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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาฤดูสืบพันธุของหอยหลอด (Solen  thailandicus  Cosel, 2002)บริเวณชายฝงทะเลจังหวดั
สมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแตเดือนตุลาคม  2541  ถึงเดือนกนัยายน  2542  พบหอยหลอดทั้ง  
2  จังหวดั มชีวงฤดูสืบพันธุ (ชวงวางเซลลสืบพันธุ) อยูในชวงเดยีวกัน คือชวงระหวางเดือน มกราคม ถึง
เดือน พฤษภาคม  กับชวงระหวางเดือน  กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน  และพบสงูสุดในชวงแรกในเดือน 
เมษายนประมาณ  48.46 และ39.90  เปอรเซ็นตตามลําดับ และในชวงที่สองพบสูงสุดในเดือน สิงหาคม
ประมาณ  36.67 และ45.45  เปอรเซน็ตตามลําดับ  และพบหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสงครามมีความ
หนาแนนเฉลีย่ 22.28+4.73 ตัวตอตารางเมตรซึ่งมีจํานวนมากกวาหอยหลอดที่พบที่จงัหวัดสมุทรสาครโดยมี
ความหนาแนนเฉลี่ย 3+2.14 ตัวตอตารางเมตรและขนาดของหอยหลอดที่จังหวดัสมุทรสงครามจะยาวกวา
ขนาดของหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีขนาดความยาว 41.86+ 3.89 และ 34.76+ 2.18 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  หอยหลอด (Solen  thailandicus  Cosel, 2002)  ฤดูสืบพันธุ  ความหนาแนน   
                  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร 
 
*  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900. โทร.  02-5798203 
    e-mail : sunant @Fisheries,go,th 
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Spawning  Season of Razor Clam (Solen  thailandicus  Cosel, 2002) along the 
Coastline of Samutsongkhram and Samutsakhon  Provinces 
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Abstract 
 
     The spawning  season of razor clam (Solen  thailandicus Cosel, 2002) along the Coastline of 
Samutsongkhram and Samutsakhon  Provinces was carried out during  October 1998 to September 1999.  
The spawning period were found during January to May and July to September.  The  highest  of spawning  
were 48.46, 39.90  percentage in April  and 46.67,45.45 percentage in August, respectively. The size and 
density of razor clam from Samutsongkhram province were bigger and more density than the razor clam 
from Samutsakhon province, were 41.86+ 3.89 mm.,22.28+4.73 inds/m2 and 34.76+ 2.18 mm., 3+ 2.14  
inds/m2,  respectively. 
 
Keywords:  Razor  Clam (Solen  thailandicus Cosel, 2002), Spawning  season, Density,  
                  Samutsongkhram,  Samutsakhon   
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คํานํา 

  
  หอยหลอดเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตอยูในบริเวณชายฝงทะเลและปากแมน้ํา เปน
หอยสองฝาที่อยูไดทั้งในน้ําที่มีระดับความเค็มสูงและระดับความเค็มต่ํา มีรสชาติดีและพบในบางทองที่ 
สามารถนํารายไดสูทองถ่ินและสูประเทศชาติ  มีการแพรกระจายทั้งบริเวณชายฝงทะเลของอาวไทย (กรม
ประมง, 2512.) และฝงทะเลอันดามัน หอยหลอดที่พบทางฝงทะเลอาวไทยโดยเฉพาะบริเวณอาวไทย
ตอนบนตั้งแตบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  และ
เพชรบุรีมีดวยกัน   6 ชนิด  ไดแก  Solen  strictus  Gould, 1861,  S.  corneus  Lamarck, 1818, S.  regularis 
Dunker, 1861, Solen.  sp(1) หรือ S.  thailandicus  Cosel, 2002, Solen sp(2) และ S.  malaccensis Dunker, 
1862  (สุนันทและคณะ, 2546 ก ; Kent  and  Niem.  1998.)  โดยบริเวณชายฝงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
พบหอยหลอดอยู  4  ชนิด ไดแก  S. strictus, S.  corneus  , S.  regularis  และ S. thailandicus และที่จังหวัด
สมุทรสาครพบหอยหลอดเพียงชนิดเดียวคือ  S. thailandicus ( Hylleberg and  Kilburn, 2003 ) จากการศึกษา
หอยหลอดที่บริเวณปากแมน้ําแมกลอง (สุนันท และ คณะ, 2546 ก) พบหอยหลอดอยู 4  ชนิดในจํานวน 4 
ชนิดมีหอยหลอด 2 ชนิดไดแก  S.  regularis  และ S. thailandicus มีขนาดใกลเคียงกันแตมีลักษณะที่
แตกตางกันตรงบริเวณสวนปลายของเปลือกดานทายลําตัวโดยในหอยชนิด S. thailandicus จะแคบกวาและมี
รองเปลือกที่เห็นเดนชัด  แตหอยหลอดทั้ง  2  ชนิดนี้พบวามีปริมาณมากและพบในบริเวณใกลชายฝงทะเล 
เปนหอยที่นับวามีคาทางเศรษฐกิจ  แตเนื่องจากชาวประมงและเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงไดทําการเก็บรวบรวม
พันธุหอยขนาดเล็กไปเปนอาหารกุงทําใหปริมาณหอยหลอดลดลงและหอยมีราคาสูง  จากการสํารวจราคา
หอยในปจจุบันหอยหลอดที่นํามาขายในทองตลาดมีราคาสูงมากโดยเฉพาะหอยแปรรูป เชนหอยหลอดตาก
แหงในกิโลกรัมละ  400-1,500 บาทหอยหลอดแกะเปลือกราคากิโลกรัมละ  60-80  บาท ดวยสาเหตุจาก
เกษตรกรชาวประมงมีการจับหอยมากเกินไปและจับแบบผิดวิธีทําใหปริมาณหอยหลอดลดลงอยางมากหอย
ที่จับไดจึงมีราคาแพง  ในป  2544  สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดสมุทรสงครามไดทําการเพาะพันธุ
หอยหลอดชนิด S.  regularis  ไดสําเร็จและสามารถอนุบาลลูกหอยใหมีขนาดใหญไดโดยมีขนาด  1-2  
เซนติเมตร (วรรณเพ็ญ และ คณะ, 2545)และไดทําการปลอยลงแหลงน้ําเดิมที่เปนดอนหอยหลอดแตมิได
ดําเนินการตอในการเพาะเลี้ยงหอยหลอดชนิดดังกลาว สวนหอยหลอดชนิด  S. thailandicus ไดมีการศึกษา
ถึงพื้นที่แหลงกระจายตัวและความชุกชุมของหอยที่บริเวณชายฝงจังหวัดสมุทรสาคร (สุนันท และคณะ, 
2546 ข) แตยังไมมีผูใดทําการศึกษาถึงฤดูสืบพันธุของหอยหลอดชนิดนี้ซ่ึงขอมูลนี้สามารถนําไปใชในการ
เพาะเลี้ยง และการอนุรักษพันธุหอยตอไป  

 
วัตถุประสงค 

  
  1.      เพื่อศึกษาชวงระยะสกุและชวงระยะวางเซลลสืบพันธของหอยหลอด            
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  2.      เพื่อเปรียบเทียบฤดกูาลสืบพันธของหอยหลอด        
  3.      เพื่อศึกษาขนาดและความหนาแนนของหอยหลอด 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 

1.   สถานที่ทําการศึกษาและระยะเวลา 
 
 บริเวณชายฝงทะเล บานบางจะเกร็ง(ปากแมน้ําแมกลอง) อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม  และ

บริเวณชายฝงทะเลบานเจก ตําบลโคกขาม  อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสาคร (ภาพที่ 1) ตั้งแตเดือน ตลุาคม  
2541 ถึง เดือน กันยายน 2542 

 

2.     วิธีดําเนนิการ 
 

     2.1    ทําการสุมเก็บตัวอยางหอยหลอดที่บริเวณชายฝงทะเล (ปากแมน้ําแมกลองจงัหวัดสมุทรสงคราม)        
              หางฝงประมาณ  50- 100 เมตร โดยการขุดดวยเครื่องมือขุดดิน(เสียม) รวม   3  จุด ๆละ  50  ตัว เมื่อ

ไดหอยหลอดทั้ง  2 ชนิดแลวนํามารวมกนัทําการแยกขนาดตั้งแต  2.00 เซนติเมตรขึ้นไปและเลือก
ชนิดของหอยโดยเลือกเฉพาะหอยหลอดชนิด  S.  thailandicus Cosel, 2002  รวม   30  ตัวตอเดือน  
นําไปเก็บรักษาไวดวยน้ํายาฟอรมาลีน  10  เปอรเซ็นตเปนระยะเวลานาน  48  ช่ังโมง 

      2.2   การสุมเก็บตัวอยางหอยหลอดที่บริเวณชายฝงทะเล (บริเวณบานเจกจังหวัดสมุทรสาคร)หางฝง 
              ประมาณ 500 เมตร  โดยการขุดดวยเครื่องมือขุดดินรวม 3 จดุๆละ  50 ตัวตอเดือน แลวแยกชนิด 
              ของหอยหลอดซึ่งเปนหอยหลอดชนิด S. thailandicus  ตั้งแต ขนาด 2.00 เซนติเมตรขึ้นไปจํานวน   
              30  ตัวตอเดือนและเก็บรักษาไวดวยน้ํายาฟอรมาลีน  10  เปอรเซ็นตเปนระยะเวลา นาน  48  ช่ัวโมง 
      2.3   นําตัวอยางมาแยกวดัขนาดทุกตวัและทุกเดือนพรอมจดบันทกึ 
      2.4   นําตัวอยางหอยหลอดที่เก็บรักษาไวดวยน้ํายาฟอรมาลิน 10 เปอรเซ็นต ไปทําการแยกเปลือกและ  
              เนื้อหอยออกจากกันแลวตัดเนื้อเยือ่หอยบริเวณอวัยวะสืบพนัธุหนาประมาณ 1.5  มิลลิเมตรนําไป  
              ตรวจสอบระยะตางๆของเซลลสืบพันธุโดยทําเปนสไลดถาวรตามกรรมวิธีทางไมโครเทคนิค  
              (Humason, 1978) ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสงูยี่หอ Nikon ชนิด  Compound  

            eye  พรอมบันทึกขอมูล 
2.5  จัดแบงระยะการพัฒนาเซลลสืบพันธุของหอยหลอดออกเปน  6   ระยะไดแกระยะกอนสรางถุงเซลล 
        สืบพันธุ(Prefollicular Development Stage) ระยะเริม่สรางเซลลสืบพันธุ(Initial Development Stage)  
        ระยะเซลลสืบพันธุกําลังพัฒนา (Developing  Stage)   ระยะเซลลสืบพันธุสุก (Mature  Stage)  ระยะ 
       วางเซลลสืบพันธุบางสวนหรือระยะกาํลังวางเซลลสืบพันธุ (Partially  Spawned  Stage หรือ  
        Spawning Stage) และระยะวางเซลลสืบพันธุไปหมด (Spent  Stage)(สุนันท และปรานอม, 2534) 
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 ภาพที่ 1  แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอยางหอยหลอดบริเวณชายฝงทะเล จังหวดัสมุทรสงคราม และจังหวดั
สมุทรสาคร 
 
 2.6  วิธีการศกึษาขนาดและความหนาแนนของหอยหลอดโดยนําตวัอยางหอยหลอดที่เก็บในพื้นทีจุ่ดละ 1  
           ตารางเมตรรวม   5  จดุทุกเดือนในแตละจังหวัดโดยวิธีการหยอดดวยปนูขาวในชวงน้ําแหง รวบรวม 
          หอยทุกขนาดนําไปนบัจํานวน ช่ังวดัขนาดทุกตวัและจดบนัทึกไวเพื่อนําไปคาํนวณหาคาเฉลี่ยในแต 
          ละเดือน 
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ผลการศึกษา 

 
     ชวงระยะสกุและชวงระยะวางเซลลสืบพันธุของหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

 

          จากการแบงระยะการพัฒนาเซลลสืบพันธุออกเปน  6  ระยะนั้นพบหอยหลอดที่จังหวดัสมุทรสงคราม 
เร่ิมมีการพัฒนาเซลลสืบพันธุจากระยะกอนสรางถุงเซลลสืบพันธุ (Prefollicular Development) จนถึงระยะ
วางเซลลสืบพันธุจนหมดพบอยู  2  ชวงในรอบ 1 ป  (แผนภูมิที่ 1) 

               
                    แผนภูมิท่ี 1.   วงจรการสืบพันธุของหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ระยะ/เดือน ป ต.ค. 
41 

พ.ย. 
41 

ธ.ค. 
41 

ม.ค. 
42 

ก.พ. 
42 

มี.ค. 
42 

เม.ย. 
42 

พ.ค. 
42 

มิ.ย. 
42 

ก.ค. 
42 

ส.ค. 
42 

ก.ย. 
42 

P             
I             
D             
M             
Psp             
Spt             

 
   หมายเหตุ :   P  =  Prefollicular Development Stage                                   I   =  Initial Development Stage    
                         D  =  Developing Stage                                                            M   =  Mature Stage      
                      Psp  =  Partially Spawned Stage หรือ Spawning Stage      Spt  =  Spent  Stage 

                
   เมื่อพิจารณาระยะสกุและระยะวางเซลลสืบพันธุบางสวนหรือระยะกาํลังวางเซลลสืบพันธุของ

หอยหลอดทีจ่งัหวัดสมุทรสงคราม จากการแบงระยะการพัฒนาเซลลสืบพันธุ  พบระยะสกุอยู  2  ชวงคือชวง
ระหวางเดือน ธันวาคม ถึงเดือน เมษายน กับชวงระหวาง เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน โดยพบ
เปอรเซ็นตระยะสุกสูงสุดในเดือนกุมภาพันธุ ประมาณ  55.56  เปอรเซ็นต และระดับรองลงมา พบในเดือน 
สิงหาคมประมาณ  30.00  เปอรเซ็นต สวนระยะวางเซลลสืบพันธุบางสวนหรือระยะกําลังวางเซลลสืบพันธุ
พบ  2  ชวงเชนกันคือชวงระหวางเดือนมกราคมถึงเดือน พฤษภาคม กับชวงระหวางเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน
กันยายน พบระยะวางเซลลสืบพันธุสูงสุดในเดือน เมษายนประมาณ  48.46  เปอรเซ็นตและอันดบัรองลงมา
พบระยะวางเซลลสืบพันธุในเดือนสิงหาคมประมาณ 36.67  เปอรเซ็นต (ภาพที่ 2)     
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ภาพที่ 2    ระยะสุก (M) และระยะวางเซลลสืบพันธุ (PSP) ของหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสงคราม                      
 

    สวนการแบงระยะการพัฒนาเซลลสืบพันธุของหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสาครตั้งแตระยะ กอน
สรางถุงเซลลสืบพันธุ (Prefollicular Development Stage) จนถึงระยะวางเซลลสืบพันธุจนหมด (Spent 
Stage) พบอยู  2  ชวงในรอบ 1 ป เชนเดียวกัน (แผนภูมิที่ 2) 

 
                แผนภูมิท่ี 2  วงจรการสืบพันธุของหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ระยะ/เดือน ป ต.ค. 
41 

พ.ย. 
41 

ธ.ค. 
41 

ม.ค. 
42 

ก.พ. 
42 

มี.ค. 
42 

เม.ย. 
42 

พ.ค. 
42 

มิ.ย. 
42 

ก.ค. 
42 

ส.ค. 
42 

ก.ย. 
42 

P             
I             
D             
M             
Psp             
Spt             

                 
   จากการพิจารณาระยะสุกและระยะวางเซลลสืบพันธุบางสวนหรือระยะกําลังวางเซลลสืบพันธุของ

หอยหลอดท่ีจังหวัดสมุทรสาครพบวาระยะสุกในรอบ 1 ป มี  2  ชวงคือ ชวงระหวางเดือน ธันวาคมถึงเดือน 
เมษายน และ ชวงระหวาง เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กันยายน โดยพบระยะสุกสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ
ประมาณ  55.17  เปอรเซ็นตและอันดับรองลงมาพบในเดือนกรกฎาคมประมาณ  42.85  เปอรเซ็นต  สวนระยะ
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วางเซลลสืบพันธุบางสวนหรือระยะกําลังวางเซลลสืบพันธุพบ  2 ชวงเชนเดียวกัน โดยพบในชวงระหวาง 
เดือน มกราคม ถึง เดือนพฤษภาคมและเดือน กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนโดยพบสูงสุดในเดือนเมษายน
ประมาณ  39.90  เปอรเซ็นตและในเดือน สิงหาคมประมาณ  45.45  เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ภาพที่ 3) 
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 ภาพที่ 3  ระยะสุก (M) และระยะวางเซลลสืบพันธุ (PSP) ของหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสาคร                  
             
เปรียบเทียบฤดูสืบพันธุของหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร 
  

  ชวงฤดูสืบพนัธุของหอยหลอดพิจารณาจากระยะวางเซลลสืบพันธุบางสวนหรือระยะกําลังวาง
เซลลสืบพันุธุ ( Partially Spawned Stage หรือ Spawning Stage) จากภาพที่ 4 พบหอยหลอดที่จังหวัด
สมุทรสงครามมีเซลลสืบพันธุที่อยูในระยะวางเซลลสืบพันธุบางสวนหรือระยะกําลังวางเซลลสืบพันธุพบ 2  
ชวง คือชวงระหวางเดือน มกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม กบั ชวงระหวาง เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน    
สวนหอยหลอดที่จังหวัดสมทุรสาคร  มีเซลลสืบพันธุที่อยูในระยะกําลังวางเซลลสืบพันธุหรือระยะวางเซลล
สืบพนัธุบางสวนพบอยู  2  ชวงเชนเดียวกนั คือชวงระหวางเดือนระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน     
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หมายเหตุ :  PSP1  =  จังหวัด สมุทรสงคราม ,  PSP2  =  จังหวัดสมุทรสาคร 

 
ภาพที่ 4   เปรยีบเทียบระยะวางเซลลสืบพันธุ (PSP) ของหอยหลอดทีจ่งัหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร            
                                         
ขนาดและความหนาแนนของหอยหลอด 
  

     หอยหลอดที่บริเวณชายฝงจังหวดัสมุทรสงครามพบหอยหลอดมีความหนาแนนเฉลี่ย  22.28+4.73  
ตัวตอตารางเมตรและมีความยาวเฉลี่ย  41.86+3.89  มิลลิเมตร  สวนหอยหลอดที่บริเวณชายฝงจังหวดั
สมุทรสาครพบหอยหลอดมคีวามหนาแนนเฉลี่ย  3+2.14  ตัวตอตารางเมตรและมีความยาวเฉลี่ย34.76+2.12  
มิลลิเมตร (ตารางที่ 1) 

 
  ตารางที่ 1  ความหนาแนน  และขนาดของหอยหลอดทีบ่ริเวณชายฝงทะเลทั้ง  2  จังหวัด 
           

   สมุทรสงคราม           สมุทรสาคร  
เดือน  ป ความหนาแนน 

 ตัว/ม2 
ความยาว
เฉลี่ย(ม.ม.) 

ความหนาแนน 
ตัว/ม2 

ความยาว
เฉลี่ย(ม.ม.) 

ต.ค. 41 27 46.64 7 30.9 
พ.ย. 41 29 53.82 8 31.6 
ธ.ค. 41 30 50.93 5 32.6 
ม.ค. 42 21 33.63 4 33.2 
ก.พ. 42 13 39.22 4 36.1 
มี.ค. 42 21 43.00 3 34.9 
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(ตารางที่ 1 ตอ)     

   สมุทรสงคราม           สมุทรสาคร  
เดือน  ป ความหนาแนน 

 ตัว/ม2 
ความยาว
เฉลี่ย(ม.ม.) 

ความหนาแนน 
ตัว/ม2 

ความยาว
เฉลี่ย(ม.ม.) 

เม.ย. 42 21 43.00 3 34.9 
พ.ค. 42 21 48.27 1 35.7 
มิ.ย. 42 23 41.74 3 35.9 
ก.ค. 42 23 43.43 3 37.2 
ส.ค. 42 28 42.45 1 37.2 
ก.ย. 42 21 43.12 2 36.9 
เฉลี่ย 22.28 41.86 3 34.76 
SD +4.73 +3.89 +2.14 +2.18 

                
สรุปและวิจารณผล 

 
จากการศึกษาการพัฒนาเซลลสืบพันธุของหอยหลอดทีจ่งัหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  ซ่ึง

เปนหอยหลอดชนิด S. thailandicus Cosel, 2002 พบวาเซลลสืบพันธุมีการพัฒนาเขาสูระยะสุกและระยะวาง
เซลลสืบพันธุบางสวนหรือระยะกําลังวางเซลลสืบพันธุอยูในชวงที่ใกลเคียงกัน  โดยหอยหลอดที่จังหวดั
สมุทรสงคราม พบระยะสุกในรอบ  1  ปมี  2  ชวง คือชวงระหวาง เดือนธันวาคม ถึงเดือน เมษายนกับชวง
ระหวางเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กนัยายน  สวนหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสาครพบระยะสกุของเซลล
สืบพันธุในรอบ  1  ป มี  2  ชวงคือชวงระหวางเดือน ธันวาคม ถึงเดือน เมษายน กับ ชวงระหวางเดือน
มิถุนายน ถึงเดือน กนัยายน  จะเหน็ไดวาในชวงแรกของเซลลสืบพันธุของหอยหลอดทั้ง  2  จังหวัดมกีาร
พัฒนาเขาสูระยะสุกในรอบ  1 ปจะอยูในชวงใกลเคยีงกนั  สวนชวงทีส่องจะแตกตางกันเพยีง 1 เดือน โดย
เซลลสืบพันธุของหอยหลอดที่จังหวัดสมทุรสาคร มีระยะเวลาของการพัฒนาเซลลสืบพันธุเขาสูระยะสุกยาว
กวาเซลลสืบพันธุของหอยหลอดที่จังหวดัสมุทรสงครามแตก็จดัวาอยูในชวงใกลเคยีงกันซึ่งอาจขึน้อยูกับ
สภาพแวดลอม อาทิ ความเค็ม อุณหภูมิ มอิีทธิพลตอเซลลสืบพันธุของหอย (Lozada and Reyes, 1981) ความ
อุดมสมบูรณของอาหารในแหลงที่อาศัยทั้งในน้ําและในดนิ โดยเฉพาะอินทรียธาตุ (สุนันท และมงคลรัตน, 
2538) และ ปริมาณแพลงกตอนพืชและสตัว  ซ่ึงเปนสวนที่มีประโยชนตอสัตวน้ําประเภทหอยอยางมาก ใน
ดานการเจริญของเซลลสืบพันธุและการเจริญเติบโตของหอย (สุนันท และคณะ, 2526) เปนตน   สวนฤดู
สืบพันธุของหอยหลอดทั้ง  2  จังหวัด  ซ่ึงไดพิจารณาจากระยะวางเซลลสืบพันธุบางสวน หรือ ระยะกําลัง
วางเซลลสืบพันธุ (Partially  Spawned  Stage or Spawning Stage) พบวามีชวงฤดูสืบพันธุที่ใกลเคียงกัน โดย
ในชวงแรกหอยหลอดที่จังหวัดสมุทรสงครามมีชวงระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคมซึ่งไมแตกตาง



 

 

12
จากชวงแรกของหอยหลอดที่จังหวดัสมุทรสาครคือชวงระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมเชนกัน 
สวนชวงที่สองหอยหลอดทัง้  2  จังหวัดมีการวางเซลลสืบพันธุในชวงเดียวกันเชนกันคือชวงระหวาง เดือน 
กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน  ซ่ึงเปนชวงที่ตรงกันซึ่งนาจะเกีย่วของกบัหอยทั้ง 2 แหงอยูในบริเวณอาวไทย
ตอนบนที่อยูบริเวณใกลกัน เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูสืบพันธุของหอยหลอดชนิด Solen strictus  Gould, 1861 
(สุนันทและปรานอม, 2534) พบวาอยูในชวงระหวางเดอืน พฤศจิกายน ถึงเดือน เมษายน และชวงระหวาง
เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม มีการวางเซลลสืบพันธุมากที่สุดในเดือนธันวาคมและเดือนมนีาคม ประมาณ  
74.1 และ 42.9 เปอรเซ็นตตามลําดับ จะเหน็ไดวาหอยหลอดชนิด S. strictus  มีชวงฤดูสืบพันธุที่ยาวกวาหอย
หลอดชนิด S. thailandicus ที่จังหวดัสมุทรสงครามและจังหวดัสมุทรสาคร 

หอยหลอดทีพ่บที่จังหวดัสมุทรสงครามมีขนาดความยาวเฉลี่ย 41.86+3.89  มิลลิเมตรซึ่งมีขนาดใหญ
กวาหอยหลอดที่พบที่จังหวดัสมุทรสาครโดยมีขนาดความยาวเฉลี่ย 34.76+2.18 มิลลิเมตร และหอยหลอดที่
จังหวดัสมุทรสงครามมีความหนาแนนเฉลี่ย 22.28+4.73 ตัวตอตารางเมตรซึ่งมีความหนาแนนมากกวาหอย
หลอดที่จังหวดัสมุทรสาคร ที่มีความหนาแนนเฉลี่ย  3+2.14 ตัวตอตารางเมตร   อาจจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ
ที่มีสวนเกีย่วของดังเชน ความอุดมสมบูรณของอาหารในแหลงหอย  ลักษณะของดิน  ความเค็ม  ความลึก 
และความเปนกรดเปนดางซึง่นาจะไดทําการศึกษาวจิัยและคนควาตอไป 
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