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รายงานการประชุมวิช าการประมง ประจํ าป 2562 ฉบั บ นี้ จัดทํ าขึ้ น เพื่ อเผยแพรผ ลงานวิช าการที่ ได
นําเสนอในการประชุมวิชาการประมง ป 2562 ระหวางวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามา การเดนส ซึ่งประกอบ
ไปดวยผลงานวิชาการทั้งหมด 9 สาขาวิจัย ไดแก สาขาพันธุกรรมสัตวน้ํา สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด สาขาอาหารสัตวน้ํา
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประมง สาขาโรคสัตวน้ํา สาขาการประมงทะเล
สาขาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา และสาขาเศรษฐกิจ สังคม และตางประเทศ รวมทั้งสิ้น 95 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
และใหนักวิชาการสามารถนําผลงานวิจัยเหลานี้ไปใชประโยชน สามารถดําเนินการตอยอดผลงานวิจัยหรือเสริมงานวิจัยใน
สาขาตาง ๆ
กรมประมงหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562 จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งผูเกี่ยวของและผูสนใจ สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยประมง
รวมทั้ง นํา ผลงานวิช าการเหลา นี้ไ ปใชป ระโยชนตอ เกษตรกรประมง ผูป ระกอบการประมง และผูที่เกี่ยวของ อยา งเป น
รูป ธรรมและมีป ระสิทธิผ ลตอไป
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การเพาะเลี้ยงหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758) ดวยอาหารเม็ด
พิชญา ชัยนาค1 ธันว จิตนูนท2 และ วิทยา รัตนะ1
1ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 5 (ภูเก็ต)
2ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงพังงา
บทคัดยอ
การเพาะเลี้ยงหอยชักตีน (Strombus canarium) ดวยอาหารเม็ด แบงเปน 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาระดับ
โปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ microbound diet (MBD) สําหรับอนุบาลลูกหอยชักตีน แบงเปน 4
ชุดการทดลอง คือ MBD มีปจจัย 2 ปจจัย คือ โปรตีนและไขมัน แตละปจจัยมี 2 ระดับ เทากับ 40:10, 40:12, 42:10 และ
42:12 เปอรเซ็นต เมื่อเลี้ยงลูกหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 1.52±0.02 เซนติเมตร เปนระยะเวลา 60 วัน พบวาไมมีอิทธิพลรวม
ระหวางโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต (น้ําหนัก ความยาว และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อและอัตรารอด (P>0.05) ระดับโปรตีนที่ตางกันมีผลทําใหการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อแตกตางทาง
สถิติ (P<0.05) โดยลูกหอยชักตีนที่ไดรับ MBD ที่ระดับโปรตีน 42 เปอรเซ็นต มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดและมีการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อต่ําที่สุดแตระดับโปรตีนที่ตางกันไมมีผลทําใหอัตรารอดตางกัน (P>0.05) สวนระดับไขมันที่ 12 เปอรเซ็นต มีผลทําใหลูก
หอยชักตีนมีเจริญเติบโตสูงกวา 10 เปอรเซ็นต (P<0.05) แตไมมีผลทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตรารอดแตกตาง
ทางสถิติ (P>0.05) การทดลองที่ 2 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาด
ตลาด แบงเปน 4 ชุดการทดลอง คือ อาหารเม็ด มีปจจัย 2 ปจจัย คือ โปรตีนและไขมันแตละปจจัยมี 2 ระดับ เทากับ 38:6, 38:8,
40:6 และ 40:8 เปอรเซ็นต เมื่อเลี้ยงหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 2.99±0.03 เซนติเมตร เปนระยะเวลา 180 วัน พบวา ไมมีอิทธิพล
รวมระหวางโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตรารอด (P>0.05) ระดับโปรตีนที่ตางกัน
มีผลทําใหการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อแตกตางทางสถิติ (P<0.05) โดยหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่
ระดับโปรตีน 38 เปอรเซ็นต มีนา้ํ หนักและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงที่สุดและมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุด
แตระดับโปรตีนที่ตางกันไมมีผลทําใหความยาวและอัตรารอดตางกัน (P>0.05) สวนระดับไขมันที่ 8 เปอรเซ็นต มีผลทําใหหอย
ชักตีนมีนา้ํ หนักและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวา 6 เปอรเซ็นต (P<0.05) แตไมมีผลทําใหความยาว อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อและอัตรารอดแตกตางทางสถิติ (P>0.05) การทดลองที่ 3 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ด
สําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุหอยชักตีน แบงเปน 4 ชุดการทดลอง คือ อาหารเม็ด มีปจจัย 2 ปจจัย คือ โปรตีนและไขมันแตละ
ปจจัยมี 2 ระดับ เทากับ 46:12, 46:14, 48:12 และ 48:14 เปอรเซ็นต เมื่อเลี้ยงหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 4.23±0.05 เซนติเมตร
เปนระยะเวลา 60 วัน พบวาไมมีอิทธิพลรวมระหวางโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ อัตรารอด
รวมทั้งคุณภาพและปริมาณของไขและลูกหอยชักตีน (P>0.05) ระดับโปรตีนที่ตางกันมีผลทําใหการเจริญเติบโตแตกตางทางสถิติ
(P<0.05) โดยหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่ระดับโปรตีน 48 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงที่สุด
แตระดับโปรตีนที่ตางกันไมมีผลทําใหความยาวและอัตรารอดตางกัน (P>0.05) สวนระดับไขมันที่ 14 เปอรเซ็นต มีผลทําใหหอย
ชักตีนมีน้ําหนักและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวา 12 เปอรเซ็นต (P<0.05) แตไมมีผลทําใหความยาวและอัตรารอดแตกตาง
ทางสถิติ (P>0.05) แมพันธุหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่ระดับโปรตีนและไขมัน 48 และ 14 เปอรเซ็นต มีจํานวนครั้งที่วางไข
น้ําหนักฝกไข อัตราการฟกและอัตรารอดของลูกหอยชักตีนสูงที่สุด (P<0.05) ผลการศึกษาทั้ง 3 การทดลอง สรุปไดวา MBD ที่มี
ระดับโปรตีน 42 และไขมัน 12 เปอรเซ็นต เหมาะสมสําหรับอนุบาลลูกหอยชักตีน อาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 38 และไขมัน
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8 เปอรเซ็นต เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาด อาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 48 และไขมัน 14 เปอรเซ็นต
เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุหอยชักตีน
คําสําคัญ: การเพาะเลี้ยง หอยชักตีน อาหารเม็ด
*ผูรับผิดชอบ: 100 หมู 4 ต. ปาคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83100 โทรศัพท 0 7662 1822
E-mail: pchainark@yahoo.com
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Culturing Dog Conch (Strombus canarium Linnaeus, 1758) with Artificial DietPitchaya
Pitchaya Chainark1, Tun Jittanoon2 and Wittaya Rattana1
1Coastal Aquaculture Research and Development Regional Center 5 (Phuket)
2Phangnga Coastal Aquaculture Research and Development Center
Abstract
Culturing dog conch (Strombus canarium) with artificial diet divided into 3 experiments. The first
experiment to study on the optimum protein and lipid levels in microbound diet (MBD) for nursery dog
conch. This experiment was consisted four treatment combinations of two levels of two factors, protein and
lipid. MBD were designed in the following treatment combinations: 40:10, 40:12, 42:10 and 42:12%. The results
obtained at the 60-day dog conch (initial average length 1.52±0.02 cm) cultured, no interaction of two factors
was observed (P>0.05). Protein levels were influential to growth rate (weight, length and specific growth
rate; SGR) and feed conversion ratio (FCR) (P<0.05), excluding to survival rate (SR) (P>0.05). Dog conch fed
with MBD containing 42% of protein provided the best growth and FCR (P<0.05), meanwhile, 12% of lipid
provided higher growth than that of 10% of lipid (P<0.05). There were no statistically different (P>0.05) found
between two levels of lipid on FCR, and SR. The second experiment to study on the optimum protein and
lipid levels in artificial diet for raising dog conch to market size. This experiment was consisted four treatment
combinations of two levels of two factors, protein and lipid. Artificial diet were designed in the following
treatment combinations: 38:6, 38:8, 40:6 and 40:8%. The results obtained at the 180-day dog conch (initial
average length 2.99±0.03 cm) cultured, no interaction of two factors was observed (P>0.05). Protein levels
were influential to weight and SGR and FCR (P<0.05), excluding to length and SR (P>0.05). Dog conch fed
with artificial diet containing 38% of protein provided the best weight, SGR and FCR (P<0.05), meanwhile,
8% of lipid level provided higher weight and SGR than that of 6% of lipid (P<0.05). There were no statistically
different (P>0.05) found between two levels of lipid on length, FCR, and SR. The third experiment to study
on the optimum protein and lipid levels in artificial diet for raising broodstock. This experiment was consisted
four treatment combinations of two levels of two factors, protein and lipid. Artificial diet were designed in
the following treatment combinations: 46:12, 46:14, 48:12 and 48:14%. The results obtained at the 60-day
dog conch (initial average length 4.23±0.05 cm) cultured, no interaction of two factors was observed (P>0.05).
Protein levels were influential to weight and SGR (P<0.05), excluding to length and SR (P>0.05). Dog conch
fed with artificial diet containing 48% of protein and 12% of lipid provided the best weight and SGR (P<0.05).
There were no statistically different (P>0.05) found between two levels of lipid on length and SR. Female
dog conch broodstock fed with artificial diet at 48 and 14% protein and lipid levels had the highest of
the number of spawning times, elongated capsule weight, hatching rate and larvae survival rate (P<0.05).
The results of the three experiments concluded that MBD with 42% protein and 12% lipid was suitable for
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nursery dog conch. Aritificial diet with 38% protein and 8% lipid was suitable for raising dog conch to market
size. Broodstock aritificial diet containing 48% protein and 14% lipid, suitable for raising broodstock dog conch.
Keywords: culturing, dog conch (Strombus canarium), artificial diet
*Corresponding author: 100 Moo 4, Pa-klock Sub-district, Thalang District, Phuket Province 83110 Tel. 0 7662
1822
E-mail: pchainark@yahoo.com
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คํานํา
หอยชักตีน ชื่อวิทยาศาสตรคือ (Strombus canarium Linnaeus, 1758) ชือ่ สามัญคือ dog conch เปนหอยทะเล
ชนิดฝาเดียว เปลือกบาง มีรูปรางคลายหอยสังขขนาดเล็ก พบแพรกระจายทั่วไปในทะเลเขตอินโด-แปซิฟก (Cob et al., 2009)
ประเทศไทยพบหอยชักตีนทั้งฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน เปนสัตวน้ํากลุมกินเนื้อ การผสมพันธุเปนแบบภายใน สามารถ
วางไขไดตลอดทั้งป ระยะวัยออนดํารงชีพแบบแพลงกตอนเมื่อโตดํารงชีพบนพื้นดินทรายปนโคลน เปนหอยที่มีคุณคาและมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทยดวยเนื้อมีรสชาติดีและมีคุณคาทางโภชนาการสูง เปนที่นิยมของผูบริโภคทําใหความตองการ
หอยชักตีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหอยชักตีนในธรรมชาติที่มีแนวโนมลดลงเนื่องจาก
ไมสามารถเติบโตไดทันกับการถูกจับมาใชประโยชน (ประเสริฐ 2551)
หอยชักตีนเปนสัตวน้ําที่สามารถพัฒนาเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยงได เนื่องจากมีตลาดรองรับ พัชรี และ
คณะ (2547ก) ไดทดลองฟกไขหอยชักตีนจากแมพันธุหอยชักตีนจากธรรมชาติและประสบความสําเร็จเมื่อป พ.ศ. 2543 ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอหอยชักตีน เชน การอนุบาลหอยชักตีนดวยเทคนิคตาง ๆ กัน พัชรี และคณะ (2547ข)
การศึกษาการกระตุนการวางไข พัฒนาการของคัภพะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน (พัชรี และคณะ 2550) แตยังไมมี
การศึกษาการเพาะ อนุบาล และเลี้ยงหอยชักตีนดวยอาหารเม็ด ซึ่งปจจุบันอาหารที่ใชในการเลี้ยงหอยชักตีนเปนอาหารสดซึ่งมี
ปริมาณและคุณภาพไมแนนอนขึ้นกับฤดูกาล
Microbound diet (MBD) เปนอาหารเม็ดขนาดเล็กที่มีสารเชื่อมประสานทําใหอาหารมีความคงตัวในน้ํานานชวยลด
การสูญเสียสารอาหาร สงผลตอการยอมรับอาหารและความสามารถในการยอยอาหารของลูกปลา (Cahu et al., 1999) ไดรับ
ความสนใจที่จะนํามาใชในการอนุบาลสัตวน้ําเนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการตามที่ตองการและคุณภาพสม่ําเสมอ มีการศึกษา
การใชอาหารสําเร็จรูปขนาดเล็กในการอนุบาลลูกสัตวน้ําอื่น ๆ เชน Lates calcarifer พบวาลูกปลากะพงขาวมีการเจริญเติบโต
ดี (พิชญา และคณะ 2559) ในลูกหอยชักตีนยังไมไดมีการศึกษาการใช MBD ในการอนุบาลลูกหอยชักตีน
ระดับความตองการโปรตีนและไขมันมีความสําคัญในการสรางสูตรอาหารสําเร็จรูปสําหรับหอยแตละชนิด เนื่องจากหอย
แตละชนิดมีความตองการที่แตกตางกัน โดยโปรตีนชวยใหสัตวน้ําเจริญเติบโตขณะเดียวกันไขมันเปนแหลงพลังงานที่ชวยสงเสริม
การเจริญเติบโตเชนกัน อาหารที่มีระดับโปรตีนสูงเกินความตองการของสัตวน้ําเพื่อการเจริญเติบโต สัตวน้ําจะใชโปรตีนสวนที่
เกินไปเปนแหลงพลังงานซึ่งเปนแหลงพลังงานที่มีราคาแพงทําใหตนทุนการผลิตสัตวน้ําสูงขึน้ เชนเดียวกัน (Lovell, 1989) อาหารที่
มีไขมันนอยกวาความตองการของสัตวน้ําจะทําใหสัตวน้ํานําโปรตีนมาใชเปนแหลงพลังงานแทนไขมัน สงผลใหโปรตีนไมเพียงพอ
ตอการเจริญเติบโต แตอาหารที่มีไขมันมากเกินความตองการของสัตวน้ําจะทําใหเกิดการจํากัดปริมาณการกินอาหารของสัตวน้ํา
สงผลใหสัตวน้ําไดรับสารอาหารอื่นไมเพียงพอ (วีรพงศ, 2536; Hepher, 1988) สัตวน้ํากินเนื้อโดยทั่วไปสามารถใชพลังงานจาก
ไขมันได (Lovell, 1989) ดังนั้นควรศึกษาความสมดุลของสารอาหารระหวางโปรตีนและไขมันในอาหารเม็ดที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของหอยชักตีน
การหาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดแบบ MBD สําหรับอนุบาลลูกหอยชักตีน และอาหารเม็ดสําหรับ
การเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาดและเปนพอแมพันธุ ที่มีคุณภาพดานโภชนาการเหมาะสมและสม่าํ เสมอจึงมีความ สําคัญและ
จําเปนมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาสูตรอาหารสําหรับผลิตอาหารเม็ดสําหรับใชในการเพาะ อนุบาล และเลี้ยงหอยชักตีนจาก
โรงเพาะฟกในเชิงพาณิชยตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อหาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD สําหรับการอนุบาลลูกหอยชักตีน
2. เพื่อหาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาด
3. เพื่อหาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหเปนพอแมพันธุ
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วิธีดําเนินการ
การศึกษาการใช MBD และอาหารเม็ดสําหรับการเพาะเลี้ยงหอยชักตีนแบงเปน 3 การทดลอง โดยแตละการทดลองมี
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีวิธีการเดียวกันดังนี้คือ วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง ไดแก โปรตีน ดวย
เครื่อง Truspec CN Carbon/ Nitrogen Determination (LECO) ไขมัน ดวยเครื่อง Fat Extraction TFE2000 (LECO) เถา
ความชื้น และเยื่อใย ตามวิธีการของ AOAC (2005)
การทดลองที่ 1 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD สําหรับอนุบาลลูกหอยชักตีน
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลชนิด 2 ปจจัย ในแผนแบบสุมสมบูรณ (2x2 Factorial in Completely
Randomized Design) จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก ไดแก โปรตีน มี 2 ระดับ คือ 40 และ 42 เปอรเซ็นต และ
ไขมัน มี 2 ระดับ คือ 10 และ 12 เปอรเซ็นต มีชุดการทดลองดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 MBD ระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 40:10 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 2 MBD ระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 40:12 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 3 MBD ระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 42:10 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 4 MBD ระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 42:12 เปอรเซ็นต
2. อาหารทดลอง
ผลิต MBD โดยใช zein เปนสารเชื่อมประสานชวยในการยึดเกาะกันของวัตถุดิบขนาดเล็ก ตามสูตรอาหารตารางที่ 1
และวิธีการของพิชญา และคณะ (2559) นํา MBD รอนแยกดวยตะแกรงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 และ 1 มิลลิเมตร บรรจุ
ในถุงพลาสติก เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส องคประกอบทางเคมีของอาหารทดลองแสดงในตารางที่ 2
วิเคราะหความคงตัวของ MBD ตามวิธีการของ Hasting and Higgs (1978) พบวาคาความคงตัวของอาหารเม็ดแบบ
MBD ในการทดลองนี้มีคาเทากับ 85.19±1.45 เปอรเซ็นต
ตารางที่ 1 วัตถุดิบสําหรับอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD การทดลองที่ 1
วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม)
ปลาปน (โปรตีน 58 เปอรเซ็นต)
หมึกปน
คริลมิล
กากถั่วเหลือง
สาหรายสไปรูไลนา
แปงสาลี
หวีดสตารท
น้ํามันปลาทะเล
น้ํามันปาลม
วิตามินรวม1
แรธาตุรวม2
วิตามินซี
Lecithin
Choline chloride
300

40:10
20.00
20.00
4.00
15.00
5.00
8.00
10.00
2.50
1.00
2.00
2.00
0.20
1.00
0.50

สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต)
40:12
42:10
20.00
22.00
20.00
20.00
4.00
4.00
15.00
16.00
5.00
5.00
8.00
8.00
10.00
10.00
3.50
2.50
1.50
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.20
0.20
1.00
1.00
0.50
0.50

42:12
22.00
20.00
4.00
16.00
5.00
8.00
10.00
3.50
1.50
2.00
2.00
0.20
1.00
0.50

O40
O1

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562
วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม)

40:10
0.50
1.00
0.50
0.10

แอสตาแซนทิน
DHA (22 เปอรเซ็นต)
คลอเรสเตอรอล
สารกันหืน (Butylated
hydroxytoluene)
สารกันรา (Propionic acid)
Zein
แกลบ

0.10
2.00
4.60

สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต)
40:12
42:10
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
0.10
0.10
0.10
2.00
3.10

0.10
2.00
1.60

42:12
0.50
1.00
0.50
0.10
0.10
2.00
0.10

หมายเหตุ: 1วิตามินรวมประกอบดวยวิตามินดังตอไปนี้ในปริมาณมิลลิกรัมตอกิโลกรัมอาหาร: Thiamine (B1):Riboflavin (B2):
Pyridoxine HCl (B6):Panthothenic acid (B5):Niacin:Folic acid:Inositol:Cyanocobalamin (B12): Biotin:
AD3 (IU):E (IU):K3-0.05:0.1:0.07:0.167:0.67:0.03:133.33:0.40:0.4:8.3:0.33:0.167
2แรธ าตุร วม ประกอบดวยแรธาตุดังตอไปนี้ในปริมาณกรัมตอกิโลกรัมอาหาร: CoCl :CuSO :FeSO :MnSO :NaSeO :
2
4
4
4
3
ZnSO4-0.0125:0.13: 1:0.5: 0.0025:1
ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD การทดลองที่ 1
อาหารสูตร
40:10
40:12
42:10
42:12

ความชื้น
(เปอรเซ็นต)
7.40
7.52
7.68
7.80

โปรตีน
40.50
40.55
42.41
42.47

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง)
ไขมัน
เถา
เยื่อใย
10.43
8.48
2.08
12.06
8.49
2.09
10.64
9.05
2.18
12.28
9.07
2.17

คารโบไฮเดรต
38.51
36.81
35.72
34.01

3. วิธีดําเนินการทดลอง
3.1 นําหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 1.52±0.02 เซนติเมตร มาเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลมความจุ 300 ลิตร ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 115 เซนติเมตร จํานวน 100 ตัวตอถัง ใชทรายหยาบเปนวัสดุรองพิ้นหนา 3 เซนติเมตร ใสนํ้าทะเล 100 ลิตร
ใหอากาศผานหัวทรายและใหน้ําไหลผานตลอดเวลาดวยอัตรา 2 ลิตรตอนาที ให MBD เสนผานศูนยกลาง 0.5 - 0.8 มิลลิเมตร
เปนอาหาร ใหวันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 และ 16.00 นาฬิกา โดยใหกินจนอิ่ม ทําการเปลี่ยนถายน้ํา 80 - 100 เปอรเซ็นต ทุก ๆ
2 วัน ทําความสะอาดทรายหยาบปูพื้นถังทดลอง 1 ครั้งตอเดือน เลี้ยงเปนระยะเวลา 60 วัน
4. การเก็บขอมูล
4.1 สุมชั่งน้ําหนักลูกหอยชักตีนเมื่อเริ่มตนและสิ้นสุดการทดลองเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต
4.2 บันทึกปริมาณอาหารเพื่อศึกษาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
4.3 บันทึกขอมูลการตายของลูกหอยชักตีนทุกวันเพื่อศึกษาอัตรารอด
5. การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
วิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอยางน้ําทุกถังทดลองกอนการเปลี่ยนถายน้ําและวิเคราะหคุณภาพน้าํ
ดังนี้ อุณหภูมิของน้ํา ใช Thermometer ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําและอุณหภูมิ ใช DO meter ยี่หอ YSI Model 58 ความเค็ม
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ใช Refracto–salinometer ยี่หอ ASAHI ความเปนกรด-ดาง ใช pH meter ยี่หอ Denver Instrument Model 50 คาความ
เปนดาง ปริมาณไนโตรเจนจากการวิเคราะหคาไนไตรทและแอมโมเนียรวม ตามวิธีของ Strickland and Parson (1972)
6. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยการเปรียบเทียบผลของอิทธิพลหลักคือระดับโปรตีนและไขมันในอาหาร และอิทธิพลรวมจากอิทธิพล
หลักทั้งสองแบบแจกแจงสองทาง (Two Way Analysis of Variance) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Tukey’s Test (Ramsey and Schafer, 2002) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ SAS
การทดลองที่ 2 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาด
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลชนิด 2 ปจจัย ในแผนแบบสุมสมบูรณ จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก
ไดแก โปรตีน มี 2 ระดับ คือ 38 และ 40 เปอรเซ็นต และไขมัน มี 2 ระดับ คือ 6 และ 8 เปอรเซ็นต มีชุดการทดลองดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 38:6 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 38:8 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 40:6 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 40:8 เปอรเซ็นต
2. อาหารทดลอง
ผลิตอาหารเม็ดตามสูตรอาหารเม็ดและองคประกอบทางเคมีแสดงในตารางที่ 3 และ 4
3. วิธีดําเนินการทดลอง
นําหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 2.99±0.03 เซนติเมตร จากการเพาะและอนุบาลดวยอาหารเม็ดแบบ MBD ในโรงเพาะ
ฟก เลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลมความจุ 300 ลิตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 115 เซนติเมตร จํานวน 50 ตัวตอถัง ใชทรายหยาบ
เปนวัสดุรองพิ้นหนา 3 เซนติเมตร ใสน้ําทะเล 100 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายและใหน้ําไหลผานตลอดเวลาดวยอัตรา 2 ลิตร
ตอนาที ใหอาหารเม็ดขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 - 2 มิลลิเมตร เปนอาหาร วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 และ 16.00 นาฬิกา โดยให
กินจนอิ่ม ทําการเปลี่ยนถายน้ํา 80 เปอรเซ็นต ทุก ๆ 2 วัน ทําความสะอาดทรายหยาบปูพื้นถังทดลอง 1 ครั้งตอเดือน เลี้ยง
เปนระยะเวลา 180 วัน
4. การเก็บขอมูล
เก็บขอมูลการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหารและอัตรารอดตามวิธีการของการทดลองที่ 1
5. การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
วิเคราะหคุณภาพน้ําตามวิธีการของการทดลองที่ 1
6. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอดตามวิธีการของการทดลองที่ 1
ตารางที่ 3 วัตถุดิบสําหรับอาหารเม็ดการทดลองที่ 2 (กรัม/100 กรัม)
วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม)
ปลาปน (โปรตีน 58 เปอรเซ็นต)
หมึกปน
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สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต)
38:6
38:8
40:6
40:8
20.00
20.00
22.00
22.00
10.00
10.00
10.00
10.00
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รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําป 2562
วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม)
38:6
20.00
5.00
6.00
14.00
10.00
1.00
0.50
2.00
2.00
0.10
0.50
0.20
0.50
0.10

กากถั่วเหลือง
สาหรายสไปรูไลนา
Poultry by-product
แปงสาลี
หวีดสตารท
น้ํามันปลาทะเล
น้ํามันปาลม
วิตามินรวม1
แรธาตุรวม1
วิตามินซี
Choline chloride
คลอเรสเตอรอล
DL-Methionine
สารกันหืน (Butylated
hydroxytoluene)
สารกันรา (Propionic acid)
แกลบ

0.10
8.00

สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต)
38:8
40:6
20.00
22.00
5.00
5.00
6.00
6.00
14.00
14.00
10.00
10.00
2.00
1.00
1.00
0.50
2.00
2.00
2.00
2.00
0.10
0.10
0.50
0.50
0.20
0.20
0.50
0.50
0.10
0.10
0.10
6.50

0.10
4.00

40:8
22.00
5.00
6.00
14.00
10.00
2.00
1.00
2.00
2.00
0.10
0.50
0.20
0.50
0.10
0.10
2.50

หมายเหตุ: 1วิตามินรวมและแรธาตุรวมสวนประกอบตามวัตถุดิบอาหารของการทดลองที่ 1
ตารางที่ 4 องคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารเม็ดการทดลองที่ 2
อาหารสูตร
38:6
38:8
40:6
40:8

ความชื้น
(เปอรเซ็นต)
7.70
7.82
8.10
8.22

โปรตีน
38.12
38.17
40.72
40.62

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง)
ไขมัน
เถา
เยื่อใย
6.77
8.26
2.24
8.41
8.37
2.14
6.86
8.90
2.39
8.65
8.92
2.25

คารโบไฮเดรต
44.61
42.91
41.13
39.56

การทดลองที่ 3 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุหอยชักตีน
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลชนิด 2 ปจจัย ในแผนแบบสุมสมบูรณ จํานวน 3 ซ้ํา ประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก
ไดแก โปรตีน มี 2 ระดับ คือ 46 และ 48 เปอรเซ็นต และไขมัน มี 2 ระดับ คือ 12 และ 14 เปอรเซ็นต มีชุดการทดลองดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 46:12 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 46:14 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 48:12 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารเม็ดระดับโปรตีน:ไขมัน เทากับ 48:14 เปอรเซ็นต
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2. อาหารทดลอง
ผลิตอาหารเม็ดตามสูตรอาหารเม็ดและองคประกอบทางเคมีแสดงในตารางที่ 5 และ 6
3. วิธีดําเนินการทดลอง
3.1 นําหอยชักตีนความยาวเฉลี่ย 4.23±0.05 เซนติเมตร จากการเพาะ อนุบาลและเลี้ยงดวยอาหารเม็ดในโรงเพาะฟก
มาลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลมความจุ 300 ลิตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 115 เซนติเมตร จํานวน 50 ตัวตอถัง ใหเปนพอแม
พันธุ ใชทรายหยาบเปนวัสดุรองพิ้นหนา 3 เซนติเมตร ใสน้ําทะเล 100 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายและใหน้ําไหลผานตลอดเวลา
ดวยอัตรา 1 ลิตรตอนาที ใหอาหารเม็ดขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 - 3 มิลลิเมตร เปนอาหาร วันละ 1 ครั้ง เวลา 8.00 นาฬิกา
โดยใหกินจนอิ่ม ทําการเปลี่ยนถายน้ําวันละ 80 เปอรเซ็นต ทําความสะอาดทรายหยาบปูพื้นถังทดลอง 1 ครั้งตอเดือน เลี้ยงเปน
ระยะเวลา 60 วัน เก็บขอมูลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตามวิธีการของการทดลองที่ 1
3.2 เมื่อเลี้ยงหอยชักตีนครบ 60 วัน นําพอและแมพันธุหอยชักตีนจํานวนอยางละ 15 ตัว จากแตละซ้ําของทุกชุดการ
ทดลอง มาเลี้ยงในถังพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผาปริมาตร 500 ลิตร ใชทรายหยาบเปนวัสดุรองพิ้นหนา 3 เซนติเมตร ใสน้ําทะเล
200 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายและใหน้ําไหลผานตลอดเวลาดวยอัตรา 2 ลิตรตอนาที ทําการกระตุนหอยชักตีนใหวางไข
ดวยวิธีปลอยใหแหงโดยปลอยน้ําในถังพอแมพันธุใหแหงนาน 30 นาที แลวเติมน้ําใหม เก็บขอมูลน้ําหนักฝกไขของหอยชักตีน
(elongated capsule)
3.3 ฝกไขที่เก็บไดนํามาทําความสะอาด จากนั้นทําการฟกในตะกราฟกไขขนาด 15x15x6 เซนติเมตร (ตะกราพลาสติก
บุดานในดวยผากรองขนาดตา 730 ไมครอน) ที่แขวนอยูในถังพลาสติกทรงกลม ใสน้ําทะเลที่ฆาเชื้อดวยแสงอุลตราไวโอเลต (UV)
100 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา เมื่อลูกหอยอายุครบ 3 วัน ยายลูหอยลงเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกลม ใสน้ําทะเลที่
ฆาเชื้อดวย UV 200 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา จะเปลี่ยนถายน้ํา 30 เปอรเซ็นต วันเวนวัน ลูกหอยอายุ 1 - 3 วัน ให
Isochorysis sp. และลูกหอยอายุ 4 วัน ขึ้นไป ให Chaetoceros sp. เปนอาหาร เปนระยะเวลา 15 วัน (ลูกหอยลงเกาะพื้น)
นับจํานวนลูกหอยชักตีนเพื่อหาอัตรารอดที่อายุ 15 วัน
4. การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
วิเคราะหคุณภาพน้ําตามวิธีการของการทดลองที่ 1
5. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต อัตรารอด คุณภาพและปริมาณของไขและลูกหอยชักตีนตามวิธีการของการทดลองที่ 1
ตารางที่ 5 วัตถุดิบสําหรับอาหารเม็ดการทดลองที่ 3 (กรัม/100 กรัม)
วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม)
ปลาปน (โปรตีน 58 เปอรเซ็นต)
หมึกปน
คริลมิล
กากถั่วเหลือง
สาหรายสไปรูไลนา
Poultry by-product
แปงสาลี
หวีดสตารท
น้ํามันปลาทะเล
วิตามินรวม1
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46:12
22.00
20.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
10.00
3.50
2.00

สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต)
46:14
48:12
22.00
20.00
20.00
20.00
10.00
14.00
10.00
10.00
5.00
6.00
5.00
4.00
5.00
5.00
10.00
10.00
5.00
3.00
2.00
2.00

48:14
20.00
20.00
14.00
10.00
6.00
4.00
5.00
10.00
4.00
2.00
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วัตถุดิบอาหาร (กรัม/100 กรัม)

46:12
2.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.30
0.20
0.50
0.10

แรธาตุรวม1
วิตามินซี
วิตามินอี
Lecithin
Choline chloride
แอสตาแซนทิน
DHA (22 เปอรเซ็นต)
คลอเรสเตอรอล
สารกันหืน (Butylated
hydroxytoluene)
สารกันรา (Propionic acid)
แกลบ

0.10
2.30

สูตรอาหาร (ระดับโปรตีน:ระดับไขมัน, เปอรเซ็นต)
46:14
48:12
2.00
2.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.30
0.30
0.20
0.50
0.50
0.10
0.10
0.10
1.00

0.10
0.80

48:14
2.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.30
0.50
0.10
0.10
-

หมายเหตุ: 1วิตามินรวมและแรธาตุรวมสวนประกอบตามวัตถุดิบอาหารของการทดลองที่ 1
ตารางที่ 6 องคประกอบทางเคมีอยางหยาบของอาหารเม็ดการทดลองที่ 3
อาหารสูตร
46:12
46:14
48:12
48:14

ความชื้น
(เปอรเซ็นต)
7.70
7.82
8.10
8.22

โปรตีน
38.12
38.17
40.72
40.62

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง)
ไขมัน
เถา
เยื่อใย
6.77
8.26
2.24
8.41
8.37
2.14
6.86
8.90
2.39
8.65
8.92
2.25

คารโบไฮเดรต
44.61
42.91
41.13
39.56

ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD สําหรับอนุบาลลูกหอยชักตีน
การทดลองที่ 1.1 การเจริญเติบโต
ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนแตละระดับ พบวา
ลูกหอยชักตีนที่ไดรับ MBD ที่มีระดับโปรตีน 42 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทาย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
สูงกวาลูกหอยชักตีนที่ไดรับ MBD ที่มีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบไขมันแตละระดับ พบวาลูกหอย
ชักตีนที่ไดรับ MBD ที่มีระดับไขมัน 12 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทาย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวา
ลูกหอยชักตีนที่ไดรับ MBD ที่มีระดับไขมัน 10 เปอรเซ็นต (P<0.05) แสดงดังตารางที่ 7
การทดลองที่ 1.2 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนแตละ
ระดับ พบวาลูกหอยชักตีนที่ไดรับ MBD ที่มีระดับโปรตีน 42 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํากวาลูกหอยชักตีน
ที่ไดรับ MBD ที่มีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบไขมันแตละระดับ พบวาหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ด
ที่มีระดับไขมัน 10 และ 12 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไมแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) แสดงดังตารางที่ 7
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การทดลองที่ 1.3 อัตรารอด
ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและระดับไขมันตออัตรารอดของลูกหอยชักตีน (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบโปรตีน
แตละระดับ พบวาลูกหอยชักตีนที่ไดรับ MBD ที่มีระดับโปรตีน 40 และ 42 เปอรเซ็นต และไขมัน 10 และ 12 เปอรเซ็นต มี
อัตรารอดไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกหอยชักตีนที่อนุบาลดวยอาหารเม็ดแบบ MBD การทดลองที่ 1
โปรตีน:ไขมัน
น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนns (กรัม)
ความยาวเฉลี่ยเริ่มตนns (เซนติเมตร)
น้ําหนักเฉลี่ยสุดทายns (กรัม)
ความยาวเฉลี่ยสุดทายns (เซนติเมตร)
อัตราเจริญเติบโตจําเพาะns (เปอรเซ็นตตอวัน)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อns
อัตราการรอดตายns (เปอรเซ็นต)

40:10
2.08±0.18a
1.51±0.06a
3.02±0.12b
2.33±0.10b
0.57±0.17b
0.82±0.16b
100.00±0.00a

40:12
2.29±0.10a
1.55±0.12a
3.05±0.06b
2.50±0.24b
0.53±0.12b
0.84±0.41b
100.00±0.00a

42:10
2.18±0.08a
1.54±0.06a
3.16±0.10b
2.59±0.08b
0.66±0.12b
0.78±0.12b
100.00±0.00a

42:12
2.12±0.06a
1.52±0.26a
3.52±0.14a
3.08±0.15a
0.90±0.07a
0.51±0.11a
100.00±0.00a

หมายเหตุ: ตัวอักษรตางกันในแนวนอนแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) s = significant มีอิทธิพล (P<0.05) ns
= not significant ไมมีอิทธิพล (P>0.05)
การทดลองที่ 1.4 คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําของชุดการทดลอง 1 ถึง 4 มีคาไมแตกตางทางสถิติ (P<0.05) มีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ 27.17±0.21 27.40±0.10oC, ความเค็ม 32.17±0.21 - 32.27±0.71 ppt, ความเปนกรด-ดาง (pH) 7.91±0.07 - 7.97±0.10, ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน้ํา 6.53±0.40 - 6.76±0.05 mg/l, ความเปนดาง 113.67±0.58 - 117.00±2.65 mg/l, ปริมาณแอมโมเนีย
รวม 0.2404±0.03 - 0.2725±0.02 mg/l, และไนไตรท-ไนโตรเจน 0.0583±0.05 - 0.0684±0.01 mg/l
การทดลองที่ 2 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาด
การทดลองที่ 2.1 การเจริญเติบโต
ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนแตละระดับ พบวา
หอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 38 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวา
หอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบไขมันแตละระดับ พบวาหอยชักตีนที่
ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับไขมัน 8 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาหอยชักตีนที่ไดรับ
อาหารเม็ดที่มีระดับไขมัน 6 เปอรเซ็นต (P<0.05) และพบวาลูกหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 38 และ 40 เปอรเซ็นต
และไขมัน 6 และ 8 เปอรเซ็นต มีความยาวเฉลี่ยสุดทายไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางที่ 8
การทดลองที่ 2.2 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและระดับไขมันตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบโปรตีน
แตละระดับ พบวาลูกหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 38 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํากวาหอย
ชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 40 เปอรเซ็นต (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบไขมันแตละระดับ พบวาหอยชักตีนที่ไดรับ
อาหารเม็ดที่มีระดับไขมัน 6 และ 8 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 8)
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การทดลองที่ 2.3 อัตรารอด
ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและระดับไขมันตออัตรารอดของหอยชักตีน (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนแตละ
ระดับ พบวาลูกหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 38 และ 40 เปอรเซ็นต และไขมัน 6 และ 8 เปอรเซ็นต มีอัตรา
รอดไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของหอยชักตีนที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดการทดลองที่ 2
โปรตีน:ไขมัน
น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนns (กรัม)
ความยาวเฉลี่ยเริ่มตนns (เซนติเมตร)
น้ําหนักเฉลี่ยสุดทายns (กรัม)
ความยาวเฉลี่ยสุดทายns (เซนติเมตร)
อัตราเจริญเติบโตจําเพาะns (เปอรเซ็นตตอวัน)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อns
อัตราการรอดตายns (เปอรเซ็นต)

38:6
3.12±0.10a
3.00±0.19a
15.76±1.48b
4.47±0.06a
2.89±0.12b
0.99±0.13b
100.00±0.00a

38:8
3.09±0.02a
2.97±0.19a
18.35±1.28a
2.82±0.10a
4.64±0.19a
0.79±0.49a
100.00±0.00a

40:6
3.18±0.02a
2.99±0.17a
14.76±0.65b
3.25±0.08a
4.59±0.03b
1.05±0.08b
100.00±0.00a

40:8
3.16±0.06a
3.028±0.13a
15.05±0.83b
3.25±0.08a
2.62±0.14b
1.04±0.10b
100.00±0.00a

หมายเหตุ: ตัวอักษรตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) s = significant มีอิทธิพล (P<0.05) ns
= not significant ไมมีอิทธิพล (P>0.05)
การทดลองที่ 2.4 คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําของชุดการทดลอง 1 ถึง 4 มีคาไมแตกตางทางสถิติ (P<0.05) มีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ 28.05±0.08 28.85±0.12oC, ความเค็ม 32.57±0.25 - 32.50±0.71 ppt, pH 8.07±0.087 - 8.13±0.09, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา
6.13±0.18 - 6.39±0.27 mg/l, ความเปนดาง 112.50±3.54 - 115.50±4.95 mg/l, ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.6351±0.04 0.6983±0.05 mg/l, และไนไตรท-ไนโตรเจน 0.0135±0.01 - 0.0224±0.01 mg/l
การทดลองที่ 3 ศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุหอยชักตีน
การทดลองที่ 3.1 การเจริญเติบโต
ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและไขมันตอการเจริญเติบโต (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนและไขมันแตละระดับ
พบวาหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีนและไขมัน 48:14 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายและอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะสูงกวาหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีนและไขมัน 46:12, 46:14 และ 48:12 เปอรเซ็นต (P<0.05) และ
พบวาลูกหอย ชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 46 และ 48 เปอรเซ็นต และไขมัน 12 และ 14 เปอรเซ็นต มีความยาว
เฉลี่ยสุดทายไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางที่ 9
การทดลองที่ 3.2 อัตรารอด
ไมมีอิทธิพลรวมของระดับโปรตีนและระดับไขมันตออัตรารอดของหอยชักตีน (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบโปรตีนและ
ไขมันแตละระดับ พบวาลูกหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 46 และ 48 เปอรเซ็นต และไขมัน 12 และ 14
เปอรเซ็นต มีอัตรารอดไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แสดงดังตารางที่ 9
การทดลองที่ 3.3 คุณภาพและปริมาณของไขและลูกหอยชักตีน
พอแมพันธุหอยชักตีนไดรับอาหารเม็ดพอแมพันธุหอยชักตีนที่มีระดับโปรตีน 48 และไขมัน 14 ปอรเซ็นต จํานวน
ครั้งที่วางไข มีน้ําหนักเสนฝกไข อัตราฟกและอัตรารอดลูกหอยชักตีนที่อายุ 15 วัน สูงสุด (P<0.05) แสดงในตารางที่ 10
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ตารางที่ 9 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของพอแมพันธุหอยชักตีนที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดการทดลองที่ 3
โปรตีน:ไขมัน
46:12
46:14
48:12
ns
a
a
น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน (กรัม)
15.76±1.48
15.69±1.21
14.76±0.65a
ความยาวเฉลี่ยเริ่มตนns (เซนติเมตร)
4.20±0.02a
4.17±0.19a
4.26±0.21a
น้ําหนักเฉลี่ยสุดทายns (กรัม)
19.42±0.64b
20.35±0.66b
19.02±0.19b
ความยาวเฉลี่ยสุดทายns (เซนติเมตร)
5.47±1.28a
5.57±0.37a
5.69±0.32a
อัตราเจริญเติบโตจําเพาะns (เปอรเซ็นตตอ
0.38±0.03b
0.47±0.17b
0.45±0.06b
วัน)
อัตราการรอดตายns (เปอรเซ็นต)
100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a

O1

48:14
15.05±0.83a
4.28±0.10a
21.12±0.16a
5.62±0.14a
0.60±0.16a
100.00±0.00a

หมายเหตุ: ตัวอักษรตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) s = significant มีอิทธิพล (P<0.05) ns
=
not significant ไมมีอิทธิพล (P>0.05)
ตารางที่ 10 คุณภาพและปริมาณของไขและลูกหอยชักตีนของการทดลองที่ 3
โปรตีน:ไขมัน
46:12
46:14
48:12
48:14

จํานวนครั้งทวางไขns
(ครั้ง)
4.67±0.58b
4.67±0.58b
5.33±0.58b
6.33±0.58a

น้ําหนักเสนฝกไขns
(กรัม)
2.25±0.13b
2.30±0.09b
2.45±0.06b
2.81±0.14a

อัตราฟกns
(เปอรเซ็นต)
52.46±3.46b
52.42±4.81b
53.03±1.76b
68.29±4.46a

อัตรารอดns
(เปอรเซ็นต)
62.57±2.29b
63.31±0.61b
64.76±2.60b
70.66±1.28a

หมายเหตุ: ตัวอักษรตางกันในแนวตั้งแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) s = significant มีอิทธิพล (P<0.05) ns
=
not significant ไมมีอิทธิพล (P>0.05)
การทดลองที่ 3.4 คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําของชุดการทดลอง 1 ถึง 4 มีคาไมแตกตางทางสถิติ (P<0.05) มีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ 27.50±0.56 27.73±0.49oC, ความเค็ม 32.57±0.81 - 32.93±0.38 ppt, pH 8.13±0.37 - 8.27±0.59, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา
6.58±0.14 - 6.70±0.12 mg/l, ความเปนดาง 117.00±6.08 - 120.33±4.51 mg/l, ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.2370±0.03 0.2692±0.02 mg/l, และไนไตรท-ไนโตรเจน 0.0151±0.01 - 0.0183±0.04 mg/l
สรุปและวิจารณผล
การทดลองที่ 1
ระดับโปรตีนและไขมันไมมีอิทธิพลรวมที่สงผลตอน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทาย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของ
ลูกหอยชักตีน แตระดับโปรตีนที่สูงขึ้นใน MBD (โปรตีน 40 เปน 42 เปอรเซ็นต) ทําใหลูกหอยชักตีนมีน้ําหนักและความยาว
เฉลี่ยสุดทาย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงขึ้น แสดงวาเมื่อระดับโปรตีนใน MBD สูงในระดับที่เหมาะสมหอยชักตีนจะนํา
โปรตีนไปใชเพื่อการเจริญเติบโตมากกวาการนําไปใชเพื่อเปนแหลงพลังงาน โดยสัตวน้ําตองการโปรตีนเพื่อใชในการ metabolic
energy มากกวาตองการไขมัน (Wilson, 1989) ระดับโปรตีนและไขมันไมมีอิทธิพลรวมที่สงผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อของลูกหอยชักตีน แตระดับโปรตีนมีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ โดยลูกหอยชักตีนที่ไดรับ MBD ที่ระดับโปรตีน
สูงขึ้นมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีขึ้นเนื่องมาจากปริมาณวัตถุดิบที่เปนแหลงโปรตีนมีคุณภาพดีใชปริมาณสูงขึ้นเมื่อระดับ
โปรตีนสูงขึ้น (Lee et al. 2001)
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การเพิ่มระดับไขมันใน MBD จากระดับ 10 เปน 12 เปอรเซ็นต มีผลทําใหการเจริญเติบโตดีขึ้น ไมมีผลทําใหอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตรารอดแตกตางกัน แสดงวาระดับไขมันจากการทดลองนี้ไมสูงเกินที่จะทําใหเกิดกระบวนการ
lipostatic ที่ทําใหมีการสะสมไขมันมากขึ้นและสงผลทําใหการเจริญเติบโตลดลง (Ogata and Shearer 2000) นอกจากนี้การ
เพิ่มระดับไขมันใน MBD ในระดับที่ทดลองไมลดระดับความตองการโปรตีนทําใหการเจริญเติบโตดี เปนไปในแนวทางเดียวกับ
ผลการศึกษาในสัตวน้ําอื่น ๆ ของ Rachmansyah et al. (2005) ที่พบวาการเพิ่มระดับไขมันจาก 8 ไป 12 เปอรเซ็นต ชวยทํา
ใหการเจริญเติบโตดีขึ้นแตไมชวยทําใหอัตรารอดและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อแตกตางกัน
การทดลองที่ 2
หอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีนที่ 38 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
สูงกวาหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีนที่ 40 เปอรเซ็นต แสดงวาเมื่อระดับโปรตีน 38 เปอรเซ็นต ในอาหารเม็ดสูง
ในระดับที่เหมาะสมหอยชักตีนจะนําโปรตีนไปใชเพื่อการเจริญเติบโตมากกวาการนําไปใชเพื่อเปนแหลงพลังงาน (Wilson, 1989)
สอดคลองกับผลการศึกษาการใชอาหารผสม 3 สูตร เลี้ยงหอยชักตีนเปนเวลา 120 วัน ของพัชรี และสุนันท (2553) ที่รายงาน
วาระดับโปรตีน 37 - 38 เปอรเซ็นต ทําใหหอยชักตีนเจริญเติบโตดี ระดับโปรตีนมีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อโดย
หอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดที่ระดับโปรตีนเหมาะสมมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดี เนื่องมาจากคุณคาทางโภชนาการคงที่
และพียงพอ (Langdon, 2003)
ระดับไขมันในอาหารเม็ดที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหการเจริญเติบโตดีขึ้น ไมมีผลทําใหอัตรารอดและอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อแตกตางกัน แสดงวาระดับไขมันจากการทดลองนีไ้ มสูงเกินที่จะทําใหเกิดกระบวนการที่ทําใหมีการสะสมไขมันมากขึ้นและ
สงผลทําใหการเจริญเติบโตลดลง (Jobling et al. 2002; Johansen et al. 2003)
การทดลองที่ 3
การเจริญเติบโตของหอยชักตีนเมื่อไดรับอาหารเม็ดสําเร็จรูปพอแมพันธุหอยชักตีนที่ระดับโปรตีน 48 และไขมัน 14
เปอรเซ็นต สูงกวาหอยชักตีนเมื่อไดรับอาหารเม็ดสําเร็จรูปพอแมพันธุหอยชักตีนที่ระดับโปรตีนและไขมันอื่น ๆ แสดงวาระดับ
โปรตีนและไขมันเพียงพอตอความตองการของหอยชักตีนเพื่อการเจริญเติบโต เปนไปในทิศทางเดียวกับสัตวน้ําชนิดอื่นที่พอแม
พันธุสัตวน้ําตองการโปรตีนสูงกวาสัตวน้ําโตเต็มวัย (Wee and Tuan, 1988)
พอแมพันธุหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดพอแมพันธุที่มีระดับโปรตีน 48 และไขมัน 14 เปอรเซ็นต มีจํานวนครั้งของ
การวางไขมากกวาพอแมพันธุหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดพอแมพันธุที่มีระดับโปรตีนและไขมันอื่น เปนไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาในสัตวน้ําชนิดอื่น เชน Wee and Tuan (1988) ไดศึกษาผลของระดับโปรตีนตอการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ
ของปลานิล พบวาระดับโปรตีน 27.5 - 35 เปอรเซ็นต เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตแตไมเพียงพอสําหรับการเจริญพันธุ
(ความถี่ในการวางไข ขนาดของไข การผสมและฟกตัวของไข) ตองไดรับโปรตีน 42.5 - 50 เปอรเซ็นต Chong et al. (2004) ที่
พบวาแมพันธุปลา swordtails ที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 50 หรือ 60 เปอรเซ็นต จะไดจํานวนครั้งของการวางไขกวาแมพันธุ
ปลา swordtails ที่ไดรับอาหารที่มีระดับโปรตีน 20, 30 หรือ 40 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับการศึกษาของ Duray et al. (1994) ที่
พบวาระดับไขมันสูง (ไขมัน 12 - 18 เปอรเซ็นต) ขึ้นทําให rabbit fish มีจํานวนครั้งของการวางไขมากขึ้น น้ําหนักฝกไขและอัตรา
รอดของลูกหอยจากพอแมพันธุหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดพอแมพันธุหอยชักตีนที่มีระดับโปรตีน 48 และไขมัน 14 เปอรเซ็นต
ดีกวาจากพอแมพันธุหอยชักตีนที่ไดรับอาหารเม็ดพอแมพันธุหอยชักตีนที่มีระดับโปรตีนและไขมันอื่นนื่องมาจากหอยชักตีนจัด
อยูในกลุมสัตวน้ํากินเนื้อพอแมพันธุจึงตองการโปรตีนสูงเพื่อใหเพียงพอตอการเจริญพันธุ เชนเดียวกับพอแมพันธุสัตวน้ําชนิดอื่น ๆ
เชน Duray et al. (1994) ที่พบวาระดับไขมัน 12 - 18 เปอรเซ็นต ในอาหารพอแมพันธุ rabbit fish ทําใหจํานวนไข อัตราฟก
และอัตรารอดของลูกปลาอายุ 14 วัน สูงขึ้น
คุณภาพน้ําตลอดการทดลองของทุกชุดการทดลองในการทดลองที่ 1 - 4 อยูในเกณฑเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงหอย
ชักตีนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่เหมาะสมของคุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (คณิต และคณะ, 2537)
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จากผลการศึกษาทั้ง 3 การทดลอง สรุปไดวาอาหารเม็ดขนาดเล็กแบบ MBD ที่มีระดับโปรตีน 42 และไขมัน 12
เปอรเซ็นต เหมาะสมสําหรับอนุบาลลูกหอยชักตีนใหลูกหอยชักตีนมีการเจริญเติบโตดีและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่าํ
อาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 38 และไขมัน 8 เปอรเซ็นต เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหอยชักตีนใหไดขนาดตลาดเนื่องจากลูกหอย
ชักตีนมีการเจริญเติบโตดีและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา อาหารเม็ดพอแมพันธุหอยชักตีนที่มีระดับโปรตีน 48 และไขมัน
14 เปอรเซ็นต เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุหอยชักตีนเนื่องจากใหจาํ นวนครั้งที่วางไข น้ําหนักฝกไข อัตราการฟกและ
อัตรารอดของลูกหอยชักตีนสูง
คําขอบคุณ
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