บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน การพัฒนาคุณภาพมูลไส้เดือนดินอัดเม็ดที่เสริมการเลี้ยงด้วยน้้าหมักจุลิทรีย์
จากกากถัว่ เหลืองและจุลนิ ทรีย์จาวปลวก
ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาวธมลวรรณ โมควงศ์ นางสาวสุภาวดี สวนพลอย และ
นายนรินทร์เพชร นิลเวช
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา
2561
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางชมภูนุช เอกบัว
ความเชื่อว่าในมูลไส้เดือนดินนั้นมีธาตุอาหารต่างๆ ที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชใน
ปริมาณสูง สามารถน้ามาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี แต่จากการศึกษาพบว่าในมูลไส้เดือนดินทั่ว ๆ ไปยังมี
ธาตุอาหารที่จ้าเป็นไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช แต่มีจุลินทรีย์ที่ดีในการบ้ารุงดินและพืช จึง
เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพมูลไส้เดือนอัดเม็ดที่เสริมการเลี้ยงด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่ว
เหลืองและจุลินทรีย์จาวปลวก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการหมักกากถั่วเหลืองด้วยจุลินทรีย์ (EM :
Effective Microorganisms) การขยายเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก การศึกษาและเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของไส้เดือนดินสายพันธุ์พื้นเมือง African Night Crawler (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eudrilus
eugeniae) วิเคราะห์ และเปรียบเทียบปริมาณแร่ธาตุอาหารหลักในมูลไส้เดือนดินอัดเม็ด เพื่อพัฒนา
คุณภาพมูลไส้เดือนดินที่ให้มีธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ
แอมโมเนีย ที่มากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของพืช โดยทดลองเลี้ยงไส้เดือนดินในลิ้นชักเป็น
เวลา 30 วัน เปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยวัสดุรองพื้นแบบปกติ โดยเลี้ยงในลิ้นชัก 3 แบบ คือ ลิ้นชัก
ที่ 1 เลี้ยง ใน ดินผสมส้าเร็จ : มูลโค : กากกาแฟ ในอัตราส่วน 1:1 : 1 ให้น้าปกติ ลิ้นชักที่ 2 เลี้ยงใน
ดินผสมส้าเร็จ : มูลโค : กากกาแฟ ในอัตราส่วน 1:1 : 1 ให้น้าผสมน้้าหมักจุลินทรีย์กากถั่วเหลือง
ลิ้นชัก ที่ 3 เลี้ยงใน ดินผสมส้าเร็จ : มูลโค : กากกาแฟ : จุลินทรีย์จาวปลวก ในอัตราส่วน 1:1 : 1: 1
ให้น้าผสมน้้าหมักจุลินทรีย์กากถั่วเหลือง พบว่า การเลี้ยงในลิ้นชักที่ 3 ไส้เดือนดิน เจริญเติบโตดีที่สุด
สูงถึง 2.91 เท่า ของน้้าหนักรวมของไส้เดือนดินก่อนเลี้ยงพบว่า มีการกินอาหารในวัสดุรองพื้นมาก
ที่สุด สังเกตได้จากปริมาณมูลไส้เดือนดินที่ผิวด้านบนของวัสดุรองพื้น เมื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
หลักไนโตรเจน ( NO3– N) อยู่ในระดับปานกลาง คือ 11 – 20 mg/kg ฟอสฟอรัสในรูปที่เป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับสูงมาก คือ 10 -12 mg/kg โพแทสเซียมอยุ่ในระดับสูง คือ 80 – 120 mg/kg
และไนโตรเจนที่อยู่ในรูปแอมโมเนีย (NH4+ - N) อยู่ในระดับสูง คือ 21-30 mg/kg เปรียบเทียบแล้ว
พบว่ามีปริมาณธาตุอาหารทุกชนิด มีมากกว่าการเลี้ยงไส้เดือนดินในวัสดุรองพื้นแบบปกติ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า มูลไส้เดือนดินมีปริมาณของ โพแทสเซียมในระดับสูงเพียงอย่างเดียว ส่วนธาตุหลักตัว
อื่น ๆ ได้แก่ ไนโตรเจน โพแทสเซียม และแอมโมเนีย มีค่าต่้าและต่้ามาก ค่าความเป็นกรด – ด่าง
ของมูลไส้เดือนดิน อยู่ในระดับ 6.5 ซึ่งมีความเหมาะสมในการน้ามาใช้กับพืช การศึกษาทดลองในครั้ง
นี้ จึงสามารถพัฒนาคุณภาพมูลไส้เดือนดินอัดเม็ดให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น จากการเลี้ยงไส้เดือนดินสาย

พันธุ์ African Night Crawler บนวัสดุรองพื้นปกติ เสริมด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลืองและ
จุลินทรีย์จาวปลวก สามารถน้ามูลไส้เดือนดินไปใช้เป็นปุ๋ย บ้ารุงดินให้มีคุณภาพดี และใช้ในการปลูก
พืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อศึกษาทดลองหมักกากถั่วเหลือง ด้วย Effective Microorganisms : EM และ
ขยายเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก
2. เพื่อศึกษาการเลี้ยงไส้เดือนดิน พันธุ์ African Night Crawler (Eudrilus eugeniae)
บนวัสดุรองพื้นแบบปกติร่วมกับการใช้น้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลืองและจุลินทรีย์จาวปลวก
3. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินพันธุ์ African Night Crawler
(Eudrilus eugeniae) ที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุรองพื้นแบบปกติร่วมกับน้้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลือง
และจุลินทรีย์จาวปลวก
4. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและ
แอมโมเนีย ในมูลไส้เดือนดินพันธุ์ African Night Crawler (Eudrilus eugeniae) ก่อนและหลัง
เลี้ยง บนวัสดุรองพื้นแบบปกติร่วมกับการใช้น้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลืองและจุลินทรีย์จาว
ปลวก
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพมูลไส้เดือนดินพันธุ์ African Night Crawler (Eudrilus eugeniae)
ที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุรองพื้น ได้แก่ ดินผสมส้าเร็จ : มูลโค : กากกาแฟ : จาวปลวก อัตราส่วน 1 : 1 :
1 : 1 โดยปริมาตร และรดด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลือง ด้านการบ้ารุงดินและต้นพืช
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
พัฒนาคุณภาพมูลไส้เดือนดินพันธุ์
African Night Crawler (Eudrilus eugeniae) ที่
เพาะเลี้ยงบนวัสดุรองพื้น ดินผสมส้าเร็จ : มูลโค : กากกาแฟ : จาวปลวก อัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1
โดยปริมาตรและรดด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลือง โดยการเลี้ยในสถานที่เลี้ยงภายในโรงเรือน
ที่ใช้สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ระยะเวลาของการทาโครงงาน
ระยะเวลาในการท้าโครงงาน ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สมมติฐาน
สมมติฐานการทดลอง
ถ้าน้้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลืองผสมจุลินทรีย์จาวปลวกที่ผสมลงไปในวัสดุรองพื้นแบบ
ปกติ ที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนดินพันธุ์ African Night Crawler (Eudrilus eugeniae) สามารถเพิ่มปริมาณ
แร่ธาตุอาหารหลักในมูลไส้เดือนดินให้สูงขึ้น ดังนั้น มูลไส้เดือนดินที่ได้จากการเลี้ยงแบบแบบใช้วัสดุ
รองพื้นแบบปกติผสมน้้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลืองและจุลินทรีย์จาวปลวกจะมี แร่ธาตุอาหาร
หลักสูงกว่าการเลี้ยงบนวัสดุรองพื้นแบบปกติเพียงอย่างเดียว
ตัวแปรต้น
: น้้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลืองและจุลินทรีย์จาวปลวก
ตัวแปรตาม : ปริมาณธาตุอาหารหลักในมูลไส้เดือนดิน

ตัวแปรควบคุม : ชนิดของไส้เดือนดิน , วัสดุรองพื้น , วิธีการตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร
นิยามศัพท์เฉพาะ
มูลไส้เดือนดิน หมายถึง สิ่งที่เกิดจากขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนกินและขับถ่ายผ่านล้าไส้ออกมามี
ลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ สีคล้้า พบในบริเวณผิวดินที่ไส้เดือนอาศัยอยู่
จุลินทรีย์จาวปลวก หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในจาวปลวก เกิดจากการขับถ่ายออกมา
ของปลวก
น้้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลือง หมายถึง การใช้กากถั่วเหลือง มาหมักด้วย Effective
Microorganisms : EM โดยใช้กากน้้าตาลเป็นอาหาร
วัสดุรองพื้นแบบปกติ หมายถึง ซากอินทรียสารและอนินทรียสาร ที่น้ามาใช้เพาะเลี้ยง
ไส้เดือน ได้แก่ ดินผสมส้าเร็จ : มูลโค : กากกาแฟ อัตราส่วน 1:1 : 1 (โดยปริมาตร)
ธาตุอาหารหลัก หมายถึง สารอาหารที่จ้าเป็นส้าหรับพืช ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส
(P), และ โพแทสเซียม (K)
มูลไส้เดือนดินอัดเม็ด หมายถึง มูลไส้เดือนดินที่น้ามาผ่านกระบวนการบีบอัดเป็นเม็ด ท้าให้
มูลไส้เดือนมีขนาดเม็ดใหญ่ขึ้น สะดวกต่อการน้ามาใช้ในรูปแบบปุ๋ยหมักแบบเม็ด

วิธีการทดลอง
การทดลองที่ 1 การหมักกากถั่วเหลืองด้วย EM และขยายจุลินทรีย์จาวปลวก
ขั้นตอนการหมัก กากถั่วเหลืองด้วย EM

ภาพที่ 3.1 น้ากากถั่วเหลืองบดให้ละเอียด
ที่มา : นรินทร์เพชร ถ่ายภาพ

ภาพที่ 3.2 เติมน้้าสะอาด กากน้้าตาล และจุลินทรีย์ในกากถั่วเหลืองที่บดแล้วหมักในโอ่งที่ปิดมิดชิด
ที่มา : นรินทร์เพชร ถ่ายภาพ

ภาพที่ 3.3 ขุดจาวปลวกจากจอมปลวกในสวน
ที่มา : ธมลวรรณ ถ่ายภาพ

ภาพที่ 3.4 บดจาวปลวกให้ละเอียด
ที่มา : สุภาวดี ถ่ายภาพ

ภาพที่ 3.5 น้าจาวปลวกที่บดแล้วมาผสมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่และร้าข้าว
การทดลองที่ 2 การเลี้ยงไส้เดือนดิน พันธุ์ African Night Crawler (Eudrilus
eugeniae) บนวัสดุรองพื้นและจุลินทรีย์จาวปลวกเป็นส่วนผสม ร่วมกับการรดน้าหมักจุลินทรีย์
จากกากถั่วเหลือง

ภาพที่ 3.8 ขุดหลุมตรงกลาง รองก้นหลุมด้วยดินเก่า น้าไส้เดือนดินลงไปเลี้ยง
ชุดที่

ชุดที่

1

2

ชุดที่
3

ภาพที่ 3.9 การเลี้ยงไส้เดือนดินพันธุ์ African Night Crawler (Eudrilus eugeniae) ใน
ลิ้นชัก
ชุดที่ 1 เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นแบบปกติ
ชุดที่ 2 เลี้ยงแบบวัสดุรองพื้นแบบปกติ ร่วมกับการรดน้้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลืองมี
จุลินทรีย์

ชุดที่ 3 เลี้ยงแบบวัสดุรองพื้นแบบปกติ ผสมจุลินทรีย์จาวปลวก ร่วมกับการรดน้้าหมัก
จุลินทรีย์จากกากถั่วเหลือง
ที่มา : นรินทร์เพชร ถ่ายภาพ
การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน พันธุ์ African Night
Crawler (Eudrilus eugeniae) ที่เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นแบบปกติ กับที่เลี้ยงแบบวัสดุรองพื้นปกติ
มีจุลินทรีย์จาวปลวกเป็นส่วนผสม ร่วมกับการรดน้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลือง

ภาพที่ 3.10 วัดการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินโดยการชั่งน้้าหนักตัวไส้เดือนดินก่อน-หลังการเลี้ยง
ที่มา : ธมลวรรณ ถ่ายภาพ

การทดลองที่ 4 วิเคราะห์คุณภาพมูลไส้เดือนดิน พันธุ์ African Night Crawler
(Eudrilus eugeniae) ที่เลี้ยงในทุกชุดการเทดลอง
การวิเคราะห์คุณภาพมูลไส้เดือนดินด้วยชุดตรวจสอบดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพที่ 3.11 บดมูลไส้เดือนแห้งให้ละเอียดแล้วตวง

ภาพที่ 3.12 วัดค่าไนเตรต ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและแอมโมเนียในมูลไส้เดือนดิน

ภาพที่ 3.16 วัดค่า pH ของมูลไส้เดือน หลังการเลี้ยงครบ 30 วัน
การทดลองที่ 5 การพัฒนาคุณภาพมูลไส้เดือนดินอัดเม็ด จากไส้เดือนดินพันธุ์ African
Night Crawler (Eudrilus eugeniae) ที่เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นแบบปกติ เสริมจุลินทรีย์จาวปลวก
เป็นส่วนผสม ร่วมกับการรดน้าหมักจุลินทรีย์จากกากถั่วเหลือง

ภาพที่ 3.19 มูลไส้เดือนอัดเม็ด บรรจุถุง พร้อมใช้งาน
ที่มา : นรินทร์เพชรถ่ายภาพ

ภาพที่ 3.20 ต้นพริกที่มีปัญหาใบเหลือง ขาดแร่ธาตุและมีใบหงิกงอ
ที่มา : นรินทร์เพชรถ่ายภาพ

ผลการศึกษา
จากการศึก
ษา และทดลองเพื่อพัฒนามูลไส้เดือนอัดเม็ดที่เสริมการเลี้ยงด้วยน้้าหมักกากถั่ว
เหลืองผสมจุลินทรีย์จาวปลวก มีผลการศึกษาและทดลองดังนี้
ผลการทดลองที่ 1
ผลการทดลองหมักกากถั่วเหลือง ด้วย EM เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือน จุลินทรีย์มีการขยายตัว
น้้าหมัก มีลักษณะข้น มีสีน้าตาลอ่อน ๆ มีกลิ่นเปรี้ยว และ เกิดฝ้าขาวบริเวณผิวหน้าของน้้าหมัก

ภาพที่ 4.1 ลักษณะของน้้าหมักกากถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักนาน 1 เดือน
ที่มา : นรินทร์เพชร ถ่ายภาพ
ผลการขยายเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าจาวปลวกที่บด
และน้ามาผสมกับข้าวไรต์เบอรี่และ ร้าข้าวและบ่มไว้ในสภาวะมีความชื้นและอุณหภูมิสูงประมาณ 40
0
C มี
กลุ่มเส้นใยที่มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวกระจายอยู่เต็มก้อนเชื้อ

ภาพที่ 4.2 ลักษณะของก้อนเชื้อที่ขยายจากจาวปลวก ที่ผ่านการขยายนาน 1
ทีม่ า : สุภาวดี ถ่ายภาพ

ผลการทดลองที่ 2
ลักษณะผิวหน้าของวัสดุที่เลี้ยงไส้เดือนดิน หลังเลี้ยงไป 15 วันพบว่ามีลักษณะแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้อย่างชัดเจน โดยสังเกตจากปริมาณมูลไส้เดือนดินที่ถ่ายทิ้งไว้บริเวณผิวหน้าของวัสดุเลี้ยง
ในลิ้นชักที่ 3 มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาเป็น ลิ้นชักที่ 2 และ 1 ตามล้าดับ ดังภาพ

ก

ข

ค

ภาพที่ 4.3 ลักษณะและปริมาณของมูลไส้เดือนดินที่เลี้ยงนาน 15 วัน
ที่มา : สุภาวดี ถ่ายภาพ
ผลการทดลองที่ 3
ตารางที่ 4.1 น้้าหนักรวมของไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae จ้านวน 50 ตัว ที่น้ามาเลี้ยง
ในลิ้นชัก ชุดที่ 1-3 บนวัสดุรองพื้นแบบต่าง ๆ เมื่อเลี้ยงครบ 30 วัน

ชนิดวัสดุ
ที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนดิน

น้าหนักของไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae
จานวน 50 ตัว เมื่อเลี้ยงครบ 30 วัน
ลิ้นชักที่ 1
ลิ้นชักที่ 2
ลิ้นชักที่ 3
ค่าเฉลี่ย
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
ก่อน หลังเลี้ยง ก่อน หลังเลี้ยง ก่อน หลังเลี้ยง ก่อน หลังเลี้ยง
เลี้ยง
เลี้ยง
เลี้ยง
เลี้ยง

จานวนเท่าของน้าหนัก
ไส้เดือนดินที่เพิ่มขึ้นหลัง
การเลี้ยงคานวณจาก

ในลิ้นชักชุดที่ 1

50.25 110.75 50.65 113.65 50.75 114.54 50.55 112.98

1.23

ในลิ้นชักชุดที่ 2

50.29 150.15 51.02 160.15 50.65 165.09 50.65 158.46

2.12

ในลิ้นชักชุดที่ 3

50.30 200.25 50.98 195.98 50.96 200.07 50.75 198.77

2.91

น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นหลังเลี้ยงน้้าหนักก่อน

ผลการเลี้ยงพบว่า ไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae จ้านวน 50 ตัว เมื่อเลี้ยงครบ
30 วัน ในแต่ละลิ้นชัก มีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบน้้าหนักเฉลี่ยระหว่างก่อน
เลี้ยงกับหลังเลี้ยง คิดจาก จ้านวนเท่าของน้้าหนักไส้เดือนดินที่เพิ่มขึ้นหลังเลี้ยง พบว่าไส้เดือนดินที่
เลี้ยงในลิ้นชักชุดที่ 3 บนวัสดุรองพื้นปกติได้แก่ มูลโค : ดินผสมส้าเร็จ : กากกาแฟ : จุลินทรีย์จาว
ปลวก ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1:1 และเสริมด้วยการรดด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์กากถั่วเหลืองผสมน้้า
สะอาดในอัตราส่วน 1 : 5 ทุกๆ 2 วัน
ตัวอย่างการค้านวณ ในลิ้นชักชุดที่ 3
น้้าหนักรวมเฉลี่ยหลังเลี้ยง - น้้าหนักรวมเฉลี่ยก่อนเลี้ยง = 198.77 - 50.75 = 148.02
กรัม
จ้านวนเท่าของน้้าหนักไส้เดือนดินที่เพิ่มขึ้นหลังเลี้ยง

น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นหลังเลี้ยงน้้าหนักก่อนเลี้ยง

=
=

148.02 / 50.75 = 2.916

เท่า
การทดลองที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพมูลไส้เดือนดินอัดเม็ดด้วยการวิเคราะห์ด้วยชุดตรวจ
คุณภาพดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพมูลไส้เดือนดินอัดเม็ดด้วยชุดตรวจคุณภาพดินแบบรวดเร็วของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริมาณแร่
ธาตุ
ที่
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แอมโมเนีย ค่า pH
ตรวจสอบ
มูลไส้เดือนดิน
จาก ลิ้นชักที่ 1
จาก ลิ้นชักที่ 2
จาก ลิ้นชักที่ 3

ต่้ามาก (0)
สูง (3)
ต่า้ (1)
ต่้ามาก (0)
6.5
0 mg/ kg 7-9 mg/ kg 0 -40 mg/ kg 0 mg/ kg
ปานกลาง (2) สูงมาก (4) ปานกลาง (2 ) ปานกลาง (2)
6.5
11-20 mg/ kg 10-12mg/ kg 40-80 mg/ kg 11-20 mg/ kg
ปานกลาง (2) สูงมาก (4)
สูง (3)
สูง (3)
6.5
11-20 mg/ kg 10-12mg/ kg 80-120 mg/ kg 21-30 mg/ kg

*** เกณฑ์การอ่าน จากคู่มือการแบ่งธาตุอาหาร N-P-Kและแอมโมเนียในดิน โดยชุด
ตรวจสอบแบบรวดเร็วในภาคผนวก ก

ก้าหนดให้ ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

0 คือ ระดับต่้ามาก
ระดับคะแนน 1 คือ ระดับต่้า
2 คือ ระดับปานกลาง ระดับคะแนน
3 คือ ระดับสูง
4 คือ ระดับสูงมาก

จากตารางจะพบว่า มูลไส้เดือนดินที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือนในลิ้นชักที่
3 มีปริมาณธาตุ
อาหารฟอสฟอรัส ในปริมาณสูงมาก โพแทสเซียม และแอมโมเนียในปริมาณสูง และไนโตรเจน
ปริมาณปานกลาง ซึ่งสูงกว่า มูลไส้เดือนดินที่เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นปกติ และวัสดุรองพื้นปกติ และเสริม
ด้วยการรดน้้าหมักจากกากถั่วเหลืองเพียงอย่างเดียว ค่าความเป็นกรด -ด่างของมูลไส้เดือนดินอยู่ใน
สภาวะเป็นกรดเล็กน้อยค่อนข้างไปทางเป็นกลาง
กราฟที่ 4.1 กราฟแท่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณแร่ธาตุ N P K และแอมโมเนียในมูล
ไส้เดือนดินพันธุ์ African Night Crawler (Eudrilus eugeniae) กับการเลี้ยง บนวัสดุรองพื้นที่
แตกต่างกันในลิ้นชักที่ 1-3 วิเคราะห์ โดยใช้ N – P - K test kit ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กราฟแสดงค่า N P K ของมูลใส้เดือนดิน
พันธุ์ African Night Crawler
ระดับคะแนน

4

4
3

3

33
2

2

22

2

1

1
0

4

0

ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
แอมโมเนีย

0

ลิ้นชักที่ 1

ลิ้นชักที่ 2

ลิ้นชักที่ 3

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงไส้เดือนดินพันธุ์ African Night Crawler ในลิ้นชักที่ 3
ที่บรรจุ วัสดุรองพื้นแบบปกติ มูลโค : ดินผสมส้าเร็จ : กากกาแฟ : จุลินทรีย์จาวปลวก ในอัตราส่วน
1 : 1 : 1 : 1 เสริมด้วยการรดด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์กากถั่วเหลืองผสมน้้าสะอาดในอัตราส่วน 1 : 5
ทุกๆ 2 วัน เมื่อเลี้ยงครบ 30 วัน พบว่ามีปริมาณแร่ธาตุทุกชนิดเพิ่มสูงกว่า การเลี้ยงแบบปกติ เพียง
อย่างเดียว และเลี้ยงแบบปกติ เสริมด้วยการรดด้วยน้้าหมักจุลินทรีย์กากถั่วเหลืองผสมน้้าสะอาดใน
อัตราส่วน 1 : 5

ผลการทดลองที่ 5 ผลการอัดเม็ดมูลไส้เดือนดิน
มูลไส้เดือนดิน ที่น้ามาอัดเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ดแบบมือหมุน ได้เป็นเม็ดขนาดใหญ่ขึ้น และมี
คุณภาพเพิ่มสูงขึ้น พบว่าแร่ธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแอมโมเนีย สูงขึ้นมากกว่า
มูลไส้เดือนที่เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นแบบปกติ
พืชที่ไช้มูลไส้เดือนที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ใบที่มีลักษณะหงิกงอ สีซีด จะค่อย ๆ ดีขึ้น และกิ่งแตกใบใหม่ที่แข็งแรง
และสมบูรณ์ขึ้น

ภาพที่ 4.4 ลักษณะของมูลไส้เดือนดินอัดเม็ดที่อุดมด้วยธาตุอาหารหลัก ( N P K)
ที่มา : สุภาวดี ถ่ายภาพ

ภาพที่ 4.5 ลักษณะของต้นพริกขี้หนู ที่เลี้ยงด้วยมูลไส้เดือนดินอัดเม็ด ในระยะเวลา 7 วัน
ที่มา : นรินทร์เพชร ถ่ายภาพ

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
การพัฒนามูลไส้เดือนอัดเม็ดที่เสริมการเลี้ยงด้วยน้้าหมักกากถั่วเหลืองผสมจุลินทรีย์ จาว
ปลวก ท้าให้คุณภาพของมูลไส้เดือนดินพันธุ์ Eudrilus eugeniae มีปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ แอมโมเนีย สูงขึ้นมากกว่ามูลไส้เดือนดินที่ได้จากการเลี้ยง
บนวัสดุรองพื้นปกติจริง ไส้เดือนดินที่เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นแบบปกติและเสริมการเลี้ยงด้วยน้้าหมักกาก
ถั่วเหลืองผสมจุลินทรีย์จาวปลวก สามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าการเลี้ยงบนวัสดุรองพื้นปกติ วัดจาก
มวลของไส้เดือนดินทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนเลี้ยง ซึ่งสูงกว่าก่อนเลี้ยง ถึง 2.91 เท่า ในช่วง
เวลาเลี้ยง 1 เดือน ไส้เดือนดินสามารถถ่ายมูลได้มากขึ้นและสิ่งที่ได้เพิ่มเติม คือจุลินทรีย์ในมูลไส้เดือน
ดินที่มีประโยชน์ต่อต้นพืช อันเกิดจากจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักกากถั่วเหลืองและจุลินทรีย์จาวปลวก
ที่นอกจากมีความสามารถในการย่อยสลายอินทรียวัตถุได้ดีแล้ว ยังสามารถช่วยให้ดินซ่วนซุย
อภิปรายผลการทดลอง
มูลไส้เดือนดินพันธุ์
Eudrilus eugeniae ที่เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นแบบปกติ เมื่อตรวจสอบ
ด้วยด้วยชุดตรวจคุณภาพดินแบบรวดเร็วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบว่ามีค่าแร่ธาตุหลัก
ไนโตรเจน โพแทสเซียม และ แอมโมเนีย ค่อนข้างต่้า มีเพียงแร่ธาตุ ฟอสฟอรัส ที่มีค่าสูงมาก
(นรินทร์เพชร และคณะ : 2560) เมื่อน้าไส้เดือนดินมาเลี้ยงบนวัสดุรองพื้นแบบปกติ ที่เสริมการเลี้ยง
ด้วยน้้าหมักกากถั่วเหลืองผสมจุลินทรีย์จาวปลวก ใช้ระยะเวลาเลี้ยง 1 เดือนให้ไส้เดือนได้เจริญเติบโต
และถ่ายมูลออกมา พบว่า เมื่อตรวจสอบคุณภาพมูลด้วยชุดตรวจคุณภาพดินแบบรวดเร็วของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกครั้ง พบว่า ค่าแร่ธาตุหลัก ไนโตรเจน โพแทสเซียม และ แอมโมเนีย ที่
เดิมมีค่อนข้างต่้าพัฒนามาเป็นค่าที่อยู่ในระดับสูง และแร่ธาตุฟอสฟอรัส มีค่าสูงมาก เช่นเดิม แสดงว่า
น้้าหมักกากถั่วเหลือง และจุลินทรีย์จาวปลวก มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพของมูลไส้เดือนดิน ท้า
ให้ปริมาณแร่ธาตุอาหารหลักมีปริมาณเพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ เนื่องจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้้าหมัก
และในจาวปลวก มีส่วนช่วยในการย่อยสลายซากอินทรีย์ต่าง ๆ ในวัสดุรองพื้นได้มากและรวดเร็วขึ้น
ตลอดจนกากถั่วเหลือง มีแร่ธาตุไนโตรเจนที่เป็นส่วนประกอบส้าคัญของสารอาหารประเภทโปรตีน
ซึ่งพบได้ในพืชตระกูลถั่ว
ข้อเสนอแนะ
1. สามารถหาเศษวัสดุทางการเกษตรอื่น ๆ ในท้องถิ่นมาหมักจุลินทรีย์โดยผ่านกรรมวิธีการ
น้ามาเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อช่วยเพิ่มแร่ธาตุในมูลไส้เดือนดิน และเป็นการช่วยลดต้นทุนในการซื้อวัสดุ
รองพื้นส้าหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน
2. สามารถต่อยอดแนวคิดการผลิตมูลไส้เดือนดินที่มีคุณภาพในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใช้ในการ
เพาะปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์
3. ควรส่งตัวอย่างมูลไส้เดือนดินไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถ
ทราบค่าปริมาณแร่ธาตุ ต่าง ๆ อย่างชัดเจน หากไม่มีความจ้ากัดเรื่องงบประมาณ
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