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ที่มาและความส�ำคัญ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การท�ำนาปลูกข้าว
ท�ำไร่ ท�ำสวนผลไม้ ปลูกผัก ท�ำสวนไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากสินค้าทางการเกษตรเป็น
หลัก คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมด จากการประกอบ
อาชี พ ที่ ผ ่ า นมาเกษตรกรส่ ว นใหญ่ ป ระสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ศัตรูพืชเข้าท�ำลายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกร ท�ำให้ได้รับความเสียหาย ผลผลิตลดลง และผลผลิต
ไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด มีผลให้รายได้ของ

เกษตรกรน้อยลง เกษตรกรบางรายแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมี
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช เพื่อลดปริมาณความเสียหายของผลผลิต
ทางการเกษตร เพราะเป็นวิธีที่สะดวกและให้ผลเร็วทันต่อเวลา
โดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา ผลต่อสุขภาพของเกษตรกร
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะส่งผลต่อระบบประสาท
ระบบการย่อยอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และถ้าได้รับใน
ปริมาณมากอาจมีผลท�ำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังมีผลต่อ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร ดิน น�้ำ และระบบนิเวศตามมา
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ศัตรูพืชที่ส�ำคัญนอกจากแมลงต่างๆ แล้ว ในปัจจุบัน
หอยทากก็เป็นศัตรูพืชที่ส�ำคัญของพืชผักและไม้ประดับ สังเกต
จากในช่วงฤดูฝน อากาศชื้น หอยทากจ�ำนวนมากจะมากัดกิน
ล�ำต้นอ่อน ใบ ยอดผักอ่อนๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต
เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะกับกล้าผักที่พึ่งย้ายปลูกลงแปลง ผัก
จะชะงักการเจริญเติบโต บางต้นจะตายในที่สุด จากการศึกษา
วัฏจักรวงจรชีวิตของหอยทาก พบว่า หอยทากจะเจริญเติบโต
และขยายพันธุ์ได้เร็วมาก โดยที่ลูกหอยที่อายุประมาณ 2-3
เดือน ก็สามารถผสมพันธุ์ได้และหลังจาก 1-2 วัน ที่ผสมพันธุ์
ตัวเมียจะวางไข่ ซึ่งไข่จะมีลักษณะ สีชมพูเกาะกันเป็นกลุ่ม หลัง
จากวางไข่ได้ 7-12 วัน ก็จะฟักเป็นตัวหอยทากสามารถท�ำลาย
กัดกินยอดอ่อน และใบพืชผักได้ หอยทากตัวเมียตัวหนึ่งๆ จะ
ผสมพันธุ์ได้ปีละหลายๆ ครั้ง และครั้งละจ�ำนวนมากๆ จะเข้า
ท�ำลายในช่วงกลางคืน และมักจะหลบตัวตามพงหญ้า ถ้าไม่
สังเกตจะไม่ค่อยเห็นนัก ในช่วงเช้าและกลางวัน แต่ในช่วงกลาง

คืนก็จะออกมาท�ำลายพืชผักเช่นเคย แนวทางการป้องกันก�ำจัด
เกษตรกรบางรายก็ป้องกัน ก�ำจัดโดยการใช้สารเคมี ซึ่งก็จะมี
ผลเสียตามมาดังข้อมูลข้างต้น กลุ่มผู้จัดท�ำมีแนวความคิดที่จะ
ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการก�ำจัดที่มีสรรพคุณออกฤทธิ์
ก�ำจดแมลงศัตรูพืช โดยไม่มีสารพิษตกค้างในพืช ในดิน ไม่เป็น
อันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ไม่มีผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยา
และเสื่อมสลายฤทธิ์ได้ง่ายกว่าสารเคมีสังเคราะห์ อีกทั้งมีราคา
ถูก สามารถท�ำใช้ได้ง่าย
คณะผู้จัดท�ำโครงงานได้ศึกษา พบว่า เมล็ดฝักคูนมี
คุณสมบัติที่สามารถก�ำจัดหอยทากได้ เนื่องจากมีสารที่มีฤทธิ์
ต่อระบบประสาทของหอยทาก ท�ำให้หอยทากเคลื่อนไหวช้า
ลงและเป็นอัมพาตตายในที่สุด จึงได้จัดท�ำโครงการนี้ เพื่อ
ช่วยรักษาระบบนิเวศ เกษตรกรที่ปลูกผัก และช่วยให้ผู้บริโภค
ปลอดภัยจากสารเคมี

อุ ปกรณ์การด�ำเนินงาน
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รูปที่ 1 หอยทาก

รูปที่ 2 ฝักคูนสดและฝักคูนแห้ง

รูปที่ 3 น�ำฝักคูนมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก

รูปที่ 4 น�ำมาต�ำ
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รูปที่ 5 น�ำมาผสมกับน�้ำ

1. ฝักคูนเขียวสด
2. ฝักคูนแก่ด�ำสด
3. ฝักคูนเขียวแห้ง
4. ฝักคูนแก่ด�ำแห้ง
5. น�้ำสะอาด
6. หอยทากขนาดไล่เลี่ยกัน
7. เศษผักและผลไม้สด
8. แปลงปลูกผักสลัด
9. ผักสลัด
10. ตาชั่ง
11. มีด
12. เขียง
13. ครกต�ำ
14. ปุ๋ยคอก

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ขนาด
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

5
5
5
5
8
160
5
1x4
320
1
2
2
1
16

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ลิตร
ตัว
กิโลกรัม
เมตร
ต้น
เครื่อง
เล่ม
อัน
อัน
กระสอบ

วิธีการทดลอง
รูปที่ 6 แปลงผักสลัด

1. เตรียมโรงเรือนปลูกผักสลัดกางมุ้ง จ�ำนวน 16 แปลง ขนาด
1x4 เมตร ย้ายกล้าลงปลูกเมื่อผักสลัดมีอายุ 15 วัน ได้ท�ำแปลง
ทดลองแบบ 4 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 แปลงฝักคูนเขียวสด
วิธีที่ 2 แปลงฝักคูนแก่ด�ำสด
วิธีที่ 3 แปลงฝักคูนเขียวแห้ง
วิธีที่ 4 แปลงฝักคูนแก่ด�ำแห้ง
2. เตรียมคัดหอยทากขนาดใกล้เคียงกัน จ�ำนวน 160 ตัว น�ำมา
เลี้ยงโดยใช้เหยื่อล่อด้วยเศษผัก และผลไม้สด
3. ขั้นตอนการทดลอง

รูปที่ 7 หอยทากก�ำลังกัดกินผักสลัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของฝักคูนที่มีต่อหอยทาก
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของฝักคูนสดและฝักคูนแห้ง

วิธีที่ 1 น�ำฝักคูนเขียวสดมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1-2
เซนติเมตร ต�ำให้ละเอียด ฝักคูน 5 กิโลกรัม/น�้ำ  2 ลิตร ปล่อย
หอยทากลงบนแปลงผัก และรอบๆ แปลง จ�ำนวน 10 ตัว/แปลง
เอาน�้ำฝักคูนที่ผสมแล้ว มาราดลงบนแปลงผัก เมื่อเวลาผ่านไป
2 ชั่วโมง ให้สังเกตหอยทากที่ตาย
วิธีที่ 2, 3 และ 4 ท�ำเหมือนวิธีที่ 1 แต่เปลี่ยนชนิดของฝักคูน
และให้ท�ำซ�้ำแปลงละ 4 ครั้ง
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ข้อเสนอแนะ

จากผลการทดลองใช้ฝักคูนก�ำจัดหอยทากในแปลงผัก
สลัด พบว่า ผลการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
โดยแปลงที่ 1 ฝักคูนเขียวสด มีผลท�ำให้หอยทากตายเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ 9.75 รองลงมา คือ แปลงที่ 2 ฝักคูนแก่ด�ำสด แปลง
ที่ 3 ฝักคูนเขียวแห้ง และแปลงที่ 4 ฝักคูนแก่ด�ำแห้ง มีผลท�ำให้
หอยทากตายเฉลี่ย 8.75, 5.75 และ 4.75 ตัว ตามล�ำดับ และ
เมื่อน�ำค่าเฉลี่ยการตายของหอยทาก แต่ละแปลงมาเปรียบ
เทียบกันเป็นคู่ๆ พบว่า ทุกคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ

1. ควรมีการทดลองน�ำพืชชนิดอื่นๆ มาใช้ป้องกัน
ก�ำจัดหอยทาก อาทิเช่น เมล็ดล�ำไย เมล็ดน้อยหน่า และใบ
มะขาม ฯลฯ
2. ควรมีการทดลองสกัดสาร Antraquinone จาก
เมล็ดฝักคูนมาเก็บไว้ เพื่อสะดวกในการน�ำไปใช้งาน เนื่องจาก
ฝักคูนจะพบมากในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน ของทุกปี
ประโยชน์ท่ไี ด้รับ
1. สามารถน�ำฝักคูนทีไ่ ด้จากท้องถิน่ มาก�ำจัดหอยทาก
2. เพื่ อ เผยแพร่ ก ารทดลองให้ เ กษตรกรที่ ป ระสบ
ปัญหาหอยทากเข้าท�ำลายผลผลิต
3. ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ในเรื่ อ งของการใช้ ส ารเคมี
ป้องกันก�ำจัดหอยทาก
4. ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
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