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Abstract 

 
A study on the effects of effective microorganisms (EM) on growth of hybrid catfish raised in 

cement tanks was carried out for one month.  The fingerlings of hybrid catfish were stocked in used 
cement tanks, new cement tanks and used cement tanks lined with plastic sheets.  The fish were 
raised in 5 different solutions including water, water plus bokachi (during pond preparation) and 10 
ml. of EM every 3 days, water plus bokachi (during pond preparation) and 10 ml. of EM every 7 
days, water supplemented with 10 ml. of EM every 3 days and water supplemented with 10 ml. of 
EM every 7 days.  Average weight and length of the fish were monitored every two weeks.  The fish 
raised in new cement tanks in water supplemented with 10 ml. of EM every 3 days had highest 
average weight of 16.46 g.  The fish raised in water supplemented with 10 ml. of EM every 7 days 
gave second highest average weight of 16.02 g.  The average length of the fish in all treatments 
was not significantly different.   

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาผลของ EM ตอการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย ที่เล้ียงในบอซีเมนต โดยการแบงกลุม
ทดลองเปน 5 กลุมทดลอง คือ กลุมทดลองที่ 1 ใชน้ําสะอาด  กลุมทดลองที่ 2 ใชน้ําสะอาด EM ขยาย 10 
มิลลิลิตร ทุก 3 วัน และโบกาฉิ กลุมทดลองที่ 3 ใชน้ําสะอาด EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 7 วันและโบกาฉิ   
กลุมทดลองที่ 4 ใช น้ําสะอาดและ EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 3 วัน  และกลุมทดลองที่ 5 ใชน้ําสะอาดและ 
EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 7 วัน ซึ่งในแตละกลุมทดลองจะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในบอ 3 ประเภท คือ บอซีเมนต
เกา บอซีเมนตใหมและบอซีเมนตเกาบุพลาสติก ใชเวลาเลี้ยงนาน 1 เดือน  เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวา 
น้ําหนักเฉลี่ยของปลาดุกที่เล้ียงในกลุมทดลองที่ 4 มีคาสูงสุด คือ 16.46 กรัม รองลงมาคือ ปลาดุกที่เล้ียงใน
กลุมทดลองที่ 5 มีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 16.02 กรัม สวนกลุมทดลองอื่นมีการเจริญเติบโตต่ํากวา แตความยาว
ของปลาดุกที่เล้ียงในแตละกลุมทดลองมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ  บอซีเมนตใหมจึงสามารถนํามาใชเล้ียง
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ปลาดุกไดหากมีการใส EM ขยาย ระหวางการเลี้ยงเพื่อชวยบําบัดน้ําและเพิ่มผลผลิตปลาดุกบิ๊กอุย  รวมทั้งยัง
เปนแนวทางในการเลี้ยงสัตวน้ําแบบยั่งยืนตอไป 

 
 

คํานํา 
 ปลาดุกบิ๊กอุยเปนปลาที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงเนื่องจากเปนปลาที่เล้ียงงาย  เจริญเติบโตรวดเร็ว ทนทาน
ตอโรคและสภาพแวดลอมไดดี (สันต, 2543) อีกทั้งยังเปนที่นิยมบริโภคของประชาชนเนื่องจากมีรสชาติดี และ
ราคาถูก เกษตรกรจึงนิยมเพาะเลี้ยงกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต แตในปจจุบัน
การเพาะเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตมักประสบปญหาดานคุณภาพของน้ําจากการใหอาหารสดหรือเกิดจากเศษ
อาหารเหลือ จึงตองมีการเปล่ียนถายน้ําบอยครั้ง (กรมประมง, 2545)  สงผลใหปลาดุกมีการเจริญเติบโตชา
และมีอัตราการรอดตายต่ํา ในการศึกษาครั้งนี้จึงนําเอา EM มาใชในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบอซีเมนตเพื่อ
ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุยและศึกษาระดับของ EM ที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลาดุก รวมถึงศึกษา
การจัดการบอซีเมนตใหเหมาะสมตอการเลี้ยงปลาดุก ซึ่ง EM มีสวนชวยในการบําบัดน้ําและเพิ่มปริมาณ
อาหารธรรมชาติในบอเล้ียงปลา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2548) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
เล้ียงสัตวน้ําแบบยั่งยืนตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1.  การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ (t-test) โดยการแบงการทดลองเปน 5 กลุม ๆละ 3 ซ้ํา ดังนี ้
กลุมทดลองที่ 1  ใชน้ําสะอาด เพียงอยางเดียว 
กลุมทดลองที่ 2  ใชน้ําสะอาด EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 3  วันและโบกาฉิ  200 กรัม 
กลุมทดลองที่ 3  ใชน้ําสะอาด EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 7  วันและโบกาฉิ  200 กรัม 
กลุมทดลองที่ 4  ใชน้ําสะอาด EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 3  วัน 
กลุมทดลองที่ 5  ใชน้ําสะอาด EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 7  วัน 
 ในแตละกลุมทดลองมีการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบอ 3 ประเภท คือ 

1) บอซีเมนตเกา 
2) บอซีเมนตใหม 
3) บอซีเมนตเกาบุพลาสติก 
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ภาพที่ 1   บอซีเมนตกลมท่ีใชเล้ียงปลาดุกในแตละกลุมทดลอง 

 
2.  วิธีการศึกษา 
 2.1  ทําความสะอาดบอซีเมนตกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร จํานวน 15 บอ 
 2.2  กรณีบอใหม จํานวน 5 บอ จะนําตนกลวยตัดเปนทอน แชน้ําในบอนาน 1 สัปดาห 
 2.3  บุพลาสติกในบอซีเมนตเกา จํานวน 5 บอ 
 2.4  เติมน้ําใสบอใหมีระดับน้ํา 35 เซนติเมตร พักน้ําไว 1 สัปดาห 

2.5  ปลอยปลาดุกบิ๊กอุยขนาดความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ลงเลี้ยงในบอซีเมนต จํานวน 30 ตัว
ตอบอ 

2.6  สุมปลาดุกบิ๊กอุย 10 ตัวตอบอ นํามาชั่งน้ําหนักและวัดความยาวเริ่มตนของปลาในแตละ      
กลุมทดลอง 

2.7  ดําเนินการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในแตละกลุมทดลอง ดังกลาวขางตน 
2.8  ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป สําหรับปลาดุกเล็ก วันละ 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักปลาทั้งหมด ในชวง

เชา-เย็นของทุกวัน  และปรับปริมาณการใหอาหารทุก 2 สัปดาห 
3.  การเก็บขอมูล 
 3.1  สุมปลา 10 ตัว มาชั่งน้ําหนักและวัดความยาวของปลาในแตละกลุมทดลอง ทุก 2 สัปดาห 
 3.2  เก็บตัวอยางน้ํามาวิเคราะหสมบัติบางประการ คือ คาความเปนกรดเปนดาง (pH)  คาไนไตรท 
(Nitrite)  คาแอมโมเนีย (Ammonia)  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) และอุณหภูมิของน้ํา ดวยชุด
ตรวจสอบสมบัติของน้ําภาคสนาม ทุก 2 สัปดาห 
4.  การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใช  t – test กลุมเดียวสําหรับเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมทดลองและใช    
t- test สองกลุม เพื่อเปรียบเทียบน้ําหนักของปลาดุกที่เล้ียงในบอ 3 ประเภท ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบระหวางบอซีเมนตเกากับบอซีเมนตใหม 
2) เปรียบเทียบระหวางบอซีเมนตเกากับบอซีเมนตเกาบุพลาสติก 
3) เปรียบเทียบระหวางบอซีเมนตใหมกับบอซีเมนตเกาบุพลาสติก 
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ผลการศึกษา 
 

1.  น้ําหนักเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบอซีเมนต 
 จากการศึกษาน้ําหนักเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุยที่เล้ียงในบอซีเมนตในแตละกลุมทดลองนาน 1 เดือน 
และนําขอมูลมาวิเคราะห โดยใช t – test พบวาปลาดุกที่เล้ียงในบอซีเมนต ดวยน้ําสะอาดมีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 16.21 กรัม ซึ่งแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P< 0.05) จากกลุมทดลองอื่น รองลงมาคือ ปลา
ดุกที่เล้ียงในบอซีเมนตเกาบุพลาสติกและในบอซีเมนตเกามีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 11.92 และ 11.84 กรัม 
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
 ปลาดุกที่เล้ียงดวยน้ําสะอาด EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 3 วันและโบกาฉิในบอซีเมนตใหมมีน้ําหนัก
เฉล่ียสูงสุดคือ 17.11 กรัม มีคาแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) จากกลุมทดลองอื่น 
รองลงมาคือ ปลาดุกที่เล้ียงในบอซีเมนตเกาบุพลาสติก และบอซีเมนตเกามีน้ําหนักเฉลี่ย เทากับ 12.52 และ 
12.17 กรัม ตามลําดับ  
 ปลาดุกที่เล้ียงดวยน้ําสะอาด EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 7 วัน และโบกาฉิในบอซีเมนตใหมยังคงมี
น้ําหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 13.93 กรัม รองลงมาคือ ปลาดุกที่เล้ียงในบอซีเมนตเกาและบอซีเมนตเกาบุพลาสติก มี
น้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 12.88 และ 12.73 กรัม ตามลําดับ แตน้ําหนักเฉลี่ยของปลาที่เล้ียงในบอทั้ง 3 ประเภท ไม
แตกตางกันทางสถิติ 
 ปลาดุกที่เล้ียงดวยน้ําสะอาด EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 3 วันในบอซีเมนตเกา มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด
คือ 17.99 กรัม รองลงมาคือ ปลาดุกที่เล้ียงในบอซีเมนตใหมและบอซีเมนตเกาบุพลาสติก มีน้ําหนักเฉลี่ย
เทากับ 16.27 และ 15.13 กรัม ตามลําดับ และน้ําหนักเฉลี่ยทั้ง 3 ยังคงมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 
 ปลาดุกที่เล้ียงดวยน้ําสะอาด  EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 7 วัน ในบอซีเมนตเกามีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด 
คือ  17.02 กรัม รองลงมาคือ ปลาดุกที่เล้ียงในบอซีเมนตใหม และบอซีเมนตเกา มีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 16.67 
และ 14.38 กรัม ตามลําดับ และน้ําหนักเฉลี่ยทั้ง 3 ยังคงมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 
 ปลาดุกที่เล้ียงในกลุมทดลองที่ 4 (น้ําสะอาด และ EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 3 วัน) มีน้ําหนักเฉลี่ย
สูงสุดคือ 16.46 กรัม รองลงมาคือ ปลาดุกที่เล้ียงในกลุมทดลองที่ 5 (น้ําสะอาด และ EM ขยาย 10 มิลลิลิตร 
ทุก 7 วัน) มีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 16.02 กรัม สวนในกลุมทดลองอื่นอีก 3 กลุมทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ยต่ํากวาและ
มีคาระหวาง 13.18 -13.93 กรัม (ตารางที่ 1 ) 
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ตารางที่ 1  น้ําหนักเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุยที่เล้ียงในบอซีเมนตของแตละกลุมทดลอง เปนเวลา 1 เดือน      
(กรัมตอตัว) 

กลุมทดลอง 
บอ 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

1.  บอซีเมนตเกา 11.84b 12.17b 12.88a 17.99a 14.38a 13.85 
2.  บอซีเมนตใหม 16.21a 17.11a 13.93a 16.27a 16.67a 16.04 
3.  บอซีเมนตเกา  
     บุพลาสติก 

11.92b 12.52b 12.73a 15.13a 13.86a 13.86 

เฉลี่ย 13.32 13.93 13.18 16.46 16.02 14.58 
อักษรภาษาอังกฤษตางกันมีความแตกตางทางสถิติอยางมนีัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) 
 
2.  ความยาวเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลีย้งในบอซีเมนต 
 ความยาวเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุยที่เล้ียงในทุกกลุมทดลองที่เล้ียงในบอซีเมนตทั้ง 3 ประเภท มีคา     
ไมแตกตางทางสถิติ ยกเวนปลาดุกในกลุมทดลองที่ 2 เล้ียงในบอซีเมนตใหมและบอซีเมนตเกาบุพลาสติก          
มีความยาวเฉลี่ยเทากับ 12.45 และ 11.35 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2) มีคาแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) 
 จากผลการทดลองพบวา ความยาวเฉลี่ยของปลาดุกในกลุมทดลองที่ 4 มีคาสูงสุด คือ 12.34 
เซนติเมตร รองลงมาคือ ปลาดุกที่เล้ียงในกลุมทดลองที่ 5 มีความยาวเฉลี่ยเทากับ 12.28 เซนติเมตร สวนกลุม
ทดลองอื่นอีก 3 กลุมทดลองมีความยาวเฉลี่ยต่ํากวาและมีคาอยูในชวง 11.45-11.75  เซนติเมตร (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2  ความยาวเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุยที่ เ ล้ียงในบอซี เมนตของแตละกลุมทดลอง เปนเวลา                   

1 เดือน (เซนติเมตรตอตัว) 
กลุมทดลอง 

บอ 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

1.  บอซีเมนตเกา 11.50a 11.40a 11.30a 12.73a 11.90a 11.77 
2.  บอซีเมนตใหม 11.90a 12.45ab 11.90a 12.45a 12.80a 12.30 
3.  บอซีเมนตเกา  
     บุพลาสติก 

11.85a 11.35a 11.15a 11.85a 12.15a 11.67 

เฉลี่ย 11.75 11.73 11.45 12.34 12.28 11.91 
อักษรภาษาอังกฤษตางกันมีความแตกตางทางสถิติอยางมนีัยสําคัญ (P<0.05) 
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3.  สมบัติของน้ําในบอเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 
 จากผลการวิเคราะหสมบัติของน้ําในบอเล้ียงทั้ง 3 ประเภท ในทุกกลุมทดลองพบวา อุณหภูมิของน้ํา
ในบอเล้ียงมีคาอยูระหวาง 27.80-30.66 องศาเซลเซียส  ความเปนกรดเปนดาง (pH) มีคาอยูระหวาง 5.74 -
9.61  สวนปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) มีคาอยูระหวาง 3.33 – 5.33 ppm ปริมาณไนไตรทของน้ําใน
บอเล้ียงสวนใหญมีคาต่ํากวา 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณแอมโมเนียมีคาอยูระหวาง 0-2 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (ตารางที่ 3)           
ตารางที่ 3  สมบัติของน้ําบางประการที่ใชเล้ียงปลาดุกบิ๊กอุยในบอซีเมนต เปนเวลานาน 1 เดือน 
วันเดือนป สมบัติของน้ํา กลุมทดลอง 

  1 2 3 4 5 
5 ก.พ. 50 อุณหภูมิ (°C) 27.93 28.00 28.00 27.90 27.80 
 ความเปนกรดเปนดาง (pH) 7.53 6.25 5.74 6.87 9.61 
 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (ppm) 5.23 4.00 3.33 4.66 5.33 
 ไนไตรท (mg/l) <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

 แอมโมเนีย (mg/l) 0.66 0.16 0.00 0.66 0.66 
19 ก.พ. 50 อุณหภูมิ (°C) 30.66 30.66 30.66 30.66 30.00 
 ความเปนกรดเปนดาง (pH) 7.90 8.33 8.03 8.33 8.40 
 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (ppm) 5.33 4.66 4.66 4.00 4.66 
 ไนไตรท (mg/l) <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 

 แอมโมเนีย (mg/l) 1.00 0.00 0.33 0.83 1.66 
5 มี.ค. 50 อุณหภูมิ (°C) 29.66 29.66 29.33 29.66 29.50 
 ความเปนกรดเปนดาง (pH) 7.43 7.20 7.30 7.83 7.43 
 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (ppm) 4.00 4.00 5.33 5.33 4.00 
 ไนไตรท (mg/l) <0.50 <0.30 <0.30 <0.70 <0.50 
 แอมโมเนีย (mg/l) 1.00 0.83 1.83 0.50 2.00 
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วิจารณผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวาการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยดวยน้ําสะอาดและใสEM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 3 วัน มี
ผลใหปลาดุกบิ๊กอุยมีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือปลาดุกที่เล้ียงดวยน้ําสะอาดและใส EM ขยาย 10 
มิลลิลิตร ทุก 7 วัน ซึ่งปลาดุกที่เล้ียงในสองกลุมทดลองนี้มีน้ําหนักเฉลี่ยใกลเคียงกัน สวนกลุมทดลองอื่นมี
น้ําหนักเฉลี่ยต่ํากวา สอดคลองกับรายงานของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (2548) รายงานวาการใช 
EM รวมกับการเลี้ยงปลา มีสวนชวยบําบัดน้ําเสียและทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ําเพิ่มขึ้น ปลาจึงมีการ
เจริญเติบโตที่ดี ปราศจากโรค แตในกลุมทดลองที่ใชปุยโบกาฉิในการเตรียมบอเล้ียง อาจมีผลทําใหมีปริมาณ
อินทรียวัตถุในน้ําเพิ่มขึ้น สงผลใหน้ํามีปริมาณแอมโมเนียในน้ําเพิ่มสูงขึ้น ปลาดุกจึงมีการเจริญเติบโตต่ํากวา
ปลาดุกที่เล้ียงในกลุมทดลองที่ไมใสปุยโบกาฉิ 

 
สรุปผล 

1. ปลาดุกบิ๊กอุยที่เล้ียงดวยน้ําสะอาดและใส EM ขยาย 10 มิลลิลิตร ทุก 3 วัน มีการเจริญเติบโตดี
ที่สุด 

2. จากการวิเคราะหความแตกตางของน้ําหนักปลาดุกบิ๊กอุยที่เล้ียงในบอซีเมนตทั้ง 3 ประเภท โดย
ใช t- test พบวาปลาดุกที่เล้ียงในบอซีเมนตใหมมีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุดและแตกตางจากปลาดุกที่
เล้ียงในบอซีเมนตประเภทอื่นอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สวนปลาดุกที่เล้ียงในบอซีเมนตเกาและ
บอซีเมนตเกาบุพลาสติก มีน้ําหนักเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ 
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