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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
เร่ืองของสภาพดินที่เสื่อมโทรมลงทุกวัน ส่งผล
ถงึการออกดอกออกผลของพชืทีจ่ะค่อยๆ ย่ำาแย่
ไปตามกัน ด้วยเหตุน้ีจึงทำาให้หลายคนหันมา
สรรหาตัวช่วยฟื้นฟูสภาพดิน ไล่มาตั้งแต่ปูน
ขาว ปุ๋ยคอกจากมูลวัว มูลควาย มูลไก่ มูลหมู 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังค้นพบว่าสิ่งที่นำามาช่วยใน
การฟื้นฟูสภาพดินได้ดีไม่แพ้ตัวช่วยอื่นๆ นั่นก็
คือ “ไส้เดือนดิน” ที่มาพร้อมประโยชน์มหาศาล 
เลี้ยงไว้ไม่มีผิดหวัง   

	 คุณสถาพร	 ฉายะโอภาสเจ้าของฟาร์ม
ไส้เดือนดิน	“มิตรใหม่ฟาร์ม”	ย่านคลองสามวา	
ผู้ทีก่ารันตไีด้ถงึประโยชน์ของไสเ้ดือนดนิ	เพราะ
ไม่เคยผิดหวงัเลยตัง้แตต่ดัสนิใจเลีย้งเมือ่	11	ปี
ที่แล้ว	โดยเจ้าตัวบอกว่า	ตนเองเริ่มต้นจากการ
เลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นอาหารให้กับปลาอะโร
วาน่า	 ปลากระเบน	 และปลาสวยงามที่เลี้ยงไว้
ดูเล่นที่บ้าน	 แต่จะนำาไส้เดือนดินที่อยู่ตามดิน
ทั่วไปก็พบปัญหาเร่ืองพยาธิและโรคติดต่อ	 จน
ได้ศึกษางานวิจัยของอาจารย์หลายท่าน	 และ
พบวา่ไสเ้ดอืนดินสามารถเลีย้งไดแ้ละขยายพนัธุ์
ได้ดี	 ทำาให้เริ่มค้นหาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ	
เช่น	 สหรัฐอเมริกาและ
อินเดีย...
 “ระยะแรก
ผมยังแค่นำามาเลี้ยง
ปลาอย่างเดียวก่อน 
พอทราบว่าไส้เดือน
ดินเลี้ยงเพื่อทำาปุ๋ยได้ 

ผลิตภัณฑ์จากไส้- 
เดือนดิน (น้ำาหมัก-
มูลไส้เดือนดิน)
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ก็รอจนมูลของไส้เดือนมีเยอะขึ้นจึงนำ�ไปใส่ไว้
ที่ดินบริเวณบ้�น ปร�กฏว่� 5-6 เดือน ดินดี
ขึ้น ต้นไม้ที่ปลูกมีก�รออกดอกออกผลที่ดีม�ก 
จึงลองนำ�มูลไส้เดือนดินไปตรวจที่กรมวิช�ก�ร
เกษตร ซึง่พบว�่มีธ�ตอุ�ห�รเยอะม�ก ทัง้ NPK 
แต่ยังมีไม่ม�กเท่�ไหร่
 “จ�กน้ันจึงเร่ิมขยับขย�ยนำ�ม�พัฒน�
สูตร ห�ข้อมูลว่�ธ�ตุอ�ห�รต่�งๆ จะส�ม�รถ
ได้ม�จ�กไหนได้บ้�ง เช่น ไนโตรเจนจะม�จ�ก
อะไร เป็นต้น แล้วเร�ก็นำ�วัตถุดิบเหล่�น้ันม�
ปรุงอ�ห�รให้ไส้เดือนดินกิน เพื่อให้ไส้เดือน
ดินเป็นเคร่ืองจักรในการช่วยย่อย และถ่ายมูล
ออกม�เป็นธ�ตุอ�ห�รต่�งๆ ที่เร�ต้องก�ร โดย
จะทำาการวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรให้มีคุณภาพโดย
ก�รนำ�ไปทดลองใส่ให้กับต้นไม้ที่เร�ปลูกไว้
หลายๆ ประเภท เพราะต้นไม้แต่ละชนิด หรือ
แตล่ะชว่งวยั จะตอ้งก�รธ�ตอุ�ห�รทีแ่ตกต�่งกนั 

เราก็สามารถให้ปุ๋ยได้ตามความต้องการของพืช
แต่ละชนิดครับ”
	 เมื่อคิดค้นทดลองอย่างขะมักเขม้นอยู่
นาน	 ก็เกิดเป็นสูตรปุ๋ยมูลไส้เดือนหลากหลาย
สูตรและล่าสุดสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่
เห็นผลเร็วใกล้เคียงกับเคมี	จนได้รับรองว่าเป็น
อินทรีย์	 100%	 จากออร์แกนิกส์ไทยแลนด์อีก
ด้วย	ซึ่งต่อยอดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนแถมช่วยรักษ์
โลกมาจนถึงปัจจุบันนี้	

4 สายพันธุ์ สามารถนำามูลไปใช้
ในการเกษตร
	 คุณสถาพรบอกว่า	 ช่วงแรกนำาพันธุ์ขี้
ตาแร่มาเลี้ยง	แต่ขยายพันธุ์ได้ช้า	ตัวเล็ก	 เลย
เปลี่ยนมาเลี้ยงพันธุ์	AF	และไทเกอร์วอร์ม	ซึ่ง
สายพันธุ์ที่สามารถนำาไปใช้ทางการเกษตรได้น้ัน
คือพันธุ์	AF	(แอฟริกัน	ไนท์	ครอเลอร์	[Afri-

ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับสวนมะน�ว
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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”

“สทีองฟาร์ม”แนะชอ่งทางรวย
เลี้ยงไส้เดือนดินไม่มีเสีย

ปรับรูปแบบมูลให้ใช้ได้ทุกพืช
ตลาดกว้าง รายได้สะพัด

คุณธงชัย ก้อนทอง
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“ชารีย์ บุญญวินิจ หรือลุงรีย์ ฉายาที่ตั้งขึ้นในฐานะคุณลุงใจดีผู้รักการเกษตร
เปิดฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนดิน ทั้งเพื่อให้ความรู้และเป็นอาชีพของตน ขายปุ๋ยจาก
มูลไส้เดือนดิน น้ำาหมักและแม่พันธุ์ โดยนำาทักษะด้านศิลปะที่ได้ร่ำาเรียนมาประยุกต์
ใช้ในงานเกษตร จับเรื่องไส้เดือนดินมาแปลงโฉมให้อินดี้ จับกลุ่มวัยรุ่นให้เข้าถึง

การเกษตรง่ายขึ้นและสนุก”

วิถีเกษตรอินทรีย์ในเมือง
ที่ออกแบบได้

เลี้ยงไส้เดือนแบบลุงรีย์..

ชารีย์ บุญญวินิจ
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 “ชยังกูร งาทอง ลูกไม้หล่นใต้
ต้นของครอบครัวรักษเ์กษตร สานต่อ
ธรุกิจเลีย้งไสเ้ดือนดินทำาเงนิท่ี ‘สวนไม้
เด็ดฟาร์มไส้เดือนดิน’จ.ปราจีนบุรี นำา
มูลไส้เดือนดินมาใช้กับสวนผักจิงจูฉ่า
ยของตนเองจนสำาฤทธิ์ผล ผักเขียว
สวย น่ารับประทาน แถมขายออกสู่
ตลาดภายใต้แบรนด์ ‘ไม้เด็ด’ ก็ไปได้
สวยขายได้ท้ังมูลและตัวเป็นอาหารกุ้ง 
ไก่ เลยขอมาเผยวิธีเลี้ยงไส้เดือนดิน
แบบใช้ประโยชน์คุ้มค่า”

มหัศจรรยไ์ส้เดือนดิน 
สารพัดประโยชน์

“สวนไม้เด็ด
ฟาร์มไส้เดือนดิน”

ตัวขายได้ มูลขายดี ที่...

คุณชยังกูร งาทอง
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 “ศรชัย แหวนสว่าง
เพ็ชร์ เจ้าของฟาร์มเห็ด ‘บ้าน
เรือนน้อย’ยึดมั่นแนวทางออร์
แกนิก จับไส้เดือนดินพันธุ์ AF 
มาเลีย้ง เอามลูมาเป็นสว่นผสม
เพาะเห็ด แถมไปได้สวย เชือ้เห็ด
เดินดี ออกดอกใหญ่อวบอ๋ัน 
คิดต่อเพื่อลดต้นทุนนำามาเป็น
ส่วนผสมหลักผสมกับข้ีเลื่อย 
แค่ 2 อย่างก็เอาอยู่ ก้อนเชื้อ
เห็ดเดินดี อนาคตลุ้นออกดอก 
ถ้าสำาเร็จ ประวัติศาสตร์ต้อง
จารึก เห็ดอินทรีย์ ปลอดภัย 
แถมต้นทุนต่ำา”

มาแปลกแต่ได้ใจ เพาะเห็ดจาก
ศรชัย แหวนสว่างเพ็ชร์ 

ก้อนเชื้อมูลไส้เดือนดิน

คุณศรชัย แหวนสว่างเพ็ชร์
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	 “จักรภูมิ	 บุณยาคม	
หนุ่มเลือดใหม่หัวใจออร์แกนิก
ปลูกผักสลัดลงดินแนวอินทรีย์ 
สง่ปุ๋ยมลูไสเ้ดือนดินเป็นอาหาร
สวรรค์ให้ผักสลัด	 ผักมีคุณ-	
ภาพ อวบอั๋นน่ากิน ปลอดภัย
ไร้กังวล	ดินก็ร่วนซุยดีให้ไส้-
เดือนดินช่วยจัดการให้	 ท้ัง
เลี้ยงเอง	 ใช้เอง	 เหลือขายได้
อีก	กำาไรจะไปไหนเสีย	พร้อม
แนะวิธกีารเลีย้งไสเ้ดือนดินแบบ
หมดเปลือก”

เสิร์ฟปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน
ให้ผักสลัด

จักรภูมิ บุณยาคม

เลี้ยงเอง...ใช้เอง
กำาไรเหลือเฟือ

คุณจักรภูมิ บุณยาคม
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เป็นอาหาร-ยาวิเศษ
“ไก่ชน”

วราวุธ แย้มชุติ

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

แบไต๋ของดี! ส่งไส้เดือนดิน

คุณวราวุธ แย้มชุติ
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