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9.1  บทนํา 
 

หอยแมลงภู เปนสัตวทะเลที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง หอยชนิดนี้
สามารถทํารายไดเขาสูประเทศแตละปเปนเงินจํานวนมาก เปนอาหารทะเลที่มีรสชาติ
อรอยและมีคุณคาทางโภชนาการสูง จึงเปนที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย โดยสามารถ
นํามาทําเปนอาหารรับประทานสดหรือเพ่ือเปนการถนอมอาหารในรูปแบบตางๆ เชน การ
ทําเค็ม ตากแหง หมักดอง  เปนตน หอยแมลงภูที่ซ้ือขายกันอยูทั่วไปทุกวันน้ีสวนใหญ
ผลิตไดจากแหลงเลี้ยงในทองที่จังหวัดชายฝงทะเล ทั้งในบริเวณชายฝงของอาวไทยตอน
นอก ชายฝงภาคตะวันออก และภาคใต  

หอยแมลงภูเปนสัตวนํ้าที่เลี้ยงงาย เจริญเติบโตเร็ว หอยแมลงภูจะกรองกินพวก
แพลงตอนพืช และสัตวขนาดเล็กที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติในแหลงเลี้ยง รวมทั้งอินทรียวัตถุ
ที่แขวนลอยในน้ํา ดังน้ันจึงไมตองใหอาหารหรือปุยในแหลงเลี้ยง การเลี้ยงหอยชนิดนี้จึง
เปนธุรกิจที่ใชตนทุนตํ่า หากเปนธุรกิจขนาดเล็กไมจําเปนตองจางแรงงานมากนักสามารถ
ใชแรงงานในครัวเรือนได 

 
9.2  ชีววิทยาของหอยแมลงภู 
 

หอยแมลงภูเปนหอย 2 ฝา มีขนาดและลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 ฝา หัวเห็นไมชัด 
ไมมีแผงฟน (radula) ในชองปาก เหงือกมีขนาดใหญไวสําหรับหายใจและกรองอาหาร
เปนแบบ lamellibranch มีแมนเติลคลุมตัว ขอบของแมนเติลซายและขวาไมเช่ือมติดกัน 
หรืออาจเชื่อมเฉพาะจุด เปลือกมี 2 ฝา ฝาทั้งสองยึดติดกันดวยบานพับ มีเพศผูและเพศ
เมีย การผสมพันธุเปนแบบภายนอกตัว และระยะที่เปนตัวออนเปนแพลงกตอน 

หอยแมลงภูเปนหอยทะเลที่นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ สําหรับหอยแมลงภูที่พบในเมืองไทยมีช่ือวิทยาศาสตรวา Perna viridis 
Linneaus มีช่ือสามัญวา Green mussel จัดไวในอนุกรมวิธานดังนี้ (Vaught, 1989 อาง
ถึงในวันทนา อยูสุข, 2541)  
 

 



                 Phylum  Mollusca 
    Class   Bivalvia หรือ Pelecypoda 
                                    Subclass   Pteriomorphia 
      Order    Mytiloida 
     Family   Mytilidae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   ภาพที่ 9.1 หอยแมลงภู 
                                          ที่มา: (วันทนา อยูสุข, 2541, หนา 109) 

 
 

 ลักษณะทั่วไปของหอยแมลงภู เปลือกมีลักษณะและขนาดเทากันทั้ง 2 ฝา 
ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน สวนแรกคือสวนของเปลือกซึ่งยาวรีรูปไข ดานหนาแหลม 
ทายปาน อัมโบอยูปลายหนาสุด ฟนที่บานพับมีขนาดเล็กมี 1-2 ซ่ี หรือไมมีเลย ผิวดาน
นอกของเปลือกเรียบมีสีเขียวเขม หรือสีนํ้าตาลไหม ดานในเปนสีมุก ขอบของแมนเติล
ซายและขวาเชื่อมกันที่ตอนทายตัว  

สวนที่สองคือเน้ือหอย ประกอบดวยเยื่อหุมลําตัว (mantle) ซ่ึงอยูติดกับฝาทั้ง
สองขาง สวนพุง (visceral mass) สวนของเทา (foot) ซ่ึงมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ

                                                                                                                            AT 428 (S) 150 



AT 428 (S) 151 

หอยชนิดอื่น และมีรากหรือซัง (byssus) ซ่ึงเปนเสนใยมีลักษณะเปนเสนสีนํ้าตาล เหนียว 
เกิดจากสารประกอบของควินโนนแทนโปรตีน (guinone tanned protein) เสนใยดังกลาว
อยูบริเวณฐานของเทาซ่ึงหอยใชสําหรับยึดเกาะกับเสาไม หิน  หรือวัสดุอื่นๆ ที่อยูในนํ้า 
นอกจากนี้มีเหงือกขนาดใหญ 

 
9.3  สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยแมลงภู 

 
พื้นที่และสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยแมลงภู เปนปจจัยที่สําคัญ

มากในการประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภู จึงมีขอควรคํานึงดังน้ี 
 1. เปนแหลงนํ้าที่มีพันธุหอยแมลงภูตามธรรมชาติและมีชุกชุม หรือสามารถหา
พันธุหอยแมลงภูไดอยางเพียงพอ  

2. เปนแหลงนํ้ากรอยหรือนํ้าเค็ม และสามารถคงสภาพความเค็มอยูไดเปนระยะ
เวลานานประมาณ 7-9 เดือนในรอบ 1 ป นอกจากนี้ไมมีอิทธิพลของกระแสน้ําจืดไหลบา
ทวมในฤดูฝน  

3. เปนแหลงที่ปลอดภัยจากกระแสน้ําและคลื่นลมแรง 
4. แหลงนํ้าควรอยูหางไกลจากแหลงมลพิษ เชน โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจ

ปลอยนํ้าเสียซ่ึงอาจเปนพิษตอหอยแมลงภูได นํ้าที่เลี้ยงตองสะอาดพอสมควร 
5. แหลงเลี้ยงหอยแมลงภูควรเปนแหลงนํ้าตื้นชายฝงซ่ึงมีความลึกประมาณ 3-

10 เมตร สภาพดินเปนโคลนหรือโคลนปนทราย  
6. เปนแหลงนํ้าที่มีกระแสน้ําไหลผาน มีอาหารหรือแพลงกตอนอุดมสมบูรณ  
7. แหลงเลี้ยงหอยแมลงภูควรอยูใกลตลาด  
8. เปนแหลงที่มีการการคมนาคมสะดวก  
9. แหลงที่เลี้ยงหางไกลจากพวกมิจฉาชีพ 

 
9.4  วิธีเล้ียงหอยแมลงภู 

 
 การเลี้ยงหอยแมลงภูมีหลายแบบ แตละแบบเหมาะกับลักษณะภูมิประเทศและ
สภาพแวดลอม ดังน้ี 
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1. การเลี้ยงแบบปกหลักลอลูกหอย 
การเลี้ยงแบบปกหลักลอลูกหอย วิธีน้ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทย ฟลิปปนส และ

ประเทศฝรั่งเศส การเลี้ยงลูกหอยแบบน้ีเหมาะสมที่จะดําเนินการในพื้นที่ยานน้ําต้ืนซ่ึงมี
ความลึกโดยประมาณ 4-6 เมตร ตามบริเวณชายฝงทะเลท่ีมีสภาพเปนอาวทั่วไป พื้น
ทะเลตั้งแตเสนขอบฝงออกไปไมลาดชันนัก สภาพดินเปนโคลน และโคลนปนทราย ระดับ
นํ้าสูงสุดและตํ่าสุดไมแตกตางกันมากนัก เปนแหลงนํ้าที่มีอาหารตามธรรมชาติพวก
แพลงกตอนเกิดขึ้นอยางอุดมสมบูรณ หากมีเกาะแกงกระจายกันอยูและบางบริเวณมีภูเขา
ที่ต้ังอยูชายนํ้า จะชวยเปนเคร่ืองกําบังคลื่นลมและกระแสน้ําไดเปนอยางดี  

แหลงเลี้ยงหอยแมลงภูในประเทศไทย จะมีลูกหอยเกิดขึ้นแทบทุกเดือน แตฤดู
วางไขที่มีลูกหอยเกาะเปนจํานวนมากพบสองชวงคือ ชวงแรกตั้งแตเดือนเมษายนถึง
เดือนกรกฎาคม และอีกชวงหน่ึงในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปซ่ึงในชวงน้ีจะมี
ลูกหอยชุกชุมมากกวาในชวงแรก  เกษตรกรผูเลี้ยงหอยจึงเตรียมปกหลักไมที่ใชปกลอให
ลูกหอยเกาะ ซ่ึงนิยมใชไมนวล ไมไผ ไมรวก ไมเปงซ่ึงมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 
3-5 เซนติเมตร ปกเรียงกันเปนแถว โดยในพื้นที่เลี้ยงหอย 1 ไร จะปกหลักไมจํานวน 
1,200 ตน โดยแบงออกเปน 4 แถว จํานวนแถวละ 300 ตน อาจเพิ่มจํานวนไมและเพ่ิม
จํานวนแถวไดตามความเหมาะสม  แตไมควรปกเกิน 1,600-1,800 ตน เพราะมีผลใหมี
ความหนาแนนมากเกินไปเปนสาเหตุใหหอยไดรับอาหารไมเพียงพอและเจริญเติบโตชา
เน่ืองจากหอยตองแยงอาหารกันเอง นอกจากนี้หลักไมจะปกใหเอียงทํามุมกับพื้นทะเล
ประมาณ 60 องศา เพ่ือชวยใหการหักโคนนอยลงเมื่อหอยมีขนาดโตขึ้นและมีนํ้าหนักมาก
ข้ึน รวมทั้งปองกันการเสียดสี เม่ือมีกระแสน้ําไหลแรง ทั้งน้ีโดยปกไมเอียงไปทางขวาและ
ซายสลับกันไปทุกตน 

 การเจริญเติบโตของลูกหอยที่เริ่มเกาะหลักไมจนเม่ือมีอายุได 7 เดือน จะมีขนาด
ความยาวเฉลี่ย 5.86 เซนติเมตร ซ่ึงจะเปนขนาดที่เหมาะสมสงจําหนายแกผูบริโภคตอไป  

 
 2. การเลี้ยงหอยแมลงภูรวมกับการทําโปะจับปลา 
 การเลี้ยงหอยแมลงภูรวมกับการทําโปะจับปลา วิธีน้ีคลายกับการปกหลักเลี้ยง แต
แทนที่จะปกไมไผเปนแถวเปนแนวแตปกเปนรูปโปะที่ประกอบดวยตัวโปะและปกโปะ เพื่อ
ประโยชนในการจับปลาดวย 
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3. การเลี้ยงแบบแพ 
การเลี้ยงแบบแพ ซ่ึงมีขนาดของแพหลายขนาดตั้งแต 25 ตารางเมตร  75 

ตารางเมตร และ 150 ตารางเมตร วัสดุที่ใชประกอบดวยไมเน้ือแข็ง หรือไมไผหรือวัสดุ
ชนิดอื่นๆ ประกอบกันเปนแพจํานวน 7 แถว ทุนลอยใชโฟม ถังนํ้ามัน หรือถังพลาสติก
ขนาด 200 ลิตร ประกอบหัวทาย สามารถรับเชือกเลี้ยงหอยขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 
มิลลิเมตร ยาว 3 เมตร ไดไมละ 35 เสน หลังจากที่ลูกหอยแมลงภูเกาะแลวจะกินอาหาร
ตามธรรมชาติจําพวกแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว ระยะเวลาการเลี้ยง 8 เดือน จะ
ไดนํ้าหนักหอยประมาณ 1,200 กิโลกรัม ขนาดของแพอาจประกอบกันไดหลายชุดและ
ตรึงไวดวยสมอขนาด 15 กิโลกรัม โดยใชเชือกสมอมีความยาว 5 เทาของความลึกของน้ํา 
บริเวณใดกระแสน้ําแรงจัดก็เพ่ิมไดตามความเหมาะสม หากตองการสรางแพดวยทอเหล็ก
ควรทาสีกันสนิมดวย  

การเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกเปนวิธีเลี้ยงหอยอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
เลี้ยงไดบริเวณคลื่นลมแรง พื้นดินเปนดินแข็ง หรือบริเวณที่ปกไมไมลงก็สามารถเลี้ยงได 
สวนตัวแพท่ีเลี้ยงมีความคงทนมีอายุการใชงานนานหลายป วัสดุที่ใชหางายมีจําหนาย
ตามทองตลาดทั่วไป 

 
 4. การเลี้ยงแบบแขวนบนราวเชือก 
 การเลี้ยงแบบแขวน วิธีน้ีทํากันในตางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และ
ประเทศสิงคโปร ปจจุบันประเทศไทยก็ใชวิธีน้ีมากขึ้น วิธีน้ีเหมาะสมกับแหลงเลี้ยงที่มี
ระดับนํ้าลึกและปลอดภัยจากกระแสคลื่นลมแรงและอยูหางฝง สวนประกอบที่สําคัญคือ
เชือกเสนใหญเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ½ น้ิว ยาวประมาณ 100 เมตร มีทุนผูกเปน
ระยะ 2-4 เมตร เพื่อพยุงไมใหจม เชือกนี้มีเสนเล็กขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 
เซนติเมตร ผูกเปนระยะๆ เพื่อใหหอยเกาะ มีระยะหางกัน 50 เซนติเมตร ปลายเชือกยาว
ไมเกินระดับนํ้าลงต่ําสุด ที่ปลายเชือกเสนใหญทั้งสองขางผูกไวกับสมอยึดไมใหเคลื่อนที่ 
ถาเปนทุนใหญอาจผูกเชือกคูก็ได ผลผลิตพอๆ กับการเลี้ยงหอยแบบแพ แตวิธีน้ีมีความ
ตานทานตอคลื่นลมไดดีกวา   

สําหรับการเลี้ยงแบบหลักไมแขวนลอย การเลี้ยงแบบน้ีจะรวบรวมพันธุหอยจาก
แหลงธรรมชาติมาเตรียมใหหอยเกาะกับหลักไมเปงความยาว 1 เมตร เสนผาศูนยกลาง 



                                                                                                                            AT 428 (S) 154 

3-5 เซนติเมตร โดยใชถุงอวนบางประกอบกับไมแลวบรรจุหอยลงในชองระหวางเนื้อถุง
อวนกับผิวไม ผูกมัดเปนสวนๆ ประมาณ 3-4 สวน ตามความยาวไม จากนั้นจึงใชเชือก
ลอดตามรูปลายไมดานบนที่เจาะเตรียมไว แลวผูกใหแนนนําหลักไมที่พันหอยแมลงภูน้ีไป
แขวนลอยไวบนราวที่มีเสาค้ําจุน โดยจัดใหหลักหอยจมน้ําอยูตลอดเวลา แมจะเปนระยะที่
นํ้าลดต่ําสุดภายในเวลา 4-5 วัน หอยจะเกาะกระจายอยูตามผิวหลักไมอยางมั่นคง 
จากนั้นจึงตัดอวนออก และเลี้ยงหอยใหเจริญเติบโตตอไป ในระยะเวลา 8 เดือน หอย
เจริญเติบโตไดขนาดตลาดซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 7.3 เซนติเมตร ใหผลผลิตเฉลี่ยหลักละ 5 
กิโลกรัม   

 
5. การเลี้ยงในตะกรา 
การเลี้ยงในตะกรา วิธีน้ีทํากันมากในประเทศญี่ปุน โดยรวบรวมลูกหอยจาก

ธรรมชาติมาใสตะกราแขวนเลี้ยงไวใตแพหรือราวไม ใหตะกราจมน้ําอยูตลอดเวลา  
 

   6. การเลี้ยงบนพื้นทะเล 
 การเลี้ยงบนพื้นทะเล วิธีน้ีเหมาะสมที่จะเลี้ยงในบริเวณอาวที่มีสิ่งกําบังคลื่นลม 
พื้นทะเลเปนกรวดหินหรือดินแข็ง มีนํ้าทวมตลอดเวลา ระดับนํ้าลึก 2-3 เมตร  
 

7. การเลี้ยงหอยแบบตาขายเชือก 
การเลี้ยงหอยแบบตาขายเชือกสามารถเลี้ยงไดในระดับนํ้าลงต่ําสุด 2 เมตร และ

ในบริเวณดินแข็งที่ไมสามารถปกไมเลี้ยงหอยได การเลี้ยงแบบนี้มีขอดี คือ วัสดุที่ใชเปน
วัสดุสังเคราะหซ่ึงหาไดงายตามทองตลาดทั่วไป และวัสดุที่ใชเลี้ยงมีความคงทนใชงาน
หลายป 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                             ภาพที่ 9.2 การเลี้ยงหอยแมลงภูแบบปกหลักลอลูกหอย 
                       ที่มา: (นิพนธ ศิริพันธ, 2543, หนา 3) 

 

9.5  ปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงหอยแมลงภู 
 

1. ปญหานํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน เชน บริเวณอาวไทยตอนใน
แถบจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงการ
ปลอยนํ้าเสียดังกลาวจะมีสารพิษตางๆ ตามมาดวย จะเปนอันตรายตอหอยที่เลี้ยงและ
ผูบริโภคเนื้อหอย 

2. ปญหาวัสดุ คือ ไมหลักหาไดยากและมีราคาแพง 
3. ขาดแคลนพันธุหอย 
4. ขาดความรูและประสบการณในการเลี้ยง และขาดการอนุรักษพอแมพันธุหอย 
5. ขาดแคลนเงินทุน 
6. ทางราชการยังไมไดกําหนดแหลงเลี้ยงหอยใหเปนที่อนุญาต 
7. ปญหาคลื่นลมและกระแสน้ํา เรืออวนลาก และอวนรุน 
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8. ศัตรูและโรคหอย เชน ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ปู เพรียง (แยงพื้นที่ใน
การเกาะของลูกหอยแมลงภู) และปลาอีคอม เปนตน 

9. ตลาดมีวงจํากัด สงออกไดนอย 
10. แหลงเลี้ยงเดิมเสื่อมโทรม เชนในเขตทองที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด

ชลบุรีซ่ึงเลี้ยงมานานแลว พบวาที่เลี้ยงมีการตื้นเขิน เน่ืองจากการปลอยสิ่งขับถายออกมา
สะสมกันเปนเวลานาน 

11. การเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ํา โดยเฉพาะชวงฤดูฝนที่ฝนตกชุกความ
เค็มของนํ้าลดต่ําลงอยางรวดเร็ว เปนผลใหแหลงนํ้าขาดความอุดมสมบูรณ มีผลตอการ
เจริญเติบโต และการตายของหอย 

12. หอยท่ีเกาะเลี้ยงตัวบนวัสดุมากเกินไป เพราะหากมีความหนาแนนสูงจะมี
การแยงอาหารกันเอง และหอยบางสวนจะหลุดรวงจากหลักจมโคลน และตายในที่สุด 

13. การเกิดปรากฏการณข้ีปลาวาฬ หรือปรากฏการณนํ้าแดง ซ่ึงอาจเปนสาเหตุ
ใหหอยตายได 

14. ความขุนของนํ้าในบริเวณที่เลี้ยงหอย ถานํ้าขุนมากตะกอนและโคลนตมจะ
เกาะตามเหงือกหอยทําใหหอยหายใจไมออกและตายในที่สุด นอกจากนี้ความขุนยังทําให
ประสิทธิภาพในการกรองอาหารต่ําลง เปนผลใหหอยเจริญเติบโตชาลง 

15. ปญหาจากคลื่นลมและกระแสน้ํา รวมท้ังการทําการประมงดวนเรืออวนลาก 
และอวนรุน เปนผลใหไมหลักเลี้ยงหอยถูกทําลายหักและหลุดลอยน้ํา 

 
9.6  ตนทุนและผลตอบแทน 

 
 ตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก                              
(นิพนธ ศิริพันธ, 2543, หนา 8) 
 ประมาณรายจายตอไรของการเลี้ยงหอยแบบแพเชือก 
    เชือกโพลีโพรพีลีนขนาด 16 มิลลิเมตร 24 มวน                    51,700 บาท 
    เชือกโพลีโพรพีลีนขนาด 20 มิลลิเมตร 2 มวน                       6,600 บาท 
    เชือกโพลีโพรพีลีนขนาด 8 มิลลิเมตร 18 มวน                      11,100 บาท 
   ดายเบอร 36 จํานวน 10 มัด                                               700 บาท 
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   ทุนสมอปูน 12 ลูก                                                         9,600 บาท 
   ถังทุนพลาสติกขนาด 20-30 ลิตร จํานวน 1,476 ใบ               39,900 บาท 
   อวนขนาดตา 6 เซนติเมตร เน้ืออวน 700D/15 จํานวน 6 มวน   31,200 บาท 
   อื่นๆ เชน คาแรง คาจับ และนํ้ามันเช้ือเพลิง                         45,000 บาท 
   รวมรายจาย                                                                 195,800 บาท 
 ประมาณการรายรับตอไรของการเลี้ยงหอยแบบแพเชือก 
   จํานวนสายเลี้ยงหอย 8,000 สาย เฉลี่ยสายละ 8 กิโลกรัม 
   รวม 64,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 5 บาท  
   รวมเปนเงิน                                                                320,000 บาท 

 
ตนทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบตาขายเชือก 
 ประมาณรายจายตอไรของการเลี้ยงหอยแบบตาขายเชือก 
    เชือกโพลีโพรพีลีนขนาด 10 มิลลิเมตร 24 มัด                     16,900 บาท 
    เชือกโพลีโพรพีลีนขนาด 16 มิลลิเมตร 2.5 มัด                       5,100 บาท 
    ฐานเสาปูนขนาด 1.50 เมตร 25 ฐาน                                 12,500 บาท 
   ฐานแซม ขนาด 1 เมตร 16 ฐาน                                        2,400 บาท 
   เหล็กแปบ ขนาด 2 น้ิว                                                   6,600 บาท 
   ทอพีวีซี ขนาด 2.5 น้ิว                                                    2,400 บาท 
   อื่นๆ เชน คาแรง คาจับ เหล็ก และนํ้ามันเช้ือเพลิง                 14,100 บาท 
   รวมรายจาย                                                                   60,000 บาท 
 ประมาณการรายรับตอพื้นที่ตาขาย 1 ไรของการเลี้ยงหอยแบบตาขายเชือก 
   ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 6 กิโลกรัมตอ 1 เมตร                        25,680 บาท 
    ราคากิโลกรัมละ                                                                 5  บาท 
   รวมเปนเงิน                                                                  128,400 บาท 
   กําไรสุทธิ                                                                       68,400 บาท 
 

คําถามทายบทที่ 9 
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1. เหงือกของหอยแมลงภูมีหนาที่อยางไร 
ก.  หายใจ 
ข.  กรองอาหาร 
ค.  ยึดฝาทั้งสองใหติดกัน 
ง.  ขอ  ก  และ  ขอ  ข  ถูก 
 
2. ช่ือสามัญของหอยแมลงภูคือขอใด 
ก.  yellow  mussel   
ข.  green  mussel   
ค.  white  mussel   
ง.  dark  green  mussel   
 
3.  ราก หรือ ซัง (byssus) ซ่ึงเปนเสนใยสีนํ้าตาล พบในหอยแมลงภูมีหนาที่อะไร 
ก.  หาอาหาร 
ข.  เคลื่อนตัว 
ค.  ยึดเกาะกับวัสดุตางๆ ที่อยูในนํ้า 
ง.  หายใจ 
 
4.  ขอใดมิใชสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยแมลงภู 
ก.  เปนแหลงนํ้านิ่ง 
ข.  ปลอดภัยจากกระแสน้ําและคลื่นลม 
ค.  เปนแหลงนํ้าตื้นชายฝงซ่ึงมีความลึกประมาณ 3-10 เมตร 
ง.  หางไกลจากแหลงมลพิษตางๆ 
 
 

คําถามทายบทที่ 9 (ตอ) 
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5.  หากตองการเลี้ยงหอยแมลงภูในประเทศไทยไมควรเริ่มเลี้ยงในเดือนใดของป 
ก.  เดือนสิงหาคม 
ข.  เดือนตุลาคม 
ค.  เดือนพฤศจิกายน   
ง.  เดือนธันวาคม 
 
6.  การเลี้ยงหอยแมลงภูแบบปกหลักลอลูกหอยเหตุใดหลักไมจึงตองปกใหเอียงทํามุมกับ
พื้นทะเล 
ก.  ดักแพลงกตอนใหเขาไปในแหลงเลี้ยงหอย 
ข.  ปกหลักไมไดจํานวนมากขึ้น 
ค.  ปองกันการหักโคนของหลักไมเม่ือหอยโตข้ึน 
ง.  ตานกระแสน้ําเมื่อคลื่นลมแรง 
 
7.  ขอใดมิใชขอดีของการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแขวน 
ก.  เลี้ยงในบริเวณที่มีจํานวนแพลงกตอนนอยได 
ข.  เลี้ยงในบริเวณที่มีคลื่นลมแรงได 
ค.  เลี้ยงในบริเวณที่มีพื้นดินเปนดินแข็งได 
ง.  ตัวแพที่เลี้ยงมีอายุการใชงานหลายป 
 
8.  การเลี้ยงหอยแมลงภูในตะกรานิยมทํากันมากในประเทศใด 
ก.  ประเทศสิงคโปร 
ข.  ประเทศไทย 
ค.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ง.  ประเทศญี่ปุน 
 

คําถามทายบทที่ 9 (ตอ)  
 

9.  ขอใดมิใชปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงหอยแมลงภู 
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ก.  แหลงเลี้ยงเดิมเสื่อมโทรม 
ข.  ความขุนของน้ําในบริเวณที่เลี้ยงหอย 
ค.  ทางราชการไมสนับสนุน 
ง.  ขาดแคลนพันธุหอย 
 
10.  รายจายขอใดมีมากที่สุดในการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก 
ก.  อวน 
ข.  เชือกโพลีโพรพีลีนขนาดตางๆ 
ค.  ทุนสมอ 
ง.  คาน้ํามันเช้ือเพลิง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
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