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บทคัดย่อ 

การศึกษาระยะสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ ( 2Perna viridis )(Linnaeus, 1758) ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ศึกษา

ระยะสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ในอ่าวปัตตานี จงัหวดัปัตตานีระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคมด้วยวิธีการศึกษาทาง

เนือ้เยื่อวิทยา โดยสุม่เก็บตวัอย่างหอยแมลงภู่ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 ทกุเดือน เดือนละ 1 ครัง้ จาก

บริเวณอ่าวปัตตานี ย้อมด้วยสี Harris’s Hematoxylin และ Eosin จากผลการศึกษาสามารถแบ่งระยะการเจริญของ

อวยัวะสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ทัง้เพศผู้และเพศเมียได้เป็น  5 ระยะ คือ ระยะเซลล์สืบพนัธ์ุพกัตวั ระยะการเจริญของ

เซลล์สบืพนัธุ์ ระยะเซลล์สืบพนัธุ์เจริญเต็มท่ี ระยะปลอ่ยเซลล์สืบพนัธุ์และระยะหลงัปลอ่ยเซลล์สืบพนัธุ์ พบว่า ในเดือน

สงิหาคมทัง้เพศผู้และเพศเมียเร่ิมมีการพฒันาเซลล์สบืพนัธ์ุอยูใ่นระยะการเจริญของเซลล์สืบพนัธุ์และระยะเซลล์สืบพนัธุ์

เจริญเต็มท่ีสงูท่ีสดุ เมื่อวิเคราะห์ข้อมลูระยะสบืพนัธุ์ด้วยคา่ดชันีการเจริญพนัธุ์เชิงคณุภาพ (GI) ทัง้ในเพศผู้และเพศเมียมี

คา่สงูสดุในเดือนสงิหาคมและวิเคราะห์คา่ดชันีความสมบรูณ์ (CI) ในเพศผู้มีคา่สงูท่ีสดุในเดือนกรกฎาคม สว่นในเพศเมีย

มีคา่สงูท่ีสดุในเดือนสงิหาคม ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูของระยะสบืพนัธุ์ท่ีแสดงให้เห็นวา่หอยแมลงภูท่ัง้เพศผู้และเพศเมียมี

การเจริญเติบโตและการเจริญพนัธุ์อยา่งเต็มท่ีก่อนท่ีเข้าสูฤ่ดกูาลสบืพนัธุ์ตอ่ไป 

ABSTRACT 

 In this study of reproductive stages of the green mussel, Perna viridis (Linnaeus, 1758) were 

histological studied. All specimens were sampled once monthly for 4 months during May – August 2012 from 

Pattani bay, Pattani province, South of Thailand and were stained with Harris’s Hematoxylin and Eosin 

staining. The testicular and ovarian developmental stages were classified into 5 stages resting; developing; 

mature; spawning and spent stage. In August, both testicles and ovaries showed that developing and mature 

stage were maximum. The Qualitative gonad index (GI) indicated the sexual maturity of P. viridis. Both males 

and females, the maximum of GI was in August. The Condition Index (CI) indicated maturity of P. viridis. In 

male, the maximum of CI was in July but in female, the maximum of CI was in August. All results showed as 

both males and females of green mussel ‘ll be growth and sexual maturity before the breeding season. 
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คาํนํา 

หอยแมลงภู่เป็นหอยสองฝามีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า 1Perna viridis (Linnaeus, 1758) จดัอยู่ใน อนัดบั 

Mytiloida วงศ์ Mytilidae เปลือกมีสีเขียวมีขนาดเท่ากันทัง้สองข้างส่วนท้ายจะกว้างกว่าส่วนหน้า (เกษตรและ

สหกรณ์, 2535) หอยแมลงภู่พบการแพร่กระจายตามจงัหวดัท่ีอยู่แถบชายฝ่ังทะเลทัง้อ่าวไทยและทะเลอนัดามนั 

อาศยัอยู่ตามปากแม่นํา้ท่ีเป็นดินโคลนและตามเสาไม้ไผ่ท่ีปักในทะเล กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในนํา้แบบกรองกิน 

หอยแมลงภู่มีทัง้แบบแยกเพศและสองเพศในตวัเดียวกนั การผสมพนัธุ์นอกลําตวั สามารถดเูพศจากสีท่ีปรากฏ

บริเวณลําตวั เพศผู้ จะมีสีครีมหรือขาว ส่วนเพศเมียจะมีสีส้ม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํา้จืดสุราษฎร์ธานี, 

2552) หอยแมลงภู่จดัเป็นสตัว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีคนนิยมบริโภคกนัอย่างแพร่หลาย คณุค่าทางโภชนาการสงู

และมีการศกึษาวิจยัทางด้านตา่งๆมากมาย โดยเฉพาะการศกึษาด้านวงจรสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ท่ีมีการศกึษา

กันอย่างแพร่หลายและต่อเน่ืองในหลายพืน้ท่ีทั่วโลก เช่น การศึกษากระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของ

หอยแมลงภู่ ในอ่าว Tampa ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าหอยแมลงภู่มีการวางไข่ในเดือนเมษายน (Barber et 

al., 2005) ในประเทศฮ่องกงศกึษาวงจรสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ท่ีท่าเรือ Victoria พบว่าสามารถแบ่งระยะต่างๆ 

ในอวยัวะสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ได้เป็น 4 ระยะซึง่จะปรากฏแตกต่างกนัไปตามการแปรผนัของฤดกูาล (Lee, 

1988)  การศกึษาการพฒันาและการวางไข่ของหอยแมลงภู่ ท่ีชายฝ่ังตะวนัตกของประเทศอินเดีย พบว่า มีการ

วางไข่ 2 ช่วง คือ ในเดือนเมษายน – มิถนุายน และเดือนตลุาคม (Rajagopal, et  al., 1998) ท่ีประเทศฟิลิปปินส์

ศกึษาการสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ พบว่ามีฤดูสืบพันธุ์  2 ช่วงในรอบ 1 ปี คือ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ

เดือนพฤศจิกายน -กุมภาพนัธ์ (Walter,1982) จะเห็นได้ว่าแต่ละพืน้ท่ีหอยแมลงภู่มีช่วงการวางไข่ท่ีแตกต่างกนั

แตจ่ะพบวา่หอยแมลงภู่ท่ีอาศยัอยู่ในเขตร้อนชืน้มกัจะมีการวางไข่ 2 ครัง้ในรอบ 1 ปี (Gosling, 2003) 

ในประเทศไทยได้มีการศกึษาวงจรสืบพนัธุ์ของหอย 2 ฝา เช่น การศกึษาวงจรการสืบพนัธุ์ของหอยแครง

ท่ีตําบลเจ๊ะบิลงั จงัหวดัสตลู (จินตมาศและสพุตัรา, 2533) วงจรสืบพนัธุ์ของหอยแครงและสภาพแวดล้อมในอ่าว

ปัตตานี (ศุภพัฒนา, 2551) ส่วนการศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ในประเทศไทยก็มีอยู่บ้างท่ีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบว่าหอยแมลงภู่มีการวางไข่ 2 ครัง้ในรอบ 1 ปี คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กนัยายนและเดือน

พฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ (ธนิษฐา, 2523) และการศกึษาท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่าขัน้ตอนการพฒันาของ

เซลล์สืบพนัธุ์และฤดูกาลวางไข่ของแมลงภู่ สามารถแบ่งการพฒันาของเซลล์สืบพนัธุ์ได้เป็น 4 ระยะและมีการ

วางไข่ในเดือนเมษายนและกันยายน (พูนสินและคณะ, 2529) ดังนัน้ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงเลือกศึกษาระยะ

สืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ในอ่าวปัตตานี ซึ่งเป็นส่วนของอ่าวไทยตอนล่างท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และความ

หลากหลายทางชีวภาพสงู เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจตอ่คนในพืน้ท่ี เน่ืองจากเป็นแหลง่ท่ีอยู่ของสตัว์

นํา้ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะหอยแมลงภู่ท่ีมีการเพาะเลีย้งและดักจับตามธรรมชาติกันอย่าง

แพร่หลาย (อิสระ, 2539)  ซึง่ข้อมลูทางเนือ้เย่ือวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัระยะสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ในอ่าวปัตตานีมี

การศกึษาอยู่น้อยมาก หากมีการวิจัยทางด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจํานวนประชากร การแพร่กระจาย รวมถึง

การศกึษาวงจรสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ก็เป็นสว่นสําคญัท่ีจะทําให้เข้าใจธรรมชาติของการสืบพนัธุ์ซึง่มีประโยชน์

ต่อการวางแผนในการเพาะเลีย้งเพ่ิมจํานวนและการอนุรักษ์ โดยในการศกึษาครัง้นีจ้ะเก็บตวัอย่างหอยแมลงภู่

ทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้ เป็นเวลา 4 เดือนจากอ่าวปัตตานี เพ่ือตรวจสอบระยะสืบพันธุ์ในอวยัวะสืบพันธุ์ของ

http://th.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1758
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mytiloida&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mytilidae&action=edit&redlink=1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Bruce%20J.%20Barber
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หอยแมลงภู่ทัง้เพศผู้ และเพศเมียในช่วงดังกล่าวและเพ่ือใช้เป็นความรู้พืน้ฐานด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์ของ

หอยแมลงภู่ตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การเกบ็ตัวอย่าง 

สุ่มเก็บตวัอย่างหอยแมลงภู่บริเวณท่ีพบในอ่าวปัตตานี จ.ปัตตานี ทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 20 ตวั 

ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 พร้อมกบัวดัอณุหภูมิของนํา้ในหน่วยองศาเซลเซียสด้วยเทอร์โมมิเตอร์

และวัดความเค็มของนํา้ด้วย 2เคร่ืองวัดความเค็ม 2(Salinity Refractrometer) แล้วนําตัวอย่างกลับมาท่ี

ห้องปฏิบติัการ เพ่ือชัง่นํา้หนกัรวม (Total Weight, TW) และนํา้หนกัเนือ้ (Fresh Weight, FW) ของหอยแมลงภู่

แต่ละตวัในหน่วยกรัมด้วยเคร่ืองชัง่ พร้อมกบัวดัขนาดความยาวเปลือก (Shell Length, SL) ความกว้างเปลือก 

(Shell Width, SW) และความหนาเปลือก (Shell High, SH) ของหอยแมลงภู่ทุกตวัในหน่วยเซนติเมตรโดยใช้

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

 

การศึกษาทางด้านเนือ้เยื่อวิทยา 

ตัดเนือ้เย่ือส่วนอัณฑะของหอยแมลงภู่เพศผู้ และรังไข่ของหอยแมลงภู่เพศเมียทุกตัว นํามาแช่ใน

สารละลาย Bouin’s fluid เพ่ือรักษาสภาพของเนือ้เย่ือ เป็นระยะเวลา 18 – 24 ชัว่โมง (Fixation) จากนัน้นํามา

ล้างและแช่ใน 70% แอลกอฮอล์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนท่ีจะนําชิน้เนือ้ดงักล่าวผ่านกระบวนการตามวิธีทาง

เนือ้เย่ือวิทยา (Histological technique) (Bancorf and Gamble, 2002) เพ่ือทํา paraffin section แล้วตดั 

paraffin section ด้วยเคร่ือง Rotary microtome ให้มีความหนาประมาณ 6 ไมครอนและย้อมสีเนือ้เย่ือด้วยสี 

Harris’s Hematoxylin และ Eosin  

 

การวิเคราะห์วงจรสืบพันธ์ุ 

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ จากสไลด์ท่ีย้อมสีแล้วด้วยกล้องจุลทรรศน์

แบบใช้แสงโดยแบ่งระยะการพฒันาของเซลล์สืบพนัธุ์ทัง้ในเพศผู้และเพศเมียเป็น 5 ระยะ คือ ระยะเซลล์สืบพนัธุ์

พกัตวั (Resting stage) ระยะการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์  (Developing stage) ระยะเซลล์สืบพันธุ์เจริญเต็มท่ี 

(Mature stage) ระยะปลอ่ยเซลล์สืบพนัธุ์ (Spawning stage) และระยะหลงัปล่อยเซลล์สืบพนัธุ์ (Spent stage) 

บนัทกึระยะการพฒันาของเซลล์สืบพนัธุ์ท่ีพบในแต่ละเดือนของหอยแมลงภู่ทัง้สองเพศ แล้วคํานวณเป็นร้อยละ

ของแตล่ะระยะท่ีพบ 

จากนัน้คํานวณหาค่าดชันีการเจริญพนัธุ์เชิงคณุภาพ (Qualitative gonad index, GI) ของหอยแมลงภู่

ทัง้เพศผู้และเพศเมียในแตล่ะเดือน จากสตูร  

 

 

โดยกําหนด numerical weight ของแตล่ะระยะ ดงันี ้

       ระยะเซลล์สืบพนัธุ์พกัตวั (Resting stage)              numerical weight = 1 

       ระยะการเจริญของเซลล์สืบพนัธุ์ (Developing stage)      numerical weight = 2 
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       ระยะเซลล์สืบพนัธุ์เจริญเตม็ท่ี (Mature stage)             numerical weight = 3 

       ระยะปลอ่ยเซลล์สืบพนัธุ์ (Spawning stage)              numerical weight = 2 

       ระยะหลงัปลอ่ยเซลล์สืบพนัธุ์ (Spent stage)              numerical weight = 1 

 

และคํานวณหาคา่ดชันีความสมบรูณ์ (Condition index, CI) ของทัง้ 2 เพศในแตล่ะเดือน จากสตูร 

 

  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการศกึษาอวยัวะสืบพนัธุ์ทัง้ในเพศผู้และเพศเมียโดยวิธีการวิเคราะห์ทางเนือ้เย่ือวิทยา สามารถแบ่ง

ระยะการการพฒันาของเซลล์สืบพนัธุ์ทัง้ในเพศผู้และเพศเมียเป็น 5 ระยะ โดยแตล่ะระยะมีลกัษณะดงันี ้

1. ระยะเซลล์สืบพันธุ์พักตวั (Resting stage) เป็นระยะท่ีอวัยวะสืบพันธุ์พักตวัยังไม่มีการพัฒนา เซลล์

สืบพนัธุ์น้อย ในเพศผู้อาจพบการฝ่อของเซลล์สืบพนัธุ์ (Residual gamete) ส่วนในเพศเมียพบเซลล์สืบพนัธุ์ ท่ี

กําลงัพฒันาอยู่บ้าง  

2. ระยะการเจริญของเซลล์สืบพนัธุ์  (Developing stage) เป็นระยะท่ีอวยัวะสืบพนัธุ์มีการฟืน้ตวั เร่ิมพบ

เซลล์สืบพันธุ์ ท่ีกําลงัพัฒนาเพ่ิมมากขึน้ซึ่งในเพศผู้จะพบ primary spermatocyte และอาจพบ secondary 

spermatocyte ในท่อ seminiferous tubules ได้บ้างส่วนในเพศเมียจะพบ primary oocyte ขนาดเล็กมากมาย

และอาจพบ secondary oocyte ได้เช่นกนั  

3.  ระยะเซลล์สืบพันธุ์เจริญเต็มท่ี (Mature stage) เป็นระยะท่ีเซลล์สืบพันธุ์เจริญเติบโตเต็มท่ี มีความ

สมบูรณ์เพศสูงสดุ ในเพศผู้พบ spermatozoa มากมายภายในท่อ seminiferous tubulesส่วนในเพศเมียพบ 

mature oocyte เป็นจํานวนมาก 

4. ระยะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์  (Spawning stage) เป็นระยะท่ีมีการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์เจริญเติบโตเต็มท่ี

ออกไปแล้วเพ่ือพร้อมสําหรับการปฏิสนธิ ในเพศผู้พบ spermatozoa หลงเหลืออยู่บ้างสว่นในเพศเมียพบ mature 

oocyte หลงเหลืออยู่บ้าง  

5. ระยะหลงัปลอ่ยเซลล์สืบพนัธุ์ (Spent stage) เป็นระยะท่ีเซลล์สืบพนัธุ์ถูกปล่อยออกไปเกือบหมด เซลล์

สืบพนัธุ์ฝ่อ เห่ียวและพบช่องวา่งมาก  

ผลการศึกษาระยะสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ของเพศผู้ ในแต่ละเดือน (Figure 1) จะเห็นได้ว่าในเดือน

พฤษภาคมและเดือนมิถุนายนหอยแมลงภู่มีระยะหลังปล่อยเซลล์สืบพันธุ์มากท่ีสุด คิดเป็น 55.56% และ 

54.55% ตามลําดบั ส่วนในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมมีระยะการเจริญของเซลล์สืบพนัธุ์มากท่ีสดุ คิด

เป็น 45.45% และ 63.64% สว่นผลการศกึษาระยะสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ของเพศเมียในแตล่ะเดือน (Figure 2)  

จะเห็นได้ว่าในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนหอยแมลงภู่พบเฉพาะระยะหลงัปล่อยเซลล์สืบพนัธุ์ ในเดือน

กรกฎาคมพบระยะเซลล์สืบพันธุ์พกัตวัมากท่ีสุดคิดเป็น 66.67% และเดือนสิงหาคมมีระยะการเจริญของเซลล์

สืบพันธุ์มากท่ีสุด คิดเป็น 55.56% ทัง้หอยเพศผู้ และหอยเพศเมียแสดงให้เห็นว่าในช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม

หอยแมลงภู่ทัง้ 2 เพศอยู่ในช่วงระยะเซลล์สืบพนัธุ์เจริญเตม็ท่ีและระยะปลอ่ยเซลล์สืบพนัธุ์ซึง่เป็นช่วงฤดสูืบพนัธุ์

E 
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Figure 2  Percentage of female reproductive  stages of Perna viridis during May – August 2012 

       May           June             July            August 

         May              June July   August 

และวางไข่นัน่เองและหลงัจากท่ีมีการปลอ่ยเซลล์สืบพนัธุ์ไปแล้วหอยแมลงภู่เร่ิมมีการฟืน้ฟแูละสร้างเซลล์สืบพนัธุ์

เพ่ือสืบพนัธุ์อีกครัง้ ในรอบถดัไปหลงัเดือนสิงหาคม ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของพูนสินและคณะ (2529) ท่ี

ศกึษาในอ่าวนครศรีธรรมราชซึง่เป็นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเช่นเดียวกบัอ่าวปัตตานี ท่ีพบว่าหอยแมลงภู่มีการ

วางไข่ 2 ครัง้ในรอบ 1 ปี คือ ในเดือนเมษายนและเดือนกนัยายน และสอดคล้องกบัข้อมลูของกองเพาะเลีย้งสตัว์

นํา้ชายฝ่ัง (2536) ท่ีมีรายงานว่าหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตัง้แต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงอ่าว

ปัตตานีมีฤดวูางไข่ในในเดือนมีนาคม – เมษายนและเดือนตลุาคม - ธนัวาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการคํานวณค่าดชันีการเจริญพนัธุ์เชิงคณุภาพ (Qualitative gonad index, GI) ของหอยแมลงภู่ทัง้

เพศผู้ และเพศเมียในแต่ละเดือนท่ีทําการศึกษา พบว่า หอยแมลงภู่ทัง้เพศผู้ และเพศเมียมีความพร้อมในการ

สืบพนัธุ์สงูในเดือนสิงหาคม มีค่าเป็น 1.3 และ 0.9 ตามลําดบั ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูของระยะสืบพันธุ์ ดงันัน้

หากหอยแมลงภู่มีการผสมพนัธุ์กนัในช่วงหลงัเดือนสิงหาคมก็มีโอกาสเพ่ิมประชากรของหอยแมลงภู่ได้ (Figure 

3) และจากการคํานวณคา่ดชันีความสมบรูณ์ (Condition index, CI) ของหอยแมลงภู่ทัง้เพศผู้และเพศเมียในแต่

ละเดือนท่ีทําการศึกษาพบว่าดชันีความสมบูรณ์ทัง้หอยแมลงภู่เพศผู้และเพศเมียมีแนวโน้มสูงขึน้ โดยแสดงให้

เห็นว่าหอยแมลงภู่จะมีความสมบูรณ์ของร่างกายมากขึน้เพ่ือเตรียมเข้าสู่ฤดสูืบพนัธุ์หลงัเดือนสิงหาคม (Figure 

4) ผลท่ีได้จะสอดคล้องกบัการศึกษาของจินตมาศและชินวตัร (2548) ท่ีศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอยแครงกับ

Figure 1   Percentage of male reproductive stages of Perna viridis during May – August 2012 
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นิเวศวิทยาบางประการบริเวณอ่าวปัตตานี พบว่าทีบริเวณแหลมนกจะมีค่า GI และค่า CI สูงมากในเดือน

สิงหาคมและเดือนกนัยายนซึง่ช่วงเวลาดงักลา่วเป็นช่วงท่ีหอยแครงอยู่ในช่วงฤดกูาลสืบพนัธุ์นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

การศกึษาครัง้นีไ้ด้ทําการศกึษาหอยแมลงภู่ทัง้หมด 80 ตวั จากอ่าวปัตตานีท่ีมีอณุหภูมินํา้เฉลี่ย 25.75

± 1.71และมีความเค็มเฉลี่ย 32.50± 1.29 อวยัวะสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่จะกระจายอยู่ใน mantle สามารถ

แยกเพศจากสีท่ีปรากฏท่ีอวยัวะสืบพนัธุ์เม่ือหอยแมลงภู่ตวัเตม็วยั เพศผู้จะมีสีครีมหรือขาวส่วนเพศเมียจะมีสีส้ม 

โดยหอยแมลงภู่ท่ีทําการศกึษาครัง้นีมี้นํา้หนกัรวมเฉลี่ยเป็น 16.81± 5.06 กรัมและนํา้หนกัเนือ้เฉลี่ยเป็น 9.73±

3.38 กรัม สว่นขนาดความยาวเปลือกเฉลี่ยเป็น 5.94± 0.79 มิลลิเมตร ความกว้างเปลือกเฉลี่ยเป็น 2.80± 0.26 

มิลลิเมตรและความหนาเปลือกเฉลี่ยเป็น 1.91± 0.26 มิลลิเมตร( SdX ± ) สามารถแบ่งระยะการการพฒันาของ

เซลล์สืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ทัง้ในเพศผู้ และเพศเมียเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะเซลล์สืบพนัธุ์พักตวั (Resting 

stage) ระยะการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์  (Developing stage) ระยะเซลล์สืบพันธุ์เจริญเต็มท่ี (Mature stage) 

ระยะปล่อยเซลล์สืบพนัธุ์ (Spawning stage) และระยะหลงัปล่อยเซลล์สืบพนัธุ์ (Spent stage) ส่วนการศกึษา

          May              June               July          August 

May     June         July          August 

Figure 3 Qualitative gonad index (GI) of male and female of Perna viridis during May – August 2012 

Figure 4 Condition index (CI) of male and female of Perna viridis during May – August 2012 
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คา่ดชันีการเจริญพนัธุ์เชิงคณุภาพ (Qualitative gonad index, GI) และคา่ดชันีความสมบรูณ์ (Condition index, 

CI) ของหอยแมลงภู่ทัง้เพศผู้และเพศเมีย พบว่าหากมีค่า GI และค่า CI สงู  แสดงว่าหอยแมลงภู่มีความพร้อม

และความสมบรูณ์ในการสืบพนัธุ์ก่อนเข้าสูฤ่ดผูสมพนัธุ์ 

จากผลการศกึษาทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นระยะสืบพนัธุ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางเนือ้เย่ือวิทยา ค่าดชันีการ

เจริญพันธุ์ เชิงคุณภาพและค่าดัชนีความสมบูรณ์ทัง้เพศผู้ และเพศเมียของหอยแมลงภู่ในแต่ละเดือนท่ี

ทําการศกึษาจะเป็นข้อมลูสว่นหนึง่ท่ีทําให้เข้าใจถงึชีววิทยาการสืบพนัธุ์ของหอยแมลงภู่ในอา่วปัตตานีมากขึน้ ซึง่

การเข้าใจธรรมชาติของการสืบพนัธุ์จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนในการเพาะเลีย้งเพ่ิมจํานวนและการ

อนุรักษ์ในช่วงเดือนท่ีหอยแมลงภู่อยู่ในระยะเซลล์สืบพันธุ์เจริญเต็มท่ีเตรียมพร้อมท่ีจะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์เพ่ือ

การผสมพนัธุ์ในฤดผูสมพนัธุ์ซึง่ในช่วงเดือนดงักล่าวหอยแมลงภู่จะมีค่า GI และ CI สงู โดยข้อมลูท่ีได้เป็นข้อมลู

เพียงบางส่วนของวงจรสืบพนัธุ์ ท่ีเกิดขึน้ในรอบ 1 ปี ดงันัน้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของระยะสืบพันธุ์ให้

ครบทกุเดือนในรอบ 1 ปี เพ่ือหาช่วงเวลาของเพศผู้และเพศเมียท่ีมีระดบัความพร้อมในการเจริญพนัธุ์สงูท่ีสดุและ

หาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อการกําหนดเป็นฤดูสืบพันธุ์และการวางไข่ของหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวปัตตานี

เพ่ือให้สามารถจดัการทรัพยากรของหอยแมลงภู่ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
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