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              บทคัดย่อ 
การส ารวจชนิดและประชากร หอยทากและทากในโรงเรือนปลูกพืช ได้แก ่ไมด้อกไม้ประดับ กล้วยไม้ ดอก

เบญจมาศ ดอกหน้าวัว  โรงเรือนปลูกผัก ได้แก่ ผักชีฝรั่ง ผักกาด ผักคะน้า โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ ได้แก่ เพาะช ากล้าไม้

ยืนต้นของกรมป่าไม้  เพาะช ากล้าไม้ส าหรับขาย  เพาะช ากล้าต้นหม่อน  เพาะช ากล้าไม้ยางพารา และ โรงเรือนส้มปลอด

โรค พ้ืนทีจ่ังหวัดต่างๆในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ ด้วยการใช้ตารางขนาด 1 ตารางเมตร สุ่มนับ

ประมาณ 10จุดต่อไร่ให้กระจายทั่วพื้นที่ อาจเดินสุ่มตามแนวเส้นทแยงมุมทั้งสองด้าน หรือแนวขนานกับพื้นที่ 

พร้อมทั้งเก็บหอยที่มีชีวิตอยู่มาเลี้ยงที่กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตรและเก็บรวบรวมเปลือกหอยมาท าความสะอาด

เพ่ือชั่งน้ าหนักและวัดขนาดแล้วเก็บไว้เป็นตัวอย่างใช้จ าแนกชนิดของหอยพร้อมทั้งเก็บดินหรือวัสดุปลูกจากแปลง

มาวัดความชื้นและความเป็นกรด-ด่าง และบันทึกสภาพแวดล้อมในโรงเรือน จากการส ารวจพบว่าหอยและทาก

หลายชนิดในโรงเรือน ปลูกพืชต่างๆ จ าแนกเป็นชนิด ( ช่วงจ านวนประชากรหอยทากหรือทากเฉลี่ย ตัว/ม2 ) ได้แก่ชนิดที่

เป็นศัตรูพืชที่ส าคัญ พบ ทากเล็บมือนาง (0.1 – 2.9 ) หอยดักดาน( 0.1 - 12.2 ) หอยสารกิา( 0.1 – 4.3 ) หอย

ทากยักษ์แอฟริกา( 0.2 – 5.3 ) หอยเจดีย์เล็ก( 0.1 – 4.3 ) หอยเจดีย์ใหญ่ ( 0.2- 3.4 ) หอยแรบบิดินา ( 4.2 ) 

และหอยซัคซิเนีย(0.3 - 45.0 ) ชนิดที่ซากพืชและสัตว์ พบ ทากกล้วยตาก( 0.1- 0.3 ) ชนิดทีก่ินตระใคร่น้ าหรือมอสส์ 

พบ หอยไซโคลโตพีส ( 3.5 – 9.2 )  หอยหอม ( 1.0 ) หอยหางดิ้น ( 0.2 ) และชนิดที่เป็นผู้ล่าหอย พบ ทากซารา

ซิน ( 0.1 )) เป็นต้น และพบความเสียหายต่อพืชในโรงเรือนเฉลี่ยดังนี้ ภาคกลาง 0.61% (0.1- 1.0%)  ภาคเหนือ 

1.67% (0.2- 2.5%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.6% (0.5- 8.1%) ภาคตะวันออก 1.16% (0.6- 1.7%)และ 

ภาคใต้ 4.52%(0.4- 16,1%)  ดินมคีวามเป็นกรด- ด่าง อยู่ไนช่วง 6 - 7.5  และความชื้น 49.30 – 90.60 %  

 

 

 

 

กลุ่มกีฏและสัตววิทยา   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร   



ค าน า 

หอยทากและทากท่ีอาศัยอยู่บนบกมีหลายชนิดที่เป็นศัตรูพืช จะกัดกินพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ราก  

ต้นอ่อน  ใบ ดอก และ ผล เป็นต้น ของพืชเหล่านั้นเป็นอาหาร  ท าให้ได้รับความเสียหาย  ทั้งในพืชไร่ พืชผัก ไม้

ดอกและไม้ประดับตลอดจนป่าไม้ นอกจากจะเป็นศัตรูพืชแล้วยังเป็นพาหะน าโรคมาสู่พืชและมนุษย์ด้วย ดังเช่น

กล้วยจะถูกกัดกินตั้งแต่ระยะผลอ่อน ท าให้เกิดแผลและมีผิวสีน้ าตาลบางครั้งอาจเน่าเสีย เนื่องจากถูกแบคทีเรีย

เข้าท าลาย (Dawkins et.al.1985)   

หอยทากและทากมีรูปร่างลักษณะภายนอกแตกต่างกันคือ หอยจะมีเปลือกปกคลุมล าตัวไว้ส่วนทากไม่มี

หรือมีเปลือกขนาดเล็กปกคลุมล าตัว เปลือกหอยท าหน้าที่ป้องกันศัตรูและความชื้นที่ผิวล าตัวและน้ าภายในล าตัว

ให้คงอยู่ได้นาน เมื่ออยู่ในสภาพแห้งแล้ง  และปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการอาศัยอยู่ของหอยทากบก สามารถ

เจริญเติบโตเพ่ิมประชากรได้ช้าหรือรวดเร็วได้แก่ สารอนินทรีย์และเนื้อดินจะต้องเหมาะสม( Hermida et. 

al.,1995) ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Nekola and Smith,1999)อุณหภูมิและความชื้นของดินและอากาศใน

บริเวณนั้นๆ( Jones et. al.,1977) รวมทั้งระดับความสูงของดินซึ่งจะสัมพันธ์กับอาหารของหอยในพ้ืนที่เหล่านั้น( 

Negovetic and Jokela,2000) ดังนั้นหอยทากและทากจึงชอบที่จะอาศัยอยู่ในที่ชุ่มชื้น โดยเฉพาะในแปลงที่เป็น

โรงเรือนปลูกพืช เช่นโรงเรือนไม้ดอกและไม้ประดับ โรงเรือนปลูกพืชผัก โรงเรือนแปลงเพาะช ากล้าไม้ เป็นต้น 

ชมพูนุทและคณะ(2545) ได้ศึกษาชีววิทยาหอยซัคซิเนียเป็นศัตรทูี่ส าคัญในโรงเรือนปลูกกล้วยไม้ พบว่า หอยชอบ

อาศัยอยู่ในที่มีความ ชื้นสูง  หอยจะไข่ตามพ้ืนดิน และกาบมะพร้าวที่เป็นวัสดุปลูกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-10 ฟอง ไข่

จะฟักภายใน 5-7 วัน ชมพูนุท ( 2546 ) ได้มีการส ารวจหอยและทากในประเทศไทยใน 24 จังหวัด พบว่าทั้งหอย

ทากและทากท่ีส ารวจทั้งท่ีอาศยัอยู่ในน้ าและบนบก มีรูปร่างลักษณะของหอยและทากแตกต่างกัน ทั้งท่ีพบหอย

และทากในแปลง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก พืชสมุนไพรและเครื่องเทศเป็นต้น โดยเฉพาะโรงเรือนเพาะช า

กล้าไม้ที่มกีารเพาะปลูกต้นกล้าพืชเล็กๆ หอยทากและทากจึงชอบเข้ามากัดกินกล้าพืชเหล่านั้นเป็นอาหารจนได้รับ

ความเสียหายไดต้้องท าการปลูกใหม่ หลังจากท าการก าจัดหอย และทากเหล่านั้นแล้ว (Jahan and Raut, 1994 ) 

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา ส ารวจชนิดของหอยทากและทากในโรงเรือนปลูกพืชพ้ืนที่ต่างๆตลอดจนสภาพทาง

นิเวศวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการอาศัยอยู่ของหอยทากและทากเหล่านั้นเพ่ือทราบชนิดและเป็นฐานข้อมูลส าหรับ

อ้างอิง และส าหรับเตือนภัยตลอดจนหาวิธีการป้องกันก าจัดต่อไป     

 
 
 
 



วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. สัตว์ทดลอง 
       หอยทาก และทาก 

2. อุปกรณ์ 
2.1 แปลงโรงเรือนปลูกพืชชนิดต่างๆ 
2.2 กรอบตารางสุ่มนับประชากรหอยและทาก ขนาด 1 ตารางเมตร 
2.3 กล้องถ่ายรูป  ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่าง 
2.4 บีคเกอร์  กระดาษวัดความเป็นกรด ด่าง 
2.5 ตู้อบความร้อน  เครื่องวัดพิกัดพ้ืนที่ 
2.6 เครื่องชั่งน้ าหนัก 

วิธีการทดลอง 

        1.ส ารวจ ชนิด และประชากรหอยทากและทากในโรงเรือนปลูกพืชได้แก่ ไม้ดอกและไม้ประดับ พืชผัก  

เรือนเพาะช ากล้าไม้  เป็นต้น ของแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคของประเทศ                  

          2. ส ารวจ ชนิด และประชากรหอยทากและทากด้วยการใช้ตารางสุ่มขนาด 1 ตารางเมตร โดยสุ่มนับ

ประมาณ 10จุดต่อไร่ให้กระจายทั่วพื้นที่ด้วยการเดินสุ่มตามแนวเส้นทะแยงมุมทั้งสองด้าน พร้อมทั้งเก็บหอยที่มี

ชีวิตอยู่มาเลี้ยงที่กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตรและเก็บรวบรวมเปลือกหอยมาท าความสะอาดเพ่ือชั่งน้ าหนักและ

วัดขนาดแล้วเก็บไว้เป็นตัวอย่างใช้จ าแนกชนิดของหอย 

          3. ส ารวจความเสียหายของพืชที่ปลูกด้วยตารางสุ่มขนาด1ตารางเมตรซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่นับประชากร

หอย สุ่มนับประมาณ10จุดต่อไร่โดยนับจ านวนต้นพืชที่ถูกท าลายและต้นพืชทั้งหมดในแต่ละกรอบตารางสุ่ม                                                                                        

          4.เก็บดินหรือวัสดุปลูกจากแปลงมาวัดความชื้นและความเป็นกรด-ด่าง และบันทึกสภาพแวดล้อมของ

พ้ืนที่ในโรงเรือน    

         5. วัดพิกัดต าแหน่งโรงเรือนแปลงปลูกพืช 

เวลาและสถานที่   เริ่มต้น ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2555 

 สถานที่ ในโรงเรือนปลูกพืชของจังหวัด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

และ ภาคใต้ 

 

 

 



ผล และวิจารณ์ผลการทดลอง 

 การส ารวจชนิดและประชากรหอยและทากในโรงเรือนปลูกพืช ตามพ้ืนที่จังหวัดต่างๆในแต่ละภาคของ

ประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ พร้อมทั้งเก็บดนิหรือ

วัสดุปลูกจากแปลงมาวัดความชื้นและความเป็นกรด-ด่าง พบว่าดินมคีวามเป็นกรดด่าง อยู่ไนช่วง 6 - 7.5 และ

ความชื้น 49.30 – 90.60 %  

 พื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้ส ารวจ 10 จุด (อ าเภอ) 7 จังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอ เดิมบางนางบวช เป็นโรงเรือนปลูกกล้วยไม ้พบหอยซัคซิเนียSuccinea sp. 

เฉลี่ย 3 ตัว/ม2 หอยเจดีย์ใหญ่ Prosopea walkeri  หอยเจดีย์เล็ก Lamellaxis gracilis หอยสาริกา Sarika sp. 

และหอยทากยักษ์แอฟริกา Achatina fulica เฉลี่ยชนิดละ 1 ตัว/ม2 และความเสียหายเฉลี่ย 0.5% 

จงัหวัดกาญจนบุรี อ าเภอ ท่าม่วง เป็นโรงเรือนปลูกผักคะน้า พบหอยอัมพัน เฉลี่ย  45.18 ตัว/ม2 และ

ความเสียหายเฉลี่ย 0.1%  

จงัหวัดอุทัยธานี อ าเภอหนองฉาง เป็นโรงเรือนเพาะช าขายพันธุ์ไม้  พบหอยไซโคลโตพีส Cyclotopis sp. 

หอยเจดีย์เล็ก หอยอ าพันและหอยสาริกา เฉลี่ย2.0, 1.5, 2.5 และ1.0 ตัว/ม2ตามล าดับความเสียหายเฉลี่ย 0.75% 

จงัหวัดชัยนาท อ าเภอเมือง เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าหม่อน พบหอยเจดีย์เล็ก หอยดักดาน Cryptozona 

siammensis และหอยสาริกา เฉลี่ย 3.3, 2.0 และ1.0 ตัว/ม2ตามล าดับ และอ าเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท เป็น

โรงเรือนปลูกผักกาด พบ หอยเจดีย์เล็กเฉลี่ย 2.0 ตัว/ม2 พบความเสียหายเฉลี่ย 1.0%  

จงัหวัดสิงห์บุรี อ าเภอเมือง เป็นโรงเรือนสวนกล้วยไม้ พบทากเล็บมือนาง และหอยอ าพันเฉลี่ย 1.0 และ 

1.0 ตัว/ม2ตามล าดับ และอ าเภออินทรบ์ุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ พบหอยดักดาน เฉลี่ย 1.1 

ตัว/ม2 และความเสียหายเฉลี่ย 1.0%  

จงัหวัดลพบุรี อ าเภอเมือง เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ พบหอยดักดาน หอยหอมCyclophorus sp. และ

หอยทากยักษ์แอฟริกาและ โรงเรือนเพาะช าขายพันธุ์ไม้ พบหอยไซโคลโตพีส หอยเจดีย์เล็ก และหอยดักดาน  

เฉลี่ย  5.5, 1.0, 1.0, 20.0, 10.0 และ 1.5 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย 0.1% 

จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้ายางพารา 2 แห่งคือ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก และต.ทอง

มงคล อ.บางสะพาน พบหอยดักดาน เฉลี่ย3.0และ0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย0.1% 

 พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ได้ส ารวจ 14 จุด (ต าบล) 8 จังหวัด ดังนี้ 

จงัหวัดล าปาง อ าเภอหา้งฉัตร เป็นโรงเรือนปลูกหน้าวัว พบหอยดักดาน หอยสาริกา หอยทากยักษ์

แอฟริกา และทากเล็บมือนาง Pamarion siammensis เฉลี่ย 4.6, 0.4, 0.4 และ1.2 ตัว/ม2 ตามล าดับและความ

เสียหายเฉลี่ย2.1%       



จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอฝาง เป็นโรงเรือนปลูกหน้าวัวพบ หอยดักดาน หอยสาริกา หอยทากยักษ์แอฟริกา

ทากเล็บมือนาง  ทากกล้วยตากSemperula siamensis  และ ทากซาราซิน Atopos sarasini เฉลี่ย   0.1, 0.2, 

4.1, 0.1, 0.1 และ 0.1 ตัว/ม2 ตามล าดับ  อ าเภอจอมทอง เป็นโรงเรือนปลูกเบญจมาศ พบหอยแรบบิดินา 

Rhabidina sp. หอยหางดิ้น Durgella sp. และทากเล็บมือนาง เฉลี่ย 4.2, 0.2, และ 2.9 ตัว/ม2 ตามล าดับ และ 

อ าเภอหางดง เป็นโรงเรือนปลูกเบญจมาศ พบหอยดักดาน และหอยทากยักษ์แอฟริกา เฉลี่ย0.8 และ 0.2 ตัว/ม2  

ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย2.5% 

 จงัหวัดตาก อ าเภอแม่สอด เป็นโรงเรือนปลูกหน้าวัว พบหอยดักดานและ หอยสาริกาเฉลี่ยชนิดละ  1 

ตัว/ม2 อ าเภอเมือง เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าหม่อน พบหอยดักดานและหอยสาริกา เฉลี่ย 3.6 และ2.5 ตัว/ม2  

ตามล าดับ โรงเรือนส้มปลอดโรค พบทากเล็บมือนาง หอยดักดานและหอยสาริกาเฉลี่ย 1.0,12.6 และ 3.0 ตัว/ม2  

ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย0.2% 

 จงัหวัดนา่น อ าเภอเวียงสา เป็นโรงเรือนขายกล้ายางพารา พบหอยดักดาน เฉลี่ย0.2 ตัว/ม2 และอ าเภอ

เมือง เป็นโรงเรือนส้มปลอดโรค พบหอยดักดานและหอยเจดีย์เล็ก โรงเรือนปลูกหน้าวัว   พบทากเล็บมือนาง และ

หอยดักดานเฉลี่ย 7.8, 1.5, 1.0 และ 1.4 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย0.5% 

จังหวัดแพร่ อ าเภอเด่นชัย เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ พบทากเล็บมือนาง หอยดักดานและหอยสาริกา  

และอ าเภอร้องกวาง เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ พบหอยดักดาน เฉลี่ย,2.0, 2.3, 1.0 และ 2.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ

และความเสียหายเฉลี่ย2.5%  

จงัหวัดอุตรดิตถ ์ อ าเภอ.เมือง เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ พบหอยดักดาน โรงเรือนขายพันธุ์ไม้  พบหอย

ดักดานและหอยสาริกา เฉลี่ย 13.1, 3.5 และ 1.0 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย2.0% 

 จังหวัดพิษณุโลก อ าเภอเมือง เป็นโรงเรือนปลูกผักชีฝรั่ง พบหอยดักดาน และอ าเภอวังทอง พบทาก

เล็บมือนาง หอยดักดานและหอยสารกิาเฉลี่ย1.2,1.0,3.3และ/2.5 ตัว/ม2 ตามล าดับและความเสียหายเฉลี่ย2.0% 

  จงัหวัดพิจิตร อ าเภอเมือง เป็นโรงเรือนส้มปลอดโรค พบหอยดักดาน ไซโคโตพีส และหอยเจดีย์เล็ก 

โรงเรือนปลูกหน้าวัว พบทากเล็บมือนาง ไซโคโตพีส และหอยดักดานเฉลี่ย 1.0, 9.2, 7.2, 1.0, 3.5 และ1.0 ตัว/ม2  

ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย1.9% 

 พื้นที่จังหวัดภาคเตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส ารวจ 48 จุด (ต าบล) 16 จังหวัด ดังนี้ 

จงัหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรือนเพาะช าไมป้ระดับจ าหน่าย ทั้ง 3 แห่งคือที่ ต.หนองจบก อ.เมือง พบ 

หอยดักดาน และหอยเจดีย์เล็ก 1.3 และ4.3 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง พบหอยดักดาน 4.7ตัว/ม2 

และ ต.ด่านขุนทด อ. ด่านขุนทด พบหอยดักดาน หอยเจดีย์ใหญ่ และหอยทากยักษ์แอฟริกา 2.0, 0.3 และ 0.4  

ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย1.5% 

 



จงัหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรือนเพาะช าไมป้ระดับจ าหน่าย ทั้ง 3 แห่งคือ  ต.บัวใหญ่ อ.จตุรัส พบหอยดักดาน 

และหอยทากยักษ์แอฟริกา 3.2 และ 0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ พบหอยดักดาน และหอย

ทากยักษแ์อฟริกา 0.3 และ 0.3  ตัว/ม2 ตามล าดับ และ ต.ผักปรัง อ.ภูเขียว พบหอยดักดาน 3.0,ตัว/ม2 ส่วนที่   

ต.บุ้งคล้า อ.เมือง เป็นโรงเรือนกลว้ยไม้จ าหน่าย พบหอยดักดาน  หอยซัคซิเนียและหอยทากยักษ์แอฟริกา  1.0, 

0.3และ 0.6  ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย2.2%   

จงัหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรือนเพาะช าไมป้ระดับจ าหน่าย ทั้ง 4 แห่ง คือ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ พบหอย

ดักดาน 3.8 ตัว/ม2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด พบหอยดักดาน 0.7 ตัว/ม2 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ พบหอยดักดาน 

1.8  ตัว/ม2 และ ต.โจดหนองแก อ.พล พบหอยดักดาน ทากกล้วยตาก และหอยทากยักษ์แอฟริกา 1.7, 0.1และ 

0.1 ตัว/ม2  ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย2.1% 

จงัหวัดเลย เป็นโรงเรือนเพาะช าไมป้ระดับจ าหน่าย ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง พบ หอยดักดาน 5.0 ตัว/ม2   

ต. สีสงคราม อ.วังสะพุง พบหอยดักดาน 2.8 ตัว/ม2 และ ต.ผาอินทร์แปลง อ.หนองหญ้าปล้อง เป็น

โรงเรือนเพาะช ากล้ายางพาราจ าหน่าย พบหอยดักดาน 0.4 ตัว/ม2 และความเสียหายเฉลี่ย3.7% 

จงัหวัดหนองบัวล าภู เป็นโรงเรือนเพาะช าไมป้ระดับจ าหน่าย ทั้ง 3 แห่งคือที่ ต.นาวังทอง อ.นาวัง พบ 

หอยดักดาน 6.0 ตัว/ม2 ต.โนนทัน อ.เมือง พบหอยดักดาน 6.2 ตัว/ม2 ต.โคกสะอาด อ.หนองวัวซอ พบหอยหอย

เจดีย์เล็ก 0.3  ตัว/ม2 และ อ. นากลาง เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้ายางจ าหน่าย พบหอยดักดาน 0.1 ตัว/ม2และ

ความเสียหายเฉลี่ย1.7% 

จงัหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรือนเพาะช าไมป้ระดับจ าหน่าย ทั้ง 2 แห่งคือ ต.บ้านเหลื่อม อ.เมือง พบ หอย

ดักดาน และหอยสาริกา 1.5 และ0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ พบหอยดักดาน และหอยซัคซิเนีย 2.5

และ 1.9 ตัว/ม2 ตามล าดับและความเสียหายเฉลี่ย1.0% 

จงัหวัดหนองคาย เป็นโรงเรือนเพาะช าไมป้ระดับจ าหน่าย ทั้ง 3 แห่ง คือ ต.บ้านเดื่อ และต.สีกาย อ.เมือง 

พบหอยดักดาน และหอยสาริกา 4.5 และ 0.1 และ4.0 และ 0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.รัตนวาปี อ.เรัตนวาปี พบ

หอยดักดาน และทากกล้วยตาก 5.3และ 0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย2.3% 

จงัหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้จ าหน่าย ทั้ง 3 แห่งคือ ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง พบ หอย

ดักดาน และหอยสาริกา 0.8 และ 0.5 ตัว/ม2ตามล าดับ ต.ราเวียร์ อ.ประโคนชัย พบหอยดักดาน หอยสาริกา และ

หอยทากยักษ์แอฟริกา 4.0, 0.3และ0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.กระจง อ.ระหารทราย เป็นโรงเรือนศูนย์เพาะช ากล้า

ไม้พบหอยดักดานและ หอยสาริกา 10.9 และ0.3 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย1.4% 

จงัหวัดศรีษะเกษ เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้ายางจ าหน่าย ทั้ง 2 แห่ง คือ ต.ภูสิงห์ อ. ขุขันร์ ไมพ่บหอย      

ต.จารย์ใหญ่ อ.กันทรลักษณ์ พบหอยดักดาน 0.3 ตัว/ม2 และความเสียหายเฉลี่ย0.05% 

 



จงัหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรือนเพาะช าไมป้ระดับจ าหน่าย ทั้ง3 แห่งคือ ต.เดชอุดม อ.เดชอุดม พบ 

หอยดักดาน 5.4 ตัว/ม2ต.พิบูลย์ อ.พิบูลย์มังสาหาร พบหอยดักดาน และหอยทากยักษ์แอฟริกา8.0และ0.3 ตัว/ม2 

ตามล าดับ และต.นิคมล าโดมน้อย อ.สิรินธร พบหอยดักดาน 0.8 ตัว/ม2 และความเสียหายเฉลี่ย1.3% 

จงัหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้จ าหน่าย ทั้ง 4 แห่ง คือ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ พบ หอย

ดักดาน และหอยทากยักษ์แอฟริกา 1.8และ 0.6 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง พบหอยดักดาน 1.8 ตัว/ม2 

ต.บัวบาง อ.กุฉินารายณ์ พบ หอยดักดาน 1.0 ตัว/ม2  และ ต.ธัญญา อ.กัมมลาไสย พบหอยดักดาน 0.1 ตัว/ม2

และความเสียหายเฉลี่ย3.3%  

จงัหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ประดับจ าหน่าย ทั้ง 4 แห่ง คือ ต.กุดรัง อ. กุดรัง พบ 

หอยดักดาน 0.1 ตัว/ม2 ต.หนองไท อ.บรบือ พบหอยดักดาน และหอยทากยักษ์แอฟริกา 1.3และ 2.2 ตัว/ม2 

ตามล าดับ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง พบหอยดักดาน และหอยทากยักษ์แอฟริกา1.8และ 0.5 ตัว/ม2 ตามล าดับ และ 

ต.แพง อ.โกสุมพิสัย พบหอยดักดาน และหอยเจดีย์เล็ก 0.6และ 0.5ตัว/ม2 ตามล าดับและความเสียหายเฉลี่ย

4.0% 

จงัหวัด สกลนครเป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้จ าหน่าย ทั้ง 3 แห่งคือ ต.สร้างคร้อ อ.ภูพาน พบ หอย

ดักดาน 0.7  ตัว/ม2 ต.เชียงเครือ อ.เมือง พบหอยดักดาน 1.4 ตัว/ม2 ต.กสุมาลย์ อ.กสุมาลย์ พบ หอยดักดาน 

และทากกล้วยตาก 1.0 และ0.1 ตัว/ม2 ตามล าดับและความเสียหายเฉลี่ย3.9% 

จงัหวัดนครพนม เป็นโรงเรือนเพาะช าไมป้ระดับจ าหน่าย ทั้ง 3 แห่งคือ ต.หนองญาติ อ.เมือง พบ หอย

ดักดาน หอยสาริกา และทากกล้วยตาก 10.2, 0.3 และ 0.1 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน พบหอย

ดักดาน หอยเจดีย์ใหญ่ และทากเล็บมือนาง 0.2, 0.1และ 0.5 ตัว/ม2 ตามล าดับและ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม 

พบ หอยดักดาน 4.1 ตัว/ม2 และความเสียหายเฉลี่ย8.1% 

จงัหวัดมุกดาหาร เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้จ าหน่าย ทั้ง 3 แห่ง คือ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง พบ หอย

ดักดาน และทากเล็บมือนาง 3.4 และ 0.1 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง พบหอยดักดาน 1.3 ตัว/ม2  

ต. น้ าเที่ยง อ.ค าชะอี พบหอยดักดาน และหอยเจดีย์ใหญ่1.3 และ0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย

2.5% 

จงัหวัด ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้จ าหน่าย ทั้ง 2 แห่งคือ อ.เมือง พบ หอยดักดาน หอยเจดีย์

ใหญ่ ทากเล็บมือนาง และทากกล้วยตาก 0.5, 0.1, 0.4 และ 0.1 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.โพนทอง อ.โพนทอง พบ

หอยดักดาน และทากกล้วยตาก0.2และ0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.บัวค า อ.โพธิ์ชัย เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้า

ยางพาราจ าหน่าย พบ หอยดักดาน 1.2 ตัว/ม2 และความเสียหายเฉลี่ย3.3% 

 

 



พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้ส ารวจ 9 จุด (ต าบล) 5 จังหวัด ดังนี้ 

จงัหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้จ าหน่าย ทั้ง 3 แห่ง คือ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง พบ หอย

ดักดานและสาริกา 0.6และ 0.1 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง พบหอยดักดาน เจดีย์เล็กและหอย

ทากยักษ ์แอฟริกา0.8, 0.1 และ 0.1 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.บ้านพระ อ.เมือง พบ หอยดักดานและหอยสาริกา 0.4

และ 0.1 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย0.6% 

จงัหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้จ าหน่าย ต.ศาลาล าดวน อ.เมือง พบ หอยดักดานและหอย

เจดีย์ใหญ่ 2.6และ 0.4 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหาย เฉลี่ย 1.0%  

จงัหวัดชลบุรี เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้จ าหน่าย ต าบลห้างสูง และต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ 

พบทากเล็บมือนาง  ทากกล้วยตาก หอยดักดาน หอยเจดีย์เล็ก 0.2, 0.3, 2.0, 0.1 และ หอยสาริกา หอยดักดาน 

หอยเจดีย์ใหญ่ 0.9, 0.1, 3.4 ตัว/ม2 ตามล าดับและความเสียหายเฉลี่ย1.0% 

จงัหวัดระยอง เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้จ าหน่าย อ. แกลง พบ หอยดักดาน หอยสาริกา หอยทากยักษ์

แอฟริกา  2 , 1 และ 1 ตัว/ม2 ตามล าดับและความเสียหายเฉลี่ย1.5% 

จงัหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรือนปลูกกล้วยไม้ ต.วังใหม่ และโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ ต.พลิ้ว อ.ท่าใหม่ พบ

หอยดักดาน หอยเจดีย์ใหญ่ หอยอ าพัน และหอยสาริกา หอยดักดาน หอยเจดีย์ใหญ่ 1.1, 1.9, 1.7 และ 0.2, 0.9, 

0.7 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย1.7% 

พื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้ส ารวจ 15 จุด (ต าบล) 7 จังหวัดดังนี้ 

จงัหวัดชุมพร เป็นโรงเรือนศูนย์เพาะช ากล้าไม้ ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ พบหอยดักดาน 0.8 ตัว/ม2 ต.ตาขา 

อ.หลังสวน เป็น โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้จ าหน่าย พบหอยดักดาน หอยทากยักษ์แอฟริกา ทากเล็บมือนาง และทาก

กล้วยตาก 3.6, 0.2, 0.3 และ0.1ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย0.5% 

 จงัหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรือนปลูกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ต.คันธุรี อ.ท่าชนะ และต.คลอง

น้อย อ.เมือง  พบหอยดักดาน 1.5และ 0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก เป็น โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้

จ าหน่าย พบหอยดักดาน 1.2 ตัว/ม2และความเสียหายเฉลี่ย2.2% 

จงัหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ประดับจ าหน่าย  ต.ปากคูณ อ.เมือง และต.เสาธง    

อ.ร่อนพิบูลย์ พบหอยดักดาน และหอยทากยักษ์แอฟริกา ทั้ง2 แห่ง 2.0, 0.8 และ 1.5, 1.2 ตัว/ม2 ตามล าดับและ

ความเสียหายเฉลี่ย16.1% 

จงัหวัดพัทลุง เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ประดับจ าหน่าย ทั้ง 2 แห่ง คือ ต.ชะมวง อ.ดวนขนุน พบ หอย

ดักดาน และหอยทากยักษ์แอฟริกา 0.3 และ 5.3 ตัว/ม2ตามล าดับ ต.ท่ามีหร า อ.เมือง พบหอยดักดาน หอย

สาริกาและหอยทากยักษ์แอฟริกา 2.1, 0.1 และ 0.1 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย7.3% 

 



จงัหวัดกระบี่ เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ประดับจ าหน่าย ทั้ง 2 แห่งคือ ต.สายทับปริก อ.เมือง พบ หอย

ดักดาน และหอยเจดีย์ใหญ่ 1.9 และ 0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก พบหอยดักดาน และหอย

ทากยักษ ์3.3และ 0.5 ตัว/ม2 ตามล าดับ และความเสียหายเฉลี่ย2.0% 

จงัหวัดพังงา เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้ายางพาราจ าหน่าย ทั้ง 2 แห่งคือ ต.นบปริง อ.เมือง ไมพ่บหอยใน

แปลงที่ส ารวจ ต บางวัน อ.คุระบุรี พบหอยดักดาน และหอยทากยักษ์ 1.2และ 0.2 ตัว/ม2 ตามล าดับและความ

เสียหายเฉลี่ย0.4% 

จงัหวัดระนอง เป็นโรงเรือนเพาะช ากล้ายางพาราจ าหน่าย ทั้ง 2 แห่งคือ ต.ราชกูด อ.เมือง พบ หอย

ดักดาน และทากเล็บมือนาง 2.0และ0.4 ตัว/ม2 ตามล าดับ ต.กระเปอร์ อ.กระเปอร์ พบหอยดักดาน หอยเจดีย์

ใหญ ่ทากเล็บมือนาง และหอยทากยักษ์แอฟริกา1.4, 0.2, 0.1และ 0.2 ตัว/ม2ตามล าดับ ความเสียหายเฉลี่ย3.2% 

จากการส ารวจพบว่าเกือบทุกโรงเรือนมีหอยศัตรูพืชอาศัยอยู่มากน้อยต่างกัน เนื่องจากภายในโรงเรือนมี

ความชื้นสูงเหมาะต่อการอยู่อาศัยของหอยและทาก โดยเฉพาะโรงเรือนที่เก่าและรกจะพบมาก บางแห่ง มีหอยที่เป็น

ศัตรูพืชสูงได้แก่หอยดักดาน และหอยซัคซิเนีย มีจ านวน 12..2 และ 45.0 ตัว/ม2ตามล าดับ จะต้องท าการก าจัด และ

โดยเฉพาะโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ ซึ่งเป็นที่จ าหน่าย หรือแจกจ่ายกระจายต้นไม้ไปสถานที่ต่างๆ ก็จะมีหอยและทากติดไป

กับต้นพันธุ์กล้าไม้เหล่านั้นด้วย ท าให้หอยและทากแพร่ระบาดไปในที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว จะต้องท าการประชาสัมพันธ์

ให้กับเจ้าของโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้เหล่านั้นให้ระวังเรื่องหอยและทากด้วย 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการส ารวจชนิดและประชากรหอยและทากในโรงเรือนปลูกพืช ตามพ้ืนที่จังหวัดต่างๆใน

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ ของประเทศ ในโรงเรือนปลูกพืชต่างๆ 

คือ โรงเรือนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ กล้วยไม้ ดอกเบญจมาศ ดอกหน้าวัว  โรงเรือนปลูกผกั ได้แก่ ผักชีฝรั่ง ผักกาด 

ผักคะน้า โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ ได้แก่ เพาะช ากล้าไม้ยืนต้นของกรมป่าไม้  เพาะช ากล้าไม้ส าหรับขาย  เพาะช ากล้าต้น

หม่อน  เพาะช ากล้าไม้ยางพารา  และ โรงเรือนส้มปลอดโรค พบหอยและทากหลายชนิดในโรงเรอืนปลูกพืชต่างๆ จ าแนก

เป็นชนิด ( ช่วงจ านวนประชากรหอยหรือทากเฉลี่ย ตัว/ม2 ) ได้แก่ชนิดที่เป็นศัตรูพืชที่ส าคัญ พบ ทากเล็บมือนาง (0.1 – 

2.9 ) หอยดักดาน( 0.1 - 12.2 ) หอยสารกิา( 0.1 – 4.3 ) หอยทากยักษ์แอฟริกา( 0.2 – 5.3 ) หอยเจดีย์เล็ก( 0.1 

– 4.3 ) หอยเจดีย์ใหญ ่( 0.2- 3.4 ) หอยแรบบิดินา ( 4.2 ) และหอยซัคซิเนีย(0.3 - 45.0 ) ชนิดทีซ่ากพืชและสัตว์ 

พบ ทากกล้วยตาก( 0.1- 0.3 ) ชนิดที่กินตระใคร่น้ าหรือมอสส์ พบ หอยไซโคลโตพีส ( 3.5 – 9.2 )  หอยหอม ( 1.0 ) 

หอยหางดิ้น ( 0.2 ) และชนิดที่เป็นผู้ล่าหอย พบ ทากซาราซิน ( 0.1 )) เป็นต้น ซึ่งมีโรงเรือนบางแห่งมีหอยที่เป็น

ศัตรูพืชสูงได้แก่หอยดักดาน และหอยซัคซิเนีย มีจ านวน 12..2 และ 45.0 ตัว/ม2 ซ่ึงจะต้องท าการก าจัด และโดยเฉพาะ

โรงเรือนเพาะช ากล้าไม ้ซ่ึงเป็นที่จ าหน่าย หรือแจกจ่ายกระจายต้นไม้ไปสถานที่ต่างๆ ก็จะมีหอยและทากติดไปกับต้นพันธุ์

กล้าไม้เหล่านั้นด้วย ท าให้หอยและทากแพร่ระบาดไปในที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ระวัง และพบความ



เสียหายต่อพืชในโรงเรือนเฉลี่ยดังนี้ ภาคกลาง 0.61% (0.1- 1.0%)  ภาคเหนือ 1.67% (0.2- 2.5%) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.6% (0.5- 8.1%) ภาคตะวันออก 1.16% (0.6- 1.7%)และ ภาคใต้ 4.52%(0.4- 16,1%)  

ดินมคีวามเป็นกรด- ด่าง อยู่ไนช่วง 6 - 7.5  และความชื้น 49.30 – 90.60 %  

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

ได้ชนิด และประชากรหอย ข้อมูลการระบาดของหอย และข้อมูลทางนิเวศวิทยา ตลอดจนแหล่งพ้ืนที่ปลูก

ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ส าหรับการศึกษาการเตือนภัยและการป้องกันก าจัด ในจังหวัดของแต่ละภาค 

ค าขอบคุณ  
 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัด  ส านักวิจัยและพัฒนาเขต 1 – 8 เจ้าหน้าทีโ่รงเรือนเพาะช า

กล้าไม้ทุกแห่ง และ เจ้าของโรงเรือนเพาะช าทุกแห่งที่ให้ความเอ้ือเฟ้ือพาเข้าส ารวจหอยและทากเป็นอย่างดี
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ตาราง  ชนิด และประชากรหอย ความเสียหาย ในโรงเรือนปลูกพืชที่ส ารวจในแต่ละภาคของประเทศ 

ภาค ชนิดหอยและทาก ประชากร
เฉลี่ย 

(ตัว/ม2) 

ความ
เสียหาย
เฉลี่ย(%) 

ความชื้น
ของดิน

เฉลี่ย(%) 

ความเป็น
กรด-ด่าง
ของดิน
เฉลี่ย 

ศัตรูพืช กินซาก
หรือมอสส์ 

นักล่า 

เหนือ  ดักดาน   สาริกา  
ทากยักษ์  เจดีย์เล็ก  
เล็บมือนาง แรบบิดิน่า 

 
 
 
กล้วยตาก 
หางดิ้น 
ไซโคโตพิส 

 
 
 
 
 
 
ซาราซิน 

3.5, 1.4 
1.5,  4.3 
1.2, 4.2 
0.1 
0.2 
6.3 
0.1 

1.67 78.23 6.68 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ดักดาน   สาริกา  
ทากยักษ์  เจดีย์เล็ก  
เล็บมือนาง ซัคซิเนีย 
 เจดีย์ใหญ่ 

 
 
 
 
กล้วยตาก 

 2.2, 0.25 
0.54, 1.7 
0.5, 1.1 
0.15 
0.1 

2.6 63.94 6.56 

กลาง ดักดาน   สาริกา  
ทากยักษ์  เจดีย์เล็ก  
เล็บมือนาง ซัคซิเนีย 
เจดีย์ใหญ่ 

 
 
 
 
ไซโคโตพิส 
หอยหอม 

 2.2, 1.05 
1.0, 3.56 
1.0, 10.3 
1.0 
11.0 
1.0 

0.61 75.75 6.64 

ตะวันออก ดักดาน   สาริกา  
ทากยักษ์  เจดีย์เล็ก  
เล็บมือนาง ซัคซิเนีย 
 เจดีย์ใหญ่ 

 
 
 
 
กล้วยตาก 

 1.07, 0.4 
0.55, 0.1 
0.2, 1.7 
1.6 
0.3 

1.16 74.55 6.61 

ใต ้ ดักดาน   สาริกา  
ทากยักษ ์ 
เล็บมือนาง  
 เจดีย์ใหญ่ 

 
 
 
 

 1.56, 0.1 
1.06 
0.26 
0.2 

4.52 82.68 6.25 



กล้วยตาก 0.1 
รูปภาพ  โรงเรือนปลูกพืช สภาพการอาศัยอยู่ของหอยและทาก และต้นพืชถูกท าลาย  

 

  
    โรงเรือนเพาะช าไม้ประดับ         โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ 

                        
      โรงเรือนปลูกไม้ดอก       หอยดักดานหลบซ่อนและท าลายใบพืช 

                     
  ต้นกล้าพืชถูกหอยท าลาย       หอยดักดานหลบซ่อนและท าลาย        

                       
    หอยดักดานหลบซ่อนตัว         ทากเล็บมือนาง หลบซ่อนและท าลาย        



 


	บทคัดย่อ

