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ความหลากชนิด ปริมาณแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพนํา้ ในบ่อเลีย้ งปลาบึก
ด้วยระบบการเลีย้ งทีแ่ ตกต่างกัน
Species Diversity, Biomass of Phytoplankton and Water Quality
in Culture Ponds for Mekong Giant Catfish (Pangasianodon
gigas) with Different Culture Systems
ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม1* บัญญัติ มนเทียรอาสน์1 และ จงกล พรมยะ1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช ตลอดจนคุณภาพ
นํ้าในบ่อเลี้ยงปลาบึกด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน จำ�นวน 3 บ่อ คือ บ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ
(บ่อควบคุม) บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้งในอัตรา 40 กก./ไร่/สัปดาห์ ตลอดการทดลอง
และบ่อที่ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้งในอัตรา 20 กก./ไร่/สัปดาห์ ภายหลังเลี้ยงเป็นระยะ
เวลา 4 เดือน ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 6 ดิวิชัน 43 ชนิด ได้แก่ ดิวิชัน Cyanophyta, Chlorophyta,
Chrysophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta และ Cryptophyta โดยองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช
ส่วนใหญ่อยู่ในดิวิชัน Chlorophyta และตลอดการศึกษาพบจำ�นวนชนิดและปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชมาก
ที่สุดในบ่อที่ 2 ที่มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอดการทดลอง ทั้งนี้แพลงก์ตอนพืชที่เป็นชนิดเด่นในบ่อเลี้ยงปลาบึก
ทั้ง 3 บ่อ คือ Scenedesmus sp. และ Euglena sp.�������������������������������������������������������
สำ�หรับคุณภาพนํ้าพบว่าบ่อเลี้ยงปลาบึกแต่ละบ่อมีความแตก
ต่างกันของคุณภาพนํ้าอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (P < 0.05) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาบึกให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ABSTRACT

The objective of this research was to investigate the efficiency of 3 culture systems for the
Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) (non natural food establishment, natural food establishment and mix system) on the species diversity, biomass of phytoplankton and water quality.
The experiment was divided into 3 treatments; non natural food establishment (T1), natural food
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establishment (T2) and mix system (T3). The result showed that, the diversity of phytoplankton
present in the pond belonged to 6 divisions, and 43 species, such as Cyanophyta, Chlorophyta,
Chrysophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta and Cryptophyta. Most of the species belonged to the
Division Chlorophyta. The biomass of phytoplankton was found to be highest in treatment 2; natural
food establishment. The dominant species of phytoplankton were Scenedesmus sp. and Euglena
sp. There were significant differences (P < 0.05) among the average water qualities. The information
obtained can be used as a baseline for management and development in Pla Buk culture systems
in the future.
คำ�สำ�คัญ: แพลงก์ตอนพืช คุณภาพนํ้า ปลาบึก ระบบการเลี้ยง
Keywords: Phytoplankton, Water Quality, Mekong Giant Catfish, Pangasianodon gigas, The Culture System

บทนำ�

สืบเนื่องจากปลาบึกถูกจัดเป็นปลาชนิดที่มี
จำ�นวนน้อยใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species) ซึ่ง
ในธรรมชาติสามารถพบปลาบึกเฉพาะในแม่นํ้าโขงและ
แม่นํ้าสาขาเท่านั้น ประกอบกับกรมประมงประสบผล
สำ�เร็จในการผสมเทียมปลาบึกจากแม่นํ้าโขง ตั้งแต่ปี
พ.ศ 2526 และจากบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาบึกในปี พ.ศ
2544 เป็นต้นมา หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรมประมง
ก็ได้ดำ�เนินการส่งเสริมการเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์มาก
ขึ้นตามลำ�ดับ ทั้งนี้เพื่อลดการจับปลาบึกจากธรรมชาติ
(เกรียงศักดิ์ เม่งอำ�พัน, 2548; Mekong River Commission, 2002) ซึ่งเกษตรกรก็ให้ความสนใจ เนื่องจากปลา
บึกเป็นสัตว์นํ้าที่มีราคาค่อนข้างแพง จึงเป็นสิ่งจูงใจการ
เลีย้ งปลาบึกของเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามการเลีย้ งปลา
บึกเชิงพาณิชย์ในปัจจุบนั ก็ยงั มีตน้ ทุนสูง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ของบ่อและค่าอาหาร เพราะปลาบึกเป็นปลาที่มีขนาด
ใหญ่ตอ้ งใช้บอ่ ทีม่ ขี นาดใหญ่และมีความลึกพอสมควร อีก
ทั้งการเลี้ยงปลาบึกเพื่อให้ได้ขนาดที่จะจำ�หน่ายได้ต้อง
ใช้ระยะเวลานาน ต้นทุนค่าอาหารก็เลยสูงตามไปด้วย
ฉะนั้นถ้าหากสามารถหาสิ่งทดแทนอาหารเม็ดสำ�เร็จรูป
หรือลดปริมาณการให้อาหารเม็ดสำ�เร็จรูปได้ ก็จะทำ�ให้
ต้นทุนในการเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์ลดลงได้
นอกจากนี้ ก ารเลี้ ย งปลาบึ ก เชิ ง พาณิ ช ย์ ใ น
ปัจจุบันยังอาจมีปัญหาเรื่องของเสีย เช่น เศษอาหาร
เหลือตกค้างในบ่อเลี้ยง ทำ�ให้มีสารอาหารส่วนเกินและ
คุณภาพนํ้าในบ่อมีค่าไม่เหมาะสมหรือเน่าเสียได้ ส่งผล

ต่อการเจริญเติบโตของปลาบึก และยิ่งถ้าปล่อยนํ้าออก
สู่ ธ รรมชาติ โ ดยไม่ มี ก ารบำ�บั ด ก็ จ ะกระทบต่ อ สภาวะ
สิ่งแวดล้อม
จากปัญหาดังกล่าว ทำ�ให้ปัจจุบันมุมมองของ
การเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์เปลี่ยนแปลงไป โดยมุม
มองของการเลี้ยงจะไม่มุ่งเน้นเฉพาะการผลิตปลาบึก
เพื่อจำ�หน่ายเพียงอย่างเดียว แต่จะให้ความสำ�คัญกับ
การลดต้นทุนค่าอาหารเม็ดสำ�เร็จรูป และลดสารอาหาร
ส่ ว นเกิ น จากของเสี ย ที่ เ หลื อ ตกค้ า งในบ่ อ เพื่ อ ไม่ ใ ห้
กระทบต่อการเจริญเติบโตของปลาบึกและต่อสภาวะ
สิ่งแวดล้อม จึงมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาบึกเชิง
พาณิชย์จากเดิมเป็น “การเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์ผสม
ผสานกับเชิงนิเวศ หรือการเลี้ยงปลาบึกเชิงนิเวศ” เพื่อ
เป็ น การพั ฒ นาประยุ ก ต์ ก ารลดต้ น ทุ น โดยเฉพาะค่ า
อาหารเม็ดสำ�เร็จรูปด้วยการสร้างอาหารธรรมชาติ เช่น
แพลงก์ตอนพืช หรือพืชนํ้า เป็นต้น
ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายราย ได้ดำ�เนินการ
เลี้ ย งปลาบึ ก โดยการสร้ า งอาหารธรรมชาติ ใ นบ่ อ กั น
บ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาพบว่าการสร้าง
อาหารธรรมชาตินั้น จะมีเฉพาะบางช่วงของการเพาะ
เลีย้ ง จึงเกิดโจทย์คำ�ถามทีว่ า่ “การสร้างอาหารธรรมชาติ
เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาบึกช่วงใด บ่อที่ไม่มีการสร้าง
อาหารธรรมชาติกบั บ่อทีม่ กี ารสร้างอาหารธรรมชาติบาง
ช่วงของการเลี้ยง หรือตลอดที่ทำ�การเลี้ยง มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของปลาบึกแตกต่างกันอย่างไร แล้วอาหาร
ธรรมชาติที่สร้างขึ้นนั้นเป็นชนิดใด ตลอดจนคุณภาพนํ้า

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

ในบ่อเลีย้ งเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมต่อการเลีย้ งปลา
บึกหรือไม่” ซึ่งทั้งหมดเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยได้ให้ความ
สำ�คัญและสนใจในการศึกษา สำ�หรับการนำ�เสนอครั้งนี้
ผู้วิจัยขอนำ�เสนอเฉพาะประเด็นของ “ความหลากชนิด
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงปลา
บึกด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน”
ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จะเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการระบบการเลี้ยงปลาบึกให้
มีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องและมีทิศทางที่ถูก
ต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำ�ไปใช้ได้กับเกษตรกร
เอกชน และผู้สนใจ เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาบึกที่
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วิธีดำ�เนินงาน

1. การเตรียมลูกปลาบึก
นำ�ลูกปลาบึกขนาดความยาวประมาณ 4 - 5
นิ้ว นํ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 43 – 45 กรัม/ตัว มาพักให้
ปรับตัวในกระชังขนาด 5 ตร.ม. เป็นเวลา 3 วัน ก่อน
ทำ�การสุ่มนับและชั่งนํ้าหนักลูกปลาเริ่มต้นเพื่อปล่อยลง
เลีย้ งในบ่อทดลอง ให้อาหารเม็ดสำ�เร็จรูปปลากินพืชเป็น
เวลา 7 วัน เพือ่ ให้ปลาปรับสภาพ ก่อนเริม่ ทำ�การทดลอง
2. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (Complete
Randomized Design; CRD) โดยสุ่มปล่อยลูกปลาบึก
ลงคอกพลาสติก ขนาด 5 ตร.ม. ที่อยู่ในบ่อทดลองๆ
ละ 3 คอก จำ�นวน 5 ตัว/คอก (1 ตัว/ตร.ม.) ในบ่อทดลอง
ทั้ง 3 บ่อ ดังนี้
บ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ (บ่อ
ควบคุม)
บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ: โดยใส่
ปุ๋ยมูลไก่แห้ง ในอัตรา 40 กก./ไร่/สัปดาห์
บ่อที่ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติภายหลัง
เลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน: โดยใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้งใน
อัตรา 20 กก./ไร่/ สัปดาห์
ทำ�การเลี้ ย งปลาบึ ก ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม
2550 – มกราคม 2551 เป็นระยะเวลา 7 เดือน โดย
ให้อาหารเม็ดสำ�เร็จรูปแก่ลูกปลาบึกในอัตรา 5% ของ
นํ้าหนักตัว/วัน วันละ 2 ครั้ง (08.00 - 09.00 น. และ
15.00 - 16.00 น.) ตลอดการทดลอง สุ่มจับปลาบึกมา
ตรวจวัดประสิทธิภาพการเติบโตทุก 1 เดือน ปรับปริมาณ
อาหารที่ให้ทุกเดือน จนครบระยะเวลาของการทดลอง
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3. การวิ เ คราะห์ ค วามหลากชนิ ด และปริ ม าณของ
แพลงก์ตอนพืช
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช ทุก 15 วัน ในบ่อ
ทดลองทั้ง 3 บ่อ โดยทำ�การสุ่มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน
พืชที่ระดับผิวนํ้า ใช้ถังนํ้าขนาด 5 ลิตร ตักนํ้าปริมาตร
30 ลิตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอน (Plankton net)
ขนาดตา 10 ไมโครเมตร แล้วเก็บตัวอย่างนํา้ ทีเ่ หลือปลาย
กระบอกของถุงกรองแพลงก์ตอน เทใส่ในขวดพลาสติก
เก็บตัวอย่าง เติมนํ้ายาดอง Lugol ’s solution (อัตรา
1:100) แล้วนำ�ไปตรวจวิเคราะห์จัดจำ�แนกชนิดโดยใช้
หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลัดดา วงศ์รัตน์
(2542), ยุวดี พีรพรพิศาล (2546) และ Bold and
Wynne (1978) และนับปริมาณแพลงก์ตอนพืชโดยใช้
แผ่นกระจกสไลด์ธรรมดา (นับปริมาณทั้งแผ่นกระจก
สไลด์) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
4. การวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพนํ้าทางด้านกายภาพ
และเคมี
ทำ�การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย คุ ณ ภาพนํ้ า ทางด้ า น
กายภาพและเคมี ในบ่อทดลองทั้ง 3 บ่อ ทุก 15 วันจน
เสร็จสิ้น การทดลอง ได้แก่
- ระดับความลึกของนํา้ โดยใช้ลกู ดิง่ หยัง่ ความลึก
- อุณหภูมิอากาศและนํ้า โดยใช้ เทอร์โมมิเตอร์
- ค่าความโปร่งแสงของนํ้า โดยใช้ Secchi disc
- ค่าความเป็นกรด – ด่าง โดยใช้ pH meter
		 (Schott- Gerate CG 840)
- ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า โดยใช้ TDS
		 meter
- ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า โดยวิธี Azide
		 modification
- ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน โดยวิธี Indophe		 nol method
- ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน โดยวิธี Copper		 cadmium column method
- ปริ ม าณออร์ โ ธฟอสเฟตฟอสฟอรั ส โดยวิ ธี
		 Stannous chloride
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ของจำ�นวนชนิดและปริมาณ
ของแพลงก์ตอนพืช ตลอดจนปัจจัยคุณภาพนํ้าทางด้าน
กายภาพและเคมีในบ่อเลี้ยงปลาบึกแต่ละบ่อ รวมทั้ง
หาความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณภาพนํ้าที่มีผลต่อความ
หลากชนิ ด ของแพลงก์ ต อนพื ช โดยวิ เ คราะห์ ค วาม
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แปรปรวน (analysis of variance; ANOVA) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% ด้วยโปรแกรม
สำ�เร็จรูป SPSS/PC 11.5.0 จากนัน้ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ของแต่ละบ่อด้วยวิธีของ Duncan, s New Multiple
Range Test

ผลการศึกษา

การนำ�เสนอครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนำ�เสนอเฉพาะ
ประเด็นของ “ความหลากชนิด ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
และคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงปลาบึกด้วยระบบการเลี้ยงที่
แตกต่างกัน”
1. ความหลากชนิดและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืช
ผลการศึกษาความหลากชนิดและองค์ประกอบ
ของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกแต่ละบ่อระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2550 – มกราคม 2551 พบแพลงก์ตอน
พืชทั้งหมด 6 ดิวิชัน 43 ชนิด คือ ดิวิชัน Cyanophyta 9
ชนิด (ร้อยละ 20.93%) ดิวิชัน Chlorophyta 15 ชนิด
(ร้อยละ 34.88%) ดิวชิ นั Chrysophyta 13 ชนิด (ร้อยละ
30.23%) ดิวิชัน Pyrrophyta 1 ชนิด (ร้อยละ 2.33%)
ดิวิชัน Euglenophyta 4 ชนิด (ร้อยละ 9.30%) และ
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ดิวิชัน Cryptophyta 1 ชนิด (ร้อยละ 2.33%) โดย
จำ�นวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละบ่อ แสดงใน
ตารางที่ 1, 2 และ 3 คือ
บ่อที่ 1 ไม่มกี ารสร้างอาหารธรรมชาติ มีจำ�นวน
ชนิดเฉลี่ย 24.57 ± 3.55 ชนิด พบแพลงก์ตอนพืชมาก
ทีส่ ดุ ในเดือนธันวาคม (24.00 ± 1.41 ชนิด) และพบน้อย
ที่สุดในเดือนกรกฎาคม (13.00 ± 3.53 ชนิด)
บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอด
ทดลอง มี จำ�นวนชนิ ด เฉลี่ ย 27.57 ± 3.91 ชนิ ด
พบแพลงก์ตอนพืชมากที่สุดในเดือนธันวาคม (26.50 ±
0.70 ชนิด) และพบน้อยที่สุดในเดือนสิงหาคม (13.00
± 1.41 ชนิด)
บ่อที่ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ ภายหลัง
เลีย้ งเป็นระยะเวลา 4 เดือน มีจำ�นวนชนิดเฉลีย่ 27.43
± 3.36 ชนิ ด พบแพลงก์ ต อนพื ช มากที่ สุ ด ในเดื อ น
พฤศจิกายน (24.50 ± 3.53 ชนิด) และพบน้อยที่สุด
ในเดือนสิงหาคม (16.00 ± 4.24 ชนิด)
เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแต่ละบ่อในแต่ละ
เดือนพบว่าจำ�นวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชทั้ง 3 บ่อ
ตลอดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P >
0.05)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจำ�นวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกในแต่ละเดือน
บ่อ / เดือน
กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม
บ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหาร
13.00±3.53b 13.50±3.00b 21.00±1.41ab 20.00±0.00ab 24.00±7.07a 24.00±1.41a 21.00±1.41ab
ธรรมชาติ
บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหาร
ธรรมชาติตลอดการ 18.00±2.82ab 13.00±1.41b 24.50±2.12a 24.00±4.24a 21.00±1.41ab 26.50±0.70a 20.50±9.19ab
เลี้ยง
บ่อที่ 3 สร้างอาหารธรรมชาติ
a
a
a
a
a
a
a
(ภายหลังเลีย้ ง 4 เดือน) 18.00±7.071 16.00±4.24 18.50±6.36 21.00±4.24 24.50±3.53 24.00±4.24 23.50±0.70

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ จำ�นวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลีย้ งปลาบึกในแต่ละบ่อตลอดการทดลอง (เดือนก.ค. 50– ม.ค. 51)
บ่อ 3: สร้างอาหาร
บ่อ 1: ไม่สร้างอาหาร บ่อ 2: สร้างอาหาร
ปัจจัย / บ่อ
ธรรมชาติ (ภายหลังเลีย้ ง P-value
ธรรมชาติ
ธรรมชาติตลอดทดลอง
4 เดือน)
จำ�นวนชนิดแพลงก์ตอนพืช
24.57 ± 3.55 a
27.57 ± 3.91 a
27.43 ± 3.36 a
0.242

หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)
		 โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 3 องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลีย้ งปลาบึกในแต่ละบ่อ (เดือนกรกฎาคม 2550 – มกราคม 2551)

งานวิจัย
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Scenedesmus sp.

ตารางที่ 3 องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลีย้ งปลาบึกในแต่ละบ่อ (เดือนกรกฎาคม 2550 – มกราคม 2551) (ต่อ)
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลีย้ งปลาบึกในแต่ละบ่อ (เดือนกรกฎาคม 2550 – มกราคม 2551) (ต่อ)
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกในแต่ละเดือน
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกในแต่ละเดือน

บ่อ / เดือน
กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม
บ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหาร
12.96±2.59ab 19.96±2.87a 18.01±4.31a 13.06±2.31ab 13.61±0.35ab 15.02±3.40ab 7.61±4.96b
ธรรมชาติ
บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ
10.34±4.55b 21.66±5.08ab 15.69±2.03ab 27.85±2.66a 20.36±14.89ab 25.91±3.22ab 25.85±5.49ab
ตลอดการเลี้ยง
บ่อที่ 3 สร้างอาหารธรรมชาติ
14.95±6.05a 22.04±1.72a 18.87±2.30a 15.14±2.20a 24.15±14.67a 24.12±5.47a 18.81±2.99a
(ภายหลังเลี้ยง 4 เดือน)

ตารางที
่ 5 ่ค่5าเฉลี
ย่ จำ�นวนปริ
อนพืชในบ่
ชในบ่
ย้ งปลาบึ
กในแต่
อตลอดการทดลอง
(เดือน50-ม.ค.
ก.ค. 50-ม.ค.
ตารางที
ค่าเฉลี
่ยจ้านวนปริมมาณของแพลงก์
าณของแพลงก์ตตอนพื
อเลีอ้ยเลีงปลาบึ
กในแต่
ละบ่ลอะบ่
ตลอดการทดลอง
(เดือนก.ค.
51) 51)
ปัจจัย / บ่อ

บ่อ 1: ไม่สร้าง
อาหารธรรมชาติ

ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (เซลล์/มล.)

14.31 ± 3.98 b

บ่อ 2: สร้างอาหาร
ธรรมชาติตลอด
ทดลอง
22.66 ± 6.08 a

บ่อ 3: สร้างอาหาร
ธรรมชาติ
(ภายหลังเลี้ยง 4 เดือน)
19.69 ± 3.93 a

P-value
0.014

หมายเหตุ อักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)
โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่าบ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 14.31 ± 3.98
เซลล์/มิจากตารางที
ลลิลิตร มีปริม่ าณมากที
เซลล์/โดยสามารถแบ่
มิลลิลิตร) และมีปงริปริ
มาณน้
อยที่สุด่ยในเดื
อนมกราคม
4 และ ่ส5ุดในเดื
พบว่อานสิ
บ่องหาคม
ที่ 1 ไม่(19.96
มีการ± 2.870.05)
มาณเฉลี
ของแพลงก์
ตอนพืช
(7.61
±
4.96
เซลล์
/
มิ
ล
ลิ
ล
ต
ิ
ร)
สร้างอาหารธรรมชาติ มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย ที่แตกต่างออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (บ่อที่ 2 และ 3)
ที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอดทดลอง มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 22.66 ± 6.08 เซลล์/มิลลิลิตร มี
14.31 ± 3.98บ่อเซลล์
/มิลลิลติ ร มีปริมาณมากทีส่ ดุ ในเดือน มีปริมาณเฉลี่ย 19.69 ± 3.93 - 22.66 ± 6.08 เซลล์/
ปริมาณมากที่สุดในเดือนตุลาคม (27.85 ± 2.66 เซลล์/มิลลิลิตร) และมีปริมาณน้อยที่สุดในเดือนกรกฎาคม (10.34 ± 4.55
สิงหาคม (19.96 ± 2.87 เซลล์/มิลลิลิตร) และมีปริมาณ มิลลิลิตร และกลุ่มที่ 2 (บ่อที่ 1) มีปริมาณเฉลี่ย 14.31
เซลล์/มิลลิลิตร)
น้อยทีส่ ดุ ในเดืบ่ออทีนมกราคม
(7.61 ± 4.96 เซลล์/มิลลิลติ ร) ± 3.98 เซลล์/มิลลิลิตร
่ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ ภายหลังเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 19.69 ±
บ่อ/ทีมิ่ ล2ลิลิตมีรกมีารสร้
างอาหารธรรมชาติ
ตลอด
เมื่อเซลล์
พิจารณาการเปลี
3.93 เซลล์
ปริมาณมากที
่สุดในเดือนพฤศจิ
กายน (24.15 ± 14.67
/มิลลิลิตร) และมี่ยปนแปลงองค์
ริมาณน้อยที่สปุดระกอบ
ใน
ทดลอง
มี
ป
ริ
ม
าณแพลงก์
ต
อนพื
ช
เฉลี
่
ย
22.66
±
6.08
ของแพลงก์
ต
อนพื
ช
ในบ่
อ
เลี
้
ย
งปลาบึ
ก
แต่
ล
ะบ่
อ
(รูปที่
เดือนกรกฎาคม (14.95 ± 6.05 เซลล์/มิลลิลิตร)
เซลล์ / มิ ล ลิ ลเมืิ ต่อรวิเคราะห์
มี ป ริ มผาณมากที
ในเดื
อ นตุ
ล าคม
พบว่าบ่อทีตอนพื
่ 1 องค์
ตอนพื
ชตลอด
ลทางสถิติแ่ต่สลุ ดะบ่
อในแต่
ละเดื
อนพบว่าปริ1)มาณแพลงก์
ชทั้งป3ระกอบของแพลงก์
บ่อ ตลอดการทดลองมี
ความ
(27.85
2.66
ิตร) และมี
มาณน้โดยสามารถแบ่
อยที่สุด งการทดลองส่
วนใหญ่อตยูอนพื
่ดิวิชชันทีChlorophyta
แตกต่±างกั
นอย่เซลล์
างมีน/ัยมิส้ลาคัลิญลทางสถิ
ติ (P ป<ริ0.05)
ปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์
่แตกต่างออกได้ 2ลำ�ดั
กลุ่มบรอง
ในเดืคือนกรกฎาคม
/มิ่ลย ลิ19.69
ลิตร) ± 3.93 - ลงมา
ิชัน /Euglenophyta
กลุ่มที่ 1 (บ่อที(10.34
่ 2 และ±3)4.55
มีปริมเซลล์
าณเฉลี
22.66 ±คือ6.08ดิวเซลล์
มิลลิลิตร และกลุ่มโดยเดื
ที่ 2 (บ่ออนกรกฎาคม
ที่ 1) มี
ปริมาณเฉลี
3.98างอาหารธรรมชาติ
เซลล์/มิลลิลิตร
บ่อที่ย่ 14.31
3 มีก±ารสร้
ภายหลัง องค์ ป ระกอบของแพลงก์ ต อนพื ช ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ดิ วิ ชั น
เมื่อพิจารณาการเปลี
ประกอบของแพลงก์
อนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึ
กแต่ละบ่เดืออ(รูนสิ
ปทีง่ หาคมองค์
1) พบว่าบ่อปทีระกอบ
่1
เลี้ยงเป็นระยะเวลา
4 เดือน มี่ยนแปลงองค์
ปริมาณแพลงก์
ตอนพืช ตChlorophyta
(44.30%)
ป ระกอบของแพลงก์
อ ยู่ ดิ วิ ชั น Chlorophyta
ล้ า ดั บอรองลงมา
คื อ ดิ วิ ชั น
เฉลีองค์
่ย 19.69
± 3.93 เซลล์/มิตลอนพื
ลิลิตชรตลอดการทดลองส่
มีปริมาณมากที่สุดว นใหญ่ของแพลงก์
ตอนพืชส่วนใหญ่
ยู่ดิวิชัน Chlorophyta
Euglenophyta
โดยเดื
อ
นกรกฎาคมองค์
ป
ระกอบของแพลงก์
ต
อนพื
ช
ส่
ว
นใหญ่
อ
ยู
่
ด
ิ
ว
ิ
ช
ั
น
Chlorophyta
(44.30%)
เดือน ตอน
ในเดือนพฤศจิกายน (24.15 ± 14.67 เซลล์/มิลลิลิตร) (39.81%) เดือนกันยายน องค์ประกอบของแพลงก์
สิงปหาคมองค์
ตอนพืชส่(14.95
วนใหญ่±อยู6.05
่ดิวิชัน Chlorophyta
อนกันยายน องค์(49.40%)
ประกอบของเดือน
และมี
ริมาณน้ปอระกอบของแพลงก์
ยทีส่ ดุ ในเดือนกรกฎาคม
พืชส่วนใหญ่(39.81%)
อยู่ดิวิชันเดืChlorophyta
ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน
เซลล์แพลงก์
/มิลลิตลอนพื
ิตร)ชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (49.40%) เดือนตุตุลลาคมองค์
าคมองค์
ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่
Chlorophyta (46.81%) เดือนพฤศจิกายนองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ ดิวิชัน Euglenophyta (64.62%)

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแต่ละบ่อในแต่ละ
เดือนพบว่าปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้ง 3 บ่อ ตลอดการ
ทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (P <

ดิวิชัน Chlorophyta (46.81%) เดือนพฤศจิกายน
องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ ดิวิชัน
Euglenophyta (64.62%)
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รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลีย้ งปลาบึกในแต่ละบ่อ
เดือนธันวาคม องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่
อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (41.10%) และเดือนมกราคม
องค์ ป ระกอบของแพลงก์ ต อนพื ช ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ดิ วิ ชั น
Chlorophyta (49.03%)
บ่อที่ 2 องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชตลอด
การทดลองส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta ลำ�ดับรอง
ลงมา คือ ดิวิชัน Euglenophyta โดยเดือนกรกฎาคม
องค์ ป ระกอบของแพลงก์ ต อนพื ช ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ดิ วิ ชั น
Euglenophyta (39.62%) เดือนสิงหาคมองค์ประกอบ
ของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Cyanophyta
(43.94%) เดือนกันยายนองค์ประกอบของแพลงก์ตอน
พื ช ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ดิ วิ ชั น Euglenophyta (33.77%)
เดือนตุลาคม องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่
อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (40.57%) เดือนพฤศจิกายน
องค์ ป ระกอบของแพลงก์ ต อนพื ช ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ดิ วิ ชั น
Euglenophyta (47.79%) เดือนธันวาคมองค์ประกอบ

ของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta
(44.37%) และเดือนมกราคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอน
พืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (44.42%)
บ่อที่ 3 องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชตลอด
การทดลองส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Euglenophyta ลำ�ดับ
รองลงมา คือ ดิวิชัน Chlorophyta โดยเดือนกรกฎาคม
องค์ ป ระกอบของแพลงก์ ต อนพื ช ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ดิ วิ ชั น
Euglenophyta (41.36%) เดือนสิงหาคมองค์ประกอบ
ของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Cyanophyta
(32.58%) เดือนกันยายนองค์ประกอบของแพลงก์ตอน
พืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (38.55%) เดือน
ตุลาคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่
ดิวิชัน Chlorophyta (27.60%) เดือนพฤศจิกายนองค์
ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยูด่ วิ ชิ นั Eugleno
phyta (63.77%) เดือนธันวาคมองค์ประกอบของแพลงก์
ตอนพืชส่วนใหญ่อยูด่ วิ ชิ นั Chlorophyta (35.06%) และ
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เดือนมกราคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่
อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (48.71%)
เมือ่ พิจารณาผลการศึกษาความหลากชนิดและ
องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลีย้ งปลาบึกทัง้ 3
บ่อ ตลอดการศึกษาพบว่าแพลงก์ตอนพืชทีเ่ ป็นชนิดเด่น

Research

คือ Scenedesmus sp. และ Euglena sp.
2. คุณภาพนํ้าทางด้านกายภาพและเคมี
คุณภาพนํา้ ทางกายภาพและเคมีในบ่อเลีย้ งปลา
บึกในแต่ละบ่อปรากฏผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่ ของคุณภาพนํา้ ทางกายภาพและเคมีในบ่อเลีย้ งปลาบึกในแต่ละบ่อ (ค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
ปัจจัยคุณภาพนํ้า / บ่อ

บ่อ 1: ไม่สร้าง
อาหารธรรมชาติ

บ่อ 3: สร้างอาหาร
บ่อ 2: สร้างอาหาร
ธรรมชาติ (ภายหลัง
ธรรมชาติตลอดทดลอง
เลีย้ ง 4 เดือน)

ระดับความลึกของนํ้า (เมตร)

0.56 ± 0.04 c

0.68 ± 0.08 b

0.78 ± 0.06 a

อุณหภูมิอากาศ (OC)

25.71 ± 3.65 a

25.71 ± 3.65 a

25.71 ± 3.65 a

อุณหภูมินํ้า (OC)

24.36 ± 3.39 a

24.50 ± 3.72 a

24.29 ± 3.86 a

ความโปร่งแสง (เมตร)

0.22 ± 0.07 a

0.28 ± 0.04 a

0.26 ± 0.04 a

ความเป็นกรด – ด่าง

7.41 ± 0.18 b

7.98 ± 0.59 a

7.93 ± 0.49 a

ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า (mg/L)

38.57 ± 8.35 b

95.07 ± 12.53 a

81.43 ± 9.88 a

ความนำ�ไฟฟ้า (mS/cm)

83.57 ± 10.38 b

199.29 ± 39.52 a

175.00 ± 25.82 a

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า (mg/L)

3.57 ± 0.67 a

4.42 ± 1.39 a

3.85 ± 1.22 a

ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (mg/L)

0.7032 ± 1.58 a

0.2016 ± 1.40 a

0.4484 ± 1.01 a

ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน (mg/L)

0.0286 ± 0.04 a

0.0458 ± 0.06 a

0.0565 ± 0.07 a

ปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส (mg/L)

0.6685 ± 0.68 a

0.9122 ± 0.97 a

0.5273 ± 0.58 a

หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)
			 โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)
จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาคุณภาพนํ้าทาง
กายภาพและเคมีในบ่อเลี้ยงปลาบึกในแต่ละบ่อ พบว่า
ระดับความลึก ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งที่
ละลายนํ้า และความนำ�ไฟฟ้า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (P < 0.05) ส่วนปัจจัยคุณภาพนํ้าอื่น
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)

3. การวิเคราะห์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างจำ�นวน
ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชกับปัจจัยคุณภาพนํา้
จากการวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
ระหว่างความหลากชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช
กับปัจจัยคุณภาพนํา้ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% และ 99%
ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2550 - มกราคม 2551 พบว่า

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

บ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ พบว่า
จำ�นวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับอุณหภูมิอากาศ (r = -0.789*) และอุณหภูมินํ้า (r
= -0.892**) สำ�หรับปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิอากาศ (r = 0.806*)
แพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Chlorophyta มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมนิ าํ้ (r = 0.764*) แพลงก์ตอน
พืชดิวชิ นั Chrysophyta มีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับ
ความลึกของนํ้า (r = -0.796*) และค่าความโปร่งแสง
(r = -0.759**) และแพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Pyrrophyta
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าความเป็นกรด - ด่าง (r =
0.783*) และปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส (r =
0.878**)
บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใส่ปุ๋ย
มูลไก่แห้งในอัตรา 40 กก./ไร่/สัปดาห์ ตลอดการทดลอง
พบว่าการใช้ปยุ๋ มูลไก่เพือ่ สร้างอาหารธรรมชาติเป็นระยะ
เวลานาน และต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อจำ�นวน
ชนิดของแพลงก์ตอนพืช (r = 0.789*) นอกจากนี้ยังพบ
ว่าจำ�นวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับค่าความเป็นกรด – ด่าง (r = -0.941**) และปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้า (r = -0.792*) สำ�หรับปริมาณของ
แพลงก์ ต อนพื ช มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ ปริ ม าณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าทั้งหมด (r = 0.757*) และมีความ
สัมพันธ์เชิงลบกับค่าความเป็นกรด – ด่าง (r = -0.770*)
และปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (r = -0.893**)
แพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Chlorophyta มีความ
สัมพันธ์เชิงลบกับค่าความเป็นกรด – ด่าง (r = -0.780*)
แพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Chrysophyta มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับปริมาณออกซิเจนละลายนํา้ (r = -0.796*) และ
แพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Euglenophyta มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าทั้งหมด (r =
0.813*) และค่าความนำ�ไฟฟ้า (r = 0.790*)
บ่อที่ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใส่ปุ๋ย
มูลไก่แห้งในอัตรา 20 กก./ไร่/สัปดาห์ ภายหลังเลีย้ งเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน พบว่าช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้มีการ
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สร้างอาหารธรรมชาติ (ก่อนใส่ปยุ๋ มูลไก่) จำ�นวนชนิดและ
ปริมาณของแพลงก์-ตอนพืชไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ
กับปัจจัยคุณภาพนํา้ ใดๆ เลย แต่เมือ่ เลีย้ งเป็นระยะเวลา
ครบ 4 เดือน มีการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใส่ปยุ๋ มูลไก่
พบว่าจำ�นวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส
(r = 0.988**)
เมื่อทำ�การเปรียบเทียบสหสัมพันธ์ของการใช้
ปุ๋ยมูลไก่เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อต่อจำ�นวนชนิด
และปริมาณของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ้าระหว่าง
บ่อที่ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ (บ่อที่ 1) กับบ่อที่
มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอดการทดลอง (บ่อที่ 2)
พบว่าการสร้างอาหารธรรมชาติโดยการใช้ปยุ๋ มูลไก่ให้ผล
ชัดเจนในการมีสหสัมพันธ์เชิงบวกต่อปริมาณแพลงก์ตอน
พืช (r = 0.959**) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (r = 0.576*)
ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าทั้งหมด (r = 0.843**)
และค่าความนำ�ไฟฟ้า (r = 0.843**) ทั้งนี้การใช้ปุ๋ยมูล
ไก่จะส่งเสริมให้องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Cyanophyta
(r = 0.561*) Chrysophyta (r = 0.545*) และ Euglenophyta (r = 0.615*)

สรุปและวิจารณ์

จากการศึ ก ษาความหลากชนิ ด ปริ ม าณ
แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงปลาบึกด้วย
ระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์คำ�ถามที่ว่า
การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลีย้ งปลาบึกนัน้ ระหว่าง
บ่ อ ที่ ไ ม่ มี ก ารสร้ า งอาหารธรรมชาติ กั บ บ่ อ ที่ มี ก าร
สร้างอาหารธรรมชาติบางช่วงของการเลี้ยงหรือตลอด
ที่ทำ�การเลี้ยงนั้น ส่งผลต่อชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน
พืช และคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงอย่างไร มีความเหมาะ
สมต่อการเลี้ยงปลาบึกหรือไม่ โดยทำ�การทดลองเลี้ยง
ปลาบึกด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน จำ�นวน 3 บ่อ
คือ บ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ (บ่อควบคุม)
บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอดการทดลอง
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และบ่อที่ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติภายหลังเลี้ยง
เป็นระยะเวลา 4 เดือน ทำ�การเลีย้ งปลาบึกเป็นระยะเวลา
7 เดือน ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืชทัง้ หมด 6 ดิวชิ นั
43 ชนิดได้แก่ ดิวิชัน Cyanophyta, Chlorophyta,
Chrysophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta และ
Cryptophyta โดยองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอน
พืชส่วนใหญ่อยู่ในดิวิชัน Chlorophyta
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาพบจำ�นวนชนิ ด และ
ปริมาณเฉลี่ยแพลงก์ตอนพืชมากที่สุดในบ่อที่ 2 ทั้งนี้
อาจเนื่องจากในบ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติด้วย
การใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้งในอัตรา 2.5 กก./100 ตรม./สัปดาห์
(40 กก./ไร่/สัปดาห์) ตลอดการทดลอง ก่อให้เกิดธาตุ
อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ขึ้นในบ่อ โดยธาตุอาหารดังกล่าวก็จะส่งเสริมให้เกิด
แพลงก์ตอนพืชในบ่อตามมา ซึ่งหากพิจารณาผลการ
ศึกษาค่าเฉลี่ยของจำ�นวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน
พืชในแต่ละบ่อ ก็จะพบว่าบ่อเลี้ยงปลาบึกในบ่อที่ 2
และ 3 มีจำ�นวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชมากกว่า
บ่อที่ 1 ที่ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติอย่างชัดเจน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องผลของช่วงระยะเวลา
ที่ใช้ปุ๋ยมูลไก่ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดของ
แพลงก์ตอนพืช และผลผลิตปลานิลในบ่อเพาะเลี้ยง
เชิงพาณิชย์จำ�นวน 3 บ่อ คือ บ่อที่ 1 ไม่มกี ารสร้างอาหาร
ธรรมชาติ บ่อที่ 2 และ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติโดย
ใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้ง ในอัตรา 40 กก./ไร่/ 1 สัปดาห์ และ 2
สัปดาห์ ตามลำ�ดับ ทำ�การเลี้ยงปลานิลเป็นระยะเวลา
8 เดื อ น โดยตรวจวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย คุ ณ ภาพนํ้ า และ
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชทุก 2 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 6 ดิวิชัน 48 ชนิด โดยบ่อที่
2 มี ก ารสร้ า งอาหารธรรมชาติ โดยใส่ ปุ๋ ย มู ล ไก่ แ ห้ ง
ในอัตรา 40 กก./ไร่/ 1 สัปดาห์ มีปริมาณแพลงก์ตอน
พืชเฉลี่ยตลอดการทดลองมากที่สุด คือ 17.03 ± 7.32
เซลล์/มิลลิลิตร และบ่อที่ 1 มีปริมาณเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
8.97 ± 5.26 เซลล์/มิลลิลิตร โดยตลอดการศึกษาความ
หลากหลายของชนิด และองค์ประกอบของแพลงก์ตอน
พืชในบ่อเลี้ยงปลานิล ทั้ง 3 บ่อ พบว่าแพลงก์ตอนพืช
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ที่เป็นชนิดเด่น ส่วนใหญ่อยู่ในดิวิชัน Euglenophyta
ได้แก่ Euglena sp., Phacus sp., Strombomonas
sp. และ Trachelomonas sp. ซึง่ เป็นชนิดทีไ่ ม่สามารถ
สร้างสารพิษ หรือก่อโทษโดยตรงต่อประสิทธิภาพการ
เติบโตของปลานิล เพียงแต่สะท้อนถึงปัจจัยคุณภาพนํ้า
และปริมาณธาตุอาหารในบ่อเลี้ยงปลานิลเท่านั้น (ขจร
เกียรติ์ ศรีนวลสม และบัญญัติ มนเทียรอาสน์, 2552)
และนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกประการ คือบ่อที่ 3 เมื่อ
มีการสร้างอาหารธรรมชาติภายหลังเลี้ยงปลาบึกครบ
4 เดือน จำ�นวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชเพิ่ม
ขึ้นจากช่วงแรกที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้งแต่ไม่มีความแตก
ต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการ
ใส่ปุ๋ยมูลไก่ลงไปในบ่อ ก่อให้เกิดธาตุอาหารเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างจำ�นวนชนิด
และปริมาณของแพลงก์ตอนพืชกับปัจจัยคุณภาพนํา้ ในบ่อที่
3 ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้มีการสร้างอาหารธรรมชาติ
(ก่อนใส่ปุ๋ยมูลไก่) จำ�นวนชนิดและปริมาณของแพลงก์
ตอนพืชไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับปัจจัยคุณภาพนํ้า
ใดๆ เลย แต่เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลาครบ 4 เดือน มีการ
สร้างอาหารธรรมชาติโดยใส่ปุ๋ยมูลไก่ พบว่าจำ�นวนชนิด
และปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส โดยผลการศึกษา
ที่ได้สอดคล้องกับปานตะวัน ลือเลิศ (2549) ที่ศึกษาผล
ของการใช้ปยุ๋ มูลไก่ตอ่ ชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลีย้ ง
ปลานิลที่มีการให้ปริมาณปุ๋ยมูลไก่ที่ใช้ในระดับต่างกัน
คือ บ่อที่มีการใช้ปุ๋ยมูลไก่ในระดับที่มากก็จะมีปริมาณ
ธาตุฟอสฟอรัสมากตามไปด้วยส่งผลให้จำ�นวนชนิดและ
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชมากขึ้นตามไปด้วย
สำ�หรับคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงปลาบึกพบว่า
การสร้างอาหารธรรมชาติสง่ ผลต่อความแตกต่างของคุณ
ภาพนํ้าอย่างชัดเจนในด้านของแร่ธาตุต่างๆ ภายในนํ้า
ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเห็นได้จากปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าและ
ความนำ�ไฟฟ้า ทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (P < 0.05) กับบ่อที่ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ
ส่วนในด้านของธาตุอาหารนั้นแม้ว่าจะไม่แตกต่างทาง
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สถิติ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรระวังและให้ความสำ�คัญ
อย่างมากในการสร้างอาหารธรรมชาติ ก็คอื เมือ่ มีปริมาณ
สารอาหารมากเกินไปและมีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบ้าง
ครั้งอาจเป็นอันตรายกับสัตว์นํ้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปริมาณของแอมโมเนียไนโตรเจนเพราะจะเป็นอันตราย
ต่อสัตว์นํ้าได้ บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และคณะ (2549)
กล่าวว่าปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์ละลายนํา้ มีความ
สัมพันธ์แปรผันตามกันกับการได้รับปุ๋ยมูลไก่อย่างมีนัย
สำ�คัญยิ่งทางสถิติ ดังนั้นผู้เพาะเลี้ยงจึงควรมีความใส่ใจ
เป็นอย่างมากในการดูแล เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ก่อน
ที่จะเกิดขึ้นกับคุณภาพนํ้าในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อ
เป็นการป้องกันเสียหายในด้านการเลี้ยงสัตว์นํ้า
สุจิตรา ล้มทม (2546) ทำ�การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ้าในบ่อ
เลี้ ย งปลาโครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม่ มหาวิ ท ยาลั ย
แม่โจ้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2545 – กุมภาพันธ์
2546 ซึ่งมีการบูรณาการเลี้ยงไก่บนคันบ่อ และใช้มูลไก่
บางส่วนเป็นอาหารธรรมชาติของปลา จากการที่มูลไก่
ถูกปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าโดยตรง ผลการศึกษาพบแพลงก์
ตอนพืชทั้งหมด 6 กลุ่ม (Division) 39 สกุล (genera)
โดยเรียงลำ�ดับจากกลุ่มที่พบมากที่สุดไปหาน้อย ได้แก่
Division Chlorophyta 14 สกุล, Cyanophyta 10
สกุล, Chrysophyta 8 สกุล, Euglenophyta 3 สกุล,
Pyrrophyta 2 สกุล และ Cryptophyta 2 สกุล เมื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชและคุณภา
พนํ้า พบว่าแพลงก์ตอนพืช ใน Division Cyanophyta
มีความสัมพันธ์แปรผกผันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติกับ
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (r = -0.660*)
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการตอบโจทย์คำ�ถามเกี่ยวกับการสร้าง
อาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาบึกต่อชนิดและปริมาณ
แพลงก์ตอนพืช ตลอดจนคุณภาพนํ้า และใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดการระบบการเลีย้ งปลาบึกเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สามารถเป็นประโยชน์ตอ่ เกษตรกรและผู้สนใจต่อ
ไปในอนาคต
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ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สำ�นั ก วิ จั ย และส่ ง เสริ ม
วิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ที่ได้ให้การ
สนั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ประจำ�ปี ง บประมาณ
2550 ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางนํ้า และนักศึกษาคณะผู้
ร่วมทำ�งานทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลืออย่างเต็ม
ที่ จนงานวิจัยนี้สามารถสำ�เร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
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