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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 ความยาวเหยียดลําตัว (มิลลิเมตร) ของปลากะรังเสืออายุ 6 และ 12 วัน ที่อนุบาลด้วย
ความหนาแน่น 14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร
2 อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ของปลากะรังเสืออายุ 6 และ 12 วัน ที่อนุบาลด้วยความ
หนาแน่น14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร
3 ความยาวเหยียดลําตัว และขนาดปากของปลากะรังเสืออายุ 1-12 วัน
4 จํานวนโรติเฟอร์ที่พบในกระเพาะอาหารปลากะรังเสือ
5 ต้นทุนการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 1-12 วัน
6 อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังเสือ
ที่เลี้ยงในถังพลาสติกชนิดหนา (PE) ขนาดความจุ 500 ลิตร ความหนาแน่น 2, 4 และ
6 ตัวต่อลิตร
7 ต้นทุนการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 13-40 วัน
8 น้ําหนัก (กรัม) ของปลากะรังเสือที่เลี้ยงในถังพลาสติกชนิดหนา (PE) ความจุ 170 ลิตร ด้วย
ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร
9 ความยาวเหยียดลําตัว (เซนติเมตร) ของปลากะรังเสือที่เลี้ยงในถังพลาสติกชนิดหนา (PE)
ความจุ 170 ลิตร ด้วยความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร
10 การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังเสือ
ที่เลี้ยงในถังพลาสติกชนิดหนา (PE) ขนาดความจุ 170 ลิตร ความหนาแน่น 50, 100 และ
150 ตัวต่อ 100 ลิตร
11 ต้นทุนการอนุบาลปลากะรังเสือ อายุ 41-80 วัน
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1 โรติเฟอร์ที่พบในกระเพาะอาหารปลากะรังเสืออายุ 3, 4 และ 5 วัน
2 โรติเฟอร์ที่พบในกระเพาะอาหารปลากะรังเสืออายุ 6, 7 และ 8 วัน
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ผลของความหนาแน่นในการอนุบาลปลากะรังเสือ
Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775 ต่ออัตรารอดตายและต้นทุน
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์* และ วรรเพ็ญ คํามี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
บทคัดย่อ
ศึกษาผลของความหนาแน่นในการอนุบาลปลากะรังเสือต่ออัตรารอดตายและต้นทุน การอนุบาล
แบ่งเป็น 3 ช่วงการทดลอง แต่ละช่วงการทดลองมี 3 ซ้ํา ช่วงที่ 1 อนุบาลปลากะรังเสืออายุ 1 วัน ขนาด
ความยาวเหยียดลําตัวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.54+0.05 มิลลิเมตร ความหนาแน่น 3 ระดับ คือ 14, 24 และ 28 ตัว
ต่อลิตร ในบ่อคอนกรีตขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ให้โรติเฟอร์เป็นอาหาร เป็นเวลา 12 วัน ผลการ
ทดลองพบว่าลูกปลามีความยาวเหยียดลําตัวเฉลี่ยเท่ากับ 6.32+0.15, 7.23+0.04 และ 7.04+0.14 มิลลิเมตร
ตามลําดับ โดยความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าความหนาแน่น 14 ตัวต่อลิตร แต่
ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับความหนาแน่น 28 ตัวต่อลิตร อัตรารอดตายเฉลี่ย เท่ากับ 17.07+0.65,
22.62+1.09 และ 19.73+1.07 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) ทุกระดับความหนาแน่น
ส่วนผลผลิตเท่ากับ 24,201, 54,296 และ 55,263 ตัวต่อบ่อ ตามลําดับ ต้นทุนการอนุบาลเท่ากับ 2.89, 1.33
และ 1.31 บาทต่อตัว ตามลําดับ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 3.32, 1.52 และ 1.50 บาทต่อตัว ตามลําดับ สรุปได้ว่าที่
ระดับความหนาแน่น 28 ตัวต่อลิตร มีความเหมาะสมที่สุด
การทดลองช่วงที่ 2 อนุบาลปลากะรังเสือ อายุ 13 วัน ความยาวเหยียดลําตัวเริ่มต้น 6.52+0.22
มิลลิเมตร น้ําหนักเริ่มต้น 0.03+0.05 กรัม ที่ระดับความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร ในถังพลาสติก
ชนิดหนา (PE) ขนาดความจุ 500 ลิตร ให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย เป็นอาหาร เป็นเวลา 28 วัน ผลการ
ทดลอง พบว่าลูกปลามีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 0.41+0.03, 0.45+0.10 และ 0.45+0.20 กรัม ตามลําดับ
น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวัน เท่ากับ 0.01+0.02, 0.02+0.05 และ0.02+0.01 กรัม ตามลําดับ อัตรารอดตาย
เฉลี่ยเท่ากับ 60.65+1.88, 84.49+0.47 และ 80.40+4.24 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งความหนาแน่น 4 และ
6 ตัวต่อลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายดีกว่าความหนาแน่น 2 ตัวต่อลิตร แต่ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเท่ากับ 8.57+0.81, 5.00+0.26 และ 3.21+057
ตามลําดับ ลูกปลาที่อนุบาลความหนาแน่น 4 และ 6 ตัวต่อลิตร มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ําและ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับความหนาแน่น 2 ตัวต่อลิตร ผลผลิตเท่ากับ 501, 1,352 และ 1,929 ตัว
ต่อถัง ตามลําดับ ต้นทุนการอนุบาลเท่ากับ 34.06, 14.30 และ 11.24 บาทต่อตัว ตามลําดับ จุดคุ้มทุนเท่ากับ
39.16, 16.44 และ 12.92 บาทต่อตัว ตามลําดับ จึงสรุปได้ว่าความหนาแน่นที่ 6 ตัวต่อลิตร มีความเหมาะสม
ที่สุด
การทดลองช่วงที่ 3 อนุบาลปลากะรังเสือ อายุ 41 วัน ความยาวเหยียดลําตัวเริ่มต้น 2.52+0.02
เซนติเมตร น้ําหนักเริ่มต้น 0.42+0.08 กรัม ที่ระดับความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร
ตามลําดับ ในถังพลาสติกชนิดหนา (PE) ขนาดความจุ 170 ลิตร ให้เนือ้ ปลาบดเป็นอาหาร เป็นเวลา 40 วัน
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ผลการทดลอง พบว่าปลากะรังเสือมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 14.04+0.88, 11.00+0.35 และ 10.43+0.55 กรัม
ตามลําดับ ความยาวเหยียดลําตัวสุดท้ายเฉลี่ย 8.58+0.06, 8.16+0.15 และ 7.95+0.25 เซนติเมตร ตามลําดับ
น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวัน เท่ากับ 0.65+0.04, 0.50+0.01 และ 0.47+0.02 กรัมต่อวัน ตามลําดับ อัตรารอด
ตายเฉลี่ย 97.77+2.03, 93.33+1.33 และ 86.38+1.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
เฉลี่ย 7.78+0.66, 5.65+0.18 และ 3.11+0.35 ตามลําดับ ซึ่งทุกพารามิเตอร์ มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p<0.05) ในทุกระดับความหนาแน่น ผลผลิตลูกปลาเท่ากับ 74, 140 และ 194 ตัวต่อถัง ตามลําดับ ต้นทุนการ
อนุบาลเท่ากับ 238.13, 131.41 และ 99.29 บาทต่อตัว ตามลําดับ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 273.84, 151.12 และ
114.18 บาทต่อตัว ตามลําดับ จึงสรุปได้ว่าความหนาแน่นที่ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร มีความเหมาะสมที่สุด

คําสําคัญ : ปลากะรังเสือ ความหนาแน่น อัตรารอดตาย ต้นทุน
*

ผู้รับผิดชอบ : 141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทร 0-7566-2060 e-mail : Paiboonbun@hotmail.com
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Effect of Stocking Density on Survival Rate and Cost of Tiger Grouper
Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775 Rearing
Paiboon Bunlipatanon* and Wanpen Khammee
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center
Abstract
The study was carried out to evaluate the effects of varying stocking density on
survival rate and cost of tiger grouper rearing, The experiment was divided into 3 parts:1)
nursing 1day old larvae for 20 days, 2) nursing 13 days old larvae for 28 days and 3) nursing
41day olds fry for 80 days. The varying stocking densities were assigned to three treatments
each with three replicates.
In the first experiment, 1day old tiger grouper larvae with an initial mean length
of 2.54+0.05 mm. were reared in 12 m3 concrete tank 14, 24 and 28 fish/l and fed with rotifer
for 12 days. The results showed that the average final total length were 6.32+0.15, 7.23+0.04
and 7.04+0.14 mm. respectively. Statistical analyses showed the higher growth performances
observed in group reared at 24 fish/l than14 fish/l. However, no statistically significant
difference (p>0.05) was found in 24 and 28 fish/l treatments. There were significant
differences (p<0.05) in survival rates (17.07+0.65, 22.62+1.09 and 19.73+1.07%), respectively.
Productions were 24,201, 54,296 and 55,263 fish/l. Nursing costs were 2.89, 1.33 and 1.31
baht/fish. Break even points were 3.32, 1.52 and 1.50 baht/fish, respectively. This analysis
determined that the optimal stocking density for this rearing period was 28 fish/l.
In the second experiment, 13 days old tiger grouper larvae with an initial mean
length and weight of 6.52+0.22 mm. and 0.034+0.05 g. were reared into 500 l polyethylene
(PE) tank at 2, 4 and 6 fish/l and fed with rotifer and artemia for 28 days. The results showed
that average final body weights were 0.41+0.03, 0.45+0.10 and 0.45+0.20 g., respectively.
Daily weight gain were 0.01+0.02, 0.02+0.05 and 0.02+0.01 g. Survival rates (%) were
60.65+1.88, 84.49+0.47 and 80.40+4.24, respectively. Among treatmens the lowest growth
and survival rate were founded at 2 fish/l but there were no significant difference among
three treatments. Feed conversion ratios were 8.57+0.81, 5.00+0.26 and 3.21+0.57,
respectively. It showed a significant difference (p<0.05) among treatments. The best feed
conversion ratio was founded at 2 fish/l. Productions were 501, 1,352 and 1,929. fish/tank.
Nursing costs were 34.06, 14.30 and 11.24 baht/fish. Break even point were 39.16, 16.44 and
12.92 baht/fish, respectively. The recommended stocking density for this rearing period was 6
fish/l.
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In the third experiment, 41day olds tiger grouper fry with an initial mean length
and weight of 2.52+0.02 cm. and 0.42+0.08 g. were reared into 170 l polyethylene (PE) tank
at 50, 100 and 150 fish/100 l and fed with minced fish for 40 days. The results showed that
average final body weights were 14.04+0.88, 11.00+0.35 and 10.43+0.55 g. and final body
lengths were 8.58+0.06, 8.16+0.15 and 7.95+0.25 cm respectively. Daily weight gain were
0.65+0.04, 0.50+0.01 and 0.47+0.02 g. Survival rates (%) were 97.77+2.03, 93.33+1.33 and
86.38+1.78. Feed conversion ratios were 7.78+0.66, 5.65+0.18 and 3.11+0.35, respectively.
There were significant difference (p<0.05) among treatments in all parameters. Productions
were 74, 140 and 194 fish/tank. Nursing costs were 238.13, 131.41 and 99.29 baht/fish. Break
even points were 273.84, 151.12 and 114.18 baht/fish, respectively. This results showed that
the optimal stocking density was 150 fish/100 l.

Key words: tiger grouper, stocking density, survival rate, cost
*Corresponding author: 141 Moo 6 Saithai, Muang, Krabi, Thailand. 81000 Tel. 0-7566-2060
e-mail : Paiboonbun@hotmail.com
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คํานํา
ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus) เป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีการ
เจริญเติบโตค่อนข้างดี จึงมีความเหมาะสมนํามาเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ สามารถจําหน่ายได้กิโลกรัมละ
ประมาณ 300-400 บาท ทําให้ลูกปลาเป็นที่ต้องการของเกษตรกรเพื่อนําไปเลี้ยงในกระชังเพื่อจําหน่าย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ได้ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการผลิตลูกปลาเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในระดับที่สามารถเพาะเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจได้ ปัจจุบันประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ แต่ยังมี
ปัญหาในการอนุบาลลูกปลาให้มีอัตรารอดตายสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะที่เป็นลูกปลาวัยอ่อนอายุ
1-12 วันปัจจัยหนึ่งที่นับว่ามีความสําคัญต่อประสิทธิภาพการอนุบาลลูกปลาคืออัตราความหนาแน่นที่ใช้ในการ
อนุบาล สมหวัง และสนธิพันธ์ (2537) สรุปว่าอัตราความหนาแน่นส่งผลกระทบชัดเจนต่ออัตราการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้ําวัยอ่อน หากปล่อยในอัตราความหนาแน่นที่ต่ําเกินไปอัตราการเจริญเติบโตจะสูงแต่อาจไม่คุ้มค่าใน
เชิงเศรษฐกิจ ในทางตรงกันข้ามหากอนุบาลในอัตราความหนาแน่นมากเกินไปจะส่งผลให้การเจริญเติบโตช้า
และเพิ่มอัตราการตายได้ นอกจากอัตราการปล่อยที่เหมาะสมยังมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ชนิดของ
ลูกปลา วิธีการอนุบาล ชนิดอาหาร การจัดการ ตลอดจนขนาดของลูกปลาที่ต้องการ (อุทัยรัตน์, 2535)
ในระบบการเลี้ยงปลาทะเลเชิงพาณิชย์ ระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจะส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงในแต่ละช่วงอายุ และอัตราการรอดตาย (Roca and Main, 2012) และมีผลต่อ
การกินอาหารของปลา (Yousif, 2002) ทั้งนี้การเลี้ยงปลาในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ํา การจัดการคุณภาพน้ําและของเสีย (Shang, 1986) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่ ง กระบี่ ป ระสบปั ญ หาในการอนุ บ าลลู ก ปลา ซึ่ ง จะพบอั ต รารอดตายต่ํ า ในช่ ว งแรกของการอนุ บ าล
โดยเฉพาะระยะแรกฟักจนถึงอายุ 7 วัน (อาคม และคณะ, 2546) สอดคล้องกับ Ismi et al. (2012) รายงาน
ว่า กลุ่มปลากะรังมีอัตรารอดตายค่อนข้างต่ําในระยะแรกของการอนุบาลลูกปลา ซึ่งความหนาแน่นของลูกปลา
เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่ออัตรารอดตาย นอกจากนี้ในช่วงอายุ 30-40 วันพบว่ามีอัตรารอดตายต่ําเช่นกัน
เนื่องจากระยะนี้ปลามีการกินกันเอง (cannibalism) ทําให้ผลผลิตของการอนุบาลค่อนข้างต่ํา (Salari et al.,
2012; Sugama et al., 2012)
จากการศึก ษาอัต ราความหนาแน่น ที่เ หมาะสมในการอนุบ าลพบว่า การอนุบ าลปลากะรัง
เสือวัยอ่อนด้วยความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร (Sugama et al., 2012) ส่วนในปลากะรังหน้า งอน
(Cromileptes altivelis) อนุบาลในอัตราความหนาแน่น 10-15 ตัวต่อลิตร (Sugama et al., 1998) และ
จากรายงานการศึกษาของ Duray et al. (1997) พบว่าความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลากะรัง
ดอกแดงวัยอ่อน Epinephelus coioides ในถังขนาด 500 ลิตร คือ 20-30 ตัวต่อลิตร จะมีการเจริญเติบโตดี
และอัตรารอดตายสูง สําหรับการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 35 วัน(ความยาว 2 เซนติเมตร) ในถังไฟเบอร์กลาส
ขนาด 80 ลิตร พบว่าความหนาแน่นที่เหมาะสมคือ 3 ตัวต่อลิตร (Salari et al., 2012) นอกจากนี้การเลี้ยง
ปลากะรังดอกแดงขนาด 1-2 นิ้ว Samad et al. (2014) รายงานว่าความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลา
กะรังดอกแดงระยะวัยรุ่นในระบบน้ําหมุนเวียนได้แก่ 25 ตัวต่อ 100 ลิตร
การศึกษาระดับความหนาแน่นของปลากะรังเสือแต่ละช่วงอายุในการอนุบาลที่แตกต่างกันจะทํา
ให้ทราบถึงความหนาแน่นที่เหมาะสมต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของลูกปลาซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญในการจัดการการเลี้ยงปลากะรังเสือให้มีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนต่ํา (Sugama et al. 2001) อีกทั้ง
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเลี้ยงปลากะรังเสือเชิงพาณิชย์ในอนาคต ทั้งนี้จะได้ขยายผลไปสู่
เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากะรังเสือในบ่อดินและกระชังต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาผลของความหนาแน่นในการอนุบาลปลากะรังเสือต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุ
2. ศึกษาต้นทุนการผลิตในการอนุบาลปลากะรังเสือในแต่ละช่วงอายุ
วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
แบ่งการทดลองอนุบาลปลากะรังเสือเป็น 3 ช่วงการทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ตลอด (Completely Randomized Design) และแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา
การทดลองช่วงที่ 1 อนุบาลปลากะรังเสืออายุ 1-12 วัน ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน
ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแน่น 14 ตัวต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 3 ความหนาแน่น 28 ตัวต่อลิตร
การทดลองช่วงที่ 2 อนุบาลปลากะรังเสืออายุ 13-40 วัน ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน
ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแน่น 2 ตัวต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแน่น 4 ตัวต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 3 ความหนาแน่น 6 ตัวต่อลิตร
การทดลองช่วงที่ 3 อนุบาลปลากะรังเสืออายุ 41-80 วัน ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน
ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแน่น 50 ตัวต่อ 100 ลิตร
ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแน่น 100 ตัวต่อ 100 ลิตร
ชุดการทดลองที่ 3 ความหนาแน่น 150 ตัวต่อ 100 ลิตร
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมบ่อคอนกรีต ถังพลาสติกชนิดหนา polyethylene (PE) และปลาทดลอง ในแต่ละ
ช่วงการทดลอง ดังนี้
ช่วงที่ 1 อนุบาลในบ่อคอนกรีตกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 322 เซนติเมตร ความจุ 12 ลูกบาศก์
เมตร ใส่น้ํา 10 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 9 บ่อ ใช้น้ําทะเลความเค็ม 30 พีพีที ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนผงใน
รูปแคลเซียมไฮโปรคลอไรด์ (Ca(OCl)2) 25-30 มิลลิกรัมต่อลิตร ปล่อยลูกปลาชุดการทดลองที่ 1 จํานวน
140,000 ตัว (14 ตัวต่อลิตร) ส่วนชุดการทดลองที่ 2 ปล่อยลูกปลาจํานวน 240,000 ตัว (24 ตัวต่อลิตร)
ชุดการทดลองที่ 3 ปล่อยลูกปลาจํานวน 280,000 ตัวต่อบ่อ (28 ตัวต่อลิตร) ใส่หัวทรายพร้อมให้อากาศ
ตลอดเวลา
ช่วงที่ 2 อนุบาลในถังพลาสติกชนิดหนา polyethylene (PE) กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 102
เซนติเมตร ความจุ 500 ลิตร ใส่น้ํา 400 ลิตร จํานวน 9 ถัง ใช้น้ําทะเลความเค็ม 30 พีพีที ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
คลอรีนผงในรูปแคลเซียมไฮโปรคลอไรด์(Ca(OCl)2) 25-30 มิลลิกรัมต่อลิตร ปล่อยลูกปลาชุดการทดลองที่ 1
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จํานวน 800 ตัว (2 ตัวต่อลิตร) ชุดการทดลองที่ 2 จํานวน 1,600 ตัว (4 ตัวต่อลิตร) และชุดการทดลองที่ 3
จํานวน 2,400 ตัว (6 ตัวต่อลิตร) ใส่หัวทรายพร้อมให้อากาศตลอดเวลา
ช่วงที่ 3 อนุบาลในถังพลาสติกชนิดหนา polyethylene (PE) กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
67 เซนติเมตร ความจุ 170 ลิตร ใส่น้ํา 150 ลิตร จํานวน 9 ถัง ใช้น้ําทะเลความเค็ม 30 พีพีที ผ่านการฆ่าเชื้อ
ด้วยคลอรีนผงในรูปแคลเซียมไฮโปรคลอไรด์ (Ca(OCl)2) 25-30 พีพีเอ็ม ปล่อยลูกปลาชุดการทดลองที่ 1
จํานวน 75 ตัว (50 ตัวต่อ 100 ลิตร) ชุดการทดลองที่ 2 จํานวน 150 ตัว (100 ตัวต่อ 100 ลิตร) ชุดการ
ทดลองที่ 3 จํานวน 225 ตัว (150 ตัวต่อ 100 ลิตร) ใส่หัวทรายพร้อมให้อากาศตลอดเวลา
2.2 การเตรียมอาหารทดลอง
ช่วงที่ 1 คลอเรลลา
การเตรียมคลอเรลลา ใช้บ่อคอนกรีต ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร เติมน้ําทะเลสะอาด และใส่
หัวเชื้อคลอเรลลา อัตราส่วน 5:1 และเติมปุ๋ยสูตร 21-0-0 จํานวน 100 กรัมต่อน้ํา 1 ลูกบาศก์เมตร สูตร
16-20-0 จํานวน 10 กรัมต่อน้ํา 1 ลูกบาศก์เมตร และสูตร 46-0-0 จํานวน 5 กรัมต่อน้ํา 1 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมใส่หัวทรายให้อากาศ เป็นเวลา 4-5 วัน นําไปเลี้ยงโรติเฟอร์และอนุบาลลูกปลา
ช่วงที่ 2 การเตรียมโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย
การเตรี ยมโรติเฟอร์ รวบรวมโรติเฟอร์จากบ่อเลี้ยงโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วยคลอเรลลาด้วย
ผ้ากรองขนาด 49 ไมครอน กรองผ่านผ้ากรองขนาด 100 ไมครอน ได้โรติเฟอร์ขนาด 80-90 ไมครอนเพื่อนําไป
เป็นอาหารอนุบาลลูกปลาอายุ 3-5 วัน และนําโรติเฟอร์ทุกขนาดไปเป็นอาหารอนุบาลลูกปลาช่วงอายุ 6-12วัน
และช่วงอายุลูกปลา 13-20 วัน
การเตรียมอาร์ทีเมียวัยอ่อน อาร์ทีเมียแรกฟักระยะ Instar II เสริมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว
(Highly Unsaturated Fatty Acid หรือ HUFA) โดยใช้น้ํามันสําเร็จรูป (EASY DHA Selco) ความเข้มข้น 50
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ก่อนนําไปอนุบาลลูกปลา ส่วนอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยเสริมกรดไขมันไม่
อิ่มตัว โดยใช้น้ํามันสําเร็จรูป (EASY DHA Selco) ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ก่อนนําไปอนุบาลลูกปลา
ช่วงที่ 3 การเตรียมเนื้อปลาบด
นําปลาหลังเขียวหรือปลาข้างเหลืองสดมาแล่เอาเฉพาะเนื้อ นําไปบดให้ละเอียดแล้วนํามา
ผสมกับวิตามินรวมในอัตราส่วนวิตามิน 5 กรัมต่อเนื้อปลาบด 1 กิโลกรัม ก่อนนําไปอนุบาลลูกปลา
2.3 การให้อาหาร
ช่วงที่ 1 ปลากะรังเสืออายุ 3-5 วัน ให้โรติเฟอร์ขนาด 80-90 ไมครอน ความหนาแน่น 5 ตัว
ต่อมิลลิลิตร เป็นอาหารลูกปลาอายุ 6-12 วัน ให้โรติเฟอร์ทุกขนาด ความหนาแน่น 10-15 ตัวต่อมิลลิลิตร เป็น
อาหารพร้อมทั้งใส่คลอเรลลาความหนาแน่น 2-3 x 103 เซลล์ต่อมิลลิลิตรลงในบ่ออนุบาลเพื่อเป็นอาหารของ
โรติเฟอร์
ช่วงที่ 2 ปลากะรังเสืออายุ 13-20 วัน ให้โรติเฟอร์ทุกขนาดเป็นอาหาร ความหนาแน่น 10-15
ตัวต่อมิลลิลิตร พร้อมใส่คลอเรลลา ความหนาแน่น 2-3 x 103 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เพื่อเป็นอาหารของโรติเฟอร์ที่
อยู่ในบ่ออนุบาลลูกปลา เมื่อลูกปลาอายุ 15 วัน เริ่มให้อาร์ทีเมียแรกฟักความหนาแน่น 2-3 ตัวต่อมิลลิลิตร
เมื่อลูกปลาอายุ 25-40 วัน ให้กินอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยเป็นอาหารโดยให้อาร์ทีเมียวันละ 5 ครั้ง เวลา 08.00,
11.00, 13.00, 16.00 และ 18.00 นาฬิกา โดยช่วงแรกให้กินครั้งละน้อยๆ และเพิ่มปริมาณของอาร์ทีเมียตาม
อัตราการกินอาหารของลูกปลา

8

ช่วงที่ 3 ให้เนื้อปลาบดเป็นอาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 13.00 นาฬิกา ให้อาหาร
จนปลากินอิ่มโดยสังเกตว่าปลากินอาหารช้าลง
2.4 การจัดการบ่ออนุบาล
ช่วงที่ 1 การอนุบาลลูกปลาอายุ 1-5 วัน ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา เมื่อลูกปลาอายุ 6-12 วัน
เปลี่ยนถ่ายน้ํา 20 เปอร์เซ็นต์ พร้อมดูดตะกอนที่ก้นบ่อ
ช่วงที่ 2 เปลี่ยนถ่ายน้ํา 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมดูดตะกอนที่ก้นถังทุกวัน
ช่วงที่ 3 เปลี่ยนถ่ายน้ํา 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมดูดตะกอนที่ก้นถังทุกวัน
2.5 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต และการวิเคราะห์ข้อมูล
ช่วงที่ 1 บันทึกอัตราการเจริญเติบโตโดยการวัดขนาดปลากะรังเสือ อายุ 1, 6 และ12 วัน
และตรวจสอบอัตรารอดตายโดยนับจํานวนลูกปลาอายุ 6 และ 12 วัน นําข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่าง
ทางสถิติ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของข้อมูลต่างๆในชุดการทดลอง โดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% การคํานวณทั้งหมดใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ช่วงที่ 2 บันทึกอัตราการเจริญเติบโตโดยวัดความยาวลําตัวลูกปลาเริ่มต้น และเมื่อได้ขนาด
1 นิ้ว บันทึกอัตรารอดตายโดยนับจํานวนปลากะรังเสือเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ส่วนช่วงที่ 3 สุ่มชั่งน้ําหนัก และ
วัดความยาวปลาเริ่มต้นทดลอง และในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8 และ 10 ครั้งละ 20 ตัว โดยทําการสลบปลาด้วย
น้ํามันกานพลูความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนชั่งน้ําหนักและวัดความยาว บันทึกข้อมูลทุกครั้งจนสิ้นสุด
การทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโต จดบันทึกข้อมูลน้ําหนักอาหารที่ให้เป็นอาหารปลาทุกครั้งเพื่อ
นําไปคํานวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ทั้งช่วงที่ 2 และ3 นําข้อมูลมา
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลต่างๆ ในชุดการทดลอง โดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% การคํานวณทั้งหมดใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
2.5.1 การเจริญเติบโต
2.5.1.1 น้ําหนักและความยาวเหยียดลําตัว
บันทึกข้อมูลน้ําหนัก (Body Weight) และความยาวเหยียดของลําตัว (Total Length) เพื่อ
หาน้ําหนักและความยาวเหยียดเฉลี่ยและน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
2.5.1.2 น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวัน (Average Daily Weight Gain = ADG)
น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวัน (กรัมต่อวัน) = น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุด - น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้น
ระยะเวลาการทดลอง (วัน)

2.5.2 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed Conversion Ratio, FCR)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

= น้ําหนักอาหารที่ปลากิน
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น

2.5.3 อัตราการรอดตาย (Survival Rate)
อัตราการรอดตาย (%)

= (N1 - N2) x 100
N1

โดยที่ N1 = จํานวนปลาที่เริ่มต้น
N2 = จํานวนปลาที่ตายสะสม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
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3. ศึกษาอาหารที่พบในกระเพาะอาหารลูกปลากะรังเสือ
ศึกษาปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะอาหารลูกปลาในช่วงการทดลองที่ 1 นําลูกปลากะรังเสือ
อายุ 3-12 วัน โดยเป็นตัวอย่างสดไปส่องดูกระเพาะอาหารด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูงเพื่อศึกษาปริมาณ
ของอาหารที่พบในกระเพาะอาหารของปลากะรังเสือ
4. ศึกษาความสัมพันธ์ขนาดปากกับความยาวเหยียดลําตัว
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดปาก (Mouth Gap; MG) กับความยาวเหยียดของลําตัว
(Total Length, TL) ของลูกปลาในช่วงการทดลองที่ 1 โดยวัดความยาวจากปลายจงอยปากจนถึงปลาย
ครีบหางสําหรับการหาค่าความยาวเหยียดของลําตัว และวัดขนาดปากของลูกปลาโดยใช้วิธีของ Shirota
(1970) เพื่อคํานวณหาความกว้างของปากที่ 90 องศา แล้ววิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
ของขนาดปากและความยาวเหยียดของลําตัว
วิธีการคํานวณขนาดปากของลูกปลา (mouth gap) (Shirota, 1970)
ขนาดปากของลูกปลา = √2 X ความยาวขากรรไกรบน
*ความยาวขากรรไกรบนกับล่างของปลากะรังเสือมีความยาวเท่ากัน
5. การศึกษาต้นทุนการผลิตแต่ละช่วงขนาด
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ตามวิธีของสมศักดิ์ (2530) ดังนี้
5.1 ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิต
= ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร
= ค่าพันธุ์ปลา + ค่าอาหาร +ค่าจ้างแรงงาน + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
ต้นทุนคงที่
= ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน = ค่าเสียโอกาสในการนําเงินทุนไปประกอบกิจการอื่นๆ โดยคํานวณ
จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557
(http://www.baac.or.th)
ค่าเสื่อมราคา
= มูลค่าซื้อหรือสร้าง
อายุการใช้งาน
5.2 รายได้
รายได้
= ปริมาณผลผลิต x ราคาผลผลิต
5.3 จุดคุ้มทุนของราคาขาย (Break-even Price analysis) (บาท/ตัว)
จุดคุ้มทุนของการขาย = ต้นทุนทั้งหมด + กําไร 15 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณผลผลิต
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ผลการศึกษา
การทดลองช่วงที่ 1 อนุบาลปลากะรังเสืออายุ 1-12 วัน
1.1 อัตราการเจริญเติบโต
ปลากะรังเสือความยาวเหยียดลําตัวเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 2.54+0.05 มิลลิเมตร เมื่ออนุบาลได้
6 วัน ลูกปลาที่ความหนาแน่น 14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร มีขนาดความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 2.78+0.16,
2.68+0.08 และ 2.59+0.05 มิลลิเมตร ตามลําดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในทุกระดับความ
หนาแน่น เมื่ออนุบาลลูกปลาอายุได้ 12 วัน มีขนาดความยาวเหยียดลําตัวเฉลี่ย 6.32+0.15, 7.23+0.04 และ
7.04+0.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ ลูกปลาที่อนุบาลความหนาแน่น 24 และ 28 ตัวต่อลิตร มีขนาดความยาว
เหยียดลําตัวมากกว่าและแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับความหนาแน่นที่ 14 ตัวต่อลิตร (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความยาวเหยียดลําตัว (มิลลิเมตร) ของปลากะรังเสืออายุ 6 และ 12 วัน ที่อนุบาลด้วยความ
หนาแน่น 14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร
ชุดการทดลอง

6 วัน

12 วัน

ความหนาแน่น 14 ตัวต่อลิตร

2.78+0.16a

6.32+0.15a

ความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร

2.68+0.08a

7.23+0.04b

ความหนาแน่น 28 ตัวต่อลิตร

2.59+0.05a

7.04+0.14b

* ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวคอลัมน์เดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
1.2 อัตรารอดตาย
ปลากะรังเสือเมื่ออนุบาลได้ 6 วัน ที่ความหนาแน่น 14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร มีอัตรารอดตาย
72.16+1.25, 66.99+3.87 และ 63.25+1.17 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ลูกปลาที่อนุบาลในความหนาแน่น 14
ตัวต่อลิตร มีอัตรารอดตายสูงกว่า และแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับความหนาแน่นที่ 24 และ 28 ตัวต่อ
ลิตร ส่วนปลากะรังเสืออายุ 12วัน ที่ความหนาแน่น 14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร มีอัตรารอดตาย 17.07+0.65,
22.62+1.09 และ 19.73+1.07 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ทุกระดับความหนาแน่น
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ของปลากะรังเสือ อายุ 6 และ 12 วัน ที่อนุบาลด้วยความหนาแน่น
14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร
ชุดการทดลอง

6 วัน

12 วัน

ความหนาแน่น 14 ตัวต่อลิตร

72.16+1.25b

17.07+0.65a

ความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร

66.99+3.87a

22.62+1.09c

ความหนาแน่น 28 ตัวต่อลิตร

63.25+1.17a

19.73+1.07b

* ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดปาก (MG) และความยาวเหยียด (TL) ลําตัว ลูกปลาอายุ 1-12 วัน
ปลากะรังเสืออายุ 3 วัน มีขนาดปาก 370.97±36.47 ไมครอน และมีขนาดปากเพิ่มขึ้นเป็น
914.11±79.41 ไมครอน เมื่อลูกปลาอายุ 12 วัน โดยขนาดปากลูกปลาเพิ่มขึ้นตามความยาวเหยียดลําตัวที่เพิ่มขึ้น
จากอายุ 3 วัน ถึงอายุ 12 วัน (ตารางที่ 3) และลูกปลามีความกว้างปากที่สัมพันธ์กับความยาวเหยียดลําตัว
ดังสมการ
C

= -451.99 + 265.07 TL, R2= 0.79

เมื่อ C = ความกว้างปาก (ไมครอน)
TL

= ความยาวเหยียดลําตัว (มิลลิเมตร)

ตารางที่ 3 ความยาวเหยียดลําตัว และขนาดปากของปลากะรังเสืออายุ 1-12 วัน
อายุลูกปลา (วัน)

ความยาวเหยียดลําตัว (มิลลิเมตร)

ความกว้างปาก (ไมครอน)

1

2.56±0.19

0

2

2.68±0.14

0

3

2.72±0.07

370.97±36.47

4

2.77±0.12

476.26±26.73

5

3.05±0.37

486.97±00.51

6

3.35±0.24

500.27±76.02

7

3.69±0.24

522.26±67.80

8

4.08±0.46

726.01±91.66

9

4.37±0.28

746.59±30.68

10

4.72+0.14

768.82+75.40

11

5.07+0.25

843.62+53.92

12

5.38±0.43

914.11±79.41

1.4 อาหารที่พบในกระเพาะอาหารปลากะรังเสือ
ปลากะรังเสืออายุ 3 วัน พบโรติเฟอร์ในกระเพาะอาหารจํานวน 2-4 ตัว และปริมาณโรติเฟอร์
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุของลูกปลา (ตารางที่ 4, ภาพที่ 1, 2 และ 3)
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ตารางที่ 4 จํานวนโรติเฟอร์ที่พบในกระเพาะอาหารปลากะรังเสือ
อายุลูกปลา (วัน)

จํานวนโรติเฟอร์ในกระเพาะอาหารลูกปลา (ตัว)

3

2-4

4

4-7

5

10-13

6

10-14

7

14-15

8-12

นับจํานวนไม่ได้*

*ผนังกระเพาะอาหารของลูกปลามีสีทึบทําให้มองไม่เห็นโรติเฟอร์ที่อยู่ภายในกระเพาะอาหาร
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3 วัน

4 วัน

5 วัน

ภาพที่ 1 โรติเฟอร์ที่พบในกระเพาะอาหารปลากะรังเสืออายุ 3, 4 และ 5 วัน
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6 วัน

7 วัน

8 วัน

ภาพที่ 2 โรติเฟอร์ที่พบในกระเพาะอาหารปลากะรังเสืออายุ 6, 7 และ 8 วัน

15

9 วัน

10 วัน

11 วัน

12 วัน

ภาพที่ 3 โรติเฟอร์ที่พบในกระเพาะอาหารปลากะรังเสืออายุ 9, 10, 11 และ 12 วัน
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1.5 ต้นทุนการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 1-12 วัน
ต้นทุนทั้งหมดของการอนุบาลปลากะรังเสือด้วยความหนาแน่น14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร เท่ากับ
69,952.99, 71,728.20 และ 72,441.33 บาทต่อบ่อ ตามลําดับ โดยแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรร้อยละ 84.90,
85.27 และ 85.42 ตามลําดับ ต้นทุนคงที่ร้อยละ 15.10, 14.73 และ 14.58 ตามลําดับ ต้นทุนต่อตัวเท่ากับ
2.89, 1.33 และ 1.31 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
จุดคุ้มทุนการอนุบาลปลากะรังเสือที่ความหนาแน่น 14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร มีค่าเท่ากับ
3.32, 1.52 และ1.50 บาทต่อตัว ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ต้นทุนการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 1-12 วัน
ระดับความหนาแน่น (ตัวต่อลิตร)
14

24

28

บาท/บ่อ

%

บาท/บ่อ

%

บาท/บ่อ

%

ค่าพันธุ์ปลา

2,000

2.86

3,428.50

4.77

4,000

5.52

ค่าอาหารปลา

478

0.68

818.18

1.14

954.54

1.32

ค่าแรงงาน

14,604

20.88

14,604

20.36

14,604

20.16

ค่าสารเคมี อุปกรณ์

14,360

20.53

14,360

20.02

14,360

19.82

ค่าสาธารณูปโภค

27,500

39.31

27,500

38.33

27,500

37.96

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

448.80

0.64

455.33

0.63

460.60

0.64

59,390.81

84.90

61,166.01

85.27

61,879.18

85.42

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์

10,483.57

15.00

10,483.57

14.63

10,483.57

14.48

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

78.62

0.10

78.62

0.10

78.62

0.10

รวมต้นทุนคงที่

10,562.19

15.10

10,562.19

14.73

10,562.19

14.58

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด

69,952.99

100

71,728.20

100

72,441.33

100

ต้นทุนผันแปร

รวมต้นทุนผันแปร
ต้นทุนคงที่

จํานวนลูกปลาที่ผลิตได้ (ตัว)

24,201

54,296

55,263

ต้นทุนทั้งหมดต่อตัว(บาท/ตัว)

2.89

1.33

1.31

จุดคุ้มทุนของการขาย(บาท/ตัว)

3.32

1.52

1.50

หมายเหตุ 1 ค่าพันธุ์ปลา (คิดจากไข่ปลากะรังเสือ 1,000,000 ฟอง ราคา 10,000 บาท อัตราฟัก70%)
2 ค่าอาหารปลา (คิดเป็นค่าปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ผลิตแพลงก์ตอนที่เป็นอาหารสําหรับลูกปลา
กะรังเสือ
3 ระยะการอนุบาล 12 วัน
4 ค่าแรงงานคิดจากอัตราค่าจ้างนักวิชาการประมง (จ้างเหมา) 1 คน อัตราวันละ 350 บาท
จํานวน 12 วัน เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการอายุงาน 8 ปี ฐานเงินเดือน 13,800
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บาท) เฉลี่ยอัตราวันละ 460 บาท 1 คน จํานวน 12 วัน พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงาน
ราชการอายุงาน 7 ปี ฐานเงินเดือน 12,210 บาท) เฉลี่ยอัตราวันละ 407 บาท 1 คน จํานวน
12 วัน
5 จุดคุ้มทุนบวกกําไร 15 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากระยะการเลี้ยงสั้น
6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน คิดจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557 (http://www.baac.or.th)
การทดลองช่วงที่ 2 อนุบาลปลากะรังเสือ อายุ 13–40 วัน
2.1 การเจริญเติบโต
2.1.1 น้ําหนักและความยาวเหยียดลําตัวสุดท้าย
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง น้ําหนักของปลากะรังเสือที่อนุบาลความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัว ต่อลิตร
มีค่าเท่ากับ 0.41+0.03, 0.45+0.10 และ 0.45+0.20 กรัม ตามลําดับ ส่วนความยาวเหยียดลําตัวของปลา
กะรังเสือ มีค่าเท่ากับ 2.68+0.12, 2.81+0.17 และ 2.79+0.01 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 3 ระดับความ
หนาแน่น น้ําหนักและความยาวเหยียดลําตัวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 6)
2.1.2 น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวัน
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวัน ของปลากะรังเสือที่อนุบาลความหนาแน่น 2, 4
และ 6 ตัวต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 0.01+0.02, 0.02+0.05 และ 0.02+0.01 กรัม ตามลําดับไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) ในทุกระดับความหนาแน่น (ตารางที่ 6)
2.2 อัตรารอดตาย
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตรารอดตายของปลากะรังเสือที่อนุบาลความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัว
ต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 60.65+1.88, 84.49+0.47 และ 80.40+4.24 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ลูกปลาที่อนุบาลที่
ความหนาแน่น 4 และ 6 ตัวต่อลิตร มีอัตรารอดตายสูงกว่าและแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับความ
หนาแน่น 2 ตัวต่อลิตร (ตารางที่ 6)
2.3 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังเสือที่อนุบาลความหนาแน่น
2, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 8.57+0.81, 5.00+0.26 และ 3.21+0.57 ตามลําดับ ลูกปลาที่อนุบาล
ความหนาแน่น 4 และ 6 ตัวต่อลิตร มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ําและแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
กับความหนาแน่นที่ 2 ตัวต่อลิตร (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 อั ตราการเจริญ เติ บโต อัตรารอดตาย และอัตราการเปลี่ ยนอาหารเป็นเนื้ อของปลากะรังเสือ
ที่อนุบาลในถังพลาสติกชนิดหนา (PE) ขนาดความจุ 500 ลิตร ความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัว ต่อ
ลิตร
ระดับความหนาแน่น (ตัวต่อลิตร)
2

4

6

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม)

0.03+0.05

0.03+0.05

0.03+0.05

ความยาวเหยียดลําตัวเริ่มต้น (มิลลิเมตร)

6.52+0.22

6.52+0.22

6.52+0.22

น้ําหนักสุดท้าย(กรัม)

0.41+0.03a

0.45+0.10a

0.45+0.20a

ความยาวเหยียดลําตัวสุดท้าย (เซนติเมตร)

2.68+0.12a

2.81+0.17a

2.79+0.01a

น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวัน (กรัมต่อวัน)

0.01+0.02a

0.02+0.05a

0.02+0.01a

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

8.57+0.81b

5.00+0.26a

3.21+0.57a

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์)

60.65+1.88a

84.49+0.47b

80.40+4.24b

* ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
2.4 ผลผลิตปลา
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ผลผลิตของปลากะรังเสือที่อนุบาลที่ความหนาแน่น 2, 4 และ 6
ตัว/ลิตร มีค่าเท่ากับ 501, 1,352 และ 1,929 ตัว ตามลําดับ (ตารางที่ 7)
2.5 ต้นทุนการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 13-40 วัน
ต้นทุนทั้งหมดของการอนุบาลปลากะรังเสือด้วยความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร เท่ากับ
17,066.23, 19,346.58 และ 21,687.97 บาทต่อถัง ตามลําดับ โดยแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรร้อยละ 80.15,
82.49 และ 84.38 ตามลําดับ ต้นทุนคงที่ร้อยละ 19.85, 17.51 และ 15.62 ตามลําดับ ต้นทุนต่อตัวเท่ากับ
34.06, 14.30 และ 11.24 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 7)
จุดคุ้มทุนการอนุบาลปลากะรังเสือที่ความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร มีค่าเท่ากับ 39.16,
16.44 และ 12.92 บาทต่อตัว ตามลําดับ (ตารางที่ 7)

19

ตารางที่ 7 ต้นทุนการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 13–40 วัน
ระดับความหนาแน่น (ตัวต่อลิตร)
2
(บาท/ถัง)

4
%

(บาท/ถัง)

6
%

(บาท/ถัง)

%

ต้นทุนผันแปร
ค่าพันธุ์ปลา

2,080

12.18

4,160

21.50

6,240

28.77

ค่าอาหารปลา

196.81

1.15

380.18

1.97

624.14

2.87

ค่าแรงงาน

9,800

57.42

9,800

50.65

9,800

45.18

ค่าสารเคมี อุปกรณ์

100

0.61

100

0.52

100

0.49

ค่าสาธารณูปโภค

1,400

8.20

1,400

7.24

1,400

6.45

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

101.82

0.59

118.80

0.61

136.23

0.62

13,678.63

80.15

15,958.98

82.49

18,300.37

84.38

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์

3,362.39

19.70

3,362.39

17.38

3,362.39

15.50

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

25.21

0.15

25.21

0.13

25.21

0.12

รวมต้นทุนคงที่

3,387.60

19.85

3,387.60

17.51

3,387.60

15.62

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด

17,066.23

100

19,346.58

100

21,687.97

100

ผลผลิตลูกปลา (ตัว)

501

1,352

1,929

ต้นทุนทั้งหมดต่อตัว (บาท/ตัว)

34.06

14.30

11.24

จุดคุ้มทุนของการขาย(บาท/ตัว)

39.16

16.44

12.92

รวมต้นทุนแปร
ต้นทุนคงที่

หมายเหตุ 1
2
3
4

ค่าพันธุ์ปลา ตัวละ 2.60 บาท (ราคาตามประกาศกรมประมงนิ้วละ 10 บาท)
ค่าอาหารปลา (คิดจากค่าอาร์ทีเมียแรกฟักที่เป็นอาหารสําหรับปลากะรังเสือ)
ระยะเวลาอนุบาล 28 วัน
ค่าแรงงานคิดจากอัตราค่าจ้างนักวิชาการประมง 1 คน (จ้างเหมา) อัตราวันละ 350 บาท
จํานวน 28 วัน
5 จุดคุ้มทุนบวกกําไร 15 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากระยะการเลี้ยงสั้น
6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557 (http://www.baac.or.th)
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การทดลองช่วงที่ 3 อนุบาลปลากะรังเสืออายุ 41-80 วัน
3.1. การเจริญเติบโต
น้ําหนักและความยาวเหยียดลําตัวสุดท้าย
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า น้ําหนักของปลากะรังเสือที่อนุบาลด้วยความหนาแน่น 50, 100
และ 150 ตัวต่อ100 ลิตร มีค่าเท่ากับ 14.04+0.88, 11.00+0.35 และ10.43+0.55 กรัม ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 8) ส่วนความยาวเหยียดลําตัวของปลากะรังเสือ พบว่ามีค่าเท่ากับ 8.58+0.06, 8.16+0.15 และ 7.95+0.25
เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 9) โดยปลากะรังเสือที่อนุบาลด้วยความหนาแน่น 50 ตัวต่อ 100 ลิตร มี
น้ําหนักและความยาวเหยียดลําตัวสุดท้ายแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับทุกระดับความหนาแน่น
ตารางที่ 8 น้ําหนัก (กรัม) ของปลากะรังเสือที่อนุบาลในถังพลาสติกชนิดหนา (PE) ความจุ 170 ลิตร ด้วย
ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร

50

ระดับความหนาแน่น (ตัวต่อ 100 ลิตร)
100

150

0

0.42+0.08

0.42+0.08

0.42+0.08

55

2.02+0.16a

2.09+0.10a

2.17+0.30a

69

7.23+0.39b

5.67+0.29a

5.88+0.39a

80

14.04+0.88b

11.00+0.35a

10.43+0.55a

ระยะเวลา
(วัน)

* ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 9 ความยาวเหยียดลําตัว (เซนติเมตร) ของปลากะรังเสือที่อนุบาลในถังพลาสติกชนิดหนา (PE)
ความจุ 170 ลิตร ด้วยความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร
ระยะเวลา (วัน)

ระดับความหนาแน่น (ตัวต่อ 100 ลิตร)
50

100

150

0

2.52+0.02

2.52+0.02

2.52+0.02

55

4.33+0.11a

4.44+0.06a

4.56+0.20a

69

6.90+0.13b

6.42+0.15a

6.52+0.22a

80

8.58+0.06b

8.16+0.15a

7.95+0.25a

* ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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3.2 น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวัน
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวันของปลากะรังเสือที่อนุบาลความหนาแน่น 50,
100 และ150 ตัวต่อ 100 ลิตร มีค่าเท่ากับ 0.65±0.04, 0.50±0.01 และ 0.47±0.02 กรัม ตามลําดับ โดยปลากะรัง
เสือที่อนุบาลความหนาแน่น 50 ตัวต่อ 100 ลิตร มีน้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อวัน แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
กับทุกระดับความหนาแน่น (ตารางที่ 10)
3.3 อัตรารอดตาย
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า อัตรารอดตายของปลากะรังเสือที่อนุบาลที่ความหนาแน่น 50, 100
และ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร มีค่าเท่ากับ 97.77±2.03, 93.33±1.33 และ 86.38±1.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
ซึ่งทั้ง 3 ชุดการทดลอง แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 10)
3.4 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
เมื่ อ สิ้น สุด การทดลอง พบว่ า อั ตราการเปลี่ ย นอาหารเป็ น เนื้อ ของปลากะรั ง เสือ ที่อ นุ บ าลที่
ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร มีค่าเท่ากับ 7.78±0.66, 5.65±0.18 และ 3.11±0.35
ตามลําดับ แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ในทุกระดับความหนาแน่น (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังเสือที่อนุบาลใน
ถังพลาสติกชนิดหนา (PE) ความจุ 170 ลิตร ด้วยระดับความหนาแน่น 50, 100 และ150 ตัวต่อ
100 ลิตร
ระดับความหนาแน่น (ตัวต่อ 100 ลิตร)
50

100

150

น้ําหนักเริ่มต้น(กรัม)

0.42+0.08

0.42+0.08

0.42+0.08

ความยาวเหยียดลําตัวเริ่มต้น (เซนติเมตร)

2.52+0.02

2.52+0.02

2.52+0.02

น้ําหนักสุดท้าย (กรัม)

14.04+0.88b

11.00+0.35a

10.43+0.55a

ความยาวเหยียดลําตัวสุดท้าย (เซนติเมตร)

8.58+0.06b

8.16+0.15a

7.95+0.25a

น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อวัน (กรัมต่อวัน)

0.65+0.04b

0.50+0.01a

0.47+0.02a

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์)

97.77+2.03c

93.33+1.33b

86.38+1.78a

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

7.78+0.66c

5.65+0.18b

3.11+0.35a

* ตัวอักษรที่เหมือนกันในแถวเดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
3.5 ผลผลิตปลา
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าผลผลิตของปลากะรังเสือที่อนุบาลที่ความหนาแน่น 50, 100 และ
150 ตัวต่อ 100 ลิตร เท่ากับ 74, 140 และ194 ตัวต่อถัง ตามลําดับ (ตารางที่ 11)
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3.5 ต้นทุนการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 41-80 วัน
ต้นทุนทั้งหมดของการอนุบาลปลากะรังเสือด้วยความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อ100
ลิตร เท่ากับ 17,621.80, 18,398.43 และ 19,263.85 บาทต่อถัง ตามลําดับ โดยแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรร้อยละ
88.53, 89.01และ 89.51 ตามลําดับ ต้นทุนคงที่ร้อยละ 11.47, 10.99 และ 10.49 ตามลําดับ ต้นทุนต่อตัว
เท่ากับ 238.13, 131.41 และ 99.29 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 11)
จุดคุ้มทุนการอนุบาลปลากะรังเสือที่ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร มีค่า
เท่ากับ 273.84, 151.12 และ 114.18 บาทต่อตัว ตามลําดับ (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 ต้นทุนการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 41-80 วัน
ระดับความหนาแน่น (ตัวต่อ 100 ลิตร)
50
(บาท/ถัง)

100
%

(บาท/ถัง)

150
%

(บาท/ถัง)

%

ต้นทุนผันแปร
ค่าพันธุ์ปลา

750

4.26

1,500

8.15

2,250

11.68

ค่าอาหารปลา

64.40

0.36

82.35

0.45

194.33

1.00

ค่าแรงงาน

14,000

79.45

14,000

76.10

14,000

72.68

ค่าสารเคมี อุปกรณ์

60

0.34

60

0.33

60

0.31

ค่าสาธารณูปโภค

610

3.46

610

3.32

610

3.17

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

116.13

0.66

121.32

0.66

128.35

0.67

รวมต้นทุนผันแปร

15,600.53

88.53

16,377.26

89.01

17,242.68

89.51

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์

2,006.23

11.39

2,006.23

10.91

2,006.23

10.42

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

15.04

0.08

15.04

0.08

15.04

0.07

รวมต้นทุนคงที่

2,021.27

11.47

2,021.17

10.99

2,021.17

10.49

รวมต้นทุนทั้งหมด

1,7621.80

100

18,398.43

100

19,263.85

100

ผลผลิต(ตัว)

74

140

194

ต้นทุนทั้งหมดต่อตัว (บาท/ตัว)

238.13

131.41

99.29

จุดคุ้มทุนของราคาขาย(บาท/ตัว) 273.84

151.12

114.18

ต้นทุนคงที่
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หมายเหตุ 1
2
3
4

ค่าพันธุ์ปลาขนาด 1 นิ้ว ราคานิ้วละ 10 บาท (ราคาตามประกาศกรมประมง)
ค่าอาหารปลา (คิดจากค่าเนื้อปลาบดและวิตามิน)
ระยะเวลาอนุบาล 40 วัน
ค่าแรงงานคิดจากอัตราค่าจ้างนักวิชาการประมง 1 คน (จ้างเหมา) อัตราวันละ 350 บาท
จํานวน 40 วัน
5 จุดคุ้มทุนบวกกําไร 15 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากระยะการเลี้ยงสั้น
6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน คิดจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ร้อยละ 0.75 ต่อปี ของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557 (http://www.baac.or.th)
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดลองอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 1-12 วัน (ขนาด 2.50-6.50 มิลลิเมตร) ความหนาแน่น
14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร พบว่าที่ความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด สูงกว่าความ
หนาแน่น 14 ตัวต่อลิตร แต่ไม่แตกต่างกับความหนาแน่น 28 ตัวต่อลิตร และความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร มี
อัตรารอดตายดีที่สุด สอดคล้องกับการอนุบาลลูกปลากะรัง Epinephelus suillus ความหนาแน่นที่เหมาะสม
20-30 ตัวต่อลิตร ลูกปลาจะมีการเจริญเติบโตดีและอัตรารอดตายสูง (Duray et al., 1997) โดยลูกปลาขนาด
เล็กที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นสูงจะกินอาหารได้ดี ทําให้มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายดีกว่าลูก
ปลาที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นต่ํา แต่ต้องมีการให้อาหารอย่างเพียงพอไม่เช่นนั้นปลาจะแย่งกันกินอาหารที่มี
จํากัด อาจทําให้การเจริญเติบโตลดลงได้ (Salama, 2007) และพบว่าลูกปลากะรังเสือหลังจากอายุ 6 วัน จะมี
อัตรารอดตายต่ําลงมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของอาคม และคณะ (2546) พบว่าลูกปลากะรังเสือมีอัตรา
รอดตายต่ําในช่วงอายุ 6-7 วัน เช่นเดียวกับลูกปลากะรังดอกแดงอายุ 1-15 วัน พบอัตราการตายสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์
(ไพบูลย์ และคณะ, 2545) และลูกปลากะรัง Epinephelus marginatus ช่วงอายุ 9-15 วัน มีอัตราการตาย
สูง (Cunha et al., 2009) เช่นกัน ซึ่งลูกปลาระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง มีการพัฒนาของหนาม (spine)
ยื่นยาวออกมาทําให้ไปเกี่ยวพันกับปลาตัวอื่นอาจจะเป็นสาเหตุให้มีการตายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ลูกปลากะรัง
ระยะนี้อาจตายเนื่องจากภาวะ shock syndrome รวมทั้งการมีลําตัวผิดรูปร่างอันเป็นผลมาจากความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การว่ายน้ํา ความต้านทานต่อความเครียด และการ
ติดเชื้อโรคของลูกปลา (Boglione et al., 2009) อาจจะเป็นสาเหตุให้ลูกปลามีการตายเพิ่มขึ้น และการศึกษา
โครงสร้างภายในของลําไส้ปลากะรังเสือภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน(TEM) ของกรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
(ติดต่อส่วนตัว) มีความเป็นไปได้ว่าลูกปลากะรังเสือมีการติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณลําไส้เมื่อลูกปลาอายุ 3-8 วัน
อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลูกปลามีอัตราการตายสูง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดปากและความยาวเหยียดเฉลี่ยของปลากะรังเสือ พบว่ามีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r=0.79 แสดงให้เห็นว่าขนาดปากของลูกปลาและความยาวเหยียดลําตัวมีความสัมพันธ์
กัน ขนาดปากลูกปลาจะเพิ่มขึ้นตามความยาวลําตัวและพัฒนาการของลูกปลา นั่นคือเมื่อลูกปลามีอายุมากขึ้น
ขนาดปากจะมีขนาดกว้างขึ้นด้วย เช่นเดียวกับขนาดปากของลูกปลาการ์ตูนลายปล้องมีความสัมพันธ์กับความ
ยาวเหยียดเมื่อลูกปลามีขนาดโตขึ้น (สหภพ, 2531) โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่าลูกปลากะรังเสืออายุ 3 วัน ปาก
มีขนาด 370.97±36.47 ไมครอน ซึ่งใกล้เคียงกับปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus ที่อายุ 3 วัน
ปากมีขนาดกว้าง 370.47±17.28 ไมครอน (ปริญญา และคณะ, 2555) เช่นเดียวกับปลากะรัง E. marginatus ทีม่ ี
ขนาดปากเริ่มเปิดระหว่าง 250-300 ไมครอน (Glamuzina et al., 1998) สําหรับอาหารมีชีวิตที่พบใน
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กระเพาะอาหารลูกปลากะรังเสือเมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบโรติเฟอร์ในกระเพาะอาหารของลูกปลา
ตั้งแต่อายุ 3 วัน และมีแนวโน้มพบจํานวนโรติเฟอร์เพิ่มขึ้นตามอายุของลูกปลา ซึ่งลูกปลากะรังเสือและลูกปลา
กะรังชนิดอื่นๆ เริ่มกินอาหารหลังจากปากเปิดแล้ว จึงควรให้อาหารลูกปลาตั้งแต่ปากปลาเริ่มเปิดเพื่อที่ปลาจะ
มีอาหารกินทันที เพื่อนําพลังงานไปใช้ในการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้อย่างต่อเนื่อง (ปริญญา และ
คณะ, 2555) และจําเป็นที่ต้องให้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับปากปลาเพื่อให้ปลากินได้และมีอาหารกินอันจะ
เป็นผลให้ลูกปลามีอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตดี เพื่อส่งผลให้การอนุบาลลูกปลากะรังมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและมีอัตรารอดตายสูง ((ไพบูลย์ และคณะ, 2545; ธวัช และคณะ, 2547; ชัชวาล และคณะ, 2548;
Duray et al., 1997; Ismi et al., 2012; Sugama et al., 2012)
การอนุบาลลูกปลากะรังในระยะนี้ จําเป็นที่ต้องให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความ
ต้องการของลูกปลาที่จะทําให้มีพัฒนาการเร็วและอัตรารอดตายเพิ่มมากขึ้น โดยการให้อาหารมีชีวิต ได้แก่
โคพีพอดระยะ nauplii ที่มีปริมาณกรดไขมันที่จําเป็นได้แก่ EPA และDHA ในปริมาณสูง (Stottrup, 1993;
Drillet et al., 2006) จะมีผลให้มีอัตรารอดตายเพิ่มมากขึ้น ในโคพีพอดมีปริมาณกรดไขมันที่จําเป็นในปริมาณ
23.75-44 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับชนิดของโคพีพอด (Toledo et al., 1999) แต่สูงกว่าในโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย
คลอเรลลามีกรดไขมันที่จําเป็นเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ (Boonyaratpalin, 1999) สอดคล้องกับลูกปลากะรัง
ดอกแดงระยะเริ่มกินอาหารชอบกินโคพีพอดระยะ nauplii มากกว่าโรติเฟอร์ และมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าลูก
ปลาที่ไม่ได้กิน โคพีพอดระยะ nauplii จัดว่าเป็นอาหารที่มีความเหมาะสมในการอนุบาลปลาทะเล (Toledo et
al., 1997; Toledo et al., 1999) มีการให้โคพีพอดร่วมกับโรติเฟอร์เป็นอาหารลูกปลากะรัง Epinephelus
merra พบว่าช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและพัฒนาเข้าสู่ระยะวัยรุ่นได้ดี (Jagadis et al., 2011) และทําให้ลูกปลา
กะรังจุดฟ้า (coral trout) Plectropomus leopardus มีการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายดี (Melianawati et
al., 2013)
ส่วนการทดลองอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 13-40 วัน(ขนาด 6.50 มิลลิเมตร ถึง 2.50 เซนติเมตร)
ในถังพลาสติกชนิดหนา (PE) ขนาดความจุ 500 ลิตร ที่ระดับความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร พบว่า
ความหนาแน่น 4 และ 6 ตัวต่อลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายดีกว่าความหนาแน่น 2 ตัวต่อ
ลิตร แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) เช่นเดียวกับลูกปลากะรังเสืออายุ 35 วัน ที่อนุบาลความหนาแน่น
3 และ 5 ตั ว ต่ อ ลิ ต ร มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตและอั ต รารอดตายดี ก ว่ า ความหนาแน่ น 1 ตั ว ต่ อ ลิ ต ร แต่
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (Salari et al.,2012) ซึ่งลูกปลากะรัง Epinephelus marginatus อายุ
25-33 วัน เป็นระยะการพัฒนาก่อนจะเข้าสู่ระยะวัยรุ่นจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลําตัวและเจริญเติบโต
ค่อนข้างรวดเร็ว (Cunha et al., 2009) จึงทําให้ไม่พบการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
สําหรับการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 41–80 วัน (ขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว) ในถังพลาสติกชนิดหนา (PE)
ขนาดความจุ 170 ลิตร ที่ระดับความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร เป็นระยะเวลา 40 วัน
พบว่าปลากะรังเสือที่อนุบาลที่ระดับความหนาแน่น 50 ตัวต่อ 100 ลิตร มีการเจริญเติบโตด้านความยาวและ
น้ําหนักเฉลี่ยดีที่สุด รองลงมาเป็นระดับความหนาแน่น 100 และ 150 ตัวต่อ 100 ลิตร ตามลําดับ โดยค่า
น้ําหนักเฉลี่ย และความยาวเหยียดลําตัวเฉลี่ยเริ่มแสดงความแตกต่างทางสถิติตั้งแต่ระยะเวลาการอนุบาล
69 วัน แสดงให้เห็นว่าเมื่ออนุบาลเป็นระยะเวลานานขึ้นการอนุบาลปลากะรังเสือที่ระดับความหนาแน่นสูง
(100และ150 ตัวต่อ 100 ลิตร) ส่งผลให้ปลามีการเจริญเติบโตลดลง เช่นเดียวกับ Samad et al. (2014) เลี้ยง
ปลากะรังดอกแดง ระยะวัยรุ่นที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน พบว่าการเลี้ยงที่ความหนาแน่นสูงมีผลต่อ
การกินอาหารของลูกปลาทําให้ปลามีการเจริญเติบโตช้าลง และ Kristiansen et al. (2004) เลี้ยงปลาซีกเดียว
(halibut) ระยะวัยรุ่นที่ระดับความหนาแน่นสูงทําให้ปลากินอาหารลดลง เป็นผลให้เจริญเติบโตช้าลงด้วย
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เนื่องจากความหนาแน่นของปลาในการเลี้ยงสูงจะมีผลต่อคุณภาพน้ํา ทําให้ปลากินอาหารได้น้อยลงและส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตที่ลดลง (Ellis et al., 2002) ซึ่งเป็นไปตามความสัมพันธ์ในลักษณะผกผันของการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดตายของสัตว์น้ําที่ขึ้นอยู่กับระดับความหนาแน่นของสัตว์น้ําที่เลี้ยง นั่นคือ เมื่อเลี้ยง
สั ต ว์ น้ํ า ด้ ว ยระดั บ ความหนาแน่ น ที่ สู ง ขึ้ น การเจริ ญ เติ บ โตของปลาลดลง เนื่ อ งจากกํ า ลั ง ผลิ ต (carrying
capacity) ของสถานที่เลี้ยงมีจํากัด หรือมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ํา (Ambeker and
Doyle, 1990; Robinson and Doyle, 1990; Wang et al., 2000) และ Pickering (1993) กล่าวว่า สภาวะ
ที่มีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นทําให้เกิดการแย่งอาหาร อากาศหายใจ และที่อยู่อาศัย พฤติกรรมความเป็น
เจ้าถิ่นและการครอบครองอาณาเขต (territorial behavior ) ภาวะเช่นนี้ ก่อให้เกิดความเครียด (stress) ขึ้นใน
ตัวปลา ซึ่งความเครียดนี้ อาจเป็นลักษณะความเครียดแบบเรื้อรัง ที่มีผลทําให้อัตราการเจริญเติบโตช้าลง
อัตรารอดตายปลากะรังเสือขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว ที่อนุบาลความหนาแน่น 150 ตัวต่อ 100 ลิตร มี
อัตรารอดตายต่ําที่สุด เช่นเดียวกับปลาหมอทะเล ขนาด 2.5 นิ้ว ความหนาแน่น 1 ตัวต่อลิตร มีอัตรารอดตาย
ต่ํากว่าที่ความหนาแน่น 0.3 และ 0.6 ตัวต่อลิตร (อาคม และวรรเพ็ญ, 2556) และ Chua and Teng (1979)
เลี้ยงปลากะรังดอกดํา Epinephelus malabaricus ที่ความหนาแน่น 90 และ 120 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร
พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การตายสูงกว่าที่ความหนาแน่นต่ํา 30 และ 60 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากลูกปลาระยะนี้
เมื่อเลี้ยงมีความหนาแน่นมากเกินไปก็จะกินกันเอง ทําให้มีอัตรารอดตายต่ําลง ทั้งนี้ปลากะรังดอกแดงที่เลี้ยง
ความหนาแน่นสูง จะมีภูมิคุ้มกันแบบไม่จําเพาะเจาะจงและความต้านทานเชื้อโรคของปลาลดลง เนื่องมาจาก
ปลาเกิดความเครียด (เจนจิตต์ และคณะ, 2551) โดย Iguchi et al. (2003) รายงานการเลี้ยง ปลา Ayu
(Plecoglossus altivelis) ที่ความหนาแน่นสูงจะมีอัตราการตายมากกว่า และมีปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล
(Cortisol) สู ง กว่ า ปลาที่ เลี้ ย งความหนาแน่น ต่ํา ทั้ ง นี้ก ารเลี้ย งปลาความหนาแน่ น สู ง จะทํ าให้ ป ลาเกิ ด
ความเครียด จึงหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลให้ภูมิคุ้มกันลดต่ําลง
(Ashley, 2007)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังเสืออายุ 13-40 วัน (ขนาด 6.50 มิลลิเมตร ถึง
2.50 เซนติเมตร) จะลดต่ําลงเมื่อความหนาแน่นของปลาเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
ของลูกปลากะรังเสืออายุ 41-80 วัน (ขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว) ซึ่งสอดคล้องกับ Salari et al. (2012) พบว่าลูกปลา
กะรังเสืออายุ 35 วัน ความหนาแน่น 5 ตัวต่อลิตร มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ํากว่าความหนาแน่น 1
และ 3 ตัวต่อลิตร เช่นเดียวกับปลาหมอทะเลขนาด 2.5 นิ้ว ความหนาแน่น 1 ตัวต่อลิตร มีอัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อต่ํากว่าที่ความหนาแน่น 0.3 และ 0.6 ตัวต่อลิตร (อาคม และวรรเพ็ญ, 2556) และนิพนธ์ และ
คณะ (2551) พบว่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังหงส์วัยรุ่นที่เลี้ยงความหนาแน่น 50 และ 100
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยความหนาแน่นสูงมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อต่ํากว่าที่เลี้ยงความหนาแน่นต่ํา ซึ่งผลของการเลี้ยงมีแนวโน้มเหมือนกับการเลี้ยงปลากะรังดอกแดงระยะ
วัยรุ่น (Samad et al., 2014) เนื่องจากกลุ่มปลากะรังมีพฤติกรรมกินอาหารเป็นกลุ่มทําให้แย่งกันกินอาหารจึง
กินได้มาก และใช้พลังงานส่วนใหญ่ในการเจริญเติบโต (Ismi et al., 2012)
ต้นทุนและผลผลิตของการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 1-12 วัน (ขนาด 2.50-6.50 มิลลิเมตร) ที่
อัตราความหนาแน่น 14, 24 และ 28 ตัวต่อลิตร มีผลผลิตเท่ากับ 24,201, 54,296 และ 55,263 ตัวต่อบ่อ
รายละเอียดต้นทุนการอนุบาลปลากะรังเสือในบ่อทั้ง 3 อัตราความหนาแน่น แสดงให้เห็นว่าการอนุบาลปลา
กะรังเสือในอัตราความหนาแน่น 28 ตัวต่อลิตร มีผลผลิตสูงสุด (55,263 ตัวต่อบ่อ) และมีจุดคุ้มทุนการอนุบาล
ต่ําสุด (1.50 บาท) และต้นทุนผันแปรจะเพิ่มขึ้นตามความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น และในการทดลองครั้งนี้สามารถ
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สรุปได้ว่าการอนุบาลลูกปลากะรังเสืออายุ1-12 วัน (ขนาด 2.50 ถึง 6.50 มิลลิเมตร) ที่ระดับความหนาแน่น
28 ตัวต่อลิตร มีความเหมาะสมที่สุด
ส่วนผลผลิตของปลากะรังเสืออายุ 13-40 วัน (ขนาด 6.50 มิลลิเมตร ถึง 2.50 เซนติเมตร) ที่
อนุบาลที่ความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อลิตร มีผลผลิตเท่ากับ 501, 1,352 และ 1,929 ตัวต่อถัง ตามลําดับ
แสดงให้เห็นว่าการอนุบาลปลากะรังเสือที่ความหนาแน่น 6 ตัวต่อลิตร มีผลผลิตสูงสุด ส่วนต้นทุนผันแปรจะ
เพิ่มขึ้นตามความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น จุดคุ้มทุนการอนุบาลที่ความหนาแน่น 6 ตัวต่อลิตร มีค่าต่ําสุด ในการ
ทดลองครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าการอนุบาลลูกปลากะรังเสืออายุ13-40 วัน(ขนาด 6.50 มิลลิเมตร ถึง 2.50
เซนติเมตร) ที่ความหนาแน่น 6 ตัวต่อลิตร มีความเหมาะสมที่สุด
สําหรับการอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 41-80 วัน (ขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว) ความหนาแน่น 50, 100
และ 150 ตัวต่อ100 ลิตร มีผลผลิตเท่ากับ 74, 140 และ 194 ตัวต่อถัง ตามลําดับ โดยต้นทุนผันแปรในการ
ผลิต มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลําดับความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกัน ด้านจุดคุ้มทุนของการเลี้ยงที่ระดับความ
หนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อ100 ลิตร มีค่าเท่ากับ 273.84, 151.12 และ 114.18 บาท/ตัว ตามลําดับ
โดยพบว่า ที่ระดับความหนาแน่น 150 ตัวต่อ100 ลิตร มีค่าต่ําสุด Shang (1986) กล่าวว่าการเลี้ยงปลาใน
อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสําคัญในการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยบ่อเลี้ยงปลาสามารถให้
ผลผลิตได้สูงสุดระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์น้ํานั้นๆ และจะต้องมีที่ว่างสําหรับปลาอาศัยอยู่อย่างเพียงพอ
รวมทั้งการบริหารจัดการคุณภาพน้ําและของเสียด้วย ในการทดลองครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าการอนุบาลปลา
กะรังเสือที่ระดับความหนาแน่น 150 ตัวต่อ100 ลิตร มีความเหมาะสมที่สุด
อย่างไรก็ตามควรหาวิธีการในการลดต้นทุนการผลิตลงอีก โดยเฉพาะต้นทุนด้านอาหาร ด้วยการ
พัฒนาสูตรอาหารปลากะรังเสือให้มีต้นทุนต่ํา และปลาสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว มีอัตรารอดตายสูง
โดยใช้วัสดุทดแทนที่หาได้ง่าย ราคาถูก และมีปริมาณมากพอในท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการ
เพาะเลี้ยงและอนุบาลลูกปลาจนสามารถผลิตลูกปลาที่มีราคาถูกมาจําหน่ายแก่เกษตรกร
ข้อเสนอแนะ
ช่วงวิกฤตที่สุดในการอนุบาลปลากะรังเสือ คือช่วงอายุ 1-12 วัน มีอัตราการตายสูง หากสามารถ
วิจัยหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการอนุบาลลูกปลากะรังวัยอ่อนระยะนี้ให้มีประสิทธิภาพ มีอัตรารอดตายที่
สูงขึ้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการเพิ่มผลผลิตการเพาะพันธุ์ปลากะรังเสือในอนาคต ดังนั้นควรศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุการตายของลูกปลาที่เกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพในปลากะรังเสือวัยอ่อน นอกจากนี้ควร
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําพารามิเตอร์ต่างๆ ในบ่ออนุบาลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ํา และอัตรา
รอดตายต่อไป
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คําขอบคุณ
งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็น
โครงการหนึ่งในโครงการต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ ขอขอบคุณคณะติดตาม และ
ประเมิ น ผลโครงการ ศ.ดร. อุ ทั ยรั ตน์ ณ นคร รศ ดร.ชลอ ลิ้ ม สุ ว รรณ ดร.ประพั น ธ์ ศั กดิ์ ศรี ษ ะภู มิ และ
นางอัญชลี อุไรกุล ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะงานวิจัยด้านต่างๆ ทําให้งานวิจัยมีคุณภาพและคุณค่าทาง
วิชาการ ขอขอบคุณ ดร. วารินทร์ ธนาสมหวัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง กองผู้เชี่ยวชาญ ดร.เรณู ยาชิโร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง คุณโสมลดา ประเสริฐสม นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ที่ให้
คําปรึกษาและแนะแนวทางในการทํางานวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ทุก
ท่าน ที่มีส่วนช่วยในงานวิจัยครั้งนี้
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