
ไส้เดือนดินกับการพัฒนาพื้นที่สูง 
       ภาคภูมิ ดาราพงษ์  เรียบเรียงและรวบรวม 
 
จากข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ระบุว่าภาคเหนือตอนบนมีพ้ืนที่สูงถึง 96,255 

ตารางกิโลเมตรหรือ 64 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 19 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ มีประชากรชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่
ถึง 1.2 ล้านคน กระจายตัวอยู่ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตคงหนีไม่พ้นในเรื่องของความมั่นคง
และยาเสพติด 

จนกระท่ังโครงการหลวงได้ถือก าเนิดข้ึนในปี พ.ศ. 2512 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มีโครงการหลวงเพ่ือ ลดการปลูกฝิ่นของชาวเขา พัฒนาความเป็นอยู่ของชาวเขา เพ่ือฟ้ืนฟูต้นน้ าล าธาร และใน
ปี พ.ศ.2535 โครงการหลวงจึงได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมูลนิธิโครงการหลวงที่มีการด าเนินงานมุ่งการวิจัย พัฒนา เพ่ือ
น าไปสู่การตลาด ด้วยปณิธานที่ว่า “โครงการหลวง   ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา  ช่วยชาวโลก ” 

จวบจนปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 40 ปี แล้วที่โครงการหลวงได้อยู่คู่กับพ่ีน้องชาวเขาบนพ้ืนที่สูงในการพัฒนา
อาชีพ และคุณภาพชีวิต ให้มีความอยู่ดีกินดี ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่มีการแข่งขันสูงทั้งการผลิตที่มีต้นทุนสูงขึ้น 
และการตลาด รวมทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่
ทั่วโลกให้ความสนใจและร่วมมือกันในการคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหา ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่ง
สาเหตุหนึ่งที่นับว่ามีความส าคัญอย่างมาก คือ ปัญหาการก าจัดขยะอินทรีย์จากครัวเรือนและชุมชน เช่น เศษอาหาร เศษ
ผักและผลไม้ ฯลฯ ซึ่งหากน าไปทิ้งหรือก าจัดไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมาในภายหลัง เช่น แมลงวัน 
แหล่งเพาะเชื้อโรค กลิ่นเน่าเหม็น น้ าเน่าเสีย ปัญหาขยะล้นเมือง และที่ส าคัญคือ ปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่ งนับวันจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบกับคนทั่วโลก ดังนั้น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการก าจัดการขยะอินทรีย์จึงถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ก าลังได้รับความสนใจในขณะนี้และเป็นเทคโนโลยีที่
ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพในการก าจัดขยะอินทรีย์ของมูลนิธิโครงการหลวง ก็คือ การใช้ไส้เดือนดินเพ่ือก าจัดขยะ
อินทรีย์และไดปุ้๋ยมูลไส้เดือนดินเพ่ือใช้ในการเพ่ิมผลผลิตพืชต่อไปโดย รศ.อานัฐ  อานัฐ  ตันโช อาสาสมัครมูลนิธิโครงการ
หลวง และท่านยังเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 
 จะเห็นว่าจากความส าเร็จดังกล่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือที่เรารู้จักกันว่า สวพส.จึง
ได้น าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ในพ้ืนที่สูงของประเทศโดยเฉพาะใน พ้ืนที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง 27 แห่ง และพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง   หรือที่รู้จักกันในนาม ศศช.อีก 8 แห่ง 
 
ความส าคัญของไส้เดือนดิน 

ไส้เดือนดินถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่เป็นประโยชน์มากกว่าสัตว์ที่เป็นโทษต่อมนุษย์ โดยเฉพาะด้านการปรับปรุง
โครงสร้างและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน โดยช่วยพลิกกลับดิน ท าให้เกิดการผสมคลุกเคล้าแร่ธาตุในดิน อีกทั้งยัง
เป็นการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน ซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุต่างๆ ท าให้ธาตุอาหารต่างๆ อยู่ในรูปที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช เพ่ิมและกระจายจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เพราะการชอนไชของไส้เดือนดินท าให้ดินร่วนซุย 
มีการระบายน้ า และอากาศดีขึ้น  ที่ส าคัญไส้เดือนดินจัดเป็นดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม (bio-index) ในการชี้วัดถึงการ 



ปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ ในดิน เนื่องจากไส้เดือนดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชบางกลุ่มได้ ท าให้
ไส้เดือนดินเป็นตัวชี้วัดถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในดินได้ดี 
เราสามารถแบ่งประเภทไส้เดือนดินออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ไส้เดือนดินสีเทาหรือขี้คู้เป็นไส้เดือนที่มีล าตัวขนาดใหญ่ สี
เทา ยาวประมาณ 6-8 นิ้ว อาศัยอยู่ใต้ดิน ขุดรูอยู่ในชั้นดิน ค่อนข้างลึก พบได้ในสวนผลไม้ หรือในสนามหญ้า กินอาหาร
น้อย ผลิตถุงไข่น้อย 2. ไส้เดือนดินสีแดงหรือข้ีตาแร่ ล าตัวมีสีแดงออกม่วง มีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2-5 นิ้ว  
อาศัยอยู่บริเวณผิวดิน ในมูลสัตว์หรือ กองเศษซากพืชที่เน่าเปื่อยที่มีความชื้นสูง กินอาหารเก่ง ผลิตถุงไข่มาก เหมาะ
ส าหรับใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์ 

ในปัจจุบันมีการจ าแนกไส้เดือนดินทั่วโลกได้ 4,000 กว่าชนิด สายพันธุ์ที่น ามาใช้ก าจัดขยะอินทรีย์ทางการค้ามี
ประมาณ 15 ชนิด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในขยะอินทรีย์และมูลสัตว์ เช่น พันธุ์ Pheretima peguana หรือที่รู้จักกันในชื่อ 
“ขี้ตาแร่” 
          ในประเทศไทยมีสายพันธุ์ไส้เดือนดินที่สามารถน ามาใช้ในการก าจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ สาย
พันธุ์ Pheretima peguana (ขี้ตาแร่) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปใต้กองมูลสัตว์ โดยเฉพาะในฟาร์มโคนม สายพันธุ์
นี้มีจุดเด่นที่ส าคัญคือ สามารถแพร่ขยายพันธุ์เจริญเติบโตได้เร็วมาก และเมื่อน ามาเลี้ยงเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ พบว่า 
สามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ดีมากเช่นเดียวกับสายพันธุ์ทางการค้าอ่ืนๆ ดังนั้นการก าจัดขยะอินทรีย์ในประเทศไทย 
การเลือกใช้ Pheretima peguana (ขี้ตาแร่) จึงนับว่ามีความเหมาะสมมาก 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวง จึงมี
แผนการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน -ดิน ในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 
จ านวน 27 พ้ืนที่ รวมทัง้พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง  โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพ่ือช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติของเกษตรกรในท้องถิ่น และเป็น
ต้นแบบส าหรับพ้ืนที่ใกล้เคียงน าไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป  ปัจจุบันโครงการหลวงได้พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนดิน 
เพ่ือผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนดินน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตพืช ลดการปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พืชผักและพืชผักอินทรีย์      อันจะน าไปสู่การผลิตพืชที่ปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกร  ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 และจากการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2550-2554) สรุปได้ว่าไส้เดือนดินสีแดงหรือขี้ตา
แร่พันธุ์ (Pheretima Peguana) ซึ่งสามารถเลี้ยงเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ได้ในพ้ืนทีโครงการขยายผลโครงการหลวง 27 
แห่ง และพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) อีก 8 แห่ง ตั้งแต่พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 
300 – 1,200 เมตร สามารถผลิตน้ าหมักมูลไส้เดือนดินและปุ๋ยมูลไส้เดือนดินได ้

โดยน้ าไปใช้ในการปรับปรุงบ ารุงต้นพืชและเพ่ิมธาตุอาหารทางดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชในแปลงปลูกพืชของตนเอง
หรือชุมชนของตนเองได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการปลูกพืชอีก
ทางหนึ่งด้วย  
 
 



 

ไส้เดือนดินช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 
ไส้เดือนดินนอกจากจัดเป็นดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม (bio-index) ในการชี้วัดถึงการ ปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ 

ในดินแล้วสิ่งที่ได้จากการย่อยสลายจากไส้เดือนดินก็คือน้ าหมักมูลไส้เดือนดินและปุ๋ยไส้เดือนดินซึ่งปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
จัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วๆไป ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการที่
ไส้เดือนดินกินวัสดุอินทรีย์ที่ก าลังเน่าสลายแล้วขับถ่ายเป็นมูลออกมา โดยมูลจะมีลักษณะคล้ายกับดินที่มีสีด าเข้มเป็นเม็ด
ร่วน ทนทานต่อการชะล้างของน้ า เหมาะที่จะน ามาใช้ในการเพาะปลูก หรือใช้เพ่ือปรับปรุงดิน เพราะปริมาณ
อินทรียวัตถุค่อนข้างสูง เนื่องจากไส้เดือน-ดินและจุลินทรีย์ในล าไส้ของไส้เดือนดินจะช่วยเปลี่ยนแปลงรูปธาตุอาหารพืชที่
เป็นโมเลกุลใหญ่เปลี่ยนเป็นธาตุอาหารพืชในรูปที่ เป็นประโยชน์พืชสามารถน าไปใช้ได้ทันที และที่ส าคัญปัจจุบันมีขยะ
อินทรีย์จากครัวเรือนและการเกษตร เช่น เศษผัก ผลไม้เป็นจ านวนมาก ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมเมื่อน าไปทิ้ง
หรือก าจัดไม่ถูกวิธี แมลงวัน กลิ่นเหม็น เน่าเสีย ล้วนแล้วแต่เป็นผลของการสลายตัวของผักอินทรีย์ที่มีการจัดการแบบไม่
ถูกวิธี การน าวัสดุต่างๆเหล่านี้ มาเป็นอาหารให้ไส้เดือนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการน าสารอินทรีย์ในระบบการผลิตกลับมาใช้ใหม่ โดยจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง
จ านวนมาก ,อานัฐ ตันโช (2550) 

นอกจากนี้หากเราจะมองปัญหาภาวะโลกร้อน(Global warming) ที่ทั่วโลกก าลังเผชิญในสถานการณ์วิกฤติ 
เช่นนี้ จะเห็นว่าปัญหาเรื่องขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ เกิดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสู่ชั้น
บรรยากาศของโลก ซึ่งขณะนี้หลายๆประเทศได้เริ่มตื่นตัวและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวที่ก าลัง
เกิดข้ึน ดังนั้นหากมีการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนดินเพื่อการก าจัดขยะอินทรีย์อย่างจริงจังก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนได้ เนื่องจากไส้เดือนดินจะเป็นตัวกลางที่ท าให้เกิดกระบวนการหมุนเวียนเปลี่ยนของเสีย(Waste) ไป
อยู่ในรูปของน้ าหมัก (Water the compost worms) และปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน(Vermicompost) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นผลลัพธ์
จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมผลผลิตพืชต่อไปได้ นอกจากนี้ยังพบว่า มูลที่
ไส้เดือนดินถ่ายออกมาสามารถน าไปใช้เป็นปุ๋ยบ ารุงรักษาต้นไม้ได้ และกระบวนการย่อยขยะอินทรีย์ของไส้เดือนดินจะไม่
มีการท าลายสิ่งแวดล้อมและปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน ในขณะที่การก าจัดขยะอินทรีย์วิธีอ่ืนจะใช้เวลานาน บางวิธียังส่งผล
ให้เกิดมลภาวะและมีกลิ่นเหม็นอีกด้วย (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. 2547)  
 จากผลส าเร็จที่ รศ.อานัฐ  ตันโช  ได้คิดค้นและน าไปใช้ในการก าจัดขยะอินทรีย์กับทางมูลนิธิโครงการหลวง  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ขยายผลความส าเร็จไปสู่พ้ืนที่สูงทั่วประเทศ โดยเฉพาะโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง และศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จ านวน 35 แห่ง และจะขยายเครือข่ายการ
เรียนรู้และการน าองค์ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอินทรีย์ไปสู่พื้นที่สูงอ่ืนต่อไป 
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ไส้เดือนดิน จาก รศ.ดร อานัฐ ตันโช 
 
1. อากาศหนาว / ควรเตรียมน้ าในโรงด้วยน้ าชื้นๆ- เพ่ือไม่ให้ตาย 
2. pH ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตคือ 7 หรือในช่วง 5-8  
3. เปลือกไข่เพ่ิมเติมช่วยเพิ่ม Ca  
3. เกษตรอินทรีย์แท้จริงเข้าสวนต้องเจอไส้เดือน 
4. ไส้เดือนดินเป็น  Eco-toxiciology  
5. DDT เป็นตัวละลายไขมันไส้เดือน 
6.  มดมาในโรงเรือนแสดงว่าโรงเรือนแห้ง/ใช้น้ าส้มควันไม้พ่นรอบโรงเรือน หรือใช้น้ าพ่นเพ่ิมความ
ชุ่มชื้น 
7. ดินร่วนจัดเป็นดีที่สุดในการเลี้ยงไส้เดือนดิน/ดินที่มียาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้าไม่นิยมใช้ 
8. การเติมอาหารให้ไส้เดือน ควรเติมผัก+ผลไม้ ขี้วัว ขี้แพะ เปลือกไข่บด เปลือกหอย 
9.  สิ่งขับถ่ายจากแมลงและไส้เดือนดินถือเป็นสารอินทรีย์ 
10. ขยะ 100 %  เมื่อผ่านการย่อยสลายโดยไส้เดือนดินจะได้ ฉี่ 40 % ขี้ 30 % ปุ๋ยมูล 12 % ตัว
ไส้เดือน 1-2 % 
11. การปล่อยไส้เดือนดินใช้อัตรา  1 ตร.ม /ไส้เดือนดิน 1 กก. ประมาณ 1000-1200 ตัว 
12. คนป่วยในโรงพยาบาลมักไม่นิยมที่จะกินข้าว เอาอาหารมาเลี้ยงไส้เดือนดินได้ดี 
13.  ฉี่ไส้เดือนดินเป็น  olderless 
14. www.maejoearthworm.org เป็นช่องทางที่จะเข้าไปหาข้อมูลเรื่องไส้เดือนดินได้ 
15. โรงเรือนอาจจะมีการสร้างระบบไฟ+ระบบน้ าที่สมบูรณ์ภายในได้ 
16. ฤดูหนาวหน้าดินในบ่ออาจจะหนาได้ถึง 6 นิ้ว 
17. ไส้เดือนดินไม่ชอบหัวหอม /ไม่ชอบหัวกะเทียม/ ปูนโดโลไมท์/ปูนโดโลไมท์เติมนิดๆ หยอดเป็น
จุด 
18. เพ่ิมโปรตีนด้วยมูลวัวสด 
19. ขี้ไส้เดือนดินเปียกๆ ใส่แปลงไม้ดอกเลย 
20.ไส้เดือนดินเป็นแหล่งโปรตีนส าคัญๆเช่น 
       - เมไทโอนีน/ไลซีน/อนุพันธ์ เมธไทโอนีน/ ซีสทีน/ฟินิลอะลานีน/ไทโรซีน/ไนอาซีน/วิตามิน บี  
21. ไส้เดือนดินอัดเม็ด-แผ่น ใช้ เลี้ยงสัตว์ 
22. ชาวจีนนิยมกินไส้เดือนดินเป็นยาโด๊บ  Earth Dragon 
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