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“สถาพร ฉายะโอภาส
ผู้กุมบังเหียน ‘มิตรใหม่
ฟาร์ม’ ฟาร์มไส้เดือนดิน
ที่โด่งดังมานานกว่า 11 
ปี ภายใต้แบรนด์‘น้อง
เดือน’ จับไส้เดือนดิน
มาเลี้ยง ทะนุถนอมจน
เป็นผล สร้างรายได้ไม่
ขาดมือ ทั้งขายแม่พันธุ์ 
ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และน้ำา
ฮอร์โมนเข้มข้นที่ว่ายาก
แต่ทำาได้ แค่ควบคุม
ความชื้นให้อยู่ที่ 70-

80%  พร้อมเผยวิธีการ
เลี้ยงไส้เดือนดินทุกขั้น

ตอน”

คุณสถาพร ฉายะโอภาส และคู่ชีวิต

“มิตรใหม่ฟาร์ม”มาเหนือเมฆ!
แนะวิธีเก็บน้ำาจากไส้เดือนดิน

ทำาฮอร์โมนเข้มข้น
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บรรยากาศภายในฟาร์มไส้เดือนดิน

เปิดใจเซียนไส้เดือนดิน 11 ปี ไม่มีตก
 ปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ใช้สาร
เคมีในการบำารุงพืชพรรณของตนเอง น่ันคือ
เรื่องของสภาพดินที่เสื่อมโทรมลงทุกวัน ส่งผล
ถงึการออกดอกออกผลของพชืทีจ่ะคอ่ยๆ ย่ำาแย่
ไปตามกัน ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้หลายคนหันมา
สรรหาตัวช่วยฟื้นฟูสภาพดิน ไล่มาตั้งแต่ปูน
ขาว ปุ๋ยคอกจากมูลวัว มูลควาย มูลไก่ มูลหมู 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังค้นพบว่าสิ่งที่นำามาช่วยใน
การฟื้นฟูสภาพดินได้ดีไม่แพ้ตัวช่วยอื่นๆ นั่นก็
คือ “ไส้เดือนดิน” ที่มาพร้อมประโยชน์มหาศาล 
เลี้ยงไว้ไม่มีผิดหวัง   

	 คุณสถาพร	 ฉายะโอภาสเจ้าของฟาร์ม
ไส้เดือนดิน	“มิตรใหม่ฟาร์ม”	ย่านคลองสามวา	
ผูท้ีก่ารนัตไีดถ้งึประโยชนข์องไสเ้ดอืนดนิ	เพราะ
ไมเ่คยผดิหวงัเลยตัง้แตต่ดัสนิใจเลีย้งเมือ่	11	ปี
ที่แล้ว	โดยเจ้าตัวบอกว่า	ตนเองเริ่มต้นจากการ
เลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือเป็นอาหารให้กับปลาอะโร
วาน่า	 ปลากระเบน	 และปลาสวยงามที่เลี้ยงไว้
ดูเล่นที่บ้าน	 แต่จะนำาไส้เดือนดินที่อยู่ตามดิน
ทั่วไปก็พบปัญหาเรื่องพยาธิและโรคติดต่อ	 จน
ได้ศึกษางานวิจัยของอาจารย์หลายท่าน	 และ
พบวา่ไสเ้ดอืนดนิสามารถเลีย้งไดแ้ละขยายพนัธุ์
ได้ด	ี ทำาให้เริ่มค้นหาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ	
เช่น	 สหรัฐอเมริกาและ
อินเดีย...
 “ระยะแรก
ผมยังแค่นำามาเลี้ยง
ปลาอย่างเดียวก่อน 
พอทราบว่าไส้เดือน
ดินเลี้ยงเพื่อทำาปุ๋ยได้ 

ผลิตภัณฑ์จากไส้- 
เดือนดิน (น้ำาหมัก-
มูลไส้เดือนดิน)
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“ธงชัย ก้อนทอง เจ้าของ
ฟาร์มไส้เดือนดิน ‘สีทอง

ฟาร์ม’ ต้านกระแสที่ว่า ‘บ้า’ 
เมื่อ 10 ปีแล้ว เอาไส้เดือน
ดินพันธุ์ AF มาเลี้ยง เพื่อ
นำามูลมาใช้ปรับสภาพดิน
และบำารุงข้าวในนาของตน 
ก่อนประสบความสำาเร็จ มี
เกษตรกรสั่งซื้อไม่ขาดสาย 
จนขยับขยาย ขายทั้งปุ๋ยมูล
ไส้เดือนดิน แม่พันธุ์เพื่อนำาไป
เลี้ยง หรือจะซื้อไปเป็นอาหาร
สัตว์ก็ยังได้ พร้อมเผยเคล็ด
ลับการเลี้ยงไส้เดือนดินให้รวย 
ปรับรูปแบบมูลให้ใช้ได้กับ
ทุกพืช ตลาดกว้างขึ้น
กำาไรจะไปไหนเสีย”

“สีทองฟารม์”แนะชอ่งทางรวย
เลี้ยงไส้เดือนดินไม่มีเสีย

ปรับรูปแบบมูลให้ใช้ได้ทุกพืช
ตลาดกว้าง รายได้สะพัด

คุณธงชัย ก้อนทอง
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สอดส่องฟาร์มไส้เดือนดินแดนอีสาน 
	 หากพูดถึง	 “ไส้เดือนดิน”	 ในยุคการ
ค้าเสรี	(AEC)	คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก	และเข้าใจ
ถึงประโยชน์ที่ได้จากเจ้าไส้เดือนดินตัวน้อยตัว
นี้	แต่ถ้าย้อนไปเมื่อ	10	ปีที่แล้ว	เรื่องไส้เดือน
ดินยังคงใหม่มาก	และมีราคาแพงหากคิดจะซื้อ
มาเลี้ยงเพื่อนำามาใช้ในการเกษตร	ซึ่งเกษตรกร
ส่วนใหญ่มองว่าไส้เดือนดินมีอยู่ตามดินบ้านเรา
มากมาย	ทำาไมต้องซื้อมาเลี้ยงเพื่อนำามาใช้บำารุง
ดนิและพชืตา่งๆ	คดิทบทวนอยา่งไรกไ็มคุ่ม้อยูด่	ี
แตค่วามคิดน้ันไดเ้ปลีย่นไป	เมือ่คณุธงชยั	กอ้น
ทอง	เจ้าของฟาร์มไส้เดือนดิน	‘สีทองฟาร์ม’	ผู้
ขอตา้นกระแสทีว่า่	“บา้”	ลงทนุซือ้ไสเ้ดอืนดนิมา
เลีย้งเพือ่นำามลูไส้เดือนมาปรบัสภาพดินท่ีนาของ
ตนเอง	ด้วยเหตุผลที่ว่า...		
 “สมยักอ่นผมทำางานคา้ขายในเมอืง และ
ปล่อยให้คนเช่านาทำา พอหมดสัญญาพื้นที่นาก็
เริ่มเสียเพราะใช้สารเคมีเยอะมากจึงอยากกลับ
ไปพลิกฟืน้ผนืนาใหก้ลบัมาดเีหมอืนเดมิ แตก่ว่า
จะฟื้นผืนนาได้ก็ต้องใช้มูลวัว มูลไก่จำานวนมาก 
ไม่ต่ำากว่า 4-5 คันรถพ่วง 
 “ดังนั้น จึงคิดว่าจะค่อยๆ ปรับปรุงดิน
ไป จังหวะน้องชายทำางานอยู่ที่ ม.เกษตรศาสตร์ 

แนะนำาให้เลี้ยงไส้เดือนดินเพราะนอกจากจะกิน
ขยะช่วยลดปัญหาขยะได้แล้ว ยังช่วยปรับปรุง
ดินได้ด้วย ซึ่งที่บ้านก็มีขยะอยู่เยอะเลยตัดสิน
ใจเข้าอบรมเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดิน และเริ่ม
เลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550” คุณธงชัยเล่าที่มา 

เลี้ยงไส้เดือนดิน...ง่ายจริงหรือ
	 ช่วงแรกที่เริ่มหัดเลี้ยงได้ไส้เดือนดิน
พันธุ	์AF	 (แอฟริกัน	 ไนท์	ครอเลอร์	 [Afri-
can	 night	 crawler])	 คุณธงชัยนำามาเลี้ยง
ประมาณ	18	ตัว	และด้วยความอยากรู้	ใจร้อน	
มเีศษอาหารเทา่ไหรก่ป็ระโคมใสใ่หก้นิแบบไมย่ัง้	
ปรากฏว่าอาหารเยอะกว่าปริมาณไส้เดือนดินจน
ย่อยไม่ทัน	 อาหารบูดเน่า	 ไส้เดือนหนีออกมา
ตายเกือบหมด	เหลือเพียง	2	ตัว	จากนั้นจึงตั้ง
สติก่อนสตาร์ทใหม่อีกครั้ง	
	 เริ่มเปลี่ยนที่อยู่และเก็บข้อมูลใหม	่ ไม่
นานก็เริ่มวางไข่และมีตัวใหม่ให้เห็นเพ่ิมข้ึน	
ทำาให้ตั้งใจจะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนช่วยปรับสภาพที่
นาของตนเอง	เพื่อให้ประหยัดขึ้น	เพราะถ้าหาก
เลอืกมลูววั	มลูไกท่ีต่อ้งซือ้ทกุป	ีปลีะหลายคนัรถ
พว่งมาปรบัสภาพกนิ	จะทำาใหเ้สยีเงนิจำานวนมาก	
ดังนั้น	จึงตัดสินใจเลี้ยงไส้เดือนดินอย่างจริงจัง	

ขุยมะพร้าว วัสดุเลี้ยงไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินพันธุ์ AF
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 “ไส้เดือนดิน”	เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่แสนมหัศจรรย	์เพราะนอกจากจะ
ชว่ยกำาจดัขยะ	ลดโลกรอ้น	มลภาวะเปน็พษิไดแ้ลว้	ยงัเปน็เครือ่งบง่ชีท้างการการเกษตร
วา่	พืน้ทีเ่กษตรกรรมเหลา่นัน้มคีวามอดุมสมบรูณม์ากเพยีงใด	แถมยงัเปน็ตวัชว่ยสำาคญั
ทีส่ามารถฟืน้คนืธรรมชาตใิหก้ลบัมาดดีงัเดมิได้	เพราะถา้หากพืน้ทีใ่ดพบเจา้ไสเ้ดอืนดนิ
อาศัยอยู่	แสดงว่าดินบริเวณนั้นมีความสมบูรณ	์ไม่มีสารเคมีเจือปน	หรือถ้าหากนำาปุ๋ย
หมกัมลูไสเ้ดือนดินและน้ำาหมักไส้เดือนดินไปใชบ้ำารงุพชืพรรณตา่งๆ	แทนสารเคม	ีดนิก็
จะดีไม่ทรุดโทรม	พืชผักผลไม้จะมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ		อีกทั้งตัวของไส้เดือน
ดินเองยังมีธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อสัตว์หลายประเภท	เช่น	ปลา	กุ้ง	สุกร	ไก่	เป็นต้น		
ดงันัน้	จงึมเีกษตรกรหันมาเล้ียงไส้เดือนดินเพือ่นำาไปใชใ้นสวน	ไร	่และฟารม์ของตนเอง	
เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี	 และมูลวัว	 มูลหมู	 เพ่ือนำามาบำารุงดินที่ทรุด
โทรมจากการใช้สารเคมี	นอกจากนีเ้ม่ือมีปรมิาณมากขึน้จนเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ	ก็
จำาหน่ายได้ทั้งตัวไส้เดือนดิน	มูลไส้เดือนดิน	และน้ำาหมักไส้เดือนดิน	เป็นรายได้เสริม
อีกทางหนึ่ง	บางรายขยับขยายยึดเป็นอาชีพหลักเลยก็มี
	 ด้วยประโยชน์นานัปการดังที่กล่าวมาแล้ว	จึงทำาให้เกิดเป็นหนังสือ	“แนวทาง...
และแบบอย่างการผลิตมูลไส้เดือนยุคใหม่...ให้รวย”	 ขึ้น	 เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจ
ได้มีแนวทางการเลี้ยงไส้เดือนดินแบบถูกทิศไม่หลงทาง	 ตั้งแต่เรียนรู้ลักษณะนิสัยของ
ไส้เดือนดิน	เรื่อยไปถึงหลักการเลี้ยงเบื้องต้น	การนำาไส้เดือนดิน	มูลไส้เดือนดิน	และ
น้ำาหมักไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ	ด้านอย่างคุ้มค่า	การทำาการตลาด	รวมถึงบท
สัมภาษณ์เทคนิคอันเหลือล้ำาจากเจ้าของฟาร์มไส้เดือนดินตัวจริงเสียงจริง	 เกษตรกรผู้
เลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้ในฟาร์ม	สวน	และไร่ของตนเอง	อาทิ	ใช้ในไร่หน่อไม้ฝรั่ง	ฟาร์ม
ผักสลัดออร์แกนิก	 ใช้เป็นวัสดุหลักในก้อนเชื้อเห็ดในฟาร์มเห็ด	และใช้บำารุงไก่ชน	ซึ่ง
จะมาเผยเคล็ดลับทั้งหมดไว้ในหนังสือเล่มนี้
	 ทั้งนี้	 จึงขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่ให้ความรู้และอนุเคราะห์ภาพประกอบ	
รวมถึงฟาร์มไส้เดือนดิน	“ธีธัชฟาร์ม”	สำาหรับภาพประกอบในเล่มนี้ด้วย

พัชรี สำาโรงเย็น
ผู้เรียบเรียง

คำ�นำ�
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 “ไส้เดือนดิน” เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังที่มีลำ�ตัวเป็นปล้องชัดเจน (true seg-
mented animal) จัดอยู่ในสัตว์จำ�พวกกินทั้ง
พืชและสัตว์ (Omnivorous) เป็นอ�ห�ร พบ
ได้ทั่วไปในดินที่มีคว�มชุ่มชื้นร่วนซุย ใต้ท้อง
ใบไมห้รอืใตม้ลูสตัว ์มกัพบอยูบ่นพืน้ดนิในเวล�
กล�งคืน มีวงจรชีวิตผูกพันกับดินระบบนิเวศที่
ดีและจ�กก�รที่ไส้เดือนดินคืบคล�นห�กินอยู่
ต�มผิวดิน ชอนไชไปต�มซอกหลืบของเม็ดดิน 
จึงทำ�ให้คุณสมบัติท�งก�ยภ�พของดินดีขึ้นคือ
ทำ�ให้ดินโปร่งร่วนซุย ไม่แน่นทึบและแข็ง เกิด
ก�รถ�่ยเทอ�ก�ศภ�ยในดนิดขีึน้ เพิม่ชอ่งว�่งใน
ดนิ ช่วยในก�รอุม้น้ำ�ของดนิ ก�รไหลผ่�นของน้ำ�
ในดินทำ�ให้ดินมีคว�มชุ่มชื้นอยู่เสมอ จึงเหม�ะ
แก่ก�รแทงร�กออกไปห�อ�ห�รของพืช

รู้จักไส้เดือนดิน

ไข่ไส้เดือนดิน
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 และผลจ�กกระบวนก�รกินอ�ห�รของ
ไส้เดือนยังช่วยพลิกกลับดินหรือนำ�แร่ธ�ตุจ�ก
ใตด้นิข้ึนม�บนผวิดนิ  โดยดนิ ซ�กพชืซ�กสตัว ์ 
เศษอ�ห�รและอินทรียวัตถุต�่งๆ ที่ไส้เดือนกิน
เข้�ไปจะถูกย่อยสล�ยและถูกขับถ่�ยออกม�
เป็นมูล (cast) ซึ่งมีธ�ตุอ�ห�รที่พืชต้องก�รใน
ปริม�ณม�กและอยู่ในรูปที่ละล�ยน้ำ�ได้ดี เช่น 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำ�มะถัน แคลเซียม 
และธ�ตุอ�ห�รอื่นๆ รวมทั้งช่วยส่งเสริมในก�ร
ละล�ยธ�ตุอ�ห�รพืชที่อยู่ในรูปอนินทรีย์ส�รที่
พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปอยู่ในรูปที่พืชนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้ นอกจ�กนี้ยังมีก�รนำ�ม�ใช้เลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจจำ�พวกสัตว์ปีกปล�กบและหมู

 ทั้งนี้ มีตำ�ร�ท�งก�รแพทย์จ�กต่�งประ 
เทศร�ยง�นผลก�รวิจัยออกม�ว่� ไส้เดือนดิน
จะมีส�รเคมีบ�งชนิดช่วยในก�รรักษ�โรคหัวใจ
ทำ�ให้หัวใจแข็งแรงขึ้นส่วนต�มตำ�ร�ย�จีนระบุ
ว่�ไส้เดือนดินเป็นอ�ห�รที่ใช้บำ�รุงกำ�ลังย�บำ�รุง
ท�งเพศและแก้โรคช้ำ�ใน คนจีนจะกินไส้เดือน
ที่ปรุงสำ�เร็จต�มสูตรแล้วเป็นอ�ห�รเช้�คู่กับน้ำ�
เต้�หู้ หรือมีก�รนำ�ไส้เดือนดินม�ต�กแห้งว�ง
ข�ยแกล่กูค�้ทีต่อ้งก�รนำ�ไปเปน็ย�บำ�รงุท�งเพศ
และย�บำ�รุงรักษ�โรคหัวใจต�มตำ�ร�จีน ส่วนใน
ไทยกม็คีว�มเชือ่ว�่เปน็ย�สรรพคณุในก�รแกช้้ำ�
ในได้และในปัจจุบันพบว่�ไส้เดือนดินส�ม�รถ
กำ�จัดเศษอ�ห�รและขยะได้ที่สำ�คัญคือไม่ก่อ
ให้เกิดมลภ�วะเป็นพิษแก่ธรรมช�ติและมนุษย์
เหมือนวิธีก�รเผ� หรือวิธีก�รฝังกลบที่ยังไม่มี
พื้นที่รองรับอย่�งเพียงพอนอกจ�กนั้นก�รใช้ไส้ 
เดือนดินกำ�จัดเศษอ�ห�รและขยะยังได้ปุ๋ยหมัก 
(Vermicompost) นำ�ม�ใช้บำ�รุงพืชอีกด้วย
 จ�กคว�มสำ�คญัของไสเ้ดอืนดนิดงักล�่ว  
จึงได้มีก�รเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อก�รค้�สร้�งร�ย
ไดใ้หแ้กช่วีติ ใชฟ้ืน้ฟสูภ�พดนิทีเ่สือ่มโทรม เชน่ 
ดินที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์ต่ำ� กำ�จัดเศษอ�ห�ร
และขยะม�กขึ้นเรื่อยๆ แต่ก�รเรียกกลับต่�งกัน
ไป บ�งคนเรียก “ไส้เดือน” แต่บ้�งคนก็เรียก 
“ไส้เดอืนดนิ” ซึ่งจ�กคว�มก้�วหน�้ท�งก�รเพ�ะ
เลีย้งสตัวน์้ำ�ในปจัจบุนั ไดพ้บอ�ห�รธรรมช�ตทิี่
สำ�คญัของสตัวน์้ำ�เพิม่ม�กขึน้ และมชีือ่เรยีกเชน่
เดียวกับไส้เดือนเช่น ไส้เดือนน้ำ� (Tubifex) 
และไส้เดือนทะเลจึงทำ�ให้นักวิช�ก�รในปัจจุบัน
เรยีกไสเ้ดอืนทีพ่บต�มดนิทัว่ไปว�่ “ไสเ้ดอืนดนิ” 
ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จะใช้คำ�ว่� “ไส้เดือน” 
และ “ไส้เดือนดิน” ในคว�มหม�ยเดียวกัน

ไข่ไส้เดือนดิน
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 “ศรชัย แหวนสว่าง
เพ็ชร์ เจ้าของฟาร์มเห็ด ‘บ้าน
เรือนน้อย’ยึดมั่นแนวทางออร์
แกนิก จับไส้เดือนดินพันธุ์ AF 
มาเลีย้ง เอามลูมาเปน็สว่นผสม
เพาะเห็ด แถมไปไดส้วย เช้ือเหด็
เดินดี ออกดอกใหญ่อวบอั๋น 
คิดต่อเพื่อลดต้นทุนนำามาเป็น
ส่วนผสมหลักผสมกับขี้เล่ือย 
แค่ 2 อย่างก็เอาอยู่ ก้อนเชื้อ
เห็ดเดินดี อนาคตลุ้นออกดอก 
ถ้าสำาเร็จ ประวัติศาสตร์ต้อง
จารึก เห็ดอินทรีย์ ปลอดภัย 
แถมต้นทุนต่ำา”

มาแปลกแต่ได้ใจ เพาะเห็ดจาก
ศรชัย แหวนสว่างเพ็ชร์ 

ก้อนเชื้อมูลไส้เดือนดิน

คุณศรชัย แหวนสว่างเพ็ชร์
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สืบประวัติ ฟาร์มเห็ดออร์แกนิกจากมูล
ไส้เดือนดิน
 “ในลำาไส้ของไส้เดือนดินมีจุลินทรีย์
ต่างๆ ที่มีประโยชน์ เหมือนเป็นเครื่องมือที่
เปลี่ยนปุ๋ยธรรมดาให้เป็นปุ๋ยชั้นดี”  
 คำ�กล่�วเปิดบทสนทน�ถึงไส้เดือนดิน
ที่คุณศรชัย แหวนสว่�งเพ็ชร์เจ้�ของฟ�ร์มเห็ด 
‘บ้�นเรือนน้อย’ผู้มีวิสัยทัศน์กว�้งไกล มองเห็น
แนวท�งก�รเพ�ะเห็ดแบบออร์แกนิกอย่�งแท้ 
จริง จึงนำ�มูลไส้เดือนดินที่มีธ�ตุอ�ห�รม�กม�ย 
แถมยังปลอดภัยจ�กส�รพิษ ม�เป็นส่วนผสม
ในก�รทำ�ก้อนเชื้อเห็ด โดยเจ้�ตัวเล่�ที่ม�ของ
แนวคิดนี้ให้ฟังว่� ตนเองมีอ�ชีพหลักคือทำ�
ฟ�ร์มเห็ด และมีแนวคิดอย�กปลูกผักโดยมีปุ๋ย
ทีท่ำ�เองไวใ้ชเ้พือ่ลดตน้ทนุค�่ใชจ้�่ย ซึง่พอศกึษ�

จ�กอนิเทอรเ์นต็กพ็บกบัคว�มมหศัจรรยข์องเจ�้
ไส้เดือนตัวน้อย จ�กนั้นจึงเข้�รับก�รอบรมเรื่อง
ก�รเลี้ยงไส้เดือนดินและนำ�ม�เลี้ยงเอง... 
 “ชว่งแรกผมนำามลูไสเ้ดอืนดนิมาลองใช้
กับการเพาะเห็ดดูก่อน โดยเอามาฉีดพ่นในโรง
เรือนเปิดดอก จากนั้นก็นำามาลองผสมเข้าไปใน
ส่วนผสมก้อนเชื้อเห็ด ค่อยๆ ลดทอนส่วนผสม
ตัวอื่นอย่างเช่นรำาละเอียด ที่จะให้ไนโตรเจน
สูง เปลี่ยนมาใช้มูลไส้เดือนแทน ซึ่งก็ได้ผลดี 
เชื้อเดินได้ดี การออกดอกก็ดี ไม่มีการต่อต้าน 
ปัจจุบันกำาลังทดลองใช้ส่วนผสมแค่ 2 อย่าง 
คือขี้เลื่อยกับมูลไส้เดือนดินเพื่อทำาก้อนเชื้อเห็ด 
ซึ่งผลออกมาก็เรียกว่าใช้ได้ เพราะเชื้อเดินได้ดี 
ถ้าหากสำาเร็จ จะถือว่าเป็นการทำาก้อนเชื้อเห็ดที่
มตีน้ทนุต่ำามาก สามารถผลติไดเ้อง และไดก้อ้น
เชื้อเห็ดอินทรีย์แทบจะเรยีกว่า 100% ด้วยครบั”
 ทั้งนี้ ที่ฟ�ร์มเห็ดของคุณศรชัย ได้
จัดสรรพื้นที่อย่�งลงตัวทั้งในส่วนของโรงเรือน
เพ�ะเหด็ 4 โรงเรอืน และยงัเหลอืพืน้ทีไ่วส้ำ�หรบั
เลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือนำ�มูลม�ใช้ประโยชน์ได้อีก 
เรียกว่�ใช้พื้นที่ไม่ม�กแต่ส�ม�รถเลี้ยงไส้เดือน
ดินได้ แถมผุดโรงเรือนเพ�ะเห็ดได้อีกด้วย  

แช่มูลวัว

บ้านไส้เดือน คัดน้องเดือน
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เป็นอาหาร-ยาวิเศษ
“ไก่ชน”

วราวุธ แย้มชุติ

 “วราวุธ แย้มชุต ิหรือ
คุณแชมป์ ทายาทเจ้าของ 
ม.ธนบุรี เปิดศูนย์เรียนรู้การ
เลีย้งไกช่นใหน้กัศกึษา เลอืกนำา
ไส้เดือนดินมาเลี้ยงเป็นอาหาร
เสริมพละกำาลัง และซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอให้ไก่ชน เห็นผล
ทันตาลูกไก่แข็งแรง แข้งขา
เป็นมัดมั่นคง ไก่ตีกินฟื้นตัว
เร็วเหมือนโกหก พร้อมแนะ
วิธีการให้อาหารไก่ชนแบบฝึก
ไก่ให้แข็งแรงและได้ออกกำาลัง
กาย เตรียมพร้อมตั้งแต่เล็ก”

แบไต๋ของดี! ส่งไส้เดือนดิน

คุณวราวุธ แย้มชุติ
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ขดุคุย้ชวิีตหนุม่รัฐศาสตร์ผูห้ลงใหลไก่ชน
 ภ�พเด็กน้อยวัย 11 ปี นั่งมองอย่�ง
ตั้งใจอยู่กับไก่ชนตัวโต ท่วงท�่ง�มสง�่ แข้งข�
เป็นมัด ซึ่งใครจะเชื่อว�่เหตุก�รณ์ในวันนั้น จะ
เป็นเหมือนป�กก�ที่เขียนตัวโตๆ อยู่ในใจของ
เด็กหนุ่มว่� “ฉันจะต้องได้เลี้ยงไก่ชน” ในวัน
นี้ที่ผ่�นม�เกือบ 20 ปีเลยทีเดียว และสนใจ
คิดค้นจนพบเคล็ดลับก�รบำ�รุงไก่ชนของตนเอง
ด้วย “ไส้เดือนดิน” ในที่สุด   
 วร�วธุ แยม้ชุติ หรอืคุณแชมป์เด็กหนุ่ม
ไฟแรงท�ย�ทเจ้�ของมห�วิทย�ลัยธนบุรี คือ
เด็กน้อยในวันนั้นที่หลงใหลเรื่องไก่ชนเป็นชีวิต
จิตใจ จนผุดแนวคิดก�รเลี้ยงไก่ชน เพื่อเป็น
ศูนย์ก�รเรียนรู้ให้กับนักศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย 
ซึง่กอ่นหน�้นีไ้กช่นของเข�กเ็หมอืนเฉกเชน่ไกช่น
ทั่วไป ก�รดูแลบำ�รุงรักษ�ไม่ต่�งกัน คือเน้น
อ�ห�รที่มีโปรตีนสูง เพื่อเสริมสร้�งกล้�มเนื้อ
และกำ�ลังวังช� จนได้ม�พบกับลุงรีย์ (คุณช�รีย์ 
บญุญวนิจิ) ว�่ในไส้เดือนดินน้ันมีโปรตีนสูงม�ก 
ทำ�ให้อย�กลองนำ�ม�ให้ไก่ชนท่ีตนเลี้ยงอยู่กินดู 
ผลปร�กฏว่�... 

 “ผมลองเอามาใหไ้กช่นกนิดกูไ็ดผ้ล คอื
หลังจากไก่ซ้อมตีเสร็จจะไปช่วยซ่อมแซมกล้าม
เนื้อที่สึกหรอ เพราะไก่กีฬาที่ต้องต่อสู้จะต้อง
ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนทุกมัด เวลาที่เราพามาซ้อม 
กล้ามเนื้อเหล่านี้จะสูญไป จึงต้องเสริมโปรตีน
เข้าไปทดแทน ซึ่งไส้เดือนก็มีโปรตีนอยู่ในนั้น 
ก็จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ครับ”

ลูกไก่แข็งแรงสมบูรณ์ 
อาหารดีจากไส้เดือนดิน
 คุณแชมป์บอกว่� นอกจ�กนี้ยังมี
ประโยชน์ต่อลูกไก่อ�ยุช่วง 2 เดือน เป็นอย่�ง
ม�ก โดยให้สัปด�ห์ละ 1 ครั้ง เป็นเหมือน
อ�ห�รเสริมเพิ่มเข้�ไปจ�กอ�ห�รหลักอย่�งเช่น
ข้�วโพด ซ่ึงนอกจ�กลูกไก่จะได้โปรตีนจ�ก
ไส้เดือนดินแล้ว ยังอ�รมณ์ดี เพร�ะได้คุ้ยเขี่ย
ห�กิน กล้�มเนื้อข�แข็งแรงเพร�ะต้องแย่งและ
หนีลูกไก่หล�ยๆ ตัวที่จะม�ค่อยแย่งไส้เดือน
ดิน แถมเป็นก�รฝึกทักษะในก�รหลบหลีก ซึ่ง
ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รตีได้ เป็นแหล่งโปรตีนที่
ได้ม�กกว่�ข้�วโพดและหัวอ�ห�รอีกด้วย 

ใช้ผ้าที่มีอากาศถ่ายเทคลุมกะละมัง กัน
ไส้เดือนดินหนี และควบคุมความชื้น

ไส้เดือนดิน
พันธุ์ AF 

ขนาดใช้เลี้ย
งไก่ชน

104 การผลิตมูลไส้เดือนยุคใหม่...ให้รวย
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