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เปลี่ยนถ่ายน้้าในบ่อพลาสติก 
 

นเรศ นาเมืองรักษ์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
 

การเลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยโดยการควบคุมปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า 
ทดลองในบ่อพลาสติกขนาด 1 ตารางเมตร  เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยใช้ปริมาณน  า 200, 300 และ 400 ลิตร 
และ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า 30, 15 และ 7 วัน 

ผลการทดลองปรากฏว่า ปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต  
(น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย น  าหนักเพ่ิมต่อวัน และ ร้อยละของน  าหนักที่เพ่ิมขึ น) ของกบนา  และปลาดุกบิ๊กอุย 
(p<0.05) โดยพบว่า ปริมาณน  า 400 ลิตร และ มีการถ่ายน  า ทุก 7 และ 15 วัน ท าให้กบนาและปลาดุกบิ๊กอุย
เจริญเติบโตดีที่สุด แต่ปริมาณน  า 400 ลิตร และ มีการถ่ายน  า ทุก 7 วัน ท าให้กบนาและปลาดุกบิ๊กอุยมีอัตรา
รอดดีที่สุด การทดลองครั งนี จึงสรุปได้ว่า การใช้ปริมาณน  า 400 ลิตร และ มีการถ่ายน  า ทุก 7 วัน เป็นวิธีที่ดี
ที่สุดในการเลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุย 
 
ค้าส้าคัญ :  กบนา ปลาดุกบิ๊กอุย ควบคุมปริมาณน  า ความถ่ีในการเปลี่ยนถ่ายน  า เลี ยงในบ่อพลาสติก 
*ผู้รับผิดชอบ : 595 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0 4222 1167 
                   E-mail : udonfish@yahoo.com 
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Polyculture of Common Lowland Frog, Rana rugulosa (Wiegmann, 
1834) and Hybrid Walking Catfish (Clarias macrocephalus x Clarias 
gariepinus) by Water Volume and Frequency of Water Replacement 

in Plastic Pond 
 

Nared Namueangrak  

Udonthani Inland Aquaculture Research and Development Center  
 

Abstract 
 

Polyculture of common lowland frog and hybrid walking catfish by water volume 
control and frequency of water replacement in 1 m2 plastic pond for 90 days (water volume 
200, 300 and 400 liters/pond; frequency of water replacement 30, 15 and 7 days)  

The results showed that water volume and frequency of water replacement had 
effects on growth (final weight, daily weight gain and percentage of weight gain) and survival 
rate of common lowland frog and hybrid walking catfish (p <0.05). Water volume 400 liters 
and frequency of water replacement 7 and 15 days were the best techniques for growth of 
common lowland frog and hybrid walking catfish but water volume 400 liters and frequency 
of water replacement 7 days were the best techniques for survival rate of common lowland 
frog and hybrid walking catfish. This experiment indicate that water volume 400 liters and 
frequency of water replacement 7 days was the best techniques for polyculture of common 
lowland frog and hybrid walking catfish. 

   Plastic Pond Culture of Common Lowland frog and Hybrid Walking Catfish by Water Control was carried out at Nongkai Inland Aquaculture Research and Development Center during July to  

Key Words: Common lowland frog, hybrid walking catfish, water volume control, frequency              

                  of water change, plastic pond culture 
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ค้าน้า 
 

การเลี ยงสัตว์น  า ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยสามารถเลี ยงสัตว์น  าได้หลายวิธี ทั งใน บ่อดิน ร่องสวน 
นาข้าว กระชัง บ่อซีเมนต์ รวมทั งบ่อพลาสติก ซึ่ง การจะเลือกวิธีในการเลี ยงสัตว์น  านั น ต้องขึ นอยู่กับความพร้อมของพื นที่  
และ แหล่งน  า เป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดภัยแบบต่างๆ  ทั งน  าท่วม และแห้งแล้ง   
ท าให้มีผลต่อการเลี ยงสัตว์น  า โดยเฉพาะในภาวะแห้งแล้ง ปริมาณน  าที่มีอย่างจ ากัด หากต้องการที่จะเลี ยงสัตว์น  าภายใต้
ข้อจ ากัดดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางให้เกษตรกรที่มีข้อจ ากัดเหล่านั นได้มีทางออก
ในการเลี ยงสัตว์น  า ดังนั น การเลี ยงสัตว์น  าในบ่อพลาสติก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลี ยงสัตว์น  าในภาวะที่มีปริมาณน  า
อย่างจ ากัด 

การเลี ยงสัตว์น  าในบ่อพลาสติก เป็นวิธีการเลี ยงสัตว์น  าที่สามารถน าไปใช้ในทุกพื นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื นที่  
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน  า โดยเฉพาะการเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุย ซึ่งสามารถเลี ยงได้ในครัวเรือน ในชุมชน ใช้พื นที่น้อย ปลาดุกบิ๊ก
อุยเป็นสัตว์น  าที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และ โรคได้ดี  ปลาดุกบิ๊กอุยมี
อวัยวะช่วยหายในที่เรียกว่า arborescent organ หรือ dendrite ท าให้สามารถอยู่ได้ใน  แหล่งน  าที่มีค่า
ออกซิเจนต่ า จึงมีการส่งเสริมการเลี ยงปลาดุกในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปลาดุกบิ๊กอุยจึงเป็นปลาเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง (เฉิดฉัน และ คณะ, 2538ก ; กรมประมง, 2539) และ จากการปฏิบัติงานในพื นที่ พบว่า
เกษตรกรที่มีการเลี ยงปลาดุกในบ่อขนาดเล็ก เช่น บ่อซีเมนต์ ท่อซีเมนต์ หรือ บ่อพลาสติก พบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ในการเลี ยง โดยเฉพาะการเปลี่ยนถ่ายน  า โดยเกษตรกรที่เลี ยงปลาดุกในบ่อขนาดเล็กมักจะ
ถ่ายน  าทั งหมด ท าให้ปลาดุกปรับตัวไม่ทัน มีปัญหาในการกินอาหาร เลี ยง  ไม่โต และ มีการตายเกิดขึ น รวมทั ง
ความถ่ีในการเปลี่ยนถ่ายน  าที่เหมาะสม ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องในการเลี ยงจึงจ าเป็นต้องศึกษาความถี่
การเปลี่ยนถ่ายน  าที่เหมาะสม ในการเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุยนั น สามารถเลี ยงสัตว์น  าชนิดอ่ืนร่วมกันได้ นั่นคือ กบ
นา ซึ่ง กบนาเป็นสัตว์น  าที่สามารถเลี ยงในระยะเวลาใกล้เคียงกับการเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุย นั่นคือ ประมาณ 3 – 
5 เดือน กบนาเลี ยงได้หลายรูปแบบ ทั งบ่อดิน บ่อซีเมนต์ กระชัง เลี ยงได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จึงเป็น
สัตว์น  าเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง (เฉิดฉัน และ คณะ, 2538ข) และ กบนาเป็นสัตว์ที่มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม และ ทนทานต่อโรค (ทองยุ่น และคณะ, 2545)  

การเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุยร่วมกับกบนาในกระชัง สามารถเลี ยงร่วมกันได้ และ ให้ผลตอบแทนที่ดี 
โดยการเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุย ความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร ร่วมกับกบนา ความหนาแน่น 100 ตัวต่อ
ตารางเมตรเช่นกัน (สุจิตรา และ คณะ, 2554) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลการเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุยร่วมกับกบนา
ในบ่อพลาสติกโดยการควบคุมปริมาณน  า จึงเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการเลี ยงสัตว์น  าที่มีปริมาณน  าจ ากัด 
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรน  าอย่างมีประสิทธิภาพ และ คุ้มค่า 
 

วัตถุประสงค์ 
 
1. เพ่ือทราบปริมาณน  าที่เหมาะสมในการเลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก 
2. เพ่ือทราบความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าที่เหมาะสมในการลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก 
3. เพ่ือทราบต้นทุนการผลิตในการเลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก 
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วิธีด้าเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 

1.1 การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ 3x3 แฟคตอเรียล ในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (factorial in 

completely randomized design) โดยมี 2 ปัจจัย แต่ละปัจจัยมีจ านวน 3 ซ  า ดังนี   
ปัจจัย A คือ ปริมาณน  า มี 3 ระดับ 
  a1 ปริมาณน  า 200 ลิตร 
  a2 ปริมาณน  า 300 ลิตร 
  a3 ปริมาณน  า 400 ลิตร 
ปัจจัย B คือ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า มี 3 รูปแบบ 
  b1 เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30 วัน 
  b2 เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 15 วัน 
  b3 เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 7 วัน 
 

ปัจจัย A ปริมาณน  า (ลิตร) 
ปัจจัย B ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า 

ทุก 30 วัน ทุก 15 วัน ทุก 7 วัน 

200 a1b1 a1b2 a1b3 

300 a2b1 a2b2 a2b3 

400 a3b1 a3b2 a3b3 

 
1.2 สถานที่ และ ระยะเวลาด าเนินการทดลอง 
ด าเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดหนองคาย ระหว่างเดือน

กรกฎาคม – กันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 90 วัน  
 
2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมสัตว์ทดลอง 
2.1.1 การเตรียมกบนา 
กบนา ได้มาจากการเพาะพันธุ์ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดหนองคาย โดย

ใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ จ านวน 30 คู่ โดยกบตัวเมียจะมีลักษณะท้องใหญ่ ผิวหนังด้านข้างล าตัวมี
ปุ่มสาก ส่วนกบตัวผู้ที่พร้อมผสมพันธุ์สามารถตรวจสอบอย่างง่าย โดยการใช้วิธีสอดนิ วเข้าระหว่างขาหน้า กบ
จะเอาขาหน้ามารัดนิ วมือ น ากบมาเพาะพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ ขนาด 5x10 เมตร สูง 1.2 เมตร ใส่น  าลึกประมาณ    
3 เซนติเมตร น าผักบุ้งที่ล้างจนสะอาดแล้วมาลอยไว้ให้ทั่วบ่อ เปิดน  าให้กระจายเป็นฝอยลงในบ่อ ทิ งไว้ 1 คืน 
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เมื่อกบผสมพันธุ์ และ วางไข่แล้ว จึงแยกพ่อแม่พันธุ์กบออกไป และอนุบาลด้วยอาหารผงส าเร็จรูปโปรตีน      
ไม่น้อยกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ความชื นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และกากไม่เกิน 3 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 14 วัน และ อาหารเม็ดส าเร็จรูป โปรตีนไม่น้อยกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่า 8 
เปอร์เซ็นต์ ความชื นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และกากไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 31 วัน คัดกบนาที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันมาทดลอง โดยกบนามีน  าหนักเฉลี่ย 9.78±1.21 กรัม และความยาวเฉลี่ย 3.70±0.35 เซนติเมตร  

2.1.2 การเตรียมปลาดุกบิ๊กอุย 
ปลาดุกบิ๊กอุย ได้มาจากการเพาะพันธุ์ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด

หนองคาย โดยใช้แม่พันธุ์ปลาดุกอุยที่มีความสมบูรณ์เพศ โดยมีลักษณะท้องอูม ขนาดประมาณ 400 กรัม 
จ านวน 4 ตัว และ พ่อพันธุ์ปลาดุกยักษ์ ขนาด 2.5 กิโลกรัม จ านวน 1 ตัว ฉีดกระตุ้นให้แม่พันธุ์ปลาดุกอุย โดย
การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์  LHRHa 25 ไมโครกรัมต่อน  าหนักปลา 1 กิ โลกรัม  ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
Domperidone 10 มิลลิกรัมต่อน  าหนักปลา 1 กิโลกรัม ฉีดกระตุ้นให้พ่อพันธุ์ปลาดุกยักษ์ โดยการฉีดฮอร์โมน
สังเคราะห์ LHRHa 10 ไมโครกรัมต่อน  าหนักปลา 1 กิโลกรัม  ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone 10 
มิลลิกรัมต่อน  าหนักปลา 1 กิโลกรัม จากนั นประมาณ 12 ชั่วโมงจึงรีดไข่ปลาดุกอุยออกมา และผ่าท้องพ่อพันธุ์
ปลาดุกยักษ์ เพ่ือน าถุงน  าเชื อมาผสมกับไข่ปลาดุกอุย โดยการเพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยใช้วิธีแห้งแบบดัดแปลง 
(modified dry method)  โดยเมื่อรีดไข่ปลาดุกอุยแล้ว ใช้น  าเชื อปลาดุกยักษ์เทลงผสม แล้วคนให้ผสมทั่วถึง
กัน จากนั นน าน  าสะอาดมาเทลงในภาชนะที่ผสมไข่ปลาดุกอุยกับน  าเชื อปลาดุกยักษ์พอท่วมไข่ คนให้เข้ากัน
เป็นเวลา 3 นาที จากนั นล้างด้วยน  าสะอาดอีก 2 รอบ แล้วน าไข่ปลาดุกไปโรยบนตะแกรงมุ้งเขียว ขนาด 16 
ช่องตาต่อตารางนิ วที่จมอยู่ในบ่อฟักไข่ให้ทั่ว โดยไม่ให้ไข่ทับกัน เปิดน  าไหลผ่านเบาๆ และเปิดลมในบ่อฟักไข่
ตลอดเวลา จนกระทั่งไข่ฟักออกเป็นตัวได้ 2 วัน จึงเริ่มอนุบาลด้วยไรแดง 4 วัน จึงย้ายไปอนุบาลในบ่อดินที่
เตรียมไว้ ขนาด 800 ตารางเมตร อนุบาลด้วยอาหารผงส าเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่
น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ความชื นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และกากไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 วัน และ 
อาหารเม็ดส าเร็จรูป โปรตีนไม่น้อยกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ ความชื นไม่เกิน 10 
เปอร์เซ็นต์ และกากไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 35 วัน คัดปลาดุกบิ๊กอุยที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาทดลอง 
โดยปลาดุกบิ๊กอุยมีน  าหนักเฉลี่ย 6.24±0.29 กรัม และความยาวเฉลี่ย 7.41±0.38 เซนติเมตร  

2.2 การเตรียมบ่อพลาสติกทดลอง 
บ่อพลาสติกทดลอง เป็นบ่อขนาด 1.0x1.0x0.5 เมตร จ านวน 27 บ่อ โดยใช้แผ่นพลาสติกด า 

ความหนา 0.7 มิลลิเมตร โครงสร้างของบ่อพลาสติกส าหรับทดลองใช้โครงไม้ และแผ่นไวนิลกั นเป็นบ่อแล้วปู
ด้วยแผ่นพลาสติกสีด า ด้านข้างกันสัตว์น  าหลบหนีด้วยการใช้ตาข่ายมุ้งเขียวกั นสูงขึ น 50 เซนติเมตร ด้านบนมุง
ด้วยวัสดุพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ คลุมด้วยตาข่าย ขนาดช่องตา 3 เซนติเมตร ป้องกันศัตรู ในบ่อใส่แผ่นโฟม 
ขนาด 50x50 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ลอยไว้บ่อละ 1 แผ่น โดยปล่อยลูกปลาบ่อละ 50 ตัว และปล่อย
กบ บ่อละ 50 ตัว 

2.3 อาหารและการให้อาหาร 
กบนาเลี ยงด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปชนิดลอยน  า โปรตีนไม่ต่ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 4 

เปอร์เซ็นต์ ความชื นไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ และ กากไม่เกิน 6 เปอร์เซ็นต์ การให้อาหารกบนาโดยวางอาหารไว้
บนแผ่นโฟม ให้อาหาร 5 เปอร์เซ็นต์ ของน  าหนักสัตว์น  าต่อวัน ส่วนปลาดุกบิ๊กอุย ให้อาหารในน  า โดยให้
อาหารปลาดุกรุ่น โปรตีนไม่ต่ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 4 เปอร์เซ็นต์ ความชื นไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ และกาก
ไม่เกิน 6 เปอร์เซ็นต์ ให้ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของน  าหนักสัตว์น  าต่อวันเช่นกัน โดยการปรับปริมาณอาหารให้
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เป็นไปตามแผนการทดลองในทุกครั งที่มีการสุ่มชั่งน  าหนักทุกสัปดาห์ แบ่งเป็นวันละ 2 ครั ง เวลา 09.00 น. 
และ 15.00 น. หลังจากเริ่มให้อาหารแล้ว 30 นาที เก็บเศษอาหารที่เหลือน ามาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 135 องศา
เซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง หรืออาหารมีความชื นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ น าอาหารที่อบแห้งแล้วทิ งให้เย็น น าไปชั่ง
น  าหนักเพ่ือค านวณหาปริมาณอาหารที่สัตว์ทดลองกิน 

2.4 การเปลี่ยนถ่ายน  า 
การเปลี่ยนถ่ายน  าจะด าเนินการในเวลา 10.00 น. โดยใช้สายยางดูดน  าออก 30  เปอร์เซ็นต์     

ต่อครั ง และ เติมน  าที่เตรียมไว้เติมกลับตามแผนการทดลอง โดยจ านวนวันที่เปลี่ยนถ่ายน  านั นด าเนินการตาม
แผนการทดลอง 

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มชั่งน  าหนัก (กรัม) และวัดความยาว (เซนติเมตร) จ านวน 

ร้อยละ 10 ทุกสัปดาห์จนครบ 90 วัน และชั่งน  าหนัก (กรัม) และวัดความยาว (เซนติเมตร) สัตว์ทดลองทุกตัว
เมื่อสิ นสุดการทดลอง 

2.6 ตรวจคุณสมบัติของน  าทุกวันก่อนการเปลี่ยนถ่ายน  า เวลา 08.00 น. ได้แก่ 
     -    อุณหภูมิของน  า หน่วยเป็นองศาเซลเซียส โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
     -    ความเป็นกรดเป็นด่างของน  า (pH) โดยใช้เครื่องวัดพีเอช รุ่น Hanna HI 98127 
     -    ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน  า (Dissolved Oxygen) หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร โดย 

ใช้เครื่องวัด ออกซิเจนรุ่น YSI model 52 
   -    ความเป็นด่าง (alkalinity) และ ความกระด้างของน  า (hardness) หน่วยเป็นมิลลิกรัม

ต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต  ด้วยการไตเตรทตามวิธีของ APHA, AWWA and 
WPCF (1980) 

   -    แอมโมเนียรวม หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแอมโมเนียไนโตรเจน ด้วย reagent k
ของ HANNA รุ่น HI 93733 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 การเจริญเติบโต 
                 3.1.1 น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) 

 

          3.1.2 น  าหนักเพ่ิมต่อวัน (Daily weight gain, DWG ; กรัม/วัน) 

                           = 
น  าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ นสุดการทดลอง-น  าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นการทดลอง 

ระยะเวลาทดลอง  
 

    
 
           3.1.3 เปอรเ์ซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ น (Percentage weight gain, PWG; เปอร์เซ็นต์)                           

= 
น  าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ นสุดการทดลอง-น  าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นการทดลอง 

 × 100 
                        น  าหนักเฉลี่ยทดลองเริ่มต้น 
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 3.2 อัตราแลกเนื อ (Feed conversion ratio, FCR) 

    = 
น  าหนักแห้งอาหารที่สัตว์กิน  
      น  าหนักสัตว์ที่เพ่ิมขึ น  

 
 3.3 อัตรารอด (Survival rate; เปอร์เซ็นต์) 

  = 
จ านวนสัตว์เมื่อสิ นสุดการทดลอง 

× 100 
จ านวนสัตว์เริ่มต้น 

 

                น าข้อมูลที่ค านวณได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยวิธี two - way analysis 
of variance ท าการแปลงข้อมูล อัตราการรอดตายก่อนวิ เคราะห์ ด้ วยวิธี  arcsine transformation 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วยวิธี Duncan's new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ (อนันต์ชัย, 2542) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั งหมดใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 
                  3.4 ต้นทุนการผลิต รายไดแ้ละผลตอบแทนต่อการลงทุน 

      น าข้อมูลต้นทุนการเลี ยง มาวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิต รายได้ และ ผลตอบแทนต่อการลงทุน 
ดังนี  

                3.4.1 ต้นทุนการผลิต (บาท)       
ต้นทุนทั งหมด (บาท)  = ต้นทุนคงท่ี+ต้นทุนผันแปร 
ต้นทุนผันแปร (บาท)  = ค่าพันธุ์สัตว์ทดลอง+ค่าอาหาร+ค่าแรงงาน+ไฟฟ้า+ค่าเสียโอกาสในการ

ลงทุน 
     ต้นทุนคงท่ี (บาท)   = ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ+์ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

           ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (บาท) = ค่าที่ค านวณจาก อัตราดอกเบี ยของเงินฝากประจ า 12 เดือน 
ปี 2560 อัตราร้อยละ 1.40 ต่อปี ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

     ค่าเสื่อมราคา (บาท)   =  คิดโดยวิธีเส้นตรงโดยก าหนดมูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งาน  
              3.4.2 รายได้และผลตอบแทนต่อการลงทุน 

 รายได้ทั งหมด (บาท)   = จ านวนผลผลิต (กิโลกรัม) x ราคาผลผลิตที่จ าหน่ายได้ (บาท) (ของแต่
ละชนิดสัตว์น  า) 

     รายได้สุทธิ (บาท)      =  รายได้ทั งหมด - ต้นทุนผันแปร 
     ก าไรสุทธิ (บาท)        =  รายได้ทั งหมด - ต้นทุนทั งหมด 
     ผลตอบแทนต่อการลงทุน (เปอร์เซ็นต์) 

 

                                     = 
      ก าไรสุทธิ 

× 100 
ต้นทุนทั งหมด 
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ผลการศึกษา 
 

การเลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก เป็นระยะเวลา 90 วัน ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดหนองคาย โดยเลี ยงกบนา 50 ตัว ร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุย 50 ตัว ในบ่อพลาสติก
พื นที่ 1 ตารางเมตร เลี ยงด้วยปริมาณน  า 200, 300 และ 400 ลิตร และ เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30, 15 และ 7 วัน 
ได้ผลการทดลองดังนี  

 
1. การเจริญเติบโต 

1.1  การเจริญเติบโตของกบนา 
1.1.1  น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย  
เมื่อเลี ยงเป็นเวลา 90 วัน พบว่า มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณน  า และ ความถี่ในการเปลี่ยน

ถ่ายน  าต่อน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของกบนา (p<0.05) เมื่อศึกษาอิทธิพลหลัก พบว่า ปริมาณน  า และ ความถี่ใน
การเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่อน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของกบนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่
ปริมาณน  า 400 ลิตร มีน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และการเปลี่ยนถ่ายน  า
ทุก 15 วัน และ 7 วัน  มีค่ามากกว่าการเปลี่ยนถ่ายน  า 30 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตาราง
ผนวกที่ 1) เมื่อพิจารณาปริมาณน  าเป็นปัจจัยหลัก พบว่า การเลี ยงกบนาปริมาณน  า 200 ลิตร และ 300 ลิตร 
ด้วยการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 15 วัน และ 7 วัน มีค่ามากกว่าการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30 วันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ส่วนการเลี ยงกบนาด้วยปริมาณน  า 400 ลิตร การเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 7 วัน มีค่ามากกว่าการ
เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30 วันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาความถี่ในการเปลี่ยน
ถ่ายน  าเป็นปัจจัยหลัก พบว่า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30 วัน และ 7 วัน ด้วยการเลี ยงด้วยปริมาณน  า 
200 ลิตร, 300 ลิตร และ 400 ลิตร ทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ส่วนความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 15 วัน พบว่าปริมาณน  า 200 ลิตร มีค่ามากกว่าที่ปริมาณน  า 300 และ 
400 ลิตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05)  (ตารางที่  2) เมื่ อพิจารณาค่าเฉลี่ ยของ treatment 
combination ระหว่างปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า ต่อน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของกบนา พบว่า
การเลี ยงด้วยปริมาณน  า 400 ลิตร และเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 7 และ 15 วัน มีค่าสูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางท่ี 3)   
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ตารางที่ 1  อิทธิพลร่วมของปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าต่อน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม)          

ของกบนา โดยมปีริมาณน  าเป็นปัจจัยหลัก 
 

ปริมาณน  า (ลิตร) ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วัน) น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) 

200 
30 94.10±1.99a 
15 107.37±0.93b 
7 109.40±1.51b 

300 
30 110.37±3.03a 
15 117.00±2.51b 
7 117.35±2.84b 

400 
30 119.42±1.07a 
15 122.59±4.51ab 

7 125.34±2.62b 
 
หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั งของปริมาณน  า     

แต่ละระดับ แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   
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ภาพที่ 1  กราฟแสดงการมีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างปริมาณน  า และความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า    
ของน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของกบนา โดยปัจจัยหลักคือปริมาณน  า 

ตารางท่ี 2  อิทธิพลร่วมของปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าต่อน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม)       
ของกบนา โดยมีความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าเป็นปัจจัยหลัก 

 

ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วัน) ปริมาณน  า (ลิตร) น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) 

30 

200 94.10±1.99a 

300 110.37±3.03b 

400 119.42±1.07c 

15 

200 107.37±0.93a 

300 117.00±2.51b 

400 122.59±4.51b 

7 

200 109.40±1.51a 

300 117.35±2.84b 

400 125.34±2.62c 
 
หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั งของ

ความถีใ่นการเปลี่ยนถ่ายน  าแต่ละระดับ แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05)   
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงการมีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างปริมาณน  า และความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า   
ของน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของกบนา โดยปัจจัยหลักคือความถ่ีในการเปลี่ยนถ่ายน  า   

ตารางท่ี 3  ความแตกต่างของน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) ของกบนา ที่เกิดจาก treatment combination 
ระหว่าง ปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า  

 

ปริมาณน  า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วันต่อครั ง) 
(ลิตร) 30 15 7 

200 94.10±1.99a 107.37±0.93b 109.40±1.51b 

300 110.37±3.03b 117.00±2.51c 117.35±2.84c 

400 119.42±1.07cd 122.59±4.51de 125.34±2.62e 

 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   

     - มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย 
 

1.1.2 น  าหนักเพ่ิมต่อวัน  
เมื่อเลี ยงเป็นเวลา 90 วัน พบว่า มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณน  า และ ความถี่ในการเปลี่ยน

ถ่ายน  าต่อน  าหนักเพ่ิมต่อวันของกบนา (p<0.05) เมื่อศึกษาอิทธิพลหลัก พบว่า ปริมาณน  า และ ความถี่ในการ
เปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่อน  าหนักเพ่ิมต่อวันของกบนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ปริมาณน  า 
400 ลิตร มีน  าหนักเพ่ิมต่อวันสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 15 วัน และ 
7 วัน  แตกต่างกับการเปลี่ยนถ่ายน  า 30 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางผนวกที่ 1) เมื่อ
พิจารณาปริมาณน  าเป็นปัจจัยหลัก พบว่า การเลี ยงกบนาปริมาณน  า 200 ลิตร และ 300 ลิตร ด้วยการเปลี่ยน
ถ่ายน  าทุก 15 วัน และ 7 วัน แตกต่างกับการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30 วันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วน
การเลี ยงกบนาด้วยปริมาณน  า 400 ลิตร การเปลี่ยนถ่ายน  า 30, 15 และ 7 วัน ไม่ท าให้กบนามีน  าหนักเพ่ิมต่อ
วันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าเป็น
ปัจจัยหลัก พบว่า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30 และ 7 วัน และ เลี ยงด้วยปริมาณน  า 300 ลิตร และ 400 
ลิตร  แตกต่างกับการเลี ยงด้วยปริมาณน  า 200 ลิตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนความถี่ในการ
เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 15 วัน ด้วยปริมาณน  า 300 ลิตร น้อยกว่ากับการเลี ยงด้วยปริมาณน  า 400 ลิตรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับการเลี ยงด้วยปริมาณน  า 200 ลิตร (p>0.05)  (ตารางที่ 5) และ
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ treatment combination ระหว่างปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า ต่อ
น  าหนักเพ่ิมต่อวันของกบนา พบว่าการเลี ยงด้วยปริมาณน  า 400 ลิตร และเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 15 และ 7 วัน    
มีค่าสูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 6)   
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ตารางท่ี 4  อิทธิพลร่วมของปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าต่อน  าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน)   

ของกบนา โดยมีปริมาณน  าเป็นปัจจัยหลัก  
 

ปริมาณน  า (ลิตร) ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วัน) น  าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) 

200 
30 0.94±0.21a 
15 1.09±0.01b 
7 1.11±0.02b 

300 
30 1.12±0.03a 
15 1.19±0.03b 
7 1.20±0.03b 

 400 
30 1.22±0.01ns 
15 1.25±0.05ns 

7 1.28±0.03ns 
 
หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทีทุ่กค่าในตารางก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั งของ

ปริมาณน  าแต่ละระดับ แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   
              - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ns ตามแนวตั ง แสดงว่า

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)   
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ภาพที่ 3  กราฟแสดงการมีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างปริมาณน  า และความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า   
ของน  าหนักเพ่ิมต่อวันของกบนา โดยปัจจัยหลักคือปริมาณน  า 

ตารางท่ี 5  อิทธิพลร่วมของปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าต่อน  าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน)   
ของกบนา โดยมีความถีใ่นการเปลี่ยนถ่ายน  าเป็นปัจจัยหลัก  

 

ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วัน) ปริมาณน  า (ลิตร) น  าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) 

30 

200 0.94±0.21a 

300 1.21±0.08b 

400 1.18±0.03b 

15 

200 1.20±0.01ab 

300 1.15±0.10a 

400 1.25±0.05b 

7 

200 1.10±0.04a 

300 1.31±0.01b 

400 1.28±0.03b 
 
หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั งของ

ความถีใ่นการเปลี่ยนถ่ายน  าแต่ละระดับ แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05)   
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ภาพที่ 4  กราฟแสดงการมีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างปริมาณน  า และความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า  
ของน  าหนักเพ่ิมต่อวันของกบนา โดยปัจจัยหลักคือความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า   

 
ตารางท่ี 6  ความแตกต่างของน  าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) ของกบนา ที่เกิดจาก treatment 

combination ระหว่าง ปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า  
 

ปริมาณน  า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วันต่อครั ง) 
(ลิตร) 30 15 7 

200 0.94±0.21a 1.09±0.01b 1.11±0.02c 

300 1.12±0.03d 1.19±0.03e 1.20±0.03ef 

400 1.22±0.01ef 1.25±0.05gh 1.28±0.03h 

 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   

     - มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย 
 

1.1.3 เปอร์เซ็นตข์องน  าหนักที่เพ่ิมขึ น  
เมื่อเลี ยงเป็นเวลา 90 วัน พบว่า มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณน  า และ ความถี่ในการเปลี่ยน

ถ่ายน  าต่อเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ นของกบนา (p<0.05) เมื่อศึกษาอิทธิพลหลัก พบว่า ปริมาณน  า และ 
ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่อเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ นของกบนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยที่ปริมาณน  า 400 ลิตร มี เปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่ เพ่ิมขึ นสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 7 วัน มีเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ นสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางผนวกที่ 1) เมื่อพิจารณาปริมาณน  าเป็นปัจจัยหลัก พบว่า การเลี ยงกบนาปริมาณน  า 200 
และ 300  ลิตร ด้วยการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 15 และ 7 วัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
แต่มากกว่าการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30 วันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) การเลี ยงกบนาด้วยปริมาณน  า 
400 ลิตร และการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30, 15 และ 7 วัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วน
การเลี ยงกบนาด้วยปริมาณน  า 400 ลิตร การเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30 วัน, 15 วัน และ 7 วัน แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 7) เมื่อพิจารณาความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าเป็นปัจจัยหลัก พบว่า 
ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30, 15 และ 7 วัน ด้วยปริมาณน  า 300 และ 400 ลิตร  ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มากกว่าการเลี ยงด้วยปริมาณน  า 200 ลิตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
(ตารางที ่8) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ treatment combination ระหว่างปริมาณน  าและความถ่ีในการเปลี่ยน
ถ่ายน  า ต่อเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ นของกบนา พบว่าการเลี ยงด้วยปริมาณน  า 400 ลิตร และเปลี่ยนถ่าย
น  าทุก 15 วัน และ 7 วัน มีค่าสูงที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 9)   
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ตารางท่ี 7 อิทธิพลร่วมของปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าต่อเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักท่ีเพ่ิมขึ น 

(เปอร์เซ็นต์) ของกบนา โดยมีปริมาณน  าเป็นปัจจัยหลัก  
 

ปริมาณน  า (ลิตร) ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วัน) 
เปอร์เซ็นต์ของน  าหนักท่ีเพ่ิมขึ น 

(เปอร์เซ็นต์) 

200 

30 840.03±1.91a 

15 989.10±13.06b 

7 1,023.11±19.96b 

300 

30 1,039.25±32.22a 

15 1,110.05±11.40b 

7 1,107.92±24.19b 

400 

30 1,114.88±19.74ns 

15 1,141.54±45.55ns 

7 1,178.53±22.98ns 

 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันตามแนวตั ง
แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

               - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ns ตามแนวตั งแสดงว่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)   
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ภาพที่ 5  กราฟแสดงการมีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างปริมาณน  า และความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า  
ของเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ นของกบนา ปัจจัยหลักคือปริมาณน  า 

ตารางท่ี 8 อิทธิพลร่วมของปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าต่อเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ น 
(เปอร์เซ็นต์) ของกบนา โดยมีความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าเป็นปัจจัยหลัก 

  

ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วัน) ปริมาณน  า (ลิตร) 
เปอร์เซ็นต์ของน  าหนักท่ีเพ่ิมขึ น 

(เปอร์เซ็นต์) 

30 

200 840.03±1.91a 

300 1,039.25±32.22b 

400 1,114.88±19.74b 

15 

200 989.10±13.06a 

300 1,110.05±11.40b 

400 1,141.54±45.55b 

7 

200 1,023.11±19.96a 

300 1,107.92±24.19b 

400 1,178.53±22.98b 
 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั งของ
ความถีใ่นการเปลี่ยนถ่ายน  าแต่ละระดับ แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05)   
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ภาพที่ 6  กราฟแสดงการมีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างปริมาณน  า และความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า   
ของเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ นของกบนา ปัจจัยหลักคือความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า   

 

ตารางท่ี 9 ความแตกต่างของเปอร์เซ็นตข์องน  าหนักท่ีเพ่ิมขึ น (เปอร์เซ็นต์) ของกบนา ที่เกิดจาก treatment 
combination ระหว่าง ปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า  

 

ปริมาณน  า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วันต่อครั ง) 

(ลิตร) 30 15 7 

200 840.03±1.91a 989.10±13.06b 1,023.11±19.96b 

300 1,039.25±32.22bc 1,110.05±11.40cd 1,107.92±24.19cd 

400 1,114.88±19.74cd 1,141.54±45.55d 1,178.53±22.98d 

 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แสดงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   

      - มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย 
 

1.1.4 อัตราแลกเนื อ  
เมื่อเลี ยงเป็นเวลา 90 วัน พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณน  า และ ความถี่ในการ

เปลี่ยนถ่ายน  าต่ออัตราแลกเนื อของกบนา (p>0.05) (ตารางผนวกที่ 1) เมื่อศึกษาอิทธิพลหลัก พบว่า ปริมาณ
น  า และ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเนื อของกบนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
โดยที่ปริมาณน  า 300 ลิตร และ 400 ลิตร แตกต่างกับการเลี ยงด้วยปริมาณน  า 200 ลิตร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) และการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 15 วัน และ 7 วัน  แตกต่างกับการเปลี่ยนถ่ายน  า 30 วัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางท่ี 10  อัตราแลกเนื อของกบนา ที่เลี ยงด้วยปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าต่างกัน 
 

ปริมาณน  า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วันต่อครั ง) 
ค่าเฉลี่ย 

(ลิตร) 30 15 7 

200 3.16±0.58 2.68±0.27 2.25±2.37 2.63±0.53a 

300 2.20±2.06 1.68±0.34 1.56±0.03 1.82±0.42b 

400 2.05±0.19 1.77±0.02 1.70±0.04 1.84±0.19b 

ค่าเฉลี่ย 2.38±0.60a 1.96±4.49b 1.84±0.37b   
 
หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั ง และ

แนวนอน  แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   
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      - ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย 
 
 

1.1.5 อัตรารอด  
เมื่อเลี ยงเป็นเวลา 90 วัน พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณน  า และ ความถี่ในการ

เปลี่ยนถ่ายน  าต่ออัตรารอดของกบนา (p>0.05) (ตารางผนวกที่ 1) เมื่อศึกษาอิทธิพลหลัก พบว่า ปริมาณน  า 
และ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่ออัตรารอดของกบนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่
ปริมาณน  า 400 ลิตร มีอัตรารอดสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 7 วัน มี
อัตรารอดสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 11)  
 
ตารางท่ี 11  อัตรารอดของกบนา (เปอร์เซ็นต์) ของกบนา ที่เลี ยงด้วยปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า

ต่างกัน  
 

ปริมาณน  า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วันต่อครั ง) 
ค่าเฉลี่ย 

(ลิตร) 30 15 7 

200 3.33±3.06 4.67±5.03 20.67±6.11 9.56±9.37a 

300 26.00±13.11 54.00±20.30 72.67±14.47 50.89±24.74b 

400 46.00±14.42 85.33±3.06 94.00±4.00 75.11±23.43c 

ค่าเฉลี่ย 25.11±20.95a 48.00±36.77b 62.44±33.66c   
 
หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั ง และ

แนวนอน  แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   
      - ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย 
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1.2 การเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย 
1.2.1 น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย  
เมื่อเลี ยงเป็นเวลา 90 วัน พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณน  า และ ความถี่ในการ

เปลี่ยนถ่ายน  าต่อน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุย (p>0.05) (ตารางผนวกที่ 2) เมื่อศึกษาอิทธิพลหลัก 
พบว่า ปริมาณน  า และ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่อน  าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ปริมาณน  า 400 ลิตร มีอัตรารอดสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
และการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 15 วัน และ 7 วัน ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่แตกต่างกับการเปลี่ยนถ่ายน  า 30 วัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 12) 

 
ตารางท่ี 12 น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) ของปลาดุกบิ๊กอุย ที่เลี ยงด้วยปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่าย

น  าต่างกัน  
 

 

ปริมาณน  า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วันต่อครั ง) 
ค่าเฉลี่ย 

(ลิตร) 30 15 7 

200 92.38±7.77 95.81±1.77 99.57±1.79 95.92±5.13a 

300 107.23±4.02 110.69±1.05 111.32±0.70 109.75±2.84b 

400 111.42±2.94 114.55±1.94 118.97±1.57 114.98±3.81c 

ค่าเฉลี่ย 103.68±9.82a 107.02±8.68b 109.95±8.55b   
หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั ง และ

แนวนอน  แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   
     - ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย 
 
                1.2.2 น  าหนักเพ่ิมต่อวัน  

เมื่อเลี ยงเป็นเวลา 90 วัน พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณน  า และ ความถี่ในการ
เปลี่ยนถ่ายน  าต่อน  าหนักเพ่ิมต่อวันของปลาดุกบิ๊กอุย (p>0.05) (ตารางผนวกที่ 2) เมื่อศึกษาอิทธิพลหลัก 
พบว่า ปริมาณน  า และ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่อน  าหนักเพ่ิมต่อวันของปลาดุกบิ๊กอุยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ปริมาณน  า 400 ลิตร มีอัตรารอดสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
และการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 15 วัน และ 7 วัน ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่แตกต่างกับการเปลี่ยนถ่ายน  า 30 วัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 13)  
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ตารางท่ี 13  น  าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) ของปลาดุกบิ๊กอุย ทีเ่ลี ยงด้วยปริมาณน  าและความถี่ในการ     
เปลี่ยนถ่ายน  าต่างกัน  

 
 

ปริมาณน  า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วันต่อครั ง) 
ค่าเฉลี่ย 

(ลิตร) 30 15 7 

200 0.96±0.09 1.00±0.02 1.04±0.02 1.00±0.06a 

300 1.12±0.04 1.16±0.01 1.17±0.01 1.15±0.03b 

400 1.17±0.03 1.20±0.02 1.25±0.02 1.21±0.04c 

ค่าเฉลี่ย 1.08±0.11a 1.12±0.10b 1.15±0.10b   
 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั ง และ
แนวนอน  แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   

     - ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย 
 

1.2.3 เปอร์เซ็นตข์องน  าหนักที่เพ่ิมขึ น  
เมื่อเลี ยงเป็นเวลา 90 วัน พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณน  า และ ความถี่ในการ

เปลี่ยนถ่ายน  าต่อเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ นของปลาดุกบิ๊กอุย (p>0.05) (ตารางผนวกที่ 2) เมื่อศึกษา
อิทธิพลหลัก พบว่า ปริมาณน  า และ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่อเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ น
ของปลาดุกบิ๊กอุยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ปริมาณน  า 400 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่
เพ่ิมขึ นสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  และการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 7 วัน มีเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่
เพ่ิมขึ นแตกต่างกับการเปลี่ยนถ่ายน  า 30 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 14)  
 
ตารางท่ี 14  เปอร์เซ็นต์น  าหนักที่เพ่ิมขึ น (เปอร์เซ็นต์) ของปลาดุกบิ๊กอุย ที่เลี ยงด้วยปริมาณน  าและความถี่ใน

การเปลี่ยนถ่ายน  าต่างกัน 
  
 

ปริมาณน  า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วันต่อครั ง) 
ค่าเฉลี่ย 

(ลิตร) 30 15 7 

200 1,377.90±132.64 1,432.49±28.88 1,490.33±35.82 1,433.58±85.43a 

300 1,622.78±60.44 1,674.02±10.34 1,683.61±19.17 1,660.14±42.83b 

400 1,681.68±52.62 1,736.58±50.16 1,809.87±22.85 1,742.71±67.48c 

ค่าเฉลี่ย 1,560.79±159.59a 1,614.37±142.14ab 1,661.27±141.31b    
 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั ง และ
แนวนอน  แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   

      - ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย 



21 
 

 
 

 

1.2.4 อัตราแลกเนื อ  
เมื่อเลี ยงเป็นเวลา 90 วัน พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณน  า และ ความถี่ในการ

เปลี่ยนถ่ายน  าต่ออัตราแลกเนื อของปลาดุกบิ๊กอุย (p>0.05) (ตารางผนวกที่ 2) เมื่อศึกษาอิทธิพลหลักพบว่า
ปริมาณน  า และความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า ไม่ท าให้อัตราแลกเนื อของปลาดุกบิ๊กอุยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 15)  
 

ตารางท่ี  15 อัตราแลกเนื อ ของปลาดุกบิ๊ก ที่เลี ยงด้วยปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าต่างกัน 
 

ปริมาณน  า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วันต่อครั ง) 
ค่าเฉลี่ย 

(ลิตร) 30 15 7 

200 2.47±1.31 1.50±0.58 1.44±0.14 1.80±0.88NS 

300 2.05±0.46 1.56±0.03 1.48±0.03 1.70±0.36NS 

400 1.74±0.22 1.67±0.12 1.64±0.02 1.68±0.13NS 

ค่าเฉลี่ย 2.09±0.77ns 1.58±0.31ns 1.52±0.12ns   
 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ NS ตามแนวตั ง และแนวนอน  แสดง
ว่าไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)   

      - ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย 
 

1.2.5 อัตรารอดของปลาดุกบิ๊กอุย  
เมื่อเลี ยงเป็นเวลา 90 วัน พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างปริมาณน  า และ ความถี่ในการ

เปลี่ยนถ่ายน  าต่ออัตรารอดของปลาดุกบิ๊กอุย (p>0.05) (ตารางผนวกที่ 2) เมื่อศึกษาอิทธิพลหลัก พบว่า 
ปริมาณน  า และ ความถ่ีในการเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่ออัตรารอดของปลาดุกบิ๊กอุยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยที่ปริมาณน  า 400 ลิตร มีอัตรารอดสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  และการเปลี่ยน
ถ่ายน  าทุก 7 วัน มีอัตรารอดสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 16)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

 
 

 

ตารางท่ี 16  อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) ของปลาดุกบิ๊ก ที่เลี ยงด้วยปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า
ต่างกัน  

 

ปริมาณน  า ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วันต่อครั ง) 
ค่าเฉลี่ย 

(ลิตร) 30 15 7 

200 12.00±6.00 17.33±6.11 52.00±17.44 27.11±21.17a 

300 37.33±12.06 64.67±11.55 88.00±4.00 63.33±23.58b 

400 56.67±21.57 89.33±5.03 95.33±1.15 80.44±21.16c 

ค่าเฉลี่ย 35.33±23.19a 57.11±32.45b 78.44±21.99c   
 

หมายเหตุ : - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ทุกค่าในตารางที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั ง และ
แนวนอน  แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   

      - ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย 
 
2. คุณสมบัติน้้า 

 
การเลี ยงด้วยปริมาณน  า 200 ลิตร และ เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30, 15 และ 7 วัน มีคุณสมบัติของน  า

ดังนี  ออกซิเจนที่ละลายน  า มีค่าระหว่าง  0.88-4.43, 1.13-4.43 และ 2.01-4.43 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ     
ความเป็นด่าง มีค่าระหว่าง 122-190, 118-211 และ 112-210 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 
ตามล าดับ แอมโมเนียมี ค่าระหว่าง 0.00-4.56, 0.00-3.64 และ 0.00-2.40 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ตามล าดับ 
ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าระหว่าง 7.20-8.77, 7.25-8.27 และ7.23-8.17 ตามล าดับ อุณหภูมิ มีค่าระหว่าง 
26.03-28.41, 25.51-28.84 และ 25.99-28.53 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (ตารางที่ 17) 

การเลี ยงด้วยปริมาณน  า 300 ลิตร และ เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30, 15 และ 7 วัน มีคุณสมบัติของน  า
ดังนี  ออกซิเจนที่ละลายน  า มีค่าระหว่าง  1.31-4.43, 1.91-4.43 และ 2.28-4.43 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ   
ความเป็นด่าง มีค่าระหว่าง 117-222, 120-215 และ 115-194 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต  
ตามล าดับ แอมโมเนียมี ค่าระหว่าง  0.00-4.12, 0.00-3.64 และ 0.00-3.08 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ตามล าดับ 
ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าระหว่าง 7.29-8.52, 7.30-8.35 และ 7.10-7.81 ตามล าดับ อุณหภูมิ มีค่าระหว่าง 
25.51-28.42, 25.98-28.28 และ 26.44-29.0 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (ตารางที่ 17) 

การเลี ยงด้วยปริมาณน  า 400 ลิตร และ เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30, 15 และ 7 วัน มีคุณสมบัติของน  า
ดังนี  ออกซิเจนที่ละลายในน  า มีค่าระหว่าง  1.24-4.43, 2.04-4.43 และ 2.60-4.43 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ 
ความเป็นด่าง มีค่าระหว่าง 112-207, 107-225 และ 118-193 มิลลิกรัม/ลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 
ตามล าดับ แอมโมเนีย มีค่าระหว่าง 0.00-3.62, 0.00-3.16 และ 0.00-2.81 มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร ตามล าดับ 
ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าระหว่าง 7.28-8.67, 7.30-8.45 และ 7.29-7.75 ตามล าดับ อุณหภูมิ มีค่าระหว่าง 
25.93-28.42, 25.78-28.18 และ 27.01-28.72 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (ตารางที่ 17)  
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ตารางที่ 17 คุณสมบัติน  าระหว่างการทดลองการเลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยโดยการควบคุมปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าในบ่อพลาสติก 
 
                ปัจจัยที่ศึกษา 
       ปริมาณน  า (ลิตร)      200               300            400 
        ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วัน)            30               15           7       30               15           7              30           15      7 
 
ออกซิเจนที่ละลายน  า (มิลลิกรัม/ลิตร)     0.88-4.43    1.13-4.43    2.01-4.43      1.31-4.43    1.91-4.43      2.28-4.43     1.24-4.43    2.04-4.43    2.60-4.43 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร ของแคลเซียมคาร์บอเนต) 122-190      118-211    112-210         117-222       120-215      115-194       112-207     107-225     118-193 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร)     0.00-4.56      0.00-3.64   0.00-2.40      0.00-4.12     0.00-3.64     0.00-3.08     0.00-3.62    0.00-3.16    0.00-2.81 
ความเป็นกรดเป็นด่าง       7.20-8.77     7.25-8.27    7.23-8.17       7.29-8.52     7.30-8.35     7.10-7.81     7.28-8.67   7.30-8.45    7.29-7.75 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)            26.03-28.41 25.51-28.84  25.99-28.53  25.51-28.42  25.98-28.28 26.44-29.03  25.93-28.42  25.78-28.18  27.01-28.72  
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ภาพที่ 7 กราฟแสดงออกซิเจนที่ละลายน  า (มิลลิกรัม/ลิตร) 
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ภาพที่ 8 กราฟแสดงความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร ของแคลเซียมคาร์บอเนต) 
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ภาพที่ 9 กราฟแสดงแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม-ไนโตรเจน/ลิตร) 
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ภาพที่ 10 กราฟแสดงความเป็นกรดเป็นด่าง 
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ภาพที่ 11 กราฟแสดงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
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3. ต้นทุนการผลิต รายได้ และ ผลตอบแทนต่อการลงทุน 
 

การเลี ยงด้วยปริมาณน  า 200 ลิตร และ เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30, 15 และ 7 วัน มีต้นทุนรวมเท่ากับ 
337.89, 384.97 และ 548.06 บาท และมีผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ -80.68, -76.42 และ -51.90 
เปอร์เซ็นต์  

การเลี ยงด้วยปริมาณน  า 300 ลิตร และ เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30, 15 และ 7 วัน มีต้นทุนรวมเท่ากับ 
463.66, 574.04 และ 745.61 บาท และมีผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ -42.76, -17.14 และ -8.40 
เปอร์เซ็นต์  

การเลี ยงด้วยปริมาณน  า 400 ลิตร และ เปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30, 15 และ 7 วัน มีต้นทุนรวมเท่ากับ 
545.03, 745.77  และ 859.86 บาท และมีผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ -23.36, -0.19 และ -3.43 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางที่ 18) 
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ตารางที่ 18  ต้นทุนการผลิตในการทดลองการเลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยโดยการควบคุมปริมาณน  าและ
ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าในบ่อพลาสติก 

 
ปริมาณน  า (ลิตร)             200                      300                              400  
ความถี่ในการถ่ายน  า (วัน)     30             15      7        30           15          7              30   15           7 
รายละเอียดต้นทุน (บาท) 
ต้นทุนผันแปร 
- ค่าพันธุ์        125.00         125.00        125.00       125.00       125.00     125.00       125.00       125.00     125.00     
- ค่าอาหาร        40.46           54.71         140.98       165.79       243.12     337.84       246.88       414.25    451.69      
-ค่าแรงงาน                    152.50        185.17         261.42       152.50      185.17      261.42       152.50       185.17    261.42 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (3เดือน)  1.11             1.28      2.00         1.55          1.94            2.69            1.84            2.54        3.09       
รวมต้นทุนผันแปร           319.07       366.16        529.24      444.85      555.23     726.80       526.22     726.95   841.05 
 ต้นทุนคงที่ 
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 
- ค่าบ่อพลาสติก         18.75 18.75       18.75        18.75       18.75        18.75        18.75        18.75     18.75 
อายุการใช้งาน 12 เดือน 
ระยะเวลาท่ีใช้ 3 เดือน 
- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (3เดือน) 0.07    0.07               0.07           0.07          0.07           0.07            0.07          0.07         0.07 
รวมต้นทุนคงที่         18.82  18.82           18.82       18.82      18.82       18.82        18.82       18.82     18.82    
รวมต้นทุนทั้งหมด           337.89          384.97         548.06     463.66     574.04     745.61      545.03      745.77   859.86 
จ านวนกบนา (ตัว/บ่อ)        1.67     2.33           10.33        13.00     27.00         36.33        23.00        42.67     47.00
ผลผลิต (กก./บ่อ)            0.16     0.27            1.12          1.57       3.03          4.63          2.67          5.23       5.89            
รายได้ (บาท/บ่อ)           12.58            21.96        89.94       125.56      242.11       370.32     213.75     418.66    471.24 
จ านวนปลาดุกบิ๊กอุย (ตัว/บ่อ) 6.00              8.67           26.00        18.67       32.33         44.00       28.33       44.67      47.67    
ผลผลิต (กก./บ่อ)             0.56              0.83          2.58          2.02        3.58 4.90        3.09          5.11        5.67 
รายได้ (บาท/บ่อ)            33.60            49.80         154.80      121.20     214.80       294.00    185.40       306.60    340.20    
ผลผลิตสัตว์น  ารวม (กก./บ่อ)    0.72             1.11             3.71          3.59        6.60          9.53         5.76         10.35     11.57 
ต้นทุนการผลิต/กก.(บาท/กก.)    440.42            329.32            142.33       123.59       83.77          76.03        91.07          70.01      72.49 
รายได้ทั งหมด (บาท/บ่อ)         46.46           71.97          244.82      246.60     456.82       664.15     398.92      725.54   811.54 
รายได้สุทธิ (บาท/บ่อ)          -272.61        -294.19        -284.43     -198.25     -98.41       -62.65     -127.30         -1.41   -29.51             
ก าไรสุทธิ (บาท/บ่อ)            -291.43        -313.00        -303.24     -217.06    -117.22      -81.46     -146.11        -20.22   -48.33    
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (%)  -80.68          -76.42          -51.90      -42.76      -17.14        -8.40       -23.36         -0.19     -3.43 
 

หมายเหตุ   1. ค่าพันธุ์กบนาตัวละ 1.50 บาท และ ค่าพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย ตัวละ 1.00 บาท รวมเป็น บ่อละ 125 บาท 
  2. ค่าอาหารกบนา และ ปลาดุกบิ๊กอุย ราคา กิโลกรัมละ 25 บาท 
  3. ค่าเสื่อมราคาบ่อพลาสติก ใช้แผ่นพลาสติกยาว (หน้ากว้าง 3.5 เมตร) 1.5 เมตรๆละ 50 บาท อายุการใช้งาน 12 เดือน 
                  ใช้งาน 3 เดือน เป็นเงิน 18.75 บาท 
  4. ค่าแรงรายวัน จังหวัดอุดรธานี วันละ 305 บาท (เฉลี่ย ชั่วโมงละ 43.57 บาท) 
     - ค่าแรงงานให้อาหารวันละ 2 นาที จ านวน 90 วัน รวม 180 นาที 
     - ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน  าครั งละ 15 นาท่ี 
  5. อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 1.40 บาทต่อปี (2560)
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วิจารณ์ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาครั งนี  พบว่า ปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโต (น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย, น  าหนักเพ่ิมต่อวัน และ เปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ น) อัตราแลกเนื อ 
และ อัตรารอด ของกบนา โดยมีอิทธิพลร่วมระหว่าง ปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า ต่อการ
เจริญเติบโต ของกบนา แต่ไม่มีอิทธิพลร่วมต่ออัตราแลกเนื อ และ อัตรารอด ส่วนปลาดุกบิ๊กอุย พบว่า ปริมาณ
น  า และความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต (น  าหนักสุดท้ายเฉลี่ย, น  าหนักเพ่ิมต่อวัน 
และ เปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ น) อัตรารอด แต่ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเนื อ โดยไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่าง 
ปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าต่อตัวแปรเหล่านี  เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ศึกษาต่อกบนา พบว่า ปริมาณ
น  า 400 ลิตร และ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า 7 และ 15 วัน ท าให้กบนามีการเจริญเติบโตดีที่สุด แต่เมื่อ
พิจารณาอัตรารอด พบว่า ปริมาณน  า 400 ลิตร และ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า 7 วัน ท าให้กบนามีอัตรา
รอดสูงสุด ส่วนปลาดุกบิ๊กอุย พบว่า ปริมาณน  า 400 ลิตร และ ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า 7 และ 15 วัน ท า
ให้ปลาดุกบิ๊กอุยมีการเจริญเติบโตดีที่สุด แต่เมื่อพิจารณาอัตรารอด พบว่า ปริมาณน  า 400 ลิตร และ ความถี่
ในการเปลี่ยนถ่ายน  า 7 วัน ท าให้ปลาดุกบิก๊อุยมีอัตรารอดสูงสุด 

เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของน  าในบ่อทดลองดังกล่าว พบว่า ปริมาณน  า 200 ลิตร มีค่า
ออกซิเจนที่ละลายในน  าต่ ากว่าชุดการทดลองอ่ืนที่มีปริมาณน  ามากกว่า เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น  ามีปริมาณน้อยกว่าชุดการทดลองอ่ืน ในขณะที่มีจ านวนสัตว์น  าเท่ากัน และมีการให้อาหารเท่ากัน เมื่อเกิด
การยอ่ยสลายสารอินทรีย์โดยใช้ออกซิเจน ท าให้ความเข้มข้นของออกซิเจนในน  าเหลือน้อยกว่าชุดการทดลองที่
มีปริมาณน  ามากกว่า และส่งผลให้ปริมาณน  า 200 ลิตร มีความเข้มข้นของแอมโมเนียรวมสูงกว่าชุดการทดลอง
ที่มีปริมาณน  ามากกว่า ซึ่งมั่นสิน และ ไพพรรณ (2544) รายงานว่าคุณภาพน  าที่เหมาะสมต่อสัตว์น  า ควรมี
ปริมาณออกซิเจนไม่ต่ ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ค่าออกซิเจนที่วัดได้จากชุดทดลองชุดการทดลองที่เลี ยงด้วย
ระดับน  า 200 ลิตร และ มีการถ่ายน  า ทุก 30, 15 และ 7 วัน ชุดการทดลองที่เลี ยงด้วยระดับน  า 300 ลิตร และ 
มีการถ่ายน  า ทุก 30 วัน และ ทุก 15 วัน มีค่าต่ า เมื่อมีการถ่ายน  าจะมีผลให้ค่าออกซิเจนสูงขึ นชั่วขณะ แต่เมื่อ
เลี ยงต่อไป พบว่า ค่าออกซิเจนที่ละลายน  าต่ ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่เนื่องจากปลาดุกมีอวัยวะช่วยหายใจที่
เรียกว่า arborescent organ หรือ dendrite ซึ่งท าให้สามารถอยู่ได้ในแหล่งน  าที่มีค่าออกซิเจนต่ าได้ (เฉิดฉัน 
และ คณะ, 2538; กรมประมง, 2539) ท าให้การเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อทดลองยังสามารถเลี ยงได้ ส่วนกบนั น 
แม้ไม่ได้อยู่ในน  าโดยตรง แต่เมื่อคุณภาพน  าที่มีค่าแอมโมเนียสูง ส่งผลให้กบนากินอาหารได้น้อยลง จึงมีผลต่อ
การเจริญเติบโตและอัตรารอดของกบนา ซึ่งสอดคล้องกับ พรลภัสส์ (2554) กล่าวว่า แอมโมเนียมีหลาย
รูปแบบ รวมไปถึงก๊าซแอมโมเนีย หากสัตว์น  าได้รับเข้าไปจะท าให้ระดับแอมโมเนียในกระแสเลือด และ 
เนื อเยื่อสูงขึ น ท าให้ค่าความเป็นกรด-เป็นด่างในเลือดสูงขึ น ส่งผลต่อปฏิกิริยาชีวเคมีท างานผิดปกติ ลด
ความสามารถในการล าเลียงออกซิเจน และท าให้เสียชีวิตในที่สุด โดยค่าแอมโมเนียที่ปลอดภัยต่อสัตว์น  ามีค่าไม่
เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร (วิรัช, 2544)  

จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม ก าไรสุทธิ และ ผลผลตอบแทนต่อการลงทุน จาก
การทดลองการเลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยโดยการควบคุมปริมาณน  า และ การเปลี่ยนถ่ายน  าในบ่อพลาสติก 
พบว่า ต้นทุนการผลิตมีค่าระหว่าง 70.01 ถึง 440.42 บาทต่อกิโลกรัม ก าไรสุทธิ มีค่าระหว่าง -20.22 ถึง         
-313.00 บาทต่อบ่อ และ ผลตอบแทนต่อการลงทุน มีค่าระหว่าง -0.19 ถึง -80.68 เปอร์เซ็นต์ โดยชุดทดลอง
ที่เลี ยงด้วยปริมาณน  า 400 ลิตร และ ถ่ายน  าด้วยความถี่ 15 วันต่อครั ง มีค่าต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมต่ าที่สุด
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ที่ 70.01 บาทต่อกิโลกรัม และ มีค่าก าไรสุทธิ และผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงที่สุดที่ -20.22 บาทต่อบ่อ และ 
0.19 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ 

  
 
                                 สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
การทดลองการเลี ยงกบนา ร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยโดยการควบคุมปริมาณน  า และ ความถี่ในการ

เปลี่ยนถ่ายน  าในบ่อพลาสติก เมื่อพิจารณาจากน  าหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ของน  าหนักที่เพ่ิมขึ น อัตรา
แลกเนื อ อัตรารอด พบว่าเลี ยงด้วยการใช้น  า 400 ลิตร และ มีการเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 7 วัน ให้ผลการเลี ยงที่
ดีกว่าการเลี ยงด้วยชุดการทดลองอ่ืนๆ เมื่อพิจารณา ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม ก าไรสุทธิ ผลผลตอบแทนต่อ
การลงทุน และ ปริมาณน  าที่ใช้ในการเลี ยง พบว่า การเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุยร่วมกับกบนาด้วยการใช้น  า 400 ลิตร 
และ มีการถ่ายน  า 15 วันต่อครั ง มีต้นทุนการผลิตกว่าการเลี ยงด้วยชุดการทดลองอ่ืนๆ 

จากผลการทดลองการเลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยโดยการควบคุมปริมาณน  าและความถี่ในการ
เปลี่ยนถ่ายน  าในบ่อพลาสติก พบว่าผลของอัตรารอดของสัตว์ทดลองในปริมาณน  าในการเลี ยง 200 ลิตร และ 
การเปลี่ยนถ่ายน  าทุก 30 วัน มีค่าที่ต่ ามาก ดังนั น หากมีการทดลองในระยะต่อไปควรมีการศึกษาการเลี ยง
สัตว์ทดลองที่ปริมาณน  าตั งแต่ 300 ลิตรขึ นไป เพราะการที่มีปริมาณน  ามากขึ นอาจช่วยให้การเปลี่ยนถ่ายน  า
ลดลง  หรือเพ่ิมปริมาณการถ่ายน  าให้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และ ทดลองวิธีการเลี ยงแบบอ่ืนๆ เช่น เพ่ิมเติม
สิ่งหลบซ่อน เพ่ือลดการรบกวนกัน และลดความเครียด นอกจากนี  อาจน าน  าที่เปลี่ยนถ่ายจากบ่อเลี ยงไปใช้
ประโยชน์ในการปลูกพืชผักสวนครัว เพ่ือใช้ประโยชน์จากน  าที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างสูงสุด และเป็นการเพ่ิม
รายได้อีกทางหนึ่ง 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที่ 1 อิทธิพลของการควบคุมปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าที่มีต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื อ และอัตรารอดของกบนาที่เลี ยงในบ่อพลาสติก
เป็นเวลา 90 วัน 

 
ปัจจัย ระดับ น  าหนักสุดท้าย น  าหนักเพ่ิมต่อวัน เปอร์เซ็นต์น  าหนักเพ่ิม อัตราแลกเนื อ อัตรารอด 

    (กรัม) (กรัมต่อวัน) (เปอร์เซ็นต์)   (เปอร์เซน็ต์) 

ปริมาณน  า (ลิตร) 200 104.45±7.24a 1.05±0.08a 961.34±85.14a 2.63±0.53a 9.56±9.37a 

 300 114.91±4.18b 1.17±0.05b 1,085.74±40.68b 1.82±0.42b 50.89±24.74b 

  400 122.45±3.70c 1.25±0.04c 1,144.99±38.91c 1.84±0.19b 75.11±23.43c 

ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วัน) 30 109.70±10.67x 1.11±0.12x 1,017.81±116.94x 2.38±0.60x 25.11±20.95x 

 15 116.69±6.89y 1.19±0.08y 1,091.85±69.42y 1.96±0.49y 48.00±36.77y 

  7 117.36±7.21y 1.20±0.08y 1,103.19±70.14z 1.84±0.37y 62.44±33.66z 
P value Two-way ANOVA       
 - ปริมาณน  า  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 - ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า  0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 
 - ปริมาณน  าxความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า   0.045 0.040 0.005 0.625 0.052 

 
หมายเหตุ : - ค่า p < 0.05 แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

   - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   
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ตารางผนวกที่ 2 อิทธิพลของการควบคุมปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าที่มีต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื อ และอัตรารอดของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี ยง           

ในบ่อพลาสติกเป็นเวลา 90 วัน 
 

ปัจจัย ระดับ น  าหนักสุดท้าย น  าหนักเพ่ิมต่อวัน เปอร์เซ็นต์น  าหนักเพ่ิม อัตราแลกเนื อ อัตรารอด 
    (กรัม) (กรัมต่อวัน) (เปอร์เซ็นต์)   (เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณน  า (ลิตร) 200 95.92±5.13a 1.00±0.06a 1,433.58±85.43a 1.80±0.88ns 27.11±21.17a 

 300 109.75±2.84b 1.15±0.03b 1,660.14±42.83b 1.70±0.36ns 63.33±23.58b 

  400 114.98±3.81c 1.21±0.04c 1,772.71±67.48c 1.68±0.13ns 80.44±21.16c 

ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วัน) 30 103.68±9.82x 1.08±0.11x 1,560.79±159.59x 2.09±0.77 ns  35.33±23.19x 

 15 107.02±8.68y 1.12±0.10y 1,614.37±142.14xy 1.58±0.31 ns  57.11±32.45y 

  7 109.95±8.55y 1.15±0.10y 1,661.27±141.31y 1.52±0.12 ns  78.44±21.99z 
P value Two-way ANOVA       
 - ปริมาณน  า  0.000 0.000 0.000 0.864 0.000 
 - ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า  0.003 0.003 0.006 0.059 0.000 
 - ปริมาณน  าxความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า   0.839 0.806 0.836 0.536 0.176 

 
หมายเหตุ : - ค่า p < 0.05 แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

   - ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ที่ก ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   
   - ns มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)   
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ตารางผนวกที่ 3 ปริมาณน  าในการทดลองการเลี ยงกบนาร่วมกับปลาดุกบิ๊กอุยโดยการควบคุมปริมาณน  าและความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  าในบ่อพลาสติก 
 

 ปริมาณน  า (ลิตร)                     200                        300             400    
ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน  า (วัน)  30         15     7         30            15         7               30           15         7 
 

ปริมาณน  าที่ใช้ (ลิตร)                    320         500    920         480 750      1,380    640            1,000      1,840          
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ภาพบ่อพลาสติกทดลอง 
 

 
 

ภาพสัตว์ทดลองในบ่อทดลอง 
 
 


