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Leachate vs Worm Tea
นํา้ ชะล้ างจากพาชนะที่เลีย้ งไส้ เดือน

vs ชาไส้ เดือน

เขียนโดย Pauly Piccirillo Kansas Copyright 2010 - 2015 Worm Farming Revealed.com
ถอดความเป็ นภาษาไทยโดย ศาสตราจารย์ ปรารถนา พฤกษะศรี
ผม(หมายถึง Pauly Piccirillo)กําลังจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างนํ ้าชะล้ างจากพาชนะที่เลี ้ยงไส้ เดือน
(leachate) กับ ชาไส้ เดือน (worm tea) ผมเห็นการให้ ข้อมูลในที่ตา่ งๆเช่น ในอินเทอเนต ในวิดีโอ
ตลอดจนบริ ษัทที่ผลิต worm bin บางรายพยายามจะพูดว่า leachate คือ worm tea ดังนันผมจึ
้
งอยากจะ
ให้ ข้อมูลเชิงลึกของเรื่ องนี ้ แล้ ว

คําจํากัดความ...
ท่านจะได้ เข้ าใจและจะได้ ใช้ ประโยชน์ของ 2 สิ่งนี ้ได้ อย่างถูกต้ อง
1.

Leachate คือของเหลวที่ไหลออกมาจากพาชนะที่เลี ้ยงไส้ เดือน(พาชนะที่เลี ้ยงไส้ เดือน เรี ยกว่า
worm bin)

2.

Worm Tea คือผลที่ได้ จากการเอามูลไส้ เดือนไปแขวนลอยในนํ ้าที่ได้ รับออกซิเจนอย่างเต็มที่

(คําแปลตรงๆของ Leachate คือนํ้าชะขยะ, นํ้าเสียจากกองขยะ, นํ้าชะละลาย(ขยะ), นํ้าเสียทีม่ ี ความ
สกปรกสูง และมี สภาพความเป็ นกรด ที ไ่ หลซึมผ่าน หรื อออกมาจากกองฝั งกลบขยะ ซึ่งก็ถกู ต้ องเพราะสิ่ง
ที่นํามาใช้ เป็ นอาหารไส้ เดือนคือขยะอินทรี ย์ตา่ งๆ แต่เมื่อขยะเหล่านี ้ผ่านระบบทางเดินอาหารของไส้ เดือน
แล้ วกลับกลายเป็ นของดีที่มีประโยชน์อย่างคาดไม่ถึง)

Leachate ???
ผมยอมรับว่า เมื่อครัง้ ที่ผมเริ่ มเลี ้ยงไส้ เดือนใหม่ๆ ผมดีใจมากที่ได้ นํ ้าชะล้ างจากworm binเพื่อไปใช้
กับพืชของผม แต่ในที่สดุ ผมพบว่ามันไม่เกิดผลดีเลย พืชของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเขือเทศ เกิดโรค
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(succumbed to diseases) ทังนี
้ ้เพราะมี phytotoxins(พิษที่จะทําลายพืชได้ ) อยูใ่ นนํ ้าชะล้ างนี ้ซึง่ เกิด
จากแบคทีเรี ยบางตัวที่อยูใ่ นอินทรี ย์วตั ถุที่ไส้ เดือนยังไม่ได้ กินซึง่ อยูใ่ น worm binนันเอง
้
ธรรมดาในที่เลี ้ยงไส้ เดือนจะมีทงจุ
ั ้ ลินทรี ย์ที่ดีและไม่ดี ส่วนใหญ่จลุ ินทรี ย์ที่ดีเป็ นพวกที่ต้องการ
ออกซิเจนส่วนจุลินทรี ย์ไม่ดีเป็ นพวกที่ไม่ต้องการออกซิเจน ถ้ าเรารักษาสภาพแวดล้ อมให้ จลุ ินทรี ย์ที่ดีมี
จํานวนที่มากกว่าหลายเท่าตัวของจุลินทรี ย์ที่ไม่ดีก็จะไม่เป็ นปั ญหา แต่ถ้าเมื่อใดที่ใน worm bin มี
ออกซิเจนน้ อย หรื ออาหารที่ให้ ไส้ เดือนมีไนโตรเจนสูงมาก ก็จะเกิดความโกลาหลขึ ้นในกระบะนัน้ คือ
แบคทีเรี ยตัวดีจะต้ องต่อสู้กบั แบคทีเรี ยตัวร้ าย หากพระเอกแพ้ ผู้ร้ายก็ขยายตัวเมื่อนําไปใช้ กบั พืชก็เป็ น
อันตรายต่อพืชเพราะมีเชื ้อโรคอยู่นนั่ เอง
การที่อณ
ุ หภูมิในกระบะเลี ้ยงมีความผันแปรและมักจะควบคูก่ บั มีกลิ่นไม่พงึ ประสงค์ เป็ นดัชนีชี ้ว่า
ขณะนันในที
้ ่เลี ้ยงมีจลุ ินทรี ย์ตวั ร้ ายอยูม่ าก แต่เมื่ออินทรี ย์วตั ถุเหล่านันผ่
้ านระบบทางเดินอาหารของ
ไส้ เดือนแล้ วปั ญหานี ้ก็หมดไป
ดังนัน้ การนํานํ ้าชะล้ างจากกระบะเลี ้ยงในช่วงเวลาที่อณ
ุ หภูมิมีความผันแปรและมีกลิ่นไม่พงึ
ประสงค์ ไปให้ พืชโดยตรง นัน่ คือคุณกําลังเสี่ยงที่จะทําให้ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ ้นกับพืชของคุณ

Worm tea ???
Worm Tea เป็ นชื่อที่นิยมมากที่สดุ ในบรรดาชื่ออื่นๆเช่น vermitea, vermicompost tea,
compost tea, worm poop tea, liquid gold, vermicast tea, worm castings tea, worm liquor, Worm
"liqueous" เป็ นต้ น (ภาษาไทยเรี ยกกันว่า ชาไส้ เดือน เพราะมีสีเหมือนนํ ้าชา)
Worm tea ได้ จากการเอามูลไส้ เดือนใส่ในถุงโปร่งแขวนไว้ ในถังที่มีนํ ้าที่ปราศสารเคมี หรื อจะเทลง
ในถังโดยตรงก็ได้ และเติมกากนํ ้าตาลลงไปเล็กน้ อยแล้ วปั๊ มอากาศเข้ าไปเป็ นการเพิ่มออกซิเจนเพื่อกระตุ้น
การเจริ ญของจุลินทรี ย์ที่ดี ซึ่งมีทงแบคที
ั้
เรี ย โปรโตซัว ราและ nematodes จุลินทรี ย์เหล่านี ้มีข้อดีในจุดที่
ต่างๆกัน อาจกล่าวได้ วา่ ดีตอ่ พืชตังแต่
้ รากจนถึงยอดทีเดียว จุดประสงค์ของการทํา Worm tea ก็เพื่อเร่งให้
จุลินทรี ย์เหล่านี ้ขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วนัน่ เอง
เมื่อเราฉีดพ่น Worm tea ลงบนดิน ไม่ใช่แต่จะให้ อาหารแก่พืชเท่านัน้ แต่จะเป็ นการเพิ่มจุลินทรี ย์
ที่เป็ นประโยชน์ให้ แก่ดิน และเป็ นการข่มจุลินทรี ย์ที่ไม่ดีไม่ให้ ขยายตัวอีกด้ วย ได้ มีการพิสจู น์โดย
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สถาบันการศึกษาเช่น Ohio Sate university พบว่าการให้ Worm tea ร่วมกับ มูลไส้ เดือนจะช่วยเพิ่มการ
เจริ ญเติบโตของพืช และให้ ผลผลิตสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทังในระยะแรกและระยะยาวคื
้
อตลอดฤดูกาล
ปลูก(Worm tea ช่วยให้ เห็นผลทันทีตงแต่
ั ้ ระยะแรกในขณะที่มลู ไส้ เดือนค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหาร
ออกมาตลอดฤดูกาล)

สรุ ป
สรุปได้ วา่ worm tea ดีกว่า leachate อย่างชัดเจน ดังนันครั
้ ง้ ต่อไปที่คณ
ุ กําลังเปิ ดก๊ อกเพื่อเก็บนํ ้า
จากอ่างข้ างล่างของ worm bin คุณต้ องคิดสองรอบว่าคุณจะเอานํ ้านันไปทํ
้ าอะไร
leachate เป็ นของเหลวที่ลึกลับ ไม่ร้ ูวา่ จะดีหรื อร้ ายแล้ วแต่ดวง( mysterious liquid)แต่คณ
ุ มัน่ ใจ
100% ว่า worm tea เป็ นของเหลวที่มีคา่ ดัง่ ทองคําทุกครัง้ ที่ใช้

ความรู้ เพิ่มเติม
เมื่อคุณให้ worm tea แก่พืชนอกจากได้ ให้ ป๋ ยแก่
ุ พืชแล้ ว คุณยังให้ จลุ ินทรี ย์ที่ดี เพื่อไปข่มและ
ทําลายจุลินทรี ย์ตวั ร้ ายซึง่ อาจจะเกาะติดอยูท่ ี่รากและใบของพืชเป็ นการช่วยให้ พืชไม่เป็ นโรค ในขณะที่
leachate มีคา่ เพียงเป็ นปุ๋ยให้ แก่พืช แต่อาจจะมีเรื่ องน่าเศร้ าเกิดขึ ้นได้ อย่างไรก็ตามถ้ าคุณตัดสินใจว่าจะ
ใช้ leachate อย่างแน่นอนเพราะเกิดความเสียดาย เรามีข้อแนะนําดังนี ้
1.ต้ องเจือจางด้ วยนํ ้า 10 เท่า
2.ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ ปั๊มอากาศให้ กบั leachate ก่อนใช้
3.ใช้ กบั ต้ นไม้ นอกบ้ านซึง่ เป็ นไม้ ประดับและ ไม้ ดอก เท่านัน้ ห้ ามใช้ กบั พืชที่คณ
ุ จะใช้ เป็ นอาหาร
เด็ดขาด
4.ห้ ามใช้ ถ้าพบว่า leachateนันมี
้ กลิ่นเหม็น และต้ องเททิ ้งในพื ้นที่ๆไม่เป็ นอันตรายต่อพืชและห้ าม
เทลงแหล่งนํ ้า
ส่วน worm tea มีแต่ข้อดีคือนอกจากจะให้ ธาตุอาหารแก่พืชแล้ ว ยัง........
1. ช่วยให้ พืชมีภม
ู ิค้ มุ กันและสามารถต้ านทานต่อโรคต่างๆเช่น infamous aphid, tomato cyst
eelworm, and root knot nematodes. Pythium และ Rhizoctonia.
2. worm tea ยังช่วยให้ พืชสร้ างแผ่นฟิ ล์มไขมันที่เรี ยก "cuticle" บนผิวของเนื ้อเยื่อพืชซึง่ จะช่วย
ป้องกันการถูกโจมตีจากจุลินทรี ย์ตวั ร้ ายและแมลง
3. ช่วยให้ พืชสร้ าง ฮอร์ โมนบางอย่างเช่น jasmonic hormone ซึง่ แมลงไม่ชอบรสชาตินี ้และหนี
ไป
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4.

มีฮอร์ โมนที่ชว่ ยเร่งการเติบโตของพืช(growth hormone)และฮอร์ โมนเร่งการเจริ ญของรากพืช
อีกด้ วย

Warnings คําเตือน
worm tea มีอนั ตรายต่อแมว ดังนันไม่
้ ควรทิ ้งไว้ ในพาชนะไม่ปิดฝาซึง่ แมวมีโอกาสไปกินได้

