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Taxonomy of Microsnails in limestone hills in Chiang Rai province had been studied.
Specimens were random collected from limestone areas during March 2013 to December 2014 by
hand collecting. The stataions were; Tum pra temple (Muang District), Mae sua luang cave (Mae
sua District), Pha koong cave, Pra tad wang jom thong temple, Tum pra bum pen boon temple
(Phan District), Tum pha joom temple, Tum pla temple, Doi khun nam nang non Baan jong (Mae
sai District), Tum pra pha ngam temple, Doi pha chang (Wiang chai District) and Tum pha lae
temple, Pech cave, Doi pha tung (Wiang khan District).
A total of 12 families 21 genera and 40 species were recorded. All of these species are
belong to family Hydrocenidae, 1 genus and 2 species; family Alycaeidae, 4 genera, and 4
species; family Diplommatinidae, 1 genus and 7 species; family Pupinidae, 1 genus and 3 species;
family Pupillidae, 6 genera and 13 species; family Endodontidae 1 genus and 1 species; family
Diapheridae 1 genus and 3 species; family Pyramidulidae, 1 genus and 1 species; family
Zonitidae, 1 genus and 2 species; family Ariophantidae, 1 genus and 1 species; family
Glessulidae, 1 genus and 1 species; and family Subulinidae, 2 genus and 2 species respectively.
Only seven species can be identified in species level, the other are identified in generic level. This
is a first recorded of microsnail genus Alycaeus and genus Chamalycaeus in Northern Thailand.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จังหวัดเชียงรายตั้งอยูเ่ หนื อสุ ดของประเทศไทย เป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมและการท่องเที่ยวที่สาคัญทางภาคเหนือ มีพ้นื ที่ติดต่อ
กับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวัดเชียงรายเป็ นเทือกเขาสู งและมีที่ราบสู งเป็ นหย่อม ๆ ในเขตอาเภอแม่สรวย อาเภอเวียงป่ าเป้ า
และอาเภอเชียงของ พื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ของจังหวัดเชียงรายมีท้ งั อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวน
รุ กขชาติ ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าชุมชนและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จึงถือได้วา่ จังหวัดเชียงรายมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสู งแห่งหนึ่งของประเทศไทย
(กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานจังหวัดเชียงราย, 2557) ทั้งนี้ประเทศไทยเป็ น
พื้นที่หนึ่งที่มีรายงานว่า มีความหลากชนิดของหอยทากบกสู งมาก โดยคาดว่ามีมากกว่า 600 ชนิด
ในจานวนเหล่านี้หอยทากบกกลุ่มที่มีความจาเพาะต่อถิ่นอาศัย เช่น หอยนกขมิ้นสกุล Amphidromus
Albers, 1850 ที่อาศัยอยูต่ ามแนวภูเขาหิ นปูนจัดเป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อการถูกคุกคามจากมนุษย์ (สมศักดิ์
ปัญหา, 2543) และจากรายงานของ ชนิ ดาพร ตุม้ ปี่ สุ วรรณ และศักดิ์บวร ตุม้ ปี่ สุ วรรณ (2553) ว่า
การศึกษาความหลากชนิดของหอยทากบกนั้น นักวิจยั ส่ วนใหญ่จะเก็บตัวอย่างจากบริ เวณภูเขา
หินปูน เนื่องจากสภาพของแหล่งที่อยูอ่ าศัย โดยเฉพาะดินมีความเป็ นด่างและปริ มาณธาตุแคลเซี ยม
สู ง ซึ่ งเหมาะสมกับการดารงชีวติ ของหอยทากบก ดังนั้นในบริ เวณเชิงเขาหิ นปูนจึงพบหอยทากที่มี
ชีวติ และเปลือกหอยในปริ มาณที่มาก
ในปัจจุบนั การศึกษาหอยทากบกบริ เวณแนวภูเขาหินปูนในจังหวัดเชียงรายยังมีผทู้ า
การศึกษาน้อยมากทาให้มีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพน้อย ทางผูว้ จิ ยั ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงได้ทาการศึกษาอนุกรมวิธานของหอยทากจิ๋วบริ เวณ
ภูเขาหินปูนในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการ
จัดการด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อสารวจความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหิ นปูนในจังหวัดเชียงราย
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1.3

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย

1.3.1 ทราบถึงความหลากชนิดและการกระจายของหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหินปูนใน
จังหวัดเชียงราย
1.3.2 ได้ฐานข้อมูลและตัวอย่างหอยทากจิ๋วเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเชิงลึกต่อไป

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
ทาการสารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหิ นปูนในจังหวัดเชียงรายและเก็บ
รวบรวมตัวอย่างเพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลของจังหวัดเชียงราย

1.5 ระยะเวลำดำเนินกำรวิจัย
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

1.6 สถำนทีท่ ำกำรวิจัย
1.6.1 การศึกษาในภาคสนาม พื้นที่ บริ เวณภูเขาหิ นปูนในจังหวัดเชี ยงราย จานวน 6
อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอแม่สรวย อาเภอพาน อาเภอแม่สาย อาเภอเวียงชัย และอาเภอเวียง
แก่น
1.6.2 การศึกษาในห้องปฏิบตั ิการ ห้องปฏิบตั ิการสัตววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับจังหวัดเชียงราย
ทีต่ ้งั จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูภ่ าคเหนื อของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็ น 18
อาเภอ มีแม่น้ ากก แม่น้ าอิง และแม่น้ าโขง เป็ นแม่น้ าสายสาคัญ มีเนื้ อที่ประมาณ 11,678.369 ตาราง
กิโลเมตร หรื อประมาณ 7,298,981 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนื อติดกับประเทศสหภาพพม่า
และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดกับจังหวัดลาปางและจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา และทิศ
ตะวันตกติดกับประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ต้ งั ของจังหวัดเชียงรายอยูบ่ ริ เวณ
รอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เรี ยกว่า ดินแดนสามเหลี่ยมทองคา นอกจากนั้นแล้วจังหวัดเชียงรายยัง
เป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของภาคเหนือ (รองจากจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ
ลาปาง) อยูท่ ี่ประมาณ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดประมาณ 1,204,660 คน เป็ น
อันดับที่ 2 ของภาคเหนือ และเป็ นศูนย์กลางทางสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงระหว่าง
ประเทศสหภาพพม่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทาให้จงั หวัดเชียงรายเป็ นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ในด้านความเจริ ญมากที่สุดเป็ น
อันดับ 2 รองมาจากจังหวัดเชี ยงใหม่
ลักษณะภูมิประเทศ เป็ นเทือกเขาสู ง มีพ้นื ที่ราบสู งเป็ นหย่อม ๆ ในเขตอาเภอแม่สรวย
อาเภอเวียงป่ าเป้ า และอาเภอเชียงของ บริ เวณเทือกเขาจะมีความสู งประมาณ 1,500-2,000 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล โดยมีดอยลังกาหลวงเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีความสู ง 2,031 เมตร บริ เวณที่
ราบตามลุ่มแม่น้ าสาคัญในตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ อาเภอพาน อาเภอเมืองเชียงราย อาเภอแม่จนั
อาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน และอาเภอเชียงของ มีความสู งประมาณ 410-580 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสู ง มีป่าเบญจพรรณปกคลุม มีที่ราบเป็ นหย่อม ๆ ใน
ระหว่างหุ บเขา และตามลุ่มน้ าสาคัญ จังหวัดเชียงรายมีภูเขาล้อมรอบโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกเป็ น
แนวเทือกเขาผีปันน้ าติดต่อกันตลอดเขตจังหวัด
ลักษณะภูมิอากาศ จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่ มจาก
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส ฤดูฝน
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เริ่ มจากกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส
ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยปี ละ 1,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2544 จานวน 2,287.60 มิลลิเมตร น้อยที่สุด
ในปี 2546 จานวน 1,404.10 มิลลิเมตร จานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี ฤดูหนาวเริ่ มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่าสุ ด 7 องศาเซลเซียส สภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายถือว่าหนาวจัดในพื้นที่ราบ
อุณหภูมิต่าสุ ดจะอยูท่ ี่ 8-9 องศาเซลเซี ยส ส่ วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่าสุ ดจะอยูท่ ี่ 0-5 องศา
เซลเซียส
ทรัพยากรป่ าไม้ พื้นที่จงั หวัดเชียงรายมีท้ งั สิ้ น 11.678.369 ตารางกิโลเมตร หรื อ
7,298,981 ไร่ ในปี 2542 มีพ้นื ที่ป่าไม้ จานวน 2,365,967 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 32.42 ของพื้นที่ท้ งั หมด
และพื้นที่อนุรักษ์ของจังหวัดเชียงรายมีท้ งั อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุ กขชาติ ป่ าสงวน
แห่งชาติ ป่ าชุมชน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงาน
จังหวัดเชียงราย, 2557)

2.2 หอยทากบก (land snails)
หอยทากบก (land snails) เป็ นสัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca) ชั้นหอยฝา
เดียว (Class Gastropoda) จัดอยูใ่ นชั้นย่อย หอยมีปอด (Subclass Pulmonata) (พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วัฒนา และคณะ, 2550) หอยทากบกมีจานวนมาก พบได้ในถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่หลากหลาย ตั้งแต่ใต้ดิน
พื้นดิน ภูเขา ในถ้ า บนต้นไม้ ในป่ าทุกประเภทรวมทั้งป่ าชายเลน แม้กระทัง่ ทะเลทรายก็พบหอย
ทากบกอาศัยอยู่ (สมศักดิ์ ปั ญหา, 2543) หอยทากบกมีบทบาทสาคัญในห่วงโซ่อาหารมาก เป็ นตัว
บ่งบอกความสมดุลระบบนิเวศของแนวหิ นปูน (สุ ธาวัลย์ เสถียรไทย, 2541) โดยเป็ นอาหารให้กบั
แมลงบางชนิด ปู นกบางชนิ ด สัตว์เลื้อยคลาน ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และหอยทากบกก็
บริ โภคสิ่ งมีชีวิตหลายประเภทด้วย เช่น สาหร่ ายสี เขียวแกมน้ าเงิน เชื้ อรา ไลเคน ใบไม้ เศษซากพืช
ไส้เดือนตัวอ่อนแมลง เป็ นต้น

2.3 หอยทากจิ๋ว (microsnails)
หอยทากจิ๋ว (microsnails) คือ หอยทากที่มีขนาดเล็กมาก โดยทัว่ ไปแล้วเปลือกจะมีขนาด
เล็กกว่า 5 มิลลิเมตร แต่หอยทากจิ๋วสกุล Systenostoma Bavay and Dautzenberg, 1908 นั้นมีขนาด
เล็กที่สุดในบรรดาหอยทากจิ๋วของประเทศไทย โดยตัวเต็มวัยมีความสู งของเปลือกเพียง 0.5
มิลลิเมตร หรื อน้อยกว่า (จิรศักดิ์ สุ จริ ต และสมศักดิ์ ปั ญหา, 2551) สาหรับถิ่นอาศัยของหอยทากจิ๋ว
นั้นมักจะพบหอยทากจิ๋วเกาะอยูต่ ามผนังภูเขาหิ นปูน เช่น พวกหอยทากจิ๋วปากแตรสกุล
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Gyliotrachela Tomlin, 1930 และหอยคอคอด สกุล Alycaeus Baird, 1850 เป็ นต้น ซึ่งแนวภูเขา
หิ นปูนในประเทศไทยจะวางตัวในแนวเหนือใต้ ทางด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ลงมาถึงเขตภาคใต้ (ขวัญใจ เอมใจ, 2541)
ในประเทศไทยได้เริ่ มมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของหอยทากจิ๋วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
โดยมีการเก็บตัวอย่างหอยในแนวเขาหิ นปูนทัว่ ประเทศ และบางส่ วนของประเทศมาเลเซี ยและ
เวียดนามด้วย ซึ่งได้จาแนกชนิดหอยทากจิ๋วของไทยไว้ประมาณ 248 ชนิด โดยเป็ นชนิ ดใหม่
มากกว่า 90 ชนิด (สมศักดิ์ ปั ญหา และคณะ, 2544)
การศึกษาอนุกรมวิธานของหอยทากจิ๋วขั้นพื้นฐานจะศึกษาโดยใช้สัณฐานวิทยาภายนอก
(external morphology) เพื่อจัดจาแนกกลุ่มของหอยทากจิ๋วออกเป็ นกลุ่ม ซึ่งหอยทากจิ๋วในประเทศ
ไทยรายงานไว้จานวน 10 วงศ์ โดยใช้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกในการจัดจาแนก ได้ดงั นี้
Hydrocenidae, Cyclophoridae, Diplommatinidae, Carychiidae, Pupillidae, Helicarionidae,
Ariophantidae, Subulinidae, Streptaxidae และ Endodontidae

2.4 สั ณฐานวิทยาภายนอก (external morphology)
สัณฐานวิทยาภายนอก หมายถึง ตาหนิหรื อรู ปพรรณสัณฐานที่เป็ นเอกลักษณ์ในการบ่ง
บอกถึงสิ่ งมีชีวติ นั้น ๆ ซึ่งการศึกษาความหลากชนิดของหอยในขั้นพื้นฐานจะศึกษาโดยใช้สัณฐาน
วิทยาภายนอก (external morphology) เพื่อช่วยในการจัดจาแนกกลุ่มของหอยออกเป็ นกลุ่ม ๆ และ
สัณฐานวิทยาภายนอกของหอยทากบกโดยทัว่ ไปแล้ว มีดงั นี้
2.4.1. โครงสร้ างต่ าง ๆ ของหอยฝาเดียว (ภาพที่ 2-1) โดยทัว่ ไปจะเป็ นทรงกรวย มียอด
แหลมปิ ดตันซึ่ งมีขนาดเล็กที่สุดและจัดเป็ นส่ วนยอดของเปลือก (apex) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปาก
เปลือกซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่าและจัดเป็ นส่ วนฐานเปลือก (base) การขดวนของเปลือกหอยจะเริ่ มจาก
ส่ วนยอดเปลือกและวนเป็ นชั้น ๆ เรี ยก เวิร์ล (whorl) ชั้นของขดหอยจากยอดเปลือกถึงเวิร์ลรอง
สุ ดท้าย เรี ยก สไปร์ (spire) หรื อสไปร์ เวิร์ล (spire whorl) และเปลือกสุ ดท้าย เรี ยก บอดีเวิร์ล (body
whorl) ที่ปลายสุ ดของบอดีเวิร์ลจะมีช่องหรื อรู เปิ ดเป็ นช่องให้ตวั หอยคืบคลานออกนอกเปลือก
เรี ยก ปากเปลือก (aperture) รอบ ๆ ปากเปลือกมีขอบ เรี ยก ขอบปากเปลือก (peristome) และใกล้ ๆ
ปากเปลือกจะมีรู เรี ยก อัมบิลิคสั (umbilicus)
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ภาพที่ 2-1 โครงสร้างต่าง ๆ ของหอยฝาเดียว (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
2.4.2 ขนาดของเปลือก (ภาพที่ 2-2) เป็ นลักษณะแรกที่ใช้ในการจาแนก เพราะหอยแต่ละ
ชนิดโดยส่ วนใหญ่แล้วจะมีขนาดของเปลือกไม่เท่ากันสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน เช่น หอยทาก
บกที่มีขนาดเล็กมาก (minute) เปลือกอาจมีความยาวน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร เปลือกขนาดเล็ก (small)
ความยาว 3-10 มิลลิเมตร ขนาดกลาง (medium) ความยาว 10-30 มิลลิเมตร ขนาดใหญ่ (large) ความ
ยาวมากกว่า 30 มิลลิเมตร จากขนาดของเปลือกจึงสามารถใช้แยกหอยทากจิ๋วออกจากหอยทากบก
ปกติได้

ภาพที่ 2-2 ขนาดของเปลือก (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
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2.4.3. การขดวนของเปลือก (ภาพที่ 2-3) ลักษณะการขดวนของเปลือกหอยทากบกมี 2
แบบ คือ แบบวนซ้าย (sinistral) และแบบวนขวา (dextral) (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)

a

b

ภาพที่ 2-3 การขดวนของเปลือก (a) แบบวนซ้าย (b) แบบวนขวา (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
2.4.4. รู ปทรงของเปลือก (ภาพที่ 2-4) ความแตกต่างด้านรู ปทรงของเปลือกขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะการขดวนของเปลือกรอบแกนของหอย เปลือกของหอยทากบกส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นทรง
กรวย อาจเป็ นทรงสู งหรื อแบน การพิจารณารู ปทรงของเปลือกหอยทรงกรวยต้องพิจารณาจากมุม
ของสไปร์ (spire angle) ซึ่งเป็ นมุมยอดเปลือก (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)

ภาพที่ 2-4 รู ปทรงของเปลือก (a) เปลือกทรงสู ง (b) เปลือกแบน (Panha & Burch, 2005)
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2.4.5. ขอบปากเปลือกแบบต่ าง ๆ (lip) (ภาพที่ 2-5) บอดีเวิร์ลเป็ นส่ วนของเวิร์ลสุ ดท้าย
หรื อเวิร์ลที่ถูกสร้างหลังสุ ดของเปลือก และที่ปลายสุ ดของบอดีเวิร์ลจะมีปากเปลือก (aperture) และ
ขอบปากเปลือก (lip) ซึ่ งหอยทากบกแต่ละชนิดจะมีลกั ษณะขอบปากเปลือกแตกต่างกัน

ภาพที่ 2-5 ขอบปากเปลือกแบบต่าง ๆ (lip) (a) ขอบปากเปลือกไม่บาน (b) ขอบปากเปลือกบาน
(c) ขอบปากเปลือกบานหนา (Panha & Burch, 2005)
2.4.6. การนับจานวนเวิร์ลของเปลือก (ภาพที่ 2-6) โดยสังเกตการขดวนอย่างต่อเนื่องของ
แต่ละเวิร์ล จากจุดเริ่ มต้นที่เอพิคลั เวิร์ลขดวนไปเป็ นวง ถ้าบริ เวณใดของเวิร์ลตรงกับจุดเริ่ มต้นของ
เอพิคลั เวิร์ลก็นบั เป็ นหนึ่งเวิร์ล ในกรณี ที่บอดีเวิร์ลมีการขดไม่ครบหนึ่งรอบเต็มต้องมีการประมาณ
ระยะของเวิร์ลที่เกินไปว่าควรจะเป็ นเศษส่ วนเท่าใดของหนึ่งเวิร์ล หอยทากบกแต่ละชนิดจะมี
จานวนเวิร์ลไม่เท่ากัน

(a)

(b)

ภาพที่ 2-6 การนับจานวนเวิร์ลของเปลือก (a) เปลือกที่จานวนเวิร์ลน้อย (b) เปลือกที่มีจานวน
เวิร์ลมาก (Panha & Burch, 2005)
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2.4.7. ลักษณะของอัมบิลคิ ัส (umbilicus) (ภาพที่ 2-7) มีลกั ษณะเป็ นรู หรื อรอยบุ๋ม
(depression) ซึ่งเป็ นผลจากการขดวนของเวิร์ล ในเปลือกหอยส่ วนใหญ่จะมีอมั บิลิคสั เป็ นเกลียว
(spiral cavity) และพบที่บริ เวณบอดี้เวิร์ลหรื อส่ วนฐานของเปลือก

ภาพที่ 2-7 ลักษณะของอัมบิลิคสั (umbilicus) (a) ไม่มีรู (b) มีรู (c) ค่อนข้างม้วนเป็ นเกลียว
(d) คล้ายสะดือ(Panha & Burch, 2005)
2.4.8. ลวดลายของเปลือก (ภาพที่ 2-8) ผิวด้านนอกของเปลือกจะมีลวดลายที่ต่างกัน
ออกไป เช่น ลวดลายลักษณะเป็ นหนาม เป็ นตุ่ม เป็ นเส้นคมหนา เป็ นต้น และบนเปลือกหอยบาง
ชนิดจะมีสีพ้นื บางชนิดจะมีลวดลายของเปลือก โดยอาจมีสีอ่อนสลับสี เข้มหรื ออาจมีลวดลายเป็ น
แถบ

ภาพที่ 2-8 ลวดลายของเปลือก (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
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2.4.9. ฝาปิ ดเปลือก (operculum) (ภาพที่ 2-9) เป็ นอวัยวะที่ใช้ในการปิ ดส่ วนของปาก
เปลือก ที่สามารถใช้จาแนกชนิดของหอยได้ ซึ่ งในหอยแต่ละชนิดจะมีฝาปิ ดเปลือกแตกต่างกัน
ออกไป หรื อบางชนิดอาจไม่มีฝาปิ ดเปลือก (จิรศักดิ์ สุ จริ ต และสมศักดิ์ ปั ญหา, 2551)

ภาพที่ 2-9 ฝาปิ ดเปลือก (operculum) (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
2.4.10. ลักษณะการขดวนของโพรโทคอนซ์ (ภาพที่ 2-10) เป็ นส่ วนที่มีการขดวนถี่ ๆ อยู่
ส่ วนยอดของเปลือก เป็ นเปลือกส่ วนที่เกิดก่อนพบตั้งแต่ตอนที่หอยยังเป็ นตัวอ่อนอยูใ่ นไข่ (จิรศักดิ์
สุ จริ ต และสมศักดิ์ ปั ญหา, 2551)
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ภาพที่ 2-10 ลักษณะการขดวนของโพรโทคอนซ์ (สุ ชาติ อุปถัมภ์ และคณะ, 2538)
2.4.11. ฟันปากเปลือก (ภาพที่ 2-11) ฟันปากเปลือกในแต่ละตาแหน่งจะมีชื่อเรี ยก
แตกต่างกันออกไปและฟันปากเปลือกเป็ นลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่เป็ นลักษณะจาเพาะของหอย
ทากจิ๋วแต่ละชนิด (สมศักดิ์ ปั ญหา และคณะ, 2544)

ภาพที่ 2-11 ฟันปากเปลือก (Panha & Burch, 2005)
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โดยลักษณะสัณฐานวิทยาที่ใช้ในการจัดจาแนกชนิ ดของหอยทากจิ๋ว คือ ขนาดของ
เปลือก รู ปทรงของเปลือก ขอบปาก จานวนเวิร์ลของเปลือก ลักษณะของอัมบิลิคสั และฟันปาก
เปลือก ซึ่ งลักษณะที่สาคัญที่ใช้ในการจัดจาแนกชนิดหอยทากจิ๋ว คือ จานวนและตาแหน่งของฟัน
ปากเปลือก โดยจะเป็ นลักษณะเฉพาะในแต่ละชนิด

2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชนิดาพร วรจักร และศักดิ์บวร ตุม้ ปี่ สุ วรรณ (2545) ได้ศึกษาหอยทากบกในเขตจังหวัด
กาฬสิ นธุ์ พบหอยทากบก 10 วงศ์ 12 สกุล และ 17 ชนิด
กรองใจ ฉลาด (2547) ได้ศึกษาความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วในเขตภาคตะวันออก
ของประเทศไทย พบหอยทากจิ๋วจานวน 1 ชั้น 2 ชั้นย่อย 3 อันดับ 6 วงศ์ 11 สกุล 38 ชนิด
ชมพูนุท จรรยาเพศ และคณะ (2550) ได้สารวจหอยทากและทากในบริ เวณป่ าดิบแล้ง
สถานีวจิ ยั สะแกราชหรื อแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช ตาบลอุดมทรัพย์ อาเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสี มา พบหอยทาก (snail) และทาก (slug) จานวน 26 ชนิด ใน 10 วงศ์
ชนิดาพร ตุม้ ปี่ สุ วรรณ และศักดิ์บวร ตุม้ ปี่ สุ วรรณ (2551) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความ
หลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกบริ เวณสวนป่ าข้างวัดภูทอก จังหวัดหนองคาย พบหอย
ทากบกที่พบบริ เวณภูทอกน้อยรวมทั้งสิ้ น 12 ชนิ ด
ประทิน บุญงาม (2551) ได้ศึกษาความหลากหลายชนิดของหอยทากบกในจังหวัดชลบุรี
พบว่ามีหอยทากบกจานวน 14 วงศ์ 29 สกุล 47 ชนิด และมีไม่นอ้ ยกว่า 10 ชนิด ที่คาดว่าน่าจะเป็ น
หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก
ประทิน บุญงาม, พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วฒั นา และสุ รินทร์ มัจฉาชีพ (2551) ได้ศึกษา
ความหลากหลายชนิดของหอยทากบกในจังหวัดชลบุรี พบว่ามีหอยทากบกจานวน 16 วงศ์ 29 สกุล
52 ชนิด ในจานวนนี้มี 22 ชนิ ด ที่เคยมีรายงานมาก่อนหน้า และอีก 30 ชนิด ที่เป็ นรายงานใหม่ ซึ่ ง
ในจานวนนี้มีอย่างน้อย 9 ชนิด ที่คาดว่าจะเป็ นชนิดหอยทากบกใหม่ของโลก
ปิ่ นรัก วิยา (2551) ได้สารวจหอยทากบกในอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน พบหอยทากบก
21 ชนิด หอยทากบกในกลุ่ม Subclass Prosobranchia พบหอยทากบก 5 ชนิด หอยทากบกในกลุ่ม
Subclass Pulmonata พบหอยทากบก 16 ชนิด
พงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วฒั นา, คมสัน หงภัทรคีรี และลลิตภ์ ทั ร ดวงสว่าง (2551) ได้สารวจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายชนิดของหอยทากจิ๋วบริ เวณสวน 100 ปี หลวงสุ วรรณวาจกกสิ กิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้พบหอยทากจิ๋ว 4 ชนิด ได้แก่ Gastrocopta sp.
Pupisoma cf. orcula, Lamellaxis gracilis และ Liardetia cf. diliolum
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รัชนีวรรณ อินมะดัน, ศรารัตน์ ทานะมัย และพงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วฒั นา (2551) ได้
ศึกษาชนิดและแหล่งอาศัยของหอยในจังหวัดสระแก้ว บริ เวณแนวเขาหิ นปูนจานวน 10 สถานี และ
บริ เวณที่ไม่ใช่เขาหิ นปูนจานวน 2 สถานี บริ เวณที่เป็ นแหล่งน้ าจืดจานวน 10 สถานี พบหอยทากบก
11 วงศ์ 24 สกุล 56 ชนิด และหอยน้ าจืด 11 วงศ์ 21 สกุล 35 ชนิด
สุ ภาพร เจือจันทร์ (2551) ได้ศึกษาความหลากชนิดของหอยทากบกในจังหวัดบุรีรัมย์
พบว่ามีหอยทากบกจานวน 5 วงศ์ 8 สกุล 12 ชนิด
เพลินใจ อัตกลับ (2552) ศึกษาความหลากชนิดของหอยทากบกในจังหวัดตรัง โดยทา
การสารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากบกบริ เวณแนวเขาหิ นปูนพบหอยทากบกจานวนทั้งสิ้ น 16 วงศ์
27 สกุล 45 ชนิด
วันวิสาข์ ชิดเชื้ อ และพงษ์รัตน์ ดารงโรจน์วฒั นา (2553) ได้ศึกษาอนุกรมวิธานของหอย
ทากบกในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง และอาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยสารวจและ
เก็บตัวอย่างบริ เวณแนวเขาหิ นปูน 6 สถานี พบหอยทากบกทั้งสิ้ น 16 วงศ์ 29 สกุล 49 ชนิด และเป็ น
ครั้งแรกที่พบหอยทากจิ๋วสกุล Carychium ในเขตภาคตะวันออกของไทย
ชนิดาพร ตุม้ ปี่ สุ วรรณ และศักดิ์บวร ตุม้ ปี่ สุ วรรณ (2553) ได้ศึกษาการเปรี ยบเทียบความ
หลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบก บริ เวณภูเขาหิ นปูนและภูเขาหิ นทรายในจังหวัด
หนองบัวลาภู พบหอยทากบกทั้งหมด 22 ชนิด แบ่งเป็ น 3 ชั้นย่อย ได้แก่ Prosobranchia Pulmonata
และ Gymnomorpha จานวน 8 13 และ 1 ชนิด ตามลาดับ โดยบริ เวณภูเขาหินปูนพบ 20 ชนิด
บริ เวณภูเขาหิ นทรายพบ 7 ชนิด และบริ เวณภูเขาหินปูนพบ 3 ชนิด ในจานวนหอยทากบกทั้งหมดที่
พบมี 15 ชนิด พบเฉพาะบริ เวณภูเขาหิ นปูน ซึ่ งบริ เวณดังกล่าวอยูน่ อกที่ราบสู งโคราช 2 ชนิด พบ
เฉพาะในเขตภูเขาหินทรายบนที่ราบสู งโคราช และ 5 ชนิด พบทั้งในบริ เวณภูเขาหิ นปูนและภูเขา
หินทราย
ชมพูนุท จรรยาเพศ และคณะ (2553) ได้สารวจหอยทากและทากในบริ เวณป่ าดิบแล้ง
สถานีวจิ ยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราชหรื อแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช ตาบลอุดมทรัพย์ อาเภอวังน้ า
เขียว จังหวัดนครราชสี มา สามารถเก็บรวบรวมเปลือกหอยได้ 400 ตัวอย่าง หอยที่พบจาแนกชนิด
ได้รวมทั้งสิ้ น 31 ชนิด คือ หอยทาก (snail) 29 ชนิด และทาก (slug) 2 ชนิด รวม 17 ชนิด 12 วงศ์
ทั้งนี้หอยทากที่สารวจพบจัดอยูใ่ นพวกหอยทากกินเนื้อ (carnivorous snail) 1 ชนิด และทากกินเนื้อ
1 ชนิด
ศิริชยั ศรี หาตา, ชนิดาพร ตุม้ ปี่ สุ วรรณ และศักดิ์บวร ตุม้ ปี่ สุ วรรณ (2553) ได้ศึกษาความ
หลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบกในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร บนภูโน จังหวัด
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กาฬสิ นธุ์ พบตัวอย่างหอยทากบกทั้งหมด 5,607 ตัวอย่าง จาแนกชนิดได้ 15 ชนิด โดยมีความหลาก
ชนิดสู งที่สุด 9 ชนิด ในป่ าดิบแล้งบริ เวณหุบเขา พื้นที่บริ เวณลาธาร และน้ าตกระหว่างหุ บเขา
Berry (1962) ได้ศึกษากายวิภาคเปรี ยบเทียบระบบสื บพันธุ์ของ Sinoennea
kanchingensis Tomlin กับ Oophana diaphanopepla Bentham Jetting ในวงศ์ Streptaxidae
Solem, Climo, and Roscoe (1981) ได้ศึกษาความหลากหลายของหอยทากบกในประเทศ
นิวซี แลนด์ ทางตอนใต้ของเมืองโอ๊คแลนด์ พบว่ามีมากกว่า 60 ชนิด โดยความหลากหลายจะเริ่ ม
ลดลงในพื้นที่ทางตอนเหนื อและตอนใต้ โดยเฉพาะที่เป็ นหมู่เกาะจะพบเพียง 15-20 ชนิด
Vermeulen (1990) ได้สารวจหอยทากบกสกุล Diaphera ที่พบในเกาะบอร์เนียว พบหอย
ทากบกในสกุลนี้ท้ งั หมด 3 ชนิด ซึ่งมี 2 ชนิด ที่เป็ นชนิดย่อยและถือว่าเป็ นชนิ ดใหม่ของโลก คือ
Diaphera helenae และ D. ectyphus
Vermeulen (1991) ได้ทาการสารวจหอยทากบก 14 ชนิดของสกุล Opisthostoma
(Diplommatinidae) ที่พบในเกาะบอร์เนียว มี 10 ชนิด ที่เป็ นชนิดใหม่ และ Opisthostoma
javanicum เป็ นชนิดที่พบจากการสารวจตั้งแต่ครั้งแรก
Vermeulen (1997) ได้ทาการสารวจและพบหอยทากบกชนิดใหม่ของเกาะบาหลี 2 ชนิด
คือ Palaina astensis และ Geotrochus rimatus
Bruggen (2001a) ได้บรรยายลักษณะของ Gulella hildae spec. nov.ในวงศ์ Streptaxidae
ที่พบทางตอนใต้ของมาลาวี เทือกเขามูลนั จ์
Bruggen (2001b) ได้บรรยายลักษณะของ Gulella sursum spec. nov. ในวงศ์
Streptaxidae ที่พบทางตะวันออกของที่ราบสู งไนกาและคาดว่าจะเป็ นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นด้วย
Maassen (2001) ได้บรรยายลักษณะของหอยทากจิ๋วชนิ ดใหม่ 4 ชนิด คือ Opisthostoma
(Plectostoma) sinyumensis spec. nov. และ O. (P.) christae spec. nov. ซึ่ งทั้งสองชนิดนี้ถูกรายงาน
ว่าพบที่ Peninsular ประเทศมาเลเซีย และ Arinia panhai spec. nov. ถูกรายงานว่าพบที่ประเทศไทย
และ A. Jensi spec. nov. ถูกรายงานว่าพบที่ Peninsular ประเทศมาเลเซี ย ทั้งนี้เป็ นการรายงานครั้ง
แรกว่าพบสกุล Arinia ในประเทศไทยและใน Peninsular ประเทศมาเลเซีย
Schilthuizen and Rutjes (2001) ได้ทาการสารวจความหนาแน่นของหอยทากบกในพื้นที่
1 ตารางกิโลเมตร ของรัฐซาบาร์ เกาะบอร์ เนียว ประเทศมาเลเซี ย พบหอยทากบกทั้งหมด 546 ชนิด
Maassen (2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดอนุกรมวิธานของวงศ์ Diplommatinidae ที่เกาะ
สุ มาตรา ซึ่งมี 11 ชนิด ที่ได้อธิ บายว่าเป็ นหอยชนิ ดใหม่
Maassen (2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดอนุกรมวิธานของสกุล Palaina, Arinia และ
Opisthostoma (Diplommatinidae) ที่เกาะซูลาเวซี ซึ่งมี 12 ชนิด ที่ได้รายงานว่าเป็ นหอยชนิดใหม่
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Prozorova (2004) ได้ศึกษาหอยทากบกในหุบเขาเคอโดรวาวา ประเทศรัสเซีย พบหอย
ทากบก 13 วงศ์ 16 สกุล 30 ชนิด
Prozorova and Berezhok (2004) ได้สารวจความหลากหลายของหอยทากบกในเกาะ
สะกาลิน พบหอยทากบก 11 วงศ์ 14 สกุล 18 ชนิด
Maassen (2006) ได้บรรยายลักษณะของหอยทากบกชนิดใหม่ 4 ชนิด คือ Arinia
angduensis, A. loumboensis, Eostrobilop sinfrequens, และ Hemiplecta esculenta ที่พบบริ เวณ
ทอนกิ้น ทางตอนเหนื อของประเทศเวียดนาม
Maassen (2007) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดอนุกรมวิธานของวงศ์ Diplommatinidae ที่พบ
บนเกาะซูลาเวซีในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมี 8 ชนิด ที่รายงานว่าเป็ นหอยชนิดใหม่
Wu, Huang, Chang, Lin, and Lee (2007) ได้ทาการศึกษาหอยทากบกในเกาะดงชา
ประเทศไต้หวัน พบหอยทากบกทั้งหมด 13 วงศ์ 26 ชนิด
Dumrongrojwattana and Maassen (2008) พบหอยทากจิ๋ว สกุล Alycaeus ทางภาค
ตะวันออกของประเทศไทย 2 ชนิด คือ Alycaeus somwangi และ A. matchacheepiorum
Maassen (2008) ได้บรรยายลักษณะของหอยทากจิ๋วชนิ ดใหม่ 3 ชนิด ที่พบบริ เวณ
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ Sinoennea lizea,
Paraboysidia gittenbergeri และ Krobylos clerxi โดยตัวอย่างที่เก็บได้น้ นั เก็บได้จากบริ เวณปากถ้ า
ระหว่างที่จะเข้าไปสารวจถ้ า ซึ่ งก็พบจานวนชนิดพันธุ์มากถึง 32 ชนิด
Dumrongrojwattana and Wongkamhaeng (2013) ได้บรรยายลักษณะของหอยทากจิ๋ว
ชนิดใหม่ คือ Sinoennea stunensis sp. nov. ซึ่งพบที่ภูเขาหิ นปูน จังหวัดสตูล ภาคใต้ของประเทศ
ไทย
Siriboon, Sutcharit, Naggs, Rowson, and Panha (2014) ได้ศึกษาอวัยวะภายในของหอย
สกุล Indoartemon Forcart, 1946 และ สกุล Carinartemis ซึ่ งเป็ นสกุลใหม่ที่พบในประเทศไทย เพื่อ
ดูขอ้ แตกต่างที่ชดั เจนของทั้งสองสกุลและปรับปรุ งข้อมูลของหอยทากกินเนื้อ สกุล Indoartemon
Forcart, 1946 และตั้งสกุลใหม่ ที่พบตัวอย่างที่ภูเขาหิ นปูนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย สกุล
Carinartemis ที่เป็ นชนิดพันธุ์ใหม่ 2 ชนิด คือ Carinartemis vesperus และ C. striatus
จากการสื บค้นเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทาให้ทราบว่า การศึกษาเกี่ยวกับหอยทากบก
ในประเทศไทยจะศึกษาในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นส่ วนใหญ่ อาจ
เป็ นเพราะลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นแหล่งอาศัยของหอยทากบกนั้นมีความเหมาะสม อุดมสมบูรณ์
มีผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางและเอื้ออานวยต่อการศึกษามากกว่าในภาคอื่น

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
3.1 วัสดุ - อุปกรณ์
3.1.1 ดินสอและปากกา
3.1.2 สมุดบันทึก
3.1.3 พูก่ นั ขนาดเล็ก
3.1.4 กล่องพลาสติกใส
3.1.5 70% แอลกอฮอล์
3.1.6 แผ่นป้ ายบันทึกข้อมูล (label)
3.1.7 เวอร์เนียคาลิปเปอร์
3.1.8 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล Cannon EOS Kiss Digital X5
3.1.9 กล้องสเตอริ โอ Olympus SZH 10

3.2 วิธีกำรเก็บตัวอย่ ำง
ทาการสารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหิ นปูนตามแหล่งที่อยูอ่ าศัย
(habitat) ต่าง ๆ ได้แก่ บริ เวณซากใบไม้ที่ตกทับถมกันบนพื้นดินและผนังภูเขาหิ นปูน ใช้วธิ ี เก็บ
ตัวอย่างหอยด้วยมือและใช้พกู่ นั ขนาดเล็กช่วยในการเก็บ นาตัวอย่างที่ได้ใส่ กล่องพลาสติกใสและ
เขียนแผ่นป้ ายบันทึกข้อมูลติดไว้ที่กล่อง จากนั้นบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดจาแนก
เช่น แหล่งที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น แล้วนาตัวอย่างที่เก็บได้มาศึกษาต่อในห้องปฏิบตั ิการ ซึ่งรายละเอียด
พื้นที่ศึกษาแสดงดังภาพที่ 3-1 และตารางที่ 3-1

3.3 วิธีกำรศึกษำในห้ องปฏิบัติกำร
นาตัวอย่างเปลือกหอยทากจิ๋วที่ได้มาล้างทาความสะอาด โดยจะใช้กล้องสเตอริ โอ
Olympus SZH 10 ในการส่ องดูตวั อย่างเปลือกหอยทากจิ๋วเนื่องจากมีขนาดเล็กมาก จากนั้นนา
เปลือกหอยทากจิ๋วมาผึ่งลมให้แห้งสนิท ส่ วนตัวอย่างที่ยงั มีชีวติ อยูน่ ามาทาให้ยดื ด้วยการแช่น้ า
(suffocation) ประมาณ 24 ชัว่ โมง แล้วนามารักษาสภาพด้วย 70 % แอลกอฮอล์ นาตัวอย่างที่ผา่ น
การทาความสะอาดแล้วมาถ่ายรู ปด้วยกล้องถ่ายรู ปดิจิตอล Cannon EOS Kiss Digital X5 และวัด
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ขนาดโดยใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ หน่วยเป็ นมิลลิเมตร จากนั้นทาการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์โดย
ใช้เอกสาร ดังนี้ Solem (1965, 1966), Abbott (1989), Panha (1996), Vermeulen and Whitten
(1998), Hemmen and Hemmen (2001), Maassen (2001), Bruggen (2001a,b), Panha and Burch
(2005), Cameron (2006), Maassen (2006), Maassen (2008), Dumrongrojwattana (2008), Boonngam et al. (2009), Dumrongrojwattana and Wongkamhaeng (2013) และ Siriboon, Sutcharit,
Naggs, Rowson, and Panha (2014) จัดทาทะเบียนตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่างไว้ที่ห้องปฏิบตั ิการ
สัตววิทยา ภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยบูรพา
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3.4 พืน้ ทีศ่ ึกษำ

11

13
12
10

5

7

1
2
\

9

6
8

3
4
อาเภอที่เป็ นพื้นที่ศึกษา
สถานีที่เป็ นพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 3-1 แผนที่พ้นื ที่สารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหิ นปูนในจังหวัดเชียงราย
(หมายเลขสถานีต่าง ๆ ในแผนที่ แสดงเช่นเดียวกับตารางที่ 3-1)
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ทาการสารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหิ นปูน ถ้ าต่าง ๆ และบริ เวณพื้นที่
โดยรอบ ในจังหวัดเชียงราย จานวน 6 อาเภอ โดยแบ่งเป็ น 13 สถานี
ตารางที่ 3-1 พื้นที่สารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหิ นปูนในจังหวัดเชียงราย
สถำนี
อำเภอ
สถำนที่
ที่
1
แม่สรวย ถ้ าหลวงแม่สรวย
2
ถ้ าผาโขง
3
พาน วัดพระธาตุวงั จอมทอง
4
วัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ
5
เมือง วัดถ้ าพระ
6
วัดถ้ าพระผางาม
เวียงชัย
7
ดอยผาช้าง (สวนพระราชเสาวนียด์ อยผาช้าง)
8
วัดถ้ าผาแล
9 เวียงแก่น ถ้ าเพชร
10
ดอยผาตั้ง
11
วัดถ้ าปลา
12
แม่สาย วัดถ้ าผาจม
13
ดอยขุนน้ านางนอน บ้านจ้อง

พิกดั ทำงภูมิศำสตร์
19°41'13.5"N 99°31'09.1"E
19°31'03.7"N 99°39'34.6"E
19°40'37.4"N 99°44'17.1"E
19°42'44.9"N 99°45'05.3"E
19°55'02.9"N 99°47'20.0"E
19°52'20.8"N 100°02'41.8"E
19°50'01.8"N 100°01'14.6"E
19°57'08.4"N 100°25'33.1"E
19°54'50.6"N 100°29'50.5"E
19°56'00.4"N 100°30'33.3"E
20°19'30.8"N 99°52'05.9"E
20°26'29.6"N 99°52'25.0"E
20°23'21.5"N 99°52'40.7"E
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3.5

ลักษณะพืน้ ทีศ่ ึกษำ

3.5.1 อาเภอแม่สรวย จานวน 1 สถานี ได้แก่ ถ้ าหลวงแม่สรวย ตัวถ้ าตั้งอยูบ่ นกลุ่มดอย
แม่สรวยสู งประมาณ 500 เมตร จากพื้นราบ ปากถ้ าอยูท่ างทิศใต้ตรงใต้สุดของดอย ปากถ้ ากว้าง
ประมาณ 50 เซนติเมตร บริ เวณโดยรอบมีตน้ ไม้ปกคลุม
3.5.2 อาเภอพาน จานวน 3 สถานี ได้แก่
- ถ้ าผาโขง มีลกั ษณะเป็ นถ้ าที่มีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี ภายในถ้ ามีหินงอกหิ นย้อย
สวยงาม สามารถเดินทะลุไปหลังถ้ าได้ซ่ ึ งจะมีป่าไม้สมบูรณ์
- วัดพระธาตุวงั จอมทอง บริ เวณโดยรอบจะมีป่ารก มีถ้ าอยูด่ า้ นหลังองค์เจดียโ์ ดยมี
ทางเข้าถ้ าสองทางและใกล้กบั ที่พกั สงฆ์จะมีธารน้ าเล็ก ๆ ไหลผ่าน ด้านหน้าเป็ นอ่างเก็บน้ าขนาด
ใหญ่
- วัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ พื้นที่มีสภาพเป็ นป่ าภูเขาหิ น มีถ้ าต่าง ๆ อีกประมาณ 4-5 ถ้ า
และมีธารน้ าไหลออกมาจากถ้ าหลายจุด
3.5.3 อาเภอเมืองเชียงราย จานวน 1 สถานี ได้แก่ วัดถ้ าพระ ตั้งอยูต่ รงข้ามกับหาด
เชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 6 กิโลเมตร อยูต่ ิดริ มแม่น้ ากก เป็ นส่ วนหนึ่งของภูเขา
หิ นปูนบ้านน้ าลัด มีตน้ ไม้ใหญ่ข้ ึนอยูโ่ ดยรอบ มีถ้ า 3-4 ถ้ า
3.5.4 อาเภอเวียงชัย จานวน 2 สถานี ได้แก่
วัดถ้ าพระผางาม ตั้งอยูด่ า้ นหลังที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลผางาม มีถ้ าเพียง
แห่งเดียว ป่ าโดยรอบค่อนข้างรก ด้านหน้าจะมีลานหญ้ากว้าง ๆ และมีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอยูบ่ ริ เวณ
ใกล้เคียง
ดอยผาช้าง (สวนพระราชเสาวนียด์ อยผาช้าง) ตั้งอยูบ่ ริ เวณบ้านดอนเหนือ เป็ นภูเขา
หิ นขนาดใหญ่จานวน 3 ลูก อยูก่ ลางทุ่งนา เป็ นภูเขาหิ นปูน มีตน้ ไม้ข้ ึนปกคลุมไม่มากนัก ส่ วนมาก
จะเป็ นประเภทเถาวัลย์ พันธุ์ไม้เบญจพรรณขนาดเล็กและต้นจันผา มีถ้ าหลายแห่ง เช่น ถ้ าพระ ถ้ า
ปลา ถ้ าค้างคาว และมีธารน้ าลอดออกมาจากถ้ า
3.5.5 อาเภอเวียงแก่น จานวน 3 สถานี ได้แก่
วัดถ้ าผาแล เป็ นภูเขาหิ นปูนลูกใหญ่ มีถ้ าประมาณ 10 ถ้ า (ด้านหน้า) มีตน้ ไม้ประเภท
เถาวัลย์ข้ ึนอยูม่ าก ป่ าโดยรอบยังมีความอุดมสมบูรณ์และมีลิงป่ าอาศัยอยู่
ถ้ าเพชร เป็ นถ้ าที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั บริ เวณโดยรอบมีพมุ่ ไม้และต้นไม้ข้ ึนอยูไ่ ม่มากนัก
ถ้ ามีทางเข้าหลายทาง มีโพรงขนาดใหญ่มากมาย มีการสร้างบันไดเพื่อเข้าถึงถ้ าได้โดยง่าย
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ดอยผาตั้ง ดอยผาตั้งสู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1,635 เมตร ลักษณะเป็ นสันเขาคด
เคี้ยว มีป่าหิ นยูนนาน ซึ่งเป็ นหินรู ปทรงลักษณะคล้ายภูเขาในประเทศจีนที่มีรูปทรงสู งสลับซับซ้อน
3.5.6 อาเภอแม่สาย จานวน 3 สถานี ได้แก่
วัดถ้ าปลา มีลกั ษณะเป็ นลาธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน โดยมีตน้ กาเนิดมา
จาก น้ าตกห้วยเนี้ย ถ้ ามีความกว้างประมาณ 2.50 เมตร ความสู งวัดจากฝั่งน้ าขึ้นไป สู งประมาณ
1.50 เมตร น้ าลึกประมาณ 0.50 เมตร มีปลาพวงเงินและปลาไม้หีบ บริ เวณวัดมีลิงป่ าฝูงใหญ่อาศัย
อยูบ่ นยอดเขาเหนือปากถ้ าอีกด้วย และบริ เวณใกล้เคียงพบถ้ าอีกหลายถ้ า
วัดถ้ าผาจม ตัวถ้ าอยูล่ ึกลงไปใต้ดิน โดยมีการสร้างบันไดทางเดินไว้บริ เวณโดยรอบมี
การปรับปรุ งโดยสร้างเป็ นสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ
ดอยขุนน้ านางนอน บ้านจ้อง เป็ นที่ต้ งั ของพระธาตุดอยตุง สาหรับเทือกเขาดอยนาง
นอนนี้มีจุดสู งสุ ดคือ ผาช้างมูบ ซึ่ งมีความสู งจากน้ าทะเลประมาณ 830 เมตร สภาพพื้นที่ทวั่ ไปของ
ดอยนางนอนเป็ นภูเขาหิ นปูน ซึ่ งมีถ้ าอยูห่ ลายแห่ง ดังนั้นพื้นที่ทางตะวันตกจึงเป็ นที่สูงและลาดลง
ไปทางตะวันออกเป็ นพื้นที่การเกษตรไปจนจรดเขตอาเภอเชียงแสน ส่ วนทางทิศใต้เป็ นที่ราบติดกับ
อาเภอแม่จนั และอาเภอแม่ฟ้าหลวง
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ภาพที่ 3-2 ภาพลักษณะพื้นที่ศึกษา
หมายเหตุ (1) ถ้ าหลวงแม่สรวย (2) ถ้ าผาโขง (3) วัดพระธาตุวงั จอมทอง (4) วัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ
(5) วัดถ้ าพระ (6) วัดถ้ าพระผางาม
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

ภาพที่ 3-2 ภาพลักษณะพื้นที่ศึกษา (ต่อ)
หมายเหตุ (7) ดอยผาช้าง (สวนพระราชเสาวนี ยด์ อยผาช้าง) (8) วัดถ้ าผาแล (9) ถ้ าเพชร
(10) ดอยผาตั้ง (11) วัดถ้ าปลา (12) วัดถ้ าผาจม
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(13)
ภาพที่ 3-2 ภาพลักษณะพื้นที่ศึกษา (ต่อ)
หมายเหตุ (13) ดอยขุนน้ านางนอน บ้านจ้อง

บทที่ 4
ผลการวิจยั
จากการศึกษาอนุกรมวิธานของหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหิ นปูนในจังหวัดเชียงราย โดยทา
การสารวจและเก็บตัวอย่างในพื้นที่บริ เวณภูเขาหินปูนในจังหวัดเชียงราย จานวน 6 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมือง, อาเภอแม่สรวย, อาเภอพาน, อาเภอแม่สาย, อาเภอเวียงชัย และอาเภอเวียงแก่น พบหอย
ทากจิ๋วจานวน 1 ชั้น (Class) 2 ชั้นย่อย (Subclass) 2 อันดับ (Order) 12 วงศ์ (Family) 21 สกุล
(Genus) 40 ชนิด (Species) ดังนี้
Class Gastropoda Cuvier, 1797
Subclass Prosobranchia Milne-Edwards, 1848
Order Mesogastropoda Thiele, 1925
Superfamily Cyclophoroidea Gray, 1847
Family Hydrocenidae Troschel, 1857
Genus Georissa Blanford, 1864
Georissa sp.1
Georissa sp.2
Family Alycaeidae Blanford, 1864
Genus Alycaeus Baird, 1850
Alycaeus sp.
Genus Chamalycaeus Moellendorff, 1897
Chamalycaeus sp.
Genus Lagocheilus Blanford, 1864
,
Lagocheilus sp.
Genus Dioryx Benson, 1859
Dioryx sp.
Family Diplommatinidae Pfeiffer, 1857
Genus Diplommatina Benson, 1849
Diplommatina sp.1
Diplommatina sp.2
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Diplommatina sp.3
Diplommatina sp.4
Diplommatina sp.5
Diplommatina sp.6
Diplommatina sp.7
Family Pupinidae Pfeiffer, 1853
Genus Pupina Vingard, 1829
Pupina cf. siamensis Moellendorff, 1902
Pupina sp.1
Pupina sp.2
Subclass Pulmonata Cuvier, 1814
Order Stylommatophora Schmidt, 1855
Superfamily Pupilloidea Turton, 1831
Family Pupillidae Turton 1831
Genus Acinolaemus Thompson & Upatham, 1997
Acinolaemus ptychochilus Thompson & Upatham, 1997
Genus Anauchen Pilsbry, 1917
Anauchen sp.1
Anauchen sp.2
Genus Boysidia Ancey, 1881
Boysidia sp.
Genus Gyliotrachela Tomlin, 1930
Gyliotrachela khaowongensis Panha, 1998
Gyliotrachela sp.
Genus Krobylos Panha, 1999
Krobylos tampla Panha & Burch, 2004
Krobylos pomjuk Panha & Burch, 2002
Genus Paraboysidia Pilsbry, 1917
Paraboysidia tamphathai Panha & Burch, 2000
Paraboysidia sp.1
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Paraboysidia sp.2
Paraboysidia sp.3
Paraboysidia sp.4
Family Pyramidulidae Kennard & Woodward, 1914
Genus Pyramidula Fitzinger, 1833
Pyramidulus sp.
Family Zonitidae Mörch, 1864
Genus Zonitoides Lehmann, 1862
Zonitoid sp.1
Zonitoid sp.2
Superfamily Helicarionoidea Bourguignat, 1877
Family Ariophantidae Godwin-Austen, 1888
Genus Megaustenia Cockerell, 1912
Megaustenia sp.
Superfamily Achatinoidea Swainson, 1840
Family Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877
Genus Lamellaxis Strebel & Pfeffer, 1882
Lamellaxis gracilis Hutton, 1834
Genus Opeas Albers, 1850
Opeas filiforme Moellendorff, 1894
Family Glessulidae Martens, 1860
Genus Glessula Martens, 1860
Glessula sp.
Superfamily Streptaxoidea Sutcharit et al., 2010
Family Diapheridae Panha & Naggs, 2010
Genus Sinoennea Kobelt, 1904
Sinoennea sp.1
Sinoennea sp.2
Sinoennea sp.3
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Superfamily Punctoidea Morse, 1864
Family Endodontidae Pilsbry, 1895
Genus Philalanka Godwin-Austen, 1898
Philalanka sp.
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โดยสามารถสรุ ปการกระจายของหอยทากจิ๋วที่พบบริ เวณภูเขาหิ นปูนในพื้นที่ศึกษาต่างๆ และ
แหล่งที่อยูอ่ าศัย (habitat) ต่าง ๆ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 การกระจายของหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหิ นปูนในจังหวัดเชียงราย
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Family
Hydrocenidae

Genus
Georissa

Alycaeidae

Alycaeus
Chamalycaeus
Lagocheilus
Dioryx
Diplommatinidae Diplommatina

Pupillidae

Anauchen
Acinolaemus
Boysidia
Gyliotrachela
Krobylos
Paraboysidia

Endodontidae
Diapheridae

Philalanka
Sinoennea

Pyramidulidae

Pyramidula

Species
Location
Georissa sp.1
2
Georissa sp.2
6, 7, 10
Alycaeus sp.
11, 13
Chamalycaeus sp.
5, 10, 11, 13
Lagocheilus sp.
7, 11, 13
Dioryx sp.
5
Diplommatina sp.1
2, 4, 10
Diplommatina sp.2
4
Diplommatina sp.3
11
Diplommatina sp.4
5, 10
Diplommatina sp.5
10
Diplommatina sp.6
11
Diplommatina sp.7
13
Anauchen sp.1
3
Anauchen sp.2
3
Acinolaemus ptychochilus
6
Boysidia sp.
13
Gyliotrachela khaowongensis
10
Gyliotrachela sp.
1
Krobylos tampla
4
Krobylos pomjuk
2
Paraboysidia tamphathai
3, 4
Paraboysidia sp.1
4
Paraboysidia sp.2
3
Paraboysidia sp.3
11
Paraboysidia sp.4
13
Philalanka sp.
2, 6, 7, 10, 11, 13
Sinoennea sp.1
2
Sinoennea sp.2
10
Sinoennea sp.3
11
Pyramidulus sp.
11

Habitat
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ)
No.
32
33
34
35
36
37
48
39
40

Family
Zonitidae

Genus
Zonitoides

Ariophantidae
Pupinidae

Megaustenia
Pupina

Glessulidae
Subulinidae

Glessula
Lamellaxis
Opeas
21 genera

12 families

Species
Zonitid sp.1
Zonitid sp.2
Megaustenia sp.
Pupina sp.1
Pupina sp.2
Pupina sp.3
Glessula sp.
Lamellaxis gracilis
Opeas filiforme
40 species

Location
2, 8
5, 6, 7, 9, 12
2, 4, 5, 10
11
11
5
11
2, 5
11

Habitat
A
A
A
A
A
A
A
A
A

หมายเหตุ (1) วัดถ้ าพระ อาเภอเมือง (2) ถ้ าหลวงแม่สรวย อาเภอแม่สรวย (3) ถ้ าผาโขง
(4) วัดพระธาตุวงั จอมทอง (5) วัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ อาเภอพาน (6) วัดถ้ าผาจม
(7) วัดถ้ าปลา (8) ดอยขุนน้ านางนอน บ้านจ้อง อาเภอแม่สาย (9) วัดถ้ าพระผางาม
(10) ดอยผาช้าง (สวนพระราชเสาวนียด์ อยผาช้าง) อาเภอเวียงชัย และ (11) วัดถ้ าผาแล
(12) ถ้ าเพชร (13) ดอยผาตั้ง อาเภอเวียงแก่น; (A) เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
(B) พบบนพื้นดินใต้เศษใบไม้ที่ตกทับถมกัน
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหอยทากจิ๋วที่สารวจพบบริ เวณภูเขาหิ นปูนในจังหวัด
เชียงราย ในแต่ละชนิดมีลกั ษณะดังนี้
Class Gastropoda Cuvier, 1797
เป็ นหอยที่มีเปลือกชิ้นเดียวหรื อหอยฝาเดียว เป็ นหนึ่งในลาดับของไฟลัมมอลลัสคา
ในสิ่ งมีชีวติ สัตว์ในชั้นนี้มีการสื บทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงปั จจุบนั มีอยูร่ ะหว่าง 60,000-80,000 ชนิด
จัดเป็ นมอลลัสค์ที่มีววิ ฒั นาการสู งสุ ดรองจากมอลลัสค์ในชั้นเซฟาโลพอดา หรื อหมึกและหอย
งวงช้าง ด้วยเหตุที่ได้พฒั นารู ปร่ างและวิถีการดารงชี วติ ให้อาศัยอยูไ่ ด้ท้ งั ในน้ าจืดและทะเลรวมถึง
บนบก บนต้นไม้ หรื อแม้กระทัง่ ในทะเลทรายอีกด้วย มีกล้ามเนื้อบริ เวณเท้าแข็งแรงและหนาแน่น
พบกระจายพันธุ์อยูท่ วั่ โลก มีลกั ษณะเปลือกตอนท้ายวนเป็ นเกลียว ซึ่งประกอบไปด้วยหินปูนเป็ น
สาคัญ โดยมากจะวนตามเข็มนาฬิกา คือ จากซ้ายไปขวา แต่ก็พบเป็ นบางชนิ ดที่วนจากขวาไปซ้าย
เช่นกัน มีเปลือกบาง ๆ ชิ้นหนึ่งปิ ดตอนต้นของฝาเรี ยกว่า โอเพอร์ คูลมั (operculum) มีส่วนหัวเจริ ญ
ดี มีหนวด 1-2 คู่ มีตา ภายในปากมีแรดูลาใช้สาหรับบดอาหาร หายใจด้วยเหงือกหรื อปอดหรื อแมน
เทิล มีไตเป็ นอวัยวะขับถ่าย ซึ่งมอลลัสค์ในชั้นนี้ยงั รวมถึงทากทะเลซึ่ งไม่มีเปลือก แต่ถูกจัดให้อยู่
ในชั้นนี้ ซึ่ งมีชีวติ อาศัยอยูใ่ ต้ทอ้ งทะเลมีสีสันจัดจ้านด้วย (จอม ปัทมคันธิน, 2011)
Key to the families of Chiang Rai microsnails
1a ปากเปลือกมีฝาปิ ดเปลือก (operculum) ………………...……………………………………… 2
1b ปากเปลือกไม่มีฝาปิ ดเปลือก (operculum) …………….………………………………………. 5
2a รู ปทรงของเปลือกสู งมากกว่ากว้าง ............................................................................................. 3
2b รู ปทรงของเปลือกกว้างมากกว่าสู ง ............................................................................. Alycaeidae
3a ผิวเปลือกมีลวดลายนูนออกมา .................................................................................................... 4
3b ผิวเปลือกเรี ยบ .............................................................................................................. Pupinidae
4a ผิวเปลือกมีลวดลายเป็ นสันในแนวตั้งฉากกับแกนกลาง ......................................... Hydrocenidae
4b ผิวเปลือกมีลวดลายเป็ นสันในแนวขนานกับแกนกลาง .................................... Diplommatinidae
5a มีฟันปากเปลือก .......................................................................................................................... 6
5b ไม่มีฟันปากเปลือก ..................................................................................................................... 7
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6a เปลือกรู ปทรงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทรงกระบอก .................................................................... Pupillidae
6b เปลือกเป็ นรู ปทรงกระบอก ...................................................................................... Diapheridae
7a รู ปทรงของเปลือกสู งมากกว่ากว้าง ............................................................................................. 8
7b รู ปทรงของเปลือกกว้างมากกว่าสู ง.............................................................................................. 9
8a วงเปลือกสุ ดท้ายมีขนาดเท่า ๆ กันกับวงเปลือกรองสุ ดท้าย ....................................... Glessulidae
8b วงเปลือกสุ ดท้ายมีขนาดกว้างกว่าวงเปลือกรองสุ ดท้าย.............................................. Subulinidae
9a รู ปทรงของเปลือกไม่คล้ายทาก ................................................................................................. 10
9b รู ปทรงของเปลือกคล้ายทาก ................................................................................. Ariophantidae
10a เปลือกรู ปทรงปิ รามิด ............................................................................................................. 11
10b เปลือกลักษณะกลมแบน .............................................................................................. Zonitidae
11a วงเปลือกมีผวิ เรี ยบ ............................................................................................... Pyramidulidae
11b วงเปลือกมีผวิ ที่มีสันนูน ....................................................................................... Endodontidae
Subclass Prosobranchia Milne-Edwards, 1848
เป็ นกลุ่มหอยฝาเดียวที่อาศัยอยูท่ ้ งั ในทะเล บนบกและในน้ าจืด โดยส่ วนใหญ่เป็ นพวก
หอยทะเลฝาเดียว มีบางส่ วนที่เป็ นหอยน้ าจืดฝาเดียวและหอยทากบก ลักษณะสาคัญคือจะมีฝาปิ ด
เปลือก (operculum) เปลือกมีท้ งั ขนาดเล็กและใหญ่ รู ปร่ างมีหลายแบบทั้ง ยาว รี แบนและกลม
(Thiele, 1925)
Order Mesogastropoda Thiele, 1925
กลุ่มหอยฝาเดียวในอันดับนี้ เกือบจะทั้งหมดเป็ นหอยทะเลฝาเดียว มีส่วนน้อยที่เป็ นหอย
น้ าจืดฝาเดียวและหอยทากบก ส่ วนใหญ่จะเป็ นพวกกินพืช และมีบางส่ วนเป็ นปรสิ ตหรื อผูล้ ่า โดย
จะมีแรดูลา 7 ซี่ หรื ออาจน้อยกว่านี้ (Thiele, 1925)
Superfamily Cyclophoroidea Gray, 1847
เป็ นกลุ่มของหอยทากบกที่มีขนาดกลาง ลักษณะสาคัญ คือ มีฝาปิ ดเปลือก (operculum)
ไม่มี ctenidium และ osphradium (Bouchet, Rosenberg, & Gofas, 2015)
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Family Hydrocenidae Troschel,1857
หอยกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่มีฝาปิ ดเปลือก จะอาศัยอยูใ่ นเขตร้อนชื้นและใกล้เขตร้อน ลักษณะ
เปลือกเป็ นทรงกรวยหรื อกลม วงเปลือกนูนโค้ง สไปร์ ส้ นั ปากเปลือกไม่บานออก มีฝาปิ ดเปลือก
เป็ นรู ปครึ่ งวงกลม (Suter, 1913).
Genus Georissa Blanford, 1864
เปลือกหอยมีขนาดเล็กมาก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวย เปลือกมีสีแดง สี ส้ม สี เหลือง
ปากเปลือกกลม มีฝาปิ ดเปลือกลักษณะคล้ายตัว D เป็ นแผ่นบางและเป็ นสารพวกไคทิน ขอบปาก
ไม่บานออก สะดือมักแคบหรื อปิ ด (Panha & Burch, 2005)
Key to the species of Chiang Rai Georissa
1a วงเปลือกรองสุ ดท้ายและสุ ดท้ายมีสันนูนตรงกลางวงละ 11 สัน ……………...… Georissa sp.1
1b วงเปลือกรองสุ ดท้ายและสุ ดท้ายมีสันนูนตรงกลางวงละ 7 สัน …………………. Georissa sp.2
Georissa sp.1

C

ภาพที่ 4-1 ลักษณะเปลือกของ Georissa sp.1 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
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ลักษณะทัว่ ไป เปลือกเป็ นทรงกรวยสู ง การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 4.5 ชั้น
เปลือกมีสีส้มอ่อนปนสี น้ าตาล ผิวเปลือกมีเส้นที่เป็ นร่ องตามแนวตั้งฉากกับแกนกลาง โดยวง
เปลือกรองสุ ดท้ายและวงสุ ดท้ายมีจานวนสันนูนที่อยูบ่ ริ เวณตรงกลางวงละ 11 สัน สะดือแคบ ปาก
เปลือกเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม และริ มขอบปากเปลือกไม่บานออก (ภาพที่ 4-1)
ลักษณะเด่ น วงเปลือกรองสุ ดท้ายและวงสุ ดท้ายมีจานวนสันนูนที่อยูบ่ ริ เวณตรงกลางวงละ 11 สัน
ขนาด กว้าง 1.69-1.73 มิลลิเมตร สู ง 1.90-2.34 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าหลวงแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
Georissa sp.2

C
ภาพที่ 4-2 ลักษณะเปลือกของ Georissa sp.2 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกเป็ นทรงกรวยสู ง การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 4.5 ชั้น
เปลือกมีสีส้มอ่อน ผิวเปลือกมีเส้นที่เป็ นร่ องตามแนวตั้งฉากกับแกนกลาง โดยมีลกั ษณะขรุ ขระ
คล้ายตุ่มเล็ก ๆ นูนขึ้น ลึกและชัดเจนกว่า Georissa sp.1 วงเปลือกรองสุ ดท้ายและวงสุ ดท้ายมี
จานวนสันนูนที่อยูบ่ ริ เวณตรงกลางวงละ 7 สัน สะดือแคบ ปากเปลือกเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม และริ ม
ขอบปากเปลือกไม่บานออก (ภาพที่ 4-2)
ลักษณะเด่ น วงเปลือกรองสุ ดท้ายและวงสุ ดท้ายมีจานวนสันนูนที่อยูบ่ ริ เวณตรงกลางวงละ 7 สัน
ขนาด กว้าง 1.43-1.69 มิลลิเมตร สู ง 1.98-2.98 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
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แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาจมและวัดถ้ าปลา อาเภอแม่สาย และดอยผาช้าง (สวนพระราชเสาวนียด์ อยผา
ช้าง) อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
Family Alycaeidae Blanford, 1864
เปลือกมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กมากจนถึงขนาดใหญ่ ส่ วนใหญ่จะมีเปลือกแข็งและ
หนา รู ปทรงของเปลือกคล้ายลูกข่างมีท้ งั ทรงสู งและแบน วงเปลือกและปากเปลือกมีลกั ษณะเป็ น
วงกลม ขอบปากเปิ ดเปลือกหนา บางชนิดพบร่ องที่บรรจุท่อหายใจ (respiratory tube) ใกล้บริ เวณ
ปากเปลือกด้วย ฝาปิ ดเปลือกเป็ นมันเงาหรื อด้านและหนา เนื่องจากประกอบด้วยสารหิ นปูน
Key to the genera of Chiang Rai Alycaeidae
1a ขอบปากเปลือกบาน ม้วนออก ………………………………………………………………… 2
1b ขอบปากเปลือกบานไม่มว้ นออก ……………………..………………..…………. Lagocheilus
2a เปลือกทรงกลมยอดแหลม .......................................................................................................... 3
2b เปลือกลักษณะกลมแบน ....................................................................................... Chamalycaeus
3a วงเปลือกสุ ดท้ายใกล้ช่องเปิ ดมีรอยคอดลึก ...................................................................... Dioryx
3b วงเปลือกสุ ดท้ายใกล้ช่องเปิ ดมีรอยคอดแต่ไม่ลึก .......................................................... Alycaeus
Genus Alycaeus Baird, 1850
เป็ นสกุลของหอยทากขนาดเล็ก รู ปทรงของเปลือกคล้ายลูกข่าง สะดือเปิ ด ผิวเปลือกมี
สันเล็ก ๆ ตามแนวการขดวนของเปลือกหรื ออาจจะไม่มีก็ได้ มีท่อหายใจอยูร่ ะหว่างรอยต่อของวง
เปลือกรองสุ ดท้ายและวงเปลือกสุ ดท้าย และมีฝาปิ ดเปลือกค่อนข้างกลม โดยในการศึกษาครั้งนี้พบ
1 ชนิด คือ Alycaeus sp.
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Alycaeus sp.

D

ภาพที่ 4-3 ลักษณะเปลือกของ Alycaeus sp. A) ด้านหน้า B) ด้านบน C) ด้านข้าง D) แผนที่การ
กระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกรู ปทรงคล้ายลูกข่างทรงสู ง ยอดแหลม การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียน
ขวา มีวงเปลือก 3.5 ชั้น เปลือกมีสีขาว ผิวเปลือกมีเส้นที่เป็ นร่ องตามแนวตั้งฉากกับแกนกลาง มีท่อ
หายใจอยูร่ ะหว่างรอยต่อของวงเปลือกรองสุ ดท้ายและวงเปลือกสุ ดท้าย ปากเปลือกเป็ นรู ปวงรี ริ ม
ขอบปากเปลือกบาน หนาและม้วนออก (ภาพที่ 4-3)
ลักษณะเด่ น รู ปทรงคล้ายลูกข่างทรงสู ง ยอดแหลม ริ มขอบปากเปลือกบาน หนาและม้วนออก
ขนาด กว้าง 6.06-6.30 มิลลิเมตร สู ง 5.29-5.30 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาแล และดอยผาตั้ง อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
Genus Chamalycaeus Moellendorff, 1897
เป็ นสกุลของหอยทากขนาดเล็ก รู ปทรงของเปลือกคล้ายลูกข่างแบน ผิวเปลือกมีร่อง
เล็ก ๆ ตั้งฉากกับการขดวนของเปลือกหรื ออาจจะไม่มีก็ได้ มีท่อหายใจอยูร่ ะหว่างรอยต่อของวง
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เปลือกรองสุ ดท้ายและวงเปลือกสุ ดท้าย สะดือกว้าง และมีฝาปิ ดเปลือกที่เป็ นแผ่นหิ นปูน (Panha &
Burch, 2005) โดยในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 ชนิด คือ Chamalycaeus sp.
Chamalycaeus sp.

E

ภาพที่ 4-4 ลักษณะเปลือกของ Chamalycaeus sp. A) ด้านหน้า B) ด้านบน C) ด้านข้าง
D) ด้านล่าง E) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป รู ปทรงของเปลือกคล้ายลูกข่างแบน ยอดค่อนข้างป้ าน การขดวนของเปลือกเป็ นแบบ
เวียนขวา มีวงเปลือก 2.75 ชั้น เปลือกมีสีขาว ผิวเปลือกมีเส้นที่เป็ นร่ องตามแนวตั้งฉากกับ
แกนกลาง มีท่อหายใจอยูร่ ะหว่างรอยต่อของวงเปลือกรองสุ ดท้ายและวงเปลือกสุ ดท้าย ปากเปลือก
เป็ นรู ปวงรี สะดือกว้าง และริ มขอบปากเปลือกบาน หนาและม้วนออก (ภาพที่ 4-4)
ลักษณะเด่ น รู ปทรงของเปลือกคล้ายลูกข่างแบน ยอดค่อนข้างป้ าน ผิวเปลือกมีเส้นที่เป็ นร่ องตาม
แนวตั้งฉากกับแกนกลาง และริ มขอบปากเปลือกบาน หนาและม้วนออก
ขนาด กว้าง 3.13-3.82 มิลลิเมตร สู ง 1.86-2.13 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ อาเภอพาน, ดอยผาช้าง อาเภอเวียงชัย, วัดถ้ าผาแล และดอยผาตั้ง
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Genus Lagocheilus Blanford, 1864
เป็ นสกุลของหอยทากขนาดเล็ก เปลือกเป็ นรู ปกรวยคว่า สะดือเปิ ด เปลือกแข็ง ผิวเปลือก
มีลวดลาย วงเปลือกลึก ปากเปลือกเป็ นรู ปวงกลม ริ มขอบปากเปลือกบานออกและด้านบนจะติดกับ
วงเปลือกสุ ดท้าย (Panha & Burch, 2005) โดยในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 ชนิด คือ Lagochilus sp.
Lagocheilus sp.

D

ภาพที่ 4-5 ลักษณะเปลือกของ Lagocheilus sp. A) ด้านหน้า B) ด้านข้าง C) ด้านบน D) แผนที่การ
กระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกแข็ง ลักษณะเป็ นทรงกรวยคว่า การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวง
เปลือก 4.75 ชั้น เปลือกมีลวดลายสี ส้มอ่อน ผิวเปลือกมีสันนูนในแนวตั้งฉากกับแกนกลาง ปาก
เปลือกเป็ นรู ปวงกลม และริ มขอบปากเปลือกบาน หนา แต่ไม่มว้ นออก (ภาพที่ 4-5)
ลักษณะเด่ น เปลือกมีลวดลายสี ส้มอ่อน และริ มขอบปากเปลือกบาน หนา แต่ไม่มว้ นออก
ขนาด กว้าง 6.07-6.11 มิลลิเมตร สู ง 5.56-5.74 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน หรื อคืบคลานตามใบไม้
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าปลา อาเภอแม่สาย, วัดถ้ าผาแล และดอยผาตั้ง อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Genus Dioryx Benson, 1859
เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกลม ยอดแหลม การขดวนของเปลือกเป็ น
แบบเวียนขวา ผิวเปลือกเรี ยบ เปลือกมีสีขาวปลายยอดสี น้ าตาลเข้ม วงเปลือกสุ ดท้ายมีขนาดใหญ่
ที่สุด มีรอยคอดใกล้บริ เวณช่องเปิ ดเปลือก โดยในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 ชนิด คือ Dioryx sp.
Dioryx sp.

E

ภาพที่ 4-6 ลักษณะเปลือกของ Dioryx sp. A) ด้านหน้า B) ด้านซ้าย C) ด้านบน D) ด้านขวา
E) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกเป็ นทรงกลม ยอดแหลม การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก
3.75 ชั้น เปลือกมีสีขาว ปลายยอดสี น้ าตาลเข้ม ผิวเปลือกเรี ยบ วงเปลือกสุ ดท้ายมีขนาดใหญ่ที่สุด
โดยวงเปลือกสุ ดท้ายใกล้ช่องเปิ ดเปลือกมีรอยคอดลึก ปากเปลือกเป็ นรู ปวงกลม และริ มขอบปาก
เปลือกบาน หนาและม้วนออก (ภาพที่ 4-6)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นทรงกลม ยอดแหลม วงเปลือกสุ ดท้ายใกล้ช่องเปิ ดเปลือกมีรอยคอดลึก และ
ริ มขอบปากเปลือกบาน หนาและม้วนออก
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ขนาด กว้าง 4.87-5.08 มิลลิเมตร สู ง 6.07-6.08 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Family Diplommatinidae Pfeiffer, 1857
หอยวงศ์น้ ีเป็ นกลุ่มที่พบมากในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และเอเชียตะวันออก
โดยมีความหลากหลายสู งมาก เป็ นหอยกลุ่มที่มีฝาปิ ดเปลือก เปลือกมีขนาดเล็ก เปลือกเป็ นรู ปทรง
คล้ายเกลียวเชือก วงเปลือกน้อย การวนของเปลือกมีท้ งั แบบเวียนขวาและซ้าย (Panha & Burch,
2005)
Genus Diplommatina Benson, 1849
เปลือกมีขนาดเล็กไปจนถึงเล็กมาก การขดวนของเปลือกมีท้ งั แบบเวียนซ้ายและเวียน
ขวา เปลือกเป็ นรู ปไข่ รู ปไข่ทรงยาวรี หรื อรู ปทรงกระสวย ปากเปลือกค่อนข้างกลมและบานออก
ภายในปากเปลือกมีฟัน columellar lamella ลักษณะเด่น คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงชั้น
สุ ดท้ายจะเล็กกว่าวงรองสุ ดท้าย (Panha & Burch, 2005)
Key to the species of Chiang Rai Diplommatinidae
1a การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา ……………………………………………………… 2
1b การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนซ้าย ………………………………..…. Diplommatina sp.7
2a เปลือกรู ปทรงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทรงยาวรี ........................................................................................ 3
2b เปลือกรู ปทรงยาวรี .................................................................................................................... 4
3a วงเปลือกน้อยกว่า 8ชั้น .............................................................................................................. 5
3b วงเปลือก 8 ชั้น ........................................................................................ Diplommatiinidae sp.4
4a วงเปลือกรองสุ ดท้ายป่ องออกตรงกลาง ..................................................................................... 6
4b วงเปลือกรองสุ ดท้ายไม่ป่องออกตรงกลาง................................................................................. 7
5a มี columellar teeth 1 ซี่ ................................................................................... Diplommatina sp.1
5b มี columellar teeth 2 ซี่ ................................................................................... Diplommatina sp.6
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6a เปลือกบิดเบี้ยว ............................................................................................................................ 8
6b เปลือกตรง ...................................................................................................... Diplommatina sp.2
7a ขอบปากเปลือกบานออกและหนา ................................................................. Diplommatina sp.3
7b ขอบปากเปลือกบานออก แต่ไม่หนา............................................................... Diplommatina sp.5
Diplommatina sp.1

C
ภาพที่ 4-7 ลักษณะเปลือกของ Diplommatina sp.1 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกรู ปไข่ การวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวง
เปลือก 4.25 ชั้น เปลือกมีสีเหลืองอ่อนใส ผิวเปลือกมีเส้นในแนวขนานกับแกนกลาง วงเปลือกจะมี
ขนาดเพิ่มขึ้นจนกระทัง่ ถึงวงเปลือกวงสุ ดท้ายจะเล็กลง วงเปลือกรองสุ ดท้ายบริ เวณตรงกลางจะ
ป่ องออกเล็กน้อย ปากเปลือกค่อนข้างกลม และริ มขอบปากเปลือกบานออก ภายในปากเปลือกมีฟัน
columellar 1 ซี่ (ภาพที่ 4-7)
ลักษณะเด่ น วงเปลือกวงสุ ดท้ายจะเล็กลง และวงเปลือกรองสุ ดท้ายบริ เวณตรงกลางจะป่ องออก
ขนาด กว้าง 2.41-2.69 มิลลิเมตร สู ง 4.47-4.54 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย พบบนพื้นดินใต้เศษใบไม้ที่ทบั ถมกัน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าหลวงแม่สรวย อาเภอแม่สรวย, วัดพระธาตุวงั จอมทอง อาเภอพาน และดอยผาช้าง
อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
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Diplommatina sp.2

C
ภาพที่ 4-8 ลักษณะเปลือกของ Diplommatina sp.2 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะรู ปไข่ทรงยาวรี การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มี
วงเปลือก 4.25 ชั้น เปลือกใส ผิวเปลือกมีเส้นในแนวขนานกับแกนกลาง วงเปลือกแต่ละวงมีความ
กว้างเท่า ๆ กัน รู ปทรงเปลือกค่อนข้างตรง ปากเปลือกกลม และริ มขอบปากเปลือกบานออก ภายใน
ปากเปลือกมีฟัน columellar 1 ซี่ (ภาพที่ 4-8)
ลักษณะเด่ น วงเปลือกแต่ละวงมีความกว้างเท่า ๆ กัน รู ปทรงเปลือกค่อนข้างตรง
ขนาด กว้าง 1.30-1.44 มิลลิเมตร สู ง 1.75-2.06 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย พบบนพื้นดินใต้เศษใบไม้ที่ทบั ถมกัน
แหล่งทีพ่ บ วัดพระธาตุวงั จอมทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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Diplommatina sp.3

C
ภาพที่ 4-9 ลักษณะเปลือกของ Diplommatina sp.3 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็กมาก ลักษณะรู ปไข่ทรงยาวรี แต่บิดเบี้ยวเล็กน้อย การขดวนของ
เปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 4.25 ชั้น เปลือกใส ผิวเปลือกมีเส้นในแนวขนานกับแกนกลาง
โดยที่วงเปลือกจะมีขนาดเพิ่มขึ้นจนกระทัง่ ถึงวงเปลือกสุ ดท้ายจะเล็กลง ปากเปลือกค่อนข้างกลม
และริ มขอบปากเปลือกบานออก ภายในปากเปลือกมีฟัน columellar 1 ซี่ (ภาพที่ 4-9)
ลักษณะเด่ น เปลือกมีขนาดเล็กมาก ลักษณะรู ปไข่ทรงยาวรี แต่บิดเบี้ยวเล็กน้อย
ขนาด กว้าง 1.00-1.09 มิลลิเมตร สู ง 1.59-2.05 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย พบบนพื้นดินใต้เศษใบไม้ที่ทบั ถมกัน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาแล อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Diplommatina sp.4

C

ภาพที่ 4-10 ลักษณะเปลือกของ Diplommatina sp.4 A) ด้านหน้า B) ด้านข้าง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็กมาก ลักษณะเปลือกเป็ นรู ปทรงกระสวย การขดวนของเปลือกเป็ น
แบบเวียนขวา มีวงเปลือก 8 ชั้น เปลือกใส ส่ วนยอดเปลือกมีสีน้ าตาล ผิวเปลือกมีเส้นในแนวขนาน
กับแกนกลาง โดยที่วงเปลือกจะมีขนาดเพิม่ ขึ้นจนกระทัง่ ถึงวงเปลือกวงสุ ดท้ายจะเล็กลง ปาก
เปลือกค่อนข้างกลม และริ มขอบปากเปลือกบานออก ภายในปากเปลือกมีฟัน columellar 1 ซี่
(ภาพที่ 4-10)
ลักษณะเด่ น เปลือกมีขนาดเล็กมาก ลักษณะเปลือกเป็ นรู ปทรงกระสวย มีวงเปลือก 8 ชั้น โดยวง
เปลือกจะมีขนาดเพิ่มขึ้นจนกระทัง่ ถึงวงเปลือกวงสุ ดท้ายจะเล็กลง
ขนาด กว้าง 1.62-1.74 มิลลิเมตร สู ง 2.53-2.86 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย พบบนพื้นดินใต้เศษใบไม้ที่ทบั ถมกัน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ อาเภอพาน และดอยผาช้าง อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
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Diplommatina sp.5

C
ภาพที่ 4-11 ลักษณะเปลือกของ Diplommatina sp.5 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การ
กระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็กมาก ลักษณะเปลือกรู ปไข่ทรงยาวรี แต่มีการบิดเบี้ยวเล็กน้อย การ
ขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 5.25 ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาลอ่อน ผิวเปลือกมีเส้นใน
แนวขนานกับแกนกลาง โดยที่วงเปลือกจะมีขนาดเพิ่มขึ้นจนถึงวงเปลือกวงสุ ดท้ายจะเล็กลง ปาก
เปลือกค่อนข้างกลม และริ มขอบปากเปลือกบานออก แต่ไม่หนา ภายในปากเปลือกมีฟัน
columellar 1 ซี่ (ภาพที่ 4-11)
ลักษณะเด่ น เปลือกรู ปไข่ทรงยาวรี แต่มีการบิดเบี้ยวเล็กน้อย และริ มขอบปากเปลือกบานออก แต่
ไม่หนา
ขนาด กว้าง 0.86-1.22 มิลลิเมตร สู ง 1.37-1.99 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย พบบนพื้นดินใต้เศษใบไม้ที่ทบั ถมกัน
แหล่งทีพ่ บ ดอยผาช้าง อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
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Diplommatina sp.6

C
ภาพที่ 4-12 ลักษณะเปลือกของ Diplommatina sp.6 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การ
กระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็กมาก ลักษณะเปลือกรู ปไข่ การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา
มีวงเปลือก 5.5 ชั้น เปลือกใส ผิวเปลือกมีเส้นในแนวขนานกับแกนกลาง แต่ในวงเปลือกรอง
สุ ดท้ายและวงเปลือกสุ ดท้ายค่อนข้างเรี ยบ วงเปลือกรองสุ ดท้ายจะป่ องออกตรงกลาง ปากเปลือก
ค่อนข้างกลม และริ มขอบปากเปลือกบานออก ภายในปากเปลือกมีฟัน columellar 2 ซี่
(ภาพที่ 4-12)
ลักษณะเด่ น วงเปลือกรองสุ ดท้ายป่ องออกตรงกลาง และภายในปากเปลือกมีฟัน columellar 2 ซี่
ขนาด กว้าง 1.98-2.15 มิลลิเมตร สู ง 3.23-3.58 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย พบบนพื้นดินใต้เศษใบไม้ที่ทบั ถมกัน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาแล อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Diplommatina sp.7

C
ภาพที่ 4-13 ลักษณะเปลือกของ Diplommatina sp.7 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การ
กระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกรู ปไข่ทรงยาวรี แต่บิดเบี้ยวเล็กน้อย การขดวนของ
เปลือกเป็ นแบบเวียนซ้าย มีวงเปลือก 5.5 ชั้น เปลือกสี เหลืองอ่อนใส ผิวเปลือกมีเส้นในแนวขนาน
กับแกนกลาง โดยที่วงเปลือกจะมีขนาดเพิ่มขึ้นแต่วงเปลือกวงสุ ดท้ายจะเล็กลง วงเปลือกรอง
สุ ดท้ายจะป่ องออกตรงกลาง ปากเปลือกค่อนข้างกลม และริ มขอบปากเปลือกบานออก ภายในปาก
เปลือกมีฟัน columellar 1 ซี่ (ภาพที่ 4-13)
ลักษณะเด่ น การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนซ้าย และวงเปลือกรองสุ ดท้ายจะป่ องออกตรงกลาง
ขนาด กว้าง 1.12-1.17 มิลลิเมตร สู ง 1.75-1.95 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย พบบนพื้นดินใต้เศษใบไม้ที่ทบั ถมกัน
แหล่งทีพ่ บ ดอยผาตั้ง อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Family Pupinidae
เปลือกมีขนาดเล็ก เป็ นรู ปไข่หรื อทรงกรวยกลม ปากเปลือกบานออกเล็กน้อย มีฝาปิ ด
เปลือก
Genus Pupina Vingard, 1829
เปลือกมีขนาดเล็ก เปลือกเป็ นรู ปไข่หรื อทรงกรวยกลม ปากเปลือกบานออกเล็กน้อย
ด้านหัวและด้านท้ายมีร่องท่อน้ าสั้น ๆ มีฝาปิ ดเปลือก
Key to the species of Chiang Rai Pupina
1a มีวงเปลือก 6 ชั้น ………………………………………………….…………………………… 2
1b มีวงเปลือกน้อยกว่า 6 ชั้น ………………………………………....…...…. Pupina cf. siamensis
2a เปลือกรู ปไข่ ยอดป้ าน ................................................................................................ Pupina sp.1
2b เปลือกทรงกรวยกลม ยอดแหลม ............................................................................... Pupina sp.2
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Pupina cf. siamensis Moellendorff, 1902

C
ภาพที่ 4-14 ลักษณะเปลือกของ Pupina cf. siamensis Moellendorff, 1902 A) ด้านหน้า
B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกเป็ นรู ปไข่หรื อทรงกรวยกลม การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวง
เปลือก 5 ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาลอ่อน วงเปลือกสุ ดท้ายใหญ่ที่สุด ลักษณะกลมมนและป่ องออกมา
ปากเปลือกหนาเป็ นรู ปวงกลม ด้านหัวและด้านท้ายมีร่องท่อน้ าสั้น ๆ ริ มขอบปากเปลือกบานออก
(ภาพที่ 4-14)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นรู ปไข่หรื อทรงกรวยกลม วงเปลือกสุ ดท้ายใหญ่ที่สุด และมีวงเปลือก 5 ชั้น
ขนาด กว้าง 5.16 มิลลิเมตร สู ง 7.71 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาแล อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Pupina sp.1

C
ภาพที่ 4-15 ลักษณะเปลือกของ Pupina sp.1 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกเป็ นรู ปไข่หรื อทรงกรวยกลม ยอดค่อนข้างป้ าน การขดวนของเปลือกเป็ น
แบบเวียนขวา มีวงเปลือก 6 ชั้น เปลือกสี ขาว ปากเปลือกหนาเป็ นรู ปวงกลม ด้านหัวและด้านท้ายมี
ร่ องท่อน้ าสั้น ๆ ริ มขอบปากเปลือกบานออก (ภาพที่ 4-15)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นรู ปไข่หรื อทรงกรวยกลม ยอดค่อนข้างป้ าน และมีวงเปลือก 6 ชั้น
ขนาด กว้าง 4.32 มิลลิเมตร สู ง 5.75 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาแล อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Pupina sp.2

C

ภาพที่ 4-16 ลักษณะเปลือกของ Pupina sp.2 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกเป็ นรู ปไข่หรื อทรงกรวยกลม ยอดแหลม การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียน
ขวา มีวงเปลือก 6 ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาลอ่อน ปากเปลือกหนาเป็ นรู ปวงกลม ด้านหัวและด้านท้ายมี
ร่ องท่อน้ าสั้น ๆ ริ มขอบปากเปลือกบานออกและหนา (ภาพที่ 4-16)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นรู ปไข่หรื อทรงกรวยกลม ยอดแหลม มีวงเปลือก 6 ชั้น และริ มขอบปาก
เปลือกบานออกและหนา
ขนาด กว้าง 5.53 มิลลิเมตร สู ง 10.68 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Subclass Pulmonata Cuvier, 1814
เป็ นกลุ่มของหอยทากและทากที่หายใจโดยใช้ pillial lung แทนgill โดยในกลุ่มนี้ จะมีท้ งั
หอยทากบก หอยน้ าจืดและหอยทะเลด้วย โดยช่ องแมนเทิลจะอยู่ทางด้านขวาของลาตัว ไม่มี gill
แต่มี vascularised lung ส่ วนมากจะมีเปลือก แต่ไม่มีฝาปิ ดเปลือก (operculum)
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Order Stylommatophora Schmidt, 1855
เป็ นกลุ่มของหอยทากและทากที่มีลกั ษณะสาคัญ คือ มีคู่หนวดที่สามารถยืดหดได้และมี
ต่อมผลิตเมือกอยูท่ ี่เนื้ อเยือ่ กล้ามเนื้อเท้า (Sucharit et al., 2010)
Superfamily Pupilloidea Turton, 1831
เป็ นกลุ่มหอยทากที่มีขนาดเล็กที่มีรูปร่ างแตกต่างกันหลายแบบทั้งเป็ นรู ปไข่หรื อเป็ นรู ป
ทรงกระบอก บางส่ วนของ lamellae อยูใ่ กล้กบั ปากเปลือก
Family Pupillidae Turton, 1831
เปลือกมีขนาดเล็ก เป็ นรู ปทรงกรวยกลมหรื อทรงปิ รามิด มีขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร
ปากเปลือกบานออกเล็กน้อย ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกมีฟันซึ่ งอยูใ่ นตาแหน่งที่ต่างกัน
Key to the genera of Chiang Rai Pupillidae
1a ปากเปลือกมีฟัน ……………………………………………..………………………………… 2
1b ปากเปลือกไม่มีฟัน …………………………………………………………….…..…. Krobylos
2a เปลือกรู ปทรงกรวย ..................................................................................................................... 3
2b เปลือกรู ปทรงคล้ายหมวกโพกศีรษะ ........................................................................ Acinolaemus
3a มี angular teeth ........................................................................................................................... 4
3b ไม่มี angular teeth ......................................................................................................... Anauchen
4a ปากเปลือกติดกับวงเปลือกสุ ดท้าย บานออก แต่ไม่ยนื่ ยาวออกมา .............................................. 5
4b ปากเปลือกบานออกคล้ายปากแตรและยืน่ ยาวออกมาจากวงเปลือกสุ ดท้าย............ Gyliotrachela
5a angular teeth เชื่อมติดกับ parietal teeth......................................................................... Boysidia
5b angular teeth แยกจาก parietal teeth อย่างชัดเจน .................................................. Paraboysidia
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Genus Acinolaemus Thompson and Upatham, 1997
เปลือกมีลกั ษณะคล้ายหมวกโพกศีรษะของชาวมุสลิม เปลือกมีสีเหลือง ปากเปลือกบาน
ออกเพียงเล็กน้อย ภายในปากเปลือกมีฟัน angular lamella มีขนาดใหญ่ ที่ตาแหน่ง parietal, basal
และ columellar อาจจะมีฟันหนึ่งซี่หรื อหลายซี่ ที่จะพัฒนาไปเป็ นหนามแหลมอยูท่ ี่ปากเปลือก
(Panha & Burch, 2005)
Acinolaemus ptychochilus Thompson & Upatham, 1997

D
ภาพที่ 4-17 ลักษณะเปลือกของ Acinolaemus ptychochilus Thompson & Upatham, 1997
A) ด้านหน้า B) ด้านซ้าย C) ด้านบน D) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก มีลกั ษณะคล้ายหมวกโพกศีรษะของชาวมุสลิม การขดวนของ
เปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 4.5 ชั้น ผิวเปลือกมีเส้นในแนวขนานกับแกนกลาง เปลือกมีสี
เหลืองปนน้ าตาล วงเปลือกสุ ดท้ายมีขนาดใหญ่ที่สุด สะดือเปิ ดกว้างและคล้ายรู ปถ้วย ริ มขอบปาก
เปลือกบานออกเล็กน้อย ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกมีฟันจานวนมาก โดยมีฟันที่ตาแหน่ง
ต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี่ infraparietal 1 ซี่ parietal l ซี่ supracolumellar 1 ซี่ columellar 1 ซี่ upperpalatal 1 ซี่ interpalatal 3 ซี่ lower - palatal 1 ซี่ และ basal 1ซี่ (ภาพที่ 4-17)
ลักษณะเด่ น เปลือกลักษณะคล้ายหมวกโพกศีรษะของชาวมุสลิม
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ขนาด กว้าง 1.31-1.44 มิลลิเมตร สู ง 1.43-1.62 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาจม อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Genus Anauchen Pilsbry, 1917
เปลือกมีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงปิ รามิด มีสะดือ เปลือกมีสีอ่อนและมีการขดวน มีร่องลึก
เป็ นเกลียว ปากเปลือกค่อนข้างกลมและเอียง ริ มขอบปากเปลือกบานออกและบาง โดยอาจจะติดกับ
ด้านบนเล็กน้อย ไม่มี angular lamella มีแต่ parietal แบบ simple และมี columellar อยูท่ างด้านหลัง
ในแนวตั้ง 0-3 ซี่ (Panha & Burch, 2005)
Key to the species of Chiang Rai Anauchen
1a ภายในปากเปลือกมีฟันขนาดเล็ก 8 ซี่ และมีวงเปลือก 5.5 ชั้น……………...… Anauchen sp.1
1b ภายในปากเปลือกมีฟันขนาดเล็ก 2 ซี่ และมีวงเปลือก 7.5 ชั้น……………...…. Anauchen sp.2
Anauchen sp.1

D

ภาพที่ 4-18 ลักษณะเปลือกของ Anauchen sp.1 A) ด้านหลัง B) ด้านหน้า C) ด้านบน D) แผนที่การ
กระจาย
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ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นทรงเจดีย ์ การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 5.5
ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาล ผิวเรี ยบ ริ มขอบปากเปลือกบานออกและบาง ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปาก
เปลือกมีฟัน 8 ซี่ โดยมีฟันที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ parietal l ซี่ supracolumellar 1 ซี่ columellar 1 ซี่
subcolumellar 1 ซี่ upper - palatal 1 ซี่ interpalatal 1 ซี่ lower - palatal 1 ซี่ และ basal 1ซี่
(ภาพที่ 4-18)
ลักษณะเด่ น ไม่มี angular teeth ภายในปากเปลือกมีฟัน 8 ซี่ และมีวงเปลือก 5.5 ชั้น
ขนาด กว้าง 2.13-2.32 มิลลิเมตร สู ง 2.31-2.55 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าผาโขง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Anauchen sp.2

C
ภาพที่ 4-19 ลักษณะเปลือกของ Anauchen sp.2 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นทรงเจดีย ์ การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 7.5
ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาล ผิวเรี ยบ วงเปลือกสุ ดท้ายจะมีขนาดใหญ่และกลมมนไม่เป็ นสัน ริ มขอบปาก
เปลือกบานออกและบาง ด้านข้างติดกับวงเปลือกสุ ดท้าย ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกมีฟัน
ขนาดเล็ก 2 ซี่ โดยมีตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ parietal l ซี่ และ columellar 1 ซี่ (ภาพที่ 4-19)
ลักษณะเด่ น ไม่มี angular teeth ภายในปากเปลือกมีฟันขนาดเล็ก 2 ซี่ และมีวงเปลือก 7.5 ชั้น
ขนาด กว้าง 2.06-2.18 มิลลิเมตร สู ง 2.85-3.25 มิลลิเมตร
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ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าผาโขง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Genus Boysidia Ancey, 1881
เปลือกเป็ นทรงกรวย มีวงเปลือก 5-6.5 ชั้น สะดือแคบ ปากเปลือกรู ปวงกลม ภายในปาก
เปลือกมักจะมีฟัน 6 ซี่ หรื ออาจจะมากกว่า ฟัน angular และ parietal แยกกัน ขอบปากบานออกและ
ด้านบนจะติดกับวงเปลือก (Panha & Burch, 2005) โดยในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 ชนิด คือ
Boysidia sp.
Boysidia sp.

C
ภาพที่ 4-20 ลักษณะเปลือกของ Boysidia sp. A) ด้านหน้า B) ด้านข้าง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวย การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 5.5
ชั้น เปลือกสี น้ าตาลอ่อน ผิวเรี ยบ ริ มขอบปากเปลือกบานออก ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือก
มีฟัน 6 ซี่ โดยมีตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular เชื่อมต่อกับ parietal l ซี่ infraparietal l ซี่ columellar 1
ซี่ upper - palatal 1 ซี่ lower - palatal 1 ซี่ และ basal l ซี่ (ภาพที่ 4-20)
ลักษณะเด่ น มี angular teeth เชื่อมต่อกับ parietal teeth
ขนาด กว้าง 3.01-3.34 มิลลิเมตร สู ง 4.50-5.38 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
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แหล่งทีพ่ บ ดอยผาตั้ง อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
Genus Gyliotrachela Tomlin, 1930
เปลือกลักษณะเป็ นทรงกรวย มีวงเปลือก 4-5 ชั้น มีสะดือ ปากเปลือกรู ปวงกลม ขอบ
ปากบานออกมาก ภายในปากเปลือกมีฟัน โดยฟัน angular และ parietal จะเป็ นอิสระต่อกันและ
ขนานกัน (Panha and Burch, 2005)
Key to the species of Chiang Rai Gyliotrachela
1a ด้านข้างของวงเปลือกสุ ดท้ายมีสันขนาดใหญ่เด่นชัด …….....…... Gyliotrachela khaowongensis
1b ด้านข้างของวงเปลือกสุ ดท้ายไม่มีสัน …………………………….……...…. Gyliotrachela sp.1
Gyliotrachela khaowongensis Panha, 1998

E

ภาพที่ 4-21 ลักษณะเปลือกของ Gyliotrachela khaowongensis Panha, 1998 A) ด้านบน
B) ด้านขวา C) ด้านหน้า D) ด้านซ้าย E) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวย ส่ วนยอดเปลือกสู งมน การขดวนของเปลือกเป็ นแบบ
เวียนขวา มีวงเปลือก 4.5 ชั้น วงเปลือกสุ ดท้ายมีขนาดใหญ่ที่สุด ลักษณะคล้ายฐานของเปลือก
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ด้านข้างของเปลือกมีสันขนาดใหญ่เด่นชัด เปลือกสี น้ าตาล ผิวเรี ยบ ปากเปลือกรู ปวงกลม บานออก
คล้ายกับปากแตรยืน่ ยาวออกมาจากวงเปลือกสุ ดท้าย ริ มขอบปากเปลือกบานออกมากและบาง ไม่มี
ฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกมีฟันเปลือกจานวน 6 ซี่ ที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ parietal 3 ซี่ และฟัน
ซี่ยาวอีก 3 ซี่ โดยพบที่บริ เวณริ มขอบปากด้านใน ซึ่ งอยูท่ ี่ตาแหน่ง 3 นาฬิกา 5 นาฬิกา และ 7
นาฬิกา และมีฟันรอบ ๆ ปากเปลือกขนาดเล็กอีก 14 ซี่ ลักษณะคล้ายหนาม (ภาพที่ 4-21)
ลักษณะเด่ น ด้านข้างของวงเปลือกสุ ดท้ายมีสันขนาดใหญ่เด่นชัด และปากเปลือกบานออกคล้ายกับ
ปากแตรยืน่ ยาวออกมาจากวงเปลือกสุ ดท้าย
ขนาด กว้าง 2.70-2.79 มิลลิเมตร สู ง 2.15-2.32 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ดอยผาช้าง อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
Gyliotrachela sp.

C
ภาพที่ 4-22 ลักษณะเปลือกของ Gyliotrachela sp. A) ด้านหน้า B) ด้านข้าง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวย การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 4.5
ชั้น ส่ วนยอดเปลือกสู งมน เปลือกวงสุ ดท้ายขยายใหญ่ลกั ษณะคล้ายฐานของเปลือก ต่างจาก
Gyliotrachela khaowongensis Panha, 1998 ตรงที่ดา้ นข้างของวงเปลือกสุ ดท้ายจะไม่มีสัน เปลือกมี
สี น้ าตาล ผิวเรี ยบ ปากเปลือกทรงกลมบานออกคล้ายกับปากแตรยืน่ ยาวออกมาจากวงเปลือกสุ ดท้าย
ริ มขอบปากเปลือกบานออกและบาง ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกมีฟันจานวน 5 ซี่ ที่
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ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี่ ซึ่ งมีขนาดเล็กและสั้น parietal l ซี่ columellar 1 ซี่ upper - palatal
1 ซี่ และ lower - palatal 1 ซี่ (ภาพที่ 4-22)
ลักษณะเด่ น ปากเปลือกบานออกคล้ายกับปากแตรยืน่ ยาวออกมาจากวงเปลือกสุ ดท้าย และต่างจาก
Gyliotrachela khaowongensis Panha, 1998 ตรงที่ดา้ นข้างของวงเปลือกสุ ดท้ายจะไม่มีสัน
ขนาด กว้าง 2.40-2.52 มิลลิเมตร สู ง 2.07-2.16 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าพระ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Genus Krobylos Panha, 1999
เปลือกมีลกั ษณะเป็ นเกลียว โดยอาจมียอดแบนหรื อเป็ นทรงสู ง มีวงเปลือกเป็ นร่ องลึก
ชัดเจน สะดือแคบ ปากเปลือกเป็ นรู ปไข่ไปจนถึงเป็ นรู ปครึ่ งวงกลมกลม ไม่มีฟันปากเปลือก
รอบ ๆ ปากเปลือกจะคม ไม่หนา โดยจะมีท้ งั แบบบานออกและไม่บานออก (Panha & Burch, 2005)
Key to the species of Chiang Rai Krobylos
1a ด้านข้างบริ เวณตรงกลางของแต่ละวงจะมีลกั ษณะเป็ นสัน………….....…….... Krobylos pomjuk
1b ด้านข้างบริ เวณตรงกลางของแต่ละวงจะไม่เป็ นสัน………….……………..…. Krobylos tampla
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Krobylos tampla Panha & Burch, 2004

E

ภาพที่ 4-23 ลักษณะเปลือกของ Krobylos tampla Panha & Burch, 2004 A) ด้านหน้า B) ด้านข้าง
C) ด้านบน D) ด้านล่าง E) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวย การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 5.5
ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาลอ่อนปนสี ดา วงเปลือกจะขยายใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ ปากเปลือกจะมีลกั ษณะเป็ นสัน
คม ไม่ขยายหรื อหนาขึ้น ริ มขอบปากเปลือกไม่บานออก ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกไม่มี
ฟัน (ภาพที่ 4-23)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นทรงกรวย ปากเปลือกจะมีลกั ษณะเป็ นสันคม และภายในไม่มีฟัน
ขนาด กว้าง 2.70-3.02 มิลลิเมตร สู ง 2.92-3.20 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดพระธาตุวงั จอมทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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Krobylos pomjuk Panha & Burch, 2002

E

ภาพที่ 4-24 ลักษณะเปลือกของ Krobylos pomjuk Panha & Burch, 2002 A) ด้านหน้า B) ด้านบน
C) ด้านข้าง D) ด้านล่าง E) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวยคล้ายกับ Krobylos tampla Panha & Burch, 2004 แต่
แบนกว่าเล็กน้อย การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 4.5 ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาลอ่อน
ปนสี ดา วงเปลือกจะขยายใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ ปากเปลือกค่อนข้างกลมและคม ไม่ขยายหรื อหนาขึ้น ริ ม
ขอบปากเปลือกไม่บานออก วงเปลือกสุ ดท้ายมีขนาดใหญ่ที่สุดและค่อนข้างแบน ด้านข้างบริ เวณ
ตรงกลางของแต่ละวงจะมีลกั ษณะเป็ นสัน ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน
(ภาพที่ 4-24)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นทรงกรวยคล้ายกับ Krobylos tampla Panha & Burch, 2004 แต่แบนกว่า
เล็กน้อย ปากเปลือกจะมีลกั ษณะเป็ นสันคม และภายในปากเปลือกไม่มีฟัน วงเปลือกสุ ดท้ายมี
ขนาดใหญ่ที่สุดและค่อนข้างแบน ด้านข้างบริ เวณตรงกลางของแต่ละวงจะมีลกั ษณะเป็ นสัน
ขนาด กว้าง 1.76-2.20 มิลลิเมตร สู ง 1.82-2.51 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าหลวงแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
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Genus Paraboysidia Pilsbry, 1917
มีฟัน angular และฟัน parietal ที่ขนานกันอยู่ มีฟันปากเปลือกแบบง่าย ๆ ไม่เป็ นแบบ
ตะขอ เปลือกจะมีขนาดเล็ก ลักษณะค่อนข้างกลม วงเปลือกวงสุ ดท้ายจะเชื่อมติดกับวงรองสุ ดท้าย
โดยขอบปากเปลือกจะเชื่อมติดกันหรื ออยูเ่ หนือวงเปลือกซึ่ งจะบานออกและหนา (Panha & Burch,
2005)
Key to the species of Chiang Rai Paraboysidia
1a มี basal teeth …………………………………………………………………………………… 2
1b ไม่มี basal teeth ……………………………………………………………………………..…. 3
2a มี suprapalatal teeth ......................................................................................... Paraboysidia sp.2
2b ไม่มี suprapalatal teeth .................................................................................... Paraboysidia sp.3
3a มี subcolumellar teeth................................................................................................................. 4
3b ไม่มี subcolumella teeth .................................................................................. Paraboysidia sp.1
4a มี infraparital teeth ............................................................................... Paraboysidia tamphathai
4b ไม่มี infraparietal teeth .................................................................................... Paraboysidia sp.
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Paraboysidia tamphathai Panha & Burch, 2000

D
ภาพที่ 4-25 ลักษณะเปลือกของ Paraboysidia tamphathai Panha & Burch, 2000 A) ด้านหน้า
B) ด้านหลัง C) ด้านข้าง D) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวย การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียน
ขวา มีวงเปลือก 4.5 ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาล ผิวเรี ยบ ปากเปลือกค่อนข้างกลมและหนา ริ มขอบปาก
เปลือกบานออก ภายในปากเปลือกมีฟัน 3 ซี่ ที่มีขนาดใหญ่ และมีฟันซี่เล็ก ๆ อีก โดยมีฟันที่
ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี่ parietal l ซี่ infraparietal 1 ซี่ ซึ่งมีขนาดเล็ก columellar 1 ซี่
subcolumellar 1 ซี่ upper - palatal 1 ซี่ ซึ่ งมีขนาดเล็กและสั้น interpalatal 2 ซี่ ซึ่ งอยูล่ ึกเข้าไป
ข้างใน lower - palatal 1 ซี่ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาฟัน palatal และ basal ลดรู ปไป
(ภาพที่ 4-25)
ลักษณะเด่ น ภายในปากเปลือกมีฟัน 3 ซี่ ที่มีขนาดใหญ่ และมีฟันซี่ เล็ก ๆ อีก โดยมีฟันที่ตาแหน่ง
ต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี่ parietal l ซี่ infraparietal 1 ซี่ ซึ่งมีขนาดเล็ก columellar 1 ซี่ subcolumellar
1 ซี่ upper - palatal 1 ซี่ ซึ่ งมีขนาดเล็กและสั้น interpalatal 2 ซี่ ซึ่ งอยูล่ ึกเข้าไป
ข้างใน lower - palatal 1 ซี่ ซึ่ งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาฟัน palatal และ basal ลดรู ปไป
ขนาด กว้าง 1.79-2.02 มิลลิเมตร สู ง 1.98-2.36 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าผาโขง และวัดพระธาตุวงั จอมทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

64

Paraboysidia sp.1

C
ภาพที่ 4-26 ลักษณะเปลือกของ Paraboysidia sp.1 A) ด้านหน้า B) ด้านข้าง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงเจดีย ์ การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียน
ขวา มีวงเปลือก 4.5 ชั้น เปลือกมีสีขาว ผิวเรี ยบ ปากเปลือกค่อนข้างกลมและหนา ริ มขอบปาก
เปลือกบานออก ภายในปากเปลือกมีฟัน 5 ซี่ โดยมีฟันที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี่ parietal l
ซี่ columellar 1 ซี่ upper - palatal 1 ซี่ และ lower - palatal 1 ซี่ (ภาพที่ 4-26)
ลักษณะเด่ น ภายในปากเปลือกมีฟัน 5 ซี่ โดยมีฟันที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี่ parietal l ซี่
columellar 1 ซี่ upper - palatal 1 ซี่ และ lower - palatal 1 ซี่
ขนาด กว้าง 1.33-1.42 มิลลิเมตร สู ง 1.82-1.95 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดพระธาตุวงั จอมทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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Paraboysidia sp.2

C
ภาพที่ 4-27 ลักษณะเปลือกของ Paraboysidia sp.2 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงเจดีย ์ การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียน
ขวา มีวงเปลือก 4.5 ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาล ผิวเรี ยบ ปากเปลือกค่อนข้างกลมและหนา ริ มขอบปาก
เปลือกบานออก ภายในปากเปลือกมีฟัน 8 ซี่ โดยมีฟันที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี่ parietal l
ซี่ supracolumellar 1 ซี่ ซึ่งมีขนาดเล็ก columellar 1 ซี่ basal 1 ซี่ ซึ่งมีขนาดเล็ก suprapalatal 1 ซี่
upper - palatal 1 ซี่ และ lower - palatal 1 ซี่ (ภาพที่ 4-27)
ลักษณะเด่ น ภายในปากเปลือกมีฟัน 8 ซี่ โดยมีฟันที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี่ parietal l ซี่
supracolumellar 1 ซี่ ซึ่งมีขนาดเล็ก columellar 1 ซี่ basal 1 ซี่ ซึ่งมีขนาดเล็ก suprapalatal 1 ซี่
upper - palatal 1 ซี่ และ lower - palatal 1 ซี่
ขนาด กว้าง 1.33-1.48 มิลลิเมตร สู ง 1.59-1.78 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าผาโขง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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Paraboysidia sp.3

D
ภาพที่ 4-28 ลักษณะเปลือกของ Paraboysidia sp.3 A) ด้านหน้า B) ฟันปากเปลือก C) ด้านหลัง
D) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกหอยมีขนาดเล็กมาก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงเจดีย ์ มีวงเปลือก 4.5 ชั้น การขด
วนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา เปลือกมีสีน้ าตาล ผิวเรี ยบ ปากเปลือกค่อนข้างกลมและหนา ริ ม
ขอบปากเปลือกบานออก ภายในปากเปลือกมีฟัน 6 ซี่ ที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี่ parietal l
ซี่ columellar 1 ซี่ basal 1 ซี่ ซึ่งมีขนาดเล็ก
upper - palatal 1 ซี่ และ lower - palatal 1 ซี่ (ภาพที่ 4-28)
ลักษณะเด่ น ภายในปากเปลือกมีฟัน 6 ซี่ ที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี่ parietal l ซี่ columellar
1 ซี่ basal 1 ซี่ ซึ่งมีขนาดเล็ก upper - palatal 1 ซี่ และ lower - palatal 1 ซี่
ขนาด กว้าง 1.63-1.73 มิลลิเมตร สู ง 2.14-2.33 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาแล อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Paraboysidia sp.4

C
ภาพที่ 4-29 ลักษณะเปลือกของ Paraboysidia sp.4 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงเจดีย ์ การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียน
ขวา มีวงเปลือก 4.5 ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาล ผิวเรี ยบ ปากเปลือกค่อนข้างกลมและหนา ริ มขอบปาก
เปลือกบานออก ภายในปากเปลือกมีฟัน 7 ซี่ โดยมีฟันที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี parietal l
ซี่ columellar 1 ซี่ subcolumellar 1 ซี่ upper - palatal 1 ซี่ interpalatal 1 ซี่ ซึ่งมีขนาดเล็กและ
lower - palatal 1 ซี่ (ภาพที่ 4-29)
ลักษณะเด่ น ภายในปากเปลือกมีฟัน 7 ซี่ โดยมีฟันที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ angular 1 ซี parietal l ซี่
columellar 1 ซี่ subcolumellar 1 ซี่ upper - palatal 1 ซี่ interpalatal 1 ซี่ ซึ่งมีขนาดเล็กและ
lower - palatal 1 ซี่
ขนาด กว้าง 1.35-1.41 มิลลิเมตร สู ง 1.58-1.72 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ดอยผาตั้ง อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
Family Pyramidulidae Kennard & Woodward, 1914
เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงปิ รามิด มีสีน้ าตาลแดง สะดือมักเปิ ดและกว้าง
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Genus Pyramidula Fitzinger, 1833
เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงปิ รามิด มีวงเปลือกหลายชั้น การขดวนของ
เปลือกเป็ นแบบเวียนขวา โดยในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 ชนิด คือ Pyramidula sp.
Pyramidula sp.

A

ภาพที่ 4-30 ลักษณะเปลือกของ Pyramidula sp. A) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นทรงปิ รามิด การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก
4.5 ชั้น เปลือกมีสีขาว ปากเปลือกค่อนข้างกลม ขอบปากไม่บานออก ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปาก
เปลือกไม่มีฟัน (ภาพที่ 4-30)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นทรงปิ รามิด และภายในปากเปลือกไม่มีฟัน
ขนาด กว้าง 2.36-2.57 มิลลิเมตร สู ง 2.41-2.62 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาแล อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Family Zonitidae Mörch, 1864
เปลือกมีลกั ษณะคล้ายกับสะดือ มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะเป็ นทรงกลมแบน
ขอบปากเปลือกบางเรี ยบไม่บานออก เป็ นหอยทากที่อาศัยอยูบ่ นบก
Genus Zonitioides Lehmann, 1862
เปลือกมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลักษณะเป็ นทรงกลมแบน เปลือกบางใสเป็ นมัน ปาก
เปลือกเป็ นรู ปพระจันทร์ เสี้ ยวหรื อรู ปรี ขอบปากเปลือกบางเรี ยบไม่บานออก
Key to the species of Chiang Rai Zonitioides
1a วงเปลือกจะไม่ลึก ………….....…………………………………………………..... Zonitid sp.1
1b วงเปลือกจะลึกและชัดเจนกว่า ………………………………...….……………..…. Zonitid sp.2
Zonitid sp.1

D
ภาพที่ 4-31 ลักษณะเปลือกของ Zonitid sp.1 A) ด้านล่าง B) ด้านหน้า C) ด้านบน D) แผนที่การ
กระจาย
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ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงแบนราบ การขดวนของเปลือกเป็ นแบบ
เวียนขวา มีวงเปลือก 3.5 ชั้น เปลือกมีสีน้ าตาล ผิวเรี ยบ ปากเปลือกทรงรี ริ มขอบปากเปลือกเรี ยบ
ไม่บานออก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน มีสะดือกว้าง (ภาพที่ 4-31)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นทรงแบนราบ และมีสะดือกว้าง
ขนาด กว้าง 1.50-1.82 มิลลิเมตร สู ง 0.94-1.02 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าหลวงแม่สรวย อาเภอแม่สรวย และดอยขุนน้ านางนอน บ้านจ้อง อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
Zonitid sp.2

C
ภาพที่ 4-32 ลักษณะเปลือกของ Zonitid sp.2 A) ด้านหน้า B) ด้านบน C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงแบนราบ การขดวนของเปลือกเป็ นแบบ
เวียนขวา มีวงเปลือก 3.5 ชั้น ผิวเปลือกเรี ยบ เปลือกมีสีน้ าตาล วงเปลือกจะลึกและชัดเจนกว่า
Zonitid sp.1 ปากเปลือกทรงรี ริ มขอบปากเปลือกเรี ยบไม่บานออก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน มี
สะดือกว้าง (ภาพที่ 4-32)
ลักษณะเด่ น ลักษณะเปลือกเป็ นทรงแบนราบ และวงเปลือกจะลึกและชัดเจนกว่า Zonitid sp.1
ขนาด กว้าง 2.71-3.21 มิลลิเมตร สู ง 1.75-2.15 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ อาเภอพาน, วัดถ้ าผาจม และวัดถ้ าปลา อาเภอแม่สาย, วัดถ้ าพระผา
งาม อาเภอวียงชัย และถ้ าเพชร อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Superfamily Helicarionoidea Bourguignat, 1877
เป็ น superfamily ของกลุ่มหอยทากบกและพวกกึ่งทาก ทีม่ ีรูปร่ างคล้ายทาก
Family Ariophantidae Godwin-Austen, 1888
สมาชิกในวงศ์น้ ีมีเป็ นจานวนมากและมีความหลากหลายมากในแถบเอเชียใต้ เอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อแม้กระทัง่ ในอาฟริ กาตะวันออกและอาฟริ กาตะวันออก
เฉี ยงใต้ ส่ วนยอดของเปลือกมักจะมีขนาดใหญ่ แต่ก็มีบางชนิดที่ลดรู ปไป โดยจะมีลกั ษณะเหมือน
ทาก มีบางชนิดการขดวนจะเวียนซ้าย หลายชนิดที่เป็ นหอยทากบกที่มีขนาดใหญ่ แต่บางชนิดก็มี
ขนาดเล็กมาก (Panha & Burch, 2005)
Genus Megaustenia Cockerell, 1912
เปลือกมีขนาดเล็กมาก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงรี ผิวเปลือกเรี ยบ เปลือกมีสี
ขาวใส ริ มขอบปากเปลือกไม่บานออกและเรี ยบ ไม่มีฝาปิ ดเปลือก โดยในการศึกษาครั้งนี้พบ 1
ชนิด คือ Magaustenia sp.
Megaustenia sp.

A
ภาพที่ 4-33 ลักษณะเปลือกของ Megaustenia sp. A) แผนที่การกระจาย
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ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นทรงรี มีรูปทรงคล้ายทาก การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา
มีวงเปลือก 1.5 ชั้น เปลือกใส ผิวเปลือกเรี ยบ ปากเปลือกเปิ ดกว้าง ริ มขอบปากเปลือกไม่บานออก
และเรี ยบ ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน (ภาพที่ 4-33)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นทรงรี มีรูปทรงคล้ายทาก
ขนาด กว้าง 5.02 มิลลิเมตร สู ง 2.69 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าหลวงแม่สรวย อาเภอแม่สรวย วัดพระธาตุวงั จอมทอง และวัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ
อาเภอพาน และดอยผาช้าง อาเภอวียงชัย จังหวัดเชียงราย
Superfamily Achatinoidea Swainson, 1840
เป็ น superfamily ของกลุ่มหอยทากบกและทาก ที่มีรูปร่ างคล้ายเกลียวเชือก มีหนวดที่
สามารถยืดหดได้ และมีต่อมสร้างเมือกอยูท่ ี่เนื้ อเยือ่ บริ เวณเท้า
Family Subulinidae Fischer and Crosse, 1877
สมาชิกในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยูใ่ นแถบเขตร้อน ลักษณะเปลือกเป็ นทรงยาวรี หรื อคล้าย
หอคอยหรื อเป็ นกระสวย สี ผวิ เปลือกมีสีเดียว ปากเปลือกรู ปไข่ ริ มขอบปากเปลือกไม่บานออก
ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน (Panha & Burch, 2005)
Genus Lamellaxis Strebel and Pfeffer, 1882
เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นรู ปกระสวย การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียน
ขวา ผิวเปลือกเรี ยบ ใส ส่ วนยอดเป็ นสี น้ าตาลอ่อน ปากเปลือกรู ปไข่ ริ มขอบปากเปลือกไม่บาน
ออก ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน โดยในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 ชนิด คือ Lamellaxis
gracilis Hutton, 1834
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Lamellaxis gracilis Hutton, 1834

C

ภาพที่ 4-34 ลักษณะเปลือกของ Lamellaxis gracilis Hutton, 1834 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง
C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นรู ปกระสวย การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก
6.5 ชั้น ผิวเปลือกเรี ยบ ใส ส่ วนยอดเป็ นสี น้ าตาลอ่อน ปากเปลือกรู ปไข่ ริ มขอบปากเปลือกไม่บาน
ออก ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน (ภาพที่ 4-34)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นรู ปกระสวย ผิวเปลือกเรี ยบ ใส มีวงเปลือก 6.5 ชั้น
ขนาด กว้าง 3.22-4.13 มิลลิเมตร สู ง 9.05-11.11 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าหลวงแม่สรวย อาเภอแม่สรวย และวัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Genus Opeas Albers, 1850
เปลือกมีขนาดเล็ก บาง ลักษณะเป็ นทรงกรวยสู งคล้ายหอคอย ส่ วนยอดเป็ นมุมป้ าน กลม
มน วงเปลือกเป็ นแบบโค้งนูนออกมาหรื อแบน ผิวเปลือกเรี ยบ มีสีเหลืองอ่อน การขดวนของ
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เปลือกเป็ นแบบเวียนขวา ปากเปลือกมีขนาดเล็ก รู ปไข่ ม้วนเข้าด้านในเล็กน้อย ภายในปากเปลือก
ไม่มีฟัน (Panha & Burch, 2005) โดยในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 ชนิด คือ Opeas filiforme
Moellendorff, 1894
Opeas filiforme Moellendorff, 1894

C

ภาพที่ 4-35 ลักษณะเปลือกของ Opeas filiforme Moellendorff, 1894 A) ด้านหน้า B) ด้านหลัง
C) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก บาง ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวยสู งคล้ายหอคอย การขดวนของ
เปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 6.5 ชั้น ผิวเปลือกเรี ยบ ใส เป็ นมันวาว ปลายยอดแบนเล็กน้อย
วงเปลือกบิดเป็ นเกลียวเล็กน้อยแล้วค่อย ๆ เพิ่มความลึกของวงเปลือก ปากเปลือกมีขนาดเล็ก รู ปไข่
ขอบปากเปลือกไม่บานออก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน (ภาพที่ 4-35)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นทรงกรวยสู งคล้ายหอคอย และผิวเปลือกเรี ยบ ใส เป็ นมันวาว
ขนาด กว้าง 1.80-1.67 มิลลิเมตร สู ง 5.90-6.27 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาแล อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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Family Glessulidae Martens, 1860
เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวยสู ง ผิวเปลือกเรี ยบ เปลือกมีสีขาว มันวาว
ริ มขอบปากเปลือกไม่บานออก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน
Genus Glessula Martens, 1860
เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวยสู ง ผิวเปลือกเรี ยบ เปลือกมีสี
ขาว มันวาว ปากเปลือกเป็ นรู ปไข่ ริ มขอบปากเปลือกไม่บานออก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน โดย
ในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 ชนิด คือ Glessula sp.
Glessula sp.

A

ภาพที่ 4-36 ลักษณะเปลือกของ Glessula sp. A) แผนที่การกระจาย
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ลักษณะทัว่ ไป ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวยสู งฐานกว้าง การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มี
วงเปลือก 6.5 ชั้น ผิวเปลือกเรี ยบ สี ขาว มันวาว ปากเปลือกเป็ นรู ปไข่ ริ มขอบปากเปลือกไม่บาน
ออก ภายในปากเปลือกไม่มีฟัน (ภาพที่ 4-36)
ลักษณะเด่ น ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวยสู งฐานกว้าง ผิวเปลือกเรี ยบ สี ขาว มันวาว
ขนาด กว้าง 3.37 มิลลิเมตร สู ง 9.25 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาแล อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
Superfamily Streptaxoidea Sutcharit et al., 2010
เปลือกมีลกั ษณะขดวนหรื อคล้ายกับหอคอยหรื ออาจจะรู ปร่ างเหมือนตัวอ่อน วงเปลือก
วงสุ ดท้ายจะอยูเ่ ยื้องกับวงเปลือกอื่น ๆ เล็กน้อย หรื ออาจบิดเบี้ยวไป เปลือกไม่มีสีหรื อโปร่ งใส
(Panha & Burch, 2005)
Family Diapheridae Panha & Naggs, 2010
เป็ นหอยทากจิ๋วกลุ่มที่กินเนื้อทั้งหมด รู ปร่ างลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด มี
เปลือกยาวรี รูปไข่ ไปจนถึงเป็ นทรงกระบอก บาง ใส และมันวาว ผิวเรี ยบหรื ออาจขรุ ขระ ส่ วนยอด
แหลม วงเปลือกผิวเรี ยบหรื ออาจมีสันเล็ก ๆ ตามแนวรัศมี ปากเปิ ดอาจกลมหรื อรี เป็ นรู ปไข่ ปาก
เปลือกบานออก มีฟัน parietal ฟัน palatal ฟัน basal และ ฟัน columellar (Sucharit et al., 2010)
Genus Sinoennea Kobelt, 1904
เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นรู ปไข่หรื อเป็ นทรงกระบอกรู ปไข่หรื อ
ทรงกระบอกแบบโค้ง วงเปลือกมีสันโค้งที่อยูใ่ นแนวขนานกับแกนกลาง โดยอาจมีมาก น้อย
หรื อไม่มีเลย วงเปลือกสุ ดท้ายกลมและเปิ ดออก มีสะดือแคบ โดยปากเปลือกจะมีฟัน parietal
columellar และ มีฟัน palatal ขนาดเล็กอยู่ (Panha & Burch, 2005)
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Key to the Species of Chiang Rai Sinoennea
1a มีวงเปลือกมากกว่า 7 ชั้น ……………………………………………………………………… 2
1b มีวงเปลือก 7 ชั้น หรื อน้อยกว่า……………………………………..…… …..…. Sinoennea sp.2
2a ผิวเปลือกมีสันโค้งที่อยูใ่ นแนวขนานกับแกนกลางโดยตลอดทั้งวงเปลือก .......... Sinoennea sp.1
2b ผิวเปลือกมีสันโค้งที่อยูใ่ นแนวขนานกับแกนกลางเฉพาะบริ เวณ suture .............. Sinoennea sp.3
Sinoennea sp.1

E

ภาพที่ 4-37 ลักษณะเปลือกของ Sinoennea sp.1 A) ด้านหน้า B) ด้านซ้าย C) ด้านหลัง D) ด้านขวา
E) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกระบอกรู ปไข่ ส่ วนยอดค่อนข้างแบน
การขดวนของเปลือกเป็ นแบบเวียนขวา มีวงเปลือก 7.5 ชั้น วงเปลือกมีสันโค้งที่อยูใ่ นแนวขนานกับ
แกนกลาง เปลือกมีสีขาว ปากเปลือกบิดงอเล็กน้อย และด้านบนติดกับวงเปลือกสุ ดท้าย มีสะดือ
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แคบ ริ มขอบปากเปลือกบานออก ภายในปากเปลือกมีฟันตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ columellar 1 ซี่
subcolumellar 1 ซี่ parietal l ซี่ และ upper - palatal 1 ซี่ (ภาพที่ 4-37)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นทรงกระบอกรู ปไข่ ส่ วนยอดค่อนข้างแบน ผิวเปลือกมีสันนูนตาม
แนวขนานกับแกนกลาง และมีวงเปลือก 7.5 ชั้น
ขนาด กว้าง 1.90-1.98 มิลลิเมตร สู ง 3.39-3.79 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าหลวงแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
Sinoennea sp.2

E

ภาพที่ 4-38 ลักษณะเปลือกของ Sinoennea sp.2 A) ด้านหน้า B) ด้านซ้าย C) ด้านหลัง D) ด้านขวา
E) แผนที่การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกระบอกรู ปไข่ การขดวนของเปลือกเป็ น
แบบเวียนขวา มีวงเปลือก 5.5 ชั้น ผิวเปลือกมีร่องลึกเฉพาะบริ เวณใกล้กบั suture ที่ผวิ เปลือก
ค่อนข้างเรี ยบ เปลือกมีสีขาว ปากเปลือกบิดงอเล็กน้อย ริ มขอบปากเปลือกบานออก มีสะดือแคบ
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ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกมีฟันตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ columellar 1 ซี่ และ parietal l ซี่
(ภาพที่ 4-38)
ลักษณะเด่ น ผิวเปลือกมีร่องลึกเฉพาะบริ เวณใกล้กบั suture ที่ผวิ เปลือกค่อนข้างเรี ยบ และมีวง
เปลือก 5.5 ชั้น
ขนาด กว้าง 1.53-1.61 มิลลิเมตร สู ง 3.06-3.18 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ดอยผาช้าง อาเภอวียงชัย จังหวัดเชียงราย
Sinoennea sp.3

D
ภาพที่ 4-39 ลักษณะเปลือกของ Sinoennea sp.3 A) ด้านหน้า B) ด้านซ้าย C) ด้านขวา D) แผนที่
การกระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกระบอกรู ปไข่ การขดวนของเปลือกเป็ น
แบบเวียนขวา มีวงเปลือก 8.5 ชั้น ผิวเปลือกมีร่องลึกเฉพาะบริ เวณใกล้กบั suture ที่ผวิ เปลือกเรี ยบ
เปลือกใส ปากเปลือกค่อนข้างกลมและหนา ริ มขอบปากเปลือกบานออก ด้านบนติดกับวงเปลือก
สุ ดท้าย มีสะดือแคบ ไม่มีฝาปิ ดเปลือก ภายในปากเปลือกมีฟันที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ columellar 1
ซี่ parietal l ซี่ upper - palatal 1 ซี่ และ lower - palatal 1 ซี่ (ภาพที่ 4-39)
ลักษณะเด่ น ผิวเปลือกมีร่องลึกเฉพาะบริ เวณใกล้กบั suture ที่ผวิ เปลือกเรี ยบ และมีวงเปลือก 8.5
ชั้น
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ขนาด กว้าง 1.91-2.12 มิลลิเมตร สู ง 5.40-5.58 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ วัดถ้ าผาแล อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
Superfamily Punctoidea Morse, 1864
เป็ น superfamily ของกลุ่มหอยทากบกและทาก มีหนวดที่สามารถยืดหดได้และมีต่อม
สร้างเมือกอยูท่ ี่เนื้ อเยือ่ บริ เวณเท้า
Family Endodontidae Pilsbry, 1895
เปลือกมีท้ งั ขนาดเล็กมาก ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ผิวเปลือกสี น้ าตาล ลักษณะ
เปลือกเป็ นทรงกรวยเตี้ย แต่ก็มีบางชนิดที่เป็ นรู ปกรวย วงเปลือกกลมมนหรื ออาจมีสันตามยาว
ผิวเปลือกเรี ยบหรื อมีสันนูนต่า ๆ โดยทัว่ ไปผิวจะไม่มนั วาว (Panha & Burch, 2005)
Genus Philalanka Godwin-Austen, 1898
เปลือกมีขนาดเล็ก มีวงเปลือกจานวนมาก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงปิ รามิดหรื อทรงกรวย
แบบฐานกว้าง มีสะดือแคบมาก ช่องเปิ ดแคบ มีลกั ษณะเหมือนพระจันทร์ ครึ่ งซี ก ไม่มีฟันปาก
เปลือก (Panha & Burch, 2005) โดยในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 ชนิด คือ Philalanka sp.
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Philalanka sp.

D
ภาพที่ 4-40 ลักษณะเปลือกของ Philalanka sp. A) ด้านข้าง B) ด้านบน C) ด้านล่าง D) แผนที่การ
กระจาย
ลักษณะทัว่ ไป เปลือกมีขนาดเล็ก ลักษณะเปลือกเป็ นทรงกรวยเตี้ย การขดวนของเปลือกเป็ นแบบ
เวียนขวา มีวงเปลือก 3.5 ชั้น ผิวเปลือกมีลวดลายเป็ นสันนูนต่า ๆ เป็ นเส้นตรงสี น้ าตาลเข้ม วนไป
ตามแนวขนานของการขดวนของเปลือก โดยที่วงเปลือกรองสุ ดท้ายและวงเปลือกสุ ดท้ายมีจานวน
4 เส้น เปลือกมีสีน้ าตาลอ่อน ปากเปลือกทรงรี ริ มขอบปากเปลือกไม่บานออก ไม่มีฝาปิ ดเปลือก
(ภาพที่ 4-40)
ลักษณะเด่ น เปลือกเป็ นทรงกรวยเตี้ย ผิวเปลือกมีลวดลายเป็ นสันนูนต่า ๆ เป็ นเส้นตรงสี น้ าตาลเข้ม
วนไปตามแนวขนานของการขดวนของเปลือก
ขนาด กว้าง 1.10-1.35 มิลลิเมตร สู ง 0.87-1.18 มิลลิเมตร
ถิ่นอาศัย เกาะอยูบ่ นผนังภูเขาหินปูน
แหล่งทีพ่ บ ถ้ าหลวงแม่สรวย อาเภอแม่สรวย, วัดถ้ าผาจม และวัดถ้ าปลา อาเภอแม่สาย, ดอยผาช้าง
อาเภอวียงชัย, วัดถ้ าผาแล และดอยผาตั้ง อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
5.1 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาอนุกรมวิธานของหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหิ นปูนในจังหวัดเชียงราย โดยทา
การสารวจและเก็บตัวอย่างในพื้นที่บริ เวณภูเขาหินปูนในจังหวัดเชียงราย จานวน 6 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมือง อาเภอแม่สรวย อาเภอพาน อาเภอแม่สาย อาเภอเวียงชัย และอาเภอเวียงแก่น แบ่งเป็ น
สถานียอ่ ย 13 สถานี ดังนี้ อาเภอเมือง ได้แก่ วัดถ้ าพระ อาเภอแม่สรวย ได้แก่ ถ้ าหลวงแม่สรวย
อาเภอพาน ได้แก่ ถ้ าผาโขง วัดพระธาตุวงั จอมทอง และวัดถ้ าพระบาเพ็ญบุญ อาเภอแม่สาย ได้แก่
วัดถ้ าปลา วัดถ้ าผาจม และดอยขุนน้ านางนอน บ้านจ้อง อาเภอเวียงชัย ได้แก่ วัดถ้ าพระผางามและ
ดอยผาช้าง (สวนพระราชเสาวนียด์ อยผาช้าง) อาเภอเวียงแก่น ได้แก่ วัดถ้ าผาแล ถ้ าเพชร และดอย
ผาตั้ง พบหอยทากจิ๋วทั้งสิ้ น 12 วงศ์ 21 สกุล 40 ชนิด ประกอบด้วย หอยทากจิ๋ววงศ์ Hydrocenidae
จานวน 1 สกุล 2 ชนิด หอยทากจิ๋ววงศ์ Alycaeidae จานวน 4 สกุล 4 ชนิด หอยทากจิ๋ววงศ์
Diplommatinidae จานวน 1 สกุล 7 ชนิด หอยทากจิ๋ววงศ์ Pupillidae จานวน 6 สกุล 13 ชนิด หอย
ทากจิ๋ววงศ์ Endodontidae จานวน 1 สกุล 1 ชนิด หอยทากจิ๋ววงศ์ Diapheridae จานวน 1 สกุล 3 ชนิด
หอยทากจิ๋ววงศ์ Pyramidulidae จานวน 1 สกุล 1 ชนิด หอยทากจิ๋ววงศ์ Zonitidae จานวน 1 สกุล 2
ชนิด หอยทากจิ๋ววงศ์ Ariophantidae จานวน 1 สกุล 1 ชนิด หอยทากจิ๋ววงศ์ Pupinidae จานวน 1
สกุล 3 ชนิด หอยทากจิ๋ววงศ์ Glessulidae จานวน 1 สกุล 1 ชนิดและหอยทากจิ๋ววงศ์ Subulinidae
จานวน 2 สกุล 2 ชนิด ซึ่งหอยทากจิ๋วที่สารวจพบครั้งนี้ สามารถตรวจสอบชนิ ดได้ 7 ชนิด และยัง
ไม่ทราบชนิดที่แน่นอนอีก 33 ชนิด
หอยทากจิ๋วมีความจาเพาะต่อพื้นที่ จึงทาให้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกและ
ลักษณะการกระจายแตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบทั้ง 6 อาเภอที่เป็ นพื้นที่สารวจและเก็บตัวอย่างแล้ว
พบว่า อาเภอเวียงแก่นเป็ นอาเภอที่พบจานวนชนิดมากที่สุด คือ 22 ชนิด อาเภอพาน 16 ชนิด อาเภอ
แม่สรวยและอาเภอแม่สาย 9 ชนิด อาเภอเวียงชัย 10 ชนิด และอาเภอที่พบจานวนชนิดน้อยที่สุดคือ
อาเภอเมือง พบเพียง 1 ชนิด
โดยหอยทากจิ๋วบางสกุล มีการกระจายอยูใ่ นหลายพื้นที่ เช่น สกุล Philalanka ซึ่งพบมาก
ถึง 6 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่สรวย อาเภอแม่สาย อาเภอเวียงชัย และอาเภอ
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เวียงแก่น และวงศ์ Zonitidae พบ 5 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอพาน อาเภอแม่สาย
อาเภอเวียงชัย และอาเภอเวียงแก่น
ส่ วนหอยทากจิ๋วบางสกุลก็พบเฉพาะบางพื้นที่ ได้แก่ สกุล Diplommatina สกุล
Paraboysidia สกุล Sinoennea และ สกุล Pupina โดย Diplommatina sp.2 พบเฉพาะที่อาเภอพาน
Diplommatina sp.3 Diplommatina sp.6 และ Diplommatina sp.7 พบเฉพาะที่อาเภอเวียงแก่น
Paraboysidia sp.1 และ Paraboysidia sp.2 พบเฉพาะที่อาเภอพาน Paraboysidia sp.3 และ
Paraboysidia sp.4 พบเฉพาะที่อาเภอเวียงแก่น Sinoennea sp.1 พบเฉพาะที่อาเภอแม่สรวย
Sinoennea sp.2 พบเฉพาะที่อาเภอเวียงชัย และ Sinoennea sp.3 พบเฉพาะที่อาเภอเวียงแก่น Pupina
cf. siamensis และ Pupina sp.1 พบเฉพาะที่อาเภอเวียงแก่น และ Pupina sp.2 พบเฉพาะที่อาเภอ
พาน
สาหรับหอยทากจิ๋วที่ยงั ไม่สามารถระบุชนิดที่แน่นอนได้น้ นั เนื่องจากมีลกั ษณะทาง
สัณฐานวิทยาของเปลือกและฟันปากเปลือกที่แตกต่างไปจาก An Introduction to the Microsnails of
Thailand (Panha & Burch, 2005) ที่ได้สารวจและรวบรวมหอยทากจิ๋วในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาถึงความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วที่พบในการศึกษาครั้งนี้ เปรี ยบเทียบกับ
รายงานที่มีมาก่อนหน้า โดยลักษณะทางสัณฐานที่ใช้ในการจัดจาแนกหอยทากจิ๋วในปั จจุบนั ได้แก่
ลักษณะรู ปทรงของเปลือก (shell shape) ลักษณะรู ปทรงและลวดลายของยอด (apex
microsculpture) จานวนและตาแหน่งของฟันในช่องปาก (apertural teeth) พบว่า มีหอยทากจิ๋วมาก
ถึง 33 ชนิด ที่มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกแตกต่างจากชนิดที่มีรายงานมาก่อนหน้า
ตัวอย่างเช่น หอยทากจิ๋วในสกุล Boysidia จาก ดอยผาตั้ง อาเภอเวียงแก่น มีความแตกต่างจากหอย
ทากจิ๋วสกุลนี้ที่มีรายงานในประเทศไทย 2 ชนิด คือ B. chiangmaiensis Panha and Burch (1999)
จากดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และ B. tholus Panha and Burch (1999) จากผานางคอย จังหวัด
แพร่ มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกที่มีขนาดใหญ่กว่า ฟันในช่องปากมีจานวนมากกว่าและ
อยูใ่ นตาแหน่งที่แตกต่างจากสองชนิดที่มีรายงานมาก่อนหน้า หรื อหอยทากจิ๋วในสกุล
Paraboysidia ที่มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกแตกต่างจาก P. tamphathai Panha and
Burch (2000) ที่พบที่อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท จังหวัดลาปาง และ P. pangmapaensis Panha and
Burch (2002) ที่มีรายงานว่าพบที่อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหอยทากจิ๋วในสกุล
Sinoennea ซึ่ งในประเทศไทยมีรายงานว่าพบทั้งสิ้ น 3 ชนิ ด ได้แก่ S. prima Panha and Burch
(1999) S. ranongensis Panha (2005) และ S. stunensis Dumrongrojwattana and Wongkamhaeng
(2013) โดยชนิดแรกพบที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอีก 2 ชนิดหลังพบทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย ในขณะที่หอยทากจิ๋วในสกุล Sinoennea ทั้งหมดที่พบในจังหวัดเชียงรายนั้นกลับมี
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ความคล้ายคลึงกับหอยทากจิ๋วสกุลนี้ที่พบในประเทศมาเลเซี ย ได้แก่ S. lenggongensis Tomlin
(1939) และ S. baculum Jutting (1961) แต่ยงั คงมีลกั ษณะทางสัณฐานของเปลือกที่แตกต่างกัน เช่น
ลักษณะรู ปทรงของเปลือก จานวนสันขวางบนเปลือก เป็ นต้น และแตกต่างกับหอยทากจิ๋วสกุลนี้
ทุกชนิดที่พบในประเทศไทย (Panha & Burch, 2005; Dumrongrojwattana & Wongkamhaeng,
2013) และจากการสื บค้นเอกสารยังไม่พบว่ามีรายงานการพบหอยทากจิ๋วในสกุล Alycaeus และ
Chamalycaeus ในภาคเหนือของประเทศไทยมาก่อน โดยหอยทากจิ๋วในสกุล Alycaeus นั้นมี
รายงานการกระจายในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ Alycaeus somnueki และภาคตะวันออกของประเทศไทย
ได้แก่ A. somwongi และ A. matchacheepiorum Dumrongrojwattana and Maassen (2008) ส่ วน
หอยทากจิ๋วสกุล Chamalycaeus นั้นพบรายงานที่จงั หวัดกาญจนบุรี ทางภาคตะวันตกของประเทศ
ไทยเพียงชนิดเดียว คือ Chamalycaeus pratatensis Panha and Burch (1997) และอาจจะกล่าวได้วา่
หอยทากจิ๋วที่พบในจังหวัดเชี ยงรายส่ วนใหญ่มีลกั ษณะทางสัณฐานของเปลือกแตกต่างจากหอย
ทากจิ๋วที่มีรายงานมาก่อนหน้า ทาให้การจัดจาแนกในระดับชนิดยังต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
อาทิเช่น กายวิภาคศาสตร์ ของอวัยวะสื บพันธุ์ Radula การศึกษาทางด้านโครโมโซมและดีเอ็นเอ
เป็ นต้น

5.2 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาอนุกรมวิธานของหอยทากจิ๋วบริ เวณภูเขาหิ นปูนในจังหวัดเชียงราย
พบหอยทากจิ๋วทั้งสิ้ น 12 วงศ์ 21 สกุล 40 ชนิด ประกอบด้วย หอยทากจิ๋ววงศ์ Hydrocenidae วงศ์
Alycaeidae วงศ์ Diplommatinidae วงศ์ Pupillidae วงศ์ Endodontidae วงศ์ Diapheridae วงศ์
Pyramidulidae วงศ์ Zonitidae วงศ์ Ariophantidae วงศ์ Pupinidae วงศ์ Glessulidae และวงศ์
Subulinidae ซึ่ งหอยทากจิ๋วที่สารวจพบครั้งนี้ สามารถตรวจสอบชนิดได้ 7 ชนิด ส่ วนอีก 33 ชนิด
ยังไม่ทราบชนิดที่แน่นอน และการศึกษาในครั้งนี้เป็ นรายงานครั้งแรกของการพบหอยทากจิ๋วใน
สกุล Alycaeus และ Chamalycaeus ในภาคเหนือของประเทศไทย

ข้ อเสนอแนะ
ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
(Scanning Electron Microscope: SEM) เพื่อให้เห็นรายละเอียดของลักษณะต่าง ๆ ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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