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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัภาคเหนือตอนบนมีพื้นท่ีสูงถึง 96,255 ตารางกิโลเมตรหรือ 64 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 
19 ของพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศ มีประชากรชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศยัอยูถึ่ง 1.2 ลา้นคน กระจายตวัอยู่
ใน 20 จังหวดัทั่วประเทศ ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตคงหนีไม่พ้นในเร่ืองของความมั่นคงและ             
ยาเสพติดจนกระทัง่โครงการหลวงไดถื้อก าเนิดข้ึนในปี พ.ศ. 2512 โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้มีโครงการหลวงเพื่อ ลดการปลูกฝ่ินของชาวเขา พฒันาความเป็นอยู่
ของชาวเขา เพื่อฟ้ืนฟูตน้น ้ าล าธาร และในปี พ.ศ.2535 โครงการหลวงจึงได้เปล่ียนสถานภาพเป็น
มูลนิธิโครงการหลวงท่ีมีการด าเนินงานมุ่งการวิจยั พฒันา เพื่อน าไปสู่การตลาด จวบจนปัจจุบนัเป็น
เวลามากกวา่ 40 ปี แลว้ท่ีโครงการหลวงไดอ้ยูคู่่กบัพี่นอ้งชาวเขาบนพื้นท่ีสูงในการพฒันาอาชีพ และ
คุณภาพชีวิต ให้มีความอยู่ดีกินดี ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกท่ีมีการแข่งขนัสูงทั้งการผลิตท่ีมี
ต้นทุนสูงข้ึน และการตลาด รวมทั้ งความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                  
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มนบัว่าเป็นปัญหาหน่ึงท่ีทัว่โลกให้ความสนใจและร่วมมือกนัในการคิดคน้วิธีการ
แกปั้ญหา ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุซ่ึงสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาดงักล่าวไดคื้อ 
ปัญหาการก าจดัขยะอินทรียต่์างๆ เช่น เศษอาหาร เศษผกัและผลไม ้ฯลฯ ซ่ึงหากก าจดัไม่ถูกวิธี อาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาหลายประการ เช่น มลพิษทางน ้ าและกล่ิน ปัญหาขยะลน้เมือง และท่ีส าคญัคือ ปัญหา
สภาวะโลกร้อน ซ่ึงนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงเพิ่มข้ึนและส่งผลกระทบกบัคนทัว่โลก (ภาคภูมิ, 2553) 

 ดงันั้น การแกปั้ญหาเก่ียวกบัการก าจดัการขยะอินทรียจึ์งถือวา่เป็นส่ิงส าคญัวธีิการหน่ึงท่ีก าลงั
ไดรั้บความสนใจในปัจจุบนั คือ การใชไ้ส้เดือนดินเพื่อก าจดัขยะอินทรียแ์ละผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 
โดยวิธีการน้ีนอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะอินทรีย์ท่ี เกิดข้ึนในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแลว้ ยงัไดปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อใชใ้นภาคการเกษตรโดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ยไส้เดือน
ดินถูกมองวา่เป็นสัตวท่ี์เป็นประโยชน์มากกวา่สัตวท่ี์เป็นโทษต่อมนุษย ์โดยเฉพาะดา้นการปรับปรุง
โครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดิน โดยช่วยพลิกกลบัดิน ท าให้เกิดการผสมคลุกเคลา้แร่
ธาตุในดิน อีกทั้งยงัเป็นการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นดิน ซากพืช ซากสัตวแ์ละอินทรียวตัถุต่างๆ ท าให ้



 

2 

ธาตุอาหารต่างๆ อยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช เพิ่มและกระจายจุลินทรียใ์นดินท่ีเป็นประโยชน์
เพราะการชอนไชของไส้เดือนดินท าให้ดินร่วนซุย มีการระบายน ้ า และอากาศดีข้ึน  ท่ีส าคญัไส้เดือน
ดินจดัเป็นดชันีช้ีวดัทางส่ิงแวดลอ้ม (bio-index) ในการช้ีวดัถึงการ ปนเป้ือนของสารพิษต่างๆ ในดิน 
เน่ืองจากไส้เดือนดินมีไขมนัท่ีสามารถดูดซบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชบางกลุ่มได ้ท าให้ไส้เดือนดินเป็น
ตวัช้ีวดัถึงสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมในดินไดดี้ ในประเทศไทยมีสายพนัธ์ุไส้เดือนดินท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการก าจดัขยะอินทรียไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพคือ สายพนัธ์ุ Pheretimapeguana(ขีต้ำแร่) ซ่ึง
เป็นสายพนัธ์ุท่ีพบไดท้ัว่ไปใตก้องมูลสัตว ์โดยเฉพาะในฟาร์มโคนม สายพนัธ์ุน้ีมีจุดเด่นท่ีส าคญัคือ 
สามารถแพร่ขยายพนัธ์ุเจริญเติบโตไดเ้ร็วมาก และสามารถยอ่ยสลายขยะอินทรียไ์ดดี้มากเช่นเดียวกบั
สายพนัธ์ุทางการคา้อ่ืนๆ (อานฐั, 2550) 

ในประเทศไทย มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจในเทคโนโลยีดงักล่าว 
รวมทั้งสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ไดด้ าเนินงานโครงการทดสอบเทคโนโลยี
การเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากมูลไส้เดือนดินในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่จากการค้นควา้วิจยัของโครงการ
หลวงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร เพื่อช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติของเกษตรกรในท้องถ่ิน และเป็น
ตน้แบบส าหรับพื้นท่ีใกลเ้คียงน าไปประยุกตใ์ชไ้ดต่้อไป  ปัจจุบนัโครงการหลวงไดพ้ฒันาเทคโนโลยี
การเล้ียงไส้เดือนดิน เพื่อผลิตปุ๋ยหมกัจากมูลไส้เดือนดินน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตพืช ลดการ
ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชผกัและพืชผกัอินทรียอ์นัจะน าไปสู่การผลิตพืชท่ี
ปลอดภยัทั้งตวัเกษตรกร  ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม จากผลการด าเนินงานพบว่า เกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการก าจดัขยะอินทรียใ์นครัวเรือนและชุมชนและผลิตปุ๋ย
มูลไส้เดือนดินและน ้าหมกัมูลไส้เดือนดินไปใชใ้นการเพิ่มผลผลิตพืชได ้โดยไดส่้งเสริมให้เกษตรกร
เล้ียงไส้เดือนดินพนัธ์ุสีแดง (พนัธ์ุแนะน าจากโครงการหลวง)โดยใช้วิธีการเล้ียงไส้เดือนดินแบบ
ล้ินชักพลาสติกแบบ 4 ชั้นสามารถผลิตน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินได้พื้นท่ีละ 800500 และ 2,000 ลิตร 
ตามล าดบั และยงัน าน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินไปใชใ้นการเพิ่มผลผลิตพืชผกัไดอ้ยา่งถูกวิธี นอกจากน้ียงั
พบวา่การใชปุ๋้ยมูลไส้เดือนดินสามารถเพิ่มผลผลิตพืชผกัทั้งในดา้นคุณภาพและปริมาณไดป้ระมาณ
ร้อยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกบัแปลงท่ีไม่ใชปุ๋้ยมูลไส้เดือนดินจากการด าเนินงานโครงการท่ีผา่นมาถือ
ไดว้า่มีความส าเร็จตามวตัถุประสงคใ์นระดบัหน่ึง 
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ดังนั้ น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียง
ไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการก าจดัขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงในดา้น
ต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาการส่งเสริมเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและ
การก าจดัขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีสูงอ่ืนๆ ให้ถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร
ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการเล้ียงไส้เดือนดินสีแดง(ข้ีตาแร่) และการใช้ประโยชน์จากน ้ าหมกัมูล
ไส้เดือนดินสีแดง(ข้ีตาแร่) ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการก าจดัขยะอินทรีย์
ในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินสีแดง(ข้ีตาแร่) เพื่อ
การเกษตรและการก าจดัขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข ตลอดจนขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผู ้
เล้ียงไส้เดือนดินสีแดง(ข้ีตาแร่) เพื่อการเกษตรและการก าจดัขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผล
โครงการหลวง 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและ
การก าจดัขยะอินทรียใ์นพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัวิจยัและ
พฒันาพื้นท่ีสูง(องคก์ารมหาชน) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลวิจยัท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน
เพื่อท่ีจะวางแผนการและเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและการก าจดั
ขยะอินทรียแ์ก่เกษตรกรในพื้นท่ีสูงอ่ืนๆต่อไป 

1.4 กรอบแนวคิด 

 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินในเขต
พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ี
ไดรั้บ 2) ด้านการจดัการในการเล้ียงไส้เดือนดิน 3) ด้านประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเล้ียงไส้เดือนดิน            
4) ดา้นประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกัหรือน ้ าหมกัไส้เดือนดินในการผลิตพืช และ 5) ดา้นการส่งเสริมจาก
เจา้หนา้ท่ี  
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1.5 ขอบเขตและวธีิกำรวจัิย 

 ก. ขอบเขตเชิงพื้นที่การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะด าเนินการในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวง 4 พื้นท่ี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน ้ าทะเลตั้งแต่ 300-400 เมตร กระจายตวัอยู่ใน 4 
จงัหวดัของพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงทัว่ประเทศไดแ้ก่ 

 1) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
 2) โครงการขยายผลโครงการหลวงหว้ยเป้า ต.ทุ่งขา้วพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 3) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า ต.ดู่พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน 
 4) โครงการขยายผลโครงการหลวงหว้ยเขยง่ ต.หว้ยเขยง่ อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี 

 ข. ขอบเขตเชิงเนือ้หำ เนน้การศึกษาดา้นระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือน
ดินในเขตพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง  

 ค. ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด 120 ราย ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการใช้
ไส้เดือนดินเพื่อก าจดัขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นท่ีขยายผล
โครงการหลวง  

1.6 นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร 

 ควำมพงึพอใจหมายถึง สภาพความรู้สึกทางจิตใจท่ีเกิดข้ึนของเกษตรกรในพื้นท่ีโครงการขยาย
ผลโครงการหลวง หลงัจากการไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและด าเนินการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อการ
การเกษตรและการก าจดัขยะอินทรียท์ั้งน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งการวดัระดบัความพึงพอใจส าหรับการศึกษา
คร้ังน้ี 
 เกษตรกรหมายถึงเกษตรกรท่ีไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและด าเนินการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อ
การการเกษตรและการก าจดัขยะอินทรีย ์จากโครงการทดสอบเทคโนโลยีการใชไ้ส้เดือนดินเพื่อก าจดั
ขยะอินทรียแ์ละผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง 

 ไส้เดือนดิน หมายถึง ไส้เดือนดินสีแดง ข้ีตาแร่ (Pheretima peguana). ล าตวัสีแดงออกม่วง
ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2-5 น้ิว อาศยัอยู่บริเวณผิวดิน ในมูลสัตวห์รือกองเศษซากพืชท่ีเน่าเป่ือยท่ีมี
ความช้ืนสูงสามารถยอ่ยสลายขยะและแพร่พนัธ์ุไดดี้ เหมาะส าหรับใช้ย่อยสลายขยะอินทรียซ่ึ์งเป็น
สายพนัธ์ุท่ี และทนต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศในประเทศไทย 
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 ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน หมายถึง เศษซากพืชอินทรียวตัถุต่างๆรวมทั้ งดินและจุลินทรีย์ท่ี
ไส้เดือนดินกินเขา้ไปแลว้ผา่นกระบวนการย่อยสลายอินทรียวตัถุเหล่านั้นภายในล าไส้ของไส้เดือน
ดิน แลว้จึงขบัถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวาร ซ่ึงมูลท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นเมด็สีด า มีธาตุอาหารพืชอยูใ่น
รูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ได้ในปริมาณท่ีสูง และมีจุลินทรียจ์  านวนมาก ซ่ึงในกระบวนการผลิตปุ๋ย
หมกัโดยใช้ไส้เดือนดิน ขยะอินทรียท่ี์ไส้เดือนดินกินเขา้ไปและผ่านการย่อยในล าไส้แล้วขบัถ่าย
ออกมา มูลไส้เดือนดินท่ีไดเ้รียกวา่ “ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน” (อานฐั, 2550) 

 น ำ้หมักมูลไส้เดือนดิน หมายถึง น ้ าท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ซ่ึงเป็นน ้ า
ท่ีไดจ้ากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรียท่ี์ใชเ้ป็นอาหารของไส้เดือนดินซ่ึงเป็นน ้ าในเซลลข์องพืชผกั 
ผลไม ้และเศษอาหารต่างๆ โดยน ้ าหมกัท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นของเหลวสีน ้ าตาลด า ไม่มีกล่ินเหม็น มี
ส่วนประกอบของธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนพืช และจุลินทรียห์ลายชนิด (อานฐั, 2550) 

กำรเลีย้งไส้เดือนดินเพื่อกำรเกษตรและกำรก ำจัดขยะอินทรีย์ในพืน้ที่ขยำยผลโครงกำรหลวง
หมายถึง การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการใชไ้ส้เดือนดินเพื่อก าจดัขยะอินทรีย์
ในชุมชนบนพื้นท่ีสูง เป็นการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยต่ีอเน่ืองโดยจะมีการศึกษาเปรียบเทียบสาย
พนัธ์ุไส้เดือนดินระหวา่งพนัธ์ุแนะน าจากโครงการหลวงกบัพนัธ์ุท่ีพบในทอ้งถ่ินในดา้นประสิทธิภาพ
การก าจดัขยะอินทรียแ์ละศกัยภาพในการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน การศึกษาอตัราการขยายพนัธ์ุและ
การยอ่ยสลายขยะอินทรียข์องไส้เดือนดินสีแดง ข้ีตาแร่ (Pheretima peguana) การศึกษาผลของการใช้
ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินในการเพิ่มผลผลิตพืช นอกจากน้ีจะมีการคดัเลือกพื้นท่ี
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือน
ดินเพื่อก าจดัขยะอินทรียแ์ละการน าปุ๋ยมูลไส้เดือนดินไปใชป้ระโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตพืช รวมทั้ง
เป็นศูนยเ์พาะขยายพนัธ์ุไส้เดือนดิน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดงักล่าว
ใหก้บัเกษตรกรรายอ่ืนๆ และเกษตรกรในชุมชนใกลเ้คียงต่อไป 

 


