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การศึกษาการกระตุนการวางไข พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยออน 

ของหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758) 
 
 

พัชรี  ซุนส้ัน* สามารถ  เดชสถิตย  พิกุล  ไชยรัตน และ สมศักดิ์  จิระวัทโธ 
ศูนยวจิัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี   

 
บทคัดยอ 

 
ศึกษาการกระตุนการวางไข พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน (Strombus 

canarium Linnaeus,1758) ท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี ระหวางป พ.ศ. 2543-2544 โดยรวบรวม
พอแมพันธุหอยจากธรรมชาติความยาวเฉล่ีย 4.98±0.45 เซนติเมตร น้ําหนักเฉล่ีย 19.07±6.29 กรัม มาเล้ียงใน
ถังไฟเบอรกลาสความจุ 1,000 ลิตร ใหเนื้อปลาสดเปนอาหารวันละคร้ัง ทดลองกระตุนใหหอยวางไขดวย
วิธีการปลอยใหแหง  พบวาหอยท่ีไดรับการกระตุนวางไขไดมากกวาชุดท่ีไมมีการกระตุน หอยวางไขใน
เวลากลางคืนถึงเชา ไขหอยชักตีนเปนไขเกาะติดวัสดุ ลักษณะเปนสายมีเมือกหุมขดเปนกระจุก ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง  170 ไมครอน   จํานวนไขประมาณ  13,786 ±2,961 ฟอง/กรัม  ท่ีอุณหภูมิ 25-29  องศา
เซลเซียส  (เฉล่ีย 27.00±1.13  องศาเซลเซียส) และความเค็ม  30-35  สวนในพัน (เฉล่ีย  32.22±1.80 สวนใน
พัน) ไขฟกเปนตัวภายใน 3-5 วัน ลูกหอยดํารงชีวิตแบบแพลงกตอนนาน 13-18 วัน กอนท่ีจะลงพื้น 

 
คําสําคัญ :  หอยชักตีน  การวางไข  คัพภะ  ลูกหอยวัยออน 
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Studies on Spawning Stimulation, Embryonic and Larval Development of 

Dog Conch (Strombus canariam Linnaeus, 1758) 
 

Patcharee  Soonson* Samart  Detsathit  Pikul  Chairut and  Somsak  Jirawuttho 
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
Studies on spawning stimulation, embryonic and larval development of dog conch (Strombus 

canarium Linnaeus, 1758) were carried out at Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center 
in 2001 to 2002. Wild broodstocks with average size of 4.98±0.45 cm total length and 19.07±6.29 g body 
weight were collected and cultured in 1,000 l fibreglass tanks and fed daily with fish flesh. Air-exposure 
method was tested for spawning stimulation, and the results shown that the stimulated group spawned 
more than the control (non-stimulated) one. Egg laying occurred in the evening to morning. Eggs were laid 
in a mass of tightly wound gelatinous  tubes that clumped together containing average of 13,786±2,961 
eggs/g  with egg diameter of  about 170 μm.  In temperature ranging  25-29 ๐C (average  27.00±1.13 ๐C) 
and  30-35 ppt (average 32.22±1.80 ppt) salinity, the veligers hatched out within 3 to 5 days and remained 
living as zooplankton for 13-18 days  before settlement. 

 
Key words : dog conch ,spawning, embryo, veliger  larvae 
___________________________ 
*Corresponding author : 141  Moo 6, Saithai Sub-district, Muang District Krabi Province 81000    
e-mail : krabiaqua@nicaonline.com 
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คํานํา 
 

หอยชักตีน หรือหอยสังขกระโดด มีช่ือสามัญวา Dog conch หรือ Yellow conch และมีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Strombus canarium Linnaeus, 1758 จดัอยูในช้ัน (Class) Mesogastropod ลําดับ (Order)  
Gastropoda และ วงศ (Family) Strombidae (สุรินทร, 2526) เปนหอยฝาเดียว เปลือกหนารูปกรวยยาว ขอบ
เปลือกหนามากยื่นยาวออกไปคลายปก  ขอบปากดานหนาเวาเขา อาศัยอยูบริเวณพืน้ทะเลชายฝงท่ีมีลักษณะ
เปนดินทรายปนโคลน แพรกระจายท่ัวไปทั้งฝงอาวไทยและฝงอันดามัน ปกติฝงตัวอยูใตพืน้ทรายปนโคลน
และออกหากนิในเวลากลางคืน เปนสัตวกินเนื้อ การผสมพันธุเปนแบบภายในรางกาย สามารถวางไขได
ตลอดท้ังป ลูกหอยชักตีนในระยะวัยออน (Veliger larvae) ดํารงชีพแบบแพลงกตอน กินอาหารจําพวก
สาหรายเซลลเดียวเชน Isochrysis sp. Chaetoceros sp. และ Tetraselmis sp. เปนตน เม่ือพัฒนาเขาสูตัวเต็มวัย
ดํารงชีพอยูบนพื้นทะเลและเคล่ือนท่ีดวยการคืบคลานดวยเทา 

จากการท่ีหอยชักตีนถูกจับมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก ปริมาณในธรรมชาติจึงลดลงอยาง
รวดเร็ว นอกจากนั้น การทําประมงท่ีผิดกฎหมายและการจับหอยท่ีมีขนาดเล็กเกินไปมาใชประโยชนยิง่ทําให
ประชากรหอยชักตีนเขาสูภาวะวิกฤติเร็วข้ึน หากเปนเชนนี้ตอไปคาดวาหอยชักตีนอาจสูญพันธุในเวลา
อันรวดเร็ว  ดังนั้นการวางแผนการใชประโยชนควบคูกับการอนุรักษหอยชนิดนี้จึงตองดําเนินการไปพรอมๆ 
กัน  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ีซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีดานการเพาะขยายพันธุสัตว
น้ําชายฝงไดเล็งเห็นความสําคัญของหอยชนิดนี้ จึงไดศึกษาการเพาะพันธุหอยชักตีนเพื่อเปนประโยชนใน
การอนุรักษหอยชักตีนไมใหสูญพันธุ 

จากการศึกษาเบ้ืองตนของผูวิจัยเองพบวาพอแมพันธุหอยชักตีนท่ีเล้ียงในท่ีกักขังสามารถผสม
พันธุและวางไขไดเองตามธรรมชาติ แตวางไขไดไมกี่คร้ัง ทําใหไดไขในปริมาณนอยและไมสามารถควบคุม
หอยใหวางไขในชวงท่ีตองการได  การศึกษาในคร้ังนี้จึงทําการกระตุนหอยชักตีนใหวางไขบอยคร้ังข้ึน ดวย
วิธีการผ่ึงใหแหง  ตามธรรมชาติ หอยในกลุมนี้ (Conch) อาศัยอยูในเขตตํ่ากวาเขตน้ําข้ึนลง แตเม่ือถึงฤดู
วางไขหรือพรอมวางไข หอยจะเคล่ือนเขามาในเขตน้ําต้ืนหรือเขตน้ําขึ้นน้ําลง และวางไขตามบริเวณท่ีเปน
ดินทรายปนโคลน แนวหิน หรือแหลงหญาทะเล (Conch Heritage Network, 2006) ดังนั้นการลดน้ําใหแหง
ระยะเวลาหนึ่งแลวเติมน้ําใหมจึงมีลักษณะคลายกับปรากฏการณในธรรมชาติ ทําใหหอยวางไขตาม
ธรรมชาติได  เนื่องจากเปนวิธีท่ีประหยัด ไมมีการใชสารเคมีซ่ึงอาจเปนอันตรายตอหอยและผูปฏิบัติงาน 
หรือตกคางในธรรมชาติ ซ่ึงวิธีการดังกลาวใชไดผลมาแลวกับหอยหลายชนิด (กรมประมง, 2536) 
นอกจากนั้นยังไดศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกหอยชักตีนวัยออน เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการ
เพาะพันธุหอยชนิดนี้และประยุกตใชในงานอ่ืนตอไป 
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วัตถุประสงค 

 
1. ศึกษาการกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีปลอยใหแหง 
2. ศึกษาการพฒันาของคัพภะและลูกหอยวยัออนของหอยชักตีน 

 

วิธีดําเนินการ 
 

1.  การวางแผนการทดลอง 
  

 ดําเนินการทดลองท่ี  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี  ระหวางเดือนตุลาคม   2543   ถึง  
กันยายน 2544  
 1.1. ศึกษาการกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีปลอยใหแหง 

 ออกแบบการทดลองแบบการเปรียบเทียบสองตัวแทนแบบรวมกลุม   (Independent–Samples 
T-Test) เพื่อศึกษาผลการกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีปลอยใหแหงเปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมมีการ
กระตุน แตละชุดการทดลองมี 2 ซํ้า 
 1.2. ศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางชีววิทยาของคัพภะและลูกหอยชักตีนต้ังแตเร่ิมปฏิสนธิจนถึงระยะ
ลงพื้น (Setting stage) 
 
2. วิธีดําเนินการ 

 
2.1. การกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีปลอยใหแหง 
 2.1.1. การเล้ียงพอพันธุ  นําพอแมพันธุหอยจากธรรมชาติ ความยาว 4.98±0.45 

เซนติเมตร  ความกวาง 3.35±0.45  เซนติเมตร  และน้ําหนัก  19.07±6.29 กรัม  มาเล้ียงในถังไฟเบอรกลาส
ทรงกลมความจุ 1,000 ลิตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 145 เซนติเมตร  จํานวน 4  ถัง ใสน้ําทะเล 100 ลิตร (น้ํา
ท่ีผานการฆาเช้ือดวยคลอรีน)  ใชดินทรายปนโคลนเปนวัสดุรองพื้นหนา 2-3 เซนติเมตร พรอมกับใสหญา
ทะเลเพื่อเปนท่ีวางไขของหอย ใหอากาศผานหัวทราย และใหน้ําไหลผานตลอดเวลาดวยอัตรา 2 ลิตร/นาที 
แตละถังมีหอยเพศผู 17 ตัว และเพศเมีย 23 ตัว ใหเนื้อปลาขางเหลืองผสมวิตามินรวม 3-5 กรัม/เนื้อปลา 1 
กิโลกรัม เปนอาหารวันละ 1 คร้ังในตอนเชา 
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 2.1.2. การกระตุนใหหอยวางไข  ทดลองกระตุนใหหอยวางไขดวยการปลอยน้ําใน
ถังพอแมพันธุใหแหงนาน 30 นาที แลวเติมน้ําใหม ทําการกระตุน 5 วัน/คร้ัง บันทึกจํานวนเสนฝกไข 
(elongated capsule)  ท่ีหอยวางไขเปนระยะเวลา 18 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมมีการกระตุน 
 2.2. พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน 
 ศึกษาลักษณะไข วัดขนาดโดยใชไมโครมิเตอร ทําความสะอาดเสนฝกไขของหอยและนําไป
ฟกในตะกราฟกไขขนาด 15x15x6 เซนติเมตร (ตะกราพลาสติกบุดานในดวยผากรองขนาดตา 730 ไมครอน) 
ซ่ึงแขวนอยูในถังพลาสติกทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 37.5 เซนติเมตร จํานวน 3 เสนฝกไข/ตะกรา/ถัง 
ใสน้ําทะเลที่ฆาเช้ือดวยแสงอุลตราไวโอเลต (UV) 30 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา เปล่ียนถายน้ํา
วันละ  80-100%  ศึกษาขนาดของไขและระยะเวลาการพัฒนาของคัพภะต้ังแตเร่ิมวางไขจนกระท่ังฟกเปนตัว 
 เม่ือไขฟกเปนตัวสุมนับจํานวนลูกหอยระยะ Veliger larvae โดยใชปเปตขนาด 10 มิลลิลิตร สุม
นับ 3 คร้ัง ศึกษาจํานวนลูกหอยตอน้ําหนักไข ศึกษาการพัฒนาของคัพภะและลูกหอยวัยออน ต้ังแตแรกฟก
จนถึงระยะลงพื้น (setting stage) โดยอนุบาลลูกหอยที่ฟกในวันเดียวกันในตูกระจกขนาด 45x90x45 
เซนติเมตร ใสน้ําทะเลท่ีฆาเช้ือดวยแสงอุลตราไวโอเลต  (UV)  100  ลิตร/ตู ใสลูกหอย  50 ตัว/ลิตร (5,000 
ตัว/ตู) ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา ตลอดการอนุบาลไมมีการเปล่ียนถายน้ํา ใสยาสเตรปโตมัยซินความ
เขมขน 5 มิลลิกรัม/ลิตร วันละคร้ังในชวง 7 วันแรกให Isochrysis sp. กับ Tetraselmis sp.  เปนอาหารวันละ  
1 คร้ัง ในตอนเชา ปริมาณความหนาแนน 3-5 x 104  เซลล/มิลลิลิตร 
 
3. คุณภาพน้ํา 
 
 ทําการวัดคาอุณหภูมิน้ําดวยเทอรโมมิเตอรแบบปรอท วดัคาความเค็ม ใช Refracto-salinometer 
ยี่หอ ATAGO รุน S/mill-E วันละคร้ังตลอดการทดลอง 

 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS รุน 11.5 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม
โดยใชจํานวนคร้ังของการวางไขดวยวิธี Independent-Samples T-Test 
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ผลการศึกษา 
 

1. การกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีปลอยใหแหง  
 
จากการกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีปลอยใหแหงเปรียบเทียบกับชุดควบคุมท่ีไมมีการกระตุน 

เปนระยะเวลา 18 วัน พบวา การกระตุนดวยวิธีปลอยใหแหงหอยวางไขจํานวน 11 เสนฝกไข เสนฝกไขมี
น้ําหนัก 2.10±0.97 กรัม ท้ัง 2 ถัง ในขณะท่ีชุดควบคุมหอยวางไข 1 เสนฝกไข  เสนฝกไขมีน้ําหนัก 2.81±0 
กรัม  ท้ัง 2 ถัง เชนกัน เม่ือเปรียบเทียบดวยวิธี Independent-Samples T- Test พบวา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของท้ังสองกลุมมีคาเปน 0 ทําใหคา t มีคาเปนอนันต แสดงวาการกระตุนใหหอยวางไข
ดวยวิธีปลอยใหแหงหอยชักตีนวางไขไดมากกวาชุดควบคุม และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  
(p<0.01)  (ตารางท่ี 1) 
 
 
ตารางท่ี 1     ปริมาณเสนฝกไขหอยชักตีนท่ีรวบรวมไดจากการวางไขของแมพันธุหอยท่ีกระตุนดวยวิธี

ปลอยใหแหงและชุดท่ีไมมีการกระตุน 
 
 

กระตุนดวยวิธีปลอยใหแหง ไมมีการกระตุน 
วันท่ี 

ถังท่ี 1 ถังท่ี 2 ถังท่ี 1 ถังท่ี 2 

 1  มิถุนายน  2544  -  -  - 1 
 4  มิถุนายน  2544  - 1  -  - 
 5  มิถุนายน  2544 4 1  -  - 

 6  มิถุนายน  2544 1 3  -  - 
 12  มิถุนายน  2544  -  - 1  - 

 15  มิถุนายน  2544  - 3  -  - 
 16  มิถุนายน  2544  -  3  -  - 
 17  มิถุนายน  2544 3 -  -  - 

 18  มิถุนายน  2544 2  -  -  - 
 19  มิถุนายน  2544 1  -  -  - 

รวม 11 11 1 1 
เฉล่ีย 11 1 
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2. พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน 
 
2.1 พัฒนาการของคัพภะ 

 จากการศึกษาพบวาหอยชักตีนมีการผสมพันธุแบบภายใน (Internal fertilization) วางไขในเวลา
กลางคืนถึงตอนเชาติดกับหญาทะเลหรือขางถัง ไขมีลักษณะกลมใสตอกันเปนสายยาวและมีเมือกคลายวุน
หุมไว  ขดกันเปนกระจุก  เ ม่ือมองดวยตาเปลาเห็นเปนสีขาวหรือเหลืองออน  จํานวนไขประมาณ 
13,786±2,961 ฟอง/กรัม แมหอย 1 ตัว น้ําหนัก 19.07±6.29 กรัม วางไขประมาณ 38,877±6,422  ฟอง  เม่ือ
นํามาสองดูภายใตกลองจุลทรรศนพบวา ไขมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 170 ไมครอน ไขมีชองวาง
ระหวางเปลือกไขกับเซลล ไขแตละใบเรียงกันเปนสายโดยมีเมือกหุม  
 ผลการศึกษาพัฒนาการของคัพภะของหอยชักตีนท่ีอุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส และความเค็ม 
30-32 สวนในพัน พบวาไขมีการแบงตัวแบบ  Spiral cleavage (แบบเกลียว) โดยแบงท้ังใบ เร่ิมแบงเซลลคร้ัง
แรกเม่ือเวลา  15-25 นาที หลังการวางไข โดยปรากฏรอยหยักท่ีขอบเซลล และแบงเปนระยะ 2 และ 4 เซลล 
อยางสมบูรณเม่ือเวลาประมาณ 40-50 นาที และ 1-2 ช่ัวโมง ตามลําดับ ไขพัฒนาเขาสูระยะ 8 เซลล เม่ือเวลา 
2-3 ช่ัวโมง หลังการวางไข และพบวา เซลลใหม 4 เซลล ท่ีไดมีขนาดเล็กกวาเซลลเดิมมาก การแบงเซลล 
ดําเนินไปเร่ือย ๆ จนเขาสูระยะ Blastula เม่ือเวลาประมาณ 8 ช่ัวโมงหลังการวางไข ระยะนี้ไขประกอบดวย
เซลลขนาดใหญ 4 เซลล และมีเซลลขนาดเล็กจํานวนมากอยูดานบน ลักษณะคลายหัวแหวน เม่ือเวลา
ประมาณ 24 ช่ัวโมง ไขพัฒนาเขาสูระยะ Gastrular  เนื้อเยื่อดานบนมีการเจริญและขยายตัวลงมาคลุมเซลล
ดานลางจนมิด เม่ือส้ินสุดระยะน้ีคัพภะมีลักษณะตะปุมตะปาคลายลูกนอยหนา 
 ไขพัฒนาเขาสูระยะ Trochophore ประมาณ 2 วัน ระยะนี้คัพภะเร่ิมแบงตัวเปน 2 สวน บนและ
ลาง  เร่ิมปรากฏสวนท่ีเปนปากและทวารหนัก  สวนบนมีการพัฒนาของ Velum (แผนเนื้อเยื่อ)และมี Cilia 
(ขน)  ทําใหคัพภะเร่ิมมีการเคล่ือนไหวในลักษณะเดินหนาถอยหลังเปนระยะ ๆ ในตอนหลังมีการพัฒนาของ
อวัยวะอ่ืน ๆ  ตามมาไดแก จุดตา หนวด ปากและงวง นอกจากนั้น Velum ยังพัฒนาดีข้ึนพรอม ๆ กับมี Cilia 
เปนจํานวนมาก  การพัดโบกของ Velum และ Cilia  ทําใหคัพภะมีการเคล่ือนท่ีแบบหมุนรอบตัวเองอยู
ภายในไข สําหรับตอนลางเกิดการ Tortion (การบิดหรือขดของลําตัว)  ทําใหทวารหนักกลับข้ึนมาอยูดานบน 
ปรากฏเปนรูปกนหอยและเร่ิมสรางเปลือกหุมลําตัวตอนลาง 
 ไขพัฒนาเขาสูระยะ Late trochophore  ประมาณ 3 วัน ระยะนี้ อวัยวะตาง ๆ พัฒนาดีมาก มีการ
เคล่ือนท่ีเกือบตลอดเวลา  มีการสรางเปลือกขยายข้ึนจนมีลักษณะเปนเกลียวกนหอยอยางชัดเจน กอนฟกเปน
ตัวมีการสรางเปลือกไดประมาณ 0.5 รอบ และเม่ือถูกทําใหตกใจตัวออนสามารถหดเขาไปอยูในเปลือกได
ท้ังหมด ในระยะนี้ยังไมมี Operculum  (แผนปดเหงือก) ในวันเดียวกันนี้ไขบางสวนเร่ิมหลุดออกจากฝกไข 
กลายเปนไขเม็ดเดี่ยว  ๆ   ท่ีลองลอยอยูในมวลน้ํา   แตเปนเพียงระยะเวลาส้ัน ๆ  ประมาณ 15-20 นาที  ก็ฟก
เปนตัวในระยะ    Early veliger วายน้ําไดและดํารงชีวิตแบบแพลงกตอน อยางไรก็ตาม ไขสวนใหญฟก
ประมาณ 4 วัน หลังการวางไข และฟกหมด 5 วันหลังการวางไข (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 พัฒนาการของคัพภะหอยชักตีน 

     

ระยะเวลาหลังวางไข การพัฒนา  

0-15 นาที ระยะ 1 เซลล (ยังไมมีการแบงเซลล)  

15-25 นาที ระยะ 1 เซลล และเร่ิมแบงเซลลคร้ังแรก สังเกตเห็นรอยหยักท่ีขอบเซลล  

40-50 นาที ระยะ 2 เซลล แตละเซลลมีขนาดเทา ๆ  กัน  

1-2 ชม. ระยะ 4 เซลล แตละเซลลมีขนาดเทา ๆ  กัน  

2-3 ชม. ระยะ 8 เซลล เซลลใหม 4 เซลล มีขนาดเล็กกวาเซลลเดิมอยางมาก  

8 ชม. ระยะ Blastula 
           มีการแบงตัวแบบ Spiral cleavage (แบบเกลียว) กลุมเซลลมีลักษณะเหมือนลูก   

 นอยหนาดานบนเปนปมคลายหวัแหวน  

1 วัน ระยะ Gastrular  
           เนี้อเยื่อจากดานบนเร่ิมเจริญลงมาคลุมกลุมเซลลท้ังหมด  

2 วัน ระยะ Trochophore  
           Velum เร่ิมพัฒนาและมี Cilia (ขน)โดยรอบ บางตัวเร่ิมมีการเคล่ือนท่ีเดินหนาและ  

 
ถอยหลังเปนคร้ังคราว  เร่ิมมีจุดตา หลังจากนั้นจะมีการTortion (บิดหรือขดตัว) ทําให
ปรากฏเปนกนหอย  

3 วัน ระยะ Late trochophore  
           ปากพัฒนาดี  มีจุดตา  2  จุด Velum  และ Cilia  พฒันาดี เคล่ือนท่ีแบบหมุนรอบ  

 ตัวเองเกือบตลอดเวลา เห็นอวัยวะตาง ๆ  ชัดเจน  ไดแก   Propodium,  Cephalus (หัว),    

 
Tentacle (หนวด), Retractor muscle (กลามเนื้อยึด), Foot (เทา) และ Proboscis (งวง)  
เร่ิมมีการสรางเปลือกและขดเปนรูปกนหอยกอนฟกเปนตัว   หอยสรางเปลือกได  

 ประมาณ 1 รอบ  มีลูกหอยบางตัวเร่ิมแตกออกจากฝกไขและฟกเปนตัว  

3-5 วัน ฟกเปนตัว (Hatching stage, Early veliger)  
           ในวนัท่ี 3  ไขเร่ิมหลุดออกจากเสนฝกไข  ลองลอยในนํ้า  และฟกเปนตัวในเวลา  

 อันรวดเร็ว กลายเปนระยะ  Veliger  วายน้าํไดและดํารงชีวิตแบบแพลงกตอน  ฟกเปน  
 ตัวหมดในวันท่ี 5 หลังการวางไข   
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2.2 พัฒนาการของลูกหอยวัยออน  (Veliger   larvae) 
 ผลการศึกษาพัฒนาการของลูกหอยวัยออนท่ีเล้ียงในตูกระจก  และให Isochrysis sp.กับ  
Tetraselmis sp. เปนอาหาร พบวา ลูกหอยกินอาหารไดทันทีหลังจากฟกออกเปนตัว พัฒนาการของลูกหอย
วัยออนท่ีความเค็มน้ํา 30-32 สวนในพัน และอุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส  ตามระยะเวลาตาง ๆ เปนดังนี้ 
(ตารางท่ี  3) 
 อายุ 0 วัน  หรือแรกฟก  ลูกหอยดํารงชีวิตแบบแพลงกตอน ลองลอยอยูในมวลน้ําเคล่ือนท่ีโดย
ใช Velum และ Cilia   ระยะนี้ Velum มี 2 ขาง แตละขางมีรอยเวาต้ืน ๆ  
 อายุ 1 วัน   มีตา 2 ดวง  Velum แตละขางมี  2   loop    Proboscis   เร่ิมพัฒนาแตไมชัดเจน 
 อายุ 2 วัน   Operculum   พัฒนาดีเห็นไดชัดเจน   สรางเปลือกไดประมาณ 1 รอบ 
 อายุ 3 วัน   Velum แตละขางมี 2 loop   Proboscis  พัฒนามากข้ึน เห็นปากชัดเจนข้ึน Tentacle 
เร่ิมพัฒนา 
 อายุ 5 วัน  เห็น Proboscis ชัดเจน Tentacle ยังส้ัน Velum แตละขางมี 2 loop  แตเร่ิมปรากฏรอย
เวาท่ีขอบดานหนาของ  loop หนา  สรางเปลือกไดประมาณ 2 รอบ   
 อายุ 8 วัน  Velum แตละขางมี 3 loop Tentacle พัฒนาดีและยืดยาว Foot พัฒนาดีและเร่ิมเกาะ
วัตถุไดเปนคร้ังคราว สรางเปลือกไดประมาณ 2.5 รอบ 
 อายุ 10 วัน  Foot และ Proboscis พัฒนาดีมาก เห็นไดชัดเจน Siphon (ทอพนน้ํา) เร่ิมพัฒนา 
 อายุ 13 วัน  ลักษณะเปลือกเหมือนกับหอยเต็มวัย สรางเปลือกไดประมาณ 3 รอบ Velum เร่ิม
หดตัว Siphon พัฒนาดี เหงือกพัฒนาดีมาก เร่ิมมีลูกหอยลงพื้น (setting stage) 
 อายุ 18 วัน   ลูกหอยลงพื้น (setting stage) หมด  
 
3. คุณภาพน้ํา 
  
 คุณภาพน้ําระหวางการทดลองมีดังนี้  ความเค็ม  30-35  สวนในพัน เฉล่ีย  32.22±1.80 และ
อุณหภูมิ  25-29  องศาเซลเซียส  เฉล่ีย 27.00±1.13  องศาเซลเซียส 
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ตารางท่ี 3 พัฒนาการของลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน 

    

อายุ (วัน) การพัฒนา 

0, แรกฟก ดํารงชีวิตแบบแพลงกตอน มี Velum  2 ขาง 

1 มีตา 2 ดวง  Proboscis เร่ิมพัฒนา 

2 เร่ิมเห็น Operculum สรางเปลือกไดประมาณ 1 รอบ 

3 Velum แตละขาง มี  2  loop เห็นปากชัดเจนข้ึน Tentacle เร่ิมพัฒนา 

5 เห็น Proboscis ชัดเจน มี Tentacle ส้ัน ๆ Velum แตละขางมี 2 loop 

8 Velum  แตละขางมี 3  loop เปลือกสรางไดประมาณ 2.5 รอบ 

10 Foot และ Proboscis  พัฒนาดีมาก Siphon เร่ิมพัฒนา 

13 เร่ิมลงเกาะพ้ืน มีลักษณะเหมือนหอยตัวเต็มวัย 

18 ลูกหอยเร่ิมลงพื้นหมด 
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8 cells  stage, 2-3 hrs                blastula stage, 8 hrs                      gastrula stage, 1day 

   trochophore stage, 2 day       late trochophore stage, 3 day    Trochophore แตกออกจากฝก 

ภาพท่ี 1  พัฒนาการของคัพภะหอยชกัตีน 

'
           0.2 mm           

'

'
           0.2 mm              

' '
           0.2 mm              

'
'
          0.2 mm           

'

'
           0.2 mm              

''
           0.2 mm              

'

fertilized stage                               2 cells stage, 40-50 min              4 cells stage, 1-2 hrs 
'
          0.2 mm           

' '
          0.2 mm           

''
          0.2 mm           

'
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3 days                                             5 days                                             8 days 

     Newly hatch                     1 day                                            2  days 

10 days                                           13 days                                          18 days 

ภาพท่ี 2  พัฒนาการของลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน 

'
          1 mm           

' '
          1 mm           

' '
          1 mm           

'

'
          1 mm           

' '
          1 mm           

' '
          1 mm           

'

'
          1 mm           

' '
          1 mm           

' '
                 1 mm                

'
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สรุปและวิจารณผล 
 
 การเพาะพันธุหอยนางรมและหอยมุกชนิดตาง ๆ ใชวิธีการปลอยใหแหงเพื่อเปนการกระตุนให
หอยวางไข หอยสองฝาปลอยไขหรือน้ําเช้ือทันทีเม่ือไดรับการกระตุน 2-3 รอบ แตหอยชักตีนไมไดปลอยไข
ทันทีหลังการกระตุน แตวางไขในชวงกลางคืนถึงเชา อาจเนื่องมาจากหอยชักตีนมีการผสมพันธุภายใน และ
วางไขเปนสายยาวท่ีมีเมือกหุม จึงตองใชเวลาในการเตรียมความพรอมในการวางไขหรือสรางเมือกหุมไข 
และอาจเปนพฤติกรรมของหอยชนิดนี้ ท่ีตองวางไขในชวงเวลานี้เทานั้น ซ่ึงในการกระตุนหอยโขงทะเลให
วางไขก็ตองทําในชวงกลางคืน หรือทําในหองมืด หอยจึงจะยอมปลอยไขและน้ําเช้ือ (คเชนทร, 2544  อาง
ตามทรงชัยและคณะ, 2527) ซ่ึงการทดลองคร้ังนี้การกระตุนหอยชักตีนดวยวิธีปลอยใหแหง พบวาหอยท่ีมี
การกระตุนสามารถวางไขได  5±0  คร้ัง  สวนหอยท่ีไมมีการกระตุนวางไขได  1±0  คร้ัง  
  การกระตุนใหหอยวางไขโดยท่ัวไปทํากับหอยเปนชุด ๆ เม่ือหอยปลอยไขและน้ําเช้ือแลวก็
เปล่ียนหอยชุดใหม   แตในการศึกษาคร้ังนี้ใชหอยชุดเดิมตลอดการทดลอง ซ่ึงมีการศึกษาในหอย Queen 
conch, S. gigas พบวา หอยมีการผสมพันธุภายใน โดยตัวผูสงน้ําเช้ือเขาไปเก็บไวในตัวเมีย ตัวเมียเก็บน้ําเช้ือ
ของตัวผูไวไดนานหลายสัปดาห การปฏิสนธิเกิดภายใน และหอยตัวเมียสามารถวางไขได 6-8 คร้ัง/ฤดู
สืบพันธุ (Fish and wildlife Research Institute, 2000) ดังนั้นจึงไมจําเปนตองเปล่ียนหอยชุดใหมเนื่องจาก
หอยเพศเมียแตละตัววางไขไดหลายคร้ังในแตละฤดูกาลวางไข 
 นอกจากการปลอยใหแหงแลว การกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีธรรมชาติยังทําไดอีกหลายวิธี 
(คเชนทร, 2544)  เชน การปรับอุณหภูมิ การใชเซลลสืบพันธุ การใชน้ําทะเลที่ผานแสงอุลตราไวโอเลต (UV) 
การตัดหรือกระตุนท่ีบริเวณกลามเน้ือยึดเปลือก สวนการกระตุนใหหอยวางไขดวยการใชสารเคมี มีสารเคมี
ท่ีนิยมอยูหลายชนิด เชน แอมโมเนีย ไฮโดรเจนเปอรออกไซด และ ซีโรโตนิน เปนตน แตละวิธีมีขอดีขอเสีย
แตกตางกัน และใหผลแตกตางกันกับหอยแตละชนิด ดังนั้นควรเลือกใชใหเหมาะสม โดยควรเลือกวิธีท่ี
ประหยัด หอยมีความเครียดนอยท่ีสุด ไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานและส่ิงแวดลอม   
 การสืบพันธุของหอยชักตีนคลายกับหอยหวานและหอย Queen conch คือ มีการผสมพันธุ
ภายในรางกาย หอยหวานวางไขเปนฝกหลาย ๆ ฝก สวนหอยชักตีนและ Queen conch วางไขเปนเสนสายท่ีมี
เมือกหุม และขดรวมกันเปนกระจุก หอยหวานใชระยะเวลาในการพัฒนาจากไขจนลงเกาะพื้นประมาณ 16 
วัน  (คเชนทร, 2544;  พูนสิน, 2539) หอย Queen conch ประมาณ 14-28 วัน (Valle-Esquivel, 2002) สวน
หอยชักตีนจะใชเวลา 13-23 วัน แตพัฒนาการของหอยชักตีนแตกตางกับหอยเปาฮ้ือ (หอยฝาเดียว) เปนอยาง
มาก คือ หอยโขงทะเลมีการผสมพันธุภายนอกรางกายและมีระยะวายน้ําท่ีส้ัน เพียง 1 วัน ก็สามารถลงเกาะ
วัสดุได (ธานินทร, 2533) ไขหอยชักตีนฟกเปนตัวภายในเวลา 3-5 วัน และพัฒนาการจนถึงระยะลงพ้ืนใช
เวลา 13-18 วัน ท่ีความความเค็ม  30-35  สวนในพัน เฉล่ีย  32.22±1.80 สวนในพัน และอุณหภูมิ  25-29  
องศาเซลเซียส  เฉล่ีย 27.00±1.13  องศาเซลเซียส 
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 จากการศึกษาพัฒนาการของคัพภะพบวา ไขแตละใบของชุดเดียวกันมีการพัฒนาจนฟกเปนตัว
ในเวลาท่ีแตกตางกันคอนขางมาก แตก็คลายกับหอย Queen conch ท่ีไขฟกเปนตัวใน 3-5 วัน เชนกัน (Davis 
et al., 2006) ซ่ึงยังไมทราบสาเหตุท่ีแนชัด เชนเดียวกัน ระยะเวลาในการดํารงชีวิตแบบแพลงกตอนของลูก
หอยวัยออนก็แตกตางกัน  คือใชเวลา 13-18 วัน แตในกรณีนี้อาจเนื่องมาจากความสามารถในการหาอาหาร 
หรือกินอาหารของลูกหอย  หอยท่ีกินอาหารเกงกวายอมเติบโตและมีพัฒนาการท่ีเร็วกวา นอกจากเร่ือง
อาหารแลว มีการศึกษาพบวา สารเคมี หรือสารธรรมชาติบางชนิดมีผลในการเรงหรือชักนําใหเกิดการลง
เกาะพื้นของลูกหอย ในหอย Queen conch  การใชวัสดุรองพื้นจากแหลงอนุบาลตัวหอยในธรรมชาติหรือใช
สารสกัดธรรมชาติจากสาหรายบางชนิดท่ีเปนชนิดเดนในแหลงเล้ียงตัวออน (Red macroalga, Laurencia) มี
ผลตอการชักนําใหลูกหอยลงเกาะพื้นไดเร็วข้ึน (Boettcher and Targett, 1996: Davis et al., 2006) ซ่ึงอาจเปน
กลไกธรรมชาติ ท่ีทําใหลูกหอยทราบวา บริเวณใดสามารถลงเกาะพ้ืนไดและมีอาหารเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตตอไป 
 ในระหวางการศึกษาคร้ังนี้ อุณหภูมิคอนขางตํ่า  25-29  องศาเซลเซียส  เฉล่ีย 27.00±1.13  องศา
เซลเซียส  จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพัฒนาการของหอยชาลง หากตองการใหหอยมีพัฒนาการเร็วข้ึนอาจทํา
ไดหลายวิธี เชนเพิ่มอุณหภูมิใหสูงข้ึน การใชอาหารที่เหมาะสม การใชฮอรโมนเรงหรือสารเคมีบางชนิดใน
การเรงการพัฒนาของหอยวัยออน ท่ีผานมา มีการทดลองใชสารเคมีตาง ๆ เพื่อเรงการลงเกาะของลูกหอย 
เชน สารสกัดจากสาหรายสีแดง, Laurencia poitei (Boettcher and Targett, 1998) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
(Davis et al., 2006) และโปแตสเซียมคลอไรด (Gallardo and Sanchez, 2001) เปนตน นาจะนํามาทดลองใช
กับหอยชักตีนตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 ตอไปควรทดลองกระตุนใหหอยชักตีนวางไขดวยวิธีตาง ๆ เพื่อศึกษาวาวิธีใดเหมาะสมท่ีสุด 
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