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5. บทคัดย่อ 

การส ารวจปรสิตในหอยทากบกวงศ์ Ariophantidae โดยเก็บตัวอย่างหอยทากในเขตพ้ืนที่
เกษตรกรรม และพ้ืนที่ป่าในธรรมชาติจาก 11 จังหวัดในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนตุลาคม 
2558 น าตัวอย่างหอยทากบกมาจ าแนกชนิดได้ 4 ชนิด ได้แก่ Cryptozona siamensis (Pfeiffer), Sarika 
resplendens (Philippi, 1843), Megaustenia siamensis (Haines, 1858) และ  Macrochlamys spp. น า
ตัวอย่างมาตรวจหาปรสิตด้วยวิธี digestion  โดยตรวจพบเฉพาะระยะตัวอ่อนของหนอนตัวกลม 1 ชนิด คือ 
Rhabditis spp. ในหอย Cryptozona siamensis (Pfeiffer) ซึ่งเก็บตัวอย่างได้จากจังหวัดชุมพรและจังหวัด
สุพรรณบุรี ปรสิตที่พบมีสีขาว ลักษณะล าตัวเรียว ส่วนหัวเรียวและมน มีริมฝีปาก 6 อัน ไม่มี stylet หลอดอาหาร
เป็นท่อยาว 3 ส่วน ได้แก่ corpus isthmus และ bulb หางเรียวยาว 

Survey on parasites of Ariophantid snails was done by collecting land snails from 
agricultural land and forestial areas of 11 provinces in all parts of Thailand, between October 
2014 to September 2015.  There were 4 species of Ariophantid snails. From the survey 
Cryptozona siamensis (Pfeiffer), Sarika resplendens (Philippi, 1843) Megaustenia siamensis 
(Haines, 1858) and Macrochlamys spp. Parasitic infections were detected by pepsin digestion 



technique. The examination showed the nematode lavae of Rhabditis spp.  were found in 
Cryptozona siamensis (Pfeiffer) from Chumpon and Suphanburi provinces. The nematodes was 
white, slender and long tail. Six labial lips were found in cephalic region of nematode with no 
stylet. Esophagus was devided into corpus, isthmus and bulb.  
 
6. ค าน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรเพ่ือบริโภคและส่งออกไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ปัญหาด้านการท าเกษตรกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ได้แก่ สัตว์ศัตรูพืชที่สร้างความเสียหาย
ให้แก่พืชที่ปลูกทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการกัดกินส่วนต่างๆ ของพืช หรือการเจาะเนื้อเยื่อพืชส่งผลให้มีการ
เจริญผิดปกติในบริเวณนั้น เป็นต้น โดยจากรายงานทางวิชาการพบว่าสัตว์ในกลุ่มหอย และทากหลายชนิดจัดเป็น
สัตว์ศัตรูพืชที่ส าคัญและระบาดในประเทศไทย เช่น หอยทากยักษ์อาฟริกา , Achatina fulica Bowdich (1822) 
หอยดักดานหรือหอยทากสยาม , Cryptozona siamensis (Pfeiffer) หอยเลขหนึ่ง, Ovachlamys flugens 
(Gude) หอยสาริกา, Sarika spp. และทากพามาริออน, Pamarion spp. เป็นต้น ซึ่งการควบคุมและก าจัดสัตว์
ศัตรูพืชในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมี ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว แต่อาจจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
และอาจตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากการควบคุมสัตว์
ศัตรูพืชโดยชีววิธีซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกษตรกรอีกด้วย 

ในต่างประเทศได้มีการศึกษาปรสิตในหอยทากบกเริ่มขึ้นมากกว่า 150 ปี โดยในปี ค.ศ.1859 ได้
ส ารวจพบหนอนตัวกลม (nematodes) Pelodytes hermaphrodites ในหอยทากบก และจากรายงานในปี 
ค.ศ.1990 พบระยะตัวอ่อนของ Rhabditis caussaneli ในล าไส้ของทาก Arion ater ซึ่งต่อมาพบว่าหนอน
ตัวกลมจากรายงานทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวเป็นหนอนตัวกลมชนิด Plasmarhabditis hermaphrodita ซึ่งจัดอยู่
ในวงศ์ Rhabditidae โดยพบระยะตัวอ่อน (larva) อาศัยอยู่ภายในล าไส้จนกระทั่งทากตาย (Robbie et al., 
2007) ซึ่งตัวอ่อนระยะติดต่อของ P. hermaphrodita ด ารงชีพเป็นอิสระในดินและจะไชเข้าตัวของหอยทาก
บกที่เป็นสัตว์อาศัย (host) และเจริญเติบโตอยู่ภายในตัวหอยทากและปล่อยแบคทีเรียออกมาจากช่องทางเดิน
อาหาร ท าให้เนื้อเยื่อหอยถูกแบคทีเรียท าลายและเกิดการอักเสบ บวม และติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุท าให้หอยทาก
ไม่กินอาหารและตายในที่สุด (Glen et al., 2000) จากนั้น P. hermaphrodita จะอาศัยและกินซากหอย
ทากเป็นอาหาร และสืบพันธุ์เพื่อผลิตตัวอ่อน ปล่อยลงพื้นดินเพื่อให้เจริญเติบโต รอไชเข้าหอยทากบกที่เป็น
สัตว์อาศัยต่อไป (Pechova and Foltan, 2008) จากการศึกษาดังกล่าวสามารถน ามาทดลองเพื่อควบคุมหอย
ทากศัตรูพืชโดยชีววิธีในสหราชอาณาจักร โดยใช้ P. hermaphrodita ที่ได้จากเนื้อเยื่อภายในของหอยทาก 
Deroceras reticulatum น ามาทดลองในแปลงจนประสบผลส าเร็จและวางจ าหน่ายโดยใช้เครื ่องหมาย
การค้า Nemaslug® (Wilson et al., 1993a; Wilson et al., 1993b) ซึ่งสามารถควบคุมหอยทากบกหลาย
ชน ิด  เช ่น  วงศ ์ Lymacidae, วงศ ์ Arionidae, วงศ ์ Milacidae และวงศ ์ Vagnulidae (Wilson et al., 
1993a.; Grim, 2002) นอกจากนี้ยังพบว่ามีผลต่อหอยน้ าในวงศ์ Lymnaeidae ด้วย (Morley and Morit, 



2006; Wilson et al., 2000.) แต่ไม่มีผลต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอ่ืนๆ รวมทั้งไส้เดือนดินและแมลงด้วย 
(Grewal and Grewal, 2003) 

นอกจากนี้ยังมีการค้นพบหนอนพยาธิ Leucochloridium paradoxum ซึ่งเป็นปรสิตที่อยู่ในกลุ่ม
หนอนตัวแบน (Platyhelminthes) โดยมีสัตว์อาศัยได้แก่ หอยสกุล Succinea ซึ่งเป็น intermediate host 
และมีนกมากกว่า 15 ชนิดเป็น final host พบในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ (Dawes, 1946 และ Rennie, 
1992) หอยซัคซิเนียได้รับพยาธิชนิดนี้จากการกินมูลของนกที่มีไข่พยาธิอยู่ และไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนระยะไมรา
ซิเดียม (miracidium) เจริญอยู่ในทางเดินอาหารของหอยทาก ต่อมาระยะดังกล่าวจะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อน
ระยะสปอร์โรซีสต์ (sporocyst) และเจริญเติบโตอยู่ภายในท่อที่เรียกว่า broodsac ซึ่งพัฒนาต่อไปเป็นระยะ
เซอร์คาเรีย (cercaria) ประมาณ 10 – 100 ตัว อัดแน่นอยู่ภายในท่อ และมีการเจริญเข้าไปทั่วหนวดของหอย
ทาก (Schmidt and Roberts, 2000) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ หนวด
บวมและมีการเคลื่อนที่เป็นจังหวะ มีสีสันฉูดฉาด และท าให้ตาของหอยทากสูญเสียความสามารถในการรับรู้
ความเข้มแสง และท าให้พฤติกรรมหอยทากเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือโดยทั่วไปหอยทากจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มี
แสงสว่างและหลบอาศัยอยู่ในที่มืดเพื่อป้องกันตัวเองจากนักล่า แต่ในหอยทากที่ถูกควบคุมโดยตัวอ่อนระยะ
เซอร์คาเรียมักจะออกมาเดินในที่โล่งแจ้งตอนกลางวัน ท าให้กลายเป็นอาหารของนกได้โดยง่าย (Edwin and 
Robinson, 1947) จากการศึกษาพบว่าปรสิตชนิดนี้ไม่สามารถติดต่อถึงมนุษย์ได้ แต่หากจะน ามาใช้ควบคุม
ประชากรหอยต้องมีการศึกษาด้านชีววิทยารวมถึงผลกระทบต่อสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังชนิดอ่ืนๆ ด้วย (DeLaCruz, 2003) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปรสิตที่ใช้ก าจัดหอยศัตรูพืชในประเทศไทยยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะข้อมูล
พ้ืนฐานด้านชนิดของปรสิตที่พบในหอยทากบก เพ่ือน าไปศึกษาและพัฒนาการควบคุมหอยทากบกศัตรูพืช ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาและส ารวจปรสิตที่พบในหอยโดยเฉพาะวงศ์ Ariophantidae ซึ่งเป็นวงศ์ที่มีความหลากชนิด
และบางชนิดเป็นสัตว์ศัตรูพืชที่ส าคัญ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลและเป็นแนวทางในการน ามาควบคุมหอยศัตรูพืชโดย
ชีววิธีต่อไป 

 
7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 
 1. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างหอยทากบก ได้แก่ กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ สเปรย์ฉีดน้ า ถุงมือแพทย์ 
คีมคีบ ไฟฉาย พู่กัน กระดาษทิชชู่ และกระดาษเอนกประสงค ์

 2. เครื่องมือวัดขนาด ได้แก่ ไม้บรรทัด เวอร์เนียร์ ocular micrometer และ stage micrometer  
 3. เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชุดผ่าตัด ถาดพาราฟิน แว่นขยาย บีกเกอร์ จานแก้ว หลอด
หยด กรวยแก้ว เครื่องปั่น ขวดเก็บตัวอย่าง สไลด์ แผ่นปิดสไลด์ และผ้าก็อซ 
 4. สารเคมี ได้แก่ ผงเปปซิน แอลกอฮอล์ แมกนิเซียมคลอไรด์ (MgCl2) กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (HCl) 

 5. อาหารส าหรับเลี้ยงหอยทาก ได้แก่ อาหารเม็ด และผักสด 



 6. อุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า และกล้อง
จุลทรรศน์ก าลังขยายสูง 

 7. อาหารส าหรับเลี้ยงหอยทาก ได้แก่ ผักสด และอาหารเม็ด 
 วิธีการ 
 1. การส ารวจ เก็บตัวอย่าง และเตรียมตัวอย่างหอยทากบก 
  1.1 ส ารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากบกวงศ์ Ariophantidae โดยท าการส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างทุกๆ 2 เดือน ตามพ้ืนที่ๆ ก าหนด เช่น ในสภาพป่า พ้ืนที่เกษตรกรรม ในเขตภาคต่างๆ ของประเทศ
ไทย และน าหอยทากบกมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร โดยเตรียมตู้กระจก
ขนาด 25x40x26 เซนติเมตร รองพื้นตู้กระจกด้วยดินผสมขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 ให้สูงจากพื้นตู้กระจก
ประมาณ 5 เซนติเมตร ให้อาหารเป็นผักกาดและให้ความชื้นแก่หอยโดยฉีดพ่นน้ าวันละ 1 ครั้ง เพื่อรอการ
จ าแนกชนิดและทดลองในขั้นต่อไป 
  1.2 น าตัวอย่างหอยทากบกที่ได้มาจ าแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานของหอย เปรียบเทียบ
กับเอกสารหอยทากบกทั ้งในและต่างประเทศ ตามวิธ ีการของ Abbott (1989), Panha (1996) และ
Hemmen and Hemmen (2001)  
  1.3 แยกตัวหอยออกจากเปลือก โดยน าหอยแช่ใน MgCl2 5% เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 
 2. การเตรียมน้ าย่อยเปปซิน 
  2.1 เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก โดยละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 7 มิลลิลิตร ใน
น้ ากลั่น 993 มิลลิลิตร 
  2.2 ละลายผงเปปซิน 5 กรัมในสารละลายไฮโดรคลอริกที่เตรียมไว้ 

 3. การตรวจหาปรสิตในหอยโดย Digestion technique (Cheng and Alicata, 1965) 
  3.1 น าเนื้อหอยใส่ในเครื่องปั่นที่มีน้ าย่อยเปปซิน 150 มิลลิลิตร และปั่นโดยใช้เวลา 45 วินาที 
จากนั้นน ามากรองผ่านผ้าก็อซ 4 ชั้น โดยเก็บสารละลายที่ผ่านการกรองไว้ 
  3.2 น าสารละลายดังกล่าวมาตรวจหาปรสิตใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า และเก็บรักษา
ตัวอย่างปรสิตที่พบโดยการ fix ในแอลกอฮอล์ 70% 
  3.3 น าปรสิตมาแยกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง ตามวิธีการของ Andrassy (1983) 
และ Grewal et al. (2005) 
 การบันทึกข้อมูล 
  - บันทึกข้อมูลทางกายภาพของสถานที่เก็บตัวอย่าง 
  - บันทึกขนาด ลักษณะ และชนิดของหอยทากท่ีเก็บตัวอย่าง 
  - บันทึกขนาด ลักษณะ และจ าแนกชนิดปรสิตที่พบในตัวอย่างหอยทาก พร้อมทั้งถ่ายภาพ 
 เวลาและสถานที่  
  ระยะเวลา : เริ่มต้น ตุลาคม 2557  สิ้นสุด กันยายน 2558  รวม 1 ป ี
  สถานที่    : พ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่ป่าธรรมชาติตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย 



                                     ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏและสัตววิทยา 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 การส ารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากบกวงศ์ Ariophantidae 
 ได้ด าเนินการส ารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากบกในวงศ์ Ariophantidae ในพ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่เขต
ป่า และเขตบ้านเรือนในพ้ืนที่ภาคต่างๆ น ามาศึกษาลักษณะและจ าแนกชนิดตามระบบอนุกรมวิธานของหอยตาม
เอกสารของ Abbott (1989), Hemmen and Hemmen (2001) และ Panha (1996) พบหอยทากบกจ านวน 4 
ชนิด ดังนี้ 
 1. Cryptozona siamensis (Pfeiffer, 1856) ; หอยทากสยาม, หอยดักดาน 
 ลักษณะส าคัญ: เปลือกหอยมีลักษณะเป็นโดมเตี้ยหรือค่อนข้างแบน ส่วนยอดนูนเล็กน้อย มีวงเปลือก 
(whorl) 8–12 ชั้น ความกว้างเปลือก (shell width; SW) เฉลี่ย 27.28 มิลลิเมตร (20.38 - 31.34 มิลลิเมตร) 
ความสูงของเปลือก (shell height; SH) เฉลี่ย 12.54 มิลลิเมตร (5.98 – 16.09 มิลลิเมตร) เปลือกด้านบนสี
น้ าตาล ผิวเปลือกมีสันบางๆ เล็ก ลักษณะเป็นริ้วตาข่าย เปลือกด้านล่างสีขาวนวลผิวเรียบ โดยมีเส้นสีน้ าตาลแดง
คั่นกลางระหว่างเปลือกด้านบนและด้านล่าง ล าตัวหอยสีน้ าตาลอ่อนถึงน้ าตาลเข้ม บางครั้งเป็นสีเทาด า (Figure 
1.) 
 แหล่งที่พบ : พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
นครนายก ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ตาก และชุมพร โดยพบได้ทั่วไปตามพ้ืนดินที่ชื้น ตามซากเน่าเปื่อย บน
ใบไม้หรือยอดอ่อน ทั้งในเขตบ้านเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรม และเขตป่า พบมากในช่วงฤดูฝน หรือหลังฝนตก ช่วง
อากาศร้อนมักหลบอยู่ตามโพรงไม้ ใต้ซอกหินที่ชื้น โดยเก็บตัวอย่างได้ 51 ตัว 
 2. Macrochlamys spp. ; หอยขัดเปลือก 
 ลักษณะส าคัญ : เปลือกบางค่อนข้างใสและโปร่งแสง สีน้ าตาลอ่อน ผิวเปลือกมันวาว เปลือกรูปร่างกลม
และค่อนข้างแบน ส่วนยอดนูนเล็กน้อย หอยในกลุ่มนี้มีเนื้อเยื่อบางๆ ของ mantle ส่วนปลายยื่นออกมาสร้าง
เมือก เรียกว่า mantle flap ใช้ขัดถูเปลือกให้เปลือกมันวาวเสมอ ความกว้างเปลือกเฉลี่ย 15.32 มิลลิเมตร 
(11.08 - 18.34 มิลลิเมตร) ความสูงของเปลือกเฉลี่ย 6.59 มิลลิเมตร (4.83 – 8.09 มิลลิเมตร) (Figure 2.) 
แหล่งที่พบ : จังหวัดตาก โดยพบบริเวณน้ าตก และบริเวณใกล้เคียง พ้ืนดินชื้นแฉะ โคนต้นไม้ จ านวนหอยทากที่
เก็บตัวอย่าง 8 ตัว 

3. Megaustenia siamensis (Haines, 1858) ; หอยห่อเปลือกใหญ่สยาม 
 ลักษณะส าคัญ : เป็นหอยทากลดเปลือก ลักษณะเปลือกบางและใส ผิวเปลือกเรียบ ปากเปลือกกว้าง มีวง
เปลือก 2 – 3 ชั้น ล าตัวสีน้ าตาลเข้มหรือเทาเข้ม ผิวหนังเป็นตุ่มขรุขระ มีจุดสีด ากระจายบนผิวหนัง ผิวหนัง
บางส่วนจะยื่นออกเป็นเนื้อเยื่อบางๆ ปกคลุมเปลือก เรียกว่า mantle lapped (Figure 3.) แต่เมื่อหอยถูกรบกวน
เนื้อเยื่อส่วนนี้สามารถหดเข้าในเปลือกได้  
 แหล่งที่พบ : จังหวัดตาก พบมากช่วงฤดูฝน โดยพบอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้ บนใบหรือยอดอ่อนของต้นไม้ 
บริเวณน้ าตก และรอบๆ ที่พักอาศัยที่ชื้นแฉะ จ านวนหอยทากที่เก็บตัวอย่าง 32 ตัว 



   
 

Figure. 1 Cryptozona siamensis (Pfeiffer, 1856) 
 

 

Figure 2. Macrochlamys spp. 

 

    
 

Figure 3. Megaustenia siamensis (Haines, 1858) 
 
 
 



 4. Sarika resplendens (Philippi, 1843) ; หอยขัดเปลือกธรรมดา 
 ลักษณะส าคัญ : ลักษณะเปลือกค่อนข้างแบน เปลือกบางใส สีน้ าตาลอ่อนถึงน้ าตาลเข้ม ผิวเปลือกเรียบ 
ร่องระหว่างวงเปลือกตื้น ขอบเปลือกมน ความกว้างเปลือกเฉลี่ย 18.28 มิลลิเมตร (16.87-19.77 มิลลิเมตร) 
ความสูงของเปลือกเฉลี่ย 9.22 มิลลิเมตร (8.21-10.20 มิลลิเมตร) (Figure 4) 
 แหล่งที่พบ : จังหวัดเชียงราย ตาก นครนายก และกรุงเทพฯ โดยพบได้ทั่วไปตามพ้ืนดินที่ชื้น โคนต้นไม้ 
บนยอดอ่อนต้นไม้ ทั้งในเขตบ้านเรือนที่ติดกับป่า และเขตป่า จ านวนหอยทากที่เก็บตัวอย่าง 17 ตัว 
 

 

 

Figure 4. Sarika resplendens (Philippi, 1843) 

 

 จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากบกในวงศ์ Ariophantidae สามารถจ าแนกได้ 4 สกุล (genus) 4 
ชนิด (species) โดยพบว่า หอยทากสยาม Cryptozona siamensis (Pfeiffer, 1856) สามารถพบได้ทุกจังหวัดที่
ออกเก็บตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ จิรศักดิ์ และสมศักดิ์ (2551) ว่าสามารถพบแพร่กระจายทั่วประเทศ
ไทย แม้ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง มักอาศัยอยู่ตามพ้ืน ซากพืชเน่าเปื่อย นอกจากนี้ยังพบเป็นสัตว์ศัตรูพืชในสวน
ผลไม้ และมีการกัดท าลายผลมะละกอสุกในสวนมะละกอ กล้าไม้ดอกไม้ประดับในเรือนเพาะช า กัดตาดอกและใบ
กล้วยไม้ (ชมพูนุท, 2545) และพบบริเวณที่ไม่ไกลจากถนน แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มี
กิจกรรมของมนุษย์ (ชนิดาพร และศักดิ์บวร, 2553; ศิริชัย และคณะ, 2553) ซึ่งไข่ หรือตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัยที่จ า
ศีลอาจติดไปกับกระถางต้นไม้ประดับ กล้าไม้ ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ท าให้สามารถแพร่กระจายพันธุ์ไปใน
แหล่งที่มีกิจกรรมของมนุษย์ได้ (ปฏิพล และคณะ, 2556) ในขณะที่หอยขัดเปลือก Macrochlamys spp. หอยห่อ
เปลือกใหญ่สยาม Megaustenia siamensis (Haines, 1858) พบที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณน้ าตก และ
บริเวณใกล้เคียงที่ชื้นแฉะ และพบมากช่วงหลังฝนตก และจากการวิจัยครั้งนี้พบหอยทากบกที่เป็นศัตรูพืช 2 ชนิด 
ได้แก่ หอยทากสยาม Cryptozona siamensis และหอยขัดเปลือกธรรมดา Sarika resplendens (Philippi, 
1843) ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของชมพูนุท (2537) ไดส ารวจหอยทากและทากที่เปนศัตรูพืชในประเทศไทย ไดแก
หอยทากยักษ์อาฟริกา Giant African Snail; Achatina fulica Bowdich (1822), หอยเจดีย์ใหญ่ Prosopeas 
walkeri (Benson), หอยเจดียเล็ก Lamellaxis gracilis (Hutton), หอยสาริกา Sarika spp., หอยซัคซิเนีย 



Amber Snail; Succinea spp., หอยทากสยาม Cryptozona siamensis, หอยเลขหนึ่ง Ovachlamys fulgens 
(Gauld), ทาก Parmarion sp. และทากฟา Semperula siamensis  
 

 ปรสิตที่พบในหอยทากบกวงศ์ Ariophantidae 
 จากการตรวจหาปรสิตจากตัวอย่างหอยทากบกด้วยวิธี digestion technique พบปรสิตในกลุ่มหอยทาก
สยาม Cryptozona siamensis (Pfeiffer, 1856) เท่านั้น (Table 1)  คือ Rhabditis spp. ปรสิตที่พบเป็นกลุ่ม
ของหนอนตัวกลม (round – worm, nematodes) โดยพบได้จากตัวอย่างท่ีเก็บจากจังหวัดชุมพร และสุพรรณบุรี 
 ปรสิตที่พบสามารถจ าแนกตามหลักอนุกรมวิธานได้ ดังนี้ 
 Kingdom  Animalia 
      Phylum  Nematoda 
  Class    Secernentea 
       Order        Rhabditida 
            Family       Rhabditidae 
       Genus       Rhabditis 
 ปรสิตที่พบมีรูปร่างทรงกระบอกเรียวยาว ความยาวตัวประมาณ 0.28 มิลลิเมตร (0.24 -0.34 มิลลิเมตร) 
ความกว้างตัวประมาณ 0.14 มิลลิเมตร (0.12-0.17 มิลลิเมตร) (Figure 5.) มีชั้นคิวติเคิล หุ้มล าตัว ส่วนหัวเรียว
และมน มีริมฝีปาก (lips) นูนขึ้นมา 6 อัน ไม่มี stylet ช่องปาก (stoma) มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก เปิดออก
สู่หลอดอาหาร (esophagus) ซึ่งเป็นท่อยาวแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ corpus isthmus และ bulb รูเปิดขับถ่ายของ
เสีย (excretory pore) อยู่ด้านข้างล าตัวที่ต าแหน่งประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวตัว รูเปิดสืบพันธุ์เพศเมีย 
(vulva) เปิดออกที่ประมาณต าแหน่งที่ 2 ใน 3 ของความยาวตัว ด้านท้ายล าตัวมีรูเปิดทวารหนัก (anus) ปลาย
หางเรียวแหลม  (Figure 6.) มีความยาวประมาณ 0.027 มิลลิเมตร (0.024-0.029 มิลลิเมตร)  
 Rhabditis spp. ในหอยทากบกพบเฉพาะตัวอ่อน เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ยังไม่พัฒนาหรือพัฒนาไม่เต็มที่ 
ส่วนตัวเต็มวัยพบหากินอิสระในพ้ืนดินที่ชื้นแฉะ (free-living nematode) ซึ่งสอดคล้องกับ Grewal et,al. 
(2003) ที่ศึกษาหนอนตัวกลมในหอยทากบก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของหอยทากบกที่เป็น
โฮสต์กึ่งกลาง (intermediate host) ให้ตัวอ่อนของหนอนตัวกลมอาศัยอยู่และท าให้โฮสต์ตาย ได้แก่ หนอนตัว
กลมในวงศ์ Strongylida, Oxyurida และ Rhabditida (โดยเฉพาะ Angiostrongylus spp. ที่ก่อโรคในคน) กลุ่ม
ที่สองเป็นกลุ่มของหอยทากบกที่เป็นโฮสต์สุดท้าย (definitive host, final host) ซึ่งโดยปกติจะมีตัวเต็มวัยของ
หนอนตัวกลมอาศัยอยู่ ยกเว้นในหนอนตัวกลม Rhabditis spp. ซึ่งพบระยะตัวอ่อน (juvenile nematode 
stage) อาศัยอยู่ใน body cavity และ foot muscle ซึ่งอาจไม่เป็นอันตรายต่อโฮสต์หรืออาจท าให้โฮสต์ตาย 
ในขณะที่ตัวเต็มวัยหากินอิสระในสิ่งแวดล้อม (free-living nematodes) และจากการศึกษาของ วิยะดา (2556) 
พบตัวอ่อนของ Rhabditis spp. ในทางเดินอาหารของหอยทากยักษ์อาฟริกัน มีลักษณะล าตัวเรียวยาว มีริมฝีปาก 
6 อัน หลอดอาหารแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ procorpus metacarpus และ isthmus และมีปลายหางเรียวแหลม
ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า Rhabditis spp. สามารถอาศัยอยู่ในหอย



ทากบกชนิ ด อ่ืนๆ  อีก  ได้ แก่  ห อย เดื่ อ  Hemiplecta distincta, Pamarion sp., Arion spp., Succinea 
oblonga, Achatina achitina และ Achatina fulica (วิยะดา, 2544; Grewal and Grewal, 2003) 

 

Figure 5. Nematode of Cryptozona siamensis (Pfeiffer, 1856) 

 

           

Figure 6. Anterior region (A.), posterior region (B) 
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 ในประเทศไทยมีการศึกษาด้านการน าหนอนตัวกลมมาใช้ในการป้องกันก าจัดหอยศัตรูพืช โดย 
Seehabut (2005) ศึกษาเกี่ยวกับปรสิตในหอยทากบก พบหนอนตัวกลมชนิด Rhabditis spp. ในทางเดิน
อาหารของหอยทากยักษ์อาฟริกา, Achatina fulica Bowdich (1822) และพบว่าปรสิตชนิดนี้ไม่เป็นอันตราย
ต่อหอยทากยักษ์ และสามารถพบได้ในหอยทากบกชนิดอ่ืนๆ ด้วย เช่น หอยเดื่อ, Hemiplecta distincta ซึ่ง
อาจเป็นไปได้ว่าหอยทากยักษ์อาฟริกาอาจเป็นสัตว์อาศัยโดยบังเอิญ (accidental host) และเนื ่องจาก 
Rhabditis spp. เป็นปรสิตที ่พบในล าไส้ของหอยเดื ่อ ซึ ่งสามารถยับยั ้งการพัฒนาของไข่หอยเชอรี่ได้ จึง
ทดลองเลี้ยงหอยเดื่อกับหอยเชอรี่ถังเลี้ยงเดียวกัน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่าหอยเชอรี่ไม่วางไข่เลย และมีการ
ทดลองในสภาพธรรมชาติ บริเวณแหล่งน้ าที่หอยเชอรี่อยู่กันอย่างหนาแน่น ให้เหยื่อลอยน้ าที่มี Rhabditis 
spp. เป็นเวลา 10 วัน พบว่าไข่หอยเชอรี่มีอัตราการฟัก 40–50% ระยะการฟักตัวใช้เวลานานขึ้นและไข่บาง
กลุ ่มไม่ฟักตัว โดยพบว่ามีของเหลวเป็นวุ ้นอยู ่ภายในไม่มีตัวอ่อน  นอกจากนี ้ยังพบว่าปรสิตชนิดนี ้ไม่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาไปสู่การป้องกันก าจัดหอยศัตรูพืชโดยชีววิธี
ต่อไป 
 
Table 1. Nematodes parasitic in terrestrial gastropods (Family Ariophantidae) 

Host species Number 

collected 

Parasite species recovered 

Cryptozona siamensis  (Pfeiffer, 1858) 51 Rhabditis spp. 

Macrochlamys spp. 8 - 

Megaustenia siamensis  (Haines, 1858) 32 - 

Sarika resplendens  (Philippi, 1843) 17 - 

  
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการทดลอง 
 จากการเก็บตัวอย่างหอยทากบกวงศ์ Ariophantidae พื้นที ่ป่าธรรมชาติ แหล่งที่อยู ่อาศัย และตาม
พื้นที่เกษตรกรรมในภาคต่างๆ ของประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 พบหอยทากบก
จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ หอยทากสยามหรือหอยดักดาน Cryptozona siamensis (Pfeiffer, 1856) หอยขัดเปลือก 
Macrochlamys spp. หอยห่อเปลือกใหญ่สยาม Megaustenia siamensis (Haines, 1858) และหอยขัดเปลือก
ธรรมดา Sarika resplendens (Philippi, 1843) โดยพบว่าหอยทากสยาม Cryptozona siamensis (Pfeiffer, 
1856) สามารถพบได้ทุกจังหวัดที่ออกเก็บตัวอย่าง ในขณะที่หอยขัดเปลือก Macrochlamys spp. หอยห่อ



เปลือกใหญ่สยาม Megaustenia siamensis (Haines, 1858) พบที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณน้ าตก และ
บริเวณใกล้เคียงที่ชื้นแฉะ และผลการตรวจหาปรสิตจากตัวอย่างหอยทากบกด้วยวิธี digestion technique พบ
พบปรสิตในหอยทากสยาม Cryptozona siamensis (Pfeiffer, 1856) เท่านั้น โดยปรสิตที่พบเป็นกลุ่มของหนอน
ตัวกลม (round – worm, nematodes) เป็นปรสิตในวงศ์ Rhabditidae คือ Rhabditis spp. พบเฉพาะระยะตัว
อ่อน ซึ่งมีลักษณะล าตัวเรียวยาว  โดยพบได้จากตัวอย่างที่เก็บจากจังหวัดชุมพร และสุพรรณบุรี ซึ่งจากการทราบ
ข้อมูลชนิดของปรสิตและโฮสต์ที่พบดังกล่าวสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาด้านการใช้ปรสิตเพ่ือ
การควบคุมหอยทากบกศัตรูพืชโดยชีววิธีต่อไป เพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมี และลดการปนเปื้อนสารเคมีสู่
สิ่งแวดล้อมรวมถึงพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ช่วงระยะเวลาที่เก็บตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นช่วงฤดูแล้ง หอยทากบกจะพักตัวตามซอกหิน ใต้ซากพืชที่ผุ
พัง และบางครั้งฝังตัวอยู่ใต้พ้ืนดิน ท าให้เก็บตัวอย่างได้ในปริมาณน้อย ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือลด
ข้อจ ากัดดังกล่าว 
 2. ควรมีการส ารวจปรสิตในหอยทากบกในวงศ์อ่ืนๆ ด้วย เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพบปรสิตซึ่งอาจน ามา
ศึกษาเพ่ือใช้ควบคุมหอยทากบกศัตรูพืชโดยชีววิธีต่อไป 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
 1. น าข้อมูลด้านชนิดของปรสิตที่พบในหอยทากวงศ์ Ariophantidae มาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือคัดเลือกปรสิต
ที่ศักยภาพเพียงพอ เพ่ือน ามาใช้ควบคุมหอยทากศัตรูพืชโดยชีววิธี 
 2. มีตัวอย่างปรสิตที่พบในหอยทากวงศ์ Ariophantidae เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้า
อ้างอิงต่อไป 
 
11. ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคุณนางสาวทัศวรรณ พุ่มกาหลง และนางสาวณัฐกานต์ ถาแก้ว นักวิชาการเกษตร ที่ช่วย
ปฏิบัติงานในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี ท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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