
หอยแมลงภู ่
 

หอยแมลงภู่พบแพร่กระจายตามชายฝั่งทะเลท่ัวโลก 
ตั้งแต่เขตร้อนถึงเขตอบอุ่น หอยในครอบครัวนีเ้ป็นหอยสองฝาท่ีมี
รากยึดเกาะเป็นกระจุกอยู่กลางลําตัว รากท่ีแข็งแรงเหล่านี้จะทํา
หน้าท่ียึดเกาะฐานท่ีม่ันคงหรือโขดหินท่ีพ้ืนทะเลไม่ให้คลื่นลมพัด
พาหลุดลอยไป คนไทยโบราณน่าจะตั้งชื่อหอยชนิดนี้ตามสีของ
เปลือกท่ีมีสเีขียวสดใสปนน้ําตาล เทียบกับสีของปีกแมลงภู่ท่ีเจาะ
โพรงไม้ทํารังอาศัยอยู่ตามสวนตามป่าละเมาะใกล้ๆ บ้าน ส่วนฝรั่ง
เรียกหอยแมลงภู่ในทะเลเขตร้อนว่า “หอยเขียว” (Green 
mussel) อาจเป็นเพราะว่าฝรั่งไม่มีแมลงภู่ให้ดูเพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการเทียบสีก็เป็นได้ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Perna viridis 

(Linnaeus, 1758) หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์เรียกว่า “หอยปาก
เขียว” (green-lipped mussel) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Perna canaliculus (Gmelin, 1791) ส่วนหอยแมลงภู่ใน
ทะเลเขตอบอุ่นแถบยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งจัดอยู่ใน
ครอบครัวเดียวกัน มีลักษณะแตกต่างออกไปเล็กน้อย โดยเปลือก
มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมสั้นป้อมกว่า และเปลือกมีสีเข้ม 
เรียกว่า “หอยสีน้ําเงิน” (Blue mussel) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
ว่า Mytilus edulis (Linnaeus, 1758) 

หอยแมลงภู่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงทางอาหารของประชากรโลก (ผลผลิตรวม กว่า 1.6 ล้าน
ตันต่อป)ี และยังมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการลดปริมาณ
คาร์บอนอย่างถาวร โดยดูดซับไปสร้างเป็นเปลือกท่ีคงทนต่อการ

ผุกร่อน แตกต่างจากซากพืชบางชนิดท่ีนักวิทยาศาสตร์เคยให้เครดิตไว้ เนื่องจากซากพืชท่ีสลายตัวง่ายจะทํา
หน้าท่ีแค่ชะลอคาร์บอนแล้วปลดปล่อยกลับออกมาอีก ยกเว้นกรณีนําไปเผาเป็นปูนเปลือกหอย  

ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีผลผลิต
หอยแมลงภู่ เท่ากับ 203,213 ตัน ซึ่งผลผลิตเกือบท้ังหมด
มาจากบริเวณก้นอ่าวไทย (www.fisheries.go.th/it-
stat/data_2551) ปี ค.ศ. 2003 ประเทศนิวซีแลนดมี์
ผลผลิตหอยปากเขียวเกือบ 80,000 ตัน ส่งจําหน่ายไปยัง 
60 ประเทศท่ัวโลก จัดอยู่ในลําดับความสําคัญท่ีสองของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออกของประเทศทีเดียว 
(www.teara.govt.nz/en/aquaculture) องค์การ FAO 
รายงานว่า ปี ค.ศ. 2002 มีผลผลิตหอยสีน้ําเงินจากการ
เพาะเลี้ยงท่ัวโลก เท่ากับ 440,000 ตัน หอยสีน้ําเงินส่วน
ใหญ่มาจากจีน (www.fao.org/fisheries/culturespecies)  

ร้านค้าในเมือง Bangor 

Blue mussel 

คณะผู้เยี่ยมชม ท่ีบนเรือคราดหอย 
(ชาวประมง ท่ี 2 จากขวา) 



หอยแมลงภู่เป็นสัตวน์้ําท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจไทยมาแต่ครั้งโบราณกาล หอยแมลงภู่ปรุงอาหารได้
หลายอย่าง เช่น หอยทอด แกงกะทิกับสับปะรด แค่นํามานึ่งจิ้ม
น้ําปลาก็หวานอร่อยสุดๆ แล้ว หรือถ้าล้างเปลือกนอกให้สะอาด
แล้วใช้มีดปลายแหลมผ่าหอยสดๆ แกะเอาเนื้อมาผัดขิง โดยไม่
ต้องล้างเนื้อหอยซ้ําอีก หอยท่ีผ่าสดๆ จะมีน้ําเมือกใสๆ อยู่ด้วย 
“หวาน เผ็ด มัน” อย่างบอกไม่ถูกทีเดียว หรือแปรรูปเป็นหอย
ดอง หอยตากแห้งปรุงรส เปลือกหอยยังใช้ทําประโยชน์ได้หลาย
อย่าง เช่น เม่ือล้างทําความสะอาดแล้วสามารถใช้เป็นช้อนตัก
กะปิได้เป็นอย่างดี ไม่ผุกร่อนจากความเค็มจัด หรือสมัยท่ีคุณ
ยายกินหมาก นําเปลือกหอยไปเผาไฟแล้วนํามาป่นเป็นผง เติม

น้ํา เติมยางสีเสียดก็เป็นปูนแดงสําหรับกินกับหมากพลู 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรได้เชิญ ดร.เรณู ยาชิโร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง กรมประมง ไปร่วมสัมมนา Biotechnology Business 
Exchange 2008 ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมี Dr.Devid Flecher เป็นผู้ประสานงาน 
และท่านได้กรุณาเป็นผู้จดัการให้คณะของเราซึ่งประกอบด้วย คุณธวัช ศรีวีระชัย ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดี
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการ
ประมงบ้านนอกอีกคนหนึ่ง เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการเลี้ยง
หอยสีน้ําเงินของบริษัท Myti Mussels ท่ี Port Penrhyn 
เมือง Bangor ใน North Wales เม่ือไปเห็นตัวจริงเป็นๆ 
จึงคาดเดาเอาเองว่า การท่ีฝรั่งตั้งชื่อชนิดนี้ว่าหอยสีน้ําเงิน
นั้น อาจเพ่ือให้มีความรู้สึกท่ีดี น่ากิน ก็เป็นได้ ท่ีจริงน่าจะ
เรียกว่า “หอยคล้ํา” หรือ “หอยดํา” มากกว่า เพราะมอง
ยังไงๆ ก็ดํา ยิ่งเอามากองรวมกันเยอะๆ ถึงแม้จะล้างจน
เกลี้ยงแล้วก็ยังดูเป็นสีดําๆ อยูด่ ี

 
ชาวสหราชอาณาจักรไม่นิยมปรุงอาหารด้วยหอยสีน้ําเงิน 
งานนี้จึงเป็นการพัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือใช้
พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม 
http://menaimusselman.com แ ล ะ  Swansea 
University) Mr. Kim Mould ก่อตั้งบริษัทข้ึนในปี ค.ศ. 
1982 เป็นหนึ่งในสี่บริษัทท่ีเลี้ยงหอยแมลงภู่สีน้ําเงินท่ีได้รับ
อนุญาตใช้ท่ีในทะเลบริเวณช่องแคบ Menai ซึ่งเป็นช่องแคบ
ท่ีแยกแคว้นเวลล์เหนือออกจากแผ่นดินส่วนท่ีเป็นเกาะหลัก
ของแคว้นเวลล์ กลุ่มบริษัทเหล่านี้ มีกําลังผลิตราว ปีละ 
7,000 - 10,000 ตัน เท่ากับ 75% ของผลผลิตหอยสีน้ํา
เงินของสหราชอาณาจักร  

ป้ายเขียนท้ังภาษาเวลล์และ
ภาษาอังกฤษ 

Port Penrhyn 

ร้านขายเน้ือในเมือง Bangor 



การดําเนินการอยู่ในความควบคุมของ North Western and North Wales Sea Fisheries 
Committee ซึ่งกําหนดข้อตกลงในการจัดการฟาร์ม เช่น จํากัดปริมาณลูกหอยท่ีเก็บเก่ียวจากแหล่งกําเนิด
ลูกหอยในธรรมชาติ ห้ามล่าทําลายศัตรูท่ีจะมากินลูกหอย
ท่ีเลี้ยงในแปลงเลี้ยงอย่างสิ้นซาก อันซึ่งจะกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ การคราดหอยต้องไม่เปิดชั้นหน้า
ดินของพ้ืนทะเลลึกเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสภาพนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ก่อนการดําเนินการมี การศึกษาผลท่ีอาจ
กระทบต่อระบบนิเวศร่วมกับมหาวิทยาลัย การสํารวจ
ศักยภาพพ้ืนท่ีชายฝั่งและร่องน้ําท้ังหมด ท้ังทางเรือและ
ทางอากาศ เจรจาตกลงใช้พ้ืนท่ีร่วมกับชาวประมงท่ีจับ
สัตว์น้ําชนิดอ่ืนๆ รวมท้ัง บริษัทเลี้ยงหอยนางรม 2 บริษัท 
ท่ีดําเนินกิจการในช่องแคบ Menai 

เนื่องจากการทําฟาร์มหอยเป็นกิจการท่ีต้อง
ใช้แรงงาน (Laborious task) ซึ่งแรงงานเป็นปัจจัยทางธุรกิจท่ีจํากัดมากในภาคพ้ืนยุโรป การดําเนินงานครั้ง

นี้จึงกําหนดเป้าหมาย ให้เป็นตัวอย่างนําร่องยกระดับเทคโนโลยี
อัตโนมัติ เรือท่ีใช้ปฏิบัติงานทุกลํา ต้องพัฒนาอุปกรณ์สู่
มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ รวมท้ัง 
บริษัทยังไดอ้อกแบบเรือ Lolipop ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กสามารถ
จัดการได้ด้วยคนเพียง 2 คน กดปุ่มจากแผงควบคุมในสะพาน
เดินเรือ แล่นหมุนวนรอบตัวเองได้ในพ้ืนท่ีน้ําตื้น คราด ทําความ
สะอาดหอย พร้อมบรรจุถุง ได้ 20 ตันต่อชั่วโมง ท้ังบริษัทใช้
ชาวประมงทํางานประมาณ 4 - 5 คน ในการเก็บเก่ียว 
เคลื่อนย้าย หว่าน หอยสีน้ําเงินหลานพันตันต่อฤดูกาล  

ในรอบ 25 ปี ท่ีผ่านมา บริษัทประสบความสําเร็จ
เป็นอย่างดี ทําให้บริษัทได้รับรางวัลมากมาย สามารถเป็นตัวอย่าง

ท่ียืนยันความม่ันใจในการขยายอุตสาหกรรมการเลีย้งหอยสีน้ํา
เงิน สําหรับคณะกรรมาธิการด้านประมงของเขตพ้ืนท่ีอ่ืน รวมท้ัง
ได้รับรางวัล The Seafood Awards 2005, Aquaculture 
Producer’s Award Winner to Myti Mussels Ltd for Sea 
fish และ Ship of the Year 2005 สําหรับเรือคราดหอย 
Lolipop ซึ่งเป็นการออกแบบท่ี Mr. Kim Mould ภาคภูมิใจ
อย่างยิ่ง เรือ Lolipop ประสบความสําเร็จอย่างงดงามและถูก
เลียนแบบไปสร้างข้ึนท่ีอ่ืนๆ อีกหลายลํา 

การจัดการฟาร์มของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน 
Code of Good Practice ลูกหอยจะเกิดในช่วงฤดูร้อนของทุก
ปี เก็บเก่ียวลูกหอยจาก Morecambe Bay, Caernarfon and 
Conwy Bay นํามาหว่านในพ้ืนท่ีเลี้ยงของบริษัท ซึ่งในปีแรก

เรือ Lolipop พร้อมเครื่องมือทุ่นแรง 
ทําใหใ้ช้คนปฏิบัติงานเพียง 2 คน (ลํา

เล็กด้านหลัง) 

เรือ Mare Gratia การปฏิบัติงานเกือบ
ท้ังหมดควบคุมจากสะพานเดินเรอื 

ลูกเบอรี่ ท่ีข้างถนน 



จะต้องหว่านใกล้ฝั่งก่อน เป็นท่ีต้ืนมีช่วงน้ําลงแห้งเป็น
เวลานานซึ่งทําให้ปลอดภัยจากปลาดาวท่ีจะมากินลูกหอย ปูสี
เขียว (Green Crab) เป็นศัตรูท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่ง ต้องใช้
เครื่องมือประมงพ้ืนบ้านประเภทหม้อไหดักจับ (Pot 
method) โดยการว่าจ้างชาวประมงรายย่อย ปูสีเขียวท่ีจับได้
จะนําไปแช่แข็งส่งไปจําหน่ายเพ่ือทําซุปปูในประเทศฝรั่งเศส 

ในปีท่ีสองซึ่งเปลือกลูกหอยหนาข้ึน ย้ายลูกหอย
ท้ังหมดลงไปยังพ้ืนท่ีๆ ลึกลงไป ลูกหอยจะมีระยะเวลาท่ีจม
อยู่ใตน้้ํานานข้ึนเพ่ีอกรองอาหารกิน การเจริญเติบโตในปีนี้จะ
เน้นไปท่ีการขยายเปลือกให้ใหญ่ข้ึน แต่ก็ต้องเผชิญกับปลา
และปลาหมึกสายท่ีจะมากัดกิน การป้องกันต้องทําภายใต้
กติกาท่ีกําหนดไว้เท่านั้น 

ในปีท่ีสาม ย้ายหอยลงไปในท่ีลึกลงไปอีก ซึ่งหอยจะอยู่ใตน้้ําตลอดเวลา ทําใหส้ามารถกรอง
แพลงก์ตอนกินเป็นอาหารได้ท้ังวัน เพ่ือเร่งใหเ้นื้ออวบอ้วนจนสามารถจับข้ึนมาจําหน่ายได้ ผลผลิตหอย
ท้ังหมดส่งออกไปยังโรงงานทําความสะอาดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ฆ่าเชื้อด้วยน้ําท่ีไหลผ่านรังสีอัลตร้าไวโอ
เล็ต ให้ปลอดภัยจากเชื้อแซลโมนัลลาและอีโคไล ตามมาตรฐานยุโรป ก่อนจําหน่ายไปยังฝรั่งเศส เบลเยี่ยม 
และเนเธอร์แลนด์ มีบางส่วนเท่านั้นท่ีส่งกลับมาจําหน่ายในสหราชอาณาจักร เพราะศักยภาพทางตลาดน้อย 

เดือนธันวาคม อากาศท่ีแคว้นเวลล์เหนือเย็นจัดราว 3 – 5 oC ครึ้มฟ้าครึ้มฝน และมีฝนตก
ปรอยๆ ท้ังวัน ซึ่งยังไม่ใชฤ่ดูกาลปฏิบัติงานกับหอยสีน้ําเงิน เรือทุกลําจึงจอดอยู่ท่ีท่าเรือ ชาวประมงบอกว่า
ช่วงเวลาปฏิบัติงานจริงจะไม่ว่างเลยเป็นเวลาหลายเดือน ชาวประมงนําไปลงเรือคราดหอยเพ่ือสาธิตให้ชม 
เม่ือคราดข้ึนมาต้องเขย่าล้างเอาโคลนออกหลายที น้ําขุ่น
โคลนแผ่เป็นวงกว้าง จึงสังเกตความแตกต่างระหว่างหอยสี
น้ําเงินของฝรั่งและหอยแมลงภูข่องบ้านเราได้อีกอย่าง คือ 
หอยสีน้ําเงินน่าจะอาศัยรากเกาะกันเป็นกลุ่มอยู่ท่ีพ้ืนทะเล 
ไม่เห็นมีหลักหรือโขดหินให้เกาะ ดูจากตัวหอยอายุปีครึ่งท่ี
ชาวประมงคราดข้ึนมาให้ดู ไม่เห็นมีรากยึดมากนัก หรือ
อาจจะขาดไปแล้ว หรืออาจเป็นได้ว่าพ้ืนท้องทะเลบริเวณ
นั้นแข็ง มีเพียงชัน้โคลนนิ่มๆ ท่ีไม่หนามากนักปกคลุมอยู่
เท่านั้น หากเป็นหอยเขียวบ้านเรา (Green mussel) จม
โคลนขนาดนั้น ก็คงตายไปนานแล้ว 

แม้ว่าประชากรในสหราชอาณาจักรยังไม่ค่อย
นิยมอาหารท่ีปรุงจากหอยแมลงภู ่บริษัทก็มีโครงการท่ีจะขยายกําลังผลิตอีก เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดยุโรป โดยใช้พ้ืนท่ีทะเลท่ีลึกออกไปเลี้ยงหอยแบบแพแขวน เพราะนักวิเคราะห์ฝรั่งมองว่ากําลังผลิตหอย
ของไทยคงท่ี หยุดนิ่ง มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2003 แล้ว มันคือโอกาสทองของเขา ทางแคว้นไอริสและสกอตตก็์
สนใจสัตว์น้ําชนิดนี้เช่นกัน และได้ทํา EIA และ Social impact ไว้เรียบร้อยแล้ว ในอนาคตก็ไม่แนเ่หมือนกัน 
หากคนอังกฤษท่ีมีภรรยาเป็นคนไทยแล้วนําวิธีปรุงหอยแมลงภู่ให้อร่อยสุดๆ แบบไทย ไปดัดแปลงให้เข้ากับ
ตําหรับอาหารแบบผู้ดีอังกฤษ หอยสีน้ําเงินของสหราชอาณาจักรอาจจะผลิตได้ไม่พอกินก็เป็นได้ 

บรรยากาศถนนระหว่างทางไปเมอืง 
Swansea ฝนตกพรําๆ ตลอด 

ชาวประมงสาธิตการคราดหอย 



ทีนี้ หากเรายังต้องการรักษาตําแหน่งรอง
แชมป์โลกอันดบัสองเอาไว ้(อันดับหนึ่งจีน อันดับสาม
สเปน) เราคงต้องทําอะไรสักอย่างสองอย่าง เราจําเป็นต้อง
ย้อนกลับมาพิจารณาหอยตัวเขียวๆ ท่ีบ้านเราให้ชัดเจนกัน
ใหม่  

ขัอมูลทางชีววิทยาบอกว่า ระบบนิเวศทะเล
โคลนไม่ใช่ถ่ินท่ีอยู่อาศัยถาวรของหอยแมลงภูต่ามธรรม 
ชาต ิแต่ก็ทนทานต่อตะกอนน้ําขุ่นได้ดีพอสมควร ในฤดู
แล้งท่ีน้ําในบริเวณป่าชายเลนตามปากแม่น้ําบริเวณก้นอ่าว
ไทย มีความเค็มสูงคงท่ีอยู่เป็นระยะเวลานาน ก็จะมีลูก

หอยแมลงภู่มาเกาะตามรากต้นโกงกางให้เห็นเป็นประจํา แต่เม่ือถึงฤดูฝนท่ีความเค็มของน้ําในบริเวณป่าชาย
เลนเปลี่ยนแปลง น้ําจืดหลากลงมา ความเค็มไม่คงท่ี หอยแมลงภู่ท่ีเกาะอยู่ในบริเวณท่ีได้รับอิทธิพลน้ําจืด
มาก ก็จะร่วงหล่นตายไปหมด แต่ดูจากสถิติการประมงแล้ว ผลผลิตหลักของเรากลับไดม้าจากเขตทะเลโคลน
ก้นอ่าวไทย (จังหวัดสมุทรปราการ 127,689 ตัน) เหตุผลคืออะไร หากเราจะเพ่ิมกําลังผลิตเพ่ือส่งออกนํา
เงินตราเข้าประเทศ เราจะต้องทําอย่างไร 

ประวัติการเลี้ยงหอยแมลงภู่ในประเทศไทย สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มมาจากการทําโป๊ะจับปลาทู
ในสมัยแรกเริ่ม เสาหลักและไม้ไผ่ท่ีปักเป็นปีกโป๊ะแต่ละลูกมีจํานวนเป็นหม่ืนหลัก ลูกหอยแมลงภู่จึงมีท่ีเกาะ
อาศัย แพลงก์ตอนท่ีมีอยู่อุดมสมบูรณ์ ทําใหลู้กหอยเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ถึงปีก็ขายได ้เม่ือสร้างรายได้ให้
ชาวบ้านได้ดี จึงมีการลงทุนปักไม้ไผเ่ป็นแปลง (Artificial habitat) เพ่ือให้ลูกหอยมาเกาะโดยเฉพาะ พ้ืนท่ีถูก
จับจองเป็นเจ้าของโดยชาวบ้านหลายพันราย บางคนทําแปลงเลี้ยงหอยแครง บางคนเลี้ยงหอยนางรม ใน
พ้ืนท่ีเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ตามความถนัด ตามกําลังของตนเอง ในทะเลบางพ้ืนท่ีเหลือร่องน้ําสําหรับ
เดินเรือไว้แคบๆ เท่านั้น เห็นขนําเฝ้าแปลงหอยเต็มอ่าว เป็นทัศนียภาพท้องทะเลท่ีแปลกตาไปอีกแบบหนึ่ง 

การบริหารจัดการก็เป็นไปอย่างชาญฉลาด
ตามแบบไทยๆ โดยการสังเกตสภาพภูมิอากาศอย่าง
รอบคอบของชาวบ้าน (ไม่มีการบันทึกไว้อ้างอิง ตามท่ี
มาตรฐาน GAP กําหนด) เริ่มปักหลักในฤดูท่ีลูกหอยเกิด 
เม่ือลูกหอยเติบโตข้ีนระยะเวลาหนึ่ง เก็บลูกหอยออก
บางส่วนเพ่ือลดความหนาแน่น (ไม่มีบันทึกไว้เช่นเคย) ลูก
หอยท่ีเก็บออกบางส่วนขายไป บางส่วนนําไปใส่ถุงตาข่าย
เพ่ือแขวนเลี้ยงแบบพวง เม่ือลูกหอยเติบโตข้ึนมาอีกหน่อย
ก็ทยอยเก็บขายไป แปรรูปเป็นหอยดอง และจําหน่ายไป
เป็นหอยสดในตลาดในท่ีสุด ไม่ต้องให้อาหาร ศัตรูมีไม่มาก
นัก ต้องเฝ้าระวังขโมยเท่านั้น เม่ือถึงฤดูน้ําเหนือหลากมา 
ความเค็มลดต่ําไม่คงท่ี ชาวบ้านทราบดีว่าหอยแมลงภู่ต้อง
ตายแน่ๆ แต่เขาจับขายไปเกือบหมดแล้ว ชาวบ้านยังทราบ
ดีอีกว่า ในสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงแบบนั้น ก่อนตายหอยจะปล่อยไข่และน้ําเชื้อออกมาผสมกัน เกิด
เป็นลูกหอยล่องลอยในทะเลจํานวนมหาศาล เม่ือสภาพแวดล้อมเริ่มสงบลง เป็นเวลาท่ีจะสามารถล่อลูกหอย
ให้มาเกาะหลักอีกครั้งหนึ่ง หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกปีๆ 

เคาน์เตอร์บาร์ในโรงแรมท่ี Swansea 

หอยสีนํ้าเงินในตู้โชว์อาหารทะเล 
ในภัตตาคาร (มุมขวาบน) 



สรีระของหอยแมลงภู ่(Green mussel) อยู่อาศัยไดด้ีในบริเวณทะเลใกล้ฝั่งท่ีกระแสน้ําไหล
เชี่ยวกราก ถ้าหากมีโขดหินท่ีแข็งแกร่งเป็นรากฐานด้วยแล้ว จะเกาะอาศัยกันอยู่เป็นกระจุกใหญ่ๆ อย่างไม่
เกรงกลัวความรุนแรงจากพาย ุท่านท่ีปรึกษากรมประมง 
อนันต์ ตันสุตะพานิช อธิบายว่า กระแสน้ําจะพัดพาเอา
แพลงก์ตอนและสารอินทรีย์มาใหห้อยกรองกิน กระแสน้ํายิ่ง
ไหลเร็วเท่าใด อาหารก็จะถูกพัดพามามากเท่านั้น และสิ่ง
ขับถ่ายจากกลุ่มหอยท่ีเกาะรวมกันอยู่เป็นจํานวนมากนั้น จะ
ถูกพัดพาออกไปย่อยสลายตามกลไกธรรมชาติ เกิดเป็นหว่งโซ่
อาหารในทะเลต่อเนื่องไป หากปราศจากกระแสน้ํา “ข้ีหอย” 
ท่ีมีลักษณะเป็นสายข้นเหนียว จะตกทับถมอยู่ ทําให้พ้ืนท่ี
บริเวณนั้นเน่าเสีย ตัวอย่างท่ีอ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งมี
แพลงก์ตอนอุดมสมบูรณ์ ปากอ่าวกะเปอร์เป็นช่องแคบๆ น้ํา
ลึก กระแสน้ําทะเลไหลเข้าไหลออกเชีย่ว หอยแมลงภู่ท่ีพบ
บริเวณโขดหินปากร่องจึงตัวใหญ่อย่างยิ่ง หากอยากจับ
หอยแมลงภู่ท่ีนั่นข้ึนมารับประทาน นอกเหนือจากชาวประมงจะต้องแข็งแรงพอแล้ว ยังต้องใช้ปั๊มลมช่วยใน
การดําน้ําลงไปยังโขดหินท่ีลึกๆ ในจังหวะท่ีกระแสน้ําหยุดนิ่งเป็นเวลาสั้นๆ งัดแงะรากหอยท่ีเหนียวแน่นให้
ทันเวลาก่อนท่ีกระแสน้ําจะไหลเชี่ยวอีกรอบนึง หอยตัวใหญ่ยาวเป็นคืบ (เปลือก 15 – 20 เซนติเมตร) 
หอยแมลงภู่ท่ีนั่นน่าจะอายุยืนยาวหลายป ี

ถึงแม้ว่าถ่ินท่ีอยู่อาศัยถาวรของหอยแมลงภู่จะเป็นระบบ
นิเวศทะเลท่ีมีความจําเพาะหลายประการ แต่ลําพังแค่ภูมิปัญญา
ชาวบ้านแถบก้นอ่าวไทย เรายังไดเ้ป็นรองแชมป์โลกอันดับสองแล้ว เรา
ยังมีเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนมาเองอีก เช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบ
แขวนบนแพเชือกถักประกอบถังพลาสติก ของสถานีวิจัยประมงศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเลี้ยงในพ้ืนท่ีท่ีปักหลักไม่ได้ ทดแทนไม้
ไผท่ี่หายากและราคาแพงข้ึนทุกวัน ใช้วัสดุท่ีมีในท้องตลาดและวิธีการท่ี
ชาวบ้านสามารถทําได้เอง ชายฝั่งทะเลไทยยาวตั้ง 1,600 ไมล ์ยังมี
พ้ืนท่ีท่ีสามารถพัฒนาธุรกิจได้อีกมาก มีท่ีความเค็มสูงนานพอสําหรับ
เลี้ยงหอยใหญ่ได้ ศักยภาพขนาดนี้ เราน่าจะสู้กับฝรั่งได้อย่างม่ันใจ 

ในสมัย พ.ศ. 2554 บ้านเมืองพัฒนาทันสมัยใหญ่โต ผู้คน
การศึกษาสูงข้ึน ระบบบริหารราชการก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นแบบแท่งๆ 
โปร่งใส การร้องเรียนปัญหาความขัดแย้งและความเสียหายต่อทาง
ราชการก็จัดให้เป็นระบบ รัฐบาลทุกสมัยก็พร้อมจ่ายค่าชดเชยเม่ือเกิด
ความเสียหายจากภัยพิบัติ พร้อมถ่ายรูปเสนอทางสื่อมวลชนให้เอิกเกริก 

นักบริหารการประมงก็ให้นโยบายไวอ้ย่างงดงามตามตําราฝรั่ง คือ การทําประมงอย่างมีสํานึกรับผิดชอบ 
“Responsibility Fisheries” เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Sustainable Development” เม่ือกระบวนคิด
ต่างกัน ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านในพ้ืนท่ีจึงต้องมาเดาเอาเองว่า เราจะต้องสํานึกอย่างไรกันด ีถึงจะยั่งยืน 

สิงหาคม 2554 
เรื่อง สุทธิชัย ฤทธิธรรม ภาพประกอบ ธวัช ศรีวีระชัย 

ดร. เรณู ถ่ายรูปคู่กับ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 

Window shopping ท่ีถนน 
Piccadillyแล้วไปกินหมีเ่ก๊ียวท่ี Soho 


