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รายงานความก้าวหน้า
การสํารวจชนิดและประชากร หอยและทากในโรงเรือนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ กล้วยไม้
ดอกเบญจมาศ ดอกหน้าวัว โรงเรือนปลูกผัก ได้แก่ ผักชีฝรั่ง ผักกาด ผักคะน้า โรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ ได้แก่
เพาะชํากล้าไม้ยืนต้นของกรมป่าไม้ เพาะชํากล้าไม้สําหรับขาย เพาะชํากล้าต้นหม่อน เพาะชํากล้าไม้
ยางพารา และ โรงเรือนส้มปลอดโรค พื้นที่จังหวัดต่างๆในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ ด้วยการ
ใช้ตารางขนาด 1 ตารางเมตร สุ่มนับประมาณ 10 จุด/ไร่ ให้กระจายทั่วพื้นที่ อาจเดินสุ่มตามแนวเส้น
ทแยงมุมทั้งสองด้าน หรือแนวขนานกับพื้นที่ พร้อมทั้งเก็บหอยที่มีชีวิตอยู่มาเลี้ยงที่กลุ่มงานสัตววิทยา
การเกษตรและเก็บรวบรวมเปลือกหอยมาทําความสะอาดเพื่อชั่งน้ําหนักและวัดขนาดแล้วเก็บไว้เป็น
ตัวอย่างใช้จําแนกชนิดของหอยพร้อมทั้งเก็บดินหรือวัสดุปลูกจากแปลงมาวัดความชื้นและความเป็น
กรด-ด่าง และบันทึกสภาพแวดล้อมในโรงเรือน จากการสํารวจพบว่าหอยและทากหลายชนิดในโรงเรือน
ปลูกพืชต่างๆ จําแนกเป็นชนิด ( ช่วงจํานวนประชากรหอยหรือทากเฉลี่ย ) ได้แก่ชนิดที่เป็นศัตรูพืชที่สําคัญ
พบ ทากเล็บมือนาง Pamarion siammensis (0.1 – 2.9 ) หอยดักดาน Cryptozona siammensis
( 1.0 - 12.2 ) หอยสาลิกา Sarika sp. ( 1.0 – 4.3 ) หอยทากยักษ์แอฟริกา Achatina fulica ( 1.0 –
4.1 ) หอยเจดีย์เล็ก Lamellaxis gracilis ( 1.0 – 2.1 ) หอยเจดีย์ใหญ่ Prosopea walkeri ( 1.0 )
หอยแรบบิดินา Rhabidina sp. ( 4.2 ) และหอยซัคซิเนีย Succinea sp. (3.0 - 45.0 ) ชนิดที่กินซาก
พืชและสัตว์ พบ ทากกล้วยตากSemperula siamensis( 0.1 ) ชนิดที่กินตระใคร่น้ําหรือมอสส์ พบ หอย
ไซโคลโตพีส Cyclotopis sp. ( 3.5 – 9.2 ) หอยหอม Cyclophorus sp. (1.0 ) หอยหางดิ้น

Durgella sp.( 0.2 ) และชนิดที่เป็นผู้ล่าหอย พบทากซาราซิน Atopos sarasini ( 0.1 ) หอยเจดีย์เล็ก
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( 1.0 – 2.1) เป็นต้น ดินมี pH 5.5 - 7.0 และ มีความชื้น 52.74 - 85.29 % ซึ่งโรงเรือนบางแห่งพบหอย
ที่เป็นศัตรูพืชสูงได้แก่หอยดักดาน และหอยซัคซิเนีย มีจํานวนเฉลี่ย 12.2 และ 45.0 ตัวต่อตารางเมตร จะต้อง
ทําการกําจัด งานสํารวจนี้ยังดําเนินการต่อปี 2555
คํานํา
หอยทากและทากที่อาศัยอยู่บนบกมีหลายชนิดที่เป็นศัตรูพืช จะกัดกินพืชผลทางการเกษตร
ได้แก่ราก ต้นอ่อน ใบ ดอก และ ผล เป็นต้น ของพืชเหล่านั้นเป็นอาหาร ทําให้ได้รับความเสียหาย
ทั้งในพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกและไม้ประดับตลอดจนป่าไม้ นอกจากจะเป็นศัตรูพืชแล้วยังเป็นพาหะนํา
โรคมาสู่พืชและมนุษย์ด้วย ดังเช่นกล้วยจะถูกกัดกินตั้งแต่ระยะผลอ่อน ทําให้เกิดแผลและมีผิวสี
น้ําตาลบางครั้งอาจเน่าเสีย เนื่องจากถูกแบคทีเรียเข้าทําลาย (Dawkins et.al.,1985)
หอยทากและทากมีรูปร่างลักษณะภายนอกแตกต่างกันคือ หอยจะมีเปลือกปกคลุมลําตัวไว้
ส่วนทากไม่มีหรือมีเปลือกขนาดเล็กปกคลุมลําตัว เปลือกหอยทําหน้าที่ป้องกันศัตรูและความชื้นที่ผิว
ลําตัวและน้ําภายในลําตัวให้คงอยู่ได้นาน เมื่ออยู่ในสภาพแห้งแล้ง ดังนั้นหอยทากและทากจึงชอบที่จะ
อาศัยอยู่ในที่ชุ่มชื้น โดยเฉพาะในแปลงที่เป็นโรงเรือนปลูกพืช เช่นโรงเรือนไม้ดอกและไม้ประดับ
โรงเรือนปลูกพืชผัก โรงเรือนแปลงเพาะชํากล้าไม้ เป็นต้น ชมพูนุทและคณะ(2545) ได้ศึกษาชีววิทยา
หอยซัคซิเนียเป็นศัตรูที่สําคัญในโรงเรือนปลูกกล้วยไม้ พบว่า หอยชอบอาศัยอยู่ในที่มีความ ชื้นสูง
หอยจะไข่ตามพื้นดิน และกาบมะพร้าวที่เป็นวัสดุปลูกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-10 ฟอง ไข่จะฟักภายใน 5-7
วัน ชมพูนุท ( 2546 ) ได้มีการสํารวจหอยและทากในประเทศไทยใน 24 จังหวัด พบว่าทั้งหอยทาก
และทากที่สํารวจทั้งที่อาศัยอยู่ในน้ําและบนบก มีรูปร่างลักษณะของหอยและทากแตกต่างกัน ทั้งที่พบ
หอยและทากในแปลง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก พืชสมุนไพรและเครื่องเทศเป็นต้น โดยเฉพาะ
โรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ที่มีการเพาะปลูกต้นกล้าพืชเล็กๆ หอยทากและทากจึงชอบเข้ามากัดกินกล้า
พืชเหล่านั้นเป็นอาหารจนได้รับความเสียหายได้ต้องทําการปลูกใหม่ หลังจากทําการกําจัดหอย และ
ทากเหล่านั้นแล้ว ( Jahan and Raut, 1994 ) ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา สํารวจชนิดของหอยทากและ
ทากในโรงเรือนปลูกพืชพื้นที่ต่างๆตลอดจนสภาพทางนิเวศวิทยาที่เอื้ออํานวยต่อการอาศัยอยู่ของหอย
ทากและทากเหล่านั้นเพื่อทราบชนิดและเป็นฐานข้อมูลสําหรับอ้างอิง และสําหรับเตือนภัยตลอดจนหา
วิธีการป้องกันกําจัดต่อไป
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วิธดี ําเนินการ
อุปกรณ์
1. สัตว์ทดลอง
หอยทาก และทากบก
2. อุปกรณ์
2.1 แปลงโรงเรือนปลูกพืชชนิดต่างๆ
2.2 กรอบตารางสุ่มนับประชากรหอยและทาก ขนาด 1 ตารางเมตร
2.3 กล้องถ่ายรูป ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่าง
2.4 บีคเกอร์ กระดาษวัดความเป็นกรด ด่าง
2.5 ตู้อบความร้อน เครื่องวัดพิกัดพื้นที่
2.6 เครื่องชั่งน้ําหนัก
วิธีการ
1.สํารวจ ชนิด และประชากรหอยทากและทากในโรงเรือนปลูกพืชได้แก่ ไม้ดอกและไม้ประดับ
พืชผัก เรือนเพาะชํากล้าไม้ เป็นต้น ของแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคของประเทศ
2. สํารวจ ชนิด และประชากรหอยทากและทากด้วยการใช้ตารางสุ่มขนาด 1 ตารางเมตร โดย
สุ่มนับประมาณ 10จุดต่อไร่ให้กระจายทั่วพื้นที่ด้วยการเดินสุ่มตามแนวเส้นทะแยงมุมทั้งสองด้าน
พร้อมทั้งเก็บหอยที่มีชีวิตอยู่มาเลี้ยงที่กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตรและเก็บรวบรวมเปลือกหอยมาทํา
ความสะอาดเพื่อชั่งน้ําหนักและวัดขนาดแล้วเก็บไว้เป็นตัวอย่างใช้จําแนกชนิดของหอย
3. สํารวจความเสียหายของพืชที่ปลูกด้วยตารางสุ่มขนาด 1 ตารางเมตรซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับ
ที่นับประชากรหอย สุ่มนับประมาณ10จุดต่อไร่โดยนับจํานวนต้นพืชที่ถูกทําลายและต้นพืชทั้งหมดใน
แต่ละกรอบตารางสุ่ม
4.เก็บดินหรือวัสดุปลูกจากแปลงมาวัดความชื้นและความเป็นกรด-ด่าง และบันทึก
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ในโรงเรือน
5. วัดพิกัดตําแหน่งโรงเรือนแปลงปลูกพืช
เวลาและสถานที
เวลาและสถานที่
เริ่ม ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร และแหล่งโรงเรือนปลูกพืช จังหวัดต่างๆในภาคกลาง และภาคเหนือ
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
ผล
การสํารวจชนิดและประชากรหอยและทากในโรงเรือนปลูกพืช ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆในแต่ละ
ภาคของประเทศ ด้วยการใช้ตารางสุ่มขนาด 1 ตารางเมตร โดยสุ่มนับประมาณ 10จุดต่อไร่ให้กระจาย
ทั่วพื้นที่ อาจเดินสุ่มตามแนวเส้นทแยงมุมทั้งสองด้าน หรือแนวขนานกับพื้นที่ พร้อมทั้งเก็บหอยที่มี
ชีวิตอยู่มาเลี้ยงที่กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตรและเก็บรวบรวมเปลือกหอยมาทําความสะอาดเพื่อชั่ง
น้ําหนักและวัดขนาดแล้วเก็บไว้เป็นตัวอย่างใช้จําแนกชนิดของหอยพร้อมทั้งเก็บดินหรือวัสดุปลูกจาก
แปลงมาวัดความชื้นและความเป็นกรด-ด่าง และบันทึกสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในโรงเรือน จากการ
สํารวจพบว่า
พื้นทีจ่ ังหวัดภาคกลาง
ที่อําเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรือนปลูกกล้วยไม้พบหอยซัคซิเนีย

Succinea sp. เฉลี่ย 3 ตัวต่อตารางเมตร หอยเจดีย์ใหญ่ Prosopea walkeri หอยเจดีย์เล็ก
Lamellaxis gracilis หอยสาลิกา Sarika sp. และหอยทากยักษ์แอฟริกา Achatina fulica เฉลี่ยชนิด
ละ 1 ตัวต่อตารางเมตร ดินมีความเป็นกรดด่าง 7.5 ความชื้น 71.42 %
ที่อําเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรือนปลูกผักคะน้า พบหอยอัมพัน เฉลี่ย 45.18
ตัวต่อตารางเมตร
ที่อําเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี เป็นโรงเรือนเพาะชําขายพันธุ์ไม้ พบหอยไซโคลโตพีส

Cyclotopis sp. หอยเจดีย์เล็ก หอยอําพัน และหอยสาริกา เฉลี่ย 2.0, 1.5, 2.5 และ 1.0 ตัวต่อ
ตารางเมตร ตามลําดับ
ที่ อําเภอเมือง จังหวัด ชัยนาท เป็นโรงเรือนเพาะชํากล้าหม่อน พบหอยเจดีย์เล็ก หอย
ดักดาน Cryptozona siammensis และหอยสาริกา เฉลี่ย 3.3, 2.0 และ1.0 ตัวต่อตารางเมตร
ตามลําดับ ที่ อําเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท เป็นโรงเรือนปลูกผักกาด พบหอยเจดีย์เล็กเฉลี่ย 2.0 ตัว
ต่อตารางเมตร
ที่ อําเภอ เมือง จังหวัด สิงห์บุรี เป็นโรงเรือน สวนกล้วยไม้ พบ ทากเล็บมือนาง และหอย
อําพันเฉลี่ย 1.0 และ 1.0 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ ที่ อําเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรีเป็น
โรงเรือน เพาะชํากล้าไม้ พบหอยดักดาน เฉลี่ย 1.1 ตัวต่อตารางเมตร
ที่ อําเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี เป็นโรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ พบหอยดักดาน หอยหอม

Cyclophorus sp. และหอยทากยักษ์แอฟริกาและ โรงเรือนเพาะชําขายพันธุ์ไม้ พบหอยไซโคลโตพีส
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หอยเจดีย์เล็ก และหอยดักดาน เฉลี่ย 5.5, 1.0, 1.0, 20.0, 10.0 และ 1.5 ตัวต่อตารางเมตร
ตามลําดับ ดินมี pH 5.5 - 7.0 และ มีความชื้น 52.74 - 85.29 %
พื้นทีจ่ ังหวัดภาคเหนือ
ที่ อําเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลําปาง เป็นโรงเรือนปลูกหน้าวัว พบหอยดักดาน หอยสาริกา
หอยทากยักษ์แอฟริกา และทากเล็บมือนาง Pamarion siammensis เฉลี่ย 4.6, 0.4, 0.4 และ1.2 ตัว
ต่อตารางเมตร ตามลําดับ
ที่ อําเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ เป็นโรงเรือนปลูกหน้าวัวพบ หอยดักดาน หอยสาริกา หอย
ทากยักษ์แอฟริกาและทากเล็บมือนาง ทากกล้วยตากSemperula siamensis และทากซาราซิน

Atopos sarasini เฉลี่ย 0.1, 0.2, 4.1, 0.1, 0.1 และ 0.1 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ ที่ อําเภอ
จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ เป็นโรงเรือนปลูกเบญจมาศ พบหอยแรบบิดินา Rhabidina sp. หอยหาง
ดิ้น Durgella sp. และทากเล็บมือนาง เฉลี่ย 4.2, 0.2, และ 2.9 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ และ
ที่ อําเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ เป็นโรงเรือนปลูกเบญจมาศ พบหอยดักดานและ หอยทากยักษ์
แอฟริกา เฉลี่ย 0.8 และ 0.2 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ
ที่ อําเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก เป็นโรงเรือนปลูกหน้าวัว พบหอยดักดานและ หอยสาริกา
เฉลี่ยชนิดละ 1 ตัวต่อตารางเมตร ที่ อําเภอ เมือง จังหวัด ตาก เป็นโรงเรือนเพาะชํากล้าหม่อน พบ
หอยดักดานและหอยสาริกา เฉลี่ย 3.6 และ2.5 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ โรงเรือนส้มปลอดโรค
พบทากเล็บมือนาง หอยดักดานและหอยสาริกาเฉลี่ย 1.0,12.6 และ 3.0 ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ
ที่อําเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน เป็นโรงเรือนขายกล้ายางพารา พบหอยดักดาน เฉลี่ยและ 0.2
ตัวต่อตารางเมตร ที่ อําเภอ เมือง จังหวัด น่าน เป็นโรงเรือนส้มปลอดโรค พบ หอยดักดานและหอย
เจดีย์เล็ก โรงเรือนปลูกหน้าวัว พบทากเล็บมือนาง และหอยดักดานเฉลี่ย 7.8, 1.5, 1.0 และ 1.4 ตัว
ต่อตารางเมตร ตามลําดับ
ที่ อําเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่ เป็นโรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ พบทากเล็บมือนาง หอยดักดาน
และหอยสาริกา อําเภอ ร้องกวาง จ. แพร่ เป็นโรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ พบหอยดักดาน เฉลี่ย,2.0,
2.3, 1.0 และ 2.2 ตัว ต่อตารางเมตร ตามลําดับ
ที่ อําเภอ .เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ เป็นโรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ พบหอยดักดาน โรงเรือนขาย
พันธุ์ไม้ พบหอยดักดานและหอยสาริกา เฉลี่ย 13.1, 3.5 และ 1.0 ตัว ต่อตารางเมตร ตามลําดับ
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ที่ อําเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก เป็นโรงเรือนปลูกผักชีฝรั่ง พบหอยดักดาน ที่อําเภอ วัง
ทอง จังหวัด พิษณุโลก พบทากเล็บมือนาง หอยดักดานและหอยสาลิกา เฉลี่ย 1.2, 1.0, 3.3และ/2.5
ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ
ที่ อําเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร เป็นโรงเรือนส้มปลอดโรค พบ หอยดักดาน ไซโคโตพีส และ
หอยเจดีย์เล็ก โรงเรือนปลูกหน้าวัว พบทากเล็บมือนาง ไซโคโตพีส และหอยดักดาน เฉลี่ย 1.0, 9.2,
7.2, 1.0, 3.5 และ 1.0 ตัว ตัวต่อตารางเมตร ตามลําดับ
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
จากผลการสํารวจชนิดและประชากรหอยและทากในโรงเรือนปลูกพืช ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ
ในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ ในโรงเรือนปลูกพืชต่างๆ คือ โรงเรือนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่
กล้วยไม้ ดอกเบญจมาศ ดอกหน้าวัว โรงเรือนปลูกผัก ได้แก่ ผักชีฝรั่ง ผักกาด ผักคะน้า โรงเรือนเพาะชํากล้า
ไม้ ได้แก่ เพาะชํากล้าไม้ยืนต้นของกรมป่าไม้ เพาะชํากล้าไม้สําหรับขาย เพาะชํากล้าต้นหม่อน เพาะชํากล้า
ไม้ยางพารา และ โรงเรือนส้มปลอดโรค พบหอยและทากหลายชนิดในโรงเรือนปลูกพืชต่างๆ จําแนกเป็นชนิด
( ช่วงจํานวนประชากรหอยหรือทากเฉลี่ย ) ได้แก่ชนิดที่เป็นศัตรูพืชที่สําคัญ พบ ทากเล็บมือนาง (0.1 –
2.9 ) หอยดักดาน( 1.0 - 12.2 ) หอยสาลิกา( 1.0 – 4.3 ) หอยทากยักษ์แอฟริกา( 1.0 – 4.1 ) หอย
เจดีย์เล็ก( 1.0 – 2.1 ) หอยเจดีย์ใหญ่ ( 1.0 ) หอยแรบบิดินา ( 4.2 ) และหอยซัคซิเนีย(3.0 - 45.0 )
ชนิดที่ซากพืชและสัตว์ พบ ทากกล้วยตาก( 0.1 ) ชนิดที่กินตระใคร่น้ําหรือมอสส์ พบ หอยไซโคลโตพีส (
3.5 – 9.2 ) หอยหอม ( 1.0 ) หอยหางดิ้น ( 0.2 ) และชนิดที่เป็นผู้ล่าหอย พบ ทากซาราซิน ( 0.1 )
หอยเจดีย์เล็ก ( 1.0 – 2.1 ) เป็นต้น ซึ่งมีโรงเรือนบางแห่งมีหอยที่เป็นศัตรูพืชสูงได้แก่หอยดักดาน และ
หอยซัคซิเนีย มีจํานวนเฉลี่ย 12.2 และ 45.0 ตัวต่อตารางเมตร จะต้องทําการกําจัด และโดยเฉพาะ
โรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ ซึ่งเป็นที่จําหน่าย หรือแจกจ่ายกระจายต้นไม้ไปสถานที่ต่างๆ ก็จะมีหอยและทากติด
ไปกั บต้ นพั นธุ์ กล้ าไม้ เหล่ านั้ นด้ วย ทํ าให้ หอยและทากแพร่ ระบาดไปในที่ ต่ างๆอย่ างรวดเร็ ว จะต้ อง
ประชาสัมพันธ์ให้ระวัง งานสํารวจนี้ยังดําเนินการต่อปี 2555
คําขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัด สํานักวิจัยและพัฒนาเขต 1 – 8 เจ้าหน้าที่
โรงเรือนเพาะชํากล้าไม้ทุกแห่ง และ เจ้าของโรงเรือนเพาะชําทุกแห่งที่ให้ความเอื้อเฟื้อพาเข้าสํารวจ
หอยและทากเป็นอย่างดี
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