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บทคัดยอ 
การเลี้ยงปลาทับทิม (Oreochromis  niloticus) รวมกับการปลูกผักโดยไมใชดินแบบ Dynamic  Root  

Floating  Technique  (DRFT)  ในระบบการปลูก  2  ระบบคือ  DRFT-Fish ทําการปลอยปลา 50 ตัวตอตาราง

เมตร และระบบ  DRFT-Hydroponics โดยใชปุยสูตร KMITL 2 ลงในถังขนาด 50 ลิตร ระบบละ 3 ซ้ํา ทดลองกับ

ผัก 5 ชนิด  คือ  ผักคะนา  ผักกาดกวางตุง  ผักบุง  ผักกาดขาว  และผักกาดฮองเต   ทําการทดลอง 42 วัน (6 

สัปดาห)  ผลจากการศึกษาการเจริญเติบโตของผัก เมื่อทําการวิเคราะหทางสถิติ  พบวาน้ําหนักผักมีความแตกตาง

ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01)   คุณภาพน้ําของระบบการปลูกพืชระบบ DRFT-Fish และระบบ DRFT-

Hydroponics พบคาเฉลี่ย ของการนําไฟฟา  1.74 และ 3.02 ms/cm  ความเปนกรดเปนดาง 7.33 และ 6.62  

ไนโตรเจน 28.15 และ 103.69 mg/l  ฟอสฟอรัส 2.57 และ 8.25 mg/l และ โปตัสเซียม 17.0 และ 24.37 mg/l 

ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01)  ผลในดานอัตรา

การเจริญเติบโตของปลาที่เล้ียงในระบบ DRFT-Fish มีน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30.46 กรัม (รอยละ23.12) และความ

ยาวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.85 cm (รอยละ 4.37)  
 

ABSTRACT 
The system of Red Tilapia (Oreochromis  niloticus)  culture together with growing vegetable in 

Dynamic Root Floating Technique  (DRFT) was investigated.  This study was aimed to compare the 

increased yield of fish and vegetable by using 2 systems: DRFT-Fish and DRFT-Hydroponics.          The 

DRFT-Fish system used fish density 50 fishes/m2 and   DRFT-Hydroponics used KMITL 2 fertilizer. The 

vegetable used in this study were Chinese kale, Chinese Cabbage-PAI TSAI, water convolvulus, 

Chinese cabbage  and Pak Chai -Green Pakcho, during the 42 days experiment. The result showed that 

average weight of vegetable of DRFT-Fish and DRFT-Hydroponics system were significantly different 

(p<0.01).  
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 The water quality of DRFT-Fish and DRFT-Hydroponics system showed conductivity 1.74 and 

3.02  ms/cm, pH 7.33 and 6.22 , Nitrogen 28.15 and 103.69 mg/l, Phosphorus 2.57 and  8.25 mg/l, 

Potassium 17.0 and  24.37 ml/l,: respectively. The results showed that significantly difference (P<0.01) . 

The growth of fishes of DRFT-fish system showed that the increase of weight and length was 23.12% 

and 4.37% 
 

คํานํา 

ปจจุบันสวนหนึ่งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งการเลี้ยงปลาแบบหนาแนน (Intensive  

culture)  เพื่อการลดตนทุนการผลิต  ทําใหน้ําจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีของเสียจากการขับถายของสัตวน้ํา  และ

อาหารที่เหลือในปริมาณมาก (Raul. 2003)  ซึ่งประกอบดวยสารอินทรีย(organic  matter)  และแรธาตุ  เชน  

ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และธาตุอื่นๆ (Ghala, et al. 2005)  เมื่อมีการเปลี่ยนถายน้ําจึงมีการปลอยของเสียที่มี

ปริมาณสารอินทรียจํานวนมากลงสูแหลงน้ํา  สงผลทําใหเกิดการเนาเสียของน้ํา  สงผลตอคุณภาพน้ํา  ทําใหเกิด

การเนาเสียอยางฉับพลัน  และการพัฒนานําระบบหมุนเวียนของน้ํามาใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามากขึ้น ซึ่งระบบ

นี้จะชวยลดปริมาณการปลอยน้ําทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ประหยัดน้ํา  และนําน้ํากลับมาใชใหมอีกครั้ง 

(water  reuse  or  recycle  system)  ในระบบการหมุนเวียนน้ําจะมีการสะสมของแรธาตุตางๆ  โดยเฉพาะ

สารประกอบไนโตรเจน  กลุมแอมโมเนีย (ในรูปไอออนแอมโมเนีย  และอัลไอออไนแอมโมเนีย)  ไนเตรท (Van  

Rijn,j.et. al, 2006)  และฟอสฟอรัส (Rafiee  and  Saad. 2005) การเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืชโดยไมใชดิน  

(aquaponic)  เปนการทํางานรวมกันของระบบการเลี้ยงปลา (aquaculture)  และการปลูกพืชโดยไมใชดิน 

(hydroponic) เปนการทํางานรวมกันระหวาง 2 ระบบมีความสัมพันธกันโดยการเลี้ยงปลาจะมีการสะสมของแรธาตุ

ที่เปนประโยชนตอพืช  ดังนั้นแนวคิดการนําน้ําจากการเพาะเลี้ยงปลามาใชในการปลูกพืช  นอกจากจะเปนการใช

ประโยชนจากธาตุอาหารที่สะสมอยูแลวยังเปนการบําบัดน้ําเพื่อใหน้ํามีคุณภาพดีขึ้นดวย (Rakocy, et  al, 2004) 

และดูการเจริญเติบโตของปลาทับทิม  และผักในระบบการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืชโดยไมใชดินแบบ Dynamic  

Root  Floating  Technique (DRFT) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด มี 2 ชุดการทดลอง คือ ระบบการปลูกพืชแบบไมใชดินแบบ DRFT 

รวมกับการใชปุย (DRFT-Hydroponics) และระบบการปลูกพืชแบบไมใชดินแบบ DRFT รวมกับการเลี้ยงปลา

ทับทิม (DRFT-Fish) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา 

อุปกรณที่ใชในการทดลอง 

  1.) สัตวและพืชทดลอง ปลาทับทิม ขนาด 130 กรัม จํานวน 50 ตัวตอตารางเมตร พืชทดลอง คะนา 

Brassica  oleracea Var. alboglabra) ผักกาดกวางตุง (Brassica chinensis Jusl Var parachinensis) ผักบุง 

(Ipomoea  aquatic Foesk. Var. reptan) ผักกาดขาว (Brassica chinensis Jusl var parachinensis) ผักกาด

ฮองเต (Brassica chinensis var. chinensis) 2.) ชุดโตะปลูกพืชแบบ Dynamic Root Floating Technique 
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(DRFT) ถาดโฟมขนาด 1.2 x0.6 เมตร จํานวน 6 โตะ 3.) สารละลายธาตุอาหารสูตร KMITL 4.) ถังเลี้ยงปลาไฟ

เบอรกลาสขนาด 500 ลิตร จํานวน  3 ถัง  5.) อาหารปลากินพืชสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา โปรตีน 18 % 6.) เครื่อง

ใหอากาศ 7.) ปมน้ํา 8.) เครื่องมือและสารเคมีสําหรับวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 

วิธีการเตรียมการทดลอง 
1.) โรงเรือนแบบปด ขนาด 1.5 x 4 เมตร โครงสรางทําจากไม ผนังเปนตาขายไนลอน หลังคาโรงเรือนทํา

จากแผนพลาสติกใส  2.) ระบบ DRFT- Hydroponics ประกอบดวย  โตะปลูก ขนาด1.5x4 เมตร จํานวน 1 โตะ 

ถาดปลูกพืชทําจากโฟมขนาด 1.2x0.6x0.12 ลูกบาศกเมตร ขึ้นรูปเปนราง  ขนาดเล็กใหสารละลายไหล จํานวน 5 

ราง บุภายในดวยพลาสติกสีดํา ดานบนปดดวยแผนโฟมเจาะรู   แผนปลูก ทําจากโฟม ขึ้นรูป ขนาด 1.2x0.6 เมตร 

มีรูเจาะรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.0 เซนติเมตร 1 แผน มี 50 ชองปลูก ระยะหางระหวางชองปลูก 10x10 

เซนติเมตร ใชผัก 5 ชนิดแตละชนิดมี  10  ชองปลูก  3.) ถังสารละลาย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.35 เมตร สูง 0.45 

เมตร ภายในมี  ปมน้ําและรองรับน้ําจากทอน้ําออกจากแปลงผัก 4.) การจัดตั้งระบบ DRFT-Fish   สวนประกอบใช

ขนาดเชนเดียวกับระบบ DRFT-Hydroponics โดยสวนของสารละลายที่ไหลจะถูกสงจากบอเล้ียงปลาเขาสูโตะปลูก 

แลวไหลวนออกเขาสูถังเลี้ยงปลาอีกครั้ง ประกอบดวย ถังเลี้ยงปลา ปมน้ํา ทอนํ้าเขาระบบ โตะปลูก ทอนํ้าออก 

ขอมูลที่ตรวจวัดและวิธีการวิเคราะหขอมลู 

วัดการเจริญเติบโตของปลาทับทิมโดยการชั่งน้ําหนักและวัดความยาวของปลา โดยเก็บขอมูลกอน และ

ส้ินสุดการทดลอง (อัตราการเจริญเติบโต : อัตราการรอดตาย: อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ: อัตราความยาวเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น: อัตราการแลกเนื้อ) 

 วัดการเจริญเติบโตของผักทั้ง 5 ชนิด ทุกๆ 7 วัน โดยทําการวัดทั้งหมด ตอระบบ โดยการนับจํานวนใบ 

ความกวางของใบ และความยาวของใบ ของผักแตละชนิด  

  วัดคุณภาพน้ํา โดยจะเก็บตัวอยางน้ําเวลา 8.30-9.30 น. เมื่อเร่ิมตนการทดลอง (หลังลงปลา 1 วัน) และ

ทุกๆ 2 วัน จนสิ้นสุดการทดลอง จุดที่เก็บน้ําตัวอยางคือในถังเลี้ยงปลา วิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําใชตามที่กําหนด

ใน APHA.(1992) โดยพารามิเตอรที่ตรวจวัดไดแก อุณหภูมิน้ํา (Temperature) โดยเครื่องมือthermometer  

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (dissolved oxygen) โดยใชเครื่องมือ DO meter  ความเปนกรด- เปนดางของน้ํา 

(pH)  คาการนําไฟฟาของสารละลายธาตุอาหาร (EC) โดยใชเครื่องมือ conductivity meter  ไนเตรท-ไนโตเจน 

(NO-
3-N)  ฟอสฟอรัสที่ละลายในน้ํา โปตัสเซียมที่ละลายในน้ํา  

 
การวิเคราะหขอมูล  

        นําขอมูลน้ําหนักและความยาวของตัวปลา น้ําหนักสด ผลผลิตรวมของปลาและผัก คุณภาพน้ํา มา

วิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยในทางสถิติดวยวิธี T-test โดยใชโปรแกรม SPSS for Window (Statistical 

for the Social Sciences) 

 

 

 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  1353 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 

         ผลการเจริญเติบโตของผัก 5 ชนิด คือผักคะนา ผักกาดกวางตุง ผักบุง ผักกาดขาว และผักกาดฮองเตใน

ระบบ DRFT-Fish และในระบบ DRFT-Hydroponics แสดงผลใน (Table 1, Figure 1)   
 

Table 1 Average width (cm.) Length (cm.) Number of Leaf and Weight (g) of Vegetable in DRFT-  

            Fish and DRFT-Hydroponics system during the 42 days experiment.  
         

Type of 

Vegetable 
System 

Width 

(cm.) 

Length 

(cm.) 
Number of Leaf Weight(g) 

DRFT-Fish 2.96±0.75a 3.64±1.90a 4.21±0.79a 2.21±0.72a 
Chinese kale 

DRFT-Hydroponics 7.74±1.62b 8.93±1.82b 7.90±1.06b 13.87±8.05b 

DRFT-Fish 2.60±0.67a 4.00±1.59a 4.57±0.53a 1.57±0.54a Chinese Cab- 

bage- PAI TSAI DRFT-Hydroponics 9.59±2.35b 13.96±3.46b 11.27±2.07b 37.83±24.95b 

DRFT-Fish 2.06±0.43b 15.17±2.11b 10.60±1.16b 14.64±5.21b Water convol- 

vulus DRFT-Hydroponics 1.33±0.29a 9.10±1.58a 6.57±1.14a 4.88±1.91a 

DRFT-Fish 3.14±0.90a 5.13±1.55a 7.17±0.94a 2.52±1.19a Chinese cab- 

bage   DRFT-Hydroponics 9.59±2.35b 17.20±5.62b 11.73±1.68b 31.75±29.47b 

DRFT-Fish 2.21±0.92a 4.29±1.74a 6.88±1.25a 2.88±1.85a Pak Chai Green- 

Pakcho DRFT-Hydroponics 5.74±1.29b 9.50±1.68b 13.33±2.11b 27.12±50.16b 

 Means within a column under each factor means followed by a same letter are significantly difference ( 

p < 0.01) 

 

         เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ พบวาอัตราเฉลี่ยความกวางของใบ ความยาวของใบ  จํานวนของใบ น้ําหนัก

ของผักที่ใชใน 2 ระบบ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01)  ซึ่งผลดังกลาวมีความสอดคลองกับ งานวิจัย

ของ Quillert,I.et al, (1993)  รายงานวาการเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของแรธาตุอาหารของน้ําที่หมุนเวียน  เกิด

จากการขับถายของเสียซึ่งประกอบดวยแรธาตุของปลา  การดูดซับแรธาตุโดยพืช  และการเพิ่มของน้ําที่ใสทดแทน

น้ําที่สูญเสียไปโดยการระเหย  การเอาตะกอนออก  การหายใจ  การกระเด็น  หรือการทําความสะอาดเครื่องกรอง  

(Rakocy, I.E. et al, 2004)  โดยสารละลายธาตุอาหารที่ไหลออกจากถังเลี้ยงปลาจะมีปริมาณไนเตรท  และ

ฟอสเฟตจากของเสียของปลาเพิ่มขึ้น  ซึ่งของเสียดังกลาวเปนปุยของพืช (Quillert,I.et al, 1993)  แตเมื่อ

เปรียบเทียบกับสารละลายอาหารมาตรฐาน  พบวาสารอาหารที่ไหลออกจากถังเลี้ยงปลามีปริมาณธาตุอาหารไม

เพียงพอตอความตองการของพืชเพราะวามีคาความเปนกรด – ดางของน้ําสูง (7-8)  ปริมาณโปแทสเซียมและ

ฟอสเฟตต่ํา (0.15 , 0.1 ตามลําดับ)  ปริมาณซัลเฟตสูง (1.25)  และมีความไมสมดุลระหวางไอออนบวก  ดังนั้น  

Rakocy, J.E. et al. (1992)  จึงกลาววาในระบบ  aquaponic  พืชสามารถใชธาตุอาหารจากน้ําเลี้ยงปลาไดสวน

หนึ่งแตยังไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช  จึงควรมีการเติมจุลธาตุอาหาร  โดยเฉพาะเหล็กเพื่อสงเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช  สอดคลองกับการทดลองของ  Miao.X, et al. (2002)  ที่ไดทดลองนําน้ําจากบอเล้ียงเตามาใช
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ในการปลูกมะเขือเทศโดยไมใชดิน  พบวามะเขือเทศที่ปลูกโดยน้ําที่ไดจากการเลี้ยงเตาไมไดปรับปรุงมีสัดสวนของ

รากตอยอดสูง  มีปริมาณคลอโรฟลล  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัสต่ําที่สุด  จากการทดลองนี้มีขอเสนอแนะวาน้ําจากการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําไมเหมาะสมตอการปลูกพืช  ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงกอนนํามาใช 

 

อัตราการเจริญเติบโตของปลาทับทิมในระบบ DRFT-Fish 
        การเจริญเติบโตของปลาทับทิมที่เล้ียงในระบบ DRFT-Fish ดานน้ําหนัก และความยาว แสดงผลใน             

(Table 2, Figure 2)   

Table 2 The growth rate of fishes in DRFT-Fish System during the 42 days experiment. 

 

 Weight (g) Lengthns (cm) FCR Wg (%) SGR (%) 

before 131.73±32.35a 19.45±2.00 3.41 3.12 72.52 

after 162.19±23.97b 20.30±1.54    

increase 30.40±43.47 0.85±2.56    

Means within a column under each factor means followed by a same letter are significantly difference ( 

p < 0.05)                                        ns   Not Significant 

        ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวมีผลใกลเคียงกับผลการศึกษาของ Rakocy , J.E. et  al. (2004)  ไดทําการ

ทดลองเลี้ยงปลานิล  และปลาทับทิมรวมกับการปลูกโหระพา  และกระเจี๊ยบ 3 สายพันธุ  คือ  Clemson  

Spineless,  Annie  Oakley  และ  North  South  โดยเลี้ยงที่ความหนาแนน  77 และ154  ตัวตอลูกบาศกเมตร

ตามลําดับ  พบวาไดผลผลิตปลานิลและปลาทับทิม  61.5 และ 70.7  กิโลกรัมตอตารางเมตรตามลําดับ  น้ําหนัก

เฉล่ียของปลานิล 813.8 กรัมตอตัว  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1.7   อัตราการรอดตาย  98.3  เปอรเซ็นต  

น้ําหนักเฉลี่ยของปลาทับทิม  512.5  กรัมตอตัวอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ  1.8  อัตราการรอดตาย  89.9  

เปอรเซ็นต  แสดงใหเห็นวาการเลี้ยงปลาที่ความหนาแนนสูงมีผลตอการเจริญเติบโตที่ลดลง 
 
อัตราเฉลี่ยคุณภาพน้ํา 
       คาเฉลี่ยของคุณภาพ  ในระบบ DRFT- Fish และในระบบ DRFT- Hydroponics แสดงผลใน (Table 3, Figure 

3, Figure 4) 
 

Table 3 Water quality In DRFT-Fish and DRFT-Hydroponics System during the 42 days experiment. 
 

System 
Conductivity 

(ms/cm) 
pH 

Nitrogen       
(N- mg/l) 

Phosphorus  
(P- mg/l) 

Potassium   
(K- mg/l) 

DRFT-Fish 1.74±0.33a 7.33±0.30a 28.15±23.55a 2.57±0.44a 17.01±4.61a 

DRFT-Hydroponics 3.02±0.41b 6.62±0.30b 103.69±11.92b 8.25±0.95b 24.37±2.80b 
 

 Means within a column under each factor means followed by a same letter are significantly difference ( 

p < 0.01)      
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 ผลทางดานคุณภาพน้ําพบวาธาตุอาหารลดลงในระบบ DRFT -Fish หลังจากการนําผักเขามาปลูกใน

ระบบการเลี้ยงการปลา ซึ่งผลดังกลาวมีความสอดคลองกับ Rakocy and Allison (1981) ที่นําพรรณไมน้ําในกลุม

สาหราย คือสาหรายเดนซา และเทป มาใชในการบําบัดน้ําที่ไดจากการเลี้ยงปลานิล พบวาพรรณไมน้ําดังกลาวชวย

ลดแอมโมเนีย และไนไตรทได 85.8 และ 17.3 เปอรเซ็นตนอกจากนี้การปลูก alfalfa, white clover, oat, fall rye 

และ barley ในระบบการปลูกพืชโดยไมใชดิน สามารถชวยลดปริมาณ ไนไตรท ไนเตรท ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมจากน้ําเลี้ยงปลานิล ได 95.9-99.5, 82.9-98.1, 54.5-93.6 และ 99.6-99.8 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

(Ghaly,A.E.et al. 2005)และ Takeda,F.et al.(1997) ไดทําการศึกษาการปลูก oso grande และ sweet Charlie 

ในระบบ NFT ภายในโรงเรือนที่ Kearneysvill USA โดยใชน้ําจากการเลี้ยงปลา rainbow trout และมีการใสธาตุ

โปแทสเซียม และธาตุอาหารรอง จากการทดลองพบวาระบบนี้สามารถลดความเขมขนของฟอสฟอรัสในน้ําจากการ

เล้ียงปลาได จาก 1.2 มิลลิกรัมตอลิตร (น้ําเขา) เหลือ 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร (น้ําออก) ดังนั้นระบบการปลูกพืชโดยไม

ใชดินมีความเปนไปไดที่จะนํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่มีความเขมขนของฟอสฟอรัสที่มีปริมาณมาก 
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Figure 1  Average weight (g) of  vegetable in DRFT- Fish and DRFT-Hydroponics system during the 

              42 days experiment. 

                    
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Growth rate of Red Tilapia in DRFT-Fish and DRFT-Hydroponics during the 42 days    

               experiment. 
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Figure 3  Average pH of water in DRTF-Fish and DRFT-Hydroponics during the 42 days    

               experiment. 
             

 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Average Nitrogen Phosphate and Potassium in DRFT-Fish and DRFT- Hydroponics during  

              the 42 days experiment. 

                

สรุป 

 1.พบวาระบบ DRFT –Fish กับการปลูกผักทั้ง 5 ชนิด สามารถลดธาตุอาหารลงไดโดย เฉพาะ 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียมและคาความนําไฟฟา 

 2.ระบบ DRFT-Hydroponics การเจริญเติบโตของผักทั้ง 5 ชนิดดีกวา ระบบ DRFT –Fish เนื่องจาก

ระบบ DRFT-Hydroponics มธีาตุอาหารคอนขางมากและเหมาะสมกบัชนิดของผัก 

 3.ระบบ DRFT –Fish หากตองการที่จะนําน้ําที่เล้ียงปลามาทําการปลูกผักจะตองมีการเติมธาตุอาหาร

เพื่อใหมีระดับที่เหมาะสมกับชนิดของผัก  

 4.พบวาระบบ DRFT –Fish กับการทดลองปลูกผักบุง คอนขางมีการเจริญเติบโตดี แสดงใหเห็นวา

ผักบุงสามารถเจริญเติบโตในระดับธาตุอาหารต่ําๆได 

 5.ระบบ DRFT –Fish หากเลี้ยงปลาไปในระยะเวลาที่นานมากๆ และความหนาแนนสูง อาจจะสงผลทํา

ให คา ไนไตรท และแอมโมเนีย สูงขึ้นได ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ ในดานการเจริญเติบโตของปลา เพราะคาดังกลาว

อาจจะมีผลตอการกินอาหารของปลา และระบบการหายใจ   การรับออกชิเจนเขาสูรางกายไดนอยลง   
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