บทที่ 4
วิจารณผลการทดลอง
4.1 การทดลองที่ 1
จากการศึกษาประสิทธิภาพการยอยอาหารของปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับคารโบไฮเดรตจาก
วัตถุดบิ พืช 5 ชนิด คือ กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน กากมะพราว ขาวโพด รําละเอียด และมัน
สําปะหลังปนพบวา กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน เปนแหลงคารโบไฮเดรตที่ใหผลดีที่สุด โดยพบวา
ใหผลตอประสิทธิภาพการยอยอาหาร (วัตถุแหง โปรตีน และไขมัน) สูงที่สุด สอดคลองกับการ
ทดลองของนิรุทธิ์ (2544) ที่พบวาสามารถใชกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันเสริมในอาหารสําหรับ
เลีย้ งปลานิลแปลงเพศได และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยอยอาหารจากการทดลองนี้กับของ
นิรทุ ธิ์ (2544) ในสูตรที่ใชกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันผสมในอาหาร 30 % พบวา คาประสิทธิภาพ
การยอยวัตถุแหง โปรตีน และไขมัน จากการทดลองนี้มีคาสูงกวาการทดลองของนิรุทธิ์ (2544) ซึ่ง
อาจเปนไปไดวา สัดสวนของวัตถุดิบอาหารที่ใช และคุณคาทางโภชนาการของอาหารจากทั้ง 2 การ
ทดลอง มีความแตกตางกัน ซึ่งนิรทุ ธิ์ (2544) พบวา ประสิทธิภาพการยอยอาหารของปลาที่ไดรับ
กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน ที่ระดับตางๆ จะใหผลแตกตางกันเมื่ออาหารปลามีระดับพลังงานที่
แตกตางกัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับองคประกอบของวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบของสูตรอาหาร
ดวย โดยหากสูตรอาหารมีปลาปนเปนองคประกอบสูง และมีสวนผสมของวัตถุดิบพืชตํ่ า จะทํ า
ใหประสิทธิภาพการยอยอาหารสูงตามไปดวย เชนจากการทดลองของ Serna และคณะ (1996)
พบวา ในสูตรอาหารที่มีปลาปนเปนสวนผสม 63.17 % ทํ าใหประสิทธิภาพในการยอยโปรตีน
สูงถึง 95.78 % นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบพืชที่ใชดวย เชน จากการทดลองของ
Phromkunthong และคณะ (2002) พบวาประสิทธิภาพการยอยอาหารของปลานิลแดงแปลงเพศที่
เลีย้ ง จากนํ้าหนักเริ่มตน 4 กรัม จนไดนํ้าหนักสุดทาย 72 กรัม โดยใชเวลา 10 สัปดาห เมื่อปลาได
รับอาหารที่มีสวนผสมของกากถั่วเหลือง จะมีคาประสิทธิภาพการยอยอาหารสูงกวาเมื่อปลาไดรับ
อาหารทีม่ ีสวนผสมของกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน แสดงใหเห็นวาปลานิลมีความสามารถในการ
ยอย และนํากากถั่วเหลืองไปใชประโยชนไดมากกวากากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน จากการรายงาน
ของ El–Sayed (1999) กลาวถึงแหลงของพืชที่เปนเมล็ดที่ใหนํ้ามัน (oilseed plant) ซึ่งเปนแหลง
โปรตีนที่ดีที่สุดคือ ถั่วเหลือง โดยมีองคประกอบของกรดอะมิโนคอนขางสูง แตยังขาดกรดอะมิ
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โนจําเปนที่ปลาตองการบางชนิด โดยเฉพาะพวกที่มีกํามะถัน (sulfer) เปนองคประกอบ คือ เมท
ไทโอนีน (methionine), ไลซีน (lysine), และซีสตีน (cystein) และยังมีสารบางชนิดที่ทําลายคุณคา
ของสารอาหารบางตัว เชน สารยับยั้งเอนไซมโปรตีเอส (protease) โดยเฉพาะทริปซิน (trypsin) ไฟ
โตฮีมาแอกกลูตินิน (phytohaemagglutinin) และสารที่ทําลายวิตามิน (anti-vitamins) แตสารเหลานี้
จะถูกทําลายเมื่อนําไปผานกระบวนการที่ใชความรอน (Tacon, 1993) และจากหลายการทดลอง
สรุปวา สามารถใชถั่วเหลืองทดแทนปลาปนในอาหารปลานิลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอ
จํากัดปริมาณของการใช (Shiau et al., 1989; Sadiku and Jauncey,1995a,b) นอกจากนี้ยังมีการ
ทดลองใชเศษวัตถุดิบเหลือใชอื่นๆ ที่เปนพืชมีเมล็ดที่ใหนํ้ามัน (oilseed by - products) เสริมใน
อาหารปลา ไดแก ถั่วลิสง เมล็ดทานตะวัน เรฟสีด (rapeseeds) งา และแมคคาเดเมีย (macadamia)
โดยพบวาสามารถใชวตั ถุดบิ แตละชนิดเสริมในอาหารไดในปริมาณทีแ่ ตกตางกัน (El – Sayed, 1999)
นอกจากนี้ Hossain และคณะ (1997) ศึกษาประสิทธิภาพการยอยอาหารของปลายีส่ ก (Labeo rohita)
โดยใชวัตถุดิบพืช ไดแกมัสตาด (mastard) ลินสีดปน (linseed meal) งาปน และถั่วเหลืองปน พบวา
ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนและไขมัน เมื่อปลาไดรับถั่วเหลืองปนมีคาสูงที่สุด จากการทดลอง
ของ Omoregie (2001) เปรียบเทียบการใชเมล็ดมะมวงกับกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน ในปลายี่สก
(Labeo senegalensis) พบวา ปลาที่ไดรับกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน ใหผลในดานการเจริญเติบโต
และประสิทธิภาพการยอยอาหาร ดีกวาปลาที่ไดรับอาหารผสมเมล็ดมะมวง จึงกลาวไดวา ปลาจะนํา
วัตถุดบิ ไปใชประโยชนไดเพียงไร ขึน้ อยูก บั ชนิดและรูปแบบของวัตถุดบิ ทีใ่ ช โดย Booth et al. (2001)
พบวา ประสิทธิภาพการยอยอาหารของปลาซิลเวอรเพิรท (Silver perch, Bidyanus bidyanus) สูงขึ้น
เมื่อใชวัตถุดิบที่กระเทาะเปลือกนอกออก เชนเดียวกับกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ ามันที่ใชในการ
ทดลองนี้ เปนสวนที่แยกเปลือกและกะลาออกแลว จึงทําใหปลาสามารถนําไปใชประโยชนไดสูง
Omoregie and Ogbemudia (1993) พบวาการเจริญเติบโตของปลานิลขนาดปลานิ้ว (นํ้าหนักเฉลี่ย
2.5 กรัม) เปนปกติถงึ แมวา จะไดรบั อาหารทีม่ สี ว นผสมของกากเนือ้ เมล็ดในปาลมนํามั
้ นสูงถึง 60 % เมือ่
เปรียบเทียบกับปลาทีไ่ ดรบั อาหารทีใ่ ชปลาปนเปนอาหารสูตรพืน้ ฐาน เชนเดียวกับ Deoliveira et al. (1997)
ทีพ่ บวาการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันพันธุแอฟริกัน ตั้งแต 0–35 % เปนเวลา 120 วัน ไมสง
ผลทําใหการเจริญเติบโตของปลานิลลดลง
จากการทดลองนีจ้ ะเห็นไดวา ปลานิลทีไ่ ดรบั อาหารทีใ่ ชกากมะพราวเปนวัตถุดบิ ทดสอบ ใหผลดี
รองลงมาจากการใชกากเนือ้ เมล็ดในปาลมนํามั
้ น ทัง้ นีจ้ ากรายงานการทดลองของ Jackson et al.(1982)
พบวา สามารถใชกากมะพราวแทนที่ปลาปนไดถึง 50 % ในอาหารทดลองสําหรับเลี้ยงปลานิล
(Oreochromis mossambicus) โดยไมทําใหการเจริญเติบโตของปลาลดลง ซึง่ ในนํ้ามันมะพราวมี
องคประกอบเดนของกรดไขมันอิ่มตัวที่มีพันธะสั้น (50 % C 12 : 0 ; 15 % C 14 : 0) ทีป่ ลานิลอาจ
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สามารถนําไปใชประโยชนไดงา ย สวนกรดอะมิโนในกากมะพราว พบวาขาดกรดอะมิโนที่จําเปน
หลายชนิด เชน ไลซีน เมทไทโอนีน ทรีโอนีน (threonine) และฮีสทิดีน (histidine) แตมี อาจินีน
(arginine) สูง (McDonald et al., 1981; Hasan et al., 1997) เปนที่นาสังเกตวา แมระดับโปรตีนใน
อาหารทดลองในสูตรที่ใชกากมะพราว (สูตรที่ 2) จะสูงกวาสูตรที่ใชกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน
(สูตรที่ 1) อีกทั้งระดับของเยื่ อ ใยในกากมะพร า วยั ง ตํ่ ากว า กากเนื้ อ เมล็ ด ในปาล ม นํ้ ามั น แต
การที่ ป ลานิ ล ที่ ไ ด รั บอาหารที่ใชกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ ามันเปนวัสดุทดสอบใหผลดีกวา อาจ
เนื่องมาจากสวนของกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ ามันยังมีองคประกอบของกรดไขมันที่จํ าเปนอยู
มากพอที่จะสงเสริมการเจริญเติบโตจากรายงาน Boeckner (2003) กลาวถึงองคประกอบของกรดไขมัน
ในกากเนือ้ เมล็ดในปาลมนํามั
้ น และนํามั
้ นมะพราว โดยพบวา ในกากเนือ้ เมล็ดในปาลมนํ้ามันมีองค
ประกอบของกรดไขมันกลุม n – 6 สูงกวาในนํ้ามันมะพราว ซึ่งกรดไขมันชนิดนี้ เปนกรดไขมันที่
จําเปนของปลานิล ดังนั้นปลานิลจึงมีแนวโนมที่จะใชกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ ามัน เพื่อการเจริญ
เติบโตและทําใหประสิทธิภาพการยอยสูงกวากากมะพราว นอกจากนี้จะเห็นไดวา ปริมาณไขมันใน
ซากปลานิลที่ไดรับอาหารที่มีสวนผสมของกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน ตํ่ากวาปลาที่ไดรับอาหาร
ผสมกากมะพราว แสดงใหเห็นวาปลานิลสามารถนํากากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แทนทีจ่ ะนําไปสะสมไวในรางกาย
ขาวโพดเปนวัตถุดิบทดสอบอีกชนิดหนึ่งที่ใหผลในแงการเจริญเติบโตไมแตกตางกับกาก
มะพราว แตใหผลของประสิทธิภาพการยอยอาหารดอยกวา เมื่อพิจารณาในแงองคประกอบทาง
โภชนาการของขาวโพด พบวา มีโปรตีนตํ่ากวากากมะพราวอยูมาก มีรายงานการทดลองการเปรียบ
เทียบการใชขาวโพดกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆ อีก 4 ชนิดคือ ขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวเจา และขาวฟาง
ในปลานิลที่มีนํ้าหนักเฉลี่ยเริ่มตน 11 กรัม โดย Al-Ogaily และคณะ (1996) พบวา สามารถใชขาว
โพดเสริมในอาหารได 25 % โดยชวยเสริมการเจริญเติบโต และการใชอาหาร เมื่อเปรียบเทียบกับ
คารโบไฮเดรตจากแหลงอื่นๆ แตถาหากเพิ่มปริมาณการใชเปน 25 - 43 % จะทําใหการเจริญเติบโต
ของปลานิลลดลง (Al-Ogaily et al., 1994) Viola และ Arieli (1983) รายงานถึงผลการเจริญเติบโต
ของปลาคารพ (carp) และปลานิล ลดลงเมื่อปลาไดรับอาหารที่มีสวนผสมของเมล็ดธัญพืชชนิด
ตางๆ ในปริมาณที่สูง (65–75 %) เนือ่ งจากในเมล็ดธัญพืชหลายชนิดรวมทั้งขาวสาลี พบวา มีสาร
อัลบูมิน (albumins) ซึง่ เปนสารยับยั้งการทํางานของเอนไซมอัลฟาอะไมเลส (α - amylase) ในปลา
(Sturmbauer and Hofer, 1986)
จากการใชมันสําปะหลังปนเปนวัตถุดิบทดสอบในอาหารสูตรที่ 5 พบวา ประสิทธิภาพการยอย
อาหาร (โปรตีน และไขมัน) ของปลานิลที่ไดรับอาหารสูตรนี้อยูในเกณฑตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปลาที่ไดรับอาหารที่ผสมวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ยกเวนรํา (อาหารสูตรที่ 4) ทําใหการเจริญของปลาไม
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คอยดีดวย (แตไมตางจากปลาที่ไดรับอาหารที่มีสวนผสมของกากมะพราวและขาวโพด) มีราย
งานการทดลองใชใบมันสําปะหลังผสมในอาหารของปลานิลขนาด 14.5 กรัม พบวา การเจริญเติบ
โตของปลาลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบชนิดนี้ในอาหารสูงขึ้น แตเมื่อเติม เมทไทโอนีน 0.1 % ใน
อาหาร ชวยเสริมใหการเจริญเติบโตดีขึ้น (Ng and Wee, 1989) แตไมพบรายงานการใชมัน
สําปะหลังปนในปลา
จากการทดลองนี้จะเห็นไดวา การเจริญเติบโตของปลามีความสัมพันธกับคาประสิทธิภาพการ
ยอยอาหารในวัตถุดิบทุกชนิดที่ใชทดสอบ โดยปลาที่ไดรับอาหารที่มีรําละเอียดเปนวัตถุดิบทดสอบ
(สูตรที่ 4) มีคาประสิทธิภาพการยอยอาหารตํ่าที่สุด และมีการเจริญเติบโตตํ่าที่สุดดวย จากการ
ศึกษาของ Laining et al. (2003) พบวา ประสิทธิภาพการยอยอาหาร (วัตถุแหง, โปรตีน และพลัง
งานรวม, gross energy) ของปลาเกา (humpback grouper, Cromileptes altivelis) มีคาคอนขางตํ่า
มาก เมื่อปลาไดรับวัตถุดิบทดสอบ คือ รํา โดยเปรียบเทียบกับวัตถุดิบอื่นๆ อีก 9 ชนิด สอดคลอง
กับการทดลองของนิรุทธิ์ (2544) ทีพ่ บวา ในสูตรอาหารที่มีสวนผสมของรําละเอียดสูง จะทําให
ประสิทธิภาพการยอยอาหาร และการเจริญเติบโตของปลานิลตํ่าลง ซึ่งโดยปกติในสูตรอาหารปลา
แทบทุกชนิดจะใชรําเปนสวนประกอบอยูแลว แตตองจํากัดปริมาณที่ใช เนื่องจากพบวาในรํา
ละเอียดมีไขมันเปนสวนประกอบอยูในปริมาณคอนขางสูง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหอาหารหืนไดงาย ทํา
ใหขาดรสชาดและความนากิน สอดคลองกับผลการทดลองนี้ที่พบวา อัตราการกินอาหารของปลาที่
ไดรับอาหารสูตรนี้ตํ่าที่สุด
จากการทดลองนี้จึงสรุปไดวา กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันเปนวัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุดที่แนะ
นําใหใชเสริมในอาหารสําหรับเลี้ยงปลานิล เมื่อเปรียบเทียบกับแหลงของคารโบไฮเดรตจากวัตถุ
ดิบพืชอีก 4 ชนิดที่ทดสอบ โดยจําเปนที่จะตองศึกษาในแงปริมาณ เพื่อทราบถึงระดับของกากเนื้อ
เมล็ดในปาลมนํ้ามันที่เหมาะสม ตอการเจริญเติบโตของปลานิลตอไป
4.2 การทดลองที่ 2
จากผลการทดลองที่ 2 จะเห็นไดวา นํ้าหนักเฉลี่ยของปลานิลที่ไดรับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ด
ในปาลมนํ้ามันระดับตางๆ มีความแตกตางกันอยางชัดเจนในสัปดาหที่ 6 ของการทดลอง และ
ผลการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติตั้งแตสัปดาหที่ 6 จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลองเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน นั่นคือ การเจริญเติบโตของปลาลดลงตามระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันที่
เพิม่ ขึน้ ในสูตรอาหาร โดยปลาที่ไดรับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน 10 % มีการเจริญ
เติบโต (นําหนั
้ กเฉลี่ยตอตัว, นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น, อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ) ไมแตกตางกับปลาที่
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ไดรับอาหารสูตรพื้นฐาน ซึ่งไมมีกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันผสมอยูเลย และจากการเปรียบเทียบ
ผลดานอืน่ ๆ ก็เปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยพบวา คาการใชประโยชนจากอาหาร (feed utilization)
ไดแก อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ, ประสิทธิภาพการใชโปรตีน และการใชประโยชนจาก
โปรตีนสุทธิลดลง เมื่อปลาไดรับอาหารเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันในระดับที่สูงขึ้น และผล
การวิเคราะหทางสถิติของคาตางๆ เหลานี้ยืนยันวา สามารถใชกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันเสริมใน
อาหารสําหรับเลี้ยงปลานิลไดไมเกิน 20 % สอดคลองกับการทดลองของนิรุทธิ์ (2544) ที่พบวา
สามารถเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันได 30 % ในอาหารสําหรับเลี้ยงปลานิลแปลงเพศที่มีนํ้า
หนักเฉลีย่ เริ่มตนตัวละ 2 กรัม โดยในอาหารมีระดับพลังงานที่ยอยได (digestibility energy) 3,300
กิโลคาลอรี/อาหาร 1 กิโลกรัม จากผลการทดลองครั้งนี้พบวา การเจริญเติบโตของปลานิลสอด
คลองกับประสิทธิภาพการยอยอาหาร โดยหากประสิทธิภาพการยอยอาหารสูงก็จะสงผลใหการ
เจริญเติบโตของปลานิลสูงตามไปดวย ซึ่งมีคาใกลเคียงกับการทดลองของนิรุทธิ์ (2544) แตจากการ
ทดลองของนิรทุ ธิ์ พบวา มีความแตกตางจากการทดลองนี้ โดยประสิทธิภาพการยอยไขมันมีคาเพิ่ม
สูงขึ้น เมื่อมีระดับกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันสูงขึ้น ผูวิจัยใหความเห็นวาปลานิลอาจมีความ
สามารถในการยอยไขมันที่ไดมาจากกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ ามันไดอยางมีประสิทธิภาพ สอด
คลองกับการศึกษาของ Al-Owafeir และ Belal (1996) ทีพ่ บวาปลานิลสามารถใชนํ้ามันปาลมไดดี
กวานํ้ามันถั่วเหลือง มีรายงานการทดลองใชกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันในปลานิล ซึ่งใหผลการ
ทดลองและสรุ ป ถึ ง ระดั บ ของกากเนื้ อ เมล็ ด ในปาล ม นํ้ ามั น ที่ แ นะนํ าให ใ ช แ ตกต า งกั น เช น
Deoliveira et al. (1997) รายงานวาสามารถใชกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันเสริมในอาหารปลานิล
ได 30 % ในขณะที่ Omoregie and Ogbemudia (1993) พบวาการใชกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน
ในอาหารปลานิลสามารถเสริมไดถึง 60 % โดยไมทําใหการเจริญเติบโตของปลาแตกตางกับปลาที่
ไดรับอาหารสูตรพื้นฐานที่ใชปลาปนเปนสวนประกอบ โดยปกติคุณภาพของกากเนื้อเมล็ดใน
ปาลมนํามั
้ นจะขึ้นอยูกับปริมาณเปลือกนอกของผลปาลมที่ถูกแยกออกไป กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้า
มันทีใ่ ชในการทดลองนี้ไดแยกกะลาออกทิ้งไป และบดสวนที่เหลืออยางละเอียด จากนั้นนําไปรอน
ดวยตะแกรงตาถี่อีกครั้งหนึ่ง จึงทําใหคุณภาพของกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันที่ใชอยูในเกณฑดี
โดยทั่วไปกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันที่นําไปใชในการเลี้ยงสัตวจะมีโปรตีนอยูในชวง 16-18 %
หากระดับของโปรตีนของกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันตํ่าถึง 13 % และเยื่อใยสูงเกิน 20 % แสดงวา
สวนของเปลือกและเสนใยของกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันไมถูกแยกออกอยางมีประสิทธิภาพ ใน
กากปาลมที่มีเยื่อใยสูงจะทําใหกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันที่นํามาใชมีพลังงานตํ่า มากกวาครึ่ง
หนึง่ ที่เปนสวนประกอบของเยื่อใย คือ กาแล็กโตแมนแนน (galactomannans) เชน (1, 4) – D –
mannan แนวทางที่จะปรับปรุงคุณภาพของกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันใหสามารถนําไปใชเสริม
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ในอาหารสัตวไดมากขึ้น คือ การใชเอนไซม ซึ่งจากหลายการทดลองโดย Boonyaratpalin and
Phromkunthong (2000); Phromkunthong et al. (2001,2002) พบวา โรโนไซม วีพี (Ronozyme
VP) ซึง่ เปนเอนไซมสังเคราะหสกัดจากรา Aspergillus aculeatus ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยอย
อาหารของปลานิล เมื่อไดรับวัตถุดิบที่ทดสอบ เชน กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน และกากถั่วเหลือง
โดยเอนไซมนี้จะทําหนาที่ตัดพันธะ β-1, 4 ของนํ้าตาลกลูโคสที่เชื่อมตอกันแบบสุม ทําใหเกิดนํ้า
ตาลทีม่ ีโมเลกุลขนาดเล็กพอที่รางกายจะนําไปใชประโยชนได
สาเหตุอีก ประการหนึ่ งที่ทํ าใหต องจํ ากัดปริมาณการใชกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ ามัน คือ
องคประกอบของกรดอะมิโน (amino acid profile) ในกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน ทั้งในแงของ
ความสมดุลและชนิดของกรดอะมิโนที่ยอยไดมีอยูในปริมาณตํ่า โดยเฉพาะกรดอะมิโนจําเปนของ
ปลา ไดแก ไลซีน เมทไทโอนีน และทริปโตเฟน แตเปนที่นาสังเกตวา อัตราการกินอาหารของ
ปลาเพิม่ สูงขึน้ ตามระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันที่สูงขึ้นในอาหาร แสดงใหเห็นวาในกาก
เนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน อาจมีสารอาหารบางชนิด หรือกลิ่นที่ดึงดูดใหปลายอมรับอาหารไดมาก
ขึ้น
สําหรับสวนประกอบทางโภชนาการของซากปลานิล พบวา เมื่อสริมกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้า
มันในอาหารเพิ่มขึ้นมีผลทําใหโปรตีนในซากมีแนวโนมลดลง ในขณะที่ไขมันในซากมีแนวโนม
สูงขึ้น ซึ่งผลการทดลองนี้ตางจากการทดลองของนิรุทธิ์ (2544) ทีร่ ายงานวา ระดับของกากเนื้อ
เมล็ดในปาลมนํ้ ามันที่เสริมในอาหารไมมีผลตอสวนประกอบทางโภชนาการของซากปลานิล
ทดลอง แตการเพิ่มระดับพลังงานในอาหารมีผลใหโปรตีนที่สะสมในตัวปลาลดลงและไขมันสูงขึ้น
เมือ่ พิจารณาถึงองคประกอบเลือด ไดแก ฮีมาโตคริต ฮีโมโกลบิน พลาสมาโปรตีน เม็ดเลือดแดง
และเม็ดเลือดขาว พบวา มีคา อยูใ นเกณฑมาตรฐานของปลาปกติ (Wedemeyer and Yasutake, 1977) ซึ่ง
มีคา ใกลเคียงกับผลการศึกษาของกิจการและวัชรินทร (2530); Fagbenro (1994); Boonyaratpalin
และ Phromkunthong (2000) และนิรุทธิ์ (2544) แสดงวาสูตรอาหารที่มีกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้า
มันในระดับที่ใชในการทดลองนี้มีความสมดุลของสารอาหาร แตตองเสริมในอาหารไมเกิน 20 %
จึงไมสงผลตอการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหาร เชนเดียวกับคาดัชนีตับตอตัวของ
ปลานิลที่พบว ามี ค าใกลเคียงกับการศึกษาของ Fagbenro (1994), Boonyaratpalin และ
Phromkunthong (2000) และนิรุทธิ์ (2544) โดยมีคาไมเกิน 2 % แตหากปลาไดรับอาหารที่มีสาร
อาหารไมสมดุล เชน จากการศึกษาของ De Silva และคณะ (1991) พบวา ปลานิลที่ไดรับอาหารที่
มีระดับพลังงาน (ไขมัน) สูง ทําใหตับมีขนาดใหญขึ้นสงผลใหคาดัชนีตับตอตัวสูงขึ้น โดยมีคาสูง
กวา 2 %
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จากการคํานวณตนทุนคาอาหาร พบวา มีความสอดคลองกับผลการศึกษาดานการเจริญเติบโต
ประสิทธิภาพการใชอาหาร และประสิทธิภาพการยอยอาหาร โดยพบวา สามารถเสริมกากเนื้อเมล็ด
ในปาลมนํ้ามันในอาหารสําหรับเลี้ยงปลานิลไดไมเกิน 20 % โดยมีผลทําใหตนทุนสําหรับผลิตปลา
ตํ่าที่สุด

