
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย    

2. โครงการวิจัย   ความหลากชนิดและการป้องกันก้าจัดหอยศัตรูพรรณไม้น ้าประดับ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ความหลากชนิดของหอยศัตรูพรรณไม้น ้าประดับ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Species richness of Snail Pests in Aquarium Plants 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   อภินันท์ เอ่ียมสุวรรณสุข  ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน                     ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์  ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

    ดาราพร รินทะรักษ์ ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

    ปราสาททอง  พรหมเกิด ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ    

หอยศัตรูพืชเข้าท้าลายและสร้างความเสียหายแก่พรรณไม้น ้าประดับ  ไข่และตัวหอยยังติดไป

กับพรรณไม้น ้ายังผลให้ไม่สามารถส่งออกได้ เนื่องจากพรรณไม้น ้าที่จะส่งออกต้องปราศจากสัตว์

ศัตรูพืชตามกฎหมายของประเทศคู่ค้า จึงมีความจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาความหลากชนิดของหอย

ศัตรูพรรณไม้น ้าประดับ โดยท้าการส้ารวจหอยน ้าศัตรูพืชที่มีชีวิตจากแหล่งปลูกพรรณไม้น ้าที่ส้าคัญ 

ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และแหล่งน ้าตามธรรมชาติ น้ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ภายนอกเพ่ือระบุชนิด พบหอยน ้าศัตรูพืช 4 วงศ์ 6 สกุล 7 ชนิด ได้แก่ Gabbia Tryon, 1965 Radix 

rubiginosa (Michelin, 1831) Radix swinhoei (Adams, 1866) Austropeplea Cotton, 1942 

Pseudosuccinea columella (Say, 1817) Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) 

Physella acuta (Draparnaud, 1805) ทั งนี  Pseudosuccinea columella และ Physella acuta 

นี ไม่ได้มีถ่ินก้าเนิดดั งเดิมในแระเทศไทย คาดว่าติดมากับไม้น ้าประดับจากต่างประเทศ 

Aquarium pest snails damage many aquarium plants. Their eggs could be 

attached to plants and prohibited to export due to the plant pest quarantine law. 

Thus, it is needed to investigate aquarium pest snail species. The samples were 

collected from various cultivated fields of aquarium plant growers and then classified 

by using external morphological characteristics. Seven species of aquarium pest snails 

were found: Gabbia Tryon, 1965, Radix rubiginosa (Michelin, 1831), Radix swinhoei 

(Adams, 1866)ม Austropeplea Cotton, 1942,  Pseudosuccinea columella (Say, 1817), 



Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) and Physella acuta (Draparnaud, 1805). 

Pseudosuccinea columella and Physella acuta are not native species of Thailand and 

expected to be attached with imported aquarium plants. 

   

 

6. ค าน า                                  

พรรณไม้น ้าเป็นพืชที่เจริญเติบโตและมีวงจรชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งหรือทั งหมดของช่วงชีวิต

อาศัยอยู่ในน ้า อาจมีเพียงบางส่วนของต้นโผล่ขึ นเหนือน ้า หรือจมอยู่ใต้น ้าทั งหมด รวมถึงพืชที่

สามารถอาศัยอยู่บริเวณตลิ่งและที่ชื นแฉะ (ยุพา, 2534; สุกัญญา, 2548) ในปัจจุบันไม้น ้าเหล่านี ใช้

ประดับตู้ปลา ประดับสวน ปลูกในกระถางเป็นไม้น ้าประดับ (อรุณีและคณะ, 2555) และใช้บริโภค ไม้

น ้าหลายชนิดมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น บัวหลวง Nelumbo อเมซอน Echinodorus 

horemanii ใบพาย Cryptocoryne เป็นต้น พรรณไม้น ้าเหล่านี ถือเป็นสินค้าส่งออกที่มีอนาคต และ

มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ น โดยมียอดการส่งออกถึง 100 ล้านบาทต่อปี (อรุณีและคณะ, มปป) จากสถิติ

การส่งออกพรรณไม้น ้าที่มีใบรับรองการปลอดศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตรในปี พ .ศ. 2546 นั นมี

การส่งออกปริมาณ 9,462 กิโลกรัม หรือ 9,884,470 ต้น มูลค่า 16.22 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2547 มี

การส่งออกปริมาณที่เพ่ิมขึ นคือ 164,187 กิโลกรัม หรือ 8,085,068 ต้น มูลค่า 17.27 ล้านบาท ทั งนี 

ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส้าคัญได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และโปแลนด์ ไม้น ้า

สกุลที่มีการส่งออกมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ Cabomba Egeria Anubias Aponogeton และ 

Nymphaea อุปสรรคที่ส้าคัญในการผลิตและส่งออกไม้น ้าคือหอยศัตรูพืช โดยเข้าท้าลายและสร้าง

ความเสียหายแก่พรรณไม้น ้าประดับ  ไข่และตัวหอยยังติดไปกับพรรณไม้น ้ายังผลให้ไม่สามารถส่งออก

ได ้

หอยน ้าจืดหลายชนิดเป็นศัตรูพืช ได้แก่ หอยในวงศ์ Ampullaridae เช่น หอยเชอรี่ , 

Pomacea canaliculata ทั งนี  หอยเชอรี่จัดเป็นศัตรูพืชที่ส้าคัญในข้าว (ชมพูนุท, 2554; Hayes et 

al., 2012) และบัว หอยในวงศ์ Planorbidae เช่น Indoplanorbis exustus ถือเป็นศัตรูข้าวใน

ประเทศอินเดีย หอยในวงศ์ Lymnaeidae เช่น Lymnaea sp. มีรายงานว่ากัดกินต้นข้าวเช่นกัน 

(Stevens, 2002) นอกจากนี  มีรายงานว่า P. columella และ Radix swinhoei เข้าท้าลายบัวโดย

การกัดกินใบ (Tian, 2008) ทั งนี  หอยจะเข้าท้าลายพืชที่มีไนโตรเจนสูง ขณะที่หลีกเลี่ยงพืชที่มี

ส่วนประกอบแห้ง (dry matter content) สูงและพืชที่มีสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิ (secondary 

metabolite) เช่น สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) เป็นต้น (Wong et al., 2010) 



การศึกษาหอยน ้าจืดที่เป็นศัตรูพืชในประเทศไทยโดยมากเกี่ยวกับหอยเชอรี่ Pomacea 

เพียงชนิดเดียว มีการวิจัยศึกษาชีววิทยาของหอยเชอรี่ รวมถึงสารเคมี และสมุนไพรในการป้องกัน

ก้าจัดหอยเชอรี่โดยกรมวิชาการเกษตร ส้าหรับหอยในวงศ์ Planorbidae และ Lymnaeidae นั นมี

การศึกษาในเชิงของความส้าคัญทางด้านการแพทย์ เช่น  I. exustus และ Radix rubiginosa เป็น

ตัวกลางของพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในเลือดในโคและกระบือ (Liu et al., 2010) และมักพบ

จากการส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของหอยน ้าจืด (Brandt, 1974; สิทธิ, 2554)  

หอยเชอรี่ Pomacea จัดเป็นหอยที่ท้าความเสียหายแก่พืชน ้ามากที่สุด จากการทบทวน

สถานะทางอนุกรมวิธานของ Hayes et al. (2012) น่าจะพบมากกว่า 1 ชนิดในประเทศไทย ได้แก่ P. 

canaliculata และ P. maculata เป็นต้น สามารถกินพืชได้หลากหลายชนิด ได้แก่ แหน แหนแดง 

ผักบุ้ง ผักกระเฉด สาหร่ายหางกระรอก ผักกระเฉด ข้าว (ชมพูนุทและคณะ , 2535) รองลงไปได้แก่ 

หอย I. exustus สามารถกินพืช เช่น ผักโขม ผักกาดหอม (Parashar et al., 1986) ข้าว เป็นอาหาร 

หอย Radix คาดว่ามีอย่างน้อย 3 สปีชีส์ในประเทศไทย ได้แก่ Radix rubiginosa R. swinhoei และ 

R. luteota (วิวิชชุตา, 2549) สามารถกินพืช เช่น บัว สาหร่ายหางกระรอก Potamogeton 

malaianus และ Vallisneria spiralis (Li et al., 2009) เป็ นต้ น  และหอย  Pseudosuccinea 

collumella สามารถกินบัว เป็นต้น  

จากข้อมูลข้างต้น จึงมีความจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาความหลากชนิด

ของหอยศัตรูพรรณไม้น ้าประดับ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงเชิงวิชาการ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการ

เฝ้าระวังและป้องกันก้าจัด อีกทั งเป็นข้อมูลส้าหรับการท้าบัญชีรายชื่อศัตรูพืช และการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงศัตรูพืช ในการเปิดตลาดกับประเทศคู่ค้าต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- ประเด็นการวิจัย การวิจัยนี ได้ท้าการส้ารวจหอยน ้าศัตรูพืชที่มีชีวิตจากแหล่งปลูกพรรณไม้น ้าที่

ส้าคัญ ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และแหล่งน ้าตามธรรมชาติ น้ามาศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาภายนอกเพ่ือระบุชนิด 

- สถานที่ด าเนินงานวิจัย กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส้านักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แปลงปลูกไม้น ้าประดับ และแหล่งน ้าธรรมชาติ 

- ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2556 สิ นสุด กันยายน ปี 2557 

- อุปกรณ์  

1. ตาข่ายพร้อมมือถือส้าหรับเก็บตัวอย่าง 
2. กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ  



3. กระดาษอเนกประสงค์  

4. เวอร์เนีย (เครื่องมือวัดขนาดเปลือกหอย) 

5. เครื่องวัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง และการน้าไฟฟ้าของน ้า 

6. อาหารปลาชนิดเม็ดและผักสด 

7. กล้องจุลทรรศน์แบบตาประกอบ 

8. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

9. ชุดมีดผ่าตัดและเข็มเข่ียส้าหรับศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายในของหอย 

10. น ้ายาส้าหรับเก็บรักษาตัวอย่างหอย ได้แก่ แอลกอฮอล์ 95% และฟอร์มาลีน 40% 

-    วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. การเก็บตัวอย่าง 

สุ่มเก็บตัวอย่างหอยน ้าศัตรูพืชที่มีชีวิตจากแหล่งปลูกพรรณไม้น ้าส่งออกที่ส้าคัญ เช่น นครราชสีมา 

ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยใช้กระชอน น้าตัวอย่างหอยใส่ลงในกล่องพลาสติกบรรจุน ้า

และพืชอาศัย จดบันทึกพิกัดด้วย GPS ชนิด ลักษณะของพืชอาศัยและพืชอาหาร วัดอุณหภูมิ ค่าการ

น้าไฟฟ้า และค่าความเป็นกรดด่างของน ้า  

2. การเลี ยงในห้องปฏิบัติการ  

เลี ยงหอยเพ่ือน้าไประบุชนิด โดยแยกกลุ่มตัวอย่างหอยตามวงศ์ สกุล ชนิดและพืชอาศัย หลังจากนั น

น้าตัวอย่างหอยแยกกลุ่มแล้วที่มีชีวิต 4 ตัว หรือตัวอย่างไข่หอย ใส่ลงในกล่องพลาสติกขนาด 13 x 13 

เซนติเมตร  สูง 10 เซนติเมตร ที่ภายในบรรจุน ้าประมาณ 2 ใน 3 พร้อมสาหร่ายหางกระรอก น้าไป

เลี ยงในบริเวณที่มีแสง อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ให้อาหารปลาชนิดเม็ดหรือผักสดเป็นอาหาร

ทุก 3 วัน ให้แคลเซียมผงทุก 5 วัน และท้าการเปลี่ยนถ่ายน ้าทุก 7 วัน หรือเมื่อมีตะกอนจ้านวนมาก 

3. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก เริ่มจากท้าการสังเกตรูปร่าง สี ลวดลาย บนเปลือก ฝาปิด 

(ถ้ามี) และล้าตัวของหอย ตรวจดูรายละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วัดความกว้างความสูงของ

เปลือก ความกว้างและความสูงของปากเปิด ความกว้างของวงรอบเปลือก ความยาวของตีนด้วยเวอร์

เนียร์ ชั่งน ้าหนักหอย บันทึกลักษณะและค่าที่วัดได้  

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ท้าได้โดยการน้าหอยที่มีชีวิตไปไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 

-20 องศาเซลเซียสจนกระท่ังหอยตาย ท้าการผ่าตัดโดยเริ่มจากการเลาะเปลือกออกด้วยคีม ไล่ไปตาม

วงของเปลือกหอยจนถึงด้านบนสุด น้าเฉพาะเนื อส่วนล้าตัวออกมา  น้าออกมาแช่ในน ้ากลั่นเพ่ือให้

เนื อเยื่อคลายออก จากนั นตัดเนื อเยื่อเหนือ mantle skirt และเปิดออก จากนั นตัดเยื่อบางๆตามแนว

ของวงเปลือกวงล่างสุดและดึงเยื่อดังกล่าวออก  น้าส่วนของอวัยวะภายในออกมาอย่างเบามือ ใช้เข็ม



เขี่ย เ พ่ือตรวจดูส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์  ได้แก่  vas deferens, oviducts, bursa copulatrix, 

albumen gland, hermaphroditic duct และ ovotestis ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ บันทึกลักษณะที่

พบเห็น ถ่ายรูป และเก็บรักษาเนื อเยื่อลงในแอลกอฮอล์ 75% และฟอร์มาลีน 40% 

4. การจ้าแนกชนิด 

จ้าแนกชนิดของหอยตามหลักอนุกรมวิธานโดยใช้เอกสารของ Brandt (1974), Climo and Pullan 

(1972), Hunova et al. (2012) และ Nabhitabhata (2009) โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ภายนอกของเปลือกล้าตัว ลักษณะของราดูลา (radula) และลักษณะของระบบสืบพันธุ์ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ได้ท้าการส้ารวจหอยน ้าศัตรูพืชที่มีชีวิตจากแหล่งปลูกพรรณไม้น ้าที่ส้าคัญ ได้แก่ นครราชสีมา 

ฉะเชิงเทรา และแหล่งน ้าตามธรรมชาติ น้ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกเพ่ือระบุชนิด พบ

หอยน ้าศัตรูพืช 4 วงศ์ 6 สกุล 7 ชนิด ดังนี  

Family Bithyniidae 

Genus Gabbia Tryon, 1965 

       Gabbia sp. 

แหล่งที่พบ: จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลักษณะ: เปลือกขนาดเล็กไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร เวียนขวา มีฝาปิด (operculum) เปลือกทึบแสงไม่

สามารถทะลุผ่านได ้

พืชอาศัย: ไม้น ้าประดับ และสาหร่ายหางกระรอก 

ข้อสังเกต: พบอาศัยอยู่ในน ้าใสสะอาด พบได้ท่ัวไปในแหล่งน ้าจืดตามธรรมชาติ ล้าคลอง หนอง บึง 

Family Lymnaeidae 

Genus Radix Montfort, 1810 

Radix rubiginosa (Michelin, 1831) 

แหล่งที่พบ: จังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ นครนายก ก้าแพงเพชร 

ลักษณะ: เปลือกทรงรูปไข่ (ovate shape) มีวงรอบเปลือก (whorl) 4-5 วง เวียนขวา เปลือกบางจนแสง

ทะลุผ่านได้ ไม่มีฝาปิด (operculum) 

SH (ความยาวเปลือก - shell height) ตั งแต่ 7 – 19 มม. 

SW (ความกว้างเปลือก – shell width) ตั งแต ่4 – 9 มม. 

AH (ความยาวของ – aperture height) ตั งแต ่5 – 14 มม. 

AW (ความกว้างของรูเปิด – aperture width) ตั งแต ่3 – 8 มม. 

พืชอาศัย: บัวหลวง บัวประดับ เฟินน ้า สาหร่ายหางกระรอก 



ข้อสังเกต: มักพบอยู่ร่วมกับ Radix swinhoei สามารถอาศัยอยู่ในน ้าใสสะอาดหรือน ้าขุ่น พบได้ทั่วไปใน

แหล่งน ้าจืดตามธรรมชาติ ล้าคลอง หนอง บึง 

Radix swinhoei (Adams, 1866) 

แหล่งที่พบ: จังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ นครนายก ก้าแพงเพชร 

ลักษณะ: เปลือกทรงรูปไข่ มีวงรอบเปลือก (whorl) 4-5 วง เวียนขวา เปลือกบางจนแสงทะลุผ่านได้ ไม่มี

ฝาปิด (operculum) 

SH  ตั งแต่ 8 – 11 มม.          SW ตั งแต ่5 – 6 มม. 

AH  ตั งแต ่6 – 9 มม.            AW  ตั งแต ่4 – 6 มม. 

พืชอาศัย: บัวหลวง บัวประดับ เฟินน ้า สาหร่ายหางกระรอก 

ข้อสังเกต: แตกต่างจาก R. rubiginosa ตรงที่บริเวณวงรอบเปลือก (whorl) มีความสูงน้อยกว่าและมี

ขนาดตัวเล็กกว่า สามารถอาศัยอยู่ในน ้าใสสะอาดหรือน ้าขุ่น พบได้ทั่วไปในแหล่งน ้าจืดตามธรรมชาติ ล้า

คลอง หนอง บึง 

 Genus Austropeplea Cotton, 1942 

      Austropeplea sp. 

แหล่งที่พบ: จังหวัดนครราชสีมา 

ลักษณะ: เปลือกทรงรูปไข่ มีวงรอบเปลือก (whorl) 4 วง เวียนขวา เปลือกบางจนแสงทะลุผ่านได้ ไม่มีฝา

ปิด (operculum) ความยาวเปลือกยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร 

พืชอาศัย: ตะไคร่น ้า และสาหร่ายหางกระรอก 

ข้อสังเกต: มีขนาดเล็กกว่าหอยสกุล Radix และมีวงรอบเปลือกไม่เกิน 4 วง สามารถอาศัยอยู่ในน ้าใส

สะอาด พบได้ท่ัวไปในแหล่งน ้าจืดตามธรรมชาติ ล้าคลอง หนอง บึง 

 Genus Pseudosuccinea Say, 1817 

     Pseudosuccinea columella (Say, 1817) 

แหล่งที่พบ: จังหวัดกรุงเทพ 

ลักษณะ: เปลือกทรงรูปไข่ แบบทรงหอยซัคซีเนีย (succinea-like) มีวงรอบเปลือก (whorl) 4-5 วง เวียน

ขวา ไม่มีฝาปิด (operculum) 

พืชอาศัย: บัวหลวง และบัวประดับ 

ข้อสังเกต: เป็นศัตรูเข้าท้าลายบัวหลวงและบัวประดับที่ส้าคัญ ไม่มีรายงานการพบในแหล่งน ้าธรรมชาติใน

ประเทศไทย คาดว่าติดมากับไม้น ้าประดับที่น้าเข้ามาจากต่างประเทศ 

Family Planorbidae 

Genus Indoplanorbis Annandale & Prashad, 1921 



Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) 

แหล่งที่พบ: จังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ นครนายก ก้าแพงเพชร 

ลักษณะ: เปลือกทรงแบน (discoidal) เปลือกทึบจนแสงทะลุผ่านไม่ได้ ไม่มีฝาปิด (operculum) เวียน

ซ้าย 

พืชอาศัย: บัวหลวง บัวประดับ เฟินน ้า สาหร่ายหางกระรอก 

ข้อสังเกต: สามารถจ้าแนกออกจากกลุ่มอ่ืนได้โดยเปลือกจะมีลักษณะแบน อาศัยอยู่ในน ้าใสสะอาดหรือน ้า

ขุ่น พบได้ทั่วไปในแหล่งน ้าจืดตามธรรมชาติ ล้าคลอง หนอง บึง 

Family Physidae 

Genus Physella Haldeman, 1843 

Physella acuta (Draparnaud, 1805) 

แหล่งที่พบ: จังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ นครนายก ก้าแพงเพชร 

ลักษณะ: เปลือกทรงรูปไข่ มีวงรอบเปลือก (whorl) 4-5 วง เวียนซ้าย เปลือกบางจนแสงทะลุผ่านได้ ไม่มี

ฝาปิด (operculum)  

พืชอาศัย: บัวหลวง บัวประดับ เฟินน ้า สาหร่ายหางกระรอก 

ข้อสังเกต: สามารถจ้าแนกออกจากกลุ่มอ่ืนได้โดยเปลือกจะมีลักษณะเวียนซ้าย อาศัยอยู่ในน ้าสะอาดหรือ

น ้าขุ่น ไม่มีรายงานการพบในแหล่งน ้าธรรมชาติในประเทศไทย คาดว่าติดมากับไม้น ้าประดับที่น้าเข้ามา

จากต่างประเทศ  

รูปวิธานเพื่อการจัดจ้าแนกหอยศัตรูพืชในประเทศไทย 

1.  a) มีฝาปิด (operculum)                                 Gabbia sp.  

 b) ไม่มีฝาปิด                                   ไปข้อ 2  

2. a) เปลือกเวียนซ้าย                     ไปข้อ 3 

 b) เปลือกเวียนขวา             ไปข้อ 4 

3. a) เปลือกทรงแบน     Indoplanorbis exustus  

 b) เปลือกทรงรี      Physella acuta 

4. a) วงรอบเปลือก 4 วง         Austropeplea sp. 

 b) วงรอบเปลือก 4-5 วง     ไปข้อ 5 

5. a) เปลือกทรงแบบ succinea-like    Pseudosuccinea columella 

 b) เปลือกทรงรี      ไปข้อ 6 

6. a) ความยาวเปลือก 7-19 มม.    Radix rubiginosa 

 b) ความยาวเปลือก 8-11 มม.    Radix swinhoei 



 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ได้ท้าการส้ารวจหอยน ้าศัตรูพืชที่มีชีวิตจากแหล่งปลูกพรรณไม้น ้าที่ส้าคัญ ได้แก ่นครราชสีมา 

ฉะเชิงเทรา และแหล่งน ้าตามธรรมชาติ พบหอยน ้าศัตรูพืช 4 วงศ ์6 สกุล 7 ชนิด และได้จัดท้ารูปวิธาน

เพ่ือจ้าแนกหอยน ้าศัตรูพืชในประเทศไทย 

ควรท้าการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันการจ้าแนกชนิดของหอยน ้าศัตรูพืชด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา ใน

การศึกษานี ยังพบหอยในสกุล Physella Gabbia Austropeplea และ Radix ที่ยังไม่สามารถจ้าแนกชนิด

ได ้จึงควรมีการศึกษาหอยในกลุ่มนี เพ่ิมเติม 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

จากข้อมูลด้านอนุกรมวิธานและชีววิทยาของหอยที่ท้าการศึกษา จะท้าให้สามารถทราบได้ว่าหอย

ชนิดใดบ้างที่จัดเป็นศัตรูพรรณไม้น ้าอันเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการส่งออก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการ

ท้าบัญชีรายชื่อศัตรูพืช การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เก็บรักษาตัวอย่างหอยในพิพิธภัณฑ์เพ่ือการอ้างอิง

ทางวิชาการ  

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณ อะควอติก พลานท์ เซ็นเตอร์ และ ไวท์เครน อะควอติก พลานท์ ที่

เอื อเฟ้ือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับไม้น ้าประดับในประเทศไทย รวมถึงนางทัศวรรณ พุ่มกาหลง นักวิชาการ

เกษตรนางสาวฤทัย นรินทร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร ที่ช่วยให้

งานวิจัยนี ส้าเร็จไปด้วยดี 
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