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บทคัดยอ
นบัตัง้แตการเพาะเลีย้งปลากะพงขาวเชงิพาณชิยประสบความสำเรจ็ในป พ.ศ. 2520 มกีารวจิยัเกีย่วกบัอาหารมี

ชวีติและอาหารสำเรจ็รปูสำหรบัการเลีย้งปลาชนดินีม้าอยางตอเนือ่ง โดยโรตเิฟอร อารทเีมยีและไรแดงเปนอาหารมชีวีติ
ทีศ่กึษากนัมากสำหรบัการอนบุาลลกูปลาวยัออนหรอืปลาขนาดนิว้ ซึง่งานวจิยัไดครอบคลมุการศกึษาระดบัความหนาแนน
ที่เหมาะสมในการอนุบาล การเสริมสารอาหารเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการและการทดแทนชนิดเพื่อลดตนทุน
อยางไรกต็ามงานวจิยัอาหารมชีวีติทีค่วรศกึษาเพิม่เตมิคอืการใชประโยชนโคพพีอดวยัออนและโทรโคฟอรของหอยนางรม
เพือ่เพิม่อตัรารอดตายของลกูปลาวยัออน สวนงานวจิยัอาหารสำเรจ็รปูไดครอบคลมุการศกึษาความตองการสารอาหาร
วตัถดุบิอาหารและการจดัการการใหอาหาร โดยเฉพาะความตองการโปรตนี กรดอะมโินจำเปน ไขมนัและกรดไขมนั
จำเปนเปนหวัขอทีศ่กึษากนัมากและมขีอสรปุชดัเจน แมวาการศกึษาความตองการวติามนิและแรธาตขุองปลากะพงขาว
จะมนีอย แตสามารถใชวติามนิและแรธาตรุวมทีม่จีำหนายในทองตลาดไดโดยไมกระทบตอการเจรญิเตบิโต การศกึษา
เกีย่วกบัวตัถดุบิไดเนนเกีย่วกบัแหลงวตัถดุบิทดแทนปลาปนและน้ำมนัจากสตัวทะเล ขณะทีค่วามถีแ่ละรปูแบบการให
อาหารทีเ่หมาะสมเปนหวัขอการจดัการการใหอาหารทีน่ยิมศกึษากนั งานวจิยัอาหารสำเรจ็รปูทีน่าสนใจและควรศกึษา
เพิม่เตมิม ี5 หวัขอ ไดแก การศกึษาความตองการสารอาหารของปลากะพงขาวทีม่ขีนาดใหญขึน้ เชน 100 กรมั ขึน้ไป
และพอแมพนัธ ุการจดัการสารอาหารเพือ่ลดตนทนุการผลติหรอืลดระยะเวลาการเลีย้ง การปรบัปรงุแหลงโปรตนีพชืดวย
วธิกีารทีไ่มแพงเพือ่เพิม่ระดบัการแทนทีป่ลาปน การใชสารดงึดดูการกนิสำหรบัอาหารทีม่กีารใชแหลงโปรตนีพชืในระดบัสงู
และการใชประโยชนไขมนัจากวตัถดุบิทีเ่ปนจากผลพลอยไดจากการแปรรปูสตัวทะเล เชน กงุ หอยสองฝา หมกึและอืน่ๆ

Abstract
After commercial culture of Asian sea bass achieved in 1977, there is continuity of researches on live and

artificial feeds for this species. Rotifer, brine shrimp and water flea are the main live feeds which have been extensively
tested for nursing fish larvae or fingerling. Studies cover optimum density for nursing, nutritional enrichment and type
replacement to reduce the production cost. However, the further studies on utilization of copepod larvae and
trochophore stage of oyster for nursing fish larvae are recommended to increase survival rate of fish larvae. Researches
on artificial feed cover nutrient requirement, feed ingredient and feeding manipulation. Especially, requirements of
dietary protein, essential amino acids, lipid and essential fatty acid have been mostly studied and clearly conclusive.
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1. คำนำ
ปลากะพงขาว (Asian sea bass หรอื Barramundi

Lates calcarifer Bloch, 1790) เปนปลาทะเลเขตรอนที่
พบแพรกระจายในเขตมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร
แปซฟิก (Indo-Pacific region) ครอบคลมุพืน้ทีต่ัง้แตชายฝง
ไตหวนั ประเทศออสเตรเลยีไปจนถงึอาวเปอรเซยี (1) ปลา
ชนดินีเ้จรญิเตบิโตเรว็และทนตอสภาวะแวดลอมไดด ีเชน
ทนตออุณหภูมิและความเค็มไดในชวงกวางและสามารถ
เจริญเติบโตไดทั้งในน้ำจืด น้ำกรอยและน้ำทะเล (2)
ประเทศไทยเปนประเทศแรกทีป่ระสบความสำเรจ็ในการ
ผสมเทยีมปลาชนดินีเ้มือ่ป พ.ศ. 2516 (3) จากนัน้ไดมกีาร
ทดลองเพาะพนัธดุวยวธิกีารอืน่ๆ จนสามารถเหนีย่วนำให
พอแมพนัธผุสมพนัธกุนัเองภายในบอได ตอมาในป พ.ศ.
2520 หนวยงานของกรมประมงสามารถผลิตลูกปลาได
ปริมาณมากและจำหนายใหแกเกษตรกรนำไปเลี้ยงเชิง
พาณชิยได รวมทัง้มกีารถายทอดเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้ง
ใหแกเกษตรกรสำหรบันำไปประกอบเปนอาชพีเพาะพนัธุ
ปลาชนดินี ้และตัง้แตป พ.ศ. 2523 เปนตนมาประเทศไทย
สามารถผลิตปลากะพงขาวที่เพียงพอตอความตองการ
บรโิภคภายในประเทศและสงออกผลผลติไดบางสวน จาก
ความสำเร็จของประเทศไทยทำใหเปนที่สนใจของ
เกษตรกรในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต และทำใหการเลีย้งปลาชนดินีแ้พรหลายมาก
ขึน้จนกลายเปนสตัวน้ำเศรษฐกจิอกีชนดิหนึง่ของภมูภิาค
นี ้(4-5) นอกจากนีก้ารเลีย้งปลากะพงขาวกำลงัเปนทีน่ยิม

Determinations on requirement of dietary vitamin and mineral have been rare, but commercially available vitamin and
mineral premixes seem to be useful without an adverse impact on growth of this species. The topics of feed ingredient
have been mainly based on the alternative sources for both fishmeal and marine oil. Meanwhile, studies on the optimum
feeding frequency and regime are mostly preferred for feeding manipulation. There are five topics of artificial feed
which are interested and should be determined. These include nutrient requirements of the higher 100 g fish and
broodstock, also nutrient manipulation to reduce production cost or culture period. The others are nutritional improve-
ment of  plant protein with the cheap method to increase fishmeal replacement level, using a feed attractant for high
plant protein based feed and utilization of lipid derived from byproducts of marine animal processing such as shrimp,
bivalves, squid and others.
คำสำคญั: ความกาวหนา งานวจิยัดานอาหาร ปลากะพงขาว
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ในประเทศออสเตรเลยีและสหรฐัอเมรกิา (6) อยางไรกต็าม
เกษตรกรในสองประเทศนี้เลี้ยงปลาแบบหนาแนนสูงใน
ระบบน้ำจดืหมนุเวยีน (Recirculating aquaculture system,
RAS) ซึง่ตางจากเกษตรกรในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใตและไตหวนัทีน่ยิมเลีย้งปลาในกระชงัและบอดนิในเขต
น้ำกรอยหรือทะเล ปจจุบันประเทศไทยเปนผูผลิตปลา
กะพงขาวอันดับ 1 ของโลก รองลงมาคือไตหวัน
อนิโดนเีซยีและมาเลเซยี ตามลำดบั (7) โดยเกษตรกรไทย
นิยมเลี้ยงปลาชนิดนี้ในกระชังแตปจจุบันการเลี้ยงในบอ
ดินกำลังเปนที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงในบอดิน
ทำใหปลาเจริญเติบโตเร็วและเลี้ยงไดหนาแนนมากขึ้น
เชน ในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลา
กะพงขาวมากที่สุดของประเทศมีอัตราสวนของการเลี้ยง
ปลาในกระชังและในบอดินที่ใกลเคียงกัน (8) และเนื่อง
จากมีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวเชิงพาณิชยมา
ไมนอยกวา 30 ป ทำใหมงีานวจิยัดานอาหารเพือ่สนบัสนนุ
การขยายตวัของการเพาะเลีย้งมากพอสมควร งานวจิยัสวน
ใหญมจีดุมงุหมายทีส่ำคญั 2 ประการ คอื 1) เพือ่เพิม่อตัรา
รอดตายของลูกปลาวัยออน เชน การใชอาหารมีชีวิตเพื่อ
อนบุาลลกูปลากะพงขาวระยะหลงัฟกจนถงึขนาดปลานิว้
และ 2) เพือ่เลีย้งลกูปลานิว้จนไดปลาขนาดตลาด ทัง้การใช
อาหารสด อาหารผสมและอาหารสำเร็จรูปแบบเม็ด และ
เนือ่งจากอาหารเปนตนทนุหลกัของการเลีย้งสตัวน้ำเกอืบ
ทุกชนิดรวมทั้งปลาชนิดนี้ ดังนั้นรายงานนี้จึงมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนำเสนอความกาวหนาของงานวิจัยทั้งสอง
ดานทีก่ลาวมาขางตนเพือ่เปนฐานขอมลูสำหรบัการทำวจิยั
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ทีจ่ะเตมิเตม็ความรดูานโภชนาการของปลากะพงขาว และ
เพือ่เปนประโยชนในการจดัการดานอาหารสำหรบัเกษตร
เลีย้งทีป่ลาชนดินี้

2. งานวจิยัดานอาหารมชีวีติ
2.1 ความกาวหนาของงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารมีชีวิต

งานวิจัยอาหารมีชีวิตในชวงแรกเนนเรื่องการใช
โรตเิฟอรและอารทเีมยีแรกฟกเพือ่อนบุาลลกูปลากะพงขาว
ระยะหลังฟกเปนระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห กอน
เปลีย่นไปเปนอาหารชนดิอืน่ๆ เชน อารทเีมยีทีม่ขีนาดโต
ขึน้ ไรแดง ปลาสดสบัหรอือาหารสำเรจ็รปู โดยงานวจิยัการ
อนุบาลลูกปลาวัยออนดวยโรติเฟอรสามารถสรุปไดดังนี้
ความหนาแนนของโรติเฟอรที่ เหมาะสมสำหรับการ
อนบุาลลกูปลากะพงขาวระยะหลงัฟกควรมคีาอยใูนชวง 4-
32 ตวัตอปรมิาตรน้ำ 1 ซซีี (9) และควรเพิม่ความหนาแนน
ของโรติเฟอรใหมากขึ้นตามจำนวนวันของการอนุบาล
เนือ่งจากลกูปลามคีวามตองการอาหารมากขึน้ตามขนาดตวั
ทีใ่หญขึน้ (10) สอดคลองกบัการทดลองในป พ.ศ. 2547 ที่
พบวาการเพิ่มความหนาแนนของโรติเฟอรสำหรับการ
อนบุาลลกูปลาทีม่ขีนาดใหญขึน้ชวยเพิม่อตัรารอดตายได
โดยความหนาแนนของโรตเิฟอรอาจเพิม่เปน 40 ตวัตอน้ำ
1 ซซี ี(11) นอกจากการใชโรตเิฟอรแลวยงัมคีวามพยายาม
ในการอนบุาลลกูปลากะพงขาวดวยโคพพีอดซึง่รวบรวม
จากบอเลีย้งกงุทะเล และพบวาการใชโคพพีอดในชวงเวลา
ที่เหมาะสมทำใหลูกปลามีอัตรารอดตายดีกวาการใช
โรติเฟอรเพียงอยางเดียว (12) เนื่องจากโคพีพอดมีขนาด
ใหญกวาโรตเิฟอรทำใหลกูปลาทีม่ขีนาดใหญสามารถจบั
กนิไดดยีิง่ขึน้ แมวาโรตเิฟอรจะเปนอาหารทีด่สีำหรบัการ
อนบุาลลกูปลากะพงขาววยัออนแตบางครัง้อาจเกดิการขาด
แคลนได ดงันัน้จงึมกีารทดลองเพือ่ทดแทนโรตเิฟอรดวย
การใชอาหารรปูแบบอืน่ๆ เชน โรตเิฟอรแชแขง็ ไขแดงตม
สุกและไขตุนเสริมนมผง ผลการศึกษาพบวาสามารถใช
อาหารเหลานี้ทดแทนโรติเฟอรไดเปนระยะเวลา 2-3 วัน
โดยไมกระทบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย (13)
ปญหาสำคัญอีกประการของการอนุบาลดวยโรติเฟอรคือ
ลกูปลามอีตัรารอดตายต่ำโดยเฉพาะในชวง 2 สปัดาหแรก
ของการอนุบาล ทำใหมีการพิจารณาถึงคุณคาทาง

โภชนาการของโรติเฟอรและแนวทางที่จะเพิ่มคุณคาของ
โรตเิฟอรกอนนำไปอนบุาลลกูปลา Rimmer และ Reed (14)
รายงานวาการเสริมสารอาหารโดยเฉพาะกรดไขมันที่ไม
อิม่ตวัสงูชนดิ Poly unsaturated fatty acid (PUFA, คารบอน
18 อะตอมขึน้ไป) ใหแกโรตเิฟอรและอารทเีมยีแรกฟกชวย
เพิ่มอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปลาได
ขณะทีอ่กีการทดลองพบวาการเลีย้งโรตเิฟอรดวยคลอเรลลา
กอนนำไปเลีย้งลกูปลามผีลใหลกูปลามอีตัรารอดตายดกีวา
การเลีย้งลกูปลาดวยยสีตหรอืยสีตทีเ่สรมิดวยน้ำมนัตบัปลา
(15) ทั้งนี้เนื่องจากคลอเรลลามีการสะสมกรดไขมันที่
จำเปนตอการเจรญิเตบิโตของปลา (16)  สวนการอนบุาล
ลูกปลากะพงขาวอายุ 14-30 วัน ไปเปนลูกปลาขนาดนิ้ว
หนวยงานของกรมประมงและเกษตรกรนิยมใชทั้งอาร
ทีเมียแรกฟกและตัวเต็มวัย แตการใชอารทีเมียเพียงอยาง
เดียวทำใหตนทุนการผลิตสูงเนื่องจากไขอารทีเมียราคา
แพงเพราะตองนำเขาจากตางประเทศ ดังนั้นจึงมีความ
พยายามในการลดตนทนุโดยใชแพลงกตอนสตัวชนดิอืน่ๆ
ทดแทนอารทเีมยี เชน  ไรแดงและไรน้ำกรอย

อยางไรก็ตามผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
สามารถใชไรแดงทดแทนอารทเีมยีไดเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ
เทานัน้ เนือ่งจากการเลีย้งลกูปลาดวยไรแดงเปนระยะนาน
ทำใหลูกปลามีอัตรารอดตายต่ำ (17-18) สาเหตุหนึ่ง
นาจะเกดิจากไรแดงมกีรดไขมนัจำเปน เชน Eicosapentaenoic
acid (EPA, 20:5n-3) และ Docosahexaenoic acid (DHA,
22:6n-3) ในปริมาณต่ำ แตเมื่อเสริมน้ำมันปลาทะเลแก
ไรแดงกอนนำไปอนุบาลมีผลใหลูกปลามีอัตรารอดตาย
ดขีึน้ และสามารถลดตนทนุการผลติไดเมือ่เทยีบกบัการอนบุาล
ดวยอารทเีมยีเพยีงอยางเดยีว (19) สวนการใชไรน้ำกรอย
นัน้พบวาสามารถไดในชวงรอยตอของการเปลีย่นจากการ
ใหโรติเฟอรไปเปนอารทีเมีย แรกฟกและทำใหปริมาณ
อารทเีมยีทีจ่ะใชลดลงไปดวย (20)

นอกจากนีไ้ดมคีวามพยายามในการใชอาหารมชีวีติ
ชนดิอืน่ๆ อนบุาลลกูปลากะพงขาววยัออน เชน ไสเดอืน
น้ำ (Tubiflex) แตพบวาทำใหลกูปลามอีตัรารอดตายต่ำ (21)
ทั้งนี้นาจะเกิดจากไสเดือนน้ำมีกรดไขมันจำเปนที่สัตว
ทะเลหรอืสตัวน้ำกรอยตองการในปรมิาณนอยเชนเดยีวกบั
ไรแดง ขณะเดียวกันมีงานวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่ม
ศกัยภาพการใชอารทเีมยีซึง่พบวาการใชอารทเีมยีอาย ุ1-13
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วนั สามารถเพิม่อตัรารอดตายของลกูปลากะพงขาวไดดกีวา
การใชอารทเีมยีแรกฟกและชวยลดปรมิาณการใชอารทเีมยี
แรกฟกไดประมาณ 14 เทา (22) เปนไปไดวาอารทเีมยีขนาด
ใหญขึ้นทำใหปลากินอิ่มเร็วขึ้นจากการกินเพียงไมกี่ตัว
ขณะที่ลูกปลาตองเสียพลังงานในการกินอารทีเมียขนาด
เลก็เพือ่ใหไดรบัสารอาหารเพยีงพอตอความตองการ นอก
จากนีส้ามารถเพิม่อตัรารอดตายของลกูปลาใหสงูขึน้ไดอกี
โดยการเสรมิสไปรไูลนาใหแกอารทเีมยี (23) ทัง้นีส้ไปรู
ไลนาเปนแหลงสารสารอาหารทีส่ำคญั เชน กรดไขมนั กรด
อะมโิน วติามนิและแรธาตุ ดงันัน้ การเสรมิสไปรไูลนาให
แกอารทเีมยีทำใหลกูปลาไดรบัสารอาหารจากอารทเีมยีมาก
ขึน้ซึง่ชวยใหการเจรญิเตบิโตดขีึน้ตามไปดวย การใชอาร
ทเีมยีราคาถกูนบัเปนอกีแนวทางหนึง่สำหรบัการลดตนทนุ
การผลติลกูปลา จากการทดลองพบวาสามารถใชอารทเีมยี
สายพันธุจีนและไทย (เลี้ยงในประเทศไทยหลายชั่วอายุ)
ทดแทนอารทีเมียจากสหรัฐอเมริกาได และมีอีกแนวทาง
หนึง่ในการเพิม่อตัรารอดตายของลกูปลาไดคอืการฆาเชือ้
ไขอารทีเมียกอนนำไปฟกเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคที่อาศัย
บนผิวไขที่อาจปนเปอนกับอารทีเมียที่ฟกและเปนสาเหตุ
ใหลกูปลาตายจากการเปนโรค (24) เชน การฟอกไขดวย
คลอรนีทัง้แบบน้ำ (NaOCl) และแบบผง (Ca(OCl)2) วธิกีาร
นีท้ำใหการฟกตวัเรว็ขึน้และอตัรารอดตายของอารทเีมยีสงู
ขึน้ เนือ่งจากตวัออนไดรบัออกซเิจนมากขึน้เพราะสารเคมี
เหลานี้ทำใหเปลือกไขบางลง
2.2 หัวของานวิจัยเกี่ยวกับอาหารมีชีวิตที่ควรศึกษา
เพิ่มเติม

จากผลการศึกษาที่ผานมาแสดงใหเห็นวาขนาด
ของอาหารมีชีวิตเปนปจจัยหนึ่งที่ เกี่ยวของกับความ
สามารถในการกินอาหารและอัตรารอดตายของลูกปลา
และนอกจากโรตเิฟอร อารทเีมยีและไรแดงทีเ่ปนอาหารมี
ชวีติชนดิหลกัแลวโคพพีอดวยัออน (ขนาดประมาณ 120
ไมครอน) ซึ่งมีขนาดใหญกวาโรติเฟอร (ss-type ขนาด
ประมาณ 80 ไมครอน) แตเลก็กวาอารทเีมยีแรกฟก (ขนาด
ประมาณ 400 ไมครอน) สามารถถกูนำมาใชอนบุาลลกูปลา
กะพงขาววัยออนในชวงรอยตอระหวางการเปลี่ยนโร
ตเิฟอรไปเปนอารทเีมยีแรกฟกได แตยงัมงีานวจิยัและการ
เพาะเลีย้งเพือ่ใชประโยชนโคพพีอดในการอนบุาลลกูปลา
กะพงขาวหรือปลาชนิดอื่นๆ นอยมาก ดังนั้นควรศึกษา

เกีย่วกบัการใชประโยชนแพลงกตอนสตัวชนดินีใ้หมากขึน้
เชน ความหนาแนนที่เหมาะสมและการเสริมคุณคาทาง
โภชนาการกอนนำไปเลีย้งลกูปลา ขณะเดยีวกนัเกษตรกร
บางรายโดยเฉพาะในจงัหวดัจนัทบรุนียิมใชตวัออนระยะ
โทรโคฟอรของหอยนางรมในการอนบุาลลกูปลากะรงั ซึง่
ตัวออนระยะนี้ควรมีอายุไมเกิน 24 ชั่วโมงหลังการผสม
(ขนาดประมาณ 50 ไมครอน) และพบวาสามารถเพิม่อตัรา
รอดตายของลกูปลากะรงัเมือ่เทยีบกบัการใชโรตเิฟอรเพยีง
อยางเดยีว ดงันัน้อาจมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วการใชอาหาร
มีชีวิตชนิดนี้ในการอนุบาลลูกปลากะพงขาวดวยเชนกัน
โดยหัวของานวิจัยอาจเนนเรื่องระยะเวลาหลังการฟก
(ขนาด) เหมาะสมสำหรบัการอนบุาลลกูปลาตามชวงอายุ
ตางๆ

3. งานวจิยัดานอาหารสำเรจ็รปู
3.1 ความกาวหนาของงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความ
ตองการสารอาหาร

โดยทั่วไปเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใตนยิมใชปลาสดเลีย้งปลากะพงขาวรวมทัง้ปลาทะเล
ชนิดอื่นๆ อยางไรก็ตามการใชปลาสดเพื่อเลี้ยงปลาทะเล
ถกูมองวาเปนการแยงชงิปลาทีเ่ปนอาหารมนษุย เนือ่งจาก
บางครั้งมีการใชปลาทะเลเศรษฐกิจในการเลี้ยงปลาดวย
เชน ปลาขางเหลอืง ปลาหลงัเขยีวหรอืปลาท ูและยงัถกูมอง
วามสีวนเกีย่วของกบัการทำลายวงจรชวีติของปลาเศรษฐกจิ
เนือ่งจากเกษตรกรบางรายนยิมซือ้ลกูปลาเศรษฐกจิขนาด
เลก็ทีไ่ดจากการทำประมงผดิกฎหมาย เชน การจบัปลาดวย
อวนที่มีตาขนาดเล็ก เพราะมีราคาถูกและมีคุณภาพดีกวา
ปลาเปด ทำใหหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนทัว่โลก
พยายามสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงปลาทะเลดวยอาหาร
สำเรจ็รปูใหมากขึน้ (25) ปจจบุนัเกษตรกรในภมูภิาคนีไ้ด
เลี้ยงปลากะพงขาวดวยอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นแตเหตุผล
สำคญัคอืปลาสดมรีาคาแพงและหายากขึน้ซึง่ทำใหตนทนุ
การเลี้ยงดวยปลาสดสูงขึ้นตามไปดวย อยางไรก็ตาม
เกษตรกรเริม่เหน็ขอดขีองการใชอาหารสำเรจ็รปูคอืหาซือ้
ไดงายและสามารถเกบ็รกัษาอาหารสำเรจ็รปูไดงายกวาโดย
ไมมคีาใชจาย เมือ่พจิารณาในสวนของงานวจิยัดานอาหาร
สำเร็จรูปปลากะพงขาวทั้งในและตางประเทศพบวามีมา
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อยางตอเนือ่งไมนอยกวา 20 ป สำหรบัประเทศไทยสถาบนั
วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงแหงชาติเปนหนวยงาน
หลักที่ทำงานวิจัยดานนี้และมีการดำเนินการอยางเขมขน
ในชวงป พ.ศ. 2531-2533 (1988-1990) งานวิจัยที่มีการ
ศกึษาแลวสามารถแบงออกไดเปน 3 ดาน คอื ความตองการ
สารอาหาร แหลงวตัถดุบิและการจดัการการใหอาหาร ซึง่มี
รายละเอยีดตางๆ ดงันี้

Glencross (1) ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ศกึษาความตองการโปรตนีและกรดอะมโินจำเปนของปลา
กะพงขาวซึง่สามารถสรปุไดดงันี ้ปลาตองการโปรตนีจาก
อาหารประมาณ 45-55% โดยความตองการโปรตนีอาจขึน้
อยูกับระดับพลังงานในอาหาร ขนาดปลาและสภาพการ
เลีย้ง เชน ปลาขนาดนิว้มคีวามตองการโปรตนีประมาณ 45-
47% (26-27) แตปลาวยัออนมคีวามตองการโปรตนีสงูกวา
คอืประมาณ 50% (28) งานวจิยัหลายเรือ่งแนะนำวาอาหาร
ปลาควรมรีะดบัพลงังานประมาณ 6.0-7.3 Kcal/กรมัโปรตนี
(1,26,29) โดยหากเลีย้งปลาดวยอาหารทีม่พีลงังานต่ำอาจ
ทำใหปลามคีวามตองการโปรตนีมากขึน้ เนือ่งจากโปรตนี
และไขมันเปนแหลงพลังงานสำคัญสำหรับปลากินเนื้อ
(30) อยางไรกต็ามปลากะพงขาวมคีวามสามารถใชไขมนั
เปนแหลงพลงังานไดจำกดั ดงันัน้อาหารทีม่พีลงังานต่ำกวา
คาที่แนะนำอาจทำใหปลามีความตองการโปรตีนเพิ่มขึ้น
เปน 46-60 % (29,31) ในสวนของการศกึษาความตองการก
รดอะมโินจำเปนของปลากะพงขาวนัน้ยงัมนีอยซึง่กรดอะ
มิโนจำเปนที่มีการศึกษาแลว ไดแก เมทไทโอนีน (Me-
thionine, Met) ไลซนี (Lysine, Lys) อารจนินี (Arginine,
Arg) และทรปิโตเฟน (Tryptophan, Trp) โดยปลากะพงขาว
ตองการกรดอะมโินจำเปนเหลานีใ้นอตัรา 2.2, 4.9, 3.8 และ
0.5% ของระดบัโปรตนีในอาหาร ตามลำดบั (32-33) อยาง
ไรกต็ามอาจประมาณการความตองการกรดอะมโินจำเปน
ของปลากะพงขาวไดทางออมโดยใชคากรดอะมิโนที่
พบในตวัปลา เชน ความตองการกรดอะมโินชนดิฮสีตดินี
(Histidine, His) ไอโซลวิซนี (Isoleucine, Ile) ลวิซนี (Leu-
cine, Leu) ฟนลิอะลานนิ (Phenylalanine, Phe) ทรโีอนนี
(Threonine, Thr) และวาลนี (Valine, Val) ควรมคีาประมาณ
1.5, 3.6, 7.1, 4.2, 4.5 และ 4.4% ของระดบัโปรตนีในอาหาร
ตามลำดบั (1) และหากคำนวณทีร่ะดบัโปรตนีในอาหารเทา
กบั 45% ซึง่คาทีแ่นะนำโดยทัว่ไป กรดอะมโินชนดิ Met,

Lys, Arg, Trp, His, Ile, Leu, Phe, Thr และ Val ควรมคีา
ไมต่ำกวา 0.99, 2.20, 1.71, 0.22, 0.68, 1.62, 3.19, 1.89, 2.02
และ 1.98% ของอาหาร ตามลำดบั

นอกจากไขมันจะเปนแหลงพลังงานสำหรับปลา
กะพงขาวแลว ไขมนัยงัเปนแหลงกรดไขมนัทีจ่ำเปน เชน
Highly unsaturated fatty acid (HUFA, C 20 อะตอม ขึน้
ไป) โดยอาหารทีม่รีะดบัโปรตนี 45-50% ควรมไีขมนัใน
อาหารประมาณ 15-18% (34) ซึ่งใกลเคียงกับคาที่แนะ
นำโดยนกัวจิยัทานอืน่ๆ (27-28,35) ขณะที่ Williams และ
คณะ (31) รายงานวาระดับไขมันในอาหารที่เพิ่มขึ้นชวย
เพิ่มอัตราแลกเนื้อเนื่องจากทำใหเกิดจากการสะสมของ
ไขมนัในตวัปลาเพิม่ขึน้ อยางไรกต็ามหากระดบัไขมนัใน
อาหารสงูเกนิกวา 20% มผีลใหการเจรญิเตบิโตของปลาลด
ลงได (29) ในสวนของความตองการกรดไขมนัจำเปนของ
ปลานั้นมีคำแนะนำวาอาหารปลากะพงขาวควรมีกรด
ไขมนัชนดิ EPA และ DHA ประมาณ 1.0-1.7% ของอาหาร
(36) ปจจุบันมีงานวิจัยยืนยันวาระดับ DHA ที่เหมาะสม
สำหรบัอาหารปลากะพงขาวคอื 1% (37) และปลาเจรญิเตบิ
โตดขีึน้หากอาหารม ีEPA อยดูวย เมือ่พจิารณาในสดัสวน
ของกรดไขมนัโอเมกา 3 และโอเมกา 6 (n-3/n-6) อตัราสวน
ที่แนะนำคือ 1.5-1.8 (29) และแมวาปลากะพงขาวจะ
สามารถเปลี่ยนกรดไขมันชนิด Linolenic acid (LNA,
18:3n-3) ไปเปนกรดไขมันชนิด EPA และ DHA ไดแต
ไมเพยีงพอกบัความตองการ (38) ดงันัน้ อาหารจงึควรมวีตัถุ
ดิบจากทะเล เชน ปลาปน น้ำมันปลาทะเล ตับหมึกหรือ
อืน่ๆ สำหรบัเปนแหลง EPA และ DHA ทีเ่พยีงพอแกปลา
กะพงขาว

โดยทัว่ไปปลากนิเนือ้สามารถใชประโยชนคารโบ
ไฮเดรตจากอาหารไดนอย (30) อยางไรกต็ามคารโบไฮเดรต
โดยเฉพาะแปงเปนแหลงพลงังานราคาถกู มคีณุสมบตัเิปน
สารเหนียวที่ชวยใหวัตถุดิบอาหารเกาะตัวกันไดดียิ่งขึ้น
และชวยลดการใชพลงังานจากโปรตนีไดบางสวน (Protein
sparing effect) ซึ่งเปนการชวยใหปลามีโปรตีนเพียง
พอสำหรบัการเจรญิเตบิโต แตอาหารปลากะพงขาวควรมี
คารโบไฮเดรตไมเกนิ 20% (3,39-40) นอกจากนี ้Catacutan
และ Coloso (39) รายงานวาคารโบไฮเดรตในอาหารที่
เหมาะสมชวยลดระดับไขมันในอาหารได เชน ระดับ
ไขมันในอาหารเพียง 6% เพียงพอตอความตองการของ
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ปลาหากอาหารมรีะดบัคารโบไฮเดรตเทากบั 20% สวนการ
ศกึษาระดบัใยอาหาร (Crude fiber) พบวาระดบัเซลลโูลส
ในอาหารประมาณ 5-6% ไมกระทบตอการเจรญิเตบิโตของ
ปลากะพงขาว (26-27) สอดคลองกบั Gatlin (30) ทีแ่นะนำวา
อาหารสัตวน้ำไมควรมีระดับใยอาหารเกิน 7% เพื่อลด
ผลกระทบตอการยอยอาหารของปลา

ความตองการวิตามินของปลากะพงขาวยังมีการ
ศกึษากนันอยสาเหตหุนึง่เกดิจากความยงุยากในการทำวจิยั
เพราะปลากะพงขาวไมคอยยอมรบัอาหารทีเ่ตรยีมจากวตัถุ
ดบิอาหารสงัเคราะห (Purified diet) (1) ขณะเดยีวกนัการ
ทดลองโดยใชอาหารที่เตรียมจากวัตถุดิบอาหารทั่วไป
(Practical diet) กใ็หขอสรปุทีไ่มชดัเจนเนือ่งจากมอีทิธพิล
รวมจากวติามนิทีม่อียใูนวตัถดุบิอาหาร โดยความตองการ
วติามนิทีม่กีารศกึษาแลวไดแก ไทอะมนี (B1) แพนโทตนิิ
ก (B5) ไพรดิอกซนิ (B6) และวติามนิซี (Ascorbic acid) แม
ไมมขีอสรปุชดัเจนแตมคีำแนะนำวาอาหารปลากะพงขาว
ควรมวีติามนิเหลานีใ้นอตัรา 2.5, 15-90, 5-10 และ 500-
1,000 มลิลกิรมัตออาหาร 1 กโิลกรมั ตามลำดบั (1,41-45)
อยางไรก็ตามสามารถใชวิตามินรวมที่มีจำหนายในทอง
ตลาดอตัรา 0.5-1% สำหรบัการผลติอาหารโดยไมกระทบ
การเจริญเติบโตของปลา (46-47) ทั้งนี้วิตามินรวมมีสวน
ผสมของวติามนิแตละชนดิในระดบัทีส่งูกวาความตองการ
ของปลา สวนการศกึษาความตองการแรธาตขุองปลากะพง
ขาวนัน้ยงัมนีอยเชนเดยีวกนักบัวติามนิ โดยแรธาตทุีม่กีาร
ศึกษากันมากคือฟอสฟอรัสและมีขอสรุปที่ชัดเจนวาปลา
กะพงขาวมคีวามตองการฟอสฟอรสัประมาณ 0.6% ของ
อาหาร (48) และการใชแรธาตรุวมทีม่จีำหนายในทองตลาด
ประมาณ 0.5-2% มีผลใหปลาเจริญเติบโตเปนปกติเชน
เดยีวกนักบัการใชวติามนิรวม
3.2 ความกาวหนาของงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวัตถุดิบ
อาหาร

งานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัวตัถดุบิอาหารปลากะพงขาว
หลายเรือ่งโดยเฉพาะการหาแหลงโปรตนีเพือ่ทดแทนปลา
ปนซึง่ครอบคลมุการทดสอบประสทิธภิาพการยอย ระดบั
การแทนที่ปลาปนและผลกระทบของวัตถุดิบทดสอบตอ
คุณลักษณะของอาหารที่ผลิต การทดสอบการยอยของ
แหลงโปรตนีบางชนดิของปลากะพงขาวโดย McMeniman
(49) พบวาปลากะพงขาวสามารถยอยโปรตนีจากหวดีกลู

เตนไดดทีีส่ดุ รองลงมาคอื กากถัว่อานมา (Lupin meal) กาก
ถัว่ลสิง กากถัว่เหลอืงสกดัน้ำมนั กากถัว่เหลอืงไขมนัเตม็
กากคาโนลา (เรปสดี) เครือ่งในไกและเนือ้ปนทีม่ปีรมิาณ
เถาต่ำ ตามลำดับ ในบรรดาแหลงโปรตีนเหลานี้กากถั่ว
เหลอืงสกดัน้ำมนันบัเปนวตัถดุบิอาหารทีห่างายทีส่ดุ แมวา
ปลาจะมีประสิทธิภาพการยอยโปรตีนจากกากถั่วเหลือง
ชนดินีต้่ำกวากากถัว่เหลอืงไขมนัเตม็แบบเอกทรดูและกาก
ถั่วเหลืองไขมันเต็มแบบนึ่งก็ตาม โดยสามารถใชกากถั่ว
เหลอืงสกดัน้ำมนัทดแทนโปรตนีจากปลาปนไดประมาณ
40% ของสตูรอาหารปลากะพงขาวทีม่กีารใชปลาปนอตัรา
40% (50) ในทางตรงขาม Williams (51) รายงานวาการแทน
ทีโ่ปรตนีปลาปนดวยกากถัว่เหลอืงสกดัน้ำมนัไมควรเกนิ
20% ทั้งนี้ความแตกตางของงานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้นา
จะเกดิจากการใชปลาปนในระดบัทีแ่ตกตางกนั โดยหากใช
ปลาปนระดบัต่ำกน็าจะสามารถทดแทนดวยแหลงโปรตนี
อื่นๆ  ไดในอัตราสวนที่ต่ำ  ดังเชนการทดลองของ
Pongmaneerat และ Boonyaratpalin (52) ทีพ่บวาเมือ่ลดปลา
ปนในสตูรอาหารปลากะพงขาวเหลอื 20% ทำใหใชกากถัว่
เหลอืงและคอรนกลเูตนไดไมเกนิ 17 และ 10% ตามลำดบั

เมือ่เปรยีบเทยีบกนัระหวางการใชกากถัว่เหลอืงกบั
กากถัว่อานมาพบวาสามารถใชกากถัว่อานมาในอาหารปลา
กะพงขาวไดถงึ 40% ซึง่เปนระดบัทีส่งูกวาการใชกากถัว่
เหลอืง (51) ทัง้นีน้าจะเกดิจากกากถัว่เหลอืงมปีรมิาณสาร
ยบัยัง้โภชนาการ (Anti-nutritional factors, ANFs) ทีส่งูกวา
กากถัว่อานมา เชนเดยีวกนัเมือ่แทนทีโ่ปรตนีปลาปนดวย
เนือ้ปนซึง่ทีไ่มมสีารตานโภชนาการในสตูรอาหารทีม่กีาร
ใชปลาปนอตัรา 35% พบวาสามารถแทนทีไ่ด 70% โดยไม
กระทบการเจรญิเตบิโตและการกนิอาหาร (53) ดงันัน้การ
ลดสารตานโภชนาการในกากถัว่เหลอืงหรอืแหลงโปรตนี
พืชอื่นๆ อาจเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยเพิ่มอัตราการใชแหลง
โปรตีนพืชในสูตรอาหารปลากะพงขาวได ดังเชน
Plaipetch และ Yakupityage (54) ทีร่ายงานวากากคาโนลา
ที่หมักดวยยีสตขนมปงซึ่งมีผลใหมีปริมาณไฟเตทลดลง
สามารถใชทดแทนโปรตีนจากปลาปนได 50% ของสตูร
อาหารทีม่ปีลาปน 35% แตเมือ่ใชแหลงโปรตนีพชืในระดบั
สงูอาจทำใหอาหารมกีรดอะมโินจำเปนโดยเฉพาะเมทไท
โอนีนและไลซีนไมเพียงพอตอความตองการของปลาได
การแกไขอาจทำไดโดยการเสรมิกรดอะมโินสงัเคราะหทัง้
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ชนดิ Crystalline และ Protein bounded (55) สวนการศกึษา
ผลของระดบัปลาปนในสตูรอาหารพบวาระดบัปลาปนต่ำ
สดุทีไ่มมผีลกระทบการเจรญิเตบิโตของปลาคอื 15% และ
สามารถลดระดบัปลาปนลงเหลอื 11% ไดโดยไมกระทบ
การกินอาหาร (56) อยางไรก็ตามควรคำนึงถึงคุณคาทาง
โภชนาการของปลาที่เลี้ยงดวยเนื่องจากการใชแหลงวัตถุ
ดิบอื่นๆ ทดแทนปลาปนในอัตราสูงทำใหรูปแบบสาร
อาหารทีส่ะสมในตวัปลาเปลีย่นแปลงไป เชน การใชเนือ้
ปนทำใหมีการสะสมของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวและกรด
ไขมันไมอิ่มตัวขนาดโมเลกุลสายสั้นในตัวปลาเพิ่มขึ้น
(57)

เนือ่งจากการใชแหลงโปรตนีพชืเพือ่ทดแทนปลา
ปนยงัมขีอจำกดัหลายประการ เชน มสีารตานโภชนาการ
ที่ยับยั้งการใชประโยชนอาหารของปลา (58) ดังนั้นจึงมี
ความพยามในการปรับปรุงคุณภาพของแหลงโปรตีนพืช
ดวยวธิทีางเคม ีเชน การทำโปรตนีคอนเซนเตรตหรอืไอโซ
เลต อยางไรกต็ามผลติภณัฑเหลานีม้รีาคาแพงกวาปลาปน
(59) ทำใหไมเปนที่นิยมในการผลิตอาหารสัตวน้ำโดย
เฉพาะในทวปีเอเชยี และการปรบัปรงุดวยวธิกีารเหลานีย้งั
ทำใหมกีารสญูเสยีกรดอะมโินอสิระซึง่เปนสารดงึดดูการ
กนิอาหาร ปญหานีอ้าจแกไขโดยการปรบัปรงุโภชนาการ
ของแหลงโปรตนีพชืดวยวธิกีารทีไ่มแพงและยงัคงคณุคา
ของสารดึงดูดการกินได เชน การหมักดวยจุลินทรียกลุม
แลกตกิแบคทเีรยีหรอืยสีต นอกจากนีอ้าจมกีารใชสารดงึดดู
การกนิอาหาร เชน บเีทนหรอืโปรตนีไฮโดรไลเสตจากเศษ
เหลอืของการแปรรปูสตัวน้ำในสตูรทีม่กีารใชแหลงโปรตนี
พืชในอัตราสูง รวมทั้งควรเพิ่มการใชประโยชนแหลง
โปรตีนสัตวบกใหมากขึ้น เนื่องจากไมมีสารต าน
โภชนาการ ซึง่ในประเทศไทยการใชโปรตนีจากสตัวบกใน
อาหารปลาหรอืกงุทะเลยงัไมเปนที่นิยมมากนัก

สวนงานวิจัยเพื่อหาแหลงไขมันทดแทนน้ำมัน
จากสัตวทะเลนั้นพบวาหากมีการใชปลาปนคุณภาพดีซึ่ง
หมายถงึมรีะดบัโปรตนีและไขมนัสงูแลวสามารถใชน้ำมนั
พืช เชน น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันปาลมทดแทนน้ำมัน
จากสตัวทะเลในสตูรอาหารปลาไดในอตัราสงู (60) เนือ่ง
จากปลาปนเปนแหลงกรดไขมนัจำเปนทีเ่พยีงพอตอความ
ตองการของปลา แตหากมกีารใชปลาปนคณุภาพต่ำจำเปน
ตองเพิ่มสัดสวนของน้ำมันจากสัตวทะเลใหมากขึ้น เชน

น้ำมันปลาทูนาและน้ำมันตับปลาคอด งานวิจัยเรื่องหนึ่ง
พบวาการแทนที่น้ำมันสัตวทะเลดวยน้ำมันถั่วเหลืองมี
ผลใหปลากะพงขาวเจรญิเตบิโตและกนิอาหารดกีวาการใช
น้ำมนัคาโนลาและลนิสดี (61) ทัง้ๆ ทีน่้ำมนัทัง้สองชนดินี้
มีกรดไขมันไมอิ่มตัวชนิด LNA สูงกวาน้ำมันถั่วเหลือง
เปนไปไดวาการมไีขมนัชนดินีใ้นรางกายมากเกนิไปอาจมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโต เนื่องจากปลากะพง
ขาวสามารถเปลี่ยนกรดไขมันชนิดนี้ไปเปน DHA หรือ
EPA ไดนอย (38) และเชนเดียวกันหากมีการใชแหลง
โปรตนีพชืหรอืโปรตนีจากสตัวบกทดแทนปลาปนมากขึน้
จำเปนตองใชน้ำมันจากสัตวทะเลในสูตรอาหารมากขึ้น
เพือ่รกัษาสมดลุกรดไขมนัจำเปนใหเพยีงพอสำหรบัความ
ตองการของปลา อยางไรกต็ามราคาน้ำมนัปลาทะเลมแีนว
โนมสูงขึ้นและมีการรณรงคใหลดการใชน้ำมันปลาทะเล
ทำใหปจจบุนัเริม่มกีารใหความสำคญักบัการคนหาแหลง
ไขมันอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ำมันปลาทะเล เชน มีการ
ทดลองใช Schizochytrium sp. เปนแหลง DHA สำหรบัปลา
นลิ ปลากดหลวง กงุขาว ปลากะพงขาวและปลาเรดซบีรมี
(62-66) ซึ่งพบวาไดผลดีแตผลิตภัณฑนี้ยังคงมีราคาแพง
และยงัไมแพรหลาย รวมทัง้การผลติใหไดเชงิพาณชิยทีช่วย
ใหผลิตภัณฑมีราคาถูกลงยังคงตองอาศัยระยะเวลา นอก
จากนี้ยังมีแพลงกตอนพืชทะเลหลายชนิดที่มีศักยภาพใน
การเปนแหลงกรดไขมันจำเปนได เชน ไดอะตอม เนื่อง
จากเปนแพลงกตอนพชืกลมุนีม้กีารสะสมสารอาหารในรปู
ไขมันแตยังคงตองอาศัยระยะเวลาในการศึกษาคนควา
เชนกนั สวนงานวจิยัเกีย่วกบัวตัถดุบิแหลงคารโบไฮเดรต
สำหรับปลากะพงขาวนั้นยังมีนอยเชนเดียวกันกับวิตามิน
และแรธาตุ เนื่องจากปลากะพงขาวไมมีความตองการ
คารโบไฮเดรตที่จำเพาะเจาะจงและใชประโยชนคารโบ
ไฮเดรตไดนอย (1,30) และเหตผุลอกีประการคอืมกีารใช
วัตถุดิบแหลงคารโบไฮเดรตไมกี่ชนิดสำหรับผลิตอาหาร
สตัวน้ำ เชน แปงสาล ีขาวโพด รำขาวสาล ีรำขาวและมนั
สำปะหลัง งานวิจัยสวนใหญจึงเนนการแทนที่แหลง
คารโบไฮเดรตราคาแพงดวยแหลงที่ราคาถูกกวา เชน มี
รายงานวาสามารถใชมันสำปะหลังปนในสูตรอาหารลูก
ปลากะพงขาวไดถงึ 20% ซึง่สามารถทดแทนแปงสาลไีด
100% (67)



   ☺  

3.3 ความกาวหนาของงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการการให
อาหาร

แมวางานวิจัยที่ผานมาจะบงชี้วาปลากะพงขาวที่
เลี้ยงดวยอาหารสำเร็จรูปเจริญเติบโตไดไมตางจากการ
เลี้ยงดวยปลาสด (68-70) แตเกษตรกรไทยเพิ่งนิยมเลี้ยง
ปลาดวยอาหารสำเรจ็รปูในรอบไมกีป่ทีผ่านมา สาเหตหุลกั
คือปลาสดมีราคาแพงและหายากขึ้น ทั้งนี้ความถี่และรูป
แบบการใหอาหารปลากะพงขาวเปนหัวขอวิจัยดานการ
จดัการการใหอาหารทีม่กีารศกึษากนัมากทีส่ดุ ผลการศกึษา
ทีผ่านมาแสดงใหเหน็วาความถีใ่นการใหอาหารมแีนวโนม
ลดลงตามขนาดและอายปุลาทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นีอ้าจเกดิจากปลา
มรีะบบการยอยและการดดูซมึสารอาหารทีพ่ฒันาดยีิง่ขึน้
โดยควรใหอาหารลกูปลากะพงขาวขนาด 1 นิว้ วนัละ 3 ครัง้
และลดลงเหลือวันละครั้งหรือสองครั้งเมื่อปลามีขนาด
ใหญขึ้น (29,71-75) และความถี่ในการใหอาหารอาจลด
เหลือวันละครั้งหรือครั้งเดียวแบบวันเวนวันสำหรับการ
เลีย้งปลาใหไดขนาดตลาด (69,76) นอกจากนีม้อีกีวธิกีาร
ทีช่วยลดตนทนุการเลีย้งปลากะพงขาวไดคอืการเลีย้งดวย
อาหารทีม่โีปรตนีสงูและต่ำสลบักนั ซึง่ผลการศกึษาพบวา
ไมมผีลกระทบตอการเจรญิเตบิโตและทำใหไดรบัผลตอบ
แทนมากกวาการใหอาหารที่มีโปรตีนสูงเพียงอยางเดียว
(77) รปูแบบการใหอาหารเปนอกีปจจยัหนึง่ทีเ่กีย่วของกบั
การเจริญเติบโตของปลาและการควบคุมตนทุนการผลิต
โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมใหอาหารปลาแบบใหกินจนอิ่ม
หรือกำหนดอัตราการให อยางไรก็ตามหากใชวิธีการ
กำหนดอตัราการใหควรมคีาประมาณ 4% ของน้ำหนกัตวั
ตอวนั (78-79) ซึง่อตัราดงักลาวนีใ้กลเคยีงกบัการใหแบบ
กนิจนอิม่เมือ่คดิเทยีบกลบัเปนคา % ของน้ำหนกัตวัตอวนั
(80) และดงัทีก่ลาวมาขางตนอตัราการกนิอาหารมแีนวโนม
ลดลงเมือ่ปลามขีนาดใหญขึน้ โดย Plaipetch และคณะ (70)
รายงานวาการเลีย้งลกูปลากะพงขาวขนาดนิว้จนไดขนาด
ตลาดดวยอาหารสำเรจ็รปูแบบใหกนิจนอิม่ ปลามอีตัราการ
กนิอาหารเฉลีย่ประมาณ 2% ของน้ำหนกัตวัตอวนั
3.4 หวัของานวจิยัดานอาหารสำเรจ็รปูทีค่วรศกึษาเพิม่เตมิ

การศึกษาความตองการสารอาหารสวนใหญ
ทดลองกับปลากะพงขาวขนาดเล็กแตยังขาดการศึกษาใน
ปลาขนาดใหญ เชน ปลาขนาด 100 กรมั ขึน้ไปจนถงึปลา
ขนาดตลาด (600-800 กรมั) ปลาขนาดใหญ (2-3 กโิลกรมั)

และพอแมพันธุ ทั้งนี้นาจะเกิดจากความยุงยากในการ
ทดลองเพราะตองใชอปุกรณทีม่ขีนาดใหญขึน้ เชน กระชงั
ขนาดใหญ บอคอนกรตีหรอืบอดนิ รวมทัง้การชัง่วดัทีท่ำได
ยากขึน้ แตควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมปลาขนาด
เหลานี้ดวยโดยเฉพาะการศึกษาความตองการสารอาหาร
ของพอแมพนัธซุึง่ยงัมกีารศกึษานอย อกีแนวทางหนึง่คอื
การจดัการสารอาหารเพือ่ลดตนทนุการผลติหรอืลดระยะ
เวลาการเลี้ยง เชน การเพิ่มระดับไขมันและลดระดับ
โปรตนี สวนการวจิยัเกีย่วกบัวตัถดุบิเพือ่ทดแทนปลาปน
และน้ำมนัจากสตัวทะเลนัน้แบงออกไดเปน 3 หวัขอ อนั
แรกคอืการปรบัปรงุแหลงโปรตนีพชืดวยวธิกีารทีไ่มแพง
และไมลดสารดึงดูดการกินอาหาร (กรดอะมิโนและกรด
ไขมนับางชนดิ) เพื่อเพิ่มระดับการแทนที่ปลาปนในสูตร
อาหาร เชน อาจใชวธิกีารหมกัดวยจลุนิทรยีเพือ่ลดสารตาน
โภชนาการ หวัขอทีส่องคอืการใชสารดงึดดูการกนิสำหรบั
อาหารทีม่กีารใชแหลงโปรตนีพชืในอตัราสงู และหวัขอสดุ
ทายคือการใชประโยชนไขมันจากวัตถุดิบที่เปนจาก
ผลพลอยไดจากการแปรรปูสตัวทะเล เชน กงุ หอยสองฝา
หมึกและอื่นๆ

4. บทสรปุ
งานวิจัยดานอาหารปลากะพงขาวไดพัฒนามา

อยางตอเนือ่งเกอืบ 40 ป นบัตัง้แตการเพาะเลีย้งลกูปลาเชงิ
พาณชิยประสบความสำเรจ็ โดยงานวจิยัดานอาหารมชีวีติ
เพื่อเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปลาไดเนนไปที่การใชโร
ติเฟอร อารทีเมียและไรแดง ซึ่งงานวิจัยไดครอบคลุมถึง
การเสรมิสารอาหารใหแกอาหารมชีวีติเหลานีเ้พือ่เพิม่อตัรา
รอดตายใหสงูขึน้ดวยและการใชทดแทนกนัเพือ่ลดตนทนุ
การผลติ งานวจิยัดานอาหารมชีวีติทีค่วรศกึษาเพิม่เตมิคอื
การใชประโยชนโคพีพอดวัยออนและโทรโคฟอรของ
หอยนางรมเพือ่เพิม่อตัรารอดตายของลกูปลาวยัออน เนือ่ง
จากอาหารมีชีวิตเหลานี้มีขนาดเล็กซึ่งนาจะเหมาะสม
สำหรบัการอนบุาลลกูปลาในชวงแรก สวนงานวจิยัอาหาร
สำเรจ็รปูไดครอบคลมุการศกึษาความตองการสารอาหาร
วัตถุดิบอาหารและการจัดการการใหอาหาร โดยเฉพาะ
ความตองการโปรตีน กรดอะมิโนจำเปน ไขมันและ
กรดไขมนัจำเปน การแทนทีป่ลาปน การแทนทีน่้ำมนัจาก



  ☺  

สตัวทะเล รวมทัง้การศกึษาเรือ่งความถีแ่ละรปูแบบการให
อาหารทีเ่หมาะสมเปนหวัขอทีศ่กึษากนัมากและมขีอสรปุ
ชดัเจน ขณะทีง่านวจิยัอาหารสำเรจ็รปูทีค่วรศกึษาเพิม่เตมิ
ไดแก การศกึษาความตองการสารอาหารของปลากะพงขาว
ที่มีขนาดใหญขึ้น เชน 100 กรัม ขึ้นไป และพอแมพันธุ
การจดัการสารอาหารเพือ่ลดตนทนุการผลติหรอืลดระยะ
เวลาการเลีย้ง การปรบัปรงุโปรตนีพชืดวยวธิกีารทีไ่มแพง
เพือ่เพิม่ระดบัการแทนทีป่ลาปน เปนตน
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