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วัสดุรองพื้นต่างชนิดกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตปุ๋ยหมัก
จากไส้เดือนดิน

Different of bedding on growth of earthworms and  
vermicompost  productions
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บทคัดย่อ การศึกษาวัสดุรองพื้นต่างชนิดกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของและผลผลิตปุ๋ยหมักจากไส้เดือนดิน วางแผน
การทดลองแบบ 2x4 Factorial in RCBD จ�านวน 3 ซ�้า ปัจจัยที่ 1 อัตราการใส่ไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกาไนท์  
ครอเลอร์ (Eudriluseugeniae) 2 อัตรา ที่ 100 กรัม 150 กรัม ต่อกระถาง ปัจจัยที่ 2 คือ วัสดุรองพื้นเลี้ยง 4 ชนิด ดังนี้  
ขุยมะพร้าว ปุ๋ยหมักผักตบชวา ปุ๋ยหมักต้นกล้วย และปุ๋ยคอกมูลวัว เก็บข้อมูลที่ระยะเวลา 15, 30 และ 45 วันหลังจากมี
การใส่ไส้เดอืนดนิลงในวสัดรุองพืน้ พบว่าอตัราการใส่ไส้เดอืนดนิทัง้ 2 อตัรา มผีลท�าให้จ�านวนถงุไข่ น�า้หนกัตวัของไส้เดอืน
ดนิ และผลผลติปุย๋หมกั มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิโดยเฉพาะทีร่ะยะ 15 วนัหลงัจากใส่ไส้เดอืนดนิ อตัราการใส่ไส้เดอืน
ดินที่ 150 กรัมต่อกระถาง ให้จ�านวนถุงไข่มากที่สุด 73.92 ฟอง และอัตราที่ 100 กรัมต่อกระถาง ให้จ�านวนถุงไข่ 41.50 
ฟอง เช่นเดียวกัน วัสดุรองพื้นทั้ง 4 ประเภท มีผลท�าให้จ�านวนถุงไข่ น�้าหนักตัวไส้เดือนดินและผลผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือน
ดิน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง ส่วนที่ระยะ 30 วันวัสดุรองพื้นทั้ง 4 ประเภท มีผลท�าให้จ�านวนถุงไข่  
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญโดยที่ระยะ 15 วันแรกในวัสดุปุ๋ยคอกมูลวัว พบว่าให้ผลผลิตจ�านวนถุงไข่  
น�า้หนกัตวัไส้เดอืนดนิ และผลผลติปุย๋หมกัไส้เดอืนดนิ ให้ค่าโดยเฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืปุย๋หมกัผกัตบชวา วสัดปุุย๋หมกั
ต้นกล้วยและวัสดุขุยมะพร้าวตามล�าดับ แสดงให้เห็นว่าวัสดุรองพื้นประเภทปุ๋ยหมักผักตบชวา ปุ๋ยหมักต้นกล้วยสามารถ
น�ามาเลี้ยงไส้เดือนดินได้ แต่ต้องผ่านการหมักที่สมบูรณ์
ค�ำส�ำคัญ: วัสดุรองพื้น ถุงไข่ ไส้เดือนดิน ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

ABSTRACT: This study investigated the difference of bedding on growth of earthworms and vermicompost   
productions. The experiment was a 2x4 Factorial in a RCBD with three replications. The main factors were  the rate 
of earthworm of African Night (Taylor Cross , Eudriluseugeniae)at 100 and 150 g per pot, and the seconded factor 
were four  beddings , include that coconut coir fiber ,compost by water hyacinth, compost by  banana tree and cow 
manure . Storage periods were 15 , 30 and 45 days after the earthworms in pot. The results were shown that the both 
rate of the earthworms had significantly affected to number of cocoon, weight of earthworms and produce compost,  
in particular, the period of 15 days after the earthworms in pot. The highest cocoon was observed with earthworms 
at the rate of 150 grams per pot (73.92cocoon) and at the rate of 100 g per pot has cocoon 41.50. The different of 
bedding significantly affected to the number of cocoon, weight of earthworms and produce of vermicompost at all 
period, but at 30 days after the earthworms in pot significantly affected only the number of cocoon.The greatest 
number of cocoon, weight of earthworms and produce compost was obtained in bedding with cow manure, followed 
by compost with water hyacinth, compost with banana tree and coconut coir fiber. This result was found that compost 
with water hyacinth, compost with banana tree could be used for bedding of earthworms.
Keywords: Bedding, Cocoon, Earthworms, Vermicompost
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บทน�ำ

ไส้เดือนนอกจากจะช่วยเพิ่มความร่วนซุยและ

ความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้ว มูลไส้เดือนดิน ยังนับ

ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืช

สูง (ไนโตรเจน 1.50-2.30%) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไส้เดือน

ดินเพื่อก�าจัดขยะ และใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือน

ในภาคการเกษตรมานาน ตลอดจนมีโครงการผลิตใน

รูปแบบธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไส้เดือน  

(อานฐั, 2549 ) การเลีย้งไส้เดอืนดนิ สามารถท�าได้โดย

ง่าย ใช้ต้นทนุต�า่ และผูเ้ลีย้งไม่จ�าเป็นต้องมคีวามรูห้รอื

ประสบการณ์มาก่อน เพียงแค่มีมูลสัตว์ส�าหรับเป็น

แหล่งอาศยั และเศษผกั เศษอาหาร กพ็อเพยีงต่อความ

ต้องการในการเจริญเติบโต ส�าหรับสายพันธุ์ที่น�ามา

เลี้ยงแม้จะเป็นสายพันธุ ์ต่างประเทศแต่ก็สามารถ

ขยายพันธุ ์ และเจริญเติบโตในสภาพอากาศของ

ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี  ไส้เดือนดินจึงมีคุณประโย

ชน์ต่อการเกษตรอย่างยิ่ง  

การใช้ไส้เดอืนดนิมาย่อยสลายเศษซากลงในพืน้ที่

ท�าการเกษตรโดยตรง โดยไม่ต้องน�าซากวัสดุออกมา

จากพื้นที่ นอกจากจะเป็นการลดปัญหาจากการเผา

หรือทิ้งของวัสดุทางการเกษตรแล้ว การน�าวัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟางข้าว เปลือกถั่ว ผัก

ตบชวา ต้นกล้วยทีม่อียูใ่นท้องถิน่ หรอืเศษอาหารอืน่ๆ 

สามารถน�ามาเป็นวัสดุเลี้ยงไส้เดือนดินได้ เป็นการน�า

ซากวัสดุที่เหลือใช้ในแต่ละท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ได้

มากยิ่งขึ้น แต่ยังขาดข้อมูลเรื่องการใช้อัตราการใส่ไส้

เดอืนดนิและวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรแบบใดบ้างที่

เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตและคณุภาพการผลติปุย๋

มูลไส้เดือน

ดังนั้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้น เพื่อให้ ทราบว่าวัสดุรอง

พืน้แบบต่างๆ มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของไส้เดอืนดนิ 

และคณุภาพของปุย๋หมกัมลูไส้เดอืนดนิ รวมถงึการน�า

มลูของไส้เดอืนไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรซึง่จะ

เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

สามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไป

วิธีกำรศึกษำ

วางแผนการทดลองแบบ 2 x 4 Factorial in 

RCBD จ�านวน 3 ซ�้า ที่โรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนดิน  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ระหว่างเดือน ก.ค.-ต.ค. 2556 ปัจจัยที่ 1 อัตราการ

ใส่ไส ้เดือนดินสายพันธุ ์แอฟริกาไนท์ ครอเลอร ์ 

(Eudriluseugeniae ) 2 อัตรา คือ 100 กรัม (R1) และ 

150 กรัม (R2) ปัจจัยที่ 2 คือ วัสดุพื้นเลี้ยง 4 ชนิดคือ 

(1) ขุยมะพร้าว (อัตราส่วน ขุยมะพร้าว: ดินร่วน คือ 

60:40) (B1), (2) ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา (อัตราส่วน 

ปุ๋ยหมักผักตบชวา:ดินร่วน คือ 60:40) (B2), (3) ปุ๋ย

หมักจากต้นกล้วย (อัตราส่วน ปุ ๋ยหมักจากต้น

กล้วย:ดินร่วน คือ 60:40) (B3) และ (4) ปุ๋ยหมักมูลวัว 

(อัตราส่วน ปุ๋ยหมักมูลวัว:ดินร่วน คือ 60:40) (B4)

การเตรียมดินและกระถาง ประกอบกระถางพลาสติก

ขนาด ความสูง 23 เซนติเมตร ความกว้าง 15 

เซนติเมตร ใส่ขุยมะพร้าวรองพื้นครึ่งกระถาง

กำรเตรียมวัสดุรองพื้น

การเตรียมวัสดุรองพื้นประเภทต่างๆ เตรียมได้

ดังนี้ วัสดุรองพื้นประเภทขุยมะพร้าว น�าขุยมะพร้าว

และดินร่วนในอัตราส่วน  60:40 หลังจากนั้นน�ากาก

น�้าตาลกับ สารเร่งจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน (พด.

1) ในอัตราส่วน 1:1 ผสมน�้ารดให้ทั่วกอง คลุกเคล้าให้

เข้ากันและปิดไว้ หมักทิ้งไว้ 15 วัน พร้อมส�าหรับเป็น

วัสดุรองพื้นได้ ปุ๋ยหมักผักตบชวา ท�าได้โดยการสับผัก

ตบชวาให้เป็นชิ้นเล็กๆ กองไว้แล้วผสมดินร่วนใน

อัตราส่วน  60:40  หลังจากนั้นน�ากากน�้าตาลผสมกับ

สารเร่งจุลินทรีย์ (พด.1) ในอัตราส่วน 1:1 ผสมน�้ารด

ให้ทั่วกอง คลุกเคล้าให้เข้ากันและปิดไว้หมักทิ้งไว้ 15 

วัน เพื่อเตรียมเป็นวัสดุรองพื้นต่อไป ส่วนปุ๋ยหมักต้น

กล้วย น�าต้นกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ผสมดินร่วน

ในอัตราส่วน  60:40 ผสมกากน�้าตาลกับสารเร่ง

จลุนิทรย์ี (พด.1) ในอตัราส่วน 1:1 ผสมน�า้รดให้ทัว่กอง 

คลกุเคล้าให้เข้ากนัและปิดไว้หมกัทิง้ไว้ 15 วนั  ปุย๋หมกั

มูลวัว น�ามูลวัวใส่ถุงปุ๋ยจ�านวน 20 กิโลกรัม แช่น�้าไว้
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เป็นเวลา 7 วัน เพื่อลดความร้อน หลังจากนั้น น�ามา

เป็นวสัดรุองพืน้ได้หลงัจากเตรยีมวสัดรุองพืน้เรยีบร้อย

แล้ว น�าวสัดรุองพืน้แต่ละประเภททีไ่ด้เตรยีมไว้แล้วใส่

ในกระถางพลาสติกที่เจาะรูไว้ด้านล่างขนาดความสูง 

20 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.4 เซนติเมตร  

จ�านวน 500 กรัม  แล้วน�าไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาไนท์ 

จ�านวน 2 อัตรา คือ 100 กรัม และ 150 กรัม ปล่อยลง

เลี้ยงลงในแต่ละวัสดุรองพื้น ตามแผนการทดลอง ปิด

ฝาถังด้วยกระดานไม้แผ่นบาง และปล่อยให้ไส้เดือน

กนิอาหารในวสัดรุองพืน้ต่อไป หมัน่ตรวจเชค็แต่ละถงั 

พร้อมรดน�้า พอชื้น อย่าให้วัสดุรองพื้นแห้ง แล้วจึง

ท�าการเก็บข้อมูลตามวันที่ก�าหนด

หลังจากที่ ใส ่ ไส ้ เดือนดินลงในวัสดุรองพื้น

เรยีบร้อยแล้ว ท�าการเกบ็ข้อมลูทกุๆ 15 วนั โดยท�าการ

เกบ็น�า้หนกัตวัไส้เดอืนดนิ จ�านวนถงุไข่ (Cocoon) และ 

ข้อมูลน�้าหนักปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน หลังจากผึ่งให้แห้งใน

ร่มประมาณ 3 วัน การเก็บจ�านวนถุงไข่นั้น ในแต่ละ

วัสดุการทดลอง ท�าการเก็บมูลไส้เดือนโดยเก็บเฉพาะ

ผวิหน้าดนิซึง่จะมลีกัษณะเป็นขยุไส้เดอืนลกึจากผดิดนิ

ประมาณ 5 เซนติเมตร ท�าการร่อนปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน

ดนิด้วยตะแกรงร่อนดนิขนาด 2 มลิลเิมตร เพือ่จะแยก

ถุงไข่ออกจากมูลไส้เดือนดิน นับจ�านวนถุงไข่ และนับ

จ�านวนตัวไส้เดือนดินในวัสดุรองพื้นนั้นเพื่อชั่งน�้าหนัก

ตวั หลงัจากนัน้น�าตวัไส้เดอืนดนิและถงุไข่ใส่ลงในวสัดุ

รองพื้นเดิม ซึ่งหลังจากเก็บข้อมูลแล้วในแต่ละครั้งจะ

มีการเติมวัสดุรองพื้นลงไปเพิ่มในอัตรา 200 กรัม ใน

แต่ละวัสดุรองพื้นนั้นๆ การวิเคราะห์ข ้อมูลตาม

แผนการทดลองโดยวิธี Analysis of variance (ANO-

VA) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป Statistic 8.1

ผลกำรศึกษำ

จาก Table 1 พบว่า อัตราการใส่ไส้เดือนดินทั้ง 2 

อัตรา มีผลท�าให้จ�านวนถุงไข่ ที่ระยะ 15 วันและ 45 

วนั มคีวามแตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนียัส�าคญัอย่าง

ยิ่ง (P<0.01) ที่ระยะ 15 วันหลังจากใส่ไส้เดือนดิน 

อตัราการใส่ไส้เดอืนดนิที ่150 กรมั ให้จ�านวนถงุไข่มาก

ที่สุด 73.92 ฟอง ส่วนวัสดุรองพื้นทั้ง 4 ประเภทมีผล

ท�าให้จ�านวนถุงไข่ ที่ระยะ 15 วันและ 45 วัน มีความ

แตกต ่างกันทางสถิติอย ่างมีนัยส�าคัญอย ่างยิ่ ง 

(P<0.01) ส่วนทีร่ะยะ 30 วนั วสัดรุองพืน้ทัง้ 4 ประเภท 

มีผลท�าให้จ�านวนถุงไข่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส�าคัญ (P<0.05)โดยที่ระยะ 15 วัน วัสดุปุ๋ย

คอกมลูววั ให้จ�านวนถงุไข่มากทีส่ดุ 79.50 ฟอง รองลง

มาคือ ปุ๋ยหมักผักตบชวา ให้จ�านวนถุงไข่ 63.50 ฟอง 

ซึง่จะไม่แตกต่างจากปุย๋คอกมลูววั ส่วนวสัดรุองพืน้ปุย๋

หมกัต้นกล้วย ให้จ�านวนถงุไข่ 46.17 ฟอง ส่วนวสัดขุยุ

มะพร้าวให้ผลผลจ�านวนถุงไข่น้อยที่สุด 33.67 ฟอง

ส่วนทีร่ะยะ 30และ 45 วนั จะพบว่าวสัดรุองพืน้ปุย๋หมกั

ผกัตบชวา ปุย๋หมกัต้นกล้วยและขยุมะพร้าว ให้จ�านวน

ถุงไข่มากว่าวัสดุรองพื้นปุ๋ยคอกมูลวัว 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราไส้เดือนและวัสดุรอง

พื้นที่ระยะ 15 วันและ 45 วัน มีความแตกต่างกันทาง

สถิติอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง (P<0.01) โดยอัตราไส้เดือน 

150 กรมัและวสัดปุุย๋คอกมลูววัให้ผลผลติจ�านวนถงุไข่

มากทีส่ดุ 119.33 ฟอง รองลงมาอตัราไส้เดอืน150 กรมั

และวัสดุปุ๋ยหมักผักตบชวา 71.33 ฟอง ส่วนอัตรา

ไส้เดอืนดนิ 100 กรมัและวสัดขุยุมะพร้าวให้จ�านวนถงุ

ไข่น้อยสุด 17.33 ฟองส่วนระยะเวลา 30 และ 45 วัน 

อตัราไส้เดอืนดนิและวสัดผุกัตบชวายงัให้จ�านวนถงุไข่

มากเช่นเดิมที่ 65.00 และ 19.33 ฟอง
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รองลงมาอัตราไสเดือน150 กรัมและวัสดุปุยหมักผักตบชวา 71.33 ฟอง สวนอัตราไสเดือนดิน 100 กรัมและวัสดุขุย
มะพราวใหจํานวนถุงไขนอยสุด 17.33 ฟองสวนระยะเวลา 30 และ 45 วัน อัตราไสเดือนดินและวัสดุผักตบชวายังให
จํานวนถุงไขมากเชนเดิมที่ 65.00 และ 19.33 ฟอง 

 
Table1Number of Cocoonat 15, 30 and 45 days after the incorporation of earthworms into pot 
Treatments   Cocoon(no.)  
  15 Days 30 Days 45 Days 
Rate (g)    
     100 (R1) 38.50 b 41.50 a 4.92b 
     150 (R2) 73.92 a 48.50 a 10.75a 
    Bedding       
coconut coir fiber (B1) 33.67 c 44.50 a 6.50bc 
compost by water hyacinth (B2) 63.50 ab 54.17a 11.50a 
compost by  banana tree (B3) 46.17 bc 49.50 a 8.17b 
cow manure (B4) 79.50 a 30.83 b 5.17c 
Rate x Bedding       
R1xB1 17.33 d 37.33bcd 4.00cd 
     R1 xB2 55.67 bc 43.33bcd 3.67d 
     R1 xB3 41.33 cd 53.00ab 7.00bc 
     R1: xB4 39.67 cd 32.33cd 5.00cd 
R2 xB1 50.00 bc 51.67ab 9.00b 
     R2 xB2 71.33 b 65.00a 19.33a 
     R2 xB3 55.00 bc 46.00bc 9.33b 
     R2xB4 119.33 a 29.33d 5.33cd 
F-test       
Rate (g) ** ns ** 
Bedding ** * ** 
Rate x Bedding ** ns ** 
CV (%) 24.62 20.65 22.13 

In a column, mean values followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by Duncan’s Multiple Range 
TestAnalysis (DMRT), ns, not significant 

 
Table 2Weight of earthworms (g) at 15 , 30 and 45 days after the incorporation earthworms into pot 
Treatments Weight of earthworms  (g) 
  15 Days 30 Days 45 Days 60 Days 
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รองลงมาอัตราไสเดือน150 กรัมและวัสดุปุยหมักผักตบชวา 71.33 ฟอง สวนอัตราไสเดือนดิน 100 กรัมและวัสดุขุย
มะพราวใหจํานวนถุงไขนอยสุด 17.33 ฟองสวนระยะเวลา 30 และ 45 วัน อัตราไสเดือนดินและวัสดุผักตบชวายังให
จํานวนถุงไขมากเชนเดิมที่ 65.00 และ 19.33 ฟอง 

 
Table1Number of Cocoonat 15, 30 and 45 days after the incorporation of earthworms into pot 
Treatments   Cocoon(no.)  
  15 Days 30 Days 45 Days 
Rate (g)    
     100 (R1) 38.50 b 41.50 a 4.92b 
     150 (R2) 73.92 a 48.50 a 10.75a 
    Bedding       
coconut coir fiber (B1) 33.67 c 44.50 a 6.50bc 
compost by water hyacinth (B2) 63.50 ab 54.17a 11.50a 
compost by  banana tree (B3) 46.17 bc 49.50 a 8.17b 
cow manure (B4) 79.50 a 30.83 b 5.17c 
Rate x Bedding       
R1xB1 17.33 d 37.33bcd 4.00cd 
     R1 xB2 55.67 bc 43.33bcd 3.67d 
     R1 xB3 41.33 cd 53.00ab 7.00bc 
     R1: xB4 39.67 cd 32.33cd 5.00cd 
R2 xB1 50.00 bc 51.67ab 9.00b 
     R2 xB2 71.33 b 65.00a 19.33a 
     R2 xB3 55.00 bc 46.00bc 9.33b 
     R2xB4 119.33 a 29.33d 5.33cd 
F-test       
Rate (g) ** ns ** 
Bedding ** * ** 
Rate x Bedding ** ns ** 
CV (%) 24.62 20.65 22.13 

In a column, mean values followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by Duncan’s Multiple Range 
TestAnalysis (DMRT), ns, not significant 

 
Table 2Weight of earthworms (g) at 15 , 30 and 45 days after the incorporation earthworms into pot 
Treatments Weight of earthworms  (g) 
  15 Days 30 Days 45 Days 60 Days 
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Rate (g) 
         100 (R1) 51.42 b 39.62 b 35.00 b 29.92 b 

     150 (R2) 79.25 a 57.50 a 45.17 a 37.50 a 
Bedding        
coconut coir fiber (B1) 60.83 a 41.67b 31.17c 33.15ab 
compost by water hyacinth (B2) 72.91 a 53.42ab 50.00a 36.00a 
compost by  banana tree (B3) 55.92 a 41.67b 36.67bc 26.33b 
cow manure (B4) 71.67 a 57.50a 42.50b 39.33a 
Rate x Bedding        
R1xB1 43.33 cd 33.33c 25.00e 30.00bc 
     R1 xB2 55.67 bc 50.17bc 45.00bc 34.33b 
     R1 xB3 40.00 d 31.67c 33.33de 21.33c 
     R1: xB4 56.67 bcd 43.33bc 36.67cd 34.00b 
R2 xB1 78.33 ab 50.00bc 37.33cd 36.33ab 
     R2 xB2 80.17 ab 56.67ab 55.00a 37.67ab 
     R2 xB3 71.83 ab 51.67abc 40.00bcd 31.33b 
     R2xB4 56.67 bcd 71.67a 48.33ab 44.67a 
F-test        
Rate (g) ** ** ** ** 
Bedding ns ns ** ** 
Rate x Bedding ns ns ns ns 
CV (%) 22.2 24.15 12.52 16.53 

In a column, mean values followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by Duncan’s Multiple Range 
TestAnalysis (DMRT), ns, not significant 

 
จาก Table 2อัตราการใสไสเดือนดินทั้ง 2 อัตรา มีผลทําใหน้ําหนักไสเดือนดินทุกระยะเวลามีความแตกตางกัน

ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิง (P<0.01) โดยพบวาอัตราการใสไสเดือนดินที่ 150 กรัมใหน้ําหนักไสเดือนดินมากที่สุด สวน
วัสดุรองพื้นทั้ง 4 ประเภท มีผลทําใหน้ําหนักไสเดือนดินในระยะ 15 และ 30 วัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
แตปุยหมักผักตบชวาและวัสดุปุยหมักมูลวัวใหน้ําหนักไสเดือนดินมากที่สุด 72.91 และ 71.67 กรัม ตามลําดับ รองลงมา
วัสดุขุยมะพราวและปุยหมักตนกลวย 60.83 และ 55.92 กรัม ตามลําดับความสัมพันธระหวางอัตราการไสเดือนและวัสดุ
รองพื้นโดยพบวาที่ทุกระยะไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตพบวาที่ระยะ 30 วันหลังจากใสไสเดือนดิน พบวา
อัตรา 150 กรัมและวัสดุปุยคอกจะใหน้ําหนักไสเดือนดินมากที่สุด 
 
Table3Vermicompost(g)at 15 , 30 and 45 days after theincorporation of earthworms into pot 
Treatments Weight of Vermicompost  (g) 
  15 _days 30 days 45 days 

จาก Table 2  อัตราการใส่ไส้เดือนดินทั้ง 2 อัตรา 

มผีลท�าให้น�า้หนกัไส้เดอืนดนิทกุระยะเวลามคีวามแตก

ต่างกนัทางสถติอิย่างมนียัส�าคญัยิง่ (P<0.01) โดยพบ

ว่าอัตราการใส่ไส้เดือนดินที่ 150 กรัมให้น�้าหนัก

ไส้เดือนดินมากที่สุด ส่วนวัสดุรองพื้นทั้ง 4 ประเภท มี

ผลท�าให้น�้าหนักไส้เดือนดินในระยะ 15 และ 30 วัน 

ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่ปุ๋ยหมัก

ผกัตบชวาและวสัดปุุย๋หมกัมลูววัให้น�า้หนกัไส้เดอืนดนิ

มากทีส่ดุ 72.91 และ 71.67 กรมั ตามล�าดบั รองลงมา

วัสดุขุยมะพร้าวและปุ๋ยหมักต้นกล้วย 60.83 และ 

55.92 กรัม ตามล�าดับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการ

ไส้เดอืนและวสัดรุองพืน้โดยพบว่าทีท่กุระยะไม่มคีวาม

แตกต่างกนัทางสถติ ิ(P>0.05) แต่พบว่าทีร่ะยะ 30 วนั

หลังจากใส่ไส้เดือนดิน พบว่าอัตรา 150 กรัมและวัสดุ

ปุ๋ยคอกจะให้น�้าหนักไส้เดือนดินมากที่สุด
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Rate (g)    
     100 กรัม (R1) 100.00b 123.83a 65.41a 
     150 กรัม  (R2) 117.92a 126.83a 77.08a 
Bedding       
coconut coir fiber (B1) 132.50a 137.50a 49.17c 
compost by water hyacinth (B2) 83.33c 108.00ab 56.67bc 
compost by  banana tree (B3) 101.67bc 132.50ab 79.17ab 
cow manure (B4) 118.33ab 122.50ab 100.00a 
Rate x Bedding       
R1xB1 133.33a 150.00a 33.33c 
     R1 xB2 75.00c 98.67b 45.33bc 
     R1 xB3 85.00bc 120.00ab 83.33a 
     R1: xB4 106.67abc 125.00ab 100.00a 
R2 xB1 131.67.a 125.00ab 65.00abc 
     R2 xB2 91.67bc 117.33ab 68.33abc 
     R2 xB3 118.33ab 145.00a 75.00ab 
     R2xB4 130.00a 120.00ab 100.00a 
F-test       
Rate (g) * ns ns 
Bedding ** ns * 
Rate x Bedding ns ns ns 
CV (%) 17.53 17.18 12.52 

In a column, mean values followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by Duncan’s Multiple Range 
TestAnalysis (DMRT), ns, not significant 

 
จากTable 3อัตราการใสไสเดือนดินทั้ง 2 อัตรา มีผลทําใหน้ําหนักขุยไสเดือนดินที่เล้ียง15 วันแรกมีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P>0.01) และที่เล้ียงเวลา 30 และ 45 วัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดยระยะ 
30 วัน อัตราไสเดือนดิน 150 กรัม ใหน้ําหนักขุยมากที่สุด 126.83 กรัม และระยะ 45 วัน อัตราไสเดือนดิน100 กรัม ให
น้ําหนักนอยที่สุด 65.41 กรัมสวนวัสดุรองพื้น พบวาที่ระยะ 15 และ 30 วัน วัสดุขุยมะพราวใหน้ําหนักขุยไสเดือนดินมาก
ที่สุด 132.50 และ 137.50 กรัม ตามลําดับ และวัสดุปุยคอกมูลวัวใหน้ําหนักขุยไสเดือนดินมากที่สุดในระยะ 15, 30 และ 
45 วัน 118.33, 122.50 และ 100.00 กรัม ตามลําดับ รองลงมาวัสดุปุยหมักตนกลวย และวัสดุปุยหมักผักตบชวามี
แนวโนมใหน้ําหนักขุยไสเดือนดินนอยที่สุด 

 
วิจารณและสรุป 

ผลของอัตราตอการเจริญเติบโตของไสเดือนดินและผลผลิตปุยมูลไสเดือนดิน  

5 
 

Rate (g) 
         100 (R1) 51.42 b 39.62 b 35.00 b 29.92 b 

     150 (R2) 79.25 a 57.50 a 45.17 a 37.50 a 
Bedding        
coconut coir fiber (B1) 60.83 a 41.67b 31.17c 33.15ab 
compost by water hyacinth (B2) 72.91 a 53.42ab 50.00a 36.00a 
compost by  banana tree (B3) 55.92 a 41.67b 36.67bc 26.33b 
cow manure (B4) 71.67 a 57.50a 42.50b 39.33a 
Rate x Bedding        
R1xB1 43.33 cd 33.33c 25.00e 30.00bc 
     R1 xB2 55.67 bc 50.17bc 45.00bc 34.33b 
     R1 xB3 40.00 d 31.67c 33.33de 21.33c 
     R1: xB4 56.67 bcd 43.33bc 36.67cd 34.00b 
R2 xB1 78.33 ab 50.00bc 37.33cd 36.33ab 
     R2 xB2 80.17 ab 56.67ab 55.00a 37.67ab 
     R2 xB3 71.83 ab 51.67abc 40.00bcd 31.33b 
     R2xB4 56.67 bcd 71.67a 48.33ab 44.67a 
F-test        
Rate (g) ** ** ** ** 
Bedding ns ns ** ** 
Rate x Bedding ns ns ns ns 
CV (%) 22.2 24.15 12.52 16.53 

In a column, mean values followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by Duncan’s Multiple Range 
TestAnalysis (DMRT), ns, not significant 

 
จาก Table 2อัตราการใสไสเดือนดินทั้ง 2 อัตรา มีผลทําใหน้ําหนักไสเดือนดินทุกระยะเวลามีความแตกตางกัน

ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิง (P<0.01) โดยพบวาอัตราการใสไสเดือนดินที่ 150 กรัมใหน้ําหนักไสเดือนดินมากที่สุด สวน
วัสดุรองพื้นทั้ง 4 ประเภท มีผลทําใหน้ําหนักไสเดือนดินในระยะ 15 และ 30 วัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
แตปุยหมักผักตบชวาและวัสดุปุยหมักมูลวัวใหน้ําหนักไสเดือนดินมากที่สุด 72.91 และ 71.67 กรัม ตามลําดับ รองลงมา
วัสดุขุยมะพราวและปุยหมักตนกลวย 60.83 และ 55.92 กรัม ตามลําดับความสัมพันธระหวางอัตราการไสเดือนและวัสดุ
รองพื้นโดยพบวาที่ทุกระยะไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตพบวาที่ระยะ 30 วันหลังจากใสไสเดือนดิน พบวา
อัตรา 150 กรัมและวัสดุปุยคอกจะใหน้ําหนักไสเดือนดินมากที่สุด 
 
Table3Vermicompost(g)at 15 , 30 and 45 days after theincorporation of earthworms into pot 
Treatments Weight of Vermicompost  (g) 
  15 _days 30 days 45 days 

จาก Table 3 อัตราการใส่ไส้เดือนดินทั้ง 2 อัตรา 

มีผลท�าให้น�้าหนักขุยไส้เดือนดินที่เลี้ยง15 วันแรกมี

ความแตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนียัส�าคญั (P>0.01) 

และทีเ่ลีย้งเวลา 30 และ 45 วนั ไม่มคีวามแตกต่างกนั

ทางสถิติโดยระยะ 30 วัน อัตราไส้เดือนดิน 150 กรัม 

ให้น�้าหนักขุยมากที่สุด 126.83 กรัม และระยะ 45 วัน 

อัตราไส้เดือนดิน100 กรัม ให้น�้าหนักน้อยที่สุด 65.41 

กรมัส่วนวสัดรุองพืน้ พบว่าทีร่ะยะ 15 และ 30 วนั วสัดุ

ขุยมะพร้าวให้น�้าหนักขุยไส้เดือนดินมากที่สุด 132.50 

และ 137.50 กรัม ตามล�าดับ และวัสดุปุ๋ยคอกมูลวัว

ให้น�า้หนกัขยุไส้เดอืนดนิมากทีส่ดุในระยะ 15, 30 และ 

45 วัน 118.33, 122.50 และ 100.00 กรัม ตามล�าดับ 

รองลงมาวสัดปุุย๋หมกัต้นกล้วย และวสัดปุุย๋หมกัผกัตบ

ชวามีแนวโน้มให้น�้าหนักขุยไส้เดือนดินน้อยที่สุด



720 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 1 : (2557).

วิจำรณ์และสรุป

ผลของอัตรำต่อกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน

และผลผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 

จากผลการทดลอง พบว่า การใส่ไส้เดือนลงใน

วสัดรุองพืน้ทีอ่ตัรา150 กรมั ท�าให้การเจรญิเตบิโตของ

ไส้เดอืนดนิดกีว่าการใส่ไส้เดอืนทีอ่ตัรา 100 กรมั ซึง่วดั

จากจ�านวนถุงไข่ และน�้าหนักไส้เดือนดิน พบว่า ให้

ผลผลิตจ�านวนถุงไข่ มากถึง 73.92 ฟอง แต่อัตราที่ 

100 กรัม ให้จ�านวนถุงไข่เพียง 41.50 ฟอง เช่นเดียว

กับอัตราที่ 150 กรัมน�้าหนักไส้เดือนดินมากที่สุด 

79.25, 57.50, 45.17 และ 37.50 กรัม ตามล�าดับใน

ทุกระยะ ส่วนน�้าหนักไส้เดือนดินอัตราที่ใส่ 100 กรัม 

ให้น�้าหนักน้อยที่สุดในทุกระยะ อาจเป็นเพราะจ�านวน

ใส่ไส้เดือนดินที่มากกว่าโดยให้ผลผลิตจ�านวนถุงไข่

มากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ (2550)  

ศึกษา การก�าจัดเศษขยะอาหารและกระดาษโดยใช้

ไส้เดือนดินพันธุ์Perionyxexcavatus หมักเศษขยะ

อาหาร ที่ 150ก/กก.ขยะ สามารถก�าจัดขยะได้และยัง

พบว่าท�าให้อัตราการเจริญเติบโตไส้เดือนได้เท่ากับ 

16.75 มก./วัน การทดลองครั้งนี้บอกได้ว่า การให้ใช้

ไส้เดอืนอตัราที ่150 กรมั เพยีงพอในการก�าจดัเศษขยะ

อาหารและกระดาษโดยใช้ไส้เดือนดินพันธุ์Perionyx 

excavatus สามารถน�าไปหมกัขยะในบ้านเรอืนได้ส่วน

ผลผลิตน�้าหนักขุยไส้เดือนดินที่อัตรา 150 กรัม ให้น�้า

หนักขุยมากถึง 126.83 กรัม แต่อัตราที่ 100 กรัม ให้

น�า้หนกัขยุเพยีง 123.83 กรมั ซึง่เท่ากบัอตัรา 150 กรมั 

ที่ให้ถุงไข่และน�้าหนักไส้เดือนดินมากที่สุด

ผลของวัสดุรองพื้น ต่อกำรเจริญเติบโตของ

ไส้เดือนและผลผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 

จากผลการทดลองพบว่า การใส่ไส้เดอืนลงในวสัดุ

รองพื้นที่ท�าให้การเจริญเติบโตของไส้เดือนดินในวัสดุ

รองพืน้ของวสัดปุุย๋คอกมลูววั ให้จ�านวนถงุไข่มากทีส่ดุ 

79.50 ฟอง รองลงมาคือปุ๋ยหมักผักตบชวาให้จ�านวน

ถุงไข่ 63.50 ฟอง ส่วนวัสดุรองพื้นปุ๋ยหมักต้นกล้วยให้

จ�านวนถุงไข่ 41.33 ฟองและวัสดุขุยมะพร้าวให้ผล

จ�านวนถุงไข่น้อยที่สุด 33.67 ฟอง แต่ที่ระยะ 30 วัน 

จะพบว่าวัสดุปุ๋ยหมักผักตบชวา ปุ๋ยหมักต้นกล้วยเริ่ม

ผลิตถุงไข ่ได ้จ�านวนมากขึ้นเช ่นเดียวกับน�้าหนัก

ไส้เดอืนดนิต่อวสัดปุุย๋คอกมลูววัให้น�า้หนกัไส้เดอืนดนิ

มากถึง 71.67 กรัม รองลงมาวัสดุปุ๋ยหมักผักตบชวา 

ขุยมะพร้าว และปุ๋ยหมักต้นกล้วย 72.91,60.83 และ 

55.92 กรัมตามล�าดับ เช่นเดียวกับการศึกษาของ 

Sinha และคณะ (2002) รายงานว่า Eudrilus eu-

geniae สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและย่อย

สลายมูลควายเศษขยะจากครัวเรือนและเศษพืชได้ดี

กว่า Perionyx excavatus และ Eisenia fetida ส่วน

น�า้หนกัขยุไส้เดอืนดนิต่อวสัดรุองพืน้ มแีนวโน้มว่าวสัดุ

ปุ๋ยคอกมูลวัวให้น�้าหนักขุยมากที่สุด 118.33 กรัม ใน

ช่วงระยะ 15 วันแรก รองลงมาวัสดุปุ๋ยหมักต้นกล้วย 

ขุยมะพร้าว และปุ๋ยหมักผักตบชวา 101.67, 132.50 

และ 83.33กรัม ตามล�าดับ แต่วัสดุปุ๋ยหมักผักตบชวา

และปุย๋หมกัต้นกล้วยมแีนวโน้มให้น�า้หนกัขยุเพิม่มาก

ในช่วงระยะ 30 วนั ซึง่สอดคล้องกบั อตัราส่วนผสมของ

มูลโคนมและเศษหญ้าที่แตกต่างกันมีผลต่ออัตราการ

เปลีย่นเป็นปุย๋หมกัของไส้เดอืนดนิ Eudrilus eugeniae 

โดยอตัราส่วน 10 : 90, 20 : 80 และ 40:60 มอีตัราการ

เปลีย่นเป็นปุย๋หมกัไม่แตกต่างกนัคอื ร้อยละ 89.733 , 

85.667 และ 85.218 ตามล�าดับซึ่งมากกว่าอัตราส่วน 

30 : 70 อย่างมนียัส�าคญั (p < 0.05) ส�าหรบั Perionyx 

excavatus อัตราส่วนผสมของมูลโคนมและเศษหญ้า

ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมัก 

ผลของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำและวัสดุรอง

พื้น ต่อกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนและผลผลิต

ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน

 พบว่าอัตราไส้เดือนดินที่ 150 กรัม ลงในวัสดุรอง

พื้น ทั้งปุ๋ยคอกมูลวัว ปุ๋ยหมักผักตบชวา ปุ๋ยหมักต้น

กล้วย มีแนวโน้มให้ปริมาณจ�านวนถุงไข่ น�้าหนักตัว

ไส้เดือนดิน และผลผลิตน�้าหนักขุยมากกว่าอัตรา 100 

กรมั ในทกุระยะการเจรญิเตบิโต ซึง่วสัดรุองพืน้จ�าพวก

ปุ๋ยคอกจะมีธาตุอาหารและอินทรียวัตถุเยอะท�าให้

ไส้เดือนดินมีการเจริญเติบโตได้ดี เช่นเดียวกับ ดัง
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รายงานของ สพุาภรณ์ (2549) กล่าวว่าไส้เดอืนดนิสาย

พันธุ์ Eudrilus eugeniae ที่เลี้ยงด้วยวัสดุรองพื้นที่มี

ปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง จากกากตะกอนแห้งจากศูนย์

ผลติภณัฑ์นมจะท�าให้น�า้หนกัตวัไส้เดอืนดนิสงูขึน้ ร้อย

ละ 61.98 ส่วนวัสดุอินทรีย์ทางการเกษตรก็มีส่วนเพิ่ม

ประสิทธิภาพเป็นวัสดุรองพื้นได้ดีเช่นกัน แต่ต้องผ่าน

การหมักให้ย่อยสลายสมบูรณ์เสียก่อน อีกทั้ง Suthar 

(2006, 2007) ยังพบว่าไส้เดือนดินสามารถย่อยสลาย

วัสดุที่มาจากอุตสาหกรรมและมีผลต่อการหมุนเวียน

ธาตุอาหารในวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ นอกจาก

นี้ กิตติและโดม (2551) ท�าการศึกษาไส้เดือนดินพันธุ์

พื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ต่อการ

ย่อยสลายขยะอินทรีย์ในฟาร์มเกษตร ผลการทดลอง

พบว่าจ�านวน และน�้าหนักไส้เดือนดิน ของกลุ่มการ

ทดลองที1่ (ไส้เดอืนดนิทีไ่ด้จากฟาร์มววัของเกษตรกร) 

มนี�า้หนกั และจ�านวนไส้เดอืนดนิแตกต่างจากกลุม่อืน่

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(P<0.01) เมือ่เทยีบกบักลุม่

การทดลองอื่นๆโดยมีค่าเท่ากับ 196 ตัว และ 56 กรัม 

ตามล�าดับ
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