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การศึกษาความต้องการโปรตีนของปลาตูหนา โดยให้อาหารที่มีระดับโปรตีน 4 ระดับ คือ
40, 45, 50 และ 55 เปอร์ เซ็นต์ มีพลังงานที่ยอ่ ยได้ 480 กิโลแคลอรี /อาหาร 100 กรัม เลี้ยงปลาตูหนา
ขนาดนํ้าหนักเฉลี่ย 0.77+0.02 กรัม ความยาวเฉลี่ย 9.30+0.06 เซนติเมตร ในตูก้ ระจกขนาด 45x90x45
เซนติเมตร ปริ มาตรนํ้า 100 ลิตร ตูล้ ะ 40 ตัว ให้อาหารทดลองวันละ 2 ครั้ง ปริ มาณอาหารที่ให้ 10
เปอร์เซ็นต์ ของนํ้าหนักตัว เป็ นเวลา 18 สัปดาห์
ผลการทดลองพบว่าปลาตูหนาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 4 0, 45, 50 และ 55
เปอร์เซ็นต์ มีน้ าํ หนักสุ ดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 2.00+0.05, 1.67+0.11, 1.69+0.13 และ 1.71+0.22 กรัม นํ้าหนัก
เพิ่ม 161.57+0.93, 118.33+14.63, 119.86+13.21 และ 129.20+26.21 เปอร์ เซ็นต์ อัตราการเจริ ญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ย 0.60+0.03, 0.48+0.04, 0.49+0.04 และ 0.51+0.07 เปอร์เซ็นต์/วัน ประสิ ทธิ ภาพของโปรตีน
ในอาหารเท่ า กับ 0.44+0.02, 0.31+0.05, 0.28+0.04 และ 0.25+0.05 และโปรตี น ที ่เ พิ่ ม ขึ้ น ในตั วปลา
เท่ากับ 15.55+0.70, 10.75+2.01, 9.50+1.73 และ 9.20+2.46 เปอร์ เซ็นต์ ผลการทดสอบทางสถิติพบว่า
ปลาตูหนาที่เลี้ ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 40 เปอร์ เซ็นต์ มีน้ าํ หนักสุ ดท้ายเฉลี่ย นํ้าหนักเพิ่ม
อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ ประสิ ทธิ ภาพของโปรตีนในอาหารและโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลา
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) กับการเลี้ยงปลาตูหนาด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 45, 50 และ 55
เปอร์เซ็นต์ โดยที่ ทั้ง 3 ระดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่ วนนํ้าหนักอาหารที่ปลากินเท่ากับ
7.77+0.18, 8.05+0.80, 7.90+0.95 และ 7.96+0.76 กรัม/ตัว อัตราแลกเนื้ อ เท่ากับ 6.53+0.13, 7.14+0.90,
6.97+0.95 และ 6.99+0.57 และ อัตรารอดตาย เท่ากับ 90.00+2.50, 80.83+8.04, 84.17+10.41 และ
89.17+7.64 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่ งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
การทดลองนี้ พบว่า ระดับโปรตีนในอาหาร 40 เปอร์ เซ็นต์ที่ระดับพลังงานในอาหาร 480
กิโลแคลอรี /อาหาร 100 กรัม เพียงพอและเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปลาตูหนาขนาดเล็ก
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ABSTRACT

Suitable protein levels for True eel (Anguilla sp.) culture was studied
by using 4 different dietary protein level of 40, 45, 50 and 55 % with
digestible energy of 480 Kcal/100 g.The initial size of fish were 0.77+0.02 g
in weight and 9.30+0.06 cm in length. The experiment was carried out in
45x90x45 cm glass aquarium, which contained 100 litre of water at stocking
density of 40 fish/aquarim. Fish were fed 2 time daily at 10% of body weight
for 18 weeks.
The resulted in 2.00+0.05, 1.67+0.11, 1.69+0.13, and 1.71+0.22 g of
final weight, 161.57+0.93, 118.33+14.63, 119.86+13.21 and 129.20+26.21 %
of weight gain,0.60+0.03, 0.48+0.04, 0.49+0.04 and 0.51+0.07 %/day of
specific growth rate
protein diets were 0.44+0.02, 0.31+0.05, 0.28+0.04, and 0.25+0.05. apparent
net protein retention were 15.55+0.70, 10.75+2.01, 9.50+1.73 and 9.20+2.46
% Fish fed
with 40 % protein diets showed the significantly among other diet treatments
(p<0.05)and there were no significant differences among the treatments of 45, 50 and
55 % protein (p>0.05) Feed conversion ratio of 40, 45, 50 and 55 % protein diets were
6.53+0.13, 7.14+0.90, 6.97+0.95 and 6.99+0.57 total feed intake 7.77+0.18,
8.05+0.80, 7.90+0.95 and 7.96+0.76 g/fish and survival rates were 90.00+2.50,
80.83+8.04, 84.17+10.41 and 89.17+7.64 % It was found that no significant (p>0.05).
among 4 different dietary protein level

The result showed that the optimum dietary protein level for growth of
fish fed 40 % protein and 480 kcal/100 g
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