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3.1  บทนํา 
 

ปจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงมีบทบาทสําคัญมากในการสรางรายไดและ
ผลผลิตอาหารสัตวนํ้าเพื่อเลี้ยงประชากรของประเทศไทยและประชากรของโลกที่เพิ่มมาก
ข้ึน เน่ืองจากการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงสามารถจําหนายผลผลิตได
ราคาสูง เปนอาหารที่นิยมบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ชายฝงมีกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญเกี่ยวกับอาหารของสัตวนํ้าชายฝงวัยออน น่ันคือการ
เพาะเลี้ยงอารทีเมียซ่ึงเปนสัตวนํ้าจําพวกกุง ปู ขนาดเล็ก สามารถนํามาเพาะฟกเปน
อาหารสัตวนํ้าวัยออนไดโดยตรง หรือนํามาเลี้ยงใหขยายพันธุเพื่อนําไปเปนอาหารสัตวนํ้า
ในสภาพสดหรืออื่นๆ สามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรไดเปนอยางดี 
 
3.2. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอารทีเมีย 
  

อารทีเมียหรือไรสีนํ้าตาลหรือไรน้ําเค็ม (brine shrimp) เปนสัตวนํ้าเค็มชนิดหนึ่ง 
จัดอยูในจําพวกครัสเตเซียน (crustacean) เชนเดียวกับพวกกุง กั้ง และปู แตอารทีเมียไม
มีเปลือกแข็งหุมตัว มีขนาดเล็ก และมีคุณคาทางอาหารสูง จึงเหมาะแกการเปนอาหาร
ของสัตวนํ้าหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งอารทีเมียที่อยูในรูปไข (cyst) สามารถเก็บ
รักษาใหคงสภาพมีชีวิตอยูไดนานหลายป เม่ือตองการใชเพียงแตนํามาฟกในระยะเวลา
อันสั้นก็จะไดตัวออนของอารทีเมีย นําไปเปนอาหารสัตวนํ้าไดทันที ทําใหสะดวกในการใช
และการจัดการ นอกจากนั้นสามารถนํามาเลี้ยงใหเจริญเติบโตขยายพันธุ แลวทําการแปร
รูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน อารทีเมียแชแข็ง อารทีเมียผง อารทีเมียแผน หรือใชเปน
วัตถุดิบผลิตอาหารสัตวนํ้าสําเร็จรูปโปรตีนสูง เปนตน 
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ชีววิทยาของอารทีเมีย 
 
   1. อนุกรมวิธาน 
 
   Phylum  Arthropoda 
      Class      Crustacea 
  Order   Anostraca 
      Family       Artemiidae 
         Genus   Artemia Leach 1819 
             Common name    Artemia 
         Brine shrimp 
                 Thai common name   ไรสีนํ้าตาล ไรนํ้าเค็ม 
 
 
ตารางที่ 3.1  คุณคาทางอาหารของอารทีเมีย 
 

คุณคาทางอาหาร ตัวออน ตัวเต็มวัย 
โปรตีน ( % ) 52.2±8.8 56.4±5.6 
ไขมัน ( % ) 18.9±4.5 11.8±5.0 

คารโบไฮเดรต ( % ) 14.8±4.8 12.1±4.4 
เถา ( % ) 9.7±4.6 17.4±6.3 

 
ที่มา : (ดัดแปลงจากอนันต ตันสุตะพานิช และคณะ, 2536, หนา 2)  
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพที่ 3.1  สวนตางๆ ของอารทีเมีย (โตเต็มวัย) ซ่ึงมองจากดานทอง                      

(ventral) 
                  ที่มา: (อนันต ตันสุตะพานิช และคณะ, 2536, หนา 7) 
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อารทีเมียพบไดหลายแหงในโลก มี 2 สายพันธุ (strains) ใหญๆ คือ กลุมที่มี
สองเพศ (Bisexual หรือ Zygogenetic) คือมีทั้งเพศผูและเพศเมีย มีหลายชนิด ไดแก 
 Artemia salina พบที่เมืองลิมิงตัน ประเทศอังกฤษ เช่ือวาสูญพันธุแลว 
 Artemia tunisiana พบที่ทวีปยุโรป 
 Artemia franciscana พบที่อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต 
 Artemia persimilis พบที่ประเทศอารเจนตินาในทวีปอเมริกาใต 
 Artemia urmiana พบที่ประเทศอิหราน 
 Artemia monica พบที่ทะเลสาบโมโนประเทศสหรัฐอเมริกา 
 สวนสายพันธุที่สองไดแก สายพันธุที่มีเพศเดียว (Parthenogenetic strains) มี
เฉพาะเพศเมีย  พบทั่ วไปในทวีปยุ โรปและเอเซีย  เ รียกรวมๆ  กันว า  Artemia 
parthenogenetica แลวตอทายดวยแหลงที่พบ เชน A. parthenogenetica Meva Lake, 
Africa เปนตน 

2. ลักษณะของอารทีเมยี 
อารทีเมียไมมีเปลือกแข็งหุมตัว วายน้ําในลักษณะหงายทอง ลําตัวแบน เรียว

ยาว ลําตัวแบงเปน 3 สวน คือ สวนหัว (head) 6 ปลอง ปลองแรกเปนที่ต้ังของตาเดี่ยว 
ตารวม มีกานตา 1 คู และริมฝปาก ปลองที่ 2 เปนที่ต้ังของหนวดคูแรก ชวยรับความรูสึก 
ปลองที่ 3 เปนที่ต้ังของหนวดคูที่ 2 ใชในการวายน้ําและกรองอาหาร ปลองที่ 4 เปนกราม 
ชวยพัดโบกอาหาร ปลองที่ 5 เปนฟนคูแรก และปลองที่ 6 เปนฟนคูที่ 2 สวนอก 
(Thorax) แบงเปน 11 ปลอง แตละปลองมีรยางคอก 1 คู ใชในการวายน้ํา หายใจ และ
กรองรวบรวมอาหาร สวนทอง (Abdomen) แบงเปน 8 ปลอง ปลองแรกเปนที่ต้ังของ
อวัยวะเพศ ปลองที่ 2-7 ไมมีรยางค และปลองที่ 8 เปนแพนหาง (Cercopods) 1 คู โดย
ปกติเพศผูจะมีขนาดเล็กกวาเพศเมีย ในตัวเต็มวัยเพศผูจะมีหนวดคูที่ 2 ใหญคลายตะขอ 
ใชจับเพศเมียเวลาผสมพันธุ 

3. การสืบพันธุ 
อารทีเมียสามารถสืบพันธุไดทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศขึ้นอยูกับสาย

พันธุ ใหลูกไดทั้งแบบเปนตัวและเปนไข ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ในสภาพแวดลอม
ปกติอารทีเมียจะออกลูกเปนตัว 
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4. ไขอารทีเมีย  
ไขอารทีเมียไมไดมีเซลลเดียวอยางไขของสัตวทั่วไป โดยเซลลไดพัฒนาแบงตัว

จนเปนตัวออนซ่ึงมีเซลลประมาณ 3-4 พันเซลล แลวหยุดการเจริญเติบโตช่ัวคราว และ
สรางเปลือกแข็งข้ึนมาหุมเพ่ือปองกันตัวออนไว เปลือกจะมีรูพรุนใหนํ้าและอากาศผานได 
และชวยพยุงใหไขลอยนํ้า เปลือกไขมีสีนํ้าตาลเพราะมีสารพวกฮีมาติน (haematine) 
ขนาดของไขประมาณ 200-300 ไมครอน ข้ึนอยูกับสายพันธุและสภาวะแวดลอม 

5. วงจรชีวิตของอารทีเมีย  
ตัวออนที่ออกมาจากแมโดยตรงหรือฟกจากไขเรียกวา “อินสตารวัน” (Instar I) มี

ความยาวประมาณ 0.40-0.52 มิลลิเมตร มีสีเหลืองสมของไขแดง ตัวออนจะเจริญเติบโต
โดยมีการลอกคราบประมาณ 15 คร้ัง จะเจริญเปนตัวเต็มวัย(Adult) ใชเวลาประมาณ 7-
15 วัน มีขนาด 0.7-1.5 เซนติเมตร และเร่ิมมีการสืบพันธุ โดยการจับคูผสมพันธุ จะใหลูก 
2 แบบ คือ เปนตัวออน (nauplii) หรือเปนไข (Cysts) ข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอม โดยปกติ
ในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมจะใหลูกเปนตัว แตถาสภาวะแวดลอมไมเหมาะสม เชน 
ความเค็มสูงข้ึนหรือเกิดการแบงช้ันของความเค็มหรืออุณหภูมิ ออกซิเจนลดลงและ
อุณหภูมิสูงขึ้นหรือลดลงอยางวิกฤต อารทีเมียจะออกลูกเปนไข อารทีเมียสามารถใหลูก
ครั้งใหมไดหลังคร้ังกอนผานไปอยางนอย 2 วัน อารทีเมียมีอายุประมาณ 1-3 เดือน 

6. อาหารและการกินอาหาร 
   อารทีเมียมีชองปากประมาณ 20-60 ไมครอน กินอาหารโดยการกรอง (filter 
feeding) โดยกรองรวบรวมอาหารและทุกสิ่งทุกอยางในน้ําที่มีขนาดเล็กกวาชองปากกิน
เขาไป ดังน้ันอาหารจึงมีทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต 

อาหารมีชีวิตไดแก พืชและสัตวขนาดเล็ก (plankton) เชน ไดอะตอม สาหรายสี
เขียวเซลลเดียว แบคทีเรีย สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ยีสต และสัตวหนาดินที่มีขนาดเล็ก 

อาหารไมมีชีวิตไดแก ซากพืชสัตวที่ เนาสลายจนมีขนาดเล็กกวาชองปาก 
นอกจากนี้ยังกินมูลของสัตว เชน มูลไก เปด หมู เปนตน รํา กากถั่ว ปลาปน เลือดสัตว 
นม 

7. นิเวศวิทยาของอารทีเมีย 
โดยปกติจะพบอารทีเมียตามธรรมชาติเฉพาะในแหลงนํ้าที่มีความเค็มคอนขาง

สูง เพราะสัตวนํ้าชนิดอื่นๆ ที่เปนศัตรูหรือกินอารทีเมียไมสามารถอาศัยอยูได เน่ืองจาก



อารที เ มียมี เปลือกออนนุม จึงเปนตกอาหารของสัตว นํ้าชนิดอื่นๆ  หมด  แต ใน
หองปฏิบัติการอารทีเมียมีชีวิตอยูไดในน้ําที่มีความเค็มต้ังแต 3 สวนในพัน (ppt.) ถึง
ความเค็มใกลที่เกลือแกง (NaCl) จะตกผลึก คือ 240-256 สวนในพัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพที่ 3.2  วงจรชีวิตของอารทีเมีย 
          ที่มา: (Jamalon, 1981 อางถึงใน อนันต ตันสุตะพานิช และคณะ, 2536, หนา 12) 
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ความสําคัญของอารทีเมียในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
อารทีเมียจัดวาเปนอาหารของสัตวนํ้าวัยออนที่นิยมใชกันโดยเฉพาะในวงการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง การเพาะเลี้ยงกุง การเลี้ยงปลาสวยงาม มีผูสนใจหันมา
เพาะเลี้ยงอารทีเมีย (Biomass culture) เพื่อผลิตอารทีเมียสดจําหนายเปนอาหารสัตวนํ้า
โดยตรง และนํามาทําการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน อารทีเมียแชแข็ง อารทีเมียผง 
อารทีเมียแผน หรือใชเปนวัตถุดิบผลิตอาหารสําเร็จรูปที่มีโปรตีนสูง สําหรับวงการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทั่วไป 
 
3.3  วิธีฟกไขอารทีเมีย  
 

1. ลักษณะของไขอารทีเมียและขบวนการเมตาโบลิซึม 
 ไขอารมีเมียจะมีเปลือกหุม 3 ช้ัน คือ 
 1. เปลือกช้ันนอกสุด หรือช้ันโคริออน (chorion) มีความแข็งและหนากวาช้ันอื่น 
ปองกันอันตรายจากภายนอก มีสาร lipoproteins, chitin และ haematin ซ่ึงมีอิออนของ
ธาตุเหล็กทําใหมีสีนํ้าตาล 
 2. เยื่อหุมช้ันนอก (outer cuticular membrane) ทําหนาที่กรองแกส ปองกันตัว
ออนจากการซึมเขาของแกสที่มีโมเลกุลใหญกวาคารบอนไดออกไซด 
 3. เยื่อหุมตัวออน (embryonic cuticle) เปนเยื่อบางใสยืดหยุนหอหุมตัวออนโดย
มีเยื่อช้ันใน (inner cuticular membrane หรือ hatching membrane) กั้นอยูอีกช้ันหน่ึง 
 
 ขบวนการเมตาโบลิซึมของไขอารทีเมีย 
 ปกติการเก็บรักษาไขอารทีเมียมีความชื้นไมเกินรอยละ 10  ถามีความชื้นเกิน
รอยละ 10 และมีออกซิเจน ขบวนการเมตาโบลิซึมจะเริ่มข้ึน เม่ือนําไขอารทีเมียแหงซ่ึงมี
ลักษณะคลายถวยเพราะถูกดึงนํ้าออก (dehydrate) จะเร่ิมดูดน้ําเรียกระยะดูดนํ้า 
(hydrate) ในช่ัวโมงแรกจะดูดซับนํ้าเขาไปอยางรวดเร็ว ใชเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
ขบวนการเมตาโบลิซึมจะเร่ิมข้ึน ซ่ึงตองมีแสงและออกซิเจนเพียงพอ โดยเปลี่ยน
คารโบไฮเดรตในรูปทรีอาโลส (trehalose) เปนไกลโคเจน (glycogen) ซ่ึงเปนแหลง
พลังงานของตัวออน และกลีเซอรอล (glycerol) สะสมไวที่เยื่อหุมช้ันนอกเพื่อใหไขดูดนํ้า
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เขาไปไดมากขึ้น ทําใหความดันออสโมติกสูงข้ึนจนเยื่อหุมช้ันน้ีแตก ทําใหเปลือกนอกสุด
แตกออกไปดวย ถาความเค็มของน้ําที่ใชฟกสูงข้ึน การสรางกลีเซอรอลในเปลือกไข
จะตองมากขึ้น ทําใหใชเวลาในการฟกมากขึ้น 
 
 2. เทคนิคการฟกไขอารทีเมีย มีข้ันตอนดังน้ี 
 1. นําไขอารทีเมีย (1-5 กรัมตอนํ้า 1 ลิตร) ใสลงในถังเพาะฟกที่ใสนํ้าเค็ม 10-35 
สวนในพัน ข้ึนอยูกับสายพันธุ พรอมทั้งใหฟองอากาศตลอดเวลา ใชระยะเวลาฟก
ประมาณ 15-48 ช่ัวโมง ข้ึนอยูกับคุณภาพไขและสายพันธุ 
 2. ถาจะนําไปเลี้ยงสัตวนํ้าควรกําจัดเช้ือที่อาจติดมากับไข โดยใสสารเคมี เชน 
ฟอรมาลีน 50-100 สวนในลาน แตถาจะนําไปเลี้ยงเม่ือไขฟกเปนตัวแลวประมาณ 24-36 
ช่ัวโมง ใหเพ่ิมความเค็มของน้ําใหเทากับนํ้าในบอดินที่จะนําไปเลี้ยง ใชเวลาในการปรับ
ประมาณ 12 ช่ัวโมง 
 3. แยกเปลือกไข มี 3 วิธี คือ 
  -แยกโดยการใชความเค็ม หยุดการใหฟองอากาศประมาณ 1-3 นาที 
เปลือกไขจะลอยข้ึนที่ผิวนํ้า ยิ่งความเค็มสูงยิ่งลอยไดดี ตัวออนยังคงวายอยูในนํ้า 
  -โดยการใชแสงลอ เพราะตัวออนชอบแสง โดยหยุดใหอากาศแลวปดฝา
ถังดวยวัตถุทึบแสง ตัวออนจะรวมตัวกันอยูที่กนถัง ใชแสงลอที่กนถังดวยจะรวมกันไดเร็ว
ข้ึน 
  -โดยการฟอกเปลือกหรือละลายเปลือกไขออกกอนที่จะนําไปฟก จึงไม
ตองแยกเปลือกอีก 
 4. การรวบรวมตัวออน โดยการกรองรวบรวมเฉพาะตัว แลวลางใหสะอาด และ
นําไปใหสัตวนํ้าไดทันที ถาจะนําไปเลี้ยงตองรวบรวมใสถุงอัดออกซิเจนลําเลียงไปปลอย
ในบอดิน 
 
 3. ขอควรคํานึงในการฟกไขอารทีเมีย 
 1. ถังฟกไขอารทีเมียควรเปนถังรูปทรงกระบอก กนถังเปนกรวย จะทําใหการให
อากาศไดทั่วถึง และขางถังควรทึบแสง กนถังใส เพ่ือความสะดวกในการเก็บเกี่ยวอารที
เมีย 
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 2. อารทีเมียที่นําไปอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนควรเปนอารทีเมียที่เพิ่งฟก (Instar I ) 
เพราะเปนระยะท่ีมีคุณคาทางอาหารสูงกวาตัวออนที่มีอายุหลายวัน ตัวออนระยะนี้มีอายุ 
6-10 ช่ัวโมง หลังฟก 
 

4. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการฟกไขอารทีเมีย 
 1. ความหนาแนนของไขอารทีเมียหรือปริมาณไขที่ใสลงในถังเพาะฟก ถาใสไข
อารทีเมียมากเกินไปจะทําใหอัตราการฟกลดลงถึงรอยละ 50 โดยทั่วไปความหนาแนนที่
เหมาะสมประมาณ 2 กรัม ตอนํ้า 1 ลิตร  
 2. แสง ไขที่ฟกในที่มีแสงจะมีอัตราการฟกสูงกวาไขที่ฟกในที่มืด 
 3. ความเปนกรด-ดาง (pH) ที่เหมาะสมประมาณ 8.5 ถาสูงหรือตํ่ากวาน้ีจะมีผล
ตออัตราการฟก เพราะที่ pH ดังกลาวทําใหการยอยเปลือกไดดีข้ึน 
 4. อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 20-34 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิสูงข้ึนการฟก
จะเร็วข้ึน แตถาสูงเกินไปจะทําใหตัวออนตาย 
 5. ความเค็มที่เหมาะสมทั่วไปประมาณ 10-30 สวนในพัน ไขอารทีเมียบางสาย
พันธุฟกไดดีที่ความเค็มตํ่า บางสายพันธุฟกไดดีที่ความเค็มสูง ไขอารทีเมียที่มีจําหนาย
จะบอกวิธีการฟกและความเค็มที่เหมาะสมไวดวย แตถาไมบอกไวจะตองทําการทดลอง
ฟกในความเค็มตางๆ เพ่ือหาประสิทธิภาพในการฟก 
 6. ออกซิเจน อยางนอยควรอยูในระดับ 2 สวนในลาน (ppm). เพื่อให
ประสิทธิภาพการฟกสูงสุด 

 
5. การเก็บตัวออนอารทีเมียในความเย็น 

   เน่ืองจากตัวออนที่ฟกใหมๆ จะมีคุณคาอาหารสูง และมีขนาดเล็กเหมาะแกการ
เปนอาหารของสัตวนํ้าวัยออน ดังน้ันจึงควรหาวิธีเก็บรักษาอารทีเมียระยะ Instar I ไวให
นานที่สุด โดยการแชนํ้าแข็งใหมีอุณหภูมิประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส จะเก็บอารทีเมีย
ใหมีชีวิตอยูไดนานไมตํ่ากวา 24 ช่ัวโมง ในระหวางการเก็บตองใหมีออกซิเจนไมตํ่ากวา  
4 สวนในลาน  
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6. การเก็บรักษาไขอารทีเมีย 
ควรเก็บไขอารทีเมียในที่อุณหภูมิตํ่า เพราะถาไขอารทีเมียสัมผัสอุณหภูมิสูงจะ

ทําใหอัตราการฟกลดลง การเก็บไวนานๆ ในที่อุณหภูมิตํ่า เชนในตูเย็น จะไมมีผลตอ
อัตราฟกมากนัก 

 
7. การประเมินคุณภาพของไขอารทีเมีย 

 1. เปอรเซ็นตการฟก หมายถึงจํานวนตัวออนอารทีเมียที่ฟกออกมาจากไข
ทั้งหมด ไขอารทีเมียที่ดีควรมีเปอรเซ็นตการฟกไมตํ่ากวา 75 เปอรเซ็นต 
 2. ประสิทธิภาพการฟก หมายถึงจํานวนตัวออนทั้งหมดที่ฟกไดจากไขทั้งหมด 1 
กรัม ประสิทธิภาพไขที่ดีควรฟกไดตัวออนไมตํ่ากวา 300,000 ตัวตอไข 1 กรัม 
 3. อัตราการฟก หมายถึงตัวออนที่ฟกไดเวลาภายใน 5 ช่ัวโมงหลังจากเริ่มฟก
เปนตัวออน (ควรเริ่มฟกภายใน 15 ช่ัวโมง) อัตราฟกที่ดีควรได 90 เปอรเซ็นตของ
ทั้งหมด 
 4. ผลผลิตการเพาะฟก หมายถึงนํ้าหนักแหงของตัวออนอารทีเมีย ซ่ึงสามารถ
ผลิตไดตอ 1 กรัมของไขอารทีเมีย ไขที่มีคุณภาพควรมีนํ้าหนักแหงของตัวออนประมาณ 
600 มิลลิกรัมตอ 1 กรัมของไขอารทีเมีย 
 

8. การฟอกเปลือกไขอารทีเมีย ) 
โดยทั่วไปหลังจากทําการฟกไขอารทีเมียแลวปญหาหน่ึงซ่ึงพบอยูเสมอคือไม

สามารถแยกเปลือกไขหรือไขฝอออกจากอารทีเมียวัยออนไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือ
สัตวนํ้ากินเขาไปไมสามารถยอยไดทําใหทางเดินอาหารอุดตัน นอกจากนี้เปลือกไขยังพบ
แบคทีเรียกอใหเกิดปญหาในระบบการอนุบาลสัตวนํ้า การฟอกเปลือกไขเปนวิธีหน่ึงที่
ชวยแกปญหาเหลาน้ันได โดยฟอกเอาเปลือกสวนนอกออกโดยไมกระทบกระเทือนตอตัว
ออนที่อยูภายใน นอกจากนั้นยังเพิ่มอัตราการฟก และสามารถนําไขไปใหสัตวนํ้ากินได
โดยตรงโดยไมตองฟก 
 ข้ันตอนการฟอกเปลือกไข 
 1. การเตรียมสารเคมีสําหรับฟอกเปลือกไข ใชสารประกอบพวกไฮโปคลอไรท 
(hypochorite, OCl) เชน คลอร็อกซ Ca(OCl)2 หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท NaOCl หรือ 
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โปแตสเซียมไฮโปคลอไรท KOCl ปริมาณที่ใชข้ึนอยูกับความเขมขนของสารไฮโปคลอ
ไรทในสารประกอบนั้นๆ โดยใช 0.5 กรัม ของ active product ในการเตรียมสารละลาย
สําหรับฟอกเปลือกไข 1 กรัม 
 2. การฟอกเปลือกไข 
  -นําไข 1 กระปอง (450 กรัม) แชในน้ําจืด 5.5 ลิตร นาน 30 นาที ให
อากาศตลอดเวลาเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนนํ้า ไขจะดูดนํ้าจนอิ่มตัว 
  -ใสสารละลาย NaOH 150 มิลลิลิตร (เตรียมจาก NaOH 40 กรัมตอนํ้า 
200 มิลลิลิตร) 
  -ใสสารละลายคลอรีนนํ้า (NaOCl) 1.5 ลิตร เปลือกไขจะถูกละลายดวย
ปฏิกิริยาของคลอรีน ใหอากาศตลอดเวลา 
  -ควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน 40 องศาเซลเซียส โดยใชนํ้าแข็ง เพื่อปองกัน
ลูกอารทีเมียตาย 
  -ใชเวลาประมาณ 5-15 นาที เปลือกไขจะถูกฟอกหมด สังเกตสีของไขจะ
เปลี่ยนจากน้ําตาลเปนสีสม 
  -หยุดปฏิกิริยาโดยรินนํ้า ลางคลอรีนออกดวยนํ้าจํานวนมาก แลวใส
สารละลาย Na2S2O3 เพ่ือหยุดปฏิกิริยา แลวลางไขดวยน้ําจนสะอาด 
  -ไขที่ฟอกไดแลวสามารถนําไปใหลูกสัตวนํ้ากินไดทันที หรือนําไปฟกตอ
ไดทันที หรือเก็บไวในตูเย็น 0-4 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 สัปดาหโดยไมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการฟก 
 

9. การเพิ่มคุณคาทางอาหารของอารทีเมีย  
หลังจากอารทีเมียฟกเปนตัวแลวประมาณครึ่งวันถึง 1 วัน ถาไมไดกินอาหารจะ

มีนํ้าหนักและปริมาณไขมันลดลงอยางละประมาณรอยละ 25 ทําใหมีคุณคาทางอาหาร
ลดลง เม่ือนําไปอนุบาลสัตวนํ้าวัยออน มักจะพบการตายมากหลังจากอนุบาลไปได 1-2 

สัปดาห สาเหตุสําคัญอันหน่ึงมาจากอารทีเมียมีกรดไขมันที่จําเปน (ω3 HUFA) บางตัว
อยูในระดับตํ่ากวาความตองการของลูกสัตวนํ้า ดังน้ันเพื่อแกไขปญหาน้ีจึงมีการเพิ่มกรด
ไขมันที่จําเปนใหกับอารทีเมียกอนนําไปอนุบาลลูกสัตวนํ้า โดยนําตัวอารทีเมียมาเลี้ยงใน
สารละลายที่ เต รียมไว  เพื่ อ ใหอารที เ มียกินอาหารดั งกล าวเข าไปในตัว เ รียก 
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Bioencapsulation technique วิธีน้ีใชกับอารทีเมียตัวเต็มวัยไดเชนเดียวกันเพ่ือนําไป
เลี้ยงปลาสวยงามและลูกสัตวนํ้าตางๆ 
 
3.4  การเล้ียงอารทีเมีย  
  

การเลี้ยงอารทีเมียมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตอารทีเมียมีชีวิตใชเลี้ยงสัตวนํ้า หรือ
จําหนายใหกับกิจการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ารวมทั้งปลาสวยงามน้ําจืดและน้ําเค็ม รวมท้ังการ
ผลิตไข (cysts) ดวย นอกจากนี้ยังนําอารทีเมียไปทําผลิตภัณฑอารทีเมียในรูปแบบตางๆ 
เชน อารทีเมียแชแข็ง อารทีเมียอบแหง เปนตน 
 
 1. การเลี้ยงอารทีเมียแบงได 2 ประเภท คือ 
 1.1 การเลี้ยงในหองปฏิบัติการ  

การเลี้ยงในหองปฏิบัติการเปนการทดลองเลี้ยงที่สามารถควบคุมปจจัยตางๆ ได
งาย สวนใหญเลี้ยงในตูกระจก ถังไฟเบอรกลาส หรือในบอซีเมนต ระบบการเลี้ยงมีหลาย
ระบบ เชน flow-through system เปนตน 
 1.2 การเลี้ยงในบอดิน  

การเลี้ยงวิธีการนี้สามารถควบคุมปจจัยบางอยางและความเค็มได มีการให
อาหาร ผลผลิตจะสูง ทําเปนอาชีพเสริมควบคูกับนาเกลือหรือการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอื่นๆ 
ได ในประเทศไทยสามารถผลิตไขอารทีเมียได 10 กิโลกรัมในบอดินขนาด 1.5 ไร ใน
ระยะเวลา 45 วัน 
 

2. หลักเกณฑทั่วไปในการเลี้ยงอารทีเมีย 
  2.1 เลือกสถานที่  
ควรอยูใกลแหลงนํ้าเค็มที่มีความเค็มสูง เชน นาเกลือ สามารถจัดการใหมีนํ้า

ความเค็มตํ่าและความเค็มสูงไดตามตองการอยางเพียงพอ สภาพดินเก็บกักนํ้าไดดี มีการ
คมนาคมสะดวก ใกลแหลงอาหารซึ่งเปนพวกมูลสัตว ซากพืชซากสัตว ตลอดจนสิ่งเหลือ
ใชจากฟารมเลี้ยงสัตว โรงงานผลิตอาหาร โรงงานปลาปน โรงงานฆาสัตว บอเลี้ยงกุงปลา 
เปนตน 
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2.2 การสรางบอ  
ควรขุดบอใหมีความลึก 1-1.5 เมตร ขนาด 1-5 ไร ใหมีความยาวไปตามทิศทาง

ลม เพ่ือใหไขลอยไปรวมกันที่มุมบอซ่ึงสะดวกในการรวบรวม 
2.3 การเตรียมบอ  
ถาเปนบอใหมควรปรับสภาพพื้นผิวของบอดวยปูนขาวใหเปนกลางหรือเปนดาง

ออนเสียกอน (pH 7.5-9) กําจัดศัตรูของอารทีเมีย พวกกุง ปู ปลา และสัตวนํ้าอื่นๆ ดวย
นํ้าเค็มจัดหรือนํ้าดีเกลือ (350 สวนในพัน) ใสเขาไป สวนบอเกาควรปรับปรุงปละ 1-4 คร้ัง 
โดยสูบนํ้าออกลอกเลน ตากบอประมาณ 1-4 สัปดาห และกําจัดศัตรูของอารทีเมียดวย
นํ้าดีเกลือเชนเดียวกัน 

2.4 การเตรียมน้ํา  
นํ้าที่เลี้ยงควรมีความเค็มผันแปรอยูระหวาง 70-170 สวนในพัน ความเปนกรด-

ดางระหวาง 7.5-9 ความลึกของน้ํา 30-100 เซนติเมตร กอนปลอยอารทีเมียลงเลี้ยง 3-5 
วันควรเตรียมอาหารใหแกอารทีเมีย โดยใสสารอินทรียหรืออนินทรีย เพ่ือใหเกิดอาหาร
ธรรมชาติ เชน ใสมูลสัตว 200 กิโลกรัม กากผงชูรส 150 ลิตร หรือปุยยูเรีย 20 กิโลกรัม
ตอไร  

2.5 อัตราการปลอยอารทีเมีย  
กอนปลอยอารทีเมียลงเลี้ยงควรปรับความเค็มใหเทากับความเค็มของนํ้าในบอ

เลี้ยงกอน โดยปลอยอารทีเมียวัยออนประมาณ 150-200 กรัมตอไร หรือถาเปนอารทีเมีย
ขนาดโตเต็มวัยปลอยประมาณ 5-6 กิโลกรัมตอไร 

2.6 การเปลี่ยนน้ํา  
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงจะไมมีการเปลี่ยนนํ้า แตมีการเติมนํ้าความเค็มตํ่าลงไป

ในบอประมาณสัปดาหละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 3-5 เซนติเมตร ยกเวนชวงฝนตก ถาฝนตก
มากใหระบายนํ้าจืดที่ผิวนํ้าออก เพ่ือควบคุมความเค็ม 

2.7 การใหอาหาร 
การใหอาหารสามารถกระทําได 2 วิธี คือ ใหโดยใสลงในบอเลี้ยงโดยตรง อารที

เมียจะกินไดโดยตรงสวนหน่ึง อีกสวนหน่ึงจะเนาสลายกลายเปนปุยกอใหเกิดแพลงกตอน 
ปริมาณที่ใหแตกตางไปชนิดของอาหาร นอกจากปุยคอก ปุยวิทยาศาสตร ปจจุบัน
สามารถใชขยะพวกซากพืชซากสัตวหมักใสคอกไวขอบบอเพื่อใหยอยสลายเปนอาหาร
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อารทีเมียก็ได หรือจะใชนํ้าทิ้งจากบอเลี้ยงสัตวนํ้าที่มีอาหารธรรมชาติก็ได อีกวิธีคือ
รวบรวมอาหารธรรมชาติจากบอหมักไปให ระบบนี้จะควบคุมคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงอารที
เมียไดดี 
 

3. การเจริญเติบโตของอารทีเมีย 
   หลังจากปลอยอารทีเมียลงเลี้ยงประมาณ 10-15 วัน จะพบอารทีเมียตัวเต็มวัย
เปนจํานวนมาก และจะเริ่มพบตัวออนรุนใหม และไขลอยอยูที่ผิวนํ้า ถาระบบและการ
จัดการดีจะสามารถเก็บผลผลิตไดตลอดไป ผูเลี้ยงตองเลือกวาจะเก็บผลผลิตเปนตัวหรือ
ไข หรือทั้งสองอยาง ถาเก็บตัวออกทุกวันตัวเต็มวัยจะมีนอยทําใหไขลด แตถาเก็บไขตอง
ไมชอนตัวเต็มวัยออก และใชเทคนิคในการปรับสภาพน้ําเพื่อใหตัวเต็มวัยผลิตไขมากกวา
ตัวออน 
 สําหรับการเก็บไขอารทีเมีย เม่ือรวบรวมไขที่ลอยอยูที่มุมบอมาแลวตองนํามาลาง
ทําความสะอาดและแยกสิ่งเจือปนออกซึ่งมีทั้งขนาดใหญและเล็กกวาไขอารทีเมีย โดยลาง
ดวยน้ําจืด ผานตะแกรงขนาดตาง ๆ เพื่อกรองสิ่งปนเปอนออก การลางตองรวดเร็วเพราะ
จะทําใหเกิดการดูดนํ้าได การแยกสิ่งปนเปอนที่หนักกวาไข ทําไดโดยใสในน้ําเค็มจัด ไข
และสิ่งปนเปอนที่เบาจะลอย สิ่งที่หนักจะตกตะกอน หลังจากนั้นดูดไขใสนํ้าจืด ไขจะจม 
สิ่งปนเปอนที่ลอยจะแยกออกได แยกไขใสผากรอง 100 ไมครอน บีบนํ้าออกใหแหง 
นําไปตากแหงแลวอบท่ี 30-40 องศาเซลเซียส เกลี่ยบอยๆ จนนํ้าหนักคงที่ เก็บในขวด
สูญญากาศไวใชหรือจําหนายตอไป 
 
 4. ผลผลิต 
 ผลผลิตตัวอารทีเมีย (Artemia biomass) ประมาณ 50-100 กิโลกรัมตอไรตอ
เดือน 
 ผลผลิตไขอารทีเมีย (Artemia cysts) นํ้าหนักเปยกประมาณ 5-10 กิโลกรัมตอไร
ตอเดือน 
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3.5  ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงอารทีเมีย 
 
 1. ไมสามารถควบคุมความเค็มของนํ้าได ทําใหมีศัตรูเขามาในบอ แกโดยทําให
นํ้ามีความเค็มสูงถึง 170 สวนในพัน และรักษาระดับความลึกของน้ําในบอใหไดไมตํ่ากวา 
50 เซนติเมตรกอนเขาฤดูฝน นอกจากนี้ตองมีบอตากน้ํา และทําทอนํ้าลน เม่ือฝนตกหนัก 
นํ้าฝนจะลนออกไป ทําใหความเค็มไมลดมาก 

2. มีศัตรูของอารทีเมียเขามาในบอ  เชน นก แมลงน้ําบางชนิด เปนตน แกโดย
รักษาความลึกและความเค็มของน้ําในบอใหสูงๆ ไว ระดับที่เหมาะสมคือ 70-170 สวนใน
พัน อีกทั้งมีการกรองน้ําทุกครั้งเม่ือมีการสูบนํ้าเขาบอ 

3. การมีข้ีแดดมากหรือตะไครนํ้า ทําใหนํ้าเนาเสีย ขาดออกซิเจน แกโดยใชโซ
ลากบริเวณพื้นบอเพื่อใหข้ีแดดหลุดลอยขึ้นมาแลวตักออก หรือมีการเตรียมบอใหม ตาก
บอใหแหง 

4. อุณหภูมิสูง ถาสูงถึง 37 องศาเซลเซียส อารทีเมียจะตาย นํ้าเค็มจัดจะรอน
เร็วและสูง ดังน้ันบอควรลึก หรืออาจทําเปนขาวังใหลึก 

5. คลื่นลม จะมีผลตออารทีเมียและไข ควรมีไมไผทําเปนที่กําบังคลื่นลม (wind 
break) 
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คําถามทายบทที่ 3 
 

1.  อารทีเมียมีช่ือภาษาไทยวาอยางไร 
ก.  ไรนํ้าจืด  
ข.  ไรนํ้าเค็ม 
ค.  ไรแดง  
ง.  ไรนํ้า 
 

2.  อารทีเมียจัดอยูในไฟลัม (Phylum) อะไร      
ก.  Arthropoda  
ข.  Cordata  
ค.  Mollusca  
ง.  Anostraca 
 

3.  อารทีเมียที่พบในโลกมีกี่สายพันธุ 
ก.  2 สายพันธุ  
ข.  3 สายพันธุ 
ค.  4 สายพันธุ  
ง.  5 สายพันธุ 
 
4.  ขอใดไมใชลักษณะที่สําคัญของอารทีเมีย 
ก.  มีเปลือกแข็งหุมตัว 
ข.  วายน้ําในลักษณะหงายทอง 
ค.  ลําตัวแบงออกเปน 3 สวน  
ง.   ลําตัวมีลักษณะแบน  เรียวยาว 
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คําถามทายบทที่ 3 (ตอ) 
 
5.  การสืบพันธุของอารทีเมียเปนแบบใด 
ก.  แบบอาศัยเพศเทานั้น 
ข.  แบบไมอาศัยเพศเทานั้น 
ค.  ทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไมอาศัยเพศ 
ง.  ไมมีขอใดถูก 
 

6.  เปลือกไขอารทีเมียมีสีอะไร    
ก.  สีเหลืองออน   
ข.  สีนํ้าตาล 
ค.  สีเทา  
ง.  สีขาว 
 
7.  การกินอาหารของอารทีเมียเปนแบบใด 
ก.  การดูด   
ข.  การบดเคี้ยว 
ค.  การกรอง   
ง.  ถูกทุกขอ 
 
8.  ความเปนกรดเปนดาง (pH) ในการฟกไขของอารทีเมียคือขอใด 
ก.  4.5   
ข.  8.5 
ค.  7.0   
ง.  10.5 
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คําถามทายบทที่ 3 (ตอ) 
 
9.  ขอใดไมใชขอควรคํานึงในการเลือกสถานที่เลี้ยงอารทีเมีย 
ก.  สภาพดินกักเก็บนํ้าไดดี 
ข.  ใกลแหลงนํ้าจืดตลอดทั้งป 
ค.  มีการคมนาคมสะดวก   
ง.  ใกลแหลงอาหารที่ใชสําหรับเลี้ยงอารทีเมีย 
 
10. ความลึกที่เหมาะสมของบอที่ใชเลี้ยงอารทีเมียคือเทาใด 
ก.  0.5-1.0  เมตร 
ข.  1.0-1.5  เมตร 
ค.  1.5-2.0  เมตร 
ง.  2.0-2.5  เมตร  
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