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บทคัดยอ
การศึกษาครัๅงนีๅบงออกปຓน 2 การทดลอง การทดลองทีไ 1 มีวัตถุประสงคพืไอประมินการจริญ
ติบตละการลงกาะของลูกหอยนางรม (Saccostrea commercialis) บริวณมนํๅาพังราด จังหวัด
ระยอง ระหวางดือนมกราคมถึงดือนกรกฎาคม 2559 ปจจัยทีไศึกษาคือ ระยะทางจากปากมนํๅาถึง
ตําหนงทีไลูกหอยลงกาะ บงออกปຓน 2 ตําหนง เดຌก สถานีหางจากปากมนํๅา 1.4 ละ 3.3 กม.
ขวนพวงชือกลอลูกหอยสถานีละ 10 พวง ตรวจสอบจํานวนละชนิดหอยทีไลงกาะ฿นดือนมกราคม วัด
ความยาวปลือกลูกหอยทุกดือน วิคราะหจํานวนลูกหอยทีไลงกาะละความยาวปลือกดຌวยวิธี T-test ทีไ
ระดับความชืไอมัไน 95 %
ผลการศึกษาพบวาจํานวนลูกหอยตอพวงชือกฉลีไยทีไลงกาะทีไสถานีหางจากปากมนํๅา 1.4 ละ
3.3 กม.ทากับ 41.10±11.26 ละ 44.60±14.85 ตัว ตามลําดับ จํานวนลูกหอยฉลีไยทีไลงกาะตกตาง
อยางเมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ระหวางสองสถานี สัดสวนลูกหอยทีไลงกาะทัๅงสองสถานีปຓนหอยนางรม
มากกวารຌอยละ 84 ปอรซนต หอยชนิดอืไนทีไพบเดຌก หอยตาดํา ละหอยสียบ การจริญติบตของลูก
หอยพบวาความยาวของปลือกหอยฉลีไยบริวณสถานีหางจากปากมนํๅา 3.3 กม.จะมีความยาวปลือก
ฉลีไยมากกวาบริวณสถานีหางจากปากมนํๅา 1.4 กม. อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ฿นระหวางดือน
กุมภาพันธถึงดือนกรกฎาคม 2559
การทดลองทีไ 2 มีวัตถุประสงคพืไอประมินสภาพศรษฐกิจการพาะลีๅยงหอยนางรมดยการลอ
ลูกหอยธรรมชาติของชุมชนปากมนํๅาพังราด ทําการกใบขຌอมูลดย฿ชຌบบสอบถามสัมภาษณกับกษตรกร
ประกอบอาชีพการพาะลีๅยงหอยนางรมดยการลอลูกหอยตามธรรมชาติ ทัๅงหมด 82 ครัวรือน ฿นชวง
ดือนมีนาคม ถึงดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 บบสัมภาษณประกอบดຌวย 3 สวน เดຌก คําถามทัไวเป
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ละคําถามกีไยวกับความรวมมือ฿นการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการศึกษาพบวากษตรกรทีไประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมสวน฿หญมีความพึงพอ฿จ฿นการ
ประกอบอาชีพ สวน฿หญมีอาชีพสริม กษตรกรทีไประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมมีความตระหนัก฿นการ
ดูลรักษาสภาพวดลຌอมบริวณชายฝດงทะลละบริวณปากมนํๅา ละมีการปลูกฝง฿หຌความรูຌกับบุตร
หลานมีสวนรวม฿นการดูลรักษาคุณภาพนํๅาละปาชายลนบริวณชุมชน ละกษตรกรทีไประกอบอาชีพ
ลอลูกหอยนางรมสวน฿หญมีความคิดวาสภาพศรษฐกิจการลอลูกหอยนางรมจากธรรมชาติของชุมชน
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Abstract
This study had two experiments. The ﬁrst experiment was to examine growth and
settlement rate of oyster spat (Saccostrea commercialis) at Phang Rat Estuary, Rayong
Province during January to July 2016. The factor of the study was the distance from the
estuary to the settlement site which determined two positions, 1.4 and 3.3 km from the
estuary. The ten rope bunch per station was hung on the bamboo raft for oyster spat
settlement. Amount and species of spat had been collected in January. Shell length had
been measured every month. Means of the amount of spat and shell length had been
analyzed with T-test at 95% conﬁdence level.
Results illustrated that the average numbers of oyster settlement per rope bunch
at 1.4 and 3.3 km from the estuary were 41.10±11.26 and 44.60±14.85 oysters and had
not signiﬁcantly different (p>0.05) between the sites. The ratio of settlement oyster spat
per other spat had more than 84 percent. The other settlement spats were Hoy Ta Dam
and Hoy Seap. The growth of spat at 3.3 km from the estuary had signiﬁcantly (p<0.05)
higher than spat at 1.4 km from the estuary during February to July 2016.
The second experiment was to survey the attitude of oyster spat collector by
interview at Phang Rat estuary, Chanthaburi and Rayong provinces during March to
December 2016. The sample size of this study was 82 household from both areas. The
tool of this study was three section questionnaire including general information, career
attitude, and cooperation in environmental conservation.
The result demonstrated that the oyster spat collector had to satisfy their
career. The most of the farmer had the part-time career. The farmer had aware of
coastal area and estuary conservation and implanted their child to protect seawater and
mangrove in the community. The most of the farmer thought that the economic
situation of oyster spat collection had not changed shortly. The severe problems and
obstacles of this career were the changes of water qualities and the uncertain of the
product price. The farmer needs the helping from the government in the issue of funding
and education of natural resources conservation.
Key words: oyster, settlement, growth, Phang Rat Estuary, Attitude
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหา
แมนํ้าพังราดเปนแมนํ้าขนาดเล็กที่กั้นเขตจังหวัดจันทบุรีและระยอง บริเวณปากแมนํ้าจนถึง
ตอนกลางของแมนํ้าพังราดจะมีแพลอลูกหอยนางรมเปนจํานวนมากตลอดสองฝงแมนํ้า การเพาะเลี้ยงลูก
หอยนางรมโดยการใชเบี้ยลอลูกหอยจากธรรมชาติไดนั้น พื้นที่ที่สามารถจะทํากิจกรรมนี้ไดตองเปนพื้นที่ที่
มีลูกพันธหอยนางรมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของลูก
หอยนางรม ถาสภาพแวดลอมมีการเสื่อมโทรม มีเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไปจากเดิม อาจสงผลกระทบ
ตอการเปนรวบรวมพันธุหอยนางรม และกระทบตอการเจริญเติบโตของหอยนางรม ซึ่งมีสงผลกระทบตอ
เนื่องตอการประกอบอาชีพและการดํารงอยูของชุมชนบริเวณปากแมนํ้าพังราด ซึ่งการเพาะเลี้ยงลูกหอย
นางรมเหลานี้เปนตัวขับดันเศรษฐกิจภายในชุมชนทําใหชาวบานในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพมีรายได
เลี้ยงครอบครัวอยางเพียงพอ ไมตองอพยพยายถิ่นฐานไปทํางานตามเมืองใหญ ทําใหชุมชนเกิดความเขม
แข็ง
โครงการวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาการเจริญเติบโตของลูกหอยนางรมจากการลอลูกหอยธรรมชาติ
และสภาพเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงหอยนางรมโดยการลอลูกหอยธรรมชาติของชุมชนปากแมนํ้าพังราด
จังหวัดจันทบุรี และระยอง เพื่อประเมินความยั่งยืนของสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
ชุมชนจะมีความยั่งยืนไดตองมีปจจัยสําคัญหลายปจจัยมาประกอบ (ภาพที่ 1-1) ชุมชนตองมี
สภาพภายในสังคมของชุมชนที่สงบสุข มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีความสัมพันธกัน ชวยเหลือเกื้อกูลของคนใน
ชุมชน
มีการสรางความตระหนักใหแกชุมชนในการอนุรักษ
และรักษาสภาพแวดลอม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติรอบบาน รอบชุมชนของตนเอง และมีสภาพเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได มีราย
ไดเพียงพอสําหรับครอบครัว ไมตอง ดิ้นรนออกนอกชุมชนหรือนอกพื้นที่เพื่อหางานทํา

ภาพที่ 1-1 ความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยความ
รวมมือ รวมใจ และการมีสวนรวมของชุมชนที่เขาไปใชประโยชนในทรัพยากรชายฝงทะเลนั้น การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลจะประสบความสําเร็จไดนั้น ชุมชนที่มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
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ชายฝงทะเลควรไดรับผลตอบแทนจากการอนุรักษในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเปนรายไดให
แกชุมชนหรือผูมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
และถาผลตอบแทนที่ยอนกลับมาจากการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสามารถสรางรายไดเลี้ยงชุมชน
หรือเลี้ยงครอบครัวผูมีสวนรวมในการ
อนุรักษได จะทําใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลนั้นมีความยั่งยืน
ชุมชนปากแมนํ้าพังราดมีอาชีพหลักดานการประมงและการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมโดยการ
ลอลูกหอยนางรมจากธรรมชาติ สรางรายไดเลี้ยงครอบครัว การเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมโดยการลอลูก
หอยนางรมจากธรรมชาติ ชุมชนปากแมนํ้าพังราดจะตองชวยกันอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเลบริเวณนั้น
ใหมีความเปนธรรมชาติเพื่อใหตัวออนของหอยสามารถเกิดและมีชีวิตรอด และพรอมที่จะเจริญเติบโตไดใน
บริเวณดังกลาว การดํารงอยูของชุมชนปากแมนํ้าพังราดขึ้นกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณ
นั้นแลวไดผลตอบแทนในรูปของการเปนแหลงเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมขาย การศึกษาครั้งนี้จะทําการ
ศึกษาจํานวน อัตราการเติบโต และอัตราการรอด ของรูปหอยนางรมจากการลอตามธรรมชาติ และ
ประเมินสภาพเศรษฐกิจ รายได คาใชจาย จากการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรม รวมถึงการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เพื่อใหชุมชนสามารถดํารงการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงลูกหอย
นางรมไดอยางยั่งยืน
แมนํ้าพังราดประกอบดวยลํานํ้าสายสั้นในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง และ อําเภอนายาย
อามจังหวัดจันทบุรี ไหลมาบรรจบกันแลวไหลออกสูปากนํ้าพังราด เปนแนวเขตระหวางจังหวัดระยองและ
จันทบุรี ไหลออกสูทะเลที่บานกองดิน อําเภอแกลง คุณภาพนํ้าโดยทั่วไปของแมนํ้าพังราดอยูในเกณฑ
พอใชแตในบางชวงคอนขางเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการระบายนํ้าทิ้งจากชุมชนลงสูแมนํ้า ทําใหปริมาณโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียและความสกปรกในรูปบีโอดีสูงมาก และมีการรุกตัวของนํ้าทะเลเขาไปในแมนํ้าพังราด
มากกวา 10 กม. แมนํ้าพังราดจัดอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าประเภทที่ 4-5 ปากแมนํ้าพังราด
คุณภาพนํ้าสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
ยกเวนในชวงฤดูฝนที่มีคาออกซิเจนละลายนํ้าที่มีคาตํ่ากวา
มาตรฐาน ปริมาณโลหะหนักอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าฯ
บริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออก จังหวัดจันทบุรี และจังตราดเปนแหลงในการเพาะเลี้ยง
หอยนางรม จากสถิติการเพาะเลี้ยงหอยนางรมบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด (ตารางที่ 1) พบวาแนว
โนมการเพาะเลี้ยงหอยนางรมชายฝงทะเลมีการเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการบริโภคหอยนางรมมีความ
ตองการมากขึ้น ในขณะที่หอยนางรมจากธรรมชาติมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ
ตารางที่ 1-1 สถิติการเพาะเลี้ยงหอยนางรมบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด
จังหวัด

ปริมาณการเพาะเลี้ยงหอยนางรม (ตัน)
2558

2557

2556

จันทบุรี

10,156

5,731

6,996

ตราด

2,700

2,900

3,418

ที่มา: กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง. (2558, 2559, 2560)
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หอยนางรม (oysters)
หอยนางรม เปนอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย เปนอาหารที่จัดไดวามีคุณคา
ทางโภชนาการสูง เปนที่รูจักกันดี เพราะเปนอาหารที่เนื้อมีรสชาติอรอย สามารถนํามารับประทานสดๆ
หรือนําไปประกอบอาหารไดหลายชนิด ยังแปรรูปเปนอาหารสําเร็จรูปไดอีก เชนหอยนางรมดอง หอยรม
ควัน และสกัดเปนนํ้ามันหอย สวนเปลือกหอยยังใชทําปูนขาว ซึ่งใชประโยชนในการกอสราง การเกษตร
กรรม อุตสาหกรรมหลายประเภท เนื้อหอยนางรมทําอาหารไดหลายอยางยังสามารถสรางเครื่องประดับ
อยางไขมุกไดอีกดวย แตอาจไมสวยเทาไขมุกที่ไดจากหอยมุกเทาใดนัก (นิพนธ, 2543) ผลผลิตในปจจุบัน
ยังไมเพียงพอตอการบริโภคของประชาชนในประเทศ จึงมีแนวโนมสามารถขยายตัวไดอีกมาก ทําใหราคา
หอยนางรมโดยเฉพาะหอยนางรมพันธุใหญหรือหอยตะโกรมมีราคาสูงกวาหอยชนิดอื่นๆ
อนุกรมวิธานของหอยนางรม
Phylum Mollusca
Class Bivalvia
Subclass Pteriomorphia
Order Ostreoida
Family Ostraeidae
หอยนางรมพิจารณาจําแนกชนิดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก พบวาสําหรับหอย
นางรมพันธุใหญหรือหอยตะโกรมมี 1 สกุล 2 ชนิด ไดแก หอยตะโกรมกรามขาว Crassostrea belcheri
(Sowerby, 1871) และหอยตะโกรมกรามดํา Crassostrea iredalei (Faustino, 1932) หอยนางรมทั้ง
2 ชนิดนี้ พบทั้งในแหลงธรรมชาติ และแปลงเลี้ยงหอยนางรมของเกษตรกร ดูจากภายนอกเปลือกจะ
คลายคลึงกันมาก แตก็ยังมีความแตกตางกัน คือขนาดของหอย เมื่อโตเต็มที่หอยตะโกรมกรามขาวจะมี
ขนาดเฉลี่ยประมาณ 12.5 เซนติเมตร สวนหอยตะโกรมกรามดํามีขนาดเฉลี่ยประมาณ 8 เซนติเมตร หอย
ตะโกรมกรามขาวมีเปลือกที่หนาและหนักกวา ดานในของเปลือกบริเวณที่ เปนรอยของกลามเนื้อยึด
เปลือก หอยตะโกรมกรามขาวมีสีขาว ซึ่งนิยมเลี้ยงในจังหวัดสุราษฎรธานี สวนหอยตะโกรมกรามดํามีสี
เขม เชน นํ้าตาลแกหรือสีดํา และหอยนางรมพันธุเล็ก ไดแก หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea
cucullata) แสดงดังภาพที่ 1-2
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1
2

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1-2 หอยนางรมที่มีความสําคัญทางทเศรษฐกิจ หอยนางรมสกุล Crassostrea (ก) และสกุล
Saccostrea (ข)
หอยนางรมกินอาหารโดยการกรองอาหารขนาดเล็ก เชน แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว
ซากพืชและซากสัตวเนาเปอย
หอยนางรมพันธุเล็กจําแนกตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาไดเปน 2 สกุล 3 ชนิด ไดแก
1. Saccostrea cucullata (Born, 1778) เปนชนิดที่พบทั่วไปตามชายฝงที่เปนทะเลเปด
และตามเกาะตางๆ ทั้งในอาวไทยและทะเลอันดามัน เปลือกซายยึดติดกับโขดหินอยางแนนหนา ขอบยก
เปนรูปถวย เปลือกขวาแบน รอยกลามเนื้อยึดเปลือกเปนรูปรีที่เปลือกซายมีสีขาวและมีสีขาวหรือสีมวง
เขมที่เปลือกขวา
2. Saccostrea forskalii (Chemnitz, 1785) พบทั้งในธรรมชาติและแปลงเลี้ยงหอยนางรม
มีการแพรกระจายทั้งในบริเวณทะเลเปด นํ้ากรอยปากแมนํ้าและปาชายเลน มีการเลี้ยงในจังหวัดชลบุรี
จันทบุรี และตราด รอยกลามเนื้อยึดเปลือกเปนรูปไต
3. Striostrea (Parastriostrea) mytiloides (Lamarck, 1819) เปนชนิดที่พบในธรรมชาติ
บริเวณปาชายเลน โดยยึดติดอยูตามลําตนและรากของตนไมปาชายเลนหรือตามโขดหิน เปลือก และลําตัว
คอนขางแบนจึงไมเปนที่นิยมรับประทาน
การแพรกระจายตามธรรมชาติของหอยนางรมทั้งสามชนิด พบทั่วไปทั้งฝงทะเลภาคตะวัน
ออกอาวไทย และฝงทะเลอันดามัน อยางไรก็ตามการเพาะเลี้ยงหอยนางรม และหอยตะโกรมพบวามีการ
เลี้ยงกันใน 12 จังหวัด ชายฝงทะเลของไทย ประกอบดวยภาคตะวันออก 4 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง
1
2

วันทนา (2541)
วันทนา (2541)
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จันทบุรี และตราด การเลี้ยงสวนใหญเปนหอยนางรมพันธุเล็ก ในภาคใตการเลี้ยงหอยนางรมพบ 6 จังหวัด
ในฝงอาวไทย ไดแก ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ซึ่งพบทั้งการ
เลี้ยงหอยนางรมพันธุเล็กและหอยตะโกรม ทั้งชนิดกรามขาวและกรามดํา ในภาคใตฝงอันดามันมีการเลี้ยง
หอยตะโกรมกรามขาวและกรามดํา ในเขตจังหวัดระนองและพังงา พื้นที่การเลี้ยงหอยนางรมรวมทั้งหมด
ในประเทศป พ.ศ. 2529 คิดเปน 6,053 ไร ใหผลผลิตทั้งสิ้น 5,241 ตัน คิดเปนมูลคาถึง 53,135,000
บาท อยางไรก็ ตามผลการประเมินในป พ.ศ. 2526 คาดวาพื้นที่การเลี้ยงหอยนางรมของประเทศไทยยัง
คงมีศักยภาพที่จะขยายออกไปไดอีก ไมตํ่ากวา 35,000 ไร หรือเพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวา 15.16 % (แหลง
เรียนรูดานประมง, 2559)
ลักษณะทั่วไปของหอยนางรม
หอยนางรมเปนหอยสองฝาที่เปลือกทั้งสองขางมีขนาดไมเทากัน ฝาเปลือกลางซึ่งเปนดานที่
หอยใชติดกับวัสดุคือเปลือกซายมักมีขนาดใหญ และมีลักษณะเปนรูปถวย ในขณะที่เปลือกดานบนหรือ
เปลือกขวาของหอยมีขนาดเล็กกวา และมีลักษณะคอนขางแบนราบ เปลือกหอยนางรมประกอบดวย
สารประกอบแคลเซียมคารบอเนตเปนสวนใหญเชนเดียวกับเปลือกหอยชนิดอื่นๆ เปลือกทั้งสองขางเชื่อม
ติดกันดวยบานพับ (hinge) มีเอ็นสีนํ้าตาลเปนสารประกอบคลายเขาสัตว ทําหนาที่คลายสปริงดันใหฝา
เปลือกเปดออก มีกลาเนื้อยึดเปลือก (adductor muscle) 1 อัน ยึดฝาทั้งสองไวดวยกัน และทําหนาที่ดึง
ใหฝาเปลือกปด ลักษณะหอยนางรมโดยทั่วไปมีรูปรางไมแนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่อาศัย เชน
หากเจริญเติบโตอยูบนวัสดุที่มั่นคงมีพื้นที่กวางเปลือกจะแผขยายไปตามพื้นผิววัสดุทําใหตัวแบนไมเปนรูป
ถวย หากอาศัยอยูเบียดกันเปนกลุมอยางหนาแนนเปลือกมีรูปรางบิดงอ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่
ควรคํานึงในการเลี้ยงหอยนางรม (กรมประมง, 2550)
สวนที่เปนเนื้อหอย มีเนื้อเยื่อบางๆ หอหุมทั้งสองขางของลําตัว เรียกวาเนื้อเยื่อแมนเทิล
(mantle) มีลักษณะเปนริ้วแผขยายออกไปถึงชองปาก มีเหงือก 2 คู ทําหนาที่เปนกลไกกรองอาหารพรอม
ทั้งทําหนาที่หายใจ และชวยในการขับถายของเสียออกจากรางกาย บริเวณประมาณกึ่งกลางลําตัวมีกลาม
เนื้อใหญทําหนาที่ปดและเปดเปลือก อาหารผานเขาไปภายในชองวางในตัวหอยพรอมกับนํ้า และถูก
รวบรวมเขาสูปาก ผานระบบยอยอาหาร สุดทายเศษเหลือจะผานออกทางทวารพรอมกําจัดออกไปจากตัว
หอย ซึ่งจะดําเนินไปในเวลาเดียวกับการหายใจ และการถายของเสียของเสียของหอยดวย
การกินอาหารของหอยนางรม สวนใหญไดมาจากการกรองนํ้า อวัยวะที่ใชในการกรองอาหาร
คือเหงือกนั่นเอง โดยนํ้าที่ไหลผานเขามาในชองวางภายในลําตัว ไหลผานเหงือกไปออกทางทอนํ้าออก
อาหารหรือตะกอนตางๆ ซึ่งถูกพัดพามากับนํ้าจะถูกกรองติดบนซี่เหงือก ขบวนการกรองของหอยสองฝานี้
จะเปนไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อปริมาณนํ้าที่ไหลผานเขาสูลําตัวมากพอ หอยที่เลี้ยงอยูในนํ้า
ตลอดเวลาจะมีการเจริญเติบโตเร็วกวาหอยที่อยูในระดับนํ้าขึ้นนํ้าลงมีการสัมผัสกับอากาศเปนบางเวลา
การสืบพันธุของหอยนางรม โดยทั่วไปแลวหอยสองฝาจะมีเพศแยกกัน ยกเวนในบางกรณี
หอยตัวเดียวอาจจะมีทั้งไข (egg) และนํ้าเชื้อ (sperm) ลักษณะที่มีทั้งสองเพศอยูในตัวเดียวกันเรียกวากระ
เทย (hermaphrodite) ซึ่งอาจพบไดในหอยสองฝาแทบทุกชนิดโดยที่มันจะเปลี่ยนแปลงเพศไดเมื่อเขาสู
สภาวะใดสภาวะหนึ่ง แตโดยทั่วไปแลวมักจะมีเพศแยก การจําแนกเพศของหอยนางรมเมื่อดูจากลักษณะ
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ภายนอกไมสามารถจําแนกได นอกจากจะเปดเปลือกหอยออกมา เขี่ยเนื้อเยื่อจากอวัยวะสรางเซลล
สืบพันธุ (gonad) ซึ่งปกคลุมอยูบนกระเพาะอาหาร นํามาสองดูดวยกลองจุลทรรศน
เมื่อหอยมีความสมบูรณเพศ จะมีสิ่งแวดลอมมาเปนตัวกระตุนใหหอยปลอยเซลลสืบพันธุ
ออกมาผสมกันภายนอก ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค็ม ระดับความลึกของนํ้า ความ
เปนกรดดางของนํ้า หรือสารเคมีบางชนิด เปนตัวกระตุนใหหอยปลอยเซลลสืบพันธุออกมา เมื่อไขกับนํ้า
เชื้อผสมกันจะมีการแบงตัวและพัฒนาเปนลูกหอยวัยออนซึ่งสามารถวายนํ้าได ดํารงชีวิตเปนแพลงกตอน
ลองลอยในทะเล และมีการพัฒนาการจนกระทั่งถึงวัยลงสูพื้น หรือเกาะวัสดุ ซึ่งลูกหอยนางรมจะใชเวลา
ประมาณ 13-20 วัน ในการพัฒนาจนถึงระยะดังกลาว เมื่อลูกหอยพัฒนาถึงระยะลงสูพื้นมันจะตองลง
เกาะกับวัสดุในนํ้า เชน พวกกอนหิน เปลือกหอย หรืออื่นๆ เพื่อที่จะเจริญเติบโตตอไป (กรมประมง,
2550)
ระยะเวลาการวางไขของหอยนางรม
ระยะเวลาการวางไขของหอยนางรมพันธุเล็ก (ไพโรจน, 2505) พบวาหอยนางรมพันธุเล็ก
สามารถวางไขสืบพันธุไดตลอดปในสภาวะปกติ แตระยะที่หอยทําการสืบพันธุวางไขมากที่สุดมี 2 ระยะคือ
ระหวางเดือนเมษายนถึงมิถุนายน และเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ปจจัยการวางไขของหอยขึ้นกับสภาพ
นํ้า อุณหภูมิ ความสวางในแตละทองถิ่นอาจมีการคาดเคลื่อนบางเนื่องมาจากสภาพแวดลอมของทองถิ่น
และฤดูกาล
สําหรับผูเลี้ยงหอยนางรมซึ่งประกอบเปนอาชีพนั้นอาศัยความชํานาญและประสบการณ
ทําใหทราบเวลาของการวางไขของหอยนางรมเปนอยางดี โดยพิจารณาจากชวงตอของฤดูกาล คือในชวง
แรกที่หอยจะวางไขเปนระยะเวลากอนจะมีฝนตก (กอนถึงฤดูฝน) และชวงที่ 2 ซึ่งหอยนางรมจะวางไขหลัง
จากหมดฤดูฝน (กอนถึงฤดูหนาว)
การลอลูกหอยนางรม
ปญหาสําคัญที่เกษตรกรผูเลี้ยงหอยนางรมประสบไดแก ปญหานํ้าทะเลเนาเสียและปญหา
การขาดแคลนลูกพันธุหอย การเลี้ยงหอยนางรมในประเทศไทยตองพึ่งพาลูกหอยจากธรรมชาติ เนื่องจาก
ลูกหอยที่ไดจากการเพาะพันธุมีไมเพียงพอ Brohmanonda et al. (1988) กลาววาพื้นที่ที่เหมาะสม
สําหรับการเลี้ยงหอยนางรมควรเปนแหลงนํ้าที่มีพันธุหอยนางรมที่เกิดเองตามธรรมชาติ เกษตรกรสวน
ใหญพบวาปริมาณลูกหอยนางรมจากธรรมชาติในรอบหลายปที่ผานมามีจํานวนลดลง อาจเนื่องมาจาก
ปญหานํ้าทะเลเนาเสีย และการเก็บเกี่ยวหอยไปขาย ซึ่งสวนใหญเปนขนาดวัยเจริญพันธุ การลอลูกหอย
นางรมในแตละแหงเลี้ยง ตองขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาพอากาศในพื้นที่ ความสะดวกในการจัดหา
วัสดุ และการจัดการแปลงเลี้ยง นอกจากนี้การลงเกาะของลูกหอยยังขึ้นอยูกับ อุณหภูมิของนํ้าทะเล
ความเค็ม ปริมาณแสง นํ้าขึ้นนํ้าลงและความเร็วของกระแสนํ้า อิทธิพลของดวงจันทร ความลึกของนํ้า
และตัวของวัสดุลอลูกหอยนางรม ลูกหอยนางรมจะมีพฤติกรรม การรวมตัวคือเกาะวัสดุลอที่มีลูกหอยตัว
อื่นๆเกาะอยูกอนแลว (กรมประมง, 2550)
ลูกหอยนางรมมีชวงฤดูกาลเกิดลูกหอยเกือบตลอดป แตจะมีชวงการเกิดมากนอยในรอบป
แตกตางกันไปในแตละแหงเลี้ยง ซึ่งการลงวัสดุลอลูกหอยจะตองสอดคลองกับฤดูการที่ลูกหอยเกิดเพราะ
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การลงวัสดุลอลูกหอยเร็วเกินไปจะทําใหสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เชน เพรียง สาหราย หรือเศษตะกอนทับถมวัสดุลอ
ลูกหอย จนทําใหเมื่อถึงเวลาลงเกาะแลวลูกหอยไมสามารถลงเกาะได (Quayle and Newkirk, 1989)
หอยนางรมที่นํามาเพาะเลี้ยงไดมาจากการรวบรวมลูกหอยจากธรรมชาติเปนหลัก
การ
รวบรวมลูกพันธุหอยนางรมทําโดยหาวัสดุที่เหมาะสม ปากแมนํ้าพังราดเปนสถานที่ที่เหมาะสมแหลงหนึ่ง
บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกสําหรับลอลูกหอยนางรมจากธรรมชาติ และอนุบาลลูกหอยขนาดเล็ก
เพื่อกระจายลูกหอยสูแหลงเลี้ยงหอยตาง ๆ ในจังหวัดใกลเคียง เชน ตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี หรือชายฝงทะเล จังหวัดตราด
การสืบพันธุของหอยนางรม หอยนางรมเพศผูและเพศเมียจะผลิตเซลลสืบพันธุแลวปลอย
เซลลสืบพันธุออกสูภายนอกรางกายเพื่อผสมพันธุใหไดตัวออน ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลกระตุนใหหอย
นางรมมีการปลอยเซลลสืบพันธุออกมาภายนอกรางกาย ไดแก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค็ม ระดับ
ความลึกของนํ้า ความเปนกรดดางของนํ้า และสารเคมี ตัวออนของหอยมีเวลาประมาณ 2 สัปดาหในการ
เลือกที่เกาะที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต การพัฒนาของตัวออนหอยนางรมแสดงดังภาพที่ 1-3 ถา
ลูกหอยไมสามารถหาวัสดุลงเกาะไดลูกหอยจะตกลงพื้นและตาย

3

ภาพที่ 1-3 วงชีวิตของหอยนางรม
การรวบรวมลูกพันธหอยนางรมบริเวณแมนํ้าพังราดจะใชวิธีลอลูกหอยจากธรรมชาติดวยเบี้ย
ทําจากปูนซิเมนต โดยลูกหอยมีพฤติกรรมการอยูรวมกลุม ลูกหอยตามธรรมชาติชอบลงเกาะวัสดุลอที่มีลูก
หอยตัวอื่นเกาะอยูกอน หรือลงเกาะเปนกลุม การลงเกาะของลูกหอยขึ้นปจจัยหลายประการ ไดแก
อุณหภูมิของนํ้าทะเล ความเค็มนํ้าทะเล การขึ้นลงของนํ้าทะเล ความเร็วกระแสนํ้า ความลึกของนํ้า ความ
เขมแสง และวัสดุลอ
หอยนางรมในประเทศไทยมีการสืบพันธุตลอดป แตอาจแตกตางกันในแตละพื้นที่ (สุรชาติ,
2552)
ในเขตจังหวัดชลบุรีจะพบลูกหอยมากในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และเดือนตุลาคม3

http://score.dnr.sc.gov/deep.php?subject=2&topic=15
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พฤศจิกายน ในขณะที่บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานีลูกหอยจะเกิดมากในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม สวน
จังหวัดตรังจะพบลูกหอยในชวงเดือนมิถุนายน-ตุลาคมของทุกป (นิพนธ, 2543)
การเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมบริเวณปากแมนํ้าพังราดจะเปนการเลี้ยงแบบพวงอุบะแขวน
การวิธีนี้ทําใหไดผลผลิตสูง สามารถเลี้ยงแบบหนาแนนได หอยเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว การเลี้ยงแบบ
พวงอุบะแขวนทําโดยแขวนพวงลูกหอยไวบนแพโดยพาดบนไมไผ โดยแพเลี้ยงหอยจะมีขนาดตามความ
เหมาะสมตามความตองการของผูเพาะเลี้ยง ตรึงมุมทั้งสี่ดวยเชือกเพื่อใหแพอยูกับที่ การเพาะเลี้ยงดวยวิธี
นี้นิยม ใชมากบริเวณปากแมนํ้า หรือคลองที่นํ้าทะเลสามารถเขาถึง
พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหอยนางรม จะตองเปนแหลงนํ้ากรอย หรือนํ้าทะเลทวมถึง
ไมอยูในอิทธิพลของนํ้าจืดไหลทวมในฤดูฝน จนทําใหนํ้ามีความเค็มตํ่าเปนเวลานาน เปนแหลงที่มีลูกหอย
เกิดตามธรรมชาติ ปลอดภัยจากกระแสนํ้าและกระแสลม คลื่น ควรมีกระแสนํ้าไหลผานดวยความเร็ว
ประมาณ 1 เมตรตอวินาที และมีอาหารตามธรรมชาติอยูหางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากกอให
เกิดมลพิษกับแหลงนํ้า เปนพื้นที่มีการคมนาคมสะดวก (นิพนธ, 2543)
ผลกระทบการสรางแพเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรม ปญหาสําคัญคือแพเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรม
เปนอุปสรรคกีดขวางการคมนาคมทางนํ้า และแพเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมจะชวยลดความเร็วของกระแส
นํ้าขึ้นนํ้าลง และกระแสนํ้าที่ไหลผานทําใหเกิดการตกตะกอนทับถม ทําใหแหลงนํ้าตื้นเขิน
การเลือกพื้นที่สําหรับเลี้ยงหอยนางรม
พื้นที่ที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการเลี้ยงหอยนางรม (นิพนธ, 2543) หลักเกณฑ
เบื้องตนที่จะตองพิจารณาซึ่งมีเหตุผล และความเหมาะสมดังนี้ คือ
1. ควรเปนแหลงนํ้ากรอยหรือนํ้าทะเลทวมถึงอยางนอยเปนเวลานาน 7-8 เดือน/ป ไมอยูใน
อิทธิพลของนํ้าจืดทวมในฤดูฝนจนมีผลใหแหลงเลี้ยงมีความเค็มตํ่ามากเปนเวลานานซึ่งจะมีผลใหอัตราการ
ตายสูง
2. ควรเปนแหลงนํ้าที่มีหอยเกิดตามธรรมชาติสะดวกตอการจัดหาพันธุหอย และลดตนทุน
การเลี้ยง
3. แหลงนํ้าที่ใชเลี้ยงควรปลอดภัยจากกระแสนํ้า และคลื่นลมแรงที่อาจทําใหวัสดุ และสวน
ประกอบตาง ๆ ตลอดจนหอยที่เลี้ยงถูกทําลายเสียหายได
4. แหลงเลี้ยงควรอยูหางไกลโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร อันกอใหเกิดมลพิษที่เปนอันตราย
กับหอย และผูที่บริโภคหอย
5. ควรเปนแหลงนํ้าที่มีกระแสนํ้าไหลผาน และเปนนํ้าที่อุดมดวยอาหารธรรมชาติ กระแสนํ้า
ควรมีความเร็วโดยทั่วไปประมาณ 1 เมตร/วินาที
6. ควรเปนแหลงนํ้าตื้น สภาพเปนดินโคลนหรือโคลนปนทราย ความลึกของหนาดินไมมาก
นัก
7. ควรเปนพื้นที่ที่สะดวกตอการจัดหาวัสดุในการเลี้ยงหอยไดโดยงาย
8. ควรเปนพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ใกลตลาดงายตอการจําหนายผลผลิต
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รูปแบบการเลี้ยงหอยนางรม
การเลี้ยงหอยนางรมมีอยูหลายวิธี แตละวิธีความเหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศ ดิน ฟา
อากาศ ของแตละทองที่ มีรูปแบบการเลี้ยงหอยนางรมทั้งหมด 7 ปะเภท (นิพนธ, 2543) ดังนี้
1. การเลี้ยงบนกอนหิน เปนวิธีการใชกอนหินวางใหลูกหอยนางรมเกาะเลี้ยงตัวจนไดขนาด
ตามความตองการ เปนวิธีงาย และทํากันมาแตโบราณ ซึ่งยังนิยมทํากันแพรหลายมากจนปจจุบันนี้โดย
เฉพาะทองที่ที่สามารถหากอนหินจากธรรมชาติไดสะดวกโดยวางกอนหินใหเกยกันเปนกอง กองละ 5-10
กอน โดยวางใหอยูในลักษณะกอนหินมีพื้นที่ใหลูกหอยเกาะไดมากที่สุด หินแตละกองอยูหางกันประมาณ
50 เซนติเมตร เรียงเปนแถว วิธีการนี้มักทําการเลี้ยงหอยในขอบเขตระหวางแนวระดับนํ้าขึ้นสูงสุดถึงระดับ
ตํ่าสุดตามชายฝง ทะเลที่มีสภาพเปนอาวเปด พื้นดินเปนโคลนทรายปนโคลนแข็งหรือบริเวณที่เปนหินทั้งนี้
เพื่อปองกันไมใหกอนหินที่วางจมลึกลงไปหรือถูกทับถม ในกรณีที่สภาพดินเปนโคลนคอนขางออนก็ใช
ไมไผวางเปนฐานรองรับกอนหินเพื่อกันมิใหหินจมโคลนหรือบางรายก็ทําเปนฟาก
โดยใชไมไผผาซีก
ประกอบเขาเปนรานสําหรับวางหินบนคานเตี้ย ๆ ในแหลงเลี้ยงเกาะวางเลี้ยงตอไป เพื่อโคลนทับถมมัก
พบเห็นตามบริเวณอาวเปด และปากแมนํ้าลําคลองทั่วไป รูปแบบการเลี้ยงหอยนางรมวิธีนี้นิยมใชในการ
เลี้ยงหอยนางรมพันธุเล็กที่จังหวัดชลบุรี และอาวสวี จังหวัดชุมพร
2. การเลี้ยงในกระบะไม การเลี้ยงแบบนี้เหมาะสมกับทองที่ที่เปนอาวเปดตามบริเวณปาก
แมนํ้าหรือบริเวณชายฝงของปากแมนํ้า ลําคลองที่มีนํ้ากรอยหรือนํ้าเค็มทวมถึงเปนประจํากระบะไมที่ใช
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีขนาดตามความตองการ แตที่นิยมใชมักจะมีความกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 200
เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร ขอบทั้งสี่ดานทําดวยไมตะเคียนหรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ พื้นเปนไมชนิดเดียวกัน
ฟากทําดวยเฝอกไมไผ ทั้งนี้เพื่อใหนํ้าถายเทไดสะดวก กระบะวางอยูบนคานสูงจากพื้นดินที่นํ้าทวมถึง
ประมาณ 30 เซนติเมตร และยึดติดกับคานพันธุหอยนางรมที่นํามาใสเลี้ยงในกระบะหากเปนหอยพันธุเล็ก
ควรมีอายุประมาณ 6-7 เดือน หรือมีขนาด 3.5-4.5 เซนติเมตร ซึ่งกะเทาะมาจากกอนหิน หากเปนหอย
นางรมที่เกาะติดกับเปลือกหอยอื่นก็นํามาใสกระบะเลี้ยงไดเลยทําการเลี้ยงไวจนมีอายุประมาณปครึ่ง หอย
จะโตขึ้นถึงขนาดสงตลาดได สําหรับหอยตะโกรมรวบรวมมาปลอยเลี้ยงในกระบะเมื่ออายุประมาณ 3-4
เดือน หรือขนาด 3-4 เซนติเมตร เลี้ยงไวจนอายุ 7-8 เดือน จะไดขนาดที่สงตลาดได วิธีการเลี้ยงบน
กระบะไมพบวามีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนตน
3. การเลี้ยงแบบใชแทงซีเมนต การเลี้ยงดวยวิธีนี้อาจเลี้ยงไดดีในที่มีสภาพเชนเดียวกับการใช
กอนหิน ตามขอ 1 หรือจะใชทั้งสองแบบในบริเวณเดียวกันก็ได โดยใชแทงซีเมนตปกแซมตามที่วาง
ระหวางแถวของของกองหินแตเวนทางเดินไดพอสมควร เหมาะสําหรับทองที่ที่มีสภาพพื้นดินโคลน แทง
ซีเมนตที่ใชนั้นจัดทําขึ้นเปนพิเศษเพื่อการเลี้ยงหอยนางรม และเพื่อใหตานทานตอการเคลื่อนไหวของคลื่น
ลม และกระแสนํ้าไดดีจึงตองหลอแทงซีเมนต และใชไมเปนแกนกลาง อาจใชไมโกงกางหรือไมเนื้อแข็งอื่น
ๆ ก็ได ไมที่ยื่นออกมาจะถูกปกยึดอยูในดินเพื่อพยุงใหเสาซีเมนตไมลม ลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช
ประโยชนไดนานปขนาดของแทงซีเมนตขึ้นอยูกับระดับนํ้าและความตองการของผูเลี้ยงแตที่ไดรับผลดี มี
ขนาดความสูง 50-70 เซนติเมตร ดานหนาดัดของเสาเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 12×12 เซนติเมตร ไมที่ใชเปน
แกนกลาง ยาว 1 เมตร ฝงอยูในแทงซีเมนต 50 เซนติเมตร สวนที่ยื่นออกไปเพื่อปกลงไปในดิน 50
เซนติเมตร
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4. การเลี้ยงโดยใชหลักไม การเลี้ยงดวยวิธีนี้นับวาเหมาะสมอยางยิ่งกับสภาพชายฝง ทะเลที่มี
สภาพเปนอาวเปด พื้นดินเปนโคลนออนหรือโคลนปนทราย เปนแหลงที่ไมมีเครื่องกําบังคลื่นลม ยิ่งไปกวา
นั้นวิธีนี้ยังสามารถเลี้ยงตามชายฝงของปากแมนํ้าลําคลองที่มีกระแสนํ้าไหลคอนขางแรงไดโดยไมทําใหเกิด
ความเสียมากนัก ไมที่ใชควรเปนไมเนื้อแข็ง ไมพังกาหรือสักทะเล เพื่อใหลูกหอยเกาะเลี้ยงตัวจนไดขนาด
ตลาด คลายหลักหอยแมลงภู หรือจะใชเปลือกหอยตะโกรมหรือหอยนางรมรอยเปนพวง ไปลอลูกหอยใน
แหลงหอยเกิดตามธรรมชาติ ลูกหอยจะเกาะติดอยูตามเปลือกหอยเมื่ออายุประมาณ 1-2 เดือน จึงนํา
เปลือกหอยที่มีลูกหอยเกาะติดอยูมาแลยึดติดกับเหล็ก โดยใชลวดผูกใหเปลือกหอยอยูหางกันเปนระยะพอ
สมควร หลักไมที่ใชสวนมากเปนไมไผ ไมเปงหรือไมอื่น ๆ ที่มีราคาถูกอาจหาไดในทองที่นั้น หลังจากที่
ประกอบเปลือกหอยติดเขากับหลักไมแลว จากนั้นก็นําไปปกไวในแหลงเลี้ยงเปนแถว ๆ โดยเวนระยะหาง
กันพอสมควร การปกไมจะลึกลงไปในดินมากนอยเทาใดนั้นแลวแตความแข็งของพื้นดิน
5. การใชหลอดหรือทอซีเมนต เหมาะสมสําหรับแหลงเลี้ยงที่มีนํ้าทวมอยูตลอดเวลาไดแก ที่
ตื้นชายฝงทะเล ปากแมนํ้าลําคลอง และทะเลสาบ พื้นดินเปนโคลนหรือโคลนออนปนทราย ขั้นแรกตอง
ปกหลักไมราคาถูก ซึ่งอาจหาไดในทองที่ ไดแก ไมเปง ไมโกงกาง หลักไมไผ ฯลฯ โดยปกเรียงเปนแถวใหมี
ชองวางระหวางแถวหางกันประมาณ 1 เมตร จากนั้นนําหลอดซีเมนตกลวงที่เตรียมไว (หลอดซีเมนตขนาด
เสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร หลอหลอดโดยใชปูน
ซัลเฟตทนเค็ม
ติดหอย 20 ตัวเปนหอยขนาด 4-5 เซนติเมตร นําไปสวมบนหลักไมหรือทอพีวีซีเสนผานศูนยกลาง 3.2
เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ปกทอลงในดินเลน แตละแถวหางกัน 30 เซนติเมตร แตละทอหางกัน 20
เซนติเมตร) พรอมกันนั้นใหใชไมวางพาดเปนฐานรองรับทออีกขั้นหนึ่งเพื่อปองกันไมใหทอจมโคลนหรือ
เปนทอซีเมนตที่มีปากเปดขางเดียว ก็ใชสวมลงบนหลักไมไดโดยตรง ดวยวิธีดังกลาวสามารถวางทอได
ประมาณ 1,600 ทอ/ไร นอกจากหลอดซีเมนตแลวปจจุบันเกษตรกรไดมีการพัฒนาขยายขนาดหลอดให
ใหญขึ้นมีลักษณะเปนทอซีเมนตเพื่อเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของลูกหอย และใชฐานซีเมนตเพื่อรองรับทอที่มี
ขนาดใหญขึ้นแทนที่จะใชไมเปนตัวรองรองรับเชนเดิม ทําใหอายุการใชงานนานขึ้น และการจัดการสะดวก
ขึ้น การเลี้ยงวิธีนี้เปนที่นิยมในการเลี้ยงหอยนางรมที่จังหวัดสุราษฏรธานี และจันทบุรี
6. การเลี้ยงแบบพวงอุบะแขวน เปนรูปแบบการเลี้ยงที่นิยมทั่วไปในประเทศญี่ปุน อเมริกา
และยุโรป เพราะหอยโตเร็ว และใหผลผลิตสูง การเลี้ยงวิธีการนี้สามารถกระทําได 2 ลักษณะดวยกัน คือ
การแขวนใตแพ และแขวนจากราวเชือกจุดสําคัญตองเลี้ยงในอาวปดหรือที่ที่มีกําบังคลื่นลมไดเปนอยางดี
แพที่จะใชเลี้ยงหอยจะมีขนาดกวางยาวตามความตองการของผูเลี้ยง ใชพลาสติกหรือทุนโฟมพยุง มีสมอ
ยึดทั้งสี่มุมเพื่อตรึงใหแพหรือเชือกอยูกับที่ระดับความลึกของนํ้าควรอยูประมาณ 5-10 เมตร การลอลูก
หอย ใชวิธีเดียวกับการเลี้ยงแบบที่ 4 เมื่อลูกหอยติดกับเปลือกหอยไดแลว จึงเอาเปลือกหอยนั้นมารอย
เปนพวงโดยใชลวดสังกะสีเบอร 10 ใหเปลือกหอยอยูหางกันประมาณ 15-20 เซนติเมตรโดยใชไมไผรวก
ขนาดเล็กกั้นระหวางเปลือกจากนั้นนําพวงหอยไปแขวนเลี้ยง ไวที่แพจนหอยไดขนาดที่ตลาดตองการการ
เลี้ยงแบบพวงอุบะแขวนของประเทศไทยนิยมทํากันในแมนํ้าหรือคลองนํ้ากรอย ที่จังหวัดพังงาหรือการ
เลี้ยงแบบรอยเปลือกหอย และแขวนเปนราวที่ใชกับหอยตะโกรมกรามดําที่คลองบางนางรม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ที่ตําบลอางศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการเลี้ยงหอยนางรมพันธุเล็กแบบแขวนใต
นั่งรานไมไผโดยเกษตรกร ผูเลี้ยงจะซื้อพวงเชือกซึ่งมีลูกหอยขนาดความยาว 1.5-2.6 เซนติเมตร ติดอยูกับ
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วัสดุปูนซีเมนต (อยูบนเชือก) แลวนํามาเลี้ยงตอโดยแขวนใตนั่งรานไมไผขนาด 8×46 เมตร ซึ่งจะแขวนลูก
หอยไดจํานวน 4,500 เสน มีลูกหอยประมาณ 360,000 ตัวตอนั่งรานหนึ่งชุดหรือหนึ่งแผง ปญหา และ
อุปสรรคในการเลี้ยงหอยนางรมพันธุเล็กหรือหอยนางรมปากจีบนั้น พบวาหอยที่อยูตรงกลางแผงหรือ
กลางนั่งรานที่ถูกลอมรอบดวยแผงอื่น ๆ มักจะเจริญเติบโตชากวาลูกหอยที่อยูรอบนอก เมื่อเลี้ยงไปไดครบ
1 ป ก็ยังไมไดขนาดตลาดสันนิษฐานวาหอยที่อยูตรงกลางจะไดรับอาหารธรรมชาติจําพวก แพลงกตอนไม
เพียงพอ
7. การเลี้ยงหอยนางรมแบบอื่น ๆ นอกจากวิธีการเลี้ยงหอยนางรมที่ไดกลาวถึงขางตนแลว
ยังมีการเลี้ยงรูปแบบอื่น ๆ โดยใชวัสดุการเลี้ยง รูปแบบอื่นที่มีสภาพแข็งแนนเพื่อการนี้ได เชน ยางรถยนต
ที่ไมใชแลว กระเบื้องลอนเดี่ยว-ลอนคู อิฐ อาง ไห ตุมที่ชํารุดแลว นอกจากนี้ในบางประเทศ นิยมเลี้ยง
หอยนางรมแบบหวานลงเลี้ยงกับพื้นดินในสภาพพื้นดินแข็งเพื่อปองกันหอยนางรมจมโคลน ซึ่งอาจกอให
เกิดความเสียหายได
ศัตรูหอยนางรม
สัตวที่ลาหอยนางรม ที่สําคัญไดแก หอยฝาเดียวบางชนิดซึ่งกินเนื้อหอยสองฝาอื่นๆ รวมทั้ง
หอยนางรมเปนอาหาร เชน หอยหมู (Thais spp.) หอยมะระ (Melongina spp.) ปู ทั้งชนิดที่วายนํ้าได
และหากินตามพื้นทองทะเล ปลาดาว ปลาทะเลที่มีฟนแหลมคมหลายชนิด เชน ปลากระเบน ปลานกแกว
นอกจากนี้ยังมีนกทะเลบางชนิด การเลี้ยงหอยนางรมในเขตชายฝงที่ไดรับอิทธิพลของการขึ้นลงของนํ้า
ทะเลโดยเฉพาะในชวงนํ้าลงลูกหอยนางรมที่มีขนาดเล็กมักตกเปนเหยื่อของพวกนกไดโดยงาย
(กรม
ประมง, 2550)
สัตวนํ้าที่แยงอาหารและพื้นที่อยูอาศัย ที่สําคัญไดแก หอยแมลงภู หอยกะพง เพรียงหิน
ฟองนํ้า เพรียงหัวหอม เปนตน เนื่องจากสัตวนํ้าเหลานี้มีลักษณะการดํารงชีวิตเชนเดียวกับหอยนางรม
การแพรกระจายของสัตวนํ้าเหลานี้ในแหลงหอยนางรมหากมีจํานวนมากจนเกินไป จะทําใหหอยนางรมที่
เลี่ยงมีกรเจริญเติบโตลดลง รวมทั้งลดประสิทธิภาพของวัสดุที่ใชเพื่อการลอลูกหอยอีกดวย อยางไรก็ตาม
สัตวนํ้าเหลานี้สามารถควบคุมปองกันไดโดยหมั่นดูแลขัดทําความสะอาดโดยเฉพาะ พวกสัตวไมมีกระดูก
สันหลังเกาะติดและฟองนํ้าควบคุมปองกันไดโดยใชนํ้าจดแชหรือแชในนํ้าเกลืออิ่มตัวนานประมาณ 15-30
นาที หรือใชฟอรมาลินเขมขน 1% แชเปนเวลา 5 นาทีได
ชุติมา (2525) ศึกษาอิทธิพลของชวงเวลาโผลเหนือนํ้า และลักษณะการวางวัสดุรอใหหอย
เกาะที่มีผลตอการเจริญเติบโตของหอยนางรมปากจีบ พบวาลูกหอยเกาะแผนปูนที่จมอยูใตนํ้าตลอดเวลา
มากที่สุด และลูกหอยเกาะวัสดุลอในดานที่ไดรับการปองกันอิทธิพลจากคลื่นมากกวา และพบวามีอิทธิพล
รวมของชวงเวลาโผลเหนือนํ้า และลักษณะการวางวัสดุตอการลงเกาะของลูกหอย สภาวะแวดลอมที่มีสวน
สัมพันธกับการลงเกาะและการเติบโตของหอย คือ ลักษณะการวางวัสดุ กระแสนํ้า ตะกอน ระดับนํ้า
อุณหภูมิ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนวัสดุลอ
ยุพา (2530) รายงานตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงหอยนางรมแบบแทงปูน แบบราน และ
แบบแขวน บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง
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จันทบุรี และตราด พบวาตนทุนการเลี้ยงหอยนางรมแบบแขวนมีตนทุนตํ่าที่สุด เทากับ 5,195.50 บาทตอ
ไร ในขณะที่การเลี้ยงแบบแทงปูน และแบบรานมีตนทุนเทากับ 128,856.70 และ 225,980.00 บาทตอไร
จุดคุมทุนตอการเลี้ยงหอยนางรมแบบแทงปูน แบบราน และแบบแขวน ตองไดผลผลิตเทากับ 13,706.24,
1,764.90 และ 45.05 กิโลกรัม ปญหาที่พบในการเลี้ยงหอยนางรม คือปญหาเรื่องพันธุหอย เงินลงทุน
ตลอดจนปญหาดานการตลาดและการขาดแคลนวัสดุบางอยางที่ใชประกอบในการเลี้ยง
เชษฐพงษ และคณะ (2546) ศึกษาศักยภาพของพื้นที่เลี้ยงหอยบริเวณปากแมนํ้าเวฬุ จังหวัด
จันทบุรี พบวารูปแบบการเลี้ยงหอยแครงเปนการเลี้ยงแบบกั้นคอก การเลี้ยงหอยนางรมและหอยแมลงภู
เปนการเลี้ยงแบบแพ
เกษตรกรผูเลี้ยงหอยมากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางประกอบอาชีพเลี้ยงหอย
นางรม รองลงมาประกอบอาชีพเลี้ยงหอยแครง และเลี้ยงหอยแมลงภู ตามลําดับ ในดานการวิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทน พบวาผลตอบแทนจากการเลี้ยงหอยชนิดเดียวกันมีความแตกตางกันตามขนาด
ฟารม และแตกตางกันตามพื้นที่ ในดานคุณภาพนํ้าและดินตะกอนพบวาพื้นที่เลี้ยงหอยอยางหนาแนนมี
ปริมาณธาตุอาหารในนํ้า และปริมาณสารอินทรียรวมในชั้นผิวดินตะกอนมากกวาในพื้นที่เลี้ยงหอยอยาง
เบาบางตลอดทั้งป เนื่องจากพื้นที่เลี้ยงหอยไมหนาแนนมากเปนการเลี้ยงหอยใกลรองนํ้า มีการหมุนเวียน
นํ้าดี ทําใหปริมาณธาตุอาหาร และสารอินทรียเกิดการหมุนเวียนตลอดเวลา สงผลใหความเขมขนของธาตุ
อาหาร และปริมาณสารอินทรียรวมไมสูงมากนัก ในขณะที่บริเวณพื้นที่ที่มีการเลี้ยงหอยหนาแนนมีสภาพ
แวดลอมทางธรรมชาติเริ่มไมเหมาะสมตอการเลี้ยงหอย ลักษณะดังกลาวอาจสงผลทําใหหอยเจริญเติบโต
ชาลง และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงหอยในพื้นที่เหลานี้มีผลตอบแทนตํ่ากวาพื้นที่เลี้ยงหอย
อื่นๆ ดังนั้นเพื่อใหการเลี้ยงหอยในพื้นที่นี้เปนไปอยางยั่งยืน จึงควรใหมีการจัดการการเลี้ยงหอยในแมนํ้า
เวฬุใหเหมาะสมกับพื้นที่ โดยการกระจายการเลี้ยงหอยในบริเวณที่หนาแนนไปยังบริเวณอื่นที่สามารถ
รองรับการเลี้ยงเพิ่มขึ้นได
ประทีป (2551) รายงานวาอัตราการเติบโตของตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงในบอนํ้าทิ้งจากการ
เลี้ยงกุงขาว และหอยที่เลี้ยงในทะเลชายฝง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยหอยที่เลี้ยงในนํ้าทะเลชายฝง
มีอัตราการเจริญเติบโต (0.985 %/ตัว/วัน) สูงหอยที่เลี้ยงในบอนํ้าทิ้งจากการเลี้ยงกุงขาว (0.367 %/ตัว/
วัน) และหอยที่เลี้ยงในนํ้าทะเลชายฝงมีดัชนีความสมบูรณ (2.21 ก.) สูงกวาหอยที่เลี้ยงในบอนํ้าทิ้งจาก
การเลี้ยงกุงขาว (1.57 ก.) อยางมีนัยสําคัญ โดยหอยที่เลี้ยงทั้งสองแหลงมีอัตรารอดตาย เทากับ 92 และ
86% ตามลําดับ
วัตถุประสงคโครงการวิจัย
1. เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของหอยนางรมจากการลอลูกหอยธรรมชาติ
2. เพื่อประเมินสภาพเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงหอยนางรมโดยการลอลูกหอยธรรมชาติของชุมชนปากแมนํ้า
พังราด
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด และจํานวนของลูกหอยที่ไดจากการลอตามธรรมชาติ
บริเวณชุมชนปากแมนํ้าพังราด
2. ทราบสภาพเศรษฐกิจชุมชนปากแมนํ้าพังราดที่ดํารงวิถีชีวิตดวยการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรม
3. ทราบการตระหนักและการรับรูสภาพแวดลอมชายฝงทะเลที่สงผลกระทบตอการดํารงวิถีชีวิตดวยการ
เพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมของชุมชนปากแมนํ้าพังราด
4. ทราบปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมของชุมชนปากแมนํ้าพัง
ราด
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บทที่ 2
วิธีดําเนินการวิจัย
การทดลองที่ 1 การประเมินจํานวน อัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดของลูกหอยที่ไดจาก
ธรรมชาติบริเวณชุมชนปากแมนํ้าพังราด
1. สถานที่เก็บขอมูล ทําการสุมเก็บตัวอยางบริเวณปากแมนํ้าพังราด จังหวัดระยอง แสดงดังภาพที่ 2-1
และ 2-2

ภาพที่ 2-1 ตําแหนงสถานีเก็บตัวอยาง
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ก

ข

ภาพที่ 2-2 สภาพพื้นที่ตําแหนงเก็บตัวอยางสถานีที่ 1 (ก) และ 2 (ข)
2. การออกแบบการทดลอง ออกแบบการทดลองแบบสุมตลอด ปจจัยที่ทําการศึกษาคือระยะทางจากปาก
แมนํ้าถึงสถานีที่ทําการเก็บตัวอยาง แบงการทดลองออกเปน 2 ชุดทดลอง ไดแก สถานีเก็บตัวอยางใกล
ปากแมนํ้า มีระยะหางจากปากแมนํ้าถึงสถานีประมาณ 1.4 กิโลเมตร และสถานีเก็บตัวอยางหางปาก
แมนํ้า มีระยะหางจากปากแมนํ้าถึงสถานีประมาณ 3.3 กิโลเมตร
3. การทดลอง ทําการติดตั้งแปนลอลูกหอยจากธรรมชาติ ดละ 1 พวง ใน 1 พวงจะมี 10 มัด ใน 1 มัด
จะมี 10 เสน ในแตละเสนจะมีอีแปะ 10 อัน ใน 1 มัด จะมี 100 อีแปะ และใน1พวงจะมี 1000 อีแปะวาง
ในตําแหนงที่กําหนดไวในชวงที่มีการลอลูกหอยในแมนํ้า ทําการทดลอง 100 ซํ้า ทําการตรวจสอบจํานวน
และวัดการเจริญเติบโตของลูกหอยเมื่อสามารถวัดขนาดได
4. การเก็บขอมูล เมื่อลูกหอยที่เกาะติดแปนลอลูกหอยเจริญเติบโตจนสามารถแยกลักษณะของหอยนางรม
ปากจีบไดดวยตาเปลา ทําการเก็บขอมูลทุกเดือน เปนเวลา 6 เดือน โดยเก็บขอมูลจํานวนลูกหอยที่เกาะ
ติดแปนหอย และวัดการเจริญเติบโตของลูกหอยโดยวัดความยาวเปลือก พรอมทั้งนับจํานวนลูกหอยชนิด
อื่นที่มาเกาะติดแปนลอลูกหอย (ภาพที่ 2-3)
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ภาพที่ 2-3 อีแปะที่มีลูกหอยเกาะติด
5. การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของจํานวนหอยที่เกาะแปนลอลูก
หอย ความยาวเปลือก และจํานวนลูกหอยนางรมตอลูกหอยอื่นดวยวิธี T-test ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95
เปอรเซนต
การทดลองที่ 2 การประเมินสภาพเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงหอยนางรมโดยการลอลูกหอยธรรมชาติของ
ชุมชนปากแมนํ้าพังราด
พื้นที่ทําการศึกษา
พื้นที่ดําเนินการสํารวจขอมูล ไดแก พื้นที่ที่มีการลอลูกหอยนางรมจากธรรมชาติ บริเวณปาก
แมนํ้าพังราดทั้งสองฝงแมนํ้า ในตําบลพังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง และ อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี
กลุมประชากร และการสุมตัวอยาง
กลุมประชากรประกอบอาชีพการลอลูกหอยนางรมจากธรรมชาติบริเวณปากแมนํ้าพังราด
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง และ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ขอมูลไดจากการรวบรวมรายชื่อผู
ประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมจากแบบรายงานการขอรับใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในที่จับ
สัตวนํ้าซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (เบื้องตน) ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2559 จังหวัดระยอง และแบบรายงานการขอรับใบอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในที่จับสัตวนํ้าซึ่งเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน (เบื้องตน) ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 อําเภอนา
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ยายอาม จังหวัดจันทบุรี จากนั้นทําการคัดขอมูลผูขอรับใบอนุญาตที่มี ชื่อ-นามสกุล และเบอรโทรศัพทที่
ซํ้ากันออก ไดจํานวน 102 คน
กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณจํานวนตัวอยางตามวิธีของ Yamane (1970) ดัง
สมการที่ 3-1 และทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุม
n=

N
1+N (e) 2

(3-1)

เมื่อ n= ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล การศึกษาครั้งนี้จะใชการสัมภาษณ เพื่อรวบรวม
ประวัติสวนตัว สภาพเศรษฐกิจรายได ความตระหนักในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมบริเวณชายฝงทะเล
ของชุมชนปากแมนํ้าพังราด โดยเครื่องมือแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมโดยการลอจากธรรมชาติ ใน
ประเด็นดังนี้ รายไดจากการประกอบอาชีพ คาใชจายที่เกิดขึ้นดานตาง ๆ จํานวนแรงงาน อุปกรณ
ประกอบอาชีพ ขนาดและจํานวนแพลอลูกหอย ขอจํากัดในการประกอบอาชีพ
สวนที่ 3 เกี่ยวกับความตระหนักในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมบริเวณชายฝงทะเลของ
ชุมชนปากแมนํ้าพังราด
รายละเอียดแบบสัมภาษณแสดงในภาคผนวก ก
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
1. ทําการคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินสภาพเศรษฐกิจชุมชน และปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยเฉพาะหอยนางรม
2. ทําการสรางแบบสอบถามในครอบคลุมประเด็นที่ตองการศึกษา
3. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 2 ทานทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเหมาะสมของเนื้อหา
4. ทําการปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะะของผูเชี่ยวชาญ
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหสถิติ
ดวยสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย รอยละ (Crawley, 2005)
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บทที่ 3
ผลการวิจัย
การทดลองที่ 1 การประเมินจํานวน อัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดของลูกหอยที่ไดจาก
ธรรมชาติบริเวณชุมชนปากแมนํ้าพังราด
จํานวนลูกหอยที่ลงเกาะในเดือนมกราคม 2559 พบวาจํานวนลูกหอยตอพวงเชือกในสถานี
หางจากปากแมนํ้า 1.4 กม. เทากับ 41.10±11.26 ตัว ในขณะที่จํานวนลูกหอยตอพวงเชือกในสถานีหาง
จากปากแมนํ้า 3.3 กม. เทากับ 44.60±14.85 ตัว เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนลูกหอยตอพวงเชือกทั้ง
สองสถานีพบวาจํานวนลูกหอยตอพวงเชือกแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังภาพที่ 3-1

ภาพที่ 3-1 จํานวนลูกหอยนางรมบริเวณปากแมนํ้าพังราด
สัดสวนลูกหอยที่ลงเกาะแปนปูนในเดือนมกราคม 2559 พบวาสถานีหางจากปากแมนํ้า 1.4
กม. มีลูกหอยนางรมลงเกาะ 90.55±1.85 เปอรเซนต ลูกหอยชนิดอื่นลงเกาะ 9.65±3.91 เปอรเซนต ใน
ขณะที่สถานีหางจากปากแมนํ้า 3.3 กม. มีลูกหอยนางรมลงเกาะ 84.58±13.56 เปอรเซนต และมีลูกหอย
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ชนิดอื่นลงเกาะ 15.89±12.87 เปอรเซนต เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางเปอรเซนตการลงเกาะของลูก
หอยนางรมกับลูกหอยชนิดอื่นในแตละสถานีพบวามีคาเฉลี่ยแตกตางอยางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดัง
ภาพที่ 3-2 ลูกหอยนางรมที่ลงเกาะแสดงดัง ภาพที่ 3-3ก ลูกหอยชนิดอื่นที่ลงเกาะพบวามี 2 ชนิด ไดแก
หอยตาดํา (ภาพที่ 3-3ข) และหอยเสียบ (ภาพที่ 3-3ค)

ภาพที่ 3-2 เปรียบเทียบจํานวนลูกหอยนางรมและลูกหอยชนิดอื่นที่ลงเกาะ
* ตัวอักษรที่เหมือนกันบนแทงกราฟในสถานีเดียวกันแสดงวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
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ก

ข

ค

ภาพที่ 3-3 ลูกหอยนางรม (ก) และลูกหอยชนิดอื่นที่ลงเกาะประกอบดวย หอยตาดํา (ข) และหอยเสียบ
(ค)
การวัดการเจริญเติบโตของลูกหอยโดยการความยาวเปลือกในหนวยเซนติเมตร
พบวาใน
เดือนมกราคมสถานีหางจากปากแมนํ้า 1.4 กม. มีความยาวเปลือกเฉลี่ยมากกวาลูกหอยที่สถานีหางจาก
ปากแมนํ้า 3.3 กม. อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดัง ภาพที่ 3-4 หลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
กรกฎาคม ลูกหอยที่สถานีหางจากปากแมนํ้า 3.3 กม. มีความยาวเปลือกเฉลี่ยมากกวาลูกหอยที่สถานีหาง
จากปากแมนํ้า 1.4 กม. อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
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ภาพที่ 3-4 ความยาวเปลือกลูกหอยนางรมตลอดการศึกษา
* ตัวอักษรที่เหมือนกันในชวงเวลาเดียวกันแสดงวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
การทดลองที่ 2 การประเมินสภาพเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงหอยนางรมโดยการลอลูกหอยธรรมชาติของ
ชุมชนปากแมนํ้าพังราด
ในการประเมินสภาพเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงหอยนางรม โดยการลอลูกหอยธรรมชาติของ
ชุมชนปากแมนํ้าพังราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาทัศนคติการประกอบอาชีพเพาะ
เลี้ยงหอยนางรม โดยการลอลูกหอยนางรมตามธรรมชาติของชุมชนปากแมนํ้าพังราด ชวงเวลาการลอลูก
หอยนางรมตามธรรมชาติ และรายไดจากการลอลูกหอยนางรมบริเวณชุมชนปากแมนํ้าพังราด โดยทําการ
รวบรวมขอมูลจากผูประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรม โดยใชการสัมภาษณบริเวณชุมชนปากแมนํ้าพังราด
ทั้งหมด 82 ครัวเรือน
ลักษะกลุมประชากรพบวาผูรับการสัมภาษณสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุในชวง 40-59 ปมี
สมาชิกในครัวเรือน 4 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท และทํา
อาชีพลอลูกหอยนางรมเปนอาชีพหลัก และมีอาชีพเสริม เชน หาปลา รับจางทั่วไป รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 สรุปการประเมินทัศนคติตอการเพาะเลี้ยงหอยนางรมโดยการลอลูกหอยธรรมชาติของชุมชน
ปากแมนํ้าพังราด สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
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ขอมูล

จํานวน

รอยละ

ชาย

39

48

หญิง

43

52

ตํ่ากวา 20 ป

0

0

20-29 ป

0

0

30-39 ป

5

6

40-49 ป

32

39

50-59 ป

32

39

60 ป ขึ้นไป

13

16

โสด

9

11

สมรส

67

82

6

7

ประถมศึกษา

77

94

มัธยมศึกษา

5

6

ปวช.

0

0

ปวส.

0

0

ปริญญาตรี

0

0

อื่น ๆ

0

0

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพสมรส

หยา-แยกกันอยู
4. ระดับการศึกษา
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5. ภูมิลําเนา
จันทบุรี

47

57

ระยอง

35

43

1 คน

0

0

2 คน

8

10

3 คน

24

29

4 คน

25

30

5 คน

19

23

6 คน

5

6

7 คน

1

1

ตํ่ากวา 5,000 บาท

10

12

5,001 - 10,000 บาท

40

49

10,001 - 15,000 บาท

19

23

15,001 - 20,000 บาท

8

10

20,001 - 25,000 บาท

2

2

3

4

อาชีพหลัก

58

71

อาชีพเสริม

24

29

6. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

7. รายไดตอเดือน

25,001 บาท ขึ้นไป
8. ทําอาชีพเลี้ยงลูกหอยนาวรมเปนอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริม

9. อาชีพอื่นนอกจากการลอลูกหอยนางรม
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ไมมี

15

18

มี

67

82

จากการสัมภาษณสภาพทางเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมโดยการลอจากธรรมชาติ
พบวาชนาดของแพเลี้ยงลูกหอยนางรมสวนใหญมีขนาด 4 x 5 เมตร มีการปรับขนาดตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ วัสดุที่ใชสวนใหญเปนไมไผเนื่องจากมีความสะดวกในการจัดหาและราคาไมแพง ผูใหสัมภาษณ
สวนใหญมีรายไดตอปในการลอลูกหอยมากกวา 100,000 บาท มีการจางแรงงานภายนอกครอบครัวใน
การประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรม จํานวนแรงงานที่ใชมากกวา 3 คน จํานวนแพลอลูกหอยนางรมสวน
ใหญมีจํานวน 1 - 5 แพ ตอครอบครัว ในอนาคตไมคิดจะเปลี่ยนอาชีพ และมีการวางแผนใหลูกหลาน
ประกอบอาชีพตอ เนื่องจากมีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพนี้ โดยมีอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงลูก
หอยนางรมที่สําคัญไดแก ลูกหอยไมลงเกาะ ราคาไมดี และคุณภาพนํ้าไมดี ความชวยเหลือที่ตองการจาก
ภาครัฐ เกษตรกรสวนใหญตองการความชวยเหลือดานเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 สรุปการประเมินทัศนคติตอการเพาะเลี้ยงหอยนางรมโดยการลอลูกหอยธรรมชาติของชุมชน
ปากแมนํ้าพังราด สวนที่ 2 สภาพทางเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมโดยการลอจาก
ธรรมชาติ
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

5

6

10,001 - 20,000 บาท

10

12

20,001 -30,000 บาท

9

11

30,001 -40,000 บาท

5

6

40,001 - 50,000 บาท

11

13

50,001 - 60,000 บาท

3

4

60,001 - 70,000 บาท

3

4

70,001 - 80,000 บาท

5

6

10. รายไดตอ 1 ป ในการลอลูกหอย
0 - 10,000 บาท

25
80,001 - 90,000 บาท

3

4

90,001 - 100,000 บาท

13

16

100,000 บาท ขึ้นไป

15

18

คนในครอบครัว

26

32

ลูกจาง

56

68

1 คน

4

5

2 คน

12

15

3 คน

25

30

มากกวา 3 คน

41

50

1 - 5 แพ

24

29

6 -10 แพ

21

26

11 - 15 แพ

19

24

16 - 20 แพ

10

12

20 แพ ขึ้นไป

8

9

79

96

3

4

49

60

11. แรงงานที่ใชในการลอลูกหอยนางรม

12. จํานวนแรงงานที่ใชในการลอลูกหอยนางรม

13. จํานวนแพลอลูกหอยนางรม

14. ทานคิดจะเปลี่ยนอาชีพหรือไม
ไมเปลี่ยน
เปลี่ยน
15. วางแผนใหลูกหลานทําอาชีพลอลูกหอยนางรมตอ
หรือไม
ใหทํา

26
ไมใหทํา

12

15

ไมแนใจ

31

25

ไมพอใจ

2

2

ปานกลาง

10

12

พอใจ

70

85

0

0

ราคาไมดี

23

27

ลูกหอยไมเกาะ

36

42

3

4

23

27

ประกันราคา

15

33

เงินทุน

27

58

4

9

16. ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพการลอลูกหอย
นางรม

พอใจมาก
17. อุปสรรคหรือขอจํากัดในการเพาะเลี้ยงลูกหอย
นางรม

ลอลูกหอยไดปละ 1 ครั้ง
คุณภาพนํ้าไมดี (ฝนตก, นํ้าเสียจากบอกุง)
18. ความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ

ชวยใหขายได 100 %

ขอมูลที่สรุปไดในสวนความตระหนักในการดูแลรักษาแวดลอมบริเวณชายฝงทะเลของ
เกษตรกรเพาะเลี้ยงหอยนางรมโดยการลอลูกหอยธรรมชาติของชุมชนปากแมนํ้าพังราด พบวาเกษตรกร
สวนใหญคิดวาจํานวนลูกหอยที่ทําการลอสัมพันธกับคุณภาพนํ้าทะเล เกษตรกรสวนใหญมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาคุณภาพนํ้าบริเวณชุมชน ทําใหเกษตรกรคิดวาการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมจะมี
แนวโนมไมเปลี่ยนแปลง ยังคงสามารถประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงหอยนางรมโดยการลอลูกหอยธรรมชาติได
อยางตอเนื่อง
เกษตรกรสวนใหญมีการปลูกฝงใหความรูกับบุตรหลานใหมีสวนรวมในการดูแลรักษา
คุณภาพนํ้า และการดูแลรักษาปาชายเลนบริเวณชุมชน เพื่อใหสภาพแวดลอมคงอยูในสภาพเดิมตอไป

27
เกษตรกรสวนใหญคิดวาการลอลูกหอยนางรมไมเปนอุปสรรคตอการไหลของนํ้าบริเวณปากแมนํ้า และคิด
วาควรมีหนวยงานราชการสวนทองถิ่นชวยรณรงคเกี่ยวกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางทะเล ราย
ละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 สรุปการประเมินทัศนคติตอการเพาะเลี้ยงหอยนางรมโดยการลอลูกหอยธรรมชาติของชุมชน
ปากแมนํ้าพังราด สวนที่ 3 ความตระหนักในการดูแลรักษาแวดลอมบริเวณชายฝงทะเล
ขอมูล

จํานวน

รอยละ

82

100

0

0

ไมมีสวนรวม

29

35

มีสวนรวม

53

65

ดีกวาเดิม

7

9

แยกวาเดิม

6

7

ไมเปลี่ยนแปลง

55

67

ไมแนใจ

14

17

ปลูกฝงใหความรู

50

61

ยังไมไดปลูกฝงใหความรู

32

39

19. ทานคิดวาจํานวนลูกหอยที่ทําการลอสัมพันธกับ
คุณภาพนํ้าทะเลหรือไม
สัมพันธ
ไมสัมพันธ
20. การมีสวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพนํ้าบริเวณ
ชุมชน

21. ทานคิดวาการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงลูกหอย
นางรมจะมีแนวโนมเปนอยางไร

22. การปลูกฝงใหความรูกับบุตรหลานใหมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาคุณภาพนํ้าบริเวณชุมชน

28
23. การปลูกฝงใหความรูกับบุตรหลานใหมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาปาชายเลนบริเวณชุมชน
ปลูกฝงใหความรู

50

61

ยังไมไดปลูกฝงใหความรู

32

39

เปนอุปสรรค

23

28

ไมเปนอุปสรรค

59

72

74

95

4

5

24. ทานคิดวาการลอลูกหอยนางรมเปนอุปสรรคตอ
การไหลของนํ้าบริเวณปากแมนํ้าหรือไม

25. ทานคิดวาควรมีหนวยงานราชการสวนทองถิ่นชวย
รณรงคเกี่ยวกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางทะเล
หรือไม
ควร
ไมควร

ความสัมพันธระหวางอายุผูสัมภาษณกับการวางแผนใหลูกหลานประกอบอาชีพลอลูกหอย
นางรมตอพบวา ทุกชวงอายุตองการใหลูกหลานประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมตอโดยมีคาสูงสุดในชวง
อายุ 30 - 39 ป เทากับ 80.0 เปอรเซนต ดังตารางที่ 3-4

29
ตารางที่ 3-4 จํานวนและรอยละของผูประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมที่ตองการใหลูกหลานประกอบ
อาชีพลอลูกหอยนางรมแยกตามชวงอายุ
อายุ\การวางแผนใหบุตรหลานประกอบ
อาชีพการลอลูกหอยนางรม

ใหทํา

ไมใหทํา

ไมแนใจ

รวม

30 - 39 ป

4*
80.0**
8.2***

0
0.0
0.0

1
20
4.8

5
6.1

40 - 49 ป

16
50.0
32.7

5
15.6
41.7

11
34.4
52.4

32
39.0

50 - 59 ป

20
62.5
40.8

4
12.5
33.3

8
25.0
38.1

32
39.0

60 ปขึ้นไป

9
69.2
18.4

3
23.1
25.0

1
7.7
4.8

13
15.9

รวม

49
59.8

12
14.6

21
25.6

82

* จํานวนนับ
** เปอรเซนตแนวแถว
*** เปอรเซนตแนวคอลัมภ
ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการวางแผนใหลูกหลานประกอบอาชีพลอลูกหอย
นางรมตอพบวา ทุกระดับการศึกษาตองการใหลูกหลานประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมตอโดยมีคาสูงสุด
ในระดับประถมศึกษา เทากับ 61.0 เปอรเซนต ดังตารางที่ 3-5

30
ตารางที่ 3-5 จํานวนและรอยละของผูประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมที่ตองการใหลูกหลานประกอบ
อาชีพลอลูกหอยนางรมแยกตามชวงอายุ
ระดับการศึกษา\การวางแผนใหบุตรหลาน
ประกอบอาชีพการลอลูกหอยนางรม

ใหทํา

ไมใหทํา

ไมแนใจ

รวม

ประถมศึกษา

47*
61.0**
95.9***

11
14.3
91.7

19
24.7
90.5

77
93.9

มัธยมศึกษา

2
40.0
4.1

1
20.0
8.3

2
40.0
9.5

5
6.1

รวม

49
59.8

12
14.6

21
25.6

82

* จํานวนนับ
** เปอรเซนตแนวแถว
*** เปอรเซนตแนวคอลัมภ
ความสัมพันธระหวางเพศของผูใหสัมภาษณกับความพึงพอใจในการประกอบอาชีพลอลูก
หอยนางรมพบวา ทั้งเพศชายและหญิงมีความพึงพอใจคอยขางสูงในการประกอบอาชีพ โดยมีคาความพึง
พอใจไมนอยกวา 83 เปอรเซนต ดังตารางที่ 3-6

31
ตารางที่ 3-6 จํานวนและรอยละของความพึงพอใจในการประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมของผูประกอบ
อาชีพลอลูกหอยนางรมแยกตามเพศ
เพศ\ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ

ไมพอใจ

ปานกลาง

พอใจ

รวม

ชาย

0*
0.0**
0.0***

5
12.8
50.0

34
87.2
48.6

39
47.6

หญิง

2
4.7
100.0

5
11.6
50.0

36
83.7
51.4

43
52.4

รวม

2
2.4

10
12.2

70
85.4

82

* จํานวนนับ
** เปอรเซนตแนวแถว
*** เปอรเซนตแนวคอลัมภ
ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการประกอบอาชีพลอลูกหอย
นางรมของผูประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมพบวา ผูประกอบอาชีพที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามี
ความพอใจในการประกอบอาชีพมากที่สุด เทากับ 88.3 เปอรเซนต ดังตารางที่ 3-7 ในขณะที่ ผูประกอบ
อาชีพที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความพอใจในการประกอบอาชีพในระดับปานกลางมากที่สุด
เทากับ 60.0 เปอรเซนต
ความสัมพันธระหวางลักษณะอาชีพของผูใหสัมภาษณกับการปลูกฝงใหความรูกับ
บุตรหลานใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพนํ้าบริเวณชุมชนพบวา ผูใหสัมภาษณที่ประกอบอาชีพลอ
ลูกหอยนางรมเปนอาชีพหลักมีการปลูกฝง ใหความรูกับบุตรหลานใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพ
นํ้าบริเวณชุมชนมากที่สุดเทากับ 72.4 เปอรเซนต ในขณะที่ ผูใหสัมภาษณที่ประกอบอาชีพลอลูกหอย
นางรมเปนอาชีพเสริมไมมีการปลูกฝงใหความรูกับบุตรหลานใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพนํ้า
บริเวณชุมชนมากที่สุดเทากับ 66.7 เปอรเซนต ดังตารางที่ 3-8

32
ตารางที่ 3-7 จํานวนและรอยละความพึงพอใจในการประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมของผูประกอบ
อาชีพลอลูกหอยนางรมแยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา\การวางแผนใหบุตรหลาน
ประกอบอาชีพการลอลูกหอยนางรม

ไมพอใจ

ปานกลาง

พอใจ

รวม

ประถมศึกษา

2*
2.6**
100.0***

7
9.1
70.0

68
88.3
97.1

77
93.9

มัธยมศึกษา

0
0.0
0.0

3
60.0
30.0

2
40.0
2.9

5
6.1

รวม

2
2.4

10
12.2

70
85.4

82

* จํานวนนับ
** เปอรเซนตแนวแถว
*** เปอรเซนตแนวคอลัมภ
ตารางที่ 3-8 จํานวนและรอยละความพึงพอใจในการประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมของผูประกอบ
อาชีพลอลูกหอยนางรมแยกตามระดับการศึกษา
ลักษณะอาชีพ\การปลูกฝงใหความรูกับบุตรหลานใหมี
สวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพนํ้าบริเวณชุมชน

ปลูกฝงให
ความรู

ไมไดปลูกฝง
ใหความรู

รวม

อาชีพหลัก

42*
72.4**
84.0***

16
27.6
50.0

58
70.7

อาชีพเสริม

8
33.3
16.0

16
66.7
50.0

24
29.3

รวม

50
61.0

32
39.0

82

* จํานวนนับ
** เปอรเซนตแนวแถว
*** เปอรเซนตแนวคอลัมภ
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บทที่ 4
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้พบวาการลงเกาะของลูกหอยนางรมบริเวณสถานีหางปากแมนํ้า 1.4 และ
3.3 กม. มีปริมาณใกลเคียงกัน แสดงวาบริเวณปากแมนํ้าพังราดมีความหนาแนนของลูกหอยนางรมใกล
เคียงกันตลอดพื้นที่ที่มีการลอลูกหอย ซึ่งจากการสํารวจพื้นที่การลอลูกหอยนางรมบริเวณปากแมนํ้าพัง
ราดดวยการสังเกตแพลอลูกหอย พบวาจะมีแพลอลูกหอยตั้งแตระยะ 0.5 กม. จากปากแมนํ้าเขาลึกไป
จนถึงประมาณ 3.5 กม. จากปากแมนํ้า ระยะที่หางปากแมนํ้ามากกวานี้จะไมมีกิจกรรมการลอลูกหอย
แสดงใหเห็นวาบริเวณปากแมนํ้าจนถึงระยะหางจากปากแมนํ้าประมาณ 3.5 กม. เปนแหลงพอแมพันธุ
หอยนางรมตามธรรมชาติ ในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกป พอแมพันธุหอยนางรมตามธรรมชาติ
จะมีการปลอยเซลลสืบพันธุมารวมตัวกัน และพัฒนาเปนตัวออนหาที่ลงเกาะในพื้นที่ดังกลาว ในขณะที่
อาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี พบหอยนางรมสามารถสืบพันธุไดตลอดทั้งป ยกเวนในฤดูฝนที่นํ้ามี
ความเค็มตํ่า (ทวินันท และอนัญญา, 2557) โดยมีความสมบูรณเพศสูงในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
มิถุนายน (ธีรยา และคณะ, 2549; ทวินันท และอนัญญา, 2557)
จากการตรวจสอบสัดสวนลูกหอยนางรมที่ลงเกาะตอลูกหอยอื่นที่ลงเกาะ พบสัดสวนลูกหอย
นางรมที่ลงเกาะมากกวา 84 เปอรเซนต จากผลดังกลาวอาจเปนไปได 2 กรณี คือ 1. หอยที่อยูตาม
ธรรมชาติบริเวณปากแมนํ้าพังราดสวนใหญในบริเวณนั้นเปนหอยนางรม มีหอยชนิดอื่นปนดวยแตปริมาณ
นอย หรือ 2. หอยที่อยูตามธรรมชาติในบริเวณปากแมนํ้าพังราดมีหลากหลายชนิด แตละชนิดมีชวงเวลา
การสืบพันธุไมพรอมกัน และเกษตรกรมีทักษะที่เชี่ยวชาญในการกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมในการแขวน
พวงแปนปูนลอลูกหอย ทําใหลูกหอยที่เกาะสวนใหญเปนลูกหอยนางรม ซึ่งประเด็นที่นาสนใจนี้อยูใน
ระหวางการดําเนินการศึกษา ลูกหอยชนิดอื่นที่พบในชวงเวลาที่ทําการลอลูกหอยนางรมไดแก หอยตาดํา
และหอยเสียบ ซึ่งเปนชื่อหอยตามทองถิ่น
การเจริญเติบโตของลูกหอยดวยการวัดความยาวเปลือกทุกเดือน พบวาลูกหอยนางรมบริเวณ
สถานีหางปากแมนํ้า 3.3 กม. มีความยาวเปลือกมากกวาลูกหอยนางรมบริเวณสถานีหางปากแมนํ้า 1.4
กม. อยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาบริเวณชวงดานบนของแมนํ้าที่ไดรับนํ้าจากแมนํ้ามีสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของลูกหอยมากกวาบริเวณใกลปากแมนํ้า ซึ่ง ทวินันท และอนัญญา (2557)
รายงานวาปจจัยทางสิ่งแวดลอมหลายปจจัยมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของหอยตะโกรมกรามขาว ไดแก
ปริมาณออรโธฟอสเฟต อุณหภูมิ ความเค็ม คลอโรฟลลเอ ปริมาณไนไตรท และความลึกของนํ้า เนื่องจาก
การเลี้ยงลูกหอยเปนการเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติ ดังนั้นปจจัยคุณภาพนํ้าจึงมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของ
ลูกหอยอยางสูง สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการเลี้ยงหอยนางรมจะสงผลตอการเจริญเติบโต (กรม
ประมง, 2540)
ระยะเวลาในการวางไขของหอยนางรมที่บริเวณแมนํ้าพังราดพบวาทุก ๆ ป หอยจะมีการ
สรางเซลลสืบพันธุ และพรอมจะปลอยเซลลสืบพันธุออกมาผสมกันภายนอกในชวงเดือนสิงหาคม บางป
อาจจะมีความคลาดเคลื่อนของชวงเวลาในการปลอยเซลลสืบพันธุของหอยนางรม
โดยหอยนางรมจะ
ปลอยเซลลสืบพันธุในชวงเดือนกันยายน ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ ไพโรจน (2505) ที่กลาววาหอย
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นางรมพันธุเล็กจะทําการสืบพันธุวางไขมากที่สุดในชวงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน และ ดํารงและคณะ
(2524) รายงานวาชวงเวลาการเกิดลูกหอยนางรมบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ลูกหอยจะเกิดใน
ชวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ในการกําหนดชวงเวลาที่แนนอนสําหรับการวางไขของหอยนางรมนั้น
เกษตรกรจะใชวิธีการดํานํ้างมหอยตามธรรมชาติขึ้นมาผาดูการพัฒนารังไขของหอย จากนั้นจึงคอยกําหนด
ชวงเวลาที่จะวางแปนลอลูกหอย การวางแปนลอลูกหอยในชวงเวลาที่เหมาะสม จะทําใหลูกหอยเกาะติด
ในเปอรเซ็นตที่สูง แตถาการวางแปนลอลูกหอยไมถูกจังหวะกับชวงเวลาที่หอยนางรมปลอยไข จะทําให
อัตราการเกาะของลูกหอยนางรมที่แปนตํ่า เนื่องจากมีลูกหอยชนิดอื่นมาเกาะแยงพื้นที่ลูกหอยนางรม ซึ่ง
เปนปญหาที่พบในการลอลูกหอยซึ่งเปนสัตวกลุมเกาะติดพื้นผิววัสดุ (Quayle and Newkirk, 1989) ลูก
หอยชนิดอื่นที่เกษตรกรพบบริเวณแมนํ้าพังราด ไดแก หอยตาดํา และหอยเสียบ พวงปนลอลูกหอยที่มี
หอยชนิดอื่นมาเกาะในจํานวนมาก จะทําใหราคาขายตกตํ่าลง
จากการสัมภาษณความคิดเห็นของเกษตรกรลอลูกหอยนางรมบริเวณปากแมนํ้าพังราด พบ
วาผูประกอบอาชีการลอลูกหอยนางรมสวนใหญมีความคิดวาอาชีพการลอลูกหอยนางรมนี้ ยืดอาชีพนี้ตอ
ไปและจะสงตออาชีพนี้สูรุนลูก เนื่องจากเปนอาชีพที่มีรายไดเพียงพอ มีความพึงพอใจในการประกอบ
อาชีพนี้ ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญมีวุฒิการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา การเปลี่ยนอาชีพอาจมี
ความเสี่ยงตอรายไดคอนขางสูง ผูใหสัมภาษณสวนใหญตระหนักและทราบวาการประกอบอาชีพนี้จะมี
ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพขึ้นอยูกับสภาพสิ่งแวดลอม ตองมีการดูแลทรัพยากรนํ้าและปาชายเลนให
อยูในสภาพที่สมบูรณ
และใหความรูลูกหลานในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ใหคงอยูตอไป
เกษตรกรผูเลี้ยงหอยตองการใหหนวยงานของรัฐเขามามีสวนรวมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สอดคลองกับรายงานของ สุทธิจิตต และคณะ (2557) ที่พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงหอยสวนใหญมีวุฒิการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษา การลงทุนในการเลี้ยงสวนใหญใชเงินทุนตนเองแรงงานในครัวเรือน การเพาะ
เลี้ยงหอยนางรมใชการลอลูกพันธุจากธรรมชาติ
อุปสรรคและปญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลอลูกหอย ไดแก ราคาขายไมดี
คุณภาพนํ้าเสีย และลูกหอยไมลงเกาะ ความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ เกษตรกรตองการใหภาครัฐ
ชวยเหลือดานเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการประกันราคาลูกหอยที่ผลิตได สอดคลองกับการศึกษา
ของ สุทธิจิตต และคณะ (2557) ที่พบวาการผลิตหอยสองฝาบริเวณอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี
เกษตรกรผูเลี้ยงหอยประสบปญหานํ้าเสียจากนากุงและโรงงานอุตสาหกรรม สงผลใหหอยเจริญเติบโตได
ชาและตาย และปญหาราคาผลผลิตไมแนนอนและไมมีการประกันราคา เนื่องจากไมมีตลาดกลางที่ใชใน
การกําหนดราคาสินคา
ประกอบกับขาดหนวยงานที่จะเขามาดูแลและควบคุมราคาสินคาอยางจริงจัง
ทําใหราคาสินคาถูกกําหนดโดยพอคาคนกลางที่มารับซื้อ เกษตรกรขาดอํานาจตอรองราคากับพอคา
ปญหาคุณภาพนํ้าเสียหรือคุณภาพนํ้าไมดี ในแหลงนํ้าธรรมชาติเกิดขึ้นเนื่องจากมีความขัด
แยงในการใชนํ้าระหวางกลุมอาชีพที่แตกตางกัน (Sahavacharin, 1995) มีเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเพาะ
เลี้ยงสัตวนํ้าคอนขางมาก พื้นที่บริเวณดานบนของแหลงทําการลอและอนุบาลลูกหอยของเกษตรกรจะพบ
พื้นที่ที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสองฝงแมนํ้าพังราด ในกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจะมีการปลอยนํ้าเสีย
จากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ รวมถึงการปลอยนํ้าเสียจากชุมชนที่มีที่ตั้งบริเวณสองฝง
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ปากแมนํ้าพังราด เหลานี้เปนสาเหตุหลักที่ทําใหคุณภาพนํ้าบริเวณแมนํ้าพังราดเสื่อมโทรม สงผลกระทบ
ตอกิจกรรมการลอลูกหอยนางรมจากธรรมชาติ

สรุปผลการศึกษา
1. จํานวนการลงเกาะของลูกหอยนางรมบริเวณสถานีหางปากแมนํ้า 1.4 และ 3.3 กม. ไมแตกตางกัน
2. การเจริญเติบโตของลูกหอยนางรมบริเวณสถานีหางปากแมนํ้า 3.3 กม. มีอัตราการเจริญเติบโต
มากกวาลูกหอยนางรมบริเวณสถานีหางปากแมนํ้า 1.4 กม.
3. สัดสวนการลงเกาะของลูกหอยนางรมตอลูกหอยชนิดอื่นบริเวณปากแมนํ้าพังราดมีสัดสวนมากกวา 84
เปอรเซนต
4. ระยะเวลาที่เหมาสมในการลอลูกหอยนางรมบริเวณแมนํ้าพังราดอยูในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
5. เกษตรกรที่อาชีพลอลูกหอยนางรมสวนใหญมีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ
6. ปญหาและอุปสรรคสําคัญในการประกอบอาชีพลอลูกหอยไดแก คุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรมลง และราคา
ผลิตผลไมแนนอน
7. พื้นที่บริเวณปากแมนํ้าพังราดเปนแหลงลอลูกหอยที่ดี ควรอนุรักษสภาพพื้นที่และทรัพยากรชายฝง
เพื่อใหเกษตรกรและชุมชนสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของลูกหอยนางรม
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบของนํ้าเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าตอการลอลูกหอยนางรม บริเวณ
แมนํ้าพังราด
คุณคาและประโยชนของผลผลิตการวิจัย
การศึกษานี้มุงศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพลอลูกหอยนางรมของเกษตรกร
บริเวณแมนํ้าพังราด พรัอมทั้งศึกษาอัตราการลงเกาะของลูกหอยนางรม พบวาบริเวณแมนํ้าพังราดเปน
พื้นที่แหลงลอลูกหอยนางรมที่ดีแหงหนึ่งของภาคตะวันออกของประเทศไทย เปอรเซนตการลงเกาะของ
ลูกหอยนางรมสูงถึง 84 เปอรเซนต การดํารงรักษาพื้นที่นี้ใหเปนแหลงลอลูกหอยนางรมตอไป จะตองมี
ความรวมมือในการอนุรักษปาชายเลน และคุณภาพนํ้า ปญหาสําคัญของการประกอบอาชีพไดแก ราคา
ผลผลิตมีความแนนอน
แนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน และ/หรือพัฒนาตอยอด
ผลงานวิจัยจะเปนขอมูลประกอบสําหรับความรวมมือกันทุกภาคสวนในการอนุรักษสภาพ
แวดลอมบริเวณแมนํ้าพังราดใหคงอยูในสภาพสมบูรณตามธรรมชาติ ทั้งปาชายเลน และคุณภาพนํ้า เพื่อ
ใหสามารถดํารงอาชีพการลอลูกหอยนางรมไดตอไปในอนาคต
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ผลผลิต (Output)
บทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
ชลี ไพบูลยกิจกุล, วัชรพงษ สัญหาธรรม และ เบ็ญจมาศ ไพบูลยกิจกุล. (2561). การเจริญเติบโตและการ
ลงเกาะของลูกหอยนางรมบริเวณปากแมนํ้าพังราด จังหวัดระยอง. แกนเกษตร 46 ฉบับพิเศษ 1:
948-954.
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รายงานการเงิน
เลขที่โครงการระบบบริหารงานวิจัย (2560A10801013) สัญญาเลขที่ 69/2560
โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผนดิน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อโครงการ การประเมินศักยภาพการเพาะเลี้ยงหอยนางรมและเศรษฐกิจฐานรากบริเวณชุมชนปาก
แมนํ้าพังราด
ชื่อหัวหนาโครงการผูรับทุน / ผูวิจัย ผศ. ดร. ชลี ไพบูลยกิจกุล
รายงานในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
รายจาย
หมวด
1. คาตอบแทน

งบประมาณรวมทั้ง
โครงการ

คาใชจาย
งวดปจจุบัน

คงเหลือ
(หรือเกิน)

32,000

32,000

-

2. คาจาง

165,000

165,000

-

3. คาใชสอย

103,000

103,000

-

63,150

63,150

-

-

-

-

40,350

40,350

-

403,500

-

4. คาวัสดุ
5. คาใชจายอื่นๆ
คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน

รวม
403,500
จํานวนเงินที่ไดรับและจํานวนเงินคงเหลือ
จํานวนเงินที่ไดรับ
401,100 บาท
งวดที่ 1
201,750 บาท เมื่อ 17 มกราคม 2560
งวดที่ 2
161,400 บาท เมือ่ 11 กรกฎาคม 2560
รวม
363,150 บาท

ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
เรื่อง การประเมินทัศนคติตอการเพาะเลี้ยงหอยนางรมโดยการลอลูกหอยธรรมชาติ
ของชุมชนปากแมนํ้าพังราด
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
..............................................................................................................................
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ✓ ลงใน □ หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง
วันที่ทําแบบสอบถาม..............................
สวนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
□ ชาย
□ หญิง
2. อายุ
□ ตํ่ากวา 20 ป
□ 20-29 ป
□ 30-39 ป
□ 40-49 ป
□ 50-59 ป
□ 60 ปขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส □ โสด
□ สมรส
□ หยา / แยกกันอยู
4. ระดับการศึกษา
□ ประถมศึกษา
□ มัธยมศึกษา
□ ปวช. □ ปวส.
□ ปริญญาตรี
□ อื่น ๆ โปรดระบุ.............................
5. ภูมิลําเนา
□ จันทบุรี
□ ระยอง
□ อื่นๆ โปรดระบุ.............................
6. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด..............................คน
7. รายไดตอเดือน
□ ตํ่ากวา 5,000 บาท
□ 5,001 - 10,000 บาท
□ 10,001 – 15,000 บาท
□ 15,001 – 20,000 บาท
□ 20,001 – 25,000 บาท
□ 25,001 บาทขึ้นไป
8. ทานทําอาชีพเลี้ยงลูกหอยนางรมเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม □ อาชีพหลัก □ อาชีพเสริม
9. อาชีพอื่นนอกเหนือจากการเพาะเลี้ยงลูกหอย □ ไมมี □ มี โปรดระบุ.............................
สวนที่ 2 : สภาพทางเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมโดยการลอจากธรรมชาติ
10. ใน 1 ป ทานสามารถลอลูกหอยนางรมได............................ครั้ง
11. รายไดจาการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมตอ 1 ป ประมาณ...............................................................
12. คาใชจายในการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางลมตอ 1 ป ประมาณ......................................................
13. แรงงานที่ใชในการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมมาจากที่ใด
□ คนในครอบครัว
□ ลูกจาง
14. จํานวนแรงงานที่ใชในการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรม
□ 1 คน
□ 2 คน
□ 3 คน
□ มากกวา 3 คน
15. ขนาดของแพเพาะเลี้ยงลูกหอยนารม ( กวาง x ยาว )............................เมตร
16. จํานวนแพเพาะเลี้ยงลูกหอยนารม...........................แพ
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17. อุปสรรคหรือขอจํากัดในการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรม
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
18. ทานสงขายลูกหอยนางรมที่ไหน สงอยางไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
19. ความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
20. ทานคิดจะเปลี่ยนอาชีพการเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมหรือไม
□ ไมเปลี่ยน
□ เปลี่ยน เพราะ.......................................................................................................
21. ทานวางแผนใหลูกทําอาชีพเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมหรือไม
□ ใหทํา
□ ไมใหทํา
□ ไมแนใจ
22. โดยรวมทานมีความพึ่งพอใจในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมมากนอยเพียงใด
□ ไมพอใจ
□ ปานกลาง
□ พอใจ
□ พอใจมาก
สวนที่ 3 : ความตระหนักในการดูแลรักษาแวดลอมบริเวณชายฝงทะเล
23. ทานคิดวาลูกหอยจากธรรมชาติที่ทําการเพาะเลี้ยงสัมพันธกับคุณภาพนํ้าทะเลหรือไม
□ สัมพันธ
□ ไมสัมพันธ
24. ทานมีสวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพนํ้าบริเวณชุมชนหรือไม
□ ไมมีสวนรวม □ มีสวนรวม อยางไร...................................................................................
25. ทานคิดวาการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรมจะมีแนวโนมอยางไร
□ ดีกวาเดิม
□ แยกวาเดิม
□ ไมเปลี่ยนแปลง
□ ไมแนใจ
26. ทานปลูกฝงหรือใหความรูกับบุตรหลานมีสวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพนํ้าทะเลบริเวณชุมชนหรือ
ไม
□ ปลูกฝง / ใหความรู
□ ยังไมไดปลูกฝง / ไมไดใหความรู
27. ทานปลูกฝงหรือใหความรูกับบุตรหลานมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาชายเลนบริเวณชุมชนหรือไม
□ ปลูกฝง / ใหความรู
□ ยังไมไดปลูกฝง / ไมไดใหความรู
28. ทานคิดวาการเลี่ยงลูกหอยนางรมเปนอุปสรรคตอการไหลของนํ้าบริเวณปากแมนํ้าหรือไม
□ เปน
□ ไมเปน
29. ทานคิดวาควรมีหนวยงานราชการสวนทองถิ่นชวยรณรงคเกี่ยวกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทาง
ทะเลหรือไม
□ ควรมี
□ ไมควรมี
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ขอเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม
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