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บทคัดย่อ 
การควบคุมประชากรหอยและทากในโรงเรือนปลูกดอกหน้าวัว ที่จังหวัดล าปาง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

2557 ถึง เดือนกันยายน 2558 โดยก าหนดแปลงทดลองจ านวน3แปลง คือแปลงควบคุม1 มีประชากรหอย8.2ตัว
ต่อตารางเมตร เป็นหอยดักดาน หอยสาริกาและหอยทากเล็บมือนางจ านวน 6.5, 1.2 และ0.5 ตัว/ตรม.ตามล าดับ 
แปลงควบคุม 2 มีประชากรหอย14.3 ตัว/ตรม. เป็นหอยดักดาน ทากกล้วยตากและหอยทากเล็บมือนางจ านวน 
12.65, 0.25 และ1.4 ตัว/ตรม.ตามล าดับ ท าการควบคุมโดยหว่านเหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ ทั้ง2แปลง หลังหว่าน 1วัน 
เหลือประชากรหอยและทาก 3.05, 1.01, 0.5และ3.1, 0.75, 0.8ตัว/ตรม.ตามล าดับ ส่วนแปลงที่3 เป็นแปลง
เปรียบเทียบ มีประชากรหอยดักดาน หอยสาริกาและหอยทากเล็บมือนาง รวมเป็น 6.4, 4.0, 3.3 ตัว/ตรม.
ตามล าดับ จังหวัดจันทบุรีเป็นโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ 2 โรง ประชากรหอยและทากมีน้อย0.1-3.6 ตัว/ตรม. จึงไม่
ท าการควบคุม จึงเปลี่ยนพ้ืนที่มาท าในโรงเรือนปลูกหงส์เหิรที่จงัหวัดแพร่ ท าการควบคุม 2 แปลงและแปลงเปรียบเทียบ 1
แปลง พบหอยดักดาน หอยสารกิา หอยเจดีย์เล็ก สามารถควบคมุหอยได้คือ แปลงควบคุม1 และแปลงควบคุม 2 มี
ประชากร 0.97,0.46 และ 0.4 ตัว/ตรม.ตามล าดับ ส่วนแปลงเปรยีบเทียบมีประชากรหอย 4.9 ตัว/ตรม. และค่าสารก าจัด
หอย ทั้งแปลงควบคุม1 และ2 รวม 2 ปีเป็นเงินแปลงละ 300 บาท ส่วนแปลงเกษตรกรควบคุม เป็นเงิน 150 บาท ความชืน้
และความเป็นกรด-ด่างของดิน ทุกแปลงอยู่ระหว่าง 45 – 90 % และ 6.5 – 7.1 ตามล าดับ 
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Abtrract 

Population control of snails and slugs in flamingo flower ( Anthurium sp.) greenhouse at Lumpang 
province., since July 2014 arrived at September 2015. There were met  snails and slugs spreads and set 
field trials were three  field trials, such as the control 1 had animals numbers average 8.2 snails / square 
meter, these number of Cryptozona  siamensis,, Sarika resplendent  and Pamarion siamensis  were  6.5, 
1.2 and 0.5 snails/square meter respectively. The control 2 had animals numbers average 14.3 snails / 
square meter, these number of Cryptozona  siamensis,, Semplerura siamensis  and Pamarion siamensis 
were 12.65, 0.25 and 1.4 snails/square meter respectively. The both field trials were applied poison bait 
methaldehyde by scattered poison bait, after treatment one day these snails and slugs population were 
decreased  3.05, 1.01, 0.5 and 3.1, 0.75, 0.8 snails/square meter respective.  The other treatment was 
agriculturist control, these number of Cryptozona  siamensis,, Sarika resplendent  and Pamarion siamensis  
were 6.4, 4.0 and 3.3 snails/square meter respectively. Chanthaburi province were two plant seedlings 
greenhouses these both greenhouses were met few snail and slug and which were not their control. Then 
to chance the area go to at Prae. There were set two field trials control and compared with one 
agriculturist control, these animals of field trials control 1 and 2 were Cryptozona  siamensis,, Sarika 
resplendent  and Lamellaxis gracillis.  0.96,0.46 and 0.40 snails/square meter respectively and compared  
to agriculturist control  were  4.9 snails/square meter. The value eradicates of snails and slugs were each of 
both the two control 1 and 2 total up to two years was 300 bath and agriculturist control was 150 bath. 
The humidity and pH of soil in every field trial were stayed between 45 – 90 %  and  6.5 – 7.1 respectively. 
ค าน า 

หอยและทากที่อาศัยอยู่บนบกมีหลายชนิดที่เป็นศัตรูพืช จะกัดกินพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ราก  ต้น

อ่อน  ใบ ดอก และ ผล เป็นต้น ของพืชเหล่านั้นเป็นอาหาร  ท าให้ได้รับความเสียหาย  ทั้งในพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก

และไม้ประดับตลอดจนป่าไม้ นอกจากจะเป็นศัตรูพืชแล้วยังเป็นพาหะน าโรคมาสู่พืชและมนุษย์ด้วย ดังเช่นกล้วย

จะถูกกัดกินตั้งแต่ระยะผลอ่อน ท าให้เกิดแผลและมีผิวสีน้ าตาลบางครั้งอาจเน่าเสีย เนื่องจากถูกแบคทีเรียเข้า

ท าลาย ( Dawkins et.al.,1985 )   

หอยและทากมีรูปร่างลักษณะภายนอกแตกต่างกันคือ หอยจะมีเปลือกปกคลุมล าตัวไว้ส่วนทากไม่มีหรือมี

เปลือกขนาดเล็กปกคลุมล าตัว เปลือกหอยท าหน้าที่ป้องกันศัตรูและความชื้นที่ผิวล าตัวและน้ าภายในล าตัวให้คง

อยู่ได้นาน เมื่ออยู่ในสภาพแห้งแล้ง ดังนั้นหอยและทากจึงชอบที่จะอาศัยอยู่ในที่ชุ่มชื้น โดยเฉพาะในแปลงที่เป็น

โรงเรือนปลูกพืช เช่นโรงเรือนไม้ดอกและไม้ประดับ โรงเรือนปลูกพืชผัก โรงเรือนแปลงเพาะช ากล้าไม้ เป็นต้น 

ชมพูนุทและคณะ(2545) ได้ศึกษาชีววิทยาหอยซัคซิเนียเป็นศัตรทูี่ส าคัญในโรงเรือนปลูกกล้วยไม้ พบว่า หอยชอบ

อาศัยอยู่ในที่มีความ ชื้นสูง  หอยจะไข่ตามร่องระแหงและใต้มอสส์ที่พ้ืนดิน และกาบมะพร้าวที่เป็นวัสดุปลูก ไข่



เป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-10 ฟอง ไข่จะฟักภายใน 5-7 วัน และชมพูนุท ( 2546 ) ได้มีการส ารวจหอยและทากในประเทศ

ไทยใน 24 จังหวัด พบว่าทั้งหอยและทากทีส่ ารวจทั้งท่ีอาศัยอยู่ในน้ าและบนบก มีรูปร่างลักษณะของหอยและทาก

แตกต่างกัน โดยพบท้ังหอยและทากในแปลง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ เป็นต้น 

โดยเฉพาะโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ที่มีการเพาะปลูกต้นกล้าพืชเล็กๆ หอยและทากจึงชอบเข้ามากัดกินกล้าพืช

เหล่านั้นเป็นอาหารจนได้รับความเสียหายได้ต้องท าการปลูกใหม่ หลังจากท าการก าจัดหอย และทากเหล่านั้นแล้ว 

( Jahan and Raut, 1994 ) ดังที่ปราสาททองและคณะ (2554)ได้มีการศึกษา ส ารวจชนิดของหอยและทากใน

โรงเรือนปลูกพืชพ้ืนที่ต่างๆ พบหอยและทากหลายชนิดและบางแห่งมีการระบาดท าลายพืชที่ปลูกในโรงเรือน 

ตลอดจนสภาพทางนิเวศวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการอาศัยอยู่ของหอยและทากเหล่านั้น การป้องกันก าจัดหอยและ

ทากนั้นมีหลายวิธีได้แก่ วิธีเขตกรรม ด้วยการท าแปลงให้สะอาด ท าพ้ืนที่แปลงให้โล่งแสงแดดส่องถึงเป็นการลด

ความชื้นในแปลง วิธีกล หมั่นเก็บหอยและทากออกท าลาย การใช้สารเคมี ด้วยการพ่นสารนิโคลซาไมด์ 83.1%WP 

อัตรา40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ใช้เหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ 5%GB หว่านให้ทั่วแปลง  ใช้กากเมล็ดชาน้ ามันหว่านให้ทั่ว

แปลงหรือน ามาสกัดดัวยน้ า อัตรา4% W/V พ่นก าจัดหอยและทากก็ได้ ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการป้องกันก าจัดหอย

และทากท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป     

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. สัตว์ทดลอง 
       หอย และทากบก 

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

3. สารก าจัดหอย 
เหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ 5% GB 

วิธีการทดลอง 

      - การทดลองมี  2 วิธี คือ  

1 วิธีที่ควบคุมแบบผสมผสาน 

2 วิธีที่เกษตรกรควบคุมเอง 



 เปรียบเทียบระหว่าง วิธีที่ควบคุมแบบผสมผสาน และ วิธีที่เกษตรกรควบคุมเอง 

ทั้งปริมาณหอยและ/หรือทาก ความเสียหายของต้นพืช สภาวะแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้นและความเป็นกรดด่าง

ของดิน เป็นต้น) และต้นทุนการใช้สาร  

 -  วิธีการปฏิบัติการทดลอง 

      1.การเตรียมแปลงทดลอง  

   1.1 .เลือกโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ ที่มีหอยและ/หรือทากระบาดเพ่ือเป็นแปลงทดสอบแบบผสมผสาน 

และแปลงที่เกษตรกรควบคุมหอยเองเป็นแปลงเปรียบเทียบ ด้วยการติดต่อกับเกษตรกร และสัมภาษณ์เกษตรกร

เจ้าของโรงเรือน เกี่ยวกับปัญหาศัตรูพืชโดยเฉพาะหอยและทากศัตรูพืช และการป้องกันก าจัดของเกษตรกร  

   1.2.สุ่มส ารวจ ชนิด และประชากรหอยและ/หรือทากในโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้และโรงเรือนปลูก

หน้าวัว ด้วยการใช้ตารางสุ่มขนาด 1ตารางเมตร โดยสุ่มนับประมาณ 20จุดต่อไร่ให้กระจายทั่วพื้นทีด่้วยการเดิน

สุ่มตามแนวเส้นทแยงมุมทั้งสองด้าน เป็นข้อมูลเริ่มแรก ซึ่งควรมีประชากรใกล้เคียงกันทั้งแปลงที่เกษตรกรควบคุม

เองกับแปลงควบคุมแบบผสมผสาน คือมีประชากรหอยและ/หรือทากมากกว่า 10 ตัวต่อตารางเมตร  

2. การป้องกันก าจัด 

       วิธีที่ควบคุมแบบผสมผสาน        

   1. การป้องกัน ท าความสะอาดแปลงด้วยการก าจัดวัชพืช ทั้งภายในแปลงและรอบนอกโรงเรือนเป็น

การก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัยหรือท่ีหลบซ่อนของทั้งหอยและทาก  

  2 การก าจัด ใช้สารก าจัดหอยชนิดที่เป็นเหยื่อพิษ   

            -เหยื่อพิษ mataldehide 5% GB โดยวางเป็นจุดหรือหว่านบริเวณท่ีหอยและทากอาศัยอยู่ จะวางเหยื่อ
พิษในเวลาเย็น พอเวลากลางคืนทั้งหอยและทากจะออกมากินเหยื่อพิษเหล่านั้น หลังจากใช้สาร 1- 5 วัน สุ่มนับ

ประชากรหอยและ/หรือทากที่เหลือ จนมีประชากรไมถ่ึง 10 ตัวต่อตารางเมตร 
วิธีที่เกษตรกรควบคุมเอง 
        การป้องกันก าจัดของเกษตรกร เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของโรงเรือนเพาะช า กล้าไม้ 

เกี่ยวกับปัญหาหอยและทากศัตรูพืช และการจัดการแปลง การป้องกันก าจัดหอยตลอดปี 

  3.การประเมินประชากรหอยและ/หรือทาก 

 สุ่มนับประชากรหอยและ/หรือทากในโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ทั้ง2วิธีพร้อมกัน ทุกเดือน โดยสุ่มนับ

ประชากรหอย ทั้งที่พ้ืนดิน บนวัสดุปลูก และบนต้นพืช เพ่ือประเมินประชากรหอยและ/หรือทากในโรงเรือนนั้น 

โดยในแปลงที่ควบคุมแบบผสมผสานจะท าการป้องกันก าจัด ถ้าพบประชากร 10 ตัวต่อตารางเมตร และเก็บดินใน

แปลงมาหาความชื้นและความเป็นกรด-ด่าง  

  4 การประเมินความเสียหาย 



สุ่มนับความเสียหายส่วนต่างๆของพืชทั้ง 2วิธีพร้อมกัน ตั้งแต่เริ่มแรกและ ทุกเดือนด้วยการใช้ตารางสุ่ม

ขนาด 1ตารางเมตร โดยสุ่มนับประมาณ 20จุดต่อไร่ให้กระจายทั่วพื้นที่ด้วยการเดินสุ่มตามแนวเส้นทแยงมุมทั้ง

สองด้าน ซึ่งอาจเป็นจุดเดียวกับที่สุ่มนับประชากรหอย โดยนับจ านวนต้นพืชที่ถูกท าลายและต้นพืชทั้งหมดในแต่

ละกรอบตารางสุ่ม  

  5. สถานที่ท าการวิจัย 

          โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ ของเกษตรกร ในจังหวัดแพร่ จังหวัดล าปางหรือ จังหวัดจันทบุรี ท าการ

ทดลอง 2 แห่ง พ้ืนที่ประมาณ 0.5 – 1 ไร่   

6.  บันทึกข้อมูล 

      ทั้งแปลงที่ควบคุมแบบผสมผสาน และแปลงที่เกษตรกรควบคุมหอยเอง จะเก็บข้อมูลพร้อมกันดังนี้ 

         1.ชนิดและจ านวนประชากรหอยและทากที่เริ่มแรก และทุกเดือน   

         2.ปริมาณความเสียหายของต้นพืชที่เริ่มแรก และทุกเดือน   

         3. ความชื้นของดินและความเป็นกรด-ด่าง 

         4. ต้นทุนที่ใช้ควบคุมหอยและ/หรือทาก  

ผล และวิจารณ์ผลการทดลอง 

 ท าการส ารวจหอยและทากในโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ 2 โรง ที่จังหวัดจันทบุรี ในเดือนกรกฎาคม มีประชากร

หอยดักดาน 3.6 และ 0.8 ตัว/ตรม.ตามล าดับ เดือนสิงหาคม โรง 1 มีประชากรหอยดักดาน หอยสารกิา 0.4 และ 0.5 ตัว/ตรม.

ตามล าดับ และโรงท่ี 2 พบหอยดกัดาน หอยสาริกา และทากกล้วยตาก 0.8, 2.0 และ 0.1.ตัว/ตรม.ตามล าดับ และเดือนกันยายน 

โรง 1 มีประชากรหอยดักดาน หอยสาริกา 0.1 และ 0.6 ตัว/ตรม.ตามล าดับ และโรงที ่2 พบหอยดักดาน หอยสาริกา และหอย

ทากเล็บมือนาง 1.0, 1.6 และ 0.2 ตัว/ตรม.ตามล าดับ เนื่องจากมีประชากรหอยน้อยจึงไมไ่ด้ควบคมุ  

ส ารวจหอยและทากในโรงเรือนปลูกดอกหน้าวัวที่จังหวัดล าปาง พบว่ามีหอยระบาด ได้ก าหนดเป็นแปลง

ทดลองจ านวน 3 แปลง โดยเป็นแปลงควบคุม 2 แปลง คือแปลง ควบคุม 1 มีประชากรหอย 8.2 ตัว/ตรม.เป็นหอยดักดาน หอย

สาริกาและหอยทากเล็บมือนางจ านวน 6.5,1.2 และ0.5 ตัว/ตรม.ตามล าดับ แปลง ควบคุม 2 มีประชากรหอย14.3 ตัว/ตรม.เป็น

หอยดักดาน ทากกล้วยตากและหอยทากเล็บมือนางจ านวน 12.65, 0.25 และ1.4 ตัว/ตรม.ตามล าดบั ท าการควบคุมโดยหว่าน

เหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ ทั้ง 2 แปลง หลังหว่าน 1วัน เหลือประชากรหอยและทาก 3.05 และ3.1 ตัว/ตรม.ตามล าดับ ส่วนแปลงท่ี 3 

เป็นแปลงเปรียบเทียบ มีประชากรหอย 6.4 ตัวต่อตารางเมตร เป็นหอยดักดาน หอยสาลิกา และ หอยทากเล็บมือนาง 6,0.2 และ 

0.2 ตัว/ตรม.ตามล าดับ เดือนสิงหาคม แปลงควบคุม1และแปลง ควบคุม 2  สุ่มนับประชากรหอยและทาก พบหอยดักดาน และ

หอยทากเล็บมือนาง  0.31 ,0.7และ0.55, 0.2 ตัว/ตรม.ตามล าดับ ส่วนแปลงเปรียบเทียบ มปีระชากรหอย 4.0 ตัว/ตรม. เป็นหอย

ดักดาน หอยสาริกาและหอยทากเล็บมือนาง 3.6, 0.1 และ 0.3 ตัว/ตรม.ตามล าดับ และเดือนกันยายน แปลงควบคุม1 พบหอย

ดักดาน หอยสาริกาและหอยทากเล็บมือนาง 0.4, 0.05 และ 0.05ตวั/ตรม.ตามล าดับ แปลงควบคุม2 พบหอยดักดาน หอยสาริกา 

0.7, 0.1 ตัว/ตรม.ตามล าดับ ส่วนแปลงเปรียบเทียบ มีประชากรหอย 3.3 ตัวต่อตารางเมตร เป็นหอยดักดาน หอยสาริกา ทาก



กล้วยตาก และ หอยทากเล็บมือนาง 2.9, 0.2, 0.05 และ 0.15 ตัว/ตรม.ตามล าดับ การที่ประชากรลดลงเนื่องจากเป็นฤดฝูนมีน้ า

ขังหอยจึงหนีออกจากแปลง ดินทั้ง 2 จังหวัด มีความชื้น 65-85% และ PH 6.5-6.9  

ปี2558 ท าการควบคุมในโรงเรือนปลูกดอกหน้าวัวที่จังหวัดล าปางต่อ และท าการควบคุมในโรงเรือนปลูก

หงส์เหิรที่จังหวัดแพร่ เนื่องจากโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ที่จังหวัดจันทบุรีมีหอยน้อย 

โรงเรือนปลูกดอกหน้าวัวที่จังหวัดล าปาง เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนพบว่าแปลงควบคุม1ไม่พบหอย

และทากในแปลงทดลองแต่พบหอยดักดานจ าศีลอยู่รอบนอกแปลง 1- 8ตัว/ตรม. แปลง ควบคุม 2พบหอยทาก

เล็บมือนาง หอยดักดานและหอยสาริกาเฉลี่ย 0.05, 0.25 และ 0.05 ตัว/ตรม ตามล าดับ แปลงเกษตรกรควบคุม

พบ หอยดักดานและหอยสาริกาเฉลี่ย 2.8 และ 0.35 ตัว/ตรม. อาจเป็นเพราะอากาศแล้งมาก จึงท าให้ประชากร

หอยลดลง เนื่องจากตายหรือหนีออกไปหลบซ่อนตามพงหญ้านอกแปลง 

เดือนกรกฎาคม ฝนเริ่มตก แปลงควบคุม1และแปลงควบคุม 2 พบหอยดักดาน หอยสาริกา และหอยทาก

เล็บมือนางเพ่ิมขึ้นรวมกันเฉลี่ย 8.23 ตัว/ตรม. จึงวางเหยื่อเมทัลดีไฮด์ทั้ง 2 แปลงหลังวางเหยื่อ 1 วัน แปลง 

ควบคุม 1 พบหอยดักดาน และหอยสาริกา 0.35 และ0.1 ตัว/ตรม.ตามล าดับ  แปลงควบคุม 2 พบหอยดักดาน และ

หอยสาริกาเฉลี่ย 0.4 และ0.5 ตัว/ตรม.ตามล าดับ ส่วนแปลงเปรียบเทียบพบ หอยดักดาน และหอยสาริกาเฉลี่ย 

4.3 และ0.15 ตัว/ตรม.ตามล าดับ 

เดือนสิงหาคม แปลง ควบคุม 1 พบหอยสาริกา 0.2 ตัว/ตรม.  แปลงควบคุม 2 พบหอยสาริกาเฉลี่ย 0.1 

ตัว/ตรม. ส่วนแปลงเปรียบเทียบพบ หอยดักดาน และหอยสาริกาเฉลี่ย 3.8 และ0.1 ตัว/ตรม.ตามล าดับ 

เดอืนกันยายน แปลงควบคุม1 พบหอยดักดาน และหอยสาริกา 0.06 และ0.15 ตัว/ตรม.ตามล าดับ  แปลง

ควบคุม 2 พบหอยดักดาน เฉลี่ย 0.5 ตัว/ตรม. ส่วนแปลงเปรียบเทียบพบ หอยดักดาน และหอยสาริกาเฉลี่ย 0.6 

และ0.15 ตัว/ตรม.ตามล าดับ 

โรงเรือนปลูกหงส์เหิรที่จังหวัดแพร่ เดือนมิถุนายน แปลงควบคุม1พบหอยดักดานเฉลี่ย 10.4 ตัว/ตรม. 

หลังหว่านเหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์พบหอยดักดานตาย 98% หอยเป็น0.16% (หอยดักดานเฉลี่ย 1.0 ตัว/ตรม.) แปลง

ควบคมุ 2 มีหอยดักดานเฉลี่ย3.6ตัว/ตรม.หลังหว่านเหยื่อพิษ ไม่พบหอยเป็น แปลงเปรียบเทียบมีการวางเหยื่อ

เมทัลดไีฮด์พบหอยดักดานและหอยสาริกาเฉลี่ย 2.66 และ1.66ตัว/ตร.ม.ตามล าดับ  

เดือนกรกฎาคม แปลงควบคุม1พบหอยดักดานและหอยเจดีย์เล็กเฉลี่ย 0.35 และ0.2 ตัว/ตรม.ตามล าดับ 

แปลงควบคุม 2 มีหอยดักดานเฉลี่ย0.2 ตัว/ตรม. แปลงเปรียบเทียบพบหอยดักดานและหอยสาริกา เฉลี่ย2.9 และ

1.0 ตัว/ตร.ม.ตามล าดับ  

เดอืนสิงหาคม แปลงควบคุม1พบหอยดักดานและหอยเจดีย์เล็กเฉลี่ย 0.8และ0.4 ตัว/ตรม.ตามล าดับ 

แปลงควบคุม2 มีหอยดักดานเฉลี่ย1.5ตัว/ตรม. แปลงเปรียบเทียบพบหอยดักดานเฉลี่ย2.5 ตัว/ตร.ม.  



เดือนกันยายน วางเหยื่อเมทัลดีไฮด์ทั้ง 2 แปลงหลังวางเหยื่อ 1 วัน แปลงควบคุม1 พบหอยดักดาน หอย

สาริกา และหอยเจดีย์เล็กเฉลี่ย0.27,0.5 และ0.2 ตัว/ตรม.ตามล าดับ  แปลงควบคุม 2 พบหอยดักดาน เฉลี่ย 0.46 

ตัว/ตรม. ส่วนแปลงเปรียบเทียบมีการวางเหยื่อเมทัลดีไฮด์พบ หอยดักดาน และหอยสาริกาเฉลี่ย 4.6 และ0.3 ตัว/

ตรม.ตามล าดับ 

ต้นทุนการควบคุมหอยและทากในสวนลองกอง 

         ปี 2557 แปลงควบคุมโรงเรือนหน้าวัวที่จังหวัดล าปาง ค่าสารก าจัดหอยเป็นเงินแปลงละ 200 

บาท ส่วนแปลงเกษตรกรควบคุมเอง ไม่มีการควบคุม 

          ปี 2558 แปลงควบคุมทั้งโรงเรือนหน้าวัวที่จังหวัดล าปาง และโรงเรือนปลูกหงส์เหิรที่จังหวัดแพร่ 

ค่าสารก าจัดหอยเป็นเงิน 100 และ 100 บาท ตามล าดับ  

             แปลงเกษตรกรควบคุมเอง ค่าสารก าจัดหอยเป็นเงิน 150 บาท   

จากการควบคุมหอยในโรงเรือนปลูกหน้าวัวที่จังหวัดล าปาง และโรงเรือนปลูกหงส์เหิรที่จังหวัดแพร่นั้น 

พบว่าการจัดแปลงให้สะอาดทั้งข้างในและรอบนอกโรงเรือนเพ่ือไม่ให้เป็นทีอ่ยู่อาศัยหรือหลบซ่อนได้ รวมทั้งการใช้

เหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์หว่านนั้นสามารถควบคุมหอยและทากได้ 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

 จากผลการควบคุมประชากรหอยและทากในโรงเรือนปลูกดอกหน้าวัว ที่จังหวัดล าปาง ตั้งแตป่ี 2557- 
2558 พบว่ามีหอยระบาด ในแปลงทดลองที่ก าหนดจ านวน 3 แปลง คือแปลงควบคุม1 มีประชากรหอย 8.2 ตัว
ต่อตารางเมตร เป็นหอยดักดาน หอยสาริกาและหอยทากเล็บมือนางจ านวน 6.5,1.2 และ0.5ตัว/ตรม.ตามล าดับ 
แปลงควบคุม2 มีประชากรหอย14.3ตัว/ตรม. เป็นหอยดักดาน ทากกล้วยตากและหอยทากเล็บมือนางจ านวน
12.65, 0.25 และ1.4 ตัว/ตรม ตามล าดับ 
ท าการควบคุมโดยหว่านเหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ทั้ง 2 แปลง หลังหว่าน 1 วัน เหลือประชากรหอยและทาก 3.05, 
1.01, 0.5 และ 3.1, 0.75, 0.8 ตัว/ตรม .ตามล าดับ ส่วนแปลงเปรียบเทียบ มีประชากรหอยรวม13.7ตัว/ตรม. 
ได้แก่หอยดักดาน หอยสาริกา และหอยทากเล็บมือนาง 6.4, 4.0, 3.3 ตัว/ตรม.ตามล าดับ ส่วนโรงเรือนเพาะช า
กล้าไม้ 2 โรงที่จังหวัดจันทบุรีประชากรหอยและทากมีน้อย0.1-3.6 ตัว/ตรม. จึงไม่ท าการควบคุม และได้เปลี่ยนพ้ืน
ที่มาท าในโรงเรือนปลูกหงส์เหิรที่จังหวัดแพร่ ท าการควบคุม 2 แปลงและแปลงเปรียบเทียบ 1แปลง พบหอยดักดาน หอย
สาริกา หอยเจดีย์เล็ก สามารถควบคุมหอยได้คือ แปลงควบคุม1 และแปลงควบคุม 2  มีประชากร 0.97 และ 0.46 ตัว/ตรม.
ตามล าดับ ส่วนแปลงเปรียบเทียบมีประชากรหอย 4.9 ตัว/ตรม. ดังนั้นจึงควรหมั่นส ารวจแปลง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ถ้าพบ
หอยน้อยให้เก็บท าลาย แต่ถ้าพบมากกว่า 10 ตัว/ตรม.ให้ก าจัดโดยหว่านเหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ และค่าสารก าจัดหอย ทั้ง
แปลงควบคุม1 และ2 รวม 2 ปีเป็นเงินแปลงละ 300 บาท สว่นแปลงเกษตรกรควบคุม เป็นเงิน 150 บาท ความชื้นและ
ความเป็นกรด-ด่างของดิน ทุกแปลงอยู่ระหว่าง 45 – 90 % และ 6.5 – 7.1 
 
 



ค าขอบคุณ  
 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดล าปาง  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดแพร่  
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สถานที่และพาเข้าส ารวจหอยและทากเป็นอย่างดี  
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Table 1 The population number and spices on snails and slugs of green house in each month 

at lumping and Chanthaburi province in 2014.  

Field  tial/ 

month 

number and spices on snails and slugs(snail/m 2.) Sum. No. 

snail and 

slug 

(snail/m 2) 

Soil 

humidity 

(%) 

PH  of 

soil C.siamensis S.resplende

ns 

P.siamensis S.siamensis 

Chanthaburi      70-85 6.5-7.1 

Green house 1        

July 3.6 0 0 0 3.6   

August 0.4 0.5 0 0 0.9   

September 0.1 0.6 0 0 0.7   

Green house 2        

July 0.8 0 0 0 0.8   

August 0.8 2.0 0 0.1 2.9   

September 1.0 1.6 0.2 0 2.8   

Lumpang      45-80 6.5-6.9 

 IPC1        

July 6.5 1.2 0.5 0 8.2   

August 0.3 0.7 0 0 1.0   

September 0.4 0.05 0.05 0 0.5   

IPC2        

July 12.65 0 1.4 0.25 14.3   

August 0.55 0.2 0 0 0.75   

September 0.7 0.1 0 0 0.8   

Agriculturist 

control 
       

July 6.0 0.2 0.2 0 6.4   

August 3.6 0.1 0.3 0 4.0   

September 2.9 0.2 0.15 0.05 3.3   

 

 

 



Table 1 The population number and spices on snails and slugs of green house in each month 

at lumping and Prae province in 2015. (The snails after trested poison bait) 

Field  tial/ 

month 

number and spices on snails and slugs (snail/m 2.) Sum. No. snail 

and slug 

(snail/m 2) 

Soil 

humid

ity (%) 

PH  of 

soil C.siamensis S.resplendens L.gracillis S.siamensis P.siamensis 

Prae       50-90 6.5-6.9 

Green house 1         

June 1.0 0 0 0 0 1.0 *   

July 0.35 0 0.2 0 0 0.55   

August 0.8 0 0.4 0 0 1.2   

September 0.27 0.5 0.2 0 0 0.97*   

Green house 2         

June 0 0 0 0 0 0 *   

July 0.2 0 0 0 0 0.2   

August 1.5 0 0 0 0 1.5   

September 0.46 0 0 0 0 0.46 *   

Agriculturist con.         

June 2.66 1.66 0 0 0 4.32 *   

July 2.0 1.0 0 0 0 3.0   

August 2.5 0 0 0 0 2.5   

September 4.6 0.3 0 0 0 4.9 *   

Lumpang       65-85 6.5-6.9 

 IPC1         

June 0 0 0 0 0 0   

July 0.35 0.1 0 0 0 0.45*    

August 0 0.2 0 0 0 0.2   

September 0.06 0.15 0 0 0 0.21   

 IIPC2         

June 0.25 0.05 0 0 0.05 0.35   

July 0.4 0.5 0 0 0 0.9*    

August 0 0.1 0 0 0 0.1   

September 0.5 0 0 0 0 0.5   

Agriculturist  

con. 

        

June 2.8 0.35 0 0 0 3.15   

July 4.3 0.15 0 0 0 4.45   

August 3.8 0.1 0 0 0 3.9   



September 0.6 0.15 0 0 0 0.75   
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