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หอยทากบก (terrestrial gastropods หรือ 

land snail) เปนหอยฝาเดียว (gastropods) ท่ี
ดํารงชีวิตอยูบนบก กลาวคือ กิจกรรมตางๆ กิน
อาหาร  สืบพันธุ การเจริญเติบโต และอื่นๆ ลวน
เกิดข้ึนบนบก และเปนสัตวท่ีมีความหลากหลายของ
ขนาด รูปราง สี อาหารที่กิน ถ่ินอาศัย (habitat) 
รวมถึงพฤติกรรม (behavior) ขนาดมีหลายขนาด
ตั้งแตขนาดเล็กมากจนไมสามารถมองเห็นชัดเจน
ดวยตาเปลาเชน หอยทากจิ๋ว ไปจนถึงขนาดใหญ
เ ท า กั บ ผลมะม ว ง เ ช น  หอย เ ดื่ อ  (Hemiplecta 
distincta) หอยทากยักษแอฟริกัน (Achatina fulica) 
รูปรางมีหลายแบบแตกตางกันท้ังรูปทรง การขดวน
ของเปลือก การมีโครงสรางพิเศษ อาหารที่กิน หอย
บางชนิดกินสาหราย ไลเคน พืชขนาดเล็ก เศษซาก
ใบไม บางชนิดเปนนักลาโดยกินสัตวหรือหอยชนิด
อ่ืนเปนอาหารเชน หอยนักลา (Streptaxis)  

หอยทากบกเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังอีก
กลุมหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จในการวิวัฒนาการ
ข้ึนมาอาศัยอยูในระบบนิเวศบนบก โดยมีบรรพบุรุษ

ท่ีเกาแกพบในยุคกอนแคมเบรียน (Ponder and 
Linberg, 1997) และมีการกระจายอยางกวางขวาง
เห็นไดจากจํานวนหอยทากบกท่ีมีรายงานการคนพบ
จากท่ีตางๆ ในทุกประเทศทั่วโลกเพิ่มจํานวนข้ึน
เร่ือยๆ  Solem ในป 1978 ไดรวบรวมรายชื่อหอย
ทากบกพบวามีจํานวนอยางนอย 24,000 ชนิด 
(หรือสปชีส) โดยหอยทากบกจํานวน 20,500 ชนิด 
เปนหอยกลุมท่ีใชปอดในการแลกเปล่ียนกาซเรียกวา 
หอยกลุมพัลโมเนท (Pulmonate) และจํานวนท่ีเหลือ
เปนหอยทากบกกลุมท่ีใชเหงือกในการแลกเปลี่ยน
กาซ  และมีการคนพบหอยทากบกเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องเชน De Winter และ Gittenberger (1998) 
พบหอยจํานวน 97 ชนิดในพ้ืนท่ีหนึ่งตาราง
กิโลเมตรในแคมเมอรูน และมีรายงานเพ่ิมข้ึนเปน
ลําดับ  โดย Barker (2001) ไดรวบรวมรายชื่อหอย
ทากบกและพบวามีจํานวนอยางนอย 35,000 ชนิด 
ปจจุบันท่ัวโลกมีรายงานการคนพบหอยทากบก
เพิ่มข้ึนจํานวนมากถึง 50,000 ชนิด สําหรับใน
ประเทศไทยมีหอยทากบกจํานวนมากกวา 600 ชนิด 

บทความวิชาการ
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ภาพท่ี 1. กลุมไขหอยหอม (Cyclophorus) จํานวนประมาณ 100-400 ฟองในการออกไขแตละคร้ัง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2. หอยเดื่อ Hemiplecta distincta มีการปรับตัวโดยอาศัยอยูในโพรงใตดินในฤดูแลง 
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ความสัมพันธระหวางมนุษย 
กับหอยทากบก 

หอยทากบกนอกจากมีบทบาทสําคัญใน
ระบบนิเวศแลวยังมีความสัมพันธเกี่ยวของกับมนุษย
มาเปนเวลาชานานดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. อาหาร  

     หอยทากบกหลายชนิดถูกนํามาประกอบ
อาหารต้ังแตในสมัยโบราณ เนื่องจากเปนแหลง
โปรตีนท่ีสําคัญและมีรสชาติดี ประเทศในแถบใน
ยุโรปเชน ฝร่ังเศส เยอรมันนี มีเมนูหอยท่ีข้ึนช่ือ
เรียกวา      เอสคารโกท (escargot) เตรียมไดจากหอย
ทากท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Helix pomatia  (ภาพ

ท่ี 3) ซ่ึงมีลักษณะคลายหอยเดื่อในประเทศไทย ใน
อดีตสามารถเก็บหอยจากธรรมชาติมาประกอบ
อาหารแตปจจุบันจํานวนหอยไมเพียงพอตอความ
ตองการ จึงมีการพัฒนาวิธีการเพาะเล้ียงหอยทากข้ึน
รวมถึงการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมอาหารกระปอง
และไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ง สําหรับในประเทศ
ไทยมีการนําหอยทากมาบริโภคไดแก หอยหอม 
หรือหอยดง (Cyclophorus) (ภาพที่ 4)  หอยเดื่อ (H. 
distincta) โดยกรรมวิธี ตม  ปง  เผาใหสุกแลวจิ้มกับ
น้ําพริก หรือทําใหสุกแลวนํามาปรุงรสคลายยําหรือ
ลาบ เปนตน (ภาพท่ี 5) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3. เมนูอาหารเอสคารโกทท่ีเตรียมจากหอยทากบก Helix  aspersa อาหารยอดนิยมในภัตตาคาร 
                       ในประเทศฝร่ังเศส  
        ท่ีมา : (http://www. Wikimedia.org.th; http://www. steamykitchen.com; http://www. aube-nature.com;       
                    http://www. alwaysfreshfish.com; http://www. arnobrosi. com) 
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ภาพท่ี 4. หอยหอมหรือหอยดง Cyclophorus   
               zebrinus นิยมนํามารับประทานเน่ืองจากมี  
               เนื้อขาวสะอาดและมีกล่ินหอมเมื่อนํามา 
               ประกอบอาหารแตกตางจากหอยขมท่ีมี 
               เนื้อสีดําและมักมีดินติด  

 

 
 

ภาพท่ี 5.  เมนูยําหรือลาบหอยหอม Cyclophorus 
       fulguratus แหลงโปรตีนที่สําคัญ 
 

2. เครื่องมือเครื่องใชและของเลน  
     เปลือกหอยมักมีองคประกอบเปนโครง 

สรางแข็งเชน หินปูนหรือแคลเซียมคารเนต จึงมัก
นํามาทําใหคมแลวนําไปตัดวัสดุตางๆ เชนเดียวกับ
มีด หรือนําเปลือกหอยถูกับหินเพื่อใหเกิดรูท่ีมีความ
คมสามารถนําไปปลอกผลไมได นอกจากนี้มีการนํา
เปลือกหอยไปประยุกตใชทํากระดิ่ง และของเลน
เชน เปลือกหอยหูชาง (Pollicaria) หรือหอยเล้ียง
นองถูกนํามาเจาะรูแลวรอยดวยเชือกรัดท่ีเอวเด็ก
เปนของเลนได 
 

3. เครื่องประดับตกแตง  
                  หอยทากบกหลายชนิดมีเปลือกสีสัน
สว ย ง า ม เ ช น  หอยนกข ม้ิ นห รื อหอยต น ไม 
(Amphidromus) โดยหอยนกขมิ้นขนาดเล็ก 
Amphidromus (syndromus) จะถูกนํามารอยเปน
สรอยคอ กําไลแขน ทําตางหู หรือรอยติดกับเส้ือผา
เพื่อความสวยงาม สวนหอยนกขม้ินขนาดใหญ 

Amphidromus (Amphidromus) มักใชเปนเครื่อง 
ประดับภายในบานเน่ืองจากเปลือกมีขนาดใหญ 
สวยงาม และมีสีสันสะดุดตา รวมถึงการรอยเปน
สายยาวแขวนประดับท่ีประตูทางเขาและหนาตาง 
 

4. ใชแทนเงินตรา  
                   ในอดีตเปลือกหอยท้ังเปลือกหอยทะเล
และเปลือกหอยทากบกที่มีสีสันสวยงามและหายาก
มักถูกนํามาใชในซ้ือขายการแลกเปล่ียนสินคาเทียบ
ไดกับเงินในปจจุบัน  
 

5. ศัตรูพืช  
                   หอยทากบกหลายชนิดเปนศัตรูพืชตัว
ฉกาจ ในประเทศแถบยุโรปจะมีการแพรระบาด
อยางมากของทากบก (slugs) จึงมีสารเคมีปองกัน
และกําจัดหอยโดยเฉพาะวางขายตามรานขายพันธุ
พืชหรือรานขายวัสดุอุปกรณทางการเกษตร (ภาพท่ี 
6) ในประเทศไทยมีหอยทากบกท่ีเปนศัตรูพืชท่ี
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ภาพท่ี 6. สารเคมีปองกันและกําจดัหอยทากท่ีวาง    
              ขายหนารานขายพันธุพืชขนาดใหญใน  

        สวนสาธารณะของประเทศอังกฤษ 
 

6. พาหะตัวกลางของพยาธิ  
            หอยทากบกเปนพาหะตัวกลาง (intermediate 
 host) ของพยา ธิหลายชนิ ด เ ช น  พยา ธิ ใบไม       
บราคีไลมาร (Brachylaima cribbi) พบมีการแพร
ระบาดมากทางตอนใตของประเทศออสเตรียเลีย 
การแพรกระจายเกิดข้ึนโดยมีการนําเขาหอยทากบก
ท่ีมีพยาธิใบไมบราคีไลมารจากประเทศในแถบ
ยุโรปเขามาในประเทศออสเตรเลียและประชาชน
ไดรับพยาธิทางปากโดยการกิน (Butcher, 2002) 
นอกจากน้ียังเปนพาหะของพยาธิตัวกลมปอดหนู 
(Angiostrongylus cantonensis) โดยเฉพาะหอยทาก
บกที่อาศัยอยูบนพื้นดิน   Panha (1991) ไดศึกษา
พยาธิตัวกลมปอดหนู A. cantonensis ในหอยเดื่อ H. 
distincta พบมีการกระจายของพยาธิท่ัวทุกภาคของ
ประเทศไทย ดังนั้นการรับประทานอาหารที่ปรุงจาก
หอยทากบกควรทําใหสุกเพื่อปองกันการติดพยาธิ
ตางๆ ท่ีมีหอยเปนพาหะตัวกลาง  
 

7. สัตวทดลอง  
                      หอยทากบกเปนสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังท่ีถูกใชเปนสัตวทดลองในการศึกษาดานตางๆ 
ไดเปนอยางดีอาทิเชน กรณีศึกษาชีววิทยาพ้ืนฐาน 
สรีรวิทยา  พฤติกรรม  วิวัฒนาการ  พันธุศาสตร
ประชากร รวมถึงชีวภูมิศาสตร เนื่องจากเปนสัตวท่ี
หางายและมีการกระจายท่ัวไป นอกจากนี้ยังใชหอย
ทากบกเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพของส่ิงแวดลอมได 
โดยมีการศึกษาโลหะหนักในเนื้อเยื่อของหอยเพื่อ
ติดตามการสะสมของสารพิษในเนื้อเยื่อสัตวใน
ส่ิงแวดลอมได (Barker, 2001) 
 
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(2): 2551 5



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(2): 2551 6

บทสรุป 
 

            เห็นไดวาหอยทากบกมีบทบาทและเกี่ยวของ 
กับมนุษยมาเปนเวลาชานาน มีความสําคัญท้ังเปน
อาหาร เคร่ืองมือเครื่องใช ของเลน เคร่ืองประดับ
ตกแตง ในอดีตใชแทนเงินตรา นอกจากนี้หอยหลาย
ชนิดยังเปนสัตวศัตรูพืช เปนพาหะตัวกลางของ
พยาธิ และอ่ืนๆ ปจจุบันมีการศึกษาและนําความรู
เกี่ยวกับหอยทากบกมาประยุกตใชประโยชนเพิ่ม
มากข้ึน เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ การสาธารณะ
สุขในการควบคุมและปองกันกําจัดโรคพยาธิ 
รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทาง
วิชาการและเพ่ิมศักยภาพดานการเรียนการสอน
ตอไป  
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