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บทคัดย่อ

 การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบวัตถุดิบอาหารกลุ่มโปรตีนและไขมันในการกระตุ้นความอยากอาหาร

ของหอยหวาน Babylonia areolata วัยรุ่น วัตถุดิบอาหารกลุ่มโปรตีนที่ทำาการทดสอบได้แก่ เปลือกกุ้งป่น ถั่วเหลืองป่น 

หมึกป่น ปลาป่น และโปรตีนปลาสกัด ส่วนอาหารกลุ่มไขมันได้แก่ นำ้ามันปลา นำ้ามันหมึก นำ้ามันถั่วเหลือง และนำ้ามัน

ผสม ทำาการบันทึกความเร็วของหอยที่เดินเข้าหาแหล่งของอาหาร ผลการทดลองกับอาหารโปรตีนพบว่าโปรตีนปลา

สกดักระตุน้ใหห้อยหวานเคลือ่นทีด่ว้ยความเรว็เฉลีย่สงูสดุเทา่กบั 23.07±8.09 เซนตเิมตร/นาท ีและแตกตา่งอยา่งมนียั

สำาคัญ (P<0.05) กับกลุ่มที่ให้ปลาป่น เปลือกกุ้งป่น และถั่วเหลืองป่น ในขณะที่กลุ่มที่ให้ถั่วเหลืองป่นกระตุ้นให้หอย

หวานเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ยตำ่าสุดเท่ากับ 17.19±8.81 เซนติเมตร/นาที ส่วนการทดลองกับอาหารกลุ่มไขมันพบ

ว่ากลุ่มที่ได้รับนำ้ามันผสมสามารถกระตุ้นหอยหวานเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 22.57±6.81 เซนติเมตร/

นาที และแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญกับกลุ่มที่ให้นำ้ามันหมึก และนำ้ามันถั่วเหลือง (P<0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้แนะนำา

โปรตีนปลาสกัดและนำ้ามันผสมเป็นวัตถุดิบในการทำาอาหารสำาเร็จรูปใช้ดึงดูดให้หอยหวานอยากกินอาหาร

Abstract

 This study aimed to evaluate the palatability of protein and lipid feedstuff in juvenile spotted Babylon 

(Babylonia areolata) by measuring the speed of animal movement to food source. The protein feedstuff used in the 

experiment included shrimp head meal, soybean meal, squid meal, fish meal and fish protein extract and the lipid 

feedstuff included fish oil, squid oil, soybean oil and mixed oil. The results show that group fed fish protein extract 

moved 23.07±8.09 cm/min which was the fastest and this group differed significantly from the groups fed shrimp 

head meal and soybean meal (P<0.05). In the other experiment with lipid feedstuff, the group tested with mixed oil 
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บทนำ�

 ในปจัจบุนัหอยหวาน (Babylonia areolata) ได้

รับความนิยมในการบริโภคทั้งในและต่างประเทศมาก

ขึ้น ทำาให้ประชากรหอยหวานในธรรมชาติลดลงอย่าง

รวดเรว็ จงึไดม้กีารสง่เสรมิใหม้กีารเพาะเลีย้งหอยหวาน

มากขึ้น

 การเพาะเลี้ยงหอยหวานมีทั้งใช้อาหารตาม

ธรรมชาติ เช่น ปลาข้างเหลือง และอาหารสำาเร็จรูป  

(ชลี และคณะ, 2551) การใช้อาหารธรรมชาติ มีข้อดี 

คือหอยหวานยอมรับอาหารง่าย ทำาให้มีอัตราการเจริญ

เติบโตดี ในขณะที่การใช้อาหารธรรมชาติมีข้อเสียคือ 

ปรมิาณและคณุภาพของอาหารไมแ่นน่อนขึน้กบัฤดกูาล 

ส่วนการใช้อาหารสำาเร็จรูปสำาหรับเลี้ยงหอยหวานมี

ข้อได้เปรียบที่สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของ

อาหารได้ตามความต้องการ แต่ข้อด้อยที่พบคือหอย

หวานต้องมีการปรับตัวในการยอมรับอาหาร ทำาให้

หอยหวานมีอัตราการกินอาหารลดลง ส่งผลกระทบ

ต่อการเจริญเติบโต ดังนั้นการผลิตอาหารสำาเร็จรูปเพื่อ

ใช้เลี้ยงสัตว์นำ้าทดแทนอาหารธรรมชาตินั้น จึงควร

เลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถกระตุ้นการอยากกินอาหาร  

(palatability) เพื่อเพิ่มการยอมรับอาหารของสัตว์นำ้า 

ดงึดดูใหส้ตัวน์ำา้กนิอาหารใหม้ากขึน้ ชว่ยปรบัปรงุอตัรา

การเจริญเติบโตของสัตว์นำ้าให้ดีขึ้น (Lee and Meyers, 

1997) ช่วยลดของเสีย หรือปริมาณอาหารที่ละลายนำ้า

เนือ่งจากสตัวน์ำา้กนิอาหารหมดในเวลาทีเ่รว็ขึน้ และชว่ย

ลดการจดัการนำา้ภายในระบบเพาะเลีย้ง ในการศกึษาครัง้

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวัตถุดิบอาหารกลุ่ม

โปรตนีและไขมนัตอ่การกระตุน้การอยากกนิอาหารของ

หอยหวานวัยรุ่น

วิธีก�รวิจัย

 1.	 วิธีก�รเตรียมอ�ห�รสำ�หรับใช้ทดลอง

 อาหารทีใ่ชใ้นการทดลองประกอบดว้ยอาหาร

กลุ่มโปรตีน 5 ชนิด ได้แก่ หัวกุ้งป่น ถั่วเหลืองป่น หมึก

ป่น ปลาป่น และโปรตีนปลาสกัด (fish protein extract) 

และอาหารกลุ่มไขมัน 4 ชนิดได้แก่ นำ้ามันปลา นำ้ามัน

ผสม (นำ้ามันปลา 50 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับนำ้ามันหมึก 50 

เปอร์เซ็นต์) นำ้ามันหมึก และนำ้ามันถั่วเหลือง

 นำาวัตถุดิบอย่างละ 3 กรัม ห่อด้วยผ้าขาวบาง 

ส่วนวัตถุดิบกลุ่มไขมันเตรียมโดยนำาวัตถุดิบดังกล่าว

มาอย่างละ 5 มิลลิลิตร ใส่ในผ้าขาวบางแล้วนำาไปอบที่

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากนั้นนำา

วัตถุดิบอาหารที่เตรียมไว้มาห่อด้วยฟองนำ้าเพื่อไม่ให้

อาหารกระจายตัว จากนั้นนำาไปผูกไว้ด้านที่มีการติดตั้ง

ปั๊มนำ้า

 2.	 สัตว์ทดลอง

 หอยหวาน (Babylonia areolata) วัยรุ่นอายุ

ประมาณ 1 เดือน นำามาปรับสภาพให้คุ้นเคยกับสภาพ

แวดล้อมใหม่ก่อน 1 สัปดาห์ ระหว่างทำาการปรับสภาพ

ตรวจสอบคุณภาพนำ้าทุกวัน ปัจจัยที่ทำาการตรวจสอบ

ได้แก่ ความเค็ม ความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ ปริมาณ

แอมโมเนีย และไนไตรท์ในนำ้า ให้ปลาข้างเหลืองเป็น

อาหารวันละ 1 ครั้ง เมื่อหอยกินอาหารอิ่มแล้วทำาเก็บ

อาหารที่เหลือออก ก่อนนำาหอยหวานมาทำาการทดลอง

จะทำาการอดอาหาร 1 วัน 

 3.	 ก�รทดลอง

 ตู้ทดลองใช้ตู้กระจกขนาด 30 x 60 x 30 

เซนติเมตร (ก x ย x ส) จำานวน 3 ตู้ พร้อมหัวทราย สาย

อากาศและเครือ่งปัม๊อากาศตูล้ะ 1 ชดุ ทำาการขดีเสน้ตาม

showed the highest speed at 22.57±6.81 cm/min and this was significantly different (P<0.05) compared to the groups 

fed squid oil and soybean oil. It was concluded that the fish protein extract and mixed oil could be introduced as 

feedstuff of Babylonia areolata for appetite stimulation.

คำ�สำ�คัญ:  หอยหวาน, วัตถุดิบอาหาร, ความอยากอาหาร

Keywords: Babylonia areolata, feed stuff, palatability
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แนวด้านกว้างของตู้ห่างกันเส้นละ 5 เซนติเมตร รวม

เป็นระยะทางทั้งหมด 40 เซนติเมตร ติดตั้งเครื่องปั๊มนำ้า

ไว้ด้านหนึ่งตามแนวยาวของตู้ทดลอง ใส่นำ้าทะเลความ

เค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ประมาณ 20 ลิตร การทดลอง

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1. กลุ่มอาหารโปรตีน และ 2. กลุ่ม

อาหารไขมัน

 ทำาการสุ่มหอยหวานที่อดอาหารแล้วมาทด 

ลองโดยใช้หอยหวานตู้ละ 5 ตัว นำามาวางในตู้ทดลอง

ด้านตรงข้ามกับวัตถุดิบอาหารระยะห่าง 40 เซนติเมตร 

ทำาการปั๊มนำ้าโดยมีทิศทางการไหลจากทางด้านที่มี

วัตถุดิบอาหารมาสู่ตัวของหอยหวาน ทำาการบันทึก

เวลาที่หอยหวานเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้าย 

ทำาการทดลอง 8 ซำ้า 

 4.	 ก�รวิเคร�ะห์ท�งสถิติ

 วิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาที่หอย

หวานใชใ้นการเคลือ่นที ่โดยวธิทีดสอบความแปรปรวน 

(Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Carver and Nash, 2005)

ผลก�รทดลอง

 คณุภาพระหวา่งทำาการปรบัสภาพทกุปจัจยัอยู่

ในช่วงที่สัตว์นำ้าสามารถดำารงชีวิตได้อย่างปกติ 

 1.	 อ�ห�รกลุ่มโปรตีน

 จากการทดลองพบว่าหอยหวานใช้เวลาใน

การเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งอาหารทดลองในกลุ่มโปรตีน 

5 แหล่งต่างกัน (รูปที่ 1) หอยหวานใช้เวลาเฉลี่ย±ค่า 

เบี่ยงเบนมาตรฐานในการเคลื่อนที่เข้าหาโปรตีนปลา

สกัดน้อยที่สุดเท่ากับ 2.06±1.03 นาที และมีความเร็ว

เฉลีย่±คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 23.07±8.09 เซนตเิมตร/นาท ี

ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ (P>0.05) กับการเคลื่อนที่

เข้าหาหมึกป่น หอยหวานใช้เวลาเฉลี่ย 2.06±0.88 นาที 

และมคีวามเรว็เฉลีย่±คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 22.89±8.94 

เซนติเมตร/นาที แต่ระยะเวลาที่หอยหวานเคลื่อนที่

เข้าหาโปรตีนปลาสกัดและหมึกป่นมีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำาคัญ (P<0.05) กับระยะเวลาที่หอยหวาน

เคลื่อนที่เข้าหาปลาป่น หัวกุ้งป่น และกากถั่วเหลืองป่น 

หอยหวานใช้เวลาเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเคลื่อน

ที่เข้าหาเท่ากับ 2.66±1.10, 3.02±1.41 และ 3.05±1.62 

นาที ตามลำาดับ ฉบับแกไข SET 63-53 ( 4 ต.ค.53) 4

 
รูปท่ี 1. คาเฉลี่ยความเรว็±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่หอยหวานเคลื่อนที่เขาหาอาหารกลุมโปรตีน 
 * ตัวอักษรที่เหมือนกนับนแทงกราฟแสดงวาไมแตกตางกันอยางมนียัสําคัญ (P>0.05) 

ตัวอักษรที่ตางกันบนแทงกราฟแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
 
2. อาหารกลุมไขมัน 
 หอยหวานเคลื่อนที่ เขาหาน้ํามันผสมใชเวลาเฉลี่ยนอยที่ สุดเทากับ 1.94±0.60 นาที 
ความเร็วเฉลี่ย 22.57±6.81 เซนติเมตร/นาที ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) กับระยะเวลา
เฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยท่ีหอยหวานเคลื่อนที่เขาหาน้ํามันปลาซ่ึงใชเวลา 2.64±1.22 นาที และ
ความเร็ว 19.8±12.95 เซนติเมตร/นาที (รูปที่ 2) แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) กับระยะเวลา
เฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยท่ีหอยหวานเคลื่อนที่เขาหาน้ํามันหมึก และน้ํามันถั่วเหลือง โดยหอยหวาน
เคลื่อนที่เขาหาน้ํามันหมึกและน้ํามันถั่วเหลืองใชเวลาเฉลี่ยเทากับ 3.93±2.46 และ 4.34±1.76 นาที 
ตามลําดับ ความเร็วเฉลี่ยเทากับ 14.75±8.58 และ 10.84±4.45 เซนติเมตร/นาที ตามลําดับ 

รูปที่	1.	 ค่าเฉลี่ยความเร็ว±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่หอยหวานเคลื่อนที่เข้าหาอาหารกลุ่มโปรตีน

 * ตัวอักษรที่เหมือนกันบนแท่งกราฟแสดงว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ (P>0.05)

    ตัวอักษรที่ต่างกันบนแท่งกราฟแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ (P<0.05)
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 2.	 อ�ห�รกลุ่มไขมัน

 หอยหวานเคลื่อนที่เข้าหานำ้ามันผสมใช้เวลา

เฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 1.94±0.60 นาที ความเร็วเฉลี่ย 

22.57±6.81 เซนตเิมตร/นาท ีไมแ่ตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญั 

(P>0.05) กับระยะเวลาเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยที่หอย

หวานเคลื่อนที่เข้าหานำ้ามันปลาซึ่งใช้เวลา 2.64±1.22 

นาท ีและความเรว็ 19.8±12.95 เซนตเิมตร/นาท ี(รปูที ่2)  

แตแ่ตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญั (P<0.05) กบัระยะเวลาเฉลีย่

และความเร็วเฉลี่ยที่หอยหวานเคลื่อนที่เข้าหานำ้ามัน

หมึก และนำ้ามันถั่วเหลือง โดยหอยหวานเคลื่อนที่เข้า

หานำ้ามันหมึกและนำ้ามันถั่วเหลืองใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 

3.93±2.46 และ 4.34±1.76 นาที ตามลำาดับ ความเร็ว

เฉลี่ยเท่ากับ 14.75±8.58 และ 10.84±4.45 เซนติเมตร/

นาที ตามลำาดับ
ฉบับแกไข SET 63-53 ( 4 ต.ค.53) 5

รูปท่ี 2. คาเฉลี่ยความเรว็±คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่หอยหวานเคลื่อนที่เขาหาอาหารกลุมไขมัน 
 * ตัวอักษรที่เหมือนกนับนแทงกราฟแสดงวาไมแตกตางกันอยางมนียัสําคัญ (P>0.05)  

ตัวอักษรที่ตางกันบนแทงกราฟแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
 
วิจารณผลการศึกษา 

มีการศึกษาการใชสารดึงดูดการอยากกินอาหารในสัตวน้ําหลายชนิด (Atema, 1988; 
Harpaz and Steiner, 1990; Harpaz, 1997) จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาหอยหวานเคลื่อนที่เขาหา
อาหารกลุมโปรตีนปลาสกัด และหมึกปน ใชเวลานอยกวา และแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับการ
เคลื่อนที่เขาหาปลาปน หัวกุงปน และกากถั่วเหลืองปน การที่หอยหวานเคลื่อนที่เขาหาโปรตีนปลา
สกัด และหมึกปน เนื่องจากคุณสมบัติของวัตถุดิบอาหารทางกายภาพของโปรตีนปลาสกัด และ
หมึกปน ซ่ึงมีกลิ่นคอนขางรุนแรงกวาวัตถุดิบอาหารอื่น จึงอาจเปนปจจัยอยางหนึ่งในการกระตุน
ใหหอยหวานเคลื่อนที่เขาหาวัตถุดิบอาหาร Cordova-Murueta and Garcia-Carreno (2002) รายงาน
วาการใชหมึกปนและโปรตีนปลาสกัดเปนสวนประกอบอาหารในปริมาณนอยจะชวยกระตุนการ
เจริญเติบโตของกุงขาว Penaeus vannamei ได เนื่องจากมีสารประกอบเพปไทด (peptide) และ
กรดอะมิโน 

หอยหวานมีพฤติกรรมการกินอาหารชากวาสัตวน้ําประเภทปลา และครัสเตเซียน ทําให
อาหารมีโอกาสแชน้ํานานขึ้น อาหารสัตวน้ําที่แชน้ําจะทําใหเกิดการสูญเสียสารอาหารและสาร
ดึงดูดการอยากกินอาหาร (D’Abramo and Sheen, 1994) ทําใหสัตวน้ําลดความสนใจกินอาหารลง 
โดยเฉพาะ 30 นาทีแรกของการแชน้ํา (Tolomei et al., 2003) ดังนั้นในอาหารสัตวน้ําจึงมีการเพิ่ม
สารดึงดูดการอยากกินอาหารและเลือกใชวัตถุดิบอาหารท่ีกระตุนความอยากกินอาหารของสัตวน้ํา 

รูปที่	2.		  ค่าเฉลี่ยความเร็ว±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่หอยหวานเคลื่อนที่เข้าหาอาหารกลุ่มไขมัน

 * ตัวอักษรที่เหมือนกันบนแท่งกราฟแสดงว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ (P>0.05) 

    ตัวอักษรที่ต่างกันบนแท่งกราฟแสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ (P<0.05)

วิจ�รณ์ผลก�รศึกษ�

 มีการศึกษาการใช้สารดึงดูดการอยากกิน

อาหารในสัตว์นำ้าหลายชนิด (Atema, 1988; Harpaz and 

Steiner, 1990; Harpaz, 1997) จากผลการศึกษาครั้งนี้

พบว่าหอยหวานเคลื่อนที่เข้าหาอาหารกลุ่มโปรตีนปลา

สกัด และหมึกป่น ใช้เวลาน้อยกว่า และแตกต่างอย่าง

มีนัยสำาคัญกับการเคลื่อนที่เข้าหาปลาป่น หัวกุ้งป่น 

และกากถั่วเหลืองป่น การที่หอยหวานเคลื่อนที่เข้าหา

โปรตีนปลาสกัด และหมึกป่น เนื่องจากคุณสมบัติของ

วัตถุดิบอาหารทางกายภาพของโปรตีนปลาสกัด และ

หมึกป่น ซึ่งมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรงกว่าวัตถุดิบอาหาร

อื่น จึงอาจเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการกระตุ้นให้หอย

หวานเคลื่อนที่เข้าหาวัตถุดิบอาหาร Cordova-Murueta 

and Garcia-Carreno (2002) รายงานว่าการใช้หมึกป่น

และโปรตนีปลาสกดัเปน็สว่นประกอบอาหารในปรมิาณ

น้อยจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกุ้งขาว Penaeus 

vannamei ได ้เนือ่งจากมสีารประกอบเพปไทด ์(peptide) 

และกรดอะมิโน
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 หอยหวานมีพฤติกรรมการกินอาหารช้ากว่า

สัตว์นำ้าประเภทปลา และครัสเตเซียน ทำาให้อาหารมี

โอกาสแช่นำ้านานขึ้น อาหารสัตว์นำ้าที่แช่นำ้าจะทำาให้

เกิดการสูญเสียสารอาหารและสารดึงดูดการอยากกิน

อาหาร (D’Abramo and Sheen, 1994) ทำาให้สัตว์นำ้าลด

ความสนใจกนิอาหารลง โดยเฉพาะ 30 นาทแีรกของการ

แช่นำ้า (Tolomei et al., 2003) ดังนั้นในอาหารสัตว์นำ้า

จึงมีการเพิ่มสารดึงดูดการอยากกินอาหารและเลือกใช้

วัตถุดิบอาหารที่กระตุ้นความอยากกินอาหารของสัตว์

นำ้า วัตถุดิบอาหารกลุ่มโปรตีน เช่น ปลาป่น กุ้งป่น และ

หมึกป่น เป็นวัตถุดิบอาหารกลุ่มหลักที่มีการใช้เป็น

ส่วนประกอบอาหาร เนื่องจากวัตถุดิบกลุ่มนี้ให้คุณค่า

ทางอาหารสงูและมคีณุสมบตัชิว่ยดงึดดูใหส้ตัวน์ำา้อยาก

กนิอาหารเพิม่ขึน้ (Tacon, 1990) สารดงึดดูการอยากกนิ

อาหารส่วนใหญเ่ป็นกลุม่กรดอะมโิน และสารประกอบ

อินทรีย์ที่มีนำ้าหนักโมเลกุลตำ่า เช่น glycine, taurine 

และ betaine (Zimmer-Faust, 1991) Harpaz (1997) 

รายงานการใช้ betaine ดึงดูดการอยากกินอาหารในกุ้ง

ก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) พบว่ากุ้งกลุ่ม

ที่ได้รับ betaine มีนำ้าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม 

17 เปอร์เซ็นต์

 นอกจากนี้มีการศึกษาสารกระตุ้นการอยาก

กินอาหารหลายชนิดในหอยเป๋าฮื้อ Haliotis discus 

ได้แก่ โปรตีน กรดอะมิโน ไขมัน และ nitrogenous 

bases (Harada and Akishima, 1985) ไขมันเป็นวัตถุดิบ

อาหารอีกกลุ่มที่นิยมนำามาใช้ในการกระตุ้นให้สัตว์นำ้า

เกิดความอยากกินอาหาร ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการ

เคลื่อนที่ของหอยหวานเข้าหาวัตถุดิบอาหารกลุ่มไขมัน

พบวา่ไขมนัผสมระหวา่งนำา้มนัปลาและนำา้มนัหมกึ และ 

นำ้ามันปลาจะดึงดูดให้หอยหวานเข้าหาได้เร็วที่สุด การ

เคลื่อนที่เข้าหาวัตถุดิบอาหารกลุ่มนำ้ามันผสม และ 

นำา้มนัปลาของหอยหวานอาจเนือ่งจากกลิน่ทีร่นุแรงของ

นำา้มนัจากสตัวท์ะเล และมสีว่นประกอบทีเ่ปน็กรดไขมนั

ไม่อิ่มตัวบางชนิดที่เป็นส่วนประกอบในวัตถุดิบอาหาร 

Teruya et al. (2001) พบว่ากรดไขมันชนิด arachidonic  

acid และ a–linolenic acid จะดึงดูดให้ดาวทะเล 

(Acanthaster planci) เขา้หาอาหารมากขึน้ ในขณะทีก่รด

ไขมนัชนดิ eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid 

และ linoleic acid ไม่แสดงผลต่อการดึงดูดดาวทะเลให้

เข้าหาอาหาร ผลการทดลองนี้สามารถประยุกต์ใช้ใน

การเลอืกวตัถดุบิประกอบอาหารสำาหรบัหอยหวานเพือ่

ดงึดดูใหห้อยหวานเคลือ่นทีเ่ขา้หาอาหารและกนิอาหาร

ใหเ้รว็ทีส่ดุ ซึง่ชว่ยสง่เสรมิใหก้ารจดัการบอ่เลีย้งสตัวน์ำา้ 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการลดการ 

ละลายนำ้าของอาหารสำาเร็จรูป

สรุปผลก�รทดลอง

 1. อาหารกลุม่โปรตนี 5 ชนดิ ไดแ้ก ่หวักุง้ปน่  

ถั่วเหลืองป่น หมึกป่น ปลาป่น และ โปรตีนปลาสกัด 

ในการกระตุ้นความอยากกินอาหารของหอยหวาน  

Babylonia areolata พบว่าโปรตีนปลาสกัดมีการกระตุ้น

ความอยากกินอาหารมากที่สุด รองลงมาเป็นหมึกป่น

โดยแตกตา่งจากปลาปน่ เปลอืกกุง้ปน่ และถัว่เหลอืงปน่

อย่างมีนัยสำาคัญ (P<0.05)

 2. อาหารกลุ่มไขมันได้แก่ นำ้ามันปลา นำ้ามัน

ผสม นำ้ามันหมึก และนำ้ามันถั่วเหลือง ในการกระตุ้น

ความอยากกนิอาหารของหอยหวาน Babylonia areolata 

พบว่านำ้ามันผสมระหว่างนำ้ามันปลาและนำ้ามันหมึกมี

การกระตุ้นความอยากกินอาหารมากที่สุด รองลงมา

ได้แก่ นำ้ามันปลาซึ่งแตกต่างกับนำ้ามันหมึก และนำ้ามัน

ถั่วเหลืองอย่างมีนัยสำาคัญ (P<0.05)
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