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บทคัดยอ 

 
การทดลองเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) ดําเนินการที่

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ เมื่อ พ.ศ. 2548 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) ทดลอง
เล้ียงปลากะรังดอกแดงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูป โดยมีระดับความถ่ีการใหอาหารตางกัน 4 ระดับ 
(treatments) คือ ใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง และ ใหอาหารวันเวนวัน แตละระดับมี 3 ซํ้า (replications) 

หนวยทดลองเปนกระชังลอยน้ําขนาด 1x1x1 เมตร ใสปลากระชังละ 75 ตัว ใหปลากินอาหารเต็มที่ทุกครั้ง 
ระยะเวลาการทดลอง 43 วัน ปลาชุดที่ใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง และ ใหอาหารวันเวนวัน มีน้ําหนักตัว
เร่ิมตน (average body weight) 335+6, 336+8, 335+3 และ 336+4 กรัม ตามลําดับ เมื่อส้ินสุดการทดลอง
น้ําหนักเพิ่ม (body weight gain) ของปลามีคาเปน 137+9, 106+4, 91+9 และ 56+9 กรัม/ตัว อัตราการ
เจริญเติบโตสัมบูรณ (absolute growth rate) มีคาเปน 3.18+0.20, 2.46+0.10, 2.11+0.20 และ 1.31+0.20 
กรัม/วัน และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (food conversion ratio) มีคาเปน 1.63+0.07, 1.65+0.28, 
1.64+0.06 และ 2.86+0.61 ตามลําดับ น้ําหนักเพิ่มและอัตราการเจริญเติบโตสัมบูรณของปลาทุกชุดการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะที่อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาที่ให
อาหาร 3, 2 และ 1 คร้ัง/วัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ใหอาหารวันเวนวัน จากการทดลองสรุปไดวา สามารถเลี้ยงปลากะรัง
ดอกแดงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปได และการใหอาหารวันละ 3 คร้ัง ปลามีการเจริญเติบโตสูงสุดและ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําสุด 

 
คําสําคัญ: ปลากะรังดอกแดง Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) อาหารเม็ด  
__________________  

*ผูรับผิดชอบขอมูล 
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ABSTRACT 
 
Experiment on rearing of orange-spotted grouper, Epinephelus coioides 

(Hamilton, 1822), with artificial floating pellet feed was carried out at the Krabi Coastal 

Fisheries Research and Development Center in 2005. It was designed on CRD with 4 

treatments (different feeding frequency of 3, 2, 1 times/day and alternate day) and 3 

replications. Seventy-five fishes were stocked in each 1x1x1 m floating net and fed 

commercial artificial floating pellet feed at satiation level for 43 days. Initial average body 

weight of fishes which fed 3, 2, 1 times/day and alternate day were 335+6, 336+8, 335+3 and 

336+4 g, respectively. Finally, the body weight gains were 137+9, 106+4, 91+9 and 56+9 g, 

absolute growth rates were 3.18+0.20, 2.46+0.10, 2.11+0.20 and 1.31+0.20 g/day and food 

conversion ratios were 1.63+0.07, 1.65+0.28, 1.64+0.06 and 2.86+0.61, respectively. Body 

weight gain and absolute growth rate were significantly improved with increasing the feeding 

frequency (p<0.05). No significant difference was observed between the food conversion ratio 

of fishes fed 3, 2 and 1 time/day (p>0.05), while these were significantly better than fish fed 

alternate day (p<0.05). The experiment has conclusively shown that orange-spotted grouper 

could be reared with commercial artificial floating pellet feed. For rapid growth and better 

food conversion ratio, fishes should be fed 3 times/day.  

 

Key words: Orange-spotted grouper, Epinephelus coioides (Hamilton, 1822), pellet feed 
__________________________ 
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คํานํา 
 
การเลี้ยงปลากะรังไดรับความนิยมอยางแพรหลายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Williams and 

Rimmer, 2005) ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยดวย ปลากะรังแตละชนิดมีราคาแตกตางกันไป แตโดยรวมแลวเปน
ปลาที่มีมูลคาสูงและใหผลตอบแทนการเลี้ยงสูงกวาปลาทะเลชนิดอื่น ทําใหไดรับความนิยมจากเกษตรกรใน
การเลี้ยงเพื่อการคา (Bondad-Reantaso et al., 2002) ในประเทศไทยมีการเลี้ยงปลากะรังหลายชนิด แต
ชนิดที่แพรหลายมากที่สุดและเปนสินคาสงออกที่สําคัญไดแก ปลากะรังดอกแดง (orange-spotted 

grouper หรือ green grouper; Epinephelus coioides) โดยประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดของปลา
ชนิดนี้ในตลาดฮองกงมากที่สุดในชวงป พ.ศ. 2542-2546 (Muldoon et al., 2004) 

ในการเลี้ยงปลา อาหารเปนตนทุนที่สูงที่สุดคือประมาณ 50-70 % ของตนทุนทั้งหมด (Blyth 

and Dodd, 2002; Kongkeo and Phillips, 2002) จากการสํารวจตนทุนการเลี้ยงปลากะรังทางฝงทะเล 

อันดามันของประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2540-2541 พบวา มีตนทุน 148.8 บาท/กิโลกรัม แยกเปนตนทุนอาหาร 
85.0 บาท/กิโลกรัม หรือ 57.1 % ของตนทุนทั้งหมด (Boonchuwong and Lawapong, 2002)  

ปลากะรังเปนปลากินเนื้อและมีความตองการอาหารที่มีโปรตีนสูง เกษตรกรนิยมใชปลาสดเปน
อาหารเลี้ยงปลากะรัง อยางไรก็ตาม การใชปลาสดเปนอาหารปลากะรังมีปญหาสําคัญหลายประการไดแก 

  - ปญหาการเก็บรักษา ปลาสดจะเนาอยางรวดเร็วถาไมมีการแชเย็นหรือแชแข็ง 
  - ปญหาปริมาณปลาสด พบวาปริมาณปลาสดไมเพียงพอตอความตองการและ 

ปริมาณไมมีความแนนอน ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และชวงเวลา มีรายงานวา ผลพลอยไดจากการ
ประมงรวมถึงปลาสดที่ใชเปนอาหารสัตวในประเทศไทยมีปริมาณคงที่มากวา 5 ป (Thongrod, 2005) และ
ปริมาณผลผลิตการเลี้ยงปลากะรังของไทยอยูในระดับทรงตัวตั้งแตป 2541 ถึง 2545 คือมีผลผลิต 1,390,  
1,143,  1,332,  1,442 และ 1,170 ตัน/ป ตามลําดับ (กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง, 2547)  

  - ปญหาดานราคา ราคาปลาสดมีแนวโนมสูงขึ้นทุก ๆ ป เนื่องจากความตองการใช
มากขึ้น ราคายังผันผวนตามปริมาณ คุณภาพ สถานที่ และชนิดของปลาในแตละชวง 

  - ปญหาคุณภาพของปลาสด หากตองการใหปลาไดรับวิตามินและแรธาตุครบถวน
ตองใชปลาที่มีความสดและคุณภาพสูงมากเทานั้นซึ่งเปนสิ่งที่หาไดยาก  แมวาปลาสดมีโปรตีนสูงแตมักขาด
วิตามินโดยเฉพาะวิตามินซี ปลาหลังเขียวมีกรดไขมันที่จําเปนในปริมาณที่เพียงพอแตปลาสดชนิดอื่นมักมี
ไมเพียงพอ การใชปลาที่ไมสดนอกจากคุณคาทางโภชนาการไมดีแลว อาจปนเปอนไปดวยฮิสตามีน  
แอมโมเนีย  และไฮโดรเจนซัลไฟด  ทําใหปลาออนแอและนําไปสูการเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ 

(Ruangpanit, 1998; Bondad-Reantaso et al., 2002; Yashiro et al., 2002) 
  - ปญหาการสูญเสียและสรางมลภาวะแกส่ิงแวดลอม มีการประมาณกันวา 75-85 

% ของคารบอน 40-80 % ของไนโตรเจน และ 65-73 % ของฟอสฟอรัส จากอาหารที่ใสลงไปในระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจะปนเปอนลงสูส่ิงแวดลอม และนําไปสูมลภาวะเปนพิษ โดยพบวาการเลี้ยงปลากะรังดวย
ปลาสดมีการปลดปลอยไนโตรเจนออกสูส่ิงแวดลอมมากกวาการใชอาหารเม็ดเปยกถึง 17 เทา (Chu, 2002)  
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  - ปญหาการเปนพาหะนําโรค มีรายงานวาปรสิตพวกหนอนตัวแบนหลายชนิดที่
พบในปลากะรังในฟารมเกิดจากการไดรับเชื้อจากปลาสด (Bondad-Reantaso et al., 2002) 

  - ปญหาการใชทรัพยากรอยางไมคุมคา ปลาสดที่นํามาใชเล้ียงปลากะรังมักเปน
ปลาขนาดเล็กยังไมเจริญพันธุ การจับปลาเหลานี้มาใชประโยชนเปนการใชทรัพยากรอยางไมคุมคา  ตัดหวง
โซอาหารและทําใหเสียสมดุลธรรมชาติ (Yongzhong, 2002)  

  - ความไมยั่งยืนของอาชีพการเพาะเลี้ยง การยึดติดกับปลาสดทําใหไมสามารถขยาย
กิจการไดเพราะถูกจํากัดดวยปริมาณปลาสดและราคาที่สูงขึ้น (Rosario, 2002; Svennevig, 2002)) หากไม
มีปลาสดก็ตองเลิกกิจการในที่สุด Sheriff (2002) รายงานวา การเลี้ยงปลากะรังในภาคใตของประเทศไทย
ยังคงใชปลาสดเปนอาหารเนื่องจากเกษตรกรไมมีทางเลือกอื่น  

เห็นชัดเจนวา ปลาสดเปนปจจัยจํากัด (limiting factor) ในการพัฒนาและขยายการเลี้ยงปลา
กะรัง จุดมุงหมายในการพัฒนาการเลี้ยงปลานอกจากดานผลตอบแทนแลว ควรสงเสริมใหเกิดความยั่งยืน
ของอาชีพและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม ตองระมัดระวังตอการสรางมลภาวะหรือผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ หลายประเทศเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และอาจนําไปสูมาตรการกีดกันทางการคา ดังนั้นการ
ผลิตอาหารทะเลตองเปนไปตามมาตรฐาน HACCP และ ISO 9000/14000 รวมไปถึง ฉลากรักษา
ส่ิงแวดลอม (eco-labeling) (Ramelan, 2000)  

จากปญหาตาง ๆ ของการใชปลาสดเปนอาหารปลากะรัง ทําใหนักวิจัยพยายามพัฒนาอาหาร
สําเร็จรูปสําหรับปลากะรังเพื่อทดแทนการใชปลาสด เนื่องจากอาหารสําเร็จรูปมีขอดีกวาปลาสดหลายอยาง
ไดแก ปริมาณและคุณภาพสม่ําเสมอ สามารถกําหนดคุณคาสารอาหารใหตรงตามความตองการของปลา การ
เจริญเติบโตเร็ว สุขภาพแข็งแรง การเก็บรักษาอาหารเม็ดทําไดงาย มีการสูญเสียหรือปลดปลอยของเสียลงสู
แหลงน้ํานอยกวาปลาสด และลดความเสี่ยงในการเกิดโรค (Sim et al., 2005) การศึกษาเนนไปที่การพัฒนา
อาหารสําเร็จรูปที่มีคุณคาทางอาหารตรงกับความตองการของปลา ทําใหปลาโตเร็ว มีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนอย  และมีความเหมาะสมดานราคา (Marte, 2002; Rimmer et al., 2002)) ผลการศึกษาพบวา 
ปลากะรังตองการอาหารที่มีโปรตีนประมาณ 45-50 % และ ไขมัน 10 % (บุญชูและคณะ, 2530; วิเชียรและ
คณะ, 2539; อัตราและคณะ, 2546; Millamena and Toledo, 2004; Williams and Rimmer, 2005) 
อยางไรก็ตาม อาหารที่มีโปรตีนสูงมีราคาแพงไมเหมาะแกการใชงานจริง ระดับโปรตีนในอาหารสําเร็จรูปที่
มีความเหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร (economical optimum dietary protein level) สําหรับปลากะรัง
ควรมีโปรตีนประมาณ 40 % (Boonyaratpalin, 2002) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อโดยทั่วไปอยูที่ 
1.5-2.0 (Blyth and Dodd, 2002; Sim et al., 2005) 

นอกจากคุณภาพของอาหาร การจัดการดานอาหารก็มีความสําคัญตอประสิทธิภาพการใช
อาหารและการเจริญเติบโตของปลา การจัดการดานอาหารประกอบดวย การกําหนดหรือตัดสินใจเกี่ยวกับ 
ความถี่การใหอาหาร ปริมาณการใหอาหาร อัตราการใหอาหาร และเวลาการใหอาหาร ความถี่การใหอาหาร
มีผลตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และตนทุนการผลิต ความถี่การใหอาหารที่เหมาะสม
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แตกตางกันตามชนิดและขนาดของปลา (เวียง, 2542; Wilkinson, 2003a) จึงจําเปนตองทดลองหาระดับ
ความถี่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากะรังดอกแดงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูป 

ปจจุบัน เกษตรกรในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮองกง จีนและไตหวัน เร่ิมใชอาหาร
สําเร็จรูปเลี้ยงปลากะรัง (Ali, 1998; Subramaniam, 2002; Sim and Williams, 2005) สําหรับในประเทศ
ไทย แมวามีการศึกษาดานอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลากะรังมาเปนเวลานาน และเริ่มมีบริษัทเอกชนผลิต
อาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปสูตรสําหรับปลาทะเลและวางขายในทองตลาดทั่วไป แตยังไมไดรับความนิยม
จากเกษตรกรในการใชเล้ียงปลากะรังเนื่องจากไมมั่นใจในผลการใช ความคุมคาในทางเศรษฐศาสตร และไม
ทราบเทคนิคการใชที่เหมาะสม การทดลองเลี้ยงปลากะรังดอกแดงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปในครั้งนี้
จึงวางแผนการทดลองในภาคสนาม (field study) เพื่อศึกษาผลการใชอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปตอการ
เจริญเติบโต ตนทุนการผลิต และเทคนิคการใช (ความถี่การใหอาหารที่เหมาะสม) ซ่ึงจะทําใหมีขอมูลที่เปน
ประโยชนในการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชอาหารสําเร็จรูปแทนปลาสด เพื่อใหการเลี้ยงปลากะรังมีการ
พัฒนาไปสูทิศทางที่มีความยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (environmentally sustainable 
aquaculture) 

 
 

วัตถุประสงค 
 

1. ศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และตนทุนอาหารในการเลี้ยงปลา
กะรังดอกแดงดวยอาหารเมด็ลอยน้ําสําเรจ็รูป โดยมีความถี่การใหอาหารตาง ๆ กัน 

2. ศึกษาผลของความถี่การใหอาหารเมด็ลอยน้ําสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนือ้ และอัตรารอดของปลากะรังดอกแดง 
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 
1. แบบแผนการวิจัย 
 

 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD: completely randomized design) โดยมี 4 ชุด
การทดลอง ๆ ละ 3 ซํ้า ดังนี้ 

  ชุดการทดลองที่ 1 ใหอาหารวันละ 3 คร้ัง 
  ชุดการทดลองที่ 2 ใหอาหารวันละ 2 คร้ัง  
  ชุดการทดลองที่ 3 ใหอาหารวันละ 1 คร้ัง   
  ชุดการทดลองที่ 4 ใหอาหารวันเวนวัน 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 กระชัง และบอทดลอง 
กระชังที่ใชทดลองเปนกระชังแบบมีโครงหุมดวยอวนไนลอนขนาดตาเหยียด

ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ขนาดกระชัง 1 X 1 X 1 เมตร ติดตั้งบนโครงกระชังแบบลอยน้ําในบอดินขนาด 4 
ไร ระดับน้ําลึกประมาณ 2 เมตร อัตราการถายน้ํา 20-50 %/สัปดาห มีเครื่องใหอากาศแบบกังหันตีน้ํา 2 ชุด 
เปดทํางานระหวางเวลา 21.00-06.00 นาฬิกา 

 
2.2 การเตรียมพันธุปลา 

ปลากะรังดอกแดงที่ใชทดลองไดจากการเพาะพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงกระบี่ และฝกใหกินอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปตั้งแตเล็ก ๆ  จนถึงขนาดที่ทดลอง ทําการสุม
ปลาที่มีขนาดเทา ๆ กันลงกระชัง ๆ ละ 75 ตัว จํานวน 12 กระชัง และสุมระดับความถี่การใหอาหารใหกับ
ปลาแตละกระชังโดยใชตารางเลขสุม  

 
2.3 อาหารและการใหอาหาร 

อาหารที่ใชในการทดลองเปนอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูป สูตรสําหรับปลาทะเล ที่
วางขายทั่วไปในทองตลาด ซ่ึงระบุคุณคาทางโภชนาการขางกระสอบวามีโปรตีนไมนอยกวา 40 % และ
ไขมันไมนอยกวา 5 % (ตารางที่ 1) วัตถุดิบที่ใชเปนสวนประกอบของอาหารไดแก ปลาปน กากถ่ัวเหลือง 
น้ํามันปลา และ วิตามิน เลือกใชอาหารเบอร 5 ซ่ึงมีขนาด 12-13 มิลลิเมตร (วัดดวยเวอรเนีย) น้ําหนัก
ประมาณ 0.7606 กรัม/เม็ด หรือ 1,315 เม็ด/กิโลกรัม (ช่ังดวยเครื่องชั่งไฟฟา)  
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เวลาใหอาหารเปนดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 ใหอาหารวันละ 3 คร้ัง เวลา 08.00, 
12.00 และ 16.00 นาฬิกา ชุดการทดลองที่ 2 ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.00 และ 16.00 นาฬิกา ชุดการ
ทดลองที่ 3 ใหอาหารวันละ 1 ครั้ง เวลา 08.00 นาฬิกา และ ชุดการทดลองที่ 4 ใหอาหารวันเวนวัน เวลา 
08.00 นาฬิกา (ตารางที่ 2) การใหอาหารจะใหปลากินเต็มที่จนอาหารเหลือ เมื่อเห็นวาปลาหยุดกินแลวจึงใช
สวิงชอนอาหารออกจากกระชังและนับจํานวนเม็ดอาหารที่เหลือเพื่อคํานวณอาหารที่ปลากินจริงในแตละวัน 
(ตามสูตร) เครื่องชั่งที่ใชช่ังอาหารเปนเครื่องชั่งสปริงขนาด 1 กิโลกรัม ความละเอียด 5 กรัม 
 
ตารางที่ 1    คุณคาทางโภชนาการของอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูป สูตรสําหรับปลาทะเล ขนาดเม็ดเบอร 5

ตามที่ระบุขางกระสอบเปนดังนี้ 
 

คุณคาทางโภชนาการ สวนประกอบ (%) 
                โปรตีน     ไมนอยกวา 40 
                 ไขมัน       ไมนอยกวา 5 
                  เถา            ไมมากกวา 5 
                  ความชื้น  ไมมากกวา 12 

 
ตารางที่ 2    เวลาการใหอาหารสําหรับความถี่การใหอาหารระดับตาง ๆ  
 

ความถี่การใหอาหาร เวลา 
 วันละ 3 คร้ัง 08.00, 12.00 และ 16.00 น. 
วันละ 2 คร้ัง 08.00 และ 16.00 น. 
วันละ 1 คร้ัง 08.00 น. 
วันเวนวัน 08.00 น. 

   
2.4 การเก็บขอมูล 

ขอมูลน้ําหนักและอัตรารอดของปลาใชวิธีช่ังน้ําหนักและนับจํานวนของปลาทั้ง
หนวยทดลอง (กระชัง) เมื่อเร่ิมและสิ้นสุดการทดลอง วางยาสลบปลากอนชั่งน้ําหนักดวยยาสลบควินอลดีน 
(quinaldine) ความเขมขน 5 มิลลิลิตร/ลูกบาศกเมตร ช่ังน้ําหนักดวยเครื่องชั่งแบบสปริง นําคาที่ไดไป
คํานวณน้ําหนักเฉลี่ยตอตัวของปลา (average body weight) น้ําหนักเพิ่ม (body weight gain) อัตราการ
เจริญเติบโตสัมบูรณ (absolute growth rate) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (food conversion 

ratio; FCR) 
ขอมูลอาหาร เก็บขอมูลอาหารที่ปลากินในแตละวันเพื่อคํานวณอาหารที่กิน

ทั้งหมด (total feed intake) อัตราการกินอาหาร (feeding rate)  และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 
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สูตรตาง ๆ ที่ใชในการคํานวณ 
 

น้ําหนกัปลาทั้งกระชัง (กก.) X 1,000 น้ําหนกัเฉลี่ย (ก.) = 
จํานวนปลาทั้งกระชัง 

 
น้ําหนักเพิ่ม (ก.) = น้ําหนักเฉลี่ยส้ินสุดการทดลอง (ก.) – น้ําหนักเฉลี่ยเร่ิมทดลอง (ก.) 

 
น้ําหนกัเพิ่ม (ก.) อัตราการเจริญเติบโตสัมบูรณ (กรัม/วัน) = 

ระยะเวลาทดลอง (วัน) 
 

น้ําหนกัอาหารที่ปลากิน (กก.) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ = 
น้ําหนกัปลาที่เพิ่มขึ้น (กก.)  

 
อาหารที่กิน (ก.) = น้ําหนักกอนให (ก.) – น้ําหนักหลังให (ก.) – (จํานวนเม็ดที่เหลือ X 0.7606 (ก.)) 

 
อาหารที่กินตลอดการทดลอง (กก.) X 1,000 อาหารที่กินตอมื้อ (กรัม/มื้อ/กระชัง) = 

จํานวนมื้ออาหารตลอดการทดลอง (มื้อ/กระชัง) 
 

อัตราการกินอาหาร  อาหารที่กินตลอดการทดลอง(กก.) / ระยะเวลา(วัน) X 100 
(%น้ําหนักตัว/วัน) 

= 
(น้ําหนักปลาทั้งกระชังสิ้นสุดการทดลอง (กก.)  + น้ําหนักปลาทั้งกระชังเริ่มทดลอง (กก.))  /  2 

 
3. คุณภาพน้ํา 
 

ตรวจสอบอุณหภูมิน้ําและปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําทุกวัน เวลาประมาณ 08.30 น. สวน
คุณภาพน้ําอื่น ๆ ตรวจสอบสัปดาหละครั้ง โดยเก็บตัวอยางน้ําเวลาประมาณ 08.30 น. และสงตรวจที่หนวย
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ ความเปนดาง (pH) โดยใช pH 

meter model 50 ของ Denver Instrument ความเค็มโดยใช hand refractometer ยี่หอ ATAGO 

อุณหภูมิโดยใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอท (วัดในบอโดยตรง) ไนไตรท (nitrite-nitrogen) ใชวิธี 

diazotization method แอมโมเนีย (ammonia-nitrogen) ใชวิธี modified indophenol blue method 

อัลคาไลด (alkalinity) ใชวิธี potentiometric titration to pre-selected pH และปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา (DO) ใชวิธี Winkler method (azide modification) ( คณิตและคณะ, 2537) 

 
4. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป microsoft excel 97 และ SPSS 

for windows version 11.5 คาที่นํามาวิเคราะหทางสถิติไดแก น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อเร่ิมและสิ้นสุดการทดลอง 
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น้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตสัมบูรณ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ อาหารรวมที่กิน อาหารที่กินตอ
มื้อ อัตราการกินอาหาร และอัตรารอด ทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) 
และเปรียบเทียบเชิงซอน (multiple comparisons) ดวยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % (กัลยา, 2546)  

 
 

ผลการศึกษา 
1. การเจริญเติบโต (growth) 
 

1.1. น้ําหนักเฉล่ีย (average body weight) 

1.1.1. น้ําหนักเฉล่ียเม่ือเร่ิมทดลอง (initial average body weight) 

ปลาท่ีใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง และ วันเวนวัน มีน้ําหนักเริ่มตน
เฉล่ีย 335+6, 336+8, 335+3 และ 336+4 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

1.1.2. น้ําหนักเฉล่ียเม่ือสิ้นสุดการทดลอง (final average body weight) 

ปลาที่ใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง และ วันเวนวัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 
472+12, 442+5, 425+12 และ 393+8 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผล
การเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา น้ําหนักเฉลี่ยของปลาที่ใหอาหารวันละ 3 คร้ัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับระดับความถี่การใหอาหารอื่น ๆ (p<0.05) การใหอาหารวันละ 2 และ 1 คร้ังแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สําหรับการใหอาหารวันเวนวันน้ําหนักเฉลี่ยต่ําที่สุดและแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับระดับความถี่การใหอาหารอื่น ๆ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 

 
1.2. น้ําหนักเพิ่ม (body weight gain) 

เมื่อส้ินสุดการทดลอง ปลาที่ใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง และ วันเวนวัน มี
น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย 137+9, 106+4, 91+9 และ 56+9 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา น้ําหนักเพิ่มของทุกระดับความถี่การใหอาหารแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 

 
1.3. อัตราการเจริญเติบโตสัมบูรณ (absolute growth rate) 

อัตราการเจริญเติบโตสัมบูรณของปลาที่ใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง และ วันเวน
วัน มีคาเฉลี่ย 3.18+0.20, 2.46+0.10, 2.11+0.20 และ 1.31+0.20 กรัม/วัน ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา อัตราการเจริญเติบโตสัมบูรณของทุกระดับ
ความถี่การใหอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 
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2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (food conversion ratio) 
 

ปลาที่ใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง และ วันเวนวัน มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเฉล่ีย 
1.63+0.07, 1.65+0.28, 1.64+0.06 และ 2.86+0.61 ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา การใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร
วันเวนวัน (p<0.05) (ตารางที่ 3) 
 
3. อัตรารอด (survival rate) 
 

อัตรารอดของทุกหนวยทดลองเปน 100 % 
 

4. การกินอาหาร (feed  intake) 
 

4.1. อาหารรวมที่กิน (total feed intake)  

ปลาท่ีใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง และ วันเวนวัน กินอาหารเฉลี่ย 16.8+1.7, 
13.0+1.9, 11.2+0.9 และ 11.9+1.4 กิโลกรัม/กระชัง ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา การใหอาหารวันละ 3 คร้ัง ปลากินอาหารไดมากที่สุดและ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับระดับความถี่อ่ืน ๆ สําหรับการใหอาหารวันละ 2, 1 คร้ัง 
และ วันเวนวัน ปริมาณอาหารรวมที่ปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3) 

 

4.2. อาหารที่กินตอม้ือ (feed per meal)  

ปลาที่ใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง และ วันเวนวัน กินอาหารเฉลี่ย 130+13, 
152+22, 260+22 และ 565+64 กรัม/มื้อ/กระชัง ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา การใหอาหารวันเวนวัน ปลากินอาหารตอมื้อไดมากที่สุดและแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับระดับความถี่อ่ืน สําหรับการใหอาหารวันละ 2 และ 3 คร้ัง ปริมาณ
อาหารที่ปลากินตอมื้อแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับการใหอาหารวันละ 1 คร้ัง (ตารางที่ 3) 

 
4.3. อัตราการกินอาหาร (feeding rate)  

ปลาที่ใหอาหารวันละ 3, 2, 1 คร้ัง และ วันเวนวัน มีอัตราการกินอาหารเฉลี่ย 
1.32+0.12, 1.06+0.14, 0.93+0.07 และ 2.06+0.23 %ของน้ําหนักตัว/วัน ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา การใหอาหารวันเวนวันอัตราการกินอาหารสูง
ที่สุดและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับระดับความถี่อ่ืน ๆ สําหรับการใหอาหารวันละ 2 
คร้ัง อัตราการกินอาหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับการใหอาหารวันละ 1 และ 3 
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คร้ัง แตการใหอาหารวันละ 1 และ 3 คร้ัง อัตราการกินอาหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
(ตารางที่ 3)  
 
ตารางที่ 3   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการเลี้ยงปลากะรังดอกแดงดวยระดับความถี่การใหอาหารตางกัน  
 

ความถี่การใหอาหาร  คาวิเคราะห 
3 คร้ัง/วัน 2 คร้ัง/วัน  1 คร้ัง/วัน วันเวนวัน 

น้ําหนกัเมื่อเร่ิมทดลอง (ก./ตัว) 335+6a 336+8a 335+3a 336+4a

น้ําหนกัเมื่อส้ินสุดการทดลอง (ก./ตัว) 472+12a 442+5b 425+12b 393+8c

น้ําหนกัเพิ่ม (ก./ตัว) 137+9 a 106+4 b 91+9 c 56+9 d

อัตราการเจริญเติบโตสัมบูรณ (ก./วนั) 3.18+0.20 a 2.46+0.10 b 2.11+0.20 c 1.31+0.20 d

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1.63+0.07 a 1.65+0.28 a 1.64+0.06 a 2.86+0.61 b

อาหารรวมที่กนิ (กก./กระชัง) 16.8+1.7 a 13.0+1.9b 11.2+0.9 b 11.9+1.4 b

อาหารที่กินตอมื้อ (กรัม/มื้อ/กระชัง) 130+13a 152+22a 260+22b 565+64c

อัตราการกินอาหาร (%ของน้ําหนกัตัว/วัน) 1.32+0.12a 1.06+0.14ab 0.93+0.07b 2.06+0.23c

 

หมายเหต ุคาเฉลี่ยในแนวนอนเดียวกนัทีม่ีอักษรกํากับแตกตางกนัแสดงวาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 

 
ภาพที่ 1  กราฟเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลากะรังดอกแดงที่เล้ียงดวยความถี่การใหอาหารตาง ๆ โดย

ใชอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปเปนอาหาร ในระยะเวลา 43 วัน 
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5. คุณภาพน้ํา 
 

คุณภาพน้ําในบอดินที่ใชทดลอง อุณหภูมิ 29-31 องศาเซลเซียส  เฉลี่ย 30+1 องศาเซลเซียส 
ความเค็ม 32-34 สวนในพันสวน เฉลี่ย 33+1 สวนในพันสวน ความเปนดาง 7.5-8.5 เฉลี่ย 8.0+0.3 ออกซิเจน
ที่ละลายในน้ํา 4.5-5.7 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 5.2+0.3 มิลลิกรัม/ลิตร อัลคาไลด 130-154 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 
142+8 มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท 0.0004-0.0079 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.0033+0.0027 มิลลิกรัม/ลิตร  และ 
แอมโมเนีย 0.0008-0.0542 มิลลิกรัม/ลิตร เฉล่ีย 0.0232+0.0205 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 คุณภาพน้ําในบอดินระหวางการทดลอง 
 
คุณภาพน้ํา อุณหภูม ิ ความเค็ม ความเปน

ดาง 
ออกซิเจน
ละลายน้ํา 

อัลคาไลด ไนไตรท แอมโมเนีย 

 (oC) (ppt)  (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) 
คาเฉลี่ย 30+1 33+1 8.0+0.3 5.2+0.3 142+8 0.0033+0.0027 0.0232+0.0205 
คาต่ําสุด 29 32 7.5 4.5 130 0.0004 0.0008 
คาสูงสุด 31 34 8.5 5.7 154 0.0079 0.0542 
คามาตรฐาน1 ≤33 +10%2 7.0-8.5 ≥4 - - ≤0.4 
 
หมายเหตุ 1 หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําชายฝง 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2538) 

    2 หมายถึง มีคาเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติไมเกินรอยละ 10 
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วิจารณผล 
 

จากการทดลองเลี้ยงปลากะรังดอกแดงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปพบวาปลายอมรับอาหาร
เปนอยางดี คลายกับปลากะรังชนิดอื่น ๆ ที่พบวาปลายอมรับอาหารเม็ดแหง (สวนใหญเปนแบบจมชา, slow 

sinking dry pellet feed) ไดอยางรวดเร็วเชนกัน (Rimmer et al., 2004) การเจริญเติบโตและอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อรวมถึงตนทุนดานอาหารอยูในระดับเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงเพื่อการคา ซ่ึงเกษตรกร
ของออสเตรเลียในปจจุบันไดเล้ียงปลาทะเลชนิดตาง ๆ ไดแก ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง และปลา
แอตแลนติกแซลมอน โดยใชอาหารเม็ดแหงเพียงอยางเดียว (Sim and Williams, 2005) ผลการทดลองยัง
ช้ีใหเห็นวา ความถี่การใหอาหารมีผลตอการเจริญเติบโต (body weight, weight gain และ absolute 

growth rate) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (food conversion ratio) และปริมาณอาหารรวมที่กิน 

(total feed intake) แตไมมีผลตออัตรารอด (survival rate) ของปลา สอดคลองกับผลการทดลองในปลา
กะรังเหลืองจุดฟา (สามารถและคณะ, 2547) และปลากะรัง E. tauvina (Chua and Teng, 1978)  

การเจริญเติบโตของปลากะรังดอกแดงที่เล้ียงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปสูงที่สุดเมื่อให
อาหารวันละ 3 คร้ัง และการเจริญเติบโตลดลงเรื่อย ๆ เมื่อใหอาหารดวยระดับความถี่ (คร้ัง/วัน) ที่ลดลง 
เนื่องจากการใหอาหารดวยระดับความถี่ที่สูงขึ้นทําใหปริมาณอาหารรวมที่ปลากินมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ 
Tuan (2005) ที่ทดลองเลี้ยงปลากะรังดอกดําและพบวา เมื่อปลาไดกินอาหารมากขึ้นอัตราการเจริญเติบโตจะ
สูงขึ้น ปลาที่ไดกินอาหารบอยครั้งจะไดรับอาหารเพียงพออยูเสมอ ทําใหปริมาณอาหารที่ปลาไดกินเทา ๆ 
กับปริมาณอาหารที่ปลาควรไดรับ การเจริญเติบโตจึงสูง สวนการใหอาหารดวยความถี่นอย ปลาไดรับ
อาหารนอยกวาความตองการทําใหการเจริญเติบโตต่ํา การใหอาหารควรใหกินจนอิ่มทุกครั้ง การจํากัด
ปริมาณอาหารหรือใหอาหารนอยเกินไปทําใหการเจริญเติบโตชา (เวียง, 2542; Wilkinson, 2003a) ดังนั้น
ในการเลี้ยงปลากะรังดอกแดงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูป เพื่อใหปลาเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วควรให
อาหารวันละ 3 คร้ัง และใหปลากินจนอิ่มทุกครั้ง 

Ahmad (1998) รายงานวาปลากะรังดอกแดงน้ําหนัก 730 กรัม ที่เล้ียงดวยปลาสด มีอัตราการ
เจริญเติบโต 2.56 กรัม/วัน และปลากะรังดอกแดงขนาด 500 กรัม ที่เล้ียงดวยอาหารเม็ดที่มีโปรตีน 50 % มี
อัตราการเจริญเติบโต 1.95 กรัม/วัน สําหรับการทดลองครั้งนี้ปลากะรังดอกแดงขนาดน้ําหนักเริ่มตน 335 
กรัม ที่ใหกินอาหารวันละ 3 คร้ัง มีอัตราการเจริญเติบโต 3.18 กรัม/วัน ซ่ึงสูงกวารายงานดังกลาว ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความแตกตางของสภาพแวดลอม สายพันธุปลา และ เทคนิคการใหอาหาร เพราะการทดลองครั้ง
นี้ใหอาหารถึงวันละ 3 คร้ัง ทําใหปลาไดรับอาหารอยางเพียงพอ แตในรายงานดังกลาวระบุวาใหอาหารปลา
เพียงวันละครั้ง 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังดอกแดงที่ใหกินอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปวันละ 
1, 2  และ 3 คร้ัง มีคา 1.63-1.65 แตจากการเลี้ยงปลากะรังดอกแดงในระดับงานทดลองในหองปฏิบัติการโดย
ใชอาหารเม็ดทดลองพบวา อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้ออยูในชวงเพียง 0.9-1.5 (Eusebio et al., 2004; 
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Millamena, 2004) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อระดับนี้ตองใชอาหารที่มีโปรตีนสูง (45-50 %) และ
ระดับไขมันที่เหมาะสม (ประมาณ 10 %) (บุญชูและคณะ, 2530; วิเชียรและคณะ , 2539; อัตราและคณะ, 
2546; Millamena and Toledo, 2004; Williams and Rimmer, 2005) แตอาหารที่มีโปรตีนสูงมีราคา
แพงไมเหมาะแกการใชงานจริง ระดับโปรตีนในอาหารที่เหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร (economical 

optimum dietary protein level) ควรต่ํากวาระดับโปรตีนที่เหมาะสมทางชีววิทยา (biological 

optimum) เนื่องจากโปรตีนที่ลดลงทําใหการเจริญเติบโตของปลาลดลงเพียงเล็กนอย แตทําใหผลผลิต
โดยรวมมีกําไรมากขึ้น (Wilkinson, 2003a) อาหารสําเร็จรูปที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตรควรมีโปรตีน
ประมาณ 40 % (Boonyaratpalin, 2002) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อโดยทั่วไปจะอยูที่ 1.5-2.0 
(Blyth and Dodd, 2002; Sim et al., 2005) แสดงวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของอาหารเม็ดลอยน้ํา
สําเร็จรูปที่ใชอยูในระดับเหมาะสมตอการใชงานจริง 

เกษตรกรทั่วไปมองวาอาหารเม็ดมีราคาแพง ทําใหตนทุนอาหารสูง ไมคุมคาในการผลิต 
เนื่องจากเกษตรกรมักเปรียบเทียบในดานเดียวคือราคา แตไมไดมองวาปลาสดมีน้ําเปนสวนประกอบมากถึง 
70 % ในขณะที่อาหารเม็ดแหงมีน้ําเพียง 10 % ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบราคาตอปริมาณสารอาหารกลับพบวา
อาหารเม็ดมีราคาถูกกวา (Sim and Williams, 2005) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังที่เล้ียง
ดวยปลาสดในระดับงานทดลอง และมีการควบคุมดูแลอยางดีอาจมีคาประมาณ 3.5 (ธวัชชัยและคณะ, 2548) 
แตในการเลี้ยงจริงของเกษตรกรมักอยูที่ 5.5-7.5 (กรมประมง, 2536; ธนาวุฒิและวาลุกา, 2542; Agbayani, 

2002; Thongrod, 2005) และอาจสูงไดถึง 17 (Williams and Rimmer, 2005) จากการสํารวจตนทุนการ
เล้ียงปลากะรังทางฝงอันดามันของประเทศไทยป 2540-2541 พบวา มีตนทุนอาหาร(ปลาสด)ในการผลิตปลา 
1 กิโลกรัม ประมาณ 85 บาท หรือ 57.1 % ของตนทุนทั้งหมด (Boonchuwong and Lawapong, 2002) 

จากการทดลองครั้งนี้พบวา เมื่อใหอาหารวันละ 3 คร้ัง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้ออยูที่ 1.63  และราคา
อาหารประมาณ 40 บาท/กิโลกรัม หมายความวา ตนทุนคาอาหารในการผลิตปลา 1 กิโลกรัม มีคาประมาณ 
65 บาท ต่ํากวาการใชปลาสดอาหารถึง 20 บาท  

การใหอาหารวันเวนวันทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูงถึง 2.86 ในขณะที่การให
อาหารวันละ 1-3 คร้ัง มีคาเพียง 1.63-1.65 แสดงวาการใหอาหารวันเวนวันทําใหปลาใชประโยชนจากอาหาร
ไดนอยลง ซ่ึงอาจเกิดจากประสิทธิภาพการยอยที่ไมสมบูรณหรือเกิดการสูญเสียอาหารจากการสํารอก เมื่อ
พิจารณาอาหารที่ปลากินพบวา การใหอาหารวันเวนวันปลากินอาหารตอมื้อไดมากที่สุด แสดงวาปลาหิว
เต็มที่และไมมีอาหารเหลือในกระเพาะ ทําใหปลาพยายามกินอาหารใหมากที่สุดเทาที่ทําได แตการกินอาหาร
คร้ังละมาก ๆ ทําใหอาหารในระบบทางเดินอาหารเคลื่อนที่เร็วและการยอยลดประสิทธิภาพลง (เวียง, 2542) 
นอกจากนั้น จากคุณสมบัติของอาหารเม็ดลอยน้ําที่เปนเม็ดแหง เมื่อดูดซับน้ําจะขยายตัวและมีปริมาตร
เพิ่มขึ้น ดังนั้น อาหารเม็ดแหงที่อัดแนนอยูเต็มกระเพาะปลาเมื่อดูดซับน้ําแลวจึงมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเกินกวาที่
กระเพาะจะรับได ปลาจึงตองสํารอกอาหารบางสวนทิ้งไป กลายเปนของเสียที่ไมไดใชประโยชน ทั้งสอง
กรณีนี้จึงสงผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อที่สูงขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง ในทางตรงกัน



 15

ขาม การใหอาหารบอยครั้งทําใหปลาไดรับอาหารครั้งละนอย ปริมาตรอาหารที่ขยายเพิ่มขึ้นยังอยูในระดับที่
กระเพาะรองรับได ทําใหใชประโยชนจากอาหารไดเต็มที่และสม่ําเสมอ 

จากการทดลอง พบวา ความถี่การใหอาหารไมมีผลตออัตรารอดของปลา  ตรงกับผลการ
ทดลองในปลากะรังเหลืองจุดฟา ปลากะรังดอกดํา และปลากะรัง E. tauvina (บุญชูและฉัตรชัย, 2534; 

สามารถและคณะ, 2546; Chau and Teng, 1978) ทั้งนี้เนื่องจากอาหารเม็ดประกอบดวยสารอาหารที่ตรง
กับความตองการของปลาทําใหปลามีสุขภาพดีและภูมิตานทานสูง  นอกจากนั้นการใชอาหารเม็ดยังมีการ
ปลดปลอยของเสียและอาหารเหลือนอยกวาปลาสด (Chu, 2002) ทําใหคุณภาพน้ําดีกวาการใชปลาสด ลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากคุณภาพน้ําที่เสื่อมลง (Blyth and Dodd, 2002) การเลี้ยงดวยปลาสด
แมวาปลาจะชอบมากกวา แตมักมีเชื้อโรคหรือปรสิตติดมาดวยและเปนตนเหตุของการเกิดโรค (Bondad-

Reantaso et al., 2002; Pomeroy et al., 2002)  
 จากการทดลองแสดงใหเห็นวา การเลี้ยงปลากะรังดอกแดงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูป

ควรใหอาหารวันละ 3 คร้ัง ซ่ึงเปนความถี่การใหอาหารที่สูงกวาการเลี้ยงดวยปลาสดโดยทั่วไป ซ่ึงจากการ
ทดลองเลี้ยงปลากะรัง E. tauvina โดยใชปลาสดเปนอาหารดวยระดับความถี่การใหอาหารตาง ๆ กันโดย 
Chua and Teng (1978) พบวา การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอดดีที่สุดเมื่อให
อาหาร 2 วัน/คร้ัง และไมมีความจําเปนที่จะตองใหอาหารวันละ 2 หรือ 3 คร้ัง  ในทํานองเดียวกัน จากการ
ทดลองเลี้ยงปลากะรังดอกดํา (E. malabaricus) ดวยระดับความถี่ของการใหอาหารตาง ๆ กัน คือ 1, 1.5, 2, 
2.5 และ 3 วัน/คร้ัง และใหปลาสดเปนอาหารจนอิ่ม โดย บุญชูและฉัตรชัย (2534) พบวา อัตราการ
เจริญเติบโตและผลผลิตตอกระชังแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสําหรับการเลี้ยงปลากะรังใน
กระชังโดยทั่วไปที่ใชปลาสดเปนอาหาร เกษตรกรนิยมใหอาหารวันละครั้งหรือวันเวนวัน (Ali, 1998; 

Rimmer, 2002; Sim et al., 2005) ยังไมมีรายงานเกี่ยวกับความถี่การใหอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปกับปลา
กะรัง อยางไรก็ตาม Sim et al. (2005) แนะนําวา การเลี้ยงปลากะรังที่มีน้ําหนักมากกวา 300 กรัม  ดวย
อาหารเม็ดแหงควรใหอาหารจนอิ่มวันละครั้ง  แตจากการทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปลากะรังดอกแดงที่
เล้ียงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปและใหอาหารวันละ 3 คร้ัง มีการเจริญเติบโตสูงกวาและแตกตางกนัอยาง
มีนัยสําคัญกับการใหอาหารวันละ 2 และ 1 คร้ัง ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ  

ปลากะรังดอกแดงมีความสามารถในการยอยและใชประโยชนจากอาหารเม็ดลอยน้ําและปลา
สดไดตางกัน เนื่องจากอาหารเม็ดสําเร็จรูปผลิตจากวัตถุดิบที่บดละเอียด เมื่อดูดซับน้ําแลวมีความนุม ทําให
ปลายอยไดงายและเร็วกวาปลาสดซึ่งมีความเหนียวมากกวา ยอยไดยากกวา จากประสบการณของผูทดลอง
เองพบวาปลาขนาดประมาณ 500 กรัมที่ถูกจับขึ้นมาจากกระชังหลังจากใหอาหารไปแลวประมาณ 24 ช่ัวโมง 
ปลาที่กินอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปไมมีการสํารอกอาหาร แตถาใชปลาสดเปนอาหารจะมีการสํารอกอาหาร
และปลาสดที่ปลากินเขาไปยังมีลักษณะเปนชิ้น ๆ ชัดเจน นั่นแสดงใหเห็นวา ปลายอยอาหารเม็ดลอยน้ําได
เร็วกวาปลาสด ในสวนของผูผลิตอาหารก็ไดแนะนําวิธีการใหอาหารไวขางกระสอบวา ควรใหอาหารวันละ 
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2-3 ครั้ง แตเวลาที่แทจริงในการยอยอาหารเม็ดแหงของปลากะรังขนาดตาง ๆ ควรมีการทดลองตอไป เพราะ
จะสามารถกําหนดความถี่ที่เหมาะสมในการใหอาหารสําหรับปลาขนาดตาง ๆ ไดแมนยํายิ่งขึ้น 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงไวดังนี้ 
(ยกมาเฉพาะคาที่สนใจ) อุณหภูมิไมสูงกวา 33 องศาเซลเซียส ความเปนกรดดาง 7.0-8.5 ความเค็มใหมีคา
เปลี่ยนแปลงจากสภาพทางธรรมชาติไมเกินรอยละ 10 ออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) ไมนอยกวา 4 มิลลิกรัม/
ลิตร และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาไมเกิน 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) (ตารางที่ 4) 
คาเฉลี่ยของคุณภาพน้ําในการศึกษาครั้งนี้เปนไปตามมาตรฐานทุกคา แสดงวาคุณภาพน้ํามีความเหมาะสมตอ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  

 
สรุปผลและขอเสนอแนะ  

 
- สามารถใชอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปเลี้ยงปลากะรังดอกแดงได เนื่องจากปลายอมรับอาหาร

เปนอยางดี มีการเจริญเติบโตดี และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา 
- ความถี่การใหอาหารมีผลตอการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ แตไมมีผล

ตออัตรารอดของปลา 
- การเลี้ยงปลากะรังดอกแดงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูป เพื่อใหปลามีการเจริญเติบโตท่ี

รวดเร็วและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําควรใหอาหารวันละ 3 คร้ัง และใหจนอิ่มทุกครั้ง 
- อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดเมื่อใหอาหาร 

วันละ 3 คร้ัง คือ 1.63 หรือคิดเปนตนทุนคาอาหาร 65 บาท/กิโลกรัม 

- เสนอแนะใหเสริมสารอาหารในอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปดวยวิตามินซีหรือวิตามินรวม 1 
กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม และเสริมน้ํามันปลาหรือน้ํามันปลาหมึก 5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เพื่อใหอาหารเม็ด
ลอยน้ําดังกลาวมีไขมันเพิ่มจาก 5 % เปน 10 % ตรงตามความตองการไขมันของปลากะรัง การเสริมวิตามิน
ทําใหปลาแข็งแรงและมีภูมิตานทานสูง สวนการเสริมไขมันเปนการเพิ่มพลังงานในอาหาร  ทําให
ประสิทธิภาพการใชโปรตีนดีขึ้น (เวียง, 2542; Wilkinson, 2003b) และสงผลสุดทายตอการเจริญเติบโต
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาที่ดีขึ้น  
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