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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาปัจจยัพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกร          
ผูเ้ล้ียงไส้เดือนดิน 2) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดิน และ 3) ศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือนดินในเขตพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือนดินใน 4 จงัหวดัของพื้นท่ี
โครงการขยายผลโครงการหลวง ไดแ้ก่ 1) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน อ.คลองลาน         
จ.ก าแพงเพชร2) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่            
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่านและ 4) โครงการขยายผล
โครงการหลวงห้วยเขยง่ ต.ห้วยเขยง่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีจ านวน 120 รายเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
 ผลการศึกษา พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 58.3 เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 51 - 60 ปีจบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ามีสมาชิกในครัวเรือน 1 - 3 มีแรงงานในครัวเรือน 1 - 3 คน             
มีรายไดภ้าคการเกษตรอยูใ่นช่วง 50,000 - 100,000 บาทต่อปี มีรายไดร้วม 50,000 - 100,000 บาทต่อปี 
มีขนาดท่ีดินท่ีใชท้  าการเกษตร 1 - 5 ไร่ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน  
 ส่วนการศึกษาดา้นการเล้ียงไส้เดือนดิน การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และน ้ าหมกั
มูลไส้เดือนดินของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรทุกคนไดรั้บข่าวสาร การอบรมถ่ายทอดความรู้เร่ืองการ
เล้ียงไส้เดือนดิน และพนัธ์ุไส้เดือนดินจากเจา้หน้าท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเกษตรกรส่วน
ใหญ่เล้ียงไส้เดือนดินในโรงเรือนขนาดเล็ก ใช้มูลสัตวแ์ละขยะอินทรียเ์ป็นอาหารของไส้เดือนดิน
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ปัจจุบนัมีไส้เดือนดินมากกวา่ 3,000 ตวั มีอตัราการผลิตปุ๋ยหมกันอ้ยกวา่ 1 กิโลกรัม/ไร่/เดือนและผลิต
น ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินได ้น้อยกว่า 1 ลิตร/ไร่/เดือน ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยหมกัหรือน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน
ในการปลูกผกั เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเล้ียงไส้เดือนดินมา 1 ปี โดยใช้ทุกคร้ังท่ีปลูกพืช 
เกษตรกรทุกคนใชน้ ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินฉีดพ่นทางใบ ใช้ช่วงท่ีพืชเจริญเติบโต หลงัจากใชน้ ้ าหมกั
มูลไส้เดือนดิน เกษตรกรร้อยละ 74 มีการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีลดลง โดยลดลงจากเดิม1 - 5 กิโลกรัมต่อไร่
เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 26 - 50 และยงัไม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัหรือน ้ า
มูลหมกัไส้เดือนดิน 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดิน พบวา่ เกษตรกรมีความพึง
พอใจมากในทุกประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีได้รับ ด้านการจดัการในการ
เล้ียงไส้เดือนดิน ดา้นประโยชน์ท่ีได้รับจากการเล้ียงไส้เดือนดิน ดา้นประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกัหรือ
น ้ าหมักไส้เดือนดินในการผลิตพืช และด้านการส่งเสริมจากเจ้าหน้าท่ี แต่เม่ือพิจารณาแยกตาม
ประเด็นยอ่ย พบวา่ ประเด็นหลกัดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล้ียงไส้เดือนดิน โดยประเด็นยอ่ยเร่ือง
รายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน เกษตรกรมีความพึงพอใจระดบันอ้ย 

 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกร คือ เก็บปุ๋ยไส้เดือนดินไดน้้อย ไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใช้ และยงัขาดความรู้เร่ืองอตัราการใช้ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินและน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน          
จึงตอ้งการขยายการเล้ียงไส้เดือนดินให้มีบ่อขนาดใหญ่มากข้ึน ตอ้งการให้จดัท าเอกสารท่ีอ่านเขา้ใจ
ง่าย มีการจดัฝึกอบรมและศึกษาดูงานในสถานท่ีเล้ียงเป็นอาชีพอยากให้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรให้
แพร่หลาย ตลอดจนอยากใหมี้ตลาดท่ีสามารถจ าหน่ายไส้เดือนดินมากข้ึน  
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ABSTRACT 

 The objectives of this independent study were 1) to study the basic economic and social factors of 
earthworm-raising farmers, 2) to study the satisfaction levels of the earthworm-raising farmers and  
3) to investigate problems and provide suggestions for earthworm-raising farmers in the extension areas of 
the Royal Project. 

 The test units in this study include the earthworm-raising farmers from 4 provinces, who have 
been participating in the extension areas of the Royal project. The studied areas are including 120 
representatives from:the extension area of the Royal Project site on KhlongLan, KamphaengPhet province, 
the extension area of the Royal Project site on HuaiPao, Tung KhaowPoung sub-district, Chiang 
Daodistrict, Chiang Mai province, the extension area of the Royal Project site on Pong Kham, Dou Pong 
sub-district, Santisuk district, Nan province and the last area is the extension area of the Royal Project site 
on HuaiKayang, HuaiKayang sub-district, ThongPhaPhum district, KamphaengPhet province. The data 
was collected using questionnaires and analyzed by applying descriptive statistics; for instance, frequency, 
average, maximum, minimum, standard deviation and weight average. 

According to the study,58% of the earthworm-raising farmers are male aged between 51 – 
60 years-old. The education levels ranged from graduated or equivalent to Primary level, Prathom 6.                
The sampling family consists of 1 - 3 members, and all members can work as household labors.  
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The average of family income related to agricultural sector revealed in range of 50,000 - 100,000 
Baht per annum, while the total income is 50,000-1000,000 Baht per annum.  In average, sampling 
householdsown the land in range of 1 – 5 Rai, andmost of these samples are farmers.   

According to the studies of earthworm rising in each area,the utilization of vermicompost and 
worm-tea production, all the farmers state that they have been provided with beneficial news and 
knowledge in earthworms when attendto the training and received earthworms from the Royal Projectstaff.  
The majorities of farmers raise their earthworms in small-scale greenhouse,and feed them with animal 
manure and organic waste.  At present, there are more than 3,000 earthworms and has the composting rate 
of earthworm compost less than 1 kilogram/Rai monthly.  Mostly, worm tea and vermicompost were 
applied in local vegetable beds.  The famers have one-year experience on earthworm raising, and they 
always apply earthworm products to their crops. Theworm tea was applied to plants by foliar spraying on 
their leaves during the growing period.  As a result of using earthworm products, it appearedthat 74% of 
farmers use fewer chemicals by 1 – 5 kilograms/Rai.  Moreover, it was foundthat agricultural production 
increased by 26 – 50 % .  However, there is currently none of the incomes generated from earthworm 
products yet. 

Studies on farmers’ satisfaction levels of earthworm raising revealed that farmers were satisfied in 
every main aspectsincluding the knowledge and technologies dissemination, earthworm raising 
management, benefit of earthworm, effectiveness of vermicompost and worm tea toward plant production 
process, the performance of extensional staff. However, considering in details, the satisfaction onbenefit of 
earthworm, mainly about income from selling earthworm products, was rated in low satisfaction.   

Problems and recommendations inthis study were pointed out at the potential of vermicompost 
and worm tea,which areinsufficient to meet farmers’ demand and the lack of knowledge about the 
optimalratio of the earthworm product use.  It is recommended that farmers are required to increase the 
earthworm-pond size. Moreover, the farmers need more user-friendly documents, requestfor training 
andfield tripto the place where the earthworms are successfully bred.  They also want staff to share the 
knowledge extensively. The specific market for the earthworm products is required. 
  
 


