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อิทธิพลของวัสดุอนิ ทรีย์ทใี่ ช้ ในการปรับปรุงดินต่ ออัตราการรอดของ
ไส้ เดือนดิน Eisenia fetida ในดินเค็ม
Influence of organic residues application on the survival rate of the
earthworm, Eisenia fetida in saline soil
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บทคัดย่อ: ดินเค็มเป็ นดินปั ญหาที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน รวมถึงกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดิน ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ซึง่ ไส้เดือนดินมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อทรัพยากรดิน ช่วยฟื ้ นฟูปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใช้ไส้เดือนดินเริม่ มีการศึกษาและน�ำมาใช้ใน
การฟื ้ นฟูพนื ้ ทีด่ นิ เค็มมากขึน้ แต่ยงั พบว่าอัตราการอยูร่ อดของไส้เดือนดินในพืน้ ทีด่ นิ เค็มมีคา่ ต�ำ่ มาก การน�ำ
วัสดุอนิ ทรียเ์ ข้ามาร่วมในการฟื ้ นฟูพืน้ ที่ดินเค็มด้วยนั้นอาจจะเป็ นทางแก้ไขปั ญหาได้ ดังนัน้ การวิจยั นีจ้ ึง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของวัสดุอินทรียท์ ่ีใช้ในการปรับปรุ งดินเค็มต่ออัตราการรอดของไส้เดือน
ดิน Eisenia fetida โดยท�ำการเก็บตัวอย่างดินเค็มแบบท�ำลายโครงสร้าง(0-30 ซม.) ชุดดินทุ่งสัมฤทธิ์ ใน
พืน้ ทีด่ นิ เค็มปานกลาง จังหวัดขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบ CRD 8 ต�ำรับการทดลอง 3 ซ�ำ้ ประกอบด้วย
ต�ำรับควบคุม (CT) , ปุ๋ ยคอก (M) , ขุยไส้เดือนดิน (VC), ฟางข้าว (RS), M+VC, M+RS, VC+RS, และ M+VC+RS
ใช้ไส้เดือนดินพันธุ์ Eisenia fetida ระยะเวลา 45 วัน ผลการศึกษาพบว่า ไส้เดือนดินมีอตั ราการรอดสูงสุดและ
ระยะยาวนานทีส่ ดุ ตลอด 45 วัน ในต�ำรับขุยไส้เดือนดินร่วมด้วยฟางข้าว (C+RS) ที่ 0, 14, 28 และ 45 วัน 100%,
100%, 55.55% และ 33.33% ตามล�ำดับ รองลงมาเป็ นต�ำรับปุ๋ ยคอกร่วมด้วยฟางข้าว (M+RS) มีอตั ราการอด
ของไส้เดือนดิน ที่ 0, 14, 28 และ 45 วัน 100%, 55.55%, 33.33% และ 0% ตามล�ำดับ เนื่องจากในต�ำรับขุย
ไส้เดือนดินมีปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดของดินเพิม่ สูงทีส่ ดุ (11.17%, 0.55 %) ค่า pH=
6.80 ลดลงรวมถึงปริมาณโพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นได้เพิม่ สูงขึน้ ด้วย (7.51 mg/kg) นอกจาก ค่า EC ลดลง
(5.00 dS/m) ค่า CEC เพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ (35.85 Cmol/kg) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าต�ำรับขุยไส้เดือนร่วม
กับฟางข้าวเป็ นวิธีท่ีท �ำให้ไส้เดือนดินมีอตั ราการรอดสูงสุดและยังช่วยเพิ่มลดความเค็มของดินและเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ซึง่ เป็ นอีกแนวทางในการฟื ้ นฟูและปรับปรุงดินเค็มได้
ค�ำส�ำคัญ: ดินที่ได้รบั อิทธิพลของเกลือ, ไส้เดือนดิน Eisenia fetida, วัสดุอินทรีย,์ อัตราการรอดตาย
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ABSTRACT: Saline soil is a problem soil in Northeast, Thailand. The saline soil affected on soil
fertility, activities of organism and productivity. Earthworms may be used for soil rehabilitation and
can improve soil fertility. However, the survival rate of earthworm in salt-affected soil is low. Organic
residues may help to support the solution. Therefore, the objective of this research was to study the
Influence of organic residues application on the survival rate of the earthworm Eisenia fetida in
saline soil. Soil samples used in this study were collected. It was Thungsamrit soil series. The study
was laid out based on complete randomized design (CRD) with 3 replications. Eight treatments
included Control (CT), Manure (M), Cast of earthworms (VC), Rice straw (RS), M + VC, M + RS, VC
+ RS and M + VC + RS were used and the survival rate of earthworm was monitored for 45 day. The
results showed that the high survival rate was found in the VC + RS treatment followed by the M+RS
treatment due to high OM (11.17%), N (0.55%), K(7.51 mg/kg) and CEC (35.85 Cmol/kg) in the
C+RS treatment and decreased pH (6.80) and EC (5.00 dS/m).The organic residues (vermicompost
and rice straw) application in saline soil was the best solution to reclamation saline soil because high
survival rate of earthworm and also could improve soil fertility and decreased pH and EC.
Keywords: salt affected soil, earthworm (Eisenia fetida), organic materials, survival rate
บทน�ำ
ดินเค็ม (saline soil) เป็ นดินปั ญหาที่พบได้
ทั่วไปและกระจายอยูเ่ กือบ ทุกพืน้ ทีโ่ ดยประมาณ 20%
ของพืน้ ที่การเพาะปลูกทางการเกษตรทัง้ หมดของโลก
(Iwai et al., 2012 ) สภาพการเกิดพืน้ ทีด่ นิ เค็มและการ
แพร่กระจายพืน้ ที่ดินเค็มในพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ซึง่ มีเนือ้ ที่ 105.5 ล้านไร่ หรือประมาณ หนึง่ ในสาม
ของพืน้ ทีป่ ระเทศ โดยมีการกระจายตัวตัง้ แต่ระดับความ
เค็มน้อย เค็มปานกลาง และเค็มมาก บริเวณพืน้ ทีด่ นิ
เค็มนั้นจะมีความชื น้ สูงกว่าบริเวณพืน้ ที่ดินไม่เค็ม
เนือ่ งจาก ระดับน�ำ้ ใต้ดนิ อยูใ่ นระดับตืน้ กว่าบริเวณพืน้ ที่
ดินไม่เค็ม แต่ความชืน้ ทีส่ งู นัน้ พืชไม่สามารถน�ำไปใช้ใน
การเจริญเติบโตได้ เนือ่ งจากน�ำ้ ใต้ดนิ ทีอ่ ยูร่ ะดับตืน้ นัน้
มีเกลือละลายอยูส่ งู ท�ำให้พชื ดูดใช้นำ้� ได้ยากขึน้ และมี
ปรากฏคราบเกลือปกคลุมบริเวณผิวหน้าดิน ในช่วงฤดู
แล้ง ส่งผลให้พชื พรรณทีข่ นึ ้ ปกคลุมพืน้ ที่ดนิ เค็มลดลง
(Puengpan et al., 1990 อ้างใน ชุลมี าศ และคณะ,
2560) นอกจากนัน้ ความเค็มของดินนัน้ ยังส่งผลต่อ
กิจกรรมของสิง่ มีชวี ติ ในดิน (Jun et al., 2012) ดังนัน้ ดิน
เค็มจึงส่งกระทบอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของพืช
และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในพืน้ ที่ จากการ
ศึกษาของ ) Owojori and Reinecke (2009) ศึกษา
การใช้ไส้เดือนดิน เพือ่ การฟื ้นฟูและปรับปรุงคุณสมบัติ
ของดินเค็ม พบว่า ไส้เดือนดิน พันธุ์ Eisenia fetida มี
อัตราการรอดสูงในพืน้ ทีด่ นิ เค็มและ สามารถลดความ

เค็มของดินและช่วยเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน ส่ง
ผลให้พชื พรรณเจริญเติบโตผลผลิตทางการเกษตรใน
พืน้ ที่เพิ่มขึน้ ซึง่ ไส้เดือนดินเป็ นสัตว์หน้าดินที่ช่วย
ปรับปรุ งคุณสมบัติทางฟิ สิกส์ดิน คือเพิ่มความพรุน
ให้กบั ดิน ช่วยถ่ายเทอากาศ ลดความหนาแน่นของดิน
และระบายนำ้� ได้ดขี นึ ้ คุณสมบัตทิ างชีวภาพของดิน คือ
ช่วยในการกัดแทะเศษซากอินทรียข์ นาดใหญ่ให้เล็กลง
ส่งเสริมความหลากหลาย และแพร่กระจายของจุลนิ ทรีย ์
นอกจากนัน้ การสร้างขุยไส้เดือนดินเป็ นการส่งเสริมให้
เกิดเม็ดดิน ช่วยให้โครงสร้างแข็งแรง ส่งผลให้มกี ารกัก
เก็บอินทรียวัตถุและคาร์บอนในดินได้ดี และจากการ
ย่อยสลายเศษซากอินทรียจ์ ะปลดปล่อยธาตุอาหาร
ของมาให้กบั ดิน ซึง่ เป็นคุณสมบัตทิ างเคมีของดิน (Jun
et al., 2012; อานัฐ, 2549; อัจฉราวดี และคณะ, 2559)
ซึง่ เป็นการเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิน แต่ความเค็ม
ของดินมีผลกระทบต่อไส้เดือนดิน (ชุลมี าศ และคณะ,
2554 อ้างใน ชุลมี าศ และคณะ, 2560) ซึง่ Bright and
Addison (2002) ได้ศกึ ษาไว้วา่ ไส้เดือนดินมีความอ่อน
ไหวต่อพารามิเตอร์ตา่ งๆ ได้งา่ ย ซึง่ ความเค็มของดินส่ง
ผลให้จ �ำนวนของไส้เดือนดินลดลง จากการศึกษาของ
Oo et al. (2015) ต�ำรับการทดลองทีม่ กี ารใส่ซากมัน
ส�ำปะหลัง ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนร่วมกับไส้เดือนดิน พบว่า
อินทรียค์ าร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
เพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับต�ำรับการทดลองที่มีแค่
ไส้เดือนดินอย่างเดียว Kusmiyati et al. (2018) ได้น �ำปยุ๋
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คอกปรับปรุงพืน้ ทีด่ นิ เค็มทีม่ กี ารปลูกต้นแค (S. grandiflora)
พบว่าต้นแคมีการเจริญเติบโตและจ�ำนวนใบเพิ่มขึน้
สอดคล้องกับ Wu et al. (2013) พบว่าฟางข้าวช่วยเพิม่ ธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมของดิน ความสามารถ
ในการแลกเปลีย่ นแคตไอออน และความชืน้ ของดิน เมือ่
ร่วมด้วยกับขุยไส้เดือนดิน ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์
ของดินเพิม่ ขึน้ อีกด้วย การใช้ไส้เดือนดินเริม่ มีการศึกษา
และน�ำมาใช้ในการฟื ้ นฟูพืน้ ที่ดินเค็มมากขึน้ แต่ยงั พบ
ว่าการอยู่รอดของไส้เ ดื อ นดิ น ในพื ้น ที่ ดิ น เค็ มต่ ำ�
การน�ำวัสดุอนิ ทรียเ์ ข้ามาร่วมในการฟื ้ นฟูพนื ้ ที่ดนิ เค็ม
ด้วยนัน้ อาจจะเป็นทางแก้ไขปัญหาได้
ดังนัน้ น�ำไปสูว่ ตั ถุประสงค์ของการศึกษาคือศึกษา
อิทธิพลของวัสดุอนิ ทรียท์ ่แี ตกต่างกันต่ออัตราการรอด
ของไส้เดือนดิน Eisenia fetida ในพืน้ ที่ดินเค็ม และ
ศึกษาอิทธิ พลของวัสดุอินทรียท์ ่ีแตกต่างกันต่อการ
เปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องดินเค็มซึง่ คาดว่าข้อมูลของ
การศึก ษานี จ้ ะเป็ น ข้อ มูล เพื่ อ น�ำไปใช้ใ นการฟื ้ น ฟู
ปรับปรุง และพัฒนาพืน้ ที่ดนิ เค็มต่อไป
วิธีการศึกษา
ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของวั ส ดุ อิ น ทรี ย ์ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
ปรับ ปรุ ง ดิ น เค็ ม ต่ อ อัต ราการรอดของไส้เ ดื อ นดิ น
สายพันธุ์ Eisenia fetida
เก็บตัวอย่างดินแบบท�ำลายโครงสร้าง ที่ความ
ลึก 0-30 ซม. จากพืน้ ที่ ต�ำบล หัวหนอง อ�ำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึง่ เป็ นพืน้ ที่ดนิ เค็มจัด ชุด
ดินทุง่ สัมฤทธิ์ (Tsr Series) (คุณสมบัตขิ องดิน เนือ้
ดิน (Texture) เป็ นดินเหนียว (Clay) ความหนาแน่น
ของดิน (Bulk density) 2.22 g/cm3 ความชืน้ ของดิน
(Moisture) 22.29 % pH=7.49 ค่าการน�ำไฟฟ้าของ
ดิน (EC) 6.4 dS/m ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) 3.71
% Total N 0.17% Available P 3.77 mg/kg และ
Exchangeable K 67.44 mg/kg) น�ำตัวอย่างดินผึง่
ให้แห้งในที่รม่ บดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 ม.ม.
เตรียมตัวอย่างดินทดลองโดยท�ำการชั่งดิน 150 ก.
ตามวิธกี ารของ (ชุลีมาศและคณะ, 2560) ไส้เดือนดิน
จ�ำนวน 10 ตัวต่อมวลดินแห้ง 500-600 ก. (ไส้เดือนดิน 1
ตัว ต่อดิน 50-60 ก.)ลงในกล่องพลาสติกใส 11×9 ซม.
ปริมาตร 650 มล. จากนัน้ เตรียมวัสดุอนิ ทรีย ์ ได้แก่ ปุ๋ ย
คอก (Manure) ผึง่ ให้แห้งในทีร่ ม่ ร่อนผ่านตะแกรงขนาด
2 ม.ม. ขุยไส้เดือนดิน (Earthworm cast) และ ฟางข้าว
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(Rice straw) ตัดให้มีขนาด 2.5 ซม. น�ำมาคลุกเคล้าให้
เข้ากันกับวัสดุอนิ ทรีย ์ รดนำ้� DI ทีแ่ ละควบคุมความชืน้
ประมาณ 50 % WHC ทิง้ ไว้ 1-2 วัน เพือ่ ปรับสมดุลของ
ดิน ก่อนปล่อยไส้เดือนดิน พันธุ์ Eisenia fetida จ�ำนวน 3
ตัว. จากนั้นคลุมปากกล่องพลาสติกใสด้วยผ้าขาว
บาง ให้นำ้� (DI) ทุก ๆ 2 วัน ครัง้ ละ 30 มิลลิลติ ร. เก็บ
ข้อมูลอัตราการรอดของไส้เดือนดินโดยการเทดินที่
ผสมกับวัสดุอนิ ทรียใ์ นอัตราต่างๆ ออกมาใส่ในกระบะ
สะอาดว่างเปล่าเพือ่ นับจ�ำนวนไส้เดือนดิน จากนัน้ เท
ดินที่ผสมกับวัสดุอินทรียก์ ลับคืนสู่กล่องพลาสติกใส
ที่ท �ำการทดลอง รดน�ำ้ และ ปิ ดปากกระถางด้วยผ้า
ขาวบาง ท�ำเช่นนีท้ กุ ๆ ตลอดการทดลอง 45 วัน (ช่วง
เวลาท�ำการทดลอง เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2561)
โดยจะมีการเก็บข้อมูลไส้เดือนดิน วันที่ 0, 14, 28,
45
การเก็บตัวอย่างไส้เดือนดิน
ท�ำการเก็บตัวอย่างไส้เดือนดินที่ระยะเวลา 45
วัน โดยส�ำรวจอัตราการรอดของไส้เดือนดิน (survival
rate) โดยค�ำนวณจากสมการ		
% A = (B-C/B)*100
A=เปอร์เ ซ็ น ต์ก ารรอดของไส้เ ดื อ นดิ น ในดิ น เค็ ม
(Survival response)
B=จ�ำนวนไส้เดือนดิน (ตัว) ทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการทดลอง
(Total number of worms exposed)
C=จ�ำนวนไส้เดือนดิน (ตัว) ทีม่ ีการตายในดินเค็ม
(Number of worm in untreated soil)
การเตรียมไส้เดือนดิน
ซึง่ การคัดเลือกไส้เดือนดิน พันธุ์ Eisenia fetida
โดยเลือกตัวที่สมบูรณ์ แข็งแรง และตัวเต็มวัยที่แสดง
ไคเทียลัม (ระบบการขยายพันธุ์) ที่ชัดเจนหรือมี
ขนาดใกล้เคียง โดยใส่ไส้เดือนดินน�ำ้ หนัก 13 ก./
กระถาง (อาภรณ์ และ ชุลีมาศ, 2561)
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) ประกอบด้วย 8 ต�ำรบั การทดลอง 3 ซ�ำ้ ดังนี ้
ต�ำรับการทดลองที่ 1 (ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วย CT)
ดินทีไ่ ม่มกี ารใส่วสั ดุอนิ ทรีย ์
ต�ำรับการทดลองที่ 2 (ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วย M)
ดินทีม่ กี ารใส่ปยคอก
ุ๋
50 ก.
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ต�ำรับการทดลองที่ 3 (ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วย VC)
ดินทีม่ กี ารใส่ขยุ ไส้เดือนดิน 50 ก.
ต�ำรับการทดลองที่ 4 (ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วย RS)
ดินทีม่ กี ารใส่ฟางข้าว 10 กรัม
ต�ำรับการทดลองที่ 5 (ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วย
VC+M) ดินทีม่ กี ารใส่ขยุ เดือนดิน 50 ก. กับปุ๋ ยคอก 50 ก.
ต�ำรับการทดลองที่ 6 (ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วย
M+RS) ดินทีม่ กี ารใส่ปยคอก
ุ๋
50 ก. กับฟางข้าว 10 ก.
ต�ำรบั การทดลองที่ 7 (ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วย VC+RS)
ดินทีม่ กี ารใส่ขยุ ไส้เดือนดิน 50 ก. กับฟางข้าว 10 ก.
ต�ำรับการทดลองที่ 8 (ใช้สญ
ั ลักษณ์แทนด้วย
M+VC+RS) ดินทีม่ กี ารใส่ปยคอก
ุ๋
50 ก. ขุยไส้เดือนดิน
50 ก. กับฟางข้าว 10 ก.
การวิเคราะห์คุณสมบัตดิ นิ
เก็ บตัวอย่างดินในกล่องหลังการเก็บตัวอย่าง
ไส้เดือนดินเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตติ า่ งๆ ของดิน
ในห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ pH (1:1 H2O), Electrical
conductivity (1:5 H2O)(EC), Organic matter วิธี
Walkley and Black (Walkley and Black, 1934),
ไนโตรเจนทัง้ หมดในดิน วิธี Kjeldahl method,
ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็ นประโยชน์ วิธี Bray II, โพแทสเซียมที่
แลกเปลีย่ นได้ วิธี สกัดด้วย 1 N NH4 OAc pH 7 แล้ว
วิเคราะห์ดว้ ย atomic absorption spectophotometer
(AAS) (Richard, 1954)
การบันทึกผลการทดลอง
บันทึกข้อมูลอัตราการรอดของไส้เดือนดินทีร่ ะยะ
เวลา 0, 14, 28 และ 45 หลังจากปล่อยไส้เดือนดินและ
เก็บตัวอย่างดินหลังการทดลอง การเปลีย่ นแปลงของ
คุณสมบัตหิ ลังท�ำการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance)
ของข้อมูลการวิเคราะห์ดนิ ตามแผนการทดลองแบบ
Complete Randomized Design (CRD) และเปรียบ
เทียบค่าเฉลีย่ ระหว่างต�ำรับการทดลอง (treatment) ด้วย
วิธี LSD (Least significant different) การวิเคราะห์ทาง
สถิตทิ งั้ หมดใช้โปรแกรม Statistic 10

ผลการศึกษาและวิจารณ์
อิทธิพลของวัสดุอินทรียท์ ่ีแตกต่างกันต่ออัตรา
การรอดของไส้เดือนดิน Eisenia fetida ในพืน้ ที่
ดินเค็ม
จากผลการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของวัส ดุอิ น ทรี ย ์ท่ี
แตกต่างกันต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia
fetida ในพืน้ ที่ดินเค็ม พบว่า ไส้เดือนดิน Eisenia
fetida มีอตั ราการรอดมากที่สดุ ในต�ำรับขุยไส้เดือน
ดิน+ฟางข้าว (VC+RS) รองลงมาคือ ต�ำรับปุ๋ ยคอก
+ฟางข้าว (M+RS) นัน้ โดยที่ 0 วัน ไส้เดือนดินของ
ทัง้ สองต�ำรับการทดลอง มีอตั ราการรอด 100% ที่
14 วัน ไส้เดือนดินในต�ำรับขุยไส้เดือนดิน+ฟางข้าว
(VC+RS) มีอตั ราการอด 100% เมื่อเทียบกับ ต�ำรับ
ปุ๋ ยคอก+ฟางข้าว (M+RS) ที่มีอตั ราการรอด 55.55
% ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เช่นเดียวกับ ที่ 30
วัน ต�ำรับขุยไส้เดือนดิน+ฟางข้าว (VC+RS) มีอตั รา
การรอดลดลง เป็ น 55.55 % แต่ยงั มีอตั ราการอด
มากกว่า ต�ำรับปุ๋ ยคอก+ฟางข้าว (M+RS) ที่มีอตั รา
การรอดลดลงเช่นกัน ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ และที่ 45 วัน ต�ำรับขุยไส้เดือนดิน+ฟางข้าว
(VC+RS) มีอตั ราการรอดลดลง เป็ น 44.44% และ
ยังมีอัตราการอดมากกว่า ต�ำรับปุ๋ ยคอก+ฟางข้าว
(M+RS) ที่มีอตั ราการรอดลดลงและไม่มีอตั ราการ
รอดของไส้เดือนดิน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(Figure 1)
จากข้างต้นพบว่าต�ำรับที่ มีอัตราการรอดของ
ไส้เดือนดินมากที่สดุ ได้แก่ ขุยไส้เดือน+ฟางข้าว
และ ปุ๋ ยคอก+ฟางข้าวจาก (Figure 1) ทัง้ สองต�ำรับ
มีความคล้ายคลึงกันคือ ฟางข้าว เป็ นผลให้มีอตั รา
การรอดของไส้เดือนดินมากและอาศัยในดินเค็มได้
ยาวนานกว่าเปรียบเทียบกับอีก 6 ต�ำรับ ไม่พบอัตรา
การรอดของไส้เดือนดิน เนื่องจากฟางข้าวมีคณ
ุ สมบัติ
ช่วยลดการระเหยน�ำ้ ของดิน รักษาความชืน้ อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมของไส้เดือนดิน
สอดคล้องกับ Yang et al. (2010) พบว่าฟางข้าวช่วย
เพิ่มความพรุนของดิน ซึง่ ฟางข้าวขนาด 20 ซม. ส่ง
ผลให้ดนิ มีความพรุนสูงสุด 46.6% รองลงมาคือ 15
ซม. และ 10 ซม. ส่งผลต่อความพรุนของดิน 44.4 %
และ 41.2% ตามล�ำดับเมื่อเทียบกับดินที่ไม่มีการใส่
ฟางข้าว 39.9% การเพิ่มขึน้ ของรูพรุนของดินเป็ นการ
เพิ่มช่องว่างขนาดใหญ่ของดิน เพิ่มช่องทางการน�ำ
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น�ำ้ ของดินส่งผลให้ดนิ มีความชืน้ เพิ่มขึน้ และช่วยลด
ความเค็มของดิน ส่วนต�ำรับที่มีขยุ ไส้เดือนนัน้ ส่งผล
ให้ อั ต ราการรอดของไส้ เ ดื อ นดิ น มากกว่ า และ
สามารถอยู่ไ ด้ร ะยะเวลานานกว่าต�ำรับที่มีปยคอก
ุ๋
เนือ่ งจาก ขุยไส้เดือนดิน ส่งผลให้ดนิ มีการกักเก็บอินทรีย
วัตถุและคาร์บอนในดินได้ดี (ชุลมี าศ และคณะ, 2554)
สอดคล้องกับ (Subler et al., 1998 อ้างโดย นันทวุฒ,ิ
2560 ) กล่าวว่า ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินมีธาตุอาหารในรูป

แบบทีพ่ ร้อมดูดซึมส�ำหรับพืช มูลไส้เดือนดินมีจ �ำนวน
จุลินทรียห์ ลากหลายชนิดมากกว่าที่พบในปุ๋ ยหมัก
นอกจากนัน้ ขุยไส้เดือนยังมีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยอุม้ นำ้� ในดิน
จากงานทดลองของ Kiefer (2012) กล่าวว่าต�ำรับทีม่ ขี ยุ
ไส้เดือนดิน มีเปอร์เซ็นต์ความชืน้ สูงที่สดุ จึงส่งผลให้
ค่าการน�ำไฟฟ้าของดินและ pH ของดินลดลงด้วย
คล้ายคลึงกับ Oo et al. (2015) ต�ำรับที่มีการใส่ซาก
มันส�ำปะหลัง ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนร่วมกับไส้เดือน

Fig. 1. Survival rate of earthworm Eisenia fetida in salt affected soil with organic materials for 45 day
CT= Control, M= Manure, VC= Vermicompost Cast, RS= Rice straw, VC+M= Vermicompost + Manure, M+RS= Manure+ Rice straw, VC+RS= Vermicompost + Rice straw และ M+VC+RS= Manure+
Vermicompost + Rice straw
Table 1 The percentage of earthworm (Eisenia foetida) survival (compare during treatment have
the most survival rate )
treatment
0 day

Percentage of earthworm survival (%)
14 day
30 day
45 day

Manure(cow) with out rice straw (M+RS)

100±0

55.55±29.63

33.33±0

0±0

Vermicompost with out rice straw (VC+RS)

100±0

100±0

55.55±22.22

44.44±37.04

F-test

-

ns

ns

ns

CV(%)

-

34.99

30.62

162.02

Remark: In the same column followed by the same lower case letters are not significantly by
Least-significant difference (LSD)
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ดินนัน้ พบว่าอินทรียค์ าร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับต�ำรับ
การทดลองที่มีแค่ไส้เดือนดินอย่างเดียว เมื่อดินมี
ความอุดมสมบูรณ์มีอาหารเพียงพอ สิ่งมีชีวิตก็จะ
สามารถด�ำรงชีวิตในพืน้ ที่นนั้ ได้และเป็ นตัวชีว้ ดั ทาง
ด้านชีวภาพถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีน่ นั้ แต่จาก
ผลการทดลองนัน้ พบว่า ช่วงระยะเวลาการอยูรอดทัง้
45 วันของ ทัง้ สองต�ำรับการทดลองไม่มคี วามแตกต่าง
กันทางสถิติ (Table1)
อิท ธิ พ ลของวั ส ดุ อิน ทรี ย ท์ ี่แ ตกต่ า งกั น ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องดินเค็ม
ขุยไส้เดือนดินเป็ นผลผลิตทีไ่ ด้จากการย่อยอาหาร
ของไส้เดือนดิน โดยไส้เดือนดินย่อยสลายสารอินทรีย ์
และอนินทรีย ์ โดยการท�ำให้แตกและบดให้ละเอียดจาก
กระบวนการย่อยสลายในล�ำตัวของไส้เดือนดินเกิดเป็ น
วัสดุคล้ายของแข็งทีม่ คี วามชืน้ คล้ายดินเลน มีความร่วน
และพรุน อากาศแทรกซึมและอุม้ น�ำ้ ได้ดี กระบวนการนี ้
ช่วยให้การท�ำงานของจุลนิ ทรียเ์ พิ่มสูงขึน้ และเป็ นการ
การเพิม่ กระบวนการเร่งให้เกิดอัตราการย่อยสลายให้เร็ว
ยิง่ ขึน้ เรียกกระบวนการ ฮิวมิฟิเกชั่น (humification) คือ
การท�ำให้สารอินทรียท์ ย่ี อ่ ยสลาย เช่น พืช หรือสัตว์ทเ่ี น่า
เปื่ อย ถูกกระบวนการใช้ออกซิเจนทางชีวภาพ ท�ำให้
กลายเป็นสารทีเ่ ป็นประโยชน์ ต่อพืช คือ สารฮิวมัส ซึง่ มี
ความส�ำคัญในการกักเก็บและปลดปล่อยธาตุอาหาร
(Tripathi and Bhardway, 2004 อ้างโดย นันทวุฒ,ิ
2560) จากการศึกษาอัตราการอยูร่ อดของไส้เดือนดินที่
ได้กล่าวข้างต้นนัน้ ต�ำรับ ขุยไส้เดือน+ฟางข้าว และ
ต�ำรับ ปุ๋ ยคอก+ฟางข้าว ส่งผลให้อัต ราการรอด
ของไส้เ ดื อ นมากที่ สุ ด ตามล�ำดับ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่อ
การเปลี่ ย นแปลงคุณ สมบัติ ท างเคมี บ างประการ
ของดิน ที่พบว่า ต�ำรับขุยไส้เดือนดิน+ฟางข้าว
และต�ำรับ ปุ๋ ยคอก+ฟางข้าว pH ค่าการน�ำไฟฟ้า
ของดินมีแนวโน้มลดลง 6.80, 6.93 และ 5.14, 5.14
dS/m ตามล�ำดับ เมือ่ เทียบกับต�ำรับทดลองอืน่ ๆ และมี
ความแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนยั ส�ำคัญส�ำคัญยิ่ง
(p≤0.01) แสดง (Table 2) นอกจากนัน้ ความอุดม
สมบูรณ์ของดินเพิม่ ขึน้ โดยที่ ต�ำรับขุยไส้เดือน+ฟางข้าว
เพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ 11.17 % เมือ่ เทียบกับต�ำรับทดลองอืน่ ๆ
และมีความแตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนยั ส�ำคัญส�ำคัญ
ยิง่ (p≤0.01) ในขณะที่ ต�ำรับปุ๋ ยคอก+ฟางข้าว เพิม่ ขึน้
5.53 % ซึง่ น้อยกว่าต�ำรับขุยไส้เดือนดิน+ฟางข้าว จาก

(Table 2) พบว่าต�ำรับที่มีขยุ ไส้เดือนดินนัน้ ส่งผลให้
ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มขึน้ มากเมื่อเทียบกับต�ำ
รับอืน่ ๆ เช่นเดียวกับธาตุอาหารหลัก (Macronutrient)
ได้แก่ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และค่า
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน ทีม่ แี นว
โน้มเพิม่ ขึน้ มากกว่าต�ำรับปุ๋ ยคอก+ฟางข้าว 0.55 %,
0.28 %, 58.38 mg/kg, 47.23 mg/kg, 7.51 mgl/kg,
4.17 mgl/kg, 34.24 Cmol/kg และ 31.24 Cmol/kg ตาม
ล�ำดับ และมีความแตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมีนยั
ส�ำคัญส�ำคัญยิ่ง (p≤0.01) แสดงให้เห็นว่าขุย
ไส้เดือนดินช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ดี
ยิ่งขึน้ สอดคล้องกับอัตราการรอดของไส้เดือนดิน
แสดงดัง (Figure 1) และ (Table 1) Chaoui et al.
(2003) การปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนสูงที่สุดใน
ต�ำรับขุยไส้เดือนดินรองลงมาคือต�ำรับปุ๋ ยหมัก จาก
ก า ร เ พิ่ ม ขึ ้ น ข อ ง ธ า ตุ ฟ อ ส ฟ อ รั ส แ ล ะ ธ า ตุ
โพแทสเซี ย มที่ พ บในขุ ย ไส้เ ดื อ นดิ น และปุ๋ ยหมัก
สะท้อนถึงการปรับปรุ งดินด้วยวัสดุอินทรีย ์ แสดงให้
เห็นว่าทั้งขุยไส้เดือนดินและปุ๋ ยหมักต่างช่วยเสริม
แหล่งของธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียม รวมไป
ถึง ธาตุไนโตรเจน นอกจากนัน้ ต�ำรับทีม่ กี ารใส่ฟางข้าว
ส่งผลท�ำให้ค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนของดินอยูใ่ นปริมาณทีส่ งู สอดคล้องกับ Yang et
al. (2010) ความสามารถในการแลกเปลีย่ นแคตไอออน
ของดิน และปริมาณอินทรียวัตถุตา่ งเพิม่ ขึน้ เมือ่ มีการใส่
ฟางข้าวร่วมด้วย ซึง่ ผลของการเพิ่มขึน้ เป็ นผลจากการ
เพิม่ ขึน้ ของปริมาณธาตุอาหารจากดิน
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตทิ างเคมี
ดินบางประการต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน
Eisenia fetida
จากการทดลอง พบว่า ต�ำรับขุยไส้เดือนดิน
+ฟางข้าว (VC+RS) มีค่า pH=6.80 และต�ำรับปุ๋ ย
คอก+ฟางข้าว (M+RS) มีค่า pH=6.93 (Table 2)
เป็ นผลให้ไส้เดือนดินพันธุ์ Eisenia fetida มีอตั รา
การรอดมากที่สดุ และปริมาณโพแทสเซียมยังเพิ่ม
ขึน้ อีกด้วย ไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eisenia fetida จะ
สามารถอาศัยอยู่ในดินที่มีค่า pH อยู่ระหว่าง 4.77.0 แต่ค่าpH ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
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Table. 2 pH, electrical conductivity and macro nutrients concentration of the saline soil with
organic materials to survival rate of earthworm (Eisenia fetida )
Treatments

Soil chemical properties
pH
(1:1 H2O)

EC(1:5 H2O)
dS/m

OM(%)

Total N(%)

Avail.P

Exch. K

CEC

(mg/kg)

(mg/kg)

(Cmol/kg)

CT

7.17±0.04b

6.40±0.23a

4.14±0.24e

0.16±0.04d

13.43±0.54f

0.45±0.21g 34.20±0.37b

M

7.30±0.00a

6.26±0.25ab

9.49±0.22b

0.48±0.04ab

58.52±0.24c

3.02±0.15d 32.57±0.39c

RS

6.97±0.04c

6.01±0.19b

4.62±0.19e

0.23±0.01cd

20.62±0.88e

2.11±0.26e 35.85±0.12a

VC

7.13±0.04b

5.02±0.03c

5.52±0.36d

0.28±0.01c

59.99±0.51b

1.16±0.03f

M+VC

7.00±0.00c

5.21±0.18c

8.46±0.44c

0.42±0.01b

63.25±0.10a

3.52±0.22d 32.29±0.16c

M+RS

6.93±0.04cd

5.14±0.01c

5.53±0.32d

0.28±0.02c

47.23±0.74d

4.17±0.37c 31.19±0.32d

VC+RS

6.80±0.00e

5.14±0.004c

11.17±0.89a

0.55±0.03a

58.38±0.72c

7.51±0.19a 34.24±0.20b

M+VC+RS

6.87±0.04de

5.00±0.01c

9.90±0.97b

0.46±0.05b

59.43±0.72bc 5.49±0.35b 34.23±0.34b

Mean

7.02

5.53

7.35

0.36

47.61

3.43

33.08

F-test

**

**

**

**

**

**

**

CV(%)

0.65

3.38

5.73

11.05

1.76

9.71

1.16

30.03±0.21e

CT= Control, M= Manure, VC= Vermicompost, RS= Rice straw, VC+M= Vermicompost + Manure,
M+RS= Manure+ Rice straw,
VC+RS= Vermicompost + Rice straw and M+VC+RS= Manure+ Vermicompost + Rice straw
**= Singnificant different at 0.01 (P≤0.01) probability level
ไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eisenia fetida คือช่วง
ค่า pH ระหว่าง 6.7-8.0 (อานัฐ, 2549) ซึง่ การลดลง
หรือเพิม่ ขึน้ ของ pH ขึนอยู
้ ก่ บั ชนิดของวัสดุอนิ ทรีย ์ โดยค่า
pH ลดลง เนือ่ งการสะสมของกรดอินทรียท์ เ่ี กิดขึนระหว่
้
าง
การย่อยสลายสารประกอบ polysaccharides (Nuhaa et al.,
2015)
นอกจากนัน้ (Figure 3-8) พบว่าต�ำรับขุยไส้เดือน
ดิน+ฟางข้าว (VC+RS) มีคา่ ความเค็มของดินลดลง
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด
ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียม
ทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ และ ค่าการแลกเปลีย่ นแคตไอออน เพิม่
ขึน้ สอดคล้องกับ (Orozco et al.,1996) อ้างโดย สุลี
ลักษณ์ และสุชาดา (2557) กล่าวว่าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน
ดินประกอบด้วยธาตุอาหารที่จ �ำเป็ นอย่างมากในรูปที่
เป็นประโยชน์กบั พืช เช่น ไนเตรต ฟอสเฟต แคลเซียม
และโพแทสเซียม

ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรอดของไส้เดือนดินที่
ส�ำคัญคือ คุณสมบัตทิ างเคมีของดิน ทีม่ กี ารใส่อนิ ทรีย
วัตถุรว่ มด้วยในการปรับปรุงบ�ำรุงดินเค็ม พบว่า ดินทีม่ ี
ค่าการน�ำไฟฟ้าของดินตำ่ � ส่งผลให้อัตราการรอดของ
ไส้เดือนดินเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับค่าการน�ำฟ้าของ
ดินที่สงู กว่าในต�ำรับทดลองอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม ความ
อุดมสมบูรณ์และปริมาณธาตุอาหารหลักยังเป็ นอีก
ปัจจัยในการช่วยให้อตั ราการรอดของไส้เดือนเพิม่ มาก
ขึน้ เช่นกัน (Figure 9-10) แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
อิทธิพลของวัสดุอนิ ทรียต์ อ่ การเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ
ทางเคมีดนิ บางประการต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน
พันธุ์ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ
และ ปริมาณไนโตรเจนทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั อัตราการรอดของไส้เดือน
ดินทีม่ อี ตั ราการรอดเพิม่ ขึน้ เมือ่ มีปริมาณอินทรียวัตถุ
และปริมาณไนโตรเจนเพิม่ ขึน้
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Fig. 2. Relationship between pH (1:1) and
survival rate at 28 day of earthworm

Fig. 3. Relationship between EC (dS/m) and
survival rate at 28 day of earthworm

Fig. 4. Relationship between Organic matter Fig. 5. Relationship between Total nitrogen (%)
(%) and survival rate at 28 day of earthworm and survival rate at 28 day of earthworm

Fig. 6. Relationship between Avail-P (mg/kg) Fig. 7. Relationship between Exch-K (mg/kg) and
and survival rate at 28 day of earthworm
survival rate at 28 day of earthworm
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Fig. 8. Relationship between CEC (Cmol/kg)
and survival rate at 28 day of earthworm

Fig. 9 Relationship between Organic matter (%) and Fig. 10 Relationship between pH and Exch-K
(mg/kg) to survival rate of earthworm
Total nitrogen (%) to survival rate of earthworm

โดยทีต่ �ำรับขุยไส้เดือนดิน+ฟางข้าวมีอตั ราการรอดของ
ไส้เดือนดินสูงที่สดุ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณอิน
ทรียวัตถุและปริมาณไนโตรเจนที่สูงด้วย ซึ่งในขุย
ไส้เดือนดินจะมีปริมาณอินทรียวัตถุ และมีการปลด
ปล่อยปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมดในดิน ในปริมาณที่
สูง (Lal, 1987; Chaoui et al. (2003) และฟางข้าว
ยังช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินอีกด้วย Yang
et al. (2010) เช่นเดียวกันกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โพแทสเซียมกับค่า pH เมื่อ pH ลดลง ปริมาณ
โพแทสเซียมเพิ่มขึน้ มีความสัมพันธ์กบั อัตราการ
รอดของไส้เดือนดินสูงในต�ำรับขุยไส้เดือนดิน+ฟาง
ข้าว ที่ชว่ ยเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมและช่วยให้ค่า
pH ลดลง คล้ายคลึงกับ Oo et al. (2015) เมื่อมีการ

ปรับ ปรุ ง ดิ น เค็ ม ด้ว ยวัส ดุอิ น ทรี ย ์แ ละปุ๋ ยหมัก มูล
ไส้เดือนดิน พบว่า pH ของดินลดลง 7.0 เหลือ 6.4 ซึง่
เกิดจากปฏิกิรยิ า reduction ซึง่ ส่งผลในดินเค็มแต่ไม่
ส่งผลในดินที่ไม่เค็ม เช่นเดียวกันกับ ค่าความ
สามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เพิ่มขึน้ จาก
การปรับปรุ งดินเค็มด้วยวัสดุอินทรียแ์ ละปุ๋ ยหมักมูล
ไส้เดือนดิน เมื่อเปรียบเทียบกับต�ำรับที่ไม่มีการใส่ปยุ๋
หมักมูลไส้เดือนดิน เนื่องจากต�ำรับที่ใส่วสั ดุอินทรีย ์
ร่วมกับไส้เดือนดิน ส่งผลให้ปริมาณอินทรียค์ าร์บอน
สูงที่สดุ 8.24 g/kg ในดินเค็ม และ 8.68 g/kg ในดิน
ที่ไม่เค็ม อย่างไรก็ตามต�ำรับที่ไม่มีการใส่วสั ดุอินทรีย ์
มีคา่ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน ต�่ำ
ที่สดุ 3.18 g/kg ในดินเค็ม และ 6.09 g/kg ในดินที่ไม่
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เค็ม จากการน�ำวัสดุอินทรียแ์ ละปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน
ดิน ช่วยให้ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนสะสมในดินสูง
ขึน้
สรุ ปและข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

จากผลการศึกษาอิทธิพลของวัสดุอนิ ทรียท์ ่ใี ช้ใน ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, มงคล ต๊ะอุน่ , สุรศักดิ์ เสรี
พงศ์ และ นันทวุฒิ จ�ำปางาม. 2554. การ
การปรับปรุ งดินเค็มต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน
ผลิตปุ๋ ยหมักโดยไส้เดือน ดิน : การจัดการ
Eisenia fetida พบว่า ดินเค็มทีม่ กี ารปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ของเสี ย ดิ น ผลผลิ ต ที่ ดี แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย.
ด้วยขุยไส้เดือนดิน+ฟางข้าว ส่งผลให้ไส้เดือนดินพันธุ์
ขอนแก่น. ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร
Eisenia fetida มีอตั ราการรอดสูง และระยะยาวนาน
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับต�ำรับอืน่ ๆ ตลอดการทดลอง
ขอนแก่น.
45 วัน เนื่องจากขุยไส้เดือนดิน เป็ นแหล่งกักเก็บธาตุ
อาหารต่างๆ โดยกระบวนการต่างๆ จนเกิดการย่อย นันทวุฒิ จ�ำปางาม. 2560. เทคโนโลยีปยหมั
ุ๋ ก
สลายท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหาร โดย
ไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรที่ย่ งั ยืน. วารสาร
เฉพาะไนโตรเจน (อาภรณ์ และชุลีมาศ, 2561) ส่งผล
วิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิรน์ เอเชีย ฉบับ
ให้มีความเหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิต และการด�ำเนิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11: 71-80.
กิจกรรมของไส้เดือนดิน
ดังนั้นการฟื ้ นฟูพืน้ ที่ ดินเค็มโดยใช้เทคโนโลยี ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, อัจฉราวดี เครือภักดี และ
วิไลวรรณ ด้วงเจริญ. 2560. อิทธิพลของดิน
ไส้เดือนดิน (Vermicompost) เพื่อช่วยให้ไส้เดือนดิน
เค็มต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง อัตราการ
มีอตั ราการอยูร่ อดเพิ่มขึน้ ควรมีการใส่วัสดุอินทรีย ์
ตาย การเจริญเติบโต และการขายพันธุข์ อง
ร่วมด้วย เพื่อปรับสภาพและท�ำให้ทงั้ ไส้เดือนดินและ
ไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eisenia foetida และ
วัสดุอินทรียส์ ามารถท�ำหน้าที่ ในการฟื ้ นฟูพืน้ ที่ ดิน
Drawida beddardi. การประชุมวิชาการดิน
เค็มได้
และปุ๋ ยแห่งชาติ ครัง้ ที่ 5. 381-388.
ค�ำขอบคุณ
สุลีลกั อารักษ์ธรรม และ สุชาดา สานุสนั ต์. 2557.
อิ ท ธิ พ ลของปุ๋ ยหมั ก มู ล ไส้ เ ดื อ นดิ น จาก
ขอบคุณกลุ่มวิจัยดินปั ญหาในภาคตะวันออก
ไส้เ ดื อ นดิ น ต่อ การเปลี่ ย นแปลงสมบัติ ท าง
เฉียงเหนือที่คอยสนับสนุนทุนการวิจยั ในครัง้ นีพ้ ร้อม
ฟิ สิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน.
กับค�ำแนะน�ำที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ศูนย์วิจยั
รายงานผลการวิจยั คณะผลิตกรรมการเกษตร
และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ และดิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 49.
แบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ส�ำนักงาน อานัฐ ตันโช. 2549. ไส้เดือนดิน (Earthworms).
พัฒนาที่ดนิ เขต 5 จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพ์ครัง้ ที่ 1. ปทุมธานี: สานักงานพัฒนา
ที่สนับสนุนพืน้ ที่การศึกษาและความอนุเคราะห์วสั ดุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อุปกรณ์ในการท�ำงานวิจยั นี ้
อาภรณ์ ทองบุราณ และ ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย.
2561. ผลการการใช้แกลบเผาต่อการเจริญ
เติ บ โตและขยายพัน ธุ์ข องไส้เ ดื อ นดิ น สาย
พันธุ์ Eudrilus eugeniae และ Eisenia foetida
ในกระบวนการท�ำปุ๋ ยหมัก มูล ไส้เ ดื อ นดิ น .

KHON KAEN AGR. J. 48 (2): 261-272 (2020)./doi:10.14456/kaj.2020.23.

แก่นเกษตร 46: 105-116.

271

2018. The Effects of Manure at Saline
Soil ON Growth, Dry Matter Production
and Crude Protein of Sesbania grandiflora. IOP Conf. Series: Earth and
Environmental Science 119: 12-23.

อัจฉราวดี เครือภักดี, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ
นฤมล แก้วจ�ำปา. 2559. ความหลายหลาย
ของไส้เ ดื อ นดิ น ในระบบนิ เ วศนาข้า วใน
พืน้ ที่ดนิ เค็มระดับต่างๆ ต่อสมบัตขิ องดิน
และการเจริ ญ เติ บ โตของข้า วภาคตะวัน Lal, R. 1987. Tropical ecology and physical
ออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารพืช
edaphology. Jhon Willey & Sons Ltd.
ศาสตร์สงขลานครินทร์ 3: 41-47.
London.
Bright, D. A. and J. Addison. 2002. Derivation Nuhaa, S., M. Romeela, and G.M. Vinod. 2015.
of matrix soil standards for salt under
Experimental process monitoring and
the British Columbia contaminated sites
potential of Eudrilus eugeniae in the
regulation. Report to the British Columbia
vermicomposting of organic solid waste
Ministry of Water Land and Air Protection
in Mauritus. Ecological Engineering. 84:
Ministry of Transportation and Highways
149-158.
British Columbia Buildings Corporation
and the Canadian Association of Petroleum Oo, A. N., C. B. Iwai, and P. Seanjan. 2015. Soil
Properties and Maize Growth in Saline
Producers: 201.
and Nonsaline Soils using Cassava-InChaoui, H. I., L. M. Zibilske and T. Ohno. 2003.
dustrial Waste Compost and VermicomEffects of earthworm casts and compost
post with or Without Earthworms. Land
on soil microbial activity and plant nutrient
Degradation & Development 26: 300availability. Soil Biology & Biochemistry
310.
35: 295-302.
Owojori, O.J. and A.J. Reinecke. 2009. Avoidance
Iwai, C.B., A. Naing and B. Topark-ngarm. 2012.
behaviour of two eco-physiologically
Soil property and microbial activity in natural
different earthworms (Eisenia fetida
salt affected soils in an alternating wet–dry
and Aporrectodea caliginosa) in natural
tropical climate. Geoderma. 189–190 :
and artificial saline soils. Chemosphere
144–152.
75: 279–283.
Jun, T., G. Wei., B. Griffiths., L. Xiaojing., X. Richards, L.A. (ed.), 1954. Diagnosis and improveYingjun and Z. Hua. 2012. Maize residue
ments of saline and alkali soils. USDA.
application reduces negative effects of
Agriculture Handbook 60. 160 p.
soil salinity on the growth and reproduction
of the earthworm Aporrectodea trapezoids, Walkley, A. and I.A. Black, 1934. An examination
of the degtjareff method for determining
in a soil mesocosm experiment. Soil Biology
soil organic matter and a proposed
& Biochemistry 49: 46-51.
modification of the chromic acid titration
Kiefer, A. 2012. The Effects of Storage on the
method for determination of soil organic
Quality of Vermicompost. UNIVERSITY
matter. Soil Science. 37: 29 – 33.
OF WISCONSIN SYSTEM.
Wu, Y., Y. Li., C. Zheng., Y. Zhang and Z. Sun.
Kusmiyati, F., E. D. Purbajanti, and Surahmanto.
2013. Organic amendment application

272

แก่นเกษตร 48 ฉบับที่ 2: 261-272 (2563)./doi:10.14456/kaj.2020.23.

influence soil organism abundance in
saline alkali soil. European Journal of
Soil Biology 54: 32-40.
Yang, C. H., T. K. Kim., J. H. Ryu., S. B. Lee.,
S. Kim., N. H. Baek., W. Y. Choi., D.
Y. Chung and S. J. Kim. 2010. Effects
of Rice Straw Incorporation by Cutting
Methods on Soil Properties and Rice
Yield in a Paddy Field. Korean J. Soil
Science and Fertilizer. 43: 1047-1050.

