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________________________________
รายงานความก้าวหน้า
เริ่มดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย่างหอยตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae ตามภาคต่างๆของ
ประเทศไทย ทั้งพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน
2554 นํามาจําแนกชนิดตามระบบอนุกรมวิธานของหอย โดยยึดหลักของ Abbott (1989), Panha
(1996), Hemmen and Hemmen (2001), Naggs (1989) และ Vaught (1989) พบว่ามีหอยทากที่
เป็นหอยตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae จํานวน 4 genus 4 species คือ หอยนักล่าสีส้ม; Gulella bicolor
หอยนักล่าสยาม; Perrottetia sismensis, Haploptychius sp. และ Oophana sp. นํามาศึกษา
ชีววิทยาในสภาพห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร ซึ่งในปี 2554 ได้ศึกษา feeding
behavior ของหอยนักล่าสีสม้ Gulella bicolor พบว่ามีศักยภาพในการกินหอยและไข่หอยที่มีขนาด
ใกล้เคียงหรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย เช่น หอยซัคซิเนีย หอยเลขหนึ่ง และหอยเจดีย์ใหญ่ โดยเฉลี่ย
สัปดาห์ละ 2-3 ตัว/ตัว ดังนั้นในปีงบประมาณ 2555-2556 ยังต้องดําเนินการศึกษาพฤติกรรมการกิน
หอยทากของหอยตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae ชนิดอื่นๆ เพื่อคัดเลือกชนิดที่มีศักยภาพมากที่สุด ต่อไป
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คํานํา
จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ยังพบการระบาดของหอยศัตรูพืชในสวนกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้
ประดับชนิดต่างๆ เป็นจํานวนมาก นํามาสู่ปัญหาในการส่งออกกล้วยไม้ แม้จะมีการนําเอาวิธีการต่างๆ
มาใช้ควบคุมแต่ก็ไม่สามารถกําจัดหอยเหล่านี้ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง การใช้สารเคมีเป็นจํานวนมากใน
การกําจัดและป้องกันศัตรูพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนใช้ช่วยในการเก็บรักษาผลผลิตทางเกษตรกรรม ทํา
ให้ผลเสียที่ตามมา คือการเกิดมลภาวะและพิษตกค้างจากสารเคมีเหล่านี้ จึงได้มีความพยายามที่จะนํา
วิธีทางชีวภาพมาใช้แทนสารเคมีสังเคราะห์
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดหอยทากในประเทศไทยนั้น ได้มีผู้ทําการศึกษา ดังนี้ Martens (1860)
สํารวจและศึกษาชนิดของหอยทากบกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าในประเทศไทย มีหอย
ทากบกกลุ่มที่ไม่มีฝาปิด (pulmonate snail) จํานวน 17 ชนิด และจากการสํารวจของ Panha
(1996) พบว่า หอยทากบกกลุ่มดังกล่าว สามารถจําแนกได้เป็น15 family 50 genus และมีจํานวน
มากกว่า 136 ชนิด ชมพูนุท และคณะ (2550) สํารวจความหลากหลายของหอยทากและทากในแหล่ง
ชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา พบหอยทากตัวห้ําที่จัดอยู่ในวงศ์ Streptaxidae จํานวน 2
ชนิด ได้แก่ Oophana sp. และ Perrottetia siamensis และพบทากกินเนื้อ Atopos sp. จํานวน 1
ชนิด จัดอยู่ในวงศ์ Rathouisiidae นอกจากนี้ Dundee and Baerwald ( 1984) รายงานว่าหอย
ทากชนิดกินเนื้อ Gulella bicolor (Hutton, 1984) ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Streptaxidae มีอวัยวะที่ใช้ใน
การกินเหยื่อเรียกว่า แรดูลา (radula) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากที่พบในหอยทากชนิดที่กินพืชเป็น
อาหาร หอยชนิดนี้เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นของประเทศไทย มีความเป็นไปได้ว่ามีการแพร่เข้ามาโดยติดมา
กับการนําเข้าไม้ดอกไม้ประดับบางชนิด นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหอยทากชนิดกินเนื้อ (carnivorous
snail) หลายชนิด มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศแถบทวีปเอเซีย ได้แก่ Odontartemon sp., Gonaxis
sp. Euglandina rosea , Steptaxis sp. (Burch, 1962) และ (Fisher et. al., 1980) โดยในบาง
ประเทศแถบอเมริกา ยังได้มีการนําเอาหอยทากกินเนื้อเหล่านี้ใช้ควบคุมหอย Bradybaena sp. และ
หอยทากยักษ์ซึ่งเป็นศัตรูพืชในสวนไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วย อนึ่ง การใช้หอยตัวห้ํามาควบคุมหอยทาก
ในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ดังนั้นหากมีการศึกษาเพื่อใช้ควบคุมหอยศัตรูพืช ร่วมกับ
วิ ธี ก ารต่ า งๆ คาดว่ า จะสามารถควบคุ ม หอยทากศั ต รู พื ช ได้ ทั้ ง ปี จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเร่ ง
ทําการศึกษาเพื่อให้รู้ถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหอยทากตัวห้ํา เพื่อประโยชน์ในการเป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูลและเป็นทางเลือก ในการนําไปใช้วางแผนการจัดการหอยทากศัตรูพืช ไม่ให้เกิดการระบาด
รุนแรง รวมไปถึงการป้องกันกําจัดอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดแก่ผู้สนใจ ต่อไปได้
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
- อุปกรณ์สําหรับเก็บตัวอย่างหอย ได้แก่ กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ สเปรย์ฉีดน้ํา ถุงมือ
แพทย์ คีมคีบ พู่กัน ไฟฉาย กระดาษทิชชูอเนกประสงค์
- อุปกรณ์สําหรับเพาะเลี้ยงหอย ได้แก่ ตู้กระจกขนาด 25x40x26 เซนติเมตรและวัสดุรองตู้
กระจกได้แก่ ขุยมะพร้าวและดินอัตราส่วน 1:1
- อุปกรณ์สําหรับศึกษาชีววิทยา ได้แก่ กล่องพลาสติกขนาด 15.5x22x7 เซนติเมตร และ
ขนาด 6.5x9.5x2 เซนติเมตร พร้อมกระป๋องฉีดน้ํา
- อาหารสําหรับหอยทดลอง เช่น อาหารปลา ผักสดชนิดต่างๆ เช่น ผักกาดขาว แตงกวาฯลฯ
- เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น เวอร์เนียร์ thermo-hygrometer, forceps และ
เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
- อุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ฟิล์มสี และกล้องจุลทรรศน์
- เอกสารประกอบการศึกษาชีววิทยาหอยทาก
วิธกี าร
แผนการทดลอง แบบ RCB
วิธีปฏิบัติการทดลอง
1. สํารวจ /เก็บตัวอย่าง /บันทึกเขตการแพร่กระจาย และทําแผนที่การกระจายพันธุ์ของ
หอยทากตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae โดยสํารวจทุกๆ 2 เดือน ตามพื้นที่ๆกําหนด เช่น พื้นที่ป่าธรรมชาติ
โรงเรือนหรือพื้นที่เกษตรกรรมตามภาคต่างๆ และเก็บตัวอย่างมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการของกลุ่ม
งานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร โดยเลี้ยงในตู้กระจก ขนาด 25 x 40 x 26 เซนติเมตร รองพื้นตู้กระจก
ด้วยดินผสมขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 ให้สูงจากพื้นตู้กระจกประมาณ 5 เซนติเมตร และให้ความชื้น
โดยฉีดพ่นน้ํา วันละ 1 ครั้ง
2. ศึกษา/ ตรวจสอบชนิดของหอยทากตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae
นําตัวอย่างที่ได้มาวิเคราะห์ชื่อตามระบบอนุกรมวิธานของหอย เปรียบเทียบกับเอกสารหอย
ทากบกทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดหลักของ Abbott (1989), Panha (1996), Hemmen and
Hemmen (2001), Naggs (1989) และ Vaught (1989) และศึกษาสัณฐานวิทยาของเปลือก โดยการ
สังเกต เปรียบเทียบ ถ่ายภาพและวาดภาพในห้องปฏิบัติการ
3. ศึกษาวงจรชีวิต การผสมพันธุ์และการวางไข่ของหอยตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae
โดยเลือกหอยทากตัวห้ํา แต่ละชนิด มาแยกเลี้ยงในกล่องพลาสติก ขนาด 15.5x 22 x 7
เซนติเมตร จํานวน 5 ตัว/ กล่อง ฉีดพ่นน้ําเพื่อให้ความชื้น สังเกตและบันทึกผลการทดลองทุกวัน จน
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ได้ระยะไข่ วัดขนาดไข่ ขนาดของกลุ่มไข่ บันทึกจํานวน และลักษณะของไข่ พร้อมถ่ายภาพ ภายใต้
กล้อง stereo microscope ในห้องปฏิบัติการ
วงจรชีวิต : บันทึกวันที่เริ่มต้น เห็นระยะไข่ Æ เก็บกลุ่มไข่หอยรุ่น F1 มาแยกเลี้ยงในกล่อง
พลาสติกขนาด 15.5 x 22 x 7 เซนติเมตร Æ บันทึกวัน ที่ลูกหอยรุ่น F1 ฟักออกมาจากไข่วัดขนาด
ลูกหอย Æ บันทึกอายุ และวัดขนาดของตัวเต็มวัย (รุ่นF1)Æ บันทึกวัน ที่เริ่มเห็นไข่ รุ่น F2
4. คัดเลือกชนิด และศึกษาพฤติกรรมการกินหอยทากของหอยตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae
4.1 ทําการทดลองในกล่องพลาสติก ขนาด 15.5x22x7 เซนติเมตร โดยมีจํานวนหอยตัวห้ํา
ชนิดละ 3 ซ้ํา ให้อาหารเป็นหอยทากศัตรูพืช วางแผนการทดลองแบบ RCB (ชนิดของหอยตัวห้ําเป็น
กรรมวิธี) สังเกต และบันทึกจํานวนและชนิดหอยทากที่หอยตัวห้ําแต่ละชนิดกิน
4.2 ศึกษาผลกระทบของหอยตัวห้ํา ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสังเกตพฤติกรรมการกินสัตว์ชนิดอื่น
ทําการทดลองในกล่องพลาสติก ขนาด 15.5x22x7 เซนติเมตร ใส่หอยตัวห้ําแต่ละชนิด และให้อาหาร
เป็นสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น หนอน ไส้เดือน วางแผนการทดลองแบบ RCB (ชนิดของหอยตัวห้ําเป็น
กรรมวิธี) สังเกต และบันทึกจํานวนและชนิดสัตว์ ที่หอยตัวห้ําแต่ละชนิดกิน
การบันทึกข้อมูล (ทุกขั้นตอนการทดลอง)
1. บันทึกเวลา และสถานที่ ที่เก็บตัวอย่างหอยทากตัวห้ํา
2. บันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลกายภาพ ของสถานที่เก็บตัวอย่าง
3. สังเกต/ บันทึก/ ถ่ายภาพ ขั้นตอนต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่สังเกตได้อย่างละเอียด
เวลา สถานที่
ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม 2553
สิ้นสุด กันยายน 2556 รวม 3 ปี
สถานที่ : พื้นที่เกษตรกรรมและป่าธรรมชาติ ตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย
: ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏและสัตววิทยา
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ในปี 2554 ได้สํารวจและเก็บตัวอย่างหอยทากบก พร้อมบันทึกเขตการแพร่กระจาย
เพื่อคัดเลือกชนิดหอยตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae ตามพื้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติ
การทดลอง โดยสํารวจทุกๆ 2 เดือน ดังนี้
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก และนครสวรรค์ ได้ตัวอย่างหอยทากบก 7 ชนิด
ภาคกลางและตะวันตก ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี และ
กาญจนบุรี ได้ตัวอย่างหอยทากบกจํานวน 10 ชนิด
ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และชัยภูมิ ได้ตัวอย่างหอยทากบก 9 ชนิด
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้ตัวอย่างหอยทากบก 7 ชนิด

รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

683

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา ได้ตัวอย่างหอยทากจํานวน 5 ชนิด
2. ได้ตรวจจําแนกชนิดหอยทากบก ตามระบบอนุกรมวิธานของหอย โดยยึดหลักของ Abbott
(1989), Panha (1996), Hemmen and Hemmen (2001), Laws (1973) และ Vaught (1989)
พบว่ามีหอยทากที่เป็นหอยตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae จํานวน 4 genus 4 species คือ
- หอยนักล่าสยาม; Perrottetia sismensis (ภาพที่1ก-ข) จากพื้นที่อทุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติน้ําตกนางรอง จังหวัดนครนายก
- หอยนักล่าสีส้ม; Gulella bicolor(ภาพที่2ก-ข) จากสวนกล้วยไม้ อําเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี
- Haploptychius sp. จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
- Oophana sp. จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
3. ได้ศึกษาชีววิทยาบางประการของหอยนักล่าสีส้ม Gulella bicolorในห้องปฏิบัติการ พบว่า
เป็นหอยตัวห้ําที่มีเปลือกใสรูปทรงเจดีย์ ขนาดเล็ก 48 - 54 มิลลิเมตร มี 6-7 whorls ส่วนลําตัวมี 2 สี
คือลําตัวด้านล่างและแผ่นเท้าสีเหลือง ลําตัวด้านบนสีส้ม ต้องการความชื้นสัมพัทธ์ 60% ขึ้นไป และ
จากการศึกษา feeding behavior ในกล่องพลาสติก ขนาด 15.5 x 22 x 7 เซนติเมตร พบว่ามี
ศักยภาพในการกินหอยและไข่หอยที่มีขนาดใกล้เคียงหรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยกับหอยตัวห้ํา เช่น
หอยซัคซิเนีย หอยเลขหนึ่ง และหอยเจดีย์ใหญ่ โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ตัว/ตัว ดังนั้นในปีงบประมาณ
2555 ยังต้องดําเนินการศึกษาพฤติกรรมการกินหอยทากของหอยตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae ชนิดอื่นๆ
เพื่อคัดเลือกชนิดที่มีศักยภาพมากที่สุด ต่อไป
4. คัดเลือกชนิด และศึกษาพฤติกรรมการกินหอยทากของหอยตัวห้ําวงศ์ Streptaxidae
(ดําเนินการในปี 2555-2556)
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น วงจรชีวิต ชีววิทยา นิเวศวิทยา และพฤติกรรมการกินหอยหรือ
ลักษณะการล่าของหอยทากตัวห้ําในวงศ์ Streptaxidae จะเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกหอยทากตัว
ห้ํา ชนิดที่มีศกั ยภาพเพื่อพัฒนามาใช้ควบคุมหอยศัตรูพืชโดยชีววิธี และช่วยแก้ปัญหาการใช้สารเคมี
เกินความจําเป็น เพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณธีรเดช เจ้าของสวนกล้วยไม้ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือและอนุญาตให้คณะวิจัยเข้าไปสํารวจ พร้อมอนุญาตให้เก็บตัวอย่างหอยนักล่าสีส้มในบริเวณ
สวนกล้วยไม้ และขอขอบคุณนางทัศวรรณ พุ่มกาหลง และนายปรีชา มีนาค พนักงานราชการประจํา
กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร ที่ได้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานภาคสนามและช่วยดูแล ให้อาหารหอย
ทดลอง จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทางอนุกรมวิธาน แหล่งอาศัย และสถานะ ของหอยตัวห้ําวงศ์ Streptaxidea
ที่ดําเนินการสํารวจในปี 2554
อนุกรมวิธาน

แหลงอาศัย

สถานะ

Ground

Introduced

Ground

Indigenous

Ground

Indigenous

Ground

Indigenous

Class Gastropoda
(gastropods, slugs, and snails)
Subclass Pulmonata
Order Stylommatophora
Superfamily : Streptaxoidae
Family Streptaxidae
Genus Gulella (Huttonella )
Species Gulella bicolor
(Hutton,1834)
Genus Perrottetia
Species Perrottetia siamensis
(Pfeiffer,1862)
Genus Haploptychius
Species Haploptychius sp.
Genus OOphana
Species Oophana sp.
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ก.

ข.

ภาพที่ 1 ก. หอยนักล่าสยาม; Perrottetia siamensis
ข. หอยนักล่าสยาม; P. siamensis กําลังกินหอยดักดาน

ภาพที่ 2 หอยนักล่าสีส้ม; Gulella bicolor จากสวนกล้วยไม้ จ. กาญจนบุรี
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