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ผลการเพาะเลีย้ งปลานิลแดงวัยอ่ อนในระบบไบโอฟลอค
Effect of biofloc technology (BFT) on red tilapia larvae aquaculture
อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 1*, เมราณี อิน่ ค�ำ1, จงกล พรมยะ1 และ นิวุฒิ หวังชัย1
Udomluk Sompong1*, Meranee Inkam1, Jongkol Promya1 and Niwooti Whangchai1
บทคัดย่ อ: การเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำด้ วยระบบไบโอฟลอคมีความเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม เนื่องจากมีการใช้ น� ้ำอย่าง
จ�ำกัด และน� ้ำทิ ้งที่ปล่อยออกมาสูส่ งิ่ แวดล้ อมน้ อย ในการศึกษาได้ ท�ำการประเมินอัตราการรอด การเจริ ญเติบโต
และการจัดการคุณภาพน� ้ำในปลานิลแดงวัยอ่อน (Oreochromis niloticus-mossambicus) ซึง่ ในการทดลองใช้
ลูกปลานิลแดงน� ้ำหนักเฉลี่ย 4.86±0.01 กรัม ทดลองในตู้ปลา ปริ มาตรน� ้ำ 50 ลิตร อัตราการปล่อย 10 ตัว/ตู้
แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ชุด ๆ ละ 3 ซ� ้ำ ได้ แก่ ชุดที่ 1 คือชุดควบคุม โดยเลี ้ยงในระบบปกติที่มีการเปลี่ยนถ่ายน� ้ำ
ชุดที่ 2 คือชุดที่เลี ้ยงโดยระบบไบโอฟลอคจากน� ้ำเขียวจากฟาร์ มปลาดุก และชุดที่ 3 คือชุดที่เลี ้ยงโดยระบบไบโอ
ฟลอคจากน� ้ำประปา ท�ำการให้ อาหารที่มีเปอร์ เซ็นต์โปรตีนประมาณ 35-40% อัตราการให้ 10% ต่อน� ้ำหนักตัว
ท�ำการเลี ้ยงเป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เติมกากน� ้ำตาล (แหล่งคาร์ บอน) ในชุดไบโอฟลอค ปรับสัดส่วน C:N ≥ 15
ตรวจสอบคุณภาพน� ้ำได้ แก่ pH, DO, NH3-N และ NO2¯-N เมื่อสิ ้นสุดการทดลองพบว่าคุณภาพน� ้ำอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน ระบบไบโอฟลอคสามารถควบคุมปริ มาณแพลงก์ตอนพืช (คลอโรฟิ ลล์ เอ) ไม่ให้ สงู เกินไป รวมทังปลา
้
ที่เลี ้ยงด้ วยระบบไบโอฟลอคมีอตั ราการรอดสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) ปลานิลแดงที่เลี ้ยงโดย
ไบโอฟลอคด้ วยน� ้ำจากฟาร์ มปลาดุกมีน� ้ำหนักเฉลี่ย ค่าน� ้ำหนักที่เพิ่มต่อวัน (ADG) และอัตราการเจริ ญเติบโต
จ�ำเพาะ (SGR) สูงที่สดุ คือ 54.80±0.19 กรัม, 10.25±0.02 กรัม/วัน และ 2.15±0.01% ต่อวัน ตามล�ำดับ (P<0.05)
ในขณะที่อตั ราการเปลีย่ นอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) มีคา่ ต�ำ่ กว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) เนื ้อปลาที่เลี ้ยง
ในระบบไบโอฟลอคมีปริ มาณโปรตีนมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05)
ค�ำส�ำคัญ : ไบโอฟลอค, ปลานิลแดง, คุณภาพน� ้ำ
ABSTRACT: Biofloc technology (BFT) is environmentally friendly as it is based on limited
water use and minimal effluent is released into the surrounding environment. In this study, we
evaluated the survival, growth performance and water quality management of red tilapia fingerling
(Oreochromis niloticus-mossambicus). Ten tilapia larvae (average individual weight 4.86 ± 0.01 g)
were stocked in 50 liters aquarium. The experiment consisted of a control group with water
exchange and two groups of BFT treatments (plankton rich water from catfish farm and tap water)
with three replicates. Red tilapia larvae were fed with a 35-40% protein feed, 10% of body weight.
They were cultured for 10 weeks. Molasses was added on BFT treatments as the organic carbon
source at a C/N ratio ≥ 15. Water quality parameters such as pH, DO, NH3-N and NO2¯-N were
tested. At the end of the experiment, water quality parameters were set in standard level. BFT
treatments controlled access phytoplankton concentration (Chlorophyll a). Survival rate of fish
cultured in BFT treatments were significantly higher than control group. Fish cultured in BFT

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน� ้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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treatment from plankton rich water had significantly highest mean final weight, average daily
growth (ADG) and specific growth rate (SGR); 54.80 ± 0.19 g, 10.25 ± 0.02 g/day and 2.15 ±
0.01 % /day, respectively, while feed conversion ratio (FCR) was significantly lower than that in
the control group. Fish fed on BFT treatments had significantly higher protein content than
control group (P <0.05).
Keywords: biofloc, red tilapia, water quality

บทน�ำ
กระแสนิ ย มบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุขภาพท� ำ ให้
ปั จจุบนั ความต้ องการบริโภคปลาน� ้ำจืดมีเพิม่ มากขึ ้น
อย่างรวดเร็ ว ทังตลาดในประเทศและตลาดส่
้
งออก
ต่างประเทศ เนื่องจากเนือ้ ปลาเป็ นอาหารโปรตีน
ที่ ย่ อ ยง่ า ยและประกอบด้ ว ยคุณ ค่ า ทางอาหารที่
ครบถ้ วน ในจ�ำนวนปลาน� ้ำจืดทีน่ ยิ มเลี ้ยงในปั จจุบนั
ปลานิ ล แดงหรื อ ปลาทับ ทิ ม เป็ นปลาที่ นิ ย มของ
ผู้เพาะเลี ้ยงและกลายเป็ นสัตว์น� ้ำทีม่ คี วามส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย เป็ นปลาที่เลี ้ยงง่ายโตเร็ว
ลูกพันธุ์หาง่าย จึงเป็ นที่สนใจของเกษตรกรผู้เลี ้ยง
ปั จจุบนั การเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำส่วนใหญ่จะมีการเลี ้ยง
ทีร่ ะดับความหนาแน่นสูง เพือ่ ทีใ่ ห้ ได้ ผลผลิตทีม่ ากขึ ้น
แต่แล้ วก็มกั จะประสบกับปั ญหาเรื่องของคุณภาพน� ้ำ
หากการจัดการไม่ดีพอ เนื่องจากการเพาะเลี ้ยงสัตว์
นํา้ จะมีของเสียเกิดขึน้ จ�ำนวนมากทัง้ ของเสียจาก
อาหารที่สตั ว์นํา้ ไม่กินและของเสียจากการขับถ่าย
ของสัตว์นํา้ ท�ำให้ มีการสะสมของเสียต่าง ๆ เป็ น
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่ องแอมโมเนีย ที่มกั จะเกิด
จากการให้ อาหารในปริมาณทีม่ ากเกินไป หรืออาจจะ
มาจากการขับถ่ายของตัวสัตว์น� ้ำเอง และเพือ่ เป็ นการ
แก้ ปัญหาดังกล่าวจึงได้ มกี ารน�ำแนวคิดในการจัดการ
ของเสียที่เกิดจากสัตว์น� ้ำ มาปรับใช้ ภายในบ่อเลี ้ยง
สัตว์น� ้ำ ซึง่ หนึง่ ในนันคื
้ อการใช้ เทคโนโลยีไบโอฟลอค
การเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำอินทรี ย์ในปั จจุบนั เริ่มมีการใช้
เทคโนโลยีไบโอฟลอคกันมากขึ ้น ซึง่ เป็ นการใช้ ตะกอน
จุลนิ ทรีย์ (biofloc) มาช่วยในการย่อยสลายซากของ
เสียทีเ่ กิดจากสัตว์น� ้ำ สามารถกลับไปเป็ นอาหารของ
สัต ว์ น� ำ้ เหล่า นัน้ อี ก ของเสี ย จากการขับ ถ่ า ยของ
สัตว์น�ำ้ รวมทังของเสี
้
ยอื่น ๆ จะถูกเปลี่ยนไปเป็ น

ตะกอนจุ ลิ น ทรี ย์ ห รื อ ไบโอฟลอค ถ้ ามี ก ารเติ ม
สารอาหารจ�ำพวกคาร์ โบไฮเดรตลงไปอีกมันจะไป
กระตุ้นให้ ไบโอฟลอคดึงไนโตรเจน (แอมโมเนี ย)
มาใช้ ในการสร้ างเซลล์ใหม่มากขึ ้นจ�ำนวนจุลินทรี ย์
ก็จะเพิม่ มากขึ ้น ปริ มาณแอมโมเนียในนํ ้าก็จะลดลง
ซึ่ ง มวลชี ว ภาพเหล่ า นี ก้ ็ คื อ สารประกอบโปรตี น
เมื่อสัตว์นํ ้ากินเข้ าไปก็เท่ากับว่าสัตว์นํ ้าได้ กินอาหาร
ทีม่ โี ปรตีนนัน่ เอง และจุลนิ ทรียใ์ นไบโอฟลอคก็จะเป็ น
ตัวที่คอยควบคุมคุณภาพนํ ้าภายในบ่อโดยอัตโนมัติ
ซึง่ เหมาะสมในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำในสภาวะทีม่ กี าร
เปลี่ ย นถ่ า ยน� ำ้ น้ อย ส่ ง ผลให้ สั ต ว์ มี สุ ข ภาพดี
ตามไปด้ วย (Azim and Little, 2008; Crab et al.,
2012; Rodrigo et al., 2013; Avnimelech, 2015)
ผลการวิ จัย ของ Azim and Little (2008)
รายงานว่าปลานิล (Oreochromis niloticus) ทีเ่ ลี ้ยง
ในระบบปิ ดโดยใช้ เทคโนโลยีไบโอฟลอคมีผลผลิตเพิม่
ขึ ้น 45 เปอร์ เซ็นต์ Zhao et al. (2014) ศึกษาการเลี ้ยง
ปลากินพืชสามชนิดร่วมกัน ได้ แก่ ปลาไน (Cyprinus
carpio) ปลาลิน่ (Hypophthalmichthys molitrix)
และปลาซ่ง (Aristichtys nobilis) พบว่าการเลี ้ยงด้ วย
ระบบไบโอฟลอคสามารถเพิ่ มผลผลิตปลาสูง ขึน้
อีกทังในชุ
้ ดการเลี ้ยงที่เพิ่มอัตราส่วน C/N มากขึ ้น
คุณภาพน� ้ำในบ่อจะมีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในการเพาะ
เลี ้ยงกุ้ง Correia et al. (2014) ท�ำการอนุบาลลูก
กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) อายุ 10 วัน โดยใช้
ระบบไบโอฟลอคในสภาวะทีม่ กี ารเปลีย่ นถ่ายน� ้ำน้ อย
ท�ำการให้ อาหารโปรตีน 30 และ 40% พบว่าลูกกุ้งที่
ให้ อาหารทีม่ โี ปรตีน 40% มีอตั ราการเจริญเติบโตและ
น� ้ำหนักสุดท้ ายที่ดีกว่าลูกกุ้งที่ให้ อาหารที่มีโปรตีน
30% เพียงเล็กน้ อย แต่คณ
ุ ภาพน� ้ำในบ่อเพาะเลี ้ยง
ด้ ว ยสูต รอาหารโปรตี น 30% มี คุณ ภาพที่ ดี ก ว่ า
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เมือ่ เลี ้ยงด้ วยอาหารโปรตีนสูง อีกทังเป็
้ นการประหยัด
ต้ นทุนการผลิต
ดังนันเพื
้ ่อช่วยให้ ผ้ เู ลี ้ยงสัตว์น� ้ำได้ ผลผลิตที่ค้ มุ
ค่ากับการลงทุนในระยะยาว การหันมาใช้ ไบโอฟลอค
ในการเลี ้ยงปลานิลแดงวัยอ่อนถือเป็ นอีกทางเลือก
หนึง่ ทีน่ า่ สนใจ เพราะระบบไบโอฟลอคสามารถบ�ำบัด
แอมโมเนียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถลด
ค่าใช้ จา่ ยให้ กบั ผู้เลี ้ยงได้ อกี ด้ วย
วิธีการศึกษา
การเตรียมหน่ วยทดลอง
เตรียมตู้ปลา ขนาดบรรจุน� ้ำปริมาตร 50 ลิตร ให้
อากาศตลอดการทดลอง โดยติดตังหั
้ วทราย พร้ อม
เครื่องปั่ นไฟอัตโนมัตสิ ำ� รองไว้ เสมอ
การเตรียมไบโอฟลอค
เติ ม หั ว เชื อ้ (ตะกอนดิ น จากบ่ อ ปลานิ ล )
สารโดโลไมท์ ร� ำ ละเอี ย ด (หรื อ คาร์ โ บไฮเดรตที่
เหมาะสม) อาหารปลาแบบเม็ด และกากน� ้ำตาล ผสม
ทุกอย่างลงในน� ้ำประปา หรื อน� ้ำเขียวจากบ่อเลี ้ยง
ปลาดุ ก แบบหนาแน่ น แล้ วแต่ ชุ ด การทดลอง
โดยควบคุมสัดส่วน C:N ≥ 15 วิเคราะห์คาร์ บอน
โดยวิธีการ Heated persulfate oxidation method
(TOC Analyzer) และวิเคราะห์ไนโตรเจน โดยวิธีการ
Total-Kjeldahl method (APHA, 1998) พร้ อมท�ำ
การเติมอากาศตลอดเวลา ควบคุมปริมาณฟลอคใน
แต่ ล ะชุ ด การทดลองเริ่ ม ต้ น 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร/ลิ ต ร
(ดัดแปลงจาก Avnimelech, 2015)
การวางแผนการทดลอง
ก่อนเริ่ มการทดลอง น�ำลูกปลานิลแดงมาพัก
ให้ ป รั บ ตัว ในบ่ อ ให้ อ าหารส� ำ เร็ จ รู ป ปลากิ น พื ช
(25% โปรตีน)เป็ นเวลา 7 วัน เพือ่ ให้ ปลาปรับสภาพ
ก่อนเริ่มให้ อาหารทีท่ ำ� ทดลอง ท�ำการสุม่ นับและชัง่ น� ้ำ
หนั ก ลูก ปลาเริ่ ม ต้ น เพื่ อ ปล่ อ ยลงเลี ย้ งในตู้ ป ลา
ที่ ท� ำ การทดลอง ใช้ ลูก ปลานิ ล แดงน� ำ้ หนัก เฉลี่ ย
4.86±0.01 กรัม อัตราการปล่อย 10 ตัว/ตู้ วางแผน
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การทดลองแบบ CRD (Complete Randomized
Design) โดยแบ่งการทดลองเป็ น 3 ชุดการทดลอง ๆ
ละ 3 ซ� ้ำ ดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1
ชุดควบคุม โดยเลี ้ยงใน
ระบบปกติ (ระบบน� ้ำใส) มีการเปลีย่ นถ่ายน� ้ำ
ชุดการทดลองที่ 2
ชุ ด ที่ เ ลี ย้ งโดยระบบ
ไบโอฟลอคจากน� ้ำเขียวจากฟาร์ มปลาดุก (น� ้ำทิ ้งจาก
บ่อเลี ้ยงปลาดุก)
ชุดการทดลองที่ 3
ชุ ด ที่ เ ลี ย้ งโดยระบบ
ไบโอฟลอคจากน� ้ำประปา
อัตราอาหารเม็ด (เปอร์ เซ็นต์โปรตีนประมาณ
35-40%) ทีใ่ ห้ ตลอดการทดลอง 10% ของน� ้ำหนักตัว/
วัน วันละ 3 ครัง้ ปรับปริมาณอาหารทีใ่ ห้ ทุก 14 วัน
ตรวจวัดอัตราการเจริ ญเติบโตทุก 14 วัน เมื่อครบ
10 สัปดาห์ จึงจับปลาเพือ่ น�ำมาตรวจวัดคุณภาพและ
องค์ประกอบของเนื ้อปลา
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของอาหารและเนือ้
ปลา
วิ เ คราะห์ หาองค์ ประกอบของสารอาหารใน
อาหารทดลอง รวมทังเนื
้ ้อปลาเมือ่ สิ ้นสุดการทดลอง
โดยวิธีการตาม AOAC (1990) ดังต่อไปนี ้ วิเคราะห์
โปรตีนโดย Micro-Kjeldahl วิเคราะห์ไขมันโดยวิธี
Dichloromethane extraction ตาม Soxlhet method
วิเคราะห์ เยื่อใย โดยวิธี Fritted glass crucible
วิเคราะห์เถ้ า โดยการเผาใน muffle furnace 550๐ซ
12 ชม. วิเคราะห์ความชื ้น โดยการอบแห้ งในตู้อบ
105๐ซ 24 ชม. โดยปริมาณสารอาหารของอาหารทีใ่ ช้
ทดลองมีคา่ ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Biochemical composition of the
experimental diet
Biochemical composition (% DM)
Diet
Crude protein
35.96+0.12
Crude lipid
15.03+0. 24
Crude fiber
5.57+0.20
Ash
6.99+0.24
Moisture
8.74+0.21
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การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องน�ำ้
ตรวจสอบคุณภาพน� ้ำในแต่ละชุดการทดลอง
เวลาประมาณ 13.00 น. + 1 ชม. ทุกวัน จนเสร็จสิ ้น
การทดลอง ได้ แก่ อุณหภูมิ และปริ มาณออกซิเจน
ละลาย (dissolved oxygen) ด้ วยเครื่ อง oxygen
meter (YSI Model 59), แอมโมเนีย ไนโตรเจน
(Ammonia-N) และ ไนไตรท์ ไนโตรเจน (Nitrite-N)
วิเคราะห์หาค่าโดยใช้ spectrophotometer (Hach
DR/4000) ค่า pH ท�ำการวัดโดยใช้ เครื่อง pH meter
(Schott-Gerate CG 840) และวิเคราะห์ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ เอ ทุก 14 วัน ตามวิธีการของ ISO 10260
(1992).
การเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านประสิทธิภาพ
และการเจริญเติบโต
นับและชัง่ น� ้ำหนักปลาในแต่ละชุดการทดลอง
ทุก ๆ 14 วัน ตลอดการทดลองในแต่ละการทดลอง
น� ำ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ปริ ม าณการให้ อ าหาร และ
ค�ำนวณหาค่าอัตราการเจริญเติบโตจ�ำเพาะ (Specific
growth rate: SGR) อัตรารอด (Survival rate) และ
อัตราการแลกเนื ้อ (Feed conversion ratio: FCR)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
น�ำข้ อมูลไปวิเคราะห์ ทางสถิติ โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) เพือ่ ศึกษาความแตกต่าง
ของแต่ละชุดการทดลองทรี ตเมนต์ จากนันเปรี
้ ยบ
เทียบค่าเฉลี่ยของทรี ตเมนต์ โดยวิธีของ Duncan’s
Test ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิ ติ P<0.05 โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS version 15
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ผลการศึกษา
การเจริญเติบโตของปลานิลแดงวัยอ่ อน
การเลี ย้ งปลานิ ล แดงโดยระบบไบโอฟลอค
น� ำ้ ห นั ก ป ล า เ ฉ ลี่ ย ข ณ ะ เ ริ่ ม ต้ น ก า ร ท ด ล อ ง
4.87±0.01 กรั ม เมื่ อ สิ น้ สุ ด การทดลองพบว่ า
ปลานิลแดงทีเ่ ลี ้ยงด้ วยไบโอฟลอคจากน� ้ำเขียวฟาร์ ม
ปลาดุก มีน� ้ำหนักเฉลี่ยสูงที่สดุ (54.80±1.19 กรัม)
รองลงมาคือปลานิลแดงที่เลี ้ยงด้ วยไบโอฟลอคจาก
น� ้ำประปา (51.07±0.22 กรัม) และปลานิลแดงทีเ่ ลี ้ยง
ด้ ว ยชุด ควบคุม (45.47±0.32 กรั ม ) ตามล�ำ ดับ
(P<0.05) (Table 2) อัตราการรอดของปลานิลแดง
วัยอ่อน เมือ่ สิ ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาทีเ่ ลี ้ยงด้ วย
ระบบไบโอฟลอคมีอตั ราการรอดสูง (100%) ในขณะ
ทีช่ ดุ ควบคุมมีอตั ราการรอด 96.67% น� ้ำหนักเพิม่ ขึ ้น
ต่ อ วั น (ADG) พบว่ า ปลานิ ล แดงที่ เ ลี ย้ งโดย
ไบโอฟลอคจากน� ้ำเขียวฟาร์มปลาดุกมีน� ้ำหนักเพิม่ ขึ ้น
ต่อวันดีที่สุด รองลงมาคือปลานิลแดงที่เลี ้ยงด้ วย
ไบโอฟลอคจากน� ้ำประปาและปลานิลแดงทีเ่ ลี ้ยงด้ วย
ชุดควบคุม โดยมีค่า ADG เท่ากับ 10.25±0.02,
9.10±0.01 และ 8.35±0.01 กรัม/วัน ตามล�ำดับ
(P<0.05) (Table 2) อัตราการเจริ ญเติบโตจ�ำเพาะ
(SGR) ในแต่ละชุดการทดลองพบว่ามีความแตกต่าง
กันทางสถิตอิ ย่างมีนยั ส�ำคัญกับชุดควบคุม (P<0.05)
อัตราการเปลีย่ นอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) พบว่าปลานิล
แดงทีเ่ ลี ้ยงด้ วยไบโอฟลอคมีคา่ FCR ดีกว่าชุดควบคุม
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) ปลานิลแดงที่เลี ้ยงด้ วย
ไบโอฟลอคจากน� ำ้ เขี ย วฟาร์ ม ปลาดุก มี ค่า FCR
ต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ 1.31±0.01 (P<0.05) (Table 2).
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Table 2 Growth performance and feed utilization of tilapia in the control group and biofloc technology
(BFT) treatment at the end of 10-week experiment
Parameters

Control
BFT treatments
BFT treatments
(without biofloc) (plankton rich water (tap water)
from catfish farm)
Initial individual weight (g)
4.87±0.01
4.87±0.01
4.87±0.01
Final individual weight (g)
45.47±0.32c
54.80±1.19a
51.07±0.22b
Average daily growth (g/day)
8.35±0.01c
10.25±0.02a
9.10±0.01b
c
a
Individual weight gain (g)
40.60±0.32
49.93±1.19
46.19±0.22b
c
a
Specific growth rate (SGR, %/day)
3.03±0.01
3.32 ±0.03
3.21±0.01b
Survival rate (%)
96.67
100
100
c
a
Feed conversion rate (FCR)
1.75±0.01
1.31±0.01
1.54±0.01b
Each value represents mean ± S.E. (n = 30). Means in the same row with different superscripts are
significantly different at P<0.05.
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารอาหารเนื ้อ
ปลาแต่ ล ะชุ ด การทดลอง รวมทั ง้ ฟลอคในชุ ด
การทดลอง BFT เมื่อเพาะเลี ้ยงครบ 10 สัปดาห์
(Table 3) พบว่า เนื ้อปลาในชุดการทดลองที่เพาะ
เลี ้ยงด้ วยระบบไบโอฟลอคจากน� ้ำเขียวฟาร์ มปลาดุก
มี ป ริ ม า ณ เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ โ ป ร ตี น เ ฉ ลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
(57.44±0.19%) รองลงมาคือปลานิลแดงทีเ่ ลี ้ยงด้ วย
ไบโอฟลอคจากน�ำ้ ประปา (55.80±0.17%) และ
ปลานิลแดงที่เลี ้ยงด้ วยชุดควบคุม (53.68±0.55%)

ตามล�ำดับ (P<0.05) (Table 3) ในขณะทีเ่ ปอร์ เซ็นต์
โปรตีนทีว่ เิ คราะห์ได้ จากตัวอย่างฟลอคในระบบ BFT
มีคา่ อยูใ่ นช่วง 24.99±1.47% เมือ่ พิจารณาเปอร์เซ็นต์
ไขมัน พบว่าเนื ้อปลาในชุดควบคุมมีเปอร์ เซ็นต์ไขมัน
สูงทีส่ ดุ 8.51±0.14% รองลงมาคือปลานิลแดงทีเ่ ลี ้ยง
ด้ วยไบโอฟลอคจากน� ้ำประปา (7.24±0.16%) และ
เนื อ้ ปลาในชุด การทดลองที่ เ พาะเลี ย้ งด้ ว ยระบบ
ไบโอฟลอคจากน� ้ำเขียวฟาร์ มปลาดุก (5.78±0.17%)
ตามล�ำดับ

Table 3 Proximate analysis (% dry matter) of the biofloc collected from biofloc technology (BFT)
treatment, and the red tilapia fresh cultured in the control group and BFT treatments at the
end of 10-week feeding experiment
The red tilapia fresh
Control
BFT treatments
BFT treatments
(plankton rich water
(tap water)
from catfish farm)
Crude protein
24.99±1.47 53.68±0.55c
57.44±0.19a
55.80±0.17b
a
b
Crude lipid
8.26±0.21 8.51±0.14
7.24±0.16
5.78±0.17c
b
b
Crude fiber
13.29±0.62 3.02±0.22
3.76±0.14
6.12±0.45a
Ash
19.93±0.30 5.51±0.635
6.32±0.25
5.62±0.36
Moisture
6.98±0.28 14.19±0.53ab
13.21±0.15b
14.71±0.08a
Each value represents mean ± S.E. (n = 30). Means in the same row (the red tilapia fresh) with different
superscripts are significantly different at P<0.05.
Biochemical composition
(% DM)

Biofloc
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คุณภาพน�ำ้ ในชุดการทดลองปลานิลแดงวัยอ่ อน
ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง (pH) ในแต่ ล ะชุ ด
การทดลองมีคา่ เฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 6.03-7.64 โดยค่า
ความเป็ นกรด-ด่าง คงทีใ่ นช่วงเริ่มต้ นการทดลองและ
มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นเล็กน้ อย ในชุดควบคุม (ระบบน� ้ำใส)
เนือ่ งจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอน
พืชจ�ำนวนมาก ส่งผลให้ น� ้ำมีความเป็ นกรด–ด่าง
เพิ่มขึ ้น (Boyd and Tucker, 2014) ค่าความเป็ น
กรด-ด่าง ควรมีคา่ อยูท่ ี่ 6.5-9 (วีระ, 2545) เมือ่ สิ ้นสุด
การทดลองพบว่าค่าความเป็ นกรด-ด่างของแต่ละชุด
การทดลองมีค่า 7.33±0.01-7.55±0.01 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ทเี่ หมาะสม (Table 4)
ปริมาณออกซิเจนละลายในน� ้ำ (DO) เป็ นปั จจัย
ทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำรงชีวติ ของปลาและสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ
ระดับออกซิเจนละลายในน� ้ำรวมไปถึงความเหมาะสม
ส�ำหรับบ่อเลี ้ยงสัตว์น� ้ำควรมีไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิกรัม/
ลิตร (อุดมลักษณ์, 2558) ซึง่ เมือ่ สิ ้นสุดการทดลองพบ
ว่า ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน� ้ำในชุดควบควบคุม
มีคา่ อยูใ่ นช่วง 6.33±0.01 มิลลิกรัม/ลิตร (Table 4)
ปริ ม าณแอมโมเนี ย -ไนโตรเจน (NH 3 -N)
เมื่อสิน้ สุดการทดลองพบว่า ปริ มาณแอมโมเนี ย-

ไนโตรเจนในแต่ละชุดการทดลอง มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) กับชุดควบคุม
ซึง่ ชุดไบโอฟลอคมีระดับแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่สงู
กว่าชุดควบคุมเล็กน้ อย อย่างไรก็ตามหลังจากเติม
กากน� ้ำตาลลงไปแล้ วก็พบว่าปริ มาณแอมโมเนียใน
ระบบไบโอฟลอคมี ค่าลดลงมาก (ไม่เกิ นระดับที่
เหมาะสม) ซึ่ง ไบโอฟลอคดึง แอมโมเนี ยมาใช้ ใ น
การสร้ างเซลล์ใหม่เพิม่ มากขึ ้น (Avnimelech, 2015)
(Table 4)
ปริ มาณไนไตรท์ -ไนโตรเจน (NO2¯-N) เป็ น
สารประกอบไนโตรเจนทีเ่ ปลีย่ นรูปมาจากแอมโมเนีย
พบว่ า ปริ ม าณไนไตรท์ - ไนโตรเจนในแต่ ล ะชุ ด
การทดลอง มี ค วามแตกต่า งกัน ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญ (P<0.05) กับชุดควบคุม ซึง่ ชุดไบโอฟลอค
มี ร ะดับ ไนไตรท์ - ไนโตรเจนที่ สู ง กว่ า ชุ ด ควบคุ ม
เนือ่ งจากกระบวนไนตริฟิเคชัน เปลีย่ นรูปสารประกอบ
แอมโมเนียเป็ นไนไตรท์-ไนโตรเจนเพิม่ ขึ ้น ซึง่ ไนไตรท์
จะถูกเปลี่ยนเป็ นไนเตรท-ไนโตรเจนในที่สดุ (Boyd
and Tucker, 1998; El-Sayed, 2006)

Table 4 Comparison of water quality parameters in the control group and biofloc technology (BFT)
treatments during the 10-week experimental period
Parameters
pH
DO (mg/L)
Ammonia-N (mg/L)
Nitrite-N (mg/L)
Chlorophylla a (ug/L)

Standard value
of water quality*
6.5-9
≥3
0.5
≤8
nd

Control
(without biofloc)
7.33±0.01c
6.33±0.01c
0.37±0.01c
0.28±0.03c
138.83±1.30c

BFT treatments
(plankton rich water
from catfish farm)
7.55±0.01a
6.56±0.01a
0.96±0.01b
1.61±0.01a
67.27±0.10a

BFT treatments
(tap water)
7.35±0.01b
6.36±0.01b
0.99±0.01a
1.69±0.01b
76.32±0.15b

* Reference from Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand
and (Boyd and Tucker, 1998)
Values within the same row marked with a different superscript letter are significantly different (P<0.05).

KHON KAEN AGR. J. 46 (5) : 833-842 (2018).		

วิจารณ์
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแดง
ในไบโอฟลอคที่ แตกต่างกัน ท�ำให้ ทราบถึงอัตรา
การเจริ ญเติบโต อัตราการรอด รวมทังคุ
้ ณค่าทาง
โภชนาการของเนื ้อปลาหลังจากเพาะเลี ้ยงด้ วยระบบ
ไบโอฟลอค จากการทดลองพบว่าปลาทีเ่ ลี ้ยงด้ วยชุด
ไบโอฟลอค น� ้ำเขียวจากบ่อเลี ้ยงปลาดุก ซึง่ เป็ นน� ้ำทิ ้ง
จากการเลี ้ยงปลา (มีปริ มาณแพลงก์ตอนพืชจ�ำนวน
มาก) มีอตั ราการเจริ ญเติบโต อัตราการรอดดีที่สดุ
รองลงมาคื อ ชุด การทดลองไบโอฟลอค น� ำ้ จาก
น� ้ำประปา และชุดควบคุม ตามล�ำดับ ซึง่ จะเห็นได้ วา่
ไบโอฟลอคมีผลต่ออัตราการเจริ ญเติบโต อัตราการ
รอดดีขึ ้น โดยในชุดการทดลองไบโอฟลอคจากน� ้ำทิ ้ง
บ่อปลาดุก ซึง่ มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเป็ นจ�ำนวนมาก
เป็ นแหล่งอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับปลา เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของ Azim and Little (2008) ศึกษาระบบการ
เลี ้ยงปลานิล Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
ในระบบไบโอฟลอคในสภาวะที่มีแสงจ�ำกัด พบว่า
ปลานิลมีอตั ราการรอด 100% ผลผลิตปลานิลทีไ่ ด้ มี
ปริมาณสูงกว่าชุดควบคุม (เลี ้ยงในระบบน� ้ำใส) 45%
โดยปลาทีเ่ ลี ้ยงในระบบไบโอฟลอคและปลาทีเ่ ลี ้ยงใน
ระบบน� ้ำใสมีสขุ ภาพแข็งแรงเช่นเดียวกัน และยังพบว่า
ปลาที่เลี ้ยงในระบบที่มีไบโอฟลอคมีอตั ราการเจริ ญ
เติบโตและอัตราเปลีย่ นอาหารเป็ นเนื ้อดีกว่าปลานิล
ทีไ่ ม่ได้ เลี ้ยงในระบบไบโอฟลอค
ส่วนอัตราการเปลีย่ นอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) พบว่า
ปลานิ ลแดงที่ เลี ย้ งโดยไบโอฟลอคน� ำ้ จาก
ฟาร์ มปลาดุกมีคา่ ดีทสี่ ดุ 1.31±0.01 รองลงมาคือ ชุด
ไบโอฟลอคน� ำ้ จากน� ำ้ ประปาและชุ ด ควบคุ ม
1.54±0.01 และ 1.75±0.01 ตามล�ำดับ จากงานวิจยั
พบว่า ค่า FCR ได้ ผลใกล้ เคียงกับงานวิจยั ของ Gaona
et al. (2016) ในการพัฒนาระบบไบโอฟลอคในการ
เพาะเลี ้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) โดย
เปรียบเทียบปริมาณฟลอคทีเ่ หมาะสมในการเลี ้ยงกุ้ง
พบว่าปริ มาณฟลอคในระบบไม่มีผลต่อการเจริ ญ
เติบโตของกุ้งขาว โดยพบว่าค่า FCR ของกุ้งขาวที่
เลี ้ยงในถังทีม่ ฟี ลอคในช่วง 250-4,000 มิลลิกรัม/ลิตร
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มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 1.40-1.55 อย่างไรก็ตามค่า FCR ที่
ได้ จากงานวิจัยได้ ผลที่ ได้ ดีกว่าผลการศึกษาของ
Azim and Little (2008) ซึง่ พบว่าค่า FCR ของปลานิล
ที่เลี ้ยงในระบบไบโอฟลอคที่เลี ้ยงโดยให้ อาหารที่มี
เปอร์ เซ็นต์โปรตีน 24-35% เป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์
มีคา่ อยูใ่ นช่วง 3.44-3.51อย่างไรก็ตามพบว่าปลานิล
ที่เลี ้ยงด้ วยระบบไบโอฟลอคมีค่า FCR ต�่ำกว่าชุด
ควบคุมที่ ไม่ได้ เลีย้ งโดยระบบไบโอฟลอคอย่างมี
นัยส�ำคัญ เช่นเดียวกับงานวิจยั นี ้ ส่วนค่าน� ้ำหนักที่
เพิ่ มต่อวัน (ADG) พบว่า ปลานิ ลแดงที่ เ ลีย้ งโดย
ไบโอฟลอคน� ำ้ จากฟาร์ มปลาดุ ก มี ค่ า สู ง ที่ สุ ด
10.25±0.02 กรัม/วัน เช่นเดียวกับค่าอัตราการเจริญ
เติบโตจ�ำเพาะ (SGR) พบว่าอัตราการเจริ ญเติบโต
จ�ำเพาะของปลานิลแดงทีเ่ ลี ้ยงโดยไบโอฟลอคน� ้ำจาก
ฟาร์ มปลาดุก มีคา่ SGR สูงทีส่ ดุ 3.32±0.03% ต่อวัน
ซึ่ ง มี ค่ า สูง กว่ า ปลานิ ล แดงที่ เ ลี ย้ งในชุ ด ควบคุ ม
(3.03±0.01% ต่อวัน) อย่างมีนยั ส�ำคัญ ใกล้ เคียงกับ
รายงานของ วิลาวัณย์ และคณะ (2554) พบว่า
ค่าเฉลีย่ อัตราการเจริญโตจ�ำเพาะของปลานิลมีความ
แตกต่างกันอย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิ ติ (P<0.05)
ของปลาที่ได้ รับคิว.พี. โปรไบโอติกส์ผสมในอาหาร
เม็ดส�ำเร็จรูป ความเข้ มข้ น 1% มีคา่ เฉลีย่ อัตราการ
เจริ ญเติบโตจ�ำเพาะดีที่สดุ คือ 2.01±0.12 กรัม/วัน
ส่วนคุณภาพน� ้ำ เมื่อสิ ้นสุดการทดลองพบว่าค่า pH
ของชุดควบควบคุมจะมีค่าอยู่ในช่วง 7.33±0.01
ค่า pH ของน� ้ำจากฟาร์ มปลาดุกอยูใ่ นช่วง 7.55±0.01
และค่า pH ของน� ้ำจากน� ้ำประปา 7.35±0.01 ซึง่ ค่า
ความเป็ นกรด-ด่างในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำ ควรอยูท่ ี่
6.5-9 (Boyd and Tucker, 1998 และ วีระ, 2545)
ซึ่งในการทดลองครั ง้ นีค้ ่า pH อยู่ในเกณฑ์ ที่ปกติ
ค่าออกซิเจนที่ละลายในน� ้ำในการทดลองพบว่าชุด
ควบควบคุมมีคา่ อยูใ่ นช่วง 6.33±0.01 มิลลิกรัม/ลิตร
และน� ้ำจากฟาร์ มปลาดุก น� ้ำจากน� ้ำประปาอยูใ่ นช่วง
6.36±0.01-6.56±0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล�ำดับ
ซึง่ ความต้ องการปริ มาณที่เหมาะสมของออกซิเจน
ละลายในน� ้ำส�ำหรับบ่อเลี ้ยงสัตว์น� ้ำ ควรมีคา่ ไม่น้อย
กว่า 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2558
และ อุดมลักษณ์, 2558) เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ
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Gaona et al. (2016) จากการทดลองได้ ท�ำการ
ควบคุมให้ ปริมาณออกซิเจนมีคา่ ≥ 5 มิลลิกรัม/ลิตร
ตลอดเวลา จะให้ การเจริ ญเติบโตของกุ้งขาวมีคา่ สูง
ปริ มาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนจากการทดลองพบว่า
ในชุดควบควบคุมมีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.35±0.01 มิลลิกรัม/
ลิตร และน� ้ำจากฟาร์ มปลาดุก น� ้ำจากน� ้ำประปา อยู่
ในช่วง 0.92±0.01-0.95±0.01 มิลลิกรัม/ลิตร อาจจะ
เนื่องมาจากกระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน แบคทีเรี ย
และจุลินทรี ย์ในระบบสามารถเปลี่ยนสารประกอบ
อิ น ทรี ย์ ไ นโตรเจนให้ กลายเป็ นแอมโมเนี ย ได้
(Boyd and Tucker, 1998) แต่หลังจากเติมกาก
น� ้ำตาลลงไป ปริมาณแอมโมเนียในระบบไบโอฟลอค
จะมีคา่ ลดลงมาก ซึง่ ไบโอฟลอคดึงแอมโมเนียมาใช้
ในการสร้ างเซลล์ใหม่เพิ่มมากขึน้ (Avnimelech,
2015) ส่วนไนไตรท์-ไนโตรเจนเมือ่ สิ ้นสุดการทดลอง
พบว่า ชุด ควบควบคุม มี ค่า อยู่ใ นช่ว ง 0.33±0.01
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร น� ำ้ จากฟาร์ ม ปลาดุ ก อยู่ ใ นช่ ว ง
1.63±0.01 มิลลิกรั ม/ลิตร และน� ำ้ จากน�ำ้ ประปา
1.67±0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ซึง่ จะเห็นได้ วา่ คุณภาพน� ้ำ
ตลอดระยะเวลาการเลี ย้ งจะอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ป กติ
ซึ่ง ปริ ม าณไนไตรท์ - ไนโตรเจน เป็ นสารประกอบ
ไนโตรเจนรู ป แบบหนึ่ ง จากการเปลี่ ย นรู ป ของ
แอมโมเนีย ไนโตรเจน และสามารถเปลีย่ นรูปให้ เป็ น
ไนเตรท ไนโตรเจน ในปฏิ กิ ริ ย าไนตริ ฟิ เคชั น
(Nitrification) ถ้ าน�ำ้ มีปริ มาณออกซิเจนเพียงพอ
ไนไตรท์จะออกซิไดส์ (Oxidation) ไปเป็ นไนเตรทได้
รวดเร็ว แต่ถ้าขาดน� ้ำออกซิเจนพวกจุลนิ ทรีย์จะรีดวิ ซ์
(Reduced) ไนเตรทไปเป็ นไนไตรท์ ท�ำให้ เป็ นพิษต่อ
สัตว์น� ้ำ (อุดมลักษณ์, 2558 และ Avnimelech, 2015)
ซึ่ ง ในงานวิ จั ย การควบคุ ม ความเป็ นพิ ษ ของ
แอมโมเนียและไนไตรท์ ไนโตรเจน ท�ำได้ โดยการเติม
แหล่งน� ้ำตาลลงไปและควบคุมปริ มาณออกซิเจนให้
เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร
ปริ มาณไบโอฟลอคมีอตั ราลดลงในชุดที่เลี ้ยง
ด้ วยระบบไบโอฟลอค ส่วนในชุดควบคุมมีปริ มาณ
ของแข็งแขวนลอยเพิ่มมากขึ ้นตามล�ำดับ (ปริ มาณ
แพลงก์ ต อนพื ช สู ง ต้ องท� ำ การเปลี่ ย นถ่ า ยน� ำ้
เป็ นประจ� ำทุกสัปดาห์ ) ในส่วนระบบไบโอฟลอค
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ปลานิ ล แดงได้ กิ น ไบโอฟลอคเป็ นอาหารด้ วย
ซึง่ เปอร์ เซ็นต์โปรตีนทีว่ เิ คราะห์ได้ จากตัวอย่างฟลอค
ในระบบ BFT มีคา่ สูงเกือบ 30% ส่งผลให้ อตั ราการ
เจริญเติบโต รวมทังคุ
้ ณค่าทางโภชนาการของปลาที่
เลี ้ยงในระบบไบโอฟลอคสูงกว่าชุดควบคุม โดยพบว่า
ระบบที่ เ ลี ย้ งโดยใช้ น� ำ้ เขี ย วจากฟาร์ ม ปลาดุ ก
ส่งผลให้ ปลามีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงที่สดุ รวมทัง้
เนื ้อปลาก็มปี ริมาณโปรตีนสูงกว่าชุดการทดลองอืน่ ๆ
อย่างมี นัยส�ำคัญ ซึ่งจากการที่ ปลานิ ลแดงได้ กิน
ไบโอฟลอคเป็ นอาหาร ท�ำให้ ปริมาณฟลอคในแต่ละ
วันมีคา่ ไม่สงู เกิน 10 มิลลิตร/ลิตร พบว่าจุลนิ ทรีย์ใน
ฟลอคมีมากมายหลายชนิด ทัง้ ยีสต์ รา และแบคทีเรีย
ชนิดต่าง ๆ ซึง่ เป็ นแหล่งโปรตีนที่มีคณ
ุ ภาพส�ำหรับ
ปลานิ ล แดง และไบโอฟลอคยัง สามารถควบคุม
คุ ณ ภาพน� ำ้ ให้ ดี ขึ น้ ไบโอฟลอคสามารถดู ด ซับ
ไนโตรเจนที่ เ กิ ด จากการย่ อ ยสลายเศษอาหาร
เพือ่ ช่วยลดปริมาณแอมโมเนียทีเ่ ป็ นพิษได้ ซึง่ ยืนยัน
ได้ จากงานวิจยั ของ Martinez-Cordova et al. (2014)
กล่าวว่าการควบคุมสัดส่วน C:N ในระบบให้ อยูใ่ นช่วง
15-20 จะช่วยเปลีย่ นรูปแอมโมเนียและสารประกอบ
อินทรี ย์ไนโตรเจนให้ เป็ นมวลชีวภาพของจุลนิ ทรี ย์ได้
ดีขึ ้น และการเติมแหล่งคาร์ บอนที่เหมาะสมจะช่วย
ลดปริ ม าณแอมโมเนี ย ลงได้ ภ ายในเวลาไม่ เ กิ น
8 ชัว่ โมง (ภายหลังจากการเติมแหล่งคาร์บอนในอัตรา
ที่เหมาะสมลงไปแล้ ว และยังสามารถควบคุมโรคได้
อีกด้ วยเนื่องจากตะกอนไบโอฟลอคมีสารบางชนิดที่
สร้ างสารยับยังเชื
้ ้อโรคทังไวรั
้ สและแบคทีเรีย เป็ นต้ น
(Avnimelech, 2015)
สรุ ป
ผลการเพาะเลี ้ยงปลานิลแดงวัยอ่อนโดยเพาะ
เลี ้ยงในระบบไบโอฟลอค โดยประเมินอัตราการรอด
การเจริญเติบโต และการจัดการคุณภาพน� ้ำ ผลการ
ศึกษาเมื่อสิ ้นสุดการทดลองพบว่าปลาที่เลี ้ยงด้ วย
ระบบไบโอฟลอคมีอตั ราการรอดสูงกว่าชุดควบคุม
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) ปลานิลแดงที่เลี ้ยงโดย
ไบโอฟลอคด้ วยน� ้ำจากฟาร์ มปลาดุกมีน� ้ำหนักเฉลี่ย
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ค่าน� ้ำหนักที่เพิ่มต่อวัน (ADG) และอัตราการเจริ ญ
เติบโตจ�ำเพาะ (SGR) สูงทีส่ ดุ คือ 54.80±1.19 กรัม,
10.25±0.02 กรั ม /วัน และ 3.32±0.03 %/วัน
ตามล�ำดับ (P<0.05) ในขณะที่อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) มีคา่ ต�่ำกว่าชุดควบคุมอย่าง
มี นัย ส� ำ คัญ (P<0.05) เนื อ้ ปลาที่ เ ลี ย้ งในระบบ
ไบโอฟลอคมีปริมาณโปรตีนมากกว่าชุดควบคุมอย่าง
มี นัย ส� ำ คัญ (P<0.05) พบว่ า ระบบไบโอฟลอค
สามารถควบคุม ระดับ คุณ ภาพน� ำ้ อยู่ใ นเกณฑ์ ที่
เหมาะสม ส� ำ หรั บ การเพาะเลี ย้ งสัต ว์ น� ำ้ ดัง นัน้
เทคโนโลยีไบโอฟลอคสามารถช่วยให้ ผ้ เู ลี ้ยงสัตว์น� ้ำ
ได้ ผลผลิตที่ค้ มุ ค่า อีกทังเหมาะสมในการเพาะเลี
้
้ยง
สัตว์น� ้ำในสภาวะทีป่ ริมาณน� ้ำมีจ�ำกัดได้ ดอี กี ด้ วย
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อุดมลักษณ์ สมพงษ์ . 2558. คูม่ ือปฏิบตั กิ ารวิชา พล 312
คุ ณ ภาพน� ำ้ ส� ำ หรั บ การเพาะเลี ย้ งสั ต ว์ น� ำ้ .
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน� ้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่.
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