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ความหลากชนิดของห่ิงหอยในเขตภาคใตของประเทศไทย 

Diversity of Firefly in the Southern  of Thailand 
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บทคัดยอ 

การสํารวจหิ่งหอย จากบริเวณปาที่ยังคงความอุดมสมบูรณในประเทศไทย เพื่อทราบชนิด แหลงที่อยู

อาศัย  ระหวางเดือนตุลาคม 2553  ถึงเดือนกันยายน 2554  นํากลับไปตรวจวิเคราะหชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน  

รวมทั้งศึกษาจากตัวอยางแมลงที่มีในพิพิธภัณฑ  ที่กลุมงานอนุกรมวิธานแมลง  กลุมกีฏและสัตววิทยา  สํานักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร   นําขอมูลและตัวอยางแมลงที่พบเปรียบเทียบกับขอมูลและตัวอยางที่

มีอยูในพิพิธภัณฑแมลง กรมวิชาการเกษตร   การศึกษาครั้งนี้พบตัวอยางหิ่งหอยบก  และหิ่งหอยน้ํากรอย  โดย

เปนหิ่งหอย ใน 5  สกุล (Genus) ไดแก  Lamprigera (Motschulsky) 1853,  Stenocladius Deyrolle and 

Fairmaire, 1878,  Luciola Lapote, 1833,   Asymmetricata  Ballantyne, 2009  แ ล ะ  Pyrocoelia 

Gorham, 1880  และจากการตรวจวินิจฉัยระดับชนิด (Species)    พบหิ่ งหอยทั้ งหมด  7 ชนิด ไดแก  

Lamprigera sp., Stenocladius sp., Luciola aquatilis Thancharoen, 2007 ,   Asymmetricata 

circumdata (Motschulsky), 2009,  Pyrocoelia  praetexta  Olivier,  1 9 1 1 ,  Pyrocoelia  analis  

(Fabricius, 1801)   และ Pyrocoelia sp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

ประเทศไทยจัดเปนแหลงความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ  (Brooks et al,2002) เนื่องจากมีความ

หลากหลายทางดานแมลงสูงทั้งดานจํานวนชนิดและปริมาณ  แตก็ยังไมสามารถใหขอมูลที่สมบูรณเก่ียวกับจํานวน

ชนิดและความหลากหลายของแมลง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากแมลงมีอยูในทุกภาคของประเทศและสภาพแวดลอม

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งจากธรรมชาติเองและจากการกระทําของมนุษย ทําใหเกิดผลกระทบตอสมดุลของ

ธรรมชาติและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  โดยเฉพาะแมลง ในบรรดาแมลงในประเทศไทย หิ่งหอยนับวาเปน

แมลงที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือสามารถบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณและสมดุลของธรรมชาติได นอกจากหิ่งหอยจะ

เปนแมลงที่มีความสวยงามเฉพาะตัวแลวยังมีคุณสมบัติที่สามารถใชเปน “ตัวห้ํา”  ในการควบคุมศัตรูพืชตาม

หลักการทางชีวภาพ  เนื่องจากหิ่งหอยในระยะท่ีเปนตัวหนอนจะกินหอยฝาเดียวเล็กๆ เปนอาหาร (Dan,1998) ซึ่ง

หอยเหลานั้นเปนหอยที่ทําลายพืช  เชน  ขาว  หรือกลวยไม    นอกจากนี้หอยยังเปนพาหะนําโรคหลายชนิดมาสู

มนุษยและสัตว เชน โรคพยาธิใบไมในลําไสโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ เปนตน ดังนั้นหิ่งหอยจึงเปนแมลงที่มีความ 

สําคัญทั้งในดานการแพทย   และโดยเฉพาะอยางยิ่งแกการเกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชีพหลักของคนไทย  

 หิ่งหอยมีถิ่นที่อยูอาศัยที่แตกตางกัน  เชน  บริเวณแหลงน้ําจืด  น้ํากรอย  รวมทั้งบนบกซึ่งมักพบในพื้นท่ี

ปาที่มีความอุดมสมบูรณ  แตปจจุบันพบวาประชากรของหิ่งหอยลดลง 70 เปอรเซ็นต  จากเมื่อ 3 ปที่ผานมา 

(Debbie, 2009)  เนื่องจากสภาพแวดลอมถิ่นที่อยูอาศัยของหิ่งหอยถูกทําลาย  ซึ่งอาจเกิดจากการปนเปอนของ

สารเคมี รวมทั้งการขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วของเมือง ทําใหแสงสวางจากบานเรือน  และจากโรงงานอุตสาหกรรม

นั้น  ไปรบกวนการสืบพันธุของหิ่งหอย  ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ทําใหประชากรของหิ่งหอยลดลง  (Kathy,2009 )   

  และจากขอมูลปจจุบันนั้นกรมวิชาการเกษตรยังมีขอมูลและการศึกษาเกี่ยวกับหิ่งหอยนอยมาก ดังนั้นจึง

ควรมีการศึกษาความหลากชนิดของหิ่งหอย  ซึ่งพ้ืนที่บริเวณภาคใตของประเทศไทยนั้น เปนบริเวณที่มีความหลาก 

หลายทางชีวภาพสูงเนื่องจากมีปาหลายๆ  ประเภท  เชน  ปาชายเลน ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาดิบชื้นซึ่ง

มเีฉพาะพืน้ทีใ่นเขตภาคใตเทานัน้  นอกจากนีแ้หลงน้าํในภาคใตยงัคงความอดุมสมบรูณโดยมทีัง้แหลงน้าํจดื  น้าํ

กรอย จึงคาดวาพื้นที่ภาคใตของประเทศไทยจะเปนอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของหิ่งหอยสูง 

และจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนแหลงขอมูลพื้นฐานที่สามารถนํามาประยุกตใชเพื่ออนุรักษ  และใช

ประโยชนตอไปในอนาคต 
 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ    



1. อุปกรณที่ใชเก็บตัวอยางแมลง ไดแก สวิงจับแมลง  ปากคีบ พูกัน กลองพลาสติก กลองรักษาความเย็น 

ขวดดองแมลง สารเคมี เชน alcohol 70-80% และสารเอททิลอะซีเตท (Ethyl acetate) 

2. อุปกรณที่ใชสําหรับจัดรูปรางแมลงเพื่อจําแนกชนิด ไดแก  ขวดฆาแมลง  เข็มปกแมลง  เข็มหมุดขนาด

กลาง กระดาษแข็ง ตูอบแมลงและอุปกรณที่ใชสําหรับจัดเก็บและรักษาแมลงในพิพิธภัณฑ ไดแก การบูร กลอง

กระดาษใสตัวอยางแมลง  หีบใสตัวอยางแมลง  กลองใสสไลดถาวร กลองจุลทรรศนชนิด compound  

microscope  และ  stereo  microscope 

3. อุปกรณใชในการถายภาพแมลง ไดแก กลองถายรูป  แผนบันทึกขอมูล 

4. เอกสารประกอบการจําแนกชนิดแมลง 

วิธีการ 

 1. สํารวจและรวบรวมตัวอยางหิ่งหอยตามสถานที่ตางๆ เชน  โดยแบงการสํารวจออกเปน 3 ลักษณะ

สภาพแวดลอม  ดังนี้ 

               -  สภาพปาที่มีความอุดมสมบูรณ เชน ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาชายเลน  และปาดิบชื้น   

 -  แหลงน้ําจืด 

 -  แหลงน้ํากรอย    

ทําการสํารวจ  เดือนละหนึ่งครั้ง  โดยเก็บทั้งตัวออน  และตัวเต็มวัยใสถุงพลาสติกหรือกลองพลาสติก  เพื่อให

ระบายอากาศไดดี  บันทึกวัน/เดือน/ป  และสถานที่เก็บ   

 2. บันทึกรายละเอียดของปจจัยแวดลอมท่ีพบแมลง  เชน  ระดับความสูงจากน้ําทะเล  ความชื้นสัมพัทธ

ในอากาศ  อุณหภูมิ  และพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 

 3. นําตัวออนของหิ่งหอยมาบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา  จากนั้นนํามาเลี้ยงยังหองปฏิบัต ิการจนเปน

ตัวเต็มวัย 

 4. เตรียมตัวอยางตัวเต็มวัย  เพื่อใชในการจําแนกชนิดหิ่งหอย โดยใชตัวอยางตัวเต็มวัยที่อบแหง  หรือ

อาจฆาดวยเอททิลอะซีเตท หรือเก็บแมลงใสหลอดแกว  แชในชองน้ําแข็ง 4 – 5  ชั่วโมง  วิธีนี้จะทําใหสีไมเปลี่ยน 

แปลงไป  เมื่อไดตัวอยางแลวใชเข็มปกแมลง (insect pin) แทงดานบนสวนอกดานขวา โดยมีปายเล็กๆกํากับโดย

บอกสถานที่  วัน/เดือน/ป  ผูเก็บ  อีกชิ้นเปนชื่อแมลงที่จําแนกชนิดได 

 5. การเตรียมอวัยวะเพศในการทําสไลด   สําหรับหิ่งหอยท่ีตองจําแนก จากลักษณะอวัยวะเพศ  โดยมี

ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  -  ตัดสวนทองของหิ่งหอยแชในน้ํายาโปแตสเซียมไฮดรอกไซด 10% 

  -  แชสวนที่ตัดไวในน้ํายาโปแตสเซียมไฮดรอกไซด ที่อุณหภูมิหองประมาณ 1 คืน 

  -  นําชิ้นสวนออกจากน้ํายา  แชในน้ํากลั่นและเขี่ยเอาไขมัน  และสวนที่ไมใชอวัยวะเพศออก 

โดยใชเข็มแหลมๆคอยๆเขี่ยเอาเฉพาะอวัยวะเพศออกมาจากสวนของทอง  และแชในแอลกอฮอล 75% และ 95% 

ตามลําดับ นานครั้งละ 5 นาที 

  -  นําสวนของอวัยวะเพศผูและเพศเมียแชชั่วคราวในน้ํายา citric acid 3 นาที 



  -  เขี่ยอวัยวะเพศผูหรืออวัยวะวางไขของเพศเมีย มาวางบนสไลดที่หยดน้ํายาที่จะทําสไลด คือ 

canada balsam แลวปดทับดวยกระจกปดสไลด 

  -  นําไปอบใหแหงรวม 2 – 6 สัปดาหในตูอบอุณหภูมิ 40 - 45OC  จึงนําออกมาศึกษาภายใต

กลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายสูงๆ และบันทึกภาพโดยการวาดรูปโดยใชเครื่องมือ camera   lucida ชวยจะทําให

ทราบสัดสวนที่แทจริงได  พรอมทั้งจัดทําแนวทางในการวินิจฉัยหิ่งหอยที่พบ 

 6. นําตัวอยางหิ่งหอยจากขอ 1  รวมทั้งหิ่งหอยที่มีอยูในพิพิธภัณฑแมลง  กรมวิชาการเกษตร  ตรวจ

จําแนกวิเคราะหชนิดจากลักษณะภายนอกภายใตกลองจุลทรรศน Stereo microscope แลวบันทึกรายละเอียด

ตางๆ เชน รูปราง ลักษณะ ขนาด และสี เปนตน  โดยตรวจสอบลักษณะท่ีสําคัญทางอนุกรมวิธานดวยการใช

เอกสารแนวทางการวินิจฉัยชนิดของหิ่งหอย ประกอบการเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมไวในพิพิธภัณฑ 

 7. บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาโดยการถายภาพใตกลองจุลทรรศน    รวมถึงใหรายละเอียดบนแผนปาย

บันทึกของหิ่งหอยแตละตัว ไดแก ชื่อวิทยาศาสตรที่จําแนกได วัน/เดือน/ป สถานที่พบตัวอยาง และชื่อผูเก็บ

ตัวอยาง 

 8. จัดเก็บตัวอยางที่ไดศึกษาไวในพิพิธภัณฑ    โดยแบงเปนหมวดหมูตามระบบสากลของการเก็บรักษาตัว 

อยางแมลง (หิ่งหอยทุกชนิดที่รายงานไวตองเก็บรักษาตัวอยางจริงไวเพื่อการตรวจสอบ สืบคน และอางอิงใน

ภายหลัง) 

เวลาและสถานที่   

 เริ่มตน   เดือนตุลาคม 2553   สิ้นสุด  เดือนกันยายน 2554 

 สถานที่   -   ปาชายเลน ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาดิบชื้น  และแหลงน้ํา แหลงน้ําจืด  น้ํากรอย   

ในจังหวัดตางๆ ของภาคใต   

    -   หองปฏิบัติการกลุมงานอนุกรมวิธานแมลง  กลุมกีฏและสัตวิวทยา   

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 

โดยการสํารวจหิ่งหอย   จากบริเวณปาที่ยังคงความอุดมสมบูรณในประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 

2553  ถึงเดือนกันยายน 2554  นํากลับไปตรวจวิเคราะหชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน  รวมทั้งศึกษาจากตัวอยาง

แมลงที่มีในพิพิธภัณฑ  ที่กลุมงานอนุกรมวิธานแมลง  กลุมกีฏและสัตววิทยา  สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  

กรมวิชาการเกษตร นําขอมูลและตัวอยางแมลงที่พบเปรียบเทียบกับขอมูลและตัวอยางที่มีอยูในพิพิธภัณฑแมลง 

กรมวิชาการเกษตร   การศึกษาครั้งนี้พบตัวอยางหิ่งหอยบก  และหิ่งหอยน้ํากรอย  โดยเปนหิ่งหอย ใน 5 สกุล 

(Genus) Lamprigera (Motschulsky) 1853,  Stenocladius Deyrolle and Fairmaire, 1878,  Luciola 

Lapote, 1833,   Asymmetricata  Ballantyne, 2009  และ Pyrocoelia Gorham, 1880  และจากการตรวจ

วินิจฉัยระดับชนิด (Species)   พบหิ่ งหอยทั้ งหมด  7 ชนิด ไดแก  Lamprigera sp., Stenocladius sp., 

Luciola aquatilis Thancharoen,2007 ,       Asymmetricata circumdata (Motschulsky), 2009,  

Pyrocoelia  praetexta Olivier, 1911,    Pyrocoelia  analis  (Fabricius, 1801)   และ Pyrocoelia sp.  
 



รายละเอียดหิ่งหอยแตละชนิด 

Lamprigera sp.  (ภาพที่ 1) 

ชื่อสามัญ   หิ่งหอยยักษ, หิ่งหอยชาง: Giant  Firefly 

ลักษณะสําคัญ     

 เปนดวงที่มีลําตัวยาว 6.0 - 7.0 เซนติเมตร กวาง 2.5  เซนติเมตร ลักษณะพิเศษคือ  ตัวเต็มวัยเพศเมียไม

มีปก และมีลักษณะคลายหนอน  ลําตัวแบงเปนปลองๆ สีดํา  บริเวณสวนหัวและสวนปลายทองมีสีสม   สามารถ

ทําแสงไดบริเวณปลองทองปลองสุดทาย  สวนเพศผูมีปกบินได  มีขนาดตัวเล็กกวาเพศเมียมาก  โดยเพศผูมีขนาด

ลําตัวยาว 2.5 - 2.8 เซนติเมตร สีน้ําตาลเทา 

สถานที่พบ   จังหวัดตรัง  ระนอง 

Stenocladius sp.   (ภาพที่ 2) 

ชื่อสามัญ   หิ่งหอย 

ลักษณะสําคัญ    

 เปนดวงที่มีลําตัวยาว 3.7 – 5.5  เซนติเมตร  กวาง 1.2 - 1.3  เซนติเมตร ลักษณะพิเศษคือ  ตัวเต็มวัย

เพศเมียไมมีปก  ตัวหนอนมีลักษณะลําตัวแบงเปนปลองๆ สีเหลืองออน  บริเวณดานบนของแตละปลองมีสีดํา  

และมีสีน้ําตาลออนอยูบริเวณตรงกลางของสีดําในแตละปลอง  บริเวณสวนหัวและสวนปลายทองมีสีน้ําตาล   

สามารถทําแสงมีลักษณะกลม    บริเวณปลองทองปลองสุดทาย   

หมายเหตุ   จากการสํารวจในครั้งนี้พบเฉพาะตัวหนอน  ซึ่งไมสามารถเลี้ยงใหเปนตัวเต็มวัยได แตจากการตรวจ

เอกสาร  พบวาเพศผูมีหนวดมีลักษณะพิเศษแตกตางจากหิ่งหอยท่ัวไปคือ  มีลักษณะเปนฟนหวี (pectinate)  

สถานที่พบ จังหวัดตรัง  ชุมพร 
 

Pyrocoelia  analis  (Fabricius, 1801) (ภาพที่ 3) 

ชื่อสามัญ หิ่งหอย 

ลักษณะสําคัญ     

 เปนดวงที่มีลําตัวยาว 1.50 – 1.62 เซนติเมตร กวาง 0.6 - 0.8  เซนติเมตร สวนหัวสีสม  มีลักษณะแบน 

แผขยายกวาง  ปกคูหนาสีดําและบริเวณขอบปกมีแถบสีสมอยูรอบปก (0.5 มิลลิเมตร)  และบริเวณดานขางของ

ปกแถบสีสมมีความหนาประมาณสองเทาของขอบปกดานใน (1.2 มิลลิเมตร) หนวดและขาสีดํา  หนวดมีลักษณะ

ฟนเลื่อย (serrate) อวัยวะทําแสงมีลักษณะเปนแผนแบนยาว 

สถานที่พบ   จังหวัดตรัง ชุมพร สุราษฎรธานี ระนอง 
 

 

 

Pyrocoelia  praetexta Olivier, 1991  (ภาพที่ 4) 

ชื่อสามัญ หิ่งหอย 

ลักษณะสําคัญ     



 เปนดวงที่มีลําตัวยาว 1.58 - 1.65  เซนติเมตร กวาง 0.6 - 0.8 เซนติเมตร  สวนหัวสีสม  มีลักษณะแบน 

แผขยายกวาง  ปกคูหนาสีดําและบริเวณขอบปกมีสีสมบางๆ (0.5 มิลลิเมตร) อยูรอบปก หนวดและขาสีดํา  หนวด

มีลักษณะฟนเลื่อย (serrate) อวัยวะทําแสงมีลักษณะเปนแผนแบนยาว 

สถานที่พบ    จังหวัด ชุมพร สุราษฎรธานี ระนอง 
 

Pyrocoelia  sp. (ภาพที่ 5) 

ชื่อสามัญ หิ่งหอย 

ลักษณะสําคัญ     

 เปนดวงที่มีลําตัวยาว 1.71 – 1.82 เซนติเมตร กวาง 0.7 - 0.8  เซนติเมตร สวนหัวสีสม  มีลักษณะแบน 

แผขยายกวาง  ปกคูหนาสีสม   หนวดและขาสีดํา  หนวดมีลักษณะฟนเลื่อย (serrate) อวัยวะทําแสงมีลักษณะ

เปนแผนแบนยาว 

สถานที่พบ     จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี 
 

Asymmetricata circumdata (Motschulsky) 2009, (ภาพที่ 6) 

ชื่อสามัญ หิ่งหอย 

ลักษณะสําคัญ      

 เปนดวงที่มีลําตัวยาว 1.1 - 1.20 เซนติเมตร กวาง 0.5 - 0.7 เซนติเมตร   สวนหัวสีสม  มีลักษณะแบน 

ปกคูหนาสีดําและบริเวณขอบปกมีแถบสีสมอยูรอบปก (0.7 มิลลิเมตร)  และบริเวณดานขางของปกแถบสีสมมี

ความหนาประมาณเทาครึ่งของขอบปกดานใน (1.0 มิลลิเมตร)    หนวดและขาสีดํา  หนวดมีลักษณะฟนเลื่อย 

(serrate) อวัยวะทําแสงมีลักษณะเปนแผนแบนขยายใหญเต็มปลองทอง 

สถานที่พบ      จังหวัดตรัง ชุมพร สรุาษฎรธาน ีระนอง 
 

  Luciola aquatilis Thancharoen, 2007 (ภาพที่ 7) 

ชื่อสามัญ หิ่งหอย 

ลักษณะสําคัญ      

 เปนดวงที่มีลําตัวยาว 1.0 - 1.1 เซนติเมตร กวาง 0.35 - 0.37 เซนติเมตร สวนหัวน้ําตาลออน  มีลักษณะ

แบน   ปกคูหนาสีน้ําตาลอมเทา   บริเวณปลายขอบปกมีสีดํา  และบริเวณขอบปกดานบนมีลักษณะคลายแตมจุด

สีดํา  หนวดสีดํา  มีลักษณะฟนเลื่อย (serrate)   ขามีสีเหลืองและปลายเล็บ (tarsi) มีสีดํา  อวัยวะทําแสงมี

ลักษณะเปนแผนแบนขยายใหญเต็มปลองทอง 

สถานที่พบ      จังหวัดตรัง ชุมพร สุราษฎรธาน ีระนอง 
 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

การสํารวจหิ่งหอย จากปาที่ยังคงความอุดมสมบูรณในประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน

กันยายน 2554  รวมทั้งศึกษาจากตัวอยางแมลงที่มีในพิพิธภัณฑแมลง กรมวิชาการเกษตร  พบทั้งหิ่งหอยบก และ



หิ่ งห อยน้ํ ากรอย โดยเปนหิ่ งหอยใน 5 สกุล 7 ชนิด คือ Lamprigera sp., Stenocladius sp., Luciola 

aquatilis Thancharoen, 2007 , Asymmetricata circumdata (Motschulsky), 2009, Pyrocoelia  

praetexta Olivier, 1911,    Pyrocoelia  analis  (Fabricius, 1801)   และ Pyrocoelia sp.  ซึ่งขอมูลที่ได

จากการศึกษาในครั้งนี้เปนขอมลูพื้นฐานที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่ออนุรักษหิ่งหอยตอไปในอนาคต 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 ไดขอมูลเพื่อนําไปจัดทําฐานขอมูลหิ่งหอยในเขตภาคใต   ใชอางอิงทางวิชาการในการตรวจสอบความ

ถูกตอง และสามารถนําไปใชเปนแหลงขอมูลพื้นฐานที่สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อการอนุรักษ และใชประโยชน

ตอไปในอนาคต 
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ภาพที่ 1  Lamprigera (Motschulsky) 1853                  ภาพที่ 2   Stenocladius Deyrolle 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

               

                             ภาพที่ 3  หิ่งหอย  Pyrocoelia  analis  (Fabricius)  

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

                 

    

   ภาพที่ 4  หิ่งหอย  Pyrocoelia  praetexta Olivier  

 



 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 
                                   ภาพที่ 5  หิ่งหอย  Pyrocoelia sp.    

 

 

       
 
  ภาพที่ 6  หิ่งหอย Asymmetricata circumdata (Motschulsky)  

  

 

 

 

 

 

 

 
   

  ภาพที่ 7    หิ่งหอย  Luciola aquatilis Thancharoen   

  


