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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน เปรียบเทียบกบัการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัมูล
ไส้เดือนดิน ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้ว
หอมมะลิ 105 ทาํการทดลองท่ีแปลงนาเกษตรกรในเขตพื้นท่ีนาอาศัยนํ้ าฝน ชุดดินร้อยเอ็ด ท่ีบ้านบัว  
ต.บ้านบัว  อ. เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ระหว่างเดือน มิ .ย. –ธ.ค. พ.ศ . 2556 วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design จาํนวน 4 ซํ้ า ขนาดแปลงย่อย 4×6 เมตร  มี 6 กรรมวิธี คือ 1) ปุ๋ยเคมี
อยา่งเดียว 2) ปุ๋ยหมกัมูลโค อตัราส่วน 1,000 ก.ก. ต่อไร่ 3) ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน อตัราส่วน 1,000 ก.ก. ต่อ
ไร่ 4) ปุ๋ยเคมี ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ 5) ปุ๋ยหมกัมูลโค ในอตัราส่วน 1,000 ก.ก. ต่อไร่ ร่วมกบัการ
ฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ และ 6) ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ในอตัราส่วน 1,000 ก.ก. ต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกั
มูลไส้เดือน  

ผลการทดลอง พบวา่  ท่ีระดบัความลึกดิน 15-30 ซม. การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมีแนวโน้มให้ความ
หนาแน่นรวมสูงสุด (1.38 ก./ซม-3) รองลงมา ไดแ้ก่ การใส่ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัชีวภาพ และ
การใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน มีค่าความหนาแน่นรวม 1.41 และ 1.40  
ก./ซม -3 ตามลําดับ ส่วนความช้ืนของดิน (%) และค่าสัมประสิทธ์ิการนํานํ้ าของดินท่ีอ่ิมตัวด้วยนํ้ า  
การใส่ปุ๋ยเคมีมีแนวโนม้ให้ความช้ืนของดิน (%) และค่าสัมประสิทธ์ิการนาํนํ้ าของดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้า ตํ่าสุด 
(0.25% และ 2.10 ซม./ชม.-1) ส่วนการใส่ปุ๋ยหมกัมูลโค และการใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ท่ีระดบัความลึก
ดิน 0-15 ซม.  ให้ค่าสัมประสิทธ์ิการนํานํ้ าของดินท่ีอ่ิมตวัด้วยนํ้ า มากท่ีสุด 2.37  และ 2.77  ซม./ชม.-1 
ตามลาํดบั  

ผลของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของขา้วหอมมะลิ 105 พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมี  
และการใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง 4,604 และ 
4,548 ก.ก./เฮกตาร์ ตามลาํดบั และเพิ่มจาํนวนหน่อต่อตารางเมตร ได้สูง 287 และ 276 หน่อ/ตารางเมตร 
ตามลาํดบั ดงันั้น การใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือน ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกั สามารถเพิ่มผลผลิตขา้วไดใ้กลเ้คียงกบั
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การใส่ปุ๋ยเคมี และยงัสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและปรับปรุงสภาพโครงสร้างของดินดีไดอี้ก
ดว้ย 

 
ค าส าคัญ: ไส้เดือนดิน ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือน สมบติัทางฟิสิกส์ดิน โครงสร้างของดิน 

 

Abstract 
 

This research was to determine the effect of manure vermicompost compared to the use of 
organic fertilizers and together with bio-extract from  vermicompost on soil physical properties, growth 
and yield of rice. The experiments was conducted in the rain-fed farmer paddy field in Roi Et soil series at 
Ban Bua, Amphoe Muang, Buriram Province . during June - December 2012. The experiment was 
cappied out in a  Randomized Complete Block Design with 4 replications and  a plot size of 4 × 6 meters. 
The treatment,s consisted of 1) Chemical fertilizer 2) cattle manure compost rate 1,000 kg/rai 3) 
vermicompost rate 1,000 kg/rai 4) Chemical fertilizer+ EM 5) cattle manure  rate 1,000 kg/rai + EM and 
6) vermicompost rate 1,000 kg/rai + bioextract from vermicompost. 

The results showed that at soil depth of 15-30 cm, using chemical fertilizers had highest soil bulk 
density (1.38 g cm-3), followed by cattle manure + EM and vermicompost + bioextract from vermicompost 
(1 .41 and 1 .4 0 g cm-3, respectively.)  Using chemical fertilizers trend to have a lowest soil moisture (%) 
and Saturated hydraulic conductivity (Ksat) (0.25% and 2.10 cm hr-1). while cattle manure + EM and 
tvermicompost + bioextract from vermicompost gave the highest value of  Ksat with 2.37  and 2.77 cm hr-

1 respectively, at a depth of 0-15 cm. 
The results of compost vermicompost on the growth of rice for the 105 showed that Chemical 

fertilizer and vermicompost + bioextract trended to have a higher grain yield at 4,604 and 4,548 kg ha-1 and 
increased the number of tillers per hill at 287 and 276 tillers m-2, respectively. The studies suggested that 
the vermicompost  + Bioextract  can increase grain yield neer to using of chemical fertilizer. In addition, it 
can also increase soil fertility and improve soil structure very well. 
 
Keywords: Earthworms, Vermicompost, Soil physical properties., Soil structure 
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ค าน า 
ไส้เดือนดิน (Earthworm) เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอาศยัอยูใ่นดิน กินเศษซากพืชซากสัตว ์ท่ีเน่า

สลาย และจุลินทรียข์นาดเล็กเป็นอาหาร มีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ ซ่ึงจะมีสองเพศในตวัเดียวกนัโดย
ไส้เดือนดินจะมีบทบาททาให้โครงสร้างของดินดีข้ึน ดินร่วนซุย การระบายนํ้ าและอากาศดีข้ึน ซ่ึงเป็นการ
ไถพรวนดินตามธรรมชาติ เพิ่มอินทรียวตัถุในดิน รวมทั้งจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ เพิ่มภูมิคุม้กนัให้กบัดิน 
ลดการใชย้าฆ่าแมลง (อานฐั, 2550)  

ไส้เดือนดินช่วยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน การไชชอนของไส้เดือนดินในดินทาํให้มีช่อง
ระบายอากาศไดดี้ข้ึน ดินมีความพรุนและอ่อนตวัมากข้ึน ขุยไส้เดือนดินสามารถดูดซับนํ้ าไดเ้ร็ว กว่าดิน
ปกติ ดงันั้นจึงช่วยเพิ่มความช้ืนดิน และเพิ่มความเป็นประโยชน์ต่อพืชมากข้ึน (Edwards and Bohlen, 1996; 
Lavelle et al., 1999; Lee, 1985) การไชชอนของไส้เดือนช่วย เพิ่มการระบายอากาศและนํ้ าในดินทาํให้ดิน
ร่วนซุย ดว้ยความสามารถในการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุน้ี เอง มนุษยไ์ดน้าํไส้เดือนมาเพาะเล้ียงเพื่อการกาํจดั
ขยะอินทรียท์ั้งในระดบัครัวเรือน ชุมชน และผลิต ปุ๋ยใชใ้นการเกษตร นอกจากนั้นไส้เดือนยงัถูกนาํมาเป็น
ดชันีวดัมลพิษในดินจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช โลหะหนัก และสารพิษอ่ืน ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมอีก
ดว้ย (Edwards and Bohlen 1996; Edwards 2004; Lavelle et al.1999)  

อีกทั้ง ดินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่เป็นดินทรายท่ีมีโครงสร้างแน่นทึบ ทาํให้มี
ความหนาแน่นสูง ส่งผลให้มีการเก็บกกันํ้ าไดน้้อย และผลการตรวจสอบดินท่ีใช้ทาํการเกษตรของ อภิรดี 
(2542) พบวา่ ดินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีคุณสมบติัทางเคมีเส่ือมมากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพทางเคมี ได้แก่ สภาพกรด-ด่าง (70.7 % pH ตํ่ากว่า 5.5) อินทรียวตัถุ (96% OM ตํ่ากว่า 2.5 %) 
ฟอสฟอรัส (93.7 % มี P ตํ่ากวา่ 45 mg kg-1) แคลเซียม (77.8 % มี Ca ตํ่ากวา่ 600 mg kg-1) และโพแทสเซียม 
(93.7 % มี K ตํ่ากว่า 120 mg kg-1) การเพิ่มธาตุอาหารในดินทรายโดยการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวไม่ทาํ
ให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนมากนกั เน่ืองจากดินมีความสามารถในการเก็บกกัธาตุอาหารตํ่า จึงทาํให้ไม่สามารถเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินได ้ดงันั้นการปรับปรุงดินโดยการเพิ่มเติมอินทรียวตัถุโดยการใชว้สัดุอินทรียใ์น
รูปต่างๆ เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน จึงนบัวา่เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ี
จะปรับปรุงและฟ้ืนฟูศกัยภาพในการผลิตของดินในภูมิภาคน้ี  

ซ่ึงปัจจุบนัไส้เดือนดินสามารถทาํประโยชน์ท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง คือ การกาํจดัขยะอินทรีย ์ เพื่อ
ผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ซ่ึงปัจจุบนัมีโครงการผลิตปุ๋ยหมกัโดยใช้ไส้เดือนดินเพื่อเป็นธุรกิจทางการคา้
และเพื่อใช้ในฟาร์มกนัอยา่งแพร่หลาย จากการศึกษาวิจยั พบวา่สายพนัธ์ุไส้เดือนดินท่ีเหมาะต่อการนา มา
ใช้กา จดัขยะอินทรีย์ได้อย่างดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ  คือ Pheretima peguana (ข้ีตาแร่) (อานัฐ, 2551) 
ปัจจุบนัมีการนาํสายพนัธ์ุน้ีมาใชป้ระโยชน์ในการกาํจดัขยะอินทรียแ์ละวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเพื่อผลิต
ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน แต่ใชส้ําหรับระบบท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่สูงนกั และใชต้น้ทุนตํ่า ผลผลิตจากการผลิต
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ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน คือ 1) ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน 2) นํ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน และ 3) ตวัไส้เดือนดินท่ี
ขยายเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจะมีส่วนผสมของธาตุอาหารพืชเกือบทุกชนิดท่ีพืชตอ้งการและอยู่
ในรูปท่ีพืชสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที  

ดงันั้นแนวทางในการปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของดินตลอดจนปรับปรุงโครงสร้าง

ของดินให้ดีข้ึนกระทาํได้โดยการเพิ่มอินทรียวตัถุลงไปในดิน ซ่ึงรวมไปถึงกิจกรรมของส่ิงมีชีวิตในดิน 

ไดแ้ก่ ไส้เดือนดิน เพราะการขุดคุย้ดินเพื่อหาอาหารและท่ีอยูอ่าศยัตลอดจนการกินเศษซากจนย่อยอินทรีย

สารต่างๆท่ีมีอยูใ่นดินเป็นอาหาร ช่วยทาํให้อินทรียสารในดินสลายตวัเป็นช้ิน เล็กนอ้ยเกิดเป็นสารเช่ือมใน

ดิน ทาํให้อนุภาคดินจบัตวัเป็นเม็ดดิน ส่งผลให้โครงสร้างของดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากพืช 

เพิ่มการระบายนํ้ า และการดูดยึดนํ้ าของดิน รวมทั้งการท่ีไส้เดือนดิน กินเศษซากอินทรียสารต่างๆในดิน 

และขบัมูลออกมาก เรียกวา่ Cast ประกอบดว้ยของเสียท่ีเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของดินผสมกบัเศษพืช 

มูลไส้เดือนดินสามารถแกไ้ขโครงสร้างดินโดยการทาํลายโครงสร้างหน่วยใหญ่ของดินให้เป็นโครงสร้าง

ดินเม็ดทรงกลมท่ีเหมาะสมต่อการทาํการเกษตรยิ่งข้ึนในปัจจุบนัมีการนําไส้เดือนดินมาเล้ียงเพื่อกาํจดั

อินทรียช์นิดต่างๆ เพื่อผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน สะดวกต่อการนาํไปใชม้ากข้ึน  

ข้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย แต่เน่ืองจากปัจจุบันมีการแข่งขันส่งออกข้าวกับ
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น เวียดนาม ฯลฯ จึงตอ้งมีการจดัการท่ีดีเพื่อลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี 
การเพิ่มผลผลิตขา้วมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายดา้น ปัจจยัท่ีมีความสําคญัอยา่งหน่ึงคือการจดัการดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิต โดยทัว่ไปการจดัการดินเพื่อให้มี
ความเหมาะสมต่อการปลูกพืชทาํได้โดยการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชแก่ดิน ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนปุ๋ยหมักชีวภาพ ซ่ึง ในนํ้ าหมักชีวภาพ นั้ นมี
คุณสมบติัช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของราก เพิ่มการขยายตวัของใบและการยืดตวัของลาํตน้ ชกันาํให้
เกิดการงอกของเมล็ด ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีข้ึน (กรมพฒันาท่ีดิน  2547) ปัจจุบนัการเพิ่มผลผลิต
ขา้วของเกษตรกรมกัให้ความสําคญักบัปุ๋ยเคมี ทาํให้มีตน้ทุนสูงข้ึน  ปุ๋ยสําหรับนาขา้วแบ่งไดต้ามลกัษณะ
ดิน ถา้เป็นนาขา้วในเขตท่ีราบลุ่ม เช่นภาคกลาง ภาคใต ้และภาคเหนือส่วนมาก ซ่ึงเป็นดินท่ีมีเน้ือละเอียด 
เป็นนาดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว ซ่ึงดินดงักล่าวน้ีมีธาตุโพแทสเซียมเพียงพอต่อตน้ขา้ว ปุ๋ยท่ีใชจึ้ง
ไม่มีธาตุโพแทสเซียม เช่น ปุ๋ยสูตร 16-20-0  20-20-0 และสูตร 18-22-0  (ปฐพีชล, 2533)  การใชปุ๋้ยอินทรีย์
ปรับปรุงบาํรุงดินในพื้นท่ีนา เป็นส่ิงท่ีสามารถทาํไดง่้าย และใหผ้ลดีในระดบัหน่ึง แต่เม่ือใชติ้ดต่อกนัจะทาํ
ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและผูบ้ริโภคมากข้ึน เช่น ทาํให้สมบติัทางกายภาพและเคมีของดินดีข้ึน ลด
ตน้ทุนการผลิต เป็นผลดีต่อสภาพแวดลอ้ม ฯลฯ  

นอกจากนั้ นการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวนาดํา ข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายอย่าง ความอุดม
สมบูรณ์ของดินเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผล การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทาํได้ 2 แนวทาง คือ ดา้นการใช้
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ปุ๋ยเคมี และดา้นการใชปุ๋้ยอินทรีย ์  นํ้ าหมกัชีวภาพเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการใชเ้ศษวสัดุท่ีมีลกัษณะสดหมกั 
หรือการใช้นํ้ าหมกัจากมูลไส้เดือนดิน ผลิตภณัฑ์ท่ีได้เป็นสารอินทรียท่ี์ประกอบด้วยฮอร์โมน และกรด
อินทรียห์ลายชนิด เม่ือนาํมาใชก้บัพืชจะช่วยเร่งการเจริญเติบโต เช่น ช่วยในการยดืตวัของเซล ฯลฯ นบัเป็น
ผลดีต่อพืช   แต่การใช้นํ้ าหมกัชีวภาพชนิดต่างๆ กบัพืชไร่ เช่น ขา้ว ขา้วโพด ฯลฯ ยงัไม่มีความชดัเจน ทั้ง
วิธีการใช้และอตัราการใช้ และจากท่ีผ่านมามีการนาํไส้เดือนดินมาทาํปุ๋ยหมกัจาํนวนมาก และไดน้ํ้ าหมกั
จากมูลไส้เดือนดิน หากมีผลการศึกษาวิจยัท่ีจะนาํแสดงผลการใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือนดินและนํ้าหมกัจากมูล
ไส้เดือนดินน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพืช ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาวิธีการใช้และอตัราการใช้ให้ชดัเจน เพื่อ
ประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาถึงผลของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางกายภาพของดิน 
และการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ในสภาพพื้นท่ีนา 

2. เพื่อศึกษาอตัราและวธีิการใส่ท่ีเหมาะสมในการนาํปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินดว้ยไส้เดือนดินไปใชใ้น 
พื้นท่ีเกษตร 

3. เพื่อใหท้ราบและเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างของดินในพื้นท่ีทาํการเกษตรหรือในพื้น 
ท่ีดินท่ีเส่ือมโทรมต่อไป 

4. เพื่อใหท้ราบผลของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินและนํ้าหมกัจากมูลไส้เดือนดินท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต  
และ ผลผลิตของขา้ว 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 
1. ทราบผลของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางกายภาพของดินและ

โครงสร้างของดิน ในพื้นท่ีทาํการเกษตร  
2. ทราบอตัราท่ีเหมาะสมของการนาํปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินไปใชก้บัพืชปลูกทางการเกษตร  
3. ไดข้อ้มูลถึงผลของปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินท่ีมีต่อการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ซ่ึงจะเป็นการขยายผล

ในการนาํปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินไปใชใ้นพื้นท่ีท่ีดินเส่ือมโทรม ส่งเสริมใหมี้การใชปุ๋้ยหมกัมูล
ไส้เดือนดิน ในการช่วย ปรับโครงสร้างดิน และลดการใชปุ๋้ยเคมี  

4. เพื่อเป็นขอ้มูลในการใหค้วามรู้แก่เกษตรกรและผูท่ี้สนใจทัว่ไปในการนาํปุ๋ยหมกั ไส้เดือนดินไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงฟ้ืนฟูดินเส่ือมโทรม  

5. ใชปุ๋้ยหมกัไส้เดือนดินและไส้เดือนดินร่วมกบัการจดัการดิน หากส่งผลต่อการ ปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินให้ร่วนซุยไดใ้นระยะยาว ซ่ึงจะเป็นแนวการศึกษาต่อในการใชปุ๋้ยหมกัไส้เดือนดินและ 
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ไส้เดือนดินในการลดการไถพรวนดินในพื้นท่ีทางการเกษตร ลดการชะลา้งพงัทลายของดิน เพื่อใหเ้กิด 
การเกษตรอยา่งย ัง่ยนื 

ขอบเขต/แนวทางการด าเนินงานวจัิย  
ศึกษาการใชปุ๋้ยหมกัไส้เดือนดินในอตัราท่ีแตกต่างกนัร่วมกบัการใชน้ํ้าหมกัจากมูลไส้เดือนดินเพื่อ 

ทดสอบผลของการใชปุ๋้ยหมกัไส้เดือนดินและและนํ้าหมกัจากมูลไส้เดือนดินท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
คุณสมบติัทางฟิสิกส์ของดิน การเจริญเติบโต ผลผลิตของขา้ว เพื่อเป็นแนวทางในการใชป้ระโยชน์จากปุ๋ย
หมกัมูลไส้เดือนดินและและนํ้าหมกัจากมูลไส้เดือนดินต่อการปรับปรุงโครงสร้างของดิน 

 
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวจัิยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

เม่ือวิจัยสําเร็จจนได้องค์ความรู้  ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างดินหรือคุณสมบัติทางกายภาพดินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จะจดัทาํเอกสารเผยแพร่แนะนําและ
ส่งเสริมการใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการอบรมการเล้ียงและผลิตปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินเพื่อใชใ้นพื้นท่ี
ทางการเกษตร เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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การตรวจเอกสาร 
 

ไส้เดือนนอกจากจะช่วยเพิ่มความร่วนซุยและความอุดมสมบูรณ์ของดินแลว้ มูลไส้เดือนดิน ยงั
นบัว่าเป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์มีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชสูง (ไนโตรเจน 1.50-2.30%) ในประเทศท่ีพฒันา
แลว้ มีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดินเพื่อกาํจดัขยะ และใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูล
ไส้เดือนในภาคการเกษตรมานาน ตลอดจนมีโครงการผลิตในรูปแบบธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใชป้ระโยชน์
จากไส้เดือน การเล้ียงไส้เดือนดิน สามารถทาํได้โดยง่าย ใช้ตน้ทุนตํ่า และผูเ้ล้ียงไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้หรือ
ประสบการณ์มาก่อน เพียงแค่มีมูลสัตว์สําหรับเป็นแหล่งอาศยั และเศษผกั เศษอาหาร ก็พอเพียงต่อความ
ต้องการในการเจริญเติบโต สําหรับสายพันธ์ุ ท่ีนํามาเล้ียงแม้จะเป็นสายพันธ์ุต่างประเทศแต่ก็สามารถ
ขยายพนัธ์ุ และเจริญเติบโตในสภาพอากาศของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  ไส้เดือนดินจึงมีคุณประโยชน์ต่อ
การเกษตรอยา่งยิง่   

 
ความส าคัญและประโยชน์ของไส้เดือนดิน  

ไส้เดือนดิน เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั ลาํตวัเป็นปลอ้ง เป็นสัตวใ์นไฟลมัแอนเนลิดา (Phylum 
Annelida) ชั้นซีโตโพดา (Class Chaetopoda) ตระกูลโอลิโกซีตา (Order Oligochaeta) (Kozloff, 1990) วงศ์
แลมบริซิลี (Family Lambricidae) ซ่ึงประเมินกันว่ามีอยู่มากกว่า 800 สกุล 8,000 ชนิด พบกระจายอยู่ใน
ส่วนต่าง ๆ ของโลก ยกเวน้พื้นท่ีท่ีมีสภาพภูมิอากาศรุนแรง เช่น ทะเลทราย หรือพื้นท่ีท่ีอยู่ใตหิ้มะหรือนํ้ า
แขง็ตลอดเวลา ไส้เดือนมีความยาวตั้งแต่ไม่ก่ีมิลลิเมตรไปจนถึง 2 เมตร นํ้าหนกัตั้งแต่ 10 กรัม ไปจนเกือบ 1 
กิโลกรัม และมี ขนาดใหญ่ไดถึ้ง 4 เซนติเมตร (Edwards and Bohlen, 1996; Edwards,2004) ส่วนมากอาศยั
อยูบ่นบกในดินท่ีค่อนขา้งช้ืนและมีอินทรียวตัถุ ไส้เดือนดินในเมืองไทยท่ีสามารถพบไดน้ั้นมีหลายชนิดแต่
ชนิดท่ีใหญ่และหาง่ายตามดินร่วยซุยช้ืนๆ มกัเป็นชนิด Pheretima peguana (สุรินทร์, 2536) และ Pheretima 
posthuma ซ่ึงมีลกัษณะต่างๆ คล้ายกนัมากไส้เดือนดินในยุโรปและอเมริกาส่วนใหญ่เป็นไส้เดือนในวงศ ์
Lumbricidae (Stephenson, 1930; Kozloff, 1990) และไส้เดือนดินในทวีปอาฟริกา  คือ ไส้เดือนดินวงศ ์
Eudrilidae (Edwards, 1977) 

การจาํแนกชนิดล่าสุดโดย (Reynolds and Cook, 1993) มีสมาชิกประมาณ 3,500 ชนิด 21 วงศ ์หนอน
ปลอ้งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ ไส้เดือนดินออสเตรเลีย Megascolides sp. มีความยาวประมาณ 3 เมตร 
เส้นผา่ศูนยก์ลางลาํตวัประมาณ 1 น้ิว มีปลอ้งประมาณ 250 ปลอ้ง ชนิดท่ีพบในไทยไดแ้ก่ Pheretima peguna
และ P. posthuma  (บพิธ และ นนัทพร, 2547) ซ่ึงมีลกัษณะต่างๆ คลา้ยกนัมาก ( เชาว ์และ พรรณี, 2528)  

สายพนัธ์ุท่ีพบมากในประเทศไทยและแถบเอเซียอาคเนย์ ไดแ้ก่ พนัธ์ุข้ีตาแร่ (Pheretima peguana) 
และ พนัธ์ุข้ีคู ้(Pheretimaposthum) ยงัไม่เคยมีรายงานว่าไส้เดือนดินเป็นพาหะแพร่เช้ือโรคสู่คนหรือสัตว์
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เล้ียงอ่ืน ๆ ไส้เดือนดินมีนํ้ า เป็นส่วนประกอบ ร้อยละ 80 หายใจทางผิวหนัง อ่อนไวต่อแสง ย่อยสลาย
อินทรียว์ตัถุไดทุ้กชนิด และขบัถ่ายออกมาเป็นปุ๋ย  

ไส้เดือนดินกาํเนิดมานานกวา่ 600 ลา้นปีแลว้ โดยมีบทบาทสําคญัต่อการเปล่ียนแปลง โครงสร้าง
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Lavelle et al., 1999) มีการนําไส้เดือนมาประยุกต์ใช้ด้านต่าง ๆ เช่น การ
ปรับปรุงดิน กระตุน้การเจริญเติบโตของพืช เป็นอาหารสัตว ์การกาํจดัขยะและส่ิงปฏิกูล เป็นดชันี ในการวดั
ความเป็นพิษของสารเคมีท่ีปนเป้ือนในดิน เป็นอาหารของมนุษย  ์และเป็นยาบาบดัโรคบางชนิดของมนุษย์ 
เป็นตน้ (Edwards, 2004) 

นอกจากนั้นไส้เดือนดินมีความสําคญัต่อความอุดมสมบูรณ์และการเปล่ียนแปลงสภาพของดินอยา่ง
มาก ในบรรดาสัตวท่ี์ไม่มี กระดูกสันหลงัในดินไส้เดือนมีมวลชีวภาพมากท่ีสุด นบัแต่โบราณกาลไส้เดือน
ถูกใชเ้ป็นดชันีวดัความ อุดมสมบูรณ์ของดิน พื้นท่ีใดท่ีมีไส้เดือนจาํนวนมากแสดงวา่ดินแถบนั้นมีความอุดม
สมบูรณ์สูง มี อินทรียวตัถุ ธาตุอาหารของพืช และสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชผล เน่ืองจาก
ไส้เดือน จะกินดินและอินทรียวตัถุในดินช่วยย่อยสลายให้กลายเป็นธาตุอาหาร ไส้เดือนดินช่วยปรับ
โครงสร้างทางกายภาพของดิน การไชชอนของไส้เดือนดินในดินทาให้มี  ช่องระบายอากาศไดดี้ข้ึน ดินมี
ความพรุนและอ่อนตัวมากข้ึน ขุยไส้เดือนดินสามารถดูดซับนํ้ าได้เร็ว กว่าดินปกติ ดังนั้ นจึงช่วยเพิ่ม
ความช้ืนดิน และเพิ่มความเป็นประโยชน์ต่อพืชมากข้ึน (Edwards and Bohlen, 1996; Lavelle et al., 1999; 
Lee, 1985) 
 
การจ าแนกสายพนัธ์ุไส้เดือน  

ปัจจุบนัไดมี้การแบ่งไส้เดือนดินเป็น 3 กลุ่ม คือ Epigeics Endogeics และ Anecics โดยท่ี Epigeics เป็น
ไส้เดือนดินพวกท่ีอาศยับนผิวหน้าดินกินเศษอินทรียวตัถุบนดินเป็นหลกัและมี ความสามารถในการแพร่พนัธ์ุ
สูง ส่วนกลุ่ม Endogeics นั้นเป็นพวกขดุโพรงอาศยัอยูใ่นดินกินดินและ เศษอินทรียวตัถุเป็นอาหาร และเช่ือว่า
เป็นพวกท่ีปลดปล่อยฮิวมสัสู่ดินมากท่ีสุด และกลุ่ม Anecics เป็นไส้เดือนดินท่ีทาํโพรงต้ืน ๆ ในแนวระนาบ
ขนานกบัผิวดิน (Bouche, 1977) ปัจจุบนันกัวิชาการ หลายท่านจาํแนกวงศข์องไส้เดือนท่ีแตกต่างกนั ขณะท่ีใน 
Wikipedia (2005) ซ่ึงไดอ้า้งจาก International Commission on Zoological Nomenclature หรือ ICZN จาํแนกไว ้
32 วงศ ์ 

สภาพแวดลอ้มกบัการแพร่กระจายตวัของไส้เดือนดิน องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการกระจายตวั
ของไส้เดือนดินในแหล่งท่ีอยูอ่าศยัในระบบนิเวศน์ต่างๆประกอบดว้ย  

1) องค์ประกอบด้านเคมีฟิสิกส์  เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ค่า pH ปริมาณเกลืออินทรีย์ การระบาย
อากาศและพื้นผวิในดิน 

2) แหล่งอาหารท่ีมีอยู ่เช่น ดินแร่ธาตุ เศษใบไม ้เศษฟาง มูลสัตว ์เศษซากอินทรียวตัถุต่าง ๆ  
3) อตัราการแพร่ขยายพนัธ์ุและศกัยภาพการกระจายตวัของไส้เดือนดินแต่ละสายพนัธ์ุ  
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3) ประวติัการใชท่ี้ดินในอดีตท่ีผา่นมาโดยเฉพาะส่ิงรบกวนจากสารเคมีต่างๆ และสัตวน์กัล่าท่ีกิน
ไส้เดือนดินเป็นอาหาร  

ปัจจุบนัพบวา่ไส้เดือนดินมีมากกวา่ 8,000 ชนิด (Edwards, 2004) ในจาํนวนน้ี ประมาณ คร่ึงหน่ึงท่ี
ได้รับการจดัจาํแนกแล้ว (Reynolds, 1994) มีเพียง 2 วงศ์ ท่ีพบว่ามีการกระจายตวัมาก ท่ีสุดทั้ งในยุโรป 
อเมริกา ออสเตรเลียและในเอเชีย ได้แก่ Megascolecidae และ Lumbricidae อย่างไรก็ตามไส้เดือนดินท่ีมี
ความสาํคญักบัมนุษยม์ากท่ีสุดก็ คือ วงศ ์Lumbricidae โดยเฉพาะการ นาํมาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการเกษตร 
(Edwards and Bohlen, 1996) 

ไส้เดือนดินในเขตร้อนมีประมาณ 500 ชนิด แพร่กระจายในพื้นท่ีการเกษตรในเขตอบอุ่น และพบ
ในท่ีสูงเขตร้อนของโลก (Fragoso et al., 1999) ลกัษณะของชุมชนไส้เดือนดินข้ึนอยูก่บั ลกัษณะของดิน 
สภาพอากาศ และอินทรียว์ตัถุซ่ึงเป็นแหล่งอาหาร รวมทั้งการใชป้ระโยชน์พื้นท่ี  

Lee (1985) รายงานวา่ ชุมชนของไส้เดือนดินในยุโรปมีมากในป่าผลดัใบ พื้นท่ีทุ่งหญา้ถาวร แต่พบ 
นอ้ยในป่าสน ป่าพีท และพื้นท่ีเพาะปลูก ในสภาพพื้นท่ีแต่ละแห่งมีไส้เดือนดินมากกวา่ชนิดเดียว ใน แปลง
หญา้ประเทศสกอตแลนด์ พบ 10 ชนิด โดยมีความสัมพนัธ์เล็กนอ้ยระหวา่งอายุของทุ่งหญา้ กบัความหลาก
ชนิดของไส้เดือนดิน ในบางคร้ังพบว่าไส้เดือนดินมีความสัมพนัธ์กนัแบบต่างก็ได ้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
(associations) 

แถบเอเชีย ประกอบด้วยไส้เดือนดินวงศ์ Megascolecidae เป็นหลักโดยมี  Moniligastridae และ 
Ocnerodrilidae เป็นไส้เดือนดินท้องถ่ิน ไส้เดือนท่ีพบมากในพื้นท่ีน้ีได้แก่ Pheretimiod สกุล Pheretima, 
Polypheretima, Metaphire, Amynthas เป็นต้น ในประเทศอินเดีย พบ 385 ชนิด (Fragoso et al., 1999) ซ่ึง
ต่อมา Blakemore (2007a) รายงานวา่ ในอินเดีย ศรีลงักาและพื้นท่ี ใกลเ้คียง พบถึง 505 ชนิด โดยพบวา่ส่วน
ใหญ่เป็นไส้เดือนดินทอ้งถ่ิน ในขณะท่ี James (2004, 2006) ศึกษาพบไส้เดือนดินชนิดใหม่ในฟิลิปปินส์
จาํนวน 18 และ 14 ชนิด ตามลาํดบั การศึกษาเก่ียวกบัไส้เดือนดินในประเทศไทย ปัจจุบนัเร่ิมมีผูใ้ห้ความ
สนใจในการนาไส้เดือน ดินมาใช้ประโยชน์ด้านการเล้ียงสัตว ์เป็นเหยื่อตกปลา และใช้ในการบาํบดัขยะ
อินทรียอี์กดว้ย 
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ยดูริลลสั ยจีูนิแอ  ( Eudrilus eugeniae ) 
ช่ือสามญั African Night Crawler 

ฟีเรททิมา พีกวันา ( Pheretima peguana ) 
ช่ือทอ้งถ่ิน  ข้ีตาแร่ 

 
อายซิเนีย ฟูทิดา ( Eisenia foetida ) 

ช่ือสามญั The Tiger worm , Manure Worm , Compost 
Worm 

 
ฟีเรททิมา โพสธูมา ( Pheretima posthuma ) 

ช่ือทอ้งถ่ิน ข้ีคู ้
 

 
ลมับริคสั เทอเรสทริส ( Lumbricus terrestris ) 

ช่ือสามญั Nightcrawler 

 
โพลีฟีเรททิมา อีลองกาตา 

โพลีฟีเรททิมา อีลองกาตา ( Polypheretima elongate ) 

 
เดนโดรแบนา วนีาตา ( Dendrobaena veneta ) 

 
ลมับริคสั รูเบลลสั ( Lumbricus rebellus ) 
ช่ือสามญั Red worm , Red Marsh Worm , Red Wriggler 
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ภาพที ่ 1 แสดงสายพนัธ์ุไส้เดือน 
ท่ีมา: http://www.thaiworm.com (21 กนัยายน 2556) 

รูปแบบการแพร่กระจายตัวของไส้เดือนดิน  
การแพร่กระจายของไส้เดือนดินข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งไดแ้ก่ปัจจยัทางดา้นเคมีและ ชีวภาพของ

ดิน  อาหารและความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร  ศักยภาพในการแพร่พันธ์ุและความสามารถ  ในการ
แพร่กระจายของไส้เดือนดินแต่ละชนิด เป็นตน้ ไส้เดือนดินสามารถอาศยัอยูไ่ดดี้ในดินท่ีมี ความช้ืนมากกวา่
ในดินท่ีแห้ง และชอบดินท่ีมีความเป็นกรดเล็กนอ้ยถึงเป็นกลาง ลกัษณะการกระจาย ของไส้เดือนดินอาจมี
ลกัษณะเป็นแบบการกระจายปกติ หรือการกระจายแบบสุ่ม หรือเป็นกลุ่ม ประเภทของดินมีผลมากต่อการ
กระจายในแนวระนาบ ขณะท่ีชนิดของอาหาร ความช้ืน และอุณหภูมิ เป็นปัจจยัสําคญัในการควบคุมการ
แพร่กระจายตวัของไส้เดือนดินแบบแนวด่ิง (Edwards and Bohlen, 1996; Lavelle et al. 1999; Lee, 1985) 
ไส้เดือนดินสามารถแพร่กระจายตวัหรือเคล่ือนยา้ยจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง ไดส้องแบบ คือ  

1) การแพร่กระจายตวัแบบแอคทีฟ เป็น การเคล่ือนยา้ยท่ีอยู่ของไส้เดือนดินบริเวณผิวดินดว้ยตวั
ไส้เดือนเอง โดยปราศจากส่ิงช่วยใดๆ  ซ่ึงการเกิดข้ึนน้ีจะเกิดแบบช้าๆ  ซ่ึงเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น 
ส่ิงแวดลอ้มไม่เหมาะสม ไปหาแหล่งท่ีอยูใ่หม่ เช่นท่ีอยูเ่ดิมมีนํ้าท่วมขงั แหง้แลง้เกินไป เป็นตน้  

2) การแพร่กระจายแบบพาสซีพ เป็นการเคล่ือนยา้ยตวัของไส้เดือนดินแบบอาศยัส่ิงต่างๆในการ
นาํพาไส้เดือนไป ยงัท่ีอยู่ใหม่ โดยท่ีตวัไส้เดือนไม่ไดย้า้ยท่ีอยู่ด้วยตวัมนัเอง เช่น การยา้ยท่ีอยู่โดยมนุษย ์
หรือถูกสายนํ้าพดัพาในช่วงนํ้ าฝนตกหนกั หรือถุงไข่ของไส้เดือนดินถูกนาํพาไปโดยสัตวอ่ื์นๆ เช่นติดมากบั
รองเทา้  

 
รูปแบบพฤติกรรมของไส้เดือนดิน  

กิจกรรมของไส้ เดือนดินในช่วงแต่ละวัน  กิจกรรมจะเกิด ข้ึนมากหรือน้อยจะข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดลอ้มขณะนั้น ซ่ึงอุณหภูมิ ความช้ืน และแสง เป็นตวัแปร เช่น แสงสวา่งช่วงกลางไว ไส้เดือนจะ
นอนน่ิงๆ อยูใ่นดิน ช่วงกลางคืนไม่อุณหภูมิตํ่า และความช้ืนในอากาศมีมากไส้เดือนก็จะออกมาจากดินและ
ออกมาหาอาหารบริเวณผิวดิน ดงันั้นกิจกรรมต่างๆ ของไส้เดือนดินจะเกิดข้ึนในตอนกลางคืน หรือบริเวณท่ี
มืด มากกวา่ท่ีมีแสงสวา่ง 

พฤติกรรมการกินอาหารของไส้เดือน ไส้เดือนดินแต่ละชนิดมีความชอบในการกินอาหารแต่ละ
ชนิดไม่เหมือนกนั เช่นไส้เดือนสายพนัธ์ุสีเทาแต่ละตวัจะกินเศษใบไมแ้ละเศษซากพืชบริเวณผวิดิน และดิน
ท่ีมีแร่ธาตุ ไส้เดือนดินจาํพวก Lumbricus terrestris แต่ละตวัจะกินอาหารท่ีมนัหามาไดภ้ายในรู โดยการลาก
อาหารมาเก็บสะสมไวใ้นรู จากนิสัยการกินอาหาร ไส้เดือนจะกินอาหารส่วนท่ีเน่าก่อน โดยจะเลือกกินส่วน
ท่ีอ่อนหรือเน่าก่อน 

พฤติกรรมการพรางรูของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินจะดึงใบไมล้งไปในรูซ่ึงอาจดึงลงไปท่ีความลึก
ประมาณ 25 -75 เซนติเมตร และอาจเหลือบางส่วนของใบไมใ้ห้ยื่นออกมาอุดบริเวณปากรู เพราะไส้เดือน

http://www.thaiworm.com/
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ตอ้งการพรางรูท่ีอยู่อาศยัของมนั เพื่อป้องกันนํ้ าไหลลงรู และป้องกนัอากาศหนาว หากไม่มีซากใบไม ้
ไส้เดือนจะใช ้กรวดดิน มาอุดปากรูแทน 

พฤติกรรมการอพยพยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของไส้เดือนดิน พฤติกรรม ดงักล่าวเกิดจากส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่
อาศยัของไส้เดือนเปล่ียนแปลงไป เช่น เกิดความเป็นกรด ของดิน นํ้าท่วมขงั ดินแหง้เกินไป อากาศ แหง้ 
หรือ หนาว บริเวณนั้นขาดแคลนอาหาร  

 

 
ภาพที ่2 รูปแบบพฤติกรรมของไส้เดือนดินต่อการปรับปรุงโครงสร้างของดิน 

 
ไส้เดือนดินกบัการผลติปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน  

ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน  (Vermicompost) หมาย ถึง เศษซากอินทรีย์วตัถุต่างๆ  รวมทั้ งดินและ
จุลินทรียท่ี์ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลาย อินทรียวตัถุเหล่านั้นภายในลาํไส้ของ
ไส้เดือนดิน แลว้จึงขบัถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวาร ซ่ึงมูลท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นเม็ดสีดาํ มีธาตุอาหารพืชอยู่
ในรูปท่ีพืชสามารถนาํไปใช้ไดใ้นปริมาณท่ีสูงและมี จุลินทรียจ์าํนวนมาก ซ้ึงในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมกั
โดยใช้ไส้เดือนดินขยะอินทรียท่ี์ไส้เดือนดินกิน เขา้ไป และผา่นการย่อยสลายในลาํไส้แลว้ขบัถ่ายออกมา 
มูลไส้เดือนดินท่ีไดเ้รียกวา่ “ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน” 

โดยภายหลังจากการย่อยสลายของไส้เดือนดิน จะได้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนซ่ึงมีธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัสในรูปท่ีเป็นประโยชน์  และโพแทสเซียมในรูป  ท่ีแลกเปล่ียนได้เพิ่มข้ึน รวมทั้ งยงัช่วยลด
อตัราส่วนของ คาร์บอน:ไนโตรเจน ซ่ึงปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือน มีปริมาณฮิวมสัมาก โปร่งร่วน เหมาะสําหรับ
การเพาะปลูก ปรับปรุงดิน สมชยั, มปป.; อานฐั, 2550; Sutha, 2001; Nagavallemma et al., 2004) และให้นํ้ า
หมกัมูลไส้เดือน ซ่ึงมีธาตุอาหารท่ีสูงเหมาะสาหรับพืช (Tavia and Rachelle, 2004)  

คุณสมบติัของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน  ลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพของปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินมี
ลกัษณะเป็นเมด็ร่วนละเอียด มีสีดาํออกนํ้า ตาล โปร่งเบา มีความพรุนระบายนํ้าและอากาศไดดี้มาก มีความจุ
ความช้ืนสูงและมีประมาณอินทรียวตัถุสูงมาก ซ่ึงผลจากการย่อยสลายขยะอินทรียท่ี์ไส้เดือนดินดูดกินเขา้
ไปภายในลาํไส้ และด้วยกิจกรรมของจุลินทรียท่ี์อยู่ในลาํไส้ และนํ้ าย่อยของไส้เดือนดินจะช่วยให้ธาตุ
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อาหารหลาย ๆ ชนิดท่ีอยู่ในเศษอินทรียวตัถุเหล่านั้นถูกเปล่ียนให้อยู่ในรูปท่ีพืชสามารถนาํไปใช้ได้ เช่น 
เปล่ียนไนโตรเจนให้อยู่ในรูป ไนเตรท หรือ แอมโมเนียฟอสฟอรัสในรูปท่ีเป็นประโยชน์ โพแทสเซียมใน
รูปท่ีแลกเปล่ียนได ้ 

นอกจากน้ียงัมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชชนิดอ่ืนและจุลินทรียห์ลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ดิน รวมทั้ งสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียใ์นลาํไส้ของ
ไส้เดือนดินอีกดว้ย ปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีไดจ้ากการใชไ้ส้เดือนดินยอ่ยสลายขยะชุมชนมีความแตกต่างกนั
ตามชนิดของขยะชุมชนท่ีใชท้าํปุ๋ยหมกั การผสมอินทรียวตัถุหลายชนิดในการผลิตปุ๋ยหมกัจากมูลไส้เดือน
ดินจะช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชได ้(สามารถ, 2555) 

คุณสมบติัของปุ๋ย จะแตกต่างกนัตามวสัดุท่ีนาํมาใช้ผลิตปุ๋ย แต่โดยทัว่ไปจะมีโครงสร้างของปุ๋ยท่ี
คลา้ยกนั คือ จะมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชซ่ึงอยูใ่นรูปท่ีพืชสามารถดูดไปใชไ้ด ้มีส่วนประกอบของ
ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมเกือบทุกชนิดท่ีพืชตอ้งการ มีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีจะ
ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชไดต้ามปกติ (Edwards and Burrows, 1988) 

ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินมกัจะขาดแคลนธาตุแมกนีเซียมและธาตุไนโตรเจนซ่ึ งบางคร้ังจะมีไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของบางชนิด นอกจากน้ีขยะอินทรียท่ี์ผา่นการยอ่ยสลายโดยไส้เดือนดินจะมีค่า pH 
ประมาณ 8 และเน่ืองจากในดินโดยทัว่ไปจะผา่นการเติมปุ๋ยเคมีซ่ึงทาํให้ดินมีสภาพเป็นกรด ดงันั้นการเติม
ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินลงไปในดินจะทาํให้ค่าความเป็นกรดในดินลดน้อยลง Buchanan et al. (1988) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบส่วนประกอบของธาตุอาหารในพืชระหวา่งปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินกบัวสัดุปลูกทางการ
เกษตรท่ีผสมปุ๋ยอินทรียพ์บวา่ ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินมีปริมาณธาตุอาหารมากกวา่ และคุณภาพของปุ๋ยหมกั
จากการผลิตปุ๋ยโดยใชไ้ส้เดือนดินมีคุณภาพดีกวา่การหมกัปุ๋ยดว้ยวธีิดั้งเดิม 

อานฐั ตนัโช (2549) ไดศึ้กษา การกาํจดัขยะอินทรียโ์ดยไส้เดือนดิน เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาการ
กาํจดัขยะอินทรียโ์ดยไส้เดือนดิน พบวา่ขยะอินทรียจ์ากผลไมจ้ะมีระยะเวลาการยอ่ยนอ้ยท่ีสุดทั้งน้ีเน่ืองจาก
ไส้เดือนดินชอบกินผลไมท่ี้มีรสหวาน ลองลงมาคือเศษผกัส่วนขยะอินทรียท่ี์เป็นเศษอาหารไส้เดือนดินจะ
ใชเ้วลาในการยอ่ยสลายมากท่ีสุด  

จีรวฒัน์ นวนพุดซา (2551) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความเร็วและคุณภาพในการผลิตปุ๋ยหมกัมูล
ไส้เดือนดินจากการย่อยสลายขยะอินทรียช์นิดต่าง ๆ โดยไส้เดือนดินท่ีเป็นสายพนัธ์ุทางการคา้ และสาย
พนัธ์ุทอ้งถ่ิน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาชนิดของขยะอินทรียท่ี์เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณและระยะเวลาใน
การกําจดัขยะอินทรีย  ์โดยไส้เดือนดินสายพันธ์ุ  Pheretima peguanaEisenia foetida, Eudurilus eugeniae 
และ Lumbricus rubellus พบวา่ อตัราการขยายพนัธ์ุของไส้เดือนดิน 4 สายพนัธ์ุ ในอาหารท่ีแตกต่างกนั คือ 
มูลววันม เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม้ และไม่ใส่อาหาร โดยใช้เวลาในการทดลอง 13 สัปดาห์ พบว่า 
ไส้เดือนดินสายพนัธ์ุ Pheretima peguana และ Eisenia foetida เม่ือย่อยขยะอินทรียป์ระเภทมูลววัแล้วให้
จาํนวนถุงไข่สูงท่ีสุด ส่วนไส้เดือนดินสายพนัธ์ุ Eudurilus eugeniaeและLumbricus rubellus เม่ือย่อยขยะ
อินทรียป์ระเภทเศษอาหารแลว้ ใหจ้าํนวนถุงไข่สูงท่ีสุด ดา้นคุณภาพของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน มูลไส้เดือน
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สายพนัธ์ุ Pheretima peguanaร่วมกบัมูลววันมเหมาะสมท่สุดในการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน เน่ืองจากใช้
ระยะเวลาในการยอ่ยสลายสั้ นท่ีสุด และมีปริมาณของ ค่านาํไฟฟ้า ฟอสฟอรัสท่ีพืชใช้ประโยชน์ไดร้วมทั้ง
แคลเซียม และแมกนีเซียม สูงท่ีสุด ส่วนมูลไส้เดือนดินสายพนัธ์ุ Eudurilus eugeniae มีปริมาณของค่าการ
นําไฟฟ้าอินทรียวตัถุ ปริมาณทั้ งหมดของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสท่ีพืชใช้ประโยชน์ได้แคลเซียม  และ
แมกนีเซียม ตํ่าท่ีสุด 

Chaudhuri, Pal และ Guatum (2003) ไดใ้ห้ความเห็นว่าอาหารท่ีเป็นใบยางในการหมกัขยะโดยใช้
ไส้เดือนสายพนัธ์ุ Perionyx excavatus, Eudrilus eugeniac และ Eisenia fetida โดยศึกษาการตาย, อตัราการ
เจริญเติบโตท่ีเพิ่ม, การสืบพนัธ์ุ พบวา่ ไส้เดือนสายพนัธ์ E.eugeniae, E.fetida และ P.excavatus มีอตัราการ
เจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเท่ากบั 6.2, 8.6 มิลลิกรัมต่อวนั พบว่า ไส้เดือนสายพนัธ์ุ P.excavatus มีอตัราการตาย
สูงสุด (50 % ) เม่ือเทียบกบั E.eugeniae, E.fetida (17%) อตัราการสืบพนัธ์ุ E.eugeniae (1.4) ตวัสัปดาห์ และ 
E.fetida (1.3) ตวัสัปดาห์ ดีกว่า P.excavatus (0.2) ตวัสัปดาห์ ท่ีระยะเวลามากกว่า 45 วนั จากการทดลอง
สรุปไดว้า่ใบยางเหมาะสมในการเป็นอาหารของไส้เดือน E.eugeniae > E.fetida > P.excavatus 

Ndegwa, Thomson  และ Das (2000) ไดศึ้กษาความหนาแน่นของไส้เดือนท่ีเหมาะสม และอตัรา
การใหอ้าหารท่ีเหมาะสมในการใชไ้ส้เดือนสายพนัธ์ุ Eisenia fetida หมกัขยะท่ีใชเ้ยือ่กระดาษเป็นวสัดุรอง
พื้น และพบวา่ท่ีความหนาแน่นของไส้เดือน 1.6 กิโลกรัม ของไส้เดือนและอตัราการใหอ้าหาร 1.25 
กิโลกรัม อาหาไส้เดือนต่อวนั มีผลทาํใหไ้ส้เดือนเปล่ียนอาหารไปเป็นนํ้าหนกัตวัไดม้ากท่ีสุด และท่ีความ
หนาแน่นของไส้เดือน 1.6 กิโลกรั 

อาหาร 0.75 กิโลกรัม  อาหารกิโลกรัมไส้เดือนต่ิวนั ทาํใหก้ารหมกัมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การใช้
ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินและนํ้าหมกัมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชจะส่งผลให ้ดินมีโครงสร้างดีข้ึน คือ ทาํให้
ดินกกัเก็บความช้ืนไดม้ากข้ึน มีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไชและแพร่กระจายไดก้วา้ง ดินมี
การระบายนํ้าและอากาศไดดี้ ทาํใหจุ้ลินทรียดิ์นท่ีเป็นประโยชน์บริเวณรากพืชสามารถสร้างเอนโซมท่ี์เป็น
ประโยชน์ ต่อพืชไดเ้พิ่มช้ึน นอกจากน้ีจุลินทรียดิ์นท่ีปนออกมากบัมูลของไส้เดือนดินยงัสามารถสร้างเอ็น 
ไซมฟ์อสฟาเตสไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิ่มประมาณฟอสฟอรัสในดินใหสู้งข้ึนได ้

 
ดังน้ัน ประโยชน์และความส าคัญของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน พอสรุปได้ดังนี ้ 

1. ส่งเสริมการเกิดเมด็ดิน  
2. เพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุแก่ดิน  
3. เพิ่มช่องวา่งในดินใหก้ารระบายนํ้าและอากาศดียิง่ข้ึน  
4. ส่งเสริมความพรุนของผวิหนา้ดิน ลดการจบัตวัเป็นแผน่แขง็ของหนา้ดิน  
5. ช่วยใหร้ะบบรากพืชสามารถแพร่กระจายตวัในดินไดก้วา้ง  
6. เพิ่มขีดความสามารถในการดูดซบันํ้าในดิน ทาํใหดิ้นชุ่มข้ึน  
7. เพิ่มธาตุอาหารพืชใหแ้ก่ดินโดยตรงและเป็นแหล่งอาหารของสัตวแ์ละจุลินทรียดิ์น  
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8. เพิ่มศกัยภาพการแลกเปล่ียนประจุบวกของดิน 
9. ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารพืชบางชนิดท่ีมีปริมาณมาเกินไป เช่น อะลูมินมั และแมงกานีส 
10. ช่วยเพิ่มความตา้นทานในการเปล่ียนแปลงระดบัความเป็นกรดเบส (Buffer capacity) ทาํใหก้าร

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไม่เร็วเกินไปจนเป็นอนัตรายต่อพืช  
11. ช่วยควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดิน เน่ืองจากการใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจะทาํใหมี้ปริมาณ

จุลินทรียท่ี์สามารถ ขบัสารพวกอบัคาลอยดแ์ละกรดไขมนัท่ีเป็นพิษต่อไส้เดือนฝอยไดเ้พิ่มข้ึน 
 
บทบาทของไส้เดือนทางการเกษตร  
 

ทั้งปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีมีอิทธิพลต่อประชากรไส้เดือนดิน ผลของปุ๋ยต่อประชากรไส้เดือน ดินมีทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ทางตรง ก็คือการเปล่ียนแปลงความเป็นกรดเบสของดินหรือความเป็น พิษของดิน ใน
ทางออ้มเช่นการเปล่ียนแปลงปริมาณของเศษอินทรียท่ี์จะกลบัคืนสู่ดินเป็นแหล่ง อาหารของไส้เดือนดิน การใช้
ปุ๋ยฟอสเฟสและการใชปู้นช่วยเพิ่มนํ้าหนกัของไส้เดือนดินในดิน ประมาณ 4 เท่าเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีปกติ  
ปุ๋ยอินทรียช่์วยเพิ่มจานวนประชากรของไส้เดือนดินในบริเวณฟาร์มมีปุ๋ยคอกซ่ึงเป็นแหล่งอาหารของ
ไส้เดือนดิน เช่น มูลหมู มูลสัตวปี์ก นอกจากน้ี แหล่งอาหารของไส้เดือนดินจากแหล่งอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขยะจาก
ชุมชน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ของเสียท่ีเป็นของเหลวจากฟาร์ม อาจมีผลเสียต่อประชากร
ของไส้เดือนดิน เช่น มีปริมาณ แอมโมเนียสูงหรือมีความเค็มมาก ไส้เดือนดินชอบไนโตรเจนสูงเพื่อเพิ่ม
จานวนประชากร  ส่วนปุ๋ย  อินทรีย์เพิ่มการเจริญเติบโตของพืชซ่ึงส่งผลต่อปริมาณช้ินส่วนของเศษ
อินทรียวตัถุ (Edwards and Bohlen, 1996) 

ไส้เดือนดินมีประโยชน์ ทาํใหดิ้นร่วนซุยส่งผลให้พืชไดเ้จริญงอกงามดีกว่าดินท่ีไม่มีไส้เดือนดินอาศยั
อยู ่ไส้เดือนดินเป็นผูย้อ่ยสลายซากอินทรียสารในดินทาํใหมี้ขนาดเลก็ลงเพิ่มพื้นท่ีผวิใหจุ้ลินทรียใ์นดินสามารถ
ยอ่ยสลายต่อเป็นสารท่ีมีขนาดเลก็ลงจนพืชสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้เม่ือนกัวิทยาศาสตร์ศึกษาเก่ียวกบัการ
ดาํรงชีวิตของไส้เดือนดินเพิ่มมากข้ึน พบว่า ไส้เดือนดินแต่ละชนิดอาศยัอยูใ่นดินท่ีระดบัความลึกแตกต่างกนั 
ความช้ืนในดินแตกต่างกนั ขูดโพรงอาศยัหากินในดิน ทาํให้ดินเกิดเป็นโพรงอากาศ สุภาณ , 2511 ) ซ่ึง
ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ ท่ีอาศยัในดินก็ได้ประโยชน์จากโพรงอากาศน้ี ทั้ งในเร่ืองการระบายนํ้ าในดิน การ
ไหลเวียนของอากาศในดิน เป็นตน้ ตามลาํตวัของไส้เดือนดินจะมีเมือกอยู ่เม่ือไส้เดือนดินชอนไชไปในดิน
เมือกขา้งตวัจะหลุดออกมาผสมอยู่ในดินเมือกเหล่าน้ีจะทาํให้เม็ดดินเกาะกนัเป็นกลุ่มทาํหน้าท่ีอุม้นํ้ าและ
เก็บความช้ืนในดินได ้เป็นประโยชน์ต่อพืชและจุลินทรีในดินนอกน้ียงัพบว่าไส้เดือนดินแต่ละชนิดชอบ
อาหารท่ีแตกต่างกนัและมีอตัราย่อยท่ีแตกต่างกนัทาํให้สามารถนาํมาประยุกต์ใช้สําหรับการยอ่ยขยะและ
ซากอินทรียอ่ื์นๆแต่ละชนิดได ้สําหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมแต่ละแห่งยงัมีประโยชน์อ่ืนๆของไส้เดือนดินอีก
มากมาย (บุณเยือน, 2525) ประโยชน์ของไส้เดือนดิน ไม่เพียงช่วยปรับปรุงคุณสมบติัของดินให้ดีข้ึนเท่านั้น 
แต่ยงัสามารถนาํมาใชเ้ป็นอาหารสัตว ์อาทิ ปลา นก เป็ด และไก่ ฯลฯ ไดอี้กดว้ย (กฤกษ, 2540)  
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จิราเดช (2534) กล่าววา่ ไส้เดือนดิน เป็นสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นดินและเป็นสัตวท่ี์มีประโยชน์มาก เพราะ
ช่วยยอ่ยสลายเศษพืชและอินทรียว์ตัถุ ช่วยใหเ้ป็นประโยชน์ต่อพืช ทาํใหดิ้นโปร่ง ง่ายต่อการไหลลงของนํ้ า
ลงในดินหรือกรณีท่ีดินช้ืนและช่วยใหดิ้นระเหยนํ้าออกไดดี้ข้ึน แต่ในปัจจุบนัไส้เดือนดินท่ีมีประโยชน์ค่อย
ขา้งจะหายากจาํเป็นตอ้งมีการขยายพนัธ์ุให้มีปริมาณมากข้ึนนอกจากน้ีประโยชน์ของไส้เดือนดินไดแ้บ่งเป็น
ขอ้ๆ คือ 

1) ช่วยพลิกกลบัดิน นาํดินด้านล่างข้ึนมาด้านบนโดยการกินดินแล้วถ่ายมูลนาํแร่ธาตุ จากใตดิ้น
ข้ึนมาให ้กบัพืชช่วยผสมคลุกเคลา้ แร่ธาตุในดิน ทาํลายชั้นดินดาน  

2) ช่วยยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นดิน ซากพืช ซากสัตว ์และอินทรียวตัถุต่างๆ ทาํให้ธาตุต่างๆอยูใ่น
รูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  กํามะถัน  แคลเซียม  และธาตุอาหารอ่ืนๆ  ถูก
ปลดปล่อยออกมา  

3) ช่วยส่งเสริมในการละลายธาตุอาหารพืชธาตุอาหารพืชท่ีอยู่ในรูปอนินทรีย์สารท่ีพืช  ใช้
ประโยชน ์ไม่ไดไ้ปอยูใ่นรูปท่ีพืชนาํไปใช ้ประโยชน์ได ้ 

4) ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทาํให้เน้ือดินและโครงสร้างของดินดีไม่แน่นทึบและแข็ง 
5) การชอนไชของไส้เดือน ทาํใหดิ้นร่วนซุย การถ่ายเทนํ้าและอากาศดี ดินอุม้นํ้าไดดี้ข้ึนเพิ่ม 

ช่องวา่ง ในดินทาํใหร้ากพืชชอนไชไดดี้ (เกษม, 2544) 
 

ไส้เดือนดินช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยกิจกรรมของไส้เดือนดินช่วยป้องกนัการ สูญเสีย
ธาตุอาหารในดินจากการชะลา้งได ้ไส้เดือนดินจะขดุรูและนาํสารอาหารจากใตดิ้นข้ึนมาไวบ้น ผวิดินในรูป
ของขยุไส้เดือน การกินเศษซากพืชของไส้เดือนดินจะช่วยเร่งการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ และของเสียเหลือท้ิง
ต่าง ๆ โดยแบคทีเรียและจุลินทรียต่์าง ๆ ในกระเพาะของไส้เดือนดินจะช่วย ยอ่ยสลายและลดความเป็นพิษของ
สารเคมีในของเสียลง (Edwards and Bohlen, 1996)  

ไส้เดือนดินช่วยในการเจริญเติบโตของพืชและทาํให้พืชแข็งแรง ในขุยของไส้เดือนดิน มี สาร
กระตุน้การเจริญเติบโตของพืชประเภทออกซิน ซ่ึงมีคุณสมบติัในการกระตุน้การเกิดรากทาํใหพ้ืช 
เจริญเติบโตเร็วข้ึน พืชท่ีเจริญเติบโตในสภาพท่ีมีไส้เดือนดินจะให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 300 เปอร์เซ็นต์ การกินเศษ
หญา้และเศษซากพืชยงัช่วยลดศตัรูพืช เช่น ลดไข่ของแมลง ไส้เดือนดินฝอย และจุลินทรีย ์ท่ีเป็นโทษต่อพืช 
ส่วนปุ๋ยมูลไส้เดือนดินช่วยเพิ่มการงอกของเมล็ดพืช ขยุไส้เดือนดินช่วยกระตุน้การ เจริญของยอดและหน่อพืช
หลายชนิด พื้นท่ีใดท่ีมีไส้เดือนดินจานวนมากจะช่วยยบัย ั้งวชัพืชไดด้ว้ย เพราะไส้เดือนดินจะกิน และทาํลาย
เมลด็วชัพืชซ่ึงจะช่วยลดปริมาณเมลด็ของวชัพืชลง ไส้เดือนดินยงั กระตุน้การเจริญเติบโตของรากพืช ทาใหพ้ืช
เจริญเติบโตเร็ว และแผก่ิ่งกา้นคลุมวชัพืช จึงช่วยลดการ แก่งแยง่นํ้ าและธาตุอาหารของวชัพืชอีกดว้ย (Edwards 
and Bohlen, 1996; Ranch, 2006)  

การชอนไชของไส้เดือนทาํคุณสมบติัทางกายภาพของดินให้ดีข้ึน คือ ทาํให้ดินโปร่งร่วนซุย ไม่
แน่นทึบและแข็ง เกิดการถ่ายเทอากาศภายในดินดีข้ึน เพิ่มช่องวา่งในดิน ช่วยในการอุม้นํ้ าของดิน การไหล
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ผา่นของนํ้ าในดินทาํให้ดินมีความชุ่มช้ืนอยูเ่สมอ จึงเหมาะแก่การแทงรากออกไปหาอาหารของพืช และผล
จากกระบวนการกินอาหารของไส้เดือนยงัช่วยพลิกกลบัดินหรือนาํแร่ธาตุจาก ใตดิ้นข้ึนมาบนผวิดิน โดยดิน 
ซากพืชซากสัตว์ เศษอาหาร และอินทรียวตัถุต่าง ๆ ท่ีไส้เดือนกินเขา้ไป จะถูกย่อยสลายและถูกขบัถ่าย
ออกมาเป็นมูล ซ่ึงมีธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการในปริมาณมากและอยู่ในรูปท่ีละลายนํ้ าได้ดี เช่น ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส กาํมะถนั แคลเซียม และธาตุอาหารอ่ืน ๆ รวมทั้งช่วยส่งเสริมในการละลายธาตุอาหารพืชท่ีอยูใ่น
รูปอนินทรียส์ารท่ีพืช ใชป้ระโยชน์ไม่ไดไ้ปอยูใ่นรูปท่ีพืชนาํไปใช ้ประโยชน์ได ้ 

นอกจากน้ีไส้เดือนยงัช่วยกาํจดัแมลงและตวัอ่อนของแมลง เช่น หนอนเจาะลาํตน้ลองกอง หนอน
เจาะสมอฝ้าย หนอนกระทูห้อม ตวัอ่อนดว้งหมดัผกั เป็นตน้ การเจริญเติบโตของพืชเบ้ืองบนจึงเป็นผลมา
จากการทาํงานเบ้ืองล่างของไส้เดือน ทุกอย่างสอดคล้องกันไปตามบทบาทหน้าท่ีของไส้เดือนจาํนวน
มหาศาลใตผ้ิวดินทัว่โลก ซ่ึงทาํประโยชน์ให้กบัมวลมนุษยอ์ยา่งประเมินค่ามิได ้จึงอาจกล่าวไดว้า่ ไส้เดือน
เป็นสัตวท่ี์ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและพืช สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chausavathi et.al., (2001) ได้
ศึกษาวิจยัปริมาณธาตุอาหารมูลไส้เดือนดินและในดินบริเวณรอบๆ  มูลไส้เดือนดินซ่ึงปลูกมะขามในชุด
ดินนํ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบวา่ ดินท่ีมีมูลไส้เดือนดินมีปริมาณไนโตรเจน มากกว่า 7 เท่า 
ฟอสฟอรัส มากกวา่  2 เท่า โพแทสเซียม 1 มากกวา่ เท่า แคลเซียม มากกวา่ 8 เท่า และแมกนีเซียม มากกวา่ 7 
เท่า ซ่ึงจะมากกวา่ดินท่ีไม่มีมูลไส้เดือนดินทั้งน้ีการใชปุ๋้ยหมกักบัพืชผกัซ่ึงพืชผกัส่วนใหญ่เป็นพืชท่ีมีระบบ
ราก แบบรากฝอย รากสั้น อยูต้ื่นๆ ใกลผ้วิดิน การใส่ปุ๋ยหมกัจะมีประโยชน์มาก เพราะช่วยให้ดินร่วนซุยข้ึน 
ทาํให้รากของพืชผกัเจริญเติบโตไดร้วดเร็ว แตกแขนงแพร่กระจายไปไดม้าก มีระบบรากท่ีสมบูรณ์ ทาํให้
สามารถดูดซบั แร่ธาตุอาหารไดร้วดเร็ว ทนต่อการแห้งแลง้ไดดี้ข้ึน วิธีการใส่ปุ๋ยหมกัในแปลงผกัอาจใชว้ิธี
โรยปุ๋ยหมกัท่ีสลายตวัดีแลว้ คลุมแปลงให้หนาประมาณ 1 3 น้ิว ใชจ้อบสับผสมคลุกเคลา้ลงไปในดินให้ลึก
ประมาณ 4 น้ิวหรือลึกกวา่น้ี 

ถ้าเป็นพืชท่ีลงหัว พืชผกัเป็นพืชท่ีมีการเจริญเติบโตรวดเร็วต้องการแร่ธาตุอาหารจาก ดินเป็น
ปริมาณมาก ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ถา้จะให้ผลผลิตท่ีดีควรใส่ปุ๋ยเคมี ร่วมไปกบัการใส่ปุ๋ยหมกัดว้ย ในส่วน
ของการใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือนดิน และนาํนํ้าหมกัมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชจะส่งผลใหดิ้นมีโครงสร้างดี
ข้ึน คือ ทาํใหดิ้นกกัเก็บความช้ืน ไดม้ากข้ึน มีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไชและแพร่กระจายได้
กวา้ง ดินมีการระบายนํ้ าและอากาศไดดี้ ทาํให้จุลินทรียดิ์นท่ีเป็นประโยชน์บริเวณรากพืชสามารถสร้างเอน
โซมท่ี์เป็นประโยชน์ต่อพืชไดเ้พิ่มข้ึน นอกจากน้ีจุลินทรียดิ์นท่ีปนออกมากบัมูลของไส้เดือนดินยงัสามารถ
สร้างเอ็นไซม์ฟอสฟาเตสได้อีกด้วย  ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิ่มประมาณฟอสฟอรัสในดินให้สูงข้ึน ได้ และ
ไส้เดือนดินยงัช่วยสนบัสนุนวฏัจกัรคาร์บอนและวฏัจกัรไนโตรเจนในระบบการเกษตร (Steven et.al, 2007) 

นอกจากนั้ น  Ranch (2006) พบว่า ไส้ เดือนดินช่วยลดปริมาณ สารเคมีอันตรายในดินและ
สภาพแวดลอ้มลง จากการศึกษาพบว่า จุลินทรียใ์นกระเพาะของไส้เดือนดินช่วยลดอนัตรายจากความเป็น
พิษของสารเคมี เช่น Hexachlorocyclohexane (HCH) ดงันั้นในปัจจุบนัจึงมกัใชไ้ส้เดือนดินเป็นตวัช้ีวดัความ
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เป็น อนัตรายของสารพิษในสภาพแวดล้อมและในดิน  เน่ืองจากเน้ือเยื่อของไส้เดือนดินสามารถสะสม 
สารเคมีไวไ้ดใ้นปริมาณมาก (Edwards and Bohlen, 1996; Ranch, 2006) 

 
ไส้เดือนต่อการเปลีย่นแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินและโครงสร้างของดิน  

ในการปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของดินตลอดจนยกระดบัความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินและปรับปรุงโครงสร้างของดินใหดี้ข้ึนสามารถกระทาํไดโ้ดยการเพิ่มอินทรียวตัถุลงไปในดิน รวมไปถึง
กิจกรรมของส่ิงมีชีวิตในดิน ไดแ้ก่ ไส้เดือนดิน (Watanabe และ Ruaysoongnern,1984) เพราะการขุดคุย้ดิน
เพื่อหาอาหารและท่ีอยูอ่าศยัตลอดจนการกินเศษซากจนยอ่ยอินทรียสารต่างๆท่ีมีอยูใ่นดินเป็นอาหาร ช่วยทาํ
ให้อินทรียสารในดินสลายตวัเป็นช้ินเล็กน้อยเกิดเป็นสารเช่ือมในดิน ทาํให้อนุภาคดินจบัตวัเม็ดดิน ส่งผล
ให้โครงสร้างของดินดีข้ึน ช่วยในการระบายนํ้ า และการดูดยดึนํ้ าของดินดีข้ึน คณาจารยภ์าควิชาปฐพีวิทยา, 
2542) จากการท่ีไส้เดือนดิน กินเศษซากอินทรียสารต่างๆในดิน และขบัมูลออกมาก เรียกว่า ขุย (cast) ซ่ึง
ประกอบดว้ยของเสียท่ีเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของดินผสมกบัเศษพืช ซ่ึงมูลไส้เดือนดินสามารถแกไ้ข
โครงสร้างดินโดยการทาํลายโครงสร้างหน่วยใหญ่เป็นโครงสร้างดินเม็ดทรงกลม แต่มีรายงานพบว่าใน
สภาพดินเหนียวประเทศแคนาดา ดินมีความช้ืนสูง มูลไส้เดือนดินมีผลทาํให้โครงสร้างของดินแน่นแข็ง 
(massive plate) 

กระบวนการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน จะได้ผลผลิตอยู่ 3 ชนิด คือ ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน นํ้ า
หมักมูลไส้เดือนดิน และมวลของไส้เดือนดิน  ซ่ึงในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมกัโดยใช้ไส้เดือนดิน  ขยะ
อินทรีย  ์ท่ีไส้เดือนดินกินเข้าไป และผ่านการย่อยสลายในลาํไส้แล้วขบัถ่ายออกมา มูลไส้เดือนดินท่ีได้
เรียกวา่ ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน (อานฐั,2550) 

ไส้เดือนดินจดัเป็นสัตวท่ี์ช่วยในการไถพรวนดินตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีไม่มีการไถ
พรวนจะพบการกระจายของประชากรไส้เดือนดินมากกว่าพื้นท่ีทาการเกษตรอย่างถาวร พื้นท่ีท่ีทํา 
การเกษตรอยา่งต่อเน่ืองพบประชากรของไส้เดือนดินนอ้ย อาจเน่ืองจากถูกรบกวนจากการใช้ เคร่ืองจกัรกล
ในการเขตกรรม  และมีปริมาณของอินทรียวตัถุท่ีเหลือตกค้างในดินซ่ึงจะเป็นอาหารของ  ไส้เดือนดิน
ปริมาณนอ้ยลง การไถพลิกหนา้ดินทาํให้ไส้เดือนดินเป็นอนัตราย การทาํการเขตกรรม อยา่งต่อเน่ืองนาไปสู่
ผลกระทบต่อแหล่งอาหารของไส้เดือนดินในบริเวณหนา้ดิน ถา้ไม่มีการไถพรวนดินจะพบจาํนวนประชากร
ไส้เดือนดินเพิ่มเป็น 5 เท่า และ มวลชีวภาพ เพิ่มเป็น 8 เท่า และ บุษพรรณ (2547) กล่าววา่ มูลของไส้เดือน
จะมีคุณสมบติัทางเคมี เหมือนกบัของเสียท่ีกินเขา้ไป สามารถนาํไปเป็นวสัดุปรับปรุงคุณภาพดินได ้

การใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือน และนํ้ าหมกัมูลไส้เดือนในการปลูกพืชจะส่งผลให้ดินมีโครงสร้างดีข้ึน 
คือ ทาํให้ดินกกัเก็บความช้ืนได้มากข้ึนมีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไช และแพร่กระจายได้
กวา้ง ดินมีการระบายนํ้ า และอากาศไดดี้ ทาํให้จุลินทรียดิ์นท่ีเป็นประโยชน์บริเวณรากพืชสามารถสร้าง
เอ็นไซมท่ี์เป็นประโยชน์ต่อพืชไดเ้พิ่มข้ึน (สมชาย, 2535) เช่นเดียวกนักบั การใชปุ๋้ยมูลไส้เดือนในการปลูก
พืชจะส่งผลให้ดินมีโครงสร้างดีข้ึน และจุลินทรียใ์นดินท่ี ปนมากบัมูลของไส้เดือนยงัสามารถสร้างเอม็ไซม์
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ฟอสฟาเตสไดอี้กดว้ยซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินให้สูงข้ึนได ้(อานัฐ, 2548) ซ่ึง Barnes 
และ Ellis (1979) พบวา่ประชากรของไส้เดือนดินในแปลงขา้วสาลี และขา้วบาร์เลย ์จะเพิ่มมากข้ึน ในแปลง
ท่ีมีการโรยเมล็ดโดยไม่มีการไถพรวน นอกจกนั้นมูลไส้เดือนดิน (cast) ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ช่วย
ให้ดินโปร่งร่วนซุย เพิ่มช่องวา่งในดิน การถ่ายเทอากาศในดินดีข้ึน ซ่ึงช่วยให้รากพืชเจริญไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนั้นยงัช่วย เพิ่มความจุในการอุม้นํ้าของดิน (Douglas, 1975) 

การทดสอบเล้ียงไส้เดือนดินในแปลงปลูกพืชเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน อานฐั และคณะ (2551) ทดสอบเล้ียงไส้เดือนดินในแปลงปลูกพืชเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใชไ้ส้เดือนดินสายพนัธ์ุสีเทาท่ีพบมากว่ากวา่ 95 % ของไส้เดือนดินท่ีสํารวจ
พบในเขตพื้นท่ีภาคเหนือของไทย โดยทาํการศึกษาวิจยัถึงเทคนิควิธีการเล้ียงไส้เดือนดินร่วมกับการ
เพาะปลูกพืชในแปลงปลูก 4 ชนิด คือ ผกัคะน้า บตัเตอร์เฮด ผกักาดหวั และเยอบีร่า โดยใส่ไส้เดือนดินใน
พื้นท่ีทดลองความหนาแน่น 20 ตวั ตารางเมตร พบว่า คะน้าท่ีปลูกในดินปลูกท่ีมีไส้เดือนดินอาศยัอยู่จะ
สามารถเพิ่มผลผลิตนํ้ าหนักสดตน้คะน้าได ้10% จากดินปลูกท่ีไม่มีไส้เดือนดินอาศยัอยู่ ผกักาดหัวในดิน
ผสมวสัดุปลูกร่วมกบัไส้เดือนดินจะสามารถเพิ่ม นํ้าหนกัสดตน้ 21% แต่จะทาํให้ความยาวหวัลดลง 5% ดิน
ปลูกท่ีไม่ผสมวสัดุปลูกและใส่ไส้เดือนดินจะสามารถเพิ่มนํ้ าหนกัสดตน้ 22 % ความยาวหัว 22 % นํ้ าหนกั
สดหวั 72 % และนํ้าหนกัแหง้หวั 98 % 

ในส่วนของการทดลองปลูกเยอบีร่า พบว่า ดินผสมวสัดุปลูกซ่ึงเป็นมูลววัใหม่ ขุยมะพร้าว และ
แกลบเผา ส่งผลให้ตน้เยอบีร่าท่ีปลูกในดินผสมมีอาการขาดธาตุตน้เหลืองและตาย ส่วนดินผสมวสัดุปลูกท่ี
มีไส้เดือนดินอาศยัอยูจ่าํนวน 20 ตวักระถาง ไม่แสดงอาการดงักล่าว และจากการวเิคราะห์ดินปลูกพบวา่ ดิน
ปลูกท่ีมีไส้เดือนดินอาศยัอยูจ่ะมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส (P) มากกวา่ดินท่ีไม่มีไส้เดือนดินถึง 9 เท่า 

Orozoc et.al., (1996) ไดศึ้กษาการยอ่ยสลายปุ๋ยหมกัของไส้เดือนดินในเยื่อหุ้มเมล็ดของกาแฟ โดย
ไส้เดือนดิน Eisenia foetida ท่ีมีผลต่อส่วนประกอบ คาร์บอนไนโตรเจน และธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์เยื่อ
หุม้เมล็ดของกาแฟในประเทศโคลมัเบียมีสูงถึง ลา้นตนั เม่ือนาํเอาเยือ่หุ้มเมล็ดเหล่าน้ีมาทาํปุ๋ยหมกั โดยการ
กลบักองซ่ึงไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณลกัษณะทางกายภาพและทางเคมีท่ีไม่ดีนกั มีผูเ้สนอแนะให้เปล่ียนเยือ่หุม้เมล็ด
เหล่าน้ีเป็นปุ๋ยหมกั โดยใช้ไส้เดือนดิน (Vermicompostion) จึงมีการประเมินความสามารถของไส้เดือนดิน 
E.foetida ในการเปล่ียนเยื่อหุ้มเมล็ดให้เป็นปุ๋ยหมกั ทั้งน้ีโดยศึกษาถึงอิทธิพลของ ความลึกและเวลาท่ีใช้
หมกั ในขณะเกิดกระบวนการ Vermicompostion ค่าสัดส่วน Fraction ซ่ึงคาํนวณจากคาร์บอนในปริมาณท่ี
เล็กกวา่100 ไมครอน เป็นค่าเปอร์เซ็นตค์าร์บอนในตวัอยา่งทั้งหมด และค่าของสารท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยฮิวมสั 
พบว่า ภายหลงัการย่อยสลายเยื่อหุ้มเมล็ดโดยไส้เดือนดินแลว้มีค่า ฟอสฟอรัส แคลเซียมและแมกนีเซียม 
สูงข้ึน แต่ค่าโพแทสเซียมลดน้อยลง กิจกรรมการไชชอน (Burrowing) และกินดินเขา้ไปพร้อมกบัซากพืช 
แลว้จึงขบัถ่ายออกมา เม่ือส่ิงขบัถ่ายเหล่าน้ีแหง้ลงก็กลายเป็นกอ้นอนุภาคของดินท่ีมีสารประกอบอินทรียย์ึด
กนัไว ้ซ่ึงมีคุณสมบติัช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ลดอนัตรายจากกษยัการ และช่วยใหย้งัมีธาตุอาหารคง
อยู่ในดินแทนท่ีจะถูกชะล้างไป Butt, Frederickson และ Morris (1992 ) ไดศึ้กษาการผลิต Lumbricus terrestris 
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เพ่ือการปรับปรุงดิน ผลการวิจยัพบว่า ประโยชน์ของการใชไ้ส้เดือนดินเพ่ือปรับปรุงสภาพดินนั้น เป็นท่ีรู้กนัทัว่ไป 
แต่ปัญหาคือจะหาสายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมใหเ้พียงพอโดยใชต้น้ทุนไม่มากจะทาํไดอ้ย่างไร ขณะน้ีวิธีการท่ีทาํได ้คือ 
รวบรวมไส้เดือนดินเหล่าน้ีจากพ้ืนท่ีธรรมชาติ ซ่ึงส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายและใชเ้วลานาน งานวิจยัท่ี Open University 
จึงพยายามหาวิธีผลิต L. terrestris ตลอดปี ผลการวิจยัพบวา่ การปรับอุณหภูมิและอาหารใหเ้หมาะสม สายพนัธ์ุ L. 
terrestris สามารถเจริญในถุงไข่ (Cocoon) เขา้สู่ขั้นตวัเต็มวยัได ้โดยใชเ้วลาเพียงคร่ึงเดียวของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ
และสามารถผสมพนัธ์ุไดใ้นอตัราเร็วกวา่ การวิจยัอ่ืนถึง 2 เท่า แมว้่าจะมีความหนาแน่นมากกวา่ท่ีพบในธรรมชาติก็
ตาม จึงสรุปไดว้า่ L. terrestris สามารถผลิตไดต่้อเน่ืองเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งไสเ้ดือนดินเพ่ือพฒันาคุณภาพดิน  

Muys และ  Lust (1992 ) ไดว้จิยัการทาํรายการชุมชนไส้เดือนดินและการยอ่ยสลายอินทรียใ์นป่าไม้
ใน Flanders ประเทศเบลเยี่ยมและการนําไปใช้ในการจดัการป่าไม้ ผลการสํารวจรายการกิจกรรมของ
ไส้เดือนดินในตวัแทนป่าไม้ 25 แห่ง เพื่อทราบปริมาณการย่อยสลาย อินทรียวตัถุและสถานภาพทางธาตุ
อาหารพบว่า ตน้ไมท่ี้เป็นไมเ้ด่นในป่าไมน้ั้นเป็นส่ิงสําคญัมากกว่าโครงสร้างเน้ือดินและสภาพภูมิอากาศท่ีจะ
บอกให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ทางชีววิทยาและทางเคมีของป่า  ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงสายพนัธ์ุตน้ไมห้รือ
การใส่ปูนขาวเพิ่ม ก็ไม่ช่วยทาํให้ดินเส่ือมคุณภาพกลบัฟ้ืนคืนสภาพมาไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัวิธีการผสมผสาน 
โดยเลือกสายพนัธ์ุตน้ไมท่ี้เหมาะสม ปรับแกปั้ญหาธาตุอาหาร และใชไ้ส้เดือนดินเขา้มาร่วมดว้ยในการปรับ
สภาพดินร่วนปนทรายท่ีเส่ือมสภาพแลว้ สําหรับในสภาพดินทราย การสะสมซากพืชและสัตวจ์ะสามารถช่วย
เป็นยทุธศาสตร์ในการอนุรักษท่ี์ดี  

ไส้เดือนดินก่อให้เกิดประโยชน์กับดินหลาย ๆ ด้าน ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีดิน 
Edwards และ Burrows (1988) ไดร้ายงานวา่ไส้เดือนดินมีส่วนย่อยสลายเศษเล็กเศษน้อย ช่วยให้มีพื้นท่ีผิว
มากข้ึน ส่งผลให้มีการยอ่ยสลายมากข้ึน ไส้เดือนดินสามารถปรับสภาพการถ่ายเทอากาศในดิน ความพรุน
ของดิน การอุม้นํ้ าของดิน และการไหลผ่านของนํ้ าในดิน ดงันั้นการท่ีมีจาํนวนไส้เดือนดินมาก จะช่วยใน
การไหลผ่านของนํ้ าในดินดีข้ึน และยงัจะช่วยให้ดินมีความชุ่มช้ืนอยูเ่สมอ ซ่ึงประโยชน์เหล่าน้ีเกิดมาจาก
การขุดคุย้ของไส้เดือนดินและกระบวนการกินอาหารของไส้เดือนดิน ทาํให้ดินไดผ้สมกบัอินทรียวตัถุท่ีถูก
ยอ่ยสลายบางส่วน แลว้ขบัถ่ายออกมาในรูปของมูลไส้เดือน 

จากการศึกษาของ Watanabe และ  Ruaysoongnern (1984) พบว่า ไส้เดือนดิน Pheretema sp.) ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สามารถผลิตขุยท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดจะมีขนาดความยาว 35 cm 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 5 cm และหนกั 975 g ขณะท่ีส่วนใหญ่ขนาดขุยมีความยาวอยูใ่นช่วง 10- 20 cm และหนกั 
100 -400 g โดยในรอบปีไส้เดือนดินชนิดน้ีสามารถผลิตขุยไส้เดือนดินได้ประมาณ  ton/ha และจาก
การศึกษาของ ธรรมเรศและคณะ (2541) พบวา่ปริมาณธาตุอาหารพืช N P K Ca Mg และ Na) ในขุยไส้เดือน
ดิน Pheretema sp.) ส่วนใหญ่มีค่าสูงกวา่ดินบนชุดดินนํ้ าพอง และพบวา่ขุยไส้เดือนดินในพื้นท่ีสวนมะขาม
มีค่าสูงสุด รองลงมาได้แก่พื้นท่ีป่า ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์และไร่ออ้ย ตามลาํดบั ปริมาณธาตุอาหารพืชในขุย
ไส้เดือนดินสามารถช้ีระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นท่ีศึกษาและมีบทบาทสําคญัในการปรับปรุง



21 
 

คุณสมบติัของดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าโดยเฉพาะชุดดินนํ้ าพอง ให้สามารถเพิ่มศกัยภาพการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

แต่ก็มีรายงานพบวา่ในสภาพดินเหนียวประเทศแคนาดา เป็นพื้นท่ีซ่ึงดินมีความช้ืนสูง มูลไส้เดือน
ดินจึงมีผลทาํใหโ้ครงสร้างของดินในพื้นท่ีน้ีแน่นแขง็ (massive plate) ซ่ึงตรงกบัรายงานของ Agarwal et al., 
(1958) พบวา่ไส้เดือนดินสกุล Allolobophara จะขบัถ่ายของเสียเป็นเมือกออกมา ทาํใหดิ้นมีการเกาะกนัเป็น
กอ้นมากข้ึน ผลให้ดินนั้นไม่สามารถปลูกพืชได ้แต่ในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะสูงข้ึน ซ่ึง Kang and 
Ojo (1996) กล่าววา่ ขยุของไส้เดือนดินจะมีสถานภาพของธาตุอาหารสูงกวา่ดินผวิหนา้โดยทัว่ไป  

เช่นเดียวกบั Lal (1987) ท่ีกล่าววา่ ขุยไส้เดือนดินเป็นส่วนผสมท่ีไดจ้ากดินท่ียอ่ยสลายอินทรียวตัถุ 
ของเสียของไส้เดือนดินและจุลินทรียใ์นดิน ซ่ึงขุยไส้เดือนดินจะมีปริมาณอินทรียวตัถุ  (Organic Matter) 
ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (total N) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (available P) และการแลกเปล่ียน
ประจุ (CEC) ในปริมาณท่ีสูง ส่งผลให้ดินบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์สูงกว่าดินท่ีอยูร่อบๆ แต่ปริมาณ
ธาตุอาหารท่ีมีอยู่มากในขุยไส้เดือนดินจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของการใช้ประโยชน์ท่ีดินและระบบ
การจดัการดินและพืช เช่น ในพื้นท่ีปลูกท่ีไม่ใชส้ารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและสัตวพ์บวา่จะมีจาํนวน
ขุยไส้เดือนดินมากทาํให้ดินมีค่าความหนาแน่นรวมของดินตํ่า ส่งผลให้ดินไม่แน่นทึบ และดินมีความพรุน
สูง 
 
การใช้น า้หมักในพืน้ทีท่ าการเกษตร  

นํ้ าหมกัชีวภาพเป็นของเหลวสีนํ้ าตาลซ่ึงไดจ้ากการนาํวสัดุเหลือใช้ในลกัษณะสดมาหมกัร่วมกบั

กากนํ้ าตาลและเกิดกิจกรรมการหมกัโดยกลุ่มจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ ยีสต์ แลคโตบาซิลสั แบคทีเรียย่อยโปรตีน 

แบคทีเรียย่อยไขมัน เป็นต้น (กรมพัฒนาท่ีดิน , 2545) การใช้ประโยชน์ของนํ้ าหมักชีวภาพในพื้นท่ี

การเกษตร มุ่งเนน้เป็นสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นของเหลวสีนํ้ าตาลซ่ึง

ประกอบดว้ยคาร์โบไฮเดรท (carbohydrates) กรดอินทรีย ์(organic acids) กรดอะมิโน (amino acids) กรดฮิว

มิก (humic acid) นํ้ ายอ่ย (enzymes) วิตามิน (vitamins) ฮอร์โมน (growth hormones) และ แร่ธาตุ (minerals) 

(เสียงแจ๋ว, 2544 

จากองค์ประกอบต่างๆดังกล่าวทําให้นํ้ าหมักชีวภาพมีบทบาทต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี

การเกษตร เช่น การปลูกผกั ไม้ผล ข้าวและพืชไร่ เป็นต้น ซ่ึงนํ้ าหมักชีวภาพจะเป็นส่วนท่ีช่วยในการ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและทาํให้ผลผลิตมีคุณภาพ เน่ืองมาจากองค์ประกอบของฮอร์โมนต่าง ๆ 

เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน การนาํนํ้ าหมกัชีวภาพไปใชป้ระโยชน์จะตอ้งทาํให้เจือจางดว้ย

นํ้ า การใช้นํ้ าหมกัชีวภาพในการปลูกขา้วสามารถทาํไดห้ลายวิธี  เช่น การแช่เมล็ดขา้วในสารละลายอตัรา

ส่วนผสมนํ้ าหมกัชีวภาพ 1 ส่วน ต่อนํ้ า 1,000 ส่วน เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วพกัไว  ้1 วนั ก่อนนาํไปปลูก 
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หรือเจือจางดว้ยนํ้ า 1 ส่วน ต่อ 500 ส่วน นาํไปฉีดพ่นลงดิน อตัรา 5 ลิตร/ไร่ ในช่วง ไถกลบตอซัง (สํานัก

พฒันาท่ีดินเขต 4, 2548) การใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพร่วมกบัโสนอฟัริกนัในการปลูกขา้วทาํให้ผลผลิตขา้วสูงกวา่

ไม่ใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพ (เมธิน และ สุรชยั, 2548) โดยพบวา่อตัรา 10 ลิตร/ไร่ จะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

มากกวา่ 20 ลิตร/ไร่ อยา่งไรก็ตามปริมาณธาตุอาหารในนํ้าหมกัชีวภาพมีปริมาณค่อนขา้งตํ่า 

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า (พด.2) เป็นปุ๋ยอินทรียช์นิดหน่ึงท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายเศษพืช 

ปลาและหอยเชอรรีในลกัษณะสดหรืออวบนํ้ า ประกอบด้วยกรดอินทรียแ์ละฮอร์โมนหรือสารเสริมการ

เจริญเติบโตหลายชนิด (กรมพฒันาท่ีดิน 2545ก) มีคุณสมบติัช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของราก เพิ่มการ

ขยายตวัของใบและการยืดตวัของลาํตน้ ชกันาํใหเ้กิดการงอกของเมล็ด ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีข้ึน 

(กรมพฒันาท่ีดิน  2547) การใชปุ๋้ยอินทรียน์ํ้าควรจะนาํมาเจือจางกบันํ้าก่อนในอตัราส่วน 1 ต่อ 500 ใชพ้่นท่ี

ใบหรือราดลงดิน จะสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชรวมถึงการติดดอกออกผลไดเ้ป็นอยา่งดี   การ

ใชปุ๋้ยอินทรียน์ํ้าใหมี้ประสิทธิภาพ   ควรใชค้วบคู่กบัการปรับปรุงบาํรุงดินดว้ยอินทรียวตัถุ (กรมพฒันาท่ีดิน 

2545ข)  อนนท์ (2547)  พบว่าเม่ือมีการใช้นํ้ าหมกัชีวภาพเขม้ขน้สูตรหอยเชอร่ี  มีส่วนช่วยในการเร่งการ

เจริญเติบโตของราก เพิ่มการขยายตวัของใบและการยืดตวัของลาํตน้ ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีข้ึน  

และระยะเวลาการใส่ทั้งหมด  5  คร้ังรวมใช้ปริมาณนํ้ าหมกัชีวภาพ 25 ลิตรต่อไร่ต่อฤดูกาล   อาจมีผลต่อ

การเติมธาตุอาหารพืชและฮอร์โมนลงไปในดินนานํ้าขงั    

นวลจนัทร์และคณะ (2552 ) พบวา่ การใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพในช่วงต่างๆของการเจริญเติบโตของขา้ว มี

ผลต่อการเจริญเติบโต องคป์ระกอบผลผลิตและผลผลิตเม่ือเปรียบเทียบกบัตาํรับท่ีไม่ใส่นํ้ าหมกัชีวภาพ การ

ทดลองในปีแรก พบวา่ ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูก ไม่มีความแตกต่างทางสถิติดา้นความสูง จาํนวนเมล็ดดี 

จาํนวนเมล็ดลีบ และจาํนวนรวงต่อตน้  และผลผลิตขา้วและจาํนวนตน้ต่อกอ แต่การใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพเม่ือ

ขา้วอาย ุ35 วนัใหผ้ลผติสูงสุด  
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อปุกรณ์และวธีิการ 
1. วสัดุอุปกรณ์และสารเคมี  
อุปกรณ์  

1) มูลโคแหง้ 100 กระสอบ  
2) ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน 20 กระสอบ  
3) ปุ๋ยหมกัมูลโค 20 กระสอบ  
4) EM 20 ลิตร  
5) เมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105  
6) หวัสปริงเกลอร์ชนิด Rain Drop พร้อมขาตั้ง 50 ชุด  
7) ท่อ PE สีดาํขนาด 25 มิลลิเมตร 2 ชุด พร้อมสายมินิสปริงเกอร์  
8) วสัดุอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ  

 

 

 
 

ภาพที ่3 รูปของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินชนิดนํ้า และชนิดผง 
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2. ขอบเขตการวจัิย  
การศึกษาผลของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน เปรียบเทียบกบัการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์และร่วมกบัการฉีดนํ้ า

หมกัมูลไส้เดือนดิน ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขา้วหอมมะลิ 105 ทาํการทดองในแปลงนาเกษตรกรในเขตพื้นท่ีนาอาศยันํ้ าฝน ชุดดินร้อยเอ็ด (Roi-Et 
series) ท่ีบ้านบวั ตาํบลบ้านบวั อาํเภอเมืองบุรีรัมย์ จงัหวดับุรีรัมย์ ระหว่างเดือน มิถุนายน พศ. 2556 ถึง 
เดือน ธนัวาคม พศ. 2556 
 
3. ระยะเวลาท าการวจัิย 6 เดือน มิถุนายน 2556 – ธนัวาคม 2556  
4. สถานทีท่ าการวจัิย ในพื้นท่ีของเกษตรกร บา้นบวั หมู่ ตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย  
(1) วางแผนการทดลอง  

การวางแผนการทดลองโดยใชแ้ผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จาํนวน 
4 ซํ้ า โดยมีแปลงยอ่ยขนาด 4×6 เมตร ประกอบไปดว้ย 6 กรรมวธีิทดลอง ดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี 1 ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียว 
กรรมวธีิท่ี 2 ปุ๋ยหมกัมูลโค (มูลโคแหง้ 1 ส่วน ผสมแกลบดิบ 1 ส่วน) ในอตัราส่วน 1,000 กิโลกรัม 
                   ต่อไร่  
กรรมวธีิท่ี 3 ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ในอตัราส่วน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
กรรมวธีิท่ี 4 ปุ๋ยเคมี  ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัชีวภาพ (EM) ในอตัราส่วน  
                   45 ซีซี. ต่อนํ้า 20 ลิตร 
กรรมวธีิท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค (มูลโคแหง้ 1 ส่วน ผสมแกลบดิบ 1 ส่วน) ในอตัราส่วน 1,000 กิโลกรัม 
                    ต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัชีวภาพ (EM) ในอตัราส่วน45 ซีซี. ต่อนํ้า 20 ลิตร 
กรรมวธีิท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ในอตัราส่วน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้า 
                     หมกัมูลไส้เดือน ในอตัราส่วน 45 ซีซี. ต่อนํ้ า 20 ลิตร 
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ภาพที ่4 สภาพแปลงทดลองท่ีมีการปลูกขา้วได ้45 วนั 

 

 
 
ภาพที ่5 หลงัปักดาํขา้วได ้30 วนั กรรมวธีิท่ี 2 ปุ๋ยหมกัมูลโค (มูลโคแหง้ 1 ส่วน ผสมแกลบดิบ 1 

ส่วน) ในอตัราส่วน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ภาพที ่6 หลงัปักดาํขา้วได ้60 วนั กรรมวธีิท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ในอตัราส่วน 1,000 

กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัมูลไส้เดือน ในอตัราส่วน 45 ซีซี. ต่อนํ้า 20 ลิตร 
 
 
 

 
 

ภาพที ่7  เม่ือขา้วอายไุด ้90 วนั ในกรรมวธีิท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียวใหล้าํตน้ท่ีสูง 
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ภาพที ่8  เม่ือขา้วอายไุด ้90 วนั กรรมวธีิท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ในอตัราส่วน 1,000 

กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัมูลไส้เดือน ในอตัราส่วน 45 ซีซี. ต่อนํ้า 20 ลิตร 
 
 

 
 

ภาพที ่9 สภาพรวงขา้วท่ีในกรรมวธีิท่ี 2 ปุ๋ยหมกัมูลโค (มูลโคแหง้ 1 ส่วน ผสมแกลบดิบ 1 ส่วน) 
ในอตัราส่วน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ภาพที ่10  สภาพรวงขา้วท่ีในกรรมวธีิท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ในอตัราส่วน 1,000 กิโลกรัม

ต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัมูลไส้เดือน ในอตัราส่วน 45 ซีซี. ต่อนํ้า 20 ลิตร 
 
6. วธีิการด าเนินการทดลอง  

(1) การเตรียมดิน ทาํการไถดะตากดิน 10 วนั นาํวชัพืชออกใหห้มด  
(2) การเตรียมแปลง เตรียมแปลงทดลองยอ่ยขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จาํนวน 24 แปลง แลว้

กนัยกคนันา สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อกนัแปลงแต่ละแปลงไว ้ส่วนการเตรียมดินทาํการไถแปรและทาํ
เทือกในทุกกรรมวธีิก่อนปักดาํขา้วโดยปักดาํขา้วดว้ยระยะปลูก 25 x 25 ซม.  

 

 
 

ภาพที ่ 11  การเตรียมแปลงปลูกท่ีมีการยกคนันากั้น 
 

(3) การใส่ปุ๋ย รองพื้นก่อนการปักดาํข้าว โดยในในกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยหมกัมูลโคและปุ๋ยหมกัมูล
ไส้เดือนจะมีการแบ่งใส่ 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 ใส่รองพื้นก่อนการปักดาํขา้ว คือใส่ช่วยเตรียมดินในอตัรา 500 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนคร้ังท่ี 2 ใส่อีกคร้ัง เม่ือขา้วอายปุระมาณ 90 วนั ช่วงขา้วตั้งทอ้ง โดยมีการนาํนํ้าออกจาก
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แปลงและหวา่นปุ๋ยหมกัมูลโค และปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนในอตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการฉีดนํ้ าหมกันั้น 
จะทาํการฉีด ทุกๆ 15 วนัหลงัจากปักดาํ  

ส่วนกรรมวิธีท่ีมีการใส่ปุ๋ยเคมี ทาํการใส่ปุ๋ยเคมี โดยแบ่งใส่ 2 คร้ังโดยคร้ังแรกใส่สูตร 16-16-8 ใน
อตัรา 35 กก./ไร่ คร้ังท่ี 2 ใส่ยเูรียในอตัรา15 กก./ไร่ ใส่คร้ังแรกหลงัจากปักดาํได ้25 วนัและคร้ังท่ีสองก่อน
ขา้วออกรวงประมาณ  30 วนั ตาํรับท่ีมีการใส่ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ (EM) ในอตัราส่วน 45 ซีซี. 
ต่อนํ้า 20 ลิตร จะทาํการฉีด ทุกๆ 15 วนัหลงัจากปักดาํ 

4) การดูแลรักษา กาํจดัวชัพืชโดยใชแ้รงงานคน ไม่มีการใชส้ารเคมีควบคุมวชัพืชและการกาํจดัโรค
และแมลง ตาํรับท่ีใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนและนํ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน นาํมาจาก สาํนกังานกองทุนปุ๋ยอินทรีย์
และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ตาํรับท่ีใส่ปุ๋ยหมกั 
เป็น ปุ๋ยหมกัผลิตจากมูลโคแหง้ 1 ส่วน ผสมแกลบดิบ 1 ส่วน หมกัไวน้านกวา่ 30 วนั การกาํจดัวชัพืช ใชว้ิธี
ถอนดว้ยมือหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

 
(3) การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

- ข้อมูลทางเคมีดิน โดยสุ่มเก็บตวัอย่างดินก่อนการทดลองและหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต ท่ีระดบั
ความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห์หาสมบติัทางเคมีต่างๆ ไดแ้ก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH 
:pH meter (1:2.5 HO ) วดัเกลือในดิน EC meter (1:5 HO) ปริมาณธาตุอาหารในดิน อินทรียวตัถุในดิน 
(OM: Walklry & buffer method) , ก ารแล ก เป ล่ี ย น ป ระ จุบ วก  (CEC; 1 N NHOAc pH7 & Distillation 
method) ปริมาณไนโตรเจนทั้ งหมดในดิน (Total N ; Kjeldahl method)  ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 
(Extractable P ;Bray II & Molybdenumblue method )  ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้(Exchangeable 
K ;1 N NH4OAc pH7 & Flame photometry method) และเน้ือดิน (Texture: Hydrometer method) 

- ข้อมูลทางฟิสิกส์ดิน เก็บตวัอยา่งดินโดยวธีิไม่ทาํลายโครงสร้างดิน (Undisturbed soil sampling) 
โดยใชก้ระบอกโลหะรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 7.5 cm. สูง 7.5 cm. (Soil core) ส่วนตวัอยา่ง
ดินแบบทาํลายโครงสร้างเป็นเก็บเป็นตวัอยา่งดินรวม (Composite sample) เพื่อวิเคราะห์คุณสมบติัทาง
กายภาพและทางเคมีบางประการของดิน ประกอบดว้ย Soil texture, Bulk density ดว้ยวธีิ Core method, Soil 
Moisture Content (%) และ Standard method, Saturated hydraulic conductivity (Ksat)  
 -ข้อมูลข้าว ทาํการวดัความสูงตน้ขา้ว นํ้ าหนกัแห้งรวมส่วนเหนือดิน จาํนวนหน่อต่อพื้นท่ี วดัเม่ือ
อายุ 40 วนัหลงัปักดาํ (ซ่ึงอายุขา้วประมาณ 70 วนั) โดยสุ่มวดั 5 กอ จากทุกกรรมวิธี ทาํการวิเคราะห์หา
ปริมาณธาตุอาหารในลาํตน้และใบ วดัจาก 5 กอ จากทุกกรรมวธีิเม่ือขา้วอายุ 40 วนัหลงัปักดาํ ระยะขา้วออก
รวง เพื่อเปรียบเทียบกบัจุดวกิฤติการขาดธาตุอาหารตามมาตรฐานท่ีมีผูศึ้กษาไว ้วดัหาองคป์ระกอบผลผลิต 
นบัจาํนวนรวง/กอสุ่มวดัจาก 5 กอจากทุกกรรมวิธี จาํนวนเมล็ด/รวง สุ่มวดั 5 รวงจากทุกกรรมวิธี โดยแยก
นับเมล็ดดี และเมล็ดลีบ เพื่อคาํนวณหาเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ  นํ้ าหนักเมล็ดดี 1,000 เมล็ดท่ีความช้ืน 14% 
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วดัผลผลิต เก็บเก่ียวผลผลิตจากพื้นท่ีเก็บเก่ียว 3 x 2 เมตร ตากให้แห้ง คาํนวณเป็นผลผลิตต่อไร่ ท่ีความช้ืน 
14% 
 
(4) การวเิคราะห์ข้อมูล  

วเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของขอ้มูลในแต่ละลกัษณะตามแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design และเปรียบเทียบ กรรมวธีิโดยวธีิ Duncan’s Multiple Range 
Test เม่ือมี ความแตกต่างทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ผลการวจิยั 
 

1. คุณสมบัติของสมบัติทางเคมีของดินก่อนการปลูกพชื  
ทาํการศึกษาในพื้นท่ีนาของเกษตรกรในเขตนานํ้าฝนท่ีบา้นบวั หมู่ท่ี 7 ต.บา้นบวั อ.เมืองบุรีรัมย ์จ. 

บุรีรัมย ์ในฤดูนาปี 2556 ดินท่ีทดลองเป็นชุดดินร้อยเอด็ (Roi-Et series, Isohyperthermic aeric paleustults) 
เป็นเน้ือดินทรายท่ีมีลกัษณะร่วน เป็นพื้นท่ีนาอาศยันํ้าฝนอยา่งเดียวแต่มีแหล่งนํ้ าเพียงพอ เกษตรกรมีการใช้
ปุ๋ยคอกบาํรุงดินมา 1 ปี ในอตัราโดยประมาณ100 กก./ไร่  
   ผลการวเิคราะห์ดินในหอ้งปฏิบติัการพบวา่ เน้ือดินท่ีใชใ้นการทดลองดงักล่าวเป็นดิน loamy sand 
ประกอบดว้ยอนุภาค sand, silt และ clay เป็น 71, 20 และ 9 % ตามลาํดบั ท่ีระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 
cm ความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) เท่ากบั 1.36 และ 1.46 g cm-3ตามลาํดบั ความช้ืนในดิน (soil 
moisture content) เท่ากบั 0.22 และ 0.21 % ตามลาํดบั ค่าสัมประสิทธ์ิการนาํนํ้ าของดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้า 
(Ksat) ปานกลาง (2.16 และ 1.39 cm hr-1 ตามลาํดบั) ดินมีคุณสมบติัเป็นกรด (pH 5.41) ดินมีความเคม็นอ้ย 
มีค่าการนาํไฟฟ้า (EC) ปานกลาง (0.54 ds m-1) มีปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) นอ้ย (0.08 %) ค่า CEC นอ้ย 
(8.35 cmol  kg-1) ปริมาณ Total N อยูใ่นระดบัตํ่า (4.21g kg-1) extractable P อยูใ่นระดบั (15.8 mg kg-1) 
exchangeable K อยูใ่นระดบัปานกลาง (313 mg kg-1) (ตารางท่ี 1) 

ตารางที ่1 คุณสมบติัของดินก่อนการทดลอง 
Soil characteristics Soil depth (cm): 

 0-15 cm  15-30 cm 

Bulk Density (g cm-3)  1.36 1.46 
Soil Moisture  (%)  0.22 0.21 
Ksat (cm hr-1) 2.16 1.30 
 Soil depth (cm): 0-20 cm 
pH  5.41  
EC (ds m-1) 0.54  
Organic matter (%)  0.08  
CEC (cmol  kg-1)  8.35  
Total N (g kg-1) 4.21  
Bray II  P (mg kg-1)  15.8  
Exchangeable K (mg kg-1)  313   
Exchangeable Ca (mg kg-1)  303  
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Sand (%)  71  
Silt (%)  20  
Clay (%)  9  
Soil texture  loamy sand  
 
2. ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินทีม่ีต่อสมบัติบางประการของดิน 
   ภายหลงัจากท่ีทาํการเก็บเก่ียวขา้วขาวดอกมะลิ 105 ในแปลงทดลอง ไดท้าํการเก็บตวัอยา่งดิน 
เพื่อนาํมาวเิคราะห์คุณสมบติัของดินในหอ้งปฏิบติัการ ปรากฏผลการวเิคราะห์ดิน ดงัน้ี  
 
2.1  สมบัติทางกายภาพของดินบางประการ 

ความหนาแน่นของดินท่ีระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 cm พบว่าทุกวิธีการทดลองไม่แตกต่าง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 2) ท่ีระดบัความลึก 0-15 cm ทุกวิธีการทดลองมีค่าความหนาแน่นรวม
ลดลง เน่ืองจากดินมีความพรุนเพิ่มข้ึน (พชัรี, 2542) กรรมวิธีท่ี 1 ปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มความหนาแน่นรวม
สูงสุด (1.38 g cm-3) รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ (EM) และ
กรรมวิธีท่ี  6 ใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ร่วมกับการฉีดนํ้ าหมักมูลไส้เดือน มีค่าเป็น 1.34 g cm-3 ทั้ ง 2 
กรรมวธีิ 
 ส่วนท่ีระดบัความลึก 15-30 cm พบวา่ทุกวิธีการทดลองมีค่าเพิ่มข้ึน โดยกรรมวิธีท่ี 1 ปุ๋ยเคมีมีแนวโน้ม

ความหนาแน่นรวมสูงสุด (1.45 g cm-3) กรรมวิธีท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ (EM) และ

กรรมวิธีท่ี  6 ใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน  ร่วมกับการฉีดนํ้ าหมักมูลไส้เดือนมีค่า 1.41 และ 1.40 g cm-3 

ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2) 

ความช้ืนของดิน (%) ท่ีระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 cm พบวา่ทุกวธีิการทดลองมีแตกต่างอยา่งมี 
นยัสําคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 2) ท่ีระดบัความลึก 0-15 cm ทุกวิธีการทดลองมีค่าความช้ืนของดิน (%) สูงข้ึน 
กรรมวธีิท่ี 1 ปุ๋ยเคมีมีแนวโนม้ความช้ืนของดิน (%) ตํ่าสุด (0.25% ) ส่วนกรรมวิธีท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบั
การฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ (EM) และกรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน 
ให้ความช้ืนของดิน (%) มากท่ีสุด 0.28 % ท่ีระดบัความลึก 0-15 cm เช่นเดียวกบัท่ีระดบัความลึก 15-30 cm 
ให ้ความช้ืนของดิน (%) มากท่ีสุด 0.33 % และ 0.36 % ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการนํานํ้ าของดินท่ีอ่ิมตวัด้วยนํ้ า ท่ีระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 cm พบว่าทุก
วิธีการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 2) ท่ีระดบัความลึก 0-15 cm ทุกวิธีการ
ทดลองมีค่าสัมประสิทธ์ิการนํานํ้ าของดินท่ีอ่ิมตัวด้วยนํ้ า สูงข้ึน กรรมวิธีท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มค่า
สัมประสิทธ์ิการนาํนํ้ าของดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า ตํ่าสุด (2.10 cm hr-1) ส่วนกรรมวิธีท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบั
การฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ (EM) และกรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน 
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ค่าสัมประสิทธ์ิการนาํนํ้ าของดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า มากท่ีสุด 2.37  และ 2.77  cm hr-1 ตามลาํดบัท่ีระดบัความลึก 
0-15 cm เช่นเดียวกบัท่ีระดบัความลึก 15-30 cm ให้ ค่าสัมประสิทธ์ิการนํานํ้ าของดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า มาก
ท่ีสุด 1.48 และ 1.54  cm hr-1 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2 ผลของการใส่ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินต่อค่าความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density), ความช้ืนของ
ดิน (%) และค่าสัมประสิทธ์ิการนาํนํ้าของดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า (Saturated hydraulic conductivity: Ksat) 
Treatment Bulk Density (g cm-3) Soil Moisture 

content (%) 
Ksat (cm hr-1) 

0-15 cm 15-30 cm 0-15 cm 15-30 cm 0-15 cm 15-30 cm 
1. Chemical fertilizer 1.38 a 1.45  a 0.25 ab 0.30b 2.10d 1.30 c 
2. Compost rate 1 ton rai-1 1.35 a 1.43  a 0.26ab 0.31b 2.21c 1.35 b 

3. Vermicompost rate 1 ton rai-1 1.35 a 1.43  a 0.27a 0.31b 2.21c 1.38 b 

4. Chemical fertilizer + EM 1.35 a 1.42  a 0.28a 0.32a 2.20c 1.36 b 

5. Compost rate 1 ton rai-1+ EM 1.34 a 1.41  a 0.28a 0.33 a 2.37b 1.48 a 

6. Vermicompost rate 1 ton rai1+ 
worm tea 

1.34 a 1.40 a 0.28a 0.36 a 2.77a 1.54 a 

F-test ns ns * * * * 
C.V. (%) 23.08 25.10 19.0 19.56 22.61 20.13 
 

2.2  สมบัติทางเคมีของดินบางประการ 
ทั้งปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและอินทรียวตัถุในดินท่ีระดบัความลึก 0-15 และ 

15-30 cm พบวา่ทุกวิธีการทดลองมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 3) ท่ีระดบัความลึก 0-
15 cm โดย กรรมวิธีท่ี 1 ปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและอินทรียวตัถุใน
ดินตํ่าสุด ส่วนกรรมวิธีท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ (EM) และกรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกั
มูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน ทั้งปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและ
อินทรียวตัถุในดินท่ีระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 cm มีค่าสูงดงัในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ผลของการใส่ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินต่อปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและ
อินทรียวตัถุในดิน 
Treatments Total N  

(%) 
Extractable P  
(mg kg-1) 

Exchangeable K  
(mg kg-1) 

OM (%) 

1. Chemical fertilizer  0.020 b 20.12bc 39.93bc 1.54b 
2. Compost rate 1 ton rai-1 0.021b 30.36ab 41.63b 1.56b 
3. Vermicompost rate 1 ton rai-1 0.033ab 29.26ab 49.09b 1.80ab 
4. Chemical fertilizer + EM 0.033ab 30.21ab 56.37a 1.84ab 
5. Compost rate 1 ton rai-1+ EM 0.035a 30.26ab 56.37a 1.63b 
6. Vermicompost rate 1 ton rai1+ 
worm tea  

0.036a 34.12a 56.38a 2.27a 

F-test * * ** * 
% CV  23.03 20.45 19.89 22.03 

 
3.  ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินทีม่ีต่อการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะล ิ105  

ทาํการวดัการเจริญเติบโต หลงัจากปักดาํขา้วไดอ้ายุ40 วนั พบวา่ ทุกตาํรับการทดลอง ไม่พบความ 
แตกต่างในทางสถิติต่อความสูงของตน้ขา้ว ซ่ึงกรรมวธีิท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียว ท่ีทาํใหค้วามสูงของขา้ว
สูงสุด 75.5 เซนติเมตร  รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวธีิท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค  ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัชีวภาพ และ
กรรมวธีิท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัมูลไส้เดือน ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
อยา่งไรก็ตาม พบวา่ กรรมวธีิท่ี 4 ปุ๋ยเคมีร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัชีวภาพ และกรรมวธีิท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูล
ไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัมูลไส้เดือน มีแนวโนม้เพิ่มนํ้าหนกัแหง้และจาํนวนหน่อต่อตารางเมตร 
ซ่ึงใหน้ํ้าหนกัแหง้ 3950 และ 3893 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ตามลาํดบัและเพิ่มจาํนวนหน่อต่อตารางเมตร ได ้
277 และ 276 หน่อต่อตารางเมตร ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4 ผลของการใส่ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของขา้วหอมมะลิ 105 
Treatment Growth parameter 

Plant height 
(cm) 

Biomass 
(kg ha-1) 

Tiller (no. m-2) 

1. Chemical fertilizer  75.5 a 4010 a 287 a 
2. Compost rate 1 ton rai-1 68.3 b 3423 d 234 c 
3. Vermicompost rate 1 ton rai-1 71.8 b 3884 b 271 b 
4. Chemical fertilizer + EM 69.2 b 3950 b 277 b 
5. Compost rate 1 ton rai-1+ EM 69.2 b 3633 c 240 c 
6. Vermicompost rate 1 ton rai1+ worm tea  68.8 b 3893 b 276 b 
F-test  * * * 
C.V. (%)  13.05 15.10 20.15 
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีตามดว้ยตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั
โดยวธีิการ DMRT **=แตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งยิง่ P<0.01),  *= แตกต่างทางสถิติอยา่งมี
นยัสาํคญั P>0.01),  ns= ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ P>0.05)  
 
4.  ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินทีม่ีต่อเปอร์เซ็นธาตุอาหารในข้าว  

เม่ือทาํการวเิคราะห์หาความเขม้ขน้ของปริมาณธาตุอาหาร ท่ีอายุ 40 วนั พบวา่ ปริมาณความเขม้ขน้
ของธาตุอาหารในใบพืชทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ ซ่ึงกรรมวิธีท่ี 1 ท่ีมีการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวจะมี
ปริมาณความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในใบสูง  

เม่ือพิจารณาท่ีระยะออกรวง กรรมวธีิท่ีมีการใส่ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียวก็ยงัให้ความเขม้ขน้ธาตุอาหารพืช
สูง แต่ไม่แตกต่างจาก กรรมวิธีท่ี 4 ปุ๋ยเคมีร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ และกรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูล
ไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน ท่ีพบว่ามีปริมาณความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในใบและตน้ 
ใกล้เคียงกับการใส่ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ซ่ึงให้ เปอร์เซ็นความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียมในตน้ท่ีระยะออกรวง เท่ากบั 2.14 , 0.60 และ 2.41 % ตามลาํดบั ในกรรมวิธีท่ี 4 ส่วนกรรมวิธี
ท่ี 6 ให้ เปอร์เซ็นความเขม้ขน้ของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมในตน้ท่ีระยะออกรวง  เท่ากบั 
2.08, 0.59 และ 2.36 % ตามลาํดบั (ตารางท่ี 5) 

ส่วนเปอร์เซ็นตข์องความเขม้ขน้ไนโตรเจนมีค่าตํ่าท่ีสุดในกรรมวธีิท่ี 2 การใส่ปุ๋ยมูลโคอยา่งเดียว 
 โดยพบว่ามีค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนตํ่าท่ีสุด (ตารางท่ี 5) โดยความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในใบทั้ง 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมท่ีระยะออกรวงทุกกรรมวิธี มีปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจน
อยูใ่นช่วง 2.72-3.20% ฟอสฟอรัส 0.281-0.312% และ โพแทสเซียม 2.69-3.13% (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที่ 5 ผลของการใส่ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินต่อการสะสมธาตุอหารในใบและลาํตน้ท่ีระยะ 40 วนัหลงัปักดาํ
และระยะขา้วตั้งทอ้ง  

 
Treatment Vegetative Stage 

Leaf Stem 

%  N %  P % K %  N %  P % K 
1. Chemical fertilizer  2.23 a 2.49 a 2.33 a 0.96 a 0.99 a 1.22 a 
2. Compost rate 1 ton rai-1 1.71 b 0.51 a 1.89 b 0.68 b 0.37 a 0.96 a 
3. Vermicompost rate 1 ton rai-1 1.94 a 0.54 a 2.41 a 0.83 a 0.39 a 1.06 a 
4. Chemical fertilizer + EM 2.13 a 0.53 a 2.17 a 0.89 a 0.41 a 1.05 a 
5. Compost rate 1 ton rai-1+ EM 1.98 a 0.53 a 2.26 a 0.81 a 0.37 a 1.14 a 
6. Vermicompost rate 1 ton rai1+ worm tea  2.02 a 0.55 a 2.38 a 0.86 a 0.38 a  1.08 a 
F-test  * ns * * ns ns 
CV. (%)  22.8 22.0 24.9 23.2 25.0 28.9 

Treatment Panicle initiation stage 
1. Chemical fertilizer  3.38 a 0.51 a 3.22 a 2.15 a 0.60 a 2.34 a 
2. Compost rate 1 ton rai-1 2.90 b 0.49 a 2.87 b 1.88 b 0.55 a 2.23 a 
3. Vermicompost rate 1 ton rai-1 3.13 b 0.48 a 3.24 a 2.02 a 0.59 a 2.29 a 
4. Chemical fertilizer + EM 3.22 a 0.50 a 3.45 a 2.14 a 0.60 a 2.41 a 
5. Compost rate 1 ton rai-1+ EM 3.08 b 0.47 a 3.08 a 1.95 a 0.58 a 2.15 a 
6. Vermicompost rate 1 ton rai1+ worm tea  3.16 a 0.48 a 3.31 a 2.08 a 0.59 a 2.36 a 
F-test  * Ns * ns  ns ns 
CV. (%)  23.2 21.0 23.9 19.8 20.8 21.9 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีตามดว้ยตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั
โดยวธีิการ DMRT **=แตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งยิง่ P<0.01),  *= แตกต่างทางสถิติอยา่งมี
นยัสาํคญัP>0.01),  ns= ไม่มีความแตกต่างทางสถิติP>0.05)  
 
6.  ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินทีม่ีต่อผลผลติ องค์ประกอบผลผลติ และคุณภาพการสีของ
ข้าวหอมมะล ิ105  

เม่ือพิจารณาท่ีผลผลิต องคป์ระกอบผลผลิต กรรมวธีิท่ีมีการใส่ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียวก็ยงัใหจ้าํนวนรวง 
สูง 291 รวงต่อตารางเมตร แต่ไม่แตกต่างจาก กรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ในอตัราส่วน 1,000 
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน ยงัให้จาํนวนรวงสูง 291 รวงต่อตารางเมตร 289 รวงต่อ
ตารางเมตรรองลงมาคือ กรรมวธีิท่ี 4 ปุ๋ยเคมีร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัชีวภาพ และกรรมวธีิท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค 
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 ร่วมกับการฉีดนํ้ าหมักชีวภาพ (EM)  ส่วนท่ีให้จาํนวนรวงต่อตารางเมตรตํ่าสุด คือ กรรมวิทีท่ี 2 และ 
กรรมวิธีท่ี 3 (ตารางท่ี 6 ) ส่วนจาํนวนเมล็ดต่อรวง จาํนวนเมล็ดดี นํ้ าหนัก 1000 เมล็ด ตลอดจนผลผลิต 
กรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ในอัตราส่วน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการฉีดนํ้ าหมักมูล
ไส้เดือน ก็ใหผ้ลผลิตสูงกวา่ทุกกรรมวธีิ (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางที่ 6 ผลของการใส่ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินต่อผลผลิตของขา้วขาวดอกมะลิ 105  

Treatment Panicle 
 (no. m-2) 

Grain 
 (no. panicle -1) 

Fill 
grains 
(%) 

1000 
Grains 
weight (g) 

Grain yield 
(kg ha-1) 

1. Chemical fertilizer  291 a 103 a 86.5 b 26.1 b 4604 a 
2. Compost rate 1 ton rai-1 233 c 93 b 85.7 b 25.6 b 3806 d 
3. Vermicompost rate 1 ton rai-1 269 c 106 a 90.3 a 27.0 a 4154 c 
4. Chemical fertilizer + EM 280 b 110 a 92.6 a 28.1 a 4494 b 
5. Compost rate 1 ton rai-1+ EM 275 b 99 ab 91.4 a 26.7 a 4085 c 
6. Vermicompost rate 1 ton rai1+ worm tea  289 a 111 a 92.8 a 27.6 a 4548 ab  
F-test  * ** * * ns 
CV. (%)  16.7 18.9 19.3 13.7 25.0 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีตามดว้ยตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั
โดยวธีิการ DMRT **=แตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งยิง่ P<0.01),  *= แตกต่างทางสถิติอยา่งมี
นยัสาํคญั P>0.01),  ns= ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ P>0.05)  

 
ทั้งน้ีผลต่อดา้นคุณภาพของการขดัสีพบวา่ ในกรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ในอตัราส่วน 

1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน ในอตัราส่วน 45 ซีซี. ต่อนํ้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีท่ี 
4 ปุ๋ยเคมี ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัชีวภาพ (EM) ในอตัราส่วน 45 ซีซี. ต่อนํ้า 20 ลิตรทาํให้เปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้ง 
และ เปอร์เซ็นต์ขา้วขาวสูงกว่าทุกกรรมวิธี เม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และพบว่า
เปอร์เซ็นตข์า้วมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเช่นกนั (ตารางท่ี 7) นอกจากน้ียงัพบวา่กรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยอินทรีย ์คือ มูล
โคร่วมท่ีมีการเสริมดว้ยนํ้ าหมกักบักรรมวธีิท่ีไม่ไดเ้สริมนํ้ าหมกั พบวา่ ในกรรมวิธีท่ีมีการเสริมดว้ยนํ้ าหมกั
มีแนวโนม้ท่ีทาํให้เปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้งและเปอร์เซ็นตข์า้วขาวสูงข้ึนนํ้ า หมกัร่วมมีผลทาํ ให้เปอร์เซ็นตข์า้ว
กลอ้งและเปอร์เซ็นตข์า้วสีสูงกวา่ เม่ือเทียบกบักรรมวธีิท่ีใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอยา่งเดียว (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 7 ผลของการใส่ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินต่อคุณภาพเมล็ดของขา้วขาวดอกมะลิ 105  
 

Treatment Brown rice (%) Milled rice (%) Head rice  (%) 
1. Chemical fertilizer  77.4 b 58.3 b 26.3 a 
2. Compost rate 1 ton rai-1 77.0 b 57.6 b 26.0 a 
3. Vermicompost rate 1 ton rai-1 80.0 a 62.0 a 26.5 a 
4. Chemical fertilizer + EM 83.4 a 65.1 a 29.1 a 
5. Compost rate 1 ton rai-1+ EM 80.7 a 62.6 a 27.8 a 
6. Vermicompost rate 1 ton rai1+ worm tea  82.5 a 64.8 a 28.7 a 
F-test  * * ns 
CV. (%)  17.9 20.1 22.3 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีตามดว้ยตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั
โดยวธีิการ DMRT **=แตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัอยา่งยิง่ P<0.01),  *= แตกต่างทางสถิติอยา่งมี
นยัสาํคญัP>0.01),  ns= ไม่มีความแตกต่างทางสถิติP>0.05)  
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วจิารณ์ผลการวจิัย 
 

1. ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินทีม่ีต่อสมบัติบางประการของดิน     
จากผลการทดลองกรรมวิธีท่ี 1 การใส่ปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มความหนาแน่นรวมสูงสุด (1.38 g cm-3) 

รองลงมาไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัชีวภาพ (EM) และกรรมวธีิท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกั
มูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัมูลไส้เดือน มีค่าเป็น 1.34 g cm-3  

ส่วนท่ีระดบัความลึก 15-30 cm พบวา่ทุกวิธีการทดลองมีค่าเพิ่มข้ึน โดย กรรมวธีิท่ี 1 การใส่ปุ๋ยเคมี
มีแนวโนม้ความหนาแน่นรวมสูงสุด (1.45 g cm-3) กรรมวธีิท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัชีวภาพ 
(EM) และกรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือนมีค่า 1.41 และ 1.40 g 
cm-3 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2) คุณสมบติัของปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน จะมีลกัษณะโครงสร้างทางกายภาพของ
ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินมีลกัษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียด มีสีดาํออกนํ้ าตาล โปร่งเบา มีความพรุนระบายนํ้ าและ
อากาศไดดี้มาก มีความจุความช้ืนสูงและมีประมาณอินทรียวตัถุสูงมาก และมีธาตุอาหารหลาย ๆ ชนิดท่ีอยู่
ในเศษอินทรียวตัถุเหล่านั้นถูกเปล่ียนให้อยูใ่นรูปท่ีพืชสามารถนาํไปใชไ้ด ้เช่น เปล่ียนไนโตรเจนให้อยู่ใน
รูป ไนเตรท หรือ แอมโมเนียฟอสฟอรัสในรูปทีเป็น ประโยชน์ โพแทสเซียมในรูปท่ีแลกเปล่ียนได ้การผลิต
ปุ๋ยหมกัจากมูลไส้เดือนดินจะช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชได ้(สามารถ, 2555) 

คุณสมบติัของปุ๋ย จะแตกต่างกนัตามวสัดุท่ีนาํ มาใชผ้ลิตปุ๋ย แต่โดยทัว่ไปจะมีโครงสร้างของปุ๋ยท่ี
คลา้ยกนั คือ จะมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชซ่ึงอยูใ่นรูปท่ีพืชสามารถดูดไปใชไ้ด ้มีส่วนประกอบของ
ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมเกือบทุกชนิดท่ีพืชตอ้งการ มีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีจะ
ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชไดต้ามปกติ (Edwards and Burrows, 1988) 

ซ่ึง Hashemimajd et al. (2004) พบวา่การใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนช่วยลดความหนาแน่น
ของดิน (soil bulk density) และความหนาแน่นอนุภาคดิน (particle density) และเพิ่มความสามารถในการ
อุม้นํ้ าของดิน (water holding capacity) โดยเฉพาะปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนสามารถลดความหนาแน่นของดินได้
มากกวา่การใชปุ๋้ยหมกั (kalantari et al., 2010)  

การใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือนดินและนํ้าหมกัมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชจะส่งผลให ้ดินมีโครงสร้าง
ดีข้ึน คือ ทาํให้ดินกกัเก็บความช้ืนไดม้ากข้ึน มีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไชและแพร่กระจาย
ไดก้วา้ง ดินมีการระบายนํ้ าและอากาศไดดี้ ทาํให้จุลินทรียดิ์นท่ีเป็นประโยชน์บริเวณรากพืชสามารถสร้าง
เอนโซม์ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อพืชได้เพิ่มช้ึน นอกจากน้ีจุลินทรียดิ์นท่ีปนออกมากบัมูลของไส้เดือนดินยงั
สามารถสร้างเอน็ไซมฟ์อสฟาเตสไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิ่มประมาณฟอสฟอรัสในดินใหสู้งข้ึนได ้อีก
ทั้งไส้เดือนดินช่วยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน การไชชอนของไส้เดือนดินในดินทาํใหมี้ ช่องระบาย
อากาศได้ดีข้ึน ดินมีความพรุนและอ่อนตวัมากข้ึน ขุยไส้เดือนดินสามารถดูดซับนํ้ าได้เร็ว กว่าดินปกติ 
ดังนั้ นจึงช่วยเพิ่มความช้ืนดิน และเพิ่มความเป็นประโยชน์ต่อพืชมากข้ึน (Edwards and Bohlen, 1996; 
Lavelle et al., 1999; Lee, 1985)  
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บุณเยือน (2525) กล่าววา่ ตามลาํตวัของไส้เดือนดินจะมีเมือกอยู่ เม่ือไส้เดือนดินชอนไชไปในดิน
เมือกขา้งตวัจะหลุดออกมาผสมอยู่ในดินเมือกเหล่าน้ีจะทาํให้เม็ดดินเกาะกนัเป็นกลุ่มทาํหน้าท่ีอุม้นํ้ าและ
เก็บความช้ืนในดินได ้เป็นประโยชน์ต่อพืชและจุลินทรียใ์นดินนอกน้ียงัพบวา่ไส้เดือนดินแต่ละชนิดชอบ
อาหารท่ีแตกต่างกนัและมีอตัราย่อยท่ีแตกต่างกนัทาํให้สามารถนาํมาประยุกต์ใช้สําหรับการยอ่ยขยะและ
ซากอินทรียอ่ื์นๆ แต่ละชนิดได ้สําหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมแต่ละแห่งยงัมีประโยชน์อ่ืนๆของไส้เดือนดินอีก
มากมาย ประโยชน์ของไส้เดือนดิน ไม่เพียงช่วยปรับปรุงคุณสมบติัของดินให้ดีข้ึนเท่านั้น แต่ยงัสามารถ
นาํมาใช้เป็นอาหารสัตว ์อาทิ ปลา นก เป็ด และไก่ ฯลฯ ไดอี้กดว้ย (กฤกษ, 2540) ซ่ึง บุษพรรณ (2547) ได้
กล่าวว่า มูลของไส้เดือนจะมีคุณสมบัติทางเคมี  เหมือนกับของเสียท่ีกินเข้าไป สามารถนําไปเป็นวสัดุ
ปรับปรุงคุณภาพดินได ้

การใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือน และนํ้ าหมกัมูลไส้เดือนในการปลูกพืชจะส่งผลให้ดินมีโครงสร้างดีข้ึน 
คือ ทาํให้ดินกกัเก็บความช้ืนได้มากข้ึนมีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอนไช และแพร่กระจายได้
กวา้ง ดินมีการระบายนํ้ า และอากาศไดดี้ ทาํให้จุลินทรียดิ์นท่ีเป็นประโยชน์บริเวณรากพืชสามารถสร้าง
เอ็นไซมท่ี์เป็นประโยชน์ต่อพืชไดเ้พิ่มข้ึน สมชาย, 2535) ซ่ึง Barnes and Ellis (1979) พบวา่ มูลไส้เดือนดิน 
(cast) ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุย เพิ่มช่องว่างในดิน การถ่ายเทอากาศในดินดี
ข้ึน ซ่ึงช่วยให้รากพืชเจริญไดร้วดเร็วส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนั้นยงัช่วย เพิ่มความจุในการ
อุม้นํ้าของดิน (Douglas, 1975) 

ความช้ืนของดิน (%) ผลการทดลองพบวา่ กรรมวธีิท่ี 1 ปุ๋ยเคมีมีแนวโนม้ความช้ืนของดิน (%)  
ตํ่าสุด (0.25% ) ส่วนกรรมวธีิท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ (EM) และกรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ย
หมกัมูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน ความช้ืนของดิน (%) มากท่ีสุด 0.28 % ท่ีระดบัความ
ลึก 0-15 cm เช่นเดียวกบัท่ีระดบัความลึก 15-30 cm ให้ ความช้ืนของดิน (%) มากท่ีสุด 0.33 % และ 0.36 % 
ตามลาํดบั 

ค่าสัมประสิทธ์ิการนํานํ้ าของดินท่ี อ่ิมตัวด้วยนํ้ า พบว่า กรรมวิธี ท่ี  1 ปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มค่า
สัมประสิทธ์ิการนาํนํ้ าของดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า ตํ่าสุด (2.10 cm hr-1) ส่วนกรรมวิธีท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบั
การฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ (EM) และกรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน 
ค่าสัมประสิทธ์ิการนาํนํ้ าของดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า มากท่ีสุด 2.37 และ 2.77  cm hr-1 ตามลาํดบั ท่ีระดบัความลึก 
0-15 cm เช่นเดียวกบัท่ีระดบัความลึก 15-30 cm ให้ ค่าสัมประสิทธ์ิการนํานํ้ าของดินท่ีอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า มาก
ท่ีสุด 1.48 และ 1.54  cm hr-1 ตามลาํดบั 

การใส่ปุ๋ยอินทรียไ์ม่วา่จะเป็นปุ๋ยหมกัชนิดต่าง ๆ จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของดิน ซ่ึง 
กรรณิกาและคณะ (2552) พบว่าการใส่ปุ๋ยคอกในอตัรา 500 กก./ไร่ ในทุกปีท่ีทาํการปลูกข้าวส่งผลให้
คุณสมบติัดินไม่เปล่ียนแปลงมากนกั โดยมีค่า pH เฉล่ียเท่ากบั  5.0 และ อินทรียวตัถุ เท่ากบั 0.6 เปอร์เซ็นต ์
ดงัรายงานของ Buchanan et al. (1988) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบส่วนประกอบของธาตุอาหารในพืชระหวา่งปุ๋ย
หมกัมูลไส้เดือนดินกบัวสัดุปลูกทางการเกษตรท่ีผสมปุ๋ยอินทรีย ์พบวา่ ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินมีปริมาณธาตุ
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อาหารมากกวา่ และคุณภาพของปุ๋ยหมกัจากการผลิตปุ๋ยโดยใชไ้ส้เดือนดินมีคุณภาพดีกวา่การหมกัปุ๋ยดว้ย
วิธีดั้งเดิม  Edwards และ Burrows (1988) ไดร้ายงานวา่ไส้เดือนดินมีส่วนยอ่ยสลายเศษเล็กเศษน้อย ช่วยให้
มีพื้นท่ีผิวมากข้ึน ส่งผลให้มีการยอ่ยสลายมากข้ึน ไส้เดือนดินสามารถปรับสภาพการถ่ายเทอากาศในดิน 
ความพรุนของดิน การอุม้นํ้าของดิน และการไหลผา่นของนํ้าในดิน ดงันั้นการท่ีมีจาํนวนไส้เดือนดินมาก จะ
ช่วยในการไหลผา่นของนํ้ าในดินดีข้ึน และยงัจะช่วยใหดิ้นมีความชุ่มช้ืนอยูเ่สมอ ซ่ึงประโยชน์เหล่าน้ีเกิดมา
จากการขดุคุย้ของไส้เดือนดินและกระบวนการกินอาหารของไส้เดือนดิน ทาํให้ดินไดผ้สมกบัอินทรียวตัถุท่ี
ถูกยอ่ยสลายบางส่วน แลว้ขบัถ่ายออกมาในรูปของมูลไส้เดือน 

จากผลการทอลองพบว่า ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและอินทรียวตัถุในดิน ท่ี
ระดบัความลึก 0-15 cm กรรมวิธีท่ี 1 ปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและ
อินทรียวตัถุในดิน ตํ่าสุด ส่วนกรรมวิธีท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ (EM) และกรรมวิธี
ท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ร่วมกับการฉีดนํ้ าหมักมูลไส้เดือน ทั้ งปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียมและอินทรียวตัถุในดินท่ีระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 cm  ซ่ึงจากงานวิจยัของ Sullivan 
(2004) พบว่าในมูลไส้เดือนมีปริมาณอินทรียค์าร์บอน เท่ากับ 30,643.2 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในดินบริเวณ
รอบๆ มีปริมาณอินทรียค์าร์บอนเพียง 14,067.2 กิโลกรัมต่อไร่ ดินท่ีมีอินทรียวตัถุมากอาจมีปริมาณมูล
ไส้เดือนดินไดสู้งถึง 4.5 กิโลกรัมต่อตวัต่อปี  และจากงานวิจยัของ Chausavathi et.al., (2001) ไดศึ้กษาวิจยั
ปริมาณธาตุอาหารมูลไส้เดือนดินและในดินบริเวณรอบๆ  มูลไส้เดือนดินซ่ึงปลูกมะขามในชุดดินนํ้ าพอง 
จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ดินท่ีมีมูลไส้เดือนดินมีปริมาณไนโตรเจน มากกวา่ 7 เท่า ฟอสฟอรัส 
มากกว่า เท่า โพแทสเซียม มากกว่า เท่า แคลเซียม มากกว่า เท่า และแมกนีเซียม มากกว่า 7 เท่า ซ่ึงจะ
มากกว่าดินท่ีไม่มีมูลไส้เดือนดิน  และ บุษพรรณ (2547) กล่าวว่า มูลของไส้เดือนจะมีคุณสมบติัทางเคมี 
เหมือนกบัของเสียท่ีกินเขา้ไป สามารถนาํไปเป็นวสัดุปรับปรุงคุณภาพดินได ้

เช่นเดียวกบั Lal (1987) ท่ีกล่าววา่ ขุยไส้เดือนดินเป็นส่วนผสมท่ีไดจ้ากดินท่ียอ่ยสลายอินทรียวตัถุ 
ของเสียของไส้เดือนดินและจุลินทรียใ์นดิน  ซ่ึงขุยไส้เดือนดินจะมีปริมาณอินทรียวตัถุ (Organic Matter) 
ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (total N) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (available P) และการแลกเปล่ียน
ประจุ (CEC) ในปริมาณท่ีสูง ส่งผลให้ดินบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์สูงกว่าดินท่ีอยูร่อบๆ แต่ปริมาณ
ธาตุอาหารท่ีมีอยู่มากในขุยไส้เดือนดินจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของการใช้ประโยชน์ท่ีดินและระบบ
การจดัการดินและพืช เช่น ในพื้นท่ีปลูกท่ีไม่ใชส้ารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและสัตวพ์บวา่จะมีจาํนวน
ขุยไส้เดือนดินมากทาํให้ดินมีค่าความหนาแน่นรวมของดินตํ่า ส่งผลให้ดินไม่แน่นทึบ และดินมีความพรุน
สูง 

 
2.  ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินทีม่ีต่อการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะล ิ105  

กรรมวิธีท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียว ท่ีทาํให้ ความสูงของขา้วสูงสุด 75.5 เซนติเมตร  รองลงมาไดแ้ก่ 
กรรมวิธีท่ี 5 ปุ๋ยหมกัมูลโค  ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัชีวภาพ และกรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน 
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ร่วมกบัการฉีดนํ้าหมกัมูลไส้เดือน ไม่แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม พบวา่ กรรมวธีิท่ี 4 ปุ๋ยเคมีร่วมกบัการฉีดนํ้ า
หมกัชีวภาพ และกรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน มีแนวโนม้เพิ่ม
นํ้ าหนักแห้งและจํานวนหน่อต่อตารางเมตร ซ่ึงให้นํ้ าหนักแห้ง 3950 และ 3893 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ 
ตามลาํดบัและเพิ่มจาํนวนหน่อต่อตารางเมตร ได ้277 และ 276 หน่อต่อตารางเมตร ตามลาํดบั ซ่ึง ปุ๋ยหมกั
มูลไส้เดือนซ่ึงมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสในรูปท่ีเป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมในรูป ท่ีแลกเปล่ียนได้
เพิ่มข้ึน รวมทั้งยงัช่วยลดอตัราส่วนของ คาร์บอน:ไนโตรเจน ซ่ึงปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือน มีปริมาณฮิวมสัมาก 
โป ร่งร่วน  เห ม าะสํ าห รับ ก ารเพ าะป ลู ก  ป รับ ป รุงดิน  (ส ม ชัย , ม ป ป .; อานัฐ , 2550; Sutha, 2001; 
Nagavallemma et al., 2004) และให้นํ้ าหมกัมูลไส้เดือน ซ่ึงมีธาตุอาหารท่ีสูงเหมาะสาหรับพืช (Tavia and 
Rachelle, 2004)  

ในขุยของไส้เดือนดิน มี สารกระตุน้การเจริญเติบโตของพืชประเภทออกซิน ซ่ึงมีคุณสมบติัในการ
กระตุน้การเกิดรากทาํให้พืช เจริญเติบโตเร็วข้ึน พืชท่ีเจริญเติบโตในสภาพท่ีมีไส้เดือนดินจะให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
300 เปอร์เซ็นต์ การกินเศษหญา้และเศษซากพืชยงัช่วยลดศตัรูพืช เช่น ลดไข่ของแมลง ไส้เดือนดินฝอย และ
จุลินทรีย ์ท่ีเป็นโทษต่อพืช ส่วนปุ๋ยมูลไส้เดือนดินช่วยเพิ่มการงอกของเมล็ดพืช ขยุไส้เดือนดินช่วยกระตุน้การ 
เจริญของยอดและหน่อพืชหลายชนิด พื้นท่ีใดท่ีมีไส้เดือนดินจานวนมากจะช่วยยบัย ั้งวชัพืชได้ด้วย เพราะ
ไส้เดือนดินจะกิน และทาํลายเมล็ดวชัพืชซ่ึงจะช่วยลดปริมาณเมล็ดของวชัพืชลง ไส้เดือนดินยงั กระตุน้การ
เจริญเติบโตของรากพืช ทาให้พืชเจริญเติบโตเร็ว และแผ่ก่ิงกา้นคลุมวชัพืช จึงช่วยลดการ แก่งแยง่นํ้ าและธาตุ
อาหารของวชัพืชอีกด้วย (Edwards and Bohlen, 1996; Ranch, 2006) ซ่ึง kalantari et al. (2010) พบว่าการใส่
ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนอตัรา 2 ตนัต่อไร่ สามารถเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในดินไดสู้งกวา่การใส่ปุ๋ยหมกัในอตัรา
เดียวกนั และทาํใหข้า้วโพดมีการเจริญเติบโตและนํ้าหนกัแหง้สูงกวา่การใส่ปุ๋ยหมกั 

นอกจากน้ี Chausavathi et.al., (2001) กล่าวว่า ปริมาณธาตุอาหารมูลไส้เดือนดินและในดินบริเวณ
รอบๆ มูลไส้เดือนดินซ่ึงปลูกมะขามในชุดดินนํ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ดินท่ีมีมูลไส้เดือน
ดินมีปริมาณไนโตรเจน มากกว่า 7 เท่า ฟอสฟอรัส มากกว่า เท่า โพแทสเซียม มากกว่า เท่า แคลเซียม มากกว่า 
เท่า และแมกนีเซียม มากกว่า 7 เท่า ซ่ึงจะมากกว่าดินท่ีไม่มีมูลไส้เดือนดิน  

เช่นเดียวกับ  Sullivan (2004) พบว่าในมูลไส้เดือนมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอน  เท่ากับ 30,643.2 
กิโลกรัมต่อไร่ แต่ในดินบริเวณรอบๆ มีปริมาณอินทรียค์าร์บอนเพียง  14,067.2 กิโลกรัมต่อไร่ ดินท่ีมี
อินทรียวตัถุมากอาจมีปริมาณมูลไส้เดือนดินได้สูงถึง  4.5 กิโลกรัมต่อตัวต่อปี จากงานวิจยัพบว่าการ
เจริญเติบโตของรากพืชท่ีปลูกในมูลไส้เดือนดินจะมีมากกวา่ท่ีปลูกในวสัดุปลูกชนิดอ่ืนๆ ไดถึ้งสองเท่า 

ซ่ึง Lui et al. (1991) รายงานวา่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนช่วยเพิ่มนํ้ าหนกัแหง้ของพืช Atiyeh et al. (2000) 
รายงานว่าการใช้ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช โดย kalantari et al. (2010) 
พบวา่การใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนอตัรา 1 ตนัต่อไร่ สามารถเพิ่มนํ้ าหนกัแห้งขา้วโพดไดสู้งท่ีสุด นอกจากนั้น
ไส้เดือนดินยงั กระตุน้การเจริญเติบโตของรากพืช ทาํให้พืชเจริญเติบโตเร็ว และแผ่ก่ิงกา้นคลุมวชัพืช จึง
ช่วยลดการ แก่งแยง่นํ้าและธาตุอาหารของวชัพืชอีกดว้ย (Edwards and Bohlen, 1996; Ranch, 2006) 
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จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อปลูกข้าว  ในชุดดินร้อยเอ็ดพื้นท่ีของ
เกษตรกร บา้นบวั หมู่ ตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินมีผลต่อคุณการ
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไดท้ั้ง เพิ่ม อินทรียวตัถุ ช่วยปรับ pH ในดิน ในพื้นท่ีท่ีใชปุ๋้ยเคมีมานาน 
อีกทั้งยงัช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์แก่พืชได ้ส่งผลใหข้า้วโพดท่ีปลูก และใส่ปุ๋ยไส้เดือนดิน
มีผลผลิตท่ีมาก เทียบเท่าไดก้บัการใส่ปุ๋ยเคมี การใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินในอตัรา 1 ตนัต่อไร่ ร่วมกบัการฉีด
พ่นดว้ยนํ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน สามารถเพิ่มผลผลิตขา้ว ใกลเ้คียงกบัการใส่ปุ๋ยเคมีมากท่ีสุดและยงัสามารถ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และในแง่ของคุณสมบติัทางกายภาพของ เพิ่มความร่วนซุย เพิ่มอตัราสัมประ
สิทธ์การนาํนํ้าในดิน  

ผลงานทดลองน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่การใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือนและนํ้าหมกัมูลไส้เดือน ทาํใหก้าร 
เจริญเติบโตของขา้วผลผลิต และองคป์ระกอบผลผลิต ตลอดจนคุณภาพของขา้วสูงข้ึน โดยเฉพาะ กรรมวิธี
ท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ในอตัราส่วน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน ใน
อตัราส่วน 45 ซีซี. ต่อนํ้า 20 ลิตร ไดผ้ลผลิตดีกวา่ท่ีไม่ใชน้ํ้าหมกั ซ่ึง นวลจนัทร์และคณะ (2552 ) พบวา่ การ
ใช้นํ้ าหมกัชีวภาพในช่วงต่างๆของการเจริญเติบโตของขา้ว มีผลต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต
และผลผลิตเม่ือเปรียบเทียบกบัตาํรับท่ีไม่ใส่นํ้ าหมกัชีวภาพ การทดลองในปีแรก พบว่า ขา้วขาวดอกมะลิ 
105 ท่ีปลูก ไม่มีความแตกต่างทางสถิติดา้นความสูง จาํนวนเมล็ดดี จาํนวนเมล็ดลีบ และจาํนวนรวงต่อตน้  
และผลผลิตขา้วและจาํนวนตน้ต่อกอ แต่การใชน้ํ้าหมกัชีวภาพเม่ือขา้วอาย ุ35 วนัใหผ้ลผลิตสูงสุด   

Khaliq et al . (2006) ได้กล่าวว่าการใช้อีเอ็มร่วมกบัปุ๋ยอินทรียช์นิดต่างๆ และปุ๋ยเคมีสามารถเพิ่ม
ผลผลิตของเมล็ดฝ้ายเม่ือเปรียบเทียบกับ การใช้ปุ๋ยอินทรียห์รือการใช้อีเอ็ม  (EM) อย่างเดียวเม่ือทาํการ
ทดสอบในสภาพแปลงทดลองซ่ึงนกัวิจยัไดใ้ห้ขอ้แนะนาํเพิ่มเติมว่า การท่ีอีเอ็ม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโตของพืช เม่ือมีปุ๋ยอินทรียไ์ดดี้กวา่การใช้อีเอ็มร่วมกบัปุ๋ยเคมี อาจจะเป็นเพราะวา่ปุ๋ยเคมีขาด
อินทรียค์าร์บอน ทาํให้การปรับปรุงการเจริญเติบโตของพืชนั้นมีจาํกดั ในทาํนองท่ีคลา้ยคลึงกนั Darly and 
Stewart(1999) ไดร้ายงานวา่การใช้อีเอ็มร่วมกบักากนํ้ าตาลสามารถเพิ่มผลผลิตของพืชปลูก 3 ชนิด คือ หัว
หอม ถัว่ลนัเตา และขา้วโพดหวาน ไดถึ้ง 29, 31 และ 23% ตามลาํดบั  ส่วนกรรมวิธีท่ี 2 ปุ๋ยหมกัมูลโค (มูล
โคแหง้ 1 ส่วน ผสมแกลบดิบ 1 ส่วน) ในอตัราส่วน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ใหผ้ลผลิต ขา้วนอ้ย สอดคลอ้งกบั 
Kamla และคณะ (2008) และ สุวฒัน์ (2541) ได้รายงานว่าการใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียว การใส่ปุ๋ยคอกร่วมกบั
ปุ๋ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียว มีผลทาํให้ขนาดขา้วกลอ้งและเปอร์เซ็นตข์า้วเต็มเมล็ดต่างกนั แต่ไม่ทาํ
ให้ความขุ่นใสและทอ้งไข่มีความแตกต่างกนั ในทาํนองเดียวกนั ประเสริฐ (2543) พบว่าการใชปุ๋้ยอินทรีย์
ทาํใหข้า้ว 
มีกล่ินหอมมากกวา่การใชปุ๋้ยเคมีและมีลกัษณะทอ้งไข่นอ้ยกวา่การใชปุ๋้ยเคมีรวมทั้งมีเปอร์เซ็นตต์น้ขา้วและ
ข้าวเต็มเมล็ดสูง นอกจากน้ีก็พบว่าความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบทั้ ง ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมท่ีระยะออกรวงทุกกรรมวิธีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของขา้ว โดยปริมาณความเขม้ขน้ของ 
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ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียมอยู่ในช่วง 2.70-3.18, 0.279-0.310 และ 2.67-3.11%ตามลําดับ 
(Raab et al ., 1999; Schmidt and Stewart, 1999)  

เมธิน และ สุรชยั (2548) การใช้นํ้ าหมกัชีวภาพร่วมกบัโสนอฟัริกนัในการปลูกขา้วทาํให้ผลผลิต
ขา้วสูงกว่าไม่ใช้นํ้ าหมกัชีวภาพ โดยพบว่าอตัรา 10 ลิตร/ไร่ จะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกว่า 20 
ลิตร/ไร่ อย่างไรก็ตามปริมาณธาตุอาหารในนํ้ าหมกัชีวภาพมีปริมาณค่อนขา้งตํ่า ดงันั้นการใช้ปุ๋ยหมกัมูล
ไส้เดือนดินร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินจะช่วยการเจริญเติบโตของขา้ว รวมถึงเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ทั้งทางเคมีและทางกายภาพของดิน และทาํให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชในดินทรายท่ี
เส่ือมโทรมได ้

 
สรุปการวจัิย 

 
จากผลการทดลองพบว่า การให้การใช้ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนและนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน สามารถสรุป

เป็นภาพรวมได้ดงัน้ีการให้นํ้ าหมกัร่วมกบัการใส่ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตทั้ง
นํ้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินและจาํนวนหน่อของขา้ว เม่ือเปรียบเทียบกบัการใส่ปุ๋ยอินทรียก์บัปุ๋ยเคมีอย่าง
เดียว โดยท่ีไม่มีให้นํ้ าหมกัชีวภาพร่วม พบว่า กรรมวิธีท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ในอตัราส่วน 1,000 
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้ าหมกัมูลไส้เดือน ในอตัราส่วน 45 ซีซี. ต่อนํ้ า 20 ลิตรจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้ึนเม่ือมีการใชปุ๋้ยหมกัมูลไส้เดือนและนํ้ าหมกัมูลไส้เดือนเสริม ในดา้นการปรับปรุงผลผลิต เช่นเดียวกนัท่ี
พบวา่กรรมวธีิท่ี 6 ใส่ปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินในอตัราส่วน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดนํ้ านา้หมกัมูล
ไส้เดือน ในอตัราส่วน 45 ซีซี. ต่อนํ้ า 20 ลิตรสามารถเพิ่มจาํนวนรวงและมีผลผลิตสูงกวา่ กรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ย
อินทรียห์รือปุ๋ยเคมีอยา่งเดียวโดยไม่เสริมนํ้ าหมกั นอกจากน้ียงัพบวา่องคป์ระกอบผลผลิตคือ จาํนวนเมล็ด
ต่อรวง จาํนวนเมล็ดเต็มและนํ้ าหนัก 1,000 เมล็ด มีแนวโน้มสูงข้ึน ในดา้นคุณภาพการขดัสีของขา้ว หาก
เทียบกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีแลว้ให้นํ้าหมกัร่วม พบวา่มีเปอร์เซ็นตข์า้วกลอ้งและเปอร์เซ็นตข์า้ว
ขาวสูงกวา่กรรมวธีิการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอยา่งเดียว 
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