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คํานํา
หอยนางรม เปนหอยสองฝาที่มคี ุณคาทางโภชนาการสูง จึงมีผูบริโภค หอยนางรมกัน
มากโดยเฉพาะหอยนางรมพันธุใหญหรือหอยตะโครม เนื่องจากการตลาดหอยนางรมนั้น มี
แนวโนมขยายตัวไดอีกมากเพราะผลผลิตในปจจุบันยังไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ
ทําใหหอยนางรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับหอยชนิดอืน่ ๆ หอยนางรมที่นํามาบริโภคเกือบ
ทั้งหมดเปนหอยที่ไดจากการเพาะเลี้ยงโดยอาศัยธรรมชาติ หอยจะกรองกินพืชน้ําขนาดเล็กที่
แขวนลอยในแหลงน้าํ เค็มเปนอาหารหลัก
ในประเทศไทยมีพันธุหอยนางรมตามธรรมชาติอยูหลายชนิด แตชนิดที่นิยมเพาะเลี้ยง
เพื่อนํามาบริโภคเปนอาหารนั้น พอจําแนกไดเปน 2 พวก คือ หอยนางรมพันธุเล็ก ซึ่งมีชื่อเรียก
ตามพื้นบานวาหอยปากจีบ หอยเจาะ หรือหอยอีรม เปนตน สวนหอยนางรมอีกพวกหนึ่งคือ
หอยนางรมพันธุใหญ ไดแก หอยตะโกรมกรามขาว และหอยตะโกรมกรามดํา นั่นเอง
การเลี้ยงหอยนางรมไดมกี ารเลี้ยงมานานกวา 50 ป สวนมากเปนการเลี้ยงแบบดัง้ เดิม
พบวา แถบชายฝงทะเลของประเทศไทยทางภาคตะวันออกไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราดมีการเลีย้ งหอยนางรมขนาดเล็กกันมาก สําหรับฝงอาวไทยไดแก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
ชุมพร สุราษฏรธานี สงขลา ปตตานีและทะเลอันดามันจะมีการเลีย้ งหอยตะโกรมกรามดําและ
หอยตะโกรมกรามขาวกันมากในเขตพืน้ ที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองและพังงา

ขอมูลทั่วไป
ชื่อ
หอยนางรม
วงศ
MOLLUSCA
ลักษณะ หอยนางรมแบงเปน 2 พวก คือ พันธุเล็ก
เรียกวา "หอยเจาะ" หรือ "หอยปากจีบ" พันธุใหญ
เรียกวา "หอยตะโกรม" ลักษณะเปนหอย 2 ฝา
แหลงที่พบ
พบโดยทั่วไปตามบริเวณน้ําตื้นชายฝง
ทะเล ปากแมน้ําลําคลอง ที่สุราษฎรธานี แหลงที่เลี้ยง
หอยนางรมใหญที่สุด คือบริเวณอาวที่ตําบลทาทอง
อําเภอกาญจนดิษฐ
นอกจากนี้ก็มกี ารเลี้ยงที่บริเวณแหลมซุย อําเภอไชยา ปจจุบันมีผูเลี้ยงหอยนางรม
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีประมาณ ๗๔๑ ราย เนื้อที่ ประมาณ ๔,๘๖๖ ไร

การเลือกพื้นที่สําหรับเลี้ยงหอยนางรม
ทําเลพื้นทีท่ ี่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการเลี้ยงหอยนางรม หลักเกณฑ
เบื้องตนที่จะตองพิจารณาซึ่งมีเหตุผลและความเหมาะสมดังนี้ คือ
1. ควรเปนแหลงน้ํากรอยหรือน้ําทะเลทวมถึง อยางนอยเปนเวลานาน 7-8 เดือน/ป ไม
อยูในอิทธิพลของน้ําจืดไหลทวมในฤดูฝน จนมีผลใหแหลงเลี้ยงมีความเค็มต่ํามากเปนเวลานาน
ซึ่งจะมีผลใหอตั ราการตายสูง
ี อยเกิดตามธรรมชาติ สะดวกตอการจัดหาพันธุหอย เพื่อความ
2. ควรเปนแหลงน้ําที่มห
สะดวกและลดตนทุนการเลี้ยง
3. แหลงน้า
ํ ทีใ่ ชเลี้ยงควรปลอดภัยจากกระแสดน้ําและคลื่นลมแรง ที่อาจทําใหวัสดุและ
สวนประกอบตาง ๆ ตลอดจนหอยที่เลี้ยงถูกทําลายเสียหายได
้ งควรอยูหา งไกลโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร อันกอใหเกิดมลพิษทีเ่ ปน
4. แหลงเลีย
อันตรายกับหอยและผูท ี่บริโภคหอย
5. ควรเปนแหลงน้ําที่มีกระแสน้ําไหลผานและเปนน้ําที่อุดมดวยอาหารธรรมชาติ
กระแสน้ําควรมีความเร็วโดยทั่วไปประมาณ 1 เมตร/วินาที
6. ควรเปนแหลงน้ําตื้น สภาพเปนดินโคลนหรือโคลนปนทราย ความลึกของหนาดินไม
มากนัก
7. ควรเปนพื้นที่ที่สะดวกตอการจัดหาวัสดุในการเลี้ยงหอยไดโดยงาย
8. ควรเปนพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ใกลตลาด งายตอการจําหนายผลผลิต

การรวบรวมพันธุหอยสําหรับการเลี้ยง
การเลี้ยงหอยนางรมในประเทศไทยยังตองพึ่งพาลูกหอยจากธรรมชาติ เนื่องจากลูก
หอยที่ไดจากการเพาะพันธุยังไมเพียงพอ การลอลูกหอยในแตละแหลงเลี้ยงตองขึน้ อยูกับความ
เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ ความสะดวกในการจัดหาวัสดุและการจัดการแปลงเลี้ยง
เปนตัวกําหนด วัสดุที่นิยมใช ไดแก ไมไผ ไมเปง กอนหิน หลอดซีเมนต เปลือกหอยนางรม ยาง
รถยนต แผนกระเบื้อง ฯลฯ นอกจากการใชวัสดุชนิดตาง ๆ แลวการลงเกาะของลูกหอยนางรม
ยังขึ้นอยูกับอุณหภูมิของน้าํ ทะเล ความเค็ม ปริมาณแสง การขึ้น-ลงและความเร็วของกระแสน้าํ
อิทธิพลของดวงจันทร ความลึกของน้ําและตัวของวัสดุลอ ซึ่งวัสดุที่ใชในการลอนัน้ ลักษณะของ
ผิว สีและความสะอาดเปนอยางไร นอกจากนี้ลูกหอยนางรมยังมีพฤติกรรมในการรวมตัว ลูก
หอยมักลงเกาะวัสดุลอที่มีลกู หอยตัวอื่น ๆ เกาะอยูกอนแลว
ลูกหอยนางรมมักจะเกิดตลอดทั้งป แตสวนใหญชวงที่เกิดลูกหอยวัยเกล็ด จะแตกตาง
กันในแตละทองถิ่นและลักษณะภูมิประเทศแตละแหง เชน จังหวัดสุราษฏรธานีเกิดมากในเดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม จังหวัดตรังในชวงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม จังหวัดชลบุรีในชวงเดือน
เมษายน - พฤษภาคม และตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุก ๆ ป

รูปแบบการเลี้ยงหอยนางรมในประเทศไทย
การเลี้ยงหอยนางรมมีอยูห ลายวิธี แตละวิธีความเหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศและ
ดินฟาอากาศของแตละทองที่ ฉะนั้นการที่จะใชวิธีใดในทองที่ไหนนัน้ จึงเปนสิ่งที่จะตอง
พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม
การเลี้ยงบนกอนหิน
เปนวิธีการใชกอนหินวางใหลูกหอยนางรมเกาะเลี้ยงตัวจนไดขนาดตามความตองการ
เปนวิธีงายและทํากันมาแตโบราณ ซึง่ ยังนิยมทํากันแพรหลายมากจนปจจุบันนี้ โดยเฉพาะ
ทองทีท่ ี่สามารถหากอนหินจากธรรมชาติไดสะดวก โดยวางกอนหินเปนกอง ๆ กองหนึ่ง มีกอน
หิน 5 - 10 กอน วางใหกอนหินเกยกัน โดยพิจารณาวาจะวางใหอยูใ นลักษณะใดจึงชวยใหกอน
หินมีพื้นที่ใหลูกหอยเกาะไดมากที่สุด หินแตละกองอยูหา งกันประมาณ 50 ซม. เรียงเปนแถว
วิธีการนี้มักทําการเลี้ยงหอยในขอบเขตระหวางแนวระดับน้ําขึ้นสูงสุดถึงระดับต่าํ สุดตามชายฝง
ทะเลที่มีสภาพเปนอาวเปด พื้นดินเปนโคลนแข็ง ทรายปนโคลนแข็ง หรือบริเวณที่เปนหินทั้งนี้
เพื่อปองกันไมใหกอนหินทีว่ างจมลึกลงไปหรือถูกทับถม
ในกรณีที่สภาพดินเปนโคลนคอนขางออนก็ใชไมไผวางเปนฐานรองรับกอนหินเพื่อกันมิใหหิน
จมโคลนหรือบางรายก็ทาํ เปนฟาก โดยใชไมไผผา ซีกประกอบเขาเปนรานสําหรับวางหินบนคาน
เตี้ย ๆ ในแหลงเลี้ยงเกาะวางเลี้ยงตอไปเพื่อโคลนทับถม มักพบเห็นตามบริเวณอาวเปดและปาก
แมน้ําลําคลองทั่ว ๆ ไปรูปแบบการเลี้ยงหอยนางรมวิธีนี้ นิยมใชในการเลี้ยงหอยนางรมพันธุ
เล็กที่จังหวัดชลบุรี และที่อา วสวี จังหวัดชุมพร
1.

การเลี้ยงในกระบะไม
การเลี้ยงแบบนี้เหมาะสมกับทองทีท่ ี่เปนอาวเปดตามบริเวณปากแมน้ํา หรือบริเวณ
ชายฝงของปากแมน้ําลําคลองที่มีน้ํากรอยหรือน้ําเค็มทวมถึงเปนประจํา กระบะไมที่ใชเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผามีขนาดตามความตองการ แตที่นิยมใชมักจะมีความกวาง 80 ซม. ยาว 200 ซม.
สูง 25 ซม. ขอบทั้งสี่ดานทําดวยไมตะเคียนหรือไมเนื้อแข็งอื่น ๆ พื้นเปนไมชนิดเดียวกัน ฟากทํา
ดวยเฝอกไมไผ ทั้งนี้เพื่อใหน้ําถายเทไดสะดวก กระบะวางอยูบนคานสูงจากพื้นดินที่น้ําทวมถึง
ประมาณ 30 ซม. และยึดติดกับคานอยางมั่นคง
พันธุหอยนางรมที่นํามาใสเลี้ยงในกระบะหากเปนหอยพันธุเล็กควรมีอายุประมาณ 6-7 เดือน
หรือมีขนาด 3.5-4.5 ซม. ซึ่งกะเทาะมาจากกอนหิน หากเปนหอยนางรมที่เกาะติดกับเปลือกหอย
อื่นก็นํามาใสกระบะเลี้ยงไดเลยทําการเลี้ยงไวจนมีอายุประมาณปครึ่งหอยจะโตขึน้ ถึงขนาดสง
ตลาดได สําหรับหอยตะโกรมรวบรวมมาปลอยเลี้ยงในกระบะเมื่ออายุประมาณ 3-4 เดือน หรือ
ขนาด 3-4 ซม. เลี้ยงไวจนอายุ 7-8 เดือน จะไดขนาดที่สงตลาดได วิธีการเลี้ยงบนกระบะไมเปน
วิธีการเลี้ยงหอยนางรมที่พบวามีที่จังหวัดประจวบคีรขี ันธ เปนตน
2.

การเลี้ยงแบบใชแทงซีเมนต
การเลี้ยงดวยวิธีนี้อาจเลี้ยงไดดีในที่มีสภาพเชนเดียวกับการใชกอนหิน ตามขอ 1 หรือ
จะใชทั้งสองแบบในบริเวณเดียวกันก็ได โดยใชแทงซีเมนตปกแซมตามที่วางระหวางแถวของของ
กองหิน แตเวนที่วางเปนทางเดินไดพอสมควร เหมาะสําหรับทองทีท่ ี่มีสภาพพื้นดินโคลน
แทงซีเมนตทใี่ ชนั้น จัดทําขึน้ เปนพิเศษเพื่อการเลี้ยงหอยนางรม และเพื่อใหตานทานตอการ
เคลื่อนไหวของคลื่นลมและกระแสน้ําไดดจี ึงตองหลอแทงซีเมนตและใชไมเปนแกนกลาง อาจใช
ไมโกงกางหรือไมเนื้อแข็งอืน่ ๆ ก็ได ไมทยี่ ื่นออกมาจะถูกปกยึดอยูในดินเพื่อพยุงใหเสาซีเมนต
ไมลม ลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถใชประโยชนไดนานป ขนาดของแทงซีเมนตขนึ้ อยูกับระดับ
น้ําและความตองการของผูเ ลี้ยงแตโดยทัว่ ไปที่ทาํ การทดลองแลวไดรับผลดี มีขนาดความสูง 5070 ซม. ดานหนาดัดของเสาเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 12x12 ซม.2 ไมทใี่ ชเปนแกนกลางยาว 1 เมตร
ฝงอยูในแทงซีเมนต 50 ซม. สวนที่ยื่นออกไปเพื่อปกลงไปในดิน 50 ซม.
4. การเลี้ยงโดยใชหลักไม
การเลี้ยงดวยวิธีนี้นับวาเหมาะสมอยางยิง่ กับสภาพชายฝงทะเลที่มสี ภาพเปนอาวเปด
พื้นดินเปนโคลนออนหรือโคลนปนทราย เปนแหลงที่ไมมีเครื่องกําบัง คลื่นลม ยิ่งไปกวานั้นวิธี
นี้ยังสามารถเลี้ยงตามชายฝงของปากแมน้ําลําคลองทีม่ ีกระแสน้ําไหลคอนขางแรงไดโดยไมทาํ
ใหเกิดความเสียมากนัก ไมที่ใชควรเปนไมเนื้อแข็ง ไมพังกาหรือสักทะเล เพื่อใหลูกหอยเกาะ
เลี้ยงตัวจนไดขนาดตลาด คลายหลักหอยแมลงภู หรือจะใชเปลือกหอยตะโกรมหรือหอยนางรม
รอยเปนพวง ๆ ไปลอลูกหอยในแหลงหอยเกิดตามธรรมชาติ ลูกหอยจะเกาะติดอยูตามเปลือก
หอยเมื่ออายุประมาณ 1-2 เดือน จึงนําเปลือกหอยที่มีลกู หอยเกาะติดอยูมาแลยดึ ติดกับเหล็ก
โดยใชลวดผูกใหเปลือกหอยอยูห างกันเปนระยะพอสมควร หลักไมที่ใชสวนมากเปนไมไผ ไมเปง
หรือไมอื่น ๆ ที่มีราคาถูกอาจหาไดในทองที่นั้น
หลังจากที่ประกอบเปลือกหอยติดเขากับหลักไมแลว จากนั้นก็นําไปปกไวในแหลงเลี้ยง
เปนแถว ๆ โดยเวนระยะหางกันพอสมควร การปกไมจะลึกลงไปในดินมากนอยเทาใดนั้น
แลวแตความแข็งของดิน ถาเปนโคลนแข็งปกลึกลงไปเพียง 30-40 ซม. ก็เพียงพอ หากดินเปน
โคลนออนตองปกลึกจนแนใจวามั่นคงพอ
5. การใชหลอดหรือทอซีเมนต
เหมาะสมสําหรับแหลงเลีย้ งที่มีน้ําทวมอยูตลอดเวลาไดแก ที่ตื้นชายฝงทะเล ปากแมน้ํา
ลําคลอง และทะเลสาบ พื้นดินเปนโคลนหรือโคลนออนปนทราย ขั้นแรกตองปกหลักไมราคาถูก
ซึ่งอาจหาไดในทองที่ ไดแก ไมเปง โกงกาง หลักไมไผ ฯลฯ โดยปกเรียงเปนแถวใหมีชองวาง
ระหวางแถวหางกันประมาณ 1 เมตร จากนั้นนําหลอดซีเมนตกลวงที่เตรียมไว (หลอดซีเมนต
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 ซม. ยาว 40 ซม. หลอโดยใชปูนซัลเฟตทนเค็ม ติดหอย 20 ตัวหลอด
เปนหอยขนาด 4-5 ซม. นําไปสวมบนหลักไมหรือทอพีวีซีเสนผานศูนยกลาง 3.2 ซม. ยาว 120
ซม. ปกทอลงในดินเลน แตละแถวหางกัน 30 ซม. แตละทอหางกัน 20 ซม.) พรอมกันนั้นใชไม
วางพาดเปนฐานรองรับทออีกขั้นหนึ่งเพื่อปองกันไมใหทอจมโคลน หรือเปนทอซีเมนตที่มีปาก
3.

เปดขางเดียว ก็ใชสวมลงบนหลักไมไดโดยตรง ดวยวิธีดังกลาวสามารถวางทอไดประมาณ 1,600
ทอ/ไร นอกจากหลอดซีเมนตที่ไดกลาวมาแลวปจจุบันเกษตรกรไดมีการพัฒนาขยายขนาด
หลอดใหใหญขึ้นมีลักษณะเปนทอซีเมนตเพื่อเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของลูกหอย และใชฐานซีเมนต
เพื่อรองรับทอที่มีขนาดใหญขึ้นแทนที่จะใชไมเปนตัวรองรองรับเชนเดิม ทําใหอายุการใชงาน
นานขึ้นและการจัดการสะดวก การเลีย้ งวิธีนี้เปนที่นิยมในการเลี้ยงหอยนางรมทีจ่ งั หวัด
สุราษฏรธานีและจันทบุรี
6.การเลี้ยงแบบพวงอุบะแขวน
เปนรูปแบบการเลี้ยงที่นิยมทั่วไปในประเทศญี่ปุน อเมริกา และยุโรป เพราะหอยโตเร็ว
และให ผลผลิตสูง การเลี้ยงวิธีการนี้สามารถกระทําได 2 ลักษณะดวยกัน คือการแขวนใตแพ
และแขวนจากราวเชือกจุดสําคัญตองเลี้ยงในอาวปดหรือที่ที่มกี ําบังคลื่นลมไดเปนอยางดี แพที่
จะใชเลี้ยงหอยจะมีขนาดกวางยาวตามความตองการของผูเลี้ยง ใชพลาสติกหรือทุน โฟมพยุง มี
สมอยึดทั้งสี่มมุ เพื่อตรึงใหเชือกอยูกับที่ ระดับความลึกของน้ําควรอยูป ระมาณ 5-10 เมตร
การลอลูกหอยใชวิธีเดียวกับการเลี้ยงแบบที่ 4 เมื่อลูกหอยติดกับเปลือกหอยไดแลว จึง
เอาเปลือกหอยนั้นมารอยเปนพวงโดยใชลวดสังกะสีเบอร 10 ใหเปลือกหอยอยูห างกันประมาณ
15-20 ซม.
โดยใชไมไผรวกขนาดเล็กกัน้ ระหวางเปลือกจากนั้นนําพวงหอยไปแขวนเลี้ยงไวทแี่ พจน
หอยไดขนาดที่ตลาดตองการ การเลี้ยงแบบพวงอุบะแขวนของประเทศไทยนิยมทํากันในแมนา้ํ
หรือคลองยานน้ํากรอย เชน ที่จังหวัดพังงา หรือการเลีย้ งแบบรอยเปลือกหอยและแขวนเปนราว
ที่ใชกับหอยตะโกรมกรามดําทีค่ ลองบางนางรม จังหวัดประจวบคีรขี ันธ เปนตนที่ตําบลอางศิลา
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการเลี้ยงหอยนางรมพันธุเล็กแบบแขวนใตนั่งรานไมไผ โดย
เกษตรกรผูเลีย้ งจะซื้อพวงเชือกซึ่งมีลูกหอยขนาดความยาว 1.5-2.6 ซม.ติดอยูกับวัสดุปูนซีเมนต
(อยูบนเชือก) แลวนํามาเลี้ยงตอโดยแขวนใตนั่งรานไมไผขนาด 8x46 เมตร ซึ่งจะแขวนลูกหอย
ไดจํานวน 4,500 เสน มีลูกหอยประมาณ 360,000 ตัวตอนั่งรานหนึ่งชุดหรือหนึ่งแผง
ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงหอยนางรมพันธุเล็กหรือหอยนางรมปากจีบนั้น พบวา
หอยที่อยูต รงกลางแผงหรือกลางนั่งรานที่ถูกลอมรอบดวยแผงอื่น ๆ มักจะเจริญเติบโตชากวา
ลูกหอยที่อยูร อบนอก เมื่อเลี้ยงไปไดครบ 1 ป ก็ยังไมไดขนาดตลาด สันนิษฐานวาหอยที่อยูต รง
กลางจะไดรับอาหารธรรมชาติจาํ พวกแพลงกตอนไมเพียงพอ เนื่องจากหอยที่อยูบ ริเวณรอบ
นอกจะกรองกินเอาอาหารจําพวกแพลงกตอนไปกอน
7. การเลี้ยงหอยนางรมแบบอื่น ๆ
นอกจากวิธีการเลี้ยงหอยนางรมที่ไดกลาวถึงขางตนแลวยังมีการเลี้ยงรูปแบบอื่น ๆ โดย
ใชวัสดุการเลีย้ งรูปแบบอื่นที่มีสภาพแข็งแนนเพื่อการนี้ได เชน ยางรถยนตทไี่ มใชแลว กระเบื้อง
ลอนเดี่ยว ลอนคู อิฐ อาง ไห ตุมที่ชํารุดแลว นอกจากนี้ในบางประเทศนิยมเลี้ยงหอยนางรม
แบบหวานลงเลี้ยงกับพื้นดิน ในสภาพพื้นดินแข็งเพื่อปองกันหอยนางรมจมโคลนซึ่งอาจ
กอใหเกิดความเสียหายได

ขอควรระวังในการเลี้ยงหอยนางรม
ปญหามรสุมและคลื่นลมแรงเปนอุปสรรคตอการเลี้ยงหอย เพราะวัสดุที่วางหักลมจม
โคลน ทําใหใหหอยตาย
2. ควรตรวจและซอมแซมวัสดุอุปกรณที่ใชเลี้ยงหอยทีช
่ าํ รุดอยางสม่าํ เสมอ
3. ควรระมัดระวังสภาพของแหลงน้า
ํ ที่เสือ่ โทรม ซึ่งนับวันจะมีมากขึน้ ยอมจะกระทบตอ
ผลผลิตหอยทีจ่ ะลดลงเรื่อย ๆ
4. ปญหาแหลงน้ําตื้นเขิน เกิดตะกอนดินมากขึ้นจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและ
หอยตายในทีส่ ุด
5. มักจะมีสัตวน้ําทีแ
่ ยงอาหารและที่อยูอาศัยของหอยนางรม เชน หอยแมลงภู หอย
กะพง เพรียง และฟองน้ํา เปนตน
6. ปญหาการลักขโมยหลักหอยมักจะเกิดขึ้นเสมอ ฉะนั้น จึงควรมีทพ
ี่ ักหรือขนําใหคน
เฝาดูแลรักษาบริเวณแปลงเลี้ยงหอย
7. ควรระวังศัตรูหอยนางรมหลายชนิดทีส
่ ําคัญไดแก หอยหมู หอยมะระ ปู ปลาดาว
ปลากระเบน ปลานกแกว และนกบางชนิด เปนตน นอกจากนีห้ อยนางรมลอยหรือที่ชาวบาน
เรียกวา "หอยเฉลียบ" จะเกิดแพรพันธุและแยงพื้นที่การเจริญเติบโตของหอยนางรมขนาดเล็ก
ชาวบานจะเอาขึ้นมาตากแดด 2 วัน หอยจะตาย ปจจุบันหอยชนิดนี้เพิ่มจํานวนมากขึ้น
8. สิ่งปนเปอนในหอยที่มักพบวามีปญหาเสมอ ไดแกปริมาณแบคทีเรียตาง ๆ ที่มีมาก
เกินกําหนด ดังนั้นจึงควรทําความสะอาดหอยหรือบําบัดสิ่งปนเปอนในตัวหอยดังกลาวให
ปลอดภัยตอการบริโภค
1.

ตนทุนการเลี้ยงหอยนางรม
ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงหอยนางรมพันธุเล็กแบบแขวนใตแพซึ่งเปนวิธีที่
นิยมทํากันมากที่จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
ตนทุนการเลี้ยงหอยนางรมทั้งหอยนางรมพันธุเล็กและหอยนางรมพันธุใหญจะขึ้นอยู
กับวิธีการเลี้ยงเพราะมูลคาวัสดุที่ใชสาํ หรับวางเลี้ยงเปนสวนประกอบที่สําคัญของการลง ตนทุน
และผลตอบแทนจากการเลี้ยงหอยนางรมพันธุใหญเฉลี่ยตอไรโดยวิธีใชหลอดซีเมนต ซึ่งเปนวิธี
ที่นิยมทํากันมากที่สุดในจังหวัดสุราษฎรธานีมีรายละเอียดดังนี้

ตนทุนผันแปร
คาพันธุหอยนางรมราคาตัวละ 5-8 บาท ตอไร 800,000 บาท
ปูนซีเมนต 9,750 บาท
คาแรงงาน 10,000 บาท
น้ํามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท
คาเสียโอกาส 1,000 บาท
ตนทุนคงที่
ไมไผปกเขตและปกหลอด 1,000 บาท
หลอดซีเมนตพรอมหลัก 72,000 บาท
คาน้ํา (อาชญาบัตร) 80 บาท
คาเสียโอกาส 1,000 บาท
ตนทุนทั้งหมด 895,770 บาท
ตนทุนเฉลี่ยตอตัว 5.50 บาท
รายไดที่ไดรับเกษตรกรจะขายได 10-20 บาท/ตัว 1,600,000 - 3,000,000 บาท
กําไรที่ไดรับตอตัว 4.50 - 9.50 บาท
กําไรที่ไดรับตอไร 360,000 บาท/ไร/ป
ตนทุนผันแปร
ตนทุนคาไมไผ 20,000 บาทตอนั่งราน 1 แผง
ตนทุนคาลูกหอย 9,000 บาท
จําหนายผลผลิตได 900 กก. ๆ ละ 70 บาท เปนเงินรวม 63,000 บาท
กําไรตอนั่งราน 1 แผง (ขนาดแผง 6x 46 เมตร) = 63,000 - 29,0000 41,000 บาท
กําไรที่ไดรับตอไร (1 ไรเลี้ยงได 3 แผง ) = 3x41,000 123,000 บาท
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สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. 2530. เศรษฐกิจการผลิตหอยนางรมในประเทศไทย. งานวิจัย
สังคมศาสตร การประมงแหงเอเซีย : ประเทศไทย ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 112 หนา.

