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  กำรทดลองควบคุมหอยซัคซิเนียในสวนกล้วยไม้ที่ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี จ ำนวน 2แปลงในปี 2554 และป ี

2555 ปีละ 1แปลง ตำมแผน RCB  จ ำนวน 11 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ  ำด้วยกำรพ่นT.1 เมทัลดีไฮด์ 80% WPและเหยื่อพิษ 

เมทัลดไีฮด ์T.2 กำกเมลด็ชำและเหยื่อพิษ เมทัลดไีฮด์ T.3 สำรสกัดมะค ำดีควำยและเหยื่อพิษ เมทลัดไีฮด์ T.4 เหยื่อ

เมทัลดไีฮด์และไส้เดือนฝอย Steinernema  carpocapsae    T.5  กำกเมล็ดชำและไส้เดือนฝอย T.6  กำกเมล็ดชำ 

มะค ำดีควำยและไส้เดือนฝอย T.7 เมทัลดไีฮด์ 80 % WP T.8 กำกเมล็ดชำ T.9 ไสเ้ดือนฝอย T.10 สำรสกัด

มะค ำดีควำย  และ T.11 กรรมวิธไีม่ใช้สำร โดยแต่ละกรรมวิธีมีกำรก ำจัดวัชพืชโดยใช้มือถอนถ้ำมีวัชพืชขึ น หลัง

ทดสอบ 3 วัน พบว่ำจ ำนวนประชำกรหอยที่มีชีวิตในแตล่ะกรรมวิธีลดลง สำมำรถควบคุมประชำกรหอยได้ จึงเลือก

กรรมวิธใีช้กำกเมล็ดชำน  ำมันเป็นวิธีที่คุ้มค่ำและปลอดภัยทดลองต่อในแปลงใหญ่ขนำดพีนที ่1ไร่ทั งแปลงท่ีควบคุมแบบ

ผสมผสำนและแปลงที่เกษตรกรควบคุมเอง พบว่ำแปลงควบคุมแบบผสมผสำนทั ง2แปลงสำมำรถควบคุมหอยได้ ไม่พบ

หอยบนกระบะปลูก ใช้เงินค่ำสำรก ำจัดหอย218.40และ327.60บำทตำมล ำดับ ส่วนแปลงที่เกษตรกรควบคุมเอง พบว่ำ

มีประชำกรหอยเฉลี่ย18.95-37.13ตัว/ตำรำงเมตรและพบหอยบนกระบะปลูก0.1-4.48ตัวต่อตำรำงเมตรใช้เงินค่ำสำร

ก ำจัดหอย35บำทต่อไร่ ดินในแปลงมีควำมชื น 60-90% pH 7-8  
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Abstract 

 Integrated pests control of Succinea  sp. In orchid orchard at Tamuang  district 

Kharnchanaburi province, 2 experiments in year 2554 and 2555, follow experiment plan in RCB with 

11 treatments and 3 replication, with the spraying T1, mataldehyde 80%WP and poison bait 

mataldehyde 5% GB T2, tea seed powder 10%DP and poison bait mataldehyde 5%GB T3, 

soapberry extract and poison bait mataldehyde 5%GB T4,  poison bait mataldehyde 5%GB and 

Steinernema capocapsae T5, tea seed powder 10% DP and  Steinernema capocapsae  T6, tea 

seed powder 10% DP, soapberry extract and   Steinernema capocapsae  T7, mataldehyde 80%WP 

T8, tea seed powder 10% DP T9, Steinernema capocapsae T10, soapberry extract and T11, not use 

substance. If the each experiment has weed goes up ,there is use a hand withdraws. After treated 3 days, 

the population of Succinea sp. in each experiment  decreased  and could  control snail population. Then 

these experiments had choose the tea seed powder in the way of cheep cost and safe use in application 

in big field (one rai) . The both experiments of integrated control (IPC1 and IPC2) of Succinea  sp. 

population were decreased  and could controlled these snails and did not meet a snail on grow materials 

of orchids. The cost eradicate reagent were 218.40 and 327.60 Bath respectively. The farmer control by 

oneself, meet that, there were 18.95- 37.13 snails/ a square meter on surface soil and 0.1- 4.48 snails / a 

square meter on the grow materials and the cost reagents controlled 35 Bath. The soil humidity in orchid 

orchard had 60-90%, PH 6.5-8. 

6. ค าน า 

หอยซัคซิเนียเป็นศัตรูที่ส ำคญัในสวนกล้วยไม ้ โดยจะกัดกินรำก  ต้นอ่อน ใบ และดอกกล้วยไม้  ท ำให้ไดร้ับ

ควำมเสยีหำย และชะงักกำรเจริญเติบโต   บำงครั งตัวหอยจะติดไปกับดอกกล้วยไม้  ที่ตัดดอกส่งขำยในกลุ่มประเทศ

สหภำพยโุรป สหรัฐอเมริกำ  ญี่ปุน่ เป็นต้น  ซึ่งถ้ำเจ้ำหน้ำท่ีกักกันพืชของประเทศเหล่ำนั นตรวจพบจะถูกเผำท ำลำย

ทันที  เป็นกำรสูญเสียทั งดอกกล้วยไม้และเงินตรำ  รวมทั งยังถูกเข้มงวดกำรส่งออกดอกกล้วยไม้ครั งตอ่ไปอีกด้วย   

เกษตรกรจึงต้องหมั่นตรวจแปลงสวนกล้วยไม้อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อไมใ่ห้หอยมีประชำกรเพิ่มขึ นเกดิกำรระบำดได้ ซึ่ง

เกษตรกรจะท ำกำรป้องกันก ำจดัหอยทำกด้วยสำรเคม ี ซึ่งเป็นอันตรำยต่อตัวเกษตรกรเองและสภำพแวดล้อม   ดังนั น

จึงต้องหำวิธีกำรควบคุมหอยทำกอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ปลอดภัยตอ่ผู้ใช้และสภำพแวดล้อม ตลอดจนใช้ต้นทุนต่ ำ จึง

ท ำกำรศึกษำกำรควบคมุ หอยซัคซิเนียโดยวิธีผสมผสำน ด้วยกำรใช้หลำยๆวิธีมำควบคุมหอย ได้แก่ วิธีเขคกรรม วิธีกล  

กำรใช้สำรเคมี กำรใช้สำรสกดัจำกพืช กำรใช้ชีววิธี เป็นต้น ซึ่งในต่ำงประเทศมีกำรใช้ไส้เดือนฝอย  Phasmarhabditis  

hermaphrodita  ( Shneider)ก ำจัดหอยทำกในแปลงปลูกพืช ( Glen et. al, 1996)  ปรำสำททอง และ คณะ 

(2550) ได้ศึกษำประสิทธิภำพไสเ้ดือนฝอย Steinernema  spp. 5 ชนิดควบคุมหอยทำกซัคซเินียในห้องปฏิบัติกำร 

พบว่ำ ไส้เดือนฝอยสำมำรถฆ่ำหอยได้ เนื่องจำกสวนกล้วยไม้มีกำรรดน  ำทุกวันภำยใน สวนกล้วยไม้จึงมีควำมชุ่มชื น

ตลอดเวลำจึงเหมวะต่อหอยทำกที่ชอบอำศัยอยู่ตำมที่ชื นแฉะเหล่ำนั น จึงท ำให้หอยสำมำรถเจรญิเติบโตได้ทั งปี ท ำให้

พบหอยระบำดในสวนกล้วยไมไ้ดท้ั งปี ดังนั นจึงควรจะศึกษำ วิจัยถงึประสิทธิภำพของกำรน ำวิธีกำรก ำจัดหอยหลำยๆ



วิธีมำผสมผสำนกัน อย่ำงเหมำะสม ส ำหรับกำรควบคมุหอยซัคซเินยีในสวนกล้วยไม้ เพื่อน ำมำใช้เป็นเทคโนโลยีกำร

ควบคุมหอยในสวนกล้วยไม้ต่อไป 

7.  วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. สัตว์ทดลอง 
หอยซัคซิเนีย    ไส้เดือนฝอย Steinernema capocapsae 

2. สำรเคมี 
2.1 เมทัลดีไฮด์ 80 % WP และ เหยื่อพิษ เมทัลดไีฮด ์5 % GB 
2.2 สำรสกัดจำกพืช 
     กำกเมล็ดชำน  ำมัน    มะค ำดีควำย 

3. เครื่องมือ 

       3.1 เครือ่งพน่สารแบบใชแ้รงดนั    เครือ่งชั่งสาร     

     3.2 บีคเกอร์    กรอบตำรำงสุ่มนับประชำกรหอย 
     3.3 แปลงสวนกล้วยไม้ 

วิธีการ 

ขั้นตอนที่ 1  

ปี 2554 - 2555 ได้ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผสมผสานเพ่ือป้องกันก าจัดหอย ซัคซิเนียใน  

สวนกล้วยไม้   

โดยมีกำรน ำเอำวิธีกำรก ำจัดหอยซัคซิเนียแตล่ะกรรรมวิธีมำผสมผสำนกันตำมแผนกำรทดลอง แบบ  RCB  

11 กรรมวิธี 3 ซ  ำ ดังต่อไปนี  

        กรรมวิธีท่ี1 (T1) เมทัลดไีฮด์ 80 % WP เหยื่อพิษ เมทัลดีไฮด์ 1 กิโลกรัมต่อไร่ และเขตกรรม 

        กรรมวิธีท่ี 2 (T2) กำกเมลด็ชำ  เหยื่อพิษ เมทัลดไีฮด์ และ เขตกรรม 

        กรรมวิธีท่ี 3 (T3) มะค ำดีควำย  เหยื่อพิษ เมทัลดไีฮด์ และ  เขตกรรม 

        กรรมวิธีท่ี 4(T4)  เหยื่อพิษ เมทัลดไีฮด์   ไสเ้ดือนฝอย และ เขตกรรม 

        กรรมวิธีท่ี 5 (T5) กำกเมลด็ชำ    ไส้เดือนฝอย และ เขตกรรม 

        กรรมวิธีท่ี 6 (T6) กำกเมลด็ชำ   มะค ำดีควำย  ไส้เดือนฝอย และ เขตกรรม 

        กรรมวิธีท่ี 7(T7)  เมทัลดไีฮด์  80 % WP 40 กรัม ต่อน  ำ 20 ลิตรและ เขตกรรม 

        กรรมวิธีท่ี 8 (T8)  กำกเมลด็ชำ  1.5 % W/V และ เขตกรรม 

        กรรมวิธีท่ี 9(T9)ไส้เดือนฝอย;Steinernema capocapsae 2ล้ำนตัว/ตำรำงเมตรและเขตกรรม          

        กรรมวิธีท่ี 10(T10) มะค ำดคีวำย 1.5 % W/V และ เขตกรรม 

        กรรมวิธีท่ี 11 (T11) เขตกรรม( ก ำจัดวัชพืช) 

       1. เตรยีมสำรสกัดมะค ำดีควำย ดว้ยกำรน ำเอำเนื อของผลมะค ำดีควำยมำสกัดด้วยน  ำที่อุณหภูมิ ประมำณ 70 

องศำเซลเซยีส นำน 30นำที กรองเอำกำกออกจะได้น  ำสกัดมะค ำดคีวำย ส่วนกำกเมล็ดชำน  ำมันก็สกดัด้วยน  ำ

เช่นเดียวกับมะค ำดีควำย 



       2. คัดเลือกสวนกล้วยไมด้้วยกำรติดต่อกับเกษตรกร และสุม่นบัประชำกรหอยซัคซิเนียที่พื นดิน ด้วยตำรำงสุ่ม

ขนำด 0.5 ตำรำงเมตร จ ำนวน 20 จุดต่อไร่ ถ้ำมหีอยเฉลี่ย 10 ตัวต่อตำรำงเมตร ตำมหลัก GAP กำรควบคุมหอย

กล้วยไม้ จะก ำหนดเป็นแปลงทดลอง 

       3. ก ำหนดพื นท่ีทดลอง ด้วยกำรท ำเป็นแปลงย่อยขนำด 20 ตำรำงเมตรของแต่ละกรรมวิธี แล้วควบคุมหอยในแต่

ละแปลงย่อยตำมแผนกำรทดลอง โดยใช้สำรก ำจัดหอยแต่ละกรรมวธิีควบคุม คือสำรสกัดมะค ำดีควำย กำกเมล็ดชำ

น  ำมัน ไสเ้ดือนฝอย และสำรเมทัลดีไฮด์ พ่นบนพื นดินที่หอยอำศัยอยู่จนท่ัวแปลง ส ำหรับเหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ ใช้วิธีกำร

หว่ำนให้ทั่วแปลง ส่วนกำรท ำเขตกรรมนั น คือกำรก ำจัดวัชพืชด้วยกำรถอนออกเพื่อให้แปลงสะอำด หลังจำกนั น 1- 3 

วัน ตรวจนบัจ ำนวนหอยท่ีตำยและที่มีชีวิตในแปลง และท ำกำรควบคุมตลอดทั งป ี

 4. ทุกๆเดือนจะสุม่นับประชำกรหอยท่ีมีชีวิติ ด้วยตำรำงสุ่มขนำดพื นที่ 0.5 ตำรำงเมตรจ ำนวน 5 จดุต่อ

แปลงย่อย ถ้ำมีประชำกรหอย 10 ตัวต่อตำรำงเมตรจะท ำกำรควบคมุต่อตำมแต่ละกรรมวิธี และเก็บดนิในแปลงทดลอง

มำหำควำมชื นและควำมเป็นกรด-ด่ำง 

ขั้นตอนที่ 2  

ปี 2556-2557 ท าการควบคุมหอยซัคซิเนียในสวนกล้วยไม้โดยวิธีผสมผสาน 

จำกกำรทดลอง 2554 -2555 พบว่ำกรรมวิธีผสมผสำนระหว่ำงกำรพ่นด้วยสำรสกัดกำกเมล็ดชำน  ำมนั สำร

สกัดมะค ำดีควำย และเขตกรรรม ได้ผลดเีทียบเท่ำกับกรรมวิธีใช้สำรเคมี แต่มีควำมปลอดภัยกว่ำ จึงน ำกรรมวิธีนี มำใช้

ควบคุมหอยซัคซเินีย  

วิธีการทดลอง 
แผนกำรทดลองมี 2 กรรมวิธี คือ 

- แปลงท่ีควบคุมแบบผสมผสำน (IPC ) 

- แปลงท่ีเกษตรกรควบคมุเอง 

 เปรียบเทียบปริมำณหอยซคัซิเนีย สภำวะแวดล้อม (อุณหภูมิ ควำมชื นและควำมเป็นกรดด่ำงของ 

ดิน เป็นต้น) ต้นทุนกำรใช้สำร ระหว่ำงแปลงท่ีควบคุมแบบผสมผสำน และ แปลงท่ีเกษตรกรควบคมุเอง 

      1. เตรียมสำรสกัดมะค ำดีควำยและกำกเมล็ดชำน  ำมัน โดยกำรน ำเอำเนื อของผลมะค ำดคีวำยมำช่ัง

น  ำหนัก แล้วสกัดด้วยน  ำที่ตวงปรมิำตร อัตรำใช้ 4 % W/ V ต้มที่อุณหภมูิประมำณ70 องศำเซลเซียส นำน 30 นำที 

กรองเอำกำกออก จะไดส้ำรสกัดมะค ำดีควำยเก็บไว้ใช้ทดสอบต่อไป ส่วนกำกเมล็ดชำน  ำมัน ก็ท ำวิธีกำรสกัดด้วยน  ำ

เช่นเดียวกับสำรสกัดมะค ำดีควำย 

      2. แปลงทดลองแต่ละแปลงมีพื นท่ีประมำณ 1 ไร่  

     2.1 เลือกสวนกล้วยไม้ที่มีหอยซัคซิเนียระบำดเป็นแปลงทดสอบ และแปลงที่เกษตรกร 

ควบคุมหอยเองเป็นแปลงเปรียบเทียบ ด้วยกำรตดิต่อกับเกษตรกร 

       2.2 กำรคัดเลือกแปลงสวนกล้วยไม้ท ำกำรสุ่มนับประชำกรหอยซัคซิเนีย ที่พื นดิน ซึ่งเป็นแหล่งที่มีหอย

อำศัยอยู่มำก ด้วยตำรำงสุ่มขนำด 0.5 ตำรำงเมตร จ ำนวน 20 จุดตอ่ไร่ ให้กระจำยทั่วแปลงตำมหลักวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

(ซึ่งอำจเป็นแนวเส้นทแยงมมุหรือตำมควำมเหมำะสมกับพื นที่) ถ้ำมีประชำกรหอยเฉลี่ย10ตัวต่อตำรำงเมตรตำมหลัก

GAPกำรควบคุมหอยกล้วยไม้ จะก ำหนดเป็นแปลงทดลอง 



     3.กำรเก็บข้อมูลเกษตรกร 

 สัมภำษณ์เกษตรกรสวนกล้วยไม้ทีก่ ำหนดเป็นแปลงทดลองเกี่ยวกับปัญหำศัตรูพืชโดยเฉพำะหอย

ศัตรูกล้วยไม้ และกำรป้องกันก ำจดัของเกษตรกร ตลอดจนวิธีด ำเนนิกำรท ำทดลอง 

     4.กำรป้องกันก ำจัดหอยซัคซเินียในสวนกล้วยไม ้

       แปลงท่ีควบคุมแบบผสมผสาน       

      1. กำรควบคมุหอยโดยเลือกกรรมวิธี ตำมที่ทดสอบประสิทธิภำพในแปลงเปรียบเทียบว่ำมีประสทิธิภำพ 

ที่ค่อนข้ำงปลอดภัยและคุ้มทุนทีส่ดุมำใช้ ในขั นตอนท่ี 1 มำผสมผสำนกัน ด้วยกำรก ำจดัวัชพืช แล้วควบคุมหอยโดย

กำรพ่น สำรสกัดมะค ำดีควำยหรือใช้สำรสกัดกำกเมล็ดชำน  ำมัน อัตรำ 4 % W/ V พ่นให้ถูกตัวหอยโดยพ่นเวลำเช้ำ

หรือเย็นให้ทั่วแปลง หลังจำกพ่นสำร 2- 3 วัน สุ่มนับประชำกรหอยที่เหลือทั งที่ตำยและมีชีวิต ด้วยตำรำงสุ่ม   

               2. ท ำกำรสุ่มนับประชำกรหอยทุกๆเดือนตลอดทั งปี ดว้ยตำรำงสุม่ขนำด 0.5 ตำรำงเมตรจ ำนวน 20 จุด

ต่อไร่ ให้กระจำยทั่วแปลง เพื่อประเมินประชำกรหอยในสวนกล้วยไม้ทั งที่บนพื นดิน บนวัสดุปลูก และบนต้นกล้วยไม้ 

ถ้ำพบว่ำมีประชำกรเพิ่มขึ นมำกกว่ำ 10 ตัวต่อตำรำงเมตร ให้ท ำกำรควบคุมประชำกรหอยต่อด้วยสำรสกัดมะค ำดีควำย

หรือกำกเมล็ดชำน  ำมัน ที่ควำมเขม้ข้น 4 % W/ V กำรพ่นควบคุมหอยให้ท ำเวลำเช้ำหรือเวลำเย็นและพ่นให้ถูกตัวหอย 

หลังจำกนั น 1 -2วัน สุ่มนับประชำกรหอยด้วยตำรำงสุ่มโดยนับจ ำนวนหอยทั งที่ตำยและที่มีชีวิต  และต้องท ำกำรก ำจัด

วัชพืชทุกครั งท่ีพบว่ำมีวัชพืชขึ น  และทั งแปลงเกษตรและแปลงทดลองจะเก็บดินในแปลงมำหำควำมชื นและควำมเป็น

กรด-ด่ำง 

     แปลงท่ีเกษตรกรควบคุมเอง 

     แปลงท่ีเกษตรกรควบคุมหอยเองเป็นแปลงเปรยีบเทียบ สุม่นับประชำกรหอยซัคซิเนีย เริ่มต้นและทุกๆ

เดือนตลอดทั งปี ด้วยตำรำงสุ่มขนำด 0.5 ตำรำงเมตรจ ำนวน 20 จุดต่อไร่ ให้กระจำยทั่วแปลง โดยสุ่มนับประชำกร

หอย ทั งที่พื นดิน บนวัสดุปลูก และบนต้นกล้วยไม้ เพื่อประเมินประชำกรหอยในสวนกล้วยไม้ และจะเก็บดินในแปลง

มำหำควำมชื นและควำมเป็นกรด-ด่ำง พร้อมทั งเก็บข้อมูลกำรจัดกำรแปลง กำรป้องกันก ำจัดหอยตลอดกำรทดลอง 

   4. กำรบันทึกข้อมูล 

      1. จ ำนวนหอยซัคซิเนีย ทั งที่ตำย และทีม่ีชีวิต หลังใช้สำรควบคุม 1-3 วัน 

      2. ประชำกรหอยในสวนกล้วยไม้แต่ละเดือนทั งแปลงเกษตรควบคุมเองและแปลงทดลอง 

       3. ควำมเป็นกรด-ด่ำง และควำมชื นของดินทั งแปลงเกษตรควบคุมเองและแปลงทดลอง 

       4. ต้นทุนกำรควบคมุหอยทั งแปลงทดลองและแปลงเกษตรกรควบคุมเอง 

 เวลาและสถานที่ด าเนินการทดลอง 

 เริ่ม ปี 2554 – 2557  รวม 4 ปี 

  แปลงสวนกล้วยไม้ของเกษตรกร จ. กำญจนบุรี  

8. ผลการทดลอง และวิจารณ์ 

  ปี 2554 ได้ทดสอบกำรควบคุมหอยซัคซิเนีย ในสวนกล้วยไม้ที่ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี ได้สุม่นับประชำกร
หอยมีเฉลีย่ 14.51 ตัว/ตำรำงเมตรจึงท ำกำรควบคุม ตำมแผนกำรทดลอง RCB  จ ำนวน 11 กรรมวิธีๆ  ละ 3 ซ  ำด้วย



กำรพ่นสำรก ำจัดหอยลงในแปลงแต่ละกรรมวิธี หลังจำกนั น 1-3 วัน ใช้ตำรำงสุ่มขนำด 0.5 ตำรำงเมตร สุ่มนับ
ประชำกรหอยทั งมีชีวิต และหอยที่ตำยซึ่งผลกำรควบคมุหอยซัคซิเนียในแต่ละเดือนดังนี  

เดือน มิถุนำยน ได้ทดสอบกำรควบคุมหอยซัคซเินีย ในสวนกล้วยไม ้ด้วยกำรพ่น T.1 เมทัลดไีฮด์ 80% WP 
T.2 กำกเมล็ดชำ T.3 สำรสกัดมะค ำดีควำย T4 เหยื่อพิษเมทลัดไีฮด์  T.5  กำกเมล็ดชำ T.6  กำกเมล็ดชำ T.7 เมทัลดี
ไฮด์ 80% WP T.8 กำกเมลด็ชำ T.9 ไส้เดือนฝอย Steinernema  carpocapsae  T.10 สำรสกัดมะค ำดีควำย  และ 
T.11 กรรมวิธไีม่พ่นสำร โดยแตล่ะกรรมวิธีมีกำรก ำจดัวัชพืชด้วยกำรใช้มือถอนถ้ำมีวัชพืชขึ น หลังทดสอบ 3 วัน พบว่ำ
มีหอยตำย 74.0, 64.0, 56.0, 62.8, 74.2, 68.5, 80.0, 67.0, 44.0, 62.5  และ 0.02 % ตำมล ำดับ  มีประชำกรหอย 
3.8,3.1,5.7,7.3,3.7,4.6,4.2,4.4,6.3,6.3และ14.0 ตัว/ตำรำงเมตร ตำมล ำดับ 

เดือนกรกฎำคม ได้สุม่นับประชำกรหอยท่ีมีชีวิติ ด้วยตำรำงสุม่ขนำดพื นที่ 0.5 ตำรำงเมตรจ ำนวน 5 จดุต่อ
แปลงย่อย พบว่ำมีประชำกรหอยมำกกว่ำ 10 ตัวต่อตำรำงเมตรจึงท ำกำรควบคุมโดยพ่นสำรก ำจดัหอยต่อ T.1 เหยื่อ 
เมทัลดไีฮด์   T.2 เหยื่อ เมทัลดีไฮด์   T.3 เหยื่อ เมทลัดไีฮด์   T.4 ไส้เดือนฝอย T.5  ไส้เดือนฝอย  T.6  สำรสกัด
มะค ำดีควำย  T.7 เมทัลดไีฮด์  T.8 กำกเมล็ดชำ T.9 ไสเ้ดือนฝอย   T.10 สำรสกัดมะค ำดีควำย  และ T.11 กรรมวิธี
ไม่พ่นสำร โดยแตล่ะกรรมวิธีมีกำรก ำจัดวัชพืชด้วยกำรใช้มือถอนถ้ำมีวัชพืชขึ น หลังทดสอบ 3 วัน พบว่ำหอยตำย 
55.10, 59.09, 69.84, 57.89, 67.39, 89.28, 96.29, 83.14, 52.04, 81.94  และ 8.06 % ตำมล ำดบั มีประชำกร
หอย 5.4,5.6,6.8,5.6,6.3,7.0,6.2,6.2,6.3,7.0และ 11.0 ตัว/ตำรำงเมตร ตำมล ำดับ  

เดือนสิงหำคม ไดสุ้่มนับประชำกรหอยท่ีมีชีวิติ ด้วยตำรำงสุ่มขนำดพื นที่ 0.5 ตำรำงเมตรจ ำนวน 5 จดุต่อ
แปลงย่อย พบว่ำมีประชำกรหอยมำกกว่ำ 10 ตัวต่อตำรำงเมตรจึงท ำกำรควบคุมโดยพ่นสำรก ำจดัหอยต่อ T.1 เมทัลดี
ไฮด์   T.2 เหยื่อ เมทลัดไีฮด์   T.3 สำรสกดัมะค ำดีควำย  T.4 เหยื่อ เมทัลดไีฮด์   T.5  กำกเมล็ดชำ T.6  ไส้เดือนฝอย 
T.7 เมทัลดีไฮด์  T.8 กำกเมล็ดชำ T.9 ไสเ้ดือนฝอย   T.10 สำรสกดัมะค ำดีควำย  และ T.11 กรรมวธิีไม่พ่นสำร โดย
แต่ละกรรมวิธมีีกำรก ำจดัวัชพืชด้วยกำรใช้มือถอนถ้ำมีวัชพืชขึ น หลังทดสอบ 3วัน พบว่ำหอยตำย 93.87, 78.26, 
57.14, 71.42, 81.81, 71.05, 80.00, 82.05, 43.58, 69.44  และ2.53 % ตำมล ำดับจ ำนวนประชำกรหอยที่มีชีวิต
ลดลงเหลือเฉลี่ย  4.53, 4.66, 3.33, 4.66, 3.33, 4.58, 2.58, 4.33, 5.25, 4.40  และ13.16  ตัวต่อคำรำงเมตร 
ตำมล ำดับ และจ่ำยเงินเป็นค่ำสำรก ำจัดหอยในแตล่ะกรรมวิธีเป็นเงิน 26.4,48.0,211.2,322.4, 
331.2,415.6,22.8,46.8,900,300 และ 0 บำท ตำมล ำดับ 

ปี2555 ท ำกำรทดลองอีก1แปลงในสวนกล้วยไม้เกษตรกรที่ อ.ท่ำมว่ง จ.กำญจนบุรี มีประชำกรหอยเฉลี่ย

18.8 ตัว/ตำรำงเมตร โดยท ำกำรควบคุมหอยซัคซเินียแบบผสมผสำนตำมแผนกำรทดลอง RCB จ ำนวน 11 กรรมวิธีๆ  

ละ 3 ซ  ำด้วยกำรพ่นสำรก ำจัดหอยลงในแปลงแตล่ะกรรมวิธี หลังจำกนั น 1-3 วัน ใช้ตำรำงสุ่มขนำด 0.5 ตำรำงเมตร 

สุ่มนับประชำกรหอยทั งมีชีวิต และหอยที่ตำยซึ่งกำรควบคุมหอยซัคซิเนียในแต่ละเดือนเหมือนกับปี2554 คือ T.1 

เหยื่อเมทลัดไีฮด์ และเมทัลดีไฮด์   T.2 เหยื่อเมทลัดไีฮด์ และ กำกเมล็ดชำ T.3 เหยื่อเมทัลดไีฮด์ และ สำรสกดั

มะค ำดีควำย  T.4 ไส้เดือนฝอย และ เหยื่อเมทัลดีไฮด์  T.5  ไส้เดือนฝอย และ กำกเมลด็ชำ T.6  สำรสกัด

มะค ำดีควำย และ ไสเ้ดือนฝอย T.7 เมทัลดไีฮด์   T.8 กำกเมล็ดชำ T.9 ไส้เดือนฝอย   T.10 สำรสกัดมะค ำดีควำย  

และ T.11 กรรมวิธีไม่พ่นสำร โดยแต่ละกรรมวิธมีีกำรก ำจดัวัชพืชด้วยมือถอน พบว่ำมีประชำกรหอยระหว่ำงเดือน

มกรำคม  3.0, 2.25, 2.75, 5.25, 4.25, 1.75,3.0, 4.75, 3.25,3.75, 15.4 ตัว/ ตร, ม.ตำมล ำดบั เดอืนกุมภำพันธ์หอย

มีประชำกรเฉลี่ย  9.16, 7.0, 8.66, 7.83, 3.0, 3.83,3.33, 6.66, 4.16,9.33, 12.5   ตัว/ ตร.ม.ตำมล ำดับ เดือน

มีนำคมหอยมีประชำกรเฉลีย่  10.61, 14.5, 13.5, 10.5, 10.16, 10.33, 9.5, 9.5, 9.0, 13.66, 23.66   ตัว/ ตร.ม. 

ตำมล ำดับ เดือนเมษำยนไมไ่ดส้ ำรวจ เดือนพฤษภำคม.ได้นับประชำกรหอยซัคซเินีย พบว่ำมีประชำกรหอยมำกกว่ำ 10 



ตัว/ ตร, ม, จึงท ำกำรควบคุม พ่นสำรก ำจดัหอย T1 เมทัลดีไฮด์ T2 เหยื่อพิษ เมทัลดไีฮด์  T3 สำรสกดัมะค ำดีควำย 

T4 เหยื่อพิษ เมทัลดีไฮด์   T5 กำกเมลด็ชำ T6กำกเมล็ดชำ  T7 เมทัลดีไฮด์ T8 กำกเมล็ดชำ T9 ไส้เดือนฝอย T10สำร 

สกัดมะค ำดีควำย   เทียบกับ T11กรรมวิธีควบคมุ หลังพ่น 3 วันนับประชำกรหอยเหลือ 2.67, 3.83, 2.17, 4.00, 

0.33, 5.55, 5.83, 2.33, 8.33, 9.33 และ15.4 ตัว/ ตร.ม.ตำมล ำดบั และระหว่ำงเดือนมิถุนำยน ถึงเดือนกันยำยน ได้

พ่นสำร 2 ครั งในเดือนกรกฎำคมและกันยำยนคือพ่นสำรก ำจัดหอย T1 เมทัลดีไฮด์ T2 กำกเมล็ดชำ  T3เหยื่อพิษ 

เมทัลดไีฮด์   T4 เหยื่อพิษ เมทัลดไีฮด์   T5 กำกเมล็ดชำ T6สำรสกดัมะค ำดีควำย T7 เมทัลดีไฮด์ T8 กำกเมล็ดชำ T9 

ไส้เดือนฝอย T10สำร สกัดมะค ำดคีวำย   เทียบกับ T11กรรมวิธีควบคุม หลังพ่น 3 วันนับประชำกรหอย 3.16, 3.5, 

4.0, 5.16,2.83, 1 .66, 5.66, 1.66 ,4.8, 3.5 และ 19.35 ตัว/ ตร.ม.ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 1) จ่ำยเงินเป็นค่ำสำรก ำจัด

หอยในแต่ละกรรมวิธเีป็นเงิน 22.8,42.4,122.4,33.6,46.8,131.2,22.8,46.8,900,300 และ 0 บำท ตำมล ำดับ 

จำกกำรทดสอบกำรควบคมุหอยซคัซิเนียในสวนกล้วยไม้โดยผสมผสำนทั ง10กรรมวิธี ทั ง2แปลงพบว่ำ

สำมำรถควบคุมประชำกรหอยต่ ำกว่ำ 10ตัวต่อตำรำงเมตร เมื่อเปรยีบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สำรที่มีประชำกรหอยมำก

ถึง 11-23 ตัวต่อตำรำงเมตรและกรรมวิธีใช้สำรเคมเีมทัลดีไฮด์และกรรมวิธีใช้กำกเมล็ดชำน  ำมันสำมำรถควบคุมหอยได้

ใกล้เคียงกันและเสยีค่ำสำรก ำจดัหอยน้อยคือ22.8และ46.8 บำทต่อแปลงดังนั นจึงเลือกน ำกรรมวิธีใช้กำกเมลด็ชำ

น  ำมันมำใช้ควบคุมในแปลงใหญเ่นื่องจำกเป็นสำรจำกธรรมชำติและปลอดภัยกว่ำสำรเคมี (ตำรำงที1่) 

ปี 2556 จำกกำรทดลอง 2554 -2555 พบว่ำกรรมวิธีผสมผสำนระหว่ำงกำรพ่นด้วยสำรสกดักำกเมล็ดชำ

น  ำมัน สำรสกัดมะค ำดีควำย และเขตกรรรม ได้ผลดีเทียบเท่ำกับกรรมวิธีใช้สำรเคมี แต่มีควำมปลอดภยักว่ำ จึงน ำ

กรรมวิธีนี มำใช้ควบคุมหอยซัคซเินีย โดยวำงแผนกำรทดลองมี 2 กรรมวิธี คือแปลงท่ีควบคมุแบบผสมผสำน (IPC )และ 

แปลงท่ีเกษตรกรควบคุมเอง แล้วเปรียบเทียบปริมำณหอยซัคซิเนีย สภำวะแวดล้อม (อณุหภูมิ ควำมชื นและควำมเป็น

กรดด่ำงของดิน เป็นต้น) และต้นทุนกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดหอย กำรทดลองทั ง 2วิธีนั นจะสุ่มนับประชำกรหอยทุกๆ

เดือนตลอดทั งปี ด้วยตำรำงสุ่มขนำด 0.5 ตำรำงเมตรจ ำนวน 20 จุดต่อไร่ ให้กระจำยทั่วแปลง เพื่อประเมินประชำกร

หอยในสวนกล้วยไม้ทั งที่บนพื นดนิและ บนวัสดุปลูก ในเดือนมีนำคม ไดสุ้่มนับประชำกรหอยทั งแปลงควบคุมแบบ

ผสมผสำน และแปลงที่เกษตรกรควบคุมเอง พบว่ำมีประชำกรหอยเฉลี่ย 7.16 และ 14.03 ตัว/ตำรำงเมตร ตำมล ำดับ 

สุ่มนับประชำกรหอยเดือนเมษำยน ถึงเดือนกันยำยน พบว่ำแปลงควบคุมแบบผสมผสำนหลังพ่นสำรสกัดกำกชำน  ำมัน 

2ครั งในเดือนเมษำยนและเดือนกนัยำยน มีประชำกรเฉลี่ย 2.03,2.33,2.57,2.44,16.25และ3.45ตัว/ตำรำงเมตร 

ตำมล ำดับและไม่พบหอยบนกระบะปลูก สว่นแปลงที่เกษตรกรควบคุมเอง พบว่ำมีประชำกรหอยเฉลี่ย

18.95,21.80,19.6,22.4, 27.26และ37.13ตัว/ตำรำงเมตร ตำมล ำดบัและพบหอยบนกระบะปลูก0.8-4.48ตัวต่อตำรำง

เมตร ดินทั ง2แปลงมีควำมชื น 60-90% pH 7-8  และค่ำสำรก ำจดหอย(กำกเมลด็ชำน  ำมัน)ของแปลงผสมผสำน เป็น

เงิน 218.40 บำทส่วนแปลงเกษตรไมม่ีกำรก ำจดั(ตำรำงที2่) และด ำเนินกำรควบคุมหอยในปี2557 สุ่มนับประชำกร

หอยซัคซิเนียแปลงผสมผสำนท่ี1  ตั งแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึง เดือนกันยำยน มีประชำกรเฉลี่ย 5.75, 7.5, 4.3, 

5.02,7.2,6.66, 2.35, 4.2, 2.88, 4.2 และ3.05ตัว/ตำรำงเมตร ตำมล ำดับไม่พบหอยบนกระบะปลูก แปลงผสมผสำนท่ี

2 ตั งแต่เดือนธันวำคม ถึง เดือนกนัยำยน มีประชำกรเฉลี่ย 15.3, 2.65, 2.35, 5.5, 6.3, 3.6, 5.7, 4.65, 5.7และ 3.85 

ตัว/ตำรำงเมตร ตำมล ำดับพบหอยบนกระบะปลูกในเดือน พฤษภำคม 0.1ตัวต่อตำรำงเมตร มีกำรพน่สำรสกัดกำก

เมลด็ชำน  ำมัน 3ครั งในแปลงควบคุมทั ง2แปลงคือ เดือนมกรำคม พฤษภำคมและกันยำยน ส่วนแปลงที่เกษตรกร



ควบคุมเองตั งแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึง เดือนกันยำยน มีประชำกรหอยเฉลี่ย16.9, 21.0, 14.95, 11.9, 12.7, 11.4, 

36.95, 38.55, 34.55, 38.85 และ32.1 ตัว/ตำรำงเมตร ตำมล ำดับ พบหอยบนกระบะปลูก 0.1-1.0 ตัวต่อตำรำงเมตร 

จึงมีโอกำสตดิไปกับช่อดอกที่ตดัขำยได้ และค่ำสำรก ำจัดหอย(กำกเมล็ดชำน  ำมัน)ของแปลงผสมผสำน เป็นเงิน 327.60 

บำทส่วนแปลงเกษตรมีกำรใช้สำรเมทัลดไีฮด์แช่ปลำยข้ำววำงเป็นจดุและหวำ่นก ำจัดหอย 1 ครั ง เป็นเงิน 35 บำท/ไร่ 

(ตำรำงที3่) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรทดลองควบคุมหอยซัคซิเนียในสวนกล้วยไม้ที่ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรตีำมแผน RCB  จ ำนวน 11 

กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ  ำด้วยกำรพ่นT.1 เมทัลดไีฮด์ และ เหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์   T.2 กำกเมล็ดชำ และ เหยื่อพิษ เมทัลดไีฮด์  

T.3 สำรสกัดมะค ำดีควำย และเหยื่อพิษ เมทัลดไีฮด์   T.4 เหยื่อเมทัลดีไฮด์ และ ไส้เดือนฝอย T.5  กำกเมลด็ชำ และ 

ไส้เดือนฝอย T.6  กำกเมล็ดชำและ สำรสกัดมะค ำดคีวำยและ ไส้เดอืนฝอย T.7 เมทัลดไีฮด์  T.8 กำกเมลด็ชำ T.9 

ไส้เดือนฝอย Steinernema  carpocapsae  T.10 สำรสกดัมะค ำดีควำย  และ T.11 กรรมวิธไีม่ใช้สำร โดยแตล่ะ

กรรมวิธีมีกำรก ำจดัวัชพืชด้วยกำรใช้มือถอนถ้ำมีวัชพืชขึ น ท ำกำรทดลอง 2 แปลง ในปี 2554 และปี 2555 ปีละ 1

แปลง พบว่ำจ ำนวนประชำกรหอยที่มีชีวิตในแต่ละกรรมวิธีลดลง สำมำรถควบคมุประชำกรหอยได้จึงเลือกกรรมวิธีที่

คุ้มค่ำและปลอดภัยทดลองต่อในแปลงใหญ่ขนำด 1ไร่ทั งแปลงท่ีควบคุมแบบผสมผสำนและแปลงที่เกษตรกรควบคมุ

เอง พบว่ำแปลงควบคุมแบบผสมผสำน1หลังพ่นสำรสกัดกำกชำน  ำมัน 2ครั งในเดือนเมษำยนและเดือนกันยำยน และ

แปลงควบคุมแบบผสมผสำน2พ่น3ครั ง ในเดือนมกรำคม พฤษภำคมและกันยำยน สำมำรถควบคมุประชำกรหอยซคั

ซิเนียได้ไม่พบหอยบนกระบะปลูก เสียค่ำสำรก ำจัดหอยเป็นเงิน218.40และ327.60บำทตำมล ำดับ ส่วนแปลงท่ี

เกษตรกรควบคุมเอง พบว่ำมีประชำกรหอยเฉลีย่18.95,21.80,19.6,22.4,27.26และ37.13ตัว/ตำรำงเมตร ตำมล ำดับ 

แต่พบหอยบนกระบะปลูก จึงมโีอกำสที่จะตดิไปกับช่อดอกที่ตดัขำยได้ เสียค่ำสำรก ำจดัหอยเป็นเงิน35บำท/ไร่ ดินทั ง2

แปลงมีควำมชื น 60-90% pH 7-8   

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

          1 ได้วิธีกำรผสมผสำนท่ีสำมำรถก ำจดัหอยซัคซเินียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2 ได้เทคโนโลยี กำรป้องกันก ำจัดโดยวิธีผสมผสำนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรควบคุมหอยซัคซิเนยีในสวน

กล้วยไม ้

           3 เปน็ทำงเลือกหนึ่งของเกษตรกรเพื่อลดกำรใช้สำรเคม ี

4. เจ้ำหน้ำท่ีกรมส่งเสริมกำรเกษตร และนักวิชำกำรจำกสถำบันอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง เกษตรกร  

   จำกสวนกล้วยไม ้

11. ค าขอบคุณ  
คุณ สมพงษ์  ทวีสุข ท่ีเอื อเฟื้อแปลงสวนกล้วยไม้ท ำกำรทดลอง 

12. เอกสารอ้างอิง 

ชมพูนุท  จรรยำเพศ . 2542. หอยทำกสัตรูกล้วยไม้ เอกสำรประกอบกำรบรรยำยในกำรประชุม 

           กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเลี ยงกล้วยไม้ จ. รำชบุรี ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดรำชบุรี .  5 หน้ำ 

ชมพูนุท  จรรยำเพศ, ปิยำณี หนูกำฬ. 2545. ชีววิทยำหอยทำกซัคซิเนียศัตรูกล้วยไม้. รำยงำน 



           ผลกำรวิจัย   กลุ่มงำนสตัววิทยำกำรเกษตร  กองกีฏและสตัววิทยำ  กรมวิชำกำรเกษตร    

           กรุงเทพมหำนคร  หน้ำ 304.  

ปรำสำททอง  พรหมเกดิ  ชมพูนุท จรรยำเพศ วัชรี สมสุข และวิไลวรรณ เวชยันต์. 2550.  

           กำรศึกษำประสิทธิภำพไส้เดือนฝอย 5 ชนิดกับหอยซัคซิเนยีในห้องปฏิบัติกำร.ในบทคัดย่อ  

           กำรประชุมวิชำกำรอำรักขำพืชแห่งชำติ ครั งที่ 8.   อ. เมือง   จ. พิษณุโลก. หน้ำ  20-21. 

Glen, D. M.,M.J.Wilson, L. Hughes, P. Cargeey and A. Hajijar. 1996. Exploring and  

           exploiting the potential of the rhabditis nematode Phasmarhabditis   

         hermaphrodita as a bio-control snail pests jn agriculture. Monograph No. 66  

           British Crop  Protection, Council, Famham .                                

 
ตำรำงที่ 1 ปี 2554และ2555 ประชำกรหอยซัคซเินียในแปลงทดลองแต่ละกรรมวิธีในสวนกล้วยไม้  
             (ตัว/ ตรม.) และค่ำสำรก ำจัดหอย 

เดือน T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 
มิ.ย./54 3.8 3.1 5.7 7.3 3.7 4.6 4.2 4.4 6.3 6.3 14.0 
ก.ค. 5.4 5.6 6.8 5.6 6.3 7.0 6.2 6.2 6.3 7.0 11.0 
ส.ค. 4.5 4.6 3.3 4.6 3.3 4.5 2.5 4.3 5.2 4.4 13.1 
ค่ำสำร เคมี
(บำท) 

26.4 48.0 211.2 322.4 331.2 415.6 22.8 46.8 900 300 0 

ม.ค./55 3.0 2.55 2.75 5.25 4.25 1.75 3.0 4.75 3.25 3.75 15.4 
ก.พ. 9.16 7.0 8.66 7.83 3.0 3.83 3.33 6.66 4.16 9.33 12.5 
มี.ค. 10.6 14.5 13.5 10.5 10.1 10.3 9.5 9.5 9.0 13.6 23.6 
เม.ย. - - - - - - - - - - - 
พ.ค. 2.17 3.83 2.17 4.0 0.33 5.55 5.83 2.33 8.33 9.33 15.4 
มิ.ย. 3.16 3.5 4.0 5.66 2.83 1.66 5.66 1.66 4.8 3.5 20.0 
ก.ค. 4.36 1.67 3.56 4.67 2.67 4.0 5.83 2.33 6.5 7.0 14.0 
ส.ค. 3.1 3.5 5.0 2.6 4.5 4.2 4.3 1.8 6.5 6.6 12.8 
ก.ย. 3.16 3.5 4.0 5.16 2.83 1.66 5.66 1.16 4.8 3.5 19.35 
ค่ำสำร เคมี
(บำท) 

22.8 42.4 122.4 33.6 46.8 131.2 22.8 46.8 900 300 0 

 
- ไม่ได้ส ำรวจ 

 



                                      %
        

PH

ในแ  ง ดสอบ 60-90 7-8.

  าน น อ    ั  2 14.13 2.33 2.57 16.75 6.25 17.88

 อ บน ร บ       ั  2 0  0  0  0 0 0

  าน น อ   งัพ่น   ั  2 2.03 - - 2.44 - 3.45

 อ  า   งัพ่น % 85.3 - - 71.49 52.06

เ   ร รค บค   อ เอง

  าน น อ    ั  2 18.0 14.66 19.6 22.4 27.26 37.13

 อ  า  % 0.5 0.8 0.63 3.57 1.93 1.36

 อ บน ร บ       ั  2 1.1 2.15 4.43 0.8 1.0 1.06

        2                                                            
            2556

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ตาราง ที่3 การควบคุมหอยซัคซิเนียในสวนกล้วยไม้ที่จังหวัดกาญจนบุรี ปี2557 

การ

ด าเนินการ 

จ านวนประชากรหอยซัคซิเนียในแต่ละเดือน (ตัว/ม2) 

แปลงIPC1 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. %

ความชื้น 

PH 

จ านวนหอย 5.75 7.5 4.3 5.02 7.2 6.66 28.3 4.2 2.88 4.2 22.5 65-80 6.5 

จ านวนหอย

บนกระบะ

ปลูก 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

%หอยตาย       91.8    85.33   

หอยตาย

หลังพ่น 

      2.35    3.05   

แปลงIPC2            60-80 6.5 

จ านวนหอย  15.3 24.55 2.35 5.5 6.3 30.6 5.7 4.65 5.7 27’6   

จ านวนหอย

บนกระบะ

ปลูก 

 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0   

%หอยตาย   80.51    85.07    86.23   

หอยตาย

หลังพ่น 

  2.65    3.6    3.85   

แปลง

เกษตรกร

ควบคุมเอง 

             

จ านวนหอย 16.9 21.0 14.95 11.9 12.7 11.4 36.35 38.55 34.55 38.85 32.1 65-80 6.7 

จ านวนหอย

บนกระบะ

ปลูก 

1.0 0.4 0.1 0 0 0 0.25 0.25 0.1 0.2 0.4   

 



ภาพที่ 1 กราฟประชากรหอยซัคซิเนียท่ีควบคุมแบบผสมผสานและที่เกษตรกรควบคุมเอง ที่อ าเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุรี ปี 2556 - 2557 

     

 


