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การทดสอบประสิทธิภาพกากเมล็ดชาน  ามันในห้องปฏิบัติการทีอั่ตรา 2.0, 2.5,3.0 และ 3.5กิโลกรัม
ต่อไร่เปรียบเทียบกับกากเมล็ดชาน  ามันการค้า(ซาโปนิน 10%DP)อัตรา3กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีไม่ใช้สาร 
จ านวน 4 ซ  า ตามแผนการทดลอง CRD กับหอยเชอรี่ตัวเต็มวัยจ านวน 24 ตัวต่อกรรมวิธี (รวม144ตัว) หลัง
ใส่สาร3วัน พบหอยเชอรี่ตายเฉลี่ย 75.0, 95.83, 100, 100, 95.83และ 0% ตามล าดับและท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพในแปลงนาเกษตรกร 2 แห่งคือที่อ าเภอเมือง และอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยท า
แปลงทดลองย่อยขนาด 2×5เมตร มีตาข่ายล้อมรอบแปลงย่อย และปักด ากล้าข้าวอายุ 20 วัน จุดละ 1ต้น
ระยะห่างต้นข้าว  25×25 เซนติเมตร แล้วปรับระดับน  า 5เซนติเมตร ปล่อยหอยเชอรี่ 2 ตัว/ตารางเมตร 
(20ตัว/แปลงย่อย)  ตามแผนการทดลองRCB 4ซ  า 5กรรมวิธี คือใส่กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0และ3.5 
กก./ไร่ เปรียบเทียบกับกากเมล็ดชาน  ามันการค้า(ซาโปนิน 10%DP) อัตรา 3 กก./ไร่และกรรมวิธีไม่ใส่สาร
ก าจัดหอย หลังใช้สาร15วัน ที่ อ.เมือง พบว่าทุกกรรมวิธีที่ใช้สารหอยตาย100% ส่วนกรรมวิธีควบคุมหอย
ตายเฉลี่ย1.25% ต้นข้าวถูกกัดท าลาย 4.44,1.81,0.49,2.63และ71.22% ตามล าดับ อ.ศรีประจันต์ ทุก
กรรมวิธีที่ใช้สารหอยตาย100% ส่วนกรรมวิธีควบคุมหอยตายเฉลี่ย6.25% ต้นข้าวถูกกัดท าลาย 
3.95,3.45,2.47,4.77และ47.70%.ตามล าดับ และทุกกรรมวิธีที่ใช้สารไม่พบความเป็นพาต่อต้นข้าว 
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Abstract 
 Efficiency test of tea seed powder  (Camelia sp.)  with golden apple snail,Pomacea 
canaliculata Lamarck) in  a laboratory at the concentration of 2.0,2.5,3.0 and 3.5 
kilogram/rai compared to commercial tea seed powder (saponin 10%DP) 3 kilogram/rai and 
control group (not used substance). The experiment was designed in CRD with  6 
treatments and 4 replication. There were six animals in each experimental beaker (24snails/ 
a treatment). After treated in 3 days. The mortality rate of snails were 
75.0,95.83,100,100,95.83 and 0 % respectively. The efficiency test in two locations of the 
rice field at amphur Mueang and amphur Sriprachan  Suphanburi provience by did modified 
subplot 2×5 meter (20 subplots), there is the nylon net surround to each subplot and had 
seeding rice age 20 day and space of stem 25×25 centimeter, follow the experimental 
design in RCB, 4 replication 5 treatments were tea seed powder 2.5, 3.0,3.5 kilogram/rai 
compared to tea seed powder (saponin 10%DP) 3 kilogram/rai and group of not use 
substance. After treated 15 days, at amphur Mueang, meet that, every treatment that used 
substance snail died 100% and group of not used substance snail died 1.25% and the rice 
were bite destroy 4.44,1.81,0.49,2.63 and 71.22% respectively. At amphur Sriprachan, meet 
that, every treatment that used substance snail died 100% and group of not used 
substance snail died 6.25% and the rice were bite destroy 3.95,3.45,2.47,4.77 and 47.71% 
respectively. Every treatment that used substance did not meted  phytotoxicity  of rice.  
6. ค้าน้า 
 หอยเชอรี่เป็นหอยฝาเดียวน  าจืด เป็นศัตรูที่ส าคัญในนาข้าว โดยจะกัดกินข้าวในระยะกล้า(ชมพูนุท
และคณะ, 2532) เกษตรกรต้องท าการป้องกันก าจัดทุกครั งเมื่อเริ่มท านาด้วยการใช้สารเคมีก าจัดหอย แต่
หอยเชอรี่ก็ยังแพร่กระจายและระบาดอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากหอยเชอรี่มีความสามารถเพ่ิมประชากรได้อย่าง
รวดเร็ว วางไข่ครั งละ380-3000 ฟองและมีอัตราการฟักเป็นลูกหอยได้มากกว่า 90% (ชมพูนุท และคณะ, 
2534) เกษตรกรยังต้องท าการป้องกันก าจัดหอย กากเมล็ดชาน  ามันเป็นวัสดุเหลือใช้จากการบีบน  ามันชาออก
แล้ว ประเทศไทยได้น าเข้าจากประเทศจีนมาใช้ก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ในรูปของ Powdered Tea 
Saponin 10% DP เพ่ือก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว อัตราใช้ 2.5 -3 กิโลกรัมต่อไร่ เพราะสาร ซาโปนิน มี
คุณสมบัติเป็นพิษ เป็นสารประกอบ Polycyclic aglycones มีอนุพันธ์ของสารประกอบซาโปนิน จัดแบ่งเป็น 
3 กลุ่มใหญ่ๆคือ triterpene glycosides, steroid glycosides และ glycoalkaloids (Bader and Hiller, 
1991) มีคุณสมบัติเหมือนสบู่ มีความเป็นพิษสูงต่อสัตว์เลือดเย็น โดยซาโปนินจะท าให้เม็ดเลือดแดงแตก 
(Marston and Hostettmann, 1991) ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อผนังล าไส้การดูดซึมลดลง ซาโปนิน
สามารถรวมตัวกับไขมันของผนังเซลล์ท าให้เกิดการแตกของผนังเซลล์ (Agarwal and Rastogi, 1974) ดังนั น
สารซาโปนินในกากเมล็ดชาน  ามันจึงมีศักยภาพก าจัดหอยได้ จึงควรมีการทดสอบประสิทธิภาพกากเมล็ดชา



น  ามันที่ได้มาจากชาน  ามันที่ปลูกในประเทศไทยของโครงการชัยพัฒนาว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกาก
เมล็ดชาจากประเทศจีน 
7. อุปกรณ์และวิธีการ  
วิธีการ 

ทดสอบประสิทธิภาพกากเมล็ดชาน  ามัน(ชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย)กับหอยเชอรี่ในห้องปฏิบัติการ 
ตามแผนการทดลองแบบ CRD 6 กรรมวิธี 4 ซ  า คือ กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.0,2.5,3.0 และ 3.5 กิโลกรัม
ต่อไร่ เปรียบเทียบกับกากเมล็ดชาน  ามันการค้า(ซาโปนิน 10%DP)อัตรา 3. กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีควบคุม
ไม่ใส่สาร ด้วยการเก็บรวบรวมหอยเชอรี่ จากแปลงนาเกษตรกรมาเลี ยงที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานสัตววิทยา
การเกษตร คัดแยกหอยเชอรี่ ที่สมบูรณ ์แข็งแรงมีขนาดเฉลี่ย 33.38 มิลลิเมตร ใส่บิคเกอร์ ขนาด 1000 
มิลลิลิตร ทีบ่รรจุน  ากรองอยู่ 800 มิลลิลิตร จ านวน6 ตัวต่อบิคเกอร์ แล้วให้อาหารปลาชนิดเม็ดเก็บไว้ 1 คืน
เพ่ือให้หอยปรับตัว แล้วทดสอบด้วยการใส่กากเมล็ดชาน  ามันตามอัตราที่ก าหนดตามแผนการทดลองในแต่ละ
กรรมวิธี เมื่อได้ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วน าอัตราที่มีประสิทธิภาพไปทดสอบในนาข้าวเกษตรกร 
โดยวางแผนการทดลอง แบบ RCB  5 กรรมวิธี 4 ซ  า คือ กากเมล็ดชาน  ามัน อัตรา2.5,3.0 และ 3.5 กิโลกรัม
ต่อไร่ เปรียบเทียบกับกากเมล็ดชาน  ามันการค้าซาโปนิน 10%DP) อัตรา3.0กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีควบคุม
ไม่ใส่สาร ด้วยการปักด ากล้าข้าวอายุ 20 วัน 1 ต้นต่อจุด ปักด าให้เป็นแถวโดยมีระยะปักด า 25×25
เซนติเมตรในแต่ละแปลงย่อยขนาด 2×5 เมตรจ านวน 20 แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยมีคันดินกักน  าได้ ฐาน
กว้าง 30 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตรกั นตาข่ายไนล่อนตาถี่ก่ึงกลางคันดินสูงจากระดับพื นดิน 30 เซนติเมตร 
ปรับพื นดินในแปลงย่อยให้เรียบเสมอกันไม่เป็นแอ่ง หลังปักด าข้าวแล้ว 7 วัน ปรับระดับน  าในแปลงย่อยอยู่ใน
ระดับ 5 เซนติเมตร ปล่อยหอยเชอรี่ขนาดเล็ก (30-40 มิลลิเมตร) 10 ตัว ขนาดกลาง (40.1-50 มิลลิเมตร) 
10 ตัว รวมกันแปลงย่อยละ 20 ตัว ปล่อยให้หอยเคลื่อนที่ 30 นาที จึงใส่สารก าจัดหอยตามกรรมวิธีต่างๆ
เพียงครั งเดียว โดยหว่านลงในแปลงให้ทั่วแปลง และรักษาระดับน  า 5 เซนติเมตรตลอดการทดลอง หลังจาก
ใส่สารก าจัดหอย 1, 2, 7 และ15วัน ตรวจนับหอยเชอรี่ที่ตายโดยเดินนับรอบนอกของแปลงย่อย และใช้
กระชอนต่อด้ามยาวช้อนหอยที่ตายออกจากแปลง และตรวจนับต้นข้าวที่ถูกหอยกัดกินจนไม่มีใบเหนือผิวน  า 
วิเคราะห์ผลทางสถิติข้อมูลเปอร์เซ็นต์การตายของหอยเชอรี่ และเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวถูกท าลาย วิเคราะห์ความ
แปรปรวน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT และบันทึกผลกระทบของสารทดลองที่มีต่อต้นข้าว 
(phytotoxicity) สถานที่ด าเนินการทดลอง  แปลงนาเกษตรกร2 แห่งที่อ าเภอเมืองและอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัด สุพรรณบุรี  พื นที่แปลงละ 0.5 ไร่ 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพกากเมล็ดชาน  ามันกับหอยเชอรี่ในห้องปฏิบัติการ (ตารางที่1) พบว่า  
 หลังการใช้สาร1วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สาร หอยเชอรี่ตายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16.66 – 46.66 เปอร์เซ็นต์ 
มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่ไม่พบหอยเชอรี่ตาย เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 3.0และ3.5 กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้กาก
เมล็ดชาน  ามันการค้า พบหอยเชอรี่ตายเฉลี่ย 41.66,37.5และ41.66 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกัน



ทางสถิติ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.0และ2.5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ที่มีหอยตายเฉลี่ย 20.83และ16.66เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
 หลังการใช้สาร2วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สาร หอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 75.0 – 100. 
เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่ไม่พบหอยเชอรี่ตาย เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0และ3.5กิโลกรัมต่อไร่
และกรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบหอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ย 95.83,95.83,100และ91.66 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีใช้
กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.0กิโลกรัมกรัมต่อไร่ที่มีหอยตายสะสมเฉลี่ย 75.0เปอร์เซ็นต์   
 หลังการใช้สาร3วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สาร หอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 75.0 – 100. 
เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่ไม่พบหอยเชอรี่ตาย เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0และ3.5กิโลกรัมต่อไร่
และกรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบหอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ย 95.83,100,100และ95.83 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีใช้กากเมล็ดชา
น  ามันอัตรา 2.0กิโลกรัมกรัมต่อไร่ที่มีหอยตายสะสมเฉลี่ย 75.0เปอร์เซ็นต์   

ผลการทดสอบประสิทธิภาพกากเมล็ดชาน  ามันกับหอยเชอรี่ในนาข้าวโดยเลือกอัตราที่มีประสิทธิภาพ
ในห้องปฏิบัติการมาใช้ทดสอบ ท าการทดลอง 2 แห่งคือ ที่อ าเภอเมืองและอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

แปลงทดลองที่1 ที่อ้าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เปอร์เซ็นต์หอยเชอรี่ตาย (ตารางที่2)  
หลังการใช้สาร1วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สาร หอยเชอรี่ตายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 73.75 – 88.75 เปอร์เซ็นต์ 

มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่ไม่พบหอยเชอรี่ตาย เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0และ3.5 กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้
สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบหอยเชอรี่ตายเฉลี่ย 77.5,78.75,88.75และ73.75 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

หลังการใช้สาร2วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สาร หอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 98.75 – 100 
เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่พบหอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ย 
1.25เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0และ
3.5 กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบหอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ย 
98.75,98.75,100.และ98.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

หลังการใช้สาร7และ15วัน พบว่าทุกกรรมวิธีใช้สาร หอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ยเท่ากันคือ 100  
เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่พบหอยเชอรี่ตายสะสม
เฉลี่ย1.25เปอร์เซ็นต์ 

 
 



เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวถูกท้าลาย (ตารางท่ี2) 
 หลังการใช้สาร1วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สารต้นข้าวถูกท าลายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.49 – 4.44 

เปอร์เซ็นต ์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่มีต้นข้าวถูกท าลายเฉลี่ย19.9
เปอร์เซ็นต ์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0และ3.5 
กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบต้นข้าวถูกท าลายเฉลี่ย 
4.44,1.15,0.49และ2.13 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

หลังการใช้สาร2วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สารต้นข้าวถูกท าลายสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.49 – 4.44 
เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่มีต้นข้าวถูกท าลายสะสม
เฉลี่ย43.25เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 
2.5,3.0และ3.5 กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบต้นข้าวถูกท าลาย
สะสมเฉลี่ย 4.44,1.81,0.49และ2.63 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

หลังการใช้สาร7วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สารต้นข้าวถูกท าลายสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.49 – 4.44 
เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่มีต้นข้าวถูกท าลายสะสม
เฉลี่ย64.96เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 
2.5,3.0และ3.5 กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบต้นข้าวถูกท าลาย
สะสมเฉลี่ย 4.44,1.15,0.49และ2.13 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

หลังการใช้สาร15วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สารต้นข้าวถูกท าลายสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.49 – 4.44 
เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่มีต้นข้าวถูกท าลายสะสม
เฉลี่ย71.22เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 
2.5,3.0และ3.5 กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบต้นข้าวถูกท าลาย
สะสมเฉลี่ย 4.44,1.15,0.49และ2.13 เปอรเ์ซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

แปลงทดลองที่ 2 ที่อ้าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เปอร์เซ็นต์หอยเชอรี่ตาย (ตารางที่3) 
หลังการใช้สาร1วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สาร หอยเชอรี่ตายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 78.75 – 95.0 เปอร์เซ็นต์ 

มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่ไม่พบหอยเชอรี่ตาย เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0และ3.5 กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้
สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบหอยเชอรี่ตายเฉลี่ย 87.5,80.0,95.0และ78.75 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

หลังการใช้สาร2วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สาร หอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 96.25 – 100 
เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่ไม่พบหอยเชอรี่ตาย เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0และ3.5 กิโลกรัมต่อไร่
และกรรมวิธีใช้สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบหอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ย 96.25,100,100และ
97.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 



หลังการใช้สาร7และ15วันห้อยเชอรี่ตายเท่ากันคือ พบว่ากรรมวิธีใช้สาร หอยเชอรี่ตายสะสมเฉลี่ย
เท่ากันคือ 100 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่พบหอยเชอรี่
ตายสะสมเฉลี่ย3.75เปอร์เซ็นต์  

เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวถูกท้าลาย (ตารางท่ี3) 
หลังการใช้สาร1วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สารต้นข้าวถูกท าลายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.47 – 4.11 เปอร์เซ็นต์ 

น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่มีต้นข้าวถูกท าลายเฉลี่ย18.25เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0และ3.5 กิโลกรัมต่อ
ไร่และกรรมวิธีใช้สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบต้นข้าวถูกท าลายเฉลี่ย 3.95,3.48,2.47และ
4.11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

หลังการใช้สาร2วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สารต้นข้าวถูกท าลายสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.47 – 4.11 
เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่มีต้นข้าวถูกท าลายเฉลี่ย
33.88เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0
และ3.5 กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบต้นข้าวถูกท าลายสะสม
เฉลี่ย 3.95,3.48,2.47และ4.11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

หลังการใช้สาร7วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สารต้นข้าวถูกท าลายสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.47 – 4.77 
เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่มีต้นข้าวถูกท าลายสะสม
เฉลี่ย80.36เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 
2.5,3.0และ3.5 กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบต้นข้าวถูกท าลาย
สะสมเฉลี่ย 3.95,3.48,2.47และ4.77 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

หลังการใช้สาร15วัน พบว่ากรรมวิธีใช้สารต้นข้าวถูกท าลายสะสมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.47 – 4.77 
เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใส่สารที่มีต้นข้าวถูกท าลายเฉลี่ย19.9
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีใช้สารพบว่ากรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน  ามันอัตรา 2.5,3.0และ3.5 
กิโลกรัมต่อไร่และกรรมวิธีใช้สารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า พบต้นข้าวถูกท าลายสะสมเฉลี่ย 
3.95,3.48,2.47และ4.77 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ความเป็นพิษต่อต้นข้าว 
ผลการทดลองทั ง 2 การทดลองพบว่า สารจากกากเมล็ดชาน  ามันของชัยพัฒนาอัตรา2.5,3.0และ3.5 

กิโลกรัมต่อไร่ และสารจากกากเมล็ดชาน  ามันการค้า อัตรา3.0 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่พบความเป็นพิษต่อต้นข้าว 
โดยต้นข้าวเจริญเติบโตและแตกกอเป็นปกติ 
9. สรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลองพบว่าการใช้กากเมล็ดชาน  ามันจากชัยพัฒนาอัตรา 2.5, 3.0และ3.5กิโลกรัมต่อไร่มี
ประสิทธิภาพก าจัดหอยเชอรี่ได้ดีเทียบเท่ากับสารเปรียบเทียบกากเมล็ดชาน  ามันการค้า(ซาโปนิน 10%DP)
อัตรา 3.0 กิโลกรัมต่อไร่ ทั ง2การทดลอง โดยทุกกรรมวิธีที่ใช้สารก าจัดหอยเชอรี่มีเปอร์เซ็นต์การตายของ
หอยเชอรี่มากกว่าและการท าลายข้าวน้อยกว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารก าจัด
หอย และทุกกรรมวิธีที่ใช้สารก าจัดหอยไม่พบความเป็นพิษต่อต้นข้าวตลอดการทดลอง 



10. การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
       1. ได้อัตราความเข้มข้นที่สามารถก าจัดหอยเชอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2 ได้อัตราความเข้มข้นที่สามารถแนะน าให้ใช้ในแปลงของเกษตรกร 
      3 เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรเพ่ือลดการใช้สารเคมี 
11.ค้าขอบคุณ 
     เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยพืชสวนและศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเชียงราย ที่ช่วยน ากากเมล็ดชาน  ามันมา
ทดลอง 
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ชมพูนุท  จรรยาเพศ,  ทักษิณ  อาชวาคม และทรงทัพ  แก้วตา.  2532. ทดสอบอัตราการกินต้นข้าวของหอย
เชอรี่.  รายงานผลการค้นคว้าและวิจัย กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา กรม
วิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ.  หน้า 115 – 125. 

-----------------------------------------------------------------------------.   2534.  ชีววิทยาของหอยเชอรี่.  รายงาน
ผลการค้นคว้าและวิจัย กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร 
จตุจักร กรุงเทพฯ.  หน้า 94 – 102. 

Agarwal, S.K. and R.P. Rastogi. 1974. Triterpenoid saponins and their genins.  Phytochemistry. 
13 : 2623 – 2645. 

Bader, G. and K. Hiller. 1987. Neue Ergebnene Zur Struktur and Wirkungsweise von 
Triterpensaponins. Pharmazie. 42, 577 – 597. 

Hostettmann, K.,M. Hostettmann and A. Marston, 1991. Saponins, pp. 435 – 471. In 
B.V.charlwood and D.V. Banthorpe (ed.) Vol 7 of Methods in Plant Biochemistry J.B. 
Harborne and P.M. Dey (ed.) Terpenoids. Academic Press. London. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที1่ เปอร์เซ็นต์การตายของหอยเชอรี่ที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
 

กรรมวิธี  เปอร์เซ็นต์หอยตายเฉลี่ย 
หลังใส่ 1วัน หลังใส่ 2วัน หลังใส่ 3วัน 

กากเมล็ดชาน ้ามัน2.0กก./
ไร ่

20.83b 75.0b 75.0b 

กากเมล็ดชาน ้ามัน2.5กก./
ไร ่

16.66b 95.83a 95.83a 

กากเมล็ดชาน ้ามัน3.0กก./
ไร ่

41.66a 95.83a 100a 

กากเมล็ดชาน ้ามัน2.5กก./
ไร ่

37.50a 100a 100a 

กากเมล็ดชาน ้ามันการค้า
3.0กก./ไร ่

41.66a 91.66a 95.83a 

ไม่ใส่สาร 0.0c 0.0c 0.0c 

 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในสดมต์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน   
             95% โดยวิธี DMRT 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์หอยเชอรี่ตายและต้นข้าวถูกท้าลายหลังทดสอบในนาข้าวเกษตรกร อ้าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
  

กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์หอยตายเฉลี่ย  เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวถูกท้าลาย 

หลังใส่สาร1
วัน 

หลังใส่สาร2
วัน 

หลังใส่สาร7
วัน 

หลังใส่สาร15วัน  หลังใส่สาร1วัน หลังใส่สาร2วัน หลังใส่สาร7วัน หลังใส่สาร15วัน 

กากเมล็ดชาน ้ามัน2.5
กก./ไร ่

77.5a 98.75a 100a 100a  4.44a 4.44a 4.44a 4.44a 

กากเมล็ดชาน ้ามัน30
กก./ไร ่

78.75a 98.75a 100a 100a  1.15a 1.81a 1.81a 1.81a 

กากเมล็ดชาน ้ามัน3.5
กก./ไร ่

88.75a 100a 100a 100a  0.49a 0.49a 0.49a 0.49a 

กากเมล็ดชาน ้ามัน
การค้า3.0กก./ไร่ 

73.75a 98.75a 100a 100a  2.13a 2.63a 2.63a 2.63a 

ไม่ใช้สาร 0.0b 1.25b 1.25b 1.25b  19.90b 43.25b 64.96b 71.22b 

 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในสดมต์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดยวิธี DMRT 



ตารางท่ี 3 เปอร์เซ็นต์หอยเชอรี่ตายและต้นข้าวถูกท้าลายหลังทดสอบในนาข้าวเกษตรกร อ้าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
   

กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์หอยตายเฉลี่ย  เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวถูกท้าลาย 

หลังใส่สาร1
วัน 

หลังใส่สาร2
วัน 

หลังใส่สาร7
วัน 

หลังใส่สาร15วัน  หลังใส่สาร1วัน หลังใส่สาร2วัน หลังใส่สาร7วัน หลังใส่สาร15วัน 

กากเมล็ดชาน ้ามัน2.5
กก./ไร ่

87.5a 96.25a 100a 100a  3.95a 3.95a 3.95a 3.95a 

กากเมล็ดชาน ้ามัน30
กก./ไร ่

80.0a 100a 100a 100a  3.48a 3.48a 3.48a 3.48a 

กากเมล็ดชาน ้ามัน3.5
กก./ไร ่

95.0a 100a 100a 100a  2.47a 2.47a 2.47a 2.47a 

กากเมล็ดชาน ้ามัน
การค้า3.0กก./ไร่ 

78.75a 97.5a 100a 100a  4.11a 4.11a 4.77a 4.77a 

ไม่ใช้สาร 0.0b 0.0b 3.75b 3.75b  18.25b 33.88b 36.84b 47.70b 

 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในสดมต์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน  95% โดยวิธี DMRT 
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