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7.1 บทนํา 
 

ปลากะรัง หรือมีช่ือเรียกตามภาษาชาวบานวา ปลาเกา  ปลาราปู (ภาคใต) ปลา
เกาฮื้อ ปลาราปูกะรัง หรือปลาตุกแก ในนานน้ําไทยมีอยูมากมายหลายชนิดแตมีไมกี่ชนิด
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปจจุบันนับเปนสัตวนํ้าชายฝงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
เน่ืองจากมีราคาคอนขางสูง เน้ือมีรสชาตอรอยจึงมักจะเปนอาหารขึ้นโตะในภัตตาคารชั้น
นําทั้งหลาย นอกจากนี้ยังเลี้ยงงาย โตเร็ว อีกทั้งเปนที่ นิยมรับประทานของชาว
ตางประเทศ เชน จีน สิงคโปร และมาเลเซีย เปนตน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนที่นิยม
เลี้ยงกันมากในปจจุบัน สําหรับปลากะรังที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย เชน ปลากะรังหนา
งอน ปลากะรังปากแมนํ้า ปลากะรังจุดดํา ปลากะรังนํ้าลึก และปลากะรังลายนํ้าตาล 

ปจจุบันการเพาะพันธุปลากะรังยังมีปญหาการเรื่องการอนุบาลลูกปลาวัยออน 
เน่ืองจากลูกปลามีขนาดเล็กมาก และมีการพัฒนารูปรางเปนระยะเวลานาน และช็อกตกใจ
ไดงาย จึงมีลูกปลาเหลือรอดนอยมาก ไมเพียงพอตอความตองการของผูเลี้ยง สวนใหญ
จึงใชพันธุปลาจากธรรมชาติ โดยรวบรวมไดจากการดักลอบ หรือวางไซ และนําไปเลี้ยง
ในกระชังหรือบอดินไดเลย นอกจากนี้การรวบรวมลูกปลาอาจใชพุม ซ่ึงทําจากพันธุไม
ประเภทเถาหรือไมเลื้อย หรือแขนงไม มักนิยมทํากันแพรหลายในแถบจังหวัดสงขลา 
ปตตานี และนราธิวาส สําหรับการรวบรวมวิธีน้ีจะไดลูกปลามากกวาวิธีแรก แตตอง
อนุบาลลูกปลากอนนําไปเลี้ยง 

 
7.2  ชีววิทยาของปลากะรัง 
 

1. การจัดลําดับทางอนุกรมวิธาน 
ปลากะรังมีการจัดตามหลักอนุกรมวิธานไดดังน้ี 

              Phylum  Chordata 
                      Class  Teleostomi 
                             Order  Perciformes 
                                  Family Serranidae 
                          



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ภาพที่ 7.1 ปลากะรังปากแมนํ้า 
                                        ที่มา: (อิทธิพร จันทรเพ็ญ, 2531, หนา 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ภาพที่ 7.2 ปลากะรังจุดดํา  
                                        ที่มา: (อิทธิพร จันทรเพ็ญ, 2531, หนา 9) 
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                                 ภาพที่ 7.3 ปลากะรังนํ้าลึก  
                                        ที่มา: (อิทธิพร จันทรเพ็ญ, 2531, หนา 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ภาพที่ 7.4 ปลากะรังลายนํ้าตาล 
                                        ที่มา: (อิทธิพร จันทรเพ็ญ, 2531, หนา 10) 
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2. ลักษณะทั่วไป 
ปลากะรังเปนปลาที่มีรูปรางยาวหรือปอมเล็กนอย ลําตัวมีขนาดใหญ หัวลาดโคง

ลง สันหลังโคงมากกวาสันทอง เกล็ดเล็กหรือโตพอสมควร ตาโตพอประมาณคอนไปทาง
ดานบนของสวนหัว มีเสนขางลําตัว 1 เสนโคงไปตามแนวสันหลังจรดไปตามครีบหาง มี
ปากกวางเฉียงลงเล็กนอย มีรูจมูกขางละ 2 รู ริมฝปากหนา กระดูกกรรไกรบนแผกวาง 
ฟนบนขากรรไกรทั้งบนและลางมีลักษณะที่เล็กแหลม มีฟนเขี้ยวใหญแซมอยูดานหนา 
กระดูกปดเหงือกมีหนามแบนๆ 1-3 กาน ครีบหลังเปนครีบเดียวมีกานครีบแข็งต้ังแต 2-
15 กาน มีกานครีบออนต้ังแต 10-30 กาน ครีบอกสวนมากกลม ครีบทองมีกานครีบแข็ง 
1 กาน และกานครีบออน 5 กาน ครีบกนมีกานครีบแข็ง 3 กาน มีกานครีบออน 6-12 กาน 
ครีบหางกลมมีลักษณะตัดหรือเวาเล็กนอย มีกานครีบ 15-17 กาน  

 
3. การแพรกระจายและถิ่นที่อยูอาศัย 
ปลากะรังเปนปลาที่สืบพันธุวางไขในทะเลลึก  มีความเค็มของนํ้าสูง และลูกปลา

จะเขามาเจริญเติบโตอยูบริเวณชายฝงและปากแมนํ้า โดยเร่ิมวางไขในเดือนพฤศจิกายน
ไปจนถึงตนเดือนธันวาคมของทุกป เม่ือไขฟกออกเปนตัว ลูกปลากะรังจะเร่ิมเคลื่อนตัว
เขามาในบริเวณชายฝงในชวงเดือนดังกลาว จะพบลูกปลาบริเวณปากแมนํ้าทั้งทางดาน
ทะเลอันดามัน และฝงอาวไทย  

ปลาชนิดน้ีเปลี่ยนเพศได ขนาดสมบูรณเพศอายุประมาณ 3 ป นํ้าหนักตัว
ประมาณ 3 กิโลกรัม ในชวงแรกน้ีจะเปนเพศเมียทั้งหมด เม่ือปลาเจริญเติบโตจนมี
นํ้าหนักประมาณ 7 กิโลกรัมจะเปล่ียนเปนเพศผู ปลากะรังเปนปลาที่ชอบอาศัยอยูตาม
ซอกหิน ปะการัง สวนปลาขนาดเล็กเขามาอาศัยอยูในเขตชายฝงหรือปากแมนํ้า  ปลา
กะรังไมสามารถเขามาอาศัยอยูในนํ้าจืดไดเชนเดียวกับปลากะพงขาว สถานที่เลี้ยงจึงตอง
มีความเค็มตลอดป  

สําหรับปลากะรังหรือปลาเกาที่นิยมนํามาเลี้ยงกันมากคือปลากะรังปากแมนํ้า
หรือที่ชาวบานมักจะเรียกกันวา ปลาเกาดอกแดง ซ่ึงมีช่ือวิทยาศาสตรวา Epinephelus 
malabaricus มีช่ือสามัญวา Malabar rock cod หรือ Estaury Grouper อีกชนิดหนึ่งที่
นํามาเลี้ยงคือ Epinephelus salmoides ช่ือสามัญวา Black Spotted Grouper หรือที่
ชาวบานมักจะเรียกกันวา ปลาเกาดอกดํา 



AT 428 (S) 123 

7.3  การเพาะพันธุปลากะรัง 
 
 ปลากะรังเปนปลาที่นิยมเลี้ยงกันมาก เน่ืองจากเลี้ยงงาย โตเร็ว การจําหนาย
ปลามีชีวิตมีราคาสูงกวาปลากะพงขาวมาก แตการหาพันธุปลาทําไดยาก เน่ืองจากยังไม
สามารถเพาะขยายพันธุใหไดปริมาณมากๆ ดังน้ันลูกพันธุปลาที่ใชเลี้ยงสวนใหญจึงได
จากการรวบรวมจากธรรมชาติ กรมประมงเองก็มีความพยายามเพาะพันธุปลาชนิดมา
นานแตก็ยังไมประสบความสําเร็จเปนที่นาพอใจ ข้ันตอนการเพาะพันธุปลากะรังมีดังน้ี 

1. การเลี้ยงพอแมพันธุ  
ปลาที่ใชเปนพอแมพันธุไดมีขนาด 3.5-7 กิโลกรัม จึงตองเลี้ยงใหไดปลาที่มี

ขนาดดังกลาว พอแมพันธุอาจไดจากธรรมชาติ นํามาเลี้ยงในกระชัง ปลาแมพันธุจะมี
ขนาด 3-6 กิโลกรัม สวนพอพันธุจะมีขนาด 6 กิโลกรัมข้ึนไป การใหอาหารสําหรับปลาพอ
พันธุจะผสมฮอรโมนเพศผู (Methyl testosterone) ดวย 

2. วิธีการเพาะฟก มี 3 วิธีดวยกัน 
2.1 ฉีดฮอรโมนผสมเทียม ใชแมพันธุที่มีทองอูมเปง อวัยวะเพศสีชมพู ฉีด

ตอมใตสมองปลาจีน 2.0 มิลลิกรัม รวมกับ HCG 5-400-500 IU ตอกิโลกรัม ทิ้งไว 12 
ช่ัวโมงจึงฉีดเข็มที่สอง ใชตอมใตสมอง 4.0 มิลลิกรัม + HCG 800-1,000 IU หลังจากนี้ 9 
ช่ัวโมงทําการรีดไข สวนพอพันธุชองเพศจะมีต่ิงยื่นออกมา ยาวเรียวปลายแหลม ฉีด
ฮอรโมนตอมใตสมองปลาจีน 2.0 มิลลิกรัม + HCG 500 IU ตอนํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม 
หลังจากนี้ 9-15 ช่ัวโมงรีดนํ้าเช้ือได 

2.2 ฉีดฮอรโมนแลวปลอยใหรัดกันเอง ใชตอมและฮอรโมนเชนเดียวกับวิธี
แรก แตไมตองรีดไขผสมเทียม 

2.3 วิธีเลียนแบบธรรมชาติ วิธีน้ีจะปลอยพอแมพันธุในบอเพาะพันธุ ปลาจะ
ผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติ 

3. การรวบรวมไขและฟกไข  
เม่ือปลาวางไขควรรวบรวมไขกอนที่ลูกปลาจะฟกเปนตัว ไขที่ผสมจะลอยผิวนํ้า 

ใชผากรองชอนรวบรวมไขนําไปใสในบอฟกหรือบออนุบาล การฟกไขควรใหความแรง
ของอากาศพอประมาณ 
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7.4  การอนุบาลลูกปลากะรัง 
 
 ในชวงการอนุบาลประสบปญหาลูกปลาตายมาก จึงนับวายังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร สําหรับวิธีการอนุบาลเทาที่มีพอสรุปไดดังน้ี คือ หลังจากที่ไขปลา
ฟกออกเปนตัวในวันที่สามถุงไขแดงที่ติดหนาทองจะยุบ ลูกปลาก็จะเร่ิมกินอาหาร อาหาร
และการใหอาหารที่สถานีประมงจังหวัดสตูลจะใหคลอเรลลาและโรติเฟอร สวนสถานี
ประมงจังหวัดภูเก็ต ในชวงแรกจะใหไขหอยเมน และ marine yeast เม่ือลูกปลาอายุ 20 
วันจึงใหกุงเคยขนาดเล็ก ตอมาจึงใหกุงเคยสับและปลาบดเปนอาหาร สวนที่สถานีประมง
จังหวัดระยองมีการทดลองใหอาหาร 3 สูตร ปรากฏวาสูตรที่ใหไขหอยเมนบดรวมกับโรติ
เฟอรมีลูกปลารอดตายบาง 

นํ้าที่ใชในการอนุบาลลูกปลาควรเริ่มมีการเปลี่ยนถายน้ําเมื่อลูกปลาอายุได 15 
วัน เพ่ือปองกันการชอคตายของลูกปลา จากนั้นก็มีการเปลี่ยนถายน้ําทุกๆ วันวันละ 10-
50 เปอรเซ็นตข้ึนกับสภาพน้ําในเวลานั้น ปรับนํ้าใหมีความเค็มประมาณ 31-32 สวนใน
พัน เม่ือลูกปลาอายุประมาณ 15-25 วันใหคลุมบอเพื่อมิใหแสงแดดสองลงไปในบอ
ปองกันการเกิดสาหรายซึ่งจะติดกับกานครีบหลังและอาจทําใหลูกปลาตายได เม่ือลูกปลา
อายุเกิน 25 วันจึงเอาหลังคาออกไดเพราะลูกปลามีการสรางเนื้อเยื่อหุมกานครีบหลังแลว 
สําหรับในบออนุบาลควรสรางที่อยูหรือที่หลบซอนใหลูกปลาเพื่อปองกันการกินกันเอง 
โดยการใชทอ PVC มาตัดใหสั้น เจาะรูรอยเชือกแลวแขวนไวในบอดวย หรืออาจใชยาง
รถยนตเกาๆ ผูกเชือกแขวนไวในบอ 
 

7.5  การเล้ียงปลากะรัง 
 
 การเลี้ยงปลากะรังนิยมเลี้ยงในกระชัง สําหรับจุดที่จะเลือกวางกระชังตองเปนจุด
ที่กําบังลมไดดีจึงควรมีภูเขา และเกาะแกงตางๆ ที่สามารถบังลมได สําหรับความลึกของ
นํ้าบริเวณที่วางกระชังเม่ือนํ้าลดลงต่ําสุดควรมีความลึกมากกวา 2 เมตร  ความเค็มของ
นํ้าควรมีคาคงที่ มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําอยูในปริมาณคอนขางสูง มีการปลอย
ปลาขนาด 100 กรัมในอัตรา 60 ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารพวกปลาสดซึ่งนํามาหั่นให
พอดีกับขนาดของปากปลาโดยใหอาหารวันละ 1-2 คร้ัง ตรงตามเวลาทุกๆ วัน ใชเวลา
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เลี้ยงไมแนนอนข้ึนอยูกับขนาดของปลาและชนิดของอาหารที่ให เชนเลี้ยงปลาขนาด 2-3 
กรัม ใชเวลา 6-7 เดือน จะไดปลาขนาด 500-700 กรัม 

ในระหวางการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอยางสม่ําเสมอเมื่อเกิดตะไครนํ้า 
หรือมีพวกเพรียงจับเน้ืออวนควรมีการทําความสะอาดกระชัง ถาอวนชํารุดก็ใหเปลี่ยนเนื้อ
อวนเกาออกไป ควรดูแลใหอวนมีความแข็งแรงทนทานอยูเสมอ 
 
7.6  ปญหาในการเพาะเลี้ยงปลากะรัง 
 

1. โรค และปรสิต 
2. ลูกปลาช็อกตกใจตายงาย 
3. หาพันธุไดยาก เน่ืองจากการเพาะขยายพันธุยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร

นอกจากนี้การรวบรวมพันธุปลาในแหลงนํ้าตามธรรมชาติไมแนนอน และนับวันจะมี
ปริมาณลดลง 

4. อัตราการรอดตายต่ํา เน่ืองจากชาวประมงที่จับพันธุปลาจากแหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติโดยลอบหรือไซจะสงผลใหลูกปลาบอบช้ํา มีบาดแผล 

5. แหลงเลี้ยงมีจํากัด เน่ืองจากน้ําในบริเวณแหลงเลี้ยงจะตองมีความเค็มตลอด
ทั้งป ซ่ึงบริเวณที่เหมาะในการเลี้ยงปลากะรังซ่ึงไดแกปากแมนํ้าและบริเวณชายฝงจะมี
ความเค็มของน้ําลดต่ําลงในฤดูฝน สงผลใหไมสามารถเลี้ยงปลากะรังได สวนบริเวณท่ีไม
มีปญหาเรื่องของความเค็ม ไดแกบริเวณเกาะแกงตางๆ ก็มีปญหาในเรื่องคลื่นลมแรง การ
ขนสงอาหารปลา และการคมนาคมที่ไมสะดวก 
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1.  ขอใดมิไดหมายถึงปลากะรัง  
ก.  ปลาราปู 
ข.  ปลาเกา 
ค.  ปลาตุกแก 
ง.  ปลานวลจันทรทะเล 
 
2.  ขอใดมิใชปลากะรังที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย 
ก.  ปลากะรังหัวโขน 
ข.  ปลากะรังจุดดํา 
ค.  ปลากะรังนํ้าลึก 
ง.  ปลากะรังลายน้ําตาล 
 
3.  ลักษณะทางกายภาพขอใดของปลากะรังกลาวไมถูกตอง  
ก.  รูปรางยาวหรือปอมเล็กนอย   
ข.  กระดูกปดเหงือกมีหนามแบนๆ 1-3 กาน 
ค.  มีรูจมูกขางละ 1 รู 
ง.  ครีบหางกลมมีลักษณะตัดหรือเวาเล็กนอย 

 
4.  ปลากะรังมีถิ่นที่อยูอาศัยบริเวณใด 
ก.  ในทะเลลึก 
ข.  บริเวณชายฝง   
ค.  บริเวณปากแมนํ้า 
ง.  ถูกทุกขอ 
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5.  ปลากะรังจะเปนปลาที่เปลี่ยนเพศไดเม่ืออายุได 3 ปจะเปนเพศใด 
ก.  เพศเมีย 
ข.  เพศผู 
ค.  ไมสามารถระบุเพศได 
ง.  ไมแนนอนขึ้นกับสภาพแวดลอม 

 
6.  ขอใดมิไดหมายถึงปลากะรังปากแมนํ้า 
ก.  ปลาเกาดอกแดง 
ข.  Estaury Grouper 
ค.  Epinephelus malabaricus 
ง.  Black Spotted Grouper 

 
7.  ปญหาในการเลี้ยงปลากะรังคือขอใด  
ก.  หาพันธุปลายาก 
ข.  การอนุบาลลูกปลามีอัตราการรอดตายต่ํา 
ค.  สถานที่ในการเลี้ยงมีจํากัด 
ง.  ถูกทุกขอ 
 
8.  ความเค็มของนํ้าทะเลที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากะรังคือขอใด   
ก.  20-25  สวนในพัน 
ข.  25-30  สวนในพัน  
ค.  30-35  สวนในพัน 
ง.  35-40  สวนในพัน 
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9.  ปลากะรังนิยมเลี้ยงในรูปแบบใด  
ก.  เลี้ยงในคอก 
ข.  เลี้ยงในบอดิน  
ค.  เลี้ยงในกระชัง 
ง.  เลี้ยงในบอคอนกรีต 
 
10.  สถานที่ที่เหมาะสมในการวางกระชังเลี้ยงปลากะรังคือขอใด 
ก.  จุดที่มีกําบังลม เกาะ แกงตางๆ 
ข.  แหลงนํ้าทะเลลึกเกินกวา 2 เมตร 
ค.  ความเค็มของนํ้าทะเลคงที่ 
ง.  ถูกทุกขอ 
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