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(1) 
บทคัดยอ 

 
การเล้ียงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก  200  ลิตรรวมกับการปลูกผักบุงใน

ระบบพืชไรดิน  DRFT  โดยไมใชปุย  เปนระบบการเล้ียงสัตวน้ําแบบผสมผสานกับการปลูกพืช  
หรือ  Aquaponic  System  ซ่ึงเปนการเอ้ือประโยชนแกกันคือ  ของเสียของระบบชีววิทยาชนิดหนึ่ง
สามารถผลิตสารอาหารใหระบบชีววิทยาอีกชนิดหนึ่งไดอยางเหมาะสมการรวมการผลิตพืชและ
การเล้ียงปลาเปนผลของการผลิตแบบหลากหลาย (Polyculture) ซ่ึงจะเพ่ิมความหลากหลายและได
ผลผลิตแบบทวีคูณ เปนระบบนิเวศแบบเกื้อกูลกันน้ําถูกกรองโดยผานการกรองทางชีววิธี และนํา
กลับมาใชซํ้าอยางตอเนื่องเปนการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพปราศจากสารเคมีสามารถผลิตไดท่ัวไป
ชวยยกระดับเศรษฐกิจระดับทองถ่ินได วัตถุประสงคของการประดิษฐครั้งนี้คือ  ใชถังพลาสติก  
200  ลิตร  ประดิษฐเปนระบบน้ําหมุนเวียนเพ่ือการเล้ียงปลาดุก  และนําน้ําในระบบน้ําหมุนเวียน
จากการเล้ียงปลาดุกมาเช่ือมตอระบบปลูกพืชไรดินระบบDynamic  Root  Floating Technique 
(DRFT) ปลูกผักบุงโดยไมใชปุยระบบ  DRFT  เปนระบบท่ีใชถาดโฟมขึ้นรูปเปนรองและปลูกพืช
บนโตะ  การปลูกเม่ือพืชขนาดเล็กรากตองการออกซิเจนนอยเปนระบบ DFT แตพอพืชโตขึ้นราก
ตองการออกซิเจนมากขึ้นคอยๆลดระดับน้ําลงเปนระบบ NFT ทําใหราก รับออกซิเจนมากขึ้น  และ
ถาดปลูกทําจากโฟมเปนฉนวนอยางดีลดปญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิสูง 

 
ผลการศึกษาพบวา  ปลาดุกท่ีเล้ียงในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก  200  ลิตร  ปลอย

ลูกปลาดุกขนาดความยาว  2-3  นิ้ว  จํานวน  100  ตัวตอถัง  (ในระบบประกอบดวยถังเล้ียง 2 ถัง )  
อัตรารอด  60-70  เปอรเซ็นต  อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ  1:1.3  ใชเวลาเล้ียง  3-4  เดือน  ได
ขนาดปลา  4-5  ตัวตอกิโลกรัม  ใหอาหารปลาดุกเล็กตลอดระยะเวลาการเล้ียง  กลาวคือในแตละรุน
ใชเวลาเล้ียงปลา  3-5  เดือน  ไดปลา  30-40 กิโลกรัม  ใชอาหารไป  39-52  กิโลกรัม น้ําหนักปลา
เฉล่ียตัวละ  250-200  กรัม 

 
ผักบุงปลูกในระบบปลูกพืชไรดินระบบ Dynamic  Root  Floating Technique (DRFT)  

โดยไมใชปุยโตะปลูกกวาง  100  เซนติเมตร  ยาว  360  เซนติเมตร  สูง  60  เซนติเมตร  จํานวน  6  
แผนปลูก  แผนปลูกทําจากโฟม  แตละแผน กวาง  59  เซนติเมตร  ยาว  90  เซนติเมตร  ปลูกผักบุง
ไดแผนละ  54  หลุม  โตะละ 6 แผนปลูกจํานวน  324  หลุม ทําการปลูกผักบุงหลังจากเล้ียงปลา  1  
เดือน  เพ่ือตองการใหระบบการยอยสลาย  หรือกรองชีวภาพทํางาน  ผลปรากฏวาไดผักบุงแผน
ปลูกท่ี๑น้ําหนัก  2.8กิโลกรัมแผนปลูกท่ี 2น้ําหนัก  2.2กิโลกรัม  แผนปลูกท่ี3น้ําหนัก2กิโลกรัม  
แผนปลูกท่ี4น้ําหนัก1.8กิโลกรัม  แผนปลูกท่ี5น้ําหนัก2.2กิโลกรัมแผนปลูกท่ี6น้ําหนัก1.8กิโลกรัม 



(2) 
น้ําหนักรวม  12.8กิโลกรัมอายุการเก็บเกี่ยว  22-28  วัน  และในการเก็บเกี่ยวสามารถตัดไว

ตอใหผักบุงแตกกอขึ้นมาใหมได  ทําการตัด  15-20  วันครั้งหลังการแตกกอ  สามารถไวตอได
ประมาณ  3-4  รุนเพ่ือประหยัดเมล็ดพันธุ 

 
 คุณภาพน้ําระหวางการทดลอง  pH  4.4-6.5  Total Alkalinity  17-68 ppm.  Total 
Ammonia 0 - 0.5ppm.อุณหภูมิน้ํา  29-33.5C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3) 
กิตติกรรมประกาศ 

การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรผลงาน  การเล้ียงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก  200  
ลิตรรวมกับการปลูกผักบุงในระบบพืชไรดิน  DRFT  โดยไมใชปุย  คณะผูประดิษฐไดรับการสนุน จาก
ผูอํานวยการจํานง  พูลภักดี  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ผูบริหาร ตลอดคร-ูอาจารย 
ขอขอบคุณ คุณสมบัติ พิณแกว  พนักงานแผนกวิชาประมงท่ีใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก  
และพนักงานทุกทานท่ีใหความชวยเหลือจนโครงงานนี้ประสบผลสําเร็จลุลวงดวยด ี
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บทที ่1  
บทนํา 

ที่มาและความสําคัญ 
 การเล้ียงปลาดุกเพ่ือการบริโภค  หรือเพ่ือการคาจําแนกตามบอหรือภาชนะท่ีเล้ียง  คือ 

1. การเล้ียงในบอดิน  การเล้ียงในบอดินเปนการเล้ียงเพ่ือการคาหรือเปนอาชีพ  หรือเปน
อาชีพเสริม  มีการใชเงินลงทุนมาก  มีการจัดการเปนระบบ  ซ่ึงพ้ืนท่ีเล้ียงสวนใหญอยู
ทางภาคกลางเนื่องจากมีแหลงวัตถุดิบอาหารมากและราคาต่ําจึงมีกําไรมาก 

 
2. การเล้ียงในกระชัง  การเล้ียงปลาดุกในกระชังไมนิยมแพรหลายเนื่องจากขอจํากัดตอง

อยูใกลแหลงน้ํา  แตก็สามารถเล้ียงไดและทํากําไรใหกับผูเล้ียง 

 
 

3. การเล้ียงปลาดุกในบอซีเมนต  การเล้ียงแบบนี้นิยมเล้ียงไวบริโภคภายในครัวเรือน  
ลงทุนมากในการสรางบอ  เปล่ียนถายน้ําบอย   
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4. การเล้ียงในบอพลาสติก  คลายกับการเล้ียงในบอซีเมนต  แตเปนการลงทุนท่ีต่ํากวา
เปนเศรษฐกิจครัวเรือน 

\    

5. การเล้ียงในภาชนะอ่ืนๆ  เชนการเล้ียงในขอบบอซีเมนต  ในถัง  ในตู  หรือในภาชนะ
อยางอ่ืนๆท่ีมีขนาดเล็กเปนการเล้ียงเพ่ืองานอดิเรก  เพ่ือมีปลาไวรับประทานเล็กนอย
หรือเปนเศรษฐกิจครัวเรือน 

 

 จากรูปแบบการเล้ียงปลาดุกท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาการเล้ียงปลาดุกสามารถเล้ียงได
ในภาชนะไดหลายรูปแบบ  ตั้งแตขนาดใหญท่ีเปนบอดินหลายไร  และถังเล็กๆ  ผูประดิษฐจึงไดนํา
ถังพลาสติก 200 ลิตรซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีขอดีหลายดานท่ีจะนํามาใชเล้ียงปลาดุกเชน 

1. อายุการใชงานยาวนาน 
2. ไมสึกกรอนงาย 
3. สงผลกระทบตอคุณภาพน้ํานอย 
4. สะดวกในการทํา 
5. ราคาต่ําเม่ือเทียบกับอายุการใชงาน 
6. หาไดงายทุกคนรูจัก 
7. เม่ือหยุดการเล้ียงปลาทําเปนถังเก็บน้ําได 
8. มีน้ําหนักเบา 
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ประพัฒน (2551) ไดทําการประดิษฐโดยใชถังพลาสติก 200 ลิตรเล้ียงปลาดุก  โดยใชช่ือวา  
การเล้ียงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนถังพลาสติก 200 ลิตร  อธิบายดังภาพ 

 

ขั้นตอนการทํางานระบบน้ําหมุนเวียนอธิบายในภาพตามหมายเลข 

1. ปมน้ําตูปลาติดตั้งในถังแยกตะกอนโดยวางไวกนถัง 
2. สายยางขนาด 6 หุน ตอกับเครื่องสูบน้ํา 
3. เครื่องสูบน้ําตูปลาสูบน้ําใสในกะละมังท่ีไดเจาะรูกนถัง 
4. น้ําไหลผานวัสดุกรองซ่ึงใชเศษอวน 
5. น้ําตกลงในถังกรองชีวภาพท่ีมีเศษอวนซ่ึงเปนวัสดุกรอง เพ่ิมออกซิเจนใหกับน้ํา ปลดปลอย

คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน สูบรรยากาศ  
6. ในถังบรรจุวัสดุกรองใชเศษอวนเนื่องจากหาไดงายราคาถูก ไมยอยสลายเม่ืออยูในน้ํา จุดประสงค

หลัก เพ่ิมพ้ืนท่ีใหกับจุลินทรียอยูอาศัย เพ่ือยอยสลายของเสียท่ีเกิดจากการเล้ียงปลา 
7. น้ําผานวัสดุกรองจะไหลเขาสูปลายทอบริเวณกนถัง 
8. น้ําไหลออกจากถังกรองชีวภาพลงสูถังเล้ียง 
9. ประตูน้ําบังคับปริมาณน้ําท่ีไหลลงสูถังเล้ียง  
10. น้ําไหลลงสูถังเล้ียงบริเวณปากถัง 
11. น้ําจากถังเล้ียงไหลเขาสูปลายทอบริเวณกนถัง เพ่ือไหลลงสูถังแยกตะกอน 
12. น้ําไหลลงสูถังแยกตะกอน และระดับน้ําในถังเล้ียง 
13. ถังแยกตะกอน  
14. ทอน้ําลน  ถาหากลดหรือปดประตูน้ํา หมายเลข 9 น้ําจะไหลลงสูถังแยกตะกอนและดูดกลับ

หมุนเวียนอยูในระบบกรอง 



4 
ประพัฒน (2554)  กลาววาของเสียท่ีเกิดขึ้นในระบบ เชน มูลปลา  เศษอาหาร  ระบบไดยอยสลาย

กลายเปนปุยมีความคิดตอไปวาถาหากมีพืชน้ําเขามาบําบัดคุณภาพน้ํานาจะเกิดประโยชนมากกวานี้  จึงใช
ผักตบชวาเพ่ือบําบัดคุณภาพน้ํา  จึงใชช่ือวา  การเล้ียงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก 200 ลิตร
โดยใชเศษอวนและพืชน้ําบําบัดคุณภาพน้ํา  ดังภาพประกอบ 
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 จากรูปแบบท่ีใชผักตบชวาบําบัดคุณภาพน้ําผลปลากฎวาปลาโตปกติ  แต
ผักตบชวาโตดีมากจึงมีความคิดตอวา  ถานําระบบพืชบําบัดใชพืชผักท่ีรับประทานไดนาจะ
เกิดประโยชนมากกวา  โดยทดลองใชกับผักบุงและผักกระเฉด  ดังภาพ 
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 จากการทดลองและเก็บขอมูล  พบวาปลาโตดีตามปกติ  ผักบุงโตดีโดยไมตองใชปุย  จึงได
ท่ีมาของส่ิงประดิษฐในครั้งนี้และจัดทําส่ิงประดิษฐ คือ  การเล้ียงปลาปลาดุกรัสเซียในระบบน้ํา
หมุนเวียนในถังพลาสติก  200  ลิตร รวมกับการปลูกผักบุงในระบบพืชไรดิน DRFT โดยไมใชปุย 
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จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

1) นําถังพลาสติก  200  ลิตร  ประดิษฐเปนระบบน้ําหมุนเวียนเพ่ือการเล้ียงปลาดุก 
2) นําน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนจากการเล้ียงปลาดุกมาเช่ือมตอระบบปลูกพืชไรดินระบบ Dynamic  
Root  Floating Technique (DRFT) ปลูกผักบุงโดยไมใชปุย 
 
สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 
 การเล้ียงปลาในระบบน้ําหมุนเวียน  หมายถึง  การนําน้ําท่ีใชเล้ียงปลาแลวนํากลับมาใชเล้ียงปลา
ใหมอยางตอเนื่อง  โดยน้ําถูกบําบัดทางกายภาพ  ทางเคมี  ทางชีวะ  ทําใหน้ํามีคุณภาพดีสามารถนํากลับมา
ใชเล้ียงปลาไดอีก 
 ขบวนการบําบัดทางชีวภาพ  คือการใชจุลินทรียท่ีมีอยูในน้ําตามธรรมชาติหรือเติมลงในระบบใน
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  และใหมีปริมาณเพียงพอตอการบําบัดหรืยอยสลายของเสียในเวลานั้น  ปลาขับ
ของเสียออกมาในรูปแอมโมเนีย  จุลินทรียยอยสลายกลายเปนไตรท  และไนเตรท  ตามลําดับ  ดวย
ขบวนการท่ีเรียกวา  ไนตริฟเคช่ัน  ในขณะเดียวกันธาตุอาหารท่ีเกิดขึ้นพืชสามารถนําไปใชในการ
เจริญเติบโต  และเปนการดึงของเสียท่ีอยูในน้ําออกทําใหไมเปนอันตรายตอปลาท่ีเล้ียงในระบบ  และนํา
กลับมาเล้ียงปลาอยางตอเนื่อง  การเพ่ิมจุลินทรียใชเศษอวนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใหจุลินทรียยึดเกาะ  และเพ่ิมใช
ผักบุงเพ่ือดึงไนเตรทออกจากน้ํา 
 การเล้ียงปลาในระบบน้ําหมุนเวียนรวมกับการปลูกพืช  หรือ  Aquaponic  System  เปนระบบท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอกันคือ  ของเสียของระบบชีววิทยาหนึ่งสามารถผลิตสารอาหารใหระบบชีวิทยาหนึ่งไดอยาง
เหมาะสม  การรวมการปลูกพืชและเล้ียงปลาเขาดวยกันเปนการผลิตท่ีหลากหลายจะเพ่ิมผลผลิตแบบทวีคูณ  
ทําใหตนทุนการผลิตต่ํา  ไดประโยชนคุมคา  ดังนั้นผูประดิษฐจึงทําโครงงานส่ิงประดิษฐ  การเล้ียงปลาดุก
ในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก 200 ลิตรรวมกับการปลูกผักบุงในระบบไรดิน DRFT  โดยไมใชปุย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

นําถังพลาสติก  200  ลิตร  ประดิษฐเปนระบบน้ําหมุนเวียนเพ่ือการเล้ียงปลาดุก  นําน้ําในระบบน้ํา
หมุนเวียนจากการเล้ียงปลาดุกมาเช่ือมตอระบบปลูกพืชไรดินระบบ Dynamic  Root  Floating Technique 
(DRFT) ปลูกผักบุงโดยไมใชปุย  ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกในระบบ  คุณภาพน้ําคือ  pH   Total  
alkalinity  Total ammonia  อุณหภูมิของน้ํา  และศึกษาการเจริญเติบโตของผักบุงโดยไมใชปุย 

โดยเล้ียงปลาดุกในถังพลาสติก 200 ลิตรปลอยปลา   100  ตัว ตอถังเล้ียง  อายุการเล้ียง  120  วัน  
ระบบปลูกพืชไรดิน(DRFT)ขนาด ยาว  3.6  เมตร  กวาง 1 เมตร  สูง 0.6 เมตร  ปลูกผักบุง  324  หลุม 
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บทที่ 2 

เอกสารเกี่ยวของ 

 

 ปลาดุกเปนปลาท่ีมีสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศ เนื่องจากเปนปลาท่ีเล้ียงงาย และสามารถนําไป
ประกอบอาหารไดหลายชนิด สามารถนํามาเล้ียงไดในภาชนะท่ีหลากหลาย ประยงค และคณะ 
(http://www.prayong.net) ไดศึกษาการเล้ียงปลาดุกลูกผสมในบอซีเมนตกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1เมตร
สูง 0.50 เมตร ผูเล้ียงตองมีความรูพ้ืนฐาน สําคัญ 5 ประการ 

1. ปรับแนวคดิกอนคือปลาท่ีเล้ียงตองเล้ียงไวกินกอนแลวถาเหลือจึงขาย 
2. พันธุปลาท่ีเล้ียงตองมีคุณภาพ 
3. น้ําท่ีเล้ียงตองเปนน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ถาน้ําบาดาลตองมีบอพักและตองปรับ pH ใหอยูระดับ 

6.5-7.5 
4. ควรดูแลเอาใจใสสมํ่าเสมอ ถาไมมีเวลาควรดูแลเชาเย็น 
5. ควรสังเกต บันทึก และประเมินผลเปนระยะ เพ่ือปรับวิธีการเล้ียงตามความเหมาะสม 

บอเล้ียงควรวางในท่ีเหมาะสม เปนท่ีรมรําไร ปลอยปลา ขนาด 4-5 ซม. ราคาตัวละ 1 บาท ปลอย 100 ตัว 
ระดับน้ํา 25 ซม.ใหอาหารเม็ด ประมาณ 500 เมตร ตอม้ือในปลาเล็กและปรับอาหารเรื่อยๆตามขนาดปลา 
หลังจากเล้ียงได 20 วันเริ่มเสริมดวยผัก เม่ือปลาอาย ุ1 เดือนทําการคัดปลาขนาดเล็กออกใหเหลือปลาบอละ 
70 ตัว เล้ียง 4 เดือนไดปลา 3-4 ตัวตอกิโลกรัม 

 การเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยในบอซีเมนต ปลอยปลาขนาด 2-3 ซม. น้ําลึก 20-30 ซม. และเพ่ิมน้ําขึ้น
เรื่อยๆ ประมาณ 5 ซม.ตออาทิตย ใหอาหารเม็ด 3-7 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว ปลอยปลา 50-70 ตัวตอ
ตารางเมตร ประมาณ 90 วันไดปลาขนาด 100-200 กรัมตอตัว อัตรารอก 90 เปอรเซ็นต 
(http://www.sukhotthaifreshfish.com) 

 การเล้ียงปลาดุกในบอพลาสติก ขนาดกวาง 2 ยาว 4 เมตร ลึก 1 เมตร ปลอยปลาขนาด1.5 นิ้ว 
จํานวน 500 ตัว ระดับน้ําลึก 30-50 ซม. ตนทุนการผลิต พลาสติก 500 บาท อาหารเม็ด 30 กิโลกรัม คาพันธุ
ปลา 500 บาท รวมตนทุน 1500 บาท เล้ียง 3 เดือน ไดปลาขนาด 100-200 กรัม อัตรารอด 80-90 เปอรเซ็นต
ไดปลา 30-50 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 30 บาท มูลคา 900-1500 บาท (http://www.Bloggang.com) 
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 บุญสิน พรประภาศักดิ์ (2551) ไดวิเคราะหตนทุนการเล้ียงปลาดุกดวยอาหารเม็ด FCR มาตรฐานอยู
ท่ี 1.5 ตนทุนการเล้ียงดวยไสไก FCR 3.5 ซ่ึงผูเล้ียงจะเลือกใชอาหารประเภทใดตองพิจารณาหลายๆดาน 
เพ่ือการผลิตท่ีตนทุนต่ําสุด 

 การเล้ียงปลาดุกเพ่ือใหตนทุนต่ําประกอบดวยหลายดาน เชนอัตราการปลอย ประมาณ 50000 ตัวตอ
ไรไมหนาแนนจนเกินไป การใหอาหารใหอาหารเม็ดชวงเดือนแรกเพ่ือเรงการเจริญเติบโต หลังจากนั้น
เปล่ียนเปนโครงกระดูกไกบดละเอียด หัวไก และไสไกบดในเดือนสุดทายเปนวิธีการท่ีนิยมกันแพรหลายใน
ผูเล้ียงปลาดุก (ชัยคุณ ดอกไมศรีจันทร, 2551). 

 วินัย ไฝเมตตา (2551) การเล้ียงปลาดุกตองมีความพรอมดานตางๆ เชนลูกพันธุ การเตรียมบอ การ
ใหอาหารปลาอายุ 3 วันแรกไมตองใหอาหาร การใหอาหารแบงออกเปน 2 ชุดในแตละม้ือ ชุดแรกใหปลา
ตามปกติ คือปลาใหญและแข็งแรงกินอ่ิมกอน ชุดท่ี 2 ปลาเล็ก จะเขามากิน เม่ือสังเกต 5 นาทีผานมาแลว
อาหารเหลือก็หยดุใหเนื่องจากปลาอ่ิมแลว จะทําใหปลามีขนาดเสมํ่าเสมอ        การจักการน้ําสําหรับบอท่ีไม
มีน้ําเปล่ียนจะใชจุลินทรีย EM บําบัดคุณภาพน้ํา โดยมีสวนผสมดังนี้ หัวเช้ือจุลินทรีย EM  1 ลิตร 
กากน้ําตาล 10  กิโลกรัม น้ําเปลา 200 ลิตร ผสม 3 สวนใหเขากัน หมักท้ิงไว 1 เดือน สามารถนํามาใชได 
การใชควรเลือกวันท่ีแดดออกจัด อากาศรอนเพราะจุลินทรียจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การใชจุลินทรียท่ี
เหมาะกับสภาพบอ คุณภาพน้ํา ก็จะเกิดประโยชนสูงสุด ควรใชชวงท่ีคุณภาพน้ําเริ่มแย 

วิวัฒน  ปรารมภ  และคณะ( 2554 )  ศึกษาการเล้ียงปลาดุกลูกผสมในถังไฟเบอรกลาสท่ีใชหญาแฝก
บําบัดน้ําเสียในปริมาณตางกัน 3 ระดับ คือ ไมใสหญาแฝก  ใสหญาแฝก  10  กิโลกรัมและใสหญาแฝก  15  
กิโลกรัม  ใชปลาดุกลูกผสมน้ําหนักเริ่มตนเฉล่ีย  6.11  กรัม ความยาวเฉล่ีย  6.76  เซนติเมตร  ใสถังละ  200  
ตัว  ระยะเวลาเล้ียง  6  เดือน ถังใสหญาแฝก  15  กิโลกรัมมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดน้ําหนักเฉล่ีย  122.52  
กรัม  รองลงมาใสหญาแฝก  10  กิโลกรัมน้ําหนักเฉล่ีย  103.55  กรัม  และไมใสหญาแฝกน้ําหนักเฉล่ีย  
92.78  กรัม   
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การเล้ียงปลากะพงขาว ท่ีความหนาแนนสูงเชิงพาณิชยในระบบน้ําหมุนเวียน เพ่ือศึกษาความ
เปนไปไดในการเล้ียงปลา เชิงพาณิชย ไดสาธิตการเล้ียงปลากะพงขาวในบอไฟเบอรกลาสส่ีเหล่ียมผืนผา 
ขนาด 5 ลูกบาศกเมตร น้ําหนักปลาเริ่มตน 65 กรัม หรือขนาด 5 นิ้ว ท่ีความหนาแนน 500 ตัว/บอ (125 ตัว/
ลูกบาศกเมตร บอใสน้ําได 4 ลูกบาศกเมตร ) จํานวน2 บอใหอาหารปลาสดกินทุกวัน วันละครั้งจนอ่ิม เปน
ระยะเวลา 15 เดือน ท่ีอัตราการไหลเวียนของน้ํา 1,200 เปอรเซ็นตตอวัน ระบบบําบัดประกอบดวยการ
ตกตะกอน ไบโอฟลเตอร การฆาเช้ือดวยแสง UV โปรตีนสกิมเมอร เม่ือส้ินสุดการเล้ียง พบวา น้ําหนักปลา
เฉล่ีย 830 กรัมตอตัว ผลผลิตเฉล่ีย407.78 กิโลกรัม/บอ อัตรารอดเฉล่ีย 98.5 เปอรเซ็นต FCR 5.75 และเม่ือ
ศึกษาความคุมทุนตอระยะเวลาการเล้ียง พบวาผลตอบแทนจากการเล้ียงปลากะพงขาวท่ีระยะเวลา 12 เดือน 
สามารถใหผลตอบแทนท่ีคุมทุนสูงสุด คือ 20,158.74 บาทตอบอ โดยท่ีตนทุนการผลิต เทากับ 30,430.98 
บาทตอบอ หรือ 81.90 บาทตอกิโลกรัม  นอกจากปลากะพงขาวแลวปลาทะเลอีกชนิดหนึ่งท่ีมีการเล้ียงใน
ระบบน้ําหมุนเวียนคือปลากะรังหรือปลาเกาเล้ียงในบอไฟเบอร ขนาด 5 ตัน เพ่ือใหไดขนาดตลาด ท่ีระดับ
ความหนาแนน 30, 40, 50 และ 60 ตัว/ตัน ขนาดปลาท่ีเล้ียงเริ่มตนเฉล่ีย 125.77 กรัม/ตัว ระยะเวลาการเล้ียง 
8 เดือน อัตราการไหลเวียนของน้ํา 480% ตอวันในชวงแรก ใหอาหารเม็ดเปนอาหาร เปนเวลา 5 เดือนและ
ระยะ 3 เดือนหลัง ไดเปล่ียนอาหารเปนปลาสด ทําใหปริมาณแอมโนเนียในบอสูง จึงเพ่ิมอัตราการไหลเวียน
ของน้ําเปน 1200 % ตอวัน พบวา น้ําหนักเฉล่ียสุดทาย 874.0, 754.8, 703.3 และ 977.3 กรัม/ตัว ตามลําดับ 
อัตรารอด 88.74, 90.0, 91.5 และ 87.71% ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโต (ADG) เทากับ 3.12, 2.62, 2.41 
และ 3.55 กรัม/วัน ตามลําดับ FCR อาหารเม็ด เทากับ 1.82, 1.70, 1.74 และ 1.80 ตามลําดับ และ FCR ของ
ปลาสด เทากับ 3.42, 4.12, 3.98 และ 2.76 ตามลําดับ ผลผลิต 20, 22.6, 26.4 และ 44.8 กิโลกรัมตอตัน 

 ( http : //www.nicaonline.com/webboard/index.php?topic=112400) 

ระบบปลูกพืชไรดินในประเทศไทยท่ีนิยมมี 5 รูปแบบ 
1. ปลูกในระบบ Nutrient Film Technique (NFT)  เปนการปลูกพืชโดยรากพืชแชอยูในสารละลาย

โดยตรงสารละลายธาตุอาหารไหลเปนฟลมบางๆผานรากหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตรสารละลาย
ไหลอยางตอเนื่อง  อัตราการไหลอยูชวง  1-2 ลิตรตอนาที 

2. ปลูกในระบบ Deep Flow Technique (DFT)  เปนการปลูกพืชโดยรากพืชแชอยูในสารละลาย
โดยตรง  สารละลายธาตุอาหารท่ีมีความลึกขนาด  2-5  เซนติเมตรไหลผานรากพืชอยางตอเนื่อง   
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3. ปลูกในระบบ Dynamic Root Floating Technique (DRFT)  เปนระบบท่ีใชถาดโฟมขึ้นรูปเปนรอง

และปลูกพืชบนโตะ  การปลูกเม่ือพืชขนาดเล็กรากตองการออกซิเจนนอยเปนระบบ DFT แตพอพืช
โตขึ้นรากตองการออกซิเจนมากขึ้นคอยๆลดระดับน้ําลงเปนระบบ NFT ทําใหรากรับออกซิเจน
มากขึ้น  และถาดปลูกทําจากโฟมเปนฉนวนอยางดีลดปญหาเกี่ยวกับสารละลายอุณหภูมิสูง 

4. ปลูกในวัสดุปลูก  สวนใหญใชวัสดุปลูกท่ีหาไดงายเชน  ขุยมะพราว  ขี้เถาแกลบ  กาบมะพราวสับ  
ซังขาวโพดเผาเปนตน 

5. Aeroponic  เปนการปลูกพืชโดยรากพืชลอยอยูในอากาศและมีการฉีดละอองสารละลายไปยังราก
พืชโดยตรง  (อิทธิสุนทร และคณะ  2556) 
การเล้ียงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก  200  ลิตรรวมกับการปลูกผักบุงในระบบพืช

ไรดิน  DRFT  โดยไมใชปุย  เปนระบบการเล้ียงสัตวน้ําแบบผสมผสานกับการปลูกพืช  หรือ  
Aquaponic  System  ซ่ึงเปนการเอ้ือประโยชนแกกัน ราเชนทร ( pphydrofarm.blogspot.com) กลาววา  

1. ของเสียของระบบชีววิทยาชนิดหนึ่ง สามารถผลิตสารอาหารใหระบบชีววิทยาอีกชนิดหนึ่ง
ไดอยางเหมาะสม 

2. การรวมการผลิตพืชและการเล้ียงปลาเปนผลของการผลิตแบบหลากหลาย (Polyculture) 
ซ่ึงจะเพ่ิมความหลากหลายและไดผลผลิตแบบทวีคูณ เปนระบบนิเวศแบบเกื้อกูลกัน 

3. น้ําถูกกรองโดยผานการกรองทางชีววิธี และนํากลับมาใชซํ้าอยางตอเนื่อง 
4. เปนการผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพปราศจากสารเคมีสามารถผลิตไดท่ัวไป ชวยยกระดับ

เศรษฐกิจระดับทองถ่ินได  
 

อิทธิสุนทร และคณะ  2556  กลาววา  การปลูกผักในระบบพืชไรดินเชนผักสลัด  ผักบุง  ผักขม  ผัก
พวกนี้ตองการปุยนอย ( คา EC ต่ํา ) ผักบุงตองการคา  EC 1.4-1.8 ms/cm. pH  5.8 – 6.2  อายุเก็บเกี่ยว  14-
16  วัน ผักสลัดตองการคา  EC 1.4-2 ms/cm. pH  5.8 – 6.2  อายุเก็บเกี่ยว  38-45  วัน 
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บทที่  3 

อุปกรณละวิธีทําการทดลอง 

วัสดุอุปกรณ 

 

รายการ     จํานวน    ราคา (บาท) 
ถังพลาสติก  200  ลิตร    4  ถัง   2,400 
เกรียวในพีวีซีขนาด 1 ½   นิ้ว   10  อัน   200 
เกรียวนอกพีวีซีขนาด 1 ½   นิ้ว   10  อัน   200 
ทอพีวีซีขนาด 1 ½   นิ้ว    1 อัน   80 
หัวอุดพีวีซีขนาด 1 ½   นิ้ว   6  อัน   90 
งอพีวีซีขนาด 1 ½   นิ้ว    7  อัน   140 
ทอยางขนาด 2  นิ้ว    3  กก   240 
ปมน้ําตูปลา     1  ตัว   280 
ถังกนกรวยขนาดเสนผาศูนยกลาง  14  นิ้ว  1  ถัง   750 
ระบบปลูกพืชไรดินชุดสําเร็จรูปขนาด 3.6x1เมตร 1  ชุด   4,000 
เมล็ดพันธุผักบุง     1  กก   180 
แสลน         400 
กะละมังขนาด  100  ลิตร    1 ใบ   290 
กะละมังพลาสติกขนาด  10  ลิตร   1 ใบ   39 

                                                                            รวม   9,289 
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วิธีทําการทดลอง 
 
1.วิธีการประดิษฐ 

1.1  เตรียมถังพลาสติก  200  ลิตรท่ีมีขายตามทองตลาดท่ัวไปจํานวน  4  ใบ 

 

 

1.2  ออกแบบระบบ 

การเล้ียงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก 200  ลิตรรวมกับการปลูกผักบุงในระบบพืชไรดิน
ระบบ  DRFT โดยไมใชปุย  ออกแบบระบบแบงออกเปน  6  สวน 

1.2.1ถังพักน้ํา  ในถังนี้น้ํามีคุณภาพดีท่ีสุดพรอมท่ีจะสงไปเล้ียงปลาตอเนื่องวางอยูใตโตะ
ปลูก  น้ําแหงหรือขาดหายไปจากระบบสังเกตไดจากสวนนี้  และเปนสวนการเพ่ิมน้ําใหกับระบบ
ดวยถังพักน้ําตั้งอยูใตแปลงปลูกพืชไรดินระบบ  DRFT 
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1.2.2  ระบบกรองชีวภาพ  เปนระบบกรองชีวภาพแบบวัสดุกรองจมน้ําตลอดเวลา 
ประกอบดวยถัง 200  ลิตร 2 ถังภายในถังใชเศษอวนเปนวัสดุกรองถังละ 10 กิโลกรัมจํานวน 2 ถัง  
เศษอวนทําหนาท่ีเพ่ิมพ้ืนท่ีใหจุลินทรียอาศัยเพ่ือการยอยสลายส่ิงปฏิกูลตางๆใหกลายเปนปุย 

 

 

1.2.3  ระบบเพ่ิมออกซิเจน  ดานบนถังกรองชีวภาพใชกะละมังเจาะรูขนาดเล็กใหน้ําไหล
ผานและตกลงมา  เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนใหกับจุลินทรียท่ีอยูในระบบกรองชีวภาพและระบบปลูก 
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1.2.4  ระบบถังเล้ียงจํานวน  2  ถัง  โดยเล้ียงปลาใหเหล่ือมกันเชนถังหนึ่งเปนปลาเล็กอีกถัง
หนึ่งเปนปลารุนเพ่ือจะใหปริมาณอาหารคงท่ีตลอดวัน  ปลาดุกจะอาศัยอยูในถัง 200 ลิตร ตั้งแตเริ่ม
เล้ียงจนจับจําหนาย มีระบบน้ําเขา และระบบน้ําออก โดยเฉพาะน้ําออกไดออกแบบเอาน้ํากนถัง
ออกเพ่ือการระบายของเสีย  สามารถเล้ียงปลาไดหนาแนน  100ตัวตอถัง  ไดน้ําหนัก  20กิโลกรัม
ตอถังตอรุน  ระยะเวลาเล้ียง  3-4เดือน 

 

1.2.5  ระบบถังแยกตะกอน ประกอบดวยถังทรงกระบอกขนาด  100  ลิตร กนถังรูปกรวย
เพ่ือระบายเศษอาหารและมูลปลาท่ีมีขนาดใหญออกจากระบบ  การทํางานโดยใชแรงน้ําเหวีย่งหนี
ศูนยกลางเศษอาหารและมูลปลาตกอยูท่ีกนถังและระบายออก  
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1.2.6  โตะปลูกระบบปลูกพืชไรดิน DRFT  ขนาด ยาว  3.6  เมตร  กวาง 1 เมตร  สูง 0.6 
เมตร  จํานวน 6 แผนปลูก  ปลูกผักบุงท้ังหมด  324  หลุมพืชดูดธาตุอาหารจากระบบไปใชทําให
คุณภาพน้ําดีขึ้นและนํากลับมาใชเล้ียงปลา 
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1.3  ขั้นตอนการประดิษฐ 

1.3.1  ถังพักน้ําใชกะละมังขนาด100 ลิตร  ความสูงประมาณ 35 เซนติเมตรกวาง  70
เซ็นตเิมตร  ท่ีมีขายตามทองตลาดท่ัวไป 
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1.3.2  ระบบกรองชีวภาพใชถังพลาสติก200  ลิตร  เปดปากออกใหหมดท้ัง 2 ถัง 

 

 

ถังกรองชีวภาพถังท่ี 1  ใสเศษอวนประมาณ 10 กิโลกรัมเปนวัสดุกรองชีวภาพ 

 

 

 

ถังกรองชีวภาพถังท่ี 1  วัดจากปากถังต่ําลงมา 15 เซนติเมตร เจาะรู 1 ดานและเช่ือมตอดวยเกลียวในเกลียว
นอก พีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  เพ่ือใหน้ําไหลผาน  แลวใสของอ  พีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  และตอทอ พีวีซี.ขนาด1 ½  

นิ้ว  ลงไปกนถังเพ่ือเอาน้ําจากกนถัง 
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   ถังกรองชีวภาพถังท่ี 2  รับน้ําจากถังแยกตะกอน  วัดจากปากถังต่ําลงมา 15 เซนติเมตร  
เจาะรู 2 ดานและเช่ือมตอดวยเกลียวในเกลียวนอก พีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  เพ่ือรับน้ําจากถังแยกตะกอน  
ดานรับน้ําใสของอ  พีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  และตอทอ พีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  ลงไปกนถังเพ่ือปลอยน้ําท่ีกนถัง  รู
อีกดานหนึ่งใหน้ําไหลผานไปยังระบบปลูกพืชไรดินบริเวณปากถัง  ภายในถังใสเศษอวนประมาณ 10 
กิโลกรัม 

1.3.3  ระบบเพ่ิมออกซิเจน  ใชกะละมังพลาสติกขนาด10  ลิตรเจาะรูกนถังขนาด 1 หุน
เพ่ือใหน้ําไหลผาน 

    

 

น้ําไหลผานและตกลงในถังกรองชีวภาพถังท่ี 1 เพ่ิมออกซิเจนใหกับระบบ 
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1.3.4  ระบบถังเล้ียงใชถังขนาด200 ลิตรจํานวน 2 ถังเช่ือมติดตอกันดวยทอ  พีวีซี.ขนาด1 
½  นิ้ว   

 

 

ใชถังพลาสติก  200  ลิตร เปดฝาครึ่งหนึ่งเปนชองจับปลา ใหอาหารและการจัดการอ่ืนๆเกี่ยวกับ
ปลาในถังเล้ียง  บริเวณฝาดานบนเจาะรูขนาด 2½ หุน ใหท่ัวบริเวณ  เนื่องจากการเล้ียงปลาปลาดุกรัสเซียใน
ระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก  200  ลิตรรวมกับการปลูกผักบุงในระบบพืชไรดิน  DRFT  โดยไมใชปุย
ตองวางไวกลางแจงท้ังระบบเพราะพืชตองการแสง  แตปลาจะรอนจัดถาเปดฝาออกหมด  และเปนการ
ปองกันปลากระโดดในชวงเวลาฝนตก 
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ถังสามารถปดเปดได  วัดจากปากถังต่ําลงมา 15เซนติเมตร  เจาะรู 2 ดานและเช่ือมตอดวยเกลียวในเกลียว
นอกพีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  เพ่ือรับน้ําจากถังกรองชีวภาพถังท่ี 1 ทางน้ําออกใชของอ  พีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  
และตอทอ พีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  ลงไปกนถังเพ่ือดูดน้ําท่ีกนถัง(ทอทางดานซายมือ)  เพ่ือเอาเศษขี้ปลาออก
จากถัง 

 

ทางน้ําเขาใชฝาครอบ พีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  เจาะรูขนาด  2  หุนสวมใวปองกันปลาหน ี

 

บริเวณปลายทอดูด ใชฝาครอบ พีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  เจาะรูขนาด  2  หุนสวมใวปองกันปลาหน ี

 

บริเวณทอดูดดานบน(ทางดานชายมือ)เจาะรูเพ่ือปองกันระบบกาลักน้ํา 
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1.3.5  ระบบถังแยกตะกอน 

 

 

 

ถังทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง  40  เซ็นติเมตรสูง  65 เซ็นติเมตร  ถาวัดจากปากถังถึงพ้ืนสูง  90  
เซ็นติเมตร  กนถังเปนรูปกรวยพรอมประตูระบายน้ํา 4 หุน เพ่ือระบายตะกอนหนักท่ีอยูกนถังออก  วัดจาก
ปากถังต่ําลงมา 15 เซนติเมตร  เจาะรู 2 ดานและเช่ือมตอดวยเกลียวในเกลียวนอกพีวีซี.ขนาด1 ½  นิ้ว  เพ่ือ
รับน้ําจากถังเล้ียง(ขวามือ) แรงเหวี่ยงของน้ําทําใหตะกอนหนักตกลงสูกนถัง  น้ําจากถังแยกตะกอนไหล
ไปสูถังกรองชีวภาพถังท่ี 2(ซายมือ) 
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1.3.6  โตะปลูกระบบปลูกพืชไรดิน DRFT   

 

จัดเตรียมและประกอบโตะปลูก 

 

สะดือโตะปลูกเพ่ือระบายน้ํา  และเพ่ิมลดระดับน้ํา 

 

 

โตะปลูกและแผนปลูกพรอมใชงาน 
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2.  ติดตั้งระบบน้ําหมุนเวียนและเชื่อมตอระบบน้ําที่ใชเลี้ยงปลาเขาสูระบบปลูกพืชไรดิน  DRFT 
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ภาพของส่ิงประดิษฐท่ีได 

 

 
 

เครื่องสูบน้ําตูปลาขนาดเล็กสูบน้ําจากถังพักน้ําหมายเลข ๑  ผานถังเพ่ิมออกซิเจน
หมายเลข ๓เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนใหกับระบบ  น้ําจากถังเพ่ิมออกซิเจนไหลตอไปถังกรองชีวภาพถัง
ท่ี๑หมายเลข๒  ผานเศษอวนท่ีเปนวัสดุกรองซ่ึงบรรจุในถัง  ๒๐๐  ลิตร   น้ําไหลผานเศษอวน
และ    ไหลตอไปยังถังเล้ียงปลาถังท่ี๑หมายเลข๔และถังเล้ียงปลาถังท่ี๒หมายเลข๔   น้ําจากถัง
เล้ียงปลาไหลตอไปยัง    ระบบแยกตะกอนแบบถังกรวยหมายเลข๕   ไหลตอไปยังถังกรอง
ชีวภาพถังท่ี๒หมายเลข๒   ไหลตอไปโตะปลูกพืชไรดินหมายเลข๖  จากนั้นน้ําก็จะไหลกลับมา
ยังถังพักน้ําอีกครั้งหนึ่งหมายเลข ๑   ในระบบน้ําจะไหลตอเนื่องตลอดเวลาโดยการทํางานของ
เครื่องสูบน้ําตูปลา   
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บทที่ 4  

ผลการศึกษาคนควา 
 

1.  เดินระบบ  10-15  วันใหน้ําไหลเวียนตลอดเวลา  และใสอาหารปลาดุกลงเล็กนอย
เพ่ือใหเกิดจุลินทรีย  และระบบยอยสลายโดยจุลินทรียทํางาน 
2.  ปลอยปลาดุกขนาด 2-3  นิ้ว  จํานวน  100  ตัวตอถังเล้ียง  ใหอาหารปลาดุกเล็กทุกวันวัน
ละ  2  ครั้งเชาเย็น 
3.  เม่ือเล้ียงปลาไปประมาณ  1  เดือน  ปลูกผักในระบบไดเนื่องจากมีปุยเกิดขึ้นแลว 
4.  เพาะผักบุงและยายปลูกในแปลงปลูก 
 

          
 

 
ฟองน้ําตองขยําในน้ําเพ่ือใหดูดซับน้ําแลวจึงใสเมล็ดผักบุง 
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ใสเมล็ดผักบุงในรอยบากจํานวน  2-3  เมล็ด  ลึกประมาณ ครึ่งเซนติเมตร 
 

 
วางฟองน้ําท่ีใสเมล็ดผักบุงแลว ในกะบะเพาะและรดน้ําทุกวัน  ประมาณ  5  วันยายลง

แปลงปลูกได 
 

 
ผักบุงในแปลงปลูก 
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ผักบุงอายุ  7  วัน 

 

     ผักบุงอายุ  14  วัน 
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ผักบุงอายุ  20  วัน 

 
 

 
ผักบุงอายุ  23  วัน 
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ผักบุงอายุ  23  วัน 

 
 
 

ผักบุงอายุ  23  วัน 
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ผักบุงอายุ  23  วัน  เสียหายหลังจากฝนตก  เนื่องจากยังไมไดคลุมดวยพลาสติกใส 

 
5.  เก็บผักบุงอายุ  29  วัน 
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เก็บเกี่ยวโดยการตัดไวตอ  เพ่ือประหยัดเมล็ดพันธุในการปลูกรุนตอไป 

 
 

 
ช่ังน้ําหนักแตละแผนปลูก 
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ผักบุงท่ีตัดแตละแผนปลูก 

 
 

 
เก็บผักบุงโดยการลางราก 

 

 
เก็บผักบุงโดยการลางราก 



34 
ผลผลิตผักบุง 
  แผนปลูกท่ี 1  น้ําหนัก  2.8 กิโลกรัม 
  แผนปลูกท่ี 2  น้ําหนัก  2.2 กิโลกรัม 
  แผนปลูกท่ี 3 น้ําหนัก  2 กิโลกรัม 
  แผนปลูกท่ี 4 น้ําหนัก  1.8 กิโลกรัม 
  แผนปลูกท่ี 5 น้ําหนัก  2.2 กิโลกรัม 
  แผนปลูกท่ี 6 น้ําหนัก  1.8 กิโลกรัม 
    น้ําหนักรวม 12.8 กิโลกรัม 
 

6.  ผลผลิตปลา     ผลการศึกษาพบวา   
ปลาดุกท่ีเล้ียงในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก  200  ลิตร  ปลอยลูกปลาดุกขนาดความ

ยาว  2-3  นิ้ว  จํานวน  100  ตัวตอถัง   
อัตรารอด  60-70  เปอรเซ็นต   
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ  1:1.3  ใชเวลาเล้ียง  3-4  เดือน  ไดขนาดปลา  4-5  ตัวตอ

กิโลกรัม   
ใหอาหารปลาดุกเล็กตลอดระยะเวลาการเล้ียง   
ในแตละรุนใชเวลาเล้ียงปลา  3-4  เดือน  ไดปลา  30-40  กิโลกรัม  ใชอาหารไป  39-52  

กิโลกรัม น้ําหนักปลาเฉล่ียตัวละ  200-250  กรัม 
 

 

ลูกปลาดุก 
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ปลาดุกท่ีเล้ียงในถัง 

 

รวบรวมผลผลิต 
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ปลาดุกพรอมจําหนายหรือบริโภค 

 

 

7.  คุณภาพน้ํา 

pH     4.5-6.5 
Total Alkalinity   17-68 ppm. 
Total Ammonia   0-0.5 ppm. 
อุณหภูมิน้ํา    29-33.5C 
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   ตัวอยางน้ําในระบบ 
 
 
 

   วัดอุณหภูมิน้ําบนโตะปลูก 
 
 
 

   วัด pH  ในระบบ 
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   วัด  Total  Alkalinity  ของน้ําในระบบ 
 

วัด  Total  Ammonia  ของน้ําในระบบ 
 

  วัด  Total  Ammonia  ของน้ําในระบบ 
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 

จากการเล้ียงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก  200  ลิตรรวมกับการปลูกผักบุงในระบบ
พืชไรดิน  DRFT  โดยไมใชปุยซ่ึงเปนผลงานท่ีนําไปใชไดเลย  ใชถังพลาสติก  200  ลิตรออกแบบเปนระบบ
น้ําหมุนเวียนใชปลูกพืชและเล้ียงปลา  ซ่ึงการเล้ียงปลาใชน้ํา.....ปลูกพืชไรดนิใชน้ํา.....มูลปลาเศษอาหาร
บําบัดทางชีวภาพเปนปุยปลาอยูไดเจริญเติบโตปกติ.....พืชใชปุยจากมูลปลาเจริญเติบโตปกติไดผัก  ไดปลา  
รักษาส่ิงแวดลอม  ชุดการศึกษาการปลูกผักบุงในระบบพืชไรดิน  DRFT  สรางความตระหนกัในการ
ประกอบอาชีพการเล้ียงปลาทางดานส่ิงแวดลอม 

       ผลสรุปจากการทดลองการเล้ียงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก  200  ลิตรรวมกับการปลูก
ผักบุงในระบบพืชไรดิน  DRFT  โดยไมใชปุยไดดังนี ้

ผลผลิตปลา     ผลการศึกษาพบวา 
ปลาดุกท่ีเล้ียงในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก  200  ลิตร  ปลอยลูกปลาดุกขนาดความยาว  2-3  

นิ้ว  จํานวน  100  ตัวตอถัง  อัตรารอด  60-70  เปอรเซ็นต  อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ  1:1.3  ใชเวลา
เล้ียง  3-4  เดือน  ไดขนาดปลา  4-5  ตัวตอกิโลกรัม  ใหอาหารปลาดุกเล็กตลอดระยะเวลาการเล้ียง   
ในแตละรุนใชเวลาเล้ียงปลา  3-4  เดือน  ไดปลา  30-40  กิโลกรัม  ใชอาหารไป  39-52  กิโลกรัม น้ําหนัก
ปลาเฉล่ียตัวละ  250-200  กรัม 
 
ผลผลิตผักบุง 
  แผนปลูกท่ี 1 น้ําหนัก  2.8 กิโลกรัม 
  แผนปลูกท่ี 2 น้ําหนัก  2.2 กิโลกรัม 
  แผนปลูกท่ี 3 น้ําหนัก  2 กิโลกรมั 
  แผนปลูกท่ี 4 น้ําหนัก  1.8 กิโลกรัม 
  แผนปลูกท่ี 5 น้ําหนัก  2.2 กิโลกรัม 
  แผนปลูกท่ี 6 น้ําหนัก  1.8 กิโลกรัม 
    น้ําหนักรวม 12.8 กิโลกรัม 
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คุณลักษณะเฉพาะของส่ิงประดิษฐที่ได 

ระบบน้ําหมุนเวียนเล้ียงปลาดุกรัสเซียในถังพลาสติก 200 ลิตรปลอยปลา  100  ตัว ตอถัง
เล้ียงอัตรารอด 60-70 เปอรเซ็นตไดปลาตอถัง  30-40กิโลกรัมตอรุน  อัตราเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ  1 
: 1.3อายุการเล้ียง  120  วัน  คุณภาพน้ํา pH ชวง  4.5-6.5 แอมโมเนีย  0-3  สวนในลานสวนคาความ
เปนดาง  17-68  สวนในลานสวนระบบปลูกพืชไรดิน(DRFT)ขนาด ยาว  3.6  เมตร  กวาง    1 เมตร  
สูง 0.6 เมตร  ปลูกผักบุง  324  หลุมขนาดประมาณ  3.6x2  เมตร  น้ําหนักประมาณ  1000  กิโลกรัม
(รวมโตะปลูกและระบบน้ําหมุนเวียน) 

 
ความโดดเดน  ความใหม  และความแตกตางของส่ิงประดิษฐ 

รวมการปลูกพืชและเล้ียงปลาเขาดวยกัน  ปลูกผักบุงไมใชปุย  ประหยัดน้ํา  ประหยัดพลังงาน  
สงเสริมเศรฐกิจครัวเรือนมีพืชผักและปลาใวรับประทานราคาถูก  สามารถนําไปใชไดจริง 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากส่ิงประดิษฐและคุณคาของผลงานประดิษฐ 
 
ประโยชนทางตรง   
1.ไมตองใชปุยเคมีในการปลูกผัก 
2.   เล้ียงปลาเพ่ือเปนอาหารในครัวเรือนราคาตนทุน 
3. มีผักสดและปลอดสารพิษไวรับประทานทุกวัน 
4.   ประหยัดน้ํารักษาส่ิงแวดลอม 
ประโยชนทางออม   
1. ชุดการศึกษาการเล้ียงปลา 
2. ชุดการศึกษาการปลูกผักบุงในระบบพืชไรดิน  DRFT 
3. สรางความตระหนักในการประกอบอาชีพการเล้ียงปลา  ทางดานส่ิงแวดลอม 
 
ขอเสนอแนะ 
การทดลองการเล้ียงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนในถังพลาสติก  200 ลิตรรวมกับการปลูกผักบุงในระบบ
พืชไรดิน DRFTโดยไมใชปุยจึงตองมีการพัฒนาตอยอดในเรื่องของ ผักท่ีปลูก โดยจะทดลองปลูกผักชนิด
อ่ืนตอจากผักบุง 
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