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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
            การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาชนิดของดินท่ีเหมาะสมในการ
เพาะเลีย้งไส้เดือนดิน   การก าจัดขยะอินทรีย์ท่ีย่อยสลายยากโดยใช้ไส้เดือนดินและทดสอบ
ประสิทธิภาพของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ตอ่การเจริญเตบิโตของกล้าพืชตวัอย่าง   สรุปผลการศกึษาได้ ดงันี ้

ตอนที่ 1  ชนิดของดนิที่เหมาะสมในการเพาะเลีย้งไส้เดือนดนิ 
ผลการศึกษาชนิดของดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน ท าการเก็บขอ้มูล

โดยการชัง่น ้าหนกัไส้เดือนดินในแต่ละต ารับหลงัจากเล้ียงไส้เดือนดินได ้30 วนั พบวา่ ดนินาผสม
ดนิสวนล าไย  ดนิสวนล าไยผสมดนิตะกอนแมน่ า้และดนิสวนล าไยผสมดนิตะกอนแมน่ า้ผสมดนิ
นาเหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน แตห่ลงัจากการปลอ่ยไส้เดือนดนิ 60 วนั  พบว่า
ดนินาผสมดนิสวนล าไยเหมาะสมมากท่ีสดุ  

ตอนที่ 2 คุณสมบัตทิางเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชในปุ๋ยหมัก 
การศึกษาคณุสมบตัิของปุ๋ ยหมกัท่ีได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ท่ีย่อยสลายยากโดย

ใช้ไส้เดือนดินท าการวิเคราะห์คณุสมบตัิทางเคมี ได้แก่ คา่ความเป็นกรด – ดา่ง พบว่า ทกุต ารับมี
คา่เป็นด่างอ่อน ๆ ธาตอุาหารหลกั พบว่า ปริมาณท่ีตรวจพบในปุ๋ ยหมกัท่ีได้จากกย่อยสลายของ
ไส้เดือนดินทุกต ารับไม่มีความแตกต่างกัน โดยต ารับเศษหญ้าร่วมกับต้นกล้วยร่วมกับฟางข้าวมี
ปริมาณร้อยละของไนโตรเจนและ ปริมาณฟอสฟอรัสทัง้หมดสงูท่ีสดุ  
 ในส่วนของธาตอุาหารรอง พบว่า ทัง้ปริมาณแคลเซ่ียมทัง้หมดและแมกนีเซ่ียมทัง้หมดไม่
มีความแตกต่างกัน โดย ต ารับต้นกล้วยร่วมกับฟางข้าวมีปริมาณแคลเซ่ียมทัง้หมดสูงสุด  และ
ต ารับเศษหญ้าร่วมกบัฟางข้าวมีปริมาณแมกนีเซ่ียมทัง้หมดสงุสดุ  

ตอนที่   3   ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักต่อการเจริญเตบิโตของต้นกล้าพริก มะเขือ
ม่วง และมะเขือเทศในถาดเพาะกล้า 
 ท าการศกึษาการเจริญเติบโตโดยการวดัสว่นสงูและจ านวนใบของต้นกล้าพริก  มะเขือ
มว่ง และมะเขือเทศ หลงัจากเพาะกล้า 14 และ 21 วนั ต้นกล้าพืชทัง้สามชนิดมีสว่นสงูเฉล่ียและ
จ านวนใบเฉล่ีย และความยาวรากเฉล่ียหลงัจากเพาะได้  21 ไมแ่ตกตา่งกนั   
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อภปิรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาชนิดของดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินหลงัจากการปลอ่ย

ไส้เดือนดนิ 60 วนั  พบวา่ดนินาผสมดนิสวนล าไยเหมาะสมมากท่ีสดุ  การเจริญเตบิโตของไส้เดือน
ดินในระยะนี ้มีการเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มจ านวนและยงัพบตวัอ่อนของไส้เดือนดินและไส้เดือนดิน

ตาย ทกุต ารับการทดลอง ซ่ึงอาจะเกิดจากสภาพของดินท่ีใชเ้ล้ียงมีการอดัแน่นมากจนเกินไป ท าให้
น ้ าซาวขา้วท่ีใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความช้ืนให้กบัดินท่ีใช้เล้ียงขงัอยู่บนผิวหน้าดินท าให้ดินชั้นล่างมี
ความช้ืนไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน นอกจากนีก้ารปนเปือ้นของดินจาก
มลพิษต่าง ๆ รวมถึงชนิดของดินอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน Johanne  et 
al.(2006) พบว่า ค่าความเป็นกรด ด่างของดิน  ปริมาณสารอินทรีย์ และองค์ประกอบของดินมี
อิทธิพลตอ่วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน  การผสมดินร่วมกบัวสัดอ่ืุน ๆ จะช่วยให้การเจริญเติบโตของ
ไส้เดือนดินสงูขึน้ กรมส่งเสริมการเกษตร (2549) แนะน าว่า  การผสมดินก่อนน าไปเลีย้งไส้เดือน
ดิน ใช้ปุ๋ ยหมกั 55 ส่วน ขีเ้ถ้าแกลบเก่า 35 ส่วน และปุ๋ ยคอก 10 ส่วน ผสมคลกุเคล้ากนั รดน า้พอ
ชุ่มคลมุด้วยวสัดอุะไรก็ได้ ทิง้ไว้ประมาณ 2 - 3 อาทิตย์ แล้วน าไปเลีย้งไส้เดือนดินประมาณ 5 - 6 
เดือนก็จะได้ลูกไส้เดือนเป็นจ านวนมาก    นอกจากนีก้ารปรับความชืน้และจัดสถานท่ีเลีย้งให้
เหมาะสมเป็นอีกปัจจยัท่ีต้องค านึงถึง  Edwards (1997) กล่าวว่า การท าให้ได้ผลผลิตไส้เดือนดิน
สูงสุดต้องเป็นสภาพท่ีมีออกซิเจนอย่างเพียงพอ มีระดบัความชืน้และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ต้อง
หลีกเล่ียงสภาพท่ีมีแอมโมเนียและเกลือมากเกินไป ถ้ามีปริมาณของแอมโมเนียมากกว่า  0.5 
มิลลิกรัม และเกลืออนินทรีย์มากกว่าร้อยละ 0.5  ก็จะเป็นพิษได้ ไส้เดือนดินชอบสภาพท่ีมีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 5 วสัดท่ีุใช้ท าปุ๋ ยหมกัจะเปล่ียนมาอยู่ในรูปท่ีไม่มีออกซิเจนได้ถ้ามี
สภาพไมเ่หมาะสม เชน่ มีอากาศไมเ่พียงพอ สภาพเชน่นีพ้บได้เสมอเม่ือมีความชืน้มากเกินไป 

การศกึษาคณุสมบตัิของปุ๋ ยหมกัท่ีได้ พบวา่ ทกุต ารับมีคา่เป็นดา่งอ่อน ๆ ธาตอุาหารหลกั 
พบว่า ปริมาณท่ีตรวจพบในปุ๋ ยหมักท่ีได้จากกย่อยสลายของไส้เดือนดินทุกต ารับไม่มีความ
แตกต่างกัน โดยต ารับเศษหญ้าร่วมกับต้นกล้วยร่วมกับฟางข้าวมีปริมาณร้อยละของไนโตรเจน
และ ปริมาณฟอสฟอรัสทัง้หมดสงูท่ีสดุ แต่เม่ือเทียบกบัมาตรฐานปุ๋ ยหมกัของกรมวิชาการเกษตร
แล้วยงัน้อยกว่า ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณไส้เดือนดินลดลงท าให้การปลดปล่อยธาตุอาหารลดลง 
lEdwards (1997)  พบว่า ในขณะท่ีเศษวัสดุก าลังถูกย่อยสลายโดยไส้เดือนดิน ธาตุอาหารพืช
หลายชนิด ได้ถูกเปล่ียนไปอยู่ในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มูลของไส้เดือนดินจะมี
ปริมาณธาตอุาหารพืชสงู เม่ือมีจ านวนไส้เดือนดินมากซงึจะสง่ผลตอ่การปลดปลอ่ยธาตอุาหารพืช
ท่ีเพิ่มขึน้ด้วย นอกจากนีก้ารท่ีจะเพิ่มปริมาณธาตอุาหารพืชในปุ๋ ยหมกัท่ีได้ให้สูงขึน้ต้องค านึงถึง
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อาหารท่ีใช้เลีย้ง โดยเฉพาะวสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตรท่ีบางชนิดมีปริมาณธาตอุาหารน้อย การ
น ามาใช้ต้องเพิ่มธาตอุาหารซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของมลูสตัว์ เลือดแห้ง หรือพืชท่ีมีไนโตรเจนสงู เช่น 
พืชตระกูลถั่วนอกจากจะได้ธาตุอาหารพืชในปุ๋ ยหมักท่ีเพียงต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้ว ยัง
ส่งผลการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินอีกด้วย  Clemente (1981)  พบว่า เม่ือผสมใบกระถิน
ร่วมกบัดนิสามารถเพิ่มจ านวนไส้เดือนดนิในบอ่เลีย้งได้  
 ในส่วนของประสิทธิภาพของปุ๋ ยหมกัต่อการเจริญเติบโตของกล้าพืช หลังจากเพาะกล้า 
14 และ 21 วนั ต้นกล้าพืชทัง้สามชนิดมีส่วนสงูเฉล่ียและจ านวนใบเฉล่ีย และความยาวรากเฉล่ีย
หลงัจากเพาะได้  21 ไม่แตกต่างกนั แตล่กัษณะของต้นกล้าไม่สมบูรณ์ ต้นไม่อวบน า้ ใบเรียวเล็ก
ซึ่งอาจเกิดจากลักษณะของปุ๋ ยหมักท่ีใช้แน่นอัดกันเป็นก้อน ไม่สามารถเก็บความชืน้ได้ดีพอ 
สมภพ (2537) กลา่ววา่ คณุสมบตัขิองวสัดเุพาะกล้าต้องเก็บความชืน้ได้ดี มีความโปร่งเพ่ือระบาย
น า้ออกได้ง่าย นอกจากนีป้ริมาณธาตอุาหารในปุ๋ ยหมกัท่ีใช้อาจจะไมเ่พียงพอตอ่การเตบิโตของต้น
กล้า  ศภุธิดา (2541) กล่าว่า อินทรียวตัถท่ีุใช้เป็นวสัดเุพาะกล้าอาจจะต้องมีการจดัการ เช่น การ
เพิ่มธาตอุาหารท่ีจ าเป็นลงไปบ้าง การจะเพิ่มจ านวนเทา่ใดนัน้ขึน้อยูก่บัอินทรียวตัถท่ีุใช้ 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.การเพาะเลีย้งไส้เดือนดนิจ าเป็นต้องมีการจดัการสถานท่ีเลีย้งให้มีการระบายอากาศท่ีดี
พอ และการเลือกใช้วสัดเุลีย้งต้องค านงึถึงปริมาณธาตอุาหาร คา่ความหนาแน่น และควรเป็นวสัดุ
ท่ีหาได้ง่ายในพืน้ท่ี 
 2.สายพนัธุ์ไส้เดือนดินท่ีใช้ ต้องค านึงสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับไส้เดือนดินแตล่ะ
สายพนัธุ์ โดยเฉพาะความชืน้ท่ีแตล่ะสายพนัธุ์อาศยัอยูไ่ด้แตกตา่งกนั 
 3.ปุ๋ ยหมกัท่ีได้ไม่ควรเก็บไว้ในสถานท่ีแดดส่องถึง ควรเก็บไว้ในถังเม่ือจะน ามาใช้ควรท า
ให้แห้ง โดยเฉพาะเม่ือน ามาใช้เป็นวสัดเุพาะกล้าควรให้มีความชืน้ประมาณ ร้อยละ 10  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1.ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไส้เดือนดินแต่ละสายพันธุ์ในการย่อยสลาย
ขยะอินทรีย์ท่ียอ่ยสลายยาก 
 2.ศึกษาความเหมาะสมของวิธีการท าปุ๋ ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดินย่อยสลาย โดยการ
เปรียบเทียบแตล่ะวิธีการ 
 
 




