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การเลี้ยงไสเดือน
มิถุนายน 2548 รศ. นิพนธ ไชยมงคล

ไสเดือน (earthworms) มาจากลาติน Vermes  จัดอยู
ในกลุมสัตว

Order; Oligochaeta,
Class; Chaetopoda,
Phylum; Annelida

Order, Oligochaeta มีประมาณ 2,200 species ลาํตัวลักษณะกลม ประกอบดวยหลาย
สวน (segmented) พบทั่วไปแทบทุกแหงในพื้นที่ในโลก นอกจากในเขตรอน แหงแลง และแถบ
ขั้วโลกไตและขั้วโลกเหนือ ขนาดความยาวตั้งแต 2.5 เซนติเมตร ถึง 330 เซนติเมตร (ไสเดือน
ขนาดใหญในเขตรอนชื้น) มีสีซีด นํ้าตาลปนแดง หรือมวง บางชนิดสีนํ้าเงิน พบในประเทศฟลิป
ปนส

Phylum, Annelida ประกอบดวย 1,800
species แบงออกเปน 5 families, Lumbricidae
family พบทั่วไปในอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเซีย
ตะวันตก มีจาํนวน 220 species มีความยาว 2-3
มิลลิเมตร ถึง 25 เซนติเมตร แตสวนใหญมีความ
ยาว 2-3 น้ิว  ประกอบดวยลาํตัว 150 ขอ ไมมี
อวัยวะสาํหรับหายใจ แตใชวิธีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทางผิวหนัง ลักษณะโครงสราง
โดยทั่วไปของไสเดือนแตละชนิดจะแตกตางกันนอยมาก ตัวอยางเชน Nightcrawlers ประกอบ
ดวยระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย กลามเนื้อและระบบ

ขยายพันธุ ประกอบดวยขอซึ่งแบงรางกายเปนสวน ๆ 150
ปลอง manure และ red worm มี 95 ปลอง

ในธรรมชาติไสเดือนอาศัยในดินที่มีใบไมปกคลุม
ดินรวนซุย มีความชื้นสูง และมีรมเงา เชน ในปาที่มีใบไม
ปกคลุม ขึ้นมาบนผิวดินในวันที่มีเมฆหมอก ความเขมแสง
ต่าํ หรือกลางคืน (night crawlers) หรือมีนํ้าทวม ในสภาพ
ที่มีอุณหภูมิต่าํ จะพักตัว กินดินเปนอาหาร ขับถายอินทรีย



วัตถุออกมา 2-8 ตันตอไรตอป
ไสเดือนสามารถนาํมาใชประโยชนอยางกวางขวาง ใชเปนอาหารคน สัตว ชวยในการ

ปรับปรุงดิน และกาํจัดขยะ ทาํใหเกิดธุรกิจการเลี้ยงไสเดือน เน่ืองจากเลี้ยงงาย ตนทุนต่าํ ขยาย
พันธุเร็ว

คนจีนนิยมตากแหงและนาํไปดองเหลา บางประเทศใชเปนอาหารเสริมโปรตีน นอก
จากนี้ใชเปนอาหาร นก หนู ไก เหยื่อตกปลา นําไปใสในแปลงปลูกผัก เพ่ือใหดินรวนซุย ชวย
ยอยสะลายอินทรียวัตถุในดิน ตลอดจนใชกาํจัดขยะ เชน เศษใบพืช มูลสัตว และนาํปุยหมัก
หรือขี้ไสเดือน ขายเพื่อปรับปรุงดิน

ปจจุบันไสเดือนสาํหรับกาํจัดขยะหรือผลิตปุยหมักขายตัวละ 1 บาท สวนไสเดือนตาก
แหงมีผูรับซื้อกิโลกรัมละ 40 บาท

การเริ่มธุรกิจการเลี้ยงไสเดือน ในระยะเริ่มตนควรศึกษาขอมูล หาประสบการณ เลี้ยง
ในปริมาณเพียงเล็กนอย เม่ือมีประสบการณและตลาด จึงขยายธุรกิจ
การจัดกลุมของไสเดือน

Nightcrawlers : Lumbicus terrestris L.
(Lumbricidae) ไสเดือนเขตหนาว กินอาหารจากดาน
ลางกอง สามารถเก็บจากแปลงปลูกหรือสนามหญาใน
ตอนกลางคืน ใชเปนเหยื่อตกปลา ไมนิยมเลี้ยงในเชิง
การคา เน่ืองจากขยายพันธุชา และตองการสภาพแวด
ลอมพิเศษ เลี้ยงยาก ขนาดลาํตัว 6-10 มิลลิเมตร ยาว
90-300 มิลลิเมตร สีดานในจะเขมกวาดานนอก อยูลึกลงไปในดินถึง 2.5 เมตร อายุ 862
วัน หรือ เกินกวา 6 ป โตเต็มวัย ในเวลา 350 วัน ไข 120-160 ฟองตอตัวตอป เหมาะ
สําหรับปลอยลงไปในแปลงปลูกไมผล เน่ืองจากเจาะลงไปในดินลึก ชวยในการไหลซึมผานของ
นํ้า

European Night Crawlers (Dendrabaena veneta ) หรือ (Eisenia hortensis ) หลาย
บริษัทไดขยายพันธุเพ่ือการคา สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี night crawler มีความ
ยาว 4-8 น้ิว African Night Crawler : Eudrilus eugeniae เปนสายพันธุเขตรอน มีขนาดใหญ
ทนทานตออุณหภูมิสูงไดดีกวา Eisenia foetida โดยเฉพาะเมื่อมีความชื้นอยางพอเพียง แตไม
สามารถเจริญไดในอุณหภูมิต่าํกวา 7 o ซ

Field worms (Garden worm): Allobophora caliginosa เหมาะสาํหรับเหยื่อตกปลา
ขยายพันธุชา ไมเหมาะสาํหรับการนาํมาเลี้ยงเพื่อการคา

Manure worms หรือ  Compost worms
(Bandings, red wigglers or angleworms); Eisenia
foetida (Savigny) (Lumbricidae) นิยมเลี้ยงในเชิงธุรกิจ
รูปรางกลม ขนาดลาํตัว 3-5 มิลลิเมตร ยาว 35-130
มิลลิเมตร สีมวง หรือ แดง หรือแดงเขม หรือน้าํตาลปน
แดง อายุ 4-5 ป ไข 900 ฟองตอตัวตอป



Red worms; (Red mash worms, Red wriggler ) Lumbricus rubellus
(Hoffmeister),1843 (Lumbricidae) อยูในกลุม
manure worms แตแตกตางที่ขนาดและสี red worms
มีขนาดใหญกวาและสีเขมกวา นิยมเลี้ยงในเปนการ
คา ปจจุบันผูเลี้ยงไสเดือนเปนการคาใชสายพันธุ
manure และ red worms รอยละ 80-90

manure worms และ red worm ทนทานตอ
อุณหภูมิสูง สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่แตกตางไดดี กินวัสดุอินทรียแถบทุกชนิดที่
อยูในกระบวนการยอยสะลาย

ไสเดือนดังกลาวพบไดในกองปุยคอก หรือในดินที่ประกอบดวยอินทรียวัตถุสูง
การจัดกลุมตามนิสัยการกินอาหาร (Bouche,1977, Lee, 1985)

Epigeic กลุมน้ีกินซากพืช มูลสัตวบนผิวดิน มีขนาดคอนขางเล็ก ขยายพันธุเร็ว ปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมที่แตกตางไดดี เชน กลุม manure และ red worm ใชกาํจัดเศษพืชและ
ผลิตปุยอินทรีย

Endogeic กลุมน้ีกินอาหารไตผิวดินหรือกินอาหารจากดานลางของกอง อยูขนานกับผิว
ดิน ชวยในการนาํธาตุอาหารลงไปบริเวณราก เพ่ิมชองวางในดิน ชวยในการระบายน้าํ อาหาร
สวนใหญคือดินที่มีอินทรียวัตถุสูง

Anecic กินอาหารระดับลึก เจาะในแนวดิ่งลงไปในดิน อาหาร เชน เศษพืชที่เนาสะลาย
มูลสัตว อินทรียวัตถุ ชวยในการยอยสะลายอินทรียวัตถุ และปรับปรุงคุณภาพดิน เชน
Lumbricus terrestris และ Aporrectodea longa. ชวยในการระบายน้าํ เพ่ิมชองวางในดิน และ
การเจริญของราก
การขยายพันธุ

ถึงแมจะมีสองเพศในตัวเดียวกัน (hermaphroditic) แตไสเดือนจะไมผสมตัวเอง การ
ผสมพันธุเกิดขึ้นโดยการสัมผัสกับตัวอื่นและแลกเปลี่ยนน้าํเชื้อตัวผู ไขฟกออกเปนตัวภายใน
เวลา 3 อาทิตย ไขอยูในถุง ประกอบดวยตัวออน 2-20 ตัว หรือเฉลี่ย 4 ตัว

คัดตัวเต็มวัยอายุ 2-3 เดือน ปลอยในบอขยายพันธุ ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ไสเดือนวางไขทุก 7-10 วัน การฟกไขใชเวลา 21 วัน ปริมาณไสเดือนจะเพิ่มขึ้น เปนสองเทา
ในเวลา 60-90 วัน

การใหอาหารจะวางเปนแถวตามแนวขวาง เพ่ือใหไสเดือนสัมผัสกัน
ประโยชนของไสเดือน

• ยอยสะลายเศษพืช สัตวในดินไดเร็ว เพ่ิม คารบอน ไนโตรเจน ซัลเฟอร และธาตุ
อาหารอื่น ๆ

• นํ้ายอยของไสเดือน ชวยกระตุนการทาํงานของจุลินทรีย
•  การเคลื่อนไหวของไสเดือน ชวยเพิ่มชองวางอากาศในดิน



• ในสภาพธรรมชาติ ไสเดือนจะกินเศษพืช สัตวบนดิน และถายเปนปุยหมักบริเวณ
รากพืช หลังจากการยอยสะลายโดยจุลินทรีย จะปลดปลอยธาตุอาหารพืชออกมา

ไสเดือนกินอาหารน้าํหนักรอยละ 60 หรือเทากับน้าํหนักตัวตอวัน ขึ้นอยูกับชนิด ตัว
อยางเชน บางชนิดมีนํ้าหนักรวม 1 กิโลกรัม  กินอาหาร 600 กรัม ถึง 1 กิโลกรัมตอวัน
คุณภาพปุยหมักจากไสเดือน

Vermicomposting คือปุยหมักที่ไดจากการเลี้ยงไสเดือน ปกติเศษพืชสัตวจะเสื่อมสะ
ลายตามธรรมชาติ แตการใชไสเดือนยอยสะลาย ชวยใหกระบวนการเสื่อสะลายเร็วขึ้น นอก
จากนี้สามารถเพิ่มคุณคาทางอาหารไดสูงกวาปกติ

หลังจากที่ไสเดือนกินอาหาร ซึ่งประกอบดวยสวนของพืช สัตวที่ยอยสะลาย ระบบ
กลามเนื้อจะสงผานเขาไปในสวนที่ยอยอาหาร ซึ่งประกอบดวยน้าํยอย ซึ่งทาํหนาที่สะกัด กรด
อะมิโน นํ้าตาล และ โมเลกุลของวัสดุอินทรียขนาดเล็ก โมเลกุลเชิงเดี่ยวจะถูกดูดผานผนังของ
ระบบยอยอาหาร เพ่ือนาํไปใชเปนพลังงาน และสรางเซลล

ขี้ไสเดือน (worm casting) ที่ขับถายออกมาเปนปุยอินทรีย มีสารเคลือบจะแข็งตัวเมื่อ
ถูกอากาศ หลังจากที่ใสลงไปในแปลงปลูกพืช จะทยอยปลดปลอยธาตุอาหารออกมาเปน
ประโยชนอยางชา ๆ นอกจากนี้จะชวยเพิ่มชองวางในดิน ตลอดจนมีคุณคาทางอาหารสูง 

ประกอบดวย OM 9.3 % ไนโตรเจน 8.3 % ฟอสฟอรัส 4.5 % โพแทสเซียม 1.0 %
แคลเซียม 0.4 % แมกนีเซียม 0.1 %
คุณภาพของปุยหมักไสเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับดิน

• มีไนเตรทสูงกวา 5 เทา
• ฟอสฟอรัสสูงกวา 7 เทา
•  แมกนีเซียมสูงกวา 3 เทา
•  โพแทสเซียมสูงกวา 11 เทา
•  แคลเซียมสูงกวา 1.5 เทา
 นอกจากนี้การทาํงานของไสเดือนจะกระตุนใหเกิดการเจริญของแบคทีเรียและ

actinomycetes โดยเฉพาะอยางยิ่ง actinomycetes ที่อยูในขี้ไสเดือนจะมีปริมาณสูงกวาปกติ 6
เทา คุณภาพของปุยหมักขึ้นอยูกับอาหารที่ไสเดือนกินเขาไป

กระบวนการยอยสะลายอินทรียวัตถุเสร็จส้ิน หลังจากปลอยไสเดือนลงไป 1 เดือน หรือ
สังเกตุจากวัสดุเปลี่ยนเปนสีดาํ รวนซุย นํ้าหนักเบา

การแยกไสเดือนออกจากกองปุยอินทรีย โดยการเติมวัสดุใหม งดน้าํในกองวัสดุที่เสร็จ
ส้ินกระบวนการยอยสะลาย หรือ 1 เดือนหลังจากปลอยไสเดือน ทิ้งไวอีก 1 เดือน เพ่ือให
ไสเดือนเคลื่อนยายจากกองเกาไปกองใหม หลังจากนั้นจึงนําออกมาใชประโยชน
การเลี้ยงไสเดือน

สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชื้น การถายเทอากาศ อาหาร และสภาพความเปน
กรด –ดาง มีอิทธิพลตอการขายพันธุ การเจริญเติบโตและสุขภาพของไสเดือน



อุณหภูมิ
ไสเดือนจะตายเมื่ออุณหภูมิถึงจุดเหยือกแข็ง อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 29.4-

32.2 o ซ บางสายพันธุสามารถดาํรงชีวิตไดในอุณหภูมิ 37.8 o ซ แตตองมีการพลางแสงอยาง
ดี และมีความชื้นพอเพียง

การเลี้ยงไสเดือนเพื่อการคาจะเลี้ยงในอุณหภูมิ 15.6-26.7 o ซ ในระยะวางไขและฟก
ไข ควรควบคุมอุณหภูมิประมาณ 15.6-21.1 o ซ

แสง
ไสเดือนไมตองการแสงสวาง แสงอุลตาไวโอเล็ท เปน

อันตรายตอไสเดือน เม่ือถูกแสงแดดที่มีความเขมแสงสูง
ไสเดือนจะเกิดอาการอัมพาต จาํเปนตองใชภาชนะปดปอง
กันแสง  และไมตองการถูก รบกวน ดังน้ันไมควรใหมีการคุย
วัสดุรองบอบอย ๆ

ความชื้น
ไสเดือนตองการความชื้นอยางพอเพียงสําหรับการเจริญเติบโต แตไมควรใหแฉะหรือมี

นํ้าขัง ไมควรใหไดรับแสงโดยตรง ซึ่งเปนสาเหตุใหอุณหภูมิสูง ไสเดือนแหงตาย หยุดการขยาย
พันธุ

ระยะฟกไข ควรใหวัสดุเลี้ยงอบอุน งดใหนํ้าเปนเวลาหลายวัน จนกระทั้งผิวหนาดิน 1-
2 น้ิวเริ่มแหง หลังจากนั้นจะใหมีความชื้นตามปกติ
การถายเทอากาศ

ไสเดือนสามารถคงชีวิตอยูไดในสภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่าํ และปริมาณ
คารบอนไดออกไซดสูง หรือในที่มีนํ้าขัง ถาหากมีออกซิเจนที่ละลายน้าํในปริมาณที่พอเพียง แต
โดยทั่วไปในกรณีที่มีนํ้าขังเปนสาเหตุใหชะงักการเจริญหรือตาย
ความเปนกรด-ดาง

โดยทั่วไปไสเดือนสามารถเจริญไดในดินที่มี pH 4.2-8.0 แตการเลี้ยงเพื่อการคาตอง
ควบคุมใหมีสภาพเปนกลาง (pH 7) ในสภาพเปนกรดควรใสปูนขาวหรือโดโลไมด
ภาชนะสําหรับเลี้ยง

การเลี้ยงเพื่อขยายพันธุสามารถใชลังไม
ตะกราไมไผ ตะกราพลาสติก ถังซีเมนตกลม สวนการ
เลี้ยงเปนการคาใชบอซีเมนต ขนาดขึ้นอยูกับพื้นที่
ความสะดวกในการทาํงาน

ภาชนะที่เหมาะสมสาํหรับการเจริญและการ
ทาํงานของไสเดือน คือการเลี้ยงในบอที่ตื้น มีทอ

ระบายน้าํดานลาง



การเลี้ยงในบอซีเมนต เทพ้ืนใหลาดเอียง ใชไมไผสานเปนตระแกรงรองดานลาง เพ่ือ
การระบายน้าํ ปูดวยแผนไม ปองกันอาหารและไสเดือนตกลงไปดานลาง ในกรณีที่มีนํ้าขัง
ไสเดือนอาจตายได

ควรเลี้ยงในเรือนโรงหรือพลางแสง ไมควรใหไดรับแสงแดดโดยตรง เน่ืองจากจะทาํให
วัสดุเลี้ยงแหงเร็ว อุณหภูมิสูง ไสเดือนอาจแหงตาย

บอขนาดกวาง 90 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร เลี้ยงไสเดือน
ได 100,000 ตัว หรือตัวเต็มวัยใชขยายพันธุ 25,000 ตัว แบงเปนสามสวนและแยกออกมาใส
ภาชนะใหมทุก 30-60 วัน
วัสดุรองพื้น

วัสดุรองพื้นที่ดี ตองสามารถรักษาความชื้นได รวนซุย ไมควรมีสวนผสมที่มีโปรตีนหรือ
วัสดุอินทรียที่ใหไนโตรเจนสูง เน่ืองจากเมื่อยอยสะลายจะเปลี่ยนรูปเปนแอมโมเนียและทาํให
วัสดุรองพื้นเปลี่ยนสภาพเปนดางจัด ซึ่งไมเหมาะสาํหรับการเจริญของไสเดือน นอกจากนี้ใน
สภาพดางจัดแอมโมเนียจะอยูในรูปของแกส เปนอันตรายตอไสเดือน

 รองดวยวัสดุอินทรีย เชน ปุยหมัก ที่มีสวนผสมของฟางขาว เศษพืช มูลสัตว เชน มูล
โค มูลมา มูลกระตาย ไมควรใชพืชหรือมูลสัตวสดรองพื้นบอ เน่ืองจากในระยะเริ่มแรกของการ
ยอยสะลายวัสดุอินทรียที่มีเสนใยสูง ทาํใหเกิดความรอนในกองวัสดุหรือมีอุณหภูมิสูงถึง 67 o ซ
หรือสูงกวาอาจทาํใหไสเดือนตายได ในกรณีที่มีความเขมขนของเกลือสูงทาํใหอัตราการเจริญ
และจาํนวนไขลดลง

รักษาอุณหภูมิในกองใหอยูระหวาง 50-55 o ซ เปนเวลา 7-10 วัน หลังจากนั้นควบ
คุมใหอยูระหวาง 20-27 o ซ อุณหภูมิสูงหรือต่าํเกินไป จะมีอิทธิพลตอการเจริญและการ
ทาํงานของไสเดือนและจุลินทรียในดิน โดยอุณหภูมิสูงจะจาํกัดการทาํงาน อุณหภูมิต่าํจะพักตัว

pH ของวัสดุรองพื้นอยูระหวาง 6.5-7.0 และรักษาความชื้นในกอง 40-45 %
ใสรองพื้นบอ เกลี่ยใหเรียบสม่าํเสมอ สูง 15-20 เซนติเมตร รักษาความชื้นใหพอ

เพียง ตรวจสอบอุณหภูมิวัสดุรองพื้น เม่ือมีอุณหภูมิต่าํกวา27 o ซ เปนเวลา 5-6 วัน ปลอย
ไสเดือน คลุมดวยกระสอบเปยก ใบกลวยหรือใบปาลม เพ่ือควบคุมความชื้น เปลี่ยนวัสดุรองพื้น
ทุก 6 เดือน

ติดตั้งระบบน้าํหยด หรือพนฝอย ดานบนบอ เพ่ือความสะดวกในการใหนํ้า ปองกันศัตรู
ของไสเดือน  เชน ไร มด หนู นก และ กบ เปนตน
วิธีการแยกไสเดือน

1. ตักหนาดินออก 10-12 เซนติเมตร ไสเดือนสวนใหญอยูในระดับความลึก 10-15
เซนติเมตร

2. เน่ืองจากไสเดือนตองการออกซิเจน อาจแบงพ้ืนที่วัสดุรองพื้นบอเกายกกองใหสูง
ขึ้นและเติมวัสดุทาํปุยหมักใหม ใหนํ้าเฉพาะวัสดุรองบอใหม ไสเดือนจะยายไปกิน
อาหารใหมและมีออกซิเจนสูง ใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน เพ่ือใหไขฟกออกเปน
ตัว

3. ใชตระแกรงรอนปุยอินทรียออกมาและนาํไสเดือนไปใสบอใหม



4.  ในประเทศคอสตาริกา เลี้ยงในตะกราพลาสติก เม่ือมีอินทรียวัตถุเต็มตะกรา จะใช
ตะกราใหมใสวัสดุรองพื้นวางทับดานบน
ไสเดือนตองการออกซิเจนและอาหารจะ
ขึ้นมาอยูในวัสดุใหม ใชเวลาประมาณ 2
เดือนเพื่อใหไขฟกออกมาเปนตัวและ
เคลื่อนยายตะกราเกาออก นําไปใชเปนปุย
หมัก

อาหารเลี้ยงไสเดือน
ไสเดือนกินอาหาร 60-100 % ของน้าํหนักตัวตอวัน Red wigglers กินอาหารเทากับ

นํ้าหนักตัวตอวัน การปลอยไสเดือนน้าํหนัก 1 กิโลกรัม ตองการอาหารวันละ 1 กิโลกรัม อาจ
ใหอาหาร 1-2 ครั้งตออาทิตย

ไสเดือนตองการอาหารที่ C/N ratio ต่าํ เชน พืชตระกูลถ่ัว อาหาร เชน มูลสัตว ปุย
หมัก เปลือกไม กระดาษ หรือ เศษพืชสับเปนชิ้นเล็ก ๆ เพ่ือใหเส่ือมสะลายเร็ว วัสดุอินทรียที่
ยอยสะลายไดสามารถนาํมาใชเลี้ยงไสเดือนได มูลโคนม มา และกระตาย เปนอาหารที่ดีที่สุด
สําหรับไสเดือน การใหอาหารที่มีคุณคาทางอาหารต่าํ ควรเพิ่มอาหารที่มีไนโตรเจนหรือโปรตีน
สูง เชน เมล็ดธัญพืช กากถ่ัวเหลือง ใบพืชตระกูลถ่ัว เปนตน อาหารที่มีคารโบไฮเดรทสูงควร
หมักกอนระยะหนึ่ง โดยใสปุยมูลไก เพ่ือเรงการยอยสะลาย และลดอุณหภูมิในกอง จุลินทรียที่

ยอยสะลายเสนใยพืชจะเปลี่ยนรูปไนโตรเจนเปนโปรตีน
และสารประกอบอื่น ๆ ซึ่งเปนแหลงไนโตรเจนของ
ไสเดือน

การใหอาหารเชนเศษพืชสด ควรสับใหละเอียด
และผสมมูลโคนม มูลมา หรือ ขี้เลื่อยเกา ปริมาณ 20-
30 %

เศษเหลือจากการทาํอาหาร เชน เปลือกมันฝรั่ง
แครอท สลัด เซเลอรี่ กะหลํ่าปลี เปลือกกลวย เปลือกผล

ไม สามารถใชเปนอาหารไสเดือนได ไมควรใหเศษอาหารที่มีสวนผสมของเนื้อ นม ไข นํ้ามัน
พืช เกลือหรือน้าํสมสายชู

เปลือกไขบดหรือ  calcium carbonate จาํเปนสําหรับการรักษาความเปนกรด-ดางของ
วัสดุรองบอ และเปนแหลงวิตามินของไสเดือน ใสประมาณ 1 ชอนชาตออาทิตย

ควรใหอาหารสม่าํเสมอ โดยทั่วไปจะใหอาทิตยละครั้ง หรือสังเกตจากการกินอาหาร
เม่ืออาหารที่ใหใกลหมดจึงเติมอาหารใหมลงไป การใหอาหารจะวางเปนแถวตามแนวขวาง เพ่ือ
ใหไสเดือนสัมผัสกันและขึ้นมาดานบน ทยอยใหจนเต็มพ้ืนที่ตามความยาว และใหเรียงกลับมา
ในชั้นตอไป

ในกรณีที่ไสเดือนชะงักการเจริญหรือไขนอยลง ควรเพิ่มอาหารจาํพวกโปรตีน สวนผสม
ของอาหารไสเดือนควรมีโปรตีน 15 %



การใหอาหารที่มีปริมาณเสนใยสูง เชน ขี้เลื่อย ฟางขาว ผักตบชะวา ผักกาด ควรผสม
ดวยวัสดุที่มีไนโตรเจนสูง เชน พืชตระกูลถ่ัว มูลสัตว เศษปลา เปนตน เพ่ือปรับ C/N ratio
30:1 หรือ 40 : 1 การผสมวัสดุหลายชนิดจะใหปุยหมักหรือปุยอินทรียที่มีคุณภาพสูง
ประกอบดวยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ในปริมาณที่สูง

บอขยาย
ควรแยกไสเดือนที่สมบูรณ ขนาดใหญออกอยาง
สมํ่าเสมอทุก 2-3 เดือน เพ่ือลดจาํนวนไสเดือนตอ
พ้ืนที่ ใหสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และลดการแยง
อาหาร ออกซิเจน โดยทั่วไปจะแยกออกจากบอทุก 60
วัน

เม่ือปริมาณไสเดือนในบอเลี้ยงเพิ่มขึ้น ทั้งตัว
เต็มวัยและตัวออน จะเกิดการแยงอาหาร ออกซิเจน

นอกจากนี้ขี้ไสเดือนที่ขับถายออกมาจะเปนอันตรายตอตัวอื่น ๆ เม่ือมีจาํนวนตอพื้นที่สูงอาจ
จาํกัดการวางไข การขยายพันธุลดลง ควรควบคุมปริมาณไสเดือนตอพื้นที่ใหเหมาะสม

ใชภาชนะ เชน ลังไม หรือ ลังพลาสติก รองพื้นดวยพลาสติก ใสปุยหมักหรือมอสที่มี
ความชื้นสูง หนา 5 เซนติเมตร ใชพลั้วตักไสเดือนในบอลึก 10-12 เซนติเมตร ใสลงไปในลัง
แยกไสเดือนในที่มีแสงสวาง เพ่ือใหไสเดือนหนีแสงลงไปอยูดานลางลัง จากนั้นคอย ๆแยกวัสดุ
รองรังออก ใหเหลือแตไสเดือนอยูดานลางลัง

เน่ืองจากไสเดือนตองการออกซิเจน อาจแบงพ้ืนที่วัสดุรองพื้นจากบอเกายกกองใหสูง
ขึ้นและเติมวัสดุทาํปุยหมักใหม ใหนํ้าเฉพาะวัสดุรองพื้นใหม ไสเดือนจะยายไปกินอาหารใหม
และมีออกซิเจนสูง หรือใชตระแกรงรอนปุยอินทรียออกมาและนาํไสเดือนไปใสบอใหม
การขุนไสเดือน

กอนนาํออกขาย ควรคัดไสเดือนขนาดใหญออกมา
ขุน ใหมีขนาดใหญสมํ่าเสมอ ใชวัสดุรองพื้นบอสูง 12-15
เซนติเมตร รดน้าํใหเปยกปลอยไสเดือนลงไป ใหอาหารเต็ม
พ้ืนที่ ในกรณีที่กินอาหารไดมาก ใหอาหารวันละสองครั้ง นํ้า
หนักและขนาดจะเพิ่มเปนสองเทาภายในเวลา 7-10 วัน

ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุไสเดือนเพื่อสงขาย ควรใชกลองพลาสติก เพ่ือรักษาความชื้น เจาะรูระบาย

อากาศ เก็บรักษาในที่มีอุณหภูมิต่าํและปองกันแสงแดด
ศัตรูของไสเดือน

ไสเดือนมีศัตรูเขาทาํอันตรายหลากหลายชนิด ควรทาํการปองกัน เชน มด กิ้งกือ
ตะเข็บ ไรแดง หอย หนู งู และตัวออนของแมลงปกแข็ง เปนตน



ไรแดง (Red mites or fishworm mites)
ไรแดงอาศัยอยูในมูลสัตวและวัสดุอินทรียอื่น ๆ ในแปลงเลี้ยงไสเดือนจะมีไรแดงที่

สําคัญคือ Uropoda agitans ( syn. Fuscuropoda agitans) มีลักษณะสีนํ้าตาลจนถึงแดง ขนาด
เล็ก สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา พบมากบนผิวดิน ขอบบอเลี้ยง และรอบ ๆอาหาร ใน
สภาพที่ไรแดงระบาดมาก ไสเดือนจะฝงตัวลึกลงไปในวัสดุเลี้ยง ไมขึ้นมากินอาหารบนผิวดิน
เปนสาเหตุให ชะงักการเจริญและอัตราการขยายพันธุต่าํ
การปองกันและกําจัด
 สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสาํหรับการเจริญของไสเดือน จะจาํกัดประชากรของไรแดง
การระบาดของไรแดงเกิดจากขาดการจัดการที่ดี เชน

• ใหนํ้ามากเกินไป
• ใหอาหารมากเกินไป
• อาหารเปยกและสด
เปดวัสดุคลุมบอ 2-3 ชั่วโมง ลดปริมาณอาหารและน้าํ ใชกระดาษเปยกน้าํวางบน

แปลง ไรแดงจะเขาไปอาศัยในกระดาษและนาํกระดาษออกไปทาํลาย
มด (ant)

มดเปนศัตรูที่สําคัญของไสเดือน บางชนิดกินไขและตัวออน การระบาดเกิดจากการให
อาหารที่มีความเขมขนสูง
การปองกันและกําจัด

ปองกันไมใหมดเขาไปในบอเลี้ยง เชน ใชสารเคมีฉีดรอบบอ หรือใชนํ้ามันเครื่องเกาทา
รอบบอ เปนตน
White worm (Bipalium sp.)

ไสเดือนขนาดเล็กสีขาวหรือน้าํตาลแดง ติดมากับมูลสัตว เปนศัตรูที่สําคัญของไสเดือน
ระบาดมากในสภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
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