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บทคัดย่อ
การศึกษาความเข้ มข้ นของนา้ แช่ใบหูกวางที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอด ของปลากัด วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยนาใบหูกวางแห้ ง 1 กิโลกรัม แช่ในนา้
20 ลิตร เป็ นเวลา 3 วัน จากนั้นนานา้ แช่ใบหูกวางมากรอง และเตรียมนา้ แช่ใบหูกวางที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 0 (ชุด
ควบคุม) 1, 2.5, 5 และ 10 ปล่อยลูกปลาอายุ 30 วัน(ความยาวมาตรฐานเฉลี่ย 18.83+1.72 มิลลิเมตร และนา้ หนัก
เฉลี่ ย 0.15+0.05 กรั ม)ในตู้กระจกขนาด 20x40x25 ลู กบาศก์เ ซนติเมตร จ านวน 10 ตัว /ตู้ ทาการทดลองเป็ น
ระยะเวลา 2 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลากัดที่เลี้ยงในนา้ แช่ใบหูกวางทุกชุดการทดลองส่งผลดีต่ออัตราการ
เจริญเติบโตของปลากัดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.05)โดยความยาวมาตรฐานของ
ปลากัดเพศเมียและปลากัดเพศผู้ท่เี ลี้ยงในความเข้ มข้ นของนา้ แช่ใบหูกวางร้ อยละ 1 มีความยาวมาตรฐานเฉลี่ยมากที่สดุ
(38.97±3.59และ39.32±3.06 มิลลิเมตร/ตัว)ส่วนนา้ หนักสุดท้ ายของปลากัดเพศเมีย และเพศผู้ท่รี ะดับความเข้ มข้ น
ของนา้ แช่ใบ
หูกวางความเข้ มข้ นร้ อยละ 1 และร้ อยละ 10 มีค่ามากที่สดุ (1.52±0.53 กรัม/ตัว และ1.75±0.41
กรัม/ตัว)ตามลาดับ ส่วนอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะที่ระดับความเข้ มข้ นร้ อยละ 10 พบว่ามีค่ามากที่สดุ (4.11±0.32
เปอร์เซ็นต์/วัน) สาหรับอัตราการรอดของปลากัดทุกชุ ดการทดลองไม่ มีความแตกต่ างกันทางสถิติ( P > 0.05)จาก
การศึกษานี้สรุปได้ ว่านา้ แช่ใบหูกวางส่งผลดีต่ออัตราการเจริญของปลากัด
คาสาคัญ: ใบหูกวาง ปลากัด การเจริญเติบโต
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Abstract
The study aimed to concentrate level of Indian almond leaves immerse solution on the growth rate and
survival of Siamese fighting fish. These experiments were a completely random design (CRD) with 1 kg. dry Indian
almond leaves soaked in 20 litters of water for three days. The water then was filtered and prepared for concentration
of solution were 0 (control) 1% 2.5% 5% and 10%. Ten fingerling aged 30 days (18.83+1.72 mm in average
standard length and 0.15+0.05 g in mean body weight) were cultured in aquaria, each with a dimension of
20x40x25 cm3. The fingerling were cultured for two month. At the end of the experiment, the results showed that
the fish were culture in every solution had a good on growth rate compare with control group (P<0.05). The
standard length of the female and male fingerling raised at a 1% solution had the highest (38.97±3.59 and
39.32±3.06 mm./fish) The final weights of female and male fingerling raised at a 1% and 10% solution had the
highest (1.52±0.53and1.75±0.41 g./fish) respectively. The specific growth rate were the highest at 10% solution
(4.11±0.32%/day). The survival rate cultured in every concentration were non-significantly(P<0.05). The
information gain from this study show that Indian almond leaves provide a positive effect on growth of Siamese
fighting fish.
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