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5. บทคัดย่อ       

การทดสอบประสิทธิภาพกากเมล็ดชาน  ามันป้องกันก าจัดหอยในแปลงผักอินทรีย์ของเกษตรกรที่จังหวัด
มหาสารคาม โดยท าแปลงทดลองขนาด 1x3 ตารางเมตร ตามแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ  า 5 กรรมวิธี คือพ่น
สารสกัดกากชา อัตรา 4% W/V หว่านกากชาน  ามัน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร ่หว่านเหยื่อพิษสารสกัดกากชา อัตรา 
1 และ 2 กิโลกรัมต่อไร่ และ กรรมวิธีไมใช้สาร หลังทดสอบ 2 วัน พบว่า หอยเจดีย์ตายเฉลี่ย 53.25, 95.76, 
82.57, 94.30 และ 0 % ตามล าดับ และเลือกกรรมวิธีหว่านกากชาน  ามัน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่มมีอัตราการ
ตายสูงสุดมาท าการทดลองควบคุมหอยและทากในแปลงผักอินทรีย์ในแปลงเกษตรกร 2 การทดลอง ที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี และ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พื นที่ 0.5 ไร่ เป็นแปลงผักบุ้ง บวบ และผักบุ้ง ผักกาดขาว 
หลังจากหว่านกากชาน  ามัน 2 วัน พบว่าหอยและทากตาย 91.10 และ 89.40 % ตามล าดับ ความเสียหายลดลง
เหลือ 0.5 และ 0.8 % ตามล าดับ ส่วนแปลงเกษตรกรมีความเสียหาย 5.4 และ 10.4% ตามล าดับ  

Abstract 
 Snails and Slugs Pest Control with Tea Seed Powder Camelia sp. on Organic Farm in 
Mahasarakham  Province  were studies 2 day after treated with spray Tea Seed  Powder extract  
4%W/V, scatter of Tea Seed Powder 5 Kg./Rai, scatter of Poison bait Tea Seed  Powder extract  
1 and 5 Kg/Rai and compared to control ( spray water); 4 replication of experimental designed 
in RCB  in block area 1 x 3 square meter. The mortality rate  of snails (Lamellaxis gracilis) were  
53.25, 95.76, 82.57, 94.30 and 0 % respectively . The most mortality rate (scatter Tea seed 
powder 5 Kg/rai) was selected for controlled snails and slug on organic farm of two experiment 
in kanchanaburi and Suphanburi province. 
 

     กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร  กลุ่มกีฏและสตัววิทยา  ส านักวิจยัพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  



After treatment 2 day, the mortality rate  of snails and slugs were 91.10 and 89.40 % 
respectively.  The damage of both treated organic farm decreased o.5 and 0.8 % respectively 
and compared to famer practice were 5.40 and 10.40 % respectively.    
 

6.ค าน า 
          หอยและทากที่อาศัยอยู่บนบกมีหลายชนิดที่เป็นศัตรูพืชได้แก่ หอยทากยักษ์แอฟริกา หอยดักดาน หอย
เจดีย์ ทากเล็บมือนาง เป็นต้น จะกัดกินพืชผลทางการเกษตรได้แก่ราก  ต้นอ่อน  ใบพืช ดอกและ ผล  ของพืช
เหล่านั นเป็นอาหาร  ท าให้ได้รับความเสียหาย  แปลงปลูกผักอินทรีย์ส่วนใหญ่จะปลูกในโรงเรือนเพ่ือป้องกัน
ศัตรูพืช และไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด ดังนั นหอยและทากจึงมักมีการแพร่กระจายและระบาดในแปลงผัก
เหล่านั น นอกจากจะเป็นศัตรูพืชแล้วหอยและทากยังเป็นพาหะน าโรคมาสู่พืชและมนุษย์ด้วย  

หอยและทากมีรูปร่างลักษณะภายนอกแตกต่างกันคือ หอยจะมีเปลือกปกคลุมล าตัวไว้ส่วนทากไม่มีหรือมี
เปลือกขนาดเล็กปกคลุมล าตัว เปลือกหอยท าหน้าที่ป้องกันศัตรูและความชื นในล าตัวเมื่ออยู่ในสภาพแห้งแล้ง 
ดังนั นหอยและทากจึงชอบที่จะอาศัยอยู่ในที่ชุ่มชื น ชมพูนุทและปิยาณี (2545) ศึกษาชีววิทยาหอยซัคซิเนียศัตรู
กล้วยไม้พบว่า หอยชอบอาศัยอยู่ 

ในที่มีความ ชื นสูง  หอยจะไข่ตามพื นดิน และกาบมะพร้าวที่เป็นวัสดุปลูกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-10 ฟอง ไข่
จะฟักภายใน 5-7 วัน โดยเฉพาะในแปลงที่เป็นโรงเรือนปลูกผัก หอยและทากจึงเข้ามากัดกินพืชผักเหล่านั นเป็น
อาหารจนได้รับความเสียหายได้  ชมพูนุท ( 2546 ) ทากและหอยทากท่ีอาศัยอยู่ในน  าและบนบก มีการกล่าวถึง
รูปร่างลักษณะของหอยและทาก มีการส ารวจหอยและทากในประเทศไทยใน 24 จังหวัดพบหอยใน ไม้ผล ไม้
ดอกไม้ประดับ พืชผัก พืชสมุนไพรและเครื่องเทศเป็นต้น ปราสาททองและคณะ (2554)ได้มีการศึกษา ส ารวจชนิด
ของหอยและทากในโรงเรือนปลูกพืชพื นที่ต่างๆ พบหอยและทากหลายชนิดและบางแห่งมีการระบาดท าลายพืชที่
ปลูกในโรงเรือน ตลอดจนสภาพทางนิเวศวิทยา ที่เอื ออ านวยต่อการอาศัยอยู่ของหอยและทากเหล่านั น จึงต้องหา
วิธีการป้องกันก าจัดหอยและทากที่มีประสิทธิภาพต่อไป ส่วนแปลงปลูกผักอินทรีย์ส่วนใหญ่จะปลูกในโรงเรือนเพื่อ
ป้องกันศัตรูพืช และไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด ดังนั นหอยและทากจึงมักมีการแพร่กระจายและระบาดใน
แปลงผักเหล่านั น นอกจากจะเป็นศัตรูพืชแล้วหอยและทากยังเป็นพาหะน าโรคมาสู่พืชและมนุษย์ด้วย  
7. วิธีด าเนินการ  
   อุปกรณ์  

1. แปลงผักอินทรีย์ของเกษตรกร 
2. ตาข่ายไนล่อน 
3. หอยหรือทากศัตรูพืช 
4. กากเมล็ดชาน  ามัน 
5. เครื่องพ่นสาร 
6. แป้งและน  าตาลท าเหยื่ออาหาร 

 



   วิธีการ 
1.การใช้กากเม็ดชาน  ามันก าจัดหอยและทากในแปลงผักอินทรีย์ 
    แผนการทดลอง RCB 4ซ  า 5 กรรมวิธี 
      1. พ่นสารสกัดกากเมล็ดชาน  ามันเข้มข้น 4%W/V             อัตรา 40 ลิตรต่อไร่ 
      2. หว่านกากเมล็ดชาน  ามัน                                        อัตรา ถ กิโลกรัมต่อไร่ 
      3 หว่าน.เหยื่อพิษสารสกัดกากเมล็ดชาน  ามันเข้มข้น 4%W/V อัตรา 1 กิโลกรัมต่อไร่ 
      4.หว่านเหยื่อพิษกากเมล็ดชาน  ามัน                               อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
      5.ไม่ใช้สารก าจัดหอย 

   การทดลอง 
      1.การเตรียมเหยื่อพิษ ด้วยการผสมแป้งข้าวเจ้า อาหารปลา น  าตาลทราย (6:2:0.5) คลุกเคล้ากับสาร

สกัดกากเมล็ดชาน  ามันเข้มข้น 4%W/V อบที่40-50 องศาเซลเซียสจนแห้ง  
      2.แปลงทดลองเป็นแปลงผักอินทรีย์ของเกษตรกร 
        2.1 สุ่มนับชนิด และประชากรหอยและ/หรือทากในแปลงปลูกผัก ด้วยการใช้ตารางสุ่มขนาด 1

ตารางเมตร โดยสุ่มนับ 20จุดต่อไร่ให้กระจายทั่วพื นที ่ด้วยการเดินสุ่มตามแนวเส้นทแยงมุมทั งสองด้าน เป็นข้อมูล
เริ่มแรก คือมปีระชากรหอยและ/หรือทากมากกว่า 10 ตัวต่อตารางเมตร  

       2.2 ใช้ตาข่ายไนล่อนตาถี่กั นรอบแปลงย่อยขนาดแปลงย่อย 1×3 ตารางเมตร โดยขอบด้านล่างชอง
ตาข่ายฝังลงดินและขอบด้านบนสูงจากพื นดินประมาณ 50 เซนติเมตร จ านวน 20 แปลงย่อย 

       2.3 สุ่มนับประชากรหอยและทากในแต่ละแปลงย่อยจะมีประชากรใกล้เคียงกัน10ตัวต่อตารางเมตร
ขึ นไป จ านวน 2 จุดต่อแปลงย่อย 

     3. การใช้สารก าจัดหอย 
      3.1กรรมวิธีที่1 ใช้สารสกัดกากเมล็ดชาน  ามันเข้มข้น 4%W/V อัตรา 40 ลิตรต่อไร่ พ่นให้ถูกตัวหอย

โดยพ่นเวลาเช้าหรือเย็นให้ทั่วแปลง 
      3.2 กรรมวิธีที่2 กากเมล็ดชาน  ามัน หว่านอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ จะวางเป็นจุดหรือหว่านบริเวณท่ีหอย

และทากอาศัยอยู่ จะหว่านในเวลาเย็น พอเวลากลางคืนทั งหอยและทากจะออกมากินกากเมล็ดชาน  ามันเหล่านั น  
       3.3 กรรมวิธีที่3และ4 ที่เป็นเหยื่อพิษอัตรา 1 และ 5 กิโลกรัมต่อไร่ จะวางเป็นจุดหรือหว่านบริเวณท่ี

หอยและทากอาศัยอยู่ จะหว่านในเวลาเย็น เช่นกัน 
 4.หลังใส่สาร1,1 และ 3 วัน สุ่มนับทั งจ านวนหอยตายและที่มีชีวิตด้วยตารางสุ่มขนาด1ตารางเมตร 

จ านวน 2 จุดต่อแปลงย่อย พร้อมทั งนับความเสียหายโดยนับจ านวนต้นพืชที่ถูกท าลายและต้นพืชทั งหมดในแต่ละ
กรอบตารางสุ่ม  

    5. บันทึกข้อมูล 
    5.1 ชนิดและจ านวนประชากรหอยและทากที่เริ่มแรกและหลังใส่สาร1และ2วัน  
    5.2 ปริมาณความเสียหายของต้นพืชผักที่เริ่มแรกและหลังใส่สาร 1 และ2วัน 

 



2. การควบคุมหอยและทากในแปลงผักอินทรีย์ 
    แผนการทดลอง  เปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกร) 
   การปฏิบัติการทดลอง 
    1 แปลงทดสอบแบบผสมผสาน (แปลงIPC) ที่ก าหนดวิธีการควบคุมเม่ือหอยและทากระบาดถึงระดับ

เศรษฐกิจ คือ 10 ตัวต่อตารางเมตร ด้วยการสุ่มนับ ชนิด และประชากรหอยและ/หรือทากในแปลงปลูกผัก ด้วย
การใช้ตารางสุ่มขนาด 1ตารางเมตร โดยสุ่มนับ 20จุดต่อไร่ให้กระจายทั่วพื นที ่ด้วยการเดินสุ่มตามแนวเส้นทแยง
มุมทั งสองด้าน เป็นข้อมูลเริ่มแรก และ ก าหนดแปลง คือ แปลงผักอินทรีย์ของเกษตรกรจ านวน 2 แปลง 

       2 ป้องกันและก าจัด 
      2.1การป้องกัน ท าความสะอาดแปลงด้วยการก าจัดวัชพืชด้วยการทั งถอนและตัดวัชพืช ทั งภายใน

แปลงและรอบนอกแปลงเป็นการก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัยหรือท่ีหลบซ่อนของทั งหอยและทาก และช่วยป้องกันหอย
หรือทาก เข้า-ออกแปลงทดลอง 

     2.2 การก าจัดเนื่องจากอาจพบหอยและทากหลายชนิด อาจเลือกใช้วิธีก าจัดหอยและทาก โดยวิธีพ่น
และหว่านในแปลงเมื่อพบศัตรูพืชสูงกว่าระดับเศรษฐกิจ (จ านวนหอยและทาก 10ตัวต่อตารางเมตร) ภายหลังการ
พ่นหรือหว่านในแปลงแล้ว 1-2 วันสุ่มนับประชากรหอยและทาก และจะก าจัดต่อจนประชากรที่พบไม่ถึง10ตัวต่อ
ตารางเมตร 

     2.2.1ชนิดของสารและวิธีที่ก าหนดใช้ก าจัดหอยและทากดังนี  
         - สารก าจัดหอยชนิดพ่นได้แก่ กากเมล็ดชาน  ามันที่น ามาสกัดด้วยน  าอัตรา4 %w/v พ่นให้ถูกตัว

หอยโดยพ่นเวลาเช้าหรือเย็นให้ทั่วแปลง 
            - สารก าจัดหอยชนิดหว่านได้แก่กากเมล็ดชาน  ามันที่เป็นผงละเอียดและชนิดเหยื่อพิษ จะวางเป็น

จุดหรือหว่านบริเวณท่ีหอยและทากอาศัยอยู่ จะหว่านในเวลาเย็น พอเวลากลางคืนทั งหอยและทากจะออกมากิน
กากเมล็ดชาน  ามันเหล่านั น  
        3.การประเมินประชากรหอยและ/หรือทาก 

     สุ่มนับประชากรหอยและ/หรือทากในแปลงปลูกผัก ทุกเดือน โดยสุ่มนับประชากรหอย ทั งที่
พื นดิน บนวัสดุปลูก และบนต้นพืชผัก เพ่ือประเมินประชากรหอยและ/หรือทากในแปลงนั น โดยจะท าการป้องกัน
ก าจัด ถ้าพบประชากร 10 ตัวต่อตารางเมตร  

             เก็บดินในแปลงมาหาความชื นและความเป็นกรด-ด่างเพ่ือหาความสัมพันธ์ 
        4. การประเมินความเสียหาย 
            สุ่มนับความเสียหายส่วนต่างๆของพืช ตั งแต่เริ่มแรกและ ทุกเดือนด้วยการใช้ตารางสุ่มขนาด 1

ตารางเมตร โดยสุ่มนับ 20 จุดต่อไร่ ให้กระจายทั่วพื นที่ด้วยการเดินสุ่มตามแนวเส้นทแยงมุมทั งสองด้าน ซึ่งอาจ
เป็นจุดเดียวกับท่ีสุ่มนับประชากรหอย โดยนับจ านวนต้นพืชที่ถูกท าลายและต้นพืชทั งหมดในแต่ละกรอบตารางสุ่ม  

      5. สถานที่ท าการวิจัย 
        แปลงปลูกผักอินทรีย์ ของเกษตรกร ในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ท า
การทดลอง 2 แห่ง พื นที่ประมาณ 0.5 ไร่ 



     6.  บันทึกข้อมูล 
         1.ชนิดและจ านวนประชากรหอยและทากที่เริ่มแรก และทุกเดือน   
         2.ปริมาณความเสียหายของต้นพืชผักที่เริ่มแรก และทุกเดือน   
         3. ความชื นของดินและความเป็นกรด-ด่าง 
         4. จ านวนครั งและต้นทุนที่ใช้ควบคุมหอยและ/หรือทาก 

8.ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลจากการป้องกันก าจัดหอยเจดีย์เล็กในแปลงผักกาดขาวอินทรีย์ของเกษตรกรทีจังหวัดมหาสารคาม ดิน

มีความชื น 47.2 – 83.6% มีความเป็นกรด-ด่าง 6.5 ตามแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ  า 5 กรรมวิธี คือกรรมวิธี
พ่นสารสกัดกากเมล็ดชาน  ามันเข้มข้น 4%W/V พ่นอัตรา 40 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีหว่านกากชา อัตรา 5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ กรรมวิธีหว่านเหยื่อพิษสารสกัดกากชา ที่อัตรา 1 และ 5 กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีเปรียบเทียบไมใช้สาร หลัง
ทดสอบบันทึกอัตราการตายของหอยเจดีย์เล็กที่ 1 และ 2 วนั  
อัตราการตายของหอยเจดีย์เล็ก (Table 1) 

หลังใช้สาร 1 วัน พบอัตราการตายของหอยเจดีย์เล็กในกรรมวิธีใช้สารเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 70.25 – 91.87 
เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารก าจัดหอยที่ไม่พบหอยเจดีย์เล็กตาย
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสารสารสกัดกากชาน  ามันเข้มข้น 4%W/V พ่นอัตรา 40 
ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีหว่านกากชาน  ามัน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และ กรรมวิธีหว่านเหยื่อพิษสารสกัดกากชาน  ามัน ที่
อัตรา 1 และ 5 กิโลกรัมต่อไร่ มีอัตราการตายของหอยเจดีย์เล็กเฉลี่ย 49.90, 91.87, 70.25 และ 90.00 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งกรรมวิธีหว่านกากชาน  ามันและหว่านเหยื่อพิษสารสกัดกากชาน  ามัน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีประสิทธิภาพก าจัดหอยเจดีย์เล็กได้ดีแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี พ่นสารสกัดกากชาน  ามัน
และกรรมวิธีหว่านเหยื่อพิษสารสกัดกากชาน  ามันที่อัตรา 1กิโลกรัมต่อไร่ 

หลังใช้สาร 2 วัน พบอัตราการตายของหอยเจดีย์เล็กในกรรมวิธีใช้สารสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 53.25 – 
95.76 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารก าจัดหอยที่ไม่พบหอยเจดีย์
เล็กตาย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สาร พบว่ากรรมวิธีพ่นสารสกัดกากชาน  ามันเข้มข้น 4%W/V พ่นอัตรา 
40 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีหว่านกากชาน  ามัน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร ่ และ กรรมวิธีหว่านเหยื่อพิษสารสกัดกากชา
น  ามัน ที่อัตรา 1 และ 5 กิโลกรัมต่อไร ่มีอัตราการตายของหอยเจดีย์เล็กเฉลี่ยสะสม 53.25, 95.76, 82.57 และ 
94.30เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งกรรมวิธีหว่านกากชาน  ามันและหว่านเหยื่อพิษสารสกัดกากชาน  ามัน อัตรา 1 และ 
5 กิโลกรัมต่อไร่ มีประสิทธิภาพก าจัดหอยเจดีย์ได้ดีแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี พ่นสารสกัดกาก
ชาน  ามัน 

ได้คัดเลือกกรรมวิธีจากการทดสอบประสิทธิภาพมาท าการควบคุมหอยศัตรูพืชในแปลงผักอินทรีย์คือ
กรรมวิธีหว่านกากชาน  ามันอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ โดยท าการควบคุมในแปลงผักอินทรีย์ของเกษตรกร 2 การ
ทดลอง ที่อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีพื นที่แปลงละ 0.5 ไร่ 
การทดลองที่ 1 ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (Table 2) 



 ก่อนการป้องกันก าจัดได้สุ่มตรวจนับชนิด และจ านวนประชากรหอยและทากในแปลงผักอินทรีย์ซึ่งปลูก
ถั่วผักยาว ผักบุ้ง กระเจี๊ยบ เป็นแปลงเริ่มปลูกต้นสูงประมาณ 3 - 10 เซนติเมตร พบหอยสาริกา  หอยเจดีย์เล็ก 
หอยดักดาน จ านวนเฉลี่ย 9.75, 2.25 และ 0.75 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ รวมหอยที่พบในแปลงผักเฉลี่ย 
12.75 ตัวต่อตารางเมตร ประชากรหอยจ านวนนี ถือว่าระบาดต้องท าการป้องกันก าจัด ส่วนความเสียหาย จ านวน
เฉลี่ย 2.6%  ดินมีความเป็นกรด- ด่าง เฉลีย่ pH 6.8 ความชื นดิน 66.6 – 90.4 % จึงท าการป้องกันก าจัดด้วย
การหว่านกากชาน  ามันให้ทั่วแปลง อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หลังท าการใช้สาร 2 วันพบผลดังนี  โดยหว่านครั งเดียว 
มีต้นทุนใช้กากชา เป็นเงิน 70 บาท 
 หลังใช้สาร 1 วัน พบหอยสาริกาตาย และ เป็นเฉลี่ย 8.16 และ 1.0 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ หอย
ดักดานตายเฉลี่ย 0.36 ตัวต่อตารางเมตร หอยเจดีย์เล็ก 0.64 ตัวต่อตารางเมตร และทากกล้วยตาก 0.45 ตัวต่อ
ตารางเมตร รวมหอยตาย  90.60 % ความเสียหาย  0.8 %  
 หลังใช้สาร 2 วัน พบหอยสาริกาตาย และ เป็นสะสมเฉลี่ย 10.16 และ 1.09 ตัวต่อตารางเมตรตามล าดับ 
หอยดักดานตาย และ เป็น สะสมเฉลี่ย 0.45 และ 0.09 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ หอยเจดีย์เล็กตายสะสม
เฉลี่ย 0.73 ตัวต่อตารางเมตร และทากกล้วยตากตายสะสมเฉลี่ย 0.72 ตัวต่อตารางเมตร  รวมหอยตาย  91.10 % 
ผักมีความเสียหาย  0.35 % 
 ส่วนแปลงเกษตรดูแลเอง พบ หอยสาริกา หอยดักดาน และ ทากกล้วยตาก เฉลี่ย 10.80, 0.91 และ 0.81 
ตัวต่อตารางเมตร พบความเสียหาย 5.4 % เกษตรไม่มีการป้องกันก าจัด ดินมีความเป็นกรด- ด่าง เฉลี่ย pH 6.8 
ความชื นดิน 51.4 – 95.0% 
การทดลองที่ 2 ที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (Table 3) 
 ก่อนการป้องกันก าจัดได้สุ่มตรวจนับชนิด และจ านวนประชากรหอยและทากในแปลงผักอินทรีย์ซึ่งปลูก
ถั่วผักยาว ผักบุ้ง คะน้า เป็นแปลงเริ่มปลูกต้นสูงประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร พบหอยเจดีย์เล็ก หอยดักดาน จ านวน
เฉลี่ย 19.2 และ 2.60 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ รวมหอยที่พบในแปลงผักเฉลี่ย 21.80 ตัวต่อตารางเมตร 
ประชากรหอยจ านวนนี ถือว่าระบาดต้องท าการป้องกันก าจัด ส่วนความเสียหาย จ านวนเฉลี่ย 13.46%  ดินมี
ความเป็นกรด- ด่าง เฉลี่ย pH 6.5 ความชื นดิน 52.3 – 94.0 % จึงท าการป้องกันก าจัดด้วยการหว่านกากชา
น  ามันให้ทั่วแปลง อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หลังท าการใช้สาร 2 วันพบผลดังนี  โดยหว่านครั งเดียว มีต้นทุนใช้กากชา 
เป็นเงิน 105 บาท 
 หลังใช้สาร 1 วัน พบหอยเเจดีย์เล็ก ตาย และ เป็นเฉลี่ย 11.3 และ 1.6 ตัวต่อตารางเมตร ตามล าดับ 
หอยดักดานตายเฉลี่ย 0.40 ตัวต่อตารางเมตร  รวมหอยตาย  88.0 % ความเสียหาย  0.8 %  
 หลังใช้สาร 2 วัน พบหอยเจดีย์เล็กตาย และ เป็นสะสมเฉลี่ย 22.02 และ 2.69 ตัวต่อตารางเมตร
ตามล าดับ หอยดักดานตายสะสมเฉลี่ย 0.60 ตัวต่อตารางเมตร รวมหอยตาย 89.40% ผักมีความเสียหาย 1.12 % 
 ส่วนแปลงเกษตรดูแลเอง พบ หอยเจดีย์เล็ก และ หอยดักดาน เฉลี่ย 16.17 และ 0.54 ตัวต่อตารางเมตร 
พบความเสียหาย 10.4 % เกษตรไม่มีการป้องกันก าจัด ดินมีความเป็นกรด- ด่าง เฉลี่ย pH 6.5 ความชื นดิน 43.6 
– 80.9 % 
 



9.สรุปผลการทดลอง 
          การทดสอบกากเมล็ดชาน  ามันป้องกันก าจัดหอยศัตรูผักอินทรีย์ในแปลงผักอินทรีย์ของเกษตรกรจังหวัด
มหาสารคาม พบว่าการหว่านกากเมล็ดชาน  ามันและหว่านด้วยเหยื่อพิษกากชาน  ามันมีประสิทธิภาพก าจัดหอยได้ดี 
จึงใช้การหว่านกากไปใช้ในแปลงผักอินทรีย์ของเกษตรกร 2 การทดลอง ที่อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ
อ าเภออู่ทอง จังกวัดสุพรรณบุรี พบว่าสามารถก าจัดหอยและทากศัตรูพืชในแปลงผักทั ง 2 การทดลองได้ 91.10 
และ 89.40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ความเสียหายลดลงเหลือไม่ถึง 1 % โดยมีต้นทุนไร่ละ 150 บาท 
10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
             ได้วิธีการใช้กากเมล็ดชาน  ามันและเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดหอยและทากศัตรูพืชผักในแปลงผัก
อินทรีย์ทั งที่ปลูกในโรงเรือนและแปลงไร่นาของเกษตรกร 
หน่วยงานที่จะน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
                เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร 
11.ค าขอบคุณ  
 เจ้าหน้าทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัด มหาสารคาม และเกษตรกรเจ้าของแปลงผักเกษตรอินทรีย์ 
จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรนบุรีที่ให้ความเอื อเฟ้ือพาเข้าส ารวจหอยและทากเป็นอย่างดี 
 

12.เอกสารอ้างอิง 
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Table 1 Efficacy of using Tea Seed Powder Camelia sp .on Lamelaxis gracillis  mortality on 
Organic Farm in Mahasarakham province 
Treatment % mortality After tested  % soil 

humility 
pH of soil 

 1 day 2 day 
Tea seed powder 49.90 c 53.25 b 47.2 -83.6 6.5 

Spray  extract tea seed  91.87 a 95.76 a   

Poison brat extract tea seed 
1 kg./rai 

70.25 b 82.5 a   

Poison brat extract tea seed 
5 kg./rai 

90.0 a 94.3 a   

untested  0.0 d 0.0 c   

Note  means followed by a common letter are not significantly differeat at the 5% level by    
         DMRT 
 
Table 2  Percentage of Snails  mortality after tested with Tea Seed Powder Camelia sp. on  
Organic Farm in Kanchanaburi province 
 
treatment Snails type Snails 

No. 
Snail/m2 

% mortality After 
tested 

%  
damage 

% soil 
humidity 

Soil pH 

1 day 2 day 
Tea seed 
Powder 

หอยสาริกา  
หอยเจดียเ์ล็ก 
หอยดักดาน 

9.75 
 2.25 
 0.75 

90.60 91.10 0.35 66.6 – 
90.4 

6.8 

Famer 
practice 

หอยสาริกา 
หอยดักดาน  
ทากกล้วยตาก 

10.80, 
0.91  
0.81 

- - 5.4 51.4 – 
95.0 

6.8 

 
 
 
 
 



Table 3 Percentage of Snails  mortality after tested with Tea Seed Powder Camelia sp. on  
Organic Farm in Suphanburi province 
 
treatment Snails type Snails 

No. 
Snail/m2 

% mortality After 
tested 

%  
damage 

% soil 
humidity 

Soil pH 

1 day 2 day 
Tea seed 
Powder 

หอยเจดียเ์ล็ก 
หอยดักดาน 

19.2  
 2.60 

88.0 89.40 0.8 52.3 – 
94.0 

6.5 

Famer 
practice 

หอยเจดียเ์ล็ก  
หอยดักดาน 

16.17  
0.54 

- - 10.4 43.6 – 
80.9 

6.5 

 
Figure  Plant Snails  Pest  
  หอยดักดาน Crytozona sisamensis               หอยเจดีย์เล็ก Lamelaxis gracillis 

       
 
หอยสาลิกา Sarika sp                                  ทากกล้วยตาก Semperula siamensis 
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