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การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides (Hamilton, 1822))
ดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปที่เสริมน้ํามันปลาหมึกระดับตาง ๆ
สามารถ เดชสถิตย* ไพบูลย บุญลิปตานนท อําไพ ลองลอย และ พัชรี ซุนสั้น
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
บทคัดยอ
การทดลองครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลการเสริ ม น้ํ า มั น ปลาหมึ ก ระดั บ ต า ง ๆ ใน
อาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังดอกแดง
(Epinephelus coioides) วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) และมี 3 ซ้ํา ทดลองเลี้ยงปลาในกระชัง
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% ใหอาหารปลาจนอิ่มวันละครั้ง
เมื่อเริ่มทดลองปลามีน้ําหนักเฉลี่ย 47.33±2.36, 46.33±1.76, 45.75±1.77, 47.17±3.40 และ 47.17±2.57 กรัม
ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีน้ําหนักเฉลี่ย 132.47±9.20, 126.94±4.38, 123.50±0.13, 119.80±9.20
และ 117.89±5.94 กรัม ตามลําดับ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 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 น้ําหนักเพิ่มและอาหารที่กินลดลงตามปริมาณน้ํามันที่เสริมเขาไป ปลาที่กิน
อาหารชุดควบคุมมีน้ําหนักเพิ่มและปริมาณอาหารที่กินสูงที่สุด และแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับชุดที่กิน
อาหารเสริมน้ํามันปลาหมึก 7.5 และ 10.0% (p<0.05) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตรารอดของปลา
ทุกชุดการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลการทดลองชี้ใหเห็นวา การเสริม
น้ํามันปลาหมึกในอาหารดังกลาวไมสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตหรือลดอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อได
ยิ่งไปกวานั้น การเสริมน้ํามันปลาหมึก 7.5% ขึ้นไปทําใหปลากินอาหารนอยลง และนําไปสูการเจริญเติบโต
ที่ชาลง
คําสําคัญ: ปลากะรังดอกแดง อาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูป น้ํามันปลาหมึก
_______________________
*ผูรับผิดชอบ: ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 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
จากการทดลองเลี้ยงปลากะรังดอกแดงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปสูตรสําหรับปลาทะเลที่
วางขายในทองตลาดพบวา อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อคอนขางสูง คือมีคาประมาณ 1.63-1.65 (สามารถ
และคณะ, 2549) ทําใหตนทุนดานอาหารซึ่งเปนตนทุนสวนใหญของการเลี้ยงคือประมาณ 50-70% ของ
ตนทุนทั้งหมดสูงเกินไป (Blyth and Dodd, 2002; Boonchuwong and Lawapong, 2002; Kongkeo and
Phillips, 2002) แมวาในการเลี้ยงปลากะรังดวยอาหารสําเร็จรูปโดยทั่วไปอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้ออยู
ที่ 1.5-2.0 (Blyth and Dodd, 2002; Sim et al., 2005) แตหากเปนการเลี้ยงในหองปฏิบัติการที่ใชอาหารเม็ด
ทดลองพบวา อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้ออยูในชวงเพียง 0.9-1.5 (Eusebio et al., 2004; Millamena,
2004) จึงตองการหาวิธีลดอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อใหต่ําลง
อาหารที่มีไขมันต่ํากวาระดับที่เหมาะสมทําใหประสิทธิภาพการใชโปรตีนต่ํา หรือทําใหการ
เจริญเติบโตของปลาลดลง การเสริมไขมันลงไปในอาหารใหมีปริมาณที่เหมาะสมเปนการเพิ่มพลังงานใน
อาหาร ทําใหประสิทธิภาพการใชโปรตีนสูงขึ้น และสงผลใหการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อของปลาดีขึ้น (เวียง, 2542; Wilkinson, 2003 a,b) อยางไรก็ตาม หากในอาหารมีไขมันมากเกินไปจะ
ทําใหเกิดการสะสมไขมันในรางกาย ปลาเบื่ออาหารและกินอาหารลดลง สุดทายทําใหการเจริญเติบโตลดลง
(Rimmer et al., 2004) สําหรับชนิดของไขมันที่ใชในอาหารพบวา การใชกรดไขมันที่มีโมเลกุลขนาดกลาง
(medium chain fatty acid) แทนกรดไขมันที่มีโมเลกุลขนาดยาว (long chain fatty acid) ทําใหอัตรา
ออกซิเดชันเพิ่มขึ้น แตปริมาณการกินอาหารลดลง สุดทายทําใหการเจริญเติบโตลดต่ําลง (Williams et al.,
2004)
ดังนั้นการเพิ่มระดับไขมันในอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปดวยน้ํามันปลาหมึกซึ่งเปนไขมันจาก
สัตวทะเลที่มีราคาไมแพงมากนักและหาซื้อไดงาย นาจะทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อลดต่ําลง

วัตถุประสงค
ศึกษาผลการเสริมน้ํามันปลาหมึกในอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปสําหรับปลากินเนื้อตอการ
เจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังดอกแดง
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วิธีดําเนินการ
1. แบบแผนการวิจัย
ออกแบบการทดลองแบบสุมตลอดประกอบดวย 5 ชุดทดลอง คือ อาหารเม็ดลอยน้าํ สําเร็จรูปที่
เสริมน้ํามันปลาหมึก 0.0 (ชุดควบคุม), 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0% (โดยน้ําหนัก) ตามลําดับ แตละชุดทดลอง
มี 3 ซ้ํา
2. วิธีการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่เมื่อป พ.ศ. 2549 ปลา
กะรังดอกแดงที่ใชทดลองไดจากการเพาะพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ คัดใหมีขนาด
เทาๆ กัน จํานวน 3,000 ตัว และผานการฝกใหกินอาหารเม็ดสําเร็จรูปแลว อาหารที่ใชทดลองเปนอาหารเม็ด
ลอยน้ําสําเร็จรูปทางการคาที่วางขายในทองตลาดทั่วไป ขนาดเม็ด 8-9 มิลลิเมตร คุณคาทางโภชนาการมี
โปรตีน 44.42% ไขมัน 10.08% กาก 1.30% เถา 10.05% และความชื้น 10.09%
หนวยทดลองเปนกระชังอวนไนลอนขนาดตาอวน 1 นิ้ว ขนาดกระชัง 2x2x1.5 เมตร จํานวน
15 กระชัง ซึ่งแขวนติดกับแพในบอดินขนาด 2 ไร ความลึกน้ําประมาณ 1.6 เมตร มีเครื่องใหอากาศแบบ
ใบพัดตีน้ําแขนยาวจํานวน 2 ชุด ซึ่งเปดทํางานระหวาง 21.00-06.00 น. สุมปลาลงกระชัง ๆ ละ 200 ตัว ชั่ง
น้ําหนักรวมของปลาแตละกระชังเพื่อคํานวณน้ําหนักเฉลี่ย ทําการสลบปลากอนชั่งน้ําหนักดวยยาสลบ
ควินอลดีนระดับความเขมขน 5 ppm นาน 2-5 นาที ชั่งน้ําหนักปลาครั้งละ 50 ตัว ดวยตาชั่งแบบสปริงขนาด
15 กิโลกรัม สุมระดับการเสริมไขมันใหกับหนวยทดลองดวยวิธีการจับฉลาก
เสริมน้ํามันปลาหมึกในอาหารดวยวิธีการเคลือบผิว เตรียมอาหารใหมทุกวันเพื่อปองกันการ
เหม็นหืน ใหอาหารปลาจนอิ่มเต็มที่วันละครั้งเวลาประมาณ 11.00 น. เมื่อเริ่มทดลอง ใหอาหารประมาณ
1.5 % ของน้ําหนักตัว หากปลากินอาหารหมดจะเพิ่มอาหารในมื้อถัดไป 10 กรัม ชั่งน้ําหนักอาหารกอนให
และนับจํานวนเม็ดอาหารที่เหลือในแตละกระชังหลังจากใหอาหารแลว 30 นาที เพื่อคํานวณน้ําหนักอาหารที่
เหลือ จากการสุมทดสอบพบวา อาหารดังกลาวมีน้ําหนัก 0.2416 กรัม/เม็ด บันทึกปริมาณอาหารที่กินเพื่อ
นําไปใชคํานวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ เปลี่ยนกระชังทุก 30 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 120 วัน ชั่ง
น้ําหนักรวมและนับจํานวนปลาแตละกระชัง
เปลี่ยนถายน้ําในบอดินที่ทดลองสัปดาหละ 20-30% ตรวจวัดคุณภาพน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง
เก็บตัวอยางน้ําเวลาประมาณ 09.00 น. และสงวิเคราะหที่หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ 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 ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolve oxygen) ตามวิธี Azide modification ปริมาณวิบริโอในน้ําโดย
ใชอาหาร TCBS สําหรับอุณหภูมิทําการวัดทุกวันโดยใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอท
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for windows version 11.5 คาที่
นํามาวิเคราะหทางสถิติไดแก น้ําหนักเริ่มทดลอง น้ําหนักสิ้นสุดการทดลอง น้ําหนักเพิ่ม อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อ ปริมาณอาหารที่กิน และ อัตรารอด วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย (multiple comparisons) ดวยวิธี LSD ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 %
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ผลการศึกษา
1. การเจริญเติบโต
เมื่อเริ่มทดลอง ปลาที่ เลี้ย งด วยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรู ปที่เ สริมน้ํามันปลาหมึก 0.0 (ชุด
ควบคุม), 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0% มีน้ําหนักเฉลี่ย 47.33±2.36, 46.33±1.76, 45.75±1.77, 47.17±3.40 และ
47.17±2.57 กรัม ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
เมื่ อ สิ้ น สุด การทดลอง 120 วั น พบว า น้ํา หนั ก เฉลี่ ย มีค า เป น 132.47±9.20, 126.94±4.38,
123.50±0.13, 119.80±9.20 และ 117.89±5.94 กรัม ตามลําดับ และน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยมีคาเปน 85.14±9.97,
80.61±6.09, 77.75±1.63, 72.63±5.79 และ 70.73±4.41กรัม/ตัว ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา
น้ําหนักเพิ่มของปลาชุดที่เสริมน้ํามันปลาหมึก 7.5 และ 10.0% นอยกวาและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกับชุดควบคุมซึ่งไมเสริมน้ํามันปลาหมึก (p<0.05) สวนการทดลองชุดอื่น ๆ แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และปริมาณอาหารที่กิน
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปที่เสริมน้ํามัน
ปลาหมึก 0.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0% มีคาเฉลี่ยเปน 1.67±0.12, 1.66±0.03, 1.68±0.04, 1.73±0.07 และ
1.72±0.04 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ปริมาณอาหารเฉลี่ยที่ปลากินตลอดการทดลอง (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 ปริมาณอาหารที่กินของปลาชุดที่เสริมน้ํามันปลาหมึก 7.5 และ 10.0% นอยกวาและแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับชุดควบคุมซึ่งไมเสริมน้ํามันปลาหมึก (p<0.05) สวนการทดลองชุดอื่น ๆ แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
3. อัตรารอด
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง อัตรารอดเฉลี่ยของปลามีคาเปน 95.83±1.26, 94.33±3.06, 95.75±2.47,
93.83±1.53 และ 94.83±0.76% ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 น้ําหนัก อาหารที่กิน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอดของปลากะรังดอกแดงที่เลี้ยง
ดวยอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปที่เสริมน้ํามันปลาหมึกระดับตาง ๆ
คาวิเคราะห
น้ําหนักเริ่มทดลอง(กรัม)
น้ําหนักสุดทาย(กรัม)
น้ําหนักเพิ่ม(กรัม/ตัว)
อาหารที่กิน(กิโลกรัม/กระชัง)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
อัตรารอด(%)

0.0
47.33±2.36a
132.47±9.20 a
85.14±9.97a
26.47±1.58a
1.67±0.12a
95.83±1.26a

ระดับการเสริมน้ํามันปลาหมึกในอาหารเม็ด(%)
2.5
5.0
7.5
46.33±1.76a
45.75±1.77a
47.17±3.40a
126.94±4.38ab 123.50±0.13ab 119.80±9.20ab
80.61±6.09ab 77.75±1.63ab 72.63±5.79b
24.33±0.93ab 24.35±0.17ab 22.64±1.65b
1.66±0.03a
1.68±0.04a
1.73±0.07a
94.33±3.06a
95.75±2.47a
93.83±1.53a

10.0
47.17±2.57a
117.89±5.94b
70.73±4.41b
22.22±1.67b
1.72±0.04a
94.83±0.76a

หมายเหตุ คาเฉลี่ยในแนวนอนเดียวกันทีม่ ีอักษรกํากับแตกตางกันแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

4. คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ํ าในบอทดลองมีคาดังนี้ อุณหภูมิ 28.0-34.5 องศาเซลเซียส เฉลี่ ย 31.1±1.5
องศาเซลเซียส ความเค็ม 25.0-33.0 ppt เฉลี่ย 29.5±2.4 ppt ความเปนกรดดาง (pH) 7.05-7.72 เฉลี่ย
7.45±0.20 อัลคาไลด 89-115 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 103±9 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 3.0-6.0
มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 4.1±0.8 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย 0.1759-1.7713 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.9659±0.5243
มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท 0.0894-0.6347 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.2854±0.1500 มิลลิกรัม/ลิตร และ ปริมาณ
วิบริโอรวม 0-820 cfu/ml เฉลี่ย 340±317 cfu/ml (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 คุณภาพน้ําในบอดินระหวางการทดลอง
ออกซิเจน
อุณหภูมิ ความเค็ม พีเอช อัลคาไลด ที่ละลาย แอมโมเนีย
ไนไตรท
วิบริโอรวม
ในน้ํา
(มิลลิกรัม/ (มิลลิกรัม/
ลิตร)
ลิตร) (มิลลิกรัม/ลิตร) (มิลลิกรัม/ลิตร) (cfu/ml)
(องศาเซลเซียส) (ppt)
เฉลี่ย
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
ต่ําสุด
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 โดยน้ําหนักเพิ่มสูงที่สุดในชุดควบคุมคือ 85.14
กรัม/ตัว และแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับชุดทดลองที่เสริมน้ํามัน 7.5 และ 10.0% ซึ่งน้ําหนักเพิ่มมีคา 72.63
และ 70.73 กรัม/ตัว ตามลําดับ ตรงกับรายงานของนักวิจัยหลายๆ ทานที่ไดสรุปไววา ไขมันในอาหารตอง
อยูในระดับที่เหมาะสม หากมีไขมันมากเกินความจําเปน (อาหารมีพลังงานสูง) นอกจากไมสามารถเพิ่มการ
เจริญเติบโตของปลาแลว กลับทําใหการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากพลังงานที่ไดรับมากเกินไปทําใหความ
อยากกินอาหารของปลาลดลง (สอดคลองกับขอมูลการกินอาหารจากการทดลองครั้งนี้) และสงผลตอการ
เจริญเติบโตที่ลดลงในที่สุด (เวียง, 2542 ; Giri et al., 2004; Rimmer et al., 2004; Williams et al., 2004) ใน
การทดลองครั้งนี้ ปริมาณอาหารที่ปลากินลดลงเมื่อเสริมน้ํามันในระดับที่สูงขึ้น ตรงกับรายงานดังกลาว
ขางตน โดยพบวา ปริมาณอาหารที่กินแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับชุดควบคุมเมื่อเสริมน้ํามัน 7.5 และ 10.0%
ดังนั้นเมื่อปลากินอาหารลดลง ทําใหปลาไดรับโปรตีนลดลง จึงสงผลตอการเจริญเติบโตที่ลดลงนั่นเอง
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อในการทดลองครั้งนี้มีคา 1.66-1.68 ใกลเคียงกับการทดลองครั้ง
ที่ผานมาคือ 1.63-1.65 (สามารถ และคณะ, 2549) และมีคาอยูในชวงที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตรสําหรับ
อาหารทางการคา คือ 1.5-2.0 (Blyth and Dodd, 2002; Sim et al., 2005) จากการทดลองเสริมน้ํามันปลาหมึก
ในอาหารพบวาไมทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีขึ้น ชี้ใหเห็นวา ในอาหารนี้มีโปรตีนและพลังงาน
ในอัตราสวนที่เหมาะสมตอความตองการของปลากะรังดอกแดงขนาดที่ทดลอง จึงมีการใชประโยชนจาก
โปรตีนอยางเต็มที่เพื่อการเติบโต (Wilkinson, 2003b) ดังนั้นพลังงานจากไขมันที่เพิ่มเขาไปในอาหารจึงไม
มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการใชอาหารของปลา เพราะหากวาระดับไขมันและพลังงานในอาหารต่าํ จะทํา
ใหประสิทธิภาพการใชโปรตีนต่ํา และมีผลทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูงขึ้น เนื่องจากโปรตีน
บางสวนถูกเปลี่ยนไปเปนพลังงานเพื่อทดแทนสวนที่ขาด (Wilkinson, 2003a; Luo et al., 2005)
เมื่อพิจารณาจากการเจริญเติบโต (น้ําหนักที่เพิ่ม) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อจากการ
ทดลองในครั้งนี้ บงชี้วา ระดับไขมัน 10.08% (ซึ่งมีอยูแลวในอาหาร) มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ
ความตองการของปลากะรังดอกแดงขนาดประมาณ 50-130 กรัม ตรงกับ Luo et al. (2005) ที่รายงานวา ปลา
กะรังดอกแดงขนาด 10-25 กรัม มีการเจริญเติบโตสูงสุดเมื่ออาหารมีสวนประกอบของไขมันประมาณ 10%
การทดลองครั้งนี้อัตรารอดตายของปลาอยูในชวง 93.83-95.83% สูงกวารายงานของ Luo et al.
(2005) ที่ทดลองกับปลากะรังดอกแดงขนาด 10-25 กรัม ซึ่งมีอัตรารอดเพียง 64-82% โดยผูทดลองรายงานวา
สาเหตุการตายเกิดจากการกินกันเองของปลา เนื่องจากทดลองกับปลาขนาดเล็ก แตในครั้งนี้ทดลองกับปลา
ขนาดประมาณ 50-130 กรัม และคัดขนาดปลาใหใกลเคียงกันกอนการทดลอง จึงไมมีปญหาเรื่องการกิน
กันเอง อัตรารอดจึงสูงกวารายงานดังกลาว อยางไรก็ตาม อัตรารอดในครั้งนี้ต่ํากวาการทดลองครั้งที่ผานมา
ของ สามารถ และคณะ (2549) ซึ่งมีอัตรารอดถึง 100% แตการทดลองดังกลาวกระทํากับปลาที่มีน้ําหนัก
มากกวา 300 กรัม และทดลองในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 43 วัน ทําใหไมมีการตายของปลา
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สรุปผล
การเสริมน้ํามันปลาหมึกในอาหารเม็ดลอยน้ําสําเร็จรูปที่มีโปรตีน 44.42% และไขมัน 10.08%
ที่ระดับ 2.5-10.0% ไมสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตหรือลดอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังดอก
แดงขนาดประมาณ 50-130 กรัม ยิ่งไปกวานั้น การเสริมน้ํามันปลาหมึกตั้งแต 7.5 % ขึ้นไป ทําใหการ
เจริญเติบโตของปลาลดลง
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