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อิทธิพลของระดับน�้ำ
ต่อการเจริญเติบโตของ

หอยขม

ช่วงข้างขึ้นข้างแรม โดยใช้กระเป๋าแขวน
อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้วิจัย

นายปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์
นางสุกัลยา ตอเงิน
นายสุเมฒ นามวงค์

นางสาวปติญญา พิทักยานนท์
นางสาวณัฐกานต์ หาญเกียรติกล้า
นายธนบูรณ์ แตงอ่อน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
59 หมู่ 1 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290

ที่มาและความส�ำคัญ
หอยขม หรือหอยจุ๊บเป็นอาหารของเรามาช้านานที่
มีให้ทานไม่มากนัก เพราะขึ้นอยู่กับฤดูกาลของการขยายพันธุ์
จะมีมากในเดือนพฤษภาคมและธันวาคม ส่วนมากจะพบได้
ตามแหล่งน�้ำจืดตามธรรมชาติที่มีระดับน�้ำไม่ลึกมาก ซึ่งหอยจะ
อาศัยฝังตัวตามดินโคลน หรือเกาะตามริมตลิ่ง
ปั จ จุ บั น หอยขมมี ก ารขยายพั น ธุ ์ จ� ำ นวนน้ อ ยลง
สาเหตุมาจากแหล่งน�้ำเน่าเสียที่เกิดจากสารเคมี ท�ำให้จ�ำนวน

ประชากรของหอยขมลดลง และไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่น�ำมาบริโภค
อีกด้วย
คณะผู้วิจัยจึงเกิดความคิดที่จะน�ำหอยขมมาเลี้ยงใน
กระเป๋าแขวน เพื่อเป็นการขยายจ�ำนวนประชากรของหอยขม
ให้มากขึ้น และยังเป็นการให้หอยขมอยู่ในแหล่งน�้ำที่สะอาด
ท�ำให้หอยขมขยายพันธ์ุและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว จึง
เป็นการพัฒนาและหารูปแบบในการเลี้ยงหอยขมไปสู่อาชีพของ
ชุมชนในอนาคตต่อไป
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คิด(ส์)คิดวิทย์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของระดับน�้ำต่อการเจริญเติบโตของหอยขมช่วงข้างขึ้นข้างแรม โดยใช้กระเป๋าแขวน
2. เพื่อศึกษาปริมาณตัวอ่อนของหอยขมต่อการให้ผลผลิตช่วงข้างขึ้นข้างแรม โดยใช้กระเป๋าแขวน
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงหอยขมในระดับน�้ำต่างกัน โดยใช้กระเป๋าแขวน
เตรียมการทดลอง

2

รูปที่ 1 กระเป๋าแขวน

รูปที่ 2 ตัวอ่อนหอยขม

รูปที่ 3 ทางมะพร้าว

รูปที่ 4 หลักไม้ไผ่

รูปที่ 5 ตราชั่ง

รูปที่ 6 เวอร์เนียร์
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คิด(ส์)คิดวิทย์

วัสดุอุปกรณ์

การทดลองที่ระดับน�้ำลึก 1.00 เมตร
การทดลองที่ระดับน�้ำลึก 1.50 เมตร

1. กระเป๋าหอยขม ขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร
2. หอยขม น�้ำหนักเฉลี่ย 0.65 กรัม ความกว้าง 0.75
เซนติเมตร และความยาว 1.05 เซนติเมตร จ�ำนวน 600 ตัว
3. เวอร์เนียร์
4. หลักไม้ไผ่ความสูง 2.00 เมตร
5. ทางมะพร้าว
6. เทอร์มอมิเตอร์
วิธีการทดลอง
ท� ำ การทดลองจากระดั บ น�้ ำ ที่ ต ่ า งกั น โดยท� ำ การ
ทดลองซ�้ำ 3 ครั้ง ได้แก่
การทดลองที่ระดับน�้ำลึก 0.00 เมตร
การทดลองที่ระดับน�้ำลึก 0.50 เมตร

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

1. เตรียมกระเป๋าใส่หอย โดยใช้ตาข่ายกันแดดสีเขียว
ขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร จ�ำนวน 12 ใบ
2. รวบรวมลูกหอยขมจากธรรมชาติ
3. เก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยคัดเลือกลูกหอยขมที่มี
ขนาดความกว้าง ความยาว และน�้ำหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดย
มีความกว้าง 0.75 เซนติเมตร และความยาว 1.05 เซนติเมตร
และน�้ำหนักเฉลี่ย 0.65 กรัม จ�ำนวน 600 ตัว
4. น�ำลูกหอยขมใส่ในกระเป๋าแขวน กระเป๋าละ 50
ตัว พร้อมใส่วัสดุเกาะ คือ ทางมะพร้าวตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ใน
กระเป๋าๆ ละ 2 ชิ้น
5. น�ำหลักไม้ไผ่ปักลงในแหล่งน�้ำที่ใช้ในการทดลอง
6. น�ำกระเป๋าหอยขมที่เตรียมไว้ไปแขวนในแต่ละจุด
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้แล้ว

ผลการทดลอง

กราฟที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตด้านความกว้าง ความยาว
(เฉลี่ย) ของหอยขม

กราฟที่ 2 การเจริญเติบโตด้านน�้ำหนัก (เฉลี่ย) ของหอยขม ที่
เลี้ยงโดยใช้กระเป๋าแขวน

กราฟที่ 3 จ�ำนวนผลผลิต (เฉลี่ย) ของหอยขมช่วงข้างขึ้นข้าง
แรมที่เลี้ยง โดยใช้กระเป๋าแขวน

กราฟที่ 4 จ�ำนวนตัวอ่อนของหอยขม (เฉลี่ย) ช่วงข้างขึ้นข้าง
แรมที่เลี้ยง โดยใช้กระเป๋าแขวน
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ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและจ�ำนวนตัวอ่อนของหอยขมในระดับน�้ำลึกที่ต่างกัน
ระดับน�้ำ
(เมตร)
0.00
0.50
1.00
1.50

ความกว้าง
(เซนติเมตร)
1.34
1.69
1.89
1.79

ความยาว
(เซนติเมตร)
1.95
2.05
2.48
1.98

น�้ำหนัก
(กรัม)
1.85
2.75
2.89
2.53

ตัวอ่อน
(จ�ำนวน)
125
136
168
142

น�้ำหนักผลผลิต
(กรัม)
322
437
548
427

ตารางที่ 2 จ�ำนวนตัวอ่อน (เฉลี่ย) ต่อการให้ผลผลิตของหอยขมข้างขึ้นข้างแรมโดยใช้กระเป๋าแขวน
ระดับน�้ำ
(เมตร)
0.00
0.50
1.00
1.50

ตัวอ่อน
(จ�ำนวน)
125
136
168
142

น�้ำหนักผลผลิต
(กรัม)
322
437
548
427

สรุปผลการทดลอง
จากการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของระดั บ น�้ ำ ต่ อ การเจริ ญ
เติบโตของหอยขมช่วงข้างขึ้นข้างแรม โดยใช้กระเป๋าแขวน พบ
ว่า การเลี้ยงหอยขมที่ระดับน�้ำ 1.00 เมตร มีผลต่อการเจริญ
เติบโตดีที่สุด โดยมีความกว้าง ความยาว และน�้ำหนักเฉลี่ย
เท่ากับ 1.87, 2.55 เซนติเมตร และ 2.88 กรัม ตามล�ำดับ รอง
ลงมาคือ การเลี้ยงหอยขมที่ระดับน�้ำ 0.50 เมตร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 175, 2.35 เซนติเมตร และ 2.57 กรัม ตามล�ำดับ
ส�ำหรับการเลี้ยงหอยขมที่ระดับน�้ำ 0.00 เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.45, 2.29 เซนติเมตร และ 2.43 กรัม ตามล�ำดับ และการเลี้ยง
หอยขมที่ระดับน�้ำ 1.50 เมตร มีผลต่อการเจริฐเติบโตต�่ำสุด
โดยมีความกว้าง ความยาว และน�้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 1.32, 2.35
เซนติเมตร และ 2.39 กรัม ตามล�ำดับ
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ข้างขึ้น
(ตัว)
69
121
128
104

ข้างแรม
(ตัว)
78
164
154
157

คือ ระดับน�้ำ 1.00 เมตร มีปริมาณตัวอ่อน เฉลี่ยเท่ากับ 154 ตัว
3. ด้านจ�ำนวนตัวอ่อนของหอยขมช่วงข้างขึ้นข้างแรม
พบว่า การเลี้ยงหอยขมที่ระดับน�้ำ 1.00 เมตร มีผลต่อจ�ำนวน
ตัวอ่อนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 168 ตัว จึงมีผลต่อปริมาณผลผลิตของ
หอยขมเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 548 กรัม
4. การเลี้ยงหอยขมที่ระดับน�้ำ 1.00 เมตร มีความ
เหมาะสมและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพการ
เลี้ยงหอยขม โดยใช้กระเป๋าแขวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความปลอดภัยในการบริโภคหอยขม
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลในการเลี้ยง
หอยขม โดยใช้กระเป๋าแขวน

สรุปและอภิปรายผล

ประโยชน์ท่ไี ด้รับ

1. การเลี้ยงหอยขมที่ระดับน�้ำ 1.00 เมตร มีความ
เหมาะสม เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็น
ระดับความลึกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
2. การเลี้ยงหอยขมช่วงข้างแรม ที่ระดับน�้ำ 0.50
เมตร มีปริมาณตัวอ่อนสูงที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 164 ตัว รองลงมา

1. เกษตรกรมีแนวทางในการสร้างอาชีพการเลี้ยง
หอยขม โดยใช้กระเป๋าแขวน
2. เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขม
ให้กับเกษตรกร
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