
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  การจัดท าฐานข้อมูลศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติเพ่ือการวิจัย

พัฒนาด้านการอารักขาพืชในประเทศไทย 

2. โครงการวิจัย   :  อนุกรมวิธาน ชีววิทยา และการจ าแนกชนิดโดยดีเอ็นเอบาร์โค้ด

ของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติเพ่ือการวิจัยด้านอารักขาพืชในประเทศไทย 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ส ารวจความหลากชนิดหอยน  าจืดศัตรูพืชในพรรณไม้น  า 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Survey of aquatic pest snail in aquarium plants 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :   

อภินันท์  เอ่ียมสุวรรณสุข  สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน                            :   

ดาราพร  รินทะรักษ์   สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ณัฐฐิญา  กาญจนนิธิพัฒน์  สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ปราสาททอง พรหมเกิด   สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5.  บทคัดย่อ   :   

ด าเนินการเก็บตัวอย่างหอยน  าศัตรูพืชตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ตั งแต่เดือนตุลาคม 

2559 ถึงเดือนกันยายน 2561 ได้ตัวอย่างหอยน  าศัตรูพืชจากจังหวัดนครราชสีมา 10 ตัวอย่าง 

จังหวัดตาก 10 ตัวอย่าง จังหวัดอุบลราชธานี 10 ตัวอย่าง จังหวัดกาญจนบุรี 46 ตัวอย่าง จังหวัด

ยโสธร 5 ตัวอย่าง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ตัวอย่าง จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตัวอย่าง จังหวัดนครปฐม 42 

ตัวอย่าง จังหวัดชลบุรี 3 ตัวอย่าง พบว่าเป็นหอยน  าจืดศัตรูพืช Radix และ Indoplanorbis และพบ

หอย Physella sp. 1 ซึ่งเป็นหอยศัตรูพืชต่างถิ่นในบริเวณเขื่อนล าพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม และหอยศัตรูพืชต่างถิ่น Physella sp. 2 ในจังหวัดนครปฐม 

ทั งนี มีความต้องท าการวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยา การแพร่กระจาย และความหลากหลายทางพันธุกรรม

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง Physella ต่อไป    

Aquatic pest snails were collected throughout Thailand from October 2016 
to September 2018. Totally 137 samples were obtained: 10 samples from Nakhon 
Ratchasima province, 10 samples from Tak province, 10 samples from Ubon 
Ratchathani province, 4 6  samples from Kanchanaburi province, 5 samples from 



Yasothon province, 2 samples from Suphanburi province, 10 samples from Sisaket 
province, 4 2 samples from Nakhon Pathom province, 3 samples from Chonburi 
province. There species were identified as aquarium pest snails: Radix, 
Indoplanorbis and Physella. One alien species (Physella sp. 1 ) is found ex-situ in 
Nakhon Ratchasima, Kanchanaburi and Nakhon Pathom provinces. Furthermore, 
additional invasive species, Physella sp. 2, is also found in Nakhon Pathom. Thus, 
its biology, distribution and genetic diversity researches of Physella are required to 
get insight for surveillance in near future.          

                 
6. ค าน า                                 :   

ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่หลากหลาย เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด อีกทั งมี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมเนื่องมาจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  

อย่างไรก็ตาม ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากหลาย

ปัจจัย หนึ่งในปัจจัยนั นคือการรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถ่ิน (invasion of alien species) 

สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น (alien species) หมายถึง สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในระบบนิเวศหนึ่งโดยดั งเดิม

ไม่ได้อาศัยอยู่ ณ บริเวณนั น ปัจจัยที่น าพาเอาสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเข้ามานอกจากปรากฎการณ์ทาง

ธรรมชาติแล้ว มนุษย์เป็นตัวการที่ส าคัญในการน าเข้ามา สิ่งมีชีวิตต่างถิ่นสามารถปรับตัว อยู่รอด 

เจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนในระบบนิเวศใหม่และขยายเขตที่อยู่หรือรุกรานไปยังแห่งอ่ืน  รบกวน

สิ่งมีชีวิตหรือท าลายแหล่งที่อยู่ดั งเดิมในระบบนิเวศ บางครั งก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่อาจคาดเดาได้ 

บางชนิดกลายเป็นศัตรูพืช ยกตัวอย่างเช่น หอยเชอรี่ Pomacea ที่ดั งเดิมนั นถูกน าเข้ามาเป็นสัตว์

น  าสวยงาม เจริญเติบได้ดีจนมีปริมาณมากเกินความต้องการ จึงถูกน าไปปล่อยลงสู่แหล่งน  า สร้าง

ความเสียหายแก่นาข้าวและพืชน  าเป็นวงกว้างทั่วประเทศ เป็นต้น นอกจากนี หอยเชอรี่ยังเป็น

ตัวกลางของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis ซึ่งก่อให้เกิดโรคปวดหัวในมนุษย์ 

มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับหอยหลายชนิดที่ เป็นสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นรุกรานดังนี  จาก

ฐานข้อมูลของ Global invasive species database โดยคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งมีชีวิตต่าง

ถิ่นรุกรานของ IUCN รายงานว่ามีหอยที่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นรุกรานติดอยู่ใน 100 อันดับแรกที่

ก่อให้เกิดผลเสียและอันตรายมากที่สุดดังนี  ได้แก่ หอยทากยักษ์แอฟริกัน Achatina fulica หอย

กาบน  าจืด Corbula amurensis หอยแมลงภู่น  าจืด zebra mussel Dreissena polymorpha 

หอยนักล่า Euglandina rosea หอยแมลงภู่เมดิเตอร์เรเนียน Mytilus galloprovincialis และ

หอยเชอรี่ Pomacea canaliculata นอกจากนี ยังมีหอยน  าจืดที่มีความสามารถในการรุกรานไป

ยังพื นที่อ่ืนๆ และท าความเสียหายให้กับระบบนิเวศ สุขภาพหรือการเกษตร แต่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ใน



รายชื่อ เช่น New Zealand mud snail Potamopyrgus antipodarum (Levri et al., 2014) 

ห อย เจ ดี ย์  Melanoides tuberculata (Ladd and Rogowski, 2012) ห อย เจดี ย์  Tarebia 

granifera (López-López et al., 2009) หอย Physella acuta (Van Leeuwen et al., 2013) 

ห อ ย ก า บ  Corbicula fluminea (López-López et al., 2009) Chinese mystery snail 

Bellamya chinensis (Soes et al., 2011) หอยแมลงภู่ น  าจื ด  Quagga Mussel Dreissena 

rostriformis bugensis (Nelson and Nibling, 2013) ห อ ย  Pseudosuccinea columella 

(Grabner et al., 2014) เป็นต้น 

หอยน  าจืดที่ไม่พบในประเทศไทย จัดเป็นสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นรุกรานและสามารถท าความ

เสียหายแก่ระบบนิเวศ มีรายงานดังนี  เช่น หอยแมลงภู่น  าจืด Dreissena polymorpha  มีเขตการ

แพร่กระจายเดิมอยู่ในรัสเซีย ปัจจุบันแพร่ระบาดไปยังทวีปอเมริกาและยุโรป ท าความเสียหายแก่

ระบบนิเวศโดยที่หอยชนิดนี หาอาหารโดยการกรองน  าและดักจับแพลงก์ตอน ท าให้ห่วงโซ่อาหารใน

ระบบนิเวศเปลี่ยนไป เบียดบังแย่งถ่ินที่อยู่และทรัพยากรจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน หอยชนิดนี จะลงเกาะ

บนหอยชนิดอ่ืนๆ ท าให้ไม่สามารถหาอาหารได้และตายในที่สุด อีกทั งยังสามารถไปเกาะกับสิ่งปลูก

สร้าง ท่อน  า ใบพัดเรือ อวน ท าให้เกิดความเสียหายแก่พื นผิวนั นได้ (biofouler) (Birnbaum, 

2011) หอย New Zealand mud snail Potamopyrgus antipodarum เขตการแพร่กระจาย

เดิมอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันแพร่ระบาดไปยังทวีปอเมริกาและยุโรป ท าความเสียหาย

ให้กับระบบนิเวศโดยเช้าไปแย่งที่อยู่อาศัยของหอยพื นถิ่น   เจริญเติบโตจนอาจมีจ านวนมากถึง 

300,000 ตัวต่อตารางเมตร (Levri et al., 2007) อาจเข้าไปกับเกาะกับพื นผิวของวัสดุ  เช่น ท่อ 

เรือ เป็นต้น และท าให้เกิดความเสียหายแก่พื นผิวนั นได้ (Benson et al., 2014) 

หอยน  าจืดที่จัดเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญทางเกษตรกรรมหรือทางการแพทย์ในต่างประเทศนั น 

จ าเป็นต้องมีมาตรการการกักกันพืชและสัตว์ที่เข้มงวดเพ่ือป้องกันการรุกรานและเข้ามาระบาดใน

ประเทศไทย เช่นหอย Pseudosuccinea columella มีเขตการแพร่กระจายเดิมอยู่ในอเมริกา

เหนือ Physella acuta มีเขตการแพร่กระจายเดิมอยู่ในยุโรป หอยทั งสองชนิดไม่มีรายงานการพบ

ในประเทศไทย จัดเป็นศัตรูของพรรณไม้น  าประดับที่ส าคัญ (Tian, 2008) อีกทั งมีรายงานอีกว่า 

Pseudosuccinea columella เป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในตับ Fasciola gigantica (Grabner 

et al., 2014) หอย Lymnaea acuminata มีเขตการแพร่กระจายเดิมอยู่ ในอินเดีย  เนปาล 

Radix natalensis มี เขตการแพร่กระจายเดิมอยู่ ในแอฟริกา  ทั ง  L. acuminata และ R. 

natalensis ไม่มีรายงานการพบในประเทศไทย เป็นศัตรูของแหนแดง (Azolla) ซึ่งเป็นพืชน  าที่

ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในการปลูกข้าว (Stevens, 2002) 



ระบบนิเวศน  าจืดมีความเสี่ยงต่อการที่หอยน  าจืดต่างถ่ินจะรุกรานเข้ามา เนื่องจากประเทศ

ไทยมีการน าเข้าสัตว์น  าจากต่างประเทศและไม่มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด หอยน  าจืดต่างถิ่นที่มี

ความสามารถในการรุกราน เช่น Physella และ Pseudosuccinea สามารถติดมากับพรรณไม้น  า

จากต่างประเทศและถือเป็นศัตรูพรรณไม้น  าที่ส าคัญ หอยน  าต่างถิ่นบางชนิด เช่น หอยแมลงภู่น  า

จืด (Dreissena polymorpha) มีความสามารถในการอยู่รอดและรุกรานสูง พบระบาดแล้วหลาย

ทวีปทั่วโลก ท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและสิ่งปลูกสร้าง อีกทั งข้อมูลทางด้านการกักกัน

พืชยังขาดข้อมูลทางด้านหอยน  าศัตรูพืชต่างถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องท าการส ารวจ เฝ้าระวังการ

ระบาดของหอยน  าจืดต่างถิ่นในระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมและ

ป้องกันการรุกรานของหอยน  าจืดต่างถิ่นมายังประเทศไทย 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์    

1. กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ กระดาษอเนกประสงค์ 
2. เวอร์เนีย (เครื่องมือวัดขนาดเปลือกหอย) 
3. เครื่องบอกพิกัด (GPS) 
4. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
5. ตู้ปลา 
6. อาหารเม็ด 
7. ผักสด 
8. ไม้น  า 
9. สารเคมีเก็บรักษาเปลือกหอย ได้แก่ แอลกอฮอล์ บัฟเฟอร์ 
10. เครื่องแก้วส าหรับบรรจุตัวอย่าง 

- วิธีการ  

1) เก็บตัวอย่างหอยน  าจืด 
สุ่มเก็บตัวอย่างหอยน  าจืดจากแหล่งน  าจืดธรรมชาติ  เช่น คลอง บึง แม่น  า น  าตก คลอง

ชลประทาน อ่างเก็บน  า และเขื่อน เป็นต้น รวมถึงพื นที่เกษตรกรรม เช่น แปลงปลูกไม้น  า นาบัว ใน
พื นที่ศึกษาต่อไปนี  ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี และสุพรรณบุรี ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัด
กาญ จน บุ รี  และตาก  ภ าคตะวัน ออก  ได้ แก่  จั งห วัด จั นท บุ รี  และฉะ เชิ ง เท รา  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และอุบลราชธานี ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ และเชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดและสุราษฎร์ธานี กระบี่ บันทึกลักษณะของระบบ
นิเวศและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่พบ วัดอุณหภูมิ ค่าการน าไฟฟ้า ความเป็นกรดด่างของน  า และบันทึก
ข้อสังเกตอ่ืนๆ เช่น การกินพืชน  าของหอย เป็นต้น บันทึกพิกัดของจุดที่เก็บตัวอย่างด้วยโปรแกรม 
Google earth 

2) การเลี ยงหอยในห้องปฏิบัติการ 



 น าหอยน  าจืดกลับมาเลี ยงในห้องปฏิบัติการ โดยน าหอยไปเลี ยงในตู้กระจกขนาด 
25x40x26 เซนติเมตร รองพื นตู้ด้วยทราย ใส่น  าลงไป 3 ลิตร และให้ออกซิเจน น าไปเลี ยงใน
บริเวณที่มีแสงส่องถึง ให้อาหารปลาชนิดเม็ดหรือผักสดทุก 3 วัน ท าการเปลี่ยนถ่ายน  าพร้อมกับให้
แคลเซียมผงสัปดาห์ละ 2 ครั งเพ่ือท าให้หอยมีสุขภาพแข็งแรง  

3) การจ าแนกชนิดและวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าหอยไปจ าแนกเพ่ือระบุชนิดโดยใช้ลักษณะเปลือก เริ่มจากท าการสังเกตรูปร่าง สี 

ลวดลาย บนเปลือก ฝาปิด (ถ้ามี) และล าตัวของหอย ตรวจดูรายละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วัด
ความกว้างความสูงของเปลือก (shell height – SH และ shell width - SH) ความกว้างและความ
สูงของปากเปิด (aperture height – AH และ aperture width – AW) จ านวนวงรอบเปลือก 
(whorls) ความยาวของตีนด้วยเวอร์เนียร์ ลักษณะการเวียนซ้าย (sinistral) เวียนขวา (dextral) 
ของเปลือก ชั่งน  าหนักหอย บันทึกลักษณะและค่าที่วัดได้  โดยใช้คู่มือของ Brandt (1974) 
Nabhitabhata (2009) Burch (1989) และ Anderson (2008)  

บันทึกข้อมูลของหอยน  าจืดที่พบในการศึกษานี  น ามาเปรียบเทียบกับ checklist of 
mullusca in Thailand หอยชนิดใดที่พบว่าเป็นหอยต่างถิ่นให้เปรียบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูล
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหอยน  าจืดที่เป็น invasive species เช่น Institute for the Study of 
Invasive Species (USA), National Invasive Species Information Center (NISIC, USA) 
และ Global invasive species database เป็นต้น รวมทั งเปรียบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูลของ
หอยศัตรูพืชในต่างประเทศ ท าแผนที่การแพร่กระจายของหอยน  าจืดในประเทศไทย และสรุปผล 

การบันทึกข้อมูล 
ลักษณะของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่พบ วัดอุณหภูมิ ค่าการน าไฟฟ้า ความเป็น

กรดด่างของน  า และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ สถานที ่พิกัด ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง บันทึกข้อสังเกตอ่ืนๆ เช่น การ

กินพืชน  าของหอย เป็นต้น บันทึกพิกัดของจุดที่เก็บตัวอย่าง ความกว้างความสูงของเปลือก (shell 

height – SH และ shell width - SH) ความกว้างและความสูงของปากเปิด (aperture height – 

AH และ aperture width – AW) จ านวนวงรอบเปลือก (whorls) ความยาวของตีนด้วยเวอร์เนียร์ 

ลักษณะการเวียนซ้าย (sinistral) เวียนขวา (dextral) ของเปลือก 

- เวลาและสถานที่      

เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ นสุด กันยายน 2561 โดยเก็บตัวอย่างหอยน  าจืดระบบนิเวศน  าจืด

ตามธรรมชาติและพื นที่เกษตรกรรม และน ากลับมาเลี ยงในห้องปฏิบัติการ ณ กลุ่มงานวิจัยสัตว

วิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

เก็บตัวอย่างหอยน  าจืดศัตรูพืชจากจังหวัดนครราชสีมาได้ 10 ตัวอย่าง จังหวัดตาก 10 

ตัวอย่าง จังหวัดอุบลราชธานี 10 ตัวอย่าง จังหวัดกาญจนบุรี 46 ตัวอย่าง จังหวัดยโสธร 5 ตัวอย่าง 



จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ตัวอย่าง จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตัวอย่าง จังหวัดนครปฐม 42 ตัวอย่าง จังหวัด

ชลบุรี  3 ตัวอย่าง พบว่าเป็นหอยน  าจืดศัตรูพืช Radix และ Indoplanorbis และพบหอย 

Physella sp. 1 ซึ่งเป็นหอยศัตรูพืชต่างถิ่นในบริเวณเขื่อนล าพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดกาญจนบุรี (รูปที่ 1) และจังหวัดนครปฐม ทั งนี  มีรายงานการค้นพบ Physella sp. 2 ใน

แหล่งน  าที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีลักษณะเปลือกแตกต่างจาก Physella sp. 1 ตรงที่ Physella 

sp. 2 มีลักษณะ apex แบน และเปลือกมีลักษณะเป็นเหลี่ยม ขณะที่ Physella sp. 1 มีลักษณะ 

apex ที่กลมและเปลือกมีลักษณะรี โดยสามารถเก็บตัวอย่าง Physella sp. 2 จากจังหวัด

กาญจนบุรีได้ 3 ตัวอย่าง (รูปที่ 2) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

จากการศึกษานี  สรุปได้ว่า จากการเก็บตัวอย่างหอยน  าศัตรูพืขจากแปลงปลูกไม้น  าและ

แหล่งน  าธรรมชาติทั งหมด 137 ตัวอย่าง 5 ชนิด เป็นหอยในสกุล Radix 90 ตัวอย่าง 2 ชนิด ได้แก่ 

Radix rubiginosa และ Radix swinhoei สกุล Indoplanorbis 4 ตัวอย่าง สกุล Physella 

จ านวน 44 ตัวอย่าง 2 ชนิด คือ Physella sp. 1 และ Physella sp. 2 โดยหอยในสกุล Physella 

ถือเป็นหอยศัตรูพืชต่างถ่ินที่มีศักยภาพในการรุกรานสูง จ าเป็นต้องมีการวิจัยด้านชีววิทยา ความ

หลากหลายทางพันธุกรรม และการแพร่กระจายเพ่ือท าการเฝ้าระวังต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

พัฒนาต่อ สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกไม้น  า 

หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

มหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้สนใจ  
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13. ภาคผนวก :  

 

รูปที่ 1 หอยน  าจืดศัตรูพืช Physella (ซ้าย) และ Radix (ขวา) 

 

รูปที่ 2 หอย Physella sp. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จังหวัด สกุล 

Radix Indoplanorbis Physella (ต่างถิ่น) 

ภาคเหนือ    

ตาก 10   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ยโสธร 5   

อุบลราชธานี 10   

ศรีสะเกษ 10   

นครราชสีมา 9  1 

ภาคกลาง    

สุพรรณบุรี 1 1  

นครปฐม 20  22 

ภาคตะวันตก    

กาญจนบุรี 25  21 

ภาคตะวันออก    

ชลบุร ี  3  

ตารางที่ 1 ชนิดและจ านวนหอยน  าจืดศัตรูพืชที่ส ารวจพบในแหล่งน  าจืดในจังหวัดต่างๆ 

 

 


