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ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลากะรังเสือ  

(Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775)   
 

วรรเพ็ญ  คํามี๑* จูอะดี พงศมณีรัตน๒ และ สมศักดิ์ จิระวัทโธ ๑* 
๑ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี     ๒ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง   

 
บทคัดยอ 

 
ศึกษาผลของระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับเล้ียงปลากะรัง

เสือ โดยใชอาหารทดลองท่ีโปรตีน 3 ระดับ คือ 40, 45 และ 50 เปอรเซ็นต และมีระดับไขมัน 6 และ 12 
เปอรเซ็นต เล้ียงปลากะรังเสือน้ําหนักเร่ิมตน 17.66+0.14 กรัม โดยใหอาหารวันละ 2 คร้ังจนอ่ิม หลังเล้ียง
ปลาดวยอาหารทดลอง 12 สัปดาห พบวาปลากะรังเสือท่ีเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต 
ไขมัน 6 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ อัตรารอดตายดีกวาปลาท่ีเล้ียง
ดวยอาหารที่ระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต ท่ีระดับไขมัน  6 และ 12 เปอรเซ็นตอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) อัตราการกินอาหาร ประสิทธิภาพโปรตีน โปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัวปลา คาดัชนีตับ กิจกรรม
เอ็นไซมไลเปสในตับ ในทางเดินอาหาร และกิจกรรมเอ็นไซมโปรติเอสในตับ  ไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) ระหวางชุดการทดลอง แตกิจกรรมเอ็นไซมโปรติเอสในทางเดินอาหาร ปลาท่ีไดรับอาหารโปรตีน 
50 เปอรเซ็นต ไขมัน 12 เปอรเซ็นต และกิจกรรมเอ็นไซมอะไมเลสในตับและทางเดินอาหารปลาท่ีไดรับ
อาหารโปรตีน 40 เปอรเซ็นต ไขมัน 6 เปอรเซ็นต มีคาสูงกวาชุดการทดลองอ่ืนๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

จากการศึกษาคร้ังนี้พบวามีอิทธิพลรวมระหวางโปรตีนและไขมันตออัตราการเจริญเติบโต 
โปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัวปลา และกิจกรรมเอ็นไซมในปลากะรังเสือ และสามารถสรุปวาระดับโปรตีน 50 
เปอรเซ็นต ไขมัน 6 เปอรเซ็นต ในอาหารเม็ดสําเร็จรูปเหมาะสมสําหรับเล้ียงปลากะรังเสือขนาดประมาณ 
17.0-79.0 กรัม  
 
สําคัญ : กะรังเสือ โปรตีน ไขมัน 
 

* ผูรับผิดชอบ :  ๑๔๑ ม.๖  ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  ๘๑๐๐๐   
โทร 0-๗๕๖๖-๒๐๖๐   e-mail : krabiaqua@nicaonline.com 
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The Optimum Protein and Lipid Level in Tiger Grouper 

(Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) Diet 
 

   Wanpen Kummee1 Juadee  Pongmaneerat2 and Somsak Jirawattho1 

1Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center   

2Office of Central Administration, Department of Fisheries. 
 

Abstract 
 

A feeding trial of three dietary protein levels (40,  45 and 50%) and  two dietary lipid levels 
(6 and 12%) was conducted to investigate the optimum dietary protein and lipid levels for tiger grouper 
(Epinephelus fuscoguttatus).  Each of the six diets was fed to triplicate groups of fish with average weight 
17.66+0.14g for 12 weeks to satiation.  

The results showed that fish fed 50% dietary protein and 6% dietary lipid was significantly 
(p<0.05) higher in growth rate, survival rate and lower in food conversion ratios than those fed with 45% 
and 40% dietary protein among dietary lipid levels.  Feeding rate, protein efficiency ratio, apparent protein 
retention and hepatosomatic index were not significantly different (P>0.05) among treatments. The 
digestive enzyme activities, protease of liver and lipase of liver and digestive tract were not significantly 
different among treatments, whereas protease activity in digestive tract of fish fed 50% protein and 12% 
lipid was higher than other groups.  On the other hand, amylase activities in liver and digestive tract of fish 
fed 40% protein and 6% lipid were significantly (p<0.05)  higher than other treatments. 

There were interaction between protein and lipid dietary on the growth rate, apparent protein 
retention and enzyme activity. Consequently, it can be concluded that dietary protein and lipid levels of 
50% and 6% were suitable for tiger grouper. 

 
Keyword:  Tiger Grouper, Epinephelus fuscoguttatus, Protein, Lipid 
 
*Corresponding author: 141  Moo 6, Saithai, Muang, Krabi  81000 Tel. 0-756-62060  
e-mail: krabiaqua@nicaonline.com  
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คํานํา 
 

ปลากะรังเสือหรือปลากะรังลายหินออนมีช่ือสามัญ Tiger grouper, brown marbled grouper 
หรือ flowery cod ช่ือวิทยาศาสตร Epinephelus  fuscoguttatus (Forsskal,1775)  เปนปลาในวงศ Serranidae  
ซ่ึงอยูในครอบครัวเดียวกับปลากะรังดอกแดง ปลากะรังดอกดํา และปลาหมอทะเล เปนตน ปลากะรังเสือ
เปนปลาท่ีมีเนื้อนุม รสชาติอรอยเปนท่ีนิยมของผูบริโภค (อาคม และคณะ, 2546) ปลากะรังเสือ ขนาด 1-2 
กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 500-600 บาท ในขณะท่ีปลากะรังดอกแดงหรือดอกดํา ราคากิโลกรัมละ 400-450 
บาท (ราคาท่ีชาวประมงขายไดในป 2554) สวนในตลาดฮองกงปลากะรังเสือขนาด 1-2 กิโลกรัม ราคา
กิโลกรัมละ1,086  บาท  สวนปลากะรังดอกแดงหรือดอกดํ า  ราคากิโลกรัมละ  657บาท  (http// 
www.fmo.org.hk) ดวยเหตุนี้เกษตรกรจึงสนใจและนิยมเล้ียงปลาชนิดนี้เพิ่มมากข้ึน  

เกษตรกรในหลายพื้นท่ีนิยมเล้ียงปลากะรังเสือโดยใชอาหารสด ไดแกปลาเปด ซ่ึงอาหาร
ดังกลาวมีคุณคาทางโภชนาการไมครบถวนตอความตองการของสัตวน้ํา (จูอะดี, 2530) อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันปลาเปดเร่ิมมีปริมาณลดลงอันเนื่องมาจากการจับสัตวน้ํามาใชประโยชนท่ีไมสมดุลย จับสัตวน้ํา
อยางขาดความรับผิดชอบ และขาดการจัดการท่ีดี นอกจากนี้การขนสงและการเก็บรักษาปลาเปดยังประสบ
ปญหาเนื่องจากสถานท่ีเล้ียงกับแหลงปลาเปดคอนขางอยูหางไกลกัน จึงทําใหคุณคาทางโภชนาการของปลา
เปดลดลงและทําใหปลาเปดเกิดการเนาเสีย และสงผลเสียตอคุณภาพน้ําในบอเล้ียงปลา ถาไมมีการเปล่ียน
ถายน้ําอยางสมํ่าเสมอ และผลท่ีตามมาคือทําใหปลาเกิดโรค และมีอัตราการตายสูง ดังนั้นหากมีการพัฒนา
อาหารสําเร็จรูปเพื่อใชในการอนุบาลและเล้ียงลูกปลากะรังเสือใหเหมาะสมกับความตองการของปลาชนิดนี้
ก็จะเปนการลดตนทุนดานอาหาร งายตอการควบคุมคุณภาพอาหาร ทําใหการเล้ียงปลากะรังเสือประสบ
ความสําเร็จ และสามารถสงเสริมการเล้ียงในเชิงธุรกิจได แตอยางไรก็ตามในการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปมี
ความจําเปนตองทราบขอมูลเกี่ยวกับสารอาหารท่ีปลากะรังเสือตองการ และสารอาหารสําคัญท่ีเปน
สารอาหารตนทุนหลัก คือ โปรตีนและไขมัน  

Lovell (1989) กลาววา ระดับความตองการโปรตีนและไขมันมีความสําคัญในการสรางสูตร
อาหารปลาแตละชนิด เนื่องจากปลาแตละชนิดมีความตองการท่ีแตกตางกันโดยเฉพาะระดับโปรตีนถือวามี
ความสําคัญตอการเจริญเติบโต หากอาหารมีระดับโปรตีนสูงเกินความตองการของปลา ปลาจะใชโปรตีน
สวนท่ีเกินความตองการเพื่อการเจริญเติบโตไปเปนแหลงพลังงาน ซ่ึงเปนการใชแหลงโปรตีนท่ีมีราคาแพง
อยางไมคุมคา ทําใหตนทุนการผลิตอาหารสูงข้ึนดวย (วีรพงศ,  2536;  Hepher, 1988) สวนระดับไขมันซ่ึง
เปนสารอาหารท่ีใหพลังงาน มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของปลาเชนกัน กลาวคือ ถาอาหารมีระดับ
ไขมันนอยเกินความตองการของปลาจะสงผลใหมีการนําโปรตีนบางสวนมาใชเปนแหลงพลังงานท่ีขาด
หายไป ทําใหโปรตีนสวนท่ีเหลือไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของปลา แตหากอาหารนั้นมีไขมันสูงมาก
เกินความตองการของปลา จะมีผลตอการจํากัดปริมาณการกินอาหารของปลาเปนผลทําใหปลาไดรับ
สารอาหารอ่ืนไมเพียงพอ ฉะนั้นอาหารสําเร็จรูปของปลาแตละชนิด นอกจากตองมีสารอาหารท่ีจําเปนตอ
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รางการอยางครบถวนแลว ยังตองมีปริมาณท่ีเพียงพออยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมใหปลามีสุขภาพแข็งแรง มี
การเจริญเติบโตดี และลดตนทุนดานอาหาร 

ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารสําหรับปลากะรังเสือ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการใหเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อใหปลามีการเจริญเติบโตดี 
อัตรารอดตายสูง และมีตนทุนการผลิตตํ่าเพื่อความคุมคาในเชิงพาณิชย 
 

วัตถุประสงค 
 
เพื่อทราบระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารสําหรับปลากะรังเสือและกิจกรรม

เอ็นไซมในปลากะรังเสือท่ีเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันตางกัน 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. การวางแผนการทดลอง 

ดําเนินการทดลองท่ี ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี เดือน ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554  
โดยวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (a x b Factorial Experiments in CRD) กําหนดใหอาหารทดลองมี
โปรตีน 3 ระดับ (ชุดทดลอง: Treatments) ไดแก โปรตีน 40, 45 และ 50 เปอรเซ็นต โดยแตละระดับโปรตีน
มีไขมันตางกัน 2 ระดับ (blocks) คือ 6 และ12 เปอรเซ็นต ระดับละ 3 ซํ้าดังนี้  

ชุดทดลองท่ี 1 โปรตีน 40 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต  
ชุดทดลองท่ี 2 โปรตีน 45 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต  
ชุดทดลองท่ี 3 โปรตีน 50 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต  
ชุดทดลองท่ี 4 โปรตีน 40 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต  
ชุดทดลองท่ี 5 โปรตีน 45 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต  
ชุดทดลองท่ี 6 โปรตีน 50 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต  

 
2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ 

ปลาทดลอง: ปลากะรังเสือท่ีใชในการทดลองไดจากการเพาะพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงกระบ่ี ท่ีอนุบาลในบอคอนกรีต ปริมาตรประมาณ 4,000 ลิตร จํานวน 1,500 ตัว นําลูกพันธุปลา
ท่ีไดรับการฝกใหกินอาหารเม็ดแหงสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 42 เปอรเซ็นต และระดับไขมัน 5 เปอรเซ็นต 
มาคัดขนาดปลาใหมีน้ําหนักเฉล่ียประมาณ 17.66+0.14 กรัม ความยาวประมาณ 9.98+0.10 เซนติเมตร 
จํานวน 540 ตัว เพื่อนํามาใชในการทดลอง  
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อาหารทดลอง: เตรียมอาหารเม็ดแหง โดยใชปลาปนเปนแหลงโปรตีนหลัก ใหอาหารแตละ
สูตรมีระดับโปรตีนท่ีแตกตางกัน 3 ระดับ และไขมันแตกตางกัน 2 ระดับ ทําการช่ังวัตถุดิบตามองคประกอบ
ของอาหารทดลองท่ีแสดงไวในตารางท่ี 1 แลวนํามาคลุกเคลาใหเขากันและเติมน้ํา 30 เปอรเซ็นต ผสมใหเขา
กัน นําไปอัดเม็ดดวยเครื่องอัดเม็ดอาหารผานหนาแวนขนาด 2 มิลลิเมตร จนไดอาหารที่มีลักษณะเปนเสน
ยาว ผ่ึงลมใหแหง จากนั้นนําไปทําใหแหงดวยตูอบความรอน ( hot air oven) ท่ี อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 2 ช่ัวโมง นําอาหารแหงมาเกล่ียใหเล็กและรอนอาหารผานตะแกรงขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร 
อาหารท้ังหมดใสถุงพลาสติกแลวเก็บเขาตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชตลอดการทดลอง  ทําการ
สุมตัวอยางอาหารทดลองสูตรละ 200 กรัม เพื่อนําไปวิเคราะหหาคุณคาทางโภชนาการ ไดแก โปรตีน ไขมัน 
เถา ความช่ืน และเยื่อใย สวนคารโบไฮเดรตหรือไนโตรเจนฟรีแอกแทรกซ (Nitrogen Free Extract , NFE) 
และพลังงานรวม (Gross Energy , GE) ไดจากการคํานวณจากสูตร (ตารางท่ี 1) 

  NFE = (100 - % โปรตีน - % ไขมัน - % เถา - % ความช้ืน - % เยื้อใย)  (NRC, 1993) 
GE (kcal/100g) = (%โปรตีน x 5.64) + (%ไขมัน x 9.44) + (% NFE x 4.11)  (NRC, 1993)  

 
3. การดําเนินการทดลอง 

สุมปลากะรังเสือลงเล้ียงในถังพลาสติกกลม ปริมาตร 200 ลิตร จํานวน 18 ถัง ถังละ 30 ตัว ท่ีมี
น้ําทะเลความเค็ม 32 สวนในพันสวน ปริมาตร 170 ลิตร ใหอากาศผานหัวทราย จํานวน 1 หัว เล้ียงดวย
อาหารทดลองสูตรท่ี 1- 6 ใหปลากินอาหารจนอ่ิม วันละ 2 คร้ัง เวลา 09.00 และ 14.00 นาฬิกา เปล่ียนถายน้ํา 
80 เปอรเซ็นต ของปริมาตรน้ําท้ังหมดในชวงบายหลังใหอาหารทุกวัน จากนั้นเติมน้ําใหเทาระดับเดิม 
ทดลองเล้ียงเปนระยะเวลา 12 สัปดาห 
 
4. การเก็บขอมูล 

4.1 การบันทึกขอมูล 
ทําการเก็บขอมูลโดยช่ังน้ําหนักปลาทุกตัวเม่ือเร่ิมและส้ินสุดการทดลอง และในระหวางการ

ทดลองทําการช่ังน้ําหนักปลา ทุก 3 สัปดาห และนับจํานวนปลาท่ีตาย บันทึกปริมาณอาหารท่ีปลากินทุกวัน
ในแตละซํ้า และสุมเก็บตัวอยางปลาชุดการทดลองละ 15 ตัวนําไปผาเพื่อเก็บตัวอยางตับ ช่ังน้ําหนักตับ และ
น้ําหนักตัวปลา นําขอมูลท่ีไดไปคํานวณหาคาดัชนีตับ (hepatosomatic index) และนําตับปลาไปวิเคราะห
ปริมาณไขมันท่ีสะสมในตับ เม่ือส้ินสุดการทดลองนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองมาคํานวณหาคา น้ําหนักเพิ่ม 
(body weight gain) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) อัตรารอดตาย (survival rate) อัตรา
การเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion ratio) อัตราการกินอาหาร (feeding rate) ประสิทธิภาพโปรตีน 
(protein efficiency ratio) โปรตีนเพิ่มข้ึนในตัวปลา (apparent protein retention) การสะสมไขมันในตับปลา
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และคาดัชนีตับ (hepatosomatic index) โดยคํานวณหาคาตางๆ ตามวิธีการใน Tacon (1987),  Halver (1989) 
และวิมล (2536) ดังนี้ 

1. น้ําหนักเพิ่ม (weight gain, WG) 
 WG (กรัม) = น้ําหนักเฉล่ียสุดทาย – น้ําหนักเฉล่ียเร่ิมตน  

2. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) 
 SGR (%วัน) = (In น้ําหนักเฉล่ียสุดทาย – In น้ําหนักเฉล่ียเร่ิมตน) x 100 

                                                     ระยะเวลาทดลอง (วัน)  

3. อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ (Feed conversion ratio; FCR) 
   FCR = น้ําหนักอาหารท่ีปลากิน 

                      น้ําหนักปลาท่ีเพิ่มข้ึน  

4. อัตราการกินอาหาร 
FI = [(น้ําหนักอาหารท่ีปลากิน) / (น้ําหนักปลาเร่ิมตน+น้ําหนักปลาสุดทาย)] x 100 

                           จํานวนวัน                                                2 

5. ประสิทธิภาพโปรตีน (Protein efficiency ratio; PER) 
PER = น้ําหนักปลาท่ีเพิ่มข้ึน (เปยก) 

                  น้ําหนักโปรตีนท่ีกิน (แหง) 

6. โปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัวปลา (Apparent protein retention; ANPR) 
ANPR = (W1 x %P1) – (W0 x %P0) x 100  

                                          P 
W1 = น้ําหนักเฉล่ียเม่ือส้ินสุดการทดลอง (กรัม) WO = น้ําหนักเฉล่ียเม่ือเร่ิมการทดลอง (กรัม) 
P   =   น้ําหนักโปรตีนท่ีปลากิน (กรัม)  P1 =   รอยละโปรตีนในตัวปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง 
P0 =   รอยละโปรตีนในตัวปลาเม่ือเร่ิมตนการทดลอง   

7.  คาดัชนีตับ (hepatosomatic index)  
Hepatosomatic index  =   น้ําหนักตับปลา x 100 

                                                    น้ําหนักตัวปลา 

8.  อัตรารอดตาย 
อัตรารอดตาย = จํานวนปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง x 100   

                                            จํานวนปลาเร่ิมตน 
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ตารางท่ี 1  องคประกอบของอาหารทดลองท่ีมีระดับโปรตีนและไขมันตางกัน  
วัตถุดิบ (กรัม/100 กรัม) สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน/ไขมัน, เปอรเซ็นต) 

 40/6 45/6 50/6 40/12 45/12 50/12 

ปลาปน  25.00 34.00 42.00 25.00 34.00 42.00 

หัวกุงปน 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

หวีดกลูเทน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

คอนกลูเทน  9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

กากถ่ัวเหลืองสกัดนํ้ามัน 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

แอลฟาสตาช 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

แปงสาลี 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 

แปงขาวเจา 11.00 6.00 0.00 11.00 6.00 0.00 

นํ้ามันปลา 3.00 2.02 1.14 6.00 5.02 4.14 

นํ้ามันถ่ัวเหลือง 1.50 1.50 1.50 3.00 3.00 3.00 

วิตามินรวม*1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

แรธาตุรวม*2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

วิตามินซี (97 เปอรเซ็นต) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

โคลีนคลอไรด (50 เปอรเซ็นต) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

วิตามินอี (50 เปอรเซ็นต) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

แกลบบด 8.73 5.71 4.59 4.23 1.21 0.09 

ผลการวิเคราะหทางเคมีในอาหารทดลองแตละสูตร (เปอรเซ็นตนํ้าหนักแหง) 

โปรตีน 39.61 45.07 50.26 39.11 44.91 50.23 

ไขมัน 6.32 5.87 6.56 11.96 11.30 12.23 

ใยอาหาร 6.17 5.13 4.73 4.53 2.78 2.61 

เถา 15.18 16.39 17.96 13.87 15.26 16.56 

NFE 36.89 30.80 23.55 33.26 26.52 20.75 

GE (kcal/100 กรัมอาหาร) 434.68 436.25 421.19 470.19 468.98 474.61 

*1 วิตามินรวม (กรัม/1000 กรัม) ประกอบดวย วิตามินเอ 0.15 กรัม (440,000 IU)  วิตามินดี  0.0025 กรัม (100,000 IU) วิตามินเค 2.00 กรัม 
วิตามินบี 1  2.50 กรัม วิตามินบี 2  10.00 กรัม ไนอะซีน 37.5 กรัม กรดแพนโทธินิค 25.00 กรัม วิตามินบี 6  2.50 กรัม วิตามินบี 12  0.005 กรัม 
กรดโฟลิค 0.75 กรัม ไบโอติน 0.25 กรัม อินโนซิทอล 100 กรัม  เติมส่ือจนครบ 1000 กรัม 

*2 แรธาตุรวม (กรัม/1000 กรัม)  ประกอบดวย โซเดียมคลอไรด (NaCl) 73.47 กรัม แมกนีเซียมออกไซด (MgO)19.07 กรัม โปรตัสเซียมคลอไรด 
(KCl) 68.25 กรัม ไดแคลเซียมฟอสเฟต (CaHPO4.2H2O) 283.00 กรัม เฟอรรัสซัลเฟต (FeSO4) 21.60 กรัม แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) 
146.36 กรัม โปแทสเซียมไอโอดีน (KI) 0.14925 กรัม คอปเปอรซัลเฟต (CuSO4) 0.16 กรัม แมงกานีสซัลเฟต (MgSO4) 0.796 กรัม โคบอลท
ซัลเฟต (CoSO4) 1.186 กรัม ซิงคซัลเฟต (ZnSO4) 2.985 กรัม เติมส่ือจนครบ 1000 กรัม 
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4.2 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 
วิเคราะหองคประกอบทางเคมี (proximate composition) ในตัวปลา (whole body) เม่ือเร่ิมตน

และส้ินสุดการทดลองโดยวิเคราะหโปรตีนดวยเคร่ือง Truspec CN carbon/nitrogen determinator (Leco 
Corporation)  ไขมันวิเคราะหดวยเคร่ือง TFE 2000 fat extractor (Leco Corporation) ปริมาณเถา ใชเตาเผา
ยี่หอ Carbolite CWF HOOD และความช้ืน วิเคราะหตามวิธีท่ีแนะนําโดย AOAC (2005)  

4.3 ศึกษากิจกรรมเอนไซมในปลากะรังเสือ   
เม่ือส้ินสุดการทดลอง เก็บตัวอยางตับและทางเดินอาหารของปลากะรังเสือเพื่อวิเคราะหหา

ปริมาณโปรตีนรวมตามวิธีของ Lowry et al. (1951) วิเคราะหกิจกรรมเอนไซมโปรติเอส ตามวิธีของ Vega-
Villasante et al. (1999) เอนไซมไลเปสตามวิธีของ Markweg et al. (1995) และเอนไซมอะไมเลส ตามวิธี
ของ Bernfled (1951) อางโดย จูอะดี และพัชรี (2553) โดยคากิจกรรมเอนไซม 1 หนวย มีความหมาย ดังนี้  
 ไลเปส (1 หนวย) หมายความวา ความสามารถในการปลดปลอย nitrophenol 1 มิลลิโมล ใน
เวลา 1 นาที เม่ือมีเอนไซม 1 มิลลิกรัมโปรตีน 
 อะไมเลส (1 หนวย) หมายความวา ความสามารถของเอนไซมท่ีปลดปลอย maltose 1ไมโคร
โมลในเวลา 1 นาที เม่ือมีเอนไซม 1 มิลลิกรัมโปรตีน  
 โปรติเอส (1 หนวย) หมายความวา คาการดูดกลืนแสงในเวลา 1 ช่ัวโมงเม่ือมีเนื้อเอนไซม 1 
มิลลิกรัมโปรตีน 
 
5. คุณภาพน้ํา 

วิเคราะหคุณภาพน้ําในแตละถังทดลองสัปดาหละ 1 คร้ัง เวลาประมาณ 09.00 นาฬิกา ตลอด
การทดลองโดยตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังนี้ ความเปนกรด-ดางดวยวิธี Electrometric method ดวยเคร่ืองมือวัด
ความเปนกรด-ดาง แบบตัวเลขยี่หอ Schott Instrument รุน Lab 850 ความเปนดางดวยวิธี Potentiometric 
titration to pre-selected pH  และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําดวยวิธี Azide modification (APHA, AWWA 
and WPCF,1980) ความเค็มโดยใชเคร่ืองวัดความเค็มแบบหักเหแสง (Refracto-salino meter) ยี่หอATAGO 
วิเคราะหปริมาณแอมโมเนียรวมดวยวิธี Modified indophenol blue method (Sasaki and Sawada, 1980) และ
วัดปริมาณไนไตรทดวยวิธีของ Diazotization method (Strickland and Parson, 1972) ใชเคร่ือง 
Spectrophotometer รุน UV-1601 ยี่หอ Shimadzu 
 
6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

เปรียบเทียบผลของอิทธิพลหลัก คือระดับโปรตีนและระดับไขมันในอาหาร และอิทธิพลรวม
จากอิทธิพลหลักท้ังสองโดยใช Two-way ANOVA จากน้ันวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช
Duncan new multiple range test ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต ใชโปรแกรม SPSS version 11.0 (กัลยา, 
2546) 
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ผลการศึกษา 
 

1. การเจริญเติบโต 
 
1.1 น้ําหนักเฉล่ียตอตัวของปลากะรังเสือ  

 ผลการทดลองพบวา มีอิทธิพลรวม (interaction) ของระดับโปรตีนและไขมันตอน้ําหนักเฉลี่ย
ตอตัวของปลากะรังเสือ (p<0.05) เม่ือส้ินสุดการทดลองพบวาระดับของโปรตีนท่ีตางกัน สูตรอาหารที่มี
โปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉล่ียตอตัวของปลากะรังเสือมากกวาอาหารท่ีมีโปรตีน 45 และ 40 
เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบในระดับไขมันท่ีตางกัน อาหารที่มีระดับ
ไขมัน 6 เปอรเซ็นต ท่ีระดับโปรตีน 40 และ45 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉล่ียตอตัวของปลากะรังเสือมากกวา
อาหารสูตรท่ีมีไขมัน 12 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนท่ีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต 
สูตรอาหารท่ีมีระดับไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักตอตัวของปลากะรังเสือไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05) ) (ตารางท่ี 2) 
 
  1.2 น้ําหนักท่ีเพิ่มข้ึน 
 ผลการทดลองพบวา มีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอน้ําหนักของปลากะรังเสือท่ี
เพิ่มข้ึน (p<0.05) แตเม่ือเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนท่ีตางกัน อาหารสูตรท่ีมีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มี
น้ําหนักปลากะรังเสือท่ีเพิ่มข้ึนมากกวาอาหารท่ีมีโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบในระดับของไขมันท่ีตางกัน อาหารท่ีมีระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต ท่ีระดับ
โปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักท่ีเพิ่มข้ึนของปลากะรังเสือมากกวาอาหารสูตรท่ีมีระดับไขมัน 12 
เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) สวนท่ีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต สูตรอาหารท่ีมีระดับไขมัน 
6 และ 12 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักท่ีเพิ่มข้ึนของปลากะรังเสือไมแตกตางกันทางสถิติ(p>0.05) (ตารางท่ี 2) 
 
 1.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
 ผลการทดลองพบวา มีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตออัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ (p<0.05) แตเม่ือเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนท่ีตางกัน พบวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของ
ปลากะรังเสือมีความแตกตางกันทางสถิติ(p<0.05) ซ่ึงอาหารสูตรท่ีมีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาอาหารที่มีโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) และ
เม่ือเปรียบเทียบในระดับของไขมันท่ีตางกันอาหารท่ีมีสูตรไขมัน 6 เปอรเซ็นต ระดับโปรตีน 40 และ 45 
เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาท่ีระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต ท่ีระดับโปรตีนเดียวกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนท่ีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต สูตรอาหารที่มีระดับไขมัน  6 และ 12 
เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไมแตกตางกันทางสถิติ p>0.05) (ตารางท่ี 2)  
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ตารางท่ี 2 อัตราการเจริญเติบโตของปลากะรังเสือท่ีเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันแตกตางกัน 
 เปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

ชุดการทดลอง  น้ําหนกัเร่ิมตน น้ําหนกัสุดทาย น้ําหนกัเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

40/6 17.65+0.24a 52.57+3.62b 34.91+3.44b 1.29+0.07b 

45/6 17.74+0.06a 69.68+5.04d 51.94+5.14d 1.62+0.09d 

50/6 17.65+0.19a 79.42+2.65E 61.72+2.72E 1.79+0.04E 

40/12 17.63+0.10a 45.46+0.48a 27.83+0.56a 1.12+0.02a 

45/12 17.55+0.20a 57.86+3.36c 42.63+2.03c 1.46+0.03c 

50/12 17.66+0.11a 79.26+1.54E 61.59+1.46E 1.78+0.20E 

 Two-way analysis of variance    

โปรตีน - 0.000 (s) 0.000 (s) 0.000 (s) 

ไขมัน - 0.002 (s) 0.002 (s) 0.001 (s) 

โปรตีน xไขมัน - 0.026 (s) 0.048 (s) 0.034 (s) 
คาเฉล่ียในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับดวยอักษรแตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
s = significant  มีอิทธิพล (p<0.05) 
 
2. อัตรารอดตาย 

ผลการทดลองพบวา ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตออัตรารอดตายของปลา
กะรังเสือ (p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนท่ีตางกัน พบวาอัตรารอดตายของปลากะรังเสือมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงปลาท่ีไดรับอาหารสูตรท่ีมีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดตายสูง
กวาอาหารท่ีมีโปรตีน 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตไมแตกตางทางสถิติ(p>0.05)กับ
ปลาท่ีไดรับอาหารท่ีมีโปรตีน 45 เปอรเซ็นต และเม่ือเปรียบเทียบในระดับของไขมันท่ีตางกันอาหารสูตรท่ีมี
ระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต ท่ีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดตายตํ่ากวาอาหารสูตรท่ีมีระดับไขมัน 12 
เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) สวนท่ีระดับโปรตีน 45 และ50 เปอรเซ็นต ท่ีระดับไขมัน 6 
และ 12 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดตายไมแตกตางกันทางสถิติ(p>0.05) (ตารางท่ี 3) 
 
3. อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ 
 ผลการทดลองพบวา ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตออัตราการเปล่ียนอาหาร
เปนเนื้อของปลากะรังเสือ เม่ือเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนท่ีตางกัน พบวาอัตราการเปล่ียนอาหารเปน
เนื้อแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงอาหารท่ีมีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อตํ่า



11 
 

กวาอาหารท่ีมีโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบใน
ระดับของไขมันท่ีตางกัน พบวาอาหารสูตรท่ีมีไขมัน 6 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับอาหารสูตรท่ีมีไขมัน 12 เปอรเซ็นต ท่ีระดับโปรตีนเดียวกัน (ตารางท่ี 3) 
 
4. อัตราการกินอาหาร 
 ผลการทดลองพบวา ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตออัตราการกินอาหารของ
ปลากะรังเสือ (p>0.05) เม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวาในระดับของโปรตีนท่ีตางกัน อัตราการกินอาหารของ
ปลากะรังเสือของอาหารสูตรท่ีมีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต และอาหารท่ีมีโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต ไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และเม่ือเปรียบเทียบในระดับของไขมันท่ีตางกัน พบวาอาหารที่มีระดับ
โปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต และมีระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต อัตราการกินอาหารของปลากะรังเสือมากกวา
ท่ีระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตท่ีระดับโปรตีน 50  เปอรเซ็นต ท่ีระดับ
ไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นต อัตราการกินอาหารไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 อัตรารอดตาย อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการกินอาหารของปลากะรังเสือท่ีเล้ียง 
 ดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันแตกตางกันเปนระยะเวลา 12 สัปดาห 

ชุดการทดลอง อัตรารอดตาย อัตราการเปล่ียน อัตราการกินอาหาร  

  (เปอรเซ็นต) อาหารเปนเนือ้ (เปอรเซ็นต/วนั)  

40/6 88.89+3.84a 1.81+0.05c 1.66+0.02a  

45/6 96.66+3.33bc 1.45+0.04b 1.68+0.08a  

50/6 100.00+0.00c 1.29+0.02a 1.62+0.02a  

40/12 94.44+1.92b 1.83+0.09c 1.59+0.11a  

45/12 98.89+1.92c 1.49+0.02b 1.67+0.11a  

50/12 100.00+0.00c 1.28+0.02a 1.62+0.02a  

Two-way analysis of variance     

โปรตีน 0.000 (s) 0.000 (s) 0.373 (ns)  

ไขมัน 0.038 (s) 0.427 (ns) 0.523 (ns)  

โปรตีน xไขมัน 0.164 (ns) 0.644 (ns) 0.725 (ns)  

คาเฉล่ียในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับดวยอักษรแตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
s = significant มีอิทธิพล (p<0.05)  ns = not significant ไมมีอิทธิพล (p>0.05) 
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5. ประสิทธิภาพโปรตีน 
ผลการทดลองพบวา ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอประสิทธิภาพของโปรตีน

ในอาหารของปลากะรังเสือ (p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนท่ีตางกัน พบวาอาหารสูตรท่ีมี
โปรตีน 45 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพของโปรตีนสูงกวาอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต แตไม
แตกตางกับอาหารสูตรท่ีมีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) สวนอาหารสูตรท่ีมี
ระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพของโปรตีนสูงกวาอาหารสูตรท่ีมีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบในระดับของไขมันท่ีตางกัน อาหารสูตรท่ีมีไขมัน 6 
เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพโปรตีน แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอาหารสูตรท่ีมีไขมัน  
12 เปอรเซ็นต ท่ีระดับโปรตีนเดียวกัน (ตารางท่ี 4) 
 
6. โปรตีนท่ีเพิ่มขึ้นในตัวปลา 

ผลการทดลองพบวา มีอิทธิพลรวมระหวางโปรตีนและไขมันตอโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัวปลา 
(p<0.05) แตเม่ือเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนท่ีตางกันพบวาอาหารทุกระดับโปรตีนมีโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึน
ในตัวปลาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และเม่ือเปรียบเทียบในระดับของไขมันท่ีตางกัน อาหารสูตรท่ีมี
ไขมัน 6 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพโปรตีน แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอาหารสูตรท่ีมี
ไขมัน 12 เปอรเซ็นต ท่ีระดับโปรตีนเดียวกัน (ตารางท่ี 4) 
 
7. คาดัชนีตับ 

ผลการทดลองพบวา ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอคาดัชนีตับของปลากะรัง
เสือ (p<0.05) แตเม่ือเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนท่ีตางกัน อาหารสูตรท่ีมีโปรตีน 40, 45 และ 50 
เปอรเซ็นต มีคาดัชนีตับ ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และเม่ือเปรียบเทียบในระดับของไขมันท่ีตางกัน 
อาหารสูตรท่ีมีไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นต มีคาดัชนีตับไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ท่ีระดับโปรตีน
เดียวกัน (ตารางท่ี 4) 
 
8. ไขมันท่ีสะสมในตับ 

เม่ือเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนท่ีตางกันอาหารทีมีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีแนวโนมการ
สะสมของไขมันในตับมากกวาอาหารท่ีมีโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต และเม่ือเปรียบเทียบในระดับของ
ไขมันท่ีตางกัน อาหารสูตรท่ีมีไขมัน 12 เปอรเซ็นต มีไขมันสะสมในตับปลามากกวาอาหารสูตรท่ีมีไขมัน 6 
เปอรเซ็นต ท่ีระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต ยกเวนอาหารท่ีมีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต ไขมัน 6 
เปอรเซ็นต ซ่ึงพบวามีผลใหไขมันสะสมในตับปลาสูงกวาอาหารท่ีมีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต ไขมัน 12 
เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพโปรตีน โปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัวปลา ดัชนีตับ ไขมันท่ีสะสมในตับของปลากะรังเสือ 
ท่ีเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันแตกตางกันเปนระยะเวลา 12 สัปดาห (เปอรเซ็นต) 

ชุดการทดลอง ประสิทธิภาพ
โปรตีน  

โปรตีนท่ีเพิ่มข้ึน 
ในตัวปลา  

ดัชนีตับ ไขมันท่ีสะสม 
ในตับ 

40/6 1.40+0.01a 28.60+0.98a 2.04+0.54a 14.23 

45/6 1.54+0.09b 28.95+1.74a 2.16+0.22a 16.46 

50/6 1.52+0.04b 28.41+0.74a 1.69+0.85a 16.62 

40/12 1.44+0.06ab 28.11+2.15a 1.85+2.51a 16.67 

45/12 1.56+0.08b 27.79+1.00a 2.15+0.27a 17.25 

50/12 1.52+0.03b 29.80+0.94a 1.60+0.39a 15.21 

Two-way analysis of variance    

โปรตีน 0.154 (ns) 0.175 (ns) 0.051 (ns) - 

ไขมัน 0.323 (ns) 0.382 (ns) 0.0524 (ns) - 

โปรตีน xไขมัน 0.519 (ns) 0.010 (s) 0.882 (ns) - 
คาเฉล่ียในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับดวยอักษรแตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 
s = significant มีอิทธิพล (p<0.05) ns = not significant ไมมีอิทธิพล (p>0.05) 
 
9. องคประกอบทางเคมีในตัวปลา 

องคประกอบทางเคมีของตัวปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวาในทุกระดับโปรตีน คาโปรตีนใน
องคประกอบตัวปลามีคาใกลเคียงกันและใกลเคียงกับปลากอนการทดลอง แตเม่ือเปรียบเทียบท่ีระดับไขมันใน
อาหาร 6 และ 12 เปอรเซ็นต พบวาโปรตีนในตัวปลามีแนวโนมลดลงเม่ือระดับไขมันในอาหารเพ่ิมข้ึน และ
ระดับไขมันในอาหารท่ีเพิ่มมากข้ึนสงผลใหระดับไขมันในตัวปลามีปริมาณสูงข้ึนดวยท่ีระดับโปรตีนเดียวกัน
ในอาหาร นอกจากน้ีไขมันในตัวปลาหลังส้ินสุดการทดลองมีคาเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปลากอนการทดลอง และ
พบวาเม่ือระดับโปรตีนในอาหารเพ่ิมข้ึนท่ีระดับไขมันเดียวกันในอาหารมีผลใหปริมาณไขมันในตัวปลาลดลง 
สวนคาเถาในตัวปลาหลังส้ินสุดการทดลองมีคาลดลงจากปลากอนการทดลอง ท้ังนี้คาเถาในตัวปลามีแนวโนม
ลดลงเม่ือระดับไขมันในอาหารเพิ่มข้ึน ท่ีระดับโปรตีนเดียวกัน (ตารางท่ี 5) 

 
10.  กิจกรรมเอนไซมในปลากะรังเสือ 

กิจกรรมเอนไซมในตับและในทางเดินอาหาร แสดงไวในตารางท่ี 6 พบวา กิจกรรมเอนไซม 
โปรติเอสในตับ มีคาอยูในชวง 0.0430-0.0603 หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/นาที และไมแสดงแนวโนม
ความสัมพันธกับระดับโปรตีนหรือไขมันในอาหาร สวนกิจกรรมเอนไซมโปรติเอสในทางเดินอาหาร มีคา
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อยูในชวง 0.1440-0.2966 หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/นาที และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเม่ือระดับโปรตีนในอาหาร
สูงข้ึน แตไมแสดงความสัมพันธกับระดับไขมันในอาหาร 

กิจกรรมเอ็นไซมไลเปสในตับ มีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 0.0004-0.0006 หนวย/มิลลิกรัม
โปรตีน/นาที และในทางเดินอาหารมีคาอยูในชวง 0.0006-0.0008 หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/นาที ซ่ึงคา
กิจกรรมเอ็นไซมไลเปสไมแสดงแนวโนมความสัมพันธกับระดับโปรตีนหรือไขมันในอาหารท้ังในตับและ
ทางเดินอาหาร  

สวนกิจกรรมเอนไซมอะไมเลสในตับ มีคาอยูในชวง 0.1394-0.2029 หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/
นาที และในทางเดินอาหารมีคาอยูในชวง 0.1564-0.1896 หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/นาที เม่ือเปรียบเทียบท่ี
ระดับโปรตีนตางกัน พบวาเม่ือระดับโปรตีนลดลงโดยท่ีระดับคารโบไฮเดรตหรือไนโตรเจนฟรีแอกแทรกซ
ในอาหารเพิ่มข้ึน มีผลทําใหคากิจกรรมเอนไซมอะไมเลสในตับมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
 
ตารางท่ี 5 องคประกอบทางเคมีในปลากะรังเสือท่ีเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันแตกตางกัน  
 เปนระยะเวลา 12 สัปดาห (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) 

ชุดการทดลอง โปรตีน ไขมัน เถา  

ปลาเร่ิมตน 62.89 16.12 14.00 

40/6 63.96 22.34 12.78 

45/6 62.69 20.69 14.53 

50/6 63.67 19.38 12.64 

40/12 59.47 29.73 10.33 

45/12 61.60 21.49 13.09 

50/12 60.67 21.85 13.19 
 
11. คุณภาพน้ํา 
 คุณภาพน้ําตลอดการทดลอง มีคาดังนี้ ปริมาณออกซิเจนมีคาอยูในชวง 6.17+0.02-6.58+0.01 
มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนกรด-ดางอยูในชวง 7.72+0.01-7.78+0.01 ความเค็มมีคาเฉล่ีย 32.20+0.73 สวนใน
พัน อุณหภูมิน้ํามีคาเฉล่ีย 27.00+0.00 องศาเซลเซียส ความเปนดางมีคาอยูในชวง 123.76+1.41-129.23+1.55 
มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียรวมมีคาอยูในชวง 0.7078+0.0280-1.7325+0.0070  มิลลิกรัมตอลิตร และไนไตรท มี
คาอยูในชวง 0.0173+0.0011-0.0444+0.0046 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 6  กิจกรรมเอ็นไซมในปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดบัโปรตีน  และไขมันแตกตางกัน เปนระยะเวลา 12 สัปดาห (หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/นาที) 
 

ชุดการทดลอง โปรตีนรวม โปรตีนรวม กิจกรรมเอ็นไซม (หนวย / มิลลิกรัมโปรตีน / นาที) 
 ในตับ  

(มก.โปรตีน/มล.) 
ในทางเดนิอาหาร  
(มก.โปรตีน/มล.) 

อะไมเลสในตับ อะไมเลสใน 
ทางเดินอาหาร 

ไลเปสในตับ ไลเปสใน 
ทางเดินอาหาร 

โปรติเอสในตับ โปรติเอสใน
ทางเดินอาหาร 

40/6 20.4793±2.3049 15.7533±0.4583 0.2029+0.0002 0.1896 +0.0000 0.0006+0.0001 0.0008+0.0000 0.0539+0.0000 0.1666 +0.0002 
45/6 20.5066± 1.4057 16.6163 ±1.2332 0.1640+0.0002 0.1564+0.0001 0.0006+0.0001 0.0006+0.0000 0.0573+0.0001 0.2164+0.0001 
50/6 26.4520+0.1037 15.9866 ±0.5341 0.1394+0.0001 0.1685+0.0001 0.0004+0.0000 0.0008+0.0000 0.0430+0.0002 0.2360+0.0002 
40/12 19.4650+0.7689 14.9176± 0.7702 0.1759 +0.0002 0.1582+0.0002 0.0006+0.0001 0.0006+0.0000 0.0603+0.0001 0. 1440+0.0002 
45/12 21.8220±0.7690 16.4383± 0.5376 0.1557+0.0001 0.1764+0.0001 0.0006+0.0001 0.0007+0.0000 0.0522+0.0002 0.1889+0.0000 
50/12 24.9040± 0.0504 15.9450±0.1787 0.1640+0.0002 0.1673+0.0001 0.0006+0.0000 0.0008+0.0000 0.0586 +0.0001 0.2966+0.0001 
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ตารางที่ 7 คุณภาพน้ําในถังทดลองปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันแตกตางกันเปนระยะเวลา 12 สัปดาห 
 

ชุดการทดลอง ออกซิเจน ความเปนกรด-ดาง ความเค็ม อุณหภูมิ ความเปนดาง แอมโมเนียรวม ไนไตรท 

 (มิลลิกรัม/ลิตร)  (สวนในพัน) (องศาเซลเซียส) (มิลลิกรัม/ลิตร) (มิลลิกรัม/ลิตร) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

40/6 6.58+0.01 7.77+0.23 32.20+0.73 27.00+0.00 125.20+1.90 0.8003+0.0098 0.0180+0.0063 

45/6 6.55+0.13 7.78+0.00 32.20+0.73 27.00+0.00 123.77+1.41 0.7078+0.0280 0.0173+0.0011 

50/6 6.49+0.38 7.78+0.01 32.20+0.73 27.00+0.00 126.10+2.38 1.1711+0.0022 0.0175+0.0038 

40/12 6.13+0.01 7.72+0.02 32.20+0.73 27.00+0.00 123.76+1.41 0.8978+0.0092 0.0209+0.0035 

45/12 6.47+0.15 7.77+0.01 32.20+0.73 27.00+0.00 125.63+1.50 1.4975+0.1043 0.0444+0.0046 

50/12 6.17+0.02 7.73+0.17 32.20+0.73 27.00+0.00 129.23+1.55 1.7325+0.0070 0.0308+0.0129 
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สรุปและวิจารณผล 
 

ผลการศึกษาระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารสําหรับปลากะรังเสือ พบวาปลา
กะรังเสือท่ีเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต ไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นต มีน้ําหนัก
เฉล่ียตอตัว น้ําหนักเพิ่ม  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ตํ่ากวาปลากะรังเสือท่ีเล้ียงดวยอาหารท่ีมีระดับ
โปรตีน 50 เปอรเซ็นต ไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นต ซ่ึงสอดคลองกับ บุญชู และคณะ (2530) ศึกษาการเล้ียง
ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides) ขนาด 4 นิ้ว พบวาระดับโปรตีนในอาหาร 50 เปอรเซ็นต ใหการ
เจริญเติบโตดีท่ีสุด สวนในปลากะรังจุดสีน้ําตาล (Epinephelus tauvina) น้ําหนักเฉล่ีย 0.90 กรัม พบวามีการ
เจริญเติบโตดีเม่ือไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 45-55 เปอรเซ็นต (ธีรยุทธ และถนอม, 2530) เชนเดียวกับใน
ปลากะพงแดง ระดับโปรตีนท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต คือ 45-55 เปอรเซ็นต (จูอะดี และคณะ 
2545; Watanabe,1988) สวนWilson and Halver (1986) และ Teng et. al (1978) อางตาม อัตรา (2547) 
รายงานวา ปลากะรังชนิด Epinephelus salmoides ตองการอาหารที่มีระดับโปรตีนเพียง 40-50 เปอรเซ็นต 
เชนเดียวกับ Laining et al. (2004) ศึกษาระดับโปรตีนในอาหารสําหรับปลากะรังเสือ ขนาด 80-300 กรัม 
พบวาระดับโปรตีนในอาหาร 51 เปอรเซ็นต เหมาะสมสําหรับเล้ียงปลากะรังเสือ ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังนี้
อาหารที่มีระดับโปรตีนตํ่า (40 และ 45 เปอรเซ็นต) แมจะเพิ่มระดับไขมันจาก 6 เปน 12 เปอรเซ็นต ไมมีผล
ตอน้ําหนักเฉล่ีย น้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตอวัน แสดงวาปลากะรังเสือตองการโปรตีน
คอนขางสูง และอาหารท่ีระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต อาจไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตสําหรับปลา
กะรังเสือ  ดังท่ี McGoogan and Gatlin (2000) กลาววา เม่ือพลังงานในอาหารสูงข้ึนสัตวน้ําจะกินอาหาร
ลดลง เพราะไดรับพลังงานในปริมาณท่ีเพียงพอแลว ซ่ึงหากอาหารที่สัตวน้ําไดรับมีปริมาณโปรตีนตํ่า ก็จะ
สงผลใหสัตวน้ําไดรับโปรตีนไมเพียงพอกับความตองการ หรือในกรณีสัตวน้ําไมสามารถกินอาหารไดมาก
ตามความตองการของรางกายเพราะขีดจํากัดดานกายภาพ เชน ความจุของกระเพาะอาหาร แมวาสัตวน้ําบาง
ชนิดสามารถขยายขนาดของกระเพาะอาหารได  แตถาปริมาณอาหารมาก สัตวน้ําตองใชพลังงานมากข้ึนใน
การยอยอาหารที่มีสารอาหารตํ่าทําใหเหลือพลังงานสําหรับใชในการเจริญเติบโตลดลง ดังนั้นจึงควรเพ่ิม
ระดับโปรตีนควบคูไปกับการเพ่ิมระดับพลังงานเพื่อใหสัตวน้ําไดรับสารอาหารอยางเพียงพอแมจะกิน
อาหารลดลง ซ่ึงในการทดลองคร้ังนี้เม่ือเพิ่มระดับโปรตีนใหสูงข้ึนกวา 40 และ 45 เปอรเซ็นต สงผลใหอัตรา
การเจริญเติบโตดีข้ึน 

ระดับโปรตีนในอาหารสูงข้ึนมีผลทําใหอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังเสือดีข้ึน 
โดยอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังเสือท่ีเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต ดีกวา
ปลาท่ีไดรับอาหารท่ีมีโปรตีนระดับ 45 และ 40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาอาหารท่ีมีระดับ
โปรตีนตํ่ากวา 50 เปอรเซ็นต อาจไมเหมาะตอการเจริญเติบโต ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาในปลากินเนื้อ
ชนิดอ่ืนๆ ธีรยุทธ และถนอม (2530) พบวาปลากะรังจุดสีน้ําตาลท่ีเล้ียงดวยอาหารเม็ดท่ีมีระดับโปรตีน 50 
เปอรเซ็นต มีอัตราการเปล่ียนอาหารเนื้อดีท่ีสุดเทากับ 1.44 สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิเชียร และคณะ 
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(2532) ท่ีพบวาปลากะพงขาวมีอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อเทากับ 1.42 เม่ือเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับ
โปรตีน 54 เปอรเซ็นต นอกจากน้ี จูอะดี และคณะ (2545) รายงานผลการเล้ียงปลากะพงแดงดวยอาหารเม็ด
พบวาท่ีระดับโปรตีน 52 เปอรเซ็นต ทําใหปลากะพงแดงมีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด อัตรารอดสูง และ
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อตํ่าสุด เทากับ 1.32  สําหรับการเพิ่มระดับไขมันในอาหารพบวาไมมีผลตอ
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ  

อัตราการกินอาหารของปลากะรังเสือในการศึกษาคร้ังนี้ พบวาระดับโปรตีนและไขมันใน
อาหารท่ีเพิ่มข้ึน ไมมีผลทําใหอัตราการกินอาหารลดลง โดยอัตราการกินอาหารของปลากะรังเสือในแตละ
ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาพลังงานในอาหารยังอยูในระดับไมสูงเกินท่ีจะสงผลให
การกินอาหารลดลง  อีกท้ังคาประสิทธิภาพโปรตีนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอยท่ีระดับโปรตีนในอาหาร
สูงข้ึน กลาวคือคาประสิทธิภาพโปรตีนของปลาท่ีไดรับอาหารท่ีระดับโปรตีน 45 และ 50 เปอรเซ็นต สูงกวา
อาหารท่ีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต แมไมพบความแตกตางของคาประสิทธิภาพโปรตีนระหวางอาหารท่ี
ระดับโปรตีน 45 และ 50 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาเม่ือระดับโปรตีนในอาหารเพ่ิมข้ึน มีการนําโปรตีนไป
ใชเพื่อการเจริญเติบโต แทนการนําไปใชเปนแหลงพลังงาน อีกท้ังคาโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัวปลาไมมีความ
แตกตางกัน เปนการสนับสนุนวาปลาชนิดนี้มีความตองการโปรตีนในระดับคอนขางสูง นอกจากนี้การ
เพิ่มข้ึนของระดับไขมันในอาหารไมมีผลทําใหประสิทธิภาพของโปรตีนและคาโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัวปลา
แตกตางกัน เชนเดียวกับท่ี อัตรา (2547) ศึกษาในปลากะรังดอกแดงซ่ึงพบวาโปรตีนและไขมันสะสมในตัว
ปลามีคาแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  อยางไรก็ตามมีรายงานการทดลองในปลาดุกลูกผสม 
(Jantrarotai et al., 1996) และในปลาดุกแอฟริกัน (Machiels and Henken, 1985; Degani et al., 1989) ท่ี
พบวาประสิทธิภาพโปรตีนเพิ่มข้ึนเม่ือระดับโปรตีนในอาหารสูงข้ึน  

ในการทดลองคร้ังนี้ยังพบวาเม่ือระดับไขมันในอาหารเพ่ิมข้ึนท่ีระดับโปรตีนเดียวกัน ไมมีผล
ชวยเพิ่มการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร และประสิทธิภาพการใชโปรตีน แสดงใหเห็นวาการเพ่ิม
ไขมันในอาหารไมมีผลชวยสงเสริมใหการใชโปรตีนลดลง (protein sparing effect) สอดคลองกับผล
การศึกษาในลูกปลากะพงแดง (Pagrus pagrus) โดย Schuchardt et al. (2008) ซ่ึงพบวา การเจริญเติบโตของ
ลูกปลาลดลงเม่ือระดับไขมันในอาหารเพิ่มข้ึนท่ีระดับโปรตีนเดียวกัน  อยางไรก็ตามมีรายงานการศึกษาใน
ปลาหลายชนิด (Tibaldi et al. 1996; Skalli et al. 2004; Vergara et al. 1996; Company et al. 1999; Santinha 
et al. 1999; Lupatsch et al. 2001)  ท่ีพบวาการเพ่ิมระดับไขมันในอาหารจะสามารถชวยลดระดับโปรตีนใน
อาหารลงไดโดยไมทําใหการเจริญเติบโตของสัตวน้ําลดลง (protein sparing effect) 
 คาดัชนีตับ (hepatosomatic index) ชวยบงช้ีถึงสุขภาพปลาและการสะสมอาหารของปลา ซ่ึง
การเจริญเติบโตท่ีใกลเคียงกันมีผลทําใหการสะสมโภชนะในตับมีคาใกลเคียงกัน (รุงกานต และคณะ, 2546)  
จากการทดลองคร้ังนี้ พบวาคาดัชนีตับของปลากะรังเสือไมแตกตางกัน และไมแสดงความสัมพันธกับระดับ
โปรตีนหรือไขมันในอาหาร แมจะมีรายงานวาดัชนีตับในปลาหมอลดลงตามระดับไขมันในอาหารท่ีเพิ่มข้ึน 
(ดาราวรรณ และคณะ, 2549) หรือดัชนีตับมีคาเพิ่มข้ึนตามน้ําหนักตัวปลาท่ีเพิ่มข้ึน (Cek et al., 2001) สวนคา
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ไขมันสะสมในตับมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอยเม่ือระดับไขมันในอาหารเพ่ิมข้ึน และคาไขมันสะสมในตับมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอยเชนกันเม่ือระดับโปรตีนในอาหารเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ยกเวนอาหารโปรตีน 50 เปอรเซ็นต  

จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของตัวปลาซ่ึงพบวา โปรตีนในตัวปลามีแนวโนมลดลง
เม่ือระดับไขมันในอาหารเพ่ิมข้ึน และเม่ือระดับไขมันในอาหารเพิ่มข้ึนจาก 6 เปอรเซ็นต เปน 12 เปอรเซ็นต
สงผลใหระดับไขมันในตัวปลามีปริมาณสูงข้ึนดวยท่ีระดับโปรตีนเดียวกัน และเม่ือระดับโปรตีนในอาหาร
เพิ่มข้ึนท่ีระดับไขมันเดียวกัน สงผลใหมีการสะสมไขมันในตัวปลาลดลง หรือในทางตรงกันขามเม่ือระดับ
โปรตีนในอาหารลดลง มีผลใหการสะสมไขมันในตัวปลาเพิ่มข้ึน บงช้ีใหเห็นวาสัดสวนของระดับโปรตีน
และไขมัน(หรือพลังงาน)ในอาหาร มีผลตอระดับโปรตีนและไขมันท่ีสะสมในตัวปลา สอดคลองกับการ
ทดลองของ Reis et al. (1989) ท่ีพบวาปลา channel catfish ซ่ึงไดรับอาหารท่ีมีระดับโปรตีนตอพลังงาน ที่ 
91 มิลลิกรัมโปรตีนตอกิโลแคลอร่ี มีการสะสมไขมันในตัวปลาสูงกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลาท่ี
ไดรับอาหารท่ีมีระดับโปรตีนตอพลังงานท่ี 120  มิลลิกรัมโปรตีนตอกิโลแคลอร่ี(p<0.05) ในทํานองเดียวกับ
การทดลองในปลา Brown trout (Poston, 1975)  และการทดลองของในปลา channel catfish (Garling and 
Wilson, 1976) ท่ีพบวาเม่ือพลังงานในอาหารเพ่ิมข้ึนจะมีการสะสมไขมันในตัวปลาเพ่ิมข้ึน 

ผลการศึกษากิจกรรมเอ็นไซมในปลากระรังเสือ ซ่ึงพบวากิจกรรมเอ็นไซมโปรติเอสในทางเดิน
อาหารของปลากะรังเสือท่ีเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีคาสูงกวาปลากะรังเสือท่ีเล้ียง
ดวยอาหารที่ระดับโปรตีน  45 และ 40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สอดคลองกับผลการศึกษาในปลาเรนโบวเทรา
ท่ีพบวาประสิทธิภาพการทํางานของเอ็นไซมโปรติเอสมีความสัมพันธกับระดับโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึน (Kawai and 
Ikeda,1972 อางตาม Steffens,1989) นอกจากนี้สุดาวรรณ และคณะ (2548) ไดทําการศึกษากิจกรรมของ
เอ็นไซมโปรติเอส ไลเปส และอะไมเลสในทางเดินอาหารปลาชอนพบวากิจกรรมเอ็นไซมโปรติเอสสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือกิจกรรมเอ็นไซมไลเปส และอะไมเลส ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากปลาชอนเปนปลากินเนื้อเปน
อาหาร (carnivorous) และในสวนประกอบอาหารปลาชอนซ่ึงมีระดับโปรตีนคอนขางสูงในขณะท่ี
สวนประกอบของไขมันและคารโบไฮเดรตมีอยูนอย ทําใหพบกิจกรรมของเอ็นไซมโปรติเอสสูงกวา
กิจกรรมของเอ็นไซมอะไมเลส และไลเปส เชนเดียวกับการศึกษาในปลากะรังเสือในคร้ังนี้  

สําหรับกิจกรรมเอนไซมอะไมเลส ซ่ึงพบวามีแนวโนมเพิ่มข้ึนเม่ือระดับโปรตีนในอาหารลดลง
โดยท่ีระดับคารโบไฮเดรตหรือไนโตรเจนฟรีแอกแทรกซในอาหารเพิ่มข้ึน กลาวคือกิจกรรมเอ็นไซมอะ
ไมเลสในตับท่ีระดับโปรตีนในอาหาร 40 เปอรเซ็นต มีคาสูงกวาท่ีระดับโปรตีน 45 และ 50 เปอรเซ็นต ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาประสิทธิภาพเอ็นไซมอะไมเลสในลําไสปลาคารฟ (Kawai and Ikeda, 1972 อางตาม 
Steffens, 1989) ท่ีพบวาองคประกอบของอาหารมีผลตอการทํางานของเอ็นไซมอะไมเลส กลาวคือเม่ือระดับ
ปลาปนในอาหารลดลงโดยท่ีระดับแปงในอาหารเพิ่มข้ึนสงผลใหการทํางานของเอ็นไซมอะไมเลสมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนในชวงเวลาไมเกิน 7 วัน หลังจากนั้นปลาจะปรับระดับกิจกรรมเอ็นไซมอะไมเลสให
คงท่ี  
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ดานคุณภาพน้ํา พบวาปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า ความเปนกรด-ดาง ความเปนดาง อุณหภูมิ
ของนํ้า และไนไตรท อยูในชวงท่ีมีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (สถาบันวิจัยการเพาะเล้ียง
สัตวชายฝง จังหวัดสงขลา, 2537) แตปริมาณแอมโมเนียรวม ในชุดการทดลองท่ีเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับ
โปรตีน 50 เปอรเซ็นต สูงกวาชุดการทดลองท่ีเล้ียงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานของ Leung et al. (1999 ) พบวาปลากะรังท่ีไดรับอาหารท่ีมีโปรตีนสูงกวาจะมีการขับ
ท้ิงไนโตรเจนท่ีมากกวาปลาที่ไดรับอาหารท่ีมีโปรตีนตํ่า นอกจากนี้ Joseph et al. (1993) ยังพบวาปลาท่ี
ไดรับอาหารท่ีมีโปรตีนสูงจะมีการขับถายแอมโมเนียท่ีมีความเขมขนสูงซ่ึงเปนการเพ่ิมปริมาณสารประกอบ
ไนโตรเจนลงสูแหลงน้ําสงผลเสียตอสภาพแวดลอม ดังนั้นการจํากัดระดับโปรตีนในอาหารท่ีใชเล้ียงปลาให
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา และการตระหนักถึงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจะเปนบทบาท
สําคัญของนักวิจัยดานอาหารสัตวน้ําตลอดจนนักเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีตองพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหมีการ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําอยางยั่งยืนตอไป 

จากการศึกษาในคร้ังนี้พบวาการเพ่ิมระดับโปรตีนในอาหารจาก 40 ถึง 50 เปอรเซ็นต มีผลทํา
ใหปลากะรังเสือมีการเจริญเติบโตดีข้ึนตามลําดับ ในขณะท่ีการเพิ่มไขมันในอาหารจาก 6 เปน 12 เปอรเซ็นต 
ไมทําใหการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน ดังนั้นอาหารเม็ดแหงสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต และมีระดับ
ไขมัน 6 เปอรเซ็นต เหมาะสําหรับการใชเล้ียงปลากะรังเสือ ขนาดประมาณ 17.0-79.0 กรัม. 
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