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สารวจและศึกษาศักยภาพหอยน้าสกุล Clea ในการเป็นตัวห้าหอยน้าศัตรูพชื
Survey of Aquatic Snail Genus Clea and a Potential
as Predator of Aquatic Pest Snails
ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพฒ
ั น์ ดาราพร รินทะรักษ์ อภินนั ท์ เอีย่ มสุวรรณสุข
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
Abstract
The survey and potential studies of aquatic snail genus Clea as a predator was
investigated during October 2015 to September 2017. Specimen were collected from
26 provinces in many regions of Thailand. There are 2 species of aquatic snail genus
Clea, the most common species found every sampling sites belong to Clea helena
(Philippi, 1847) while Clea wykoffi (Brandt, 1974) was found in only one sampling
sites. C. helena (Philippi, 1847) inhabited by very different places : rivers, pounds,
reservoir. It occers in clean rivers with sandy-muddy ground and on rocks covered
with mud. The potential studies of C. helena (Philippi, 1847) as a predator for aquatic
pest snails 3 species; Indoplanorbis sp., Physella sp. and Radix sp. The result show
that C. helena (Philippi, 1847) can feeding on Indoplanorbis sp., Physella sp. and
Radix sp. in average 8.50 ±2.6, 17±6.46 and 2.6 ± 1.95 snails per week respectively in
the laboratory condition.
Keywords : Aquatic snail, Predatory snail, Survey
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บทคัดย่อ
การสารวจและศึกษาศักยภาพการเป็นตัวห้าของหอยน้าสกุล Clea ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยทาการสารวจและเก็บตัวอย่างจาก 26 จังหวัด พบหอยน้าสกุล Clea จานวน 2
ชนิด ได้แก่ Clea helena (Philippi, 1847) และ Clea wykoffi (Brandt, 1974) ซึ่งการสารวจในครั้งนี้พบ
C. helena (Philippi, 1847) แพร่กระจายทุกจังหวัด ในขณะที่ C. wykoffi (Brandt, 1974) พบที่แม่น้าโขง
จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น โดยพบว่า C. helena (Philippi, 1847) อาศัยอยู่ในแหล่งน้าที่มีความ
หลากหลาย ได้แก่ แม่น้า บึง อ่างเก็บน้า สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้าสะอาด น้านิ่งหรือคลองน้าไหลช้า บน
พื้นทราย ทรายปนโคลน เกาะบนโขดหินในน้า หรือเกาะอยู่บนพืชน้า การศึกษาศักยภาพในการเป็นตัวห้า
หอยน้าศัตรูพืช โดยศึกษาพฤติกรรมการกินหอยน้าศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ Indoplanorbis sp. Physella sp.
และ Radix sp. พบว่าอัตราการกินเฉลี่ย 8.50 ±2.6, 17±6.46 และ 2.6 ± 1.95 ตัว/สัปดาห์ ตามลาดับ
คาหลัก : หอยน้า หอยตัวห้า สารวจ
คานา
พรรณไม้น้านับว่าเป็นสินค้าเกษตรที่สาคัญชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเพาะ
ขยายพันธุ์ไม้น้าเนื่องจากมีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถิติการส่งออกพรรณไม้น้าของ
ไทยโดยเฉพาะที่มีใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร พบว่าในปี 2546 มีการส่งออก
จานวน 9,462 กิโลกรัม 9,884,470 ต้น คิดเป็นมูลค่า 16.22 ล้านบาท ในปี 2547 มีการส่งออก
จานวน 164,187 กิโลกรัม 8,085,068 ต้น คิดเป็นมูลค่า 17.2 ล้านบาท ประเทศที่มีการนาเข้าพรรณ
ไม้น้าจากไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น คิดเป็น 60% ของการส่งออกทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีสหรัฐอเมริกา
เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และโปแลนด์ ส่วนชนิดของไม้น้าที่มีการส่งออกมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
Cambomba, Egeria, Anubias, Aponogeton และ Nymphaea
ปัญหาในการผลิตและการเลี้ยงพรรณไม้น้าที่สาคัญได้แก่ หอยศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การกัดกินส่วนต่างๆ ของพืช หรือการเจาะเนื้อเยื่อส่งผลให้บริเวณนั้นมีการ
เจริญผิดปรกติ เป็นต้น โดยพบว่าหอยน้าที่เป็นศัตรูพืชที่สาคัญและพบการระบาดในประเทศไทย เช่น
หอยลิมเนีย, Lymnaea sp. หอยเชอรี่, Pomacea canaliculata และหอย Indoplanorbis sp. เป็น
ต้น ซึ่งการกาจัดหอยศัตรูพืชในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมี ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว แต่
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ตกค้างลงในสิ่งแวดล้อม และที่สาคัญอาจมีการตกค้างในไม้น้า
โดยเฉพาะพรรณไม้น้าบางชนิดไม่ทนต่อสารเคมีอาจเกิดความเสียหายได้ รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพของ
เกษตรกรโดยตรง ซึ่ง แตกต่างจากการควบคุมและกาจัดหอยศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเกษตรกรและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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หอย Clea helena (Philippi, 1847) เป็นหอยน้าที่พบตามแหล่งน้าธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยด้วย จัดเป็นหอยนักล่าที่กินหอยและไข่ของหอยชนิดอื่นเป็นอาหาร
ได้รับฉายา “snail eating snail, killer snail, bubble bee snail หรือ assassin snail” ซึ่งในต่างประเทศ
เริ่มมีการศึกษาและนาหอยน้านักล่าชนิดดังกล่าวมาควบคุมหอยศัตรูพืชแล้ว มีรายงานว่าประเทศในทวีป
ยุโรปประสบความสาเร็จในการนา Clea helena (Philippi, 1847) มาควบคุมหอยน้าที่แพร่ระบาดใน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า (Behrendt, 2009; Schiffbauer, 2009; Smid, 2009) สาหรับในประเทศไทยพบว่า
ข้อมูลเกี่ยวกับการน าหอยน้ าตั วห้ ามาก าจัดหรื อควบคุมหอยน้ าศัตรู พรรณไม้น้ามีน้อยมาก พบเพียง
รายงานการสารวจความหลากชนิดของหอยน้าเท่านั้น ซึ่งมีรายงานครั้งแรกในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1974
Brandt ได้ทาการสารวจหอยน้าที่พบในประเทศไทยและพบหอยสกุล Clea 3 ชนิด ได้แก่ C. crooki n.
และ C. siamensis n. พบในแม่น้าในประเทศไทยและลาว ส่วน C. cambodiensis SOW พบในประเทศ
ไทยและกัมพูชา
Tesana (2002) ได้ส ารวจความหลากชนิ ดของหอยบริเวณอ่างเก็บน้ าลาตะคอง จังหวัด
นครราชสีมา พบหอยกาบน้าจืดจานวน 4 ชนิด หอยฝาเดียวจานวน 10 ชนิด โดยพบว่าหอยฝาเดียวที่เป็น
ชนิดพันธุ์เด่น (dominant species) มี 3 ชนิด ได้แก่ C. helena, Bithynia siamensis goniomphalos
และ Melanoides tuberculata และพบว่าหอยน้า Clea helena เป็น major population ของหอยฝา
เดียว โดยเก็บตัวอย่างได้มากที่สุด 944 ตัว พบมากในบริเวณแหล่งน้าที่มีความลาดชัน และพื้นน้าพบพวก
อินทรียวัตถุทับถมอยู่ลักษณะเป็นโคลนสีดาโดยสามารถเก็บตัวอย่างได้มากที่สุดในฤดูหนาว ฤดูร้อน และ
ฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 43.1, 28.8 และ 28.1 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Neeratanaphan
and Phalaraks (2008) ที่เก็บตัวอย่างหอยน้าจากบึงโจด จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถเก็บตัวอย่าง Clea
helena (Philippi, 1847) ได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น
Krailas และคณะ ได้ศึกษาความหลากชนิดของหอยน้าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบหอยฝา
เดียว 3 ชนิ ดเรี ยงล าดับจากมากไปน้ อย ได้แก่ Melanoides tuberculata, Clea helena และ
Filopaludina m. martensi โดยสามารถเก็บตัวอย่างได้ 359, 46 และ 42 ตัวตามลาดับ โดยสามารถเก็บ
ตัวอย่าง Clea helena ได้จากบริเวณน้าตกกองแก้ว จานวน 23 ตัว ลาธารลาตะคอง จานวน 15 ตัว และ
น้าตกเหวสุวัต จานวน 8 ตัว (Krailas et al., 2012)
สุชาติและประสิทธิ์ (2555) ศึกษาความหลากหลาย ปริมาณและการแพร่กระจายของหอยน้าจืด
ในแม่น้าบางปะกงและแม่น้าปราจีนบุรี พบหอยฝาเดียว 12 สกุล โดยหอยฝาเดียวที่พบมากที่สุด 3 ชนิด
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ Iravadia sp. Bithynia sp. และ Clea sp. คิดเป็นร้อยละ 73.66, 38.98
และ 19.81 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาหอยสกุล Clea ที่เก็บตัวอย่างได้ร้อยละ 19.81 หรือจานวน 391 ตัว
โดยเดือนมิถุนายนสามารถเก็บตั วอย่างได้มากที่สุด 207 ตัว เดือนที่เก็บตัวอย่างได้น้อยที่สุดคือเดือน
ธันวาคมจานวน 15 ตัว สามารถเก็บตัวอย่างได้จากบริเวณแม่น้าบางปะกง 390 ตัว และแม่น้าปราจีนบุรี 1
ตัวเท่านั้น โดยส่วนใหญ่พบในดินที่มีลักษณะดินเหนียวปนทราย (silty clay) ซึ่งจากรายงานทางวิชาการ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2548) ระบุว่าแม่น้าบางปะกงเป็นแม่น้าที่ลักษณะเป็นระบบ
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นิเวศน์น้ากร่อย ดังนั้นการกระจายตัวของหอยสกุล Clea นับว่ามีความหลากหลายของถิ่นอาศัย (habitat)
ได้แก่ ลาธาร อ่างเก็บน้า น้าตก และน้ากร่อย (สุชาติและประสิทธิ์, 2555; Tesana, 2002; Krailaset al.,
2012)
หอยสกุล Clea โดยเฉพาะ Clea helena เป็นหอยประจาถิ่น (native species) ในประเทศเขต
ร้อนแถบตะวันตกของเขตอินโดแปซิฟิก (the tropical Indo-West Pacific regions) เช่น ประเทศจีน
อินโดนีเซีย และไทย (Cameron and Carter, 1979; Coelho et al., 2013) ซึ่งในประเทศไทยมีข้อมูล
ด้านการแพร่กระจายของหอยสกุล Clea น้อยมาก และเนื่องจากหอยชนิดนี้มีพฤติกรรมเป็นสัตว์นักล่า
(predator) และกินซาก (scavenger) (Coelho et al., 2013) สามารถช่วยกาจัดหอยชนิดอื่นๆ ที่ไม่
ต้องการ และกาจัดซากสิ่งมีชีวิตในน้าป้องกันน้าเน่าเสียได้ จึ งควรทาการสารวจการแพร่กระจาย รวมถึง
ศักยภาพในการเป็นตัวห้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านการนาหอยชนิดนี้มาใช้กาจัดหอยศัตรู
พรรณไม้น้าโดยชีววิธีต่อไป
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์สาหรับเก็บตัวอย่าง ได้แก่ กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ สเปรย์ฉีดน้า ถุงมือแพทย์
ปากคีบ ไฟฉาย พู่กัน กระดาษชาระ กระดาษเอนกประสงค์ สวิง และกระชอน
2. เครื่องมือวัดขนาด ได้แก่ ไม้บรรทัด เวอร์เนียร์ ocular micrometer และ stage
micrometer
3. เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ แว่นขยาย บีกเกอร์ จานแก้ว ขวดเก็บตัวอย่าง
สไลด์ แผ่นปิดสไลด์ เครื่องมือวัดคุณภาพน้า
4. สารเคมี ได้แก่ แอลกอฮอล์ พาราฟินเหลว เดทตอล
5. อุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงหอย ได้แก่ ตู้เลี้ยงขนาด 25x40x26 เซนติเมตร (พร้อมฝาปิด)
ทรายละเอียด อาหารปลาสาหรับเลี้ยงหอย พรรณไม้น้าชนิดต่างๆ อุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนในตู้เลี้ยง
6. อุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล กล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่า
และกล้องจุลทรรศน์กาลังขยายสูง
วิธีการ
1. การสารวจการแพร่กระจาย และเก็บตัวอย่างหอยน้าตัวห้า
1.1 สารวจและเก็บตัวอย่างหอยน้าสกุล Clea โดยทาการสารวจและเก็บตัวอย่างตามแหล่ง
น้า เช่น แม่น้า คลอง อ่างเก็บน้า น้าตก และแหล่งน้าทางการเกษตรในเขตภาคต่างๆ ของประเทศ
ไทย และนาตัว อย่า งหอยมาเลี้ย งในห้อ งปฏิบัติก ารของกลุ่ม งานวิจัย สัต ววิท ยาการเกษตร โดย
เตรีย มตู้กระจกขนาด 25x40x26 เซนติเมตร รองพื้น ตู้กระจกด้ว ยทรายละเอีย ดให้สูงจากพื้นตู้
กระจกประมาณ 4 เซนติเมตร และใส่น้าสะอาด 50 ลิตร
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1.2 นาตัว อย่างหอยน้าที่ได้มาวิเคราะห์ชื่อตามระบบอนุกรมวิธานของหอย เปรียบเทียบ
กับเอกสารหอยทากบกทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดตามเอกสารของ สุชาติและประสิทธิ์ (2555)
Brandt (1974) และ Coelho et al. (2013)
2. การศึกษาศักยภาพในการเป็นตัวห้าหอยน้าศัตรูพืช
2.1 นาตัวอย่างหอยน้าสกุล Clea ทุกชนิดที่เก็บตัวอย่างได้มาศึกษาการกินหอยน้าศัตรูพืชที่
คัดเลือกไว้ ได้แก่ Indoplanorbis sp. Physella sp. และ Radix sp. โดยใช้กล่องพลาสติกขนาด
15.5 x 22 x 7 เซนติเมตร เติมน้าสะอาดให้สูงจากพื้นกล่อง 5 เซนติเมตร ใส่หอยน้าสกุล Clea แต่ละ
ชนิด (โดยกาหนดชนิดของหอย Clea เป็นชนิด A, B, C, …, n) จานวน 1 ตัว/กล่อง (แต่ละชนิด
ทดลอง 10 ซ้า) นาหอยศัตรูพืชที่เตรียมไว้มาทดลอง ดังนี้
2.1.1 หอย Clea ชนิด A 1 ตัว ต่อหอยศัตรูพืช Indoplanorbis sp. 10 ตัว
หอย Clea ชนิด A 1 ตัว ต่อหอยศัตรูพืช Physella sp. 10 ตัว
หอย Clea ชนิด A 1 ตัว ต่อหอยศัตรูพืช Radix sp. 10 ตัว
2.1.2 หอย Clea ชนิด B 1 ตัว ต่อหอยศัตรูพืช Indoplanorbis sp. 10 ตัว
หอย Clea ชนิด B 1 ตัว ต่อหอยศัตรูพืช Physella sp. 10 ตัว
หอย Clea ชนิด B 1 ตัว ต่อหอยศัตรูพืช Radix sp. 10 ตัว
2.1.3 หอย Clea ชนิด n 1 ตัว ต่อหอยศัตรูพืช Indoplanorbis sp. 10 ตัว
หอย Clea ชนิด n 1 ตัว ต่อหอยศัตรูพืช Physella sp. 10 ตัว
หอย Clea ชนิด n 1 ตัว ต่อหอยศัตรูพืช Radix sp. 10 ตัว
2.2 สังเกตพฤติกรรมการกิน บันทึกจานวน และขนาดของหอยศัตรูพืชที่ถูกกินทุกๆ 24
ชั่วโมง เก็บ เปลือกหอยศัตรูพืชตัวที่ถูกกิน ออกและเติมให้ครบ 10 ตัว เป็นเวลา 7 วัน เปรียบเทียบ
อัตราการกินของหอยตัวห้าแต่ละชนิด
การบันทึกข้อมูล
- บันทึกพิกัดภูมิศาสตร์ และข้อมูลกายภาพของสถานที่เก็บตัวอย่า งหอย
- บันทึกขนาดและชนิดของหอยที่เก็บตัวอย่าง
- บันทึกพฤติกรรมการกินหอยน้าศัตรูพืช บันทึกชนิด และจานวนของหอยน้าศัตรูพืช ที่
หอยตัวห้ากิน อัตราการกินต่อสัปดาห์
เวลาและสถานที่
ดาเนินการทดลอง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 2 ปี
สถานที่ทาการทดลอง แหล่งน้าธรรมชาติ และแหล่งน้าทางการเกษตรตามภาคต่างๆ ใน
ประเทศไทย ห้อ งปฏิบัติก ารกลุ่ม งานสัตววิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏ และสัตววิทยา สานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช
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ผลและวิจารณ์การทดลอง
การสารวจการแพร่กระจายและเก็บรวบรวมตัวอย่างหอยน้าสกุล Clea
ได้ดาเนินการสารวจและเก็บตัวอย่างหอยน้าสกุล Clea ในแหล่งน้าตามธรรมชาติ แหล่งน้าที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตร บ่อเลี้ยงไม้น้า รวมถึงแปลงปลูกไม้ น้า นามาศึกษาลักษณะและจาแนก
ชนิดตามระบบอนุกรมวิธานของหอยตามเอกสารของ สุช าติและประสิทธิ์ (2555) Brandt (1974)
และ Coelho et al. (2013) พบหอยน้าสกุล Clea จานวน 2 ชนิด ดังนี้
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Subclass Caenogastropoda
Order Neogastropoda
Family Buccinidae
Genus Clea
Species Clea helena (Philippi, 1847)

Clea wykoffi (Brandt, 1974)
Clea helena (Philippi, 1847)
ลักษณะสาคัญ จัดเป็นหอยเปลือกเดี่ยว (gastropod) (Figure.1) เปลือกมีลักษณะเป็นทรงกรวย
สูง (elongate conoidal) เปลือกแข็งและทึบแสง มีจานวนวงเปลือก 6-8 วง ความสูงเปลือก (shell
height; SH) เฉลี่ย 19.35 มิลลิเมตร (11.91–23.65 มิลลิเมตร; 100 samples) ความกว้างวงเปลือก (shell
width; SW) เฉลี่ย 9.23 มิลลิเมตร (7.37–11.47 มิลลิเมตร; 100 samples) วงเปลือกอาจแบนหรือนูนโค้ง
เปลือกชั้นบนสุดเป็นส่วนยอด (apex) ถูกสร้างขึ้นก่อน บางครั้งพบว่าส่วน apex อาจสึกกร่อน เปลือกขด
วนเป็นชั้นแต่ละชั้นเรียก วงเปลือก (whorl) เวียนเป็นเกลียวรอบแกนเปลือก (collumella) ในลักษณะ
เวียนขวา (dextral) และมีร่องระหว่างวงเปลือก (suture) ชั้นสุดท้ายของวงเปลือกมีขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่า
วงเกลียวตัว (body whorl) มีความสูงประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงเปลือก เปลือกมีสีน้าตาลเหลือง
(olive-brown) หรือมีแถบสีน้าตาลเข้ม (dark brown band) รอบวงเปลือก ซึ่งสามารถพบแถบสีได้ 3
บริเวณ ได้แก่ บริเวณร่องระหว่างวงเปลือก รอบวงเปลือก และที่ฐานของ body whorl ผิวด้านนอกของ
เปลือกเป็นลาย (sculpture) นูนขึ้นมา (Figure 2.) ได้แก่ สันนูนแข็งในแนวแกน (axial rib) โดยพบ 12 24 สันบน body whorl และช่วงวงเปลือกตอนบนพบเส้นรอบวง (spiral line) ขนาดเล็กละเอียดและ
ค่อยๆ หยาบมาจนถึงบริเวณฐานของ body whorl และเปิดออกเป็นช่อง เรียกว่า ปากเปิดเปลือก
(aperture) ซึ่งเป็นช่องที่หอยยื่นหัวและแผ่นเท้า (head and foot) ออกมาและเป็นทางให้น้าและอากาศ
ผ่านเข้าออก บริเวณส่วนหัวมีหนวด (tentacles) 1 คู่ อยู่เหนือช่องปาก ที่ฐานหนวดมีตา (eyes) 1 คู่ ซึ่ง
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ส่วนหั วอยู่ติดกับแผ่ นเท้าที่มีสี เหลืองอ่อนรู ปร่ างเรียวยาวคล้ายลิ่ม (wedge shaped) แผ่นเท้าแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน แผ่นเท้าส่วนหน้าเรียกว่า propodium ใช้ปีนป่ายบนวัตถุต่างๆ ใช้ขุดทรายเพื่อฝังตัว
และใช้จับเหยื่อเป็นอาหาร แผ่นเท้าส่วน mesopodium เป็นแผ่นเท้าที่มีลักษณะแบนและมีขนาดใหญ่
กว่ าแผ่ นเท้ าส่ วนอื่ น ใช้ในการเคลื่ อนที่ โดยมี ฝาปิ ดเปลื อก (operculum) ยึ ดติดกั บแผ่ นเท้ าส่ วน
metapodium ซึง่ ค่อนไปทางด้านท้ายตัว ฝาปิดเปลือกใช้สาหรับปิดปากเปลือกมีลักษณะเป็นแผ่นแบนรูป
วงรีคล้ายผลอัลมอนด์ (almond shaped) (figure 3.) ลวดลายบนฝามีลักษณะคล้ายเส้นรอบวงเรียงซ้อน
กัน ช่วยป้องกันอันตรายจากศัตรูหรือรบกวนจากภายนอก ตัวอ่อนและตัวเต็มวั ยมีลั กษณะเหมือนกัน
แตกต่างกันที่ขนาด มีเพศผู้และเพศเมียแยกกัน (diecious animal) แต่ไม่สามารถจาแนกเพศได้จาก
ลักษณะภายนอก
บริเวณฐานของ body whorl พัฒนาเป็นร่องสั้นๆ (siphonal notch) มีความยาวประมาณ 2 ใน
3 ของความสูง body whorl เพื่อใช้ยื่นงวง (siphon หรือ proboscis) ขณะเคลื่อนไหวหรือหาอาหาร งวงมี
2 อัน อันแรก (1st siphon, master siphon) เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจาก siphonal notch มีลักษณะเป็น
ท่อยาวสี เหลืองอ่อน มีจุดสีดาเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป ที่ปลายท่อเปิดออกและบานออกเล็กน้อยคล้าย
trumpet พบได้ตลอดเวลาเมื่อมีการเคลื่อนที่เพื่อช่วยในการหาอาหาร หรือช่วยหายใจในกรณีที่ฝังตัวอยู่ที่
พื้นทราย ส่วนงวงอันที่ 2 (2nd siphon, minor siphon) เป็นอวัยวะในช่องปากพบเฉพาะช่วงที่มีการกิน
อาหารเท่านั้น โดยใช้ยื่นเข้าไปในตัวเหยื่อเพื่อดูดกินเนื้อเยื่อของเหยื่อเป็นอาหาร (figure 4.)
ถิ่นอาศัย หอยน้า C. helena (Philippi, 1847) พบอาศัยอยู่ในแหล่งน้าธรรมชาติ แม่น้า หนอง
บึง หรือแหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการเกษตร เช่น เขื่อน คลองชลประทาน คลองส่งน้าขนาดเล็ก โดย
เกาะอยู่ตามพืชน้า เช่น ผักตบชวา ผักบุ้ง เกาะที่ขอบปูนหรือขอบตลิ่งของแหล่งน้า หรือฝังตัวอยู่ตามพื้น
ทรายริมน้า โดยพบได้ทั้งแบบล่าอาหารตัวเดียวและล่ารวมกันเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบอาศัยในน้านิ่ง
รวมถึงแหล่งน้าไหลช้า โดยอยู่ ร่วมกับหอยน้าหลายชนิด ได้แก่ Radix sp. Bithynia siamensis
Indoplanorbis sp. Melanoides tuberculate Lymnaea sp. และ Pomacaea canaliculata แหล่งที่
เก็บตัวอย่างมีค่าออกซิเจนละลายน้า (Dissolved oxygen; Do) 4.3-9.4 mg/l ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
6.2-9 และอุณหภูมิ 22.1-34.4 องศาเซลเซียส
การแพร่กระจาย จากการสารวจและเก็บตัวอย่าง C. helena (Philippi, 1847) ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2560 พบในกระจายในแหล่งน้าจืดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ดังนี้ ภาคกลาง 6
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครปฐม ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และเพชรบูรณ์ ภาคเหนือ 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม เลย ยโสธร ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ ภาคตะวันออก 4
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว ระยอง และชลบุรี ภาคตะวันตกและภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฏร์ธานี (Table 1.) Clea wykoffi (Brandt,
1974)
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ลักษณะสาคัญ เปลือกเป็นรูปกรวย (conical) เปลือกแข็งแต่ไม่หนามาก ความสูงเปลือก (shell
height; SH) เฉลี่ย 13.25 มิลลิเมตร (12.00–14.25 มิลลิเมตร; 2 samples) ความกว้างวงเปลือก (shell
width; SW) เฉลี่ย 7.25 มิลลิเมตร (8.00–6.50 มิลลิเมตร; 2 samples) เปลือกมีสีน้าตาลเหลือง (olivebrown) ที่วงเปลือกสุดท้ายหรือวงเกลียวตัว (body whorl) มีแถบสีน้าตาล1 แถบคาดรอบวงเปลือก
ตาแหน่งต่ากว่ากลางเปลือกลงไป เปลือกมีสันนูนในแนวแกน (axial rib) ตัดกับเส้นรอบวง(spiral line) ที่มี
ขนาดเล็กละเอียดที่บริเวณเปลือกช่วงฐานวงเปลือกสุดท้ายจานวนวงเปลือกทั้งหมดมี 5-6 วงเปลือก แต่ละ
วงเปลือกนูนออกค่อนข้างกลมและมีร่องแบ่งแต่ละเปลือกลึกและชัดเจน (Figure 5.) วงเกลียวตัวมีความสูง
2 ใน 3 ของความสูงเปลือก ที่ฐานของวงเกลียวตัวพัฒนาเป็นร่อง siphonal notch เป็นที่ยื่น siphon
ออกมาจากเปลือกขณะเคลื่อนที่และล่าเหยื่อ ปากเปิดเปลือก (apeture) รูปไข่ มีขนาด ½ เท่าของความสูง
เปลือก ปากเปลือกด้านบนมีลักษณะเป็นมุมและค่อยๆ แผ่ขยายออกทางด้านล่าง ปากเปลือกด้านนอก
(peristome; outerlip) บางและคม ค่อยๆ หนาเข้ามาด้านในจนถึงร่อง siphonal notch มีฝาปิดเปลือก
เป็นแผ่นแบนรูปวงรีคล้ายผลอัลมอนด์ (almond shaped) ลวดลายบนฝาปิดเปลือกมีลักษณะคล้ายเส้น
รอบวงเรียงซ้อนกันเหมือนกับที่พบใน C. helena (Philippi, 1847) แต่มีขนาดเล็กกว่า
ลักษณะที่แตกต่างจาก C. helena (Philippi, 1847) คือ C. wykoffi (Brandt, 1974) เปลือกมี
ขนาดเล็กกว่า วงเปลือกค่อนข้างกลมกว่า และมีขนาดลดหลั่นขึ้นไปทางวงเปลือกด้านบน (spire) ลายนูนที่
เปลือกบางกว่า และมีแถบสีน้าตาล 1 แถบคาดรอบวงเกลียวตัว และ siphonal notch สั้นกว่า ในขณะที่
C. helena (Philippi, 1847) มีขนาดใหญ่กว่า เปลือกสีน้าตาลเหลือง (olive-brown) หรือมีแถบสีน้าตาล
เข้ม (dark brown band) รอบวงเปลือกทุกวง ปากเปิดเปลือกกว้างและบานกว่า C. wykoffi (Brandt,
1974)
การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย พบหอยชนิดนี้ที่แม่น้าโขง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยพบเกาะ
อยู่ขอบหินริมแม่น้า พบจานวน 2 ตัวเท่านั้น และไม่สามารถเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้
พฤติกรรมการล่าเหยื่อและการกินหอยน้าศัตรูพชื ของ Clea helena (Philippi, 1847)
จากการศึกษาพฤติกรรมการล่าและการกินหอยน้าที่เป็นเหยื่ออาหารของ C. helena (Philippi,
1847) พบว่าเวลาออกล่าเหยื่อเป็นอาหารจะเคลื่อนที่โดยใช้แผ่นเท้า (foot) และชูงวงอันที่ 1 (1st siphon)
ไปด้านหน้าซึ่งยื่นออกมาจากปากเปิดเปลือกในการหาอาหาร เมื่อพบเหยื่ออาหารจะใช้แผ่นเท้าคืบคลาน
และคลุมบนเปลือกของหอยน้า จากนั้นจะใช้งวงอันที่ 2 (2nd siphon) ที่อยู่ในปาก ยื่นเข้าไปในปากเปิด
เปลือกและดูดกินเนื้อเยื่อภายใน ศึกษาการกินหอยน้าศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ Indoplanorbis sp. Physella
sp. และ Radix sp. พบว่าอัตราการกินหอยน้า Indoplanorbis sp. เฉลี่ย 8.50 ± 2.6 ตัว/สัปดาห์ ขนาด
ของหอยน้าศัตรูพืช Indoplanorbis sp. ที่ถูกล่าและกินเป็นอาหาร มีขนาดความกว้างวงเปลือก (SW)
เฉลี่ย 8.44 ± 1.06 มิลลิเมตร (6.03 - 11.00 มิลลิเมตร; 85 samples) ความสูงเปลือก (SH) เฉลี่ย 4.76 ±
0.29 มิลลิเมตร (4.11 - 5.38 มิลลิเมตร; 85 samples) (Figure 6.) อัตราการกินหอยน้าศัตรูพืช Physella
sp. เฉลี่ย 17 ± 6.46 ตัว/สัปดาห์ ขนาดของหอยน้าที่ถูกกินเป็นอาหาร มีขนาดความกว้างวงเปลือก (SW)
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เฉลี่ย 4.44 ± 0.60 มิลลิเมตร (3.13 - 5.87 มิลลิเมตร; 170 samples) ความสูงเปลือก (SH) เฉลี่ย 7.44 ±
1.20 มิลลิเมตร (3.39 - 10.15 มิลลิเมตร; 170 samples) (Figure 7.) อัตราการกินหอยน้าศัตรูพืช Radix
sp. เฉลี่ย 2.6 ± 1.95 ตัว/สัปดาห์ ขนาดของหอยน้า Radix sp. ที่ถูกกินเป็นอาหาร มีขนาดความกว้างวง
เปลือก (SW) เฉลี่ย 4.97 ± 1.31 มิลลิเมตร (3.38 - 7.14 มิลลิเมตร; 17 samples) ความสูงเปลือก (SH)
เฉลี่ย 9.61 ± 2.64 มิลลิเมตร (4.81 - 13.51 มิลลิเมตร; 17 samples)
ข้อสังเกต พฤติกรรมการล่าเหยื่อพบได้ทั้งล่าแบบเดี่ยว (solitary predation) หรือล่าเป็นกลุ่ม
(social predation) (Figure 8.) ซึ่งเหยื่ออาหารที่ล่ามักมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า C. helena (Philippi,
1847) เล็กน้อย โดยสามารถล่าได้ทั้งหอยน้าที่มีและไม่มีฝาปิดเปลือก นอกจากนี้ยังพบว่า C. helena
(Philippi, 1847) มีพฤติกรรมการกินซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว (scavenger) เช่น ซากปลา หรือซากสัตว์น้า
ชนิดอื่นๆ และบางครั้งพบว่ากินหอยตัวห้า C. helena (Philippi, 1847) ชนิดเดียวกันที่อ่อนแอและมีขนาด
เล็กกว่า (cannibalism) ซึ่งจะพบพฤติกรรมนี้ในช่วงขนาดแคลนอาหารเท่านั้น (Figure 9.)
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
หอยน้าสกุล Clea เป็นหอยน้าที่มีพฤติกรรมล่าหอยน้าตัวอื่นๆ เป็นอาหาร (carnivorous) และ
กินซากสิ่งชีวิตที่ตายแล้ว (scavenger) ในต่างประเทศเริ่มมีการศึกษาด้านชีววิทยาและการเพาะเลี้ยง/แพร่
ขยายพันธุ์ เพื่อประโยชน์ด้านการใช้ป้องกันกาจัดหอยศัตรูพืชและหอยที่ไม่ต้องการในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
และในธุรกิจการเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้า ในขณะที่ประเทศไทยมีข้อมูลการแพร่กระจายของหอยน้าสกุล
Clea ว่าเป็นหอยน้าที่สามารถพบได้ตามแหล่งน้าจืดกระจายทั่วทุกภาค จากการสารวจและศึกษาศักยภาพ
หอยน้าสกุล Clea ในการเป็นตัวห้าหอยน้าศัตรูพืช ดาเนินการสารวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน
2560 พบหอยน้าสกุล Clea 2 ชนิด ได้แก่ ได้แก่ C. helena (Philippi, 1847) และ C. wykoffi (Brandt,
1974) โดย C. helena (Philippi, 1847) เป็นชนิดที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทย มีแหล่งอาศัย
หลากหลาย โดยอาศัยเกาะตามพืชน้า เกาะริมตลิ่ง หรือฝังตัวอยู่ในทรายหรืออยู่บนพื้นดินใกล้ฝั่ง พบได้ทั้ง
บริเวณน้านิ่ง และน้าไหลช้า แม่น้า ลาคลอง รวมถึงแหล่งน้าทางการเกษตรด้วย ในขณะที่ C. wykoffi
(Brandt, 1974) พบเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น และไม่สามารถเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้ จากนั้น
จึงนาหอยน้าตัวห้า C. helena (Philippi, 1847) มาศึกษาศักยภาพในการเป็นตัวห้าหอยน้าศัตรูพืช โดย
ศึกษาพฤติกรรมการหาอาหารและการกินหอยน้าศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ Indoplanorbis sp. Physella sp.
และ Radix sp. พบว่าหอยน้า C. helena (Philippi, 1847) มีพฤติกรรมการล่าหอยน้าศัตรูพืชโดยใช้
siphon หรือ proboscis เพื่อหาอาหารและดูดกินเนื้อเยื่อภายในของเหยื่อจนหมด อัตราการกินหอยน้า
Indoplanorbis sp. Physella sp. และ Radix sp. เฉลี่ย 8.50 ± 2.6, 17 ± 6.46 และ 2.6 ± 1.95 ตัว/
สัปดาห์ ตามลาดับ จากข้อมูลดังกล่าวควรศึกษาเพิ่มเติมด้านการล่าหอยศัตรูพืชชนิดอื่นๆ รวมถึงชีววิทยา
นิเวศวิทยา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อนาข้อมูลไปใช้เพาะขยายพันธุ์ตัวห้าหอยน้า
ศัตรูพืช และใช้ประโยชน์ด้านการกาจัดหอยน้าศัตรูพืชโดยชีววิธีต่อไป
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Table 1 Sample collection sites and habitat of predatory snail genus Clea
Predatory snail
Clea helena (Philippi, 1847)

Clea wykoffi (Brandt, 1974)

Sample collection sites
Pathum Thani
Nakhon Pathom
Lop Buri
Suphan Buri
Sing Buri
Phetchabun
Chachoengsao
Chon Buri
Rayong
Sa Kaeo
Kanchanaburi
Prachuap Khiri Khan
Phetchaburi
Ratchaburi
Surat Thani
Chaiyaphum
Nakhon Ratchasima
Maha Sarakham
Roi Et
Yasothon
Loei
Si Sa Ket
Ubon Ratchathani
Chiang Rai
Phayao
Chiang Mai
Ubon Ratchathani

Habitat
Fr, Ro, Ap
Ca, Mg, Ms
Cr, Re, Sg
Fr, Re, Ms, Ap
Po, Ms
Cr, Re, Ms
Ca, Ro
Re, Sg
Re, Ms
Re, Mg, Ms, Ro
Ca, Re, Mg, Ms
Re, Mg, Ms, Ro
Re, Ms
Fr, Cr, Re, Sg, Ms
Re, Mg
Po, Re, Mg, Ms, Ap
Fr, Cr, Po, Ca, Re, Sg, Ms, Ap
Po, Re, Ms
Po, Re, Ms, Ap
Po, Re, Ms, Ap
Re, Sg, Ms, Ap
Po, Mg, Ap
Fr, Po, Re, Mg, Sg, Ro, Ap
Re, Sg, Ms
Po, Mg, Ms, Ap
Fr, Re, Sg, Ms
Fr, Ro

Abbreviations: Flowing river, Fr; Clean river, Cr; Pond, Po; Canal, Ca; Reservoir, Re;
Muddy ground, Mg; Sandy ground, Sg; on the Rock, Ro;
Muddy and sandy ground, Ms; on Aquatic plant, Ap

รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๖๐ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

805

Figure 1 Terminology used to describe the gastropod shell
(https://ru.pinterest.com/pin/536983955551738953)

Figure 2. Shell sculpture in gastropod (Saengpradub and Boonsoong, 2006)
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(b)

(a)

(c)

50 mm.

(d)

Figure 3 Shell morphology of Clea helena (Philippi, 1847)
(a) abapertural view of a shell
(b) apertural view of a shell
(c) apeture and siphonal notch
(d) operculum, almond shaped and concentric with basal nucleus
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1stsiphon
siphonal notch
eye

propodium

tentacle

2ndsiphon

mesopodium
prey

foot

(a)

(b)
Figure 4 Morphology of Clea helena (Philippi, 1847)
(a) feeding behavior with 2 siphons of Clea helena (Philippi, 1847)
(b) master siphon trumpet shaped and the foot wedge shaped
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(a)

(b)

50 mm.

Figure 5 Shell morphology of Clea wykoffi (Brandt, 1974)
(a) abapertural view of a shell (b) apertural view of a shell

Figure 6 Feeding behavior of predatory snail; Clea helena (Philippi, 1847)
feeding on Indoplanorbis sp.
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Figure 7 Feeding behavior of predatory snail; Clea helena (Philippi, 1847)
feeding on Physella sp.
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(a)

(b)
Figure 8 Predation of Clea helena (Philippi, 1847)
(a) Social predation; feeding on Indoplanorbis sp.
(b) Solitary predation; feeding on Pomacea canaliculata

Figure 9 Cannibalism; Clea helena (Philippi, 1847) eating another Clea helena
(Philippi, 1847)
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