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1 บทนํา 
 
 
ความสําคัญและที่มาของการวิจัย  
 

หอยเปาฮ้ือ หรือหอยโขงทะเล จัดเปนอาหารในกลุม luxury food หรือเปนอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีราคา
แพง ที่วางจําหนายในปจจุบันจะเปนผลิตภัณฑบรรจุกระปอง หรือจําหนายในภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีราคา
สูง ทั้งนี้เนื่องจากหอยเปาฮ้ือมีโปรตีนเปนองคประกอบอยูในสัดสวนที่สูงและมีคุณคาทางอาหารตางจากสัตวน้ํา
ชนิดอื่น ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อวาเปนอาหารบํารุงกําลังเปนเวลานานกวา 1500 ป มาแลว ในขณะที่เริ่มมีความ
สําคัญทางเศรษฐกิจในระดับโลกเมื่อประมาณ 30 กวาปทีผานมา 
 

กอนป 2524 เปาฮ้ือที่ขายในตลาดโลก เปนพันธุจากประเทศเม็กซิโก, สหรัฐอเมริกา,ออสเตรเลีย โดย
สายพันธุที่จับมาขายนี้คือ Red abalone (Haliotis rufescens), Green abalone (H. fulgens), black lip 
abalone (H. rubra) และอื่น ๆ ตอมาผลผลิตหอยเปาฮ้ือจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงจาก 28,000 ตันในป 1968 
เหลือ 11,500 ตัน ในป 1997 ทังนี้เนื่องจากราคาที่สูงของหอยเปาฮ้ือ ไดจูงใจใหมีการจับหอยเปาฮ้ือมาจําหนาย
มากขึ้น ดังนั้นนักอนุรักษไดเสนอความคิดที่จะไมอนุญาตใหจับหอยเปาฮ้ือขนาดต่ํากวา 5 นิ้วจากทะเลมาขาย
หรือบริโภค จึงมีการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงและหาสายพันธุที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงมากขึ้น โดยเฉพาะทาง
แถบประเทศในเอเซีย เชน ญี่ปุน, จีน ซึ่งเลี้ยง H. discus hannai และ H. discus ซึ่งจัดเปนสายพันธุในเขตหนาว 
สวน H. diversicolor supertexa เปนหอยเขตอบอุน ซึ่งเลี้ยงในใตหวัน สําหรับในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย 
ไทยและฟลิปปนสนั้น จับหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina และ H. ovina ซึ่งมีขนาดโตเต็มที่ยาว 10 และ 8 
เซนติเมตร ตามลําดับ มาขายในเชิงพาณิชย จึงทําใหเกิดตลาดใหมที่เรียกวา Cocktail abalone ซึ่งมีขนาด 20-50 
กรัมตอตัว หรือ 20-50 ตัวตอกิโลกรัม ใชเวลาเลี้ยงประมาณ 1 ป เหมาะสําหรับทําอาหารหลากหลายชนิดทั้ง 
อาหารยุโรป อาหารจีนหรืออาหารญี่ปุน  
 

จากขอมูลผลผลิตของหอยเปาฮ้ือที่ไดจากการเพาะเลี้ยง โดย FAO, 1998 พบวาเฉพาะประเทศจีน-ใตห
วัน ประเทศเดียวที่มีการเพาะเลี้ยงและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบทุกป และในป 1996 มีผลผลิตหอยเปาฮ้ือจากการ
เพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีก 4 ประเทศคือ ประเทศชิลี เกาหลี เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ในปจจุบันผูผลิตหอยเปาฮ้ือราย
ใหญของโลกคือ ออสเตรเลีย ญี่ปุน จีน-ใตหวัน เม็กซิโกและนิวซีแลนด และผลผลิตโดยรวมของหอยเปาฮ้ือทั่ว
โลกมีประมาณ 12,968 ตันตอป ถึงแมวาผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงจะเพิ่มขึ้น แตผลผลิตโดยรวมยังคงลดลง ทั้งนี้
เนื่องจากผลผลิตจากการจับจากแหลงธรรมชาติไดลดลง ประกอบกับความตองการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ทําใหราคา
ของหอยเปาฮ้ือไมไดลดลงตามไปดวย สําหรับขอมูลดานการบริโภคนั้น การบริโภคหอยเปาฮ้ือคิดเปนมูลคา 750 
ลานบาทตอป ในขณะที่มีการบริโภคในเอเซียเปนมูลคาสูงถึง 7,500-10,000 ลานบาทตอป โดยมีตลาดใหญอยูที่
ประเทศญี่ปุน ฮองกง จีน ใตหวัน (FAO 1998) 
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เนื่องจากหอยเปาฮ้ือมีราคาดี ตลาดอยูในเอเซีย และประเทศไทยสามารถเพาะพันธุและเลี้ยงได ดังนั้นหอยเปาฮ้ือ
จึงเปนสัตวน้ําชนิดใหมที่มีอนาคตดีและเหมาะแกการเลี้ยงในเชิงพาณิชย ซึ่งหอยเปาฮ้ือที่พบในประเทศไทยนั้นมี 
3 สายพันธุ คือ H. asinina, H. ovina และ H. varia มีขนาดความยาวเปลือก 10,8 และ 6 เซนติเมตรตามลําดับ 
และมีอัตราสวนเนื้อ 85, 40 และ 30% ตามลําดับ สําหรับชนิด H. asinina นั้นมีการเจริญเติบโตดีกวาอีก 2 ชนิด 
และกรมประมงสามารถเพาะพันธุไดสําเร็จตั้งแตป 2532 (ธานินทร, 2532)  
 

การสงเสริมการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือระดับเชิงพาณิชยเพื่อการสงออกนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษา
วิจัยในสาขาอาหารเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงและการผลิตหอยเปาฮ้ือภายในประเทศ เพราะขอมูลความรูเรื่องอาหาร
สําเร็จมีจํากัดทําใหตองพึ่งพาอาหารธรรมชาติจําพวกสาหราย ซึ่งมีความเสี่ยงคอนขางสูง เนื่องจากไมสามารถ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพได ทําใหผลผลิตหรือคุณภาพหอยเปาฮ้ือมีความไมแนนอน การผลติอาหารสําเร็จเพื่อ
สงเสริมการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือเชิงพาณิชยจึงเปนสิ่งจําเปนทั้งเพื่อทดแทนสาหราย และเพื่อใหหอยเปาฮ้ือไดอาหารที่
มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนและมีระดับสารอาหารตาง ๆ ในภาวะที่สมดุลและเพียงพอตอความตองการ นอก
จากนั้นตนทุนผันแปรหลักในการผลิตหอยเปาฮ้ือมีคาสูงถึง 50-60% ของตนทุนผันแปรทั้งหมด ดังนั้นการ
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีทั้งในตัวหอยและในอาหารธรรมชาติของหอยเปาฮ้ือ เพื่อนํามาประเมินชนิดของ
สารอาหารที่นาจะมีบทบาทตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือ การศึกษาถงึชนิดและระดับสารอาหารที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาคุณภาพพอแมพันธุของหอยเปาฮ้ือ  รวมทั้งการศึกษาวัตถุดิบในอาหารที่จะชวย
พัฒนาความคงตัวของอาหาร จึงเปนปจจัยสําคัญทั้งในดานการพัฒนาคุณภาพอาหารและลดตนทุนการผลิตหอย
เปาฮ้ือ  
 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 
 
วัตถุประสงคของโครงการพัฒนาอาหารสําเร็จเพื่อการผลิตหอยเปาฮ้ือเชิงพาณิชย สามารถแยกยอยออกไดตามจุด
มุงหมายหลักของโครงการยอยที่ประกอบเปนโครงการใหญ ไดดังตอไปนี้ 
1. เพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือชนิดนี้ และสูตรอาหารที่มีราคาต่ําและ

เหมาะตอการที่จะใชเพื่อสงเสริมการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือเชิงพาณิชย(Least cost feed formulation)  
2. เพื่อศึกษาอาหารของพอ-แมพันธุหอยเปาฮ้ือที่มีประสิทธิภาพตอการเพิ่มปริมาณไข คุณภาพของไขและลูก

หอย ตลอดจนอัตราการลงเกาะและอัตรารอดของลูกหอย 
3. เพื่อถายทอดผลงานวิจัยใหเกษตรกรนาํไปผลิตอาหารสําเร็จใชเอง
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ระยะเวลาโครงการและหนวยงานดําเนินการ 
 
ระยะเวลาโครงการ  : 2 ป 11 เดือน (ปงบประมาณ 2542-2545) 
ต้ังแต   : เดือนพฤศจิกายน 2542-กันยายน 2545 
คณะทํางานวิจัย  : นางมะลิ  บุณยรัตผลิน 
    นายทวี    โรจนสารัมภกิจ 
    นายชูชาติ ชัยรัตน 
    น.ส. สุพิศ ทองรอด 
    นายสกนธ แสงประดับ 
    นายธเนศ  พุมทอง 
    น.ส. มนทกานติ  ทามติ้น 
    นายอัตรา  ไชยมงคล 
    นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์   
หนวยงานดําเนินการ : สํานักวิชาการ 

ศูนยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ 
    สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดเพชรบุรี 
    สถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสงขลา 
    กองควบคุมและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา  
งบประมาณ 
 
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนเงิน 2,854,400 บาท 
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2 กิจกรรมการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาอาหารสําเร็จรูปในหอยเปาฮื้อ 
 
 ในสวนของการศึกษาวิจัยไดแบงขอบเขตการวิจัยออกเปน 4 กิจกรรมหลักและมีหัวขอเรื่องที่ทําการ
ศึกษาดังในตารางที่ 2 เพื่อใหไดความรูครอบคลุมวัตถุประสงคที่ไดวางไวอันจะนําไปสูการพัฒนาสูตรอาหารที่
เหมาะสมเพื่อการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือ กลาวคือ ทําใหอัตรารอดตายของหอยเปาฮ้ือสูง มีการเจริญเติบโตดี และมีตน
ทุนการผลิตตํ่า เพื่อใชในการสงเสริมการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือเชิงพาณิชยของประเทศไทยตอไป  
 
การดําเนินการวิจัย  
แบงออกไดเปน 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
กิจกรรมที่  1 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี กรดไขมันและกรดอะมิโนของวัสดุอาหารที่ใชผลิตอาหาร

ทดลอง อาหารธรรมชาติ (สาหรายชนิดตาง ๆ) และในหอยเปาฮ้ือ 
กิจกรรมที่     2    การศึกษาวิจัยความตองการทางโภชนาการของหอยเปาฮ้ือ  
กิจกรรมที่     3    การศึกษาชนิดของสารเหนียว (Binder) ที่เหมาะสมสําหรับการผลิตอาหารหอยเปาฮ้ือ 
กิจกรรมที่     4    การศึกษาอาหารพอแมพันธุหอยเปาฮ้ือ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
1 ระบบบอทดลองและการจัดการ 

งานวิจัยดานการศึกษาความตองการทางโภชนาการของหอยเปาฮ้ือ ซึ่งดําเนินการที่ศูนยพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ, สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชายฝงจังหวัดเพชรบุรี จะเลี้ยงหอยที่อัตราความหนาแนนเดียวกัน คือ 50 ตัว
ตอกระชัง โดยภาชนะสําหรับเลี้ยงหอยเปาฮ้ือจะเปนกระชังรูปทรงคลาย
ชะลอม (รูปภาพที่ 1) ทําดวยตาขายพลาสติกสีดําขนาดตา 1 มิลลิเมตร 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ซึ่งเชื่อมตอโดย
รอบกับมุงอวนสีฟาสูง 40 เซนติเมตร และรอยดวยเชือกไนลอนขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร เพื่อใชผูกรวบปากกระชังกันหอยหลบหนี และ
แขวนไวในบอเลี้ยง ภายในกระชังมีแผน PVC ขนาด 28.5 X 38 เซนติเมตร 
ที่งอตรงกลางแผนเปนมุม 90 องศา ในลักษณะคลายรูปหนาจั่ว เพื่อใหเปนที่
หลบของหอย แตมีความแตกตางกันในดานระบบเลี้ยงและระบบน้ําซึ่งจะ
ขึ้นกับความเหมาะสมของแตละสถานที่ที่ดําเนินการทดลอง  

รูปภาพที่ 1 ภาขนะเลี้ยงหอยเปาฮ้ือ 
โดยระบบที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดเพชรบุรีจะใชระบบเลี้ยงแบบกึ่งปด โดยมีสาหรายหลาย

ชนิดชวยในการบําบัดน้ํา เชน สาหรายพวงองุน (Caulerpa lentilliferra) สาหรายหนาม (Acanthophora 
spicifera) และสาหรายกลวง (Solieria robusta) โดยบอทดลองจะเปนบอคอนกรีต ขนาด 25 ตัน มีปริมาตรน้ํา 
20 ตัน ในบอมีทอลมที่พ้ืนบอ และมีการหมุนเวียนน้ําระหวางบอเลี้ยงหอยและบอสาหราย มีการเปลี่ยนถายน้ํา
หรือเติมน้ําเดือนละ 1-2 ครั้ง และในบางการศึกษาซึ่งเปนชวงที่สภาพแวดลอมไมเหมาะสม ก็จะเสริมดวยระบบ
การบําบัดน้ําดวยโอโซนตามแบบของอนันต (2541) โดยน้ําที่ผานการบําบัดดวยสาหรายจะวนไปลดปริมาณเชื้อ
สะสมในบอโอโซน ซึ่งอากาศที่อัดลงสูบอนี้จะผานเครื่องกําเนิดโอโซน จากนั้นจะวนน้ําจากบอโอโซนซึ่งผาน
บอพักแลวไปเลี้ยงหอย  

สําหรับระบบการเลี้ยงที่ศูนยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ จะเลี้ยงหอยในบอคอนกรีต
มีความจุน้ํา 7 ตัน มีอัตราการไหลของน้ํา1 ลิตรตอนาทีและบอซึ่งมีความจุน้ํา 13 ตัน มีอัตราการไหลของน้ํา 4 
ลิตรตอนาที โดยวางทอใหอากาศที่พ้ืนกนบอ 2 แนวขนานกันตามความยาวบอ  

ที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดสงขลา ทําการเลี้ยงหอยในบอคอนกรีตขนาดประมาณ 15 
ตัน มีปริมาตรน้ํา 10.5 ตัน ใชระบบน้ําแบบไหลผานตลอด ในอัตรา 2.7 ลิตรตอนาทีหรือคิดเปนอัตราการแทนที่
ดวยน้ําใหม 23 เปอรเซนตตอวัน มกีารดูดตะกอนที่กนบอทุกวัน และเปลี่ยนถายน้ํา 25-30% สัปดาหละ 2 ครั้ง 
ทุกแหลงทดลองจะใหอาหารวันละ 1 ครั้งในตอนเย็น ปริมาณ 1-2% ของน้ําหนักหอย  

ระหวางการศึกษา จะมีการตรวจวัดคุณสมบัติน้ําที่สําคัญ เชน ความเค็ม อุณหภูมิ ความเปนกรดดาง ความ
เปนดาง แอมโมเนียรวม และไนไตรท สัปดาหละครั้ง และบันทึกอาหารที่หอยกินจริงและจํานวนหอยที่ตายในแต
ละวัน และชั่งน้ําหนักรวมทั้งหมดของหอย และนับจํานวนหอยเดือนละครั้ง มีระยะเวลาการเลี้ยงระหวาง 6-10 
เดือน  
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2 อาหารทดลอง 

ดําเนินการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่จะนํามาเปนสวนผสมของอาหารและนําผลที่ได
มาสรางสูตรอาหารโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ใหไดสูตรตามหัวขอวิจัยที่ไดวางแผนไว โดยสถาบันวิจัย
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดสงขลา เปนผูดําเนินการผลิตอาหารทุกสูตรที่ใชสําหรับการศึกษาในครั้งนี้  
 
วัตถุดิบ 
ตารางที่ 1 แสดงวัตถุดิบที่ใชสําหรับการผลิตอาหาร จําแนกออกเปน 3 กลุมใหญ คือ 
1. กลุมวัตถุดิบที่เปนสารอาหารหลัก ใชเปนสวนผสมอาหาร
ทดลองมี 7 ชนิด ดังนี้ 
 

1.1 กากถั่วเหลือง (Soybean meal) 
1.2 รําถั่วเขียว 
1.3 ถั่วเหลืองไมสกัดน้ํามัน  
1.4 คอนกลูเทน (corn gluten) 
1.5 สไปรูลินา (Spirulina)  
1.6 หวีดกลูเทน 
1.7 โปรตีนถั่วเหลือง (soy protein concentrate) 
1.8 สาหรายผมนาง (Gracilaria fisheri)  

2. กลุมวัตถุดิบที่เปนชนิดของน้ํามัน มี 6 ชนิด ดังนี้ 
 

2.1 น้ํามันปลาทูนา 
2.2 น้ํามันรํา 
2.3 น้ํามันงา 
2.4 น้ํามันถั่วเหลือง 
2.5 น้ํามันปาลม 
2.6 น้ํามันหมู 

3. กลุมวัตถุดิบจําพวกคารโบไฮเดรต วิตามิน และแรธาตุ 
 

3.1 แปงขาวโพด 
3.2 แปงขาวจาว 
3.3 แปงมันสําปะหลัง 
3.4 modified starch 
3.5 วิตามินชนิดตาง ๆ ที่ใชผสมเปนวิตามินรวมสําหรับอาหาร

ทดลองของโครงการ 
3.6 แรธาตุชนิดตาง ๆ ที่ใชผสมเปนแรธาตุรวมสําหรับอาหาร

ทดลองในโครงการ 
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ขั้นตอนการผลิตอาหาร 
การผลิตอาหารทดลองเปนการผลิตระดับหองปฏิบัติการ ซึ่งใชเครื่องมือขนาดเล็กและผลิตเพียง 5 

กิโลกรัมโดยประมาณตอครั้ง มีขั้นตอนดังในรูปภาพประกอบ 
           

              
ภาพที่ 1 อุปกรณที่ใชในการทําอาหารทดลอง ภาพที่ 2 วัสดุอาหารที่ใชในการทดลอง 

               
ภาพที่ 3 และ 4 ช่ังวัสดุอาหาร (แหง) ที่ใชในการทดลอง แลวใสรวมกันในถุงพลาสติก เขยารวมกันภายในถุงให 
                          เขากันดี และผสมโดยใชเครื่องผสมนาน 5 นาที 

              
ภาพที่ 5 และ 6 นําสาหรายผมนางมาบดละเอียด และตมสุกกอนนํามาผสมกับวัสดุอาหารแหง 
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ภาพที่ 7 เติมสารอาหารที่เปนของเหลว เชน น้ํามัน เล

ซิทิน 
ภาพที่ 8 เติมสาหรายผมนางที่บดและตมแลวตาม           

ปริมาณที่ตองการใช ผสมลงในโถผสมอาหาร 

               
ภาพที่ 9 และ 10 ผสมสารอาหารใหเขากันดี แลวบดอาหารโดยใชเครื่องบดเปนเสน เพื่อใหอาหารละเอียดและ       

ผสมเขากันดีอีกครั้ง 

               
ภาพที่ 11 และ 12 นําสวนผสมบดเปนแผนโดยใชทอพีวีซี และตัดอาหารเปนแผนรูปสี่เหลี่ยม ใหมีขนาดตาม

ตองการ 

                
ภาพที่ 13 และ 14 อาหารที่ตัดแลวนําเขาตูอบที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง หรือจนกระทั่งมี

ความชื้นไมเกิน 10 % 
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3 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในวัสดุอาหาร และเนื้อหอยเปาฮื้อ 
 

ตัวอยางสดทั้งสาหรายและเนื้อหอยเปาฮ้ือ จะนํามาบดและทําใหแหงดวยการอบแหงที่อุณหภูมิเยือกแข็ง 
(Freeze-dried) กอนทําการวิเคราะห วัตถุดิบทั้งหมด (ยกเวนน้ํามัน) จะนํามาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีเบื้อง
ตนซึ่งประกอบดวย โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา ไฟเบอรและความชื้น และวิเคราะหหาองคประกอบกรดอะ
มิโนและองคประกอบกรดไขมัน สวนวัตถุดิบที่เปนน้ํามันจะนํามาวิเคราะหองคประกอบกรดไขมัน 
 

การวิเคราะหคุณคาทางอาหารอยางหยาบหรอืเบื้องตนใชวิธี AOAC (AOAC, 1980) และวิเคราะห
ปริมาณไขมันดวยวิธีของ Folch et al. (1957) และองคประกอบกรดไขมันโดยขบวนการ Transesterification 
(Christie, 1987) และวิเคราะหองคประกอบกรดไขมันดวยเครื่อง Gas Liquid Chromatography (GLC) ยี่หอ 
Schimadzu model GA 14 ใช Capillary Column ทําการวิเคราะหที่สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กรมประมง 
 

การวิเคราะหองคประกอบกรดอะมิโน ที่บริษัท Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. PPD Factory ตามวิธี
ของ Spindler et al. (1984) โดยใชเครื่อง Amino acid analyzer ยี่หอ Hitashi 835-30 เปนเครื่องมือวิเคราะห
ปริมาณ นอกจากนั้นทําการวิเคราะห Tryptophan ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยฝายบริการ ตามวิธีของ 
Matheson (1974) และใช Spectrophotometer วิเคราะหปริมาณโดยเปรียบเทียบจากคา Standard curve 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการดําเนินงานวิจัย 
ลําดับท่ี ชื่อเรื่อง หนวยปฎิบัติ* 
1 คุณคาทางโภชนาการของวัสดุอาหาร สาหรายและเนื้อหอยเปาฮ้ือ  
 1.1 วิเคราะหองคประกอบทางเคมี กรดไขมันและกรดอะมิโนในพันธุหอยจากธรรมชาติ และใน

วัสดุอาหารท่ีใชเปนแหลงกรดไขมัน และโปรตีน  
กอส. 
 

2 ศึกษาความตองการโภชนาการอาหาร  
2.1 โปรตีน  
 2.1.1 ระดับของโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารหอยเปาฮื้อ 

2.1.2  การแทนที่สาหรายสไปรูลินาดวยคอนกลูเทนในอาหารหอยเปาฮื้อ 
2.1.3 การแทนที่สาหรายสไปรูลินาดวยโปรตีนถ่ัวเหลืองในอาหารหอยเปาฮื้อ  
2.1.4 การแทนที่หวีดกลูเทนดวยรําถ่ัวเขียวในอาหารหอยเปาฮื้อ 
2.1.5 ผลของสาหรายผมนางตอการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหารและอัตรารอดของหอยเปาฮื้อ 

พจ.พบ. 
ศพช.ปข. 
ศพช.ปข. 
สวพ. 
ศพช.ปข. 
 

2.2 ไขมัน  
 2.2.1 ชนิดของไขมันตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮื้อ 

2.2.2 อัตราสวนไขมันและคารโบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮื้อ 
2.2.3 อัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 3 (n-3) และโอเมกา 6 (n-6) ท่ีเหมาะสมในอาหารตอการเจริญ
เติบโตของหอยเปาอื้อ 

สพจ.พบ. 
สพจ.พบ. 
สพจ.พบ. 
ศพช.ปข. 

2.3 คารโบไฮเดรต  
 2.3.1 ผลของแหลงคารโบไฮเดรตตอการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร และอัตรารอดของหอย

เปาฮื้อ 
สวพ. 
 

2.4 วิตามินและสารอาหารอื่น ๆ ที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือ  
 2.4.1 ผลของวิตามินรวม โคเลสเตอรอล เลซิติน บีเอชที (BHT) ซีโอไลทและสาหรายผมนางตอการ

เจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหารและอัตรารอดของหอยเปาฮื้อ 
2.4.2 ระดับของวิตามินรวมที่เหมาะสมในอาหารหอยเปาฮื้อ 
2.4.3 ความตองการโคลีนคลอไรด อิโนซิทอล และวิตามินซีในอาหารหอยเปาฮื้อ 

ศพช.ปข. 
 
สวพ. 
ศพช.ปข. 

2.5 พลังงาน  
 2.5.1 ศึกษาระดับพลังงานที่เหมาะสมในอาหารหอยเปาฮื้อ ศพช.ปข. 
3 ศึกษาชนิดของสารเหนียว  
 3.1 ชนิดของสารเหนียวตอคุณสมบัติทางกายภาพของอาหารหอยเปาฮื้อ 

3.2 ศึกษาผลของชนิดของสารเหนียวในอาหารตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮื้อ 
สวพ. 
สวพ. 

4 อาหารพอแมพันธุ  
 4.1 ผลของอาหารสําเร็จและสาหรายผมนางตอคุณภาพไขและตัวออนของหอยเปาฮื้อ ศพช.ปข. 
 4.2 ผลของแหลงโปรตีนตอคุณภาพเซลสืบพันธุและอัตรารอดของหอยเปาฮื้อ ศพช.ปข. 
 4.3 ผลของ n-3 HUFA ตอการวางไข ปริมาณและคุณภาพไข ศพช.ปข. 
 4.4 ผลของวิตามินอี ตอการพัฒนาอวัยวะสรางเซลสืบพันธุ ปริมาณและคุณภาพไขของหอยเปาฮื้อ ศพช.ปข. 
 4.5 ผลของเลซิทินตอการพัฒนาอวัยวะสรางเซลสืบพันธุ ปริมาณและคุณภาพไขของหอยเปาฮื้อ ศพช.ปข. 
5 อาหารสูตรแนะนํา 

เปรียบเทียบอาหาร 2 สูตร ระหวางราคาแพงและราคาถูก เพื่อหาอาหารสูตรแนะนํา 
 
สวพ. 

 
หมายเหตุ * กอส. หมายถึง กองควบคุมและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา, ศพช. ปข. หมายถึง ศูนยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

ประจวบคีรีขันธ, สพจ.พบ. หมายถึง สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดเพชรบุรี และ สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัย
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
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3 ลําดับบทสรุปงานวิจัย 
 
1. คุณคาทางโภชนาการของวัสดุอาหาร, สาหรายและเนื้อหอยเปาฮื้อ 
 

เปนการศึกษาองคประกอบทางเคมี กรดไขมันและกรดอะมิโน ในวัตถุดิบอาหาร,สาหราย และเนื้อหอย
เปาฮ้ือเพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบในการวางแผนการทดลองเรื่องความตองการทางโภชนาการ เชน ระดับ
โปรตีน กรดอะมิโน กรดไขมันของหอยเปาฮ้ือและการนําผลวิเคราะหมาใชในการสรางสูตรอาหารทดลอง   นอก
จากนี้ขอมูลทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสามารถนํามาอธิบายผลการทดลองที่ไดจากการเลี้ยงโดยใชวัตถุดิบ
อาหารชนิดตาง ๆ กัน อีกทั้งยังเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาหาวิธีปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบอีกดวย 

 
(1) วิเคราะหคุณคาทางอาหารอยางหยาบของวัสดุอาหาร 

มะลิ บุณยรัตผลินและสุพิศ ทองรอด   
วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบที่เปนสารอาหารหลัก ซึ่งไดแก แปง, แหลงโปรตีนจากพืช 

จํานวน 7 ชนิด คือ กากถั่วเหลือง, รําถั่วเขียว, ถ่ัวเหลืองไมสกัดน้ํามัน, คอนกลูเทน, สไปรูลินา, หวีดกลูเทน, 
โปรตีนถั่วเหลือง, ไขมันจากแหลงตาง ๆ 6 แหลง คือ น้ํามันปลา, น้ํามันรํา, น้ํามันงา, น้ํามันถั่วเหลือง, น้ํามัน
ปาลม และน้ํามันหมู กลุมวัตถุดิบที่จัดเปนอาหารธรรมชาติของหอยเปาฮ้ือ ซึ่งไดแก สาหราย 3 ชนิด ซึ่งรวบรวม
จากบอบําบัดน้ําทางชีวภาพของสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดเพชรบุรี คือ สาหรายผมนาง (Gracillaria 
fisheri), สาหรายหนาม (Acanthophora spicifera) และสาหรายฮิบเนีย (Hypnea sp.) และวเิคราะหเนื้อหอย
เปาฮ้ือ (H. asinina Linne) จากแหลงธรรมชาติ บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง  

ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหไดวาในอาหารธรรมชาติ สไปรูลินามีองคประกอบกรดอะมิโนใกลเคียงกันกับใน
หอยเปาฮ้ือมากที่สุด รองลงมาไดแกสาหรายหนาม สาหรายผมนาง และฮิบเนีย ตามลําดับ โดยมีองคประกอบกรด
อะมิโนที่มีปริมาณนอยกวาในหอยเปาฮ้ือ 2,3,12 และ 15 ชนิด ตามลําดับ ในสวนขององคประกอบกรดไขมันที่
พบในวัสดุอาหารมีกรดไขมันทั้งกลุม n-3 และ n-6 และมีอัตราสวน n-3/n-6 เทากับ 0-0.34 แตองคประกอบกรด
ไขมันของสาหรายซึ่งเปนอาหารธรรมชาติของหอยเปาฮ้ือ พบเฉพาะในสาหรายหนามที่มีกรดไขมันทั้งกลุม n-6, 
และ n-3 และโดยเฉพาะมีกรดไขมัน n-3 HUFA ชนิด 20:5n-3 อยูในปริมาณ 2.44% และอัตราสวน n-3/n-6 มี
คาเทากับ 0.83 ซึ่งใกลเคียงกับที่พบในเนื้อหอยเปาฮ้ือ (0.74) และเปนคาที่สูงกวาวัสดุอาหารและสาหรายชนิดอื่น 

 
2. ศึกษาความตองการโภชนาการของหอยเปาฮื้อ 
 

 
ดําเนินการศึกษาความตองการทางโภชนาการในอาหารของหอยเปาฮ้ือ เชน ชนิดและปริมาณของ

โปรตีนที่เหมาะสม ชนิดของไขมันและปริมาณกรดไขมันในอาหาร ปริมาณคารโบไฮเดรตในอาหาร รวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางปริมาณไขมันและคารโบไฮเดรตในอาหาร และพลังงานในอาหารที่เหมาะสมตอการ
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เจริญเติบโตและอัตรารอดของหอยเปาฮ้ือ ซึ่งผลการศึกษาจะนํามาประมวลสรางสูตรอาหารของหอยเปาฮ้ือ 
และนําไปสูการสงเสริมการผลิตเพื่อใชเลี้ยงเชิงพาณิชยตอไป 

 
2.1 โปรตีน 

โปรตีนเปนสารอาหารหลักในสัตวน้ําและจัดเปนตนทุกหลักในการผลิตอาหารดวย เพราะมีราคาสูงและ
ใชเปนสวนประกอบของอาหารในปริมาณมาก ซึ่งระดับของโปรตีนในอาหารมีผลตอการเจริญเติบโต อัตราแลก
เนื้อและอัตรารอดของสัตวน้ําโดยทั่วไป หากระดับของโปรตีนในอาหารไมเพียงพอตอความตองการจะทําใหสัตว
น้ําโตชา อัตราการแลกเนื้อสูงและอัตรารอดตายต่ํา แตถามีระดับที่สูงกวาความตองการสัตวน้ําก็จะนําไปใชเปน
พลังงานหรือขับถายออกมาในรูปของแอมโมเนีย ซึ่งตองใชพลังงานในขบวนการดังกลาว ซึ่งจดัวาเปนการสูญ
เสียทางเศรษฐกิจและมีผลตอสภาพแวดลอม 

 
หัวขอวิจัย 
 

(1) ผลของสาหรายผมนางตอการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหารและอัตรารอดของหอยเปาฮื้อ 
สกนธ แสงประดับ ทวี โรจนสารัมภกิจและมะลิ บุณยรัตผลิน 

เนื่องจากสาหรายผมนางเปนอาหารธรรมชาติ ดังนั้นปริมาณจึงขึ้นกับฤดูกาลและสภาพแวดลอม จึงอาจเปน
อุปสรรคตอการผลิตอาหารเพื่อการเลี้ยงหอยเปาฮ้ือในเชิงพาณิชย การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปน
ไปไดในการลดปริมาณการใชสาหรายผมนางในอาหาร อาหารทดลองมี 6 สูตร โดยมีระดับของสาหรายผมนาง
เปนองคประกอบในอาหารตาง ๆ กัน 6  ระดับ คือ 0,2.5,5,10,15 และ 20% ตามลําดับ จากผลการทดลองสรุป
ไดวาระดับของสาหรายผมนางในอาหารระดับต่ําสุด ที่ใหผลดีและเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและอัตราการแลก
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 2.5% 
 

(2) ระดับของโปรตีนที่เหมาะสม 
มนทกานติ ทามติ้น ชูชาติ ชัยรัตน สุพิศ ทองรอดและมะลิ บุณยรัตผลิน 

จากผลการวิจัยเบื้องตนของวิสาขา (2539) ซึ่งรายงานวาปลาปนไมเหมาะสมที่จะใชเปนแหลงโปรตีน
ในอาหารของหอยเปาฮ้ือ ในขณะที่รายงานฉบับเดียวกันนี้แนะนําวากากถั่วเหลืองและสาหรายสไปรูลินาผสมกัน
ในอัตราสวน 4.4:1 เปนแหลงโปรตีนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต แตไมมีการศึกษาถึงระดับของโปรตีนที่
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงศึกษาระดับโปรตีนที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือโดยใชกากถั่วเหลืองและสาหรายสไปรูลินาผสมกันในอัตราสวน 4.4:1 เปนแหลง
โปรตีนและรักษาสัดสวนของโปรตีนและระดับพลังงานใหคงที่ในทุกสูตรอาหารโดยแปรผันที่ปริมาณแปงสุก 
หอยเปาฮ้ือไดรับอาหารสําเร็จรูป 5 สูตร ตามระดับโปรตีนที่แตกตางกัน คือ 31,35,40,45 และ 47%  

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาระดับโปรตีนที่ใหการเจริญเติบโตสูงสุดอยูในชวง 34.7-38.25% อยางไรก็
ดีการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือเมื่อไดรับอาหารที่มีโปรตีนในระดับ 35% เปนระดับที่ยอมรับไดทางสถิติ ดังนั้น
สรุปไดวาระดับโปรตีนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหอยเปาฮ้ือมีคาเทากับ 35% 
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(3) การแทนที่สาหรายสไปรูลินาดวยคอนกลูเทน 
ธเนศ พุมทอง สกนธ แสงประดับ ทวี โรจนสารัมภกิจและมะลิ บุณยรัตผลิน 

เนื่องจากสาหรายสไปรูลินาเปนโปรตีนที่มีคุณภาพดีแตราคาคอนขางแพงและเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
ตนทุนการผลิตอาหารมีคาสูง การศึกษาเพื่อหาวัตถุดิบที่มีราคาถูก เชน คอนกลูเทน ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการใกล
เคียงกับสไปรูลินา มาแทนที่สาหรายชนิดนี้ในสูตรอาหารเบื้องตน จะเปนการลดตนทุนการผลิตอาหารและเพื่อ
เปนทางเลือกในการใชวัตถุดิบชนิดอื่นทดแทน ซึ่งสาหรายสไปรูลินามีโปรตีน 66% และ คอนกลูเทนมีโปรตีน 
61.12% ในขณะที่สาหรายสไปรูลินามีองคประกอบของกรดอะมิโนจําเปนชนิด arginine ตํ่ากวาในหอยเปาฮ้ือ 
แตในคอนกลูเทนมี กรดอะมิโนที่ตํ่ากวาในหอยเปาฮ้ือ 2 ชนิด คือ Lysine และ arginine อาหารทดลองมี 5 สูตร 
ซึ่งมีระดับโปรตีนและพลังงานเทากัน แตตางกันที่ปริมาณ (%) ของสไปรูลินาและคอนกลูเทน โดยมีสัดสวน   
สไปรูลินา (%) ตอคอนกลูเทน (%) ดังนี้ 10:0, 7.5:2.6, 5.0:5.2 และ 2.5:10.9  

จากผลการทดลองสรุปไดวาอัตราสวนของสไปรูลินา 7.5% ตอคอนกลูเทน 2.6% เปนสัดสวนที่เหมาะ
สมทําใหหอยเปาฮ้ือมีการเจริญเติบโตดีที่สุดและมีอัตราแลกเนื้อตํ่าสุด การเพิ่มคอนกลูเทนในอาหารสูงกวา 2.6% 
หรือมีปริมาณของสไปรูลินาในอาหารลดลงจาก 7.5 % ทําใหหอยเปาฮ้ือมีการเจริญเติบโตลดลง ซึ่งแสดงใหเห็น
วาสาหรายสไปรูลินามีคุณคาทางอาหารตอหอยเปาฮ้ือสูง 
 

(4) การแทนที่สไปรูลินาดวยโปรตีนถั่วเหลือง 
สกนธ แสงประดับ ทวี โรจนสารัมภกิจและมะลิ บุณยรัตผลิน 

โปรตีนถั่วเหลืองมีคุณคาทางอาหาร เชน ระดับโปรตีน (61.28%) ใกลเคียงกับคอนกลูเทน (61.12%) 
แตโปรตีนถั่วเหลืองมีองคประกอบกรดอะมิโน 4 ชนิด ที่มีคาต่ํากวาในเนื้อหอยเปาฮ้ือ คือ Glysine, Alanine, 
Cystine และ Isoleucine การศึกษานี้ใชโปรตีนถั่วเหลืองแทนที่สาหรายสไปรูลินาในสัดสวนที่ใหโปรตีนเทากัน 
และมีพลังงานเทากันในทุกสูตรอาหาร โดยใชอาหารทดลอง 5 สูตร ซึ่งมีโปรตีน 35% และ ไขมัน 8% แตตางกัน
ที่ปริมาณ (%) ของสาหรายสไปรูลินาและโปรตีนถั่วเหลืองดังนี้ 10:0, 7.5:2.56, 5.0:5.11, 2.5:7.67 และ 
0:10.23 ซึ่งสาหรายสไปรูลินามีโปรตีน 66% และโปรตีนถั่วเหลืองมีโปรตีน 61.28% เมื่อพิจารณาจากการเจริญ
เติบโต, คาอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และประสิทธิภาพโปรตีน พบวาสามารถใชโปรตีนถั่วเหลืองแทน
ที่สาหรายสไปรูลินาไดในสัดสวน 25% 
 

2.2 ไขมัน 
องคประกอบของอาหาร นอกจากโปรตีนและคารโบไฮเดรตแลว ไขมันเปนสารอาหารอีกกลุมหนี่งที่มี

ความสําคัญ นอกจากจะเปนสารอาหารที่ใหพลังงานแลว ยังเปนแหลงของกรดไขมันจําเปนที่สัตวน้ําโดยทั่วไป
ตองนํามาใชเปนองคประกอบของเนื้อเยื่อและชวยรักษาระดับความยืดหยุนของของเหลวในรางกายดวย โดยสัตว
น้ําแตละชนิดมีความตองการกรดไขมันแตกตางกัน ขึ้นกับแหลงที่อยูอาศัยและความสามารถในการสังเคราะห
กรดไขมันจากอาหารที่ไดรับ  
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(1) ชนิดของไขมันตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮื้อ 

สุพิศ ทองรอด ชูชาติ ชัยรัตน มนทกานติ ทามติ้นและมะลิ บุณยรัตผลิน 
ไขมันแตละชนิดมีองคประกอบและปริมาณของกรดไขมันจําเปนแตกตางกัน การศึกษาถึงชนิดของ

ไขมันที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหสามารถเลือกใชไขมันชนิดที่มี
องคประกอบกรดไขมันที่จําเปนตอหอยเปาฮ้ือเปนสวนผสมในอาหารสําเร็จไดอยางถูกตอง โดยใชอาหารทดลอง 
5 สูตร ซึ่งมีชนิดไขมันตาง ๆ กัน คือน้ํามันจากสัตวทะเล ไดแก น้ํามันปลา ซึ่งเปนแหลงของกรดไขมันกลุมโอเม
กา 3 และโดยเฉพาะเปนกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวสูง (n-3 HUFA) น้ํามันพืช 3 ชนิด ไดแก น้ํามันถั่วเหลือง, น้ํามัน
ปาลม และน้ํามันรําขาว ซึ่งมีกรดไขมันกลุมโอเมกา 6 เปนหลัก และน้ํามันจากสัตวบก ไดแก น้ํามันหมู ซึ่งเปน
แหลงของกรดไขมันกลุมโอเมกา-6 และ โอเมกา-9 เปนหลัก ผลการทดลองพบวาหอยเปาฮ้ือซึ่งไดรับสูตรอาหาร
ที่มีน้ํามันปลาเปนแหลงไขมันใหผลการเจริญเติบโตดีที่สุดและมีอัตราแลกเนื้อตํ่าสุด นอกจากนี้ยังพบวาองค
ประกอบกรดไขมันในเนื้อหอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงดวยอาหารผสมน้ํามันปลาประกอบดวยกรดไขมันกลุม n-3 โดย
เฉพาะ n-3 HUFA ถึง 17.21% และมีอัตราสวนกรดไขมัน n-3/n-6 ในเนื้อเทากับ 0.87 ซึ่งเปนคาที่ใกลเคียงกับที่
พบในหอยเปาฮ้ือจากธรรมชาติ (0.74) ในขณะที่กลุมทดลองที่ใหอาหารทดลองโดยใชน้ํามันพืชหรือน้ํามันหมู
ผสมนั้น พบวามีอัตราสวน n-3/n-6 อยูระหวาง 0.17-0.24 ซึ่งต่ํากวาในหอยเปาฮ้ือธรรมชาติ 
 

(2) อัตราสวนไขมันและคารโบไฮเดรตที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮื้อ 
สุพิศ ทองรอด ชูชาติ ชัยรัตน มนทกานติ ทามติ้นและมะลิ บุณยรัตผลิน 

แหลงของพลังงานในอาหารนั้นไดรับจากทั้งไขมัน, คารโบไฮเดรต และโปรตีน แตเนื่องจากโปรตีน
เปนสารอาหารที่มีราคาแพง ในขณะที่คารโบไฮเดรตมีราคาถูกที่สุด การเพิ่มหรือลดปริมาณพลังงานในอาหาร
โดยแปรผันสัดสวนของไขมันและคารโบไฮเดรต จะเปนการชวยลดตนทุนการผลิตอีกทางหนึ่งดวย อยางไรก็ดี
สัตวน้ําโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพในการยอยไขมันหรือคารโบไฮเดรตเพื่อสรางพลังงานแตกตางกัน และระดับ
พลังงานตอหนวยน้ําหนักของสารอาหารดังกลาวก็แตกตางกันดวย การศึกษานี้จึงเปนการศึกษาเพื่อหาอัตราสวน
ระหวางคารโบไฮเดรตและไขมันที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือ โดยใหระดับโปรตีนในอาหารคง
ที่ อาหารมี 5 สูตร ตามระดับของไขมันและคารโบไฮเดรตในอาหาร คือ 1.3:47.81, 5.83:43.37, 10.22:39.47, 
14.77:36.11 และ 19.0:31.36 โดยแหลงของไขมันในอาหารคือน้ํามันปลา และมีพลังงานในอาหารตั้งแต 3,832 
ถึง 4,795 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัมอาหาร  

เมื่อสิ้นสุดการทดลองไดผลสรุปวาระดับไขมันในอาหารมีผลตอการเจริญเติบโต โดยหอยเปาฮ้ือเจริญ
เติบโตไดดีในอาหารที่มีระดับไขมันต่ําและมีคารโบไฮเดรตสูง ซึ่งแสดงใหเห็นวาหอยเปาฮ้ือสามารถยอย
คารโบไฮเดรตเพื่อใชเปนแหลงพลังงานหรือเพื่อการเจริญเติบโตไดดี  และสอดคลองกับพฤติกรรมการกินอาหาร
ในธรรมชาติของหอยเปาฮ้ือ ซึ่งมีรายงานวาเปนอาหารจําพวกสาหรายซึ่งเปนแหลงโปรตีนจากพืช จากผลการ
ทดลองครั้งนี้พบวาการเพิ่มระดับไขมันในอาหารสูงกวา 5% ทําใหหอยเปาฮ้ือมีการเจริญเติบโตลดลง ซึ่งยังไม
สามารถสรุปไดวาเนื่องมาจากพลังงานที่มากเกินไปหรือไม แตจากการทดลองนี้สรุปไดวาระดับไขมันที่เหมาะสม
มีคาระหวาง 1.3-5.8% 
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(3) อัตราสวนระหวางกรดไขมันโอเมกา 3 และโอเมกา 6 ท่ีเหมาะสมในอาหารตอการเจริญเติบโตของหอย
เปาฮื้อ 

มนทกานติ ทามติ้น, สุพิศ ทองรอด, ชูชาติ ชัยรัตน และมะลิ บุณยรัตผลิน 
โดยทั่วไปกรดไขมันที่มีความสําคัญและจําเปนตองมีในอาหารนั้นอยูในกลุมโอเมกา 3 และโอเมกา 6 

ซึ่งจะถูกใชไปเปนองคประกอบของเนื้อเยื่อและถูกนําไปใชในขบวนการสังเคราะหสารตาง ๆ โดยความตองการ
กรดไขมันดังกลาวแตกตางกันในสัตวน้ําแตละชนดิ ซึ่งการใหอาหารที่มีกรดไขมันทั้ง 2 กลุมนี้เปนองคประกอบ
ใหผลดีตอการเจริญเติบโต และสําหรับสัตวทะเลพบวากรดไขมันกลุมโอเมกา 3 มีแนวโนมสําคัญกวากลุมโอเม
กา 6 สําหรับกรดไขมันกลุมโอเมกา 9 นั้น สัตวน้ําสามารถสังเคราะหไดภายในรางกายและสวนใหญจะถูกใชไป
เปนพลังงาน การศึกษานี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึงชนิดของกรดไขมันที่จําเปนและอัตราสวนที่เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือ โดยใหหอยกินอาหาร 5 สูตร ซึ่งมีความแตกตางกันตามสัดสวนของกรดไขมันโอ
เมกา 3 และโอเมกา 6 ดังนี้ 0.13, 0.19, 0.22, 0.35 และ 0.45 โดยใชน้ํามันปลาและน้ํามันถั่วเหลืองเปนแหลง
ของไขมันเพื่อแปรผันสัดสวนของกรดไขมันทั้ง 2 กลุมดังกลาว โดยมีน้ํามันปลา 0, 0.25, 0.57, 0.75 และ 1.0% 
และผสมน้ํามันถั่วเหลือง  0, 0.5, 0.15, 0 และ 0% ตามลําดับ ผลการทดลองพบวาตองเลี้ยงหอยเปาฮ้ือเปนระยะ
เวลานานถึง 36 สัปดาหจึงจะแสดงความแตกตางของการเจริญเติบโตระหวางชุดทดลอง และการเพิ่มอัตราสวน
ของกรดไขมันโอเมกา 3 ตอโอเมกา 6 ต้ังแต 0.13 ถึง 0.35 ทําใหหอยเปาฮ้ือมีการเจริญเติบโตดีขึ้นตามลําดับ แต
ระดับที่มากกวา 0.35 จะทําใหการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือลดลง จึงสรุปไดวาสัดสวนระหวางกรดไขมัน 2 
ชนิดที่ระดับ 0.35 เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือที่สุด เนื่องจากใหผลน้ําหนักเฉลี่ยตอตัวและน้ํา
หนักเพิ่มสูงสุด 
 

2.3 คารโบไฮเดรต 
ตามที่ไดมีการรายงานวาอาหารธรรมชาติของหอยเปาฮ้ือคือสาหรายทะเล ซึ่งมีอยูดวยกันหลายชนิดและแตก

ตางกันตามแหลงที่อยูอาศัยของหอยเปาฮ้ือแตละสายพันธุ แสดงใหเห็นวาหอยเปาฮ้ือมีแนวโนมหรือเปนสัตวกิน
พืช ซึ่งโดยทั่วไปแลวพืชมีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบในสัดสวนที่สูง  นอกจากนี้ วิสาขาและมะลิ (2539) ได
รายงานวาสาหรายสไปรูลินาเปนแหลงโปรตีนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือมากกวาโปรตีนจาก
ปลาปน จากขอสรุปดังกลาวสันนิษฐานไดวาหอยเปาฮ้ืออาจใชประโยชนจากคารโบไฮเดรตไดดี  

 
(1) ผลของแหลงคารโบไฮเดรตตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดของหอยเปาฮื้อ 

สกนธ แสงประดับ ทวี โรจนสารัมภกิจและมะลิ บุณยรัตผลิน 
เปนการศึกษาเพื่อหาแหลงของคารโบไฮเดรต (แปง) ที่เหมาะสมในการผลิตอาหารหอยเปาฮ้ือ โดยใช

แปงจํานวน 3 ชนิด ผลิตเปนอาหาร 6 สูตร คือปลายขาว, ขาวโพด และมันเสน ผสมในอาหารเปนสัดสวนเทากับ 
19.32% และเปรียบเทียบระหวางแปงดิบและสุก โดยทุกสูตรมีระดับโปรตนีและพลังงานเทากัน  จากผลการ
ทดลองพบวาหอยเปาฮ้ือสามารถใชแปงทั้ง 3 ชนิดไดดี ทั้งแบบแปงดิบและแปงสุก โดยใหผลการเจริญเติบโต 
อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายไมแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเห็นวาหอยเปาฮ้ือสามารถยอยคารโบไฮเดรต
ไดดี สามารถใชแปงชนิดใดและรูปแบบใดเปนสวนผสมของอาหารก็ได ทั้งนี้ขึ้นกับราคา 
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2.4 วิตามินและสารอาหารอื่น ๆ 

วิตามินเปนสารอาหารที่สิ่งมีชีวิตตองการในปริมาณนอย แตมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและประสิทธิ
ภาพการใชอาหาร โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ละลายน้ําและที่ละลายในไขมัน ซึ่งบทบาทของวิตามินใน
สิ่งมีชีวิตนั้นมักเกี่ยวของกับการทําหนาที่เปนโคเอนไซมในขบวนการเมตาบอลิสซึมของสารอาหารตาง ๆ เชน 
โปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรต หรือมีหนาที่ในการสรางกระดูก (D) สรางเลือด (folic acid และ B12) การ
ทํางานของตาและเลนส (A และ B2) เปนตน ดังนั้นเพื่อใหไดอาหารสําเร็จที่ดี ซึ่งอาหารตองมีโภชนาการครบถวน
และมีระดับสารอาหารตาง ๆ สมดุลตามความตองการของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จึงมีความจําเปนตองศึกษาถึงความ
ตองการวิตามินรวมและสารอาหารอื่น ๆ ที่จะใชเปนสวนผสมในอาหารหอยเปาฮ้ือดวย 

 
(1) ผลของวิตามินรวม โคเลสเตอรอล เลซิติน บีเอชที (BHT) ซีโอไลทและสาหรายผมนางตอการเจริญเติบโต  

และอัตรารอดของหอยเปาฮื้อ 
สกนธ แสงประดับ, ทวี โรจนสารัมภกิจ และมะลิ บุณยรัตผลิน 

สูตรอาหารที่ใชในการทดลองมี 7 สูตร โดยสูตรที่ 1 เปนสูตรควบคุม มีวิตามินรวมสูงที่สุด 6.0% 
และมีโคเลสเตอรอล เลวิติน บีเอชที ซีโอไลทและสาหรายผมนางเปนสวนผสมในอาหาร, สูตรที่ 2 มีสวนผสม
เชนเดียวกับสูตรที่ 1 แตลดระดับวิตามินรวมลงเปน 0.38%, สูตรที่ 3 เหมือนสูตรที่ 2 แตไมใสโคเลสเตอรอล, 
สูตรที่ 4 เหมือนสูตร 3 แตไมใสเลซิติน, สูตรที่ 5 เหมือนสูตร 4 แตไมใสบีเอชที, สูตรที่ 6 เหมือนสูตร 5 แตไม
ใสซีโอไลท และสูตรที่ 7 เหมือนสูตร 6 แตไมใสสาหรายผมนาง  

จากผลการทดลองสรุปไดวาระดับวิตามินรวมที่เหมาะสมมีคาเทากับหรือตํ่ากวา 0.38% นอกจากนี้โค
เลสเตอรอล, เลซิติน, บีเอชที และซีโอไลทเปนวัตถุดิบที่ไมจําเปนตองใสในอาหารหอยเปาฮ้ือ เนื่องจากหอย
เปาฮ้ือที่ไดรับอาหารที่ปราศจากวัตถุดิบดังกลาวใหผลการเจริญเติบโตที่ไมแตกตางจากสูตรที่ใสสารอาหารดัง
กลาวครบถวน และพบวาสาหรายผมนางเปนวัสดุอาหารที่จําเปนสําหรับหอยเปาฮ้ือ ซึ่งปริมาณที่เหมาะสมควรจะ
มีการศึกษากันตอไป ขอมูลที่ไดจากการทดลองนี้ทําใหสามารถลดตนทุนคาอาหารลงไดระดับหนึ่ง โดยไม
กระทบตอการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อของหอยเปาฮ้ือ 

 
(2) ระดับของวิตามินรวมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮื้อ 
มะลิ บุณยรัตผลิน, อัตรา ไชยมงคล, ชูศักดิ์ บริสุทธ์ิ และสุจินต บุญชวย 

จากผลการทดลองเบื้องตน ไดขอมูลวาสามารถลดระดับวิตามินรวมในอาหารหอยเปาฮ้ือลงจาก 0.6% 
เปน 0.38% ได ดังนั้นการทดลองนี้ จึงเปนการทดลองเพื่อพิสูจนใหทราบถึงระดับของวิตามินรวมที่เหมาะสมใน
อาหารและผลของระดับวิตามินรวมตอการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือ โดยใชอาหารทดลอง 6 สูตร มีสวน
ประกอบตาง ๆ เหมือนกันและมีระดับโปรตีนและพลังงานเทากัน แตตางกันที่ระดับวิตามินรวม ซึ่งจะใชวิตามิน
รวมกุง (เปนสูตรที่กรมประมงผสมขึ้นใชเองและมีความเขมขนสูง) โดยสูตรที่ 1 ถึง 6 มีระดับวิตามินรวมใน
อาหารตามลําดับดังนี้ 0.0, 0.07, 0.15, 0.22, 0.30 และ 0.38%  
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ผลการทดลองพบวาการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงดวยอาหารใสวิตามินรวมตั้งแต 0.07-0.38% 
ไมแตกตางกัน ดังนั้นระดับวิตามินรวมต่ําสุดที่ใหผลการเจริญเติบโตดี และอัตราการแลกเนื้อตํ่า คือเทากับ 0.07% 
แตระดับวิตามินรวมต่ําสุดที่ทําใหอัตรารอดตายดี คือ 0.22% 
 

(3) ผลของโคลีนคลอไรด อิโนซิทอลและวิตามินซีในอาหาร 
สกนธ แสงประดับ ทวี โรจนสารัมภกิจและมะลิ บุณยรัตผลิน 

เนื่องจากวิตามินรวมนั้นแบงออกไดเปนวิตามินที่ละลายน้ํา และวิตามินที่ละลายในไขมัน โดยในกลุม
ของวิตามินที่ละลายน้ําไดนั้น แบงออกไดเปนวิตามินที่สัตวน้ํามีความตองการนอย ไดแกกลุมวิตามินบี ชนิดตาง 
ๆ และวิตามินที่ตองการในปริมาณมาก ไดแก วิตามินซี โคลีนคลอไรด และอิโนซิทอล ซึ่งยังไมมีรายงานที่กลาว
ถึงความตองการหรือความสามารถในการสังเคราะหวิตามินซี โคลีนคลอไรด และอิโนซิทอล ในหอยเปาฮ้ือชนิด 
H. asinina การศึกษานี้จึงมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาความตองการวิตามินดังกลาวในหอยชนิดนี้ โดยใชอาหาร
ทดลอง 4 สูตร ที่มีสวนผสมเหมือนกันทุกอยาง แตแตกตางกันที่วิตามินรวมที่เติมในอาหาร ซึ่งจะไมเติมวิตามินซี 
โคลีนคลอไรด และอิโนซิทอล ในอาหารสูตรที่ 1,2 และ 3 ตามลําดับ ในขณะที่อาหารสูตรที่ 4 จะมีวิตามินครบ
ทุกชนิด  

จากผลการทดลองเปนเวลา 6 เดือน พบวาทุกสูตรอาหารไมมีความแตกตางกันในทุกดาน ดังนั้นสรุปได
วาวิตามินซี อิโนซิทอลและโคลีน คลอไรด เปนวิตามินที่ไมมีความจําเปนตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อ อัตราการกินอาหาร และประสิทธิภาพการใชโปรตีนของหอยเปาฮ้ือชนิด H. asinina เนื่องมาจาก
ไมพบอาการขาดวิตามินดังกลาว ซึ่งแตกตางจากสัตวน้ําจําพวกปลาและกุง อยางไรก็ตามพบวามีการลดลงของ
ปริมาณโปรตีนสะสมและปริมาณไขมันสะสมอยางมีนัยสําคัญในหอยเปาฮ้ือที่ไดรับอาหารซึ่งขาดโคลีนและอิโน
ซิทอล 
 

2.5 พลังงาน 
ปริมาณการกินอาหารของสัตวน้ํานั้น ขึ้นกับปริมาณพลังงานที่ไดรับ สัตวน้ําจะกินอาหารในปริมาณที่มี

พลังงานเพียงพอตอความตองการ หากไดรับอาหารที่มีพลังงานมากก็จะกินอาหารไดนอยลง สงผลใหไดรับสาร
อาหารไมพอตอการเจริญเติบโต แตถาปริมาณพลังงานในอาหารมีนอย ปริมาณการกินอาหารจะเพิ่มขึ้น ทําให
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูง ประสิทธิภาพการใชอาหารตํ่าลง 
 

(4) ระดับพลังงานที่เหมาะสมในอาหารหอยเปาฮื้อ 
สกนธ แสงประดับ ทวี โรจนสารมัภกิจและมะลิ บุณยรัตผลิน 

การศึกษาระดับพลังงานที่เหมาะสมในอาหารหอยเปาฮ้ือ โดยใชอาหารทดลองซึ่งมีระดับของพลังงานที่
แตกตางกัน 6 สูตร คือ 378, 357,335,314,292 และ 271 กิโลแคลอรี่ตออาหาร 1 กิโลกรัม แปรผันระดับของ
พลังงานโดยใชแปงขาวจาวและแทนที่แปงขาวจาวดวยเปลือกหอยเพื่อรักษาใหมีระดับพลังงานตามที่ตองการ 
โดยทุกสูตรมีโปรตีนในอาหารเปนสัดสวนที่เทากัน พบวาหอยเปาฮ้ือที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับพลังงานอยู
ระหวาง 330-366 กิโลแคลอรี่ตออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อดีที่สุด 
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3 ศึกษาชนิดของสารเหนียวในอาหาร 
 

พฤติกรรมการกินอาหารของหอยเปาฮ้ือนั้น เปนสัตวที่ใชเวลาในการกินอาหาร เนื่องจากกินแบบขูด
แทะ ดังนั้นอาหารที่เหมาะสมจะตองเปนแผนราบ และมีความคงทนในน้ําไดดี เพื่อใหอาหารคงรูปและดูดซับสาร
อาหารไวไดนานเพียงพอที่หอยเปาฮ้ือจะกินอิ่ม วัสดุอาหารที่มีบทบาทสําคัญในการชวยในการคงรูปของอาหาร
และปองกันการละลายของสารอาหารออกสูแหลงน้ํา คือสารเหนียว โดยคุณสมบัติของสารเหนียวที่นํามาใชนั้น
ควรจะเปนวัสดุที่หางายในทองถิ่น ราคาถูก มีคุณคาทางอาหารและชวยในการคงรูปของอาหาร ซึ่งสารเหนียวที่มี
ประสิทธิภาพสูงจะทําใหหอยเปาฮ้ือมีการเจริญเติบโตดี และยังเปนการชวยลดตนทุนการผลิตดานอาหาร การจัด
การอีกดวย  

(1) ชนิดของสารเหนียวตอคุณสมบัติทางกายภาพของอาหารหอยเปาฮื้อ 
ชูศักดิ์ บริสุทธ์ิ อัตรา ไชยมงคลและมะลิ บุณยรัตผลิน 

เพื่อศึกษาชนิดและระดับของสารเหนียวที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเหมาะสมที่จะใหเปนสารเหนียวใน
อาหารหอยเปาฮ้ือ สารเหนียวที่ใชมาจาก 4 แหลง นําไปทําเปนอาหาร 7 สูตรตามชนิดและระดับของสารเหนียวที่
ใชผสมอาหาร คือ หวีดกลูเทน 10%, รําถั่วเขียว 15%,รําถั่วเขียว 25%,สาหรายผมนาง 5%, สาหรายผมนาง 
7.5%, Aqua-tec 0.5% และ Aqua-tec 0.75% ดําเนินการทดลองโดยอบอาหารที่ 150 องศาเซลเซียสและชั่งน้ํา
หนักเริ่มตน จากนั้นนําไปแชน้ําที่ระยะเวลาตาง ๆ กัน คือ 30, 60 นาที และ 2, 4 และ 6 ช่ัวโมง หลังจากนั้นนํา
อาหารที่เหลือมาอบแหงที่อุณหภูมิเดิม คือ 150 องศาเซลเซียสนาน 2 ช่ัวโมง และชั่งน้ําหนักอาหารที่เหลือเพื่อ
คํานวณอาหารที่สูญเสียไป จากผลการทดลองสรุปไดวาหวีดกลูเทน 10% มีคุณสมบัติทางกายภาพเหมาะสมที่สุด
ที่จะใชเปนสารเหนียวในอาหารหอยเปาฮ้ือ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและมีเปอรเซนตการสูญเสีย
ในน้ํานอยที่สุด รองลงมาคือการใชรําถั่วเขียวที่ระดับ 25%, Aqua-tec 0.75% และพบวาการใชสาหรายผมนางที่
ระดับ 7.5% ทําใหอาหารมีการเปลี่ยนแปลงสภาพและมีการสูญเสียมากที่สุด 
 

(2) ผลของชนิดสารเหนียวในอาหารตอการเจริญเติบโต  ประสิทธิภาพอาหาร 
และอัตรารอดของหอยเปาฮื้อ 

อัตรา ไชยมงคล, มะลิ บุณยรัตผลินและชูศักดิ์ บริสุทธ์ิ 
จากพฤติกรรมการกินอาหารของหอยเปาฮ้ือ ทําใหการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปสําหรับหอยเปาฮ้ือนั้นจํา

เปนตองคํานึงถึงความคงทนของอาหาร โดยความคงทนของอาหารนั้นสัมพันธกับชนิดของสารเหนียวที่ใชใน
อาหาร จากผลการศึกษาเบื้องตนทําใหทราบถึงชนิดและระดับของสารเหนียวที่มีผลตอคุณสมบัติทางกายภาพใน
อาหาร ดังนั้นในการศึกษานี้จึงศึกษาผลของสารเหนียวในอาหารที่มีตอหอยเปาฮ้ือ แหลงของสารเหนียวที่ใชใน
การทดลองมีหวีดกลูเทน รําถั่วเขียวและสารเหนียวสังเคราะห (Aqua-tech) โดยใสในปริมาณที่แตกตางกัน มี
อาหารทดลองจํานวน 5 สูตร และใชแปง Modified starch เปนสารปรับปริมาณและคุณคาทางโภชนาการของ
อาหารเพื่อใหทุกสูตรอาหารมีโปรตีนและพลังงานในระดับเทากัน จากผลการทดลองพบวาอาหารสูตรที่ 3 ซึ่งมี 
หวีดกลูเทน รําถั่วเขียว และ Aqua-tec ที่ระดับ 10,10 และ 0.5% มีผลทําใหหอยเปาฮ้ือมีการเจริญเติบโต อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและประสิทธิภาพการใชโปรตีนดีที่สุด 
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(3) การแทนที่หวีดกลูเทนดวยรําถั่วเขียว 
อัตรา ไชยมงคล ชูศักดิ์ บริสุทธ์ิ และมะลิ บุณยรัตผลิน 

หวีดกลูเทนและรําถั่วเขียวเปนวัสดุอาหารที่เปนแหลงโปรตีนและใชเปนสารเหนียวไดดวย การศึกษา
การแทนที่หวีดกลูเทนดวยรําถั่วเขียวในอาหารหอยเปาฮ้ือ โดยการเพิ่มรําถั่วเขียวในสัดสวนที่มีระดับโปรตีนเทา
กันกับสัดสวนโปรตตีนของหวีดกลูเทนที่ถูกแทนที่ โดยใชอาหารทดลอง 4 สูตร ตามปริมาณ (%) ของหวีดกลู
เทนและรําถั่วเขียว ซึ่งแตกตางกัน ดังนี้ หวีดกลูเทนตอรําถั่วเขียว 10:0, 8:8.09, 6:16.32 และ 4:24.34 โดยหวีดก
ลูเทนมีโปรตีน 75.65% และรําถั่วเขียว 18.35% เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา การใชหวีดกลูเทนเปนแหลงของ
โปรตีนเพียงอยางเดียวใหผลการเจริญเติบโต, อัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และประสิทธิภาพโปรตีนดีที่
สุด การใชรําถั่วเขียวแทนที่หวีดกลูเทนในระดับใดก็ตามมีผลทําใหการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชโปรตีน
ของหอยเปาอื้อ และโปรตีนที่สะสมในเนื้อหอยลดลง ทําใหอัตราการแลกเนื้อและอัตราการกินอาหารสูงขึ้นดวย 
จึงสรุปไดวาการใชรําถั่วเขียวเพื่อลดปริมาณหวีดกลูเทนในอาหารหอยเปาฮ้ือตํ่ากวา 10% มีผลทําใหการเจริญเติบ
โตของหอยลดลง 
 
4 อาหารพอแมพันธุ 
 

ปจจุบันนี้กรมประมง โดยศูนยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ สามารถพัฒนาการ
เพาะพันธุและผลิตลูกหอยปริมาณมากไดตลอดป ทําใหมีความเปนไปไดในการพัฒนาการเลี้ยงหอยชนิดนี้ในเชิง
ธุรกิจ อยางไรก็ตามคุณภาพพอแมพันธุหอยที่นํามาเลี้ยงไวในโรงเพาะพันธุเปนระยะเวลาหนึ่งมักจะลดลง เมื่อ
เทียบกับคุณภาพของพอแมพันธุที่นํามาจากธรรมชาติ ซึ่งมีสมมุติฐานวาการใหสาหรายเพียงอยางเดียวเปนอาหาร
อาจจะทําใหพอแมพันธุหอยไดรับสารอาหารไมครบถวน ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพของไขและตัวออนหอย ดัง
นั้นการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการพัฒนาเซลสืบพันธุของพอแมพันธุหอย จึงเปนสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อให
สามารถเลี้ยงเปาฮ้ือไดแบบครบวงจร และจะเปนการพัฒนาคุณภาพพอแมพันธุที่ไดจากการเพาะพันธุ ทําใหลด
ปริมาณการจับพอแมพันธุจากธรรมชาติได 

 
(1) ผลของอาหารผสมสําเร็จและสาหรายผมนางตอคุณภาพไขและตัวออนของหอยเปาฮื้อ 

ธเนศ พุมทอง สกนธ แสงประดับและทวี โรจนสารัมภกิจ 
สาหรายเปนอาหารอยางหนึ่งของหอยเปาฮ้ือในธรรมชาติ และมรีายงานถึงชนิดของสาหรายที่หอย

เปาฮ้ือชอบกินและมีคุณคาแตกตางกัน (อยางไรก็ตามปริมาณและคุณภาพที่ผันแปรของอาหารธรรมชาติ อาจมีผล
ตอเนื่องถึงคุณภาพพอแมพันธุ ตลอดจนลูกหอยอีกดวย ในขณะที่สามารถกําหนดคุณภาพและปริมาณของอาหาร
สําเร็จรูปไดตามตองการ ดังนั้นการศึกษาสูตรอาหารสําเร็จที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพพอแมพันธุและลูกหอย
จึงมีความสําคัญ  

การทดลอง แบงพอแมพันธุหอยออกเปน 2 ชุด โดยหอยชุดที่ 1 นําไปเพาะพันธุในวันที่ 1-7 ของแตละเดือน
แลวนํากลับมาเลี้ยงในที่เดิมและใหอาหารทดลองในชวงวันที่ 8-30 ของเดือน สวนหอยชุดที่ 2 จะนําไปเพาะพันธุ
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ในวันที่ 15-21 ของแตละเดือน แลวนํากลับไปเลี้ยงที่เดิม จนกวาจะถึงรอบของการเพาะพันธุครั้งตอไป ซึ่งรวม
เวลาการเพาะขยายพันธุสูตรละ 14 วันตอเดือน จากผลการทดลองสรุปไดวาหอยที่ใหอาหารสําเร็จรูปจะให
ปริมาณไขที่มากกวาหอยที่เลี้ยงดวยสาหรายผมนางเฉลี่ยประมาณ 700,000 ฟองตอเดือนและไขที่วางมีเปอร
เซนตฟกและเปอรเซนตลงเกาะเทากับ 11.4 และ 4.4% ตามลําดับ นอกจากนี้หอยที่ใหอาหารสําเร็จรูปจะมีการ
วางไขและปลอยน้ําเชื้อมากกวา 58.2% และใหจํานวนไขเสียและตัวออนที่พิการนอยกวา 
 

(2) ผลของแหลงโปรตีนในอาหารผสมสําเร็จตอคุณภาพไขและการรอดตายของลูกหอยเปาฮื้อ 
ธเนศ พุมทอง, มะลิ บุณยรัตผลิน, ทวี โรจนสารัมภกิจและยุทธนา อีรัสคาน 

สาหรายสไปรูลินาเปนแหลงโปรตีนในอาหารที่มีราคาแพง อยางไรก็ตามจากขอมูลการวิเคราะหวัสดุ
อาหารเบื้องตน พบวามีแหลงโปรตีนอีกหลายชนิดที่มีคุณคาทางอาหารใกลเคียงกัน และอาจใชทดแทนสไปรูลินา
ได การศึกษานี้จึงเปนการศึกษาแหลงและระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหาร ตอการพัฒนาเซลสืบพันธุของหอย
เปาฮ้ือ อาหารที่ใชในการทดลองมี 3 สูตร มีแหลงโปรตีนจาก 4 แหลงคือ กากถั่วเหลือง, หวีดกลูเทน, สไปรูลินา 
และโปรตีนถั่วเหลือง โดยทุกสูตรมีกากถั่วเหลือง และหวีดกลูเทนผสมกันในสัดสวน 4.4:1 แตแตกตางกันที่สัด
สวนของสาหรายสไปรูลินาและโปรตีนถั่วเหลือง สูตรที่ 1 จะเปนสูตรที่มีสวนประกอบเหมือนสูตรอาหารสําเร็จ
ที่ใชในโครงการยอยที่ 1 ซึ่งไมมีโปรตีนถั่วเหลืองเปนสวนผสม สวนสูตรที่ 2 และ 3 จะแทนที่สาหรายสไปรูลินา
ดวยโปรตีนถั่วเหลือง 50 และ 100% ตามลําดับ การทดลองดําเนินการโดยเลี้ยงหอยพอแมพันธุแยกเพศกัน โดย
ใหอาหารตามสูตรที่วางแผนไว เมื่อหอยมีความสมบูรณเพศจึงยายเขาหองเพาะพันธุ หลังจากนั้นตรวจสอบเปอร
เซนตไขดี, เปอรเซนตฟก และเปอรเซนตลงเกาะ  

จากผลการทดลองพบวาอาหารผสมสําเร็จที่มีอัตราสวนของโปรตีนจากสไปรูลินาและโปรตีนถั่วเหลือง
ในอัตรา 100:0 กรัม ใหผลตอคุณภาพไขและอัตรารอดตายถึงระยะลงเกาะดีที่สุด แตผลของอาหารสําเร็จทุกสูตร
ที่มีตอรอบในการพัฒนาเซลสีบพันธุพบวามีผลไมแตกตางกัน รอบของการสืบพันธุทั้งเพศผูและเพศเมียอยู
ระหวาง 13-28 วัน ปริมาณไขที่ไดในรอบที่สองพบวามีปริมาณนอยกวาในรอบแรก ซึ่งสรุปผลการทดลองไดวา
สาหรายสไปรูลินามีผลดีตอเปอรเซนตฟกและลงเกาะ โดยไมควรใชโปรตีนถั่วเหลืองแทนสาหรายสไปรูลินา 
 

(3) ผลของระดับ n-3HUFA ตอการพัฒนาอวัยวะสรางเซลสืบพันธุ,ปริมาณและคุณภาพไขในหอยเปาฮื้อ 
ธเนศ พุมทอง ทวี โรจนสารัมภกิจและมะลิ บุณยรัตผลิน 

อาหารทดลองที่ใชในการเลี้ยงพอแมพันธุมี 3 สูตร ซึ่งแปรผันที่สัดสวนของน้ํามันปลาและน้ํามันถั่ว
เหลืองดังนี้ สูตรที่ 1 ใชน้ํามันปลาอยางเดียว, สูตรที่ 2 ใชน้ํามันปลาผสมกับน้ํามันถั่วเหลืองในสัดสวน 1:1 และ
สูตรที่ 3 ใชน้ํามันถั่วเหลืองเพียงอยางเดยีว โดยมีกรดไขมันชนิด n-3 HUFA ในอาหารสูตรที่ 1 ถึง 3 ดังนี้ 27.32, 
13.68 และ 0% ในกรดไขมัน และมีอัตราสวนกรดไขมัน n-3/n-6 ในอาหาร เทากับ 3.52, 0.58 และ 0.10  ตาม
ลําดับ  หลังจากนั้นตรวจสอบการพัฒนาอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุโดยกําหนดระยะเปน 4 ระยะ คือระยะ 0,1, 2 
และ 3 ตามความเขมของสีของอวัยวะสืบพันธุ และพื้นที่ครอบคลุมสวน hepatopancrease ของอวัยวะสืบพันธุ 
จากนั้นนําหอยที่มีระยะที่ 2 และ 3 ไปเพาะพันธุ ตรวจสอบไขดี เปอรเซนตการฟกและการลงเกาะ โดยทําการ
เพาะพันธุเปนระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน ทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง เปนเวลา 3 เดือน ซึ่งสรุปผลการทดลองไดวา กรด
ไขมันกลุม n-3 HUFA มีผลตอการพัฒนาของระบบเซลลสืบพันธุของพอแมพันธุหอยเปาฮ้ือ ปริมาณและคุณภาพ
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ของตัวออน พบวาอาหารที่มีระดับ n-3 HUFA สูง 27.37% ของกรดไขมัน ซึ่งเปนคาที่สูงสุดในการศึกษานี้ใหผล
ดีที่สุด 
 

(4) ผลของระดับวิตามินอี ตอการพัฒนาอวัยวะสรางเซลสืบพันธุ, ปริมาณและคุณภาพไขในหอยเปาฮื้อ 
ธเนศ พุมทอง ทวี โรจนสารัมภกิจและมะลิ บุณยรัตผลิน 

วิตามินอีเปนองคประกอบสําคัญของฮอรโมนเพศที่ไปกระตุนการพัฒนาระบบเซลสืบพันธุของสัตวน้ํา
หลายชนิด โดยวิตามินอีจะสลายตัวไดงายเมื่อไดรับความรอนและแสง อาหารที่ใชในการทดลอง มี 3 สูตร มีสัด
สวนของวิตามินอีที่ผสมในอาหารในสูตรที่ 1 ถึง 3 ตามลําดับดังนี้ 0.0, 0.24 และ 0.48% ของน้ําหนักแหงอาหาร 
โดยมีวิธีการทดลองเชนเดียวกับโครงการยอยที่ 3 เปนเวลา 3 เดือน ซึ่งไดผลวาแมพันธุหอยมีความสมบูรณเพศ
มากตามปริมาณวิตามินอีที่เพิ่มขึ้นในอาหาร แตไมใหผลความแตกตางในหอยเพศผู อาหารสูตรที่ 2 ซึ่งมีวิตามินอี 
0.24% ใหไขที่มีอัตราการฟกเปนตัวและเปอรเซนตการลงเกาะดีที่สุด และดีกวาในสูตรที่ 3 ดังนั้นระดับวิตามินอี
ที่มากเกินไปอาจมีผลตอคุณภาพของเซลสืบพันธุได 
 

(5) ผลของระดับเลซิทิน ตอการพัฒนาอวัยวะสรางเซลสืบพันธุ,  
คุณภาพไขและตัวออนในหอยเปาฮื้อ 

 
ธเนศ พุมทองและทวี โรจนสารัมภกิจ 

เลซิทินเปนองคประกอบสําคัญของรงควัตถุ และกรดไขมัน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในระบบประสาทและ
เซลสืบพันธุของสัตวน้ําหลายชนิด การศึกษาสัดสวนที่เหมาะสมของเลซิทินในอาหารจะไดอาหารสําเร็จที่เหมาะ
สมตอการพัฒนาการสรางเซลลสืบพันธุในพอแมพันธุหอยเปาฮ้ือ โดยอาหารที่ใชทดลองมี 3 สูตร ตามระดับของ
เลซิทินที่ผสมในอาหาร ซึ่งมีคาเทากับ 0, 1.5 และ 3% ตามลําดับ ทําการทดลองเชนเดียวกับการทดลองขางตน 
แตใชระยะเวลา 5 เดือน พบวาเลซิทินไมมีผลตอการสรางเซลลสืบพันธุในหอยเพศผู แตในหอยเพศเมียนั้นยังไม
สามารถสรุปไดชัดเจน ทั้งนี้การไมพัฒนาของเซลลสืบพันธุอาจมีผลจากระยะเวลาที่ใหอาหารทดลองในแตละ
ชวงสั้นเกินไป คือแค 20 วัน จึงทําใหผลไมปรากฏชัด 
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5 สูตรอาหารแนะนํา  
จากผลการทดลองของโครงการ ไดทําการประมวลสูตรอาหารและปรับลดปริมาณสารอาหารไดจํานวน 

2 สูตร (สูตรอาหารแนะนํา) ซึ่งเปนสูตรอาหารราคาแพง (สูตรที่ 1) และสูตรอาหารราคาถูก (สูตรที่ 2) และ
ทดลองใชเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหอยเปาฮ้ือ พบวาอาหารทั้ง 2 สูตร ใหผลการเจริญเติบโตที่ไมแตกตาง
กัน สําหรับสูตร 3 เปนสูตรซึ่งใหผลการเจริญเติบโตดีที่สุดจากการทดลองเรื่องอัตราสวน n-3/n-6 ที่เหมาะสมใน
หอยเปาฮ้ือ ซึ่งเลี้ยงหอยที่มีน้ําหนักเริ่มตน 0.3 กรัม เปนเวลา 36 สัปดาห ไดหอยที่มีน้ําหนักสุดทายประมาณ 26 
กรัมตอตัว หรือขนาด 38 ตัวตอกิโลกรัม และมีอัตราการแลกเนื้อหรือ FCR เทากับ 0.79 
ตารางที่ 3 สูตรอาหารแนะนํา 
สวนผสม สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 
กากถั่วเหลือง 483 590 441 
หวีดกลูเทน 85 100 100 
สาหรายสไปรูลินา 63.3 - 75 
สาหรายผมนางสด (นน.แหง) 25 50 25 
คอนกลูเทน 22.4 - 26 
ปลายขาว 251.3 190 278.9 
น้ํามันปลา 20 20 7.5 
วิตามินรวม1 10 10 2.2  
แรธาตุรวม2 40 40 40  
เซลลูโลส - - 4.4 
รวม 1000 1000 1000 
คุณคาทางอาหารจากการวิเคราะห(% น้ําหนักแหง) 
โปรตีน 37.46 36.48 41.60 
ไขมัน 2.27 2.54 1.06 
เถา 8.96 8.17 7.90 
ราคาอาหาร (บาท/กก.) 56.73 21.54 62.35 

1 วิตามินผสม ประกอบดวยวิตามินตอไปนี้ในปริมาณ กรัม/กิโลกรัมวิตามินรวม Vitamin A 0.600 MIU, Vitamin D3 0.120 MIU, 
Vitamin E 40.000, Vitamin B1 12.420, Vitamin B2 10.800, Vitamin B6 29.200, Vitamin B12 0.00324, Pantothenic Acid 
12.960, Niacin 19.820, Folic Acid 0.900, Biotin 0.280, Vitamin C 25.200, Inositol 53.000, Ethoxyquin 0.500, สารกันจับ
ตัว 10.00 
2 แรธาตุผสมประกอบดวยแรธาตุดังตอไปนี้ ในปริมาณ กรัม/กิโลกรัมอาหาร Ca(H2PO4)2H2O 10, NaH2PO42H2O 15, KH2PO4 
10, KCl 5 
3 ราคาวัตถุดิบเปนดังนี้ (บาท/กก), กากถั่วเหลือง 11, หวีดกลูเทน 70, สไปรูลินา 600, สาหรายผมนางแหง 50, คอนกลูเทน 17, 
ปลายขาว 5, น้ํามันปลา 50, วิตามินรวม 200, แรธาตุรวม 40 
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