กลุ่มอารักขาพืช
W ๑๑๐/๒๕๖๐ สานักงานเกษตรจังหวัด

ชุมพร

โรคแอนแทรคโนส

สาเหตุของโรค เชื้อรา Colletotrichum gloeosporieides (Glomerella cingulata)มะละกอ
Collectrichum
casiciพริกColletotrichum
zibethinum
Saccทุเรียน
อาการมะละกอมะละกอที่ผลอ่อนจะเกิดจุดและเน่าเสียหาย ส่วนที่ผลแก่จะเกิดจุดแผลสีนํ้าตาลลุกลามเป็น
วงกลม เมื่อผลใกล้สุกมีความหวานมากขึ้น และเนื้อเริ่มนิ่มอาการของโรคจะยิ่งลุกลามรวดเร็วและเป็นรุนแรง
ลักษณะอาการที่เห็นได้ชัดคือแผลกลมนุ่ม และเป็นวงซ้อนๆกัน เป็นได้ทั้งบนต้นและในระหว่างบ่มตลอดจน
ในช่วงวางขายในตลาด
อาการพริกผลพริกจะมีมีแผลเป็นรูปไข่หรือวงกลมสีน้ําตาลแผลจะขยายกว้างออกไปไม่จํากัดขนาดและทํา
ให้ผลเน่าหมด ทั้งผลและเนื้อเยื่อของแผลบุ๋มลึกลงไปมีเส้นใยราสีดําเป็นขนสั้นๆ ขึ้นเป็นกระจุก และเรียงเป็น
วงกลมซ้อนกันหลายชั้นในสภาพอากาศชื้นจะมีสปอร์ของเชื้อราเป็นสีชมพูอ่อนหรือสีครีมอ่อนๆ ทําให้ผลพริก
เน่าและติดต่อกันอย่างรวดเร็ว หากเกิดกับผลอ่อนเซลล์บริเวณแผลที่ถูกทําลายจะหยุดชะงักการเจริญ
ส่วนรอบๆแผลที่ไม่ถูกทําลายจะเจริญไปเรื่อยๆ ทําให้เกิดอาการโค้งงอบิดเบี้ยวโดยมีเซลล์ที่ตายอยู่ด้านใน
ลักษณะคล้ายกุ้งแห้ง
อาการทุเรียน โรคนี้เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioidesอาการของโรคมองดูคล้ายโรคใบติด
คือ ใบจะไหม้เป็นสีน้ําตาล มักเกิดตามบริเวณขอบใบ บริเวณเนื้อใบที่ไหม้เป็นสีน้ําตาลอ่อน ขอบแผลเป็นสี
น้ําตาลเข้มล้อมรอบแผล เนื้อใบที่ถูกทําลายมองดูโปร่งใส ใบที่ไหม้ยังคงติดอยู่กับกิ่งไม่ร่วงหล่นง่าย โรคมัก
กระจายไปทั่วทั้งต้น ไม่เหมือนโรคใบติดที่มักเกิดเป็นหย่อมๆ โรคนี้พบได้ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง
แต่มองเห็นอาการได้ชัดเจนในช่วงฤดูแล้งซึ่งทุเรียนกําลังออกดอกติดผล
การแพร่ระบาด โรคนี้ระบาดมากในฤดูฝน หรือในสภาพความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 95% และอุณหภูมิ ระหว่าง
27 องศาเซลเซียส 32 องศาเซลเซียส

การป้องกันและกาจัด
๑. สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอมา ฮาเซียนัม (Trichoderma harzianum, Th) สายพันธุ์ CB-Pin01 สามารถ
เจริญครอบคลุมและยับยั้งการเจริญของเชื้อ เชื้อรา Colletotrichum นอกจากนี้เชื้อ Bs สายพันธุ์ CH6
สามารถลดการเกิดโรคบนผลพริกที่ปลูก
๒. ตัดแต่งกิ่งเป็นโรคและกิ่งอ่อน ซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แล้วทําลายเสีย ก็เป็นการลดปริมาณเชื้อโรคได้อีก
วิธีหนึ่ง
๓. โรคระบาดในแปลงปลูกขั้นรุนแรงก็พ่นด้วยสารเคมี เช่น เบโนมีล 10 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร แมน
โคเซป แคปแทน 48 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร คาร์เบนดาซิม ไออาเบน ดาโซล
๔. ถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เองต้องเลือกเก็บเมล็ดจากต้นที่ไม่เป็นโรคหรือคลุกเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาด้วยสาร
ป้องกันกําจัดโรคพืข เช่น แมนโคเซบก่อนหว่าน หรืออีกประการหนึ่งโรคนี้เป็นโรคที่สามารถติดมากับเมล็ด
พันธุ์ ดังนั้นควรแช่เมล็ดในน้ําอุ่น 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที
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โรคลําต้นเน่า (Basal stem rot) ในต้นปาล์ม

สาเหตุ : เชื้อเห็ดGanoderma sp.
ลักษณะอาการเชื้อราจะเข้าทําลายที่รากเข้าสู่โคนต้น อาการภายนอกที่พบคือใบมีสีซีดจางกว่าปกติ ทางแก่
ล่างจะหักพับทิ้งตัวห้อยลงรอบ ๆ ลําต้น เมื่ออาการปรากฏให้เห็นที่ใบ แสดงว่าเนื้อเยื่อบริเวณโคนต้นถูกเชื้อ
ทําลายอย่างน้อย 50 % จํานวนใบยอดที่ยังไม่คลี่จะมากผิดปกติ เกิดการตายของทางใบที่แก่ที่สุด ซึ่งจะเร็ว
หรือช้าขึ้นกับฤดูกาล ต้นจะตายภายใน 6 – 12 เดือน โดยต้นจะหัก หรือล้มลง โรคนี้ทําให้เกิดการเน่าแห้ง
ของเนื้อเยื่อที่ฐานของต้น เมื่อตัดต้นเป็นโรคตามขวางจะเห็นเนื้อเยื่อบริเวณที่เน่าเป็นสีน้ําตาลอ่อน มีแถบสี
น้ําตาลเข้มรูปร่างไม่แน่นอนเกิดสลับกันอยู่ และที่ขอบแผลมีบริเวณสีเหลืองใสกั้นระหว่างส่วนที่เป็นโรคและ
ส่วนที่ผิดปกติ รากมีลักษณะกรอบ เนื้อเยื่อภายในแห้งเป็นผง ลักษณะที่สําคัญที่ใช้จําแนกโรคนี้ คือลักษณะ
ของดอกเห็ด ซึ่งเชื้อเห็ดนี้สร้างขึ้นที่บริเวณฐานของลําต้น หรือรากบริเวณใกล้ลําต้น ดอกเห็ดที่พบครั้งแรกมีสี
ขาวขนาดเล็ก ต่อมาจะขยายโตขึ้นมีสีน้ําตาลแดงมีสีขอบสีขาวผิวด้านบนเรียบเป็นมันคล้ายทาด้วยแลคเกอร์
ผิวด้านล่างมีสีขาวขุ่นเต็มไปด้วยรูเล็ก ๆ ซึ่งเป็นที่สร้างสปอร์สีน้ําตาลเป็นผงเล็ก ๆ กระจายไปทั่วบริเวณ
ใกล้เคียง พบมากกับต้นปาล์มน้ํามันที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันพบว่าโรคนี้เริ่มระบาดมากกับต้นปาล์มอายุ
10 – 15 ปี
การแพร่ระบาด แพร่กระจายโดยสปอร์ที่ปลิวไปในอากาศ หรือ รากที่ไปสัมผัสกับดินที่มีเชื้อ

การป้องกันกําจัด
๑.การปลูกใหม่ ควรทําแปลงให้สะอาด เพื่อป้องกันเชื้อเห็ดที่อาจอยู่กับซากพืชและตอไม้ที่เผาทิ้งไม่หมด

๒. ดินควรระบายน้ําดี
๓. ขุดดินให้เป็นร่อง หรือคูรอบบริเวณต้นปาล์มที่เป็นโรคเพื่อป้องกันการสัมผัสของราก
โรยทับด้วยสารป้องกันกําจัดโรค
๔. ตรวจสอบต้นที่เป็นโรค โดยใช้ไม้เคาะลําต้นปาล์มน้ํามันเพื่อฟังเสียงในบริเวณที่ถูกทําลาย ถากส่วนที่เป็น
โรคออกหลังจากถากเอาส่วนที่เป็นโรคออกหมดแล้ว ทาส่วนที่ตัดด้วยสารเคมีเช่น Coal tar หรือ ส่วนผสม
ของ Coal tar กับสารป้องกันกําจัดโรคพืช ไทแรม ( tridemorph (1 % Calixin)
๕.ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าสายพันธุ์ NST-009 เพื่อควบคุมโรคพืชและเชื้อราไมคอร์ไรซา มีคุณสมบัติในการ
แย่งกับเชื้อราก่อโรคเพื่อเข้าอาศัยในเนื้อเยื่อต้นปาล์มน้ํามัน และยังสามารถดูดซับธาตุอาหารและความชื้น
ให้กับต้นปาล์มน้ํามันได้ดีอีกด้วย
๖. กําจัดต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงโดยขุดเผาทําลาย
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แมงจินูน scarab beetlc

ชื่อวิทยาศาสตร์Melolontha melolontha
ชื่ออื่นๆ แมงอีนูน หรือ แมงกีนูน (อังกฤษ: Cockchafer) หรือ แมงนูน หรือ กุดกีนูน (อีสาน) หรือ แมงนูนหลวง
ประเภทแมงจินูน พอสรุปได้ ดังนี้
1. แมงจินูนแดงน้อย ลักษณะตัวสีแดงขนาดปานกลางไม่ใหญ่มาก
2. แมงจินูนหม่น หรือ แมงจินูนแดง ชนิดนี้เวลาส่องไฟหาตอนกลางคืนจะเห็นแป้งสีขาวๆปกคลุม
ตามปีกมันเอาไว้ ทําให้เรามองเห็นเป็นสีเทาๆหม่นๆแต่เมื่อมันไปขุดรูทํารังแป้งบนปีกมันก็จะลบออกทําให้เรา
เห็นปีกมันมีสีแดง
3. แมงจินูนแดงใหญ่ ชนิดนี้จะมีเป็นบางท้องที่ คือมีลักษณะคล้ายๆกับแมงจินูนแดงหม่นแต่จะตัว
โตกว่า
4 .แมงจินูนทอง หรือแมงจินูนเหลี่ยมจะมีลักษณะเป็นสีเขียวมรกตแวววานสวยงาม ตัวขนาดกลาง
5. แมงจินูน อื่นๆ เช่น แมงจินูนดํา แต่ที่เด่นๆคือ จินูนแดง
ลักษณะการทาลาย ชอบกัดกินยอดพืช รวมทั้งใบอ่อนแก่ เหลือไว้แต่ต้นตอที่แข็งและยังกัดกินดอกพืช
กัดแทะใบ ดอก ของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจ อาทิ มะขามเทศ, มะขาม, อ้อย,มันสําปะหลัง, พุทราส้ม ทุเรียน
กาแฟ และพืชอื่น ๆ
วงจรชึวิต เป็นหนอนอยู่ใต้ดินบางชนิดอาศัยในขอนไม้ผุ เข้าสู่ระยะดักแด้ และเป็นตัวเต็มวัยในช่วงต้นฤดูฝน
ของทุกปี ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในดินตามรากของต้นไม้ โดยขุดรูตามรากไม้ทําเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งรูของแมลงนูนจะ
มีสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นขุยดิน ปิดปากรูไว้เพื่อป้องกันศัตรูจากภายนอกและหลบภัย ในตอนกลางวันแมงนูนจะ
หลบซ่อนอยู่ในรู และจะออกหากินในตอนกลางคืน แมงจินูนเป็นแมลงปีกแข็งขนาดกลางรูปร่างป้อมหนวดเป็น

รูปใบไม้มีขนปกคลุมเล็กน้อย ส่วนหัว อก ขา มีสีน้ําตาลเข้ม ปีกสีน้ําตาลอ่อนกว่าไม่ค่อยเป็นมัน ปีกคลุม ส่วน
ท้องแต่ไม่ถึงท้องปล่องสุดท้าย อกปล้องที่สองมีขนยาวปกคลุม ขนาดลําตัวยาวประมาณ 22-25 มิลลิเมตร
ปากเป็นแบบปากกัด ตามีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัด ที่อกปล้องแรกเห็นชัดกว่าปล้องอื่น ๆ ปีกมี 2 คู่ คู่หน้ามี
ลักษณะแข็งเรียบเป็นมันมีหน้าที่เป็นเปลือกหุ้มตัว ส่วนปีกคู่ที่สองนั้นบางใส ใช้สําหรับบิน ส่วนท้องอยู่ด้านล่าง
มีปีกที่แข็งคลุม หัว อกและขามีสีน้ําตาลไปจนถึงสีดํา ปีกที่แข็งมีสีน้ําตาล
การป้องกันกาจัด
1. สํารวจตัวเต็มวัยแมงจินูนตามพืชอาศัย เช่น ต้นมะขามเทศ ข่อย มะม่วงและมะพร้าว
โดยเฉพาะต้นมะขามเทศจะชอบมากกว่าพืชอื่น ๆ ที่กล่าวมา โดยตัวเต็มวัยจะบินวนเวียนตามยอดต้นไม้
ประมาณ 15 – 20 นาที เพื่อผสมพันธุ์
2. รณรงค์ป้องกันกําจัดแมงจินูน ตัวเต็มวัยพร้อม ๆ กันทุกพื้นที่ สําหรับแมลงจินูนที่จับได้ นํามา
ทําลายหรือเป็นอาหาร เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิต ก่อนที่จะผสมพันธุ์และวางไข่ สําหรับการจับช่วงเวลาที่
เหมาะสม ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้ไม้ตีตามกิ่ง หรือปีนขึ้นไปเขย่ากิ่งไม้ให้ตัวเต็มวัยตกลงมาเก็บ
ทําอาหาร
๓. ใช้กับดักแสงไฟล่อ ช่วง ๑๘ – ๒๑ น.
3. เกษตรกรที่จะปลูกพืชเดือนพฤษภาคมควรพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทําลายไข่และหนอนใน
ดินก่อนปลูก
๔. ใช้เชื้อราขาว (Beauveria bassiana) ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติใช้ช่วงมีความชื้น
๕. ใช้สารเคมี ฟิโพรนิล ชนิดน้ำ (fipronil 5% SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ
ฟิโพรนิล ชนิดเม็ด (fipronil 0.3 % GR) อัตราตามฉลาก
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มังคุดเนื้อแก้วและยางไหล

มังคุดเนือ้ แก้วและยางไหล ไม่เป็นทีย่ อมรับของตลาดภายในและต่างประเทศ ทัง้ อาการเนื้อแก้ว
และยางไหลนี้ ยากแก่การที่จะสังเกตเห็นจากภายนอกได้และมักพบว่ามีผลมังคุดที่ไม่ดีเหล่านี้ปะปนไปกับผล
มังคุดที่ดีอยู่เสมอ เป็นปัญหาที่สําคัญในการคัดแยกผลมังคุดที่มีคุณภาพภายในไม่ดีเหล่านี้ออกก่อนที่จะส่งไป
จําหน่าย รวมทั้งยังก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการขยายตลาดมังคุดของประเทศไทยด้วย
สาเหตุสาคัญ ที่ทําให้มังคุดเป็นเนื้อแก้วและยางไหลภายในผล คือ มังคุดได้รับน้ําปริมาณมากในระยะใกล้
เก็บเกี่ยวหรืออาจกล่าวได้ว่า มังคุดสวนไหนที่มีการออกดอกช้าและเก็บเกี่ยวช้า ตรงช่วงที่มีฝนตกชุก ความชื้น
สัมพัทธ์สูง จะพบปัญหาเนื้อแก้วและยางไหลมากและระยะผลอ่อนพบเพลี้ยไฟทําลาย
อาการ มังคุดเนื้อแก้วและยางไหล เป็นอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาอย่างหนึ่งของเนื้อผลมังคุด โดยเนื้อผลจะมี
การเปลี่ยนแปลงจากสีขาวฟูนุ่มไปเป็นเนื้อที่แข็งใสและกรอบ นอกจากนี้อาจมีอาการยางไหลในเนื้อผลร่วม
ด้วย โดยมีน้ํายางสีเหลืองไหลเปรอะเปื้อนและซึมเข้าไปในเนื้อผล ทําให้มีรสขมและแกะเปลือกออกได้ยา ก
อาการยางไหลในระยะผลอ่อน เกิดจากเพลี้ยไฟดูดกินน้ําเลี้ยงระยะผลอ่อน จะทําให้เกิดยางไหลออกมาจากผิว
เปลือกเป็นสีเหลือง ทําให้ผลมีการเจริญเติบโตช้า การป้องกันกําจัดอาการยางไหลของผลอ่อน โดยการ
ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ ตั้งแต่ระยะที่มังคุดเริ่มออกดอกซึ่งภายหลังจากการเก็บเกี่ยว ก็สามารถขูดยางเหล่านี้
ออกได้ โดยผลมังคุดจะไม่เสียหายแต่จะสิ้นเปลืองเวลาและแรงงานส่วนอาการยางไหลระยะผลขนาดใหญ่ จะ
พบยางไหลในขณะผลใกล้แก่แต่ยังมีสีเขียวอยู่ ยังไม่พบสาเหตุที่แน่นอน สันนิษฐานว่าเกิดจากมังคุดได้รับน้ํา
มากเกินไป ทําให้ปริมาณน้ํายางในผลมีมาก และปะทุออกมาเอง หรืออาจจะมีแมลงไปทําให้เกิดบาดแผลทํา
ให้ยางไหลออกมาได้

ขอแนะนา
๑. สวนมังคุดขอแนะนําให้เกษตรกรกระตุ้นให้ต้นมังคุดแตกใบอ่อนโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ออกดอก
ได้เร็วและเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนฝนตกชุก โดยให้คํานวณเวลาการกระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อน สามารถทําได้
โดยการตัดแต่งกิ่งควบคู่กับการใส่ปุ๋ย (จังหวัดชุมพร ควรจะจัดการให้มังคุด ออกดอกได้ก่อนต้นเดือนมีนาคม )
ยกเว้นพื้นที่ที่มีการผลิตมังคุดนอกฤดูกาล ในช่วงนี้ สวนมังคุดต้นที่อายุมากและยังไม่ แตกใบอ่อน ซึ่งการตัด
แต่งกิ่งนอกจากจะเป็นการควบคุมขนาดของทรงพุ่มและทําให้ทรงพุ่มโปร่ง รับแสงได้อย่างทั่วถึงแล้ว การตัด
แต่งกิ่งยังช่วยกระตุ้นให้ต้นมังคุดแตกใบอ่อนได้อีกด้วย ส่วนการใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งให้แตกใบอ่อนโดยเร็วและ
สม่ําเสมอพร้อมกันทั้งต้นนั้น นอกเหนือจากการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยสูตรเสมอหลังเก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกรควรฉีด
พ่นปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 100 - 200 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร ให้เปียกทั่วทรงพุ่ม แต่ถ้ามังคุดยังไม่ยอมแตก
ใบอ่อนให้ฉีดพ่นด้วยไทโอยูเรีย อัตรา 20 – 40 กรัม ผสมน้ําตาลเด็กซ์โตรส 600 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร โดยไม่
ต้องผสมสารจับใบ สารไทโอยูเรียมีประสิทธิภาพในการกระตุ้น การแตกใบอ่อนสูง โดยมังคุดจะแตกใบอ่อนได้
ภายใน 7 วัน ประมาณ 2 – 15 % ดังนั้นจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง จึงควรต้องผสมน้ําตาลเพื่อลดความเป็น
พิษของสารและควรฉีดพ่นในตอนเย็น แต่ถ้าอากาศร้อน ความชื้นต่ําควรลดความเข้มข้นของสารลง
๒. ให้น้ําในปริมาณที่เพียงพอและสม่ําเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มังคุดติดผล
๓.ควรช่วยขุดร่องระบายน้ําภายในสวนมังคุด หรือถ้าจะปลูกสร้างสวนใหม่ไม่ควรเลือกพื้นที่ลุ่มและ
ระบายน้ําได้ดี
สําหรับวิธีการตรวจสอบปัญหาเนือ้ แก้วและยางไหลภายในผลมังคุดเพือ่ คัดแยกผลผลิตหลังเก็บเกีย่ ว
ของเกษตรกร ผู้รวบรวมมังคุด และผู้ส่งออก ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีหลายวิธี คือ
(1) สังเกตจากลักษณะภายนอก ได้แก่ สีผลไม่สม่ําเสมอ น้ําหนักผลมากกว่าผลปกติ ทรงผลไม่
สมมาตร วิธีนี้ผู้คัดจะต้องมีประสบการณ์และความชํานาญเป็นพิเศษ วิธีนี้มีความแม่นยําในการคัดมังคุดเนื้อ
แก้วได้ประมาณ 50 % แต่ไม่สามารถคัดแยกอาการยางไหลภายในผลได้
(2) วัดความถ่วงจําเพาะ โดยการลอย-จมน้ํา หรือน้ําเกลือมีความแม่นยําในการคัดแยกต่างกัน
ขึ้นกับสภาพฝน โดยปกติมีความแม่นยําในการคัดมังคุดเนื้อแก้วประมาณ 79-87 % แต่ถ้าฝนตกชุกก่อนเก็บ
เกี่ยว ความแม่นยําจะลดลงเหลือเพียงประมาณ 30 % แต่ไม่สามารถคัดแยกอาการยางไหลภายในผลได้
เช่นกัน

กลุ่มอารักขาพืช
W ๑๑๔/๒๕๖๐สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
หอยทาก (Snail)

ลักษณะการทาลาย หอยทากกัดกินต้นไม้จนแหว่ง เพราะเจ้าสัตว์ชนิดนี้มักออกมาเที่ยวเล่นเวลากลางคืน
แถมหน้าฝนทีไรก็มีออกมาให้เห็นเต็มไปหมด และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วพบมีหอยทาก มากกว่า 500 ชนิด
วงจรชีวิตหอยทากหมายเลขหนึ่งOvachlamys fulgens (Gude) ตัวเต็มวัยอายุเฉลี่ย 38 วัน วางไข่เป็น
กลุ่มๆ ใต้วัสดุปลูกหรือขุดรูฝังในดิน 2-10 ฟองต่อกลุ่ม หอยทากสาริกา หอยแว่น (Sarika snail)
Sarika spp. มีลักษณะเปลือกบางเป็นวงกลมแบน สูง 0.80 เซนติเมตร ไม่มีฝาปิด วางไข่ครั้งละ 8-10 ฟอง
การป้องกันกาจัด
๑. อย่ารดน้ําต้นไม้ในเวลาตอนเย็นหรือกลางคืน เพราะหอยทากชอบความเปียกชื้นแต่ไม่ชอบ
แสงแดด ดังนั้นพวกมันจึงจะพากันออกมาในเวลากลางคืนนั่นเอง
๒ .อย่าให้ในสวนมีกระป๋องโลหะ แผ่นไม้ หรือวัสดุที่มืดและชื้นอื่น ๆ เพราะหอยทากจะใช้เป็นสถานที่ซ่อนตัว
ในเวลากลางวัน และวางไข่จนเพิ่มสมาชิกหอยทากให้มากมายมหาศาลได้
๓. โรยเปลือกไข่ ทรายหยาบ หรือหินเบาๆที่มีส่วนผสมซิลิกา ไว้รอบ ๆ ต้นไม้ที่หอยทากชอบกิน
เพราะหอยทากไม่สามารถคลานข้ามพื้นผิวขรุขระเข้าไปหาต้นไม้ได้ โดยพืชที่หอยทากชอบกินเป็นพิเศษก็เช่น
ถั่วต่าง ๆ กะหล่ํา โหระพา สะระแหน่ สตรอเบอร์รี ดอกดาวเรือง เป็นต้น
๔. หาซื้อลวดทองแดงมาพันไว้รอบ ๆ กระถางต้นไม้ เพราะหอยทากไม่ชอบวัสดุที่เป็นโลหะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองแดง ดังนั้นจึงช่วยป้องกันหอยทากที่จะปีนขึ้นไปกัดกินต้นไม้ได้
๕. ใช้กากกาแฟโรยรอบโคนต้นพืชไล่หอยทาก
๖. หมั่นพรวนดินกําจัดไข่หอยทาก
๗. ใช้เกลือเข้มข้นฉีดพ่น
๘. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งให้แสงส่องถึง เพราะหอยทากชอบความชื้น
๙. ขี้เลื่อย ขี้แกลบ ผงถ่าน หินภูเขาไฟ หอยทากไม่ชอบเพราะทําให้ระคายเคือง

๑๐. กระเทียมมีธาตุกํามะถันสูงวิธีนี้ให้นํากระเทียมทั้งเปลือก 2-3 กํามือ มาตําให้ละเอียด นําไปแช่
น้ํา 1 แกลลอน หรือ 16 ถ้วย (ตักเปลือกกระเทียมที่ลอยอยู่ทิ้งไป) แช่น้ําค้างคืนไว้ 1 คืนโดยไม่ต้องผสมสาร
จับใบอะไรเลยทั้งสิ้น กรองน้ํากระเทียมด้วยผ้าขาวบาง เอาแต่น้ํา แล้วนําไปฉีดพ่นตามใบผัก หรือฉีดพ่นตาม
กระถางต้นไม้ ให้รอบๆ กลิ่นของกระเทียมจะช่วยขับไล่ทาก,หอยทาก
๑๑. ปูนขาว หอยทากไม่ชอบอะไรที่มีฤทธิ์เป็นด่าง โรยปูนขาวไว้รอบๆ ต้นไม้หรือแปลงปลูกป้องกันหอยทาก
ไม่ให้ล้ําเส้นเข้าไปได้ (ปูนขาวยังช่วยปรับสภาพดินให้เป็นกลางอีกด้วย)
๑๒. จับทําลายเป็นอาหารสัตว์
๑๓. อย่าปล่อยให้บ้าน หรือสวนรก สกปรก มีเศษใบไม้ ใบหญ้า ผลไม้สุกเน่า เศษอาหาร ข้าวสุก หกหล่นอยู่
ตามพื้น เป็นการหยุดสร้างแหล่งอาหารให้กับหอยทาก พอหอยทากขาดแหล่งอาหารมันก็จะอพยพ ย้ายไปหา
แหล่งอาหารใหม่
๑๒. ใช้สารกําจัดหอยที่เป็นเหยื่อพิษโดยเฉพาะ (เมทธัลดีไฮล์)

