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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ืองระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินในเขตพื้นท่ีขยายผล
โครงการหลวง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี เน้ือหาจากต ารา เอกสาร วารสาร 
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษามากท่ีสุด ในส่วนน้ีจะได้กล่าวถึง
ผลงานวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ ดงัน้ี  

 1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไส้เดือนดิน 
 2. เทคโนโลยกีารผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน 
 3. การทดสอบและสาธิตการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อก าจดัขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผล
โครงการหลวง 
 4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ  
 5. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัไส้เดือนดิน 

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไส้เดือนดิน และการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย ์อธิบาย
พอสังเขป ไดด้งัน้ี (อานฐัตนัโช, 2552: 15-141) 

 1.1 การจ าแนกสายพนัธ์ุไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดิน (Earthworms) จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ (Animalia) ศักด์ิแอนนิลิดา (Phylum : 
Annelida) ชั้นโอลิโกซีตา (Class : Oligochaeta) ตระกูลโอพิสโธโพรา (Order : Opisthopora) ส าหรับ
วงศ์ (Family) ของไส้เดือนดินนั้น มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้จดัจ าแนกออกเป็นจ านวนวงศ์ท่ี
แตกต่างกนัออกไป 
 วธีิการจดัจ าแนกไส้เดือนดินอยา่งง่ายนั้น ในล าดบัแรกจะแบ่งกลุ่มไส้เดือนดินเป็น 2 กลุ่มใหญ่
ก่อน คือ ไส้เดือนดินสีแดงและไส้เดือนดินสีเทา ในล าดบัต่อไปจะพิจารณาถึงลกัษณะต่อไปน้ี 
 1) ขนาดและความยาวของล าตวั 
 2) สีหรือแถบสีของล าตวั 
 3) แหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหาร             
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 ซ่ึงสามารถแบ่งได ้เป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ     
  1. ไส้เดือนท่ีอาศยัอยู่บริเวณผิวดิน ไม่มีการขุดรู ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีสีของล าตวัค่อนขา้ง
เขม้ สามารถสร้างถุงไข่ (cocoon) ไดม้ากและเจริญเตม็วยัเร็ว 
  2. ไส้เดือนท่ีอาศยัอยูใ่นชั้นดินลึก มกัมีล าตวัขนาดใหญ่กวา่กลุ่มแรก สีของล าตวัซีดกวา่ 
ผลิตถุงไข่ไดน้อ้ยและเจริญเตม็วยัชา้ 
  ในปัจจุบนัมีการจ าแนกไส้เดือนดินทัว่โลกได ้ 4,000 กวา่ชนิด สายพนัธ์ุท่ีน ามาใชก้ าจดั
ขยะอินทรียท์างการคา้มีประมาณ 15 ชนิด ส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มของ Megadrili ในวงศ ์Lumbricidae
ซ่ึงอาศยัอยูใ่นขยะอินทรียแ์ละมูลสัตว ์ เช่น พนัธ์ุ Pheretima peguanaหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “ข้ีตาแร่” 

ตารางที ่2.1 ความแตกต่างระหวา่งไส้เดือนดินสีเทากบัไส้เดือนดินสีแดง 

ไส้เดือนดินสีแดง ไส้เดือนดินสีเทา 
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
พันธ์ุ Pheretima peguana หรือ “ข้ีตาแร่” 
1. ล าตวัสีแดงออกม่วงขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2-5 
น้ิว 
2. อาศยัอยูบ่ริเวณผวิดิน ในมูลสัตวห์รือกองเศษ
ซากพืชท่ีเน่าเป่ือยท่ีมีความช้ืนสูง 
3. กินอาหารเก่ง ผลิตถุงไข่มาก เหมาะส าหรับใช้
ยอ่ยสลายขยะอินทรีย ์

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
พนัธ์ุ Pheretima posthuma หรือ “ข้ีคู”้ 
1. ล าตวัสีเทาขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 6-8 น้ิว 
2. อาศยัอยูใ่ตดิ้น ขดุรูอยูใ่นชั้นดินค่อนขา้งลึก 
พบไดใ้นสวนผลไมห้รือในสนามหญา้ 
3. กินอาหารนอ้ย ผลิตถุงไข่นอ้ย 

 
 1.2 ลกัษณะทัว่ไปของไส้เดือนดิน 
 ลกัษณะภายนอกโดยทัว่ไปของไส้เดือนดินจะมีล าตวัสมมาตรคร่ึงซีก ล าตวัแบ่งเป็นปล้อง
ชัดเจนตั้งแต่หัวจรดท้าย หัวทา้ยเรียวแหลม ผนังล าตวัชั้นนอกเป็นคิวติเคิลท่ีปกคลุมด้วยสารพวก          
โพลีแซคคาไรด์ เจลาติน และชั้นอีพิเดอร์มิส มีเซลล์ต่อมต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีสร้างน ้ าเมือก ท าให้ผิว
ล าตวัชุ่มช้ืน แต่ละปลอ้งจะมีเดือยเล็กๆ เรียงอยูร่อบปลอ้ง ใช้ในการเกาะกบัดินในการเคล่ือนท่ีและ
ผสมพันธ์ุ ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ท่ีมี  2 เพศในตัวเดียวกัน มีช่องสืบพันธ์ุอยู่ใกล้บริเวณส่วนหัว              
มีไคเทลลัม (clitellum) ซ่ึงเป็นอวยัวะท่ีใช้ในการสร้างไข่ จะเห็นได้ชัดเจนเม่ือถึงระยะสืบพันธ์ุ           
ออกไข่อยูภ่ายในถุงไข่ท่ีเรียกวา่ “โคคูน (cocoon)” และ ฟักเป็นตวัภายนอก 

 
 



 

8 

 วงจรชีวติของไส้เดือนดิน  
 วงจรชีวติของไส้เดือนดินประกอบดว้ย ระยะถุงไข่ ระยะตวัอ่อน ระยะก่อนตวัเตม็วยั และระยะ
เต็มวยั (ไคเทลลมัเจริญเต็มท่ี) โดยทัว่ไปไส้เดือนดินจะจบัคู่ผสมพนัธ์ุบริเวณใตดิ้น ลกัษณะการผสม
พนัธ์ุของไส้เดือนดินจะน าส่วนทอ้งท่ีเป็นส่วนของไคเทลลมัมาแนบติดกนัในลกัษณะสลบัหัวสลบั
หาง เม่ือจบัคู่ผสมพนัธ์ุแลว้ไส้เดือนดินแต่ละตวัจะสร้างถุงไข่เคล่ือนผา่นส่วนหวั รับไข่และสเปิร์มเขา้
ไปภายใน และเคล่ือนออกมานอกล าตวัในบริเวณช่องสืบพนัธ์ุเพศเมีย ตวัอ่อน พฒันาอยู่ภายในถุง
และฟักเป็นตวัในเวลาต่อมา     
 ถุงไข่ของไส้เดือนดินจะมีสีเหลืองอ่อนๆ ยาวประมาณ 2-2.4 มิลลิเมตร กวา้งประมาณ 1.2-2 
มิลลิเมตร ถุงไข่แต่ละถุงจะใชเ้วลา 8-10 สัปดาห์จึงฟักออกมา โดยทัว่ไปจะมีไข่ 1-3ฟอง ข้ึนอยูก่บัแต่
ละสายพนัธ์ุ ไส้เดือนดินบางชนิดอาจมีไข่มากถึง 60 ฟอง 

 1.3 บทบาทของไส้เดือนดิน 
 ไส้เดือนดินถูกมองวา่เป็นสัตวท่ี์เป็นประโยชน์มากกวา่สัตวท่ี์เป็นโทษต่อมนุษย ์โดยเฉพาะดา้น
การปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดิน ดงัต่อไปน้ี 
  1. ช่วยพลิกกลบัดิน ท าใหเ้กิดการผสมคลุกเคลา้แร่ธาตุในดิน 
  2. ช่วยย่อยสลายสารอินทรียใ์นดิน ซากพืช ซากสัตวแ์ละอินทรียวตัถุต่างๆ ท าให้ธาตุ
อาหารต่างๆ อยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 
  3. ช่วยเพิ่มและกระจายจุลินทรียใ์นดินท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 
  4. การชอนไชของไส้เดือนดินท าใหดิ้นร่วนซุย มีการระบายน ้า และอากาศดีข้ึน 
  5. เป็นดัชนีช้ีวดัทางส่ิงแวดล้อม (bio-index) ในการช้ีวดัถึงการ ปนเป้ือนของสารพิษ
ต่างๆ ในดิน เน่ืองจากไส้เดือนดินมีไขมนัท่ีสามารถดูดซับสารเคมีก าจดัศตัรูพืชบางกลุ่มได้ ท าให้
ไส้เดือนดินเป็นตวัช้ีวดัถึงสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมในดินไดดี้ 

 1.4 แนวทางการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน 
 จากผลการวจิยัไส้เดือนดินในดา้นต่างๆ ในปัจจุบนั ท าใหมี้ การน าไส้เดือนดินไปใชป้ระโยชน์
ในแนวทางต่างๆ มากข้ึน ดงัน้ี 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดิน 
  2. ใชใ้นการก าจดัขยะอินทรียแ์ละผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 
  3. ใชเ้ป็นอาหารโปรตีนเสริมในการเล้ียงสัตว ์
  4. ใชเ้ป็นอาหาร ยารักษาโรค และเคร่ืองส าอาง 
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  5. เป็นดชันีช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้ม (bio-index) ในการตรวจสอบ ธาตุโลหะหนกัและการ
ปนเป้ือนของสารเคมีทางการเกษตรในดิน 

 1.5 บทบาทของไส้เดือนดินต่อการก าจัดขยะอนิทรีย์และวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 
 ไส้เดือนดินบางชนิดท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีอาศยัในมูลสัตวห์รือเศษซาก อินทรียวตัถุ สามารถน ามา
เล้ียงและใช้ในการก าจดัขยะอินทรียต่์างๆ รวมไปถึงวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรได ้เช่น สายพนัธ์ุ 
Eisenia foetida (tiger worm), Lumbricus rubellus (red worm), Eudrilus eugeniae ( African night 
crawler) และ Pheretima peguana (ข้ีตาแร่) 
            ในประเทศไทยสายพนัธ์ุไส้เดือนดินท่ีสามารถน ามาใช้ในการก าจดัขยะอินทรียไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือ สายพนัธ์ุ Pheretima peguana (ข้ีตาแร่) ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุท่ีพบไดท้ัว่ไปใตก้องมูลสัตว ์
โดยเฉพาะในฟาร์มโคนม สายพนัธ์ุน้ีมีจุดเด่นท่ีส าคญัคือ สามารถแพร่ขยายพนัธ์ุเจริญเติบโตไดเ้ร็ว
มาก และเม่ือน ามาเล้ียงเพื่อก าจัดขยะอินทรีย์ พบว่า สามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ดีมาก
เช่นเดียวกับสายพันธ์ุทางการค้าอ่ืนๆ ดังนั้ นการก าจัดขยะอินทรีย์ในประเทศไทย การเลือกใช ้
Pheretima peguana (ข้ีตาแร่) นบัวา่เหมาะสมมาก 

 1.6 ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 
 ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน หมายถึง เศษซากอินทรียวตัถุต่างๆ รวมทั้งดินและจุลินทรียท่ี์ไส้เดือนดินกิน
เขา้ไป โดยอินทรียวตัถุเหล่านั้นจะผา่นกระบวนการยอ่ยสลายภายในล าไส้ของไส้เดือนแลว้จึงขบัถ่าย
เป็นมูลออกมาทางรูทวาร ซ่ึงมูลท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นเม็ดสีด าปนน ้ าตาล มีธาตุอาหารพืชอยูใ่นรูปท่ี
พืชสามารถน าไปใช้ไดใ้นปริมาณท่ีสูงและมีจุลินทรียจ์  านวนมาก ซ่ึงในกระบวนการผลิตปุ๋ยโดยใช้
ไส้เดือนดิน เราเรียกขยะอินทรียท่ี์ไส้เดือนกินเขา้ไปและผา่นการยอ่ยสลายในล าไส้แลว้ขบัถ่ายออกมา
น้ีวา่ “มูลไส้เดือนดิน” 

 1.7 ประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 
  1. ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินใหดี้ข้ึน โดยส่งเสริมใหเ้กิดเมด็ดินมากข้ึน 
  2. ช่วยเพิ่มช่องวา่งในดิน ท าใหก้ารระบายน ้าและอากาศในดินดีข้ึน 
  3. ส่งเสริมความพรุนของผวิดิน ลดการจบัตวัเป็นแผน่แขง็ของหนา้ดิน 
  4. เพิ่มความสามารถในการดูดซบัน ้าในดิน ท าใหดิ้นเก็บความช้ืนไดน้านยิง่ข้ึน 
  5. เพิ่มธาตุอาหารพืชให้แก่ดินโดยตรง โดยมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ         
ธาตุอาหารเสริมครบถว้น รวมทั้งจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในดินดว้ย 
  6. ลดปัญหาการสลายตวัของธาตุอาหาร ท าใหป้ระหยดัปุ๋ย 
  7. ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารพืชบางชนิด เช่น อะลูมินมัและแมงกานีส 
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   8. ช่วยเพิ่มความต้านทานในการเปล่ียนแปลงระดับความเป็นกรด-เบส  (buffering 
capacity) ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงไม่เกิดข้ึนเร็วเกินไปจนเป็นอนัตรายต่อพืช 
   9. ช่วยควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดิน  
   10. ช่วยใหร้ะบบรากพืชสามารถแพร่กระจายในดินไดก้วา้งข้ึน 

 1.8 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อไส้เดือนดิน 
  1. ความช้ืนของดินมีอิทธิพลต่อจ านวนและน ้ าหนักตวัของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินแต่
ละสายพนัธ์ุจะเจริญไดดี้ในระดบัความช้ืนท่ีแตกต่างกนัไป แต่ส่วนใหญ่จะชอบอาศยัอยู่ในดินท่ีมี
ความช้ืนประมาณ 60 - 80 % 
  2. อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินอยูใ่นช่วง 15 - 28 oC 
  3. ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ไส้เดือนดินชอบดินท่ีเป็นกลาง (pH=7) แต่สามารถอาศยั
ในดินท่ีมี pH ในช่วง 5 - 8 ได ้
  4. การระบายอากาศและความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอน-ไดออกไซด ์(CO2) ดินทัว่ไปจะมี
ความเข้มข้นของ CO2 อยู่ระหว่าง 0.01 - 11.5 % ไส้เดือนดินโดยทัว่ไปสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ใน
ความเขม้ขน้ของ CO2ท่ีสูงกว่าน้ีถึง 50% อย่างไรก็ตาม ไส้เดือนดินอาจเคล่ือนยา้ยหนีจากบริเวณท่ีมี
ความเขม้ขน้ของ CO2สูงกวา่ 25 % ซ่ึงมกัพบบริเวณพื้นดินม่ีน ้าท่วมขงั 
  5. ชนิดและโครงสร้างของดินข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุ เช่น Pheretima peguana ชอบดินร่วน
ผสมมูลววั ควรหลีกเล่ียงดินท่ีมีเน้ือดินท่ีเหนียวและแน่นหรือมีส่วนผสมของกรวดทรายอยูม่าก เพราะ
จะส่งผลใหไ้ส้เดือนดินเคล่ือนท่ีไดย้ากและมีแหล่งอาหารนอ้ย 
  6. ปริมาณอินทรียวตัถุ (organic matter) มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของไส้เดือนดิน 
ดินท่ีมีปริมาณอินทรียวตัถุนอ้ย เช่น ดินชั้นลึกๆ จะพบไส้เดือนดินนอ้ย ในทางกลบักนัถา้ดินมีปริมาณ
อินทรียวตัถุมาก เช่น ใตเ้ศษพืชหรือมูลววั จะพบไส้เดือนดินมาก 
  7. แหล่งอาหารประกอบดว้ย ดิน เศษอินทรียวตัถุท่ีเน่าเป่ือย รวมทั้งจุลินทรียข์นาดเล็ก 
โดยไส้เดือนดินสีแดงจะกินเศษพืชและอินทรียวตัถุเป็นอาหาร ส่วนไส้เดือนดินสีเทาหรือไม่มีสีซ่ึง
อาศยัอยูใ่นดินลึกจะกินดินและอินทรียวตัถุต่างๆ เป็นอาหาร 

 1.9 ปัญหาและการจัดการกระบวนการผลติปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 
  1) ในการสร้างโรงเรือนเล้ียงไส้เดือนดิน ควรสร้างโรงเรือนท่ีสามารถป้องกนัน ้ าฝนได ้
มีการพรางแสง (แต่การพรางแสงตอ้งสามารถมองเห็นและท างานไดใ้นช่วงเวลากลางวนัโดยท่ีไม่ตอ้ง
เปิดไฟ) สามารถป้องกันแมลงต่างๆได้ และต้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดี ซ่ึงจะท าให้ไม่เหม็นอับ
ในขณะท างาน 



 

11 

  2) บ่อเล้ียงไส้เดือนดินไม่ควรสร้างสูงหรือกวา้งมาก เน่ืองจากเวลาใส่ขยะอินทรียล์งไป
ในบ่อหรือขนยา้ยมูลไส้เดือนดินออกจากบ่อ จะปฏิบติัไดย้าก 
  3) หากบ่อเล้ียงไส้เดือนดินมีขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก อาจใชถ้งัพลาสติกขนาดความจุ 500-
1,000 ลิตร แทนบ่อเก็บน ้าหมกัได ้
  4) ในการใส่ขยะอินทรียล์งไปในบ่อไม่ควรใส่หนาเกิน 3 น้ิว ในฤดูร้อนหรือฝน แต่
สามารถใส่หนาได้ 6 น้ิว ในฤดูหนาว เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในพื้นเล้ียง ขยะอินทรียท่ี์บดเป็นช้ินเล็กจะ
ดีกวา่การใส่ขยะอินทรียท่ี์บดละเอียด และมีส่วนผสมของน ้าอยูม่าก เน่ืองจากช้ินขยะท่ีบดละเอียดและ
มีน ้ าอยู่มากจะเกิดการเน่าอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดก๊าซพิษ และเกิดความร้อนสูง ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อ
ไส้เดือนดิน แต่ขยะอินทรียท่ี์ไม่บดเลยเป็นช้ินใหญ่จะเน่าช้าหรือแห้งในฤดูแล้ง ซ่ึงสภาพดงักล่าว
ไส้เดือนดินจะไม่สามารถกินได ้
  5) เม่ือเล้ียงไส้เดือนดินไปเป็นเวลานาน บ่อเล้ียงจะเกิดสภาพเป็นกรดเน่ืองจากขยะ
อินทรียเ์ม่ือเน่าจะมีสภาพเป็นกรด ยกเวน้กรณีท่ีเล้ียงดว้ยมูลสัตวจ์ะไม่ประสบปัญหาน้ี การแกไ้ขให้
ใช้ปูนขาวเจือจางน ้ า (1 ช้อนโต๊ะต่อน ้ า 1 บวั) รดในบ่อเล้ียงพร้อมกบัรดน ้ าเปล่าตามลง แล้วจึงเติม
ขยะอินทรียชุ์ดใหม่ลงไปยงัผิวดิน เพื่อให้ไส้เดือนดินเล้ือยหนีข้ึนมาแทรกตวัอยูใ่นชั้นขยะอินทรียไ์ด ้
เพื่อไม่ให้สัมผสักบัปูนขาวในดินท่ีใส่ลงไป หรือโรยด้วยเปลือกไข่บดละเอียดบางๆ บริเวณผิวดิน
ทุกๆ สัปดาห์ 
  6) การเล้ียงไส้เดือนดินในภาชนะต่างๆ ท่ีเป็นพลาสติก เช่น ถังน ้ า หรือ อ่างน ้ า เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหไ้ส้เดือนดินเล้ือยหนี อาจใชน้ ้ายาลา้งจานเขม้ขน้ทาบริเวณรอบๆ ปากภาชนะนั้นในกรณี
บ่อเล้ียงท่ี เป็นบ่อปูนสามารถใช้สบู่แช่น ้ าให้ นุ่มป้ายบริเวณปากบ่อให้มีแถบกว้างประมาณ                    
5 เซนติเมตร 
  7) ในกรณีท่ีมดเขา้ไปท ารังในวสัดุเล้ียงให้เพิ่มความช้ืนในวสัดุเล้ียง 80-90% และลด
ปริมาณขยะอินทรียจ์  าพวกเศษอาหารท่ีมีรสหวานหรือเน้ือสัตวล์ง มดก็จะยา้ยรังหนีออกไป หรืออาจ
ใชช้อลก์ฆ่ามดขีดรอบๆบ่อเป็นแนวป้องกนัมดเขา้ไว ้หรือท าน ้าลอ้มก็ได ้
  8) การเล้ียงไส้เดือนดินด้วยเศษอาหารหรือเศษผกัและผลไม้มักจะเจอปัญหาเร่ือง
แมลงวนั และแมลงหวี่ การป้องกนัให้ใชต้าข่ายปิดภาชนะเล้ียงให้มิดชิดแลว้ลดปริมาณการให้อาหาร
แมลงเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงไปตามล าดบัและหมดไปในท่ีสุด แมลงวนัจะพบเฉพาะในเศษอาหาร 
ส่วนแมลงหวี ่จะพบในเศษผลไมจ้  านวนมากสร้างความร าคาญ 
  9) ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนและแห้งแล้ง น ้ าในขยะอินทรียแ์ละดินในบ่อเล้ียงจะแห้ง 
ดงันั้นควรเติมน ้ าในบ่อเล้ียงให้มีน ้ าท่วมขงัในบ่อประมาณ 1/4 ของความสูงของพื้นเล้ียง ซ่ึงจะท าให้
ไส้เดือนดินสามารถลงแช่ตวัอยูใ่นดินชั้นล่างท่ีมีน ้าซ่ึงจะมีอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่ได ้ซ่ึงการขงัน ้าดงักล่าวยงั
ส่งผลใหพ้ื้นเล้ียงเปล่ียนแปลงอุณหภูมิชา้ลงได ้
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  10) ในการขนยา้ยไส้เดือนดินตอ้งเตรียมภาชนะท่ีจะใส่ไส้เดือนดินขนาดให้พอเหมาะ
กบัจ านวนไส้เดือนดินท่ีจะบรรจุ และระยะทางท่ีจะขนยา้ย ภาชนะท่ีใชข้นยา้ยตอ้งเจาะรูระบายอากาศ
ไวด้ว้ย และปากภาชนะให้ทาน ้ ายาลา้งจานเขม้ขน้รอบๆ เพื่อป้องกนัไส้เดือนดินหนีระหว่างขนยา้ย 
และพื้นเล้ียงท่ีเตรียมใส่ไส้เดือนดินในการขนยา้ยต้องมีความช้ืนน้อยกว่าพื้นเล้ียงท่ีใช้ในบ่อเล้ียง
เน่ืองจากขณะขนยา้ยไส้เดือนดินจะปลดปล่อยเมือกออกมาจ านวนมากซ่ึงจะส่งผลให้พื้นเล้ียงท่ีมี
ความช้ืนสูงอยูก่่อนแลว้เกิดสภาพน ้าท่วมขงัท าใหไ้ส้เดือนดินเน่าตายได ้
  11) ระหว่างการขนยา้ยไส้เดือนดิน จะท าให้น ้ าหนักไส้เดือนดินสูญหายได ้เน่ืองจาก
ภาวะท่ีไส้เดือนดินอยู่ดว้นกนัหนาแน่นในภาชนะท่ีแคบ การสั่นสะเทือนของรถขนส่ง และอากาศท่ี
ร้อน จะท าให้ไส้เดือนดินปล่อยเมือกออกจากตวัจ านวนมาก ดงันั้นผูซ้ื้อขายไส้เดือนดินตอ้งท าความ
เขา้ใจในเร่ืองน้ีเพื่อป้องกนัการเขา้ใจผดิในภายหลงัไวด้ว้ย 
  12) ในกรณีท่ีเศษขยะอินทรียเ์น่าสลายอยา่งรวดเร็วเกินกวา่อตัราการกินของไส้เดือนดิน 
น ้าจากขยะอินทรียใ์นบ่อเล้ียงจ านวนมากจะไหลลงบ่อเก็บน ้ าหมกัโดยท่ียงัไม่ผา่นการยอ่ยสลายอยา่ง
สมบูรณ์โดยไส้เดือนดินท าใหน้ ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินท่ีไดมี้กล่ินเหมน็ สามารถแกไ้ขไดโ้ดยเป่าอากาศ
เขา้ไปในน ้ าหมกั เพื่อให้จุลินทรียก์ลุ่มใช้ออกซิเจนในน ้ าหมกัท างานไดดี้ข้ึนจนกระทัง่เกิดการหมกั
โดยสมบูรณ์ (กล่ินเหมน็จะหายไป) จึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้

2.2 เทคโนโลยกีารผลติปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน อธิบายพอสังเขป ได้ดังน้ี 
(อานฐัตนัโช,2552: 5-30) 
 ปัจจุบนัมีโครงการผลิตปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินเชิงการค้า ซ่ึงในบางประเทศมีการผลิตปุ๋ยหมกั           
มูลไส้เดือนดินเพื่อใชภ้ายในฟาร์ม เช่น ในประเทศอินเดีย มีเกษตรกรเกือบ 1,000 ราย สามารถลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในท้องถ่ินลงถึง 90% โดยใช้ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินในการปลูกองุ่น ทบัทิม และกล้วย 
ส าหรับในประเทศจีน เกาหลี และญ่ีปุ่นได้น าเขา้ไส้เดือนดินประมาณ 3,000 ลา้นตวั/ปี ส าหรับใช้
ก าจดัขยะแลว้น าปุ๋ยหมกัท่ีไดม้าใชใ้นการปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารแนวใหม่ ในปัจจุบนัประเทศในแถบ
อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย ได้ขยายวงกวา้งการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินลงไปถึงระดับ
ครัวเรือนท าใหก้ารก าจดัขยะอินทรียมี์ประสิทธิภาพมาก 

 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินเป็นเร่ืองท่ีประเทศในแถบอเมริกาและยุโรปได้
ศึกษาวิจยัมานานแล้ว และมีส่วนผลกัดนัให้มีการลงทุนในด้านการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการย่อย
สลายขยะอินทรียเ์พื่อผลิตปุ๋ยหมกัโดยใชไ้ส้เดือนดินในระดบัอุตสาหกรรมด้วย ส าหรับในประเทศท่ี
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ก าลงัพฒันาก็เร่ิมมีการใชไ้ส้เดือนดินในการก าจดัขยะอินทรียแ์ละวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื่อผลิต
ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินดว้ยเช่นกนั 

 ประเทศคิวบา มีศูนยผ์ลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินขนาดใหญ่ โดยใชมู้ลววัเป็นหลกั และมีการใช้
เศษพืชอ่ืนๆร่วมดว้ย วสัดุเหล่าน้ีจะถูกหมกัเป็นเวลา 15-30 วนั แลว้จึงน าไปให้ไส้เดือนดินย่อยโดย
กองเป็นแถวยาวขนาดใหญ่ เม่ือการย่อยสลายสมบูรณ์ก็จะแยกไส้เดือนดินออกจากกองโดยใช้รถ
แทรกเตอร์แล้วน าไส้เดือนดินไปใช้ไดอี้ก ปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้ะใช้ในการปลูกยาสูบ ขา้วโพด มะเขือเทศ 
กระเทียม หอมหัวใหญ่ และไมต้ดัดอกท่ีปลูกภายในโรงเรือน (Sherman, 1998 อา้งถึงใน อานัฐ, 2552: 6)
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินในเมืองโอเรกอน ไดใ้ช้ระบบการ
ผลิตแบบควบคุมอตัโนมติั ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 มีก าลงัการผลิตวนัละ 12-14 ตนั โดยใชว้สัดุเหลือใชแ้ละ
ขยะในเมือง โดยบริษทัจะคิดค่าเก็บขยะจากในตวัเมืองในราคา 2,600 บาทต่อตนั แลว้ขายปุ๋ยหมกัมูล
ไส้เดือนดินในราคา 1,000 บาทต่อตนั (Sherman, 1998 อา้งถึงใน อานฐั, 2552: 7) 
 ประเทศฝร่ังเศส ใช้ระบบการผลิตแบบควบคุมอตัโนมติั ซ่ึงรองรับขยะได้ 20 ตนัต่อวนั  ท าการผลิตปุ๋ย
หมกัมูลไส้เดือนดินโดยใช้ไส้เดือนดินสายพนัธ์ุ อายซิเนีย แอนเดอริอาย (Eiseniaanderi) ซ่ึงระบบการผลิตเป็น
ระบบท่ีไดคุ้ณภาพสูง จ าหน่ายไดง่้าย และไดร้าคาดี (Sherman, 1998 อา้งถึงใน อานฐั, 2552: 7) 
 ประเทศอินเดีย มีองค์กรท่ีเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินอย่างจริงจงัและ
ประสบผลส าเร็จ โดยสามารถผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินไดม้ากกว่า 5,000 ตนัต่อปี และเกษตรกร
ตระหนักและเห็นความส าคญัของการใช้ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินในการผลิตพืชแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
โดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ลิตไมด้อกไมป้ระดบั นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่แม่บา้นในการเล้ียง
ไส้เดือนดินเพื่อก าจดัขยะอินทรียภ์ายในบา้น โดยมีการแจกชุดเล้ียงไส้เดือนดินใหแ้ก่แม่บา้น 

 ในกระบวนการก าจดัขยะอินทรียโ์ดยใชไ้ส้เดือนดิน โดยมากจะมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ขอ้ คือ 

 1. เพื่อน าขยะอินทรีย์จากชุมชน และวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมไปให้
ไส้เดือนดินยอ่ยสลายผลิตเป็นปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินไปใช้ทางการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย ์
และผลิตเป็นวสัดุเพาะกลา้ หรือใชผ้สมกบัวสัดุปลูกอ่ืนๆ ส าหรับปลูกไมก้ระถางทางการคา้ 
 2. เพื่อน าผลผลิตของตวัไส้เดือนดินท่ีขยายได้จากขบวนการก าจดัขยะอินทรีย ์จ  าหน่ายแก่
ผูส้นใจรายอ่ืนๆ หรือน ามาผา่นขบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อผลิตเป็นอาหารโปรตีนสูงส าหรับเล้ียงสัตว์
ต่างๆ  

 2.2.1การผลติปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน (Vermicomposting) 
  เป็นกระบวนการใช้ไส้เดือนดินในการย่อยสลายขยะอินทรีย์และวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรให้กลายเป็นปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ซ่ึงเป้าหมายท่ีส าคญัของกระบวนการ คือ แปรสภาพ
อินทรียวตัถุไปเป็นปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินใหเ้ร็วและไดปุ๋้ยหมกัท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุด 
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  ความหนาแน่นของไส้เดือนดิน  พื้นท่ี 1 ตารางเมตรจะใส่ไส้เดือนดิน 3-5 กิโลกรัม 
เน่ืองจากความหนาแน่นดังกล่าวจะท าให้ขยะอินทรีย์ท่ีใส่ให้ไส้เดือนดินย่อยสลายหมดลงอย่าง
รวดเร็ว ไม่ใครใส่ไส้เดือนดินหนาแน่นมาก เพราะจะท าให้การขยายพนัธ์ุไม่ดี มีอตัราการแก่งแย่ง
อาหาร อากาศ และปลดปล่อยของเสียสูงมาก 

  สภาพบ่อเลี้ยงควรสร้างสภาพบ่อเล้ียงให้กวา้ง ถ่ายเทอากาศดี มืด และชุ่มช้ืนอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ไส้เดือนดินสามารถข้ึนมาท่ีผิวดินกินอาหารไดต้ลอดเวลา และลดผลกระทบจาก
ความเสียหายในดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศหรืออาหารท่ีใส่ในบ่อไม่เหมาะสม ซ่ึงพื้นท่ีกวา้ง
จะท าใหไ้ส้เดือนเคล่ือนยา้ยหนีออกจากบริเวณท่ีไม่เหมาะสมไดอ้ยา่งปลอดภยั 
  อาหารมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์ หรือวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรทุกชนิดท่ีมีและหาได้
สามารถน ามาเล้ียงไส้เดือนดินได ้ยกเวน้ เศษอาหารท่ีมีรสเผด็ เปร้ียว ตอ้งหมกัให้มีสภาพท่ีเหมาะสม
ก่อนให้ไส้เดือนดิน หรือพืชท่ีมีน ้ามนัหอมระเหยหรือสารท่ีไส้เดือนดินไม่ชอบ เช่น เปลือกส้ม ใบสน 
ยคูาลิปตสั หรือพืชท่ีมีกล่ินแรงไม่ควรน ามาใชเ้ล้ียงไส้เดือนดิน 

 2.2.2 การใช้ประโยชน์น า้หมักและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

  ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน ้ าหมักมูลไส้เดือนดิน ผลผลิตทั้ งสองชนิดน้ีสามารถ
น าไปใช้ปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด แต่ให้ผลดีในด้านส่งเสริมการออกดอกผลของพืช ส่วนมากจะ
น าไปใชบ้  ารุงไมด้อกกระถาง หรือใชเ้ป็นส่วนผสมของวสัดุปลูก 5-10% หรือส่วนผสมของวสัดุเพาะ
กลา้ 20-30% 
  ส าหรับน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินนั้นในการใช้จะน ามาเจือจางน ้ าในอตัรา 20-40 เท่า แลว้
ฉีดพ่นใบพืช หรือรดลงดิน หรือน าไปปักช าก่ิงจะท าให้ออกรากได้ดีข้ึน นอกจากน้ีใช้น ้ าหมกัมูล
ไส้เดือนดินเขม้ขน้ 100% ใส่โถส้วมสามารถลดกล่ินเหมน็ของหอ้งน ้าได ้
  จากการใชน้ ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินเป็นส่วนผสมในการปลูกแพงพวย และพิทูเนียกระถาง 
พบวา่ ท าใหต้น้พิทูเนียและแพงพวยมีขอ้ถ่ีข้ึนและออกดอกมากข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้เกิดโรคนอ้ยลง
เพราะเซลล์พืชแข็งแรงข้ึน และย ังพบว่าการใช้น ้ าหมักมูลไส้เดือนดินกับกล้วยไม้ก้ได้ผลดี
เช่นเดียวกนั 
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2.3 การทดสอบและสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อก าจัดขยะอินทรีย์ในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง(สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน), 2553) 

 ในปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานท่ีให้ความสนใจในการใชไ้ส้เดือนดินเพื่อก าจดัขยะอินทรีย ์โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โครงการทดสอบเทคโนโลยี
โครงการหลวงใน พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง โดยสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 
ไดน้ าองคค์วามรู้ในเร่ืองเทคโนโลยกีารผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน เผยแพร่สู่เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง 27 แห่ง
ทัว่ประเทศ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ใน
การผลิตปุ๋ยอินทรียภ์ายในครัวเรือนและใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการเพิ่มผลผลิตพืช รวมทั้งเป็นทางเลือกหน่ึง
ในการเสริมสร้างรายไดใ้นครัวเรือนอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 แผนผงัการด าเนินงานโครงการทดสอบและสาธิตการเล้ียงไส้เดือนดิน 
เพื่อก าจดัขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 
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 2.3.1 สายพนัธ์ุไส้เดือนทีใ่ช้ 
 ข้ีตาแร่ (Pheretima peguana) เป็นไส้เดือนดินท่ีสามารถพบได้ทั่วไปในแถบเอเชีย รวมทั้ ง
ประเทศไทยด้วย ไส้เดือนดินสายพนัธ์ุน้ีเป็นไส้เดือนดินท่ีมีล าตวัขนาดปานกลาง สีน ้ าตาลแดงเขม้ 
อาศยัอยู่บริเวณผิวดินท่ีมีอินทรียวตัถุมาก เช่น ใตก้องปุ๋ยหมกั ใตก้องมูลววัในโรงเล้ียงววันม ใตเ้ศษ
หญา้ท่ีตดัทิ้ง ใตเ้ศษซากอินทรียวตัถุ ท่ีเน่าสลาย ไม่ขุดรูอยูใ่นดินลึก เหมือนกบัไส้เดือนดินพนัธ์ุสีเทา
ท่ีจะอาศยัอยูใ่นสวนผลไมห้รือชั้นดินท่ีลึกลงไป  
 2.3.2 วธีิการผลติปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 
  แบ่งเป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่ 
   1. การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินขนาดเล็ก (ระดบัครัวเรือน) 
   -การเล้ียงไส้เดือนดินในถงัน ้ าหรืออ่างน ้าพลาสติก 
  - การเล้ียงไส้เดือนดินในล้ินชกัพลาสติก 4 ชั้น 
  - การเล้ียงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต ์
.  2. การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินขนาดกลางและใหญ่ (ระดบัชุมชน) 
  - การเล้ียงไส้เดือนดินในบ่อซีเมนตท่ี์ก่อดว้ยอิฐบล็อค 
  - โรงเรือนขนาดเล็ก 
  - โรงเรือนขนาดใหญ่ 

  รูปแบบการเลีย้งไส้เดือนดิน 
  1. การเลีย้งไส้เดือนในช้ันพลาสติก ( คอนโดไส้เดือน ) 
  การเล้ียงไส้เดือนดินในชั้นพลาสติกเหมาะส าหรับการเล้ียงไวใ้นในท่ีก าจดัเช่น บา้นพกั 
ท่ีอยู่อาศยั เพราะมีความสะดวก จดัตั้ งง่าย สามารถน าไปวางไวมุ้มไหนของบ้านก็ได้ท่ีปราศจาก
ส่ิงรบกวนต่างๆ หรือศตัรูของไส้เดือนและยงัหาซ้ือไดง่้าย จดัเก็บและท าความสะอาดง่าย ไม่เปลือง
พื้นท่ี  
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(ก) 

 

(ข) 

ภาพที ่2.2การเล้ียงไส้เดือนดินในชั้นพลาสติก 

  2. การเลีย้งไส้เดือนในโรงเรือน 
  รูปแบบโรงเรือนเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการก าจดัขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผล
โครงการหลวงแบ่งรูปแบบการเล้ียงเป็น 3 รูปแบบ คือ 
   1) การเล้ียงไส้เดือนดินแบบโรงเรือนในพื้นท่ีท่ีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลางในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย (1,100 msl) พื้นท่ีโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงสบโขง (1,200 msl) และพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง          
(1,300 msl)  จะมีรูปแบบของการก าจดัขยะอินทรียท่ี์แตกต่างไปตามสภาพพื้นท่ีและวสัดุท่ีสามารถ
จดัหาได้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจจะสามารถสร้างในลกัษณะโรงเรือนอย่างง่ายทึบแสงโดยก่อซีเมนต์บล็อก 
หรือ อาจจะใชเ้ศษใบไม ้ไมไ้ผ ่ท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินเป็นส่วนประกอบของการจดัสร้างโรงเรือนเพื่อการ
ก าจดัขยะอินทรียใ์นชุมชนได ้

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพที ่2.3 โรงเรือนในพื้นท่ีท่ีความสูงมากกวา่ 1,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 

   2) การเล้ียงไส้เดือนดินแบบโรงเรือนในพื้นท่ีท่ีความสูง 500- 1,000 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลางในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงบางแห่งเช่น พื้นท่ีโครงการขยายผล
โครงการหลวงป่ากล้วย  (900 msl) และพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง(800 msl)          
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มีการใช้ท่อปูนซิเมนต์ และซิเมนต์บล็อก ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีหาง่าย ราคาไม่แพง มาใช้ในการก าจดัขยะ
อินทรียใ์นชุมชน 
 
 
 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพที ่2.4 โรงเรือนในพื้นท่ีท่ีความสูงมากกวา่ 500 - 1,000 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 

   3) การเล้ียงไส้เดือนดินแบบโรงเรือนในพื้นท่ีท่ีความสูงต ่ากว่า 500 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
 

 

ภาพที ่2.5 โรงเรือนในพื้นท่ีท่ีความสูงต ่ากวา่ 500 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
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2.4แนวคิดและทฤษฎคีวามพึงพอใจ 
 2.4.1  แนวคิดความพงึพอใจ 
 นกัวชิาการใหค้วามหมายของการยอมรับไว ้ ดงัน้ี 
 พิทกัษ์ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเชิง
ประเมินค่า ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทศันคติอยา่งแยกกนัไม่ออก 
 สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต ์(2540: 17) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาดหายไป หรือ
ส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุลความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคลซ่ึงมี
ผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใดๆ นั้น 
 กรองแก้ว (2542: 33)ให้ความหมายของความพึงพอใจในการท างานว่า หมายถึงทัศนคติ 
โดยทัว่ไปของพนกังานท่ีมีต่องานของเขา ถา้เขาไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีตอบสนองความตอ้งการของเขา
ตามสมควร  เช่น สภาพการท างานท่ีมัน่คงปลอดภยั ไดเ้งินเดือนค่าจา้งตอบแทนเพียงพอแก่การยงัชีพ 
ฯลฯ  จะท าใหพ้นกังานพอใจและมีความรู้สึก (ทศันคติ) ท่ีดีต่อองคก์าร 
 สมศกัด์ิ คงเท่ียง (2542)  กล่าววา่ 
  1. ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัระดบัความชอบหรือไม่
ชอบต่อสภาพต่าง ๆ 
  2. ความพึงพอใจเป็นผลของทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่างๆ 
  3. ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบติังานท่ีดีและส าเร็จจนเกิดเป็น
ความภูมิใจและไดผ้ลตอบแทนในรูปแบบต่างๆตามท่ีหวงัไว ้
 ขวญัหทยั (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือความรู้สึกหรือการให้ความรู้สึกในทางบวกและ
ในทางลบของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติ และเป็นความสอดคล้องกันระหว่างความ
คาดหวงัของบุคคลต่อส่ิงท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม ทั้งจากส่ิงเร้า ส่ิงจูงใจ หรือส่ิงตอบแทน ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บ
การตอบสนองความตอ้งการจริง ทั้งทางดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบ
ความพึงพอใจมีความรู้สึก ทศันคติทางบวกมากกวา่ทางลบ หรือกล่าวไดว้า่ทศันคติบวกจะแสดงให้
เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น ทศันคติลบจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจในส่ิงนั้น 
 อุทยัพรรณ สุดใจ (2544:7) ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าวา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปใน
ทางบวกหรือทางลบ 
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 อรรถพร (2546: 29) ไดส้รุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึงทศันคติหรือระดบัความพึงพอใจของ
บุคคลต่อกิจกรรมต่างๆซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆโดยเกิดจากพื้นฐานของ
การรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บระดบัของความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรม
นั้นๆสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้
 บุญฤทธ์ิ (2548) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความคาดหวงัในส่ิงท่ีบุคคลนั้นตอ้งการ และ
จะแสดงความรู้สึกต่างๆในทางบวกมากกวา่ในทางลบ เม่ือบุคคลนั้นไดส่ิ้งตอบแทนท่ีตอ้งการตามท่ี
บุคคลนั้นคาดหวงัไว ้หากความรู้สึกต่อส่ิงท่ีได้มาเป็นทางบวก ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ และ
ความรู้สึกในทางบวกนั้นยงัเป็นตวัช่วยใหเ้กิดความพึงพอใจเพิ่มข้ึนไดอี้ก 
 โดยสรุปในการท่ีบุคคลจะประกอบกิจกรรมหรืองานต่างๆนั้นบุคคลตอ้งมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมหรืองานนั้นๆจึงจะมีส่วนร่วมในการรมนั้นมากดว้ยและกิจกรรมนั้นจะตอ้งมีผลหรือ
ประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆเช่นกนั 

 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีท าเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจาก
การไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้งร่างกายและจิตใจส่วนความพึงพอใจจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการและส่ิงจูงใจต่างๆซ่ึงBarnard (ค.ศ.1959) อา้งโดยเกล็ดแกว้ (2528 :16) ไดก้ล่าวถึง
ส่ิงจูงใจท่ีเป็นเคร่ืองกระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานไวด้งัน้ี 

  1) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material Inducement) ได้แก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ี
ให้แก่ผู ้ป ฏิบัติงาน  และส่ิงจูงใจท่ี เป็นโอกาสของบุคคลซ่ึงไม่ใช่ว ัตถุ  (personal nonmaterial 
opportunities) เช่น เกียรติภูมิ อ านาจ การใชสิ้ทธิพิเศษ 
  2) สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ ส่ิงแวดล้อมในการ
ท างาน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญอันอาจก่อให้เกิดความสุขทางกายในการท างาน ได้แก่ สถานท่ีท างาน 
เคร่ืองมือ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน 
  3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefactions) หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานท่ี
สนองความตอ้งการของบุคคลในดา้นความภูมิใจท่ีแสดงฝีมือ การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัว
ตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งการไดแ้สดงความภกัดีต่อหน่วยงาน 
  4) ความดึงดูดใจทางสังคม (associational attractiveness) คือ ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรกบั
ผูร่้วมงาน อนัจะท าให้เกิดความผูกพนัและความพึงพอใจร่วมกบัหน่วยงาน และสภาพของการอยู่
ร่วมกัน ท่ีเป็นความพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซ่ึงจะท าให้ รู้สึกมี
หลกัประกนัและมีความมัน่คงในการท างาน 
  5) การปรับสภาพการท างานใหเ้หมาะสมกบัวชิาการและทศันคติของบุคคล (adaption or 
conditions to habitual methods and attitudes) 
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  6) โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในการท างาน (opportunity of enlarged participation) คือ           
การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

 การวดัความพงึพอใจ 
 การวดัความพึงพอใจนั้น สมโภชน์ (2542) ได้เห็นทรรศนะเก่ียวกับเร่ืองน้ีว่าทัศนคติหรือ           
เจตคติเป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวดัทศันคติได้
โดยตรง แต่เราสามารถจะวดัทศันคติไดโ้ดยออ้ม โดยวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้น 
การวดัความพึงพอใจก็มีขอบเขตจ ากดัด้วย อาจมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนถา้บุคคลเหล่านั้นแสดง
ความคิดเห็นไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ซ่ึงความคลาดเคล่ือนเหล่าน้ียอ่มเกิดข้ึนไดเ้ป็นธรรมดาของ
การวดัทัว่ๆ ไป 
  
 2.4.2ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัความพงึพอใจ  
 นกัวชิาการไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีอธิบายองคป์ระกอบของความพึงพอใจ และอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัอ่ืนๆไวห้ลายทฤษฎีโคร์แมน (Korman, A.K., 1977 อา้งอิงในสมศกัด์ิ 
คงเท่ียง  2542: 161-162) ไดจ้  าแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
  1. ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มน้ีถือวา่ความพึงพอใจในงานเกิดจากความตอ้งการ
ส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 
  2. ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่มความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัคุณลกัษณะ
ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการท างาน 

 มัมฟอร์ด (Manford, E., 1972 อ้างถึงใน สมศักด์ิ  คงเท่ียง, 2542:162) ได้จ  าแนกความคิด
เก่ียวกบัความพึงพอใจงานจากผลการวจิยัออกเป็น 5 กลุ่มดงัน้ี 
  1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา กลุ่มน้ีได้แก่ Maslow, A.H. , Herzberg. F และ 
Likert R.โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จของงาน
และความตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
  2. กลุ่มภาวะผูน้ ามองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบัติของผูน้ าท่ีมีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มน้ีไดแ้ก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 
  3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั เป็นกลุ่มท่ีมองความพึงพอใจจากรายไดเ้งินเดือน 
และผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มน้ี ไดแ้ก่กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ (Manchester 
Business School) 
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  4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานของ
องคก์ร ไดแ้ก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 
  5. กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเน้ือหาของตวั
งานกลุ่มแนวคิดน้ีมาจากสถาบนัทาวสิตอค (Tavistock Institute) มหาวทิยาลยัลอนดอน 

2.5ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตรวจสอบและสนับสนุนการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 อานัฐ (2547) ไดท้  าการศึกษาการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรียด์้วยไส้เดือนดิน พบว่า ไส้เดือนดิน
สามารถยอ่ยสลายขยะอินทรียโ์ดยเฉพาะเศษผกั ผลไม ้หรือเศษอาหารไดเ้ร็วท่ีสุดในโลก ซ่ึงไส้เดือน
ดิน 1 กิโลกรัม (~1,200 ตัว) จะใช้เวลาในการย่อยขยะอินทรีย์ 1 กิโลกรัม เพียง 4 ว ันเท่านั้ น                
ไดปุ๋้ยอินทรีย ์2 ชนิด คือ ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน และน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน ขยะ 100 กิโลกรัม จะได้
ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน 12 กิโลกรัม น ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน  40 ลิตร ปุ๋ยท่ีไดมี้ค่า pH เป็นกลางอยา่งไร
ก็ตาม ระยะเวลาการย่อยสลายข้ึนอยู่กับประเภทของขยะอินทรีย์ท่ีให้ด้วย นอกจากน้ียงัพบว่า              
มูลท่ีไส้เดือนดินถ่ายออกมาสามารถน าไปใช้เป็นปุ๋ยบ ารุงรักษาตน้ไมไ้ดแ้ละส่งเสริมการออกดอก
ผลดีมาก นอกจากน้ีในกระบวนการย่อยขยะอินทรียข์องไส้เดือนดินจะไม่มีการท าลายส่ิงแวดลอ้ม
และปัญหากล่ินเหม็นรบกวน ในขณะท่ีการก าจดัขยะอินทรียว์ธีิอ่ืนจะใชเ้วลานาน บางวิธียงัส่งผลให้
เกิดมลภาวะและมีกล่ินเหมน็อีกดว้ย 

สามารถ (2547) ไดศึ้กษาการก าจดัขยะอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายยากโดยใชไ้ส้เดือนดิน พบวา่ ดินนา
ผสมดินสวนล าไยมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ปริมาณธาตุอาหารหลกัท่ีตรวจพบในปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้าก
การยอ่ยสลายของไส้เดือนดินทุกตวัอยา่งไม่มีความแตกต่างกนั โดยตวัอยา่งเศษหญา้ร่วมกบัตน้กลว้ย
ร่วมกบัฟางขา้วมีปริมาณร้อยละของไนโตรเจนและ ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงท่ีสุดแต่เม่ือเทียบ
กบัมาตรฐานปุ๋ยหมกัของกรมวิชาการเกษตรแลว้ยงันอ้ยกวา่ซ่ึงอาจเกิดจากปริมาณไส้เดือนดินลดลง
ท าให้การปลดปล่อยธาตุอาหารลดลง มูลของไส้เดือนดินจะมีปริมาณธาตุอาหารพืชสูงเม่ือมีจ านวน
ไส้เดือนดินมากซึงจะส่งผลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชท่ีเพิ่มข้ึนด้วย นอกจากน้ีการท่ีจะเพิ่ม
ปริมาณธาตุอาหารพืชในปุ๋ยหมกัท่ีไดใ้ห้สูงข้ึนตอ้งค านึงถึงอาหารท่ีใชเ้ล้ียง โดยเฉพาะวสัดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรท่ีบางชนิดมีปริมาณธาตุอาหารนอ้ย การน ามาใชต้อ้งเพิ่มธาตุอาหารซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูป
ของมูลสัตว ์โดยเฉพาะมูลไก่ เลือดแหง้หรือพืชท่ีมีไนโตรเจนสูง เช่น พืชตระกลูถัว่นอกจากจะไดธ้าตุ
อาหารพืชในปุ๋ยหมกัท่ีเพียงต่อการเจริญเติบโตของพืชแลว้ยงัส่งผลการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน
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อีกด้วย ในส่วนของประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกัต่อการเจริญเติบโตของกล้าพืช หลงัจากเพาะกล้า 14 
และ 21 วนั ตน้กลา้พืชทั้งสามชนิดมีส่วนสูงเฉล่ียและจ านวนใบเฉล่ีย และความยาวรากเฉล่ียหลงัจาก
เพาะได้  21 ไม่แตกต่างกนั แต่ลกัษณะของตน้กลา้ไม่สมบูรณ์ ตน้ไม่อวบน ้ า ใบเรียวเล็กซ่ึงอาจเกิด
จากลกัษณะของปุ๋ยหมกัท่ีใชแ้น่นอดักนัเป็นกอ้น ไม่สามารถเก็บความช้ืนไดดี้พอ 

วุฒิชัย (2552) ได้ท าการศึกษาการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินเพื่อปลูกขา้วโพด
หวานในกลุ่มชุดดินท่ี 49 พบวา่ การใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือนดินท าให้ผลผลิตขา้วโพดหวานสูงกวา่การ
ใชปุ๋้ยหมกั และพืชปุ๋ยสด โดยการใชปุ๋้ยมูลไส้เดือนดิน อตัรา 12 ตนัต่อไร่ สามารถใหผ้ลผลิตขา้วโพด
ถึง 3,553.75 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ต ่ากว่าการใช้ปุ๋ยเคมีซ่ึงให้ผลผลิตข้าวโพดหวานเฉล่ีย 4,343.11 
กิโลกรัมต่อไร่ ขณะท่ีการไถกลบพืชปุ๋ยสดเพียงอยา่งเดียวให้ผลผลิตขา้วโพดหวานต ่าท่ีสุด อยา่งไรก็
ตามเม่ือไถกลบปอเทืองร่วมกับการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน หรือปุ๋ยหมกั พบกว่าทุกแปลงมีผลผลิต
ขา้วโพดสูงข้ึนใกลเ้คียงกบัการใชปุ๋้ยเคมี ขณะท่ีการไถกลบปอเทืองร่วมกบัปุ๋ยมูลไส้เดือน อตัรา 2 ตนั
ต่อไร่ ให้ผลผลิตขา้วโพดหวานสูงกวา่การใช้ปุ๋ยเคมี โดยให้ผลผลิตเฉล่ียถึง 4,469.33 กิโลกรัมต่อไร่ 
ขณะท่ีการใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือน ปุ๋ยหมกั และพืชปุ๋ยสด สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินทั้ง
ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ได้มากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปริมาณ
อินทรียวตัถุในดิน โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือน อตัรา 2 ตันต่อไร่ สามารถเพิ่มปริมาณ
อินทรียวตัถุได้สูงสุดถึง 0.55 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกนัพบว่าการใช้ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือน สามารถลด
ความเป็นกรดของดิน โดยเฉพาะการไถกลบปอเทืองร่วมกบัการใชปุ๋้ยมูลไส้เดือน ซ่ึงเพิ่มค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินจาก 5.6 เป็น 6.11 

กนกพรรณ (2552) ได้ท าการศึกษาผลของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของ
มะเขือเทศพนัธ์ุสีดาในสภาพฤดูฝน พบวา่ การใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินเปรียบเทียบกบัการใชปุ๋้ยเคมี
สูตร 15-15-15 ในอตัราท่ีแตกต่างกนัและการไม่ใส่ปุ๋ย ท าให้มะเขือเทศสีดามีการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกัน โดยพบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 10 กรัมต่อกระถาง ท าให ้          
มะเขือเทศสีดามีความสูง 79.6 เซนติเมตร รองลงมาคือ วิธีการใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือน 50 กรัมต่อกระถาง 
ท าให้มะเขือเทศสีดามีความสูง 78 เซนติเมตร และพบว่าวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ         
10 กรัมต่อกระถาง ท าให้ไดผ้ลผลิตมะเขือเทศสีดาจ านวน 680 กรัมต่อหน่วยทดลอง รองลงมา คือ 
วธีิการใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือน 50 กรัมต่อกระถาง ท าใหไ้ดผ้ลผลิตมะเขือเทศสีดา 500 กรัมต่อหน่วยทดลอง 
และจากการส ารวจความพึงพอใจในดา้นรสชาติและความกรอบของมะเขือเทศพนัธ์ุสีดาของผูบ้ริโภค 
พบว่า ร้อยละ 55.0 มีความพึงพอใจต่อมะเขือเทศสีดาท่ีปลูกโดยใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ดงันั้นจึง
สรุปไดว้า่หากเกษตรกรใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือนดินในอตัราท่ีเหมาะสม ก็จะท าให้มะเขือเทศมีความสูง
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และไดผ้ลผลิตสูงใกลเ้คียงกบัการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ผลผลิตมีคุณภาพดีกว่า คือ มีรสชาติและความกรอบ
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ภาคภูมิ (2553) ได้ท าการทดสอบการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินและการทดสอบเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตพืชในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง พบว่า ปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนดินท่ีได้และค่า
วิเคราะห์ธาตุอาหารทั้งสามกรรมวิธีมีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และมีแนวโน้มให้เห็นว่า 
การใช้ไส้เดือนดินสีแดง (ข้ีตาแร่) พนัธ์ุแนะน าจากโครงการหลวงสามารถยอ่ยสลายขยะอินทรียไ์ดดี้
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวธีิอ่ืน นอกจากน้ี ลกัษณะเน้ือสัมผสัของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินท่ีไดจ้ากการ
เล้ียงไส้เดือนดินสีแดง (ข้ีตาแร่) มีความละเอียดมากกวา่ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินท่ีไดจ้ากการเล้ียงไส้เดือน
ดินสายพนัธ์ุท้องถ่ิน ส่วนการทดสอบและสาธิตการเพิ่มผลผลิตพืชผกัจากปุ๋ยมูลไส้เดือนดินโดย
เปรียบเทียบผลของการใช้น ้ าหมักมูลไส้เดือนดินกับไม่ใช้น ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินท่ีมีต่อการเพิ่ม
ผลผลิตพืชผกัในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 26 พื้นท่ี ซ่ึงจากการทดลองพบว่าการใช้น ้ า
หมกัมูลไส้เดือนดินสามารถเพิ่มผลผลิตพืชผกัทั้งในดา้นคุณภาพและปริมาณไดป้ระมาณร้อยละ 30 

 ภฤศญา และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาการเล้ียงไส้เดือนดินเชิงพาณิชยใ์นการจดัการขยะ
อินทรีย ์สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ชนิดของดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินหลังจากการปล่อย
ไส้เดือนดิน 60 วนั คือ ดินนาผสมดินสวนล าไย การผสมวสัดุเล้ียงหลายชนิดร่วมกนัจะช่วยใหบ้่อเล้ียง
ไส้เดือนดินมีการถ่ายเทอากาศมากข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินรวมถึงสถาน
ท่ีตั้ งของบ่อเล้ียงควรตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีแดดส่งไม่ถึงและควรเติมอาหารให้เหมาะสมกับปริมาณ
ไส้เดือนดินการท าให้ไดผ้ลผลิตไส้เดือนดินสูงสุดตอ้งเป็นสภาพท่ีมีออกซิเจนอยา่งเพียงพอมีระดบั
ความช้ืนและ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอ้งหลีกเล่ียงสภาพท่ีมีแอมโมเนียและเกลือมากเกินไปถา้มีปริมาณ
ของ แอมโมเนียมากกวา่ 0.5 มิลลิกรัมและเกลืออนินทรียม์ากกวา่ร้อยละ 0.5  ก็จะเป็นพิษไดไ้ส้เดือน
ดินชอบสภาพท่ีมีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 5  

2. ธาตุอาหารหลกัพบวา่ปริมาณท่ีตรวจพบในปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้ากกย่อยสลายของไส้เดือน
ดินทุกตวัอย่างไม่มีความแตกต่างกนั โดยตวัอย่างเศษหญา้ร่วมกบัตน้กลว้ยร่วมกบัฟางขา้วมีปริมาณ
ร้อยละของไนโตรเจนและปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงท่ีสุดแต่เม่ือเทียบกบัมาตรฐานปุ๋ยหมกัของ
กรม วิชาการเกษตรแลว้ยงัน้อยกว่าซ่ึงอาจเกิดจากปริมาณไส้เดือนดินลดลงท าให้การปลดปล่อยธาตุ 
อาหารลดลงมูลของไส้เดือนดินจะมีปริมาณธาตุอาหารพืชสูงเม่ือมีจ านวนไส้เดือนดินมากซ่ึงจะส่งผล
ต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชท่ีเพิ่มข้ึนด้วย นอกจากน้ีการท่ีจะเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช              
ในปุ๋ยหมกัท่ีได้ให้สูงข้ึนตอ้งค านึงถึงอาหารท่ีใช้เล้ียงโดยเฉพาะวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรท่ีบาง 
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ชนิดมีปริมาณธาตุอาหารน้อยการน ามาใช้ต้องเพิ่มธาตุอาหารซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของมูลสัตว ์
โดยเฉพาะมูลไก่         เลือดแห้งหรือพืชท่ีมีไนโตรเจนสูง เช่น พืชตระกลูถัว่นอกจากจะไดธ้าตุอาหาร
พืช ในปุ๋ยหมกัท่ีเพียงต่อการเจริญเติบโตของพืชแลว้ยงัส่งผลการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินอีกดว้ย  

3. ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกัต่อการเจริญเติบโตของกลา้พืชหลงัจากเพาะกลา้  14 และ          
21 วนั ตน้กลา้พืชทั้งสามชนิดมีส่วนสูงเฉล่ียและจ านวนใบเฉล่ียและความยาวรากเฉล่ียหลงัจากเพาะ
ไม่แตกต่างกนัแต่ลกัษณะของตน้กลา้ไม่สมบูรณ์ตน้ไม่อวบน ้ าใบเรียวเล็กซ่ึงอาจ เกิดจากลกัษณะของ
ปุ๋ยหมกัท่ีใชแ้น่นอดักนัเป็นกอ้นไม่สามารถเก็บความช้ืนไดดี้พอ 

 
 


