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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาผลของน้้าหมักชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลาดุก

ลูกผสม “บิ๊กอุย”(Clarias  macrocephalus x C. gariepinus) ในบ่อซีเมนต์  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  95  

เซนติเมตร  ปล่อยลูกปลาดุกบิ๊กอุย 80 ตัวต่อตารางเมตร  ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 14 สัปดาห์    การ

วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มตลอด  โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า    ซึ่งใส่น้้าหมักชีวภาพใน

อัตรา 0.0, 0.5, 1.0 และ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร   จากการศึกษาพบว่าด้านอัตราการเจริญเติบโตของกลุ่ม

ทดลองที่ 3 ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด และกลุ่มทดลองที่ 1 

ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยที่สุด  อัตราการรอดตายพบว่า กลุ่มทดลองที่ 2 ใส่น้้า

หมักชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตรมีอัตราการรอดตายสูงที่สุด  และกลุ่มทดลองที่ 4 ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 

มิลลิลิตรต่อลิตรมีอัตราการอดตายต่้าที่สุด  ต้นทุนการผลิตพบว่า กลุ่มทดลองที่ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ มี

ต้นทุนในการผลิตต้่าที่สุด  และได้ก้าไรมากที่สุด  ด้านคุณภาพน้้าพบว่า ความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิ

ของน้้าในกลุ่มการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้้า  โดยในสัปดาห์ที่ 12-

14  มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าน้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตรในกลุ่มการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 

ค้าส้าคัญ : ปลาดุกลูกผสม  น้้าหมักชีวภาพ 
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Abstract 

Study on the effect of different bio-fermented concentrations on the growth of hybrid catfish 

(Clarias macrocephalus x C. garipinus) amount 80 individuals per square meter in ponds cement with 

diameter 95 centimeters. The experiment were designed by Completely Random Design (CRD), with 

4 treatments during 14 weeks. The different concentrations of bio-fermented were 0.0, 0.5, 1.0 and 1.5 

ml/L in treatment 1, 2, 3 and 4, respectively. The results indicated that growth rate were comparatively 

high in treatment 3 and was found less in treatment 1. The highest of survival rate showed in treatment 

2 while treatment 4 was the lowest of survival rate. In addition, low production cost showed in 

treatment 1 that contributed to high benefit. Moreover, water quality (pH, temperature and DO) were 

determined. The results showed that pH and temperature were suitable range in each treatment. 

However, level of DO were found less than 3 mg/l in each treatment during week 12-14 of this 

experiment. 
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 รายงานผลงานวิจัยฉบับนี้เป็นโครงการวิจัยเร่ือง  ผลของน้้าหมักชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้น
ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม “บิ๊กอุย”(Clarias  macrocephalus x C. gariepinus)  
ในบ่อซีเมนต์   โดยได้รับทุนสนับสนุนในการวิจัย จากงบเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2555  ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราการ
เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย  และระดับของน้้าหมักชีวภาพที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อ   
ซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์โดยรวม   อันจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส้าหรับการเลี้ยงสัตว์น้้าในอนาคต
ต่อไป 
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บทน้า 
 

ในปัจจุบันกระแสความตื่นตัวการบริโภคสัตว์น้้าที่ปลอดภัยมีมากขึ้น อันสืบเนื่องมาจากพิษภัย
ของสารเคมีที่ใช้ในทางประมง  ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ  ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ของโลก เกิดพิษภัยต่อมนุษย์  ด้วยเหตุนี้  การท้าการประมงแบบอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของคนรัก
สุขภาพทุกเพศทุกวัย 
 ปลาดุกอุยเทศหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า  “ปลาดุกบิ๊กอุย” เป็นปลาน้้าจืดที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ  นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2530  โดยเกษตรกรได้น้าปลาดุกรัสเซียจากประเทศลาวเข้ามาเลี้ยงในประเทศ
ไทย  ปลาดุกรัสเซียเป็นปลาที่เจริญเติบโตรวดเร็วมาก  กินอาหารได้แทบทุกชนิด  และทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมได้ดี  แต่มีข้อเสียคือมีเนื้อเหลวสีขาวซีดไม่น่ารับประทาน  และยังมีนิสัยก้าวร้าวกินปลา
ชนิดอ่ืนเป็นอาหาร  ในปี  พ.ศ.2531  สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  กรมประมงประสบความส้าเร็จ
ในการเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีผสมข้ามพันธุ์ ( Interspecific  hybridization)  เป็นการผสมพันธุ์ในสกุล
เดียวกันระหว่าปลาดุกรัสเซีย ( Clarias  gariepinus) เพศผู้กับปลาดุกอุย ( Clarias  macrocephalus) เพศ
เมีย  ซึ่งเป็นปลาดุกพันธุ์พื้นเมืองของไทย  ลูกปลาที่ได้มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว  ทนทานต่อโรคสูง 
ลักษณะเนื้อใกล้เคียงกับปลาดุกอุย  คือ เน้ือนุ่ม มีเนื้อค่อนข้างเหลือง  ดังนั้นปลาดุกบิ๊กอุยจึงได้มีการเลี้ยง
แพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2553 ผลผลิตปลาน้้าจืดที่จับได้จากแหล่งน้้าธรรมชาติ
และจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ  676,900 ตัน  ซึ่งเป็นผลผลิตจากปลาดุกที่จับได้จากแหล่งน้้าธรรมชาติมี
ปริมาณ 11,000 ตัน จากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 140,800 ตัน  คิดเป็นร้อยละ 22.43   มีมูลค่า 6,725.8 ล้าน
บาท(กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2555)  

การเลี้ยงปลาได้รับการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงทั้งในบ่อดิน  กระชัง  รวมไปถึงการเลี้ยงปลา
ดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์  การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อย พื้นดิน
ไม่สามารถเก็บกักน้้าได้ดีและอยู่ไกลแหล่งน้้าธรรมชาติ  แต่ก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ได้ หาก
ปล่อยปลาในอัตราที่เหมาะสมจะท้าให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นสามารถช่วยลดระยะเวลาการ
เลี้ยงสั้นลงได้  นอกจากนี้ยังสะดวกในการดูแลจัดการ  อย่างไรก็ตามการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์อาจจะมี
ข้อเสียอยู่บ้าง เช่น ปัญหาน้้าเสีย  จากการขับถ่ายของเสียจากตัวปลาและเศษอาหารที่เหลือ  อาจเป็น
สาเหตุของการเกิดโรคในปลาได้  ดังนั้นการลดปริมาณแอมโนเนียและไนไทรต์ในน้้าสามารถท้าได้โดย
วิธีการชีวบ้าบัด (คมน์และรัชดาภรณ์, 2546)  และน้้าหมักชีวภาพมีประสิทธิภาพช่วยลดแอมโมเนียและ
ไนไทรต์ (พรพรรณ, 2546) ดังนั้นการศึกษาการใช้น้้าหมักชีวภาพในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมจะ
ช่วยปรับคุณภาพน้้าให้ดีขึ้นส่งผลต่ออัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  และการ
เจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม"บิ๊กอุย"(  Clarias macrocephalus x C. gariepinus) ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์  
รวมทั้งส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์โดยรวม 
 



 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพ  
2. เพื่อศึกษาอัตราการรอดตายของปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพ  
3. เพื่อศึกษาระดับของน้้าหมักชีวภาพที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

การตรวจเอกสาร 
 

ปลาดุกบิ๊กอุยหรือปลาดุกอุยเทศ   เป็นปลาที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุย(Clarias  
macrocephalus  Gunther, 1864) กับปลาดุกรัสเซีย ( Clarias  gariepinus  Burchell, 1822)  ปลาดุกอุยเป็น
ปลาที่มีสีของผิวหนังค่อนข้างเหลือง  มีจุดประตามข้างของล้าตัว  เน้ือมีสีเหลือง นิ่ม มันมาก  ส่วนหัว
ค่อนข้างทู่  ส่วนปลายของกระดูกท้ายทอยป้าน-สั้น  เมื่อเทียบกับความกว้างของฐานกระดูก (วิทย์และ
คณะ , 2530)  มีอวัยวะช่วยหายใจ  ลักษณะคล้ายพุ่มไม้มีสีขาวอยู่ภายในส่วนหัวเรียกว่า เดนไดรท์ 
(dendrite) ซึ่งช่วยให้มีความอดทนสามารถอาศัยอยู่ในน้้าน้อยๆ หรือไม่มีน้้าได้นาน  ตามีขนาดเล็กมี
หนวด 4 คู่  ซึ่งสามารถรับความรู้สึกได้ดี  ใช้หนวดมากกว่าใช้ตาเมื่อหาอาหารตามพื้นดิน (ศักดิ์ชัย , 2536;  
วิเศษ, 2534)  ปลาดุกอุยมีนิสัยค่อนข้างดุ  เป็นปลาที่กินเนื้อเรียกว่า scavenger  เมื่อยังเล็กอยู่กินไรน้้า  เมื่อ
เติบโตขึ้นเป็นปลาวัยรุ่น  เร่ิมกินแมลงและสัตว์หน้าดินหรืออาหารเป็น ประเภทเนื้ออ่ืนๆ ที่อยู่ตามพื้นก้น
แหล่งน้้า  ไม่ชอบอยู่ในที่มีแสงสว่างมากเกินไป  จะเชื่องช้าในเวลากลางวันและกระฉับกระเฉงในที่มืด  
เป็นปลาหากินกลางคืน  อยู่ได้อย่างหนาแน่นในพื้นที่แคบๆ ปรับตัวกินอาหารผสมที่มนุษย์ผลิตขึ้นได้ดี  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถฝึกให้ขึ้นมากินอาหารที่หน้าผิวได้ง่าย  ปลาดุกอุยวางไข่ในที่ตื้นๆ ตามท้องนา
และรากพันธุ์ไม้น้้า  หรือบริเวณก้นบ่อลึกจากผิวหน้าน้้าประมาณ 20-25 เซนติเมตร  ใกล้หรือติดกับขอบ
บ่อ หรือแหล่งน้้าทั่วไป (วิทย์และคณะ, 2530) 

ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ด  รูปร่างยาวเรียว  ครีบหลังยาวเกือบถึงส่วนหลังไม่มีครีบไขมัน  
ครีบท้องยาวเกือบถึงโคนหาง  ตาขนาดเล็ก  มีหนวด 4 คู่อยู่ที่ริมฝีปาก  มีผิวค่อนข้างเหลือง  ล้าตัวและ
หางมีจุดประสีขาวคล้ายปลาดุกอุย  แต่เมื่อปลามีขนาดใหญ่ขึ้นจุดนี้จะหายไป  ลักษณะของกะโหลกท้าย
ทอยแหลมเป็น 3 หยัก  หัวมีขนาดใหญ่และเป็นตะปุ่มตะป ่าไม่เรียบคล้ายกับปลาดุกรัสเซีย(พิพัฒน์ 2553) 

จากสถิติการประมงปี 2550-2553 ผลผลิตปลาดุกจากแหล่งน้้าธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงมี
ปริมาณ  138,700 ;  148,200 ;  144,200 และ 151,800 ตัน  มีมูลค่า 4,831.3 ;  5,896.0  ; 6,029.4  และ 
6,725.8 ล้านบาทตามล้าดับ (ศูนย์สารสนเทศ , 2555)  ปลาดุกจึงจัดเป็นปลาน้้าจืดที่มีคุณค่าและ
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ  และได้รับความนิยมสูงทั้งในด้านการเลี้ยง  การเพาะขยายพันธุ์  และการ
บริโภค   ตลาดภายในประเทศมีความต้องการสูง  สามารถเลี้ยงได้หนาแน่น  ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น  
สามารถเลี้ยงได้หลายรุ่นภายใน 1 ปี    ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง  ทนทานต่อการขนส่ง  สามารถเลี้ยงได้ทั้ง
ในบ่อดิน  กระชัง  และบ่อซีเมนต์  ก่อให้เกิดธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี(พิพัฒน์ ,  
2553) 

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์จะต้องใช้น้้าในปริมาณมากและน้้าต้องมีคุณภาพดี เช่น ออกซิเจนที่
ละลายในน้้า (Dissolved  oxygen) ไม่ต่้ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเป็นกรด-ด่าง ( pH) อยู่ระหว่าง 6.5-
9.0 อุณหภูมิ (Temperature) อยู่ระหว่าง 23-32 องศาเซลเซียส  แอมโมเนียรวม( Total  ammonia, NH3) ไม่
สูงกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร(กรมประมง, 2549) และในบ่อปลาควรมีค่า BOD (Biochemical  oxygen  



 
 

demand)  ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร(เกรียงศักดิ์  เม่งอ้าพัน, 2549)    ดังนั้นควรจะสร้างบ่อให้อยู่ใกล้
แหล่งน้้าธรรมชาติและมีปริมาณเพียงพอ  เช่น  แม่น้้า  ล้าคลอง  หนอง  บึง  และอ่างเก็บน้้า  ซึ่งสามารถ
สูบน้้าขึ้นมาใช้ได้สม่้าเสมอ  และไม่มีปัญหาเร่ืองน้้าท่วม  นอกจากนี้ควรต้องค้านึงถึงเร่ืองสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น  เช่น  การคมนาคมสะดวก  ไฟฟ้า  อยู่ใกล้แหล่งชุมชน  และสามารถจัดหาอาหารและ
พันธุ์ปลาได้ง่าย(กรมประมง, 2549) 
 การเตรียมบ่อ  บ่อปลาที่สร้างใหม่ควรเติมน้้าให้เต็มบ่อแล้วแช่ทิ้งไว้ 2 สัปดาห์หรือใช้หยวก
กล้วยหั่นหยาบๆ แช่ไว้ในบ่อ 3-4 วันจึงเอาหยวกกล้วยออกแล้วท้าความสะอาดบ่อด้วยแปรง ตากบ่อทิ้ง
ไว้ 1 วัน เพื่อลดความเป็นด่างของปูนซีเมนต์ที่ใช้สร้างบ่อ  จากนั้นเปิดน้้าเข้าบ่อให้สูงประมาณ 20-30 
เซนติเมตร  น้าถุงที่บรรจุลูกปลาไปลอยไว้ในบ่อประมาณ 15-30 นาที เพื่อให้อุณหภูมิของน้้าภายในถุง
และบ่อเลี้ยงใกล้เคียงกัน  จึงปล่อยปลาลงเลี้ยง  ในอัตราการปล่อย 100-150 ตัวต่อตารางเมตร 
(กรมประมง, 2550) ให้อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า มีโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 เดือน  
จากนั้นให้อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้าที่มีโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ไปจนกระทั่งจับขาย  อัตราการให้
อาหารประมาณ 3-7 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัวปลา(พิพัฒน์,  2553)  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออยู่
ระหว่าง 1.2 – 1.5 จะได้ปลาน้้าหนัก 1 กิโลกรัม(กรมประมง, 2550)   

การเปลี่ยนถ่ายน้้า  ในการเลี้ยงปลาดุกช่วงแรกจะเตรียมน้้าในบ่อให้ลึกประมาณ 20-30 
เซนติเมตร  เมื่อลูกปลาโตขึ้นจึงค่อยๆ เพิ่มระดับน้้าในบ่อให้สูงขึ้นตามล้าดับ  โดยทั่วไปจะเพิ่มระดับน้้า
ในบ่อให้สูงขึ้นประมาณ 5  เซนติเมตรต่อสัปดาห์  หากเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยด้วยอาหารสดหรือเศษอาหาร
จ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้้าบ่อยครั้งกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว  แต่สิ่งส้าคัญใน
ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายน้้าต้องท้าด้วยความระมัดระวัง  อย่าท้าให้ปลาตื่นตกใจเพราะปลาอาจไม่กิน
อาหารไปประมาณ 1-2 วันหรือกินอาหารน้อยลง   การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์จะใช้ระยะเวลา
เลี้ยงประมาณ 90-120 วันก็สามารถจับจ้าหน่ายได้  โดยปลาจะมีน้้าหนักตัวประมาณ 150-200 กรัม  มี
อัตราการรอดตายประมาณ  80-90 เปอร์เซ็นต์ (พิพัฒน์,  2553)   
 น้้าหมักชีวภาพ   เป็นน้้าหมักที่ได้จากการหมักซากพืช ซากสัตว์  หรือสารอินทรีย์ชนิดอ่ืนๆ ที่หา
ได้ทั่วไปในท้องถิ่นกับกากน้้าตาลหรือน้้าตาลแดงและผ่านกระบวนการหมักและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์  
ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรนิยมท้าน้้าหมักชีวภาพเพื่อใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตพืชและผลิตสัตว์ (กรม
วิชาการเกษตร, 2547) 

น้้าสกัดชีวภาพ   หรือน้้าหมักชีวภาพ   หรือปุ๋ยอินทรีย์   เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมัก
เศษพืชหรือสัตว์   ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์    สารละลายเข้มข้นที่ได้จะมีสีน้้าตาล  ในน้้าหมักชีวภาพจะมี
จุลินทรีย์หลายๆ ชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย  ยีตส์  และเชื้อรา  จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่
สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ศ.ดร.เทรู โอะ ฮิงะ  ได้ค้นพบขึ้นในปี ค.ศ. 1980  อีเอ็มหรือ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (EM : Effective  Microorganisms) มีลักษณะเป็นของเหลว  สีน้้าตาลเข้ม  กลิ่นอม



 
 

เปร้ียวอมหวาน  ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมี  หรือยาปฏิชีวนะต่างๆ ได้  ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  
ประโยชน์ของอีเอ็ม เช่น ช่วยบ้าบัดน้้าเสีย  ลดค่าบีโอดี  ก้าจัดกลิ่น (สมชัย และคณะ, 2537) ช่วยควบคุม
คุณภาพน้้า  ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ในสัตว์น้้า  ช่วยให้เลนก้นบ่อไม่เน่าเหม็น  เป็นต้น  การใช้อีเอ็ม
ในบ่อสัตว์น้้า  โดยการผสม อีเอ็ม 1 ลิตรต่อน้้า 5,000-10,000 ลิตรในบ่อเลี้ยง(ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่
เกษตรธรรมชาติติวเช,  มปป)   

เพ็ชร และคณะ (2550)  ศึกษาพบว่า  การลดปริมาณแอมโมเนียและไนไทรต์ในบ่อกุ้งขาวแวนนา
ไมโดยการใช้น้้าหมักชีวภาพ  แบบที่เกษตรกรผลิตขึ้นใช้เองในบ่อกุ้ง  วัตถุดิบที่ใช้คือ ผักสดและผลไม้
รสหวานอ่ืนๆ 2-3 ชนิด  สับเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมวัตถุดิบที่เตรียมไว้ร่วมกับกากน้้าตาลและน้้าสะอาด  ใน
อัตราส่วน วัตถุดิบ 1 ส่วน น้้าจืดสะอาด 10 ส่วน  กากน้้าตาล 1 ส่วน  คลุกเคล้าให้เข้ากันในถังหมัก
พลาสติก ขนาด 100 ลิตร ปิดฝาหมักเป็นเวลา 15 วัน  ใช้น้้าหมักในปริมาณ 375 ซ.ีซี.ต่อ 15 ลูกบาศก์เมตร 
ระยะเวลาที่ใช้คือ คร้ังที่ 1 ก่อนปล่อยลูกกุ้งในบ่อทดลอง  1 วัน คร้ังที่ 2 เมื่อกุ้งมีอายุได้ 7 วัน และใช้น้้า
หมักชีวภาพต่อไปทุกๆ 7 วันตลอดการทดลอง  ผลการทดลองด้านคุณภาพน้้า  ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่
ระหว่าง 8.01- 8.91 อุณหภูมิ 24.43-31.57 องศาเซลเซียส  ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า  5.63 – 7.61  
มิลลิกรัมต่อลิตร  อัตราการรอดตาย 80.50 เปอร์เซ็นต์  ค่า FCR เฉลี่ย 1.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิธีการวิจัย 

1. การวางแผนการทดลอง 
การทดลองนี้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely  Randomized  Design, CRD) โดย

แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 3  ซ้้า โดย 
       กลุ่มที่ 1  กลุ่มควบคุมไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ 

        กลุ่มที่ 2  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร 
                     กลุ่มที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 
        กลุ่มที่ 4  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร   
 

2. ขั้นตอนการวิจัย 
2.1 เตรียมน้้าหมักชีวภาพ ประกอบด้วยวัตถุดิบได้แก่ กากน้้าตาล ฟักทอง มะละกอสุกและ 

กล้วยน้้าหว้าสุก  ใช้อัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1   หั่นและคลุกเคล้าให้เข้ากัน   น้าใส่ถังพลาสติกปิดฝาและตั้ง
ทิ้งไว้ 7 วัน เมื่อครบ 7 วันให้เติมน้้าจ้านวน 10 ลิตร  หมักจนครบ 60 วัน ก็น้าไปใช้ได้ 
 2.2   เตรียมบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  95  เซนติเมตร  สูง 40 เซนติเมตร  โดยเติมน้้า
ปริมาณ 80 ลิตรต่อบ่อ และสัปดาห์ที่ 2-13 เติมน้้าสัปดาห์ละ 10 ลิตรต่อบ่อ  หลังจากเติมน้้าจะใส่น้้าหมัก
ชีวภาพสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  ในอัตรา 0.0,  0.5,  1.0,  และ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  น้าลูกปลาดุกบิ๊กอุยที่ซื้อจาก
ฟาร์มเกษตรกร  น้้าหนักประมาณ  5.20  กรัมต่อตัว น้ามาชั่งน้้าหนักและวัดความยาว  แล้วจึงปล่อยลูก
ปลาดุกบิ๊กอุยลงเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ อัตรา 80 ตัวต่อตารางเมตร  ท้าการให้อาหารวันละ 2 คร้ัง (08.30 และ 
16.30 น.)  ปริมาณที่ให้สัปดาห์ที่ 1-4 ร้อยละ 4 ของน้้าหนักตัวปลา  สัปดาห์ที่ 6-8  ร้อยละ 3.5  ของ
น้้าหนักตัวปลา  สัปดาห์ที่ 9-14 ร้อยละ 3 ของน้้าหนักตัวปลา   ให้อาหารส้าเร็จรูปที่มีโปรตีนร้อยละ 30  
งดอาหารก่อนการชั่ง-วัด 1 วัน  ติดต้ังเคร่ืองเป่าอากาศ ใส่หัวทรายให้อากาศบ่อละ 2 หัว  โดยเปิดเคร่ือง
ให้อากาศตลอดเวลา  ยกเว้นช่วงให้อาหารและช่วงวัดอุณหภูมิ  ความเป็นกรด-ด่าง  และเก็บตัวอย่างน้้า 
 

3. การเก็บข้อมูล 
 ข้อมูลที่ท้าการศึกษามีดังนี้ คือ อัตราการเจริญเติบโต   อัตราการรอดตาย โดยเก็บข้อมูล 2  
สัปดาห์ต่อคร้ัง เป็นเวลา 14  สัปดาห์  ซึ่งได้ท้าการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1)  น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ย (กรัม)       =  น้้าหนักสุดท้ายในแต่ละสัปดาห์ – น้้าหนักเร่ิมต้น 
 2)  ความยาวเพิ่มเฉลี่ย (เซนติเมตร)   =  ความยาวสุดท้ายในแต่ละสัปดาห์ – ความยาวเร่ิมต้น  

 
 
 



 
 

3)  น้้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มต่อวัน (ADG)      =        น้้าหนักที่เพิ่มเฉลี่ย 
                                                                                                จ้านวนวันที่เลี้ยง                           

4)  อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)        =         จ้านวนปลาที่เหลือ  x 100 
                                                         จ้านวนปลาที่ปล่อย 

5) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  (FCR)     =        น้้าหนักของอาหารทั้งหมดที่ปลากิน 
                                       น้้าหนักของปลาที่เพิ่มขึ้น 

6) ต้นทุนการผลิตรวม ศึกษาดังนี้ 
      -   ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร 
      -   ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย = ต้นทุนรวม/ปริมาณ 
      -   ก้าไรสุทธิ = รายรับรวม – ต้นทุนรวม  
 

4. การวิเคราะห์และประเมินผล 
 น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ (Analysis of variance) โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean)  ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปร (coefficient of variation) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
 

5. สถานท่ีท้าการวิจัย  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
  
 
      

 
        

    
 

  

 
 



 
 

ผลและวิจารณ์ 
 

1.  การเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย 
 1.1  น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุย (กรัมต่อตัว) 
        จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่
มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  กลุ่มทดลองที่ 2  ใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร   กลุ่มทดลองที่ 4  
ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  พบว่าในสัปดาห์ที่ 2-14  มีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
14.11±0.33 – 73.06±1.14, 13.33±0.57 – 76.20±0.51, 13.50±0.55 -84.07±1.57  และ 12.50±0.45 – 
77.68±1.24 กรัมต่อตัว (ตารางที่ 1) 
        จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมัก
ชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  พบว่าในสัปดาห์ที่ 2  กลุ่มทดลองที่ 2 และ 4  มีความแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ( P>0.05)  กลุ่มทดลองที่  1 และ 3 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(P<0.05)  กับปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 มี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  ในสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4  มีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ( P>0.05)  ในสัปดาห์ที่ 6 ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้าหมักชีวภาพ 
0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 3 กลุ่มทดลองที่  
1, 2  และ  4  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ( P>0.05)  กลุ่มทดลองที่  1, 3  และ  4  มีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ( P>0.05)  ในสัปดาห์ที่ 8 ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้าหมักชีวภาพ 
0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 3  กลุ่มทดลองที่  
1  และ  2  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ(P>0.05)  กลุ่มทดลองที่ 1  และ  4  มีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ( P>0.05)  กลุ่มทดลองที่  3  และ  4  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทาง
สถิต(ิP>0.05)  ในสัปดาห์ที่  10 ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพกับปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดย
ใส่น้้าหมักชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(P<0.05) กับกลุ่มทดลอง
ที่ 3  และ 4  ในสัปดาห์ที่ 12 และ 14  ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ(P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 2, 3  และ 4  กลุ่มทดลองที่ 2 และ 4 มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ( P<0.05)  กับกลุ่มทดลองที่ 3 กลุ่มทดลองที่ 2 และ 4  มีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ( P>0.05)  โดยจากการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองที่ 3 มีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 
84.07 ±1.57 กรัมต่อตัว และกลุ่มทดลองที่ 1 มีน้้าหนักเฉลี่ยต่้าที่สุดเท่ากับ 73.06 ±1.14 กรัมต่อตัว
ตามล้าดับ (ตารางที่ 1)  
 
 



 
 

ตารางที่ 1  น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ย(กรัมต่อตัว)  ของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่  
                  มีระดับความเข้มข้นต่างกัน 
 

                                                                 กลุ่มทดลองที่ 
  สัปดาห์                                                                                                                                         CV% 
                            1       2           3              4  
       

     0             5.33 ±0.57               5.16 ±0.28             5.16 ±0.28             5.33 ±0.57                     3.81 
     2           14.11 ±0.33b           13.33 ±0.57ab         13.50 ±0.55b          12.50 ±0.45a                    3.67 
     4           28.71 ±0.90             28.81 ±0.71           29.43 ±0.63           28.16 ±2.03                     4.20 
     6           48.02 ±2.54ab           46.42 ±2.52a         50.66 ±0.95b          49.79 ±1.32ab                   4.03 
     8           54.61 ±2.68ab           52.69 ±1.40a         58.62 ±0.76c          56.84 ±2.24bc                   3.45 
    10          64.98 ±1.54a            64.42 ±0.36a         71.41 ±0.49c          68.79 ±1.33b                    1.57 
    12          71.95 ±1.15a            75.16 ±1.13b         80.98 ±1.10c          76.46 ±1.28b                    1.53 
    14          73.06 ±1.14a            76.20 ±0.51b         84.07 ±1.57c          77.68 ±1.24b                    1.51 
 
หมายเหตุ  :   ±  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                      a  b  c  และ d = ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน  แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
                      ทางสถิติ (P<0.05) 
 

1.2  ความยาวเพิ่มเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุย (เซนติเมตรต่อตัว)   
                        จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่
มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  กลุ่มทดลองที่ 2  ใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร   กลุ่มทดลองที่ 4  
ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  พบว่าในสัปดาห์ที่ 2-14  มีความยาวเพิ่มเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
2.73±1.23 – 11.03±0.51, 1.80±0.05 – 11.48±0.05, 1.96±0.25 - 11.95±0.63 และ 1.89±0.07 – 11.22±0.26 
เซนติเมตรต่อตัว (ตารางที่ 2) 
       จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพ
ที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  พบว่าในสัปดาห์ที่ 2, 4,  6,  8,  10,  12  และ 14  กลุ่มทดลองที่ 1,  2,  3 
และ 4 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  โดยจากการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองที่ 3 มี
ความยาวเพิ่มเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 11.95 ±0.63 เซนติเมตรต่อตัว  และกลุ่มทดลองที่ 1  มีความยาวเพิ่ม
เฉลี่ยต่้าที่สุด เท่ากับ 11.03 ±0.51  เซนติเมตรต่อตัว ตามล้าดับ (ตารางที่ 2)           
 



 
 

ตารางที่ 2  ความยาวเพิ่มเฉลี่ย(เซนติเมตรต่อตัว)  ของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมัก 
                 ชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน     
                                                                                                                      

                                                                  กลุ่มทดลองที่ 
  สัปดาห์                                                                                                                                         CV% 
                              1       2           3              4 
      

     0              7.90 ±0.20            8.06 ±0.16              8.01 ±0.18              8.05 ±0.13                     2.15  
     2              2.73 ±1.23            1.80 ±0.05              1.96 ±0.25              1.89 ±0.07                   30.12 
     4              5.04 ±1.76            3.83 ±0.05              4.04 ±0.32              3.90 ±0.11                   21.34 
     6              6.49 ±1.05            5.69 ±0.16              5.92 ±0.34              5.66 ±0.12                     9.48 
     8              7.98 ±0.69            7.33 ±0.14              7.58 ±0.40              7.39 ±0.16                     5.52 
    10             9.29 ±0.36            8.74 ±0.44              9.22 ±0.47              9.00 ±0.18                     4.23 
    12           10.23 ±0.38          10.48 ±0.14            10.41 ±0.42            10.55 ±0.05                     2.86 
    14           11.03 ±0.51          11.48 ±0.05            11.95 ±0.63            11.22 ±0.26                     3.76 
 
หมายเหตุ  :   ±  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                      a  b  c  และ d = ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน  แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
                      ทางสถิติ (P<0.05) 
 

1.3  น้้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มต่อวัน (กรัมต่อตัวต่อวัน) 
                    จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่มี
ระดับความเข้มข้นต่างกัน  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  กลุ่มทดลองที่ 2  ใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร   กลุ่มทดลองที่ 4  
ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  พบว่าในสัปดาห์ที่ 2-14  มีน้้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มต่อวันอยู่ระหว่าง  
0.79 ±0.01-1.22 ±0.06,  0.83 ±0.00-1.20 ±0.09,  0.92 ±0.01- 1.29 ±0.02 และ 0.84 ±0.01-1.27 ±0.02  
กรัมต่อตัวต่อวัน (ตารางที่ 3) 
         จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมัก

ชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  พบว่าในสัปดาห์ที่ 2  ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ 

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 4 แต่มีความแตกต่างอย่างไม่มี

นัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 2 และ 3  ส่วนกลุ่มทดลองที่  3  มีความแตกต่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิติ (P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 4  ในสัปดาห์ที่  4, 6 และ 8 กลุ่มทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีความ



 
 

แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  ในสัปดาห์ที่ 10  ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยไม่ใส่น้้าหมัก

ชีวภาพมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 3 และ 4 แต่มีความแตกต่าง

อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 2  ส่วนกลุ่มทดลองที่ 3 มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 4  ในสัปดาห์ที่ 12 และ 14 ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยไม่ใส่

น้้าหมักชีวภาพมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่  2, 3 และ 4 กลุ่มการ

ทดลองที่ 2  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 3 แต่มีความแตกต่าง

อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 4 โดยจากการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองที่  3 มี

น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุด เท่ากับ  0.92 ±0.01 กรัมต่อตัวต่อวัน และกลุ่มทดลองที่ 1 มีน้้าหนักเพิ่ม

เฉลี่ยต่อวันต้่าที่สุดเท่ากับ 0.79 ±0.01  กรัมต่อตัวต่อวันตามล้าดับ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3  น้้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มต่อวัน(กรัมต่อตัวต่อวัน) ของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้า 
                 หมักชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน 
 

                                                                      กลุ่มทดลองที่ 
  สัปดาห์                                                                                                                                        CV% 
                                1           2               3    4 
                                                                                                                                          
     

     2                1.08 ±0.02b             1.02 ±0.04ab            1.03 ±0.04b            0.96 ±0.03a              3.54 
     4                1.10 ±0.03              1.10 ±0.02              1.12 ±0.02              1.07 ±0.07               4.13 
     6                1.22 ±0.06              1.20 ±0.09              1.29 ±0.02              1.27 ±0.02               6.68 
     8                1.04 ±0.05              1.07 ±0.07              1.12 ±0.01              1.09 ±0.04               4.75 
    10               0.99 ±0.02a             0.98 ±0.00a             1.09 ±0.00c            1.05 ±0.02b              1.70 
    12               0.91 ±0.01a             0.96 ±0.01b             1.03 ±0.01c            0.97 ±0.01b              1.54 
    14               0.79 ±0.01a             0.83 ±0.00b             0.92 ±0.01c            0.84 ±0.01b              1.55 
 
หมายเหตุ  :   ±  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                      a  b  c  และ d = ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน  แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
                      ทางสถิติ (P<0.05) 
 
 
 

             



 
 

 1.4  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
        จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่
มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  กลุ่มทดลองที่ 2  ใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร   กลุ่มทดลองที่ 4  
ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  พบว่ามีค่าเท่ากับ  1.62 ±0.03,  1.62 ±0.02,  1.58 ±0.02 และ 1.70 
±0.05 ตามล้าดับ จากการศึกษาพบว่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อในกลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)  แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P<0.05) กับ
กลุ่มทดลองที่ 4 โดยจากการศึกษาพบว่าในกลุ่มทดลองที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีที่สุด 
เท่ากับ 1.58 ±0.02 และกลุ่มทดลองที่ 4 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่้าที่สุดคือ 1.70 ±0.05  
(ตารางที่ 4) 
 

2.  อัตราการรอดตาย(เปอร์เซ็นต)์ 
                   จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่มี
ระดับความเข้มข้นต่างกัน  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  กลุ่มทดลองที่ 2  ใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร   กลุ่มทดลองที่ 4  
ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  พบว่ามีค่าเท่ากับ 93.33 ±2.88, 96.66 ±2.88, 91.66 ±2.88       
และ 81.66 ±5.77  ตามล้าดับ  โดยจากการศึกษาพบว่าอัตราการรอดตายในกลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 มี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 4 โดยจากการศึกษาพบว่าในกลุ่มทดลองที่ 2 มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด 
เท่ากับ 96.66 ±2.88  และกลุ่มทดลองที่ 4  มีอัตราการรอดตายต่้าที่สุดคือ  81.66 ±5.77 (ตารางที่ 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 4  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและอัตราการรอดตาย  ของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ 
                 โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน 
                                                                                                                          

                                                                                   กลุ่มทดลองที่ 
          รายการ                                                                                                                                   CV% 
                                                1           2             3             4 
   

  - อัตราการเปลี่ยน         1.62 ±0.03a           1.62 ±0.02a           1.58 ±0.02a          1.70 ±0.05b         2.27 
    อาหารเป็นเนื้อ 
  - อัตราการรอดตาย     93.33 ±2.88a         96.66 ±2.88a         91.66 ±2.88a        81.66 ±5.77b         4.20 
 
หมายเหตุ  :   ±  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                      a  b  c  และ d = ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน  แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
                      ทางสถิติ (P<0.05) 
 

3.  ต้นทุนการผลิต 
        จากการศึกษาด้านตน้ทุนรวมของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนตโ์ดยใช้น้้าหมักชีวภาพ

ที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1, 2, 3  และ 4  มีต้นทุนการผลิต    228.63, 301.82,  

359.14  และ  380.49 บาท และมีก้าไร  93.37,  54.48 ,  16.06  และ  -75.99  บาท ตามล้าดับ(ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5  ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย  และก้าไรสุทธิ  ของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมัก 
                 ชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน 
                                                                                                                                             หน่วย : บาท 
 

                                                                                       กลุ่มทดลองที่ 
         รายการ                                                                                                                                                                   
                        1               2      3          4 
                                                                                                                                          

- ต้นทุนการผลิต                 228.63                     301.82                     359.14                     380.49 
- ก้าไร                                 93.37                        54.48                       16.06                      -75.99 
 
ที่มา : จากการค้านวณ 
 

 



 
 

4.  คุณภาพน้้าที่ใช้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 
4.1  ความเป็นกรด-ด่างของน้้าเฉลี่ย 

         จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่
มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  กลุ่มทดลองที่ 2  ใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร   กลุ่มทดลองที่ 4  
ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  พบว่าในสัปดาห์ที่ 1-14  มี ความเป็นกรด-ด่างของน้้าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 6.65 ±0.18 - 8.11 ±0.16,  6.73 ±0.05 - 8.23 ±0.05,  6.68 ±0.18 - 8.26 ±0.05 และ 6.58 ±0.04 - 
8.30 ±0.10 ตามล้าดับ (ตารางที่ 6) 
        จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมัก
ชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  พบว่าในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  และ 14  
กลุ่มทดลองที่ 1,  2,  3 และ 4 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  โดยจากการศึกษา
พบว่ากลุ่มทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีความเป็นกรด-ด่างของน้้าเฉลี่ยระหว่าง 6.58 ±0.04 - 8.30 ±0.10  
(ตารางที่ 6)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 6  ความเป็นกรด-ด่างของน้้าเฉลี่ย  ของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพ 
                  ที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน 
 

                                                                         กลุ่มทดลองที่ 
  สัปดาห์                                                                                                                                         CV% 
                                   1              2   3       4 
                                                                                                                                          

     1                   8.11 ±0.16              8.23 ±0.05             8.26 ±0.05               8.30 ±0.10              1.25                
     2                   7.76 ±0.45              7.98 ±0.20             7.80 ±0.36                7.70 ±0.60             5.53 
     3                   7.58 ±0.33              7.65 ±0.18             7.75 ±0.11                7.80 ±0.07             2.64 
     4                   7.47 ±0.28              7.54 ±0.13             7.64 ±0.10                7.69 ±0.06             2.23 
     5                   7.64 ±0.50              7.76 ±0.22             7.82 ±0.10                7.89 ±0.08             3.69 
     6                   7.43 ±0.25              7.68 ±0.05             7.59 ±0.10                7.51 ±0.07             1.89 
     7                   7.37 ±0.15              7.52 ±0.11             7.43 ±0.12                7.38 ±0.00             1.54 
     8                   7.19 ±0.10              7.26 ±0.05             7.19 ±0.18                7.16 ±0.10             1.66 
     9                   6.90 ±0.70              6.96 ±0.13             6.95 ±0.17                6.96 ±0.13             3.54 
   10                   6.82 ±0.16              6.85 ±0.07             6.85 ±0.16                6.80 ±0.05             1.75 
   11                   6.83 ±0.11              6.94 ±0.26             6.92 ±0.19                6.94 ±0.04             2.09 
   12                   6.65 ±0.18              6.82 ±0.09             6.75 ±0.19                6.58 ±0.04             2.13 
   13                   6.74 ±0.07              6.77 ±0.13             6.77 ±0.15                6.80 ±0.12             1.86 
   14                   6.68 ±0.07              6.73 ±0.05             6.68 ±0.18                6.82 ±0.09             1.95 
      
หมายเหตุ  :   ±  =  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                      a  b  c  และ d  = ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน  แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ  
                      ทางสถิติ (P<0.05) 
 

  4.2  ออกซิเจนที่ละลายของน้้าเฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
        จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่
มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  กลุ่มทดลองที่ 2  ใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร   กลุ่มทดลองที่ 4  
ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  พบว่าในสัปดาห์ที่ 1-14  มีออกซิเจนที่ละลายของน้้าเฉลี่ยอยู่



 
 

ระหว่าง  2.70 ±0.04  - 5.54 ±0.72,   2.76 ±0.12  - 5.88 ±0.17,   2.71 ±0.18 - 5.37 ±0.29  และ  2.50 ±0.01 
- 5.66 ±0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 7) 

       จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมัก
ชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  พบว่าในสัปดาห์ที่ 1, 2, 5  และ 12  กลุ่มทดลองที่ 1,  2,  3  และ  4  
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  สัปดาห์ที่ 3  ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 4  โดย
กลุ่มทดลองที่ 1  และ  4  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  กลุ่มทดลองที่ 1  และ  2  
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)  และกลุ่มทดลองที่ 2  และ  3  มีความแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)   สัปดาห์ที่ 4  ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตร
ต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 3  โดยกลุ่มทดลองที่ 1, 2  
และ  4  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  และกลุ่มทดลองที่ 1, 2  และ  3  มีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)   สัปดาห์ที่ 6  ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้าหมักชีวภาพ 
1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 2  และ  3  โดย
กลุ่มทดลองที่ 1  และ  4  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  และกลุ่มทดลองที่ 1, 2  
และ  3  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  สัปดาห์ที่ 7 และ 10  ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยง
โดยใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ( P<0.05) กับกลุ่ม
ทดลองที่ 4  โดยกลุ่มทดลองที่ 1, 2  และ  3  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  ส่วน
กลุ่มทดลองที่ 1, 2  และ  4  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  สัปดาห์ที่ 8 และ 9  
ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 1 และ  4  โดยกลุ่มทดลองที่ 1, 2  และ  4  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05)  ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2  และ  3  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  
สัปดาห์ที่ 11  ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 4  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  และ  4  มีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  กลุ่มทดลองที่ 1  และ  2  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>
0.05) และกลุ่มทดลองที่ 2  และ  3  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  สัปดาห์ที่ 13  
ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5  มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3  แต่กลุ่มทดลองที่ 1, 2  และ  3  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05)  ส่วนปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้าหมักชีวภาพ 0.5  มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 4  โดยกลุ่มทดลองที่ 1, 3  และ  4  มีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)  และกลุ่มทดลองที่ 1, 2  และ 3  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) ในสัปดาห์ที่ 14 (ตารางที่ 7) 

   



 
 

ตารางที่ 7  ออกซิเจนที่ละลายในน้้าเฉลี่ย(มิลลิกรัมต่อลิตร)  ของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต ์
                  โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน                                                                                                                         
 
                                                                       กลุ่มทดลองที่ 
  สัปดาห์                                                                                                                                         CV% 
                               1           2                3       4 
                                                                                                                                          

     1                5.54 ±0.72               5.88 ±0.17                5.37 ±0.29              5.66 ±0.09               7.19 
     2                4.61 ±0.24               4.94 ±0.39                4.84 ±0.57              4.86 ±0.67               6.89   
     3                3.89 ±0.27ab             4.37 ±0.32bc             4.43 ±0.30c             3.83 ±0.01a               6.28 
     4                3.81 ±0.30ab             4.27 ±0.32ab             4.31 ±0.34b             3.78 ±0.09a               6.48 
     5                3.73 ±0.22               4.10 ±0.34                4.10 ±0.23              3.66 ±0.02               6.21 
     6                3.65 ±0.20ab             3.86 ±0.17b              3.96 ±0.18b             3.41 ±0.16a              4.89 
     7                3.47 ±0.20ab             3.60 ±0.34ab             3.83 ±0.14b             3.26 ±0.21a              6.69 
     8                3.31 ±0.18a              3.44 ±0.24ab             3.65 ±0.12b             3.12 ±0.06a              4.94 
     9                3.05 ±0.07a              3.29 ±0.26ab             3.56 ±0.11b             3.00 ±0.12a              5.06 
   10                2.99 ±0.04ab            3.19 ±0.33ab              3.30 ±0.03b             2.88 ±0.09a              5.72 
   11                2.89 ±0.04ab            3.03 ±0.20bc              3.14 ±0.06c             2.74 ±0.04a              5.43 
   12                2.75 ±0.01               2.83 ±0.06               2.86 ±0.21              2.72 ±0.11                4.53 
   13                2.72 ±0.00b              2.78 ±0.03b              2.76 ±0.17b             2.54 ±0.05a              3.43 
   14                2.70 ±0.04ab            2.76 ±0.12b               2.71 ±0.18ab            2.50 ±0.01a              4.22 
      
หมายเหตุ  :   ±  =  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                            a  b  c  และ d = ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน  แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
                       ทางสถิติ (P<0.05) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3  บีโอดีของน้้าเฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
         จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่
มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  กลุ่มทดลองที่ 2  ใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร   กลุ่มทดลองที่ 4  
ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  พบว่าในสัปดาห์ที่ 1-14  มีบีโอดีของน้้าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.26 
±0.25 - 5.63 ±0.40 ,  3.60 ±0.10 - 5.87 ±0.29 ,   3.50 ±0.10 - 5.86 ±0.10 และ    3.36 ±0.15 - 5.60 ±0.19 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 8) 
         จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมัก
ชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  พบว่าในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8  และ 11  กลุ่มทดลองที่ 1,  2,  
3  และ  4 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  สัปดาห์ที่ 7 ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่
น้้าหมักชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 
1, 3 และ 4  สัปดาห์ที่ 9  และ 10  ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ( P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 2  และ 3  โดยกลุ่มทดลองที่ 4 มีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 1  ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2, 3 และ 4  มีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  สัปดาห์ที่ 12    ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 3  และ 4 โดยกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  และกลุ่มทดลองที่ 2, 3 และ 4  มีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  สัปดาห์ที่ 13    ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 2, 3  และ 4  โดยปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยไม่
ใส่น้้าหมักชีวภาพ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(P<0.05) กับกลุ่มทดลองที่ 4 ส่วนกลุ่มทดลอง
ที่ 1, 2  และ  3  มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  และกลุ่มทดลองที่ 2, 3  และ  4  มี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) ในสัปดาห์ที่ 14 (ตารางที่ 8)           
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ตารางที่ 8  บีโอดีของน้้าเฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อลิตร) ของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้ 
                  น้้าหมักชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน                                                                                                                         
 
                                                                        กลุ่มทดลองที่ 
  สัปดาห์                                                                                                                                        CV% 
                                  1             2                 3        4 
                                                                                                                                          

     1                  3.80 ±0.44              3.60 ±0.15               3.50 ±0.10              3.36 ±0.15              7.09 
     2                  3.76 ±0.15              3.60 ±0.10               3.80 ±0.10              3.80 ±0.30              4.87 
     3                  4.15 ±0.52              4.14 ±1.38               4.55 ±0.15              4.76 ±0.68            18.66 
     4                  4.34 ±0.52              4.64 ±0.41               5.08 ±0.41              4.68 ±0.29              8.98 
     5                  4.63 ±0.49              4.54 ±0.37               4.94 ±0.12              4.59 ±0.18              6.88 
     6                  5.63 ±0.40              5.87 ±0.29               5.86 ±0.10              5.60 ±0.19              4.73 
     7                  4.17 ±0.46a             5.38 ±0.22b              4.57 ±0.46a            4.46 ±0.44a              8.86 
     8                  3.54 ±0.12              4.55 ±0.17               4.16 ±0.54              3.80 ±0.87             13.15 
     9                  4.36 ±0.18a             5.43 ±0.08b              5.40 ±0.52b            5.13 ±0.32ab             9.11 
   10                  3.92 ±0.43a             4.92 ±0.23b              5.26 ±0.40b            4.68 ±0.53ab             9.35 
   11                  3.66 ±0.07              4.28 ±0.72               4.24 ±0.38              3.94 ±0.24             10.68 
   12                  3.59 ±0.13a             4.08 ±0.63ab             4.39 ±0.05b            4.42 ±0.15b              8.08 
   13                  3.37 ±0.19a             4.08 ±0.65b              4.06 ±0.14b            4.12 ±0.09b              8.97 
   14                  3.26 ±0.25a             3.76 ±0.40ab             3.80 ±0.26ab           3.96 ±0.05b              7.40 
      
หมายเหตุ  :   ±  =  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                       a  b  c  และ d = ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน  แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
                       ทางสถิติ (P<0.05) 
     

 
 
 
 
 

 



 
 

4.4  อุณหภูมิของน้้าเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 
        จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่
มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  กลุ่มทดลองที่ 2  ใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร   กลุ่มทดลองที่ 4  
ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  พบว่าในสัปดาห์ที่ 1-14  มีอุณหภูมิของน้้าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26.20 
±0.17 - 29.76 ±0.15 , 26.03 ±0.20 - 29.40 ±0.36 , 26.03 ±0.37 - 29.53 ±0.20  และ  26.03 ±0.23 - 29.63 
±0.15 องศาเซลเซียส(ตารางที่ 9) 
        จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมัก
ชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน  พบว่าในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  และ 14  
กลุ่มทดลองที่ 1,  2,  3 และ 4 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05)  โดยจากการศึกษา
พบว่ากลุ่มทดลองที่  1, 2, 3 และ 4 มีอุณหภูมิของน้้าเฉลี่ยระหว่าง  26.03 ±0.20 - 29.76 ±0.15 องศา
เซลเซียส(ตารางที่ 9)             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 9  อุณหภูมิของน้้าเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)  ของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมัก 
                  ชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน                                                                                                                         
 
                                                                       กลุ่มทดลองที่ 
  สัปดาห์                                                                                                                                        CV% 
                                 1            2                3      4 
                                                                                                                                          

     1               29.13 ±0.11              28.63 ±0.55           28.93 ±0.11            28.56 ±0.37              1.19 
     2               27.80 ±0.17              27.70 ±0.17           27.66 ±0.11             27.56 ±0.05             0.50 
     3               27.53 ±0.06              27.76 ±0.11           27.70 ±0.17             27.80 ±0.20             1.27   
     4               28.63 ±0.11              28.40 ±0.20           28.50 ±0.00             28.43 ±0.11             0.45 
     5               28 23 ±0.37              28.40 ±0.36           28.43 ±0.15             28.40 ±0.11             0.97 
     6               29.76 ±0.15              29.40 ±0.36           29.53 ±0.20             29.63 ±0.15             0.79 
     7               29.16 ±0.05              28.80 ±0.45           29.00 ±0.26             28.93 ±0.15             0.95 
     8               28.46 ±0.20              28.43 ±0.15           28.36 ±0.25             28.26 ±0.15             0.68 
     9               26.20 ±0.17              26.03 ±0.20           26.03 ±0.37             26.03 ±0.23             0.99 
   10               27.06 ±0.05              26.90 ±0.26           27.00 ±0.20             26.96 ±0.11             0.65 
   11               27.73 ±0.25              27.43 ±0.30           27.63 ±0.11             27.36 ±0.15             0.79 
   12               27.66 ±0.30              27.43 ±0.47           27.56 ±0.23             27.33 ±0.05             1.11 
   13               28.26 ±0.28              28.13 ±0.23           28.23 ±0.20             28.00 ±0.00             0.75 
   14               28.13 ±0.23              28.16 ±0.28           28.16 ±0.15             28.00 ±0.00             0.71 
      
หมายเหตุ  :   ±  =  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                      a  b  c  และ d = ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน  แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
                      ทางสถิติ (P<0.05) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิจารณ์ผล 
 

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่มี
ระดับความเข้มข้นต่างกัน  โดยกลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  กลุ่มทดลองที่ 2  ใส่น้้าหมัก
ชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  กลุ่มทดลองที่ 3  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร   และกลุ่มทดลองที่ 
4  ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร  พบว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลอง  ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงโดยใส่น้้า
หมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร  มีน้้าหนักและความยาวเพิ่มเฉลี่ยมากที่สุด  การศึกษาอัตราการ
เจริญเติบโต  รวมถึงอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อซึ่งพบว่ากลุ่มทดลองที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อสูงที่สุด คือ 1.58 ±0.02  ซึ่งสอดคล้องกับกรมประมง ( 2550) รายงานว่าอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้ออยู่ระหว่าง  1.2 – 1.5  อัตราการรอดตายพบว่า กลุ่มทดลองที่ 4  มีอัตราการรอดตายต่้าที่สุด 
แตกต่างกับกลุ่มทดลองอื่นๆ  ด้านต้นทุนการผลิตพบว่ากลุ่มทดลองที่ 1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ  จะใช้
ต้นทุนการผลิตต่้าที่สุดเท่ากับ 228.63 บาท   และได้ก้าไรมากที่สุดเท่ากับ  93.37  บาท                       
 ในด้านคุณภาพน้้าพบว่า ความเป็นกรด-ด่างของน้้ามีค่าอยู่ระหว่าง  6.58 ±0.04 - 8.30 ±0.10  
อุณหภูมิของน้้าเฉลี่ยระหว่าง  26.03 ±0.20 - 29.76 ±0.15 องศาเซลเซียส ซึ่งความเป็นกรด-ด่างและ
อุณหภูมิของน้้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดการทดลองน้อยที่สุดซึ่งเป็นผลดีต่อสัตว์น้้า  ซึ่งกรมประมง 
(2549) ได้ศึกษาความเป็นกรด-ด่างของน้้าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้าอยู่ในช่วง 6.5 – 9.0  
และอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 23-32 องศาเซลเซียส  ด้านปริมาณออกซิเจนละลายน้้าในสัปดาห์แรก
ทุกบ่อทดลองมีค่าสูงสุดแต่เมื่อเลี้ยงปลาต่อในสัปดาห์ที่ 2 จนถึงสัปดาห์สุดท้ายปริมาณออกซิเจนละลาย
น้้าลดลงตลอด  สาเหตุเกิดจากการใช้ออกซิเจนเพื่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้้าและการแพร่กลับสู่
อากาศในช่วงที่มีออกซิเจนในปริมาณสูงเกินจุดอ่ิมตัว  แต่ปัจจัยส้าคัญที่สุดที่ท้าให้ปริมาณออกซิเจนใน
น้้าลดลง คือการย่อยสลายของสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ สารอินทรีย์เหล่านี้มาจากเศษอาหารตกค้างมาก
เกินไป ซากแพลงก์ตอนพืชและสัตว์  ซากสัตว์ รวมทั้งสิ่งขับถ่ายของสัตว์น้้า  (ยนต,์ 2530)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

 จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าหมักชีวภาพที่มี
ระดับความเข้มข้นต่างกัน  พบว่า 

1) ด้านอัตราการเจริญเติบโตพบว่า กลุ่มทดลองที่ 3 ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร 
อัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด  และกลุ่มทดลองที่  1  ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพมีอัตราการเจริญเติบโตน้อย
ที่สุด    

2) ด้านอัตราการรอดตายพบว่า กลุ่มทดลองที่ 2 ใส่น้้าหมักชีวภาพ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร     ม ี
อัตราการรอดตายสูงที่สุด  และกลุ่มทดลองที่ 4 ใส่น้้าหมักชีวภาพ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร   มีอัตราการรอด
ตายต่้าที่สุด 

3) ด้านต้นทุนการผลิตพบว่า กลุ่มทดลองที่ไม่ใส่น้้าหมักชีวภาพ มีต้นทุนในการผลิตต้่าที่สุด 
และได้ก้าไรมากที่สุด 

4) ด้านคุณภาพน้้าพบว่า  ความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของน้้า อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อ 
การเลี้ยงสัตว์น้้า  
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