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แปลงเลี้ยงและการรวบรวมพันธุหอยแครง
การหวานลูกหอยลงแปลงเลี้ยงและการจัดการดูแลรักษา

หอยแครง

เปนอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย สามารถประกอบ
อาหารไดหลายประเภท อีกทั้งเปนสัตวนํ้าที่มีคุณคาสูงทั้งทางเศรษฐกิจและโภชนาการ อาชีพ
การเลีย้ งหอยแครง ในประเทศไทยไดมีมาเปนเวลานานไมนอยกวา 100 ป โดยการรวบรวม
พันธุหอยจากแหลงลูกหอยในธรรมชาติเพื่อหวานลงเลี้ยงในบริเวณที่เหมาะสม มีการกั้นคอก
แสดงอาณาเขตที่เลี้ยงไว สํ าหรับในประเทศไทย พบวามีเลี้ยงครั้งแรกที่ ต.บางตะพูน
อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี ในเนื้อที่ 5-10 ไร ใชเวลาเลี้ยง 1-2 ป จึงเก็บเกี่ยวไปขายได และตอ
มาขยายการเลีย้ งไปในพืน้ ที่ใกลเคียงและจังหวัดตาง ๆ การเลี้ยงหอยแครงเปนการดําเนินธุรกิจ
แบบงาย ๆ ไมจาเป
ํ นตองดูแลและใหอาหาร จึงสามารถทํากําไรได 5-10 เทาของเงินลงทุน ทํา
ใหปจจุบันมีการขยายพื้นที่เลี้ยงไปยังชายฝงที่มีสภาพที่เหมาะสมทั้งฝงอันดามันและอาวไทย
หลายจังหวัด

การทําฟารมเลี้ยงหอยแครง
หอยแครงชนิดทีน่ ยิ มนํามาใชในการเลี้ยงนั้น มีชื่อเรียกทั่วไปวา หอยแครงเทศ หอย
แครงขุย หอยแครงปากมุม หอยแครงมัน หรือหอยแครงเบี้ยวเปนหอยที่มี

ขนาดไมใหญมากนัก (ชนิดที่มีขนาดคอนขางใหญจะเรียกหอยครางหรือหอยแครงขน) เปน
หอยทีช่ อบฝงตัวอยูตามหาดโคลนหรือเลนละเอียดในบริเวณชายฝงทะเลจนถึงแนวที่อยูหางฝง
ออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร หอยแครงจะมีอุปนิสัยชอบฝงตัวอยูตามผิวดินโคลน ลึกตั้งแต 112 นิว้ โดยเราจะสังเกตเห็นเปนรูจํานวน 2 รูที่ผิวดินซึ่งเปนชองทางนํ้าเขา - ออก และ
สามารถเห็นรอยการเคลื่อนที่ของหอยเปนรอง ๆ โดยใชเทาในการเคลื่อนที่เพื่อหาอาหาร หลบ
หลีกศัตรูและเพือ่ หาสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม หอยแครงจะขึ้นมาที่ผิวดินเมื่อนํ้าขึ้นเพื่อหา
อาหาร และจะฝงตัวใตผิวดินเมื่อนํ้าลงเพื่อปองกัน นํ้าออกภายนอกตัวหอย แตจะเปดฝาทั้ง 2
เล็กนอย โดยจะยังมีสภาวะการไหลเวียนของนํ้าและการหายใจเกิดขึ้นเปนปกติภายในเปลือก
บริเวณทีเ่ หมาะสมสําหรับการเลี้ยงหอยแครงหรือสถานที่เลี้ยงหอยแครงนั้น นับวาเปนปจจัย
สําคัญเบือ้ งแรกทีจ่ ะทําใหการประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยแครงประสบผลสําเร็จหรือไม การ
เลือกทําเลเลี้ยงหอยแครง
1. ควรเลือกชายฝงทะเลที่มีหอยเกิดอยูแลวในธรรมชาติ หรือสามารถหาพันธุหอยได
สะดวก
2. การเลือกลักษณะพื้นที่ ตองเปนหาดโคลนเรียบ มีความลาดเอียงเล็กนอย (ไมควรเกิน
15 องศา) และเปนอาวที่บังคลื่นลมได กระแสนํ้าไมหลแรงเกินไป เพื่อปองกันกระแสนํ้าหรือ
คลืน่ ลมพัดพาหอยแครงไปกองรวมกัน
3. ดินควรเปนดินเลน ดินโคลนละเอียด หรือดินเหนียวปนโคลน ควรมีความหนาของผิว
หนาดินไมตํ่ากวา 40-50 เซนติเมตร พื้นของเลนเหลวทุกระดับ และไมมีการสะสมของเศษ
ใบไมปาชายเลน
4. ความลึกของนํ้าบริเวณแหลงเลี้ยงประมาณ 0.5-1 เมตร (ระดับนํ้าทะเลปานกลาง) ทั้ง
นีไ้ มควรใหหอยมีโอกาสตากแดดอยูในที่แหง (นํ้าลดตํ่าสุดไมเกินกวา 2-3 ชั่วโมง)
5. ความเค็มของนํ้าบริเวณแหลงเลี้ยงควรเปลี่ยนแปลงอยูในชวง 10-30 สวนในพัน หาก
นํามี
้ สภาพจืดนานเกินไปจะเปนสาเหตุใหหอยตายได
6. ควรเปนพื้นที่ที่ไมไดรับอิทธิพลนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แหลงอาศัยชุมชน ซึ่งจะ
เปนสาเหตุใหหอยมีอตั ราตายสูง เนื้อหอยมีคุณภาพตํ่าและไมปลอดภัยตอผูบริโภค
ระบบการเลี้ยง
การเลีย้ งหอยแครงในประเทศไทยอาจแบงออกไดเปน 2 ระบบคือ ระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิม
และการเลี้ยงแบบพัฒนา
การเลี้ยงแบบดั้งเดิม
เปนการทําฟารมขนาดเล็กในครอบครัว เนื้อที่ 5-30 ไรตอครอบครัวหรือราย โดยใชไมไผกั้น
คอกลอมแปลงเลี้ยง ขนาดลูกหอยเริ่มตนเลี้ยงจะขึ้นกับสายพันธุของลูกหอย หากเปนลูกหอย
พันธุพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรี จะใชลูกหอยขนาดใหญ คือ 400 - 1,200 ตัวตอกิโลกรัม
โดยขนาดทีน่ ิยมหวานเลี้ยงประมาณ 450 ตัวตอกิโลกรัม จะมีอัตราการหวานประมาณ 800 1,500 กิโลกรัม / ไร เนื่องจากหอยพันธุพื้นเมืองสามารถเดินได ดังนั้นเพื่อใหหอยเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วและไมกองทับกันตองมีการตรวจความหนาแนนและเกลี่ยลูกหอยเปนประจําทุก
15 วันหรือทุกเดือน โดยใชเครื่องมือคลายคราด ซึ่งเรียกตามภาษาทองถิ่นวาโพง คราดและ

รวบรวมลูกหอยไปหวานกระจายบริเวณอื่น สําหรับลูกหอยสายพันธุมาเลเซีย ซึ่งนํามาจากทาง
ภาคใต (สตูลหรือมาเลเซีย) จะปลอยเลี้ยงลูกหอยขนาดเล็กกวาพันธุพื้นเมือง โดยจะปลอย
ขนาด 1,000-3,000 ตัวตอกิโลกรัม แตขนาดที่นิยมปลอยเลี้ยงประมาณ 2,500 ตัวตอ
กิโลกรัม ลูกหอยสายพันธุมาเลเซียนีไ้ มเคลื่อนที่ แตในการหวานลงเลี้ยงครั้งแรก อาจมีการกอง
ทับกัน ดังนัน้ ตองใชเรือคราดและรวบรวมลูกหอยไปหวานใหมีความหนาแนนสมํ่าเสมอทั่วพื้นที่
เลีย้ งซึง่ จะทําเพียงครัง้ แรกในชวงเริ่มหวานเลี้ยง สําหรับอัตราหวานนั้นประมาณ 300 3,000 กิโลกรัมตอไร โดยระหวางการเลี้ยงลูกหอยจะมีการเพิ่มจํานวนขึ้นจากปริมาณหอยที่
ปลอยเลี้ยงในตอนเริ่มตนดวย ดังนั้นการเก็บรวบรวมลูกหอยหลังจากปลอยเลี้ยง จะมีการเก็บ
รวบรวมโดยใชเรือลาก และคัดขนาดลูกหอย ลูกหอยที่มีขนาดเล็กจะถูกปลอยลงเลี้ยงใหม หลัง
จากการเลี้ยงได 1 ถึง 1 ปครึ่ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได แตหอยพันธุพื้นเมือง จะใชเวลา
นานกวาโดยมีอายุการเลี้ยงประมาณ 1 ปครึ่ง ถึง 2 ป หอยที่เก็บเกี่ยวไดทั้งสองสายพันธุจะมี
ขนาด 80-120 ตัว/กิโลกรัม โดยจะไดผลผลิตประมาณ 2,000 - 3,000 กิโลกรัม / ไร / รุน
การเลีย้ งแบบนี้นิยมเลี้ยงแถบอาวไทยตอนในโดยเฉพาะแถบชายฝง จังหวัดเพชรบุรี และ
สมุทรสงคราม เปนตน
การเลี้ยงแบบพัฒนา
เปนการเลี้ยงหอยแครงแบบธุรกิจขนาดใหญ เนื้อที่ 200-1,000 ไร/ราย มีการปกเขต
เชนเดียวกับแบบแรก ลูกหอยที่นํามาเลี้ยงจะใชหอยขนาดเล็ก (นิยมใชพันธุหอยจากประเทศ
มาเลเซีย) โดยมีขนาดตั้งแต 1,000 - 3,000 ตัว/กิโลกรัม แตขนาดที่นิยมนํามาใชประมาณ
2,500 ตัว/กิโลกรัม ซึ่งทั้งขนาดและอัตราหวานเชน เดียวกับการปลอยลูกหอยลงเลี้ยงในระบบ
ดัง้ เดิม เนือ่ งจากผูป ระกอบการเลี้ยงหอยแครงรายใหญ จะเปนผูนําลูกหอยมาจําหนายใหแกผู
ประกอบการรายยอยดวย โดยมีราคาแตตางตามขนาดลูกหอยที่รับมา ใชเวลาเลี้ยง 1-2 ป จะ
ไดหอยขนาด 80-120 ตัว/กิโลกรัม ผลผลิตประมาณ 4,000 - 5,000 กิโลกรัม / ไร / รุน
การเลีย้ งระบบนี้นิยมในจังหวัดชายฝงทะเลภาคใตทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน
การเตรียมแปลงเลี้ยงและการรวบรวมพันธุหอยแครง
การเลีย้ งทัง้ สองแบบนั้นใชวิธีในการเตรียมแปลงหอยที่เหมือนกัน จะตางกันในการกั้น
คอกเลีย้ ง เนื่องจากการเลี้ยงแบบดั้งเดิมนั้นใชไมไผปกหรืออาจใชเฝอกไมไผปกกั้นเขต แตใน
แบบพัฒนาจะมีการใชไมปกในการกั้นเขตและมีการใชไมไผปกแบงออกเปนแปลงยอย ๆ ขนาด
20-30 ไร เพื่อใหสะดวกในการทํางาน การปกกั้นเขตจะปกลึกในดินเลนประมาณ 50
เซนติเมตร สําหรับการปกเฝอกไมไผเพื่อปองกันการหลบหนีของลูกหอยออกจากแหลงเลี้ยง
และปองกันกระแสนํ้าพัดลูกหอยออกจากเขตเลี้ยง จะใชไมไผกวางประมาณ 2 นิ้ว ยาว 60-80
เซนติเมตร ปกลงดินประมาณ 40-50 เซนติเมตร ประมาณ 10,000 ซี่ตอพื้นที่เลี้ยง 1 ไร
การเตรียมพืน้ ดินแปลงเลี้ยงจะทําเหมือนกัน คือตองปรับสภาพดินในแปลง โดยใชคราด คราด
ดินในแปลงเพือ่ ใหเปลือกหอยที่ตาย เศษไมและวัสดุอื่น ๆ ออกจากแปลงหอยและทําใหพื้นดิน
เลนราบเรียบสมําเสมอ
่
งายตอการฝงตัวของลูกหอยและเปนการรวบรวมลูกพันธุหอยแครงได
อีกดวย การรวบรวมพันธุหอยนั้น เราใชวิธีการคราดโดยใชคราดหรือโพง (เปนถุงอวนขนาด
เล็ก) หรืออาจใชมือเก็บ และนํามาหวานในแปลงหอย ในกรณีที่แหลงพันธุและแปลงเลี้ยงหอย

อยูห า งกันนัน้ เรามีวิธีในการลําเลียงพันธุหอยเพื่อไมใหหอยตายและยังสามารถเจริญเติบโตไดดี
ดังนี้
1. แยกลูกหอยแครงออกจากเศษขยะและวัสดุตาง ๆ ทําความสะอาดนําไปบรรจุในถุงปุย ถุงละ
ประมาณ 60 กิโลกรัม ใชนํ้าทะเลราดกระสอบ จนชุมจึงเย็บปากถุง
2. นําถุงลูกหอยขึ้นรถบรรทุก ใชดานยาวของกระสอบขวางตัวรถ และไมคลุมถุงหอยจนทึบ
สามารถใหลมผานไปมาไดสะดวก
3. ไมควรใหลกู หอยถูกนํ้าจืดหรือแดดโดยเด็ดขาด ควรเดินทางในตอนกลางคืน
4. ระยะเวลาในการลําเลียงลูกหอยไมควรเกิน 36 ชั่วโมง ตั้งแตบรรจุถุงจนถึงแปลงหวาน
การหวานลูกหอยลงแปลงเลี้ยงและการจัดการดูแลรักษา
ในการหวานลูกหอยตองคํานึงถึงอัตราความหนาแนน และขนาดของลูกหอยเปนสําคัญ
ดังนัน้ เพือ่ ใหหอยกระจายสมํ่าเสมอจึงควรแบงแปลงใหมีขนาดเล็กลง โดยใชพื้นที่ 400 ตาราง
เมตร และมีการคํานวณปริมาณของหอยที่จะหวานโดยใช ขนาดหอยเปนตัวกําหนดอัตราการ
หวาน ซึง่ มีวิธีการคํานวณพันธุหอยเพื่อหวานเลี้ยง ดังนี้
1. ชั่งนํ้าหนักหอยทั้งกระสอบ (ตัวอยางเชน นํ้าหนักทั้งกระสอบ = 60 กิโลกรัม)
2. นําลูกหอยออกมาชั่งใหไดนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม แลวนับจํานวนลูกหอย (สมมติได
400 ตัว)
3. คํานวณจํานวนลูกหอยในแตละกระสอบ (60 x 400 = 2,400 ตัว)
4. จดขนาดแปลงหอยที่แบงไว (สมมุติมีขนาด 400 ตารางเมตร)
5. ทราบความตองการหวานหอยในอัตราความหนาแนน ตัว/ตารางเมตร (400 ตัว/
ตาราง เมตร) กรณีที่ลูกหอยขนาดเล็ก 1,500 ตัว/กก. ขึ้นไปหวานในอัตรา 600 ตัว/ตาราง
เมตร หอยที่มีขนาดโตกวานี้ หวานในอัตรา 300 - 500 ตัว/ตารางเมตร
6. คํานวณการใชหอยตอแปลง (400 x 400 = 160,000 ตัว หรือ 6.6 กระสอบ)
เมือ่ ไดหวานลูกหอยลงแปลงเรียบรอยแลว ก็จะถึงขั้นตอนการดูแลรักษาผูเลี้ยงควรตรวจ
สอบความหนาแนนและอัตราการเจริญเติบโตเปนประจําทุกเดือน เพื่อปองกันมิใหหอยแครงที่
เลีย้ งมีความหนาแนนมากเกินไป และมีการทับถมกันซึ่งอาจทําใหหอยตายและเจริญเติบโตชา
วิธกี ารตรวจสอบโดยใชกระดานถีบเลนในขณะนํ้าลดตํ่าสุดของวันที่นํ้าเกิด นอกจากนี้ก็ตองมี
การเฝาระวังเหลามิจฉาชีพ ในพื้นที่บางแหงจําเปนตองมีโรงเรือนเฝาบริเวณแปลงหอย เพื่อปอง
กันการลักขโมยทัง้ กลางคืนและกลางวัน ที่สําคัญก็ยังตองตรวจดูศัตรูอื่น ๆ ที่อาจมีในบริเวณ
แปลงหอย เชน ปลาดาว หอยหมู หอยตะกาย แมกระทั่งหอยกะพงก็เปนศัตรูทางออมที่คอย
แยงอาหารหอยแครงทีเ่ ราเลี้ยง เปนตน ฯลฯ หากพบศัตรูดังกลาวขางตนก็ควรเก็บออกหรือนํา
ไปใชประโยชนอยางอื่น
เมือ่ เลี้ยงหอยไดประมาณ 1-2 ป หอยจะเติบโตขนาดประมาณ 80 - 120 ตัว/กก. ซึ่งเปน
ขนาดทีใ่ ชบริโภค หอยที่โตขนาดดังกลาวจะผานการวางไขแลวการเก็บเกี่ยวหอยชวงนี้จึงเปน
การชวยอนุรกั ษทรัพยากรหอยไดอีกทางหนึ่ง ผลผลิตหอยสองฝาทั่วไปบางครั้งอาจมีการสะสม
โลหะหนักและสิง่ สกปรกโดยเฉพาะแบคทีเรียที่บางครั้งทําใหผูบริโภคเกิดโรคทางเดินอาหาร
และอาหารเปนพิษ

สําหรับปญหาในการเลีย้ งหอยแครงที่เกษตรกรประสบเปนประจํา คือ ปญหาการเกิดขึ้น
ปลาวาฬ ซึ่งมักจะเกิดในชวงเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกป ซึ่งไมสามารถ
เก็บเกีย่ วลูกหอยขณะนั้นได เนื่องจากไมมีตลาดรับซื้อเกษตรกรจึงมักจะขายหอยแครงใหแกพอ
คาคนกลางซึ่งจะรับหอยไปขายตอยังประเทศจีน ในชวงตนป
ตนทุนและผลตอบแทน
คาใชจา ยและผลตอบแทนจากการเลี้ยงหอยแครงเฉลี่ยตอ 30 ไรตอรุน
ตนทุนผันแปร
คาพันธุหอยแครงขนาด 1,000 - 2,500 ตัวกิโลกรัม 550,000 บาท
(เฉลี่ย 55 บาทตอกิโลกรัม ปลอยเลี้ยง 10 ตัน/รุน) 550,000 บาท
คาแรงงาน (3,500 บาทตอ 2 ตัน * 60 ตันตอ 30 ไร) 105,000 บาท
คานํามั
้ นเชือ้ เพลิงและนํ้ามันหลอลื่น (5,000 บาท/เดือน/รุน) 60,000 บาท
คาซอมแซมเรือและอุปกรณตาง ๆ 3,000 บาท
ตนทุนคงที่
คาอาชญาบัตร (96 บาทตอไร) 2,880 บาท
คาเฝอกไมไผ (10,000 ซี่ตอไร*30 ไร*1.20 บาทตอซี่) 12,000 บาท
ตนทุนทั้งหมด 732,880 บาท
รายได
ราคาที่เกษตรกรขายได 80 - 120 ตัว / กิโลกรัม 16 บาท
รายไดเฉลี่ย (60 ตันตอ 30 ไร) 960,000 บาท
กําไรสุทธิตอ 30 ไร 227,120 บาท
กําไรสุทธิตอกิโลกรัม 3.78 บาท
-----------------------บรรณานุกรม
กรมประมง.2536. การเลี้ยงหอยแครง. เอกสารคําแนะนํา กองสงเสริมการประมง กรมประมง.
กรมประมง. 29 หนา. คณะเศรษฐศาสตรจุฬาฯ. 2542. หอยแครงและหอยนางรม. ราย งาน
ฉบับสมบูรณการประเมินผลโครงการกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ป 2539-2540
เสนอสํานักงบประมาณ 41 หนา.
จินดา เทียมเมธ. 2503. หอยที่ใชเปนอาหารในกรุงเทพฯ. คณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.110 หนา.
ฝายวิจยั สินคาเกษตรกรรมที่ 2. 2530. เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหอยแครง เอกสาร
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดหอยแครง เอกสารเศรษฐกิจการเกษตรเลขที่ 88/2530
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 59 หนา
ยุทธ ฮัน่ โสภา และขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ. 2529. บทปฏิบัติการ : การเลี้ยงหอยแครง ในโครง
การเรงรัดผลิตพันธุห อยแครง. สถานีประมงนํ้ากรอยจังหวัดสุราษฏรธานีกองประมงนํ้ากรอย
กรมประมง. 39 หนา.

สิริ ทุกขวนิ าศ. 2526. การเลี้ยงหอยแครงในภาคใตของประเทศไทย. วารสารการประมง ปที่
36เลมที่ 5. หนา 445-449.
สิริ ทุกขวินาศ. 2528. การเลี้ยงหอยแครงในประเทศไทย. เอกสารเผยแพร ฉบับที่ 1/2528
สถาบันเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจังหวัดสงขลา กรมประมง. 46 หนา.
สุพจน จึงแยมปน. 2539. ศึกษาการเลี้ยงและสรางแหลงพอแมพันธุหอยแครง (Anadara
granosa) ในพืน้ ที่จังหวัดตรัง. เอกสารวิชาการฉบับที่ 36-2539 สถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชาย
ฝง จังหวัดตรัง กองเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง กรมประมง. 9 หนา.
อนันต สาระยา และคณะ. 2529. การทดลองปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงหอยแครงบริเวณ ตําบลบาง
ตะบูน จังหวัดเพชรบุรี. เอกสารรายงาน/วิชาการ ฉบับที่ 49 งานนิเวศนวิทยา ฝายสํารวจแหลง
เพาะเลีย้ ง กองประมงนํ้ากรอย กรมประมง. 17 หนา.
---------------------

