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การเจริญเติบโตและอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกราม
ที่อนุบาลดวยไรนํ้านางฟาไทย
Growth and Survival Rate of Red Niletilapia (Oreochromis Niloticus) 
and Freshwater Prawn (Macrobrachium Rosenberjii) Nursing by 
Thai Fairy Shrimp (Branchinella tThailandensis)
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บทคัดยอ

การทดลองศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาทับทิม และลูกกุงกามกรามโดยใชลูกไรนํ้า
นางฟาไทยเปนอาหาร วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ สําหรับอนุบาลลูกปลาทับทิมอายุ 1 - 30 วัน 
และลูกกุงกามกรามอายุ 30 - 60 วัน โดยใชอาหาร 3 สูตร ไดแก 1) อาหารสําเร็จรูป 40 % โปรตีน 
2) ลูกไรน้ํานางฟาไทยอายุ 5 วัน และ 3) อาหารสําเร็จรูป : ลูกไรน้ํานางฟาไทย (50 : 50%) ทําการทดลอง
เปนเวลา 30 วัน ในถังพลาสติกบรรจุน้ําประปาปราศจากคลอรีน 5 ลิตร จํานวน 3 ซ้ํา ท่ีระดับความหนาแนน 
5 ตัวตอลิตร ผลการทดลองพบวา ลูกปลาทับทิมท่ีใหอาหาร 3 สูตร มีความยาวลําตัวเพ่ิมข้ึน 0.712 ± 0.024 
0.630 ± 0.083 และ 0.772 ± 0.038 เซนติเมตร มีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 0.326 ± 0.009 0.252 ± 0.041 และ 
0.412 ± 0.279 กรัม มีอัตรารอด 80.00 ± 2.00 86.60 ± 2.98 และ 83.33 ± 2.05 % มีอัตราการแลกเน้ือ 
2.332 ± 0.25 2.811 ± 0.68 และ 2.288 ± 0.998 และมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตอวัน 2.521 ± 0.604
2.431 ± 0.658 และ 3.112 ± 0.114 % ตามลําดับ และลูกกุงกามกรามท่ีใหอาหาร 3 สูตร มีความยาว
ลําตัวเพ่ิมข้ึน 0.808 ± 0.057 0.742 ± 0.089 และ 0.833 ± 0.015 เซนติเมตร มีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 0.074 ± 
0.008 0.093 ± 0.020 และ 0.150 ± 0.042 กรัม มีอัตรารอด 35.55 ± 3.55 55.55 ± 0.55 และ 48.88
± 4.22 % มีอัตราการแลกเน้ือ 1.860 ± 0.245  1.581 ± 0.147 และ 1.466 ± 0.002 และมีอัตราการเจริญ
เติบโตจําเพาะตอวัน 7.296 ± 1.118 7.918 ± 1.302 และ 7.417 ± 0.692 ตามลําดับ ผลการทดลอง
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สรุปไดวาการอนุบาลลูกปลาทับทิมดวยลูกไรน้ํานางฟา : อาหารสําเร็จรูป (50 : 50%) มีการเจริญเติบโตและ
อัตราการแลกเน้ือดีท่ีสุด และการอนุบาลดวยลูกไรน้ํานางฟาเพียงอยางเดียว พบวามีอัตรารอดดีท่ีสุด (P > 0.05) 
และการอนุบาลลูกกุงกามกรามดวยลูกไรนํ้านางฟา : อาหารสําเร็จรูป (50 : 50%) มีการเจริญเติบโต
และอัตราการแลกเน้ือดีท่ีสุด และการอนุบาลดวยลูกไรน้ํานางฟาเพียวอยางเดียวมีอัตรารอดดีท่ีสุด (P<0.05) 

คําสําคัญ : ไรนํ้านางฟาไทย, ปลาทับทิม, กุงกามกราม

Abstract

The experiment was to evaluate growth performance and survival of red nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) and giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) larvae 
fed with Thai fairy shrimp (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and 
Murugan) larvae. Completely randomized cultures of 1 - 30 days - old tilapia and 30 
- 60 days - old prawn, were treated with 3 different food ratios : 1) dry shrimp diet,  
40 % protein ; 2) 5 - days - old fairy shrimp larvae ; and 3) mixed fairy shrimp larvae 
and dry diet at 50 : 50 %. Experiments were conducted for 30 days in circular black 
plastic containers containing 5 L of dechlorinated tap water with 3 replicates. Each stocking 
density of fish and prawns were 5 individuals L-1. The results showed that the average 
gained length of the experimented tilapia larvae with 3 food formulas were 0.712 ± 0.024, 
0.630 ± 0.083 and 0.772 ± 0.038 cm, the average gained weight were 0.326 ± 0.009, 
0.252 ± 0.041 and 0.412 ± 0.279 g, the survival rate were 80.00 ± 2.00, 86.60 ± 2.98 and 
83.33 ± 2.05 %, the food conversion ratio were 2.332 ± 0.25, 2.811 ± 0.68 and 2.288 ± 0.998 
and the specific growth rate were 2.521 ± 0.604, 2.431 ± 0.658 and 3.112 ± 0.114 %, 
respectively. The average gained length of the experimented prawn larvae with 3 food 
formulas were 0.808 ± 0.057, 0.742 ± 0.089 and 0.833 ± 0.015 cm, the average gained weight 
were 0.074 ± 0.008, 0.093 ± 0.020 and 0.150 ± 0.042 g, the survival rate were 35.55 ± 3.55, 
55.55 ± 0.55 and 48.88 ± 4.22 %, the food conversion ratio were 1.860 ± 0.245, 1.581 ± 0.147 
and 1.466 ± 0.002 and the specific growth rate were 7.296 ± 1.118, 7.918 ± 1.302 and 
7.417 ± 0.692 %, respectively. Present results indicate that the experimented tilapia 
larvae with mixed fairy shrimp larvae and dry diet at 50 : 50 % shows best growth 
performance and food conversion ratio and the nursing with pure fairy shrimp larvae 
shows best survival (P > 0.05). The experimented prawn larvae with mixed fairy shrimp 
larvae and dry diet at 50 : 50 % shows best growth performance and food conversion 
ratio and the nursing with pure fairy shrimp larvae shows best survival (P < 0.05).  

Keyword : Branchinella thailandensis, Oreochromis niloticus, Macrobrachium rosenberjii 
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บทนํา

ประเทศไทยเราตองนําเขาไขอารทีเมีย เพ่ือเล้ียงลูกกุง
และลูกปลารวมทั้งสัตวนํ้าวัยออนอื่นๆ จํานวนปละ
ไมตํ่ากวา 200 - 600 ตัน มูลคากวา 500 ลานบาท 
ทําใหไทยขาดดุลการคาจากการนําเขาไขอารทีเมีย 
เนื่องจากยังไมสามารถผลิตไดเอง แตปจจุบัน
ไดคนพบสัตวน้ําอ่ืนท่ีสามารถใชทดแทนอารทีเมียได 
คือ ไรนํ้านางฟา (ละออศรี และนุกูล, 2547) 
 จากการศึกษา พบวา ไรนํ้านางฟาไทย 
(Branchinella thailandensis) สามารถเพาะเล้ียง
ในเชิงพาณิชย เนื่องจากเปนชนิดที่โตเร็วกวาไรนํ้า
นางฟาชนิดอ่ืนและมีอัตราการรอดตายสูงและยังมี
โปรตีนสูงถึง รอยละ 64.94 (นุกูล, 2548) เทียบกับ
อารทีเมียมีโปรตีนเพียง รอยละ 56 ดังนั้น ตัวออน
ไรน้ํานางฟาไทยจึงนาจะสามารถนํามาใชสําหรับ
อนุบาลลูกสัตวน้ําวัยออนไดเชนเดียวกับตัวออน
อารทีเมีย โดยเฉพาะลูกกุงลูกปลาสวยงามและ
ลูกปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งปลานํ้าจืด
และน้ําเค็ม ปจจุบันไดมีการใชไรน้ํานางฟาเปนอาหาร
คุณภาพสูงสําหรับเรงสี ในการเพาะเล้ียงปลาหมอสี
ครอสบรีด เพื่อการสงออกและยังมีการทดลองใช
ไรน้ํานางฟาเปนแหลงอาหารมีชีวิตสําหรับเล้ียง
กุงกามกราม พบวามีการเจริญเติบโตและอัตรา
การรอดสูง ทําใหขณะน้ีไดมีการพัฒนาใชประโยชน
จากไรนํ้านางฟา เพื่อใชทดแทนอารทีเมีย ใน
อุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสัตวน้ําของประเทศไทย 
(ละออศรี, 2549 )
 การศึกษาคร้ังน้ีจึงเปนการศึกษาการอนุบาล
ลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกรามโดยใชไรน้ํา
นางฟาไทยอายุ 5 วัน สําหรับเปนแหลงอาหาร
มีชีวิตทดแทนอาหารสําเร็จรูป เพื่อเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกสัตวน้ํา
ดังกลาว และเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยในเชิง
การคาตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรา
การรอดของปลาทับทิม ที่อนุบาลดวยลูกไรนํ้า
นางฟาไทย
 2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรา
การรอดของกุงกามกรามที่อนุบาลดวยลูกไรนํ้า
นางฟาไทย

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 
ปลาทับทิม
 ปลาทับทิม เปนปลาที่ไดรับการปรับปรุง
สายพันธุใหดีขึ้น ลักษณะของปลาทับทิม เนื้อผนัง
ชองทองสีขาวสะอาด ตางจากเนื้อปลาชนิดอื่น 
โดยท่ัวไปจะมีผนังชองทองเปนสีเทาดํา โดยมีเกล็ด
และผิวหนังเปนสีแดงซึ่งถือเปนสีมงคล เหมาะกับ
การจัดเล้ียงเทศกาลตางๆ ซ่ึงตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค โดยเฉพาะการสงออกยังตางประเทศ 
เชน ยุโรป อเมริกา และญี่ปุน ประวัติความเปนมา
ของปลาทับทิมก็นาสนใจไมแพปลานิลญาติผูพ่ี 
เริ่มจากที่ประเทศไทยไดกําเนิดปลานิลสีแดง ซึ่ง
เปนการกลายพันธุมาจากการผสมขามพันธุระหวาง
ปลานิลกับปลาหมอเทศ ซึ่งนอกจากสีภายนอก
ท่ีแตกตางจากปลานิลธรรมดา เรียกวา ปลานิลแดง 
หรือปลาทับทิมซ่ึงเปนลูกปลานิลธรรมดาท่ีเกิด
การกลายพันธุ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสี
ของลําตัว แตลูกที่ผิดพอผิดแมของปลานิลชนิดนี้
กลับมีผลในทางบวกหรือมีผลดีแกตัวของมันเอง 
คือ เปนปลาที่มีสีสวย เปนสีชมพูอมแดง ซึ่ง
ปลานิลแดงน้ี สามารถนํามาเล้ียงเปนปลาสวยงามได 
เมื่อนําปลานิลแดงมาประกอบอาหารแลว พบวา
ปลานิลแดงกลับใหรสชาติและคุณภาพสูงกวา
ปลานิลธรรมดา แตในปจจุบันพบวาการอนุบาล
ลูกปลานิลแดง จะมีอัตรารอดตํ่ากวาลูกปลานิล
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แปลงเพศธรรมดา และพบวาลูกปลานิลแดงเปนที่
ตองการของตลาดและมีราคาท่ีสูงกวาลูกปลานิล
ธรรมดา (ประสิทธิ์ศิลป, 2553) ซึ่งการอนุบาล
จะเริ่มจากลูกปลาระยะที่ 5 หรือลูกปลาท่ีฟกออก
เปนตัว และถุงไขแดงยุบแลว สามารถวายนํ้าได
อายุ 1 - 2 วัน

 ลักษณะเดนของปลาทับทิม
 เปนปลาท่ีมีเสนใยเน้ือละเอียดแนน จึงมี
รสชาติดีและปราศจากกลิ่น มีไขมันต่ํามาก จึง
ปราศจากกลิ่นที่เกิดจากไขมันในตัวปลา และเปน
ไขมันไมอ่ิมตัวท่ีมีประโยชน มีปริมาณเน้ือบริโภคได
ตอนํ้าหนักสูงถึง รอยละ 40 มีสวนสันหนามาก 
สวนหัวเล็ก โครงกระดูกเล็ก กางนอย ผิวมีสีแดง
อมชมพู เนื้อทุกสวนสีขาว ทําใหนากิน มีการเจริญ
เติบโตในความเค็มสูงถึง 25 สวนในพัน มีอัตรา
การเจริญเติบโตเร็วมาก กินอาหารเกง และปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมไดดี มีความตานทานตอโรค
สัตวนํ้าตางๆ ไดดี สามารถเลี้ยงในกระชังมีความ
หนาแนนสูงได โดยไมมีผลเสียตอปลา ใหผลผลิต
เฉลี่ย 40 กิโลกรัม ตอลูกบาศกเมตร                            
                                                                                                                                
กุงกามกราม
 กุงกามกราม เปนกุงน้ําจืดชนิดหน่ึง มีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Macrobrachium rosenbergii 

อยูในวงศ Palaemonidae มีเปลือกสีเขียวอมฟา
หรือมวง กามยาวมีสีมวงเขม ตลอดทั้งกามมีปุม
ตะปุมตะป่า โดยธรรมชาติจะอยูในแมนํ้าลําคลอง 
แทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต ท้ังในน้ําจืด
และนํ้ากรอย วางไขในนํ้ากรอยที่เค็มจัด อาหาร
ไดแก ไสเดือน ตัวออนของลูกนํ้า ลูกไร ลูกปลา
ขนาดเล็ก ซากของสัตวตางๆ และในบางโอกาส
ก็กินพวกเดียวกันเอง (กรมประมง, ม.ป.ป.) ปจจุบัน
มีการเพาะเล้ียงกันอยางแพรหลายในจังหวัดตางๆ 
แถบภาคกลางของประเทศไทย เชน สุพรรณบุรี 
นครปฐม ฉะเชิงเทรา และตางประเทศ เชน ท่ีสหรัฐ

อเมริกา เปนตน กุงกามกราม มีความยาวประมาณ 
13 เซนติเมตร พบใหญสุดถึง 30 เซนติเมตร
และมีนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม กุงกามกรามใชปรุง
เปนอาหารไดหลากหลาย เชน ตมยํา เผา หรือทอด 
เปนตน เพราะเนื้อมีมาก เนื้อแนน มัน อรอย 
ทําใหมีราคาที่ขายสูง ปจจุบัน ยังนิยมเลี้ยงเปน
สัตวน้ําสวยงามดวย (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 
2553)

 การอนุบาลลูกกุงกามกราม
 นําแมกุงกามกรามท่ีมีไขสีน้ําตาลเขมจนถึง
สีดํามาใสในถังไฟเบอรกลาสหรือบอซีเมนตในอัตรา
ความหนาแนนใชแมพันธกุุงน้ําหนักรวม 10 กิโลกรัม
ตอถัง หรือบอเพาะขนาดความจุ 3 ลูกบาศกเมตร 
(ตัน) บรรจุนํ้าทะเลความเค็ม 15 สวนในพัน แมกุง
ท่ีไขสีดําจะสลัดไขและฟกออกเปนตัวออนในวันตอมา 
ใชเวลาประมาณ 3 - 5 วัน หลังจากน้ันลดความแรง
ของเคร่ืองใหอากาศลง จะทําใหลูกกุงลอยอยูบริเวณ
ผิวนํ้า แลวใชสวิงรวบรวมลูกกุงในถัง
 นําลูกกุงไปใสในบออนุบาลในอัตราความ
หนาแนน 200,000 - 300,000 ตัว/บอ บรรจุ
น้ําทะเลความเค็ม 15 สวนในพัน ปริมาณ 1 ลูกบาศก
เมตร มีเคร่ืองใหอากาศอยางพอเพียงเร่ิมใหอาหาร
แกลูกกุงวัยออนในวันที่ 2 คือ ตัวออนอารทีเมีย 
ควรใชนํ้่าอุนลวกอารทีเมียกอน เพื่อใหอารทีเมีย
ไมเคลื่อนไหวมาก ลูกกุงจะกินไดงาย ใหอาหาร
วันละ 3 - 4 ม้ือ เฉพาะในเวลากลางวันเทาน้ัน (หลัง 
18.00 น. ลูกกุงจะไมกินอาหาร) วันที่ 4 เร่ิมใสสีน้ํา
วิทยาศาสตรสีนํ้าตาลเพื่อบังแสงไมใหนํ้าใส ลูกกุง
จะกินอาหารดีขึ้น ตั้งแตวันที่ 6 เปนตนไป เร่ิมเสริม
ไขตุนเปนอาหารรวมกับการใหอารทีเมีย
 การอนุบาลลูกกุงใชเวลานาน 25 - 30 วัน
จึงจะเขาระยะควํ่าจนหมด ที่อุณหภูมิของนํ้า 28 -
32 องศาเซลเซียส หลังจากกุงควํ่าเริ่มลดความเค็ม
จาก 15 สวนในพัน ลงไปที่ 12 สวนในพัน วันตอไป
ลดจาก 12 สวนในพัน ใหเหลือ 10 สวนในพัน 



วารสาร มทร.อีสาน ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555  5

วันที่ 3 ลดลงจาก 10 สวนในพัน ใหเหลือ 5 สวน
ในพัน กอนนําลูกกุงไปบรรจุในถุงพลาสติกเพ่ือขนสง
ไปอนุบาล (ชูศักดิ์, 2532)

ไรนํ้านางฟาไทย
 ไรน้ํานางฟาไทย (Thai Fairy Shrimp) มีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Branchinella thailandensis 

ไฟลัมอารโทรโปดา (Phylum Arthropoda) 
คลาส ครัสเตเซีย (Class Crustacea) ซับคลาส
บรานชิโอโปดา (Subclass Branchiopoda) 
ออเดอรอโนสตราคา (Order Anostraca) ไรนํ้า
นางฟาจะอาศัยในแหลงนํ้าชั่วคราว ซึ่งเปนนิเวศ
วิทยาแหลงนํ้านิ่ง (lentic water) บทบาทของไรนํ้า
นางฟาในระบบนิเวศ พบวาเปนสวนหนึ่งที่สําคัญ
ในระบบหวงโซอาหาร (food chain) สายใยอาหาร 
(food web) ในการเปนผูบริโภคปฐมภูมิ (primary 
consumer) และผูบริโภคทุติยภูมิ (secondary 
consumer) ของระบบนิเวศวิทยาในแหลงนํ้าจืด 
(freshwater ecosystem) ซ่ึงจะสามารถเช่ือมโยง
ถึงมนุษยทั้งทางตรงและทางออม (นุกูล และ
ละออศรี, 2547 ; นุกูล และคณะ, 2549)

 ลักษณะท่ัวไป
 ไรน้ํานางฟามีลักษณะโดยท่ัวไปคลาย
กุงฝอย คือ มีลําตัวใส หางสองแฉกสีแดง แตมี
ความยาว 1.3 - 3.0 เซนติเมตร มีเปลือก (Carapace) 
ออนหุมตัวลําตัว แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
(ละออศรี และคณะ, 2543)
 1. สวนหัว (Head) มีตาท่ีมีกานยาว 1 คู
มีหนวด 2 คู หนวดคูท่ี 2 ของตัวผูยาวกวาตัวเมีย
เน่ืองจากเปล่ียนแปลงไปเพ่ือใชเกาะกับตัวเมีย
ขณะผสมพันธุ
 2. สวนอก (Thorax) แบงเปน 11 ปลอง 
แตละปลองมีขาวายนํ้า 1 คู ทําหนาท่ีกรองอาหาร  
หายใจ และวายนํ้า ขณะมีชีวิตจะวายนํ้าหงายทอง
โดยใชขาชวยกรรเชียงนํ้า

 3.  สวนทอง (Abdomen) แบงเปน 8 ปลอง 
ปลองแรกเปนที่อยูของอวัยวะเพศ ในตัวผูมี  Penis  
1 คู สวนตัวเมียมีถุงไข 1 ถุง ปลองท่ี 2 - 7 ไมมี
ระยางค ปลองที่ 8 มีหางแยกออกเปน 2 แฉก
มีสีแดงเขม ทําหนาที่ชวยควบคุมทิศทางในการ
วายนํ้า
    
 แหลงท่ีอยูอาศัย
 ไรน้ํานางฟาทุกชนิดพบอาศัยในท่ีท่ีมีน้ําขัง
ชั่วคราว (Temporary pond) ไดแก บอหรือ
คลองขางถนนท่ีน้ําไมลึกนักมักพบในบอท่ีมีน้ําขุน 
แองตามทุงนา หนองขนาดเล็กท่ีมีน้ําขังในชวงฤดูฝน
และน้ําแหงในฤดูแลง ไมพบไรน้ํานางฟาในแหลงน้ํา
ที่มีนํ้าทวมขังตลอดป แหลงนํ้าที่พบไรนํ้านางฟา
มีทั้งแหลงนํ้าตามธรรมชาติ และแหลงนํ้าที่มนุษย
สรางข้ึนท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีไมจํากัดสามารถกักเก็บน้ําได
ในระดับตั้งแต 10 เซนติเมตร ถึง 1 - 1.5 เมตร 
และจะตองแหงในบางฤดูกาล ในชวงท่ีมีฝนตกหนัก
และน้ําทวมจะพบไรน้ํานางฟาแพรกระจายไปตาม
แหลงนํ้าทวม ซึ่งอาจแพรออกไปโดยการวายจาก
แหลงนํ้าเดิม หรือการพัดพาของกระแสนํ้า ถา
แหลงน้ําใหมท่ีเหมาะสมกับการอยูอาศัยของไรน้ํา
นางฟาก็เปนที่อยูอาศัยแหลงใหมตอไป พื้นที่ใน
ประเทศสวนใหญเหมาะสมท่ีจะเปนแหลงท่ีอาศัย
ของไรน้ํานางฟาโดยเฉพาะพ้ืนท่ีแหงแลงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ละออศรี และคณะ, 2543 ; 
ละออศรี, 2548)
                 
 การอนุบาลลูกไรน้ํานางฟา
 การฟกไขควรทําในชวงบายจะสามารถแยก
ไรน้ํานางฟาวัยออนมาทําการอนุบาลและเร่ิมให
อาหารในชวงสายของวันรุงขึ้น การใหอาหารชา 
(นานเกินกวา 10 - 12 ช่ัวโมงหลังการฟก) จะทําให
ไรน้ํานางฟาวัยออนขาดอาหารซ่ึงมีผลใหไรน้ํา
นางฟาออนแอหรือตายเปนจํานวนมากในลูกไรน้ํา
นางฟาท่ีฟกออกจากไขกรณีท่ีนําไปเล้ียงควรมีการ
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อนุบาลกอนในภาชนะที่ไมใหญมากนัก เชน ในถัง
พลาสติกสีดําขนาด 20 - 40 ลิตร ประมาณ 5 วัน 
โดยไมตองเปล่ียนถายน้ํา ซ่ึงสามารถใหอาหารคลอ-
เรลลาไดเต็มที่จนนํ้ามีสีเขียวออน เนื่องจากไรนํ้า
นางฟายังหาอาหารไมเกงตองใหอาหารกระจายท่ัว
ภาชนะจะทําใหลูกไรน้ํานางฟาแข็งแรงและมีอัตรา
รอดสูง หลังจากนั้นแยกลูกไรนํ้านางฟาลงเลี้ยงใน
บอดินที่ความหนาแนน 10 - 20 ตัวตอตารางเมตร
จะทําใหไรนํ้านางฟาโตเร็วมาก (ละออศรี และ
คณะ, 2543)

 ความสําคัญของไรน้ํานางฟา
 ไรน้ํานางฟาเปนแหลงโปรตีนชนิดใหม
ท่ีคนพบในประเทศไทย สามารถนํามาใชเปนอาหาร
มีชีวิตเพื่อทดแทนอาหารโปรตีนชนิดตางๆ ในการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําได โดยสัตวน้ําท่ีไดรับไรน้ํานางฟา
เปนอาหารสามารถเติบโตเชนเดียวกับท่ีเล้ียง
ดวยอาหารที่นิยมใชกันทั่วไป (Pasarth et al., 
1994 ; Velu, 2001 ; Velu and Munuswamy, 
2003 ; Munuswamy, 2005) เน่ืองจากไรน้ํา
นางฟา มีโปรตีนและมีกรดอะมิโนทั้งที่จําเปนและ
ไมจําเปนในปริมาณสูง รวมท้ังยังมีสารเรงสีประเภท
คาโรทีนอยดที่สูงอีกดวย จึงสามารถเพิ่มอัตรา
การเจริญเติบโต อัตรารอด และสีของสัตวนํ้าได
เปนอยางดี นอกจากนี้ยังสามารถชวยลดการสะสม
ของอาหารสําเร็จรูปในบอเลี้ยง และยังชวยในการ
บําบัดนํ้าดวย เนื่องจากไรนํ้านางฟาสามารถกรอง
กินสารอินทรียที่แขวนลอยอยูในนํ้า (นุกูล และ
คณะ, 2549)

วิธีดําเนินการทดลอง

อุปกรณทดลอง
 1. ไรน้ํานางฟาไทยอายุ 5 วัน
 2. กะละมังสีดําทึบแสงขนาด 5 ลิตร

 3. ชุดทดสอบคาคุณภาพน้ํา    
 4. เวอรเนีย (Vernier)
 5. เคร่ืองช่ังน้ําหนัก ทศนิยม 4 ตําแหนง
 6. น้ําประปาปราศจากคลอรีน
 7. อาหารสําเร็จรูป  
 8. ถังไฟเบอรกลาส
 9. บีกเกอร
 10. กระชอนตักไรน้ํานางฟา
 11. ลูกปลาทับทิมอายุ 1 วัน และลูกกุง
  กามกรามอายุ 30 วัน

วิธีการทดลอง
 การเตรียมลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกราม
 ลูกปลาทับทิมอายุ 1 วัน และลูกกุงกามกราม
อายุ 30 วัน จากสาขาประมง คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร ทําการทดลองในถังพลาสติก
สีดําขนาด 5 ลิตร บรรจุน้ํา 2 ลิตร พักไว 3 วัน
และตรวจคุณภาพนํ้ากอนนําลูกปลาทับทิม และ 
ลูกกุงกามกรามปลอยอนุบาลในถังพลาสติกสีดํา
ที่เตรียมไว ทําการทดลองในโรงเพาะฟกที่มีอากาศ
ถายเทสะดวก ปลอยลูกปลาทับทิม และลูกกุง
กามกรามในอัตรา 15 ตัวตอลิตร และแตละชนิด
ทําการทดลองชนิดละ 3 ซํ้า

 วางแผนการทดลอง  
 วางแผนการทดลองแบบ Completely 
Randomized Design ; CRD จํานวน 3 ซ้ํา 
ระยะเวลาดําเนินการทดลอง 30 วัน เพื่อศึกษา
อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของ
ลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกราม ท่ีอนุบาลดวยลูก
ไรน้ํานางฟาไทยเปนแหลงอาหารมีชีวิตทดแทน
อาหารสําเร็จรูป เนื่องจากการอนุบาลลูกสัตวนํ้า
โดยทั่วไปจะนิยมอนุบาลเพียง 30 วัน แลวจําหนาย
เพราะเปนชวงอายุที่มีอัตรารอดสูงที่สุด
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ตารางที่ 1 การแบงหนวยทดลอง

อาหารสําหรับการทดลองอนุบาลลูกปลาทับทิม
และลูกกุงกามกราม

T1 = ใหอาหารสําเร็จรูป 40 % โปรตีน อยางเดียว 
  (100 %) เปนชุดควบคุม
T2 = ใหลูกไรน้ํานางฟาไทยอายุ 5 วัน อยางเดียว 
  (100 %)
T3 = ใหอาหารสําเร็จรูป : ลูกไรนํ้านางฟาไทย
  รวมกัน (50 : 50 %)

 เตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับทดลอง
 1) เตรียมน้ําประปาท่ีพักไวเพ่ือใหคลอรีน
สลายตัวสําหรับใชอนุบาลลูกปลาทับทิม และลูกกุง
กามกราม โดยเปดนํ้าประปาลงในถังไฟเบอรกลาส
และพักทิ้งไวอยางนอย  24  ชั่วโมง  เพื่อกําจัด
คลอรีนกอนนําไปใชในการทดลอง
 2) เตรียมถังพลาสติกสีดําทึบแสง บรรจุ
น้ําประปา 5 ลิตร ท่ีปราศจากคลอรีน จํานวน 18 ใบ 
เพ่ือนํามาใชในการทดลองการอนุบาลลูกปลาทับทิม 
และลูกกุงกามกราม  

 การเตรียมอาหารทดลอง
 อาหารเกล็ดสําเร็จรูปยี่หอไฮเกรด เบอร 
9041 มีโปรตีน 40 % ที่ใชอนุบาลลูกปลาทับทิม
และลูกกุงกามกราม ทําการชั่งดวยเครื่องชั่ง
นํ้าหนักทศนิยม 4 ตําแหนง ช่ังทุกคร้ังท่ีใหอาหาร
ในอัตราสวน 10 % ของนํ้าหนักตัว เพื่อใหเปน
อาหารทดลองในการอนุบาลลูกปลาทับทิมและ
กุงกามกราม และทําการปรับอาหารตามนํ้าหนัก
ที่เพิ่มขึ้นทุก 5 วัน

 การเตรียมลูกไรน้ํานางฟาไทยสําหรับทดลอง
 ทําการฟกไข ไรน้ํานางฟาแหงท่ีเตรียม

ดวยกรรมวิธีการเตรียมไขไรนํ้านางฟา จากสาขา
ประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากลูก
ไรนํ้านางฟาไทยฟกเปนตัว แลวใชสายยางดูดแยก
ออกมาอนุบาลในถังพลาสติกสีดําขนาด 5 ลิตร 
เปนเวลา 5 วัน เติมสาหรายคลอเรลลาเพ่ือเปน
อาหารไรน้ํานางฟาไทย แลวจึงนํามาอนุบาลลูกปลา
ทับทิม และลูกกุงกามกรามตามแผนการทดลอง 
ซึ่งตองทําการฟกอยางตอเนื่องทุกวัน 

การเก็บขอมูล 
 ใหอาหารลูกปลาทับทิม และลูกกุงกามกราม 
วันละ 3 ครั้ง เชา เที่ยง และเย็น ทําการสุม
ชั่งนํ้าหนัก วัดความยาว อัตรารอดและคุณภาพนํ้า
ทุก 5 วัน จนเสร็จสิ้นการทดลอง 30 วัน
 หลังจากส้ินสุดการทดลองคํานวณหา
อัตรารอดดังนี้
 - อัตรารอด (รอยละ) = จํานวนท่ีเหลือ
รอด/จํานวนเมื่อเริ่มทดลอง x 100
 - อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR%
/วัน) = ln (น้ําหนักสุดทาย) - ln (น้ําหนักเร่ิมตน) 
x 100/ ระยะเวลาท่ีทําการทดลอง (วัน) 
 - อัตราการแลกเน้ือ (FCR) = น้ําหนัก
อาหารที่กิน/นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น

การตรวจวัดคุณภาพนํ้า
 การตรวจวัดคุณภาพน้ําจากการทดลอง
ทุก 5 วัน เวลา 07.00 น. กอนการใหอาหารของ
แตละชุดการทดลอง ไดแก คาพีเอช (pH) 
แอมโมเนีย (mg/l) ไนเตรท (mg/l) และความ
เปนดางของนํ้า (mg/l as CaCO3) (American 
Pubic Health Association, 1981) และชุด
ทดสอบภาคสนาม
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การวิเคราะหขอมูล
 นําขอมูลที่ไดจากการทดลอง ไดแก 
ความยาว นํ้าหนัก อัตรารอด อัตราการแลกเนื้อ 
และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมาวิเคราะหหา
ความแตกตางทางสถิติโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวน ANOVA (Analysis of variance) 
และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย โดยวิธีการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ DMRT (Duncan‘s 
New Multiple Range Test) (ระพินทร, 2549 ; 
Duncan, 1955)

สถานที่และระยะเวลาที่ทําการศึกษา
 ดําเนินการทดลองท่ีอาคารปฏิบัติการวิทยา-
ศาสตรการวิชาประมง สาขาวิชาประมง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร
 ระยะเวลาที่ทําการศึกษาตั้งแต ชวงเดือน
สิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2553

ผลการทดลอง

คาเฉล่ียอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของ
ลูกปลาทับทิม
 จากการทดลองอนุบาลลูกปลาทับทิม ดวย
อาหารสูตรตางๆ ดังน้ี 1) อาหารสําเร็จรูป 40% โปรตีน 
2) ลูกไรน้ํานางฟาไทยอายุ 5 วัน และ 3) อาหารสําเร็จ
รูป : ลูกไรน้ํานางฟาไทย (50 : 50) เปนเวลา 30 วัน พบวา
ลูกปลาทับทิมท่ีอนุบาลดวยอาหารสําเร็จรูปรวมกับ
ลูกไรน้ํานางฟาไทย มีความยาวเพ่ิมข้ึนเฉล่ียสูงท่ีสุด 
0.772 ± 0.038 เซนติเมตร มีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด 
0.412 ± 0.279 กรัม มีอัตราการแลกเน้ือต่ําท่ีสุด 2.288 
± 0.998 และมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงท่ีสุด 
3.112 ± 0.114 ซ่ึงทุกคาแตกตางทางสถิติกับการ
ทดลองอ่ืนอยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) สวนอัตรารอด
พบวาการอนุบาลดวยลูกไรน้ํานางฟาอยางเดียวมีคาสูง
ที่สุดรอยละ 86.60 ± 2.98 แตกตางทางสถิติกับการ
ทดลองอื่นอยางไมมีนัยสําคัญ (P > 0.05) ตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาทับทิมท่ีอนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ 
   30 วัน

 คาเฉลี่ยของลูกปลาทับทิมที่อนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ

 
อาหารสําเร็จรูป ไรน้ํานางฟาไทย

 ไรน้ํานางฟาไทย:อาหาร
   สําเร็จรูป (50:50)

ความยาวเริ่มตน (ซ.ม.) 2.247±0.106a 2.166±0.147a 2.139±0.055a          
ความยาวสุดทาย (ซ.ม.) 2.959±0.130a 2.796±0.064a 2.911±0.017a

ความยาวเพิ่มขึ้น (ซ.ม.) 0.712±0.024a 0.630±0.083a 0.772±0.038a

นํ้าหนักเริ่มตน (กรัม) 0.440±0.096a 0.438±0.095a 0.358±0.035a

นํ้าหนักสุดทาย (กรัม) 0.769±0.104a 0.690±0.054a 0.770±0.314a

นํ้าหนักเพิ่มขึ้น (กรัม) 0.326±0.009a 0.252±0.041a 0.412±0.279a

อัตรารอด (รอยละ) 80.00±2.00a 86.60±2.98a 83.33±2.05a

อัตราการแลกเนื้อ (FCR) 2.332±0.25a 2.811±0.68a 2.288±0.998a

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 2.521±0.604a 2.431±0.658a 3.112±0.114a

(SGR%/วัน)
หมายเหตุ  : อักษร a ในแนวนอนแสดงคาความแตกตางทางสถิติอยางไมมีนัยสําคัญ (P > 0.05) 
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คาคุณภาพนํ้าของบออนุบาลลูกปลาทับทิม
 จากการทดลองอนุบาลลูกปลาทับทิม 30 วัน 
ดวยอาหารสูตรตางๆ พบวาคาของคุณภาพน้ําเฉล่ีย

ในบออนุบาลลูกปลาทับทิมทุกการทดลองอยูในชวง
ท่ีเหมาะสม และพบวาคาแอมโมเนียรวมในน้ําท่ีอนุบาล
ดวยลูกไรนํ้านางฟามีคาตํ่าที่สุด ตารางที่ 3

ตารางที่  3 คาเฉล่ียคุณภาพน้ําในบอลูกปลาทับทิม ท่ีอนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ 30 วัน

คุณภาพนํ้า คาคุณภาพน้ําเฉล่ียในบออนุบาลลูกปลาทับทิมท่ีอนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ

 
อาหารสําเร็จรูป ไรน้ํานางฟาไทย

 ไรน้ํานางฟาไทย:อาหาร
   สําเร็จรูป (50:50)

ความเปนกรดดาง (pH) 6.4 - 7.0 6.4 - 7.3 6.4 - 7.0
แอมโมเนียรวม (mg L-1) 0.5 - 1.5 0.2 - 0.5 0.5 - 1.0
ความเปนดาง (mg L-1  as CaCO

3
) 45 - 60 50 - 65 50 - 65

คาเฉล่ียอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของ
ลูกกุงกามกราม
 จากการทดลองอนุบาลลูกกุงกามกราม ดวย
อาหารสูตรตางๆ ดังน้ี 1) อาหารสําเร็จรูป 40% โปรตีน 
2) ลูกไรนํ้านางฟาไทยอายุ 5 วัน และ 3) อาหาร
สําเร็จรูป : ลูกไรน่้ํานางฟาไทย (50 : 50) เปนเวลา 
30 วัน พบวาลูกกุงกามกรามที่อนุบาลดวยอาหาร
สําเร็จรูป รวมกับลูกไรน่้ํานางฟาไทยมีความยาวเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยสูงที่สุด 0.833 ± 0.015 เซนติเมตร แตกตาง
ทางสถิติกับการทดลองอื่นอยางไมมีนัยสําคัญ (P > 
0.05) มีนํ้่าหนักเพิ่มขึ้นสูงที่สุด 0.150 ± 0.042 กรัม 
และมีอัตราการแลกเน้ือต่ําท่ีสุด 1.466 ± 0.002 แตกตาง
ทางสถิติกับการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
สวนการอนุบาลดวยลูกไรน่้ํานางฟาอยางเดียว พบวา
มีอัตรารอดสูงที่สุดรอยละ 55.55 ± 0.55 แตกตาง
ทางสถิติกับการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญ (P < 
0.05) และมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงที่สุด 
7.918 ± 1.302 แตกตางทางสถิติกับการทดลองอ่ืน
อยางไมมีนัยสําคัญ (P > 0.05) ตารางท่ี 4
 
คาคุณภาพนํ้าในบออนุบาลลูกกุงกามกราม
 จากการทดลองอนุบาลลูกกุงกามกราม 30 วัน 
ดวยอาหารสูตรตางๆ พบวามีคาของคุณภาพนํ้า

ในบออนุบาลลูกกุงกามกรามทุกการทดลองอยูในชวง
ที่เหมาะสม และพบวาคาแอมโมเนียในนํ้าที่อนุบาล
ดวยลูกไรนํ้านางฟามีคาตํ่าที่สุด ตารางที่ 5

สรุปและวิจารณผล

สรุปผลการทดลอง
 1. จากการทดลองอนุบาลลูกปลาทับทิม 
ดวยอาหารสําเร็จรูปรวมกับไรนํ้านางฟา (50 : 50) 
พบวามีอัตราการเจริญเติบโตดานความยาวท่ีเพ่ิมข้ึน 
นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูง
ที่สุด และมีอัตราการแลกเนื้อตํ่าที่สุด 
 2. จากการทดลองอนุบาลลูกกุงกามกราม 
ดวยอาหารสําเร็จรูปรวมกับไรน้ํานางฟา (50 : 50) พบวา
มีอัตราการเจริญเติบโตดานความยาวท่ีเพ่ิมข้ึน น้ําหนัก
ที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด และมีอัตราการแลกเนื้อตํ่าที่สุด 
 3. จากการทดลองอนุบาลลูกปลาทับทิม 
และลูกกุงกามกราม ดวยลูกไรน้ํานางฟาอยางเดียว 
พบวามีอัตราการรอดตายท่ีสูงท่ีสุดตลอดการทดลอง 
และมีคาคุณภาพน้ําโดยรวมดีท่ีสุดโดยเฉพาะมีคา
แอมโมเนียตํ่าที่สุด เนื่องจากไรนํ้านางฟาสามารถ
กรองกินสารอินทรียท่ีแขวนลอยอยู ในน้ําและ
ชวยในการบําบัดนํ้าดวย (นุกูล และคณะ, 2549)



10  การเจริญเติบโตและอัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุงกามกรามที่อนุบาลดวยไรนํ้านางฟาไทย

ตารางที่  4 คาเฉล่ียอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกกุงกามกราม ท่ีอนุบาลดวยอาหารสูตร
  ตางๆ 30 วัน

 คาเฉลี่ยของลูกกุงกามกรามที่อนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ

 
อาหารสําเร็จรูป ไรน้ํานางฟาไทย

 ไรน้ํานางฟาไทย:อาหาร
   สําเร็จรูป (50:50)

ความยาวเริ่มตน (ซ.ม.) 1.350±0.127a 1.360±0.151a 1.420±0.128a

ความยาวสุดทาย (ซ.ม.) 2.158±0.184a 2.102±0.062a 2.253±0.113a

ความยาวเพิ่มขึ้น (ซ.ม.) 0.808±0.057a 0.742±0.089a 0.833±0.015a

นํ้าหนักเริ่มตน (กรัม) 0.065±0.025a 0.056±0.025a 0.070±0.020a

นํ้าหนักสุดทาย (กรัม) 0.139±0.033a 0.149±0.045a 0.220±0.062a

นํ้าหนักเพิ่มขึ้น (กรัม) 0.074±0.008b 0.093±0.020b 0.150±0.042a

อัตรารอด (รอยละ) 35.55±3.55b 55.55±0.55a 48.88±4.22b

อัตราการแลกเนื้อ (FCR) 1.860±0.245a 1.581±0.147ab 1.466±0.002b

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  7.296±1.118a 7.918±1.302a 7.417±0.692a

(SGR%/วัน)

หมายเหตุ  : อักษร  a และ  b  ในแนวนอนแสดงคาความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)

วิจารณผลการทดลอง
 การอนุบาลลูกปลาทับทิม และลูกกุงกามกราม 
ดวยอาหารสําเร็จรูปรวมกับไรนํ้านางฟา (50 : 50)
พบวามีผลตออัตราการเจริญเติบโต และอัตรา
การแลกเน้ือท่ีดี สวนการอนุบาลดวยลูกไรน้ํานางฟา
เพียงอยางเดียว พบวามีผลตออัตรารอดและ
คุณภาพนํ้าที่ดี ซึ่งดีกวาการอนุบาลดวยอาหาร
สําเร็จรูปเพียงอยางเดียว เนื่องจากลูกไรนํ้านางฟา
เปนแหลงอาหารมีชีวิตท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง

ตารางที่  5 คาเฉล่ียคุณภาพน้ําในบอลูกกุงกามกราม ท่ีอนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ 30 วัน

คุณภาพนํ้า คาคุณภาพน้ําเฉล่ียในบออนุบาลลูกกุงกามกรามท่ีอนุบาลดวยอาหารสูตรตางๆ

 
อาหารสําเร็จรูป ไรน้ํานางฟาไทย

 ไรน้ํานางฟาไทย:อาหาร
   สําเร็จรูป (50:50)

ความเปนกรดดาง (pH) 6.4 - 7.0 6.7 - 7.0 6.4 - 7.0
แอมโมเนียรวม (mg L-1) 0.5 - 1.0 0.2 - 0.5 0.5 - 1.0
ความเปนดาง (mg L-1  as CaCO

3
) 45 - 60 45 - 65 45 - 65

(นุกูล และคณะ, 2549) แมวาลักษณะของอาหาร
จะแตกตางกันระหวางอาหารสําเร็จรูป ซึ่งเปน
น้ําหนักแหง และลูกไรน้ํานางฟาซ่ึงเปนน้ําหนักเปยก 
แตลูกไรน้ํานางฟาไทยก็เปนแหลงอาหารมีชีวิต
ที่มีศักยภาพใชเปนอาหารเสริมหรือทดแทนอาหาร
สําเร็จรูปไดตั้งแต 50 - 100 % ในชวงอายุ 30 วัน 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาไรน้ํานางฟาเปนอาหารมีชีวิต
ที่ มีศักยภาพสูงกวาอาหารสําเร็จรูปหลายเทา
เมื่อเทียบเปนนํ้าหนักแหงที่เทากัน ซึ่งสอดคลอง
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กับการรายงานวาสัตวน้ําท่ีไดรับไรน้ํานางฟาเปน
อาหารสามารถเติบโตเชนเดียวกับท่ีเล้ียงดวย
อาหารที่นิยมใชกันทั่วไป (Pasarth et al., 1994; 
Velu, 2001; Velu and Munuswamy, 2003; 
Munuswamy, 2005) และนาจะเปนอีกทางเลือก
สําหรับใชในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเชิงพาณิชยของ
ประเทศ สอดคลองกับการผลิตลูกปลาเศรษฐกิจ
จําหนายของคุณสุวิน นะวะชีระ อ.โกสุมพิสัย 
จ.มหาสารคาม โดยอนุบาลลูกปลาในบอดินที่มี
ลูกไรนํ้านางฟาและอาหารมีชีวิตอื่นๆ เปนเวลา 
30 วัน พบวาลูกปลามีอัตรารอด อัตราการเจริญ
เติบโตท่ีดีและมีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร
ที่สูงกวาการอนุบาลดวยอาหารสําเร็จรูปเพียง
อยางเดียว (โฆษิต และละออศรี, 2550)
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งานวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ 2553
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