บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ องระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี เนื้ อหาจากตารา เอกสาร วารสาร
อิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษามากที่ สุ ด ในส่ วนนี้ จะได้ก ล่ าวถึ ง
ผลงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับไส้เดือนดิน
2. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน
3. การทดสอบและสาธิ ตการเลี้ ยงไส้เดื อนดินเพื่อกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
5. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับไส้ เดือนดิน
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับไส้เดือนดิ น และการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรี ย ์ อธิ บาย
พอสังเขป ได้ดงั นี้ (อานัฐตันโช, 2552: 15-141)
1.1 การจาแนกสายพันธุ์ไส้ เดือนดิน
ไส้ เดื อ นดิ น (Earthworms) จัด อยู่ใ นอาณาจัก รสั ต ว์ (Animalia) ศัก ดิ์ แอนนิ ลิ ด า (Phylum :
Annelida) ชั้นโอลิ โกซี ตา (Class : Oligochaeta) ตระกูลโอพิสโธโพรา (Order : Opisthopora) สาหรับ
วงศ์ (Family) ของไส้ เดื อนดิ นนั้น มี นักวิทยาศาสตร์ หลายท่านได้จดั จาแนกออกเป็ นจานวนวงศ์ที่
แตกต่างกันออกไป
วิธีการจัดจาแนกไส้เดือนดินอย่างง่ายนั้น ในลาดับแรกจะแบ่งกลุ่มไส้เดือนดินเป็ น 2 กลุ่มใหญ่
ก่อน คือ ไส้เดือนดินสี แดงและไส้เดือนดินสี เทา ในลาดับต่อไปจะพิจารณาถึงลักษณะต่อไปนี้
1) ขนาดและความยาวของลาตัว
2) สี หรื อแถบสี ของลาตัว
3) แหล่งที่อยูอ่ าศัยและแหล่งอาหาร
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ซึ่ งสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ
1. ไส้เดื อนที่อาศัยอยู่บริ เวณผิวดิ น ไม่มีการขุดรู ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมี สีของลาตัวค่อนข้าง
เข้ม สามารถสร้างถุงไข่ (cocoon) ได้มากและเจริ ญเต็มวัยเร็ ว
2. ไส้เดือนที่อาศัยอยูใ่ นชั้นดินลึก มักมีลาตัวขนาดใหญ่กว่ากลุ่มแรก สี ของลาตัวซี ดกว่า
ผลิตถุงไข่ได้นอ้ ยและเจริ ญเต็มวัยช้า
ในปั จจุบนั มีการจาแนกไส้เดือนดินทัว่ โลกได้ 4,000 กว่าชนิด สายพันธุ์ที่นามาใช้กาจัด
ขยะอินทรี ยท์ างการค้ามีประมาณ 15 ชนิด ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นกลุ่มของ Megadrili ในวงศ์ Lumbricidae
ซึ่ งอาศัยอยูใ่ นขยะอินทรี ยแ์ ละมูลสัตว์ เช่น พันธุ์ Pheretima peguanaหรื อที่รู้จกั กันในชื่อ “ขี้ตาแร่ ”
ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างไส้เดือนดินสี เทากับไส้เดือนดินสี แดง
ไส้ เดือนดินสี แดง

ไส้ เดือนดินสี เทา

ตัวอย่าง ได้แก่
พันธุ์ Pheretima peguana หรื อ “ขี้ตาแร่ ”
1. ลาตัวสี แดงออกม่วงขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2-5
นิ้ว
2. อาศัยอยูบ่ ริ เวณผิวดิน ในมูลสัตว์หรื อกองเศษ
ซากพืชที่เน่าเปื่ อยที่มีความชื้ นสู ง
3. กินอาหารเก่ง ผลิตถุงไข่มาก เหมาะสาหรับใช้
ย่อยสลายขยะอินทรี ย ์

ตัวอย่าง ได้แก่
พันธุ์ Pheretima posthuma หรื อ “ขี้คู”้
1. ลาตัวสี เทาขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 6-8 นิ้ว
2. อาศัยอยูใ่ ต้ดิน ขุดรู อยูใ่ นชั้นดินค่อนข้างลึก
พบได้ในสวนผลไม้หรื อในสนามหญ้า
3. กินอาหารน้อย ผลิตถุงไข่นอ้ ย

1.2 ลักษณะทัว่ ไปของไส้ เดือนดิน
ลักษณะภายนอกโดยทัว่ ไปของไส้ เดื อนดิ นจะมี ลาตัวสมมาตรครึ่ งซี ก ลาตัวแบ่ งเป็ นปล้อง
ชัดเจนตั้งแต่หัวจรดท้าย หัวท้ายเรี ยวแหลม ผนังลาตัวชั้นนอกเป็ นคิ วติ เคิ ลที่ ปกคลุ มด้วยสารพวก
โพลี แซคคาไรด์ เจลาติ น และชั้นอี พิ เดอร์ มิ ส มี เซลล์ต่อมต่ างๆ ที่ ทาหน้าที่ ส ร้ างน้ าเมือก ท าให้ผิว
ลาตัวชุ่ มชื้ น แต่ละปล้องจะมีเดือยเล็กๆ เรี ยงอยูร่ อบปล้อง ใช้ในการเกาะกับดิ นในการเคลื่อนที่และ
ผสมพัน ธุ์ ไส้ เดื อ นดิ น เป็ นสั ต ว์ที่ มี 2 เพศในตัว เดี ย วกัน มี ช่ อ งสื บ พัน ธุ์ อ ยู่ ใ กล้บ ริ เวณส่ ว นหั ว
มี ไ คเทลลัม (clitellum) ซึ่ งเป็ นอวัย วะที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งไข่ จะเห็ น ได้ชัด เจนเมื่ อ ถึ ง ระยะสื บ พัน ธุ์
ออกไข่อยูภ่ ายในถุงไข่ที่เรี ยกว่า “โคคูน (cocoon)” และ ฟักเป็ นตัวภายนอก
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วงจรชีวติ ของไส้ เดือนดิน
วงจรชีวติ ของไส้เดือนดินประกอบด้วย ระยะถุงไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะก่อนตัวเต็มวัย และระยะ
เต็มวัย (ไคเทลลัมเจริ ญเต็มที่) โดยทัว่ ไปไส้เดื อนดินจะจับคู่ผสมพันธุ์บริ เวณใต้ดิน ลักษณะการผสม
พันธุ์ของไส้เดื อนดินจะนาส่ วนท้องที่เป็ นส่ วนของไคเทลลัมมาแนบติดกันในลักษณะสลับหัวสลับ
หาง เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์แล้วไส้เดือนดินแต่ละตัวจะสร้างถุงไข่เคลื่อนผ่านส่ วนหัว รับไข่และสเปิ ร์ มเข้า
ไปภายใน และเคลื่ อนออกมานอกลาตัวในบริ เวณช่ องสื บพันธุ์เพศเมี ย ตัวอ่อน พัฒนาอยู่ภายในถุ ง
และฟักเป็ นตัวในเวลาต่อมา
ถุ งไข่ของไส้เดื อนดิ นจะมีสีเหลื องอ่อนๆ ยาวประมาณ 2-2.4 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1.2-2
มิลลิเมตร ถุงไข่แต่ละถุงจะใช้เวลา 8-10 สัปดาห์จึงฟักออกมา โดยทัว่ ไปจะมีไข่ 1-3ฟอง ขึ้นอยูก่ บั แต่
ละสายพันธุ์ ไส้เดือนดินบางชนิดอาจมีไข่มากถึง 60 ฟอง
1.3 บทบาทของไส้ เดือนดิน
ไส้เดือนดินถูกมองว่าเป็ นสัตว์ที่เป็ นประโยชน์มากกว่าสัตว์ที่เป็ นโทษต่อมนุษย์ โดยเฉพาะด้าน
การปรับปรุ งโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน ดังต่อไปนี้
1. ช่วยพลิกกลับดิน ทาให้เกิดการผสมคลุกเคล้าแร่ ธาตุในดิน
2. ช่ วยย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นดิ น ซากพืช ซากสัตว์และอินทรี ยวัตถุ ต่างๆ ทาให้ธาตุ
อาหารต่างๆ อยูใ่ นรู ปที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช
3. ช่วยเพิ่มและกระจายจุลินทรี ยใ์ นดินที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช
4. การชอนไชของไส้เดือนดินทาให้ดินร่ วนซุ ย มีการระบายน้ า และอากาศดีข้ ึน
5. เป็ นดัชนี ช้ ี วดั ทางสิ่ งแวดล้อม (bio-index) ในการชี้ วดั ถึ งการ ปนเปื้ อนของสารพิ ษ
ต่างๆ ในดิ น เนื่ องจากไส้ เดื อนดิ นมี ไขมันที่ สามารถดู ดซับสารเคมี กาจัดศัตรู พื ชบางกลุ่ มได้ ทาให้
ไส้เดือนดินเป็ นตัวชี้วดั ถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในดินได้ดี
1.4 แนวทางการใช้ ประโยชน์ จากไส้ เดือนดิน
จากผลการวิจยั ไส้เดือนดินในด้านต่างๆ ในปั จจุบนั ทาให้มี การนาไส้เดือนดินไปใช้ประโยชน์
ในแนวทางต่างๆ มากขึ้น ดังนี้
1. ปรับปรุ งโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน
2. ใช้ในการกาจัดขยะอินทรี ยแ์ ละผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิน
3. ใช้เป็ นอาหารโปรตีนเสริ มในการเลี้ยงสัตว์
4. ใช้เป็ นอาหาร ยารักษาโรค และเครื่ องสาอาง
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5. เป็ นดัชนีช้ ี วดั ทางสิ่ งแวดล้อม (bio-index) ในการตรวจสอบ ธาตุโลหะหนักและการ
ปนเปื้ อนของสารเคมีทางการเกษตรในดิน
1.5 บทบาทของไส้ เดือนดินต่ อการกาจัดขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร
ไส้ เดื อนดิ นบางชนิ ดที่ อยู่ในกลุ่ มที่ อาศัยในมูลสั ตว์หรื อเศษซาก อิ นทรี ยวัตถุ สามารถนามา
เลี้ ยงและใช้ในการกาจัดขยะอิ นทรี ยต์ ่างๆ รวมไปถึ งวัส ดุ เหลื อใช้ทางการเกษตรได้ เช่ น สายพันธุ์
Eisenia foetida (tiger worm), Lumbricus rubellus (red worm), Eudrilus eugeniae ( African night
crawler) และ Pheretima peguana (ขี้ตาแร่ )
ในประเทศไทยสายพันธุ์ไ ส้ เดื อนดิ นที่ ส ามารถนามาใช้ในการก าจัดขยะอิ น ทรี ยไ์ ด้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพคือ สายพันธุ์ Pheretima peguana (ขี้ตาแร่ ) ซึ่ งเป็ นสายพันธุ์ที่พบได้ทวั่ ไปใต้กองมูลสัตว์
โดยเฉพาะในฟาร์ มโคนม สายพันธุ์น้ ี มีจุดเด่นที่สาคัญคือ สามารถแพร่ ขยายพันธุ์เจริ ญเติบโตได้เร็ ว
มาก และเมื่ อ น ามาเลี้ ยงเพื่ อ ก าจัด ขยะอิ น ทรี ย ์ พบว่ า สามารถย่ อ ยสลายขยะอิ น ทรี ย ์ไ ด้ ดี ม าก
เช่ น เดี ย วกับ สายพัน ธุ์ ท างการค้า อื่ น ๆ ดัง นั้น การก าจัด ขยะอิ น ทรี ย ์ใ นประเทศไทย การเลื อ กใช้
Pheretima peguana (ขี้ตาแร่ ) นับว่าเหมาะสมมาก
1.6 ปุ๋ ยมูลไส้ เดือนดิน
ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิน หมายถึง เศษซากอินทรี ยวัตถุต่างๆ รวมทั้งดินและจุลินทรี ยท์ ี่ไส้เดือนดินกิน
เข้าไป โดยอินทรี ยวัตถุเหล่านั้นจะผ่านกระบวนการย่อยสลายภายในลาไส้ของไส้เดือนแล้วจึงขับถ่าย
เป็ นมูลออกมาทางรู ทวาร ซึ่ งมูลที่ได้จะมีลกั ษณะเป็ นเม็ดสี ดาปนน้ าตาล มีธาตุอาหารพืชอยูใ่ นรู ปที่
พืชสามารถนาไปใช้ได้ในปริ มาณที่สูงและมีจุลินทรี ยจ์ านวนมาก ซึ่ งในกระบวนการผลิตปุ๋ ยโดยใช้
ไส้เดือนดิน เราเรี ยกขยะอินทรี ยท์ ี่ไส้เดือนกินเข้าไปและผ่านการย่อยสลายในลาไส้แล้วขับถ่ายออกมา
นี้วา่ “มูลไส้เดือนดิน”
1.7 ประโยชน์ ของปุ๋ ยมูลไส้ เดือนดิน
1. ช่วยปรับปรุ งโครงสร้างของดินให้ดีข้ ึน โดยส่ งเสริ มให้เกิดเม็ดดินมากขึ้น
2. ช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน ทาให้การระบายน้ าและอากาศในดินดีข้ ึน
3. ส่ งเสริ มความพรุ นของผิวดิน ลดการจับตัวเป็ นแผ่นแข็งของหน้าดิน
4. เพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ าในดิน ทาให้ดินเก็บความชื้นได้นานยิง่ ขึ้น
5. เพิ่ ม ธาตุ อ าหารพื ช ให้ แ ก่ ดิ น โดยตรง โดยมี ธ าตุ อ าหารหลัก ธาตุ อ าหารรอง และ
ธาตุอาหารเสริ มครบถ้วน รวมทั้งจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ในดินด้วย
6. ลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร ทาให้ประหยัดปุ๋ ย
7. ช่วยลดความเป็ นพิษของธาตุอาหารพืชบางชนิด เช่น อะลูมินมั และแมงกานีส
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8. ช่ ว ยเพิ่ ม ความต้า นทานในการเปลี่ ย นแปลงระดับ ความเป็ นกรด-เบส (buffering
capacity) ทาให้การเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นเร็ วเกินไปจนเป็ นอันตรายต่อพืช
9. ช่วยควบคุมปริ มาณไส้เดือนฝอยในดิน
10. ช่วยให้ระบบรากพืชสามารถแพร่ กระจายในดินได้กว้างขึ้น
1.8 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อไส้ เดือนดิน
1. ความชื้ นของดิ นมีอิทธิ พลต่อจานวนและน้ าหนักตัวของไส้ เดื อนดิน ไส้เดื อนดิ นแต่
ละสายพันธุ์จะเจริ ญได้ดีในระดับความชื้ นที่ แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะชอบอาศัยอยู่ในดิ นที่ มี
ความชื้นประมาณ 60 - 80 %
2. อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการเจริ ญเติบโตของไส้เดือนดินอยูใ่ นช่วง 15 - 28 oC
3. ค่าความเป็ นกรด - ด่าง (pH) ไส้เดือนดินชอบดินที่เป็ นกลาง (pH=7) แต่สามารถอาศัย
ในดินที่มี pH ในช่วง 5 - 8 ได้
4. การระบายอากาศและความเข้มข้นของก๊าซคาร์ บอน-ไดออกไซด์ (CO2) ดินทัว่ ไปจะมี
ความเข้มข้นของ CO2 อยู่ระหว่าง 0.01 - 11.5 % ไส้ เดื อนดิ นโดยทัว่ ไปสามารถดารงชี วิตอยู่ได้ใน
ความเข้มข้นของ CO2ที่สูงกว่านี้ ถึง 50% อย่างไรก็ตาม ไส้เดื อนดิ นอาจเคลื่ อนย้ายหนี จากบริ เวณที่มี
ความเข้มข้นของ CO2สู งกว่า 25 % ซึ่ งมักพบบริ เวณพื้นดินมี่น้ าท่วมขัง
5. ชนิ ดและโครงสร้างของดินขึ้นอยูก่ บั สายพันธุ์ เช่ น Pheretima peguana ชอบดิ นร่ วน
ผสมมูลวัว ควรหลีกเลี่ยงดินที่มีเนื้อดินที่เหนียวและแน่นหรื อมีส่วนผสมของกรวดทรายอยูม่ าก เพราะ
จะส่ งผลให้ไส้เดือนดินเคลื่อนที่ได้ยากและมีแหล่งอาหารน้อย
6. ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (organic matter) มี อิทธิ พ ลต่อการแพร่ กระจายของไส้เดื อนดิ น
ดินที่มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุนอ้ ย เช่น ดินชั้นลึกๆ จะพบไส้เดือนดินน้อย ในทางกลับกันถ้าดินมีปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุมาก เช่น ใต้เศษพืชหรื อมูลวัว จะพบไส้เดือนดินมาก
7. แหล่งอาหารประกอบด้วย ดิ น เศษอินทรี ยวัตถุ ที่เน่าเปื่ อย รวมทั้งจุลินทรี ยข์ นาดเล็ก
โดยไส้เดื อนดิ นสี แดงจะกิ นเศษพืชและอินทรี ยวัตถุ เป็ นอาหาร ส่ วนไส้ เดื อนดิ นสี เทาหรื อไม่มีสีซ่ ึ ง
อาศัยอยูใ่ นดินลึกจะกินดินและอินทรี ยวัตถุต่างๆ เป็ นอาหาร
1.9 ปัญหาและการจัดการกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้ เดือนดิน
1) ในการสร้างโรงเรื อนเลี้ยงไส้เดื อนดิน ควรสร้างโรงเรื อนที่สามารถป้ องกันน้ าฝนได้
มีการพรางแสง (แต่การพรางแสงต้องสามารถมองเห็นและทางานได้ในช่วงเวลากลางวันโดยที่ไม่ตอ้ ง
เปิ ดไฟ) สามารถป้ องกัน แมลงต่ างๆได้ และต้องมี ก ารถ่ ายเทอากาศได้ดี ซึ่ ง จะท าให้ ไม่ เหม็ นอับ
ในขณะทางาน
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2) บ่อเลี้ยงไส้เดือนดิ นไม่ควรสร้างสู งหรื อกว้างมาก เนื่ องจากเวลาใส่ ขยะอินทรี ยล์ งไป
ในบ่อหรื อขนย้ายมูลไส้เดือนดินออกจากบ่อ จะปฏิบตั ิได้ยาก
3) หากบ่อเลี้ยงไส้เดือนดินมีขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก อาจใช้ถงั พลาสติกขนาดความจุ 5001,000 ลิตร แทนบ่อเก็บน้ าหมักได้
4) ในการใส่ ขยะอิ นทรี ยล์ งไปในบ่ อไม่ ควรใส่ หนาเกิ น 3 นิ้ ว ในฤดู ร้อนหรื อฝน แต่
สามารถใส่ หนาได้ 6 นิ้ ว ในฤดู หนาว เพื่ อเพิ่ มอุ ณหภูมิในพื้นเลี้ ยง ขยะอิ นทรี ยท์ ี่ บดเป็ นชิ้ นเล็กจะ
ดีกว่าการใส่ ขยะอินทรี ยท์ ี่บดละเอียด และมีส่วนผสมของน้ าอยูม่ าก เนื่องจากชิ้นขยะที่บดละเอียดและ
มี น้ าอยู่มากจะเกิ ดการเน่ าอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิ ดก๊าซพิษ และเกิ ดความร้ อนสู ง ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อ
ไส้ เดื อนดิ น แต่ขยะอินทรี ยท์ ี่ ไม่บ ดเลยเป็ นชิ้ นใหญ่ จะเน่ าช้าหรื อแห้งในฤดู แล้ง ซึ่ งสภาพดังกล่าว
ไส้เดือนดินจะไม่สามารถกินได้
5) เมื่ อเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น ไปเป็ นเวลานาน บ่ อเลี้ ยงจะเกิ ด สภาพเป็ นกรดเนื่ องจากขยะ
อินทรี ยเ์ มื่อเน่าจะมีสภาพเป็ นกรด ยกเว้นกรณี ที่เลี้ยงด้วยมูลสัตว์จะไม่ประสบปั ญหานี้ การแก้ไขให้
ใช้ปูนขาวเจือจางน้ า (1 ช้อนโต๊ะต่อน้ า 1 บัว) รดในบ่อเลี้ ยงพร้ อมกับรดน้ าเปล่ าตามลง แล้วจึงเติ ม
ขยะอินทรี ยช์ ุดใหม่ลงไปยังผิวดิน เพื่อให้ไส้เดือนดินเลื้อยหนี ข้ ึนมาแทรกตัวอยูใ่ นชั้นขยะอินทรี ยไ์ ด้
เพื่อไม่ให้สัมผัสกับปูนขาวในดิ นที่ ใส่ ลงไป หรื อโรยด้วยเปลื อกไข่บดละเอี ยดบางๆ บริ เวณผิวดิ น
ทุกๆ สัปดาห์
6) การเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น ในภาชนะต่ างๆ ที่ เป็ นพลาสติ ก เช่ น ถังน้ า หรื อ อ่ างน้ า เพื่ อ
ป้ องกันไม่ให้ไส้เดือนดินเลื้อยหนี อาจใช้น้ ายาล้างจานเข้มข้นทาบริ เวณรอบๆ ปากภาชนะนั้นในกรณี
บ่ อ เลี้ ยงที่ เป็ นบ่ อ ปู น สามารถใช้ ส บู่ แ ช่ น้ าให้ นุ่ ม ป้ ายบริ เวณปากบ่ อ ให้ มี แ ถบกว้า งประมาณ
5 เซนติเมตร
7) ในกรณี ที่มดเข้าไปทารั งในวัส ดุ เลี้ ยงให้เพิ่ มความชื้ นในวัสดุ เลี้ ยง 80-90% และลด
ปริ มาณขยะอินทรี ยจ์ าพวกเศษอาหารที่มีรสหวานหรื อเนื้ อสัตว์ลง มดก็จะย้ายรังหนี ออกไป หรื ออาจ
ใช้ชอล์กฆ่ามดขีดรอบๆบ่อเป็ นแนวป้ องกันมดเข้าไว้ หรื อทาน้ าล้อมก็ได้
8) การเลี้ ย งไส้ เดื อ นดิ น ด้ว ยเศษอาหารหรื อ เศษผัก และผลไม้ม ัก จะเจอปั ญ หาเรื่ อ ง
แมลงวัน และแมลงหวี่ การป้ องกันให้ใช้ตาข่ายปิ ดภาชนะเลี้ยงให้มิดชิดแล้วลดปริ มาณการให้อาหาร
แมลงเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงไปตามลาดับและหมดไปในที่ สุด แมลงวันจะพบเฉพาะในเศษอาหาร
ส่ วนแมลงหวี่ จะพบในเศษผลไม้จานวนมากสร้างความราคาญ
9) ในฤดู ร้อนอากาศจะร้ อนและแห้งแล้ง น้ าในขยะอิ นทรี ยแ์ ละดิ นในบ่อเลี้ ยงจะแห้ง
ดังนั้นควรเติมน้ าในบ่อเลี้ยงให้มีน้ าท่วมขังในบ่อประมาณ 1/4 ของความสู งของพื้นเลี้ ยง ซึ่ งจะทาให้
ไส้เดือนดินสามารถลงแช่ตวั อยูใ่ นดินชั้นล่างที่มีน้ าซึ่ งจะมีอุณหภูมิที่ต่ากว่าได้ ซึ่ งการขังน้ าดังกล่าวยัง
ส่ งผลให้พ้นื เลี้ยงเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิชา้ ลงได้
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10) ในการขนย้ายไส้เดื อนดิ นต้องเตรี ยมภาชนะที่จะใส่ ไส้เดื อนดิ นขนาดให้พอเหมาะ
กับจานวนไส้เดือนดินที่จะบรรจุ และระยะทางที่จะขนย้าย ภาชนะที่ใช้ขนย้ายต้องเจาะรู ระบายอากาศ
ไว้ดว้ ย และปากภาชนะให้ทาน้ ายาล้างจานเข้มข้นรอบๆ เพื่อป้ องกันไส้เดื อนดิ นหนี ระหว่างขนย้าย
และพื้ นเลี้ ยงที่ เตรี ยมใส่ ไส้ เดื อนดิ นในการขนย้ายต้องมี ค วามชื้ นน้อยกว่าพื้ นเลี้ ยงที่ ใช้ในบ่ อเลี้ ยง
เนื่ องจากขณะขนย้ายไส้ เดื อนดิ นจะปลดปล่ อยเมื อกออกมาจานวนมากซึ่ งจะส่ งผลให้พ้ื นเลี้ ยงที่ มี
ความชื้นสู งอยูก่ ่อนแล้วเกิดสภาพน้ าท่วมขังทาให้ไส้เดือนดินเน่าตายได้
11) ระหว่างการขนย้ายไส้ เดื อนดิ น จะทาให้น้ าหนักไส้ เดื อนดิ นสู ญหายได้ เนื่ องจาก
ภาวะที่ไส้เดื อนดินอยู่ดว้ นกันหนาแน่ นในภาชนะที่แคบ การสั่นสะเทือนของรถขนส่ ง และอากาศที่
ร้อน จะทาให้ไส้เดือนดินปล่อยเมือกออกจากตัวจานวนมาก ดังนั้นผูซ้ ้ื อขายไส้เดือนดินต้องทาความ
เข้าใจในเรื่ องนี้เพื่อป้ องกันการเข้าใจผิดในภายหลังไว้ดว้ ย
12) ในกรณี ที่เศษขยะอินทรี ยเ์ น่าสลายอย่างรวดเร็ วเกินกว่าอัตราการกินของไส้เดือนดิน
น้ าจากขยะอินทรี ยใ์ นบ่อเลี้ยงจานวนมากจะไหลลงบ่อเก็บน้ าหมักโดยที่ยงั ไม่ผา่ นการย่อยสลายอย่าง
สมบูรณ์โดยไส้เดือนดินทาให้น้ าหมักมูลไส้เดือนดินที่ได้มีกลิ่นเหม็น สามารถแก้ไขได้โดยเป่ าอากาศ
เข้าไปในน้ าหมัก เพื่อให้จุลินทรี ยก์ ลุ่มใช้ออกซิ เจนในน้ าหมักทางานได้ดีข้ ึนจนกระทัง่ เกิ ดการหมัก
โดยสมบูรณ์ (กลิ่นเหม็นจะหายไป) จึงจะสามารถนาไปใช้ได้
2.2 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้ เดือนดิน
ความรู ้ ท วั่ ไปเกี่ ยวกับ เทคโนโลยีก ารผลิ ตปุ๋ ยหมัก มูลไส้ เดื อนดิ น อธิ บ ายพอสั งเขป ได้ดังนี้
(อานัฐตันโช,2552: 5-30)
ปั จจุบ นั มี โครงการผลิ ตปุ๋ ยหมัก ไส้ เดื อนดิ นเชิ งการค้า ซึ่ งในบางประเทศมี การผลิ ตปุ๋ ยหมัก
มูลไส้เดือนดินเพื่อใช้ภายในฟาร์ ม เช่น ในประเทศอินเดีย มีเกษตรกรเกือบ 1,000 ราย สามารถลดการ
ใช้ปุ๋ ยเคมี ในท้องถิ่ นลงถึ ง 90% โดยใช้ปุ๋ ยหมัก มู ลไส้ เดื อนดิ นในการปลู ก องุ่ น ทับ ทิ ม และกล้วย
สาหรับในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่ นได้นาเข้าไส้เดือนดิ นประมาณ 3,000 ล้านตัว/ปี ส าหรับใช้
กาจัดขยะแล้วนาปุ๋ ยหมักที่ได้มาใช้ในการปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารแนวใหม่ ในปั จจุบนั ประเทศในแถบ
อเมริ ก า ยุโ รป และออสเตรเลี ย ได้ข ยายวงกว้างการผลิ ต ปุ๋ ยหมัก มู ล ไส้ เดื อ นดิ น ลงไปถึ ง ระดับ
ครัวเรื อนทาให้การกาจัดขยะอินทรี ยม์ ีประสิ ทธิภาพมาก
เทคโนโลยีการผลิ ตปุ๋ ยหมักมูล ไส้ เดื อนดิ น เป็ นเรื่ องที่ ประเทศในแถบอเมริ กาและยุโรปได้
ศึกษาวิจยั มานานแล้ว และมีส่วนผลักดันให้มีการลงทุ นในด้านการใช้เทคโนโลยีช้ นั สู งในการย่อย
สลายขยะอินทรี ยเ์ พื่อผลิตปุ๋ ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดินในระดับอุตสาหกรรมด้ วย สาหรับในประเทศที่
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กาลังพัฒนาก็เริ่ มมีการใช้ไส้เดือนดินในการกาจัดขยะอินทรี ยแ์ ละวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิต
ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินด้วยเช่นกัน
ประเทศคิวบา มีศูนย์ผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินขนาดใหญ่ โดยใช้มูลวัวเป็ นหลัก และมีการใช้
เศษพืชอื่นๆร่ วมด้วย วัสดุ เหล่านี้ จะถูกหมักเป็ นเวลา 15-30 วัน แล้วจึงนาไปให้ไส้ เดื อนดิ นย่อยโดย
กองเป็ นแถวยาวขนาดใหญ่ เมื่ อการย่อยสลายสมบู รณ์ ก็จะแยกไส้ เดื อนดิ นออกจากกองโดยใช้รถ
แทรกเตอร์ แล้วนาไส้เดือนดินไปใช้ได้อีก ปุ๋ ยหมักที่ได้จะใช้ในการปลูกยาสู บ ข้าวโพด มะเขือเทศ
กระเที ยม หอมหัวใหญ่ และไม้ตดั ดอกที่ ปลู กภายในโรงเรื อน (Sherman, 1998 อ้างถึ งใน อานัฐ, 2552: 6)
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีบริ ษทั ผูผ้ ลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินในเมืองโอเรกอน ได้ใช้ระบบการ
ผลิตแบบควบคุมอัตโนมัติ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 มีกาลังการผลิตวันละ 12-14 ตัน โดยใช้วสั ดุเหลือใช้และ
ขยะในเมือง โดยบริ ษทั จะคิดค่าเก็บขยะจากในตัวเมืองในราคา 2,600 บาทต่อตัน แล้วขายปุ๋ ยหมักมูล
ไส้เดือนดินในราคา 1,000 บาทต่อตัน (Sherman, 1998 อ้างถึงใน อานัฐ, 2552: 7)
ประเทศฝรั่ งเศส ใช้ระบบการผลิ ตแบบควบคุ มอัตโนมัติ ซึ่ งรองรับขยะได้ 20 ตันต่อวัน ทาการผลิ ตปุ๋ ย
หมักมูลไส้เดื อนดิ นโดยใช้ไส้ เดื อนดิ นสายพันธุ์ อายซิ เนี ย แอนเดอริ อาย (Eiseniaanderi) ซึ่ งระบบการผลิ ตเป็ น
ระบบที่ได้คุณภาพสู ง จาหน่ายได้ง่าย และได้ราคาดี (Sherman, 1998 อ้างถึงใน อานัฐ, 2552: 7)
ประเทศอินเดี ย มี องค์ก รที่ เลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นเพื่ อผลิ ตปุ๋ ยหมักมู ลไส้ เดื อนดิ นอย่างจริ งจังและ
ประสบผลสาเร็ จ โดยสามารถผลิ ตปุ๋ ยหมักมูลไส้ เดื อนดิ นได้มากกว่า 5,000 ตันต่อปี และเกษตรกร
ตระหนักและเห็ นความส าคัญของการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดื อนดิ นในการผลิ ตพื ชแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี
โดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ ลิ ตไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้ ยงั มีการส่ งเสริ มให้ความรู ้ แก่แม่บา้ นในการเลี้ ยง
ไส้เดือนดินเพื่อกาจัดขยะอินทรี ยภ์ ายในบ้าน โดยมีการแจกชุดเลี้ยงไส้เดือนดินให้แก่แม่บา้ น
ในกระบวนการกาจัดขยะอินทรี ยโ์ ดยใช้ไส้เดือนดิน โดยมากจะมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ
1. เพื่ อน าขยะอิ น ทรี ย ์จากชุ ม ชน และวัส ดุ เหลื อใช้ท างการเกษตรและอุ ต สาหกรรมไปให้
ไส้เดื อนดิ นย่อยสลายผลิ ตเป็ นปุ๋ ยหมักมูลไส้เดื อนดิ นไปใช้ทางการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรี ย ์
และผลิตเป็ นวัสดุเพาะกล้า หรื อใช้ผสมกับวัสดุปลูกอื่นๆ สาหรับปลูกไม้กระถางทางการค้า
2. เพื่ อนาผลผลิ ตของตัวไส้ เดื อนดิ นที่ ขยายได้จากขบวนการกาจัดขยะอิ นทรี ย ์ จาหน่ ายแก่
ผูส้ นใจรายอื่นๆ หรื อนามาผ่านขบวนการที่เหมาะสมเพื่อผลิตเป็ นอาหารโปรตีนสู งสาหรับเลี้ยงสัตว์
ต่างๆ
2.2.1การผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้ เดือนดิน (Vermicomposting)
เป็ นกระบวนการใช้ไ ส้ เดื อ นดิ น ในการย่อยสลายขยะอิ น ทรี ย ์และวัส ดุ เหลื อ ใช้ท าง
การเกษตรให้กลายเป็ นปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน ซึ่ งเป้ าหมายที่สาคัญของกระบวนการ คือ แปรสภาพ
อินทรี ยวัตถุไปเป็ นปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินให้เร็ วและได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพสู งที่สุด
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ความหนาแน่ น ของไส้ เดื อนดิ น พื้ น ที่ 1 ตารางเมตรจะใส่ ไ ส้ เดื อ นดิ น 3-5 กิ โลกรั ม
เนื่ องจากความหนาแน่ นดังกล่ าวจะท าให้ ข ยะอิ น ทรี ย ์ที่ ใส่ ให้ ไส้ เดื อนดิ นย่อยสลายหมดลงอย่าง
รวดเร็ ว ไม่ใครใส่ ไส้ เดื อนดิ นหนาแน่ นมาก เพราะจะทาให้การขยายพันธุ์ไม่ดี มี อตั ราการแก่ งแย่ง
อาหาร อากาศ และปลดปล่อยของเสี ยสู งมาก
สภาพบ่ อ เลี้ย งควรสร้ า งสภาพบ่ อ เลี้ ยงให้ ก ว้า ง ถ่ า ยเทอากาศดี มื ด และชุ่ ม ชื้ น อยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ไส้เดื อนดิ นสามารถขึ้นมาที่ผิวดิ นกิ นอาหารได้ตลอดเวลา และลดผลกระทบจาก
ความเสี ยหายในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรื ออาหารที่ใส่ ในบ่อไม่เหมาะสม ซึ่ งพื้นที่กว้าง
จะทาให้ไส้เดือนเคลื่อนย้ายหนีออกจากบริ เวณที่ไม่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย
อาหารมู ล สั ต ว์ ขยะอิ น ทรี ย ์ หรื อ วัส ดุ เหลื อ ใช้ท างการเกษตรทุ ก ชนิ ด ที่ มี แ ละหาได้
สามารถนามาเลี้ยงไส้เดือนดินได้ ยกเว้น เศษอาหารที่มีรสเผ็ด เปรี้ ยว ต้องหมักให้มีสภาพที่เหมาะสม
ก่อนให้ไส้เดือนดิน หรื อพืชที่มีน้ ามันหอมระเหยหรื อสารที่ไส้เดือนดินไม่ชอบ เช่น เปลือกส้ม ใบสน
ยูคาลิปตัส หรื อพืชที่มีกลิ่นแรงไม่ควรนามาใช้เลี้ยงไส้เดือนดิน
2.2.2 การใช้ ประโยชน์ นา้ หมักและปุ๋ ยหมักมูลไส้ เดือนดิน
ปุ๋ ยหมัก มู ล ไส้ เดื อ นดิ น และน้ า หมัก มู ล ไส้ เดื อ นดิ น ผลผลิ ต ทั้ง สองชนิ ด นี้ สามารถ
นาไปใช้ป ลู ก พื ช ได้เกื อบทุ ก ชนิ ด แต่ให้ผ ลดี ในด้านส่ งเสริ มการออกดอกผลของพื ช ส่ วนมากจะ
นาไปใช้บารุ งไม้ดอกกระถาง หรื อใช้เป็ นส่ วนผสมของวัสดุปลูก 5-10% หรื อส่ วนผสมของวัสดุเพาะ
กล้า 20-30%
สาหรับน้ าหมักมูลไส้เดื อนดินนั้นในการใช้จะนามาเจือจางน้ าในอัตรา 20-40 เท่า แล้ว
ฉี ดพ่นใบพื ช หรื อรดลงดิ น หรื อนาไปปั กช ากิ่ งจะทาให้ออกรากได้ดีข้ ึ น นอกจากนี้ ใช้น้ าหมักมู ล
ไส้เดือนดินเข้มข้น 100% ใส่ โถส้วมสามารถลดกลิ่นเหม็นของห้องน้ าได้
จากการใช้น้ าหมักมูลไส้เดือนดินเป็ นส่ วนผสมในการปลูกแพงพวย และพิทูเนียกระถาง
พบว่า ทาให้ตน้ พิทูเนียและแพงพวยมีขอ้ ถี่ข้ ึนและออกดอกมากขึ้น นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดโรคน้อยลง
เพราะเซลล์ พื ช แข็ ง แรงขึ้ น และยัง พบว่ า การใช้ น้ าหมัก มู ล ไส้ เดื อ นดิ น กับ กล้ ว ยไม้ก้ ไ ด้ ผ ลดี
เช่นเดียวกัน
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2.3 การทดสอบและสาธิ ต การเลี้ย งไส้ เดื อ นดิ น เพื่ อ กาจั ด ขยะอิน ทรี ย์ ในพื้น ที่ โครงการขยายผล
โครงการหลวง(สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 2553)
ในปั จจุบนั มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจในการใช้ไส้เดือนดินเพื่อกาจัดขยะอินทรี ย ์ โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและเพื่อผลิ ตปุ๋ ยมูลไส้เดื อนดิ น โครงการทดสอบเทคโนโลยี
โครงการหลวงใน พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ได้นาองค์ความรู ้ในเรื่ องเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือนดิน เผยแพร่ สู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง 27 แห่ ง
ทัว่ ประเทศ โดยมีเป้ าหมาย เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยภ์ ายในครัวเรื อนและใช้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นการเพิ่มผลผลิตพืช รวมทั้งเป็ นทางเลือกหนึ่ ง
ในการเสริ มสร้างรายได้ในครัวเรื อนอีกด้วย

ภาพที่ 2.1 แผนผังการดาเนินงานโครงการทดสอบและสาธิ ตการเลี้ยงไส้เดือนดิน
เพื่อกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง

15

2.3.1 สายพันธุ์ไส้ เดือนทีใ่ ช้
ขี้ ต าแร่ (Pheretima peguana) เป็ นไส้ เดื อนดิ น ที่ ส ามารถพบได้ท ั่วไปในแถบเอเชี ย รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย ไส้เดื อนดิ นสายพันธุ์น้ ี เป็ นไส้เดื อนดิ นที่ มีลาตัวขนาดปานกลาง สี น้ าตาลแดงเข้ม
อาศัยอยู่บริ เวณผิวดินที่มีอินทรี ยวัตถุมาก เช่น ใต้กองปุ๋ ยหมัก ใต้กองมูลวัวในโรงเลี้ยงวัวนม ใต้เศษ
หญ้าที่ตดั ทิ้ง ใต้เศษซากอินทรี ยวัตถุ ที่เน่าสลาย ไม่ขุดรู อยูใ่ นดินลึก เหมือนกับไส้เดือนดินพันธุ์สีเทา
ที่จะอาศัยอยูใ่ นสวนผลไม้หรื อชั้นดินที่ลึกลงไป
2.3.2 วิธีการผลิตปุ๋ ยมูลไส้ เดือนดิน
แบ่งเป็ น 2 วิธี ได้แก่
1. การผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินขนาดเล็ก (ระดับครัวเรื อน)
-การเลี้ยงไส้เดือนดินในถังน้ าหรื ออ่างน้ าพลาสติก
- การเลี้ยงไส้เดือนดินในลิ้นชักพลาสติก 4 ชั้น
- การเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซี เมนต์
.
2. การผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินขนาดกลางและใหญ่ (ระดับชุมชน)
- การเลี้ยงไส้เดือนดินในบ่อซี เมนต์ที่ก่อด้วยอิฐบล็อค
- โรงเรื อนขนาดเล็ก
- โรงเรื อนขนาดใหญ่
รู ปแบบการเลีย้ งไส้ เดือนดิน
1. การเลีย้ งไส้ เดือนในชั้นพลาสติก ( คอนโดไส้ เดือน )
การเลี้ยงไส้เดือนดินในชั้นพลาสติกเหมาะสาหรับการเลี้ยงไว้ในในที่กาจัดเช่น บ้านพัก
ที่ อยู่อาศัย เพราะมี ค วามสะดวก จัดตั้งง่ าย สามารถนาไปวางไว้มุ ม ไหนของบ้านก็ ไ ด้ที่ ป ราศจาก
สิ่ งรบกวนต่างๆ หรื อศัตรู ของไส้เดือนและยังหาซื้ อได้ง่าย จัดเก็บและทาความสะอาดง่าย ไม่เปลื อง
พื้นที่
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 2.2การเลี้ยงไส้เดือนดินในชั้นพลาสติก

2. การเลีย้ งไส้ เดือนในโรงเรือน
รู ปแบบโรงเรื อนเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการกาจัดขยะอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงแบ่งรู ปแบบการเลี้ยงเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
1) การเลี้ ยงไส้เดือนดิ นแบบโรงเรื อนในพื้นที่ที่ความสู งมากกว่า 1,000 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย (1,100 msl) พื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงสบโขง (1,200 msl) และพื้ น ที่ โ ครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ ส อง
(1,300 msl) จะมีรูปแบบของการกาจัดขยะอินทรี ยท์ ี่แตกต่างไปตามสภาพพื้นที่และวัสดุ ที่สามารถ
จัดหาได้ทอ้ งถิ่ น ซึ่ งอาจจะสามารถสร้ างในลักษณะโรงเรื อนอย่างง่ายทึ บแสงโดยก่อซี เมนต์บล็อก
หรื อ อาจจะใช้เศษใบไม้ ไม้ไผ่ ที่หาได้ในท้องถิ่นเป็ นส่ วนประกอบของการจัดสร้างโรงเรื อนเพื่อการ
กาจัดขยะอินทรี ยใ์ นชุมชนได้

(ข)

(ก)

ภาพที่ 2.3 โรงเรื อนในพื้นที่ที่ความสู งมากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง
2) การเลี้ ย งไส้ เดื อนดิ นแบบโรงเรื อนในพื้ นที่ ที่ ค วามสู ง 500- 1,000 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบางแห่ งเช่น พื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงป่ ากล้วย (900 msl) และพื้ น ที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง(800 msl)
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มี การใช้ท่อปูนซิ เมนต์ และซิ เมนต์บ ล็อก ซึ่ งเป็ นวัสดุ ที่ หาง่าย ราคาไม่แพง มาใช้ในการกาจัดขยะ
อินทรี ยใ์ นชุมชน

(ข)

(ก)

ภาพที่ 2.4 โรงเรื อนในพื้นที่ที่ความสู งมากกว่า 500 - 1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
3) การเลี้ ย งไส้ เดื อนดิ น แบบโรงเรื อนในพื้ นที่ ที่ ค วามสู งต่ ากว่า 500 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง

ภาพที่ 2.5 โรงเรื อนในพื้นที่ที่ความสู งต่ากว่า 500 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
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2.4แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
2.4.1 แนวคิดความพึงพอใจ
นักวิชาการให้ความหมายของการยอมรับไว้ ดังนี้
พิทกั ษ์ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งในเชิ ง
ประเมินค่า ซึ่ งจะเห็นได้วา่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก
สุ ภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540: 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ น
ความรู ้สึกส่ วนตัวที่รู้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ขาดหายไป หรื อ
สิ่ งที่ทาให้เกิดความไม่สมดุลความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคลซึ่ งมี
ผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใดๆ นั้น
กรองแก้ว (2542: 33)ให้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจในการท างานว่า หมายถึ ง ทัศ นคติ
โดยทัว่ ไปของพนักงานที่มีต่องานของเขา ถ้าเขาได้รับการปฏิบตั ิที่ดีตอบสนองความต้องการของเขา
ตามสมควร เช่น สภาพการทางานที่มนั่ คงปลอดภัย ได้เงินเดือนค่าจ้างตอบแทนเพียงพอแก่การยังชี พ
ฯลฯ จะทาให้พนักงานพอใจและมีความรู ้สึก (ทัศนคติ) ที่ดีต่อองค์การ
สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542) กล่าวว่า
1. ความพึงพอใจเป็ นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ ยวกับระดับความชอบหรื อไม่
ชอบต่อสภาพต่าง ๆ
2. ความพึงพอใจเป็ นผลของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ
3. ความพึ งพอใจในการท างานเป็ นผลมาจากการปฏิ บตั ิ งานที่ ดีและส าเร็ จจนเกิ ดเป็ น
ความภูมิใจและได้ผลตอบแทนในรู ปแบบต่างๆตามที่หวังไว้
ขวัญหทัย (2544) กล่ าวว่า ความพึงพอใจคือความรู ้ สึกหรื อการให้ความรู ้ สึกในทางบวกและ
ในทางลบของมนุ ษ ย์ที่ เกี่ ย วข้อ งสั ม พัน ธ์ ก ับ ทัศ นคติ และเป็ นความสอดคล้องกัน ระหว่า งความ
คาดหวังของบุคคลต่อสิ่ งที่เข้าไปมีส่วนร่ วม ทั้งจากสิ่ งเร้า สิ่ งจูงใจ หรื อสิ่ งตอบแทน ที่บุคคลนั้นได้รับ
การตอบสนองความต้องการจริ ง ทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ ซึ่ งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบ
ความพึงพอใจมีความรู ้สึก ทัศนคติทางบวกมากกว่าทางลบ หรื อกล่าวได้วา่ ทัศนคติบวกจะแสดงให้
เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่ งนั้น ทัศนคติลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจในสิ่ งนั้น
อุทยั พรรณ สุ ดใจ (2544:7) ความพึงพอใจ หมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่งโดยอาจจะเป็ นไปในเชิ งประเมินค่าว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดนั้นเป็ นไปใน
ทางบวกหรื อทางลบ
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อรรถพร (2546: 29) ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจ หมายถึงทัศนคติหรื อระดับความพึงพอใจของ
บุคคลต่อกิ จกรรมต่างๆซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมนั้นๆโดยเกิดจากพื้นฐานของ
การรับรู ้ ค่านิ ยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรม
นั้นๆสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้
บุญฤทธิ์ (2548) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความคาดหวังในสิ่ งที่บุคคลนั้นต้องการ และ
จะแสดงความรู ้สึกต่างๆในทางบวกมากกว่าในทางลบ เมื่อบุคคลนั้นได้สิ่งตอบแทนที่ตอ้ งการตามที่
บุ ค คลนั้นคาดหวังไว้ หากความรู ้ สึ ก ต่อสิ่ งที่ ได้ม าเป็ นทางบวก ก็จะก่ อให้เกิ ดความพึ งพอใจ และ
ความรู ้สึกในทางบวกนั้นยังเป็ นตัวช่วยให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้อีก
โดยสรุ ปในการที่บุคคลจะประกอบกิจกรรมหรื องานต่างๆนั้นบุคคลต้องมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมหรื องานนั้นๆจึงจะมีส่วนร่ วมในการรมนั้นมากด้วยและกิจกรรมนั้นจะต้องมีผลหรื อ
ประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆเช่นกัน
ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกหรื อเจตคติของบุคคลที่มีต่องานที่ทาเป็ นความรู ้ สึกที่เกิ ดขึ้นจาก
การได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งร่ างกายและจิตใจส่ วนความพึงพอใจจะมากหรื อน้อยขึ้นอยู่
กับความต้องการและสิ่ งจูงใจต่างๆซึ่ งBarnard (ค.ศ.1959) อ้างโดยเกล็ดแก้ว (2528 :16) ได้กล่าวถึ ง
สิ่ งจูงใจที่เป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจในการทางานไว้ดงั นี้
1) สิ่ งจูงใจที่ เป็ นวัตถุ (material Inducement) ได้แก่ เงิ น สิ่ งของ หรื อสภาวะทางกายที่
ให้ แ ก่ ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง าน และสิ่ งจู ง ใจที่ เป็ นโอกาสของบุ ค คลซึ่ งไม่ ใ ช่ ว ัต ถุ (personal nonmaterial
opportunities) เช่น เกียรติภูมิ อานาจ การใช้สิทธิ พิเศษ
2) สภาพทางกายที่พึ งปรารถนา (desirable physical condition) คื อ สิ่ งแวดล้อมในการ
ท างาน ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ส าคัญ อัน อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความสุ ข ทางกายในการท างาน ได้แ ก่ สถานที่ ท างาน
เครื่ องมือ สิ่ งอานวยความสะดวกในการทางาน
3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefactions) หมายถึ ง สมรรถภาพของหน่ วยงานที่
สนองความต้องการของบุ คคลในด้านความภูมิใจที่ แสดงฝี มื อ การได้มีโอกาสช่ วยเหลื อครอบครั ว
ตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งการได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน
4) ความดึงดูดใจทางสังคม (associational attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรกับ
ผูร้ ่ วมงาน อันจะท าให้เกิ ดความผูกพันและความพึ งพอใจร่ วมกับ หน่ วยงาน และสภาพของการอยู่
ร่ ว มกัน ที่ เป็ นความพอใจของบุ ค คลในด้า นสั ง คมหรื อ ความมั่น คงในสั ง คม ซึ่ งจะท าให้ รู้สึ ก มี
หลักประกันและมีความมัน่ คงในการทางาน
5) การปรับสภาพการทางานให้เหมาะสมกับวิชาการและทัศนคติของบุคคล (adaption or
conditions to habitual methods and attitudes)
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6) โอกาสที่ จ ะมี ส่ วนร่ ว มในการท างาน (opportunity of enlarged participation) คื อ
การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่ วมในการทางาน
การวัดความพึงพอใจ
การวัดความพึ ง พอใจนั้น สมโภชน์ (2542) ได้เห็ น ทรรศนะเกี่ ยวกับ เรื่ องนี้ ว่าทัศ นคติ ห รื อ
เจตคติ เป็ นนามธรรม เป็ นการแสดงออกค่ อนข้างสลับ ซับ ซ้อน จึ งเป็ นการยากที่ จะวัดทัศ นคติ ไ ด้
โดยตรง แต่เราสามารถจะวัดทัศนคติได้โดยอ้อม โดยวัดความคิดเห็ นของบุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้น
การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตจากัดด้วย อาจมี ความคลาดเคลื่ อนเกิ ดขึ้ นถ้าบุ คคลเหล่านั้นแสดง
ความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู ้สึกที่แท้จริ ง ซึ่ งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ยอ่ มเกิดขึ้นได้เป็ นธรรมดาของ
การวัดทัว่ ๆ ไป
2.4.2ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ
นักวิชาการได้พฒั นาทฤษฎีที่อธิ บายองค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจกับปั จจัยอื่นๆไว้หลายทฤษฎีโคร์ แมน (Korman, A.K., 1977 อ้างอิงในสมศักดิ์
คงเที่ยง 2542: 161-162) ได้จาแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. ทฤษฎีการสนองความต้องการ กลุ่มนี้ถือว่าความพึงพอใจในงานเกิดจากความต้องการ
ส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายส่ วนบุคคล
2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่มความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะ
ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่ งสมาชิกให้กลุ่มเป็ นแนวทางในการประเมินผลการทางาน
มัม ฟอร์ ด (Manford, E., 1972 อ้า งถึ ง ใน สมศัก ดิ์ คงเที่ ย ง, 2542:162) ได้จ าแนกความคิ ด
เกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจยั ออกเป็ น 5 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่ ม ความต้องการทางด้านจิ ตวิท ยา กลุ่ ม นี้ ไ ด้แก่ Maslow, A.H. , Herzberg. F และ
Likert R.โดยมองความพึงพอใจงานเกิ ดจากความต้องการของบุ คคลที่ ตอ้ งการความสาเร็ จของงาน
และความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น
2. กลุ่ ม ภาวะผูน้ ามองความพึ ง พอใจงานจากรู ป แบบและการปฏิ บ ัติ ข องผูน้ าที่ มี ต่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กลุ่มนี้ได้แก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R.
3. กลุ่ มความพยายามต่อรองรางวัล เป็ นกลุ่ มที่ มองความพึ งพอใจจากรายได้เงิ นเดื อน
และผลตอบแทนอื่ น ๆ กลุ่ มนี้ ได้แก่ กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (Manchester
Business School)
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4. กลุ่มอุดมการณ์ ทางการจัดการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริ หารงานของ
องค์กร ได้แก่ Crogier M. และ Coulder G.M.
5. กลุ่มเนื้ อหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิ ดจากเนื้ อหาของตัว
งานกลุ่มแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน
2.5ผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อตรวจสอบและสนับ สนุ นการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
อานัฐ (2547) ได้ทาการศึกษาการผลิตปุ๋ ยจากขยะอินทรี ยด์ ้ว ยไส้เดื อนดิ น พบว่า ไส้เดื อนดิ น
สามารถย่อยสลายขยะอินทรี ยโ์ ดยเฉพาะเศษผัก ผลไม้ หรื อเศษอาหารได้เร็ วที่สุดในโลก ซึ่ งไส้เดือน
ดิ น 1 กิ โ ลกรั ม (~1,200 ตัว ) จะใช้ เวลาในการย่ อ ยขยะอิ น ทรี ย ์ 1 กิ โ ลกรั ม เพี ย ง 4 วัน เท่ า นั้ น
ได้ปุ๋ยอินทรี ย ์ 2 ชนิด คือ ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน และน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน ขยะ 100 กิโลกรัม จะได้
ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน 12 กิโลกรัม น้ าหมักมูลไส้เดือนดิน 40 ลิตร ปุ๋ ยที่ได้มีค่า pH เป็ นกลางอย่างไร
ก็ ต าม ระยะเวลาการย่อ ยสลายขึ้ น อยู่ก ับ ประเภทของขยะอิ น ทรี ย ์ที่ ใ ห้ ด้ว ย นอกจากนี้ ยัง พบว่า
มูลที่ ไส้ เดื อนดิ นถ่ ายออกมาสามารถนาไปใช้เป็ นปุ๋ ยบารุ งรักษาต้นไม้ได้และส่ งเสริ มการออกดอก
ผลดี มาก นอกจากนี้ ในกระบวนการย่อยขยะอิ นทรี ยข์ องไส้เดื อนดิ นจะไม่มีการทาลายสิ่ งแวดล้อม
และปั ญหากลิ่นเหม็นรบกวน ในขณะที่การกาจัดขยะอินทรี ยว์ ธิ ี อื่นจะใช้เวลานาน บางวิธียงั ส่ งผลให้
เกิดมลภาวะและมีกลิ่นเหม็นอีกด้วย
สามารถ (2547) ได้ศึกษาการกาจัดขยะอินทรี ยท์ ี่ยอ่ ยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดิน พบว่า ดินนา
ผสมดินสวนลาไยมีความเหมาะสมมากที่สุด ปริ มาณธาตุอาหารหลักที่ตรวจพบในปุ๋ ยหมักที่ได้จาก
การย่อยสลายของไส้เดือนดินทุกตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกัน โดยตัวอย่างเศษหญ้าร่ วมกับต้นกล้วย
ร่ วมกับฟางข้าวมีปริ มาณร้ อยละของไนโตรเจนและ ปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสู งที่สุดแต่เมื่อเทียบ
กับมาตรฐานปุ๋ ยหมักของกรมวิชาการเกษตรแล้วยังน้อยกว่าซึ่ งอาจเกิดจากปริ มาณไส้เดื อนดินลดลง
ทาให้การปลดปล่อยธาตุอาหารลดลง มูลของไส้เดื อนดิ นจะมีปริ มาณธาตุอาหารพืชสู งเมื่อมีจานวน
ไส้ เดื อนดิ นมากซึ งจะส่ งผลต่อการปลดปล่ อยธาตุ อาหารพื ชที่ เพิ่ มขึ้ นด้วย นอกจากนี้ การที่ จะเพิ่ ม
ปริ มาณธาตุอาหารพืชในปุ๋ ยหมักที่ ได้ให้สูงขึ้นต้องคานึ งถึ งอาหารที่ใช้เลี้ ยง โดยเฉพาะวัสดุ เหลือทิ้ง
ทางการเกษตรที่บางชนิ ดมีปริ มาณธาตุอาหารน้อย การนามาใช้ตอ้ งเพิ่มธาตุอาหารซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ป
ของมูลสัตว์ โดยเฉพาะมูลไก่ เลือดแห้งหรื อพืชที่มีไนโตรเจนสู ง เช่น พืชตระกูลถัว่ นอกจากจะได้ธาตุ
อาหารพืชในปุ๋ ยหมักที่เพียงต่อการเจริ ญเติบโตของพืชแล้วยังส่ งผลการเจริ ญเติบโตของไส้เดื อนดิ น
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อีกด้วย ในส่ วนของประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ยหมักต่อการเจริ ญเติบโตของกล้าพืช หลังจากเพาะกล้า 14
และ 21 วัน ต้นกล้าพืชทั้งสามชนิ ดมีส่วนสู งเฉลี่ยและจานวนใบเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยหลังจาก
เพาะได้ 21 ไม่แตกต่างกัน แต่ลกั ษณะของต้นกล้าไม่สมบูรณ์ ต้นไม่อวบน้ า ใบเรี ยวเล็กซึ่ งอาจเกิ ด
จากลักษณะของปุ๋ ยหมักที่ใช้แน่นอัดกันเป็ นก้อน ไม่สามารถเก็บความชื้นได้ดีพอ
วุฒิชัย (2552) ได้ทาการศึกษาการใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิ นเพื่อปลูกข้าวโพด
หวานในกลุ่มชุ ดดินที่ 49 พบว่า การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินทาให้ผลผลิตข้าวโพดหวานสู งกว่าการ
ใช้ปุ๋ยหมัก และพืชปุ๋ ยสด โดยการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน อัตรา 12 ตันต่อไร่ สามารถให้ผลผลิตข้าวโพด
ถึ ง 3,553.75 กิ โลกรั ม ต่ อ ไร่ แต่ ต่ ากว่าการใช้ปุ๋ ยเคมี ซ่ ึ งให้ ผ ลผลิ ต ข้าวโพดหวานเฉลี่ ย 4,343.11
กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่การไถกลบพืชปุ๋ ยสดเพียงอย่างเดียวให้ผลผลิตข้าวโพดหวานต่าที่สุด อย่างไรก็
ตามเมื่ อไถกลบปอเทื องร่ วมกับ การใช้ปุ๋ ยมูล ไส้ เดื อนดิ น หรื อปุ๋ ยหมัก พบกว่าทุ ก แปลงมี ผ ลผลิ ต
ข้าวโพดสู งขึ้นใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมี ขณะที่การไถกลบปอเทืองร่ วมกับปุ๋ ยมูลไส้เดือน อัตรา 2 ตัน
ต่อไร่ ให้ผลผลิตข้าวโพดหวานสู งกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยถึ ง 4,469.33 กิโลกรัมต่อไร่
ขณะที่การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ปุ๋ ยหมัก และพืชปุ๋ ยสด สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้แก่ดินทั้ง
ปริ มาณธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยม ได้มากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปริ มาณ
อิ น ทรี ย วัตถุ ในดิ น โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ ยหมัก มู ล ไส้ เดื อ น อัต รา 2 ตัน ต่ อ ไร่ สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณ
อินทรี ยวัตถุ ได้สูงสุ ดถึ ง 0.55 เปอร์ เซ็ นต์ ขณะเดี ยวกันพบว่าการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดื อน สามารถลด
ความเป็ นกรดของดิน โดยเฉพาะการไถกลบปอเทืองร่ วมกับการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน ซึ่ งเพิ่มค่าความเป็ น
กรดเป็ นด่างของดินจาก 5.6 เป็ น 6.11
กนกพรรณ (2552) ได้ทาการศึกษาผลของปุ๋ ยหมักมูลไส้ เดื อนดิ นที่ มีต่อการเจริ ญเติ บโตของ
มะเขือเทศพันธุ์สีดาในสภาพฤดูฝน พบว่า การใส่ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเปรี ยบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี
สู ตร 15-15-15 ในอัตราที่ แตกต่างกันและการไม่ใส่ ปุ๋ย ทาให้มะเขื อเทศสี ดามี การเจริ ญเติบ โตและ
ให้ ผ ลผลิ ต ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยพบว่ า วิ ธี ก ารใส่ ปุ๋ ยเคมี สู ต ร 15-15-15 10 กรั ม ต่ อ กระถาง ท าให้
มะเขือเทศสี ดามีความสู ง 79.6 เซนติเมตร รองลงมาคือ วิธีการใส่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน 50 กรัมต่อกระถาง
ท าให้ ม ะเขื อเทศสี ดามี ค วามสู ง 78 เซนติ เมตร และพบว่าวิธี ก ารใส่ ปุ๋ ยเคมี สู ตร 15-15-15 ปริ มาณ
10 กรัมต่อกระถาง ทาให้ได้ผลผลิ ตมะเขือเทศสี ดาจานวน 680 กรัมต่อหน่ วยทดลอง รองลงมา คือ
วิธีการใส่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน 50 กรัมต่อกระถาง ทาให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศสี ดา 500 กรัมต่อหน่วยทดลอง
และจากการสารวจความพึงพอใจในด้านรสชาติและความกรอบของมะเขือเทศพันธุ์สีดาของผูบ้ ริ โภค
พบว่า ร้อยละ 55.0 มีความพึงพอใจต่อมะเขือเทศสี ดาที่ปลูกโดยใส่ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดื อนดิ น ดังนั้นจึง
สรุ ปได้วา่ หากเกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในอัตราที่เหมาะสม ก็จะทาให้มะเขือเทศมีความสู ง
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และได้ผลผลิ ตสู งใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ผลผลิตมีคุณภาพดีกว่า คือ มีรสชาติและความกรอบ
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ภาคภูมิ (2553) ได้ท าการทดสอบการผลิ ต ปุ๋ ยหมัก มู ล ไส้ เดื อนดิ น และการทดสอบเพื่ อเพิ่ ม
ผลผลิ ตพื ช ในพื้ นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวง พบว่า ปริ มาณปุ๋ ยมูล ไส้ เดื อนดิ นที่ ได้และค่ า
วิเคราะห์ธาตุอาหารทั้งสามกรรมวิธีมีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และมีแนวโน้มให้เห็ นว่า
การใช้ไส้เดือนดินสี แดง (ขี้ตาแร่ ) พันธุ์แนะนาจากโครงการหลวงสามารถย่อยสลายขยะอินทรี ยไ์ ด้ดี
ที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีอื่น นอกจากนี้ ลักษณะเนื้อสัมผัสของปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินที่ได้จากการ
เลี้ ยงไส้เดื อนดิ นสี แดง (ขี้ตาแร่ ) มีความละเอียดมากกว่าปุ๋ ยมูลไส้เดื อนดิ นที่ได้จากการเลี้ ยงไส้เดื อน
ดิ นสายพันธุ์ ท ้องถิ่ น ส่ วนการทดสอบและสาธิ ตการเพิ่ ม ผลผลิ ตพื ชผักจากปุ๋ ยมู ล ไส้ เดื อนดิ นโดย
เปรี ยบเที ย บผลของการใช้น้ าหมัก มู ล ไส้ เดื อ นดิ น กับ ไม่ ใช้น้ าหมัก มู ล ไส้ เดื อนดิ น ที่ มี ต่ อการเพิ่ ม
ผลผลิ ตพืชผักในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 26 พื้นที่ ซึ่ งจากการทดลองพบว่าการใช้น้ า
หมักมูลไส้เดือนดินสามารถเพิม่ ผลผลิตพืชผักทั้งในด้านคุณภาพและปริ มาณได้ประมาณร้อยละ 30
ภฤศญา และคณะ (2555) ได้ทาการศึ กษาการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นเชิ งพาณิ ชย์ในการจัดการขยะ
อินทรี ย ์ สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ชนิ ด ของดิ น ที่ เหมาะสมต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของไส้ เดื อ นดิ น หลัง จากการปล่ อ ย
ไส้เดือนดิน 60 วัน คือ ดินนาผสมดินสวนลาไย การผสมวัสดุเลี้ยงหลายชนิดร่ วมกันจะช่วยให้บ่อเลี้ยง
ไส้ เดื อนดิ นมีการถ่ ายเทอากาศมากขึ้นซึ่ งจะส่ งผลต่อการเจริ ญเติ บโตของไส้ เดื อนดิ นรวมถึ งสถาน
ที่ ต้ งั ของบ่ อเลี้ ยงควรตั้งอยู่ในสถานที่ ที่ แดดส่ งไม่ ถึ ง และควรเติ ม อาหารให้เหมาะสมกับ ปริ ม าณ
ไส้เดือนดินการทาให้ได้ผลผลิ ตไส้ เดื อนดิ นสู งสุ ดต้องเป็ นสภาพที่มีออกซิ เจนอย่างเพียงพอมีระดับ
ความชื้ นและ อุณหภูมิที่เหมาะสมต้องหลีกเลี่ยงสภาพที่มีแอมโมเนียและเกลือมากเกินไปถ้ามีปริ มาณ
ของ แอมโมเนี ยมากกว่า 0.5 มิลลิกรัมและเกลืออนิ นทรี ยม์ ากกว่าร้อยละ 0.5 ก็จะเป็ นพิษได้ไส้เดือน
ดินชอบสภาพที่มีค่าความเป็ นกรด-ด่างประมาณ 5
2. ธาตุอาหารหลักพบว่าปริ มาณที่ตรวจพบในปุ๋ ยหมักที่ได้จากกย่อยสลายของไส้เดือน
ดินทุกตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกัน โดยตัวอย่างเศษหญ้าร่ วมกับต้นกล้วยร่ วมกับฟางข้าวมีปริ มาณ
ร้อยละของไนโตรเจนและปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสู งที่สุดแต่เมื่อเที ยบกับมาตรฐานปุ๋ ยหมักของ
กรม วิชาการเกษตรแล้วยังน้อยกว่าซึ่ งอาจเกิ ดจากปริ มาณไส้เดือนดินลดลงทาให้การปลดปล่อยธาตุ
อาหารลดลงมูลของไส้เดือนดินจะมีปริ มาณธาตุอาหารพืชสู ง เมื่อมีจานวนไส้เดือนดินมากซึ่ งจะส่ งผล
ต่ อ การปลดปล่ อ ยธาตุ อ าหารพื ช ที่ เพิ่ ม ขึ้ นด้ ว ย นอกจากนี้ การที่ จ ะเพิ่ ม ปริ ม าณธาตุ อ าหารพื ช
ในปุ๋ ยหมักที่ ได้ให้สูงขึ้ นต้องคานึ งถึ งอาหารที่ ใช้เลี้ ยงโดยเฉพาะวัสดุ เหลื อทิ้งทางการเกษตรที่ บาง
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ชนิ ด มี ป ริ ม าณธาตุ อ าหารน้ อ ยการน ามาใช้ ต้อ งเพิ่ ม ธาตุ อ าหารซึ่ งอาจจะอยู่ใ นรู ป ของมู ล สั ต ว์
โดยเฉพาะมูลไก่
เลือดแห้งหรื อพืชที่มีไนโตรเจนสู ง เช่น พืชตระกูลถัว่ นอกจากจะได้ธาตุอาหาร
พืช ในปุ๋ ยหมักที่เพียงต่อการเจริ ญเติบโตของพืชแล้วยังส่ งผลการเจริ ญเติบโตของไส้เดือนดินอีกด้วย
3. ประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ยหมักต่อการเจริ ญเติบโตของกล้าพืชหลังจากเพาะกล้า 14 และ
21 วัน ต้นกล้าพืชทั้งสามชนิ ดมีส่วนสู งเฉลี่ยและจานวนใบเฉลี่ยและความยาวรากเฉลี่ยหลังจากเพาะ
ไม่แตกต่างกันแต่ลกั ษณะของต้นกล้าไม่สมบูรณ์ตน้ ไม่อวบน้ าใบเรี ยวเล็กซึ่ งอาจ เกิดจากลักษณะของ
ปุ๋ ยหมักที่ใช้แน่นอัดกันเป็ นก้อนไม่สามารถเก็บความชื้นได้ดีพอ
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