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การเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดิน 
 
แม้ว่ำกำรเลี้ยงหอยหวำนระยะวัยรุ่นถึงขนำดตลำด (กำรขุนหอยเนื้อ) ในบ่อคอนกรีตหรือบ่อ

ผ้ำใบด้วยระบบน้ ำไหลผ่ำนตลอดจะประสบควำมส ำเร็จในกำรวิจัยและพัฒนำระยะแรก โดย
ผลกำรวิจัยสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบกำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดเชิงพำณิชย์ใน
ประเทศไทยแล้ว แต่วิธีกำรเลี้ยงดังกล่ำวยังมีข้อจ ำกัดหลำยประกำรคือ จ ำเป็นต้องใช้พื้นที่
ประกอบกำรมำกในกำรสร้ำงบ่อเลี้ยงและสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก มีต้นทุนเริ่มแรก (Initial 
investment) และต้นทุนด ำเนินกำร (Operating costs) สูง สำมำรถปล่อยหอยหวำนลงเลี้ยงต่อ
หน่วยกำรเลี้ยงไม่สูงเท่ำที่ควร จ ำเป็นต้องใช้น้ ำทะเลในปริมำณมำก ส่งผลให้ผลผลิตและผลตอบแทน
ทำงเศรษฐกิจต่อหน่วยเล้ียงไม่สูงเท่ำที่ควร ดังนั้นกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อศึกษำศักยภำพและควำม
เป็นไปได้ในกำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดินจึงเป็นอีกแนวควำมคิดหนึ่งของกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดเชิงพำณิชย์ในประเทศไทย โดยมีเป้ำหมำยหลักเพื่อ
ยกระดับผลผลิตหอยหวำนและผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจของกำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดต่อ
หน่วยเลี้ยงให้สูงยิ่งขึ้น และประกำรส ำคัญคือ กำรน ำบ่อดินหรือบ่อเล้ียงกุ้งทะเลที่เลิกกิจกำรแล้วหรือ
อยู่ระหว่ำงพักกิจกำรและทรัพยำกรอื่นที่มีอยู่เป็นจ ำนวนมำกกลับมำใช้ประโยชน์ในกำรเลี้ยงหอย
หวำนขนำดตลำดเชิงพำณิชย์ในบ่อดิน ซ่ึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพวิธีกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต และลด
กำรสูญเสียของผลผลิตนับว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรเพิ่มปริมำณและคุณภำพผลผลิตของหอย
หวำนส ำหรับกำรส่งออก ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับผลผลิตหอยหวำนของต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งประเทศเวียดนำม ดังนั้นจำกภำวะวิกฤตกำรณ์กำรลดลงของประชำกรหอยหวำนในธรรมชำติ
และกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของปริมำณควำมต้องกำรและรำคำของตลำดหอยหวำนทั้ ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถพลิกจำกภำวะวิกฤตให้เป็นโอกำสในกำร
พัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดินเพื่อเป็นทำงเลือกกำรลงทุนในลักษณะอำชีพ
เสริมหรืออำชีพใหม่ 

กำรเลี้ยงหอยหวำนระยะวัยรุ่นถึงขนำดตลำด หรือ “กำรขุนหอยเนื้อ” ในบ่อดินเป็นกำร
เลี้ยงหอยหวำนในพื้นที่เลี้ยงที่มีขนำดใหญ่และสำมำรถปล่อยหอยหวำนลงเลี้ยงต่อหน่วยเลี้ยงใน
ปริมำณมำก นอกจำกนี้กำรเล้ียงหอยหวำนในบ่อดินยังมีสภำพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงที่แตกต่ำงจำกกำร
เล้ียงหอยหวำนในบ่อคอนกรีตหรือบ่อผ้ำใบ โดยเทคนิคกำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดินมี
ควำมแตกต่ำงกับกำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อคอนกรีตหรือบ่อผ้ำใบหลำยประกำร 



1. การเลือกสถานที่ (Site selection) 
กำรเลือกสถำนที่และกำรออกแบบบ่อเลี้ยงหอยหวำนนับว่ำเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญมำก

และจ ำเป็นต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบให้เหมำะสมกับเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำร สภำพภูมิประเทศ 
พฤติกรรมของหอยหวำน ฯลฯ ซ่ึงควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเลี้ยงหอยหวำนในบ่อดินขึ้นกับกำร
เลือกสถำนที่ได้ถูกต้องมำกน้อยเพียงใด รวมถึงกำรออกแบบบ่อเลี้ยงให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและ
พฤติกรรมของหอยหวำนดังนี้ 

สภาพพ้ืนที่ (Geographical conditions) พื้นที่เลี้ยงหอยหวำนในบ่อดินที่เหมำะสมควรมี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบและสูงกว่ำระดับน้ ำทะเลขึ้นสูงสุด (Highest tide) ประมำณ 1 เมตร 
เพื่อสะดวกในกำรระบำยน้ ำออกจำกบ่อ (Drainage) และกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตหอยหวำนในบ่อเลี้ยง 
โดยที่ตั้งฟำร์มเลี้ยงหอยหวำนในบ่อดินควรอยู่ใกล้ชำยทะเลหรือใกล้แหล่งที่รองรับน้ ำทะเล เช่น คลอง
ชลประทำนน้ ำเค็ม หรือคลองส่งน้ ำทะเล โดยสำมำรถสูบน้ ำทะเลขึ้นมำใช้ในปริมำณที่ต้องกำรได้อย่ำง
สม่ ำเสมอตลอดทั้งปี รวมถึงไม่มีปัญหำเร่ืองน้ ำท่วม นอกจำกนี้พื้นที่ที่เหมำะสมควรน้ ำเข้ำและระบำย
น้ ำทิ้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ ำ เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงบ่อเล้ียงหอยและระบบสูบน้ ำ
ทะเล (Construction costs) และค่ำกระแสไฟฟ้ำหรือน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรสูบน้ ำทะเล (Running 
costs) นอกจำกนี้หลักกำรพิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของกำรเลือกพื้นที่เล้ียงหอยหวำนในบ่อดิน
ประกอบด้วยควรห่ำงจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษทำงน้ ำได้แก่ สิ่งปฏิกูลจำกโรงงำนและชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงหรือตั้งอยู่ต้นน้ ำ ควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งอำหำรของหอย (ปลำสด) สำมำรถจัดหำอำหำรได้อย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง และเป็นพื้นที่ที่ปรำศจำกโรคระบำด ปรสิต และศัตรูของหอยหวำน 

คุณสมบัติของดิน (Soil properties) คุณสมบัติของดินนับว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญใน
กำรเลือกพื้นที่เหมำะสมส ำหรับกำรเล้ียงหอยหวำนในบ่อดิน ซ่ึงดินควรมีคุณสมบัติเก็บกักน้ ำได้ดี ไม่
ซึมหรือรั่ว มีปริมำณกำรสะสมสำรอินทรีย์ในดินต่ ำ ปรำศจำกกำรสะสมสำรมลพิษต่ำงๆ ไม่เป็นดิน
เปรี้ยว และคันดินไม่พังทลำยง่ำย โดยบ่อเล้ียงหอยหวำนควรเป็นดินปนทรำยและควรมีสภำพควำม
เป็นกรดด่ำง (pH) ระหว่ำง 6.5-8.5 ถ้ำดินที่พื้นบ่อมีค่ำควำมเป็นกรดด่ำงต่ ำกว่ำ 8.0 ควรโรยปูน
แคลเซียมคำร์บอเนตหรือปูนมำร์ล (แคลเซียมคำร์บอเนต 88%  และแร่ธำตุ 12%) ประมำณ 50 
กิโลกรัมต่อไร่ และตำกบ่อให้แห้งประมำณ 7 วัน หลังจำกนั้นจึงปล่อยน้ ำทะเลเข้ำบ่อเล้ียง แต่พื้นที่ตั้ง
ฟำร์มเลี้ยงหอยหวำนในบ่อดินไม่เป็นดินทรำย เพรำะกำรรั่วซึมของน้ ำทะเลจะท ำให้สิ้นเปลือง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสูบน้ ำทะเลสูงขึ้น โดยกำรเลือกพื้นที่เลี้ยงหอยหวำนควรศึกษำลักษณะของดินที่จะขุด
บ่อที่ระดับควำมลึกประมำณ 100 - 150 เซนติเมตร เพื่อก ำหนดควำมลึกของพื้นดินก้นบ่อให้อยู่ใน



ระดับดินที่เหมำะสม โดยดินพื้นบ่อที่เป็นดินเหนียวหรือพื้นบ่ออัดแน่น อำทิเช่น บ่อเล้ียงกุ้งทะเลแบบ
พัฒนำจ ำเป็นต้องปูพื้นบ่อด้วยทรำยน้ ำจืดแบบหยำบหรือทรำยถมที่ (ทรำยขี้เป็ด) ทั้งนี้เน่ืองจำกหอย
หวำนที่เลี้ยงในบ่อที่มีพื้นทรำยจะมีอัตรำกำรเติบโตดีกว่ำบ่อที่ไม่มีพื้นทรำย เพรำะหอยหวำนมี
พฤติกรรมในกำรฝังตัวใต้พื้นทรำยหลังกำรกินอำหำรและจะฝังตัวใต้พื้นทรำยตลอดเวลำ ยกเว้นเวลำ
หำอำหำรและกินอำหำร โดยข้อควรพิจำรณำในกำรเลือกคุณภำพดินส ำหรับกำรขุดบ่อดินเลี้ยงหอย
หวำนประกอบด้วย 

- ดินพื้นบ่อที่เป็นทรำยปนโคลนหรือโคลนปนทรำยจะท ำให้ผลผลิตหอยหวำนที่ได้มี
รูปร่ำงที่ปกติเหมือนธรรมชำติและมีสีสันและควำมเข้มของสีเหมือนธรรมชำติมำกกว่ำบ่อเล้ียงที่ไม่มี
พื้นทรำย  

- ดินพื้นบ่อที่มีกำรสะสมสำรอินทรีย์ในดินสูงจะท ำให้พื้นบ่อเลี้ยงเน่ำเสียได้ง่ำยและยำก
ต่อกำรจัดกำรสภำพพื้นบ่อระหว่ำงกำรเลี้ยงหอยหวำน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อหอยหวำนโดยตรง 

- ดินพื้นบ่อที่เป็นโคลนจะท ำให้ยำกต่อกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตหอยหวำนในขั้นสุดท้ำยที่ใช้
แรงงำนในกำรเดินเก็บรวบรวมหอยหวำน เพรำะหอยหวำนสำมำรถฝังตัวได้ลึกกว่ำพื้นทรำยและไม่
โผล่ขึ้นจำกโคลนหรือเคลื่อนที่ แม้กำรปล่อยน้ ำออกจำกบ่อจนหมด รวมถึงสีเปลือกที่กลมกลืนกับดิน
โคลน ซ่ึงท ำให้ยำกต่อกำรมองเห็นและเก็บรวบรวมหอยหวำน 

น้้าทะเลและแหล่งน้้า (Seawater and resources) น้ ำทะเลที่ใช้ในกำรเลี้ยงหอยหวำน
ควรมีคุณภำพดี สะอำด ปรำศจำกสำรเคมี สำรพิษ และของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชน 
รวมถึงของเสียจำกกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำอื่นๆ แหล่งน้ ำทะเลที่ใช้ควรมีควำมเค็มสม่ ำเสมอตลอดทั้งปีและ
ควรมีปริมำณน้ ำทะเลเพียงพอต่อกำรใช้ตลอดทั้งปี ดังนั้นถ้ำผู้ประกอบกำรสำมำรถเลือกพื้นที่ที่ติดกับ
ชำยฝั่งทะเลหรือคลองส่งน้ ำทะเลขนำดใหญ่จะสำมำรถใช้น้ ำทะเลจำกทะเลโดยตรงได้ตลอดทั้งปีและ
จะไม่มีปัญหำเร่ืองปริมำณน้ ำทะเลที่น ำมำใช้ในกำรเล้ียงหอยหวำน นอกจำกนี้น้ ำทะเลควรมีควำมเค็ม
ที่ค่อนข้ำงคงที่และไม่ต่ ำกว่ำ 25 พีพีที เพรำะหอยหวำนจะชะงักกำรเติบโตและกินอำหำรน้อยในกรณี
ที่ควำมเค็มของน้ ำเปลี่ยนแปลงมำก หรือควำมเค็มต่ ำกว่ำ 25 พีพีที โดยหอยหวำนอยู่ในน้ ำทะเลที่มี
ควำมเค็มต่ ำกว่ำ 25 พีพีที เป็นเวลำนำนประมำณ 1 เดือนหรือมำกกว่ำ จะท ำให้หอยหวำนชะงักกำร
เติบโต แต่หอยหวำนจะไม่ตำย ดังนั้นกำรเลือกพื้นที่ที่มีควำมเค็มของน้ ำทะเลสูงอย่ำงสม่ ำเสมอตลอด
ทั้งปีจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดิน แต่อย่ำงไรก็ตำม พื้นที่ที่ใช้น้ ำ
ทะเลจำกคลองธรรมชำติหรือคลองส่งน้ ำมักจะมีปัญหำกำรใช้น้ ำทะเลในช่วงฤดูฝนเน่ืองจำกกำรหลำก
ของน้ ำจืดในปริมำณมำกจำกแผ่นดิน ซ่ึงท ำให้น้ ำทะเลบริเวณคลองส่งน้ ำหรือชำยฝั่งมีควำมเค็มต่ ำ



มำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเกิดอุทกภัย น้ ำทะเลบริเวณชำยฝั่งและคลองส่งน้ ำจะเป็นน้ ำกร่อย 
รวมถึงช่วงฤดูกำลที่น้ ำทะเลลงต่ ำจะไม่สำมำรถสูบน้ ำมำใช้ได้ ดังนั้นพื้นที่เช่นนี้จ ำเป็นต้องมีบ่อเก็บน้ ำ
ขนำดใหญ่ ส ำหรับเก็บกักน้ ำทะเลไว้ใช้ในช่วงฤดูกำลดังกล่ำว ส ำหรับคุณภำพน้ ำทะเลที่เหมำะสมใน
กำรเล้ียงหอยหวำนในบ่อดินเช่นเดียวกับสัตว์น้ ำทะเลอื่นๆ กล่ำวคือ ควำมเค็มของน้ ำทะเลนับว่ำเป็น
พำรำมิเตอร์ส ำคัญมำกที่สุดของกำรเลี้ยงหอยหวำนในบ่อดิน โดยน้ ำทะเลควรมีควำมเค็มค่อนข้ำงคงที่
ในช่วง 25-35 พีพีที ปริมำณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงควรไม่น้อยกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งระดับออกซิเจนในช่วงกลำงคืนและเช้ำมืดไม่ควรต่ ำกว่ำ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ควำมเป็นกรด
ด่ำง 7.5-8.5 ควำมเป็นด่ำงรวม 100-120 มิลลิกรัมต่อ และปริมำณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร (นิลนำจ ชัยธนำวิสุทธิ์ และคณะ, 2548) 

แหล่งลูกพันธุ์หอยหวาน (Seed supply) กำรเลือกพื้นที่ตั้งฟำร์มเล้ียงหอยหวำนในบ่อดิน
ควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งผลิตลูกพันธุ์หอยหวำนเพรำะจะท ำให้สะดวกในกำรจัดหำลูกพันธุ์หอยหวำนและ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรล ำเลียงขนส่งลูกพันธุ์หอยหวำน ซ่ึงจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงสุขภำพและควำม
แข็งแรงของลูกพันธุ์หอยหวำนอันเนื่องจำกกำรล ำเลียงขนส่งเป็นปัจจัยส ำคัญ ทั้งนี้เนื่องจำกลูกพันธุ์
หอยหวำนที่มีกำรล ำเลียงขนส่งเป็นระยะเวลำนำนจะท ำให้ลูกพันธุ์หอยหวำนมีควำมเครียด ไม่
แข็งแรงเท่ำที่ควร และท ำให้มีอัตรำกำรตำยสูงทั้งในระหว่ำงกำรล ำเลียงขนส่งและภำยหลังกำรปล่อย
ลงบ่อเล้ียงแล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรล ำเลียงขนส่งแบบเปียก เนื่องจำกคุณภำพน้ ำทะเลในถุงบรรจุ
ลูกพันธุ์หอยหวำนจะเส่ือมโทรมตำมระยะเวลำที่ใช้ในกำรขนส่ง  

สาธารณูปโภค (Infrastructures) กำรเลือกพื้นที่ตั้งฟำร์มเลี้ยงหอยหวำนในบ่อดิน
จ ำเป็นต้องมีควำมพร้อมของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนหลำยประกำร ซ่ึง
เป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญมำกต่อกำรเลี้ยงหอยหวำนในบ่อดินให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ 
ถนน ไฟฟ้ำ น้ ำจืด กำรติดต่อสื่อสำร ฯลฯ โดยถนนมีควำมส ำคัญเพื่อควำมสะดวกในกำรขนส่งลูกพันธุ์
หอยหวำน อำหำร ผลผลิตหอยหวำน ฯลฯ ไฟฟ้ำมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจนในบ่อ
เล้ียง กำรสูบน้ ำทะเล ที่พักอำศัย และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ส ำหรับน้ ำจืดใช้ในกำรท ำควำม
สะอำดเครื่องมือวิทยำศำสตร์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  

แหล่งอาหารหอยหวาน (Food supply) กำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดินเป็นกำร
เลี้ยงหอยหวำนในปริมำณมำกและจ ำเป็นต้องใช้อำหำร (ปลำสด) เป็นอำหำรในปริมำณมำกด้วย
เช่นกัน ดังนั้นกำรเลือกพื้นที่ตั้งฟำร์มเลี้ยงหอยหวำนในบ่อดินควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งอำหำรของหอย
หวำน คือ ปลำสด ปลำเป็ดหรือปลำเลย (Trash fish) ในปริมำณที่มำกเพียงพอและอย่ำงสม่ ำเสมอ



ตลอดทั้งปี ดังนั้นฟำร์มเล้ียงหอยหวำนควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งอำหำรที่สำมำรถจัดหำได้เองในท้องถิ่น ซ่ึง
ผู้ประกอบกำรจะมีควำมสะดวกในกำรจัดหำอำหำรของหอยหวำน ได้อำหำรที่มีคุณภำพดี (ควำมสด) 
อำหำรที่มีรำคำถูก และสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรล ำเลียงขนส่งอำหำร นอกจำกนี้ฟำร์มเล้ียง
หอยหวำนในบ่อดินควรค ำนึงถึงกำรมีอยู่ของฟำร์มเล้ียงสัตว์น้ ำชนิดอื่นที่ใช้แหล่งอำหำรชนิดเดียวกัน
ด้วย เพรำะจะเกิดกำรแย่งปลำสดและท ำให้ปริมำณอำหำรของหอยหวำนไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

การตลาด (Marketing) กำรเลือกพื้นที่ตั้งฟำร์มเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดินที่มี
ควำมส ำคัญประกำรหนึ่ง คือ ควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งรับซ้ือผลผลิต ตลำดสด หรือร้ำนอำหำรทะเล ทั้งนี้
เนื่องจำกกำรตลำดหอยหวำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศมีควำมต้องกำรใช้หอยหวำนมีชีวิต
เท่ำนั้น ซ่ึงเป็นสินค้ำที่มีรำคำแพงและมีควำมต้องกำรของตลำดที่สุด ดังนั้นกำรล ำเลียงขนส่งหอย
หวำนมีชีวิตจำกฟำร์มเลี้ยงออกสู่ตลำดเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญมำกต่อกำรรักษำคุณภำพของผลผลิต
หอยหวำนให้มีคุณภำพสูงและยังมีชีวิต และกำรลดต้นทุนผันแปรด้ำนค่ำล ำเลียงขนส่งผลผลิตสู่ตลำด  

นอกจำกนี้ปัจจัยส ำคัญที่ควรใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบกำรพิจำรณำเลือกพื้นที่ตั้งฟำร์ม
เลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดิน ประกอบด้วย ภำวะน้ ำท่วมหรือกำรหลำกของน้ ำจืดในช่วงฤดูฝน 
แหล่งน้ ำแข็งในกำรเก็บรักษำหำร (ปลำเป็ด) แหล่งน้ ำทะเลควำมเค็มสูง วัสดุประเภทปูนไลม์ แหล่ง
น้ ำมันเชื้อเพลิง กำรติดต่อสื่อสำร ควำมปลอดภัยจำกขโมย (Poaching and sabotage) ฯลฯ 
 
2. การออกแบบและสร้างบ่อดิน (Design and construction of earthen ponds) 

กำรออกแบบและสร้ำงฟำร์มเล้ียงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดินประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส ำคัญ 7 ประเภทตำมลักษณะกำรใช้งำนดังนี้ 

คลองส่งน้้าทะเล (Water supply canal) ฟำร์มเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดิน
สำมำรถใช้น้ ำทะเลจำกคลองธรรมชำติ โดยกำรใช้เครื่องสูบน้ ำทะเลเข้ำบ่อเก็บกักน้ ำทะเลเมื่อน้ ำทะเล
ขึ้นสูงสุด และกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกบ่อเล้ียงลงสู่ล ำคลองเมื่อน้ ำทะเลลงต่ ำสุด และไม่สำมำรถสูบน้ ำ
ทะเลขึ้นมำใช้งำนในช่วงน้ ำลงหรือน้ ำลงต่ ำสุด โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก ทั้งนี้เนื่องจำกมี
กำรระบำยน้ ำจืดจำกแผ่นดิน/เขื่อนลงสู่ทะเล โดยคลองส่งน้ ำทะเลควรตั้งอยู่ใกล้ชำยฝั่งทะเล และไม่มี
โรงงำนหรือแหล่งชุมชนขนำดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ ำหรือปลำยน้ ำ ซ่ึงท ำให้น้ ำทะเลในคลองส่งน้ ำมี
คุณภำพสูงใกล้เคียงคุณภำพน้ ำทะเลในบริเวณชำยฝั่งทะเล 

ระบบชักน้้าเข้าบ่อ (Inlet and water pumping system) ระบบชักน้ ำเข้ำบ่อดินเลี้ยง
หอยหวำนสำมำรถใช้เครื่องสูบน้ ำทะเลขนำดเครื่องยนต์ 8.5 แรงม้ำ และใช้ท่อสูบน้ ำแบบพญำนำค



ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5 นิ้ว (ภำพที่ 1) โดยใช้ท่อพีวีซีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 นิ้ว หรือล ำรำงดิน
ส่งน้ ำทะเลเข้ำสู่บ่อเก็บกักน้ ำทะเล (ภำพที่ 2) หลังจำกนั้นจึงสูบน้ ำทะเลจำกบ่อเก็บกักน้ ำทะเลลงสู่
บ่อดินเลี้ยงหอยหวำน โดยช่วงเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรสูบน้ ำทะเลเข้ำสู่บ่อพักหรือบ่อเล้ียงคือ ช่วง
น้ ำทะเลขึ้นเพรำะจะได้น้ ำทะเลที่มีคุณภำพดี นอกจำกนี้ระบบชักน้ ำทะเลเข้ำบ่อควรมีควำมรวดเร็ว
เนื่องจำกผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลออกจำกบ่อเล้ียงและเติมน้ ำทะเลใหม่เข้ำบ่อ
เล้ียงอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะกรณีที่มีฝนตกชุกและควำมเค็มในบ่อเลี้ยงลดต่ ำลง หรือช่วงเวลำที่น้ ำ
ทะเลมีกำรขึ้น-ลงเร็ว หรือช่วงที่มีแสงแดดจัดและอำกำศร้อนมำกในฤดูร้อน 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1. เครื่องสูบน้ ำทะเลที่ใช้ในกำรชักน้ ำทะเลจำกคลองธรรมชำติเข้ำสู่บ่อเก็บกักน้ ำทะเล 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2. ท่อส่งน้ ำและล ำรำงดินที่ใช้ในกำรล ำเลียงน้ ำทะเลจำกคลองธรรมชำติเข้ำสู่บ่อเก็บน้ ำทะเล 

 

บ่อพักเก็บกักน้้าทะเล (Reservoir) บ่อเก็บกักน้ ำทะเลใช้ในกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลใน
บ่อดินเล้ียงหอยหวำนประมำณ 50% ของน้ ำในบ่อเล้ียงหอยเป็นประจ ำทุก 5-7 วัน ซ่ึงกำรเลี้ยงหอย
หวำนในบ่อดินจ ำเป็นต้องใช้น้ ำทะเลปริมำณมำกในกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเล ทั้งนี้เนื่องจำกบ่อดินที่ใช้
เล้ียงหอยหวำนมีขนำดใหญ่และมีจ ำนวนมำก โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลในช่วงฤดูฝนที่มีฝน
ตกชุกหรือช่วงที่น้ ำทะเลลงต่ ำสุด ดังนั้นบ่อเก็บกักน้ ำทะเลควรมีขนำดใหญ่เพียงพอในกำรเปลี่ยนถ่ำย
น้ ำทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวำนทั้งหมด (ภำพที่ 3) 



 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3. บ่อดินที่ใช้ในกำรเก็บกักน้ ำทะเล 
 
3. บ่อดินเลี้ยงหอยหวาน (Rearing ponds) 

รูปร่างและขนาด (Shape & size) รูปร่ำงของบ่อเลี้ยงหอยหวำนอำจเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยขนำดของบ่อดินเลี้ยงหอยหวำนมีผลโดยตรงต่อกำรก่อสร้ำง 
กำรจัดกำรบ่อเล้ียง และกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต กล่ำวคือ บ่อดินไม่ควรมีขนำดใหญ่เกินไป เพรำะจะท ำ
ให้ดูแลและจัดกำรบ่อเล้ียงได้ยำก จำกกำรศึกษำของนิลนำจ และคณะ, 2553 พบว่ำบ่อดินเล้ียงหอย
หวำนที่เหมำะสมควรมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำดพื้นที่ประมำณ 300 - 400 ตำรำงเมตร (ภำพที่ 4) 
โดยพื้นบ่อดินควรเรียบและอัดแน่น พื้นบ่อมีควำมลำดเทไปทำงท่อระบำยน้ ำทิ้งเพื่อให้สำมำรถระบำย
น้ ำทะเลออกจำกบ่อจนหมดส ำหรับกำรเก็บเกี่ยวหอยหวำนหรือท ำควำมสะอำดพื้นบ่อ 

ความลาดชันของบ่อเลี้ยง (Pond slope) ควำมลำดชันของคันบ่อเป็นองค์ประกอบที่
มีควำมส ำคัญต่อควำมแข็งแรงของบ่อดินเลี้ยงหอยหวำน เนื่องจำกควำมดันของน้ ำในบ่อจะเพิ่มขึ้น
ตำมระดับควำมลึกของบ่อ โดยควำมลำดชันด้ำนข้ำงของคันบ่อจะช่วยลดกำรพังทลำยของคันบ่อ เพิ่ม
อำยุกำรใช้งำน ช่วยในกำรจับหอยหวำน และระบำยน้ ำออกจำกบ่อได้เร็ว 

คันบ่อเลี้ยง (Dike)  คันบ่อ หมำยถึง ขอบหรือผนังที่ยกสูงขึ้นเพื่อกักน้ ำไว้ในอำณำเขต
ที่ก ำหนด โดยคันบ่อเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่สุดของบ่อดิน เนื่องจำกเป็นตัวท ำหน้ำที่กักเก็บน้ ำไว้
ในบ่อ ดังนั้นควำมสูงของคันบ่อจึงเป็นตัวก ำหนดระดับกำรเก็บกักน้ ำและควำมลึกของบ่อ โดยระดับ
ควำมลึกของน้ ำที่เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงหอยหวำนในบ่อดินประมำณ 0.5-0.8 เมตร เพรำะบ่อที่ตื้น
เกินไปอำจท ำให้อุณหภูมิของน้ ำในบ่อเลี้ยงสูงเกินไปในช่วงกลำงวัน หรืออุณหภูมิมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วท ำให้หอยหวำนปรับตัวไม่ทัน หรือมีผลต่อกำรเจริญของสำหร่ำยหรือพืชน้ ำที่พื้นบ่อ โดย
ควำมสูงของคันบ่อควรค ำนึงถึงระยะพ้นน้ ำเพรำะหอยหวำนสำมำรถคืบคลำนขึ้นตำมขอบบ่อดินได้  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4. บ่อดินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำดพื้นที่ประมำณ 330 ตำรำงเมตร 

 
การปูพื้นบ่อ (Bottom lining) พื้นบ่อดินเลี้ยงหอยหวำนเป็นองค์ประกอบที่มี

ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรบ่อเลี้ยงและกำรด ำรงชีวิตของหอยหวำน พื้นบ่อที่ดีควรเรียบ อัดแน่น โดย
พื้นบ่อดินเล้ียงหอยหวำนในครั้งนี้เป็นดินปนทรำยอัดแน่นและปูพื้นด้วยทรำยขี้เป็ด (ทรำยถมที่) หรือ
ทรำยน้ ำจืดแบบหยำบมีควำมหนำประมำณ 10-15 เซนติเมตร กำรศึกษำเบื้องต้นพบว่ำ หอยหวำน
สำมำรถเติบโตในบ่อที่มีพื้นบ่อที่เป็นดินโคลนได้เป็นอย่ำงดี (นิลนำจ และคณะ, 2551) แต่พื้นบ่อที่
เป็นโคลนดังกล่ำวจะประสบปัญหำในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตขั้นสุดท้ำย เนื่องจำกหอยหวำนสำมำรถฝัง
ตัวในดินโคลนได้ลึกกว่ำพื้นทรำยและไม่เคลื่อนไหวแม้ในกรณีน้ ำในบ่อเล้ียงแห้ง ซ่ึงท ำให้ยำกต่อกำร
เก็บรวบรวมหอยหวำนขั้นสุดท้ำยเมื่อปล่อยน้ ำหมดบ่อและใช้คนเดินจับหอยหวำน นอกจำกนี้พื้นบ่อ
ดินเลี้ยงหอยหวำนไม่ควรเป็นดินที่มีองค์ประกอบของอินทรียสำรในปริมำณสูงเพรำะจะท ำให้พื้นบ่อ
เน่ำเสียได้ง่ำยภำยหลังกำรเลี้ยงหอยหวำนผ่ำนไปประมำณเวลำ 1-2 เดือน 

คอกเลี้ยงหอย (Captivity) บ่อดินเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดจ ำเป็นต้องกั้นภำยในบ่อ
ด้วยอวนพลำสติกหรือวัสดุอื่นใดที่มีรำคำถูก หำง่ำย และอำยุกำรใช้งำนนำนตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้
เพื่อป้องกันมิให้หอยหวำนหลบหนีออกจำกคอก และป้องกันมิให้หอยหวำนเดินขึ้นบริเวณขอบบ่อ / 



คันบ่อและฝังตัวอยู่ในบริเวณนี้ ส ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้ใช้วิธีกั้นคอกเลี้ยงหอยหวำนด้วยกำรใช้
โครงสร้ำงท ำด้วยไม้ไผ่หรือไม้สน ซึ่งมีรำคำถูกและง่ำยต่อกำรก่อสร้ำง และบุด้วยอวนพลำสติก (ภำษำ
ท้องถิ่นหรือทำงกำรค้ำเรียกว่ำ “อวนสีฟ้ำ”) เบอร์ 20 ขนำดตำห่ำงประมำณ 15.0 มิลลิเมตร และ
หน้ำกว้ำง 1.5 เมตร หรืออำจใช้วัสดุอื่นใดตำมควำมเหมำะสมของแต่ละท้องถิ่น อำทิ กระเบื้องมุง
หลังคำที่ใช้งำนแล้ว โดยอวนพลำสติกจ ำเป็นต้องฝังลงดินประมำณ 5-6 เซนติเมตร และไม่ให้มี
ช่องว่ำงขนำดที่หอยหวำนสำมำรถเดินออกจำกคอกได้ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรศึกษำในเบื้องต้นพบว่ำบ่อ
ดินเลี้ยงหอยหวำนที่มิได้กั้นคอกท ำให้หอยหวำนสำมำรถหลบหนีออกจำกคอกและเดินขึ้นไปฝังตัว
บริเวณขอบบ่อ / คันบ่อเป็นจ ำนวนมำกและท ำให้เกิดกำรตำยของหอยหวำนเป็นจ ำนวนมำกเพรำะ
ควำมร้อนจำกแสงแดด  

หลังคา (Roofing) กำรเล้ียงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดินควรมีหลังคำคลุมเพรำะใช้
ระดับน้ ำทะเลตื้นประมำณ 50-80 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อช่วยลดควำมร้อนจำกแสงแดดโดยตรงเป็น
เวลำนำนในช่วงเวลำกลำงวันโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในระหว่ำงฤดูร้อน ลดปริมำณแสงที่ส่องบ่อดินโดยตรง 
(เพื่อป้องกันกำรเติบโตของสำหร่ำยทะเลและแพลงก์ตอนพืชในบ่อมำกเกินไป) และสำมำรถลด
ปริมำณน้ ำฝนลงสู่บ่อเล้ียงหอย (เพื่อมิให้ควำมเค็มเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้ำงในฤดูฝนที่มีฝนตกชุก โดย
กำรออกแบบหลังคำคลุมบ่อดินเลี้ยงหอยหวำนในครั้งนี้ที่ใช้โครงหลังคำเป็นไม้ไผ่หรือไม้สน ซ่ึงมีรำคำ
ถูกและง่ำยต่อกำรก่อสร้ำง และบุด้วยตำข่ำยพรำงแสง (Slant) สีด ำแบบทึบแสง 80%  

การเติมอากาศ (Aeration) กำรเพิ่มปริมำณออกซิเจนในน้ ำทะเลและกำรหมุนเวียน
ของน้ ำทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวำนในครั้งนี้ ได้ใช้ระบบให้อำกำศแบบให้ฟองอำกำศก้นบ่อ 
(Diffuser) โดยใช้ท่ออำกำศแบบท่อยำวตลอดควำมยำวของบ่อๆ ละ 4 ท่อ ใช้เครื่องให้อำกำศแบบ
ซุปเปอร์ชำร์จขนำด 2 แรงม้ำ มีท่ออำกำศออก (Air outlet) ขนำด 2 นิ้ว โดยใช้ท่อพีวีซี (PVC) ขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.0 นิ้วเป็นท่ออำกำศหลัก (Main) ต่อกับช่องอำกำศออกของเครื่องซุปเปอร์ชำร์จ
และต่อท่อไปยังขอบบ่อดินของแต่ละบ่อ หลังจำกนั้นใช้ท่อโพลีเอทีลีน (Polyethylene) ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 1.6 เซนติเมตร ควำมยำว 20 เมตร เป็นท่ออำกำศย่อย (Branch) เชื่อมต่อกับท่อ
อำกำศหลักและวำงพำดบนก้นบ่อๆ ละ 4 เส้นที่ระยะห่ำงกันเส้นละ 5 เมตร โดยท่ออำกำศย่อยแต่ละ
เส้นจะมีวำล์วควบคุมอำกำศแยกกัน (ท่อละ 1 วำล์ว) หลังจำกนั้นใช้สว่ำนขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ประมำณ 1.5 มิลลิเมตร เจำะรูบนท่ออำกำศย่อย โดยให้แต่ละรูมีระยะห่ำงกันประมำณ 2 เมตร หรือ
จ ำนวน 10 รูต่อท่อ โดยท่ออำกำศย่อยจะอยู่บนพื้นบ่อโดยกำรผูกยึดติดกับไม้ไผ่ นอกจำกนี้ยัง
สำมำรถใช้เครื่องตีน้ ำแบบใบพัด (Paddle wheel) แบบควำมเร็วต่ ำได้ด้วย โดยให้อำกำศในบ่อเล้ียง



เป็นประจ ำทุกวันๆ ละประมำณ 16 - 18 ชั่วโมง โดยเวลำกลำงคืนจะให้อำกำศตลอดเวลำ แต่เวลำ
กลำงวันจะพักเครื่องประมำณวันละ 3 - 5 ชั่วโมงในเวลำเช้ำและเย็น กำรเพิ่มปริมำณออกซิเจนในบ่อ
เล้ียงหอยหวำนที่ดีต้องสำมำรถท ำให้น้ ำผสมกบัอำกำศได้มำกที่สุดและท ำให้เกิดกำรไหลเวียนของน้ ำที่
ดี ซึ่งจะท ำให้หอยหวำนกินอำหำรดี แข็งแรง และเติบโตเร็ว (นิลนำจ และคณะ, 2553) 

ทางน้้าเข้าบ่อ (Inlet) บ่อดินเล้ียงหอยหวำนใช้ระบบน้ ำเข้ำบ่อเล้ียงเป็นท่อพีวีซีขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 นิ้ว จ ำนวน 2 ท่อ เพื่อสูบน้ ำทะเลจำกบ่อเก็บกักน้ ำทะเลเข้ำสู่บ่อเล้ียงหอยหวำน
โดยตรง แต่อย่ำงไรก็ตำม บริเวณปลำยท่อน้ ำควรหุ้มด้วยอวนพลำสติกขนำดตำห่ำงประมำณ 15.0 
มิลลิเมตร หรือมีบ่อกรองก่อนน ำน้ ำเข้ำสู่คอกเล้ียงหอยทั้งนี้เพื่อป้องกันศัตรูของหอยหวำน (ปูม้ำ ปู
ทะเล กุ้ง ปลำหมอเทศ หอยขี้นก ฯลฯ) ที่อยู่ในน้ ำทะเลหลุดลอดเข้ำสู่บ่อเล้ียงหอยหวำน เพรำะสัตว์
เหล่ำนี้เป็นตัวแก่งแย่งอำหำรและที่อยู่อำศัยของหอยหวำน 

ทางระบายน้้าทิ้ง (Outlet) กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวำนเป็นกำร
ชะล้ำงธำตุอำหำรและแพลงก์ตอนพืชที่มีปริมำณมำกเกินไปออกจำกบ่อเลี้ยงหอยหวำน (เพื่อก ำจัด
สำรพิษที่เกิดจำกสิ่งมีชีวิต เช่น แอมโมเนีย) กำรท ำควำมสะอำดพื้นบ่อ กำรปรับระดับควำมเค็มไม่ให้
สูงหรือต่ ำเกินไป และกำรปรับคุณภำพน้ ำในบ่อเล้ียงให้เหมำะสม โดยกำรระบำยน้ ำทิ้งออกจำกบ่อ
เล้ียงควรระบำยน้ ำในส่วนที่ใกล้พื้นบ่อ และประตูระบำยน้ ำทิ้งควรอยู่ตรงข้ำมกับประตูน้ ำเข้ำ กำร
เล้ียงหอยหวำนในบ่อดินควรมีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลประมำณ 50 - 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมำตรน้ ำ
ทั้งหมดในบ่อเป็นประจ ำทุก 7-10 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับกำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพน้ ำทะเลในบ่อเล้ียงเป็น
ส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค่ำด่ำงรวม เมื่อเล้ียงหอยหวำนได้ประมำณ 2 เดือน ควรเปลี่ยนอวนกรอง
น้ ำที่ท่อระบำยน้ ำทิ้งให้มีขนำดตำอวนใหญ่ขึ้นเพื่อสำมำรถระบำยน้ ำได้สะดวกและเร็วขึ้น 

กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวำนมีสองแบบคือ กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำออก
จำกบ่อเลี้ยงในปริมำณมำกใช้ระบบระบำยน้ ำทิ้งแบบท่อยก (Drainage pipe) โดยใช้ท่อพีวีซี (PVC) 
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 นิ้ว จ ำนวน 1 ท่อ และกำรโฟล์วน้ ำประจ ำวันในบ่อเลี้ยงใช้ระบบท่อน้ ำล้น 
(ภำพที่ 5) โดยกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทั้งสองแบบจะระบำยน้ ำทะเลจำกบ่อเลี้ยงลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ
โดยตรง โดยมิได้ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำทิ้ง ทั้งนี้เนื่องจำกกำรเลี้ยงหอยหวำนในบิอดินไม่ใช้ยำหรือ
สำรเคมีใดๆและใช้อำหำรธรรมชำติ นอกจำกนี้น้ ำทิ้งจำกบ่อเลี้ยงหอยหวำนมีค่ำใกล้เคียงกับน้ ำทะเล
ธรรมชำติ คือ ควำมเค็ม 14-38 พีพีที ปริมำณออกซิเจนในน้ ำทะเล 3.0-6.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ควำม
เป็นกรดด่ำง 8.2-8.9 และปริมำณแอมโมเนีย 0.0249-0.2120 มิลลิกรัมต่อลิตร  



แต่อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำมีกำรเลี้ยงหอยหวำนในบ่อดินเป็นจ ำนวนมำกควรค ำนึงถึง
ผลกระทบทำงลบจำกกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกบ่อดินเล้ียงหอยหวำนลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติโดยตรง ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นกำรเลี้ยงหอยหวำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly aquaculture)  
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5. กำรระบำยน้ ำออกจำกบ่อเล้ียงหอยหวำนแบบท่อน้ ำล้น (Overflow) 
 

บ่อปรับสภาพหอยหวาน (Acclimating ponds) บ่อปรับสภำพหอยหวำนใช้ในกำร
ปรับสภำพผลผลิตหอยหวำนภำยหลังเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตหอยหวำนที่ได้ปรำศจำกกลิ่นโคลน 
ก ำจัดโคลนที่ติดอยู่ภำยในตัวหอยหรือบนเปลือกหอย และท ำควำมสะอำดเปลือกหอยหวำนให้สี
สวยงำมยิ่งขึ้น โดยบ่อปรับสภำพหอยหวำนที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้เป็นบ่อผ้ำใบขนำดควำมกว้ำง 3.0 
เมตร ควำมยำว 5.0 เมตร และควำมลึก 0.5 เมตร ซ่ึงบ่อปรับสภำพหอยหวำนใช้ระบบน้ ำทะเลแบบ
ไหลผ่ำนตลอดและให้อำกำศตลอดเวลำ 
 
4. การเตรียมน้้าทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวาน (Seawater preparation) 

น้ ำทะเลที่สูบเข้ำบ่อดินเลี้ยงหอยหวำนควรกรองเอำศัตรูที่ส ำคัญของหอยหวำนออกไปได้แก่ 
ปูม้ำ ปูทะเล กุ้งกุลำด ำ ปลำหมอเทศ หอยขี้นก ทั้งนี้เพรำะตัวอ่อนของสัตว์น้ ำเหล่ำนี้ในระยะต่ำงๆ 
อำจเข้ำไปเติบโตในบ่อเล้ียงหอยหวำน โดยสัตว์น้ ำเหล่ำนี้เป็นสำเหตุของกำรแก่งแย่งอำหำร แร่ธำตุใน
น้ ำทะเล และพื้นที่อำศัยบนพื้นบ่อ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปูม้ำ กุ้งกุลำด ำ และปูทะเล จัดเป็นผู้ ล่ำหอย
หวำนเป็นอำหำรที่ส ำคัญ และกุ้งทะเลเป็นผู้รบกวนควำมเป็นอยู่ของหอยหวำน โดยคุณภำพน้ ำทะเลที่
เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงหอยหวำนคือ ควำมเป็นกรด -ด่ำง 7.5-8.5 ค่ำควำมเป็นด่ำงรวม 100-120 
มิลลิกรัมต่อลิตร ควำมเค็ม 25-35 พีพีที ปริมำณออกซิเจนในน้ ำทะเลไม่น้อยกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ปริมำณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  



5. การคัดเลือกลูกพันธุ์หอยหวาน (Seedling selection) 
ลูกพันธุ์หอยหวำนคุณภำพมีควำมส ำคัญมำกที่สุดในกระบวนกำรผลิตหอยหวำนขนำดตลำด 

ซ่ึงเป็นตัวบ่งบอกประกำรแรกถึงควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวในกำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำด เพรำะลูก
พันธุ์หอยหวำนมีรำคำค่อนข้ำงสูง คือ ประมำณ 0.40-0.50 บำทต่อตัว ซ่ึงท ำให้มีต้นทุนด ำเนินกำรสูง
เป็นล ำดับแรก ดังนั้นอัตรำกำรตำยหรือควำมเสียหำยของลูกพันธุ์หอยหวำนระหว่ำงกำรบรรจุและ
ล ำเลียงขนส่ง และอัตรำกำรเติบโตของลูกพันธุ์หอยหวำนจึงเป็นตัวชี้ถึงผลผลิตและผลตอบแทนที่คำด
ว่ำจะได้รับ โดยลูกพันธุ์หอยหวำนที่ เหมำะสมควรมีขนำดควำมยำวเปลือกประมำณ 0.2-1.0 
เซนติเมตร หรือขนำด 3,000-9,000 ตัวต่อกิโลกรัม นอกจำกนี้กำรก ำจัดลูกพันธุ์หอยหวำนอ่อนแอ
และตำยมีควำมส ำคัญมำก โดยภำยหลังกำรปรับสภำพลูกพนัธุ์หอยหวำนจำกกำรล ำเลียงขนส่งควรท ำ
กำรคัดเลือกลูกพันธุ์หอยหวำนที่มีขนำดเล็กมำกเกินไป และลูกพันธุ์หอยหวำนที่มีไม่แข็งแรงและตำย
ออกไป โดยกำรคัดเลือกลูกพันธุ์หอยหวำนที่เดินและฝังตัวได้ดี กินอำหำรดี และไม่นอนหงำยบนพื้น
ทรำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องคัดเลือกลูกพันธุ์หอยหวำนที่พบว่ำส่วนปลำยของงวงปำกมีลักษณะบวม
หรือมีสีแดงอ่อนๆ ไม่กินอำหำร นอนหงำยบนพื้นทรำยออกให้หมด หรือถ้ำมีลูกพันธุ์หอยหวำน
ลักษณะดังกล่ำวเป็นจ ำนวนมำกควรยกเลิกกำรปล่อยลูกพันธุ์หอยหวำนลงเลี้ยงในบ่อดิน ทั้งนี้
เนื่องจำกอำกำรดังกล่ำวเป็นอำกำรเร่ิมแรกของโรคงวงปำกติดเช้ือหรือโรคปำกบวมของลูกพันธุ์หอย
หวำนจำกกำรติดเช้ือ Vibrio sp. ซ่ึงอำกำรดังกล่ำวนี้สำมำรถขยำยตัวและติดต่อได้อย่ำงรวดเร็ว (ภำพ
ที่ 6) ซ่ึงควรท ำกำรรักษำลูกพันธุ์หอยหวำนดังกล่ำวให้หำยเป็นปกติเสียก่อนโดยกำรใช้ยำปฏิชี วนะ
ออกซีเตตรำซัยคลิน (Oxytetracyclin) และรอจนกว่ำลูกพันธุ์หอยหวำนทั้งหมดจะมีสุขภำพแข็งแรง
และกินอำหำรได้ดีจึงปล่อยลงเล้ียงในบ่อดิน  
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6. อำกำรป่วยของลูกหอยหวำนจำกงวงปำกติดเชื้อคือโรคปำกบวม (ก) และโรคเท้ำเกร็ง (ข) 

ข 

ก ข 



6. ขนาดลูกพันธุ์หอยหวาน (Sizes of seedling) 
กำรเลี้ยงลูกพันธุ์หอยหวำนระยะวัยรุ่นถึงขนำดตลำดในบ่อดินสำมำรถใช้ลูกพันธุ์หอยหวำน

ได้หลำยขนำดและใช้อัตรำกำรปล่อยประมำณ 280-300 ตัวต่อตำรำงเมตรตลอดกำรเลี้ยงถึงขนำด
ตลำด โดยไม่จ ำเป็นต้องคัดขนำดหรือย้ำยบ่อ โดยลูกพันธุ์หอยหอยหวำนขนำดน้ ำหนักตัวเฉลี่ย 0.26 
กรัมต่อตัว (0.21-0.28 กรัมต่อตัว) หรือขนำดประมำณ 3,901 ตัวต่อกิโลกรัม (3,551-4,771 ตัวต่อ
กิโลกรัม) หรือ “หอยเซน” 

 
7. การบรรจุและล้าเลียงขนส่งลูกพันธุ์หอยหวาน (Seedling packing and transportation) 

กำรบรรจุและล ำเลียงขนส่งลูกพันธุ์หอยหวำนจำกฟำร์มเพำะฟักไปยังฟำร์มเล้ียงหอยหวำน
ขนำดตลำดเป็นองค์ประกอบที่มีควำมส ำคัญมำกประกำรแรก เพรำะอำจเป็นตัวชี้วัดถึงควำมส ำเร็จ
หรือควำมล้มเหลวของกำรเล้ียงหอยหวำน เพรำะทั้งกระบวนกำรบรรจุและระยะเวลำกำรล ำเลียง
ขนส่งลูกพันธุ์หอยหวำนสำมำรถเป็นสำเหตุของกำรตำยของลูกพันธุ์หอยหวำนอันเนื่ องจำก
ควำมเครียดในระหว่ำงกำรล ำเลียงขนส่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรล ำเลียงขนส่งระยะทำงไกลมำกกว่ำ 4 
ชั่วโมง นอกจำกนี้กำรบรรจุและล ำเลียงขนส่งลูกพันธุ์ยังเป็นสำเหตุของควำมอ่อนแอหรือภำวะกำรติด
โรคระยะแรกจำกควำมเครียดของลูกพันธุ์หอยหวำนระหว่ำงกำรขนส่ง ถึงแม้ว่ำลูกพันธุ์หอยหวำนจะ
ไม่ตำยระหว่ำงกำรขนส่ง แต่สำเหตุดังกล่ำวจะท ำให้ลูกพันธุ์หอยหวำนเกิดภำวะชะงักกำรเติบโตหรือ
แคระแกร็นได้ โดยวิธีกำรบรรจุและล ำเลียงขนส่งลูกพันธุ์หอยหวำนมี 2 แบบคือ  

การบรรจุและล้าเลียงลูกพันธุ์หอยหวานแบบเปียก (Wet packing) โดยกำรใช้
ถุงพลำสติกขนำดควำมยำว 66 เซนติเมตร ควำมกว้ำง 40.5 เซนติเมตร และบรรจุน้ ำทะเลประมำณ 
1-2 ลิตร โดยใส่ลูกพันธุ์หอยหวำนขนำดควำมยำวเปลือกประมำณ 1 เซนติเมตร ประมำณ 1,500-
2,000 ตัวต่อถุง หลังจำกนั้นอัดด้วยออกซิเจนเต็มถุงและมัดปำกถุงด้วยยำงให้แน่น (ภำพที่ 7)  

การบรรจุและล้าเลียงลูกพันธุ์หอยหวานแบบแห้ง (Dry packing) กำรใช้กล่องโฟมขนำด
ควำมกว้ำง 35 เซนติเมตร ควำมยำว 46 เซนติเมตร และควำมสูง 30 เซนติเมตร โดยบรรจุลูกพันธุ์
หอยหวำนประมำณ 4,000-5,000 ตัวต่อกล่อง โดยใส่น้ ำทะเลเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น (ประมำณหนึ่งใน
สำมของควำมสูงเปลือกหอย) (ภำพที่ 7) วิธีนี้สำมำรถล ำเลียงลูกพันธุ์หอยหวำนในระยะทำงไม่เกิน 3-
4 ชั่วโมง หรืออำจใช้ผ้ำเช็ดตัวแบบหนำชุบน้ ำทะเลให้เปียกและปิดทับด้ำนบนของลูกพันธุ์หอยหวำน 
ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรรักษำควำมชื้นและอุณหภูมิในกล่องโฟมให้คงที่ตลอดระยะเวลำกำรล ำเลียงขนส่ง 
หลังจำกนั้นปิดฝำกล่องโฟมให้แน่นสนิท  



 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 7 กำรบรรจุลูกพันธุ์หอยหวำนแบบเปียก (ขวำ) และแบบแห้ง (ซ้ำย) 

 

แต่อย่ำงไรก็ตำม หลักกำรส ำคัญที่สุดของกำรบรรจุและล ำเลียงลูกพนัธุ์หอยหวำนระยะวัยรุ่น
ของทั้งสองวิธีคือ ต้องงดกำรให้อำหำรแก่ลูกพันธุ์หอยหวำนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนกำร
บรรจุมิฉะนั้นลูกพันธุ์หอยหวำนจะคำยเศษอำหำรออกมำในภำชนะระหว่ำงกำรล ำเลียง และท ำให้
คุณภำพน้ ำทะเลภำยในภำชนะบรรจุจะเส่ือมโทรมตำมระยะเวลำที่ใช้ในกำรขนส่งลูกพันธุ์หอยหวำน 
ซ่ึงเป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้น้ ำทะเลในถุงพลำสติกหรือกล่องโฟมเกิดกำรเน่ำเสีย เกิดแก๊สพิษ ข ำด
ออกซิเจน และเป็นสำเหตุกำรตำยของลูกพันธุ์หอยหวำนจ ำนวนมำกระหว่ำงกำรล ำเลียงขนส่ง โดย
กำรตำยของลูกพันธุ์หอยหวำนจะเพิ่มมำกขึ้นตำมระยะเวลำที่ใช้ในกำรล ำเลียงขนส่ง นอกจำกนี้ยังมี
ผลต่อควำมแข็งแรงของลูกพันธุ์หอยหวำนด้วย เพรำะลูกพันธุ์หอยหวำนจะมีควำมเครียดมำกจำก
สภำพแวดล้อมในภำชนะบรรจุลูกพันธุ์หอยหวำนที่ต่ ำลงระหว่ำงกำรขนส่ง 

 
8. การปล่อยลูกพันธุ์หอยหวานและความหนาแน่น (Releasing and stocking density) 

ก่อนปล่อยลูกพันธุ์หอยหวำนลงเล้ียงในบ่อดินควรด ำเนินกำรเตรียมบ่อดินและน้ ำทะเลให้
เรียบร้อยเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้คุณภำพดินและน้ ำทะเลในบ่อเลี้ยงเหมำะสมต่อลูกพันธุ์หอยหวำน 
หลังจำกนั้นท ำกำรสุ่มนับลูกพันธุ์หอยหวำนครั้งละ 0.5 กิโลกรัม ประมำณ 30-40 ครั้ง เพื่อทรำบ
ขนำดเร่ิมต้น (Initial sizes) (จ ำนวนตัวต่อกิโลกรัม) ของลูกพันธุ์หอยหวำนในแต่ละบ่อเลี้ยงส ำหรับ
กำรศึกษำข้อมูลกำรเติบโตของลูกพันธุ์หอยหวำน โดยบ่อดินต้องให้อำกำศอย่ำงแรงก่อนกำรปล่อยลูก
พันธุ์หอยหวำนประมำณ 12-20 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มปริมำณออกซิเจนในน้ ำทะเลและท ำให้น้ ำทะเลในบ่อมี
กำรผสมกลมกลืนกัน โดยกำรปล่อยลูกพันธุ์หอยหวำนลงเลี้ยงในบ่อดินโดยกำรหว่ำนลูกพันธุ์หอย
หวำนให้กระจำยสม่ ำเสมอโดยทั่วบ่อเลี้ยง ซ่ึงช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรปล่อยลูกพันธุ์หอยหวำนควร
เป็นเวลำเช้ำหรือเย็นที่อำกำศไม่ร้อนมำกนัก นิลนำจ และคณะ (2552, 2553) ใช้อัตรำกำรปล่อยลูก



พันธุ์หอยหวำน 200 ตัวต่อตำรำงเมตร หรือประมำณ 320,000 ตัวต่อไร่ หลังจำกปล่อยลูกพันธุ์หอย
หวำนลงเล้ียงในบ่อดินแล้วควรตรวจสอบควำมปกติและควำมสมบูรณ์ของลูกพันธุ์หอยหวำนทันทีใน
วันรุ่งขึ้นและกระท ำติดต่อกันอย่ำงน้อย 3-5 วัน โดยกำรใช้ลอบหอยหวำนหรือลอบปูม้ำใส่ปลำเป็ด
เป็นเหยื่อล่อ ถ้ำลูกพันธุ์หอยหวำนที่ปล่อยลงเล้ียงมีสภำพสมบูรณ์และแข็งแรงพบว่ำลูกพันธุ์หอยเข้ำ
กินอำหำรในลอบเป็นปกติและจ ำนวนมำก (ภำพที่ 8) 
 
  

 
 
 
 
 
ภาพที่ 8. ลูกพันธุ์หอยหวำนเข้ำลอบและกินอำหำรภำยหลังกำรปล่อย 1 วัน 
 
9. ชนิดของอาหารและการให้อาหาร (Food and feed management) 

ปริมำณอำหำรและเทคนิคกำรให้อำหำรแก่หอยหวำนที่เลี้ยงในบ่อดินนับว่ำมีควำมส ำคัญ
มำกและมีควำมแตกต่ำงกับกำรเลี้ยงในบ่อผ้ำใบหรือบ่อคอนกรีตมำก เนื่องจำกเรำไม่สำมำรถมองเห็น
หรือทรำบว่ำ หอยกินอำหำรหรือไม่ อำหำรเพียงพอหรือไม่ มีอำหำรเหลือมำกน้อยเพียงใด ซ่ึงกำรให้
อำหำรแก่หอยหวำนในบ่อดินจ ำเป็นต้องใช้ทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมสนใจอย่ำงมำก เพรำะต้อง
ให้อำหำรแก่หอยหวำนในปริมำณที่มำกพอ (เพื่อให้หอยมีกำรเติบโตที่ดี) และต้องไม่มีอำหำรเหลือ
มำกเกินไป (เพรำะจะท ำให้เกิดกำรเน่ำเสียบนพื้นบ่อ) โดยอำหำรธรรมชำติที่เหมำะสมในกำรเล้ียง
หอยหวำนในบ่อดิน คือ ปลำเป็ด หรือบำงท้องถิ่นเรียกว่ำปลำเลย (Trash fish) เพรำะเป็นวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นที่หำง่ำยและมีรำคำถูก (ภำพที่ 9) โดยให้อำหำรแก่หอยหวำนในปริมำณที่พอดีกับควำม
ต้องกำรของหอยหวำน คือ ประมำณ 10-15% ของน้ ำหนักตัวเป็นประจ ำทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้งในเวลำ
เช้ำ กำรให้อำหำรแก่หอยหวำนควรหว่ำนอำหำรให้กระจำยทั่วบ่อเลี้ยงทั้งนี้เพื่อให้หอยหวำนสำมำรถ
กินอำหำรได้อย่ำงทั่วถึงมำกที่สุด และมีกำรเติบโตอย่ำงสม่ ำเสมอ (ไม่แตกไซด์) เมื่อหว่ำนอำหำรให้ทั่ว
บ่อเรียบร้อยแล้ว ควรให้อำหำรในลอบด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรให้อำหำรใน
วันต่อไป ซ่ึงกำรให้อำหำรในปริมำณมำกเกินไปและหอยหวำนกนิไม่หมดจะเป็นสำเหตุของกำรเน่ำเสีย



ของน้ ำและพื้นบ่อ นอกจำกนี้ควรปิดอำกำศในระหว่ำงกำรให้อำหำรและเปิดเครื่องให้อำกำศเมื่อให้
อำหำรเสร็จ โดยท ำกำรปรับปริมำณอำหำรทุก 30 วันภำยหลังกำรชั่งวัดน้ ำหนักหอย นิลนำจ และ
คณะ (2552, 2553) ใช้ลอบดักหอยหวำนบริเวณแต่ละมุมของบ่อเล้ียงเป็นประจ ำทุกวัน (ภำพที่ 10)  

กำรปรับเพิ่มหรือลดปริมำณอำหำรจะพิจำรณำจำกกำรตรวจสอบอำหำรที่เหลือในลอบเป็น
หลัก กล่ำวคือ ถ้ำอำหำรหมดทุกลอบจะเพิ่มปริมำณอำหำรประมำณ 10% ในมื้อต่อไป และถ้ำมี
อำหำรเหลือจะลดปริมำณอำหำรลงประมำณ 20% ในมื้อต่อไป หรือถ้ำมีอำหำรเหลือบนพื้นบ่อมำกก็
จะงดกำรให้อำหำรในมื้อต่อไป ซ่ึงกำรจัดกำรด้ำนอำหำรควรเน้นกำรให้อำหำรแก่หอยหวำนใน
ปริมำณที่เพียงพอหรือต่ ำกว่ำควำมต้องกำรของหอยหวำนเล็กน้อยเพรำะท ำให้มีเศษอำหำรเหลือบน
พื้นบ่อน้อยที่สุด นอกจำกนี้หอยหวำนที่ได้รับอำหำรในปริมำณที่ต่ ำกว่ำควำมต้องกำรเพียงเล็กน้อยจะ
กระตุ้นให้หอยหวำนพยำยำมหำอำหำรในบ่อ หรือกินอำหำรปริมำณมำกในมื้อต่อไป ซ่ึงจะท ำให้พื้น
บ่อเล้ียงสะอำดและง่ำยต่อกำรจัดกำรและบ ำบัดน้ ำทะเลและดินตะกอนของบ่อเล้ียงหอยหวำน  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9. ปลำเป็ดที่นิยมใช้เป็นอำหำรของหอยหวำน 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10. กำรใช้ลอบสุ่มตรวจกำรกินอำหำรของหอยหวำน 



10. การจัดการคุณภาพน้้าทะเลในบ่อเลี้ยงหอยหวาน (Water management) 
กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ หมำยถึง ควำมพยำยำมลดข้อจ ำกัดของคุณภำพน้ ำทะเลในบ่อเล้ียงที่

มีผลกระทบต่อหอยหวำน อำทิเช่น กำรกินอำหำร กำรเติบโต กำรตำย กำรหลุดลอกของเปลือก
ชั้นนอก ฯลฯ โดยกระบวนกำรทำงกำยภำพและเคมี เช่น กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำ กำรเติมปูนมำร์ล กำร
เติมอำกำศ ฯลฯ ซ่ึงคุณภำพน้ ำทะเลในบ่อเล้ียงหอยหวำนได้รับผลกระทบจำกปัจจัยต่ำงๆ คือ ควำม
หนำแน่นของหอยหวำน อัตรำกำรให้อำหำร อัตรำกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเล ผลทำงอ้อมจำกสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่นๆ ในบ่อเลี้ยง (หอยขี้นก) ฯลฯ โดยทั่วไปสัตว์น้ ำมีกำรตอบสนองต่อคุณภำพน้ ำทะเลในบ่อ
เล้ียงแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปริมำณออกซิเจนในน้ ำทะเล โดยน้ ำทะเลที่มีปริมำณออกซิเจนใน
น้ ำเพียงพอจะท ำให้หอยหวำนแข็งแรง กินอำหำรดี และเติบโตเร็ว แต่สภำพบ่อเลี้ยงที่มีปริมำณ
ออกซิเจนต่ ำจะท ำให้หอยหวำนเครียด อ่อนแอ กินอำหำรน้อย เติบโตช้ำ และเป็นปัจจัยร่วมส ำคัญ
ของกำรเกิดโรค ดังนั้นเรำจ ำเป็นต้องรักษำปริมำณออกซิเจนในน้ ำทะเลให้มำกที่สุด โดยเฉพำะเวลำ
กลำงคืนและเช้ำตรู่ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิ่มออกซิเจนในบ่อเล้ียงด้วยกำรใช้เครื่องให้อำกำศก็มีผล
ต่อกำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนกำรผลิต โดยกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ ำทะเลในบ่อเล้ียงตลอดจนวิธีกำร
ป้องกันและแก้ไขเพื่อลดปัญหำที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภำพน้ ำทะเล และส่งผลกระทบต่อสุขภำพ กำร
เติบโตและกำรตำยของหอยหวำน โดยกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำทะเลในบ่อดินและกำรแก้ไขปัญหำ
คุณภำพน้ ำทะเลในระหว่ำงกำรเลี้ยงหอยหวำนในบ่อดินที่สำมำรถพบได้บ่อยที่สุดและเป็นพำรำมิเตอร์
ส ำคัญต่อกำรเติบโตและกำรรอดตำยของหอยหวำนประกอบด้วย 

- ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) ของน้ ำทะเลต่ ำกว่ำ 7.5 และค่ำควำมเป็นด่ำงรวมต่ ำกว่ำ 
60 มิลลิกรัมต่อลิตร กระท ำโดยกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลในบ่อเลี้ยงประมำณ 50-80% ของปริมำณน้ ำ
ทะเลในบ่อเล้ียงเป็นประจ ำทุก 10-15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับคุณภำพน้ ำทะเลในบ่อเลี้ยงเป็นส ำคัญ หรือโดย
กำรเติมปูนขำว (ปูนคำร์บอเนต) ลงในบ่อเลี้ยงประมำณ 4 กิโลกรัมต่อไร่ทุกวันจนกว่ำค่ำควำมเป็น
กรดด่ำงและค่ำควำมเป็นด่ำงรวมของน้ ำทะเลจะมีค่ำในเกณฑ์น้ ำทะเลปกติ   

- ค่ำควำมเป็นกรดด่ำงในบ่อเลี้ยงสูงมำกกว่ำ 8.5 ควรงดกำรใช้วัสดุปูนขำว / ปูน
คำร์บอเนต และควรเพิ่มกำรหมุนเวียนของน้ ำทะเลในบ่อเล้ียง 

- ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่ำมำกกว่ำ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือค่ำไนไตรท์-ไนโตรเจน
มำกกว่ำ 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ควรเพิ่มปริมำณออกซิเจนในน้ ำให้มีค่ำมำกกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และควบคุมกำรให้อำหำรโดยไม่ให้มีเศษอำหำรเหลือบนพื้นบ่อมำกเกินไปหรือเปลี่ยนน้ ำทะเล
ประมำณ 30-50% 



11. การเปลี่ยนถ่ายน้้าทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวาน (Water exchange) 
กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลเป็นวิธีกำรหลักในกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำทะเลในบ่อเล้ียงหอยหวำนที่

เส่ือมโทรมลง และเพื่อเจือจำงสำรพิษ หรือเจือจำงกำรบลูมของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเล้ียงหอยหวำน 
เพรำะถ้ำไม่เปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลในบ่อเลี้ยงจะท ำให้หอยหวำนเติบโตช้ำ เปลือกหอยมีสีซีดและหลุด
ลอก หอยมีควำมเครียดและอ่อนแอ และเกิดกำรตำยของหอยหวำนในบ่อเล้ียง สิ่งบอกเหตุส ำคัญใน
กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลในบ่อเล้ียงหอยหวำนประกอบด้วย ควำมเป็นกรดด่ำงมีค่ำต่ ำหรือสูงกว่ำช่วง 
7.5-8.5 ค่ำควำมเป็นด่ำงรวมต่ ำกว่ำ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ ำทะเลมีสีน้ ำตำลหรือเขียวเข้ม ค่ำ
ออกซิเจนในน้ ำทะเลมีค่ำน้อยกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจนรวมมำกกว่ำ 1.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร พื้นบ่อเน่ำเสีย และเกิดฟองอำกำศที่บริเวณผิวน้ ำ โดยก่อนกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเล
ในบ่อเล้ียงหอยหวำนจ ำเป็นต้องตรวจสอบค่ำควำมเค็มของน้ ำทะเลในแหล่งน้ ำธรรมชำติทุกครั้ง ซ่ึง
ควำมเค็มของน้ ำทะเลในแหล่งน้ ำควรมีค่ำควำมเค็มเท่ำกันหรือใกล้เคียงกับน้ ำทะเลในบ่อเลี้ยงหอย
หวำน และควำมเป็นกรดด่ำงของน้ ำทะเลที่จะเติมเข้ำบ่อเล้ียงต้องมีค่ำ 7.5-8.5 รวมถึงกำรหลีกเล่ียง
กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำในช่วงเวลำกลำงวันที่มีอำกำศร้อนมำก  

นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลในบ่อเล้ียงทุกครั้งควรสังเกตสภำพกำรเน่ำเสียของดิน
ตะกอนบนพื้นบ่อ (ภำพที่ 11) และกำรกระจำยของหอยหวำนบนพื้นบ่อด้วย (ถ้ำพบว่ำหอยหวำนมี
กำรอำศัยอยู่หนำแน่นมำกในบริเวณใดควรย้ำยหอยหวำนออกจำกบริเวณนั้น เพื่อให้มีกำรกระจำย
ของหอยโดยทั่วบ่อเล้ียง รวมถึงกำรก ำจัดสัตว์น้ ำชนิดต่ำงๆ ที่เป็นศัตรูของหอยหวำน ได้แก่ ปูม้ำ ปลำ
หมอเทศ กุ้งกุลำด ำ หอยขี้นก ฯลฯ ออกจำกบ่อเลี้ยง เพรำะสัตว์เหล่ำนี้เป็นตัวแก่งแย่งอำหำร ที่อยู่
อำศัย แร่ธำตุน้ ำทะเล ซ่ึงเป็นสำเหตุส ำคัญที่มีผลกระทบต่อกำรเติบโตของหอยหวำน รวมถึงปูม้ำที่
เป็นผู้ล่ำหอยหวำนเป็นอำหำร และกุ้งทะเลที่สำมำรถรบกวนควำมเป็นอยู่ของหอยหวำน 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 11. สภำพของดินตะกอนของบ่อดินเลี้ยงหอยหวำนบริเวณกลำงบ่อ (ก) และข้ำงบ่อ (ข) 

ข 
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12. การรักษาและฟื้นฟูสภาพพ้ืนบ่อระหว่างการเลี้ยง (Bottom maintenance) 
ปริมำณสำรอินทรีย์ต่ำงๆ เช่น เศษอำหำรที่เหลือ ขี้หอย ขี้แดด ตลอดจนซำกสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ 

ในบ่อเล้ียงหอยหวำนจะตกทับถมลงสู่พื้นบ่อ โดยทั่วไปก่อนที่น้ ำทะเลในบ่อเล้ียงจะเน่ำเสียมักพบว่ำ
พื้นบ่อจะเกิดกำรเน่ำเสียก่อนเสมอ ซ่ึงหอยหวำนเป็นสัตว์ที่หำกินตำมพื้นบ่อ ดังนั้นเมื่อสภำพพื้นบ่อ
เร่ิมเสียย่อมเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้หอยหวำนเป็นโรคได้ นอกจำกนี้หอยหวำนจะย้ำยหนีจำกบริเวณที่
พื้นบ่อเน่ำเสียและไปอำศัยอยู่ในบริเวณอื่นที่มีสภำพพื้นบ่อดีกว่ำอย่ำงหนำแน่นเกินไป ซ่ึงอำจเป็น
สำเหตุท ำให้หอยหวำนเป็นโรคได้ หรือมีกำรเติบโตช้ำกว่ำปกติ ดังนั้นหลังจำกปล่อยหอยหวำนลงเล้ียง
แล้วควรตรวจสอบสภำพพื้นบ่ออย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยทุก 10-15 วันต่อคร้ัง เมื่อท ำกำรเปลี่ยนถ่ำย
น้ ำทะเลในบ่อเล้ียง ของเสียต่ำงๆ จะถูกน้ ำพัดพำไปและก ำจัดออกจำกบ่ออยำ่งสม่ ำเสมอก่อนที่พืน้บอ่
จะเน่ำเสีย นอกจำกนี้กำรรักษำและฟื้นฟูสภำพพื้นบ่อยังสำมำรถช่วยรักษำและฟื้นฟูสภำวะแวดล้อม
ภำยในบ่อเล้ียงให้เหมำะสมแก่กำรอยู่อำศัยของหอยหวำนและยังเป็นกำรป้องกันไม่ให้หอยหวำนเกิด
โรคอีกด้วย กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำทะเลในบ่อเล้ียงหอยหวำนที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กำรก ำจัดขี้
แดดที่สะสมอยู่บริเวณมุมบ่อหรือขอบบ่อออกเป็นประจ ำทุกวัน (กรณีที่บ่อดินไม่มีหลังคำคลุมบ่อ) 
ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรสะสมของขี้แดดในบ่อเลี้ยง เพรำะขี้แดดเหล่ำนี้จะจมตัวลงและเกิดกำร
เน่ำเสียบนพื้นบ่อ มีสีด ำและมีกลิ่นเหม็นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซ่ึงสภำพเช่นนี้อำจมีผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภำพน้ ำและดินพื้นบ่อ กำรฝังตัวของหอยหวำน ฯลฯ ซ่ึงกำรเน่ำเสียของพื้นบ่อดินเล้ียง
หอยหวำนสำมำรถสังเกตได้จำกปัจจัยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับหอยหวำนและสภำพแวดล้อมในบ่อดินดังนี้ 
1) ตรวจสอบดินก้นบ่อมีสีด ำคล้ ำและมีกลิ่นเหม็น 2) หอยหวำนจะคืบคลำนบนคอกอวนเป็นจ ำนวน
มำกและเป็นเวลำนำนกว่ำปกติ เพรำะโดยทั่วไปหอยหวำนจะชอบเดินบนคอกอวนในเวลำเช้ำและเย็น
ที่มีแสงอำทิตย์อ่อนๆ เท่ำนั้น 3) เปลือกหอยหวำนมีสีด ำหรือมีตะไคร่เกำะที่เปลือก 4) หอยหวำนจะมี
กำรกินอำหำรลดลง 5) หอยหวำนอยู่รวมกันอย่ำงหนำแน่นเป็นกลุ่มๆ เพรำะเมื่อพื้นบ่อเน่ำเสียพบว่ำ
หอยหวำนจะไปอยู่รวมกันในบริเวณที่สภำพพื้นบ่อดีกว่ำอย่ำงหนำแน่น 6) หอยหวำนจะไม่ฝังตั วใน
ดินหรือชั้นทรำย และ 7) พบกำรตำยของหอยหวำนบนพื้นบ่อ 

 



13. การก้าจัดศัตรูหอยหวาน (Elimination of enemies) 
ศัตรูที่ส ำคัญของหอยหวำนและสำมำรถพบในปริมำณมำกในบ่อดินเล้ียงหอยหวำน ซ่ึงเรำมี

ควำมจ ำเป็นต้องก ำจัดออกจำกบ่อเล้ียงหอยหวำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อมิให้สัตว์เหล่ำนี้มีกำรขยำยพันธุ์
มำกเกินไปในบ่อเล้ียงหอย ซ่ึงจะส่งผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อหอยหวำนดังนี้ 

- ปูม้ำ (Portunus pelagicus) (ภำพที่ 12ก) เป็นศัตรูที่ส ำคัญของหอยหวำน โดยสำมำรถ
พบในบ่อเลี้ยงหอยหวำน แต่พบในปริมำณน้อย เพรำะสัตว์ทั้งสองชนิดสำมำรถกินหอยหวำนเป็น
อำหำรได้ โดยกำรใช้ก้ำมบีบเปลือกให้แตก นอกจำกนี้ปูยังเป็นตัวแก่งแย่งอำหำรของหอยหวำนอีก
ด้วย กำรก ำจัดปูออกจำกบ่อเล้ียงหอยหวำนกระท ำด้วยกำรใช้ลอบดักและใช้คนจับ 

- กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) และกุ้งกุลำด ำ (Penaeus monodon) (ภำพที่ 12
ข) เป็นกุ้งชนิดที่พบในบ่อเลี้ยงหอยหวำนในปริมำณมำกพอสมควร โดยกุ้งทั้งสองชนิดจะเป็นตัว
แก่งแย่งอำหำรที่ส ำคัญของหอยหวำน แก่งแย่งพื้นที่อยู่อำศัยของหอยหวำน และก่อกวนควำมเป็นอยู่
ของหอยหวำน โดยกำรก ำจัดกุ้งออกจำกบ่อเล้ียงหอยหวำนสำมำรถท ำด้วยกำรใช้ลอบดักและอวนติด 

- หอยขี้นก (Cerithium sp.) (ภำพที่ 12ค) เป็นหอยที่มีกำรแพร่ขยำยพันธุ์ที่เร็วมำก หอย
ขี้นกเป็นตัวแก่งแย่งที่อยู่อำศัยของหอยหวำน และประกำรส ำคัญคือ หอยขี้นกเป็นตัวแก่งแย่งสำร
สร้ำงเปลือกของหอยหวำน และเป็นสำเหตุท ำให้ควำมเป็นด่ำงรวมของน้ ำทะเลในบ่อเลี้ยงลดลงอย่ำง
รวดเร็ว ดังนั้นจ ำเป็นต้องก ำจัดหอยขี้นกออกจำกบ่อเลี้ยงหอยหวำนอย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงกำรสังเกต
เบื้องต้นพบว่ำหอยขี้นกไม่สำมำรถแก่งแย่งอำหำรของหอยหวำน กำรก ำจัดหอยขี้นกออกจำกบ่อเล้ียง
หอยหวำนสำมำรถกระท ำโดยกำรใช้แรงงำนคนเก็บหอยขี้นกอย่ำงสม่ ำเสมอเมือ่ท ำกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำ 

- ปลำหมอเทศ (Tilapia mossambica) (ภำพที่ 12ง) เป็นปลำที่พบในบ่อเลี้ยงหอยหวำน
เป็นจ ำนวนมำกที่สุด โดยปลำหมอเทศจะเป็นตัวแก่งแย่งอำหำรของหอยหวำน แย่งพื้นที่อยู่อำศัยของ
หอยหวำนโดยกำรขุดหลุมบนพื้นบ่อ (ภำพที่ 13) และก่อกวนควำมเป็นอยู่ของหอยหวำน ปลำหมอ
เทศมีกำรแพร่ขยำยพันธุ์ที่เร็วมำก ซ่ึงกำรก ำจัดปลำหมอเทศออกจำกบ่อเลี้ยงหอยหวำนสำมำรถใช้
ลอบดัก อวนติด และแรงงำนจับปลำออกเมื่อท ำกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำในบ่อเล้ียง โดยไม่ใช้กำกเมล็ดชำ
เนื่องจำกสำรเคมีจำกกำกชำอำจมีผลโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่หอยหวำน  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12. สัตว์ที่พบในบ่อดินเลี้ยงหอยหวำน (ก) ปูม้ำ (ข) กุ้งแชบ๊วย (ค) หอยขี้นก (ง) ปลำหมอเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13. กำรสร้ำงรังของปลำหมอเทศบนพื้นของบ่อดินเลี้ยงหอยหวำน 
 
14. คุณภาพน้้าทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวาน 

กำรเลี้ยงหอยหวำนขนำดตลำดในบ่อดินเป็นเวลำ 6 เดือน พบว่ำพำรำมิเตอร์ของคุณภำพน้ ำ
ทะเลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้ำงคือ ค่ำควำมเป็นด่ำงรวม ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรเติบโต กำรกิน
อำหำร ลักษณะภำยนอกของเปลือก และกำรตำยของหอยหวำนที่เล้ียงในบ่อดิน ส ำหรับพำรำมิเตอร์
ของคุณภำพน้ ำทะเลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบคือ อุณหภูมิน้ ำทะเล ควำมเค็ม ควำมเป็นกรด
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ด่ำง ปริมำณออกซิเจนละลำยในน้ ำ และปริมำณแอมโมเนีย -ไนโตรเจน ซ่ึงพำรำมิเตอร์เหล่ำนี้
เปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์คุณภำพน้ ำปกติและมีควำมเหมำะสมต่อกำรเติบโตของหอยหวำนดังนี้ 

- อุณหภูมิน้้าทะเล (Water temperature) พบว่ำอุณหภูมิน้ ำทะเลตลอดระยะเวลำเล้ียง
หอยหวำนมีค่ำเฉลี่ย 30.7 องศำเซลเซียส (25.0-35.0 องศำเซลเซียส) ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิน้ ำทะเลในรอบวันของบ่อเล้ียงหอยหวำนพบว่ำ อุณหภูมิน้ ำในบ่อเล้ียงมีกำรเปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงช้ำๆ โดยอุณหภูมิน้ ำทะเลในรอบวันเฉลี่ย 30.9 องศำเซลเซียส (28.0-34.0 องศำเซลเซียส) ซ่ึง
กำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ ำในบ่อดินเล้ียงหอยหวำนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำร
เล้ียงหอยหวำน   

- ความเค็ม (Salinity) พบว่ำควำมเค็มตลอดระยะเวลำเล้ียงหอยหวำนมีค่ำเฉลี่ย 29.8 พีพี
ที (25.0-33.0 พีพีที) โดยควำมเค็มของน้ ำทะเลจะมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุก
ในช่วง 25.0-27.0 พีพีที ซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเค็มน้ ำทะเลสำมำรถจัดกำรให้อยู่ในเกณฑ์
ปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำรเล้ียงหอยหวำน โดยกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลหรือกำรเติมน้ ำเค็มควำม
เข้มข้นสูงลงในบ่อเลี้ยง 

- ความเป็นกรดด่าง (pH) พบว่ำควำมเป็นกรดด่ำงของน้ ำทะเลตลอดระยะเวลำเลี้ยงหอย
หวำนมีค่ำเฉลี่ย 8.6 (7.9-9.2) ซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเป็นกรดด่ำงของน้ ำทะเลในบ่อดินเลี้ยง
หอยหวำนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำรเลี้ยงหอยหวำน 

- ค่าความเป็นด่างรวม (Alkalinity) พบว่ำค่ำควำมเป็นด่ำงรวมของน้ ำทะเลตลอด
ระยะเวลำเลี้ยงหอยหวำนมีค่ำเฉลี่ย 58.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (30.0-88.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซ่ึงค่ำควำม
เป็นด่ำงรวมมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วคือ ค่ำควำมเป็นด่ำงรวมของน้ ำทะเลปกติ (90.0-116.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร) ลดลงเหลือ 30.0-88.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ภำยในระยะเวลำ 12-15 วัน ซ่ึงกำร
เปลี่ยนแปลงของค่ำควำมเป็นด่ำงรวมของน้ ำทะเลสำมำรถจัดกำรให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและ
เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงหอยหวำนโดยกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลหรือกำรเติมปูนมำร์ลลงในบ่อเลี้ยง 

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้้า (Dissolved oxygen) พบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของ
ปริมำณออกซิเจนละลำยในน้ ำของน้ ำทะเลในรอบวัน พบว่ำ ปริมำณออกซิเจนละลำยในน้ ำของน้ ำ
ทะเลในรอบวันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงช้ำๆ โดยปริมำณออกซิเจนละลำยในน้ ำของน้ ำทะเลในรอบวัน
เฉลี่ย 5.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (4.8 - 5.6 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณออกซิเจน
ละลำยในน้ ำทะเลสำมำรถจัดกำรให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภยัและเหมำะสมต่อกำรเล้ียงหอยหวำนโดยกำร
เปลี่ยนถ่ำยน้ ำทะเลหรือกำรเติมอำกำศในบ่อ  



- ปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจน (Nitrite-nitrogen) พบว่ำปริมำณไนไตรท์-ไนโตรเจนของน้ ำ
ทะเลตลอดระยะเวลำเลี้ยงหอยหวำนมีค่ำเฉลี่ย 0.0026 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.0004-0.0125 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) โดยกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณไนไตรท์-ไนโตรเจนของน้ ำทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวำนอยู่
ในเกณฑ์ปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำรเลี้ยงหอยหวำน 

- ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-nitrogen) พบว่ำปริมำณแอมโมเนีย -
ไนโตรเจนของน้ ำทะเลตลอดระยะเวลำเล้ียงหอยหวำนมีค่ำเฉลี่ย 0.1028 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.0329-
0.2120 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนของน้ ำทะเลในบ่อ
ดินเลี้ยงหอยหวำนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและเหมำะสมต่อกำรเลี้ยงหอยหวำน 
 
15. การเก็บเกี่ยวหอยหวานในบ่อดิน (Harvesting) 

กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตหอยหวำนที่ดีควรรวบรวมหอยหวำนทั้งหมดจำกบ่อเลี้ ยงในสภำพดี 
กล่ำวคือ หอยหวำนในสภำพมีชีวิต เปลือกสมบูรณ์ไม่แตกหัก และฝำปิดเปลือกไม่หลุด เนื่องจำก
พ่อค้ำจะไม่รับซ้ือหอยหวำนที่ตำยแล้วหรืออยู่ในสภำพที่อ่อนแอ นอกจำกนี้กำรเก็บรวบรวมผลผลิต
ควรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่สั้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบ่อดินที่ไม่ มีหลังคลุมบ่อ ทั้งนี้
เพื่อมิให้หอยหวำนเกิดควำมเครียด อ่อนแอ และตำยในที่สุด หรือเกิดภำวะป่วยภำยหลังกำรเก็บเกี่ยว
ผลผลิต นอกจำกนี้ระยะเวลำเก็บเกี่ยวผลผลิต (Time of harvesting) ระยะเวลำกำรเก็บเกี่ยวหอย
หวำนสำมำรถก ำหนดโดยขนำดของหอยหวำน (Sizes) และรำคำจ ำหน่ำย (Price) โดยหอยหวำนที่
จ ำหน่ำยได้มีขนำดตั้งแต่ 90-150 ตัวต่อกิโลกรัม โดยสำมำรถคัดเลือกเฉพำะหอยหวำนที่ได้ขนำด
จ ำหน่ำยจำกกำรใช้ลอบดัก โดยวิธีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต (Method of harvesting) ในบ่อดิน 2 วิธี
ตำมลักษณะกำรจับหอยคือ  

ก) การจับหอยหวานโดยใช้ลอบดัก (Harvest with trapping) กำรจับหอยหวำน
โดยใช้ลอบดักสำมำรถท ำกำรจับหอยหวำนได้ 2 ลักษณะ คือ กำรจับหอยหวำนและคัดเลือกขนำดที่
ต้องกำรขึ้นจ ำหน่ำยเป็นประจ ำทุกวัน ส่วนหอยหวำนที่มีขนำดเล็กให้ปล่อยลงเล้ียงในบ่อต่อไป กำร
จับหอยหวำนในลักษณะนี้สำมำรถใช้ลอบดักระหว่ำงกำรให้อำหำรแก่หอยประจ ำวัน ส ำหรับกำรเก็บ
เกี่ยวผลผลิตหอยหวำนทั้งหมดในบ่อสำมำรถท ำได้โดยกำรงดอำหำรแก่หอยหวำนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 
1 วัน หลังจำกนั้นจึงใช้ลอบหอยหวำนหรือลอบปูแบบพับดักจับหอยหวำนโดยรอบบ่อและควรจับหอย
หวำนขึ้นจำกบ่อเล้ียงให้มำกที่สุดหรือจนกระทั่งหอยหวำนเข้ำลอบน้อยหรือไม่เข้ำลอบ หลังจำกนั้นจึง
น ำหอยหวำนที่เก็บรวบรวมไปเลี้ยงในบ่อปรับสภำพผลผลิตหอยหวำน (ภำพที่ 30) 



ข) การจับหอยหวานโดยใช้คนเดินจับ (Harvest with hand picking) กำรจับหอย
หวำนโดยใช้คนเดินจับวิธีนี้ใช้จับหอยหวำนที่เหลือจำกกำรใช้ลอบดัก กล่ำวคือ เมื่อใช้ลอบจับหอย
หวำนขึ้นเป็นปริมำณมำกแล้วและหอยหวำนเริ่มเข้ำลอบดักน้อยลง จึงท ำกำรปล่อยน้ ำทะเลออกจน
หมดบ่อเลี้ยงจนแห้งและใช้คนเดินเก็บรวบรวมหอยหวำนที่เหลือบนพื้นบ่อ (ภำพที่ 31) ซ่ึงวิธีนี้ต้อง
สิ้นเปลืองแรงงำนและเวลำในกำรรวบรวมผลผลิตหอยหวำน นอกจำกนี้ควรหลีกเล้ียงกำรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในช่วงกลำงวันที่มีอำกำศร้อนมำก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14. กำรเก็บรวบรวมผลผลิตหอยหวำนในบ่อดินโดยกำรใช้ลอบดัก 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 15. กำรเก็บรวบรวมผลผลิตหอยหวำนในบ่อดินโดยกำรใช้คนเดินจับ 
 



16. การดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยวหอยหวาน (Post harvesting) 
ผลผลิตหอยหวำนเพื่อกำรจ ำหน่ำยไม่ควรปนเปื้อนโคลนที่ผิวเปลือกหรือภำยในร่องเปลือก 

เพรำะจะท ำให้มีกลิ่นโคลน ซ่ึงเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ในกำรจ ำหน่ำยและบริโภค หรืออำจท ำให้หอย
ตำยระหว่ำงกำรขนส่ง ดังนั้นหอยหวำนที่จับได้ทั้งหมดควรน ำมำเลี้ยงในบ่อปรับสภำพหอยหวำน 
(Acclimating ponds) นิลนำจ และคณะ (2552, 2553) ได้ใช้บ่อผ้ำใบระบบน้ ำทะเลไหลผ่ำนตลอด 
(Flow-through seawater system) อัตรำกำรไหลประมำณ 150 ลิตรต่อชั่วโมง เป็นเวลำอย่ำงน้อย 
6-10 ชั่วโมงก่อนกำรบรรจุและล ำเลียงขนส่งสู่ตลำด (ภำพที่ 16) เพื่อก ำจัดโคลนที่อำจติดอยู่ภำยใน
ตัวหอยหวำนหรือบนเปลือกหอย ซ่ึงวิธีกำรปรับสภำพผลผลิตหอยหวำนในครั้งนี้สำมำรถก ำจัดดิน
โคลนที่ติดมำกับหอยหวำน ท ำให้หอยหวำนไม่มีกลิ่นโคลน และช่วยลดอัตรำกำรตำยของหอยหวำน
ระหว่ำงกำรล ำเลียงขนส่งสู่ตลำด โดยเฉพำะตลำดต่ำงประเทศ เพรำะกำรล ำเลียงขนส่งหอยหวำนมี
ชีวิตจ ำเป็นต้องใช้เวลำนำนมำกกว่ำ 8 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจำกดินโคลนที่ติดมำกับหอยหวำนจะท ำให้
เกิดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่ำ) ขึ้นภำยในถุงบรรจุหอยหวำน ซ่ึงท ำให้ปริมำณออกซิเจนในถุง
บรรจุหอยหวำนลดลงระหว่ำงกำรขนส่งและแก๊สชนิดนี้ในปริมำณมำกจะเป็นพิษต่อหอยหวำนโดยตรง 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 16. กำรปรบัสภำพผลผลิตหอยหวำนภำยหลังกำรเก็บเกี่ยว 
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