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ไรน้ํานางฟาในตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
นุกูล แสงพันธุ* และ ราเมศ ชูสงิ ห
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
*nukul_sae@yahoo.com
Abstract: Fairy Shrimps in Huay Khayeng, Thong Pha Phum, Kanchanaburi
Province (Nukul Saengphan and Ramet Chusing Suphanburi College of Agriculture and
Technology) Among three species of fairy shrimps found in Thailand, only Streptocephalus
sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000 and Branchinella thailandensis
Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002 are recorded as candidate species for the mass culture
studies and aquaculture practices. These two species were not only found widely distribution on
the flat plains of central, northern and northeastern Thailand but also on the high altitude mountain
range in Huay Khayeng, Thong Pha Phum, Kanchanaburi Province. Although a proportion of
temporary pools found fairy shrimps in Huay Khayeng was low when compared to in the lower
area like in Muang district, Kanchanaburi due to the slope of landscape between mountains, the
fairy shrimps were found distribution in all villages of Huay Khayeng. This existence may allow
villagers in Huay Khayeng and nearby having their own stock of fairy shrimp for starting fairy
shrimp culture.

Key words: Huay Khayeng, fairy shrimp, temporary pools, high altitude, diversity, distribution

บทนํา
ไรน้ํ า นางฟ า ที่ สํ า รวจพบในประเทศไทยมี
จํานวน
3
ชนิด ไดแ ก ไรน้ํ า นางฟา สิริน ธร
(Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang,
Murugan, Weekers & Dumont, 2000) (Sanoamuang
et al., 2000) ไรน้ํานางฟาไทย (Branchinella
thailandensis Sanoamuang, Saengphan &
Murugan, 2002) (Sanoamuang et al., 2002) และไร
น้ํ า นางฟ า สยาม (Streptocephalus
siamensis
Sanoamuang & Saengphan, 2006) (Sanoamuang
and Saengphan, 2006) ปจจุบันไดมีการศึกษาและ
พั ฒ นาวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งไรน้ํ า นางฟ า จนสามารถ
ดําเนินการในเชิงธุรกิจได 2 ชนิด คือการเพาะเลี้ยงไรน้ํา
นางฟ า ไทย และไรน้ํ า นางฟ า สิ ริ น ธร และได เ ผยแพร
วิธีการเพาะเลี้ยงสูสาธารณชนตั้งแต พ.ศ. 2547 (ดวง
แกว, 2547; สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547)
ตลอดจนไดจัดฝกอบรมการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟา โดย
ศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปเดียวกันและ
ดําเนินการอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ยัง
มีการฝกอบรมเปนครั้งคราวที่คณะวิชาประมง วิทยาลัย
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เกษตรและเทคโนโลยี สุ พ รรณบุ รี หลั ง จากที่ มี ก าร
เผยแพรขอมูลการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟาสูสาธารณชน
สงผลใหการศึกษาไรน้ํานางฟาขยายวงกวางออกสูสาขา
อื่น ๆ มากขึ้ น เชน การใชป ระโยชนจ ากไรน้ํ า นางฟ า
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชไรน้ํานางฟาเปนอาหารของ
ปลาสวยงามในกลุมปลาหมอสี (นุกูล และคณะ, 2549)
และปลากัด ซึ่งพบวาไรน้ํานางฟาสามารถกระตุนการ
เกิดสีของปลาไดดีเทียบเทาอาหารที่มีจําหนายอยูตาม
ทองตลาด และยังเปนอาหารสดที่สามารถเพาะเลี้ยงขึ้น
เองในสภาพที่สามารถควบคุมโรคตางๆ ได นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ ยงไรน้ํานางฟาในบอดิน
(นุกูล, อยูระหวางการเตรียมตนฉบับ) การพัฒนาการ
เก็ บ รั ก ษาไข ไ รน้ํ า นางฟ า (วิ ภ าวี ,
อยู ร ะหว า ง
ดําเนินการ) การแชแข็งไรน้ํานางฟา (ราเมศ, อยู
ระหวางการเตรียมตนฉบับ) การใชไรน้ํานางฟาบําบัด
น้ําเสียจากฟารมสุกร (ณัฐธยาน และคณะ, 2549)
รวมทั้งยังมีการจัดตั้งเครือขายคนรักไรน้ํานางฟาเพื่อให
สมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสามารถ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟาสูความยั่งยืน โดยมี
ศู น ย วิ จั ย อนุ ก รมวิ ธ านประยุ ก ต เ ป น ฝ า ยประสานงาน
(นุกูล และคณะ, 2549) ในขณะเดียวกันทางคณะวิชา

ประมง วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ได
จัดทําฟารมสาธิตการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟาเพื่อใชเปน
แหลงศึกษาสําหรับประชาชนทั่วไป
การเริ่มตนเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟา ผูเพาะเลี้ยง
จะติดตอซื้อไขไรน้ํานางฟาจากศูนยวิจัยอนุกรมวิธาน
ประยุ ก ต หรื อ จากวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี ซึ่งจะตองมีคาใชจายหรือมีความยุงยากใน
การติดตอถาอยูในพื้นที่หางไกล หากผูที่จะเพาะเลี้ยงไร
น้ํานางฟามีความรูเรื่องชีววิทยาของไรน้ํานางฟา และมี
ขอมู ลแหลง ที่พ บไรน้ํา นางฟา ในพื้ น ที่ ข องตนเองก็จ ะ
เปนทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถรวบรวมไรน้ํานางฟาจาก
แหลงน้ําตามธรรมชาติโดยไมตองเสียคาใชจาย และยัง
สามารถใชเปนแหลงพันธุกรรมที่จะนําไปทดแทนไรน้ํา
นางฟาที่เลี้ยงไวในเวลาที่ตองการ
ตํ า บลห ว ยเขย ง อํ า เภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี เปนพื้นที่ศึกษาภายใตชุดโครงการทองผา
ภูมิตะวันตก ชาวบานไดรับการสงเสริมใหมีการรวมกลุม
เพื่อพัฒนาอาชีพและทองถิ่นของตน การเพาะเลี้ยงไรน้ํา
นางฟาจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชาวบานจะพัฒนาเปน
อาชี พ ได แต พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ ยั ง ไม มี ก ารสํ า รวจการ
แพรกระจายของไรน้ํานางฟา ซึ่งถาพบวามีไรน้ํานางฟา
การเริ่มตนเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟาของชาวบานก็จะทําได
งายยิ่งขึ้น
การสํารวจไรน้ํานางฟา
โดยทั่ ว ไปการสํ า รวจไรน้ํ า นางฟ า จะทํ า
ในชวงฤดู ฝน โดยใชสวิง หรือถุงลากแพลงกตอนเปน
อุปกรณเก็บรวบรวมตัวอยางไรน้ํานางฟาในแหลงน้ํา
ทวมขัง (ละออศรี และคณะ, 2543; ศุจิภรณ, 2545;
สุพัสตรา, 2546; ปริญดา, 2546) ซึ่งจะตองทําใน
ชว งเวลาที่ เ หมาะสมจึ ง จะสามารถเก็ บ ตั ว อย า งไรน้ํ า
นางฟาไดครบทุกชนิด ซึ่งในทางปฏิบัติทําไดยากเพราะ
ไรน้ํานางฟาแตละชนิดมีพัฒนาการที่แตกตางกัน และมี
ปจ จัยอื่น ๆ ที่มีผ ลตอการพบไรน้ํานางฟาในแหล งน้ํา
ธรรมชาติ เชน ปริมาณและการกระจายตัวของฝน และ
สภาพทางภูมิศาสตรของแหลงน้ํา เปนตน การเก็บไขไร
น้ํ า นางฟ า จากบริ เ วณพื้ น แหล ง น้ํ า ที่ แ ห ง และนํ า ไป
เพาะเลี้ยงในห อ งปฏิบัติการ จะชวยทําใหการเก็บตัว
อย า งไรน้ํ า นางฟ า ในแหล ง น้ํ า มี ค วามสมบู ร ณ แ ละ
ครบถวนยิ่งขึ้น ดังกรณีการคนพบไรน้ํานางฟาสยามใน
เขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี (ละออศรี

และคณะ, 2543) และการคนพบไรน้ํานางฟาสิรินธรและ
ไรน้ํานางฟาไทยในตําบลหวยเขยง (นุกูล และราเมศ,
2549) จากการเก็บตัวอยางจากดินมาเพาะเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการ
แหลงอาศัยของไรน้ํานางฟา
จากการสํารวจไรน้ํานางฟาทั่วโลกพบวาสวน
ใหญอาศัยอยูในแหลงน้ําชั่วคราวที่เกิดจากน้ําฝนหรือ
การละลายของหิมะ เชน บอน้ําชั่วคราวบริเวณทุงหญา
แองน้ําบริเวณสวนปา และคูขางถนน (Dexter, 1959;
Pennak, 1978) ในเขตอบอุนของทวีปอเมริกาเหนือ
ยุโรป อาฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย (Belk and
Brtek, 1995, 1997) สวนในประเทศไทยพบวาไรน้ํา
นางฟาทั้ง 3 ชนิด อาศัยอยูในแหลงน้ําชั่วคราวที่เกิด
จากน้ํา ฝน เชน คูขา งถนน แองตามทุงนา และบอน้ํา
ขนาดเล็กที่พบอยูทั่วไปที่มีน้ําขังในชวงฤดูฝนและน้ํา
แหงในชวงฤดูแลงในเขตพื้นที่แหงแลง (ละออศรี และ
คณะ, 2543) โดยพบอาศัยอยูในหลายจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและบางสวนของภาคกลาง (ละออ
ศรี และคณะ, 2543)
ถึ ง แม จ ะมี ก ารสํ า รวจพบไรน้ํ า นางฟ า
แพรกระจายอยูเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต
ก็พบไรน้ํานางฟาเพียง 1-2 ชนิดเทานั้น ยกเวนในเขต
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี แ ละสุ พ รรณบุ รี ที่ สํ า รวจพบไรน้ํ า
นางฟาถึง 3 ชนิด อยางไรก็ตามการสํารวจไรน้ํานางฟา
มักจะดําเนินการเฉพาะในเขตพื้นที่ราบซึ่งอยูนอกพื้นที่
ที่เปนบริเวณเทือกเขา สําหรับพื้นที่ราบที่มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลมากกวา 300 เมตร ในบางจังหวัดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมักจะสํารวจพบไรน้ํา
นางฟาสิรินธรเพียงชนิดเดียว แตในพื้นที่ในเขตจังหวัด
ที่อยูต่ําลงมามักจะพบไรน้ํานางฟาไทยดวย (ศุจิภรณ,
2545; สุพัสตรา; 2546 และ ปริญดา, 2546) จากการ
สํ า รวจไรน้ํ า นางฟ า บนพื้ น ที่ สู ง บริ เ วณที่ อ ยู ร ะหว า ง
เทือกเขา โดย นุกูล และราเมศ (2549) ในตําบลหวย
เขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยูทาง
ภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่เสนรุง 14o 30' ถึง 15 o
15' เหนือ เสนแวงที่ 98 o 00' ถึง 98 o 15' ตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนเทือกเขาสลับซับซอน
แนวเขาวางตั ว ในแนวทิ ศ เหนื อ -ใต มี ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเล 100-1,200 เมตร (บุญเสฐียร และคณะ,
2546) พบไรน้ํานางฟา 2 ชนิด คือ ไรน้ํานางฟาสิรินธร
รายงานการวิจัยในโครงการ BRT 2550
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และไรน้ํ า นางฟ า ไทย ในแหล ง อาศั ย ที่ ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเลระหวาง 162-286 เมตร (บุญเสฐียร และ
คณะ, 2546; อรวรรณ และทวีศักดิ์, 2546) แมจะมีการ
สํ า รวจพบไรน้ํ า นางฟ า สยามบริ เ วณพื้ น ที่ เ ขตอํ า เภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตจากการสํารวจไรน้ํานางฟา
ในพื้นที่หวยเขยง (นุกูล และราเมศ, 2549) กลับไมพบ
ไรน้ํานางฟาชนิดดังกลาว
เนื่อ งจากพื้น ที่สว นใหญใ นตําบลห วยเขย ง
เปนที่ลาดเท เมื่อฝนตกน้ําจึงไหลบาจากพื้นที่สูงลงสูที่
ต่ํา ทําใหสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นถูกพัดพาไปกับน้ํา แหลงน้ํา
เหลานี้จึงไมเหมาะสมสําหรับเปนที่อยูอาศัยของไรน้ํา
นางฟา จากการสํารวจเพื่อเก็บไขไรน้ํานางฟาจากดินใน
แหลงน้ําชั่วคราวในชวงที่น้ําแหงในตําบลหวยเขยง โดย
นุกูล และราเมศ (2549) ทําใหพบแหลงน้ําที่คาดวาเปน
แหลงน้ํานิ่งและเปนที่อยูอาศัยของไรน้ํานางฟาเพียง 26
แหลง และมีลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอม
แตกตางกันหลายรูปแบบ ไดแก แองขางถนน คูระบาย
น้ําธรรมชาติ แองตื้นในแปลงนา แองรับน้ํา บอตื้น และ
บอลึก เมื่อเปรียบเทียบกับแหลงน้ําชั่วคราวที่เปนแหลง
อาศั ย ของไรน้ํา นางฟ าบริ เ วณพื้ น ที่ ร าบในเขตอํ า เภอ
เมื อ งกาญจนบุ รี พ บว า มี จํ า นวนมากกว า โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแหลงน้ําที่เปนคูหรือแองขางถนน
พฤติ ก รรมและการปรั บ ตั ว ของไรน้ํ า
นางฟา
ไรน้ํานางฟาสามารถปรับตัวอยูในแหลงน้ํา
ตื้นและมีน้ําขังในชวงเวลาสั้นๆ กอนที่น้ําในแหลงน้ําจะ
แห ง ไรน้ํ า นางฟ า จะผลิ ต ไข ที่ มี เ ปลื อ กหนา (cysts)
สามารถพัก ตั ว อยู ใ นดิ น โคลนก น บ อ ทั้ง ขณะที่ มีน้ํ า ขั ง
และแหง และจะฟก เปน ตัว เมื่อมี น้ํา ทว มขัง ในฤดูก าล
ตอไป (Dexter, 1959; Pennak, 1978)
ไขไรน้ํ านางฟาที่เก็บจากแหลงน้ําในตําบล
ห ว ยเขย ง มี สั ด ส ว นการฟ ก ครั้ ง แรกต่ํ า มากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับไขไรน้ํานางฟาที่เก็บจากอําเภอเมือง
กาญจนบุรี การฟกเปนตัวของไรน้ํานางฟาเมื่อเติมน้ํา
ครั้งแรกมีการฟกจากดินตัวอยางเพียง 2 แหลงๆ ละ 1
ตัว และเปนไรน้ํานางฟาไทย เมื่อเติมน้ําครั้งที่ 2 และ 3
มีจํานวนไรน้ํานางฟาและแหลงน้ําที่พบไรน้ํานางฟามาก
ขึ้นและพบไรน้ํานางฟา 2 ชนิด ไดแก ไรน้ํานางฟาสิริน
ธร และไรน้ํานางฟาไทย สวนการฟกเปนตัวของไรน้ํา
นางฟาในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี มีจํานวนการฟก
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ครั้งแรกมากกวาไรน้ํานางฟาในเขตตําบลหวยเขยงมาก
และมีจํานวนใกลเคียงกับการฟกครั้งที่ 2 สวนการฟก
ครั้งที่ 3 มีจํานวนลดลง (นุกูล และราเมศ, 2549) การ
ฟกไขของไรน้ํานางฟาในแหลงน้ําธรรมชาติที่มีน้ําทวม
ขังหลายๆ ครั้งตอป มีสัดสวนการฟกแตกตางกันขึ้นอยู
กั บ วงจรการท ว มขั ง ของน้ํ า ในแต ล ะแหล ง น้ํ า ซึ่ ง มี
ความสัมพันธกับสภาพทางภูมิศาสตร และการตกของ
ฝนในบริเวณแหลงน้ํานั้น ทําใหไรน้ํานางฟาตองปรับตัว
มีวงจรชีวิตสอดคลองกับสภาพแวดลอมเพื่อ ลดความ
เสี่ยงตอการสูญพันธุดวยวิธีการกระจายความเสี่ยงใน
การฟกไข (Hildrew, 1985; Mura and Zarattini, 1999)
เนื่องจากในเขตพื้นที่สูงมีความสามารถในการเก็บกักน้ํา
ไดนอยกวาพื้นที่ราบ การทวมขังของน้ําที่เกิดจากน้ําฝน
ครั้งที่ 2 และ 3 มักมีระยะการทวมขังนานกวาครั้งแรก
เมื่อไรน้ํานางฟาฟกเปนตัวจึงมีโอกาสที่จะดํารงชีวิตได
ยาวนานจนถึงระยะสืบพันธุ และไมเสี่ยงตอการสูญพันธุ
ไรน้ํานางฟาไทย และไรน้ํานางฟาสิรินธรที่
ตําบลหวยเขยง พบอาศัยอยูในแหลงน้ําเดียวกันหรือพบ
เพียงชนิดใดชนิดหนึ่งในแหลงน้ํา จํานวนแหลงที่พบไร
น้ํานางฟาอยูรวมกันทั้ง 2 ชนิด คิดเปนรอยละ 36.84
จํานวนแหลงที่พบเฉพาะไรน้ํานางฟาสิรินธรคิดเปนรอย
ละ 42.11 และจํานวนแหลงที่พบเฉพาะไรน้ํานางฟาไทย
คิดเปนรอยละ 21.05 (นุกูล และราเมศ, 2549)
ประโยชนของไรน้ํานางฟา
ไรน้ํานางฟาและอารทีเมีย (Artemia spp.)
เปนสัตวที่อยูใน order เดียวกัน อารทีเมียอาศัยอยูใน
ทะเลสาบน้ําเค็มซึ่งไมพบในประเทศไทย ไขอารทีเมียที่
นํามาฟก เพื่อเปนอาหารของลูกกุงหรือลูกปลาจึงตอง
สั่งซื้อจากตางประเทศคิดเปนปริมาณปละหลายรอยตัน
(Tunsutapanich, 1982) ในปจจุบันนิยมใชอารทีเมียตัว
เต็ ม วั ย เป น อาหารของปลาสวยงามและสั ต ว น้ํ า ที่ มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกจํานวนมาก สวนไรน้ํา
นางฟา อาศัย อยูใ นแหล งน้ํ า จื ด ตั วเต็ม วัยมีค วามยาว
มากกวา 3 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญกวาอารทีเมียถึง
2-3 เทา (ละออศรี และคณะ, 2543) ไรน้ํานางฟาไทยมี
ระดับโปรตีนรอยละ 64.94 เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีน
ในอารทีเมียซึ่งมีอยูรอยละ 56.4 นอกจากนี้ยังพบวาไข
ไรน้ํานางฟาไทยมีอัตราการฟกสูง คือ มากกวารอยละ
75 และยังสามารถเก็บไวในสภาพที่แหงไดนานกวา 2 ป
เมื่อตองการใชไ รน้ํา นางฟาเปนอาหารปลาก็ส ามารถ

นํ า มาฟ ก ให เ กิ ด ตั ว อ อ นและเลี้ ย งให ไ ด ข นาดตามที่
ตองการทันที (นุกูล และละออศรี, 2547; Saengphan,
2005; Saengphan et al., 2005)
ไรน้ํ า นางฟ า สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด
หลายประการ เชน เปนอาหารของสัตวน้ําจืด (นุกูล และ
คณะ, 2549; ณัฐธยาน และคณะ, 2549) ใชเลี้ยงเปน
สัตวสวยงามในอางหรือตูเลี้ยงปลา ใชเปนสัตวทดลอง
ในการศึกษาดานพิษวิทยา (Toxicology) (Dumont and
Munuswamy, 1997) ใชบําบัดน้ําเสียจากฟารมเลี้ยง
สัตวและโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร (Dumont and
Munuswamy, 1997; ณัฐธยาน และคณะ, 2549) และ
เป น อาหารของคน (นุ กู ล และละออ-ศรี,
2547)
การศึกษาการใชไรน้ํานางฟาเปนอาหารสัตวน้ําพบวา
สั ต ว น้ํ า มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตดี เ ช น เดี ย วกั บ ที่ เ ลี้ ย งด ว ย
อาหารที่นิยมใชอยูในปจจุบัน (Velu, 2001; Meade
and Bulkowski-Cummings, 1987; นุกูล และคณะ,
2549; ณัฐธยาน และคณะ, 2549)
การใชประโยชน
ไรน้ํ า นางฟ า ไทยและไรน้ํ า นางฟ า สิ ริ น ธร
สามารถปรับตั ว เพื่อ อยู อาศัย บนพื้น ที่ สูงในเขตตํา บล
หวยเขยงได และมีแพรกระจายอยูทั่วทุกหมูบาน (รอย
ละ 73 ของแหลงน้ําที่สํารวจ) และทุกสภาพแหลงน้ํา
การเก็บรวบรวมไรน้ํานางฟาทั้ง 2 ชนิด เพื่อนําไป
เพาะเลี้ยงจึงสามารถทําไดงาย โดยเก็บจากแหลงน้ําที่
อยูบริเวณใกลเคียงในแตละหมูบาน ในกรณีที่ตองการ
เก็บไขจากแหลงน้ําที่แหงมาฟกจะตองเติมน้ําเพื่อฟกไข
ไมนอยกวา 2 ครั้ง จึงจะไดไรน้ํานางฟาในปริมาณที่มาก
พอ โดยครั้งแรกเติมน้ําและปลอยไว 1 วัน จึงเทน้ําออก
ตากแดดไว 3 วัน และเติมน้ําใหมเพื่อกระตุนการฟกครั้ง
ที่ 2 และ 3 ตามลําดับ หลังจากเติมน้ําแลวควรปลอยไว
5 วัน จึงเทน้ําออกพรอมกับแยกไรน้ํานางฟาออกมา
เลี้ยงในน้ําที่สะอาด สวนไขที่เหลือนําไปตากแดดกอนที่
จะนํามาฟก อีกครั้งหรือหลายครั้ง จากดิน ประมาณ 1
กิโลกรัม จะไดไรน้ํานางฟา 1-10 ตัว (นุกูล และราเมศ,
2549)
บทสรุปและขอเสนอแนะ
1. ไรน้ํานางฟาไทยและไรน้ํานางฟ าสิริน ธร
สามารถปรับตัวเพื่ออยูอาศัยในพื้นที่ตําบลหวยเขยงซึ่ง

เ ป น พื้ น ที่ สู ง ร ะ ห ว า ง เ ทื อ ก เ ข า มี ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดับน้ําทะเลถึง 162-286 เมตร
2. ไรน้ํานางฟาไทยและไรน้ํ านางฟ าสิริน ธร
แพรกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ตําบลหวยเขยง ในแหลง
น้ําที่มีสภาพแตกตางกันหลายประเภท ไดแก แองขาง
ถนน คูระบายน้ําธรรมชาติ แองตื้นในแปลงนา แองรับ
น้ํา บอตื้น และบอลึก โดยพบไรน้ํานางฟาคิดเปนรอยละ
73 ของแหลงน้ําที่สํารวจ (19 แหลงจาก 26 แหลงน้ํา)
3. ไรน้ํานางฟาไทยและไรน้ํานางฟาสิรินธร มี
ทั้งพบอาศัยอยูรวมกันในแหลงน้ําเดียวกันหรือแยกกัน
อยูในแตละแหลงน้ํา จํานวนแหลงที่พบไรน้ํานางฟาอยู
รวมกันทั้ง 2 ชนิด คิดเปนรอยละ 36.84 จํานวนแหลงที่
พบเฉพาะไรน้ํานางฟาสิรินธร คิดเปนรอยละ 42.11 และ
จํานวนแหลงที่พบเฉพาะไรน้ํานางฟาไทย คิดเปนรอย
ละ 21.05
4. การฟกเปนตัวของไรน้ํานางฟา เมื่อเติมน้ํา
ครั้งแรกมีการฟกเพียง 2 แหลงๆ ละ 1 ตัว การฟกเปน
ตัวเมื่อเติมน้ําครั้งที่ 2 และ 3 มีจํานวนมากขึ้นและ
ใกลเคียงกัน
5. ไขไรน้ํานางฟาที่เก็บจากแหลงน้ําในตําบล
ห ว ยเขย ง มี สั ด ส ว นการฟ ก ครั้ ง แรกต่ํ า มากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับไขไรน้ํานางฟาที่เก็บจากอํ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ซึ่งแสดงใหเห็น ถึงวิธีการปรับตัวของสั ตว
เ พื่ อ ใ ห ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สภาพแวดลอมที่อาศัยอยู จึงนาสนใจที่จะศึกษาตอไป
เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ในเชิ ง นิ เ วศวิ ท ยาของไรน้ํ า นางฟ า ที่
อาศั ย อยู ใ นสภาพแวดล อ มที่ แ ตกต า งกั น นอกจากนี้
การศึกษาการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟาที่มีถิ่นกําเนิดจาก
ตําบลหวยเขยงในหองปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงอัตราการ
ฟกไขครั้งแรกใหสูงขึ้นและสังเกตการณปรับตัวของไร
น้ํ า นางฟ า เมื่ อ นํ า มาเลี้ ย งในบ อ เลี้ ย งก็ ถื อ เป น เรื่ อ งที่
นาสนใจ ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลสําหรับการเพาะเลี้ยงไรน้ํา
นางฟาสายพันธุตําบลหวยเขยงตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการ
พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละศึ ก ษานโยบายการจั ด การ
ทรั พ ยากรชี ว ภาพในประเทศไทย ซึ่ ง ร ว มจั ด ตั้ ง โดย
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และศู น ย พั น ธุ

รายงานการวิจัยในโครงการ BRT 2550
ชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก
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