
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  การจัดท าฐานข้อมูลศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติเพ่ือการวิจัย
พัฒนาด้านการอารักขาพืชในประเทศไทย 

2. โครงการวิจัย   :  อนุกรมวิธาน ชีววิทยา และการจ าแนกชนิดโดยดีเอ็นเอบาร์โค้ด
ของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติเพ่ือการวิจัยด้านอารักขาพืชในประเทศไทย 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอย
น  าศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Geographical distribution and some biological aspects 
of freshwater pest snail Indoplanorbis sp. 

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   :   
การส ารวจการแพร่กระจายของหอยน  าศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis ตั งแต่เดือนตุลาคม 

2559 – กันยายน 2561 ได้ตัวอย่าง 651 ตัว โดยแพร่กระจายตามแหล่งน  าจืดทุกภาคในประเทศไทย 
จ าแนกชนิดได้ 1 ชนิด คือ Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) ศึกษาศักยภาพการกินโดย
เปร ียบเท ียบอ ัตราการก ินพ ืชอาหาร  8 ชนิด ได ้แก ่ ใบพาย Cryptocoryne sp. อเมซอน 
Echinodorus sp. หญ้าเทเนลูส Echinodorus tenellus สาหร ่าย Cabomba sp. สาหร ่าย 
Egeria sp. อนูเบียส Anubias sp. ชบาน  า Aponogeton sp. และบัวประดับ Nymphaea sp. 
พบว่าอัตราการกินพืชอาหารทุกชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% หอยชนิดนี ออกไข่เป็นกลุ่มมีเมือกล้อมรอบ มีวงชีวิตประมาณ 115 วัน สามารถสืบพันธุ์ให้ลูก
มากกว่า 10 ครอกต่อวงชีวิต 

Geographical distribution of Indoplanorbis was investigated during October 
2016 to September 2018. 651 samples were collected and only one species 
Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) was found. The study of snail grazing on various 
aquarium plants (Cryptocoryne sp., Echinodorus sp., Echinodorus tenellus,  
Cabomba sp., Egeria sp., Anubias sp., Aponogeton sp. and Nymphaea sp.) was 



conduct. It is revealed that the grazing rates among these aquarium plants were not 
significantly different at 95% confidential level. The egg clusters of this species were 
coated with mucus. Its life cycle prolongs around 115 days and should give birth to at 
least ten litters per se. 

6. ค าน า                                 :   

ปัจจุบันธุรกิจการเพาะขยายพรรณไม้น  ามีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ น เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถิติการส่งออกพรรณไม้น  าของไทยโดย
เฉพาะที่มีใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร พบว่าในปี 2546 มีการส่งออกจ านวน 
9,462 กิโลกรัม 9,884,470 ต้น คิดเป็นมูลค่า 16.22 ล้านบาท ในปี 2547 มีการส่งออกจ านวน 
164,187 กิโลกรัม 8,085,068 ต้น คิดเป็นมูลค่า 17.2 ล้านบาท ปัญหาที่พบในแหล่งที่มีการเพาะ
ขยายพรรณไม้น  า คือสัตว์ศัตรูพรรณไม้น  า โดยการกัดกินหรือดูดกินน  าเลี ยงที่ใบ ล าต้นอ่อน และส่วน
ต่างๆ ของพืช ศัตรูที่พบเช่น แมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci (Gennadius) แมลงวันหนอนชอนใบ, 
Liriomyza sp. เพลี ยไฟฝ้าย, Thripspalmi (Karni) รวมทั งหอยน  าที่ส าคัญและระบาดในประเทศ
ไทย เช่น หอยลิมเนีย, Lymnaea sp. หอยเชอรี่, Pomacea sp. และหอย Indoplanorbis exustus 
เป็นต้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของหอยน  าจืดสูง การศึกษาหอยน  า
จืดในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการส ารวจความหลากชนิด การแพร่กระจายของหอยน  าจืด และมีการศึกษา
เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากปรสิต เนื่องจากหอยบางชนิดเป็นโฮสต์ของปรสิต (สุชาติ และคณะ, 2538) 
ข้อมูลด้านการเป็นสัตว์ศัตรู พืชมีค่อนข้างน้อย ซึ่ งจากรายงานทางวิชาการพบว่าหอยสกุล 
Indoplanorbis เป็นสัตว์ศัตรูพรรณไม้น  าอีกชนิดหนึ่งที่สร้างความเสียหายแก่บ่อหรือแปลงเพาะปลูก
พรรณไม้ประดับ 

การศึกษาหอยน  าจืดในประเทศไทยพบว่าในช่วงเริ่มแรกจะเน้นการวิจัยที่เกี่ ยวปรสิตและ
การเกิดโรค เนื่องจากมีหอยน  าจืดบางชนิดเป็นโฮสต์ตัวกลางให้ปรสิตอาศัย ( สุชาติ และคณะ, 
2538) เช่น หอย Bitthynia spp.,หอย Lymnaea spp.และหอย Melanoides sp. ที่เป็นโฮสต์
ตัวกลางของพยาธิใบไม้ที่สามารถติดต่อมาถึงมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอยในวงศ์ Thiaridae 
ซึ่งสามารถเป็นโฮสต์ตัวกลางของพยาธิใบไม้ได้ถึง 8 ชนิดพันธุ์ (ดวงเดือน และคณะ, 2552) และ
การศึกษาเกี่ยวกับหอย Indoplanorbis exustus ส่วนใหญ่เน้นด้านการแพร่กระจายและการก่อ
โรคเนื่องจากหอยชนิดนี เป็นโฮสต์ตัวกลางของตัวอ่อนพยาธิที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิ
ใ บ ไม ้ใ น โ คแล ะกร ะบ ือ  ( พ ิน ิจ ,  2542; Vaidya et al., 1980; Singh and Agarwal, 1981; 
Agarwal and Singh, 1988; Tiwari, 2013) 

จากการศึกษาในแง่ของการเป็นสัตว์ศัตรูพืชของ Indoplanorbis sp. โดยการส ารวจความ
หลากชนิดของหอยศัตรูพรรณไม้ประดับพบการระบาดของหอยน  า 3 ชนิด ได้แก่ Radix sp. 
Indoplanorbis exustus และ Physella sp. ซึ่งสร้างความเสียหายแก่แปลงเพาะปลูกพรรณไม้



ประดับซึ่งเกษตรกรยังไม่สามารถก าจัดออกจากแปลงได้หมดท าให้สูญเสียรายได้จากการกัดกิน
และท าลายส่วนต่างๆ ของต้น 

จากการส ารวจความหลากชนิด ปริมาณและการแพร่กระจายของหอยน  าจืดในแม่น  าบาง
ปะกงและแม่น  าปราจีนบุรีพบว่าหอยที่พบในวงศ์ Bulinidae มีเพียงชนิดเดียวคือ Indoplanorbis 
exustus ซึ่งหอยในวงศ์นี เปลือกมีลักษณะแบนขดวนเป็นวงในระนาบเดียวกันและพบได้ทั่วไปใน
น  าจืด (สุชาติ และประสิทธิ์, 2555) และจากบัญชีรายชื่อหอยน  าจืดในพื นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
พบหอยวงศ์ Bulinidae เพียงชนิดเดียวคือ Indoplanorbis exustus เช่นกัน (สิทธิ, 2554)  

จากรายงานทางวิชาการได้บรรยายลักษณะภายนอกของ Indoplanorbis exustus พบว่า
ลักษณะเปลือกรูปร่างกลมแบน (planiform) ด้านล่างและด้านบนเว้า ไม่มีปิดเปลือก เปลือกขด
เป็นวนเวียนซ้าย (sinistral) มี 4 วง เปลือกมีสีน  าตาลอ่อนเกือบด า ปากยื่น มีหนวด 2 เส้น ตาอยู่
ใต้ผิวหนังบริเวณหัวไม่มีก้านตา (eye stalk) อาศัยอยู่ทั่วไปตามแหล่งน  าจืดในคลอง คูน  า บ่อน  า 
อ่างเก็บน  า นาข้าว และสามารถอยู่ในน  าที่ระดับออกซิเจนมากหรือในน  าที่มีออกซิเจนน้อยมาก 
(Grzimek, 1972; Brandt, 1974) 

การศึกษาด้านชีวว ิทยาของ Indoplanorbis exustus ในอินเด ียพบว่าเมื ่ออาย ุ 6-8 
สัปดาห์ หอยจะเริ่มวางไข่ มีจ านวนไข่ 20-60 ฟองต่อครั ง และไข่จะฟักออกเป็นลูกหอยประมาณ 
6-8 วัน (Kathuriaet al.,1956) ส าหรับในประเทศไทย มงคล และคณะ (2511) รายงานว่า 
อุณหภูมิของน  ามีผลต่อการวางไข่และฟักไข่ของหอย Indoplanorbis exustus โดยที่อุณหภูมิสูง
ประมาณ 29 องศาเซลเซียส หอยจะวางไข่มาก และไข่จะฟักเป็นลูกหอยเร็ว และที่อุณหภูมิ
ประมาณ 25 องศาเซลเซียส หอยจะวางไข่น้อยและฟักเป็นลูกหอยช้า ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ข อ ง  Goel and Parshar (1979) ที ่พ บ ว ่า อ ุณ ห ภ ูม ิเ ป ็น ป ัจ จ ัย ที ่ม ีผ ล ต ่อ ก า ร เ จ ร ิญ ข อ ง 
Indoplanorbis exustus ในขณะที ่ดวงขวัญ (2520) ท าการศึกษาชีววิทยาบางประการของ 
Indoplanorbis exustus พบว่าหอยชนิดนี มีการผสมพันธุ์ 2 แบบ คือ แบบผสมในตัวเดียวกันและ
ผสมข้ามตัว  

หอย Indoplanorbis sp. จัดเป็นหอยศัตรูพืชที่พบได้ท่ัวไปตามแหล่งน  าในล าคลอง แหล่งน  า
นิ่ง อ่างเก็บน  า พบได้ทั งในสภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ าและสูง อาศัยเกาะอยู่ตามวัตถุต่างๆ ในน  า 
รวมทั งพรรณไม้น  าชนิดต่างๆ (ดวงขวัญ, 2520; Grzimek, 1972) โดยกัดกินใบและส่วนต่างๆ ของ
พรรณไม้น  าเป็นอาหาร ท าให้พรรณไม้น  าไม่สมบูรณ์เป็นปัญหาแก่เกษตรกรผู้เพาะขยายพรรณไม้น  า 
ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายได้หรือจ าหน่ายได้ในราคาต่ า นอกจากนี ยังพบว่าเป็นปัญหาด้านการส่งออก 
เนื่องจากไข่หอยมีลักษณะเป็นวุ้นใสและมีขนาดเล็ก หากติดไปกับส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชส่งออกและ
มีการตรวจพบจะถูกท าลายทิ งส่งผลต่อเกษตรกรผู้ส่งออกโดยตรงประกอบกับข้อมูลการศึกษา
เกี่ยวกับหอย Indoplanorbis sp. ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในแง่ของการเป็นโฮสต์ของปรสิต ยัง
ขาดข้อมูลด้านการเป็นสัตว์ศัตรูพืช ดังนั นจึงควรมีการศึกษาด้านการแพร่กระจาย รวมถึงวงชีวิตของ
หอยน  าสกุล Indoplanorbis เพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานในการน าไปวิจัยเพ่ือการป้องกันก าจัดและควบคุม
หอยน  าศัตรูพรรณไม้น  าต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ                         :  



- อุปกรณ ์
 1. เครื่องระบุพิกัด GPS 
 2. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างและเพาะเลี ยงหอยน  า ได้แก่  กล่องพลาสติกขนาด 
10x10x5.5, 15.5x22x7 เซนติเมตร จ านวน 80 กล่อง ตู้เลี ยงขนาด 25x40x26 เซนติเมตร (พร้อม
ฝาปิด) จ านวน 20 ตู้ 
 3. พรรณไม้น  า ได้แก่ ใบพาย Cryptocoryne sp. อเมซอน Echinodorus sp. หญ้าเทเนลูส 
Echinodorus tenellus สาหร่าย Cabomba sp. สาหร่าย Egeria sp. อนูเบียส Anubias sp. ชบา
น  า Aponogeton sp. บัวประดับ Nymphaea sp. และสาหร่ายพุงชะโด 
 4. อาหารปลาชนิดเม็ดส าหรับเลี ยงหอยน  า 
 5. สารเคมี ได้แก่ แอลกอฮอล์ 
 6. อุปกรณ์วัดขนาดตัวอย่าง ได้แก่ เวอร์เนีย สายวัด ไม้บรรทัด 
          7. อุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า  
8. อุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ จานแก้ว เทอร์โมมิเตอร์ สไลด์ กระจกปิดสไลด์ แว่นขยาย พู่กัน กระชอน ถุง
มือแพทย์    

- วิธีการ  
1. ส ารวจ เก็บตัวอย่าง จ าแนกชนิด และเพาะเลี ยงในห้องปฏิบัติการ (ด าเนินการในปี 2560) 
   1.1 ส ารวจและเก็บตัวอย่างหอยสกุล Indoplanorbis ในแหล่งน  าตาม
ธรรมชาติ บ่อไม้ประดับ และแปลงเพาะขยายพรรณไม้น  าของเกษตรกรในพื นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทย 
   1.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง ด าเนินการเก็บตัวอย่างในพื นที่ที่ก าหนด โดยแบ่ง
เก็บพื นที่ละ 5 จุด ตามขอบตลิ่ง พื นดินขอบบ่อ และพันธุ์พืชน  า 
การบันทึกข้อมูล :  
  - บันทึกพิกัดการกระจายของหอยสกุล Indoplanorbis โดยเครื่อง GPS และน ามา
ท าแผนที่การกระจายพันธุ์โดยใช้โปรแกรม Arch view 
 - บันทึกชนิดพันธุ ์ไม้น  าที ่พบในบริเวณแหล่งน  าที ่หอยสกุล Indoplanorbis อาศัยอยู ่ 
บันทึกลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื นที่ที่เก็บตัวอย่าง 
 - บันทึกค่าวิเคราะห์คุณภาพน  าจากแหล่งที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ ค่า PH และค่าออกซิเจน
ละลายน  า (Dissolved Oxygen, DO) 
   1.3 การเพาะเลี ยงในห้องปฏิบัติการ เพื่อน าตัวอย่างมาจ าแนกชนิด โดย
เลี ยงในห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร เตรียมตู้กระจกขนาด 25x40x26 
เซนติเมตร ใส่น  าสะอาดสูง 15 เซนติเมตร จ านวน 100 ตัว/ตู้ ใส่สาหร่ายพุงชะโดลงไปเพื่อเป็นที่
เกาะอาศัยของหอย เลี ยงหอยด้วยอาหารปลาชนิดเม็ด 
   1.4 จ าแนกชนิดของหอยสกุล Indoplanorbis โดยใช้ลักษณะสัณฐาน
วิทยาภายนอก การจ าแนกชนิดยึดตามเอกสารของ Brandt (1974) และ Nabhitabhata (2009)  
บันทึกข้อมูล :  



 - บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก เช่น ลักษณะรูปร่าง สี และลวดลายบนเปลือก 
ตรวจดูรายละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
 - บันทึกความกว้างและความสูงของเปลือก ความกว้างของวงรอบเปลือกความกว้าง ขนาด
ของปากเปิดเปลือก 
 2. ศึกษาชีววิทยาบางประการของหอยน  าสกุล Indoplanorbis (ด าเนินการในปี 2560-
2561) 
  2.1 ศึกษาศักยภาพการกินของหอยน  าสกุล Indoplanorbis (ด าเนินการปี 2560) 

      (2.1.1) คัดเลือกพรรณไม้น  าเพื่อใช้เป็นพืชอาหารในแต่ละกรรมวิธี โดยเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้น  าที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อการค้าและการส่งออกที่ส าคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ใบพาย 
Cryptocoryne sp. อเมซอน Echinodorus sp. หญ้าเทเนลูส Echinodorus tenellus สาหร่าย 
Cabomba sp. สาหร่าย Egeria sp. อนูเบียส Anubias sp. ชบาน  า Aponogeton sp. และบัว
ประดับ Nymphaea sp. 

      (2.1.2) ศึกษาศักยภาพการกิน โดยเปรียบเทียบอัตราการกินของหอยชนิด
เดียวกันต่อพืชอาหารแต่ละชนิด วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ  าๆ 8 กรรมวิธี ดังนี  
กรรมวิธีที่ 1 อนูบีส Anubias sp. น  าหนัก 5 กรัม ต่อหอยน  าสกุล Indoplanorbis 5 ตัว 
กรรมวิธีที่ 2 สาหร่าย Cabomba sp. น  าหนัก 5 กรัม ต่อหอยน  าสกุล Indoplanorbis 5 ตัว  
กรรมวิธีที่ 3 สาหร่าย Egeriasp. น  าหนัก 5 กรัม ต่อหอยน  าสกุล Indoplanorbis 5 ตัว 
กรรมวิธีที่ 4 ใบพาย Cryptocoryne sp. น  าหนัก 5 กรัม ต่อหอยน  าสกุล Indoplanorbis 5ตัว 
กรรมวิธีที่ 5 บัวประดับ Nymphaea sp. น  าหนัก 5 กรัม ต่อหอยน  าสกุล Indoplanorbis 5 ตัว 
กรรมวิธีที่ 6 อเมซอน Echinodorus sp. น  าหนัก 5 กรัม ต่อหอยน  าสกุล Indoplanorbis 5 ตัว 
กรรมวิธีที่ 7 หญ้าเทเนลูส Echinodorus  tenellus น  าหนัก 5 กรัม ต่อหอยน  าสกุล Indoplanorbis 5ตัว  
กรรมวิธีที่ 8 ชบาน  า Aponogeton sp. น  าหนัก 5 กรัม ต่อหอยน  าสกุล Indoplanorbis 5 ตัว 
       (2.1.3) วิธีปฏิบัติการทดลอง เตรียมกล่องพลาสติกขนาด 15.5 x 22 x 7 
เซนติเมตร เติมน  าสะอาดให้สูงจากพื นกล่อง 5 เซนติเมตร คัดเลือกหอยน  าสกุล Indoplanorbis 
จ านวน 5 ตัว/กล่อง ขนาดใกล้เคียงกัน น าพืชอาหารที่เตรียมไว้มาตัดส่วนใบที่ติดกับล าต้น น ามา
ทดลองตามกรรมวิธี ท าการเปลี่ยนอาหารทุกวัน น าอาหารที่เหลือแต่ละวันชั่งน  าหนัก สังเกตการ
กินทุกๆ 24 ชั ่วโมง เป็นเวลา 7 วัน เปรียบเทียบอัตราการกินพืชอาหารแต่ละชนิดของหอย 
วิเคราะห์ค่าความสามารถในการกินพืชโดยวิธีทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% 
การวิเคราะห์ข้อมูล  : น าข้อมูลมาค านวณค่าความสามารถในการกินพืชอาหารค านวณค่า
ความสามารถในการกินพืชของหอยโดยดัดแปลงจาก Wong et al., (2010) ดังนี  

(1) ค่าความสามารถในการกินพืช   
น  าหนักพืชอาหารในวันแรก – น  าหนักพืชอาหารหลังเวลาผ่านไป 

จ านวนวัน 
(2) อัตราการกินพืชต่อตัว   



น  าหนักของพืชอาหารก่อนการทดลอง - น  าหนักของพืชอาหารหลังทดลอง 

        จ านวนหอย (ตัว) 
การบันทึกข้อมูล :   

- บันทึกพฤติกรรมการกินพืชอาหารแต่ละชนิด  
– บันทึกน  าหนักพืชอาหารหลังจากให้หอยกินในแต่ละวัน  

2.2 ศึกษาวงชีวิต การผสมพันธุ ์ และวางไข่ (ดัดแปลงจาก ดวงขวัญ (2520)) 
(ด าเนินการปี 2561) โดยน าหอยที่ได้การเพาะเลี ยงในห้องปฏิบัติการ มาด าเนินการศึกษา  

     (2.2.1) ศึกษาวงชีวิตหอยสกุล Indoplanorbis ดังนี  
      - แยกไข่รุ ่นที ่ 1 แต่ละกลุ่มมาเลี ยงในจานแก้ว (petri-dish) ใส่น  า

ประมาณ 50 มิลลิเมตร เปลี ่ยนน  าทุกวัน จนกระทั่งไข่เริ ่มฟักเป็นลูกหอย บันทึกวันที ่ไข่เริ ่มฟัก 
จนกระทั่งฟักเป็นลูกหอยทั งหมด 

      - ย้ายลูกหอยมาเลี ยงในกล่องพลาสติกขนาด 10x10x 5.5 เซนติเมตร 
ใส่สาหร่ายพุงชะโด และเติมน  าให้สูงจากพื นกล่อง 3.5 เซนติเมตร  

      - เมื ่ออาย ุครบ  2 ส ัปดาห ์ แยกเลี ยงในกล่องพลาสติก ขนาด 
15.5x22x7 เซนติเมตร จ านวน 5 ตัว/กล่อง เติมน  าสะอาดให้สูงจากพื นกล่อง 5 เซนติเมตร ใส่
สาหร่ายพุงชะโด จนกระทั่งหอยวางไข่และฟักเป็นลูกหอย ทดลองซ  าดังกล่าวข้างต้นจนถึงรุ่นที่ 3  

- ระยะเวลาการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุ 
- ลักษณะภายนอกของไข่และลูกหอย 

(2.2.2) ศึกษาการผสมพันธุ์ของหอยสกุล Indoplanorbis  
      - แยกไข่รุ่นที่ 1 มาเลี ยงในจานแก้วใส่น  าประมาณ 50 มิลลิล ิตร 

เปลี่ยนน  าทุกวัน จนกระทั่งไข่เริ ่มฟักเป็นลูกหอย แยกลูกหอยไปเลี ยงเพื่อศึกษาการผสมพันธุ์
ภายในตัวเองและผสมข้ามตัว 

       - ศึกษาการผสมพันธุ์ภายในตัวเอง (self-fertilization) โดยแยกลูก
หอยอายุ 3 วันมาเลี ยงเดี่ยว ตามวิธีการข้อ (2.2.1) เมื่อหอยเริ ่มวางไข่ บันทึกจ านวนครั งและ
จ านวนไข่ที่วางแต่ละครั ง และอัตราการรอดของไข่ที่ฟักจนหอยมีอายุ 14 สัปดาห์ 

     - ศึกษาการผสมพันธุ์ข้ามตัว (cross-fertilization) แยกลูกหอยอายุ 
3 วันมาเลี ยงเป็นคู่ โดยศึกษาและบันทึกผลเช่นเดียวกับการผสมพันธุ์ภายในตัว  

2.3 ศึกษาการเจริญเติบโต (ด าเนินการปี 2561) 
น าตัวอย่างหอยที่ฟักตัวจากข้อ (2.2.1) มาวัดขนาดและบันทึกลักษณะต่างๆ ดังนี  ความ

กว้างของล าตัว (body width) ความสูง (height) ความกว้างของปาก จ านวนวง และชั่งน  าหนัก โดย
ศึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั ง น ามาสร้างกราฟวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโต 
- เวลาและสถานที่   

ด าเนินการทดลองตั งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 โดยเก็บตัวอย่างและรวบรวม
ข้อมูลการแพร่กระจายของหอยน  าสกุล Indoplanorbis จากแหล่งน  าจืดตามธรรมชาติและบ่อเลี ยง



พรรณไม้น  าจากทุกภาคในประเทศไทย น ามาเพาะเลี ยง วิเคราะห์ชนิด ศึกษาชีววิทยา และวงจรชีวิต 
ณ ห้องปฏิบัติการและโรงเรือน กลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร    

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
-การส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างหอยน้ าสกุล Indoplanorbis  

ได้ด าเนินการส ารวจและเก็บตัวอย่างหอยน  าสกุล Indoplanorbis ในแหล่งน  าตามธรรมชาติ
แหล่งน  าที่มนุษย์สร้างขึ นเพ่ือการเกษตร และบ่อเลี ยงพรรณไม้น  าจากทุกภาคในประเทศไทย น ามา
ศึกษาลักษณะและจ าแนกชนิดตามระบบอนุกรมวิธานของหอยตามเอกสารของ Brandt (1974) และ 
Nabhitabhata (2009) พบหอยน  าสกุล Indoplanorbis จ านวน 1 ชนิด ดังนี  

Phylum  Mollusca 
    Class  Gastropoda (Cuvier, 1804) 
         Subclass  Euthyneura (Sperael, 1881)    
             Order  Neogastropoda (Wenz, 1941) 
          Superfamily  Ancylacea (Brown, 1844) 
                   Family  Bulinidae (Baker, 1821) 
                             Genus  Indoplanorbis (Annadale and Prashad, 1920)   
         Specific epithet  exustus                          

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) 
ชื่อพ้อง : Planorbis exustus (Deshayes, 1834)   
ชื่อท้องถิ่น : หอยเลขหนึ่งจิ๋ว หอยคัน 
ชื่อสามัญ : Freshwater ramhorn, Ram’s horn snail 
ลักษณะส าคัญ 

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของเปลือกหอยน  า Indoplanorbis exustus 
(Deshayes, 1834) พบว่า เปลือกมีสีน  าตาลเข้มถึงด า ลักษณะเปลือกมีรูปร่างกลมและแบนคล้าย
เหรียญ (discoidal shell, planiform) ด้านล่างและด้านบนเว้า มีรอยบุ๋มตรงกลางทั งสองด้าน ความ
กว้างเปลือก (Shell width; SW) เฉลี ่ย 6.21 มิลลิเมตร ความสูง เปลือก (Shell height; SH) 
เฉลี่ย 12.01 มิลลิเมตร เปลือกขดวนเป็นวงในระนาบเดียวกัน เปลือกเวียนซ้าย (sinistral) เป็นเกลียว 
3 – 4 ชั น ปากเปิดเปลือก (apeture) บานออกเล็กน้อย และไม่มีฝาปิด (non operculum) (Fig. 1) 
เป็นที่ยื่นออกมาของหัวและเท้า (head and foot) มีหนวดเรียวยาว 2 เส้น มีตา 1 คู่บริเวณหัว ไม่มี
ก้านตา (eye stalk)  
ถิ่นที่อยู่อาศัย  
 หอยน  า Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) อาศัยอยู่ทั่วไปในแหล่งน  าจืดในพื นที่
ต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ คลอง บึง นาข้าว อ่างเก็บน  าทางการเกษตรกรรม ร่องน  าในสวนกล้วยไม้



ของเกษตรกร และอ่างเลี ยงไม้น  าประดับ โดยพบเกาะอยู่ตามพืชน  า ได้แก่ ผักตบชวา สาหร่าย รวมถึง
พืชน  าชนิดอ่ืนๆ และยังพบอาศัยอยู่ที่พื นดินในน  าริมตลิ่ง  
การแพร่กระจาย 
  จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างหอยน  าสกุล Indoplanorbis ตั งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2561 ได้ตัวอย่างหอยน  าสกุล Indoplanorbis จ านวน 651 ตัว (Table 1) พบในกระจาย
ในแหล่งน  าจืดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ดังนี  
 1. ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบูรณ์  
 2. ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา  
 3. ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี 
 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม 
เลย และชัยภูมิ 
 5. ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ระยอง และชลบุรี 
 6. ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

-การศึกษาศักยภาพการกินของหอยน้ าสกุล Indoplanorbis 
น าหอยน  า Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) มาศึกษาศักยภาพการกินไม้น  า

ประดับ 8 ชนิด โดยพบว่า Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) 1 ตัว มีอัตราการกินดังนี  คือ 
อนูบีส Anubias sp. 0.029 กรัม/วัน สาหร่าย Cabomba sp. 0.137 กรัม/วัน สาหร่าย Egeria 
sp. 0.423 กรัม/วัน ใบพาย Cryptocoryne sp. 0.423 กรัม/วัน บัวประดับ Nymphaea sp. 0.129 
กรัม/วัน อเมซอน Echinodorus sp. 0.011 กรัม/วัน หญ้าเทเนลูส Echinodorus tenellus 0.02 
กรัม/วัน และชบาน  า Aponogeton sp. 0.282 กรัม/วัน ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

-วงชีวิตของหอยน้ าสกุล Indoplanorbis ในห้องปฏิบัติการ 
จากการศึกษาการวางไข่ของหอยในห้องปฏิบัติการ พบว่าหอยสกุลนี ออกไข่เป็นกลุ่ม แต่ละ

กลุ่มมีจ านวนไข่ตั งแต่ 10 ถึง 25 ฟอง มีเมือกหุ้มรอบ กลุ่มไข่มีสีน  าตาลออกแดง (Fig. 2) ซึ่งแตกต่าง
จากกลุ่มไข่ของ Radix ที่มีลักษณะใสมากกว่า หอยจะเจริญและเริ่มสามารถวางไข่ได้อีกครั งหลังผ่าน
ไปประมาณ 25-50 วัน ช่วงชีวิตเฉลี่ยมีค่าเท่ากับประมาณ 115 วัน แต่ละตัวสามารถออกไข่ได้
มากกว่า 10 ครั งตลอดช่วงอายุของมัน เมื่อเติบโตเต็มที่เปลือกจะมีความกว้าง 8 ถึง 21 มิลลิเมตร 
ความกว้าง 6 ถึง 11 มิลลิเมตร 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

หอยน  าสกุล Indoplanorbis เป็นหอยน  าจืดฝาเดียว อาศัยอยู่ทั่วไปตามแหล่งน  าจืด คลอง 
หนองน  า บึง นาข้าว อ่างเก็บน  า แปลงปลูกไม้น  า และแหล่งน  านิ่งทั่วไปในประเทศไทย จากการส ารวจ
การแพร่กระจายตั งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 ได้ตัวอย่างหอยน  าสกุล Indoplanorbis 
จ านวน 651 ตัว จาก 18 จังหวัด จ าแนกชนิดได้ 1 ชนิด คือ Indoplanorbis exustus (Deshayes, 



1834) น ามาศึกษาศักยภาพการกินโดยเปรียบเทียบอัตราการกินพืชอาหาร 8 ชนิด ได้แก่ ใบพาย 
Cryptocoryne sp. อเมซอน Echinodorus sp. หญ้าเทเนลูส Echinodorus tenellus สาหร่าย 
Cabomba sp. สาหร่าย Egeria sp. อนูเบียส Anubias sp. ชบาน  า Aponogeton sp. และบัว
ประดับ Nymphaea sp. พบว่าอัตราการกินพืชอาหารทุกชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หอยชนิดนี ออกไข่เป็นกลุ่มมีเมือกล้อมรอบ มีวงชีวิตประมาณ 115 วัน 
สามารถสืบพันธุ์ให้ลูกมากกว่า 10 ครอกต่อวงชีวิต 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
พัฒนาต่อ สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกไม้น  า 

หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย 
นักวิชาการ และผู้สนใจ   

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  
ขอขอบคุณ นายวีระวุฒิ พรมสุวรรณ ผู้ช่วยวิจัย และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานสัตววิทยา

การเกษตรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนกระท่ังงานวิจัยชิ นนี ส าเร็จไปด้วยดี 

12. เอกสารอ้างอิง :  
ดวงขวัญ ลีวงศ์เจริญ.  2520.  ชีววิทยาบางประการของหอยอินโดพลานอร์บิสเอ็กซัสตัส.  วิทยานิพนธ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีววิทยา.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 72 หน้า. 
ดวงเดือน ไกรลาส, สุลักษณ์ นามโชติ, ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ และวศิน อิงคพัฒนากุล.  2552.  การ

ติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยน้้าจืดวงศ์ Thiaridae ในประเทศไทย.  
สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม. 

มงคล เครือตาชู, ประศาสน์ วนสานต์, พงศ์เจริญ ชุ่มใจ, ประชุม บัวประเสริฐ, สนาม ถิรจันทรา, 
ณรงค์ สุขสมบัติ และสามารถ กระจ่างแสง.  2511.  การศึกษาวงชีวิตของหอยอินโดพลา
นอร์บิสเอ็กซัสตัส ในห้องทดลอง. หน้า 1 – 40.ใน: รายงานประจ้าปีการศึกษา 2510 – 
2511.  คณะอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล.   

พินิจ หวังสมนึก.  2542.  ผลของยาฆ่าหอยและสารสกัดจากพืชต่อเนื้อเยื่อและเซลล์ในระบบทางเดิน
อ า ห า ร  ร ะ บ บ สื บ พั น ธุ์  ร ะ บ บ ห า ย ใ จ  แ ล ะ ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท ข อ ง ห อ ย คั น 
Indoplanorbisexustus.   ( ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ) .   แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล 
:http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42100 (15 พฤษภาคม 2557).   

สิทธิ กุหลาบทอง.  บัญชีรายชื่อหอยน  าจืดในพื นที่ภาคใต้ของประเทศไทย.  วารสารคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.2(3): 15-22. 

สุชาติ ผึ่งฉิมพลี และประสิทธิ์ นิยมไทย.  2555.  ความหลากหลาย ปริมาณและการแพร่กระจายของ
หอยน้้าจืดในแม่น้้าบางปะกงและแม่น้้าปราจีนบุรี.  กรมประมง, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.  85 หน้า. 

สุชาติ อุปถัมภ์, มาลียา เครือตราชู, เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์ และศิริวรรณจันทเตมีย์.  2538.  สังข
วิทยา.  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล.  กรุงเทพฯ. 517 หน้า. 



Agarwal, R.A. and Singh, D.K.  1988.  Harmful gastropods and their control.  
ActaHydrochimHydrobiol.16: 113-138. 

Brandt, R.A.M.  1974.  The non-marine aquatic Mollusca of Thailand.  Archivfür 
Molluskenkunde.  105(1-4): 400-416. 

Goel, C.H. and Parshar, D.P.  1979.  Effect of temperature on the development of 
Indoplanorbis exustus (Mollusca: Pulmonata).  Journal of invertebrate 
pathology.33: 378-380. 

Grzimek, B.  1972.  Mollusks and Echinoderms.  Grzimek’s animal life encyclopedia.  3: 
123-125.  

Kathuria, J.B., Rao, R.S., and Hiregaudar.  1956.  Some observations on the bionomics of 
Indoplanorbis exustus desm (Gastropoda).  Bobbay Veterinary collage 
magazine. 5:355. 

Nabhitabhata, J.  2009.  Checklist of Mollusca Fauna in Thailand.  Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning Bangkok, Thailand.  576 p. 

Singh, O. and Agarwal, R.A.  1981.  Toxicity of certain pesticides to two economic species 
of snail in northern Indea.  J Econ Entomol.  38: 182-190. 

Tiwari, F.  2013.  Behavioral responses of Indoplanorbis exustus snails against different 
amino acids in bait formulation.  Science pub. 5(4): 16-18. 

Wong, P. K., Liang, Y., Liu, N. Y., and Qiu, J. W. 2010. Palatability of Macrophytes to the 
Invasive Freshwater Snail Pomacea  canaliculata: Differential Effects of 
Multiple Plant Traits. Freshwater Biology.  55(10): 2023-2031. 

Yaidya, D.P., Nagabhushanam, R. and Hanumante, M.M.  1980.  Response of the 
neurosecretory cells of the freshwater snail. Indoplanorbis exustus to 
hydrothermal stress.  Hydrobiologia.  69(3): 209-212. 

  



13. ภาคผนวก :  

                

 

รูปที่ 1 แสดงหอยน  าสกุล Indoplanorbis ขณะลอยตัวอยู่ในน  า (1) และเกาะอยู่บนใบบัว (2) 

 

 

 

 

(1)                                              (2)     
รูปที่ 2 เปลือกของ Indoplanorbis sp. มีรูปร่างคล้ายเหรียญกลม (discoidal shell) (1) และปากเปิดเปลือก 
(an apertural view of a shell) (2) 

 

รูปที่ 3 ลักษณะไข่ของหอย Indoplanorbis sp. 

 

 

  



ชนิด เขตการแพร่กระจาย จ านวนตัวอย่าง แหล่งเก็บตัวอย่าง 
Indoplanorbis sp. กาญจนบุรี 18 ร่องน  าแปลงปลูกกล้วยไม้ 
 ราชบุรี 19 อ่างเก็บน  า 
 เพชรบุรี 50 สระบัว บึง อ่างเก็บน  า  
 ปทุมธานี 25 กระถางไม้น  าประดับ 
 นครราชสีมา 22 อ่ า ง เ ก็ บน  า  ก ระถา ง ไม้ น  า

ประดับ 
 สุพรรณบุรี 19 อ่างเก็บน  า นาข้าว  
 สระแก้ว 58 อ่ า ง เ ก็ บน  า  ก ระถา ง ไม้ น  า

ประดับ 
 ปราจีนบุรี 

นครนายก 
31 
1 

กระถางไม้น  าประดับ นาข้าว 
นาข้าว 

 ระยอง 43 อ่างเก็บน  า  
 สกลนคร 35 กระถางไม้น  าประดับ สระบัว 
 นครพนม 28 กระถางไม้น  าประดับ 
 เลย 63 อ่ า ง เ ก็ บน  า  ก ระถา ง ไม้ น  า

ประดับ 
 มหาสารคาม 15 อ่างเก็บน  า บึง 
 อุบลราชธานี 42 แม่น  า บึง กระถางไม้น  าประดับ 
 เชียงราย 29 กระถางไม้น  าประดับ สระบัว 
 ตาก 23 นาข้าว กระถางไม้น  าประดับ 

บึง 
 เพชรบูรณ์ 18 อ่างเก็บน  า 
 ชุมพร 35 กระถางไม้น  าประดับ 
 ประจวบคีรีขันธ์ 23 กระถางไม้น  าประดับ 
 ชัยภูมิ 12 อ่างเก็บน  า บึง 
 กรุงเทพมหานคร 42 กระถางไม้น  าประดับ 

      ตารางที่ 1 การแพร่กระจายของ Indoplanorbis ในประเทศไทย 


