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ความหลากชนิด ปริมาณแพลงก์ตอนพืช และคุณภาพน้ําในบ่อเล้ียงปลาบึก
ด้วยระบบการเล้ียงท่ีแตกต่างกัน

Species Diversity, Biomass of Phytoplankton and Water Quality 
in Culture Ponds for Mekong Giant Catfish (Pangasianodon 

gigas) with Different Culture Systems
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช ตลอดจนคุณภาพ

นํ้าในบ่อเลี้ยงปลาบึกด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน จํานวน 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 และตลอดการศึกษาพบจํานวนชนิดและปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชมาก

ที่สุดในบ่อที่ 2 ที่มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอดการทดลอง ทั้งนี้แพลงก์ตอนพืชที่เป็นชนิดเด่นในบ่อเลี้ยงปลาบึก

ทั้ง 3 บ่อ คือ Scenedesmus sp. และ Euglena sp. สําหรับคุณภาพนํ้าพบว่าบ่อเลี้ยงปลาบึกแต่ละบ่อมีความแตก สําหรับคุณภาพนํ้าพบว่าบ่อเลี้ยงปลาบึกแต่ละบ่อมีความแตก

ต่างกันของคุณภาพนํ้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (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 estab-

lishment 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.

คําสําคัญ:  แพลงก์ตอนพืช คุณภาพนํ้า ปลาบึก ระบบการเลี้ยง

Keywords:  Phytoplankton, Water Quality, Mekong Giant Catfish, Pangasianodon gigas, The Culture System

บทนํา
สืบเนื่องจากปลาบึกถูกจัดเป็นปลาชนิดที่มี

จํานวนน้อยใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species) ซึ่ง
ในธรรมชาติสามารถพบปลาบึกเฉพาะในแม่นํ้าโขงและ
แม่นํ้าสาขาเท่านั้น ประกอบกับกรมประมงประสบผล
สําเร็จในการผสมเทียมปลาบึกจากแม่นํ้าโขง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ 2526 และจากบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาบึกในปี พ.ศ 
2544 เปน็ตน้มา หนว่ยงานภาครฐั โดยเฉพาะกรมประมง
ก็ได้ดําเนินการส่งเสริมการเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์มาก
ขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้เพื่อลดการจับปลาบึกจากธรรมชาติ 
(เกรยีงศกัดิ ์เมง่อาํพนั, 2548; Mekong River Commis-
sion, 2002) ซึ่งเกษตรกรก็ให้ความสนใจ เนื่องจากปลา
บึกเป็นสัตว์นํ้าที่มีราคาค่อนข้างแพง จึงเป็นสิ่งจูงใจการ
เลีย้งปลาบกึของเกษตรกร แตอ่ยา่งไรกต็ามการเลีย้งปลา
บกึเชงิพาณชิยใ์นปจัจบุนักย็งัมตีน้ทนุสงู ไมว่า่จะเปน็เรือ่ง
ของบ่อและค่าอาหาร เพราะปลาบึกเป็นปลาที่มีขนาด
ใหญต่อ้งใชบ้อ่ทีม่ขีนาดใหญแ่ละมคีวามลกึพอสมควร อกี
ทั้งการเลี้ยงปลาบึกเพื่อให้ได้ขนาดที่จะจําหน่ายได้ต้อง
ใช้ระยะเวลานาน ต้นทุนค่าอาหารก็เลยสูงตามไปด้วย 
ฉะนั้นถ้าหากสามารถหาสิ่งทดแทนอาหารเม็ดสําเร็จรูป 
หรือลดปริมาณการให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปได้ ก็จะทําให้
ต้นทุนในการเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์ลดลงได้

นอกจากนี้การเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์ใน
ปัจจุบันยังอาจมีปัญหาเรื่องของเสีย เช่น เศษอาหาร
เหลือตกค้างในบ่อเลี้ยง ทําให้มีสารอาหารส่วนเกินและ
คุณภาพนํ้าในบ่อมีค่าไม่เหมาะสมหรือเน่าเสียได้ ส่งผล

ต่อการเจริญเติบโตของปลาบึก และยิ่งถ้าปล่อยนํ้าออก
สู่ธรรมชาติโดยไม่มีการบําบัดก็จะกระทบต่อสภาวะ
สิ่งแวดล้อม 

จากปัญหาดังกล่าว ทําให้ปัจจุบันมุมมองของ
การเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์เปลี่ยนแปลงไป โดยมุม
มองของการเลี้ยงจะไม่มุ่งเน้นเฉพาะการผลิตปลาบึก
เพื่อจําหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่จะให้ความสําคัญกับ
การลดต้นทุนค่าอาหารเม็ดสําเร็จรูป และลดสารอาหาร
ส่วนเกินจากของเสียที่เหลือตกค้างในบ่อ เพื่อไม่ให้
กระทบต่อการเจริญเติบโตของปลาบึกและต่อสภาวะ
สิ่งแวดล้อม จึงมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาบึกเชิง
พาณิชย์จากเดิมเป็น “การเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชย์ผสม
ผสานกับเชิงนิเวศ หรือการเลี้ยงปลาบึกเชิงนิเวศ” เพื่อ
เป็นการพัฒนาประยุกต์การลดต้นทุนโดยเฉพาะค่า
อาหารเม็ดสําเร็จรูปด้วยการสร้างอาหารธรรมชาติ เช่น 
แพลงก์ตอนพืช หรือพืชนํ้า เป็นต้น

ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายราย ได้ดําเนินการ
เลี้ยงปลาบึกโดยการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อกัน
บ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาพบว่าการสร้าง
อาหารธรรมชาตินั้น จะมีเฉพาะบางช่วงของการเพาะ
เลีย้ง จงึเกดิโจทยค์าํถามทีว่า่ “การสรา้งอาหารธรรมชาติ
เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาบึกช่วงใด บ่อที่ไม่มีการสร้าง
อาหารธรรมชาตกิบับอ่ทีม่กีารสรา้งอาหารธรรมชาตบิาง
ช่วงของการเลี้ยง หรือตลอดที่ทําการเลี้ยง มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของปลาบึกแตกต่างกันอย่างไร แล้วอาหาร
ธรรมชาติที่สร้างขึ้นนั้นเป็นชนิดใด ตลอดจนคุณภาพนํ้า
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ในบอ่เลีย้งเปน็อยา่งไร มคีวามเหมาะสมตอ่การเลีย้งปลา
บึกหรือไม่” ซึ่งทั้งหมดเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยได้ให้ความ
สําคัญและสนใจในการศึกษา สําหรับการนําเสนอครั้งนี้
ผู้วิจัยขอนําเสนอเฉพาะประเด็นของ “ความหลากชนิด 
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงปลา
บึกด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน”

ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการระบบการเลี้ยงปลาบึกให้
มีประสิทธิภาพ  เกิดความต่อเนื่องและมีทิศทางที่ถูก
ต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ได้กับเกษตรกร 
เอกชน และผู้สนใจ เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาบึกที่
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วิธีดําเนินงาน
1. การเตรียมลูกปลาบึก
 นําลูกปลาบึกขนาดความยาวประมาณ 4 - 5 
นิ้ว นํ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 43 – 45 กรัม/ตัว มาพักให้
ปรับตัวในกระชังขนาด 5 ตร.ม. เป็นเวลา 3 วัน ก่อน
ทําการสุ่มนับและชั่งนํ้าหนักลูกปลาเริ่มต้นเพื่อปล่อยลง
เลีย้งในบอ่ทดลอง ใหอ้าหารเมด็สาํเรจ็รปูปลากนิพชืเปน็
เวลา 7 วนั เพือ่ใหป้ลาปรบัสภาพ กอ่นเริม่ทาํการทดลอง 
2. การวางแผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอด (Complete 
Randomized Design; CRD) โดยสุ่มปล่อยลูกปลาบึก
ลงคอกพลาสติก ขนาด 5 ตร.ม. ที่อยู่ในบ่อทดลองๆ 
ละ 3 คอก จาํนวน 5 ตวั/คอก (1 ตวั/ตร.ม.) ในบอ่ทดลอง
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

ทําการเลี้ยงปลาบึกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2550 – มกราคม 2551 เป็นระยะเวลา 7 เดือน โดย
ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปแก่ลูกปลาบึกในอัตรา 5% ของ
นํ้าหนักตัว/วัน วันละ 2 ครั้ง (08.00 - 09.00 น. และ 
15.00 - 16.00 น.) ตลอดการทดลอง สุ่มจับปลาบึกมา
ตรวจวดัประสทิธภิาพการเตบิโตทกุ 1 เดอืน ปรบัปรมิาณ
อาหารที่ให้ทุกเดือน จนครบระยะเวลาของการทดลอง

3. การวิเคราะห์ความหลากชนิดและปริมาณของ
แพลงก์ตอนพืช
 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช ทุก 15 วัน ในบ่อ
ทดลองทั้ง 3 บ่อ โดยทําการสุ่มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน
พืชที่ระดับผิวนํ้า ใช้ถังนํ้าขนาด 5 ลิตร ตักนํ้าปริมาตร 
30 ลิตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอน (Plankton net) 
ขนาดตา 10 ไมโครเมตร แลว้เกบ็ตวัอยา่งนํา้ทีเ่หลอืปลาย
กระบอกของถุงกรองแพลงก์ตอน เทใส่ในขวดพลาสติก
เก็บตัวอย่าง เติมนํ้ายาดอง Lugol ’s solution (อัตรา 
1:100) แล้วนําไปตรวจวิเคราะห์จัดจําแนกชนิดโดยใช้
หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลัดดา วงศ์รัตน์
(2542), ยุวดี พีรพรพิศาล (2546) และ Bold and 
Wynne (1978) และนับปริมาณแพลงก์ตอนพืชโดยใช้
แผ่นกระจกสไลด์ธรรมดา (นับปริมาณทั้งแผ่นกระจก
สไลด์) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
4. การวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพนํ้าทางด้านกายภาพ
และเคมี
 ทําการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพนํ้าทางด้าน
กายภาพและเคมี ในบ่อทดลองทั้ง 3 บ่อ ทุก 15 วันจน
เสร็จสิ้น การทดลอง ได้แก่ 
 -  ระดับความลึกของน้ํา โดยใช้ลูกด่ิงหย่ังความลึก
 - 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
 - ปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส โดยวิธี
   Stannous chloride
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
 วเิคราะหค์า่เฉลีย่ของจาํนวนชนดิและปรมิาณ
ของแพลงก์ตอนพืช ตลอดจนปัจจัยคุณภาพนํ้าทางด้าน
กายภาพและเคมีในบ่อเลี้ยงปลาบึกแต่ละบ่อ รวมทั้ง
หาความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณภาพนํ้าที่มีผลต่อความ
หลากชนิดของแพลงก์ตอนพืช โดยวิเคราะห์ความ
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แปรปรวน (analysis of variance; ANOVA) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% ด้วยโปรแกรม
สาํเรจ็รปู SPSS/PC 11.5.0 จากนัน้เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่
ของแต่ละบ่อด้วยวิธีของ Duncan, s New Multiple 
Range Test 

ผลการศึกษา
การนําเสนอครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนําเสนอเฉพาะ

ประเด็นของ “ความหลากชนิด ปริมาณแพลงก์ตอนพืช
และคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงปลาบึกด้วยระบบการเลี้ยงที่
แตกต่างกัน”
1. ความหลากชนิดและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืช
 ผลการศกึษาความหลากชนดิและองคป์ระกอบ
ของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกแต่ละบ่อระหว่าง
เดอืนกรกฎาคม 2550 – มกราคม 2551 พบแพลงกต์อน
พืชทั้งหมด 6 ดิวิชัน 43 ชนิด คือ ดิวิชัน Cyanophyta 9 
ชนิด (ร้อยละ 20.93%) ดิวิชัน Chlorophyta 15 ชนิด 
(รอ้ยละ 34.88%) ดวิชินั Chrysophyta 13 ชนดิ (รอ้ยละ 
30.23%) ดิวิชัน Pyrrophyta 1 ชนิด (ร้อยละ 2.33%) 
ดิวิชัน Euglenophyta 4 ชนิด (ร้อยละ 9.30%) และ

ดิวิชัน Cryptophyta 1 ชนิด (ร้อยละ 2.33%) โดย
จํานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชในแต่ละบ่อ แสดงใน
ตารางท่ี 1, 2 และ 3 คือ
 บอ่ที ่1 ไมม่กีารสรา้งอาหารธรรมชาต ิมจีาํนวน
ชนิดเฉลี่ย 24.57 ± 3.55 ชนิด พบแพลงก์ตอนพืชมาก
ทีส่ดุในเดอืนธนัวาคม (24.00 ± 1.41 ชนดิ) และพบนอ้ย
ที่สุดในเดือนกรกฎาคม (13.00 ± 3.53 ชนิด)
 บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอด
ทดลอง มีจํานวนชนิดเฉลี่ย 27.57 ± 3.91 ชนิด 
พบแพลงก์ตอนพืชมากที่สุดในเดือนธันวาคม (26.50 ± 
0.70 ชนิด) และพบน้อยที่สุดในเดือนสิงหาคม (13.00 
± 1.41 ชนิด)
 บ่อท่ี 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ ภายหลัง
เล้ียงเป็นระยะเวลา 4 เดือน มีจํานวนชนิดเฉล่ีย 27.43 
± 3.36 ชนิด พบแพลงก์ตอนพืชมากที่สุดในเดือน
พฤศจิกายน (24.50 ± 3.53 ชนิด) และพบน้อยที่สุด
ในเดือนสิงหาคม (16.00 ± 4.24 ชนิด)
 เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแต่ละบ่อในแต่ละ
เดือนพบว่าจํานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชทั้ง 3 บ่อ 
ตลอดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 
0.05)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจํานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกในแต่ละเดือน

บ่อ / เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

บ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหาร
ธรรมชาติ

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

บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหาร
ธรรมชาติตลอดการ
เลี้ยง

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

บ่อที่ 3 สร้างอาหารธรรมชาติ 
(ภายหลังเล้ียง 4 เดือน) 18.00±7.071a 16.00±4.24a 18.50±6.36a 21.00±4.24a 24.50±3.53a 24.00±4.24a 23.50±0.70a

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียจํานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเล้ียงปลาบึกในแต่ละบ่อตลอดการทดลอง (เดือนก.ค. 50– ม.ค. 51)

ปัจจัย / บ่อ
บ่อ 1: ไม่สร้างอาหาร

ธรรมชาติ

บ่อ 2: สร้างอาหาร

ธรรมชาติตลอดทดลอง

บ่อ 3: สร้างอาหาร
ธรรมชาติ (ภายหลังเล้ียง 

4 เดือน)
P-value

จํานวนชนิดแพลงก์ตอนพืช 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)
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกในแต่ละเดือน

  

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกในแต่ละเดือน 
บ่อ / เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

บ่อท่ี 1 ไม่มีการสร้างอาหาร 
          ธรรมชาติ 

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 

บ่อท่ี 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ  
         ตลอดการเลี้ยง 

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 

บ่อท่ี 3 สร้างอาหารธรรมชาติ  
          (ภายหลังเลี้ยง 4 เดือน) 

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 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยจ้านวนปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกในแต่ละบ่อตลอดการทดลอง (เดือนก.ค. 50-ม.ค. 51) 

ปัจจัย / บ่อ บ่อ 1: ไม่สร้าง
อาหารธรรมชาติ 

บ่อ 2: สร้างอาหาร 
ธรรมชาติตลอด

ทดลอง 

บ่อ 3: สร้างอาหาร
ธรรมชาติ  

(ภายหลังเลี้ยง 4 เดือน) 
P-value 

ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (เซลล/์มล.) 14.31 ± 3.98 b 22.66 ± 6.08 a 19.69 ± 3.93 a 0.014 
หมายเหตุ อักษรท่ีเหมือนกันในแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)  

โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
 

จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่าบ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 14.31 ± 3.98 
เซลล์/มิลลิลิตร มีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม (19.96 ± 2.87 เซลล์/มิลลิลิตร) และมีปริมาณน้อยที่สุดในเดือนมกราคม 
(7.61 ± 4.96 เซลล์/มิลลิลิตร) 
 บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอดทดลอง มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 22.66 ± 6.08 เซลล์/มิลลิลิตร มี
ปริมาณมากที่สุดในเดือนตุลาคม (27.85 ± 2.66 เซลล์/มิลลิลิตร) และมีปริมาณน้อยที่สุดในเดือนกรกฎาคม (10.34 ± 4.55 
เซลล์/มิลลิลิตร) 
 บ่อที่ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ ภายหลังเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 19.69 ± 
3.93 เซลล์/มิลลิลิตร มีปริมาณมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน (24.15 ± 14.67 เซลล์/มิลลิลิตร) และมีปริมาณน้อยที่สุดใน
เดือนกรกฎาคม (14.95 ± 6.05 เซลล์/มิลลิลิตร) 
 เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแต่ละบ่อในแต่ละเดือนพบว่าปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้ง 3 บ่อ ตลอดการทดลองมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยสามารถแบ่งปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชที่แตกต่างออกได้ 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 (บ่อที่ 2 และ 3) มีปริมาณเฉลี่ย 19.69 ± 3.93 - 22.66 ± 6.08 เซลล์/มิลลิลิตร และกลุ่มที่ 2 (บ่อที่ 1) มี
ปริมาณเฉลี่ย 14.31 ± 3.98 เซลล์/มิลลิลิตร 
 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกแต่ละบ่อ (รูปที่ 1) พบว่าบ่อที่ 1 
องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชตลอดการทดลองส่วนใหญ่อยู่ดิวิ ชัน Chlorophyta ล้าดับรองลงมา คือ ดิวิ ชัน 
Euglenophyta โดยเดือนกรกฎาคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (44.30%) เดือน
สิงหาคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (39.81%) เดือนกันยายน องค์ประกอบของ
แพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (49.40%) เดือนตุลาคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน 
Chlorophyta (46.81%) เดือนพฤศจิกายนองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ ดิวิชัน Euglenophyta (64.62%)  
 
 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียจํานวนปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเล้ียงปลาบึกในแต่ละบ่อตลอดการทดลอง (เดือน ก.ค. 50-ม.ค. 51)

  

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกในแต่ละเดือน 
บ่อ / เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

บ่อท่ี 1 ไม่มีการสร้างอาหาร 
          ธรรมชาติ 

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 

บ่อท่ี 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ  
         ตลอดการเลี้ยง 

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 

บ่อท่ี 3 สร้างอาหารธรรมชาติ  
          (ภายหลังเลี้ยง 4 เดือน) 

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 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยจ้านวนปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกในแต่ละบ่อตลอดการทดลอง (เดือนก.ค. 50-ม.ค. 51) 

ปัจจัย / บ่อ บ่อ 1: ไม่สร้าง
อาหารธรรมชาติ 

บ่อ 2: สร้างอาหาร 
ธรรมชาติตลอด

ทดลอง 

บ่อ 3: สร้างอาหาร
ธรรมชาติ  

(ภายหลังเลี้ยง 4 เดือน) 
P-value 

ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (เซลล์/มล.) 14.31 ± 3.98 b 22.66 ± 6.08 a 19.69 ± 3.93 a 0.014 
หมายเหตุ อักษรท่ีเหมือนกันในแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)  

โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
 

จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่าบ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 14.31 ± 3.98 
เซลล์/มิลลิลิตร มีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม (19.96 ± 2.87 เซลล์/มิลลิลิตร) และมีปริมาณน้อยที่สุดในเดือนมกราคม 
(7.61 ± 4.96 เซลล์/มิลลิลิตร) 
 บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอดทดลอง มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 22.66 ± 6.08 เซลล์/มิลลิลิตร มี
ปริมาณมากที่สุดในเดือนตุลาคม (27.85 ± 2.66 เซลล์/มิลลิลิตร) และมีปริมาณน้อยที่สุดในเดือนกรกฎาคม (10.34 ± 4.55 
เซลล์/มิลลิลิตร) 
 บ่อที่ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ ภายหลังเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 19.69 ± 
3.93 เซลล์/มิลลิลิตร มีปริมาณมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน (24.15 ± 14.67 เซลล์/มิลลิลิตร) และมีปริมาณน้อยที่สุดใน
เดือนกรกฎาคม (14.95 ± 6.05 เซลล์/มิลลิลิตร) 
 เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแต่ละบ่อในแต่ละเดือนพบว่าปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้ง 3 บ่อ ตลอดการทดลองมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยสามารถแบ่งปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชที่แตกต่างออกได้ 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 (บ่อที่ 2 และ 3) มีปริมาณเฉลี่ย 19.69 ± 3.93 - 22.66 ± 6.08 เซลล์/มิลลิลิตร และกลุ่มที่ 2 (บ่อที่ 1) มี
ปริมาณเฉลี่ย 14.31 ± 3.98 เซลล์/มิลลิลิตร 
 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกแต่ละบ่อ (รูปที่ 1) พบว่าบ่อที่ 1 
องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชตลอดการทดลองส่วนใหญ่อยู่ดิวิ ชัน Chlorophyta ล้าดับรองลงมา คือ ดิวิ ชัน 
Euglenophyta โดยเดือนกรกฎาคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (44.30%) เดือน
สิงหาคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (39.81%) เดือนกันยายน องค์ประกอบของ
แพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (49.40%) เดือนตุลาคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน 
Chlorophyta (46.81%) เดือนพฤศจิกายนองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ ดิวิชัน Euglenophyta (64.62%)  
 
 

จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่าบ่อที่ 1 ไม่มีการ

สร้างอาหารธรรมชาติ มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 

14.31 ± 3.98 เซลล/์มลิลลิติร มปีรมิาณมากทีส่ดุในเดอืน

สิงหาคม (19.96 ± 2.87 เซลล์/มิลลิลิตร) และมีปริมาณ

นอ้ยทีส่ดุในเดอืนมกราคม (7.61 ± 4.96 เซลล/์มลิลลิติร)

 บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอด

ทดลอง มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 22.66 ± 6.08 

เซลล์/มิลลิลิตร มีปริมาณมากที่สุดในเดือนตุลาคม 

(27.85 ± 2.66 เซลล์/มิลลิลิตร) และมีปริมาณน้อยที่สุด

ในเดือนกรกฎาคม (10.34 ± 4.55 เซลล์/มิลลิลิตร)

 บ่อท่ี 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ ภายหลัง

เล้ียงเป็นระยะเวลา 4 เดือน มีปริมาณแพลงก์ตอนพืช

เฉลี่ย 19.69 ± 3.93 เซลล์/มิลลิลิตร มีปริมาณมากที่สุด

ในเดือนพฤศจิกายน (24.15 ± 14.67 เซลล์/มิลลิลิตร) 

และมปีรมิาณนอ้ยทีส่ดุในเดอืนกรกฎาคม (14.95 ± 6.05 

เซลล์/มิลลิลิตร)

 เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแต่ละบ่อในแต่ละ

เดือนพบว่าปริมาณแพลงก์ตอนพืชทั้ง 3 บ่อ ตลอดการ

ทดลองมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(P < 

0.05) โดยสามารถแบ่งปริมาณเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืช

ที่แตกต่างออกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (บ่อที่ 2 และ 3) 

มีปริมาณเฉลี่ย 19.69 ± 3.93 - 22.66 ± 6.08 เซลล์/

มิลลิลิตร และกลุ่มที่ 2 (บ่อที่ 1) มีปริมาณเฉลี่ย 14.31 

± 3.98 เซลล์/มิลลิลิตร

 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ

ของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลาบึกแต่ละบ่อ (รูปที่ 

1) พบว่าบ่อที่ 1 องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชตลอด

การทดลองส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta ลําดับรอง

ลงมา คือ ดิวิชัน Euglenophyta โดยเดือนกรกฎาคม

องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน 

Chlorophyta (44.30%) เดือนสิงหาคมองค์ประกอบ

ของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta 

(39.81%) เดือนกันยายน องค์ประกอบของแพลงก์ตอน

พืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (49.40%) เดือน

ตุลาคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่

ดิวิชัน Chlorophyta (46.81%) เดือนพฤศจิกายน

องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ ดิวิชัน 

Euglenophyta (64.62%) 
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รูปที ่1 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเล้ียงปลาบึกในแต่ละบ่อ

เดอืนธนัวาคม องคป์ระกอบของแพลงกต์อนพชืสว่นใหญ่
อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (41.10%) และเดือนมกราคม
องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน 
Chlorophyta (49.03%)
 บอ่ที ่2 องคป์ระกอบของแพลงกต์อนพชืตลอด
การทดลองส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta ลําดับรอง
ลงมา คือ ดิวิชัน Euglenophyta โดยเดือนกรกฎาคม
องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน 
Euglenophyta (39.62%) เดือนสิงหาคมองค์ประกอบ
ของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Cyanophyta
(43.94%) เดือนกันยายนองค์ประกอบของแพลงก์ตอน
พืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Euglenophyta (33.77%) 
เดือนตุลาคม องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่
อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (40.57%) เดือนพฤศจิกายน
องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน 
Euglenophyta (47.79%) เดือนธันวาคมองค์ประกอบ

ของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta 
(44.37%) และเดือนมกราคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอน
พืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (44.42%) 
 บอ่ที ่3 องคป์ระกอบของแพลงกต์อนพชืตลอด
การทดลองส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Euglenophyta ลําดับ
รองลงมา คือ ดิวิชัน Chlorophyta โดยเดือนกรกฎาคม
องค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน 
Euglenophyta (41.36%) เดือนสิงหาคมองค์ประกอบ
ของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Cyanophyta 
(32.58%) เดือนกันยายนองค์ประกอบของแพลงก์ตอน
พืชส่วนใหญ่อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (38.55%) เดือน
ตุลาคมองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่อยู่
ดิวิชัน Chlorophyta (27.60%) เดือนพฤศจิกายนองค์
ประกอบของแพลงกต์อนพชืสว่นใหญอ่ยูด่วิชินั Eugleno
phyta (63.77%) เดอืนธนัวาคมองคป์ระกอบของแพลงก์
ตอนพชืสว่นใหญอ่ยูด่วิชินั Chlorophyta (35.06%) และ
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เดอืนมกราคมองคป์ระกอบของแพลงกต์อนพชืสว่นใหญ่
อยู่ดิวิชัน Chlorophyta (48.71%)
 เมือ่พจิารณาผลการศกึษาความหลากชนดิและ
องคป์ระกอบของแพลงกต์อนพชืในบอ่เลีย้งปลาบกึทัง้ 3 
บอ่ ตลอดการศกึษาพบวา่แพลงกต์อนพชืทีเ่ปน็ชนดิเดน่ 

คือ Scenedesmus sp. และ Euglena sp. 
2. คุณภาพนํ้าทางด้านกายภาพและเคมี
 คณุภาพนํา้ทางกายภาพและเคมใีนบ่อเล้ียงปลา
บกึในแต่ละบ่อปรากฏผลการศกึษา ดงัแสดงในตารางที ่6

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียของคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีในบ่อเล้ียงปลาบึกในแต่ละบ่อ (ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน)

ปัจจัยคุณภาพนํ้า / บ่อ
บ่อ 1: ไม่สร้าง

อาหารธรรมชาติ
บ่อ 2: สร้างอาหาร

ธรรมชาติตลอดทดลอง

บ่อ 3: สร้างอาหาร
ธรรมชาติ (ภายหลัง

เล้ียง 4 เดือน)

ระดับความลึกของนํ้า (เมตร)

อุณหภูมิอากาศ (OC)

อุณหภูมินํ้า (OC)

ความโปร่งแสง (เมตร)

ความเป็นกรด – ด่าง

ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า (mg/L)

ความนําไฟฟ้า (mS/cm)

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า (mg/L)

ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (mg/L)

ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน (mg/L)

ปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส (mg/L)

0.56 ± 0.04 c

25.71 ± 3.65 a

24.36 ± 3.39 a

0.22 ± 0.07 a

7.41 ± 0.18 b

38.57 ± 8.35 b

83.57 ± 10.38 b

3.57 ± 0.67 a

0.7032 ± 1.58 a

0.0286 ± 0.04 a

0.6685 ± 0.68 a

0.68 ± 0.08 b

25.71 ± 3.65 a

24.50 ± 3.72 a

0.28 ± 0.04 a

7.98 ± 0.59 a

95.07 ± 12.53 a

199.29 ± 39.52 a

4.42 ± 1.39 a

0.2016 ± 1.40 a

0.0458 ± 0.06 a

0.9122 ± 0.97 a

0.78 ± 0.06 a

25.71 ± 3.65 a

24.29 ± 3.86 a

0.26 ± 0.04 a

7.93 ± 0.49 a

81.43 ± 9.88 a

175.00 ± 25.82 a

3.85 ± 1.22 a

0.4484 ± 1.01 a

0.0565 ± 0.07 a

0.5273 ± 0.58 a

หมายเหตุ:  อักษรที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)

   โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

 จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาคุณภาพนํ้าทาง
กายภาพและเคมีในบ่อเล้ียงปลาบึกในแต่ละบ่อ พบว่า
ระดับความลึก ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งที่
ละลายนํ้า และความนําไฟฟ้า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ส่วนปัจจัยคุณภาพนํ้าอื่น
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) 

3.  การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างจํานวน
ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชกับปัจจัยคุณภาพน้ํา

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหวา่งความหลากชนดิและปรมิาณของแพลงกต์อนพชื
กบัปจัจยัคณุภาพนํา้ ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และ 99%
ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2550 - มกราคม 2551 พบว่า
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บ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ พบว่า

จํานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์เชิงลบ

กับอุณหภูมิอากาศ (r = -0.789*) และอุณหภูมินํ้า (r 

= -0.892**) สําหรับปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิอากาศ (r = 0.806*)

แพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Chlorophyta มีความ

สมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอณุหภมูนิํา้ (r = 0.764*) แพลงกต์อน

พชืดวิชินั Chrysophyta มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัระดบั

ความลึกของนํ้า (r = -0.796*) และค่าความโปร่งแสง 

(r = -0.759**) และแพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Pyrrophyta 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าความเป็นกรด - ด่าง (r = 

0.783*) และปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส (r = 

0.878**)

บ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใส่ปุ๋ย

มลูไกแ่หง้ในอตัรา 40 กก./ไร/่สปัดาห ์ตลอดการทดลอง 

พบวา่การใชปุ้ย๋มลูไกเ่พือ่สรา้งอาหารธรรมชาตเิปน็ระยะ

เวลานาน และต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อจํานวน

ชนิดของแพลงก์ตอนพืช (r = 0.789*)  นอกจากนี้ยังพบ

ว่าจํานวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์เชิงลบ

กับค่าความเป็นกรด – ด่าง (r = -0.941**) และปริมาณ

ออกซิเจนละลายนํ้า (r = -0.792*) สําหรับปริมาณของ

แพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณ

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

เชงิลบกบัปรมิาณออกซเิจนละลายนํา้ (r = -0.796*) และ

แพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Euglenophyta มีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าทั้งหมด (r = 

0.813*) และค่าความนําไฟฟ้า (r = 0.790*)

บ่อที่ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติโดยใส่ปุ๋ย

มลูไกแ่หง้ในอตัรา 20 กก./ไร/่สปัดาห ์ภายหลงัเลีย้งเปน็

ระยะเวลา 4 เดือน พบว่าช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้มีการ

สรา้งอาหารธรรมชาต ิ(กอ่นใสปุ่ย๋มลูไก)่ จาํนวนชนดิและ

ปริมาณของแพลงก์-ตอนพืชไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ

กบัปจัจยัคณุภาพนํา้ใดๆ เลย แตเ่มือ่เลีย้งเปน็ระยะเวลา

ครบ 4 เดอืน มกีารสรา้งอาหารธรรมชาตโิดยใสปุ่ย๋มลูไก ่

พบวา่จาํนวนชนดิและปรมิาณของแพลงกต์อนพชืมคีวาม

สัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส 

(r = 0.988**)

เมื่อทําการเปรียบเทียบสหสัมพันธ์ของการใช้

ปุ๋ยมูลไก่เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อต่อจํานวนชนิด

และปริมาณของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ้าระหว่าง

บ่อที่ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ (บ่อที่ 1) กับบ่อที่

มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอดการทดลอง (บ่อที่ 2) 

พบวา่การสรา้งอาหารธรรมชาตโิดยการใชปุ้ย๋มลูไกใ่หผ้ล

ชดัเจนในการมสีหสมัพนัธเ์ชงิบวกตอ่ปรมิาณแพลงกต์อน

พืช (r = 0.959**) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (r = 0.576*) 

ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าทั้งหมด    (r = 0.843**) 

และค่าความนําไฟฟ้า (r = 0.843**) ทั้งนี้การใช้ปุ๋ยมูล

ไก่จะส่งเสริมให้องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแพลงก์ตอนพืชดิวิชัน Cyanophyta 

(r = 0.561*) Chrysophyta (r = 0.545*) และ Eugle-

nophyta (r = 0.615*)

สรุปและวิจารณ์
จากการศึกษาความหลากชนิด ปริมาณ

แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงปลาบึกด้วย

ระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์คําถามที่ว่า

การสรา้งอาหารธรรมชาตใินบอ่เลีย้งปลาบกึนัน้ ระหวา่ง

บ่อที่ ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติกับบ่อที่มีการ

สร้างอาหารธรรมชาติบางช่วงของการเลี้ยงหรือตลอด

ที่ทําการเลี้ยงนั้น ส่งผลต่อชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน

พืช และคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงอย่างไร มีความเหมาะ

สมต่อการเลี้ยงปลาบึกหรือไม่ โดยทําการทดลองเลี้ยง

ปลาบึกด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน จํานวน 3 บ่อ 

คือ บ่อที่ 1 ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ (บ่อควบคุม) 

บ่อที่ 2  มีการสร้างอาหารธรรมชาติตลอดการทดลอง 
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และบ่อที่ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติภายหลังเลี้ยง

เปน็ระยะเวลา 4 เดอืน ทาํการเลีย้งปลาบกึเปน็ระยะเวลา

7 เดอืน ผลการศกึษาพบแพลงกต์อนพชืทัง้หมด 6 ดวิชินั

43 ชนิดได้แก่ ดิวิชัน Cyanophyta, Chlorophyta, 

Chrysophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta และ 

Cryptophyta โดยองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอน

พืชส่วนใหญ่อยู่ในดิวิชัน Chlorophyta 

เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบจํานวนชนิดและ

ปริมาณเฉลี่ยแพลงก์ตอนพืชมากที่สุดในบ่อที่ 2 ทั้งนี้

อาจเนื่องจากในบ่อที่ 2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติด้วย

การใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้งในอัตรา 2.5 กก./100 ตรม./สัปดาห์ 

(40 กก./ไร่/สัปดาห์) ตลอดการทดลอง ก่อให้เกิดธาตุ

อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

ขึ้นในบ่อ โดยธาตุอาหารดังกล่าวก็จะส่งเสริมให้เกิด

แพลงก์ตอนพืชในบ่อตามมา ซึ่งหากพิจารณาผลการ

ศึกษาค่าเฉลี่ยของจํานวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอน

พืชในแต่ละบ่อ ก็จะพบว่าบ่อเลี้ยงปลาบึกในบ่อที่ 2 

และ 3 มจีาํนวนชนดิและปรมิาณแพลงกต์อนพชืมากกวา่

บ่อที่ 1 ที่ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติอย่างชัดเจน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องผลของช่วงระยะเวลา

ที่ใช้ปุ๋ยมูลไก่ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดของ

แพลงก์ตอนพืช และผลผลิตปลานิลในบ่อเพาะเลี้ยง

เชงิพาณชิยจ์าํนวน 3 บอ่ คอื บอ่ที ่1 ไมม่กีารสรา้งอาหาร

ธรรมชาต ิบอ่ที ่2 และ 3 มกีารสรา้งอาหารธรรมชาตโิดย

ใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้ง ในอัตรา 40 กก./ไร่/ 1 สัปดาห์ และ 2 

สัปดาห์ ตามลําดับ ทําการเลี้ยงปลานิลเป็นระยะเวลา

8 เดือน โดยตรวจวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพนํ้าและ

เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชทุก 2 สัปดาห์ ผลการศึกษา

พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 6 ดิวิชัน 48 ชนิด โดยบ่อที่

2 มีการสร้างอาหารธรรมชาติ โดยใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้ง 

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

ที่เป็นชนิดเด่น ส่วนใหญ่อยู่ในดิวิชัน Euglenophyta 

ได้แก่ Euglena sp., Phacus sp., Strombomonas 

sp. และ Trachelomonas sp. ซึง่เปน็ชนดิทีไ่มส่ามารถ

สร้างสารพิษ หรือก่อโทษโดยตรงต่อประสิทธิภาพการ

เติบโตของปลานิล เพียงแต่สะท้อนถึงปัจจัยคุณภาพนํ้า

และปริมาณธาตุอาหารในบ่อเลี้ยงปลานิลเท่านั้น (ขจร

เกียรติ์ ศรีนวลสม  และบัญญัติ มนเทียรอาสน์, 2552) 

และนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกประการ คือบ่อที่ 3 เมื่อ

มีการสร้างอาหารธรรมชาติภายหลังเลี้ยงปลาบึกครบ 

4 เดือน จํานวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชเพิ่ม

ขึ้นจากช่วงแรกที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมูลไก่แห้งแต่ไม่มีความแตก

ต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการ

ใส่ปุ๋ยมูลไก่ลงไปในบ่อ ก่อให้เกิดธาตุอาหารเพิ่มขึ้น โดย

เฉพาะปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส เนื่องจากเมื่อ

พิจารณาผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างจํานวนชนิด

และปริมาณของแพลงก์ตอนพืชกับปัจจัยคุณภาพน้ําในบอ่ที ่

3 ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้มีการสร้างอาหารธรรมชาติ 

(ก่อนใส่ปุ๋ยมูลไก่) จํานวนชนิดและปริมาณของแพลงก์

ตอนพืชไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับปัจจัยคุณภาพนํ้า

ใดๆ เลย แต่เมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลาครบ 4 เดือน มีการ

สร้างอาหารธรรมชาติโดยใส่ปุ๋ยมูลไก่ พบว่าจํานวนชนิด

และปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส โดยผลการศึกษา

ที่ได้สอดคล้องกับปานตะวัน ลือเลิศ (2549) ที่ศึกษาผล

ของการใชปุ้ย๋มลูไกต่อ่ชนดิของแพลงกต์อนพชืในบอ่เลีย้ง

ปลานิลที่มีการให้ปริมาณปุ๋ยมูลไก่ที่ใช้ในระดับต่างกัน 

คือ บ่อที่มีการใช้ปุ๋ยมูลไก่ในระดับที่มากก็จะมีปริมาณ

ธาตุฟอสฟอรัสมากตามไปด้วยส่งผลให้จํานวนชนิดและ

ปริมาณแพลงก์ตอนพืชมากขึ้นตามไปด้วย

สําหรับคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงปลาบึกพบว่า 

การสรา้งอาหารธรรมชาตสิง่ผลตอ่ความแตกตา่งของคณุ

ภาพนํ้าอย่างชัดเจนในด้านของแร่ธาตุต่างๆ ภายในนํ้า

ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเห็นได้จากปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าและ

ความนาํไฟฟา้ ทีม่คีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถิติ (P < 0.05) กับบ่อที่ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ 

ส่วนในด้านของธาตุอาหารนั้นแม้ว่าจะไม่แตกต่างทาง
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สถิติ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรระวังและให้ความสําคัญ

อยา่งมากในการสรา้งอาหารธรรมชาต ิกค็อืเมือ่มปีรมิาณ

สารอาหารมากเกินไปและมีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบ้าง

ครั้งอาจเป็นอันตรายกับสัตว์นํ้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปริมาณของแอมโมเนียไนโตรเจนเพราะจะเป็นอันตราย

ต่อสัตว์นํ้าได้ บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และคณะ (2549) 

กลา่ววา่ปรมิาณแอมโมเนยีและไนไตรทล์ะลายนํา้มคีวาม

สัมพันธ์แปรผันตามกันกับการได้รับปุ๋ยมูลไก่อย่างมีนัย

สําคัญยิ่งทางสถิติ ดังนั้นผู้เพาะเลี้ยงจึงควรมีความใส่ใจ

เป็นอย่างมากในการดูแล เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ก่อน

ที่จะเกิดขึ้นกับคุณภาพนํ้าในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อ

เป็นการป้องกันเสียหายในด้านการเลี้ยงสัตว์นํ้า

สุจิตรา ล้มทม (2546) ทําการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ้าในบ่อ

เลี้ยงปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2545 – กุมภาพันธ์ 

2546 ซึ่งมีการบูรณาการเลี้ยงไก่บนคันบ่อ และใช้มูลไก่

บางส่วนเป็นอาหารธรรมชาติของปลา จากการที่มูลไก่

ถูกปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าโดยตรง ผลการศึกษาพบแพลงก์

ตอนพืชทั้งหมด 6 กลุ่ม (Division) 39 สกุล (genera) 

โดยเรียงลําดับจากกลุ่มที่พบมากที่สุดไปหาน้อย ได้แก่ 

Division Chlorophyta 14 สกุล, Cyanophyta 10 

สกุล, Chrysophyta 8 สกุล, Euglenophyta 3 สกุล, 

Pyrrophyta 2 สกุล และ Cryptophyta 2 สกุล เมื่อ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งแพลงกต์อนพชืและคณุภา

พนํ้า พบว่าแพลงก์ตอนพืช ใน Division Cyanophyta 

มีความสัมพันธ์แปรผกผันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (r = -0.660*)

ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการตอบโจทย์คําถามเกี่ยวกับการสร้าง

อาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาบึกต่อชนิดและปริมาณ

แพลงก์ตอนพืช ตลอดจนคุณภาพนํ้า และใช้เป็นข้อมูล

ในการจดัการระบบการเลีย้งปลาบกึเพือ่การพฒันาอยา่ง

ยั่งยืน สามารถเป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรและผู้สนใจตอ่

ไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณสํานักวิจัยและส่งเสริม

วิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ที่ได้ให้การ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 

2550 ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยี

การประมงและทรัพยากรทางนํ้า และนักศึกษาคณะผู้

ร่วมทํางานทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลืออย่างเต็ม

ที่ จนงานวิจัยนี้สามารถสําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
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