
 

 

บทที ่1 

 

บทน ำ 

 

ที่มำและควำมส ำคัญของโครงงำน 

 

จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ฝั่งตะวันตกติดต่อกับเทือกเขา
บรรทัด ซึ่งยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้้าที่ส้าคัญหลายสาย จังหวัดพัทลุงเป็นเมือง
เกษตรกรรม เป็นอู่ข้าวอู่น้้าของภาคใต้ ดั่งค้าขวัญ “เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้้าตก แหล่งนก
น้้า ทะเลสาบงาม ภูเขาอกทะลุ น้้าพุร้อน” ข้าวของจังหวัดพัทลุงมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคหลายชนิดพันธุ์ เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก ข้าวหมอราชินี เป็นต้น เกษตรกรที่ปลูกข้าว
มักพบปัญหาจากการปลูกข้าวหลายอย่าง เช่น วัชพืช แมลง และปัญหาจากหอยเชอร่ี  

หอยเชอร่ี (Pomacea canaliculata) จัดเป็นศัตรูส้าคัญของข้าวที่ท้าความเสียหายแก่ต้นข้าวซึ่ง
เกษตรกรประสบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง การควบคุมและก้าจัดหอยเชอร่ี มีหลายวิธีด้วยกัน 
และวิธีหนึ่งที่ เกษตรกรนิยมน้ามาปฏิบัติคือ การใช้สารฆ่าหอย (Molluscicides) โดยเฉพาะสารเคมี
จ้าพวก นิโคลซาไมด์ (niclosamide) และเมทัลดีไฮด์ (Metaldehyde 5 เปอร์เซ็นต์) คอปเปอร์ซัลเฟต 
(Copper sulphate) และคาร์แทพ (Cartap) แต่หอยเชอร่ีมีการแพร่กระจายพันธุ์ได้ค่อนข้างรวดเร็ว ไข่
มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว 2 – 3 นิ้ว มีประมาณ 388 – 3,000 ฟอง (กรมประมง, 2560)ไข่หอย
เชอร่ีจะมีพิษป้องกันตัวเองถึงสองชั้น จะฟักออกเป็นตัวหอยภายใน 7 – 12 วัน ลูกหอยอายุเพียง  
2-3 เดือนจะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลา จึงท้าให้มีการเพิ่มจ้านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เกษตรส่วนใหญ่
เลือกใช้สารฆ่าแมลง (Insecticides) เพื่อการปราบหอยเชอร่ี นอกจากเพิ่มต้นทุนในการปลูกข้าวแล้ว
ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เช่น ปลา และกุ้ง ตลอดจนสุขภาพของ
เกษตรกร ดังนั้น การที่จะให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายก็จะต้องหาวิธีการ
ป้องกัน ก้าจัดที่มีศักยภาพพอที่จะแข่งขันกับสารเคมีสังเคราะห์เหล่านั้น (สุธีรา สุนทรารักษ, 2555) 

ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดว่าควรหาวิธีก้าจัดหอยเชอร่ีด้วยวิธีธรรมชาติ จึงคิด
ว่ากลอย (Dioscorea hispida Dennst.) ซึ่งเป็นพืชที่พบมากตามป่าในชุมชน และเป็นพืชที่มีพิษ จึง
คิดว่าพิษของกลอยน่าจะสามารถก้าจัดหอยเชอร่ีได้  จึงท้าโครงงานการก้าจัดหอยเชอร่ีในนาข้าวด้วย
กลอย 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาการก้าจัดหอยเชอร่ีด้วยกลอยสับสด กลอยสับแช่น้้า กลอยสับหมัก EM และ
กลอยสับหมัก EM ผสมไข่หอยเชอร่ี 

2. เพื่อศึกษาการก้าจัดไข่หอยเชอร่ีด้วยกลอยสับหมัก EM และกลอยสับหมัก EM ผสมไข่
หอยเชอร่ี 

3. เพื่อศึกษาการก้าจัดหอยเชอร่ีในนาข้าว    
 

สมมติฐำนของโครงงำน 

 

1. กลอยสับหมัก EM ผสมไข่หอยเชอร่ี ท้าให้หอยเชอร่ีตายดีกว่ากลอยสับสด สับแช่น้้า 
และกลอยสับหมักEM 
 2. กลอยสับหมัก EM ผสมไข่หอยเชอร่ี สามารถก้าจัดหอยเชอร่ีในนาข้าวได้ 
 

ตัวแปรทีเ่ก่ียวข้อง 
 

 1. กำรศึกษำกำรก ำจัดหอยเชอร่ีด้วยกลอยสับสด กลอยสับแช่น  ำ กลอยสับหมัก EM และ
กลอยสับหมัก EM ผสมไข่หอยเชอรี่ 

ตัวแปรต้น กลอยสับสด กลอยสับแช่น้้า กลอยสับหมัก EM และกลอยสับหมัก EM
ผสมไข่หอยเชอร่ี 

ตัวแปรตำม การตายของหอยเชอร่ี 
ตัวแปรควบคุม ปริมาณกลอย ปริมาณดินจากแปลงนา ปริมาณน้้า ปริมาณน้้าหมักEM      

ปริมาณน้้าหมัก EM ผสมไข่หอยเชอร่ี ขนาดของหอยเชอร่ี และภาชนะ 

 

2. กำรศึกษำกำรก ำจัดไข่หอยเชอร่ีด้วยกลอยสับหมัก EM และกลอยสับหมัก EM ผสมไข่
หอยเชอรี ่

ตัวแปรต้น กลอยสับหมัก EM และกลอยสับหมัก EM  ผสมไข่หอยเชอร่ี 
ตัวแปรตำม ลักษณะของไข่หอยเชอร่ี 
ตัวแปรควบคุม ปริมาณกลอย ปริมาณน้้าหมัก EM ปริมาณน้้าหมัก EM ผสมไข่หอยเชอร่ี

ขนาดของไข่หอยเชอร่ี และภาชนะ 
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3. กำรศึกษำก ำจัดหอยเชอรี่ในนำข้ำว    
ตัวแปรต้น เลือกตัวอย่างจากการศึกษาการก้าจัดหอยเชอร่ีจากการทดลองที่ 1 กลอย

สับสด กลอยสับแช่น้้า กลอยสับหมัก EM และกลอยสับหมัก EM ผสมไข่
หอยเชอร่ี มา 2 แบบ  

ตัวแปรตำม การตายของหอยเชอร่ี 
ตัวแปรควบคุม ปริมาณกลอย ปริมาณดินจากแปลงนา ปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้

ทดสอบการก้าจัดหอย  

 

ขอบเขตของกำรท ำโครงงำน 

 

พื นท่ีส ำรวจ เกบบตัวอย่ำง และท ำกำรทดลอง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนอุบลรัตน  
ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง และบ้านพลายทอง หมู่ 9 ต้าบลพญาขัน อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
ระยะเวลำ 10 พฤศจิกายน 2560 – 13 กุมภาพันธ์ 2561                                                                        

 
ข้อตกลงเบื องต้น 

 

1. กลอยท่ีใช้ในกำรศึกษำ เป็นกลอยข้าวเจ้า (Dioscorea hispida Dennst.) 
 2. กำรนับจ ำนวนกำรตำยของหอยเชอรี ่ท้าโดยนับจ้านวนหอยเชอร่ีที่ตายในวันแรก และใน
วันถัดไปให้นับจ้านวนหอยที่ตายในวันนั้นและบวกเพิ่มกับจ้านวนหอยที่ตายมาก่อนวันหน้านี้ 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

1. วิธีกำรก ำจัดหอยเชอร่ี ใช้กลอยสับสด กลอยสับแช่น้้า กลอยสับหมัก EM และกลอยสับ
หมัก EM ผสมไข่หอยเชอร่ี 

 1.1 กลอยสับสด หมายถึง กลอยทั้งหัวน้ามาสับแบบหยาบ  
 1.2 กลอยแช่น้้า หมายถึง กลอยทั้งหัวน้ามาสับแบบหยาบแช่น้้านาน 7 วัน  
 1.3 กลอยสับหมัก EM หมายถึง กลอยทั้งหัวน้ามาสับแบบหยาบแช่น้้าหมัก EM 

นาน 7 วัน   
 1.4 กลอยสับหมัก EM ผสมไข่หอยเชอร่ี หมายถึง กลอยทั้งหัวน้ามาสับแบบหยาบ 

แช่น้้าหมัก EM ผสมไข่หอยเชอร่ี นาน 7 วัน  
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2. หอยเชอร่ี หรือ หอยโข่งอเมริกาใต้หรือ หอยเป๋าฮื้อน้้าจืด (อังกฤษ: Golden applesnail, 
Channeled applesnail ; ชื่อวิทยาศาสตร์: Pomacea canaliculata) เป็นหอยน้้าจืดจ้าพวกหอยฝาเดียว 
สามารถ แบ่งหอยเชอร่ีได้ 2 พวก คือ พวกที่มีเปลือกสีเหลืองปนน้้าตาล เนื้อและหนวดสีเหลือง และ
พวกมีเปลือกสีเขียวเข้มปนด้า และมีสีด้าจาง ๆ พาดตามความยาว เน้ือและหนวดสีน้้าตาลอ่อน 

3. กำรก ำจัดหอยเชอร่ี ใช้กลอยสับสด กลอยสับแช่น้้า กลอยสับหมัก EM และกลอยสับ
หมัก EM ผสมไข่หอยเชอร่ี 

 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. สามารถก้าจัดหอยเชอร่ีในนาข้าวได้ 
 2. ช่วยลดต้นทุนในการซื้อสารเคมี  
 3. เพิ่มปริมาณต้นข้าว/ผลผลิตข้าว 
 4. ลดปัญหาเร่ืองสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคข้าว 


