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การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang,
Saengphan & Murugan, 2002) ด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.)
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บทคัดย่อ

การศึกษาปริมาณไขมันรวมในไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมชิโซไซเตรียมความหนาแน่นของเซลล์ 1x108เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ต่อไรน้านางฟ้าไทย 300 กรัม ในปริมาตรน้า 15 ลิตร ในเวลาที่ต่างกัน คือ 2, 4 และ 6 ชั่วโมง เทียบกับชุด
ควบคุม คือไรน้านางฟ้าไทยที่ไม่ได้เ สริมชิโซไซเตรียม ท้าการสุ่มไรน้านางฟ้าไทย อายุ 15 วัน ลงในภาชนะพลาสติกทรงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร ปริมาตรน้า 15 ลิตร พบว่าไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วนชิโซไซเตรียมมีปริมาณไขมันรวมสูงกว่าไร
น้านางฟ้าไทยในกลุ่มที่ไม่ได้เสริมด้วยชิโซไซเตรียม (p<0.05) โดยไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 2 ชั่วโมง มีปริมาณ
ไขมันรวมสูงที่สุด คือ ร้อยละ 12.78±0.83 รองลงคือ ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 4 ชั่วโมง มีปริมาณไขมันรวม คือ
ร้อยละ 12.43±0.43 ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 6 ชั่วโมง มีปริมาณไขมันรวม คือ ร้อยละ 12.14±0.69 และ ไรน้า
นางฟ้าไทยที่ไม่ได้เสริมชิโซไซเตรียม มีปริมาณไขมันรวม คือ ร้อยละ 8.58±0.13 จากการศึกษาครังนีสรุปได้ว่า การเสริมไขมันรวม
ในไรน้านางฟ้าไทยด้วยชิโซไซเตรียมเป็นเวลา 2 ชั่วโมงสามารถเพิ่มปริมาณไขมันรวมได้สูงสุด
ค้าส้าคัญ : ไรน้านางฟ้าไทย การเพิ่มปริมาณสาร ชิโซไซเตรียม

Abstract
From the study of increasing total fat in fairy shrimp (Branchinella thailandensis) by supplement
Schizochytrium sp. that has the cell density 1x108 cell per millimeter. The volume of Schizochytrium sp. is 20
milliliters per fairy shrimp 300 grams and water 15 liters. The time conditions of supplementary in this study are 2,
4 and 6 hours, respectively. The studied conditions are comparing with the control condition which is the fairy
shrimp that did not supplement by Schizochytrium sp. The methodology is sampling 15 days old fairy shrimp into
the circle-shaped plastic container that has 50 centimeters as diameter and contained 15 liters of water. The result
found that the fairly shrimp that supplement by Schizochytrium sp. has higher amount of total fat as comparing
with the control condition at P<0.05. The fairy shrimp that supplemented by Schizochytrium sp. for 2 hours has
the highest total fat which is 8.78 ± 0.83. Secondly is fairy shrimp that supplemented by Schizochytrium sp. for 4
hours. The total fat is 8.43 ± 0.43. Thirdly is fairy shrimp that supplemented by Schizochytrium sp. for 6 hours
which has the total fat 8.14 ± 0.69. And lastly is the control condition that has the total fat 4.58 ± 0.13. In
conclusion, supplementary fairy shrimp by Schizochytrium sp. for 2 hours would provide the best result of
increasing the amount of total fat in Thai fairy shrimp.
Keywords: Fairy shrimp, Branchinella thailandensis, Enrichment and Schizochytrium sp.

1.บทน้า
ในปัจจุบันไรน้านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002) เป็นอาหาร
มีชีวิตที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เพาะเลียงปลาสวยงาม เนื่องจากมีปริมาณสารสีแคโรทีนอยด์ (carotenoids) สูงกว่าอาหารมีชีวิตชนิด
อื่น ได้แก่ อาร์ทีเมีย ไรแดง โรติเฟอร์ หนอนแดงฯ อีกทังยังปลอดภัยมากกว่าการให้อาหารส้าเร็จรูป เนื่องจากอาหารส้าเร็จรูปมักใช้
สารสีสังเคราะห์ ซึ่งต่างจากไรน้านางฟ้าไทยที่เป็นสารสีจากธรรมชาติ จึงท้าให้ปลาสวยงาม มีสีสันที่สวยสดใสได้อย่างปลอดภัย แต่เมื่อ
พิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตกลับพบว่า ปลาที่ได้รับไรน้านางฟ้าไทยมีอัตราการเจริญเติบโตต่้ากว่าปลาที่ได้รับอาหารมีชีวิตชนิดอื่น
เนื่องจากไรน้านางฟ้าไทยมีปริมาณไขมันรวมที่ต่้า ร้อยละ 7.57 (Wipavee et al., 2012) เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารมีชีวิตชนิดอื่น เช่น
หนอนแดง ที่มีปริมาณไขมันร้อยละ 14 และอาร์ทีเมียที่มีปริมาณไขมันร้อยละ 13.49 (นุกูล .มปป.) ดังนันการเพิ่มปริมาณไขมันรวมใน

202

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560

ไรน้านางฟ้าไทยด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม ซึ่งเป็นแหล่งของกรดไขมันที่จ้าเป็น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณไขมันรวม
รวมให้กับไรน้านางฟ้าไทย
สาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.) คือสาหร่ายในกลุ่มสาหร่ายสีขาว มีคุณสมบัติในการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน
กลุ่มโอเมกา 3 โดยเฉพาะ Docosahexaenoic acid (DHA, 22:6, n-3) สะสมในเซลล์สูง(Yongmanitchai et al., 2007) โดยมีค่าอยู่
ในช่วง 15.41-180.74 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง อีกทังยังมีกรดไขมัน Eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5, n-3) และ
Arachidonic acid (ARA, 20:4 n-6) ในปริมาณต่้าคือ 0.25-7.42 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักและ 0.16-3.85 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง
ตามล้าดับ (ปิยารมณ์, 2552)
การเสริมกรดไขมันในสัตว์ ที่มีพฤติกรรมการกินแบบกรองกิน เช่น ไรน้านางฟ้า อาร์ทีเมีย สามารถท้าได้หลายวิธี คือ ให้
กินแพลงก์ตอนพืชที่มีกรดไขมันที่จ้าเป็นสูงหรือให้กินอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับสัตว์น้าวัยอ่อนที่มีกรดไขมันที่จ้าเป็นสูงให้กินน้ามันในรู ป
อีมัลชัน (emulsion) หรือให้กินน้ามัน หรือเอสเตอร์ (ester) ของกรดไขมันที่เป็นอีมัลชัน (Watanabe el al.,1982) การท้าอีมัลชันก็
เพื่อให้น้ามันแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆลอยตัวอยู่ในน้าโดยไม่รวมตัวกันลอยอยู่ที่บริเวณผิวน้าซึ่งจะท้าให้สัตว์กรองกินได้ (Watanabe et
al., 1983)
ปิยารมณ์และคณะ (มปป.) ได้ศึกษาผลของชิโซไซเตรียมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม ระยะ
โพสสลาร์วา 12 ที่เลียงในน้าความเค็ม 5 และ 25 พีพีทีเป็นระยะเวลา 30 วันโดยการผสมชิโซไซเตรียมในรูปของเหลวกับอาหาร
ส้าเร็จรูปพบว่าการใช้ ชิโซไซเตรียมเสริมอาหารในการเลียงกุ้งขาวมีผลท้าให้อัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของกุ้งสูงขึนทังที่เลียง
ด้วยน้าความเค็มต่้าและความเค็มปกติ
ด้วยเหตุนีจึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมชิโซไซเตรียมให้กับไรน้านางฟ้าไทยเพื่อให้มีปริมาณ
ไขมันรวมสูงขึน

2. วิธีการทดลอง
1) การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง การ
ทดลองละ 3 ซ้า คือ
ชุดการทดลองที่ 1 ไรน้านางฟ้าไทยที่ไม่เสริมสาหร่ายชิโซไซเตรียม (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม 2 ชั่วโมง
ชุดการทดลองที่ 3 ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม 4 ชั่วโมง
ชุดการทดลองที่ 4 ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม 6 ชั่วโมง

2) การเตรียมพันธุ์ไรน้านางฟ้าไทย
ท้าการฟักไข่ไรน้านางฟ้าไทยเป็นเวลา 8 ชั่วโมง เมื่อไรน้านางฟ้าไทยฟักออกเป็นตัว จะน้าตัวอ่อนไรน้านางฟ้าไทยไปอนุบาล
ในถังไฟเบอร์ ขนาด 500 ลิตร ให้คลอเรลลาเป็นอาหารเมื่อไรน้านางฟ้าไทยอายุ 5 วัน ท้าการย้ายไรน้านางฟ้าไทยลงบ่อเลียงขนาด
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 5 เมตร และสูง 0.5 เมตร ใส่น้าสูง 0.3 เมตร โดยอาหารที่ใช้เลียงคือคลอเรลลา และมีการให้อากาศด้วยหัวทราย
จากนันเมื่อไรน้านางฟ้าอายุครบ 15 วัน ท้าการสุ่มไรน้านางฟ้าไทยจ้านวน 300 กรัม ลงกะละมัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50
เซนติเมตร ปริมาตรน้า 15 ลิตร

3) การเตรียมสาหร่ายชิโซไซเตรียม

ชิโซไซเตรี ยมสด ความหนาแน่ นของเซลล์ 1x108 เซลล์ต่ อมิล ลิลิตร บรรจุในขวดส้ าเร็ จรูปของ คณะวิ ทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

4) การเสริมกรดไขมัน
ใช้ชิโซไซเตรียม 20 มิลลิลิตร ใส่ลงในชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4

5) การวิเคราะห์ปริมาณไขมันรวม
น้าตัวอย่างไรน้านางฟ้าไทยเมื่อสินสุดการทดลอง ไปวิเคราะห์หาปริมาณไขมันรวมโดยการน้าไรน้านางฟ้าไทยไปอบให้
แห้ง แล้วจึงน้าไปวิเคราะห์หาไขมันรวมด้วยวิธี Ether Extract (AOAC, 1997)
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6) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
น้าข้ อมู ลปริ มาณไขมั นรวมในไรน้ านางฟ้ าไทย ทดสอบความแตกต่ างทางสถิ ติ ด้ วยการวิ เคราะห์ การแปรปรวนแบบ
Completely Randomized Design (CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหน่วยทดลอง คือ Duncan’s New Multiple
Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้านางฟ้าไทย โดยใช้ชิ โซไซเตรียม ที่มีความหนาแน่นของเซลล์ 1x108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ต่อไรน้านางฟ้าไทย 300 กรัม ในปริมาตรน้า 15 ลิตร พบว่าไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียมมีปริมาณ
ไขมันสูงกว่าไรน้านางฟ้าในกลุ่มที่ไม่ได้เสริม (p<0.05) โดยไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 2 ชั่วโมงมีปริมาณไขมันรวมสูงที่สุด
ร้อยละ 12.78 ± 0.83 รองลงมาคือ ไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 4 ชั่วโมง มีปริมาณ ไขมันรวมร้อยละ 12.43 ± 0.43 ไรน้า
นางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม 6 ชั่วโมง มีปริมาณไขมันรวมร้อยละ 12.14 ± 0.69 และชุดควบคุมมีปริมาณไขมันรวมต่้าสุด ร้อยละ
8.58 ± 0.13 ดังภาพที่ 1
ปริมาณไขมันรวม (ร้อยละ)
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ภาพที่ 1 ร้อยละปริมาณไขมันรวมของไรน้านางฟ้าไทยที่เสริมด้วยชิโซไซเตรียม
ไรน้านางฟ้าไทยเป็นอาหารมีชีวิตที่ได้ก้าลังได้รับความนิยมน้ามาเลียงปลาสวยงาม เนื่องจากมีปริมาณของโปรตีนและสารสี
ในกลุ่มแคโรทีนอยด์สูง ท้าให้ปลาที่กินไรน้านางฟ้ามีสีสันที่สวยงาม แต่ไรน้านางฟ้านันมีปริมาณไขมันรวมต่้าเมื่อเทียบกับอาหารมีชีวิต
ชนิดอื่น ซึ่งไขมันเป็นสารอาหารที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้าโดยไขมันที่สัตว์น้าต้องการจะอยู่ในรูปของกรดไขมันไม่
อิ่มตัวซึ่งร่างกายของสัตว์น้าไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ต้องได้รับจากอาหารเท่านัน (เวียง, 2540) ซึ่งในการทดลองครังได้ท้าการเสริม
ไขมันรวมในตัวไรน้านางฟ้าไทยด้วยชิโซไซเตรียม ซึ่งเป็นกลุ่มของสาหร่ายสีขาวที่พบตามป่าชายเลน ที่มีการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน
กลุ่มโอเมกา 3 โดยเฉพาะ DHA สะสมในเซลล์สูง (Yongmanitchai et al., 2007) โดยการใช้ชิโซไซเตรียมสด ที่มีความหนาแน่นของ
เซลล์ 1x108เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ต่อไรน้านางฟ้าไทย 300 กรัม ในปริมาตรน้า 15 ลิตร พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณ
ไขมันรวม ในไรน้านางฟ้าไทยได้ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Munuswamy (2005) ที่ได้เสริมกรดไขมันในไรน้านางฟ้าชนิด
Steptocephalus dichotomus ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อทางการค้าว่า ALGAMAC-2000 และ DHA-SELCO ซึ่งเป็นชิโซไซเตรียมที่ผ่าน
กระบวนการท้าแห้ง แล้วท้าให้ไรน้านางฟ้ามีกรดไขมันรวมที่เพิ่มขึน และยังสอดคล้องกับการทดลองของปรียานุช และ ญานี (2554)
ที่ได้ท้าการเสริมไขมันในไรน้านางฟ้าไทย ด้วยน้ามันปลา เนื่องจากไรน้านางฟ้าเป็นสัตว์ที่กรองกินอนุภาคทุกประเภทที่แขวนลอยอยู่ใน
น้าทังที่เป็นอินทรีย์สาร และอนินทรีย์สารที่มีขนาดเหมาะสม (non-selective feeding)(นุกูลและคณะ, 2549) เช่นเดียวกับโรติเฟอร์
อาร์ที เมีย โคพีพอด และไรน้ากร่อยท้าให้ สามารถที่จะใช้ สัตว์ในกลุ่มนีเป็ นตัวกลางในการน้าพาสารอาหารที่มี ประโยชน์ต่ อการ
เจริญเติบโตไปยังสัตว์น้าที่ต้องการ หรือที่เรียกว่า bioencapsulate (สมสืบและคณะ, 2538 และ อาภรณ์และคณะ, 2547) และถ้า
พิจารณาดูจากระยะเวลาในการเสริมชิโซไซเตรียมแล้ว พบว่าการเสริมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะท้าให้ไรน้านางฟ้าไทยมีปริมาณไขมันรวม
สูงกว่าที่เสริมด้วยเวลา 4 และ 6 ชั่วโมง เนื่องจากไรน้านางฟ้าไทยเป็นสัตว์ที่มีล้าไส้สันและตรง เมื่อเวลาผ่านไปนานขึนอาจขับถ่าย
อาหารออกมา ท้าให้การสะสมไขมันในร่างกายลดลง การเสริมชิโซไซเตรียมเซลล์สดในไรน้านางฟ้าไทยนันดีกว่าการเสริมด้วยน้ามันปลา
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เนื่องจากการเสริมด้วยชิโซไซเตรียมมีอัตรารอดมากกว่าการเสริมด้วยน้ามันปลา ซึ่งการที่เสริมชิโซไซเตรียมที่มีองค์ประกอบของกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวสูงในกลุ่มโอเมกา-3 (W-3) ประกอบด้วย Docosahexaenoic acid (DHA, 22:6, n-3) และ Eicosapentaenoic acid
(EPA, 20:5, n-3) ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวนีมีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด พัฒนาการของสัตว์น้าวัยอ่อน การพัฒนาระบบ
สืบพันธ์ ความทนต่อความเครียด และส่งเสริมการท้างานของระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ (Chim et al., 2001 : Rees et al., 1994)

4. สรุปผล

การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้านางฟ้าไทย ด้วยชิโซไซเตรียม ที่มีความหนาแน่นของเซลล์ 1x108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ต่อไรน้านางฟ้าไทย 300 กรัม ในปริมาตรน้า 15 ลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สามารถเพิ่มปริมาณไขมันรวมได้ดี
ที่สุด ดีกว่าการเสริมที่เวลา 4 และ 6 ชั่วโมง รวมทังชุดที่ไม่ได้เสริมด้วยชิโซไซเตรียม
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