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บทคดัย่อ 
ปจัจุบนัหอยโข่ง (Pila ampullacea Linnaeus, 1758) ในธรรมชาติลดจ านวนลงอย่างมาก เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลกระทบจากมนุษย์ การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาขอ้มูลทาง
ชวีวทิยาการสบืพนัธุ ์เพือ่เป็นแนวทางส าหรบัการน าหอยโขง่จากธรรมชาตมิาเลีย้งใหเ้ป็นพ่อแมพ่นัธุใ์นโรงเพาะฟกั 
โดยรวบรวมตวัอย่างเดอืนมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 552 8 ในพื้นทีน่าขา้ว อ าเภอศรเีมอืงใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี 
จากการศกึษาพบหอยโข่งในช่วงเดอืนเมษายน-พฤศจกิายน และไม่พบตวัอย่างในธรรมชาติในเดอืนธนัวาคม -
มนีาคม หอยโข่งเพศผูจ้ะมขีนาดตวัและน ้าหนักน้อยกว่าเพศเมยี อตัราส่วนเพศผูแ้ละเพศเมยีเท่ากบั 1:1.15 ดชันี
ความสมบูรณ์เพศของเพศผูม้กีารพฒันาก่อนเขา้สู่ช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม 8.09±1.6 % และมถุินายน 8.08±2.79 
%) ดชันีความสมบูรณ์เพศของเพศเมยีเพิม่ขึ้นในช่วงเดอืนเมษายน (6.23±4.54 %) ถงึกรกฎาคม (12.43±11.83 
%) คุณภาพน ้ าและคุณภาพดินในพื้นที่นาข้าวที่มคีวามเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของหอยโข่ง พบว่า ความ
สมบรูณ์เพศของหอยโข่งมคีวามสมัพนัธ์กบัความชื้นของดนิและความหนาแน่นของหอยโข่ง จากการศกึษาอวยัวะ
สบืพนัธุ์ดว้ยวธิทีางเนื้อเยือ่วทิยา พบเซลลไ์ข ่3 ระยะ (ช่วงยงัไม่พฒันา ช่วงก าลงัพฒันา และ ช่วงพรอ้มผสมพนัธุ์) 
ในช่วงฤดผูสมพนัธุ ์(มถุินายน-สงิหาคม) จะพบระยะทีก่ าลงัพฒันาและระยะทีพ่รอ้มผสมพนัธุจ์ านวนมาก ในขณะที่
เซลล์สบืพนัธุ์เพศผู้แบ่งได้เป็น 4 ระยะ (Spermatogonia, spermatocyte, spermatid และ spermatozoa) ช่วงฤดู
ผสมพนัธุ ์(พฤษภาคม-กนัยายน) พบเซลล ์spermatid และ spermatozoa จ านวนมาก 
 

ค าส าคญั  : หอยโขง่  ชวีวทิยาการสบืพนัธุ์  ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

Abstract 
Currently, the environmental changes and human activities may affect on Thai apple snail (Pila 

ampullacea Linneaus, 1758).  The objectives of this study were to determine reproductive biology of Thai 
apple snail and some relating factors for domesticating in the captivity. Thai apple snail samples were 
collected annually during January-December 2015 in the rice field area of Si Muang Mai, Ubon 
Ratchathani province. The results revealed that snail samples were found only in April to November, while 
no sample was in December to March. The total body weight, body weight, shell length, and shell width 
of male snails were lower than female. The sex ratio of male and female was 1:1.5. The increasing 
gonadosomatic index (GSI) of male was found before the rainy season (May-Jun = 8.09±1.6, and 
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8.08±2.79 respectively) , while GSI of female accelerated from April (6.23±4.54 %) to July (12.43±11.83 
%). Water and soil quality revealed optimal level for aquatic animals, including Thai apple snail. With 
Principle component analysis (PCA), GSI related significantly with snail density and soil moisture. The 
histological studies of reproductive organs revealed that oocytes can be divided into 3 stages (immature, 
developing and mature stage). The mature stage of oocytes were detected in spawning season (June-
August), while sex cell of male composed of 4 stages (Spermatogonia, spermatocyte, spermatid and 
spermatozoa). Spermatozoa was found in longer period (May-September). 
 

Keywords: Pila ampullacea, Reproductive biology, Relating factors 
 

บทน า 
ห อ ย โ ข่ ง  ( Thai native apple snail, Pila 

ampullacea Linnaeus, 1758) เป็นหอยฝาเดยีวในวงศ์
แอมพูลารดิี้ (Family Ampullariidae) ซึ่งหอยในวงศ์นี้
พบได้ทัว่ ไปในพื้นที่แหล่ งน ้ าจืด เขตร้อนทัว่โลก 
ลกัษณะที่ส าคญัของสกุลพลิล่า (Pila) มรีูปร่างเปลอืก
เป็นทรงกลมขนาดใหญ่ (Globose shape) ส่วนปลาย
ยอด (Spine) เตี้ยหรือเกือบแบนราบ วงสุดท้ายพอง
ออกมาก ผิวเรียบเป็นมนั มีสีเขยีวอมน ้ าตาลหรือสี
เขยีวมะกอก มลีายคาดยาว มคีวามกว้าง และความ
ยาวอยู่ในช่วง 45-80 และ 55-86 มลิลเิมตร ช่องสะดอื 
(Umbilicus) กว้างและลึกเมื่อเทียบกับหอยชนิดอื่น 
แผ่นปิดเปลอืก (Operculum) หนาและแขง็ สามารถปิด
ปากเปลือกได้สนิท ลายบนแผ่นปิดเปลือกเป็นแบบ
คอนเซนทรกิ (Concentric) ด้านในแผ่นปิดเปลอืกมสีี
ขาวเป็นมนัวาว ขอบปากเปลือกด้านใน (Inner lip) 
เป็นสขีาวและมลีายสมีว่งสลบัขาว [1],[2] (รปูที ่1) 

 

 
 

รปูท่ี 1  หอยโขง่ (Pila ampullacea Linnaeus, 1758) 
 

หอยโข่งมกีารกระจายตวัอยู่ในพื้นที่แหล่งน ้า 
ความลกึประมาณ 30 เซนตเิมตร ไดแ้ก่ นาขา้ว แหล่ง
น ้าตื้น บ่อน ้า และแหล่งน ้าทางการชลประทาน มกัพบ

เกาะอยู่กบัพชืน ้า และพบมากในช่วงฤดฝูน และพบได้
น้อยลงในช่วงที่แห้งแล้ง (ฤดูหนาวและฤดูร้อน) [2] 
อาจเนื่องจากหอยโข่งมกีารจ าศลีโดยฝงัตัวอยู่ใต้ดิน
และปิดเปลอืกแน่นจงึท าใหพ้บไดน้้อยลง หอยโขง่เป็น
สตัว์แยกเพศ (Dioecious animal) เพศผู้มีขนาดเล็ก
กว่าเพศเมยี มกีารสบืพนัธุ์ในน ้าที่ความลกึไม่เกนิ 30 
เซนตเิมตร สามารถสบืพนัธุไ์ดต้ลอดทัง้ปี พบการจบัคู่
ในฤดูฝน (พฤษภาคม-กันยายน) ใช้เวลาในการจับ
คู่ผสมพนัธุ์ประมาณ 30–60 นาท ีอาจพบการขุดหลุม
ขนาดเลก็บรเิวณรมิฝ ัง่และจบัคู่ดา้นในหลุม [3], [4] 

จากการที่ประชากรหอยโข่งในธรรมชาติลด
จ า น ว น ล ง  เนื่ อ ง จ า ก ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ผลกระทบจากมนุษย ์
ทัง้สารเคมทีี่ใช้ในการเกษตร และการถูกบุกรุกและ
สูญ เสียถิ่นอาศัย  รวมถึงน ้ า เสียที่ถูกปล่อยจาก
บ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม [5] การแก่งแย่ง
อาหารและที่อยู่อาศยักบัหอยชนิดอื่น นอกจากนี้ ยงั
พบว่า การระบาดของหอยเชอรี ่(Exotic species) ที่มี
พื้นที่อยู่อาศยัเดียวกบัหอยโข่ง สามารถแย่งอาหาร
และพื้นที่อยู่อาศยั ท าให้พบหอยโข่งในธรรมชาติได้
น้อยลง รวมถงึการตกเป็นเหยือ่ของสตัวอ์ื่น [6]  

ในการศึกษานี้ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของหอยเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรบัการน าหอยโข่งจากธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงให้
เป็นพ่อแม่พนัธุ์ในโรงเพาะฟกั และสามารถเพาะพนัธุ์
หอยโข่งใหม้จี านวนเพยีงพอต่อความต้องการบรโิภค 
ลดการจับจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการ
อนุรกัษ์พนัธุห์อยโขง่ไดอ้กีทางหนึ่ง  
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วสัดอุปุกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจยั 
1.  การรวบรวมหอยโข่ง  
   ตัวอย่างหอยโข่งถูกรวบรวมจากพื้นที่นา
ข้ า ว  ห มู่ บ้ า น ค า เ ต ย  ( 15°30'14.8"N แ ล ะ 
105°19'13.1"E) และบ้านหนองขุ่น (15º26'07. 5"N 
และ 105º14'30.2"E) อ าเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัด
อุบลราชธานี (มกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2558) เดอืนละ 

1 ครัง้ ด้วยวธิกีารเกบ็ด้วยมอื (Hand picking) โดยใช้
กรอบพลาสติกสี่เหลี่ยมส าหรบัสุ่มเก็บตัวอย่างหอย
ขนาด 1x1 ตารางเมตร วางลงบนพื้นดนิที่เป็นบรเิวณ
นาข้าว และแหล่งน ้าที่มรีะดบัน ้าความลกึไม่เกิน 30 
เซนติเมตร โดยสุ่มพื้นที่ละ 5 ซ ้า ตัวอย่างหอยโข่ง
ทัง้หมดถูกท าความสะอาด จ าแนกชนิดของหอยโข่ง
โดยใชล้กัษณะสณัฐานของเปลอืก [1], [2] 

 
 
 
 

รูป ท่ี 
2  
พื้นที่
ก า ร
รวบร
ว ม
ตั ว อ
ย่ า ง
ห อย
โ ข่ ง 
( A) 

บา้นค าเตย ต าบลนาค า และ (B) บา้นหนองขุน่ ต าบลวารนิ อ าเภอศรเีมอืงใหม ่จงัหวดัอุบลราชธานี [7] 
 

2.  การเกบ็ตวัอย่างน ้าและดิน 
      พารามเิตอร์ทางเคมี และทางกายภาพ 
(ตารางที่ 1) โดยเกบ็ตวัอย่างน ้าด้วยขวดโพลเีอท-
ทิลีน ปริม าต ร 1 ลิต ร  ความลึกประมาณ  30 
เซนตเิมตร จากระดบัผวิน ้า และพารามเิตอรข์องดนิ 
ประกอบดว้ย ชนิดของดนิโดยการประเมนิประเภท
และองค์ประกอบเนื้อดิน การวดัความชื้น โดยวิธ ี
Gravimetric method และความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดนิ โดยใช ้pH meter [8] 

3.  การศึกษาดชันีความสมบรูณ์เพศ 
     ตัวอย่างหอยโข่งทัง้หมดถูกน ามาชัง่

น ้ าหนักทัง้หมด (Total weight) ความยาว (Shell 
length) และความกว้าง (Shell width) จากนัน้ถูก
น ามาสลบดว้ยน ้ามนักานพล ูเพือ่ตรวจสอบลกัษณะ
ของอวยัวะสืบพันธุ์ ในเพศผู้ สงัเกตลกัษณะของ
อวยัวะสบืพนัธุ์เพศผู้ (Penis) อยู่ในเปลอืกภายใต้
ช่องของแมนเทิล มลีกัษณะคดงอเหมอืนเลขหนึ่ง

ไทย ส าหรบัเพศเมยีสามารถสงัเกตจากลกัษณะของ
ปลายสุดท่อน าไข่เป็นกระเปาะและมสีีขาวขุ่น [3] 
(รปูที ่3) ส่วนการศกึษาดชันีความสมบรูณ์เพศ หอย
โข่งที่ถูกรวบรวมได้ในแต่ละเดือน ถูกแยกเปลือก
ออกเพื่อน ามาชัง่น ้าหนักล าตวั (Body weight) และ
น ้าหนักอวยัวะสบืพนัธุ ์(Gonad weight) จากนัน้ท า
การวเิคราะห์ค่าดชันีความสมบูรณ์เพศของหอยโข่ง
เพศผูแ้ละเพศเมยี [10] 

4.  การศึกษาระยะและพัฒนาการของ
เซลลสื์บพนัธุ์ด้วยเทคนิคเน้ือเย่ือวิทยา 

     ตวัอย่างเนื้อเยื่ออวยัวะสบืพนัธุ์ของหอย
โข่งเพศผู ้(อณัฑะ) และเพศเมยี (รงัไข่) ถูกรวบรวม
และแช่ในสารละลายฟอร์มาลนิ ความเขม้ขน้ 10 % 
เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง ท าการขจัดน ้ า 
(Dehydration) และแยกส่วนของรงัไข่และอัณฑะ
จากเนื้อเยื่ออื่น จากนัน้ตรึงในพาราฟิน (Paraffin 
wax) ตัดเนื้อเยื่อที่ความบาง 7 ไมโครเมตร ย้อมสี
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ด้วย  Haematoxylin & Eosin (H&E) [10] แล้วจึง
สงัเกตโครงสรา้งของเนื้อเยื่อภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์
และถ่ายภาพ จากนัน้แยกระยะของรงัไข่และเซลล์
สบืพนัธุ์เพศผู้ เนื้อเยื่ออวยัวะสบืพนัธุ์ของหอยโข่ง
ถูกน ามาศึกษาองค์ประกอบและเปรียบเทียบกับ
เนื้ อ เยื่ อของหอยเชอรี่  (Pomacea canaliculata) 
[11], [12] 
 

 
 

รปูท่ี 3 ลกัษณะเพศของหอยโขง่เพศผู ้(A) และเพศ
เมยี (B)   (P = Penis V= vagina) 

 
 

 
5. การวิเคราะหข้์อมลู 

    ขอ้มูลน ้าหนักทัง้หมด น ้าหนักตวั ความ
ยาว ความกว้าง ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ และ
พารามเิตอร์ของคุณภาพน ้าทางเคมแีละกายภาพ 
ความชื้น และความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ถูก
น าเสนอในรูปของค่ าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างข้อมูลข้อมูล
น ้าหนักทัง้หมด น ้าหนักตวั ความยาว ความกว้าง 
ค่าดัชนีความสมบูรณ์ เพศแต่ละเดือนด้วยการ
ทดสอบความแปรปรวน (Analysis of Variance; 
ANOVA) จากนั ้นท าการเปรียบเทียบหาความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) ที่ ร ะ ดับ ค ว าม เชื่ อ มั น่  95 % 
วิเคราะห์อัตราส่วนเพศโดยใช้ ไคสแควร์ (Chi-
square test) และวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของดชันี
ความสมบูรณ์เพศ คุณภาพน ้าทางกายภาพและเคม ี
ความชืน้ของดนิ ความเป็นกรดเป็นด่างของดนิ และ
ค ว ามห น าแ น่ น ข อ งห อ ย โข่ ง ด้ ว ย  Principal 
Component Analysis (PCA) โดยประมวลผลทาง
สถติโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป R โปรแกรมเวอร์ชัน่ 
2.15.1 [13] 

ตารางท่ี 1  พารามเิตอรด์า้นคุณภาพน ้าทีท่ าการศกึษา [9] 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย อปุกรณ์ / วิธีการ 
อณุหภูม ิ องศาเซลเซยีส Thermometer 

ความเป็นกรดเป็นดา่ง - pH meter 
ความกระดา้ง mg/l as CaCO3 Titration method 
ความเป็นดา่ง mg/l as CaCO3 Titration method 

ก๊าซออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า mg/l - O2 Winkler method 
ไนเตรท mg/l NO3

- - N Cadmium reduction 
ไนไตรท ์ mg/l NO2

- - N Sulphanilamide spectrophotometric 
แอมโมเนีย mg/l NH3  - N Phenate spectrophotometric 

 

ผลการวิจยั 
1. การส ารวจหอยโข่งในพืน้ท่ีนาข้าว 

 จากการส ารวจหอยโข่งในพื้นที่นาข้าวบ้าน
ค าเตยและบ้านหนองขุ่น อ าเภอศรเีมอืงใหม่ จงัหวดั
อุบลราชธานี สามารถพบตัวอย่างได้เฉพาะเดือน
เมษายน-เดือนพฤศจิกายน (8 เดือน) ลกัษณะดินที่
อาศัยมีความชื้น และมีแหล่งน ้ าที่ข ังอยู่บางส่วน 
ในขณะทีเ่ดอืนธนัวาคม-มนีาคม (4 เดอืน) ซึ่งเป็นช่วง

ฤดูหนาวและฤดูรอ้น แหล่งน ้า และดนิมลีกัษณะแห้ง 
ท าให้หาตัวอย่างของหอยโข่งได้ยาก เนื่องจากหอย
โขง่มกีารจ าศลีอยู่ใตพ้ืน้ดนิ ตวัอย่างหอยโขง่ทีร่วบรวม
ไดท้ัง้หมด 215 ตวั แบ่งเป็นเพศเมยี 115 ตวั และเพศ
ผู้ 100 ตวั มากที่สุดในเดอืนกรกฎาคม (40 ตวั) และ
เดอืนสงิหาคม (39 ตวั) เพศเมยีมนี ้าหนักทัง้หมดมาก
ที่สุดในเดือนพฤศจิกายน (16.74±8.04 กรัม) และ
สงิหาคม (15.35±6.91 กรมั) น ้าหนักล าตวัมากทีสุ่ดใน

A B 
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เดอืนกนัยายน (6.85±3.17 กรมั) ความกวา้งมากทีสุ่ด
ใน เดื อ น พ ฤ ศ จิก ายน  (34.09±4.49 มิล ลิ เม ต ร ) 
สิ งห าค ม  (33.97±4.79 มิ ล ลิ เม ต ร ) ก ร ก ฎ าค ม 
(32.99±3.76 มิลลิเมตร) และกันยายน (32.33±4.81 
มลิลิเมตร) และความยาวมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 
(36.76±5.42 มิลลิเมตร) พฤศจิกายน (36. 58±4.19 
มลิลิเมตร) และกรกฎาคม (35. 55±4.09 มลิลิเมตร) 
(P<0.05)  

ในขณะที่เพศผู้มนี ้าหนักทัง้หมดมากที่สุดใน
เดือนพฤศจิกายน (14.37±2.16 กรมั) น ้ าหนักล าตัว
มากที่สุดในเดอืนพฤศจกิายน (5.92±1.39 กรมั) และ
กันยายน (4.62±1.89 กรมั) ความกว้างมากที่สุดใน
เดอืนพฤศจกิายน (34.15±2.42 มลิลเิมตร) และความ
ยาวมากที่ สุ ดใน เดือนพฤศจิกายน (35.67±1.88 
มลิลเิมตร) (P<0.05) (ตารางที่ 2) อตัราส่วนเพศของ
หอยโข่งเพศเมียและเพศผู้ในธรรมชาติใกล้เคียงกัน 
เท่ากบั 1:1.15 (P = 0.306)  
 ความหนาแน่นของหอยโข่งในพื้นที่บ้าน      
ค าเตยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2±0.97 ตัวต่อตารางเมตร 
และบ้านหนองขุ่นมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.87±0.92 ตวัต่อ
ตารางเมตร พบว่า ความหนาแน่นของหอยโข่งจะเพิม่

สูงขึ้นเมื่อเขา้สู่ฤดูฝน จะพบความหนาแน่นของหอย
โข่งได้มากที่สุดที่บ้านค าเตยในเดือนกรกฎาคม (3.4 
ตัวต่อตารางเมตร) แตกต่างไปจากเดือนอื่นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (P<0.05) และต ่ าสุดใน เดือน
พฤษภาคม (1 ตัวต่อตารางเมตร) บ้านหนองขุ่นมี
ความหนาแน่นของหอยโข่งมากที่สุด (3.8 ตัวต่อ
ตารางเมตร) แตกต่างไปจากเดอืนอื่นอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติ (P<0.05) และต ่ าสุดในเดือนตุลาคมและ
พฤศจกิายน (1 ตวัต่อตารางเมตร) 
 

2.  การศึกษาดชันีความสมบรูณ์เพศ 
     จากการศกึษาดชันีความสมบูรณ์เพศของ

ตัวอย่างหอยโข่งเพศผู้และเพศเมีย จากตัวอย่างที่
รวบรวมได ้(ตารางที ่2) พบว่า เพศเมยีมคี่าเฉลีย่ดชันี
ความสมบูรณ์ เพศต ่ าที่สุ ดใน เดือนพฤศจิกายน 
(4.43±5.53% ) แล ะสู งที่ สุ ด ใน เดื อ น ก รก ฎ าค ม 
(12.43±11.83 %) ในส่วนของหอยโข่งเพศผูม้คี่าดชันี
ความสมบรูณ์เพศต ่าทีสุ่ดในเดอืนเมษายน (3.16±1.00 
%) และสูงสุดในเดอืนพฤษภาคมและเดอืนมถุินายน
(8.09±1.6 และ 8.08±2.79 %) ตามล าดับ (รูปที่  4)

  

รปูท่ี 4  ดชันีความสมบรูณ์เพศของหอยโขง่ 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลีย่น ้าหนกัทัง้หมด น ้าหนกัล าตวั ความกวา้งเปลอืก ความยาวเปลอืก ความสมบรูณ์เพศหอยโขง่เพศเมยี และเพศผูใ้นแต่ละเดอืน 

 

หมายเหต:ุ ตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้แสดงความแตกต่างทางสถติ ิ(P<0.05) 

เดือน 

เพศเมีย เพศผู้ 

จ านวน 
น ้าหนัก 

ทัง้หมด (กรมั) 
น ้าหนัก

ล าตวั (กรมั) 
ความกว้าง 
(มิลลิเมตร) 

ความยาว 
(มิลลิเมตร) 

ความ
สมบูรณ์เพศ 

(%) 
จ านวน 

น ้าหนัก               
ทัง้หมด 
(กรมั) 

น ้าหนัก
ล าตวั(กรมั) 

ความกว้าง 
(มิลลิเมตร) 

ความยาว 
(มิลลิเมตร) 

ความ
สมบูรณ์เพศ 

(%) 
เม.ย. 14 6.63±3.13d 3.04±1.22c 28.37±3.51b 30.15±3.81c 6.23±4.45b 8 3.83±1.17d 2.25±0.84b 23.78±2.43d 25.44±2.59d 3.16±1.00c 
พ.ค. 18 9.29±3.06cd 3.29±1.48bc 29.24±5.53b 32.00±3.58bc 8.13±5.92b 11 6.64±2.61cd 2.73±1.14b 26.01±3.43cd 28.92±2.79cd 8.09±1.64a 
ม.ิย. 12 9.79±4.44bcd 4.09±2.13abc 28.62±5.06b 31.38±5.93c 10.63±8.42ab 13 10.08±4.05b 2.98±0.68b 28.15±2.45bc 30.69±2.67bc 8.08±2.79a 
ก.ค. 19 12.97±4.39abc 5.17±1.95abc 32.99±3.76a 35.55±4.09a 12.43±11.83a 21 8.35±3.36bc 3.12±1.27b 28.45±2.96bc 30.66±3.69bc 6.74±3.74ab 
ส.ค. 21 15.35±6.91a 5.68±2.93abc 33.97±4.79a 36.76±5.42a 8.55±7.48ab 18 9.24±3.41bc 3.82±1.98ab 28.71±3.48b 30.60±3.71bc 5.40±2.19bc 
ก.ย. 17 13.30±5.57ab 6.85±3.17a 32.33±4.81a 34.75±4.82ab 8.29±4.22ab 19 9.83±3.92b 4.62±1.89a 29.56±4.19b 31.53±4.12b 7.64±2.53a 
ต.ค. 5 13.01±7.47abcd 5.32±3.12abc 31.51±6.53ab 33.04±6.82abc 6.19±2.58b 5 9.66±3.43bc 3.74±0.96ab 30.71±4.13ab 32.70±386ab 5.55±1.95ab 
พ.ย. 9 16.74±8.04a 6.55±3.22ab 34.09±4.49a 36.58±4.19a 4.43±5.53b 4 14.37±2.16a 5.92±1.39a 34.15±2.42a 35.67±1.88a 4.93±0.57bc 
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3.  การศึกษาลกัษณะภายนอกของอวยัวะสืบพนัธุ์ 
    อ วัย ว ะสืบพัน ธุ์ ข อ งห อย โข่ ง เพ ศ เมีย 

ประกอบด้วย รงัไข่ (Ovary) เป็นพูสีเหลอืงส้มอยู่ติด
กบัส่วนของต่อมย่อยอาหาร (Digestive glands) (รปูที ่
5A) เชื่อมกบัส่วนท่อน าไข่ เพือ่ไปเชื่อมต่อกบัพาเรยีล 
โอวิดกั (Pallial oviduct) (รูปที่ 5B) ซึ่งประกอบด้วย   
รีเซพตาคูลัม่ เซมินิ (Receptaculum seminis) ที่ท า
หน้ าที่ เก็บ เซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้  (Spermatozoa) มี
ลกัษณะเป็นกระเปาะสขีาวขุ่น (รูปที่ 5C) เชื่อมต่ออยู่
กบั แอลบูมนิแกลนต์ (Albumen gland) มสีเีหลอืงส้ม 
ท าหน้าทีเ่พิม่สารอาหารใหก้บัเซลลไ์ขท่ีไ่ดร้บัการผสม

พนัธุ์แล้ว และส่วนแคปซูล แกลนต์ (Capsule gland) 
ที่ท าหน้าที่เพิ่มแคลเซียมให้กบัเปลอืกส าหรบัหุ้มไข ่
ในช่วงฤดูสืบพันธุ์จะสังเกตได้ว่าพาเรียล โอวิดัก 
(Pallial oviduct) จะขยายขนาดขึน้ และเชือ่มต่อออกสู่
ดา้นนอกทางอวยัวะสบืพนัธุเ์พศเมยี (Vagina) ในขณะ
ที่เพศผู้มลีกัษณะของอัณฑะ (Testis) เป็นพูสเีหลอืง
พบที่ส่วนด้านท้ายของ Spine และมที่อเชื่อมต่อเพื่อ
ปล่อยเซลล์สบืพนัธุ์ออกทางอวยัวะสืบพันธุ์ (Penis) 
ในช่วงฤดูผสมพันธ์ ส่วนของอัณฑะ (Testis) ขยาย
ขนาดขึ้นจนสามารถสงัเกตได้ว่าขนาดของต่อมย่อย
อาหารลดลง (รปูที ่6)  

 

 
รปูท่ี 5  พฒันาการและลกัษณะภายนอกของระบบสบืพนัธุข์องหอยโขง่เพศเมยี 

(A) อวยัวะสบืพนัธุข์องหอยโขง่เพศเมยี  
(B) รงัไขต่ดิกบัต่อมยอ่ยอาหาร  
(C) พาเรยีล โอวดิกั ทีแ่ตกต่างกนัแต่ละชว่งเวลา 
 (PA = Pallial oviduct; DG = Digestive gland; O = Ovary) 
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รปูท่ี 6  พฒันาการและลกัษณะภายนอกของระบบสบืพนัธุข์องหอยโขง่เพศผู ้ 
(A) ช่วงฤดผูสมพนัธุ ์ 
(B) ช่วงก่อนฤดผูสมพนัธุ ์ 
(P=Penis; T=Testis; DG = Digestive gland) 

 

4.  การศึกษาระยะและการพัฒนาการ
เซลลสื์บพนัธุ์ของหอยโข่งด้วยเทคนิคทางเน้ือเย่ือ
วิทยา 
     จากการศกึษาพบเซลล์สบืพนัธุ์ของหอยโข่ง
เพศเมยีพบว่า โอโอไซต์ (Oocyte) สามารถถูกแบ่งได้
เป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมขีนาดของไขแ่ละการพฒันาที่
ต่ างกัน ซึ่งมีความแตกต่างไปตามช่วงเวลาของ
ตวัอย่างทีร่วบรวมได ้(ตารางที ่3) ในช่วงก่อนฤดผูสม
พนัธุ์และวางไข่ (เมษายน-พฤษภาคม) โอโอไซท์ทีย่งั
ไม่พัฒนา ระยะที่  1 (Immature stage) เริ่มมีการ
พฒันาจนเตม็รงัไข่ และพบเซลลไ์ข่ไดทุ้กระยะ ในช่วง
ฤดูผสมพนัธ์และวางไข่ (มถุินายน-สงิหาคม) พบโอโอ
ไซท์ระยะก าลงัพฒันา (ระยะที่ 2 Developing stage) 
และระยะที่พ ร้อมผสมพันธ์ (ระยะที่  3 Maturing 
stage) จ านวนมาก และในช่วงหลังฤดูผสมพันธ ์
(กนัยายน-พฤศจกิายน) พบโอโอไซท์ระยะที ่1 และ 2 
(รปูที ่7A, B และ C) 

 เซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้ เริ่มต้น (Spermatogenic 
cell) พบได้ตลอดความยาวของอณัฑะ ประกอบด้วย 
ระยะที ่1 spermatogonia (SG) เป็นช่วงทีย่งัไมพ่ฒันา 
(Immature stage) ร ะ ย ะ ที่  2 spermatocytes (SC) 
เข้าสู่ช่วงที่ก าลังพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ (Developing 
stage) ร ะย ะที่  3 spermatid (ST) และ  ระย ะที่  4 
spermatozoa (SZ) เริ่มพัฒนาส่วนหางขึ้น (รูปที่ 8) 
ใน ช่ ว ง ฤ ดู ผ ส ม พั น ธุ์  spermatid พั ฒ น า เ ป็ น 
spermatozoa อ ยู่ ภ าย ในท่ อ อัณ ฑ ะจ าน วนม าก 
(Mature stage) หลงัจากช่วงการสบืพนัธุ์ พบว่ายงัคง
พบเซลล์สืบพันธุ์ยงัเหลืออยู่ภายในท่อ แต่มจี านวน
น้อยขนาดของอณัฑะ และท่อลดลง รวมถงึ follicles มี
การกระจายหลวมๆ ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพนัธุ์ส่วนใหญ่จะ
กระจายในพืน้ที ่ว่างแทนทีเ่ซลลส์บืพนัธุ์ ซึง่การพฒันา
ของเซลล์สืบพนัธุ์เพศผู้ มคีวามแตกต่างไปในแต่ละ
ช่วงเวลา 
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รปูท่ี 7  ภาพตดัขวางการพฒันาของโอโอไซตข์องหอยโขง่ในชว่งต่างๆ 

(A)  ช่วงก่อนฤดผูสมพนัธ ์(เมษายน-พฤษภาคม) 
(B)  ช่วงฤดผูสมพนัธ ์(มถุินายน-สงิหาคม) 
(C)  ช่วงหลงัฤดผูสมพนัธุ ์(กนัยายน-พฤศจกิายน) 

 
ตารางท่ี 3  ระยะของโอโอไซทใ์นรงัไขข่องหอยโขง่ 
 

ระยะการพฒันา ลกัษณะ เพศเมีย 

ช่วงทีย่งัไมพ่ฒันา
(Immature stage) 

 

primary germ cell แสดงให้เห็นโอโอโกเนีย (Oogonia) มี
ขนาดเล็ก มขีนาดความกว้าง 11.218±4.996 ไมโครเมตร 
และมคีวามยาว 16.508±5.505 ไมโครเมตร  

ช่วงก าลงัพฒันา
(Developing 

stage) 

 

มกีารพฒันาของเซลลเ์ยือ่บุฟอลลคิลูา (Follicular) กลุ่มของ
โอโอไซท์ มนีิวเคลยีสขนาดใหญ่ขึ้น พบ primary oocyte 
อยู่ ใน ระยะ previtellogenic stage และ พ บ secondary 
oocyte โ อ โ อ ไ ซ ท์ มี ค ว า ม ก ว้ า ง  33. 580±14.619 
ไมโครเมตร และมคีวามยาว 42. 556±16.662 ไมโครเมตร  

ช่วงพรอ้มผสม
พนัธุ ์                    

(Mature stage) 

 

โอโอไซท์พัฒนาสมบูรณ์ มีการสะสมสารวิเทลโลเจนิน 
(Vitellogenin) เซลล์มีล ักษณะกลม และมีจ านวนมาก 
โดย เฉพ าะใน  tubules มีคว ามกว้ าง 64.609±15.015 
ไมโครเมตร และมคีวามยาว 97.138±29.760 ไมโครเมตร  
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ช่วงก่อนฤดูผสมพนัธ์ (เมษายน) พบเซลล์
สื บ พั น ธุ์  spermatogonia (SG) spermatocytes 
(SC) และ spermatid (ST) กระจายอยู่เป็นจ านวน
มาก (รูปที่ 9A) ช่วงฤดูผสมพันธุ์ (พฤษภาคม -
กัน ยายน ) พ บ เซลล์ สืบพัน ธุ์  spermatid และ 
spermatozoa (SZ) จ าน ว น ม าก ขึ้ น  จ น ท า ให้
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันบางลง รวมทัง้พบเซลล์สืบพันธุ์ 
spermatozoa (SZ) เจรญิอย่างเต็มทีภ่ายในท่อ (รูป
ที่  9B) และช่ ว งห ลังฤดู ผ สมพัน ธ์  (ตุ ล าคม -
พฤศจิกายน) พบเซลล์สืบพันธุ์ในท่ออัณฑะบ้าง 
เซลล์สืบพันธุ์และผนังด้านในของ tubules เริ่ม
สลายตวั จนสามารถมองเห็นช่องว่างภายใน (รูปที ่
9C) 

 
 

รปูท่ี 8  ภาพตดัขวางอณัฑะของหอยโขง่เพศผู้
(SG=Spermatogonia; SC=Spermatocytes; 

ST=Spermatid; SZ=Spermatozoa)  

 

 

รปูท่ี 9  ลกัษณะการเปลีย่นแปลงเซลลส์บืพนัธุข์องหอยโขง่เพศผู ้   
 (A) ก่อนฤดผูสมพนัธุ ์(B) ฤดผูสมพนัธุ ์(C) หลงัฤดผูสมพนัธุ ์
 

5.  ความสมัพนัธ์ของดชันีความสมบูรณ์
เพศและความหนาแน่นของหอยโข่งกบัคุณภาพ
น ้าและดินในพืน้ท่ีศึกษา 
      คุณภาพน ้าบา้นค าเตย และบา้นหนองขุ่นที่
มีการรวบรวมหอยโข่งพบว่า มีค่าก๊าซออกซิเจนที่
ละลายไดใ้นน ้า (5.68±1.97 และ 5.29±1.29  มลิลกิรมั
ต่อลิตร (ppm)) ความเป็นกรดเป็นด่าง (7.12±1.05 
และ 6.11±0.95) อุณหภูมขิองน ้า (31.33 ± 2.07 และ 
29.15±1.15 องศาเซล เซียส) ค่ าของแอมโม เนี ย
ทั ้ ง ห ม ด  ( 0.90±0.32 แ ล ะ  0.98±0.32 ppm-NH3)               
ไนไตรท์ (0.116±0.021 และ 0.139±0.016 ppm-NO2

-) 
ไนไตรท์ (0.110±0.064 และ 0.184±0.070 ppm-NO3) 
ความเป็นด่างทัง้หมด (39.02±15.68 และ 13.86±4.43 

ppm as CaCO3) ค่าความกระด้าง (41.25±8.60 และ 
21.71±9.39 ppm as CaCO3) ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดิน (5.06±0.48 และ 4.42±0.36) ความชื้น
ของดิน (11.83±6.18 และ 14.79±6.30 %) คุณภาพ
น ้าโดยรวมอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมต่อการอยู่อาศยัของ
สตัวน์ ้า [14]  
  ระดับแอมโมเนียทัง้หมด และไนไตรท์มี
ค่าที่สูงมากในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม -กันยายน) 
เนื่องจากการใช้ปุ๋ ยเคมใีนช่วงการท าเกษตรกรรม ใน
ส่วนค่าความเป็นกรดด่างของดนิพบว่าในพื้นที่ศกึษา
ค่อนขา้งเป็นกรด ลกัษณะเนื้อดนิเนื้อดนิในพืน้ทีศ่กึษา
เป็นดินร่วนปนทราย (ดินเหนียว 7 % ทรายแป้ง 45 
% และทราย 48 % ) จากลักษณะของดินพบว่าจะ
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เหมาะสมส าหรับการด ารงชีวิตของหอยโข่ งใน
ธรรมชาติเนื่องจากในช่วงของฤดูหนาวและฤดูร้อน
หอยโขง่จะมกีารขดุโพรงเพือ่จ าศลี  

จากการศึกษาการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั 
(Principal Component Analysis; PCA)  ส า ม า ร ถ
อธิบายรวมสองแกน ค่า eigen value ของความผัน
แปรทัง้หมด 62.55 % จากข้อมูลท้องหมด จากค่า 
eigen value ขอ งแกนที่  1 (PCA1) และแกนที่  2 

(PCA2) มีค่าความแปรปรวน 41.81 และ 20.73 % 
ตามล าดบั พบว่า ดชันีความสมบรูณ์เพศผูแ้ละเพศเมยี 
ในพื้นที่ศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัเปอร์เซ็นต์ความชื้น
ของดนิ (% Solid moisture) ความหนาแน่นของหอย
โข่ง (ตวัต่อตารางเมตร) ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กบัจุดเก็บ
ตวัอย่างโดยเฉพาะที่บ้านค าเตย ในเดือนกรกฎาคม 
สงิหาคม และกนัยายน และที่บ้านหนองขุ่นในเดือน
กรกฎาคม (รปูที ่10) 

 

 
รปูท่ี 10  การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principal component analysis, PCA) ของดชันี ความสมบรูณ์เพศ ค่า

คุณภาพน ้า ความชืน้ดนิ และความหนาแน่นของหอยโขง่ (DO=ก๊าซออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า; pH=ความ
เป็นกรดเป็นด่าง; Tem= อุณหภมู;ิ Alk=ความเป็นด่าง; Hard=ความกระดา้ง; Soil pH=ความเป็นกรด
เป็นด่างของดนิ; Soil mo=ความชืน้ดนิ; Dens=ความหนาแน่นของหอยโขง่; GSI M=ดชันีความสมบรูณ์
เพศของเพศผู;้ GSI F=ดชันีความสมบรูณ์เพศของเพศเมยี) 

 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากการรวบรวมตวัอย่างหอยโขง่ในธรรมชาติ

ในรอบปี ทัง้ 2 สถานีศกึษา สามารถพบตวัอย่างหอย
โขง่ไดใ้นเดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤศจกิายน ทีพ่ ืน้ดนิมี
ความชื้นและเหมาะสมต่อการหาอาหารและการผสม
พนัธุ์ ในช่วงที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม (ธนัวาคม-
มนีาคม) จะไม่สามารถพบตวัอย่างหอยโข่ง เนื่องจาก
พื้นดนิมลีกัษณะแห้งแล้ง หอยโข่งจะฝงัตวัและจ าศีล
อยู่ใตพ้ืน้ดนิ ส่วนใหญ่หอยโขง่ทีพ่บในธรรมชาต ิอยู่ใน
ระยะที่โตเต็มวยั (Mature stage) (ความยาวเพศเมยี 
31.39±2.35 และ เพศผู้ 28.69±3.07 มลิลเิมตร) ซึ่งมี
ความใกลเ้คยีงกนักบัหอยเชอรี่ (Apple snail) [6] ที่มี

ขนาดโตเตม็วยัสามารถสบืพนัธุ์ไดอ้ยู่ในช่วงความยาว
มากกว่า 25 มลิลเิมตร เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน (พฤษภาคม) 
เริม่มคีวามชื้นในพื้นดิน สามารถพบความหนาแน่น
ของหอยโข่งไดม้ากที่สุดในเดอืนกรกฎาคมทัง้บ้านค า
เตย และบ้านหนองขุ่น (3.4 และ 3.8 ตัวต่อตาราง
เมตร ตามล าดบั) หอยโขง่จะเริม่ปรากฏตวัขึน้จากการ
จ าศลีใต้พื้นดนิหลงัจากเริม่เขา้สู่ฤดูฝน จะพบได้มาก
ในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้อาจ
เป็นไปได้ว่าหอยอาจมีการจ าศีลอยู่ ใต้พื้นดิน [2] 
อัตราส่วนเพศของหอยโข่งจากพื้นที่ศึกษา พบว่ามี
อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมยี เท่ากับ 1:1.15 แสดงให้
เห็นว่าหอยโข่งเพศผูแ้ละเพศเมยีจากพื้นที่ศกึษาไม่มี
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ความแตกต่างกันในธรรมชาติ (อัตราส่วนเพศ 1:1) 
(P=0.306) เนื่องจากหอยโข่งมพีฤติกรรมในการจบัคู่
เพือ่สบืพนัธุ ์ช่วงระยะเวลาในการสบืพนัธุค์่อนขา้งนาน 
30–60 นาท ี[3] อาจเป็นไปไดว้่าท าใหม้อีตัราส่วนเพศ
ในธรรมชาติที่ใกล้เคยีงกนั การศึกษาอัตราส่วนเพศ
ของหอยหอยเจดยี ์(mud snail, Cerithidae cingulata) 
ที่อยู่ในบ่อปลา พบว่ามีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 
เท่ ากับ 1:2 [10] เช่น เดียวกันกับหอยสังข์หนาม 
(murex snail, Bolinus brandaris) พบว่ามีอัตราส่วน
เพศผูต่้อเพศเมยีเท่ากบั 1:1.15 [15] ซึ่งอตัราส่วนเพศ
ทีแ่ตกต่างกนัอาจขึน้อยู่กบัรปูแบบและวธิกีารสบืพนัธุ์ 
รวมถงึความสมบรูณ์ของแหล่งทีอ่ยู่อาศยั  

ดชันีความสมบูรณ์เพศของหอยโข่งเพศเมยี
เพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนเมษายน (6.23±4.54 %) ถึงเดอืน
กรกฎาคม (12.43±11.83 %) ในขณะที่เพศผู้เพิ่มขึ้น
จากเดือนเมษายน (3.16±1.00 %) เพิ่มขึ้นในเดือน
พฤษภาคม-มถุินายน (8.09±1.6, 8.08±2.79 %) จาก
การศกึษาในหอยเชอรี ่(Pomacea canaliculata) อาจ
มีช่ วงฤดูการสืบพันธุ์มากกว่า 1 ฤดูกาล ขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมและการด ารงชีวติ [16] สอดคล้องกบั
การศกึษาความสมบูรณ์เพศในหอยเชอรี่ (Pomacea 
canaliculata) และ (Pomacea scalaris) พบว่า การ
พฒันาเซลล์สบืพนัธุ์ และการวางไข่ พบไดต้ลอดทัง้ปี 
แต่พบมากในช่วงเดอืน มกราคม และกุมภาพนัธ์ [17] 
ซึง่อาจแตกต่างจากค่าดชันีความสมบูรณ์เพศของหอย
โข่งเพศเมยีทีจ่ะเพิม่สูงขึน้ในช่วงฤดูฝน และเป็นไปได้
ว่าอาจมกีารวางไข่มากกว่า 1 ครัง้ แต่ขึ้นกบัสภาวะ
ปจัจัยแวดล้อมตามธรรมชาติ เนื่องจากการวางไข่
ต้องการความชื้นและน ้ายงัเป็นเป็นปจัจยัที่ส าคญัต่อ
การเจริญ เติบโตของตัว อ่อน เนื่ องจากต้องการ
ความชื้นและเมื่อตวัอ่อนฟกัออกมาต้องการแหล่งน ้า
เป็นที่อยู่อาศยั [3] ดงันัน้จึงอาจเป็นสาเหตุให้ไม่พบ
การสบืพนัธุแ์ละวางไขใ่นช่วงฤดแูลง้  

จากค่าดชันีความสมบูรณ์เพศของเพศผู้ที่มี
การพัฒนาก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรบัการสบืพนัธุ์ในช่วงฤดูฝน ในเดอืนพฤษภาคม 
(8.09±1.6 %) และเดอืนมถุินายน (8.08±2.79 %) ซึ่ง
ในเพศผูอ้าจมกีารสบืพนัธุ์มากกว่า 1 ครัง้ในช่วงฤดฝูน 
เนื่องจากดชันีความสมบูรณ์เพศเพิ่มสูงขึ้นอีกครัง้ใน

เดือนกันยายน (7.64±2.53 % ) หอยโข่งที่อาศัยใน
แหล่งน ้าอุดมสมบรูณ์สามารถจบัคู่ผสมพนัธุไ์ดต้ลอดปี 
[3] หอย เจดีย์  (mud snail, Cerithidae cingulata) มี
ช่วงฤดูสืบพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 
ใกล้เคยีงกบัหอยโข่ง แต่ยงัพบการสบืพนัธุ์และวางไข่
ในช่วงอื่นของปีดว้ย [9] หอยสงัขห์นาม (murex snail, 
Bolinus brandaris) มชี่วงฤดูการสบืพนัธุ์ในช่วงเดอืน
ตุลาคมถึงเดอืนเมษายน [15] การเพิม่ขึ้นของอวยัวะ
สบืพนัธุ์ เนื่องจากการพฒันาของรงัไข่และการสะสม
อาหารของ (Albumen gland) การพฒันาเซลลส์บืพนัธุ์
ของหอยเชอรี ่และพบการวางไขไ่ดต้ลอดทัง้ปี [17] 

คุณภาพน ้าในพื้นทีร่วบรวมหอยโข่งอยู่ในระดบั
ทีเ่หมาะสมต่อการด ารงชวีติของสตัวน์ ้า [14] แต่พบว่า
ระดบัแอมโมเนียทัง้หมด และไนไตรท์มคี่าที่สูงมาก
ในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-กนัยายน) เนื่องมาจากเป็น
ช่วงฤดูฝนทีม่กีารใชปุ้๋ ยเพื่อท าการเกษตร จงึอาจเป็น
สาเหตุท าให้แอมโมเนียและไนเตรทในแหล่งน ้าเพิ่ม
สูงขึน้อย่างมาก การใส่ปุ๋ ยอนิทรยี์ในนาขา้วส่งผลให้มี
ไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนีย และปรมิาณของ
แอมโมเนียจะเพิม่สงูมากขึน้ เมือ่เพิม่ปรมิาณการใชปุ้๋ ย
ในนาขา้ว [18]  

ความสมบูรณ์เพศของหอยโข่งมคีวามสมัพนัธ์
กบัความชื้นของดนิ และความหนาแน่นของหอยโข่ง 
ในส่วนของความชื้นของดินมีผลต่อการเพิ่มความ
สมบรูณ์เพศได ้เนื่องจากเป็นช่วงทีเ่ริม่ต้นฤดูฝน ดนิมี
การสะสมความชื้นจากปริมาณฝนที่ตกลงมา จึง
กระตุ้นพฤติกรรมทางธรรมชาติของหอยโข่งและ
ออกมาหาอาหารและผสมพันธุ์ นอกจากนี้ย ังพบว่า
ความสมบูรณ์เพศจะเพิ่มขึ้นตามปรมิาณน ้าฝน  [19] 
ฝนเป็นปจัจัยกระตุ้นกิจกรรมต่างๆของหอยโข่งใน
ธรรมชาตริวมถงึการสบืพนัธุแ์ละวางไข ่[2]  

จากข้อมูลข้างต้นจึงสามารถแยกช่วงการผสม
พัน ธุ์ ได้  ป ระกอบด้ วย  ช่ ว งก่ อน ฤดูผ สม พัน ธุ ์
(เมษายน-พฤษภาคม) ช่วงฤดูผสมพนัธุ์ (มถุินายน-
สิงหาคม) และช่วงหลังฤดูผสมพันธุ์  (กันยายน -
พฤศจกิายน) Catalan et al. (2006) [12] อธบิายช่วง
ของการสบืพนัธุ์หอยเชอรี ่ออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วง
ก่อนฤดูการผสมพนัธุ์ ช่วงฤดูการผสมพนัธุ์ และหลงั
การผสมพันธุ์ โดยดูจากการพัฒนาในแต่ละช่วงจะ
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แสด งลัก ษณ ะการท างาน ที่ เกี่ ย ว ข้อ งกับ ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ขององค์ประกอบเซลล์ของ 
อะบูมนิแกลนต์ (Albumen gland) และแคปซูลแกลนต์ 
(Capsule gland) จะสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการ
เปลี่ยนแปลงของ parenchymal mass และการเพิ่ม
จ านวนของเซลลไ์ข ่

ระบบสืบพันธุ์และอวยัวะที่เกี่ยวข้องของ
หอยโข่งมีความคล้ายคลึงกับหอยเชอรี่ (Pomacea 
sp.) ที่ประกอบด้วยรงัไข่ ท่อน าไข่ และพาเรยีล โอว-ิ
ดั ก  ( Pallial oviduct)  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย 
Receptaculum seminis Albumen gland แ ล ะ 
Capsule gland [11] โดยเซลล์ไข่เริม่ต้นสร้างขึ้นและ
พัฒนาในรังไข่จนถึงระยะที่สมบูรณ์ เพศ จะเดิน
ทางผ่านท่อน าไข่ เขา้สู่ Pallial oviduct เมือ่มกีารผสม
พนัธุ์ ในส่วนของเซลล์สบืพนัธ์เพศผู้ถูกสร้างขึ้นและ
พัฒนาขึ้นที่ส่วนท้ายของ spine ที่เป็นต าแหน่งของ
อัณฑะ การผสมพันธุ์หอยเพศผู้จะท าการจบัคู่ โดย
เพศผู้จะเคลื่อนที่เข้าหาเพศเมียโดยใช้ส่วนของเท้า 
(Foot) ยึดขอบเปลือกด้านนอกของหอยเพศเมีย 
(Outer lip) แล้วค่ อยๆ  ยื่นอวัยวะสืบพันธุ์ เพ ศผู ้
(Penis) เข้าไปในช่อง Mantle cavity ของเพศเมีย 
ผ่านเขา้สู่อวยัวะสบืพนัธุเ์พศเมยี (Vagina) ปล่อยเซลล์
สื บ พั น ธุ์ เพ ศ ผู้  (Spermatozoa) เข้ า สู่ อ วั ย ว ะ 
Receptaculum seminis แ ล ะ ถู ก เ ก็ บ ไ ว้ ใ น
ขณะเดยีวกนั หลงัจากการสบืพนัธุ์เมือ่สภาพแวดลอ้ม
เหมาะสมต่อการวางไข ่เซลลไ์ข่ทีไ่ดร้บัการผสมแลว้จะ
เดนิทางผ่าน Pallial oviduct เพือ่สะสมสารอาหาร และ
สะสมแคลเซียมที่หุ้มเปลอืกไข่ ก่อนจะถูกวางออกมา
ภายนอก [3], [11], [20] 

จากการศกึษาทางเนื้อเยื่อสามารถแบ่งเซลล์ไข่
ได้เป็น 3 ระยะ oogonia และ previtellogenic และ 
vetellogenic oocyte สอดคลอ้งกบัการศกึษาระยะของ
เซ ลล์ ไข่  ข อ งห อ ย เจดีย์  (mud snail, Cerithidea 
cingulata) [10] ในช่วงที่เซลล์ไข่มคีวามสมบูรณ์เพศ 
(ฤดูผสมพนัธุ์) มคีวามสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของ 
พาเรยีลโอวดิกั (Pallial oviduct) เพื่อการสะสมอาหาร
และแคลเซียม [11,12] การผลิตเซลล์สืบพันธุ์ที่มี
คุณภาพและมีปริมาณมาก จะต้องได้รบัสารอาหาร
อย่างสมบูรณ์ จากการกินเข้าไปหรือที่เก็บสะสมไว ้

[20] ดงันัน้ในการเลีย้งหอยโขง่เพือ่การเพาะขยายพนัธุ์
ต้องค านึงถงึความต้องการอาหารและแหล่งแคลเซยีม 
เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อการสะสมเพือ่วางไข ่ 

ในส่วนของการสร้างและพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้พบว่าอณัฑะเมื่อเชา้สู่ช่วงฤดูการสบืพนัธุ์จะมสีี
เหลือง และพบว่ามีการขยายขนาดเพิ่มมากขึ้น จะ
พ บ ว่ า  มี เซ ล ล์ สื บ พั น ธุ์ ร ะ ย ะ  spermatid แ ล ะ 
spermatozoa อยู่เป็นจ านวนมาก การศกึษาลกัษณะ
เซลล์ สืบพันธุ์ เพ ศผู้ ข องหอย เจดีย์  (mud snail, 
Cerithidae cingulata) เมือ่ถงึช่วงฤดสูบืพนัธุ์อณัฑะจะ
มสีีเหลืองส้ม และมกีารขยายขนาดเพิ่มมากขึ้น พบ
เซลล์สืบพันธุ์ระยะ spermatid และ spermatozoa 
ภายในตรงกลางของท่ออณัฑะจ านวนมาก [10] หอย
สงัข์หนาม (murex snail, Bolinus brandaris) เมื่อถึง
ฤดูสบืพนัธุ์ขนาดของอณัฑะที่เพิม่มากขึน้ท าใหข้นาด
ของ digestive gland ลดขนาดลง [15] แต่พบว่าผล
ของการจ าศลีช่วงระยะเวลานานส่งผลต่อการพฒันา
เซลลส์บืพนัธุเ์พศผูใ้นหอยเชอรี ่[21] 

จากการศึกษาประกอบไปด้วย ดัชนีความ
สมบูรณ์เพศ และลกัษณะของเนื้อเยื่ออวยัวะสบืพนัธุ ์
รวมถึงปจัจยัที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบถึงช่วงเวลาและ
ปจัจยัที่เหมาะสม สามารถน ามาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ส าหรบัการเพาะพนัธุห์อยโขง่ และสามารถดดัแปลงให้
เหมาะสมกบัการอยู่อาศยัการสบืพนัธุ์วางไข่ของหอย
โข่งได้ในที่กกัขงั เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการเพาะ
ขยายพนัธุ์แนวทางในการอนุรกัษ์พนัธุ์หอยโข่งได้อีก
ทางหนึ่ง 
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เช อ รี่ เพ ศ ผู้ ”. ในก ารป ระชุ ม วิ ช าก าร 
มห า วิท ย าลัย เกษต รศ าสต ร์  ส าข า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ค รั ้ ง ท่ี  44 ณ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ หน้า1-13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


