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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
        เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ค้นคว้าเอกสารเพ่ือให้ครอบคลมุ
ตามเนือ้หาท่ีต้องการศกึษา  ดงันี ้
  1. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการเพาะเลีย้งไส้เดือนดิน 
  2. การประยกุต์ใช้ไส้เดือนดินก าจดัขยะอินทรีย์ 
  3. ปุ๋ ยหมกัจากการย่อยสลายโดยไส้เดือนดนิ 
 
1.ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการเพาะเลีย้งไส้เดือนดิน  

1.1 การจ าแนกสายพนัธุ์ไส้เดือนดนิ 
ไส้เดือนดินถูกจัดอยู่ใน อาณาจักรสัตว์  Animalia  ศักดิ์แอนนิลิดา  ชัน้โอลิโกคีตา 

(Class : Oligochaeta )  ตระกูลโอพิสโธโพรา ( Order : Opisthopora ) ส าหรับวงศ์ ( Family ) 
ของไส้เดือนดิน นกัวิทยาศาสตร์ได้จ าแนกออกเป็นจ านวนวงศ์ท่ีแตกต่างกันออกไป  การจ าแนก
สายพนัธุ์ ได้ไส้เดือนดินท่ีอยู่ในตระกลู โอพิสโธโพรา ทัง้หมดออก 21 วงศ์ ในการจดัแบ่งกลุ่มของ
ไส้เดือนดนิโดยอาศยัพืน้ฐานด้านความแตกตา่งของท่ีอยูอ่าศยั นิสยัการกินอาหารและระดบัความ
ลกึของชัน้ดนิในแนวดิง่ท่ีไส้เดือนเหลา่นัน้อาศยัอยู ่แบง่ได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ  

1.ไส้เดือนดินท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณผิวดินท่ีไม่มีการขุดรู กับไส้เดือนท่ีอาศยัอยู่ในดินและ
อาศยัอยูภ่ายในรู ซึ่งไส้เดือนท่ีอาศยัในบริเวณผิวดนิมกัจะมีสีของล าตวัคอ่นข้างเข้ม สามารถสร้าง
โคคนูได้มากและเจริญเตบิโตเตม็ไวได้เร็ว  

2.ไส้เดือนดินอีกกลุ่มหน่ีงท่ีอาศยัอยู่ในดินท่ีลึกกวา่จะมีสีล าตวัท่ีซีดกวา่ ผลิตโคคนูได้น้อย 
และโตเตม็ไว้ได้คอ่นข้างช้า โดยทัว่ไปไส้เดือนดนิในกลุม่นีจ้ะมีล าตวัขนาดใหญ่กวา่กลุม่แรก 

นอกจากกลุ่มไส้เดือนดินท่ีได้จดัจ าแนกดงักล่าว ยงัมีไส้เดือนดินบางชนิดท่ีอาศยัอยู่ในท่ี
พิเศษอ่ืน ๆ ซึง่พบได้น้อยในดินในขยะหรือในสภาพแวดล้อมทัว่ไป เชน่ ไส้เดือนดินพวกท่ีอาศยัอยู่
ใต้เปลือกไม้ ท่อนซุงท่ีเน่าเป่ือย ในรากพืช หรือใต้พืชจ าพวกมอส และซอกใบไม้ของต้นไม้ในป่า
เขตร้อนท่ียังไม่ได้จ าแนกอีกด้วย วิธีการจัดจ าแนกไส้เดือนดินอย่างง่ายสามารถสังเกตได้จาก 
ขนาดและความยาวของล าตวั   สีหรือแถบสีของล าตวั และแหล่งท่ีอยู่อาศยั  แหล่งอาหาร เช่น
พนัธุ์ Pheretima posthuma  ซึ่งเป็นไส้เดือนดินพันธุ์ ท่ีมีล าตวัสีเทาขนาดใหญ่ยาวประมาณ 6-8 
นิว้  อาศยัอยูใ่ต้ดนิในสวนผลไม้ หรือในสนามหญ้า ในชัน้ดนิท่ีคอ่นข้างลึก กินเศษใบไม้ท่ีเนา่เป่ือย 
และดินบางส่วนเป็นอาหาร และไส้เดือนดินพนัธุ์สีแดงพนัธุ์ Pheretima peguana เป็นไส้เดือนดิน
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ท่ีมีล าตวัสีแดงออกม่วง ยาวประมาณ 2-5 นิว้ อาศยัอยูใ่นมลูสตัว์หรือกองเศษซากพืชท่ีเนา่เป่ือยท่ี
มีความชืน้สูง กินมูลสัตว์และเศษซากพืชท่ีเน่าเป่ือยเป็นอาหาร  (กลุ่มผู้ เลีย้งไส้เดือนดินแห่ง
ประเทศไทย,2550) 

1.2 การเพาะเลีย้งไส้เดือนดนิ 
                 ไส้เดือนดิน เป็นสตัว์ท่ีอาศยัอยู่ในดินและเป็นสตัว์ท่ีมีประโยชน์มาก เพราะช่วยย่อย
สลายเศษพืชและอินทรียวตัถ ุช่วยให้เป็นประโยชน์ตอ่พืช ท าให้ดินโปร่ง ง่ายตอ่การไหลลงของน า้
ลงในดินหรือกรณีท่ีดินชืน้และช่วยให้ดินระเหยน า้ออกได้ดีขึน้  แต่ในปัจจุบันไส้เดือนดินท่ีมี
ประโยชน์ค่อยข้างจะหายาก จ าเป็นต้องมีการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากขึน้  การเพาะเลีย้ง
ไส้เดือนดนิจ าเป็นต้องเทคนิคและวิธีการ ดงันี ้ 
                   1.2.1 วัสดุท่ีเหมาะสมในการเลีย้งไส้เดือนดินคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้เลีย้งไส้เดือน 
ควรเก็บความชืน้ได้ดี  มีความพรุน และไม่อดัตวัแน่นมีโปรตีนสงู  อานฐั (2550)  กล่าวว่า  การใช้
วสัดอิุนทรีย์สด เป็นวสัดรุองพืน้หนาประมาณ 6 นิว้ โดยเน้นสว่นท่ีเป็นผกัสีเขียว วชัพืช ขยะสดโดย
จะใช้ปุ๋ ยคอกโรยบนหน้า ให้หนาประมาณ 2 นิว้ โรยปูนขาวให้ทั่วบริเวณ แล้วจึงให้ความชืน้
เล็กน้อยประมาณ 20%ของน า้หนกัขยะสดหรือให้เปียกชุ่มแตไ่ม่ให้มีน า้ แช่ขงัทิง้ไว้ประมาณ 2-3 
วนั จะพบว่าเกิดขบวนการหมกั สงัเกตได้โดยมีความร้อนท่ีสงูขึน้ทิง้ไว้ประมาณ 4-6 สปัดาห์ความ
ร้อนท่ีเกิดขึน้ และจะหายไปหรืออาจจะเร็วกว่านี ้ถ้ามีการหมักในกองท่ีมีความหนาน้อยกว่าท่ี
ก าหนดไว้ การหมกัท่ีสมบูรณ์จะท าวสัดมีุสีเข้มจนเป็นสีน า้ตาล มีลกัษณะร่วนซุยไม่มีกลิ่นเหม็น 
การเร่ิมต้นเลีย้งไส้เดือนดนิ ในระยะเตรียมการจึงควรมีปริมาณไส้เดือนดนิอยา่งน้อย 1 กิโลกรัมตอ่
พืน้ท่ี 1 ตารางเมตร ซึง่จะใช้เวลาประมาณ 4 – 6 สปัดาห์ ก็จะท าให้ปริมาณไส้เดือนเพิ่มจ านวนขึน้
อยา่งรวดเร็ว และทวีจ านวนมากขึน้ถ้ามีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  คา่ความเป็นกรด – ดา่ง โลหะ
เงิน แคดเม่ียม ตะกัว่ ดีบกุ และสงักะสีท่ีปนเปือ้นอยู่ในดินมีผลตอ่น า้หนกัและปริมาณโคคนูของไส
เดือนดินสายพนัธุ์ E.fetida (Federico A et,.al.2007)   นอกจากนีก้ารปนเปือ้นของดินจากมลพิษ
ตา่ง ๆ รวมถึงชนิดของดินท่ีไส้เดือนดินอยู่อาศยัมีผลตอ่การเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน Johanne  
et al.(2006) พบว่า คา่ความเป็นกรด ดา่งของดิน  ปริมาณสารอินทรีย์ และองค์ประกอบของดินมี
อิทธิพลต่อวงจรชีวิตของไส้เดือนดิน  กรมส่งเสริมการเกษตร (2549) แนะน าการเลีย้งไส้เดือนดิน
ดงันี ้การผสมดินก่อนน าไปเลีย้งใช้ปุ๋ ยหมกั 55 ส่วน ขีเ้ถ้าแกลบเก่า 35 ส่วน และปุ๋ ยคอก 10 ส่วน 
ผสมคลกุเคล้ากนั รดน า้พอชุ่มคลมุด้วยวสัดอุะไรก็ได้ ทิง้ไว้ประมาณ 2 - 3 อาทิตย์ ความเป็นกรด
เป็นดา่ง (PH) ของดินท่ีเหมาะสมเท่ากบั 7 วิธีการเลีย้ง น าส่วนผสมดินใส่ในวงบอ่สงูประมาณ 10 
- 15 เซนติเมตร ปล่อยไส้เดือนดินอาย ุ2 - 3 เดือนลงไป (ถ้ามีอายุมากหรือขนาดโตจะให้ลกูน้อย) 
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10 - 20 คู่ บนดินคลุมด้วยใบไม้แห้ง เพ่ือช่วยกันความชืน้และเป็นอาหารของไส้เดือนดิน ทิง้ไว้
ประมาณ 5 - 6 เดือนก็จะได้ลกูไส้เดือนเป็นจ านวนมาก 
           1.2.2.สถานท่ีเพาะเลีย้งไส้เดือนดนิต้องมีหลงัคากนัฝนและพรางแสง เน่ืองจาก
ไส้เดือนดนิไมช่อบแสงสว่าง ควรเป็นสถานท่ีท่ีระบายอากาศได้ดี ในบริเวณบอ่เลีย้งต้องมีตาขา่ย
ปิดด้านบน หรือใช้ตาข่ายกัน้บริเวณด้านข้างรอบเพ่ือปอ้งกนัศตัรูของไส้เดือน เชน่ มด กบ งู เป็น
ต้น ทอ่ซีเมนต์ส าหรับท าบอ่รองรับสิ่งปฏิกลูสามารถน าบอ่เลีย้งไส้เดือน โดยเฉพาะขนาดกว้าง
ประมาณ 1 เมตรความยาวแล้วแตต้่องการ และมีความลกึไมเ่กิน 0.5 เมตร เหมาะสมใช้เป็นบอ่
เลีย้งท่ีใช้เลีย้งไส้เดือนดนิจากขยะอินทรีย์ท่ีผลิตจากครัวเรือนได้ดีและสะดวกในการจดัการ อานฐั 
(2550) กลา่ววา่ การเลีย้งไส้เดือนดนิในถงัพลาสตกิสีขาวควรเตรียมการ           ดงันี ้  น าถงั
พลาสตกิสีขาวขนาด 30-40 ลิตร มาเจาะรูแล้วตอ่ก๊อกน า้เพ่ือใช้ระบายน า้บริเวณก้นถงั 
แล้วจงึเจาะรูท่ีผาปิดถงัเพ่ือระบายอากาศโดยเจาะรูรอบฝาปิดให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีหลงัจาก
เจาะรูถงัท่ีจะใช้เลีย้งเสร็จแล้วให้น าถงัดงักลา่วมาใส่วสัดเุลีย้ง ใสก้่อนกรวดหนาประมาณ 5 
เซนตเิมตร (ความหนาให้อยูส่งูกวา่ก๊อกระบายน า้) แล้วปิดทบัก้อนกรวดด้วยตาขา่ยไนลอ่นอีกที
ผสมวสัดท่ีุเตรียมเป็นท่ีอยูใ่ห้กบัไส้เดือนดินท่ีมีความชืน้ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ ใสล่งไปบนตา
ขา่ยไนลอ่นหนาประมาณ 15 เซนตเิมตรน าไส้เดือนดนิปลอ่ยลงไปในถงัประมาณ 500 ตวั แล้วจงึ
ใสเ่ศษผกั เปลือกผลไม้ ท่ีมีให้ไส้เดือนดนิย่อยสลายตอ่ไป (ไมค่วรใสห่นาเกิน 2นิว้)และอาจจะเพิ่ม
มลูววัแชน่ า้ให้ไส้เดือนดนิเดือนละครัง้เพ่ือบ ารุงตวัไส้เดือนดนิ ส าหรับบริเวณท่ีมีแดดสอ่งดงักลา่ว
ให้ใช้ผ้าเก่า ๆ ชบุน า้ให้เปียกแล้วคลมุไว้และหมัน่พรหมน า้ในถงัประมาณวนัละครัง้   

การเลีย้งไส้เดือนดนิในกระบะ ลงัไม้ หรือลงัพลาสตกิ ควรใช้ขนาด 50x75 เซนตเิมตร สงู 
15 - 20 เซนตเิมตร หรือขนาดใกล้เคียง พืน้กระบะเจาะรูให้ระบายน า้ได้ ปพืูน้ด้วยกระดาษ
หนงัสือพิมพ์หรือตาขา่ยไนลอนสีฟ้าอย่างใดอยา่งหนึง่ ใสว่สัดเุพาะเลีย้งท่ีมีสว่นผสมของดนิร่วน
สะอาด ปุ๋ ยคอกเก่า และเศษใบไม้ใบหญ้าในอตัรา 3:1:1 โดยปริมาตร คลกุเคล้าให้เข้ากนัใสล่งใน
กระบะเพาะเลีย้งปริมาณ 3 ใน 4 ของกระบะ เกล่ียผิวหน้าให้เรียบ รดน า้พอชุม่ แตอ่ยา่ให้แฉะ น า
กระบะพร้อมวสัดเุพาะวางบนโต๊ะท่ีมีขาหลอ่น า้ปอ้งกนัมดเข้ามารบกวน น าไส้เดือนปลอ่ยลงใน
กระบะจ านวน 20 ตวั ไส้เดือนดิน เป็นสตัว์เลือดเย็นท่ีมี 2 เพศ อยูใ่นตวัเดียวกนั วิธีผสมพนัธุ์จะ
กลบัหวักลบัหางใช้สว่นอกท่ีคอ่นมาทางสว่นหวัแตะกนัแล้วใช้ขาเทียมยึดกนัไว้เพ่ือปลอ่ย และรับ
น า้เชือ้ตวัผู้ระหวา่งกนัท่ีชอ่งเปิดสว่นท่ีสมัผสักนั หลงัจากแลกเปล่ียนเชือ้ตวัผู้ เป็นท่ีเรียบร้อยจงึ
แยกตวัออก ตอ่มาแตล่ะตวัจะสร้างปลอกไว้รอบคอ คล้ายวงแหวนสีชมพอู่อนเพ่ือรองรับไขท่ี่ผา่น
การผสมพนัธุ์แล้ว เม่ือไขส่กุปลอกคอจะรับไขไ่ว้และเคล่ือนขึน้ไปสว่นหวัอยา่งช้า ๆ ในท่ีสดุปลอก
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คอจะหลดุออกฝังตวัอยูใ่นดินตืน้ ๆ และฟักออกเป็นตวัในท่ีสดุ ไส้เดือนดนิแตล่ะตวัจะวางไขค่ราว
ละ 5-30 ฟอง กรณีท่ีมีอาหารบริบรูณ์ไส้เดือนดนิสามารถขยายพนัธุ์ได้ทกุ ๆ 2 เดือน อาหารเสริมท่ี
ท าให้ไส้เดือนดนิสมบรูณ์ดีคือน า้ข้าว เม่ือพบวา่จ านวนเพิ่มขึน้จนแนน่กระบะแนะน าให้แยก
ออกไปเลีย้งในกระบะใหม่ ระยะเวลาเพียง 3 เดือน จะได้ปริมาณไส้เดือนดินเพิ่มขึน้หลายเทา่ตวั ผู้
เลีย้งบางรายมีพืน้ท่ีจ ากดัมกัวางกระบะทบัซ้อนกนัหลายชัน้ การปอ้งกนันก หนู จิง้จก  หรือศตัรู
อ่ืน ๆ เข้ามากดักิน ให้ท ามุ้งลวดล้อมอยา่งมิดชิด ดนิท่ีใช้เลีย้งให้เปล่ียนใหม่ทกุ ๆ 3-6 เดือน สิ่ง
ส าคญัดนิจะต้องชุม่ชืน้อยูเ่สมอ และท่ีส าคญัต้องมีชนิดและปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมตอ่การ
เจริญเตบิโตของไส้เดือนดนิด้วย   

            1.2.3 สายพนัธุ์ไส้เดือนดิน  กลุม่ผู้ เลีย้งไส้เดือนดิน (2550) กลา่ววา่ ในปัจจบุนัมี
การจ าแนกไส้เดือนดนิทัว่โลกได้ 4,000 กวา่ชนิด สายพนัธุ์ท่ีน ามาใช้ก าจดัขยะอินทรีย์มีประมาณ 
15 ชนิด สว่นใหญ่จะอยูใ่นกลุม่ของ Megadrili ในวงศ์ Lumbricidae  สายพนัธุ์ไส้เดือนดิน
ดงักลา่ว เช่น  
                      1.2.3.1 อายซิเนีย ฟทูิดา ( Eisenia foetida )  ช่ือสามญั The Tiger worm , 
Manure Worm , Compost Worm ไส้เดือนดนิสายพนัธุ์ อายซิเนีย ฟทูิดา เป็นไส้เดือนสีแดงท่ีมี
ล าตวักลม ขนาดเล็ก ล าตวัมีสีแดงสด เห็นปล้องแตล่ะปล้องแบง่อยา่งชดัเจน สามารถแพร่
ขยายพนัธุ์ได้รวดเร็วและมีกลิ่นตวัท่ีรุนแรง โดยทัว่ไปประเทศในแถบยโุรป และ อเมริกา ส่วนมาก
มกัจะใช้ไส้เดือนดนิสายพนัธุ์ Eisenia foetida หรือ สายพนัธุ์ใกล้เคียงกนัคือ สายพนัธุ์ Eisenia 
Andrei ในการก าจดัขยะอินทรีย์เน่ืองจากไส้เดือนดนิสายพนัธุ์นีจ้ะอาศยัอยูท่ัว่ไปในบริเวณท่ีมีขยะ
อินทรีย์อยู ่ โดยพวกมนัจะสร้างกลุม่และเจริญเตบิโตอยูใ่นกองขยะอินทรีย์เหลา่นัน้ และมีความ
ทนทานตอ่ชว่งอณุหภมูิท่ีกว้างและสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นขยะอินทรีย์ท่ีมีความชืน้ได้หลายระดบั 
โดยรวมแล้วจะเป็นไส้เดือนสายพนัธุ์ท่ีมีความทนทานตอ่สภาพแวดล้อมดีมากและเลีย้งง่าย
เหมาะสม ในการน ามาเลีย้งในขยะอินทรีย์ได้หลายชนิดท่ีปะปนกนัและพบว่าเม่ือน ามาเลีย้ง
ร่วมกบัไส้เดือนดนิสายพนัธุ์อ่ืนภายในฟาร์ม พบวา่   จะมีความทนทานมากกวา่ไส้เดือนสายพนัธุ์
อ่ืน ๆ 
                     1.2.3.2 ยดูริลลสั ยจีูนิแอ  (Eudrilus eugeniae ) ช่ือสามญั African Night 
Crawler ไส้เดือนดินสายพนัธุ์ African Night Crawler มีขนาดล าตวัคอ่นข้างใหญ่ สามารถ
เคล่ือนท่ีได้รวดเร็วและไตข่ึน้ขอบบอ่ได้เก่งมาก ในตา่งประเทศมีการเลีย้งไส้เดือนดนิสายพนัธุ์นีก้นั
อยา่งกว้างขวาง ไส้เดือนดินสายพนัธุ์นีมี้ความเหมาะสมมากในการน ามาผลิตเป็นโปรตีน ส าหรับ
เลีย้งสตัว์ เน่ืองจากมีขนาดใหญ่และมีอตัราการแพร่พนัธุ์สงูมาก แตมี่ข้อเสียตรงท่ีไส้เดือนดนิสาย

http://www.thaiworm.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=405760&Ntype=3
http://www.thaiworm.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=405759&Ntype=3
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พนัธุ์นีไ้มค่อ่ยทนทานตอ่อณุหภมูิท่ีไม่เหมาะสมเลีย้งยาก และเก็บเก่ียวผลผลิตได้ยากด้วยส าหรับ
ในด้านการน ามาใช้จดัการขยะพบวา่ ไส้เดือนสายพนัธุ์มีความสามารถในการยอ่ยสลายขยะใน
ปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว เป็นไส้เดือนดนิสายพนัธุ์ในเขตร้อน ซึง่จะชอบอณุหภมูิท่ีคอ่นข้างร้อน 
โดยจะเจริญเตบิโตได้ไม่ดีในอณุหภมูิท่ีต ่ากวา่ 16 องศาเซลเซียส และจะตายในอณุหภมูิท่ีต ่ากวา่ 
10 องศาเซลเซียล ดงันัน้การเลีย้งไส้เดือนดนิสายพนัธุ์นีใ้นประเทศไทยเขตหนาวจะถกูจ ากดัการ
เลีย้งเฉพาะภายในโรงเรือนท่ีมีการควบคมุอณุหภมูิในชว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ถึงจะเลีย้งได้ ส าหรับ
การเลีย้งแบบภายนอกโรงเรือน จะเหมาสมกบัเฉพาะพืน้ท่ีในเขตร้อนหรือกึ่งร้อนเทา่นัน้ 

                    1.2.3.3 ลมับริคสั รูเบลลสั ( Lumbricus rebellus ) ช่ือสามญั Red worm , 
Red Marsh Worm , Red Wriggler ไส้เดือนดินสายพนัธุ์ ลมับริคสั รูเบลคสั รูเบลลสั เป็นไส้เดือน
ดนิสีแดงท่ีมีล าตวัแบนและมีล าตวัขนาดกลางไม่ใหญ่มาก โดยจะมีล าตวัใหญ่กวา่ไส้เดือนดินสาย
พันธุ์อายซิเนีย ฟูทิดา และเล็กกว่าไส้เดือนดิน สายพันธุ์อัฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์  ไส้เดือนดินสาย
พนัธุ์นีพ้บได้ทัว่ไปในดินท่ีมีความชุ่มชืน้ หรือบริเวณท่ีมีมลูสตัว์หรือกากสิ่งปฏิกูล ไส้เดือนดินสาย
พนัธุ์นีมี้ความทนทานตอ่สภาพอณุหภูมิและความชืน้ในช่วงกว้าง ไม่ค่อยเคล่ือนไหวมาก กินเศษ
ซากอินทรียวตัถุได้มากและเร็ว เป็นไส้เดือนดินพนัธุ์การค้าท่ีมีความเหมาะสมและนิยมน ามาใช้
ยอ่ยสลายขยะอินทรีย์เพ่ือผลิตเป็นปุ๋ ยหมกัในตา่งประเทศ 
                      1.2.3.4 ฟีเรททิมา พีกัวนา ( Pheretima peguana ) ช่ือท้องถ่ิน  ขีต้าแร่ 
ไส้เดือนดนิสายพนัธุ์ ฟีเรททิมา พีกวันา  เป็นไส้เดือนดินสีแดงท่ีมีล าตวักลมขนาดปานกลาง โดยมี
ขนาดใกล้เคียงกับไส้เดือนสายพนัธุ์ แอฟริกัน ไนท์ครอเลอร์ ไส้เดือนดินสายพนัธุ์ ฟีเรททิมา พีกัว
นา เป็นไส้เดือนดินสีแดงท่ีพบได้ทั่วไปในแถบเอเซีย  ไส้เดือนดินสายพันธุ์นีเ้ป็นไส้เดือนดิน ท่ีมี
ล าตวัขนาดกลาง อาศยัอยู่ในบริเวณท่ีมีอินทรียวตัถุมาก เช่น ใต้กองปุ๋ ยหมกั ใต้กองมูลววัในโรง
เลีย้งววันม ใต้เศษหญ้าท่ีตดัทิง้ โดยจะอาศยัอยู่บริเวณผิวดินไม่ขดุรูอยู่ในดินท่ีลึก  ลกัษณะพิเศษ
ของไส้เดือนดินสายพนัธุ์นี ้คือ มีความต่ืนตวัสงูมาก เม่ือถูกจบัตวัจะดิน้อย่างรุนแรงและเคล่ือนท่ี
หนีเร็วมาก นอกจากนีก้ารน าไปใช้ก าจดัขยะอินทรีย์ พบว่าไส้เดือนดินสายพนัธุ์นีส้ามารถกินขยะ
อินทรีย์จ าพวกเศษผกั ผลไม้ หมดอย่างรวดเร็ว ซึ่งจาการทดลองน าไส้เดือนสายพนัธุ์ ขีต้าแร่  มา
ก าจัดขยะ จะถูกย่อยหมดภายใน 2-3  วัน นอกจากไส้เดือนดินสายพันธุ์นีกิ้นอาหรแก่งแล้วยัง
สามารถขยายพนัธุ์ได้อยา่งรวดเร็ว 
                   1.2.3.5 ฟี เรททิมา โพสธูมา ( Pheretima posthuma ) ช่ือท้องถ่ิน  ขี คู้้  
ไส้เดือนดนิสายพนัธุ์ ฟีเรททิมา โพสธูมา เป็นไส้เดือนดนิสีเทาท่ีมีล าตวักลมขนาดใหญ่ โดยมีขนาด
ใหญ่กว่า ไส้เดือนแดงพันธุ์  ฟีเรททิมา พีกัวนา จะอาศัยอยู่บริเวณผิวดินในฤดูฝน กินเศษซาก

http://www.thaiworm.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=406383&Ntype=3
http://www.thaiworm.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=406384&Ntype=3
http://www.thaiworm.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=406386&Ntype=3
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อินทรียวัตถุท่ีเน่าเป่ือย ในฤดูร้อนและฤดูหนาวจะอาศยัอยู่ในดินท่ีลึกลงไป       และกินดินหรือ
อินทรียวตัถุในดินท่ีเน่าเป่ือยไส้เดือนดินสายพันธุ์นีม้ักพบอยู่ใต้ดินภายในสวน สนามหญ้า หรือ
พืน้ดินในป่า ซึง่ล าตวัจะมีสีเทาผิวเป็นมนัวาว สะท้อนกบัแสงอาทิตย์จะออกเป็นสีรุ้ง เม่ือจบัจะดิน้
อยา่งรุ่นแรง และเคล่ือนไหวได้อยา่งรวดเร็วมาก แพร่พนัธุ์และเจริญเติบโตได้น้อย อาศยัอยู่ในดนิท่ี
คอ่นข้างลกึ  
                                   1.2.3.6 โพลีฟีเรททิมา อีลองกาตา ( Polypheretima elongate ) ไส้เดือน
ดนิสายพนัธุ์นีเ้คยน ามาทดลองใช้ในกระบวนการก าจดัขยะอินทรีย์ เชน่ ขยะท่ีได้จากเทศบาลขยะ
หรือของเสียท่ีได้จากโรงฆา่สตัว์ ของเสียจากมนษุย์ สตัว์ปีก มลูววั และเศษเหลือทิง้จากการผลิต
เห็ดในอินเดีย ซึง่ในประเทศอินเดียได้ใช้ไส้เดือนดนิสายพนัธุ์นีใ้นการท าปุ๋ ยหมกัทางการค้าท่ี
สะดวกและได้ผลดีโดยสามารถยอ่ยสลายขยะท่ีเป็นกากได้ 8 ตนั/วนั ไส้เดือนดนิสายพนัธุ์นีพ้บ
เฉพาะในเขตร้อน และไมส่ามารถด ารงชีวิตรอดได้ในเขตหนาว 

                    1.2.3.7 เดนโดรแบนา วีนาตา ( Dendrobaena veneta ) ไส้เดือนดินสาย
พนัธุ์นีมี้ล าตวัขนาดใหญ่ และมีศกัยภาพพอส าหรับน าไปใช้ในขบวนการผลิตปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือน
ดนิ ไส้เดือนดินสายพนัธุ์นีจ้ะอาศยัอยูใ่นดิน เจริญเตบิโตได้ช้าและแพร่พนัธุ์ได้ไมค่อ่ยเร็วนกั 
ไส้เดือนดนิสายพนัธุ์นีไ้มเ่หมาะสมหรือมีความเหมาะสมน้อยมากส าหรับน าไปใช้ในการยอ่ยสลาย
ขยะอินทรีย์ 

                    1.2.3.8 เพอริโอนีกซ์  เอกซ์คาวาตสั ( Perionyx excavatus ) ไส้เดือนดนิ
สายพนัธุ์นีเ้ป็นไส้เดือนดนิในเขตร้อน ซึง่ขยายพนัธุ์ได้รวดเร็วและเลีย้งง่ายเหมือนกบัไส้เดือนดนิ
สายพนัธุ์ Eisenia foetida และในการเก็บเก่ียวผลผลิตหรือแยกไส้เดือนดนิออกจากปุ๋ ยหมกัได้ง่าย
มาก แตมี่ข้อเสียคือ มีความต้านทานตอ่การเปล่ียนแปลงของอณุหภมูิท่ีไมเ่หมาะสมได้คอ่นข้างต ่า
ส าหรับการเลีย้งไส้เดือนสายพนัธุ์นีใ้นเขตหนาว แตใ่นสภาพเขตร้อน จะเหมาะสมมากส าหรับการ
เลีย้งไส้เดือนดนิสายพนัธุ์นี ้ เน่ืองจากเป็นพนัธุ์พืน้เมืองท่ีพบได้ทัว่ไปในเอเชีย และมีการน ามาใช้ใน
ขบวนการผลิตปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดนิในประเทศฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย 

1.2.4.อาหารท่ีใช้เลีย้งไส้เดือนดนิไส้เดือนดินจะไมกิ่นของมีชีวิตจะเข้าย่อย 
สารอินทรีย์ท่ีเร่ิมเน่าเป่ือย โดยเฉพาะสารอินทรีย์ท่ีมีปริมาณไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่สูง 
ปริมาณอาหารท่ีไส้เดือนต้องการจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ และจ านวนไส้เดือนใน
สภาพแวดล้อมนัน้ ๆ Surendra (2007)  พบว่า เศษผกัผสมใบไม้เล็กน้อยท าให้การเจริญเติบโต
ของไส้เดือนดนิสงูสดุ ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณไนโตรเจนหลงัจากเลีย้งไส้เดือนดนิ 150 วนั 
 

http://www.thaiworm.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=406389&Ntype=3
http://www.thaiworm.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=406391&Ntype=3
http://www.thaiworm.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=406408&Ntype=3
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2.การประยุกต์ใช้ไส้เดือนดนิก าจัดขยะอินทรีย์ 
การวิจยัในด้านการจดัการปัญหาขยะอินทรีย์ท่ีเกิดจากการเลีย้งหรือการผลิตพืช และของ

เหลือทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยใช้ไส้เดือนดินมีการวิจัยอย่างกว้างขวาง ซึ่งขยะ
อินทรีย์ท่ีใช้ไส้เดือนดินย่อยสลายประกอบด้วย มลูสกุร มลูววั มลูม้า มลูกระต่าย ของเสียจากการ
เลีย้งไก่ไข่ ไก่กระทง ไก่งวง เป็ดและกากเหลือทิง้จากอุสาหกรรมการผลิตตา่ง  ๆ  ซึ่งภายหลงัได้มี
การวิจัยใช้ไส้เดือนดินก าจัดเศษเหลือทิ ง้จากการผลิตผักด้วย โดยเฉพาะเศษเหลือทิ ง้ใน
อตุสาหกรรมการผลิตเห็ด อตุสาหกรรมมนัฝร่ัง อตุสาหกรรมการผลิตเหล้าและเบียร์ และเศษเหลือ
ทิง้จากอตุสาหกรรมการผลิดกระดาษ ซึ่งในระยะเร่ิมต้นได้ทดลองในห้องปฏิบตัิการขนาดเล็ก แต่
ต่อมาได้พัฒนาและขยายไปทดลองในระดบัพืน้ท่ีท่ีใหญ่ขึน้ เช่น ในฟาร์ม และในท่ีสุดก็พัฒนา
ระบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมส าหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนีก้ารควบคุมปัจจัยแวดล้อม เช่น 
อุณหภูมิ ความชืน้ ค่าความเป็นกรด–ด่างเป็นสิ่งท่ีต้องค านึงถึงเป็นอย่างมากในการประยุกต์ใช้
ไส้เดือนดนิก าจดัขยะอินทรีย์ (สามารถ,2549) 
                ในกระบวนการจดัการขยะเหลือทิง้ตา่ง ๆ เหลา่นีโ้ดยใช้ไส้เดือนดนิ โดยมากจะมี
วตัถปุระสงค์ 2 หวัข้อหลกั คือ 
                   2.1. เพ่ือน าเศษเหลือใช้หรือขยะอินทรีย์ทางการเกษตรมาให้ไส้เดือนดินย่อยสลาย 
แล้วน าผลผลิตท่ีจากการย่อยสลายขยะอินทรีย์เหล่านัน้มาใช้เป็นปุ๋ ยใส่เข้าไปในพืน้ดินท่ีท า
การเกษตรเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของดนิและเพิ่มแร่ธาตอุาหารแก่พืช และน ามาใช้กบัการผลิตพืช
สวนประดบั เช่น การใช้เป็นวสัดเุพาะกล้า หรือใช้ผสมกบัวสัดปุลกูอ่ืนๆ ส าหรับปลกูไม้กระถางทาง
การค้า เพ่ือลดต้นทนุการซือ้ปุ๋ ยเคมี    

      2.2.เพ่ือน าผลผลิตของตวัไส้เดือนดินท่ีขยายได้จากขบวนการก าจดัขยะ น ามาผ่าน
ขบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือผลิตเป็นอาหารโปรตีนสูงส าหรับสตัว์ต่าง ๆ เช่น ไก่ ปลา หมู และสตัว์
ชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยในการซือ้โปรตีนอาหารสตัว์ 

     ในประเทศท่ีพฒันาแล้วค่าใช้จ่ายในการก าจดัขยะ และสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดจากบ้านเรือน
สูง ประกอบกับนโยบายด้านการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมท่ีเข็มงวด และจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของประชาชน ส่งผลให้การก าจดัขยะอินทรีย์ท่ีเกิดจากครัวเรือนมีประสิทธิภาพมาก ซึ่ง
การใช้ไส้เดือนดินย่อยสลายขยะอินทรีย์ในครัวเรือนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีได้รับความนิยมมาก 
และสามารถลดประมาณขยะอินทรีย์จากครัวเรือนได้ สามารถประยุกต์ใช้ไส้เดือนดินก าจดัขยะ 
ดงันี ้
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              2.2.1 ครัวเรือนท่ีมักจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดขยะอินทรีย์หลายชนิด
โดยเฉพาะกิจกรรมการประกอบอาหารของครอบครัวในแต่ละวนัจะมีขยะอินทรีย์จ าพวกเศษผัก 
เปลือกผลไม้ หรือเศษอาหารเหลือทิง้เป็นประจ า ซึ่งในแตล่ะครัวเรือนโดยเฉล่ียจะทิง้ขยะอินทรีย์
ต่าง ๆ เหล่านีอ้ย่างน้อยประมาณ 1.5-3 กิโลกรัมทุกวัน ซึ่งในชุมชนท่ีใหญ่กว่านีย้่อมจะมีขยะ
อินทรีย์ท่ีมากกว่านีห้ลายร้อยเท่า ซึ่งขยะอินทรีย์เหล่านีจ้ะถูกใส่ถุงขยะแล้วทิง้ทุกวันโดยรถ
เทศบาลจะมารับแล้วน าไปก าจัดต่อไป ซึ่งขยะท่ีทิง้ออกจากบ้านเรือนเป็นจ านวนมากก็จะ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งสะสมและแหล่งก่อโรคและ
แพร่กระจายโรคโดยแมลงวนั หรือแมลงสาบ รวมทัง้ก่อให้เกิดน า้เสียในหลาย ๆ พืน้ท่ี ซึ่งจะต้อง
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษเหล่านีปี้ละหลายล้านบาท ดงันัน้หากแต่ละ
บ้านเลีย้งไส้เดือนภายในบ้านและก าจดัขยะอินทรีย์ตา่ง ๆ เหล่านนีก็้จะสามารถลดประมาณขยะ
ลงได้เป็นจ านวนมาก โดยการเลีย้งไส้เดือนดินภายในภาชนะต่าง  ๆ เช่น อ่างพลาสติก ลิน้ชัก
พลาสติก บ่อซีเมนต์หรือกระถางต้นไม้ไว้ภายในบริเวณบ้านหรือภายในห้องครัว เม่ือประกอบ
อาหารและมีเศษผัก เศษผลไม้ หรือเศษอาหารเหลือ ก็สามารถน าไปใส่ภายในภาชนะต่าง  ๆ ท่ี
เลีย้งไส้เดือนดินดังกล่าวให้ไส้เดือนดินย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ ยต่อไป โดยสามารถใส่เศษขยะ
อินทรีย์ได้ทุกวนั และเม่ือครบ 30-60 วนั ก็สามารถแยกน ามูลไส้เดือนดินภายในภาชนะหรือน า้
หมักท่ีรองได้ไปใช้ปลูกต้นไม้ในบ้านได้ หรือ น าไส้เดือนท่ีขยายเพิ่มขึน้ก็สามารถน าไปใช้เลีย้งใน
ภาชนะอ่ืน ๆ ต่อไป หรือใช้จ าหน่ายให้บ่อตกปลาหรือใช้เป็น อาหารเลีย้งไก่ เลีย้งปลา เพ่ือเป็น
โปรตีนเสริมได้ 

           2.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น เทศบาลและอบต. เป็นหน่วยงานท่ี
ให้บริการชมุชนในด้านความสะอาด ด้านสาธารณสขุ และด้านความสวยงามของภูมิทศัน์ในชมุชน 
การจดัเก็บท าลายขยะก็เป็นอีกงานหนึ่งท่ีเทศบาลและอบต. ให้บริการแก่ชุมชน ดงันัน้การเลีย้ง
ไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์เพ่ือผลิตปุ๋ ยหมักจึงเป็นแนวทางหนึ่งของการก าจัดขยะอินทรีย์ท่ี
น่าสนใจ แทนการฝังกลบหรือเผาและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะตอ่สิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัได้ผลผลิต คือ
ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน ปุ๋ ยน า้หมักมูลไส้เดือนดินและตัวไส้เดือนดิน ซึ่งทางเทศบาลและอบต. 
สามารถน าไปใช้ในการบ ารุงต้นไม้ท่ีใช้จดัภูมิทศัน์ตามบริเวณชมุชนตา่ง ๆ และสามารถแจกจ่าย
ไส้เดือนดนิท่ีขยายได้ให้แก่เกษตรกรหรือชาวบ้านตอ่ไปได้ 

           2.2.3 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหลายแห่งตัง้อยู่
มากมาย เช่น โรงงานคดับรรจุผลผลิตทางการเกษตร โรงงานแปรรูปอาหารกระป๋อง เช่น ผลไม้
กระป๋องโรงงานมันฝร่ัง โรงงานกระดาษ โรงกลั่นสุรา โรงหมักเบียร์หรือโรงผลิตเห็ด เป็นต้น ซึ่ง
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โรงงานตา่ง ๆ เหล่านีจ้ะก่อให้เกิดขยะอินทรีย์และน า้เสียจ านวนมากในแตล่ะวนั ซึ่งอาจก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมเป็นพิษได้หากไม่มีระบบก าจดัขยะท่ีถูกต้องและเหมาะสม   ดงันัน้สามารถเลีย้ง
ไส้เดือนดนิเพ่ือก าจดัขยะตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ดีเน่ืองจากมีวตัถดุิบท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอยูท่กุวนั
โดยไม่ต้องน ามาจากแหล่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการก าจัดขยะท่ีไม่สูญเสียค่าใช้จ่ายสูงและไม่ก่อให้เกิด
กลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนด้วย  นอกจากนีก้ากตะกอนจากระบบบ าบัดน า้เสียของโรงงาน
อตุสาหกรรมยงัสามารถน ามาเลีย้งไส้เดือนดนิได้  

           2.2.4  พืน้ท่ีการเกษตร ประเทศไทยมีการท าไร่ ท าสวน ท านา และเลีย้งสัตว์กัน
เป็นจ านวนมากเกือบทกุทัว่ภาคของประเทศ ซึ่งเม่ือเก็บผลผลิตจ าหน่ายแล้วมกัจะมีวสัดเุหลือใช้
ทางการเกษตรเกิดขึน้ในไร่นาหรือภายในสวน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะก าจัดโดยวิธีการเผา 
เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ีท าได้ง่ายท่ีสดุ เม่ือมีการจดัการดงักล่าวติดต่อกันเป็นเวลานานปลายปี  จะ
ก่อให้เกิดสภาพท่ีท าให้ดินเส่ือมโทรมในเวลาตอ่มา ซึ่งปัญหาดงักล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการน า
วสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านัน้มาท าปุ๋ ยหมกัแล้วน ากลบัมาใช้ภายในฟาร์มต่อไปซึ่งเป็นการ
เพิ่มอินทรียวตัถแุละธาตอุาหารแก่ดินได้ในระดบัหนึ่ง แต่การท าปุ๋ ยหมกัโดยทัว่ไปจะใช้เวลานาน
และเสียแรงงานมาก ดงันัน้ เกษตรกรอาจจะสามารถน าวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรดงักล่าวมาให้
ไส้เดือนดนิยอ่ยสลายเพ่ือผลิตเป็นปุ๋ ยหมกัได้ซึง่เป็นอีกแนวทางหนึง่ท่ีน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะใช้
เวลาน้อยและไม่สิน้เปลืองแรงงานในการจดัการมาก หรืออีกแนวทางจึ่งท่ีสามารถท าได้ ก็คือ การ
สร้างสภาพแวดล้อมในไร่นาหรือภายในสวนให้เหมาะสม คือ ใส่เศษอินทรียวตัถคุลมุดนิแล้วรดน า้
ให้มีความชืน้อยู่เสมอแล้วปล่อยไส้เดือนดินสายพันธุ์ ท่ีเหมาะสมลงไปในดินเพาะปลูกเหล่านัน้  
เพ่ือให้ไส้เดือนดินช่วยฟืน้ฟูดินปลกู ทัง้นีใ้นพืน้ท่ีการเกษตรท่ีใช้ปุ๋ ยเคมีในการผลิตพืชมกัจะไม่พบ
ไส้เดือนดิน K.M. Smetak et al. (2006)  พบว่า การใช้ปุ๋ ยเคมีในพืน้ ท่ีเกษตร และปริมาณ
ไนโตรเจนในดนิมีผลตอ่ความหนาแนน่ของไส้เดือนดนิในแตล่ะพืน้ท่ี 
            2.2.5 ฟาร์มปศสุตัว์ การเลีย้งสตัว์ในฟาร์มขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยเฉพาะฟาร์ม
เลีย้งสุกร ฟาร์มเลีย้งไก่ หรือ ฟาร์มโคนม โคเนือ้ ซึ่งฟาร์มเลีย้งสตัว์ต่าง ๆ ดงักล่าวในอดีตมีการ
เลีย้งสตัว์กันขนาดเล็กตามบ้านเรือน หรือการเลีย้งแบบปล่อยซึ่งจะไม่ก่อปัญหา แต่ในปัจจบุนัมี
การตัง้ฟาร์มเลีย้งสตัว์ขนาดใหญ่ทางการค้า ซึง่ในการเลีย้งสตัว์ชนิดตา่ง ๆ มกัจะมีมลูสตัว์จ านวน
มากท่ีทับถมกันจนเกิดกลิ่นเหม็นและเป็นปัญหาท่ีส าคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม  และ
บริเวณใกล้เคียงถ้าไม่มีระบบการจดัการท่ีดีโดยเฉพาะในเร่ืองกลิ่นเหม็นและแหล่งเพาะแมลงวนั
เป็น ปัญหาส าคญัในการเลีย้งสัตว์ในปัจจุบนั ท าให้ต้องมีการติดตัง้ระบบก าจัดของเสียและใช้
สารเคมีในการก าจดัแมลงวนั ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่าย และมีสารเคมีตกค้างในฟาร์มเป็นจ านวน
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มาก ดงันัน้การเลีย้งไส้เดือนดินเพ่ือก าจดัมลูหรือของเสียจากฟาร์มเลีย้งสตัว์ตา่ง ๆ ดงักล่าวน่าจะ
เป็นอีกทางออกหนึง่ส าหรับฟาร์มเลีย้งสตัว์ เน่ืองจากการท างานของไส้เดือนดนิจะสามารถลดกลิ่น
และยอ่ยสลายของเสียหรือมลูสตัว์ตา่ง ๆ เหล่านัน้กลายเป็นปุ๋ ยหมกัได้อย่างรวดเร็ว ซึง่สามารถน า
ไส้เดือนดินมาประยุกต์ใช้ได้ง่ายมาก  สามารถ (2547) พบว่า ไนโตรเจนท่ีอยู่ในรูปของมูลสตัว์มี
ความเหมาะสมในการผสมกับขยะอินทรีย์ท่ีย่อยสลายยากในกระบวนการผลิตปุ๋ ยหมักจากมูล
ไส้เดือนดนิ 
 
3.ปุ๋ยหมักจากการย่อยสลายโดยไส้เดือนดนิ 

      3.1 คุณสมบัติของปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดิน  ลักษณะโครงสร้างทางกายภาพของปุ๋ ย
หมกัไส้เดือนดนิมีลกัษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียด มีสีด าออกน า้ตาล โปร่งเบา มีความพรุนระบายน า้
และอากาศได้ดีมาก มีความจุความชืน้สูงและมีประมาณอินทรียวตัถุสูงมาก ซึ่งผลจากการย่อย
สลายขยะอินทรีย์ท่ีไส้เดือนดินดูดกินเข้าไปภายในล าไส้ และด้วยกิจกรรมของจุลินทรีย์ท่ีอยู่ใน
ล าไส้และน า้ย่อยของไส้เดือนดินจะช่วยให้ธาตุอาหารหลาย ๆ ชนิดท่ีอยู่ในเศษอินทรียวัตถุ
เหล่านัน้ถกูเปล่ียนให้อยู่ในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ได้ เช่น เปล่ียนไนโตรเจน ให้อยู่ในรูป ไนเตรท 
หรือ แอมโมเนีย ฟอสฟอรัสในรูปท่ีเป็นประโยชน์ โพแทสเซียมในรูปท่ีแลกเปล่ียนได้ และ
นอกจากนีย้งัมีส่วนประกอบของธาตอุาหารพืชชนิดอ่ืนและจลุินทรีย์หลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ดิน รวมทัง้สารควบคมุการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของจลุินทรีย์ในล าไส้
ของไส้เดือนดินอีกด้วย สามารถ (2549) พบว่า ปริมาณธาตอุาหารพืชท่ีได้จากการใช้ไส้เดือนดิน
ย่อยสลายขยะชุมชนมีความแตกต่างกัน ตามชนิดของขยะชุมชนท่ีใช้ท าปุ๋ ยหมัก โดยปุ๋ ยหมักท่ี
ผลิตจากเปลือกผลไม้ผสมเศษผกัมีปริมาณไนโตรเจนสูงสดุ  ปุ๋ ยหมกัท่ีผลิตจากเศษผกัมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสทัง้หมดสูงสุด  ปุ๋ ยหมักท่ีผลิตจากเปลือกผลไม้ผสมวัชพืชมีปริมาณโปรแตสเซ่ี ยม
ทัง้หมดสูงสุด ปุ๋ ยหมกัท่ีผลิตจากเปลือกผลไม้ผสมเศษผกัผสมวชัพืชมีปริมาณแคลเซียมทัง้หมด
สงูสดุและปุ๋ ยหมกัท่ีผลิตจากวชัพืชมีปริมาณแมกนีเซียมทัง้หมดสงูสดุ  ปริมาณธาตอุาหารพืชท่ีได้
เม่ือเทียบกบัปุ๋ ยหมกัโดยทัว่ไป จะมีปริมาณธาตอุาหารพืชท่ีสงูกวา่โดยเฉพาะไนโตรเจน   การผสม
อินทรียวตัถหุลายชนิดในการผลิตปุ๋ ยหมกัจากมูลไส้เดือนดินจะช่วยเพิ่มปริมาณธาตอุาหารพืชได้    
Payal et al. (2006) พบว่า การใช้ไส้เดือนดินสายพันธุ์  Eisenia foetida ย่อยสลายขยะอินทรีย์
จากห้องครัวร่วมกับขยะอินทรีย์จากสถานท่ีราชการและร่วมกับเศษวัสดุเหลือทิง้จากกิจกรรม
การเกษตร และกากตะกอนน า้เสียจากระบบบ าบดัน า้เสียโรงงานอุตสาหกรรม ปุ๋ ยหมกัจากมูล
ไส้เดือนดนิท่ีได้มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีละลายได้ เพิ่มขึน้ 1.4 – 6.5 เทา่ 
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    การใช้ปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดนิและน า้หมกัมลูไส้เดือนดินในการปลกูพืช จะสง่ผลให้ดนิมี
โครงสร้างดีขึน้ คือ ท าให้ดินกกัเก็บความชืน้ได้มากขึน้ มีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไช
และแพร่กระจายได้กว้าง ดนิมีการระบายน า้และอากาศได้ดี ท าให้จลุินทรีย์ดนิท่ีเป็นประโยชน์
บริเวณรากพืชสามารถสร้างเอนโซม์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พืชได้เพิ่มชึน้ นอกจากนีจ้ลุินทรีย์ดนิท่ีปน
ออกมากบัมลูของไส้เดือนดินยงัสามารถสร้างเอ็นไซม์ฟอสฟาเตสได้อีกด้วย ซึง่จะมีสว่นชว่ยเพิ่ม
ประมาณฟอสฟอรัสในดนิให้สงูขึน้ได้   และไส้เดือนดินยงัชว่ยสนบัสนนุวฏัจกัรคาร์บอนและวฏั
จกัรไนโตรเจนในระบบการเกษตร (Steven J. et al.,2007) 

      3.2 การใช้ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินเป็นส่วนผสมของวสัดุปลูก และวสัดุเพาะกล้าพืช
นอกจากการน าปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดินไปใช้เป็นปุ๋ ยแล้ว ยงัสามารถน ามาใช้เป็นส่วนผสมของวสัดุ
ปลูกและวัสดุเพาะกล้าพืชได้ วัสดุปลูกพืชหรือวัสดุเพาะกล้าพืชทีมีส่วนผสมของปุ๋ ยหมักมูล
ไส้เดือนดินจะมีธาตุอาหารพืชอยู่ในปริมาณท่ีเจือจางและอยู่ในรูปพร้อมใช้ ซึ่งจะค่อย  ๆ 
ปลดปลอ่ยธาตอุาหารให้กบัต้นกล้าพืชในการเจริญเติบโตระยะแรกได้อย่างเหมาะสม ประกอบกบั
ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินมีโครงสร้างท่ีโปร่งเบาระบายน า้และอากาศได้ดี และจุความชืน้ได้มาก 
ดงันัน้ต้นกล้าพืชจะสามารถเจริญเติบโตออกรากและชอนไชได้ดีมาก ในการน ามาปลกูพืชจ าพวก
ได้ประดบัจะส่งเสริมให้พืชออกดอกได้ดีมากเน่ืองจากจุลินทรีย์ในปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือนดินสามารถ
สร้างเอนไซม์ฟอสฟาเตสได้ จึงท าให้วสัดปุลูกนัน้มีปริมาณของฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึน้ส่งผลให้พืช
ออกดอกได้ดียิ่งขึน้  Sylvain et al.(2006)  พบว่า ปุ๋ ยหมกัท่ีได้จากการย่อยสลายของไส้เดือนดนิมี
ผลตอ่การเจริญเตบิโตของข้าวและถัว่ลิสง แตธ่าตอุาหารพืชในปุ๋ ยหมกัจะสลายเร็ว 
     คณุสมบตัขิองปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดนิท่ีน ามาใช้เป็นวสัดปุลกูพืชจะแตกตา่งกนัตามวสัดุ
ท่ีน ามาใช้ผลิตปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดนิ แตโ่ดยทัว่ไปแล้วโครงสร้างของปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดินท่ีได้จะ
มีลกัษณะท่ีคล้ายกนั คือ จะมีสว่นประกอบของธาตอุาหารพืชอยูใ่นรูปท่ีพืชสามารถดดูไปใช้ได้ มี
สว่นประกอบของธาตอุาหารรองและธาตอุาหารเสริมเกือบทกุชนิดท่ีพืชต้องการ ในการน าปุ๋ ยหมกั
มลูไส้เดือนดินมาใช้เป็นวสัดปุลกู  ควรน ามาผสมกบัวสัดปุลกูชนิดอ่ืน  ๆ ก่อน เน่ืองจากปุ๋ ยหมกั
มลูไส้เดือนดินจะประกอบด้วยอินทรียวตัถเุป็นสว่นใหญ่ และมีอนภุาคของดินอยู่น้อย ดงันัน้ใน
การน าปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดินท่ีได้มาผสมกบัวสัดปุลกูชนิดอ่ืน ๆ จะได้ผลดีกวา่และสิน้เปลืองน้อย
กวา่การใช้ปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดนิเพียงอยา่งเดียว ซึง่ในการปลกูพืชสามารถน าปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือน
ดนิมาเจือจางได้หลายระดบั  Johann G. (2006) พบวา่ การผสมปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดนิกบัวสัดุ
เพาะกล้าทางการค้า (Peat)  ท าให้กล้ามะเขือเทศมีรากยาวขึน้   
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      3.3 ข้อดีของวสัดปุลกูท่ีมีสว่นผสมของปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดนิ 
           3.3.1 ปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดนิสามารถชว่ยเก็บความชืน้และปลดปลอ่ยออกมาให้ 

พืชอยา่งช้า ๆ เม่ือพืชต้องการยืดระยะเวลาการให้น า้แก่พืชได้นานขึน้  
     3.3.2.กรณีใช้ผสมดนิท่ีเป็นดนิเหนียวจะชว่ยเพิ่มอากาศในดนิ ท าให้ดนิร่วนซุย       

และชว่ยในการถ่ายเทน า้และอากาศได้สะดวก  
           3.3.3 กรณีผสมดนิท่ีเป็นดนิทรายจะชว่ยเพิ่มเนือ้ดนิ ชว่ยให้ดนิเก็บรักษาความชืน้         

และธาตอุาหารในดนิ ลดการชะล้างธาตอุาหารของน า้  
           3.3.4 ลดปัญหาการสลายตวัของธาตอุาหาร        เป็นตวัปลดปลอ่ยธาตอุาหาร 

อยา่งช้า ๆ ท าให้ประหยดัปุ๋ ย  
           3.3.5 ปกปอ้งดนิไมใ่ห้มีสภาพโครงร้างแนน่เข็งและชว่ยเตมิอินทรียวตัถใุนเนือ้ดนิ     

ชว่ยให้ดนิร่วนซุย รากพืชสามารถแพร่ขยายได้กว้าง  
           3.3.6 ปุ๋ ยหมกัมลูไส้เดือนดนิจะมีสาวนประกอบของกรดฮิวมิค      ซึง่เป็นตวักกั 

เก็บธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อพืชหลายชนิด    เช่น   ฟอสฟอรัส (P)    โพแทสเซียม (K)   แคลเซียม 
(Ca)   เหล็ก (Fe)  และทองแดง (Cu) ซึ่งธาตอุาหารเหล่านีจ้ะถกูเก็บอยู่ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค     
อยู่ในรูปพร้อมใช้    และจะถูกปลดปล่อยออกมาเม่ือพืชต้องการ      Norman Q. et al.(2006)  
พบว่า กรดฮิวมิคในปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนดินท่ีผลิตจากเศษอาหารมีความสัมพันธ์กับการ
เจริญเตบิโตของต้นกล้าดอกเปเปอร์   

 

  
  

 




