บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั ภาคเหนื อตอนบนมีพ้ืนที่สูงถึง 96,255 ตารางกิโลเมตรหรื อ 64 ล้านไร่ คิดเป็ นร้ อยละ
19 ของพื้นที่ท้ งั หมดของประเทศ มีประชากรชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศัยอยูถ่ ึ ง 1.2 ล้านคน กระจายตัวอยู่
ใน 20 จัง หวัด ทั่ว ประเทศ ซึ่ งปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต คงหนี ไ ม่ พ ้น ในเรื่ อ งของความมั่น คงและ
ยาเสพติดจนกระทัง่ โครงการหลวงได้ถือกาเนิ ดขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้มีโครงการหลวงเพื่อ ลดการปลูกฝิ่ นของชาวเขา พัฒนาความเป็ นอยู่
ของชาวเขา เพื่ อฟื้ นฟู ตน้ น้ าล าธาร และในปี พ.ศ.2535 โครงการหลวงจึงได้เปลี่ ยนสถานภาพเป็ น
มูลนิ ธิโครงการหลวงที่มีการดาเนิ นงานมุ่งการวิจยั พัฒนา เพื่อนาไปสู่ การตลาด จวบจนปั จจุบนั เป็ น
เวลามากกว่า 40 ปี แล้วที่โครงการหลวงได้อยูค่ ู่กบั พี่นอ้ งชาวเขาบนพื้นที่สูงในการพัฒนาอาชี พ และ
คุ ณ ภาพชี วิต ให้มี ความอยู่ดีกินดี ท่ ามกลางสถานการณ์ ของโลกที่ มี การแข่ งขันสู งทั้งการผลิ ตที่ มี
ต้น ทุ น สู ง ขึ้ น และการตลาด รวมทั้ง ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมนับว่าเป็ นปั ญหาหนึ่ งที่ทวั่ โลกให้ความสนใจและร่ วมมือกันในการคิดค้นวิธีการ
แก้ปัญหา ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเกิ ดได้จากหลายสาเหตุ ซ่ ึ งสาเหตุหนึ่ งที่ก่อให้เกิ ดปั ญหาดังกล่าวได้คือ
ปั ญหาการกาจัดขยะอินทรี ยต์ ่างๆ เช่ น เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ฯลฯ ซึ่ งหากกาจัดไม่ถูกวิธี อาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาหลายประการ เช่น มลพิษทางน้ าและกลิ่น ปั ญหาขยะล้นเมือง และที่สาคัญคือ ปัญหา
สภาวะโลกร้อน ซึ่ งนับวันจะทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นและส่ งผลกระทบกับคนทัว่ โลก (ภาคภูมิ, 2553)
ดังนั้น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกาจัดการขยะอินทรี ยจ์ ึงถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญวิธีการหนึ่ งที่กาลัง
ได้รับความสนใจในปั จจุบนั คือ การใช้ไส้เดื อนดิ นเพื่อกาจัดขยะอินทรี ยแ์ ละผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิน
โดยวิ ธี ก ารนี้ นอกจากจะช่ ว ยลดปั ญ หาขยะอิ น ทรี ย ์ที่ เกิ ด ขึ้ น ในครั ว เรื อ นและชุ ม ชนได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพแล้ว ยังได้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พื่อใช้ในภาคการเกษตรโดยไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมอีกด้วยไส้เดือน
ดินถูกมองว่าเป็ นสัตว์ที่เป็ นประโยชน์มากกว่าสัตว์ที่เป็ นโทษต่อมนุ ษย์ โดยเฉพาะด้านการปรับปรุ ง
โครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้กบั ดิ น โดยช่ วยพลิกกลับดิ น ทาให้เกิดการผสมคลุกเคล้าแร่
ธาตุในดิน อีกทั้งยังเป็ นการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นดิน ซากพืช ซากสัตว์และอินทรี ยวัตถุต่างๆ ทาให้
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ธาตุ อาหารต่างๆ อยู่ในรู ปที่ เป็ นประโยชน์ ต่อพืช เพิ่มและกระจายจุลินทรี ยใ์ นดิ นที่ เป็ นประโยชน์
เพราะการชอนไชของไส้เดือนดินทาให้ดินร่ วนซุ ย มีการระบายน้ า และอากาศดีข้ ึน ที่สาคัญไส้เดือน
ดินจัดเป็ นดัชนี ช้ ี วดั ทางสิ่ งแวดล้อม (bio-index) ในการชี้ วดั ถึ งการ ปนเปื้ อนของสารพิษต่างๆ ในดิ น
เนื่ องจากไส้เดือนดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมีกาจัดศัตรู พืชบางกลุ่มได้ ทาให้ไส้เดือนดิ นเป็ น
ตัวชี้ วดั ถึ งสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในดินได้ดี ในประเทศไทยมีสายพันธุ์ไส้เดื อนดินที่สามารถ
นามาใช้ในการกาจัดขยะอินทรี ยไ์ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพคือ สายพันธุ์ Pheretimapeguana(ขีต้ ำแร่ ) ซึ่ ง
เป็ นสายพันธุ์ที่พบได้ทวั่ ไปใต้กองมูลสัตว์ โดยเฉพาะในฟาร์ มโคนม สายพันธุ์น้ ี มีจุดเด่นที่สาคัญคือ
สามารถแพร่ ขยายพันธุ์เจริ ญเติบโตได้เร็ วมาก และสามารถย่อยสลายขยะอินทรี ยไ์ ด้ดีมากเช่นเดียวกับ
สายพันธุ์ทางการค้าอื่นๆ (อานัฐ, 2550)
ในประเทศไทย มีหลายหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจในเทคโนโลยีดงั กล่าว
รวมทั้งสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดาเนิ นงานโครงการทดสอบเทคโนโลยี
การเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นเพื่อการผลิ ตปุ๋ ยอิ นทรี ยจ์ ากมูลไส้ เดื อนดิ นในพื้นที่ โครงการขยายผลโครงการ
หลวง โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อนาองค์ค วามรู ้ และเทคโนโลยีใหม่ จากการค้นคว้าวิจยั ของโครงการ
หลวงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยเน้นกระบวนการมี ส่วนร่ วม
ของเกษตรกร เพื่ อช่ วยสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บ ัติของเกษตรกรในท้องถิ่ น และเป็ น
ต้นแบบสาหรับพื้นที่ใกล้เคียงนาไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป ปั จจุบนั โครงการหลวงได้พฒั นาเทคโนโลยี
การเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น เพื่อผลิ ตปุ๋ ยหมักจากมูลไส้ เดื อนดิ นนามาใช้ประโยชน์ในการผลิ ตพืช ลดการ
ปุ๋ ยเคมี ในการปลู ก พื ช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ช ผัก และพื ช ผัก อิ นทรี ยอ์ นั จะนาไปสู่ ก ารผลิ ตพื ช ที่
ปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกร ผูบ้ ริ โภค และสิ่ งแวดล้อม จากผลการดาเนิ นงานพบว่า เกษตรกรที่เข้าร่ วม
โครงการสามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นครัวเรื อนและชุ มชนและผลิตปุ๋ ย
มูลไส้เดือนดินและน้ าหมักมูลไส้เดือนดินไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชได้ โดยได้ส่งเสริ มให้เกษตรกร
เลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นพันธุ์ สี แดง (พันธุ์แนะนาจากโครงการหลวง)โดยใช้วิธีการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นแบบ
ลิ้ นชักพลาสติ กแบบ 4 ชั้นสามารถผลิ ตน้ าหมักมูลไส้ เดื อนดิ นได้พ้ื นที่ ละ 800500 และ 2,000 ลิ ตร
ตามลาดับ และยังนาน้ าหมักมูลไส้เดือนดินไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชผักได้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยงั
พบว่าการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดื อนดินสามารถเพิ่มผลผลิตพืชผักทั้งในด้านคุ ณภาพและปริ มาณได้ประมาณ
ร้อยละ 30 เมื่อเปรี ยบเทียบกับแปลงที่ไม่ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากการดาเนิ นงานโครงการที่ผา่ นมาถือ
ได้วา่ มีความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง
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ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะท าการศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของเกษตรกรต่ อการเลี้ ย ง
ไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงในด้าน
ต่างๆเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการส่ งเสริ มเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นเพื่อการเกษตรและ
การกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่สูงอื่นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ ยงไส้เดือนดิ นสี แดง(ขี้ตาแร่ ) และการใช้ประโยชน์จากน้ าหมักมูล
ไส้เดือนดินสี แดง(ขี้ตาแร่ ) ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการกาจัดขยะอินทรี ย ์
ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของเกษตรกรต่ อ การเลี้ ยงไส้ เดื อ นดิ น สี แดง(ขี้ ต าแร่ ) เพื่ อ
การเกษตรและการกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
3. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้
เลี้ยงไส้เดื อนดินสี แดง(ขี้ตาแร่ ) เพื่อการเกษตรและการกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ผลที่ได้จากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นเพื่อการเกษตรและ
การกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงจะเป็ นประโยชน์ต่อสถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถนาผลวิจยั ที่ได้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อที่จะวางแผนการและเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการกาจัด
ขยะอินทรี ยแ์ ก่เกษตรกรในพื้นที่สูงอื่นๆต่อไป
1.4 กรอบแนวคิด
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดื อนดิ นในเขต
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยแบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านองค์ความรู ้และเทคโนโลยีที่
ได้รับ 2) ด้านการจัดการในการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ น
4) ด้านประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ยหมักหรื อน้ าหมักไส้เดือนดินในการผลิตพืช และ 5) ด้านการส่ งเสริ มจาก
เจ้าหน้าที่
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1.5 ขอบเขตและวิธีกำรวิจัย
ก. ขอบเขตเชิ งพื้นที่การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จะดาเนิ นการในพื้นที่ โครงการขยายผลโครงการ
หลวง 4 พื้ นที่ ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ที่ มีความสู งจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 300-400 เมตร กระจายตัวอยู่ใน 4
จังหวัดของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงทัว่ ประเทศได้แก่
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้ า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคา ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี
ข. ขอบเขตเชิงเนือ้ หำ เน้นการศึกษาด้านระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือน
ดินในเขตพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ค. ขอบเขตด้ ำนประชำกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 120 ราย ซึ่ งเป็ นเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการใช้
ไส้ เดื อนดิ นเพื่ อก าจัดขยะอิ น ทรี ย ์และผลิ ตปุ๋ ยมู ล ไส้ เดื อนดิ นเพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ตพื ช ในพื้ น ที่ ข ยายผล
โครงการหลวง
1.6 นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร
ควำมพึงพอใจหมายถึง สภาพความรู ้สึกทางจิตใจที่เกิดขึ้นของเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยาย
ผลโครงการหลวง หลังจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และดาเนิ นการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการ
การเกษตรและการกาจัดขยะอินทรี ยท์ ้ งั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้แบ่งการวัดระดับความพึงพอใจสาหรับการศึกษา
ครั้งนี้
เกษตรกรหมายถึงเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และดาเนิ นการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อ
การการเกษตรและการกาจัดขยะอินทรี ย ์ จากโครงการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ไส้เดือนดินเพื่อกาจัด
ขยะอินทรี ยแ์ ละผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินเพื่อเพิม่ ผลผลิตพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ไส้ เดื อ นดิ น หมายถึ ง ไส้ เดื อนดิ น สี แดง ขี้ ตาแร่ (Pheretima peguana). ล าตัวสี แดงออกม่ วง
ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2-5 นิ้ ว อาศัยอยู่บริ เวณผิวดิ น ในมูลสัตว์หรื อกองเศษซากพืชที่เน่ าเปื่ อยที่ มี
ความชื้ นสู งสามารถย่อยสลายขยะและแพร่ พนั ธุ์ได้ดี เหมาะสาหรับใช้ย่อยสลายขยะอินทรี ยซ์ ่ ึ งเป็ น
สายพันธุ์ที่ และทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในประเทศไทย
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ปุ๋ ยหมั ก มู ล ไส้ เดื อ นดิ น หมายถึ ง เศษซากพื ช อิ น ทรี ย วัต ถุ ต่ างๆรวมทั้ง ดิ น และจุ ลิ น ทรี ย ์ที่
ไส้เดื อนดิ นกิ นเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรี ยวัตถุเหล่านั้นภายในลาไส้ของไส้เดื อน
ดิน แล้วจึงขับถ่ายเป็ นมูลออกมาทางรู ทวาร ซึ่ งมูลที่ได้จะมีลกั ษณะเป็ นเม็ดสี ดา มีธาตุอาหารพืชอยูใ่ น
รู ปที่พืชสามารถนาไปใช้ได้ในปริ มาณที่สูง และมีจุลินทรี ยจ์ านวนมาก ซึ่ งในกระบวนการผลิตปุ๋ ย
หมัก โดยใช้ไส้ เดื อนดิ น ขยะอิ นทรี ยท์ ี่ ไส้ เดื อนดิ นกิ นเข้าไปและผ่านการย่อยในลาไส้ แล้วขับ ถ่ าย
ออกมา มูลไส้เดือนดินที่ได้เรี ยกว่า “ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิน” (อานัฐ, 2550)
นำ้ หมักมูลไส้ เดือนดิน หมายถึง น้ าที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน ซึ่ งเป็ นน้ า
ที่ได้จากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรี ยท์ ี่ใช้เป็ นอาหารของไส้เดือนดินซึ่ งเป็ นน้ าในเซลล์ของพืชผัก
ผลไม้ และเศษอาหารต่างๆ โดยน้ าหมักที่ได้จะมีลกั ษณะเป็ นของเหลวสี น้ าตาลดา ไม่มีกลิ่ นเหม็น มี
ส่ วนประกอบของธาตุอาหารพืช ฮอร์ โมนพืช และจุลินทรี ยห์ ลายชนิด (อานัฐ, 2550)
กำรเลีย้ งไส้ เดือนดินเพื่อกำรเกษตรและกำรกำจัดขยะอินทรี ย์ในพืน้ ที่ขยำยผลโครงกำรหลวง
หมายถึง การทดสอบและสาธิ ตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการใช้ไส้เดือนดินเพื่อกาจัดขยะอินทรี ย ์
ในชุมชนบนพื้นที่สูง เป็ นการทดสอบและสาธิ ตเทคโนโลยีต่อเนื่องโดยจะมีการศึกษาเปรี ยบเทียบสาย
พันธุ์ไส้เดือนดินระหว่างพันธุ์แนะนาจากโครงการหลวงกับพันธุ์ที่พบในท้องถิ่นในด้านประสิ ทธิภาพ
การกาจัดขยะอินทรี ยแ์ ละศักยภาพในการผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิน การศึกษาอัตราการขยายพันธุ์และ
การย่อยสลายขยะอินทรี ยข์ องไส้เดือนดินสี แดง ขี้ตาแร่ (Pheretima peguana) การศึกษาผลของการใช้
ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินและน้ าหมักมูลไส้เดือนดิ นในการเพิ่มผลผลิ ตพืช นอกจากนี้ จะมีการคัดเลือกพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือน
ดินเพื่อกาจัดขยะอินทรี ยแ์ ละการนาปุ๋ ยมูลไส้เดื อนดินไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตพืช รวมทั้ง
เป็ นศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไส้เดื อนดิน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู ้ และเทคโนโลยีดงั กล่าว
ให้กบั เกษตรกรรายอื่นๆ และเกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงต่อไป
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