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ค ำน ำ 
 ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเป็นปัญหาหนึ่งของชุมชนที่ต้องหาวิธีการ
จัดการให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถน าขยะ
อินทรีย์แปรรูปน ามากลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน อาทิ การผลิตแก๊สชีวภาพ 
การหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การน าไปเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน เป็น
ต้น ส าหรับคู่มือฉบับนี้ทีมงานวิจัยได้น าเสนอเฉพาะการน าขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ และน าไปเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยมูล
ไส้เดือน เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างสะดวก โดยเป้าหมายสูงสุดคือการส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบของการน าขยะใน
ครัวเรือนกลับมาใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทางหนึ่งส าหรับชุมชนที่ต้องการลด
ปริมาณขยะในระดับครัวเรือน และเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
ในรูปแบบของการน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาต าบลในอนาคตต่อไป  
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บทน ำ 
 

 ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเป็นปัญหาหนึ่งของชุมชนที่ต้อง
หาวิธีการจัดการให้เกิดประโยชน์ มีเทคโนโลยีที่สามารถน าขยะ
อินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติมาผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทนเป็นเหล่านี้มาใช้ประโยชน์หลากหลายรูปแบบ อาทิ      
การผลิตแก๊สชีวภาพ การหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การน าไปเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน เป็นต้น ส าหรับคู่มือฉบับนี้ทีม
งานวิจัยได้น าเสนอเฉพาะการน าขยะอินทรีย์ในครัวเรือนมาผลิต
เป็นแก๊สชีวภาพ และน าไปเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน 
เท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมที่เป็นชุมชนสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างสะดวก โดยเป้าหมายสูงสุด คือ การส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหารูปแบบของ
การน ากลับมาใช้ประโยชน์ของขยะในครัวเรือน และเป็น
แนวทางหนึ่งส าหรับชุมชนที่ต้องการลดปริมาณขยะในระดับ
ครัวเรือน โดยแนวทางปฏิบัติส าหรับการผลิตแก๊สชีวภาพและปุ๋ย
มูลไส้เดือนจะด าเนินการเป็นกลุ่มและฐานการเรียนรู้ที่มีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมโครงการและร่วมศึกษาเรียนรู้แห่งละประมาณ ๕๐ 
คน โดยให้ชุมชนรวมกลุ่มครัวเรือนอย่างน้อย ๕ ครัวเรือน เพื่อ
ร่วมกันผลิตและใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพและปุ๋ยมูลไส้เดือน 
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ที่ผลิตได้ในรูปแบบที่เกิดการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในชุมชน โดยวิธีการผลิตมีดังนี ้
 
กำรผลิตแก๊สชีวภำพจำกขยะอินทรีย์ 
 
 ขยะอินทรีย์ที่สามารถน ามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพได้เป็น
อย่างดี ประกอบด้วย เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ มูลสัตว์ รวมถึง
น้ าผลไม้ประเภทไม่รสจัด ส าหรับขั้นตอนการผลิต การติดตั้ง 
การใช้ประโยชน์ และข้อควรพึงระวังมีดังนี้ 
 
๑. ขั้นตอนกำรติดตั้งระบบผลิตแก๊สชีวภำพจำกขยะอินทรีย์
ประเภทเศษอำหำรในครัวเรือนขนำด ๒,๐๐๐ ลิตร 
  ขั้นตอนการติดตั้งระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย
ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ประกอบด้วย อุปกรณ์พื้นฐาน ได้แก่ ถัง
หมักขยะเศษอาหารแบบไร้อากาศขนาด ๒๐๐ ลิตร จ านวน ๒ 
ใบ ถังเก็บและแยกแก๊สชีวภาพแบบแทนที่น้ าขนาด ๒๐๐ ลิตร 
และ ๑๕๐ ลิตร จ านวน ๑ ชุด ชุดท าความสะอาดกรองแก๊ส
ชีวภาพ ๑ ชุด ภายในบรรจุเศษเหล็กกลึง อุปกรณ์ส าหรับส่งแก๊ส
ชีวภาพที่ผลิตได้ไปยังหัวเตาแก๊สที่ผลิตเป็นเฉพาะกรณี และชุด
อัดแก๊สชีวภาพเข้าสู่ถังเก็บแก๊สเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันใน
ชุมชนดังแสดงในภาพที่ ๑  
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ภำพที่ ๑ แบบของระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารใน
ครัวเรือน 
 

        

ภำพที่ ๒ การตอทอสงแก๊สจากถังหมักไปยังถังเก็บแก๊ส และ     
การต่อท่อแก๊สไปใช้ประโยชน์ 
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หมายเหตุ  : การใชงานถังเก็บแก๊สชีวภาพตองเติมน้ าเขาไปใน
ถังพีอีสีน้ าเงิน ขนาด ๒๐๐ ลิตร ที่เปิดปากถังไว้ และคว่ าถัง
ขนาด ๑๕๐ ลิตร ลงในถังที่เปดปากนี้ดังรูปที่ ๒ ระดับน้ าที่เติม
ใหอยูสูงจากก้นถังแกลลอน ประมาณ ๙๐-๙๕ เซนติเมตร หรือ 
ทวมถังพีอีสีน้ าเงิน 
 : สถานที่ติดตั้งชุดผลิตแก๊สชีวภาพจ าเป็นต้องตั้งใกล้
กับบริเวณที่ประกอบอาหารของแต่ละบ้าน แต่ส าหรับโครงการนี้
ผู้วิจัยต้องการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้านผู้เข้าร่วม
โครงการ จึงจัดให้มีชุดอัดแก๊สที่ผลิตได้ลงถังบรรจุแก๊สหุงต้ม
เพื่อให้บ้านที่แก๊สหุงตัมหมดน าถังแก๊สของบ้านตนเองมาอัดแล้ว
น าไปใช้ประโยชน์ โดยติดตั้งชุดอัดแก๊สดังภาพที่ ๒ 
 
๒. ขั้นตอนกำรผลิตและกำรใช้ประโยชน์ 
 การผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรียประเภทเศษอาหาร
จากอาคารบ้านเรือน จ าเป็นต้องมีวัตถุดิบที่ส าคัญ คือ เศษ
อาหาร เศษผัก ผลไม้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นมูลสัตว์ประเภทมูล
โค และน้ าสะอาดที่ ใช้ส าหรับละลาย ส าหรับการผลิตแก๊ส
ชีวภาพจะต้องท าการหมักเศษอาหารร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ใน
สภาวะที่ไร้อากาศเท่านั้น ดังนั้น การเริ่มตนผลิตจะตองเติมเชื้อ 
จุลินทรียเขาสูถังหมักกาซและทิ้งระยะไว ประมาณ ๑-๒ สัปดาห  
เพื่อใหเขาสูสภาวะสมดุล และเกิดการผลิตแก๊สชีวภาพจาก      
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หัวเชื้ออย่างเต็มที่ก่อน โดยสังเกตไดจากแก๊สชีวภาพที่เกิดขึ้น
สามารถจุดติดไฟไดภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงจะเปน 
การปอนขยะอินทรีย์ที่มีขนาดเล็กเขาสูถังหมักแก๊สชีวภาพใน
ปริมาณที่เหมาะสม ดังแสดงขั้นตอนการผลิตดังนี้ 
 ๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย เชื้อจุลินทรีย
สามารถเตรียมไดจากมูลสัตวตางๆ เชน หมู วัว ควาย และไก    
เปนตน ส าหรับในคูมือฉบับนี้จะน าเชื้อจุลินทรียมาจากมูลวัว 
โดยมีขั้นตอนดังนี้  
  ๒.๑.๑ น ามูลวัวสดปริมาณ ๑๕๐-๒๐๐ กิโล
กรัมตอถังหมัก ๑ ใบ ละลายด้วยน้ าสะอาดในสัดส่วน ๑ : ๑ 
แล้วเทลงในถังหมักแต่ละใบ ปิดฝาถังหมักให้สนิท ท าการกวน
ด้วยใบกวนที่ติดตั้งไว้บนถังวันละอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
  ๒.๑.๒ การทดสอบการเกิดการแก๊สชีวภาพจาก
หัวเชื้อจุลินทรีย์ หลังจากปล่อยให้เกิดการหมักครบ ๒ สัปดาห์ 
ให้ท าการเปิดวาวล์ส่งแก๊สไปยังหัวเตา แล้วท าการทดลองจุดไฟ
ด้วยไม้ขีดไฟหรือที่จุดไฟเตาแก๊ส หากไฟติด แสดงว่า หัวเชื้อที่
เตรียมไว้สามารถเป็นหัวเชื้อที่ดี ส าหรับผลิตแก๊สจากเศษอาหาร
หรือสารอินทรีย์ในครัวเรือนได้ หากจุดไฟไม่ติดจะต้องท าการเช็ค
รอยรั่วตามขอบฝาถังหรือรอยต่อของท่อส่งแก๊สด้วยฟองสบู่ หรือ
การดมกลิ่น หากพบบริเวณที่รั่วให้ด าเนินการซ่อมแซมด้วย    
การอุดรอยรั่วโดยใช้กาวซีเมนต์หรือกาวติดท่อที่มีคุณภาพดี ดัง
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ภาพที่ ๓ แล้วท าการหมักต่ออีก ๑ สัปดาห์ หากพบว่าจุดไฟไม่
ติดให้ท าการเติมหัวเชื้อใหม่อีกรอบในปริมาณ ๑๐๐-๑๕๐ 
กิโลกรัม หมักอีก ๑ สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ท าการทดสอบ     
การติดไฟอีกครั้ง 
 

 
  

ภำพที่ ๓ การซ่อมรอยรั่วตามจุดต่างๆ 
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 ๒.๒  ขั้นตอนการเตรียมเศษอาหาร เศษอาหารที่
ประกอบด้วย เศษข้าว เศษเนื้อ น้ าแกง เศษผัก ผลไม้ประเภทไม่
มีเปลือกที่มีสารระเหยสูง อาทิ เปลือกส้มโอ เปลือกมะพร้าว 
เปลือกมะนาว โดยท าการบดสับ ย่อยให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ า
สะอาดในสัดส่วน ๑ : ๑ โดยเริ่มที่ ๒๐-๕๐ กิโลกรัม (หรือท า
การหมักให้เศษอาหารย่อยสลายในระดับหนึ่งภายนอกก่อน จะ
ได้ผลดี) แล้วท าการเติมลงในถังหมักที่มีเชื้อจุลินทรีย์สมบูรณ์ใน
ขั้นตอนเริ่มต้นในข้อ ๑.๒ ท าการกวนอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง 
เพื่อให้เศษอาหารและหัวเชื้อคละเคล้าเข้ากันได้ดี โดยใช้เวลา ๓-
๕ วัน จะพบว่า มีแก๊สชีวภาพเกิดขึ้นพร้อมใช้งาน โดยเศษ
อาหารที่ เติมลงในแต่ละครั้งจะสามารถผลิตแก๊สชีวภาพที่
สามารถทดแทนแก๊สหุงต้มได้วันละ ๐.๒๐-๐.๔๐ กิโลกรัม แก๊ส
หุงต้มในระยะเวลา ๗-๑๕ วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเศษอาหารที่
เติมลงไปในแต่ละครั้ง หากต้องการให้แก๊สเกิดขึ้นและใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ควรท าการเติมเศษอาหารลงในถังหมัก
สัปดาห์ละประมาณ ๒๐-๕๐ กิโลกรัม ดังแสดงในภาพที่ ๔  
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ภำพที่ ๔ การเติมเศษอาหารลงในถังหมัก 
 

โดยถังหมักแต่ละใบทีมวิจัยจะท าการตั้งค่าปริมาณการ
เติมเศษอาหารไว้รวม ๗๐๐ ลิตร โดยใช้ท่อน้ าล้นเป็นระดับที่ตั้ง
ไว้ ซึ่งหากมีการเติมเศษอาหารมากเกินไปก็จะล้นออกตามท่อ
ดังกล่าว ดังแสดงในภาพที่ ๕ 
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ภำพที่ ๕ ลักษณะท่อน้ าล้นบริเวณข้างถังหมัก 
 
 ๒.๓ ขั้นตอนการน าแก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน์ แก๊ส
ชีวภาพที่ผลิตได้จากระบบผลิตในคู่มือฉบับนี้สามารถผลิตแก๊ส
ชีวภาพที่ตรวจวัดเป็นร้อยละของแก๊สชีวภาพ ๕๐-๖๕ หลังจากที่
ผ่านการท าความสะอาดด้วยชุดกรองแก๊สที่ประกอบด้วย แก๊ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกแล้วจะ
เหลือประมาณเนื้อแก๊สมีเทนที่ติดไฟได้ ประมาณ ๓๒.๕-๔๒.๕ 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพียงพอที่จะเป็นเชื้อเพลิงทดแทนแก๊สหุงต้มใน
ครัวเรือนได้ แต่ด้วยแรงดันที่เกิดขึ้นจากถังหมักแก๊สที่ส่งผ่านท่อ
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ในระบบมีไม่มาก ดังนั้นหัวเตาที่น ามาเป็นเตาแก๊สหุงต้มจึงต้อง
ดัดแปลงบริเวณทางเข้าของหัวเตาโดยเอาเดือยขนาดเล็กออก 
(เดือยนมหนู) และบางครั้งจ าเป็นต้องใช้ปั๊มลมขนาดเล็กช่วยหาก
หัวเตาตั้งไว้ไกลกับถังหมักแก๊ส (ควรติดต้ังหัวเตาระยะห่างไม่เกิน 
๓๐ เมตร จากถังหมักแก๊ส) การใช้ประโยชน์สามารถเปิดวาวล์ใช้
กับหัวเตาที่ดัดแปลงแล้วได้โดยตรง หรือใช้ปั๊มลมที่ถูกออกแบบ
ดัดแปลงติดตั้งระบบความปลอดภัยในกรณีมีแรงดันเกินแล้ว ท า
การอัดลงถังแก๊สหุงต้มแล้วน าไปใช้ประโยชน์ดังเช่นแก๊สหุงต้ม
ตามครัวเรือนทั่วไปได้ในเวลา ๓๐-๖๐ นาที ต่อการใช้ประกอบ
อาหารแต่ละครั้ง ดังแสดงการใช้ประโยชน์ของแก๊สชีวภาพที่ผลิต
ได้จากโครงการนี้ ดังภาพที่ ๖ 
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ภำพที่ ๖ การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพในโครงการ 
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๓. ข้อควรระวังและกำรบ ำรุงรักษำ 
 ในการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและขยะอินทรีย์
ด้วยระบบผลิตแก๊สชีวภาพขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้ประโยชน์
ในระดับครัวเรือนและชุมชนในโครงการนี้ มีข้อควรระวังและ
แนวทางการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เกิดความปลอดภัยและเกิด
ประโยชน์ต่อผูป้ฏิบัติดังนี ้
 ๓.๑ ข้อควรระวังในการผลิตและการใช้ประโยชน์ ตั้งแต่
การเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ การผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ควรเลือกพื้นที่ส าหรับการติดตั้งชุดผลิตแก๊สชีวภาพที่ง่ายใน    
การใช้งาน การเติมวัตถุดิบ ไม่ควรตั้งอุปกรณ์ตากแดดโดยตรง 
เนื่องจากพลาสติกและกาวเชื่อมต่อต่างๆ สามารถเสื่อมสภาพได้
ง่าย ช่วงเริ่มต้นการผลิตควรเลือกหัวเชื้อจุลินทรีย์และเศษอาหาร
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะมูลสัตว์ต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ก่อให้เกิด
แก๊สมากเกินไป อาทิ เศษใบไม้ โลหะ เศษผัก ผลไม้ต้องไม่มี
สารเคมีปนเปื้อนที่จะส่งผลกระทบในท าลายเชื้ อจุลินทรีย์ 
ส าหรับขั้นตอนการหมักต้องท าให้เกิดสภาวะไร้อากาศโดยต้องไม่
พบรูรั่วตามจุดต่างๆ ไม่ควรใส่เศษอาหารที่มีขนาดใหญ่และย่อย
สลายยาก อาทิ กระดูก ไขมันขนาดใหญ่ เศษไม้ และโลหะ 
รวมถึงไม่ควรเติมเศษอาหารจนล้นถังหมัก ส่วนการใช้ประโยชน์
นั้นจะมีสิ่งที่ต้องคอยสังเกตุ คือ ปริมาณน้ าที่ใส่ในถังพักแก๊สควร
ใส่ให้พอเหมาะและควรเปลี่ยนถ่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน
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เรื่องกลิ่นรบกวน และขั้นตอนการอัดแก๊สลงถังแก๊สหุงต้มควร
ระวังเรื่องแรงดันที่ไม่ควรเกินกว่าที่ระบบตั้งไว้ และไม่ควรอัด
แก๊สในขณะที่ไม่มีแก๊สชีวภาพในถังเก็บแก๊ส 
 ๓.๒ ควรมีการถ่ายตะกอนหลังจากผ่านการหมักและใช้
ประโยชน์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน เนื่องจากเศษอาหารและ
ความสมบูรณ์ของเชื้อจุลินทรีย์จะมีน้อยลง ดังนั้น  ควรท า       
การถ่ายตะกอนส่วนด้านล่างของถังหมักออกประมาณ ๒๐๐-
๓๐๐ ลิตร เมื่อสังเกตว่าอัตราการผลิตแก๊สเกิดน้อยลง และมี  
การเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นมูลสัตว์เพิ่มทุกครั้งที่มีการถ่าย
ตะกอนออกหรือมีแก๊สเกิดขึ้นน้อยลง (ตะกอนที่ถ่ายออกมา 
สามารถน ามาเป็นปุ๋ยหรือใช้ประโยชน์ในการบ ารุงดินได้เป็น
อย่างดี) 
 ๓.๓ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในชุดการผลิตแก๊สชีวภาพ 
โดยอุปกรณ์ที่ส าคัญประกอบด้วย ชุดถังหมักต้องคอยหมั่น
ตรวจสอบการรั่วของแก๊สตามจุดรอยต่อต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
ชุดท าความสะอาดแก๊สที่ภายในบรรจุเศษเหล็กกลึงควรมี      
การเปลี่ยนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เตาแก๊สส่วนใหญ่เป็นโลหะ
เหล็กหล่อซึ่งไม่ทนต่อการกัดกร่อนของสภาวะความเป็นกรดของ
แก๊ส ในกรณีที่อุปกรณ์ท าความสะอาดแก๊สที่ผลิตได้เสื่อมสภาพ
จะท าให้หัวเตาแก๊สผุง่าย ดังนั้น ควรหมั่นท าความสะอาดหัวเตา
แก๊สเป็นประจ า โดยไม่ควรใช้น้ าล้างหัวเตาแก๊ส 
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กำรผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 
 
 ปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประเภทหนึ่งที่ส าหรับใช้
บ ารุงดินที่เกิดจากการน าขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก 
ผลไม้ และมูลวัว มาเป็นอาหารให้ไส้เดือนกินแล้วมีการขับถ่าย
ออกมาในรูปของมูลและน้ าฉี่ไส้เดือน ที่สามารถน าไปใช้เป็นสาร
บ ารุงดินได้  ปัจจุบันปุ๋ ยมูลไส้ เดือนเป็นที่นิยมผลิตและใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางในวงการเกษตรกรรม โดยขั้นตอนการ
ผลิต การน าไปใช้ประโยชน์ และข้อควรระวังในการเลี้ยงไส้เดือน 
และการใช้ประโยชน์ มีดังนี้ 
 
๑. ขั้นตอนกำรเลี้ยงไส้เดือน  
 การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนในคู่มือฉบับนี้ 
ขอเสนอเฉพาะการเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกัน ไนท์ คลอ
เลอร์ (African Night Crawler : AF) ชื่อทางวิชาการ : ยูดริลัส 
ยูจีนิแอ (Eudrilus eugeniae) ดังแสดงในภาพที่ ๗ ซึ่งเป็นที่
นิยมเลี้ยงเพื่ อผลิตมูลกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย 
เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก
ในประเทศไทย สายพันธุ์นี้มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อน ซึ่งจะชอบ
อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง และมีความสามารถในการย่อยสลายขยะ
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ในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนการเลี้ยงและผลิตมูล
ไส้เดือน ดังนี้ 

 
 
ภำพที่ ๗ ลักษณะของไส้เดือนสายพันธุ์อัฟริกัน ไนท์ คลอเลอร์ 

 
 ๑.๑ อุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน 
ส าหรับรูปแบบของการเลี้ยงไส้เดือนดินสามารถท าได้หลากหลาย
รูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง สถานที่ การควบคุม
ปัจจัยของการเลี้ยง และความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ของชุมชน 
ส าหรับคู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์การเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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และเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ ซึ่งทีมวิจัยได้ออกแบบอุปกรณ์การ
เลี้ยงไว้ดังนี้ 

๑.๑.๑ บ่อวงซีเมนต์ก้นบ่อแบบปิดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร จ านวน ๒ วง โดยท าการเจาะรู
ส าหรับใส่ท่อพีวีซีเพื่อถ่ายน้ าออกได้ จ านวน ๑ แห่ง ในแต่ละบ่อ 

๑.๑.๒ ดินส าหรับการเลี้ยงไส้เดือนและมูลวัวที่
ผ่านกระบวนการหมักหรือแช่น้ าให้ความร้อนจากการหมักมูลวัว
หมดไปแบบสมบูรณ์ ปกติจะใส่น้ าส าหรับแช่มูลวัวไว้อย่างน้อย 
๑ คืน แล้วถ่ายออก และทดสอบระดับค่าความร้อนด้วยวิธีการ
วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์หรือให้วิธีสัมผัสด้วยมือที่สวมถุง
มือยางเรียบร้อย 

๑.๑.๓ ไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกัน ไนท์ คลอ
เลอร์ ปริมาณ ๐.๕-๑.๐ กิโลกรัม/วงบ่อซีเมนต์ โดยการเลือก
ไส้เดือนที่มีอายุประมาณ ๑๕-๒๐ วัน  

๑.๑.๔ อุปกรณ์ส าหรับปิดฝาวงซีเมนต์เพื่อป้องกัน
การไต่หนีและสัตว์กัดแทะเข้าท าลายตัวไส้เดือน โดยปกติใช้ไม้
อัด ฟิวเจอบอร์ด หรืออื่นๆ ที่สามารถป้องกันแสง กันฝน และ
แมลงศัตรูไส้เดือนดิน และเจาะรูบริเวณฝาเพื่อระบายอากาศ 

๑.๑.๕ อุปกรณ์อื่นๆ ส าหรับใช้เก็บมูลไส้เดือน 
และแยกตัวไส้เดือน ประกอบด้วย ตะแกรงส าหรับร่อนมูล
ไส้เดือน กะละมัง และที่ตักดิน เป็นต้น 
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 ๑.๒ การเตรียมดินเลี้ยงไส้เดือน ใช้ดินร่วนและมูลวัว 
โดยใส่ดินร่วนในอัตรา ๔ ส่วน และมูลวัว ๑ ส่วน ผสมให้เข้ากัน
และเกลี่ยให้ เสมอภายในบ่อลี้ยง หนาประมาณ ๓ -๔ นิ้ ว 
หลังจากนั้นจึงรดน้ าให้มีความชื้น ๘๐-๙๐% (สามารถทดสอบได้
โดยใช้มือก าดินส่วนนี้เป็นก้อนจะมีน้ าไหลออกจากมือ) หมักดิน
เลี้ยงไว้ภายในบ่อ ๑ สัปดาห์ จากนั้นจึงปล่อยไส้เดือนในดินเลี้ยง 
แต่หากไม่มีเวลาหมักให้ใช้น้ าหมักมูลไส้เดือนเข้มข้น ๑๐% รด
พื้นให้ทั่วทิ้งไว้ ๑ วัน สามารถปล่อยไส้เดือนในดินเลี้ยง ดังแสดง
ในภาพที่ ๘ 
 

  
  

ภำพที่ ๘ ลักษณะดินส าหรับการเลี้ยงไส้เดือน 
 ๑.๓ การให้อาหารไส้เดือน ขยะอินทรีย์ที่สามารถน ามา
เลี้ยงไส้เดือนต้องเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย ไม่ปนเปื้อนสารเคมี
และวัสดุที่ย่อยยาก อาทิ พลาสติก เศษไม้ โลหะ หิน และทราย 
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เป็นต้น กรณีที่เศษผัก ผลไม้ มีขนาดใหญ่ให้น ามาบดหรือสับเป็น
ชิ้นเล็กๆ ก่อน ไม่ควรให้เศษอาหารที่มีรสเผ็ดหรือเปรี้ยว หากมี
เศษอาหารที่ปนกันให้น ามากรองน้ าออกแล้วหมักทิ้งไว้ 1 คืน 
โดยน าขยะอินทรีย์วางบนผิวดินที่ เตรียมไว้และเกลี่ยให้ทั่ว
ผิวหน้าดินโดยไม่ใส่มากจนเกินไป จากนั้นใช้ดินร่วนกลบผิวไว้
บางๆ นอกจากนี้กรณีที่เศษอาหารที่น ามาจากแหล่งต่างๆ อาจมี
ไข่แมลงวันติดมาด้วยซึ่งจะฟักตัวในบ่อเลี้ยง ก่อนใส่เศษอาหาร
ควรขุดหลุมในบ่อเลี้ยงแล้วฝังอาหารไว้เป็นจุดๆ แทนการเทบน
กองผิว หลังจากใส่อาหารให้ไส้เดือนเรียบร้อยให้สังเกตปริมาณ
อาหารคงเหลือเป็นประจ า เพื่อป้องกันการใส่อาหารมากเกินไป 
เพราะอาจเกิดปัญหาหนอนและมดมาเจาะกินอาหาร ดังแสดงใน
ภาพที่ ๙ 
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ภำพที่ ๙ การให้อาหารไส้เดือน 
 
 ๑.๔ การคัดแยกปุ๋ยมูลไส้และตัวไส้เดือน  เมื่อไส้เดือนถูก
เลี้ยงด้วยสภาวะที่เหมาะสมและมีการให้อาหารอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ ไส้เดือนจะมีการขับถ่ายมูลออกมากลบบนผิวหน้าของ
ขยะ มีลักษณะเป็นขลุยเล็กๆ ดังแสดงในภาพที่ ๑๐ โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ ความชื้นบริเวณผิวหน้าดินจะ
ลดลง ไส้เดือนจะหนีลงไปอยู่ด้านล่างที่มีความชื้นมากกว่า ช่วงนี้
จะสามารถตักหรือกวาดมูลไส้เดือนแล้วน าไปผึ่งในที่ร่มเพื่อลด
ความชื้น แล้วน าไปบรรจุลงถุงหรือน าไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย
บ ารุงดินได้ ดังแสดงในภาพที่  ๑๑ หลังจากนั้นก็ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับขั้นตอนแรกต่อไปจนขยะผิวหน้าดินหมด แล้ว
ค่อยทยอยเติมขยะในรอบต่อๆ ไป  

 
ภำพที่ ๑๐ ปุ๋ยมูลไส้เดือน 
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ภำพที่ ๑๑ การแยกปุย๋มูลไส้เดือน 
 

ซึ่งภายหลังจากตักปุ๋ยมูลไส้เดือนดินออกจากบ่อควรท าการคัด
แยกไส้เดือนดินที่มีขนาดเล็กภายในบ่อออกมาบางส่วนเพื่อน าไป
เลี้ยงในบ่อใหม่ที่มีการเตรียมดินไว้เหมือนขั้นตอนการเตรียมดิน 
จากนั้นจึงเติมขยะอินทรีย์ให้ทั่วบ่อตามปกติ 
 ๑.๕ การแยกฉี่ไส้เดือน ฉี่ของไส้เดือนเกิดจากการใช้น้ า
รดบนผิวดินเพื่อให้เกิดความชื้นของดินในบ่อเลี้ยงไส้เดือน โดย
การน าถาดรองท่อที่ต่อจากฐานจะได้ฉี่ของไส้เดือนออกมา ดัง
ภาพที่ ๑๒  จากนั้นน าไปผสมกับน้ าในสัดส่วนต่างๆ เพื่อใช้
ประโยชน์ให้เหมาะสม ซึ่งโดยปกติการน าไปใช้รดน้ าต้นไม้จะใช้
สัดส่วนผสมของฉ่ีไส้เดือนกับน้ าที่ ๑ : ๒๐  
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ภำพที่ ๑๒ การเก็บน้ าฉี่ไส้เดือน 
 

 ๑.๖ การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือนและฉี่ไส้เดือน  
ส าหรับการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร สิ่งจ าเป็นที่ควรปฏิบัติ 
คือ การน าปุ๋ยและฉี่ไส้เดือนส่งวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบของ
ธาตุอาหารและสารปนเปื้อน โดยองค์ประกอบของธาตุอาหารใน
ปุ๋ยมักขึ้นอยู่กับประเภทของขยะที่น ามาเลี้ยงไส้เดือน ส าหรับ
ข้อแนะน าในการใช้ประโยชน์เบื้องต้นมีดังนี้  

๑) น้ าฉี่ ไส้ เดือน ส าหรับรดต้นพืชเพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารในดินจะใช้ฉี่ไส้เดือนผสมน้ าในอัตราส่วน ๑ : ๒๐ ลิตร 
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ส าหรับการใช้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันแมลงใช้ ฉ่ีไส้เดือนผสมน้ า
อัตราส่วน ๑ : ๓๐ ลิตร  

๒) มูลไส้เดือน ๓๐-๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ ใช้เป็นปุ๋ย
รองพื้นตอนไถพรวนส าหรับพืชไร่ ส่วนพืชสวน ใช้มูลไส้เดือน ๑-
๕ กิโลกรัม/ต้น โดยสามารถใส่ต่อเนื่องเดือนละครั้งหรือมากกว่า 
ส าหรับไม้ดอก ไม้ประดับให้เลือกใช้ประมาณ ๑-๒ กิโลกรัมต่อ
สวนไม้ดอก ๑ ตารางเมตร 

๓) ข้อควรระวัง ส าหรับการใช้ฉี่ไส้เดือนต้องไม่ใช้
รดต้นไม้โดยไม่ผ่านการเจือจางด้วยน้ า และควรใช้ตามผล         
การวิเคระห์ปริมาณแร่ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืชแต่ละประเภท  
 
กระบวนในกำรน ำเสนอกำรใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย 
 การด าเนินการของโครงการสามารถที่ น าเสนอเชิง
นโยบายสาธารณะ จากประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ใน 2 ประเด็น 
คือการลดปริมาณขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือน และการสร้าง
รายได้หรือลดค่าใช้จ่ายในชุมชนด้วยการแสดงเป็นเชิงตัวเลขให้
เห็นชัดเจน ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการได้ดังนี ้

๑) การพัฒนาจุดสาธิตการน าขยะอินทรีย์มาผลิตเป็น 
แก๊สชีวภาพ และผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนและใช้ประโยชน์ใน 
กลุ่มของชุมชนที่มีบ้านพักอาศัยใกล้ เคียงกัน ๑ จุดต่อ ๕ 
ครัวเรือน ให้เกิดความชัดเจนและเกิดความยั่งยืน 
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๒) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนถึง 
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการโดยการถอดบทเรียน 
ความส าเร็จของโครงการ ให้เห็นชัดเจน 

๓) เสนอแนะน าผลของการถอดบทเรียนน าไปสู่การ 
เสนอเป็นแผนพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเวทีการท า 
ประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมในระดับต าบล เพื่อบรรจุ
แผนงานสู่การน าไปปฏิบัติต่อไป 
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