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Melanoides spp., freshwater snails are classified into Phylum Mollusca, Class Gastropoda, 

Family Thiaridae. These snails have highly diverse variations of shell morphology, which makes it 

difficult to identify them using solely shell morphology. In this study, the snail samples were collected 

from 130 locations in Thailand, from 2009 to 2013. They were firstly classified by shell morphology 

and categorized into 11 morphs (MCT1, MCT2, MCT3, MCT4, MCT5, MCT6, MCT7, MCT8, MCT9, 

MCT10, MCT11). The snail samples from 35 locations were selected as representative samples. They 

were comparatively studied with specimens from the Museum of Natural History, Berlin, Germany, 

and those from the Zoologist Museum University, Copenhagen, Denmark. Shell morphology of snail 

samples were analysed using Geometric Morphometrics (GM). All of them were subsequently 

compared with snail samples from Lake Malawi, Madagascar Island, Laos, Vietnam, and India.  

The results showed that Melanoides of Thailand can be categorized into M. tuberculata and M. 

jugicostis, which complies with Brandt’s report (1974). Radular study confirmed that Melanoides spp.  has 

Taenioglossan pattern. However, they could be differentiated by central tooth formula. The central tooth 

formula of M. tuberculata was 3-4/1/3-4 (lateral cusps/central cusps/lateral cusps); and that of M. jugicostis 

was 2-3/1/2-3 (lateral cusps/central cusps/lateral cusps). In addition, the study of Ontogeny and shell 

morphology of their embryos and juveniles yielded certain distinctive features. M. jugicostis was found to 

possess axial ribs and knobs on the third whorl of its shell.  These characteristics also appeared on the out-

group snail samples, Pseudoplotia scabra. On the shell of M. tuberculata was found netlike shell sculpture, 

with no axial rib and knob. Phylogenetic trees of partial sequence of 16S gene and Cytochrome C oxidase I 

(COI) gene of Melanoides samples were compared to those of M. tuberculata, with Paludomus siamensis, 

Stenomelania spp. as out-group sample and in-group sample of Thiaridae snail. The study confirmed that the 

topology of 16S gene  and COI gene trees were similar. The specimen sequences could clearly be divided 

into three groups: Group 1 M. jugicostis; Group 2 M. tuberculata; and, Group 3 unknown-like M. 

tuberculata, which was in the same genus as Stenomelania spp. sequences. The study assumed that Group 3 

unknown-like M. tuberculata belongs to genus Stenomelania, Family Thiaridae. Interestingly, there has 

never been any report concerning genus Stenomelania  in Thailand. So, this study of Melanoides spp. was 

the first report of the existence of Stenomelania spp. in Thailand. 
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51303805  :  สาขาวิชาชีววิทยา 
คําสําคัญ     : ชนิดพันธุ / หอยนํ้าจืด / วิวัฒนาการสายพันธุ / สกุล Melanoides 
       วิวิชชุตา เดชรักษา : ความหลากหลายของชนิดพันธุและวิวัฒนาการสายพันธุของหอยนํ้าจืดสกุล 
Melanoides Olivier, 1804 ในประเทศไทย. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ. ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ, ดร. สิทธิรักษ 
รอยตระกูล และ PD Matthias Glaubrecht, Ph.D. 189 หนา. 
 

Melanoides spp. เปนหอยนํ้าจืดฝาเดียว จัดอยูในไฟลัมมอลลัสกา ชั้นแกสโทรโพดา วงศไทอาริดี หอยกลุม
น้ีมีรูปรางลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหลากหลายรูปแบบ จึงทําใหยากตอการจัดจําแนกชนิดพันธุโดยใช
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกเพียงอยางเดียว การศึกษาคร้ังน้ีเปนการตรวจสอบชนิดพันธุของหอยสกุล 
Melanoides ในประเทศไทย โดยเก็บตัวอยางหอยระหวางป พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 ในพื้นที่ 130 แหง จัดจําแนก
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก (ขนาด สีเปลือก การมีลายเสนริบหรือตุม และลวดลายบนผิวเปลือก) สามารถแบง
หอยออกไดเปน 11 รูปแบบ (MCT1, MCT2, MCT3, MCT4, MCT5, MCT6, MCT7, MCT8, MCT9, MCT10, MCT11) 
คัดเลือกตัวอยางหอย 35 พื้นที่ เปนกลุมตัวอยางแทนประชากรหอยในประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับตัวอยางหอย 
Melanoides และ หอยชนิดอื่นที่นํามาจาก Museum of Natural History, Berlin ประเทศเยอรมันนี และ 
Zoologist Museum University, Copenhagen ประเทศเดนมารก เมื่อนําลักษณะสัณฐานวิทยาของเปลือกมาศึกษา
โดยวิธี Geometric Morphometrics (GM) และเปรียบเทียบกับตัวอยางหอย จากทะเลสาบมาลาวี ประเทศ
มาดากัสการ ลาว เวียดนาม และอินเดีย   

ผลการศึกษาพบวา หอย Melanoides spp. ในประเทศไทย สามารถแยกออกจากไดเปน 2 กลุม ตาม
รายงานของ Brandt (1974) คือ M. tuberculata และ M. jugicostis  โดยการศึกษาฟนหอย Melanoides spp. มี
ฟนแบบ Taenioglossan จํานวนฟนของกลุมตัวอยางหอย M. tuberculata มีสูตรฟนกลางเปน 3-4/1/3-4 และกลุม
ตัวอยางหอยชนิด M. jugicostis  มีสูตรฟนกลางเปน 2-3/1/2-3 นอกจากน้ันจากการตรวจสอบสัณฐานวิทยาของตัว
ออนระยะเอ็มบริโอและจูเวอนายลในถุงฟกตัวออน (brood pouch) พบวามีความแตกตางกัน โดยหอย M. jugicostis 
จะมีการสรางสันริบแนวตั้ง (axial rib) คมชัด มีตุม (knob) ปรากฏอยูตั้งแตเวิรลที่ 3 เปนตนไป ซ่ึงมีลักษณะคลายกับ
หอย Pseudoplotia scabra ที่นํามาศึกษาเปนตัวอยางนอกกลุม สวนหอย M. tuberculata จะมีลวดลายบนเสนผิว
เปลือกเปนรูปตาขาย และไมมีการสรางสันริบหรือตุมอยางชัดเจน เมื่อนําหอยตัวอยาง Melanoides spp. ในประเทศ
ไทย มาสรางสายวิวัฒนาการโดยใชลําดับเบสบางสวน 16S ยีน และ cytochrome C oxidase I (COI) ยีน เปรียบเทียบ
กับหอย M. tuberculata ตนแบบและใชหอย Paludomus siamensis เปนตัวอยางเปรียบเทียบนอกกลุม 
(outgroup) และ หอย Stenomelania spp. เปนตัวอยางหอยในวงศไทอาริดี สายวิวัฒนาการของ 16S ยีน และ COI 
ยีน ใหผลเหมือนกัน คือ สามารถแยกหอยออกเปน 3 กลุมอยางชัดเจน คือกลุมที่ 1 M. jugicostis กลุมที่ 2 M. 
tuberculata รวมหอยตนแบบ  และกลุมที่ 3 เปนหอยกลุมที่มีสายวิวัฒนาการใกลชิดกับหอยสกุล Stenomelania 
spp. สําหรับหอย Stenomelania spp. ยังไมเคยมรีายงานในประเทศไทยมากอนหนาการศึกษาคร้ังน้ี ดังน้ันการศึกษา
ความหลากชนิดพันธุของหอย Melanoides spp. ในคร้ังน้ี จึงทําใหไดขอมูลที่แนชัดเกี่ยวกับชนิดพันธุหอยในสกุล 
Stenomelania spp. ในประเทศไทย 
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