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________________________________
รายงานความกIาวหนIา
เริ่มดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย2างหอยเจดียเล็ก; Lamellaxis gracilis และหอยเจดีย
ใหญ2; Prosopea walkeri ไดIตัวอย2างหอยจํานวน 750 ตัว และ 1,500 ตัว ตามลําดับ โดยสํารวจตาม
พื้นที่เกษตรกรรมภาคต2างๆของประเทศไทย ตั้งแต2เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 นํามา
จําแนกชนิดตามระบบอนุกรมวิธานของหอย โดยยึดหลักของ Abbott (1989), Panha (1996),
Hemmen and Hemmen (2001) และ Vaught (1989) พบว2าทั้งหอยเจดียเล็กและหอยเจดียใหญ2
จัดอยู2ใน Class Gastropoda , Order Stylommatophora, Family Subulinidae แต2ถูกจําแนกคน
ละ Genus กล2าวคือหอยเจดียเล็กจัดอยู2ใน Genus Lamellaxis, Species: Lamellaxis gracilis ส2วน
หอยเจดียใหญ2จัดอยู2ใน Genus Prosopeas, Species: Prosopeas walkeri
จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยเจดียเล็ก และหอยเจดียใหญ2 พบว2า หอยเจดียเล็ก
ตัวเต็มวัย มีขนาด 5.42 -9.91 มิลลิเมตร (n= 42) มีจํานวน 6-7 whorl เปลือกสีน้ําตาลโปร2งแสง และ
เปnนมันวาว ยอดเปลือกแหลม จํานวนไข2 2-13 ฟอง ขึ้นอยู2กับอายุและขนาดของตัวเต็มวัยแต2ละตัว
และหอยเจดียใหญ2 ตัวเต็มวัย มีขนาด 12.33 -24.45 มิลลิเมตร (n= 60) มีจํานวน 7-8 whorl เปลือกสี
น้ําตาลค2อนขIางโปร2งแสง เปลือกเปnนมันวาวนIอยกว2าหอยเจดียเล็ก ยอดเปลือกทู2มน จํานวนไข2 4-15
ฟอง ขึ้นอยู2กับอายุและขนาดของตัวเต็มวัยแต2ละตัว โดยยังตIองวิเคราะหขIอมูลทางสถิติโดยใชIโปรแกรม
SPSS และการวิเคราะห ANOVA พรIอมกับเปรียบเทียบกายวิภาคระบบสืบพันธุ ของหอยทั้ง 2 ชนิด ใน
ปq 2555 ต2อไป
________________________________
รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-0404-0101-0101-1515-54
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คํานํา
รายงานการศึกษาชนิดหอยทากบกในประเทศไทย เริ่มตั้งแต2ทศวรรษที่ 19 โดย Martens
(1860) รายงานว2าในประเทศไทย มีหอยทากบกกลุ2มที่ไม2มีฝาปEด (pulmonate snail) จํานวน 17
ชนิด และ Panha (1996) พบว2าปtจจุบันประเทศไทยมีหอยทากบกกลุ2มที่ไม2มีฝาปEด มากถึง 15 วงศ
(family) 50 สกุล (genus) และมีจํานวนมากกว2า 136 ชนิด (species) ชมพูนุทและคณะ (2538)
สํารวจพบว2าหอยทากที่เปnนศัตรูพืชในประเทศไทย มีอยู2หลายชนิด โดยหอยทากบกชนิดที่จัดเปnนศัตรู
กลIวยไมI ไดIแก2 หอยทากยักษอาฟริกา Achatina fulica, หอยดักดาน Cryptozona siamensis, หอย
ทากสาริกา Sarika sp., หอยเจดียเล็ก Lamellaxis gracilis , หอยอําพันหรือหอยเล็บ Succinea sp.
และหอยเลขหนึ่ง Ovachlamys fulgens ภายหลังมีการสํารวจ พบหอยเจดียใหญ2 ในสวนกลIวยไมI
และสวนไมIดอกไมIประดับอื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งทั้งหอยเจดียใหญ2และหอยเจดียเล็ก จัดเปnนหอยทาก
บกขนาดเล็ก ที่อยู2ในชั้น Gastropoda ชั้นย2อย Pulmonata อันดับ Stylommatophora ตัวเต็มวัย
แต2ละตัวสามารถสรIางอวัยวะสืบพันธุไดIทั้งเพศผูIและเพศเมีย ซึ่งเปnนลักษณะทั่วไปของหอยในอันดับ
Stylommatophora (Tompa,1984)
ในงานทางดIานอนุกรมวิธานของสัตวในกลุ2มหอยทากบกนั้น เดิมจะใชIขIอมูลเกี่ยวกับสัณฐาน
วิทยาของเปลือกในการจําแนกเปnนหลัก เช2น รูปทรงเปลือก ทิศของการขดวน ขนาดเปลือก สีสัน และ
ลวดลาย เปnนตIน ซึ่งในบางครั้งทําใหIเกิดปtญหาในการจําแนก เนื่องจากเปลือกของหอยทากแต2ละชนิด
มีความผันแปรมาก ทําใหIการจําแนก ชนิดโดยใชIสัณฐานวิทยาของเปลือกเพียงอย2างเดียว มีความ
ซับซIอน สับสน และขาดความชัดเจน โดยเฉพาะอย2างยิ่งหอยทากที่มีรูปทรงและขนาดของเปลือก
ใกลIเคียงกัน เช2นหอยเจดียเล็ก Lamellaxis gracilis และหอยทากกินเนื้อสีชมพู Gulella bicolor
(Dundee and Baerwald, 1984) และเนื่องจากขIอมูลทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยทากหลาย
กลุ2ม ยังไม2สมบูรณมากพอที่จ ะใชIแยกหอยทากบกไดIทุกชนิ ด ดังนั้นการใชIลักษณะอื่นๆ อาทิ เช2 น
การศึกษาระดับโครโมโซม การใชIเทคนิคทางดIานมอรโฟเมตริก (morphometrics) หรือกายวิภาค
ศาสตร อาจช2วยใหIการจําแนก มีความชัดเจนและแม2นยํามากยิ่งขึ้น
และเนื่องจากในปtจจุบัน มีการศึกษาขIอมูลในระดับกายวิภาคของหอยทากบกนIอยมาก ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมุ2งเนIนศึกษาขIอมูลระดับกายวิภาคของอวัยวะระบบสืบพันธุ เพื่อประกอบกับ
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสั ณ ฐานวิ ท ยาของเปลื อ ก ซึ่ ง จะเปn น อี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ช2 ว ยใหI ง านทางดI า น
อนุกรมวิธานมีความสมบูรณ ชัดเจนยิ่งขึ้น
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วิธดํีดาํ เนินการ
อุปกรณ
- อุปกรณสําหรับเก็บตัวอย2างหอย ไดIแก2 กล2องพลาสติกขนาดต2างๆ สเปรยฉีดน้ํา ถุงมือ
แพทย คีมคีบ พู2กัน ไฟฉาย กระดาษทิชชูอเนกประสงค
- อุปกรณสําหรับเพาะเลี้ยงหอย ไดIแก2 ตูIกระจกขนาด 25x40x26 เซนติเมตรและวัสดุรองตูI
กระจกไดIแก2 ขุยมะพรIาวและดินอัตราส2วน 1:1
- อุปกรณสําหรับศึกษาชีววิทยา ไดIแก2 กล2องพลาสติกขนาด 15.5x22x7 เซนติเมตร และ
ขนาด 6.5x9.5x2 เซนติเมตร พรIอมกระป{องฉีดน้ํา
- อาหารสําหรับหอยทดลอง เช2น อาหารปลา ผักสดชนิดต2างๆ เช2น ผักกาดขาว แตงกวาฯลฯ
- เครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร เช2น เวอรเนียร thermo-hygrometer, forceps
- อุปกรณประกอบการถ2ายภาพ ไดIแก2 กลIองถ2ายภาพดิจิตอล ฟEลมสี และกลIองจุลทรรศน
- เอกสารประกอบการศึกษาชีววิทยาหอยทาก
วิธกี าร
มีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้
1. สํารวจ /รวบรวม/ เก็บตัวอย2าง /บันทึกเขตการแพร2กระจาย และทําแผนที่การกระจาย
ของหอยเจดียเล็ก และหอยเจดียใหญ2
สํารวจ หอยทั้งสองชนิดตามพื้นที่ๆกําหนด เช2น ในพื้นที่ป~าธรรมชาติ พื้นที่ปลูก
กลIวยไมIในเขตภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคกลาง เพื่อจัดทําแผนที่การกระจาย
พันธุของหอยเจดียเล็ก และหอยเจดียใหญ2 และเก็บตัวอย2างมาเพาะเลี้ยงเพื่อใหIหอยปรับสภาพในตูI
กระจกของหIองปฏิบัติการ กลุ2มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร
2 เตรียมสถานที่สําหรับเพาะเลี้ยงหอยเจดียเล็ก และเจดียใหญ2เพื่อศึกษาชีววิทยา
ใชIตูIกระจก ขนาด กวIางxยาวxสูง เท2ากับ 25x40x26 เซนติเมตร รองพื้นตูIกระจก
ดIวยดิน ผสมขุยมะพรIาว อัตราส2วน 1:1 ใหIสูงจากพื้นตูIกระจกประมาณ 5 เซนติเมตร โดยวางกาบ
มะพรIาวไวIในตูIกระจกสําหรับใหIหอยวางไข2ใหIความชื้นโดยฉีดพ2นน้ําอย2างสม่ําเสมอ
3. ตรวจสอบชนิด และสัณฐานวิทยาของเปลือกของหอยเจดียเล็ก และเจดียใหญ2
นําตัวอย2างที่ไดIมาวิเคราะหชื่อตามระบบอนุกรมวิธานของหอย เปรียบเทียบกับ
เอกสารหอยทากบกทั้งในและต2างประเทศ โดยยึดหลักของ Abbott (1989), Panha (1996), Vaught
(1989) และ Hemmen and Hemmen (2001)
4. ศึกษาสัณฐานวิทยาเปลือกและกายวิภาคระบบสืบพันธุของหอยเจดียเล็ก และเจดียใหญ2
โดยการสังเกต เปรียบเทียบ ถ2ายภาพและวาดภาพในหIองปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
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4.1 ทําความสะอาดเปลือกหอยเจดียเล็กและเจดียใหญ2 ดIวยน้ําอุ2น โดยใชIพู2กันหรือ
แปรงขนาดเล็ก ปtดคราบดินและคราบสกปรกอื่นๆ
4.2 นําตัวอย2างเปลือกหอยทั้ง 2 ชนิด มาผึ่งใหIแหIง ในที่มีอากาศถ2ายเท
4.3 ใชIสําลีชุบน้ํายาพาราฟEนเหลว (liquid paraffin) เพื่อรักษาสีสัน และลวดลาย
ของเปลือกหอย
4.4 นําตัวอย2างเปลือกหอย ทั้ง 2 ชนิดๆ ละ 10-15 เปลือก มาวัดค2า shell length,
shell width, last whorl height, aperture length และ aperture width ดIวยเวอรเนีย จากนั้น
จึงเขIาสู2การวิเคราะหขIอมูลทางสถิติ โดยใชI ANOVA จากโปรแกรม SPSS
4.5 ศึกษากายวิภาคศาสตรของระบบสืบพันธุเจดียเล็ก และเจดียใหญ2 โดยนํา
ตั ว อย2 า งหอย ที่ ยั งมี ชี วิ ต มาทํ าใหI อวั ย วะภายในเปลื อ กยื ด ตั ว โดยใชI suffocation

technique

จนกระทั่งหอยมีการยืดตัวเต็มที่ และไม2ตอบสนองต2อการสัมผัส จึงนํามา fix และ dissection ดIวย
70% ethyl alcohol (criteria of Patterson, 1971) พรIอมสังเกต เปรียบเทียบ ถ2ายภาพและวาด
ภาพในหIองปฏิบัติการ
เวลาและ
เวลาและสถานที
และสถานที่
สิ้นสุด กันยายน 2555 รวม 2 ปq
ระยะเวลาเริ่มตIน ตุลาคม 2553
สถานที่ทําการทดลอง
: พื้นที่เกษตรกรรมและป~าธรรมชาติ ตามภาคต2างๆ ของประเทศไทย
: หIองปฏิบัติการกลุ2มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร กลุ2มกีฏและสัตววิทยา สอพ.
การบันทึกขIอมูล (ทุกขั้นตอนการทดลอง)
1. บันทึกเวลา และสถานที่ ที่เก็บตัวอย2างหอยทากทั้ง 2 ชนิด
2. บันทึกขIอมูลทางภูมิศาสตร ของสถานที่เก็บตัวอย2างหอยทั้ง 2 ชนิด
3. บันทึก ถ2ายภาพและวาดภาพเปลือกหอย และระบบสืบพันธของหอยทั้ง 2 ชนิด
4. บันทึกขIอมูลอื่นๆ ที่สังเกตไดI ตลอดการทดลอง
ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. ตั้งแต2เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 ไดIสํารวจ /เก็บตัวอย2างหอยเจดียเล็กและ
หอยเจดียใหญ2 ตามพื้นที่ภาคต2างๆ ของประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการทดลอง ไดIตัวอย2างหอยเจดีย
เล็ก; Lamellaxis gracilis จํานวน 750 ตัว และหอยเจดียใหญ2; Prosopea walkeri จํานวน 1,500
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ตัว นํามาเพาะเลี้ยงในหIองปฏิบัติการ (โรงเรือน) พื้นที่ขนาด 4.30 x 4.30 เมตร พรIอมกับวัดค2า pH
และความชื้นสัมพัทธในอากาศ พื้นที่ๆ เก็บตัวอย2าง ดังนี้
ภาคกลางและตะวันตก ไดIแก2 จังหวัดนครปฐม และในพื้นที่สวนกลIวยไมI และแปลงปลูกผัก
อําเภอท2ามะกา และท2าม2วง จังหวัดกาญจนบุรี ไดIตัวอย2างหอยทั้ง 2 ชนิด เฉลี่ยชนิดละไม2นIอยกว2า
500 ตัว วัดค2า pH ของดิน = 6.8-7.0 และความชื้นสัมพัทธในอากาศ 58-65% โดยเฉลี่ย
ภาคอีสาน ไดIแก2แปลงปลูกผักในเขต อําเภอหนองหญIาปลIอง จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมยและ
ศรีสะเกษ ไดIตัวอย2างหอยทั้ง 2 ชนิด วัดค2า pH ของดิน = 6.9-7.0 และความชื้นสัมพัทธในอากาศ 5568% โดยเฉลี่ย
2. ไดIตรวจจําแนกชนิดหอยทากบกตามระบบอนุกรมวิธานของหอย โดยยึดหลักของ Abbott
(1989), Panha (1996), Vaught (1989) และ Hemmen and Hemmen (2001) ในหIองปฏิบัติการ
พบว2า

ทั้งหอยเจดียเล็กและหอยเจดียใหญ2

จัดอยู2ใน

Class

Gastropoda

,

Order

Stylommatophora, Family Subulinidae แต2ถูกจําแนกคนละสกุล กล2าวคือหอยเจดียเล็กจัดอยู2ใน
Genus Lamellaxis, Species: Lamellaxis gracilis ส2วนหอยเจดียใหญ2จัดอยู2ใน Genus

Prosopeas, Species: Prosopeas walkeri
3. ไดIศึกษาสัณฐานวิทยาเบื้องตIนของหอยเจดียเล็ก L. gracilis และหอยเจดียใหญ2 P. walkeri
โดยการวัดขนาดเปลือกหอยวัยต2างๆ วาดภาพและถ2ายภาพในหIองปฏิบัติการ พบว2า
- หอยเจดียเล็ก ตัวเต็มวัย มีขนาด 5.42 -9.91 มิลลิเมตร (n= 42) มีจํานวน 6-7 whorl
เปลือกสีน้ําตาลโปร2งแสง และเปnนมันวาว ยอดเปลือกแหลม จํานวนไข2 2-13 ฟอง ขึ้นอยู2กับอายุและ
ขนาดของตัวเต็มวัยแต2ละตัว
- หอยเจดียใหญ2 ตัวเต็มวัย มีขนาด 12.33 -24.45 มิลลิเมตร (n= 60) มีจํานวน 7-8 whorl
เปลือกสีน้ําตาลค2อนขIางโปร2งแสง เปลือกเปnนมันวาวนIอยกว2าหอยเจดียเล็ก ยอดเปลือกทู2มน จํานวนไข2
4-15 ฟอง ขึ้นอยู2กับอายุและขนาดของตัวเต็มวัยแต2ละตัว
4. การวิเคราะหค2าทางสถิติ เปรียบเทียบขIอมูลสัณฐานวิทยาของเปลือกโดยใชI Descriptive
Statistic และวิเคราะหโดยใชI ANOVA. นําตัวอย2างเปลือกหอยเจดีย ทั้ง 2 ชนิด ๆ ชนิดละ 15-20
เปลือก มาวัดค2าต2าง ๆ คือ ค2า shell length (SL), shell width (SW), aperture length (CE),
aperture width (FG), last whorl height (BC), apex to aperture height (AE), spire height
(AH) and length from last suture to upper lip (DE) โดยทําการวัดทั้งหมด 3 ครั้ง แลIวนํามาหา
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ค2าเฉลี่ย จากนั้นนํามาวิเคราะห ขIอมูลทางสถิติ ANOVA โดยใชIโปรแกรม SPSS พรIอมกับเปรียบเทียบ
กายวิภาคระบบสืบพันธุ ของหอยทั้ง 2 ชนิด ในปqต2อไป
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
การทราบความแตกต2างทางสัณฐานวิทยาของเปลือกและขIอมูลกายวิภาคระบบสืบพันธุของ
หอยเจดียเล็ก Lamellaxis gracilis และหอยเจดียใหญ2 Prosopea walkeri เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
จะเปn น ฐานขI อ มู ล ทางอนุ กรมวิ ธ านหอยทากศั ต รู พืช เพื่ อความชั ด เจนในการจํ า แนกชนิ ด ใชI เ ปn น
แนวทางประกอบมาตรการทางดIานกักกันพืชและใชIในการพัฒนาและคิดคIนหาเทคโนโลยีการควบคุม
และการปƒองกันกําจัดใหIไดIผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณสมพงษ ทวีสุข ผูIประกอบการสวนกลIวยไมI อําเภอท2ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ใหIความร2วมมือและอนุญาตใหIคณะวิจัยเขIาไปสํารวจพรIอมทั้งอนุญาตใหIเก็บตัวอย2าง และขอบคุณ
นางทัศวรรณ พุ2มกาหลง กลุ2มงานสัตววิทยาการเกษตร ที่ช2วยบันทึกขIอมูลการเจริญเติบโตของหอย
ทั้ง 2 ชนิด จึงขอขอบคุณไวI ณ ที่นี้
เอกสารอIางอิง
ชมพูนุท จรรยาเพศ.2538. หอยทากศัตรูพืช. ใน เอกสารประกอบการบรรยาย การฝ†กอบรมหลักสูตร
อารักขาพืช สัตวศัตรูพืชและการปƒองกันกําจัด. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
11 หนIา.
Abbott, R.T. 1989. Compendium of land shell. Melbourne, Australia : American
Malacologist. 420 pp.
Dundee, D.S., and R.J. Baerwald. 1984. Observations an a micropredator, Gulella
Bicolor (Hutton) (Gastropoda: Pulmonata: Streptaxidae). Nautilus 98:63-68.
Hemmen, J. and Hemmen C. 2001 Aktualisierte liste der terrestrischen gastropoden
Thailands. Schr. Malakozool. 18:35-70.
Martens ,E.V. 1860. Die Preussische Expedition nach Ost-Asian. Zool. Theil. pp.66-68.
Panha, S. 1996. A Checklist and Classification of the Terrestrial Pulmonate Snails of
Thailand. Walkerana. 8 (19): pp. 11-64.
Patterson, C.M. 1971. Taxonomic studies of the land snail family Succineidae.

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

1797

Malacological Reviews. 4 : 131-202.
Tompa, A.S. 1984. Land Snails (Stylommatophora). In The Mollusca, Vol. 7: pp. 48-140.
Vaught, K. C. 1989. A classification of the living mollusca. American malacologists,
Melbourne.94 pp.

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

