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บทคัดยอ 
 หอยเปาฮื้อเปนหอยที่มีผูนิยมรับประทานกันอยางแพรหลาย
ทําใหเปนสัตวนํ้าที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจคอนขางสูง แตการพัฒนา
และเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชยยังไมแพรหลายเทาที่ควร เน่ืองจากมี
ปจจัยหลายประการที่ไมเอื้อตอการเพาะเลี้ยง เชน ตนทุนการผลิต 
ไดแก คาการกอสรางบอคอนกรีต คาแรงงาน คาไฟฟา คาอาหาร 
รวมทั้งระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงจนสามารถจะนําออกไปจําหนาย
ได ตองใชเวลา ประมาณ 24 เดือน ทําใหเกษตรกรทั่วไปยังไม
สามารถเลี้ยงได ประกอบกับปจจุบันยังไมมีลูกพันธุหอยเปาฮื้อ
จําหนาย รวมทั้งปญหาในการขนสงลูกพันธุหอยเปาฮ้ือ เพราะ
จะตองแคะในสวนที่เปนกลามเน้ือเทาของหอยเปาฮื้อใหหลุดออก
จากแผนยึดเกาะ ซ่ึงบางครั้งทําใหกลามเน้ือเทาไดรับบาดเจ็บ เกิด
อาการติดเชื้อและตายในที่สุด การใชนํ้ามันกานพลู (clove oil) ซ่ึงมี
สรรพคุณ คือ เปนสารสกัดสมุนไพร มีราคาไมแพง และมีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค เพื่อลดการบาดเจ็บของหอยเปาฮื้อ (Haliotis 
asinina) ในระหวางเตรียมการขนสง โดยทดลองใชนํ้ามันกานพลูกับ
หอยเปาฮื้อที่มีความยาว 2 เซนติเมตร จากสถานีวิจัยฯ เกาะสีชังไป
ยังฟารมเลี้ยง ใหหลุดจากแผนยึดเกาะพบวา อัตราสวนของนํ้ามัน
กานพลู 1.0-1.5 มิลลิลิตร ทําใหกลามเน้ือเทาของหอยเปาฮื้อคลาย
ตัว ลดการเคลื่อนไหว และสามารถแคะออกจากแผนยึดเกาะไดงาย 
โดยกลามเนื้อเทาหอยจะคลายตัวภายในเวลา 4.40 และ 4.19 นาที 
ตามลําดับ หลังจากนั้นลูกหอยฟนกลับสูสภาพปกติภายใน 4.49 และ 
7.10 นาที ตามลําดับ ซ่ึงเปนเวลาที่เหมาะในการคัดเลือกขนาดของ
หอยเปาฮ้ือ ซ่ึงทําใหลดการบาดเจ็บและติดเชื้อได กอนจัดสงไปยัง
ฟารมเลี้ยง 
 
คําสําคัญ : นํ้ามันกานพลู, หอยเปาฮื้อ 
 
1. บทนํา 
 หอยเปาฮื้อ  หรือหอยโขงทะเล  หรือหอยรอยรู  มีชื่ อ
ภาษาอังกฤษวา abalone เปนหอยฝาเดียว ที่อาศัยตามกอนหินแถบ
ชายฝงทะเล จัดเปนอาหารที่อุดมคุณคาโปรตีน มีผูนิยมรับประทาน
กันอยางแพรหลายโดยเฉพาะในโอกาสสําคัญ เน่ืองจากมีความเชื่อ
วาเปนอาหารสิริมงคล ผูบริโภคสวนใหญอยูในประเทศแถบเอเชีย 
เชน ญ่ีปุน เกาหลี จีน ไตหวัน และอีกหลายประเทศในแถบยุโรปและ
อเมริกา ในประเทศญี่ปุนหอยเปาฮื้อ Haliotis discus hannai         
มีราคาประมาณกิโลกรัมละ 2,000-2,400 บาท สวนในประเทศ
อเมริกาหอยเปาฮื้อ H .rufescens มีราคากิโลกรัมละ 1,000-1,650 
บาท หอยเปาฮื้อที่ตลาดตางประเทศตองการมีขนาดประมาณ 7-12 

เซนติเมตร มีนํ้าหนักประมาณ 200-300 กรัม การบริโภคหอยเปาฮื้อ
ในอเมริกามีมูลคาประมาณ 750 ลานบาทตอป ในขณะที่ประเทศใน
เอเชียการบริโภคสูงประมาณ 7,500-10,000 ลานบาทตอป ประเทศ
ที่มีการนําเขาและสงออกในระดับอุตสาหกรรม ไดแก ประเทศญี่ปุน 
นอกจากบริโภคสดแบบเดียวกับปลาดิบแลว ญ่ีปุนยังมีการนําเขาใน
รูปเน้ือสดแชแข็ง แลวนํามาจัดจําหนายเปนผลิตภัณฑในรูปแบบ
หอยกระปอง หอยแปรรูปและสงออกหอยเปาฮ้ือตากแหงไปยัง
ประเทศไตหวันและฮองกง สวนของหอยที่นํามาบริโภคเปนสวนของ
กลามเน้ือเทา หอยเปาฮ้ือที่มีขนาดใหญพบไดในเขตอบอุน นิยม
นํามาทําเปนสเต็ก แลเปนชิ้นบางๆ หรือตัดเปนชิ้นเล็กๆ ประเทศที่
นิยมบริโภคในลักษณะนี้ ไดแก ประเทศไตหวันและฮองกง แตหอย
ในเขตอบอุนมีอัตราการเติบโตชา ทําใหมีราคาคอนขางแพง สวน
หอยเปาฮ้ือขนาดเล็ก สายพันธุที่อาศัยในเขตรอนสามารถนํามา
บริโภคในลักษณะค็อกเทล ซ่ึงประเทศที่นิยมบริโภคหอยขนาดเล็ก
คือประเทศไตหวัน เน่ืองจากมีรสชาติดี ราคาถูกและขนาดเหมาะสม
ในการนําไปปรุงอาหารในงานเลี้ยงตางๆ 
 ผลผลิตสวนใหญของหอยเปาฮ้ือน้ันประมาณ 90% ไดมา
จากการจับจากธรรมชาติโดยใชนักดําน้ํา ในบางประเทศ เชน ญ่ีปุน 
สหรัฐอเมริกา มีการกําหนดและจํากัดปริมาณการจับหอยสําหรับนัก
ดําน้ําแตละคนวาจะสามารถจับไดในปริมาณเทาใด วิธีน้ีเปนการ
จัดการผลผลิตทางการประมงรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากผลผลิตตาม
ธรรมชาติมีปริมาณลดนอยลง ในขณะที่ความตองการยังมีมากขึ้น
เร่ือยๆ 
 การเลี้ยงหอยเปาฮ้ือในประเทศไทยไดมีการพัฒนาและ
เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย แตยังไมแพรหลาย เน่ืองจากมีปจจัยหลาย
อยางที่ไมเอื้อตอการเพาะเลี้ยง เชน ตนทุนการผลิต ไดแก คาการ
กอสรางบอคอนกรีต คาแรงงาน คาไฟฟา คาอาหาร รวมทั้ง
ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงจนสามารถจะนําออกไปจําหนายได ตอง
ใชเวลา ประมาณ 24 เดือน ทําใหเกษตรกรทั่วไปยังไมสามารถเลี้ยง
ได ประกอบกับปจจุบันยังไมมีลูกพันธุหอยเปาฮื้อจําหนาย 
 สถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิตเกาะสีชัง   
อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สามารถผลิตลูกหอยไดผลระดับหน่ึง 
และไดสงไปจําหนายยังฟารมในจังหวัดปตตานี แตก็ยังประสบ
ปญหาคือการแคะหอยออกจากแผนยึดเกาะกอนการขนสง ทําให
หอยไดรับบาดเจ็บ และเกิดติดเชื้อจนเปนสาเหตุของการตาย
คอนขางสูง ทําใหมีการคิดคนสารเคมีหลายชนิดเพื่อทําใหหอยท่ี
ตองการขนยายสลบ เพื่อลดอาการบาดเจ็บจากการแคะออกจาก
แผนยึดเกาะและลดความเครียดในระหวางการขนสง แตสารเคมี
เหลานั้นตองนําเขาในราคาสูงมาก ทั้งยังทําใหเกิดสารพิษตกคาง 



เปนอันตรายตอผูบริโภคในแงของสารกอมะเร็ง และเร่ิมมีการทดลอง
ทําใหสัตวนํ้าสลบ เชน การแชนํ้าแข็งใหปลาสลบแตคอนขางมีตนทุน
สูงเชนกัน บางครั้งผูเลี้ยงปลายังคิดเทคนิคเอง เชน ใสแอสไพรินลง
ในนํ้าเพื่อทําใหปลาสลบกอนเคลื่อนยาย จากนั้นเม่ือถึงตลาดสงแลว
จะเปลี่ยนนํ้าใหมเพื่อใหปลาฟนข้ึนมา  
 ตอมามีผูคิดคนและพัฒนาสมุนไพรนํ้ามันกานพลูมาใช
ทดแทนสารเคมีกอพิษ ออกฤทธิ์ ทําใหสัตวนํ้าสลบ เน่ืองจากน้ํามัน
กานพลูเปนนํ้ามันจากธรรมชาติ ปริมาณที่ใชเปนยาสลบมีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค ไรสารตกคางและไมเปนภัยตอส่ิงแวดลอม ทั้ง
ยังมีตนทุนในการผลิตที่ไมสูงนักเม่ือเทียบกับสารเคมีราคาแพงที่ใช
กันโดยทั่วไป 
 กานพลู (Syzygium aromaticum Merr.et Perry) คือ  
ดอกที่ยังไมบานของตนไมชนิดหน่ึงในวงศเมอรเทซีอี (Myrtaceae)  
เชน เดียวกับยูคาลิปตัส ภาคเหนือเรียกจันจ่ี คําวากานพลูมาจาก
ภาษาอาหรับวา Karanaphul ภาษาอังกฤษเรียก Clove มีตนกําเนิด
ในประเทศอินโดนีเซีย ตนกานพลูสูงประมาณ 12.15 เมตร เปนไม
เน้ือแข็ง ไมผลัดใบ ใบเปนรูปหอก ใบออนสีแดงชมพู ดอกกานพลู
ออกเปนชออยูที่ปลายกิ่ง ลักษณะเหมือนดอกชมพู และจะผสมเกสร
ในดอกเดียวกัน ดอกออนมีสีเขียวแลวคอย ๆ จางลง จนเปนสีเหลือง
และสีชมพู ดอกที่บานแลวจะมีสีแดงเขม ผลกานพลูคลายผลหวา มี
เน้ือสีดําเมล็ดน่ิม 
 ดอกกานพลูเปนแหลงนํ้ามันกานพลูที่ดีที่สุดมีนํ้ามันอยูถึง  
16-17 เปอรเซ็นต กานดอกและใบก็มีนํ้ามันเหมือนกันแตมีปริมาณ
นอย นํ้ามันกานพลูเปนนํ้ามันระเหยงาย มีองคประกอบหลักเปนสาร 
ยู จีนอล (Eugenol) อยู ถึง  99 เปอร เซ็นต นํ้ามันกานพลูใชใน
อุตสาหกรรมสบูและเครื่องสําอางผูชาย นํ้าหอม ซอสราคาแพง ของ
ดอง ของแชอิ่ม ผลิตภัณฑเน้ือ นํ้ายาฆาเชื้อโรค ผสมในยาสีฟน 
นํ้ายาฆาเชื้อที่บาดแผลและทันตกรรม สรรพคุณทางยามีฤทธิ์เปนยา
ชาเฉพาะที่ ขับลม และฆาเชื้อโรค ในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ
กานพลูเปนสมุนไพรที่ใชมาก โดยกานพลูมีการขึ้นทะเบียนยาแผน
โบราณไว 1,347 ทะเบียน กานพลูเปนสวนผสมของยาประจําบาน
หลายชนิด เชน ยาหอมแกลม บํารุงหัวใจ ฯลฯ ภูมิปญญาพื้นบานใช
กานพลูอมแกปวดฟน งานวิจัยและพัฒนากานพลู ไดแก การวิจัย
ยาสลบจากกานพลูทดแทนการใชสารเคมีในสัตวนํ้า เชน การขนยาย
สัตวนํ้า เชน ปลา กุง หอย เพื่อการบริโภคสด พบวา การใชนํ้ามัน
กานพลูมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียและไมสงผลกระทบตอ
คุณภาพน้ําในบอเลี้ยง ซ่ึงเปนประโยชนในการขนยายสัตวนํ้าชนิด
ตาง ๆ  
 ดังน้ันเพื่อเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมสัตวนํ้า โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการขนยายลูกหอยเปาฮื้อ ซ่ึงจําเปนตองมีการยายบอในแต
ละชวงอายุ การนําน้ํามันกานพลูมาพัฒนาเปนยาสลบ ทําให
กลามเน้ือหอยคลายตัวและหลุดจากแผนยึดเกาะ โดยที่ไม
จําเปนตองแคะหอยออกจากแผนยึดเกาะทําใหไมเกิดบาดแผล ไมได
รับบาดเจ็บหรือติดเชื้อ ระหวางการขนสง นาจะเปนทางออกในการ
ทําใหลูกหอยไปถึงฟารมเลี้ยงไดอยางปลอดภัยและแข็งแรง 100% 
โดยทําการทดสอบน้ํามันกานพลูที่อัตราสวนตางๆ กันกับหอยขนาด
ความยาว 2 เซนติเมตร เพื่อหาอัตราสวนที่เหมาะสมกับการนําไปใช 
 
 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 2.1 หอยเปาฮื้อที่ใชในการทดลอง จํานวน 120 ตัว 
 2.2 ภาชนะทดลองเปนอางพลาสติกความจุ 15 ลิตร หัว
ทรายใหอากาศ 1 หัว, วัสดุหลบซอน, นํ้ามันกานพลูปริมาตร 0.25, 
0.50, 1.0 และ 1.5 มิลลิลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 อุปกรณและเครื่องมือวัด ที่ใชในการทดลอง 
 
 2.3 การทดลอง 
 วางแผนการทดลองโดยเตรียมหอยที่มีความยาวเปลือก
ประมาณ 2 เซนติเมตร ใสภาชนะที่มีนํ้าทะเลกรองอยู ภาชนะละ 10 
ตัว พรอมใสวัสดุใหหอยหลบซอน ลงในภาชนะที่เตรียมไว จํานวน 4 
ชุด งดใหอาหาร 1 วัน กอนการทดลองทําการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
ไดแก อุณหภูมิ ความเค็ม ความเปนกรด-ดาง และปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้า หลังจากนั้นเตรียมนํ้ามันกานพลูใสในขวดพลาสติกใน
อัตราสวน 0.25, 0.5, 1.0 และ 1.5 มิลลิลิตร ตอนํ้า 10 ลิตร พรอมกับ
นํ้าทะเลบางสวน เขยาน้ํามันกานพลูกับนํ้าใหเขากันมากที่สุด เทใส
ในแตละชุดกรทดลอง เร่ิมจับเวลาต้ังแตใสนํ้ามันกานพลูจนถึงหอย
คลายกลามเน้ือเทาและสามารถใชมือแคะจนหลุดออกจากแผนหรือ
วัสดุที่ยึดเกาะเปนระยะเวลาที่ทําใหกลามเนื้อเทาคลายตัว จดบันทึก
ลงในตาราง หลังจากนั้นยายหอยที่กลามเน้ือเทาคลายตัวแลวไปใสใน
ภาชนะใหมในทานอนหงาย (เอาเปลือกลง) เพื่อสังเกตการฟนตัวของ
หอยโดยกําหนดใหเวลาตั้งแตหอยพลิกตัวกลับเอากลามเนื้อเทาลง
เปนระยะเวลาในการฟนตัวของหอย เฝาสังเกตอาการของหอยตออีก 
24 ชั่วโมง ทําการทดลอง 3 ซํ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ภาชนะที่ใสหอยเปาฮื้อ พรอมวัสดุ หลบซอน 
 



 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ระหวางดําเนินการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4   หอยเปาฮื้อที่กลามเน้ือเทาคลายตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5  หอยเปาฮื้อฟนตัว (สามารถพลิกตัวกลับได) 
 
3. ผลการทดลอง 

1. คุณภาพน้ํากอนการทดลอง พบวา 
 ในอัตราสวนนํ้ามันกานพลู 0.25 มิลลิลิตร มีคาเฉลี่ย

อุณหภูมิของนํ้าที่ 31.19 องศาเซลเซียส ความเค็มที่ 32.00 สวนใน
พันสวน ความเปนกรดดางที่ 7.93 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ําที่ 
5.20 มิลลิกรัมตอลิตร 

ในอัตราสวนนํ้ามันกานพลู 0.50 มิลลิลิตร มีคาเฉลี่ย
อุณหภูมิของนํ้าที่ 31.16 องศาเซลเซียส ความเค็มที่ 31.00 สวนใน
พันสวน ความเปนกรดดางที่ 7.73 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ําที่ 
5.22 มิลลิกรัมตอลิตร 

ในอัตราสวนนํ้ามันกานพลู 1.0 มิลลิลิตร มีคาเฉลี่ย
อุณหภูมิของนํ้าที่ 31.16 องศาเซลเซียส ความเค็มที่ 31.00 สวนใน
พันสวน ความเปนกรดดางที่ 7.80 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ําที่ 
5.19 มิลลิกรัมตอลิตร 

ในอัตราสวนนํ้ามันกานพลู 1.5 มิลลิลิตร มีคาเฉลี่ย
อุณหภูมิของนํ้าที่ 31.19 องศาเซลเซียส ความเค็มที่ 31.00 สวนใน
พันสวน ความเปนกรดดางที่ 7.80 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ําที่ 
5.09 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 1) 

 
 
 

ตารางที่ 1  คุณภาพน้ํา 
 
อัตรา 
สวน 
(ml) 

อุณหภูมิ 
(°C) 

ความเค็ม 
(psu) 

 ความเปนกรดดาง 
  

ออกซิเจน 
mg/l 

0.25 31.19 32.00 7.93 5.20 
0.5 31.16 31.00 7.73 5.22 
1.0 31.16 31.33 7.80 5.19 
1.5 31.19 31.00 7.80 5.09 

 
 2. ผลการทดลอง พบวา 
 ระยะเวลาในการทําใหกลามเนื้อเทาคลายตัวหลังจากหอย
เปาฮื้อไดรับนํ้ามันกานพลูในอัตราสวนตางๆ ดังน้ี 

 ในอัตราสวนนํ้ามันกานพลู 0.25 มิลลิลิตร กลามเนื้อเทา
หอยเปาฮื้อคลายตัวในเวลา 10.41 นาที และสามารถฟนตัวในเวลา 
2.38 นาที  

 ในอัตราสวนนํ้ามันกานพลู 0.5 มิลลิลิตร กลามเนื้อเทา
หอยเปาฮ้ือคลายตัวในเวลา 6.55นาที และสามารถฟนตัวในเวลา 
2.20 นาที  

 ในอัตราสวนนํ้ามันกานพลู 1.0 มิลลิลิตร กลามเนื้อเทา
หอยเปาฮื้อคลายตัวในเวลา 4.40 นาที และสามารถฟนตัวในเวลา 
4.49 นาที  

 ในอัตราสวนนํ้ามันกานพลู 1.5 มิลลิลิตร กลามเนื้อเทา
หอยเปาฮื้อคลายตัวในเวลา 4.19 นาที และสามารถฟนตัวในเวลา 
7.10 นาที (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยการคลายตัวของกลามเน้ือเทาของหอยเปาฮื้อ

หลังจากสัมผัสน้ํามันกานพลูและระยะเวลาหลังจากฟนตัว 
 

อัตราสวนของ
นํ้ามันกานพลู 
(มิลลิลิตรตอนํ้า 

10 ลิตร) 

เวลาที่กลามเน้ือ
เทาคลายตัว  

(นาที) 

ระยะเวลาหลังจาก
กลามเน้ือเทาคลายตัว

จนถึงฟนตัว 
(นาที) 

0.25 10.41 2.38 
0.5 6.55 2.20 
1.0 4.40 4.49 
1.5 4.19 7.10 

 

 เม่ือส้ินสุดการทดลองสังเกตลักษณะภายนอกของหอยเปาฮื้อ
เปนเวลา 3 วัน ไมพบความผิดปกติทางกายภาพและมีอัตรารอด 100 
เปอรเซ็นต (รูปที่ 6 และรูปที่ 7) 
 
 

 



ความสัมพันธของสัดสวนน้ํามันกานพลูและ

ระยะเวลาทีก่ลามเนือ้เทาคลายตัว

0
1
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0.25 0.50 1.00 1.50
สัดสวน

เวลา (นาที)

 
 

รูปที่ 6   ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของนํ้ามันกานพลูและ
ระยะเวลาที่กลามเน้ือเทาคลายตัว 

 

ความสัมพันธของสัดสวนน้ํามันกานพลูและ

ระยะเวลาทีห่อยฟนตัว

0
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0.25 0.50 1.00 1.50
สัดสวน

เวลา (นาที)

 
 

ภาพที่ 7  ความสัมพันธระหวางอัตราสวนของนํ้ามันกานพลูและ
ระยะเวลาที่หอยฟนตัว 

 

4. สรุปผล 
 ผลจากการศึกษาการหาอัตราสวนที่เหมาะสมในการใชนํ้ามัน
กานพลูที่ทําใหกลามเน้ือเทาของลูกหอยเปาฮื้อคลายตัวพบวา
ระยะเวลาที่ทําใหกลามเน้ือเทาของลูกหอยเปาฮื้อคลายตัวจะ
แปรผกผันกับอัตราสวนของน้ํามันกานพลูที่ใช โดยที่ระดับอัตราสวน
ของนํ้ามันกานพลูสูง มีผลตอการทําใหกลามเน้ือเทาคลายตัวเร็วกวา
ที่ระดับอัตราสวนของนํ้ามันกานพลูต่ํา ในทางตรงกันขามระยะเวลาที่
ใชในการฟนตัวจะแปรผันตามระดับอัตราสวนของนํ้ามันกานพลู โดย
ระดับอัตราสวนของน้ํามันกานพลูต่ํา ลูกหอยจะฟนตัวเร็วกวาการใช
นํ้ามันกานพลูที่ระดับอัตราสวนของนํ้ามันกานพลูสูง ทั้งน้ีการเลือกใช
ระดับอัตราสวนที่เหมาะสมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการนําไปใชงาน 
หลังจากเฝาสังเกตอาการอยางตอเน่ืองเปนเวลา 3 วัน มีอัตรารอด 
100 เปอรเซ็นต 
 

5. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวิเคราะหคาแอมโมเนียในน้ํากอนและหลังการ
ทดลอง 

 2. ควรมีการหาสารตกคางจากน้ํามันกานพลูที่อาจจะเกิดข้ึน
ในลูกหอยเปาฮื้อ 
 3. ควรทดสอบระดับความเปนพิษเฉียบพลัน (LC50) ของ
นํ้ามันกานพลูที่ทําใหลูกหอยตาย 50% ภายใน 24 ชั่วโมง 
 4. ควรศึกษาถึงสารตกคางของน้ํามันกานพลูในหอยเปาฮื้อ
ตอผูบริโภค 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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