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ความหลากชนิดของหิง่ ห้อยในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
Diversity of Fireflies in Southern of Thailand
ยุวรินทร์ บุญทบ ศิรณ
ิ ี พูนไชยศรี ลักขณา บํารุงศรี สุนดั ดา เชาวลิต
ชมัยพร บัวมาศ อิทธิพล บรรณาการ ชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร สิทธิศโิ รดม แก้วสวัสดิ์
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาการอารักพืช
บทคัดย่อ
โดยการสํารวจหิ่งห้อย จากบริเวณป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทย ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 นํากลับไปตรวจวิเคราะห์ชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้ง
ศึ ก ษาจากตั ว อย่ า งแมลงที่ มี ใ นพิ พิธ ภั ณ ฑ์ ที่ ก ลุ่ ม งานอนุ ก รมวิ ธ านแมลง กลุ่ ม กี ฏ และสั ต ววิ ท ยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร นําข้อมูลและตัวอย่างแมลงที่พบเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลและตัวอย่างที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร การศึกษาครั้งนี้พบ พบตัวอย่างหิ่งห้อย
บก และหิ่งห้อยน้ํากร่อย โดยเป็นหิ่งห้อย ใน 5 สกุล (Genus) ได้แก่ Lamprigera (Motschulsky)
1853, Stenocladius Deyrolle and Fairmaire, 1878, Luciola Lapote, 1833, Asymmetricata
Ballantyne, 2009 และ Pyrocoelia Gorham, 1880 และจากการตรวจวินิจฉัยระดับชนิด (Species)
พบหิ่งห้อยทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ Lamprigera sp., Stenocladius sp., Luciola aquatilis
Thancharoen,2007, Asymmetricata circumdata (Motschulsky),2009, Pyrocoelia praetexta
Olivier,1911, P. analis (Fabricius,1801) และ Pyrocoelia sp.
คํานํา
ประเทศไทยจัดเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ (Brooks et al,2002) เนื่องจากมีความ
หลากหลายทางด้านแมลงสูงทั้งด้านจํานวนชนิดและปริมาณ แต่ก็ยังไม่สามารถให้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์เกีย่ วกับ
จํานวนชนิดและความหลากหลายของแมลง
ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากแมลงมีอยูใ่ นทุกภาคของประเทศและ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งจากธรรมชาติเองและจากการกระทําของมนุษย์ ทําให้เกิดผล
กระทบต่อสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะแมลงในบรรดาแมลงใน
ประเทศไทย หิ่งห้อย นับว่าเป็นแมลงที่มีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ คือสามารถบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์และสมดุล
ของธรรมชาติได้ และนอกจาก หิ่งห้อย จะเป็นแมลงที่มีความสวยงามเฉพาะตัวแล้วยังมีคุณสมบัติที่
สามารถใช้เป็น “ตัวห้ํา” ในการควบคุมศัตรูพืชตามหลักการทางชีวภาพ เนือ่ งจากหิ่งห้อยในระยะทีเ่ ป็น
ตัวหนอนจะกินหอยฝาเดียวเล็กๆ เป็นอาหาร (Dan,1998) ซึ่งหอยเหล่านั้นเป็นหอยที่ทําลายพืช เช่น
ข้าว หรือกล้วยไม้ นอกจากนี้หอยยังเป็น
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พาหะนําโรคหลายชนิดมาสู่มนุษย์และสัตว์ เช่น โรคพยาธิใบไม้ในลําไส้โรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ
เป็นต้น ดังนัน้ หิ่งห้อยจึงเป็นแมลงทีม่ ีความสําคัญทั้งในด้านการแพทย์
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่
การเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
หิ่งห้อยมีถิ่นทีอ่ ยูอ่ าศัยที่แตกต่างกัน เช่น บริเวณแหล่งน้ําจืด น้ํากร่อย รวมทั้งบนบกซึ่งมักพบ
ในพื้นที่ป่าที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันพบว่าประชากรของหิ่งห้อยลดลง 70 เปอร์เซ็นต์ จากเมื่อ 3
ปีที่ผ่านมา (Debbie, 2009) เนื่องจากสภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยูอ่ าศัยของหิ่งห้อยถูกทําลาย ซึ่งอาจเกิด
จากการปนเปื้อนของสารเคมี รวมทั้งการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของเมือง ทําให้แสงสว่างจากบ้านเรือน
และจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ไปรบกวนการสืบพันธุ์ของหิ่งห้อย ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทําให้ประชากร
ของหิ่งห้อยลดลง (Kathy, 2009 )
และจากข้อมูลปัจจุบันนั้นกรมวิชาการเกษตรยังมีขอ้ มูลและการศึกษาเกี่ยวกับหิ่งห้อยน้อยมาก
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาความหลากชนิดของหิ่งห้อย ซึ่งพื้นที่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนัน้ เป็น
บริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเนื่องจากมีป่าหลายๆ ประเภท เช่น ป่าชายเลน ป่าดิบแล้ง
ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้นซึ่งมีเฉพาะพื้นที่ในเขตภาคใต้เท่านั้น นอกจากนี้แหล่งน้ําในภาคใต้ยังคง
ความอุดมสมบูรณ์โดยมีทั้ง แหล่งน้ําจืด น้าํ กร่อย จึงคาดว่าพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยจะเป็นอีกพื้นที่
หนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของหิ่งห้อยสูง และจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแหล่ง
ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่ออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตอ่ ไปในอนาคต

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. สํารวจและรวบรวมตัวอย่างหิ่งห้อยตามสถานที่ต่างๆ เช่น โดยแบ่งการสํารวจออกเป็น 3
ลักษณะสภาพแวดล้อม ดังนี้
- สภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน
และป่าดิบชื้น
- แหล่งน้ําจืด
- แหล่งน้ํากร่อย
ทําการสํารวจ เดือนละหนึ่งครั้ง โดยเก็บทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัยใส่ถงุ พลาสติกหรือกล่องพลาสติก
เพื่อให้ระบายอากาศได้ดี บันทึกวันที่ เดือน พ.ศ. และสถานที่เก็บ
2. บันทึกรายละเอียดของปัจจัยแวดล้อมทีพ่ บแมลง เช่น ระดับความสูงจากน้ําทะเล ความชื้น
สัมพัทธ์ในอากาศ อุณหภูมิ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)
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3. นําตัวอ่อนของหิ่งห้อยมาบันทึก ลักษณะทางสัณฐานวิทยา จากนั้นนํามาเลี้ยงยังห้องปฏิบัติ
การจนเป็นตัวเต็มวัย
4. เตรียมตัวอย่างตัวเต็มวัย เพื่อใช้ในการจําแนกชนิดหิ่งห้อย โดยใช้ตัวอย่างตัวเต็มวัยที่อบแห้ง
หรืออาจฆ่าด้วยเอทิลอาซีเตด หรือเก็บแมลงใส่หลอดแก้ว แช่ในช่องน้ําแข็ง 4 – 5 ชั่วโมง วิธีนี้จะทําให้
สีไม่เปลี่ยนแปลงไป เมือ่ ได้ตวั อย่างแล้วใช้เข็มปักแมลง (insect pin) แทงด้านบนส่วนอกด้านขวา โดยมี
ป้ายเล็ก ๆ กับกับโดยบอก สถานที่ วันเดือนปี ผู้เก็บ อีกชิ้นเป็นชือ่ แมลงที่จําแนกชนิดได้
5. การเตรียมอวัยวะเพศในการทําสไลด์ สําหรับหิ่งห้อยที่ตอ้ งจําแนกจากลักษณะอวัยวะเพศ
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ตัดส่วนท้องของหิ่งห้อยแช่ในน้ํายาโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 10%
- แช่ส่วนทีต่ ัดไว้ในน้ํายาโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ทีอ่ ุณหภูมิห้องประมาณ 1 คืน
- นําชิ้นส่วนออกจากน้ํายา แช่ในน้ํากลั่นและเขี่ยเอาไขมัน และส่วนที่ไม่ใช้อวัยวะ
เพศออก โดยใช้เข็มแหลม ๆ ค่อย ๆ เขี่ยเอาเฉพาะอวัยวะเพศออกมาจากส่วนของท้อง และแช่ใน
แอลกอฮอล์ 75% และ 95% ตามลําดับ นานครั้งละ 5 นาที
- นําส่วนของอวัยวะเพศผูแ้ ละเพศเมียแช่ชั่วคราวในน้ํายา citric acid 3 นาที
- เขี่ยอวัยวะเพศผู้หรืออวัยวะวางไข่ของเพศเมีย มาวางบนสไลด์ที่หยดน้ํายาที่จะทํา
สไลด์ คือ canada balsam แล้วปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์
- นําไปอบให้แห้งรวม 2 – 6 สัปดาห์ในตูอ้ บอุณหภูมิ 40 - 45OC จึงนําออกมาศึกษา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกําลังขยายสูงๆ และบันทึกภาพโดยการวาดรูปโดยใช้เครือ่ งมือ camera
lucida ช่วยจะทําให้ทราบสัดส่วนทีแ่ ท้จริงได้ พร้อมทั้งจัดทําแนวทางในการวินิจฉัยหิ่งห้อยที่พบ
6. นําตัวอย่างหิ่งห้อยจากข้อ 1 รวมทั้งหิ่งห้อยที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร
ตรวจจําแนกวิเคราะห์ชนิดจาก ลักษณะภายนอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope แล้ว
บันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น รูปร่าง ลักษณะ ขนาด และสี เป็นต้น โดยตรวจสอบลักษณะที่สําคัญทาง
อนุกรมวิธานด้วยการใช้เอกสารแนวทางการวินิจฉัยชนิดของหิ่งห้อย ประกอบการเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
ที่เก็บรวบรวมไว้ในพิพธิ ภัณฑ์
7. บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาโดยการถ่ายภาพใต้กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงให้รายละเอียดบน
แผ่นป้ายบันทึกของหิ่งห้อยแต่ละตัว ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ที่จําแนกได้ วัน/เดือน/ปี สถานที่พบตัวอย่าง
และชื่อผู้เก็บตัวอย่าง
8. จัดเก็บตัวอย่างที่ได้ศึกษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมูต่ ามระบบสากลของการเก็บ
รักษาตัวอย่างแมลง (หิ่งห้อยทุกชนิดที่รายงานไว้ต้องเก็บรักษาตัวอย่างจริงไว้เพื่อการตรวจสอบ สืบค้น
และอ้างอิงในภายหลัง)
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เวลาและสถานที่
เวลา เริม่ ต้น เดือนตุลาคม 2553 สิน้ สุด เดือนกันยายน 2554
สถานที่ - ป่าชายเลน ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น และแหล่งน้ํา แหล่งน้ําจืด
น้ํากร่อย ในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้
- ห้องปฏิบัติการกลุม่ งานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตวิวทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
โดยการสํารวจหิ่งห้อย จากบริเวณป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ในประเทศไทย ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 นํากลับไปตรวจวิเคราะห์ชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้ง
ศึกษาจากตัวอย่างแมลงที่มีในพิพิธภัณฑ์ ที่กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร นําข้อมูลและตัวอย่างแมลงที่พบเปรียบเทียบกับข้อมูลและ
ตัวอย่างที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร การศึกษาครั้งนี้พบ พบตัวอย่างหิ่งห้อยบก และ
หิ่งห้อยน้ํากร่อย โดยเป็นหิ่งห้อย ใน 5 สกุล (Genus) Lamprigera (Motschulsky) 1853,
Stenocladius Deyrolle and Fairmaire,1878, Luciola Lapote,1833, Asymmetricata
Ballantyne,2009 และ Pyrocoelia Gorham,1880 และจากการตรวจวินิจฉัยระดับชนิด (Species)
พบหิ่งห้อยทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ Lamprigera sp., Stenocladius sp., Luciola aquatilis
Thancharoen,2007, Asymmetricata circumdata (Motschulsky),2009, Pyrocoelia praetexta
Olivier,1911, P. analis (Fabricius,1801) และ Pyrocoelia sp.
รายละเอียดหิง่ ห้อยแต่ละชนิด
Lamprigera sp. (ภาพที่ 1)
ชื่อสามัญ
หิ่งห้อยยักษ์, หิ่งห้อยช้าง: Giant Firefly
ลักษณะสําคัญ
เป็นด้วงที่มีลําตัวยาว 6.0 - 7.0 เซนติเมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร ลักษณะพิเศษคือ ตัวเต็มวัย
เพศเมียไม่มีปีก และมีลักษณะคล้ายหนอน ลําตัวแบ่งเป็นปล้องๆ สีดํา บริเวณส่วนหัวและส่วนปลายท้อง
มีสีส้ม สามารถทําแสงได้บริเวณปล้องท้องปล้องสุดท้าย ส่วนเพศผู้มีปีกบินได้ มีขนาดตัวเล็กกว่าเพศ
เมียมาก โดยเพศผู้มีขนาดลําตัวยาว 2.5 - 2.8 เซนติเมตร สีน้ําตาลเทา
สถานที่พบ
จังหวัดตรัง ระนอง
Stenocladius sp. (ภาพที่ 2)
ชื่อสามัญ
หิ่งห้อย
ลักษณะสําคัญ
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เป็นด้วงที่มีลําตัวยาว 3.7 – 5.5 เซนติเมตร กว้าง 1.2 -1.3 เซนติเมตร ลักษณะพิเศษคือ ตัว
เต็มวัยเพศเมียไม่มีปีก ตัวหนอนมีลักษณะ ลําตัวแบ่งเป็นปล้องๆ สีเหลืองอ่อน บริเวณด้านบนของแต่
ละปล้องมีสีดํา และมีสีน้ําตาลอ่อนอยู่บริเวณตรงกลางของสีดําในแต่ละปล้อง บริเวณส่วนหัวและส่วน
ปลายท้องมีสีน้ําตาล สามารถทําแสงมีลักษณะกลม บริเวณปล้องท้องปล้องสุดท้าย
หมายเหตุ จากการสํารวจในครั้งนี้พบเฉพาะตัวหนอน ซึ่งไม่สามารถเลี้ยงให้เป็นตัวเต็มวัยได้ แต่จากการ
ตรวจเอกสาร พบว่าเพศผู้มีหนวดมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากหิ่งห้อยทั่วไปคือ มีลักษณะเป็นฟันหวี
(pectinate)
สถานที่พบ
จังหวัดตรัง ชุมพร
Pyrocoelia analis (Fabricius, 1801) (ภาพที่ 3)
ชือ่ สามัญ
หิ่งห้อย
ลักษณะสําคัญ
เป็นด้วงที่มีลําตัวยาว 1.50 – 1.62 เซนติเมตร กว้าง เซนติเมตร 0.6 - 0.8 ส่วนหัวสีส้ม มี
ลักษณะแบน แผ่ขยายกว้าง ปีกคู่หน้าสีดําและบริเวณขอบปีกมีแถบสีส้มอยู่รอบปีก (0.5 มิลลิเมตร) และ
บริเวณด้านข้างของปีกแถบสีส้มมีความหนาประมาณสองเท่าของขอบปีกด้านใน (1.2 มิลลิเมตร) หนวด
และขาสีดํา หนวดมีลักษณะฟันเลื่อย (serrate) อวัยวะทําแสงมีลักษณะเป็นแผ่นแบนยาว
สถานที่พบ
จังหวัดตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง

Pyrocoelia praetexta Olivier, 1991 (ภาพที่ 4)
ชื่อสามัญ
หิ่งห้อย
ลักษณะสําคัญ
เป็นด้วงที่มีลําตัวยาว 1.58 - 1.65 เซนติเมตร กว้าง 0.6 - 0.8 เซนติเมตร ส่วนหัวสีส้ม มี
ลักษณะแบน แผ่ขยายกว้าง ปีกคู่หน้าสีดําและบริเวณขอบปีกมีสีส้มบางๆ (0.5 มิลลิเมตร) อยู่รอบปีก
หนวดและขาสีดํา หนวดมีลักษณะฟันเลื่อย (serrate) อวัยวะทําแสงมีลักษณะเป็นแผ่นแบนยาว
สถานที่พบ
จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง
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Pyrocoelia sp. (ภาพที่ 5)
ชื่อสามัญ
หิ่งห้อย
ลักษณะสําคัญ
เป็นด้วงที่มีลําตัวยาว 1.71 – 1.82 เซนติเมตร กว้าง เซนติเมตร 0.7 - 0.8 ส่วนหัวสีส้ม มี
ลักษณะแบน แผ่ขยายกว้าง ปีกคู่หน้าสีส้ม หนวดและขาสีดํา หนวดมีลักษณะฟันเลื่อย (serrate)
อวัยวะทําแสงมีลักษณะเป็นแผ่นแบนยาว
สถานที่พบ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี
Asymmetricata circumdata (Motschulsky) 2009, (ภาพที่ 6)
ชื่อสามัญ
หิ่งห้อย
ลักษณะสําคัญ
เป็นด้วงที่มีลําตัวยาว 1.1 - 1.20 เซนติเมตร กว้าง เซนติเมตร 0.5 - 0.7 ส่วนหัวสีส้ม มีลักษณะ
แบน ปีกคู่หน้าสีดําและบริเวณขอบปีกมีแถบสีส้มอยู่รอบปีก (0.7 มิลลิเมตร) และบริเวณด้านข้างของปีก
แถบสีส้มมีความหนาประมาณเท่าครึ่งของขอบปีกด้านใน (1.0 มิลลิเมตร) หนวดและขาสีดํา หนวดมี
ลักษณะฟันเลื่อย (serrate) อวัยวะทําแสงมีลักษณะเป็นแผ่นแบนขยายใหญ่เต็มปล้องท้อง
สถานที่พบ
จังหวัดตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง
Luciola aquatilis Thancharoen, 2007 (ภาพที่ 7)
ชื่อสามัญ
หิ่งห้อย
ลักษณะสําคัญ
เป็นด้วงที่มีลําตัวยาว 1.0 - 1.1 เซนติเมตร กว้าง เซนติเมตร 0.35 - 0.37 ส่วนหัวน้ําตาลอ่อน มี
ลักษณะแบน ปีกคู่หน้าสีน้ําตาลอมเทา บริเวณปลายขอบปีกมีสีดํา และบริเวณขอบปีกด้านบนมีลักษณะ
คล้ายแต้มจุดสีดํา หนวดสีดํา มีลักษณะฟันเลื่อย (serrate) ขามีสีเหลืองและปลายเล็บ (tarsi) มีสีดํา
อวัยวะทําแสงมีลักษณะเป็นแผ่นแบนขยายใหญ่เต็มปล้องท้อง
สถานที่พบ
จังหวัดตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง
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ภาพที่ 1 Lamprigera (Motschulsky) 1853

ภาพที่ 2 Stenocladius Deyrolle

ภาพที่ 3 หิ่งห้อย Pyrocoelia analis (Fabricius)

ภาพที่ 4 หิ่งห้อย Pyrocoelia praetexta Olivier
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ภาพที่ 5 หิ่งห้อย Pyrocoelia sp.

ภาพที่ 6 หิ่งห้อย Asymmetricata circumdata (Motschulsky)

ภาพที่ 7 หิ่งห้อย Luciola aquatilis Thancharoen
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