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ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลากะรังเสือ
(Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775)
วรรเพ็ญ คํามี๑* จูอะดี พงศมณีรัตน๒ และ สมศักดิ์ จิระวัทโธ ๑*
๑
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ ๒ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง
บทคัดยอ
ศึกษาผลของระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปลากะรัง
เสือ โดยใชอาหารทดลองที่โปรตีน 3 ระดับ คือ 40, 45 และ 50 เปอรเซ็นต และมีระดับไขมัน 6 และ 12
เปอรเซ็นต เลี้ยงปลากะรังเสือน้ําหนักเริ่มตน 17.66+0.14 กรัม โดยใหอาหารวันละ 2 ครั้งจนอิ่ม หลังเลี้ยง
ปลาดวยอาหารทดลอง 12 สัปดาห พบวาปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต
ไขมัน 6 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ อัตรารอดตายดีกวาปลาที่เลี้ยง
ดวยอาหารที่ระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต ที่ระดับไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นตอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) อัตราการกินอาหาร ประสิทธิภาพโปรตีน โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลา คาดัชนีตับ กิจกรรม
เอ็นไซมไลเปสในตับ ในทางเดินอาหาร และกิจกรรมเอ็นไซมโปรติเอสในตับ ไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05) ระหวางชุดการทดลอง แตกิจกรรมเอ็นไซมโปรติเอสในทางเดินอาหาร ปลาที่ไดรับอาหารโปรตีน
50 เปอรเซ็นต ไขมัน 12 เปอรเซ็นต และกิจกรรมเอ็นไซมอะไมเลสในตับและทางเดินอาหารปลาที่ไดรับ
อาหารโปรตีน 40 เปอรเซ็นต ไขมัน 6 เปอรเซ็นต มีคาสูงกวาชุดการทดลองอื่นๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
จากการศึกษาครั้งนี้พบวามีอิทธิพลรวมระหวางโปรตีนและไขมันตออัตราการเจริญเติบโต
โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลา และกิจกรรมเอ็นไซมในปลากะรังเสือ และสามารถสรุปวาระดับโปรตีน 50
เปอรเซ็นต ไขมัน 6 เปอรเซ็นต ในอาหารเม็ดสําเร็จรูปเหมาะสมสําหรับเลี้ยงปลากะรังเสือขนาดประมาณ
17.0-79.0 กรัม
สําคัญ : กะรังเสือ โปรตีน ไขมัน
*

ผูรับผิดชอบ : ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
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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
1
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center
2
Office 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
ปลากะรังเสือหรือปลากะรังลายหินออนมีชื่อสามัญ Tiger grouper, brown marbled grouper
หรือ flowery cod ชื่อวิทยาศาสตร Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal,1775) เปนปลาในวงศ Serranidae
ซึ่งอยูในครอบครัวเดียวกับปลากะรังดอกแดง ปลากะรังดอกดํา และปลาหมอทะเล เปนตน ปลากะรังเสือ
เปนปลาที่มีเนื้อนุม รสชาติอรอยเปนที่นิยมของผูบริโภค (อาคม และคณะ, 2546) ปลากะรังเสือ ขนาด 1-2
กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 500-600 บาท ในขณะที่ปลากะรังดอกแดงหรือดอกดํา ราคากิโลกรัมละ 400-450
บาท (ราคาที่ชาวประมงขายไดในป 2554) สวนในตลาดฮองกงปลากะรังเสือขนาด 1-2 กิโลกรัม ราคา
กิ โ ลกรั ม ละ1,086 บาท ส ว นปลากะรั ง ดอกแดงหรื อ ดอกดํ า ราคากิ โ ลกรั ม ละ 657บาท (http//
www.fmo.org.hk) ดวยเหตุนี้เกษตรกรจึงสนใจและนิยมเลี้ยงปลาชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
เกษตรกรในหลายพื้นที่นิ ยมเลี้ย งปลากะรังเสือโดยใชอาหารสด ไดแกปลาเป ด ซึ่ งอาหาร
ดังกลาวมีคุณคาทางโภชนาการไมครบถวนตอความตองการของสัตวน้ํา (จูอะดี, 2530) อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันปลาเปดเริ่มมีปริมาณลดลงอันเนื่องมาจากการจับสัตวน้ํามาใชประโยชนที่ไมสมดุลย จับสัตวน้ํา
อยางขาดความรับผิดชอบ และขาดการจัดการที่ดี นอกจากนี้การขนสงและการเก็บรักษาปลาเปดยังประสบ
ปญหาเนื่องจากสถานที่เลี้ยงกับแหลงปลาเปดคอนขางอยูหางไกลกัน จึงทําใหคุณคาทางโภชนาการของปลา
เปดลดลงและทําใหปลาเปดเกิดการเนาเสีย และสงผลเสียตอคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงปลา ถาไมมีการเปลี่ยน
ถายน้ําอยางสม่ําเสมอ และผลที่ตามมาคือทําใหปลาเกิดโรค และมีอัตราการตายสูง ดังนั้นหากมีการพัฒนา
อาหารสําเร็จรูปเพื่อใชในการอนุบาลและเลี้ยงลูกปลากะรังเสือใหเหมาะสมกับความตองการของปลาชนิดนี้
ก็จะเปนการลดตนทุนดานอาหาร งายตอการควบคุมคุณภาพอาหาร ทําใหการเลี้ยงปลากะรังเสือประสบ
ความสําเร็จ และสามารถสงเสริมการเลี้ยงในเชิงธุรกิจได แตอยางไรก็ตามในการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปมี
ความจํ า เป น ต อ งทราบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สารอาหารที่ ป ลากะรั ง เสื อ ต อ งการ และสารอาหารสํ า คั ญ ที่ เ ป น
สารอาหารตนทุนหลัก คือ โปรตีนและไขมัน
Lovell (1989) กลาววา ระดับความตองการโปรตีนและไขมันมีความสําคัญในการสรางสูตร
อาหารปลาแตละชนิด เนื่องจากปลาแตละชนิดมีความตองการที่แตกตางกันโดยเฉพาะระดับโปรตีนถือวามี
ความสําคัญตอการเจริญเติบโต หากอาหารมีระดับโปรตีนสูงเกินความตองการของปลา ปลาจะใชโปรตีน
สวนที่เกินความตองการเพื่อการเจริญเติบโตไปเปนแหลงพลังงาน ซึ่งเปนการใชแหลงโปรตีนที่มีราคาแพง
อยางไมคุมคา ทําใหตนทุนการผลิตอาหารสูงขึ้นดวย (วีรพงศ, 2536; Hepher, 1988) สวนระดับไขมันซึ่ง
เปนสารอาหารที่ใหพลังงาน มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของปลาเชนกัน กลาวคือ ถาอาหารมีระดับ
ไขมันนอยเกินความตองการของปลาจะสงผลใหมีการนําโปรตีนบางสวนมาใชเปนแหลงพลังงานที่ขาด
หายไป ทําใหโปรตีนสวนที่เหลือไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของปลา แตหากอาหารนั้นมีไขมันสูงมาก
เกิ น ความตอ งการของปลา จะมี ผลต อ การจํา กัด ปริม าณการกิน อาหารของปลาเปน ผลทํ า ให ป ลาได รั บ
สารอาหารอื่นไมเพียงพอ ฉะนั้นอาหารสําเร็จรูปของปลาแตละชนิด นอกจากตองมีสารอาหารที่จําเปนตอ
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รางการอยางครบถวนแลว ยังตองมีปริมาณที่เพียงพออยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมใหปลามีสุขภาพแข็งแรง มี
การเจริญเติบโตดี และลดตนทุนดานอาหาร
ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารสําหรับปลากะรังเสือ
เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการใหเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหปลามีการเจริญเติบโตดี
อัตรารอดตายสูง และมีตนทุนการผลิตต่ําเพื่อความคุมคาในเชิงพาณิชย
วัตถุประสงค
เพื่อทราบระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารสําหรับปลากะรังเสือและกิจกรรม
เอ็นไซมในปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันตางกัน
วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
ดําเนินการทดลองที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ 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 ซ้ําดังนี้
ชุดทดลองที่ 1 โปรตีน 40 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต
ชุดทดลองที่ 2 โปรตีน 45 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต
ชุดทดลองที่ 3 โปรตีน 50 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต
ชุดทดลองที่ 4 โปรตีน 40 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต
ชุดทดลองที่ 5 โปรตีน 45 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต
ชุดทดลองที่ 6 โปรตีน 50 เปอรเซ็นต ระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต
2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ
ปลาทดลอง: ปลากะรังเสือที่ใชในการทดลองไดจากการเพาะพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงกระบี่ ที่อนุบาลในบอคอนกรีต ปริมาตรประมาณ 4,000 ลิตร จํานวน 1,500 ตัว นําลูกพันธุปลา
ที่ไดรับการฝกใหกินอาหารเม็ดแหงสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน 42 เปอรเซ็นต และระดับไขมัน 5 เปอรเซ็นต
มาคัดขนาดปลาใหมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 17.66+0.14 กรัม ความยาวประมาณ 9.98+0.10 เซนติเมตร
จํานวน 540 ตัว เพื่อนํามาใชในการทดลอง
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อาหารทดลอง: เตรียมอาหารเม็ดแหง โดยใชปลาปนเปนแหลงโปรตีนหลัก ใหอาหารแตละ
สูตรมีระดับโปรตีนที่แตกตางกัน 3 ระดับ และไขมันแตกตางกัน 2 ระดับ ทําการชั่งวัตถุดิบตามองคประกอบ
ของอาหารทดลองที่แสดงไวในตารางที่ 1 แลวนํามาคลุกเคลาใหเขากันและเติมน้ํา 30 เปอรเซ็นต ผสมใหเขา
กัน นําไปอัดเม็ดดวยเครื่องอัดเม็ดอาหารผานหนาแวนขนาด 2 มิลลิเมตร จนไดอาหารที่มีลักษณะเปนเสน
ยาว ผึ่งลมใหแหง จากนั้นนําไปทําใหแหงดวยตูอบความรอน ( hot air oven) ที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 2 ชั่วโมง นําอาหารแหงมาเกลี่ยใหเล็กและรอนอาหารผานตะแกรงขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร
อาหารทั้งหมดใสถุงพลาสติกแลวเก็บเขาตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชตลอดการทดลอง ทําการ
สุมตัวอยางอาหารทดลองสูตรละ 200 กรัม เพื่อนําไปวิเคราะหหาคุณคาทางโภชนาการ ไดแก โปรตีน ไขมัน
เถา ความชื่น และเยื่อใย สวนคารโบไฮเดรตหรือไนโตรเจนฟรีแอกแทรกซ (Nitrogen Free Extract , NFE)
และพลังงานรวม (Gross Energy , GE) ไดจากการคํานวณจากสูตร (ตารางที่ 1)
NFE = (100 - % โปรตีน - % ไขมัน - % เถา - % ความชื้น - % เยื้อใย) (NRC, 1993)
GE (kcal/100g) = (%โปรตีน x 5.64) + (%ไขมัน x 9.44) + (% NFE x 4.11) (NRC, 1993)
3. การดําเนินการทดลอง
สุมปลากะรังเสือลงเลี้ยงในถังพลาสติกกลม ปริมาตร 200 ลิตร จํานวน 18 ถัง ถังละ 30 ตัว ที่มี
น้ําทะเลความเค็ม 32 สวนในพันสวน ปริมาตร 170 ลิตร ใหอากาศผานหัวทราย จํานวน 1 หัว เลี้ยงดวย
อาหารทดลองสูตรที่ 1- 6 ใหปลากินอาหารจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 14.00 นาฬิกา เปลี่ยนถายน้ํา
80 เปอรเซ็นต ของปริมาตรน้ําทั้งหมดในชวงบายหลังใหอาหารทุกวัน จากนั้นเติมน้ําใหเทาระดับเดิม
ทดลองเลี้ยงเปนระยะเวลา 12 สัปดาห
4. การเก็บขอมูล
4.1 การบันทึกขอมูล
ทําการเก็บขอมูลโดยชั่งน้ําหนักปลาทุกตัวเมื่อเริ่มและสิ้นสุดการทดลอง และในระหวางการ
ทดลองทําการชั่งน้ําหนักปลา ทุก 3 สัปดาห และนับจํานวนปลาที่ตาย บันทึกปริมาณอาหารที่ปลากินทุกวัน
ในแตละซ้ํา และสุมเก็บตัวอยางปลาชุดการทดลองละ 15 ตัวนําไปผาเพื่อเก็บตัวอยางตับ ชั่งน้ําหนักตับ และ
น้ําหนักตัวปลา นําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาคาดัชนีตับ (hepatosomatic index) และนําตับปลาไปวิเคราะห
ปริมาณไขมันที่สะสมในตับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาคํานวณหาคา น้ําหนักเพิ่ม
(body weight gain) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) อัตรารอดตาย (survival rate) อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion ratio) อัตราการกินอาหาร (feeding rate) ประสิทธิภาพโปรตีน
(protein efficiency ratio) โปรตีนเพิ่มขึ้นในตัวปลา (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) = น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย – น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน
2. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR)
SGR (%วัน) = (In น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย – In น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน) x 100
ระยะเวลาทดลอง (วัน)
3. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Feed conversion ratio; FCR)
FCR = น้ําหนักอาหารที่ปลากิน
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น
4. อัตราการกินอาหาร
FI = [(น้ําหนักอาหารที่ปลากิน) / (น้ําหนักปลาเริ่มตน+น้ําหนักปลาสุดทาย)] x 100
จํานวนวัน
2
5. ประสิทธิภาพโปรตีน (Protein efficiency ratio; PER)
PER = น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (เปยก)
น้ําหนักโปรตีนที่กิน (แหง)
6. โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลา (Apparent protein retention; ANPR)
ANPR = (W1 x %P1) – (W0 x %P0) x 100
P
W1 = น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม)
WO = น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มการทดลอง (กรัม)
P = น้ําหนักโปรตีนที่ปลากิน (กรัม)
P1 = รอยละโปรตีนในตัวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
P0 = รอยละโปรตีนในตัวปลาเมื่อเริ่มตนการทดลอง
7. คาดัชนีตับ (hepatosomatic index)
Hepatosomatic index = น้ําหนักตับปลา x 100
น้ําหนักตัวปลา
8. อัตรารอดตาย
อัตรารอดตาย = จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x 100
จํานวนปลาเริ่มตน

7
ตารางที่ 1 องคประกอบของอาหารทดลองที่มีระดับโปรตีนและไขมันตางกัน
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

กากถั่วเหลืองสกัดน้ํามัน

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

น้ํามันปลา

3.00

2.02

1.14

6.00

5.02

4.14

น้ํามันถั่วเหลือง

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 (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง)
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 เติมสื่อจนครบ 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 เติมสื่อจนครบ 1000 กรัม
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4.2 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
วิเคราะหองคประกอบทางเคมี (proximate composition) ในตัวปลา (whole body) เมื่อเริ่มตน
และสิ้นสุดการทดลองโดยวิเคราะหโปรตีนดวยเครื่อง Truspec CN carbon/nitrogen determinator (Leco
Corporation) ไขมันวิเคราะหดวยเครื่อง TFE 2000 fat extractor (Leco Corporation) ปริมาณเถา ใชเตาเผา
ยี่หอ Carbolite CWF HOOD และความชื้น วิเคราะหตามวิธีที่แนะนําโดย AOAC (2005)
4.3 ศึกษากิจกรรมเอนไซมในปลากะรังเสือ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เก็บตัวอยางตับและทางเดินอาหารของปลากะรังเสือเพื่อวิเคราะหหา
ปริมาณโปรตีนรวมตามวิธีของ Lowry et al. (1951) วิเคราะหกิจกรรมเอนไซมโปรติเอส ตามวิธีของ VegaVillasante 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 เมื่อมีเอนไซม 1 มิลลิกรัมโปรตีน
อะไมเลส (1 หนวย) หมายความวา ความสามารถของเอนไซมที่ปลดปลอย maltose 1ไมโคร
โมลในเวลา 1 นาที เมื่อมีเอนไซม 1 มิลลิกรัมโปรตีน
โปรติเอส (1 หนวย) หมายความวา คาการดูดกลืนแสงในเวลา 1 ชั่วโมงเมื่อมีเนื้อเอนไซม 1
มิลลิกรัมโปรตีน
5. คุณภาพน้ํา
วิเคราะหคุณภาพน้ําในแตละถังทดลองสัปดาหละ 1 ครั้ง เวลาประมาณ 09.00 นาฬิกา ตลอด
การทดลองโดยตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังนี้ ความเปนกรด-ดางดวยวิธี Electrometric method ดวยเครื่องมือวัด
ความเปนกรด-ดาง แบบตัวเลขยี่หอ Schott Instrument รุน Lab 850 ความเปนดางดวยวิธี Potentiometric
titration to pre-selected pH และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําดวยวิธี Azide modification (APHA, AWWA
and WPCF,1980) ความเค็มโดยใชเครื่องวัดความเค็มแบบหักเหแสง (Refracto-salino meter) ยี่หอATAGO
วิเคราะหปริมาณแอมโมเนียรวมดวยวิธี Modified indophenol blue method (Sasaki and Sawada, 1980) และ
วัดปริมาณไนไตรทดวยวิธีของ Diazotization method (Strickland and Parson, 1972) ใชเครื่อง
Spectrophotometer รุน UV-1601 ยี่หอ Shimadzu
6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เปรียบเทียบผลของอิทธิพลหลัก คือระดับโปรตีนและระดับไขมันในอาหาร และอิทธิพลรวม
จากอิทธิพลหลักทั้งสองโดยใช Two-way ANOVA จากนั้นวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช
Duncan new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ใชโปรแกรม SPSS version 11.0 (กัลยา,
2546)
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ผลการศึกษา
1. การเจริญเติบโต
1.1 น้ําหนักเฉลี่ยตอตัวของปลากะรังเสือ
ผลการทดลองพบวา มีอิทธิพลรวม (interaction) ของระดับโปรตีนและไขมันตอน้ําหนักเฉลี่ย
ตอตัวของปลากะรังเสือ (p<0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาระดับของโปรตีนที่ตางกัน สูตรอาหารที่มี
โปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉลี่ยตอตัวของปลากะรังเสือมากกวาอาหารที่มีโปรตีน 45 และ 40
เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบในระดับไขมันที่ตางกัน อาหารที่มีระดับ
ไขมัน 6 เปอรเซ็นต ที่ระดับโปรตีน 40 และ45 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉลี่ยตอตัวของปลากะรังเสือมากกวา
อาหารสูตรที่มีไขมัน 12 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนที่ระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต
สูตรอาหารที่มีระดับไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักตอตัวของปลากะรังเสือไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05) ) (ตารางที่ 2)
1.2 น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
ผลการทดลองพบวา มีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอน้ําหนักของปลากะรังเสือที่
เพิ่มขึ้น (p<0.05) แตเมื่อเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนที่ตางกัน อาหารสูตรที่มีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มี
น้ําหนักปลากะรังเสือที่เพิ่มขึ้นมากกวาอาหารที่มีโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบในระดับของไขมันที่ตางกัน อาหารที่มีระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต ที่ระดับ
โปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลากะรังเสือมากกวาอาหารสูตรที่มีระดับไขมัน 12
เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) สวนที่ระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต สูตรอาหารที่มีระดับไขมัน
6 และ 12 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลากะรังเสือไมแตกตางกันทางสถิติ(p>0.05) (ตารางที่ 2)
1.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ผลการทดลองพบวา มี อิท ธิ พ ลรว มของระดับ โปรตี น และไขมั น ต อ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
จําเพาะ (p<0.05) แตเมื่อเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนที่ตางกัน พบวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของ
ปลากะรังเสือมีความแตกตางกันทางสถิติ(p<0.05) ซึ่งอาหารสูตรที่มีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาอาหารที่มีโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) และ
เมื่อเปรียบเทียบในระดับของไขมันที่ตางกันอาหารที่มีสูตรไขมัน 6 เปอรเซ็นต ระดับโปรตีน 40 และ 45
เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาที่ระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต ที่ระดับโปรตีนเดียวกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนที่ระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต สูตรอาหารที่มีระดับไขมัน 6 และ 12
เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไมแตกตางกันทางสถิติ p>0.05) (ตารางที่ 2)

10
ตารางที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตของปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันแตกตางกัน
เปนระยะเวลา 12 สัปดาห
ชุดการทดลอง

น้ําหนักเริ่มตน

น้ําหนักสุดทาย

น้ําหนักเพิ่ม

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)
คาเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่กํากับดวยอักษรแตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)
s = significant มีอิทธิพล (p<0.05)
2. อัตรารอดตาย
ผลการทดลองพบวา ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตออัตรารอดตายของปลา
กะรังเสือ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนที่ตางกัน พบวาอัตรารอดตายของปลากะรังเสือมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งปลาที่ไดรับอาหารสูตรที่มีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดตายสูง
กวาอาหารที่มีโปรตีน 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตไมแตกตางทางสถิติ(p>0.05)กับ
ปลาที่ไดรับอาหารที่มีโปรตีน 45 เปอรเซ็นต และเมื่อเปรียบเทียบในระดับของไขมันที่ตางกันอาหารสูตรที่มี
ระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต ที่ระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดตายต่ํากวาอาหารสูตรที่มีระดับไขมัน 12
เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) สวนที่ระดับโปรตีน 45 และ50 เปอรเซ็นต ที่ระดับไขมัน 6
และ 12 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดตายไมแตกตางกันทางสถิติ(p>0.05) (ตารางที่ 3)
3. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ผลการทดลองพบวา ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตออัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อของปลากะรังเสือ เมื่อเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนที่ตางกัน พบวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งอาหารที่มีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา
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กวาอาหารที่มีโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบใน
ระดับของไขมันที่ตางกัน พบวาอาหารสูตรที่มีไขมัน 6 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับอาหารสูตรที่มีไขมัน 12 เปอรเซ็นต ที่ระดับโปรตีนเดียวกัน (ตารางที่ 3)
4. อัตราการกินอาหาร
ผลการทดลองพบวา ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตออัตราการกินอาหารของ
ปลากะรังเสือ (p>0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาในระดับของโปรตีนที่ตางกัน อัตราการกินอาหารของ
ปลากะรังเสือของอาหารสูตรที่มีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต และอาหารที่มีโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต ไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อเปรียบเที ยบในระดับของไขมัน ที่ตางกัน พบวาอาหารที่มีระดับ
โปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต และมีระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต อัตราการกินอาหารของปลากะรังเสือมากกวา
ที่ระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตที่ระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต ที่ระดับ
ไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นต อัตราการกินอาหารไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการกินอาหารของปลากะรังเสือที่เลี้ยง
ดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันแตกตางกันเปนระยะเวลา 12 สัปดาห
ชุดการทดลอง

อัตรารอดตาย

อัตราการเปลี่ยน

อัตราการกินอาหาร

(เปอรเซ็นต)

อาหารเปนเนือ้

(เปอรเซ็นต/วัน)

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)
คาเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่กํากับดวยอักษรแตกตางกัน 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) เมื่อเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนที่ตางกัน พบวาอาหารสูตรที่มี
โปรตีน 45 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพของโปรตีนสูงกวาอาหารที่มีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต แตไม
แตกตางกับอาหารสูตรที่มีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) สวนอาหารสูตรที่มี
ระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพของโปรตีนสูงกวาอาหารสูตรที่มีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบในระดับของไขมันที่ตางกัน อาหารสูตรที่มีไขมัน 6
เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพโปรตีน แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอาหารสูตรที่มีไขมัน
12 เปอรเซ็นต ที่ระดับโปรตีนเดียวกัน (ตารางที่ 4)
6. โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลา
ผลการทดลองพบวา มีอิทธิพลรวมระหวางโปรตีนและไขมันตอโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลา
(p<0.05) แตเมื่อเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนที่ตางกันพบวาอาหารทุกระดับโปรตีนมีโปรตีนที่เพิ่มขึ้น
ในตัวปลาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบในระดับของไขมันที่ตางกัน อาหารสูตรที่มี
ไขมัน 6 เปอรเซ็นต มีประสิทธิภาพโปรตีน แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับอาหารสูตรที่มี
ไขมัน 12 เปอรเซ็นต ที่ระดับโปรตีนเดียวกัน (ตารางที่ 4)
7. คาดัชนีตับ
ผลการทดลองพบวา ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอคาดัชนีตับของปลากะรัง
เสือ (p<0.05) แตเมื่อเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนที่ตางกัน อาหารสูตรที่มีโปรตีน 40, 45 และ 50
เปอรเซ็นต มีคาดัชนีตับ ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบในระดับของไขมันที่ตางกัน
อาหารสูตรที่มีไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นต มีคาดัชนีตับไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ที่ระดับโปรตีน
เดียวกัน (ตารางที่ 4)
8. ไขมันที่สะสมในตับ
เมื่อเปรียบเทียบในระดับของโปรตีนที่ตางกันอาหารทีมีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีแนวโนมการ
สะสมของไขมันในตับมากกวาอาหารที่มีโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต และเมื่อเปรียบเทียบในระดับของ
ไขมันที่ตางกัน อาหารสูตรที่มีไขมัน 12 เปอรเซ็นต มีไขมันสะสมในตับปลามากกวาอาหารสูตรที่มีไขมัน 6
เปอรเซ็นต ที่ระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต ยกเวนอาหารที่มีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต ไขมัน 6
เปอรเซ็นต ซึ่งพบวามีผลใหไขมันสะสมในตับปลาสูงกวาอาหารที่มีโปรตีน 50 เปอรเซ็นต ไขมัน 12
เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพโปรตีน โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลา ดัชนีตับ ไขมันที่สะสมในตับของปลากะรังเสือ
ที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันแตกตางกันเปนระยะเวลา 12 สัปดาห (เปอรเซ็นต)
ชุดการทดลอง
ประสิทธิภาพ
โปรตีนที่เพิ่มขึ้น
ดัชนีตับ
ไขมันที่สะสม
โปรตีน
ในตัวปลา
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)
คาเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่กํากับดวยอักษรแตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)
s = significant มีอิทธิพล (p<0.05)
ns = not significant ไมมีอิทธิพล (p>0.05)
9. องคประกอบทางเคมีในตัวปลา
องคประกอบทางเคมีของตัวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาในทุกระดับโปรตีน คาโปรตีนใน
องคประกอบตัวปลามีคาใกลเคียงกันและใกลเคียงกับปลากอนการทดลอง แตเมื่อเปรียบเทียบที่ระดับไขมันใน
อาหาร 6 และ 12 เปอรเซ็นต พบวาโปรตีนในตัวปลามีแนวโนมลดลงเมื่อระดับไขมันในอาหารเพิ่มขึ้น และ
ระดับไขมันในอาหารที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหระดับไขมันในตัวปลามีปริมาณสูงขึ้นดวยที่ระดับโปรตีนเดียวกัน
ในอาหาร นอกจากนี้ไขมันในตัวปลาหลังสิ้นสุดการทดลองมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปลากอนการทดลอง และ
พบวาเมื่อระดับโปรตีนในอาหารเพิ่มขึ้นที่ระดับไขมันเดียวกันในอาหารมีผลใหปริมาณไขมันในตัวปลาลดลง
สวนคาเถาในตัวปลาหลังสิ้นสุดการทดลองมีคาลดลงจากปลากอนการทดลอง ทั้งนี้คาเถาในตัวปลามีแนวโนม
ลดลงเมื่อระดับไขมันในอาหารเพิ่มขึ้น ที่ระดับโปรตีนเดียวกัน (ตารางที่ 5)
10. กิจกรรมเอนไซมในปลากะรังเสือ
กิจกรรมเอนไซมในตับและในทางเดินอาหาร แสดงไวในตารางที่ 6 พบวา กิจกรรมเอนไซม
โปรติ เ อสในตั บ มี ค า อยู ใ นช ว ง 0.0430-0.0603 หน ว ย/มิ ล ลิ ก รั ม โปรตี น /นาที และไม แ สดงแนวโน ม
ความสัมพันธกับระดับโปรตีนหรือไขมันในอาหาร สวนกิจกรรมเอนไซมโปรติเอสในทางเดินอาหาร มีคา
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อยูในชวง 0.1440-0.2966 หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/นาที และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อระดับโปรตีนในอาหาร
สูงขึ้น แตไมแสดงความสัมพันธกับระดับไขมันในอาหาร
กิจกรรมเอ็นไซมไลเปสในตับ มีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 0.0004-0.0006 หนวย/มิลลิกรัม
โปรตีน/นาที และในทางเดินอาหารมีคาอยูในชวง 0.0006-0.0008 หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/นาที ซึ่งคา
กิจกรรมเอ็นไซมไลเปสไมแสดงแนวโนมความสัมพันธกับระดับโปรตีนหรือไขมันในอาหารทั้งในตับและ
ทางเดินอาหาร
สวนกิจกรรมเอนไซมอะไมเลสในตับ มีคาอยูในชวง 0.1394-0.2029 หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/
นาที และในทางเดินอาหารมีคาอยูในชวง 0.1564-0.1896 หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/นาที เมื่อเปรียบเทียบที่
ระดับโปรตีนตางกัน พบวาเมื่อระดับโปรตีนลดลงโดยที่ระดับคารโบไฮเดรตหรือไนโตรเจนฟรีแอกแทรกซ
ในอาหารเพิ่มขึ้น มีผลทําใหคากิจกรรมเอนไซมอะไมเลสในตับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 5 องคประกอบทางเคมีในปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันแตกตางกัน
เปนระยะเวลา 12 สัปดาห (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง)
ชุดการทดลอง

โปรตีน

ไขมัน

เถา

ปลาเริ่มตน

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 ความเค็มมีคาเฉลี่ย 32.20+0.73 สวนใน
พัน อุณหภูมิน้ํามีคาเฉลี่ย 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 (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 6 กิจกรรมเอ็นไซมในปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน และไขมันแตกตางกัน เปนระยะเวลา 12 สัปดาห (หนวย/มิลลิกรัมโปรตีน/นาที)
ชุดการทดลอง โปรตีนรวม
ในตับ
(มก.โปรตีน/มล.)
40/6
20.4793±2.3049
45/6
20.5066± 1.4057
50/6
26.4520+0.1037
40/12 19.4650+0.7689
45/12 21.8220±0.7690
50/12 24.9040± 0.0504

โปรตีนรวม
ในทางเดินอาหาร
(มก.โปรตีน/มล.)
15.7533±0.4583
16.6163 ±1.2332
15.9866 ±0.5341
14.9176± 0.7702
16.4383± 0.5376
15.9450±0.1787

อะไมเลสในตับ
0.2029+0.0002
0.1640+0.0002
0.1394+0.0001
0.1759 +0.0002
0.1557+0.0001
0.1640+0.0002

กิจกรรมเอ็นไซม (หนวย / มิลลิกรัมโปรตีน / นาที)
อะไมเลสใน ไลเปสในตับ
ไลเปสใน
โปรติเอสในตับ
ทางเดินอาหาร
ทางเดินอาหาร
0.1896 +0.0000 0.0006+0.0001 0.0008+0.0000 0.0539+0.0000
0.1564+0.0001 0.0006+0.0001 0.0006+0.0000 0.0573+0.0001
0.1685+0.0001 0.0004+0.0000 0.0008+0.0000 0.0430+0.0002
0.1582+0.0002 0.0006+0.0001 0.0006+0.0000 0.0603+0.0001
0.1764+0.0001 0.0006+0.0001 0.0007+0.0000 0.0522+0.0002
0.1673+0.0001 0.0006+0.0000 0.0008+0.0000 0.0586 +0.0001

โปรติเอสใน
ทางเดินอาหาร
0.1666 +0.0002
0.2164+0.0001
0.2360+0.0002
0. 1440+0.0002
0.1889+0.0000
0.2966+0.0001
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ตารางที่ 7 คุณภาพน้ําในถังทดลองปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนและไขมันแตกตางกันเปนระยะเวลา 12 สัปดาห
ชุดการทดลอง

ออกซิเจน

ความเปนกรด-ดาง

(มิลลิกรัม/ลิตร)

ความเค็ม

อุณหภูมิ

ความเปนดาง

แอมโมเนียรวม

ไนไตรท

(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
ผลการศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารสําหรับปลากะรังเสือ พบวาปลา
กะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต ไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นต มีน้ําหนัก
เฉลี่ยตอตัว น้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ต่ํากวาปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับ
โปรตีน 50 เปอรเซ็นต ไขมัน 6 และ 12 เปอรเซ็นต ซึ่งสอดคลองกับ บุญชู และคณะ (2530) ศึกษาการเลี้ยง
ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides) ขนาด 4 นิ้ว พบวาระดับโปรตีนในอาหาร 50 เปอรเซ็นต ใหการ
เจริญเติบโตดีที่สุด สวนในปลากะรังจุดสีน้ําตาล (Epinephelus tauvina) น้ําหนักเฉลี่ย 0.90 กรัม พบวามีการ
เจริญเติบโตดีเมื่อไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 45-55 เปอรเซ็นต (ธีรยุทธ และถนอม, 2530) เชนเดียวกับใน
ปลากะพงแดง ระดับโปรตีนที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต 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 เหมาะสมสําหรับเลี้ยงปลากะรังเสือ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้
อาหารที่มีระดับโปรตีนต่ํา (40 และ 45 เปอรเซ็นต) แมจะเพิ่มระดับไขมันจาก 6 เปน 12 เปอรเซ็นต ไมมีผล
ตอน้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตอวัน แสดงวาปลากะรังเสือตองการโปรตีน
คอนขางสูง และอาหารที่ระดับโปรตีน 40 และ 45 เปอรเซ็นต อาจไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตสําหรับปลา
กะรังเสือ ดังที่ McGoogan and Gatlin (2000) กลาววา เมื่อพลังงานในอาหารสูงขึ้นสัตวน้ําจะกินอาหาร
ลดลง เพราะไดรับพลังงานในปริมาณที่เพียงพอแลว ซึ่งหากอาหารที่สัตวน้ําไดรับมีปริมาณโปรตีนต่ํา ก็จะ
สงผลใหสัตวน้ําไดรับโปรตีนไมเพียงพอกับความตองการ หรือในกรณีสัตวน้ําไมสามารถกินอาหารไดมาก
ตามความตองการของรางกายเพราะขีดจํากัดดานกายภาพ เชน ความจุของกระเพาะอาหาร แมวาสัตวน้ําบาง
ชนิดสามารถขยายขนาดของกระเพาะอาหารได แตถาปริมาณอาหารมาก สัตวน้ําตองใชพลังงานมากขึ้นใน
การยอยอาหารที่มีสารอาหารต่ําทําใหเหลือพลังงานสําหรับใชในการเจริญเติบโตลดลง ดังนั้นจึงควรเพิ่ม
ระดับโปรตีนควบคูไปกับการเพิ่มระดับพลังงานเพื่อใหสัตวน้ําไดรับสารอาหารอยางเพียงพอแมจะกิน
อาหารลดลง ซึ่งในการทดลองครั้งนี้เมื่อเพิ่มระดับโปรตีนใหสูงขึ้นกวา 40 และ 45 เปอรเซ็นต สงผลใหอัตรา
การเจริญเติบโตดีขึ้น
ระดับโปรตีนในอาหารสูงขึ้นมีผลทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังเสือดีขึ้น
โดยอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต ดีกวา
ปลาที่ไดรับอาหารที่มีโปรตีนระดับ 45 และ 40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาอาหารที่มีระดับ
โปรตีนต่ํากวา 50 เปอรเซ็นต อาจไมเหมาะตอการเจริญเติบโต ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในปลากินเนื้อ
ชนิดอื่นๆ ธีรยุทธ และถนอม (2530) พบวาปลากะรังจุดสีน้ําตาลที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 50
เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเนื้อดีที่สุดเทากับ 1.44 สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิเชียร และคณะ
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(2532) ที่พบวาปลากะพงขาวมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 1.42 เมื่อเลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับ
โปรตีน 54 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ จูอะดี และคณะ (2545) รายงานผลการเลี้ยงปลากะพงแดงดวยอาหารเม็ด
พบวาที่ระดับโปรตีน 52 เปอรเซ็นต ทําใหปลากะพงแดงมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด อัตรารอดสูง และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําสุด เทากับ 1.32 สําหรับการเพิ่มระดับไขมันในอาหารพบวาไมมีผลตอ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
อัตราการกินอาหารของปลากะรังเสือในการศึกษาครั้งนี้ พบวาระดับโปรตีนและไขมันใน
อาหารที่เพิ่มขึ้น ไมมีผลทําใหอัตราการกินอาหารลดลง โดยอัตราการกินอาหารของปลากะรังเสือในแตละ
ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาพลังงานในอาหารยังอยูในระดับไมสูงเกินที่จะสงผลให
การกินอาหารลดลง อีกทั้งคาประสิทธิภาพโปรตีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยที่ระดับโปรตีนในอาหาร
สูงขึ้น กลาวคือคาประสิทธิภาพโปรตีนของปลาที่ไดรับอาหารที่ระดับโปรตีน 45 และ 50 เปอรเซ็นต สูงกวา
อาหารที่ระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต แมไมพบความแตกตางของคาประสิทธิภาพโปรตีนระหวางอาหารที่
ระดับโปรตีน 45 และ 50 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาเมื่อระดับโปรตีนในอาหารเพิ่มขึ้น มีการนําโปรตีนไป
ใชเพื่อการเจริญเติบโต แทนการนําไปใชเปนแหลงพลังงาน อีกทั้งคาโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลาไมมีความ
แตกตางกัน เปนการสนับสนุนวาปลาชนิดนี้มีความตองการโปรตีนในระดับคอนขางสูง นอกจากนี้การ
เพิ่มขึ้นของระดับไขมันในอาหารไมมีผลทําใหประสิทธิภาพของโปรตีนและคาโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลา
แตกตางกัน เชนเดียวกับที่ อัตรา (2547) ศึกษาในปลากะรังดอกแดงซึ่งพบวาโปรตีนและไขมันสะสมในตัว
ปลามี ค า แตกต า งอย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ อย า งไรก็ ต ามมี ร ายงานการทดลองในปลาดุ ก ลู ก ผสม
(Jantrarotai et al., 1996) และในปลาดุกแอฟริกัน (Machiels and Henken, 1985; Degani et al., 1989) ที่
พบวาประสิทธิภาพโปรตีนเพิ่มขึ้นเมื่อระดับโปรตีนในอาหารสูงขึ้น
ในการทดลองครั้งนี้ยังพบวาเมื่อระดับไขมันในอาหารเพิ่มขึ้นที่ระดับโปรตีนเดียวกัน ไมมีผล
ชวยเพิ่มการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร และประสิทธิภาพการใชโปรตีน แสดงใหเห็นวาการเพิ่ม
ไขมันในอาหารไมมีผลชวยสงเสริมใหการใชโปรตีนลดลง (protein sparing effect) สอดคลองกับผล
การศึกษาในลูกปลากะพงแดง (Pagrus pagrus) โดย Schuchardt et al. (2008) ซึ่งพบวา การเจริญเติบโตของ
ลูกปลาลดลงเมื่อระดับไขมันในอาหารเพิ่มขึ้นที่ระดับโปรตีนเดียวกัน 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) ที่พบวาการเพิ่มระดับไขมันในอาหารจะสามารถชวยลดระดับโปรตีนใน
อาหารลงไดโดยไมทําใหการเจริญเติบโตของสัตวน้ําลดลง (protein sparing effect)
คาดัชนีตับ (hepatosomatic index) ชวยบงชี้ถึงสุขภาพปลาและการสะสมอาหารของปลา ซึ่ง
การเจริญเติบโตที่ใกลเคียงกันมีผลทําใหการสะสมโภชนะในตับมีคาใกลเคียงกัน (รุงกานต และคณะ, 2546)
จากการทดลองครั้งนี้ พบวาคาดัชนีตับของปลากะรังเสือไมแตกตางกัน และไมแสดงความสัมพันธกับระดับ
โปรตีนหรือไขมันในอาหาร แมจะมีรายงานวาดัชนีตับในปลาหมอลดลงตามระดับไขมันในอาหารที่เพิ่มขึ้น
(ดาราวรรณ และคณะ, 2549) หรือดัชนีตับมีคาเพิ่มขึ้นตามน้ําหนักตัวปลาที่เพิ่มขึ้น (Cek et al., 2001) สวนคา
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ไขมันสะสมในตับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อระดับไขมันในอาหารเพิ่มขึ้น และคาไขมันสะสมในตับมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยเชนกันเมื่อระดับโปรตีนในอาหารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยกเวนอาหารโปรตีน 50 เปอรเซ็นต
จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของตัวปลาซึ่งพบวา โปรตีนในตัวปลามีแนวโนมลดลง
เมื่อระดับไขมันในอาหารเพิ่มขึ้น และเมื่อระดับไขมันในอาหารเพิ่มขึ้นจาก 6 เปอรเซ็นต เปน 12 เปอรเซ็นต
สงผลใหระดับไขมันในตัวปลามีปริมาณสูงขึ้นดวยที่ระดับโปรตีนเดียวกัน และเมื่อระดับโปรตีนในอาหาร
เพิ่มขึ้นที่ระดับไขมันเดียวกัน สงผลใหมีการสะสมไขมันในตัวปลาลดลง หรือในทางตรงกันขามเมื่อระดับ
โปรตีนในอาหารลดลง มีผลใหการสะสมไขมันในตัวปลาเพิ่มขึ้น บงชี้ใหเห็นวาสัดสวนของระดับโปรตีน
และไขมัน(หรือพลังงาน)ในอาหาร มีผลตอระดับโปรตีนและไขมันที่สะสมในตัวปลา สอดคลองกับการ
ทดลองของ Reis et al. (1989) ที่พบวาปลา channel catfish ซึ่งไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีนตอพลังงาน ที่
91 มิลลิกรัมโปรตีนตอกิโลแคลอรี่ มีการสะสมไขมันในตัวปลาสูงกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับปลาที่
ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีนตอพลังงานที่ 120 มิลลิกรัมโปรตีนตอกิโลแคลอรี่(p<0.05) ในทํานองเดียวกับ
การทดลองในปลา Brown trout (Poston, 1975) และการทดลองของในปลา channel catfish (Garling and
Wilson, 1976) ที่พบวาเมื่อพลังงานในอาหารเพิ่มขึ้นจะมีการสะสมไขมันในตัวปลาเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษากิจกรรมเอ็นไซมในปลากระรังเสือ ซึ่งพบวากิจกรรมเอ็นไซมโปรติเอสในทางเดิน
อาหารของปลากะรังเสือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต มีคาสูงกวาปลากะรังเสือที่เลี้ยง
ดวยอาหารที่ระดับโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สอดคลองกับผลการศึกษาในปลาเรนโบวเทรา
ที่พบวาประสิทธิภาพการทํางานของเอ็นไซมโปรติเอสมีความสัมพันธกับระดับโปรตีนที่เพิ่มขึ้น (Kawai and
Ikeda,1972 อางตาม Steffens,1989) นอกจากนี้สุดาวรรณ และคณะ (2548) ไดทําการศึกษากิจกรรมของ
เอ็นไซมโปรติเอส ไลเปส และอะไมเลสในทางเดินอาหารปลาชอนพบวากิจกรรมเอ็นไซมโปรติเอสสูงที่สุด
รองลงมาคือกิจกรรมเอ็นไซมไลเปส และอะไมเลส ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากปลาชอนเปนปลากินเนื้อเปน
อาหาร (carnivorous) และในส ว นประกอบอาหารปลาช อ นซึ่ ง มี ร ะดั บ โปรตี น ค อ นข า งสู ง ในขณะที่
ส ว นประกอบของไขมั น และคารโ บไฮเดรตมีอยู นอย ทํ า ให พ บกิ จ กรรมของเอ็น ไซมโปรติเ อสสู ง กว า
กิจกรรมของเอ็นไซมอะไมเลส และไลเปส เชนเดียวกับการศึกษาในปลากะรังเสือในครั้งนี้
สําหรับกิจกรรมเอนไซมอะไมเลส ซึ่งพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อระดับโปรตีนในอาหารลดลง
โดยที่ระดับคารโบไฮเดรตหรือไนโตรเจนฟรีแอกแทรกซในอาหารเพิ่มขึ้น กลาวคือกิจกรรมเอ็นไซมอะ
ไมเลสในตับที่ระดับโปรตีนในอาหาร 40 เปอรเซ็นต มีคาสูงกวาที่ระดับโปรตีน 45 และ 50 เปอรเซ็นต ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาประสิทธิภาพเอ็นไซมอะไมเลสในลําไสปลาคารฟ (Kawai and Ikeda, 1972 อางตาม
Steffens, 1989) ที่พบวาองคประกอบของอาหารมีผลตอการทํางานของเอ็นไซมอะไมเลส กลาวคือเมื่อระดับ
ปลาปน ในอาหารลดลงโดยที่ ร ะดั บแป ง ในอาหารเพิ่ มขึ้น ส ง ผลให ก ารทํา งานของเอ็ น ไซมอ ะไมเลสมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นในชวงเวลาไมเกิน 7 วัน หลังจากนั้นปลาจะปรับระดับกิจกรรมเอ็นไซมอะไมเลสให
คงที่
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ดานคุณภาพน้ํา พบวาปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความเปนกรด-ดาง ความเปนดาง อุณหภูมิ
ของน้ํา และไนไตรท อยูในชวงที่มีความเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตวชายฝง จังหวัดสงขลา, 2537) แตปริมาณแอมโมเนียรวม ในชุดการทดลองที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับ
โปรตีน 50 เปอรเซ็นต สูงกวาชุดการทดลองที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานของ Leung et al. (1999 ) พบวาปลากะรังที่ไดรับอาหารที่มีโปรตีนสูงกวาจะมีการขับ
ทิ้งไนโตรเจนที่มากกวาปลาที่ไดรับอาหารที่มีโปรตีนต่ํา นอกจากนี้ Joseph et al. (1993) ยังพบวาปลาที่
ไดรับอาหารที่มีโปรตีนสูงจะมีการขับถายแอมโมเนียที่มีความเขมขนสูงซึ่งเปนการเพิ่มปริมาณสารประกอบ
ไนโตรเจนลงสูแหลงน้ําสงผลเสียตอสภาพแวดลอม ดังนั้นการจํากัดระดับโปรตีนในอาหารที่ใชเลี้ยงปลาให
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา และการตระหนักถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจะเปนบทบาท
สําคัญของนักวิจัยดานอาหารสัตวน้ําตลอดจนนักเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหมีการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืนตอไป
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาการเพิ่มระดับโปรตีนในอาหารจาก 40 ถึง 50 เปอรเซ็นต มีผลทํา
ใหปลากะรังเสือมีการเจริญเติบโตดีขึ้นตามลําดับ ในขณะที่การเพิ่มไขมันในอาหารจาก 6 เปน 12 เปอรเซ็นต
ไมทําใหการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ดังนั้นอาหารเม็ดแหงสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน 50 เปอรเซ็นต และมีระดับ
ไขมัน 6 เปอรเซ็นต เหมาะสําหรับการใชเลี้ยงปลากะรังเสือ ขนาดประมาณ 17.0-79.0 กรัม.
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