร์ 
สาหร่ายชนิดนี้พบได้ทั้งในน้้าจืดและน้้าเค็ม เจริญเติบโตง่าย และมีโปรตีนสูง 40-50% (จิตรา, 2552)
คลอเรลล่าถูกค้นพบโดย เอ็ม ดับบลิว ไบเจอร์นิค (M.W. Beijernick) นักจุลชีววิทยาชาวดัตซ์และได้
ตั้งชื่อว่าคลอเรลล่า (Chlorella) ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า คลอโรส (Chloros) แปลว่าสีเขียว และภาษา
ลาตินว่า เอลล่า (Ella) แปลว่าเล็ก (Kuhl and Lorenzen, 1963) 
  

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: ลักษณะเซล์คลอเรลล่าภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
ที่มา: เกรียงศักดิ์ (2549) 
  
 2.1 การสืบพันธุ์ของคลอเรลล่า 
 ในสภาพธรรมชาติคลอเรลล่ามีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยการแบ่งเซลล์โดยการสร้าง
ออโตสปอร์เป็นสปอร์ที่ไม่มีแฟลกเจลล่าขึ้นในเซลล์แม่จ้านวน 2, 4, 6, 8 และ 16 จ้านวนของออโต
สปอร์จะมาจาก mother cell ซึ่งจะถูกควบคุมโดยสภาวะภายในและสภาวะภายนอกเมื่อมีจ้านวน
มากจะมองเห็นน้้าเป็นสีเขียวตองมักนิยมเรียกว่า “น้้าเขียว” (ศิราภรณ์และฐปน, 2553) 

 
2.2 คุณค่าทางโภชนาการของคลอเรลล่า 

 คลอเรลล่าเป็นแพลงก์ตอนพืชที่มีปริมาณของโปรตีนสูงถึงร้อยละ 58.4 กรัม โปรตีนนี้มี
ความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของสิ่งมีชีวิตจ้าพวกไรแดง และโรติเฟอร์ ที่
สามารถน้าไปอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณโปรตีนจากอาหารชนิดต่างๆ คลอเรล
ล่ามีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด 58 กรัม โดยสูงกว่าโรตีนจากเนื้อสัตว์จ้าพวกวัว, ไก่, ปลา และไข่ที่มี
โปรตีนเพียงร้อยละ 24-27, 24, 8-29 และ 13 กรัม ตามล้าดับ ดังนั้น คลอเรลล่าจึงเป็นอาหารของไร
แดงได้ดี นอกจากนี้คลอเรลล่ายังมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนที่จ้าเป็นอีกหลายชนิด เช่น ลิวซีน 
(ร้อยละ 4.7), วาลีน (ร้อยละ 3.2), ไอโซลิวซีน (ร้อยละ 2.3) และฟีนิลอะลานีน (ร้อยละ 2.8) ส่วน
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กรดอะมิโนที่ไม่จ้าเป็น วิสัย (2536) รายงานพบว่ากรดกลูตามิค (ร้อยละ 5.8), กรดแอสพาร์ติก (ร้อย
ละ 4.7) และอะลานีน (ร้อยละ 4.3)เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณธาตุอาหารที่พบในคลอเรลล่า 
 
ธาตุอาหารหลัก ร้อยละ 
โปรตีน (protein) 58.4 
ไขมัน (fat) 9.3 
คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) 23.2 
เยื่อใย (fiber) 0.3 
เถ้า (ash) 4.2 
ความชื้น (moisture) 4.6 
แคลอรี่ (calories) 411 แคลอรี่ต่อ 100 กรัม 
ที่มา : (วิสัย, 2536) 
 
 2.3 การเพาะเลี้ยง Chlorella 

ควรเตรียมน้้าเขียว หรือเพาะเลี้ยงคลอเรลล่าในบ่อดินขนาดตั้งแต่ 100-600 ตารางเมตร 
ขึ้นกับปริมาณไรน้้านางฟ้าที่ต้องการเลี้ยง (ประภาส, 2550) 

 
2.4 ขั้นตอนการเลี้ยงคลอเรลล่า 

 ปัจจุบันสูตรการเพาะเลี้ยงคลอเรลล่า สามารถพบด้วยกันหลายสูตร โดยสูตรที่ได้รับความ
นิยมคือ สูตรจากกรมประมง เนื่องจากสูตรดังกล่าวเกษตรสามารถหาได้ง่ายและราคาถูกซ่ึงมีขึ้นตอน
ดังนี้ (ลัดดา, 2543) 

2.4.1. ใส่น้้าทะเลสะอาด ให้ได้ปริมาณ 10 ตัน   
2.4.2. เติมพันธุ์คลอเรลล่า ความโปร่งใสประมาณ 50 ซม.  
2.4.3. ชั่งปุ๋ย ละลายปุ๋ยแต่ล่ะตัวลงไปในบ่อ       

สูตร 21-0-0   500 กรัม 
สูตร 16-20-0  75   กรัม 
สูตร 46-0-0    25   กรัม 

2.4.5. ให้ฟองอากาศ 
2.4.6. วัดความโปร่งใสของน้้า, วัดอุณหภูมิ ควบคุม     
2.4.7. ใส่คลอรีนผง 20 กรัม 
2.4.8. เพาะในสภาพที่เหมาะสม คลอเรลล่าเพิ่มจ้านวนได้สูงสุดเวลา 4-5 วัน 
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3. น ้าหมักชีวภาพ 
 

น้้าหมักชีวภาพ เป็นสารละลายที่ได้จากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆของพืช
หรือสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน (Anaerobic  condition) มีจุลินทรีย์ท้า
หน้าที่ย่อยสลายเศษซากพืชและซากสัตว์เหล่านั้นให้กลายเป็นสารละลาย รวมถึงการใช้เอนไซม์ที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีการเติมเอนไซม์เพ่ือเร่งการย่อยสลาย ท้าให้เกิดกระบวนการย่อย
สลายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น การน้าเอาพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ มากหมักกับน้้าตาล 
ท้าให้เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จ้านวนมากซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะไปช่วยสลายธาตุอาหารต่างๆที่อยู่
ในพืช มีคุณค่าในแง่ของธาตุอาหารพืชเมื่อถูกย่อยสลายโดยกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือ
จุลินทรีย์สารต่างๆจะถูกปลดปล่อยออกมา เช่น โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุ
อาหารรอง จุลธาตุฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เอนไซม์ วิตามิน ซึ่งพืชสามารถน้าไปใช้ในการ
เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุดารัตน์ และคณะ, 2551) 
 

3.1 การท้าน้้าหมักชีวภาพ 
  3.1.1 คลุกเคล้าส่วนผสมเช่น ผักผลไม้ 3 ส่วน น้้าตาลทรายแดงหรือกากน้้าตาล 1
ส่วน เติมน้้า 10 ส่วน 
  3.1.2 ในกรณีที่ยังไม่เติมน้้าให้เทส่วนผสมลงภาชนะบรรจุมีฝาปิดครึ่งภาชะ (ถัง
พลาสติก ขวดโหลแก้ว ตุ่มดินเผา)หากไม่ถึงครึ่งเติมเพ่ิมได้ หมักไว้ 10 วัน เติมน้้าเปล่าหรือน้้า
มะพร้าว ให้มีประมาณเกือบเต็มถัง 
  3.1.3 หมักท้ิงไว้ 3 เดือน ช่วงเดือนแรกจะมีกลิ่นบูดเปรี้ยว มีราฝ้าจับหรือวุ้นสีขาว
ปิดด้านบนภาชน เพราะจุลินทรีย์ที่ได้ส่วนมากเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ (หากมีหนอนเกิดขึ้น 
น้้าหมักไม่มีกลิ่นเหม็นบูดเน่า และไม่ได้น้ามาเพ่ือการบริโภคไม่เป็นไร หากจะแก้กลิ่นบูดเน่าเติม
น้้าตาล หรือกากน้้าตาลเพิ่ม) 
  3.1.4 กรองส่วนที่เป็นน้้าออกไปใช้ ส่วนที่เป็นกากน้าไปผสมท้าปุ๋ยหมักหรือผสมดิน
รองก้นหลุมปลูกต้นไม่ได้ (ไทยออแกนิก, 2555) 
 
 

 
ตารางท่ี 3 ปริมาณธาตุอาหารในน้้าหมักชีวภาพ  
 
 ค่า pH ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
ปลาหมัก 3.2-3.9 0.4-1.10% 0.0-3.94% 0.09-0.86% 0.014-0.51% - 
หอยเชอรี่ 4.5-6.3 0.6-1.58% 0.0-0.06% 0.16-4.90% 0.08-0.15% 0.27% 
เศษพืชผัก 3.8-3.9 0.27-0.40% 0.14-0.15% 0.35-1.44% 0.41-0.43% 0.15% 
เศษผลไม้ 3.4-3.8 0.20-0.33% 0.0-0.26% 0.6-0.88% 0.19-0.67% 0.11% 
ที่มา: ดัดแปลงจากเพ่ือเกษตรกรไทย (2554) 
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ตารางท่ี 4 สูตรน้้าหมักท่ีเกษตรใช้ในปัจจุบัน 
 

สูตรน้้าหมักชีวภาพ วัสดุหมักที่ใช้ แหล่งที่มา 
 
น้้าหมักชีวภาพจากพืช 
สูตรฮอร์โมนผลไม้  
(หมัก 15-30 วัน) 

 
ผลไม้สีเหลือง 30 กก. 
กากน้้าตาล 10 กก. 
หัวเชื้อจุลินทรีย์3ขวดและน้้า 
สะอาด 
 

 
ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตท่ี 2 จ.พิษณุโลก 

 
สูตรรวมมิตร 
(หมักอย่างน้อย 3 เดือน) 

 
พืชสด 10 กก. 
ผลไม้ดิบทั้งผล 10 กก. 
ผลไม้สุกท้ังผล 10 กก. 
เศษผัก 5 กก. 
ตัวเสริม 2 กก.และจุลินทรีย์1
ลิตร กากน้้าตาลใส่พอท่วม
ส่วนผสม 
สับปะรด 3 กก. 
 

 
ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตท่ี 2 จ.พิษณุโลก 

 
สูตสับปะรด 
(หมัก 15-30 วัน) 

 
กากน้้าตาล 1 กก. 

 
ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
เขตท่ี 6 จ.จันทบุรี 

 
ที่มา: สุดารัตน์ และคณะ (2551) 
 
 3.2 ประโยชน์ของน้้าหมักชีวภาพ 

ด้านการเกษตร 
3.2.1 ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่างในดินและน้้าซึ่งน้้าหมักแต่ละสูตรจะมีความเป็น

กรดด่างท่ีจะช่วยปรับสภาพดินและน้้าให้มีความเหมาะสมในการใช้งานมากข้ึน 
3.2.2 ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้้าและอากาศได้ดียิ่งขึ้น 
3.2.3 ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย 

โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ซึ่งในน้้าหมักชีวภาพจะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อย
สลายสารอินทรียวัตถุให้มีขนาดเล็กลงซึ่งท้าให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้พลังงานมาก
 3.2.4 ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์ แข็งแรงตามธรรมชาติ ต้านทานโรคและ
แมลง 

3.2.5 ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ท้าให้ผลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น 
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ด้านการประมง 
3.2.6 ช่วยควบคุมคุณภาพน้้าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าได้ซ่ึงในน้้าหมักชีวภาพมีความเป็นกรดด่างซึ่ง

ช่วยควบคุม PH ของน้้าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าได ้
3.2.7 ช่วยแก้ปัญหาโรคพยาธิในน้้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้้า 
3.2.8 ช่วยรักษาโรคแผลต่างๆในปลา กบ จระเข้ และสัตว์อ่ืนๆ 
3.2.9 ช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อ และไม่เน่าเหม็น สามารถน้าไปผสมเป็นปุ๋ยหมัก ใช้กับพืช

ต่างๆได้ดี (พิณซอ, 2554) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

นุกูล (2548) ศึกษาการเพาะเลี้ยงไรน้้านางฟ้าไทย (Branchinella thaiandensis)สาหร่าย
คลอเรลล่า ร้าละเอียด และสไปรูลินาผง และอัตราส่วนของอาหารทั้ง 3 ชนิดในอาหารผสมที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไรน้้านางฟ้าที่อายุ 1-5 วัน และ 6-5 วัน ผลการศึกษา
พบว่า คลอเรลล่า หรือร้าละเอียดสามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงไรน้้านางฟ้าโดยที่ไม่ต้องผสมกับอาหาร
ชนิดอื่น ปริมาณที่เหมาะสมส้าหรับใช้เลี้ยงไรน้้านางฟ้าเมื่อมีอายุ 1-5 วัน และ 11-20 วัน คือ 1×106

เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ 1.6 มิลลิกรัมน้้าหนักแห้งของร้าละเอียดต่อตัว และปริมาณที่ เหมาะสมที่อายุ 
6-10 วันคือ 2×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ  2.4 มิลลิลิตรกรัมน้้าหนักแห้งของร้าละเอียดต่อตัว ส่วน
อัตราที่เหมาะสมของสไปรูลินาผงที่อายุ 1-5 วัน คือ 0.8 มิลลิกรัมน้้าหนักแห้งต่อตัว สัดส่วนของ
อาหารทั้ง 3 ชนิด เมื่อใช้เป็นอาหารผสม ปรากฏว่าการใช้คลอเรลล่า 50-70% ของอัตราที่เหมาะสม 
และอาหารผสมที่ใช้อาหารทั้ง 3 ชนิดร่วมกัน ส่วนใหญ่มีผลให้ไรน้้านางฟ้ามีอัตราการรอดตายสูงกว่า
ที่สัดส่วนอื่น 

นุกูล (2548) ศึกษาอิทธิพลของความหนาแน่น และอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้้าระหว่างการเลี้ยง
ไรน้้านางฟ้าต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไรน้้านางฟ้าไทยด้าเนินการในถังพลาสติก
บรรจุน้้า 2 ลิตร เลี้ยงไรน้้านางฟ้าที่อัตราความหนาแน่น 10 20 และ 30 ตัวต่อลิตร และเปลี่ยนถ่าย
น้้า 20 % วันเว้นวัน (10%ต่อวัน) , 20,50 และ100% ต่อวัน ผลการศึกษาพบว่า ที่อัตราความ
หนาแน่น 30 ตัวต่อลิตร และเปลี่ยนถ่ายน้้าอย่างต่้า 10, 20 และ 50% ต่อวันในช่วงการเลี้ยงวันที่ 1-
5,6-10 และตั้งแต่วันที่ 11 เป็นต้นไป ตามล้าดับ มีการเจริญเติบโต (น้้าหนักรวม) ดีกว่าที่ระดับอ่ืน 
จากผลการศึกษานี้ได้ปรับระดับความหนาแน่นการเลี้ยงเป็น 30, 40 และ 50 ตัวต่อลิตร เปลี่ยนถ่าย
น้้า 20% ระหว่าง 1-5 วัน 50% ระหว่าง 6-10 วัน และ 70% ตั้งแต่วันที่ 11 เป็นต้นไปของทุกระดับ
ความหนาแน่น ตรวจวัดการเจริญเติบโต   และอัตราการรอดตายทุกๆ5 วัน การทดลองสิ้นสุดเมื่อ
พบว่าน้้าหนักรวมมีค่าต่้ากว่าการตรวจวัดครั้งก่อน ผลการศึกษาปรากฏว่า ไรน้้านางฟ้าสามารถเลี้ยง
ได้หนาแน่นถึง 50 ตัวต่อลิตร ระยะเวลาการเลี้ยงที่เหมาะสมคือ 15วัน โดยมีอัตราการรอดตาย
เท่ากับ 77.50±4.19, 81.25±4.33 และ 77.00±2.58% มีน้้าหนักรวมเท่ากับ 2.10±0.19, 
2.93±0.22 และ 3.31±0.10 กรัมน้้าหนักเปียก และมีความยาวเท่ากับ 14.88±0.41, 14.68±0.41 
และ 14.38±0.10 มิลลิเมตรที่ระดับความหนาแน่น 30, 40 และ 50 ตัวต่อลิตรตามล้าดับ น้้าหนัก
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รวมสูงสุดของไรน้้านางฟ้าปรากฏที่ระดับความหนาแน่น 50 ตัวต่อลิตร เมื่อเลี้ยงครบ 20 วัน ไม่
แตกต่างกับที่เลี้ยงครบ 15 วันอย่างมีนัยส้าคัญ 

ละออศรี  และคณะ (2553) พัฒนารูปแบบการเลี้ยงไรน้้านางฟ้าในระบบเปิดตั้งแต่ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่  ผลการทดลองพบว่า สามารถเลี้ยงไรน้้านางฟ้าสิรินธร  ไรน้้านางฟ้าไทย  และไรน้้า
นางฟ้าสยาม ได้ดีทั้งในกะละมังพลาสติกสีด้า(เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม.) บ่อคอนกรีตกลม (เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 100 ซม.) บ่อไฟเบอร์กลาส(เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 ซม.) บ่อคอนกรีตเหลี่ยม (200×400 
ซม.) และกระชัง (200×400 ซม.) น้้าที่ใช้เลี้ยงคือน้้าจืดจากคลองส่งน้้าชลประทานหรือแหล่งน้้า
ธรรมชาติหรือน้้าประปา  ความลึกของน้้าที่เหมาะสมในการเลี้ยงคือ 50 ซม. โดยให้สาหร่ายสีเขียว
คลอเรลล่าเป็นอาหารหลัก  พบว่าสามารถเลี้ยงไรน้้านางฟ้าทั้งสามชนิดได้ที่ระดับความหนาแน่นที่
เหมาะสมคือ 10-30 ตัวต่อลิตร ส้าหรับไรน้้านางฟ้าสิรินธรยังสามารถเลี้ยงได้ดีในบ่อดิน 
(ขนาด 0.5-2 ไร่ ความลึก 1 เมตร) ที่ระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมคือ 1-3 ตัวต่อลิตร โดยให้ผล
ผลผลิตประมาณ 15-17 กิโลกรัมน้้าหนักเปียกต่อไร่ ผลการศึกษาพบว่าระบบเลี้ยงทุกรูปแบบสามารถ
เลี้ยงในเชิงธุรกิจได้ซึ่งข้ึนอยู่กับพื้นท่ีและแหล่งน้้าจืด 

ด้ารง และคณะ (2554) ทดลองการเปรียบเทียบสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยง Chlorella 
ellipsoidea ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารต่างกัน 5 สูตร โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง ชุด
การทดลองละ 3 ซ้้า ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 72 ชั่วโมง โดยท้าการทดลองในตู้กระจกขนาดบรรจุ 
40 ลิตร เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตด้านจ้านวนเซลล์ พบว่าสูตรอาหาร C มีค่าสูงสุดรองลงมา คือ สูตร
อาหาร D สูตรอาหาร E สูตรอาหาร A และสูตรอาหาร B ตามล้าดับ โดยมีจ้านวนเซลล์เฉลี่ยเท่ากับ 
3.23±0.19×104, 2.04±0.15×104, 2.03±0.02×104, 1.05±0.03×104, 1.04±0.05×104เซลล์ต่อ
มิลลิเมตร ตามล้าดับ เมื่อน้ามาวิเคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบจ้านวนเซลล์พบว่ามีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (P≤0.05) 

กิตติพล และคณะ (2555) ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง Chlorella vulgaris
ในถังปฏิกรณ์แบบกะขนาด 1 ลิตร ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองทางสถิติ ทั้งนี้ปัจจัยที่ศึกษา
ประกอบด้วย อุณหภูมิในการเพาะเลี้ยง T=25-40 °C ค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้น pH=6-8และ
สัดส่วนโดยปริมาตรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.6-7.7%โดยการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ใช้
วิธีการออกแบบการทดลองแบบพ้ืนผิวตอบสนองของ BoxBehnken เมื่อท้าการเพาะเลี้ยง C. 
vulgaris ในถังปฏิกรณ์แบบกะขนาด 1 ลิตร ที่มีการให้แสงตลอดเวลาพบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือ 
29.6°C ค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้น 7.26 และอัตราการไหลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือ 16.18 
มล./นาที หรือสัดส่วนโดยปริมาตรของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือ 2.46% โดยสภาวะดังกล่าวให้ค่า
อัตราการเติบโตจ้า เพาะคือ 0.389 วัน-1 

ชนะกิจและคณะ(2556)ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของไรน้้านางฟ้าไทย 
(Branchinella thailandensis) ที่เลี้ยงด้วยคลอเรลล่าจากปุ๋ยมูลสัตว์ คือมูลโคเนื้อ มูลไก่ไข่ และมูล
สุกรขุน มีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอด และผลผลิตของไรน้้านางฟ้าไทยที่
เลี้ยงเป็นระยะเวลา 9 วัน ด้วยคลอเรลล่าจากปุ๋ยมูลสัตว์ ที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างต่างกัน3 
ระดับคือ10,20และ30ตัวต่อลิตรโดยมีคลอเรลล่าที่เจริญจากปุ๋ยเคมีเป็นตัวควบคุม ผลการศึกษา
พบว่าที่ระดับความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร การเจริญเติบโตเติบของไรน้้านางฟ้าไทย ที่เลี้ยงด้วยคลอ
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เรลล่าจากปุ๋ยมูลสุกรรุ่น มีน้้าหนักเฉลี่ยมากที่สุด 0.064 กรัมต่อตัว ซึ่งน้อยกว่าการเจริญเติบโตของไร
น้้านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยปุ๋ยเคมีมีค่าเท่ากับ0.075 กรัมต่อตัว อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
ส่วนที่ระดับความหนาแน่น 20 และ 30 ตัวต่อลิตร น้้าหนักตัวเฉลี่ยของไรน้้านางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วย
คลอเรลล่าจากมูลไก่ไข่ มูลสุกรขุน และปุ๋ยเคมีไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.041-0.042 กรัมต่อตัว และ 0.031–0.033 กรัมต่อตัว ตามล้าดับ ส่วนน้้าหนักไรน้้านางฟ้าไทยที่
เลี้ยงด้วยคลอเรลล่าจากมูลโคเนื้อ มีค่าน้อยที่สุด (0.011–0.026 กรัมต่อตัว) แต่มีค่าน้อยกว่าไรน้้า
นางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยวิธีการอ่ืนทุกระดับความหนาแน่นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ความ
หนาแน่นที่เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงไรน้้านางฟ้าไทยด้วยคลอเรลล่าที่ใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยคือ ระดับ
ความหนาแน่น 20 ตัวต่อลิตร 
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 
 
1. วัสดุ และอุปกรณ์ 

 
1.1 สัตว์ทดลอง 

ไรน้้านางฟ้า (Branchinella thailandensis) 
 

1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
1.2.1 เครื่องปั๊มอากาศ 
1.2.2 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 
1.2.3 กล้องจุลทรรศน์ 
1.2.4 เครื่องชั่งชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 
1.2.5 ข้อต่อ และวาล์วปรับความดันอากาศ 
1.2.6 สายยาง (สายอากาศ) 
1.2.7 กระบอกตวงปริมาตร 1 ลิตร 
1.2.8 Hemacytometer 
1.2.9 Cover Glass 
1.2.10 สวิงตาถ่ี 
1.2.11 กรองแพลงก์ตอน ขนาดตา 60 ไมโครเมตร 
1.2.12 ถังไฟเบอร์ขนาด 250 ลิตร 4 ถัง 
1.2.13 ตู้กระจก 12 ตู้ 

 
1.3 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 

1.3.1 ปุ๋ยนาสูตร 16-20-0 
1.3.2 ปุ๋ยยูเรีย 
1.3.3 โพรแทสเซียมสูตร 13-0-46 
1.3.4 กากน้้าตาล 
1.3.5 อามิ-อาม ิ
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2. วิธีการทดลอง 
การท้าน้้าหมักชีวภาพ 
การเตรียมน้้าหมักชีวภาพที่ใช้ในการทดลองสามารถเตรียมได้ดังนี้(ดัดแปลงจากออมทรัพย์ และ

คณะ, 2547) 
 น้้าหมักตะลิงปลิง 
 ส่วนผสม - ตะลิงปลิง (แก่จัดหรือสุก – ใช้ทั้งเปลือก) 3 กิโลกรัม 
   - กากน้้าตาล    1 กิโลกรัม 
   - น้้าสะอาด    1 ลิตร   

  
 น้้าหมักมะเฟือง 
 ส่วนผสม - มะเฟือง (แก่จัดหรือสุก – ใช้ได้ทุกส่วน) 3 กิโลกรัม 
   - กากน้้าตาล    1 กิโลกรัม 
   - น้้าสะอาด    1 ลิตร 

 
 เมื่อเตรียมน้้าหมักได้แล้วจะท้าการหมักเป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนน้ามาใช้ในการทดลอง  
 

การเตรียมสูตรอาหารที่ใช้ในการทดลอง 
การเตรียมสูตรอาหารเพ่ือใช้เป็นอาหารในการทดลองเลี้ยงไรน้้านางฟ้าเพ่ือเปรียบเทียบสูตร

อาหารที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของไรน้้านางฟ้า 
สูตรอาหารที่ 1 สูตรควบคุม น้าน้้าประปาที่เตรียมไว้ 100 ลิตร ผสมเข้ากับส่วนผสม

ดังนี้ (ดัดแปลงจาก ด้ารง และคณะ, 2554) 
อามิ-อาม ิ    20 มล.ต่อน้้า 100 ลิตร 
ปุ๋ยนาสูตร 16-20-0   20 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0   37 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
โฟแทสเซียมไนเตรท   40 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
 
สูตรอาหารที่ 2 สูตรน้้าหมักมะเฟือง น้าน้้าประปาที่เตรียมไว้ 100 ลิตร ผสมเข้ากับ

ส่วนผสมดังนี้ 
น้้าหมักมะเฟือง    20 มล.ต่อน้้า 100 ลิตร 
ปุ๋ยนาสูตร 16-20-0   20 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0   37 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
โฟแทสเซียมไนเตรท   40 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
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สูตรอาหารที่ 3 สูตรน้้าหมักตะลิงปลิง น้าน้้าประปาที่เตรียมไว้ 100 ลิตร ผสมเข้า
กับส่วนผสมดังนี้ 

น้้าหมักตะลิงปลิง    20 มล.ต่อน้้า 100 ลิตร 
ปุ๋ยนาสูตร 16-20-0   20 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0   37 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
โฟแทสเซียมไนเตรท   40 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
 
สูตรอาหารที่ 4 สูตรไม่ใส่อามิ-อามิ น้าน้้าประปาที่เตรียมไว้ 100 ลิตร ผสมเข้ากับ

ส่วนผสมดังนี้ 
ปุ๋ยนาสูตร 16-20-0   20 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0   37 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 
โฟแทสเซียมไนเตรท   40 กรัมต่อน้้า 100 ลิตร 

 
การเตรียมไรน้้านางฟ้าที่ใช้ในการทดลอง 
ฟักไข่ไรน้้านางฟ้าโดยน้าไข่มาห่อด้วยกระดาษทิชชู่แล้วจึงน้าไปแช่ในกะละมังท่ีเติมน้้าทิ้งไว้

เป็นระยะเวลา 1 คืนไข่จึงฟักออกมาเป็นตัว หลังจากนั้นพักไรน้้านางฟ้าเป็นเวลา 1 คืนก่อนน้ามาใช้
ทดลอง 

การทดลอง 
ศึกษาโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) 

โดยทดลอง 4ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1 ไรน้้านางฟ้าที่เลี้ยงด้วยคลอเรลล่า สูตรควบคุม  
ชุดการทดลองที2่ ไรน้้านางฟ้าที่เลี้ยงด้วยคลอเรลล่า สูตรน้้าหมักมะเฟือง 
ชุดการทดลองที3่ ไรน้้านางฟ้าที่เลี้ยงด้วยคลอเรลล่า สูตรน้้าหมักตะลิงปลิง 
ชุดการทดลองที4่ ไรน้้านางฟ้าที่เลี้ยงด้วยคลอเรลล่า สูตรไม่ใส่อามิ-อามิ  
 

การเตรียมการทดลอง 
เตรียมตู้กระจกขนาด 10 ลิตร ส้าหรับเลี้ยงไรน้้านางฟ้า 12 ตู้ แบ่งตู้กระจกที่เตรียมไว้แล้ว

เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตู้ ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 ใส่น้้าประปาที่เตรียมไว้ 5 ลิตร เติมน้้าคลอเรลล่าสูตรสูตร

ควบคุม ปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
 ชุดการทดลองที่ 2 ใส่น้้าประปาที่เตรียมไว้ 5 ลิตร เติมน้้าคลอเรลล่าสูตรน้้าหมัก

มะเฟือง ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  
 ชุดการทดลองที่ 3 ใส่น้้าประปาที่เตรียมไว้ 5 ลิตร เติมน้้าคลอเรลล่าสูตรน้้าหมัก

ตะลิงปลิง ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  
 ชุดการทดลองที่ 4 ใส่น้้าประปาที่เตรียมไว้ 5 ลิตร เติมน้้าคลอเรลล่าสูตรที่ไม่ใส่อามิ 

– อามิ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  
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วิธีด้าเนินการ 
เตรียมสูตรอาหารคลอเรลล่าที่ใช้เลี้ยงไรน้้านางฟ้า เป็นระยะเวลา 3 วัน เก็บตัวอย่างน้้าจาก

สูตรอาหารที่ใช้ในการทดลองมานับจ้านวนเซลล์คลอเรลล่าทั้ง 4 ชุดการทดลอง น้ามาวิเคราะห์โดย
การนับจ้านวนแพลงก์ตอนด้วยสไลด์ฮีมาไซโตมิเตอร์ (Haemacytometer) แล้วน้ามาค้านวณหา
ความหนาแน่นของเซลล์คลอเรลล่าในแต่ละชุดการทดลองมีหน่วยวัดเป็นเซลล์/มิลลิลิตร 

หลังจากนั้นเลี้ยงไรน้้านางฟ้าในตู้กระจกปริมาตรสุทธิ 10 ลิตร ด้วยน้้าที่เตรียมไว้ โดยก่อน
การเลี้ยงท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้า เติมอาหารทั้ง 4 ชุดการทดลอง การทดลองละ 3 ซ้้า โดยปล่อยไร
น้้านางฟ้าชุดการทดลองละ 20 ตัวในปริมาณ 50 มิลลิลิตรต่อวัน  เป็นระยะเวลา 7 วัน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองชั่งน้้าหนัก วัดขนาดของไรน้้านางฟ้า อัตราการรอดตาย  วัดค่า pH วัดค่าอุณหภูมิ
(Temperature) และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้้า (Dissolved oxygen) ด้วยเครื่องมือ Water 
Quality Meter 
 

การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
1. นับเซลล์คลอเรลล่าด้วยสไลด์ฮีมาไซโตมิเตอร์จ้านวน 3ซ้้าของแต่ละชุดการทดลองต่อ 1 

สไลด์ โดยอ้างอิงสูตรการค้านวณความหนาแน่นของเซลล์คลอเรลล่า (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งจันทบุรี, 2548) 

ค่าเฉลี่ยแพลงก์ตอนในช่อง (A+B+C+D) × 104 เซลล์/มิลลิลิตร 
  เมื่อ A+B+C+D =   จ้านวนแพลงก์ตอนต่อปริมาตรของตาราง 
 

2. น้าไรน้้านางฟ้ามาที่ได้จากการทดลองในแต่ละชุดการทดลองมาชั่งน้้าหนัก วัดความยาว 
อัตรารอดตาย และท้าการวัดคุณภาพน้้า เช่น ออกซิเจนที่ละลายในน้้า , ความเป็นกรด-ด่าง และ
อุณหภูมิ แต่ละชุดการทดลอง โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) และเครื่องวัดปริมาณ
ออกซิเจนในน้้า (Dissolved Oxygen Meter) น้ามาบันทึกตารางแสดงการเปรียบเทียบ 
 

3. น้าข้อมูลจากการทดลองมาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one way analysis of Variance ; ANOVA) และเปรียบเทียบค่าความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยการทดลองด้วยวิธี Duncanโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS for windows ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ชนะกิจ และคณะ, 2556) 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้้าหมักชีวภาพ (อามิ – อามิ, น้้าหมักมะเฟือง, น้้า
หมักตะลิงปลิง และสูตรที่ไม่ใส่อามิ – อามิ ) ต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของไรน้้า
นางฟ้า 
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4. สถานที่ด้าเนินการทดลอง 
ฟาร์มสาธิตและห้องปฏิบัติการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
 

5. ระยะเวลาและแผนท้าจุลนิพนธ์ 
 แผนการด้าเนินงานตลอดการวิจัย 

เริ่มท้าจุลนิพนธ์ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ระยะเวลาด้าเนินงานวิจัย 4 เดือน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด้าเนินงาน เดือน 
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

ตรวจเอกสารและวางแผนการทดลอง     

เตรียมสารและอุปกรณ์การทดลอง     

ด้าเนินการทดลอง    

วิเคราะห์ผลทางเคมีและข้อมูลทางสถิติ    

สรุปผลและเขียนรายงาน    
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ผลการทดลอง 
 
ผลของการเปรียบเทียบสูตรอาหารที่แตกต่างกันของสาหร่ายคลอเรลล่าต่ออัตราการ

เจริญเติบโตและอัตรารอดตายของไรน ้านางฟ้า 
  

จากการทดลองเลี้ยงคลอเรลล่า (Chlorella sp.) โดยใช้สูตรอาหารที่แตกต่างกันเพ่ือใช้ใน
การเลี้ยงไรน้้านางฟ้า  โดยแบ่งเป็น 4 การทดลอง โดยสูตรอาหารที่  1 เป็นคลอเรลล่าสูตรควบคุม  
สูตรอาหารที่ 2 คลอเรลล่าสูตรน้้าหมักมะเฟืองสูตรอาหารที่ 3 คลอเรลล่าสูตรน้้าหมักตะลิงปลิงสูตร
อาหารที่ 4 คลอเรลล่าสูตรที่ไม่ใส่อามิ–อามิ เพาะเลี้ยงคลอเรลล่า 3 วันจึงท้าการเก็บตัวอย่างน้้าที่ได้
จากการเลี้ยงคลอเรลล่ามาท้าการนับจ้านวนเซลล์คลอเรลล่าในแต่ละการทดลองพบว่า สูตรอาหารที่มี
จ้านวนเซลล์เพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ สูตรอาหารที่ 3 มีจ้านวนเซลล์มากสุดเท่ากับ 644.66± 29.97×104 

เซลล์ต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือสูตรอาหารที่ 2, 1 และ 4พบจ้านวนเซลล์เท่ากับ 247.88±4.76×104, 
112.44±12.56×104 และ 23.08±4.16×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 5) โดยสูตร
อาหารที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับทุกสูตรอาหาร (p<0.05) 

 
ตารางท่ี 5 จ้านวนเซลล์เฉลี่ยของคลอเรลล่า  
 

ชุดการทดลอง ปริมาณเซลล์คลอเรลล่าเฉลี่ย (×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 
1 112.44 ± 12.56c 

2 247.88 ± 4.76b 

3 644.66 ± 29.97a 

4 23.08 ± 4.16d   

 
หมายเหตุ อักษร a, b, c, d ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) 

 
เมื่อศึกษาทดลองเลี้ยงไรน้้านางฟ้าด้วยสูตรอาหารทั้ง 4 สูตรเป็นเวลา 7 วัน เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลอง ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้า อัตราการรอดตาย ขนาดและชั่งน้้าหนักที่เพ่ิมขึ้นของของไรน้้า
นางฟ้าแต่ล่ะชุดการทดลองพบว่า ชุดการทดลองที่ 3 มีน้้าหนักเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุดเท่ากับ 1.02 ± 
0.02 กรัม รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 2, 4 และ 1 มีน้้าหนักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.99±0.14, 
0.93±0.11 และ 0.70±0.16 กรัมตามล้าดับ  ซึ่งชุดการทดลองที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 4 (ตารางที่ 6) เมื่อท้าการตรวจวัดความ
ยาวของไรน้้านางฟ้าที่เพ่ิมข้ึนพบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีความยาวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุดเท่ากับ 0.20 
± 0.14 เซนติเมตร รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 3, 2 และ 4 มีความยาวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 
0.17±0.17, 0.16±0.09 และ 0.08±0.07 เซนติเมตร ตามล้าดับ โดยชุดการทดลองที่ 4 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับทุกชุดการทดลอง (p<0.05) (ตารางที่ 7) เมื่อตรวจวัด
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เปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายพบว่า ชุดการทดลองที่ 3 มีเปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตายสูงที่สุด 
85.00±0.00เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 4, 2 และ 1 มีอัตราการรอดตายเท่ากับ 
81.66±5.77, 75.00±10.00 และ 63.33±10.40 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยชุดการทดลองที่ 3 มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 4 (ตารางที่ 8) 
 
ตารางท่ี 6 น้้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนของไรน้้านางฟ้า (กรัม) ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารคลอเรลล่าที่แตกต่างกัน 4 
ชุดการทดลอง 

 
ชุดการทดลอง น้้าหนักของไรน้้านางฟ้า (กรัม) 

1 0.703 ± 0.165b 

2 0.990 ± 0.140b 

3 1.020 ± 0.026a 

4 0.936 ± 0.115b 

 
หมายเหตุ อักษร a, b ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

 
 

ตารางท่ี 7 ความยาวที่เพ่ิมขึ้นของไรน้้านางฟ้า (ซม.) ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารคลอเรลล่าที่แตกต่างกัน 
4 ชุดการทดลอง 
 

ชุดการทดลอง ความยาวของไรน้้านางฟ้า (ซม.) 
1 0.203 ± 0.140a 

2 0.163 ± 0.092a 

3 0.176 ± 0.176a 

4 0.080 ± 0.079b 

 
หมายเหตุ อักษร a, b ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
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ตารางท่ี 8 อัตราการรอดตายของไรน้้านางฟ้า (เปอร์เซ็นต์) ทีเ่ลี้ยงด้วยสูตรอาหารคลอเรลล่าที่
แตกต่างกัน 4 ชุดการทดลอง 
 

ชุดการทดลอง อัตรารอดตายของไรน้้านางฟ้า (เปอร์เซ็นต์) 
1 63.33 ± 10.40b 

2 75.00 ± 10.00b 

3 85.00 ± 0.00a 

4 81.66 ± 5.77b 

 
หมายเหตุ อักษร a, b ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
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สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหารที่แตกต่างกันในการเลี้ยงไรน้้านางฟ้า (Branchinella 
thailandensis)  โดยแบ่งเป็น 4 การทดลองท้าการเพาะเลี้ยงคลอเรลล่าโดยใช้เวลาในการเพาะเลี้ยง 
3 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า สูตรอาหารที่ 3 สูตรน้้าหมักตะลิงปลิง มีจ้านวนเซลล์มากที่สุด
เท่ากับ 644.66±29.97×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตรโดยกลุ่มการทดลองที่ 4 ที่ไม่ใส่อามิ – อามิ มีจ้านวน
เซลล์คลอเรลล่าน้อยที่สุดเท่ากับ 23.03±4.16×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตรซึ่งเมื่อใช้สูตรอาหารทั้ง 4 สูตร
เลี้ยงไรน้้านางฟ้า พบว่าในสูตรน้้าหมักตะลิงปลิงมีน้้าหนักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 1.020±0.026 
กรัมส่วนความยาวมีความยาวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.176±0.176 เซนติเมตรและเปอร์เซ็นต์อัตราการ
รอดตายเท่ากับ 85.00±0.00 เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงคลอเรลล่าเพ่ือเป็นอาหารให้กับไรน้้านางฟ้านั้น 
สูตรอาหารน้้าหมักตะลิงปลิงมีส่วนช่วยให้อัตราการเจริญเติบโตของคลอเรลล่าเพ่ิมขึ้นและช่วยให้ไร
น้้านางฟ้ามีน้้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนและอัตรารอดตายที่สูงขึ้น 

จากการทดลองพบว่าเซลล์คลอเรลลาในช่วงเวลา 16.30 น. มีการเจริญเติบโต เนื่องจาก
ในช่วงเวลาตั้งแต่ 12.00-16.00 น. เป็นช่วงเวลาที่คลอเรลล่าสามารถสังเคราะห์แสงและน้าไปใช้ใน
การเจริญเติบโตได้ดี เพราะแสงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส้าคัญในการเพาะเลี้ยงคลอเรลล่า เมื่อมีความ
เข้มแสงเพิ่มขึ้นจะส่งผลท้าให้เซลล์คลอเรลล่าเพ่ิมจ้านวนขึ้นเจริญเติบโตได้ดี (Kosaric et al., 1974) 
ซึ่งในสูตรอาหารที่ 1ประกอบด้วยอามิ-อามิ(กากผงชูรส) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการเพาะคลอเรลล่า 
ซึ่งในกากผงชูรส (อามิ-อามิ) ประกอบด้วยไนโตรเจน 4.2% และฟอสฟอรัส 0.2% (Pintukanok, 
1989) ซึ่งเป็นธาตุอาหารส้าคัญที่ช่วยให้คลอเรลล่ามีการเจริญเติบโตมากกว่าชุดการทดลองที่ 4 ที่ไม่
ใส่อามิ – อามิ ซึ่งสอดคล้องกับด้ารงและคณะ (2554) ที่ทดลองความแตกต่างของปริมาณธุอาหารต่อ
การเจริญเติบโตของคลอเรลล่า พบว่าสูตรอาหารที่ประกอบไปด้วยอามิ – อามิ 100 มิลลิลิตร ปุ๋ยนา
สูตร 16-0-0 100 กรัม ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 150 กรัม และโพแทสเซียมไนเตรท 200 กรัมต่อน้้า 100 
ลิตร มีปริมาณเซล์คลอเรลล่าสูงที่สุดเท่ากับ 1.05±0.03×104 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เนื่องจากสูตรอาหาร
ดังกล่าวมีธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม (N-P-K) ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้มี
ความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งท้าให้ชุดการทดลองที่ 1 มีจ้านวนเซลล์คลอเรล
ล่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 4 และในสูตรอาหารที่ 3 สูตรน้้าหมักตะลิงปลิง มีสารอินทรีย์และจุลลินท
รีย์ต่างๆที่พบอยู่เป็นจ้านวนมากและหลากหลายสายพันธุ์ที่สุดคือ แบคทีเรีย โดยพบแบคทีเรียอยู่ถึง 
108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร พบยีสและเชื้อราอยู่ถึง 107 และ 103เซลล์ต่อมิลลิลิตรตามล้าดับ ซึ่งท้าให้น้้า
หมักมีปริมาณความหลากหลายและเพียงพอที่ใช้เป็นอาหารในการเจริญเติบโตของคลอเรลล่ามากกว่า
สูตรอาหารอื่นๆจึงท้าให้มีปริมาณจ้านวนเซลล์คลอเรลล่ามากท่ีสุด (ออมทรัพย์ และคณะ, 2547) 

จากการทดลองเปรียบเทียบสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงไรน้้านางฟ้าพบว่ากลุ่มการทดลองที่มีเซลล์
คลอเรลล่าสูง จะท้าให้น้้าหนักของไรน้้านางฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ ขจรเกียรติ์ 
และยงยุทธ (2552) โดยดัดแปลงการใช้สูตรอาหารและน้ามาใช้เลี้ยงไรแดงพบว่า การเพาะเลี้ยงคลอ
เรลล่าเป็นระยะเวลา 6 วัน จ้านวนเซลล์เฉลี่ยของสาหร่ายคลอเรลล่ามีจ้านวนมากที่สุดเท่ากับ 
3.26×106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และได้ได้ผลิตไรแดงมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 652.33±95 ตัวต่อมิลลิลิตร
จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าจ้านวนเซลล์คลอเรลล่าที่เพ่ิมขึ้น จะท้าให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น เป็นไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 

 

ในทิศทางเดียวกันกับน้้าหนักของไรน้้านางฟ้าที่เพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกันกับ ชนะกิจและคณะ 
(2556) ที่ท้าการทดลองศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของไรน้้านางฟ้าไทย โดยอัตราความ
หนาแน่นที่เหมาะสมและให้ปริมาณน้้าหนักที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 20 ตัวต่อลิตร มี เปอร์เซ็นต์
อัตรารอดตายสูงถึง 95% แสดงให้เห็นว่าหากปล่อยไรน้้านางฟ้าในอัตราความหนาแน่นน้อยกว่า 20 
ตัวต่อลิตร จะท้าให้สามารถไรน้้านางฟ้าได้โดยจะส่งผลให้อัตราการรอดตายเพิ่มสูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 
1. ควรมีการศึกษาเรื่องต้นทุนการผลิต เพ่ือจะได้ข้อมูลสูตรอาหารที่ท้าให้ต้นทุนการผลิตเทียบกับ
ปริมาณผลผลิตต่้าที่สุด 
2. ในการทดลองครั้งต่อไป ควรน้าสูตรอาหารที่ดีที่สุดไปทดลองในการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมใน
การท้าสูตรอาหารคลอเรลล่าและปริมาณที่เหมาะสมในการน้ามาเพาะเลี้ยงไรน้้านางฟ้า 
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ภาคผนวก  ก 
ตารางภาคผนวกที่ 1 ตารางคุณภาพน้้าที่ใช้ในการทดลองเลี้ยงคลอเรลล่า 
 

ชุดการ
ทดลองท่ี 

pH DO อุณหภูมิ(ºC) 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 8.81 9.27 7.12 8.77 27.6 27.9 
2 8.67 8.89 7.54 8.65 27.5 28.0 
3 8.64 8.78 7.28 8.75 27.5 27.7 
4 8.72 9.14 7.59 8.12 27.8 27.7 

 
ตารางภาคผนวกที่ 2 ตารางคุณภาพน้้าที่ใช้ในการทดลองเลี้ยงไรน้้านางฟ้า 
 

ชุดการ
ทดลองท่ี 

pH DO อุณหภูมิ(ºC) 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

T1R1 7.54 8.10 4.1 4.7 24.6 24.1 
T1R2 7.76 8.23 4.2 4.6 24.1 25.1 
T1R3 7.45 8.25 4.4 4.5 25.1 24.9 
T2R1 7.65 8.16 4.3 4.4 25.3 24.0 
T2R2 7.78 8.20 4.1 4.2 24.6 24.8 
T2R3 7.80 8.19 4.0 4.1 25.7 24.2 
T3R1 7.83 8.28 3.9 4.3 25.9 24.3 
T3R2 7.83 8.28 4.2 4.3 24.9 24.5 
T3R3 7.65 8.23 4.1 4.1 25.1 24.5 
T4R1 7.78 8.29 4.1 4.4 24.9 24.1 
T4R2 7.84 8.28 3.8 4.2 24.6 24.3 
T4R3 7.86 8.28 4.0 4.0 24.7 24.7 

 
 
 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 

 

 
ตารางภาคผนวกที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA จ้านวนเซลล์เฉลี่ยของคลอเรลล่า (×104     
เซลล์ต่อมิลลิลิตร)  

 
Source DF SS MS F Sig. 

Treatment 3 483443.83 22.552 833.856 0.00 
Error 8 2194.670 274.334   
Total 11 485638.50    

 
ตารางภาคผนวกที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA น้้าหนักไรน้้านางฟ้าที่เพ่ิมขึ้น 

 
Source DF SS MS F Sig. 

Treatment 3 0.186 0.062 4.061 0.05 
Error 8 0.122 0.015   
Total 11 0.308    

 
ตารางภาคผนวกที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA ความยาวของไรน้้านางฟ้าที่เพ่ิมขึ้น 
 

Source DF SS MS F Sig. 
Treatment 3 0.025 0.008 0.518 0.68 

Error 8 0.131 0.016   
Total 11 0.157    

 
 

ตารางภาคผนวกที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA เปอร์เซ็นต์อัตรารอดตายของไรน้้า
นางฟ้าที่เพ่ิมขึ้น 
 

Source DF SS MS F Sig 
Treatment 3 822.917 274.306 4.540 0.03 

Error 8 483.333 60.417   
Total 11 1306.250    
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ภาคผนวก  ข 
 
การนับจ้านวนเซลล์คลอเรลล่า 
 
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการนับจ้านวนเซลล์คลอเรลล่า 
Hematocytometer 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้นับปริมาณแพลงก์ตอนหลายชนิด ในการนับแพลงก์ตอนที่มีขนากเล็ก ความ
หนาแน่นสูง ซึ่งนิยมใช้ส้าหรับนับเม็ดเลือด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพภาคผนวกที่ 1 Heamatocytometer 
 

1.2 ขั้นตอนในการใช้งาน Hematocytometer 
 1.2.1 วาง cover glass บน Hematocytometer ซึ่งแผ่น cover จะอยู่เหนือผิวตาราง 0.1
มิลลิเมตร 
 1.2.2 ใช้ไมโครปิเปตดูดน้้าตัวอย่างมา 9-10 ไมครลิตร (ใช้ดรอปเปอร์ปลายแหลม หรือปิเปต
ธรรมดาได้) 
 1.2.3. วางปลายปิเปตใกล้เขตใกล้ของ cover glass จากนั้นค่อยๆ หยดน้้าตัวอย่างลงไป ซึ่ง
น้้าจะไหลเข้าใต้ cover glass เองจนเต็มพ้ืนที่ตาราง 
 1.2.4 หากหยดน้้าตัวอย่างมากเกินไปจนล้น cover glass แต่หากหยดน้อยเกินไปน้้าก็จะ
ไหลเข้าไม่เต็มพ้ืนที่ตาราง 
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2. สูตรอาหารที่ได้จากการเลี ยงคลอเรลล่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ก      ข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ค      ง 
 

ภาพภาคผนวกที่ 2 สูตรอาหารที่ได้จากการเลี ยงคลอเรลล่า 
  ก = สูตรอาหารที่ใส่ อามิ – อาม ิ
  ข =  สูตรอาหารน้้าหมักมะเฟือง 
  ค = สูตรอาหารน้้าหมักตะลิงปลิง 
  ง = สูตรอาหารที่ไม่ใส่ อามิ – อามิ 
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