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การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides (Hamilton, 1822))  
ดวยอาหารเม็ดลอยนํ้าสําเร็จรูปที่เสริมนํ้ามันปลาหมึกระดับตาง ๆ 

 
สามารถ เดชสถิตย*  ไพบูลย บุญลิปตานนท  อําไพ ลองลอย และ พัชรี ซุนส้ัน 

ศูนยวจิัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี 
 

บทคัดยอ 
 

การทดลองคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการเสริมน้ํามันปลาหมึกระดับตาง ๆ ใน
อาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโต และอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังดอกแดง 
(Epinephelus coioides)  วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) และมี 3 ซํ้า ทดลองเล้ียงปลาในกระชัง
ขนาด 2x2x1.5 เมตร กระชังละ 200 ตัว ระยะเวลาการทดลอง 120 วัน   อาหารที่ใชเปนอาหารเม็ดลอยน้ํา
สําเร็จรูปทางการคามีโปรตีน 44.42% และไขมัน 10.08% ทําการเสริมน้ํามันปลาหมึกในอาหารดวยวิธีการ
เคลือบผิวในระดับตาง ๆ คือ 0.0 (ชุดควบคุม),  2.5,  5.0,  7.5 และ 10.0%  ใหอาหารปลาจนอ่ิมวันละคร้ัง   
เม่ือเร่ิมทดลองปลามีน้ําหนักเฉล่ีย 47.33±2.36,  46.33±1.76,  45.75±1.77,  47.17±3.40 และ 47.17±2.57 กรัม 
ตามลําดับ เม่ือส้ินสุดการทดลองปลามีน้ําหนักเฉล่ีย 132.47±9.20, 126.94±4.38, 123.50±0.13, 119.80±9.20 
และ 117.89±5.94 กรัม ตามลําดับ อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ 1.67±0.12, 1.66±0.03, 1.68±0.04, 
1.73±0.07 และ 1.72±0.04 ตามลําดับ และอัตรารอดตาย 95.83±1.26, 94.33±3.06, 95.75±2.47, 93.83±1.53 
และ 94.83±0.76% ตามลําดับ  น้ําหนักเพิ่มและอาหารที่กินลดลงตามปริมาณนํ้ามันท่ีเสริมเขาไป  ปลาท่ีกิน
อาหารชุดควบคุมมีน้ําหนักเพิ่มและปริมาณอาหารท่ีกินสูงท่ีสุด  และแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับชุดท่ีกิน
อาหารเสริมน้ํามันปลาหมึก 7.5 และ 10.0% (p<0.05)  อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อและอัตรารอดของปลา
ทุกชุดการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  ผลการทดลองช้ีใหเห็นวา  การเสริม
น้ํามันปลาหมึกในอาหารดังกลาวไมสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตหรือลดอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อได  
ยิ่งไปกวานั้น  การเสริมน้ํามันปลาหมึก 7.5% ข้ึนไปทําใหปลากินอาหารนอยลง  และนําไปสูการเจริญเติบโต
ท่ีชาลง 
 
คําสําคัญ:  ปลากะรังดอกแดง  อาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูป น้ํามันปลาหมึก 
_______________________ 
*ผูรับผิดชอบ: ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบ่ี ๘๑๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๖๙ ๕๑๕๐  
e-mail: detsathit@hotmail.com 
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Rearing of Orange-Spotted Grouper (Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)) 
with Artificial Floating Pellet Supplemented with Different Levels of Squid Oil 

 

Samart Detsathit *   Paiboon Bunlipatanon   Amphai Longloy and Patcharee Soonson  
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 

An experiment was conducted to determine the effect of supplementation different levels of 
squid oil in commercial artificial floating pellet feed on growth performance and food conversion ratio 
(FCR) of orange-spotted grouper. CRD was designed for this experiment with 3 replications. 200 fishes 
were stocked in each floating net cages (2x2x1.5 m). Squid oil were coated the diet (initial protein and 
lipid were 44.42 and 10.08%, respectively) at 5 different levels, 0.0 (control), 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0%, and 
fed to satiation once a day for 120 days. Initial body weight were 47.33±2.36, 46.33±1.76, 45.75±1.77, 
47.17±3.40 and 47.17±2.57 g, final body weight were 132.47±9.20, 126.94±4.38, 123.50±0.13, 
119.80±9.20 and 117.89±5.94 g, FCR were 1.67±0.12, 1.66±0.03, 1.68±0.04, 1.73±0.07 and 1.72±0.04 
and survival rate were 95.83±1.26, 94.33±3.06, 95.75±2.47, 93.83±1.53 and 94.83±0.76%, respectively. 
Weight gain and feed intake decreased with dietary lipid level. Fish fed the control diet had the highest 
weight gain and feed intake, also it was significantly different from that of fish fed the 7.5 and 10.0% lipid 
added diet (p<0.05). Supplement lipid had no significant effect on food conversion ratio and survival rate 
(p>0.05). Results of this study indicate that supplement more lipid (squid oil) in this diet did not promote 
growth or improve food conversion ratio. Moreover, supplement the lipid >7.5% reduced food intake and a 
slowing of growth.  

  
Key words: orange-spotted grouper, Epinephelus coioides, artificial floating pellet, squid oil 
_______________________ 

* Corresponding author: 141 Moo 6 Saithai, Muang, Krabi 81000 Tel. 0 7569 5150  
e-mail: detsathit@hotmail.com 
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คํานํา 
 

จากการทดลองเล้ียงปลากะรังดอกแดงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปสูตรสําหรับปลาทะเลที่
วางขายในทองตลาดพบวา อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อคอนขางสูง คือมีคาประมาณ 1.63-1.65  (สามารถ 
และคณะ, 2549) ทําใหตนทุนดานอาหารซึ่งเปนตนทุนสวนใหญของการเล้ียงคือประมาณ 50-70% ของ
ตนทุนท้ังหมดสูงเกินไป (Blyth and Dodd, 2002; Boonchuwong and Lawapong, 2002; Kongkeo and 
Phillips, 2002)  แมวาในการเล้ียงปลากะรังดวยอาหารสําเร็จรูปโดยท่ัวไปอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้ออยู
ท่ี 1.5-2.0 (Blyth and Dodd, 2002; Sim et al., 2005) แตหากเปนการเล้ียงในหองปฏิบัติการที่ใชอาหารเม็ด
ทดลองพบวา  อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้ออยูในชวงเพียง 0.9-1.5 (Eusebio et al., 2004; Millamena, 
2004)  จึงตองการหาวิธีลดอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อใหตํ่าลง 

อาหารที่มีไขมันตํ่ากวาระดับท่ีเหมาะสมทําใหประสิทธิภาพการใชโปรตีนตํ่า  หรือทําใหการ
เจริญเติบโตของปลาลดลง  การเสริมไขมันลงไปในอาหารใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมเปนการเพิ่มพลังงานใน
อาหาร ทําใหประสิทธิภาพการใชโปรตีนสูงข้ึน  และสงผลใหการเจริญเติบโตและอัตราการเปล่ียนอาหาร
เปนเนื้อของปลาดีข้ึน (เวียง, 2542; Wilkinson, 2003 a,b) อยางไรก็ตาม  หากในอาหารมีไขมันมากเกินไปจะ
ทําใหเกิดการสะสมไขมันในรางกาย ปลาเบ่ืออาหารและกินอาหารลดลง สุดทายทําใหการเจริญเติบโตลดลง  
(Rimmer et al., 2004) สําหรับชนิดของไขมันท่ีใชในอาหารพบวา การใชกรดไขมันท่ีมีโมเลกุลขนาดกลาง 
(medium chain fatty acid) แทนกรดไขมันท่ีมีโมเลกุลขนาดยาว (long chain fatty acid) ทําใหอัตรา
ออกซิเดชันเพิ่มข้ึน  แตปริมาณการกินอาหารลดลง สุดทายทําใหการเจริญเติบโตลดตํ่าลง (Williams et al., 
2004) 

 ดังนั้นการเพิ่มระดับไขมันในอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปดวยน้ํามันปลาหมึกซ่ึงเปนไขมันจาก
สัตวทะเลท่ีมีราคาไมแพงมากนักและหาซ้ือไดงาย นาจะทําใหอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อลดตํ่าลง  

 
 

วัตถุประสงค 
 

ศึกษาผลการเสริมน้ํามันปลาหมึกในอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปสําหรับปลากินเนื้อตอการ
เจริญเติบโตและอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังดอกแดง 
 
 
 
 
 



 4 

วิธีดําเนินการ 
 
1. แบบแผนการวิจัย 
 

ออกแบบการทดลองแบบสุมตลอดประกอบดวย 5 ชุดทดลอง คือ อาหารเม็ดลอยน้าํสําเร็จรูปท่ี
เสริมน้ํามันปลาหมึก 0.0 (ชุดควบคุม),  2.5,  5.0,  7.5 และ 10.0% (โดยนํ้าหนัก) ตามลําดับ แตละชุดทดลอง
มี 3 ซํ้า 
 
2. วิธีการทดลอง 
 

การทดลองคร้ังนี้ดําเนินการท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ีเม่ือป พ.ศ. 2549 ปลา
กะรังดอกแดงที่ใชทดลองไดจากการเพาะพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี  คัดใหมีขนาด
เทาๆ กัน จํานวน 3,000 ตัว และผานการฝกใหกินอาหารเม็ดสําเร็จรูปแลว  อาหารที่ใชทดลองเปนอาหารเม็ด
ลอยน้ําสําเร็จรูปทางการคาท่ีวางขายในทองตลาดท่ัวไป ขนาดเม็ด 8-9 มิลลิเมตร    คุณคาทางโภชนาการมี
โปรตีน 44.42% ไขมัน 10.08%  กาก 1.30% เถา 10.05% และความช้ืน 10.09%  

หนวยทดลองเปนกระชังอวนไนลอนขนาดตาอวน 1 นิ้ว ขนาดกระชัง 2x2x1.5 เมตร จํานวน 
15 กระชัง ซ่ึงแขวนติดกับแพในบอดินขนาด 2 ไร ความลึกน้ําประมาณ 1.6 เมตร  มีเคร่ืองใหอากาศแบบ
ใบพัดตีน้ําแขนยาวจํานวน 2 ชุด ซ่ึงเปดทํางานระหวาง 21.00-06.00 น.  สุมปลาลงกระชัง ๆ ละ 200 ตัว  ช่ัง
น้ําหนักรวมของปลาแตละกระชังเพื่อคํานวณน้ําหนักเฉล่ีย  ทําการสลบปลากอนช่ังน้ําหนักดวยยาสลบ     
ควินอลดีนระดับความเขมขน 5 ppm นาน 2-5 นาที  ช่ังน้ําหนักปลาคร้ังละ 50 ตัว ดวยตาช่ังแบบสปริงขนาด 
15 กิโลกรัม  สุมระดับการเสริมไขมันใหกับหนวยทดลองดวยวิธีการจับฉลาก  

เสริมน้ํามันปลาหมึกในอาหารดวยวิธีการเคลือบผิว  เตรียมอาหารใหมทุกวันเพื่อปองกันการ
เหม็นหืน  ใหอาหารปลาจนอ่ิมเต็มท่ีวันละคร้ังเวลาประมาณ 11.00 น.  เม่ือเร่ิมทดลอง ใหอาหารประมาณ 
1.5 % ของน้ําหนักตัว  หากปลากินอาหารหมดจะเพ่ิมอาหารในม้ือถัดไป 10 กรัม  ช่ังน้ําหนักอาหารกอนให
และนับจํานวนเม็ดอาหารท่ีเหลือในแตละกระชังหลังจากใหอาหารแลว 30 นาที เพื่อคํานวณน้ําหนักอาหารท่ี
เหลือ  จากการสุมทดสอบพบวา อาหารดังกลาวมีน้ําหนัก 0.2416 กรัม/เม็ด  บันทึกปริมาณอาหารที่กินเพื่อ
นําไปใชคํานวณอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ  เปล่ียนกระชังทุก 30 วัน เม่ือส้ินสุดการทดลอง 120 วัน  ช่ัง
น้ําหนักรวมและนับจํานวนปลาแตละกระชัง 

เปล่ียนถายน้ําในบอดินท่ีทดลองสัปดาหละ 20-30%   ตรวจวัดคุณภาพน้ําสัปดาหละ 1 คร้ัง  
เก็บตัวอยางน้ําเวลาประมาณ 09.00 น.  และสงวิเคราะหท่ีหนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี   ความเปนกรดเปนดาง (pH) โดยใช pH meter WTW รุน pH 320/set-1    
ความเค็มโดยใช Hand Refractometer ยี่หอ ATAGO   ไนไตรท (Nitrite-Nitrogen) ตามวิธีของ Grasshoff  (1976)  
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แอมโมเนีย (Ammonia-Nitrogen) ตามวิธี Phenol-hypochlorite method   อัลคาไลด (Alkalinity) ตามวิธี 403  
ADHA   ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (Dissolve oxygen) ตามวิธี Azide modification   ปริมาณวิบริโอในน้ําโดย
ใชอาหาร TCBS  สําหรับอุณหภูมิทําการวัดทุกวันโดยใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอท 
 
3. การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for windows version 11.5 คาท่ี
นํามาวิเคราะหทางสถิติไดแก น้ําหนักเร่ิมทดลอง น้ําหนักส้ินสุดการทดลอง น้ําหนักเพิ่ม อัตราการเปล่ียน
อาหารเปนเนื้อ ปริมาณอาหารท่ีกิน และ อัตรารอด  วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย (multiple comparisons) ดวยวิธี LSD ท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 95 %  
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ผลการศึกษา 
 
1. การเจริญเติบโต 

 
เม่ือเร่ิมทดลอง ปลาที่เล้ียงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปท่ีเสริมน้ํามันปลาหมึก 0.0 (ชุด

ควบคุม), 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0%  มีน้ําหนักเฉล่ีย 47.33±2.36,  46.33±1.76,  45.75±1.77,  47.17±3.40 และ 
47.17±2.57 กรัม ตามลําดับ  ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

เม่ือส้ินสุดการทดลอง 120 วัน พบวา น้ําหนักเฉล่ียมีคาเปน 132.47±9.20, 126.94±4.38, 
123.50±0.13, 119.80±9.20 และ 117.89±5.94 กรัม ตามลําดับ และน้ําหนักเพิ่มเฉล่ียมีคาเปน 85.14±9.97, 
80.61±6.09, 77.75±1.63, 72.63±5.79 และ 70.73±4.41กรัม/ตัว ตามลําดับ  ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา 
น้ําหนักเพิ่มของปลาชุดท่ีเสริมน้ํามันปลาหมึก 7.5 และ 10.0% นอยกวาและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับชุดควบคุมซ่ึงไมเสริมน้ํามันปลาหมึก (p<0.05) สวนการทดลองชุดอ่ืน ๆ แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 
2. อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ และปริมาณอาหารท่ีกิน 
 

อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อของปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปท่ีเสริมน้ํามัน
ปลาหมึก 0.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0%  มีคาเฉล่ียเปน  1.67±0.12, 1.66±0.03, 1.68±0.04, 1.73±0.07 และ 
1.72±0.04 ตามลําดับ  ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

ปริมาณอาหารเฉล่ียท่ีปลากินตลอดการทดลอง (รวมน้ํามันปลาหมึก) มีคาเปน 26.47±1.58, 
24.33±0.93, 24.35±0.17, 22.64±1.65 และ 22.22±1.67 กิโลกรัม/กระชัง ตามลําดับ  ผลการวิเคราะหทางสถิติ
พบวา ปริมาณอาหารท่ีกินของปลาชุดท่ีเสริมน้ํามันปลาหมึก 7.5 และ 10.0% นอยกวาและแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับชุดควบคุมซ่ึงไมเสริมน้ํามันปลาหมึก (p<0.05)   สวนการทดลองชุดอ่ืน ๆ แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 
3. อัตรารอด 
 

เม่ือส้ินสุดการทดลอง อัตรารอดเฉล่ียของปลามีคาเปน 95.83±1.26, 94.33±3.06, 95.75±2.47, 
93.83±1.53 และ 94.83±0.76% ตามลําดับ  ซ่ึงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1  น้ําหนัก อาหารท่ีกิน อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอดของปลากะรังดอกแดงท่ีเล้ียง
ดวยอาหารเมด็ลอยน้ําสําเร็จรูปท่ีเสริมน้ํามันปลาหมึกระดับตาง ๆ  

ระดับการเสริมนํ้ามันปลาหมึกในอาหารเม็ด(%) 
คาวิเคราะห 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 
นํ้าหนักเริ่มทดลอง(กรัม) 47.33±2.36a 46.33±1.76a 45.75±1.77a 47.17±3.40a 47.17±2.57a 
นํ้าหนักสุดทาย(กรัม) 132.47±9.20 a 126.94±4.38ab 123.50±0.13ab 119.80±9.20ab 117.89±5.94b 
นํ้าหนักเพ่ิม(กรัม/ตัว) 85.14±9.97a 80.61±6.09ab 77.75±1.63ab 72.63±5.79b 70.73±4.41b 
อาหารท่ีกิน(กิโลกรัม/กระชัง) 26.47±1.58a 24.33±0.93ab 24.35±0.17ab 22.64±1.65b 22.22±1.67b 
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ 1.67±0.12a 1.66±0.03a 1.68±0.04a 1.73±0.07a 1.72±0.04a 
อัตรารอด(%) 95.83±1.26a 94.33±3.06a 95.75±2.47a 93.83±1.53a 94.83±0.76a 

หมายเหตุ คาเฉล่ียในแนวนอนเดียวกนัท่ีมีอักษรกํากับแตกตางกนัแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

 
 

4. คุณภาพน้ํา 
 

คุณภาพน้ําในบอทดลองมีคาดังนี้ อุณหภูมิ 28.0-34.5 องศาเซลเซียส  เฉล่ีย 31.1±1.5          
องศาเซลเซียส  ความเค็ม 25.0-33.0 ppt เฉล่ีย  29.5±2.4 ppt  ความเปนกรดดาง (pH) 7.05-7.72 เฉล่ีย 
7.45±0.20  อัลคาไลด 89-115 มิลลิกรัม/ลิตร เฉล่ีย 103±9 มิลลิกรัม/ลิตร  ออกซิเจนที่ละลายในนํ้า 3.0-6.0 
มิลลิกรัม/ลิตร เฉล่ีย 4.1±0.8 มิลลิกรัม/ลิตร  แอมโมเนีย 0.1759-1.7713 มิลลิกรัม/ลิตร เฉล่ีย 0.9659±0.5243 
มิลลิกรัม/ลิตร  ไนไตรท 0.0894-0.6347 มิลลิกรัม/ลิตร เฉล่ีย 0.2854±0.1500 มิลลิกรัม/ลิตร  และ ปริมาณ
วิบริโอรวม 0-820 cfu/ml เฉล่ีย 340±317 cfu/ml (ตารางท่ี 2) 
 
 
ตารางท่ี 2  คุณภาพน้ําในบอดินระหวางการทดลอง 

 อุณหภูมิ ความเค็ม พีเอช อัลคาไลด 
ออกซิเจน
ที่ละลาย
ในนํ้า 

แอมโมเนีย ไนไตรท วิบริโอรวม 

  (องศาเซลเซียส) (ppt)  
(มิลลิกรัม/
ลิตร) 

(มิลลิกรัม/
ลิตร) (มิลลิกรัม/ลิตร) (มิลลิกรัม/ลิตร) (cfu/ml) 

เฉล่ีย 31.1±1.5 29.5±2.4 7.45±0.20 103±9 4.1±0.8 0.9659±0.5243 0.2854±0.1500 340±317 
ตํ่าสุด 28.0 25.0 7.05   89 3.0 0.1759 0.0894     0 
สูงสุด 34.5 33.0 7.72 115 6.0 1.7713 0.6347 820 
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วิจารณผล 
 
จากการทดลองเสริมน้ํามันปลาหมึกในอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปดวยวิธีการเคลือบผิว พบวา 

น้ําหนักเพิ่มของปลาแปรผกผันกับปริมาณการเสริมน้ํามัน  โดยน้ําหนักเพิ่มสูงท่ีสุดในชุดควบคุมคือ 85.14 
กรัม/ตัว  และแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับชุดทดลองท่ีเสริมน้ํามัน 7.5 และ 10.0% ซ่ึงน้ําหนักเพิ่มมีคา 72.63 
และ 70.73 กรัม/ตัว ตามลําดับ  ตรงกับรายงานของนักวิจัยหลายๆ ทานท่ีไดสรุปไววา  ไขมันในอาหารตอง
อยูในระดับท่ีเหมาะสม  หากมีไขมันมากเกินความจําเปน (อาหารมีพลังงานสูง) นอกจากไมสามารถเพ่ิมการ
เจริญเติบโตของปลาแลว  กลับทําใหการเจริญเติบโตลดลง  เนื่องจากพลังงานท่ีไดรับมากเกินไปทําใหความ
อยากกินอาหารของปลาลดลง (สอดคลองกับขอมูลการกินอาหารจากการทดลองคร้ังนี้) และสงผลตอการ
เจริญเติบโตท่ีลดลงในท่ีสุด  (เวียง, 2542 ; Giri et al., 2004; Rimmer et al., 2004; Williams et al., 2004)  ใน
การทดลองคร้ังนี้  ปริมาณอาหารท่ีปลากินลดลงเม่ือเสริมน้ํามันในระดับท่ีสูงข้ึน ตรงกับรายงานดังกลาว
ขางตน  โดยพบวา ปริมาณอาหารท่ีกินแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับชุดควบคุมเม่ือเสริมน้ํามัน 7.5 และ 10.0%  
ดังนั้นเม่ือปลากินอาหารลดลง  ทําใหปลาไดรับโปรตีนลดลง  จึงสงผลตอการเจริญเติบโตท่ีลดลงนั่นเอง  

อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อในการทดลองคร้ังนี้มีคา 1.66-1.68 ใกลเคียงกับการทดลองคร้ัง
ท่ีผานมาคือ 1.63-1.65 (สามารถ และคณะ, 2549)  และมีคาอยูในชวงท่ีเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรสําหรับ
อาหารทางการคา คือ 1.5-2.0 (Blyth and Dodd, 2002; Sim et al., 2005)  จากการทดลองเสริมน้ํามันปลาหมึก
ในอาหารพบวาไมทําใหอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อดีข้ึน  ช้ีใหเห็นวา  ในอาหารนี้มีโปรตีนและพลังงาน
ในอัตราสวนท่ีเหมาะสมตอความตองการของปลากะรังดอกแดงขนาดท่ีทดลอง   จึงมีการใชประโยชนจาก
โปรตีนอยางเต็มท่ีเพื่อการเติบโต (Wilkinson, 2003b)   ดังนั้นพลังงานจากไขมันท่ีเพิ่มเขาไปในอาหารจึงไม
มีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชอาหารของปลา  เพราะหากวาระดับไขมันและพลังงานในอาหารต่าํจะทํา
ใหประสิทธิภาพการใชโปรตีนตํ่า  และมีผลทําใหอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อสูงข้ึน  เนื่องจากโปรตีน
บางสวนถูกเปล่ียนไปเปนพลังงานเพ่ือทดแทนสวนท่ีขาด (Wilkinson, 2003a; Luo et al., 2005)  

เม่ือพิจารณาจากการเจริญเติบโต (น้ําหนักท่ีเพิ่ม) และอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อจากการ
ทดลองในคร้ังนี้  บงช้ีวา  ระดับไขมัน 10.08% (ซ่ึงมีอยูแลวในอาหาร) มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ
ความตองการของปลากะรังดอกแดงขนาดประมาณ 50-130 กรัม  ตรงกับ Luo et al. (2005) ท่ีรายงานวา ปลา
กะรังดอกแดงขนาด 10-25 กรัม มีการเจริญเติบโตสูงสุดเม่ืออาหารมีสวนประกอบของไขมันประมาณ 10%   

การทดลองคร้ังนี้อัตรารอดตายของปลาอยูในชวง 93.83-95.83%  สูงกวารายงานของ Luo et al. 
(2005) ท่ีทดลองกับปลากะรังดอกแดงขนาด 10-25 กรัม ซ่ึงมีอัตรารอดเพียง 64-82% โดยผูทดลองรายงานวา
สาเหตุการตายเกิดจากการกินกันเองของปลา เนื่องจากทดลองกับปลาขนาดเล็ก  แตในคร้ังนี้ทดลองกับปลา
ขนาดประมาณ 50-130 กรัม  และคัดขนาดปลาใหใกลเคียงกันกอนการทดลอง  จึงไมมีปญหาเร่ืองการกิน
กันเอง  อัตรารอดจึงสูงกวารายงานดังกลาว  อยางไรก็ตาม  อัตรารอดในคร้ังนี้ตํ่ากวาการทดลองคร้ังท่ีผานมา
ของ สามารถ และคณะ (2549) ซ่ึงมีอัตรารอดถึง 100%  แตการทดลองดังกลาวกระทํากับปลาท่ีมีน้ําหนัก
มากกวา 300 กรัม  และทดลองในระยะเวลาส้ัน ๆ เพียง 43 วัน ทําใหไมมีการตายของปลา   
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สรุปผล 
 

การเสริมน้ํามันปลาหมึกในอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปท่ีมีโปรตีน 44.42% และไขมัน 10.08% 
ท่ีระดับ 2.5-10.0% ไมสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตหรือลดอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังดอก
แดงขนาดประมาณ 50-130 กรัม ยิ่งไปกวานั้น การเสริมน้ํามันปลาหมึกต้ังแต 7.5 % ข้ึนไป ทําใหการ
เจริญเติบโตของปลาลดลง  
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