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ระบบการทาํปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนในครวัเรอืน: ตวัอยา่งจากประเทศเมยีนมาร ์

โดย บรซู การด์เินอร ์

องคก์ารโซลาร ์รทูส ์(Solar Roots) ประเทศเมยีนมาร ์

[หมายเหตุบรรณาธกิาร: คุณบรซู เป็นผูจ้ดัการโครงการของหน่วยงานโซล่าร ์รทูส ์(Solar Roots) และทําการเกษตรสาธติ

ขนาดเล็กทีเ่มอืงปยนิ อู ลวนิ (Pyin Oo Lwin) ประเทศเมยีนมาร ์โดยคณุบรซูมคีวามรูท้างดา้นวศิวกรและจดัสอนอบรม

ดา้นเทคโนโลย ีพลงัแสงอาทติยแ์ละระบบปุ๋ยหมกัมูลไสเ้ดอืนรว่มกบัความรูด้า้นอืน่ๆ หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ สามารถ

ตดิตอ่คุณบรซูไดท้ี ่bruce.gardiner@yahoo.com] 

 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการเพาะเลีย้งไสเ้ดอืน 

ในโลกนีม้ไีสเ้ดอืนมากกวา่ 6,000 ชนิด และมหีลายชนิดทีไ่ม่ไดถู้กตัง้ช ือ่หรอืศกึษาเลย อยา่งไรก็ตาม ไสเ้ดอืนที่

เกษตรกรสนใจม ี2 กลุม่หลกั ๆ ไดแ้ก ่“กลุม่อาศยัในดนิช ัน้ลา่ง” และ “กลุม่อาศยับรเิวณหนา้ดนิ” กลุม่อาศยัในดนิ

ช ัน้ลา่งไดแ้กไ่สเ้ดอืนในสวนทัว่ไปหรอืไนทค์รอวเ์ลอร(์Nightcrawler) ทีม่สีเีทาหรอืชมพู มคีวามยาวประมาณ 15 

ซม. กลุม่นีจ้ะกนิดนิผสมกบัอนิทรยีว์ตัถทุีเ่น่าเป่ือย ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นไสเ้ดอืนในยุคแรกคอื ชาลส ์ดารว์นิ ซึง่เป็นผู ้

ยนืยนัวา่ไสเ้ดอืนเปลีย่นแปลงและเสรมิสรา้งดนิใหด้ขีึน้อยู่ตลอดเวลา และเป็นไปไม่ไดท้ีผู่ท้ีท่าํการเกษตรจะไม่รูถ้งึ

เร ือ่งนี ้ไสเ้ดอืนทีอ่ยูใ่นดนิช ัน้ลา่งจะสรา้งอโุมงคย์าวทีล่กึลงไปเกอืบ 2 เมตร ทาํใหนํ้า้และออกซเิจนแทรกซมึเขา้ไป

ในดนิได ้ในขณะเดยีวกนัไสเ้ดอืนกลุม่นีย้งันําแรธ่าตทุีร่วมตวักนัอยูใ่นดนิขึน้มายงับรเิวณหนา้ดนิ คณุประโยชน์

ของไสเ้ดอืนทีม่ตีอ่เกษตรกรน้ันมมีากมายเหลอืเกนิ 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่ไสเ้ดอืนทีอ่าศยับนหนา้ดนิ หรอืทีเ่รยีกวา่ไสเ้ดอืนปุ๋ ยหมกัคอืกลุม่ทีจ่ะเนน้ในบทความนี ้การทํา

ปุ๋ ยหมกัเป็นกระบวนการยอ่ยสลายและคงความเสถยีรของอนิทรยีว์ตัถ ุโดยสว่นใหญ่เกดิจากการทาํงานรว่มกนั

ของจลุนิทรยีร์ว่มกบัสิง่มชีวีติขนาดใหญ่กวา่ทีช่ว่ยกนัย่อยสลาย รวมถงึไสเ้ดอืนดว้ย การยอ่ยสลายเกดิขึน้ตาม

ธรรมชาตริอบ ๆ ตวัเราอยูแ่ลว้ และหากมกีารสง่เสรมิและเพิม่ความสามารถของกระบวนการยอ่ยสลายนี ้เกษตรกร

สามารถเรง่กระบวนการหมกัปุ๋ ยและเพิม่คณุภาพของอนิทรยีว์ตัถไุด ้โดยพืน้ฐานแลว้การทาํปุ๋ ยหมกัคอืการยอ่ย

สลายของสารประกอบเชงิซอ้นออกเป็นสารประกอบพืน้ฐานทีพ่ชืนําไปใชไ้ดง้่ายขึน้ การทาํปุ๋ ยหมกัโดยใชไ้สเ้ดอืน

เรยีกวา่ “การทาํปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืน” เป็นวธิกีารปรบัปรงุดนิทีด่เียีย่ม คอืทาํใหด้นิเต็มไปดว้ยจลุนิทรยีแ์ละ

สารอาหาร มคีณุสมบตัทิีด่ใีนการกกัเก็บนํา้และชว่ยในเร ือ่งโครงสรา้งของดนิ 

หมายเหตเุกีย่วกบัระบบการตัง้ช ือ่: คาํศพัทท์ีใ่ชใ้นสาขานีม้มีากมายและไม่มขีอ้ตกลงสากลวา่จะตอ้งใชค้าํใด และ

เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกนั ผมขอใหค้าํจาํกดัความและการใชข้องผมเองตามนี:้ 

1) การเพาะเลีย้งไสเ้ดอืน (Vermiculture) - การตัง้ใจเพาะหรอืเลีย้งไสเ้ดอืนและใชค้วามสามารถของไสเ้ดอืนเพือ่

ผลติอนิทรยีว์ตัถุ 

2) มูลไสเ้ดอืน (Vermicasts / Vermicastings) – มูลบรสิทุธิท์ีไ่สเ้ดอืนขบัถา่ย มาจากการยอ่ยสลายของ 

อนิทรยีว์ตัถทุีไ่ม่ถูกยอ่ยสลายกอ่นหนา้นี ้หากดแูลใหด้ ีมูลไสเ้ดอืนสามารถเก็บจากดา้นบนของถงัเลีย้งไสเ้ดอืน

เพือ่นําไปใชไ้ด ้

3) การทาํปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืน (Vermicomposting) – การใชไ้สเ้ดอืนทาํการยอ่ยสลายอนิทรยีว์ตัถโุดยมี

จดุประสงคเ์พือ่ใหเ้กดิสารประกอบชวีภาพทีนํ่าไปใชไ้ด ้ 
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4) ปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืน (Vermicompost) – สว่นผสมทีไ่ดจ้ากมูลไสเ้ดอืนบรสิทุธิ,์ เศษอาหารทีเ่หลอืและวสัดรุอง

พืน้ทีเ่ก็บไปใชเ้มือ่ผ่านระยะเวลาทีพ่รอ้ม 

เบือ้งหลงัและทีม่า 

มคีวามคดิทีว่า่ไสเ้ดอืน ไม่วา่จะในรปูรา่งแบบใด เป็นสิง่มชีวีติทีม่มีานานถงึ 150 ลา้นปีแลว้ ดงัน้ันการเลีย้งไสเ้ดอืน

จงึเกดิขึน้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร แตเ่พิง่ไดร้บัการศกึษาและพฒันาใหใ้ชเ้ป็นประโยชนท์างการเกษตร

อยา่งจรงิจงัในชว่ง 150 ปีทีผ่่านมา นับตัง้แตม่กีลอ้งจลุทรรศนท์ีท่รงพลงั เราจงึเขา้ถงึโลกมหศัจรรยข์องเหลา่

จลุนิทรยีไ์ด ้เกษตรกรไดใ้ชปุ้๋ ยมูลไสเ้ดอืนทีผ่สมกบัมูลสตัวใ์นไรน่าของตนเองโดยไม่รูต้วัมานานนับพนัปี ทีใ่ดก็

ตามทีม่กีองมูลสตัวอ์ยู ่ทีน่ั่นก็จะมไีสเ้ดอืนทีท่าํปุ๋ ยอยู ่ปัจจบุนัการทาํปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนถอืเป็นวชิาและเทคโนโลยทีี่

ไดร้บัการยอมรบัและมหาวทิยาลยัหลายแห่งจดัวชิานีเ้ขา้ไวใ้นหลกัสตูร 

ชนิดของไสเ้ดอืน 

มไีสเ้ดอืนทีใ่ชท้าํปุ๋ ยหมกัประมาณ 6 หรอื 7 สายพนัธุท์ีม่กีาร “นํามาเพาะเลีย้ง” และดแูลเพือ่เก็บมูลทีพ่วกมนัผลติ

ออกมา ไสเ้ดอืนทีถ่กูนําไปแจกจา่ยอยา่งกวา้งขวางมากทีส่ดุคอืสายพนัธุเ์รด วกิเกลอร ์(Eisenia fetida) เรยีกอกี

อยา่งวา่ไสเ้ดอืนลายเสอื หรอืไสเ้ดอืนลายเสอืสแีดง ไสเ้ดอืนชนิดนีม้ถีิน่กาํเนิดในยโุรป แตปั่จจบุนัพบในฟารม์เลีย้ง

ไสเ้ดอืนทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม ไม่พบบ่อยนักในป่าของพืน้ทีเ่อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ไสเ้ดอืนพนัธุพ์ืน้เมอืงของเรา

ในเมยีนมารแ์ละทกุแห่งระหวา่งพืน้ทีใ่นอนิเดยีจนถงึมาเลเซยีคอืไสเ้ดอืนพนัธุม์าเลเชยีน บล ู(Perionyx 

excavatus) หรอืทีเ่รยีกวา่ไสเ้ดอืนอนิเดยีน บล ูสว่นสายพนัธุท์ีพ่บไดม้ากในเมยีนมารค์อื แอฟรกินั ไนทค์รอว ์

เลอร ์(Eudrilus eugeniae) และตามทีช่ ือ่บอกไวค้อืไสเ้ดอืนชนิดนีไ้ม่ไดม้ถีิน่กาํเนิดทีน่ี่ แตถ่กูนําเขา้มา ซึง่ผูท้ี่

นํามาน่าจะเป็นเจา้หนา้ทีอ่งคก์ร NGO และรฐับาล ผมทาํการเลีย้งทัง้สายพนัธุม์าเลเชยีน บลแูละแอฟรกินั ไนท ์

ครอวเ์ลอร ์และทัง้สองมคีวามแตกตา่งกนั 

สายพนัธุม์าเลเชยีน บล ูหรอืพนัธุส์นํีา้เงนิ: เป็นไสเ้ดอืนทีม่ถีิน่กาํเนิดในพืน้ที ่มกัพบในกองมูลววั ทีเ่ป็นหน่ึงใน

อาหารโปรดของพวกมนั ไสเ้ดอืนชนิดนีม้คีวามยาว 8 ซม. ถงึ 15 ซม. มสีแีดงเขม้ หรอืสนํีา้ตาล ลกัษณะเดน่คอื

เมือ่โดนแสงหวัของมนัจะเป็นประกายใสสนํีา้เงนิ (ภาพที ่1) พวกมนัเป็นไสเ้ดอืนทีข่ยนัมาก พวกมนัจะบดิตวัไปมา

อยา่งรนุแรงเมือ่มอีะไรมาสมัผสัตวัหรอืหรอืเมือ่สมัผสัแสง ไสเ้ดอืนสายพนัธุนี์ข้ยายพนัธุร์วดเรว็และสามารถแปร

สภาพอนิทรยีว์ตัถจุาํนวนมากภายในเวลาอนัรวดเรว็ดว้ย แตเ่พราะอะไรพวกมนัจงึไม่ไดเ้ป็นไสเ้ดอืนทีท่าํปุ๋ ยหมกั

อนัดบั 1 ของโลก คาํตอบคอื พวกมนัมขีอ้ดอ้ยทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงคอืมนัมนิีสยัไม่อยูก่บัที ่หากสภาพความเป็นอยู่

ไม่เป็นทีช่ ืน่ชอบหรอืเมือ่เกดิพายฝุนฟ้าคะนอง พวกมนัมกัจะพยายามอพยพหนี แมว้า่เมือ่หนีไปแลว้จะตอ้งตายก็

ตาม ปีทีแ่ลว้ในชว่งฤดฝูน ผมเสยีไสเ้ดอืนมาเลเชยีน บลไูปหลายพนัตวัจากสว่นเพาะเลีย้งทีอ่ยูใ่นอาคาร เราไม่

เขา้ใจพฤตกิรรมพวกนี ้แตม่นัทาํใหผ้มตอ้งลม้เลกิการเลีย้งสายพนัธุนี์ไ้วใ้นอาคาร โชคดทีีพ่วกมนัเตบิโตไดด้ใีน

พืน้ทีภ่ายนอก!  

ภาพที ่2: ไสเ้ดอืนพนัธุม์าเลเชยีน บล ู(Perionyx 

excavatus) หรอือนิเดยีน บล ู

 

 

ภาพที ่1:ไสเ้ดอืนพfันธุแ์อฟรกินั ไนทค์รอวเ์ลอร ์

(Eudrilus eugeniae) มปีระกายสนํีา้เงนิ ทีเ่ป็น

เอกลกัษณ ์



สายพนัธุแ์อฟรกินั ไนทค์รอวเ์ลอร:์ ไสเ้ดอืนนําเขา้สายพนัธุนี์ ้โดยทัว่ไปจะตอ้งหาซือ้มา และราคาทีต่ ัง้ไวอ้ยูท่ี ่100

จา๊ต (ประมาณ 2 บาท) ตอ่ตวัเต็มวยัหน่ึงตวั ซ ึง่หากจะเร ิม่ตน้เลีย้งตอ้งมอียา่งนอ้ย 200 ตวั  สายพนัธุแ์อฟรกินั 

ครอวเ์ลอรนี์เ้ป็นไสเ้ดอืนทีม่ขีนาดใหญก่วา่ มกีลา้มเนือ้มากกวา่ สามารถโตไดถ้งึขนาดความยาว 15 ซม. และ

มองเห็นเป็นสนํีา้เงนิใสอยา่งชดัเจนเมือ่โดนแสงเชน่เดยีวกบัสายพนัธุม์าเลเชยีน บลู(ภาพที ่2) อยา่งไรก็ตาม สาย

พนัธุนี์จ้ะไม่ชอบหนีออกไปไหนเหมอืนพีน่อ้งชาวมาเลเซยีของมนั แตจ่ะมนิีสยัทีเ่งยีบๆ ชอบทีจ่ะนอนขีเ้กยีจอยูบ่น

ผวิหนา้ของอาหาร ดงัน้ันหนา้ฝนปีนีผ้มจงึเปลีย่นไปเลีย้งสายพนัธุม์าเลเชยีน บลไูวท้ีก่องมูลสตัวด์า้นนอกและให ้

แอฟรกินั ไนทค์รอวเ์ลอรม์าอยูใ่นถงัทีส่รา้งขึน้เฉพาะในอาคาร 

 

สภาพการเจรญิเตบิโตทีไ่สเ้ดอืนชอบ 

ไสเ้ดอืนทีช่ว่ยในการทาํปุ๋ ยหมกัเป็นสิง่มชีวีติทีท่นทานและสามารถอยูร่อดไดแ้มใ้นสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เอือ้อาํนวย 

แตถ่า้จะเจรญิเตบิโตไดด้ ีตอ้งมสีภาวะทีเ่ฉพาะและจาํเป็น ดงันี:้ 

อณุหภมู:ิ ไสเ้ดอืนทีเ่ลีย้งเพือ่การทาํปุ๋ ยจะเจรญิเตบิโตไดด้ใีนอณุหภมูริะหวา่ง 15 ถงึ 25 องศาเซลเซยีส แตพ่วก

มนัอาจตายไดห้ากพบกบัความรอ้นจดัหรอืหนาวจดั ทัง้สายพนัธุม์าเลเซยีและแอฟรกินัเป็นไสเ้ดอืนเขตรอ้น จงึอยู่

ไดส้บายๆในชว่งอณุหภมูทิีค่อ่นขา้งสงู วธิหีน่ึงทีจ่ะทาํใหไ้สเ้ดอืนมคีวามสขุคอืจดัใหม้กีองอาหารกองใหญพ่อที่

พวกมนัจะคน้หาอณุหภมูทิีเ่หมาะสมกบัพวกมนัไดด้ทีีสุ่ด ในฤดหูนาวทีอ่ณุหภมูลิดลง กจิกรรมของไสเ้ดอืนคอื – 

การกนิ การขบัถา่ยและการแพรพ่นัธุจ์ะชา้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั แต่กจิกรรมเหลา่นีจ้ะเป็นไปอยา่งปกตอิกีคร ัง้เมือ่

อากาศอบอุน่ขึน้ 

ความชืน้: ไสเ้ดอืนจาํเป็นตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีช่ ืน้ประมาณ 80% โดยนํา้หนัก ซึง่ทดสอบไดจ้ากวสัดรุอง

พืน้ทีใ่หค้วามรูส้กึเหมอืนฟองนํา้ทีบ่บีนํา้ออก เมือ่หยบิวสัดรุองพืน้ขึน้แลว้บบี ควรมนํี้าออกมาหน่ึงหรอืสองหยด

เทา่น้ัน ผวิทีเ่ปลง่ประกายใสบนตวัไสเ้ดอืนบ่งบอกถงึความชืน้ทีเ่หมาะสม มอืใหม่ทีเ่พิง่เร ิม่เลีย้งไสเ้ดอืนมกัผดิพลาด

อยา่งหน่ึงคอืปลอ่ยใหภ้าชนะหรอืทีท่ีเ่ลีย้งไสเ้ดอืนอยูใ่นสภาพทีไ่ม่มอีอกซเิจนหรอืขาดออกซเิจนจากการไม่มทีี่

ระบายนํา้ อาหารของไสเ้ดอืนสว่นใหญจ่ะมปีรมิาณนํา้หรอืความชืน้สงู แตถ่งึอยา่งน้ันก็ตอ้งทาํการฉีดพ่นทกุวนัใน

สภาพอากาศรอ้น 

การเตมิอากาศหรอือกซเิจน: ไสเ้ดอืน "หายใจ" ผ่านทางผวิหนังและกระบวนการของปุ๋ ยหมกัจะปลอ่ยกา๊ซอืน่ ๆ

ออกมาดว้ย โดยกา๊ซเหลา่น้ันจาํเป็นตอ้งปลอ่ยออกไป ดงัน้ันจงึตอ้งมกีารเตมิอากาศจาํนวนมากเขา้ไป อยา่ลมืวา่

คณุกาํลงัพยายามสรา้งสภาวะทีเ่หมาะสาํหรบัไสเ้ดอืนและแหลง่ทีอ่ยูข่องแบคทเีรยี เช ือ้รา และสิง่มชีวีติอืน่ๆทีท่าํ

หนา้ทีย่อ่ยสลายทีอ่าศยัอยูใ่นทีท่ีเ่ลีย้งไสเ้ดอืน 

อาหาร: ไสเ้ดอืนในกระบวนการทาํปุ๋ ยหมกัสามารถกนิอนิทรยีวตัถทุีย่อ่ยสลายไดเ้กอืบทกุชนิด เชน่เศษอาหารที่

เหลอืจากในครวั เศษวสัดเุหลอืใชจ้ากการเกษตร ใบไมท้ีร่ว่งหลน่หรอืมูลสตัว ์เป็นตน้ และเป็นอกีคร ัง้ทีเ่ราควร

คดิถงึเร ือ่งของภาวะหรอืจดุของการเตบิโตไดด้แีละจดุของการแคม่ชีวีติรอด วา่ไสเ้ดอืนกาํลงัเจรญิเตบิโตไดด้หีรอื

แคร่อดชวีติอยูเ่ทา่น้ัน เพือ่ใหไ้ดมู้ลไสเ้ดอืนทีม่คีณุภาพดแีละรกัษาระดบัน้ันไว ้เราควรใหอ้าหารดีๆ ทีม่คีณุภาพและ

รกัษาระดบัคณุภาพไวเ้สมอ โดยตอ้งใชเ้วลา ความพยายามและการลงทนุทีม่ากขึน้ อาหารทีไ่สเ้ดอืนไม่ชอบ ไดแ้ก ่

พชืตระกลูสม้ ผกัหรอืเคร ือ่งเทศทีม่กีลิน่แรงเชน่หวัหอม พรกิ เนือ้สตัว ์นม และอาหารทีม่ไีขมนัสงู เราจะสงัเกตได ้

โดยง่ายเมือ่พวกมกัหลกีเลีย่งอาหารดงักลา่วและกนิอาหารอยา่งอืน่อยา่งรวดเรว็ (เชน่ฟักทอง ผลไมอ้อ่น ๆ เป็น

ตน้) สิง่ทีส่าํคญัประการหน่ึงคอือาหารทีจ่ะนําไปใหพ้วกมนัควรผ่านการหมกัลว่งหนา้ไวแ้ลว้ในระดบัหน่ึง การใสผ่กั

สดจาํนวนมากลงไปมกัทาํใหเ้กดิการหมกัทีม่คีวามรอ้น ซึง่เกดิอณุหภมูสิงูจนไสเ้ดอืนไม่สามารถทนได ้และอาจถงึ

ขัน้ทีท่าํใหเ้กดิภาวะขาดออกซเิจนเน่ืองจากปรมิาณความชืน้ทีส่งู และทาํใหเ้กดิกากสดีาํกลิน่เหม็น ดงัน้ันจงึควร

หมกัอาหารไวก้อ่น สบัใหล้ะเอยีดและใสล่งไปใหม้คีวามหนาเพยีง 1 หรอื 2 นิว้ การใหอ้าหารมากเกนิไปมกัจะ

กอ่ใหเ้กดิปัญหามากกวา่การใหน้อ้ยเกนิไป 



วสัดรุองพืน้: ในขัน้ตอนการเตรยีมภาชนะหรอืทีท่ีจ่ะเลีย้งไสเ้ดอืน ควรใสว่สัดรุองพืน้ใหห้นาอยา่งนอ้ย 15 ซม. 

เพือ่ใหไ้สเ้ดอืนมทีีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสม ผมใชปุ้๋ ยหมกัทีม่อีายอุยา่งนอ้ยหน่ึงปีเป็นวสัดรุอง แตต่วัเลอืกอืน่ ๆทีจ่ะใชก็้

ม ีไดแ้ก ่ปุ๋ ยคอกทีเ่ก็บไวส้กัพกัหน่ึงแลว้ ขยุมะพรา้วหรอืพที(วสัดรุองพืน้เฉพาะ) พทีเป็นวสัดทุีไ่ม่สามารถหาไดง้่าย

ในเมยีนมาร ์ดงัน้ันผมจงึพูดถงึมนัแคเ่ป็นเพยีงตวัอยา่งของวสัดทุีเ่รานํามาใชไ้ดเ้ทา่น้ัน วสัดรุองพืน้นีค้วรมรีพูรนุที่

ระบายนํา้ไดด้ ีเมือ่เวลาผา่นไป อาหารทีนํ่าไปใหไ้สเ้ดอืนก็จะทาํหนา้ทีเ่ป็นวสัดรุองพืน้ไดเ้ชน่กนั ผมทาํอาหารให ้

ไสเ้ดอืนดว้ยการผสมตน้กลว้ยกบัมูลววั ซ ึง่ถอืเป็นทัง้อาหารและวสัดรุองพืน้ไปในตวั 

แสงสวา่ง: ไสเ้ดอืนทีท่าํปุ๋ ยหมกัไม่สามารถโดนแสงจา้ได ้ผวิของพวกมนัออ่นไหวตอ่แสงมากและหากถกูแสงพวก

มนัก็จะพากนัมุดลงไปในวสัดรุองพืน้ทนัท ีและเจา้มาเลเชยีน บลก็ูจะบดิตวัไปมาอยา่งรนุแรงขณะทีม่นัมุดหนีลงไป 

     

ขอ้ดขีองมูลไสเ้ดอืนและวธิกีารเก็บมูลไสเ้ดอืนไปใช ้

ไสเ้ดอืนสามารถยอ่ยสลายอนิทรยีว์ตัถไุดอ้ยา่งรวดเรว็ ทาํใหปุ้๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนมคีวามเสถยีรดว้ยโครงสรา้งที่

ดกีวา่ มปีรมิาณจลุนิทรยีแ์ละสารอาหารหลากหลายกวา่เมือ่เทยีบกบัปุ๋ ยหมกัทีผ่่านอณุภมูสิงู นอกจากนีปุ้๋ ยมูล

ไสเ้ดอืนยงัมขีอ้ดอีืน่ๆอกี ไดแ้ก ่อุม้นํา้ไดด้กีวา่ ชว่ยพฒันาการเจรญิเตบิโตของราก และมคีวามสามารถในการ

แลกเปลีย่นไอออนบวก(CEC) ทีม่ปีระสทิธภิาพกวา่ สรปุคอืมูลไสเ้ดอืนอาจถอืเป็นวสัดปุรบัปรงุดนิแบบอนิทรยีจ์าก

ธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุสาํหรบัเกษตรกร 

ปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนมปีระโยชนม์ากทีส่ดุเมือ่ใชร้ว่มกบัวสัดปุลกู โดยเตมิปุ๋ ยมูลไสเ้ดอืนเขา้ไปประมาณ 20% 

นอกจากนีย้งัสามารถใสร่องไวท้ีก่น้หลมุเล็กนอ้ยเมือ่ทาํการยา้ยปลกูตน้กลา้ โดยจะทําใหต้น้กลา้เจรญิเตบิโตในที่

แห่งใหม่ไดด้ ีทาํใหร้ากแข็งแรงและมคีวามตา้นทานโรคไดด้ยีิง่ขึน้ สาํหรบัพชืทีโ่ตแลว้ การใสปุ่๋ ยมูลไสเ้ดอืนไว ้

บรเิวณดา้นบนจะชว่ยเพิม่ความอดุมสมบูรณ ์รกัษาความชืน้ และปรบัปรงุสภาพดนิโดยรวมเมือ่ใสอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

สว่นการทาํนํา้หมกัจากมูลไสเ้ดอืน (Vermicompost Tea) เป็นอกีวธิหีน่ึงในการใชป้ระโยชนส์งูสดุจากมูลไสเ้ดอืน 

วธิงี่ายๆของผมคอืใสมู่ลไสเ้ดอืน 5-10 กาํมอืในถงุกรองแลว้เอาถงุกรองใสไ่วภ้ายในถงัขนาด 5 แกลลอนใสนํ่า้จน

เต็ม พรอ้มกบัหนิฟองอากาศ 6 กอ้นทีต่อ่กบัปัม๊ลมสาํหรบัตูป้ลาขนาดเล็ก 3 ตวั ผมเตมิกากนํา้ตาล 1 ชอ้นชา

และ EM (จลุนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิาพ) 2 ชอ้นชา แลว้ปลอ่ยใหเ้กดิฟองโดยการพ่นออกซเิจนเป็นเวลา 24-48 

ช ัว่โมง นํา้หมกัทีไ่ดจ้ะเต็มไปดว้ยจลุนิทรยีแ์ละควรนํานํา้หมกันีไ้ปใชภ้ายใน 12 ช ัว่โมง โดยอาจใชเ้ป็นสเปรยฉี์ดพ่น

ทางใบหรอืรดบนดนิใหชุ้ม่ดว้ยบวัรดนํา้ เราพบวา่วธินีีช้ว่ยพชืทีก่าํลงัตอ่สูก้บัโรคหรอืตน้ออ่นของพชืทีอ่อ่นแอ 

วธิกีารเก็บมูลไสเ้ดอืนไปใชม้หีลายวธิดีว้ยกนั ไดแ้ก:่ 

วธิกีารใชแ้สงสวา่ง (Light Method): กองมูลไสเ้ดอืนทีพ่รอ้มจะนําไปใชบ้นพืน้ผวิเรยีบในทีท่ีส่วา่งจา้ ไสเ้ดอืนจะ

มุดลงไปดา้นลา่งทนัทเีพือ่หนีจากแสงสวา่ง หลงัจากเวลาผ่านไป 10 นาทใีหต้กัมูลไสเ้ดอืนบรเิวณดา้นบนทีไ่ม่มตีวั

ไสเ้ดอืนอยู ่ทาํแบบนีต้อ่ไปเร ือ่ยๆจนเหลอืแตต่วัไสเ้ดอืน 

วธิกีารยา้ย(หรอือพยพ)ไสเ้ดอืน (Migration Method): อาจเป็นการยา้ยแบบแนวนอนหรอืแนวตัง้ วธิกีารคอืหยดุ

ใหอ้าหารไสเ้ดอืนเป็นเวลา 2 สปัดาหจ์ากน้ันใสอ่าหารทีด่า้นบนหรอืดา้นขา้งของภาชนะ ไสเ้ดอืนทีห่วิโหยจะพากนั

อพยพไปทีอ่าหารโดยปลอ่ยใหส้ว่นทีเ่หลอืของภาชนะน้ันไม่มไีสเ้ดอืนเหลอือยู ่อาหารทีผ่มใชเ้ป็นสว่นผสมอาหาร

พเิศษทีพ่วกมนัชอบมาก ไดแ้กม่นัฝร ัง่ตม้และมนัฝร ัง่บด, มนัเทศและแครอท 

นอกจากนีย้งัมวีธิเีลือ่นผา่นลงดา้นลา่ง(Continuous Flow Through Method) และวธิวีางกอง (Pile Method) 

ทีผ่มใช ้ซ ึง่จะกลา่วในรายละเอยีดตอ่ไป 

 

 



ภาพรวมระบบการทาํปุ๋ ยมูลไสเ้ดอืนของเรา 

การทาํปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนสามารถทาํไดท้กุขนาดตัง้แตข่นาดเล็กทีส่ดุ โดยใชเ้ศษอาหารเหลอืจากในครวัไปจนถงึ

ขนาดใหญท่ีส่ดุ โดยใชปุ้๋ ยคอกทีห่มกัไวล้ว่งหนา้และตอ้งใชร้ถตกัดนิตกัขึน้มาใช ้ภาชนะทีใ่หไ้สเ้ดอืนอยูอ่าจทาํ

จากพลาสตกิ ไม ้คอนกรตี หรอืแมแ้ตว่สัดผุา้ทีก่นันํา้ มเีว็บไซตแ์ละวดิโีอออนไลนม์ากมายทีใ่หร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ

ได ้แตผ่มอยากจะอธบิายครา่วๆถงึสองวธิกีารทีเ่ราใชใ้นฟารม์ของเราทีเ่มยีนมาร ์

วธิเีลือ่นผา่นลงดา้นลา่ง (The Continuous Flow Through หรอืชือ่ยอ่ CFT): หลกัการของวธินีีค้อื ตอ้งมภีาชนะ 

ทีเ่ปิดดา้นบนและดา้นลา่ง โดยทีด่า้นลา่งจะปิดไวจ้นกวา่จะพรอ้มทีจ่ะเก็บมูลไสเ้ดอืนไปใช ้สว่นการใสอ่าหารน้ันให ้

ใสด่า้นบนและใหม้คีวามหนา 3 ถงึ 6 ซม. หลงัจากน้ัน 3 

ถงึ 6 เดอืนจงึสามารถเก็บมูลไปใชโ้ดยเก็บจากดา้นลา่ง 

โดยปลอ่ยใหไ้สเ้ดอืนสว่นใหญท่ีอ่ยูต่รงกลางภาชนะไม่

ถกูรบกวน 

ผมทาํระบบนีข้ึน้ดว้ยวสัดคุอื ผา้คอรด์รูา่ (Cordura) ทีม่ี

ความทนทานเป็นพเิศษเหมอืนทีใ่ชท้าํกระเป๋าเป้         

ถงันํา้มนั 200 ลติรและโครงสรา้งโลหะหรอืไมท้ีปิ่ดดว้ยไม ้

อดัและวสัดหุลงัคาโลหะแผ่นเรยีบ ผมนําผา้ทีเ่ตรยีมไวไ้ป

ใหช้า่งเย็บผา้แถวบา้น ชา่งจะเย็บตามแบบทีผ่มบอกให ้

คอืเย็บใหเ้ป็นเหมอืนถงุจากแผ่นผา้ 4 ผนืเย็บเขา้ดว้ยกนั

เป็นทรงกรวย (ภาพที ่3) มขีนาดดงัทีแ่สดงในแผนภาพ

ดา้นลา่ง (ภาพที ่4) ผา้ชนิดนีม้ขีอ้ดสีองอยา่งคอืกนันํา้

และขณะเดยีวกนัสามารถระบายอากาศไดด้ ีผมใชถ้งุผา้นีบ้่อยมากในระหวา่งกระบวนการเรยีนรู ้เน่ืองจากสามารถ

ตรวจสอบไสเ้ดอืนไดท้นัทแีละนํามาแสดงใหก้บันักเรยีนทีม่าเยีย่มชมได ้นอกจากนีถ้งุผา้เหลา่นีย้งัง่ายตอ่การเก็บมูล

ไสเ้ดอืนมาใชจ้ากดา้นลา่ง เมือ่ใชร้ะบบการยา้ยไสเ้ดอืนโดยเฉพาะการใชอ้าหารมาลอ่  

ถงัเลีย้งไสเ้ดอืนแบบเลือ่นผ่านลงดา้นลา่ง (CFT) ทีข่นาดใหญข่ึน้และ

แข็งแรงกวา่ทาํจากถงันํา้มนั 200 ลติรทีใ่ชแ้ลว้ (ภาพที ่5) ผมไดต้ดั

สว่นบนออกและตดัเป็นชอ่งขนาด 30 ซม. x 45 ซม. ใกลก้บัฐาน

ดา้นลา่ง และดา้นบนของชอ่งนีผ้มเจาะรเูล็ก 7 ร ูเพือ่รบักบัทอ่ชบุ

สงักะสขีนาด 25 มม. ทีม่สีกรเูจาะยดึไว ้(ภาพที ่6) การตดิตัง้ทอ่และ

สกรนีูโ้ดยมกีระดาษแข็ง 3 - 4 แผ่นวางไวด้า้นบนของทอ่ เป็นการทาํ 

"พืน้" ทีผ่มใสว่สัดรุองพืน้ไวห้นา 15 ซม. ตอ่ดว้ยการใสไ่สเ้ดอืนและ

สดุทา้ยคอืใสอ่าหาร แลว้ผมจะปิดดา้นบนของถงัทัง้หมดอกีช ัน้ดว้ย

กระดาษแข็งและกระสอบป่าน จากน้ันทิง้ไวป้ระมาณ 3 เดอืนปลอ่ยให ้

ไสเ้ดอืนกนิกระดาษแข็งและปลอ่ยใหม้มูีลไสเ้ดอืนมากพอทีจ่ะกอ่ตวั

แน่นเป็นช ัน้ดา้นลา่ง หลงัจากน้ัน 6 เดอืน เมือ่ถงัเกอืบเต็ม ใหท้าํการ

เก็บมูลไสเ้ดอืนไปใชด้ว้ยการหมุนทีจ่บัสฟ้ีาทีอ่ยูบ่นทอ่ เพือ่กระเทาะมูล

ไสเ้ดอืนแหง้ทีอ่ยู ่50 มม.จากดา้นลา่งสดุใหห้ลดุออกมา โดยไม่รบกวน

ไสเ้ดอืนดา้นบนทีก่าํลงักนิอาหารอยูอ่ยา่งเพลดิเพลนิ เมือ่ระบบเหลา่นี้

เร ิม่ใชง้านได ้จะชว่ยลดการทํางานใหน้อ้ยลงและไดมู้ลไสเ้ดอืนอยา่ง

สม่ําเสมอ 

 

 

 
  ภาพที ่3. วธิเีลือ่นผ่านลงดา้นล่าง (Continuous Flow-

Through) ปุ๋ยมูลไสเ้ดอืนในถุงทีท่ําจากผา้คอรด์ูรา่ 



วธิกีองอาหาร (The Pile Method) : วธินีีท้าํไดง้่ายๆ คอืใชมู้ลววัหรอืวสัดอุืน่ๆทีห่มกัไวล้ว่งหนา้แลว้ โดยกองไวบ้น

พืน้ ลอ้มรอบดว้ยตาขา่ยหรอืไมไ้ผ่ ตราบใดทีม่กีารใสอ่าหารอยา่งสม่ําเสมอและกองนีไ้ม่ถกูแดดและฝน ไสเ้ดอืน

มาเลเชยีน บลทูีม่แีหลง่กาํเนิดในพืน้ทีอ่ยูแ่ลว้จะพากนัมาเองและผลติมูลไสเ้ดอืนคณุภาพทีส่ามารถเก็บไปใชไ้ดใ้น

เวลาประมาณ 6 เดอืน หากพวกไสเ้ดอืนตดัสนิใจทีจ่ะจากไปในชว่งทีม่พีายฝุน สว่นมากพวกมนัก็จะกลบัมาอกี 

เพราะกองนีม้อีาหารทีด่ทีีส่ดุในละแวกน้ัน 

สรปุ 

การทาํปุ๋ ยมูลไสเ้ดอืนเป็นเคร ือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพทีเ่กษตรกรสามารถ

นํามาใชเ้ป็นประโยชนเ์พือ่ปรบัปรงุโครงสรา้งและความอดุมสมบูรณ์

ของดนิ เป็นวธิกีารทีใ่ชต้น้ทุนตํ่าและปรบัขนาดตามความตอ้งการใชไ้ด ้

แมว้า่เกษตรกรจะนอนหลบัแลว้ แตไ่สเ้ดอืนยงัทาํงานอยา่งหนักอยูเ่พือ่

ผลติวสัดปุรบัปรงุดนิทีเ่ป็นธรรมชาตแิละมคีณุภาพดทีีสุ่ด  จากความ

กงัวลทีเ่พิม่ขึน้ของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัความปลอดภยัของอาหารและ

สขุภาพ จงึทาํใหต้ลาดพชืผลทีป่ลกูแบบออรแ์กนิกเตบิโตขึน้เร ือ่ยๆ 

หากเป็นระบบขนาดใหญ ่การผลติปุ๋ ยมูลไสเ้ดอืนสามารถชว่ยชมุชนใน

การจดัการขยะอนิทรยีแ์ละรบัผลพลอยไดท้ีม่คีณุคา่ ผมขอใหผู้อ้า่นได ้

เห็นความสาํคญัของไสเ้ดอืนทีต่ํ่าตอ้ยและผลงานของพวกมนั เพราะ

เป็นไปไดว้า่ไสเ้ดอืนอาจเป็นหน่ึงในเพือ่นทีด่ทีีส่ดุของมนุษย!์ 

 

  

ภาพที ่5: วธิเีลือ่นผ่านลงดา้นล่าง (Continuous Flow-

Through) ผ่านถงั 200 ลติร การออกแบบ(ชา้ย) ทีจ่บัท่อพวีซีสีี

ฟ้าใชเ้พือ่หมุนและทําใหมู้ลไสเ้ดอืนตกลงจากดา้นล่าง 

ภาพที ่6: วธิเีลือ่นผ่านลงดา้นล่าง 

(Continuous Flow-Through) ถงั 200 ลติร 

มูลไสเ้ดอืนทีอ่ยู่บน “พืน้” ทีถู่กหมุนและทําใหมู้ล

ไสเ้ดอืนตกลงมา 

ภาพที ่7: กองปุ๋ยหมกัมูลใสเ้ดอืนในมูลววัทีม่ไีว ้

นอกอาคาร มกีารฉีดนํา้เพือ่รกัษาความชืน้ใน

วนัทีอ่ากาศรอ้น 
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