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คำนำ
 

	 	 การนำของเสียจากฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ

ฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยการนำมูลสัตว์	 หรือน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการหมักจากระบบบำบัด

น้ำเสียแล้ว	ไปใช้เป็นสารอินทรีย์ชีวภาพปรับปรุงดินสำหรับพืช	ซึ่งในมูลสุกร	และน้ำเสีย	มีธาตุอาหารหลักและ

ธาตุอาหารรองหลายชนิดที่เหมาะสมกับพืชในการเจริญเติบโต	 ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากมูลสุกรดังกล่าว

ได้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรมากขึ้น	 เพราะจากการใช้อย่างถูกวิธีในปริมาณที่เหมาะสมกับ

ความต้องการของพืชแต่ละชนิด	 เกษตรกรพบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตพืชได้รวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดและคุณภาพ

ของผลผลิตพืชดีมาก	 จากการทดลองใช้ในพืชหลายชนิด	 พบว่าพืชที่ใช้มูลสุกรและน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

อย่างเหมาะสม	 ทำให้ผลไม้มีผลดก	 ขนาดผลใหญ่ขึ้น	 มีรสชาติดี	 มีกลิ่นหอม	 เช่น	 ทุเรียน	 ส้ม	 มะนาว		 

สตรอเบอรี่	กล้วยหอมทอง	เป็นต้น	จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรนิยม	และเริ่มศึกษาทดลองใช้ของเสียจากฟารม์

ปศสุตัวใ์นการเพาะปลกูพชืมากยิง่ขึน้	นอกจากนี	้ยงัสามารถนำไปใชป้ระโยชนอ์ืน่ได	้เชน่	การเลีย้งไสเ้ดอืน	การเพาะเลีย้ง 

ไรน้ำนางฟ้า	 สาหร่ายสไปรูลิน่า	 เป็นต้น	 ทำให้ฟาร์มสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้	 และยังสามารถลดต้นทุน		 

สร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์ของเสียเหล่านี้	

	 	 กรมปศุสัตว์	 มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรทำฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ฟาร์มปศุสัตว์	 

จะต้องไม่ปล่อยของเสียหรือน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	 ไม่ก่อมลพิษ

และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของชุมชนใกล้เคียงและห่างไกล	 โดยกรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมและสนับสนุน	 

เงนิอดุหนนุใหเ้จา้ของฟารม์สกุรลงทนุกอ่สรา้งระบบบำบดันำ้เสยีภายในฟารม์ของตนเอง	 และตอ้งมกีารจดัการของเสยี 

ภายในฟารม์อยา่งประสทิธภิาพเหมาะสม	เพือ่ลดผลกระทบอนัเนือ่งมาจากของเสยีใหห้มดไป	(zero	waste) 

	 	 กรมปศุสัตว์	 ได้เริ่มดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว	 และโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัด

น้ำเสียด้านการปศุสัตว์	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าของฟาร์มสุกรมีระบบบำบัดน้ำเสียภายในฟาร์ม	 และให้มี

การบูรณาการกับพื้นที่เกษตรกรรม	 เพื่อนำของเสียภายในฟาร์มไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับพืชเศรษฐกิจต่างๆ		 

ในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีประสิทธิผล	 ซึ่งจะทำให้เกิดสังคมเศรษฐกิจเกษตรกรรม	 

สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป	 ในการนี้กรมปศุสัตว์ขอขอบคุณคณะอาจารย์	 ผู้วิจัยและ	 

ผูเ้กีย่วขอ้งทกุทา่นทีใ่หข้อ้มลูในการจดัทำหนงัสอืการใชป้ระโยชนจ์ากของเสยีในฟารม์ปศสุตัว์	 จนเปน็ผลสมัฤทธิ	์ 

ที่ด	ี ซึ่งเกษตรกรจะได้นำหนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางปฏิบัติการใช้ของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์	 

อย่างกว้างขวางต่อไป	
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การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

ดิน-ปุ๋ยความรู้พื้นฐานเพื่อการปรับปรุงดิน

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุเทพทองแพ*

 

 

1.	คำนำ			

	 ดินในแต่ละบริเวณ	 โดยปกติจะมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันทำให้มีความเหมาะสมต่อการปลูก

พืชต่างกัน	 เช่น	 เหมาะสมต่อการทำนา	 ปลูกไม้ผล	 ปลูกผักหรือพืชไร่ต่าง	 ๆ	 แต่ดินบางบริเวณอาจจะมี

ลักษณะบางอย่างหรือหลาย	 ๆ	 อย่าง	 ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช	 ทำให้ปลูกพืชได้ผลผลิตต่ำหรือไม่ได้ผล	

ดินหลายบริเวณอาจจะเคยมีลักษณะที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช	 แต่เมื่อใช้ปลูกพืชติดต่อกันยาวนานโดยขาด

การจัดการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้องเหมาะสม	ดินก็มักจะเสื่อมโทรมและเกิดปัญหาต่าง	ๆ	ในการปลูกพืช	

	 โดยทั่วไป	พืชแต่ละชนิดอาจจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีลักษณะแตกต่างกันบ้าง	ดังนั้น	 ในการปลูก

พืช	เกษตรกรควรจะรู้ว่าพื้นที่ดินมีลักษณะอย่างไร	มีความเหมาะสมหรือมีปัญหาอะไรในการปลูกพืช	และถ้า

ดินมีปัญหานั้นๆ	 จะต้องจัดการแก้ไขหรือปรับปรุงบำรุงดินอย่างไร	 จะต้องใช้ปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุงดินชนิดใด	

เป็นต้น	

	 ในปัจจุบันมีเกษตรกรมากมายที่ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดิน	โดยที่ไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของดินบริเวณ

นั้นๆ	 ไม่รู้จักปุ๋ยหรือวัสดุที่ใช้ปรับปรุงดิน	 ทำให้การจัดการปรับปรุงบำรุงดินไม่ได้ผลและบางครั้งกลับทำให้ได้

ผลผลิตพืชลดลง	 รวมทั้งอาจจะทำให้ดินมีสภาพที่เลวลงหรือเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นอีก	 เรียกว่านอกจากไม่ได้	 

รายได้เพิ่มแล้ว	ยังเสียเงิน	เสียแรงและเสียดินอีกด้วย	

	 ดังนั้น	 หลักในการปรับปรุงดินให้ได้ผล	 เกษตรกรจะต้องรู้จัก	 3	 สิ่งนี้	 คือ	 รู้จักพืช	 รู้จักดิน	 และรู้จัก

วัสดุที่จะใช้ปรับปรุงบำรุงดิน	

 

2.	ดินมีความสำคัญต่อพืชอย่างไร?		   

	 ดินมีความสำคัญต่อพืชหลายประการดังแสดงในภาพที่	1	ดังนี้	

	 2.1	 เป็นที่ยึดเกาะเพื่อค้ำจุนให้พืชทรงลำต้นอยู่ได้			

	 2.2	 เป็นแหล่งน้ำ			

	 2.3	 เป็นแหล่งธาตุอาหาร	ซึ่งธาตุอาหารที่พืชต้องการจากดินมีไม่น้อยกว่า	14	ธาตุ	

	 2.4	 เป็นแหล่งอากาศ	 (ออกซิเจน)	 ให้พืชหายใจ	 ยกเว้นพืชที่ขึ้นในดินขังน้ำ	 จะได้อากาศส่วนใหญ่	

จากอากาศที่ผ่านลำต้นที่กลวงไปยังราก	

	 จะเห็นว่า	 การที่พืชจะเจริญเติบโตได้ดีนั้น	 พืชจะต้องมีระบบรากที่ดี	 มีรากมาก	 แผ่กระจายได้กว้าง	

หรือลงลึกในดินเพื่อที่จะได้ยึดเกาะทรงลำต้นได้ดี	 โดยเฉพาะไม้ผล	 และไม้ขนาดใหญ่ทั้งหลาย	 นอกจากนี้	 

การมีระบบรากที่ดียังช่วยทำให้พืชดูดกินน้ำและธาตุอาหารจากดินได้มากด้วย	 เพื่อที่พืชจะได้เติบโตและให้

ผลผลิตสูง		

*	หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		บางเขน
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ภาพที่ 1 แสดงความสำคัญของดินที่มีต่อพืช 
 

3.	ลักษณะของดินที่มีปัญหา	การตรวจสอบ	และการจัดการปรับปรุงแก้ไข	

	 ลักษณะของดินที่เป็นปัญหาต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้น	 ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่มีผลทำให้พืชมี

ระบบรากไม่ดี	และลักษณะที่มีผลทำให้การดูดกินน้ำและธาตุอาหารของรากไม่ดี	ดังแสดงในภาพที่	 2	ซึ่งจะขอ

กล่าวถึงลักษณะของดินที่เป็นปัญหาเหล่านี้	 รวมทั้งการตรวจสอบ	 และการจัดปรับปรุงแก้ไขเพื่อการปลูกพืช	

พอเป็นสังเขป	ดังต่อไปนี้	

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของดินที่เป็นปัญหาต่อระบบราก และการดูดกินน้ำและธาตุอาหารของพืช 
 

 3.1	ดินเหนียวแน่นทึบ	
	 	 	 ดินแน่นทึบ	ทำให้พืชมีระบบรากไม่ดี	รากน้อย	รากตื้นอยู่ใกล้ผิวดินไม้ใหญ่โค่นล้มง่าย	การใส่ปุ๋ย	

โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีมักไม่ค่อยได้ผล	และอาจเกิดอันตรายแก่พืชจากความเค็มของปุ๋ย	ถ้าใส่ปุ๋ยครั้งละมากๆ	

	 	 	 การตรวจสอบ	 สามารถสังเกตได้ง่าย	 โดยส่วนใหญ่ดินจะมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือค่อนข้าง

เหนียว	 ขณะชื้นดินจะอ่อนตัวปั้นเป็นรูปต่างๆ	 ได้	 เมื่อแห้งมีสีอ่อนๆ	 (สีเทาอ่อนหรือน้ำตาลอ่อน)	 และเกาะตัว

เป็นก้อนแข็ง	อาจมีการแตกระแหงด้วย	
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 การจัดการแก้ไขให้ดินมีลักษณะร่วนซุย	ส่วนใหญ่จะใส่อินทรียวัตถุผสมผสานคลุกเคล้าลงไป	เช่น	ใส่แกลบ 

ขุยมะพร้าว	ปุ๋ยหมัก	มูลวัว-ควาย	เป็นต้น	

	 ดินเหนียวที่มีสีดำคล้ำขณะแห้ง	 แสดงว่าดินมีอินทรียวัตถุผสมอยู่ด้วยมากพอที่จะทำให้ดินร่วนซุย	

อย่างไรก็ตาม	 การใช้ดินเหล่านี้โดยไม่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ	 จะทำให้อินทรียวัตถุที่มีอยู่เดิม

สูญหายเหลือน้อยลง	ซึ่งก็จะทำให้ดินกลับมาแน่นทึบได้	 สำหรับดินเหนียวที่มีสีแดงหรือน้ำตาลแดง	ดินพวกนี้ก็

มีลักษณะร่วนซุยดีถึงแม้จะมีอินทรียวัตถุน้อย	 อย่างไรก็ตามถ้ามีอินทรียวัตถุน้อยก็จะส่งผลให้ดินนี้มีลักษณะ

อื่นๆ	ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช	เช่น	ขาดธาตุอาหารพืช	เป็นต้น	
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ดินเหนียวแน่นทึบ 
 

 3.2	ดินปนกรวด 
	 	 	 เป็นดินที่มีก้อนหิน	 ก้อนกรวด	 (มีขนาดโตกว่า	 2	 มม.)	 ปะปนมาก	 ทำให้ส่วนที่เป็นดินมีน้อย		 

น้ำและธาตุอาหารก็มีน้อยตามไปด้วย	 นอกจากนี้	 ก้อนหินก้อนกรวดยังขัดขวางการชอนไชของรากพืช	 รวมทั้ง

การไถพรวนก็ทำได้ยาก	

   การตรวจสอบ	สงัเกตปรมิาณกอ้นหนิกอ้นกรวดปะปน	 โดยนำดนิมารอ่นแยกดว้ยตะแกรงขนาด	 2	มม.	

โดยปกตจิะมกีอ้นหนิกอ้นกรวดปะปนมากกวา่	35%	โดยปรมิาตร	ยิง่มปีะปนมาก	ยิง่มปีญัหามากตามมา 

	 	 	 การจัดการส่วนใหญ่จะเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำและเพิ่มธาตุอาหาร	 โดยการใช้ปุ๋ย	 โดย

เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์พวกปุ๋ยหมัก	 และเสริมด้วยปุ๋ยเคมี	 หรือจัดระบบการให้น้ำให้ปุ๋ย	 เช่น	 จัดระบบน้ำหยด	

นอกจากนี้	ควรปลูกพืชที่ไม่ต้องการการไถพรวน	เช่น	ไม้ผล	ปลูกป่า	หรือปลูกหญ้าอาหารสัตว์	เป็นต้น	

ดินปนกรวด 
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 3.3	ดินทราย	

	 	 	 เป็นดินที่เมื่อชื้นไม่สามารถปั้นเป็นรูปต่างๆ	 ได้	 เนื่องจากดินไม่เกาะตัวกัน	 มีลักษณะร่วนซุยมาก	 

ดังนั้น	 พืชที่ปลูกในดินทรายมักจะมีระบบรากดี	 อย่างไรก็ตาม	 ดินพวกนี้จะมีน้ำและธาตุอาหารน้อย	 หรือเมื่อ

รดน้ำ	ใส่ปุ๋ย	ดินก็มักจะไม่กักเก็บปุ๋ยและน้ำไว้	ดังนั้น	ในการจัดการ	ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การกักเก็บน้ำ	 และเพิ่มธาตุอาหาร	 โดยเฉพาะพวกธาตุรองและจุลธาตุ	 ควรใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มเติมธาตุหลักด้วย	

แต่ควรใส่ครั้งละน้อยๆ	แต่ใส่บ่อยๆ	หรืออาจจะติดตั้งระบบน้ำ	เช่น	น้ำหยด	แล้วให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำ	

 

 

 

 

 

 

 

 

ดินทราย 

 3.4	ดินตื้น	

	 	 	 เป็นดินที่เมื่อปลูกพืชแล้ว	 พืชไม่สามารถหยั่งรากลงลึกได้	 ทำให้พืชมีระบบรากตื้น	 ดินที่จัดเป็น

ดินตื้น	อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุต่างกัน	เช่น	

	 	 	 1)	 ดินที่เป็นดินเหนียวแน่นทึบ	ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ	3.1	

	 	 	 2)	 ดินที่มีชั้นดานแข็งด้านล่าง	 โดยที่ดินบนมักจะมีลักษณะร่วนซุย	 แต่ดินล่างที่ระดับความลึก

ประมาณ	 20-40	 ซม.	 จะเป็นชั้นดานแข็ง	 ตรวจสอบได้โดยการขุดดินดู	 ถ้าพบก็ควรทำการไถลึกเพื่อทำลาย	 

ชั้นดาน	

	 	 	 3)	 ดินมีระดับน้ำใต้ดินตื้น	 ปกติจะพบในที่ลุ่มต่ำ	 การจัดการอาจจะใช้วิธียกร่องหรือขุดคูรอบ

พื้นที่แล้วควบคุมระดับน้ำในคู	

	 	 	 4)	 ดินล่างมีสารพิษ	 เช่น	 ดินล่างเป็นกรดรุนแรงมาก	ทำให้ธาตุในดินบางธาตุละลายออกมามาก

จนเป็นพิษต่อพืช	กรณีเช่นนี้ต้องตรวจสอบสภาพกรดของดิน	ดังจะได้กล่าวต่อไป	

	 	 	 5)	 ดินมีหินแข็งหรือศิลาแลงอยู่ตื้นๆ	 ถ้าขุดพบดินลักษณะเช่นนี้	 คงไม่สามารถแก้ไขได้	 ควรใช้

ปลูกพืชที่มีระบบรากตื้น	เช่น	ทุ่งหญ้าอาหารสัตว์	เป็นต้น	

 

 3.5	ดินมีสภาพกรด-ด่างไม่เหมาะสม 

	 	 	 สภาพกรด-ด่าง	เป็นตัวควบคุมความเป็นประโยชน์หรือการละลายของธาตุอาหารในดิน	ในสภาพ

ที่เป็นกรดรุนแรง	 หรือเป็นด่าง	 จะทำให้ธาตุอาหารไม่ละลายน้ำ	 พืชจึงไม่สามารถดูดซึมได้	 แต่ธาตุบางธาตุ	 

อาจละลายออกมามากจนเป็นพิษต่อพืชได้	 หรือไม่ก็สูญเสียออกจากดินได้ง่าย	 ในสภาพที่ดินมีความเป็นกรดด่าง

ไม่เหมาะสม	การใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี	มักจะไม่ค่อยได้ผล	
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	 การตรวจสอบสภาพกรด-ด่าง	 ต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบ	 โดยอาจจะใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เรียกว่าพีเอช	 

มิเตอร์	 หรือใช้เครื่องมือที่เป็นน้ำยาเปลี่ยนสีก็ได้	 โดยทั่วไปพีเอชมิเตอร์ที่มีคุณภาพดีมักจะมีราคาสูง	 การวัด

ค่อนข้างจะยุ่งยาก	 ส่วนน้ำยาเปลี่ยนสี	 ก็มีหลายแบบ	 แบบที่ได้รับการยอมรับทั่วไป	 เช่น	 ชุดน้ำยาตรวจสอบ

ความเป็นกรด-ด่าง	ที่ผลิตโดยภาควิชาปฐพีวิทยา	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ดังแสดงในภาพที่	3	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ชนิดที่เป็นน้ำยาเปลี่ยนสี	

 

	 ผลการตรวจสอบจะวัดออกมาเป็นตัวเลขที่เรียกว่าค่าพีเอช	 (pH)	 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง	 1�14	 พีเอช	 7	

บ่งบอกว่าเป็นกลาง	 (ไม่เป็นกรดหรือด่าง)	 ค่าที่ต่ำกว่า	 7	 บ่งบอกว่าเป็นกรด	 ตัวเลขยิ่งต่ำยิ่งเป็นกรดมาก	 ส่วน

ค่าตัวเลขที่มากกว่า	 7	บ่งบอกว่าเป็นด่าง	 ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งเป็นด่างมาก	 ดินในประเทศไทยส่วนใหญ่มีค่าพีเอชอยู่

ในช่วง	3-9	ดินที่เหมาะสมในการปลูกทั่วๆ	ไป	ควรมีค่าพีเอชอยู่ในช่วง	5.5-7.0	อย่างไรก็ตาม	พืชบางชนิดอาจ

จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีค่าพีเอชต่ำหรือสูงกว่านี้เล็กน้อยได้	ดังแสดงในภาพที่	4	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงช่วงความเป็นกรด-ด่าง (ค่าพีเอช) ที่เหมาะสมกับพืชบางชนิด 
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   ดินที่เป็นกรดมากเกินไป	 แก้ไขโดยการใส่วัสดุที่เรียกว่า	 ปูน	 ซึ่งมีหลายชนิด	 เช่น	 หินปูนบด		 

ปูนมาร์ล	 ปูนโคโลไมต์	 เปลือกหอยบด	 ปูนขาว	 เป็นต้น	 รายละเอียดในการใช้มีอยู่ในคู่มือชุดตรวจสอบความ

เป็นกรด-ด่าง	ของภาควิชาปฐพีวิทยา	

	 	 	 ดินที่เป็นด่าง	 ส่วนใหญ่พบบริเวณที่มีหินปูน	 ดินมีเศษหินปูนปะปน	 ดินพวกนี้มักไม่เหมาะที่จะ

แก้ไข	 แต่ควรจัดการผสมผสานในการปลูกพืช	 เช่น	 เลือกพืชที่ทนด่าง	 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 ใช้วัสดุคลุมดินหรือจัด

ระบบน้ำเพื่อป้องกันดินแห้งให้ปุ๋ยเสริมทางใบ	 โดยเฉพาะปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเสริม	 ดังนี้เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	 

ดินที่เป็นด่าง	อาจเนื่องมาจากความเค็มก็ได้	ในกรณีเช่นนี้ต้องแก้ไขดินเค็ม	ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป	

 

 3.6	ดินเค็ม 

	 	 	 เป็นดินที่มีเกลือที่ละลายน้ำได้ดีสะสมอยู่มากเกินไป	 โดยปกติดินต้องมีเกลือเพราะเกลือหลาย

ชนิดมีธาตุอาหารพืช	 อย่างไรก็ตามเกลือที่สะสมและทำให้ดินเค็มมาก	 ส่วนใหญ่จะเป็นเกลือทะเล	 (เกลือแกงที่

ใช้ปรุงอาหารทั่วไป)	 พื้นที่ดินเค็มส่วนใหญ่มีสภาพที่ส่งเสริมให้เกลือเข้ามาสะสม	 เช่น	 ดินแห้ง	 ดินในพื้นที่ที่มี

ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ	พื้นที่ใกล้ทะเล	มีน้ำใต้ดินเป็นน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม	มีการใส่ปุ๋ยใหม่ๆ	และใส่มากๆ	โดย

เฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นเกลือ	 หรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารมากๆ	 เช่น	 มูลไก่	 เป็นต้น	 เกลือที่มีมากในดินจะ

ทำให้พืชดูดกินน้ำในดินได้ยาก	 หรือดูดกินไม่ได้	 และพืชอาจแสดงอาการแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม	 เช่น	

ใบเหลือง	(พบในสภาพไม่มีแดด)	ขอบใบปลายใบแห้ง	(พบในสภาพแดดจัด)	หรือพืชเหี่ยวตายทันทีถ้าเค็มมากๆ	

	 	 	 การตรวจสอบดินเค็มอาจจะสังเกตได้จากคราบเกลือสีขาวที่ผิวดินขณะดินแห้ง	 ถ้ามีคราบเกลือ

มากก็น่าจะเค็มมาก	 หรืออาจจะเอาดินมาแตะลิ้นชิมดูก็ได้	 ในเชิงวิชาการการวัดความเค็มจะใช้เครื่องมือวัดค่า

การนำไฟฟ้าของน้ำในดิน	ถ้าค่าการนำไฟฟ้าสูงก็เค็มมาก	

	 	 	 โดยทั่วไปดินที่จัดว่าเป็นดินเค็ม	 จะมีค่าการนำไฟฟ้าของน้ำในดิน	 (ในสภาพที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำ)	

สูงกว่า	4	เดซิซีเมนส์ต่อเมตร	(หน่วยวัด)	

	 	 	 การจัดการดินเค็ม	โดยปกติมักจะจัดการผสมผสาน	เช่น	ชะเกลือออกจากดินด้วยน้ำจืด	ปลูกพืช

ทนเค็ม	 ใช้วัสดุคลุมดิน	 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 ให้ปุ๋ยทางใบ	 หรือการจัดระบบน้ำ	 เป็นต้น	 สำหรับพืชทนเค็มมีการจัด

ระดับทนเค็มของพืชต่างๆ	ไว้	ดังแสดงในตารางที่	1	

 

 3.7	ดนิขาดความอดุมสมบรูณ	์(มธีาตอุาหารนอ้ย	หรอืมใีนสดัสว่นไมเ่หมาะสม)	

	 	 	 พืชต้องการธาตุอาหารจากดินไม่น้อยกว่า	 14	 ธาตุ	 ธาตุที่พืชต้องการจากดินในปริมาณมากเรียก

ธาตุหลัก	ได้แก่	ธาตุไนโตรเจน	(เอ็น)	ฟอสฟอรัส	(พี)	และโพแทสเซียม	(เค)	ธาตุที่พืชต้องการค่อนข้างมากเรียก

ธาตุรองได้แก่	 แคลเซียม	 แมกนีเซียม	 และกำมะถัน	 (ซัลเฟต)	 ส่วนธาตุที่พืชต้องการน้อยๆ	 เรียกจุลธาตุ	 ได้แก่	

เหล็ก	แมงกานีส	สังกะสี	ทองแดง	นิกเกิล	โบรอน	โมลิบดินั่มและคลอรีน	
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ตารางที่	1	แสดงชนิดพืชทนเค็มระดับต่างๆ	โดยที่ผลผลิตลดลงไม่เกินร้อยละ	50	เมื่อเทียบกับที่ปลูกในดิน

ไม่เค็ม	(ข้อมูลจาก	สมศรี	อรุณินท์,	2535)	

ทนเค็มน้อย

(2-4)*

ทนเค็มปานกลาง

(4-8)*

ทนเค็มมาก ทนเค็มมากที่สุด

(8-12)* (12-16)* (มากกว่า	16)*

ถั่วฝักยาว

ผักกาด

ขึ้นฉ่าย

พริกไทย

แตงร้าน

แตงไทย

ถั่วเขียว

ถั่วเหลือง

ถั่วลิสง

ถั่วแดง

ถั่วแขก

ถั่วปากอ้า

งา

อะโวกาโด

กล้วย	

ลิ้นจี่

มะนาว

ส้ม

มะม่วง

เยอบีร่า

บวบ

พริกยักษ์

กะหล่ำดอก

กะหล่ำปลี

ถั่วลันเตา

มันฝรั่ง	น้ำเต้า

กระเทียม

หอมใหญ่	หอมแดง

ข้าว	ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพด	ข้าวฟ่าง

แตงโม

ผักกาดหอม	ผักชี

องุ่น	แคนตาลูป

สัปปะรด

ป่าน	ปอแก้ว

โสนพื้นเมือง

โสนอินเดีย

ทานตะวัน

หม่อน

มันสำปะหลัง

ถั่วอัญชัญ	ถั่วพุ่ม

ถั่วพร้า	ถั่วฮามาด้า

ถั่วเซ็นโดรซีมา

ทับทิม	ปาล์มน้ำมัน

ชมพู่	มะกอก	แค

มะเดื่อ	หญ้าเจ้าชู้

กุหลาบ

ผักโขม

ผักกาดหัว

มะเขือเทศ

ข้าวทนเค็ม**

คำฝอย

มันเทศ	

โสนคางคก

โสนแอฟริกัน

หญ้าชน

หญ้ากินนี

หญ้านวลน้อย

กระถินณรงค์

ขี้เหล็ก

ฝรั่ง

ยูคาลิปตัส

มะม่วงหิมพานต์

มะยม

สมอ

บานบุรี

บานไม่รู้โรย

เล็บมือนาง

ชบา

เฟื่องฟ้า

หน่อไม้ฝรั่ง

คะน้า

กะเพรา

ผักบุ้งจีน

ชะอม

ฝ้าย

ละมุด

พุทรา

มะขาม

มะพร้าว

อินทผาลัม

สน

สะเดา

มะขามเทศ

หญ้าแพรก

หญ้าไฮบริดเนเปียร์

หญ้าชันอากาศ

หญ้าแห้วหมู

ป่านศรนารายณ์

คุณนายตื่นสาย

เข็ม

เขียวหมื่นปี

แพรเซี่ยงไฮ้

ชะคราม

หนามแดง

เสม็ด

แสม

โกงกาง

*		 ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำในดินในสภาพที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำ	หน่วยเป็นเดซิซีเมนส์ต่อเมตร	

**	พันธุ์ขาวดอกมะลิ	 105,	 ปากหม้า	 148,	 ข้าวตาแห้ง,	 เหนียวสันป่าตอง,	 หอมอ้ม,	 ขาวตาอู๋,	 กอเดียวนา,	 แดงน้อย,		 

เจ๊กกระโดด,	คำผาย	41,	เก้ารวง	88,	พันธุ์พื้นเมือง,	กข.1,	กข.6,	กข.7,	กข.8,	กข.15	

 

	 การตรวจสอบว่าดินมีธาตุอาหารพืชแต่ละธาตุมากน้อยแค่ไหน	 หรือที่เรียกว่าการประเมินความอุดม

สมบูรณ์ของดิน	สามารถทำได้หลายวิธี	เช่น	

	 1)	 การปลูกพืชทดลอง	เป็นการทดลองปลูกพืช	แล้วใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมธาตุต่างๆ	การทดสอบนี้ใช้เวลานาน	

ค่าใช้จ่ายสูง	โดยปกติจะทำโดยนักวิชาการ	

	 2)	 การวิเคราะห์ดิน	 เป็นการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่มาวิเคราะห์	 ซึ่งการวิเคราะห์อาจจะทำโดยใช้ชุด

ตรวจสอบแบบรวดเร็ว	 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อย่างหยาบๆ	 หรือส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	 ปัจจุบันมีหลาย
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หน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์	 ซึ่งภาควิชาปฐพีวิทยา	 คณะเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นหน่วยงาน

หนึ่งที่ให้บริการวิเคราะห์	พร้อมให้คำแนะนำในการจัดการดินและปุ๋ยในการปลูกพืช		

	 ในการวิเคราะห์ดิน	 ผลวิเคราะห์จะถูกต้องหรือไม่	 ที่สำคัญอยู่ที่การเก็บตัวอย่างดิน	 ดินแต่ละตัวอย่าง

จะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของพื้นที่ที่มีความสม่ำเสมอ	 พื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจะต้องแบ่งเป็นแปลงย่อย	 และ

แยกเก็บตัวอย่างดิน	 	

	 3)	 การวิเคราะห์พืช	 เป็นการเก็บตัวอย่างพืชเพื่อมาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดกินขึ้นมาจาก

ดิน	 ตัวอย่างพืชอาจเป็นต้นพืชทั้งต้น	 (พืชขนาดเล็ก)	 หรือเก็บเฉพาะใบ	 หรือเฉพาะส่วนของพืชที่มีการกำหนด

เป็นมาตรฐานของพืชบางชนิด	

	 4)	 การดูอาการผิดปกติของพืช	เมื่อพืชขาดธาตุอาหารแต่ละธาตุอย่างรุนแรง	พืชมักจะแสดงอาการผิด

ปกติ	 ซึ่งเป็นอาการที่พืชแสดงออกเฉพาะเจาะจงในการขาดแต่ละธาตุ	 การดูอาการผิดปกติของพืช	 จะมีข้อเสีย

ที่ว่า	กว่าจะเห็นอาการ	พืชก็มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติแล้ว	และที่สำคัญอาการขาดธาตุแต่ละธาตุ	ในพืชแต่ละ

ชนิดอาจจะต่างกันบ้าง		ดังนั้น	ผู้สังเกตควรมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ	นอกจากนี้	อาการผิดปกติอาจจะเกิดจาก

สิ่งอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่ขาดธาตุอาหาร	 รวมทั้งถ้าเกิดการขาดธาตุหลายธาตุพร้อมกัน	 จะสังเกตยาก	 อย่างไรก็ตาม	 

มีอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารที่พบเสมอๆ	เช่น	

 ขาดไนโตรเจน	(N)	 :	พืชแสดงอาการแคระแกร็น	ใบล่างๆ	 (ใบแก่)	มีสีเหลือง	และร่วง	 ในพืชใบเลี้ยง

เดี่ยว	เช่น	ข้าว	ข้าวโพด	จะเห็นอาการที่ใบแก่มีสีเหลืองเริ่มจากปลายใบ	แล้วลุกลามสู่เส้นกลางใบ	หลังจากนั้น

ใบค่อยๆ	แห้งตาย		

 ขาดฟอสฟอรัส	 (P)	 :	พืชจะแสดงอาการแคระแกร็น	 ใบล่างๆ	มีสีเข้ม	ถ้าขาดมากๆ	 	 ใบสีเหลืองและ

ร่วง	พืชบางชนิด	 เช่น	ข้าวโพด	ใบแก่มีสีม่วงปะปน	

 ขาดโพแทสเซียม	 (K)	 :	 อาการสังเกตง่าย	 โดยที่ใบล่างๆ	 	 บริเวณปลายใบและขอบใบ	 จะมีสีเหลือง	

เมื่อเป็นมากๆ	ขอบใบปลายใบจะค่อยๆ	แห้งตาย	

 ขาดแคลเซียม	 :	 ใบอ่อนๆ	 จะบิดเบี้ยว	 ขอบใบม้วน	 หรือฉีกขาด	 ถ้าขาดรุนแรงจะมีอาการยอดแห้ง

ตาย	โดยปกติมักจะพบในดินทรายที่เป็นกรดมากๆ		

 ขาดแมกนีเซียม	 :	 อาการเกิดที่ใบแก่	 โดยบริเวณระหว่างเส้นใบจะมีสีเหลือง	 หรือขาว	 หรือถ้าขาด

รุนแรงจะเป็นจุดแห้งตาย	โดยปกติมักพบในดินที่เป็นกรดมากๆ	เช่นกัน	

 ขาดกำมะถัน	:	ใบยอดจะมีสีเหลือง	ใบเล็ก	

 ขาดเหล็ก	แมงกานีส	ทองแดง	สังกะส	ี:	โดยทั่วไปอาการแยกแยะยาก	อาการจะเกิดที่ใบอ่อนๆ	หรือ

ยอด	โดยใบจะเล็ก	มีสีเหลือง	หรือยอดตาย	โดยปกติจะพบในดินที่เป็นด่าง	(มีพีเอชมากกว่า	7)	สำหรับสังกะสี	

พบมากในพืชพวก	 ส้ม	 มะนาว	 หรืออาจจะพบในดินที่ไม่เป็นด่าง	 แต่มีการใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงติดต่อนานๆ	

(ปุ๋ยที่มีตัวเลขสูตรปุ๋ย	ตัวกลางสูง	เช่น	12-24-12	เป็นต้น)	

 ขาดโบรอน	:	ทำให้ใบอ่อนเหลือง	พืชตระกูลกะหล่ำมีจุดสีน้ำตาลหรือดำ	หัวและผลหรือลำต้นของพืช

มีรอยแตก	ตายอดอ่อนแห้งตาย	และทำให้เกสรของดอกไม้ผิดปกติ	โดยจะพบในที่เป็นกรดมากๆ	หรือเป็นด่าง		
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4.		ปุ๋ย	คืออะไร 

	 ปุ๋ย	 คือ	 วัสดุที่เราใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารให้แก่ดินและพืช	 ปุ๋ยมีหลายชนิดมี

ลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน	 ปุ๋ยบางชนิดอาจมีธาตุอาหารเพียง	 1	 ธาตุ	 2	 ธาตุ	 หรือหลายๆ	 ธาตุ	 และมีใน

ปริมาณมากน้อยต่างกัน	ดังนั้น	ก่อนการใช้ปุ๋ย	ควรจะต้องรู้จักปุ๋ยที่จะใช้ให้ดีเสียก่อน	ปุ๋ยมีหลายชนิด	แต่ในที่นี้

จะขอแบ่งปุ๋ยเป็น	2	ชนิดใหญ่ๆ	คือ	

 4.1	ปุ๋ยอินทรีย์	

	 หมายถึง	ปุ๋ยที่ได้จากพืชและสัตว์	ซึ่งก็มีมากมายหลายชนิด	มีลักษณะและสมบัติ	รวมทั้งธาตุอาหารพืช

ต่างกัน	เช่น	

 1)	ปุ๋ยหมัก	หมายถึง	ปุ๋ยที่ได้จากเศษพืชทั่วๆ	ไป	เช่น	ฟางข้าว	ใบไม้แห้ง	ผักตบชวา	ฯลฯ	นำมาหมัก

ให้ย่อยสลายผุพังจนเปื่อยยุ่ยเป็นผงสีดำคล้ำ	 ปุ๋ยพวกนี้โดยปกติมีธาตุอาหารน้อย	 การใช้ส่วนใหญ่จะเน้นเพื่อ

ปรับสภาพดิน	โดยต้องใส่ในปริมาณมาก	นอกจากนี้	ยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุรองและจุลธาตุ	

	 ปัจจุบันมีการนำเศษวัสดุที่มีธาตุอาหารมากๆ	 มาหมัก	 เช่น	 ผลไม้	 ปลา	 ฯลฯ	 การหมักวัสดุพวกนี้		 

เพื่อลดการเกิดกลิ่นเหม็นและลดการสูญเสียธาตุอาหารในรูปก๊าซ	 จึงหมักในสภาพมีน้ำและปรับสมดุลธาตุอาหาร 

โดยการเติมกากน้ำตาลในสัดส่วนที่เหมะสม	 ปุ๋ยที่ได้จะเรียกว่า	 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	 หรือปุ๋ยหมักน้ำ	 การใช้ปุ๋ยพวกนี้	

โดยปกตจิะเจอืจางกบันำ้ฉดีพน่ใหแ้กพ่ชืทางใบ	ทีม่กัมคีวามเจอืจางมากทำใหพ้ชืไดร้บัธาตอุาหารนอ้ย	อยา่งไรกต็าม 

ในส่วนของจุลธาตุที่พืชต้องการน้อยถือว่าช่วยเพิ่มให้แก่พืชได้	 นอกจากนี้	 ปุ๋ยพวกนี้จะมีสารพวกฮอร์โมน	 

บางชนิดที่ช่วยกระตุ้นให้พืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้น	

 2)	ปุ๋ยคอก	 หมายถึง	 มูลสัตว์ต่างๆ	 โดยปกติธาตุอาหารในมูลสัตว์จะแตกต่างตามชนิดของอาหารที่

สัตว์กิน	 สัตว์ที่กินหญ้าเป็นหลัก	 เช่น	 วัว	 ควาย	 มูลสัตว์พวกนี้จะคล้ายปุ๋ยหมักทั่วๆ	 ไป	 แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่กิน

อาหารที่มีสารอาหารมาก	 เช่น	 เป็ด	 ไก่	 สุกร	 ค้างคาว	 มูลสัตว์เหล่านี้ก็จะมีธาตุอาหารมากด้วย	 อาจจะสังเกต

ง่ายๆ	 ว่า	 วัสดุพวกนี้	 ถ้ามีกลิ่นเหม็นมากโดยเฉพาะเมื่อนำไปหมักให้ย่อยสลาย	 ถ้าไม่หมักให้ย่อยสลายก่อน

การนำไปใส่ให้กับพืชอาจเกิดอันตรายต่อพืชได้	 เพราะจะเกิดความร้อนและเค็ม	 การนำมูลสัตว์พวกนี้ไปหมัก

โดยวิธีกองทิ้งไว้	 มักก่อให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารบางตัว	 โดยเฉพาะไนโตรเจน	ทำให้หลังการหมักปุ๋ยพวกนี้

จะเหลือธาตุที่สำคัญ	คือ		ฟอสฟอรัส	ส่วนไนโตรเจนมักจะเหลือน้อย	

 3)	ปุ๋ยพืชสด	 :	 หมายถึง	 ปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบต้นพืชสดๆ	 คลุกเคล้าลงดิน	 โดยทั่วไปจะเป็นการ

ไถกลบพืชตระกูลถั่ว	 เช่น	 โสน	ปอเทือง	 การไถกลบพืชตระกูลถั่ว	 นอกจากจะได้เศษซากพืชเพื่อปรับสภาพดิน

แล้ว	ในถั่วปกติจะมีธาตุไนโตรเจนสูง	 (ในรูปโปรตีน)	 เมื่อไถกลบโปรตีนจะย่อยสลายเปลี่ยนรูปธาตุไนโตรเจนให้

อยู่ในรูปที่พืชต่างๆ	 จะดูดกินได้	 โดยทั่วไปหลังไถกลบ	 ควรปล่อยให้เศษซากถั่วย่อยสลายก่อนการปลูกพืช

ประมาณ	3	สัปดาห์	

 4)	วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน	 :	 มีโรงงานมากมายที่ใช้พืชผลการเกษตรเป็นวัตถุดิบ	 วัสดุเหลือใช้จาก

โรงงานเหล่านี้สามารถนำมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้	 เช่น	 กากอ้อย	 กากตะกอนหมักกรองจากโรงงานน้ำตาล	 เปลือก

ถั่ว	เปลือกมัน	ฯลฯ	อย่างไรก็ตาม	วัสดุเหล่านี้	อาจจะต้องนำมาหมัก	หรือปรับสภาพบางอย่างก่อนนำไปใช้	
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 4.2	ปุ๋ยเคมี	

	 ปุ๋ยเคมีโดยทั่วไป	เป็นเกลือแร่ที่มีธาตุอาหารเข้มข้น	

 “ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารพิษ”		แต่เป็นวัสดุให้ธาตุอาหารเหมือน	ๆ	กับปุ๋ยอินทรีย์ต่าง	ๆ	เพียงแต่ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่

มีธาตุอาหารบางธาตุเท่านั้น	 โดยมีค่อนข้างเข้มข้น	 และเค็ม	 (ปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดที่มีธาตุอาหารค่อนข้างมาก		 

ก็เค็มมากเช่นกัน)	ดังนั้น	การใช้ปุ๋ยเคมีต้องใช้อย่างถูกต้อง	เลือกปุ๋ยที่มีธาตุอาหารตามที่ดินขาดหรือพืชต้องการมาก 

และอย่าใส่ครั้งละมากๆ	 เพราะอาจทำให้พืชได้รับอันตรายจากความเค็ม	 รวมทั้งจะเกิดการสูญเสียของปุ๋ยได้

มาก	ก่อนที่พืชจะดูดกิน	

 “ปุ๋ยเคมีไม่ช่วยปรับสภาพดิน”		ซึ่งโดยปกติดินที่ใช้ปลูกพืชจะค่อยๆ	มีสภาพเสื่อมลง	ไม่ว่าจะใช้หรือ

ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี	 ดังนั้น	 การปลูกพืชแล้วใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว	 ดินย่อมมีสภาพเสื่อมลงเป็นปกติธรรมดา	 การเสื่อม

ของดิน	เช่น	ดินอัดแน่น	ดินขาดธาตุรอง	จุลธาตุ		เกิดจากเกษตรกรไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์	ทำให้ดินขาดอินทรียวัตถุที่

จะปรับสภาพดิน	สำหรับดินที่เป็นกรดส่วนใหญ่เกิดจากกรดจากธรรมชาติ	เช่น	จากฝน	เป็นต้น	กรดจากปุ๋ยเคมี

ถือว่ามีน้อยมาก	

	 การที่ดินในปัจจุบันเสื่อมโทรมมาก	 น่าจะกล่าวได้ว่า	 เป็นเพราะเกษตรกรไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์	ทำให้ดิน

ขาดอินทรียวัตถุที่จะช่วยปรับสภาพดินให้ดีอยู่เสมอ	รวมทั้งดินเริ่มขาดธาตุรองและจุลธาตุด้วย	

	 ในทรรศนะของผู้เขียน	“ปุ๋ยเคมีคือ	หัวอาหารพืช”	ดังนั้น	คงจะไม่เหมาะที่จะใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว	

โดยเฉพาะถ้าดินมีอินทรียวัตถุน้อย	นอกจากนี้จะต้องใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องด้วยจึงจะได้ผล	

 “สารพิษ”	 	 ที่หลายคนวิตก	 ส่วนใหญ่มาจากสารป้องกันและกำจัดโรค	 แมลง	 และสารกำจัดวัชพืช	

รวมทั้งพวกโลหะหนักที่เป็นพิษต่างๆ	 สินค้าเกษตรของไทยที่ไม่สามารถส่งขายต่างประเทศได้ก็เพราะมีการ	 

ปนเปื้อนวัสดุเหล่านี้รวมทั้งอาจจะมีโรค	 แมลงและจุลินทรีย์บางชนิดปะปน	 ดังนั้น	 ผลผลิตพืชที่ใช้ปุ๋ยเคมี		 

ถือได้ว่าเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ	

 

5.	จะรู้ได้อย่างไรว่า	ปุ๋ยเคมี	มีธาตุอะไรบ้าง	และมีอยู่มากน้อยแค่ไหน	

 บนภาชนะบรรจุปุ๋ยเคมี	จะมีตัวเลขบอกปริมาณธาตุอาหารหลัก	เรียกว่า	“สูตรปุ๋ย”		เช่น	สูตร	16-8-10 

หมายความว่าปุ๋ยนี้มีไนโตรเจน	(เอ็น)	16	%		มีฟอสฟอรัส	(พี)	8%	และมีโพแทสเซียม	(เค)	10%	หรือปุ๋ยสูตร	

46-0-0	 แสดงว่ามีแต่ไนโตรเจนอย่างเดียว	 46%	อย่างนี้	 เป็นต้น	 สำหรับปุ๋ยหินฟอสเฟตบดจะเห็นว่าส่วนใหญ่

จะมีสูตร	0-3-0	ซึ่งดูเหมือนว่ามีฟอสฟอรัสน้อยมาก	แต่ความจริงจะมีฟอสฟอรัสอยู่มาก	 เพียงแต่อยู่ในสภาพที่

พืชยังใช้ไม่ได้	 (ยังไม่ละลายน้ำ	 แต่จะค่อยๆ	 ละลายออกมาอย่างช้าๆ)	 นั่นคือ	 ตัวเลขสูตรปุ๋ยที่บ่งบอกปริมาณ

ธาตุอาหารนั้น	จะบ่งบอกเฉพาะในรูปที่พืชสามารถดูดกินได้ทันทีเมื่อใส่ปุ๋ยลงไปในดินเท่านั้น	

	 สูตรปุ๋ยเคมี	 ปัจจุบันมีมากมายหลายร้อยสูตร	 ทำให้เกิดความสับสนในการเลือกใช้	 สูตรปุ๋ยที่มีสัดส่วน	

(เรโช)	 เอ็น:พี:เค	 เหมือนกันหรือใกล้เคียง	 ถือว่าใช้แทนกันได้	 เช่น	 สูตร	 15-15-15	 ,	 16-16-16	 ,	 14-14-14		 

มีสัดส่วน	 เอ็น:พี:เค	 =	 1:1:1	 เหมือนกันใช้แทนกันได้	 หรือสูตร	 20-10-10	 ,	 16-8-8	 มีสัดส่วนเท่ากัน	 2:1:1	

เหมือนกันใช้แทนกันได้เป็นต้น	

	 ในปัจจุบันมีปุ๋ยเคมีหลายชนิดโดยเฉพาะปุ๋ยเกล็ด	 และปุ๋ยน้ำ	 มักจะมีการเติมพวกธาตุรองและจุลธาตุ

ลงไปด้วย	 และมักจะมีการเขียนบอกเอาไว้ว่ามีธาตุอะไรบ้างและมีอยู่เท่าใด	 อย่างไรก็ตามปุ๋ยบางชนิดอาจจะมี

ธาตุรองและจุลธาตุบางชนิดอยู่ด้วย	 แต่อาจจะไม่มีการเขียนบอกไว้ก็ได้	 เช่น	 ปุ๋ย	 21-0-0	 นอกจากจะมี
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ไนโตรเจน	 แล้วยังมีกำมะถันด้วย	 หรือปุ๋ยสูตร	 0-0-60	 นอกจากจะมีโพแทสเซียมแล้ว	 ยังมีคลอไรด์อีกด้วย		 

ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ	 ที่มีจำหน่ายทั่วไป	 ถ้าใช้ปุ๋ยสูตร	 0-0-60	 เป็นแม่ปุ๋ยร่วมด้วย	 ก็จะมีคลอไรด์ติดมาด้วยเสมอ	

การมีคลอไรด์ปะปนมากในปุ๋ย	 อาจจะทำให้ไม่เหมาะที่จะใช้กับพืชหลายชนิด	 เพราะปกติพืชต้องการคลอไรด์

น้อยมาก	 แต่ถ้าได้รับมากไปก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อพืชบางชนิดได้	 เช่น	 ยาสูบ	 มันฝรั่ง	 ถั่วบางชนิด	

กล้วยไม้	ส้ม	และไม้ผลอื่นๆ	บางชนิด	แต่พืชบางชนิดก็ชอบคลอไรด์	เช่น	ผักกาดหัวและมะเขือเทศ	เป็นต้น	

 

6.	หลักการใช้ปุ๋ย 

	 การปลูกพืชในดิน	 หลักการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์	 	 โดยปุ๋ยเคมีเน้นการให้

ธาตุอาหารหลัก	 พวก	 เอ็น-พี-เค	 โดยเฉพาะเพื่อปรับสัดส่วน	 เอ็น-พี-เค	 ให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการส่วนปุ๋ย

อินทรีย์ใช้เพื่อเพิ่มพวกธาตุรอง	จุลธาตุ	และช่วยปรับสภาพดิน	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.	หลักการใช้ปุ๋ยเคมี	

	 ดังที่ได้ทราบแล้วว่า	 ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุหลัก	พวก	 เอ็น-พี-เค	 ซึ่งเป็นธาตุที่ทำหน้าที่หลัก

ในการส่งเสริมการเติบโต	การออกดอก	และการสร้างผลผลิต	อย่างไรก็ตาม	ธาตุอาหารเหล่านี้ในปุ๋ยโดยปกติอยู่

ในรูปที่ละลายน้ำได้พร้อมให้พืชดูดใช้	ดังนั้น	เมื่อใส่ลงดิน	โอกาสที่ธาตุเหล่านี้จะสูญหายหรือเปลี่ยนรูปไปอยู่ใน

รูปที่พืชดูดใช้ไม่ได้	 จะมีอยู่สูงมาก	 ดังนั้น	 การใส่จะต้องใส่ในช่วงที่พืชพร้อมจะดูดกินด้วยและใส่ให้อยู่บริเวณ

ใกล้รากเพื่อที่พืชจะดูดกินได้ง่ายด้วย	 ดังนั้น	 ใคร่ขอกล่าวถึงหลักในการใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ	 โดยสังเขป	

ดังนี้	

 1)	การเลือกสูตรปุ๋ย	 (หรือสัดส่วนธาตุอาหารในปุ๋ย)	 :	 จะเลือกปุ๋ยที่มีสัดส่วนธาตุ	 เอ็น:พี:เค	 เป็น

อย่างไร	ให้ดูที่วัตถุประสงค์ของการใช้	เช่น	

	 -	 ถ้าจะใส่เพื่อเร่งให้โตทางด้านต้นใบ	เน้นปุ๋ยที่มีสัดส่วนธาตุ	“เอ็น”	สูงๆ	 เช่น	มีสัดส่วน	3:1:1	หรือ	

2:1:1	(เช่นปุ๋ยสูตร	16-16-8	เป็นต้น)	

	 -	 ถ้าจะใส่เพื่อเร่งโตและเร่งมาก	เช่น	พืชหัวในช่วงแรกของการเจริญเติบโตเน้นปุ๋ยที่มีสัดส่วน	“เอ็น”	

และ	“พี”	สูงๆ	เช่น	2:2:1	(เช่นปุ๋ยสูตร	16-16-8	เป็นต้น)	

	 -	 ถ้าจะใส่เพื่อเร่งการออกดอกในไม้ผลไม้ดอกทั่วๆ	 ไป	ควรเน้นปุ๋ยที่มี	 “เอ็น”	ต่ำ	แต่	“พี”	สูง	 เช่น	

สัดส่วน	1:2:1	หรือ	1:3:3	(เช่นปุ๋ยสูตร	12-24-12	หรือ	8-24-24)	

69251_001-111_M6.indd   11 5/28/09   12:02:46 AM
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	 -	 ถ้าจะใส่เพื่อส่งเสริมการสร้างผลและหัว	(พืชหัว)	ควรเน้นปุ๋ยที่มีสัดส่วน	“เค”	สูง	เช่น	1:1:2	(เช่น

สูตร	13-13-21	เป็นต้น)	

	 อย่างไรก็ตาม	สัดส่วนธาตุอาหารในปุ๋ย	อาจปรับเปลี่ยนตามปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่เดิมในดิน	(ทราบ

ได้จากการวิเคราะห์ดิน)	 ดังเช่น	 ถ้าดินมี	 “เอ็น”	 มาก	 เมื่อปลูกผักกินใบ	 อาจไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี	 หรือใส่ปุ๋ยที่มี

สัดส่วน	1:1:1	เพื่อเพิ่มเติมธาตุอาหารเพียงเล็กน้อย	

 1)	ช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ย	:	ควรใส่ในช่วงเวลาที่พืชพร้อมจะดูดกิน	โดยทั่วไปก็คือช่วงที่พืชกำลังเริ่มโต

และมีระบบรากมากพอ	เช่น	ถ้าเป็นพืชไร่-ข้าว	จะเริ่มใส่ตั้งแต่อายุประมาณ	3	สัปดาห์เป็นต้นไป	ถ้าเป็นพืชผัก

จะใส่ตั้งแต่	1	สัปดาห์	หลังย้ายกล้าเป็นต้นไป	ดังนี้เป็นต้น	

 2)	ปริมาณการใส่ปุ๋ย	:	โดยปกติการจะใส่ปุ๋ยมากหรือน้อย	มักจะต้องพิจารณาหลายอย่าง	เช่น	ถ้าปุ๋ย

แพง	ราคาผลผลิตต่ำ	ควรใส่ปุ๋ยน้อยๆ	ถ้าดินเป็นดินเค็มหรือดินทราย	ควรใช้ครั้งละน้อยๆ	แต่บ่อยครั้ง	อย่างไร

ก็ตาม	 การตอบสนองต่อปุ๋ยของพืช	 ในสภาพแวดล้อมแต่ละบริเวณมักจะแตกต่างกัน	 ดังนั้น	 ถ้าเป็นไปได้

เกษตรกร	 ควรมีการศึกษาข้อมูล	 ปริมาณการใส่ปุ๋ย	 กับผลผลิตที่ได้	 เพื่อนำไว้ใช้เปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยครั้งต่อๆ	

ไปด้วย	

 3)	วิธีการใส่ปุ๋ย	 :	 การใส่ปุ๋ยโดยวิธีที่ไม่เหมาะสม	 อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียปุ๋ยได้มาก	 โดยปกติ	 

ถ้าพืชปลูกเต็มพื้นที่	เช่น	นาข้าว	จะใส่โดยวิธีหว่าน	แต่ถ้าปลูกพืชเป็นแถว	เช่น	ข้าวโพด	หรือปลูกเป็นต้นห่างๆ	

กัน	(เช่น	ไม้ผล	จะไม่หว่านทั่วๆ	พื้นที่	แต่จะใส่ในบริเวณที่มีรากพืชมาก	เช่น	โรยเป็นแถบข้างแถวพืชแล้วกลบ	

โรยหว่านบริเวณภายในทรงพุ่ม	 (ไม้ผล)	 หรือถ้าใส่ปุ๋ยที่มี	 “พี”	 มากๆ	 ในดินที่เป็นดินเหนียวหรือเป็นดินสีแดง	

ซึ่งดินพวกนี้จะจับ	“พี”	 ไว้	 ทำให้พืชใช้ไม่ได้	 การใส่ปุ๋ยจะต้องลดการสัมผัสของดินกับปุ๋ยให้มากที่สุด	 เช่น	ขุดเป็น

หลุม	 ภายในทรงพุ่มไม้ผลแล้วใส่ปุ๋ย	 หรือโรยปุ๋ยในร่องรอบๆ	 ทรงพุ่มแล้วกลบ	 หรือคลุกปุ๋ยกับปุ๋ยหมักก่อนใส่	

เป็นต้น	 ในกรณีใส่ปุ๋ยธาตุอาหารเสริมกับพืช	 เช่น	 พืชแสดงอาการขาดสังกะสี	 เหล็ก	 โบรอน	 การใส่ปุ๋ยที่มีธาตุ

เหล่านี้	 ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยที่มีราคาแพง	 และใช้เพียงเล็กน้อยก็พอ	 การใส่ทางดินพืชมักจะดูดกินไม่ได้	 ดังนั้นควร

ละลายน้ำฉีดพ่นให้ทางใบดังนี้เป็นต้น	

 

สรุป
 

	 ดินที่ใช้เพาะปลูกในปัจจุบัน	 หลายบริเวณอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม	 หรือมีปัญหาหลายๆ	 ประการ	 และ

แต่ละปัญหาอาจจะมีความรุนแรงหรือมีผลกระทบต่อการปลูกพืชมากน้อยต่างกัน	 ดังนั้น	 ในการจัดการเพื่อแก้

ปัญหา	 อาจจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความยากง่ายในการแก้ไขปัญหาด้วย	 โดยถ้ามีค่าใช้จ่ายสูง

หรือแก้ไขยาก	 อาจจะต้องพิจารณาเลือกชนิดหรือพันธุ์พืชที่ทนทาน	 เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ในสภาพปัญหา

นั้นๆ	 จะเห็นได้ว่า	 เกษตรกรในปัจจุบันจำเป็นต้องมีความรู้กว้างไกล	 จึงจะประกอบอาชีพเกษตรกรได้ผลสำเร็จ	

จากคำกล่าวคุ้นหูที่ว่า	“เรียนหนังสือให้เก่งจะได้ไม่ต้องทำไร่ไถนา”	แปลง่ายๆ	ว่า	“ถ้าจะทำการเกษตรไม่ต้องมี

ความรู้”	 ในสภาพปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้วเพราะ	 การประกอบอาชีพทุกอาชีพ	 ถ้าไม่มีความรู้ในอาชีพนั้น	 โอกาสที่

จะประสบความสำเร็จย่อมเป็นไปได้ยาก	
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การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์ม

เลี้ยงสัตว์สำหรับพืชเศรษฐกิจ

สุกัญญาจัตตุพรพงษ์ปฏิมาอู๋สูงเนินอุทัยคันโธ



 

บทนำ

 

	 ของเสียที่ได้จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่	 ได้แก่มูลสัตว์	 ซึ่งส่วนที่เป็นของแข็งนั้นประกอบไปด้วยเศษ

ของพืชและสัตว์	 ซึ่งเป็นอาหารที่สัตว์กินเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้หมด	 จึงเหลือเป็น

กากที่สัตว์ขับถ่ายออกมาโดยเศษอาหารเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการย่อยสลายไปบางส่วนแล้วในทางเดินอาหาร	

ดังนั้น	 ในส่วนที่เป็นมูลสัตว์จึงยังอุดมไปด้วยธาตุอาหารชนิดต่างๆ	 รวมทั้งสารอินทรีย์	 ที่ละลายน้ำได้หลายชนิด	

ซึ่งเมื่อรวมกันเข้าก็จะมีองค์ประกอบที่สามารถใช้เป็นธาตุอาหารที่สมบูรณ์ของพืชได้	 ส่วนมูลสัตว์แต่ละชนิดจะ

มีธาตุอาหารชนิดใดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นๆ	 กินเข้าไปเป็นปัจจัยสำคัญ	 รวมทั้ง

ปัจจัยอื่นๆ	ได้แก่	ระบบการย่อยอาหารของสัตว์	วิธีการให้อาหารรวมทั้งการจัดการรวบรวมมูลสัตว์และของเสีย

ในฟาร์มด้วย	

	 จากการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในมูลสัตว์ชนิดต่างๆ	 พบว่ามูลสัตว์แต่ละชนิดมีปริมาณธาตุ

อาหารหลัก	ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารในปริมาณที่แตกต่างกันดังแสดงในตารางที่	1	

	 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในมูลสัตว์ชนิดต่างๆ	 จะเห็นว่ามูลสุกรและกากตะกอนของมูลสุกร

จากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ	 รวมทั้งมูลของไก่ไข่มีปริมาณธาตุไนโตรเจน	 ฟอสฟอรัส	 แคลเซียม	 แมกนีเซียม	 เหล็ก	

ทองแดง	 แมงกานีส	 และสังกะสีมากกว่ามูลโค	 ขณะที่มูลโคมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมและโซเดียมมากกว่ามูล

สุกร	 อย่างไรก็ตามปริมาณธาตุอาหารเหล่านี้อาจมีความผันแปรไปตามชนิดของวัตถุดิบอาหารรวมทั้งแร่ธาตุที่

เสริมลงในอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นั้นด้วย	
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การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

	 นอกจากนี้ยังมีส่วนของน้ำล้างคอก	 ปัสสาวะและเศษมูลสุกรที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมเป็นของแข็งได้		 

ก็จะไหลรวมกันไปตามร่องระบายน้ำสู่บ่อพักน้ำเสียหรือเข้าสู่ระบบบำบัดต่อไป	 ซึ่งในน้ำส่วนนี้ยังคงมีธาตุ

อาหารพืชชนิดต่างๆ	อยู่บ้าง	ดังแสดงในตารางที่	2	จึงสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำที่ให้ทางดินหรือเป็นปุ๋ยที่ฉีดให้

ทางใบกับพืชได้เช่นกัน	

 

ตารางที่	2		แสดงปริมาณธาตุอาหารสำหรับพืชที่มีในน้ำล้างคอกสุกรซึ่งเก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ำในฟาร์ม

สุกร 

ธาตุ น้ำล้างคอกบ่อที่	1 น้ำล้างคอกบ่อที่	2

ไนโตรเจน	(%)		

ฟอสฟอรัส	(%)		

โพแทสเซียม	(%)

แคลเซียม	(%)		

แมกนีเซียม	(%)		

ซัลเฟอร์	(%)		

เหล็ก	(มก./กก.)		

ทองแดง	(มก./กก.)		

แมงกานีส	(มก./กก.)		

โซเดียม	(มก./กก.)		

สังกะสี	(มก./กก.)

0.15

0.12

0.04

0.21

0.03

0.01

684.93

88.89

76.50

203.26

382.68

0.02

0

0.02

0.01

0.01

0

0.44

6.44

2.70

154.61

0.04

หมายเหต ุ บ่อที่	1	คือ	บ่อบำบัดบ่อแรก	ที่รวบรวมน้ำทิ้งจากฟาร์ม	น้ำมีสีดำ	และมีเศษมูลสุกร	แขวนลอยอยู่บ้าง 

	 	 บ่อที่	2	คือ	บ่อบำบัดบ่อสุดท้าย	น้ำมีสีเขียวของแพลงก์ตอนพืชและมีลักษณะใส	

 

รูปแบบของการใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยกับพืชชนิดต่าง	ๆ	

 n	มูลสัตว์แห้งใส่ลงในดินหรือแปลงปลูกพืชโดยตรง	

 n	มูลสัตว์แห้งหมักกับเศษพืชต่างๆ	และอาหารเสริม	 เติมสารเร่ง	พด.	หรือจุลินทรีย์	อี	 เอ็ม	 ใส่ลงใน

ดินหรือแปลงปลูกพืช	

 n	ทำน้ำสกัดมูลสัตว์โดยใช้มูลสัตว์ผสมน้ำอัตราส่วน	1	ต่อ	10	แช่ไว้	24	ชม.	นำน้ำสกัดส่วนใสไปเจือ

จางด้วยน้ำ	ใช้รดรอบๆ	ต้นพืช	

 n	นำน้ำสกัดมูลสัตว์ส่วนใสเจือจางด้วยน้ำ	1	ต่อ	10	ถึง	1	ต่อ	20	แล้วฉีดพ่นให้ทางใบแก่ต้นพืช	

 n	น้ำล้างคอก	 /น้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์รวบรวมไว้ในบ่อพัก	 ใช้เครื่องดูดขึ้นไปเจือจางกับน้ำตาม

ความเหมาะสมแล้วฉีดพ่นในแปลงปลูกพืช	
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การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว ์

	 ในกระบวนการหมักปุ๋ยมูลสัตว์แต่ละชนิด	 มีการเติมวัตถุดิบบางชนิดลงไปเพื่อเร่งให้เกิดการย่อยสลาย

ธาตุอาหารออกมาอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น	 และยังทำให้ดินมีสภาพความเป็นกรดน้อยลง

หรือมีความเป็นกลางมากขึ้น	 ซึ่งเป็นสภาพที่ธาตุอาหารต่างๆ	จะใช้ประโยชน์ได้ดี	 สำหรับอัตราส่วนผสมในการ

หมักมูลสัตว์แต่ละชนิดนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้	 ซึ่งตัวอย่างส่วนผสมอย่างง่าย		 

มีดังนี้	

	 มูลสัตว์	 	 	 	 	 	 200	 กก.	 แกลบ	 50	 กก.	

	 รำละเอียดหรือผิวถั่วเหลือง	 			 40	 กก.	 เศษหญ้า	 40	 กก.	

	 กากน้ำตาล	 			 	 	 	 10	 กก.	 สารเร่ง	พด.1	 ½	 ซอง	

ระยะเวลาที่ใช้ในการหมัก	ประมาณ	45	วัน 

 

วิธีการเตรียมน้ำสกัดมูลสุกรเพื่อใช้เป็นปุ๋ยกับพืช	

 นำมูลสุกรแห้งบรรจุลงในถังไนล่อน	(มุ้งเขียว)	แล้วแช่ในน้ำอัตราส่วนมูลสุกร	1	กิโลกรัม	ต่อน้ำ	10	ลิตร 

ปิดฝาถังให้สนิท	และหมักไว้เป็นเวลา	24	ชั่วโมง	แล้วยกถุงที่บรรจุมูลสุกรออกจากถัง	นำน้ำสกัดส่วนใสที่ได้มา

เจือจางกับน้ำ	 เพื่อใช้เป็นปุ๋ยรดทางดินหรือฉีดพ่นทางใบ	ส่วนกากมูลสุกรที่เหลือ	สามารถนำไปทำปุ๋ยทางดินได้อีก 

โดยน้ำสกัดมูลสุกรที่ได้มีปริมาณธาตุอาหารต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชโดยประมาณ	ดังในรูปตารางที่	3 
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การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

ข้อจำกัดการใช้น้ำสกัดมูลสุกร 

	 1.	 การพ่นปุ๋ยไม่ควรฉีดมากเกินไป	 ควรให้ปุ๋ยทางใบในอัตราที่เหมาะสมตามคำแนะนำ	 หากพืชได้รับ

ปุ๋ยที่มีความเข้มข้นสูงหรือในปริมาณมากเกินไป	อาจทำให้ใบพืชเหลืองได้	

	 2.	 ไม่ควรใช้ร่วมกับการให้ธาตุอาหารเสริมชนิดอื่น	เนื่องจากพืชจะได้รับธาตุอาหารมากเกินไป	

 

ตารางที่	3	แสดงปริมาณธาตุอาหารชนิดต่างๆ	ในน้ำสกัดมูลสุกรเปรียบเทียบกับมูลสุกร 

ธาตุ มูลสุกรแห้ง อัตราส่วนมูล	:	น้ำ	=	1	:	10

ไนโตรเจน	(%)		 2.83	–	3.19 0.09	–	0.10

ฟอสฟอรัส	(%)		 0.88	–	4.64 0.02	–	0.03

โพแทสเซียม	(%) 1.20	–	1.33 0.13	–	0.16

แคลเซียม	(มก./กก.)		 26,800	–	91,900 45	–	95

แมกนีเซียม	(มก./กก.)				 10,900	–	16,600 197	–	229	

เหล็ก	(มก./กก.)		 3,100	–	6,303 8	–	19	

ทองแดง	(มก./กก.)		 692	–	1,400 14	–	20	

แมงกานีส	(มก./กก.) 500	–	10,000 1	–	8

โซเดียม	(มก./กก.)		 4,200	–	5,700 303	–	317	

สังกะสี	(มก./กก.) 900	–	1,700 6	–	8	

โบรอน	(มก./กก.) 11	–	26 1	–	2

หมายเหต	ุ น้ำสกัดมูลสุกรส่วนใสสามารถหมักเก็บไว้ใช้ได้นาน	ซึ่งจะทำให้น้ำสกัดใสยิ่งขึ้น	มีธาตุอาหารในรูปที่

พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมากยิ่งขึ้น	 และยังช่วยลดกลิ่นลงได้	 การทำน้ำสกัดมูลสุกร		 

จะทำให้ประหยัดกว่าการใช้มูลสุกรเป็นปุ๋ยทางดินโดยตรง	 เนื่องจากมูลสุกรแห้ง	 1	 กิโลกรัม	 หมัก

ในน้ำ	10	ลิตร	จะได้น้ำสกัดได้ประมาณ	8	ลิตร	และเจือจางต่อไปได้เป็น	80	–	160	ลิตร	

 

1.	การใช้ประโยชน์มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในนาข้าว 

	 1.1		 การหมักตอซังโดยไม่ต้องเผา	 มีประโยชน์	 คือ	 คืนธาตุอาหารที่มีในตอซังให้กับดิน	 ทำให้ดินมี

อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชเพิ่มขึ้น	 	 จุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตบริเวณผิวดินไม่ถูกทำลาย	 	 แต่กลับเพิ่ม	 

ปริมาณจุลินทรีย์ให้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่	 	 	ทำให้สภาพดินดีขึ้น	 	 	ดินโปร่ง	 	 	 รากต้นข้าวแผ่กระจายไปในดิน	 
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ได้ดีขึ้น	 ต้นข้าวแข็งแรง	 อีกทั้งเมล็ดข้าวดีด	 ข้าวปน	 และหญ้าที่ตกหล่นในแปลงนาจะถูกย่อยสลายไปด้วยการ

หมัก	ทำได้ทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว	โดยไม่ต้องนำฟางข้าวออกและไม่ต้องเผาตอซัง	แต่ให้ปฏิบัติ		ดังนี้	

 n หว่านมูลสัตว์แห้ง	เช่น	มูลสุกร	มูลโค	อัตรา	250	กก.	ต่อไร่	ให้ทั่วแปลง	

 n ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.	2	(หมักจากผัก	ผลไม้หรือซากสัตว์)	จำนวน	5	ลิตร	ต่อไร่ผสมน้ำ	100	ลิตร	

พร้อมกับผสมสารเร่ง	พด.1	แล้วคนให้เข้ากัน	นาน	15	นาที	จากนั้นเทน้ำหมักผักที่ผสมได้นี้ไปกับ

น้ำขณะที่ปล่อยน้ำเข้าจนทั่วแปลงนา	 หรือสาดสารละลายปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้ทั่วแปลงนา	 ขณะ

เดียวกันใช้รถตีฟางย่ำฟางให้จมลงดิน	หรือให้น้ำในนาข้าวท่วมมิดฟางที่ย่ำ	แล้วปล่อยให้ย่อยสลาย

ประมาณ	15	นาที	

 n ทำเทือกเพื่อเตรียมหว่าน	หรือปักดำครั้งใหม่ต่อไปได้	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	พด.	2	

	 ปุ๋ยอินทรีย์	น้ำผักหรือผลไม้	(ใช้เวลาหมัก	7	วัน)	

	 วัสดุ	ประกอบด้วย	ผักหรือผลไม้	40	กก.	กากน้ำตาล	10	กก.	น้ำ	10	ลิตร	

	 ปุ๋ยอินทรีย์	น้ำปลา	(ใช้เวลาหมัก	21	วัน)	

	 วัสดุ	ประกอบด้วยปลา	30	กก.	ผลไม้	10	กก.	กากน้ำตาล	10	กก.	น้ำ	10	ลิตร	

 วิธีทำ	 1.	ละลายสารเร่ง	พด.	2	ในน้ำ	10	ลิตร	ผสมให้เข้ากันนาน	5	นาที	

	 	 	 	 2.	ผสมเศษวัสดุและกากน้ำตาลลงในถังหมัก	ขนาด	50	ลิตร	แล้วเทสารละลาย	พด.2		

	 	 	 	 	 ผสมลงในถังหมัก	

	 	 	 	 3.	คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้ง	แล้วปิดฝาถังแต่ไม่ต้องสนิท	

 

	 1.2		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว	 มีประโยชน์ช่วยให้เมล็ดข้าวมีธาตุอาหารพืชสะสมในเมล็ด

มากขึ้น	ข้าวเจริญเติบโตเร็ว	วัชพืชมีโอกาสขึ้นได้ช้าและน้อยกว่า	

 

วิธีการแช่เมล็ดข้าว	ทำได้ดังนี้	

 วิธีที่	 1	 นำน้ำสกัดมูลสุกร	 1	 ลิตร	 ผสมน้ำให้ครบ	 20	 ลิตร	 แช่เมล็ดพันธุ์ที่บรรจุในกระสอบเป็นเวลา		 

8	 –	 12	 ชั่วโมง	 นำข้าวขึ้นจากน้ำ	 แล้วใช้น้ำสกัดที่เหลือราดลงบนกระสอบที่บรรจุข้าวอยู่	 ประมาณ	 4	 –	 5	

ชั่วโมงต่อครั้ง	หรือไม่ให้ข้าวแห้งจนกระทั่งเมล็ดข้าวงอกพร้อมที่จะปลูก	
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 วิธีที่	2	หากต้องแช่ข้าวในปริมาณมาก	ให้ทำการแช่ข้าวในน้ำตามปกติ	แต่เมื่อนำกระสอบข้าวขึ้นจากน้ำ 

ให้นำน้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำให้ได้	20	ลิตร	ราดลงบนข้าวที่บรรจุอยู่ในกระสอบ	ประมาณ	4	–	5	ชั่วโมง

ต่อครั้ง	หรือไม่ให้ข้าวแห้งจนกระทั่งเมล็ดข้าวงอกพร้อมที่จะปลูก	

 

	 1.3		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ	 มีประโยชน์ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารหลัก	 ธาตุอาหารรองและ

จุลธาตุอาหารเร็วขึ้น	 ทำให้ข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 ใบเขียว	 ใบตั้ง	 ส่งผลให้พืชมีการสังเคราะห์ด้วย

แสงอย่างเต็มที่	อีกทั้งแมลงศัตรูพืชขาดแหล่งอาศัย	นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรง	ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช 

เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น	เมล็ดข้าวเต่ง	และได้ผลผลิตมากขึ้น	

 

วิธีการฉีดพ่นทางใบ 

วิธีการฉีด	ทำได้โดย	

	 -	 เมื่อข้าวมีอายุ	15	และ	30	วัน	นำน้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำให้ครบ	20	ลิตร	พร้อมกับสารจับ

ใบ	3	–	5	ซีซี	ฉีดพ่นทางใบ	ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น	อัตรา	40	ลิตรต่อไร่	

	 -	 เมื่อข้าวมีอายุ	 45,	60	และ	75	วัน	นำน้ำสกัดมูลสุกร	2	ลิตร	ผสมน้ำให้ครบ	20	ลิตร	พร้อมกับ

สารจับใบ	3	–	5	ซีซี	ฉีดพ่นทางใบ	ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น	อัตรา	40	ลิตรต่อไร่	

	 -	 หากพบว่าข้าวบางบริเวณไม่สม่ำเสมอ	ให้ใช้น้ำสกัดมูลสุกร	2	ลิตร	ผสมน้ำให้ครบ	20	ลิตร	พร้อม

กับสารจับใบ	3	–	5	ซีซี	ฉีดพ่นบริเวณที่ต้นข้าวเติบโตช้าจะช่วยให้ต้นข้าวโตสม่ำเสมอกันได้	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 1.4		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดให้พืชทางดิน	 มีประโยชน์ทำให้พืชได้ธาตุอาหารหลัก	 ธาตุอาหารรอง	 และ	 

จุลธาตุอาหารผ่านทางรากได้เร็วขึ้นในระหว่างการเจริญเติบโต	เป็นการให้ปุ๋ยที่ประหยัดค่าใช้จ่าย	และให้ผลเร็ว	
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วิธีการให้ปุ๋ย	ทำโดยนำน้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้นปล่อยลงสู่แปลงข้าวอัตราส่วน	100	ลิตรต่อ	1	ไร่	โดยให้พร้อม

กับน้ำที่ปล่อยหรือสูบเข้าแปลง	จำนวน	2	ครั้ง	เมื่อข้าวอายุ	30	และ	60	วัน	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่	4	การให้น้ำสกัดมูลสุกรในนาข้าว 

ช่วงอายุ การใช้

15	วัน -	ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ	ใช้	1	ลิตร	เติมน้ำให้ครบ	20	ลิตร

30	วัน
-	ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ	ใช้	1	ลิตร	เติมน้ำให้ครบ	20	ลิตร

-	ให้น้ำสกัดมูลสุกรทางดิน	อัตรา	100	ลิตร/ไร่

45	วัน -	ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ	ใช้	2	ลิตร	เติมน้ำให้ครบ	20	ลิตร

60	วัน
-	ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ	ใช้	2	ลิตร	เติมน้ำให้ครบ	20	ลิตร

-	ให้น้ำสกัดมูลสุกรทางดิน	อัตรา	100	ลิตร/ไร่

75	วัน
-	ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ	ใช้	2	ลิตร	เติมน้ำให้ครบ	20	ลิตร

-	กรณีที่ข้าวออกรวงไม่สม่ำเสมอให้ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบอีกครั้งบริเวณที่ข้าวเจริญเติบโตช้า
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การทำน้ำสกัดจากมูลสัตว์
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การหมักตอซังข้าว

69251_001-111_M6.indd   23 5/28/09   12:04:44 AM



24

การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว
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การให้ปุ๋ยอ้อย
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ใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยทางดิน	 โดยใส่กากตะกอนมูล

สกุรหรอืมลูโค	250-300	กโิลกรมัตอ่ไร่	

ใช้น้ำจากบ่อพักน้ำในฟาร์มสุกรฉีดพ่นทางใบ 

ใช้กากตะกอนมูลสุกรโรยระหว่างร่องเมื่ออ้อย

อายุ	3	เดือน 

อ้อยใหม่อายุ	 11	 เดือน	 การแตกกอดีมาก

ทำให้ได้จำนวนลำมากขึ้น 

อ้อยอายุ	 11	 เดือน	 ใบยังคงความเขียว	

สามารถเจริญเติบโตและสร้างความหวานได้

อีก	 ซึ่งต่างจากอ้อยที่ได้รับปุ๋ยเคมีก่อนเก็บ

เกี่ยวใบอ้อยมักมีสีเหลือง	

อ้อยอายุ	 11	 เดือน	 มีขนาดใหญ่เก็บเกี่ยว		 

ได้ถึง	16-18	ตันต่อไร ่
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ไม้ผล

69251_001-111_M6.indd   26 5/28/09   12:05:39 AM
69251_001-111_M6.indd   26 5/28/09   12:05:39 AM

69251_001-111_M6.indd   26 5/28/09   12:05:39 AM

69251_001-111_M6.indd   26 5/28/09   12:05:39 AM69251_001-111_M6.indd   26 5/28/09   12:05:39 AM

ฉีดน้ำสกัดมูลสุกรทางใบสัปดาห์ละ	1	ครั้ง	ฝรั่งมีต้นสมบูรณ์	ติดผลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ฉีดพ่นน้ำสกัดมูลสุกรทำให้ผลแก้วมังกรและผลมะระยาวและใหญ่ขึ้นมาก 

มะนาว

ภาพด้านซ้าย	ใส่กากตะกอนมูลสุกร	ต้นมะนาวมีการสร้างใบใหม่	ใบเขียวเข้ม	การแตกทรงพุ่มดี	ต้นมี

ความสมบูรณ์พร้อมจะให้ลูก	ภาพด้านขวาไม่ได้ใส่ปุ๋ย	ใบจึงเหลือง 
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มะนาวได้รับกากตะกอนมูลสุกร	ให้ผลจำนวนมากขึ้น	ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น	ผิวสวย	น้ำในผลมาก 

ผัก
 

 

 

 

  

 

 

 

พริกพันธุ์ต่างๆ	ได้รับน้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	ทำให้ต้นพริกสมบูรณ์	มีผลดกมาก	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผักชนิดต่างๆ	ที่ได้รับการฉีดพ่นน้ำสกัดมูลสุกรทางใบ	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง		

ผักมีการเจริญเติบโตดี	ให้ผลดก	ไม่มีแมลงรบกวน 
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ไม้ดอก
 

 

 

 

 

 

 

 

ไม้ดอกได้รับน้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ	สัปดาห์ละครั้ง	ทำให้ดอกมีสีสันสดใส	และออกดอกจำนวนมาก	

 

2.	การใช้ประโยชน์มูลสัตว์เป็นปุ๋ยไร่อ้อย	

	 2.1		 ใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยทางดิน	 เพื่อเร่งการย่อยสลายตออ้อยเก่าโดยไม่ต้องเผาทิ้ง	 และยังเป็นการปรับ

สภาพดิน	เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารต่างๆ	ในดินให้สูงขึ้น	อ้อยจะเจริญเติบโตเร็วขึ้น	ผลผลิตรวมมากขึ้น	

	 วิธีการให้ปุ๋ย	 ทำโดยใช้ปุ๋ยมูลสุกรหรือกากตะกอนมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพร่วมกับมูลโคแห้ง		 

ซึ่งมีจุลินทรีย์ต่างๆ	 ติดปนมาค่อนข้างมาก	 หว่านหรือโรยให้ทั่วแปลง	 ประมาณ	 250	 –	 300	 กก.	 ต่อไร่	 แล้ว

ไถกลบ	 ทิ้งไว้ให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ	 หากต้องการเร่งให้ย่อยสลายเร็วขึ้นให้ใช้น้ำสกัดมูลสุกรผสมสารเร่ง	

พด.	1	ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง	หรือใช้น้ำจากบ่อพักน้ำในฟาร์มสุกรมาฉีดพ่นหรือปล่อยให้ทั่วแปลงปลูกอ้อยก็ได้เช่นกัน	

	 2.2		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางปล่อยไปพร้อมกับน้ำที่สูบเข้าแปลงอ้อยก่อนปลูก	หรือใช้น้ำจากบ่อพัก

น้ำในฟาร์มสุกรปล่อยไปตามร่องที่ปลูกอ้อยก็ได้	ซึ่งสามารถให้ได้เดือนละครั้งหรือ	2	เดือนต่อครั้ง	โดยเฉพาะใน

ช่วงแล้งไม่มีฝนตก	 จนกระทั่งอ้อยมีอายุ	 8	 เดือน	 การให้น้ำนี้จะช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตได้เร็วและต่อเนื่องไม่มี

การชะงักการเจริญเติบโต	ซึ่งนอกจากช่วยเร่งให้อ้อยโตเร็วแล้วยังทำให้อ้อยมีความหวานเพิ่มขึ้นด้วย	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 2.3		 ใช้กากตะกอนมูลสุกรโรยระหว่างร่องที่ปลูกในช่วงอายุ	 2	 –	 3	 เดือน	 จะช่วยเร่งให้อ้อยเจริญ

เติบโตได้เร็วขึ้น	
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	 2.4		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา	 1	 ลิตรผสมน้ำ		 

10	–	20	ลิตร	พร้อมสารจับใบฉีดพ่นให้ทางใบในช่วงที่ต้น

อ้อยยังไม่สูงมากนัก	

	 2.5		 ใช้น้ำจากบ่อพักน้ำในฟาร์มสุกรฉีดพ่นหรือ

ปล่อยไปตามร่อง	 ประมาณ	2	 เดือนต่อ	 1	 ครั้ง	 นอกจาก

ช่วยเร่งให้อ้อยโตเร็วแล้วยังทำให้อ้อยมีความหวานเพิ่มขึ้น

ด้วย	

	 2.6		 ใช้น้ำจากบ่อพักในฟาร์มสุกรฉีดพ่นหรือ

ปล่อยไปตามร่องหลังการตัดอ้อยแล้ว	 จะทำให้อ้อยแตกตาจากตอเก่าได้เร็วขึ้นและสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้

หลายปี	โดยไม่ต้องปลูกใหม่	

 

3.	การใช้ประโยชน์มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่มันสำปะหลัง 

	 3.1		 ใช้มูลสัตว์ขณะเตรียมดินปลูก	มีประโยชน์เพื่อเร่งการย่อยสลาย	ลำต้น	เหง้า	ใบ	ที่เหลือหลังการ

เก็บเกี่ยวและยังเป็นการปรับสภาพดิน	รวมทั้งเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารต่างๆ	ในดินให้สูงขึ้น	มันสำปะหลัง

จะเจริญเติบโตเร็วขึ้น	ผลผลิตรวมมากขึ้น	

	 วิธีการให้ปุ๋ย	 ทำโดยใช้มูลสุกรหรือกากตะกอนมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพร่วมกับมูลโคแห้ง	 ซึ่งถ้า

ใช้มูลโคที่มีการเลี้ยงด้วยอาหารข้นด้วยยิ่งดี	 เนื่องจากมีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่อนข้างสูง	 ช่วยในการ

เจริญเติบโตของรากและหัวมันได้ดี	 อีกทั้งมูลสัตว์มีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ	 ติดปนมาค่อนข้างมา	 ซึ่งจะช่วยปรับ

สภาพดินให้ดีขึ้นได้	ปริมาณการใส่	300	–	500	กก.	ต่อไร่	หว่านหรือโรยให้ทั่วแปลงแล้วไถกลบทิ้งไว้ให้ย่อยสลาย 

ตามธรรมชาติ	 หากต้องการเร่งให้ย่อยสลายเร็วขึ้นให้ใช้น้ำสกัดมูลสุกรผสมสารเร่ง	 พด.	 1	 ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง	

หรือใช้น้ำจากบ่อพักน้ำในฟาร์มสุกรมาฉีดพ่นหรือปล่อยให้ทั่วแปลงปลูกมันปะหลังก็ได้เช่นกัน	

	 3.2		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา	 1	 ลิตรผสมน้ำให้ครบ	 20	 ลิตร	 แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก	 มีประโยชน์	 คือ	

ช่วยในการงอกของท่อนพันธุ์	 เนื่องจากท่อนพันธุ์จะดูดน้ำและธาตุอาหารไปเก็บไว้ในท่อน้ำและส่วนกลางของ

ท่อนพันธุ์	ซึ่งมีลักษณะเป็นฟองน้ำ	ดังนั้น	เมื่อปักท่อนพันธุ์ลงในดินเพียง	2	–	3	วัน	มันสำปะหลังจะเริ่มแตกใบ

อ่อนเนื่องจากมีน้ำและธาตุอาหารสำรองอยู่ในท่อนพันธุ์แล้ว	

 

 

 

 

 

 

 

 

	 3.3		 ใช้กากตะกอนมูลสุกรใส่ระหว่างต้นที่ปลูก	 ในช่วงอายุ	 1	 เดือน	 จะช่วยเร่งให้มันสำปะหลังเจริญ

เติบโตได้เร็วขึ้น	เนื่องจากกากตะกอนมีธาตุไนโตรเจนสูง	



30

การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

	 วิธีการให้ปุ๋ย	 โดยตักกากตะกอน	 ประมาณ	 100	 –	 200	 กรัม	 แล้วหยอดลงในหลุมที่ขุดระหว่างต้น	 

ทั้ง	2	ความลึก	1	หน้าจอบ	แล้วกลบหลุมด้วยดินที่ขุดไว้	เพื่อป้องกันการสูญเสียความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยที่ใช้	

	 3.4		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรเป็นปุ๋ยทางดิน	

	 -	 ให้น้ำสกัดมูลสุกรไปพร้อมกับน้ำที่สูบเข้าแปลงมันสำปะหลัง	 หรือใช้น้ำจากบ่อพักน้ำในฟาร์มสุกร

ปล่อยไปตามร่องที่ปลูกมันสำปะหลังก็ได้	 ซึ่งสามารถให้ได้เดือนละครั้งหรือ	 2	 เดือนต่อครั้ง	 โดยเฉพาะในช่วง

แล้งที่ไม่มีฝนตก	

	 -	 ใชน้ำ้สกดัมลูสกุร	อตัรา	1	ลติรผสมนำ้ใหค้รบ	10	ลติร	โดยใชส้ายยางหยอดตามตน้	ตน้ละ	1	–	2	ลติร 

ให้เดือนละ	 1	 ครั้ง	 โดยเฉพาะในช่วงแล้งไม่มีฝนตก	 วิธีการนี้จะสะดวก	ประหยัดน้ำและปุ๋ยมากกว่าการปล่อย

ตามร่อง	

	 นอกจากมันสำปะหลังจะได้รับน้ำแล้ว	 ยังได้รับธาตุอาหารต่างๆ	 ได้เร็วขึ้น	 ซึ่งจะช่วยให้มันสำปะหลัง

เจริญเติบโตได้เร็วและต่อเนื่อง	ไม่มีการชะงักการเจริญเติบโต	และสร้างหัวมันสำปะหลังได้เต็มที่	อีกทั้งยังทำให้

มันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้นด้วย	

	 3.5		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา	 1	 ลิตรผสมน้ำให้ครบ	 10	 ลิตร	 พร้อมสารจับใบฉีดพ่นให้ทางใบ		 

มีประโยชน์คือ	 มันสำปะหลังได้รับธาตุอาหารต่างๆ	 อย่างรวดเร็วช่วยให้มันสำปะหลังสร้างลำต้นและใบ	 ส่วน

ของใบมีการสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่	 ส่งผลให้มันสำปะหลังมีการสร้างแป้งสะสมไว้ที่หัวมากขึ้น	 หัวใหญ่ได้

น้ำหนักเปอร์เซ็นต์แป้งสูง	และยังช่วยลดปัญหาการขาดธาตุอาหารในมันสำปะหลังได้	

	 วิธีการให้ปุ๋ย	เริ่มให้ได้ตั้งแต่ต้นมันสำปะหลังอายุ	1	เดือน	โดยฉีดพ่นน้ำสกัดมูลสุกรให้ทั่วใบทั้งด้านบน

และด้านล่าง	อัตราการฉีดประมาณ	40	–	80	ลิตรต่อไร่	ขึ้นกับขนาดของมันสำปะหลัง	ฉีดพ่นในช่วงเช้า	หรือ

เย็น	เดือนละ	1	–	2	ครั้ง	

 

 

 

 

 

 

 

	 ฉีดพ่นน้ำสกัดมูลสุกรโดยใช้ถังสะพาย	 ฉีดพ่นน้ำสกัดมูลสุกร	โดยใช้เครื่องพ่น	
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หัวมันสำปะหลัง	อายุ	4	เดือน		

ฉีดน้ำสกัดมูลสุกร	3	ครั้ง	เดือนละครั้ง	

เก็บผลผลิตเมื่ออายุ	11	เดือน		

ได้หัวมันสด	15	–	20	ตัน/ไร่	
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4.	การใช้ประโยชน์มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในแปลงพืชผัก 

	 4.1		 ใช้มูลสุกรหมักหรือกากตะกอนมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพใส่ทางดินให้กับพืชผัก	 เนื่องจาก

ผักเป็นพืชอายุสั้น	 จึงใช้มูลสัตว์ที่ผ่านการย่อยสลายมาแล้ว	 ซึ่งจะมีธาตุอาหารในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้ทันที	และยังมีธาตุไนโตรเจนอยู่สูงเหมาะสำหรับพืชที่ต้องการใบ	หรือลำต้นอวบใหญ่	

	 วิธีการใส่	 ให้ใส่ปุ๋ยนี้ในอัตรา	ประมาณ	0.5	–	 	 1	กิโลกรัมต่อพื้นที่	 1	ตารางวา	จากนั้นพรวนดินเพื่อ

เตรียมการปลูกหรือหว่านเมล็ดพันธุ์พืชได้เลย	

	 4.2		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก	 ซึ่งจะทำให้เมล็ดผักงอกเร็วและเจริญตั้งตัวได้เร็วกว่า

เมล็ดที่ไม่ได้แช่	

	 วิธีการ	 ให้นำน้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน	 1	 ลิตร	 เติมน้ำให้ได้	 20	 ลิตร	 แล้วนำเมล็ดพันธุ์พืชที่จะปลูก	 

มาแช่ในน้ำนี้เป็นเวลา	 6	 –	 12	 ชั่วโมงก่อนหว่าน	หรืออาจผึ่งลมให้เมล็ดพันธุ์แห้งก่อน	 แล้วนำไปปลูกกับเมล็ด

พันธุ์แต่ละชนิด	

 

 

 

 

 

 

 

 

	 4.3		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ	มีประโยชน์	คือ	ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารชนิดต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น	

พืชจะมีสีเขียวเข้ม	ใบมีขนาดใหญ่	หนาและยาวขึ้น	กาบใบหรือก้านใบแข็งและมีลักษณะตั้งขึ้น	พืชมีน้ำหนักใบ

และลำต้นมากขึ้นอย่างชัดเจน	

	 วิธีการ	 ให้ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน	1	ลิตร	ผสม

น้ำ	10	–	20	ลิตร	พร้อมสารจับใบ	3	–	5	ซี.ซี.	ฉีดพ่นทางใบ

ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น	สัปดาห์ละครั้ง	ไม่ควรใช้กากน้ำตาล

เติมลงในน้ำสกัดมูลสุกรเพราะจะทำให้เกิดเชื้อราเจริญขึ้นได้	

	 4.4		 ใช้กากตะกอนมูลสุกรโรยบางๆ	 เพิ่มเติมให้

ทางดินหลังจากพืชโตแล้ว	 ก่อนการเก็บเกี่ยวจะทำให้เก็บ

เกี่ยวพืชได้เร็วขึ้น	 หรือให้หลังจากเก็บเกี่ยวจะช่วยให้การ

เก็บเกี่ยวในครั้งต่อไปเร็วขึ้น	 และยืดอายุการเก็บเกี่ยวออก

ไปได้อีก	

	 4.5		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดให้พืชทางดิน	 ก่อนหว่าน

เมล็ด	 หรือในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ	 โดย

ใช้น้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำให้ครบ	10	ลิตร	รดทางดิน	
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	 วิธีต่างๆ	 ดังกล่าวในข้อ	 4.3	 –	 4.5	 นี้	 สามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความสะดวกหรือจะใช้หลายๆ	 วิธี

ควบคู่กันไปก็ได้		

 

5.	การใช้ประโยชน์มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในแปลงไม้ผล 

	 ไม้ผลเป็นพืชที่ใช้เวลาในการปลูกและเจริญเติบโตจนกระทั่งให้ผลนานหลายเดือนจนถึงเป็นปี	 และยัง

สามารถให้ผลต่อไปได้เป็นระยะเวลาหลายปี	 ดังนั้น	 การให้ปุ๋ยมูลสัตว์กับพืชจึงควรเลือกใช้เหมาะกับพืชแต่ละ

ระยะเนื่องจากปุ๋ยมูลสัตว์แต่ละชนิดมีปริมาณธาตุอาหารต่างๆ	ไม่เท่ากัน		

	 5.1		 ใช้มูลสัตว์หมักปรับสภาพดินหรือเป็นปุ๋ยรองก้นหลุมปลูก	 หากพื้นที่ปลูกเป็นดินค่อนข้างเหนียว

หรือแน่นแข็ง	ควรใช้ปุ๋ยหมักมูลโคร่วมกับมูลสุกร	เนื่องจากมูลโคมักมีอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง	ส่วนมูลสุกรมีธาตุ

ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	แคลเซียม	แมกนีเซียมและธาตุรองอื่นๆ	ค่อนข้างสูง	จะสามารถเร่งการเจริญเติบโตของ

พืชในระยะแรกได้เป็นอย่างดี	 แต่ถ้าสภาพดินค่อนข้างดีแล้วจะใช้เฉพาะปุ๋ยหมักมูลสุกรหรือกากตะกอนมูลสุกร

จากบ่อก๊าซชีวภาพใส่ก้นหลุมในอัตราปริมาณ	1	-	2	กิโลกรัมต่อหลุมก็ได้	

	 5.2		 ใช้มูลสัตว์หมักหรือกากตะกอนมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพใส่ดิน	

	 บริเวณชายทรงพุ่มรอบๆ	ต้นไม้ผล	อัตราประมาณ	3	 -	 5	กิโลกรัมต่อต้น	ขึ้นกับขนาดของพุ่ม	 โดยใส่	 

ปีละ	2	-	3	ครั้ง	จะทำให้พืชมีธาตุอาหารทุกชนิดเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 5.3		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดให้ทางเดิน	โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำให้ครบ	10	ลิตร	รดทางเดิน	

ต้นละ	 1	 -	 2	 ลิตร	 เดือนละ	 1	 -	 2	 ครั้ง	 ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบหรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกร	 

เข้มข้นให้พร้อมกับการให้น้ำระบบต่างๆ	

	 5.4		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ	 จะทำให้พืชมีการสร้างใบและทรงพุ่มใหม่ได้เร็ว	 ทำให้พืช

ออกดอก	 ติดผลมากขึ้น	 ผลดก	 มีขนาดใหญ่	 นอกจากผลผลิตจะมากขึ้นแล้วผลไม้ยังมีรสชาติดีด้วย	 โดยใช้น้ำ

สกัดมูลสุกร	1	ลิตรผสมน้ำ	10	-	20	ลิตร	พร้อมกับสารจับใบ	3	-	5	ซี.ซี.	ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น	

เดือน	1	–	2	ครั้ง	จนกระทั่งพืชมีการสร้างทรงพุ่มเต็มที่	ให้หยุดฉีด	เพื่อให้พืชสร้างดอกและผลต่อไป	

	 5.5		 ใช้น้ำจากบ่อพักน้ำในฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 นำมารดต้นพืชทางดินหรือฉีดพ่นให้ทางใบ	 ได้เช่นเดียวกับ

น้ำสกัดมูลสุกร	
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6.	การใช้ประโยชน์มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในแปลงไม้ดอก 

	 6.1		 ใช้มูลสุกรหมัก	 หรือกากตะกอนมูลสุกรจาก

บ่อก๊าซชีวภาพใส่ทางดิน	พร้อมการเตรียมดินปลูก	จะทำให้

พืชเจริญทางด้านลำต้นได้อย่างรวดเร็ว	 แต่เมื่อพืชถึงระยะ

ออกดอกหากจะให้ปุ๋ยทางดินควรใช้ปุ๋ยหมักมูลโค	 ซึ่งมี

ปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูงกว่า	

	 วิธีการ	 ให้ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ในอัตราประมาณ	 250	

กิโลกรัมต่อพื้นที่	 1	 ไร่	 ในช่วงเตรียมดินปลูกและใช้ซ้ำเมื่อ

ระยะพักต้น	

	 6.2		 ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ	 จะทำให้พืชมีการสร้างดอกได้เร็วขึ้น	 ดอกมีความสมบูรณ์ขนาด

ใหญ่	สีเข้มสดใส	ก้านดอกแข็ง	ยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น	อีกทั้งต้นที่เก็บเกี่ยวไปแล้วไม่โทรม	ยังสามารถให้ดอก

ได้เร็วขึ้น	โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำ	10	–	20	ลิตร	พร้อมสารจับใบ	3	–	5	ซี.ซี.	ฉีดพ่นทางใบในช่วง

เวลาเช้าหรือเย็น	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	

	 กรณีของกล้วยไม้แนะนำให้ใช้กับต้นที่ยังไม่ออกดอกหรือต้นที่ตัดออกไปแล้ว	 จะทำให้ต้นสมบูรณ์

สามารถออกดอกใหม่ได้เร็วขึ้น	ก้านดอกยาวและยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น	

	 วิธีการ	ให้ใช้น้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำให้ครบ	10	ลิตร	พร้อมสารจับใบ	3-5	ซี.ซี.	ฉีดพ่นทางใบใน

ช่วงเวลาเช้าหรือเย็น	สัปดาห์ละครั้ง	

	 6.3	ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดให้พืชทางดิน	 ในช่วงเร่งการเจริญเติบโต	 หรือเมื่อพบว่าลำต้นพืชเริ่มโทรม	 

ใบเหลือง	

	 วิธีการ	ให้ใช้น้ำสกัดมูลสุกร	1	ลิตร	ผสมน้ำให้ครบ	10	ลิตร	รดทางเดิน	ต้นละ	1	–	2	ลิตร	สัปดาห์ละ	

1	 ครั้ง	 หรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้น	 ให้พร้อมกับการให้น้ำระบบต่างๆ	 ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้น

และใบ	

 

หมายเหต	ุ การใช้น้ำสกัดมูลสุกรเป็นปุ๋ยไม้ดอกไม่แนะนำให้ใช้กากน้ำตาลผสมลงไปในน้ำสกัดมูลสุกร	 เพราะมี

โอกาสทำให้เกิดเชื้อราได้	ส่วนการใช้น้ำสกัดมูลสุกรเป็นปุ๋ยกล้วยไม้ไม่แนะนำให้เติมสารเร่ง	พด.	หรือจุลินทรีย์ใดๆ	

เพราะจะทำให้วัสดุปลูกหรือกากมะพร้าวเปื่อยยุ่ยเร็ว	
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ประโยชน์/ข้อดีของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เป็นปุ๋ยทางดิน	

 l	 ทำให้ดินเป็นกลาง	ธาตุอาหารต่างๆ	ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น	

 l	 ทำให้การเจริญของจุลินทรีย์ในดินดีขึ้น	

 l	 มีธาตุอาหารรอง	และจุลธาตุอาหาร	ซึ่งปุ๋ยเคมีไม่มี	

 l	 ทำให้ดินร่วนซุย	รากพืชเจริญได้ดี	

 l	 เห็นผลช้า	แต่อยู่ได้นาน	

 l	 พืชดูดและใช้ธาตุอาหารได้เต็มที่	

 l	 ทำให้ต้นพืชแข็งแรง	ช่วยป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืช	

 l	 เพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้น	

ประโยชน์/ข้อดีของการใช้น้ำสกัดมูลสุกรเป็นปุ๋ยทางใบ	

 l	 เป็นแหล่งธาตุอาหารหลัก	ธาตุอาหารรอง	และจุลธาตุ	ที่ครบถ้วนและมีราคาถูก	

 l	 พืชสามารถใช้ธาตุอาหารได้เร็วกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน	

 l	 พืชให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น	

 l	 ทำให้ต้นพืชแข็งแรง	ช่วยป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืช	

 l	 ช่วยลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค	

 l	 ใช้เป็นปุ๋ย	เพื่อลดปัญหาการขาดธาตุอาหารพืชได้	
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การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยสลายอินทรียวัตถุ

รศ.ดร.สมชัยจันทร์สว่าง

 



1.	คำนำ 

	 จากการวิจัยในด้านการจัดการปัญหาขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการเลี้ยงหรือการผลิตพืช	 และของเหลือทิ้ง

จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	 โดยใช้ไส้เดือนดินอย่างกว้างขวาง	 ในระยะเริ่มแรกมีการวิจัยที่สถานีทดลอง

โรธาม์สในประเทศอังกฤษ	 ในปี	 1980	 ซึ่งขยะอินทรีย์ที่ใช้ไส้เดือนดินย่อยสลาย	 เช่น	 มูลสุกร	 มูลวัว	 มูลม้า		 

มูลกระต่าย	 ของเสียจากการเลี้ยงไก่ไข่	 ไก่กระทง	 ไก่งวง	 เป็ดและกากเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ	

ซึ่งภายหลังได้มีการวิจัยใช้ไส้เดือนดินกำจัดเศษเหลือทิ้งจาก

การผลิตผักด้วย	 โดยเฉพาะเศษเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการ

ผลิตเห็ด	 อุตสาหกรรมมันฝรั่ง	 อุตสาหกรรมการผลิตเหล้า

และเบียร์	 และเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิต

กระดาษ	 ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้ทดลองในห้องปฏิบัติการ

ขนาดเล็ก	 แต่ต่อมาได้พัฒนาและขยายไปทดลองในระดับ

พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น	 เช่น	 ในฟาร์มและในที่สุดก็พัฒนาระบบ

ต่างๆ	ให้เหมาะสมสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย ์

	 ปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มขนาดใหญ่หลาย

แห่งโดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงสุกร	 ฟาร์มเลี้ยงไก่	 หรือฟาร์ม

โคนม	 โคเนื้อ	 ซึ่งในอดีตมีการเลี้ยงสัตว์กันขนาดเล็กตาม

บ้านเรือน	 หรือการเลี้ยงแบบปล่อยซึ่งจะไม่ก่อปัญหา	 แต่

ในปัจจุบันมีการตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ทางการค้า	

ซึ่งในการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ	 มักจะมีมูลสัตว์จำนวนมากที่

ทับถมกันจนเกิดกลิ่นเหม็นและเป็นปัญหาที่สำคัญต่อ

สภาพแวดล้อมภายในฟาร์มและบริเวณใกล้เคียงถ้าไม่มี

ระบบการจัดการที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องกลิ่นเหม็นและแหล่งเพาะแมลงวันเป็นปัญหาสำคัญในการเลี้ยงสัตว์ใน

ปัจจุบัน	จึงต้องมีระบบกำจัดของเสียและใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงวัน	ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่าย	และมีสารเคมี

ตกค้างในฟาร์มเป็นจำนวนมาก	 ดังนั้น	 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดมูลหรือของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ	

ดังกล่าวน่าจะเป็นอีกทางออกหนึ่งสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 เนื่องจากการทำงานของไส้เดือนดินจะสามารถลด

กลิ่นและย่อยสลายของเสียหรือมูลสัตว์ต่างๆ	 เหล่านั้นกลายเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งสามารถนำไส้เดือน

ดินมาประยุกต์ใช้ได้ง่ายมาก	

	 การใช้ไส้เดือนดินช่วยย่อยสลายขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจะทำให้ได้ปุ๋ยหมักที่มี

คุณภาพดี	 (Vermicompost)	 และเป็นการช่วยเร่งให้การย่อยสลายเกิดเร็วขึ้น	 ขบวนการเป็นปุ๋ยหมักเกิดจาก
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การกินของไส้เดือนดินแล้วขับถ่ายเป็นมูลออกมา	ปุ๋ยหมักที่ได้มีปริมาณฮิวมัสมาก	 โปร่ง	 ร่วน	 มีจุลินทรีย์และ

ธาตุอาหารพืชในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้มาก	 เนื่องจากจุลินทรีย์ในลำไส้ของไส้เดือนดินจำนวนมากจะช่วย

เปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชหลายชนิด	 จากรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที	

และโดยทั่วไปปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะมีธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์มากกว่าปุ๋ยอินทรีย์รูปอื่นๆ	 ถึง	 2.5	 เท่า 

เหมาะที่จะใช้เพื่อการเพาะปลูก	หรือใช้เพื่อการปรับปรุงดินหลังการเก็บเกี่ยว	

	 การลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงบางส่วนร่วมกับการบำรุงดินและใช้ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรผลิตขึ้นเองจาก

วัสดุเหลือใช้ภายในฟาร์มโดยเฉพาะปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินน่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี	 และถ้าเป็นไปได้การไม่

ใช้สารเคมีในการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์เลยน่าจะส่งผลดีที่สุดทั้งกับสภาพแวดล้อมต่อเกษตรกร	 ผู้ผลิตเอง	 และ

ต่อผู้บริโภค	

 

2.	ชีววิทยาของไส้เดือน	(Biology	of	Earthworm) 

 2.1		 ลักษณะโดยทั่วไปของไส้เดือนดิน	

   ลักษณะภายนอก	

   n	รูปร่างทรงกระบอกยาวลำตัวเป็นปล้องเรียง

ต่อกัน	ปล้องแต่ละปล้องมีลักษณะเดียวกัน	

   n	รูปร่างสมมาตรแบบซ้ายขวา	 มีคิวทิเคิลหุ้ม	 

ลำตัวเป็นมันวาวทำให้เกิดสีคล้ายสีรุ้ง	 ผิวตัว

เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาเกิดจากเมือกที่สร้าง

มาจากต่อมเมือกสร้างเมือกปล่อยออกมา

เคลือบผิวตัวปล้องลำตัวแต่ละปล้องมีเดือย

หรือซีตี้	 (setae)	 เล็กๆ	 อยู่รอบทุกปล้อง	

จำนวนและการจัดเรียงตัวขึ้นอยู่กับชนิดของ

ไส้เดือนดิน	

   n	อวัยวะสำคัญที่เกี่ยวกับการกินอาหารและ

การสืบพันธุ์ตั้งอยู่บริเวณปล้องตอนหน้า	

   n	ปล้องบางปล้องหนาขึ้นเป็นปลอกเนื้อ	เรียกว่า	ไคลเทลลัม	(clitellum)	เห็นได้ชัดเจนในตัวที่

เจริญพันธุ์	ตำแหน่งของไคลเทลลัมแตกต่างกันในแต่ละชนิด	

 

การผสมพันธุ์ของไส้เดือนดิน 

	 ไส้เดือนดินโดยปกติจะผสมพันธุ์กันในช่วงกลางคืน	 โดยไส้เดือนดินสองตัวมาจับคู่กันโดยใช้ด้านท้อง

แนบกันและสลับหัวสลับหางกัน	 ช่องสืบพันธุ์เพศผู้ของตัวหนึ่งจะแนบกับช่องสเปิร์มมาทีกาของอีกตัวหนึ่ง	 โดย

มีปุ่มสืบพันธุ์กับเมือกบริเวณไคลเทลลัมยึดซึ่งกันและกันเอาไว้	 สเปิร์มจากช่องสืบพันธุ์เพศผู้ของตัวหนึ่งจะส่ง

เข้าไปเก็บในถุงสเปิร์มมาทีกาทีละคู่จนครบทุกคู่	การจับคู่จะใช้เวลาประมาณ	1	ชั่วโมง	จึงแยกออกจากกัน	
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	 ในขณะที่มีการจับคู่ แลกเปลี่ยนสเปิร์มกัน		 

ไส้เดือนดินทั้ง	 2	 ตัว	 จะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก

อย่างฉับพลัน	กรณีเช่นสิ่งเร้าจากการสัมผัสและแสง	 เมื่อ

ไส้เดือนดินแยกจากกัน	 ประมาณ	 2	 –	 3	 วัน	 จะมีการ

เปลี่ยนแปลงบริเวณไคลเทลลัม	 เพื่อสร้างถุงไข่	

(Cocoon)	ต่อมเมือกจะสร้างเมือกคลุมบริเวณไคลเทลลัม

และต่อมสร้างโคคูน	 (Cocoon	 secreting	 gland)		 

จะสร้างเปลือกของโคคูน	 ซึ่งเป็นสารคล้ายไคติน	 สารนี้	 

จะแข็งตัวเมื่อถูกอากาศกลายเป็นแผ่นเหนียวๆ	 ต่อมา

ต่อมสร้างไข่ขาว	 (Albumin	 secreting	 gland)	 จะขับสารอัลบูมินออกมาอยู่ในเปลือกของโคคูน	 Pheretima 

ซึ่งมีช่องสืบพันธุ์เพศเมียอยู่ที่ไคเทลลัม	จะปล่อยไข่เข้าไปอยู่ในโคคูน	หลังจากนั้น	โคคูนจะแยกตัวออกจากผนัง

ตัวของไส้เดือนดินคล้ายกับเป็นปลอกหลวมๆ	 เมื่อไส้เดือนหดตัวและเคลื่อนถอยหลัง	 โคคูนจะเคลื่อนไปข้าง

หน้า	เมื่อเคลื่อนผ่านช่องเปิดของถุงเก็บสเปริ์ม	ก็จะรับสเปิร์มเข้าไปในโคคูน	และมีการปฏิสนธิภายในโคคูน	เมื่อ

โคคูนหลุดออกจากตัวไส้เดือนดินปลายสองด้านของโคคูนก็จะหดตัวปิดสนิท	 เป็นถุงรูปไข่มีสีเหลืองอ่อนๆ	 ยาว

ประมาณ	 2	 –	 2.4	 มิลลิเมตร	 กว้างประมาณ	 1.2	 –	 2	 มิลลิเมตร	 ถุงไข่แต่ละถุงจะใช้เวลา	 8	 –	 10	 สัปดาห์		 

จึงฟักออกมา	โดยทั่วไปจะมีไข่	1	–	3	ฟอง	ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์	ไส้เดือนบางชนิดอาจมีไข่มากถึง	60	ฟอง	

การขยายพันธุ์ไส้เดือนในของเสียจากสัตว์และพืชผัก	(Edwards,	1998)	(page	334)

ชนิดของไส้เดือน
จำนวน

Cocoon
%	ฟัก จำนวนลูกต่อฟัก

จำนวนลูกทั้งหมด

ต่อสัปดาห์

Eisenia fetida 3.8 83.2 3.3 10.4

Eudrilus eugeniae 3.6 81.0 2.3 6.7

Perionyx excavatus 19.5 90.7 1.1 6.7

Dendrobaena veneta 1.6 81.2 1.1 1.4

 

วงจรชีวิตของไส้เดือน	4	ชนิด	ในของเสียจากสัตว์และพืชผัก	(Edwards,	1998)	(page	335)

ชนิดของไส้เดือน
เวลาที่ไข่ฟัก

(วัน)

เวลาที่เป็น

หนุ่มสาว	(วัน)

เวลาจากไข่ถึงหนุ่มสาว

(วัน)

Eisenia fetida 32-73 53-76 85-147

Eudrilus eugeniae 13-27 32-95 43-122

Perionyx excavatus 16-21 28-56 44-71

Dendrobaena veneta 40-126 57-86 97-214
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โคคูนของไส้เดือนดิน	

	 ตัวอ่อนของไส้เดือนดินที่อยู่ในถุงไข่	 (Cocoon)	 ก็จะ

เจริญและพัฒนาร่างกายในส่วนต่างๆ	 โดยใช้สารอาหารที่อยู่

ภายในถงุไขร่ะหวา่งทีต่วัออ่นเจรญิเตบิโตและพฒันาอยูใ่นถงุไขน่ัน้

ผนังของถุงไข่ก็จะเปลี่ยนสีไปด้วย	 โดยถุงไข่ที่ออกจากตัวใหม่ๆ	

จะมีสีจางๆ	 และเมื่อเวลาผ่านไปสีของถุงไข่ก็จะมีสีที่เข้มขึ้น

ตามลำดับและจะฟักเป็นตัวในเวลาต่อมา	

 

การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแบ่งตัว 

	 ไส้เดือนดินบางสายพันธุ์สามารถที่จะสืบพันธุ์แบบไม่

ต้องเกิดการผสมกันระหว่างไข่กับสเปิร์มได้ซึ่งเป็นการสืบพันธุ์

แบบ	 Parthenogenetically	 จะพบลักษณะการสืบพันธุ์เช่นนี้

ได้ในไส้เดือนดินสกุล Dendrobaena	 เป็นต้น	 ซึ่งพบว่ามักจะ

มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยการผสมพันธุ์	 นอกจากการสืบพันธุ์

แบบไม่อาศัยเพศแล้วยังมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเซลล์

สืบพันธุ์ด้วย	เช่น	กระบวนการแบ่งเป็นชิ้นเล็ก	และกระบวนการงอกใหม่	

 

 2.2		 ประเภทของไส้เดือน	

   n	 รู้จักกัน	4,400	ชนิด	

   n	 แบ่งตามลักษณะการอยู่อาศัยได้เป็น	3	ประเภท	(กลุ่ม)	

   	 -	ประเภทอาศัยอยู่หน้าดิน	(soil	surface	dwelling	or	compost	preferring	species)	

   	 -	 ประเภทอาศัยอยู่ในดินชั้นบน	(topsoil	dwelling	species)	พบในดินลึก	20-30	ซม.	

   	 -	 ประเภทอาศัยอยู่ในดินชั้นล่าง	(subsoil	dwelling	species)	พบในดินลึกถึง	3	เมตร	

 

 2.3		 ชนิดของไส้เดือนที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุ	

	 	 	 ชนิดจากเขตอบอุ่น	(Temperate	species)	

   n	 ไส้เดือนลายเสือ	(Tiger	worm,	Branding	worm),	ชื่อวิทยาศาสตร์	Eisenia fetida 

   n	 ไส้เดือนลายเสือสีแดง	(Red	worm,	Red	wiggler),	ชื่อวิทยาศาสตร์	Eisenia andrei 

   n	 ไส้เดือนแดง	(Red	worm),	ชื่อวิทยาศาสตร ์Lumbricus rubellus 

   n	 ไส้เดือนยุโรป	(European	night	crawler),	ชื่อวิทยาศาสตร์	Eisenia hortensis 

	 	 	 ชนิดจากเขตร้อน	(Tropical	species)	

   n	 ไส้เดือนอาฟริกา	(African	night	crawler),	ชื่อวิทยาศาสตร์	Eudrilus eugeniae 

   n	 ไส้เดือนสีน้ำเงิน	 (Blue	 worm),	 ไส้เดือนอินเดีย	 (Indian	 blue),	 ไส้เดือนมาเลเซีย	

(Malaysian	blue),	ชื่อวิทยาศาสตร์	Perionyx excavatus 

   n	 ไส้เดือนลาว,	ชื่อวิทยาศาสตร์	Spenceriella species 
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3.	วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงไส้เดือน	

 3.1		 วัตถุประสงค์ทั่วไปของการเลี้ยงไส้เดือน	คือ 

   n	 เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเหยื่อตกปลา	

   n	 โครงการเลี้ยงซื้อคืน	(buy-back)	

   n	 เลี้ยงเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม	โดยการเปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก	

	 ส่วนในกระบวนการจัดการขยะเหลือทิ้งต่างๆ	 โดยใช้ไส้เดือนดิน	 โดยมากจะมีวัตถุประสงค์	 2	 หัวข้อ

หลักคือ	

 3.2		 ผลิตปุ๋ยหมัก	(vermicomposting)	และน้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน	(worm	tea)	

	 เพื่อนำเศษเหลือใช้หรือขยะอินทรีย์ทางการเกษตรมาให้ไส้เดือนดินย่อยสลาย	 แล้วนำผลผลิตที่ได้จาก

การย่อยสลายขยะอินทรีย์เหล่านั้นมาใช้เป็นปุ๋ยหมัก	 (vermicomposting)	 และน้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน	

(worm	 tea)	 และใส่เข้าไปในพื้นดินที่ทำการเกษตรเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินและเพิ่มแร่ธาตุอาหารแก่พืช

และนำมาใช้กับการผลิตพืชสวนประดับ	 เช่น	 การใช้เป็นวัสดุเพาะกล้า	 หรือใช้ผสมกับวัสดุปลูกอื่นๆ	 สำหรับ

ปลูกไม้กระถางทางการค้า	เพื่อลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี	

 3.3		 ผลิตไส้เดือนเป็นอาหารโปรตีน	(vermiculture)	

	 เพื่อนำผลผลิตของตัวไส้เดือนดินที่ขยายได้จากขบวนการกำจัดขยะ	นำมาผ่านขบวนการที่เหมาะสม

เพื่อผลิตเป็นอาหารโปรตีนสูงสำหรับสัตว์ต่างๆ	เช่น	ไก่	ปลา	หมู	และสัตว์ชนิดอื่นๆ	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ

โปรตีนอาหารสัตว์	

 

4.	ผลผลิตและประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน 

 4.1		 ไส้เดือน	

   n	 ไส้เดือนที่เป็นหนุ่มสาวแล้วผลิตไข่ที่เป็น	capsule	ทุกๆ	7	–	10	วัน	

   n	 ไข่ที่เป็น	capsule	ฟัก	14-21	วัน	

   n	 ใน	capsule	มีลูกไส้เดือน	2	–	20	ตัว	เฉลี่ย	4	ตัว	

   n	 ไส้เดือนหนุ่มสาว	1	ตัวจะให้ลูกได้	1,200	–	1,500	ตัว	(คิดแบบอนุรักษ์)	ต่อปี	

   n	 ถ้าเริ่มต้นไส้เดือนหนุ่มสาว	2,000	ตัว	จะผลิตได้	1,000,000	ตัว	ภายใน	1	ปี	และมีจำนวน

ใกล้	1,000,000,000	ตัว	ภายใน	2	ปี	

	 	 	 ข้อมูลจาก	Earthworms	For	Ecology	and	Profit	(Gaddie	and	Dauglas,	1975)	
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 4.2		 ปุ๋ยหมักจากไส้เดือน	(Vermicompost)	และน้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน	(Worm	tea)	

  

การศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร	(household	waste)

โดยไส้เดือน	3	ชนิด	(Edward,	1998)	(page	364)

ชนิดของ

ไส้เดือน

เศษ

อาหาร

(ก.ก.)

ระยะเวลา

การหมัก

ปุ๋ยหมักที่

ผลิตได้

(ก.ก.)

น้ำหนัก

ไส้เดือน

เริ่มต้น	(ก.)

น้ำหนัก

สุดท้าย

(ก.)

จำนวน

ลูกไส้เดือน

ชุดที่	1

ไส้เดือนอาฟริกา 200 60 160 300 1,500 32,000

ไส้เดือนลายเสือ 200 90 160 150 350 30,000

ไส้เดือนเอเชีย 200 90 160 100 205 6,000

ชุดที่	2

ไส้เดือนอาฟริกา 400 60 250 1,500 1,800 100,000

ไส้เดือนลายเสือ 400 100 250 350 500 80,000

ไส้เดือนเอเชีย 400 100 250 205 280 20,000

	 ปัจจุบันเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีด้วยกันหลายรูปแบบ	ตั้งแต่การใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดโดย

การกองกับพื้น	 จนถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต	 คือ	 การควบคุมการผลิตโดยอัตโนมัติ	 ซึ่งใช้เครื่องจักร

ในการผลิตทดแทนแรงงานจากคน	 ซึ่งประเทศในแถบอเมริกาและยุโรป	 รวมถึงออสเตรเลีย	 ได้มีการวิจัยและ

ผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมานานแล้ว	 จึงมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิต	 ซึ่งจะสามารถกำจัดขยะ

อินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมักได้ครั้งละปริมาณมาก	 แต่ประเทศที่กำลังพัฒนาโดยมากจะเริ่มจากการผลิตในรูปแบบ

ที่ง่าย	และลงทุนน้อย	

	 ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน	จะได้ผลผลิตอยู่	3	ชนิด	คือ	ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมัก

มูลไส้เดือนดิน	และตัวไส้เดือนดินที่ขยายเพิ่มขึ้น	โดยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน	คือ	เศษซากอินทรียวัตถุต่างๆ	รวม

ทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วขับถ่ายเป็นมูลออกมา	 ซึ่งมูลที่ได้จะลักษณะเป็นเม็ดสีดำ	 มีธาตุ

อาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูง	และมีจุลินทรีย์จำนวนมาก	น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน	คือ	

น้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน	 เป็นน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนดิน	 ในขณะที่ไส้เดือนดิน

กำลังกินอาหาร	 และเป็นน้ำที่ได้จากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหารของไส้เดือนดิน	 น้ำหมัก

มูลไส้เดือนดินจะมีธาตุอาหารพืชอยู่ในปริมาณเจือจาง	 แต่จะมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดและมีปริมาณมาก		 

รวมถึงฮอร์โมนพืชที่เป็นประโยชน์หลายชนิดด้วย	

	 ปุ๋ยหมักและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินที่ได้สามารถนำไปใช้เพาะปลูกต้นไม้	 หรือปรับปรุงโครงสร้างของดิน

ได้	 ซึ่งจะทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น	 โดยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน	 จะส่งเสริมการเกิด

เม็ดดิน	 เพิ่มอินทรียวัตถุ	 เพิ่มช่องว่างในดิน	 ลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดิน	 ลดความเป็นพิษของธาตุ
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อาหารพืชบางชนิดที่มีมากเกินไป	 เพิ่มความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นกรด-ด่าง	 และเพิ่ม
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ให้กับดิน	
	 สามารถนำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน	 และมูลไส้เดือนดิน	 มาใช้ในการเพาะปลูกพืช	 หรือใช้เป็นวัสดุเพาะ
กล้าพืช	จะส่งผลให้ต้นกล้าเจริญเติบโตดีและพืชจำพวกไม้ดอกไม้ประดับมีการออกดอกดี	
	 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินทางการค้า	 มักจะพบปัญหาในด้านความแปรปรวนของปริมาณธาตุ
อาหารพืช	 เนื่องจากการผลิตแต่ละครั้งใช้ขยะอินทรีย์ที่แตกต่างกันออกไป	 จึงส่งผลให้คุณภาพของปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินที่ได้ไม่คงที่	 ในการผลิตทางการค้าจะผสมวัสดุอินทรีย์หลายชนิดเพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่มี
คุณภาพและมีความแปรปรวนน้อย	 เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้	 ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ได้ใน
ปัจจุบันยังมีราคาต่อหน่วยสูง	 ตลาดของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินส่วนใหญ่จะเป็นตลาดที่ผลิตพืชสวนไม้ประดับ
ทางการค้า	 จำพวกไม้ดอกไม้ประดับที่มีราคาค่อนข้างแพง	 และกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบ้านเรือน	 แต่ใน
อนาคตที่การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินใช้เทคโนโลยีสูง	ใช้แรงงานคนน้อย	และปรับปรุงผลผลิตของปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีสม่ำเสมอ	 การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินก็จะมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ต่อการนำมาใช้ผลิตพืชมากขึ้น	
	 4.3		 การทำน้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน 
   n	 น้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือนผลิตได้หลายวิธี	 ทำให้มีคุณภาพทางด้านปริมาณจุลินทรีย์ที่มี

ประโยชน์	สารอาหารและประโยชน์ในการใช้แตกต่างกัน	
   n	 การทำน้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน	มีวิธีการต่าง	ๆ	ดังนี้	
		 	 	 	 1)	น้ำชะล้าง	(leachate)	จากการให้ความชื้นที่อยู่	
	 	 	 	 2)	น้ำสกัดปุ๋ยหมักจากไส้เดือนโดยไม่มีการเติมอากาศ	
	 	 	 	 3)	น้ำสกัดปุ๋ยหมักจากไส้เดือนโดยไม่มีการเติมอากาศแต่มีการให้อาหารแก่จุลินทรีย์	 (เช่น	

กากน้ำตาล)	
	 	 	 	 4)	น้ำสกัดปุ๋ยหมักจากไส้เดือนโดยมีการเติมอากาศ	
	 	 	 	 5)	 น้ำสกัดปุ๋ยหมักจากไส้เดือนโดยมีการเติมอากาศ	 และให้อาหารแก่จุลินทรีย์	 (เช่น		 

กากน้ำตาล,	รำข้าว)	
 

5.	ประโยชน์ของไส้เดือน	
 5.1		 ประโยชน์ของไส้เดือนแบ่งตามประเภท	
   ไส้เดือนธรรมชาต ิ
   n	 ย่อยสลายอินทรียวัตถุปลดปล่อยสารอาหารให้พืช	
   n	 รูขึ้นลงของไส้เดือนทำให้เกิดสภาพ	aerobic	เป็นการเติมอากาศในดิน	
   n	 จุลินทรีย์ที่อยู่ร่วมกับไส้เดือนเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์	
   n	 อาหารโปรตีน,	เหยื่อตกปลา	
	 	 		 ไส้เดือนเลี้ยง	
   n	 ด้านสิ่งแวดล้อม	เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก	ลดการฝังกลบขยะ	
   n	 ด้านการเกษตร	ผลิตปุ๋ยหมักจากไส้เดือนและน้ำสกัดชีวภาพ	ใช้ในการเกษตรอินทรีย์	
   n	 ด้านอาหารสัตว์ใช้เป็นอาหารโปรตีนทั้งในรูปไส้เดือนเป็นและผง	
   n	 ด้านการแพทย์รักษาโรคข้ออักเสบ	แผลอักเสบ	โรคผิวหนัง	และสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือด	
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 5.2		 อาหารจากไส้เดือน 

	 ไส้เดือนดินเคยถูกนำมาใช้เป็นอาหารของมนุษย์ด้วย	 โดยถือว่าเมนูอาหารที่ทำจากไส้เดือนดินเป็น

อาหารที่หรูหราและแปลก	 ซึ่งได้รับความสนใจมากในประเทศนิวซีแลนด์	 นอกจากนี้พบว่าในประเทศญี่ปุ่นก็

เคยนำไส้เดือนดินมาทำพาย	 และในฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนดินขนาดใหญ่เคยนำไส้เดือนดินมาทอดกับไข่ถือว่าเป็น

อาหารจานพิเศษในภัตตาคารบางแห่ง	 และนอกจากนี้เคยมีรายงานจากแอฟริกาใต้ว่ามีการกินไส้เดือนดินย่าง

และยังคงกินอยู่ในปัจจุบัน	 และชนพื้นเมืองในยุคแรกจากนิวกีนีและบางส่วนของแอฟริกาเคยมีรายงานว่ากิน	 

ไส้เดือนดินเป็นอาหารด้วยเช่นกัน	 ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าไส้เดือนดินเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และในไส้เดือนดินมี

คุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีนในไส้เดือนดินมีปริมาณมากกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆ	

	 นอกจากนี้	 เคยมีรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับการกินไส้เดือนดิน	 เพื่อเป็นยารักษาโรค	 เช่น	 นิ่ว	 ดีซ่าน		 

ริดสีดวงทวาร	 ไข้	 ฝีดาษหรือไข้ทรพิษ	 และในสมัยก่อนเคยมีการใช้เถ้าของไส้เดือนดินทำเป็นผงยาสีฟันหรือใช้

บำรุงผมด้วย	 (ที่มาจาก	 Strphenson,	 1930)	 นอกจากนี้	 ยังเคยมีการกินไส้เดือนดินเพื่อรักษาการเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศของเพศชายที่มีอายุมาก	 หรือใช้บำรุงหญิงที่เพิ่งคลอดบุตร	 และใช้ไส้เดือนดินพอกแผลที่

ถอนหนามออก	 นอกจากนี้	 นักวิทยาศาสตร์ได้เคยใช้ไส้เดือนดินในการรักษาด้านการขยายหลอดเลือดด้วย	

(ข้อมูลจาก	Reynolds	and	Reynols,	1972)	และไส้เดือนดินอาจมีส่วนประกอบของสารที่ใช้บำบัดรักษาโรค

ไขข้อได้	

	 ในประเทศจีนได้มีการใช้ไส้เดือนดินทำยารักษาโรคหลายชนิด	 โดยการนำไส้เดือนดินตากแห้งมาบด

เป็นยาผง	เข้าสูตรยาต่างๆ	สำหรับผลิตเป็นยาบำรุงหรือยารักษาโรค	เช่น	ในตำราแพทย์แผนโบราณ	ใช้ไส้เดือน

ดินเป็นเครื่องยาอย่างหนึ่ง	 บางตำราเรียกไส้เดือนดินว่า	 รากดินหรือไส้ดินก็มี	 ตำราสรรพคุณยาโบราณได้กล่าว

ไว้ว่าไส้เดือนดินทั้งตัว	 (แห้ง)	 มีรสเย็น	 คาว	 ต้มน้ำดื่ม	 หรือทำเป็นเม็ด	 มีสรรพคุณแก้ไขพิษระงับความร้อน		 

แก้อาการเกร็ง	 แก้ตาแดง	 แก้อัมพาตครึ่งซีก	 แก้คอพอก	 แก้เจ็บปวดตามข้อ	 และใช้ส่วนขี้เถ้าที่ได้จากการเผา	 

ไส้เดือนดิน	 ซึ่งมีรสเย็น	 เค็ม	 มีสรรพคุณแก้ไข้	 แก้ร้อนใน	 กระหายน้ำ	 แก้ปากคอเปื่อย	 แก้ทอนซิลอักเสบ		 

แก้ฝีในคอ	แก้ปวดกระดูก	(ข้อมูลจาก	ชยันต์	และ	วิเชียร,	2546)	

	 นอกจากนี้ชาวจีนยังมีความเชื่อว่าการกินไส้เดือนดินทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นด้วย	

ทำให้มีการผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่าย	 เช่น	 เอิร์ดรากอน	 ซึ่งเป็นชื่อ

ทางการค้าของยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดิน	 โดยอ้างถึงการใช้ไส้เดือนดินสกุล	Lumbricus	 และ

ใช้สมุนไพรพื้นบ้านของประเทศเวียดนาม	ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	รวมถึง	จีน	เกาหลี	และเวียดนาม	โดยมี

สรรพคุณในการเป็นอาหารเสริม	 ช่วยต้านอนุมูลอิสระ	 และบำรุงตับ	 ในราคาขาย	 27	 เหรียญสหรัฐ	 ต่อ	 50	

แคปซูล	

	 ไส้เดือนดินที่นำมาผลิตเป็นยาขนานต่างๆ	 เหล่านี้	 บางส่วนเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาว

บ้านในอำเภอนาหว้า	 ซึ่งจับไส้เดือนดินที่หนีน้ำท่วมในฤดูฝนเป็นจำนวนมากโดยสามารถจับได้วันละ		 

20	กิโลกรัม	เมื่อตากแห้งจะเหลือ	3	–	4	กิโลกรัม	และส่งออกประเทศจีนปีละกว่า	200	ตัน	ซึ่งทำเช่นนี้มานาน

กว่า	20	ปี	นำรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาท	
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6.	วิธีการและปัจจัยการเลี้ยงไส้เดือน 

 6.1		 แผนการเลี้ยงไส้เดือน		

	 	 	 การเลี้ยงไส้เดือนต้องวางแผนก่อนดำเนินการ	ดังนี้	

	 	 	 1.	 เลือกสายพันธุ์ไส้เดือนดินที่นำมาใช้ในการเลี้ยง	 ซึ่งในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์ที่เหมาะสม 

เช่น	 ไส้เดือนอาฟริกา	 (African	 night	 crawler),	 ไส้เดือนสีน้ำเงิน	 (Blue	worm),	 ไส้เดือนอินเดีย	 (lndian	

blue),	ไส้เดือนมาเลเซีย	(Malaysian	blue)	เป็นต้น	

	 	 	 2.	 จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่เลือก	 ซึ่งต้องเป็นบริเวณที่น้ำไม่ท่วมขัง	 

ใกล้กับแหล่งขยะอินทรีย์	การระบายอากาศดี	ไม่ใกล้แหล่งชุมชนมาก	

	 	 	 3.	 ศึกษาอาหารของไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่เลี้ยง	 โดยส่วนมากจะเป็นเศษขยะอินทรีย์ที่เหลือทิ้ง

จากบ้านเรือน	โรงงานอุตสาหกรรม	วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	และมูลสัตว์ต่างๆ	

	 	 	 4.	 เลือกรูปแบบการเลี้ยง	 โดยดูถึงความคุ้มทุน	 ควรทดลองเริ่มในปริมาณน้อยๆ	 ก่อน	 ให้เกิด

ความชำนาญแล้วจึงขยายขนาดการเลี้ยงให้ใหญ่ขึ้น	

	 	 	 5.	 จัดหาแหล่งอาหาร	 ทราบถึงแหล่งขยะอินทรีย์ที่จะนำมาใช้เลี้ยงไส้เดือนดินที่แน่นอน		 

แล้วจึงเริ่มการเลี้ยงจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า	

	 	 	 6.	 ศึกษาวิธีการนำปุ๋ยหมักไส้เดือนดินไปใช้	 โดยนำมูลไส้เดือนดินที่ได้มาตรวจวิเคราะห์หา

ปริมาณธาตุอาหารพืช	และทดสอบนำไปใช้กับพืช	

	 	 	 7.	 ศึกษาวิธีการเก็บผลผลิต	 ทั้งปุ๋ยและตัวของไส้เดือนดินด้วย	 โดยมากจะใช้วิธีการปล่อยให้บ่อ

เลี้ยงมีปริมาณความชื้นในบ่อลดลง	 ให้ไส้เดือนดินเคลื่อนย้ายลงไปด้านล่างแล้วจึงขนย้ายปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

ที่อยู่ชั้นบนซึ่งไม่มีตัวไส้เดือนดินปนอยู่ออกมา	 สำหรับตัวไส้เดือนดินจะนำมูลที่ผสมกับตัวไส้เดือนดินมาเข้า

เครื่องร่อนคัดแยก	หรือใช้แสงไล่ให้ไส้เดือนดินหนีลอดผ่านตะแกรงลงไปยังภาชนะด้านล่าง	

 6.2		 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงไส้เดือน	

	 	 	 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของไส้เดือนดิน	สำหรับช่วงเวลา

การเจริญเติบโตของไส้เดือนดินเมื่อฟักออกจากถุงไข่แล้วองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบอย่างมากต่อ

ระยะเวลาเจริญเติบโตของไส้เดือนดินไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ	ความชื้น	ขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตของแต่ละสายพันธุ์

บางสายพันธุ์ใช้เวลาเติบโต	 17-19	 สัปดาห์	 เมื่อเลี้ยงที่อุณหภูมิ	 15	 องศาเซลเซียส	 บางสายพันธุ์ใช้เวลา		 

13	 สัปดาห์ที่	 18	 องศาเซลเซียส	 ไส้เดือนดินจะมีอายุขัยยืนยาวถึง	 4-25	 ปี	 ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์สำหรับ

ประเทศไทยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงไส้เดือนดิน	 อยู่ที่ประมาณ	 15-25	 องศาเซลเซียส	 ในฤดูฝนที่มี

ความชื้นสูงไส้เดือนจะสร้างถุงไข่ได้มากกว่าช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว	 เพราะฉะนั้น	 อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อม	 

ที่เหมาะสมสามารถทำให้ไส้เดือนดินดำรงชีวิตได้ยาวนานขึ้น		

	 	 	 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงไส้เดือน	

	 	 	 1.	 อุณหภูมิ	15-25%	(จำกัด	4-30	°C)	

	 	 	 2.	 ความชื้น	80-90%	(จำกัด	60-90%)	

	 	 	 3.	 ความต้องการอากาศ	

	 	 	 4.	 ความเข้มข้นของแอมโมเนียต่ำกว่า	0.5	มก/ล	

	 	 	 5.	 ความเข้มข้นของเกลือ	ต่ำกว่า	0.5%	

	 	 	 6.	 pH	5-9	
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	 	 	 7.	 ความมืด	

	 	 	 8.	 อากาศระบายได้ดี	

 6.3		 การเตรียมโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

	 	 	 โรงเรือนกำจัดขยะเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน	ต้องมีหลังคากันฝนและพรางแสงได้	 เนื่องจาก	 

ไส้เดือนดินไม่ชอบแสงสว่าง	 ในบริเวณบ่อเลี้ยงต้องมีตาข่ายปิดด้านบน	 หรือใช้ตาข่ายกั้นบริเวณด้านข้างรอบ

โรงเรือนเพื่อป้องกันศัตรูของไส้เดือน	บ่อเลี้ยงไส้เดือน	กว้างประมาณ	1	เมตร	ความยาวแล้วแต่ต้องการ	และมี

ความลึกไม่เกิน	 0.5	 เมตร	 จะใช้เป็นบ่อเลี้ยงที่ใช้ผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุอินทรีย์ได้ดีและสะดวกใน

การจัดการบ่อเก็บน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน	 ควรก่อสร้างบริเวณด้านข้างโรงเรือนหรือด้านหลังโรงเรือนให้น้ำหมัก

จากบ่อเลี้ยงไส้เดือนไหลเข้าไปเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำหมักได้ง่าย	 ขนาดของบ่อเก็บน้ำหมักจะมีขนาดเล็กกว่าบ่อ

เลี้ยงไส้เดือนตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำหมักที่ได้	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบโรงเรือน / การเลี้ยงไส้เดือนดินแบบต่างๆ 

 

 6.4		 ที่อยู่ของไส้เดือน	(Bedding)	

	 	 	 ที่อยู่ของไส้เดือนจะต้องมีการเตรียมวัสดุรองพื้นเพื่อเป็นที่อาศัยของไส้เดือนดิน	 โดยใช้วัสดุ

อินทรีย์สด	 เป็นวัสดุรองพื้นหนาประมาณ	 6	 นิ้ว	 โดยเน้นส่วนที่เป็นผักสีเขียว	 วัชพืช	 ขยะสดโดยจะใช้ปุ๋ยคอก

โรยบนหน้า	 ให้หนาประมาณ	 2	 นิ้ว	 โรยปูนขาวให้ทั่วบริเวณ	 แล้วจึงให้ความชื้นเล็กน้อยประมาณ	 20%	 ของ	 

น้ำหนักขยะสดหรือให้เปียกชุ่มแต่ไม่ให้มีน้ำแช่ขังทิ้งไว้ประมาณ	2-3	วัน	จะพบว่าเกิดขบวนการหมัก	สังเกตได้

โดยมีความร้อนที่สูงขึ้นทิ้งไว้ประมาณ		4-6	สัปดาห์	ความร้อนที่เกิดขึ้นจะหายไปหรืออาจจะเร็วกว่านี้	ถ้ามีการ

หมักในกองที่มีความหนาน้อยกว่าที่กำหนดไว้	 การหมักที่สมบูรณ์จะทำให้วัสดุมีสีเข้มจนเป็นสีน้ำตาลมีลักษณะ

ร่วนซุยไม่มีกลิ่นเหม็น		
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	 	 	 คุณสมบัติของที่อยู่ของไส้เดือนที่ดี	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

   n	 เก็บความชื้นได้ดี	(retain	moisture)	

   n	 มีความพรุน	(porous)	และไม่อัดตัวแน่น	(not	pack	tightly)	

   n	 ไม่มีโปรตีนสูง	

   n	 ไม่มีดิน	(อาจมีเล็กน้อย)	

 

 ที่อยู่ของไส้เดือนชนิดต่างๆ	

วัสดุ	 ข้อดี	 ข้อเสีย	

กระดาษพิมพ์ฉีกเป็น

ชิ้น	

ต้นทุนต่ำ,	หาได้ง่าย,	ไม่มีกลิ่นเหม็น,	

ไม่มีฝุ่น	

ใช้เวลาเตรียม,	ชิ้นใหญ่ทำให้แห้งง่าย,	เกาะ

กันเป็นชิ้นทำให้ฝังกลบของเสียยาก	

กระดาษพิมพ์ย่อยด้วย	

เครื่องย่อยกระดาษ	

สะอาด,	ถูก,	ไม่มีกลิ่น,	เตรียมง่าย	 อาจหาได้ยาก,	การใช้ด้านอื่น	เช่น	

หมุนเวียนกลับไปใช้	อาจมีคุณค่าสูงกว่า	

ขุยมะพร้าว	 เก็บความชื้นดี,	สะอาด,	ไม่มีกลิ่น,	

เหมาะสำหรับผสมกับที่อยู่ชนิดอื่นๆ	

ต้องซื้อ	

ขี้กบ	(wood	chips)	 สะอาด,	ไม่มีกลิ่น,	คงสภาพ	aerobic	

ในที่เลี้ยงดีสามารถใช้ผสมกับที่อยู่ชนิด

อื่น	

แห้งง่าย,	หาได้ยาก	

ใบไม้เก่าๆ	 เป็นที่อยู่ของไส้เดือนโดยธรรมชาติ	

ราคาถูก	

มีแมลงและสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่ต้องการอาศัยอยู่	

ใบไม้อาจจับตัวเป็นก้อนทำให้ยากแก่การฝัง

อาหาร	

มูลสัตว์	 เป็นที่อยู่ของไส้เดือนโดยธรรมชาติ	มี

สารอาหารอุดมสมบูรณ์	ผลิตปุ๋ยหมักที่

มีคุณภาพ	

ใช้ไม่ได้ทันที,	มีกลิ่น,	อาจมีสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่

ต้องการอาศัยอยู่	อาจเกิดความร้อน	

สามารถเกิดการอัดตัวแน่น	
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ส่วนผสมของที่อยู่ไส้เดือน	(%	โดยปริมาตร)

ส่วนผสมหลัก มูลสัตว์
ส่วนผสม

พีทมอส อื่นๆ

มูลม้า

มูลโคนม

มูลโคเนื้อ

มูลกระต่าย

กระดาษลัง

ปุ๋ยหมัก

มูลแพะ

กากตะกอน

-

60

50

50

-

50

50

50

-

20

20

20

-

-

20

20

-

40

30

30

-

-

30

30

 

 6.5		 อาหารและการให้อาหาร	(Feed	and	Feeding) 

	 	 	 อาหารของไส้เดือน	 แบ่งกลุ่มตามต้นทุน,	 ความหา

ได้ง่าย	 และผลประโยชน์ต่อการเลี้ยง	 (Goddie	 and	 Douglas,	

1975)	ดังนี้	

   n	 มูลสัตว์	

   n	 กระดาษลัง	

   n	 กากถั่วต่างๆ	

   n	 เศษอาหาร	เศษผัก	ผลไม้และปุ๋ยหมัก	

   n	 อาหารที่ผลิตเป็นการค้า	

   n	 เศษไม้และเศษกระดาษ	

   n	 กากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย	

   n	 อาหารผสม	

69251_001-111_M6.indd   46 5/28/09   12:12:47 AM



47

การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

	 6.6		 ระบบการเลี้ยงไส้เดือน	

   n	ขนาดเล็ก	(Small	scale)	ใช้ที่เลี้ยงแบบต่างๆ	และทำด้วยวัสดุต่างๆ	เช่น	พลาสติก,	ไม้,	โฟม	

หรือเหล็ก	แบ่งเป็น	

	 	 	 1)		ไม่ต่อเนื่อง	(non	–	continuous)	

	 	 	 2)		ต่อเนื่องแนวตั้ง	(continuous	vertical	flow)	

	 	 	 3)	ต่อเนื่องแนวนอน	(continuous	horizontal	flow)	

 

 

 

 

 

 

 

   n	 ขนาดใหญ่	(Large	scale)	ในทางปฏิบัตินิยมใช้แบบกองเป็นแถวยาว	(windrow)	อาจมีหรือ

ไม่มีที่กั้น	พื้นเป็นพื้นคอนกรีต	หรือพื้นดินปูด้วยพลาสติก	

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.7		 แสงสว่าง 

	 	 	 ไส้เดือนไม่ต้องการแสงสว่าง	 แสงอุลตร้าไวโอเล็ท	 เป็นอันตรายต่อไส้เดือน	 เมื่อถูกแสงแดดที่มี

ความเข้มแสงสูงไส้เดือนจะเกิดอาการอัมพาต	 ปล่อยน้ำเมือกจากลำตัวออกมาเพื่อรักษาความชื้นแวดล้อมโดย

รอบ	 ซึ่งเป็นกลไกรักษาชีวิตให้อยู่รอดของไส้เดือน	 ดังนั้น	 จึงจำเป็นต้องใช้ภาชนะปิดป้องกันแสง	 และไม่

ต้องการถูกรบกวนจากการคุ้ยเขี่ย	 เพราะว่าหลังจากการคุ้ยเขี่ยไส้เดือนจะหยุดกินอาหารไประยะหนึ่ง	 ดังนั้น	

การขุ้ยเคี่ยโดยไม่จำเป็นจึงเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง	

	 6.8		 ศัตรูทางธรรมชาติของไส้เดือน 

	 	 	 ไส้เดือนดินเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ผู้ล่าที่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด	 ซึ่งไส้เดือนดินมัก

จะถูกกินโดยสัตว์ปีกหลายชนิด	 เช่น	 นกชนิดต่างๆ	 เป็ด	 ไก่	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังพบสัตว์เลื้อยคลานอย่าง	 งู	

จิ้งจก	 ตุ๊กแก	 กบ	 และสัตว์ฟันแทะอย่างหนู	 ก็ล่าไส้เดือนเป็นอาหารเช่นเดียวกัน	 ตัวอย่างของนกที่กินไส้เดือน

ดินเป็นอาหาร	 เช่น	นกสีดำ	นกสตาร์ลิ่ง	 นกกระสา	นกนางนวล	นกกินหนอน	นกโรบิ้น	 ซึ่งเป็นนกขนาดเล็กมี

ขนตรงหน้าอกสีแดง	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 เช่น	 เม่น	 ตัวตุ่น	 หมาจิ้งจอกและสุกร	 ก็กิน	 

ไส้เดือนดินเช่นกัน	และปลาอีกหลายชนิดที่กินไส้เดือน	เช่น	ปลาช่อน	ปลาชะโด	เป็นต้น	
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7.	วิธีการเก็บเกี่ยวไส้เดือน 

	 การแยกไส้เดือนออกจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน	 สามารถทำได้หลายวิธี	 เช่น	 การใช้แสงไฟไล่		 

ใช้ตะแกรงร่อนด้วยมือ	 ในกรณีที่มีมูลไส้เดือนปริมาณน้อย	 และใช้เครื่องร่อนขนาดใหญ่	 ทำงานด้วยมอเตอร์

ไฟฟ้า	ช่วยแยกไส้เดือนดินออกมาจากกองปุ๋ยหมักในกรณีที่มีปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปริมาณมาก	

 7.1		 Manual	methods	

   เก็บเกี่ยวด้วยมือ	

   n	นำปุ๋ยหมักและไส้เดือนมาวางบนแผ่นพลาสติก

ขนาด	6×6	นิ้ว	

   n	 แบ่งวัตถุดิบออกเป็นกองๆ	ดังรูปที่	2		

   n	 นำไฟแสงสว่างมาส่อง	ดังรูปที่	2	

   n	 ไส้เดือนจะหลบเข้าไปสู่ตรงกลางของกองปุ๋ย

เพื่อหนีแสงสว่าง	

   n	 นำปุ๋ยที่อยู่ด้านบนออก	ดังรูปที่	3	

   n	 หลังจากนำปุ๋ยออกแล้ว	 จะพบไส้เดือนกระจุก

อยู่ที่กลางกองปุ๋ย	ดังรูปที่	4	

   n	 แยกไส้เดือนไปใส่ภาชนะ	ดังรูปที่	5	

   n	 นำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์	ดังรูปที่	6	

   n	 นำไส้เดือนไปใส่กระบะที่มีวัสดุรองพื้นและ

อาหารใหม่	
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 7.2		 Self	–	harvesting	(Migration)	methods 

	 	 	 เก็บเกี่ยวโดยใช้วิธีการอพยพ	

   n	 นำปุ๋ยหมักและไส้เดือนมาใส่กล่อง	

   n	 ดันวัสดุทั้งหมดไปไว้ข้างเดียวกัน	ดังรูปที่	1		

   n	 ใส่วัสดุรองพื้นดังแสดงในรูปที่	2	 	

   n	 ใส่อาหารบนวัสดุรองพื้นดังแสดงในรูปที่	3	

   n	 ไส้ เดือนจะอพยพไปสู่แหล่งอาหารใหม่		 

ดังรูปที่	3	

   n	 นำพลาสติกสีดำไปวางไว้บนซีกที่มีอาหาร

ใหม่เท่านั้น	

   n	 เก็บเกี่ยวปุ๋ยหมักหลังจากนั้น	 2-3	 เดือน	

และทำสลับกันอย่างสม่ำเสมอ	

 7.3		 Mechanical	methods 

   เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องร่อนตะแกรง	

   n	 นำปุ๋ยหมักและไส้เดือนมาใส่เครื่องร่อน

ตะแกรงดังรูป	

   n	 เครื่องร่อนตะแกรง	จะทำการหมุนอย่างช้าๆ	

และทำการแยกปุ๋ย	และไส้เดือนออกจากกัน	

 

 

8.	การแก้ไขปัญหาการเลี้ยง 

ปัญหา	 สาเหตุ	 วิธีการแก้ปัญหา	

กลิ่นเหม็น	

ที่อยู่เปียกเกินไป	
เติมที่อยู่แห้งเพื่อดูดซับน้ำ	

เปิดฝาที่เลี้ยง	2-3	วัน	

อาหารมากเกินไป	
หยุดให้อาหารจนกว่าอาหารหมดจึงให้อาหารใหม่	เพิ่ม

ปริมาณไส้เดือนในที่เลี้ยง	หากให้อาหารในปริมาณเดิม	

pH	เป็นกรดมากเกินไป	
ถ้าที่เลี้ยงมีกลิ่นเปรี้ยว	ทำการตรวจ	pH	ถ้า	pH	ต่ำกว่า	6		

ให้เติมเปลือกไข่บด	หรือปูนขาว	หรือโดโลไมท์	

ให้อาหารโปรตีนสูง	เช่น	

เนื้อ	หรือไขมัน	

ลดให้น้อยลง	

ที่อยู่อัดตัวแน่น	
ทำที่เลี้ยงให้โปร่ง	โดยเติมกระดาษย่อยเป็นชิ้น	หรือขุย

มะพร้าว	
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ปัญหา	 สาเหตุ	 วิธีการแก้ปัญหา	

น้ำรั่วจากที่เลี้ยง	

ถาดรองรับน้ำสกัดชีวภาพ

เต็ม	

นำน้ำสกัดชีวภาพไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำ	หากที่เลี้ยงไม่มีถาดเก็บ

น้ำสกัดชีวภาพ	ให้วางที่เลี้ยงเอียงประมาณ	45°	เพื่อระบาย

น้ำ	และ/หรือเติมที่อยู่แห้งเพื่อซับน้ำ	

ก๊อกหรือจุกรั่ว	 ตรวจสอบแก้ไข	

ที่อยู่แห้ง	

ให้อาหารแห้งเกินไป	
ให้อาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมากและไส้เดือนชอบ	เช่น	

เปลือกแตงโมและแคนตาลูป	

การระเหยของน้ำเกิดขึ้นเร็ว	

ไม่วางที่เลี้ยงในที่ที่อากาศร้อน	

ไม่วางที่เลี้ยงกลางแจ้ง	ถูกแดดโดยตรง	

ในวันอากาศร้อนให้น้ำเย็นแก่ที่เลี้ยง	

รูระบายน้ำใหญ่	หรือถี่มาก

เกินไป	
ตรวจสอบแก้ไข	

มีแมลงวันหรือ

แมลงหวี่	
ให้อาหารบนที่อยู่	

ฝังกลบอาหารในที่เลี้ยง	

มีเห็ดในที่เลี้ยง	 มีอาหารในที่เลี้ยง	
กองปุ๋ยหมักโดยทั่วไป	อาจพบเห็ดได้	เห็ดไม่มีอันตรายกับ

ไส้เดือน	ถ้าไม่ต้องการให้ถอนออก	

มีหนอนสีขาวตัว

เล็กๆ	ในที่เลี้ยง	

หนอนพยาธิตัวกลม	

(nematode)	

ในที่เลี้ยงไส้เดือน	อาจพบหนอนสีขาวตัวเล็กๆ	จำนวนมาก	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้มูลสัตว์เป็นส่วนผสมของที่อยู่หรือ

เป็นอาหาร	ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกไส้เดือน	

หนอนชนิดนี้ไม่มีอันตรายกับไส้เดือน	การกำจัดทำได้โดย

เติมปูนขาวหรือใช้เปลือกแตงโม	หรือขนมปังจุ่มนมวางไว้

บนที่อยู่	แล้วหยิบออกไปเมื่อมีหนอนมาเกาะรุมกิน	

มีแมลงสีแดง	หรือ

แมลงสีขาวตัวเล็ก	
ไรแดง,	ไรขาว	

ไรแดงหรือไรขาวสามารถพบได้ในที่เลี้ยงไส้เดือนสภาพดี	

โดยทั่วไปไม่มีอันตรายต่อไส้เดือน	แมลงเล็กๆ	เหล่านี้	ช่วย

ย่อยสลายอินทรียวัตถุ	โดยเฉพาะเยื่อใยที่ย่อยสลายยาก	

การกำจัดทำได้เช่นเดียวกับหนอนสีขาวตัวเล็ก	

8.	การแก้ไขปัญหาการเลี้ยง	(ต่อ) 



51

การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

ปัญหา	 สาเหตุ	 วิธีการแก้ปัญหา	

มีมดในที่เลี้ยง	
ที่อยู่แห้งเกินไปเล็กน้อย	

เศษอาหารเหลือ	

มดอาจเป็นปัญหากับการเลี้ยงไส้เดือน	ถ้าที่อยู่แห้งเกินไป

เล็กน้อยมดอาจเข้าไปทำรัง	การทำให้ที่อยู่ชื้นขึ้นสามารถ

ช่วยได้	หรือป้องกันด้วยวิธีต่างๆ	เช่น	รักษาความสะอาดที่

เลี้ยงวางขาตั้งที่เลี้ยงไว้ในถ้วยที่เติมน้ำไว้	

ไส้เดือนตัวเล็ก	

เลี้ยงไส้เดือนหนาแน่นเกินไป	 แบ่งจำนวนไส้เดือนไปเลี้ยงในที่เลี้ยงอื่นครึ่งหนึ่ง	

ที่อยู่หมด,	เลี้ยงนานเกินไป	 เก็บเกี่ยวไส้เดือนและเปลี่ยนที่อยู่	

ไส้เดือนหายจากที่

เลี้ยง	

อาหารไม่พอ	 เพิ่มอาหาร	

ที่อยู่หมด	 เพิ่มที่อยู่,	เก็บเกี่ยวไส้เดือนและเปลี่ยนที่อยู่	

ที่เลี้ยงร้อน	
วางที่เลี้ยงไว้ในที่ร่มและเย็น	ให้น้ำเย็นในช่วงอากาศร้อนแต่

ระวังอย่าให้ที่อยู่แฉะ	

อาหารที่ให้ใช้เวลา

นานกว่าจะหมด	

ให้อาหารมากเกินไป	 ลดอาหาร	

จำนวนไส้เดือนน้อยเกินไป	 เพิ่มจำนวนไส้เดือน	

ไส้เดือนคลานขึ้น

ไปที่ขอบหรือบนที่

เลี้ยง	

หลายสาเหตุ	

ไส้เดือนคลานขึ้นไปที่ขอบหรือบนที่เลี้ยง	เนื่องจากที่อยู่

เป็นกรดสูง	ที่อยู่แฉะเกินไป	ที่อยู่ร้อน	การระบายอากาศไม่

พอ	หรือความชื้นในอากาศมาก	ซึ่งสามารถแก้ไขได้ตาม

สาเหตุ	

ไส้เดือนคลานหนี

จากที่เลี้ยง	

อาหารหมด	

ที่อยู่ร้อน		

ให้อาหารไม่สม่ำเสมอ	

ที่อยู่หมด	(เลี้ยงนานเกินไป)	

เปลี่ยนที่อยู่ที่ไม่เหมือนเดิม	

แก้ไขปัญหาตามสาเหตุ	
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การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า

ดร.นุกูลแสงพันธุ์

 
 

ชีววิทยาของไรน้ำนางฟ้า 

	 ไรน้ำนางฟ้าเป็นสัตว์น้ำจืดขนาดเล็กจัดอยู่ใน	order	Anostraca	class	Branchiopoda	subphylum	

Crustacea	 phylum	Arthropoda	 ทั่วโลก	พบจำนวน	 23	 สกุล	 (genera)	 มากกว่า	 270	 สปีชีส์	 (species)		 

ลำตัวมีความยาว	 1.3-3.0	 เซนติเมตร	 เป็นสัตว์ที่มีลักษณะโบราณที่สุดในกลุ่มครัสตาเชียน	 (Crustacean)	 พบ

อาศัยในแหล่งน้ำจืดชั่วคราว	 มีวงจรชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะ	 สามารถปรับตัวอยู่ในแหล่งน้ำตื้นและมีน้ำขังในช่วง

เวลาสั้นๆ	ก่อนที่น้ำในแหล่งน้ำแห้ง	ไรน้ำนางฟ้าจะผลิตไข่ที่มีเปลือกหนา	(Cysts)	สามารถพักตัวอยู่ในดินโคลน

ก้นบ่อ	ทั้งขณะที่มีน้ำขังและแห้ง	และฟักเป็นตัวเมื่อมีน้ำท่วมขังในฤดูกาลต่อไป	

 

ลักษณะทั่วไป 

	 ไรน้ำนางฟ้ามีตารวมอยู่บนก้านตาที่เคลื่อนไหวได้	1	คู่	มีตาขนาดเล็ก	(ocelus)	ตั้งอยู่ระหว่างหนวดคู่

แรก	1	ตา	มีหนวด	2	คู่	มีขาว่ายน้ำที่มีลักษณะเหมือนกัน	11	คู่	และร่างกายไม่มีเปลือกแข็ง	(carapace)	หุ้ม	

หนวดคู่แรกมีขนาดเล็กไม่มีระยางค์และข้อปล้อง	 ในเพศเมียหนวดคู่ที่	 2	 มีขนาดใหญ่	 และขยายออก	 ส่วน

หนวดคู่ที่	 2	 ของเพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าของเพศเมียมากใช้สำหรับเกาะเพศเมียระหว่างการผสมพันธุ์	 ในเพศผู้

บางชนิดมีระยางค์บริเวณหนวด	(antennal	appendage)	หรือระยางค์ส่วนหน้า	(frontal	appendage)	เกิด

ขึ้นที่บริเวณโคนของหนวดคู่ที่	2	แต่ละข้าง	หรือระหว่างหนวดทั้ง	2	ข้างตามลำดับ	ส่วนของปากประกอบด้วย

ริมฝีปากบน	(labrum)	ที่ห้อยลงมา	และมีขากรรไกรบน	(mandible)	และขากรรไกรล่าง	 (maxilla)	อย่างละ	

1	 คู่	 ถัดเข้าไปเป็นช่องปาก	 (buccal	 cavity)	 คอหอย	 กระเพาะอาหารเป็นรูปทรงกลม	 และต่อมผลิตน้ำย่อย	

(digestive	 glands)	 ตามลำดับ	 ซึ่งอวัยวะที่กล่าวมานี้อยู่บริเวณส่วนหัวลำไส้มีลักษณะเป็นแนวตรงยาวจาก

ส่วนท้ายของหัวไปจนสุดด้านท้ายของลำตัว	

	 ส่วนของลำตัวประกอบด้วยปล้อง	 จำนวน	 20	 ปล้อง	 แบ่งออกเป็นปล้องที่ส่วนอก	 (thoracic)		 

11	ปล้อง	 ปล้องส่วนที่ตั้งของอวัยวะเพศ	 (genital	 segment)	 2	 ปล้อง	 หรือบางครั้งอาจหลอมรวมเป็นปล้อง

เดียวกัน	 และปล้องที่ส่วนท้อง	 (abdominal	 sement)	 7	 ปล้อง	 นอกจากนี้ที่ปลายสุดของส่วนท้องจะมีหาง	

(cercops)	ซึ่งมี	2	แฉก	แต่ละปล้องของส่วนอกมีขาว่ายน้ำ	(limb)	ที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบนเหมือนๆ	กันปล้อง

ละ	1	คู่	ตามขอบด้านในของขาว่ายน้ำมีขนเส้นเล็กยาว	(bristles)	ขึ้นโดยรอบ	สำหรับใช้ว่ายน้ำรวบรวมอาหาร	

และทำหน้าที่เป็นเหงือก	ถัดจากส่วนอกเป็นที่ตั้งของอวัยวะสืบพันธุ์	ในเพศเมียจะมีถุงไข่	(brood	sac)	ยื่นออก

มาส่วนปลายชี้ไปทางด้านซ้ายลำตัว	1	ถุง	 ในเพศผู้มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้	 (penis)	1	คู่	ส่วนท้องไม่มีขาว่ายน้ำ	

ส่วนของหางจะมีลักษณะยาวเรียว	 ด้านข้างทั้งสองด้านมีหนาม	 (spines)	 หรือขนยาว	 (filaments)		 

ขึ้นเรียงเป็นแถว	ลักษณะทั่วไปของไรน้ำนางฟ้า	แสดงในภาพที่	1	
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ภาพที่ 1 ลักษณะภายนอกของไรน้ำนางฟ้า 

(ที่มา : ปริญดา และละออศรี, 2544) 

การเคลื่อนที่	

	 ไรน้ำนางฟ้าเคลื่อนที่โดยการโบกพัดว่ายน้ำอย่างเป็นจังหวะที่ค่อนข้างซับซ้อนคล้ายการเคลื่อนตัวของ

คลื่นในทิศทางจากด้านหน้าไปด้านหลัง	 การเคลื่อนที่บางครั้งเป็นการลอยตัวไปช้าๆ	 หรือพุ่งตัวอย่างรวดเร็ว	

หรือจมตัวลงพักกับพื้น	 การเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดจากการโบกพัดของขาว่ายน้ำเพียงอย่างเดียว	 แต่ใช้การ

เคลื่อนไหวเหมือนใบพัดของเอ็กโซโปไดท์	 (exopodites)	 ช่วยในการเคลื่อนที่	 ด้วยความเร็วของการเคลื่อนที่

กำหนดโดยการทำมุมของเอ็กโซโปไดท์	ตามปกติไรน้ำนางฟ้าจะว่ายน้ำโดยการหงายเอาส่วนท้องขึ้นข้างบน	
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อาหารและการกินอาหาร 
	 โดยทั่วไปไรน้ำนางฟ้ากินอาหารแบบกรอง	 มีเพียงบางชนิด	 เช่น	 ไรน้ำนางฟ้า	Branchinecta gigas 

Lynch	 ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารโดยเฉพาะพวกครัสตาเชียน	 (Crustaceans)	 ชนิดอื่น	 อาหารของไรน้ำนางฟ้า

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแบคทีเรีย	โปรโตชัว	สาหร่าย	โรติเฟอร์	และเศษซากอินทรียวัตถุ	ขณะที่ไรน้ำนางฟ้าว่าย

น้ำในลักษณะหงายท้อง	 การเคลื่อนไหวของขาว่ายน้ำจะก่อให้เกิดกระแสน้ำ	 ทำให้เกิดการรวมตัวกันอย่างหนา

แน่นของอาหารในบริเวณร่องระหว่างขาว่ายน้ำ	 จากนั้นอาหารจะถูกพัดเข้าไปติดกับสารเหนียวที่ขับออกมา

บริเวณปากและถูกกลืนกินเป็นอาหาร	

 

พัฒนาการและช่วงชีวิต 

	 ตัวอ่อนของไรน้ำนางฟ้าเมื่อฟักออกจากไข่จะอยู่ในระยะไรน้ำวัยอ่อน	 (nauplius)	 หรือระยะไรน้ำ	 

วัยอ่อนที่พัฒนาขึ้น	 (metanauplius)	 ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของไรน้ำนางฟ้า	 ตัวอ่อนระยะแรกมีระยางค์	 3	 คู่	 คือ	

หนวดคู่แรก		หนวดคู่ที่สอง	และขากรรไกรบน	ต่อจากนั้นจะค่อยๆ	เปลี่ยนรูปร่างจากอินสตาร์	(instar)	1	เป็น

อินสตาร์ที่สูงขึ้นโดยการลอกคราบ	 ทำให้ไรน้ำนางฟ้ามีขนาดใหญ่ขึ้น	 และมีจำนวนปล้องและระยางค์มากขึ้น	

รวมทั้งมีความซับซ้อนของระยางค์มากขึ้น	 จำนวนและอัตราการลอกคราบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	 ในไรน้ำนางฟ้า	

Linderiella occidentalis	 (Dodds)	 มี	 17	 อินสตาร์ตลอดช่วงชีวิต	 ช่วงอินสตาร์ที่	 3	 มีความยาวเฉลี่ย		 

1.1	มิลลิเมตร	ปล้องบนลำตัวมี	 5-6	ปล้อง	 เมื่อเข้าสู่อินสตาร์ที่	 6	มีความยาวเฉลี่ย	 2.1	มิลลิเมตร	มีระยางค์

ครบทุกส่วน	 ถึงแม้บางส่วนจะพัฒนาไม่สมบูรณ์	 และเมื่อถึงอินสตาร์	 16	 การพัฒนาจะครบสมบูรณ์มีความ

สมบูรณ์เพศและสามารถสืบพันธุ์ได้	ส่วนไรน้ำนางฟ้า	Streptocephalus seali	Ryder	มี	18	อินสตาร์	ก่อนถึง

ระยะโตเต็มวัย	

	 โดยปกติไรน้ำนางฟ้าเกิดและอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำขนาดเล็ก	 ซึ่งมีน้ำขังอยู่ปีละครั้ง	 ครั้งละไม่กี่สัปดาห์	

ดังนั้น	วงจรชีวิตของไรน้ำนางฟ้าจึงมีเพียงปีละครั้ง	หรือบางปีอาจมี	1	วงจรชีวิตต่อการท่วมขังของน้ำ	1	ครั้ง	

	 ช่วงชีวิตของไรน้ำนางฟ้ามีความแตกต่างกันออกไป	 เช่น	 Branchinella thailandensis 

(Sanoamuang,	 Saengphan	&	Murugan)	มีอายุ	 3-5	สัปดาห์	 ส่วน	Eubranchipus oregonus	Creaser	

หรือ	Streptocephalus sirindhornae	 (Sanoamuang	et	al.)	อาจมีอายุยาวนานถึง	25	และ	32	สัปดาห์	

ตามลำดับ	

 

การสืบพันธุ ์

	 ระบบการสืบพันธุ์ของไรน้ำนางฟ้าตั้งอยู่บริเวณปล้องที่	 1	และปล้องที่	 2	ของส่วนที่ตั้งของอวัยวะเพศ	

(genital	segments)	หรืออาจขยายออกไปจนถึงปล้องแรกของส่วนท้อง	ในเพศผู้ประกอบด้วย	อัณฑะ	(testis	

หรือ	testicle)	ท่อนำน้ำเชื้อ	(vas	deferens)	และอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้	(penis)	อย่างละ	1	คู่	อัณฑะมีลักษณะ

เป็นท่อคู่ขนานกับลำไส้	 (intestine)	ท่อนำน้ำเชื้อต่อกับอัณฑะที่บริเวณผิวด้านบนใกล้กับส่วนหน้าสุด	มีรูปร่าง

เป็นห่วง	 (loop)	 อยู่ด้านบน	 และเปิดออกที่อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้	 ซึ่งยื่นออกมาจากส่วนของที่ตั้งอวัยวะเพศ	

อวัยวะเพศสืบพันธุ์เพศผู้ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	ส่วนฐานซึ่งคงที่	 (non-eversible	basal)	 และส่วนปลายที่

ดึงกลับได้	(eversible	distal	portion)	ซึ่งจะยื่นออกมาเฉพาะช่วงที่มีการผสมพันธุ์	
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	 เพศเมียมีรังไข่	 (ovary)	 และท่อนำไข่	 (lateral	 oviductal	 pouches)	 อย่างละ	 1	 คู่	 มีถุงหน้าท้อง	

(brood	pouch)	 1	ถุง	 ซึ่งภายในมีถุงไข่	 (brood	 sac)	 1	ถุง	 และมีต่อมผลิตสารเคลือบผิวไข่	 (shell	 gland)		 

ซึ่งจะมองเห็นชัดเจน	 ในช่วงที่มีการสืบพันธุ์	 รังไข่มีลักษณะท่อยาวอยู่ทั้งสองข้างของลำไส้	 เริ่มจากบริเวณส่วน

ท้องปล้องที่	4	และ	5	จนถึงส่วนที่ตั้งของอวัยวะเพศ	ท่อนำไข่เริ่มจากด้านข้างของรังไข่และมีลักษณะคล้ายถุงที่

ยืดหยุ่น	ถุงหน้าท้องมีลักษณะเป็นท่อกลวง	รูปร่างกลมยาว	หรือกลมรีปลายเรียวลงคล้ายก้นกรวย	มีช่องเปิดที่

ปลายสุด	ต่อมผลิตสารเคลือบผิวไข่อยู่รอบๆ	ส่วนหน้าของถุงไข่	ซึ่งอยู่ภายในถุงหน้าท้อง	ไข่ที่สร้างจากรังไข่จะ

เคลื่อนที่ผ่านท่อนำไข่และเข้าสู่ถุงไข่ตามลำดับ	

	 ก่อนการผสมพันธุ์เพศผู้และเพศเมียอาจว่ายน้ำเป็นวงกลมด้วยกันเป็นระยะเวลาสั้นๆ	 เพศผู้ใช้หนวดคู่

ที่สองจับเพศเมียจากด้านหลังบริเวณส่วนหน้าของปล้องที่ตั้งของอวัยวะสืบพันธุ์	 จากนั้นงอส่วนท้ายของลำตัว

จนอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้เข้าสู่ถุงไข่เพศเมียครั้งละ	 1	 ข้าง	 การปฏิสนธิเริ่มขึ้นเมื่อไข่ผ่านเข้าสู่ถุงไข่	 จากนั้นไข่จะ

พัฒนาและถูกเคลือบผิวตามลำดับ	 ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจะอยู่ภายในถุงไข่นาน	 1	 วัน	 หรือมากกว่านั้นก่อนที่จะ

ปล่อยออกมา	

	 จำนวนไข่ที่ผลิตจากเพศเมียแต่ละตัวมีจำนวนที่แตกต่างกันมาก	 ไข่ที่ปล่อยออกมามีระยะห่างกัน

ประมาณ	1-6	วัน	เพศเมียแต่ละตัวจะปล่อยไข่ออกมา	1-10	กว่าครั้งๆ	ละ	ประมาณ	10-1,000	กว่าฟอง	

 

ไข ่
	 ไรน้ำนางฟ้ามีไข่ชนิดเปลือกหนา	(cysts	หรือ	resting	eggs)	สามารถทนต่อสภาพความร้อน	ความเย็น	

และความแห้งแล้งที่ยาวนานกว่าปกติ	 ในช่วงฤดูร้อนจะแห้งอยู่ในโคลนที่พื้นบ่อ	 และในช่วงฤดูหนาวในเขต

อบอุ่นไข่จะถูกแช่แข็งอยู่ระยะหนึ่ง	 ไข่จะฟักเป็นตัวเมื่อถูกทำให้เปียกน้ำ	 อย่างไรก็ตาม	 ไข่ส่วนใหญ่ต้องการ

ระยะฟักตัว	 โดยจะไม่ฟักทันทีหลังจากการวางไข่	 ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและ

ผสมพันธุ์วางไข่	 มีเพียงไข่ของไรน้ำนางฟ้าบางชนิดที่สามารถฟักเป็นตัวได้	 ถึงแม้จะไม่ผ่านการตากแห้งหรือแช่

แข็ง	 ทำให้เชื่อได้ว่าไข่ไรน้ำนางฟ้าเป็นไข่ทั้งแบบไดอะพอส	 (diapauses)	 และควิเอสเซนซ์	 (quiescence)	

กล่าวคือ	 มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่คอยควบคุมการฟักไข่ของไรน้ำนางฟ้า	 การกระตุ้นให้ไรน้ำ

นางฟ้าวางไข่จะต้องค้นหากลไกและทำสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการฟักไข่ของไรน้ำนางฟ้า	 ในไรน้ำ

นางฟ้า	Streptocephalus dichotomus	Baird	ซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตร้อนจะฟักเฉพาะภายหลังผ่านการตาก

แห้งเท่านั้น	 ซึ่งแสดงว่าเป็นไข่แบบ	 diapauses	 อย่างแท้จริง	 โดยปกติการฟักไข่จะเริ่มขึ้นภายหลังการวางไข่		 

3-7	วัน	 เช่น	 ไรน้ำนางฟ้า S. dichotomus	10-20	วัน	 เป็นระยะที่เหมาะสมที่สุด Streptocephalus sealii 

การฟักไข่เกิดขึ้นสูงสุดภายหลังการวางไข่	 4	 เดือน	 ในสภาพเปียกน้ำและลดลงหลังจากนั้น	 วงจรชีวิตของไรน้ำ

นางฟ้าแสดงไว้ในภาพที่	2	
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ภาพที่ 2 วงจรชีวิตของไรน้ำนางฟ้า 

 

นิเวศวิทยา	

	 การปรากฏขึ้นหรือหายไปอย่างรวดเร็วจากแหล่งน้ำในธรรมชาติของไรน้ำนางฟ้า	ส่วนใหญ่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปในทางที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของไรน้ำนางฟ้า	 ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิด

ของไรน้ำนางฟ้า	 เช่น	 อุณหภูมิที่เหมาะสมของไรน้ำนางฟ้า	 Branchinecta paludosa	 (O.F.	 Muller),	

Eubranchipus bundyi	 Forber	 และ	 E. serratus	 Forbes	 อยู่ระหว่าง	 5-10	 OC,	 ในไรน้ำนางฟ้า	

Branchinecta	 Packard	 0-13.6	 OC,	Branchinecta packardi	 Pearse	 5-20	 OC,	Thamnocephalus 

platyurus	Packard	20-25	OC,	Streptocephalus mackini	Dexter	20-30	OC,	Branchinecta lindahli 

Packard	5-20		OC	และ	Streptocephalus dorothae	Mackin	15-30	OC	

	 ไรน้ำนางฟ้าส่วนใหญ่มีแหล่งที่อยู่เฉพาะ	มีเพียงบางชนิด	 เช่น	ไรน้ำนางฟ้า	Eubranchipus vernalis 

(verrill)	 ที่มีพื้นที่การแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง	 เช่น	 คูข้างถนน	 บ่อน้ำชั่วคราวบริเวณทุ่งหญ้าและแอ่งน้ำ

บริเวณสวนป่า	 เป็นต้น	 ชนิดที่พบบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยแคบๆ	 เช่น	 ไรน้ำนางฟ้า	 Eubranchipus bundyi,	

E.oregonus	 และ	 Branchinecta coloradoensis	 พบเฉพาะในบ่อหรือแอ่งที่มีน้ำใส	 ขณะที่ไรน้ำนางฟ้า	

Branchinecta gigas	และ	Thamnocephalus platyurus	มักพบในแหล่งน้ำขุ่น	 (muddy)	และน้ำมีสภาพ

เป็นด่าง	(alkaline)	

	 ไรน้ำนางฟ้ามักไม่พบในทะเลสาบ	หรือแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่เกิน	5	ไร่	เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ไม่มีอวัยวะ

ป้องกันตัว	 จึงไม่ค่อยพบในแหล่งน้ำที่มีแมลงหรือปลาที่กินสัตว์เป็นอาหาร	 แต่จะพบหนาแน่นในบ่อชั่วคราว	

หรือแอ่งน้ำตามทุ่งหญ้า	ซึ่งไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดอื่นอาศัยอยู่	
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	 โดยทั่วไปไรน้ำนางฟ้าสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำได้ดี	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลง	 

ค่าความเค็ม	 หรือค่าความเป็นด่าง	 ซึ่งผันแปรอยู่ระหว่าง	 0.05	 และ	 1%	ภายในหลายสัปดาห์ได้	 นอกจากนี้	 

ยังทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่าง	 (pH)	 ได้ในช่วงกว้าง	 เช่น	 ไรน้ำนางฟ้า	 E. serratus	 จาก	

6.6	ถึง	9.5,	E. vernalis	จาก	5.2	ถึง	7.4	และ	S. seali	จาก	5.2	ถึง	10	แต่อย่างไรก็ตามไรน้ำนางฟ้าชอบน้ำ

ที่มีสภาพเป็นด่าง	ค่า	pH	ที่	6.8	จึงเป็นค่าที่ค่อนข้างต่ำ	สำหรับไรน้ำนางฟ้าเกือบทุกชนิด	

 การสำรวจไรน้ำนางฟ้าในภาคสนามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี	มักมีข้อสงสัยเกิดขึ้นเสมอ	เมื่อพบว่า

ไรน้ำนางฟ้าบางชนิดที่เคยพบจำนวนมากติดต่อกันหลายปี	 ต่อมาได้หายไปจากแหล่งน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ		 

ในขณะที่บ่ออื่นๆ	 อาจพบหรือไม่พบในบางปีเช่นเดียวกัน	 โดยไม่มีความต่อเนื่องการแพร่กระจายของไรน้ำนางฟ้า

อาจเกิดจากการที่ไข่	ถูกลมพัดพาไป	หรือถูกเคลื่อนย้ายโดยนกหรือแมลง	

 

ประโยชน์ของไรน้ำนางฟ้า 

	 1.	 ใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำทดแทนอาร์ทีเมียในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	 ซึ่งในปัจจุบันมีการนำ

ไข่อาร์ทีเมียจากต่างประเทศ	 คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าปีละ	 500	 ล้านบาท	 ตัวอย่างของการศึกษาการใช้ไรน้ำ

นางฟ้าเป็นอาหารของสัตว์น้ำมี	ดังนี้	

	 	 1.1	 Velu	&	Munuswamy	(2546)	รายงานการเลี้ยงลูกปลาเทวดาอายุ	5	วัน	ด้วยไข่ไรน้ำฟอก

เปลือกของไรน้ำนางฟ้า	 S. dichotomus	 เปรียบเทียบกับ	 ไมโครเวอร์ม	 (Panagrellus redivivus)	 ที่ระดับ

ความหนาแน่น	50	ตัวต่อลิตร	พบว่าปลาเทวดาที่กินไข่ฟอกเปลือกมีน้ำหนักเพิ่ม	15.22	มิลลิกรัม	และมีความ

ยาว	 0.88	 เซนติเมตร	 มีอัตราการรอดตาย	 90%	 ส่วนปลาที่เลี้ยงด้วยไมโครเวอร์มมีน้ำหนัก	 5.83	 มิลลิกรัม		 

มีความยาว	0.64	เซนติดเมตร	และอัตราการรอดตาย	72%	

	 	 1.2	 Velu	 (2544)	 ศึกษาการเลี้ยงปลาทองด้วยไรน้ำนางฟ้า	 Streptocephalus dichotomus 

เปรียบเทียบกับอาร์ทีเมีย	 (ไรน้ำเค็ม)	 อาหารสำเร็จรูป	 และกากถั่วลิสง	 (groundnut	 oil	 cake)	 เลี้ยงนาน		 

20	วัน	โดยใช้ไรน้ำนางฟ้า	และอาร์ทีเมีย	ให้ปลาทองกินวันละ	10%	ของน้ำหนักตัว	โดยให้กินวันละ	1	และ	3	

ครั้งตามลำดับ	ส่วนอาหารสำเร็จรูป	และกากถั่วลิสง	ให้ปลาทองกินวันละ	3%	ของน้ำหนักตัว	2	ครั้งต่อวันพบ

ว่าปลาทองที่กินไรน้ำนางฟ้าและอาร์ทีเมียมีน้ำหนักเพิ่ม	0.5	และ	0.482	กรัมตามลำดับ	โดยที่ไรน้ำนางฟ้าและ

อาร์ทีเมียมีความยาว	และน้ำหนักไม่แตกต่างกัน	แต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปและ

กากถั่วเหลือง	

	 	 1.3	 Velu	(2544)	ศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้ไรน้ำนางฟ้า	(S. diclotomus)	อาร์ทีเมียแรก

ฟัก	 และอาหารสำเร็จรูป	 เป็นอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระยะ	 Post	 Larva	 l	 โดยปรับให้ลูกกุ้งอยู่ในน้ำจืดก่อน

การทดลองให้ไรน้ำนางฟ้าและอาร์ทีเมียเป็นอาหารกินวันละ	20	ตัวต่อกุ้ง	 1	ตัว	นาน	20	 วัน	พบว่ากุ้งที่เลี้ยง

ด้วยไรน้ำนางฟ้า	 อาร์ทีเมีย	 และอาหารสำเร็จรูปมีอัตราการรอด	 	 75%,	 76%	 และ	 53%	 ตามลำดับ	 

กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารมีชีวิตมีน้ำหนักมากกว่าที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป	 ส่วนน้ำหนักกุ้งที่กินไรน้ำนางฟ้าและ

อาร์ทีเมียไม่แตกต่างกัน	

	 	 1.4	 Pasath	et	al.	(2537)	ศึกษาการเลี้ยงปลาหมอเทศ	(Oreochromis mossambicus)	ด้วย

ไรน้ำนางฟ้า	(S. dichotomus)	ขนาด	0.9	เซนติเมตร	ที่รวบรวมจากธรรมชาติเปรียบเทียบกับกากถั่วลิสงเลี้ยง

ลูกปลา	 ขนาด	 1.75	 กรัม	 นาน	 10	 วัน	 ปรากฏว่าปลาหมอเทศที่เลี้ยงไรน้ำนางฟ้ามีความยาวเพิ่มขึ้นจาก	 4.1	



58

การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

เป็น	5.2	เซนติเมตร	และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก	1.5	เป็น	1.9	กรัม	ขณะที่ปลาที่เลี้ยงด้วยกากถั่วลิสง	มีน้ำหนัก

ลดลง	2.0	เหลือ	1.9	กรัม	

	 	 1.5	 Meade	 &	 Bulkowski-Cummings	 (2530)	 ศึกษาการอนุบาลลูกปลาลูกผสม	 (Tiger	

muskellunge)	โดยเปรียบเทียบอาหาร	3	ชนิด	ไรน้ำนางฟ้า	(Streptocephalus sealii)	อาร์ทีเมีย	(Artemia 

salina)	และอาหารสำเร็จรูปชนิดแผ่น	 (Pelleted	 feed)	ขนาดของปลาเมื่อเริ่มต้นศึกษามีน้ำหนัก	20.3	กรัม

และความยาว	 9.8	 เซนติเมตร	 ใช้ไรน้ำนางฟ้าจากการเพาะเลี้ยง	 มีขนาด	 75-150	 ตัวต่อกรัม		 

(น้ำหนักสด)	ให้กิน	1	ครั้งต่อวัน	อาร์ทีเมียได้จากการเลี้ยง	มีขนาด	190-250	ตัวต่อกรัม	ให้กิน	10%	ของน้ำหนักตัว 

3	ครั้งต่อวัน	และอาหารสำเร็จรูปให้กิน	3%	ของน้ำหนักตัวต่อวัน	ทุกๆ	15	นาที	วันละ	8	ชั่วโมง	นาน	14	วัน

ปรากฏว่าปลากินอาหารที่มีชีวิตหมดภายใน	 15	 นาที	 ส่วนอาหารสำเร็จรูปมีอาหารเหลือ	 34%	 ปลาที่กิน

อาหารสำเร็จรูปมีน้ำหนักเพิ่มมากกว่าปลาที่กินอาหารที่มีชีวิต	 3-4	 เท่า	 ปลาที่เลี้ยงด้วยอาร์ทีเมียมีน้ำหนักเพิ่ม	

0.8	กรัม	และที่เลี้ยงด้วยไรน้ำนางฟ้าน้ำหนักเพิ่ม	1.2	กรัม	

	 2.	 สามารถนำไรน้ำนางฟ้ามาเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามในอ่างเลี้ยงได้	

	 3.	 ใช้เป็นสัตว์ทดลองในการศึกษาด้านพิษวิทยา	(Toxicology)	ได้	

	 4.	 ใช้บำบัดน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร	

	 5.	 ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษา	 เช่น	การศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของไรน้ำนางฟ้า	

เป็นต้น	

	 6.	 ใช้เป็นอาหารของคน	

 

การศึกษาไรน้ำนางฟ้าในประเทศไทย 

	 ไรน้ำนางฟ้าพบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำในธรรมชาติของประเทศไทยมานานแล้ว	 ชาวอีสานมีความ	 

คุ้นเคยกับไรน้ำนางฟ้าเป็นอย่างดี	 โดยนำมาประกอบอาหารประเภทหมก	 และอ่อม	 เช่นเดียวกับลูกอ๊อดกบ	

โดยเรียกว่า	“แมงอ่อนช้อย”	หรือ	แมงหางแดง”	หรือ	“แมงงาว”	หรือ	“แมงน้ำฝน”	ในปี	2530	นักวิชาการ	 

กรมประมงได้ออกสำรวจไรน้ำนางฟ้าและศึกษาชีววิทยาของไรน้ำนางฟ้าโดยเรียกไรน้ำนางฟ้าที่พบว่าอาร์ทีเมีย

น้ำจืด	แต่ยังไม่มีการจำแนกชนิดหรือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน	และยังไม่มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์

อย่างเป็นทางการ	ต่อมาในปี	2541	ศาสตราจารย์	ดร.	ละออศรี	เสนาะเมือง	ได้ค้นพบไรน้ำนางฟ้าชนิดใหม่ของโลก 

และเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น	จึงได้ตั้งชื่อไรน้ำนางฟ้าชนิดใหม่นี้ว่า	 “ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร 

(Streptocepharus sirindhornae	SanoaMuang,	Murugan,	Weekera	&	Dumont,	2000)”	ต่อมาในปี	2543 

คณะวิจัยจากศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ร่วมกับคณะวิจัยจาก

คณะวิชาประมง	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	 โดยมีศาสตราจารย์	 ดร.	 ละออศรี	 เสนาะเมือง		 

เป็นหัวหน้าคณะวิจัยได้สำรวจไรน้ำนางฟ้าทั่วประเทศ	พบไรน้ำนางฟ้าในประเทศไทย	3	ชนิด	ทั้งสามชนิดเป็น

สัตว์ชนิดใหม่ของโลกและเป็นสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในเมืองไทยเท่านั้น	ดังนี้	
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	 1.	 ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร	(Streptocephalus sirindhornae	SanoaMuang,Murugan,	Weekwrs	&	

Dumont,	2000)	(ภาพที่	3)	

	 มีลักษณะลำตัวใส	หางแดง	ตัวยาว	1.3-3.0	เซนติเมตร	ตัวผู้มีหนวดยาวตัวเมียมีถุงไข่	1	ถุงอยู่บริเวณ

กลางลำตัวด้านท้อง	ไข่กลมมีลวดลายคล้ายลูกตะกร้อ	(ภาพที่	6	ข.)	เป็นชนิดที่พบแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย 

สำรวจพบในแหล่งน้ำจาก	38	จังหวัด	ได้แก่	ขอนแก่น	อุดรธานี	หนองบัวลำภู	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์	

ยโสธร	 อำนาจเจริญ	 อุบลราชธานี	 สุรินทร์	 บุรีรัมย์	 ศรีสะเกษ	 ชัยภูมิ	 นครราชสีมา	 มุกดาหาร	 นครพนม	

สกลนคร	 หนองคาย	 เลย	 เพชรบูรณ์	 พิษณุโลก	 พิจิตร	 สุโขทัย	 ตาก	 ลำปาง	 อุตรดิตถ์	 แพร่	 เชียงราย	 น่าน	

สุพรรณบุรี	กาญจนบุรี	ราชบุรี	ลพบุรี	สระบุรี	เพชรบุรี	ชัยนาท	อุทัยธานี	และประจวบคีรีขันธ์	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร 

(ที่มา : ปริญดา และละออศรี, 2546) 

 

	 2.	 ไรน้ำนางฟ้าไทย	(Branchinella thaiandensis	Sanoamuang	Saengphan	&	Murugan,2002)	

(ภาพที่	4)	

 

	 มีลักษณะลำตัวสีส้มแดงตลอดทั้งลำตัว	 ยาว	 1.7-3.9	 เซนติเมตร	 ตัวเมียมีสีเข้มกว่าตัวผู้มีถุงไข่		 

1	ถุง	ไข่กลมคล้ายกับไข่ของไรน้ำนางฟ้าสิรินธร	แต่มีขนาดใหญ่กว่าประมาณสองเท่า	(ภาพที่	6	ก.)	สำรวจพบ

ในเขต	 11	 จังหวัด	 ได้แก่	 ขอนแก่น	 มหาสารคาม	 ร้อยเอ็ด	 นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 ลพบุรี	 ชัยนาท	 กาญจนบุรี	

ราชบุรี	สุพรรณบุรี	และอุทัยธานี	
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ภาพที่ 4 ไรน้ำนางฟ้าไทย 

 

	 3.	 ไรน้ำนางฟ้าสยาม	(Streptocephalus siamensis	Sanoamuang	&	Saeagphan)	(ภาพที่	5)		

	 มีลักษณะลำตัวใส	 สีตัวบางครั้งเป็นสีฟ้าอ่อน	หางสีแดง	 ลำตัวยาว	 1.1-2.0	 เซนติเมตร	 ตัวเมียมีไข่รูป

สามเหลี่ยมคล้ายปิรามิด	 (tetrahedral	 eggs)	 (ภาพที่	 6	 ค.)	 เป็นชนิดที่หายากมาก	 ปัจจุบันพบที่จังหวัด	

สุพรรณบุรี	และกาญจนบุรี	เท่านั้น	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ไรน้ำนางฟ้าสยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ไข่ของไรน้ำนางฟ้า ก. ไรน้ำนางฟ้าไทย ข. ไรน้ำนางฟ้าสิริธร และ ค. ไรน้ำนางฟ้าสยาม 

(ที่มา : ละออศรี และคณะ, 2543) 
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การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า 

	 การเริ่มต้นเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า	 อาจเริ่มจากการนำตัวไรน้ำนางฟ้าขนาดเล็ก	 หรือตัวเต็มวัยมาเลี้ยงจน

กระทั่งมีการวางไข่	 จากนั้นจึงเก็บรวบรวมไข่เพื่อใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงในครั้งต่อๆไป	หรือจะเริ่มจากการนำ

ไข่ไรน้ำนางฟ้ามาฟัก	 เพื่อให้ได้ไรน้ำวัยอ่อน	 (Nauplii)	 และนำไปเลี้ยงจนได้ผลผลิตทั้งที่เป็นไข่และตัวไรน้ำ

นางฟ้า	ซึ่งรายละเอียดการเพาะเลี้ยงในแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้	

 

1.	การฟักไข่ไรน้ำนางฟ้า	

	 ไข่ไรน้ำนางฟ้าไทย	 (ภาพที่	 7)	 มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างไปจากไข่ของสัตว์ชนิดอื่นที่พบเห็นโดย

ทั่วไป	 กล่าวคือ	 ไข่ที่มีการพัฒนาการไปถึงระยะหนึ่งที่เรียกว่า	 แกสตรูลา	 (gastrula	 stage)	 แล้วหยุดการ

พัฒนาการลงชั่วคราว	 ไข่จึงประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์	 มีเปลือกหนาหุ้ม	 สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ที่ไม่ปกติได้ดีเช่น	 ความแห้งแล้ง	 อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำกว่าปกติ	 และคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต

ของไรน้ำนางฟ้า	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังพบไข่ไรน้ำนางฟ้าฟักเป็นตัวไม่พร้อมกัน	 ถึงแม้ว่าจะเป็นไข่ที่ได้มาจาก

ครอกเดียวกันก็ตาม	 ดังนั้น	 การจะฟักไข่ไรน้ำนางฟ้าจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติเหล่านี้ด้วย	 ซึ่งจะช่วย

ให้การฟักไข่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ไข่ไรน้ำนางฟ้าที่มีคุณภาพดีเหมาะสมที่จะนำไปฟักควรมีลักษณะ	ดังนี้	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ไข่ไรน้ำนางฟ้าไทย 

 

	 1.	 เป็นไข่ที่มีตัวอ่อนภายในไข่พัฒนาถึงขั้นพร้อมจะฟักออกมาเป็นไรน้ำวัยอ่อน	

	 2.	 เป็นไข่ที่จัดเก็บไว้ในที่ที่ไม่ทำให้ไข่ถูกทำลาย	 หรือลดปริมาณการฟักลง	 เช่น	 ในที่ชื้นที่มีอุณหภูมิสูง 

หรือถูกแสงแดดส่องถึงโดยตรงเป็นเวลานาน	ตลอดจนเก็บไข่ไว้เป็นระยะเวลานานเกินไป	

	 ปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ปริมาณการฟักไข่ลดลง	 ในกรณีที่ไม่ทราบข้อมูลหรือไม่รู้ที่มาของไข่ว่ามีการเก็บ

รักษามาอย่างถูกต้องหรือไม่	 และไข่ยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการฟักหรือไม่	 ควรนำไข่บางส่วนไป

ทดสอบหาปริมาณการฟัก	 เช่น	นำไข่	 100	ฟอง	 ใส่ในภาชนะโปร่งใสที่เติมน้ำ	50-100	ซีซี	ปล่อยนาน	18-24	

ชั่วโมง	ทำซ้ำ	2-3	ครั้ง	แล้วตรวจนับไรน้ำนางฟ้าวัยอ่อนที่ฟักเป็นตัวในแต่ละภาชนะ	แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยของ

การฟัก	 การนับไรน้ำนางฟ้าวัยอ่อนทำอย่างง่ายๆ	 โดยส่องดูกับแสงแดด	 หรือใช้ไฟส่อง	 ไรน้ำวัยอ่อนที่เพิ่งฟัก

ออกจากไข่จะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าตัวที่ฟักออกมานานกว่า	 เพราะตัวที่เพิ่งฟักมีอาหารสะสม	 (yolk)	อยู่ภายใน	 
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จึงทึบแสงทำให้มองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่า	ไข่ที่มีคุณภาพดีควรมีอัตราการฟักไม่ต่ำกว่าร้อยละ	70-75	ลักษณะ

ของไข่ไรน้ำนางฟ้าที่กำลังฟักออกเป็นตัวแสดงในภาพที่	8	และภาพที่	9	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ตัวอ่อนกำลังหลุดจากเปลือกไข่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ตัวอ่อนที่อยู่ในเปลือกหุ้มบาง (Cuticle) 

 

	 ในบางกรณีที่เก็บไข่ไว้นาน	 หรือตากแดดต่อเนื่องกันเป็นเวลานานไข่จะปรับสภาพกลับไปเหมือนใน

ธรรมชาติ	คือไข่จะมีการทยอยฟักหลายครั้ง	โดยไข่จะฟักครั้งแรกเพียงบางส่วน	ไข่ที่ยังไม่ฟักสามารถกระตุ้นให้

ฟักได้โดยเทน้ำที่ใช้ฟักครั้งแรกออกแล้วเติมน้ำใหม่ลงไป	 ไข่ที่ไม่ฟักบางส่วนจะถูกกระตุ้นให้ฟักเป็นตัวครั้งที่	 2	

ไข่ไรน้ำนางฟ้าที่ตากแห้งบางครั้งต้องกระตุ้นให้ฟักโดยใช้น้ำใหม่ไม่น้อยกว่า	 5	 ครั้ง	 จึงจะหยุดฟัก	 หรือจะต้อง

นำไปทำให้แห้งและฟักใหม่อีกครั้ง	 ซึ่งโดยปกติจะฟักได้มากกว่า	 2	 ครั้ง	 จำนวนการฟักในแต่ละครั้งจะแตกต่าง

กันไป	ขึ้นอยู่กับว่าไข่นั้นถูกเก็บรักษาไว้อย่างไร	
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 1.1		อุปกรณ์ฟักไข่ไรน้ำนางฟ้า	

  1.1.1	น้ำ	

	 	 น้ำที่นำมาใช้ฟักไข่ไรน้ำนางฟ้า	ถ้าเป็นน้ำประปาควรพักไว้อย่างน้อย	24	ชั่วโมง	เพื่อให้คลอรีนใน

น้ำประปาระเหยออกหมด	ระหว่างที่พักน้ำไว้ถ้าเติมอากาศ	(จากเครื่องปั๊มลม)	ลงไปตลอดเวลาจะทำให้คลอรีน

ในน้ำประปาระเหยเร็วยิ่งขึ้น	 และคลุมด้วยผ้ากรองขนาดตาไม่เกิน	 60	 ไมโครเมตร	 เพื่อป้องกันศัตรู	 ไข่และตัว

อ่อนของศัตรู	 และสัตว์ชนิดอื่นที่จะเข้ามาแย่งอาหาร	 ที่อยู่อาศัย	 หรือออกซิเจนของไรน้ำนางฟ้าระหว่างการ

เพาะเลี้ยง	

  คุณภาพน้ำประปาที่ใช้ฟักไข่ไรน้ำนางฟ้าที่ใช้ในการศึกษาทดลอง	 (ภาควิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น)	มีค่า	ดังนี้	

	 	 -	 การนำไฟฟ้า	(conductivity)	113-212	ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร	

	 	 -	 พีเอช	(pH)	7.0-8.3	

	 	 -	 ออกซิเจนละลายน้ำ	(DO)	3.5-4.9	มิลลิกรัมต่อลิตร	

	 	 -	 อุณหภูมิน้ำ	20.0-32.0	องศาเซลเซียส	

	 	 สำหรับคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป	มีค่า	ดังนี้	

	 	 -	 พีเอช	(pH)	6.5-9.0	

	 	 -	 ออกซิเจนละลายน้ำ	(DO)	มากกว่า	3	มิลลิกรัมต่อลิตร	

	 	 -	 ความกระด้างของน้ำ	(hardness)	มากกว่า	20	มิลลิกรัมต่อลิตร	

	 	 -	 ความเป็นด่าง	(alkalinity)	มากกว่า	100	มิลลิกรัมต่อลิตร	

	 	 -	 อุณหภูมิน้ำ	25.0-32.0	องศาเซลเซียส	

 

	 	 ปริมาตรน้ำที่ใช้ฟักไข่	 ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะต้องใช้น้ำต่อจำนวนไข่ในอัตราส่วน

เท่าใด	 แต่ก็มีข้อพิจารณาง่ายๆ	 ว่า	 เมื่อใส่ไข่ลงในภาชนะที่ใช้ฟักไข่จะต้องไม่ทับกันจนหนาแน่นระดับน้ำที่เติม

ลงในภาชนะฟักควรจะสูงไม่น้อยกว่า	 5-10	 เซนติเมตร	 การเติมน้ำต่ำกว่านี้จะทำให้การแยกไรน้ำวัยอ่อนออก

จากไข่ได้ไม่ดีนัก	 หรือถ้ามีตะกอนปนอยู่กับไข่ในปริมาณมากการฟักจะเกิดขึ้นช้า	 หรือใช้ระยะเวลาในการฟัก

นานกว่าปกติ	

  1.1.2	ภาชนะสำหรับฟักไข่	

	 	 การฟักไข่ไรน้ำนางฟ้าสามารถทำได้ทั้งในภาชนะขนาดเล็ก	 (5-20	ลิตร)	หรือฟักในบ่อเลี้ยงโดยตรง	

ภาชนะที่ใช้ควรเป็นภาชนะทึบแสง	 (ภาพที่	 10)	 เพื่อแยกไรน้ำวัยอ่อนออกจากภาชนะที่ใช้ฟักไข่ได้ง่าย	

เนื่องจากไรน้ำวัยอ่อนชอบว่ายน้ำเข้าหาแสงสว่าง	ดังนั้น	ถ้าต้องการแยกเฉพาะตัวไรน้ำวัยอ่อนออกจากตะกอน

หรือเปลือกไข่	 สามารถทำได้โดยใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า	 หรือแสงอาทิตย์ล่อให้ไรน้ำวัยอ่อนมารวมกันเฉพาะที่

บริเวณผิวน้ำแล้วดูดออกหรือตักออก	 ภาชนะแบบปากกว้างมีความเหมาะสมกับการฟักไข่ไรน้ำนางฟ้ากว่า

ภาชนะที่มีปากแคบหรือทรงสูง	 เนื่องจากภาชนะที่มีปากกว้างสามารถสังเกตและช้อนไรน้ำวัยอ่อนออกได้

สะดวกกว่าและยังช่วยให้ออกซิเจนจากอากาศละลายสู่น้ำได้มากขึ้น	
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างภาชนะที่ใช้ฟักไข่ไรน้ำนางฟ้า 

 

  1.1.3	ผ้ากรอง	

	 	 ไข่ไรน้ำนางฟ้าไทยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง	240-310	ไมโครเมตร	ไรน้ำวัยอ่อนที่เพิ่งฟัก

และมีอายุไม่เกิน	 24	 ชั่วโมง	 จะมีความยาวของลำตัวระหว่าง	 440-740	 ไมโครเมตร	 และความกว้างของลำตัว	

(ไม่รวมระยางค์)	ระหว่าง	180	-	240	ไมโครเมตร	ฉะนั้น	การใช้ผ้ากรองควรเลือกให้มีขนาดตาที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์	 เช่น	 ผ้าที่ใช้สำหรับกรองไข่	 หรือตัวไรน้ำที่เพิ่งฟักของไรน้ำนางฟ้าไทยควรมี

ขนาดตาประมาณ	 150	 ไมโครเมตร	 เมื่อไรน้ำนางฟ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดตาของผ้ากรองที่ใช้ก็จะต้องมีตา

ขนาดใหญ่ขึ้นสอดคล้องกับขนาดของไรน้ำที่เปลี่ยนไป	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์	และวิธีการใช้งานซึ่งจะกล่าว

ถึงในโอกาสต่อไป	

 1.2		 วิธีการฟักไข่	

	 การฟักไข่ไรน้ำนางฟ้าไม่จำเป็นต้องให้ฟองอากาศ	 ไข่ที่มีตะกอนจับเป็นก้อนควรแยกไข่ออกจาก

ตะกอน	หรือทำให้ตะกอนมีขนาดเล็กลงจนไข่สามารถสัมผัสได้กับน้ำโดยตรง	มิฉะนั้นไข่ที่อยู่ด้านในของตะกอน

และไข่ที่ไม่สัมผัสกับน้ำจะฟักช้ากว่าปกติหรือไม่ฟัก	 การฟักควรทำในช่วงบ่าย	 เพื่อว่าจะสามารถแยกไรน้ำวัย

อ่อน	 และเริ่มให้อาหารในช่วงสายของวันรุ่งขึ้น	 เนื่องจากไรน้ำนางฟ้าจะทยอยฟักออกเป็นตัวหลังจากที่เติม

น้ำลงในไข่ประมาณ	6-10	ชั่วโมง	และจะฟักออกเป็นตัวหมดภายใน	24	ชั่วโมง	และการให้อาหารไรน้ำนางฟ้า

ครั้งแรกควรให้ภายใน	 10-12	 ชั่วโมง	 หลังจากที่ไรน้ำนางฟ้าฟักเป็นตัว	 การให้อาหารช้าจะทำให้ไรน้ำวัยอ่อน

ขาดอาหาร	ซึ่งมีผลให้ไรน้ำอ่อนแอหรือตายเป็นจำนวนมากในระยะแรกๆ	การฟักไข่ในภาชนะขนาดเล็กและน้ำ

ตื้นไม่ควรวางไว้กลางแจ้งที่แสงส่องถึงโดยตรง	 หรือในห้องมืด	 ควรวางไว้บริเวณที่มีแสงรำไรหรือมีที่พรางแสง

ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการฟักและการอยู่อาศัยของไรน้ำวัยอ่อน	

	 ไรน้ำวัยอ่อนแรกฟักจะมีลักษณะทึบแสงและเมื่อมีการพัฒนาลำตัวจะมีลักษณะโปร่งแสงขึ้นดังภาพที่	

11	และภาพที่	12	ตามลำดับ	
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ภาพที่ 11 ไรน้ำวัยอ่อนแรกฟัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ไรน้ำวัยอ่อนเมื่อมีอายุมากกว่า 1 วัน 

 

	 อย่างไรก็ตามควรสังเกตด้วยว่าไข่ที่นำมาฟักนั้น	 เริ่มต้นฟัก	 และสิ้นสุดการฟักเมื่อใด	 เนื่องจากไข่ไรน้ำ

นางฟ้าที่เก็บรักษาไว้อย่างไม่ถูกต้องช่วงเวลาการฟักไข่อาจแตกต่างไปจากการฟักปกติ	 เมื่อรู้ช่วงเวลาที่ไรน้ำฟัก

เป็นตัวจะทำให้สามารถกะระยะเวลาการเริ่มให้อาหาร	 และการแยกไรน้ำวัยอ่อนออกได้อย่างเหมาะสม	

นอกจากนี้	 การฟักไข่โดยที่ไม่ให้ฟองอากาศ	 จะทำให้ยุงเข้ามาวางไข่ในน้ำที่ใช้ฟักไข่ไรน้ำนางฟ้าได้ง่าย	 ซึ่งถ้า

ลูกน้ำยุง	(ภาพที่	13)	ติดไปกับไรน้ำนางฟ้าไปยังบ่อเลี้ยง	อีก	4-5	วันต่อมา	ลูกน้ำเหล่านี้จะเจริญเติบโตขึ้น	และ

กัดกินไรน้ำนางฟ้าเป็นอาหาร	ทำให้ต้องสูญเสียไรน้ำนางฟ้าไปเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน	ดังนั้น	จึงควรหาทาง

ป้องกันไม่ให้ยุงเข้ามาวางไข่ระหว่างการฟักไข่ไรน้ำนางฟ้าหรือในระหว่างที่เลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไว้ในบ่อเลี้ยงก็ตาม	
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ภาพที่ 13 ลูกน้ำยุง ศัตรูของไรน้ำนางฟ้าวัยอ่อน 

 

2.	วิธีการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า 

	 การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยมีเป้าหมายที่การผลิตไรน้ำนางฟ้าตัวเต็มวัย	เพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์น้ำ	หรือ

ประโยชน์อย่างอื่น	 สามารถเลือกวิธีการเลี้ยงได้หลายวิธีตามระดับตามความหนาแน่นของไรน้ำที่ปล่อยลงเลี้ยง

ในบ่อ	 เช่น	 การเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นไม่เกิน	 5	 ตัวต่อลิตร	 สามารถเลี้ยงโดยที่เกือบไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย

ตลอดการเลี้ยงเพียงแต่เติมอาหารลงไปให้กินทุกวันเท่านั้น	 เมื่อเพิ่มความหนาแน่นขึ้นเป็น	 10-20	 ตัว	 จะต้องมี

การเปลี่ยนถ่ายน้ำวันละ	10-20%	และให้ฟองอากาศเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้เพียงพอกับการใช้หายใจของ

ไรน้ำนางฟ้าภายในบ่อ	 และเมื่อเพิ่มความหนาแน่นขึ้นมากกว่า	 30	 ตัวต่อลิตร	 จะต้องเลี้ยงในระบบที่มีน้ำไหล

ผ่านตลอดการเลี้ยง	ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียด	ดังนี้	

 2.1		บ่อเลี้ยง	

	 บ่อเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าควรสร้างด้วยวัสดุทึบแสง	 และไม่ควรฉาบด้วยวัสดุสะท้อนแสง	 เนื่องจากการว่าย

น้ำของไรน้ำนางฟ้าจะหันด้านท้องเข้าหาแสง	 ถ้ามีแสงสะท้อนจากภายในบ่อ	 หรือมีแสงเข้ามาจากด้านข้างของ

บ่อที่โปร่งแสงจะทำให้ไรน้ำนางฟ้าหลงทิศทางการว่ายน้ำ	ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาของไรน้ำนางฟ้า	

	 รูปทรงของบ่อที่เหมาะสมสำหรับเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าควรเป็นบ่อที่ทำให้น้ำมีการไหลเวียนได้อย่าง

ทั่วถึง	ซึ่งบ่อที่มีลักษณะดังกล่าวควรเป็นบ่อรูปไข่	หรือทรงกลม	(ภาพที่	14)	แต่ในทางปฏิบัติการก่อสร้างบ่อให้

มีรูปทรงดังกล่าวที่มีขนาดใหญ่จะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก	 เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องต้นทุนและเทคนิคการ

ก่อสร้าง	 โดยทั่วไปจึงอนุโลมใช้บ่อที่มีอยู่แล้วหรือบ่อที่ก่อสร้างโดยใช้ต้นทุนต่ำ	 และก่อสร้างได้ง่ายซึ่ง	 ได้แก่		 

บ่อซีเมนต์สี่เหลี่ยมผืนผ้า	(ภาพที่	15)	จากนั้นจึงใช้เทคนิคต่างๆ	มาช่วยให้การหมุนเวียนของน้ำดีขึ้น	
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ภาพที่ 14 บ่อคอนกรีตทรงกลม 

 

	 ขนาดของบ่อที่ใช้เลี้ยงไรน้ำนางฟ้ามักขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยงว่าต้องการผลิตไรน้ำมากน้อย

เพียงใด	 และสามารถจัดการได้ดีกับบ่อขนาดเท่าใด	 ความสูงของบ่อสามารถเลือกได้ตั้งแต่	 50-120	 เซนติเมตร	

ขึ้นอยู่กับปริมาณแสง	ระบบการเติมอากาศ	และการหมุนเวียนของน้ำ	เช่น	การให้อากาศผ่านท่อที่วางตามพื้นบ่อ

หากทำในบ่อที่ระดับน้ำต่ำกว่า	 100	 เซนติเมตร	 ประสิทธิภาพการหมุนเวียนของน้ำที่เกิดขึ้นภายในบ่อก็จะไม่

ค่อยสมบูรณ์	เป็นต้น	
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	 บ่อซีเมนต์ซึ่งสร้างขึ้นใหม่มีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมบ่อก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเนื่องจาก

บ่อใหม่มีความเป็นด่างสูงซึ่งอันตรายต่อไรน้ำ	 ก่อนเริ่มต้นเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าจึงจะต้องลดความเป็นด่างของบ่อลง

จนไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำที่จะนำมาเลี้ยง	โดยการแช่น้ำทิ้งไว้	1-3	สัปดาห์	หรือใช้หญ้าและฟางหมักไว้ในบ่อ	

เพื่อให้ลดระยะเวลาการแช่น้ำให้สั้นลง	 นอกจากนี้	 อาจใช้กรดน้ำส้มเทียมผสมกับน้ำที่ใส่ไว้เต็มบ่อแช่ทิ้งไว้		 

3-5	 วัน	 จากนั้นระบายน้ำทิ้ง	 แล้วเปิดน้ำเข้าบ่อแช่ไว้อีก	 1	 วัน	 แล้วจึงล้างทำความสะอาดบ่อก่อนที่จะเริ่มต้น

เลี้ยงไรน้ำนางฟ้า	

	 ถ้าเป็นบ่อที่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโดยการตากแดด	หรือแช่

คลอรีนทิ้งไว้แล้วล้างออกก่อนที่จะนำไปเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า	

	 การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าในบ่อที่มีระดับน้ำตื้น	 ควรมีการพรางแสงเพื่อไม่ให้มีแสงส่องลงบ่อมากเกินไปซึ่ง

จะทำให้ไรน้ำเครียด	 และมีสีซีดกว่าปกติ	 นอกจากนี้	 จะทำให้เกิดตะไคร่น้ำได้ง่ายต้องเสียเวลาทำความสะอาด

บ่อยขึ้น	 และในช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดดแรง	 ตะไคร่น้ำ	 ซึ่งเป็นพืชจะคายออกซิเจนออกมาจำนวนมากเกิด

เป็นฟองอากาศลอยมาเกาะบริเวณขาว่ายน้ำของไรน้ำนางฟ้า	 ถ้ามีจำนวนมากจะทำให้ไรน้ำนางฟ้าเสียการ

ทรงตัว	และลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ	ไม่สามารถจมตัวลงสู่ด้านล่างได้	จึงโดนแดดเผา	ทำให้ไรน้ำนางฟ้าตายได้	แต่ไม่ควร

ปิดแสงจนทึบเกินไป	 เนื่องจากการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าต้องใช้สาหร่ายคลอเรลลาซึ่งเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวเป็น

อาหาร	 ถ้ามีแสงสว่างเพียงพออาหารที่เหลือภายในบ่อก็จะยังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้	 ในทางตรงกันข้าม

ถ้าแสงน้อยสาหร่ายเหล่านี้อาจตายทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียได้	 การพรางแสงนอกจากพิจารณาจากระดับน้ำแล้ว

ในแต่ละฤดูกาลก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความเข้มของแสงด้วยเช่นกัน	

 2.2		 ระบบหมุนเวียนน้ำและอากาศภายในบ่อ	

	 วิธีการที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปมักใช้หัวทรายวางกระจายให้ครอบคลุมทั่วพื้นบ่อ	 (6-8	 หัวต่อพื้นที่		 

1	 ตารางเมตร)	 ซึ่งสะดวกและเคลื่อนย้ายได้ง่าย	 แต่มักมีปัญหาเรื่องการอุดตันและต้องปรับปริมาณอากาศอยู่

เสมอ	 จึงต้องหมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่สะสมอยู่ตามซอกของหัวทราย	 การใช้เครื่องปั๊มอากาศที่มี

แรงดันสูงช่วยลดการอุดตันของหัวทรายได้ในระดับหนึ่ง	 ในบ่อที่ระดับน้ำไม่ลึกมากนัก	 และบ่อเป็นรูปทรงกลม

หรือรูปไข่	 การใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบแอร์-วอร์เตอร์ลิฟท์	 (Air-water	 lift	 AWL)	 จะช่วยให้การหมุนเวียน

ของน้ำ	 และอากาศเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์	 ระบบนี้ประกอบด้วยท่อพีวีซีที่ด้านล่างตัดเฉียงส่วนด้านบนสวมกับข้อ

งอซึ่งตรงส่วนโค้งด้านบนของข้องอเจาะรู	 เพื่อสอดสายท่อลมที่ต่อจากเครื่องปั๊มลมต่อลงสู่ปลายท่อด้านล่างให้

ปลายสายอยู่สูงจากพื้นบ่อประมาณ	1	นิ้ว	(ภาพที่	16)	เมื่อเปิดเครื่องปั๊มลม	ลมจะถูกเป่าออกที่ปลายสาย	และ

ลอยขึ้นตามท่อพร้อมกับดันน้ำให้ไหลไปพร้อมกัน	และไปออกที่ปลายด้านบนบริเวณผิวน้ำ	ทำให้น้ำที่อยู่บริเวณ

พื้นบ่อถูกดูดขึ้นสู่ผิวน้ำเกิดการหมุนเวียนของน้ำและอากาศ	 ตลอดจนทำให้อาหารที่ตกตะกอนซึ่งไรน้ำนางฟ้า

กินไม่ได้	 และอาจจะทยอยตายทำให้น้ำเน่าเสียถูกนำขึ้นมาใช้ใหม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อพีวีซีจะสัมพันธ์

กับระดับน้ำ	เช่น	ระดับน้ำลึก	20	เซนติเมตร	ใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	2.5	เซนติเมตร	และระดับน้ำลึก	

75	เซนติเมตร	ใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	5.0	เซนติเมตร	เป็นต้น	
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 ขณะที่ไรน้ำมีขนาดเล็กควรลดปริมาณลมลงให้เบาที่สุด	แล้วจึงค่อยๆ	เพิ่มปริมาณขึ้นตามขนาดของไรน้ำ 

แต่ระวังอย่าให้ลมแรงจนเกินไปเพราะจะทำให้ไรน้ำนางฟ้าต้องสูญเสียพลังงานส่วนมากไปกับการว่ายน้ำ	 

ต้านกระแสน้ำส่วนที่จะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตจะลดลง	 และตรวจสอบไม่ให้ปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า		 

3	มิลลิกรัมต่อลิตร	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ท่อ PVC ในระบบ Air-Water Lift 

 

 2.3		 ระบบน้ำเข้า-ออกจากบ่อ	

	 การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าอย่างหนาแน่น	 จะมีของเสียที่เกิดจากการขับถ่าย	 และการลอกคราบจำนวนมาก	

ของเสียเหล่านี้มีผลทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมลง	 ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็นของแข็งและแขวนลอยอยู่ในน้ำจะไป

ขัดขวางการหายใจ	 และการกินอาหารของไรน้ำนางฟ้า	 และเมื่อมีการย่อยสลายของเสียเหล่านี้ขึ้นภายในบ่อจะ

มีการปลดปล่อยสารต่างๆ	 ที่เป็นพิษต่อไรน้ำนางฟ้า	 ซึ่งถ้ามีปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง	 ก็จะเป็นอันตรายต่อไรน้ำ

นางฟ้าได้	จึงต้องหาวิธีการระบายของเสียเหล่านี้ออกไป	หรือกรองเอาของเสียที่เป็นของแข็งออก	วิธีการระบาย

ของเสียออกจากบ่อทำได้โดยการปล่อยให้น้ำสะอาดไหลเข้าบ่อทางด้านหนึ่งแล้วไปล้นออกอีกทางด้านหนึ่ง

พร้อมกับของเสีย	 โดยมีผ้ากรองป้องกันไม่ให้ไรน้ำนางฟ้าถูกพัดพาออกไปด้วย	 (ภาพที่	 17)	 อัตราการไหลของ

น้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อจะค่อยๆ	 เพิ่มขึ้น	 ตามขนาดของไรน้ำนางฟ้า	 อัตราการไหลเข้าบ่อในช่วงที่ไรน้ำ

นางฟ้าเริ่มเป็นตัวเต็มวัย	 (อายุ	 5-7	 วัน)	 จะปล่อยน้ำเข้าบ่อมีปริมาตรเท่ากับน้ำในบ่อเลี้ยงภายในระยะเวลา		 

1-2	 ชั่วโมง	 ส่วนไรน้ำนางฟ้าขนาดเล็กหรือใหญ่กว่านี้	 ก็จะต้องปรับอัตราการไหลให้เหมาะสมกับขนาด	 และ

ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นภายในบ่อ	การระบายน้ำเข้า-ออก	ควรเริ่มในวันที่	2-3	ของการเลี้ยง	
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ภาพที่ 17 การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อระบายน้ำเข้าออกจากบ่อ 

 

	 น้ำที่ระบายออกจากบ่อเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าควรมีการบำบัด	 หรือปรับปรุงคุณภาพก่อนหมุนเวียนนำกลับ

มาใช้ใหม่	หรือนำไปเติมในบ่อเลี้ยงคลอเรลลา	(น้ำเขียว)	แล้วให้ล้นกลับมายังบ่อเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เนื่องจากในน้ำที่ล้นออกจากบ่อยังคงมีคลอเรลลาเหลืออยู่	 และมีธาตุอาหารซึ่งสาหร่ายนำไปใช้ประโยชน์ได้		 

ถ้าในบ่อที่ใช้พักน้ำ	 หรือบำบัดน้ำมีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของคลอเรลลาก็จะทำให้มีคลอเรลลา	

เพิ่มปริมาณมากขึ้นก่อนนำกลับไปใช้อีกครั้งหนึ่ง	

 2.4		 อาหาร	

	 ไรน้ำนางฟ้ากินอาหารด้วยวิธีการกรองโดยกรองกินอนุภาคทุกประเภทที่แขวนลอยอยู่ในน้ำทั้งที่เป็น

อินทรียสาร	 และอนินทรียสารที่มีขนาดที่ไรน้ำนางฟ้าสามารถส่งผ่านจากปากลงสู่ลำคอได้	 ขนาดที่แท้จริงของ

ปากไรน้ำนางฟ้ายังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจน	 แต่โดยทั่วไปจะกำหนดขนาดของอาหารไว้ไม่เกิน	 60	 ไมโครเมตร	

จากการศึกษาชนิดของอาหารที่ใช้เลี้ยงไรน้ำนางฟ้าพบว่า	 มีอาหารหลายประเภทที่สามารถนำมาเลี้ยงไรน้ำ

นางฟ้าได้	เช่น	สาหร่ายสีเขียว	รำ	(ข้าว	ข้าวโพด)	ยีสต์	แบคทีเรีย	สาหร่ายแห้ง	เป็นต้น	

	 สำหรับไรน้ำนางฟ้าไทย	พบว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเลี้ยงด้วยคลอเรลลา	(ภาพที่	18)	หรือใช้รำ	

หรือรำร่วมกับสาหร่ายสไปรูลิน่าผงอย่างละ	 50%	ทดแทนคลอเรลลาได้ครึ่งหนึ่ง	 รายละเอียดวิธีการเพาะเลี้ยง

คลอเรลลาปรากฏอยู่ในภาคผนวก	

	 จากการศึกษาการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าด้วยคลอเรลลา	 ในน้ำ	 2	 ลิตร	 ปล่อยไรน้ำนางฟ้า	 20	 ตัว	 พบว่า	 

ช่วงที่ไรน้ำนางฟ้ามีอายุ	1-5	วัน	และ	11-15	วัน	ต้องการคลอเรลลาจำนวน	1	ล้านเซลล์ต่อน้ำ	1	มิลลิลิตรต่อ

ครั้ง	โดยให้อาหารวันละ	2	ครั้ง	เช้าและเย็น	ส่วนไรน้ำนางฟ้าไทยที่มีอายุ	6-10	วัน	ต้องการคลอเรลลาครั้งละ	

2	ล้านเซลล์ต่อน้ำ	1	มิลลิลิตร	เนื่องจากไรน้ำนางฟ้าไทยช่วงนี้มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นช่วง

ที่เริ่มมีความสมบูรณ์เพศ	 มีการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์	 และมีการสืบพันธุ์วางไข่	 จึงต้องการอาหารในปริมาณสูง

กว่าช่วงอื่น	 สำหรับการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าอย่างหนาแน่นในบ่อขนาดใหญ่	 การให้อาหารโดยวิธีการนับเซลล์คลอ

เรลลา	อาจไม่สะดวก	จึงใช้วิธีการคำนวณปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงไรน้ำนางฟ้าโดยวัดได้จากความโปร่งใสของน้ำ	

โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า	 เซคชิดิช	 (Secchi	 disc)	 ดังภาพที่	 24	 และวิธีใช้ที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวก	 ปริมาณ

อาหารที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของไรน้ำนางฟ้าเมื่อวัดด้วยเซคชิดิช	 มีความโปร่งใสของน้ำในบ่อที่

เลี้ยงไรน้ำนางฟ้าอยู่ระหว่าง	15-20	เซนติเมตร	
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 2.5		 วิธีการให้อาหาร	

	 ในช่วง	1-2	วันแรก	ที่ยังไม่มีการหมุนเวียนน้ำสามารถให้อาหารแบบเติมวันละ	2-3	ครั้ง	 เมื่อใช้ระบบ

น้ำไหลผ่านการให้อาหารต้องเปลี่ยนเป็นแบบหยดหรือปล่อยให้อาหารไหลลงบ่อเลี้ยงตลอดเวลาด้วยวิธีการลัก

น้ำ	 (siphon)	 หรือใช้วิธีติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับดูดสาหร่ายส่งไปยังบ่อเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าโดยตั้งเวลา

ปิดเปิดเป็นระยะๆ	 ก็ได้	 อัตราการไหลให้ปรับตามความโปร่งใสของน้ำ	 เนื่องจากตามปกติปริมาณความเข้มข้น

ของคลอเรลลาที่ได้จากการเลี้ยงในแต่ละบ่อไม่เท่ากัน	 จึงต้องมีการปรับปริมาณอาหารที่เติมลงบ่อเลี้ยงไรน้ำ

นางฟ้าอยู่เสมอ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 สาหร่ายคลอเรลลาที่ใช้เป็นอาหารของไรน้ำนางฟ้า 

 

	 วิธีการสังเกตว่าอาหารที่ให้เพียงพอหรือไม่	 อาจสังเกตได้จากสิ่งขับถ่ายของไรน้ำนางฟ้า	 โดยปกติไรน้ำ

จะมีการขับถ่ายออกมาอย่างต่อเนื่องมองเห็นเป็นสาย	ถ้าอาหารมีไม่เพียงพอ	 สิ่งขับถ่ายที่ออกมาจะไม่ต่อเนื่อง

หรือไม่เต็มในท่อที่ขับถ่ายออกมา	ซึ่งจะต้องเพิ่มอาหารลงไปจนสังเกตเห็นการขับถ่ายเป็นสายอย่างต่อเนื่อง	

	 การให้อาหารในปริมาณมากเกินไปมีรายงานว่าจะทำให้ไรน้ำหยุดกินอาหาร	ถึงแม้ว่ายังไม่มีการศึกษา

ในเรื่องนี้โดยตรงกับไรน้ำนางฟ้าไทย	แต่การให้คลอเรลลาในปริมาณที่มากจนเกินไปจะทำให้ปริมาณแอมโมเนีย

ในน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นพิษกับไรน้ำนางฟ้า	 เนื่องจากการเพาะเลี้ยงคลอเรลลาต้องใช้ปุ๋ยและรำหรือกากผงชูรส	

เมื่อละลายวัตถุดิบเหล่านี้จะเกิดการย่อยสลายกลายเป็นแอมโมเนียขึ้น	 ซึ่งถ้ามีปริมาณมากจะมีผลต่อการเจริญ

เติบโตและการกินอาหารของไรน้ำนางฟ้า	จากนั้นอาจก่อให้เกิดโรคกับไรน้ำนางฟ้าได้	

 2.6		 การแยกและกรองตะกอน 

	 ตะกอนที่เกิดจากการขับถ่าย	และลอกคราบของไรน้ำนางฟ้าที่เลี้ยงอย่างหนาแน่น	ถ้าไม่มีการจัดการที่

ดีจะส่งผลเสียต่อการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า	 เพราะนอกจากจะทำให้เกิดสารประกอบต่างๆ	 ที่มีโทษต่อไรน้ำนางฟ้า

แล้ว	ยังแขวนลอยอยู่ในน้ำร่วมกับอาหาร	ทำให้อาหารเจือปนด้วยสิ่งอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์	และยังไปปิดกั้นการ

กินอาหารและการหายใจของไรน้ำอีกด้วย	

	 การเลือกใช้ผ้ากรองให้มีขนาดตาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ	 เพื่อให้ตะกอนถูกดูดออกไปมากที่สุด

โดยที่ไม่มีไรน้ำหลุดออกไป	 ผ้ากรองที่ใช้จึงควรมีขนาดตาแตกต่างกันตามขนาดของไรน้ำ	 ไรน้ำนางฟ้าที่มีอายุ		 

2	วัน	สามารถใช้ผ้ากรองขนาด	0.5	มิลลิเมตร	(500	ไมโครเมตร)	และเพิ่มขึ้นเป็น	1.5-2.0	มิลลิเมตร	เมื่อมีอายุ
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ประมาณ	7-10	วัน	

	 ระหว่างการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า	 เมื่อไรน้ำมีไข่จะปล่อยไข่ลงในบ่อ	 บางส่วนจะถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำที่

ระบายออก	 ส่วนที่เหลือจะจมลงสู่ก้นบ่อ	 เมื่อสังเกตพบไรน้ำมีไข่ควรใช้ผ้ากรองไปรองไว้ที่ปลายท่อน้ำที่ระบาย

ออก	 เพื่อรวบรวมไข่เก็บไว้ใช้	 การใช้ผ้ากรองขนาด	 150	 ไมโครเมตร	 ถึงจะมีขนาดตาที่เหมาะสมแต่ก็อุดตันได้

ง่าย	 จึงต้องระมัดระวัง	 หรือหาทางจัดการตามความเหมาะสมซึ่งทำได้หลายวิธี	 เช่น	 ใช้ผ้ากรองขนาดตาที่ใหญ่

กว่าสวมอยู่ด้านในหลายชั้น	 หรือทำผ้ากรองให้เป็นถุงขนาดใหญ่	 เป็นต้น	 นอกจากนี้อาจจะใช้วิธีปล่อยน้ำและ

ไข่ไหลลงสู่บ่อพักน้ำรอให้ไข่ตกตะกอนแล้ว	จึงดูดไข่พร้อมกับตะกอนแยกเป็นครั้งคราวก็ได้	

	 อุปกรณ์ที่ใช้กรองน้ำที่จะระบายออกจากบ่อ	 อาจใช้อุปกรณ์ดังแสดงไว้ในภาพที่	 19	 อุปกรณ์นี้

ประกอบด้วยท่อพีวีซีที่ปิดด้านล่าง	ด้านข้างทั้งสองข้างของท่อตัดเป็นช่องตามแนวความยาวของท่อ	 ในช่องเปิด

อยู่ห่างจากด้านบนและล่างประมาณ	 1	 ใน	 4	 ของระดับน้ำในบ่อ	 ช่องนี้ปิดด้วยตะแกรงซึ่งทำให้สามารถถอด

เปลี่ยนได้ที่ขอบด้านล่างของท่อพีวีซีมีสายอากาศที่เจาะรูโดยรอบติดอยู่เพื่อให้ฟองอากาศลอยตัวขึ้นเป็นม่าน

ป้องกันไม่ให้ตะกอนอุดตันที่แผ่นตะแกรง	 ใช้สายยางดูดตะกอนออกจากตรงส่วนล่างของท่อนี้	หรือจะใช้วิธีที่ใช้

กันอยู่ทั่วไปคือ	 ให้น้ำระบายออกที่ท่อน้ำล้น	 โดยมีท่อน้ำล้นอยู่ภายในท่อสวมต่อกับท่อระบายน้ำออกจากบ่อ	

ความสูงของท่อน้ำล้นจะสูงเท่ากับระดับน้ำที่ต้องการภายในบ่อ	เมื่อระบายน้ำสะอาดลงบ่อน้ำจะสูงขึ้น	ปริมาณ

น้ำที่สูงกว่าท่อน้ำล้นจะไหลออกจากบ่อ	ระดับน้ำภายในบ่อจะคงที่ตลอดเวลา	การระบายน้ำด้วยวิธีนี้จะต้องมั่นใจ

ว่าน้ำที่ล้นออกไปเป็นน้ำที่สกปรกไม่ใช่น้ำสะอาดที่เพิ่งเติมลงไป	ที่ปลายท่อน้ำล้นด้านบนควรมีผ้ากรองปิดไว้

เพื่อป้องกันไม่ให้ไรน้ำนางฟ้าติดไปกับน้ำ	

	 ถ้าหากยังไม่สะดวกที่จะใช้วิธีการระบายน้ำทั้ง	2	วิธีดังกล่าว	อาจใช้วิธีดังรูปที่	17	โดยใช้ขวดพลาสติก

เจาะเป็นช่องด้านข้าง	2	ด้าน	ประมาณ	1	ใน	3	ของพื้นที่แต่ละด้าน	จากนั้นหุ้มด้วยผ้ากรองที่ฝาขวดเจาะเป็น

ช่องให้พอดีกับสายยาง	 เพื่อสอดสายยางเข้าไปในขวดให้ปลายสายยางอยู่ประมาณกึ่งกลางของขวดและระบาย

น้ำออกด้วยวิธีกาลักน้ำ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 ตะแกรงกรองน้ำที่ระบายออกจากบ่อ 
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 2.7		 คุณภาพน้ำ	

	 ระหว่างการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าควรควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ

ไรน้ำ	 โดยให้มีอุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง	 25-35	องศาเซลเซียส	ปริมาณออกซิเจนไม่ต่ำกว่า	 3	 มิลลิกรัม/ลิตร	

ค่าพีเอชของน้ำอยู่ระหว่าง	 6.5-9.0	 ค่าแอมโมเนียทั้งหมด	 (Total	 ammonia)	 ไม่เกิน	 1.5	 มิลลิกรัมต่อลิตร		

และค่าไนเตรท์-ไนโตรเจน	ไม่เกิน	0.3	มิลลิกรัมต่อลิตร	

	 ถึงแม้ว่าไรน้ำนางฟ้าสามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีคุณภาพแตกต่างกันมากก็ตาม	 แต่ไรน้ำนางฟ้าที่

เลี้ยงแบบหนาแน่นมักพบปัญหา	ซึ่งเกิดจากมีแอมโมเนียทั้งหมด	และไนไตรท์-ไนโตรเจนสูงกว่าระดับที่เหมาะสม 

ทั้งนี้	 เนื่องจากไรน้ำนางฟ้าไทยเป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตเร็วมาก	 จึงกินอาหาร	 และขับถ่ายออกมาในปริมาณมาก

ซึ่งจะถูกย่อยสลายกลายเป็นแอมโมเนีย	 และไนไตรท์ตามลำดับ	 นอกจากนี้แอมโมเนียบางส่วนยังติดมาพร้อม

กับคลอเรลลาที่ให้เป็นอาหาร	 วิธีการแก้ปัญหาทำได้โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำ	 หรือเพิ่มปริมาณการไหลเวียนของ

น้ำมากขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังอาจใช้คลอเรลลา	 และเก็บเฉพาะคลอเรลลาที่ตกตะกอนมาใช้เลี้ยงไรน้ำนางฟ้า		 

ซึ่งเป็นคลอเรลลาที่มีแอมโมเนียปนอยู่เพียงเล็กน้อย	

 2.8		 ศัตรูของไรน้ำนางฟ้า	

	 ไรน้ำนางฟ้าเป็นสัตว์ที่ไม่มีอวัยวะสำหรับป้องกันตัวเอง	 และมีเปลือกนิ่ม	 จึงตกเป็นอาหารสัตว์กินเนื้อ

ได้ง่าย	 ระหว่างการเลี้ยง	 ถ้าไม่มีวิธีป้องกันที่ดีก็อาจจะต้องสูญเสียไรน้ำจำนวนมาก	ศัตรูที่พบบ่อยดังที่กล่าวมา

แล้ว	 คือ	 ลูกน้ำยุง	 ถึงแม้บางครั้งลูกน้ำจะมีขนาดเล็กกว่าไรน้ำ	 แต่ก็สามารถกัดติดแน่นที่บริเวณส่วนหัวหรือ	 

ลำตัวจนกว่าไรน้ำจะตาย	และกัดกินเพียงบางส่วน	

	 ศัตรูชนิดอื่นที่พบได้เสมอ	 คือ	 ตัวอ่อนแมลงปอ	 (ภาพที่	 20)	 ตัวอ่อนแมลงปีกแข็งเกือบทุกชนิด		 

มีรายงานว่าตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งสามารถกินไรน้ำนางฟ้าตัวเต็มวัยได้	 1	 ตัวทุกๆ	 2	ชั่วโมง	 ซึ่งถ้าบ่อเลี้ยงไร

น้ำนางฟ้าสร้างอยู่กลางแจ้งและไม่มีการปกปิด	 แมลงสามารถบินเข้ามาวางไข่ได้ตลอดเวลา	 และถ้าไม่มีวิธีการ

กำจัดอย่างเหมาะสม	 เมื่อตัวอ่อนของแมลงโตขึ้นจะทยอยกัดกินไรน้ำนางฟ้า	 จนบางครั้งสามารถกินไรน้ำ

นางฟ้าหมดทั้งบ่อ	 แต่อย่างไรก็ตามแต่ละพื้นที่มักจะพบปัญหาที่แตกต่างกัน	 คงต้องสังเกตและแก้ปัญหาเป็น	 

กรณีๆ	ไป	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 ตัวอ่อนของแมลงปอ 
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 2.9		 โรคที่เกิดกับไรน้ำนางฟ้า 

	 โรคที่พบเกิดกับไรน้ำนางฟ้ามีเพียงชนิดเดียว	 คือ	 โรคดำ	 (Black	 disease)	 (ภาพที่	 21)	 ซึ่งเกิดจาก	 

เชื้อแบคทีเรีย	มีลักษณะเป็นแผ่นหรือแถบสีดำเกิดขึ้นบริเวณขาว่ายน้ำ	หนวด	และอาจลามไปยังส่วนอื่นๆ	ของ

ร่างกาย	 โรคนี้มักเกิดกับไรน้ำตัวเต็มวัยที่เลี้ยงในน้ำที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม	 เช่น	 มีค่าแอมโมเนียทั้งหมด	 เกิน	

1.5	มิลลิกรัมต่อลิตร	และค่าไนไตรท์-ไนโตรเจน	เกิน	0.3	มิลลิกรัมต่อลิตรต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน	และไรน้ำที่

อ่อนแอก็มักติดโรคนี้ได้ง่าย	 เมื่อไรน้ำเป็นโรคดำจะไม่ตายในทันทีแต่จะทยอยตายภายหลังที่พบโรค	 2-5	 วัน		 

วิธีการรักษายังไม่มีการศึกษาว่าควรรักษาอย่างไร	 ฉะนั้นการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าควรดูแลให้มีสุขภาพที่ดีเสมอ	

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้กับไรน้ำนางฟ้าที่เลี้ยง	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 ไรน้ำนางฟ้าที่เป็นโรคดำ (Black disease) 

 

 เมื่อพบว่ามีโรคดำเกิดขึ้นในบ่อเลี้ยง	 หรือเพื่อป้องกันการเกิดโรคดำ	 ควรมีการทำความสะอาดเครื่องมือ

ที่ใช้ด้วยฟอร์มาลิน	10%	นาน	10	ชั่วโมง	จากนั้นล้างและตากให้แห้ง	และแช่บ่อเลี้ยงด้วยคลอรีน	10-20	กรัม

ต่อน้ำ	1	ลูกบาศก์เมตร	หรือล้างบ่อ	และตากบ่อทิ้งไว้หลายๆ	วัน	

 2.10	การเก็บผลผลิต	

	 การเก็บผลผลิตไรน้ำนางฟ้า	 สามารถเลือกเก็บได้ตามขนาดของไรน้ำนางฟ้าที่ต้องการ	 	 เช่น	 เมื่ออายุ	

5-7	วัน	มีความยาวประมาณ	10	มิลลิเมตร	หรือเมื่ออายุ	15	วัน	มีความยาวกว่า	15	มิลลิเมตร	เป็นต้น	ผลผลิต

ตัวไรน้ำนางฟ้า	เมื่อเลี้ยงครบ	15	วัน	(ภาพที่	22)	อยู่ระหว่าง	1,538.0-2,021.8	กรัมต่อปริมาตรน้ำ	1	ลูกบาศก์เมตร 

และเก็บรวบรวมไข่ได้อีกประมาณ	4.5-6.3	ล้านฟอง	ถ้าภายหลังการเก็บเกี่ยวต้องการที่จะขนย้ายไรน้ำขณะยัง

มีชีวิต	 ก่อนการเก็บเกี่ยวจะต้องหยุดให้อาหารไรน้ำ	 จนสังเกตว่าไม่มีหรือมีสิ่งขับถ่ายเหลืออยู่ภายในทางเดิน

อาหารเพียงเล็กน้อย	จึงเก็บผลผลิต	และบรรจุลงในภาชนะที่ขนย้าย	ซึ่งถ้าต้องมีการขนย้ายเป็นระยะทางไกลๆ	

และบรรจุในอัตราที่หนาแน่นมากจะต้องเติมอากาศ	หรืออัดออกซิเจน	(ภาพที่	23)	และลดอุณหภูมริะหว่างการ

เดินทาง	 การตักย้ายไรน้ำนางฟ้าควรตักให้มีน้ำติดไปด้วย	 ไม่ควรช้อนเฉพาะตัวไรน้ำนางฟ้าขึ้นจากน้ำ	 การเก็บ

ผลผลิตอาจใช้วิธีช้อนหรือลากอวนภายในบ่อ	 หรือใช้วิธีปล่อยน้ำออกจากบ่อแล้วใช้สวิงหรืออวนรองรับอยู่

ปลายท่อระบายน้ำโดยให้สวิงแช่อยู่ในน้ำ	
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ภาพที่ 22 ไรน้ำนางฟ้า อายุ 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 การอัดออกซิเจนลงถุงพลาสติกเพื่อการขนย้าย 

(ที่มา : อำพล และอารีย์, 2532)	

 

3.	การเพาะเลี้ยงเพื่อเก็บผลผลิตไข่	

	 การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพื่อการเก็บผลผลิตไข่มีวิธีการเลี้ยงเช่นเดียวกับการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า	 เพื่อ

การผลิตตัวเต็มวัย	 แต่ควรเลี้ยงในอัตราที่หนาแน่นต่ำกว่า	 โดยจะเลี้ยงที่อัตราความหนาแน่นไม่เกิน		 

30	 ตัวต่อลิตร	 ที่อัตราความหนาแน่นนี้พบว่า	 ไรน้ำนางฟ้าเพศเมียมีความสมบูรณ์	 มีจำนวนไข่ต่อแม่สูง	 ปกติ

เพศเมียมีไข่ภายในถุงหน้าท้องในวันที่	6-7	ของการเลี้ยง	และจะปล่อยไข่ครอกแรกใน	1-2	วัน	ถัดมา	

	 การรวบรวมไข่อาจจะทยอยเก็บ	 หรือเก็บครั้งเดียวเมื่อไรน้ำนางฟ้าวางไข่หมดแล้ว	 ในกรณีที่เลี้ยงแบบ

ให้น้ำไหลผ่านจะต้องใช้ผ้ากรองไปรองที่ปลายท่อเพื่อเก็บรวบรวมไข่ตลอดช่วงเวลาที่มีการวางไข่	 และดูดไข่

พร้อมตะกอนออกเป็นครั้งคราว	

	 ไข่ไรน้ำนางฟ้าจะไม่ฟักทันทีภายหลังการปล่อยไข่	 จะใช้เวลาเพื่อการพัฒนาตัวอ่อน	 (embryo)		 

ซึ่งอยู่ภายในไข่นานประมาณ	2-4	สัปดาห์	จนกว่าตัวอ่อนจะพัฒนาถึงระยะที่สมบูรณ์พร้อมจะฟักเป็นตัวเมื่อนำ
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ไปฟักโดยการเติมน้ำ	 ระหว่างที่ตัวอ่อนกำลังพัฒนาจะต้องแช่ไข่ไร่น้ำนางฟ้าไว้ในน้ำที่ดูดมาพร้อมไข่จากบ่อ

เลี้ยงพ่อแม่ไรน้ำนางฟ้า	 (การล้างหรือทำความสะอาดไข่จะต้องใช้น้ำที่ดูดมาพร้อมกับไข่เสมอ)	 ปริมาณน้ำที่ใช้

แช่ไข่ไรน้ำนางฟ้าควรกะให้พอดี	 กล่าวคือ	 เมื่อครบกำหนด	 2-4	 สัปดาห์	 ระดับน้ำควรลดมาอยู่ที่ระดับท่วมไข่

พอดี	 หรือแห้งไปเองหลังจากเมื่อครบกำหนดไม่เกินภายใน	 1	 สัปดาห์	 ปริมาณน้ำที่มากเกินไปอาจทำให้ไข่ที่

พัฒนาแล้วฟักเป็นตัวก่อนนำมาใช้ประโยชน์	 และถ้าหากปริมาณน้ำน้อยเกินไปและแห้งก่อนการสิ้นสุดการ

พัฒนาการของตัวอ่อน	 จะทำให้ไข่บางส่วนกลายเป็นไข่เสียซึ่งไม่ฟักเป็นตัวเมื่อนำไปฟัก	 เมื่อปล่อยให้ไข่ไรน้ำ

นางฟ้ามีการพัฒนาจนครบตามระยะเวลาดังกล่าวแล้ว	 สามารถนำไข่นี้ไปฟักด้วยการเติมน้ำที่มีคุณสมบัติ	 

เหมาะสมดังได้กล่าวมาแล้ว	หรือสามารถนำไปตากให้แห้งโดยผึ่งให้แห้งในที่ร่มหรือตากแดด	หรืออบแห้งในตู้อบ 

ที่อุณหภูมิไม่เกิน	40	องศาเซลเซียสประมาณ	24	ชั่วโมง	เมื่อแห้งแล้วเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดป้องกันแมลง

หรือหนูมากัดกิน	 และเก็บไว้ในที่ไม่โดนแดด	 และไม่เปียกชื้น	 ซึ่งในสภาพดังกล่าวนี้สามารถเก็บไข่ไว้โดยที่ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการฟักมากนักได้นานไม่น้อยกว่า	1	ปี	

	 ไรน้ำนางฟ้าไทยเมื่อนำมาแยกเลี้ยงเป็นคู่ในน้ำ	2	ลิตร	จะให้ผลผลิตไข่ดังตารางที่	1	

 

ตารางที่	1	ข้อมูลการวางไข่ของไรน้ำนางฟ้าไทย	

อุณหภูมิอากาศ	(องศาเซลเซียส) 21-34

อายุที่วางไข่ครอกแรก	(วัน) 9

ช่วงอายุของไรน้ำเพศเมีย	(วัน) 25.4	±	9.03	(21-29)

จำนวนครอกต่อแม่ 14.2	±	4.6	(11-16)

จำนวนไข่ต่อแม่	(ฟอง) 6,699	±	2,094.9	(3,681-8,981)

จำนวนไข่ต่อครอก	(ฟอง) 462.9	±	192.7	(47-846)

ความถี่ของการวางไข่แต่ละครอก	(วัน) 1.14	±	0.004	(1.08-1.25)
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ภาคผนวก1

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา(น้ำเขียว)

 

	 คลอเรลลา	(Chlorella	sp.)	เป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวขนาดเล็ก	จัดว่าเป็นแพลงก์ตอนพืชมีขนาด	

2.5-3.5	ไมโครเมตร	มีโปรตีน	64.15	%	ซึ่งสูงกว่าสาหร่ายเซลล์เดียวชนิดอื่น	จึงนิยมใช้เป็นอาหารของสัตว์น้ำ

วัยอ่อน	รวมทั้งไรน้ำนางฟ้า	

 

1.	ขั้นตอนการเลี้ยงคลอเรลลา 

	 การเพาะเลี้ยงคลอเรลลา	เพื่อใช้เป็นอาหารของไรน้ำนางฟ้าไทย	มีขั้นตอนและวิธีการ	ดังนี้	 	

	 1.	 เตรียมบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 100	 เซนติเมตร	 ทำความสะอาดและตากบ่อทิ้งไว้	 

อย่างน้อย	1	วัน	

	 2.	 เติมน้ำลงไปให้ได้ระดับลึก	20	เซนติเมตร	หรือมีปริมาณ	150	ลิตร	

	 3.	 น้ำจากโรงเรือนสุกร	20-30%	หรือ	เติมสูตรอาหาร	ดังนี้	

	 	 ยูเรีย	46-0-0											 	 30	 กรัม	

	 	 ปุ๋ย	16-20-0											 	 15		 กรัม	

	 	 รำ																										 	 50	 กรัม	

	 	 ปูนขาว																				 	 	9	 กรัม	

	 4.	 เติมน้ำลงในส่วนผสม	และคนให้ละลายในภาชนะขนาดเล็กก่อน	แล้วจึงเทสารละลายของส่วนผสม

ลงบ่อซีเมนต์	

	 5.	 จากนั้นกรองหัวเชื้อสาหร่ายคลอเรลลาประมาณ	20%	ของปริมาณในบ่อ	 (30	ลิตร)	 เทผสมให้เข้า

กันหมั่นคนทุกวัน	ทิ้งน้ำให้น้ำเขียวถูกแสงแดด	และให้ฟองอากาศตลอดเวลา	เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของน้ำ	

	 6.	 เมื่อน้ำเขียวอายุประมาณ	 5-7	 วัน	 กรองด้วยผ้ากรองขนาดตาไม่เกิน	 60	 ไมโครเมตร	 ก่อนนำมา

เลี้ยงไรน้ำนางฟ้า	
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ภาคผนวก2

เซคชิคิช(Secchidisc)

 

 เซคชิดีส	เป็นอุปกรณ์วัดความโปร่งใสของน้ำ	(ภาพที่	24)	ประกอบด้วย	

	 	 -	 แผ่นวงกลมทำจากวัสดุมีน้ำหนักสามารถจมน้ำได้ง่าย	มีเส้นผ่าศูนย์กลาง	20	เซนติเมตร	

	 	 -	 ด้านบนแบ่งวงกลมออกเป็น	4	ส่วนเท่ากัน	ทาสีขาวสลับกับสีดำ	

	 	 -	 ตรงกลางผูกเชือกซึ่งมีตำแหน่งบอกระยะความยาว	 (วัดความลึกของน้ำ)	 หรืออาจทำเป็นด้ามจับ

ต่อจากขอบด้านใดด้านหนึ่งของเซคชิดิช	และบนด้ามทำเป็นตำแหน่งบอกระยะสำหรับวัดความลึกของน้ำ	

	 การวัดความโปร่งใสของน้ำทำได้	 โดยการจุ่มเซคชิดิชลงไปในน้ำจนถึงระยะห่างที่มองเห็นสีและไม่เห็น

สีบนแผ่นเซคชิดิช	ให้อ่านตำแหน่งความลึกตรงนี้เป็นความโปร่งใสของน้ำ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 เซคชิดิชพร้อมด้ามจับ 
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ภาคผนวก3

คุณค่าทางโภชนาการของไรน้ำนางฟ้าไทย

 

	 จากการนำไรน้ำนางฟ้าไทยไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารพบว่ามีส่วนประกอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์	ดังนี้	

	 	 	 โปรตีน																						 64.94	 %	

	 	 	 ไขมัน																									 5.07	 %	

	 	 	 เถ้า																														 8.40	 %	

	 	 	 คาร์โบไฮเดรท										 	 17.96	 %	
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ประโยชน์ของสาหร่ายสไปรูลิน่า

รัตนาชัยกล้าหาญณัฐยาภรณ์ชิระสุวรรณและบุษยาบุนนาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาหร่ายสไปรูลิน่า	

	 สาหร่ายสไปรูลิน่า	 เป็นสาหร่ายขนาดเล็กสีเขียวแกมน้ำเงิน	 มีรูปร่างลักษณะเป็นเซลล์หลายๆ		 

เซลล์เรียงต่อกันเป็นสายยาวขดเป็นวงหรือบิดเป็นเกลียว	 (รูปที่	 1	 และ	 2)	 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ		 

3-12	ไมโครเมตร	(0.003-0.012	เซนติเมตร)	มีความยาวประมาณ	30-500	ไมโครเมตร	ไม่สามารถมองเห็นได้

ด้วยตาเปล่า	 ต้องมองภายใต้กล้องจุลทรรศน์ขนาดกำลังขยาย	 40	 เท่าขึ้นไป	 บางสายพันธุ์มีถุงแก๊สแวคิวโอล	

(gas	 vacuole)	 ทำให้ลอยตัวได้	 และเนื่องจากผนังเซลล์ของสาหร่ายสไปรูลิน่าไม่มีเซลลูโลส	 แต่ประกอบด้วย

มิวโคโพลีแซคคาไรด์	ทำให้สามารถย่อยได้ง่าย	โดยสามารถถูกย่อยได้ประมาณ	85-95%	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 รูปร่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของ Spirulina (Arthrospira) maxima (A) Spirulina (Arthrospira) 

Platensis (B) ; เครื่องหมายบาร์คือ 20 ไมโครเมตร (m) (Tomaselli, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่2 รปูรา่งของสาหรา่ยสไปรลูนิา่ (A) Spirulina (Arthrospira) platensis ภายใตก้ลอ้งจลุทรรศนข์นาดกำลงั

ขยาย 400 x (B) Spirulina (Arthrospira) platensis ภายใตก้ลอ้ง scanning	electron	micrograph	(Ciferri,	1983) 
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การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า 

	 สาหร่ายสไปรูลิน่าจะเจริญเติบโตในสภาวะที่เป็นต่าง	 ที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง	 (pH)	 9.0-11.0	 ใน

ธรรมชาติมีสาหร่ายสไปรูลิน่าเจริญในทะเลสาบที่มีความเป็นด่างสูง	 เช่น	 ทะเลสาบเท็กโกโก้ในแม็กชิโก	 และ

ทะเลสาบแชคในอาฟริกา	อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบอยู่ในช่วง	30-35	องศาเซลเซียส	สารอาหารหลัก

ที่ใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า	 คือ	 โซเดียมไบคาร์บอเนต	 (NaHCO
3
)	 หรืออาจใช้

คาร์บอนไดออกไซด์	(CO
2
)	ประมาณ	1-5%	ซึ่งมีราคาถูกกว่า	แต่การเลี้ยงในระบบเปิดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์

อาจมีการสูญเสียไปทางอากาศได้	 การใช้	 CO
2
	 และ	NaHCO

3
	 (โซเดียมไบคาร์บอเนต)	 สามารถช่วยควบคุมค่า

ความเป็นกรด	-	ด่าง	ของระบบเพาะเลี้ยงให้ค่อนข้างคงที่	

	 ไนโตรเจนเป็นสารอาหารอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญต่อสาหร่ายสไปรูลิน่า	 ในการสร้างเซลล์	 สาหร่ายสไปรูลิน่า 

สามารถใช้ไนเตรท	 ไนไตรท์	 แอมโมเนียหรือยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจนได้	 อย่างไรก็ตาม	 สาหร่ายบางสายพันธุ์	 

มีความไวต่อปริมาณแอมโมเนีย	 ถ้าความเข้มข้นของแอมโมเนียเกิน	 1	 มิลลิโมล	 อาจเกิดการยับยั้งการเจริญ

เติบโตของสาหร่าย	

	 ธาตุอาหารหลักที่สาหร่ายสไปรูลิน่าต้องการนอกจากคาร์บอน	 และไนโตรเจนแล้วยังมีสารพวก

ฟอสฟอรัส	 แคลเซียม	 แมกนีเซียม	 โพแทสเซียม	 ซัลเฟต	 โซเดียม	 ไฮโดรเจน	 ออกซิเจน	 และธาตุอาหารรอง

จำพวกเหล็ก	สังกะสี	แมงกานีส	โมลิเดท	โบรมีน	โบรอน	เป็นต้นอีกด้วย	

	 ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายต้องมีระบบการไหลเวียนที่ดีเพื่อให้สาหร่ายได้รับแสงเพียงพอ	 และช่วย

ระบายออกซิเจนในบ่อที่เกิดจากกระบวนการหายใจของสาหร่าย	ซึ่งหากมีการสะสมออกซิเจนในระบบมากเกิน

ไปอาจเป็นพิษต่อเซลล์สาหร่าย	การออกแบบบ่อเพาะเลี้ยงควรให้มีลักษณะโค้งมน	เพื่อให้เซลล์สาหร่ายในบ่อมี

การไหลเวียนที่ดี	ถ้าบ่อเลี้ยงมีมุมหักงออาจมีเซลล์ตายสะสมที่บริเวณดังกล่าว	

 

 ระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายมี	2	แบบคือ	ระบบปิด	และระบบเปิด 

 1.	 ระบบปิด	 เป็นการเพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์แบบท่อ	ซึ่งเรียงต่อกันหลายๆ	ท่อ	และใช้แรงยกอากาศ	

(Airlift	driven)	เพื่อกวนเซลล์ในระบบ	ระบบนี้เหมาะกับประเทศที่อุณหภูมิเวลากลางวันและกลางคืนแตกต่าง

กันมากเนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม	 ทำให้สาหร่ายมีอัตราการเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตสูง	

นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงด้วยระบบท่อสามารถทำได้ในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด	 และสามารถป้องกันการปนเปื้อนได้

ดี	 แต่ข้อเสียของระบบนี้	 คือ	 ต้นทุนการผลิตสูง	 แสงอาจถูกจำกัด	 และท่ออาจมีอุณหภูมิสูงเกินไป	 รวมทั้ง

ปริมาณออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะห์แสงอาจมีการสะสมภายในถังปฏิกรณ์สูง	 ซึ่งจะทำให้เกิดการ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่ายได้	

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.spirulinasource.com/earthfoodch6c.html 
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 2.	 ระบบเปิด	 เป็นการเพาะเลี้ยงในบ่อเปิด	บ่ออาจทำด้วยปูนซีเมนต์	 หรือขุดเป็นบ่อดินแล้วปูพื้นด้วย

พลาสติก	 หรืออาจใช้ถังส้วม	 หรือวัสดุที่ทนด่างได้ดี	 ความสูงของการเพาะเลี้ยงประมาณ	 15-20	 เซนติเมตร	

และมีการกวนด้วยใบพัด	การเพาะเลี้ยงสาหร่ายในระบบนี้สามารถดูแลง่ายกว่าระบบปิด	แต่ข้อเสียคือ	 ใช้พื้นที่

เพาะเลี้ยงจำนวนมาก	 ผลผลิตต่ำกว่าระบบปิด	 และอาจมีการปนเปื้อนจากสาหร่ายชนิดอื่น	 ดังนั้น	 ควรมีการ

ดูแลระบบการเพาะเลี้ยงอย่างดี	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บน : ภาพจาก www.spirulinasource.com/earthfoodch6c.html 

ล่างซ้าย : ภาพจากบริษัท นาทองสไปรูลิน่า 

ล่างขวา : บ่อสาธิตการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยน้ำทิ้งฟาร์ม 

สุกร จังหวัดนครปฐมของ มจธ.	

 

	 ปัจจุบันตลาดต่างประเทศที่มีการจำหน่ายสาหร่ายสไปรูลิน่า	 ได้แก่	 ฟิลิปปินส์	 จีน	 อินเดีย	 สเปน	

เยอรมัน	 ฝรั่งเศส	 เบลเยียม	 ชิลี	 อเมริกา	 บราซิล	 อาร์เจนตินา	 อาฟริกา	 และอียีปต์	 ฯลฯ	 โดยบริษัทที่มีกำลัง

ผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าสูง	เช่น	Earthrise	Farms	(อเมริกา),	Cyanotech	(อเมริกา),	Hainan	DIC	Microalgae	

Co,Ltd.	 (จีน),	Marugappa	Chettir	Research	Center	 (อินเดีย),	Siam	Algae	Co.,	Ltd.	 (ไทย	 ;	ย้ายฐาน

การผลิตไปประเทศจีนเมื่อกลางปี	 พ.ศ.	 2550)	 เป็นต้น	 โดยผลผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าส่วนใหญ่ใช้บริโภคเป็น

อาหารเสริม	และมีบางส่วนนำไปผสมในอาหารสัตว์	
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สารสำคัญในสาหร่ายสไปรูลิน่า 

	 ปัจจุบันมีการผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าทั่วโลกรวมประมาณ	 3,000	 เมตริกตัน	 เพื่อขายเป็นอาหารเสริม

และผสมในอาหารสัตว์	 โดยมีการศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญในสาหร่ายสไปรูลิน่ามาตั้งแต่	 ค.ศ.	 1970	 พบว่า

สาหร่ายสไปรูลิน่ามีศักยภาพสามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนโดยมีปริมาณมากกว่าถั่วเหลือง	 รวมถึงใช้เป็นแหล่ง

วิตามิน	และเกลือแร่	(ตารางที่	1)	

 

ตารางที่	 1	 องค์ประกอบของสาหร่ายสไปรูลิน่าสายพันธุ์พลาเท็นชีส	 สายพันธุ์แมกชิม่า	 และถั่วเหลือง		 

(%	ของน้ำหนักแห้ง)	(Ciferri,	1983) 

	 น้ำ	 เถ้า	 ลิปิด	 ไฟเบอร์		 คาร์โบไฮเดรต	 โปรตีน

สายพันธุ์พลาเท็นซีส	 6-10		 4-5	 9-14	 3-8	 10-18	 56-77

สายพันธุ์แมกซิม่า	 4-7	 6-9	 4	 1	 8-13	 66-71																				

ถั่วเหลือง		 7-10	 4	 16-20	 3-5	 19-35	 34-40																																			

 

 โปรตีนและกรดอะมิโน	

	 โปรตีนที่มีคุณภาพดี	 คือ	 โปรตีนที่มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน	 ซึ่งจะช่วยเสริม	 

สุขภาพ	 เช่น	 ช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตเร็ว	 หรือสามารถรักษาสภาพเนื้อเยื่อของผู้ใหญ่ให้อยู่ในสภาพดี	 

การพิจารณาแหล่งอาหารใดเป็นแหล่งโปรตีนที่มีศักยภาพในเชิงคุณค่าสารอาหาร	 นอกจากพิจารณาปริมาณ

ส่วนประกอบแล้วยังพิจารณาได้จากค่าปริมาณโปรตีนสุทธิที่สามารถใช้ประโยชน์ได้	(Net	Protein	utilization;	

NPU)	 ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบว่า	 มีกรดอะมิโน	 จำเป็นอยู่หรือไม่และมีอยู่ใน

ปริมาณที่พอเหมาะหรือเปล่า	 การย่อยและการดูดซับในลำไส้	 รวมถึงคุณค่าทางชีวภาพ*	 ซึ่งมีการจัดลำดับ

ปริมาณและคุณภาพโปรตีนจากสาหร่ายสไปรูลิน่าเทียบกับแหล่งอาหารอื่น	ดังแสดงในตารางที่	2	

 กรดอะมิโนในธรรมชาติมี	20	ชนิด	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	

	 1)	 กลุ่มกรดอะมิโนจำเป็น	 เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างไม่ได้	 มี	 8	 ชนิด	 ได้แก่	 ทริปโตเฟน	 ไลซีน	

เมไธโอนีน	เฟนิลอะลานีน	ธรีโอนีน	วาลีน	ลูซีน	และไอโซลูซีน	

	 2)	 กลุ่มกรดอะมิโนไม่จำเป็น	 เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสร้างได้	 มี	 10	 ชนิด	 ได้แก่	 ไกลซีน	

อะลานีน	ไทโรซีน	ซีสเตอีน	กรดแอสปาร์ติค	กรดกลูตามิค	แอสปาราจีน	กลูตามีน	เซรีน	และโปรลีน	

	 กรดอะมิโนอีก	2	ชนิด	คือ	อาร์จินีน	และฮีสติดีน	จำเป็นสำหรับเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโต	หรือช่วงที่

ร่างกายเจ็บป่วย	

	 สาหร่ายสไปรูลิน่ามีกรดอะมิโนถึง	 18	 ชนิด	 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์	 (ตารางที่	 3)	 และมีการศึกษา

เปรียบเทียบปริมาณกรดอะมิโนในสาหร่ายสไปรูลิน่ากับแหล่งอาหารอื่นๆ	 พบว่า	 สาหร่ายสไปรูลิน่ามีปริมาณ

กรดอะมิโนสูงมาก	(รูปที่	3)	

 

*คุณค่าทางชีวภาพ	(Biological	value)	คำนวณจากน้ำหนักหนูทดลองที่เพิ่มข้ึนต่อน้ำหนักอาหารซึ่งมีโปรตีนที่ใช้ศึกษา	
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ตารางที่	2	ปริมาณและคุณภาพโปรตีนของสาหร่ายสไปรูลิน่า	และอาหารอื่นๆ	(Henrikson,	1997) 

									อาหาร	 โปรตีน	(%)	 NPU	(%)	 โปรตีนที่ใช้ได้	(Usable	protein)	(%)

สาหร่ายสไปรูลิน่า	 65	 62	 40

ไข่ผงทั้งลูก	 47	 94	 44

ยีสต์																	 45	 50	 23

แป้งถั่วเหลือง		 37	 61	 23

นมผงพร่องมันเนย																		 36	 82											 30

เนยแข็ง	 36	 70	 25

จมูกข้าวสาลี	 27	 67	 18

ถั่วลิสง		 26	 38	 10

ไก่		 24	 67	 16

เนื้อปลา			 22	 80	 18					

เนื้อ	 22	 67	 15

เมล็ดงา	 19	 60	 11

แป้งข้าวโอ๊ต	 15	 66	 10							

แป้งข้าวสาลี		 14	 63	 9

เต้าหู้	 8	 65	 5

ข้าวกล้อง	 8	 60	 	5				

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณกรดอะมิโนจากแหล่งต่างๆ	(มิลลิกรัมกรดอะมิโน	ต่อ	100	กรัม	ของแหล่งอาหาร)	

Best	Sources	of	Amino	Acids.	

Milligrams	per	100	grams.	

รูปที่ 3 ปริมาณกรดอะมิโนจากอาหารแหล่งต่างๆ (Tietze, 2004) 
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ตารางที่	3	การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดอะมิโนในสาหร่ายสไปรูลิน่า	(Richmond,	1986)	

																		ชนิดกรดอะมิโน	 ปริมาณ	(%	ต่อน้ำหนักแห้ง)

กรดอะมิโนจำเป็น

										ไอโซลูซีน	(lle)		 4.13

										ลูซีน	(Leu)										 5.80	

										ไลซีน	(Lys)																																																							 4.00			

										เมไธโอนีน	(Met)																																											 2.17

										เฟนิลอะลานีน	(Phe)																																					 3.95											

										ธรีโอนีน	(Thr)																																																				 4.17																		

										ทริปโตเฟน	(Try)																																																					 1.13			

										วาลีน	(Val)																																																											 6.00

กรดอะมิโนไม่จำเป็น

										อะลานีน	(Ala)																																																					 5.82

										อาร์จินีน	(Arg)																																																			 5.98						

										กรดแอสปาร์ติค	(Asp)																															 6.43

										ซีสเตอีน	(Cys)																																																										 0.67

										กรดกลูตามิค	(Glu)																																													 8.94					

										ไกลซีน	(Gly)																																																									 3.46

										ฮิสติดีน	(His)																																																					 1.08

										โปรลีน	(Pro)																																																									 2.97					

										เซรีน	(Ser)																																																				 4.00					

										ไทโรซีน	(Tyr)																																																						 4.60

 

 คาร์โบไฮเดรต	

	 สาหร่ายสไบรูลิน่ามีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบประมาณ	 15-20%	 ของน้ำหนักแห้ง	 ทั้งนี้

คาร์โบไฮเดรตสามารถแบ่งได้เป็น	 3	 จำพวก	 ตามจำนวนหน่วยของน้ำตาล	 ได้แก่	 โมโนแซคคาไรด์	 โอลิโก	 

แซคคาไรด์	 และโพลีแซคคาไรด์	 โดยโพลีแซคคาไรด์เป็นสารประกอบที่เกิดจากโมโนแซคคาไรด์ซึ่งเป็นน้ำตาล

โมเลกุลเดี่ยว	เช่น	แอลฟา-ดี-กลูโคส	(α-D-glucose)	มากกว่า	10	โมเลกุลขึ้นไปเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก 

โพลีแซคคาไรด์ของสาหร่ายสไบรูลิน่าประกอบด้วยน้ำตาล	6	ชนิด	คือ	กลูโคส	แรมโนส	แมนโนส	ไซโลส	ฟรุกโตส 

และการ์แลคโตส	มีการรายงานว่า	โพลีแซคคาไรด์ของสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงๆ	และละลายน้ำ

ได้ดีมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน	 ปริมาณของโพลีแซคคาไรด์ที่สามารถละลายน้ำในสาหร่ายขนาดเล็ก	 

มีประมาณ	0.5-2.0%	ของน้ำหนักแห้ง	
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 ลิปิด 

	 ลิปิดในสาหร่ายสไปรูลิน่ามีประมาณ	 6-13%	 ของน้ำหนักแห้ง	 โดยครึ่งหนึ่งเป็นกรดไขมัน	 กรดไขมัน

จำเป็นในสาหร่ายสไปรูลิน่า	 ได้แก่	 กรดลิโนเลอิก	 (linoleic	 acid,	 18:2r	 9,	 12)	 และกรดแกมมาไลโนเลนิก		 

(γ--linolenic	 acid,	 GLA;18:3r	 6,9,	 12)	 มีรายงานว่า	 GLA	 มีคุณสมบัติทางการแพทย์	 และเป็นสารตั้งต้นการ

สังเคราะห์ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน	ซึ่งพรอสตาแกลนดินเป็น	 lipid	mediators	ที่สำคัญในกระบวนการทาง

อายุรเวชหลายๆ	กระบวนการ	เช่น	การอักเสบบวม	การเกิดลิ่มในหลอดเลือด	(thrombosis)	และโรคมะเร็ง	

	 GLA	มีประสิทธิภาพลดค่าไขมันไม่ดี	 (Low-Density	Lipoprotein;	LDL)	 ในผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอล

สูงได้มากกว่ากรดลิโนเลอิก	 170	 เท่า	 แหล่งที่พบ	 GLA	 คือ	 น้ำมันที่สกัดจากอีฟวีนิ่งพริมโรส	 แบลคเคอแรนท์

เมล็ดบอเรจ	 และอาจพบอยู่บ้างในน้ำนมแม่	 สาหร่ายสไปรูลิน่าก็เป็นแหล่ง	 GLA	 ที่มีศักยภาพแหล่งหนึ่งโดยมี	

GLA	ประมาณ	20-25%	ของกรดไขมันทั้งหมด	ขณะที่น้ำมันที่สกัดจากอีฟวีนิ่งพริมโรสมี	 GLA	ประมาณ	9%	

ของกรดไขมันทั้งหมด	 หรือในสาหร่ายสไปรูลิน่า	 10	 กรัม	 มี	 GLA	 135	 มิลลิกรัม	 ทั้งนี้ปริมาณ	 GLA	 ใน

สาหร่ายสไปรูลิน่าขึ้นอยู่กับสายพันธุ์	และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม	เช่น	แสง	และอุณหภูมิ	

 

 รงควัตถุ	

 รงควัตถุเป็นองค์ประกอบของพืชและสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสง	รงควัตถุในสาหร่ายสไปรูลิน่า	ประกอบด้วย	

	 (1)	คลอโรฟิลล์-เอ	(สีเขียว)	มีประมาณ	0.8-1.5%	ของน้ำหนักแห้ง	

	 (2)	แคโรทีนอยด์	 (สีส้มแดง)	 มีประมาณ	 0.4%	 ของน้ำหนักแห้ง	 หรือประมาณ	 4,000	 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม	 แคโรทีนอยด์ในสาหร่ายสไปรูลิน่ามีองค์ประกอบหลักเป็นไมโซแซนโทฟิลล์	 (myxoxan-thophylls;	

37%)	เบต้า-แคโรทีน	(ß-carotene;	28%)	ซีแซนทีน	(Zeaxanthin;17%)	สาหร่ายสไปรูลิน่าที่ทำแห้งด้วยการ

อบแห้งแบบเยือกแข็งอาจมีแซนโทฟิลล์	(xanthophyll)	สูงถึง	6.9	กรัมต่อกิโลกรัม	ซึ่งการทำแห้งที่อุณหภูมิต่ำ

จะช่วยลดการสลายตัวของเบต้า-แคโรทีน	

	 วิตามิน	เอ	มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยบำรุงสายตา	แต่การบริโภควิตามิน	เอ	มากเกินไปอาจเป็นพิษได้	

อย่างไรก็ตามการบริโภคเบต้า-แคโรทีนในสาหร่ายสไปรูลิน่าและพืชชนิดอื่นๆ	 จะมีความปลอดภัยเนื่องจาก

ร่างกายสามารถเปลี่ยนเบต้า-แคโรทีนให้เป็นวิตามิน	เอ	ตามความต้องการของร่างกายได้	มีหลายรายงานกล่าวว่า 

การบรโิภคอาหารทีม่เีบตา้-แคโรทนีสามารถปอ้งกนั	 และลดความเสีย่งในการเกดิมะเรง็	 โครงสรา้งของเบตา้-แคโรทนี

ตามธรรมชาติเป็นการรวมกันของสารประกอบที่มีสูตรโมเลกุลรูปซีส	(cis)	และทราน	(trans)	ขณะที่เบต้า-แคโรทีน 

สังเคราะห์มีเฉพาะรูปทราน	 ทำให้มีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระต่ำกว่า	 และเมื่อพิจารณาปริมาณ	 

เบต้า-แคโรทีนในสาหร่ายสไปรูลิน่ากับแหล่งอื่นๆแล้ว	 พบว่า	 สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งที่มีเบต้า-แคโรทีนสูง		 

และมากกว่าแครอทถึง	10	เท่า	(ตารางที่	4	และรูปที่	4)	
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ตารางที่	4	ปริมาณเบต้า-แคโรทีนจากแหล่งต่างๆ*	(Henrikson,	1997) 

										แหล่งอาหาร																																ขนาดอาหาร																											IU	ของเบต้า-แคโรทีน

สาหร่ายสไปรูลิน่า	 สไปรูลิน่าอัดเม็ด	10	กรัม	 23,000										

มะละกอ	 ครึ่งหนึ่งของขนาดกลาง	(1/2	medium)	 8,867					

มันเทศ	 ปรุงแล้วปริมาณครึ่งถ้วย	(1/2	cup,	cooked)	 8,500

ใบกะหล่ำเขียว	 ปรุงแล้วปริมาณครึ่งถ้วย	 7,917

แครอท	 ปรุงแล้วปริมาณครึ่งถ้วย	 7,250

หัวบีท	 ปรุงแล้วปริมาณครึ่งถ้วย	 6,042

ผักขม	 ปรุงแล้วปริมาณครึ่งถ้วย	 6,000

แคนตาลูป	(cantaloupe)	 ปรุงแล้วปริมาณครึ่งถ้วน	 5,667								

คลอเรล่า	 50	เม็ด	(10	กรัม)	 5,000					

บร็อคโคลี่		 ปรุงแล้วปริมาณครึ่งถ้วย	 3,229

น้ำเต้าบัทเทอร์นัท	 ปรุงแล้วปริมาณครึ่งถ้วย	 1,333

แตงโม	 1	ถ้วย	 1,173			

พีช	 1	ผลใหญ่	 1,042							

แอพริคอท	 1	ผลกลาง	 892									

*Vegetarian	Times,	“Recipes	with	A+	Nutrition”	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณเบต้า-แคโรทีนจากแหล่งต่างๆ	(มิลลิกรัมกรดอะมิโน	ต่อ	100	กรัมของแหล่งแคโรทีน)	

Best	Sources	of	Beta-Carotene.	

Milligrams	per	100	grams.	

รูปที่ 4 ปริมาณเบต้า-แคโรทีนในอาหารแหล่งต่างๆ (Tielze, 2004) 
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	 (3)	ไฟโคไซยานิน	 (สีฟ้า)	 สามารถละลายน้ำมีประมาณ	 14%	 ของน้ำหนักแห้ง	 หรือประมาณ		 

140	 กรัม/กิโลกรัม	 ไฟโคไซยานินเป็นบิลิโปรตีน	 สาหร่ายสไปรูลิน่ามีบิลิโปรตีน	 2	 ชนิด	 คือ	 ซี-ไฟโค	 ไซยานิน	

และอัลโลไฟโคไซยานิน	ปัจจุบันมีการผลิตไฟโคไซยานินเพื่อการค้าภายใต้ชื่อ	ลีน่าบลู	โดยบริษัท	Dainippon	lnk	

&	Chemical	of	japan	มีกำลังการผลิตที่	600	กิโลกรัม/เดือน	ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้เป็นสีผสมอาหารมีเพียงเล็กน้อย

ที่นำไปใช้เป็นสารติดตามในงานด้านชีวเคมี	นอกจากนี้	ยังมีการนำไฟโคไซยานินไปใช้ในเครื่องสำอาง	

 วิตามินและเกลือแร่	

 สาหร่ายสไปรูลิน่าประกอบด้วยเกลือแร่ชนิดต่างๆ	 และมีวิตามิน	 บี	 12	 สูงถึง	 11	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 

น้ำหนักแห้ง	รวมทั้งมีโปรวิตามิน	เอ	(เบต้า-แคโรทีน)	ปริมาณสูง	ซึ่งร่างกายสามารถดูดซับแล้วเปลี่ยนเป็นวิตามิน	

เอ	ได้	(ตารางที่	5)	องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization;	WHO)	รายงานว่าประมาณ	16%	ของ

เบต้า-แคโรทีนสามารถถูกเปลี่ยนเป็นวิตามิน	เอ	โดยปริมาณที่ถูกเปลี่ยนขึ้นกับความต้องการของร่างกาย	

 

ตารางที่	5	วิตามินและเกลือแร่ในสาหร่ายสไปรูลิน่าผง	(Belay,	1997) 

	ชนิด 	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

วิตามิน

					โปรวิตามิน	เอ																																																																																										

					(เบต้า-แคโรทีน)

					วิตามินอี	(alpha-tocopherol)

					วิตามินบี	1	(Thiamine)

					วิตามินบี	2	(Riboflavin)

					วิตามินบี	3	(Niacin)

					วิตามินบี	6	(Pyridoxine)

					วิตามินบี	12	(Cobalamin)

					กรดโฟลิก

					ไบโอติน

					กรดแพนโตทีนิก

					วิตามินเค

เกลือแร่

					แคลเซียม

					โครเมียม

					ทองแดง	(Copper)

					เหล็ก	(lron)

					แมกนีเซียม

					แมงกานีส

     

2,330,000	IU

1,400

100

35

40

140

8

3.2

0.1

0.05

1.0

22

7,000

2.8

12

1,000

4,000

50
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IU	=	Inter national	Unit	
 

ประโยชน์ด้านเภสัชกรรม 

	 ประโยชน์ด้านหนึ่งของสาหร่ายสไปรูลิน่าที่นักวิจัยกลุ่มต่างๆ	 ให้ความสนใจและทำการศึกษาทดลอง

คือ	 การนำสาหร่ายสไปรูลิน่าไปใช้ทางการแพทย์	 ในปี	 ค.ศ.	 1993	 Belay	 และคณะตีพิมพ์ผลงานชื่อว่า	

“สถานภาพความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับศักยภาพของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อผลดีของสุขภาพ	 (Current	

Knowledge	 on	 potential	 health	 benefits	 of	 Spirulina)”	 ซึ่งได้รวบรวมผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์	 

คณะต่างๆ	 ที่กล่าวถึงสรรพคุณของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อสุขภาพและโรคต่างๆ	 ต่อมาในปี	 ค.ศ.2001	 Jensen	

และคณะรวบรวมผลการวิจัยเกี่ยวกับสาหร่ายสไปรูลิน่าของกลุ่มต่างๆ	 เช่นกัน	 และตีพิมพ์ผลงานในชื่อว่า		 

“การช่วยปรับเปลี่ยนและเพิ่มภูมิคุ้มกันของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน	 (Blue	 green	 algae	 as	 an	 immuno	

enhancer	and	Biomodulator)”	ถัดมาปี	ค.ศ.	2002	Belay	รวบรวมผลวิจัยเพิ่มเติมและตีพิมพ์	“ศักยภาพ

การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นอาหารและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	 (The	 potential	 application	 of		

Spirulina (Arthrospira)	as	a	nutritional	and	therapeutic	supplement	in	health	management)”	

ทั้งนี้	 ปัจจุบันยังมีผลวิจัยของคณะวิจัยต่างๆ	 ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง	 ผลวิจัยเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของสาหร่ายสไปรูลิน่าในด้านการแพทย์ที่คณะผู้จัดทำได้รวบรวมมา	อาทิเช่น	

 ลดคอเลสเตอรอล	และเบาหวาน	

	 Devi	และ	Venkataraman	 เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกๆ	ที่ศึกษาสรรพคุณของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการลด

คอเลสเตอรอล	 โดยรายงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบกับหนูที่โดนกระตุ้นด้วยสารบางชนิด	 เช่น	

คาร์บอนเตตร้าคลอไรด์	 (CCI
4
)	 หรือสาร	 Simvastatin	 เพื่อให้เกิดภาวะเลือดมีคอเลสเตอรอลเกินปกติ	

(hyperchloresterolemic)	 ทำให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในตับ	 ปริมาณไตรเอซิลกลีเซอรอลทั้งในน้ำเหลือง

หรือซีรัมและในตับสูงขึ้น	รวมถึงระดับ	VLDL	และระดับไขมันไม่ดี	ก็มีค่าเพิ่มขึ้น	*โดยหนูที่กินอาหารผสม	

 *ไลโปโปรตีน	 (lipoprotein)	 หมายถึง	 ลิปิดที่จับอยู่กับโปรตีนด้วยแรงดึงดูดทางกายภาพ	 ในพลาสมาของเลือดจะมีไลโป

โปรตีนหลายชนิดทำหน้าที่ส่งลิปิดจากลำไส้เล็กไปยังตับ	 และจากตับไปยังแหล่งสะสมไขมันในเนื้อเยื่ออื่นๆ	 ลิปิดในไลโปโปรตีนของ

พลาสมามีทั้งชนิดมีขั้ว	(polar)	คือ	ฟอสโฟกลีเซอไรด์	และลิปิดที่เป็นกลางหรือไม่มีขั้ว	(non-polar)	เช่น	ไตรกลีเซอไรด์	คอเลสเตอรอล	

และคอเลสเตอรอลเอสเทอร์	

	 ไลโปโปรตีนแต่ละชนิดจะมีปริมาณลิปิดและโปรตีนแตกต่างกันทำให้มีความหนาแน่นต่างกัน	 ไลโปโปรตีนของพลาสมาแบ่ง

ออกเป็น	4	กลุ่ม	ตามค่าความหนาแน่น	ได้แก่	

	 1)	 กลุ่มไคโลไมครอน	(chylomicron)	

	 2)	 กลุ่มไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำมาก	(Very	Low	Density	Lipoprotein;	VLDL)	

	 3)	 กลุ่มไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำ	(Low	density	lipoprotein;	LDL)	หรือที่เรียกว่า	ไขมันไม่ดี	

	 4)	 กลุ่มไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นสูง	(High	Density	Lipoprotein;	HDL)	หรือที่เรียกว่า	ไขมันดี		

ที่มา	:	มนตรี	และคณะ,	2530	

	ชนิด 	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

					ฟอสฟอรัส

					โพแทสเซียม

					โซเดียม

					สังกะสี	(Zinc)

8,000

14,000

9,000

30

ตารางที่	5	(ต่อ) 
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สาหร่ายสไปรูลิน่าจะช่วยให้ปริมาณไตรเอซิลกลีเซอรอลในน้ำเหลือง	 และคอเลสเตอรอลในตับลดลงอย่างมี	 

นัยสำคัญ	ขณะเดียวกันก็มีการสร้างไขมันดีเพิ่มขึ้น	Fong	และคณะพบว่า	หนูที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 

นาน	 35	 วัน	 ช่วยให้อัตราส่วนของไขมันดีต่อไขมันไม่ดี	 (HDL:LDL)	 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	 2-2.4	 เท่า		 

สำหรับการศึกษากับหนูที่ได้รับสาร	alloxan	 เพื่อชักนำให้เป็นโรคเบาหวาน	 (diabetic)	หลังให้หนูกินอาหารที่

มีสาหร่ายสไปรูลิน่าผสมอยู่	 5%	 เป็นเวลา	 4	 สัปดาห์	 พบว่า	 สาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถช่วยป้องกันอาการ	

fatty	 liver	 โดยช่วยลดปริมาณไตรเอซิลกลีเซอรอลในน้ำเหลืองและในตับของหนูทั้งเพศผู้และเพศเมีย	 และ

บรรเทาอาการน้ำตาลในเลือดพร่อง	 (Hypoglycemia)	 ในหนูเพศผู้	 ทั้งนี้	 นักวิจัยพบว่า	 หนูเพศผู้และหนูเพศ

เมียมีความไวต่อการเกิดเบาหวาน	(diabetes	susceptibility)	และการตอบสนองต่อสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน	

กล่าวคือ	 หนูเพศเมียจะทนต่อการกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวานด้วยสาร	 alloxan	 และมีการตอบสนองต่อ

สาหร่ายสไปรูลิน่ามากกว่าหนูเพศผู้	

	 Nakaya	 และคณะเป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ทำการวิจัยกับมนุษย์พบว่า	 อาสาสมัครที่มีอาการของความ

ดันโลหิตสูงและมีภาวะเลือดมีไขมันมากเกินไปแต่ไม่ร้ายแรง	 เมื่อให้อาสาสมัครรับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า

คนละ	4.2	กรัมต่อวัน	เป็นเวลา	8	สัปดาห์	ปรากฏว่าระดับไขมันไม่ดีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	ทั้งนี้	อาสาสมัครที่

รับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่าเพียง	 4	 สัปดาห์	 ก็พบระดับไขมันไม่ดีลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน	 แต่หลังหยุด

รับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับไขมันไม่ดีจะมีค่าเพิ่มขึ้นกลับไปที่ระดับเดิม	 นอกจากนี้	 การทดสอบกับ	 

ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด	(lschemic	heart)	ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่า	250	กรัมต่อเดซิลิตร	ก็ให้

ผลทำนองเดียวกันคือ	 หลังผู้ป่วยรับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์	 ไขมันไม่ดี	

และ	VLDL-C	ในเลือดลดลง	ขณะที่ไขมันดีสูงขึ้น	ทั้งนี้	การรับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า	4	กรัมต่อวัน	ช่วยลด

ระดับคอเลสเตอรอลและไขมันไม่ดีมากกว่าการรับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า	2	กรัมต่อวัน	

	 สำหรับการศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อโรคเบาหวาน	(diabetes)	โรคอ้วน	(obesity)	โรคความ

ดันโลหิตสูง	 (hypertension)	และต่อการไหลเวียนของเลือด	มีรายงานว่าสารสกัดด้วยน้ำจากสาหร่ายสไปรูลิน่า

สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดและในน้ำเหลือง	โดยการศึกษาทางคลินิกกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน	15	คน	พบว่า	

หลังผู้ป่วยรับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า	 2	 กรัมต่อวัน	 เป็นเวลา	 21	 วัน	 ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง	 และการ

ศึกษากับผู้ป่วยโรคอ้วน	 16	 คน	 ที่มีอายุระหว่าง	 18-64	 ปี	 พบว่า	 หลังผู้ป่วยรับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า		 

2.8	 กรัมต่อวัน	 วันละ	 3	 ครั้ง	 เป็นเวลา	 4	 สัปดาห์	 น้ำหนักของผู้ป่วยจะลดลงเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญเชิงสถิติ		 

ยังมีการรายงานอีกว่าสาหร่ายสไปรูลิน่ามีสารคล้ายอินซูลินเช่นเดียวกับในพืช	สาหร่ายสีเขียว	และรา	ซึ่งมีส่วน

ช่วยลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 นอกจากนี้	 การทดสอบกับอาสาสมัครที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ		 

67.2	±11.5	ปี	 ที่มีีไขมันในเลือดมากผิดปกติ	 (lipidemia)	 และมีน้ำตาลในเลือดสูงมากๆ	 (Hyper	 glycemia)	

ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวาน	(Diabetes	mellitus)	ผลวิจัยพบว่า	อาสาสมัครกลุ่มที่รับประทานสาหร่ายส

ไปรูลิน่า	2	กรัมต่อวัน	เป็นเวลา	2	เดือน	มีระดับน้ำตาลในเลือด	(blood	glucose)	ลดลง	อย่างรวดเร็ว	รวมทั้ง

มีระดับคอเลสเตอรอลและไขมันไม่ดีลดลง	 ขณะที่ปริมาณของไขมันดีมีค่าเพิ่มขึ้น	 ซึ่งนักวิจัย คาดว่าการรับประ

ทานสาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด	และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ	ของลิปิดให้มีปริมาณ

ไขมันดีเพิ่มขึ้น	
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 ต้านอนุมูลอิสระ	และต้านการอักเสบบวม 

	 อนุมูลอิสระ	 (Free	 Radicle)t	 เป็นสาเหตุการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในร่างกาย	 โดยผลของอนุมูล

อิสระในระยะสั้นจะทำให้เกิดการอักเสบ	 และการทำลายเนื้อเยื่อ	 แต่ในระยะยาวจะมีผลต่อความเสื่อมลงของ

เซลล์	รวมถึงอาจเป็นสารก่อมะเร็ง	โรคหัวใจ	และต้อกระจก*	โดยร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากการรับ

ประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ	 สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นอาหารเสริมที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแหล่งหนึ่ง		 

มีรายงานว่าสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์และสารสกัดด้วยน้ำจากสาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถยับยั้งกระบวนการ	 

ลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น	(lipid	peroxidation,	LPO)♠	ได้	65%	และ	76%	ตามลำดับ	โดยมปีระสิทธิภาพสูงกว่า

สารประกอบทางเคมีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 เช่น	 วิตามิน	 อี	 (ยับยั้ง	 35	%)	 เบต้า-แคโรทีน	 (ยับยั้ง	 48%)   

สารบิวทีเลทไฮครอกซีอนิซอล	 (Butylated	hydroxyanisole;	BHA,	ยับยั้ง	45%)	กรดแกลลิค	 (ยับยั้ง	54%)	

และกรดคลอโรจีนิก	(ยับยั้ง	56%)	

	 มีผลวิจัยในหนูทดลองแสดงให้เห็นว่า	 ไฟโคไซยานินสามารถช่วยลดการอักเสบบวมเป็นตุ่มเล็กๆ		 

บริเวณรักแร้	 (axillae)	 ของหนูได้	 แม้จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่ายาอินโดเมทธาซิน	 (lndomethacin)		 

ซึ่งเป็นยามาตรฐานสำหรับลดการอักเสบบวม	 และมีรายงานผลวิจัยอีกว่า	 ซีไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่า 

สามารถยับยั้งกระบวนการ	 LPO	 ในตับหนูที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยสาร	 CCL
4
	 	 หรือการศึกษาคุณสมบัติของ	 

ไฟโคไซยานินในการลดการอักเสบบวมในหนูที่ถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบ	(colitis)	ก็พบว่า	ไฟโคไซยานิน

สามารถลดกิจกรรมของเอนไซม์	 myeloperoxidase	 (MPO)	 และควบคุมการอักเสบของลำไส้ได้	 ซึ่งการศึกษา 

histopathological	 และ	 ultrastructural	 แสดงให้เห็นว่าหนูที่กินไฟโคไซยานินมีการยับยั้งการอักเสบบวม

ของเซลล์	และลดขอบเขตความเสียหายของสำไส้ใหญ่	(colonic	damage)	(รูปที่	5)	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 t	 อนุมูลอิสระ	 คือ	 โมเลกุลหรืออิออนที่มีอิเลคตรอนโดดเดี่ยวอยู่รอบนอก	 เป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรและว่องไวต่อการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น	 เนื่องจากขาดอิเลคตรอนไป	 1	 ตัว	 จึงพยายามดึงอิเลคตรอนจากชีวโมเลกุลอื่นๆ	 ที่อยู่ใกล้เคียง	 เช่น		 

ลปิดิ	หรอืโปรตนี	ทำใหเ้กดิผลเสยีหายตอ่โครงสรา้งและการทำงานของเซลล	์ตวัอยา่งของอนมุลูอสิระ	ไดแ้ก	่O
2
-	(Superoxide	anion) 

อนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์,	 OH-	 (Hydroxyl	 radical)	 อนุมูลไฮดรอกซิล,	 ROO	 Peroxy	 radical	 อนุมูลเปอร์ออกซี,	 H
2
O

2
 

(Hydrogen	Peroxide)	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	เป็นต้น	

	 *		 ที่มา	:	www.thaiclinic.com	

 ♠	กระบวนการลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น	(lipid	peroxidation,	LPO)	จะอยู่ในกลไลของเซลล์ที่เกิดบาดแผลทั้งเซลล์พืช

และสัตว์	ใช้เป็นตัวชี้วัดการเกิดออกซิเดชั่นในเซลล์และเนื้อเยื่อ	
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รูปที่	 5	 ภาพตัดขวางปลายสำไส้ใหญ่ของหนูที่ถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะลำไส้อักเสบ	 ที่กำลังขยาย	 100x	 (A)		 

ภาพตัดขวางปลายลำไส้ใหญ่ของหนูที่เกิดภาวะลำไส้อักเสบ	 (colitis)	 และกินไฟโคไซยานิน	 300	

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 (B)	 ภาพถ่ายใต้กล้องอิเลคตรอนของเนื้อเยื่อลำไส้ของหนู	 หลังได้รับยา		 

5-aminosalicylic	 acid	 200	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 เป็นยาที่ใช้อ้างอิง	 ที่กำลังขยาย	 12,000x	 (C)	

(Gonzalez	et	al,.	1999)	

 

	 โลหะหนักบางชนิดมีความเป็นพิษต่อการทำงานของอวัยวะภายใน	 อาทิเช่น	 สารตะกั่วมีผลทำให้	 ตับ	

ปอด	 หัวใจ	 และไตมีระดับ	 LPO	 เพิ่มขึ้น	 และมีระดับการต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ลดลง	 อย่างมีนัยสำคัญ		 

มีรายงานว่าการให้หนูที่ได้รับสารตะกั่วกินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	(1,500	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)	สามารถ

ยับยั้งกระบวนการ	 LPO	 ในอวัยวะต่างๆ	 และรักษาระดับการต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ให้อยู่ที่ระดับปกติ	 ส่งผล

ให้ช่วยป้องกันความเสียหายของอวัยวะภายในจากพิษของสารตะกั่ว	 และช่วยลดการตกค้าง	 (deposition)	

ของสารตะกั่วในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญ	 หรือการศึกษาในหนูที่ถูกทำให้คุณสมบัติด้านชีวเคมีของเลือดมีการ

เปลี่ยนแปลงเนื่องจากได้รับพิษจากสารปรอท	 คือ	 ทำให้ระดับแคลเซียม	 การทำงานของเอนไซม์กรด

ฟอสฟาเทสในน้ำเหลือง	 และการเกิด	 LPO	 ในเลือดเพิ่มขึ้น	 ขณะที่ระดับอิออนและการทำงานของเอนไซม์อัล

คาไลฟอสฟาเทสในน้ำเหลือง	และระดับกลูตาโธโอนีนในเลือดมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	ซึ่งการให้สาหร่ายสไป

รูลิน่าก่อนและหลังที่หนูได้รับสารปรอท	จะสามารถช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบจากพิษปรอทได้	โดยสามารถ

รักษาระดับแคลเซียม	 ระดับอิออน	 การทำงานของเอนไซม์กรดฟอสฟาเทสและเอนไซม์อัลคาไลฟอสฟาเทสใน

น้ำเหลือง	รวมทั้งการเกิด	LPO	และระดับกลูตาโธโอนีนในเลือด	 ให้อยู่ที่ระดับปกติเช่นกัน	ทั้งนี้	 มีการรายงาน

ด้วยว่า	 หนูที่กินสาหร่ายสไปรูลิน่าจะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระทั้งที่เป็นเอนไซม์	 และไม่ใช่เอนไซม์ในตับ

เพิ่มขึ้น	 และช่วยลดการเกิด	 LPO	 รวมถึงช่วยยับยั้ง	 genotoxicity	 ที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยซีสเพลทิน	

(cisplatin)	และยูรีเทน	(urethane)	

	 ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า	 การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจากอนุมูลอิสระนอกจากทำให้เซลล์เกิดความเสีย

หาย	 และมีการอักเสบบวม	 ยังมีผลต่อความเสื่อมของเซลล์ด้วย	 รายงานของ	 Gemma	 และคณะกล่าวว่า	

สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอปเปิ้ล	 ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง	 สามารถช่วยลดระดับของ	

malondialdehyde	 (MDA)	 ซึ่งเป็นสารที่ชี้วัดกระบวนการ	 LPO	 และลดความเสียหายของเซลล์ที่เกิดจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น	รวมทั้งช่วยลดระดับ	proinflammatory	cytokine	ในหนูที่มีอายุมาก	นอกจากนี้ยังมีการ

ศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าเปรียบเทียบกับบลูเบอรี่	 และผักขม	 (spinach)	 ต่อการลดความเสียหายของ

สมองในหนูเพศผู้	 ซึ่งอาหารทั้ง	3	ชนิด	มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน	ผลการศึกษาพบว่า	หลังให้หนูกินอาหาร

ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่านาน	4	สัปดาห์	บริเวณเนื้อตายเนื่องจากหลอดเลือดอุดตัน	(infarction)	ในเปลือกสมอง	

(cerebral	cortex)	มีปริมาตรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	(รูปที่	6)	และมีการเพิ่มขึ้นของ	post-stroke	locomotor	
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activity	ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับ	บลูเบอรี่	และผักขม	โดยหนูทุกกลุ่มมีชีวเคมีของเลือดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

เลือด	และระดับอิเลคโตไลท์ของเลือดไม่ต่างกัน	
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รูปที่ 6 บริเวณเนื้อตายเนื่องจากเลือดอุดตัน (mark infarction; บริเวณสีขาว) ในเปลือกสมองด้านขวาของหนู

ที่กินอาหารธรรมดา และหนูกลุ่มที่กินอาหารผสมอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระทั้ง 3 ชนิด (Wang   

et al., 2005) 
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	 นิ่ว	 เป็นปัญหาสำคัญของประชากรปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยประมาณ	 12%	 ของประชากร	

โดยผู้ชายมีโอกาสเกิดนิ่วได้สูงถึง	70-80%	และผู้หญิงมีโอกาสเกิดนิ่ว	47-60%	สารออกซาเลทเป็นสารที่ชักนำ

ให้เกิดอนุมูลอิสระ	 เช่น	 อนุมูลไฮดรอกซิล	 และอนุมูลเปอร์ออกซี	 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดนิ่วและเป็น

อันตรายต่อไต	 การศึกษากับหนูเพศผู้	 พบว่า	 ไฟโคไซยานินมีศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระ	 และต้านนิ่วใน

ทางเดินปัสสาวะ	 (antiurolithic)	 โดยควบคุมการเปลี่ยนแปลงสารชีวเคมีช่วงต้นๆ	 ของการสร้างก้อนนิ่วจาก

สารแคลเซียมออกซาเลท	ซึ่งการศึกษาลักษณะเนื้อเยื่อไตด้วยกล้อง	light	microscopy	แสดงให้เห็นว่าไฟโคไซยานิน 

สามารถกำจัดอนุมูลอิสระ	 ควบคุมระดับออกซาเลท	 และป้องกันการเกิดกระบวนการ	 LPO	 ที่เป็นสาเหตุ	 

ความเสียหายของเนื้อเยื่อได้อย่างมีนัยสำคัญ	

 ต้านมะเร็ง	

	 ในปี	 ค.ศ.	 1991	 สถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาได้เริ่มโปรแกรม	 5-A-Day	 Program	ที่แนะนำให้

คนรับประทานผักและผลไม้ทุกวัน	 โดยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าอาหารที่รับประทานมีความสัมพันธุ์กับการ

เกิดโรค	 มีการศึกษาทางคลินิกถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับจากอาหารและการ

เกิดโรคต่างๆ	เช่น	มะเร็ง	โรคเกี่ยวกับหัวใจ	และหลอดเลือดหัวใจ	(cardiovascular	disease)	และการแก่ก่อนวัย 

(premature	aging)	

	 สารต้านอนุมูลอิสระในผักและผลไม้ส่วนใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการต้านมะเร็งคือ	 เบต้า-แคโรทีน	

สาหร่ายสไปรูลิน่านอกจากมีเบต้า-	แคโรทีนแล้ว	ยังประกอบด้วยซีแซนทิน*	ไฟโคไซยานิน	และโพลีแซคคาไรด์

ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 ด้านการอักเสบบวมของเซลล์	 ต้านมะเร็งและไวรัส	 รายงานว่าหนูแฮมสเตอร์

ที่กินสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า	และดูนาเลล่าในปริมาณ	140	ไมโครกรัม	ทุกๆ	3	วัน	นาน	28	วัน	สามารถ

ลดการขยายตัวของเนื้องอกในกระพุ้งแก้มหนูได้	 โดยในทุกการทดลองไม่พบว่าสารสกัดจากสาหร่ายมีความเป็น

พิษต่อเซลล์ปกติ	 การศึกษาในเซลล์ไลน์	 (cell	 line)	 ก็พบว่าไฟไคไซยานินสามารถลดการเจริญ	 และการเพิ่ม

จำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ของหนู	 (macrophage	 cell	 line;	 RAW	 264.7)	 ได้เช่นกัน	 โดย	 

ไฟโคไซยานินสามารถยับยั้งเอนไซม์	 cyclooxygenase-2	 (COX-2)	 ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เซลล์เกิดการ

อักเสบและเจ็บปวด	 ยังมีรายงานอีกว่าการใช้ไฟโคไซยานินในปริมาณ	 50	 ไมโครโมล	 สามารถช่วยลดการงอก

ขยายตัว	(Proliferation)	ของเซลล์มะเร็งในเซลล์ไลน์	–K562	อย่างมีนัยสำคัญถึง	49%	โดยให้ผลเช่นเดียวกับ

การใช้แอสไพริน	 และยาต้านการอักเสบบวมที่ไม่มีสเตียรอยด์	 (nonsteroidal	 anti-inflammatory	 drug,	

NSAIDs)	 ที่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้	 40-50%	 สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่านอกจาก	 

ไฟโคไซยานิน	 ที่มีผลต้านมะเร็งแล้ว	 ยังมีรายงานว่าสารสกัดโพลีแซคคาไรด์	 หรือแคลเซียมสไปรูแลน	 (Ca-SP)	

หรอืบางรายงานใชค้ำวา่สารสกดัดว้ยนำ้รอ้นจากสาหรา่ยสไปรลูนิา่ลว้นมผีลชว่ยยบัยัง้การขยายตวัของเนือ้งอกเชน่กนั 

 สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนังและมะเร็งกระเพาะอาหาร	 มีผลวิจัยรายงานว่าหนูที่ได้รับ

สาหร่ายสไปรูลิน่า	250	และ	500	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวหนู	ค่า	tumor	burden	ในหนูที่เป็นมะเร็ง

ผิวหนังลดลงจาก	4.86	เป็น	1.20	และ	1.15	ตามลำดับ	ขณะที่ค่า	tumer	burden	ในหนูที่เป็นมะเร็งกระเพาะ

อาหารลดลงจาก	 3.73	 เหลือ	 2.05	 และ	 1.20	 ตามลำดับ	 โดยนักวิจัยพบว่า	 สาหร่ายสไปรูลิน่ามีศักยภาพ	 

 

 
*	ซีแซนทิน	(zeaxanthin)	มีคุณสมบัติช่วยป้องกันจุดด่างดำ	และการเหี่ยวย่นของผิวหนัง 
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ในการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในกลุ่ม	drug	metabolizing	phase	II	ซึ่งส่วนใหญ่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ

กำจัดสารก่อมะเร็ง	(carcinogen	detoxification)	และช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์กลุ่มที่ทำหน้าที่ต้าน

อนุมูลอิสระให้มีการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	

	 การศึกษากับคนไข้ชาวอินเดียที่เคี้ยวใบยาสูบแล้วเป็นมะเร็งที่ปาก	 (oral	 leukoplakia)	 พบว่า	 คนไข้

กลุ่มที่รับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า	1	กรัมต่อวัน	 เป็นเวลา	1	ปี	มีการสลายของมะเร็งถึง	45%	ขณะที่คนไข้

กลุ่มที่ให้รับประทานสารอื่นแต่เข้าใจว่ากินสาหร่ายสไปรูลิน่า	(Placebo)	มีการสลายของมะเร็งเพียง	7%	

	 การศึกษาสารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็ง	 นอกจากสหร่ายสไปรูลิน่ายังมีการศึกษากับพืชอีก

หลายๆ	 ชนิด	 มีรายงานว่าสาร	 sulfoquinovosyl	 diacylcerol	 (SQDG)	 ที่เป็นสารกลุ่มซัลโฟลิปิดในพืช

สามารถยับยั้งการแพร่กระจายและกระตุ้น	 apoptosis	 ใน	 SNU-1	 human	 gastric	 cancer	 ได้	 ซึ่งสาหร่าย	 

สไปรูลิน่าก็มี	SQDG	เป็นองค์ประกอบ	จึงน่าจะมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งได้เช่นเดียวกับ	SQDG	ของพืช	

 ต้านไวรัส	

	 การค้นพบของนักวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาว่า	 สารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกม

น้ำเงินมีองค์ประกอบที่มีศักยภาพสามารถต้านไวรัส	 เป็นการจุดชนวนให้นักวิจัยกลุ่มต่างๆ	 หันมาสนใจศึกษา

คุณสมบัติการต้านไวรัสของสาหร่ายสไปรูลิน่า	ในปี	ค.ศ.	1989	Gustafson	และคณะ	รายงานว่า	ไกลโคลิปิดที่

มีองค์ประกอบของกรดซัลโฟนิกมีผลยับยั้งไวรัส	HIV-1	ซึ่งไกลโคลิปิดดังกล่าวแยกจาก	Lyngbya lagerheimii 

และ	 Phormidium tenue	 จากผลวิจัยทำให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาในเวลานั้นเห็นความสำคัญ	

และส่งเสริมสนับสุนนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับซัลโฟลิปิดเหล่านี้	 เพื่อพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการนำ

ไปทดสอบทางคลินิก	 ต่อมานักวิทยาศาสตร์กลุ่มดังกล่าวได้นำไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

ประมาณ	600	สายพันธุ์	ซึ่งเป็นตัวแทนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินกว่า	300	ชนิด	มาคัดเลือกหาสายพันธุ์ที่

สร้างสารออกฤทธิ์ต่อไวรัส	จากผลวิจัยพบว่า	มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินประมาณ	10%	ของจำนวนทั้งหมดที่

ตรวจสอบ	สามารถสร้างสารที่ช่วยลดการติดเชื้อจากไวรัสได้			

	 ในปี	 ค.ศ.	 1998	 (พ.ศ.	 2541)	 ประเทศไต้หวันเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัส	 Enterovirus	 71		 

ที่เป็นสาเหตุของโรคมือเท้าปาก	 ทำให้เด็กจำนวนมากเกิดอาการเจ็บป่วยและตาย	 สำหรับประเทศไทยได้จัด

ระบบเฝ้าระวังเชื้อนี้มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	โดยมีจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ	1,490	ราย	และในช่วงกลางปี	พ.ศ.	2549	

ที่ผ่านมาก็พบเด็กจำนวนมากป่วยเป็นโรคมือเท้าปากในหลายพื้นที่	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า	 5	 ปี*	 ทั้งนี้

หลังเหตุการณ์การระบาดในไต้หวันได้มีความพยายามอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาหายาต้านเชื้อ	 Enterovirus	

71	 โดยมีการนำยาพลีโคนาริล	 (Pleconaril)	 ที่มีสรรพคุณเป็น	 anti-picornavirus	 capsid-binding	 agent	

สามารถยับยั้งเชื้อ	 Rhinovirus	 และเชื้อ	 Enterovirus	 บางสายพันธุ์	 มาทดสอบทางคลินิกกับเซลล์ถูกกระตุ้น

ด้วยเชื้อ	 Enterovirus	 71	 ที่แยกมาจากการระบาดในปี	 1998	 แม้ผลการศึกษาพบว่า	 ยาพลีโคนาริลสามารถ

ยับยั้งเชื้อ	 Enterovirus	 71	 แต่ผลที่ได้ยังไม่คงที่แน่นอน	 นักวิจัยจึงยังคงให้ความสนใจหายาที่มีความจำเพาะ

และมีประสิทธิภาพต่อเชื้อ	Enterovirus	71	การศึกษาใน	human	rhabdomyosarcoma	cells	และ	African	

green	 monkey	 kidney	 cells	 ที่ติดเชื้อ	 Enterovirus	 71	 พบว่าอัลโลไฟโคไซยานินจากสาหร่าย	 

สไปรูลิน่าประมาณ	 0.045	 ไมโคโมล	 สามารถต้านการทำงานของเชื้อ	 Enterovirus	 71	 และทำให้การเกิดจุด

*	ที่มา	:	หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	วันศุกร์ที่	15	ก.ค.	2549 
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หรือดวง	(plaque	formation)	ที่เกิดจากการติดเชื้อลดลงประมาณ	50%	(รูปที่	7)	โดยประสิทธิภาพการต้าน

ไวรัสของอัลโลไฟโคไซยานินขึ้นกับเวลาที่ใช้ด้วย	 การให้อัลโลไฟโคไซยานินก่อนที่เซลล์ติดเชื้อไวรัสจะสามารถ

ช่วยต้านไวรัสได้ดีกว่าการให้หลังเซลล์ติดเชื้อแล้ว	

 

รูปที่ 7 การศึกษาสภาพ cytopathic ใน 

African green monkey kidney cells 

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 40X (A) 

Mock infection (B) มีการติดเชื้อ 

Enterovirus 71 และไม่เติมอัลโลไฟโคไซ

ยานิน (C) Mock infection และเติมอัลโล

ไฟโคไซยานิน 0.119 ไมโครเมล (D) มีการ

ติดเชื้อและเติมอัลโลไฟโคไซยานิน 0.119 

ไมโครโมล (E) Mock infection และเติม

อัลโลไฟโคไซยานิน 0.238 ไมโครโมล (D) 

มีการติดเชื้อ และเติมอัลโลไฟโคไซยานิน 

0.238 ไมโครโมล (shih et. al., 2003) 

 

 

 

	 การศึกษาของนักวิจัยหลายๆ	กลุ่ม	พบว่า	สารสกัดด้วยน้ำร้อนจากสาหร่ายสไปรูลิน่า	ซึ่งก็คือโพลีแซค

คาไรด์หรือแคลเซียมสไปรูแลน	 (Ca-SP)	 สามารถยับยั้งการติดเชื้อและทำลายเปลือกหุ้มไวรัสหลายชนิด	 อาทิ

เช่น	ไวรัสโรคเริมทั้ง	2	ชนิด	(Herpes	simplex	virus	1;	HSV-1,	Herpes	simplex	virus	type	2;	HSV-2)	

ไวรัส	pseudorabies	virus	(PRV)	ไวรัส	Human	cytomegalovirus	(HCMV)	ไวรัสโรคหัด	(measles	virus)	

ไวรัสโรคคางทูม	 (mumps	 virus)	 ไวรัสไข้หวัดใหญ่	 (influenza	 virus)	 และไวรัสเอดส์	 (HIV-1	 virus)	 โดย		 

Ca-SP	 มีความสามารถในการต้านไวรัสเอดส์	 HIV-1	 ได้เช่นเดียวกับสารเดกแทรนซัลเฟตที่มีศักยภาพต่อการ

ต้านไวรัสเอดส์	ทั้งนี้	ใน	Ca-SP	มีแคลเซียมอิออน	และกลุ่มซัลเฟตเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยต้านไวรัส	

	 การที่นักวิจัยพบว่า	 สาหร่ายสไปรูลิน่าและสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่ามีผลต่อการทำลายของไวรัส

หลายชนิด	 ทำให้นักวิทยาศาสตร์สนใจศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการลดการติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์	 การ

ศึกษาในเซลล์ไลน์แสดงให้เห็นว่า	สารสกัดด้วยน้ำจากสาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของ	HIV-1	

ในเซลล์ที่ทดสอบทั้ง	3	ชนิดคือ	T-cell	lines	ของคน	ใน	peripheral	blood	mononuclear	cells	(PBMC)	

และใน	Langerhans	cells	โดยเมื่อบ่มเชื้อ	HIV-1	กับสารสกัดก่อนการเติม	T-cell	lines	ของคนพบว่า	T-cell	

lines	ของคนจะไม่เกิดการติดเชื้อ	

	 ปลายปี	ค.ศ.	2001	พบประชากรที่เป็นโรคเอดส์	(HIV/AIDS)	ทั่วโลกมีประมาณ	40	ล้านคน	ในเอเชีย

ตะวันออก	(ญี่ปุ่นและเกาหลี)	มีความเสี่ยงในการติดเชื้อประมาณ	1	ใน	10,000	ขณะที่ในทวีปอาฟริกามีความ

เสี่ยงสูงมาก	คือ	1	ใน	10	อย่างไรก็ตาม	มีรายงานว่าประชากรที่อาศัยแถบบริเวณแชค	มีอัตราการติดเชื้อ	HIV	
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ต่ำกว่าบริเวณอื่นของอาฟริกา	 คือประมาณ	 2-4	 ใน	 100	 โดย	 Teas	 และคณะ	 คาดว่าเป็นเพราะประชากรที่

อาศัยในบริเวณแชครับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า	วันละ	2	ช้อนโต๊ะ	หรือประมาณ	3-13	กรัม	ทุกวัน	ซึ่งอาจ

จะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส	HIV	และลดจำนวนของไวรัส	

 เพิ่มภูมิคุ้มกัน	

	 ระบบภูมิคุ้นกันจำเป็นสำหรับการอยู่รอดของสัตว์และสิ่งมีชีวิตชั้นสูง	ระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่กำจัดสิ่ง

แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย	 สิ่งแปลกปลอมอาจเป็นเชื้อโรคหรือสารพิษบางชนิด	 เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่

ร่างกาย	 ร่างกายจะตอบสนองหรือต่อต้านสิ่งแปลกปลอมได้	 2	 วิธี	 วิธีแรก	 คือ	 การสร้างแอนติบอดี*	 มาจับสิ่ง

แปลกปลอม	วิธีนี้เรียกว่า	humoral	antibody	response	อีกวิธีหนึ่งคือ	การใช้เซลล์เข้าทำลายสิ่งแปลกปลอม	

วิธีนี้เรียกว่า	cell-mediated	immune	response	เซลล์ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม	ได้แก่	เซลล์

เม็ดเลือดขาว**	

	 ระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่ซับซ้อน	 เซลล์มีการส่งสัญญาณถึงกันเป็นลักษณะเฉพาะในรูปสารเคมีที่

เรียกว่า	 Cytokines	 เป็นที่ทราบกันว่าการขาดสารอาหารส่งผลต่อการตอบสนองทางภูมิค้นกัน	 อาทิเช่น	

จำนวนของ	 T-cell	 การตอบสนองของลิมโพไซท์ต่อแอนติเจน	 การทำงานของสิ่งแปลกปลอม	 การตอบสนอง

ของสารคัดหลั่งแอนติบอดีชนิด	 lgA	การทำงานของ	Natural	 killer	 Cells	 (NK	 cells	 activity)	 และผลผลิต

ของ	 Cytokines	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 การบริโภคสารอาหารมากเกินไปก็ส่งผลให้การทำงานของภูมิคุ้มกันอ่อนแอ		 

เช่นกัน	 เช่น	 การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงทำให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันอ่อนแอ	 โดยการทำงานของระบบ

ภูมิคุ้มกันจะเป็นบวกหรือลบขึ้นกับไฟโตเคมีคอลที่พบในอาหารทั่วไปและอาหารที่ได้จากพืชจำพวกสาหร่าย	

เห็ด	และสมุนไพรบางชนิด	

	 Hayashi	 	 และคณะเป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่รายงานว่าสาหร่ายสไปรูลิน่ามีคุณสมบัติช่วยเพิ่มภูมิคุ้นกัน

โดยผลการทดลองพบว่า	 ม้ามของหนูที่กินสาหร่ายสไปรูลิน่ามีการผลิตแอนติบอดีเพิ่มขึ้น	 และในช่วงหลายปีที่

ผ่านมาได้มีผลการวิจัยเกี่ยวกับผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิค้นกันตีพิมพ์

อย่างต่อเนื่อง	อาทิเช่น	การศึกษาในหนูที่ถูกกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ยา	ทั้งแบบภูมิแพ้ชนิดเฉียบพลัน	หรือการ

แพ้ยาทางผิวหนัง	เมื่อให้หนูกินสาหร่ายสไปรูลิน่าในปริมาณ	0.1	ถึง	1.0	มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักหนูปรากฏว่า

สามารถยับยั้งการแพ้ยาได้	 100%	และยังช่วยลดระดับ	ฮีสทามีนในน้ำเหลืองที่เพิ่มขึ้นจากการแพ้ยาอย่างมีนัย

สำคัญ	ทั้งนี้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันขึ้นกับปริมาณสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ให้ด้วย	

	 การศึกษาในเด็กวัยก่อนเข้าเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีกัมมันตภาพรังสีสูง	 จำนวน	35	คน	พบว่า	 เมื่อ

ให้เด็กรับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่า	5	กรัม	เป็นเวลา	45	วัน	ภูมิคุ้มกันของเด็กสามารถทำงานได้เป็นปกติ		

 

 
*	แอนติบอดี	เป็นโมเลกุลพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกัน	เป็นไกลโคโปรตีนที่มีรูปร่างคล้ายอักษร	Y	มีแขนสองข้างที่สามารถจับกับ

แอนติเจน	 หรือชิ้นส่วนของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย	 แอนติบอดีมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นอิมมูโนโกลบินประกอบด้วยสาย

โปรตีน	2	ชนิด	ได้แก่	สายเบา	และสายหนัก	ประกอบด้วยกรดอะมิโนประมาณ	220	และ	440	ชนิด	ตามลำดับ	สามารถแบ่ง

อิมมูโนโกลบินตามชนิดของสายหนักได้	5	ชนิด	คือ	lgM	lgD	lgG	lgA	และ	lgE	

**	เซลล์เม็ดเลือดขาว	(Iymphocyte)	แบ่งออกเป็น	2	ชนิด	คือ	บี-ลิมโฟไซท์	หรือ	บี-เซลล์	(B-cell)	ทำหน้าที่ผลิตแอนติบอดี	

และที-ลิมโฟไซท์	หรือ	ที-เซลล์	(T-cell)	ทำหน้าที่เข้าทำลายสิ่งแปลกปลอม	เซลล์ทั้งสองชนิดนี้มีต้นกำเนิดจาก	hemopoietic	

stem	cell	ในไขกระดูก	
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โดยมีระดับแอนติบอดี้	lgE	สูงขึ้น		นอกจากนี้	ผลวิจัยในอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง	40-60	ปี	พบว่า	กลุ่มอาสา

สมัครจำนวนตั้งแต่	 จำนวน	 12-127	 คน	 ที่ได้รับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่าหรือสารสกัดด้วยน้ำร้อนจาก

สาหร่ายสไปรูลิน่าจะมีระดับของ	 total	 s-lgA	 การสร้างสารคัดหลั่ง	 lnterferon	 (IFN-γ)	 และการทำของ	NK	

cells	 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	 โดยหลังหยุดรับประทานสารสกัดด้วยน้ำร้อนจากสาหร่ายสไปรูลิน่าการสร้าง

สารคัดหลั่ง	IFN-γ	และการทำงานของ	NK-cell	ยังคงมีระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน	6	เดือน	

 ป้องกันผลกระทบจากรังสี	และประโยชน์อื่น	ๆ 

	 ผลวิจัยในเด็กอายุ	3-7	ปี	จำนวน	49	คน	ในเบอโยโซกาที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดที่	 เชอโนบิล

พบว่า	 เด็กที่รับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นเวลา	 45	 วัน	 จะมี	 T-cell	 suppressors	 และฮอร์โมนที่มี

ประโยชน์เพิ่มขึ้น	และส่วนใหญ่มีกัมมันตภาพรังสีในปัสสาวะลดลงซึ่งคิดเป็น	83%	ของจำนวนเด็กที่นำมาศึกษา 

การศึกษาไมโครนิวเคลียสใน	polychromatic	erythrocytes	(PCE)	ของไขกระดูกของหนูพบว่า	สารสกัดด้วย

เอทานอลจากสาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถช่วยป้องกันผลกระทบจากรังสี	 โดยทำให้ความถี่ของไมโครนิวเคลียสที่

ถูกกระตุ้นด้วยรังสีแกมม่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	 นอกจากนี้การศึกษาในหนูที่ได้รับรังสีเอกซ์	 พบว่า	 สารสกัด	 

ไฟโคไซยานินช่วยลดระดับฟอสเฟตพลังงานสูง	 และลดการทำงานของเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสที่เกี่ยวข้องกับ

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นให้อยู่ที่ระดับปกติ	รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระ	

	 สารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นสารสำคัญอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันผล

กระทบจากสารเคมี	 และผลกระทบจากรังสี	 ผลวิจัยในหนูและสุนัขที่ถูกทำให้ระบบการสร้างเลือดมีความเสีย

หาย	พบว่า	สารสกัดโพลีแซคคาไรด์ปริมาณ	30	และ	60	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	จะช่วยเพิ่มระดับเซลล์เม็ดเลือด

ขาวในเลือด	 เซลล์นิวเคลียส	 และดีเอ็นเอในไขกระดูกของหนู	 แต่ไม่มีผลต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบิน	

สำหรับในสุนัขสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ปริมาณ	 12	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 สามารถเพิ่มระดับเซลล์เม็ดเลือดแดง	

เซลล์เม็ดเลือดขาว	 ฮีโมโกลบิน	 และเซลล์นิวเคลียสในไขกระดูกของสุนัขอย่างมีนัยสำคัญ	 ยังมีรายงานอีกว่า	

สารสกัดโพลีแซคคาไรด์หรือแคลเซียมสไปรูแลน	 และสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ที่มีการแทนที่หมู่แคลเซียมด้วย

โซเดียมซึ่งเรียกว่า	 โซเดียมสไปรูแลน	 สามารถใช้เป็นยา	 anti-atherogenic	 โดยแคลเซียมสไปรูแลนและ

โซเดียมสไปรูแลนสามารถช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูบาดแผลของโมโนเลเยอร์เยื่อบุชั้นในของอวัยวะในระบบไหลเวียน

ของเลือดเมื่อเกิดบาดแผลได้	

													สาหร่ายสไปรูลิน่ามีส่วนช่วยให้ไตมีการทำงานดีขึ้นด้วย	โดยผลวิจัยในหนูที่ได้รับพิษจากสารปรอท

และมีปริมาณไนโตรเจนในเลือด	 (Blood	 Urea	 Nitrogen;	 BUN)	 และ	 creatinine	 ในน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น		 

ซึ่ง	BUN	และ	creatinine	 เป็นตัวบ่งชี้การทำงานของไตหรืออาการไตอักเสบร้ายแรง	 (acute	nephritis)	 โดย

หนูที่กินอาหารที่มีส่าหร่ายสไปรูลิน่าผสมอยู่	 30%	ปริมาณ	 BUN	 และ	 creatinine	 ในน้ำเหลืองลดลงอย่างมี	 

นัยสำคัญ	ทั้งนี้	พบว่าสาหร่ายสไปรูลิน่าให้ผลเช่นเดียวกับยาบรรเทาอาการปวดพาราอะมิโนฟีนอล	เจนต้าไมซิน 

ที่เป็นยาปฏิชีวนะ	 และซิสไดโคโรไดอะมิโนแพลตินัมที่เป็นยาต้านมะเร็ง	 และมีผลวิจัยอีกว่าสาหร่ายสไปรูลิน่า	 

มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติก	ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้	กลุ่มวิจัยของ	Tsuchihashi	และคณะรายงานว่า 

เมื่อหนูกินอาหารที่มีสาหร่ายสไปรูลิน่าผสม	 5%	 ทำให้จำนวนเชื้อ	 Lactobacillus	 ในกระพุ้งสำไส้ใหญ่	

(caecum)	 ของหนูเพิ่มขึ้น	 3	 เท่า	 เมื่อเทียบกับหนูที่กินอาหารปกติ	 โดยเชื้อ	 Lactobacillus	 ในคนมีหน้าที่		 

3	 ประการ	 คือ	 ประการแรกพัฒนาการย่อย	 และการดูดซับอาหาร	 ประการที่สองป้องกันการติดเชื้อ	 และ

ประการที่สามกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน	
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													เป็นที่ทราบกันว่าแมกนีเซียม	(Mg)	มีบทบาทเกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันโรค	แมกนีเซียมจะรวม

อยู่ในระบบที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อประสาท	กล้ามเนื้อหัวใจ	และหลอดเลือดหัวใจ	ภูมิคุ้มกัน	และการทำหน้าที่

ของฮอร์โมน	 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตอาหารอาจทำให้ผักและเนื้อสูญเสีย

โภชนาการในส่วนของแมกนีเซียม	ทั้งนี้	 ลำไส้คนจะดูดซับสารอาหารแมกนีเซียม	ประมาณ	 30%	 เท่านั้น	 ซึ่ง

แมกนีเซียมในสาหร่ายสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับแมกนีเซียมคลอไรด์ที่ใช้เกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรค	

Magnogene	 เมื่อพิจารณาบทบาทในด้านการดูดซับและส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์สาหร่ายสไปรูลิน่าจึงน่าจะ

เป็นแหล่งแมกนีเซียมที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอเทียบเท่ากับรำข้าว	 และในอาหารธัญพืชที่ประกอบด้วย

โกโก้	ธัญพืช	กล้วยและน้ำผึ้ง	

	 และจากผลที่สาหร่ายสไปรูลิน่ามีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถช่วยต้านริ้วรอยจึงทำให้มีการนำ

สาหร่ายสไปรูลิน่าไปใช้ในธุรกิจเกี่ยวกับความงามและสปา	 โดยผสมในเครื่องสำอาง	 หรือทำครีมพอกหน้าโดยมี

การกล่าวถึงสรรพคุณของสาหร่ายสไปรูลิน่าในครีมป้องกันริ้วรอยว่า	ทำให้ชั้นผิวหนังมีความชุ่มน้ำ	

 

ประโยชน์ด้านอาหารสัตว ์

	 สาหร่ายสไปรูลิน่านอกจากใช้เป็นอาหารมนุษย์แล้ว	 บางส่วนยังนำไปผสมในอาหารสัตว์เพื่อใช้เป็น

แหล่งโปรตีนช่วยเพิ่มคุณภาพและอัตราการเจริญของสัตว์	 การศึกษาแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับหอยทาก

อเมรกิาใต	้Haliotis midae	โดยใชแ้หลง่โปรตนี	5	ชนดิ	ไดแ้ก	่เคซนี	ปลา่ปน่	กอ้นนำ้มนัถัว่เหลอืงสาหรา่ยสไปรลูนิา่ 

และทอรูลายีสต์	ซึ่งอาหารทุกสูตรมีส่วนประกอบของโปรตีนและไขมันในสัดส่วน	30%	และ	5%	ของส่วนผสม

ทั้งหมด	 ตามลำดับ	 ยกเว้นสูตรที่เติมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีส่วนประกอบของโปรตีน	 19%	 ของส่วนผสมทั้งหมด	

ผลการศึกษาพบว่า	 หอยทากกลุ่มที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและปลาป่นมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่า

กลุ่มที่กินอาหารสูตรควบคุมและสูตรอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ	ทั้งนี้	 หอยทากมีค่าอัตราการแลกน้ำหนัก*	 (feed	

conversion	ratios)	อยู่ในช่วง	0.7	ถึง	1.0	โดยกลุ่มที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีอัตราการแลกน้ำหนัก

เท่ากับ	 0.8	 ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มที่กินอาหารควบคุม	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ามี

ประสิทธิภาพโปรตีน✝	(protein	efficiency	ratios)	สูงกว่ากลุ่มที่กินอาหารควบคุมและอาหารสูตรอื่นๆ	ทำให้คณะ

ผู้วิจัยสรุปว่า	 ปลาป่นและสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับหอยทาก	 เช่นเดียวกับการศึกษา

สูตรอาหารหอยทากวัยอ่อน	Haliotis asinine	 ของ	 Bautista-Teruel	 และคณะพบว่า	 สาหร่ายสไปรูลิน่ามีผลต่อ

อัตราการรอดชีวิต	และสามารถเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเทียบเท่าปลาป่น	กุ้งป่น	กากถั่วเหลือง 

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยถึงผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่ออัตราการเจริญและการรอดชีวิต	 การเพิ่ม

ภูมิคุ้มกัน	รวมถึงช่วยให้คุณภาพเนื้อของสัตว์เศรษฐกิจดีขึ้น	โดยผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์หลายๆ	คณะ	มีดังนี ้

 

 

 

 *อัตราการแลกน้ำหนัก	 (feed	 conversion	 ratios)	 เป็นการคิดคำนวณปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงว่าต้องใช้อาหารเป็นจำนวนกี่

กิโลกรัม	 จึงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 1	 กิโลกรัม	หรือก็คือ	 น้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมอาหารแห้งที่กินต่อน้ำหนักกิโลกรัมที่ได้	 การทราบอัตรา

การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อทำให้สามารถวางแผนการลงทุนทางด้านการเพาะเลี้ยง	 เนื่องจากทำให้ทราบว่าน้ำหนักของสัตว์ที่เพิ่มขึ้น		 

1	หน่วย	นั้นต้องสิ้นเปลืองอาหารที่ใช้เลี้ยงปริมาณเท่าไหร่	

 ✝ประสิทธิภาพโปรตีน	(protein	efficiency	ratios)	คำนวณจากน้ำหนักกิโลกรัมที่ได้	ต่อน้ำหนักกิโลกรัมโปรตีนที่กิน	
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 เพิ่มการเจริญเติบโตและการรอดชีวิต	

 รายงานผลวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อปลาหลายชนิด	พบว่า	สาหร่ายสไปรูลิน่า 

ไม่ได้ช่วยเพิ่มการเจริญของปลาทุกชนิด	ทั้งนี้	ปริมาณสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ผสมในอาหารก็มีส่วนสำคัญ	กล่าวคือ	

การให้อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	 5%	 สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลาโอแถบ	

Pseudocaranx dentex	 และเพิ่มประสิทธิภาพการนำอาหารไปใช้เสริมตัวปลา	 (feed	 conversion	

efficiency)	แต่เมื่อให้อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	10%	กลับทำให้มีการยับยั้งการเจริญเติบโตเล็กน้อย	และ

ในการศึกษากับปลากะโห้เทศ	Catla catla	 และปลายี่สกเทศ	 Labeo rohita	 ปรากฏว่าปลากะโห้เทศที่กิน

อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีน้ำหนักไม่ต่างจากปลากะโห้เทศที่กินอาหารปกติ	 ขณะที่ปลายี่สกเทศที่กิน

อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	 25%	 แทนปลาป่นมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและประสิทธิภาพ

โปรตีนสูงขึ้น	 และถึงแม้ว่าสาหร่ายสไปรูลิน่าจะไม่มีผลต่อการเจริญของปลากะโห้เทศ	แต่ทั้งปลากะโห้เทศและ

ปลายี่สกเทศที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	 พบว่า	 ความสามารถในการย่อยโปรตีนและไขมันสูงขึ้น	 โดย

ปลาที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	 และผลวิจัยในปลา

หมอเทศ	Oreochromis niloticus	 พบว่า	 ปลาที่กินสาหร่ายสไปรูลิน่ามีการเจริญเติบโต	 การให้ลูก	 ช่วงห่าง

ของการมีลูก	 และขนาดไข่	 ไม่ต่างจากปลาที่กินอาหารปกติ	 อย่างไรก็ตาม	 ปลาที่กินสาหร่ายสไปรูลิน่า	 พบว่า	

โครงสร้างกรดไขมันของไข่มีกรดลิโนเลอิกและกรดแกมม่าลิโนเลนิก	รวมทั้งกรดไขมันในกลุ่ม	n-6	สูงกว่าปลาที่

กินอาหารปกติ	นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในปลาทูแขกหางเหลือง	Seriola quinqeradiata		และปลาจานแดง	

Pagrus major	 พบว่า	 การให้อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	 1-10%	 และ	 5%	ตามลำดับ	 ช่วยเพิ่มอัตราการ

เจริญเติบโต	อัตราการอยู่รอด	และประสิทธิภาพการใช้อาหาร	(feed	efficiency)	อย่างมีนัยสำคัญ	

	 ผลวิจัยในกุ้งก้ามกราม	Macrobrachium rosenbrgii	 พบว่า	 การให้อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า		 

5-10%	 สามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต	 การอยู่รอด	 และการใช้ประโยชน์จากอาหาร	 (feed	 utilization)		 

ซึ่งคล้ายกับผลวิจัยในนกกระทาคือ	 นกกระทาที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	 1.2-10%	 จะมีความสามารถ

ในการให้ลูก	 การฟักไข่	 และการผลิตไข่สูงขึ้น	 โดยการให้อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	 0.2%	ทำให้อัตราการ

ตายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	 ประมาณ	 20	 เท่า	 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม	 หรือการผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าใน

อาหารหอยเป๋าฮื้อ	หอยสองฝา	และกุ้ง	penaeid	แทนสาหร่ายขนาดเล็กอื่นๆ	ช่วยทำให้ต่อมรังไข่ของหอยสอง

ฝามีการพัฒนาความสามารถในการให้ลูก	และมีอัตราการฟักสูงขึ้น	ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตของหอยสองฝา	

	 นอกจากนี้	 การผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารลูกสุกรที่กำลังหย่านมแทนการใช้ถั่วเหลืองป่น	 โดย

คำนวณให้ปริมาณไลซีนในอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าเท่ากับอาหารสูตรที่ใช้ถั่วเหลืองป่นพบว่า	 การให้

อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพเจริญเติบโตในลูกสุกรด้วย	

 เพิ่มภูมิคุ้มกัน	

	 การศึกษาในไก่ไข่และไก่เนื้อ	 พบว่า	 ไก่ไข่กลุ่มที่กินสาหร่ายสไปรูลิน่าจะมีไทมัสt	 ใหญ่กว่าไก่ที่กิน

อาหารปกติอย่างมีนัยสำคัญ	 และเมื่อให้สาหร่ายสไปรูลิน่า	 10,000	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 ไก่ทั้งสองชนิด	 

 

 
t	ต่อมไทมัส	(Thymus)	เป็นต่อมขนาดเล็ก	สร้างฮอร์โมนไทโมซิน	(Thymosin)	เพื่อกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีจากพลาสมา

เซลล์ในม้ามและต่อมน้ำเหลือง 
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มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันสูงขึ้น	 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่	

(macrophage)	 และการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็น	 Cytotoxic	 cell	 หรือ	 NK	 cell	 ให้สูงขึ้น	 ทั้งนี้		 

มีรายงานด้วยว่า	 สารสกัดด้วยน้ำของสาหร่ายสไปรูลิน่า	 ช่วยทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวที่แยกได้จากไก่มีการจับเชื้อ

โรคหรือสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซโทซิสได้สูงขึ้น	 นอกจากนี้ไก่ที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีอัตรา

การกำจัดแบคทีเรียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	เมื่อเทียบกับไก่ที่กินอาหารปกติ	

 สำหรับผลวิจัยในกุ้งมีรายงานว่า	กุ้งกุลาดำ	(Penaeus monodon)	ที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า

ในสัดส่วน	 0.1%	 น้ำหนักต่อน้ำหนัก	 จะมีการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดชนิด	 granulocytes	 และชนิด	

hyalinocyte	 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	 โดยกุ้งที่กินสาหร่ายสไปรูลิน่าจะไม่พบ	 Vibrio parahaemolyticus   

ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในกุ้ง	

 เพิ่มสี	และคุณภาพอื่นๆ	

	 สาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถช่วยเพิ่มสีของไข่แดง	 และสีของเนื้อสัตว์ให้มีสีสันดีขึ้น	 มีรายงานว่า	 

แคโรทีนอยด์ในสาหร่ายสไปรูลิน่ามีความสำคัญในแง่ของการเป็นสารให้สีตามธรรมชาติ	 โดยให้สีส้มแดง	 สีแสด	

หรือสีชมพู	 ขึ้นกับว่าจะไปปรากฏในเนื้อเยื่อส่วนใดของสัตว์ที่ให้กิน	 เช่น	 ถ้าให้สาหร่ายสไปรูลิน่าแก่ปลา

สวยงามพวกปลาทอง	 ปลาคาร์พ	 หรือปลาแฟนซีคาร์พ	 ก็จะทำให้ปลามีสีสันสวยขึ้น	 ซึ่งผลการศึกษาอย่างไม่

เป็นทางการของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ก็พบว่าปลาทาที่กิน

อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	1-5%	มีสีส้มเข้มขึ้น	(รูปที่	8)	

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 สีปลาทาที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า (ผลการทดลองอย่างไม่เป็นทางการปี 2532) 

 

	 ถ้าให้สาหร่ายสไปรูลิน่ากับสุกรก็จะทำให้เนื้อของสุกรมีสีชมพูหรือแดงมากกว่าปกติ	 สำหรับสัตว์ปีก	

เช่น	เป็ด	ไก่	หรือนก	จะมีผลทำให้เนื้อของสัตว์เป็นสีชมพู	และไข่แดงมีสีแดงสดขึ้น	ผลวิจัยของโอภาสและยุวดี	

ที่ให้อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	0,	5,	10	และ	15%	กับนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันพบว่า	ตั้งแต่วันที่	7	

ของการทดลอง	 สีของนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าเปอร์เซ็นต์สูงจะมีสีเข้มเรียงลำดับ

เปอร์เซ็นต์ลงไปเมื่อเทียบกับชุดควบคุม	 (รูปที่	 9)	คล้ายกับผลวิจัยของ	Saxema	และคณะที่พบว่า	 ไข่แดงของ

ไก่ทั้งไข่ดิบและไข่สุกมีสีเพิ่มขึ้นภายในเวลา	 72	 ชั่วโมง	 หลังจากไก่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	 โดยสีจะมี

ความเข้มสูงสุดหลังไก่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	 7	 วัน	 และในการให้คะแนนสีไข่ไก่ด้วยสายตาพบว่า		 

สีไข่ของไก่ที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	 (13.0-14.8)	 ขณะที่สีไข่ของไก่ที่

กินอาหารผสมข้าวโพดเหลืองมีคะแนนน้อยกว่า	(4.7-8.0)	
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รูปที่ 9 สีไข่แดงของนกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นที่กินอาหารปกติ และอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 

ในวันที่ 7, 14 และ 21 ของการเลี้ยง (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2546) 

 

	 ผลวิจัยในกุ้งพบว่า	เมื่อกุ้งกุลาดำกินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	3%	เป็นเวลา	14-28	วัน	เปลือกกุ้ง

จะมีปริมาณแคโรทีนอยด์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	 ผู้วิจัยคาดว่าเนื่องจากแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายสไปรูลิน่ามี	 

ซีแซนทินเป็นองค์ประกอบ	 ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นแอสทาแซนทินในกุ้งอย่างรวดเร็ว	 โดยสาหร่ายสไปรูลิน่ามี

ประสิทธิภาพในการเพิ่มสีสันมากที่สุด	เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมแคโรทีนอยด์จากแหล่งอื่นๆ	ทั้งนี้	มีงานวิจัย

ในลักษณะเดียวกันที่ใช้อาหารที่องค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ต่างกันแสดงให้เห็นว่า	 สีเนื้อและเปลือกของกุ้ง	 

คูรุม่า	Marsupenaeus japonicas	 Bate	 ที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าไม่แตกต่างจากสีเนื้อและเปลือก

ของกุ้งคูรุม่าที่กินสาหร่าย	 ซึ่งมีองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์เป็นแอสทาแซนทิน	 หรือกุ้งคูรุม่าที่กิน	 

แอสทาแซนทินสังเคราะห์	 กุ้งคูรุม่าที่กินอาหารปกติจะมีสีแอสทาแซนทินที่เนื้อและที่เปลือกน้อยกว่ากลุ่มที่กิน

อาหารผสมแคโรทีนอยด์	66.4%	(เนื้อ)	และ	75.5%	(เปลือก)	ตามลำดับ	นอกจากนี้	กุ้งคูรุม่าที่กินอาหารผสม

แคโรทีนอยด์ทั้ง	 3	 แบบ	พบว่ามีอัตราการอยู่รอดสูงกว่ากุ้งคูรุม่าที่กินอาหารปกติอย่างมีนัยสำคัญ	 แต่น้ำหนัก

ไม่มีความแตกต่างกัน	

	 สำหรับผลวิจัยในปลานิลสีแดง	Tilapia nilotica	และ	T. mossambica	พบว่า	สีของผิวหนังปลานิล

ขึ้นกับชนิดอาหาร	 กล่าวคือ	 กลุ่มที่กินลูทีนผิวหนังปลาจะมีสีส้ม	 กลุ่มที่กินโรโดแซนทินผิวหนังมีสีชมพูซีด	 และ

ปลากลุ่มที่กินสาหร่ายสไปรูลิน่าผิวหนังจะมีสีส้มแดง	โดยปลาที่กินอาหารปกติผิวหนังมีสีชมพูซีด	และปลาที่กิน

สาหร่ายสไปรูลิน่า	 พบว่า	 มีการสะสมโรโดแซนทินเพิ่มขึ้น	 10	 เท่า	 นอกจากนี้การให้ปลา	 Caranx 

delicatissimus	 กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	 5-10%	พบว่า	 ที่ผิวหนังปลามีการสะสมของแคโรทีนอยด์

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ	 และเมื่อให้คณะกรรมการทดสอบลิ้มรสปลาตัวอย่าง	 ปรากฏว่าปลาที่กินอาหารผสม

สาหร่ายสไปรูลิน่า	มีสี	 คุณลักษณะเนื้อ	และรสชาติของกล้ามเนื้อท้องดีขึ้น	 เช่นเดียวกับผลวิจัยในปลาจานแดง	

Pagrus major	 ที่มีรายงานว่า	 ปลาที่กินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า	 2%	 คุณภาพเนื้อมีลักษณะดีขึ้นเมื่อ

เทียบกับปลาที่กินอาหารปกติ	รวมถึงมีปริมาณโปรตีนสูงขึ้น	
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ประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

	 สาหร่ายขนาดเล็กสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความสมดุลของระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตในน้ำ	 โดยสาหร่าย

ขนาดเล็กจะอยู่ในระดับแรกของห่วงโซ่อาหารซึ่งสร้างสารอินทรีย์และออกซิเจน	 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้ง

พืชและสัตว์ใต้น้ำมักขึ้นกับกิจกรรมการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายขนาดเล็กเหล่านี้	 มีการนำสาหร่ายสไปรูลิน่า

ไปใช้เป็นสัญญาณชีวภาพในการประเมินความเป็นพิษบริเวณปากแม่น้ำ	 โดยใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อเตือน

ถึงปริมาณออกซิเจนในน้ำ	และผลของความเป็นพิษเนื่องจากปริมาณของเสียที่มีในน้ำ	

	 ในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับการนำสาหร่ายสไปรูลิน่าไปช่วยในการบำบัดน้ำเสีย	เช่น	การศึกษา

ของกลุ่มนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่ต้องการบำบัดไนโตรเจนในน้ำเลี้ยงบ่อกุ้ง	 เนื่องจากการเพาะ

เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยมีการให้อาหารที่เป็นโปรตีนประมาณ	 30-57%	 ซึ่งถ้ากุ้งกินไม่หมดจะเหลือเป็นอินทรีย์

ไนโตรเจนที่เป็นของเสีย	 รวมกับของเสียที่กุ้งปล่อยออกมา	 เมื่อมีการสลายตัวจะเกิดเป็นสารประกอบอนินทรีย์

ไนโตรเจนที่เป็นพิษในรูปแอมโมเนีย	 (NH
3
	 หรือ	 NH

4
)	 และไนไตรท์	 ซึ่งการบำบัดด้วยวิธีชีวภาพที่ใช้แบคทีเรีย

และสาหร่ายสไปรูลิน่าในระบบที่มีออกซิเจนมีข้อดีเนื่องจากการทำงานไม่ยุ่งยาก	 รวมทั้งแอมโมเนียและ	 

ไนไตรท์จะถูกเปลี่ยนเป็นไนเตรทซึ่งสาหร่ายสามารถกำจัดได้	 มีผลวิจัยพบว่า	 การบำบัดน้ำเลี้ยงบ่อกุ้งด้วยสาหร่าย	 

สไปรูลิน่าที่ตรึงอยู่บนตัวกลางสามารถช่วยลดปริมาณแอมโมเนีย	ไนไตรท์	และไนเตรทอย่างมีนัยสำคัญ 

	 สำหรับการวิจัยด้านการจัดการโลหะหนักในน้ำ	 กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ศึกษาการใช้

สาหร่ายสไปรูลิน่าดูดซับโลหะแคดเมียมในน้ำเสีย	พบว่า	สามารถกำจัดแคดเมียมในน้ำเสียที่มีความเข้มข้นน้อย

กว่า	100	มิลลิกรัมต่อลิตร	 โดยสามารถดูดซับแคดเมียมได้	 98.04	มิลลิกรัมแคดเมียมต่อกรัมชีวภาพ	ทั้งนี้การ

ดูดซับแคดเมียมจะเกิดเร็วมากคือ	สามารถดูดซับได้	78%	ภายในเวลา	5	นาที	นอกจากนี้	ยังมีการนำสาหร่าย	 

สไปรูลิน่าไปดูดซับโลหะชนิดอื่น	เช่น	โครเมียมอิออน	แคดเมียมอิออน	และคอปเปอร์อิออน	ก็พบว่า	สมดุลของ

กระบวนการดูดซับเกิดขึ้นเร็วมากไม่เกิน	 5-10	 นาที	 โดยความสามารถในการดูดซับขึ้นกับคุณสมบัติด้าน

คุณภาพของเซลล์สาหร่ายสไปรูลิน่าด้วย	

	 สาหร่ายสไปรูลิน่านอกจากช่วยกำจัดของเสีย	 ยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร	 โดย

น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรแม้จะผ่านการบำบัดแล้วแต่ยังคงมีความเข้มข้นของสารพวกฟอสฟอรัส	และไนโตรเจนหลง

เหลืออยู่ในปริมาณที่สูง	 ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้เป็นธาตุอาหารหลักสำหรับการเจริญเติบโตของพืช	 และสาหร่าย

ขนาดเล็ก	 รวมทั้งสาหร่ายสไปรูลิน่า	กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี	 ร่วมกับกรมปศุสัตว์	 และ	World	 Bank	 จึงได้ทำการศึกษาการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยน้ำทิ้งฟาร์ม

สุกรที่ผ่านการบำบัด	 โดยการศึกษาในบ่อเลี้ยงระดับโรงงานต้นแบบขนาด	 100	 ลิตร	ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	พบว่า	สาหร่ายสไปรูลิน่าที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัดให้ผลผลิต

ประมาณ	8.6±2.4	กรัมต่อวัน	ซึ่งไม่แตกต่างจากผลผลิตของสาหร่ายสไปรูลิน่าที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร	Zarrouk	

คือ	 8.2±2.9	 กรัมต่อวัน	 อีกทั้งองค์ประกอบของสารสำคัญในสาหร่ายสไปรูลิน่าที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่

ผา่นการบำบดักไ็มแ่ตกตา่งจากการเลีย้งดว้ยอาหาร	Zarrouk	โดยมปีรมิาณโปรตนีประมาณ	52-56%	ของนำ้หนกัแหง้ 

มีกรดไขมันทั้งหมด	 ไฟโคไซยานิน	 และแคโรทีนอยด์ประมาณ	 3.6-4.8%,	 21%	 และ	 0.2%	 ของน้ำหนักแห้ง

ตามลำดับ	 (ตารางที่	 6)	 โดยผลผลิตของสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ได้จากการเลี้ยงด้วยน้ำทิ้งฟาร์มสุกรสามารถนำไป

ใช้ผสมในอาหารสัตว์ได้	 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการใช้ประโยชน์จากของเสีย	 และเพิ่ม

มูลค่าของน้ำทิ้งอีกแนวทางหนึ่ง	
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ตารางที่	6	ผลผลิตและองค์ประกอบในสาหร่ายสไปรูลิน่าที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งฟาร์มสุกร	และอาหาร	Zarrouk 

เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งฟาร์มสุกร อาหารปกติ

(Zarrouk)

ผลที่	มจธ.ผลสาธิตหน้าฟาร์ม ผลที่	มจธ.

ผลผลิต	(กรัมต่อวัน) 6.2 8.6±2.4 8.2±2.9

องค์ประกอบในเซลล์สาหร่าย

(%	ของน้ำหนักแห้ง)

-	โปรตีน 52.7±6.6 56.6±1.9 56.6±1.2

-	กรดไขมันทั้งหมด 4.8±0.6 3.6±0.0 3.7±0.1

-	กรดลิโนเลอิก 0.8±0.2 0.6±0.0 0.6±0.0

-	กรดแกมมาไลโนเลนิก 1.2±0.3 1.0±0.0 1.0±0.0

-	ไฟโคไซยานิน 21.0±5.3 - -

-	แคโรทีนอยด์ 0.2±0.0 - -
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การเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
 

สูตรอาหารสำหรับเตรียมหัวเชื้อ	ประกอบด้วย	

																																					สารเคมี																																 ปริมาณ	(กรัมต่อลิตร)

1.	โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต	(NaHCO
3
)	 8.0

2.	โซเดียมคลอไรด์	(NaCI)	 1.0

3.	โพแทสเซียมไนเตรต	(KNO
3
)	 2.5

4.	โพแทสเซียมซัลเฟต	(K
2
SO

4
)	 1.0

5.		แมกนีเซียมซัลเฟต	(MgSO
4
,H

2
O)	 0.2

6.		ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต	(K
2
HPO

4
)	 0.5	

7.		อีดีทีเอ	ไดโซเดียมซอลท์	(EDTA)	 0.08		

 

การเตรียมหัวเชื้อสไปรูลิน่าทำโดย 

	 เลี้ยงสไปรูลิน่าในอาหารสูตรสำหรับหัวเชื้อ	 โดยเริ่มแรกอาจเติมอาหารสูตรสำหรับหัวเชื้อประมาณ		 

3-5	 ลิตร	 และค่อยๆ	 เพิ่มปริมาณหัวเชื้อจนเป็น	 30-40	 ลิตร	 หรือเพียงพอต่อการเลี้ยงบ่อใหญ่	 วางโหลในที่มี

แสงหรือกลางแจ้ง	 10-15	 วัน	 จนกระทั่งมีสีเขียวเข้ม	 ก่อนทำการเลี้ยงบ่อใหญ่ควรตรวจวัดปริมาณหัวเชื้อว่า

เพียงพอหรือไม่	โดยตักสาหร่ายมา	1	ลิตร	แล้วลองกรอง	ควรได้สาหร่ายประมาณ	2-3	ช้อนชา	

	 อุปกรณ์ที่ใช้เตรียมหัวเชื้อ	 เป็นถังพลาสติกใส	 โหลแก้ว	 หรือภาชนะที่แสงสามารถส่องผ่าน	 และมี

อุปกรณ์ที่จะทำให้น้ำสาหร่ายหมุนวน	 ซึ่งอาจใช้ปั๊มปลา	 ปั๊มลม	 ต่อเข้ากับหัวทราย	 ท่อแก้ว	 หรือท่อสแตนแลส	 

ที่มีรูตรงกลางที่ลมสามารถพ่นให้อากาศได้	หรืออาจใช้เป็นแบบใบพัด	

	 หมายเหตุ:	 การตรวจวัดปริมาณสาหร่ายสไปรูลิน่าทำโดยวิธีกรองผ่านผ้าสกรีนภาพขนาดประมาณ	

380-500	เมท	หรือ	150-200	รูต่อตารางนิ้ว	

 

	 การเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัด	

	 -	สูตรน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่ใช้เลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า	

	 	 1.	หัวเชื้อสาหร่ายสไปรูลิน่า	20%	

													 2.	น้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัด	20%	

								 	 3.	น้ำก๊อกหรือน้ำชลประทาน	60%	

							 	 4.	ปุ๋ยโซเดียมไบคาร์บอเนต	4.5	กรัมต่อลิตร	(ใส่วันเดียวกับที่เติมน้ำทิ้ง)	

									 	 5.	ปุ๋ยยูเรีย	0.2-0.25	กรัมต่อลิตร	(ใส่วันรุ่งขึ้น)	
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 -	การเตรียมน้ำทิ้งฟาร์มสุกร 

	 	 ควรกรองเศษสิ่งปนเปื้อนต่างๆ	ออกโดยใช้กระชอน	แต่ถ้าน้ำทิ้งที่ตักมามีสีเขียวของสาหร่ายอื่นปน

ด้วยให้ทำการกรองน้ำทิ้งนั้นด้วยเสื้อยืด					

 -	ขั้นตอนการเลี้ยง	

	 	 1.	เตรียมอาหารสูตรน้ำทิ้ง	 โดยเติมน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัด	 20%	 และน้ำก๊อกหรือน้ำ

ชลประทาน	 60%	 ของปริมาตรที่จะเลี้ยง	 และเติมปุ๋ยโซเดียมไบคาร์บอเนต	 4.5	 กรัมต่อลิตร	

โดยตอนเริ่มต้นยังไม่ต้องเติมปุ๋ยยูเรีย	เพราะในน้ำทิ้งมีแอมโนเนียเพียงพอ	

	 	 2.	ใส่หัวเชื้อสไปรูลิน่าที่เตรียมไว้ในสัดส่วน	20%	ของปริมาตรทั้งหมดที่จะเลี้ยง	ลงในข้อ	1	

	 	 3.	วันรุ่งขึ้นจึงเติมปุ๋ยยูเรีย	 0.2-0.25	 กรัมต่อลิตร	 หลังจากเลี้ยงสาหร่ายได้	 2-3	 วัน	 ถ้าเห็นสีของ

สาหร่ายในบ่อเป็นมันและมีสีเขียวเข้ม	 ให้ทำการกรองเก็บสาหร่ายโดยตักสาหร่ายออกประมาณ	

20%-25%	ของปริมาตรที่เลี้ยง	แล้วกรองด้วยผ้าสกรีนภาพขนาด	150-200	รูต่อตารางนิ้ว	หรือ

เสื้อยืด	

	 	 4.	นำสาหร่ายที่กรองได้ปาดเป็นแผ่นบางๆ	บนถาด	

	 	 5.	หลังตักสาหร่ายออกมากรองให้เติมน้ำทิ้งอันใหม่ลงในบ่อ	โดยถ้าตักสาหร่ายออกมา	20%	ก็เติม

เฉพาะน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด	20%	แต่ถ้าตักสาหร่ายออก	25%	ก็ให้เติมน้ำทิ้ง	20%	และเติมน้ำ

ก๊อกอีก	5%	และเติมปุ๋ยโซเดียมไบคาร์บอเนต	4.5	กรัมต่อลิตา	ตามสูตร	

	 	 6.	ทำตามข้อ	 3-5	 ไปจนกว่าสีของสาหร่ายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง	 แสดงว่าสภาพสาหร่ายเริ่มไม่

ค่อยดี	 ควรทำการกรองเก็บสาหร่ายทั้งหมด	 แล้วล้างทำความสะอาดบ่อและตากแดดไว้

ประมาณ	 2-3	 วัน	 จากนั้น	 ค่อยเริ่มเลี้ยงตามวิธีในข้อ	 1	 ใหม่	 โดยทั่วไปการใช้หัวเชื้อสาหร่าย

ใหม่สามารถเลี้ยงแล้วเก็บสาหร่ายได้ต่อเนื่องนานประมาณ	20-30	วัน	

 

หมายเหตุ	:	

	 -	 ในระหว่างเลี้ยงที่รอให้สาหร่ายโตให้เติมยูเรียทุกวัน	 ยกเว้นเฉพาะวันที่เติมน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่ไม่ต้อง

เติมยูเรีย	สำหรับปุ๋ยโซเดียมไบคาร์บอเนตให้เติม	2-3	วัน	1	ครั้ง	

	 -		 ควรมีการสุ่มวัดปริมาณสาหร่ายในบ่อเลี้ยง	 เพื่อไม่ให้ปริมาณสาหร่ายในบ่อมีน้อยเกินไป	 โดยตัก

สาหร่ายในบ่อมา	1	ลิตร	แล้วกรองให้เหลือแต่สาหร่าย	ซึ่งควรมีปริมาณอย่างน้อย	½	ช้อนชา	

 

การกรองเก็บสาหร่ายสไปรูลิน่า	

	 การกรองเก็บสาหร่ายสไปรูลิน่าควรทำในตอนเย็น	 ถ้าเก็บในช่วงเช้าจะได้น้ำหนักสาหร่ายน้อย

เนื่องจากช่วงกลางคืนสาหร่ายสไปรูลิน่าเกิดกิจกรรมการหายใจ	 สารอาหารต่างๆ	 ที่สะสมอยู่ภายในตัวสาหร่าย

จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการดังกล่าวทำให้ชีวมวลสูญหายไป	 การให้สาหร่ายสไปรูลิน่าได้รับแสงในช่วงเช้า

จนถึงเย็นทำให้สาหร่ายมีกิจกรรมการสังเคราะห์แสง	 และมีการสร้างสารต่างๆ	 ขึ้นภายในตัวสาหร่าย	 มีผล

ให้การเก็บสาหร่ายในช่วงเย็นจะได้สาหร่ายที่มีน้ำหนักมาก	
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	 การกรองเก็บสาหร่าย	 ทำโดยกรองผ่านผ้าสกรีนภาพขนาดประมาณ	 380-500	 เมท	 หรือ	 150-200		 

รูต่อตารางนิ้ว	 น้ำเลี้ยงจะหลุดลอดไปเหลือเฉพาะสาหร่ายอยู่บนผ้า	 ทำการล้างโดยเทน้ำสะอาดลงบนสาหร่าย

เบาๆ	ใช้มือช่วยขยับใต้ผ้าเพื่อช่วยให้สาหร่ายได้รับการล้างอย่างทั่วถึง	สาหร่ายเปียก	1	ขีด	 ใช้น้ำล้างประมาณ	

10-15	ลิตร	สาหร่ายสไปรูลิน่าที่ล้างสะอาด	สีเป็นมันเนื้อละเอียด	ดมดูจะมีกลิ่นคล้ายสาหร่ายทะเล	

	 สาหร่ายสไปรูลิน่าที่ล้างน้ำสะอาดแล้ว	 ปล่อยไว้บนผ้ากรองจนแห้งหมาดๆ	 จากนั้นนำไปเกลี่ยบนถาด	 

สแตนเลส	มีความหนาประมาณ	½	นิ้ว	แล้วนำไปผึ่งแดดจนแห้งสนิท	
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