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ค าน า 

 ต ำบลคลองโคน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม มีพื้นที่
ชำยฝั่งทะเลเป็นแหล่งเลี้ยงหอยแครงขนำดใหญ่มีพื้นที่หลำยพันไรท่ีม่ี
กำรเลี้ยงสืบทอดกันมำอย่ำงยำวนำน เนื่องจำกสภำพดินตะกอนมี
ควำมเหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของหอยแครง แต่เนื่องจำกปัญหำ
ของสภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและเกิดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่
แหล่งน้ ำมีผลกระทบต่อของหอยแครง นับเป็นปัจจัยภำยนอกทีส่ ำคัญ
เกษตรกรไม่สำมำรถควบคุมหรือป้องกันได้ และมีเกษตรกรหลำยรำย
พยำยำมน ำหอยแครงที่เลี้ยงในทะเลมำลงเลี้ยงในบ่อดิน โดยเลี้ยง
รวมกับกุ้งมำได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยเลี้ยงรวมกับกุ้งเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหำน้ ำเสีย อย่ำงไรก็ตำมมีเกษตรกรบำงรำยที่ประสบควำมส ำเร็จ
เลี้ยงหอยแครงในบ่อดินจนขำยได้แต่ใช้เวลำนำนหรือหอยไม่โตหอย
ไม่อ้วน และบำงรำยก็ล้มเหลวไม่สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย 
เนื่องจำกเกษตรกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเลี้ยงหอยแครงใน
พื้นที่จ ำกัดคือในบ่อดิน จำกปัญหำดังกล่ำวทีมนักวิจัยจึงได้ร่วมกับ
เกษตรกรกลุ่มเพำะเลี้ยงหอยแครงเพื่อน ำหอยแครงมำลงเลี้ยงในบ่อ
ดินเป็นระบบปิดแบบพัฒนำด้วยกำรผลิตแพลงก์ตอนพืช (สำหร่ำย) 
ให้มีปริมำณที่มำกกว่ำที่มีอยู่ในธรรมชำติ เพื่อเพียงพอต่อกำรเป็น
แหล่งอำหำรกับหอยแครงในบ่อดิน มีระบบกำรเติมออกซิเจนในน้ ำ
ด้วยกังหันลมที่ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ เป็นพลังงำนที่สะอำด ไม่
ก่อให้เกิดมลภำวะเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มเกษตรกรสำมำรถ
น ำไปพัฒนำกำรเลี้ยงในบ่อดินที่ต้องกำรเปลี่ยนพื้นที่กำรเลี้ยงใน
แหล่งทะเลตำมธรรมชำติมำเลี้ยงในบ่อดินแถบบริเวณชำยฝั่งทะเล
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มำกยิ่งข้ึน จึงเป็นที่มำของกำรท ำคู่มือฉบับนี้ข้ึนมำให้เกษตรกรได้
เรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้จริง 
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สารบัญ 

             หน้ำ 
ขั้นตอนกำรเพำะเลี้ยงสำหร่ำยเซลล์เดียวขนำดเล็ก       5              
ภำพประกอบขั้นตอนกำรเพำะเลี้ยงสำหร่ำยเซลล์เดียว    7 
ขั้นตอนกำรเตรียมน้ ำทะเลส ำหรับกำรขยำยสำหรำ่ย 
เซลล์เดียวในถงัควำมจุ 500 ลิตร และ 1,000 ลิตร              10                 
ขั้นตอนกำรเพำะขยำยสำหร่ำยคลอเรลลำ/เตรทตร้ำเซลมิส/ 
ไอโซไครซิส ในถังปริมำตร 5 ลิตร    11 
ขั้นตอนกำรเพำะขยำยสำหร่ำยเซลล์เดยีวในถงักลำงแจง้ 
ควำมจ ุ500 ลิตร และ 1,000 ลิตร         11                               
ขั้นตอนกำรตรวจเชค็ควำมหลำกชนิดของแพลงก์ตอนพืช 
(สำหร่ำยเซลลเ์ดยีว) ที่เป็นอำหำรหอยแครงในบ่อดิน      12 
 ภำพประกอบกำรจ ำแนกชนิดแพลงก์ตอนพืช    13                                         
กำรจ ำแนกชนิดแพลงก์ตอนสัตว ์(Zooplankton)  15 
กำรเพำะช ำลูกหอยแครงในบ่อผ้ำใบ         16                                   
กำรเพำะช ำลูกหอยแครงในคอกเลีย้งในทะเล   17 
ขั้นตอนกำรเตรียมบ่อดินและกำรเลี้ยงหอยแครงในบ่อดิน 17 
อัตรำควำมหนำแน่นในกำรเลี้ยงหอยแครงในบ่อดิน  19 
เอกสำรอ้ำงอิง         21                                                          
ภำคผนวก      23 
      สูตรปุ๋ยซำโตะ     23 
      ขั้นตอนกำรเตรียมอำหำรเหลว (liquid agar)  23 
      กำรเตรียมอำหำรแข็งเลี้ยงสำหร่ำยเซลลเ์ดยีว  23      
ชนิดของสำหร่ำยเซลล์เดยีวกับกำรเลือกใช้สูตรปุย๋  24      
กำรเตรียมสูตรปุย๋กิลลำร์ด (Gillard F medium/ F/2)   25                     
      วิธีกำรเตรียมวิตำมิน     26 
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ขั้นตอนการเพาะเลีย้งสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็ก  

 กำรเพำะเลี้ยงสำหร่ำยเซลล์เดียวขนำดเล็กและขยำยเพิ่ม
ปริมำณมำกของคลอเรลลำ  (Chlorella sp.) เตรทตร้ำเซลมิส 
(Tetraselmis sp.) ไอโซไครซิส กอลบำนำ(Isochrysis galbana) 
และคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) โดยเริ่มจำกกำรแยกเช้ือให้
บริสุทธ์ิ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 

 1. กำรท ำให้เช้ือบริสุทธ์ิ (isolation) จะใช้เทคนิคเพื่อให้ได้
สำหร่ำยเป็นชนิดเดียว โดยใช้วิธีกำรล้ำงเซลล์หรือคัดเลือกเซลล์ด้วย
ไมโครปิเปตภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ ดูดเซลล์ใส่อำหำรเลี้ยงเช้ือเหลว
คอนวีย์ในน้ ำเค็ม ที่ควำมเค็ม 15-33 ส่วนในพันส่วน ที่อุณหภูมิ 24-
25 องศำเซลเซียส และให้แสงฟลูออเรสเซนส์ โดยเปิดและปิดให้แสง 
12:12 ช่ัวโมง (หรือเปิดและปิดให้แสง 8:16 ช่ัวโมง) ที่ควำมเข้มแสง 
6,000–9,000 ลักซ์ ตั้งทิ้งไว้ 3–4 วัน จำกนั้นเขย่ำและเช็คผล หรือ
สำมำรถเริ่มต้นกำรเพำะเลี้ยงสำหร่ำยเซลล์เดียว จำกข้ันตอนที่ 2 
สลับกับข้ันตอนที่ 1 ไดเ้ช่นกัน 

 2. กำรเพำะเ ช้ือในอำหำรวุ้น (nutrient agar) เป็นกำร
เตรียมอำหำรแข็งโดยกำรเติมปุ๋ยกิลลำร์ด สูตรที่ 1, 2 และ 3 ตำม
อัตรำส่วน (ดูรำยละเอียดในหน้ำ 24)/น้ ำเค็ม/ผงวุ้น ละลำยด้วยควำม
ร้อน เมื่อผงวุ้นละลำยเข้ำกันดีจึงน ำไปผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือด้วยหม้อนึ่ง
ควำมดันอุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส นำน 15 นำที เมื่อเสร็จสิ้นตำม
กระบวนกำรนึ่งให้น ำออกจำกหม้อนึ่งควำมดันต้ังทิ้งไว้ให้อุ่นพอจับได้ 
จำกนั้นน ำมำเทลงบนจำนเพำะเช้ือภำยใต้สภำวะปลอดเช้ือ ตั้งทิ้งไว้
จนวุ้นแข็งตัว และเก็บไว้เพำะเช้ือสำหร่ำยเซลล์เดียวต่อไป โดยกำร
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น ำเซลล์ของสำหร่ำยมำ 1 หยด หยดใส่ลงบนจำนเพำะเช้ือและใช้เข็ม
เข่ียเช้ือผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือด้วยกำรลนไฟและปล่อยทิ้งให้เย็นลำกเส้นตัด
เป็นรอยต่อเนื่องบนอำหำรแข็ง โดยตั้งทิ้งไว้อุณหภูมิ 24-25 องศำ
เซลเซียส พร้อมให้แสงฟลูออเรสเซนส์ เปิดให้แสง 12 ช่ัวโมง ปิดให้
แสง 12 ช่ัวโมง หรือเปิดและปิดให้แสง 8:16 ช่ัวโมง ตั้งทิ้งไว้ 1-2 
สัปดำห์ จะเห็นเป็นโคโลนีชัดเจนจึงสำมำรถเลือกโคโลนีมำขยำยต่อ
ในหลอดฝำเกลียวที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเช้ือแล้ว โดยกำรใช้เข็มเข่ียเช้ือแตะ
จำกจำนเพำะเช้ือมำจ ำนวน 1 โคโลนีต่อ 1 หลอด แล้วน ำไปตั้งใต้แสง
ไฟ ควบคุมอุณหภูมิภำยใต้สภำวะเดียวกับจำนเพำะเช้ือที่รอสำหร่ำย
เกิดและมีโคโลนีเพิ่มจ ำนวนมำกข้ึน (ดังข้ันตอนกำรเพำะเลี้ยง
สำหร่ำยฯ ข้อที่ 1-2 หน้ำ 5 และภำคผนวกหน้ำ 22) 

 3. กำรเตรียมอำหำรเหลว (broth medium) ต้องเตรียมที่
ปริมำตรแตกต่ำงกันเพื่อใช้เลี้ยงเช้ือบริสุทธ์ิในกำรเพิ่มปริมำณ โดย
เลี้ยงในขวดรูปชมพู่ขนำด 250, 500, 1000 และ 5,000 มิลลิลิตร 
ตำมล ำดับ (เพื่อใช้ในข้ันตอนที่ 3 หน้ำ 8 และภำคผนวกหน้ำ22) โดย
เตรียมน้ ำเค็มผสมปุ๋ยกิลลำร์ด สูตรที่ 1, 2 และ 3 ตำมอัตรำส่วน (ดู
รำยละเอียดในหน้ำ 24) และข้ึนอยู่กับชนิดของสำหร่ำยที่ใช้ เขย่ำให้
เข้ำกันปิดจุกด้วยส ำสีและน ำเข้ำหม้อนึ่งฆ่ำเช้ือ เมื่ออำหำรเหลวใน
ภำชนะที่ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเช้ือเย็นลง เติมหัวเช้ือสำหร่ำยลงไป 1 ส่วน 
น้ ำเค็ม 4 ส่วน และวิตำมิน 1 หยด ให้อำกำศ และแสงสว่ำงตำมปกติ 

 4. กำรเพำะขยำยในถังไฟเบอร์ทรงกลมปริมำณมำก (mass 
culture) ขนำด 200, 500 ลิตร จนถึง 1,000 ลิตร (1 ตัน) ข้ึนไป 
หรือน ำไปใส่ลงในบ่อ โดยกำรเตรียมน้ ำทะเลตำมควำมเค็มที่ต้องกำร 
คือ 15-32 ส่วนในพันส่วน และให้อำกำศด้วยหัวทรำย เติมปุ๋ยโดย
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ละลำยโปแตสเซียมไนเตรท โซเดียมฟอสเฟต และซิลิเกต (KNO3, 
Na2 HPO4.12 H2O และ Na2SiO3) ตำมอัตรำส่วน (ดูรำยละเอียดใน
หน้ำ 22) แล้วจึงเริ่มเติมหัวเ ช้ือสำหร่ำยลงไป ถังควรมีฝำปิด 
ต่อจำกนั้น 3-5 วัน จะได้เซลล์ 2X107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (ข้ันตอนที่ 6 
และ 7) สำมำรถน ำไปใช้เป็นอำหำรสัตว์น้ ำได้ 

ภาพประกอบขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเซลล์เดียว 

1. เตรียมอำหำรแข็งในขวดรูป
ชมพู่/หลอด ขนำด 250, 500 
หรือ 1,000 มิลลิลิตร (ปริมำตร
ตำมควำมต้องกำรใช้) 

 

 
2. คัดแยกเซลล์บริสทุธ์ิในจำน
เพำะเช้ือ 
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3. เลือกเซลลบ์รสิุทธ์ิใสห่ลอด
ทดลองประมำณ 5-10 
มิลลิลิตร 

 

4. เลี้ยงเพิ่มจ ำนวนในขวดรูป
ชมพู่ขนำด 250, 500, 1,000 
มิลลิลิตร 

 

5. เลี้ยงเพิ่มจ ำนวนในขวด
ขนำด 3-5 ลิตร 
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6. เพิ่มปริมำตร ในถังขนำด 5 
ลิตร หรือ 10 ลิตร 

 

7. เพิ่มปริมำตรในถังขนำด 
100/ 500/ 1,000 ลิตร 

 

8. น ำไปเลี้ยงหอยแครงในบ่อ 

 

9. ชนิดของสำหร่ำยที่ใช้ในกำร
เพำะเลี้ยงเพิ่มปรมิำณ 
Tetraselmis sp. 
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ขั้นตอนการเตรียมน้ าทะเลส าหรับการขยายสาหรา่ยเซลลเ์ดียวใน
ถังความจุ 500 ลิตร และ 1,000 ลิตร 

1. น ำน้ ำทะเลที่ผ่ำนระบบกรอง (ถังกรองใบที่ 1 ประกอบด้วยทรำย
ละเอียด ทรำยหยำบ ถังกรองใบที่ 2 ประกอบด้วยหิน (กรวด) 
และเปลือกหอยแครง (วัสดุเหลือทิ้ง) ถังกรองใบที่ 3 ประกอบด้วย
คำร์บอนแอ็กติเวต และระบบฆ่ำเช้ือด้วยรังสี UV ใส่ถังพร้อมใส่
หัวทรำยให้อำกำศ (ควรมีฝำปิดกันฝุ่นและแมลงตกลงถังเพำะ) 
ละลำยผงคลอรีน (ไฮโปรคลอไรด์ (ClO-)) ในอัตรำส่วน 16 กรัม/
น้ ำ 1,000 ลิตร (1 ตัน) ตั้งทิ้งไว้กลำงแจ้ง 

 
  

ระบบกรองน้ ำ 3 ข้ันตอน ระบบกรองน้ ำด้วยรังสี UV 
 
2. หลังจำกตั้งถังน้ ำทิ้งไว้กลำงแจ้ง 2-3 วัน วัดปริมำณคลอรีนในน้ ำ

ด้วยชุดน้ ำยำวัดปริมำณคลอรีนส ำเร็จรูป (โดยเทียบสีกับชุดตรวจ) 
ซึ่งน้ ำจะต้องปรำศจำกคลอรีนตกค้ำงก่อนใช้งำน (น้ ำทะเลใส) 
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3. กรณีผ่ำนไป 2-3 วัน แล้วยังพบว่ำมีปริมำณคลอรีนตกค้ำงอยู่ในน้ ำ
หลังตรวจเช็คด้วยชุดตรวจคลอรีนน้ัน (น้ ำมีสีเหลืองอ่อน) ให้เติม
โซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3) ในอัตรำส่วน 40-50 กรัม/น้ ำ 
1,000 ลิตร โดยละลำยในน้ ำให้เข้ำกันแล้วเทลงในถังเลี้ยงสำหร่ำย 
และตรวจวัดคลอรีนในน้ ำให้พร้อมใช้อีกครั้ง ตำมข้อ 2 

 
ขั้นตอนการเพาะขยายสาหรา่ยเซลลเ์ดียวคลอเรลลา/เตรทตร้าเซล
มิส/ไอโซไครซิส ในถังปริมาตร 5 ลิตร 

1. เตรียมน้ ำทะเลกรองสะอำดลงในถัง ปริมำตร 4-4.5 ลิตร 
2. เติมปุ๋ยสูตรกลิลำร์ดปริมำตร 5:5 มิลลลิิตร ด้วยกระบอกฉีดยำ 
3. ใส่หัวเช้ือสำหร่ำยปรมิำตร 0.5-1 ลิตร 
4. ใส่หัวทรำยเลก็เพื่อให้อำกำศ 
5. ให้แสงสว่ำง/มืด จ ำนวน 12/12 ช่ัวโมง เป็นเวลำ 3-5 วัน 
6. จำกนั้นน ำไปเป็นอำหำร หรอืขยำยใส่ถัง 500 ลิตร 
 
ขั้นตอนการเพาะขยายสาหรา่ยเซลลเ์ดียวในถังกลางแจ้งความจุ 
500 ลิตร และ 1,000 ลิตร 

1. เพำะขยำยในถังไฟเบอร์ทรงกลม (mass culture) ขนำด 500-
1,000 ลิตร (1ตัน) 

2. เตรียมน้ ำทะเลตำมควำมเค็มที่ตอ้งกำร (15-32 ส่วนในพนัส่วน) 
ให้อำกำศด้วยหัวทรำยและใสปุ่๋ยซำโตะ (โดยละลำยกบัน้ ำในถังก่อน
เท) ได้แก่ โปแตสเซียมไนเตรท (KNO3) น้ ำหนัก 100 กรัม โซเดียม
ฟอสเฟต (Na2HPO4) น้ ำหนัก 10 กรัม เฟอริคคลอไรด์ (FeCL3) 
น้ ำหนัก 2.5 กรัม นอกจำกนี้ ถ้ำเพำะขยำยสำหร่ำยเซลลเ์ดยีวสี
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น้ ำตำล (หรอืที่เรียกว่ำไดอะตอม) จะต้องใสปุ่๋ยโซเดียมเมตำซิลิเกต 
น้ ำหนัก 5.0 กรัมต่อปรมิำตรน้ ำที่ใช้เพำะขยำยสำหร่ำย 1 ตัน ถ้ำ
กรณีที่เพำะขยำยในถังที่มปีรมิำตรน้อยกว่ำ 1 ตัน ให้ลดกำรใส่ปุ๋ยลง
ตำมอัตรำส่วน 
3. ใส่หัวเช้ือสำหร่ำยลงไปตำมอัตรำส่วนเท่ำกับ 15-20 ลิตร/น้ ำทะเล 
500 ลิตร (ถังควรมีฝำปิด) จำกนั้น 3-5 วัน จะได้เซลล์ประมำณ 
2X107 เซลล์/มิลลิลิตร สำมำรถน ำไปใช้เป็นอำหำรสัตว์น้ ำได้ 

 

ขั้นตอนการตรวจเช็คความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืช 
(สาหร่ายเซลล์เดียว) ท่ีเป็นอาหารหอยแครงในบ่อดิน 

1. ตรวจวัดคุณภำพน้ ำในบ่อเลี้ยง 

 
2. เก็บตัวอย่ำงแพลงก์ตอนจำกพื้นที่
ในบ่อ 

 
3. ตรวจเช็คสิ่งมีชีวิตในบ่อเลี้ยง
หอยแครง ภำยใต้กล้องจลุทรรศน ์
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ภาพประกอบการจ าแนกชนิดแพลงก์ตอนพืช (สาหร่ายเซลล์เดียว) 
(Phytoplankton) 

  
คลอเรลลำ  

(Chorella sp.) 
เตรทตร้ำเซลมิส  

(Tetraselmis sp.) 

  
คอสซิโนดิสคัส  

(Cosinodiscus sp.) 
เพียวโรซกิม่ำ  

(Pleurosigma sp.) 
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ทำลัสซิโอนมี่ำ 

(Thalassionema sp.) 
แบคทีเรียแอสทรัม 

(Bacteriastrum sp.) 

  
นิสเชีย  

(Nitzschia sp.) 
ดิกไทลัม  

(Dictylum sp.) 

  
ไรโซโซลเีนีย  

(Rhizosolenia sp.) 
คีโตเซอรอส  

(Chaetoceros sp.) 
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น็อคติลูกำ  

(Noctiluca scintillans) 
เซอรำเทียม  

(Ceratium sp.) 

การจ าแนกชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) 

  
ไส้เดือนทะเลวัยอ่อน โรติเฟอร ์

  
ลูกปูวัยอ่อน  
(Zoea crab) 

ไรแดง  
(Moina sp.) 
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การเพาะช าลูกหอยแครงในบ่อผ้าใบ  

 เติมน้ ำทะเลใส่ลงในบ่อผ้ำใบ (ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 10 
เมตร ควำมสูงบ่อผ่ำใบ 1.20 เมตร) ควำมสูงของระดับน้ ำ 50 
เซนติเมตร ที่ควำมเค็ม 15-20 ส่วนในพันส่วน พร้อมระบบหมุนเวียน
น้ ำตลอดเวลำ น ำลูกหอยที่ เตรียมไว้ขนำด 4 มิลลิเมตร จ ำนวน
มำกกว่ำ 20,000 ตัวต่อกิโลกรัม น้ ำหนักประมำณ 30 กิโลกรัม (รำคำ
กิโลกรัมละ 1,000 บำท) มำเพำะช ำในบ่อผ้ำใบโดยหว่ำนให้กระจำย
สม่ ำเสมอทั่วบ่อผ้ำใบ พร้อมให้อำหำรเป็นแพลงก์ตอนพืช (สำหร่ำย
เซลล์เดียว) เช่น คลอเรลลำ เตรทต้ำเซลมิส หรือไอโซไครซิส วันละ 
๑ ครั้ง เมื่อลูกหอยมีขนำดโตข้ึนจึงน ำลูกหอยในบ่อผ้ำใบไปปล่อยลง
ในบ่อดินต่อไป แหล่งของลูกหอยที่ซื้อมำปล่อยส่วนใหญ่มำจำก
ภำคใต้ของไทย เช่น สุรำษฎร์ธำนี หรือหอยจำกพื้นที่ใกล้เคียง เช่น 
เพชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร ส่วนหอยต่ำงถ่ินที่มำจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย เช่น มำเลเซีย ฟิลิบปินส์ บอร์เนียว และ
พม่ำ (Pathansali and Soong, 1958) 

 

 

 

 

 

กำรเพำะช ำหอยแครงวัยอ่อน
ในบ่อผ้ำใบ 

กำรเพำะเลี้ยงในบ่อดิน 
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การเพาะช าลูกหอยแครงในคอกเลี้ยงในทะเล 

 ช่วงเวลำในกำรปล่อยลูกหอยแครงของเกษตรกรที่มีแปลงใน
ทะเลจะมี 2 ช่วงเวลำ คือ ถ้ำเป็นลูกหอยจำกจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
มักจะเริ่มได้พันธ์ุหอยแครง ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนมีนำคม-เมษำยน 
หรือช่วงที่ 2 ในเดือนกรกฎำคมและเดือนธันวำคมของทุกปี ขณะที่
ลูกหอยแครงที่แหลมนก จังหวัดปัตตำนี ฤดูกำลผสมพันธ์ุจะเกิดต้ังแต่
เดือนกรกฎำคม-สิงหำคม แต่จะสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะน ำลูก
พัน ธ์ุไปใช้ได้ประมำณเดือนกุมภำพัน ธ์ -มิ ถุนำยนในแต่ละปี  
(Suwanjarat et al. 2009) ส่วนลูกหอยจำกประเทศมำเลเซีย จะเริ่ม
ได้ลูกพันธ์ุชุดที่ 1 ในเดือนพฤศจิกำยน และลูกพันธ์ุชุดที่ 2 ในเดือน
พฤษภำคมของปีถัดมำ เช่น มีเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงบำงรำยลง
ลูกพันธ์ุหอยแครงของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในเดือนกรกฎำคม ปี 
2562 จ ำนวน 27,000 ตัว/กิโลกรัม เมื่อระยะเวลำผ่ำนไป 21 วัน 
พบว่ำลูกหอยเจริญเติบโตดี ตัวโตข้ึน ได้ขนำดลูกหอยที่ 4,800 ตัว/
กิโลกรัม เมื่อเลี้ยงต่อมำอีก 3 เดือน (กันยำยน ปี 2562) ลูกหอย
เจริญเติบโตมีขนำดเพิ่มข้ึนเป็น 1,600 ตัว/กิโลกรัม จำกนั้นจับขำย
เป็นลูกพันธ์ุให้กับบ่อดินในรำคำ 250 บำท/กิโลกรัม หรือเลี้ยงต่อไป
ในทะเลจนถึงเดือนมีนำคม 2563 จับขำยเมื่อมีขนำด 50 ตัวต่อ
กิโลกรัม รำคำ 170 บำทต่อกิโลกรัม 
 
ขั้นตอนการเตรียมบ่อดินและการเลีย้งหอยแครงในบ่อดิน  

 กำรเตรียมบ่อดินเริ่มต้นจำกกำรปล่อยน้ ำออกจำกบ่อจน
หมด ท ำกำรดันหน้ำดินเก่ำออกผึ่งแดด (ตำกบ่อ) เป็นเวลำ 1-2 วัน 
หรือนำนกว่ำน้ันข้ึนอยู่กับควำมพร้อมของผู้เลี้ยง จำกนั้นเติมน้ ำทะเล



18 

จำกธรรมชำติทิ้งไว้ประมำณ 10 วัน วัดคุณภำพน้ ำทะเลโดยให้มี
ค่ำอัลคำไลน์ 136 มิลลิกรัม/ลิตร ค่ำควำมเค็มที่ 23 ส่วนในพันส่วน 
แล้วครำดดินให้หน้ำดินน่ิมมีควำมโปร่งเป็นตะกอนเกิดใหม่ จึงปล่อย
ลูกหอยที่เพำะช ำไว้จำกบ่อผ้ำใบโดยกำรหว่ำนให้ทั่วแปลง (หรือ
อำจจะกั้นคอกในบ่อดินก่อน) ทุก ๆ ช่วงเวลำในปฏิทินจันทรคติไทย 

13-1 ค่ ำ หรือวันน้ ำข้ึนสูงสุด (ข้ึน 15 ค่ ำ) จะท ำกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำ
ติดต่อกันทุกวันเป็นเวลำ 7 วัน หมุนเวียนไปเช่นน้ีตลอดกำรเลี้ยงเป็น
เวลำ 6 เดือนจะได้ลูกหอยแครงขนำดประมำณ 300 ตัว/กิโลกรัม 
รำคำ 90-100 บำท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนำดลูกหอยที่น ำไปขำยให้กับผู้
เลี้ยงหอยแครงรำยอื่นๆเพื่อน ำไปปล่อยเลี้ยงในแปลงใหมห่รอืในทะเล
ต่อไป ในระหว่ำงกำรเลี้ยงหอยขนำดเล็กนี้กรณีไม่มีลมจะต้องเพิ่ม
ปริมำณออกซิเจนในน้ ำด้วยวิธีต่ำงๆ ส ำหรับโครงกำรนี้เพิ่มปริมำณ
ออกซิเจนในน้ ำโดยกำรเปิดกังหันโซล่ำเซลล์ที่ติดตั้งในบ่อเลี้ยงและ
เพื่อช่วยกำรไหลเวียนของน้ ำในบ่อ ในช่วงที่คุณภำพน้ ำในธรรมชำติ
ไม่ดี ไม่มีกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำเข้ำออกในบ่อท ำให้ปริมำณแพลงก์ตอน
พืชในบ่อลดลงหรือในช่วงฤดูฝนน้ ำทะเลมีควำมเค็มต่ ำ ปริมำณ
แพลงก์ตอนพืชในน้ ำทะเลธรรมชำติมีน้อย ดังนั้นจึงควรเพิ่มปริมำณ
แพลงก์ตอนพืชจำกกำรเพำะขยำยเพื่อเป็นอำหำรหอยแครงในบ่อดิน
ในกรณีที่พบว่ำขอบเปลือกลูกหอยแครงสีด ำแสดงถึงว่ำดินในบ่อไม่
เหมำะสมต่อกำรเพำะเลี้ยงจะท ำกำรย้ำยลูกหอยไปสู่แปลงใหม่ทันที 
หรือท ำกำรครำดดินในบ่อเพื่อให้ดินมีออกซิเจนและระบำยแก๊สในดิน
ออกไป ในขณะเลี้ยงท ำกำรสุ่มหอยแครงข้ึนมำช่ังน้ ำหนักตลอดกำร
เพำะเลี้ยงทุกเดือน มีตำรำงตรวจเช็คน้ ำ เช่น ควำมเค็ม อุณหภูมิ พี-
เอช อัลคำไลน์ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ตรวจเช็คคุณภำพน้ ำเกษตรกร
สำมำรถจัดหำซื้อตำมร้ำนขำยอุปกรณ์กำรเกษตรได้ในรำคำไม่แพงนัก  
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ในขณะที่หอยแครงมีขนำดเล็ก ไม่ควรเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ ำชนิดอื่นๆที่
กินเนื้อเป็นอำหำร แต่เมื่อหอยแครงมีขนำดประมำณ  300 ตัว/
กิโลกรัมหรือที่เรียกว่ำหอยนำง สำมำรถเลี้ยงรวมกับกุ้งตะกำด กุ้ง
แชบ๊วย และกั้งในบ่อเดียวกันได้ 

อัตราความหนาแน่นในการเลี้ยงหอยแครงในบ่อดิน   

 กำรเลี้ยงหอยแครงในบ่อดิน ต ำบลคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงครำม  มักเริ่มต้นเลี้ยงเมื่อลูกหอยแครงมีขนำดประมำณ 
10,000-30,000 ตัว/กิ โลกรัม  ควำมหนำแน่นที่ปล่อยประมำณ 
100,000-400,000 ตัว/ไร่ เมื่อลูกหอยแครงขนำดเล็กจะกั้นพื้นที่ใน
บ่อไว้และปล่อยลูกหอยแครงลงในบริเวณที่กั้นไว้ เมื่อลูกหอยมีขนำด
โตข้ึนจะย้ำยลูกหอยแครงไปเลี้ยงในบ่ออื่นๆเพื่อลดควำมหนำแน่น
ของลูกหอยต่อพื้นที่เลี้ยง    

การจัดการบ่อดินขณะเลี้ยงหอยแครง 

 พื้นดินที่เหมำะสมต่อกำรด ำรงชีพของสัตว์หน้ำดิน ไม่ควรมี
กำรสะสมสำรอินทรีย์ที่มีปริมำณสูงมำกเกินไป เพรำะจะกลำยเป็น
แหล่งสะสมของแก๊สแอโมเนีย แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่ำ) จะ
มีควำมเป็นพิษต่อสัตว์น้ ำ ดังนั้นควรหมั่นท ำกำรกวนดินตะกอนพื้น
บ่อด้วยกำรครำดดินบ่อยๆ ทั้ งนี้กำรครำดดินจะเป็นกำรเพิ่ม
ออกซิเจนในตะกอนดินแล้วยังเป็นกำรเข้ำไปแทนที่ (ไล่แก๊สเสีย) แก๊ส
พิษที่อยู่ในดินออกไป รวมทั้งยังช่วยให้จุลินทรีย์ในตะกอนดิน ท ำ
หน้ำที่ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ต่ำงๆ ในดินพื้นบ่อเปลี่ยนเป็นสำรอำหำร
ให้กับสัตว์น้ ำต่อไป นอกจำกนี้เรำยังสำมำรถเพิ่มจุลินทีย์เพื่อช่วยย่อย
สลำยสำรอินทรีย์ได้ด้วยกำรใช้จุลินทรีย์ของกรมประมง (ปม. 1) มำ
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หมักกับกำกน้ ำตำล ประมำณ 1 สัปดำห์ น ำไปสำดลงบ่อเลี้ยงให้ทั่วๆ 
บ่อ เป็นประจ ำ เดือนละครั้ง 

 

                   

ภำพหัวเช้ือจุลินทรีย์ (ปม.1) ส ำหรับใช้บ ำบัดน้ ำปรับปรุงสภำพดิน 
ของกรมประมง 
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ภาคผนวก 

สูตรปุ๋ยซำโตะ (ส ำหรับขยำยสำหร่ำยเซลล์เดียวขนำด 1 ตัน) 

โปแตสเซียมไนเตรท (KNO3) 100 กรัม 
ไดโซเดียมฟอสเฟต (Na2HPO4) 10 กรัม 
เฟอริคคลอไรด์ (FeCL3) 2.5 กรัม 

   โซเดียมเมตำซิลิเกต (ใช้กับไดอะตอม)         5.0 กรัม 
น้ ำทะเล 1,000 ลิตร (1 ตัน) 
 

ข้ันตอนกำรเตรียมอำหำรเหลว (liquid agar) 
1. เตรียมน้ ำทะเลกรองที่มีควำมเค็มระหว่ำง 25-28 ส่วนในพันส่วน 
ปริมำตร 1 ลิตร และเติมปุ๋ยสูตรที่ 1 และ 2 อย่ำงละ 1 มล. แต่ถ้ำใช้
เลี้ยงสำหร่ำยเซลลเ์ดียวกลุ่มไดอะตอม ใหเ้ติมสูตรที่ 3 ปริมำตร 1 มล. 
และเติมวิตำมินที่เตรียมไว้ จ ำนวน 1 หยด  
2. เขย่ำให้เข้ำกนั แบ่งใส่ภำชนะเช่น หลอดทดลอง หรือภำชนะที่เป็น
ขวดแก้วควำมจุ ประมำณ 100 มล. หรือตำมควำมต้องกำรใช้ 
3. น ำเข้ำหม้อนึ่งควำมดัน 120 องศำเซลเซียส นำน 15 นำที 
 

กำรเตรียมอำหำรแข็งเลี้ยงสำหร่ำยเซลลเ์ดียว 
1. เตรียมจำนเพำะสำหร่ำย (petri dishes) ขนำด 90X15 มิลลิเมตร 
ใส่กระบอกน ำเข้ำตู้อบควำมรอ้น (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 180 
องศำเซลเซียส นำน 2 ช่ัวโมง  
2. เตรียมน้ ำเค็มกรองสะอำด ที่ควำมเค็มระหว่ำง 25-28 ส่วนในพัน
ส่วน ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ประมำณ 7.5-8.2 ปรมิำตร 1 ลิตร หรือ
ปริมำตรตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ และเตมิปุ๋ยสูตรกิลลำร์ด สูตรที่ 1, 
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2 และ 3 ตำมอัตรำส่วน (น้ ำทะเล 1 ลิตร ใช้ปริมำตรสูตรละ 1 
มิลลิลิตร) เติมผงวุ้น 1.5% (น้ ำทะเล 100 มล. ใช้ผงวุ้น 1.5 กรัม) และ
เติมโปรติโอส ทรปิโตน (Proteose peptone) ปริมำณ 1 กรัม คนให้
เข้ำกัน ตั้งไฟให้เดือด หมั่นคนให้วุ้นผงแตกตัวไม่เกำะกันเปน็ก้อน รอ
จนกระทั่งวุ้นละลำยเป็นสีเหลอืงใส จึงเทใส่ขวดปิดฝำเกลียว 
3. น ำไปนึ่งฆ่ำเช้ือเช้ือด้วยหมอ้นึ่งควำมดันที่อุณหภูมิ 121 องศำ
เซลเซียส นำน 15 นำที เมื่อได้เวลำน ำออกจำกหม้อนึ่งควำมดัน ตั้งไว้
ในตู้เข่ียเช้ือรอจนอุณหภูมลิดต่ ำลงพอจับขวดได้ เติมวิตำมินบี 1 
(Thiamine) วิตำมินบี 12 (Cyanocobalamine) ที่เตรียมไว้
เป็นสต๊อค จ ำนวน 1 หยด เขย่ำเบำๆ ใหเ้ข้ำกัน (ระวังอย่ำให้เกิดฟอง) 
 4. เทใสจ่ำนเพำะเช้ือในตู้เข่ียเช้ือที่ผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือด้วยรงัส ี UV นำน 
15 นำที ตั้งทิ้งไว้ให้วุ้นแข็งตัว และคว่ ำจำนเพำะเช้ือกลบัด้ำน เพื่อให้
ไอน้ ำละเหย ประมำณ 1 วัน จำกนั้นจึงน ำจำนเพำะเช้ือไป 

ชนิดของสำหร่ำยเซลล์เดียวกับกำรเลอืกใช้สูตรปุ๋ย 
1. สำหร่ำยเซลลเ์ดียวสีเขียวและน้ ำตำลขนำดเล็ก เช่น Chlorella, 
Tetrasellmis, Isochrysis ใช้ปุ๋ยสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 อย่ำงละ 1 
มิลลิลิตรต่อน้ ำ 1 ลิตร 
2. สำหร่ำยเซลลเ์ดียวกลุม่ไดอะตอม เช่น Chaetoceros, 
Nitzschia, Amphora, Skeletonema ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 1, 2 และสูตร 
3 อย่ำงละ 1 มิลลลิิตรต่อน้ ำ 1 ลิตร 
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กำรเตรียมสูตรปุ๋ยกิลลำร์ด (Gillard F medium หรือ F/2)  
ส ำหรับเลี้ยงสำหร่ำยเซลลเ์ดียวในร่ม 

ปุ๋ยสูตรที่ 1  
ชื่อเคมี น้ ากลั่น 

(1 ลิตร) 
โปแตสเซียมไนเตรท (NaNO3) 75 
โซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (NaH2PO4.H2O) 5 

 
ปุ๋ยสูตรที่ 2  
ชื่อเคมี น้ ากลั่น 

(1 ลิตร) 
เฟอร์ริก คลอไรด์ (FeCl3.6H2O) 3.15 
อีดีทีเอ (Na2C10H14O8N2.H2O (Na2EDTA) 4.36 
โคบอลต์คลอไรด์เฮกซะไฮเดรต (CoCl2.6H2O) ใช้ปริมำตร 
10.0 กรัม ละลำยในน้ ำกลั่น 1 ลิตร เป็นสต๊อค 

1 มล. 

คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4.5H2O) ) ใช้ปริมำตร 0.01 กรัม 
ละลำยในน้ ำกลั่น 1 ลิตร เป็นสต๊อค 

1 มล. 

แมงกำนีสคลอไรด์ (MnCl2.4H2O) ใช้ปริมำตร 180 กรัม 
ละลำยในน้ ำกลั่น 1 ลิตร เป็นสต๊อค 

1 มล. 

โซเดียม โมลิบเดต (Na2MoO4.2H2O) ใช้ปริมำตร 6.3 กรัม 
ละลำยในน้ ำกลั่น 1 ลิตร เป็นสต๊อค 

1 มล. 

ซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4.7H2O) ใช้ปริมำตร 22 กรัมละลำยในน้ ำ
กลั่น 1 ลิตร เป็นสต๊อค 

1 มล. 

 
ปุ๋ยสูตรที่ 3 

ชื่อเคมี น้ ากลั่น 
(1 ลิตร) 

โซเดียมซิลิเกต อย่ำงละ 1 มิลลิลิตรต่อน้ ำ 1 ลิตร 30 



26 

วิธีกำรเตรียมวิตำมิน 

1. เตรียมน้ ำกลั่นผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเช้ือ จ ำนวน 1 ลิตร ละลำยวิตำมิน 2 
ชนิดผสมลงในน้ ำกลั่นทีเ่ตรียมไว้ ได้แก่ 
 Thiamin HCl      20  กรัม  
 ไบโอติน      0.1  มิลลิกรมั 
 วิตำมินบี 12 (Cyanocobalamine) 0.1  มิลลิกรมั 
2. แบ่งใส่ขวดสีชำเกบ็ในตู้เย็นช่องแช่แข็ง (-10 องศำเซลเซยีส) เมือ่
ต้องกำรใช้ทะยอยน ำออกมำตั้งจนละลำยจงึน ำไปใช้ได้ ใช้ครั้งละ 1 
หยดต่อน้ ำทะเล 1 ลิตร และเกบ็รกัษำในตู้เย็นที่ 4-6 องศำเซลเซียส 
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คณะท ำงำน 
 ดร.ไพฑูรย ์ มกกงไผ่ 1 

 ดร. ขวัญเรือน ศรีนุ้ย 1 
 ดร. สุพรรณี ลีโทชวลิต 1 

 ดร. จำรุนันท ์ ประทุมยศ 1 
 นำงสำวทิฆัมพร กรรเจียก 1 
 นำยวันชัย วงสุดำวรรณ 1 
 นำยณัฐกฤช อัสนี 2 
 
 
1 สถำบันวิทนยำศำสตรท์ำงทะเล มหำวิทยำลัยบรูพำ 
2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรีสมทุรปรำกำร 
 


