
                        

การเจริญเติบโตและคุณภาพเนือ้ของปลากะพงขาว 

(Lates calcarifer Bloch, 1790) ทีเ่ลีย้งด้วยปลาสดและอาหารส าเร็จรูป 
 

พเิชต พลายเพชร* อสิราภรณ์ จิตรหลงั มนทกานติ ท้ามติน้ สิริพร ลอืชัย ชัยกลุ  จีรรัตน์ เกือ้แก้ว  

เพญ็ศรี เมืองเยาว์ นงลกัษณ์ ส าราญราษฎร์ และสุพศิ ทองรอด 
สถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์ ้ าชายฝ่ัง   

บทคัดย่อ 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 3 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาสด (TF) อาหาร
ส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ ้ าชายฝ่ังชนิดจมน ้ า (CAFRI) และอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิด
ลอยน ้ า (CFD) และเปรียบเทียบคุณภาพเน้ือทางกายภาพและเคมีของปลาทดลองกบัปลาธรรมชาติ เม่ือ
ส้ินสุดการทดลองระยะเวลา 6 เดือน พบว่าปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยปลาสดมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด และ
ใกลเ้คียงกบัปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัฯ  ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 2 ชนิด 
เจริญเติบโตดีกวา่ปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้าอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 
(p < 0.01) ส าหรับผลผลิตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัฯ  มีค่าสูงกว่าปลาท่ี
เล้ียงดว้ยปลาสดและอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้าอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01)  

คุณค่าทางโภชนาการของเน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารชนิดต่าง ๆ พบว่ามีปริมาณโปรตีน ไขมนั เถา้ 
คาร์โบไฮเดรตและความช้ืน แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญั (p > 0.05) ขณะท่ีสัดส่วนของกรดไขมนัจ าเป็น 
เช่น n-3 HUFA  และ DHA ในเน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัฯ มีปริมาณสูงกว่าเน้ือ
ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารชนิดอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ  
(p < 0.01) ส่วนคุณภาพทางประสาทสมัผสั พบวา่กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความแน่นของเน้ือปลากะพง
ขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้ ามีค่าดีท่ีสุด รองลงมาคือ เน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสด 
เน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัฯ เน้ือปลาธรรมชาติจากแพปลาจงัหวดัสมุทรสงคราม
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Abstract 

 Growth performance and meat quality of seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) fed with 3 
different feed types : trash fish (TF), Coastal aquatic feed research institute ,s feed (CAFRI) and 
commercial floating diet (CFD) was conducted and compared flesh quality on physical and chemical 
quality of trial fish with wild fish. After 6 months of feeding, results showed that seabass fed on TF 
obtained the best growth performance but without significant difference from those fed on CAFRI ,s feed, 
while growth performances of both groups were significantly (p < 0.01) better than those fed on CFD. 
The production of fish fed on CAFRI ,s feed was significantly (p < 0.01) higher than those fed on CFD 
and TF.  

 Nutritive values of the fish flesh in terms of protein, fat, ash, carbohydrate and moisture of the 
fish fed on 3 feed types were not significant difference (p > 0.05). Fish flesh from the groups fed on 
CAFRI ,s feed contained highly significant (p < 0.01) essential fatty acids ratios such as n-3 HUFA and 
DHA higher than those fed on TF and CFD. Meat quality based on sensory test, showed that the odor, 
taste, texture and firmness of the fish fed on CFD showed the best results, followed by TF, CAFRI ,s feed, 
wild fish from Samut Songkram and Samut Sakorn fish market, respectively.  
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ค ำน ำ 
 

ปลากะพงขาวเป็นปลาน ้ ากร่อยท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึง ในอดีตเกษตรกรนิยมเล้ียง
ปลาชนิดน้ีในกระชงับริเวณปากแม่น ้ า ปัจจุบนั การเล้ียงมีการขยายตวัมากข้ึนทั้งในเขตน ้ าจืด น ้ ากร่อยและ
ชายฝ่ังทะเลในรูปแบบก่ึงพฒันาและพฒันา แต่การเล้ียงส่วนใหญ่ยงัใชป้ลาสดเป็นอาหาร แมมี้งานวิจยั
เก่ียวกบัอาหารส าเร็จรูปปลากะพงขาวมานานนบั 20 ปี แต่ยงัไม่แพร่หลาย อยา่งไรกต็าม เกษตรกรเร่ิมมีการ
เล้ียงปลาดว้ยอาหารส าเร็จรูปมากข้ึน เพื่อลดระยะเวลาการเล้ียงและแกปั้ญหาปลาสดหรือปลาเป็ดท่ีไม่
เพียงพอและราคาสูงข้ึน อีกทั้งในอนาคตปลาสดหรือปลาเป็ดมีแนวโนม้จบัไดน้อ้ยลง แต่ปลากะพงขาวท่ีมา
จากการเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปยงัไม่เป็นท่ียอมรับเท่ากบัปลาธรรมชาติหรือปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสด ส่วน
หน่ึงเกิดจากทศันคติของเกษตรกรท่ีเช่ือว่าการเล้ียงปลาดว้ยอาหารส าเร็จรูปท าให้ปลาอว้นหรือไขมนัสูง 
รวมทั้งเช่ือวา่ผูบ้ริโภคนิยมปลาธรรมชาติหรือปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสดมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม ปลากะพงขาวท่ี
จ าหน่ายในตลาดเกือบ 100 % เป็นปลาจากการเล้ียง (ปริมาณปลาทั้งหมดในปี 2548 ประมาณ 14,300 ตนั 
เป็นปลาจากธรรมชาติ 28 ตนั) (ศูนยส์ารสนเทศ, 2548) ดงันั้น การแกปั้ญหาดงักล่าวเพื่อให้เกษตรกร
ยอมรับปลาจากการเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปมากข้ึน จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพทางกายภาพ
และเคมีของเน้ือปลาทั้ งจากธรรมชาติและจากการเล้ียงด้วยอาหารชนิดต่างๆ เช่น ปลาสดและอาหาร
ส าเร็จรูป เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสูตรอาหารส าเร็จรูปส าหรับใชเ้ล้ียงปลากะพงขาว
ใหไ้ดคุ้ณภาพเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงจะท าใหก้ารเล้ียงปลากะพงขาวประสบความส าเร็จมากข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อทราบการเจริญเติบโต อตัรารอดตายและผลผลิตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารต่างชนิด
กนั รวมทั้งคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเน้ือปลากะพงขาวจากการทดลองและปลาธรรมชาติ 

 
อุปกรณ์และวธีิด าเนินการทดลอง 

 

การศึกษาการเจริญเติบโต 
เล้ียงปลากะพงขาวดว้ยอาหาร 3 ชนิด คือ  
อาหารสูตรท่ี 1 ปลาสด (Trash Fish, TF) 
อาหารสูตรท่ี 2 อาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์ ้ าชายฝ่ังชนิดจมน ้า (CAFRI) 
อาหารสูตรท่ี 3 อาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้า (Commercial Floating Diet, CFD) 
โดยอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ ้ าชายฝ่ังชนิดจมน ้ า มีองคป์ระกอบวตัถุดิบ

ต่าง ๆ ดงัน้ี ปลาป่นไทยเกรด A 62.9 %, กากถัว่เหลือง 10.13 %, หวักุง้ป่น 6.29 %, แป้งสาลี 6 %, ร าขา้ว
2.18 %, น ้ามนัทูน่า 9 %, แร่ธาตุรวม 2 %, วิตามินรวม 1 % และวิตามินซี 0.5 % ผลิตอาหารดว้ยเคร่ืองบด
เน้ือและอบท่ี 80 oC ขา้มคืน ส่วนอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้ าเป็นอาหารท่ีมีจ าหน่ายในตลาด ซ่ึง



                        

ผา่นกระบวนการเอก็ทรูชัน่และมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี ปลาป่น กากถัว่เหลือง แป้งสาลี แร่ธาตุและวิตามินรวม 
หมึกป่น ร าขา้วสาลี ขา้วโพดและสารถนอมอาหาร คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลองทั้ง proximate 
analysis และ fatty acids profile แสดงใน (ตารางที ่1) 
 ด าเนินการทดลองเล้ียงปลากะพงขาวในกระชงัขนาด 1.5 x 2 x 1.5 เมตร ท่ีระดบัน ้ าลึก 1 เมตร 
ขนาดตาอวน 1.5 ซม. ท่ีแขวนในบ่อดิน ปล่อยลูกปลากะพงขาวขนาด 3 น้ิว ลงเล้ียงอตัรา 110 ตวั/กระชงั 
(36.66 ตวั/ลูกบาศก์เมตร) จ านวน 12 กระชงั ให้อาหารทดลอง 3 ชนิดๆ ละ 4 กระชงั ให้กินอาหารจนอ่ิม 
วนัละ 2 คร้ัง ในเวลา 09.00 และ 16.00 น. เป็นเวลา 6 เดือน ในระหว่างการเล้ียง ท าการชัง่น ้ าหนกัและวดั
ความยาวของปลา พร้อมตรวจนบัอตัรารอดตายทุกๆ 1 เดือน และตรวจวดัคุณภาพน ้ าทุกๆ 2 สัปดาห์ และ
เปล่ียนน ้าในบ่ออยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์/คร้ัง ในช่วงน ้าข้ึนหรือเปล่ียนถ่ายน ้า 50 % ดว้ยเคร่ืองสูบน ้ากรณีท่ีน ้ ามี
สีเขม้ผดิปกติ  

การศึกษาคุณภาพเนือ้ 
เก็บตวัอย่างปลากะพงขาวธรรมชาติจากแพปลาจงัหวดัสมุทรสงครามและสมุทรสาคร แห่งละ 8 

ตวั และเก็บตวัอยา่งปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 3 ชนิดๆ ละ 8 ตวั หลงัส้ินสุดการทดลอง โดยใชป้ลา 4 
ตวั ส าหรับเก็บขอ้มูลคุณภาพทางทางกายภาพและเคมีของเน้ือปลา และอีก 4 ตวั แช่น ้ าแขง็เพื่อส่งวิเคราะห์
คุณภาพเน้ือทางประสาทสมัผสัในวนัเดียวกนั ท่ีกองพฒันาอุตสาหกรรมสตัวน์ ้ า  
 ส่วนการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของเน้ือปลาและอาหารทดลอง ท าการเก็บตวัอยา่งอาหารทดลอง 
และเก็บตวัอย่างเน้ือจากปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 3 ชนิด ท่ีมีน ้ าหนักขั้นต ่า 500 กรัม รวมทั้งเน้ือปลาจาก
ธรรมชาติทั้ ง 2 แห่ง ประมาณ 80 กรัม/ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์โปรตีนด้วยเคร่ือง Truspec CN 
Carbon/Nitrogen Determination (LECO)  วิเคราะห์ไขมนัดว้ยเคร่ือง Fat Extractor TFE 2000 (LECO)  
วิเคราะห์เถา้ ความช้ืนและไฟเบอร์ ดว้ยวิธี AOAC (1980) รวมทั้งวิเคราะห์กรดไขมนัดว้ยเคร่ือง GC (Gas 
Chromatography) Algilent 6890N น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง ไดแ้ก่ การเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพ
ทางกายภาพและทางเคมีของเน้ือปลาทดลองและปลาธรรมชาติ มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One – way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียตามวิธี Tukey ,s HSD  test ดว้ยโปรแกรม Systat version 
5.0 (Wilkinson et al., 1992) 
 
              
 
 
 
 
 
 
 



                        

ผลการทดลอง 
 

 การศึกษาการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 3 ชนิด เม่ือส้ินสุดการทดลอง
ระยะเวลา 6 เดือน พบวา่ปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง
ชนิดจมน ้ าและปลาสด มีการเจริญเติบโตดา้นน ้ าหนักเฉล่ีย ความยาวเฉล่ียและน ้ าหนักท่ีเพิ่มข้ึนต่อวนั 
แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญั (p > 0.05) และดีกว่าปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิด
ลอยน ้ าอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01) ส าหรับอตัราการกิน อตัราแลกเน้ือและอตัรารอดของปลาท่ี
เล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปสูตรสถาบนัฯ และอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้ าดีกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลา
สดอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01) (ตารางที ่2)  
 ผลผลิตรวมของปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัฯ สูงกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสด
และอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้าอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01) แต่เม่ือพิจารณาร้อยละของ
ผลผลิตปลาขนาด 500 กรัม หรือปลาขนาดตลาด พบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสดและอาหารส าเร็จรูปสูตรของ
สถาบนัฯ มีสัดส่วนสูงกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้ าอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 
(p < 0.01) (ตารางที ่3)  ส่วนคุณภาพน ้าในบ่อดินท่ีแขวนกระชงัทดลอง ตลอดระยะเวลาเล้ียง 6 เดือน  
ค่าต่าง ๆ มีดงัน้ี ไนไตรทเ์ฉล่ีย 0.0190 ± 0.0161 ppm, แอมโมเนียรวมเฉล่ีย 0.09410 ± 0.0725 ppm, ความ
เคม็เฉล่ีย 29.31 ± 1.11 ppt, ความเป็นด่างเฉล่ีย 125.03 ± 5.39 ppm และความเป็นกรดด่างเฉล่ีย 8.44 ± 0.15 
ซ่ึงคุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑดี์เหมาะสมในการเล้ียงปลา 
 ส่วนการศึกษาคุณภาพเน้ือทางกายภาพและเคมีของปลากะพงขาวจากการทดลองและปลา
ธรรมชาติ พบว่าปลากะพงขาวจากทั้ง 2 แหล่ง มีร้อยละของเน้ือท่ีกินได ้กระดูกและเกล็ด อวยัวะภายใน
และไขมนัในช่องทอ้ง แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญั (p > 0.05) (ตารางที่ 4) ส่วนลกัษณะทางประสาทสัมผสั
ของเน้ือปลา จากการทดสอบดว้ยกรรมการท่ีมีความช านาญซ่ึงวดัผลในรูปคะแนนความพึงพอใจ และวดั
ความแน่นของเน้ือดว้ยเคร่ือง texture analyzer พบวา่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองกล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสัและ
ความแน่นของเน้ือ โดยเน้ือปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้ า ไดรั้บคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุดและเน้ือมีความแน่นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสด, อาหารส าเร็จรูป
สูตรของสถาบนัฯ, ปลาธรรมชาติจากแพปลาจงัหวดัสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ตามล าดบั (ตารางที่ 5) 
ส่วนการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารชนิดต่าง ๆ พบว่าเน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ย
อาหารชนิดต่างๆ มีปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมนั เถา้และคาร์โบไฮเดรต แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญั  
(p > 0.05) แต่เน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัฯ มีสัดส่วนของกรดไขมนัจ าเป็น เช่น 
กรดไขมนั n-3 HUFA และ DHA เท่ากบั  23.14 และ 19.20  % ของกรดไขมนัรวม สูงกว่าเน้ือปลาท่ีเล้ียง
ดว้ยอาหารชนิดอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01) (ตารางที่ 6)   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสัดส่วนของกรด
ไขมนัในอาหาร ขณะท่ีเน้ือของปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้ า มีสัดส่วนของกรด
ไขมนัอ่ิมตวัและกรดไขมนักลุ่ม n–6 สูงกว่าเน้ือปลาท่ีเล้ียงปลาสดและอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัฯ 
อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01 )  



                        

 
ตารางที่  1 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลอง 
Experimental feed                    Feed Types (DM)  
    TF                  CAFRI               CFD  
Moisture                                      74.04                                8.26                                7.28 
Ash                                               17.64                              16.12                              11.11 
Fat                                                11.93                              17.79                               9.69 
Protein                                          64.39                              48.86                              47.51 
Carbohydrate                                6.04                                8.97                               24.41 
Fatty acids (% AREA) 
C 16 : 0                                        25.47                             21.43                              20.07 
C 16 : 1                                         6.89                               4.53                                3.65 
C 18 : 0                                        11.09                              6.84                                6.52 
C 18 :1n-9                                     7.87                             10.90                              23.47 
C 18 :1n-7                                     5.48                               2.31                               2.23 
C 18 :2n-6                                     1.26                               2.80                              17.18 
C 18 :3n-3                                     0.46                               0.74                               1.88 
C 18 :4n-3                                     0.24                               0.69                               0.45 
C 20 :4n-6                                     2.41                               2.01                               1.17 
C 20 :4n-3                                     0.30                               0.48                               0.36 
C 20 :5n-3                                     5.90                               4.15                               3.49  
C 24 :0                                          3.21                               2.67                               0.12 
C 22 :6n-3                                     8.91                              20.05                             7.00 
Total Saturated FA                     42.14                              52.09                            63.25 
Total Unsaturated FA                 49.93                              39.12                            31.25 
Total n-3                                     16.20                              26.57                            13.42 
n-3 HUFA                                  15.10                              24.84                            10.95 
Total n-6                                      4.5                                  5.57                             18.97 
n-3/n-6                                         3.6                                  4.77                               0.7 
 
 
 
 



                        

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียของการเจริญเติบโต อตัราแลกเน้ือ และอตัรารอดตายของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ย 
     อาหาร 3 ชนิด  
                      

  Feed Average body weight (g.)       Length (cm.)       ADG               FI                   FCR                   SR 
                 Initial             Final                    Final             (g./D)         (%BW/D)                                      (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     
TF        6.92a±0.37   565.00a±19.15    30.80a±0.38      3.06a±0.11     5.18a±0.35     3.69a± 0.16       62.73b±3.24 
CAFRI 7.06a±0.37   533.25a±9.43      31.09a±0.26     2.90a±0.02     1.80b±0.04      1.46b± 0.09       90.91a±3.56 
CFD     6.96a±0.28   370.75b±4.48      25.82b±0.41     1.99b±0.16    1.87b±0.10      1.30b±0.09         90.68a±4.81 
 

  หมายเหตุ : อกัษรท่ีต่างกนัในแนวตั้ง หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01) 
   

ตารางที่ 3 ผลผลิตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 3 ชนิด         
              

  Feed                      Stocking                            Production                            500 g. fish                           
                                                   (fish/m3)                              (Kg./m3)                                  (%)           
     

TF                       36.66                              12.99b±0.77                          68.53a±8.02   
  CAFRI                        36.66                              17.78a±0.99                         75.70a±4.53   
  CFD                            36.66                              12.32b±1.29                         22.30b±6.45   

 
หมายเหตุ  : อกัษรท่ีต่างกนัในแนวตั้ง หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 ตารางที่ 4 สดัส่วนต่างๆ ของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 3 ชนิด และปลาจากธรรมชาติ  
 

           Source                 Edible flesh                   Bone and Scale               Visceral mass               Peritoneal fat 
                                                   (%)                                   (%)                                (%)                                (%)                

TF                40.71 ± 1.88                  52.83 ± 1.62                    3.98 ± 0.32                   2.48 ± 0.17                            
CAFRI                 41.22 ± 1.90                  50.98 ± 1.69                    4.73 ± 0.23                   3.08 ± 0.72                                   
CFD                  40.18 ± 1.06                  52.59 ± 0.38                    4.27 ± 0.61                   2.97 ± 0.83  
Wild -1                42.15 ± 0.89               50.77 ± 1.36              4.86 ± 0.51                   2.22 ± 1.34           
Wild -2                41.75 ± 0.55               50.91 ± 0.39              4.55 ± 1.70                   2.79 ± 0.59 
 
หมายเหตุ  : แต่ละค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั (p > 0.05) 

       Wild -1= ปลาธรรมชาติจากแพปลาจงัหวดัสมุทรสงคราม 
        Wild -2 = ปลาธรรมชาติจากแพปลาจงัหวดัสมุทรสาคร 
 
ตารางที ่5 คะแนนลกัษณะทางประสาทสัมผสัของเน้ือปลากะพงขาวจากการทดลองและธรรมชาติ 

            
Source                                               Panelist       
                     Odor                    Taste                Texture             Color                        Firmness (texture analyzer)         
TF  8.00a± 0.00    7.90c± 0.32        9.00a± 0.41           white                                 2461.34b ±13.47                                              
CAFRI  8.00a± 0.00          8.00c± 0.00        9.00a± 0.33          white                                  2268.28c ± 21.53                                                 
CFD        8.30a± 0.48    9.10a± 0.21        9.10a± 0.21      bright white                           2739.18a ± 10.11                         
Wild - 1  8.00a± 0.00 8.00c± 0.00        8.00b ± 0.00         white                                 1738.47d ± 15.93                                     
Wild - 2  8.20a± 0.42 8.50b± 0.47        7.20c ± 0.40        white                                  1399.89e ± 20.84                                    

   
หมายเหตุ  : อกัษรท่ีต่างกนัในแนวตั้ง หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01) 

    Score of Hedonic test : 10  = เป็นเลิศ  9 = ดีมาก  8 = ดี  7 = พอใช ้ 
    4 – 6 = ยอมรับได ้และ < 3  = ไม่ยอมรับ 
 

 
 
 
 
 
 



                        

ตารางที่ 6 คุณค่าทางโภชนาการของเน้ือปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 3 ชนิด 
 
 Feed     Feed Types (DM)                                                          
       TF                                      CAFRI                            CFD                   
Moisture                       73.59a ± 0.57               73.89a ± 0.56               74.88a ± 0.57                               
Ash                                 4.79a ± 0.02                 4.79a ± 0.02                 5.14a ± 0.01                            
Fat                                10.98a ± 0.59               10.80a ± 0.37                 8.32a ± 0.36                             
Protein                          80.09a ± 0.20              79.28a ± 0.24               82.20a ± 0.57                                
Carbohydrate                  4.14a ± 0.30                5.13a ± 0.34                 4.34a ± 0.18 
Fatty acids (% AREA) 
C 16 : 0                          25.42 ± 0.38               19.32 ± 0.24               21.98 ± 0.85                
C 16 : 1                            7.24 ± 0.18                 5.46 ± 0.08                 4.12 ± 0.11                
C 18 : 0                            8.46 ± 0.36                 5.59 ± 0.11                 5.80 ± 0.16                           
C 18 :1n-9                      12.98 ± 0.95               15.04 ± 0.57               23.81 ± 0.48                                     
C 18 :1n-7                        4.13 ± 0.21                 3.46 ± 0.10                 2.74 ± 0.22                                       
C 18 :2n-6                        1.23 ± 0.20                 6.18 ± 0.11               18.35 ± 0.92                                                       
C 18 :3n-3                        0.53 ± 0.03                 0.94 ± 0.01                 1.93 ± 0.12                                    
C 18 :4n-3                        0.31 ± 0.03                0.72 ± 0.01                  0.49 ± 0.03                          
C 20 :4n-6                        1.97 ± 0.11                1.46 ± 0.05                  0.78 ± 0.03                      
C 20 :4n-3                        0.31 ± 0.02                0.42 ± 0.00                  0.23 ± 0.01                 
C 20 :5n-3                        3.55 ± 0.28                3.43 ± 0.09                  2.31 ± 0.13                       
C 24 :0                             2.96 ± 0.11                2.09 ± 0.08                  1.50 ± 0.07                                          
C 22 :6n-3                     12.82 ± 0.91               19.20 ± 0.57                  6.80 ± 0.35                     
Total Saturated FA       47.79c ± 0.51             60.30b ± 0.16               63.76a ± 0.93                
Total Unsaturated FA   44.23a ± 0.54             33.65b ± 0.29                33.57b ± 0.84 
Total n-3                       17.89b ± 1.16             24.95a ± 0.70               11.77c ± 0.58    
n-3 HUFA                    16.74b ± 1.13             23.14a ± 0.70                  9.34c ± 0.42        
Total n-6                        4.05c ± 0.23               8.32b ± 0.08                20.15a ± 0.86             
n-3/n-6                           4.43a ± 0.47               3.00b ± 0.11                  0.58c ± 0.01                    
 

หมายเหตุ  : อกัษรท่ีต่างกนัในแนวตั้ง หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01) 
 

 
 
 



                        

วจิารณ์ผลการทดลอง 
 

ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ ้ าชายฝ่ังชนิดจมน ้ า 
มีผลให้ปลากะพงขาวเจริญเติบโตใกลเ้คียงกบัปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสด และดีกว่าอาหารส าเร็จรูปปลาทะเล
ชนิดลอยน ้ าอยา่งชดัเจน ซ่ึงเกิดจากอาหารมีความสมดุลของสารอาหารมากกว่า โดยเฉพาะไขมนัและกรด
ไขมนัจ าเป็นท่ีอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัฯ และปลาสดมีปริมาณสูงกว่าอาหารส าเร็จรูปปลาทะเล
ชนิดลอยน ้ า Glencross (2004) รายงานว่าไขมนัเป็นพลังงานท่ีส าคญัของปลากะพงขาว และปลา
เจริญเติบโตดีหากอาหารมีโปรตีนและไขมนัสูง (Williams  et al.,. 2003a) หรือค าแนะน าของ (Walton, 
1985)  ท่ีรายงานว่าอาหารปลากะพงขาวควรมีไขมนั 15 – 18 % แต่ในการทดลองน้ีอาหารส าเร็จรูปปลา
ทะเลชนิดลอยน ้ามีไขมนัพียง 10 % และกรดไขมนักลุ่ม n – 3 HUFA ต ่ากวา่อาหารชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เพียงพอ
กบัความตอ้งการ ปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสดในการทดลองน้ีมีอตัราแลกเน้ือดีกว่าค  าแนะน าของ มะลิ และคณะ 
(2532) ท่ีรายงานว่าการเล้ียงดว้ยปลาเป็ด ปลาท่ีเล้ียงจะมีอตัราแลกเน้ือประมาณ 6 – 7 หรือ  6 – 9 (Tacon, 
1988) และหากเล้ียงปลาดว้ยอาหารส าเร็จ ปลาเป็ดผสมอาหารส าเร็จหรือปลาเป็ดผสมวิตามินและแร่ธาตุ 
ปลาเล้ียงจะมีอตัราแลกเน้ือประมาณ 1.0 – 4.0 สอดคลอ้งกบัอตัราแลกเน้ือของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ย
อาหารส าเร็จรูปทั้ง 2 ชนิด ในการทดลองน้ี  
 เม่ือเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ กบัการทดลองของ วิเชียร และสมเดช (2526) พบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลา
สดในการทดลองน้ี มีน ้ าหนักท่ีเพิ่มข้ึนต่อวนั ผลผลิตรวมต่อกระชัง (ลบ.ม.) และอตัรารอดต ่ากว่าการ
ทดลองดงักล่าว ท่ีเป็นการเล้ียงปลากะพงขาวในแม่น ้าโดยใชก้ระชงัขนาด 2 x 3 x 1.5 เมตร อตัราปล่อย 100 
ตวั/ตร. ม. หรือ 76.9 ตวั/ลบ. ม. ให้ปลาสดเป็นอาหารแบบกินจนอ่ิม วนัละ 2 คร้ัง เป็นเวลา 6 เดือน ปลามี
น ้าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนต่อวนั เท่ากบั 3.24 กรัม ผลผลิตรวมต่อลูกบาศกเ์มตร เท่ากบั 45. 62 กก. และอตัรารอดตาย 
เท่ากบั 93 – 96 % อยา่งไรก็ตาม การทดลองน้ีมีอตัราปล่อยและน ้ าหนกัปลาเร่ิมตน้ต ่ากว่า รวมทั้งเล้ียงปลา
ในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินซ่ึงมีการถ่ายเทของน ้ าในบ่อกับน ้ าธรรมชาติน้อยกว่า ท าให้ปลามีการ
เจริญเติบโตและผลผลิตต ่ากวา่ แต่การทดลองน้ีปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสดมีอตัราแลกเน้ือดีกว่า ส่วนปลาท่ีเล้ียง
ดว้ยอาหารส าเร็จรูปสูตรของสถาบนัฯ มีอตัราแลกเน้ือและอตัรารอดตายดีกว่าการทดลองของ กิติธร และ
คณะ (2539)  ท่ีทดลองเล้ียงปลากะพงขาวดว้ยอาหารส าเร็จรูปชนิดจมน ้ าเช่นกนั ซ่ึงในการทดลองดงักล่าว
ปลามีอตัราแลกเน้ือ เท่ากบั  2.23 – 2.53 และอตัรารอดตายประมาณ 81 % ซ่ึงสาเหตุท่ีค่าต่าง ๆ ต ่ากว่าการ
ทดลองน้ี น่าจะเกิดจากความสมดุลของสารอาหารและสภาพการเล้ียงในแม่น ้าเจา้พระยาท่ีเป็นน ้าจืด  

ส่วนคุณค่าทางโภชนาการของเน้ือปลาท่ีเล้ียงด้วยอาหารทั้ ง 3 ชนิด มีค่าต่างๆ ไม่แตกต่างกัน 
ยกเวน้กรดไขมนัจ าเป็นในเน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปของสถาบนัฯ มีกรดไขมนักลุ่ม n-3 HUFA 
และ DHA สูงกว่าเน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสด และเน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปชนิดลอยน ้ าอย่าง
ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าเน้ือปลาท่ีเล้ียงด้วยส าเร็จรูปของสถาบนัฯ มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีดีและเป็น
ประโยชน์ส าหรับผูบ้ริโภค ส่วนลกัษณะทางประสาทสัมผสัของเน้ือปลาท่ีเล้ียงด้วยอาหารชนิดต่างๆ 
เปรียบเทียบกบัปลาธรรมชาติ พบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้ า ไดรั้บคะแนน



                        

ความพึงพอใจของกรรมการ เร่ืองกล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และค่าความแน่นจากการวดัดว้ยเคร่ือง Texture 
analyzer ดีท่ีสุด ขณะท่ี Williams  et al. (2003b) รายงานว่าการใชเ้น้ือป่นซ่ึงมีกรดไขมนัอ่ิมตวัสูงในสูตร
อาหารเล้ียงปลากะพงขาว มีผลให้เน้ือปลามีความหวานและความแน่นดีกว่าการใชป้ลาป่นท่ีมีกรดไขมนั
เป็นชนิดไม่อ่ิมตวัสูง อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ีท าให้ปลามีเน้ือแน่นยงัไม่ทราบแน่ชดัซ่ึงจะตอ้งท าการทดลอง
ต่อไป ส่วนร้อยละของเน้ือท่ีกินได ้กระดูกและเกล็ด อวยัวะภายในและไขมนัในช่องทอ้งของตวัปลาจาก
การทดลองเล้ียงและปลาธรรมชาติ แต่ละค่าใกลเ้คียงกนัและสอดคลอ้งกบั  โสมลดา และวลีรัตน์ (2548) ท่ี
รายงานว่าปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปและเล้ียงดว้ยปลาสดแบบทุกวนั มีสัดส่วนของเน้ือ 
อวยัวะภายในและส่วนของกระดูก แต่ละค่าใกลเ้คียงกนั  

จากการทดลองน้ี จะเห็นไดว้่าอาหารส าเร็จรูปของสถาบนัฯ เหมาะสมในการเล้ียงปลากะพงขาว 
เน่ืองจากมีผลให้ปลากะพงขาวเจริญเติบโตและมีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งคุณภาพทางประสาทสัมผสั
ของเน้ือใกลเ้คียงกบัการเล้ียงดว้ยปลาสดและปลาธรรมชาติ โดยเฉพาะกรดไขมนัจ าเป็นกลุ่ม n-3 HUFA 
และ DHA สูงท่ีสุดซ่ึงมีประโยชน์ส าหรับผูบ้ริโภค แมจ้ะมีตน้ทุนการผลิตสูงแต่สามารถลดตน้ทุนอาหาร
ส าเร็จรูปไดอี้ก หากใชก้ากถัว่เหลืองแทนท่ีปลาป่นในระดบัท่ีไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต  (จูอะดี และ
มะลิ, 2538) รวมทั้งใชน้ ้ ามนัพืชทดแทนน ้ ามนัจากสัตวท์ะเลบางส่วน น่าจะท าใหต้น้ทุนอาหารใกลเ้คียงกบั
การใชป้ลาสดและอาจท าให้คุณภาพเน้ือทางประสาทสัมผสัดีข้ึน การยอมรับจากผูบ้ริโภคน่าจะมากข้ึน 
นอกจากน้ี ขอ้ดีของอาหารส าเร็จรูปคือสามารถจดัเตรียมสะดวก เก็บรักษาไดง่้ายและควบคุมคุณภาพได ้
เช่นเดียวกนัในกรณีของอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้า หากมีการใชน้ ้ ามนัสตัวท์ะเลหรือโปรตีนจาก
สัตวท์ะเลมากข้ึน น่าจะมีผลให้ปลากะพงขาวมีการเจริญเติบโตดีข้ึน สามารถลดระยะเวลาการเล้ียงและ
ตน้ทุนการผลิตไดดี้กวา่น้ี 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
1. ปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปของสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ ้ าชายฝ่ังชนิดจมน ้ า มีการ

เจริญเติบโตใกลเ้คียงกบัการเล้ียงดว้ยปลาสด และดีกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอย
น ้ า ขณะท่ีอตัรารอดตายของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปทั้ง 2 ชนิด มีค่าสูงกว่าการเล้ียงดว้ย
ปลาสด รวมทั้งผลผลิตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปของสถาบนัฯ มีค่าสูงกว่าอาหารชนิด
อ่ืนๆ  

2. คุณค่าทางโภชนาการของเน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารชนิดต่าง ๆ มีปริมาณโปรตีน ไขมนั เถา้ 
คาร์โบไฮเดรตและความช้ืนไม่แตกต่างกนั และยกเวน้กรดไขมนัจ าเป็นกลุ่ม n-3 HUFA และ DHA ท่ีเน้ือ
ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปของสถาบนัฯ มีค่าสูงกวา่เน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารชนิดอ่ืนๆ 

 
 3. เน้ือปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปปลาทะเลชนิดลอยน ้ า มีลกัษณะทางประสาท

สัมผสัดา้นกล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสัและความแน่นของเน้ือดีท่ีสุด รองลงมาคือ เน้ือปลาท่ีเล้ียงดว้ยปลาสด 



                        

เน้ือปลาเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปของสถาบนัฯ ปลาธรรมชาติจากแพปลาจงัหวดัสมุทรสงครามและจงัหวดั
สมุทรสาคร ตามล าดบั ขณะท่ีร้อยละของเน้ือท่ีกินได ้กระดูกและเกลด็ อวยัวะภายในและไขมนัในช่องทอ้ง 
ของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 3 ชนิด ไม่แตกต่างกนัและใกลเ้คียงกบัปลาธรรมชาติ  

 
กติติกรรมประกาศ 
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ภาคสนาม เจา้หนา้ท่ีของสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง จงัหวดัชลบุรี ท่ีช่วยเหลือในการวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการของสัตวแ์ละอาหารทดลอง ขอขอบพระคุณ คุณอรวรรณ คงพนัธ์ุ และเจา้หนา้ท่ีกองพฒันา
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