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8.1  บทนํา 
 
หอยนางรมและหอยตะโกรม เปนหอยทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณคาทางโภชนาการ

สูง เปนที่รูจักกันดี เพราะเปนอาหารที่เน้ือมีรสชาติอรอย สามารถนํามารับประทานสดๆ 
หรือนําไปประกอบอาหารไดหลายชนิด มีการเลี้ยงเพื่อการคา ผลผลิตในปจจุบันยังไม
เพียงพอตอการบริโภคของประชาชนในประเทศ จึงมีแนวโนมสามารถขยายตัวไดอีกมาก 
ทําใหราคาหอยนางรมโดยเฉพาะหอยนางรมพันธุใหญหรือหอยตะโกรมมีราคาสูงกวา
หอยชนิดอื่นๆ สําหรับในตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน อเมริกา และประเทศฝรั่งเศส มี
การเลี้ยงหอยนางรมเปนอุตสาหกรรมโดยใชวิธีการหลายแบบ  

หอยนางรมตามธรรมชาติที่นิยมเลี้ยงเพื่อนํามาบริโภคเปนอาหารในประเทศไทย
มี 2 ประเภท คือ  

1. หอยนางรมพันธุใหญ ไดแก หอยตะโกรมกรามขาว และหอยตะโกรมกรามดํา 
2. หอยนางรมพันธุเล็ก หรือหอยปากจีบ หรือหอยเจาะ หรือหอยอีรม เปนตน 
หอยนางรมที่นํามาบริโภคเกือบทั้งหมดเปนหอยที่ไดจากการเพาะเลี้ยงโดย

อาศัยธรรมชาติ สวนมากเปนการเลี้ยงแบบดั้งเดิม ซ่ึงการเลี้ยงหอยนางรมมีมานานกวา 
50 ป  ไดผลผลิตปละประมาณ 5,000 ตัน พบไดแถบชายฝงทะเลของประเทศไทยทาง
ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี และจังหวัดตราดซึ่งสวนมากเปนการ
เลี้ยงหอยนางรมขนาดเล็ก สวนทางดานฝงอาวไทย ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร 
สุราษฎรธานี สงขลา ปตตานี และจังหวัดนราธิวาสมีการเลี้ยงหอยนางรมทั้งพันธุเล็กและ
พันธุใหญ สําหรับการเลี้ยงหอยนางรมภาคใตดานฝงอันดามัน ไดแก จังหวัดระนอง และ
จังหวัดพังงา สวนใหญเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาว และหอยตะโกรมกรามดํา 

 
8.2  ชีววิทยาของหอยนางรม 
 

หอยนางรมเปนหอยสองฝาที่พบอยูตามชายฝงทะเล โดยเกาะอยูตามโขดหิน 
หรือรากไม มีหลายชนิด อยูไดต้ังแตความเค็มตํ่าจนถึงความเค็มสูง หอยนางรมจัดอยูใน
อนุกรมวิธาน ดังน้ี (Vaught, 1989  อางถึงในวันทนา อยูสุข, 2541)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ข) 
 

 ภาพที่ 8.1 หอยนางรมสกุลตางๆ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
                               (ก) หอยนางรมสกุล  Crassostrea    
                               (ข) หอยนางรมสกุล Saccostrea 
                ที่มา: (วันทนา อยูสุข, 2541, หนา 111) 
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             Phylum   Mollusca 
                      Class    Bivalvia หรือ Pelecypoda 
                                        Subclass    Pteriomorphia 
                                               Order     Ostreoida 
                              Family Ostraeidae 

 
หอยนางรมและหอยตะโกรมเปลือกมีบานพับหนาและไมมีฟน ตัวหอยไมมีเทา 

ไมมีทอนํ้าและไมมีเสนใย มีกลามเนื้อยึดเปลือกอันเดียว กินอาหารโดยการกรองพืชและ
สัตวขนาดเล็กที่มากับกระแสน้ํา อยูไดทั้งในทะเล และบริเวณแหลงนํ้ากรอย ในธรรมชาติ
พบตามกอนหิน เสาปูน รากตนไมที่แชนํ้าอยู หรือวัสดุทุกชนิดที่อยูในระดับที่นําทวมถึง 
โดยใชฝาดานหนึ่งเช่ือมติดไว ซ่ึงฝาดานที่ติดกับวัสดุเปนอุงลึกกวาอีกฝาหนึ่ง ฝาทั้งสอง
จึงมีขนาดไมเทากัน หอยที่พบในธรรมชาติจะอยูกันอยางเบียดเสียดจึงมีรูปรางบิดเบี้ยว
ไปตามพื้นที่ที่เกาะ  

 
8.3  สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยนางรม 

 
สภาวะแวดลอมที่เหมาะสม เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการเลี้ยงหอย

นางรม ซ่ึงมีขอควรพิจารณาดังน้ีคือ 
1. เปนแหลงที่มีนํ้ากรอยหรือนํ้าทะเลทวมถึงอยางนอยเปนเวลานาน 7-8 เดือน

ในรอบป อีกทั้งไมอยูในเขตอิทธิพลของน้ําจืดไหลบาทวมในฤดูฝน จนทําใหนํ้ามีความ
เค็มตํ่าเปนเวลานาน ซ่ึงเปนสาเหตุใหหอยตายได 

2. เปนแหลงที่มีหอยนางรมเกิดข้ึนในธรรมชาติ เพราะสะดวกตอการจัดหาพันธุ
และลดตนทุนในการเลี้ยงหอย 

3. เปนแหลงที่ปลอดภัยจากกระแสน้ําและคลื่นลมแรง อันจะเปนสาเหตุใหวัสดุ
และสวนประกอบตางๆ ตลอดจนหอยที่เลี้ยงถูกทําลายเสียหาย 

4. เปนบริเวณท่ีหางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิด
มลพิษเปนอันตรายกับหอยและผูบริโภคได 
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5. ควรมีกระแสน้ําไหลผาน และเปนนํ้าที่อุดมสมบูรณดวยอาหารธรรมชาติ เชน 
พวกแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว เปนตน 

6. ควรเปนแหลงนํ้าตื้น สภาพโดยทั่วไปควรเปนดินโคลน หรือโคลนปนทราย 
อีกทั้งมีความลึกของหนาดินไมมากนัก 

7. เปนแหลงที่สะดวกตอการจัดหาวัสดุในการเลี้ยงหอยไดงาย เพื่อลดตนทุนใน
การเลี้ยง 

8. ปลอดภัยจากโจรผูราย รวมทั้งศัตรูที่เปนอันตรายตอหอยโดยตรง 
9. มีการคมนาคมสะดวก ใกลตลาด งายตอการจําหนายผลผลิต 

 
8.4   วิธีการเลี้ยงหอยนางรม 

 
การเลี้ยงหอยนางรมในประเทศไทยประมาณมากกวา 90 เปอรเซ็นต อาศัยพันธุ

หอยจากธรรมชาติ เน่ืองจากลูกหอยที่ไดจากการเพาะเลี้ยงยังไมเพียงพอ ดังน้ันจึงตองมี
การลอลูกหอยในแตละแหลงเลี้ยงเพ่ือรวบรวมลูกหอยมาเลี้ยง แตตองข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศในแตละทองที่ดวย ซ่ึงวัสดุที่นิยมใชลอลูกหอยทั่วไป ไดแก 
ไมไผ ไมเปง กอนหิน หลอดซีเมนต เปลือกหอยนางรม ยางรถยนต และแผนกระเบื้อง 
เปนตน เม่ือรวบรวมลูกหอยมาได จะตองพิจารณาวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมตามลักษณะภูมิ
ประเทศ และดินฟาอากาศ ซ่ึงวิธีการเลี้ยงมีหลายแบบดังน้ี 
 

1. การเลี้ยงบนกอนหิน 
การเลี้ยงบนกอนหิน เปนวิธีการใชกอนหินวางใหลูกหอยเกาะเลี้ยงตัวจนได

ขนาดตามตองการ เปนวิธีที่งายและเกาแก นิยมทํากันแพรหลายจนถึงปจจุบัน แถบ
จังหวัดชลบุรี และที่อาวสวี จังหวัดชุมพร มักเลี้ยงหอยในเขตระหวางแนวระดับนํ้าขึ้น
สูงสุดถึงระดับนํ้าลงต่ําสุดตามชายฝงทะเลที่มีสภาพเปนอาวเปดพื้นดินเปนโคลนแข็ง 
ทรายเปนโคลนแข็ง หรือบริเวณที่เปนหิน โดยวางกอนหินเปนกองๆ กองละ 5-10 กอน 
แตละกองหางกันประมาณ 50 เซนติเมตร หินแตละกอนวางใหเกยกันในลักษณะที่กอน
หินมีพื้นที่ใหลูกหอยเกาะไดมากที่สุด  
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2. การเลี้ยงในกระบะไม 
การเลี้ยงในกระบะไม เปนวิธีการเลี้ยงหอยนางรมที่พบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ

การเลี้ยงวิธีการนี้เหมาะสมกับทองที่ที่เปนอาวเปดตามบริเวณปากแมนํ้า หรือบริเวณที่มี
นํ้ากรอยหรือนํ้าเค็มทวมถึงเปนประจํา โดยนําหอยนางรมมาเลี้ยงใสกระบะไมซึ่งเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาวางอยูบนคานสูงจากพื้นดินที่นํ้าทวมถึงประมาณ 30 เซนติเมตรและยึดติด
กับคานอยางมั่นคง สําหรับหอยพันธุเล็กจะล้ียงจนมีอายุประมาณปครึ่งจึงมีขนาดเปนที่
ตองการของตลาด แตสําหรับหอยตะโกรมเลี้ยงจนอายุ 7-8 เดือน ก็จะไดขนาดที่สงขาย
ตลาดได   

 
3. การเลี้ยงแบบใชแทงซีเมนต 
การเลี้ยงแบบใชแทงซีเมนต การเลี้ยงดวยวิธีน้ีอาจเลี้ยงไดดีในสภาพ

เชนเดียวกับการใชกอนหินในเขตระหวางแนวระดับนํ้าขึ้นสูงสุดถึงระดับนํ้าลงต่ําสุดตาม
ชายฝงทะเลที่มีสภาพเปนอาวเปดพื้นดินเปนโคลนแข็ง ทรายเปนโคลนแข็ง หรือบริเวณที่
เปนหิน หรืออาจใชทั้งสองแบบในบริเวณเดียวกันก็ได โดยใชแทงซีเมนตปกแซมตามที่
วางระหวางแถวของกองหิน ซ่ึงแทงซีเมนตตองตานทานตอคลื่นลมและกระแสน้ําไดดี 
และขนาดของแทงซีเมนตข้ึนอยูกับระดับนํ้าและความตองการของผูเลี้ยง และใชไมเปน
แกนกลาง อาจเปนไมโกงกางหรือไมเน้ือแข็งอื่นๆ ก็ได เพ่ือปกยึดอยูในดินพยุงใหเสา
ซีเมนตไมลม 

 
4. การเลี้ยงโดยใชหลักไม 
การเลี้ยงโดยใชหลักไม เหมาะสมกับสภาพชายฝงทะเลที่มีสภาพเปนอาวเปด 

พื้นดินเปนโคลนออนหรือโคลนปนทราย เปนแหลงที่ไมมีเครื่องกําบังคลื่นลม และสามารถ
เลี้ยงตามชายฝงของปากแมนํ้าลําคลองที่มีกระแสน้ําไหลคอนขางแรง ไมที่ใชควรเปนไม
เน้ือแข็ง  ไมพังกาหรือสักทะเล เพื่อใหลูกหอยเกาะเลี้ยงตัว หรืออาจใชเปลือกหอย
ตะโกรมหรือหอยนางรมรอยเปนพวงๆ ไปลอลูกหอยในแหลงหอยเกิดตามธรรมชาติ ลูก
หอยจะเกาะติดอยูตามเปลือกหอยประมาณ 1-2 เดือน จึงนําเปลือกหอยเหลานั้นมายึดติด
กับเหล็ก โดยใชลวดผูกใหเปลือกหอยอยูหางกันเปนระยะพอสมควร หลังจากที่ประกอบ
เปลือกหอยติดกับหลักไมแลว จากนั้นก็นําไปปกไวในแหลงเลี้ยงเปนแถวๆ  
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5. การเลี้ยงโดยใชหลอดหรือทอซีเมนต 
การเลี้ยงโดยใชหลอดหรือทอซีเมนต เปนการเลี้ยงหอยนางรมโดยใชไมปกเรียง

เปนแถวใหมีชองวางระหวางแถว 1 เมตร จากนั้นนําหลอดซีเมนตกลวงที่เตรียมไวซ่ึงมี
เสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร ติดหอย 20 ตัวตอหลอด นําไปสวม
บนหลักไมขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.2 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ปกทอลงในดิน
เลน พรอมกันน้ันใชไมวางพาดเปนฐานรองรับทออีกช้ันหน่ึงเพื่อปองกันไมใหทอจมโคลน 
วิธีการเลี้ยงแบบน้ีเหมาะสมสําหรับแหลงที่มีนํ้าทวมอยูตลอดเวลา ไดแก ที่ต้ืนชายฝง
ทะเล ปากแมนํ้าลําคลอง และทะเลสาบ พื้นดินเปนโคลนหรือโคลนออนปนทราย ซ่ึงนิยม
เลี้ยงแถบจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุราษฎรธานี   

 
6. การเลี้ยงแบบพวงอุบะแขวน 
การเลี้ยงแบบพวงอุบะแขวน การเลี้ยงวิธีการนี้กระทําได 2 รูปแบบคือ 
6.1 การแขวนใตแพ 
6.2 การแขวนจากราวเชือก 
การเลี้ยงแบบน้ีมีวิธีการลอลูกหอยเหมือนกับการเลี้ยงโดยใชหลักไม เม่ือลูกหอย

ติดกับเปลือกหอยแลว จึงเอาเปลือกหอยมารอยเปนพวง โดยใชไมรวกขนาดเล็กกั้น
ระหวางเปลือก จากนั้นนําพวงหอยไปแขวนเลี้ยงไวที่แพจนหอยไดขนาดที่ตลาดตองการ 
การเลี้ยงหอยรูปแบบน้ีนิยมเลี้ยงกันมากในประเทศญี่ปุน อเมริกา และยุโรป สําหรับใน
ประเทศไทยนิยมเลี้ยงในแมนํ้า หรือคลองยานน้ํากรอย เชน ท่ีจังหวัดพังงา หรือการเลี้ยง
แบบรอยเปลือกหอยและแขวนเปนราว พบไดที่คลองบางนางรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
หรือที่ตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการเลี้ยงหอยนางรมพันธุเล็กแบบแขวน
ใตน่ังรานไมไผ เปนตน   

 
7. การเลี้ยงแบบอื่นๆ 
การเลี้ยงแบบอื่นๆ โดยใชวัสดุการเลี้ยงรูปแบบอื่นที่มีสภาพแข็งแนน เชน ยาง

รถยนตที่ไมใชแลว อิฐ  อาง ไห กระเบื้องลอนคู ลอนเดี่ยว เปนตน นอกจากนี้ในบาง
ประเทศนิยมเลี้ยงหอยนางรมแบบหวานลงเลี้ยงกับพ้ืนดิน ในสภาพพื้นดินแข็งเพื่อ
ปองกันหอยนางรมจมโคลน 
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8.5  ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงหอยนางรม 
 

1. ศัตรูหอยนางรม ไดแก หอยฝาเดียวบางชนิด เชน หอยหมู หอยมะระ ปู ดาว
ทะเล ปลาบางชนิด เชน ปลานกแกว ปลากระเบน เปนตน 

2. สัตวนํ้าที่แยงอาหารและพื้นที่อยูอาศัยของหอยนางรม ไดแก หอยแมลงภู 
หอยกะพง เพรียง ฟองน้ํา เพรียงหัวหอม เปนตน 

3. ปริมาณแบคทีเรียตางๆ หรือส่ิงปนเปอนอื่นๆ ที่มีมากเกินกําหนด ซ่ึงอาจไม
ปลอดภัยตอผูบริโภคได 

4. การลักขโมยหอยในแหลงเลี้ยง จึงควรมีที่พักใหคนเฝาดูแลบริเวณแปลงเลี้ยง
หอย 

5. มรสุมและคลื่นลมแรง จนเปนสาเหตุใหวัสดุที่วางหักลมจมโคลน สงผลใหหอย
ตายได 

6. ปญหาแหลงนํ้าต้ืนเขิน มีดินตะกอนมากขึ้นมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต 
และสงผลใหหอยตายในที่สุด 

7. แหลงนํ้าที่เลี้ยงหอยเกิดภาวะเสื่อมโทรม ซ่ึงยอมเกิดผลกระทบตอการเลี้ยง
หอยได 
 

8.6 ตนทุนและผลตอบแทน 
 
 ตนทุนการเลี้ยงหอยนางรมชนิดตางๆ ข้ึนกับวิธีการเลี้ยงเพราะมูลคาวัสดุที่ใช
สําหรับวางเลี้ยงเปนสวนประกอบที่สําคัญในการลงทุน ในที่ น้ีจะเปนตนทุนและ
ผลตอบแทนจากการเลี้ยงหอยนางรมพันธุใหญเฉลี่ยตอไรโดยวิธีใชหลอดซีเมนตซ่ึงเปน
วิธีที่นิยมทํากันมากในจังหวัดสุราษฎธานี และตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงหอย
นางรมพันธุเล็กแบบแขวนใตแพซ่ึงเปนวิธีที่นิยมทํากันมากในจังหวัดชลบุรี มีรายละเอียด
ดังน้ีคือ  
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ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลีย้งหอยนางรมพันธุใหญเฉลี่ยตอไรโดยวิธีใช
หลอดซีเมนต (นิพนธ ศิริพันธ, 2543, หนา 25-26) 

 
ตนทุนผันแปร 
 
 คาพันธุหอยนางรมราคาตัวละ 5-8 บาท ตอไร        800,000 บาท 
 ปูนซีเมนต               9,750 บาท 
 คาแรงงาน              10,000 บาท 
 นํ้ามันเช้ือเพลิง                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 บาทตอตัว        1,600,000-3,000,000 บาท 
กําไรที่ไดรับตอตัว                                                                              4.50-9.50 บาท 
กําไรที่ไดรับตอไร                                                                 360,000 บาทตอไรตอป 
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ตนทุนและผลตอบแทนจากการเลีย้งหอยนางรมพันธุเล็กแบบแขวนใตแพ 
 
ตนทุนผันแปร 
 
 ตนทุนคาไมไผ                                            20,000 บาทตอน่ังราน 1 แผง 
 ตนทุนคาลูกหอย                                                                 9,000 บาท 
 จําหนายผลผลิตได 900 กิโลกรัมๆ ละ 70 บาท เปนเงินรวม           63,000 บาท 
 กําไรตอน่ังราน 1 แผง (ขนาดแผง 6×46 เมตร) = 63,000-29,000    41,000 บาท 
 กําไรที่ไดรับตอไร (1 ไร เลี้ยงได 3 แผง) = 3×41,000                 123,000 บาท 
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คําถามทายบทที่ 8 
 

1.  ขอใดมิไดหมายถึงหอยนางรม 
ก.  หอยปากจีบ 
ข.  หอยเจาะ 
ค.  หอยรอยรู 
ง.  หอยอีรม 
 
2.  หอยนางรมจัดอยูในกลุมเดียวกับหอยชนิดใด 
ก.  หอยสังขหนาม 
ข.  หอยแมลงภู 
ค.  หอยขม 
ง.  หอยงวงชาง 
 
3.  สภาพแวดลอมใดไมเหมาะสมในการเลี้ยงหอยนางรม 
ก.  มีนํ้าทะเลทวมถึงเปนระยะเวลา 2-3 เดือน 
ข.  เปนแหลงพันธุหอยนางรมเกิดขึ้นในธรรมชาติ 
ค.  ปลอดจากกระแสน้ําและคลื่นลมแรง 
ง.  หางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
 
4.  วัสดุที่นิยมใชลอลูกหอยนางรมคือขอใด 
ก.  ไมไผ 
ข.  กอนหิน 
ค.  หลอดซีเมนต 
ง.  ถูกทุกขอ 
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คําถามทายบทที่ 8 (ตอ) 
 
5.  วิธีการเลี้ยงหอยนางรมแบบใดงายและเกาแกที่สุด 
ก.  การเลี้ยงบนกอนหิน 
ข.  การเลี้ยงในกระบะไม 
ค.  การเลี้ยงแบบใชแทงซีเมนต 
ง.  การเลี้ยงโดยใชหลักไม 
 
6.  วิธีการเลี้ยงหอยนางรมแบบใดนิยมเลี้ยงกันในประเทศญี่ปุนและแถบยุโรป 
ก.  การเลี้ยงแบบพวงอุบะแขวน   
ข.  การเลี้ยงในกระบะไม 
ค.  การเลี้ยงแบบใชแทงซีเมนต 
ง.  การเลี้ยงโดยใชหลักไม 
 
7.  ขอใดเปนศัตรูของหอยนางรม 
ก.  หอยหมู 
ข.  ปลานกแกว 
ค.  ปลากระเบน 
ง.  ถูกทุกขอ    
 
8.  ขอใดมิใชปญหาในการเลี้ยงหอยนางรม 
ก.  มรสุมและคลื่นแรง 
ข.  แหลงนํ้าต้ืนเขิน 
ค.  การลักขโมยในแหลงเลี้ยง 
ง.  ไมมีขอใดถูก 

 
 



                                                                                                                    AT 428 (S) 144 

คําถามทายบทที่ 8 (ตอ) 
 
9.  ขอใดมิใชตนทุนคงที่ในการเลี้ยงหอยนางรม 
ก.  คาไมไผปกเขต 
ข.  คาแรงงาน 
ค.  คาน้ํา (อาชญาบัตร) 
ง.  คาหลอดซีเมนตพรอมหลัก 
 
10.  ตนทุนขอใดตองใชเงินลงทุนมากที่สุดในการเลี้ยงหอยนางรม   
ก.  คาแรงงาน 
ข.  คาน้ํามันเช้ือเพลิง 
ค.  คาพันธุหอยนางรม 
ง.  คาไมปกเขต   
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