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5. บทคัดย่อ 
ด้าเนินการส้ารวจและเก็บตัวอย่างหอยตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae ในพื นที่เขาหินปูนและพื นที่

เกษตรกรรมอ่ืนตามภาคต่างๆของประเทศไทย ตั งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2556 น้ามา

จ้าแนกชนิดตามระบบอนุกรมวิธานของหอย ยึดตามเอกสารของ Abbott (1989), Hemmen and 

Hemmen (2001), Naggs (1989) , Panha (1996) และ Vaught (1989) พบว่ามีหอยทากที่เป็นหอยตัว

ห ้าวงศ์ Streptaxidae จ้านวน 5 genus 6 species คือ หอยนักล่าสีส้ม; Gulella bicolor (Hutton, 

1843), หอยนักล่าสยาม; Perrottetia siamensis (Pfeiffer,1862), Haploptychius petitii (Gould, 

1844), Haploptychius sp., Oophana sp. และ Discartemon sp. ศึกษา feeding behavior ของ

หอยทากตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae จ้านวน 5 genus ในห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยสัตววิทยา

การเกษตร เพ่ือคัดเลือกชนิดที่มีศักยภาพมากท่ีสุดในห้องปฏิบัติการ พบว่าหอยตัวห ้าทุกชนิดมีศักยภาพใน

การกินหอยและไข่หอยที่มีขนาดใกล้เคียงหรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย เช่น หอยซัคซิเนีย หอยเลขหนึ่งและ

หอยดักดาน โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ตัว และพบพฤติกรรมการไล่ตามเหยื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหยื่อที่มี

ขนาดเล็กหรืออ่อนแอกว่า  โดยพบว่าหอยนักล่าสยาม; P. siamensis (Pfeiffer,1862) มีศักยภาพมาก

ที่สุด สามารถกินหอยดักดานขนาดเล็กได้ 1-1.5 ตัว/ วัน ใช้เวลาในการกินเหยื่อเฉลี่ย 3 - 5 นาที/ ตัว 

Abstract 
The species of terrestrial gastropod belonging to family Streptaxidae are described 

from October 2010 to September 2013 of Thailand. Preliminary study and survey the 

diversity of predatory terrestrial snails were done. This study was investigated from limestone 



and non-limestone agricultural areas. In Thailand, taxonomic work on streptaxids and 
species lists of land snail were reported by Abbott (1989), Hemmen and Hemmen (2001), 
Naggs (1989), Panha (1996) and Vaught (1989). In this study, the results were found 5 genus 

and 6 species; Gulella bicolor (Hutton, 1843), Perrottetia siamensis (Pfeiffer,1862), 
Haploptychius petitii (Gould, 1844), Haploptychius sp., Oophana sp. and Discartemon sp. 
All of these species are belonging to family Streptaxidae and they are known to feed on 
other snails. In addition, many species of the Streptaxidae are considered carnivorous, but 
little is known of their biology. The feeding behavior information available on agricultural 
zoology research group, we know that all of these species are carnivorous and usually 
occur in leaf litter and decaying wood habitats in limestone areas. In the laboratory 
condition, they can feeding on many species of snail pests such as amber snail; Succinea 
sp., Ovachlamys fulgens and Cryptozona sp. in average 2 - 3 snails per week. 
Furthermore, P. siamensis (Pfeiffer, 1862) was presented the most efficiency (1-1.5 snails 
per day in 3 - 5 minutes for each snail)   

However, no new streptaxids have been found. The present study was 
undertaken to update the species of streptaxids from many regions of Thailand.  

 

6. ค าน า 

สถานการณ์ปัจจุบัน ยังพบการระบาดของหอยศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับชนิด

ต่างๆ เป็นจ้านวนมาก อันน้ามาสู่ปัญหาในการส่งออกกล้วยไม้ แม้จะมีการน้าเอาวิธีการต่างๆมาใช้

ควบคุมแต่ก็ไม่สามารถก้าจัดหอยเหล่านี ให้หมดไปโดยสิ นเชิง การใช้สารเคมีเป็นจ้านวนมากในการก้าจัด

และป้องกันศัตรูพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนใช้ช่วยในการเก็บรักษาผลผลิตทางเกษตรกรรม ท้าให้ผลเสียที่

ตามมา คือการเกิดมลภาวะและพิษตกค้างจากสารเคมีเหล่านี  การวิจัยและพัฒนาวิธีทางชีวภาพ จึงเป็น

อีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมจัดการหอยทากศัตรูพืชเพ่ือลดหรือทดแทนการใช้

สารเคมีสังเคราะห์ 

การศึกษาเกี่ยวกับชนิดหอยทากในประเทศไทยนั น ได้มีผู้ท้าการศึกษา ดังนี  Martens (1860) 

ส้ารวจและศึกษาชนิดของหอยทากบกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าในประเทศไทย มีหอยทาก

บกกลุ่มที่ไม่มีฝาปิด (pulmonate snail)  จ้านวน 17 ชนิด  และจากการส้ารวจของ Panha (1996) 

พบว่า หอยทากบกกลุ่มดังกล่าว สามารถจ้าแนกได้เป็น15 family 50 genus และมีจ้านวนมากกว่า 136 

ชนิด ชมพูนุท และคณะ (2550) ส้ารวจความหลากหลายของหอยทากและทากในแหล่งชีวมณฑลสะแก

ราช จังหวัดนครราชสีมา พบหอยทากตัวห ้าที่จัดอยู่ในวงศ์ Streptaxidae  จ้านวน 2 ชนิด ได้แก่ 



Oophana sp. และ Perrottetia siamensis (Pfeiffer,1862),  และพบทากกินเนื อวงศ์ Rathouisiidae 

จ้านวน 1ชนิด ได้แก่ Atopos sp. นอกจากนี  Dundee and Baerwald ( 1984)  รายงานว่าหอยทาก

ชนิดกินเนื อ Gulella bicolor (Hutton, 1984) ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Streptaxidae มีอวัยวะที่ใช้ในการกิน

เหยื่อเรียกว่า แรดูลา (radula) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากที่พบในหอยทากชนิดที่กินพืชเป็นอาหาร หอย

ชนิดนี เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นของประเทศไทย มีความเป็นไปได้ว่ามีการแพร่เข้ามาโดยติดมากับการน้าเข้า

ไม้ดอกไม้ประดับบางชนิด นอกจากนี ยังมีรายงานว่าหอยทากชนิดกินเนื อ (carnivorous snail) หลาย

ชนิด มีถิ่นก้าเนิดอยู่ในประเทศแถบทวีปเอเซีย ได้แก่  Odontartemon sp., Gonaxis sp. Euglandina 

rosea , Steptaxis sp. (Burch, 1962) และ (Fisher et. al., 1980) โดยในบางประเทศแถบอเมริกา มี

การน้าเอาหอยทากกินเนื อเหล่านี ใช้ควบคุมหอย Bradybaena sp. และหอยทากยักษ์ซึ่งเป็นศัตรูพืชใน

สวนไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วย  

อนึ่ง การใช้หอยตัวห ้ามาควบคุมหอยทากในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ดังนั น

หากมีการศึกษาชนิดและการใช้หอยตัวห ้าเพ่ือใช้ควบคุมหอยศัตรูพืช ร่วมกับวิธีการต่างๆ คาดว่าจะ

สามารถควบคุมหอยทากศัตรูพืชได้ทั งปี และยังช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีเกินความจ้าเป็น จึงมีความ

จ้าเป็นที่จะต้องเร่งท้าการศึกษาเพ่ือให้รู้ถึงข้อมูลพื นฐานต่างๆของหอยทากตัวห ้า เพ่ือประโยชน์ในการ

เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและเป็นทางเลือก ในการน้าไปใช้วางแผนการจัดการหอยทากศัตรูพืช อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดแก่ผู้สนใจ ต่อไปได้ 

 

7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

- อุปกรณ์ส้าหรับเก็บตัวอย่างหอย ได้แก่ กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ สเปรย์ฉีดน ้า ถุงมือแพทย์ 
คีมคีบ พู่กัน ไฟฉาย กระดาษทิชชูอเนกประสงค์  

- อุปกรณ์ส้าหรับเพาะเลี ยงหอย ได้แก่ ตู้กระจกขนาด 25x40x26 เซนติเมตร และวัสดุรอง  
- อุปกรณ์ส้าหรับศึกษาชีววิทยา ได้แก่ กล่องพลาสติกขนาด 15.5x22x7 เซนติเมตร และ    

ขนาด 6.5x9.5x2 เซนติเมตร พร้อมกระบอกฉีดน ้า  
-  อาหารส้าหรับหอยทดลอง เช่น อาหารปลา ผักสดชนิดต่างๆ เช่น ผักกาดขาว แตงกวาฯลฯ 
- เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น เวอร์เนียร์ thermo-hygrometer, forceps และ 

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ 
          - อุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล และกล้องจุลทรรศน์  
 - เอกสารประกอบการศึกษาชีววิทยาและการจ้าแนกชนิดหอยทาก 
 



วิธีการ 
แผนการทดลอง   แบบ RCB  

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ส้ารวจ /เก็บตัวอย่าง /บันทึกเขตการแพร่กระจาย และท้าแผนที่การกระจายพันธุ์ของ 

หอยทากตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae โดยส้ารวจทุกๆ 2 เดือน ตามพื นที่ๆก้าหนด เช่น พื นที่ป่าธรรมชาต ิ
โรงเรือนหรือพื นที่เกษตรกรรมตามภาคต่างๆ และเก็บตัวอย่างมาเพาะเลี ยงในห้องปฏิบัติการของกลุ่ม
งานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร โดยเลี ยงในตู้กระจก ขนาด 25 x 40 x 26  เซนติเมตร รองพื นตู้กระจกด้วย
ดินผสมขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1  (อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เพ่ือฆ่าปรสิตบาง
ชนิด) ให้สูงจากพื นตู้กระจก 5 เซนติเมตร และให้ความชื นโดยฉีดพ่นน ้า วันละ 1 ครั ง  

2. ตรวจสอบชนิดของหอยทากตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae   
น้าตัวอย่างที่ได้มาวิเคราะห์ชื่อตามระบบอนุกรมวิธานของหอย เปรียบเทียบกับเอกสารหอย 

ทากบกทั งในและต่างประเทศ โดยยึดตามเอกสารของ Abbott (1989), Hemmen and Hemmen 
(2001), Naggs (1989), Panha (1996) และ Vaught (1989) และศึกษาสัณฐานวิทยาของเปลือก โดย
การสังเกต เปรียบเทียบ ถ่ายภาพและวาดภาพในห้องปฏิบัติการ 

3. ศึกษาชีววิทยาบางประการและพฤติกรรมการกินหอยทากของหอยตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae   
โดยเลือกหอยทากตัวห ้า แต่ละชนิด มาแยกเลี ยงในกล่องพลาสติก ขนาด 15.5x 22 x 7 

เซนติเมตร จ้านวน  5 ตัว/ กล่อง โดยให้อาหารเป็นหอยดักดานศัตรูพืช ฉีดพ่นน ้าเพ่ือให้ความชื น สังเกต
และบันทึกผลการทดลอง พร้อมถ่ายภาพ ภายใต้กล้อง stereo microscope ในห้องปฏิบัติการ 

4. คัดเลือกชนิด และศึกษาศักยภาพการกินหอยทากของหอยตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae   
4.1 ท้าการทดลองในกล่องพลาสติก ขนาด 15.5x22x7 เซนติเมตร โดยมีจ้านวนหอยตัวห ้า ชนิด

ละ  3 ซ ้า ให้อาหารเป็นหอยทากศัตรูพืช วางแผนการทดลองแบบ RCB (ชนิดของหอยตัวห ้าเป็นกรรมวิธี) 
สังเกต และบันทึกจ้านวนและชนิดหอยทากที่หอยตัวห ้าแต่ละชนิดกิน  

4.2 ศึกษาผลกระทบของหอยตัวห ้า ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสังเกตพฤติกรรมการกินสัตว์ชนิดอื่น  ท้า
การทดลองในกล่องพลาสติก ขนาด 15.5x22x7 เซนติเมตร ใส่หอยตัวห ้าแต่ละชนิด และให้อาหารเป็น
สัตว์ชนิดอ่ืนๆ เช่น หนอนกระทู้ วางแผนการทดลองแบบ RCB (ชนิดของหอยตัวห ้าเป็นกรรมวิธี) สังเกต 
และบันทึกจ้านวนและชนิดสัตว์ ที่หอยตัวห ้าแต่ละชนิดกิน 

 

การบันทึกข้อมูล (ทุกขั นตอนการทดลอง)  
  1. บันทึกวัน และสถานที่ เก็บตัวอย่างหอยทากตัวห ้า 
  2. บันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลกายภาพ ของสถานที่เก็บตัวอย่าง 

3. บันทึก/ ถ่ายภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่สังเกตได้อย่างละเอียด 
 
 



เวลา สถานที่ 
ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม 2553  สิ นสุด กันยายน 2556   รวม   3   ปี 
สถานที ่:  พื นที่เกษตรกรรมและป่าธรรมชาติ ตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย  

:  ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏและสัตววิทยา   

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การส้ารวจและการจ้าแนกชนิดของหอยทากตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae 
   (ด้าเนินการในปี 2554-2556) 

ได้ด้าเนินการส้ารวจ/ เก็บตัวอย่าง และบันทึกพิกัดภูมิศาสตร์พื นที่ๆเก็บตัวอย่างตามแผนการ
ส้ารวจ เพ่ือน้าข้อมูลไปจัดท้าแผนที่การกระจายพันธุ์ของหอยทากตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae ที่มีในประเทศ
ไทย โดยน้าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาแล้วบางส่วนเตรียมจัดท้าแผนที่การกระจายพันธุ์ของหอยทากตัวห ้า
วงศ์ Streptaxidae โดยใช้โปรแกรม Arc Gis และ ArcView ได้ส้ารวจในพื นที่ภาคต่างๆ และจ้าแนกชนิด
ตามระบบอนุกรมวิธานของหอย ตามเอกสารของ Abbott (1989), Hemmen and Hemmen (2001), 
Naggs (1989), Panha (1996) และ Vaught (1989) ดังนี  

ภาคเหนือ ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง ตาก และนครสวรรค์ ได้ตัวอย่างหอยทาก 84 
ตัวอย่าง น้ามาจ้าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ สามารถจ้าแนกได้เป็น 9 ชนิด ดังนี  Cryptozona sp., 
Sarika sp., Parmarion sp., Hemiplecta sp., Pyramidulus sp. Durgella sp., Cryptaustenia sp., 
Haploptychius sp. และ Cyclophorus sp. โดยจัดเป็นหอยทากชนิดที่ เป็นศัตรู พืช 3  ชนิด  คือ 
Cryptozona sp., Sarika sp. และ Parmarion sp. และเป็นหอยทากตัวห ้าที่อยู่ในวงศ์ Streptaxidae 
จ้านวน 1 ชนิด คือ Haploptychius sp. (Figure 1) ซึ่งพบในเขตอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก จังหวัด
เชียงใหม่  

 



             
   
 

   Figure 1 : Shell morphology of Haploptychius sp. 
                   (Pictures by http://malaypeninsularsnail.lifedesks.org/ 
 

ภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดนครนายก สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ตาก 
กาญจนบุรี และราชบุรี ได้หอยทาก 120 ตัวอย่าง น้ามาจ้าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ สามารถจ้าแนกได้
เป็น 16 ชนิด ดังนี  Cryptozona sp., Sarika sp., Parmarion sp., Hemiplecta sp., Cyclophorus 
sp., Megaustenia sp., Durgella sp., Cryptaustenia sp., Haploptychius petitii (Gould, 1844), 
Gulella bicolor (Hutton, 1834) ,Oophana sp., Lamellaxis gracilis, Prosopeas walkeri, 
Succinea sp., Ovachlamys fulgens และ Amphidromus glaucolarynx  
โดยจัดเป็นหอยทากชนิดที่เป็นศัตรูพืช 7 ชนิด คือ Cryptozona sp., Sarika sp., Lamellaxis gracilis, 
Prosopeas walkeri, Succinea sp., Ovachlamys fulgens และ Parmarion sp. และพบว่ามีหอย
ทากที่ เป็ นหอยตั วห ้ าวงศ์  Streptaxidae 2 species คือ  Haploptychius petitii (Gould, 1844) 
(Figure 2) และ Gulella bicolor (Hutton, 1834) (Figure 3 และ Figure 4) และอีก 1 genus คือ 
Oophana sp. (Figure 5) 
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                              Bar Scale = 1 C.M. 
 

           Figure 2 : Shell morphology of Haploptychius petitii (Gould, 1844)   
 
 
 
 

                    
  

 Figure 3 : Shell morphology of G. bicolor (Hutton,1834) 
         (Pictures by http://www.nhm.ac.uk) 



         
 

                    
 
         Figure 4 : Living specimen of the two-toned snail; Gulella bicolor (Hutton,1834) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bar Scale = 1 C.M. 

          Figure 5 : Shell morphology of Oophana sp. 
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ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา ได้หอยทาก 138 ตัวอย่าง น้ามาจ้าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ สามารถ
จ้าแนกได้เป็น 16 ชนิด ดังนี  Cryptozona sp., Sarika sp., Macrochlamys sp., Parmarion sp., 
Hemiplecta sp., Cyclophorus sp., Leptopoma sp., Durgella sp., Bradybeana sp., Gulella 
bicolor (Hutton, 1834), Perrottetia siamensis (Pfeiffer,1862)  Prosopeas walkeri, Succinea 
sp., Ovachlamys fulgens, Amphidromus schomburgki และ Amphidromus atricallosus โดย
จัดเป็นหอยทากชนิดที่เป็นศัตรูพืช 6 ชนิด คือ Cryptozona sp., Sarika sp., Prosopeas walkeri, 
Succinea sp., Ovachlamys fulgens และ Parmarion sp. พบหอยตัวห ้าที่อยู่ในวงศ์ Streptaxidae 
2 species คือหอยนักล่าสยาม ; Perrottetia siamensis (Pfeiffer,1862) (Figure 6 และ Figure 7) 
และหอยนักล่าสีส้ม; Gulella bicolor (Hutton, 1834)  

 
 
 

                               
       Bar Scale = 1 C.M. 

 
Figure 6 : Shell morphology of Perrottetia siamensis (Pfeiffer,1862) 
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      Figure 7 : Living specimens of Perrottetia siamensis (Pfeiffer,1862)  
 

 
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พังงา สงขลา และสุราษฎร์ธานี ได้หอยทาก 184 

ตัวอย่าง พบหอยทากตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae 1 genus คือ Discartemon sp. (Figure 8) 
 
 

      
 

         Bar Scale = 5 M.M. 
     Figure 8 : Shell morphology of  Discartemon sp. 



 

ข้อสังเกต ค่า pH ของดินในพื นที่ๆเก็บตัวอย่าง อยู่ในช่วง 7.0 - 7.4 โดยส่วนใหญพ่บตัวอย่าง
หอยตัวห ้าในสภาพที่เป็นภูเขาหินปูน และความชื นสัมพัทธ์ในอากาศ 60% ขึ นไป  

และจากการส้ารวจ พบว่าจังหวัดที่มีความหลากชนิดของหอยตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae มากที่สุด
คือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยส้ารวจพบ 3 genus ได้แก่ Haploptychius petitii (Gould, 1844), Gulella 
bicolor (Hutton, 1834) และ Oophana sp. และจังหวัดที่สามารถเก็บตัวอย่างหอยตัวห ้าวงศ์ 
Streptaxidae ได้มากท่ีสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา (Figure 9, Figure 10 และ Table1) 

 
 
 
 

                           
 
 

Figure 9. : Study areas, Kanchanaburi province : 1. Sai Yok Noi Waterfall   
     2. Erawan National Park 3. Panom Thuan district 4. Lawa Cave   

 
 
 
 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Huttonella_bicolor.html#Huttonella%20bicolor
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Huttonella_bicolor.html#Huttonella%20bicolor


                         
 

Figure 10. : Study areas, Nakornratchasima province : 1. Khao Yai National Park   
              2. Pak Chong district 3. Wang Nam Khiao district  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Table 1 : Sample collection sites and sample sizes of predatory snail 
              : Family Steptaxidae  
 

 

 

Abbreviation Sample size 

(N)  

Pomacea 

canaliculata 

 

Chiangmai 

 

PcCMN 

 

10 
Gulella bicolor     
                                      
(Hutton,1834) 
 

Kanchanaburi GbKBW 32 
                                      
(Hutton,1834) 
 

Chonburi  GbCBE 8 
 Samuthsakorn GbSSaC 10 
 Nakhonpathom GbNPC 3 
    
Perrottetia 

siamensis   

Nakornratchasima PsNRNE 42 
 Nakhonnayok PsNNC 18 
    
Haploptychius 

petitii   

Kanchanaburi HpKBW 6 
    
Oophana sp.   Kanchanaburi O-KBW 2 
    
Haploptychius sp.   Chiangmai H-CMN 3 
    
Discartemon  sp.   Phangnga D-PGS 5 

 
 Songkhla D-SKS 5 
 Chumporn  D-CPS 37 
 Suratthani D-SRS 23 
    
    

 
      Abbreviations: Gb, Gulella bicolor ; Ps, Perrottetia siamensis ; Hp, Haploptychius                       
                     petitii ; O -, Oophana sp. ; H-, Haploptychius sp.; D-, Discartemon  sp.    
                      N = north, NE= northeast, C = Central region, W= west, S = South  
 

 
 

2. ชีววิทยาบางประการ และพฤติกรรมการกินหอยทากของหอยตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae   
   (ด้าเนินการในปี 2555-2556) 
ชีววิทยา 
หอยนักล่าสีส้ม; Gulella bicolor (Hutton, 1834) พบว่าเป็นหอยตัวห ้าที่มีเปลือกใสรูปทรงเจดีย์ ขนาด
เล็ก 48 - 54 มิลลิเมตร มี 6 - 7 whorls ส่วนล้าตัวมี 2 สี คือล้าตัวด้านล่างและแผ่นเท้าสีเหลือง ล้าตัว
ส่วนบนสีส้ม ต้องการความชื นสัมพัทธ์ 60% ขึ นไป  
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พฤติกรรมการกิน (feeding behavior)  
ศึกษา feeding behavior ของหอยทากตัวห ้าวงศ์ Streptaxidae  จ้านวน 5 genus ได้แก่  

G. bicolor (Hutton, 1843), P. siamensis (Pfeiffer,1862), H. petitii (Gould, 1844), Oophana sp. 
และ Discartemon sp.  ในห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร เพ่ือคัดเลือกชนิดที่มี
ศักยภาพมากท่ีสุดในห้องปฏิบัติการ พบว่าหอยตัวห ้าทุกชนิดมีศักยภาพในการกินหอยและไข่หอยที่มีขนาด
ใกล้เคียงหรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย เช่น หอยซัคซิเนีย หอยเลขหนึ่งและหอยดักดาน (Figure 11) โดย
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ตัว นอกจากนี ยังพบพฤติกรรมการไล่ตามเหยื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหยื่อที่มีขนาดเล็ก
หรืออ่อนแอกว่า โดยพบว่าหอยนักล่าสยาม ; P. siamensis (Pfeiffer, 1862) มีศักยภาพมากที่สุด 
กล่าวคือสามารถกินหอยดักดานขนาดเล็ก (น ้าหนักเฉลี่ย 0.07 กรัม ขนาด 6.15 มิลลิเมตร) 1-1.5 ตัว/ วัน 
และใช้เวลาในการกินเหยื่อเฉลี่ย 3 - 5 นาที/ ตัว  
 

          
 
         Figure 11 :  The predatory snail; Perrottetia siamensis (Pfeiffer,1862) feeding on   
                           Cryptozona sp. 
 
 

                                     
 

Figure 12: Schematic diagram illustrating methods for measuring specimens: 
          H = shell height, SA = shell angle, W = shell width. 



การศึกษาผลกระทบของหอยตัวห  าต่อสิ่งแวดล้อม  โดยท้าการทดลองในกล่องพลาสติก ขนาด 
15.5x22x7 เซนติเมตร ใส่หอยตัวห ้า 5 genus และให้อาหารเป็นหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก 
สังเกตการณ์ทดลองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่าหอยตัวห ้าไม่ชอบกินเหยื่อทั ง 2 ชนิด จึงสรุปว่าหอยตัวห ้า
ที่ส้ารวจพบทั ง 5 genus ไม่มีผลกระทบต่อหนอนกระทู้หอมและหนอนกระทู้ผัก 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการส้ารวจชนิดหอยตัวห ้าในพื นที่เขาหินปูนและพื นที่เกษตรกรรมอ่ืนตามภาคต่างๆของ
ประเทศไทย ตั งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2556 พบว่ามีหอยทากที่เป็นหอยตัวห ้าวงศ์ 
Streptaxidae จ้านวน 5 genus 6 species คือ หอยนักล่าสีส้ม ; Gulella bicolor (Hutton, 1843), 
หอยนักล่าสยาม ; Perrottetia siamensis (Pfeiffer,1862), Haploptychius petitii (Gould, 1844), 
Haploptychius sp., Oophana sp. แ ล ะ  Discartemon sp. (Table 2) ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  feeding 
behavior ของหอยทากตัวห ้าทั ง 5 genus ในห้องปฏิบัติการ พบว่าหอยตัวห ้าทุกชนิดมีพฤติกรรมการไล่
ตามเหยื่อ และมีศักยภาพในการกินหอยและไข่หอยที่มีขนาดใกล้เคียงหรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย เฉลี่ย
สัปดาห์ละ 2-3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอยนักล่าสยาม; P. siamensis (Pfeiffer,1862) มีศักยภาพมากที่สุด 
สามารถกินหอยดักดานขนาด 6.15 มิลลิเมตร (น ้าหนักเฉลี่ย 0.07 กรัม) ได้ 1-1.5 ตัว/ วัน ซึ่งการทราบ
ข้อมูลพื นฐาน เช่น วงจรชีวิต ชีววิทยา นิเวศวิทยา และพฤติกรรมการกินหอยหรือลักษณะการล่าของหอย
ทากตัวห ้า จะเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกหอยทากตัวห ้าชนิดที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนามาใช้ควบคุมหอย
ศัตรูพืชโดยชีววิธี และช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีเกินความจ้าเป็น เพ่ือประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนต่อไป 

ค้าแนะน้า ช่วงฤดูแล้งหอยจะมีการพักตัวและหลบซ่อนอยู่ตามบริเวณใต้เปลือกไม้หรือใต้ผิวดิน 

ท้าให้เก็บตัวอย่างหอยตัวห ้าที่ยังมีชีวิตได้ค่อนข้างน้อย จึงเป็นข้อจ้ากัดในการน้าตัวอย่างหอยตัวห ้าแต่ละ

ชนิดมาศึกษาชีววิทยา และเนื่องจากการส้ารวจหอยตัวห ้าในประเทศไทย มีผู้ศึกษาค่อนข้างน้อย จึงควรมี

การส้ารวจชนิดที่มีในประเทศไทยเพ่ิมเติมเพ่ือได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ น    

 

 

 

 

 



  Table 2 : Lists of predatory land snails, Family Streptaxidae which were collected   
   from Thailand including habitat and status. (2010-2013) 

 
Taxonomic Classification Habitat Status 

Class Gastropoda  
          (gastropods, slugs, and snails)  
    Subclass Pulmonata  
      Order Stylommatophora  
          Superfamily : Streptaxoidae  
             Family Streptaxidae  
                Genus Gulella (Huttonella ) 
                   Species Gulella bicolor     
                                      (Hutton,1834) 
            Genus Perrottetia 
                   Species Perrottetia siamensis   
                                      (Pfeiffer,1862) 
            Genus Haploptychius  
                   Species Haploptychius petitii   
                                   (Gould, 1844)    
                   Species Haploptychius sp.   
             Genus Oophana  
                   Species Oophana sp.   
             Genus Discartemon  
                   Species Discartemon  sp.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ground 
 
 

Ground 
 
 

Ground 
Ground 

 
Ground 

 
Ground 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introduced 
 
 

Indigenous 
 
 

Indigenous 
Indigenous 

 
Indigenous 

 
Indigenous 

 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การทราบข้อมูลพื นฐาน เช่น วงจรชีวิต ชีววิทยา นิเวศวิทยา และพฤติกรรมการกินหอยหรือ
ลักษณะการล่าของหอยทากตัวห ้าในวงศ์ Streptaxidae จะเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกหอยทากตัวห ้า 
ชนิดที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนามาใช้ควบคุมหอยศัตรูพืชโดยชีววิธี และช่วยแก้ปัญหาการใช้สารเคมีเกินความ
จ้าเป็น เพ่ือประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Streptaxidae.html#Streptaxidae
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Gastropoda.html#Gastropoda
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Pulmonata.html#Pulmonata
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Stylommatophora.html#Stylommatophora
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Streptaxidae.html#Streptaxidae
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Huttonella_bicolor.html#Huttonella%20bicolor


11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ คุณสมพงษ์ ทวีสุข ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ที่

ให้ความร่วมมือและอนุญาตให้คณะวิจัยเข้าไปส้ารวจพร้อมทั งเก็บตัวอย่าง และขอขอบคุณนางทัศวรรณ 

พุ่มกาหลง พนักงานราชการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร ที่ช่วยบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของหอย 

ทั ง 2 ชนิด จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี  
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