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บทคัดยอ
ปลาดุกอุยเทศหรือปลาดุกบิ๊กอุยเปนปลาน้ําจืดที่สงออกเปนอันดับ 2 ของไทยรองจากปลานิล และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป
การเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในภาคใตประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพแสงแดด สงผลใหปลาช็อคตายไดงาย อัตราการเจริญเติบโตคอนขางชา
จึงเปนที่มาในการศึกษาวิธีการจัดการฟารมใหเหมาะสมกับสภาพแสงแดดของภาคใต ปจจัยที่ใชในการศึกษา คือ แสงสวางในการเลี้ยง
โดย 1) ไมใชตาขายกรองแสง 2) ใชตาขายกรองแสง 50 เปอรเซ็นต 3) ใชตาขายกรองแสง 80 เปอรเซ็นต ปรับสภาพน้ําดวย 1) มูลวัว
2) มูลสุกร 3) มูลไก จากการศึกษาพบวาความสามารถของแสงที่สองลงสูใตน้ําสงผลตอการเติบโตของแพลงกตอนพืชอันเปนแหลง
สรางออกซิเจนในบอเลี้ยง ความเขมขนแอมโมเนียแปรผันตามปริมาณแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยง และแปรผกผันกับ ปริมาณออกซิเจน
ในน้ํา การใชตาขายกรองแสง 50 เปอรเซ็นตและมูลไก มีอัตราการรอด 88.35 ± 0.24 สูงกวาบอควบคุม บอควบคุมมีอัตราการรอด
83.12 ± 0.51 หากตองการเลี้ยงปลาดวยรูปแบบการเลี้ยงอื่น เพียงหมั่นปรับสภาพน้ําใหเหมาะตอการดํารงชีพของปลา
คําสําคัญ: อัตราการเจริญโตจําเพาะ, ตาขายกรองแสง, มูลสัตว
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Abstract
Catfish is the second largest freshwater fish export from Thailand and increasing every year. Catfish farming
in Southern of Thailand face climate fluctuation. It was found that light and air temperature has caused the
problem. Inthis study, Fish pouns were coresed with shading of 50 and 80% and no cover as control. Dung of cow
manure, pigs manure and chicken manure were also experiment as fish nutrient. It was found. That the ability of
ligh pass through the botton of the power resulting in high growth of phytoplankton which inerare oxygen in the
water. On the other hand, ammonia, waste from fish decreased Dissolive Oxygen level. Case of 50% shading and
chicken manure gave the gest results in term of specific growth rate and survival rate. (88.35 ± 0.24%) while control
case gave 83.12 ± 0.31%. For commone fish farming adjusting water guality would be sutficrent to get this yield.

Keywords: Specific growth rate, Filter mesh, Dung
1 บทนํา
สายพันธุปลาดุกที่พบเจอในประเทศไทยมี 4 สายพันธุ คือ
ปลาดุกเทศ มีลักษณะ หัวปลาผิวขรุขระ ทายทอยแหลมโคงสาม
โคง ลําตัวดานบนมีสีน้ําตาลคล้ําอมดําเนื้อคอนขางเหลวและมีสี

145

ซีดขาว ปลาดุกดาน มีกระดูกทายทอยสวนปลายแหลมเปนรูป
หยักแหลมสามหยัก เนื้อคอนขางแข็ง ปลาดุกอุย มีลักษณะลําตัว
สั้นปอม มีสีดําปนเหลือง เนื้อนุมแตไมมีความทนทานตอโรค ปลา
ดุกอุยเทศหรือ ปลาดุกบิ๊กอุย ไดมาจากการนําปลาดุกเทศมาผสม
กับปลาดุกอุยทําใหไดปลาที่มีลัษณะพิเศษคือ มีความทนทานตอ
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โรคและสภาพแวดลอมไดดี เลี้ยงงาย โตเร็ว ผิวมีสีเหลือง เหลือ รวมของลูกปลา กอนปลอยลูกปลาลงเลี้ยง งดใหอาหารสําเร็จรูป
งอมเทา เนื้ อ ออกสี เ หลื อ ง มี ไ ขมั น มาก เนื้ อ มี ร สชาติ ดี (วิ ท ย , 1 วัน
2534)
2.3 วิเคราะหคุณภาพน้ํา
ปลาดุ ก อุ ย เทศเป น ปลาน้ํ า จื ด ที่ ส ง ออกเป น อั น ดั บ 2 ของ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอดินเริ่มตนและทุก 7 วัน จนเสร็จ
ประเทศไทย ประเทศไทยผลิตปลาดุกโตเต็มวัยได 101,605.5 ตัน สิ้ น การทดลอง เก็ บ ตั ว อยา งน้ํา ในเวลา 15.00 น.ทุ ก บอ ๆ ละ
ตอป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) มีรายงานวา ไทย 500 ml เก็บโดยวิธีการตักที่ความระดับความลึก 1 m บริเวณ
สงปลาดุกไปยังประเทศมาเลเซียไดถึง 68.9 เปอรเซ็นต (สํานัก กลางบอเพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ํา โดยวัดคา 1 ) ปริมาณ
เศรษฐศาสตร ก ารเกษตร, 2560) และมี ร าคาปรั บ สู งขึ้ น ทุ ก ป ออกซิเจนในน้ํา (Dissolved Oxygen) ใชชุดทดสอบออกซิเจน
(สํานักเศรษฐศาสตรการเกษตร, 2560) จึงทําใหเกษตรกรสนใจ (Dissolved Oxygen test kit) ชวง 0.5-15.0 mg/l ดวยวิธีการ
เลี้ยงเพิ่มขึ้น ปลาดุกอุยเทศจึงนับวาเปนสัตวน้ําจืดเศรษฐกิจที่ ทดสอบ titration by drop count 2) ความเขมขนแอมโมเนีย
ควรศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตในฟารมใหมีประสิทธิภาพ (Ammonia) ใชชุดทดสอบแอมโมเนีย (Ammonium test kit)
มากยิ่งขึ้น
ช ว ง 0- 10 ppm ใ ช วิ ธี ก า ร ท ด ส อ บ แ บ บ Colorimetry
การเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในภาคใต ของประเทศไทย ประสบ (Compared with standard color card)
ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะอากาศที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า ง
กระทันหัน มีแดดจัดฟามืดครึ้ม ฝนตก สงผลใหปลาช็อคตายได 2.4 การเก็บวิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต อัตรารอด
สุมชั่งน้ําหนักปลาในแตละบอทดลองทุก ๆ 14 วัน ตลอดการ
งาย อัตราการรอดต่ํา อัตราการเติบโตคอนขางชา วัตถุประสงค
ในงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาดุก ทดลอง คํานวณอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth
พันธุอุยเทศในชวงฤดูฝนของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปจจัย rate: SGR) และอัตราการรอด (Survival) ดังสมการ (1) และ (2)
ที่ใชในการศึกษา คือ แสงสวางในการเลี้ ยงและการปรับสภาพน้ํา ตามลําดับ สัญลักษณและความหมายของสมการใน Table 1
ดวยมูลสัตว
ሺ୪୬Ȃ୪୬ ሻ୶ଵ
(1)
SGR =

2 อุปกรณและวิธีการ
ே
(2)
Survival = ͲͲͳݔ

2.1 การเตรียมบอดิน
เตรียมบอดินขนาด 600 m2 จํานวน 27 บอ โรยปูนขาวเพื่อ
Table 1 Show of symbols and meanings
ฆาเชื้อ ทําหลังคาโดยใชทอเหล็กกัลปวาไนซ 4 เสา สูง 2 m ใช
Symbols
meanings
เคเบิ้ลไทรในการรอยตาขายกรองแสงแตละแผนเพื่อใหไดขนาด
A
Fish weight end
เทาบอเลี้ยงปลา ใชเชือกไนลอนเบอร 6 ในการตรึงตาขายกรอง
แสงกับเสาทั้ง 4 ดาน ศึกษาแสงสวางในการเลี้ยงโดยการพราง
a
Initial fish weight
แสง โดยมีบอที่ไมใชตาขายกรองแสงและใชตาขายกรองแสงสี
D
Period of time (Day)
เขียวสําหรับคลุมทําหลังคาบอเลี้ ยงปลาโดยสามารถกรองแสง
กรองฝนได 50 และ 80 เปอรเซ็นต กอนปลอยปลาลงเลี้ยง 5 วัน
N
Number of fish ending
ปรับสภาพน้ําดวยมูลสัตวนํามูลวัว มูลสุกรและมูลไกที่ตากแหง
n
Number of fish starting
แลวโรยลงในบอปริมาณ 60 kg/บอ เติมน้ําสูง 30-40 cm ลงใน
บอ ผสมดางทับทิมอัตราสวนดางทับทิมตอน้ํา 1:4 สวน เทลงบอ
บริเวณที่จะปลอยปลาเพื่อฆาเชื้อแบคทีเรียที่อาจติดมากับตัวปลา
2.5 วิเคราะหทางสถิติ
2.2 การเตรียมสัตวทดลอง
วิเคราะหความแตกตางของขอมูลดานการเจริญเติบ โต อัตรา
ลูกปลาดุกพันธุอุยเทศ ความยาวขนาด 2-3 นิ้ว โดยเลี้ยงบอ
รอดระหวางกลุมทดลอง ดวย Analysis of Variance (ANOVA)
ละ 24,000 ตัวตอบอ หรือคิดเปน 40 ตัวตอm2 สุมชั่งน้ําหนั ก
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 22.0
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Figure 1 Relationship between without net and dung
effect on dissolved oxygen content
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3.1 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ลงบอเลี้ยงมีฝนตก สงผลใหผิวน้ําชั้นบนอุณหภูมิลดต่ํากวาน้ํากน
บ อ น้ํ า จากชั้ น บนซึ่ งมี น้ํา หนั กมากจะตกลงสูกน บ อและดันน้ํา
ดานลางที่มีออกซิเจนต่ําขึ้นสูน้ําชั้นบนสงผลใหปริมาณออกซิเจน
ในบอลดลง (พัชราวลัย ศรียะศักดิ์และคณะ, 2555) วันตอมาแสง
สามารถสองลงสูใตน้ําไดสงผลตอการเติบโตของแพลงกตอนพืช
อันเปนแหลงสรางออกซิเจนในน้ํา (ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสมและ
คณะ, 2555) เกิดแพลงกตอนบูมแพลงกตอนตายลงเปนตะไคร
ลอยอยูบนผิวน้ํา แสงแดดจึงไมสามารถสองลงสูใตน้ําสงผลให
ระยะเวลาที่มีปริมาณออกซิเจนอยูในเกณฑมาตรฐานมีระยะเวลา
สั้น
ความเข ม ข น แอมโมเนี ย อยู ใ นเกณฑม าตรฐาน (0.2 mg/l)
เปนระยะเวลานาน ตั้งแตวันที่ 1-84 วัน และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
(Fig 4)
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Figure 2 Relationship between 50% optical filter net and
dung effect on dissolved oxygen content
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Figure 3 Relationship between 80% optical filter net and
dung effect on dissolved oxygen content
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จากการเก็ บ ข อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ า (Fig 1-3) พบว า ปริ ม าณ
ออกซิเจนในน้ํามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตามอายุของปลาที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการสะสมของ ของเสียจากอาหารและแพลงก
ตอนที่ตายสะสม จุลลินทรียจึงใชออกซิเจนในการยอยสลายสงผล
ใหออกซิเจนในน้ําลดลงและมีความเขมขนแอมโมเนียสูงขึ้นจาก
ของเสีย (กานตกานท, 2557) จาก (Fig 1) เปนรูปแบบการเลี้ยงที่
ไม มี ต าข า ยกรองแสงพบว า วั น เริ่ ม ต น การทดลองปริ ม าณ
ออกซิเจนคอนขางต่ํา เนื่องจากวันเริ่มตนการทดลองนําลูกปลา
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Figure 4 Relationship between without net and dung
effect on ammonia content
(Fig 3) แสดงใหเห็นคาออกซิเจนสูงเนื่องจากมีตาขายกรอง
แสง 80% ซึ่งสามารถลดผลกระทบจากน้ําฝนที่มีผลตอปริมาณ
ออกซิเจนได สอดคลองกับความเขมขนแอมโมเนีย ดัง (Fig 6)
พบวาอยูในเกณฑมาตรฐาน 0.2 mg/l (ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุ
วรรณ สมศิริ, 2528) ระยะเวลายาวนานและเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ
ซึ่งแอมโมเนียที่เพิ่มขึ้นเกิดจากมูลสัตวที่สะสมตลอดอายุการเลี้ยง
รวมทั้งอาหารที่เหลือจากการกินของปลาและซากแพลงกตอนที่
ตายลง
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Figure 5 Relationship between 50% optical filter net and
dung effect on ammonia content

(Fig 5) และพบวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของการเลี้ยงโดย
ไมใชตาขายและใชมูลวัวมีคาต่ําสุด สําหรับอัตราการรอดรูปแบบ
อื่น ๆ ไมมีความแตกตางกัน เมื่อเทียบกับบอควบคุม
4 สรุป
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ

ce

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาสภาวะที่เหมาะสมในการ
เลี้ยงปลาดุกพันธุอุยเทศในชวงฤดูฝนโดยพิจารณาจากคาการวัด

ประสิทธิภาพการเลี้ยงของปลา พบวาการเลี้ยงปลาโดยใชตาขาย

3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต อัตรารอด
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Table 2 Specific growth rate and survival
Test
Specific
growth rate Survival (%)
Net
Dung
(%/Day)
Cow 3.06 ± 0.01c 83.12 ± 0.51cd
without
Pig
3.07 ± 0.02c 82.78 ± 1.03d
net
Chicken 3.14 ± 0.01b 83.88 ± 0.33cd
Cow 3.14 ± 0.03b 86.13 ± 0.38b
50%
Pig
3.13 ± 0.02b 86.20 ± 0.32b
filter net
Chicken 3.19 ± 0.01a 88.35 ± 0.24a
Cow 3.07 ± 0.01c 83.30 ± 0.71cd
80%
Pig
3.08 ± 0.02c 82.50 ± 0.90d
filter net
Chicken 3.14 ± 0.02b 84.71 ± 1.08bc
หมายเหตุ คาเฉลี่ยในคอลัมนที่มีตัวอักษรตางกันกํากับ มีความ
แตกต า งกั น ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 เปอร เ ซ็ น ต
(p<0.05)
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จาก (Fig 4-6) พบวามูลสุกรสงผลใหคาแอมโมเนียสูงขึ้น ถัด
มาคือมูลไกและมูลวัวเนื่องจากธาตุอาหารจากมูลสัตวแตละชนิด
มีคาแตกตางกัน

en

Figure 6 Relationship between 80% optical filter net and
dung effect on ammonia content

กรองแสง 50 เปอรเซ็นตและใชมูลไกใหผลดีที่สุด

จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ดั ง Table 2 พบว า อั ต ราการ
เจริญเติบโตจําเพาะและอัตราการรอดของการใชตาขายกรองแสง
50% และการใชมูลไกมีคาสูงที่สุดเนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนที่
อยูในชวงที่เหมาะสมมีระยะเวลานาน (Fig 2) สอดคลองกับความ
เขมขนแอมโมเนียที่อยูในชวงที่ไมเหมาะสมระยะเวลาอันสั้น
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