
 

 

1 สารวิชาการกองวิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืด ฉบับท่ี 2/2562 

สารวิชาการกองวิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืด  | กรมประมง 

 
การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อดินที่ใช้หญ้าแฝกบ้าบัดน้้าเสีย 

 
  โสภิศ  จตุรงค์ * และ วิวัฒน์  ปรารมภ์    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืด เขต 1 (พะเยา) 
 

บทคัดย่อ 
 

การเลี ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อดินที่ใช้หญ้าแฝกบ้าบัดน ้าเสียในปริมาณที่ต่างกัน  2  ระดับ คือ ไม่
ใส่หญ้าแฝก และใส่หญ้าแฝก 6.25 กิโลกรัมต่อปริมาตรน ้า  1  ลูกบาศก์เมตร (219 กิโลกรัม) ระดับละ  3  ซ ้า 
โดยใช้ปลาดุกลูกผสมน ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย   1.67±0.09  กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย  6.00±0.66  เซนติเมตร 
ปล่อยลูกปลาบ่อละ  270  ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการศึกษาที่ศูนย์วิ จัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพะเยา 
ตั งแต่เดือนสิงหาคม  2556  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2557 ระยะเวลาการเลี ยง  6  เดือน พบว่าปลาดุกลูกผสมที่
เลี ยงในบ่อที่ใส่หญ้าแฝกและไม่ใส่หญ้าแฝก มีน ้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ  60.17±11.18  และ  71.19±7.32  กรัม 
ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ  19.80±1.33  และ  21.26±0.73  เซนติเมตร ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าอัตราการ
เจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ  86.06±0.91  
และ  87.17±3.39  เปอร์เซ็นต์ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส้าคัญ (p>0.05) 
ส่วนคุณสมบัติน ้าในบ่อปลาดุกลูกผสมที่ใส่หญ้าแฝกมีค่าบีโอดีต่้ากว่ากว่าบ่อปลาดุกลูกผสมที่ไม่ใส่หญ้าแฝก แต่
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าและฟอสฟอรัสรวมในบ่อที่ไม่ใส่หญ้าแฝกมีคุณภาพดีกว่าบ่อที่ใส่หญ้าแฝก  
 
ค้าส้าคัญ :  หญ้าแฝก บ้าบัดน ้าเสีย ปลาดุกลูกผสม การเลี ยง 
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Wastewater biofilter of Hybrid Clarias Catfish                                                       
(Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus) culture in earthen ponds   

by Vetiver grasses  
 
 

   Sophis  Jaturong* and Wiwat  Prarom  
 Inland Fisheries Research and Development Regional Center 1 (Phayao) 

 

Abstract 
 

 Wastewater biofilter of Hybrid Clarias Catfish culture in earthen ponds by Vetiver 
grasses with  2  different amount;  0  and  6.25  kilograms/cubic meter  each one  3  replication 
and  270  fishes/cubic meter as average initial weight and length of fishes were  1.67± 0.09  
grams and  6.00±0.66  centimeters to experiment on August  2013 - February  2014  for  6  
month at Phayao Inland Fisheries Research and Development Center. The average weight of 
fishes in pond added Vetiver grass and no added Vetiver grass as  60.17± 11.18  and  71.19± 7.32  
grams. The average length as  19.80±1.33  and  21.26±0.73  centimeters. The average survival 
as  86.06±0.91  and  87.17±3.39 percent, respectively. The average growth rates were significantly 
different (p<0.05) and survival rates were not significantly different (p>0.05). Water quality 
parameters in pond with Vetiver grasses showed that BOD was lower than without Vetiver 
grasses, dissolved oxygen and total phosphorus were better than another.  
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ค้าน้า 
 

หญ้าแฝก (Vetiver grass) Vetiveria zizanioides เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีระบบรากลึกและมี
จ้านวนมาก แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ รากจะประสานติดต่อกันแน่นหนาเสมือนก้าแพงใต้ดิน สามารถกัก
เก็บน ้าและความชื นได้ดี รากจึงเป็นส่วนส้าคัญอย่างยิ่ง จากคุณลักษณะพิเศษของหญ้าแฝกจึงได้น้ามาใช้
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน ้า ลดการชะล้างพังทลายของดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื นที่ลาดชัน 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม หญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพดินที่มีโลหะหนัก 
ดังนั นจึงมีการน้าหญ้าแฝกมาปลูกรอบขอบบ่อบ้าบัดน ้าทิ งเพ่ือใช้บ้าบัดน ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท 
และดูดซับโลหะหนักจากดิน เมื่อน้าหญ้าแฝกมาทดลองบ้าบัดน ้าเสียในชุมชน พบว่ามีประสิทธิภาพในการบ้าบัด
ค่าปริมาณความสกปรกในรูปอินทรีย์สาร (BOD) ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus; total P) ออร์โธฟอสเฟต 
(orthophosphate) ได้ด ีนอกจากนี หญ้าแฝกยังทนต่อสารพิษและโลหะหนักต่างๆ ได้มากกว่าผักตบชวา ทั งมี
การเจริญเติบโตและสะสมธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสรวมสูง (นวลฉวี, 2546 ; สุทธิรักษ์ และ
คณะ, 2549; สมบุญ และคณะ, 2551) ส้าหรับด้านการประมงได้ทดลองน้าหญ้าแฝกมาบ้าบัดน ้าเสียในการ
เลี ยงปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์กลาส พบว่าปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์กลาสที่ใส่หญ้าแฝกมีอัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายสูงกว่าปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์กลาสที่ไม่ใส่หญ้าแฝก รวมทั งคุณภาพน ้าใน
ถังไฟเบอร์กลาสที่ใส่หญ้าแฝกพบว่ามีค่าเฉลี่ยเหมาะสมกว่าถังไฟเบอร์กลาสที่ไม่ใส่หญ้าแฝก (วิวัฒน์ และคณะ, 
2554) ดังนั นเพ่ือต่อยอดผลการทดลองของวิวัฒน์ และคณะ (2554) ให้สามารถน้าผลการทดลองไปสู่การ
ปฏิบัติจริงของเกษตรกรจึงจ้าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดทดลองการบ้าบัดคุณภาพน ้า และการ
เจริญเติบโตของการเลี ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อดินโดยใช้หญ้าแฝก เพ่ือที่จะได้น้าข้อมูลไปเผยแพร่แก่เกษตรกรผู้
เลี ยงปลาต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสมที่เลี ยงในบ่อดินที่ไม่ใส่หญ้าแฝก 
    และใส่หญ้าแฝก 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติของน ้าในบ่อดินที่ไมใ่ส่หญ้าแฝกและใส่หญ้าแฝก 
 

วิธีด้าเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomize Design (CRD) โดยแบ่งชุดการทดลองเป็น  

2 ชุดการทดลอง (treatments) ชุดการทดลองละ 3 ซ ้า (replications) ดังนี  
ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ไม่ใส่หญ้าแฝก     
ชุดการทดลองที่ 2    ใส่หญ้าแฝกน ้าหนักเริ่มต้น 6.25 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ด้าเนินการทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพะเยา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 ถึง

เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
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2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
2.1 การเตรียมบ่อดิน ใช้บ่อดินขนาดความกว้าง 4.5 เมตร ความยาว 9 เมตร ความลึก 0.7 เมตร 

จ้านวน 6 บ่อ โดยทุกๆ บ่อใส่ระดับน ้าสูง 0.6 เมตร ปริมาตรน ้า 24.3 ลูกบาศก์เมตร 
2.2 ปลาดุกลูกผสม ได้จากแม่พันธุ์ปลาดุกอุยและพ่อพันธุ์ปลาดุกเทศมาเพาะพันธุ์แบบผสมเทียม 

น้าปลาดุกลูกผสมมาอนุบาลจนได้ขนาดทดลอง สุ่มลูกปลาชั่งน ้าหนักและวัดความยาว โดยลูกปลามีน ้าหนัก
เริ่มต้นเฉลี่ย 1.67±0.09 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.0±0.06 เซนติเมตร นับจ้านวนลูกปลาปล่อยลงในบ่อ
ทดลองที่เตรียมไว้บ่อละ 6,075 ตัว รวมพันธุ์ปลาทั งสิ น 36,450 ตัว 

2.3 การเตรียมหญ้าแฝกทดลอง ใช้หญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกาจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา มา
ปลูกขยายพันธุ์ในแปลงดินที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพะเยา เมื่อหญ้าแฝกแตกกอและรากงอกได้ขนาด
ความยาวพอสมควรแล้ว ขุดหญ้าแฝกน้ามาล้างท้าความสะอาดตกแต่งต้น ใบ และราก โดยให้ล้าต้นยาว 20 
เซนติเมตร และรากยาว 10 เซนติเมตร จากนั นน้าหญ้าแฝกที่เตรียมไว้ตามน ้าหนักท่ีก้าหนดในแผนงานทดลอง 
(152 กิโลกรัมต่อบ่อ) ใส่ในตะแกรงเหล็ก ซึ่งท้าเป็นแพลอยน ้าในบ่อดิน มีความกว้าง 0.57 เมตร ความยาว 6 
เมตร  

2.4 อาหารทดลอง ใช้อาหารปลาดุกเล็กชนิดเม็ดลอยน ้าโปรตีนไม่ต่้ากว่า 32 เปอร์เซ็นต์ กากไม่น้อย
กว่า 6 เปอร์เซ็นต์ ไขมันไม่น้อยกว่า 4 เปอร์เซ็นต ์และความชื นไม่น้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ 

 
3. วิธีการทดลอง 

3.1 การให้อาหารปลา วันละ 2 ครั ง เวลา 09.00  น. และ 15.00 น. ให้กินจนอ่ิม บันทึกปริมาณ
อาหารที่ให้แต่ละวัน 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.2.1 สุ่มตัวอย่างปลาดุกลูกผสม 10 เปอร์เซ็นต์ของจ้านวนลูกปลาที่ปล่อยในแต่ละบ่อ (600 ตัว

ต่อบ่อ) มาวัดความยาวด้วยไม้บรรทัด หน่วยเป็นเซนติเมตร และชั่งน ้าหนักด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2  ต้าแหน่ง 
หน่วยเป็นกรัม ทุกๆ เดอืน เพ่ือหาอัตราการเจริญเติบโต และเมื่อสิ นสุดการทดลองนับจ้านวนปลาที่เหลือรอด เพ่ือ
หาอัตราการรอดตาย  

    3.2.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติน ้า ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน ้าทุกๆ สัปดาห์ เวลา 08.30 น. 
ดังนี   

- อุณหภูมิน ้า (Temperature) ตรวจวัดด้วย Thermometer มีหน่วยเป็นองศา
เซลเซียส (°C ) 

- ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ตรวจวัดด้วย pH meter ยี่ห้อ HACH รุ่น Sension 378 
- ออกซิ เจนที่ละลายในน ้ า (Dissolved oxygen; DO) ด้วยวิธี  Azide Modification 

Winkler มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) 
- ค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์สาร (Biochemical Oxygen Demand) โดยวิธี Azide 

Modification ของ Winkler Method มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) 
- ความเป็นด่าง (alkalinity) ด้วยวิธีการไตเตรท มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของ

แคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) 
- ความกระด้าง (hardness) ด้วยวิธีการไตเตรท มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของ

แคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) 
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- ปริมาณแอมโมเนียรวม (Total Ammonia) โดยวิธี Nessler method และวัดค่าด้วย
เครื่อง Spectrophotometer ยี่ห้อ HACH DR/4000 มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) 

- ไนไตรท ์(NO2
-) โดยวิธ ีDiazotization method และวัดค่าด้วยเครื่อง Spectrophotometer  

ยี่ห้อ HACH DR/4000 มีหน่วยเป็นมิลลิกรมัต่อลิตร (mg/l) 
- ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) โดยวิธี Ascorbic acid ยี่ห้อ HACH DR/4000  

มีหนว่ยเป็นมิลลิกรมัต่อลิตร (mg/l) 
3.3 การเปลี่ยนถ่ายน ้าจะเปลี่ยนถ่ายน ้าในบ่อ เมื่อมีปริมาณแอมโมเนียรวมของน ้าในบ่อเกิน 0.5 

มิลลิกรัม/ลิตร โดยจะเปลี่ยนถ่ายน ้าในปรมิาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของระดับน ้าในบ่อทดลอง 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมือ่สิ นสุดการทดลองน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ดังนี  
                 4.1 น ้าหนักเฉลี่ย (กรัม) 

       

  

4.2  ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) 

 
        

4.3  อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 
                   จ้านวนปลาที่เหลือเมื่อสิ นสุดการทดลอง (ตัว)  

                                                จ้านวนปลาเมือ่เริ่มต้นการทดลอง (ตัว) 
 

น้าข้อมูลน ้าหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย และอัตราการรอดตาย ค่าคุณสมบัติน ้า ปริมาณสารอาหาร
ในหญ้าแฝก และค่าการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ โดยการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองโดยวิธี t-test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรม
ส้าเร็จรูปทางสถติิ   
 

ผลการศึกษา 
 

1. อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม 
1.1. น ้าหนักเฉลี่ย 
พบว่าน ้าหนักเฉลี่ยของปลาดุกลูกผสมที่เลี ยงในบ่อดินที่ไม่ใส่หญ้าแฝก และใส่หญ้าแฝก ในเดือนที่  

1, 2, 3, 4, 5 และ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.53±0.70, 9.09±1.19, 17.05±1.67, 16.14±1.16, 26.37±2.73, 
23.99±1.89, 37.62±4.43, 34.84±3.92, 52.92±6.46, 50.89±1.77, 71.19±7.32 และ 60.17±11.18 กรัม 
ตามล้าดับ เมื่อน้าน ้าหนักเฉลี่ยมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าน ้าหนักเฉลี่ยในเดือนที่ 2, 3, 4 และ 6 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 1 ) 

 
 
 
 
 

= × 100 

= 
น ้าหนักรวมของปลา (กรัม) 
 จ้านวนปลา (ตวั) 

= ความยาวรวมของปลา (เซนติเมตร) 
 จ้านวนปลา (ตัว) 
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ตารางที ่1   น ้าหนักเฉลี่ย (mean±SD) ของปลาดุกลูกผสม (กรัม) ทีเ่ลี ยงในบ่อดินที่ไม่ใส่หญ้าแฝกและ 
 ใส่หญ้าแฝก เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

 
เดือนที่ ไม่ใส่หญ้าแฝก ใส่หญ้าแฝก  

เริ่มต้น 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

1.67±0.09 a 
9.53±0.70a 
17.05±1.67a 
26.37±2.73a 
37.62±4.43a 
52.92±6.46a 
71.19±7.32a 

1.67±0.09 a 
9.09±1.19a 
16.14±1.16b 
23.99±1.89b 
34.84±3.92b 
50.89±1.77a 
60.17±11.18b 

 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  
  (p<0.05) 
 

1.2 . ความยาวเฉลี่ย  
ความยาวเฉลี่ยของปลาดุกลูกผสมที่เลี ยงในบ่อดินโดยไม่ใส่หญ้าแฝก และใส่หญ้าแฝก ในเดือนที่  

1, 2, 3, 4, 5 และ 6 มีค่าเฉลี่ยคือ 11.30±0.43, 10.96±0.40, 13.23±0.66, 12.93±0.58; 15.00±0.75, 14.66±0.25, 
16.73±0.52, 16.24±0.60, 18.77±0.73, 18.71±0.45, 21.26±0.73 และ 19.80±1.33 เซนติเมตร   ตามล้าดับ 
เมื่อน้าความยาวเฉลี่ยมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าความยาวเฉลี่ยในเดือนที่ 1, 4 และ 6 มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) (ตารางที ่2 ) 

 
ตารางที ่2   ความยาวเฉลี่ย (mean±SD) ของปลาดุกลูกผสม (เซนติเมตร) ที่เลี ยงในบ่อดินที่ไมใ่ส่หญ้าแฝก

และใส่หญ้าแฝก เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 

เดือนที่ ไม่ใส่หญ้าแฝก ใส่หญ้าแฝก  

เริ่มต้น 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

6.00±0.66 
11.30±0.43a 
13.23±0.66a 
15.00±0.75a 
16.73±0.52a 
18.77±0.73a 
21.26±0.73a 

6.00±0.66 
10.96±0.40b 
12.93±0.58a 
14.66±2.25a 
16.24±0.60b  
18.71±0.45a 
19.80±1.33b 

 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  
    (p<0.05) 
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2. อัตราการรอดตาย 
พบว่าปลาดุกลูกผสมที่เลี ยงในบ่อดินที่ไม่ใส่หญ้าแฝกและใส่หญ้าแฝก มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย

เท่ากับ 87.17±3.39 และ 86.06±0.91 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อน้าอัตราการรอดตายเฉลี่ยมาวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ พบว่าปลาดุกลูกผสมที่เลี ยงโดยไม่ใส่หญ้าและใส่หญ้าแฝก มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญ (p>0.05)  

 
3. คุณสมบัติของน้้า 

พบว่าคุณสมบัติของน ้าตลอดการทดลองของการเลี ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อดิน ที่ไม่ใส่หญ้าแฝก 
และใส่หญ้าแฝก มีค่าดังนี  (ตารางที ่3) 

3.1 อุณหภูมิของน ้า (Temperature) ทั ง 2 ชุดการทดลอง มีค่าระหว่าง 18.00-28.16 องศาเซลเซียส 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  23.52±0.02 และ 23.51±0.05 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า
ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) 
   3.2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีค่าระหว่าง  5.79-7.36 และ 5.84-7.26 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  6.56±0.05 และ 6.57±0.05 ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญ (p>0.05)  
 3.3 ออกซิเจนที่ละลายในน ้า (Dissolved oxygen) มีค่าระหว่าง  0.96-5.86 และ  1.3-4.6 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73±0.13 และ 2.59±0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผล
ทางสถิต ิพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
 3.4 ค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์สาร (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าระหว่าง 0.63-4.66 
และ 0.9-3.36 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20±0.28 และ 1.95±0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิต ิพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
 3.5 ความเป็นด่าง (alkalinity) มีค่าระหว่าง  63.66-379 และ  70-345.66 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 157.73±12.70 และ 155.25±1.69  มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) 

      3.6 ความกระด้าง (hardness) มีค่าระหว่าง 83-255.33 และ 100.66-250.33 มิลลิกรัมต่อลิตร
ของแคลเซียมคาร์บอเนต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 151.52±22.02 และ 148.77±5.02 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) 

      3.7 ปริมาณแอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าระหว่าง 4.49-57.53 และ 6.72-35.02 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.17±4.43 และ 22.05±0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์
ผลทางสถิต ิพบว่าไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) 

3.8 ไนไตรท์ (NO2
-) มีค่าระหว่าง 0.0020-0.0589 และ 0.0014-0.1146 มิลลิกรัมต่อลิตร  มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0181±0.01 และ 0.0203±0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า
ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) 

3.9 ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus) มีค่าระหว่าง 7.34-167.76 และ 2.22-207.366 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 13.52±26.32 และ 87.77±17.92 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ เมื ่อ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
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ตารางที ่3   ค่าในช่วงและค่าเฉลี่ย (mean±SD) ของคุณสมบัติน ้าในบ่อดินทีไ่มใ่ส่หญ้าแฝกและใส่หญ้าแฝก 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

 

คุณสมบัติของน ้า 
ไม่ใส่หญ้าแฝก ใส่หญ้าแฝก 

ค่าในช่วง ค่าเฉลี่ย ค่าในช่วง ค่าเฉลี่ย 

อุณหภูมิของน ้า (°C)  18.00-28.16 23.52±0.02a 18.00-28.16 23.51±0.05a 

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.79-7.36 6.56±0.05a 5.84-7.26 6.57±0.05a 

ออกซิเจนที่ละลายในน ้า (mg/l) 0.96-5.86 2.73±0.13a 1.30-4.60 2.59±0.07b 

ค่าความสกปรกในรูปอนิทรีย์สาร (mg/l) 0.63-4.66 2.20±0.28a 0.90-3.36 1.95±0.08b 

ความเป็นด่าง (mg/l as CaCO3) 63.66-379.00 157.73±12.70a 70.00-345.66 155.25±1.69a 

ความกระด้าง (mg/l as CaCO3) 83.00-255.33 151.52±22.02a 100.66-250.33 148.77±5.02a 

ปริมาณแอมโมเนียรวม (mg/l) 4.49-57.53 23.17±4.43a 6.72-35.02 22.05±0.25a 

ไนไตรท ์(mg/l) 0.0020-0.0589 0.0181±0.01a 0.0014-0.1146 0.0203±0.01a 

ฟอสฟอรัสรวม (mg/l) 7.34-167.76 73.52±26.32b 2.22-207.366 87.77±17.92a 
 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ   
               (p<0.05) 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 

1. การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย 
 การเลี ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อดินที่ไม่ใส่หญ้าแฝกและใส่หญ้าแฝกบ้าบัดน ้าเสีย โดยใส่หญ้าแฝก  
6.25  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อัตราปล่อยลูกปลา  270  ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเลี ยง  6  เดือน 
พบว่าการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมในบ่อดินที่ไม่ใส่หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตดีกว่าปลาดุกลูกผสมในบ่อ
ที่ใส่หญ้าแฝก ส่วนอัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสมทั ง  2  ชุดการทดลอง ไมแ่ตกต่างกัน ซึ่งผลการทดลอง
ไม่สอดคล้องกับการเลี ยงปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์กลาสที่ใช้หญ้าแฝกบ้าบัดน ้าเสียในปริมาณที่แตกต่างกัน  
3  ระดับ คือ ไม่ใส่หญ้าแฝก ใส่หญ้าแฝกน ้าหนัก  10  กิโลกรัมต่อถัง และใส่หญ้าแฝกน ้าหนัก  15  กิโลกรัมต่อ
ถัง ปล่อยลูกปลาดุกลูกผสมถังละ  200  ตัว ระยะการเลี ยง  6  เดือน พบว่าปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์กลาส
ที่ใส่หญ้าแฝก  15  กิโลกรัม มีการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายมากกว่าปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์
กลาสที่ไม่ใส่หญ้าแฝก (วิวัฒน์และคณะ, 2554) 
 

2. คุณสมบัติของน้้า 
 พบว่าคุณสมบัติของน ้าในบ่อดินที่เลี ยงปลาดุกลูกผสมที่ใส่หญ้าแฝกมีค่าความสกปรกในรูป
อินทรีย์สาร (BOD) ต่้ากว่าบ่อปลาดุกลูกผสมที่ ไม่ใส่หญ้าแฝกแต่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าและ
ฟอสฟอรัสรวมในบ่อปลาดุกลูกผสมที่ไม่ใส่หญ้าแฝกมีคุณภาพดีกว่าบ่อปลาดุกลูกผสมที่ใส่หญ้าแฝก ส่วนค่า
อุณหภูมิของน ้า ความเป็นกรดเป็นด่าง  ปริมาณแอมโมเนียรวม และไนไตร์ท ไม่แตกตา่งกัน ซ่ึงไมส่อดคล้องกับ
ผลการศึกษาของวิวัฒน์ และคณะ (2554) ที่เลี ยงปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอร์กลาสที่ใช้หญ้าแฝกบ้าบัดน ้าเสีย
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ในปริมาณที่ต่างกัน  3  ระดับ คือ ไม่ใส่หญ้าแฝก ใส่หญ้าแฝก  10 กิโลกรัม และใส่หญ้าแฝก  15  กิโลกรัม 
พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า ฟอสฟอรัสรวม อุณหภูมิของน ้า ความเป็นกรดเป็นด่าง ซีโอดี และไนไตร์ท 
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปริมาณแอมโมเนียรวม และไนเตรท ในถังไฟเบอร์กลาสที่ใส่หญ้าแฝก  15  กิโลกรัม มีค่า
ต้่าที่สุด  

 

จากการศึกษาครั งนี พบว่าปลาดุกลูกผสมในบ่อที่ใส่หญ้าแฝกมีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่าปลา
ดุกลูกผสมในบ่อที่ไม่ใส่หญ้าแฝก คาดว่าเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เกิดจากต้าแหน่งการวาง
แปลงหญ้าแฝกซ่ึงวางไว้กลางบ่อท้าให้มีพื นที่ว่างรอบ ๆ บ่อแต่เป็นพื นที่แคบ ท้าให้ปลาไม่สามารถรวมกลุ่มกิน
อาหารได้ต้องกระจายตัวกันกินอาหาร ส่งผลให้ปลากินอาหารน้อย ประการที่สอง ปริมาณหญ้าแฝกไม่สัมพันธ์กัน
กับจ้านวนปลาที่เลี ยงท้าให้เกิดของเสียเกินศักยภาพที่หญ้าแฝกจะบ้าบัดได้ส่งผลให้หญ้าแฝกบางส่วนเน่าตายเป็น
การเพ่ิมของเสียมากขึ นส่งผลให้ปลาไม่ค่อยกินอาหาร ดังนั นจะเห็นว่าปริมาณการใช้หญ้าแฝกและต้าแหน่งการจัด
วางแพหญ้าแฝกมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา และคุณสมบัติน ้าในบ่อ  
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