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              ทรงทัพ แก้วตา           สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5.บทคัดย่อ:         ศึกษาการป้องกันก าจัดทาก Parmarion siamensis ในสวนกล้วยไม้ โดยศึกษาประสิทธิภาพ
สารก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทาก    P. siamensis   ทั้งในห้องปฏิบัติการและในสวนกล้วยไม้  
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเลี้ยงทาก P. Siamensis   ในห้องปฏิบัติการเป็นการส ารวจหาแปลง
เกษตรกรที่มกีารระบาด เก็บตัวอย่างทาก มาเลี้ยงขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ    การทดสอบประสิทธิภาพสาร
ก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทาก P. siamensis ในห้องปฏิบัติการนั้นเป็นการใช้สารก าจัดหอย 2 ชนิด คือ  
niclosamide-olamine 83.1%wp เป็นผงละลายตามอัตราที่ก าหนดแล้วพ่นใส่ในกล่องเลี้ยงทากให้ทั่ว     และ
เหยื่อเม็ดส าเร็จรูป metaldehyde 5% GB ใช้หว่านหรือวางกองไว้เป็นจุดๆให้ทากกิน วางแผนการทดลองแบบ 
CRD  6 ซ้ า  7  กรรมวิธี พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 6 ชั่วโมง niclosamide-olamine 83.1%wp ทุกอัตราท าให้ทาก
ตายและเม่ือเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง ทากตาย 100%  ส่วนmetaldehyde 5% GB เมื่อเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง พบ
ทากบางตัวเริ่มหยุดนิ่งอยู่รอบๆกองเหยื่อและค่อยๆตาย เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ทากตายประมาณ 93.3 %  แต่
ละอัตราไม่มีความแตกต่าง การตายขึ้นอยู่กับปริมาณของเหยื่อเม็ดท่ีทากแต่ละตัวกินเข้าไป ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ของเหยื่อเม็ดที่วางให้ทากกิน   และการทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทาก P. 
Siamensis ในแปลงกล้วยไม้  วางแผนการทดลองแบบ CRD  4 ซ้ า  5  กรรมวิธี  ผลการทดสอบ niclosamide-
olamine 83.1% WP สุ่มนับทากก่อนฉีดพ่นสารพบทากเฉลีย่ 216 ตัว เมื่อผ่านไป 24 ชั่วโมง ทากตายเฉลีย่ 194 ตัว 
ประมาณ 89.81 %  ส่วน metaldehyde  5% GB  สุ่มนับทากเมื่อเริ่มวางเหยื่อพบทากเฉลี่ย 252 ตัว  เมื่อผ่านไป 24  
ชั่วโมง ทากตายเฉลี่ย 128 ตัว ประมาณ 50.79 % 
6. ค าน า:         กล้วยไม้ เป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีการ
ปลูกกันอย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อความสวยงามและเพ่ือเป็นการค้า โดยในแต่ละปีกล้วยไม้ที่ตัดดอกขายทั้ง
ภายในประเทศและเพ่ือส่งออก ท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล  เมื่อกล้วยไม้เป็นพืชส าคัญ สัตว์ศัตรูพืช
ที่ท าลายก็ย่อมมีความส าคัญด้วยเช่นกัน  
                     ทาก(Slug) และหอยทาก(Snail) ที่พบทั่วไปในสวนกล้วยไม้มีหลายชนิด         ทาก Parmarion 
siamensis (Cockerell,1891) จัดเป็นทาก( Slug) ที่เป็นศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งที่พบระบาดท าความเสียหายแก่



เกษตรกรอย่างรุนแรง    โดยเฉพาะสวนกล้วยไม้ และแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีความชื้นสูง  ทาก P. siamensis   
จะกัดท าลายต้นพืช  ทั้งราก ล าต้น ใบ และดอก  ในสวนกล้วยไม้บางแปลง ทากจะเข้าไปกัดกินราก หน่อต้นอ่อน
และช่อดอกกล้วยไม้ ท าความเสียหายเกือบ100%  ท าให้ต้นกล้วยไม้ไม่เจริญเติบโตหรือตายได้ หรือผลผลิต
กล้วยไม้ลดลง จากการศึกษาวงชีวิตของทาก  P. siamensis  พบว่าทากมีพฤติกรรมชอบออกหากินและจับคู่ผสม
พันธุ์กันในเวลากลางคืน แล้ววางไข่ไว้เป็นกลุ่มๆตามใต้กองดิน  ใต้ใบพืชอาหาร ตามรากพืชหรือวัสดุปลูก  เมื่อฟัก
เป็นตัวอ่อนจะกินตะไคร่น้ าหรือกัดกินส่วนอ่อนๆของพืชเป็นอาหาร ทาก P. siamensis  เจริญเติบโตไดเ้ร็วและ
ผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน    จึงได้ท าการศึกษาเพ่ือการป้องกันก าจัดทากและหอยทากศัตรูพืช  โดย
เน้นการศึกษาประสิทธิภาพสารก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทาก    P. siamensis   ทั้งในห้องปฏิบัติการและ
ในสวนกล้วยไม้                               
7.วิธีด าเนินการ: 
   วิธีการด าเนินการวิจัย 
   ขั้นตอนที่ 1  การเลี้ยงทาก P. Siamensis   ในห้องปฏิบัติการ  ( ปี 2555 )   

            เก็บรวบรวมทาก P. siamensis  จากสวนกล้วยไม้ของเกษตรกรมาเลี้ยงและขยายพันธุ์ ใน
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร   น าทากท่ีได้มาเลี้ยงในตู้กระจกใสขนาด 26 x 40 x26เซนติเมตร   
รองก้นตู้ด้วยขุยมะพร้าวผสมดิน พ่นน้ าให้ความชุ่มชื้น แล้วทิ้งไว้ 1 คืน จึงเริ่มการทดลองโดยใส่ทากในตู้กระจกตู้
ละ 2 ตัว ให้ดอกกล้วยไม้และผักสด เช่น ผักกาดขาว ผักกาดแก้ว เป็นต้น เป็นอาหาร บันทึกผลการทดลอง 

    ขั้นตอนที่ 2   การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทาก  P. siamensis   ใน
ห้องปฏิบัติการ  ( ปี 2556 )   
             ทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอย (molluscicide) 2 ชนิดกับทาก P. siamensis  โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ CRD  6 ซ้ า  7  กรรมวิธี ดังนี้ 
                       กรรมวิธีที่1  พ่น niclosamide-olamine 83.1%wp                20 กรัม / น้ า 20 ลิตร 
                       กรรมวิธีที่2  พ่น niclosamide-olamine 83.1%wp                40 กรัม / น้ า 20 ลิตร 
                       กรรมวิธีที่3  พ่น niclosamide-olamine 83.1%wp                60 กรัม / น้ า 20 ลิตร 
                       กรรมวิธีที่4  หว่าน metaldehyde 5% GB                           0.5 กรัม /  1.6  ตร.ม 
                       กรรมวิธีที่5  หว่าน metaldehyde 5% GB                          1    กรัม /  1,6  ตร.ม 
                       กรรมวิธีที่6  หว่าน metaldehyde 5% GB                          1.5 กรัม /  1.6   ตร.ม 
                       กรรมวิธีที่7  พ่นน้ าเปล่า 
             คัดเลือกทากตัวที่แข็งแรงขนาดใกล้เคียงกันจ านวน 5 ตัว มาใส่ในกล่องพลาสติกใสขนาด 19 x 28 x10
เซนติเมตร  ท าการทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอยในห้องปฏิบัติการตามกรรมวิธีต่างๆข้างต้น  โดยใช้สาร
ก าจัดหอย 2 ชนิด คือ  niclosamide-olamine 83.1%wp เป็นผงละลายตามอัตราที่ก าหนดน้ าแล้วพ่นใส่ใน
กล่องเลี้ยงทากให้ทั่ว     และเหยื่อเม็ดส าเร็จรูป metaldehyde 5% GB ใช้หว่านหรือวางกองไว้เป็นจุดๆให้ทาก
กิน    ตรวจนับการตายภายหลังพ่นสารและหว่านสารก าจัดหอยทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  บันทึกข้อมูล 
โดยนับจ านวนหอยที่ตายและไม่ตายภายหลังการพ่นและหว่านสารก าจัดหอย                  



ขั้นตอนที่3   การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทาก P. siamensis      ในแปลง
กล้วยไม้  ( ปี 2557 )   

                จากการทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทาก   P. siamensis      ใน
ห้องปฏิบัติการ  ในปี 2556    น าสารก าจัดหอยที่มปีระสิทธิภาพทั้ง 2 สูตรๆละ2 อัตราที่ดีที่สุด ไปท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพสารก าจัดหอย ในแปลงกล้วยไม้ของเกษตรกรขนาดแปลง 5 ตารางเมตร   โดยวางแผนการทดลอง
แบบ RCB  4 ซ้ า  5 กรรมวิธี ดังนี้  
                        กรรมวิธทีี่1  พ่น niclosamide-olamine83.1%wp                  20 กรัม / น้ า 20 ลิตร 
                        กรรมวิธทีี่2  พ่น niclosamide-olamine83.1%wp                  40 กรัม / น้ า 20 ลิตร 
                        กรรมวิธีที่3  หว่านmetaldehyde 5% GB                              0.5 กรัม /  1.6  ตร.ม 
                        กรรมวิธทีี่4  หว่านmetaldehyde 5% GB                              1   กรัม /  1,6  ตร.ม 
                        กรรมวิธทีี่5   พ่นน้ าเปล่า 
                          ตรวจนับการตายภายหลังพ่นสารและหว่านสารก าจัดหอยทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง    
บันทึกข้อมูล โดยนับจ านวนหอยที่ตายและไม่ตายภายหลังการพ่นและหว่านสารก าจัดหอย   รวบรวมข้อมูล  
ปัญหาและอุปสรรค   วิเคราะห์ผลการทดลอง  สรุปผลและเขียนรายงานการทดลอง 
          สถานที่ด าเนินการ 
           -ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร   
           -สวนกล้วยไม้เกษตรกร จ.นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี และพ้ืนที่อ่ืนๆที่มกีารระบาด                          
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ขั้นตอนที่ 1  การเลี้ยงทาก P. Siamensis   ในห้องปฏิบัติการ (ปี 2555) 
            ได้ท าการสืบคน้และส ารวจหาแปลงเกษตรกรที่มีการท าลายของทาก P. siamensis ในพ้ืนที่ต่างๆ  ทัง้
สวนกล้วยไม้  แปลงผัก และสวนไม้ผล ในพ้ืนที่ จ.นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี และพ้ืนที่อ่ืนๆที่มกีารระบาด เพ่ือ
เก็บรวบรวมทาก P. siamensis  น ามาเลี้ยงขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ  จากการส ารวจเก็บตัวอย่าง ได้ตัวอย่าง
ทากจ านวน 4 ตัว มาท าการศึกษาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร โดยใส่ทากในตู้กระจกใสที่
เตรียมไว้ตู้ละ 2 ตัว  เนื่องจากทากมีจ านวนน้อยและยังเป็นทากขนาดเล็ก การเลี้ยงขยายพันธุ์จึงต้องใช้เวลานาน
ประมาณ 5 เดือน ลูกทากจึงจะโตเต็มที่และจับคู่ผสมพันธุ์วางไข่ ไข่ทากท่ีได้มีจ านวนน้อยเฉลี่ยประมาณ 8-22 
ฟอง และไม่ฟักเป็นตัวในช่วงแรกๆของการวางไข่  
ขั้นตอนที่ 2  การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทาก P. siamensis  ในห้องปฏิบัติการ 
(ปี 2556)   
          จากการศึกษาเพาะเลี้ยงยายพันธุ์ทาก P. siamensis  ในห้องปฏิบัติการปี 2555    เนื่องจากตัวอย่างทาก
ที่ได้จากการเลี้ยงขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการมีจ านวนน้อย  จึงต้องท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างทากเพ่ิม เพ่ือให้
ได้ตัวอย่างทากมาเลี้ยงขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ และให้ได้ทากจ านวนมากเพียงพอต่อการใช้ทดสอบ
ประสิทธิภาพสารก าจัดหอย (molluscicide) 2 ชนดิในห้องปฏิบัติการ ผลการทดลองพบว่า การทดสอบ 
niclosamide-olamine 83.1%wp เป็นผงละลายน้ าตามอัตราที่ก าหนดแล้วพ่นใส่ในกล่องเลี้ยงทากให้ทั่ว เมื่อ



เวลาผ่านไป 6 ชั่วโมง พบว่าทุกอัตราทากเริ่มตายโดยจะนอนนิ่งล าตัวบิดเบี้ยว และเม่ือเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง 
ทากตาย 100%     ส่วนการทดสอบเหยื่อเม็ดส าเร็จรูป metaldehyde 5% GB โดยใช้วางกองไว้ให้ทากกินนั้น 
เมื่อเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง พบทากบางตัวเริ่มหยุดนิ่งอยู่รอบๆกองเหยื่อและค่อยๆตาย เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง
ทากตายประมาณ 93.3% แต่ละอัตราไม่มีความแตกต่าง การตายขึ้นอยู่กับปริมาณของเหยื่อเม็ดท่ีทากแต่ละตัวกิน
เข้าไป ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเหยื่อเม็ดที่วางให้ทากกิน      
ขั้นตอนที่ 3  การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทาก  P. Siamensis ในแปลงกล้วยไม้
ของเกษตรกร (ปี 2557)   

           จากการส ารวจหาแปลงเกษตรกร ที่มีรายงานว่าพบการระบาดหรือความเสียหายจากการท าลายจากทาก 
P. siamensis    เพ่ือใช้เป็นแปลงทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทากนั้น   ได้
แปลงทดลองเป็นแปลงกล้วยไม้ของเกษตรกรในพ้ืนที่ ต.วัดดาว อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี  ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพสารก าจัดหอย (molluscicide)  2 ชนิด คือ niclosamide-olamine 83.1% WP และ 
metaldehyde 5% GB   ที่น ามาใช้ศึกษากับทาก P. siamensis  ในห้องปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา(ปี 2556)  โดย
เลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือท าการทดสอบกับทาก P. siamensis   ในแปลงกล้วยไม้ของเกษตรกรตามแผนการ
ทดลอง     
           ผลการทดสอบ niclosamide-olamine 83.1% WP สุ่มนับทากก่อนฉีดพ่นสาร  พบทากเฉลี่ย 216 ตัว  ตรวจ
นับการตายทุก 6  ชัว่โมง  พบวา่เมื่อผ่านไป 24  ชั่วโมง ทากตายเฉลี่ย 194  ตัว ประมาณ 89.81 %  ส่วน metaldehyde  
5% GB  สุ่มนับทากเมื่อเริ่มวางเหยื่อ  พบทากเฉลี่ย 252 ตัว  ตรวจนับการตายทุก 6  ชั่วโมง  พบว่าเมื่อผ่านไป 24  ชั่วโมง 
ทากตายเฉลีย่ 128  ตัว ประมาณ 50.79 %  
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
            การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอย(molluscicide)ทั้ง 2 ชนิดกับทาก P. siamensis นั้น  สาร 
niclosamide-olamine 83.1%wp เป็นผงละลายน้ าฉีดพ่นแม้ใช้อัตราที่ต่ าสุดก็ท าให้ทากตายได้อย่างรวดเร็วใน
เวลา 6 ชั่วโมง เนื่องจากทาก P. siamensis  มีล าตัวอ่อนนุ่ม มีเปลือกคล้ายเล็บเป็นแผ่นบางๆเล็กๆ ติดอยู่ด้านบน
ของล าตัวเท่านั้น ท าให้สารก าจัดหอยที่ใช้สัมผัสตัวโดยตรง  
ส่วน metaldehyde 5% GB เป็นเหยื่อเม็ดส าเร็จรูปใช้หว่านหรือวางกองไว้เป็นจุดๆให้ทากกิน ท าให้ทากตายช้า
กว่า แต่ละอัตราไม่มีความแตกต่าง ขึ้นยู่กับปริมาณของเหยื่อเม็ดที่ทากแต่ละตัวกินเข้าไป ทากต้องใช้เวลาในการ
กิน สารพิษจะค่อยๆออกฤทธิ์ จึงพบทากเริ่มตายเมื่อเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง 
            เนื่องจากการเกิดสถานการณ์น้ าท่วมใหญ่เมื่อเดือนตุลาคม2554 ท าให้สวนกล้วยไม้หลายสวนในพื้นท่ี จ.
นครปฐม นนทบุรี สุพรรณบุรี ได้รับความเสียหายอย่างมากจากน้ าท่วม  และสวนกล้วยไม้ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีทีเ่คยมี
การระบาดของทากก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน หลังจากนั้นสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้งท าให้ทากหลบซ่อนตัว
จึงพบจ านวนน้อย การส ารวจและเก็บตัวอย่างทาก P. siamensis นั้นค่อนข้างมีปัญหาและยากล าบาก ต้องใช้
เวลาในการส ารวจหาแปลงกล้วยไม้ที่ยังคงอยู่หลังน้ าท่วมและมีทากระบาดอยู่บ้าง รวมทั้งพืชอ่ืนๆที่พบว่ามีทาก P. 
siamensis  อาศัยอยู่แม้จะไม่ระบาดท าความเสียหายก็ตาม ได้ทากจ านวนน้อยมากน ามาเลี้ยงขยายพันธุ์ และต้อง
เก็บรวบรวมเพ่ิมเติมให้ได้เพียงพอต่อการทดสอบ         ทากที่เก็บมาจากสวนต่างๆ ก็มีการติดเชื้อปรสิตบางชนิดมา 



ท าให้จ านวนทากที่เลี้ยงขยายพันธุ์อยู่นั้นตายลงอย่างรวดเร็วและไม่เพียงพอ  จึงต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสืบ
ค้นหาแปลง ส ารวจและเก็บตัวอย่างเพ่ิมเพ่ือน ามาเลี้ยงขยายพันธุ์และใช้ในการศึกษาทดลอง 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
                น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการป้องกันก าจัดทากและหอยทากศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ     จัดท า
เอกสารและตีพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร นักวิชาการ  ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. ค าขอบคุณ: ขอขอบคุณ  เจ้าของสวนกล้วยไม้ หมู่ 5 ต าบลวัดดาว อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และ
เจ้าของสวนกล้วยไม้ หมู่ 10 ต. ล าพญา อ. บางภาษี จ. นครปฐม ทีอ่นุญาตให้เข้าไปส ารวจการระบาด เก็บ
ตัวอย่างทากมาศึกษาทดลองและใช้เป็นพื้นที่ทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดหอยที่น ามาใช้ในการก าจัดทาก P. 
siamensis ในแปลงกล้วยไม้ 
12. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
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