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ระยะสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ Perna viridis (Linnaeus, 1758) ในอ่ าวปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี
ระหว่ างเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม
Reproductive stages of the green mussel, Perna viridis (Linnaeus, 1758) in Pattani bay,
Pattani province during May – August
2
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บทคัดย่ อ
การศึกษาระยะสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ ( Perna viridis )(Linnaeus, 1758) ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ระยะสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ในอ่าวปั ตตานี จังหวัดปั ตตานีระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคมด้ วยวิธีการศึกษาทาง
เนื ้อเยื่อวิทยา โดยสุม่ เก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่ตงแต่
ั ้ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 ทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้ จาก
บริ เวณอ่าวปั ตตานี ย้ อมด้ วยสี Harris’s Hematoxylin และ Eosin จากผลการศึกษาสามารถแบ่งระยะการเจริ ญของ
อวัยวะสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ทงเพศผู
ั้
้ และเพศเมียได้ เป็ น 5 ระยะ คือ ระยะเซลล์สืบพันธุ์พกั ตัว ระยะการเจริ ญของ
เซลล์สบื พันธุ์ ระยะเซลล์สืบพันธุ์เจริ ญเต็มที่ ระยะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์และระยะหลังปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ พบว่า ในเดือน
สิงหาคมทังเพศผู
้
้ และเพศเมียเริ่ มมีการพัฒนาเซลล์สบื พันธุ์อยูใ่ นระยะการเจริ ญของเซลล์สืบพันธุ์และระยะเซลล์สืบพันธุ์
เจริ ญเต็มที่สงู ที่สดุ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระยะสืบพันธุ์ด้วยค่าดัชนีการเจริ ญพันธุ์เชิงคุณภาพ (GI) ทังในเพศผู
้
้ และเพศเมียมี
ค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคมและวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสมบูรณ์ (CI) ในเพศผู้มีคา่ สูงที่สดุ ในเดือนกรกฎาคม ส่วนในเพศเมีย
มีคา่ สูงที่สดุ ในเดือนสิงหาคม ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อมูลของระยะสืบพันธุ์ที่แสดงให้ เห็นว่าหอยแมลงภูท่ งเพศผู
ั้
้ และเพศเมียมี
การเจริ ญเติบโตและการเจริ ญพันธุ์อย่างเต็มที่ก่อนที่เข้ าสูฤ่ ดูกาลสืบพันธุ์ตอ่ ไป
2

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.
Keywords: Perna viridis, Reproductive stage, Histological technique, Qualitative gonad index, Condition Index
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คํานํา

หอยแมลงภู่เป็ นหอยสองฝามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Perna viridis (Linnaeus, 1758) จัดอยู่ใน อันดับ
Mytiloida วงศ์ Mytilidae เปลือกมีสีเขียวมีขนาดเท่ากันทังสองข้
้
างส่วนท้ ายจะกว้ างกว่าส่วนหน้ า (เกษตรและ
สหกรณ์, 2535) หอยแมลงภู่พบการแพร่ กระจายตามจังหวัดที่อยู่แถบชายฝั่ งทะเลทังอ่
้ าวไทยและทะเลอันดามัน
อาศัยอยู่ตามปากแม่นํ ้าที่เป็ นดินโคลนและตามเสาไม้ ไผ่ที่ปักในทะเล กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในนํ ้าแบบกรองกิน
หอยแมลงภู่มีทงแบบแยกเพศและสองเพศในตั
ั้
วเดียวกัน การผสมพันธุ์นอกลําตัว สามารถดูเพศจากสีที่ปรากฏ
บริ เวณลําตัว เพศผู้จะมีสีครี มหรื อขาว ส่วนเพศเมียจะมีสีส้ม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํา้ จืดสุราษฎร์ ธานี,
2552) หอยแมลงภู่จดั เป็ นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่คนนิยมบริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย คุณค่าทางโภชนาการสูง
และมีการศึกษาวิจยั ทางด้ านต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการศึกษาด้ านวงจรสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ที่มีการศึกษา
กัน อย่ างแพร่ ห ลายและต่ อ เนื่ อ งในหลายพื น้ ที่ ทั่ว โลก เช่ น การศึก ษากระบวนการสร้ างเซลล์ สื บ พัน ธุ์ ข อง
หอยแมลงภู่ ในอ่าว Tampa ประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่าหอยแมลงภู่มีการวางไข่ในเดือนเมษายน (Barber et
al., 2005) ในประเทศฮ่องกงศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ที่ท่าเรื อ Victoria พบว่าสามารถแบ่งระยะต่างๆ
ในอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ได้ เป็ น 4 ระยะซึง่ จะปรากฏแตกต่างกันไปตามการแปรผันของฤดูกาล (Lee,
1988) การศึกษาการพัฒนาและการวางไข่ของหอยแมลงภู่ ที่ชายฝั่ งตะวันตกของประเทศอินเดีย พบว่า มีการ
วางไข่ 2 ช่วง คือ ในเดือนเมษายน – มิถนุ ายน และเดือนตุลาคม (Rajagopal, et al., 1998) ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ศึกษาการสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ พบว่ามีฤดูสืบพันธุ์ 2 ช่วงในรอบ 1 ปี คือ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ
เดือนพฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ (Walter,1982) จะเห็นได้ ว่าแต่ละพื ้นที่หอยแมลงภู่มีช่วงการวางไข่ที่แตกต่างกัน
แต่จะพบว่าหอยแมลงภู่ที่อาศัยอยู่ในเขตร้ อนชื ้นมักจะมีการวางไข่ 2 ครัง้ ในรอบ 1 ปี (Gosling, 2003)
ในประเทศไทยได้ มีการศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอย 2 ฝา เช่น การศึกษาวงจรการสืบพันธุ์ของหอยแครง
ที่ตําบลเจ๊ ะบิลงั จังหวัดสตูล (จินตมาศและสุพตั รา, 2533) วงจรสืบพันธุ์ของหอยแครงและสภาพแวดล้ อมในอ่าว
ปั ตตานี (ศุภพัฒ นา, 2551) ส่วนการศึก ษาวงจรสื บพัน ธุ์ของหอยแมลงภู่ในประเทศไทยก็มีอยู่บ้ างที่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่าหอยแมลงภู่มีการวางไข่ 2 ครัง้ ในรอบ 1 ปี คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายนและเดือน
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ (ธนิษฐา, 2523) และการศึกษาที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าขันตอนการพั
้
ฒนาของ
เซลล์สืบพันธุ์และฤดูกาลวางไข่ของแมลงภู่ สามารถแบ่งการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ได้ เป็ น 4 ระยะและมีการ
วางไข่ในเดือนเมษายนและกันยายน (พูนสินและคณะ, 2529) ดังนัน้ ในการศึกษาครั ง้ นี จ้ ึงเลือกศึกษาระยะ
สื บ พัน ธุ์ ข องหอยแมลงภู่ใ นอ่าวปั ต ตานี ซึ่ง เป็ นส่วนของอ่ าวไทยตอนล่า งที่ มี ค วามอุด มสมบูร ณ์ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง เป็ นพื ้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจต่อคนในพื ้นที่ เนื่องจากเป็ นแหล่งที่อยู่ของสัตว์
นํ า้ ที่ มีความสํ าคัญทางเศรษฐกิ จโดยเฉพาะหอยแมลงภู่ที่มีก ารเพาะเลี ย้ งและดักจับตามธรรมชาติกันอย่าง
แพร่ หลาย (อิสระ, 2539) ซึง่ ข้ อมูลทางเนื ้อเยื่อวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับระยะสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ในอ่าวปั ตตานีมี
การศึกษาอยู่น้อยมาก หากมีการวิจัยทางด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับจํานวนประชากร การแพร่ กระจาย รวมถึง
การศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ก็เป็ นส่วนสําคัญที่จะทําให้ เข้ าใจธรรมชาติของการสืบพันธุ์ซงึ่ มีประโยชน์
ต่อการวางแผนในการเพาะเลี ้ยงเพิ่มจํานวนและการอนุรักษ์ โดยในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้ เป็ นเวลา 4 เดือนจากอ่าวปั ตตานี เพื่อตรวจสอบระยะสืบพันธุ์ในอวัยวะสืบพันธุ์ของ
1
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หอยแมลงภู่ทัง้ เพศผู้และเพศเมียในช่วงดังกล่าวและเพื่ อใช้ เป็ นความรู้ พื น้ ฐานด้ านชี ววิทยาการสืบพันธุ์ของ
หอยแมลงภู่ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บตัวอย่ าง
สุ่มเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่บริ เวณที่พบในอ่าวปั ตตานี จ.ปั ตตานี ทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 20 ตัว
ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 พร้ อมกับวัดอุณหภูมิของนํ ้าในหน่วยองศาเซลเซียสด้ วยเทอร์ โมมิเตอร์
และวัด ความเค็ม ของนํ า้ ด้ วย เครื่ อ งวัด ความเค็ม (Salinity Refractrometer) แล้ วนํ า ตัวอย่ างกลับ มาที่
ห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อชัง่ นํ ้าหนักรวม (Total Weight, TW) และนํ ้าหนักเนื ้อ (Fresh Weight, FW) ของหอยแมลงภู่
แต่ละตัวในหน่วยกรัมด้ วยเครื่ องชัง่ พร้ อมกับวัดขนาดความยาวเปลือก (Shell Length, SL) ความกว้ างเปลือก
(Shell Width, SW) และความหนาเปลือก (Shell High, SH) ของหอยแมลงภู่ทุกตัวในหน่วยเซนติเมตรโดยใช้
เวอร์ เนียคาลิปเปอร์
2

2

การศึกษาทางด้ านเนือ้ เยื่อวิทยา
ตัดเนื อ้ เยื่ อส่วนอัณฑะของหอยแมลงภู่เพศผู้และรั งไข่ของหอยแมลงภู่เพศเมียทุกตัว นํ ามาแช่ใ น
สารละลาย Bouin’s fluid เพื่อรักษาสภาพของเนื ้อเยื่อ เป็ นระยะเวลา 18 – 24 ชัว่ โมง (Fixation) จากนันนํ
้ ามา
ล้ างและแช่ใน 70% แอลกอฮอล์เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะนําชิ ้นเนือ้ ดังกล่าวผ่านกระบวนการตามวิธีทาง
เนื ้อเยื่อวิทยา (Histological technique) (Bancorf and Gamble, 2002) เพื่อทํา paraffin section แล้ วตัด
paraffin section ด้ วยเครื่ อง Rotary microtome ให้ มีความหนาประมาณ 6 ไมครอนและย้ อมสีเนื ้อเยื่อด้ วยสี
Harris’s Hematoxylin และ Eosin
การวิเคราะห์ วงจรสืบพันธุ์
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ จากสไลด์ที่ย้อมสีแล้ วด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
แบบใช้ แสงโดยแบ่งระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ทงในเพศผู
ั้
้ และเพศเมียเป็ น 5 ระยะ คือ ระยะเซลล์สืบพันธุ์
พักตัว (Resting stage) ระยะการเจริ ญของเซลล์สืบพันธุ์ (Developing stage) ระยะเซลล์สืบพันธุ์เจริ ญเต็มที่
(Mature stage) ระยะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ (Spawning stage) และระยะหลังปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ (Spent stage)
บันทึกระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ที่พบในแต่ละเดือนของหอยแมลงภู่ทงสองเพศ
ั้
แล้ วคํานวณเป็ นร้ อยละ
ของแต่ละระยะที่พบ
จากนันคํ
้ านวณหาค่าดัชนีการเจริ ญพันธุ์เชิงคุณภาพ (Qualitative gonad index, GI) ของหอยแมลงภู่
ทังเพศผู
้
้ และเพศเมียในแต่ละเดือน จากสูตร
sum (numerical weight × number of clams in each gonadal stag e )
GI =
total in number of clams

โดยกําหนด numerical weight ของแต่ละระยะ ดังนี ้
ระยะเซลล์สืบพันธุ์พกั ตัว (Resting stage)
numerical weight = 1
ระยะการเจริ ญของเซลล์สืบพันธุ์ (Developing stage) numerical weight = 2
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ระยะเซลล์สืบพันธุ์เจริ ญเต็มที่ (Mature stage)
ระยะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ (Spawning stage)
ระยะหลังปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ (Spent stage)

numerical weight = 3
numerical weight = 2
numerical weight = 1

และคํานวณหาค่าดัชนีความสมบูรณ์ (Condition index, CI) ของทัง้ 2 เพศในแต่ละเดือน จากสูตร
CI =

FW ( g )
SL × SH × SW × 1000

ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการศึกษาอวัยวะสืบพันธุ์ทงในเพศผู
ั้
้ และเพศเมียโดยวิธีการวิเคราะห์ทางเนื ้อเยื่อวิทยา สามารถแบ่ง
ระยะการการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ทงในเพศผู
ั้
้ และเพศเมียเป็ น 5 ระยะ โดยแต่ละระยะมีลกั ษณะดังนี ้
1. ระยะเซลล์สืบพันธุ์พักตัว (Resting stage) เป็ นระยะที่อวัยวะสืบพันธุ์พักตัวยังไม่มีการพัฒนา เซลล์
สืบพันธุ์น้อย ในเพศผู้อาจพบการฝ่ อของเซลล์สืบพันธุ์ (Residual gamete) ส่วนในเพศเมียพบเซลล์สืบพันธุ์ที่
กําลังพัฒนาอยู่บ้าง
2. ระยะการเจริ ญของเซลล์สืบพันธุ์ (Developing stage) เป็ นระยะที่อวัยวะสืบพันธุ์มีการฟื น้ ตัว เริ่ มพบ
เซลล์สืบพันธุ์ที่กําลังพัฒนาเพิ่มมากขึน้ ซึ่งในเพศผู้จะพบ primary spermatocyte และอาจพบ secondary
spermatocyte ในท่อ seminiferous tubules ได้ บ้างส่วนในเพศเมียจะพบ primary oocyte ขนาดเล็กมากมาย
และอาจพบ secondary oocyte ได้ เช่นกัน
3. ระยะเซลล์ สืบพันธุ์เจริ ญเต็มที่ (Mature stage) เป็ นระยะที่ เซลล์ สืบพันธุ์เจริ ญเติบโตเต็มที่ มีความ
สมบูรณ์ เพศสูงสุด ในเพศผู้พบ spermatozoa มากมายภายในท่อ seminiferous tubulesส่วนในเพศเมียพบ
mature oocyte เป็ นจํานวนมาก
4. ระยะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ (Spawning stage) เป็ นระยะที่มีการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์เจริ ญเติบโตเต็มที่
ออกไปแล้ วเพื่อพร้ อมสําหรับการปฏิสนธิ ในเพศผู้พบ spermatozoa หลงเหลืออยู่บ้างส่วนในเพศเมียพบ mature
oocyte หลงเหลืออยู่บ้าง
5. ระยะหลังปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ (Spent stage) เป็ นระยะทีE่เซลล์สืบพันธุ์ถูกปล่อยออกไปเกือบหมด เซลล์
สืบพันธุ์ฝ่อ เหี่ยวและพบช่องว่างมาก
ผลการศึกษาระยะสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ของเพศผู้ในแต่ละเดือน (Figure 1) จะเห็นได้ ว่าในเดือน
พฤษภาคมและเดือ นมิถุนายนหอยแมลงภู่มีระยะหลังปล่อยเซลล์ สืบพันธุ์มากที่ สุด คิ ดเป็ น 55.56% และ
54.55% ตามลําดับ ส่วนในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมมีระยะการเจริ ญของเซลล์สืบพันธุ์มากที่สดุ คิด
เป็ น 45.45% และ 63.64% ส่วนผลการศึกษาระยะสืบพันธุ์ของหอยแมลงภูข่ องเพศเมียในแต่ละเดือน (Figure 2)
จะเห็นได้ ว่าในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนหอยแมลงภู่พบเฉพาะระยะหลังปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ ในเดือน
กรกฎาคมพบระยะเซลล์สืบพันธุ์พกั ตัวมากที่สุดคิดเป็ น 66.67% และเดือนสิงหาคมมีระยะการเจริ ญของเซลล์
สืบพันธุ์มากที่ สุด คิดเป็ น 55.56% ทัง้ หอยเพศผู้และหอยเพศเมียแสดงให้ เห็นว่าในช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม
หอยแมลงภู่ทงั ้ 2 เพศอยู่ในช่วงระยะเซลล์สืบพันธุ์เจริ ญเต็มที่และระยะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ซงึ่ เป็ นช่วงฤดูสืบพันธุ์
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และวางไข่นนั่ เองและหลังจากที่มีการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ไปแล้ วหอยแมลงภู่เริ่ มมีการฟื น้ ฟูและสร้ างเซลล์สืบพันธุ์
เพื่อสืบพันธุ์อีกครั ง้ ในรอบถัดไปหลังเดือนสิงหาคม ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของพูนสินและคณะ (2529) ที่
ศึกษาในอ่าวนครศรี ธรรมราชซึง่ เป็ นบริ เวณอ่าวไทยตอนล่างเช่นเดียวกับอ่าวปั ตตานี ที่พบว่าหอยแมลงภู่มีการ
วางไข่ 2 ครัง้ ในรอบ 1 ปี คือ ในเดือนเมษายนและเดือนกันยายน และสอดคล้ องกับข้ อมูลของกองเพาะเลี ้ยงสัตว์
นํา้ ชายฝั่ ง (2536) ที่ มีรายงานว่าหอยแมลงภู่บริ เวณอ่าวไทยตอนล่างตังแต่
้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงอ่าว
ปั ตตานีมีฤดูวางไข่ในในเดือนมีนาคม – เมษายนและเดือนตุลาคม - ธันวาคม
% of male
reproductive stages
0.00

0.00

36.36

36.36

100
90
80
55.56

54.55

70
60

Developing stage
Resting stage

50
45.45

40
30

Spent stage
Spawning stage
Mature stage

33.33

36.36

0.00
11.11
0.00

0.00
9.09
0.00

63.64

20
10
0

May

18.18
0.00

June

July

August

Figure 1 Percentage of male reproductive stages of Perna viridis during May – August 2012
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Figure 2 Percentage of female reproductive stages of Perna viridis during May – August 2012

จากการคํานวณค่าดัชนีการเจริ ญพันธุ์เชิงคุณภาพ (Qualitative gonad index, GI) ของหอยแมลงภู่ทงั ้
เพศผู้และเพศเมียในแต่ละเดือนที่ทําการศึกษา พบว่า หอยแมลงภู่ทัง้ เพศผู้และเพศเมียมีความพร้ อมในการ
สืบพันธุ์สงู ในเดือนสิงหาคม มีค่าเป็ น 1.3 และ 0.9 ตามลําดับ ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อมูลของระยะสืบพันธุ์ ดังนัน้
หากหอยแมลงภู่มีการผสมพันธุ์กนั ในช่วงหลังเดือนสิงหาคมก็มีโอกาสเพิ่มประชากรของหอยแมลงภู่ได้ (Figure
3) และจากการคํานวณค่าดัชนีความสมบูรณ์ (Condition index, CI) ของหอยแมลงภู่ทงเพศผู
ั้
้ และเพศเมียในแต่
ละเดือนที่ทําการศึกษาพบว่าดัชนีความสมบูรณ์ ทงหอยแมลงภู
ั้
่เพศผู้และเพศเมียมีแนวโน้ มสูงขึน้ โดยแสดงให้
เห็นว่าหอยแมลงภู่จะมีความสมบูรณ์ ของร่ างกายมากขึ ้นเพื่อเตรี ยมเข้ าสู่ฤดูสืบพันธุ์หลังเดือนสิงหาคม (Figure
4) ผลที่ได้ จะสอดคล้ องกับการศึกษาของจินตมาศและชินวัตร (2548) ที่ศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอยแครงกับ
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นิเวศวิทยาบางประการบริ เวณอ่าวปั ตตานี พบว่าทีบริ เวณแหลมนกจะมีค่า GI และค่า CI สูงมากในเดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายนซึง่ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่หอยแครงอยู่ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์นนั่ เอง
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Figure 3 Qualitative gonad index (GI) of male and female of Perna viridis during May – August 2012
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Figure 4 Condition index (CI) of male and female of Perna viridis during May – August 2012

สรุปผลการทดลอง
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทําการศึกษาหอยแมลงภู่ทงหมด
ั้
80 ตัว จากอ่าวปั ตตานีที่มีอณ
ุ หภูมินํ ้าเฉลี่ย 25.75
± 1.71และมีความเค็มเฉลี่ย 32.50 ± 1.29 อวัยวะสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่จะกระจายอยู่ใน mantle สามารถ
แยกเพศจากสีที่ปรากฏที่อวัยวะสืบพันธุ์เมื่อหอยแมลงภู่ตวั เต็มวัย เพศผู้จะมีสีครี มหรื อขาวส่วนเพศเมียจะมีสีส้ม
โดยหอยแมลงภู่ที่ทําการศึกษาครัง้ นี ้มีนํ ้าหนักรวมเฉลี่ยเป็ น 16.81 ± 5.06 กรัมและนํ ้าหนักเนื ้อเฉลี่ยเป็ น 9.73 ±
3.38 กรัม ส่วนขนาดความยาวเปลือกเฉลี่ยเป็ น 5.94 ± 0.79 มิลลิเมตร ความกว้ างเปลือกเฉลี่ยเป็ น 2.80 ± 0.26
มิลลิเมตรและความหนาเปลือกเฉลี่ยเป็ น 1.91 ± 0.26 มิลลิเมตร( X ± Sd ) สามารถแบ่งระยะการการพัฒนาของ
เซลล์สืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ทงในเพศผู
ั้
้ และเพศเมียเป็ น 5 ระยะ ได้ แก่ ระยะเซลล์สืบพันธุ์พักตัว (Resting
stage) ระยะการเจริ ญของเซลล์สืบพันธุ์ (Developing stage) ระยะเซลล์สืบพันธุ์เจริ ญเต็มที่ (Mature stage)
ระยะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ (Spawning stage) และระยะหลังปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ (Spent stage) ส่วนการศึกษา
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ค่าดัชนีการเจริ ญพันธุ์เชิงคุณภาพ (Qualitative gonad index, GI) และค่าดัชนีความสมบูรณ์ (Condition index,
CI) ของหอยแมลงภู่ทงเพศผู
ั้
้ และเพศเมีย พบว่าหากมีค่า GI และค่า CI สูง แสดงว่าหอยแมลงภู่มีความพร้ อม
และความสมบูรณ์ในการสืบพันธุ์ก่อนเข้ าสูฤ่ ดูผสมพันธุ์
จากผลการศึกษาทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นระยะสืบพันธุ์ที่ได้ จากการวิเคราะห์ทางเนื ้อเยื่อวิทยา ค่าดัชนีการ
เจริ ญ พั น ธุ์ เ ชิ ง คุณ ภาพและค่ า ดัช นี ค วามสมบู ร ณ์ ทั ง้ เพศผู้ และเพศเมี ย ของหอยแมลงภู่ ใ นแต่ ล ะเดื อ นที่
ทําการศึกษาจะเป็ นข้ อมูลส่วนหนึง่ ที่ทําให้ เข้ าใจถึงชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยแมลงภู่ในอ่าวปั ตตานีมากขึ ้น ซึง่
การเข้ าใจธรรมชาติของการสืบพันธุ์จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนในการเพาะเลี ้ยงเพิ่มจํานวนและการ
อนุรักษ์ ในช่วงเดือนที่หอยแมลงภู่อยู่ในระยะเซลล์สืบพันธุ์เจริ ญเต็มที่เตรี ยมพร้ อมที่จะปล่อยเซลล์สืบพันธุ์เพื่อ
การผสมพันธุ์ในฤดูผสมพันธุ์ซงึ่ ในช่วงเดือนดังกล่าวหอยแมลงภู่จะมีค่า GI และ CI สูง โดยข้ อมูลที่ได้ เป็ นข้ อมูล
เพียงบางส่วนของวงจรสืบพันธุ์ที่เกิดขึ ้นในรอบ 1 ปี ดังนันควรมี
้
การศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องของระยะสืบพันธุ์ให้
ครบทุกเดือนในรอบ 1 ปี เพื่อหาช่วงเวลาของเพศผู้และเพศเมียที่มีระดับความพร้ อมในการเจริ ญพันธุ์สงู ที่สดุ และ
หาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ สุดต่อการกํ าหนดเป็ นฤดูสืบพันธุ์และการวางไข่ของหอยแมลงภู่บริ เวณอ่าวปั ตตานี
เพื่อให้ สามารถจัดการทรัพยากรของหอยแมลงภู่ที่มีอยู่ในธรรมชาติได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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