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ไสเดือนดินและการใชประโยชน
ไสเดอืนดนิถกูมองวาเปนสตัวทีเ่ปนประโยชน

มากกวาสัตวที่เปนโทษตอมนุษย เพราะมีสวนชวย
ทําใหโครงสรางของดินดีขึ้นจากการชอนไชทําให
ดนิรวนซยุและทาํใหการระบายนํา้และอากาศในดนิ
ดีขึ้น ไสเดือนดินสามารถชอนไชลงไปในดินไดลึก
มากกวา 20 เมตร เปนการไถพรวนทางธรรมชาติ
ที่เคร่ืองกลทางการเกษตรไมสามารถทําได และ
ยังชวยใหดินอุดมสมบูรณโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารแกดนิ นอกจากนีย้งัพบวาไสเดือนดนิ
มปีระโยชนตอพชืในการชวยกระตุนการเจริญเติบโต
ของพืชดวย

นอกจากน้ียงัใชเปนดัชนีทีม่ชีวีติ (bio-index) 
ในการบงชีก้ารปนเปอนสารพษิตางๆ ในดิน การสงัเกต
จาํนวนไสเดอืนดนิทีล่ดลงในดนิทีศ่กึษากเ็ปนขอบงชี้
ถึงสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมไดดี ในท่ีนี้รวมถึง
ดินทราย ดินเหนียวจัดที่ระบายนํ้าไมดี ดินที่มีการ
พนสารเคมกีาํจดัแมลงและวชัพชืบอยครัง้ แปลงปลกู

ทีม่สีตัวเขาเหยียบย่ําจนเกิดเลน หรอืมรีถแทรกเตอร
ขนาดใหญเขาทําการเตรียมพื้นที่บอยครั้ง อยางไร
กต็ามนอกจากการกลาวถึงไสเดือนดินในดานท่ีเปน
ประโยชนแลว มีการกลาวถึงไสเดือนดินในเชิงลบ
ดวยเชนกัน คือ กลาวกันวาไสเดือนดินเปนศัตรู
ตอพืช โดยเปนตัวนําพาเชื้อโรคพืช และทําใหดิน
พังทลาย เปนตน

โดยทัว่ไปแลวไสเดอืนดนิสามารถแบงไดเปน 
2 กลุมใหญ คือ กลุมไสเดือนดินสีเทาและกลุม
ไสเดือนดินสีแดง (Fig. 1) โดยกลุมไสเดือนดิน
สีเทานั้นเปนกลุมใหญที่พบเห็นไดทั่วไปในดิน ซึ่งมี
มากกวา 95 เปอรเซ็นตของไสเดือนดินท้ังหมด 
สวนไสเดือนดินสีแดงนั้นพบไดเฉพาะบางพ้ืนที่
เทานั้นโดยสวนใหญพบที่ผิวดิน เชน พบอาศัยอยู
ในกองขยะอินทรีย บริเวณซักลางที่มีเศษอาหาร 
หรือบริเวณรองระบายน้ําท้ิงในโรงเล้ียงวัวนม 
เปนตน
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ประโยชนของไสเดือนดิน
นอกจากไสเดือนดินจะเปนอาหารท่ีสําคัญ

ในหวงโซอาหารของสัตวนักลาอื่นๆ ในธรรมชาติ 
แลวยังเปนประโยชนโดยตรงตอการทําการเกษตร 
โดยเฉพาะการปรับโครงสรางของดินจากการพลิก
กลับดิน หรือการกินดินที่มีแรธาตุบริเวณดานลาง
แลวถายมูลบริเวณผิวดินดานบน ชวยใหเกิดการ
ผสมคลกุเคลาแรธาตใุนดิน นาํแรธาตุทีเ่ปนประโยชน
ตอพชืในชัน้ใตดนิขึน้มาดานบนใหพชืดดูนาํไปใชได 
ไสเดอืนดินยงัชวยยอยสลายสารอินทรียในดนิ ซากพชื 
ซากสัตว และอนิทรียวตัถตุางๆ ทาํใหธาตอุาหารพืช
อยู ในรูปที่ เป นประโยชนต อพืชและจะคอยๆ 
ปลดปลอยออกมาใหพชืไดใช หรือลดความเปนพษิ

ของมูลวัวกอนการนําไปใชประโยชน (Fig. 2) ชวย
แพรกระจายจุลินทรียในดินที่เปนประโยชนตอพืช
ไดดวย การชอนไชของไสเดือนดินทําใหดินรวนซุย 
การถายเทนํ้าและอากาศดี ดินอุมนํ้าไดดีขึ้น เพิ่ม
ชองวางในดินทําใหรากพืชชอนไชไดดี (Fig. 3) 
นอกจากนี้ บทบาทใหมของไสเดือนดินในปจจุบัน 
คือ การเปนดัชนีที่มีชีวิต (Bio-Index) ในการชี้วัด
ถึงการปนเปอนของสารพิษตางๆ ในดิน เนื่องจาก
ไสเดือนดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชบางกลุ มที่สามารถนํามาวิเคราะหได 
ในภายหลัง ซึ่งเปนตัวช้ีวัดถึงสภาพแวดลอมท่ี
ไมเหมาะสมในดินไดเปนอยางดี

Figure 1  Type of earthworm A) Red – earthworm, B) Gray – earthworm

A B

Figure 2  Test of new manure toxicity at control (OM; new manure) and using earthworm 
(Worm+OM)
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สายพันธุไสเดือนดิน
ไสเดอืนดนิแบงไดเปน 2 กลุม คอื ไสเดอืนดนิ

สแีดงและไสเดอืนดินสเีทา โดยไสเดอืนดินสเีทาเปน
ไสเดอืนดนิทีม่ขีนาดใหญ กนิอาหารนอย และแพรพนัธุ
ไดนอย สวนไสเดือนดินสีแดงจะมีขนาดเล็กกวา
ไสเดอืนดินสีเทา ลาํตวัมสีแีดง อาศัยอยูบรเิวณผิวดนิ
ทีม่แีหลงอาหารและความช้ืนสงูตลอดป กนิอาหาร
เกง แพรพนัธุไดเรว็ เหมาะสําหรบัใชยอยสลายขยะ
อินทรีย

สายพันธุ ไสเดือนดินที่นํามาใชกําจัดขยะ
อินทรียทางการคาสวนมากเปนไสเดือนดินกลุม
ผิวดินที่มีลําตัวสีแดง ไมเกิน 15 ชนิด โดยสวนมาก
ไสเดือนดินที่นํามาใชในกระบวนการกําจัดขยะ
อนิทรยีจะเปนไสเดอืนดนิสีแดงทีอ่าศยัอยูในมลูสตัว 
หรือใตกองอินทรียวัตถุ ซึ่งจะเปนไสเดือนดินกลุม
ผิวดินที่กินอินทรียวัตถุมากกวากินดินและแรธาตุ 
โดยสามารถแพรพันธุไดรวดเร็วและมีจํานวนมาก 
และที่สําคัญคือมีความทนทานตอสภาพแวดลอม
ที่ไมเหมาะสมไดสูง สําหรับประเทศไทยนิยมใช
ไสเดอืนดนิสแีดงซึง่เปนสายพนัธุทีอ่าศัยอยูในมลูววั 
ชาวบานเรียกวา “ขี้ตาแร” ซึ่งสามารถยอยสลาย
ขยะและแพรพันธุ ได ดีเช นกันกับพันธุ การคา
ในตางประเทศ และทนทานตอการเปล่ียนแปลง

ของสภาพอากาศในประเทศไทยไดดีกวาสายพันธุ
ทางการคาจากตางประเทศ โดยเฉพาะในชวงที่มี
อุณหภูมิสูงในฤดูรอน

เทคนิคการเล้ียงไสเดือนดินสายพันธุไทยและ
สายพันธุตางประเทศ

การเลี้ยงไสเดือนดินไดแพรขยายไปอยาง
กวางขวางในปจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงคหลักในการ
เลี้ยงไสเดือนดินนั้นมักประกอบดวย 2 ขอหลัก 
นั่นคือ 1) ความตองการกําจัดขยะอินทรีย และ 
2) ความตองการผลิตปุยและเพาะตัวไสเดือนดิน
เพือ่จาํหนายทางการคา จากวตัถุประสงคทีต่างกนันี้
ทําใหการเลือกใชสายพันธุ ไส เดือนดินและวิธี
การเลี้ยงมีการประยุกตแตกตางกันออกไปหลาย
วธิกีาร ตามแตผูเลีย้งจะศกึษาและปรบัปรงุใหเขากบั
วัตถุประสงคของตน

ปจจุบันเมืองไทยนิยมเล้ียงไสเดือนดินอยู
ประมาณ 2-3 สายพันธุ คือ “ขี้ตาแร” ซึ่งเปน
ไสเดือนดินกลุมอินเดียนบลู หาไดจากฟารมวัวนม
ในบานเรา สายพันธุ “แอฟริกัน ไนท คลอเลอร” 
เปนสายพันธุจากตางประเทศท่ีสามารถนํามาเล้ียง
ในบานเราไดผลดเีชนกัน และอกีสายพนัธุคอื “ไทเกอร 
วอรม” สายพนัธุนีก้นิขยะไดดเีชนเดยีวกนัแตพบวา

Figure 3  Soil Structure changes after having earthworm

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(1):1-10
J. Agri. Prod. 3



ไมแพรหลายเทา 2 สายพันธุแรก แตไดรบัความนิยม
มากในตางประเทศ ซึ่งการเลือกใชไสเดือนดินนั้น
สวนมากผูเลีย้งจะมองทีร่าคาและวตัถปุระสงคของ
การเลี้ยงเปนหลัก

ตวัอยางเชนการเลีย้งไสเดอืนพนัธุ “แอฟรกินั 
ไนท คลอเลอร” นั้น สวนมากมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพาะพันธุตัวไสเดือน และผลิตปุย ดังนั้นการเลี้ยง
โดยทั่วไปจะคลายตางประเทศ คือ ใชมูลสัตวเปน
แหลงอาหารในการเลีย้ง ทีน่ยิมใชคอืมลูววันม โดย
นาํมูลวัวแชนํา้ท้ิงไวประมาณ 5-7 วนั จากน้ันนาํไป
ใสบอหรืออางพลาสติก 10 กิโลกรัมตออาง แลวจึง
ปลอยไสเดือนดินแอฟริกันลงไปประมาณ 200 ตัว 
รักษาความชื้นในบอเลี้ยงดวยนํ้าเปลาทุก 5-7 วัน 
จนกระท่ังไสเดือนดินกินมูลวัวจนหมดใชเวลา
ประมาณ 30 วัน จึงคัดแยกตัวไสเดือนดินออกจาก
มลู และนาํตวัไสเดอืนดินทีค่ดัแยกออกไปปลอยใน
อางใหมเพ่ือกินมูลวัวชุดใหม วิธีการเล้ียงแบบน้ี
จะไดมลูไสเดอืนดนิในเวลาทีร่วดเรว็แตคณุภาพปุย
ที่ไดจะดอยกวามูลไสเดือนที่ผลิตจากขยะอินทรีย
หลายชนิด และไดมูลไสเดือนดินเพียงอยางเดียว 
และการทําเชนนี้เมื่อเวลาผานไปตัวไสเดือนดินจะ
ทยอยตายลดจํานวนลงตองซ้ือตวัไสเดอืนเพ่ิม หรอื
ตองสรางบออนบุาลเพ่ิมสาํหรับสนบัสนนุการผลิตปุย 
หากแตมวีตัถปุระสงคเพือ่เพาะขยายพนัธุไสเดือนดนิ
ดวยแลว จะไมคัดแยกปุยออกใน 30 วัน แตตอง
ปลอยใหไสเดือนดินในอางไดฟกตัวออกมากอน 
ซึง่จะใชเวลานานขึน้อกีประมาณ 2-3 เดอืน จงึคอย
คัดแยกตัวออกจากมูล ในระหวางนั้นจะตองเพิ่ม
มูลวัวใหมเพื่อเปนอาหารใหไสเดือนพอแมและ
ลูกไสเดือนเกิดใหม วิธีการน้ีจะไดตัวไสเดือนดิน
จํานวนมาก แตปุ ยมูลไสเดือนดินท่ีไดจะมีธาตุ
อาหารพืชคอนขางตํ่า

สาํหรบัการเลีย้งไสเดอืนดนิสายพนัธุ “ขีต้าแร” 
โดยสวนมากการเล้ียงไสเดือนดินสายพันธุนี้มักมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อกําจัดขยะอินทรีย และ
ผลพลอยได คือ ตัวไสเดือนดิน มูลไสเดือนดนิ และ
ฉี่ไสเดือนดิน มูลไสเดือนดินพอเขาใจไดวาเปน
อยางไร แตหลายคนอาจสงสัยวา “ฉี่ไสเดือน” 
คอือะไร มาจากไหน และมาไดอยางไร ทาํไมการเลีย้ง
ไสเดือนพันธุ แอฟริกันไมไดฉี่ไสเดือนดิน แลว
ไสเดือนดินมีฉี่ไดดวยหรือ สําหรับขอสงสัยเหลานี้ 
ตอบไดดงันี ้ไสเดอืนพันธุแอฟริกนั ชอบอาศัยอยูใน
ที่มีความช้ืนตํ่าและกินอาหารท่ีมีกากใยสูงแตมี
นํา้นอยอยางขีว้วั จงึไดแตมลูไสเดอืนดนิ แตไสเดอืน
พนัธุขีต้าแรเปนไสเดอืนดนิสแีดงซึง่พบในธรรมชาติ 
พบอยูรวมกันอยางหนาแนนในฟารมวัวนมและ
บริเวณซักลางท่ีมีเศษอาหาร จึงมีความสามารถ
ในการปรับตัวเขากับสภาพอากาศรอนชื้นของ
เมืองไทยไดดี และมีความตองการความชื้นสูง
ในการอยูอาศัย สามารถทนอยูในนํ้าขังไดนาน 
กินขยะอินทรียที่เนาสลายไดหลากหลายชนิด 
จึงเปนตัวเลือกท่ีนิยมนํามาใชกําจัดขยะอินทรีย
อยางกวางขวาง เนือ่งจากขยะอินทรยีทีห่ลากหลาย
สวนใหญจะฉํา่นํา้เมือ่เนา (ซึง่สายพนัธุตางประเทศ
จะทนตอสภาพการเลีย้งทีม่คีวามชืน้สงูเชนนีไ้ดไมด)ี 
ขีต้าแรจะกินขยะเหลานีแ้ลวถายมลูออกมาพรอมกบั
นํ้าฉี่ทางรูทวารเชนเดียวกับไสเดือนพันธุอื่นๆ แต
นํา้ฉีท่ีไ่ดนัน้มีปรมิาณมากกวาหลายเทาทาํใหไหลซมึ
แยกตัวออกมาจากมูล ดังนั้นจึงสามารถกักเก็บฉี่
ไสเดอืนเหลานีไ้วในบอเกบ็ฉีไ่สเดอืนท่ีสรางแยกไวได 
ซึ่งในการสังเกตฉี่ไสเดือนดินที่มีคุณภาพดีนั้นดูได
จาก สี กลิ่น คาพีเอช กลาวคือ ฉี่ไสเดือนดินจะมี
ลักษณะเปนของเหลวสีนํ้าตาลดํา คลายน้ําโคลา 
ไมมีกลิ่นเหม็น คาพีเอชเปนกลางถึงดางออน
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การพัฒนาระบบกําจัดขยะจากไสเดือนดิน 
ของมหาวิทยาลัยแมโจ

จากเหตุการณปญหาขยะลนเมืองเชียงใหม
ในป พ.ศ.2541 สงผลใหเกิดการระดมความคิด
ชวยกนัแกไขปญหาขยะทีม่มีากมาย ซึง่ศาสตราจารย 
ดร.อานัฐ ตันโช ไดเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย
แมโจ ในการเขารวมหาแนวทางแกไขปญหาดงักลาว
โดยไดเสนอแนวทางในการกําจัดขยะอินทรียดวย
ไสเดือนดิน จึงเปนที่มาของการริเริ่มศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการนําไสเดือนดินมาใชกําจัดขยะอินทรีย 
โดยไดสายพันธุไสเดือนดินจากตางประเทศเขามา
ทําวิจัย จากการวิจัยพบวา ไสเดือนสายพันธุ 
ตางประเทศ ไมเหมาะสมตอการนํามาใชเลี้ยงเพื่อ
กาํจดัขยะอินทรียในประเทศไทย เนือ่งจากไมสามารถ
ปรับตวัใหเขากบัสภาพแวดลอมและสภาพขยะอนิทรยี
ของเมืองไทย ประกอบกับสายพันธุตางประเทศ
มรีาคาสงู จงึยากตอการสงเสริมใหกบัผูสนใจนาํไป
เลี้ยง จึงเปนที่มาของการเริ่มตนสํารวจไสเดือนดิน
สายพันธุไทยท่ีพบในทองถิ่น เพื่อนํามาใชในการ
ทดสอบกําจัดขยะอินทรีย

ศนูยวจิยัและพฒันาไสเดือนดนิ มหาวทิยาลยั
แมโจ ไดเริม่ทาํการสาํรวจสายพนัธุไสเดอืนดนิในป 
พ.ศ.2550 โดยสํารวจในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด 
ประกอบดวย เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน 
แพร นาน ซึ่งมีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 150-
500 เมตร โดยสํารวจในเขตพ้ืนที่ปา พื้นที่เกษตร 
พื้นที่ปศุสัตว และพื้นที่ในเขตชุมชนท่ีอยู อาศัย 
รวบรวมไสเดือนดินกวา 100 ตัวอยาง จากการ
จําแนก พบวา ประกอบดวยไสเดือน 4  วงศ 
Mon i l i g a s t r i dae ,  Megasco lec idae , 
Octoehatidae และ Glossoscolecidae แยกเปน 
7 สกุล คือ Drawide, Amynthas, Metaphire, 
Penonyx, Dichogaster และ Pontoscolex 

(Fig. 4) จากการนํามาทดสอบกินขยะอินทรียนั้นมี
เพียงสกุล Perionyx เทานั้น ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการกินขยะ ซึ่งเปนไสเดือนดินที่สํารวจพบใน
บรเิวณรองระบบนํา้ท้ิงฟารมววันมท่ีอาํเภอสนักําแพง 
จงัหวดัเชียงใหม กบัสายพนัธุทีส่าํรวจพบในบริเวณ
พื้นดินรอบๆ บริเวณท่ีลางจานของรานกวยเตี๋ยว
แหงหนึง่ในอําเภอเมือง จงัหวัดลาํปาง ศนูยฯ จงึได
เกบ็รวบรวมไสเดอืนดนิจากฟารมววั อาํเภอสนักาํแพง 
ซึ่งมีชื่อทองถิ่นวา ขี้ตาแร (Perionyx sp.1) นํามา
ทดสอบกินขยะในระดบัเชงิการคา เปรยีบเทยีบกับ
สายพันธุทางการคา 3 สายพันธุ คือ พันธุ ไทเกอร 
วอรม, เรด ไทเกอร วอรม และ แอฟริกัน ไนท 
คลอเลอร ซึ่งผลการทดสอบพบวา สายพันธุ ที่
สํารวจน้ีสามารถย อยสลายขยะอินทรีย ได ดี
เทยีบเทากบัสายพนัธุการคา โดยผลผลติมลูไสเดอืน
ที่ไดนํามาตรวจวัดคุณคาธาตุอาหารพืช N P K 
ไดสงูกวา 50 เปอรเซน็ตเมือ่เทยีบกบัมลูไสเดอืนดนิ
ทีผ่ลติไดจากไสเดอืนดินพนัธุการคา แตในสวนของ
การแพรขยายพนัธุนัน้จะดอยกวาพนัธุการคาเลก็นอย 
อยางไรก็ตามสายพันธุขี้ตาแร Perionyx sp.1 
ทีพ่บนีส้ามารถทนตอสภาพการเลีย้งท่ีใสขยะอนิทรยี
ไดหลากหลายประเภท และทนตอสภาพอากาศ
รอนชื้นไดดีตลอดป นอกจากน้ีศูนยฯ ไดทราบวา
สายพันธุขี้ตาแร จากเมืองเชียงใหมที่นําไปสงเสริม
เลีย้งกาํจดัขยะบนสถานีเกษตรหลวงอางขาง ซ่ึงเปน
พืน้ท่ีสงูกวาระดบันํา้ทะเล 1,400 เมตร นัน้ไสเดอืนดนิ
จะปรับตวัไมไดและไมกนิขยะในฤดูหนาวท่ีอณุหภูมิ
ลดตํ่าลงกวา 10 องศาเซลเซียส ศูนยฯ จึงเดินทาง
เขาพื้นที่ดังกลาวเพ่ือสํารวจสายพันธุ ไสเดือนท่ี
สามารถแกไขปญหาดังกลาวได ทําใหการสํารวจ
ครั้งนั้นพบไสเดือนดินสายพันธุ Perionyx sp.2 
ในบรเิวณคอกฬอทีช่าวบานเลีย้งไวในหมูบานพืน้ที่
เขตความรบัผดิชอบของสถานเีกษตรหลวงอางขาง 
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จึงไดรวบรวมนําไปใหกับเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ
เล้ียงไสเดือนดินของสถานีเพื่อใชเลี้ยงกินขยะบน
พื้นที่ซึ่งปรากฏวาไดผลดีตลอดท้ังป ในเวลาตอมา
ไสเดือนดินสายพันธุนี้ไดถูกขยายการใชงานไปสู

พื้นที่ที่ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
คลายคลงึกนั (microclimate) เชน อนิทนนท หรอื
ภูเรือ จังหวัดเลย เปนตน

Figure 4  Earthworm species

Perionyx excavates Pontoscolex corethrurus

Amynthas mekongianus Amynthas hilgendorfi

Polypheretima elongate Metaphire peguana

Metaphire posthuma Amynthas hilgendorfi
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ผลิตภัณฑอินทรีย จากไสเดือนดิน
ปุยหมักมูลไสเดือนดิน (Vermicompost) 

หมายถึง เศษซากพืชอินทรียวัตถุตางๆ รวมทั้งดิน 
และจุลินทรีย ที่ไส เดือนดินกินเขาไปแลวผาน
กระบวนการยอยสลายอนิทรยีวตัถเุหลานัน้ภายใน
ลําไสของไสเดือนดิน แลวจึงขับถายเปนมูลออกมา
ทางรูทวาร ซึ่งมูลที่ไดจะมีลักษณะเปนเม็ดสีดํา 

มีธาตุอาหารพืชอยูในรูปที่พืชสามารถนําไปใชได
ในปริมาณที่สูง และมีจุลินทรียจํานวนมาก ซึ่งใน
กระบวนการผลติปุยหมกัโดยใชไสเดอืนดินขยะอนิทรยี 
ที่ไสเดือนดินกินเขาไป และผานการยอยสลายใน
ลาํไสแลวขับถายออกมา มลูไสเดอืนดนิท่ีไดเรยีกวา 
“ปุยหมักมูลไสเดือนดิน” (Fig. 5)

 

Figure 5  Vermicompost

นํ้าหมักมูลไสเดือนดิน หมายถึง นํ้าที่ไดจาก
กระบวนการผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดิน เปนนํ้าที่
ไดจากการเนาสลายของเศษขยะอินทรียที่ใชเปน
อาหารของไสเดอืนดินซึง่เปนนํา้ในเซลลของพชืผกั 
ผลไม และเศษอาหารตางๆ หรือนํ้าที่ไดจากวัสดุที่

Figure 6  Fermented water from Earthworm

นํามาใชใหไสเดือนดินกําจัด โดยนํ้าหมักท่ีไดจะมี
ลักษณะเปนของเหลวสีนํ้าตาลดํา คลายน้ําโคลา 
ไมมีกลิ่นเหม็น มีสวนประกอบของธาตุอาหารพืช 
และจุลินทรียหลายชนิด (Fig. 6)
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การใชประโยชนนํ้าหมักและปุยหมักมูล
ไสเดือนดิน ปุยหมักมูลไสเดือนดินและนํ้าหมักมูล
ไสเดือนดิน ผลผลิตทั้งสองชนิดนี้สามารถนําไปใช
ปลูกพืชไดเกือบทุกชนิด ใหผลดีในดานสงเสริม
การออกดอกออกผลของพืช สวนมากจะนําไปใช
บํารุงไมดอกกระถาง ใชเปนสวนผสมของวัสดุปลูก 
5-10 เปอรเซ็นต หรือสวนผสมของวัสดุเพาะกลา 
20-30 เปอรเซ็นต

สําหรับน้ําหมักมูลไสเดือนดินนั้นในการใช
จะนํามาเจือจางนํ้าในอัตรา 20-40 เทา แลวฉีดพน
ใบพืชหรือรดลงดิน หรือนําไปปกชํากิ่งจะทําให
ออกรากไดดขีึน้ นอกจากน้ีใชนํา้หมกัมลูไสเดอืนดิน
เขมขน 100 เปอรเซ็นต ใสโถสวมสามารถลดกลิ่น
เหม็นของหองน้ําได

แตมฟีารมบางแหงทีเ่ลีย้งไสเดอืนพันธุแอฟรกิา 
ไนท คลอเลอร ที่ตองการผลิตฉี่ไสเดือน จะใชวิธี

การผลตินํา้มลูไสเดอืนแทน ซึง่มชีือ่เรยีกวา เวอิรม-ที 
(Worm Tea) ทาํไดโดยใชมลูไสเดอืนดนิแชนํา้ทิง้ไว 
1 คนื แลวแยกกากออกไป และนอกจากน้ียงัพบวา
ปจจบุนัมีการนาํฉีไ่สเดอืนดินผสมน้ําและกากน้ําตาล
เปาออกซิเจนเขาไป นาํออกจําหนายดวย ซึง่กระบวนการ
เหลาน้ีคณุสมบตัคิวามเปนฉีไ่สเดอืนดนิจะลดตํา่ลง 
ทั้งในดานของกล่ินจะมีกลิ่นเปร้ียว และคาพีเอช
เปนกรด การใชตองเจือจางน้ํามากเพ่ือปองกนัใบพชื
ไหมจากกรด และคณุภาพท่ีไดจะตํา่กวาทีฉ่ีไ่สเดอืนดนิ
ทีผ่ลติจากตัวไสเดอืนกินขยะอินทรีย 100 เปอรเซ็นต 
ในแงของธาตุอาหารพืช ฮอรโมนพืช จากขยะอินทรีย
หลากหลายท่ีใชเลีย้งไสเดอืน รวมถึงจลุนิทรยีหลาย
ชนิดจากลําไสไสเดือนดินท่ีปนออกมากับมูลและฉี่
ไสเดอืนซึง่หมกัอยางสมบรูณแลวในลาํไสไสเดอืนดนิ 
ซึ่งมีการทดลองแลวพบวา สามารถชวยใหกิ่งชํา
ออกรากไดดีขึ้น (Fig. 7)

Figure 7  Test of Fermented water from earthworm on cutting materials
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การเลี้ยงไสเดือนดินกําจัดขยะอินทรีย
ระดับอุตสาหกรรมในตางประเทศ

ปจจบุนัมโีครงการผลติปุยหมกัมลูไสเดอืนดนิ
เชิงการคาหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในบางประเทศ
มกีารผลติปุยหมกัมลูไสเดือนดนิเพือ่ใชภายในฟารม
กนัอยางแพรหลาย เชน ในประเทศอินเดีย มเีกษตรกร
เกอืบ 1,000 ราย สามารถลดการใชปุยเคมใีนทองถิน่
ลงถึง 90 เปอรเซ็นต โดยหันมาใชปุยหมักจากมูล
ไสเดือนดินแทนในการปลูกองุน ทับทิม และกลวย 
ประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุน ไดนําเขาไสเดือนดิน
ประมาณ 3,000 ลานตวั/ป สาํหรบัใชกาํจดัขยะแลว
นาํปุยหมกัทีไ่ดมาใชในการปลกูพชืเพือ่ผลติอาหาร
แนวใหม โดยประเทศจีนไดใชเทคโนโลยีการกําจัด
ขยะอนิทรยีดวยไสเดอืนดนิในกฬีาโอลมิปกป 2008 
ทีก่รุงปกก่ิงดวย นอกจากนีป้ระเทศฟลปิปนสกเ็ปน
ประเทศหน่ึงที่มีการใชปุยหมักมูลไสเดือนดินกัน
อยางแพรหลายดวยเชนกนั สาํหรบัประเทศในแถบ
อเมรกิา ยโุรป และออสเตรเลยี ไดมกีารนาํไสเดอืนดนิ
มาใชกําจัดขยะอินทรียเพื่อผลิตปุยหมักเปนเวลา
หลายรอยปแลว และในปจจุบันไดขยายวงกวาง
ลงไปถึงระดับครัวเรือนทําใหการกําจัดขยะอินทรีย
เพือ่ผลติปุยหมกัมลูไสเดอืนดินมปีระสิทธภิาพมาก

แนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารอินทรียจากไสเดือนดิน

การเลี้ยงไสเดือนดินในประเทศไทยมีการ
เลี้ยงกันอยางแพรหลาย เนื่องจากประโยชนของ
ไสเดือนดินในหลายๆ ดานไมวาจะเปนในดานชวย
พรวนดิน ดานอาหารสัตว และกําจัดขยะอินทรีย 
นอกจากนี้ขยะที่ไสเดือนดินยอยนั้นสามารถนํามา
เปนปุยใชในแปลงเกษตรไดอีกดวย

นอกจากปุยแลว ยังมีนํ้าหมักมูลไสเดือนดิน
ทีเ่กดิจากกระบวนการเนาเสยีของขยะผสมคลกุเคลา

กบัมลูไสเดอืนดินและฉ่ีไสเดอืนดินรวมกับจุลนิทรีย
จํานวนมหาศาลทําใหไดนํ้าหมักที่มีคุณภาพสูง
ไมแพนํ้าหมักทั่วไปท่ีมีอยูในทองตลาด คุณสมบัติ
โดยท่ัวไปของนํ้าหมักมูลไสเดือนดิน คือ เปน
ฮอรโมนพืช สงเสริมการออกดอก ติดผล และการ
ออกรากของพืช รวมถึงคณุสมบัตใินดานปรบัสภาพ
ดิน ปลดปลอยธาตุอาหารพืชที่ถูกตรึงอยูในดิน
ใหพชืดดูไปใชได ซึง่ไดรบัความนยิมแพรหลายมาก
ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย
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