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ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบ
อควาโปนิกส์ซึ่งเป็นการเลี้ยงปลานิลร่วมกับการปลูกผักเรดโอ๊ค ในบ่อซีเมนต์ขนาด 0.5 ตารางเมตร แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุด ชุด
การทดลองละ 3 ซ้้า โดยเลี้ยงปลานิลที่ระดับความหนาแน่น 150, 250 และ 300 ตัวต่อตารางเมตร เพื่อศึกษาอัตราความหนาแน่นที่
เหมาะสม และอัตราการเจริญเติบโต ใช้ปลานิลน้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 7.13, 8.00 และ 7.67 กรัม และความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 8.27, 7.29
และ 6.68 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน ผลการศึกษา พบว่า น้้าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.82, 43.32
และ 39.90 กรัม ตามล้าดับ ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.58, 18.25 และ 13.10 เซนติเมตร ตามล้าดับ อัตรา
การรอดตายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 92.44, 97.00 และ 97.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนน้้าหนักเพิ่ม
ต่อวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.89, 23.17 และ 27.93 กรัมต่อวัน อัตราการแลกเนื้อมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.07, 0.19 และ 0.09 ตามล้าดับ
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะมีค่าเฉลี่ย 23.18, 36.10 และ 33.25 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามล้าดับ และพบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ส่วนคุณภาพน้้า อุณหภูมิ ฟอสเฟส และไนเตรท ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง มีความแตกต่างกันทางสถิติ
มีค่าอยู่ระหว่าง 7.36-7.51 ดังนั้นการเลี้ยงปลานิลในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์เป็นแนวทางส่งเสริมเสริมอาชีพเลี้ยงปลานิล
แก่เกษตรกรแบบเชิงพาณิชย์ต่อไป
ค้าส้าคัญ : ปลานิล, ความหนาแน่น, อควาโปนิกส์, อัตรารอด และอัตราการแลกเนื้อ
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the appropriate density of the recirculation aquaponic
system of nile tilapia culture. An aquaponic system was studied through the integrated culture of nile
tilapia and red Oak lettuce in a recirculating system for 120 days. Tilapia fry of uniform size of 7.13, 8.00,
7.67 g, and the average length 8.27, 7.29, 6.68 cm were released in 0.5 m3 cement tank in three treatments
(stocking densities) with 3 replications: 150, 250 and 300 fish/m3 to access the effect of stocking density on
the growth performance of fish. Fish were fed with commercial feed, Ad libitum. The results showed that
weight gain of nile tilapia were 27.82, 43.32 and 39.90 g and the average length gain were 14.58, 18.25 and
13.10 cm, respectively. The survival rates were 92.44, 97.00 and 97.33%, respectively. However, there were
no significant differences between the treatments. The average daily gain were 27.89, 23.17 and 27.93
g/day, The feed conversion ratios were 0.07, 0.19 and 0.09, respectively. The Specific growth rate were
23.18, 36.10 and 36.10 percent/day, respectively, and was significantly different among the treatments.
There were no significantly differences in the temperature, DO, nitrate and phosphorus among treatments.
However, the value of pH was significantly different ranging between 7.36-7.51. Therefore, recirculation
aquaponic system can be considered a sustainable aquacultural production.
Keywords : Nile tilapia, Density, Aquaponic, Survival rate and Feed conversion ratios

*

Corresponding author: E-mail: jantabood@hotmail.com

226 วารสารเกษตรพระวรุณ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Volume 14 Number 2 July – December 2017

Prawarun Agr. J. Volume 14(2) 2017, Pages 225-230
บทน้า

วิธีด้าเนินการวิจัย

ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้้าจืดที่
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเจริญเติบโตเร็ว
และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศและมีแนวโน้มความ
ต้องการผลผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดจึงได้มีการเลี้ยงปลานิลในอัตราความ
หนาแน่นค่อนข้างสูงท้าให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคและยังมี
การระบายน้้ า ทิ้ ง จากการเพาะเลี้ ย งในช่ ว งระหว่ า งกา ร
เพาะเลี้ยงและในช่วงที่จับสัตว์น้าท้าให้แหล่งน้้าเสื่อมโทรม
เกิดปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม จึง ได้มีแนวคิดที่จ ะน้ า
ระบบกรองน้้ามาใช้ในการเลี้ยงปลานิลในความหนาแน่นสูง
โดยเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเลี้ยงปลานิล
(Kardsakun et al., 2014) ร่วมกับระบบอควาโปนิกส์ เพื่อ
ลดปั ญ หาด้ า นมลพิ ษ ทางน้้ า โดยระบบอควาโปนิ ก ส์
(Aquaponic) เป็นการเลี้ยงปลาผสมผสานกับระบบการปลูก
พืชแบบไม่ใช้ดิน รวมถึง เป็นระบบการใช้ปัจจัยการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากธาตุอาหารที่เกิดจากการขับถ่ายของ
เสียในน้้าจะถูกน้ามาเป็นธาตุอาหารของพืชแทนการเปลี่ยน
ถ่ายน้้าจากบ่อเลี้ยงปลาเพื่อก้าจัดของเสียออกไปในระบบ
บ้าบัดน้้าโดยพืช จะท้าหน้าที่ดึง ไนโตรเจนด้วยกลไกต่างๆ
เช่ น การดู ด ซึ ม แอมโมเนี ย หรื อ ไนเตรทไปใช้ เ พื่ อ การ
เจริญเติบโต (Ladhavisuti, 2001)
การพั ฒ นารู ป แบบการปลู ก พื ช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น มา
ผสมผสานกั บ ระบบการเลี้ ย งสั ตว์ น้ า เป็น วิ ธี ที่ เหมาะสม
เพราะธาตุ อ าหารที่ เ กิ ดจากของเสี ย จะถู ก พื ช น้ าไปใช้ ใ น
กระบวนการเจริญเติบโต ซึ่ง การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูก
พืชมีประสิทธิภาพดีโดยเฉพาะการปรับปรุงคุณสมบัติของน้้า
(Nair et al., 1985; Somboochai, 2009) ดังนั้น จึงได้
ท้า การศึ กษาระบบการเลี้ ยงปลานิ ล ร่ ว มกั บ การปลู ก พื ช
แบบอควาโปนิกส์ ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราความ
หนาแน่นที่ เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิล ร่ วมกั บการปลู ก
เรดโอ๊ ค โดยใช้ ร ะบบผสมผสานและเพื่ อ น้ า เป็ น แนวทาง
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานิลร่วมกับการปลูกพืชไร้ดินให้กบั
เกษตรกร ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจในการเลี้ยงปลานิลใน
ระบบอควาโปนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

การศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยง
ปลานิล ในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ร่วมกับการ
ปลู ก เรดโอ๊ ค โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
(Completely Randomized Design: CRD) แบ่ง การ
ทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้้า ใช้ระยะเวลา
การทดลอง 120 วัน โดยใช้ปลานิลน้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 7.13
8.00, 7.67 กรัม และความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 8.27, 7.29 และ
6.68 เซนติเมตร ในแต่ละชุดการทดลอง โดยก้าหนดให้
ชุ ด การทดลองที่ 1 เลี้ ย งปลานิ ล ที่ อั ต ราความ
หนาแน่น 150 ตัว/ตารางเมตร
ชุ ด การทดลองที่ 2 เลี้ ย งปลานิ ล ที่ อั ต ราความ
หนาแน่น 250 ตัว/ตารางเมตร
ชุ ด การทดลองที่ 3 เลี้ ย งปลานิ ล ที่ อั ต ราความ
หนาแน่น 300 ตัว/ตารางเมตร
การเตรียมเรดโอ๊ค น้าเมล็ดผักท้าการเพาะในฟองน้้า
ประมาณ 7 วัน แล้วน้ามาเพาะกล้าในระบบระบบอควาโปนิกส์
การเตรียมระบบการเลี้ยงแบบน้้าหมุนเวียนใช้บ่อ
ซีเมนต์ขนาด 0.5 เมตร จ้านวน 9 บ่อ ล้างท้าความสะอาด
และตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน ใช้ชุดระบบระบบอควาโปรนิกส์
จ้านวน 6 ชุด ใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ประกอบด้วยข้องอให้
น้้าหมุนเวี ยน ไหลย้อนกลับลงบ่อซีเมนต์ เติมน้้ า ลงบ่อใน
ระดับความสูง 60 เซนติเมตร (Fig. 1)
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Fig.1 Nile tilapia recirculating system
การเตรียมลูกพันธุ์ใช้ปลานิลอายุ 2 เดือน น้ามาพัก
ในบ่อทดลองเพื่อให้ลูกปลาปรับตัว สุ่มชั่ง น้้าหนักและนับ
จ้านวนลูกปลานิลลงบ่อ การจัดการและการ ให้อาหารปลา
ระหว่างทดลอง ปลาจะได้รับอาหารวันละ 2 ครั้ง คือ เวลา
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08.00 น. และ 16.00 น. โดยให้อาหารจนปลากินอิ่ม ท้า
การจดบันทึกข้อมูล ดังนี้
1. น้้าหนักเพิ่มต่อวัน (Average daily weight gain,
ADG; กรัม/วัน)
= น้้าหนักสุดการทดลอง – น้้าหนักเริ่มต้น
ระยะเวลาทดลอง
2. เปอร์เซ็นต์น้าหนักเพิ่ม (Percentage weight
gain, เปอร์เซ็นต์)
= [(น้้าหนักสุดท้าย) – (น้้าหนักเริ่มต้น)] x100
ระยะเวลาการเลี้ยง (วัน)
3. อัตราแลกเนื้อ (Feed conversion ratio, FCR)
= ปริมาณอาหารที่ปลากิน
น้้าหนักปลาที่เพิ่มขึ้น
4. อัตรารอด (Survival rate, เปอร์เซ็นต์)
= จ้านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x100
จ้านวนปลาเริ่มต้น

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึก ษาการเลี้ ย งปลานิ ล ในบ่ อ ซีเ มนต์ ด้ ว ย
อัตราความหนาแน่นแตกต่างกัน 3 ระดับ เลี้ยงนาน 120 วัน
พบว่า ผลต่อการเจริญเติบโต และน้้าหนักมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
27.82±1.25, 43.32±6.81 และ 39.90±7.32 กรัม ความ
ยาวสุดท้ายเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 14.58±1.82, 18.25±4.08
และ 13.10±1.86 เซนติ เ มตร และอั ต รารอดตาย มี ค่ า
เท่ า กั บ 92.44±5.39, 97.00±1.0 และ 97.33±2.01
เปอร์เซ็นต์ (Table 1) วิเคราะห์ ผ ลทางสถิติ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ย
ต่อวัน มีค่าเท่ากับ 0.23±0.01, 0.36±0.06 และ 0.33±0.06
กรัมต่อวัน อัตราการแลกเนื้อ 0.07±7.85, 0.09±2.03 และ
0.19±5.32 และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ มีค่าเท่ากับ
23.18±1.04, 36.10±5.68 และ 33.25±6.10 เปอร์เซ็นต์ต่อ
วัน เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส้าคัญ ทางสถิติ (P<0.05) (Table 1) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kardsakun et al. (2014) ได้ศึกษาความ
หนาแน่ น ที่ เ หมาะสมของการเลี้ ย งปลานิ ล ในระบบน้้ า
หมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ พบว่า ด้านน้้าหนัก ความยาว
และอัตราการรอดตายไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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การศึ ก ษาการ เลี้ ย งปลานิ ล แบบในระบบน้้ า
หมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ ที่ระดับความหนาแน่น 150 ตัว
ต่อตารางเมตร มีอัตราการแลกเนื้อต่้ากว่าชุดการทดลองที่มี
ความหนาแน่นมาก สอดคล้องกั บ Panakulchaiwit et al.,
(2011) กล่าวว่า การทดลองที่มีความหนาแน่นแตกกันมีผล
ต่ออัตราการเจริญเติบโต พบว่า ระดับความหนาแน่นในการ
เลี้ยงปลามีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา และอัตราการรอด
ตายของปลามีค วามสั มพัน ธ์ส อดคล้องกันกั บระดับความ
หนาแน่ น คือเมื่อเลี้ย งปลาที่ค วามหนาแน่ นที่มากขึ้นการ
เจริ ญ เติ บ โตและอั ต ราการรอดตายของปลาจะลดลง
เนื่องจากระดับความหนาแน่นที่มากขึ้นปลาจะมีความเครียด
มากขึ้นส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง ส่วนอัตราการ
แลกเนื้อ มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ส้า หรับ คุ ณภาพน้้ า ตลอดระยะเวลาท้ าการศึ ก ษา
พบว่า ค่าความเป็น กรดเป็นด่างมีค่าเฉลี่ย 7.45 อุณหภู มิ
เฉลี่ยอยู่ที่ 26.25 องศาเซลเซียส ค่า DO เฉลี่ยอยู่ที่ 5.66
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณฟอสเฟส เฉลี่ยอยู่ที่ 1.56 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ปริมาณไนเตรทเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 มิลลิกรัมต่อลิตร
(Table 2) ทั้งนี้ Rittiruk et al. (2010) กล่าวว่า ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 6.5-9.0 เป็นระดับที่
เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และอุณหภูมิ ที่เหมาะสม
ในการเลี้ยงปลาอยู่ในระหว่าง 23-32 องศาเซลเซียส ขณะที่ค่า
DO มีค่าไม่ต่้ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า ไนเตรทไม่ต่้ากว่า
0.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิต ร และค่ า ฟอสเฟส เป็ นธาตุ อ าหารที่
จ้าเป็นต่อพืช ท้าให้พืชน้้าเจริญเติบโตได้ดี แต่ไม่ควรมีค่าสูง
กว่า 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมของการ
เลี้ยงปลานิล ในระบบน้้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ ในบ่อ
ซีเมนต์ขนาด 0.5 ตารางเมตร ใช้ร ะยะเวลาเลี้ยง 120 วัน
แบ่ ง การทดลองเป็ น 3 ชุ ด ชุ ดๆ ละ 3 ซ้้ า ที่ร ะดับ ความ
หนาแน่น 150, 250 และ 300 ตัวต่อตารางเมตร พบว่าที่
อั ต ราความหนาแน่ น ที่ ร ะดั บ 250 ตั ว ต่ อ ตารางเมตรมี
น้้าหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ยสูงที่สุด และน้้าหนักเพิ่มต่อวัน
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ ดีกว่าชุดการทดลองอื่นๆ จะ
เห็นได้ว่าในการทดลองครั้งนี้ ที่ระดับความหนาแน่นที่ 250
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ตัวต่อตารางเมตรเป็นระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมในการ
เลี้ยงปลานิลในระบบอควอโปรนิกส์ (Aquaponic)
ส้าหรับคุณภาพน้้าในภาพรวมมีค่าระดับคุณภาพน้้า
อยู่ระหว่างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลานิล แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า แนวทางการพั ฒ นาเลี้ ย งปลานิ ล ที่ ร ะดั บ ความ
หนาแน่ น มากในระบบน้้ า หมุ น เวี ย นแบบอควาโปนิ ก ส์

สามารถบ้าบัดคุณภาพ ลดการเปลี่ยนถ่ายเทน้้าใช้น้าน้อย
และเลี้ ยงในสภาพพื้น ที่จ้ากัด ได้ นอกจากนี้ ยัง สามารถได้
ผลผลิตผัก เพื่อบริโ ภคและจ้าหน่าย รวมทั้ ง สามารถน้าไป
พัฒนาและต่อยอดศึกษาในการเลี้ยงปลานิลร่วมกับผักชนิด
อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อไปในอนาคต

Table 1 Growth performance of Nile Tilapia in Aquaponic system
Stocking density (fish/m3)
150
250
300
Initial length (cm)
8.27±0.37
7.29±0.18
6.68±0.20
Initial weight (g)
7.13±1.10
8.00±0.67
7.67±0.29
Final length (cm)
14.58±1.82
18.25±4.08
13.10±1.86
Final weight (g)
27.82±1.25
43.32±6.81
39.90±7.32
Total Feed (kg)
9.90±5.4
5.60±1.7
10.9±5.4
b1/
a
ADG (g/day)
0.23±0.01
0.36±0.06
0.33±0.06a
FCR
0.07±7.85a
0.09±2.03a
0.19±5.32b
Survival (%)
92.44±5.39
97.00±1.00
97.33±2.01
b
a
Specific growth rate (%/day)
23.18±1.04
36.10±5.68
33.25±6.10a
1/
Means followed by the same letter in the same row are not significantly different according to Duncan’s
Multiple Range Test at 95% level (0.05)
parameters

Table 2 Water quality of Nile Tilapia culture in Aquaponic system
Stocking density (fish/m3)
Water quality
150
250
300
F-test
C.V. (%)
a1/
a
b
pH (mg/L)
7.51
7.50
7.36
*
0.01
o
Temperature ( C)
26.30
26.22
26.25
ns
0.00
Dissolved oxygen (mg/L)
5.33
4.67
7.00
ns
0.21
Phosphate (mg/L)
1.80
1.08
1.82
ns
0.27
Nitrate (mg/L)
2.75
2.33
3.33
ns
0.18
1/
Means followed by the same letter in the same row are not significantly different according to Duncan’s
Multiple Range Test at 95% level (0.05)
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