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บทคัดย่อ 
  การศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยาของเปลือก แรดูลาและลกัษณะทางกายวิภาคของระบบสืบพนัธุ์  ของหอย              
ทากจ๋ิว 2 สกุล 2 ชนิด ได้แก่ Gyliotrachela diarmaidi และ Anauchen srakeoensis เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับ              
การจัดจ าแนกทางอนุกรมวิธาน ผลการศึกษาพบว่าทัง้หอยทากจ๋ิวทัง้ 2 สกุลนีม้ีรูปแบบของแรดูลาเป็น polyglossate 
เหมือนกัน แต่มีสัณฐานวิทยาของเปลือกและลักษณะกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ที่แตกต่างกัน โดย G. diarmaidi                
จะพบฟังแองกลูาที่บริเวณช่องปากเปลอืก ในขณะที่  A. srakeoensis  จะไมพ่บฟันแองกลูาที่บริเวณช่องปากเปลอืก 
 

ค าส าคัญ : หอยทากจ๋ิว ; แรดลูา ; สณัฐานวิทยาของเปลอืก ; Anauchen ; Gyliotrachela 
 

Abstract 
Shell, radula and genital system in 2 genera and 2 microsnail species, Gyliotrachela diarmaidi and 

Anauchen srakeoensis, were examined for taxonomic investigation.  The results show that radula morphology 
is polyglossate type, while shell morphology and genital system are different.  
 

Keywords : microsnails ; radula ; shell morphology ; Anauchen ; Gyliotrachela 
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บทน า 

 หอยทากจ๋ิวปากแตรสกุล Gyliotrachela Tomlin, 1930 และสกุล Anauchen Pilsbry, 1917 จัดอยู่ในวงศ์ 
Hypselostomatidae Zilch, 1959 เป็นหอยทากจ๋ิวที่พบการกระจายทัว่ไปในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Benthem, 
1949) หอยทากจ๋ิวทัง้ 2 สกลุนีม้ีลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลอืกคล้ายคลงึกนัมาก (Pilsbry, 1916-1918) โดยใช้การ
ปรากฏของฟันในช่องเปิดเปลือก (apertural teeth) ได้แก่ ฟันแองกูลา (angular tooth) ฟันพาไรทลั (parietal tooth) เป็น
ลกัษณะในการจดัจ าแนกหอยทากจ๋ิวปากแตรในระดบัสกุล โดย หอยสกุล Gyliotrachela ในช่องเปิดเปลือกจะพบทัง้ฟัน
พาไรทัลและฟันแองกูลา ในขณะที่หอยสกุล Anauchen นัน้จะพบเพียงฟันพาไรทัลเท่านัน้ (Pilsbry, 1916-1918) 
การศึกษาทางด้านอนกุรมวิธานของหอยทากจ๋ิวในปัจจุบนั ยงัคงใช้ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลือกเป็นหลกัในการ
จดัจ าแนก ในขณะที่ข้อมลูทางด้านกายวิภาคระบบสบืพนัธุ์และแรดลูายงัพบวา่มีรายงานน้อยมาก (Dumrongrojwattana 
& Tanmuangpak, 2020) อยา่งไรก็ตามการน าข้อมลูด้านอื่น ๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ สณัฐานวิทยาของแรดู
ลา การกระจายทางภมูิศาสตร์ รวมถึงข้อมลูด้านอณชีูววิทยา เข้าพิจารณาร่วมกบัข้อมลูทางด้านสณัฐานวิทยาของเปลอืก 
จะช่วยให้การจัดจ าแนกทางด้านอนุกรมวิธานมีความถูกต้องแม่นย ามากขึน้ ในการศึกษาครัง้นี ้จึงเป็นการศึกษา
เปรียบเทียบลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลือก แรดลูา และกายวิภาคระบบสืบพนัธุ์ของ หอยทากจ๋ิวปากแตร 2 สกุล 
คือ Gyliotrachela และ Anauchen โดยท าการศึกษาหอยทากจ๋ิวปากแตร G. diarmaidi Panha & Burch, 2003 และ              
A. srakeoensis Panha & Burch, 2004 ที่มีลกัษณะสณัฐานวิทยาของเปลอืกรูปกรวยคว ่าที่โดดเดน่ เป็นตวัแทนของหอย
ทากจ๋ิวปากแตรทัง้ 2 สกุลที่พบในเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย เนื่องจากมีจ านวนประชากรมากและมีการกระจาย      
ที่กว้าง เพื่อน ามาเป็นต้นแบบในการศึกษาลกัษณะทางอนุกรมวิธานในการจัดจ าแนกกลุ่มของหอยทากจ๋ิวปากแตร            
ในระดบัสกลุเพิ่มเติม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาสณัฐานวิทยาของเปลือก  

น าตัวอย่างเปลือกหอยทากจ๋ิวปากแตร ชนิด Anauchen srakeoensis และ Gyliotrachela diarmaidi จาก         
ส านกัสงฆ์เขาภมูิ่ง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จงัหวดัสระแก้ว และวดัถ า้สวุรรณภผูา อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง  ตามล าดบั 
(ภาพที่ 1) มาล้างท าความสะอาด จากนัน้ท าการวัดขนาดและจัดท าทะเบียนตัวอย่าง ท าการถ่ายภาพภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์     สเตอริโอ (stereo microscope) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) LEO 1450 VP ณ 
ห้องปฏิบตัิการกล้องจลุทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา  
การศึกษาแรดูลา 

น าตัวอย่างหอยทากจ๋ิวปากแตรชนิด ชนิด Anauchen srakeoensis และ Gyliotrachela diarmaidi  ที่รักษา
สภาพใน 70% เอทานอล มาท าการสกัดแรดูลา โดยต้มในสารละลาย 5% NaOH จนกระทั่งเป็นแผ่นแรดูลา จากนัน้                   
น าแผ่นแรดลูามาท าการล้างสารละลาย 5% NaOH ออก เพื่อป้องกนัการตกตะกอน จากนัน้น าแรดลูามาคลี่ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง และท าการดึงน า้ออกด้วย 30%, 50%, 70% เอทานอล ความเข้มข้นละ 10 นาที น าแผ่นแรดลูาที่
ผ่านการดึงน า้ออกแล้วไปติดบนแท่นวางตัวอย่าง (stub) แล้วน าไปถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ               
ส่องกราด LEO 1450 VP ณ ห้องปฏิบตัิการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ท าการเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ลกัษณะของแรดลูา ได้แก่ รูปร่างของฟันกลาง ฟันข้าง ฟันริม และสตูรฟันของหอยทากจ๋ิว ทัง้ 2 สกลุ 
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การศึกษากายวิภาคระบบสืบพนัธุ์ 
ตัวอย่างหอยทากจ๋ิวปากแตรชนิด ชนิด Anauchen srakeoensis และ Gyliotrachela diarmaidi ที่รักษาสภาพใน 

70% เอทานอล มาท าการสลายเปลือก (decalcification) ด้วย 8.5 % กรดไฮโดรคลอริก จนกระทั่งเปลือกสลายหมด             
น าเนือ้ของหอยทากจ๋ิวมาท าการผ่าตดัภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ Olympus CH30 โดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ศูนย์             
ดึงส่วนของระบบสืบพันธุ์ ไว้  และเขี่ยอวัยวะส่วนอื่นที่ไม่เก่ียวข้องออก เพื่อศึกษากายวิภาคระบบสืบพันธุ์  จากนัน้                 
ท าการเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมลูกายวิภาคระบบสบืพนัธุ์ของหอยทัง้ 2 สกลุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  แผนท่ีแสดงจดุเก็บตวัอยา่งของ Anauchen srakeoensis (A) บริเวณส านกัสงฆ์เขาภมูิง่ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
                จงัหวดัสระแก้ว และ Gyliotrachela diarmaidi (B) บริเวณวดัถ า้สวุรรณภผูา อ าเภอเขาชะเมา  
                จงัหวดัระยอง 
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ผลการวิจัย 
Gyliotrachela diarmaidi Panha & Burch, 2003 (ภาพท่ี 2 A-I) 
ลกัษณะเปลือก  
 เปลอืกเป็นรูปกรวยคว ่า (planiturbinate shaped) วงเปลอืกเตีย้ วงเปลอืกสดุท้ายมีขนาดใหญ่ สว่นปลายที่ติด
กบัช่องเปิดเปลอืกยืดยาวออกเป็นทอ่ (tuba) ชีเ้ฉียงขึน้ท ามมุประมาณ 45o กบัฐานเปลอืก เปลอืกสนี า้ตาล ผิวเปลอืกเรียบ 
(ภาพที ่2 A, D) วงเปลอืกแรกเกิด (protoconch) มีจ านวน 1 ½ วง ผิวเรียบ (ภาพที ่2 F) วงเปลอืก (teleoconch) มีจ านวน 
4 วง ร่องวงเปลอืกลกึ ช่องเปิดเปลอืก (aperture) รูปวงกลม (ภาพที ่2 B, E) ริมขอบเปลอืกแผอ่อกด้านข้าง ฟันในช่องเปิด
เปลอืกมีจ านวนมาก โดยฟันแองกลูา ฟันพาไรทลั ฟันอปัเปอร์และโลเวอร์พาลาทลั (lower & upper palatal lamellae) และ
ฟันคอลมัเมลา มีขนาดใหญ่ สะดือเปิด (ภาพที ่2 B) 
แรดูลา  

แรดูลามีลกัษณะคล้ายแผ่นลิน้ มีซี่ฟันเรียงเป็นแถวจ านวน 50-53 แถว ใน 1 แถว ประกอบด้วย ฟันกลาง 
(central tooth) จ านวน 1 ซี่ (unicuspid) รูปทรงสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก ฟันข้าง (lateral tooth) มีจ านวน 5 ซี่ แต่ละซี่
ประกอบด้วยซี่ฟันย่อย 2 ซี่ (bicuspid) ลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ซี่ฟันย่อยด้านในมีขนาดใหญ่กว่าซี่ฟันย่อย                 
ด้านนอก โดยฟันข้างที่อยูต่ิดกบัฟันกลางจะมีขนาดใหญ่ที่สดุและมีขนาดลดหลัน่กนัไปเป็นล าดบั ฟันริม (marginal teeth) 
มีจ านวน 8-9 ซี่ แต่ละซี่ประกอบด้วยซี่ฟันย่อย 2 ซี่ (bicuspid) ลกัษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม มีขนาดใกล้เคียงกัน               
(ภาพที ่2 G-H) 

รูปแบบแรดลูา (radula type): polyglossate 
สตูรฟัน (radula formula): 9-8:5:1:5:9-8  

ลกัษณะทางกายวิภาคของระบบสืบพนัธุ์  
ประกอบด้วย hermaphroditic duct (hd) ทีข่ดตวักนัแนน่ มีสดี า ทางด้านลา่งของทอ่นีจ้ะเช่ือมตอ่กบั albumen 

gland (ag) ท่อนีม้ีลักษณะทรงรี สีขาวปนครีมก่อนเปิดออกสู่ vagina (v) ทางตอนปลายติดกับส่วน atrium (at)                     
พบ gametolytic duct เป็นทอ่สขีาวขุน่เช่ือมตอ่กบั gametolytic sac (gs) ที่อยูท่างด้านท้ายของทอ่มีลกัษณะโป่งออกเป็น
ทรงกลม uterus (ut) มีสีขาวยาว เช่ือมติดกบั free oviduct (fo) ที่มีสีขาว สัน้กว่า vas deferens (vd) โดย vas deferens 
มีลักษณะเป็นสายเรียวยาว สีขาวเช่ือมต่อระหว่าง prostate gland (pro) ติดต่อกับ epiphallus (e) และเปิดออกสู่               
penis (p) ซึ่งมีลกัษณะเป็นทรงรียาว ด้านฐานกว้าง ส่วนด้านปลายจะเล็ก และยื่นออกมาจาก common gonopore 
โดยตรง (ภาพที ่2 I) 
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ภาพที่ 2  ลกัษณะสณัฐานวิทยาของเปลอืก (A-F) แรดลูา (G-H) และลกัษณะกายวิภาคระบบสบืพนัธุ์ (I) ของหอยทากจ๋ิว   
            Gyliotrachela diarmaidi (C, central tooth; L, lateral teeth; M, marginal teeth; ag, albumen gland;  
               at, atrium; e, epiphallus; fo, free oviduct; gs, gametolytic sac; hd, hermaphroditic duct; p, penis;  
               pro, prostate gland; ut, uterus; v, vagina; vd, vas deferens) 
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Anauchen srakeoensis Panha & Burch, 2004 (ภาพท่ี 3 A-K) 
ลกัษณะเปลือก  
 เปลอืกเป็นรูปกรวยคว ่า (planiturbinate shaped) วงเปลอืกเตีย้ วงเปลอืกสดุท้ายมีขนาดใหญ่ สว่นปลายที่ติด
กบัช่องเปิดเปลอืกยืดยาวออกเป็นทอ่ (tuba) ชีเ้ฉียงลงท ามมุประมาณ 60o กบัฐานเปลอืก เปลอืกสนี า้ตาล ผิวเปลอืกเรียบ 
(ภาพท่ี 3 A, E) วงเปลอืกแรกเกิด (protoconch) มจี านวน 1 ¾ วง ผิวเรียบ วงเปลอืก (teleoconch) มจี านวน 4 ¾ วง     
(ภาพท่ี 3 H) ร่องวงเปลอืกลกึ ชอ่งเปิดเปลอืก (aperture) (ภาพที่ 3 C-D) รูปวงกลม ริมขอบเปลอืกแผอ่อกด้านข้าง ฟันใน
ช่องเปิดเปลอืกมีจ านวนมาก ไมพ่บฟันแองกลูา สว่นฟันพาไรทลั ฟันอปัเปอร์และโลเวอร์พาลาทลั (lower & upper palatal 
lamellae) และฟันคอลมัเมลา มขีนาดใหญ่ และสะดือเปิด (ภาพที ่3 C-D) 
แรดูลา  

แรดูลามีลกัษณะคล้ายแผ่นลิน้ มีซี่ฟันเรียงเป็นแถวจ านวน 50-53 แถว ใน 1 แถว ประกอบด้วย ฟันกลาง 
(central tooth) จ านวน 1 ซี่ (unicuspid) รูปทรงสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก ฟันข้าง (lateral tooth) มีจ านวน 5 ซี่ แต่ละซี่
ประกอบด้วยซี่ฟันย่อย 2 ซี่ (bicuspid) ลกัษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ซี่ฟันย่อยด้านในมีขนาดใหญ่กว่าซี่ฟันย่อยด้าน
นอก โดยฟันข้างที่อยู่ติดกับฟันกลางจะมีขนาดใหญ่ที่สดุและมีขนาดลดหลัน่กันไปเป็นล าดบั ฟันริม  (marginal teeth)               
มีจ านวน 7 ซี่ แต่ละซี่ประกอบด้วยซี่ฟันย่อย 2 ซี่ (bicuspid) ลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม มีขนาดใกล้เคียงกัน                   
(ภาพที ่3 I-J) 

รูปแบบแรดลูา (radula type): polyglossate 

สตูรฟัน (radula formula): 7:5:1:5:7 
ลกัษณะทางกายวิภาคของระบบสืบพนัธุ์  

ประกอบด้วย hermaphroditic duct (hd) ขดตวัอยูใ่น albumen gland (ag) ทีม่ีลกัษณะทรงรี สขีาวปนครีมก่อน
เปิดออกสู่ vagina (v) ที่เป็นท่อสัน้ ขนาดใหญ่ ตอนปลายนัน้จะติดกับส่วน atrium (at) พบ gametolytic duct เป็นท่อ                 
สีขาวขุ่นเช่ือมต่อกับ gametolytic sac (gs) ที่อยู่ทางด้านท้ายของท่อมีลกัษณะโป่งออกเป็นกระเปาะเรียว uterus (ut)                
มีสีขาวยาว เช่ือมติดกับ free oviduct (fo) ที่มีสีขาว สัน้มาก vas deferens (vd) ที่มีลกัษณะเป็นสายเรียวยาว สีขาว
เช่ือมต่อระหว่าง prostate gland (pro) ติดต่อกบั epiphallus (e) และเปิดออกสู่ทางด้านข้างของ penis (p) โดย penis              
มีลกัษณะเป็นทรงกระบอกยาว สว่นด้านปลายมีลกัษณะโค้งมน เลก็ และด้านฐานกว้าง ขนาดใหญ่ ติดตอ่กบัสว่น atrium 
(ภาพท่ี 3 K) 
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ภาพที่ 3  ลกัษณะสณัฐานวิทยาของเปลอืก (A-H) แรดลูา (I-J) และลกัษณะกายวิภาคระบบสบืพนัธุ์ (K) ของหอยทากจ๋ิว 
             A. srakeoensis (C, central tooth; L, lateral teeth; M, marginal teeth; ag, albumen gland; at, atrium;  
                e, epiphallus; fo, free oviduct; gs, gametolytic sac; hd, hermaphroditic duct; p, penis;  
                pro, prostate gland; ut, uterus; v, vagina; vd, vas deferens) 
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ตารางที่ 1  รายช่ือชนิด เปรียบเทียบลกัษณะ สถานท่ี รูปแบบแรดลูา สตูรฟัน และกายวิภาคของระบบสบืพนัธุ์ 
ชนิด สถานท่ี เปรียบเทียบลกัษณะ เอกสารอ้างอิง 

ลกัษณะเปลอืก จ านวนฟัน
ในช่องเปิด
เปลอืก 

รูปแบบแรด-ู
ลา 

สตูรฟัน ระบบสบืพนัธุ์  

Gyliotrachela 
diarmaidi 

วดัเพชรพนา
นิคม  
ต.ทุง่มหา-
เจริญ  
อ.วงัน า้เย็น 
จ.สระแก้ว  

ปากเปลอืกสงู 
รูปทรงกรวยคว า่  
ฐานแบนกว้าง 

5 Polyglossate 8-9:5:1:5:8-9 penis ยาวกวา่ 
epiphallus; vas 
deferens เรียวและ
ยาว; gametolytic 
sac ยาวมากและ
ด้านปลายโป่ง
ออกเป็นทรงกลม
ใหญ่ 

การศกึษาครัง้
นี ้

Anauchen 
srakeoensis 

ส านกัสงฆ์
เขาซุ้มโบสถ์ 
ต.พลวงทอง 
อ.บอ่ทอง  
จ.ชลบรีุ  

เปลอืกขนาดเลก็  
ขอบปากบางและ
บานออก 

12 Polyglossate 7:5:1:5:7 penis สัน้กวา่ 
epiphallus; vas 
deferens เรียวและ
ยาว; gametolytic 
sac คอ่นข้างยาว
มาก ด้านปลายโป่ง
ออกเป็นทรงกลมรี 

การศกึษาครัง้
นี ้

Aulacospira 
pluangtong 

ต.พลวงทอง  
อ.บอ่ทอง 
จ.ชลบรีุ 

เปลอืกสงู  
วงเปลอืกสดุท้าย
มีลกัษณะป้าน 

4 Polyglossate 7-8:4:1:4:7-8 penis ยาวกวา่ 
epiphallus; vas 
deferens เรียวและ
ยาว; Gametolytic 
sac เป็นทรงกระบอก
ยาว 

(Dumrongroj
wattana & 

Tanmuangpa
k, 2020) 

Aulacospira 
tekavongae 
 

เขาฉกรรจ์  
ต.เขาฉกรรจ์  
อ.เขาฉกรรจ์ 
จ.สระแก้ว 

 เปลอืกสงู  
วงสดุท้ายมีร่อง
เป็นเกลยีวลกึ 

- Polyglossate 7-8:4:1:4:7-8 penis สัน้กวา่ 
epiphallus; vas 
deferens เรียวและ
ยาว; gametolytic 
sac เป็นทรงกระบอก 

(Dumrongroj
wattana & 

Tanmuangpa
k, 2020) 
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วิจารณ์ผลการวิจัย  
 เมื่อเปรียบเทียบลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลือกในหอยทากจ๋ิวทัง้ 2 ชนิดพบวา่ Gyliotrachela diarmaidi 
มีลกัษณะของเปลอืกเป็นรูปกรวยคว ่า วงเปลอืกสดุท้ายมีขนาดใหญ่ สว่นปลายที่ติดกบัช่องเปิดเปลอืกยืดยาวออกเป็นท่อ 
มีวงเปลือกมีจ านวน 4 วง ช่องเปิดเปลือกรูปวงกลม โดยพบฟันแองกูลาในช่องเปิดเปลือก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ 
Anauchen srakeoensis มีเปลือกเป็นรูปกรวยคว ่า วงเปลือกสดุท้ายมีขนาดใหญ่ มีวงเปลือกจ านวน 4 ¾ วง มากกว่า              
G. diarmaidi ช่องเปิดเปลือกรูปวงกลม ซึ่งไม่พบฟันแองกูลาในช่องเปิดเปลือก ซึ่งเป็นลกัษณะเด่นของเปลือกในหอย             
ทากจ๋ิวของทัง้ 2 สกลุ นอกจากนีย้งัมีการเปรียบเทียบลกัษณะของแรดลูาในหอยทากจ๋ิวทัง้ 2 ชนิด พบวา่ลกัษณะของแผน่
แรดลูามีความคล้ายกนั คือมีลกัษณะเป็นแผน่คล้ายลิน้ของสตัว์ รูปแบบของแรดลูาเป็น polyglossate type รวมถึงรูปร่าง
ของซี่ฟันในแต่ละแถวก็มีลกัษณะที่คล้ายกันกล่าวคือ มีฟันกลางเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบ  unicuspid ในขณะที่ฟันข้าง 
ประกอบด้วยฟันยอ่ย 2 ซี่ มีลกัษณะเป็นรูปสามเหลีย่มที่มีขนาดไมเ่ทา่กนั และฟันริมประกอบด้วยฟันย่อย 2 ซี่ มีลกัษณะ
เป็นรูปสามเหลี่ยมมีขนาดใกล้เคียงกนั อย่างไรก็ตามสูตรฟันของหอยทากจ๋ิวทัง้ 2 ชนิดนีม้ีความแตกต่างกัน กล่าวคือ                
G. diarmaidi มีสตูรฟันเป็น 9-8:5:1:5:9-8 ในขณะที่ A. srakeoensis สตูรฟันเป็น 7:5:1:5:7 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกบั
ลกัษณะแรดลูาของหอยทากจ๋ิวสกลุ Aulacospira Moellendorff, 1890  เนื่องจากเป็นสกลุที่มีลกัษณะทางสณัฐานวิทยา
ที่คล้ายคลงึกบัหอยทากจ๋ิวในสกุล Gyliotrachela และ Anuachen อีกทัง้ก่อนหน้านีม้ีการรายงานการศึกษาลกัษณะทาง
สณัฐานวิทยาของเปลอืก แรดลูา และกายวิภาคระบบสบืพนัธุ์ของหอยทากจ๋ิวในสกลุ Aulacospira (Dumrongrojwattana 
& Tanmuangpak, 2020) พบว่าลกัษณะของซี่ฟันบนแผ่นแรดลูาของหอยทากจ๋ิวในสกุล Gyliotrachela และ Anauchen 
มีรูปร่างคล้ายคลึงกันกับหอยทากจ๋ิวสกุล Aulacospira แต่พบว่ามีสตูรฟันที่ต่างกันคือ หอยทากจ๋ิวสกุล Aulacoapira               
มีสตูรฟันเป็น 7-8:4:1:4-7-8 แสดงให้เห็นวา่การน าเอารูปร่างของแรดลูามีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นสว่นหนึง่ของ
ลกัษณะทางอนกุรมวิธานเพื่อการจ าแนกในระดบัสกลุของหอยทากจ๋ิววงศ์ Hypselostomatidae  

ในการศกึษาลกัษณะทางกายวภิาคของระบบสบืพนัธุ์หอยทากจ๋ิว 2 สกลุ 2 ชนิด ได้แก่ Gyliotrachela diarmaidi 
และ Anauchen srakeoensis พบว่าทัง้  2 สกุลนีม้ีหลายส่วนที่แตกต่างกัน คือส่วนของ  atrium ซึ่ง Annauchen 
srakeoensis จะมี atrium สัน้กวา่ vagina สว่น vagina ของ Anauchen srakeoensis จะยาวกวา่ free oviduct อีกสว่นท่ี
แตกต่างกนัอย่างชดัเจนคือส่วนของ gametolytic sac ในขณะที่ Anauchen srakeoensis ด้านปลายมีรูปทรงโป่งออก
คล้ายหยดน า้แต ่Gyliotrachela diarmaidi ด้านปลายโป่งออกเป็นทรงกลมใหญ่ และเมื่อเปรียบเทียบกบัหอยทากจ๋ิวสกลุ 
Aulacospira พบว่าแตกต่างจาก 2 สกุลข้างต้น (Dumrongrojwattana & Tanmuangpak, 2020)  เพราะส่วนของ 
gametolytic sac มีลกัษณะโค้งมนเป็นทรงกระบอก (ตารางที่ 1) จากความแตกตา่งของกายวิภาคระบบสืบพนัธุ์ในหอย
ทากจ๋ิวที่เป็นตวัแทนทัง้ 3 สกุล ดงักล่าว ลกัษณะทางกายวิภาคของระบบสืบพนัธุ์ จึงเหมาะที่จะน ามาใช้เป็นลกัษณะ             
ในการจดัจ าแนกในระดบัสกลุ ร่วมกบัลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเปลอืก  

 
สรุปผลการวิจัย 

การจัดจ าแนกหอยทากจ๋ิวปากแตรชนิด Gyliotrachela diarmaidi และ Anauchen srakeoensis ใช้ลกัษณะ
ทางสณัฐานวิทยาของเปลือก ได้แก่ ต าแหน่งของฟันในช่องเปิดเปลือก ในการระบสุกลุ และใช้รูปทรงเปลือก จ านวนและ
ต าแหน่งของฟันในช่องเปิดเปลือกในการแยกชนิด และพบการแพร่กระจายของหอยทากจ๋ิวทัง้สองชนิดเฉพาะในภาค
ตะวนัออก (Panha & Burch, 2005) 
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ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้น าเอาข้อมลูด้านสณัฐานวิทยาของแรดลูาและกายวิภาคระบบสืบพนัธุ์มาประกอบร่วมกบั
ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของเปลือก ในการจัดจ าแนกหอยทากจ๋ิว 2 สกุล คือ สกุล Gyliotrachela มี Gyliotrachela 
diarmaidi เป็นตัวแทน และสกุล Anauchen โดยมี Anauchen srakeosnsis เป็นตัวแทน จากผลการศึกษาที่กล่าวมา
เบือ้งต้นอาจจะสรุปได้วา่ลกัษณะของฟันในช่องเปิดเปลือก (Dumrongrojwattana & Tanmuangpak, 2020) สามารถจดั
จ าแนกความต่างในระดบัสกุลในทางอนุกรมวิธานได้จริง โดยมีลกัษณะความแตกต่างของกายวิภาคระบบสืบพนัธุ์เป็น
ข้อมูลสนบัสนุน ในขณะที่ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของแรดูลาไม่เหมาะที่จะน ามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดจ าแนก 
เนื่องจากไมพ่บความแตกตา่งอยา่งชดัเจนในระดบัสกลุ 
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