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หอยศัตรูพืชเข้าท้าลายและสร้างความเสียหายแก่พรรณไม้น ้าประดับ  ไข่และตัวหอยยังติดไป

กับพรรณไม้น ้ายังผลให้ไม่สามารถส่งออกได้ เนื่องจากพรรณไม้น ้าที่จะส่งออกต้องปราศจากสัตว์

ศัตรูพืชตามกฎหมายของประเทศคู่ค้า จึงมีความจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาการป้องกันก้าจัดหอยศัตรู

พรรณไม้น ้าประดับ โดยท้าการส้ารวจหอยน ้าศัตรูพืชที่มีชีวิตจากแหล่งปลูกพรรณไม้น ้า และน้าหอย

น ้าศัตรูพืช Radix spp. มาทดสอบกับมะค้าดีควาย และฝักจามจุรี  เปรียบเทียบกับสารเคมี 

metaldehyde 80% WP กากเมล็ดชาน ้ามัน (saponin 10% DP) เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 

พบว่า สารเคมี metaldehyde 80% WP ท้าให้หอยตายหมดภายในเวลา 5 ชั่วโมง กากเมล็ดชา

น ้ามัน (saponin 10% DP) ท้าให้หอยตายหมดภายในเวลา 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกันกับมะค้าดีควาย 

13 กรัมและ 25 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร ขณะที่ฝักจามจุรี 13 กรัมและ 25 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร ไม่ท้าให้หอย

ตายเลยภายในเวลา 24 ชั่วโมง จากนั นน้าหอยน ้าศัตรูพืช Radix spp. มาทดสอบในตู้กระจกกับ

มะค้าดีควายอัตรา 13 กรัม 19 กรัม และ 25 กรัมต่อน ้า 1 ลิตรเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม ท้าให้

หอยตายหมดภายในเวลา 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกับกรรมวิธีที่ใช้สารเคมี metaldehyde 80% WP  

Aquarium pest snails damage many aquarium plants. Their eggs could be 

attached to plants and prohibited to export due to the plant pest quarantine law. 

Thus, it is needed to investigate aquarium pest snail controls. The samples were 

collected from various cultivated fields of aquarium plants. The pest snails Radix spp. 



were treated with Sapindus sp., Samanea saman in comparison with commercial 

molluscicide metaldehyde 80% WP and tea seed cake (10% saponin DP). The 

treatments of chemical metaldehyde yielded 100% molluscicidal activity in five hours. 

The tea seed cake, 13 and 25 g/L Sapindus caused 100% snail death in 24 hours. While 

13 and 25 g/L Samanea saman did not. The five treatments were further tested in 

tanks. The treatments of 13, 19 and 25 g/L Sapindus generated 100% molluscicidal 

activity in 24 hours in comparable to metaldehyde 80% WP 

6. ค าน า                                  

ในปัจจุบัน พรรณไม้น ้าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย ต่างประเทศต้องการและให้

ราคาสูง มีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงไปเป็นสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน  

ไม้น ้าประดับสร้างรายได้ให้กับประเทศนับร้อยล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต 

อย่างไรก็ตามมีการร้องเรียนจากเกษตรกรและบริษัทผู้ผลิตไม้น ้าส่งออกว่าอุปสรรคส้าคัญของการผลิต

ไม้น ้าและการส่งออกคือปัญหาการเข้าท้าลายและสร้างความเสียหายแก่พรรณไม้น ้าจากหอยศัตรูพืช 

ทั งนี  ยังไม่มีวิธีการป้องกันก้าจัดที่ดี ท้าให้ผู้ประกอบการต้องเสียเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายในการท้า

ความสะอาดไม้น ้าเพ่ือแยกตัวหอยและไข่ออกก่อนส่งออก หากพบไข่และตัวหอยติดไปกับพรรณไม้น ้า

ยังผลให้ไม่สามารถส่งออกได้ เนื่องจากพรรณไม้น ้าที่จะส่งออกต้องปราศจากสัตว์ศัตรูพืชตาม

กฎหมายของประเทศคู่ค้า ปัญหาเหล่านี เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผู้ผลิตและส่งออกไม้น ้าต้องการความ

ช่วยเหลือ ดังนั น งานวิจัยนี จะท้าการศึกษาการป้องกันก้าจัดหอยศัตรูพรรณไม้น ้าประดับ เพ่ือเป็น

ข้อมูลพื นฐานในการป้องกันก้าจัดหอยศัตรูพืชในพรรณไม้น ้าต่อไป  

มีรายงานการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในการก้าจัดหอยน ้า เช่น หอยเชอรี่ กรมวิชาการเกษตรได้

ทดสอบประสิทธิภาพในแปลงที่มีระดับน ้าสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร และแนะน้าให้เกษตรกรใช้มี 2 ชนิด 

ได้แก่  นิ โคลซาไมด์  (niclosamide)  และเมทัลดี ไฮด์  (metaldehyde)  จากการทดสอบใน

ห้องปฏิบัติการพบว่าสารกลุ่มนิโคลซาไมด์ที่สามารถท้าให้หอยเชอรี่ตายมากกว่า 80% ภายใน 48 

ชั่วโมง ได้แก่ niclosamide-olamine (สิงห์บลูไซด์ 83.1% WP(70% ae)) อัตรา 50 กรัมต่อไร่, 

niclosamide (ไบนอส(70% WP) อัตรา 50 กรัมต่อไร่, niclosamide-olamine (เสือไบร้ท 70%WP 

(70%ae)) อัตรา 50 กรัมต่อไร่ และ niclosamide-olamine (เมเจอร์เชอรี่ 80% WP(70% ae)) 

อัตรา 50 กรัมต่อไร่ ส่วนสารกลุ่มเมทัลดีไฮด์ที่ท้าให้หอยเชอรี่ตายมากกว่า 75% ภายใน 72 ชั่วโมง 

ได้แก่ metaldehyde (ดีสลัก 5%GB) 1,000 กรัมต่อไร่, metaldehyde (เอ.บี.สลัก 5%GB) 1,000 

กรัมต่อไร่ , metaldehyde (โพลาร์ -แอล 20%SC) 250 มิลลิลิตรต่อไร่ , metaldehyde (ฟาซัล 

20%SC) 200 มิลลิลิตรต่อไร่, metaldehyde (ดีไฮด์-สลัก 5%GB) 100 กรัมต่อไร่, metaldehyde 



(ทรั ค  5%GB) 1,000 กรั ม ต่ อ ไ ร่ ,  metaldehyde (ไ นน์ ตี ไ นน์  80%GB) 1,000 กรั ม ต่ อ ไ ร่ , 

metaldehyde (ซูมิค 80%WP) 100 กรัมต่อไร่ (ชมพูนุท และคณะ, 2551) 

นอกจากสารเคมีสังเคราะห์แล้ว ยังมีการใช้สารละลายและสารสกัดจากพืชเพ่ือก้าจัดหอย

ศัตรูพืชด้วย หนึ่งในสารก้าจัดหอยที่มีประสิทธิภาพ คือ สารซาโปนิน (saponin) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติกลุ่มไกลโคไซด์ (glycosides) พบได้ในพืชเกือบทุกชนิด ดังเช่น มะค้าดีควาย รากชะเอม 

ไมยราบยักษ์ จามจุรี เป็นต้น (กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2553 ; Ahmed et al., 2012; Ajam et al., 

2012) มีคุณสมบัติเฉพาะคือ สามารถลดแรงตึงผิว เมื่อน้ามาละลายและเขย่าในน ้าจะท้าให้เกิดฟอง 

ในสมัยก่อนจึงนิยมน้ามาท้าสบู่และแชมพูสระผม อีกทั งมีฤทธิ์ทางชีวภาพดังนี  คือ ท้าให้เม็ดเลือดแดง

แตก ฆ่าหอย ฆ่าปลา ยับยั งการเจริญของรา ยีสต์ แบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต เป็นต้น มีความเป็นพิษ

กับสัตว์เลือดเย็นมากกว่าสัตว์เลือดอุ่นในกรณีได้รับสารนี ทางปาก นอกจากนี ซาโปนินยังสลายตัวได้

เองในธรรมชาติภายใน 7-10 วัน ท้าให้ไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมา

พบว่ามีพืชหลายชนิดที่มีสารซาโปนินและใช้ฆ่าหอย เช่น Phytolacca icosandra, Phytolacca  

dodecandra, Maesa eanceolata, มะค้าดีควายหรือประค้าดีควาย  (Sapindus sp.) และพืช

ตระกูลชา (camellia) เป็นต้น (จรรยา, 2552)  

กรมวิชาการเกษตรได้ท้าการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาสารก้าจัดหอย ชมพูนุท และคณะ 

(2553) ท้าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดประค้าดีควาย มะขามและล้าโพงกับหอยเชอรี่

โดยเปรียบเทียบกับกากชาน ้ามัน พบว่าพืชทั ง 4 ชนิดสามารถฆ่าหอยเชอรี่ได้โดยสารสกัดที่ได้ผลดี

ที่สุดคือประค้าดีควายใช้ในอัตราต่้าสุด 0.03 กรัมต่อน ้า 800 มิลลิลิตร นั่นคือ 3 กิโลกรัมต่อไร่เมื่อมี

น ้าสูง 5 เซนติเมตรเทียบเท่ากากชาน ้ามัน ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของปราสาททอง และคณะ 

(2546) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดประค้าดีควายต่อเซลล์และอัตราการตายของหอยเชอรี่โดย

พบว่าสารสกัดประค้าดีควายความเข้มข้น 0.05 และ 0.1% มีอัตราการตายของหอยเชอรี่ 100% 

แสดงว่าสารสกัดประค้าดีควายที่ความเข้มข้นต่้ามีประสิทธิภาพในการใช้เป็นสารก้าจัดหอยเชอรี่ได้ 

ดาราพรและคณะ (2553) ท้าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดใบมะขาม ใบว่านหาง

จระเข้และฝักจามจุรีกับหอยซัคซีเนียและหอยเลขหนึ่งในห้องปฏิบัติการ โดยเปรียบเทียบกับสารฆ่า

หอย 3 ชนิดได้แก่ niclosamide 70% WP สารสกัดจากเมล็ดชา 10% DP และสารสกัดมะค้าดีควาย 

10% พบว่าสารสกัดจากใบว่านหางจระเข้ที่อัตราความเข้มข้น 25% มีประสิทธิภาพท้าให้หอยตาย 

100% ภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับสาร ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกับสารเปรียบเทียบทั ง 3 ชนิดที่

ระดับความเชื่อม่ัน 95% และสารสกัดจากใบมะขามความเข้มข้น 50% และสารสกัดฝักจามจุรีเข้มข้น 

100% ท้าให้หอยตายภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสาร 



จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากมะค้าดีควาย (Sapindus mukorossi) และ

สมอไทย (Terminalia chebula) เพ่ือก้าจัดหอยน ้า Lymnaea acuminata พบว่าผลของพืชทั ง

สองชนิดที่สกัดด้วยเอทานอลจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการสกัดด้วยตัวท้าละลายชนิดอ่ืนๆ และเมื่อ

น้ามาทดสอบกับหอยน ้า L. acuminata พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงสารสกัดจากมะค้าดีควาย 

S. mukorossi ให้ค่า LC50 เท่ากับ 2.75 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพในการก้าจัดหอยมากกว่า

สารสกัดจากสมอไทย T. chebula ที่ให้ค่า LC50 เท่ากับ 124.06 มิลลิกรัมต่อลิตร และจากการ

วิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟีพบสารซาโปนินและกรดแทนนิคในสารสกัดมะค้าดีควายและสมอไทย

ตามล้าดับ ซึ่งพืชทั งสองชนิดนี สามารถน้ามาใช้ในการก้าจัดหอยน ้าชนิดนี ได้ (Upadhyay and Singh, 

2011)  

นอกจากซาโปนินแล้วยังมีกลุ่มของสารสกัดชนิดอ่ืนๆ ที่น้ามาใช้ก้าจัดหอย เช่น สารสกัดจาก

สะเดา และยาสูบ จากการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากสะเดา (Azadirachta indica A. Juss) 

เพ่ือก้าจัดหอยน ้า L. acuminata และ I. exustus โดยเปรียบเทียบสารที่สกัดจากใบ เปลือก น ้ามัน 

กากสะเดา azadirachtin บริสุทธิ์และสารเคมีสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมจากสะเดา (achook และ 

nimbecidin) ซึ่งสาร azadirachtin บริสุทธิ์ที่สกัดจากสะเดามีฤทธิ์ก้าจัดหอยได้ดีกว่าสารเคมี

สังเคราะห์ และพบว่าสารสกัดน ้ามันสะเดามีฤทธิ์ก้าจัดหอยทั งสองชนิดได้ดีกว่าสารสกัดชนิดอ่ืนๆ เมื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดชนิดต่างๆ ในเวลา 24 ชั่วโมงพบว่าสารสกัดที่มีฤทธิ์ก้าจัดหอย 

L. acuminata เรียงจากมากไปน้อยได้แก่ azadirachtin น ้ามันสะเดา achook nimbecidine 

เปลือกต้นสะเดา ใบ และกากสะเดา ตามล้าดับ และผลของสารสกัดมีฤทธิ์ต่อ I. exustus จากมากไป

น้อยได้แก่ azadirachtin น ้ามันสะเดา nimbecidine achook กากสะเดา ใบ และเปลือกต้นสะเดา

ตามล้าดับ (Singh et .al., 1996) ในประเทศซูดานมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากพืชเพ่ือ

ก้าจัดหอยน ้ า  Bullinus truncatus โดยสกัดจากใบพืช 3 ชนิด ได้แก่  Calotropis procera, 

Nicotiana tabacum และ Trigonella foenum พบว่าสารสกัดจากใบพืชที่แสดงความเป็นพิษต่อ

ตัวเต็มวัยของหอยน ้า B. truncatus มากที่สุดที่ระดับความเข้มข้น LC95 ได้แก่ C. procera, N. 

tabacum และ T. foenum ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,100 ppm., 1,386 ppm. และ 2085 ppm. ตามล้าดับ 

(Abdalla et. al., 2011) ซึ่งจากรายงานการวิจัยดังกล่าวพบว่า N. tabacum หรือต้นยาสูบ มีสาร

นิโคตินจัดเป็นสารแอลคาลอยด์ซึ่งสามารถน้ามาใช้ในทดลอง วิจัยและพัฒนาเป็นสารก้าจัดหอยได้

เช่นเดียวกัน 

7. วิธีด าเนินการ                         :  



- ประเด็นการวิจัย การวิจัยนี ได้ท้าการส้ารวจหอยน ้าศัตรูพืชที่มีชีวิตจากแหล่งปลูกพรรณไม้น ้าที่

ส้าคัญ และแหล่งน ้าตามธรรมชาติ น้ามาทดสอบกับมะค้าดีควาย และฝักจามจุรี เปรียบเทียบกับ

สารเคมี metaldehyde 80% WP กากเมล็ดชาน ้ามัน (saponin 10% DP) 

-  สถานที่ด าเนินงานวิจัย กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส้านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แปลงปลูกไม้น ้าประดับ และแหล่งน ้าธรรมชาติ 

-  ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2556 สิ นสดุ กันยายน ปี 2557 

-  วิธีการด าเนินการ 

 อุปกรณ์  
  1. บีกเกอร์ 

2. ตัวอย่างหอยศัตรูพืช Radix spp. 

3. สารเคมีก้าจัดหอย metaldehyde 

4. มะค้าดีควาย กากเมล็ดชาน ้ามัน และฝักจามจุรี 

5. ตู้กระจกขนาด 25x40x26  เซนติเมตร 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. การเตรียมพืช 

น้าพืชที่เตรียมไว้แต่ละชนิด (ผลมะค้าดีควาย กากเมล็ดชาน ้ามัน และฝักจามจุรี) น้าไปตากแดด อบที่ 

70 องศาเซลเซียสให้แห้ง บดให้ละเอียดและเก็บไว้ใช้ในการทดลองต่อไป 

2. การเตรียมสัตว์ทดลอง 

เก็บรวบรวมหอยศัตรูพรรณไม้น ้าจากการทดลองแรกมาอย่างน้อย 2 ชนิด อดอาหารเป็นเวลา 24 

ชั่วโมงก่อนเริ่มทดลอง  

3. การทดสอบประสิทธิภาพสารละลายจากพืชในห้องปฏิบัติการ 

ด้าเนินการทดสอบกับหอยแต่ละชนิดโดยแยกชุดการทดลอง แต่ละชุดวางแผนการทดลองแบบ RCB 

7 กรรมวิธี คัดเลือกหอยศัตรูพรรณไม้น ้าที่แข็งแรง สมบูรณ์ มาใส่บีกเกอร์ที่บรรจุน ้าไว้ 1 ลิตร ชนิดละ 

20 ตัว จากนั นน้าพืชที่อบแห้งและบดละเอียดแล้วใส่ลงไป ได้แก่ มะค้าดีควาย ฝักจามจุรี ซึ่งมีสาร

ออกฤทธิ์กลุ่มชาโปนิน ซึ่งสามารถใช้ก้าจัดหอยซัคซีเนีย (ดาราพรและคณะ, 2555) เปรียบเทียบกับ

กากเมล็ดชาน ้ามันและสารเคมีก้าจัดหอย metaldehyde โดยทดสอบกรรมวิธีละ 2 ซ า้ มี 7 กรรมวิธี 

ดังนี  

กรรมวิธีที่ 1 ผลมะค้าดีควาย อัตรา 13 กรัม ต่อน ้า 1 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 2 ผลมะค้าดีควาย อัตรา 25 กรัม ต่อน ้า 1 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 3 ฝักจามจุรี อัตรา 13 กรัม ต่อน ้า 1 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 4 ฝักจามจุรี อัตรา 25 กรัม ต่อน ้า 1 ลิตร 



กรรมวิธีที่ 5 กากเมล็ดชาน ้ามัน (saponin 10% DP) อัตรา 5 กรัม ต่อน ้า 1 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 6 metaldehyde 80% WP อัตรา 1 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร 

กรรมวิธีที่ 7 ไม่ใส่สาร 

นับจ้านวนหอยที่ตายและตรวจดูลักษณะหลังจากเติมสารลงไปเป็นเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง

ตามล้าดับ น้าข้อมูลจ้านวนหอยที่ตายมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (one-way ANOVA) เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกรรมวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรม IRRISTAT เลือกเฉพาะกรรมวิธีที่

ให้ผลดีทีสุ่ดจากสารสกัดจากพืชแต่ละชนิดมาทดลองต่อในข้อ 4 

4. การทดสอบประสิทธิภาพสารละลายจากพืชในเรือนทดลอง 

ด้าเนินการทดสอบกับหอยแต่ละชนิดโดยแยกชุดการทดลอง แต่ละชุดวางแผนการทดลองแบบ RCB 

คัดเลือกหอยศัตรูพรรณไม้น ้าที่แข็งแรง สมบูรณ์ มาใส่ตู้กระจกขนาด 25x40x26  เซนติเมตร ชนิดละ 

20 ตัว และใส่พืช โดยน้าเฉพาะกรรมวิธีทีท่้าให้หอยตายมากกว่า 50% ในเวลา 48 ชั่วโมง มาทดสอบ

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม กรรมวิธีละ 2 ซ ้า นับจ้านวนหอยที่ตายและตรวจดูลักษณะความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นหลังจากเติมสารลงไปเป็นเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมงตามล้าดับ น้าข้อมูล

จ้านวนหอยที่ตายมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (one-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างกรรมวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรม IRRISTAT 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

น้าหอย Radix spp. มาท้าการทดสอบกับมะค้าดีควาย 13 กรัมและ 25 กรัมต่อลิตรท้าให้หอยตาย

หมดภายในเวลา 24 ชั่วโมง  เช่นเดียวกันกับสารเคมี metaldehyde 80% WP และกากเมล็ดชาน ้ามัน 

(saponin 10% DP) ขณะที่ฝักจามจุรี 13 กรัมและ 25 กรัมต่อลิตร ท้าให้หอยตายหมดภายในเวลา 48 

ชั่วโมง จึงเลือกเฉพาะกรรมวิธีของมะค้าดีควายมาทดสอบต่อในเรือนทดลอง พบว่า มะค้าดีควายอัตรา 13 

กรัม 19 กรัม และ 25 กรัมต่อลิตรท้าให้หอยตายหมดภายในเวลา 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกับกรรมวิธีที่ใช้

สารเคมี metaldehyde 80% WP 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ มะค้าดีควาย ฝักจามจุรีเปรียบเทียบกับกากเมล็ดชาน ้ามัน และ

สารเคมี metaldehyde ต่อหอยน ้าศัตรูพืช Radix spp. 



 

กรรมวิธี ห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง 

24 ชม. 48 ชม. 24 ชม. 

metaldehyde 80% WP 100% - 100% 

กากชา 10% DP 100% - 100% 

มะค้าดีควาย (13 g/L) 100% - 100% 

มะค้าดีควาย (19 g/L) - - 100% 

มะค้าดีควาย (25 g/L) 100% - 100% 

ฝักจามจุรี (13 g/L) 0% 100% - 

ฝักจามจุรี (25 g/L) 0% 100% - 

negative control 0% 0% 0% 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ทราบแนวทางเบื องต้นในการป้องกันก้าจัด โดยการใช้พืช คือ มะค้าดีควายซึ่งมีประสิทธิภาพใน

การป้องกันก้าจัดหอยน ้าศัตรูพืช Radix spp. ควรมีการวิจัยต่อยอด โดยน้าไปทดสอบในแปลงปลูกไม้น ้า 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ส่งออกส้าหรับจัดการหอยศัตรูพรรณไม้น ้า 

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างและเลี ยงหอยที่มีชีวิตให้อยู่รอดได้ดี ควรมีการศึกษาชีววิทยา และการ

เพาะเลี ยง เพ่ือการน้ามาทดสอบสารเคมีเพ่ือการป้องกันก้าจัดต่อไป 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ไดว้ิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันก้าจัดตัวหอยศัตรูพรรณไม้น ้า และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

 



 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณ อะควอติก พลานท์ เซ็นเตอร์ และ ไวท์เครน อะควอติก พลานท์ ที่

เอื อเฟ้ือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับไม้น ้าประดับในประเทศไทย รวมถึงนางทัศวรรณ พุ่มกาหลง นักวิชาการ

เกษตรนางสาวฤทัย นรินทร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร ที่ช่วยให้

งานวิจัยนี ส้าเร็จไปด้วยดี 
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