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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยจอบที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป
ร่วมกับสาหร่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ภายใต้สภาวะการเลี้ยงในโรงเรือน โดยใช้หอยจอบที่จับจากธรรมชาติในจังหวัด
ชลบุรี ขนาดความยาวตั้งแต่ 13 เซนติเมตรขึ้นไป นามาเลี้ยงเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับสภาพบ่อที่เป็นพื้นปูนนาน 10 วัน โดยใช้น้า
ทะเลที่มีความเค็ม 30-33 ppt. หลังจากนั้นแบ่งหอยจอบออกเป็น 3 กลุ่มการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้า โดยกลุ่มการทดลองที่ 1 เลี้ยง
ด้วยอาหารสาเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้งทะเลระยะ mysis ในอัตรา 1 ส่วน ร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. + Tetraselmis sp.) 1 ลิตร
กลุ่มการทดลองที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 1.5 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร และ กลุ่มการ
ทดลองที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 2 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร ทุกกลุ่มการทดลองได้รับ
อาหารวันละ 1 ครั้ง ทาการเลี้ยงนาน 4 เดือน บันทึกความยาว ความกว้าง และ ชั่งน้าหนักของหอยทุกเดือน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง พบว่าหอยทุกกลุ่มมีอัตรารอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน ทั้งความยาวและน้าหนัก
คาสาคัญ: หอยจอบ อาหารสาเร็จรูป สาหร่าย อัตราการเจริญเติบโต

Abstract
The purpose of this research was to determine the growth rate and survival rate of Pinna bicolor fed
with commercial feed mixed with algae in 3 different proportions under the indoor conditions. Pinna bicolor
with the size more than 13 cm. height were caught from the natural in Chonburi province and were
acclimatized in the cement pond for 10 days. 30-33 ppt. of seawater were used in the experiment. After
acclimatization, P. bicolor were divided into 3 treatments with 3 replications. Treatment I was fed with 1 part
of commercial feed for mysis stage of shrimp mix with 1 liter of Isochrysis sp. + Tetraselmis sp.. Treatment II
was fed with 1.5 parts of commercial feed mix with 1 liter of Isochrysis sp. + Tetraselmis sp. and Treatment III
was fed with 2 parts of commercial feed mix with 1 liter of Isochrysis sp. + Tetraselmis sp.. All experimental
groups were fed once a day for 4 months. Height, width and weight of P. bicolor were recorded every month.
At the end of the experiment It was found that all treatments had a survival rate of 100% and growth rates
showed no difference in height, width and weight.
Keywords: Pinna bicolor, artificial feed, algae, growth rate

1. บทนา
หอยจอบหรือซองพลู เป็นหอยพื้นเมืองของประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ เปลือกด้านนอกมีสีเข้มออกดา เปลือกด้านในมีสี
ขาวเป็นมุก ปลายด้านหน้ากว้าง และเรียวลงด้านท้าย หอยจอบนี้ มีการนามาใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเอ็นหอยหรือ
กล้ามเนื้อที่ใช้ยึดเปลือก นามาปรุงเป็นอาหารได้หลายประเภท รวมทั้งสามารถรับประทานสดแบบอาหารญี่ปุ่น ก็ทาได้ เอ็นหอยมี
รสชาติดี แต่ไม่เหนียว และมีขนาดใหญ่กว่าเอ็นหอยเชลล์ที่วางจาหน่ายอยู่ทั่วไป
ปัจจุบัน หอยชนิดนี้ยังไม่มีการเพาะเลี้ยง จึงต้องจับจากธรรมชาติทั้งสิ้น ปริมาณการจับจากธรรมชาติมา กขึ้นทุกปี
เนื่องจากเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่ปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นจึงพบการจาหน่ายเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ใน
พื้นที่ที่จับหอยชนิดนี้ได้ และร้านอาหารทะเลหรือภัตตาคารที่มีชื่อเสียงเท่านั้น ปริมาณความต้องการเอ็นหอยจอบที่มากขึ้นทุกปี
ทาให้ในบางปี พบว่าปริมาณหอยในธรรมชาติบางแหล่ง หายไปจานวนมากหรือจับได้น้อยลง ขนาดหอยที่จับได้ก็เล็กลงด้วย
ตัวอย่างเช่นที่บริเวณชายฝั่งอาเภอศรีราชาและอาเภอสัตหีบ ในเขตจังหวัดชลบุรี เป็นต้น
เนื่องจากหอยดังกล่าว มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นหอยเศรษฐกิจของประเทศไทยและเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ ดังนั้นจึง
ต้องทาการศึกษาทั้งในแง่การเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ ซึ่งโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยในปีที่แล้ว ซึ่งได้
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ศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยจอบในโรงเรือน และผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าหอยจอบสามารถนามาเลี้ยงในโรงเรือนได้
จึงทาการศึกษาด้านการใช้อาหารสาเร็จรูปที่มีการวางขายในท้องตลาดร่วมกับการใช้สาหร่าย ซึ่งจะทาให้การเลี้ยงหอยในโรงเรือนมี
ความสะดวก และลดภาระงานด้านการเตรียมสาหร่ายจานวนมาก ตลอดจนลดการใช้พื้นที่ในการเตรียมสาหร่ายสาหรับเป็นอาหาร
ของหอยลง ทาให้พัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นหอยเศรษฐกิจต่อไป การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดตายของหอยจอบที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูปร่วมกับสาหร่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ภายใต้สภาวะการเลี้ยงใน
โรงเรือน
หอยจอบจัดอยู่ใน Family Pinnidae พบว่ามีการกระจายอย่างแพร่หลายตั้งแต่ ตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา มาจนถึง
ไทย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และ ทางเหนือของประเทศญี่ปุ่น (Butler and Keough, 1981) หอยครอบครัวนี้ เป็นหอยสองฝาที่มีขนาด
ใหญ่ มีความยาวตั้งแต่ 30-48 เซนติเมตร เปลือกมีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม สีเหลืองอมน้าตาล ฝังตัวอยู่ในพื้นดินยึดติดโดยอาศัย
หนวด (byssal threads) การศึกษาอายุของหอยในกลุ่มนี้ Garcia-March and Marquez-Aliaga (2007) แนะนาให้ดูจากร่องรอยที่
ปรากฏอยู่บนฝาด้านในซึ่งเกิดจากรอยตาแหน่งของกล้ามเนื้อที่ยึดฝา (posterior adductor muscle scars)
การเกิดของหอยจอบในธรรมชาติ ในแต่ละภูมิภาคจะไม่เหมือนกัน เช่น Pinna nobilis ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จะพบลูก
หอยจ านวนมากในเดือนกรกฎาคม แต่พอปี ค.ศ. 2007 พบว่าลู กหอยจะเกิดมากในปลายเดือนสิงหาคมถึงต้ นเดือนกันยายน
(Cabanellas-Reboredo et al.,2009)
ในประเทศมาเลเซียมีการศึกษาชนิดของหอยจอบระหว่าง Pinna bicolor Gmelin และ Pinna deltodes Menke โดย
อาศัยรูปร่างภายนอกและข้อมูลทั่วไป พบว่าหอยทั้ง 2 ชนิด อยู่ในพื้นผิวดินที่ต่างกัน โดย Pinna bicolor Gmelin อยู่ในพื้นดินที่
อ่อนนุ่มและเป็นทราย ส่วน Pinna deltodes Menke อยู่ในพื้นดินที่แข็งกว่า ทั้งสองยังแตกต่างกันที่ความกว้างของเปลือก ร่องบน
เปลือก และตาแหน่งของกล้ามเนื้อ posterior adductor muscle (Idris, et al., 2009)
ในประเทศออสเตรเลีย มีการศึกษาการเจริญเติบโตของหอยจอบชนิด Pinna bicolor โดย Butler (1987) ได้ศึกษาการ
เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ พบว่าหอยสามารถเจริญจนมีความยาว 15 เซนติเมตรในเวลา 1 ปี โดยมีอัตราการตายต่ามาก ซึ่ง
หอยจอบที่อยู่ในเขต intertidal จะมีขนาดโตเต็มที่เล็กกว่าหอยจอบที่อยู่ในเขต subtidal Beer and Southgate (2006) ได้ทดลอง
การเลี้ยงหอยจอบแบบแขวนเช่นเดียวกับการเลี้ยงหอยมุกในทะเล ซึ่งใช้วิธีล่อลูกหอยจากธรรมชาติในแหล่งห่างชายฝั่งออกไป ที่
ระดับความลึก 2 และ 6 เมตร จากนั้นนามาเลี้ยงในถุงซึ่งแขวนไว้ในทะเล พบว่า หอยจอบที่แขวนในถุงเมื่อครบ 1 ปี มีความยาวได้
ถึง 15 เซนติเมตร และมีการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ ช่วงที่อวัยวะสืบพันธุ์มีการพัฒนานี้ อัตราการเจริญเติบโตจะช้าลง ซึ่งคาดว่า
น่าจะเป็นผลมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
ในประเทศไทย หอยจอบ หรือ หอยซองพลู ที่พบอยู่มี 3 ชนิด คือ Pinna bicolor Gmelin, 1971 Atrina pectinata
Linnaeus, 1758 และ Atrina vexillum Born, 1778 พบกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ ทั่วไปในอ่าวไทย ได้แก่ เกาะคราม เกาะจาน
และทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นทรายและน้าใส กินอาหารโดยการกรองอาหารขนาดเล็ก ได้แก่ แพ
ลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ ซากพืชและซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย ในประเทศไทยนิยมนากล้ามเนื้อมาบริโภค ส่วนของเปลือกนาไป
ทาเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศไทย ยังไม่พบว่ามีการเพาะเลี้ยง การใช้ประโยชน์จากหอยชนิดนี้จึงจับมาจาก
ธรรมชาติทั้งสิ้น (หอยจอบ หรือหอยซองพลู, 2560)
การศึกษาการเพาะเลี้ยงหอยสองฝาในประเทศไทย พบว่า การเลี้ยงหอยมือเสืออายุ 3 ปี ในกรงตาข่ายพลาสติกและกรงตา
ข่ายโลหะ บริเวณชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต ความหนาแน่น 45 และ 75 ตัวต่อกรง พบว่าในเวลา 1 ปี 3 เดือน มีอัตรารอดตาย 79.84 %
ความยาวเปลือกเพิ่มขึ้นจาก 9.90 ซม. เป็น 15.45 ซม. (กนกศักดิ์ และ ก้องเกียรติ , 2548) การเลี้ยงหอยมุกน้าจืดในระบบน้า
หมุนเวียน 2 แบบ พบว่าหอยระยะจูวีไนล์นามาเลี้ยงนาน 60 วัน มีอัตรารอดตาย 60.34 % และ 78.84 % โดยให้สาหร่ายผสม
ระหว่าง Chlorella sp. และ Kirchneriella incuvata ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ความหนาแน่น 1x 105 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และเมื่อ
เลี้ยงหอยระยะเต็มวัย จากหอยอายุ 10 เดือนเลี้ยงนาน 10 เดือน ปรากฏว่าหอยมีอัตรารอดตาย 100 % (สาธิต, 2550)
เนื่องจากในประเทศไทย ยังไม่มีรายงานการเลี้ยงหอยจอบ ดังนั้นการพัฒนาและดัดแปลงรูปแบบการเลี้ยงหอยสองฝา
น่าจะนาไปสู่การพัฒนาการเลี้ยงหอยจอบให้ประสบความสาเร็จได้

2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมพันธุ์และโรงเรือนเลี้ยงหอยจอบ
รวบรวมพันธุ์หอยจอบชนิด Pinna bicolor จากชายฝั่งในจังหวัดชลบุรี ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 13 เซนติเมตรขึ้นไป นามา
เลี้ยงเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับสภาพบ่อที่เป็นพื้นปูนโดยใช้น้าทะเลที่ผ่านการเชื้อแล้ว ในโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้าของสาขาวิชาประมง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยใช้ความเค็มในการเลี้ยงอยู่
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ในช่วง 30-33 ส่วนในพัน (ppt) เลี้ยงนาน 10 วัน ให้อาหารประกอบด้วยสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวและอาหารลูกกุ้งทะเลระยะ mysis
ที่ละลายในน้าทะเลและกรองผ่านผ้าโอล่อนแก้ว เป็นอาหาร ให้อาหารวันละ 1 ครั้ง พร้อมให้อากาศในบ่อตลอดเวลา

2.2 การหาอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยจอบที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูปร่วมกับ
สาหร่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ภายใต้สภาวะการเลี้ยงในโรงเรือน
นาหอยจอบจากข้อ 2.1 นามาแบ่งเป็น 3 กลุ่มการทดลองๆ ละ 3 ซ้า โดย
กลุ่มการทดลองที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 1 ส่วน ร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร
กลุ่มการทดลองที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 1.5 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร
กลุ่มการทดลองที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 2 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร
ทั้ง 3 กลุ่มการทดลองได้รับสาหร่ายทั้งชนิดและความหนาแน่นของเซลล์สาหร่ายที่เท่ากัน ส่วนอาหารสาเร็จรูปใช้อาหาร
สาเร็จรูปสาหรับลูกกุ้งทะเลระยะ mysis ที่ละลายในน้าทะเล และกรองผ่านผ้าโอล่อนแก้ว ทุกกลุ่มการทดลองจะได้รับอาหารวันละ 1
ครั้ง ตลอดการทดลอง
ทาการเลี้ ยงหอยจอบนาน 4 เดือน บั นทึกการกิ นอาหาร โดยการสังเกตจากปริ มาณอาหารที่เหลือและคุ ณภาพน้าที่
เปลี่ยนไป วัดความยาว ความกว้างและชั่งน้าหนักของหอยจอบ ทุก 1 เดือน เพื่อมิให้รบกวนการดารงชีวิต
ระหว่างการทดลอง วัดความเค็ม อุณหภูมิ pH ปริมาณแอมโมเนีย และปริมาณออกซิเจนของน้าทุกกลุ่มการทดลองทุก 7 วัน
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้า และปรับระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้า การเปลี่ยนถ่ายน้า จะเปลี่ยนน้า 100%
พร้อมทาความสะอาดเปลือกของหอยจอบทุกครั้ง ทุกตัว
คานวณหาอัตรารอดตาย อัตราการเจริญเติบโต เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรารอดตาย อัตราการเจริญเติบโต ด้วยการคานวณหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test ในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
ภายหลังการปรับสภาพเป็นเวลานาน 10 วัน ในโรงเรือนที่ทาการทดลอง นาหอยจอบมาแบ่งใส่ตู้ทดลอง โดยวิธีการสุ่ม
ให้ได้จานวนเท่ากันทุกตู้การทดลอง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจัดหอยจอบที่ผ่านการปรับสภาพลงตู้ทดลอง
โดยใช้น้าทะเลความเค็ม 30-33 ppt. กลุ่มการทดลองที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 1 ส่วน ร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis
sp. +Tetraselmis sp.) 1 ลิตร กลุ่มการทดลองที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 1.5 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp.
+Tetraselmis sp.) 1 ลิตร และกลุ่มการทดลองที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป 2 ส่วนร่วมกับสาหร่าย (Isochrysis sp. +Tetraselmis
sp.) 1 ลิตร ทาการเลี้ยงหอยจอบนาน 4 เดือน วัดความยาว ความกว้างและชั่งน้าหนักของหอยจอบทุก 1 เดือน ดังภาพที่ 2 ผลการ
ทดลองพบว่าหอยจอบมีความยาว (height) ความกว้าง (width) และน้าหนักดังแสดงในตารางที่ 1 2 และ 3
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ข.

ภาพที่ 2 การวัดขนาดหอยจอบ
ก. การวัดความยาว (height) ข. การวัดความกว้าง (width)

ตารางที่ 1 น้าหนักเฉลี่ยของหอยจอบในแต่ละเดือน
กลุ่มการทดลอง

น้าหนักเริ่มต้น (กรัม)

1
2
3

186
206
155

น้าหนักของหอยจอบ (กรัม) เมื่อครบเดือนทดลองที่
2
3
191
191
215
213
160
157

1
188
210
155

4
193
216
161

ตารางที่ 2 ความยาว (height) เฉลี่ยของหอยจอบในแต่ละเดือน
กลุ่มการทดลอง
1
2
3

ความยาวเริ่มต้น (ซม.)

ความยาวของหอยจอบ (ซม.) เมื่อครบเดือนทดลองที่
2
3
14.6
14.6
15.6
15.6
14.4
14.4

1
14.6
15.6
14.4

14.6
15.6
14.4

4
14.6
15.6
14.4

ตารางที่ 3 ความกว้าง (width) เฉลี่ยของหอยจอบในแต่ละเดือน
กลุ่มการทดลอง
1
2
3

ความกว้างเริ่มต้น
(ซม.)
9.6
9.7
9.3

ความกว้างของหอยจอบ (ซม.) เมื่อครบเดือนทดลองที่
2
3
9.6
9.6
9.7
9.7
9.3
9.3

1
9.6
9.7
9.3

4
9.6
9.7
9.3

ส่วนอัตราการรอดตายของหอยจอบที่ทาการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าทุกกลุ่มการทดลองมีอัตรารอดตาย 100
เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 อัตรารอดตายของหอยจอบในแต่ละเดือน
กลุ่มการทดลอง
1
2
3

1
100
100
100

อัตรารอดตายของหอยจอบ (%) เมื่อครบเดือนทดลองที่
2
3
100
100
100
100
100
100

4
100
100
100

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรารอดตาย อัตราการ
เจริญเติบโต ด้วยการคานวณหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range
test ในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด พบว่า ทั้งความยาว (height) ความกว้าง (width) และน้าหนักของหอยจอบทุกกลุ่มการทดลอง
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ไม่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนอัตราการรอดตายก็ไม่มีความแตกต่างกัน แม้ว่าหอยจอบจะไม่มีความยาวและความกว้างเพิ่มขึ้น แต่มี
น้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สิ่งที่สังเกตพบคือ หอยจะมีการซ่อมแซมเปลือกที่ชารุด ซึ่งเป็นแผลที่เกิดจากการจับหอยมาจากธรรมชาติ
จากการศึกษาของ Beer และ Southgate (2006) พบว่าหอยจอบ P. bicolor มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วจนกระทั่ง
อายุประมาณ 40 สัปดาห์ขึ้นไป อัตราการเจริญเติบโตเริ่มลดลง โดยมีความยาวเปลือก (hinge length) เฉลี่ยในช่วงนั้นประมาณ 146.3
มิลลิเมตร (ความยาวเปลือกอยู่ในช่วง 77-237 มิลลิเมตร) และเป็นช่วงที่อุณหภูมิของน้าทะเลบริเวณที่เลี้ยงหอยสูงขึ้น ทั้งนี้สาเหตุที่ทา
ให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง เกิดจากกิจกรรมการสืบพันธุข์ องหอยจอบ เมื่อเปรียบเทียบขนาดของหอยจอบที่ Beer และ Southgate
(2006) เลี้ยงกับขนาดของหอยจอบที่ทาการทดลองในครั้งนี้ พบว่าหอยจอบที่ทาการทดลอง น่าจะอยู่ในช่วงที่หยุดการเจริญเติบโตเพื่อ
เตรียมตัวเข้าสู่กิจกรรมการสืบพันธุ์ โดยในช่วงแรก หอยนาอาหารที่ได้รับ ไปใช้ในการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอจากการจับหอยมา
จากธรรมชาติ และภายหลังน่าจะใช้อาหารไปในกิจกรรมการสืบพันธุ์เช่นเดียวกับ Beer และSouthgate (2006) ทาให้อัตราการ
เจริญเติบโตไม่เพิ่มขึ้น

4. สรุปผล
การเลี้ยงหอยจอบด้วยอาหารสาเร็จรูป ซึ่งเป็นอาหารที่ใช้สาหรับเลี้ยงลูกกุ้งทะเลระยะ mysis ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 3
ระดับ ร่วมกับการให้สาหร่าย Isochrysis sp. และ Tetraselmis sp เพื่อเป็นอาหารหอยจอบ ภายใต้สภาวะการเลี้ยงในโรงเรือน โดย
ใช้หอยจอบที่จับจากธรรมชาติในจังหวัดชลบุรี ที่มขี นาดความยาวตั้งแต่ 13 เซนติเมตรขึ้นไป นามาเลี้ยงในตู้ทดลอง ทาการเลี้ยงนาน 4
เดือน พบว่าหอยทุกกลุ่มมีอัตรารอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน ทั้งความยาว ความกว้าง และ
น้าหนัก หอยจอบนาอาหารที่ได้รับไปใช้ในการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอจากการจับหอยมาจากธรรมชาติ และน่าจะใช้อาหารไปใน
กิจกรรมการสืบพันธุ์
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