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.................................................................................................... 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญญา อุปสรรค ข้อก าจัด

และศักยภาพ ด้านการท าฟาร์ม การตลาด และต้นทุนการเลี้ยงไส้เดือนเชิงพานิชย์ด้วยขยะอินทรีย์ 
เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้องก าจัด และเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจฟาร์ม
เลี้ยงไส้เดือน ท าการเก็บข้อมูลเชิงลึก เพื่อน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงปัญหาอุปสรรค 
เงื่อนไข และข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อไปปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมในด้านการจัดการฟาร์ม ด้าน
การตลาด และต้นทุน 
  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

 ผลการศึกษาชนิดของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินหลังจากการ
ปล่อยไส้เดือนดิน 60 วัน  พบว่าดินนาผสมดินสวนล าไยมีความเหมาะสมมากที่สุด  การ
เจริญเติบโตของไส้เดือนดินในระยะนี้ มีการเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มจ านวนและยังพบตัวอ่อนของ
ไส้เดือนดินและไส้เดือนดินตายในทุกตัวอย่างการทดลอง ซึ่งอาจจะเกิดจากสภาพของดินที่ใช้เลี้ยง
มีการอัดแน่นมากจนเกินไป ท าให้น้ าซาวข้าวที่ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับดินที่ใช้เลี้ยงขังอยู่
บนผิวหน้าดินท าให้ดินชั้นล่างมีความชื้นมากจนเกินไปไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไส้เดือน
ดิน นอกจากนี้การปนเปื้อนของดินจากมลพิษต่าง ๆ รวมถึงชนิดของดินอาจมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของไส้เดือนดิน  การผสมวัสดุเลี้ยงหลายชนิดร่วมกันจะช่วยให้บ่อเลี้ยงไส้เดือนดินมี
การถ่ายเทอากาศมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน รวมถึงสถานที่ตั้งของบ่อ
เลี้ยงควรตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีแดดส่งไม่ถึงและควรเติมอาหารให้เหมาะสมกับปริมาณไส้เดือนดิน การ
ท าให้ได้ผลผลิตไส้เดือนดินสูงสุดต้องเป็นสภาพที่มีออกซิเจนอย่างเพียงพอ มีระดับความชื้นและ
อุณหภูมิที่เหมาะสม ต้องหลีกเลี่ยงสภาพที่มีแอมโมเนียและเกลือมากเกินไป ถ้ามีปริมาณของ
แอมโมเนียมากกว่า 0.5 มิลลิกรัม       และเกลืออนินทรีย์มากกว่าร้อยละ 0.5  ก็จะเป็นพิษได้ 
ไส้เดือนดินชอบสภาพที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 5 วัสดุที่ใช้ท าปุ๋ยหมักจะเปลี่ยนมาอยู่ใน
รูปที่ไม่มีออกซิเจนได้ถ้ามีสภาพไม่เหมาะสม เช่น มีอากาศไม่เพียงพอ สภาพเช่นนี้พบได้เสมอเม่ือมี
ความชื้นมากเกินไป การศึกษาคุณสมบัติของปุ๋ยหมักที่ได้ พบว่า ทุกตัวอย่างมีค่าเป็นด่างอ่อน ๆ 
ธาตุอาหารหลัก พบว่า ปริมาณที่ตรวจพบในปุ๋ยหมักที่ได้จากกย่อยสลายของไส้เดือนดินทุก
ตัวอย่างไมมี่ความแตกต่างกัน โดยตัวอย่างเศษหญ้าร่วมกับต้นกล้วยร่วมกับฟางข้าวมีปริมาณร้อย
ละของไนโตรเจนและ ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงท่ีสุดแต่เม่ือเทียบกับมาตรฐานปุ๋ยหมักของกรม
วิชาการเกษตรแล้วยังน้อยกว่าซึ่งอาจเกิดจากปริมาณไส้เดือนดินลดลงท าให้การปลดปล่อยธาตุ
อาหารลดลง มูลของไส้เดือนดินจะมีปริมาณธาตุอาหารพืชสูงเม่ือมีจ านวนไส้เดือนดินมากซึงจะ
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ส่งผลต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชท่ีเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้การที่จะเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช
ในปุ๋ยหมักที่ได้ให้สูงขึ้นต้องค านึงถึงอาหารที่ใช้เลี้ยง โดยเฉพาะวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่บาง
ชนิดมีปริมาณธาตุอาหารน้อย การน ามาใช้ต้องเพิ่มธาตุอาหารซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของมูลสัตว์ 
โดยเฉพาะมูลไก่ เลือดแห้งหรือพืชท่ีมีไนโตรเจนสูง เช่น พืชตระกูลถั่วนอกจากจะได้ธาตุอาหารพืช
ในปุ๋ยหมักที่เพียงต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วยังส่งผลการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินอีกด้วย   
ในส่วนของประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโตของกล้าพืช หลังจากเพาะกล้า 14 และ 
21 วัน ต้นกล้าพืชทั้งสามชนิดมีส่วนสูงเฉลี่ยและจ านวนใบเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยหลังจาก
เพาะได้  21 ไม่แตกต่างกัน แต่ลักษณะของต้นกล้าไม่สมบูรณ์ ต้นไม่อวบน้ า ใบเรียวเล็กซึ่งอาจ
เกิดจากลักษณะของปุ๋ยหมักที่ใช้แน่นอัดกันเป็นก้อน ไม่สามารถเก็บความชื้นได้ดีพอ สมภพ 
(2537) กล่าวว่า คุณสมบัติของวัสดุเพาะกล้าต้องเก็บความช้ืนได้ดี มีความโปร่งเพื่อระบายน้ าออก
ได้ง่าย นอกจากนี้ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยหมักที่ใช้อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตของต้นกล้าซึ่ง
ควรเพิ่มธาตุอาหารหลักเพิ่มเติม การเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน/ในชุมชน 
ภายในบ้านเรือนมักมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะอินทรีย์จ านวนมาก เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษ
อาหารเป็นประจ าทุกวัน ขยะอินทรีย์ต่างๆ ดังกล่าวสามารถเลี้ยงไส้เดือนดินไว้ก าจัดภายในบริเวณ
บ้านได้ ด้วยชุดเลี้ยงที่สามารถท าเองได้ง่าย เช่น ถังน้ า/อ่างน้ าพลาสติก ลิ้นชักพลาสติก บ่อ
ซีเมนต์ หรือสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก โดยสามารถใส่เศษขยะอินทรีย์ได้ทุกวัน  เม่ือไส้เดือนดินย่อย
สลายขยะอินทรีย์เหล่านั้นจะได้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักมูลไส้เดือนดินคุณภาพสูงไว้ใช้ปลูกพืชต่างๆ 
ภายในบ้านได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดภาระการจัดเก็บขยะของเทศบาลลงได้จ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1.ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไส้เดือนดินแต่ละสายพันธุ์ในการย่อยสลายขยะ

อินทรีย์ท่ีย่อยสลายยาก 
 2.ศึกษาความเหมาะสมของวิธีการท าปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดินย่อยสลาย โดยการ
เปรียบเทียบแต่ละวิธีการ 
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Year    :  2012 
 

................................................................................................. 
 
  This study. Purposes. To study the situation and eliminate artificial 
barriers and potential. The farming and marketing costs of the earthworms fed 
with commercial organic waste.To promote the use of renewable organic waste 
and reduce the amount of waste requiring disposal. And create added value. 
This study focuses on qualitative and quantitative research. By surveyed farm 
animals. Sample depth. To analyze the strengths, weaknesses and problems 
terms and limitations. For further improvements. Which covers the cost of 
marketing and farm management. 

The results were as follows. 
                      The results of the soil types are suitable for the growth of 
earthworms and the earthworms after 60 days of treatment, soil mixing soil 
fruits are most appropriate. Growth of earthworms in this period. With the 
increase in size and number, but also the embryo of earthworms and 
earthworm mortality in all the experiments. This may be due to the condition of 
the party is too crowded. The Ngmsawkgaw added to soil to increase moisture to 
the cells cultured on the surface of the soil, subsoil moisture too inappropriate 
for the growth of earthworms. In addition, contamination of soil pollution, 
including soil type affect the growth of earthworms. Mixed with various materials 
together to make a pond earthworms ventilation, which can affect the growth of 
earthworms. The location of the pond should be located in a place where the 
sun is and should be a reasonable amount of food for 
earthworms.Characterization of soil samples were found to have a mild alkaline 
nutrient found that the amount detected in the degradable compost from the 
earthworms did not differ between samples. For example, a piece of grass, 
banana with rice straw and nitrogen percentage. All but the most high-
phosphorus fertilizer when compared with the standard of the Department of 
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Agriculture is also less than earthworm, which may be due to the reduced 
nutrient discharge reduction. Value of earthworms to the high nutrient 
availability on earthworms, which would result in the release of plant nutrients 
is increased. In addition to increasing the amount of plant nutrients in the 
compost that has given rise to consideration of a banquet meal. In particular, 
certain agricultural wastes with low nutrient content. Used to add nutrients 
which may be in the form of manure. Especially chicken manure. Dried blood or 
plants with high nitrogen like legumes addition to plant nutrients in the 
compost on the growth of plants and the resulting growth of earthworm soil.The 
performance of compost on growth of starter plants. 14 and 21 days after 
seedling nursery seedling plants with average height and average leaf number. 
Average root length and the cultivation of the 21 were not significantly 
different. But the seedlings are not completely full of water from a taper which 
may result from the use of compost as a tightly packed mass. Can not retain 
moisture well born (2537) states that the properties of the plant material must 
not retain moisture well. Is clear to drain off easily. The nutrients in compost 
may not be sufficient for the growth of the seedlings, which should add more 
key nutrients. 
  Suggestions for further research. 
          1 Should compare the performance of each earthworm species in the 
decomposition of organic waste is biodegradable. 
          2. A feasibility study of how to make compost using earthworms digest. 
By comparing each method. 
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บทท่ี1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

ปัจจุบันประชำกรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
และวิถีชี วิตเป็นชุมชนเมือง จำกเดิมที่ มีภำคเกษตรกรรมเป็นหลัก ต่อมำจะพัฒนำไปสู่
ภำคอุตสำหกรรม พำนิชยกรรมและกิจกรรมกำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆมำกขึ้น ท ำให้มีกำรขยำยตัวป็
นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นและในชีวิตประจ ำวันของเรำจะมีกำรประกอบอำหำรแต่ละครอบครัว จะมีขยะ
อินทรีย์จ ำพวกเศษผัก เปลือกผลไม้ หรือเศษอำหำรเหลือทิ้งอยู่เป็นประจ ำและถูกทิ้งเป็นขยะโดย
เปล่ำประโยชน์  ขยะมูลฝอยยังเป็นสำเหตุส ำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบ
ต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์ บำงส่วนปนเปื้อนในน้ ำ ดิน ตลอดจนตกค้ำงในอำหำรท ำให้กำร
ด ำรงชีวิตของมนุษย์เกิดภำวะเสี่ยงต่อโรคมำกขึ้น ถ้ำสำมำรถก ำจัดขยะได้ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยกำรคัด
แยกขยะในส่วนที่ย่อยสลำยได้ออกจำกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ย่อยสลำยหรือมีพิษก็จะท ำให้มีปริมำณ
ลดลง กำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่แยกได้โดยเฉพำะขยะมูลฝอยที่เป็นสำรอินทรีย์ สำมำรถใช้
กระบวนกำรทำงชีววิทยำเคมีของจุลินทรีย์และกำรกินของสัตว์หน้ำดิน คือ ไส้เดือน เป็น
กระบวนกำรแปรรูปสำรอินทรีย์ไปเป็นวัสดุหมักซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง
คุณภำพดิน 

ในประเทศที่พัฒนำแล้วค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจำกบ้ำนเรือนสูง 
ประกอบกับนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำรักษำสิ่งแวดล้อมที่เข็มงวด และจิตส ำนึกในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมของประชำชน ส่งผลให้กำรก ำจัดขยะอินทรีย์ที่เกิดจำกครัวเรือนมีประสิทธิภำพมำก 
ซึ่งกำรใช้ไส้เดือนดินย่อยสลำยขยะอินทรีย์ในครัวเรือนก็เป็นอีกวิธีกำรหนึ่งที่ได้รับควำมนิยมมำก 
และสำมำรถลดประมำณขยะอินทรีย์จำกครัวเรือนได้ภำยในบ้ำนเรือนที่มักจะมีกิจกรรมต่ำงๆ ที่
ก่อให้เกิดขยะอินทรีย์หลำยชนิด โดยเฉพำะกิจกรรมกำรประกอบอำหำรของครอบครัวในแต่ละวัน
จะมีขยะอินทรีย์จ ำพวกเศษผัก เปลือกผลไม้ หรือเศษอำหำรเหลือทิ้งเป็นประจ ำ ซึ่งในแต่ละ
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยจะท้ิงขยะอินทรีย์ต่ำงๆ เหล่ำนี้อย่ำงน้อยประมำณ 1.5-3 กิโลกรัมทุกวัน ซึ่งใน
ชุมชนที่ใหญ่กว่ำนี้ย่อมจะมีขยะอินทรีย์ที่มำกกว่ำนี้หลำยร้อยเท่ำ ซึ่งขยะอินทรีย์เหล่ำนี้จะถูกใ ส่
ถุงขยะแล้วทิ้งทุกวัน โดยรถเทศบำลจะมำรับแล้วน ำไปก ำจัดต่อไป ซึ่งขยะที่ทิ้งออกจำกบ้ำนเรือน
เป็นจ ำนวนมำกก็จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งสะสมและ
แหล่งก่อโรคและแพร่กระจำยโรคโดยแมลงวัน หรือแมลงสำบ รวมทั้งก่อให้เกิดน้ ำเสียในหลำยๆ 
พื้นที่ ซึ่งจะต้องสูญเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหล่ำนี้ปีละหลำยล้ำนบำท 
ดังนั้นหำกแต่ละบ้ำนเลี้ยงไส้เดือนภำยในบ้ำนและก ำจัดขยะอินทรีย์ต่ำงๆ เหล่ำนนี้ก็จะสำมำรถลด
ประมำณขยะลงได้เป็นจ ำนวนมำก โดยกำรเลี้ยงไส้เดือนดินภำยในภำชนะต่ำงๆ เช่น อ่ำง
พลำสติก ลิ้นชักพลำสติก บ่อซีเมนต์หรือกระถำงต้นไม้ไว้ภำยในบริเวณบ้ำนหรือภำยในห้องครัว 
เมื่อประกอบอำหำรและมีเศษผัก เศษผลไม้ หรือเศษอำหำรเหลือ ก็สำมำรถน ำไปใส่ภำยในภำชนะ
ต่ำงๆ ที่เลี้ยงไส้เดือนดินดังกล่ำวให้ไส้เดือนดินย่อยสลำยกลำยเป็นปุ๋ยต่อไป โดยสำมำรถใส่เศษ
ขยะอินทรีย์ได้ทุกวัน และเม่ือครบ 30-60 วัน ก็สำมำรถแยกน ำมูลไส้เดือนดินภำยในภำชนะหรือ
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น้ ำหมักที่รองได้ไปใช้ปลูกต้นไม้ในบ้ำนได้ หรือ น ำไส้เดือนที่ขยำยเพิ่มขึ้นก็สำมำรถน ำไปใช้เลี้ยง
ในภำชนะอ่ืนๆ ต่อไป หรือใช้จ ำหน่ำยให้บ่อตกปลำหรือใช้เป็น อำหำรเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลำ เพื่อเป็น
โปรตีนเสริมได้ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นจึงมีโรงงำนอุตสำหกรรมที่แปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตรหลำยแห่งตั้งอยู่มำกมำย เช่น โรงงำนคัดบรรจุผลผลิตทำงกำรเกษตร 
โรงงำนแปรรูปอำหำรกระป๋อง เช่น ผลไม้กระป๋องโรงงำนมันฝรั่ง โรงงำนกระดำษ โรงกลั่นสุรำ 
โรงหมักเบียร์หรือโรงผลิตเห็ด ฯลฯ ซึ่งโรงงำนต่ำงๆ เหล่ำนี้จะก่อให้เกิดขยะอินทรีย์จ ำนวนมำกใน
แต่ละวัน ซึ่งอำจก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมเป็นพิษได้หำกไม่มีระบบก ำจัดขยะที่ถูกต้องและ
เหมำะสม ดังนั้นสำมำรถเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อก ำจัดขยะต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้ดี เนื่องจำกมีวัตถุดิบที่เกิด
จำกกระบวนกำรผลิตอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องน ำมำจำกแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งเป็นกำรก ำจัดขยะที่ไม่สูญเสีย
ค่ำใช้จ่ำยสูงและไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนด้วย มีกำรท ำไร่ ท ำสวน ท ำนำ และเลี้ยง
สัตว์กันเป็นจ ำนวนมำกเกือบทุกทั่วภำคของประเทศ ซึ่งเม่ือเก็บผลผลิตจ ำหน่ำยแล้วมักจะมีวัสดุ
เหลือใช้ทำงกำรเกษตรเกิดขึ้นในไร่นำหรือภำยในสวน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะก ำจัดโดยวิธีกำร
เผำ เนื่องจำกเป็นวิธีกำรที่ท ำได้ง่ำยที่สุด เม่ือมีกำรจัดกำรดังกล่ำวติดต่อกันเป็นเวลำนำนปลำยปี
จะก่อให้เกิดสภำพที่ท ำให้ดินเสื่อมโทรมในเวลำต่อมำ ซึ่งปัญหำดังกล่ำวสำมำรถแก้ไขได้โดยกำร
น ำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเหล่ำนั้นมำท ำปุ๋ยหมักแล้วน ำกลับมำใช้ภำยในฟำร์มต่อไปซึ่งเป็น
กำรเพิ่มอินทรียวัตถุและธำตุอำหำรแก่ดินได้ในระดับหนึ่ง แต่กำรท ำปุ๋ยหมักโดยทั่วไปจะใช้
เวลำนำนและเสียแรงงำนมำก ดังนั้น เกษตรกรอำจจะสำมำรถน ำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร
ดังกล่ำวมำให้ไส้เดือนดินย่อยสลำยเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักได้ซึ่งเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่น่ำจะ
เหมำะสมกว่ำเพรำะใช้เวลำน้อยและไม่สิ้นเปลืองแรงงำนในกำรจัดกำรมำก หรืออีกแนวทำงจึ่งที่
สำมำรถท ำได้ก็คือ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในไร่นำหรือภำยในสวนให้เหมำะสม คือ ใส่เศษ
อินทรียวัตถุคลุมดินแล้วรดน้ ำให้มีควำมชื้นอยู่เสมอแล้วปล่อยไส้เดือนดินสำยพันธุ์ที่เหมำะสมลง
ไปในดินเพำะปลูกเหล่ำนั้นเพื่อให้ไส้เดือนดินช่วยฟื้นฟูดินปลูก ปัจจุบันมีกำรเลี้ยงสัตว์ในฟำร์ม
ขนำดใหญ่หลำยแห่ง โดยเฉพำะฟำร์มเลี้ยงสุกร ฟำร์มเลี้ยงไก่ หรือ ฟำร์มโคนม โคเนื้อ ซึ่งฟำร์ม
เลี้ยงสัตว์ต่ำงๆ ดังกล่ำว ในอดีตมีกำรเลี้ยงสัตว์กันขนำดเล็กตำมบ้ำนเรือน หรือกำรเลี้ยงแบบ
ปล่อยซึ่งจะไม่ก่อปัญหำ แต่ในปัจจุบันมีกำรตั้งฟำร์มเลี้ยงสัตว์ขนำดใหญ่ทำงกำรค้ำ ซึ่งในกำร
เลี้ยงสัตว์ชนิดต่ำงๆ มักจะมีมูลสัตว์จ ำนวนมำกที่ทับถมกันจนเกิดกลิ่นเหม็นและเป็นปัญหำที่
ส ำคัญต่อสภำพแวดล้อมภำยในฟำร์มและบริเวณใกล้เคียงถ้ำไม่มีระบบกำรจัดกำรที่ดี โดยเฉพำะ
ในเรื่องกลิ่นเหม็นและแหล่งเพำะแมลงวันเป็นปัญหำส ำคัญในกำรเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน ท ำให้ต้องมี
กำรติดตั้งระบบก ำจัดของเสียและใช้สำรเคมีในกำรก ำจัดแมลงวัน ท ำให้สูญเสียค่ำใช้จ่ ำย และมี
สำรเคมีตกค้ำงในฟำร์มเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นกำรเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อก ำจัดมูลหรือของเสียจำก
ฟำร์มเลี้ยงสัตว์ต่ำงๆ ดังกล่ำวน่ำจะเป็นอีกทำงออกหนึ่งส ำหรับฟำร์มเลี้ยงสัตว์ เนื่องจำกกำร
ท ำงำนของไส้เดือนดินจะสำมำรถลดกลิ่นและย่อยสลำยของเสียหรือมูลสัตว์ต่ำงๆ เหล่ำนั้น
กลำยเป็นปุ๋ยหมักได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งสำมำรถน ำไส้เดือนดินมำประยุกต์ใช้ได้ง่ำยมำก 

กำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรจัดกำรขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนในกำรย่อยสลำยเชิงพำนิชย์ กำร
น ำผลผลิตที่ได้จำกกำรย่อยสลำยขยะอินทรีย์มำเป็นปุ๋ยเพื่อจ ำหน่ำย หรือเรียกชื่อว่ำ ดินเกษตร 
และศึกษำกำรน ำผลผลิตของตัวไส้เดือนที่ยำยได้จำกกระบวนกำรก ำจัดขยะ น ำมำผ่ำน
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กระบวนกำรที่เหมำะสมเพื่อผลิตเป็นอำหำรโปรตีนสูงส ำหรับสัตว์ชนิดต่ำงๆ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
โดยศึกษำกำรกำรผลิต กำรตลำด และต้นทุน กำรท ำฟำร์มไส้เดือนเชิงพำนิชย์ ซึ่งในต่ำงประเทศที่
พัฒนำแล้วจะมีกำรศึกษำกำรน ำไส้เดือนมำใช้ก ำจัดขยะอินทรีย์ และช่วยลดปริมำณขยะอินทรีย์
ได้ ตลอดจนสร้ำงรำยได้ให้กับผู้เลี้ยงไส้เดือนได้  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์ปัญญำ อุปสรรค ข้อก ำจัดและศักยภำพ ด้ำนกำรท ำฟำร์ม 
กำรตลำด และต้นทุนกำรเลี้ยงไส้เดือนเชิงพำนิชย์ด้วยขยะอินทรีย์และเพื่อส่งเสริมกำรหมุนเวียน
ใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมำณขยะอินทรีย์ท่ีต้องก ำจัด และเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
  ศึกษำกำรศึกษำกำรเลี้ยงไส้เดือนเชิงพำนิชย์ในกำรจัดกำรขยะอินทรีย์โดยโครงกำรวิจัยนี้
มุ่งเน้นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยท ำกำรส ำรวจฟำร์มเลี้ยงไส้เดือน ท ำกำรเก็บข้อมูลเชิงลึก เพื่อน ำมำ
วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงปัญหำอุปสรรค เงื่อนไข และข้อจ ำกัดต่ำงๆ เพื่อไปปรับปรุงเพิ่มเติม 
ซึ่งครอบคลุมในด้ำนกำรจัดกำรฟำร์ม ด้ำนกำรตลำด และต้นทุน  
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับเมื่อกำรด ำเนินงำนเสร็จสิ้นเมื่อกำรศึกษำกำรเลี้ยงไส้เดือนเชิงพำนิชย์
ในกำรจัดกำรขยะอินทรีย์ ดังนี้  
1) น ำเศษเหลือใช้หรือขยะอินทรีย์เพื่อน ำมำเลี้ยงไส้เดือน 
2) น ำผลผลิตของตัวไส้เดือนที่ขยำยได้ น ำมำผ่ำนกระบวนกำรเพื่อจ ำหน่ำยเป็นอำหำรสัตว์ 
3) เผยแพร่ผลกำรวิจัยโดยกำรตีพิมพ์ผลกำรวิจัยในวำรสำรวิชำกำรหรือรำยงำนกำร

ประชุมวิชำกำร 
4) แนวทำงกำรจัดท ำฟำร์มเลี้ยงไส้เดือนด้วยขยะอินทรีย์ในจังหวัดต่ำงๆ ของประเทศ 

 
1.5 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
  กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำกำรก ำจัดขยะอินทรีย์ด้วยกำรน ำไปเลี้ยงไส้เดือน เป็น
วิธีกำรที่ช่วยลดปริมำณขยะอินทรีย์ท่ีจะท้ิงได้ ประกอบกับเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกผลผลิต
ไส้เดือนและตัวไส้เดือน ถ้ำทุกครอบครัวหรือทุกชุมชนน ำไปปฏิบัติก็จะไม่มีขยะเหลือทิ้งให้เป็น
ปัญหำมลพิษอีกต่อไป 
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1.6 นิยำมศัพท์  

1. ไส้เดือน  หมำยถึง  สัตว์ท่ีมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อระบบนิเวศ เป็นสัตว์ที่มีควำมส ำคัญ
อย่ำงมำกในกำรย่อยอินทรียสำรในดิน และกำรเคลื่อนที่ในดินของไส้เดือน ถือเป็นกำร
พรวนดิน ท ำให้ดินมีช่อวว่ำงที่จะเพิ่มปริมำณออกซิเจนให้แก่ดิน ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำร
ปลูกพืช อีกทั้งยังใช้ในกำรผลิตปุ๋ยหมักและน้ ำหมักชีวภำพจำกไส้เดือนอีกด้วย และ
นอกจำกนี้แล้ว ไส้เดือนยังเป็นที่นิยมอย่ำงยำวนำน ใช้เป็นเหยื่อส ำหรับตกปลำปัจจุบัน มี
กำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนเป็นอำชีพ และมีกำรเผยแพร่ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ไส้เดือนให้มำกและกว้ำงขึ้นไส้เดือนชนิดที่มีควำมยำวที่สุดในโลก ได้ถูกบันทึกไว้โดย
หนังสือกินเนส คือ ไส้เดือนยักษ์แอฟริกำ จัดเป็นไส้เดือนที่อำศัยอยู่ในดินที่ลึก มีควำม
ยำวสูงสุด 6.7 เมตร ไส้เดือน ยังเรียกอีกอย่ำงหนึ่งได้ว่ำ "รำกดิน" 

2. กำรจัดกำร หมำยถึง กำรจัดกำร คือ กำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ ประสิทธิผล โดยมีกระบวนกำรซึ่งประกอบไปด้วย กำรวำงแผน 
กำรจัดองค์กำร กำรชี้น ำ  

3. ขยะ (Waste)   คือ สิ่งของเหล ือทิ้งจำกกระบวนกำรผล ิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภำพจน
ใช้กำรไม่ได้หรือไม่ต้องกำรใช้แล้ว  บำงชนิดเป็นของแข ็งหรือกำกของเสีย (Solid 
Waste) มีผลเสียต่อสุขภำพกำยและจิตใจเนื่องจำกควำมสกปรก  เป็นแหล่งเพำะเชื้อ
โรคทำให้เกิดมลพิษและท ัศนะอุจำด ส่วนม ูลฝอย  (Solid  Waste)คือ  เศษกระดำษ 
เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ ถุงพลำสต ิก ภำชนะที่ใส่อำหำร เถ้ำ ม ูลสัตว ์ หรือซำกสัตว์ 
รวมตลอดถ ึงสิ่ง อันใดทีเ่ก็บกวำดจำกถนน ตลำด  ที่เล้ียงสัตว์หรอืที่อ่ืน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษำได้รวบรวมเนื้อหำ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผลงำนวิจัย  

ต่ำง ๆ มำประกอบกันเพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรวิจัย และเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
กำรศึกษำ โดยแยกเป็นหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 

2.1 ขยะและกำรจัดกำร 
2.2 ไส้เดือนและกำรจัดกำร 
2.3 บทควำม/ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 ขยะและกำรจัดกำร 
           ขยะ (Waste)   คอื สิ่งของเหล ือทิ้งจำกกระบวนกำรผล ิตและอุปโภคซึง่เสื่อมสภำพจน
ใช้กำรไม่ได้หรือไม่ต้องกำรใช้แล้ว  บำงชนิดเป็นของแข ็งหรือกำกของเสีย (Solid Waste) มี
ผลเสียต่อสุขภำพกำยและจิตใจเนื่องจำกควำมสกปรก  เป็นแหล่งเพำะเชื้อโรคทำให้เกิดมลพิษ
และท ัศนะอุจำด ส่วนม ูลฝอย  (Solid  Waste)คือ  เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ 
ถุงพลำสต ิก ภำชนะที่ใส่อำหำร เถ้ำ ม ูลสัตว ์ หรือซำกสัตว์ รวมตลอดถ ึงสิ่ง อันใดทีเ่ก็บกวำดจำก
ถนน ตลำด  ที่เล้ียงสัตว์หรือที่อ่ืน   ดังน ั้น   จึงสำมำรถจ ำแนกชนิดของขยะ ตำมล ักษณะของ 
ขยะ ได้เป็น 2 ชนิด คือ 

ก.   ขยะเป ียกหรือขยะสด  (Garbage)  หรือขยะอินทรีย์ (Organic Waste) เป็น
ขยะที่มีควำมช ื้นปนอย ู่มำกกว ่ำร้อยละ 50  จึงเป็นขยะท ี่ติด ไฟได้ยำก  ได้แก่  เศษอำหำรเศษ
เนื้อ  เศษผักและผลไม้จำกบ ้ำนเรือน  ร้ำนจำหน ่ำยอำหำรและตลำดสด   รวมถึง ซำกพืชและ
สัตว ์ที่ยังไม่เน่ำเปื่อย  ขยะประเภทนี้จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็น  เนื่องจำก แบคทีเรียย่อยสลำย
อ ินทรีย์สำร  นอกจำกนี้ย ังเป ็นแหล่งเพำะเช ื้อโรคโดยติดไปก ับ แมลง   หนู   และ สัตว์อ่ืน 
          ข.ขยะแห้ง (Rubbish)  เป็นสิ่งที่เหลือใช้ที่มีควำมชื้นอยู่น้อย  จึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น 
จ ำแนกได้เป็น    2 ชนิด คือ  ขยะที่เป็นเชื้อเพลิง จะเป ็นพวกที่ต ิดไฟได้ง่ำย  เช่น  เศษผ้ำ เศษ
กระดำษ หญ้ำ  ใบไม้กิ่งไม้ที่แห้งฯ   อีกชนิดหนึ่งค ือ ขยะที่ไม่เป ็นเชื้อ  เพลิง   เช่น   เศษโลหะ   
เศษแก้ว   เศษก้อนหิน เป็นต้น 

มลพิษที่เกิดจำกขยะม ูลฝอย (Waste Pollution) หมำยถึง สภำวะแวดล ้อมที่ไม่เหมำะสม
อ ันเนื่องมำจำก  ขยะมูลฝอย  เช่น  กำรทิ้งขยะลงในแหล่งน้ ำและกำรเก ิดกลิ่นเน่ำเหม็นจำกกอง
ขยะ แหล่งที ่มำของขยะมูลฝอย แบ่งเป็น    8  ประเภทตำมลักษณะกำรใช้ที่ดิน   ได้แก่   
ย่ำนที่พักอำศัย (Residential Area), ย่ำนพำนิชยกรรม (Commercial Area),  สถำนที่
รำชกำรและสถำบ ันกำรศ ึกษำ (Institutional Area),   แหล่งที่มีกำรก ่อสร้ำงหรือทุบ ท ำลำย
อำคำรส ่งก่อสร้ำง (Construction and Demolition Area),พื้นที่สำธำรณที่รัฐดูแล 
(Municipal Service Area), ระบบบ ำบัดต่ำง ๆ (Treatment  Plant),    ย่ำน
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อ ุตสำหกรรม (Industrial Area)   และย่ำนเกษตรกรรม (Agricultural Area) 
จึงกล่ำวได้ว่ำ ขยะมูลฝอยมีส ่วนท ี่ก่อให้เกิดผลกระทบต ่อสิ่งแวดล้อม และย ังมีส่วนที่

ก่อให้เกิดกำรท ำลำยสถำนท ี่ หรือแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ ได้ หรือท ำให้เกิดปัญหำต่อชุมชนที่
มีแหล่งท ่องเท ี่ยว หำกไม่มีกำรป้องกัน หรือลดปัญหำลงทั้งนี้เพรำะ 

1. ท ำให้เกิดทัศนะอุจำด เนื่องจำกแลดูสกปรก ขำดควำมเป ็นระเบียบเรียบร ้อย 
เป็นทีน่่ำรังเกียจแก่ผู้ อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงและผู้ท่ีพบเห็น 

2. เป็นแหล่งเพำะและแพรเชื้อโรค โดยเฉพำะขยะต ิดเชื้อจำกสถำนพยำบำล 
และขยะเป ียกท ี่ แบคทีเรียทำหน ้ำที่ย่อยสลำย  เชื้อโรคตำมขยะจะแพร่ไปกับ
น้ ำ แมลง หนู และสนัข ที่มำตอมหร ือ คุ้ยเข ี่ย เช่น เชื้อที่ท ำให้เกิดโรคอหิวำ 
ไทยฟอยด์ และโรคบิด 

3. ท ำให้ดินเสื่อมและเก ิดมลพิษ เนื่องจำกขยะจะทำให้พื้นดินสกปรก ดินมีสภำพ
เป็นเกลือ ด่ำง กรด หรือมีสำรพิษที่เป็นอันตรำยต่อชีวิตในดิน  ตลอดจนทำให้
สมบัติทำงกำยภำพของด ินเปลี่ยนแปลงไป เช่น โซเดียม ท ำให้เนื้อด ินแตก
ร่วน 

4. ท ำลำยแหล ่งน้ ำ เพรำะขยะที่ตกลงไปในแหลงน้ ำ ลำคลอง  และท่อระบำย
น้ ำ  จะทำให้แหล ่งน้ ำ ตื้นเข ิน กำรไหลของน้ ำไม่สะดวก เกิดสภำวะน้ ำท่วมได้
ง่ำย นอกจำกนี้ยังทำให้เกิดมลพ ิษทำงน้ ำ ในลักษณะต ่ำง ๆ เช่น ท ำให้น้ ำเน ่ำ 
น้ ำเป ็นพิษ  น้ ำที่มีเชื้อโรค  และน้ ำที่มีครำบน้ ำมัน ซึ่งไม่เหมำะ กับกำรใช้
อุปโภค บ ริ โ ภ ค  ส ิ้นเปล ืองค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงค ุณภำพ และยังเป็น
อ ันตรำยต่อ สิ่งมีชีวิต  โดยเฉพำะพืช และสัตว ์น้ ำ 

5. ท ำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ กำรเผำขยะทำให้เก ิดคว ันและขี ้เถ้ำ กำร
หมักหมมและเน่ำสลำยของ ขยะก ่อให้เกิดก๊ำซพ ิษและมีกล่ินเหม็น 

6. ก่อควำมรำคำญและบ ั่นทอนสุขภำพของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลจำกกำรเกิดทัศนะ
อุจำดตำก ๊ำซพิษ กลิ่นเหม็น  เป็นแหล่งเพำะเชื้อโรค ตลอดจนเกิดมลพ ิษทำง
น้ ำและทำงอำกำศ 

7. ท ำให้เกิดอัคค ีภัย  เนื่องจำกขยะหลำยชนิดติดไฟได้ง่ำย  โดยเฉพำะเมื่อแห้ง  
เช ่น ใบไม้  กิ่งไม้  เป็นต้น 

8. สร้ำงปัญหำในกำรจ ัดกำร เช่น ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรวบรวมและกำจัด 
 
2.2 ไส้เดือนและกำรจัดกำร 
      ไส้เดือน ไส้เดือนเป็นสัตว์ ล ำตัวของไส้เดือนเป็นทรงกระบอก ด้ำนท้องแบนเล็กน้อยและสีซีด
กว่ำด้ำนหลังล ำตัวมีปล้องขนำดเท่ำกัน มีร่องระหว่ำงปล้อง ปลำยด้ำนหน้ำมีก้อนเนื้ออยู่ด้ำนหน้ำ
คือ โปรสโตเมียม (prostomium) ไส้เดือนดินเป็นสัตว์เลือดเย็นที่มี 2 เพศ อยู่ในตัวเดียวกันวิธี
ผสมพันธุ์จะกลับหัวกลับหำงใช้ส่วนอกที่ค่อนมำทำงส่วนหัวแตะกันแล้วใช้ขำเทียมยึดกันไว้เพื่อ
ปล่อยและรับน้ ำเชื้อตัวผู้ระหว่ำงกันที่ช่องเปิดส่วนที่สัมผัสกันหลังจำกแลกเปลี่ยนเชื้อตัวผู้เป็นที่
เรียบร้อยจึงแยกตัวออก ต่อมำแต่ละตัวจะสร้ำงปลอกไว้รอบคอคล้ำยวงแหวนสีชมพูอ่อนเพื่อ
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รองรับไข่ท่ีผ่ำนกำรผสมพันธุ์แล้ว เมื่อไข่สุกปลอกคอจะรับไข่ไว้และเคลื่อนขึ้นไปส่วนหัวอย่ำงช้ำๆ
ในที่สุดปลอกคอจะหลุดออกฝังตัวอยู่ในดินตื้นๆและฟักออกเป็นตัวในที่สุด ไส้เดือนแต่ละตัวจะ
วำงไข่ครำวละ 5-30 ฟอง ในกำรจัดแบ่งกลุ่มของไส้เดือนในปัจจุบันมีกำรจ ำแนกไส้เดือนทั่วโลก
ได้ 4000 กว่ำชนิด   โดยอำศัยพ้ืนฐำนด้ำนควำมแตกต่ำงของท่ีอยู่อำศัย นิสัยกำรกินอำหำร และ
ระดับควำมลึกของช้ันดิน สำยพันธุ์ที่น ำมำใช้ก ำจัดขยะอินทรีย์มีประมำณ 15 ชนิด ส่วนใหญ่จะ
อยู่ในกลุ่มของ Megadrili ในวงศ์ Lumbricidae  
 ปัจจัยท่ีควบคุมกำรเจริญเติบโตและกำรขยำยพันธุ์ของไส้เดือน 

1. อุณหภูมิ (Temperature)  ไส้เดือนสำมำรถเจรญิเติบโตและสืบพันธุ์ได้ที่
อุณหภูมิระหว่ำง 29.5 – 30 องศำเซลเซียส แต่มีบำงชนิดที่มีชีวิตอยู่ได้ในที่ช้ืน
และมีร่มเงำ ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 37 องศำเซลเซียส ไส้เดือนจะตำยที่จุดเยือกแข็ง 

2. ควำมชื้น(Moisture) ไส้เดือนต้องกำรควำมชื้นเล็กน้อยในกำรเจริญเติบโตและ
ต้องไม่กระทบต่อแสงแดดที่ร้อนแรงโดยตรง 

3. กำรระบำยอำกำศ (Aeration) ไส้เดือนสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้ในที่ซ่ึงมีก๊ำซ
ออกซิเจนค่อนข้ำงต่ ำ และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สูง สำมำรถอยู่ได้ในบริเวณ
น้ ำท่วม ซึ่งมีก๊ำซออกซิเจนละลำยอยู่ อย่ำงไรก็ตำมถ้ำหำกขำดก๊ำซออกซิเจน
ไส้เดือนอำจจะตำยได้ 

4. ควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH) ไส้เดือนจะเติบโตได้ในช่วง pH 4.2-8.0 แต่จะดีที่สุด
เมื่อ pH ประมำณ 7.0 หรือที่ระดับควำมเป็นกลำง 

5. อำหำร เป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดอย่ำงหนึ่งในกำรเจริญเติบโต และกำรขยำยพันธุ์
ของไส้เดือน เศษซำกอินทรีย์ท่ีอยู่บนดินเป็นแหล่งอำหำรที่ส ำคัญตำมธรรมชำติ
ของไส้เดือน กำรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นกำรเพิ่มแหล่งอำหำรให้แก่
ไส้เดือนเป็นอย่ำงดี  

 ผลผลิตจำกไส้เดือน 
   รำยได้จำกผลผลิตไส้เดือนได้จำกตัวอย่ำงผลผลิตดังต่อไปนี้  

1. ไส้เดือนเหยื่อ  จ ำหน่ำยเป็นแพ็คเล็กๆ ประมำณ 20 โดยใช้ไส้เดือนตัวโต 
สมบรูณ์ ไส้เดือนเหยื่อจะขำยได้รำคำสูง 

2. ไส้เดือนส ำหรับน ำไปเลี้ยง ขำยเป็นล็อตใหญ่ อำจมำกถึง 1,000 ถึง 100,000 
ตัว เพื่อน ำไปเลี้ยงต่อ 

3.  ไส้เดือนอำหำรสัตว์แบบสด จ ำหน่ำยร้ำนขำยสัตว์เลี้ยง ฟำร์มเป็ด ฟำร์มไก่ 
4. ไส้เดือนอำหำรสัตว์แบบผง  น ำไส้เดือนผ่ำนกระบวนกำรอบและบดย่อยให้

เป็นผงเพื่อน ำไปเป็นส่วนผสมอำหำรสัตว์ หรือน ำไปเลี้ยงสัตว์ได้โดยตรง  
5.  มูลไส้เดือน หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ดินเกษตร โดยบรรจุถุงขนำดใหญ่หรือ

ขำยในปริมำณมำกๆโดยไม่บรรจุถุงซ่ึงเป็นปุ๋ยคุณภำพสูงและมีสำรอำหำรที่
เหมำะส ำหรับพืชหลำยชนิด 
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  "ไส้เดือนดิน” จัดอยู่ในกลุ่มผู้ย่อยสลำยซำกอินทรีย์ในระบบนิเวศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ตำมท่ีอยู่อำศัยและนิสัยในกำรกินอำหำรคือ ไสเ้ดือนดินที่อำศัยอยู่ตำมผิวดินหรือใต้ซำก
อินทรีย์ และไส้เดือนดินที่อำศัยอยู่ใต้ดินโดยกำรขุดรูอยู่ โดยไส้เดือนดินที่อยู่ตำมผิวดินหรือใต้ซำก
อินทรีย์จะมีประสิทธิภำพในกำรย่อยสำรอินทรีย์ในดินได้ดีกว่ำ และมีกำรขยำยพันธุ์ที่รวดเร็วกว่ำ
ด้วย โดยท่ัวไปในธรรมชำติไส้เดือนดินมีอำยุที่ยำวนำน ตั้งแต่ 4-10 ปีขึ้นอยู่กับชนิดของไส้เดือน
ดิน แต่เม่ือน ำมำเพำะเลี้ยงมักพบว่ำไส้เดือนดินมีอำยุส้ันลง โดยท่ัวไปจะมีอำยุเฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี 
 
             สภำพแวดล้อมเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนดินประกอบด้วย  
                  1.ควำมชื้น ไส้เดือนดินแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในควำมชื้นที่แตกต่ำงกัน 
เช่น ควำมชื้นที่เหมำะสมต่อไส้เดือนดินที่อำศัยอยู่ใต้ดินคือ 40-70% ส่วนไส้เดือนดินที่อำศัยใต้
กองมูลสัตว์หรือซำกอินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ดี ที่ควำมชื้น 70-80% เป็นต้น  
                  2.อุณหภูมิที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน อยู่ในช่วง 15-28 องศำ
เซลเซียส โดยไส้เดือนดินในเขตร้อนจะทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่ำไส้เดือนดินในเขตอบอุ่น  
3.ควำมเป็นกรด-ด่ำงของดินมีผลต่อไส้เดือนดิน โดยท่ัวไปควำมเป็นกรด-ด่ำงท่ีเหมำะสมต่อ
ไส้เดือนดินอยู่ในช่วง 6.0-8.0 อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำไส้เดือนดินบำงชนิดสำมำรถอำศัยอยู่ในสภำพ
ที่เป็นกรดจัดได้ (3.7-4.7) 4.ปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไส้เดือนดินจะสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ได้ในดินที่มีควำมเข้มข้นของก๊ำซคำร์บอน ไดออกไซด์ระหว่ำง 0.01-11.5% ถ้ำมี
ปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์อยู่สูงกว่ำที่ก ำหนดจะเป็นอันตรำยต่อไส้เดือนดิน 
 
             จำกลักษณะกำรกินอำหำร (ซำกอินทรีย์) และกำรอยู่อำศัยของไส้เดือนดิน ท ำให้มี
ประโยชน์ต่อดินในแง่ของกำรย่อยสลำยซำกอินทรีย์ในดิน ท ำให้ดินมีธำตุอำหำรและสำรต่ำง ๆ ที่
จ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งกำรเคลื่อนที่ไปหำอำหำรของไส้เดือนดินเป็นกำรไชชอน
ดิน ท ำให้ดินมีควำมร่วนซุย มีกำรระบำยของน้ ำและกำรแพร่กระจำยของอำกำศในดินได้ดี จึง
เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในดินไม่ว่ำจะเป็นพืช จุลินทรีย์ และสตัว์ขนำดเล็กอื่น ๆ 
 
            วัตถุประสงค์ของกำรน ำไส้เดือนดินมำเพำะเลี้ยงในประเทศไทย มีจุดมุ่งหมำยอยู่ 2 
ประกำรคือ ประกำรแรกเป็นอำหำรสัตว์ ประกำรที่สอง คือน ำมำใช้ย่อยสลำยวัสดุเหลือทิ้งจำก
ภำคกำรเกษตรและอำหำรเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เช่น เศษผัก ผลไม้หรือมูลสัตว์ เป็นต้น 
 
            วิธีกำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนดินส ำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีด้วยกันหลำยชนิด โดย
สำมำรถเลือกได้ตำมควำมเหมำะสมดังนี้ 
 
             1. กำรเลี้ยงไส้เดือนดินในภำชนะต่ำง ๆ เช่น กระถำงปลูกต้นไม้ ลังไม้ หรือบ่อซีเมนต์
เป็นต้น เป็นกำรเลี้ยงขนำดเล็ก และท ำได้ทุกครัวเรือน ใช้พื้นที่น้อย กำรดูแลง่ำย แต่ปริมำณปุ๋ย
อินทรีย์ท่ีได้ก็น้อยตำมขนำดของภำชนะที่เลี้ยง  
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             2. กำรเลี้ยงไส้เดือนดินในภำชนะเป็นชั้น ๆ เช่น ชั้นไม้ หรือชั้นตู้พลำสติก เป็นต้น เป็น
กำรเลี้ยงท่ีใช้พื้นที่จ ำกัดได้ดี แต่มีข้อจ ำกัดคือต้องใช้แรงงำนในกำรจัดกำรค่อนข้ำงมำกและ
สิ้นเปลืองเวลำ  
 
             3. กำรเลี้ยงไส้เดือนดินแบบแปลงกลำงแจ้ง เป็นกำรเลี้ยงไส้เดือนดินที่ใช้เทคนิคง่ำย ๆ 
ด้วยกำรตั้งกองอำหำรเป็นแปลงส ำหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน คลุมอำหำรของไส้เดือนดินด้วยฟำงและ
ตำข่ำย ส ำหรับป้องกันสัตว์มำคุ้ยเขี่ย แต่มีข้อจ ำกัดตรงที่ไส้เดือนดินสำมำรถเลื้อยหนีออกได้ง่ำย
เมื่อสภำวะไม่เหมำะสม เช่น อำหำรหมดหรือน้ ำท่วม เป็นต้น 
 
            4. กำรเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือน  เป็นกำรเลี้ยงท่ีนิยมส ำหรับฟำร์มเกษตรกรส่วน
ใหญ่ เพรำะสำมำรถจัดกำรสภำพแวดล้อมต่ำง ๆในกำรเลี้ยงไส้เดือนดินได้ง่ำย เช่น กำรก่อบล็อก
ส ำหรับท ำซองหรือคอกเลี้ยงไส้เดือนดิน โรงเรือนจะมีขนำดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับต้นทุนของผู้
เลี้ยงไส้เดือนดินเป็นหลัก 
 
              5. กำรผลิตไส้เดือนดินแบบอัตโนมัติ เป็นกำรเลี้ยงไส้เดือนดินอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้
จัดกำรได้ง่ำย แต่มีข้อจ ำกัดตรงที่ต้นทุนสูงมำก ดังนั้นต้องมีกำรศึกษำพันธุ์ที่เหมำะสม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงที่สุด 
 
             ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้จำกไส้เดือนดินมีอยู่ 2 ชนิดคือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้งและปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
น้ ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบหรืออำหำรที่ใช้ โดยท่ัวไปถ้ำเป็นจำกเศษพืชหรือผักจะได้ปุ๋ย
อินทรีย์ท้ังชนิดน้ ำและแห้ง แต่มีปริมำณน้อย ส่วนมูลสัตว์จะได้ปริมำณปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมำกกว่ำ แต่
ไม่ได้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ ำ 

ไส้เดือนดิน (Earth Worm) 

               โครงสร้ำงเกี่ยวกับระบบทำงเดินอำหำรของไส้เดือนดินประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้  
1. ปำก (Mouth) อยู่บริเวณปล้องแรกสุด มีริมฝีปำก 3 พู ใช้ขุดดินและช่วยในกำรเคลื่อนที่  
2. คอหอย (Pharynx) อยู่บริเวณปล้องที่ 4-6 ลักษณะพองออกเล็กน้อย มีกล้ำมเนื้อหนำแข็งแรง 
ช่วยในกำรกลืนอำหำรให้อำหำรผ่ำนเข้ำสู่กระเพำะพักอำหำรได้  
3. หลอดอำหำร (Esophagus) อยู่บริเวณปล้องที่ 6-12 ลักษณะเป็นท่อขนำดเล็กกว่ำคอหอย 
เป็นทำงผ่ำนของอำหำร  
4. กระเพำะพักอำหำร (Crop) อยู่บริเวณปล้องท่ี 12-16 ลักษณะเป็นถุงผนังบำง   
5. กึ๋น (Gizzard) ประกอบด้วยผนังกล้ำมเนื้อที่แข็งแรงมำก ท ำหน้ำที่บดอำหำรให้มีขนำดเล็กลง  
6. ล ำไส้ (Intestine) เป็นทำงเดินอำหำรที่ยำวที่สุด เซลล์ที่บุผนังล ำไส้จะปล่อยน้ ำย่อยออกมำ
ย่อยอำหำรอำหำรที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้ำสู่เซลล์ของร่ำงกำย  
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7. ทวำรหนัก (Anus) เป็นช่องเปิดปลำยสุด ท ำหน้ำที่ขับถ่ำยกำกอำหำรออกนอกร่ำงกำย  

สัณฐำนวิทยำของไส้เดือนดิน 

               ไส้เดือนดินมีขนแข็งที่มีลักษณะคล้ำยเข็ม  อำจมีขนำดยำวหรือสั้นตรงโครงร่ำงอำจ
อยู่เดียวหรือรวมเป็นกระจุก  ส่วนพวกอำศัยอยู่ในน้ ำขนแข็งยำวมำกกว่ำไส้เดือนดินล ำตัวคอนมำ
ทำงหัว  มีปล้องรวมรียกว่ำ  ไคลเทลลัม  เป็นบริเวณสร้ำงถุงรังไข่  เพื่อน ำไปปฏิสนธิกับ
อสุจิ  ไส้เดือนดินมีเพศ  2  เพศในล ำตัวเดียวกัน  กำรผสมพันธุ์ต้องใช้อสุจิขอองตัวอ่ืนมำ
ผสม  ไข่เจริญเป็นตัวโดยตรงไม่มีระยะตัวอ่อน(สุนทรี,2504) 

ลักษณะท่ัวไปของไส้เดือนดิน 

               ไส้เดือนดิน จัดอยู่ในศักดิ์แอนนิลิดำ (Phylum Annelida) ชั้นโอลิโกซีตำ (Class 
Oligochaeta) ตระกูลโอพิสโธโพรำ (Order Opisthopora) วงศ์แลมบริซิดี (Family 
Lambricidae) ไส้เดือนดินชนิดต่ำงๆ เท่ำที่รู้จักกันมีประมำณ 1,800 ชนิดไส้เดือนดินที่พบมำก 
ในแถบยุโรป และอเมริกำเป็นไส้เดือนดินชนิด Lumbricus terrestris ส่วนไส้เดือนดินที่พบมำก
ในประเทศไทยและในแถบเอเชียอำคเนย์ได้แก่ Pheretima peguana และ Pheretima 
posthuma(ดร.เกษม 2540) 

กำรเคลื่อนที่ 

               ไส้เดือนดินเคลือ่นที่ไปข้ำงหน้ำอย่ำงช้ำๆ ด้วยกำรยืดตัวให้ยำวออก  แล้ว
ใช้  porstomium  ยึดเกำะกับดินหรือสิ่งท่ีรองรับตัวอยู่  จำกนั้นตัวก็หดเข้ำมำทำงหัวและยืดตัว
ออกไปข้ำงหน้ำอีก  เช่นนี้เรือ่ยไป(สุภำณ 2511)  กำรยืดหรือหหดตัวของไส้เดือนดินนี้
เนื่องมำจำกกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อในผนังล ำตัว  กล่ำวคือ  เมื่อ  circular  muscle  หดตัวท ำ
ให้ไส้เดือนดินมีขนำดเส้นผ่นศูนย์กลำงเล็กลง  ซ่งอำจเกิดขึ้นได้หลำยปล้องตอนหนึ่งตอนใดของ
ล ำตัวก็ได้  ผลที่ได้รับก็คือ  ตัวส่วนนั้นเล็กลง  แต่ยำวมำกขึ้น  ครั้น
เมื่อ  longitudinal  muscle  หดตัวบ้ำงก็ท ำให้ไส้เดือนดินหดตัวส้ันเข้ำมำและใหญ่มำกขึ้น 

               นอกจำกนี้ไส้เดือนดินยังมี  seta  ท ำหน้ำที่คล้ำยแขนขำในกำรเคลื่อนที่และยึดเกำะ
กับพื้นได้อีกด้วย  seta  ปล้องต่ำงๆของไส้เดือนดินนั้นจะมี
กล้ำมเนื้อ  ทั้ง  retractor  และ  protrector  คอยควบคุมกำรเคลื่อนที่อีกทีหนึ่ง ท ำ
ให ้ seta  เคลื่อนไหวไปได้ทุกทิศทำง  เป็นผลให้ไส้เดือนดินสำมำรถเคลื่อนที่ไปได้ทั้งข้ำงหน้ำและ
ข้ำงหลัง(สืบศักดิ์,2540) 
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ลักษณะภำยนอก             

              ลักษณะภำยนอก ลักษณะภำยนอกที่เด่นที่สุด ก็คือลักษณะกำรเป็นปล้องตั้งแต่หัว
จนถึงส่วนท้ำยของร่ำงกำยไส้เดือนดินมีรูปร่ำงทรง กระบอกยำว หัวท้ำยเรียวแหลมยำวประมำณ 
10 – 20 เซนติเมตร เม่ือโตเต็มท่ีจะมี 120 ปล้องมีช่องระหว่ำงปล้อง (Intersegmental 
groove) คั่นแต่ละปล้องไว้ แต่ละปล้องมีเดือยเล็กๆ เรียงอยู่โดยรอบปล้องประมำณปล้องละ 56 
อัน ไม่มีส่วนหัวที่ชัดเจน ไม่มีตำไม่มีหนวดเหมือนใน ตัวแม่เพรียง แต่มีไคลเตลลัม เมื่อถึงระยะ
สืบพันธุ์ไคลเตลลัมจะเห็นได้ชัดเจนอยู่ตรงปล้องท่ี 14-16(วีรยุทธ์ 2528) 

               ไส้เดือนดินมีรูปร่ำงทรงกระบอกยำวๆ  มีหัวและหำงค่อนข้ำงแหลม  ล ำตัวมีเยื่อหุ้ม
เป็น  Cticle  เป็นมันและมีแสงเรืองๆท ำให้เกิดสีต่ำงๆ  คล้ำยรุ้ง  ซึ้งจะสังเกตเห็นได้ดีในที่มืด  สี
ตัวด้ำนบนคล้ ำกว่ำด้ำนล่ำง  และตำมปกติจะมีเมือกเปียกที่ผิวหนังช้ัน  Epidemis  ล ำตัว
แบ่งเป็นปล้องๆ  แต่ละปล้องเรียกว่ำ  Segment (เอิบ 2542) ไส้เดือนดินชนิดนี้มี  120  ปล้อง
และยำวทั้งสิ้นประมำณ 10-20  เซนติเมตร  (ส่วนไส้เดือนดินชนิด  Pheretima  posthuma  มี 
130  ปล้อง  และยำวทั้งสิ้น  10-20  เซนติเมตรเช่นกัน  และไส้เดือนดิน
ชนิด  Lumbricus  terrestris  มมี  190  ปล้อง  และยำว  15-30  เซนติเมตร)  ตรงกลำง
ปล้องมี  เดือยเล็กๆอยู่รอบทุกปล้อง  นิกจำกปล้องที่  1  ปล้องสุดท้ำยที่
เรียกว่ำ  Clitellum  เดือยนี้มีอยู่ประมำณปล้งละ  56  อัน  และเดือยด้ำนท้องใหญ่กว่ำ
ด้ำนบน  ตรงรอยต่อระหว่ำงปล้องมีลักษณะเป็น
ร่อง  เรียกว่ำ  Intersegmental  groove  ต ำแหน่งที่มีอวัยวะส ำคัญๆ  ที่เกี่ยวกับกำรกินอำหำร
และกำรสืบพันธุ์  มีอยู่ตั้งแต่ปล้องที่  1  ไปจนถึงปล้องท่ี  28  และภำยในล ำตัว
ตรง  Intersegmental  groove  มีเยื่อกั้นทกุปล้องเรียกว่ำ  Septum  ปล้อง
ที ่ 14,15  และ  16  จำกทำงหัวจะรวมกันเป็นปล้องใหญ่ปล้องเดียว  พองออกหรือบำงทีคอด
เล็กน้อย  เรียกว่ำ  Clitellum  ซึ้งบริเวณนี้มีต่อมตำมผิวหนังส ำหรับสร้ำงปลอกซึ้งเป็นถุงส ำหรับ
หุ้มห่อไข่ท่ีถูกผสมแล้ว  เรียกปล้องนี้ว่ำ  Cocoon(เชำว์และพรรณี,2541) 

ทำงด้ำนล่ำงของล ำตัวมีรูเปิดของอวัยวะต่ำงๆดังนี้   คือ  ตรงระหว่ำงปล้องที่  6  กับ 
7,  7  กับ  8,  และ  8  กับ  9  มี  Spermathecalpore  3  8  คู่อยู่ข้ำงๆ  ล ำตัวค่อนมำทำง
ด้ำนล่ำงเล็กน้อยห่ำงกันพอประมำณ  ¼  ของเส้นรอบวงของล ำตัวและอยู่ระดับเดียวกันกับเดือย
อันที่  12  นับจำกเส้นกลำงตัวด้ำนล่ำง  รูเหล่ำนี้เป็นรูส ำหรับเชื้ออสุจำกไส้เดือนดินอีกตัวหนึ่ง
ขณะที่ก ำลังผสมพันธุ์กัน(บัญญัติ 2526) 

               ตรงกลำงปล้องที ่ 14   ด้ำนล่ำงมีรูเล็กๆ  1  ร ู เรียกว่ำ  Female  pore  เป็นรู
ส ำหรับอออกไข่  ตั้งแต่ร่องระหว่ำงปล้องท่ี  12/13  ต่อไปจนถึงปล้องสุดท้ำยทำงหำง  มีรู
เรียกว่ำ  Dorsal  pore  อย่ตรงกลำงหลัง  ด้ำนบนของล ำตัวตลอดตัว  เป็นรูเปิดซึ่งเป็นทำงออก
ของน้ ำที่อยู่ในช่องตัวมีหน้ำที่ก ำจัดของเสียใน  Coelom  และท ำให้ร่ำงกำยชุ่มชื้นอยู่เสมอด้วย
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ปลำยสุดท้ำยของปล้องสุดท้ำย(เปล้องท่ี  120)  มีทวำรหนักเป็นช่องแคบและยำวจำกบนไป
ล่ำง  ส ำหรับให้ของเสียที่เป็นของแข็งหรือกำกอำหำรออกนอกร่ำงกำย(ประโรต,2541) 

ลักษณะภำยใน 

               ลักษณะภำยใน ประกอบด้วย ระบบย่อยอำหำร ระบบขับถ่ำย ระบบหำยใจ ระบบ
ประสำท ระบบสืบพันธุ์กำรจ ำแนกไส้เดือนดินแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ไส้เดือนแดงและ
ไส้เดือนเทำ หรืออำจจะแบ่งตำมลักษณะ คือ ควำมยำว สีหรือแถบสีที่ล ำตัว กำรเคลื่อนไหว ที่อยู่
อำศัย ไส้เดือนดินสำยพันธุ์ที่เหมำะสมใช้ย่อยสลำยขยะอินทรีย์ เช่น ฟีเรทธิมำ (Pheretima sp.) 
แลมบริคัส รูเบลลัส (Lumbricus rubellus) อำยซิเนีย ฟูธิดำ (Eisenia foetida) อัฟริกัน ไนท์ 
คลอเลอร์ (Eudriluseugeniae). (ศูนย์ข้อมูลไส้เดือนดิน)  

               กำรศึกษำถึงลักษณะภำยในของสัตว์ จะต้องตัดทั้งตำมขวำงและตำมยำว ในกำร
ผ่ำตัดตำมยำวนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงผนังด้ำนที่มีระบบประสำท  กล่ำวคือ  ถ้ำสัตว์นั้นเป็นนพวกไม่มี
กระดูกสันหลัง  เช่นไส้เดือนดินนี ้ จะต้องผ่ำทำงด้ำนบนหรือด้ำนหลัง  เพรำะว่ำมีเส้นมีประสำท
อยู่ด้ำนล่ำงหรือด้ำนท้อง  แต่ถ้ำสัตว์มีกระดูกสันหลัง  เช่น  กบ  คน  จะต้องผ่ำทำงด้ำนล่ำงหรือ
ด้ำนท้อง  เพรำะมีเส้นประสำทอย่ทำงด้ำนบนหรือด้ำนหลัง(คลุ้ม,2518) 

ผนังล ำตัวและช่องตัว  

               ผนังล ำตัวของไส้เดือนดิน ประกอบด้วยCuticle  เป็นผนังชันนอก
สุด  Epidermis  เป็นชั้นที่อยู๋ถัดจำก  cuticle  เข้ำไปข้ำงใน  ในชั้นนี้มี  Gland  cell  ปะปน
อยู่ด้วยซ่ึงมีหน้ำที่สร้ำงน้ ำเมือก  เพื่อหล่อเลี้ยงผิวหนังให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ  และยังมีเซลชนิดอื่นๆ
อีกด้วย  Circular  muscle  เป็นชั้นกล้ำมเหนือ  บำง  มีใยของกล้ำมเนื้อว่ิงรอบล ำตัว  อยู่ถัด
จำก  epidemis  เข้ำไป  Longitudinal  muscle  เป็นชั้นกล้ำมเนื้อ  มีใยกล้ำมเนื้อว่ิงตำม
ควำมยำวของตัว  ชั้นนี้เป็นชั้นที่หนำสุด  มองดูคล้ำยๆกับกิ่งไม้ห้อยขนำนกันอยู่เป็น
แถวๆ  Peritoneum  เป็นเยื้อบำงๆติดอยู่ด้ำนในของ  Longitudinal  muscle(บุญเยือน 
2525) 

               เดื่อย  (Seta) โผล่ออกจำกผิวหนังข้ำงในของเดือยผ่ำนเลยเข้ำไป
จนถึง  Longitudinal  muscle  และตรงโคนเดื่อยมีกล้ำมเนื้อยึดเอำไว้ส ำหรับดึงเดือยให้ขยับใน
กำรเคลื่อนที่ในเวลำเลื้อยไปส่วนช่องนั้นเป็นที่อยู่ของๆเหลวคล้ำยเมือกและเป็นที่อยู่ของอวัยวะ
ภำยในต่ำงๆอีกด้วยเช่น  ปำกแตรของอวัยวะขับถ่ำย  เส้นเลือดต่ำงๆ  และอ่ืนๆ(อ ำพล,2535) 
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ระบบย่อย
อำหำร                                                                                                            

               (รศ.ดร.กฤษณ์ 2540)อำหำรของไส้เดือนดินนั้น จะไม่กินของมีชีวิต แต่เข้ำย่อย
สำรอินทรีย์ท่ีเริ่มเน่ำเปื่อย โดยเฉพำะสำรอินทรีย์ท่ีมีปริมำณไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่สูง เช่น 
ในขยะอินทรีย์หรือเศษอำหำรจำกตลำดหรือจำกชุมชน 

โครงสร้ำงของทำงเดินอำหำร 

               ทำงเดินอำหำรทุกส่วนเป็นท่อกลมและกลวง  ประกอบด้วยผนัง  4  ชั้น  คือ
Peritoneal  layer  เป็นชั้นนอกสุด  ซึ่งมี  Cloragogue  cell  ปะปนอยู่มำก  ท ำหน้ำที่สะสม
อำหำรจ ำพวกไขมัน  และท ำหน้ำที่ขับถ่ำยอีกด้วย  กล่ำวคือ  ดูดสิ่งขับถ่ำยจำกเส้นเลือดรอบ
ล ำไส้  เมื่อมันเต็มไปด้วยส่ิงขับถ่ำยแล้วก็จะตำยไปและหลุดออกไปอยู่ใน  coelom  แล้วในที่สุด
ก็ออกมำนอกตัวททำง nephridium หรือไม่ก
ทำง  dorsal  pore  ส่วน  Longitudinal  muscle  เป็นชั้นที่บำง
มำก  Circular  muscle  เป็นชั้นที่หนำ
กว่ำ  Longitudinal  muscle   เล็กน้อย        Intestinal  epithelium(ศ.ดร.เกษม 
2544)  เป็นเยื่อบุล ำไส้ชั้นในสุด  ประกอบด้วย
เซล  2  ชนิด  คือ  Columner  cell  และ  ciliated Columner  cell   ท ำหน้ำที่สร้ำงน้ ำย่อย
อำหำรและดูดอำหำรที่ย่อยแล้วด้ำนบนของล ำไส้มีเส้นเลือดกลำงหลังซึ่งมีเลือดอยู่เต็มและ
ล้อมรอบตัวด้วย      เส้นเลือดนี้เรียกว่ำ   Dorsal  blood  vessel   (สำมำรถมองเห็นจำก
ภำยนอกได้)  นอกจำกนี้แล้ว  เยื่อบุล ำไส้ตรงด้ำนบนจะหลุดจำก  circula  muscle  ห้อยและ
ยืน่เข้ำไปในช่องของล ำไส้  (Lumen  of  intestine)   ส่วนที่ห้อยนี้  เรียกว่ำ  Typhlosole 
เพื่อเป็นกำรเพิ่มพื้นที่ของล ำไส้  ภำยในช่อง  typhlosole  อำจ
มี   chloragogue  cell  บ้ำง  มีเมือกบ้ำง  เส้นเลือดบ้ำง(เชำว์และพรรณี,2541) 

ส่วนต่ำงๆของทำงเดินอำหำร  

           ทำงเดินอำหำรมีหลำยตอน  คือ  เริ่มต้นจำก  ปำก  อยู่ปลำยของปล้องที่  1  ต่ำงจำก
ปำกเป็น  คอหอย  จนถึงปล้องท่ี  6  ซึ่งมีกล้ำมเนื้อหนำและแข็งแรงส ำหรับดูดดินเข้ำปำกเพื่อ
เป็นอำหำร  ถัดไปเป็น  หลอดอำหำร  เป็นหลอดเล็กๆยำวจำกปล้องท่ี  6  ถึงปล้องที่  13  ตรง
บริเวณปล้องท่ี 8  และ  9  หลอดอำหำรนี้จะพองเป็นกระเปำะ  เรียกว่ำ  ก๋ึน  ส ำหรับบด
อำหำร  ต่อจำกนั้นไปจนถึงปล้องสุดท้ำยเป็น  ล ำไส้  มีขนำดใหญ่กว่ำหลอดอำหำร  ประมำณ
ปล้องที่  25  ล ำส้มีส่วนคล้ำยถุงเป็นงวงออกไป  2  ข้ำงและย่ืนปข้ำงหน้ำจนถึงปล้อง
ที ่ 20  เรียกว่ำ  intestinal  caecum(เพ็ญแสง ปุตตะ 2536)  ตอนปลำยสุดของล ำไส้จเปิด
ออกที่  ทวำรหนัก  ตรงปล้องสุดท้ำยล ำไส้ระหว่ำงปล้องที่  14  ถึง  100  จะ
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มี  typhlosole  ด้วย  แต่พอปล้องท่ี  110  ไปจนสุดจะไม่มี  typhlosole  จึงอำจเรียกส่วนนี้
ว่ำเป็น  Rectum(จำรุจินดำ,2531) 

กำรกินอำหำร 

               อำหำรของไส้เดือนดินนั้น จะไม่กินของมีชีวิตแต่เข้ำย่อยสำรอินทรีย์ท่ีเริ่มเน่ำเปื่อย 
เช่น ในขยะอินทรีย์หรือเศษอำหำรจำกตลำดหรือจำกชุมชน  อำหำรของไส้เดือนดินส่วนใหญ่เป็น
พวกซำกสัตว์และพืชท่ีเน่ำเปื่อยผุพังอยู่ในดินสืบศักดิ์ (สนธีรัต 2540)  รวมทั้งพืชและสัตว์ขนำด
เล็กๆที่ปะปนอยู่ด้วย  กำรกินอำหำรของไส้เดือนดินนี้จะเป็นไปตลอดเวลำที่มันเคลื่อนที่อยู่ภำยใน
ดินหรือที่ท่ีมันอำศัยอยู่  โดยใช ้ Prostomium  และ  Peristomium  ฮุบดินแล้วกล้ำมเหนือ
ของคอหอยก็ท ำงำนสูบเอำดินเข้ำไป  (มันกินก็เพื่อต้องกำรอำหำรที่มีอยู่ในดินนั้น)  อำหำรจะถูก
กึ๋นบบดจนละเอียด  แล้วผ่ำนไปยังหลอดอำหำรเข้ำสู่ล ำไส้  อำหำรเข้ำส่ล ำไส้แล้วจะถูกน้ ำย่อย
ย่อยและถูกดูดซึมเข้ำสู่กระแสเลือด  เพื่อหมุนเวียนไปเลี้ยงเซลทั่วร่ำงกำยต่อไป  ส่วนดินและกำก
อำหำรก็จะถูกก ำจัดออกทำงทวำรหนัก(วีรยุทธ์,2528) 

ระบบหมุนเวียนของเลือด 

               เลือดของไส้เดือนดินมีสีแดงของ  haemoglobin  อยู่ในน้ ำ
เลือด  Haemoglobin  นี้สร้ำงข้ึนมำจำก  Blood  gland   ที่กระจำยอยู่บริเวณคอหอย  ส่วน
เม็ดเลือดไม่มีสีและเป็น  Amoebocyte  ซึ่งสร้ำงขึ้นจำก  Lymph  gland  และมีเส้นเลือดเป็น
ผู้น ำเลือดไปยังส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยเช่นเดียวกับสัตว์ชั้นสูง  เช่น  คน  นั่นคือ
เป็น  Closed  circulatory  system(บพิธและนันทพร,2544) 

เส้นเลือด 

               มีอยู่  3  พวก  คือ 

               1.  Longitudinal  trunk  เป็นเส้นเลือดที่ว่ิงไปตลอดควำมยำวของล ำตัว  มี
อยู่  3  เส้น  คือDorsal  (Median  ventral)  blood  vessel  เป็นเส้นเลือดตำมยำวที่พำดอยู่
บนทำงเดินอำหำร  ทิศทำงของเลือดไหลจำกหำงไปสู่หัว  และท้ังสองข้ำงของเส้นเลือดนี้มมีต่อม
ขำวๆ  ติดอยู่เป็นคู่ๆ  เรียกว่ำ  Lymph  gland  มีหน้ำที่สร้ำงเม็ดเลือด  amoebocyte 

Ventral (Median ventral)  blood  vessel  เป็นเส้นเลือดตำมยำวที่อยู่ทำงเดินอำหำรแต่อย่
เหนือ  ventral  nerve  cord  และมีแขนงเล็กๆทำงด้ำนข้ำงไปยังผน้งล ำตัวอีกด้วยทิศทำงของ
เลือดไหลจำกหัวไปสู่ทำงหำง  ตรงปล้องที่  13,12,และ10  มีเส้นเลือดแยกออกไปอ้อมหลอด
อำหำรแล้เชื่อมกับ  dorsal  blood  vessel  เส้นเลือดทั้ง  3  เส้นนี ้ มีลักษณะพองออกและหด
ตัวได้  ดังนั้นจึงเรียกว่ำ  Pseudoheart(กรมประมง 2511)   ท ำหน้ำที่เป็นหัวใจสูบชีดเลือดไป
ทั่วร่ำงกำย 
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Subneural  blood  vessel  เป็นเส้นเลือดตำมยำวที่ใต้  ventral  nerve  cord  อยู่ติดกับ
ผนังล ำตัว  เริ่มมีตั้งแต่ปล้องที่  14  ไปทำงหำง  ส่วนตั้งแต่ปล้องที่  14  ไปทำงหัวใจไม่
มี  subneural  blood  vessel  แต่ม ี Latero-oesophageal blood  vessel  2  เส้น
แทน  ทั้ง  2เส้นนี้อยู่ขนำบ  2  ข้ำงของหลอดอำหำรทำงด้ำนล่ำง แล้ววกลงสู่เบื้องล่ำง
อ้อม  ventral  blood  vessel  และ  ventral  nerve  cord  ไปพบกันเป็นเส้นเดี่ยว  ตรง
ด้ำนล่ำงของ  ventral  nerve  cord  บริเณนปล้องที่  14  เส้นเดี่ยว
นี้  คือ  Subneural  blood  vessel  นั่นเอง(อ ำพล ลักษมีวะฌิชย์ 2535)  
 

อ ำพล ลักษมีวะฌิชย์(2535) เส้นเลือดแขนงที่แยกออกจำก  Longitudinal  trunk  มี 

               1.  Commissural  เป็นเส้นเลือดที่น ำเลือดจำก  subneural  blood  vessel  ไป
ยัง  dorsal  blood  vessel  ตรง  septum  ทุกปล้อง  จำกเส้นเลือดเส้นนี้ยังมีเส้นเลือดแขนง
เล็กๆแยกออกไปยัง  septum  และล ำไส้ 

               2.  Pseudoheart  หดตัวครั้งหนึ่งๆ  ท ำให้เลือดไหลไปยังส่วน
หัว  dorsal  blood  vessel  และไหลไปยังส่วนหำงตำม  ventral  blood  vessel  และ
เลือดไปทำงเดียวกันไม่ไหลกลับ 

               3.  Pentro  tegomentary  vessel  เป็นเส้นเลือดที่แยกออก
จำก  ventral  blood  vessel  ไปยังผนังล ำตัวและมีแขนงย่อยๆอีก 

               4.  Transverse  vessel  เป็นเส้นเลือดที่น ำเลือดออกจำกล ำไส้ ไป
ยัง  dorsal  blood  vessel      

               5.  Nephfridial  vessel  เป็นเส้นเลือดที่แยกจำก  ventral  blood  vessel  ไป
แตกแขนงเล็กๆใน  nephridiam  แล้วแขนงเล็กในเนฟรีเดียมนี้จะรวมกันเป็นเส้นใหญ่ไป
ยัง  dorsal  blood         vessel   

               6.  Anterior  loop  เป็นเส้นเลือดที่แยกออกจำก  latero-
oesophageal  vessel  ตรงปล้องท่ี  11  และ  12 แล้วอ้อมรอบหลอดอำหำร  ไปพบกับเส้นที่
อยู่บนหลอดอำหำร 

               7.  Intestinal  blood  plexus  เป็นเส้นเลอดเล็กๆท่ีอยู่ด้ำนนอกและด้ำนในของท
ทำงเดินอำหำร(วีรยุทธ์,2528) 

 

www.ssru.ac.th



16 

 

กำรไหลเวียนของเลือด 

               ระบบไหลเวียนเลือด เป็นเเบบวงจรปิด มีหัวใจเทียมเป็นวง 5 วง ท ำหน้ำที่สูบฉีด
เลือด(ศูนย์ข้อมูลไส้เดือนดิน)  
  

               กำรไหลของเลือดในไส้เดือนดินนี้นับว่ำมีควำมยุ่งยำกและซับซ้อนมำ  จะกล่ำวพอ
เป็นสังเขป  แบงออกเป็น  2  ตอน  คือ 

               1.  กำรหมุนเวียนของเลือดตั้งแต่ปล้องท่ี  14  ไปทำงหัว  เป็นทำงเดียวกันหมดไม่ยุง
ยำกเท่ำใดนัก 

               2.  กำรหมุนเวียนของเลือดตั้งแต่ปล้องท่ี  14  ไปหำง  จะมีควำมยุ่งยำกมำก(จิรเดช
,2534) 

ระบบหำยใจ 

               กำรหำยใจส่วนใหญ่ของไส้เดือนดินจะเกิดขึ้นที่ผิวหนังโดยรอบ ซึ่งจะเปียกช้ืนอยู่
ตลอดเวลำ โดยที่ผิวหนังจะมีต่อมสร้ำงเมือกที่เรียกว่ำ mucus gland ที่อยู่ใต้ผิวหนังช้ัน 
epidermis (สุนทรี ศรีปรัชญำกุล 2504)นอกจำกนี้ไส้เดือนดินก็จะมีกำรขับของเหลวจำกภำยใน
ล ำตัว และของเสียท่ีเกิดขึ้นภำยในร่ำงกำยออกมำทำงรูเปิดที่อยู่ด้ำนหลังด้วย (dorsal pore) 
ตำมผนังล ำตัวด้ำนในของไส้เดือนดินจะมีเส้นเลือดเรียงรำยเป็นร่ำงแห ซึ่งออกซิเจนจะสำมำรถ
แพร่ผ่ำนเข้ำมำตำมผิวหนังที่เปียกชื้นได้ด้วย จำกนั้นออกซิเจนก็จะถูกจับโดยฮีโมโกลบินที่อยู่ใน
เลือด และแพร่ไปตำมส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย(สุภำณ,2511)  
ระบบขับถ่ำย 

               ประกอบด้วยอวัยวะขับถ่ำยท่ีเรียกว่ำเนฟรีเดียม  ซึ่งอยูใ่น  ซีโลมเนฟรีเดียมประกอบ
ขึ้นด้วยส่วนต่ำงๆ  คือ  Nephrostom  คล้ำยปเกแตร่  ที่ขอบมีขนอยู่ด้วย  มี
ท่อ  เรียกว่ำ  Nephriduct  ขดไปขดมำมำกมำยและมีรูเปิดเรียกว่ำ  Nephridiopore  ไปปิด
ออกที่ผิวหนังหรือภำยในคอหอยหรือภำยในล ำไส้  ทั้งนี้สุดแล้วแต่ชนิดของมัน(เชำว์และพรรณี
,2540) 

ระบบกำรสืบพันธุ์ 

               ไส้เดือนดินมีเพศเป็นกะเทย มีทั้งรังไข่และอัณฑะอยู่ในตัวเดียวกัน แต่ไม่ผสมใน
ตัวเอง เนื่องจำกต ำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสองเพศไม่สัมพันธ์กัน และมีกำรสร้ำงเซลล์
สืบพันธุ์ไม่พร้อมกัน ไส้เดือนดินทั้งสองตัวจึงต้องมีกำรแลกเปลี่ยนสเปิร์มซึ่งกันและกัน และเกิด
กำรปฏิสนธิแบบข้ำมตัว(ศูนย์ข้อมูลไส้เดือนดิน) 
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                ไส้เดือนดินตัวหนึ่งๆ  มีอวัยวะสืบพันธุ์  ทั้งสองเพศจึงเป็น  hermaphrodite  กำร
ผสมพันธุ์ไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเดียวกัน  แต่มีกำรผสมพันธุ์ข้ำมตัวกัน  อวัยวะสืบพันธุ์ตัว
ผู้  ประกอบด้วย  Vesicular  seminalis  2  คู่อยู่ในปล้องท่ี  11  และ  12  เป็นถุงใหญ่ส ำหรับ
เก็บเชื้ออสุจิที่อัณฑะสร้ำงข้ึน  อัณฑะนี้มีลักษณะขำวๆ  อยู่ด้ำนในใกล้ๆกับหลอดอำหำร  อัณฑะ
ของไส้เดือนดินมีหน้ำที่สร้ำง  Sperm  mother  cell  ซึ่งออกจำกอัณฑะไป
ยัง  vesicular  seminalis  แล้วเจริญแบ่งตัวเป็น  Sperm  morula   มีลักษณะคล้ำยลูก
น้อยหน่ำ  และเจริญแบ่งตัวต่อไปเป็นตัวอสุจิ(เอิบ เขียวรื้นรมณ์ 2542) 

               อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมีย  ประกอบด้วยรังไข่  1 คู่
อยู่  2  ข้ำง  ของ  ventral  nerve  cord  ตรงด้ำนหน้ำของปล้องท่ี  13  ติดอยู่
กับ  septum  จำกรังไข่แต่ละข้ำงมีปำกแตรและท่อน ำไข่ไปเปิดที่  Female  pore  ซึ่งจะอยู่
ด้ำนล่ำงตรงกลำงปล้องที่  14  ส ำหรับรังไข่นั้นมีหน้ำที่สร้ำงไข่ซึ่งจะเกำะกันเป็นพวง(บัญญัติ
,2526) 

               นอกจำกนี้แล้ว  อวัยวะตัวเมียยังมี  Spermatheca  เป็นถุงส ำหรับรับเชื้ออสุจิจำก
ไส้เดือนดินตัวอ่ืนขณะที่ผสมพันธุ์กัน  อยู่ในปล้องท่ี  7,8,และ 9  ปล้อง
ละ  1  คู่  spematheca  ประกอบด้วย  Ampula  เป็นถุงกลมๆ  ส ำหรับเก็บเชื้ออสุจิ
ดังกล่ำว  และ  Doerticulum  เป็นหลอดขดๆงอๆ  ติดต่อกันตรงที่คอ
ของ  ampula  spematheca  มีท่อไปเปิดออกที่  spermathecal  pore  ซึ่งอยู่
ตรง  intersegmental  groov  ปล้องที่  6/7,  7/8,  และ  8/9(เอิบ,2542) 

กำรผสมพันธุ์  และกำรเจรญิเติบโต 

กำรผสมพันธุ์ 

               อมรำ จันทรำภำนนท์ (2515)ได้กล่ำวว่ำกำรสืบพันธุ์ของไส้เดือนดิน ต้องอำศัยตัวอื่น
ช่วยในกำรผสมพันธุ์  เพื่อแลกเปลียนเชื่ออสุจิซึ่งกันและกันดังนี้  ไส้เดือนดิน  2  ตัวกลับหัวกลับ
หำงกัน  เอำท้องประกบกันโดยให้ปล้องที่  18  ของตัวหนึ่งอยู่ตรงกับปล้องที่  7  หรือ  8  ของ
อีกตัวหนึ่ง  กำรจับคู่ประกบกันเพื่อแลกเปลี่ยนอสุจิกันนี้เรียกว่ำ  Copulation  กำรที่ประกบกัน
นี้ท ำให้  male  pore  ของตัวหนึ่งอยู่ตรงกับ  spermathecal  pore  ของอีกตัวหนึ่งต่อมำก็
สร้ำงเมือกจำกผนังล ำตัวมำหุ้มตัวเอำไว้  ต่อจำกนี้ก็จะมีกำรแลกเปลี่ยนเชื่ออสุจิให้แก่กัน  แล้วไป
พักอยู่ใน  ampulla  of  spermatheca  ในที่สุดไส้เดอืนดินทั้งสองจึงผละออกจำกกัน   

               ต่อมำเม่ือไข่สุข  ต่อมบนผิวบริเวณ  clitellium  จะปล่อยน้ ำมือกเหนียวๆ  ออกมำ
แล้วแห้งไปกล้ำยเป็นปลอกหุ้ม  เรียกว่ำ  Cocoon  ไข่ท่ีสุกนั้นจะออกจำก  female  pore  เข้ำ
สู่ปลอกที่หุ้มอยู่  จำกนั้นไส้เดือนดินจะดิ้นถ่อยหลังให้ปลอกเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ  พอปลอกถึงปล้อง
ที ่ 9,8,  และ  7  ก็จะได้รับเชื้ออสุจิที่พักอยู่ใน  ampulla  ซึ่งจะออกมำ
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ทำง  spermathecal  pore  มำผสมกับไข่ในปลอก  ปลอกนี้จะเคลื่อนไปข้ำงหน้ำจนออกไปทำ
งงหัว  แล้วผนึกติดกันกลำยเป็นถุงสีขำวแกมเหลือง  ข้ำงในมีไข่ท่ีผสมแล้วหลำยฟองตกอยู่ตำม
พื้นที่  ไข่ท่ีผสมแล้วนี้เพียงฟองเดียวที่เจริญเติบโตไปเป็นไส้เดือนดิน ส่วนไข่ฟองอ่ืนๆ   ฝ่อลีบไป
หมด(บพิธ,2544)  

กำรเจริญเติบโต 

               เป็นกำรเจริญเตบิโตของไข่ที่ผสมกันแล้ว  เป็นตัวอ่อน  และตัวเต็มวัยเป็นชั้นๆ
ข้ำงหน้ำและข้ำงหลัง(สืบศักดิ์,2540) 

ประโยชน์ไส้เดือนดิน 

               ไส้เดือนดินมีประโยชน์นำนับประกำร  ที่เรำคุ้นเคยกันดีก็คือ  ท ำให้ดินร่วนซุยส่งผล
ให้พืชได้เจริญงอกงำมดีกว่ำดินที่ไม่มีไส้เดือนดินอำศัยอยู่  ไส้เดือนดินเป็นผู้ย่อยสลำยซำกอินทรีย
สำรในดินท ำให้มีขนำดเล็กลงเพิ่มพื้นที่ผิวให้จุลินทรีย์ในดินสำมำรถย่อยสลำยต่อเป็นสำนที่มี
ขนำดเล็กลงจนพืชสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  เมื่อนักวิทยำศำสตร์ศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำรงชีวิต
ของไส้เดอนดินเพิ่มมำกขึ้น  พบว่ำไส้เดือนดินแต่ละชนิดอำศัยอยู่ในดินที่ระดับควำมลึกแตกต่ำง
กัน  ควำมชื้นในดินแตกต่ำงกัน ขูดโพรงอำศัยหำกินในดิน  ท ำให้ดินเกิดเป็นโพรงอำกำศ(สุภำณ 
นคร.2511)  ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆที่อำศัยในดินก็ได้ประโยชน์จำกโพรงอำกำศนี้  ทั้งในเรื่องกำร
ระบำยน้ ำในดิน กำรไหลเวียนของอำกำศในดิน  เป็นต้น  ตำมล ำตัวของไส้เดือนดินจะมีเมือก
อยู่  เมื่อไส้เดือนดินชอนไชไปในดินเมือกข้ำงตัวจะหลุดออกมำผสมอยู่ในดินเมือกเหล่ำนี้จะท ำให้
เม็ดดินเกำะกันเป็นกลุ่มท ำหน้ำที่อุ้มน้ ำและเก็บควำมชื้นในดินได้  เป็นประโยชน์ต่อพืชและจุลินท
รีในดินนอกนี้ยังพบว่ำแต่ละชนิดชอบอำหำรที่แตกต่ำงกันและมีอัตรำย่อยที่แตกต่ำงกันท ำให้
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ส ำหรับบกำรย่อยขยะและซำกอินทรีย์อ่ืนๆแต่ละชนิดได้  ส ำหรับพื้นที่
เกษตรกรรมแต่ละแห่งยังมีประโยชน์อ่ืนๆของไส้เดือนดินอีกมำกมำย (บุณเยือน,2525) 

ประโยชน์ของไส้เดือนดิน ไม่เพียงช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถ
น ำมำใช้เป็นอำหำรสัตว์ อำทิ ปลำ นก เป็ด และไก่ ฯลฯ ได้อีกด้วย(ผศ.ดร.กฤษ,2540)  
               คุณประโยชน์มหำศำล คือ สำมำรถก ำจัดขยะที่ย่อยสลำยได้ โดยเฉพำะเศษอำหำร 
เศษผัก ผลไม้ หรือแม้กระท่ังกระดำษช ำระและหนังสือพิมพ์ ไส้เดือนดินอำจจะเป็นสัตว์ท่ีหลำยคน
รังเกียจ เพรำะรูปร่ำงหน้ำตำ แต่ควำมจริงแล้วเขำมีประโยชน์ต่อแผ่นดินอย่ำงมำก โดยพ้ืนฐำน
แล้วไส้เดือนดินจะเป็นตัวดัชนีวัดคุณภำพของดิน ที่ใดที่มีไส้เดือนดินมำก แสดงว่ำบริเวณนั้นดินดี 
อุดมสมบูรณ์ และล่ำสุดต ำรำกำรแพทย์จำกต่ำงประเทศมีงำนวิจัยออกมำชัดเจนว่ำ ไส้เดือนดินมี
สำรเคมีบำงชนิดช่วยในกำรรักษำโรคหัวใจ ท ำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ส่วนตำมต ำรำยำจีนระบุว่ำ
ไส้เดือนดินเป็นอำหำรที่ใช้บ ำรุงก ำลัง แก้โรคช้ ำใน คนจนีจะกินไส้เดือนดินที่ปรุงส ำเร็จตำมสูตร
แล้ว เป็นอำหำรเช้ำคู่กับน้ ำเต้ำหู้ ทั้งนี้ตำมหลักกำรแล้ว เนื้อไส้เดือนดินก็คือโปรตีนอย่ำงหนึ่ง
นั่นเอง (เพ็ญแสง,2536) 
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แนวทำงกำรน ำไส้เดือนดินมำใช้ประโยชน์       

          1) น ำมำย่อยสลำยขยะอินทรีย์และเศษอำหำรจำกบ้ำนเรือนเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูล ไส้เดือน
ดินน ำมำใช้ในกำร เกษตรลด ต้นทุนกำรซื้อปุ๋ยเคมี  
               2) น ำมำใช้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจำกมีปริมำณเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่สูงมำกช่วยลดค่ำใช้จ่ำย
ในค่ำ อำหำรสัตว์  
               3) ใช้ฟื้นฟูสภำพดินที่เสื่อมโทรมเช่นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ และเหมืองแร่เก่ำ  
               4) ใช้เป็นดัชนีทำงสิ่งแวดล้อมในกำรตรวจสอบธำตุโลหะหนักและสำรเคมีที่ปนเปื้อน 
จำกกำรเกษตรในดดิน 
               5) ใช้เป็นยำบ ำรุงทำงเพศ (ปรีชำ,นงลักษณ์,2546) 

บทบำทด้ำนที่เป็นประโยชน์ของ ไส้เดือนดิน 

บทบำท ของไส้เดือนดินจะ ถูกมองว่ำมีประโยชน์มำกกว่ำ มีโทษต่อมนุษย์ โดยเฉพำะไส้เดือนดิน
จะมีส่วนช่วยท ำให้โครงสร้ำงของดินดีขึ้น โดยกำรชอนไชท ำให้ดินร่วนซุย ท ำให้กำรระบำยน้ ำและ
อำกำศไปสู่ดินได้ดีขึ้น  ไส้เดอืนดินสำมำรถชอนไชลงใต้ดินได้ลึกกว่ำ 20 เมตร ซึ่งเป็นกำรไถพรวน
ทำงธรรมชำติ ที่เครื่องกลทำงกำรเกษตรไม่สำมำรถท ำได้ และยังช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยกำร
ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธำตุอำหำรแก่ดิน นอกจำกนี้ยังพบว่ำไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อพืชในกำร
ช่วยกระตุ้นกำรเจริญเติบ โตของพืชด้วย สำมำรถบอกถึงกำรปนเปื้อนสำรเคมีในดิน ด้วยกำรดู
จ ำนวนของไส้เดือนในดิน ถึงปริมำณควำมหนำแน่นของประชำกรไส้เดือน 

บทบำทด้ำนที่เป็นประโยชน์ของไส้เดือนดิน 

1.ช่วย พลิกกลับดิน  น ำดินด้ำนล่ำงขึ้นมำด้ำนบนโดยกำรกินดิน ที่มีแร่ธำตุบริเวณด้ำนล่ำงและ
ถ่ำยมูลบริเวณผิวดินด้ำนบน ช่วยให้เกิดกำรผสมคลุกเคล้ำแร่ธำตุในดิน น ำแร่ธำตุที่เปน็ประโยชน์
ต่อพืชในชั้นใต้ดินขึ้นมำด้ำนบนให้พืชดูดน ำไปใช้ ได้ 

2.ช่วยย่อยสลำยสำร อินทรีย์ในดิน ซำกพืช ซำกสัตว์ และอินทรียวัตถุต่ำงๆ ท ำให้ธำตุต่ำงๆ อยู่
ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน ในรูปแอมโมเนียและไนเตรท และอีกกลำยชนิด 
รวมทั้งสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืชและวิตำมินจะถูกปลอดปล่อยออกมำด้วย 

3.ช่วยเพิ่มและแพร่กระจำยจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืช เช่น ไรโซเบียม ไมคอร์ไรซำ ใน
บริเวณรำกพืช 

4.กำรชอนไชของไส้เดือนดิน ท ำให้ดินร่วนซุย กำรถ่ำยเทน้ ำและอำกำศดี ดินอุ้มน้ ำได้ดีขึ้น เพิ่ม
ช่องว่ำงในดินท ำให้รำกพืชชอนไชได้ดี 
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แนวทำงกำรน ำไส้เดือนดินมำใช้ประโยชน์ 

1) น ำมำย่อยสลำยขยะอินทรีย์และเศษอำหำรจำกบ้ำนเรือนเพื่อผลิต ปุ๋ยหมักมูล ไส้เดือนดิน 
น ำมำใช้ในกำร เกษตรลด ต้นทุนกำรซื้อปุ๋ยเคมี 

2) น ำมำใช้เลี้ยงสัตว์ เนื่องจำกมีปริมำณเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่สูงมำกช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในค่ำ อำหำร
สัตว์ 

3) ใช้ฟื้นฟูสภำพดินที่ เสื่อมโทรมเช่นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ และเหมืองแร่เก่ำ 

4) ใช้เป็นดัชนีทำงสิ่งแวดล้อมในกำรตรวจสอบธำตุโลหะหนักและ สำรเคมีที่ปนเปื้อน จำก
กำรเกษตรในดิน 

5) ใช้เป็นอำหำร ยำบ ำบัดโรค ยำบ ำรุงทำงเพศ  หรือ ใช้เป็นวัตถุดิบในวงกำรเภสัชกรรม และ
เครื่องส ำอำง 

6) ใช้ เป็นดัชนีทำงสิ่งแวดล้อมในกำรตรวจสอบธำตุโลหะหนัก และกำรปนเปื้อนของสำรเคมีทำง
กำรเกษตรในดิน 

เพำะเลี้ยง ‘ไส้เดือนดิน’ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

“ไส้เดือนดิน” จัดอยู่ในกลุ่มผู้ย่อยสลำยซำกอินทรีย์ในระบบนิเวศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตำมที่
อยู่อำศัยและนิสัยในกำรกินอำหำรคือ ไส้เดือนดินที่อำศัยอยู่ตำมผิวดินหรือใต้ซำกอินทรีย์ และ
ไส้เดือนดินที่อำศัยอยู่ใต้ดินโดยกำรขุดรูอยู่ โดยไส้เดือนดินที่อยู่ตำมผิวดินหรือใต้ซำกอินทรีย์จะมี
ประสิทธิภำพในกำรย่อย สำรอินทรีย์ในดินได้ดีกว่ำ และมีกำรขยำยพันธุ์ที่รวดเร็วกว่ำด้วย 
โดยท่ัวไปในธรรมชำติไส้เดือนดินมีอำยุที่ยำวนำน ตั้งแต่ 4-10 ปีขึ้นอยู่กับชนิดของไส้เดือนดิน แต่
เมื่อน ำมำเพำะเลี้ยงมักพบว่ำไส้เดือนดินมีอำยุสั้นลง โดยท่ัวไปจะมีอำยุเฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี 

สภำพแวดล้อมเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนดินประกอบด้วย 

1.ควำมชื้น  

ไส้เดือน ดินแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตได้ดี ในควำมชื้นที่แตกต่ำงกัน เช่น ควำมชื้นที่เหมำะสมต่อ
ไส้เดือนดินที่อำศัยอยู่ใต้ดินคือ 40-70% ส่วนไส้เดือนดินที่อำศัยใต้กองมูลสัตว์หรือซำกอินทรีย์จะ
เจริญเติบโตได้ด ีที่ควำมชื้น 70-80% เป็นต้น 
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2.อุณหภูมิ 

อุณหภูมิ ที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน อยู่ในช่วง 15-28 องศำเซลเซียส โดย
ไส้เดือนดินในเขตร้อนจะทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่ำไส้เดือนดินในเขตอบอุ่น 

3.ควำมเป็นกรด-ด่ำง 

ควำม เป็นกรด-ด่ำงของ ดินมีผลต่อไส้เดือนดิน โดยท่ัวไปควำมเป็นกรด-ด่ำงท่ีเหมำะสมต่อ
ไส้เดือนดินอยู่ในช่วง 6.0-8.0 อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำไส้เดือนดินบำงชนิดสำมำรถอำศัยอยู่ในสภำพที่
เป็นกรดจัดได ้(3.7-4.7) 4.ปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไส้เดือนดินจะสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ได้ในดินที่มีควำมเข้มข้นของก๊ำซคำร์บอน ไดออกไซด์ระหว่ำง 0.01-11.5% ถ้ำมี
ปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์อยู่สูงกว่ำที่ก ำหนดจะเป็นอันตรำยต่อ ไส้เดือนดิน 

จำกลักษณะกำรกินอำหำร (ซำกอินทรีย์) และกำรอยู่อำศัยของไส้เดือนดิน ท ำให้มีประโยชน์ต่อ
ดินในแง่ของกำรย่อยสลำยซำกอินทรีย์ในดิน ท ำให้ดินมีธำตุอำหำรและสำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำร
เจริญเติบโตของพืช รวมทั้งกำรเคลื่อนที่ไปหำอำหำรของไส้เดือนดินเป็นกำรไชชอนดิน ท ำให้ดินมี
ควำมร่วนซุย มีกำรระบำยของน้ ำและกำรแพร่กระจำยของอำกำศในดินได้ดี จึงเป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งมีชีวิตในดินไม่ว่ำจะเป็นพืช จุลินทรีย์ และสัตว์ขนำดเล็กอ่ืน ๆ 

วัตถุประสงค์ของกำรน ำไส้เดือนดินมำ เพำะ เลี้ยงในประเทศไทย มีจุดมุ่งหมำยอยู่ 2 ประกำรคือ 
ประกำรแรกเป็นอำหำรสัตว์ ประกำรที่สอง คือน ำมำใช้ย่อยสลำยวัสดุเหลือทิ้งจำกภำคกำรเกษตร
และอำหำรเพื่อผลิตเป็นปุ๋ย อินทรีย์ เช่น เศษผัก ผลไม้หรือมูลสัตว์ เป็นต้น 

ไส้เดือนดินวิธีกำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนดินส ำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีด้วยกันหลำยชนิด โดยสำมำรถ
เลือกได้ตำมควำมเหมำะสมดังนี้ 

1. กำรเลี้ยงไส้เดือนดินในภำชนะต่ำง ๆ เช่น กระถำงปลูกต้นไม้ ลังไม้ หรือบ่อซีเมนต์เป็นต้น เป็น
กำรเลี้ยงขนำดเล็ก และท ำได้ทุกครัวเรือน ใช้พื้นที่น้อย กำรดูแลง่ำย แต่ปริมำณปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้ก็
น้อยตำมขนำดของภำชนะที่เลี้ยง 

2. กำรเลี้ยงไส้เดือนดินในภำชนะเป็นชั้น ๆ เช่น ชั้นไม้ หรือชั้นตู้พลำสติก เป็นต้น เป็นกำรเลี้ยงท่ี
ใช้พื้นที่จ ำกัดได้ดี แต่มีข้อจ ำกัดคือต้องใช้แรงงำนในกำรจัดกำรค่อนข้ำงมำกและสิ้นเปลืองเวลำ 

3. กำรเลี้ยงไส้เดือนดินแบบแปลงกลำงแจ้ง เป็นกำรเลี้ยงไส้เดือนดินที่ใช้เทคนิคง่ำย ๆ ด้วยกำรตั้ง
กองอำหำรเป็นแปลงส ำหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน คลุมอำหำรของไส้เดือนดินด้วยฟำงและตำข่ำย 
ส ำหรับป้องกันสัตว์มำคุ้ยเขี่ย แต่มีข้อจ ำกัดตรงท่ีไส้เดือนดินสำมำรถเลื้อยหนีออกได้ง่ำยเมื่อ
สภำวะไม่ เหมำะสม เช่น อำหำรหมดหรือน้ ำท่วม เป็นต้น 
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4. กำรเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือน  เป็นกำรเลี้ยงท่ีนิยมส ำหรับฟำร์มเกษตรกรส่วนใหญ่ เพรำะ
สำมำรถจัดกำรสภำพแวดล้อมต่ำง ๆในกำรเลี้ยงไส้เดือนดินได้ง่ำย เช่น กำรก่อบล็อกส ำหรับท ำ
ซองหรือคอกเลี้ยงไส้เดือนดิน โรงเรือนจะมีขนำดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับต้นทุนของผู้เลี้ยงไส้เดือน
ดินเป็น หลัก 

5. กำรผลิตไส้เดือนดินแบบอัตโนมัติ เป็นกำรเลี้ยงไส้เดือนดินอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้จัดกำรได้ง่ำย 
แต่มีข้อจ ำกัดตรงที่ต้นทุนสูงมำก ดังนั้นต้องมีกำรศึกษำพันธุ์ที่เหมำะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงท่ีสุด 

ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้จำก ไส้เดือนดิน มีอยู่ 2 ชนิดคือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้งและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ ำ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบหรืออำหำรที่ใช้ โดยท่ัวไปถ้ำเป็นจำกเศษพืชหรือผักจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง
ชนิดน้ ำและแห้ง แต่มีปริมำณน้อย ส่วนมูลสัตว์จะได้ปริมำณปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมำกกว่ำ แต่ไม่ได้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดน้ ำ 

ไส้เดือนเลื้อยคลำนได้อย่ำงไร? 

กำรเคลื่อนที่ของตัวไส้เดือนบนพื้น ไส้เดือนจะเคลื่อนที่โดยใช้ peristalsis (Peristalsis คือกำร 
บีบตัวของล ำไส้เป็น segment มีกำรบีบตัวและคลำยตัวเป็นจังหวะเพื่อผลักดันอำหำรไปสู่
ส่วนล่ำงของล ำไส้) คล้ำยกับวิธีกำรผลักอำหำรลงหลอดอำหำร ในไส้เดือนจะมีกล้ำมเนื้อวงกลม
บำงส่วนยึดกับพื้นผิว กล้ำมเนื้อตำมยำวหดตัวที่ช้ินส่วนเหล่ำนั้นแล้วจึงจะดึงสัตว์ไปข้ำงหน้ำ 

ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

 ปุ๋ย หมักมูลไส้เดือนดิน (Vermicompost) หมำยถึง เศษซำกอินทรีย์วัตถุต่ำงๆ รวมทั้งดินและ
จุลินทรีย์ท่ีไส้เดือนดินกินเข้ำไปแล้วผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำย อินทรียวัตถุเหล่ำนั้นภำยในล ำไส้
ของไส้เดือนดิน แล้วจึงขับถ่ำยเป็นมูลออกมำทำงรูทวำร ซึ่งมูลท่ีได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดสีด ำ มี
ธำตุอำหำรพืชอยู่ในรูปท่ีพืชสำมำรถน ำไปใช้ได้ในปริมำณที่สูงและมี จุลินทรีย์จ ำนวนมำก ซึ้งใน
กระบวนกำรผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดินขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกิน เข้ำไป และผ่ำนกำรย่อย
สลำยในล ำไส้แล้วขับถ่ำยออกมำ มูลไส้เดือนดินที่ได้เรียกว่ำ “ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน” 

คุณสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

ลักษณะ โครงสร้ำงทำงกำยภำพของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินมีลักษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียด มีสีด ำออก
น้ ำตำล โปร่งเบำ มีควำมพรุนระบำยน้ ำและอำกำศได้ดีมำก มีควำมจุควำมชื้นสูงและมีประมำณ
อินทรียวัตถุสูงมำก ซึ่งผลจำกกำรย่อยสลำยขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินดูดกินเข้ำไปภำยในล ำไส้ 
และด้วยกิจกรรมของจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในล ำไส้และน้ ำย่อยของไส้เดือนดินจะช่วย ให้ธำตุอำหำร
หลำยๆ ชนิดที่อยู่ในเศษอินทรียวัตถุเหล่ำนั้นถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่พืชสำมำรถ น ำไปใช้ได้ เช่น 
เปลี่ยนไนโตรเจน ให้อยู่ในรูป ไนเตรท หรือ แอมโมเนีย ฟอสฟอรัสในรูปที่เป็นประโยชน์ 
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โพแทสเซียมในรูปที่แลกเปลี่ยนได้ และนอกจำกนี้ยังมีส่วนประกอบของธำตุอำหำรพืชชนิดอื่น
และจุลินทรีย์หลำยชนิด ที่เป็นประโยชน์ต่อดิน รวมทั้งสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืชหลำย
ชนิดที่เกิดจำกกิจกรรมของ จุลินทรีย์ในล ำไส้ของไส้เดือนดินอีกด้วย 

กำรใช้ปุ๋ยหมักมูล ไส้เดือน ดินและน้ ำหมักมูลไส้เดือนดินในกำรปลูกพืชจะส่งผลให้ดินมีโครงสร้ำง
ดีขึ้น คือท ำให้ดินกักเก็บควำมชื้นได้มำกขึ้น มีควำมโปร่งร่วนซุย รำกพืชสำมำรถชอนไชและ
แพร่กระจำยได้กว้ำง ดินมีกำรระบำยน้ ำและอำกำศได้ดี ท ำให้จุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์บริเวณ
รำกพืชสำมำรถสร้ำงเอนโซม์ที่เป็น ประโยชน์ต่อพืชได้เพิ่มช้ึน นอกจำกนี้จุลินทรีย์ดินที่ปนออกมำ
กับมูลของไส้เดือนดินยังสำมำรถสร้ำงเอ็น ไซม์ฟอสฟำเตสได้อีกด้วย ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ประมำณฟอสฟอรัสในดินให้สูงข้ึนได้ 

ประโยชน์และควำมส ำคัญของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

1.ส่งเสริมกำรเกิดเม็ดดิน 

2.เพิ่มปริมำณอินทรียวัตถุแก่ดิน 

3.เพิ่มช่องว่ำงในดินให้กำรระบำยน้ ำและอำกำศดียิ่งข้ึน 

4.ส่งเสริมควำมพรุนของผิวหน้ำดิน ลดกำรจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้ำดิน 

5.ช่วยให้ระบบรำกพืชสำมำรถแดร่กระจำยตัวในดินได้กว้ำง 

6.เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรดูดซับน้ ำในดิน ท ำให้ดินชุ่มขึ้น 

7.เพิ่มธำตุอำหำรพืชให้แก่ดินโดยตรงและเป็นแหล่งอำหำรของสัตว์และจุลินทรีย์ดิน 

8.เพิ่มศักยภำพกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน 

9.ช่วยลดควำมเป็นพิษของธำตุอำหำรพืชบำงชนิดที่มีปริมำณมำเกินไป เช่น อลูมินัม และ
แมงกำนีส 

10.ช่วย เพิ่มควำมต้ำนทำนในกำรเปลี่ยนแปลงระดับควำมเป็นกรด-เบส (Buffer capacity) ท ำ
ให้กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เร็วเกินไปจนเป็นอันตรำยต่อพืช 

11.ช่วย ควบคุมปริมำณไส้เดือนฝอยในดิน เนื่องจำกกำรใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะท ำให้มี
ปริมำณจุลินทรีย์ที่สำมำรถ ขับสำรพวกอับคำลอยด์และกรดไขมันที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอยได้
เพิ่มข้ึน 
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กำรใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเป็นส่วนผสมของวัสดุปลูกและวัสดุเพำะกล้ำพืช 

นอก จำกกำรน ำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินไปใช้เป็นปุ๋ยแล้ว ยังสำมำรถน ำมำใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุ
ปลูกและวัสดุเพำะกล้ำพืชได้ วัสดุปลูกพืชหรือสัสดุเพำะกล้ำพืชทีมีส่วนผสมของปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินจะมี ธำตุอำหำรพืชอยู่ในปริมำณที่เจือจำงและอยู่ในรูปพร้อมใช้ ซึ่งจะค่อยๆ 
ปลดปล่อยธำตุอำหำรให้กับต้นกล้ำพืชในกำรเจริญเติบโตระยะแรกได้อย่ำงเหมำะสม ประกอบกับ
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีโครงสร้ำงท่ีโปร่งเบำระบำยน้ ำและอำกำศได้ ดี และจุควำมช้ืนได้มำก 
ดังนั้นต้นกล้ำพืชจะสำมำรถเจริญเติบโตออกรำกและชอนไชได้ดีมำก ในกำรน ำมำปลูกพืชจ ำพวก
ได้ประดับจะส่งเสริมให้พืชออกดอกได้ดีมำกเนื่องจำก จุลินทรีย์ในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินสำมำรถ
สร้ำงเอนไซม์ฟอสฟำเตสได้ จึงท ำให้วัสดุปลูกนั้นมีปริมำณของฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พืช
ออกดอกได้ ดียิ่งขึ้น 

คุณสมบัติ ของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่น ำมำใช้เป็นวัสดุปลูกพืชจะแตกต่ำงกันตำมวัสดุ ที่น ำมำใช้
ผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน แต่โดยท่ัวไปแล้วโครงสร้ำงของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ได้จะมีลักษณะ
ที่ คล้ำยกัน คือจะมีส่วนประกอบของธำตุอำหำรพืชอยู่ในรูปท่ีพืชสำมำรถดูดไปใช้ได้ มี
ส่วนประกอบของธำตุอำหำรรองและธำตุอำหำรเสริมเกือบทุกชนิดที่พืชต้องกำร 

ใน กำรน ำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมำใช้เป็นวัสดุปลูก ควรจะน ำมำผสมกับวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ ก่อน 
เนื่องจำกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะประกอบด้วยอินทรียวัตถุเป็นส่วนใหญ่ และมีอนุภำคของดินอยู่
น้อย ดังนั้นในกำรน ำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ได้มำผสมกับวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ จะได้ผลดีกว่ำและ
สิ้นเปลืองน้อยกว่ำกำรใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเพียงอย่ำง เดียว ซึ่งในกำรปลูกพืชสวนประดับ
สำมำรถน ำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมำเจือจำกได้หลำย ระดับ 

ข้อดีของวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินสำมำรถช่วยเก็บควำมชื้นและปลดปล่อยออกมำให้พืชอย่ำงช้ำๆ เมื่อพืช
ต้องกำรยืดระยะเวลำกำรให้น้ ำแก่พืชได้นำนขึ้น 

กรณีใช้ผสมดินที่เป็นดินเหนียวจะช่วยเพิ่มอำกำศในดิน ท ำให้ดินร่วนซุย และช่วยในกำรถ่ำยเท
น้ ำและอำกำศได้สะดวก 

กรณีผสมดินที่เป็นดินทรำยจะช่วยเพิ่มเนื้อดิน ช่วยให้ดินเก็บรักษำควำมชื้น และธำตุอำหำรในดิน 
ลดกำรชะล้ำงธำตุอำหำรของน้ ำ 

ลดปัญหำกำรสลำยตัวของธำตุอำหำร เป็นตัวปลดปล่อยธำตุอำหำรอย่ำงช้ำๆ ท ำให้ประหยัดปุ๋ย 

ปกป้องดินไม่ให้มีสภำพโครงร้ำงแน่นเข็งและช่วยเติมอินทรียวัตถุในเนื้อดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย 
รำกพืชสำมำรถแพร่ขยำยได้กว้ำง 
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ปุ๋ย หมักมูลไส้เดือนดินจะมีสำวนประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธำตุอำหำร ที่จ ำเป็นต่อ
พืชหลำยชนิด เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง 
(Cu) ซึ่งธำตุอำหำรเหล่ำนี้จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค อยู่ในรูปพร้อมใช้ และจะถูก
ปลดปล่อยออกมำเม่ือพืชต้องกำร 

ลักษณะภำยนอกโดยทั่วไปของไส้เดือนดิน 

ลักษณะ ภำยนอกที่เด่นชัดของไส้เดือนดินคือกำรที่มีล ำตัวเป็น ปล้องตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงส่วนท้ำย 
มีรูปร่ำงเป็นรูปทรงกระบอก มีควำมยำว ในแต่ละชนิดไม่เท่ำกัน เมื่อโตเต็มท่ีจะมีปล้องประมำณ 
120 ปล้อง แต่ละปล้องจะมีเดือยเล็กๆ เรียงอยู่โดยรอบปล้อง ไม่มีส่วนหัวที่ชัดเจน ไม่มีตำ มีไคล
เทลลัม ซึ่งจะเห็นได้ชัด ในระยะสืบพันธุ์ และยังประกอบด้วยอวัยวะต่ำงๆที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1.พรอสโตเมียม ( Prostomium)  มีลักษณะเป็นพูเนื้อที่ยืดหดได้ติดอยู่กับผิวด้ำนบนของ ช่อง
ปำก เป็นต ำแหน่งหน้ำสุดของไส้เดือนดิน ท ำหน้ำที่คล้ำยริมฝีปำก ไม่ถือว่ำเป็นปล้อง มีหน้ำที่
ส ำหรับกวำดอำหำรเข้ำปำก 

2.เพอริสโตเมียม ( Peristomium ) ส่วน นี้นับเป็นปล้องแรกของไส้เดือนดิน มีลักษณะเป็นเนื้อ
บำงๆ อยู่รอบช่องปำกและยืดหดได้ 

3.ช่องปำก อยู่ในปล่องที่ 1-3 เป็นช่องทำงเข้ำออกของอำหำรเข้ำสู่ร่ำงกำย ซึ่งจะมีต่อมน้ ำลำยอยู่
ในเยื่อบุช่องปำกด้วย 

4.เดือน หรือขน ( Setae ) จะมีลักษณะ เป็นขนแข็งสั้น ซึ่งเป็นสำรพวกไคติน ที่งอกออกมำ
บริเวณผนังช้ันนอก สำมำรถยืดหดหรือขยำยได้ เดือนนี้มีหน้ำที่ ในกำรช่วยเรื่องกำรยึดเกำะและ
เคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน 

5.ช่อง เปิด กลำงหลัง ( Dorsal pore )  เป็นช่องเปิดขนำดเล็กตั้งอยู่ในร่อง ระหว่ำงปล้อง 
บริเวณแนวกลำงหลังสำมำรถพบช่องเปิดชนิดนี้ได้ในไส้เดือนดินเกือบทุกชนิด ยกเว้นไส้เดือน
จ ำพวกที่อำศัยอยู่ในน้ ำหรือกึ่งน้ ำ ในร่องระหว่ำงปล้องแรกๆ บริเวณส่วนหัวจะไม่ค่อยพบช่องเปิด
ด้ำนหลัง ช่องเปิดดังกล่ำวจะเชื่อมต่อกับช่องภำยในล ำตัวและของเหลวในช่องล ำตัว มีหน้ำที่ขับ
ของเหลวหรือเมือกภำยในล ำตัวออกมำช่วยล ำตัวภำยนอกชุ่มชื่น ป้องกันกำรระคำยเคือง ท ำให้
เคลื่อนไหวง่ำย 

6.รูขับถ่ำยของ เสีย ( Nephridiopore ) เป็นรูที่มีขนำดเล็กมำก สังเกตเห็นได้ยำก เป็นรูส ำหรับ
ขับของเสียออกจำกร่ำงกำย เป็นรูเปิดภำยนอก ซ่ึงมีอยู่เกือบทุกปล้อง  ยกเว้น 3-4 ปล้องแรก 
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7.ช่องสืบ พันธุ์เพศ ผู้ ( Male pore ) เป็นช่องส ำหรับปล่อยสเปิร์ม จะมีอยู่ 1 คู่ ตั้งอยู่บริเวณ
ล ำตัวด้ำนท้องหรือข้ำงท้อง ในแต่ละสำยพันธุ์ช่องสืบพันธุ์อยู่ในปล้องท่ีไม่เหมือนกัน มีลักษณะ
เป็นแอ่งคล้ำยหลอดเล็กยำวเข้ำไปภำยใน 

8.ช่องสืบ พันธุ์เพศ เมีย ( Female pore ) เป็นช่องส ำหรับออกไข่ โดยท่ัวไปมักตั้งอยู่ในปล้อง
ถัดจำกปล้องที่มีรังไข่ ( avary) มักจะพบเพียง 1 คู่ ตั้งอยู่ในร่องระหว่ำงปล้องหรือบนปล้อง 
ต ำแหน่งที่ตั้งมักจะแตกต่ำงกันในไส้เดือนแต่ละพันธุ์ 

9.ช่อง เปิด สเปิร์มมำทีกำ ( Spermathecal porse ) เป็นช่องรับสเปิร์มจำกไส้เดือนดินคู่ผสม
อีกตัวหนึ่งขณะ มีกำรผสมพันธุ์แลกเปลี่ยนสเปิร์มซึ่งกันและกัน เมื่อรับสเปิร์มแล้วจะน ำไปเก็บไว้
ในถุงเก็บสเปิร์ม ( Seminal receptacle ) 

10.ปุ่มยึดสืบพันธุ์ ( Genital papilla ) เป็นอวัยวะที่ช่วยในกำรยึดเกำะขณะที่ไส้เดือนดิน จับ
คู่ผสมพันธุ์กัน 

11.ไคล เทลลัม ( Clitellum) เป็นอวัยวะที่ใช้ในกำรสร้ำงไข่ขำวหุ้มไข่ และสร้ำงเมือกโคคูน ไคล
เทลลัมจะพบในไส้เดือนดินที่โตเต็มไวพร้อมที่ผสมพันธุ์แล้วเท่ำนั้น โดยจะตั้งอยู่บริเวฯปล้อง
ด้ำนหน้ำใกล้กับส่วนหัว ครอบคลุมปล้องตั้งแต่ 2-5 ปล้อง 

12.ทวำรหนัก ( Anus ) เป็นรูเปิดที่ค่อน ข้ำงแคบเปิดออกในปล้องสุดท้ำย ซึ่งใช้ส ำหรับขับกำก
อำหำรที่ผ่ำนกำรย่อยและดูดซึมแล้วออกนอกล ำตัว 

ผนังร่ำงกำยของไส้เดือนดิน 

ประกอบ ด้วย ช้ันนอกสุดคือ คิวติเคิล และถัดลงมำคือ ชั้นอิพิเดอร์มิส ชั้นเนื้อเยื่อประสำท ชั้น
กล้ำมเนื้อตำมขวำงและชั้นกล้ำมเนื้อตำมยำวและถัดจำดชั้นกล้ำมเนื้อตำม ยำวจะเป็นเนื้อเยื่อเพ
อริโตเนียม ซึ่งเป็นเยื่อบุที่กั้นผนังร่ำงกำยจำกช่องภำยในล ำตัว 

ชั้นคิวติเคิล ( Cuticle ) เป็นชั้นที่บำงท่ีสุด  เป็น ชั้นที่ไม่มีเซลล์ ไม่มีสี และโปร่งใส ประกอบด้วย
คิวติเคิล 2 ชั้น หรือมำกกว่ำ แต่ละชั้นประกอบด้วยเส้นใย โปรตีนคอลลำจีเนียส ที่สำนเข้ำด้วยกัน
และมีชั้นของ โฮโมจีเนียส จ ำนวนมำก นอกจำกนี้ยังมีโพลีแซคคำไรด์ และมีเจลลำติน เล็กน้อย 
ในชั้นคิวติเคิลจะมีบริเวณที่บำงท่ีสุด คือ บริเวณที่มีอวัยวะรับควำมรู้สึก ซึ่งบริเวณนี้จะมีรอยบุ๋ม
ของรูขนขนำดเล็กมำกมำยและมีขนละเอียดออกมำจำกรูดัง กล่ำว เป็นเซลล์รับควำมรู้สึก 

ชั้นอิพิเดอร์มิส ( Epidermis) คือ เซลล์ชั้นเดียวที่เกิดจำกเซลล์หลำยชนิดที่แตกต่ำงกันรวมเข้ำ
ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย เซลล์ค้ ำจุนที่มีรูปร่ำงเป็นแท่ง และเซลล์ต่อม โดยเซลล์ค้ ำจุนเป็นเซลล์
โครงสร้ำงหลักของช้ันอิพิเดอร์มิส ที่มีรูปร่ำง เป็นแท่งเซลล์แท่งดังกล่ำว นอกจำกเป็นเซลล์
โครงสร้ำงค้ ำจุนแล้วยังเป็นเซลล์ที่สร้ำงสำรคิวติเคิลให้กับ ชั้นคิวติเคิลด้วย ส ำหรับเซลล์ต่อม จะมี
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อยู่ 2 แบบ คือเซลล์เมือก ( Goblet cell ) และเซลล์ต่อมไข่ขำว ( Albumen cell ) โดย เซลล์
ขับเมือกเหล่ำนี้จะขับเมือกผ่ำนไปยังผิวคิวติเคิลเพื่อป้องกันไม่ให้ น้ ำระเหยออกจำกตัว ท ำให้
ล ำตัวชุ่มชื่นและเคลื่อนไหวในดินได้สะดวกและท ำให้ออกซิเจนละลำยใน บริเวณผนังล ำตัวได้ 
และยังมีกลุ่มเซลล์รับควำมรู้สึกรวมกันเป็นกลุ่มแทรกตัวอยู่ระหว่ำงเซลล์ ค้ ำจุน ซึ่งจะท ำหน้ำที่
ตอบสนองต่อกำรกระตุ้นของกำรสัมผัสสิ่งต่ำงๆ 

ชั้น กล้ำมเนื้อเส้นรอบวง ( Circular muscle )  เป็น ชั้นกล้ำมเนื้อที่ถัดจำกชั้นอิพิเดอร์มิส 
ประกอบด้วยเส้นใยกล้ำมเนื้อที่ขยำยรอบๆ ล ำตัวของไส้เดือนดิน ยกเว้นบริเวณต ำแหน่งร่อง
ระหว่ำงปล้องจะไม่มีเส้นใยกล้ำมเนื้อนี้อยู่ เส้นใยกล้ำมเนื้อตำมเส้นรอบวงจะมีกำรจัดเรียงเส้นใย
เป็นเป็นระเบียบกลำย เป็นกลุ่มเส้นใย โดยเส้นใยแต่ละกลุ่มจะถูกล้อมรอบด้วยแผ่นเนื้อเยื่อ
เชื่อมต่อรวมกลุ่มเส้นใย แต่ละกลุ่มเข้ำด้วยกันเป็นมัดกล้ำมเนื้อ 

ชั้นกล้ำมเนื้อตำมยำว ( Longitudinal muscle ) อยู่ ใต้ชั้นกล้ำมเนื้อตำมขวำง มีควำมหนำ
มำกกว่ำกล้ำมเนื้อรอบวง โดยกล้ำมเนื้อชั้นในจะเรียงตัวเป็นกลุ่มลักษณะคล้ำยบล็อก รอบล ำตัว
และยำวต่อเนื่องตลอดล ำตัว 

ระบบย่อยอำหำร 

ทำงเดินอำหำรของไส้เดือนดิน มีรูปร่ำงเป็นหลอดตรงธรรมดำ ที่เชื่อมต่อจำกปำกในช่องแรกยำว
ไปจนถึงทวำร ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะดังนี้ 

1. ปำก ( Mouth ) อยู่ใต้ริมฝีปำกบน เป็นทำงเข้ำของอำหำร น ำไปสู่ช่องปำกซึ่งจะเป็นบริเวณที่
มีต่อมน้ ำลำยผลิต 

สำรหล่อลื่นอำหำรที่กินเข้ำไป ช่องปำกจะอยู่ในปล้องที่ 1- 3 

2. คอหอย ( Pharynx ) เป็นกล้ำมเนื้อที่หนำ และมีต่อมขับเมือก ตั้งอยู่ระหว่ำงปล้องท่ี 3  ถึง
ปล้องที่ 6 ไส้เดือนดิน 

ใช้คอหอยในกำรดูดอำหำรต่ำงๆ เข้ำปำกโดยกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อ ซึ่งจะท ำให้เกิดแรงดึงดูดให้
อนุภำคอำหำรภำยนอกผ่ำนเข้ำไปในปำก 

3. หลอดอำหำร ( Esophagus ) อยู่ระหว่ำงปล้องที่ 6 ถึงปล้องท่ี 14 มีต่อมแคลซิเฟอรัส ช่วยดึง
ไออน ของ 

แคลเซียม จำกดินที่ปนมำกับอำหำรจ ำนวนมำกน ำเข้ำสู่ทำงเดินอำหำร เพื่อไม่ให้แคลเซียมใน
เลือดมำกเกินไป เฉพำะพวกที่กินอำหำรที่มีดินปนเข้ำไปมำกๆ เท่ำนั้นจึงจะมีต่อมแคลซิเฟอรัส 
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ต่อจำกหลอดอำหำรจะพองโตออกเป็นหลอดพักอำหำร มีลักษณะเป็นถุงผนังบำงๆ และ กึ๋น ซึ่ง
เป็นกล้ำมเนื้อที่แข็งแรง และ ท ำหน้ำที่บดอำหำรให้ละเอียดเพื่อส่งต่อไปยังล ำไส้ 

4.   ล ำไส้ ( Intestine ) มี ลักษณะเป็นท่อตรงที่เริ่มจำกปล้องที่ 14 ไปถึงทวำรหนัก ผนังล ำไส้
ของไส้เดือนดินค่อนข้ำงบำงและผนังล ำไส้ด้ำนบนจะพับเข้ำไปข้ำงใน ช่องทำงเดินอำหำร
เรียกว่ำ  Typhlosole ท ำให้มีพื้นที่ในกำรย่อยและดูดซึมอำหำรได้มำกขึ้นโดย ส ำหรับไส้เดือนน้ ำ
จืดไม่มี Typhlosole   ผนัง ล ำไส้ประกอบด้วยช้ันต่ำงๆ คือเยื่อบุช่องท้อง วิสเซอรอล อยู่
ชั้นนอกสุดของล ำไส้ ติดกับช่องล ำตัว เซลล์บำงเซลล์บนเยื่อนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์พิเศษ 
เรียกว่ำ เซลล์คลอรำโกเจน ท ำหน้ำที่คล้ำยตับของสัตว์ช้ันสูง คือสังเครำะห์และสมสมสำรไกลโค
เจน ไขมัน โดยเซลล์ไขมันในเนื้อเยื่อคลอรำโกเจนที่มีขนำดโตเต็มท่ีจะหลุดออกมำอยู่ใน ช่อง
ล ำตัวเรียกว่ำ Eleocytes ซึ่งจะกระจำยไปยัง อวัยวะต่ำงๆและยังมีหน้ำที่รวบรวมของเสียจำก
เลือดและของเหลวในช่องล ำตัวโดย เป็นตัวดึงกรดอะมิโน ออกจำกโปรตีน สกัดแอมโมเนีย ยูเรีย 
และสกัดสำรซิลิกำออกจำกอำหำรที่กินเข้ำไปแล้วขับถ่ำยออกนอกร่ำงกำยทำงรูขับ ถ่ำยของเสีย
หรือเนฟริเดีย  ถัดจำกเยื่อบุช่องท้องวิส เซอรอลจะเป็นชั้นของกล้ำมเนื้อ โดยกล้ำมเนื้อในล ำไส้
ของไส้เดือนดินประกอบด้วยกล้ำมเนื้อ 2 ชั้น คือชั้นในเป็นกล้ำมเนื้อเส้นรอบวงและช้ันนอกเป็น
กล้ำมเนื้อตำมยำว ซึ่งสลับกันกับกล้ำมเนื้อของผนังร่ำงกำย และชั้นในสุดของล ำไส้จะเป็นเยื่อบุ
ล ำไส้ ซึ่งประกอบด้วย เซลล์รูปแท่งและเซลล์ต่อม ท ำหน้ำที่ผลิตน้ ำย่อยชนิดต่ำงๆ 

ระบบขับถ่ำย 

อวัยวะขับถ่ำยของเสียหลักในไส้เดือนดินคือ เนฟริเดีย ( Nephridia )  ซึ่งเป็นอวัยวะท่ีท ำหน้ำที่
แยกของเสียต่ำงๆออกจำกของเหลวในช่องล ำตัวของไส้ เดือนดืน 

แต่ละปล้องของไส้เดือนดินจะมี nephridia ที่เป็นท่อขดไปมำอยู่ปล้องละ 1 คู่ ท ำหน้ำที่รวบรวม
ของเหลวในช่องตัวจำกปล้องท่ีอยู่ถัดไปทำงด้ำนหน้ำของล ำตัว ของเหลวในช่องตัวจะเข้ำทำง
ปลำยท่อ nephrostome ที่ มีซิเลียอยู่โดยรอบ แล้วไหลผ่ำนไปตำมส่วนต่ำงๆของท่อ น้ ำส่วน
ใหญ่พร้อมทั้งเกลือแร่บำงชนิดที่ยังเป็นประโยชน์จุถูกดูดซึมกลับเข้ำ สู่กระแสเลือด ส่วนของเสีย
พวกไนโตรจินัสเบสจะถูกขับออกสู่ภำยนอกทำงช่อง nephridiopore ที่อยู่ทำงด้ำนท้อง 

ระบบหมุนเวียนเลือด 

เป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดท่ียังไม่แบ่งเส้นเลือดแดง และ เส้นเลือดด ำ โดยไส้เดือนดินจะใช้
เส้นเลือด ( Vessel ) ใน กำรกระจำยเลือดไปทั่วร่ำงกำยโดยตรง ซึ่งในระบบกำรล ำเลียงเลือด
ของไส้เดือนดิน ประกอบด้วยเส้นเลือดหลักอยู่ 3 เส้น คือเส้นเลือดกลำงหลัง เส้นเลือดใต้ล ำไส้ 
และเส้นเลือดด้ำนท้องและด้ำนข้ำงของเส้นประสำท โดยเส้นเลือดทั้ง 3 จะทอดตัวไปตลอดควำม
ยำวของล ำตัว  นอกจำกนี้จะมี เส้นเลือดด้ำนข้ำง ซึ่งเป็นเส้นเลือดเชื่อมระหว่ำงเลือดกลำงหลังกับ
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เส้นเลือดใต้ล ำไส้ในช่วง 13 ปล้องแรก เป็นเส้นเลือดขนำดใหญ่บีบหดตัวได้ดีมำก  เรยีกว่ำหัวใจ
เทียม ( Pseudoheart ) ,us]kp8^jน้ ำเลือด จะมีฮีโมโกลบินละลำยอยู่หรือำจไม่มีก็ได้ 

ระบบกำรแลกเปลี่ยนกำซ 

ไส้เดือน ดินเป็นสัตว์ท่ีอำศัยอยู่ในดินไม่มีอวัยวะพิเศษท่ีใช้ในกำรหำยใจ แต่จะมีกำรแลกเปลี่ยน
กำซผ่ำนทำงผิวหนังโดยไส้เดือนดินจะขับเมือกและของเหลว ที่ออกมำจำกรูขับถ่ำยของเสียเพื่อ
เป็นตัวท ำละลำยออกซิเจนจำกอำกำศแล้วซึม ผ่ำนผิวตัวเข้ำไปในหลอดเลือดแล้ว ละลำยอยู่ใน 
น้ ำเลือดต่อไป 

ระบบประสำท 

ระบบ ประสำทของไส้เดือนดิน ประกอบสมองที่มีลักษณะเป็นสองพู เพรำะเกิดจำกปมประสำท
ด้ำนหน้ำหลอดอำหำรมำเชื่อมรวมกันอยู่เหนือหลอดอำหำร ปมประสำทสมอง 1 คู่ อยู่เหนือคอ
หอยปล้องที่ 3 เส้นประสำทรอบคอหอย 2 เส้น อ้อมรอบคอหอยข้ำงละเส้น  เส้นประสำทใหญ่
ด้ำนท้องจะมีปมประสำทที่ปล้องประจ ำอยู่ทุกปล้อง  ไส้เดือนดินยังไม่มีอวัยวะรับควำมรู้สึกใดๆ มี
เพียงเซลล์รับควำมรู้สึก ( Sensory Cells )  ที่ กระจำยอยู่บริเวณผิวหนัง โดยเซลล์รับควำมรู้สึก
แต่ละเซลล์จะมีขนเล็กๆ ยื่นออกมำเพื่อรับควำมรู้สึกจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก ซึ่งเซลล์รับ
ควำมรู้สึกเหล่ำนี้เชื่อมต่อกับระบบประสำท นอกจำกเซลล์รับควำมรู้สึกแล้ว ยังมีเซลล์รับแสง ( 
Photoreceptor cells ) ใน ชั้นของเอพิเดอร์มิส โดยจะมีมำกบริเวณริมฝีปำกบน ปล้องส่วนหัว
และส่วนท้ำยของล ำตัว มีหน้ำที่รับควำมรู้สึกเกี่ยวกับแสงไปยังระบบประสำท ถ้ำมีแสงสว่ำงมำก
เกินไปพวกมันจะเคลื่อนที่หนีเข้ำไปอยู่ในที่มืด 

ระบบสืบพันธุ์ 

ไส้เดือน ดินเป็นสัตว์ท่ีมีทั้งรังไข่และอัณฑะอยู่ในตัวเดียวกัน โดยท่ัวไปจะไม่ผสมในตัวเอง
เนื่องจำกต ำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสองเพศไม่ สัมพันธ์กัน และมีกำรสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ไม่
พร้อมกัน ไส้เดือนดินจึงต้องมีกำรแลกเปลี่ยนสเปิร์มซึ่งกันและกัน 

อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ ประกอบด้วย 

-         อัณฑะ ( Testes ) ลักษณะเป็นก้อนสีขำวขนำดเล็กยื่นออกมำจำกผนังของปล้อง 

-         ปำกกรวยรองรับสเปิร์ม ( Sperm funnel ) เป็นช่องรับสเปิร์มจำกอัณฑะ 

-         ท่อน ำสเปิร์ม ( Vas deferens ) เป็นท่อรับสเปิร์มจำกปำกกรวยไปยังช่องสืนพันธุ์เพศผู้ 

-         ต่อมพรอสเตท ( Prostate gland ) เป็นต่อมสีขำวขนำดใหญ่มีรูปร่ำงเป็นก้อนแตก
แขนงคล้ำยกิ่งไม้ 1 คู่ ท ำหน้ำที่สร้ำงของเหลวหล่อเลี้ยงสเปิร์ม 
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-         ช่องสืบพันธุ์เพศผู้ ( male pores )  มี 1 คู ่อยู่ตรงด้ำนท้องปล้องท่ี 18 

-         ถุงเก็บสเปิร์ม ( Seminal Vesicles ) มี 2 คู่ เป็นถุงขนำใหญ่อยู่ในปล้องที่ 11 และ 12 
ท ำหน้ำที่เก็บและพัฒนำสเปิร์มท่ีสร้ำงจำกอัณฑะ 

อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย ประกอบด้วย 

-         รังไข่ ( Ovaries ) ท ำหน้ำที่สร้ำงไข่ 1 คู่  ติดอยู่กับเยื่อกั้น ( Septum ) ของปล้องที่
12/13 ใน Pheretima ไข่จะเรียงตัวกันเป็นแถวอยู่ในพูรังไข่ 

-         ปำกกรวยรองรับไข่ ( Ovarian funnel ) ท ำหน้ำที่รองรับไข่ที่เจริญเต็มที่แล้วจำกถุงไข่ 

-         ท่อน ำไข่ ( Oviducts ) ท่อน ำไข่เป็นท่อท่ีต่อจำกปำกกรวยรองรับไข่ในปล้องท่ี 13 เปิด
ออกไปยังรูตัวเมีย ตรงกึ่งกลำงด้ำนท้องของปล้องที่ 14 

-         สเปิร์มมำทีกำ ( Spermatheca หรือ Seminal receptacles ) เป็นถุงเก็บสเปิร์มตัวอ่ืน
ที่ได้จำกกำรจับคู่แลกเปลี่ยน เพื่อเก็บไว้ผสมกับไข่ มีอยู่ 3 คู ่

( ข้อควำมจำกหนังสือไส้เดือนดิน ของ ดร.อำนัฐ ตันโช ) 

ผนังร่ำงกำยของไส้เดือนดิน 

ประระกอบ ด้วย ช้ันนอกสุดคือ คิวติเคิล และถัดลงมำคือ ชั้นอิพิเดอร์มิส ชั้นเนื้อเยื่อประสำท ชั้น
กล้ำมเนื้อตำมขวำงและชั้นกล้ำมเนื้อตำมยำวและถัดจำดชั้นกล้ำมเนื้อตำม ยำวจะเป็นเนื้อเยื่อเพ
อริโตเนียม ซึ่งเป็นเยื่อบุที่กั้นผนังร่ำงกำยจำกช่องภำยในล ำตัว 

ชั้นคิวติเคิล ( Cuticle ) 

เป็น ชั้นที่บำงท่ีสุด  เป็นชั้นที่ไม่มีเซลล์ ไม่มีสี และโปร่งใส ประกอบด้วยคิวติเคิล 2 ชั้น หรือ
มำกกว่ำ แต่ละชั้นประกอบด้วยเส้นใย โปรตีนคอลลำจีเนียส ที่สำนเข้ำด้วยกันและมีชั้นของ โฮโม
จีเนียส จ ำนวนมำก นอกจำกนี้ยังมีโพลีแซคคำไรด์ และมีเจลลำติน เล็กน้อย ในชั้นคิวติเคิลจะมี
บริเวณที่บำงที่สุด คือ บริเวณที่มีอวัยวะรับควำมรู้สึก ซึ่งบริเวณนี้จะมีรอยบุ๋มของรูขนขนำดเล็ก
มำกมำยและมีขนละเอียดออกมำจำกรูดัง กล่ำว เป็นเซลล์รับควำมรู้สึก 

ชั้นอิพิเดอร์มิส ( Epidermis) 

คือ เซลล์ชัน้เดียวที่เกิดจำกเซลล์หลำยชนิดที่แตกต่ำงกันรวมเข้ำ ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย เซลล์
ค้ ำจุนที่มีรูปร่ำงเป็นแท่ง และเซลล์ต่อม โดยเซลล์ค้ ำจุนเป็นเซลล์โครงสร้ำงหลักของชั้นอิพิเดอร์
มิส ที่มีรูปร่ำง เป็นแท่งเซลล์แท่งดังกล่ำว นอกจำกเป็นเซลล์โครงสร้ำงค้ ำจุนแล้วยังเป็นเซลล์ที่
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สร้ำงสำรคิวติเคิลให้กับ ชั้นคิวติเคิลด้วย ส ำหรับเซลล์ต่อม จะมีอยู่ 2 แบบ คือเซลล์เมือก ( 
Goblet cell ) และเซลล์ต่อมไข่ขำว ( Albumen cell ) โดยเซลล์ขับเมือกเหล่ำนี้จะขับเมือก
ผ่ำนไปยังผิวคิวติเคิล เพื่อป้องกันไม่ให้น้ ำระเหยออกจำกตัว ท ำให้ล ำตัวชุ่มชื่นและเคลื่อนไหวใน
ดินได้สะดวกและท ำให้ออกซิเจนละลำยใน บริเวณผนังล ำตัวได้ และยังมีกลุ่มเซลล์รับควำมรู้สึก
รวมกันเป็นกลุ่มแทรกตัวอยู่ระหว่ำงเซลล์ค้ ำ จุน ซึ่งจะท ำหน้ำที่ตอบสนองต่อกำรกระตุ้นของกำร
สัมผัสสิ่งต่ำงๆ 

ชั้นกล้ำมเนื้อเส้นรอบวง ( Circular muscle ) 

เป็น ชัน้กล้ำมเนื้อที่ถัดจำกชั้นอิพิเดอร์มิส ประกอบด้วยเส้นใยกล้ำมเนื้อที่ขยำยรอบๆ ล ำตัวของ
ไส้เดือนดิน ยกเว้นบริเวณต ำแหน่งร่องระหว่ำงปล้องจะไม่มีเส้นใยกล้ำมเนื้อนี้อยู่ เส้นใยกล้ำมเนื้อ
ตำมเส้นรอบวงจะมีกำรจัดเรียงเส้นใยเป็นเป็นระเบียบกลำยเป็น กลุ่มเส้นใย โดยเส้นใยแต่ละกลุ่ม
จะถูกล้อมรอบด้วยแผ่นเนื้อเยื่อเชื่อมต่อรวมกลุ่มเส้นใย แต่ละกลุ่มเข้ำด้วยกันเป็นมัดกล้ำมเนื้อ 

ชั้นกล้ำมเนื้อตำมยำว ( Longitudinal muscle ) 

อยู่ ใต้ชั้นกล้ำมเนื้อตำมขวำง มีควำมหนำมำกกว่ำกล้ำมเนื้อรอบวง โดยกล้ำมเนื้อชั้นในจะเรียงตัว
เป็นกลุ่มลักษณะคล้ำยบล็อก รอบล ำตัวและยำวต่อเนื่องตลอดล ำตัว 

1.ขนแข็ง ( Setae ) 

2.ชั้นคิวติเคิล ( Cuticle ) 

3.ชั้นอิพิเดอร์มิส ( Epidermis ) 

4.ชั้นกล้ำมเนื้อเส้นรอบวง ( Circular muscle ) 

5.ชั้นกล้ำมเนื้อตำมยำว ( Longitudinal muscle ) 

ระบบย่อยอำหำร 

ทำงเดินอำหำรของไส้เดือนดิน มีรูปร่ำงเป็นหลอดตรงธรรมดำ ที่เชื่อมต่อจำกปำกในช่องแรกยำว
ไปจนถึงทวำร ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะดังนี้ 

1.ปำก ( Mouth ) อยู่ใต้ริมฝีปำกบน เป็นทำงเข้ำของอำหำร น ำไปสู่ช่องปำกซึ่งจะเป็นบริเวณที่มี
ต่อมน้ ำลำยผลิต 

สำรหล่อ ลื่นอำหำรที่กินเข้ำไป ช่องปำกจะอยู่ในปล้องที่ 1- 3 
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2.คอหอย ( Pharynx ) เป็นกล้ำมเนื้อที่หนำ และมีต่อมขับเมือก ตั้งอยู่ระหว่ำงปล้องที่ 3  ถึง
ปล้องที่ 6 ไส้เดือนดิน 

ใช้คอหอยใน กำรดูดอำหำรต่ำงๆ เข้ำปำกโดยกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อ ซึ่งจะท ำให้เกิดแรงดึงดูด
ให้อนุภำคอำหำรภำยนอกผ่ำนเข้ำไปในปำก 

3.หลอดอำหำร ( Esophagus ) อยู่ระหว่ำงปล้องที่ 6 ถึงปล้องท่ี 14 มีต่อมแคลซิเฟอรัส ช่วยดึง
ไออน ของ 

แคลเซียม จำกดินที่ปนมำกับอำหำรจ ำนวนมำกน ำเข้ำสู่ทำงเดินอำหำร เพื่อไม่ให้แคลเซียมใน
เลือดมำกเกินไป เฉพำะพวกที่กินอำหำรที่มีดินปนเข้ำไปมำกๆ เท่ำนั้นจึงจะมีต่อมแคลซิเฟอรัส 
ต่อจำกหลอดอำหำรจะพองโตออกเป็นหลอดพักอำหำร มีลักษณะเป็นถุงผนังบำงๆ และ กึ๋น ซึ่ง
เป็นกล้ำมเนื้อที่แข็งแรง และ ท ำหน้ำที่บดอำหำรให้ละเอียดเพื่อส่งต่อไปยังล ำไส้ 

4.ล ำไส้ ( Intestine ) มีลักษณะเป็นท่อตรงท่ีเริ่มจำกปล้องที่ 14 ไปถึงทวำรหนัก ผนังล ำไส้ของ
ไส้เดือนดินค่อนข้ำงบำงและผนังล ำไส้ด้ำนบนจะพับเข้ำไปข้ำงใน ช่องทำงเดินอำหำร
เรียกว่ำ  Typhlosole ท ำให้มีพื้นที่ในกำรย่อยและดูดซึมอำหำรได้มำกขึ้นโดย ส ำหรับไส้เดือนน้ ำ
จืดไม่มี Typhlosole   ผนังล ำไส้ประกอบด้วยชั้นต่ำงๆ คือเยื่อบุช่องท้อง วิสเซอรอล อยู่ช้ันนอก
สุดของล ำไส้ ติดกับช่องล ำตัว เซลล์บำงเซลล์บนเยื่อนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์พิเศษ เรียกว่ำ 
เซลล์คลอรำโกเจน ท ำหน้ำที่คล้ำยตับของสัตว์ชั้นสูง คือสังเครำะห์และสมสมสำรไกลโคเจน 
ไขมัน โดยเซลล์ไขมันในเนื้อเยื่อคลอรำโกเจนที่มีขนำดโตเต็มที่จะหลุดออกมำอยู่ใน ช่องล ำตัว
เรียกว่ำ Eleocytes ซึ่งจะกระจำยไปยัง อวัยวะต่ำงๆและยังมีหน้ำที่รวบรวมของเสียจำกเลือด
และของเหลวในช่องล ำตัวโดย เป็นตัวดึงกรดอะมิโน ออกจำกโปรตีน สกัดแอมโมเนีย ยูเรีย และ
สกัดสำรซิลิกำออกจำกอำหำรที่กินเข้ำไปแล้วขับถ่ำยออกนอกร่ำงกำยทำงรูขับ ถ่ำยของเสียหรือ
เนฟริเดีย  ถัดจำกเยื่อบุช่องท้องวิ สเซอรอลจะเป็นชั้นของกล้ำมเนื้อ โดยกล้ำมเนื้อในล ำไส้ของ
ไส้เดือนดินประกอบด้วยกล้ำมเนื้อ 2 ชั้น คือชั้นในเป็นกล้ำมเนื้อเส้นรอบวงและช้ันนอกเป็น
กล้ำมเนื้อตำมยำว ซึ่งสลับกันกับกล้ำมเนื้อของผนังร่ำงกำย และชั้นในสุดของล ำไส้จะเป็นเยื่อบุ
ล ำไส้ ซึ่งประกอบด้วย เซลล์รูปแท่งและเซลล์ต่อม ท ำหน้ำที่ผลิตน้ ำย่อยชนิดต่ำงๆ 

ระบบขับถ่ำย 

อวัยวะ ขับถ่ำยของเสียหลักในไส้เดือนดินคือ เนฟริเดีย ( Nephridia )  ซึ่งเป็น อวัยวะท่ีท ำ
หน้ำที่แยกของเสียต่ำงๆออกจำกของเหลวในช่องล ำตัวของไส้เดือนดืน 

แต่ ละปล้อง ของไส้เดือนดินจะมี nephridia ที่เป็นท่อขดไปมำอยู่ปล้องละ 1 คู่ ท ำหน้ำที่
รวบรวมของเหลวในช่องตัวจำกปล้องที่อยู่ถัดไปทำงด้ำนหน้ำของล ำตัว ของเหลวในช่องตัวจะ
เข้ำทำงปลำยท่อ nephrostome ที่ มีซิเลียอยู่โดยรอบ แล้วไหลผ่ำนไปตำมส่วนต่ำงๆของท่อ น้ ำ
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ส่วนใหญ่พร้อมทั้งเกลือแร่บำงชนิดที่ยังเป็นประโยชน์จุถูกดูดซึมกลับเข้ำ สู่กระแสเลือด ส่วนของ
เสียพวกไนโตรจินัสเบสจะถูกขับออกสู่ภำยนอกทำงช่อง nephridiopore ที่อยู่ทำงด้ำนท้อง 

ระบบหมุนเวียนเลือด 

เป็น ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดที่ยังไม่แบ่ง เส้นเลือดแดง และ เส้นเลือดด ำ โดยไส้เดือนดินจะ
ใช้เส้นเลือด ( Vessel ) ในกำรกระจำยเลือดไปท่ัวร่ำงกำยโดยตรง ซึ่งในระบบกำรล ำเลียงเลือด
ของไส้เดือนดิน ประกอบด้วยเส้นเลือดหลักอยู่ 3 เส้น คือเส้นเลือดกลำงหลัง เส้นเลือดใต้ล ำไส้ 
และเส้นเลือดด้ำนท้องและด้ำนข้ำงของเส้นประสำท โดยเส้นเลือดทั้ง 3 จะทอดตัวไปตลอดควำม
ยำวของล ำตัว  นอกจำกนี้จะมีเส้น เลือดด้ำนข้ำง ซึ่งเป็นเส้นเลือดเชื่อมระหว่ำงเลือดกลำงหลังกับ
เส้นเลือดใต้ล ำไส้ในช่วง 13 ปล้องแรก เป็นเส้นเลือดขนำดใหญ่บีบหดตัวได้ดีมำก  เรยีกว่ำหัวใจ
เทียม ( Pseudoheart ) น้ ำเลือด จะมีฮีโมโกลบินละลำยอยู่หรือำจไม่มีก็ได้ 

ระบบกำรแลกเปลี่ยนกำซ 

ไส้เดือน ดินเป็นสัตว์ท่ีอำศัยอยู่ในดินไม่มีอวัยวะ พิเศษท่ีใช้ในกำรหำยใจ แต่จะมีกำรแลกเปลี่ยน
กำซผ่ำนทำงผิวหนังโดยไส้เดือนดินจะขับเมือกและของเหลว ที่ออกมำจำกรูขับถ่ำยของเสียเพื่อ
เป็นตัวท ำละลำยออกซิเจนจำกอำกำศแล้วซึม ผ่ำนผิวตัวเข้ำไปในหลอดเลือดแล้ว ละลำยอยู่ใน 
น้ ำเลือดต่อไป 

ระบบประสำท 

ระบบ ประสำทของไส้เดือนดิน ประกอบสมองที่มีลักษณะเป็นสองพู เพรำะเกิดจำกปมประสำท
ด้ำนหน้ำหลอดอำหำรมำเชื่อมรวมกันอยู่เหนือหลอดอำหำร ปมประสำทสมอง 1 คู่ อยู่เหนือคอ
หอยปล้องที่ 3 เส้นประสำทรอบคอหอย 2 เส้น อ้อมรอบคอหอยข้ำงละเส้น  เส้นประสำทใหญ่
ด้ำนท้องจะมี ปมประสำทที่ปล้องประจ ำอยู่ทุกปล้อง  ไส้เดือนดินยัง ไม่มีอวัยวะรับควำมรู้สึกใดๆ 
มีเพียงเซลล์รับควำมรู้สึก ( Sensory Cells )  ที่กระจำยอยู่บริเวณผิวหนัง โดยเซลล์รับ
ควำมรู้สึกแต่ละเซลล์จะมีขนเล็กๆ ยื่นออกมำเพื่อรับควำมรู้สึกจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก ซึ่งเซลล์
รบัควำมรู้สึกเหล่ำนี้เชื่อมต่อกับระบบประสำท นอกจำกเซลล์รับควำมรู้สึกแล้ว ยังมีเซลล์รับแสง ( 
Photoreceptor cells ) ในชั้นของเอพิเดอร์มิส โดยจะมีมำกบริเวณริมฝีปำกบน ปล้องส่วนหัว
และส่วนท้ำยของล ำตัว มีหน้ำที่รับควำมรู้สึกเกี่ยวกับแสงไปยังระบบประสำท ถ้ำมีแสงสว่ำงมำก
เกินไปพวกมันจะเคลื่อนที่หนีเข้ำไปอยู่ในที่มืด 

ระบบสืบพันธุ์ 

ไส้เดือน ดินเป็นสัตว์ท่ีมีทั้งรังไข่และอัณฑะ อยู่ในตัวเดียวกัน โดยท่ัวไปจะไม่ผสมในตัวเอง
เนื่องจำกต ำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสองเพศไม่ สัมพันธ์กัน และมีกำรสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ไม่
พร้อมกัน ไส้เดือนดินจึงต้องมีกำรแลกเปลี่ยนสเปิร์มซึ่งกันและกัน 
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อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ ประกอบด้วย 

อัณฑะ ( Testes ) ลักษณะเป็นก้อนสีขำวขนำดเล็กย่ืนออกมำจำกผนังของปล้อง 

ปำกกรวย รองรับสเปิร์ม  ( Sperm funnel ) เป็นช่องรับสเปิร์มจำกอัณฑะ 

ท่อน ำ สเปิร์ม ( Vas deferens ) เป็นท่อรับสเปิร์มจำกปำกกรวยไป ยังช่องสืนพันธุ์เพศผู้ 

ต่อม พร อสเตท ( Prostate gland ) เป็นต่อมสีขำวขนำดใหญ่มีรูปร่ำง เป็นก้อนแตกแขนง
คล้ำยกิ่งไม้ 1 คู่ ท ำหน้ำที่สร้ำงของเหลวหล่อเลี้ยงสเปิร์ม 

ช่องสืบ พันธุ์เพศผู้ ( male pores )  มี 1 คู่ อยู่ตรงด้ำนท้องปล้องที่ 18 

ถุง เก็บ สเปิร์ม ( Seminal Vesicles ) มี 2 คู่ เป็นถุงขนำใหญ่อยู่ในปล้องที่ 11 และ 12 ท ำ
หน้ำที่เก็บและพัฒนำสเปิร์มที่สร้ำงจำกอัณฑะ 

อวัยวะสืบ พันธุ์เพศเมีย ประกอบด้วย 

รัง ไข่ ( Ovaries ) ท ำหน้ำที่สร้ำงไข่ 1 คู่  ติดอยู่กับเยื่อ กั้น ( Septum ) ของปล้องที่12/13 ใน 
Pheretima ไข่จะเรียงตัวกันเป็นแถวอยู่ในพูรังไข่ 

ปำกกรวย รองรับไข่ ( Ovarian funnel ) ท ำหน้ำที่รองรับไข่ท่ี เจริญเต็มท่ีแล้วจำกถุงไข่ 

ท่อ น ำไข่ ( Oviducts ) ท่อน ำไข่เป็นท่อท่ีต่อจำกปำกกรวยรองรับไข่ในปล้องท่ี 13 เปิดออกไปยัง
รูตัวเมีย ตรงกึ่งกลำงด้ำนท้องของปล้องที่ 14 

สเปิร์ม มำ ทีกำ ( Spermatheca หรือ Seminal receptacles ) เป็นถุงเก็บสเปิร์มตัวอ่ืนที่ได้
จำกกำรจับคู่แลกเปลี่ยน เพื่อเก็บไว้ผสมกับไข่ มีอยู่ 3 คู ่

 

2.3 บทควำม/ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  นันทวุฒิ  จ ำปำงำม และชุลีมำศ  บุญไทย อิวำย (2553) มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้
ท ำกำรศึกษำ กำรใช้ไส้เดือนดินในกำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรมกำรเกษตรและดินปนเปื้อน
แคดเมียม พบว่ำ ปริมำณแคดเมียมในดิน 50 มก./กก. และสำรไซยำไนด์ที่ปนเปื้อนในกำกซิ
ตริก ผ่ำนกำรท ำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน โดยใช้อัตรำส่วนของกำกของเสียอุตสำหกรรมที่
แตกต่ำงกันในชุดดินน้ ำพอง (Ng) และชุดดินพิมำย (Pm) ที่ 0, 15, 30 และ 60 วัน จำกกำร
ทดลองกำรใส่กำกซิตริกในอัตรำส่วนที่แตกต่ำงกันท ำให้ปริมำณแคดเมียมมีสภำพพร้อมใช้
ทำงชีวภำพ (Bioavailability) Total cd ลดลงแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ควำม
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เชื่อม่ัน 95% กำรลดลงของปริมำณสำรไซยำไนด์ของชุดดินทั้งสองไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำง
สถิติ โดยอัตรำส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อกำรลดลงของสำรแคดเมียมในดินทั้งสองชนิด และ
ในล ำตัวของไส้เดือนดิน และจำกกำรศึกษำพบว่ำกระบวนกำรท ำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 
นอกจำกจะมีประโยชน์ในกำรเปลี่ยนกำกของเสียที่ไม่มีประโยชน์เป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภำพสูง
แล้วยังสำมำรถช่วยลดกำรปนเปื้อนของสำรโลหะในดินและสำรมลพิษจำกกำกของเสีย
โรงงำนอุตสำหกรรม และไส้เดือนดินยังสำมำรถเป็นตัวชี้วัดคุณภำพของดิน (bio - 
indicator) ที่ปนเปื้อนโลหะหนักได้ดีอีกด้วยและยังสำมำรถช่วยลดมลพิษในปุ๋ยหมักก่อน
น ำไปใช้ทำงกำรเกษตรและในกำรปรับปรุงคุณภำพดินและช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กำรเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย และสถำนที่ท ำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล 
 3.1 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
  โครงกำรวิจัยเรื่องนี้ใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) และกำรวิจัยเชิง
ปริมำณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 5 ขั้นตอนดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 สืบค้นทบทวนวรรณกรรม ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรท ำฟำร์มไส้เดือนเชิง
พำนิชย์และเอกสำรข้อมูลวิชำกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง และส ำรวจข้อมูลฟำร์มไส้เดือนทั่วประเทศ
 ศึกษำข้อมูลจำกกำรส ำรวจเพื่อค้นหำผู้ประกอบกำรที่ท ำฟำร์มไส้เดือน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำร
จัดกำรฟำร์ม กำรตลำด และด้ำนต้นทุนในกำรเข้ำไปหำข้อมูลเชิงลึกต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ (In-depth Interview) ผู้ประกอบกำรที่
ผลิตหรือจ ำหน่ำยสินค้ำในจังหวัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรทั่วไป สภำพกำรแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคที่ธุรกิจประสบในปัจจุบัน  
  ขั้นตอนที่ 3 สรุป วิเครำะห์และประเมินผล  จำกข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกในขั้นตอนที่ 
2  
  ขั้นตอนที่4 ประชุมกับตัวแทนผู้จัดกำรฟำร์มไส้เดือน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหำข้อสรุป 
จุดอ่อนและจุดแข็ง โดยกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย 
  ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลกำรด ำเนินกำรวิจัยและจัดท ำรูปเล่มฉบับสมบรูณ์ 
   
 3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย ดังนี้ 

1) ประชำกร(Population)    
   ศึกษำข้อมูลจำกกำรส ำรวจเพื่อค้นหำผู้ประกอบกำรฟำร์มไส้เดือน ไม่ว่ำจะเป็นกำร
เลี้ยง กำรแปรรูป หรือสินค้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์จำกไส้เดือน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรเข้ำไปหำ
ข้อมูลเชิงลึกต่อไป 
   2) กลุ่มตัวอย่ำง(Sample) 
   กลุ่มผู้ประกอบกำรที่ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลผลิตไส้เดือนในจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยคัดเลือกจำกผู้ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เพื่อท ำกำรศึกษำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ (In-
depth Interview) ฟำร์มเลี้ยงไส้เดือนและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ฟำร์มไส้เดือน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จำก
ผลผลิตไส้เดือน และผู้จ ำหน่ำย เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป สภำพกำร
แข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคที่ธุรกิจประสบในปัจจุบัน  
      

3.3เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1) แบบฟอร์มกำรสัมภำษณ์ของผู้ประกอบกำรที่ท ำฟำร์มไส้เดือน หรือจ ำหน่ำย

ผลผลิตไส้เดือนในจังหวัด และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  

กำรศึกษำเรื่องกำรศึกษำกำรเลี้ยงไส้เดือนเชิงพำนิชย์ในกำรจัดกำรขยะอินทรีย์ดังนี้ กำร
วิจัยในด้ำนกำรศึกษำกำรเลี้ยงไส้เดือนเชิงพำนิชย์ในกำรจัดกำรขยะอินทรีย์ ที่เกิดจำกกำรเลี้ยง
หรือกำรผลิตพืช และของเหลือทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยใช้ไส้เดือนดินอย่ำง
กว้ำงขวำง ในระยะเริ่มแรกมีกำรวิจัยที่สถำนีทดลองโรธำม์สในประเทศอังกฤษ ในปี 1980 ซึ่ง
ขยะอินทรีย์ที่ใช้ไส้เดือนดินย่อยสลำยประกอบด้วย มูลสุกร มูลวัว มูลม้ำ มูลกระต่ำย ของเสียจำก
กำรเลี้ยงไก่ไข่ ไก่กระทง ไก่งวง เป็ดและกำกเหลือทิ้งจำกอุสำหกรรมกำรผลิตต่ำงๆ  ซึ่งภำยหลัง
ได้มีกำรวิจัยใช้ไส้เดือนดินก ำจัดเศษเหลือทิ้งจำกกำรผลิตผักด้วย โดยเฉพำะเศษเหลือทิ้งใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตเห็ด อุตสำหกรรมมันฝรั่ง อุตสำหกรรมกำรผลิตเหล้ำและเบียร์ และเศษ
เหลือท้ิงจำกอุตสำหกรรมกำรผลิดกระดำษ ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้ทดลองในห้องปฏิบัติกำรขนำด
เล็ก แต่ต่อมำได้พัฒนำและขยำยไปทดลองในระดับพื้นที่ท่ีใหญ่ขึ้น เช่น ในฟำร์ม และในที่สุดก็
พัฒนำระบบต่ำงๆ ให้เหมำะสมส ำหรับใช้ในเชิงพำณิชย์ 

                ในกระบวนกำรจัดกำรขยะเหลือทิ้งต่ำงๆ เหล่ำนี้โดยใช้ไส้เดือนดิน โดยมำกจะมี
วัตถุประสงค์ 2 หัวข้อหลักคือ 

1. เพื่อน ำเศษเหลือใช้หรือขยะอินทรีย์ทำงกำรเกษตรมำให้ไส้เดือนดินย่อยสลำย แล้วน ำ
ผลผลิตที่จำกกำรย่อยสลำยขยะอินทรีย์เหล่ำนั้นมำใช้เป็นปุ๋ยใส่เข้ำไปในพื้นดินที่ท ำกำรเกษตร
เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงของดินและเพิ่มแร่ธำตุอำหำรแก่พืชและน ำมำใช้กับกำรผลิตพืชสวน
ประดับ เช่น กำรใช้เป็นวัสดุเพำะกล้ำ หรือใช้ผสมกับวัสดุปลูกอ่ืนๆ ส ำหรับปลูกไม้กระถำงทำง
กำรค้ำ เพื่อลดต้นทุนกำรซื้อปุ๋ยเคมี 

2. เพื่อน ำผลผลิตของตัวไส้เดือนดินที่ขยำยได้จำกขบวนกำรก ำจัดขยะ น ำมำผ่ำน
ขบวนกำรที่เหมำะสมเพื่อผลิตเป็นอำหำรโปรตีนสูงส ำหรับสัตว์ต่ำงๆ เช่น ไก่ ปลำ หมู และสัตว์
ชนิดอื่นๆ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อโปรตีนอำหำรสัตว์ 
 
เทศบำลและอบต. เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรชุมชนในด้ำนควำมสะอำด ด้ำนสำธำรณสุข และด้ำน
ควำมสวยงำมของภูมิทัศน์ในชุมชน กำรจัดเก็บท ำลำยขยะก็เป็นอีกงำนหนึ่งท่ีเทศบำลและอบต. 
ให้บริกำรแก่ชุมชน ดังนั้นกำรเลี้ยงไส้เดือนดินก ำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมักจึงเป็นแนวทำง
หนึ่งของกำรก ำจัดขยะอินทรีย์ท่ีน่ำสนใจ แทนกำรฝังกลบหรือเผำและไม่ก่อให้เกิดมลภำวะต่อ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้ผลผลิต คือปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ปุ๋ยน้ ำหมักมูลไส้เดือนดินและตัวไส้เดือน
ดิน ซึ่งทำงเทศบำลและอบต. สำมำรถน ำไปใช้ในกำรบ ำรุงต้นไม้ที่ใช้จัดภูมิทัศน์ตำมบริเวณชุมชน
ต่ำงๆ และสำมำรถแจกจ่ำยไส้เดือนดินที่ขยำยได้ให้แก่เกษตรกรหรือชำวบ้ำนต่อไปได้ 
 

www.ssru.ac.th



38 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นจึงมีโรงงำนอุตสำหกรรมที่แปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรหลำยแห่งตั้งอยู่มำกมำย เช่น โรงงำนคัดบรรจุผลผลิตทำงกำรเกษตร โรงงำนแปรรูป
อำหำรกระป๋อง เช่น ผลไม้กระป๋องโรงงำนมันฝรั่ง โรงงำนกระดำษ โรงกลั่นสุรำ โรงหมักเบียร์หรือ
โรงผลิตเห็ด ฯลฯ ซึ่งโรงงำนต่ำงๆ เหล่ำนี้จะก่อให้เกิดขยะอินทรีย์จ ำนวนมำกในแต่ละวัน ซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมเป็นพิษได้หำกไม่มีระบบก ำจัดขยะที่ถูกต้องและเหมำะสม ดังนั้นสำมำรถ
เลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อก ำจัดขยะต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้ดี เนื่องจำกมีวัตถุดิบท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิตอยู่
ทุกวันโดยไม่ต้องน ำมำจำกแหล่งอื่นๆ ซึ่งเป็นกำรก ำจัดขยะที่ไม่สูญเสียค่ำใช้จ่ำยสูงและไม่
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนด้วย 
 
กำรท ำไร่ ท ำสวน ท ำนำ และเลี้ยงสัตว์กันเป็นจ ำนวนมำกเกือบทุกทั่วภำคของประเทศ ซึ่งเมื่อเก็บ
ผลผลิตจ ำหน่ำยแล้วมักจะมีวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเกิดขึ้นในไร่นำหรือภำยในสวน ซึ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่จะก ำจัดโดยวิธีกำรเผำ เนื่องจำกเป็นวิธีกำรที่ท ำได้ง่ำยท่ีสุด เมื่อมีกำรจัดกำร
ดังกล่ำวติดต่อกันเป็นเวลำนำนปลำยปีจะก่อให้เกิดสภำพที่ท ำให้ดินเสื่อมโทรมในเวลำต่อมำ ซึ่ง
ปัญหำดังกล่ำวสำมำรถแก้ไขได้โดยกำรน ำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเหล่ำนั้นมำท ำปุ๋ยหมักแล้ว
น ำกลับมำใช้ภำยในฟำร์มต่อไปซ่ึงเป็นกำรเพิ่มอินทรียวัตถุและธำตุอำหำรแก่ดินได้ในระดับหนึ่ง 
แต่กำรท ำปุ๋ยหมักโดยท่ัวไปจะใช้เวลำนำนและเสียแรงงำนมำก ดังนั้น เกษตรกรอำจจะสำมำรถ
น ำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรดังกล่ำวมำให้ไส้เดือนดินย่อยสลำยเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักได้ซึ่งเป็น
อีกแนวทำงหนึ่งที่น่ำจะเหมำะสมกว่ำเพรำะใช้เวลำน้อยและไม่สิ้นเปลืองแรงงำนในกำรจัดกำร
มำก หรืออีกแนวทำงจึ่งที่สำมำรถท ำได้ก็คือ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในไร่นำหรือภำยในสวนให้
เหมำะสม คือ ใส่เศษอินทรียวัตถุคลุมดินแล้วรดน้ ำให้มีควำมชื้นอยู่เสมอแล้วปล่อยไส้เดือนดิน
สำยพันธุ์ที่เหมำะสมลงไปในดินเพำะปลูกเหล่ำนั้นเพื่อให้ไส้เดือนดินช่วยฟ้ืนฟูดินปลูก 
 
ปัจจุบันมีกำรเลี้ยงสัตว์ในฟำร์มขนำดใหญ่หลำยแห่ง โดยเฉพำะฟำร์มเลี้ยงสุกร ฟำร์มเลี้ยงไก่ 
หรือ ฟำร์มโคนม โคเนื้อ ซึ่งฟำร์มเลี้ยงสัตว์ต่ำงๆ ดังกล่ำว ในอดีตมีกำรเลี้ยงสัตว์กันขนำดเล็ก
ตำมบ้ำนเรือน หรือกำรเลี้ยงแบบปล่อยซึ่งจะไม่ก่อปัญหำ แต่ในปัจจุบันมีกำรตั้งฟำร์มเลี้ยงสัตว์
ขนำดใหญ่ทำงกำรค้ำ ซึ่งในกำรเลี้ยงสัตว์ชนิดต่ำงๆ มักจะมีมูลสัตว์จ ำนวนมำกที่ทับถมกันจนเกิด
กลิ่นเหม็นและเป็นปัญหำที่ส ำคัญต่อสภำพแวดล้อมภำยในฟำร์มและบริเวณใกล้เคียงถ้ำไม่มีระบบ
กำรจัดกำรที่ดี โดยเฉพำะในเรื่องกลิ่นเหม็นและแหล่งเพำะแมลงวันเป็นปัญหำส ำคัญในกำรเลี้ยง
สัตว์ในปัจจุบัน ท ำให้ต้องมีกำรติดตั้งระบบก ำจัดของเสียและใช้สำรเคมีในกำรก ำจัดแมลงวัน ท ำ
ให้สูญเสียค่ำใช้จ่ำย และมีสำรเคมีตกค้ำงในฟำร์มเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นกำรเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อ
ก ำจัดมลูหรือของเสียจำกฟำร์มเลี้ยงสัตว์ต่ำงๆ ดังกล่ำวน่ำจะเป็นอีกทำงออกหนึ่งส ำหรับฟำร์ม
เลี้ยงสัตว์ เนื่องจำกกำรท ำงำนของไส้เดือนดินจะสำมำรถลดกลิ่นและย่อยสลำยของเสียหรือมูล
สัตว์ต่ำงๆ เหล่ำนั้นกลำยเป็นปุ๋ยหมักได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งสำมำรถน ำไส้เดือนดินมำประยุกต์ใช้ได้
ง่ำยมำก 
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บทท่ี 5 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 
กำรศึกษำเรื่อง กำรศึกษำกำรเลี้ยงไส้เดือนเชิงพำนิชย์ในกำรจัดกำรขยะอินทรีย์ 

1)  ประชำกร(Population)    
   ศึกษำข้อมูลจำกกำรส ำรวจเพื่อค้นหำผู้ประกอบกำรฟำร์มไส้เดือน ไม่ว่ำจะเป็นกำร
เลี้ยง กำรแปรรูป หรือสินค้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์จำกไส้เดือน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรเข้ำไปหำ
ข้อมูลเชิงลึกต่อไป 
   2) กลุ่มตัวอย่ำง(Sample) 
   กลุ่มผู้ประกอบกำรที่ผลิตหรือจ ำหน่ำยผลผลิตไส้เดือนในจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยคัดเลือกจำกผู้ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เพื่อท ำกำรศึกษำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ (In-
depth Interview) ฟำร์มเลี้ยงไส้เดือนและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ฟำร์มไส้เดือน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จำก
ผลผลิตไส้เดือน และผู้จ ำหน่ำย เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป สภำพกำร
แข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคที่ธุรกิจประสบในปัจจุบัน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
แบบฟอร์มกำรสัมภำษณ์ของผู้ประกอบกำรที่ท ำฟำร์มไส้เดือน หรือจ ำหน่ำย
ผลผลิตไส้เดือนในจังหวัด และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
5.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

ผลกำรศึกษำชนิดของดินที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนดินหลังจำกกำร
ปล่อยไส้เดือนดิน 60 วัน  พบว่ำดินนำผสมดินสวนล ำไยมีควำมเหมำะสมมำกที่สุด  กำร
เจริญเติบโตของไส้เดือนดินในระยะนี้ มีกำรเพิ่มขนำดแต่ไม่เพิ่มจ ำนวนและยังพบตัวอ่อนของ
ไส้เดือนดินและไส้เดือนดินตำยในทุกตัวอย่ำงกำรทดลอง ซึ่งอำจจะเกิดจำกสภำพของดินที่ใช้เลี้ยง
มีกำรอัดแน่นมำกจนเกินไป ท ำให้น้ ำซำวข้ำวที่ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มควำมชื้นให้กับดินที่ใช้เลี้ยงขังอยู่
บนผิวหน้ำดินท ำให้ดินชั้นล่ำงมีควำมชื้นมำกจนเกินไปไม่เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของ
ไส้เดือนดิน นอกจำกนี้กำรปนเปื้อนของดินจำกมลพิษต่ำง ๆ รวมถึงชนิดของดินอำจมีผลต่อกำร
เจริญเติบโตของไส้เดือนดิน  กำรผสมวัสดุเลี้ยงหลำยชนิดร่วมกันจะช่วยให้บ่อเลี้ยงไส้เดือนดินมี
กำรถ่ำยเทอำกำศมำกขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน รวมถึงสถำนที่ตั้งของบ่อ
เลี้ยงควรตั้งอยู่ในสถำนที่ท่ีแดดส่งไม่ถึงและควรเติมอำหำรให้เหมำะสมกับปริมำณไส้เดือนดิน 

กล่ำวว่ำ กำรท ำให้ได้ผลผลิตไส้เดือนดินสูงสุดต้องเป็นสภำพที่มีออกซิเจนอย่ำงเพียงพอ 
มีระดับควำมชื้นและอุณหภูมิที่เหมำะสม ต้องหลีกเลี่ยงสภำพที่มีแอมโมเนียและเกลือมำกเกินไป 
ถ้ำมีปริมำณของแอมโมเนียมำกกว่ำ 0.5 มิลลิกรัม       และเกลืออนินทรีย์มำกกว่ำร้อยละ 0.5  ก็
จะเป็นพิษได้ ไส้เดือนดินชอบสภำพที่มีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ประมำณ 5 วัสดุที่ใช้ท ำปุ๋ยหมักจะ
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เปลี่ยนมำอยู่ในรูปที่ไม่มีออกซิเจนได้ถ้ำมีสภำพไม่เหมำะสม เช่น มีอำกำศไม่เพียงพอ สภำพเช่นนี้
พบได้เสมอเมื่อมีควำมชื้นมำกเกินไป 

กำรศึกษำคุณสมบัติของปุ๋ยหมักที่ได้ พบว่ำ ทุกตัวอย่ำงมีค่ำเป็นด่ำงอ่อน ๆ ธำตุอำหำร
หลัก พบว่ำ ปริมำณที่ตรวจพบในปุ๋ยหมักที่ได้จำกกย่อยสลำยของไส้เดือนดินทุกตัวอย่ำงไม่มี
ควำมแตกต่ำงกัน โดยตัวอย่ำงเศษหญ้ำร่วมกับต้นกล้วยร่วมกับฟำงข้ำวมีปริมำณร้อยละของ
ไนโตรเจนและ ปริมำณฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงที่สุดแต่เม่ือเทียบกับมำตรฐำนปุ๋ยหมักของกรม
วิชำกำรเกษตรแล้วยังน้อยกว่ำซึ่งอำจเกิดจำกปริมำณไส้เดือนดินลดลงท ำให้กำรปลดปล่อยธำตุ
อำหำรลดลง มูลของไส้เดือนดินจะมีปริมำณธำตุอำหำรพืชสูงเม่ือมีจ ำนวนไส้เดือนดินมำกซึงจะ
ส่งผลต่อกำรปลดปล่อยธำตุอำหำรพืชท่ีเพิ่มข้ึนด้วย นอกจำกนี้กำรที่จะเพิ่มปริมำณธำตุอำหำรพืช
ในปุ๋ยหมักที่ได้ให้สูงขึ้นต้องค ำนึงถึงอำหำรที่ใช้เลี้ยง โดยเฉพำะวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรที่บำง
ชนิดมีปริมำณธำตุอำหำรน้อย กำรน ำมำใช้ต้องเพิ่มธำตุอำหำรซึ่งอำจจะอยู่ในรูปของมูลสัตว์ 
โดยเฉพำะมูลไก่ เลือดแห้งหรือพืชที่มีไนโตรเจนสูง เช่น พืชตระกูลถั่วนอกจำกจะได้ธำตุอำหำร
พืชในปุ๋ยหมักที่เพียงต่อกำรเจริญเติบโตของพืชแล้วยังส่งผลกำรเจริญเติบโตของไส้เดือนดินอีก
ด้วย   
 ในส่วนของประสิทธิภำพของปุ๋ยหมักต่อกำรเจริญเติบโตของกล้ำพืช หลังจำกเพำะกล้ำ 
14 และ 21 วัน ต้นกล้ำพืชทั้งสำมชนิดมีส่วนสูงเฉลี่ยและจ ำนวนใบเฉลี่ย และควำมยำวรำกเฉลี่ย
หลังจำกเพำะได้  21 ไม่แตกต่ำงกัน แต่ลักษณะของต้นกล้ำไม่สมบูรณ์ ต้นไม่อวบน้ ำ ใบเรียวเล็ก
ซึ่งอำจเกิดจำกลักษณะของปุ๋ยหมักที่ใช้แน่นอัดกันเป็นก้อน ไม่สำมำรถเก็บควำมชื้นได้ดีพอ 
สมภพ (2537) กล่ำวว่ำ คุณสมบัติของวัสดุเพำะกล้ำต้องเก็บควำมชื้นได้ดี มีควำมโปร่งเพื่ อ
ระบำยน้ ำออกได้ง่ำย นอกจำกนี้ปริมำณธำตุอำหำรในปุ๋ยหมักที่ใช้อำจจะไม่เพียงพอต่อกำรเติบโต
ของต้นกล้ำซึ่งควรเพิ่มธำตุอำหำรหลักเพิ่มเติม 

กำรเลี้ยงไส้เดือนดินก ำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน/ในชุมชน 

ภำยในบ้ำนเรือนมักมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะอินทรีย์จ ำนวนมำก เช่น เศษผัก เปลือก
ผลไม้ เศษอำหำรเป็นประจ ำทุกวัน ขยะอินทรีย์ต่ำงๆ ดังกล่ำวสำมำรถเลี้ยงไส้เดือนดินไว้ก ำจัด
ภำยในบริเวณบ้ำนได ้ด้วยชุดเลี้ยงท่ีสำมำรถท ำเองได้ง่ำย เช่น ถังน้ ำ/อ่ำงน้ ำพลำสติก ลิ้นชัก
พลำสติก บ่อซีเมนต์ หรือสร้ำงโรงเรือนขนำดเล็ก โดยสำมำรถใส่เศษขยะอินทรีย์ได้ทุกวัน เมื่อ
ไส้เดือนดินย่อยสลำยขยะอินทรีย์เหล่ำนั้นจะได้ปุ๋ยหมักและน้ ำหมักมูลไส้เดือนดินคุณภำพสูงไว้ใช้
ปลูกพืชต่ำงๆ ภำยในบ้ำนได ้นอกจำกนี้ยังสำมำรถลดภำระกำรจัดเก็บขยะของเทศบำลลงได้
จ ำนวนมำก 
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วิธีกำรเลี้ยงไส้เดือนดินก ำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 

1.เตรียมบ่อซีเมนต์ที่เทพื้นหรือภำชนะที่สำมำรถใส่ไส้เดือนและดินร่วน และต่อท่อระบำย
น้ ำหมักมูลไส้เดือน 

2.น ำบ่อวงไปตั้งไว้ในบริเวณที่ไม่มีแสงแดด ไม่โดนฝน และอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก 

3.ล้ำงบ่อซีเมนต์และแช่น้ ำทิ้งไว้ประมำณ 3-7 วัน เพื่อลดควำมเค็มของปูนซึ่งเป็น
อันตรำยต่อไส้เดือนดิน 

4.ใส่พื้นเลี้ยงในบ่อหนำ 3 นิ้ว ใส่ไส้เดือนดินครึ่งกิโลกรัม/พื้นที่ต่อ 1 บ่อ 

5.ใส่เศษอำหำร เศษผัก หรือผลไม้เหลือทิ้งในบ้ำนลงไปในบ่อ เพื่อให้ไส้เดือนย่อยสลำย 

คุณสมบัติมูลไส้เดือน 

มูลไส้เดือนมีลักษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียด มีสีด ำออกน้ ำตำล โปร่งเบำ มีควำมพรุนระบำย
น้ ำและอำกำศได้ดีมำก มีควำมจุควำมชื้นสูง และมีประมำณอินทรียวัตถุสูงมำก กำรใช้ปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินและน้ ำหมักมูลไส้เดือนดินในกำรปลูกพืชจะส่งผลให้ดินมีโครงสร้ำงดีขึ้นคือ ท ำให้ดิน
กักเก็บควำมชื้นได้มำกขึ้น มีควำมโปร่งร่วนซุย รำกพืชสำมำรถชอนไชและแพร่กระจำยได้กว้ำง 
ดินมีกำรระบำยน้ ำและอำกำศได้ดี ท ำให้จุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์บริเวณรำกพืชสำมำรถสร้ำง
เอนโซม์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้เพิ่มช้ึน นอกจำกนี้จุลินทรีย์ดินที่ปนออกมำกับมูลของไส้เดือนดิน
ยังสำมำรถสร้ำงเอ็นไซม์ฟอสฟำเตสได้อีกด้วย ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มประมำณฟอสฟอรัสในดินให้
สูงข้ึนได้ 

ประโยชน์และควำมส ำคัญของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน  

1.ส่งเสริมกำรเกิดเม็ดดิน  

2.เพิ่มปริมำณอินทรียวัตถุแก่ดิน 

3.เพิ่มช่องว่ำงในดินให้กำรระบำยน้ ำและอำกำศดียิ่งข้ึน  

4.ส่งเสริมควำมพรุนของผิวหน้ำดิน ลดกำรจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้ำดิน  

5.ช่วยให้ระบบรำกพืชสำมำรถแพร่กระจำยตัวในดินได้กว้ำง  

6.เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรดูดซับน้ ำในดิน ท ำให้ดินชุ่มขึ้น  
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7.เพิ่มธำตุอำหำรพืชให้แก่ดินโดยตรง และเป็นแหล่งอำหำรของสัตว์และจุลินทรีย์ดิน  

8.เพิ่มศักยภำพกำรแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน  

9.ช่วยลดควำมเป็นพิษของธำตุอำหำรพืชบำงชนิดที่มีปริมำณมำเกินไป เช่น อลูมินัม และ
แมงกำนีส  

10.ช่วย เพิ่มควำมต้ำนทำนในกำรเปลี่ยนแปลงระดับควำมเป็นกรด-เบส (Buffer capacity) ท ำ
ให้กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เร็วเกินไปจนเป็นอันตรำยต่อพืช  

11.ช่วยควบคุมปริมำณไส้เดือนฝอยในดิน เนื่องจำกกำรใส่ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะท ำให้มี
ปริมำณจุลินทรีย์ที่สำมำรถขับสำรพวกอับคำลอยด์ และกรดไขมันที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอยได้
เพิ่มข้ึน 

หลังจำกชุมชนบ้ำนผึ้งได้ประสพผลส ำเร็จจำกกำรเลี้ยงไส้เดือนก ำจัดขยะมูลฝอย ก็มี
หน่วยงำนต่ำงๆ มำศึกษำดูงำนเพื่อจะน ำกลับไปใช้ในชุมชนของตน นำงกรรณิกำร์ ขำวละมูล 
ประธำนกลุ่ม เล่ำว่ำ จำกได้ไปดูงำนที่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ แล้วได้ไส้เดือนพันธุ์ไทเกอร์มำครึ่ง
กิโลกรัมเท่ำนั้น แล้วน ำไปลงในบ่อซิเมนต์ โดยให้เศษผัก และผลไม้ที่ไม่ใช้แล้วหลังจำกนั้น 
ประมำณ 3 เดือน ปริมำณดินและไส้เดือนเพิ่มขึ้นมำอีก จำกไส้เดือนครึ่งกิโลกรัมน ำไส้เดือนมำชั่ง
ปรำกฏว่ำไส้เดือนเพิ่มข้ึนอีก 2 กิโลกรัม ได้ปุ๋ยจำกมูลไส้เดือน และดินที่เลี้ยงไส้เดือนอีก หลังจำก
นั้นปลำยปี 2551 ก็จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนขึ้นมำ ก็มีสมำชิกเพิ่มขึ้นมำและน ำไปขยำยไปใช้ท่ีบ้ำน 
ต่อมำก็มีกลุ่มชุมชนในเขตจังหวัดล ำปำงก็มำศึกษำดูงำน และซ้ือพันธุ์ไส้เดือนไปเลี้ยง ตกกิโลกรัม
ละ 600 บำท ส่วนดินขำยถุงละ 35 บำท และน้ ำมูลของใส้เดือน 100% ไม่ผสมน้ ำ ขำยขวดละ 
20 บำท จะเห็นว่ำขยะที่น ำมำก ำจัดนี้ทุกส่วนที่น ำไปก ำจัดผลที่ได้คืนมำมีก ำไรหลำยเท่ำ ไส้เดือน
และมูลไส้เดือนขำยแทบไม่ทัน เพรำะว่ำแต่ละวันจะมีกลุ่มมำดูงำนและซื้อกลับไปบ้ำนเกือบทุก
รำย ดังนั้นกลุ่มจึงขยำยน ำไปเลี้ยงที่บ้ำนแล้วน ำเศษมูลไส้เดือนมำขำย เป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับ
ชุมชนและเป็นกำรลดภำวะโลกอีกด้วย 

5.2 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
 1.กำรเพำะเลี้ยงไส้เดือนดินจ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรสถำนที่เลี้ยงให้มีกำรระบำยอำกำศที่ดี
พอ และกำรเลือกใช้วัสดุเลี้ยงต้องค ำนึงถึงปริมำณธำตุอำหำร ค่ำควำมหนำแน่น และควรเป็นวัสดุ
ที่หำได้ง่ำยในพื้นที่ 
 2.สำยพันธุ์ไส้เดือนดินที่ใช้ ต้องค ำนึงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมส ำหรับแต่ละสำยพันธุ์ 
โดยเฉพำะควำมช้ืนที่แต่ละสำยพันธุ์อำศัยอยู่ได้แตกต่ำงกัน 
 3.ปุ๋ยหมักที่ได้ไม่ควรเก็บไว้ในสถำนที่แดดส่องถึง ควรเก็บไว้ในถังเม่ือจะน ำมำใช้ควรท ำ
ให้แห้ง โดยเฉพำะเมื่อน ำมำใช้เป็นวัสดุเพำะกล้ำควรให้มีควำมชื้นประมำณร้อยละ 10  
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5.3 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพของไส้เดือนดินแต่ละสำยพันธุ์ในกำรย่อยสลำยขยะ
อินทรีย์ท่ีย่อยสลำยยำก 
 2.ศึกษำควำมเหมำะสมของวิธีกำรท ำปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดินย่อยสลำย โดยกำร
เปรียบเทียบแต่ละวิธีกำร 
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1. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรบริหำรธุรกิจ

บัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ,2552 (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย : งบประมำณ วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ) 
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2. กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันกำรเสียหำยของผลิตผลทำงกำรเกษตร ลิ้นจี่ อัมพ
วำ, 2553 (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย : งบประมำณมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ) 

3. กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำกำร
จัดกำร 
โลจิสติกส์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร , 2553 (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย : 
งบประมำณมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ) 

4. กำรศึกษำกำรเลี้ยงไส้เดือนเชิงพำนิชย์ในกำรจัดกำรขยะอินทรีย์ , 2555 (หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย : งบประมำณมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ) 

5. ผู้ร่วมวิจัยเรื่องกำรสร้ำงตรำสินค้ำของจังหวัดสมุทรสงครำม,2554 
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  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-3418221 
  E-mail   wannee_sbc@hotmail.com 

5. ประวัติกำรศึกษำ 
  

ชื่อปริญญำ สำขำวิชำ สถำบันกำรศึกษำ 
บธ.บ. สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
คณะบริหำรธุรกิจ  
วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก 

บธ.ม. สำขำกำรจัดกำรโลจิสติกส์      บัณฑิตวิทยำลัย 
วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก 

 
6. สำขำวิชำกำรที่มีควำมช ำนำญพิเศษ (แตกต่ำงจำกวุฒิกำรศึกษำ) ระบุสำขำวิชำกำร 

1. กำรจัดกำรคลังสินค้ำและกำรปฏิบัติกำรจัดเก็บ 
2. กำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำ  
3. กำรจัดกำรกำรผลิตและปฏิบัติกำร  
4. กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง 
 

7. ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัยท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ  
---- 
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