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บทคัดยอ 
 

 ทําการศึกษาผลของระดับกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่เสริมในอาหารเล้ียงปลากะรังดอกแดง เพื่อชวย
ลดตนทุนการผลิต โดยใชปลาท่ีมีน้ําหนักเร่ิมตนเฉล่ีย 135.10 + 64.58 กรัม เล้ียงในกระชังขนาด 1.5 x 1.5 x 2 เมตร 
อาหารทดลองมี 6 สูตร แตละสูตรมี 3 ซ้ํา โดยอาหารสูตรที่ 1 ถึง 5 มีกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน (PKC) ที่
ระดับ 0, 4.88, 9.48, 17.97 และ 25.62 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และปรับระดับสารอาหารในทุกสูตรใหมีโปรตีน 
และพลังงานใกลเคียงกัน (โปรตีน 40% และพลังงานท่ียอยไดในอาหาร 3,600 กิโลคาลอรี/อาหาร 1 กิโลกรัม) 
สวนอาหารสูตรที่ 6 คือ อาหารเม็ดสําเร็จรูป เปนสูตรเปรียบเทียบ ทดลองนาน 8 เดือน พบวา อัตราการเจริญ 
เติบโตจําเพาะ และประสิทธิภาพการใชโปรตีนลดลงตามระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ผสมเพิ่มสูงขึ้น
ในอาหาร โดยอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และประสิทธิภาพการใชโปรตีนสูงที่สุดเม่ือปลาไดรับอาหารสูตรที่ 2 
(PKC 4.88 %) มีคาเทากับ 0.37  0.02 %/วัน และ 1.199  0.02 ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกับปลาที่ไดรับ
อาหารสูตรควบคุม (สูตรที่ 1 PKC 0%) (p > 0.05) มีคาเทากับ 0.38  0.02 %/วัน และ 1.200  0.01 ตามลําดับ 
แตแตกตางกับปลาท่ีไดรับอาหารสูตรที่ 3, 4, และ 5 (p < 0.05) อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อเพิ่มขึ้น ตามระดับ
ของกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ผสมเพิ่มสูงขึ้นในอาหาร โดยปลาท่ีไดรับอาหารสูตรที่ 2 (PKC 4.88%) มีอัตรา
การเปล่ียนอาหารเปนเนื้อไมแตกตางกับสูตรที่ 1 (PKC 0%) และอาหารสูตรที่ 6 (อาหารเม็ดสําเร็จรูป) (p > 0.05) 
ในขณะที่ตนทุนคาอาหารตอผลผลิตมีคาลดลงตามระดับกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ผสมเพ่ิมสูงขึ้นในอาหาร และ
มีคาตํ่าสุดในสูตรอาหารสูตรที่ 5 (PKC 25.62%) โดยมีคาเทากับ 49.68+4.12 บาท ตอกิโลกรัม ซึ่งแตกตางกับ
ปลาท่ีรับอาหารผสมกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ระดับตาง ๆ (p < 0.05) แตหากพิจารณาจาก % น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น, 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ, อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการรอดตาย พบวา การเสริมกากเน้ือเมล็ดใน
ปาลมน้ํามันสูตรอาหารที่ระดับ 4.88% ดีเทียบเทาอาหารสูตรควบคุม และอาหารสําเร็จรูป   

การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบวา การเสริมกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ระดับ 4.88 เปอรเซ็นต ในอาหาร
ที่มีระดับพลังงาน 3,600 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม เปนระดับที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียงปลากะรังดอกแดง ทั้งใน
ดานการเจริญเติบโต และดานเศรษฐศาสตร 
คําสําคัญ :  ปลากะรังดอกแดง  อาหารปลา  กากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน 
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Abstract 
 

The study was carried out by utilization of palm kernel cake in grouper feed to explore the 
possibility of feed cost reduction. Grouper (135.10  64.58 g mean initial weight) were stocked in 
polyethylene net cages (1.5 x 1.5 x 2 m) and fed with 6 formulated diets to three replicate groups for 
8 months. The five formulated diets contained palm kernel cake at 0, 4.88, 9.48, 17.97 and 25.62%, 
respectively. These diets contained 40% protein, 3,600 Kcal DE/Kg and the compared diet (formular 
6) was artificial floating pellet feed. The Results showed a decline in specific growth rate and protein 
efficiency ratio (PER) with increase levels of palm kernel cake. Acceptable specific growth rate (0.37 
 0.02 % per day) and PER (1.199  0.02) were achieved in the fish given the feed with 4.88% palm 
kernel cake and not significantly different from the control feed but significant different from formula 
3, 4, 5 (p < 0.05). Feed conversion ratio increased with the levels of palm kernel cake. Feed conversion 
ratio on diet 2 (PKC 4.88%) and control diet were not significantly different from artificial floating 
pellet feed. Feed cost decreased with an increase of  palm kernel cake. The minimum feed cost  was 
achieved in the fish given the fed with 25.62% (formular 5) palm kernel cake at 49.68  4.12 baht/kg.  
It was significant difference from other level of palm kernel cake in their feeds (p<0.05). However, 
weight gain, specific growth rate, feed conversion ratio and survival rate indicated that diet  with 
4.88% palm kernel cake was as good as control diet and  artificial floating pellet feed. It was 
suggested that  the optimum level of palm kernel cake in feed was 4.88% and 3,600 Kcal DE/kg for 
grouper feed taking into account the weight increase and economic returns. 
 
Key Words : orange-spotted grouper (Epinephelus coioides),  fish nutrition,  palm kernel cake 
 

บทนํา 
 
 จังหวัดตรัง เปนจังหวัดหนึ่งที่อยูทางชายฝงทะเลอันดามัน จึงมีประชากรสวนหน่ึงที่ประกอบอาชีพ และ
มีรายไดจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง โดยเฉพาะการเล้ียงปลาน้ํากรอยในกระชัง และจากสถิติการประมง
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 รายงานวา ผลผลิตการเล้ียงปลากะรังในกระชังของจังหวัดตรัง มีปริมาณถึง 327 ตัน 
(กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง, 2550) มูลคาหลายลานบาท ซึ่งชุมชนบานบอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เปน
ชุมชนหนึ่งที่ประชากรมีอาชีพทําการประมง และเล้ียงปลานํ้ากรอยในกระชัง นอกเหนือจากการทําสวนยางพารา 
และปาลมน้ํามัน ปลาน้ํากรอยเศรษฐกิจที่นิยมเล้ียง ไดแก ปลากะรัง และปลากะพงขาว ทั้งนี้เนื่องจากมีสภาพ 
แวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียงหลายประการ ดังเชน สภาพลําคลองเปนปาชายเลนสมบูรณ สามารถปองกัน
คล่ืนลมในฤดูมรสุมได ความลึกอยูในชวงระหวาง 2-4 เมตร ไมมีปญหาการลักเล็กขโมยนอย เพราะมีการจัด
กลุมเล้ียงปลาและเฝาระวังโดยการนอนเฝาที่กระชัง อีกทั้งมิใชอุปนิสัยของคนในชุมชน แตในขณะน้ี ประสบ
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ปญหาเปนอยางมาก ในเร่ืองของตนทุนการผลิต เนื่องจากการเล้ียงปลาในกระชังของเกษตรกรชุมชนบานบอหิน
จะใชปลาสดเปนอาหาร ซึ่งมีปญหาสําคัญหลายประการ เชน ปญหาปริมาณปลาสด ไมเพียงพอตอความตองการ 
และปริมาณไมมีความแนนอน ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และชวงเวลา ปญหาดานราคา ที่มีแนวโนมสูง 
ขึ้นทุก ๆ ป เนื่องจากความตองการใชมีมากขึ้น ราคายังผันผวนตามปริมาณ คุณภาพ สถานที่ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่สูงขึ้น และชนิดของปลาในแตละชวง จึงมีผลทําใหตนทุนในการเล้ียงปลาในกระชังสูงขึ้นเปนอยางมาก ปญหา
คุณภาพของปลาสด ไมมีคุณคาทางอาหารครบ แมวาปลาสดมีโปรตีนสูงแตมักขาดวิตามินและแรธาตุ ปญหาใน
การเก็บรักษ ซึ่งปลาสดจะเนาอยางรวดเร็วถาไมมีการแชเย็นหรือแชแข็ง ปญหาการเปนพาหะนําโรคของปลาสด 
และปญหาราคาอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีขายตามทองตลาดมีราคาแพง ทําใหเกษตรกรผูเล้ียงปลากระชังไมมี
ความม่ันใจที่จะใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปในการเล้ียง ซึ่งอาจจะไมมีความคุมคากับการลงทุน 

เห็นชัดเจนวา ปลาสด และราคาแพงของอาหารเม็ดสําเร็จรูป เปนปจจัยจํากัด (limiting factor) ดังนั้น 
การนําเอาวัตถุดิบอาหารสัตว ซึ่งเปนวัสดุเศษเหลือหรือผลพลอยได ที่มีแพรหลายในทองถิ่นจังหวัดตรัง คือ กาก
เนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน มาใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปของปลากะรัง โดยมุงเนนการศึกษาสัดสวน
ที่เหมาะสมของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันในอาหารสําหรับการเล้ียงปลากะรังดอกแดง เพื่อเปนแนวทาง
ที่จะพัฒนาสูตรอาหารสําหรับเล้ียงปลากะรัง  ลดปริมาณการใชปลาสด ลดตนทุนคาอาหาร และรูจักใชวัตถุดิบ
เหลือใชมาใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 1. เพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสมของระดับกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน ในอาหารที่ใชเล้ียงปลากะรังตอ
การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ประสิทธิภาพการใชโปรตีน และอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ ของปลากะรัง 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตนทุนอาหารตอผลผลิตปลากะรัง ที่เล้ียงดวยอาหารผสมกากเนื้อเมล็ดใน
ปาลมน้ํามัน สูตรตาง ๆ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 

ปลากะรังไดรับความนิยมอยางแพรหลายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย ปลากะรัง
แตละชนิดมีราคาแตกตางกันไป แตโดยรวมแลวเปนปลาที่มีมูลคาสูง และใหผลตอบแทนการเล้ียงสูงกวาปลาทะเล
ชนิดอื่น ทําใหไดรับความนิยมจากเกษตรกรในการเล้ียงเพื่อการคา โดยประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดของปลา
ชนิดนี้ในตลาดฮองกงมากที่สุดในชวงป พ.ศ. 2542-2546 (Muldoon et al.,  2004) 

ในการเลี้ยงสัตวน้ํา อาหารเปนปจจัยหลักที่มีผลตอผลผลิตสัตวน้ํา และเปนตนทุนการเล้ียงที่สําคัญที่สูง 
ที่สุด คือ ประมาณ 50-70 % ของตนทุนทั้งหมด จากการสํารวจตนทุนการเล้ียงปลากะรังทางฝงทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2540-2541 พบวา มีตนทุน 148.8 บาท/กิโลกรัม แยกเปนตนทุนอาหาร 85.0 บาท/
กิโลกรัม หรือ 57.1 % ของตนทุนทั้งหมด (Boonchuwong and Lawapong, 2002) การเล้ียงปลากะรังทางภาคใต
ของประเทศไทยอาหารที่ชาวบานเลือกใชสวนใหญ ยังคงเปนปลาสด และเน่ืองจากการใชปลาสดเปนอาหารหลัก
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อยางเดียวในการเลี้ยง ทําใหเกิดปญหาสําคัญ หลาย ๆ ประการ เชน ปริมาณปลาสดไมเพียงพอตอความตองการ 
ไมมีความแนนอน ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และชวงเวลา ราคาปลาสดมีแนวโนมสูงขึ้นทุก ๆ ป เนื่องจาก
ความตองการใชมีมากขึ้น ราคายังผันผวนตามปริมาณ คุณภาพ สถานที่ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และชนิด
ของปลาในแตละชวง จึงมีผลทําใหตนทุนในการเลี้ยงปลาในกระชังสูงขึ้นเปนอยางมาก คุณภาพของปลาสด ไมมี
คุณคาทางอาหารครบ แมวาปลาสดมีโปรตีนสูงแตมักขาดวิตามินและแรธาตุ ปญหาในการเก็บรักษา ซึ่งปลาสด
จะเนาอยางรวดเร็วถาไมมีการแชเย็นหรือแชแข็ง และปญหาการเปนพาหะนําโรคของปลาสด ปญหาราคาอาหารเม็ด
สําเร็จรูปที่มีขายตามทองตลาด มีราคาแพง เกษตรกรไมม่ันใจในความคุมคาของการลงทุน ตลอดจนไมม่ันใจใน
การเลี้ยงปลากะรังดวยอาหารเม็ด เนื่องจากยังไมมีประสบการณ  

จากปญหาตาง ๆ ของการใชปลาสด และอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีราคาแพง เปนอาหารในการเล้ียงปลา
กะรังของชุมชนบานบอหิน ทําใหเกิดความไมย่ังยืนของอาชีพการเล้ียงปลาในกระชัง และอาจจะตองเลิกกิจการ
ไปในที่สุดนั้น จึงเกิดความสําคัญและที่มาของหัวขอวิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยมีแนวทางในการแกปญหา
ดังตอไปนี้ 
 1. ลดการใชปลาสดเปนอาหารหลักในการเล้ียง หันมาใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีการนําแหลงโปรตีน
อื่นที่หาไดงายและราคาถูกกวามาใชในการผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปทดแทนปลาปนซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหราคา
อาหารปลามีราคาแพง ใหไดสารอาหารเฉพาะสําหรับปลากะรัง ซึ่งมีราคาตํ่าที่สุด แตไมทําใหอัตราการเจริญ 
เติบโตและคุณภาพซากลดลง    
 2. กากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน มีคุณคาทางโภชนะสูงพอสมควร โดยเฉพาะโปรตีน และไขมัน ซึ่ง
โปรตีนมีอยูประมาณ 10–12% หรือมากกวาขึ้นอยูกับรูปแบบของการสกัดน้ํามัน มีเย่ือใยประมาณ 20-25% และมี
ความสมดุลระหวางแคลเซียมและฟอสฟอรัสดีกวากากเมล็ดพืชน้ํามันชนิดอื่น ๆ จึงนิยมนําไปใชในสวนผสมของ
อาหารสําหรับเล้ียงสัตว (วุฒิพร และคณะ, 2547) ซึ่งไดมีงานวิจัยทดลองมากอนหนานี้แลวพบวา สามารถนํา 
เอากากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน มาใชในการผสมอาหารปลานิล (นิรุทธิ์, 2544) และปลานิลแดงแปลงเพศ (วุฒิพร 
และคณะ, 2547) และปลาดุกบิ๊กอุย (นารีรัตน, 2548) ทําใหปลามีการเจริญเติบโตดี นับวาเปนทางเลือกใหมที่
อาจจะชวยลดตนทุนในการเล้ียงสัตวน้ําได   
 3. จังหวัดตรังสามารถหากากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามัน ไดงาย และมีราคาถูก เพราะมีการปลูกปาลม
น้ํามัน และมีโรงงานปาลมน้ํามันหลายโรง  
 ดังนั้น การนําเอาวัตถุดิบอาหารสัตว ซึ่งเปนวัสดุเศษเหลือหรือผลพลอยไดที่มีแพรหลายในทองถิ่นภาคใต 
คือ กากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน มาใชเปนวัตถุดิบผลิตอาหารปลากะรัง เพื่อลดการใชปลาสดซึ่งเปนอาหารหลัก
ในการเลี้ยง จึงเปนแนวทางของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ที่จะพัฒนาสูตรอาหารสําหรับเล้ียงปลากะรัง ลดตนทุน
คาอาหาร และรูจักใชวัตถุดิบเหลือใชมาใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุงเนนศึกษาผลของการใช
กากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน ในปริมาณตาง ๆ กันเปนสวนผสมในอาหารเม็ดเล้ียงปลากะรังดอกแดง ตอการ
เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และศึกษาเปรียบเทียบตนทุนอาหารตอผลผลิต
ปลากะรัง ที่เล้ียงดวยอาหารผสมกากเน้ือเมล็ดในปาลม สูตรตาง ๆ ตลอดจนเปนแนวทางเพื่อเผยแพรและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปไปสูเกษตรกรกลุมเปาหมาย และคาดหวังวาผลการศึกษาวิจัยนี้ สามารถ
นําไปใชประโยชน เปนองคความรู ในการผลิตอาหารเล้ียงปลากะรังที่มีราคาถูก ภายใตกระบวนการประหยัดตนทุน
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การผลิตใหกับเกษตรกร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานของการพัฒนาการเล้ียงปลากะรัง ของเกษตรกรชุมชนบานบอหิน 
จังหวัดตรัง รวมทั้งอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลากะรังของประเทศไทยตอไป 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

 
การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) โดยศึกษาระดับกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันในอาหารเม็ดที่
ตางกัน 5 ระดับ คือ 0, 4.88, 9.48, 17.97 และ 25.62 เปอรเซ็นต และชุดที่ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปตามทองตลาด 
เปนชุดการทดลองเปรียบเทียบอีก 1 ชุดการทดลอง ดังนั้น มีทั้งส้ิน 6 ชุดการทดลอง (6 สูตรอาหาร) ชุดการ
ทดลองละ 3 ซ้ํา 
 
การสรางสูตรอาหาร  

เตรียมวัตถุดิบที่จะนํามาใชเปนสวนผสมในอาหารทดลองโดยการบดละเอียด และนําไปวิเคราะหองคประกอบ
ทางเคมี โดยวิธี AOAC (1990) ซึ่งทําการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี (%) ไดแก โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต 
เถา เย่ือใย และความชื้น หลังจากนั้น  นํามาคํานวณเพื่อสรางเปนสูตรอาหารตามแผนการทดลอง (ตารางที่ 1) 
 
การเตรียมอาหารทดลอง   

 
ชุดการทดลองท่ีศึกษาระดับปริมาณกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันในอาหารเม็ดที่ตางกัน 5 ระดับนั้น 

กําหนดใหมีระดับโปรตีนในอาหาร 40 % เทากันทุกสูตร และระดับพลังงานที่ยอยได (DE) ในสูตรอาหาร เทากัน 
คือ 3,600 Kcal/kg ใชวัตถุดิบ ปลาปน กากถ่ัวเหลือง รําละเอียด ปลายขาว กากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน วิตามินรวม
และพรีมิกซ  น้ํามันปลา น้ํามันพืช และอัลฟาสตารช เปนสวนผสมในอาหารเหมือนกันทุกสูตร โดยใชเร่ืองบด
วัตถุดิบอาหารใหมีขนาดเล็ก คลุกเคลาใหผสมเขากัน นําเขาเคร่ืองอัดเม็ดอาหาร (mincer) เปนอาหารเม็ดเปยก 
นําอาหารที่เตรียมเสร็จแลวอบที่อุณหภูมิ 60 ๐ซ นาน 24 ชั่วโมง หรือจนกวาเม็ดอาหารแหง นําไปบรรจุในถุง 
พลาสติกแลวเก็บไวในที่แหง หรือเก็บไวในตูเย็นอุณหภูมิ 4 ๐ซ และทําการแบงไปวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ
ของทุกสูตรอาหาร (ดังแสดงในตารางที่ 2) 

 
การเตรียมสัตวทดลอง 
 ปลากะรังดอกแดงที่ใชทดลองขนาด 6-9 นิ้ว (น้ําหนักประมาณ 100-180 กรัม) ปลอยลงเล้ียงในกระชัง
ขนาด 3 x 3 x 2 เมตร เปนเวลา 15 วัน เพื่อใหปลาปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม และอาหารทดลอง โดยให
อาหารเปนสูตรที่ 1 วันละ 1 คร้ัง หลังจากนั้นนําปลาทดลองมาเล้ียงในกระชังขนาด 1.5 x 1.5 x 2 เมตร กระชัง
ละ 50 ตัว 
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อาหารและการใหอาหาร 
 เล้ียงดวยอาหารทั้ง 6 สูตร ตามที่กลาวไวแลวขางตน โดยจะใหอาหารวันละ 1 คร้ัง การใหอาหารจะให
จนปลากินอิ่ม (Satiation) และหยุดใหเม่ือเห็นวาปลาหยุดกิน โดยสังเกตจากการท่ีปลาไมขึ้นมาฮุบอาหาร บันทึก
น้ําหนักอาหารที่ปลากินเพื่อใชในการคํานวณหาคาอัตราการแลกเน้ือ ประสิทธิภาพการใชโปรตีน และตนทุนคา 
อาหารตอผลผลิต 
 
การศึกษาคุณภาพน้ํา  
 ตรวจวัดคุณภาพนํ้าในระหวางการทดลองทุก ๆ เดือนตลอดการทดลอง โดยดัชนีที่จะใชวิเคราะหคุณภาพ
น้ํา ประกอบดวย ความเค็ม อุณหภูมิ pH ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (วัดดวยเคร่ืองวัดคุณภาพน้ําแบบดิจิตอล 
YSI Model 650 MDS), ความเปนดางของน้ํา (ดวยวิธีการ Titration) และความขุนใส (วัดดวย Secchi disc) 
 
การเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล 
 สุมตัวอยางปลากะรังจากทุกชุดการทดลอง จํานวน 10 ตัว/กระชัง ชั่งน้ําหนักทุก ๆ 2 สัปดาห เปนเวลา 
8 เดือน เพื่อใชในการคํานวณหาการเจริญเติบโต ในรูปของเปอรเซ็นตน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะเฉล่ียตอวัน (%SGR) ประสิทธิภาพการใชโปรตีน (PER) และอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ (FCR) เม่ือ
ส้ินสุดการทดลอง ทําการนับจํานวนปลากะรังที่เหลือรอดจากทุก ๆ ชุดการทดลอง เพื่อนําไปใชคํานวณหาอัตรา
การรอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) และตนทุนคาอาหารตอผลผลิต (กก.) วิเคราะหความแตกตางระหวางชุดการทดลอง
ของขอมูลโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย
ของชุดการทดลองดวยวิธี DMRT วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS) 
 
สถานที่และระยะเวลาที่ทําการวิจัย   

ทําการทดลอง ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชังบานพรุจูด ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2552 - ธันวาคม 2552 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
น้ําหนักที่เพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอดตาย 

ปลากะรังที่ไดรับอาหารทดลองท้ัง 6 สูตร ที่มีระดับกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันในสูตรอาหารแตกตาง
กัน คือ สูตรที่ 1 (PKC 0%), สูตรที่ 2 (PKC 4.88%), สูตรที่ 3 (PKC 9.48%), สูตรที่ 4 (PKC 17.97%), สูตรที่ 5 
(PKC 25.62%) และสูตรที่ 6 (อาหารเม็ดสําเร็จรูป) ตลอดระยะ 8 เดือน พบวา ปลามีน้ําหนักเฉล่ียตอตัวเพิ่ม
สูงขึ้นตามระยะเวลาของการทดลอง และน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลากะรังที่ไดรับอาหารทั้ง 6 สูตร มีความแตกตาง
กันระหวางชุดการทดลอง (p<0.05) โดยมีคาอยูในชวง 81.59  50.88 – 168.70  85.49 เปอรเซ็นต ปลากะรัง
ที่ไดรับอาหารสูตรที่ 6 มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด รองลงมาไดแก ปลากะรังที่ไดรับอาหารสูตรที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 
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ตามลําดับ เม่ือพิจารณาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลากะรังจากชุดการทดลองในสูตรที่ 1 – 5 พบวา มีความแตกตาง
กัน (p<0.05) (ตารางที่ 3)  

สวนอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ใหผลการทดลองเชนเดียวกับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น โดยปลากะรังที่ไดรับ
อาหารสูตรที่ 6 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงที่สุด (0.40+0.04 เปอรเซ็นตตอวัน) รองลงมา ไดแก ปลากะรัง
ที่ไดรับอาหารสูตรที่ 1 ในขณะท่ีปลากะรังที่ไดรับอาหารทดลอง ที่มีระดับกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันในสูตรอาหาร
ทั้ง 5 สูตร (สูตรที่ 1 – 5) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีความแตกตางกันระหวางชุดการทดลอง (p < 0.05) 
(ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่  1  สูตรอาหารที่มีกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน (PKC) เปนสวนผสม ที่สรางขึ้นมาใชสําหรับการทดลอง 

สูตรอาหารที่มีปริมาณกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันเปนสวนผสม (%) วัตถุดิบ  
(กรัม) 1 (0%) 2 (4.88%) 3 (9.48%) 4 (17.97%) 5 (25.62%) 

ปลาปน 49.80 47.56 45.20 41.30 38.00 
กากถั่วเหลือง 24.90 23.52 22.48 20.53 18.98 
รําละเอียด 1.55 1.42 1.32 1.00 0.90 
ปลายขาว 1.55 1.42 1.32 1.00 0.90 
กากปาลม 0 4.88 9.48 17.97 25.62 
น้ํามันปลา  6.60 6.10 5.60 4.60 3.30 
น้ํามันพืช 6.60 6.10 5.60 4.60 3.30 
วิตามินรวม 2 2 2 2 2 
Premix 3 3 3 3 3 
Alfa starch 4 4 4 4 4 
รวม 100 100 100 100 100 
โปรตีน(%) 40 40 40 40 40 
ไขมัน (%) 17.65 17.34 17.03 16.40 15.78 
DE (Kcal/100g) 360 360 360 360 360 
ราคาอาหาร/กก. 28.46 27.36 26.23 24.15 22.27 

 

หมายเหตุ : คาพลังงานที่ยอยได (DE) ในสูตรอาหาร  ไดจากการคํานวณ 
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ตารางที่  2  ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง 
                                         Percent on received basis 

สูตรอาหาร 
   Protein      Fat    Moisture        Ash Crude fiber           NFE 

1 (PKC 0%)     40.14    17.31       1.93      12.93        5.19           22.5 
2 (PKC 4.88%)     40.10    14.82       1.99      13.01        7.14          22.94 
3 (PKC 9.48%)     40.08    14.93       1.27      11.82        8.25          23.65 
4 (PKC 17.97%)     39.98    17.31       1.78      11.59       10.36          18.98 
5 (PKC 25.62%)     39.97    15.37       1.26      13.74       11.54          18.12 
6 (อาหารเม็ด) 43.63 9.90       6.25   10.49   2.02          27.71 

 
จะเห็นไดวาปลากะรังที่ไดรับอาหารทดลองสูตรที่ 1-5 มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ ลดลงตามระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่เพิ่มขึ้นในสูตรอาหาร อาจชี้ใหเห็นวา การแทนที่ปลา
ปนดวยกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ระดับสูงขึ้น ทําใหปลากะรังไดรับสารอาหารไมเพียงพอ เปนผลใหอัตรา
การเจริญเติบโตลดลง ซึ่งเปนไปในลักษณะเดียวกับการศึกษาของ วุฒิพรและคณะ (2547) ที่ทดลองแทนที่ปลา
ปนในสูตรอาหารเล้ียงปลานิลดวยอาหารผสมกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 เปอรเซ็นต 
โดยใหมีระดับโปรตีน  30% ไขมัน 7-9% และพลังงานที่ยอยได 3,200 กิโลคาลอรี/อาหาร 1 กิโลกรัม รายงานวา
การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหารและสัมประสิทธิ์การยอยอาหารลดลง ตามระดับของกากเน้ือเมล็ดใน
ปาลมน้ํามันที่ผสมเพิ่มสูงขึ้นในอาหาร โดยการเจริญเติบโตของปลาสูงที่สุดเม่ือปลาไดรับอาหารผสมกากเน้ือเมล็ด
ในปาลมน้ํามัน 10% ซึ่งไมตางกับปลาที่ไดรับอาหารสูตรพื้นฐาน ระดับกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ 4.88 
เปอรเซ็นต จากการทดลองคร้ังนี้ใกลเคียงกับผลของนารีรัตน (2548) ซึ่งไดศึกษาระดับการเสริมกากเน้ือเมล็ดใน
ปาลมน้ํามัน ทําการทดลองเล้ียงปลาดุกบิ๊กอุย ดวยอาหารที่ผสมกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ระดับ 0, 3, 6, 9 
และ 12 เปอรเซ็นต ไดรายงานวา ปลาดุกบิ๊กอุยที่ไดรับอาหารที่มีกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ระดับ 3 เปอรเซ็นต 
เหมาะสมสําหรับการเล้ียงปลาดุกบิ๊กอุยในดานการเจริญ เติบโต โดยมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโต 
จําเพาะสูงที่สุด และลดลงตามระดับกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ผสมในอาหารที่เพิ่มขึ้น  

สําหรับอัตราการรอดตายของปลากะรังที่ไดรับอาหารท้ัง 6 สูตร (ตารางที่ 3) พบวา ปลากะรังที่ไดรับ
อาหารสูตรที่ 1 มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด (62.67  16.65 เปอรเซ็นต) สูงกวาชุดการทดลองที่ไดรับอาหารอีก 
5 สูตร (p> 0.05) อัตราการรอดตายของปลากะรังจากการทดลอง ที่ไดรับอาหารที่มีกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามัน
ระดับตาง ๆ ทั้ง 5 สูตร ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p> 0.05) แสดงวา อาหารทดลองที่มีการเสริมกากเน้ือ
เมล็ดในปาลมน้ํามันในคร้ังนี้ ไมสงผลตออัตราการรอดตายของปลา สอดคลองกับรายงานการวิจัยของวุฒิพร 
และคณะ (2547) ที่ทดลองแทนท่ีปลาปนในอาหารปลานิลแดงแปลงเพศดวยกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ระดับ 
0, 10, 20, 30 และ 40 เปอรเซ็นต รายงานวา การผสมกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ระดับตาง ๆ ไมมีผลตอ
อัตราการรอดตายของปลาท่ีทดลอง 
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ตารางที่  3 น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอดตายของปลากะรังดอกแดง ที่ไดรับ
 อาหารที่มีกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันระดับตาง ๆ และอาหารเม็ดสําเร็จรูป เปนเวลา 8 เดือน 
 (คาเฉล่ีย  SD) 
  

สูตรอาหาร 
น้ําหนักที่เพิ่มข้ึน 

(%) 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

(%ตอวัน) 
อัตราการรอดตาย 

(%) 
1 (PKC 0%) 145.05  63.02c 0.38  0.02 b 62.67  14.65 a 
2 (PKC 4.88%) 142.54  21.91c 0.37  0.02 b 61.17  5.20 a 
3 (PKC 9.48%) 114.55  14.71b 0.32  0.03 a 55.18  7.22 a 
4 (PKC 17.97%) 101.65  33.83ab 0.29  0.01a 51.67 11.27 a 
5 (PKC 25.62%) 81.59  50.88a 0.25  0.02 a 49.50  17.50 a 
6 (อาหารเม็ดสําเร็จรูป) 168.70  85.49 c 0.40 0.04 b  55.50  11.46 a 

 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยในสดมภที่ตัวอักษรเหมือนกันกํากับ  ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 (p>0.05) 
 
ประสิทธิภาพการใชโปรตีน อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ และตนทุนคาอาหารตอหนวยการผลิต 

ประสิทธิภาพการใชโปรตีนของปลากะรังที่ไดรับอาหารทดลองทั้ง 6 สูตร มีความแตกตางกันระหวาง
ชุดการทดลอง (p < 0.05) โดยมีคาอยูในชวง 1.149  0.01 – 1.283  0.04 ปลากะรังที่ไดรับอาหารสูตรที่ 6 ที่
ไดรับอาหารเม็ดสําเร็จรูป (ไฮเกร็ด 9775) เปนอาหาร มีคาประสิทธิภาพการใชโปรตีน สูงที่สุด (1.283  0.04) 
รองลงมาไดแก  ปลากะรังที่ไดรับอาหารสูตรที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ และพบวา ในสูตรอาหารที่มีกากเน้ือ
เมล็ดในปาลมน้ํามันระดับตาง ๆ  (สูตรที่ 1 – 5) จะมีคาประสิทธิภาพการใชโปรตีน ลดลง (ตารางที่ 4) 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังดอกแดงท่ีไดรับอาหารทั้ง 6 สูตร มีความแตกตางกัน
ระหวางชุดการทดลอง (p <.05) โดยมีคาอยูในชวง 1.97  0.06 – 2.22  0.03 ปลากะรังที่ไดรับอาหารสูตรที่ 5 
มีคาอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ สูงที่สุด (2.22  0.03) รองลงมา ไดแก ปลากะรังที่ไดรับอาหารสูตรที่ 4, 3,  
2,  1 และ 6 ตามลําดับ และพบวา ในสูตรอาหาร  ที่มีกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันระดับตาง ๆ (สูตรที่ 1 – 5) จะ
มีอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อเพิ่มขึ้น  เม่ือเพิ่มระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันในสูตรอาหารใหสูงขึ้น 
(ตารางที่ 4) 

เม่ือพิจารณาถึงระดับของการเสริมกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันตอประสิทธิภาพการใชโปรตีน และอัตรา 
การเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ เปนไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโต คือเม่ือเพิ่มระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาลม
น้ํามันจะทําใหประสิทธิภาพการใชโปรตีนและประสิทธิภาพของอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อลดลง โดยการศึกษา
คร้ังนี้ ประสิทธิภาพของการใชโปรตีนตํ่าสุดในปลาที่ไดรับอาหารสูตรที่ 5 (PKC 25.62 เปอรเซ็นต) ขณะท่ีอัตรา
การเปล่ียนอาหารเปนเนื้อจะมีคาสูงสุดในปลาที่ไดรับอาหารสูตรที่ 5 และมีคาสูงกวาปลากะรังที่ไดรับอาหารสูตร 
อื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับการทดลองของ อัตราและคณะ (2546) ที่ศึกษาการใชกากถั่วเหลืองสกัด
น้ํามันแทนที่โปรตีนจากปลาปนในอาหารปลากะรังดอกแดงที่ระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 เปอรเซ็นต รายงาน
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วาประสิทธิภาพการใชโปรตีนมีคาตํ่าที่สุดในปลาที่ไดรับอาหารที่มีการแทนที่โปรตีนจากปลาปนดวยกากถ่ัวเหลือง
ในระดับ 40 เปอรเซ็นต ขณะท่ีอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อมีคาสูงสุดในอาหารที่มีการแทนที่โปรตีนจากปลา
ปนในระดับ 40 เปอรเซ็นต และมีคาสูงกวาปลาที่ไดรับอาหารสูตรอื่น ๆ และเปนไปในลักษณะเดียวกับการศึกษา
ของ วุฒิพรและคณะ (2547) ที่ทดลองแทนที่ปลาปนในสูตรอาหารเล้ียงปลานิลดวยอาหารผสมกากเนือ้เมล็ดใน
ปาลมน้ํามันที่ระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 เปอรเซ็นต รายงานวา ประสิทธิภาพการใชอาหาร และสัมประสิทธิ์
การยอยอาหารลดลง ตามระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันที่ผสมเพิ่มสูงขึ้นในอาหาร   

จากการวิเคราะหตนทุนคาอาหารสูตรตาง ๆ ตอการผลิตปลากะรังดอกแดง 1 กิโลกรัม  พบวา มีความ
แตกตางกันระหวางชุดการทดลอง (p<0.05) โดยปลากะรังทีไ่ดรับอาหารสูตรที่ 6 (อาหารเม็ด) มีตนทุนคาการผลิต
ปลาตอหนวยสูงที่สุด (81.94+3.43 บาท/กิโลกรัม) รองลงมา คือ ปลากะรังที่ไดรับอาหารสูตรที่ 1 (PKC 0%) ซึ่ง
มีคาตนทุนคาการผลิตปลาตอหนวย เทากับ 59.51+1.98 บาท/กิโลกรัม และในทํานองเดียวกัน ในสูตรอาหารที่
มีระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้น (สูตรที่ 1 – 5) จะทําใหมีตนทุนการผลิตปลาตอหนวยอาหาร
ตํ่าลง (ตารางที่ 4) 

ราคาตนทุนคาอาหารตอหนวยการผลิตจากการทดลองคร้ังนี้ มีความสอดคลองกับผลการศึกษาดาน
การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ประสิทธิภาพการใชโปรตีน อัตราการอดตาย พบวา การใชกาก
เนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันเปนสวนผสมในอาหาร ยังมีตนทุนคาอาหารตอหนวย (57.20  2.18 บาทตอกิโลกรัม) 
ตํ่ากวาสูตรอาหารที่ไมใสกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันในอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งสูตรอาหารที่มีระดับกากเน้ือ
เมล็ดในปาลมน้ํามัน 4.88 เปอรเซ็นต ซึ่งปลากะรังมีการเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  อัตราการ
เปล่ียนอาหารเปนเนื้อ  ประสิทธิภาพการใชโปรตีน และอัตราการรอดตาย ไมแตกตางกับสูตรควบคุม (PKC 0%)  
และเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารที่ 3, 4 และ 5 ถึงแมวาระดับของกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันในสูตรอาหาร 
ที่ 3, 4 และ 5 ที่เพิ่มขึ้นทําใหตนทุนคาอาหารตอหนวยลดลงมากกวาสูตรที่ 2 ก็ตาม แตเม่ือพิจารณาถึงคา
น้ําหนักท่ีเพิ่มขึ้น สรุปไดวา จากผลการทดลองครั้งนี้ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปล่ียนอาหารเปน
เนื้อ และอัตราการรอดตาย ของอาหารสูตรที่ 2 (PKC 4.88%) เปนสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดทั้งในแงผลผลิต 
และทางเศรษฐศาสตร สอดคลองกับการทดลองของวุฒิพร และคณะ (2547) ที่ทําการทดลองแทนที่ปลาปนใน
อาหารปลานิลแดงแปลงเพศดวยกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามัน รายงานวา สามารถผสมกากเนื้อเมล็ดในปาลม
น้ํามันในอาหารสําหรับเล้ียงปลานิลไดไมเกิน 20% โดยมีผลทําใหตนทุนสําหรับผลิตปลาต่ําที่สุด 
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการใชโปรตีน อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ  และตนทุนคาอาหารตอหนวยการผลิต
 ปลากะรังดอกแดง ที่ไดรับอาหารที่มีกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันระดับตาง ๆ และอาหารเม็ด
 สําเร็จรูป  เปนเวลา 8 เดือน (คาเฉล่ีย  SD) 

 สูตรอาหาร ประสิทธิภาพการใช
โปรตีน   

อัตราการเปล่ียน 
อาหารเปนเนื้อ   

ตนทุนอาหาร/นน.ปลา 
(บาท/กก.) 

1 (PKC 0%) 1.211+0.01c 2.09+0.02a 59.51+1.98c 
2 (PKC 4.88%) 1.199+0.02 c 2.10+0.01 a 57.20+2.18bc 
3 (PKC 9.48%) 1.180+0.01 b 2.14+0.01 ab 56.17+1.62b 
4 (PKC 17.97%) 1.151+0.01b 2.19+0.03 b 53.63+2.97 a 
5 (PKC 25.62%) 1.149+0.01b 2.22+0.03b 49.68+4.12a 
6 (อาหารเม็ดสําเร็จรูป) 1.283+0.04c 1.97+0.06a 81.94+3.43d 

    

หมายเหตุ :  คาเฉล่ียในสดมภที่มีตัวอักษรเหมือนกันกํากับ  ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 
 95 เปอรเซ็นต (p < 0.05) 
 

คุณภาพน้ํา 
คุณภาพนํ้าบริเวณกระชังที่ทําการทดลองมีคาความเค็มเฉล่ีย  21.74  1.24 ppt อุณหภูมิของน้ํามี

คาเฉล่ีย 29.32  0.21 องศาเซลเซียส pH  มีคาเฉล่ีย 7.56  0.41 ออกซิเจนละลายน้ํามีคาเฉลี่ย 6.56  0.41 
มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดางมีคาเฉล่ีย 120.80  5.63 มิลลิกรัมตอลิตร คาความขุนใส มีคาเฉล่ีย 57.75  1.45 
เซนติเมตร ซึ่งเหมาะสมตอการเล้ียงสัตวน้ําชายฝง (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) 
  

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 1. สูตรอาหารปลากะรังที่มีระดับกากเน้ือเมล็ดในปาลมน้ํามันเปนสวนผสม 4.88% มีระดับโปรตีน 40% 
และระดับพลังงานที่ยอยไดในอาหาร 3,600 Kcal/Kg. เปนสูตรอาหารที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตอการเจริญ 
เติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ ดีเทียบเทากับอาหารสูตรควบคุม (สูตรที่ 1 PKC 0%) 
และสูตรที่ 6 (อาหารเม็ดสําเร็จรูป) 
 2. การผสมกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันในสูตรอาหารที่ระดับ 4.88 เปอรเซ็นต (สูตรที่ 2) ใหผลตอบแทน 
ดีที่สุด เม่ือพิจารณาจาก % น้ําหนักที่เพิ่มข้ึน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ และ
อัตราการรอดตาย ดังนั้น การเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันในสูตรอาหารปลากะรังที่ระดับ 4.88 เปอรเซ็นต 
เปนระดับที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียงปลากะรังดอกแดง ในดานการเจริญเติบโตและทางดานเศรษฐศาสตร 
 3. ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพการยอยอาหาร และคุณภาพซากของปลากะรังที่ทําการทดลอง  
 4. อาหารปลากะรังสูตรที่ 2 (PKC 4.88%) ใหผลตอบแทนคุมคา และใหการเจริญเติบโตไมแตกตาง
ทางสถิติจากอาหารเม็ดสําเร็จรูป แตมีการเจริญเติบโตท่ีตํ่ากวา ดังนั้นควรมีการปรับปรุงสูตรใหดีขึ้นกวานี้ เชน 
ใหระดับโปรตีนสูงขึ้นเทียบเทากับอาหารเม็ดสําเร็จรูป 
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 5. กากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันในอาหารปลากะรัง ทําใหเกิดกล่ินที่ไมชวนกินอาหาร (Feed palatability) 
ดังนั้น  จึงควรมีการปรับปรุงพัฒนาสูตรอาหาร โดยการเสริมวัตถุดิบอาหารที่ชวยในเร่ืองของการเพิ่มกล่ิน และ
เพิ่มระดับของโปรตีนในอาหารได เชน น้ํานึ่งปลาทูนา  เปนตน  
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