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เครื่องตนแบบการเพาะเลีย้งไสเดือนดิน โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
 สําหรับควบคุมอุณภูมิสมัพัทธแบบอตัโนมัติ 

Prototype of Earthworms Plants by Using Electronics Circuit 
for Temperature Control Automatic System 

 
ปญญา มัฆะศร 1 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลองที่ตองการหาความเปนไปไดที่เกิดขึ้นจากการทดลองเลี้ยงไสเดือนสําหรับ

เครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อลดปญหาที่เกิดจากการรบกวนจากศัตรูของไสเดือนดินอาทิเชนจิ้งจก
แมลงสาบ มด เปนตน อีกทั้ง การลดปญหาที่เกิดจากการควบคุมอุณหภูมิที่ไมคงที่ในสถานที่เล้ียงตางๆกันแบบปกติ 
โดยการทดลองนี้ไดใชไสเดือนดินพันธุแอฟริกันจํานวน 50 ตัว นําไปเลี้ยงในภาชนะโลหะรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีระบบ
น้ําไหลวนเทียบกับการทดลองในภาชนะรูปทรงกลมที่เปนพลาสติกและไมมีระบบน้ําไหลวนที่มีจํานวนไสเดือน
เทากันโดยการวางภาชนะที่เล้ียงรูปทรงกลมไวดานบนของภาชนะที่เล้ียงรูปทรงสี่เหลี่ยม เพื่อควบคุมอุณหภูมิใน
ภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมใหคงที่ตลอด ซึ่งการควบคุมการไหลของน้ําดวยระบบอัตโนมัติ ผลการทดลองพบวา การ
เล้ียงไสเดือนดินในภาชนะสี่เหลี่ยมโลหะและภาชนะรูปทรงกลมพลาสติกสามารถปองกันศัตรูของไสเดือนดินได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใชวิธีการสังเกตทางกายภาพ ภาชนะที่เล้ียงรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบโลหะสามารถควบคุม
อุณหภูมิใหคงที่ในชวง 18-26 องศา ที่เปนอุณหภูมิที่เหมาะสม ขณะที่อุณหภูมิที่ใชเล้ียงในภาชนะรูปทรงกลมมีคา
ในชวง 25 – 28 องศา สําหรับผลผลิตที่ได คือ สามารถผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินที่ใชไสเดือนกินซากอินทรียวัตถุ
ผานกระบวนการยอยสลายแลวเกิดการขับถายออกมา สวนน้ําหมักไสเดือนดิน เกิดจากน้ําที่ไดจากการเนาสลาย
ของเศษขยะอินทรียที่ใชเปนอาหารไสเดือนดิน ผลจากการทดลองเลี้ยงพบวา เครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงโดยใช
ระบบอัตโนมัติสามารถควบคุมอุณหภูมิสัมพัทธไดอยางอัตโนมัติและเครื่องตนแบบที่ออกแบบมีขนาดพอเหมาะ
สามารถที่จะนําไปใชในในครัวเรือนของเกษตรกรไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ: ไสเดือนดิน  ระบบควบคุมการไหลของน้ํา 
 
Abstract 
 This research was experimental research that want to seek the possibility that from the 
experiment earthworms plants. For decreasing a problem from an enemy of earthworms, for example, 
house lizard, cockroach, ant, etc., Moreover, the problem reduction from temperature control  at  doesn't  
be  stable  in  the place of earthworms plants normal. By this experiment has used 50 earthworms of 
African  lineage. By  put  the earthworms  in square shape of metal utensils  and systematically the water  
 

 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอารตและมีเดียเทคโนโลยี ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติคร้ังที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
 

315

flow to comparing with the experiment in circle shape of plastic utensils. Which it has not water flows 
system and it has earthworms equally. By overlaying of circle shape utensils top of the square shape 
utensils, for temperature control in square shape utensils are usually stable with systematically the water 
flow control. The experiment resulted, earthworms plants in square shape utensils and circle shape 
utensils can protect an enemy of earthworms efficiently, which researcher observed with physical, and 
the circle shape utensils can control the temperature was stable during 18-26 celsius at appropriate 
temperature, while the temperature in circle shape utensils during 25 - 28 celsius, the Prototype of 
Earthworms Plants can produce compost from earthworms because earthworms eats humus  and 
changing of the procedure has digested. Water of compost from earthworms, which resulted from decay 
of garbage organic, the resulted of experiment, the Prototype of Earthworms Plants by Using Electronics 
Circuit can temperature control and suitable size designed. It can applying in kitchen of the agriculturist 
are well.  
 
Keyword: Earthworms, Water flow System 
 
1. บทนํา 
 ไสเดือนเปนสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง กินซากพืชซากสัตวที่เนาสลายและจุลินทรียขนาดเล็กเปนอาหาร โดย
ไสเดือนมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ไสเดือนจะมี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน (Hermaphrodite) คือ สามารถสรางเซลลสืบ
พันธเพศผูและเพศเมียในตัวเดียวกัน เซลลทั้งสองจะโตไมพรอมกันและอวัยวะเพศสําหรับการสืบพันธุไมตรงกัน สงผล
ทําใหการเจริญสมบูรณของเซลลไมพรอมกัน ไสเดือนจะมีความทนทานตอสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิ ความชื้นหรือ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีในดินคอนขางต่ํา โดยไสเดือนที่อยูอาศัยในพื้นที่ตางกันจะมีความแตกตางกันใน
ดานการทนตอสภาพแวดลอม เชน  ไสเดือนที่อาศัยอยูในอินทรียวัตถุที่นอยจะทนตอสภาพความชื้นต่ําไดดีกวา
ไสเดือนที่อยูอาศัยในซากพืชและซากสัตวหรือมูลสัตว แตไสเดือนที่อยูอาศัยในมูลสัตวบางชนิดจะทนตอสภาพ
อุณหภูมิที่สูงกวาไสเดือนดินที่อยูอาศัยในดินทั่วๆไป (อานัฐ, 2550) 

ซึ่งบทบาทของไสเดือนดินจะชวยทําใหโครงสรางของดินดีขึ้น เพราะการชอนไชของไสเดือนทําใหดินรวนซุย 
การระบายน้ําและอากาศไดดี  โดยบางชนิดสามารถขุดดินลึกถึง 20 เมตร ดังนั้น อาจกลาวไดวาไสเดือนเปนดัชนีชี้
วัดส่ิงที่มีชีวิต (Bio- Index) ในการชี้วัดถึงการปนเปอนของสารพิษตางๆ ในดิน เนื่องจากไสเดือนดินมีไขมันที่
สามารถดูดซับสารเคมีที่ใชกําจัดศัตรูพืช  จึงสามารถนําไสเดือนที่ขุดมาทดสอบสารเคมีตกคางในดินใชเปนตัวชี้วัด
ของสภาพแวดลอม นอกจากนี้ยังใชเปนจุดสังเกตความอุดมสมบูรณของดินที่ไดจากการอาศัยอยูของไสเดือนดินอีก
ดวย ประโยชนที่นอกเหนือไปจากที่กลาวมาขางตนก็คือ ไสเดือนดินเปนสัตวที่สามารถกําจัดขยะอินทรีย สําหรับ
นํามาผลิตปุยหมักไสเดือนดินสามารถสรางเปนธุรกิจทางการคาหรือเพื่อใชในทางการเกษตรได โดยสามารถแบงปุย
หมักไสเดือนดินแบงออกเปน  3 ชนิด คือ ปุยหมักไสเดือนดิน (มูลไสเดือนดิน) น้ําหมักมูลไสเดือนดินและตัวไสเดือน
ดิน โดยปุยหมักมูลไสเดือนสามารถนํามาใชเปนสวนผสมของวัสดุในการปลูกพืช สวนตัวของไสเดือนดินสามาถนํา
มาใชเปนแหลงโปรตีนเสริมในการเลี้ยงสัตว เนื่องจากเนื้อเยื้อของไสเดือนดินมีกรดอะมิโนและสารอาหารที่มี
ประโยชน (อานัฐ, 2550) 
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แตปญหาที่เกิดจากการเลี้ยงไสเดือนในปจจุบัน คือ ศัตรูจําพวกแมลงชนิดตางๆ  จิ้งจก รวมไปถึงมด นก 
หนู งู  ที่เกษตรกรที่เล้ียงไสเดือนประสบปญหาอยู นอกจากนี้ปญหาอาจเกิดจากปจจัยดังตอไปนี้ คือ (อานัฐ, 2550) 

1. ความชื้น มากหรือนอยจะสงผลตอการสูญเสียน้ําออกจากรางกายของไสเดือนดิน ประเทศไทยไสเดือนจะ
วางถุงไขมากกวาฤดูรอน ถุงไขมีชื่อเรียกวา โคคูน ในชวงฤดูฝน ซึ่งเปนชวงที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ดิน
ที่มีความชื้นมากเกินไปหรือน้ําทวมขังการวางไขจะนอยมาก  

2. อุณหภูมิ จะแปลผันกับความชื้น การเลี้ยงไสเดือนสายพันธุไทยจะเลี้ยงที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเทากับ 15-
25 องศาเซลเซียส โดยถาอุณหภูมิที่สูงหรือต่ํากวานี้การวางไขจะนอยลง  กรณีดังกลาวยกเวนไสเดือนที่ทน
ตอสภาพอุณหภูมิที่สูง เชน ไสเดือนที่อาศัยในซากพืช ซากสัตวที่เนาเปอยหรือวัตถุอินทรียมีคาสูง   

3. ความเปนกรดและดาง ไสเดือนจะชอบคาความเปนกรดและดางที่คอนขางเปนกลาง คือ PH = 5-8  
 

ปญหาตางๆมากมายที่เกิดขึ้นอยูนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน แตจะกลาวเฉพาะปญหาที่ผูวิจัยทดลอง
แกปญหาเทานั้น โดยสวนมากการเลี้ยงไสเดือนดินที่เกษตรกรปฏิบัติ เชน อาจเลี้ยงไสเดือนในบอซีเมนต การเลี้ยงใน
ภาชนะ เชน กะละมัง จําเปนตองปดฝาอยางมิดชิด เพื่อปองกันแมลงหรือสัตวที่เปนศัตรูของไสเดือน การเลี้ยงใน
ลักษณะเชนนี้ จะสงผลตอความรอนเกินไปหรือช้ืนมากจนเกินไป จากปญหาดังกลาวเกษตรกรผูเล้ียงไสเดือนจําตอง
หมั่นดูแลเอาใจใสเปนอยางดี มิฉะนั้นจะสงผลกระทบตอไสเดือนที่เล้ียงไวอาจตายหมดหรืออาจทําใหไสเดือนเกิด
การอพยพเคลื่อนที่หนี ซึ่งการเคลื่อนที่ของไสเดือนดินจะเกิดแบบแอคตีฟ (อานัฐ, 2550) คือ หมายถึง การ
เคลื่อนยายไสเดือนดินที่บริเวณผิวดิน โดยปราศจากการกระตุนใดๆ โดยเกิดไดหลายสาเหตุ คือ บริเวณที่อยูมีน้ํา
ทวมขัง หรือแหงแลงและหนาวเกินไป  

จากปญหาที่เกิดขึ้นดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดออกแบบสรางเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน
โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิสัมพัทธ ความเปนกรดและดางของดินแบบอัตโนมัติ ที่
มีรูปแบบการเลี้ยงที่ประหยัดงบประมาณในการลี้ยงไสเดือนดิน โดยที่ผูเพาะเลี้ยงหรือเกษตรกรใชเวลานอยมากใน
การเอาใสเล้ียงและดูแล รวมไปถึงส่ิงแวดลอมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวแปรตางๆ เชน อากาศและความเปนกรด
และดาง ดังที่กลาวมาขางตน  อีกทั้ง ผูเล้ียงไมจําเปนตองมีความรูในการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เชน เครื่องวัด
อุณหภูมิและความชื้นและความเปนกรดและดาง  เครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน โดยใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส สําหรับควบคุมความชื้นสัมพัทธอุณหภูมิสัมพัทธและความเปนกรดและดางของดินแบบอัตโนมัติ จึง
เหมาะสมกับการนําไปใชงานในครัวเรือนหรือที่ๆ มีพื้นที่จํากัด 
 
2. หลักการที่เกี่ยวของ 
 หลักการสรางเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับควบคุมความชื้น
สัมพัทธ อุณหภูมิสัมพัทธ และความเปนกรดและดางของดินแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ คือ 

2.1. รูปแบบการเลี้ยงไสเดือนดิน กําจัดขยะอินทรียมีดังตอไปนี้ คือ ( www. Thaiworm.com) 
2.1.1 รูปแบบการผลิตปุยหมักไสเดือนดินในภาชนะตางๆ สวนมากจะพบการเลี้ยงรูปแบบนี้ได

จากนําภาชนะครัวเรือน เชน กะละมัง บอซีเมนต เปนตน มีการลงทุนต่ํา ใชพื้นที่นอย ดูแลและจัดการงาย
มาก 

2.1.2 รูปแบบการเลี้ยงไสเดือนในภาชนะที่เปนชั้นสูงๆ  
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            ใชเล้ียงในภาชนะที่ตั้งซอนกันเปนชั้นๆ ในแนวตั้ง เชน ชั้นเก็บของ โดยการลี้ยงรูปแบบนี้จะเกิดความคุมคา
อยางมาก สําหรับพื้นที่ในการเลี้ยง เหมาะสําหรับการเลี้ยงไสเดือนในครัวเรือน 
  2.1.3 รูปแบบการเลี้ยงไสเดือนดินแบบแปลงกลางแจง 

รูปแบบการเลี้ยงที่งาย โดยการนําขยะอินทรียที่เตรียมไว วางลงในตามแปลงยาวจํานวนหลายแถวใน
บริเวณกลางแจง ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้ เหมาะสมสําหรับผูเล้ียงที่มีจํานวนพื้นที่ในการเลี้ยงมากๆ   
  2.1.4 รูปแบบการเลี้ยงไสเดือนดินในโรงเรือน 

รูปแบบการเลี้ยงที่คอนขางใหญมากเปนพิเศษ การเลี้ยงรูปแบบนี้ เหมาะสมสําหรับการกําจัดขยะในชุมชน
หรือเขตเทศบาล ที่มีขยะเปนจํานวนมากๆ   

 2.1.5 รูปแบบการเลี้ยงแบบควบคุมอัตโนมัติ 
 การเลี้ยงในรูปแบบนี้สามารถจะควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ โดยผูเล้ียงหรือผูติดตั้งระบบตองมีความรู
ดานงานวิศวกรรม การจัดการะบบดารเลี้ยง การคํานวณปริมาณขยะอินทรีย และระบบการเก็บขอมูลในการเลี้ยง 
ขอไดเปรียบของการเลี้ยงรูปแบบนี้ที่สามารถสังเกตไดชัดเจน คือ จะใชแรงงานนอยในการเลี้ยง แตขอเสียเปรียบใน
การเลี้ยงรูปแบบนี้ คือ การลงทุนในการเลี้ยงสูง    

2.2 การออกแบบวงจรเซนเซอรระดับน้ําไหลวนในภาชนะที่ควบคุมอุณหภูมิ 
2.2.1 หลักการระบายความรอนในอากาศ โดยอาศัยการออกแบบสรางชุดพนละอองน้ําที่ละเอียดที่พน

ออกจากหัวฉีด ซึ่งจะเกิดการดึงเอาความรอนจากอากาศรอบๆตัวมาชวยในการระเหย ความรอนแฝงที่ใชในการ
ระเหยตัวของน้ําจะไดรับจากละอองน้ําและอากาศรอบๆขาง ผลทําใหอุณหภูมิลดลงและความชื้นของอากาศจะเพิ่ม
สูงขึ้น โดยหลักการดังกลาว เรียกวา การระเหย (Evaporative Air Cooling) เมื่อการฉีดพนของละอองน้ําฝอยไป
เรื่อยๆอยางตอเนื่อง อุณหภูมิของอากาศจะลดลงมาที่เรียกวา อุณหภูมิจุดน้ําคาง (Dew Point Temperature) คือ 
จะเกิดปริมาณความชื้นสูงสุดในอากาศ หรือเรียกอีกอยางไดวา เกิดการควบแนนของอุณหภูมิ ละอองน้ําจะเริ่มกล่ัน
ตัวกลายเปนหยดน้ํา ซึ่ง ณ จุดนี้ อุณหภูมิจะไมสามารถลดลงไดอีกแมจะเพิ่มการฉีดละอองน้ําฝอยเพิ่มมากขึ้นอีก            
      
3. ขั้นตอนในการวิจัย 
 ขั้นตอนในการออกแบบเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับควบคุม
อุณหภูมิของดินแบบอัตโนมัติ สามารถแบงหัวขอออกไดเปน คือ  

3.1 การออกแบบเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนระบบอัตโนมัติ จะใชระบบการไหลเวียนของน้ําที่ 
รอบ ๆดานนอกของเครื่องตนแบบ ทั้งนี้ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดภายในถังเก็บ ไสเดือน
อยางรวดเร็ว ซึ่งลําดับขั้นตอนการทํางานของเครื่องตนแบบการเพาะลี้ยงไสเดือนดวยระบบอัตโนมัติเปน
ดังนี้  คือ 
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ภาพที่ 1. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานของเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดวยระบบอัตโนมัติ 

 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

  3.2.1 เครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดินดวยระบบอัตโนมัติจํานวน 1 เครื่อง  
3.2.2 ไสเดือนที่ใชทดสอบการวิจัยจะใชสายพันธุ แอฟริกัน จํานวน 50 ตัว   
3.2.3 วงจรควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 
3.2.4 เซนเซอรวัดระดับน้ําไหลวนในภาชนะ 
3.2.5 การเตรียมวัสดุที่ใชในการลี้ยง ไดแก ดินรวนและมูลวัวนมที่อัตราสวนเทากับ 8:2 สวน 

กาบมะพราวและอาหารที่ใชเล้ียงไสเดือน คือ เศษผักและผลไมที่ไมใชในครัวเรือน เปนตน     
       3.3 ขั้นตอนการเตรียมไสเดือนใสในถังเลี้ยงตนแบบ (อานัฐ, 2550) 
 3.3.1 ผูวิจัยไดนําไสเดือนสายพันธุ แอฟริกัน ซึ่งเปนสายเดือนสายพันธุไทยที่หางายและทนตอ
สภาพแวดลอมของประเทศไทย  

3.3.2 นําไสเดือนมาใสในถังเครื่องตนแบบที่มีดินผสมมูลวัวนมที่อัตราเทากับ 8:2 สวน ที่หมักกอนหนานี้
เปนเวลา 7-14 วัน ที่ความชื้น 20% โดยน้ําหนัก จากนั้นนํากาบมะพราวมาวางไวดานบนของดินแลวนําเศษผักวาง
ทบับนกาบมะพราวอีกครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากการนําเศษผักที่เปนอาหารของไสเดือน เมื่อเกิดการเนาสลายของ 
จุลินทรียจะเกิดการปดกั้นการระบายอากาศในดินและเกิดกาซคารบอนไดออกไซด การใหขยะหรือเศษอาหาร
ไสเดือนจะอยูที่ปริมาณไสเดือนตอเศษอาหารในอัตราสวนเทากับ 1: 2 กิโลกรัม (อานัฐ, 2550) 

3.3.3 การใสเศษอาหารของไสเดือน ไมควรนําเศษอาหารที่เผ็ดและมีรสเปรี้ยวจัด ควรนํามาหมักเสียกอน 
เพื่อลดความเปนกรดใหนอยลงแลวจึงนําไปใชเล้ียงไสเดือน โดยเศษอาหารไมควรใสมากเกินไป เพราะจะทําใหเกิด
ความรอนสูงและเปนอันตรายตอไสเดือน  

เร่ิมตน 

 

ระดับน้ําลด 

Yes 

No 

จบ 

ระบบเติมน้ํา 
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3.3.4 การทํางานของเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนระบบอัตโนมัติจะเปนไปตามกระบวนการของ
ลําดับขั้นตอนการทํางานที่ไดแสดงกอนหนานี้ ดังรูปที่1.   
 
4. ผลที่ไดจากการทดลอง 

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการทดลองเลี้ยงไสเดือน สําหรับเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนที่สรางขึ้น
สามารถผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดิน ดังแสดงไดดังรูปที่2.ที่ใชในงานศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ เกิดจากที่ไสเดือนกินซาก
อินทรียวัตถุผานกระบวนการยอยสลายแลวเกิดการขับถายออกมา สวนน้ําหมักไสเดือนดิน ที่มีสีน้ําตาล ดําออนเกิด
จากน้ําที่ไดจากการเนาสลายของเศษขยะอินทรียที่ใชเปนอาหารไสเดือนดินที่ และตัวไสเดือนดินที่มีจํานวนมากขึ้น 
ซึ่งการประเมินประชากรไสเดือนจะใชการคัดแยกไสเดือนออกจากดินดวยวิธีการนับตัวไสเดือนดวยมือ ซึ่งจะนับ
จํานวนไสเดือนทั้งหมดกับไสเดือนที่ใสไวในกอนหนานี้ ผลจากการทดลองเลี้ยงพบวา จํานวนไสเดือนปริมาณเทากับ 
50 ตัว ที่นาสังเกตก็ คือ ไสเดือนที่เล้ียงไมมีการเคลื่อนยายออกจากถังเลี้ยง อุณหภูมิสัมพัทธที่คงที่เทากับ 18-26 
องศา โดยสามารถแสดงกราฟความสัมพันธของอุณหภูมิไดดังรูปที่ 3. ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบการเลี้ยงในภาชนะ
ที่เปนโลหะและใชระบบน้ําไหลวนมีคาอุณหภูมิที่ต่ํากวาและเสถียรภาพมากกวาการเลี้ยงไสเดือนในภาชนะที่เปน
พลาสติกและไมใชระบบน้ําไหลวน จึงสรุปไดวา เครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
สามารถควบคุมอุณหภูมิสัมพัทธไดอยางอัตโนมัติ เครื่องตนแบบที่สรางขึ้นมีขนาดพอเหมาะสามารถที่จะนําไปใชใน
ในครัวเรือนของเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนมูลของไสเดือนดินและน้ําปุยหมักที่ไดจากการเลี้ยงไสเดือน
สามารถนําไปรดตนไมเจริญงอกงามและปลอดภัยสําหรับการนําพืชที่เพาะปลูกไปบริโภคแทนการใชสารเคมี สวน
การคัดแยกมูลปุยหมักไสเดือนที่อยูบริเวณผิวดิน รวมไปถึงประโยชนของปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําปุยหมักสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมไดที่เอกสารอางอิง (อานัฐ, 2550; www. Thaiworm.com) 
 

 
 
ภาพที่ 2. แสดงเครื่องตนแบบการเพาะลี้ยงไสเดือนดินที่ใชในการวิจัยและศึกษา 
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ภาพที่ 3. แสดงการเปรียบเทียบการเลี้ยงในภาชนะสี่เหลี่ยมโลหะกับพลาสติก 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4. แสดงน้ําปุยหมักและมูลปุยหมักไสเดือนดินที่ไดจากการทดลอง 
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