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10.1  บทนาํ 
 

หอยแครงเปนอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลายอีกประเภทหนึ่ง เปน
สัตวนํ้าที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง อีกทั้งมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ และสามารถ
นํามาประกอบอาหารไดหลายชนิด การเลี้ยงหอยแครงในประเทศไทยมีมาเปนเวลานาน
แลว โดยมีการรวบรวมพันธุหอยจากแหลงลูกหอยในธรรมชาติแลวนําหวานลงเลี้ยงใน
พื้นที่ที่เหมะสม มีการกั้นคอกแสดงอาณาเขตที่เลี้ยง สําหรับในประเทศไทยพบวามีการ
เลี้ยงหอยแครงครั้งแรกที่ ต. บางตะพูน อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี ตอมามีการขยายพื้นที่
ไปยังจังหวัดใกลเคียงและจังหวัดอื่นๆ ปจจุบันมีการขยายพื้นที่ที่เลี้ยงไปยังชายฝงทะเล
ทั้งดานอาวไทยและอันดามันที่มีสภาพที่เหมาะสม การเลี้ยงหอยแครงเปนอีกอาชีพหน่ึงที่
นาสนใจเนื่องจากสามารถทํากําไรไดถึง 5-6 เทาของเงินลงทุน อีกทั้งไมจําเปนตองดูแล
และใหอาหารตลอดเวลาของการเลี้ยง  
 
10.2  ชีววิทยาของหอยแครง 

 
หอยแครงเปนหอย 2 ฝา มีขนาดและลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 ฝา หัวเห็นไมชัด 

ไมมีแผงฟน (radula) ในชองปาก เหงือกมีขนาดใหญไวสําหรับหายใจและกรองอาหาร
เปนแบบ lamellibranch มีแมนเติลคลุมตัว ขอบของแมนเติลซายและขวาไมเช่ือมติดกัน 
หรืออาจเช่ือมเฉพาะจุด เปลือกมี 2 ฝา ฝาทั้งสองยึดติดกันดวยบานพับ มีเพศผูและเพศ
เมียการผสมพันธุเปนแบบภายนอกตัว และระยะที่เปนตัวออนเปนแพลงกตอน  จัดอยูใน
อนุกรมวิธานดังน้ี (Vaught, 1989 อางถึงในวันทนา อยูสุข, 2541)  

 
                           Phylum  Mollusca 
        Class  Bivalvia หรือ Pelecypoda 
                                  Subclass Pteriomorphia 
             Order  Arcoida 
            Family  Arcidae 
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เปลือกหอยครอบครัวน้ีมีลักษณะเฉพาะ คือมีฟนซ่ีเล็กๆ เรียงเปนแถวอยูบน
แนวบานพับ (hinge plate) ที่เปนแนวตรง เปลือกคอนขางหนา มีสัน และรองในแนวตั้ง 
(radial rib และ radial groove) เห็นชัด เอ็นอยูดานนอกของเปลือก แมนเติลซายขวาไม
เช่ือมติดกัน กลามเนื้อยึดเปลือกเจริญดี ไมมีทอนํ้า บางชนิดในเลือดมีสารฮีโมโกลบิล 
(Haemoglobin) ซ่ึงเม่ือรวมกับอากาศจะเปนสีแดง จึงไดช่ือวา blood clam หอยใน
ครอบครัวน้ีมีหลายชนิด รวมทั้งหอยแครงที่จัดเปนหอยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

หอยแครงมีเปลือกคอนขางหนา กลม มีสัน และรองในแนวต้ังเห็นชัด ทําใหตาม
ขอบเปลือกเปนรอยหยักไปดวย เปนหอยที่มักฝงตัวอยูตามหาดเลนหรือโคลนละเอียดใน
บริเวณชายฝงทะเลจนถึงแนวที่อยูหางจากฝงออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร หอยแครงจะมี
อุปนิสัยชอบฝงตัวอยูตามผิวดินโคลนลึกต้ังแต 1-12 น้ิว โดยจะสังเกตเห็นเปนรูจํานวน 2 
รู ที่ผิวดินซ่ึงเปนชองสําหรับทางน้ําเขา-ออก และสามารถเห็นรอยการเคลื่อนที่ของหอย
เปนรองๆ โดยใชเทาในการเคลื่อนที่เพื่อหาอาหาร หลบหลีกศัตรู และเพื่อหาสภาวะ
แวดลอมที่เหมาะสม หอยแครงจะข้ึนมาที่ผิวดินเม่ือนํ้าขึ้นเพ่ือหาอาหาร และจะฝงตัวใต
ผิวดินเม่ือนํ้าลงเพื่อปองกันนํ้าออกภายนอกตัวหอย แตจะเปดฝาทั้งสองเล็กนอย โดยจะ
ยังมีสภาวะการไหลเวียนของน้ําและการหายใจเกิดขึ้นเปนปกติภายในเปลือก 

 
10.3  ชนิดของหอยแครงที่พบในนานน้ําไทย 

 
หอยแครงที่พบในนานน้ําไทย และสามารถนํามาใชประโยชนไดมี 2 สกุล 5 ชนิด 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี คือ 
 

1. หอยแครงหรือหอยแครงเทศ 
หอยแครงหรือหอยแครงเทศ Anadara  granosa Linnaeus มีช่ือสามัญวา ark 

shell หรือ blood clam หรือ cockle เปนหอยแครงที่พบทั่วไป มีขนาดเปลือกยาว 1.5-2.0 
น้ิว พบมากบริเวณหาดโคลนละเอียดในเขตน้ําต้ืนชายฝงในทองที่จังหวัดตางๆ เชน 
จังหวัดตราด จันทบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สตูล ปตตานี 
ตรัง และจังหวัดระนอง 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 10.1 หอยแครงหรือหอยแครงเทศ  

                                    ที่มา: (วันทนา อยูสุข, 2541, หนา 108) 
 

 
2. หอยแครงขุย หรือหอยแครงปากมุม 
หอยแครงขุย หรือหอยแครงปากมุม Anadara nodifera คลาย Anadara 

granosa มาก แตมีความยาวรีมากกวาจึงดูคลายรูปสี่เหลี่ยมผืนผา พบบริเวณเดียวกับ 
Anadara granosa 
 

3. หอยแครงมัน 
หอยแครงมัน Anadara  trocheli ลักษณะฝาหอยคลายรูปหัวใจ พบชุกชุม

บริเวณชายฝงอันดามันที่มีสภาพเปนหาดโคลน ต้ังแตจังหวัดพังงาจนถึงจังหวัดสตูล 
 

4. หอยแครงเบี้ยว  
หอยแครงเบี้ยว Anadara  antiqunte มีรูปรางยาวรี มีรอยจีบของขอบเปลือก 

ลักษณะคลายหอยครางแตไมมีขน พบที่จังหวัดชลบุรี และเกาะปราบจังหวัดสุราษฎรธานี 
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5. หอยคราง หรือหอยแครงขน 
หอยคราง หรือหอยแครงขน Scapharca  inequivalvis มีขนาดคอนขางใหญ ฝา

ทั้งสองขางไมเทากัน ผิวนอกของเปลือกมีขน พบอาศัยอยูตามพื้นโคลนปนทรายในระดับ
นํ้าคอนขางลึก พบที่จังหวัดตราด เพชรบุรี ภูเก็ต และจังหวัดสงขลา 

 
10.4  สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยแครง 

 
1. สถานที่เลี้ยงหอยแครงควรเปนบริเวณชายฝงในชวงปากแมนํ้าหรืออาว 
2. ลักษณะของพื้นที่ ตองเปนหาดโคลนเรียบ มีความลาดเอียงเล็กนอย ไมควร

เกิน 15 องศา และเปนอาวที่บังคลื่นลมได กระแสนํ้าไมไหลแรงเกินไป เพื่อปองกัน
กระแสน้ําหรือคลื่นลมพัดพาหอยแครงไปกองรวมกัน 

3. ควรเลือกชายฝงทะเลที่มีหอยแครงเกิดอยูแลวในธรรมชาติ หรือสามารถหา
พันธุหอยไดสะดวก 

4. ลักษณะดินควรเปนดินเลน โคลนละเอียด หรือดินเหนียวปนโคลน ควรมี
ความหนาของผิวหนาดินไมตํ่ากวา 40-50 เซนติเมตร พื้นของเลนเหลวทุกระดับ และไมมี
การสะสมของเศษใบไมปาชายเลน 

5. ความลึกของน้ําบริเวณแหลงที่เลี้ยงประมาณ 0.5-1.0 เมตร (ระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง) ทั้งน้ีไมควรใหหอยมีโอกาสตากแดดอยูในที่แหง (นํ้าลดต่ําสุดไมเกินกวา 2-3 
ช่ัวโมง) 

6. ความเค็มของนํ้าบริเวณแหลงที่เลี้ยงควรเปลี่ยนแปลงอยูในชวงประมาณ  10-
30 สวนในพัน เพราะหากมีสภาพน้ําจืดนานเกินไปจะเปนสาเหตุใหหอยตายได 

7. บริเวณแหลงที่เลี้ยงหอยควรหางไกลจากแหลงมลพิษ เชน ชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหหอยมีอัตราการตายสูง เน้ือหอยมีคุณภาพต่ําและไม
ปลอดภัยตอผูบริโภค 
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10.5  วิธีการเล้ียงหอยแครง 
 

  การเลี้ยงหอยแครงในประเทศไทย แบงไดเปน 2 แบบ คือการเลี้ยงแบบดั้งเดิม
และการเลี้ยงแบบพัฒนา ซ่ึงการเลี้ยงแตละแบบมีรายละเอียดดังน้ี 

 
1. การเลี้ยงแบบดั้งเดิม 
การเลี้ยงแบบดั้งเดิม เปนการเลี้ยงแบบครอบครัวโดยทําเปนฟารมขนาดเล็ก มี

พื้นที่เลี้ยงประมาณ 5-30 ไรตอราย มีการกั้นคอกดวยเฝอกไมไผลอมแปลงเลี้ยง จากนั้น
นําลูกหอยมาหวานเลี้ยงซึ่งขนาดของลูกหอยขึ้นกับสายพันธุ สําหรับสายพันธุลูกหอยที่ใช
เลี้ยงมี 2 สายพันธุคือ 

 
ก. ลูกหอยพันธุพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรี  
ลูกหอยพันธุพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรี จะใชลูกหอยขนาดใหญ คือ 400-1,200 

ตัวตอกิโลกรัมและขนาดที่นิยมหวานลงเลี้ยงคือ 450 ตัวตอกิโลกรัม จะมีอัตราการหวาน
ประมาณ 800-1,500 กิโลกรัมตอไร โดยมีอายุการเลี้ยง 1 ปคร่ึงถึง 2 ป ชวงระยะเวลา
การเลี้ยงตองมีการตรวจความหนาแนนและเกลี่ยลูกหอยเปนประจําทุก 15 วัน หรือทุก
เดือน โดยใชเครื่องมือคลายคราดหรือที่เรียกวาโพง  

 
ข. ลูกหอยพันธุมาเลเซีย  
ลูกหอยพันธุมาเลเซีย ซ่ึงนํามาจากทางภาคใต จังหวัดสตูลหรือประเทศมาเลเซีย

จะใชลูกหอยขนาดเล็กกวาพันธุพื้นเมือง โดยจะปลอยขนาด 1,000-3,000 ตัวตอกิโลกรัม 
แตขนาดที่นิยมปลอยเลี้ยงประมาณ 2,500 ตัวตอกิโลกรัม จะมีอัตราการหวานประมาณ 
300-3,000 กิโลกรัมตอไร โดยมีอายุการเลี้ยง 1 ปถึง 1 ปคร่ึง การเก็บหอยใชกระดานถีบ
โดยใชแรงงานในครัวเรือน หอยท่ีเก็บเกี่ยวไดทั้งสองสายพันธุจะมีขนาด 80-120 ตัวตอ
กิโลกรัม โดยจะไดผลผลิตประมาณ 2,000-3,000 กิโลกรัมตอไรตอรุน  

การเลี้ยงแบบดั้งเดิมน้ีนิยมเลี้ยงแถบอาวไทยตอนในโดยเฉพาะแถบชายฝง 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม เปนตน 

 



 2. การเลี้ยงแบบพัฒนา 
การเลี้ยงแบบพัฒนาเปนการเลี้ยงแบบธุรกิจขนาดใหญในเนื้อที่ประมาณ 200-

1,000 ไรตอราย มีการกั้นคอกดวยเฝอกไมไผลอมแปลงเลี้ยงโดยใชไมปกบอกอาณาเขต
หางกันประมาณ 2 เมตรลอมรอบแปลงหอย การเลี้ยงแบบน้ีเลียนแบบจากประเทศ
มาเลเซีย นิยมใชพันธุหอยจากประเทศมาเลเซียซ่ึงลูกหอยที่นํามาเลี้ยงจะมีขนาดเล็ก 
โดยจะมีขนาด 1,000-3,000 ตัวตอกิโลกรัม แตขนาดที่นิยมนํามาปลอยเลี้ยงใชประมาณ 
2,500 ตัวตอกิโลกรัม จะมีอัตราการหวานประมาณ 300-3,000 กิโลกรัมตอไร โดยมีอายุ
การเลี้ยง 1-2 ป หอยท่ีเก็บเกี่ยวไดจะมีขนาด 80-120 ตัวตอกิโลกรัม โดยจะไดผลผลิต
ประมาณ 4,000-5,000 กิโลกรัมตอไรตอรุน การเก็บผลผลิตใชเรือยนตคราดหอย การ
เลี้ยงแบบพัฒนานิยมเลี้ยงในจังหวัดแถบชายฝงทะเลภาคใตทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    ภาพที่ 10.2  แปลงเลี้ยงหอยแครงมีหลักไมไผปกเปนแนวแบงเขต 
                ที่มา: (นิพนธ ศิริพันธ, 2543, หนา 31) 
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                     ภาพที่ 10.3 การคัดขนาดหอยแครงเพื่อรวบรวมใสกระสอบ 
                     ที่มา: (นิพนธ ศิริพันธ, 2543, หนา 33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                    ภาพที่ 10.4 หอยแครงที่บรรจุในกระสอบเพื่อเตรียมการลําเลียงขนสง 
                ที่มา: (นิพนธ ศิริพันธ, 2543, หนา 33) 
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10.6  ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงหอยแครง 
 

1. ปญหาในการผลิต 
1. การทําลายพันธุหอยแครงที่เกิดตามธรรมชาติ เชน การใชอวนรุน เรืออวน

ลาก 
2. การขาดแคลนพันธุหอยขนาดเล็ก  
3. แหลงเลี้ยงหอยแครงเสื่อมสภาพ สภาพน้ําเสียในแหลงเลี้ยง  
4. การลักขโมยหอยแครง  
5. ปญหาการปนเปอนของเช้ือโรคและความไมสะอาดในตัวหอย โดยเฉพาะ

แบคทีเรียซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหผูบริโภคเกิดโรคทางเดินอาหารและอาหารเปนพิษ 
6. การสะสมของโลหะหนักในหอยแครง 
7. ศัตรูอื่นๆ ของหอยในแหลงเลี้ยง เชน ปลาดาว หอยหมู หอยตะกาย และหอย

กะพง (แยงอาหารของหอยแครงที่เลี้ยง) 
8. ปญหาการเกิดปรากฏการณข้ีปลาวาฬหรือปรากฏการณนํ้าแดง (red tide)  

ซ่ึงมักจะเกิดในชวงเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกป   
  

2. ปญหาการตลาด 
1. ตลาดหอยแครงในประเทศคอนขางแคบ 
2. ผูเลี้ยงหอยแครงขาดอํานาจตอรองราคา 
3. ปญหาการแขงขันกับหอยแครงที่นําเขาจากตางประเทศ 

 

10.7  ตนทุนและผลตอบแทน 
 

คาใชจายและผลตอบแทนจากการเลี้ยงหอยแครงเฉลี่ยตอ 30 ไรตอรุน               
(นิพนธ ศิริพันธ, 2543, หนา 36) 
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ตนทุนผันแปร 
 
 คาพันธุหอยแครงขนาด 1,000-2,500 ตัวตอกิโลกรัม  
     (เฉลี่ย 55 บาทตอกิโลกรัม ปลอยเลี้ยง 10 ตันตอรุน)         550,000     บาท 
 คาแรงงาน (3,500 บาทตอ 2 ตัน * 60 ตันตอ 30 ไร)         105,000     บาท 
 คาน้ํามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น (5,000 บาท/เดือน/รุน)  60,000     บาท 
     คาซอมแซมเรือและอุปกรณตางๆ                                   3,000     บาท 
 
ตนทุนคงที่ 
 
      คาอาชญาบัตร (96 บาทตอไร)                                    2,880       บาท 
      คาเฝอกไมไผ (10,000 ซ่ีตอไร * 30 ไร * 1.20 บาทตอซ่ี)   12,000      บาท 
      ตนทุนทั้งหมด                                                       732,880     บาท 
 
รายได 
 
        ราคาที่เกษตรกรขายได  80-120 ตัวตอกิโลกรัม                   16     บาท 
        รายไดเฉลี่ย (60 ตันตอ 30 ไร)                                960,000     บาท  
 
กําไรสุทธิตอ 30 ไร                                                     227,120      บาท 
กําไรสุทธิตอกิโลกรัม                                                                   3.78      บาท 
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คําถามทายบทที่ 10 
 

1.  การเลี้ยงหอยแครงพบครั้งแรกที่ใด 
ก.  จังหวัดราชบุรี 
ข.  จังหวัดเพชรบุรี 
ค.  จังหวัดชุมพร 
ง.  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
2.  หอยแครงมักอาศัยอยูในบริเวณใด 
ก.  เกาะกับวัสดุในนํ้า 
ข.  ฝงตัวตามหาดเลนหรือโคลนละเอียด 
ค.  ฝงตัวตามหาดทราย 
ง.  ลองลอยบริเวณกลางน้ํา 
 
3.  หอยแครงจะขึ้นมาที่ผิวนํ้าเมื่อนํ้าขึ้นเพื่ออะไร 
ก.  ผสมพันธุ 
ข.  หลบหลีกศัตรู 
ค.  หาสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
ง.  หาอาหาร 
 
4.  ขอใดมิใชช่ือสามัญของหอยแครง 
ก.  ark  shell 
ข.  blood  clam 
ค.  fugu 
ง.  cockle 
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คําถามทายบทที่ 10 (ตอ) 
 

5.  หอยแครงชนิดใดมีขนาดคอนขางใหญ ฝาทั้งสองขางมีขนาดไมเทากัน ผิวนอกของ
เปลือกมีขน 
ก.  หอยคราง 
ข.  หอยแครงมัน 
ค.  หอยแครงเบี้ยว 
ง.  หอยแครงขุย 
 
6.  หอยแครงชนิดใดมีลักษณะฝาหอยคลายรูปหัวใจ 
ก.  หอยแครง 
ข.  หอยแครงมัน 
ค.  หอยแครงเบี้ยว 
ง.  หอยแครงขุย 

 
7.  หอยแครงขุยมีลักษณะคลายกับหอยแครงชนิดใดมากที่สุด 
ก.  หอยแครงเทศ 
ข.  หอยแครงมัน 
ค.  หอยแครงเบี้ยว 
ง.  หอยคราง 
 
8.  ขอใดมิใชสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยแครง 
ก.  พื้นที่เปนหาดเลน 
ข.  พื้นที่เปนหาดทราย 
ค.  ความลึกของน้ําในแหลงที่เลี้ยงประมาณ 0.5-1.0 เมตร 
ง.  ความเค็มของนํ้าอยูในชวง 10-30 ppt (สวนในพัน) 
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คําถามทายบทที่ 10 (ตอ) 
 

9.  เครื่องมือคลายคราดใชเกลี่ยลูกหอยมิใหหนาแนนเกินไปเรียกวาอะไร   
ก.  พาง   
ข.  โพงพาง 
ค.  โพง 
ง.  คราด 
 
10.  การเลี้ยงหอยแครงแบบพัฒนานิยมใชพันธุหอยจากที่ใด 
ก.  ประเทศสิงคโปร 
ข.  ประเทศอินโดนีเซีย 
ค.  ประเทศฟลิปปนส 
ง.  ประเทศมาเลเซีย 
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