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การศึกษาการกระตุนการวางไข พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยออน
ของหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758)
พัชรี ซุนสั้น* สามารถ เดชสถิตย พิกุล ไชยรัตน และ สมศักดิ์ จิระวัทโธ
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
บทคัดยอ
ศึกษาการกระตุนการวางไข พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน (Strombus
canarium Linnaeus,1758) ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ ระหวางป พ.ศ. 2543-2544 โดยรวบรวม
พอแมพันธุหอยจากธรรมชาติความยาวเฉลี่ย 4.98±0.45 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 19.07±6.29 กรัม มาเลี้ยงใน
ถังไฟเบอรกลาสความจุ 1,000 ลิตร ใหเนื้อปลาสดเปนอาหารวันละครั้ง ทดลองกระตุนใหหอยวางไขดวย
วิธีการปลอยใหแหง พบวาหอยที่ไดรับการกระตุนวางไขไดมากกวาชุดที่ไมมีการกระตุน หอยวางไขใน
เวลากลางคืนถึงเชา ไขหอยชักตีนเปนไขเกาะติดวัสดุ ลักษณะเปนสายมีเมือกหุมขดเปนกระจุก ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 170 ไมครอน จํานวนไขประมาณ 13,786 ±2,961 ฟอง/กรัม ที่อุณหภูมิ 25-29 องศา
เซลเซียส (เฉลี่ย 27.00±1.13 องศาเซลเซียส) และความเค็ม 30-35 สวนในพัน (เฉลี่ย 32.22±1.80 สวนใน
พัน) ไขฟกเปนตัวภายใน 3-5 วัน ลูกหอยดํารงชีวิตแบบแพลงกตอนนาน 13-18 วัน กอนที่จะลงพื้น
คําสําคัญ : หอยชักตีน การวางไข คัพภะ ลูกหอยวัยออน
____________________

*ผูรับผิดชอบ : ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๖๙ ๕๑๕๐
e-mail : krabiaqua@nicaonline.com
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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 มีชื่อสามัญวา Dog conch หรือ Yellow conch และมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Strombus canarium Linnaeus, 1758 จัดอยูในชั้น (Class) Mesogastropod ลําดับ (Order)
Gastropoda และ วงศ (Family) Strombidae (สุรินทร, 2526) เปนหอยฝาเดียว เปลือกหนารูปกรวยยาว ขอบ
เปลือกหนามากยื่นยาวออกไปคลายปก ขอบปากดานหนาเวาเขา อาศัยอยูบริเวณพืน้ ทะเลชายฝงที่มีลักษณะ
เปนดินทรายปนโคลน แพรกระจายทั่วไปทั้งฝงอาวไทยและฝงอันดามัน ปกติฝงตัวอยูใตพนื้ ทรายปนโคลน
และออกหากินในเวลากลางคืน เปนสัตวกินเนื้อ การผสมพันธุเปนแบบภายในรางกาย สามารถวางไขได
ตลอดทั้งป ลูกหอยชักตีนในระยะวัยออน (Veliger larvae) ดํารงชีพแบบแพลงกตอน กินอาหารจําพวก
สาหรายเซลลเดียวเชน Isochrysis sp. Chaetoceros sp. และ Tetraselmis sp. เปนตน เมื่อพัฒนาเขาสูตัวเต็มวัย
ดํารงชีพอยูบนพื้นทะเลและเคลื่อนที่ดว ยการคืบคลานดวยเทา
จากการที่หอยชักตีนถูกจับมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก ปริมาณในธรรมชาติจึงลดลงอยาง
รวดเร็ว นอกจากนั้น การทําประมงที่ผิดกฎหมายและการจับหอยที่มีขนาดเล็กเกินไปมาใชประโยชนยงิ่ ทําให
ประชากรหอยชักตีนเขาสูภาวะวิกฤติเร็วขึ้น หากเปนเชนนี้ตอไปคาดวาหอยชักตีนอาจสูญพันธุในเวลา
อันรวดเร็ว ดังนั้นการวางแผนการใชประโยชนควบคูกับการอนุรักษหอยชนิดนี้จึงตองดําเนินการไปพรอมๆ
กัน ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดานการเพาะขยายพันธุสัตว
น้ําชายฝงไดเล็งเห็นความสําคัญของหอยชนิดนี้ จึงไดศึกษาการเพาะพันธุหอยชักตีนเพื่อเปนประโยชนใน
การอนุรักษหอยชักตีนไมใหสูญพันธุ
จากการศึกษาเบื้องตนของผูวิจัยเองพบวาพอแมพันธุหอยชักตีนที่เลี้ยงในที่กักขังสามารถผสม
พันธุและวางไขไดเองตามธรรมชาติ แตวางไขไดไมกี่ครั้ง ทําใหไดไขในปริมาณนอยและไมสามารถควบคุม
หอยใหวางไขในชวงที่ตองการได การศึกษาในครั้งนี้จึงทําการกระตุนหอยชักตีนใหวางไขบอยครั้งขึ้น ดวย
วิธีการผึ่งใหแหง ตามธรรมชาติ หอยในกลุมนี้ (Conch) อาศัยอยูในเขตต่ํากวาเขตน้ําขึ้นลง แตเมื่อถึงฤดู
วางไขหรือพรอมวางไข หอยจะเคลื่อนเขามาในเขตน้ําตื้นหรือเขตน้ําขึ้นน้ําลง และวางไขตามบริเวณที่เปน
ดินทรายปนโคลน แนวหิน หรือแหลงหญาทะเล (Conch Heritage Network, 2006) ดังนั้นการลดน้ําใหแหง
ระยะเวลาหนึ่ ง แล ว เติ ม น้ํ า ใหม จึ ง มี ลั ก ษณะคล า ยกั บ ปรากฏการณ ใ นธรรมชาติ ทํ า ให ห อยวางไข ต าม
ธรรมชาติได เนื่องจากเปนวิธีที่ประหยัด ไมมีการใชสารเคมีซึ่งอาจเปนอันตรายตอหอยและผูปฏิบัติงาน
หรื อ ตกค า งในธรรมชาติ ซึ่ ง วิ ธี ก ารดั ง กล า วใช ไ ด ผ ลมาแล ว กั บ หอยหลายชนิ ด (กรมประมง, 2536)
นอกจากนั้น ยัง ไดศึก ษาพัฒนาการของคัพ ภะและลู ก หอยชัก ตีน วัย ออน เพื่อเป น ความรูพื้น ฐานในการ
เพาะพันธุหอยชนิดนี้และประยุกตใชในงานอื่นตอไป
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วัตถุประสงค
1. ศึกษาการกระตุนใหหอยวางไขดว ยวิธปี ลอยใหแหง
2. ศึกษาการพัฒนาของคัพภะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน
วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
ดําเนินการทดลองที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ ระหวางเดือนตุลาคม 2543 ถึง
กันยายน 2544
1.1. ศึกษาการกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีปลอยใหแหง
ออกแบบการทดลองแบบการเปรียบเทียบสองตัวแทนแบบรวมกลุม (Independent–Samples
T-Test) เพื่อศึกษาผลการกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีปลอยใหแหงเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมมีการ
กระตุน แตละชุดการทดลองมี 2 ซ้ํา
1.2. ศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของคัพภะและลูกหอยชักตีนตั้งแตเริ่มปฏิสนธิจนถึงระยะ
ลงพื้น (Setting stage)
2. วิธีดําเนินการ
2.1. การกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธปี ลอยใหแหง
2.1.1. การเลี้ยงพอพันธุ นําพอแมพันธุหอยจากธรรมชาติ ความยาว 4.98±0.45
เซนติเมตร ความกวาง 3.35±0.45 เซนติเมตร และน้ําหนัก 19.07±6.29 กรัม มาเลี้ยงในถังไฟเบอรกลาส
ทรงกลมความจุ 1,000 ลิตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 145 เซนติเมตร จํานวน 4 ถัง ใสน้ําทะเล 100 ลิตร (น้ํา
ที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีน) ใชดินทรายปนโคลนเปนวัสดุรองพื้นหนา 2-3 เซนติเมตร พรอมกับใสหญา
ทะเลเพื่อเปนที่วางไขของหอย ใหอากาศผานหัวทราย และใหน้ําไหลผานตลอดเวลาดวยอัตรา 2 ลิตร/นาที
แตละถังมีหอยเพศผู 17 ตัว และเพศเมีย 23 ตัว ใหเนื้อปลาขางเหลืองผสมวิตามินรวม 3-5 กรัม/เนื้อปลา 1
กิโลกรัม เปนอาหารวันละ 1 ครั้งในตอนเชา
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2.1.2. การกระตุนใหหอยวางไข ทดลองกระตุนใหหอยวางไขดวยการปลอยน้ําใน
ถังพอแม พัน ธุ ให แ หงนาน 30 นาที แลวเติมน้ําใหม ทําการกระตุน 5 วัน /ครั้ง บัน ทึก จํ านวนเส นฝก ไข
(elongated capsule) ที่หอยวางไขเปนระยะเวลา 18 วัน เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมมีการกระตุน
2.2. พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน
ศึกษาลักษณะไข วัดขนาดโดยใชไมโครมิเตอร ทําความสะอาดเสนฝกไขของหอยและนําไป
ฟกในตะกราฟกไขขนาด 15x15x6 เซนติเมตร (ตะกราพลาสติกบุดานในดวยผากรองขนาดตา 730 ไมครอน)
ซึ่งแขวนอยูใ นถังพลาสติกทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 37.5 เซนติเมตร จํานวน 3 เสนฝกไข/ตะกรา/ถัง
ใสน้ําทะเลที่ฆา เชื้อดวยแสงอุลตราไวโอเลต (UV) 30 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา เปลี่ยนถายน้ํา
วันละ 80-100% ศึกษาขนาดของไขและระยะเวลาการพัฒนาของคัพภะตั้งแตเริ่มวางไขจนกระทั่งฟกเปนตัว
เมื่อไขฟกเปนตัวสุมนับจํานวนลูกหอยระยะ Veliger larvae โดยใชปเปตขนาด 10 มิลลิลิตร สุม
นับ 3 ครั้ง ศึกษาจํานวนลูกหอยตอน้ําหนักไข ศึกษาการพัฒนาของคัพภะและลูกหอยวัยออน ตั้งแตแรกฟก
จนถึงระยะลงพื้น (setting stage) โดยอนุบาลลูกหอยที่ฟกในวันเดียวกันในตูกระจกขนาด 45x90x45
เซนติเมตร ใสน้ําทะเลที่ฆาเชื้อดวยแสงอุลตราไวโอเลต (UV) 100 ลิตร/ตู ใสลูกหอย 50 ตัว/ลิตร (5,000
ตัว/ตู) ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา ตลอดการอนุบาลไมมีการเปลี่ยนถายน้ํา ใสยาสเตรปโตมัยซินความ
เขมขน 5 มิลลิกรัม/ลิตร วันละครั้งในชวง 7 วันแรกให Isochrysis sp. กับ Tetraselmis sp. เปนอาหารวันละ
1 ครั้ง ในตอนเชา ปริมาณความหนาแนน 3-5 x 104 เซลล/มิลลิลิตร
3. คุณภาพน้ํา
ทําการวัดคาอุณหภูมิน้ําดวยเทอรโมมิเตอรแบบปรอท วัดคาความเค็ม ใช Refracto-salinometer
ยี่หอ ATAGO รุน S/mill-E วันละครั้งตลอดการทดลอง
4. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS รุน 11.5 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม
โดยใชจํานวนครั้งของการวางไขดวยวิธี Independent-Samples T-Test
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ผลการศึกษา
1. การกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีปลอยใหแหง
จากการกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีปลอยใหแหงเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมมีการกระตุน
เปนระยะเวลา 18 วัน พบวา การกระตุนดวยวิธีปลอยใหแหงหอยวางไขจํานวน 11 เสนฝกไข เสนฝกไขมี
น้ําหนัก 2.10±0.97 กรัม ทั้ง 2 ถัง ในขณะที่ชุดควบคุมหอยวางไข 1 เสนฝกไข เสนฝกไขมีน้ําหนัก 2.81±0
กรัม ทั้ง 2 ถัง เชนกัน เมื่อเปรียบเทียบดวยวิธี Independent-Samples T- Test พบวา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ของทั้งสองกลุมมีคาเปน 0 ทําใหคา t มีคาเปนอนันต แสดงวาการกระตุนใหหอยวางไข
ดวยวิธีปลอยใหแหงหอยชักตีนวางไขไดมากกวาชุดควบคุม และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(p<0.01) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ปริมาณเสนฝกไขหอยชักตีนที่รวบรวมไดจากการวางไขของแมพันธุหอยที่กระตุนดวยวิธี
ปลอยใหแหงและชุดที่ไมมีการกระตุน

วันที่
1 มิถุนายน 2544
4 มิถุนายน 2544
5 มิถุนายน 2544
6 มิถุนายน 2544
12 มิถุนายน 2544
15
16
17
18
19

มิถุนายน 2544
มิถุนายน 2544
มิถุนายน 2544
มิถุนายน 2544
มิถุนายน 2544
รวม
เฉลี่ย

กระตุนดวยวิธีปลอยใหแหง
ถังที่ 1
ถังที่ 2
1
4
1
1
3
3
2
1
11

3
3
11
11

ไมมีการกระตุน
ถังที่ 1
ถังที่ 2
1
1
1

1
1
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2. พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน
2.1 พัฒนาการของคัพภะ
จากการศึกษาพบวาหอยชักตีนมีการผสมพันธุแบบภายใน (Internal fertilization) วางไขในเวลา
กลางคืนถึงตอนเชาติดกับหญาทะเลหรือขางถัง ไขมีลักษณะกลมใสตอกันเปนสายยาวและมีเมือกคลายวุน
หุ ม ไว ขดกั น เป น กระจุ ก เมื่ อ มองด ว ยตาเปล า เห็ น เป น สี ข าวหรื อ เหลื อ งอ อ น จํ า นวนไข ป ระมาณ
13,786±2,961 ฟอง/กรัม แมหอย 1 ตัว น้ําหนัก 19.07±6.29 กรัม วางไขประมาณ 38,877±6,422 ฟอง เมื่อ
นํามาสองดูภายใตกลองจุลทรรศนพบวา ไขมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 170 ไมครอน ไขมีชองวาง
ระหวางเปลือกไขกับเซลล ไขแตละใบเรียงกันเปนสายโดยมีเมือกหุม
ผลการศึกษาพัฒนาการของคัพภะของหอยชักตีนที่อุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส และความเค็ม
30-32 สวนในพัน พบวาไขมีการแบงตัวแบบ Spiral cleavage (แบบเกลียว) โดยแบงทั้งใบ เริ่มแบงเซลลครั้ง
แรกเมื่อเวลา 15-25 นาที หลังการวางไข โดยปรากฏรอยหยักที่ขอบเซลล และแบงเปนระยะ 2 และ 4 เซลล
อยางสมบูรณเมื่อเวลาประมาณ 40-50 นาที และ 1-2 ชั่วโมง ตามลําดับ ไขพัฒนาเขาสูระยะ 8 เซลล เมื่อเวลา
2-3 ชั่วโมง หลังการวางไข และพบวา เซลลใหม 4 เซลล ที่ไดมีขนาดเล็กกวาเซลลเดิมมาก การแบงเซลล
ดําเนินไปเรื่อย ๆ จนเขาสูระยะ Blastula เมื่อเวลาประมาณ 8 ชั่วโมงหลังการวางไข ระยะนี้ไขประกอบดวย
เซลล ขนาดใหญ 4 เซลล และมี เซลลขนาดเล็ก จํานวนมากอยู ดานบน ลัก ษณะคลายหัว แหวน เมื่อเวลา
ประมาณ 24 ชั่วโมง ไขพัฒนาเขาสูระยะ Gastrular เนื้อเยื่อดานบนมีการเจริญและขยายตัวลงมาคลุมเซลล
ดานลางจนมิด เมื่อสิ้นสุดระยะนี้คัพภะมีลักษณะตะปุมตะปาคลายลูกนอยหนา
ไขพัฒนาเขาสูระยะ Trochophore ประมาณ 2 วัน ระยะนี้คัพภะเริ่มแบงตัวเปน 2 สวน บนและ
ลาง เริ่มปรากฏสวนที่เปนปากและทวารหนัก สวนบนมีการพัฒนาของ Velum (แผนเนื้อเยื่อ)และมี Cilia
(ขน) ทําใหคัพภะเริ่มมีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดินหนาถอยหลังเปนระยะ ๆ ในตอนหลังมีการพัฒนาของ
อวัยวะอื่น ๆ ตามมาไดแก จุดตา หนวด ปากและงวง นอกจากนั้น Velum ยังพัฒนาดีขึ้นพรอม ๆ กับมี Cilia
เปนจํานวนมาก การพัดโบกของ Velum และ Cilia ทําใหคัพภะมีการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบตัวเองอยู
ภายในไข สําหรับตอนลางเกิดการ Tortion (การบิดหรือขดของลําตัว) ทําใหทวารหนักกลับขึ้นมาอยูดานบน
ปรากฏเปนรูปกนหอยและเริ่มสรางเปลือกหุมลําตัวตอนลาง
ไขพัฒนาเขาสูระยะ Late trochophore ประมาณ 3 วัน ระยะนี้ อวัยวะตาง ๆ พัฒนาดีมาก มีการ
เคลื่อนที่เกือบตลอดเวลา มีการสรางเปลือกขยายขึ้นจนมีลักษณะเปนเกลียวกนหอยอยางชัดเจน กอนฟกเปน
ตัวมีการสรางเปลือกไดประมาณ 0.5 รอบ และเมื่อถูกทําใหตกใจตัวออนสามารถหดเขาไปอยูในเปลือกได
ทั้งหมด ในระยะนี้ยังไมมี Operculum (แผนปดเหงือก) ในวันเดียวกันนี้ไขบางสวนเริ่มหลุดออกจากฝกไข
กลายเปนไขเม็ดเดี่ยว ๆ ที่ลองลอยอยูในมวลน้ํา แตเปนเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 15-20 นาที ก็ฟก
เปนตัวในระยะ Early veliger วายน้ําไดและดํารงชีวิตแบบแพลงกตอน อยางไรก็ตาม ไขสวนใหญฟก
ประมาณ 4 วัน หลังการวางไข และฟกหมด 5 วันหลังการวางไข (ตารางที่ 2)

8
ตารางที่ 2 พัฒนาการของคัพภะหอยชักตีน
ระยะเวลาหลังวางไข
0-15 นาที
15-25 นาที
40-50 นาที
1-2 ชม.
2-3 ชม.
8 ชม.

1 วัน
2 วัน

3 วัน

3-5 วัน

การพัฒนา
ระยะ 1 เซลล (ยังไมมีการแบงเซลล)
ระยะ 1 เซลล และเริ่มแบงเซลลครั้งแรก สังเกตเห็นรอยหยักที่ขอบเซลล
ระยะ 2 เซลล แตละเซลลมีขนาดเทา ๆ กัน
ระยะ 4 เซลล แตละเซลลมีขนาดเทา ๆ กัน
ระยะ 8 เซลล เซลลใหม 4 เซลล มีขนาดเล็กกวาเซลลเดิมอยางมาก
ระยะ Blastula
มีการแบงตัวแบบ Spiral cleavage (แบบเกลียว) กลุมเซลลมีลักษณะเหมือนลูก
นอยหนาดานบนเปนปมคลายหัวแหวน
ระยะ Gastrular
เนี้อเยื่อจากดานบนเริ่มเจริญลงมาคลุมกลุมเซลลทั้งหมด
ระยะ Trochophore
Velum เริ่มพัฒนาและมี Cilia (ขน)โดยรอบ บางตัวเริ่มมีการเคลือ่ นที่เดินหนาและ
ถอยหลังเปนครั้งคราว เริ่มมีจุดตา หลังจากนั้นจะมีการTortion (บิดหรือขดตัว) ทําให
ปรากฏเปนกนหอย
ระยะ Late trochophore
ปากพัฒนาดี มีจุดตา 2 จุด Velum และ Cilia พัฒนาดี เคลื่อนที่แบบหมุนรอบ
ตัวเองเกือบตลอดเวลา เห็นอวัยวะตาง ๆ ชัดเจน ไดแก Propodium, Cephalus (หัว),
Tentacle (หนวด), Retractor muscle (กลามเนื้อยึด), Foot (เทา) และ Proboscis (งวง)
เริ่มมีการสรางเปลือกและขดเปนรูปกนหอยกอนฟกเปนตัว หอยสรางเปลือกได
ประมาณ 1 รอบ มีลูกหอยบางตัวเริ่มแตกออกจากฝกไขและฟกเปนตัว
ฟกเปนตัว (Hatching stage, Early veliger)
ในวันที่ 3 ไขเริ่มหลุดออกจากเสนฝกไข ลองลอยในน้ํา และฟกเปนตัวในเวลา
อันรวดเร็ว กลายเปนระยะ Veliger วายน้าํ ไดและดํารงชีวิตแบบแพลงกตอน ฟกเปน
ตัวหมดในวันที่ 5 หลังการวางไข
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2.2 พัฒนาการของลูกหอยวัยออน (Veliger larvae)
ผลการศึ ก ษาพั ฒ นาการของลู ก หอยวั ย อ อ นที่ เ ลี้ ย งในตู ก ระจก และให Isochrysis sp.กั บ
Tetraselmis sp. เปนอาหาร พบวา ลูกหอยกินอาหารไดทันทีหลังจากฟกออกเปนตัว พัฒนาการของลูกหอย
วัยออนที่ความเค็มน้ํา 30-32 สวนในพัน และอุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส ตามระยะเวลาตาง ๆ เปนดังนี้
(ตารางที่ 3)
อายุ 0 วัน หรือแรกฟก ลูกหอยดํารงชีวิตแบบแพลงกตอน ลองลอยอยูในมวลน้ําเคลื่อนที่โดย
ใช Velum และ Cilia ระยะนี้ Velum มี 2 ขาง แตละขางมีรอยเวาตื้น ๆ
อายุ 1 วัน มีตา 2 ดวง Velum แตละขางมี 2 loop Proboscis เริ่มพัฒนาแตไมชัดเจน
อายุ 2 วัน Operculum พัฒนาดีเห็นไดชัดเจน สรางเปลือกไดประมาณ 1 รอบ
อายุ 3 วัน Velum แตละขางมี 2 loop Proboscis พัฒนามากขึ้น เห็นปากชัดเจนขึ้น Tentacle
เริ่มพัฒนา
อายุ 5 วัน เห็น Proboscis ชัดเจน Tentacle ยังสั้น Velum แตละขางมี 2 loop แตเริ่มปรากฏรอย
เวาที่ขอบดานหนาของ loop หนา สรางเปลือกไดประมาณ 2 รอบ
อายุ 8 วัน Velum แตละขางมี 3 loop Tentacle พัฒนาดีและยืดยาว Foot พัฒนาดีและเริ่มเกาะ
วัตถุไดเปนครั้งคราว สรางเปลือกไดประมาณ 2.5 รอบ
อายุ 10 วัน Foot และ Proboscis พัฒนาดีมาก เห็นไดชัดเจน Siphon (ทอพนน้ํา) เริ่มพัฒนา
อายุ 13 วัน ลักษณะเปลือกเหมือนกับหอยเต็มวัย สรางเปลือกไดประมาณ 3 รอบ Velum เริ่ม
หดตัว Siphon พัฒนาดี เหงือกพัฒนาดีมาก เริ่มมีลูกหอยลงพื้น (setting stage)
อายุ 18 วัน ลูกหอยลงพื้น (setting stage) หมด
3. คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําระหวางการทดลองมีดังนี้ ความเค็ม 30-35 สวนในพัน เฉลี่ย 32.22±1.80 และ
อุณหภูมิ 25-29 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 27.00±1.13 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 3 พัฒนาการของลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน
อายุ (วัน)
0, แรกฟก

การพัฒนา
ดํารงชีวิตแบบแพลงกตอน มี Velum 2 ขาง

1

มีตา 2 ดวง Proboscis เริ่มพัฒนา

2

เริ่มเห็น Operculum สรางเปลือกไดประมาณ 1 รอบ

3

Velum แตละขาง มี 2 loop เห็นปากชัดเจนขึ้น Tentacle เริ่มพัฒนา

5

เห็น Proboscis ชัดเจน มี Tentacle สั้น ๆ Velum แตละขางมี 2 loop

8

Velum แตละขางมี 3 loop เปลือกสรางไดประมาณ 2.5 รอบ

10

Foot และ Proboscis พัฒนาดีมาก Siphon เริ่มพัฒนา

13

เริ่มลงเกาะพื้น มีลักษณะเหมือนหอยตัวเต็มวัย

18

ลูกหอยเริ่มลงพื้นหมด

11

0.2 mm

'

fertilized stage

'

0.2 mm

'

'

'

'

2 cells stage, 40-50 min

'

8 cells stage, 2-3 hrs

0.2 mm

0.2 mm

'

trochophore stage, 2 day

0.2 mm

'

blastula stage, 8 hrs

'

0.2 mm

0.2 mm

'

0.2 mm

'

'

gastrula stage, 1day

'

'

0.2 mm

late trochophore stage, 3 day Trochophore แตกออกจากฝก

ภาพที่ 1 พัฒนาการของคัพภะหอยชักตีน

'

4 cells stage, 1-2 hrs

'

'

12

1 mm

'

'

'

Newly hatch

'

1 mm

10 days

1 mm

'

'

8 days

'

'

1 mm

'

5 days

1 mm

'

2 days

'

'

1 mm

'

'

1 day

3 days

'

1 mm

1 mm

'

13 days

ภาพที่ 2 พัฒนาการของลูกหอยวัยออนของหอยชักตีน

'

18 days

1 mm

'

13
สรุปและวิจารณผล
การเพาะพันธุหอยนางรมและหอยมุกชนิดตาง ๆ ใชวิธีการปลอยใหแหงเพื่อเปนการกระตุนให
หอยวางไข หอยสองฝาปลอยไขหรือน้ําเชื้อทันทีเมื่อไดรับการกระตุน 2-3 รอบ แตหอยชักตีนไมไดปลอยไข
ทันทีหลังการกระตุน แตวางไขในชวงกลางคืนถึงเชา อาจเนื่องมาจากหอยชักตีนมีการผสมพันธุภายใน และ
วางไขเปนสายยาวที่มีเมือกหุม จึงตองใชเวลาในการเตรียมความพรอมในการวางไขหรือสรางเมือกหุมไข
และอาจเปนพฤติกรรมของหอยชนิดนี้ ที่ตองวางไขในชวงเวลานี้เทานั้น ซึ่งในการกระตุนหอยโขงทะเลให
วางไขก็ตองทําในชวงกลางคืน หรือทําในหองมืด หอยจึงจะยอมปลอยไขและน้ําเชื้อ (คเชนทร, 2544 อาง
ตามทรงชัยและคณะ, 2527) ซึ่งการทดลองครั้งนี้การกระตุนหอยชักตีนดวยวิธีปลอยใหแหง พบวาหอยที่มี
การกระตุนสามารถวางไขได 5±0 ครั้ง สวนหอยที่ไมมีการกระตุนวางไขได 1±0 ครั้ง
การกระตุนใหหอยวางไขโดยทั่วไปทํากับหอยเปนชุด ๆ เมื่อหอยปลอยไขและน้ําเชื้อแลวก็
เปลี่ยนหอยชุดใหม แตในการศึกษาครั้งนี้ใชหอยชุดเดิมตลอดการทดลอง ซึ่งมีการศึกษาในหอย Queen
conch, S. gigas พบวา หอยมีการผสมพันธุภายใน โดยตัวผูสงน้ําเชื้อเขาไปเก็บไวในตัวเมีย ตัวเมียเก็บน้ําเชื้อ
ของตัวผูไวไดนานหลายสัปดาห การปฏิสนธิเกิดภายใน และหอยตัวเมียสามารถวางไขได 6-8 ครั้ง/ฤดู
สืบพันธุ (Fish and wildlife Research Institute, 2000) ดังนั้นจึงไมจําเปนตองเปลี่ยนหอยชุดใหมเนื่องจาก
หอยเพศเมียแตละตัววางไขไดหลายครั้งในแตละฤดูกาลวางไข
นอกจากการปลอยใหแหงแลว การกระตุนใหหอยวางไขดวยวิธีธรรมชาติยังทําไดอีกหลายวิธี
(คเชนทร, 2544) เชน การปรับอุณหภูมิ การใชเซลลสืบพันธุ การใชน้ําทะเลที่ผานแสงอุลตราไวโอเลต (UV)
การตัดหรือกระตุนที่บริเวณกลามเนื้อยึดเปลือก สวนการกระตุนใหหอยวางไขดวยการใชสารเคมี มีสารเคมี
ที่นิยมอยูหลายชนิด เชน แอมโมเนีย ไฮโดรเจนเปอรออกไซด และ ซีโรโตนิน เปนตน แตละวิธีมีขอดีขอเสีย
แตกตางกัน และใหผลแตกตางกันกับหอยแตละชนิด ดังนั้นควรเลือกใชใหเหมาะสม โดยควรเลือกวิธีที่
ประหยัด หอยมีความเครียดนอยที่สุด ไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม
การสืบพันธุของหอยชักตีนคลายกับหอยหวานและหอย Queen conch คือ มีการผสมพันธุ
ภายในรางกาย หอยหวานวางไขเปนฝกหลาย ๆ ฝก สวนหอยชักตีนและ Queen conch วางไขเปนเสนสายที่มี
เมือกหุม และขดรวมกันเปนกระจุก หอยหวานใชระยะเวลาในการพัฒนาจากไขจนลงเกาะพื้นประมาณ 16
วัน (คเชนทร, 2544; พูนสิน, 2539) หอย Queen conch ประมาณ 14-28 วัน (Valle-Esquivel, 2002) สวน
หอยชักตีนจะใชเวลา 13-23 วัน แตพัฒนาการของหอยชักตีนแตกตางกับหอยเปาฮื้อ (หอยฝาเดียว) เปนอยาง
มาก คือ หอยโขงทะเลมีการผสมพันธุภายนอกรางกายและมีระยะวายน้ําที่สั้น เพียง 1 วัน ก็สามารถลงเกาะ
วัสดุได (ธานินทร, 2533) ไขหอยชักตีนฟกเปนตัวภายในเวลา 3-5 วัน และพัฒนาการจนถึงระยะลงพื้นใช
เวลา 13-18 วัน ที่ความความเค็ม 30-35 สวนในพัน เฉลี่ย 32.22±1.80 สวนในพัน และอุณหภูมิ 25-29
องศาเซลเซียส เฉลี่ย 27.00±1.13 องศาเซลเซียส
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จากการศึกษาพัฒนาการของคัพภะพบวา ไขแตละใบของชุดเดียวกันมีการพัฒนาจนฟกเปนตัว
ในเวลาที่แตกตางกันคอนขางมาก แตก็คลายกับหอย Queen conch ที่ไขฟกเปนตัวใน 3-5 วัน เชนกัน (Davis
et al., 2006) ซึ่งยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด เชนเดียวกัน ระยะเวลาในการดํารงชีวิตแบบแพลงกตอนของลูก
หอยวัยออนก็แตกตางกัน คือใชเวลา 13-18 วัน แตในกรณีนี้อาจเนื่องมาจากความสามารถในการหาอาหาร
หรือกินอาหารของลูกหอย หอยที่กินอาหารเกงกวายอมเติบโตและมีพัฒนาการที่เร็วกวา นอกจากเรื่อง
อาหารแลว มีการศึกษาพบวา สารเคมี หรือสารธรรมชาติบางชนิดมีผลในการเรงหรือชักนําใหเกิดการลง
เกาะพื้นของลูกหอย ในหอย Queen conch การใชวัสดุรองพื้นจากแหลงอนุบาลตัวหอยในธรรมชาติหรือใช
สารสกัดธรรมชาติจากสาหรายบางชนิดที่เปนชนิดเดนในแหลงเลี้ยงตัวออน (Red macroalga, Laurencia) มี
ผลตอการชักนําใหลูกหอยลงเกาะพื้นไดเร็วขึ้น (Boettcher and Targett, 1996: Davis et al., 2006) ซึ่งอาจเปน
กลไกธรรมชาติ ที่ทําใหลูกหอยทราบวา บริเวณใดสามารถลงเกาะพื้นไดและมีอาหารเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตตอไป
ในระหวางการศึกษาครั้งนี้ อุณหภูมิคอนขางต่ํา 25-29 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 27.00±1.13 องศา
เซลเซียส จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพัฒนาการของหอยชาลง หากตองการใหหอยมีพัฒนาการเร็วขึ้นอาจทํา
ไดหลายวิธี เชนเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้น การใชอาหารที่เหมาะสม การใชฮอรโมนเรงหรือสารเคมีบางชนิดใน
การเรงการพัฒนาของหอยวัยออน ที่ผานมา 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 เพื่อศึกษาวาวิธีใดเหมาะสมที่สุด
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