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ไรแดงสยาม (Moina siamensis (n. sp.) เป็นไรน ้ำสกุล

เดียวกับไรแดง (Moina macrocopa) เป็นอำหำรธรรมชำติที่มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง นิยมใช้อนุบำลสัตว์น ้ำวัยอ่อน ไรแดง
สยำมเป็นสัตว์ชนิดใหม่ค้นพบในปี 2550 มีคุณสมบัติพิ เศษ
แตกต่ำงจำกไรแดงหลำยประกำร เช่น มีไข่ดก ควบคุมให้ผลิตไข่
ได้อย่ำงต่อเนื่อง ขนำดล้ำตัวเล็กกว่ำไรแดงประมำณครึ่งหนึ่ง  
มีช่วงชีวิตยำวกว่ำไรแดง เพำะเลี ยงอย่ำงต่อเนื่องได้นำนกว่ำไรแดง 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สนับสนุน ดร.นุกูล แสงพันธุ์  ดร.เอื้ออารี สุขสมนิตย์ 
และนางสาวพิศมัย เฉลยศักด์ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี ศึกษำกำรผลิต ศักยภำพกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ และ
ต้นทุนกำรผลิตไรแดงสยำม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทำงส้ำหรับ
ผู้เกี่ยวข้องน้ำไปประกอบกำรผลิต และกำรใช้ประโยชน์ 

  
ไรแดงสยำม 

(ก. ไรแดงสยำม ข. ไรแดงสยำมในบ่อเลี ยงที่เกิดอย่ำงหนำแน่น) 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำกำรเลี ยงไรแดงสยำมในบ่อคอนกรีต
ขนำด 1x1x0.3 เมตร ควบคุมให้หนำแน่น 85-119 กรัมต่อตำรำงเมตร 
ควบคุมกำรระบำยน ้ำลงบ่อเลี ยง 72 ลิตรต่อวัน ผลิตไข่ได้เฉลี่ย 
405 ฟองต่อวันต่อพื นที่ 26 ตำรำงเซนติเมตร และเป็นไข่ที่มี 
ตัวอ่อนร้อยละ 89 ของจ้ำนวนไข่ทั งหมด และพบว่ำหำกท้ำกำร
ช้อนตัวไรแดงสยำมออกร้อยละ 10-30 ของพื นที่บ่อเลี ยงแบบ 
วันเว้นวัน จะท้ำให้ผลผลิตไข่สูงกว่ำกำรเลี ยงที่ไม่มีกำรช้อนตัวออก 
และเมื่อเลี ยงไรแดงสยำมในบ่อคอนกรีตขยำยขนำด 2x8x5 เมตร 
ด้วยสภำวะเดียวกันให้ผลผลิตไข่ใกล้เคียงกัน  

กำรใช้น ้ำมูลสุกรจำกฟำร์มของชุมชนเพื่อลดต้นทุนอำหำร
เพำะเลี ยงไรแดงสยำม พบว่ำ ให้ผลผลิตเป็นตัวไรแดงสยำม 125 ฟอง 
และไข่ 75.6 ฟองต่อวันต่อพื นที่  26 ตร.ซม. คิดเป็นผลผลิต 
ตัวไรแดงสยำมร้อยละ 75 และผลผลิตไข่ร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
กำรเลี ยงด้วยสำหร่ำยคลอเรลลำ จึงยังต้องพัฒนำต่อเนื่องเพื่อ 
ให้ได้สภำวะที่เหมำะสมต่อไป กำรเก็บรักษำไข่ไรแดงสยำม 
 
 

 
 
 
 
 
 
ด้วยกำรท้ำให้แห้งโดยผึ่งในร่ม หรือตำกแดง อบที่ 40๐C และ 
เก็บในถุงฟอยด์แบบสุญญำกำศที่อุณหภูมิ – 20  ้C เก็บได้นำน
อย่ำงน้อย 4-5 ปี และที่ 4๐C เก็บได้นำนอย่ำงน้อย 1 ปี มีอัตรำ
กำรฟักสูงใกล้เคียงกับไข่ที่เก็บแบบสดในบ่อเลี ยงจึงเหมำะต่อ 
กำรน้ำไปผลิตเพื่อจ้ำหน่ำยเชิงพำณิชย์  

ต้นทุนกำรเลี ยงไรแดงสยำมในบ่อขนำด 5×5×0.6 เมตร 
จ้ำนวน 6 บ่อ คิดเป็นเงิน 9,300 บำทต่อเดือน เก็บผลผลิตไข่ 
ไรแดงสยำมได้ประมำณ 280 ล้ำนฟองต่อเดือน  คิดเป็นไข่ 
ที่สมบูรณ์เพื่อจ้ำหน่ำยเป็นพ่อแม่พันธุ์ประมำณร้อยละ 40 หรือ 
112 ล้ำนฟอง รำคำจ้ำหน่ำยไข่สมบูรณ์ 1,500 บำท ต่อ 1 ล้ำนฟอง 
(น ้ำหนักประมำณ 2.6 กรัม) หรือคิดเป็นรำยได้จำกกำรจ้ำหน่ำยไข่ 
168,000 บำท ต่อเดือน (รำคำจ้ำหน่ำยขึ นอยู่กับคุณภำพของไข่ 
ไรแดงสยำม) 

คุณค่ำทำงโภชนำกำรของไรแดงสยำม ประกอบด้วย 
โปรตีนร้อยละ 61 ไขมันร้อยละ 8 เถ้ำร้อยละ 7 และมกีรดอะมิโน
รวม 666 มิลลิกรัมต่อน ้ำหนักแห้ง 1 กรัม มีกรดอะมิโนที่จ้ำเป็น
ครบทั ง 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 47 ของกรดอะมิโนทั งหมด 
นอกจำกนี  ไรแดงสยำมทนควำมเค็มระดับ 10.2 ppt ได้ 30 นำที 
และทนควำมเค็มระดับ 6.6 ppt ได้ 1 ช่ัวโมง จึงเหมำะกับ 
กำรน้ำไปใช้อนุบำลสัตว์น ้ำวัยอ่อนที่มีขนำดปำกเล็กที่กินไรแดงไม่ได้ 
กำรเพำะเลี ยงไรแดงสยำมท้ำได้อย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรช้อนตัวออก
เพื่อลดควำมหนำแน่น กระตุ้นให้เกิดกำรออกไข่ รวมทั ง ไข่ที่เก็บ
ได้นำนในสภำวะแห้ง ผู้เลี ยงจึงไม่ต้องซื อไข่หรือตัวไรแดงส้ำหรับ
กำรเพำะเลี ยงในครั งต่อไป 

  
ปัจจุบัน ฝ่ำยชุมชนและผู้ด้อยโอกำส สวทช. ร่วมกับ 

วิทยำลั ย เกษตรและ เทค โน โลยี สุพ รรณ บุ รี  จะจั ด อบรม 
เชิ งป ฏิ บั ติ ก ำรห ลั กสู ต ร  “กำรเพ ำะ เลี ย งไรแดงยุ ค ให ม่ :  
กำรเพำะเลี ยงและผลิตไข่ไรแดง 4 ชนิด” เพื่อให้ผู้สนใจน้ำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
http://nstda.or.th/rural 
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ไรแดงสยาม อาหารสตัวน์ า้วยัออ่น 


