528
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_____________________________
รายงานความกาวหนา
ทดสอบประสิทธิภาพระหวางสารสกัดจากใบและกานลําโพงขาว ( Datula metel
l.) แหงกับสด พบวาสารสกัดจากลําโพงแหงออกฤทธิ์กบั หอยเชอรี่ดีกวา และเมื่อทดสอบสารสกัด
จากลําโพงโดยใชตัวทําละลาย (solvent) ตางๆกันไดแก อะซิโตน เมทานอล เอทานอล เบนซิน
เอธิลอะซิเตท น้ํารอน น้ําเย็น เฮคเซน ไดคลอโรมีเทน พบวาลําโพงทีส่ กัดดวย เมทานอล เอทานอล
และ อะซิโตน ในอัตรา 5 – 10 กรัมตอน้าํ 800 มล.ทําใหหอยเชอรี่ตาย 100 เปอรเซนต ภายใน 24
ชั่วโมง และเมือ่ สกัดดวยน้าํ เย็น สารสกัดอัตรา 15 กรัม ทําใหหอยตาย 33% - 66 % ภายหลัง
ทดสอบ 48 ชัว่ โมง การทดลองยังไมเสร็จสิน้
คํานํา
หอยเชอรี่ ( golden apple snail, Pomacea canaliculata Lamarck) ยังคงเปน
สัตวศัตรูพืชทีม่ ีความสําคัญโดยทําลายขาวและพืชน้ําเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางตอเนื่องนับ
แตป 2525 ที่เขาสูประเทศไทยเปนตนมา แตมิใชเฉพาะประเทศไทยเทานั้น ประเทศเพื่อนบานใน
กลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใตทุกประเทศ ตางก็ประสบภัยจากหอยเชอรี่เชนเดียวกัน จึงใหความ
สนใจในการคนหาสารสกัดจากพืชประจําถิ่นที่มีฤทธิ์ฆา หอยเชอรี่ได เพื่อทดแทนการนําเขาสารเคมี
ฆาหอยปริมาณมาก
ในประเทศไทยไดมีการทดสอบสารสกัดจากผลประคําดีควาย ใบลําโพง ลําตน
มะไฟนกคุม เมล็ดเทียนหยด รากหางไหล เมล็ดสะเดา ใบยาสูบ และอื่นๆกับหอยเชอรี่มาบางแลว
ซึ่งลวนแตเปนพืชทีม่ ีในประเทศไทย หางายหรือเพาะขยายพันธุไดรวดเร็วและสามารถสกัดสารทีม่ ี
ฤทธิ์เปนสารฆาหอยเชอรี่ไดโดยวิธีการไมยงุ ยาก ทั้งนี้เพือ่ ใหเกษตรกรสามารถปฏิบตั ิไดดวยตนเอง
_______________________________
รหัสการทดลอง 07-01-49-01-01-01-07-49
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เปนการลดการใชสารเคมีทางการเกษตรลง เพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น และเพื่อลดมูลคาการ
นําเขาสารเคมีจากตางประเทศอีกดวย นอกจากนี้ การใชเปนสารฆาหอยที่สกัดจากพืช ยังจําเปน
อยางยิ่งตอการเพาะปลูกพืชอินทรีย ในปจจุบัน มีการนําเขากากเมล็ดชา ( tea seed powder,
Camellia oleifera) จากประเทศจีนและมีการวางขายในทองตลาด เพื่อใชในการกําจัดหอยเชอรี่
ซึ่งเปนสารจากพืชเพียงชนิดเดียวที่มปี ระสิทธิภาพสูง ใชกาํ จัดหอยเชอรี่ตามอัตราที่กรมวิชาการ
เกษตรแนะนํา คือ 3-5 กิโลกรัมตอไรเมื่อมีน้ําสูงประมาณ 5 เซ็นติเมตร ดังนั้นจึงสมควรจะตองมี
การศึกษาและทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสารสกัดจากพืชอื่นๆ
ทีม่ ีคุณสมบัติตางๆ
ดังกลาวมาแลวและเปนพืชประจําถิน่ ของไทย ไดแก ลําโพง (D a t u l a m e t e l L . ) มะขาม(
Tamarindus indica ) และประคําดีควาย (Sapindus emerginatus Wall.)ตอไป
ลําโพงขาว ( Angel Trumpet , Datula metel L.) วงศ Solanaceae เปนไมพมุ กึง่
ลมลุก สูง 1.5 – 2 เมตร ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบหรืองามกิ่ง กลีบดอกสีขาวหรือขาวนวล ผลรูปทรง
กลมมีหนามแหลม เมล็ดมีจาํ นวนมาก รูปไต สีน้ําตาล – เหลือง เปนพืชที่ขนึ้ อยูท ั่วไปตามที่รกราง
และใกลแมน้ําลําคลอง สวนที่เปนพิษคือ ใบ ดอก เมล็ด ซึ่งเกิดจากสารกลุมอะโทรปน มีรายงาน
อยางไมเปนทางการจากเกษตรกรวา
เมื่อนําตนลําโพงมาตําแลวใสลงในนาขาวที่มหี อยเชอรี่
ระบาดอยูทาํ ใหหอยตายและบางสวนหนีไปที่อื่น
ประคําดีควาย หรือมะคําดีควาย , soapberry Tree (Sapindus emerginatus
Wall.) อยูในวงศ Sapindaceae เปนไมยนื ตนใบเดี่ยวขนาดกลาง สูง 5 - 10 เมตร ลักษณะลําตน
มีเปลือกเปนสีน้ําตาลอมเทา พื้นผิวเปลือกคอนขางเรียบ เรือนยอดของลําตนหนาทึบ ใบประกอบ
แบบขนนกเรียงสลับ ใบยอยรูปไขหรือรูปไขแกมขอบขนาน กวาง 5 - 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 14
เซนติเมตร คอกชอ ออกที่ปลายกิง่ แยกเพศ อยูบนตนเดียวกัน กลีบดอกสีนวล ผลสดรูปกลม ออก
รวมกันเปนพวง ขนาดศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร พบขึ้นอยูทั่วไปในปาเบญจพรรณ หรือบริเวณปา
ดิบแลงในทุกภาคของประเทศไทย ขยายพันธุโดยการใชเมล็ดเพาะ ตํารายาไทยใชผลทุบใหแตก
แชน้ําลางหนา รักษาผิว แกรังแค แกชันนะตุ(โรคผิวหนังพุพองบนศรีษะเด็ก เนื้อผลมีสารซาโปนิน
(s a p o n i n ) ที่มีฤทธิย์ ับยั้งการเจริญของเชื้อราทีท่ ําใหเกิดโรคกลากไดดี สวนที่เปนพิษคือผล
เชนเดียวกัน พืชนี้จัดอยูในกลุมที่เปนพิษตอทางเดินอาหาร กลาวคือ ทําใหมนุษยระคายเคืองลําไส
โดยสามารถออกฤทธิ์เร็วภายใน 1 ชัว่ โมงหลังกิน อาจมีบางสวนถูกดูดซึมไปและทําใหเกิดพิษตอ
สวนอืน่ ๆของรางกายได ผูทร่ี ับสารเขาไปจะแสดงอาการ คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ทองเสีย ลําไส
อักเสบ ในรายที่เกิดอาการพิษรุนแรง เนื้อเยื่อที่อยูลกึ ๆอาจถูกทําลาย กรณที่มีการดูดซึมสารพิษ จะ
ทําใหมีไขสูง กระหายน้าํ มานตาขยายและหนักตา กลามเนื้อไมมีแรง การประสานงานของ
กลามเนื้อไมดี สุดทายการไหลเวียนของเลือดไมสม่ําเสมอและอาจถึงขั้นชัก แตเนือ่ งจากสารซา
โปนินที่มีในผลประคําดีควายเปนสารทีท่ ราบกันดีในปจจุบันวามีฤทธิฆ์ าหอยทากน้าํ จืดไดดี ทั้งยัง
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สกัดไดงายโดยใชน้ํารอนเปนตัวทําละลาย

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
- หอยเชอรี่ Pomacea canaliculata Lamarck
- สารสกัดจากพืชชนิดตางๆ 3 พืช
- ถังซีเมนตเลีย้ งหอยเชอรี่
- ตูกระจกทดลอง ขนาด 2.48 X 40.2 X 26 เซนติเมตร
- beaker ทดลอง ขนาด 1,000 มล.
- เวอรเนียร คาลิปเปอร
- ตาชั่ง
- กลองถายภาพ
- อื่นๆ เชน กระปองน้าํ ภาชนะบรรจุหอย
วิธีการ
การทดลองที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพระหวางสารสกัดจากใบและกานลําโพงขาว ( Datula
metel l.) แหงกับสด พบวาสารสกัดจากลําโพงแหงออกฤทธิก์ ับหอยเชอรี่ดีกวา
การทดลองที่ 2 การเลือกชนิดของตัวทําละลาย (Solvent) ทดสอบในหองปฎิบัติการ วาง
แผนการทดลองแบบ CRD 27 กรรมวิธี 3 ซ้ํา
กรรมวิธีที่ 1 หอยเชอรี่ + ลําโพง 5 กรัม สกัดดวย น้ํารอน
กรรมวิธีที่ 2 หอยเชอรี่ + ลําโพง 10 กรัม สกัดดวย น้ํารอน
กรรมวิธีที่ 3 หอยเชอรี่ + ลําโพง 15 กรัม สกัดดวย น้ํารอน
กรรมวิธีที่ 4 หอยเชอรี่ + ลําโพง 5 กรัม สกัดดวย น้ําเย็น
กรรมวิธีที่ 5 หอยเชอรี่ + ลําโพง 10 กรัม สกัดดวย น้ําเย็น
กรรมวิธีที่ 6 หอยเชอรี่ + ลําโพง 15 กรัม สกัดดวย น้ําเย็น
กรรมวิธีที่ 7 หอยเชอรี่ + ลําโพง 5 กรัม สกัดดวย methanol
กรรมวิธีที่ 8 หอยเชอรี่ + ลําโพง 10 กรัม สกัดดวย methanol
กรรมวิธีที่ 9 หอยเชอรี่ + ลําโพง 15 กรัม สกัดดวย methanol
กรรมวิธีที่ 10 หอยเชอรี่ + ลําโพง 5 กรัม สกัดดวย ethanol
กรรมวิธีที่ 11 หอยเชอรี่ + ลําโพง 10 กรัม สกัดดวย ethanol
กรรมวิธีที่ 12 หอยเชอรี่ + ลําโพง 15 กรัม สกัดดวย ethanol
กรรมวิธีที่ 13 หอยเชอรี่ + ลําโพง 5 กรัม สกัดดวย 70% methanol
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กรรมวิธีที่ 14
กรรมวิธีที่ 15
กรรมวิธีที่ 16
กรรมวิธีที่ 17
กรรมวิธีที่ 18
กรรมวิธีที่ 19
กรรมวิธีที่ 20
กรรมวิธีที่ 21
กรรมวิธีที่ 22
กรรมวิธีที่ 23
กรรมวิธีที่ 24
กรรมวิธีที่ 25
กรรมวิธีที่ 26
กรรมวิธีที่ 27

หอยเชอรี่ + ลําโพง 10 กรัม สกัดดวย 70% methanol
หอยเชอรี่ + ลําโพง 15 กรัม สกัดดวย 70% methanol
หอยเชอรี่ + ลําโพง 5 กรัม สกัดดวย acetone
หอยเชอรี่ + ลําโพง 10 กรัม สกัดดวย acetone
หอยเชอรี่ + ลําโพง 15 กรัม สกัดดวย acetone
หอยเชอรี่ + ลําโพง 5 กรัม สกัดดวย hexane
หอยเชอรี่ + ลําโพง 10 กรัม สกัดดวย hexane
หอยเชอรี่ + ลําโพง 15 กรัม สกัดดวย hexane
หอยเชอรี่ + ลําโพง 5 กรัม สกัดดวย dichloromethane
หอยเชอรี่ + ลําโพง 10 กรัม สกัดดวย dichloromethane
หอยเชอรี่ + ลําโพง 15 กรัม สกัดดวย dichloromethane
หอยเชอรี่ + ลําโพง 5 กรัม สกัดดวย benzene
หอยเชอรี่ + ลําโพง 10 กรัม สกัดดวย benzene
หอยเชอรี่ + ลําโพง 15 กรัม สกัดดวย benzene

การเตรียมหอยเชอรี่ เก็บรวบรวมหอยเชอรี่จากแหลงระบาดในจังหวัดตางๆ มาเลี้ยงในถัง
ซีเมนตในหองปฏิบัติการ ใหอาหารไดแกผักบุง ผักกระเฉด ผักกาดหอมทุกวัน สลับกับการให
อาหารปลาสําเร็จรูปอัดเม็ด เลี้ยงขยายพันธุหอยใหมีปริมาณมากเพื่อใชทดลอง
สกัดสารจากลําโพงขาวโดย
1. นําลําโพงแหงบดเปนผง 100 กรัม แชในสารละลายเมทานอล 70% นาน 1 วัน
2. นํามาบดในเครื่องบดละเอียด (homogenizer)
3. กรองเอากากออกและลางดวยสารละลายเมทานอล 70% 500 มล.
4. นําสารละลายที่ไดมากลัน่ ระเหยสารละลายออกดวยเครื่อง vacuum rotary
evaporator
5. เก็บไวในตูเย็นจนกวาจะใช
ทําเชนเดียวกันตามขอ 1- 5 โดยใชสารละลาย เบนซิน เฮคเซน เอทิลอะซิเตท ไดคลอโร
มีเทน อะซิโตน เอทานอล น้าํ รอน น้ําเย็น
นํามาทดสอบกับหอยเชอรี่ จํานวน 3 ขนาด ไดแกขนาดเล็ก มีความยาวเปลือก 20 – 30
มิลลิเมตร ขนาดกลาง มีความยาวเปลือก 30 - 40 มิลลิเมตร และขนาดใหญ 50 – 60 มิลลิเมตร
การทดสอบใชบีกเกอรขนาด 1,000 มล .ใสน้ํา 800 มล.เปนน้าํ ประปาที่ผานการกรองและทิง้ ไว 2
วัน แลวใสหอยเชอรี่ทั้งสามขนาดในบีกเกอร หลังจากนัน้ ใสสารสกัดในอัตราตางๆกัน ตรวจผล
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การตายของหอยเชอรี่ ในเวลา 7, 24 , 48 และ 72 ชัว่ โมงหลังจากใสสารสกัดเหลานี้ โดยบันทึก
ลักษณะอาการของหอยเชอรี่เมื่อไดรับสารพิษ
เวลาและสถานที่
หองปฏิบัติการกลุมงานสัตววิทยาการเกษตร กลุมกีฏและสัตววิทยา
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหวางสารสกัดจากใบและกานลําโพงขาว
(Datula metel l.) แหงกับสด พบวา สารสกัดจากลําโพงแหงออกฤทธิ์กับหอยเชอรี่ดีกวาสารสกัด
จากลําโพงสด เมื่อทดสอบสารสกัดจากลําโพงโดยใชตวั ทําละลาย (solvent) ตางๆกันไดแก อะซิ
โตน เมทานอล เอทานอล เบนซิน เอธิลอะซิเตท น้าํ รอน น้ําเย็น เฮคเซน ไดคลอโรมีเทน พบวา
ลําโพงที่สกัดดวย เมทานอล เอทานอล และ อะซิโตน ในอัตรา 5 – 10 กรัม /น้ํา 800 มล.ทําใหหอย
เชอรี่ตาย 100 เปอรเซนต ภายใน 24 ชัว่ โมง และเมื่อสกัดดวยน้าํ เย็น สารสกัดอัตรา 15 กรัม ทําให
หอยตาย 33% - 66 % ภายหลังทดสอบ 48 ชั่วโมง
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดลองยังไมเสร็จสิ้น
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ ดร.ศิริพร ซึงสนธิพร กลุม วิจยั วัชพืช สอพ.ทีใ่ หความอนุเคราะหใช
หองปฏิบัติการในการสกัดสารตางๆรวมทัง้ คนงานบางสวนดวย
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ชมพูนุท จรรยาเพศ ศิริพร ซึงสนธิพรและทักษิณ อาชวาคม. 2539. ทดสอบสารสกัดจากพืชในการ
ปองกันกําจัดหอยเชอรี่และผลกระทบตอสัตวน้ํา. รายงานผลการวิจยั กลุมงานสัตววิทยา
การเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร หนา 264265.
ชมพูนุท จรรยาเพศ และทักษิณ อาชวาคม. 2542. หอยเชอรี่. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
”หอยเชอรี”่ 24 กันยายน 2542 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด ขอนแกน. กองกีฏและสัตว
วิทยา กรมวิชาการเกษตร และสมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย. 15 หนา.
รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล. พรรณไมมีพิษ. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล. 63 หนา

533
Alba, M.C. ; Vertosio,E.; Palis, F.V. ; Macatula, R.F. 1993. The Effect of botanical and
chemical pesticides against golden apple snail ( Pomacea sp.) in rice . 24. Pest
Management Council of the Philippines, Cebu City, 4 – 7 May 1993. 1 leaf.

