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บทคัดยอ 
 หอยเชอร่ี Pomacea canaliculata (Lamarck) เปนศัตรูขาวสําคัญท่ีสรางความเสียหายในบริเวณกวาง 
ซ่ึงการใชสารเคมีนอกจากจะสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมแลว ยังสงผลใหหอยเชอร่ีสรางความตานทานสารเคมีมากขึ้น 
งานวิจัยชิ้นน้ีจึงมุงเนนศึกษาผลการใชสารสกัดจากพืชในการกําจัดหอยเชอร่ี โดยวางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (Completely Randomized Design ; CRD) จํานวน 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซํ้า ไดแก 1) นํ้าเปลา 
(control) 2) สารเมทัลดีไฮด 33.33 µgml-1 3) สารสกัดใบกระดุมทองเลื้อย 13.25 µgml-1 และ 4) สารสกัดใบแสง
จันทร 13.25 µgml-1 ผลการศึกษาพบวา หลังจากทดสอบสารไปแลว 24 และ 48 ชั่วโมง สารสกัดจากใบแสงจันทร
พบคาเฉลี่ยการตายของหอยเชอร่ีเพียง 0.66a ตัว และ 1.00a ตัว ตามลําดับ ไมแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุมท่ีไม
พบการตายของหอยเชอร่ีเลย แตแตกตางทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 กับสารเมทัลดีไฮดและสารสกัดจากใบ
กระดุมทองเลื้อย พบคาเฉลี่ยการตายของหอยเชอร่ีเทากับ 5.33b และ 3.00b ตัว ตามลําดับ หลังจากทดสอบไปแลว 
24 ชั่วโมง และพบคาเฉลี่ยการตายของหอยเชอร่ีเทากับ 4.66b และ 6.66b ตัว ตามลําดับ หลังจากทดสอบไปแลว 
48 ชั่วโมง 
คําสําคัญ: สารสกัดจากพืช, กระดุมทองเลื้อย, แสงจันทร, หอยเชอร่ี 

Abstract  
The golden apple snail Pomacea canaliculata (Lamarck) is the important pest causing a 

serious problem in rice field devastation. The application of chemical pesticides is not only harm 
to environment but also supporting to resistance of pests. This research is aimed to study on the 
effect of plant extracts for controlling P. canaliculata. This study was carried out by applying  
(Completely Randomized Design; CRD) with 4 treatments (control, metaldehyde, 13.25 µgml-1 and 
13.25 µgml-1 wedlia trilobata leave extract taken 3 replications. The results found that post 24 
and 48 hour, p. grandis leave extract exhibited the death of a snail for 0.66a and 1.00a 
respectively, which was not significantly different (p ≤ 0.05) with control (0.00a). These were 
significantly different (p ≤ 0.05) with metaldehyde and wedlia trilobata leave extract that found 
the death of snail for 5.33b and 3.00b respectively, post 24 hours and 4.66b and 6.66b 
respectively, post 48 hours.   
Keyword: Plant extracts, Pisonia grandis, Wedlia trilobata, Pomacea canliculata, 
 
1นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
2อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท 0873907887 
3อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลกั คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท 0836585317 
*Corresponding author, E-mail: phujan_james@hotmail.com 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1054 
 

บทนํา 
หอยเชอร่ี (Pomacea canaliculata) จัดเปนศัตรูขาวท่ีสําคัญของประเทศไทย  เน่ืองจากหอยเชอร่ีเปน

สัตวท่ีชอบกินพืชท่ีขึ้นอยูในนํ้า ซ่ึงเปนพืชท่ีมีลักษณะออนนุมไดแทบทุกชนิดและสามารถกินไดเปนปริมาณมาก 
ดังน้ันจึงกอใหเกิดความเสียหายตอพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เชน ขาว บัว และพืชผักท่ีปลูกอยูริมแมนํ้าตางๆ แตท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ ตนขาว โดยหอยเชอร่ีจะทําลายตนขาวในระยะตนกลาหลังปกดํา มีรายงานการระบาดและสราง
ความเสียหายในนาขาวคร้ังแรกเมื่อป 2531 ท่ีอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพบวาหอยเชอร่ีสามารถ
ทําลายนาขาวจํานวน 50 ไร ไดเพียงแคคืนเดียว (ชมพูนุช และคณะ, 2534) 

พ้ืนท่ีอําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานีเปนพ้ืนท่ีท่ีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการทํานา ซ่ึงประสบ
ปญหาการระบาดของหอยเชอร่ีมาต้ังแตป พ.ศ. 2551 ทําใหเกษตรกรไดรับความเดือดรอนจากการกัดกินตนกลา
ขาวท่ีปกดําใหมๆ ซึ่งวิธีการท่ีเกษตรกรนิยมใชในการกําจัดหอยเชอร่ี คือการใชสารเคมีและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิม
ปริมาณการใชสารเคมีสูงขึ้นเร่ือยๆ การนําสารเคมีสังเคราะหมาใช โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการระบาดมากหรือใน
แหลงท่ีไมสามารถกําจัดดวยวิธีการอื่นได เน่ืองจากเปนวิธีท่ีสะดวก รวดเร็ว และเปนท่ีนิยมท่ีสุดของเกษตรกรซ่ึง
สารเคมีท่ีนิยมใชโดยคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร คือ สารนิโคลซาไมด เมทัลดีไฮด และคอปเปอรซัลเฟต เปน
ตน อยางไรก็ตาม การใชสารเคมีในการกําจัดหอยเชอร่ีแมวาจะประสบผลสําเร็จแตพบวามีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ ในระบบนิเวศเดียวกัน เชน ปลา พืชนํ้า หรือแพลงกตอน เปนตน นอกจากน้ียังพบวาการใชสารเคมีเปนระยะ
เวลานานจะทําใหหอยเชอร่ีปรับตัวตานทานตอสารเคมีในเวลาตอมา และยังเปนอันตรายโดยตรงกับผูใช การ
ตระหนักถึงพิษภัยท่ีสงผลตอสภาพแวดลอมและตัวเกษตรกรเอง จึงเปนแนวทางในการนําไปสูการพยายามลดการใช
สารเคมีและลดตนทุนในการจัดซ้ือสารเคมี สารสกัดจากธรรมชาติเปนการสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
เพราะสารจากธรรมชาติสามารถสลายตัวในสิ่งแวดลอมไดงายท่ีสุด มีความปลอดภัยตอผูใช โดยจากการศึกษาหา
สารสกัดจากพืชเพ่ือกําจัดหอยเชอร่ีจากพืชชนิดตางๆ ประจําทองถิ่น ต้ังแตป พ.ศ 2473 ท้ังในหองปฏิบัติการและ
แหลงนํ้าธรรมชาติ พบวา มีพืช 32 ชนิด ท่ีมีคุณสมบัติในการฆาหอย Biomphalaria glabrata ได โดยเปนพืชใน
วงศ Compositae ไดแก สาบเสือ กระดุมทองเลื้อย และผักแครด ซึ่งพบไดท่ัวไป หางาย ขยายพันธุและ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดังน้ันพืชในวงศน้ีจึงนาสนใจในการนํามาศึกษา เพ่ือใหเห็นถึงประโยชนท่ีมากกวาการใช
เปนไมประดับ หรือวัชพืชท่ีขึ้นรกในท่ีตางๆ เทาน้ัน (พินิจ และคณะ, 2000) 
 จากแนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติในการฆาหอยจากสารธรรมชาติ นํามาสูแนวทางการศึกษาผลของสารสกัด
จากพืชตอการตายของหอยเชอร่ีซึ่งเปนศัตรูพืชท่ีสําคัญ เพ่ือชวยลดการแพรระบาดจนเปนปญหาแกเกษตรกร ซึ่งจะ
เปนทางเลือกใหมใหแกเกษตรกรในการควบคุมและกําจัดศัตรูพืชโดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
เกษตรกร (โศรดา และคณะ, 2549) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
    เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดจากพืชตอการกําจัดหอยเชอร่ีในนาขาว 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 1. กระดุมทองเลื้อย 
 ชือ่วิทยาศาสตร : Wedelia trilobata (L.) Hitche 
 ชือ่วงศ  : Compositae 
 ชือ่ภาษาอังกฤษ : creeping dailsy,climbing wedelia,singapore dailsy 
 ชื่อพ้ืนเมืองอื่นๆ : เบญจมาศเครือ 
 ชื่อทองถิ่น  : Dailsy 

ถิ่นกําเนิด : พรรณไมพ้ืนเมืองของอเมริกาเขตรอน อเมริกาใต 
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 ประโยชน : เปนไมประดับ ไมกระถาง ปลูกเปนไมประดับท่ัวไป ใชคลุมดินตามท่ีลาดเอียง ปลูกแทนหญา
กลางถนน เหมาะในท่ีสาธารณะท่ีไมมีคนเดินผาน ไมควรใชในสวนหยอมในบาน เพราะโตเร็วอาจรุกล้ําแปลงอื่น 
หรือปลูกริมทะเล (ดวงพร และคณะ, 2544) 
 องคประกอบของสารเคมีท่ีพบในกระดุมทองเลื้อย Bohlman and Van (1977) สํารวจหารสารในสวนตน
ของกระดุมทองเลื้อยพบวามีสารประกอบหลายชนิด ไดแก germacrene D, α-humulene, caryophyllene, 
squalene, phellandrene, p-cymene, sitosterol, อนุพันธของ ent-kaurenic acid และ eudesmanolides 
ซ่ึงสาร eudesmanolides พบไดในพืชหลายพืช เชน Iva imbricate, Iva microcephala, Wedelia spp. และ 
Zaluzania spp. 
 2. แสงจันทร 

ชื่อวิทยาศาสตร : Pisonia grandis. 
 ชื่อวงศ         : Nyctaginaceae 
 ชื่อสามัญ         : Lettuce Tree 
 ชื่อไทย         : แสงจันทร 
 ชื่อทองถิ่น        : บานดึก ดอกพระจันทร แสงนวลจันทร 
 ลักษณะท่ัวไป    : เปนไมตนขนาดกลาง ลักษณะของใบคลายใบยาสูบ ใบสีเหลืองออนอมเขียว ใบมีขนาด
กวางประมาณ 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ริมขอบใบหยัก แสงจันทรเปนพรรณไมท่ี
ชอบแสงแดดเพียงรําไร ตองการนํ้าและความชื้นในประมาณปานกลาง ปลูกขึ้นไดดีในดินรวนซุย (นิจศิริ และคณะ, 
2534) 
 จากผลการวิเคราะหสารพฤกษเคมีในนํ้าสกัดจากใบแสงจันทร พบวา flavanoid steroid furan alkaloid 
nthraquinone tannin และ saponin ซึ่ง saponin มีความเปนพิษรุนแรงเฉพาะสัตวเลือดเย็นชั้นตํ่าเทาน้ัน โดย
จะมีผลตอประสาทท่ีควบคุมการหายใจของสัตวชั้นตํ่า ทําใหขาดออกซิเจนและทําใหเกิดการสลายตัวของเม็ดเลือด
แดง สาร saponin สามารถกําจัดหอยเชอร่ีไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการทําลายเม็ดเลือด แตในสัตวชั้นสูงหรือสัตว
อุน เชน คนและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม saponin จะทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอเย่ือบุชองจมูก ทําใหนํ้ามูกไหล 
จาม และมึนงงได (Radha et al, 2008) 
  โศรดา และคณะ (2549) ไดทําการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันจากสารสกัดจากใบกระดุมทองเลื้อยท่ี
ความเขมขน 185.94 และ 270.70 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาสามารถฆาหอยเชอร่ีไดรอยละ 50 (LC50) และรอยละ 90 
(LC90) ท่ีระยะเวลา 24 ชั่วโมง และท่ีความเขมขน 157.13 และ 197.54 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถฆาหอยเชอร่ีได
รอยละ 50 (LC50) และรอยละ 90 (LC90) ท่ีระยะเวลา 48 ชั่วโมง ตามลําดับ 

รชฏ (2538) นําพืช 19 ชนิด มาศึกษาหาประสิทธภิาพในสารควบคุมหอยเชอร่ี พบวา สารสกัดจากใบยี่โถ 
และใบแสงจันทร มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ เมื่อใชอัตราตํ่าเพียง 0.5 กิโลกรัมตอนํ้า 10 ลิตร สามารถกําจัดหอยเชอร่ี
ได 100 เปอรเซ็นต ภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง สวนท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมาไดแก ใบสะเดาไทย ใบมะกรูด 
และใบดอกรัก กําจัดหอยเชอร่ีได 100 เปอรเซ็นต เมื่อใชอัตรา 1.0 กิโลกรัมตอนํ้า 10 ลิตร ในขณะท่ีปทมาภรณ 
และสุรียพร (2549) ไดศึกษาประสิทธิภาพของนํ้าหมักกลอยในการกําจัดหอยเชอร่ี พบวาเมื่อใชนํ้าหมักกลอยอัตรา 
800 มิลลิลิตร/นํ้า 1 ลิตร สามารถทําใหหอยเชอร่ีตายภายใน 11.73 ชั่วโมง นอกจากน้ี พินิจและตรัย (2543) ได
ศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากใบหนวดปลาหมึก (Brassaia actinophylla) ดวยนํ้าตอการทําลาย
หอยเชอร่ี พบวา ท่ีความเขมขน 140 และ 170 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถฆาหอยไดรอยละ 50 (LC50) และ 90 (LC90) 
ตามลําดับ ในเวลา 24 ชั่วโมง ความเขมขน 121 และ 138 มิลิกรัม/ลิตร สามารถฆาหอยไดรอยละ 50 (LC50) และ 
90 (LC90) ในเวลา 48 ชั่วโมง ตามลําดับ สวนการใชสารสกัดจากใบผกากรอง (Lantana camara) ดวย
แอลกอฮอล คา LC50 และ LC90 ท่ีเวลา 24 ชั่วโมง เทากับ 295 และ 599 มิลลิกรัม/ลิตร และท่ี 48 ชั่วโมง เทากับ 
94.21 และ 160.68 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการกําจัดหอยเชอร่ี เปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัด

จากใบแสงจันทรและใบกระดุมทองเลื้อยท่ีสามารถพบไดมากในพ้ืนท่ีอําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี โดยทําการ
สกัดสารสกัดจากตัวอยางพืชดังกลาวโดยใชวิธีมาเซอเรชัน (maceration) ดวยตัวทําละลายเอธานอล 95 เปอรเซ็นต 
แลวนําไปสอบอัตราการตายของหอยเชอร่ีท่ีเลี้ยงไวในทอซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร  
 1. การเตรียมหอยเชอร่ี 
                 ดําเนินการโดยสุมเก็บตัวอยางหอยเชอร่ีขนาด 2.5-3.5 เซนติเมตร จากแปลงนาของเกษตรกรใน
อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี นํามาเลี้ยงในอางซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร โดยใชนํ้าจากนาขาวใน
สภาพพ้ืนท่ีจริง เพ่ือใหหอยเชอร่ีมีความเคยชินกับสภาพการทดลอง โดยขณะเลี้ยงใหตนขาว และผักบุงจากนาขาว 
เปนอาหารทุกวัน 
 2. การเตรียมสารสกัดจากใบพืช 
                2.2.1 การเตรียมตัวอยางพืช 
                 ดัดแปลงจากวิธีของ โศรดา และคณะ (2549) โดยนําใบแสงจันทร และใบกระดุมทองเลื้อยท่ีมีสภาพ
สมบูรณมาลางทําความสะอาด แลวนําไปตากผึ่งลม และอบในตูอบลมรอนอณุหภูม ิ50 องศาเซลเซียส จนใบพืชแหง
สนิทจึงนํามาบดใหละเอียดดวยเคร่ืองบดไฟฟา เก็บในภาชนะท่ีแหงและไมถูกแสงแดด เมื่อตองการเตรียมสารสกัด
จากพืชจึงนําผงละเอียดมาชั่งเพ่ือสกัดสาร 
 2.2.2 การสกัดสารจากพืชตามวิธี maceration ดวยเอทานอล 95 เปอรเซ็นต 
 1) นําผงละเอียดของใบแสงจันทร และใบกระดุมทองเลื้อย อยางละ 500 กรัม ใสในขวดรูปชมพู 
(Erlenmayer flask) ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร ใสตัวทําละลายเอธานอล 95 เปอรเซ็นต ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร 
ใหทวมผงละเอียด ปดปากขวดดวยฟลอยดอะลูมิเนียม (Aluminum foil) และปดทับดวยพาราฟลม (Paraffilm) 
แชท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 
 2) เมื่อครบระยะเวลา 5 วัน นําสารสกัดท่ีไดมากรองดวยเคร่ืองกรองสุญญากาศเพ่ือแยกกากออก 
 3) นําสารสกัดท่ีกรองไดไประเหยตัวทําละลายดวยเคร่ือง Reduce pressure evaporator แลวนํา
สารสกัดท่ีไดไประเหยใหแหงบนเคร่ืองอังไอนํ้า และทําใหแหงสนิทโดยเก็บในโถดูดความชื้น เปนระยะเวลา 24 
ชั่วโมง 
 4) ชั่งนํ้าหนักของสารสกัดแหงท่ีไดดวยเคร่ืองชั่งชนิดละเอียด 4 ตําแหนง และเก็บสารสกัดแหงท่ีไดใน
ภาชนะท่ีหุมดวยฟลอยดอะลูมินัม (Aluminum fiol) และปดทับดวยพาราฟลม (Paraffilm) เก็บในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 
5 องศาเซลเซียส (โศรดา และคณะ, 2549) 
 3. แผนการทดลอง 
 3.1 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design ; CRD) ทําการทดลอง
ในหอยเชอร่ีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5-3.5 เซนติเมตร แบงการทดลองเปน 4 กลุมทดลองๆละ 3 ซํ้า(ซ้ําละ 10 
ตัว) รวมแปน 120 ตัว เลี้ยงในอางซีเมนตขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร มีปริมาณนํ้า 15 ลิตร ดังน้ี 
 กลุมทดลอง 1 นํ้าเปลา (control)  
 กลุมทดลอง 2 สารเมทัลดีไฮด 33.33 µgml-1 
 กลุมทดลอง 3 สารสกดัใบกระดุมทองเลื้อย 13.25 µgml-1ปริมาณ 1.5 ลิตร 
 กลุมทดลอง 4 สารสกดัใบแสงจันทร 13.25 µgml-1 ปริมาณ 1.5 ลติร 
(ตรวจผลจํานวนหอยเชอร่ีท่ีตายท่ีเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง) 
 3.2 การทดสอบสารสกัดจากพืชท่ีผลิตไดกับหอยเชอร่ี 
 เมื่อเลี้ยงหอยเชอร่ีในแตละกลุมทดลองเปนระยะเวลา 7 วัน นําสารสกัดท่ีเตรียมไดใสในแตละกลุม
ทดลอง จากน้ันบันทึกจาํนวนหอยเชอร่ีท่ีตายในแตละกลุมทดลองท่ีเวลา 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง เมื่อไดรับสาร
สกัดในกลุมทดลองตางๆ และบันทึกลักษณะหอยเชอร่ีท่ีตายในแตละกลุมทดลอง 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1057 
 

 4. การวิเคราะหผลทางสถิติ 
 วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
โดย Duncan’s new multiple range test โดยใชโปรแกรม SPSS 
 
ผลการวิจัย 
 1. ปริมาณและลักษณะของสารสกัดจากใบแสงจันทรและใบกระดุมทองเลื้อย 

 จากการสกัดผงละเอียดแหงจากใบแสงจันทร และใบกระดุมทองเลื้อยในปริมาณเทากันคือ 500 กรัม ดวยวิธี
มาเซอเรชัน (Maceration) ดวยตัวทําละลายเอทานอล 95 เปอรเซ็นต พบวาสารสกัดจากใบแสงจันทร และใบกระดุมทอง
เลื้อยท่ีสกัดไดมีลักษณะขนเหนียว และไดปริมาณสารสกัดท่ีเทากัน คือ 100 มิลลิลิตร แตสีของสารสกัดท่ีไดแตกตางกัน 
คือ สารสกัดท่ีไดจากใบแสงจันทรมีสีนํ้าตาล สารสกัดท่ีไดจากใบกระดุมทองเลื้อยมีสีเขียวเขม โดยมีผลผลิตรอยละ
(%yeild) ของใบแสงจันทรรอยละ 10 และกระดุมทองเลื้อยรอยละ 14  
 2.การศึกษาผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบแสงจันทรและใบกระดุมทองเลื้อยเพ่ือกําจัด
หอยเชอร่ี   
 พบวา คาเฉลี่ยของจํานวนหอยเชอร่ีท่ีตายจากการไดรับสารสกัดจากพืชในแตละหนวยทดลองท่ีระยะเวลา 
24 ชั่วโมงน้ัน สิ่งทดลองท่ี 1 (ควบคุม) ไมพบการตายของหอยเชอร่ี ไมพบความแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
การใชสารสกัดจากใบแสงจันทรมีผลใหหอยเชอร่ีตายเฉลี่ย 0.66  สวนการใชเมทัลดีไฮดสงผลใหคาเฉลี่ยจํานวนหอย
เชอร่ีตายมากท่ีสุดเทากับ 5.33 ตัว ไมพบความแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบการใชใบกระดุมทองเลื้อยพบการ
ตาย 3.00 ตัว และเมื่อพิจารณาท่ีระยะเวลา 48 ชั่วโมง พบวาผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกัน หนวยทดลองท่ี 1 
ไมพบจํานวนหอยเชอร่ีตายและไมพบความแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใชสารสกัดจากใบแสงจันทร 
ในขณะท่ีการใชสารสกัดใบกระดุมทองเลื้อย มีผลทําใหหอยเชอร่ีตายมากท่ีสุดเทากับ 6.66 ไมพบความแตกตางทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเมทัลดีไฮด 33.33 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร จํานวนหอยเชอร่ีเทากับ 4.66 ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยจํานวนหอยเชอร่ีท่ีตายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมง 

หนวยทดลอง จํานวนหอยเชอร่ีท่ีตาย (ตวั) 

  24 ชัว่โมง 48 ชั่วโมง 

1. ชุดควบคุม (control) 0.00a 1/ ±0 0.00a ±0 

2. สารเมทัลดไีฮด 33.33 µgml-1 5.33b ±2.08 4.66b ±2.08 

3. สารสกัดใบแสงจันทร 13.25 µgml-1 0.66a ±0.57 1.00a ±1.00 

4. สารสกัดใบกระดุมทองเลื้อย 13.25 µgml-1 3.00b ±2.00 6.66b ±1.52 

C.V.(%)                 11                10 
1/คาเฉลี่ยท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความตางกันทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

3. อาการของหอยเชอร่ีเมื่อไดรับสารสกัดจากพืช  
พบวาหอยเชอร่ีเมื่ออยูในนํ้าในแตละหนวยทดลองจะแสดงอาการปดฝาสนิทไมเปดฝาตัวหอยกึ่งจมกึ่งลอย

และเร่ิมเปดฝาเดินเกาะไปตามผิวของทอซีเมนตโดยจะยื่นอวัยวะคลายหอยออกมาเคลื่อนท่ีไปมา และเมื่อไดรับพิษ
จากสารสกัดจากพืชจะเร่ิมปดฝา ลอยขึ้นสูผิวน้ําและตายในท่ีสุด ลักษณะการตายของหอยเชอร่ีจะปดฝาสนิท 
นํ้าหนักตัวเบาและลอยขึ้นสูผิวนํ้า 
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สรุปผลการวิจัย 
1. สารสกัดจากใบกระดุมทองเลื้อยมีประสิทธิภาพในการกําจัดหอยเชอร่ีมีคาใกลเคียงกับการใชเมทัลดีไฮด 

ท้ังท่ีระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมงคาเฉลี่ยของจํานวนหอยเชอร่ีตายเทากับ 3.00 และ 6.66 ตัวตามลําดับ สวนการ
ใชเมทัลดีไฮดสงผลใหคาเฉลี่ยของจํานวนหอยเชอร่ีตายเทากับ 5.33 และ 4.66 ตัวตามลําดับ สอดคลอยกับงานวิจัย
ของโศรดา และคณะ (2549)  
    

อภิปรายผลการวิจัย 
1. สารสกัดจากใบกระดุมทองเลื้อย และใบแสงจันทร สามารถนําไปใชในการฆาหอยเชอร่ีได โดยควรใช

สารสกัดจากใบกระดุมทองเลื้อยเน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการกําจัดหอยเชอร่ีใกลเคียงกับการใชเมทัลดีไฮด 
มากกวาสารสกัดจากใบแสงจันทร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับปริมาณของพืชท่ีพบมากในพ้ืนท่ี ความสะดวกและหางายในการ
เก็บและนําพืชน้ันๆมาใชประโยชน  

2. จากการศึกษาประสิทธิสารสกัดจากพืชในการกําจัดหอยเชอร่ี โดยใชใบกระดุมทองเลื้อยและใบแสง
จันทรในคร้ังน้ีใชตัวทําละลายเพียงชนิดเดียว คือ เอธานอล 95 เปอรเซ็นต ไมไดมีการเปรียบเทียบความเปนพิษใน
แงขนิดตัวทําละลาย โดยเฉพาะตัวทําละลายท่ีสะดวกและงายตอการนําไปใชของเกษตรกร คือ นํ้า ดังน้ันในการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชนอกจากเปรียบเทียบกับสารเมทัลดีไฮดแลว ควรเปรียบเทียบกับตัวทํา
ละลายชนิดอื่น เชน นํ้าหรือ dichloromethane ควบคูไปดวย เพ่ือเปนขอมูลในการเลือกใชตัวทําละลายท่ี
เหมาะสม สกัดสารออกฤทธิ์ออกมาไดมาก และนําไปใชไดจริงตอไป 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. ควรศึกษาวิธีการผลิตสารสกัดจากใบพืชท้ัง 2 ชนิด ในรูปแบบตางๆ เชน สารสกัดหยาบ นํ้ามันหอม
ระเหย เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกและนํามาใชประโยชนไดเหมาะสมในแตละทองถิ่น 

2. ควรศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบแสงจันทรและใบกระดุมทองเลื้อย ตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ท่ีอาศัย
อยูในพ้ืนท่ีเดียวกับหอยเชอร่ีท่ีตองการกําจัด เชน ปลา และสัตวนํ้าอื่นๆ ควบคูไปกับการกําจัดหอยเชอร่ี 

3. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดหอยเชอร่ีของสารสกัดจากใบกระดุมทองเลื้อยและใบแสงจันทร 
เปรียบเทียบกันในแงของวิธีการสกัดแยกสาร รวมถึงตัวทําละลาย เพ่ือใหไดวิธีการนําสารสกัดไปใชท่ีสะดวกและไม
ยุงยากตอเกษตรกร 

4. ควรศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบกระดุมทองเลื้อยและใบแสงจันทร ในแปลงสาธิตเพ่ือเปน
แนวทางในการนําไปใชจริงในอนาคต 

5. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการลดลงของประสิทธิภาพของสารสกัดท่ีไดจากใบพืชท้ัง 2 ชนิด เชน 
ผลกระทบจากแสงแดด ระยะเวลาการเก็บสารสกัดจากใบพืชท้ัง 2 ชนิด กับสารท่ีสกัดเตรียมใหมมีคาความเปนพิษ
ตอการตายของหอยเชอร่ีแตกตางกันหรือไม และระยะเวลาการเก็บสารสกัดนานเทาใดท่ีมีผลทําใหความเปนพิษ
ลดลง หรือหมดไป 

6. ควรทําการทดลองซํ้าเพ่ือยืนยันผลของประสิทธิภาพของสารสกัด และเก็บผลหลังการตายท่ี 48 ชั่วโมง 
รวมถึงการขยายพันธุของหอยเชอร่ี 
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