
 
 

บทที ่ 5 

 

สรุป และอภปิรายผลการทดลอง 
 

สรุปผลการทดลองที ่1 การศึกษาการก าจัดหอยเชอร่ีด้วยกลอยสับสด กลอยสับแช่น า้ 
                                     กลอยสับหมัก EM และกลอยสับหมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ี 
 

     การก าจดัหอยเชอร่ีดว้ยกลอยสับสด กลอยสับแช่น ้ า กลอยสับหมกั EM และกลอยสับหมกั 
EM ผสมไข่หอยเชอร่ี พบวา่วนัท่ี 1 กลอยสับหมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ี  มีจ  านวนหอยเชอร่ีตาย
สูงสุด (24.00±1.73 ตวั)รองลงมากลอยสับหมกั EM  (12.67±1.76 ตวั) กลอยสับสด (3.67±1.76 ตวั) 
และต ่าสุดในกลอยสับแช่น ้ า (2.00±0.58 ตวั) วนัท่ี 2 กลอยสับหมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ี มีจ านวน
หอยเชอร่ีตายสูงสุด (28.33±0.88 ตวั) รองลงมากลอยสับหมกั EM (26.00±0.58 ตวั) กลอยสับสด 
(10.33±0.67 ตวั) และต ่าสุดในกลอยสับแช่น ้ า (7.33±0.33 ตวั) วนัท่ี 3 กลอยสับหมกั EM และกลอย
สับหมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ี มีจ านวนหอยตายสูงสุด (30.00±0.00 ตวั) รองลงมาสูตรกลอยสับสด 
(26.00±0.58 ตวั) ต ่าสุดกลอยสับแช่น ้า (18.00±1.00 ตวั) 
 

สรุปผลการทดลองที ่2 การศึกษาการก าจัดไข่หอยเชอร่ีด้วย กลอยสับหมกั EM  
    และกลอยสับหมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ี 
                                        

 การศึกษาการก าจดัไข่หอยเชอร่ีดว้ยกลอยสับหมกั EM  และกลอยสับหมกั EM ผสมไข่หอย
เชอร่ี โดยแช่นาน 5 วนั โดยมีชุดเปรียบเทียบคือแช่น ้ าเปล่า พบวา่การแช่ดว้ยน าเปล่าไข่หอยเชอร่ี   
ไม่มีการเปล่ียนแปลง แช่กลอยสับหมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ี สามารถก าจดัไข่หอยเชอร่ีไดดี้ท่ีสุด
โดยวนัท่ี 3 ไข่เร่ิมแตกจากยวงกลายเป็นสีด า เม่ือครบ 5 วนั ไข่หอยทั้งหมดจะถูกยอ่ยสลาย การแช่
กลอยสับหมกั EM วนัท่ี 4 ไข่เร่ิมแตกจากยวง เม่ือครบ 5 วนั ไข่หอยเร่ิมถูกยอ่ยสลายไดบ้า้ง 
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สรุปผลการทดลองที ่3 การศึกษาการก าจัดหอยเชอร่ีในนาข้าวด้วยกลอยสับหมกั EM                                              
    ผสมไข่หอยเชอร่ี                    
  
 การศึกษาก าจดัหอยเชอร่ีในนาขา้วดว้ยกลอยสับหมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ี พบวา่สามารถ
ก าจดัหอยเชอร่ีได้ ลกัษณะการตายของหอยเชอร่ีจะหงายท้อง เน้ือหอยเชอร่ีพองออกมาจากฝา
เปลือก และตวัหอยจะลอยสู่ผิวน ้ า และไม่ส่งกล่ินเหม็นจากการตายของหอย วนัท่ี 1 หอยเชอร่ีตาย
สูงสุดบริเวณจุดท่ี 3 ริมคนันา (20.00±1.00 ตวั/m2) รองลงมาคือจุดท่ี 2 กลางแปลงนา (21.33±0.67 
ตวั/m2) และหอยเชอร่ีตายต ่าสุดบริเวณจุดท่ี 1 ทางน ้า (17.33±0.89 ตวั /m2) และ วนัท่ี 2 มีจ านวนการ
ตายของหอยเชอร่ีเท่ากนัทั้ง 3 จุดคือ จุดท่ี 1 ทางน ้ า (19.67±1.20 ตวั/m2) จุดท่ี 2 กลางแปลงนา 
(22.33±0.67 ตวั/m2) และจุดท่ี 3 ริมคนันา (23.00±1.52 ตวั/m2) และวนัท่ี 3 หอยเชอร่ีตายสูงสุด
บริเวณจุดท่ี 3 ริมคนันา (23.67±1.33 ตวั/m2) รองลงมาคือจุดท่ี 2 กลางแปลงนา (23.00±0.58 ตวั/m2) 
และหอยเชอร่ีตายต ่าสุดบริเวณจุดท่ี 1 ทางน ้า (19.67±0.89 ตวั/m2)  
 

ข้อค้นพบจากการท าโครงงาน 
 

 1.กลอยสามารถน ามาใชใ้นการก าจดัหอยเชอร่ีได ้
 2.ไข่หอยเชอร่ีสามารถน ามาท าน ้ าหมกั EM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจดัไข่และตวั
หอยเชอร่ี 
 

อภิปรายผล 
  

จากการศึกษาการก าจดัหอยเชอร่ีดว้ยกลอยสับสด กลอยสับแช่น ้ า กลอยสับหมกั EM และ
กลอยสับหมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ี พบว่า กลอยสับหมกั EM   ผสมไข่หอยเชอร่ี ท าให้ทั้ง            
ไข่และตัวหอยเชอร่ีตาย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของกลอยท่ีกล่าวว่า กลอยเป็นพืชมีพิษท าให้
ส่ิงมีชีวิตท่ีบริโภคกลอยเขา้ไปโดยไม่ก าจดัพิษอาจถึงแก่ชีวิตได ้(สารานุกรม, 2559) โดยกลอยสับ
หมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ีท าให้ทั้งไข่และตวัหอยเชอร่ีตาย โดยไม่ส่งกล่ินเหม็นซ่ึงอาจเป็นผลจาก
น ้ าหมกั EM สามารถยอ่ยสลายซากพืชซากสัตวแ์ละช่วยดบักล่ินเหม็นเน่าได ้(interfrogfarm, 2558) 
และไข่หอยเชอร่ีมีพิษ ดงันั้นเม่ือน ามาผสมกบักลอย หมกัด้วยน ้ าหมกั EM จึงสามารถก าจดัหอย   
เชอร่ีในนาขา้วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอีกทั้งน ้าหมกั EM ยงัมีคุณสมบติัท่ีช่วยในการปรับสภาพ
ดิน ท าใหพ้ืชเจริญเติบโตมีผลผลิตสูง (terminus, 2553) จึงมีผลท าให้นาขา้วไดป้ระโยชน์จากการใช้
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น ้ าหมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ี ท าให้นาขา้วเจริญงอกงาม มีผลผลิตสูงข้ึน นอกเหนือจากการใชใ้น
การก าจดัทั้งไข่หอยเชอร่ี และตวัหอยเชอร่ี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ศึกษาประสิทธิของน ้าหมกั EM ผสมไข่หอยเชอร่ี ท่ีระดบัความเขม้ขน้ต่างกนัท่ีมีผลต่อการ
ก าจดัทั้งไข่และตวัหอยเชอร่ี 
  

 


