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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง เพื่อตองการหาความเปนไปไดที่เกิดขึ้นจากการทดลองเลี้ยงไสเดือนใน

เครื่องตนแบบ เพื่อลดปญหาที่เกิดจากการรบกวนจากศัตรูของไสเดือนดิน อาทิ จิ้งจก แมลงสาบ มด เปนตน และ

ลดปญหาที่เกิดจากการควบคุมอุณหภูมิที่ไมคงที่ การทดลองนี้ไดใชไสเดือนดินพันธุแอฟริกันจํานวน 50 ตัว   นําไป

เล้ียงในภาชนะโลหะรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีระบบน้ําไหลวนเปรียบเทียบกับการทดลองในภาชนะรูปทรงกลมที่เปน

พลาสติกและไมมีระบบน้ําไหลวนที่มีจํานวนไสเดือนเทากัน วิธีการทดลองโดยการวางภาชนะที่เล้ียงรูปทรงกลมไว

ดานบนของภาชนะที่เล้ียงรูปทรงสี่เหลี่ยม เพื่อควบคุมอุณหภูมิในภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมใหคงที่ตลอดและมีการ

ควบคุมการไหลของน้ําดวยระบบอัตโนมัติ   ผลการทดลองพบวา การเลี้ยงไสเดือนดินในภาชนะสี่เหลี่ยมโลหะและ

ภาชนะรูปทรงกลมพลาสติกสามารถปองกันศัตรูของไสเดือนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งใชวิธีการสังเกตทาง

กายภาพ       ภาชนะที่เล้ียงรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบโลหะสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ในชวง 18-26 องศาเซลเซียส

[1] ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสม ขณะที่อุณหภูมิที่ใชเล้ียงในภาชนะรูปทรงกลมมีคาในชวง 25 – 28 องศาเซลเซียส    

สําหรับผลผลิตที่ได คือ   สามารถผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินที่ใชไสเดือนกินซากอินทรียวัตถุที่ผานกระบวนการยอย

สลายแลวเกิดการขับถายออกมา สวนน้ําหมักไสเดือนดินเกิดจากน้ําที่ไดจากการเนาสลายของเศษขยะอินทรียที่ใช

เปนอาหารไสเดือนดิน ผลจากการทดลองเลี้ยงพบวา เครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงโดยใชระบบอัตโนมัติสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิสัมพัทธไดอยางอัตโนมัติ เครื่องตนแบบที่ออกแบบสามารถที่จะนําไปใชในในครัวเรือนของ

เกษตรกรไดเปนอยางดี 
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ABSTRACT 

 This experimental research needed to seek for the possibility occurring from the experiment 

earthworms plants prototype machine for decreasing a problem from earthworm enemies, for example, 

house lizards, cockroach, ants and reducing the problem from unstable temperature control this 

                                                 
1 โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี   

 วิทยาเขตบางขุนเทียน  

 Executive Project of Media Arts and Media Technology Curriculum, Faculty of Industrial Education and Technology,  

  King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bang Khunthien 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 990 

experiment compared between raising 50 earthworms of African lineage in a square shape utensils with 

a systematic water flow and in a circle shape container without water flow. The circle container was put 

on the top of the square to control the stability of its temperature which operating the water flow by the 

automatic system. The experiment results were earthworms plants in square shape utensils and circle 

shape utensils could protect an enemy of earthworms efficiently through physical observation and the 

circle shape utensils could control stability of the appropriate between 18-26oc [1] while the 

temperature in circle shape utensils between 25 – 28oc. The prototype machine of earthworm plants 

could produce compost from the waste of earthworms eating humus which already passed the 

digesting process and water of compost from earthworms derived from decay of organic garbage 

which were their food. The experiment results found the prototype machine of earthworm plants by 

using electronics circuit could automatically control temperature control and it could be used in kitchen 

of the agriculturist as well.  

 
Keywords : Earthworms, water flow system 

E-mail : Panya.mak@hotmail.com 

 

คํานํา 
 ไสเดือนเปนสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง กินซากพืชซากสัตวที่เนาสลายและจุลินทรียขนาดเล็กเปนอาหาร 

ไสเดือนมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ไสเดือนจะมี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน (Hermaphrodite) คือ สามารถสรางเซลลสืบ

พันธเพศผูและเพศเมียในตัวเดียวกัน เซลลทั้งสองจะโตไมพรอมกันและอวัยวะเพศสําหรับการสืบพันธุไมตรงกันสงผล

ทําใหการเจริญสมบูรณของเซลลไมพรอมกัน ไสเดือนจะมีความทนทานตอสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิ ความชื้นหรือ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีในดินคอนขางต่ํา โดยไสเดือนที่อยูอาศัยในพื้นที่ตางกันจะมีความแตกตางกันใน

ดานการทนตอสภาพแวดลอม เชน  ไสเดือนที่อาศัยอยูในอินทรียวัตถุที่นอยจะทนตอสภาพความชื้นต่ําไดดีกวา

ไสเดือนที่อยูอาศัยในซากพืชและซากสัตวหรือมูลสัตว แตไสเดือนที่อยูอาศัยในมูลสัตวบางชนิดจะทนตอสภาพ

อุณหภูมิที่สูงกวาไสเดือนดินที่อยูอาศัยในดินทั่วๆ ไป 

  บทบาทของไสเดือนดินจะชวยทําใหโครงสรางของดินดีขึ้น เพราะการชอนไชของไสเดือนทําใหดินรวนซุย 

การระบายน้ําและอากาศไดดี  โดยบางชนิดสามารถขุดดินลึกถึง 20 เมตร ดังนั้น อาจกลาวไดวาไสเดือนเปนดัชนีชี้

วัดสิ่งที่มีชีวิต (Bio- Index) อยางหนึ่งที่จะบอกถึงการชี้วัดการปนเปอนของสารพิษตางๆ ในดิน เนื่องจากไสเดือน

ดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมีที่ใชกําจัดศัตรูพืช  จึงสามารถนําไสเดือนที่ขุดมาทดสอบสารเคมีตกคางในดินใช

เปนตัวชี้วัดของสภาพแวดลอม นอกจากนี้ยังใชเปนจุดสังเกตความอุดมสมบูรณของดินที่ไดจากการอาศัยอยูของ

ไสเดือนดินอีกดวย ประโยชนที่นอกเหนือไปจากที่กลาวมาขางตนก็คือ ไสเดือนดินเปนสัตวที่สามารถกําจัดขยะ

อินทรียไดดีเหมาะสําหรับนํามาผลิตปุยหมัก ดังนั้น ไสเดือนดินสามารถสรางเปนธุรกิจทางการคาหรือเพื่อใชในทาง

การเกษตรได โดยสามารถแบงปุยหมักไสเดือนดินแบงออกเปน  3 ชนิด คือ ปุยหมักไสเดือนดิน (มูลไสเดือนดิน) น้ํา

หมักมูลไสเดือนดินและตัวไสเดือนดิน โดยปุยหมักมูลไสเดือนสามารถนํามาใชเปนสวนผสมของวัสดุในการปลูกพืช 

สวนตัวของไสเดือนดินสามารถนํามาใชเปนแหลงโปรตีนเสริมในการเลี้ยงสัตว  เนื่องจากเนื้อเยื้อของไสเดือนดินมี
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กรดอะมิโนและสารอาหารที่มีประโยชน  แตปญหาที่เกิดจากการเลี้ยงไสเดือนในปจจุบัน คือ ศัตรูจําพวกแมลงชนิด

ตางๆ  จิ้งจก รวมไปถึงมด นก หนู งู  ที่เกษตรกรที่เล้ียงไสเดือนประสบปญหาอยู นอกจากนี้ยังมีปญหาอาจเกิดจาก

ปจจัย ตอไปน้ี คือ   

1. ความชื้น มากหรือนอยจะสงผลตอการสูญเสียน้ําออกจากรางกายของไสเดือนดิน ประเทศไทยไสเดือนจะ

วางถุงไขในฤดูรอนมากกวาในชวงฤดูฝน เพราะเปนชวงที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ดินที่มีความชื้นมาก

เกินไปหรือน้ําทวมขังการวางไขจะนอยมาก ถุงไขมีชื่อเรียกวา โคคูน 

2. อุณหภูมิ จะแปรผกผันกับความชื้น การเลี้ยงไสเดือนสายพันธุไทยจะเลี้ยงที่อุณหภูมิที่เหมาะสมในชวง

ระหวาง 15-25 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิที่สูงหรือต่ํากวานี้การวางไขจะนอยลง  กรณีดังกลาวยกเวน

ไสเดือนที่ทนตอสภาพอุณหภูมิที่สูง เชน ไสเดือนที่อาศัยในซากพืช ซากสัตวที่เนาเปอยหรือวัตถุอินทรีย 

3. ความเปนกรดและดาง ไสเดือนจะชอบคาความเปนกรดและดางที่คอนขางเปนกลาง คือ PH อยูระหวาง 

5 - 8  

นอกจากนี้ ยังมีปญหาตางๆ อีกมากที่เกิดขึ้นอยูนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ในสวนนี้จะขอกลาว

เฉพาะปญหาที่ผูวิจัยทดลองแกปญหาเทานั้น โดยสวนมากการเลี้ยงไสเดือนดินที่เกษตรกรปฏิบัติ เชน อาจเลี้ยง

ไสเดือนในบอซีเมนต การเลี้ยงในภาชนะ เชน กะละมัง จําเปนตองปดฝาอยางมิดชิด เพื่อปองกันแมลงหรือสัตวที่

เปนศัตรูของไสเดือน การเลี้ยงในลักษณะเชนนี้ จะสงผลตอความรอนเกินไปหรือชื้นมากจนเกินไป จากปญหา

ดังกลาวเกษตรกรผูเล้ียงไสเดือนจําตองหมั่นดูแลเอาใจใสเปนอยางดี   มิฉะนั้นจะสงผลกระทบตอไสเดือนที่เล้ียงไว

อาจตายหมดหรืออาจทําใหไสเดือนเกิดการอพยพเคลื่อนที่หนี ซึ่งการเคลื่อนที่ของไสเดือนดินจะเกิดแบบแอคตีฟ 

คือ หมายถึง การเคลื่อนยายไสเดือนดินที่บริเวณผิวดิน โดยปราศจากการกระตุนใดๆ โดยเกิดไดหลายสาเหตุ คือ 

บริเวณที่อยูมีน้ําทวมขัง หรือแหงแลงและหนาวเกินไป  

 จากปญหาที่เกิดขึ้นดังที่กลาวมาขางตน ผูวจิัยจึงไดออกแบบสรางเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน

โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิสัมพัทธ ความเปนกรดและดางของดินแบบอัตโนมัติ ที่

มีรูปแบบการเลี้ยงที่ประหยัดงบประมาณในการลี้ยงไสเดือนดิน โดยที่ผูเพาะเลี้ยงหรือเกษตรกรใชเวลานอยมากใน

การเอาใจใสเล้ียงและดูแล รวมไปถึงสิ่งแวดลอมท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวแปรตางๆ เชน อากาศและความเปน

กรดและดาง ดังที่กลาวมาขางตน  อีกทั้ง ผูเล้ียงไมจําเปนตองมีความรูในการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เชน 

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชืน้และความเปนกรดและดาง  เครื่องตนแบบการเพาะเลีย้งไสเดือนดิน โดยใชระบบ

อิเล็กทรอนิกส สําหรับควบคุมความชื้นสัมพัทธอุณหภมูิสัมพทัธและความเปนกรดและดางของดินแบบอตัโนมัติ จึง

เหมาะสมกับการนําไปใชงานในครัวเรือนหรือท่ีๆมีพื้นที่จํากดั 
 

หลักการที่เกีย่วของ 
 หลักการสรางเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับควบคุมความชื้น

สัมพัทธ อุณหภูมิสัมพัทธ และความเปนกรดและดางของดินแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี คือ 

1. รูปแบบการเลี้ยงไสเดือนดิน กําจัดขยะอินทรียมีดังตอไปน้ี คือ [2]. 

1.1 รูปแบบการผลิตปุยหมักไสเดือนดินในภาชนะตางๆ สวนมากจะพบการเลี้ยงรูปแบบนี้ไดจาก

การนําภาชนะครัวเรือน เชน กะละมัง บอซีเมนต เปนตน มีการลงทุนต่ํา ใชพื้นที่นอย ดูแล

และจัดการงายมาก 
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1.2 รูปแบบการเลี้ยงไสเดือนในภาชนะที่เปนชั้นสูงๆ ใชเล้ียงในภาชนะที่ตั้งซอนกันเปนชั้นๆ ใน

แนวตั้ง เชน ชั้นเก็บของ โดยการลี้ยงรูปแบบนี้จะเกิดความคุมคาอยางมาก สําหรับพื้นที่ใน

การเลี้ยง เหมาะสําหรับการเลี้ยงไสเดือนในครัวเรือน 

1.3 รูปแบบการเลี้ยงไสเดือนดินแบบแปลงกลางแจง รูปแบบการเลี้ยงที่งาย โดยการนําขยะ

อินทรียที่เตรียมไว วางลงในตามแปลงยาวจํานวนหลายแถวในบริเวณกลางแจง ซึ่งการเลี้ยง

แบบนี้ เหมาะสมสําหรับผูเล้ียงที่มีจํานวนพื้นที่ในการเลี้ยงมากๆ   

1.4 รูปแบบการเลี้ยงไสเดือนดินในโรงเรือน รูปแบบการเลี้ยงที่คอนขางใหญมากเปนพิเศษ การ

เล้ียงรูปแบบนี้ เหมาะสมสําหรับการกําจัดขยะในชุมชนหรือเขตเทศบาล ที่มีขยะเปนจํานวน

มากๆ   

1.5 รูปแบบการเลี้ยงแบบควบคุมอัตโนมัติ การเลี้ยงในรูปแบบนี้สามารถจะควบคุมการผลิตแบบ

อัตโนมัติ โดยผูเล้ียงหรือผูติดตั้งระบบตองมีความรูดานงานวิศวกรรม การจัดการะบบดาร

เล้ียง การคํานวณปริมาณขยะอินทรีย และระบบการเก็บขอมูลในการเลี้ยง ขอไดเปรียบของ

การเลี้ยงรูปแบบน้ีที่สามารถสังเกตไดชัดเจน คือ จะใชแรงงานนอยในการเลี้ยง แตขอ

เสียเปรียบในการเลี้ยงรูปแบบนี้ คือ การลงทุนในการเลี้ยงสูง    

2. การออกแบบวงจรเซนเซอรระดับน้ําไหลวนในภาชนะที่ควบคุมอุณหภูมิ 

2.1 หลักการระบายความรอนในอากาศ โดยอาศัยการออกแบบสรางชุดพนละอองน้ําที่ละเอียดที่

พนออกจากหัวฉีด ซึ่งจะเกิดการดึงเอาความรอนจากอากาศรอบๆตัวมาชวยในการระเหย 

ความรอนแฝงที่ใชในการระเหยตัวของน้ําจะไดรับจากละอองน้ําและอากาศรอบๆขาง ผลทํา

ใหอุณหภูมิลดลงและความชื้นของอากาศจะเพิ่มสูงขึ้น โดยหลักการดังกลาว เรียกวา การ

ระเหย (Evaporative Air Cooling) เมื่อการฉีดพนของละอองน้ําฝอยไปเรื่อยๆอยางตอเนื่อง 

อุณหภูมิของอากาศจะลดลงมาที่เรียกวา อุณหภูมิจุดน้ําคาง (Dew Point Temperature) 

คือ จะเกิดปริมาณความชื้นสูงสุดในอากาศ หรือเรียกอีกอยางไดวา เกิดการควบแนนของ

อุณหภูมิ ละอองน้ําจะเริ่มกลั่นตัวกลายเปนหยดน้ํา ซึ่ง ณ จุดนี้ อุณหภูมิจะไมสามารถลดลง

ไดอีก แมจะเพิ่มการฉีดละอองน้ําฝอยเพิ่มมากขึ้นอีก  
          

อุปกรณและวิธีการ 
 

ข้ันตอนในการวิจัย 
 ขั้นตอนในการออกแบบเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับ

ควบคุมอุณหภมูิของดินแบบอตัโนมัติ สามารถแบงหัวขอออกไดเปน การออกแบบเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยง

ไสเดือนระบบอตัโนมัติจะใชระบบการไหลเวียนของน้ําที่รอบๆ ดานนอกของเครื่องตนแบบ ทั้งนี้ เพื่อลดการ

เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดภายในถังเก็บไสเดือนอยางรวดเร็ว ซึ่งลําดับขั้นตอนการทํางานของเครื่องตนแบบ

การเพาะลี้ยงไสเดือนดวยระบบอัตโนมัติเปนดังนี้  คือ 
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 Figure. 1:. Flow Chart of Prototype Machine of Earthworms Plants by Using Electronics Circuit for 

  Temperature Control Automatic System 
 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย  
1.เครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดินดวยระบบอัตโนมตัิจํานวน 1 ชุด คือ ภาชนะพลาสติก       

ทรงกลม ขนาดรัศมี1 ฟุต และภาชนะโลหะทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 1 ฟุต ×1/2 ฟุต 

2.ไสเดือนที่ใชทดสอบการวิจยัจะใชสายพันธุ แอฟริกัน จํานวน 50 ตัว   

3.เซนเซอรวัดระดับน้ําไหลวนในภาชนะ 

4.การเตรียมวัสดุที่ใชในการลี้ยง ไดแก ดินรวนและมูลวัวนมที่อัตราสวนเทากับ 8:2 สวน [1]  

   กาบมะพราว สําหรับเพิ่มชองวางของอากาศในภาชนะ เพือ่ใหเกิดการถายเทของอากาศ   

   สะดวกมากยิง่ขึ้นและอาหารที่ใชเล้ียงไสเดือน คือ เศษผักและผลไมที่ไมใชในครัวเรอืน เปนตน    

 

ข้ันตอนและขอแนะนําเบื้องตน การเตรียมไสเดือนใสในถังเลี้ยงตนแบบ 
1.ผูวิจัยไดนําไสเดือนสายพันธุแอฟริกัน ซึ่งเปนไสเดือนที่หางายและทนตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย 

เชนเดียวกับไสเดือนสายพันธุไทย  

2.นําไสเดือนมาใสในถังเครื่องตนแบบที่มีดินผสมมูลวัวนมในอัตราเทากับ 8:2 สวน ที่หมักกอนหนานี้เปน

เวลา 7-14 วัน ที่ความชื้น 20% โดยน้ําหนัก จากนั้นนํา กาบมะพราวมาวางไวดานบนของดินแลวนําเศษ

ผักวางทับบนกาบมะพราวอีกครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากการนําเศษผักที่เปนอาหารของไสเดือน เมื่อเกิดการเนา

สลายของจุลินทรียจะเกิดการปดกั้นการระบายอากาศในดินและเกิดกาซคารบอนไดออกไซด การใหขยะ

หรือเศษอาหารไสเดือนจะอยูที่ปริมาณไสเดือนตอเศษอาหารในอัตราสวนเทากับ 1: 2 กิโลกรัม [1] 

เร่ิมตน 

ระดับนํ้าลด 
Yes 

No 

จบ 

ระบบเติมนํ้า 
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3.การใสเศษอาหารของไสเดือน ไมควรนําเศษอาหารที่เผ็ดและมีรสเปร้ียวจัด ควรนํามาหมักเสียกอน เพื่อ

ลดความเปนกรดใหนอยลงแลวจึงนําไปใชเล้ียงไสเดือน เพราะเศษอาหารที่มีสภาพความเปนกรดสูงจะ

สงผลกระทบตอผิวหนังของไสเดือนและเศษอาหารไมควรใสมากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดความรอนสูง

และเปนอันตรายตอไสเดือน  

4.การทํางานของเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนระบบอัตโนมัติจะเปนไปตามกระบวนการของลําดับ

ขั้นตอนการทํางานที่ไดแสดง ดังรูปท่ี1  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการทดลองเลี้ยงไสเดือน สําหรับเครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนที่สรางขึ้น เพื่อ

ผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดิน ดังแสดงไดดังรูปที่2.ที่เกิดจากไสเดือนกินซากอินทรียวัตถุผานกระบวนการยอยสลาย

แลวเกิดการขับถายออกมา สวนน้ําหมักไสเดือนดินที่มีสี น้ําตาล ดําออนเกิดจากน้ําที่ไดจากการเนาสลายของเศษ

ขยะอินทรียที่ใชเปนอาหารไสเดือนดินที่ การประเมินประชากรไสเดือนใชการคัดแยกไสเดือนออกจากดินดวยวิธีการ

นับตัวไสเดือนดวยมือ ซึ่งจะนับจํานวนไสเดือนทั้งหมดกับไสเดือนที่ใสไวในกอนหนานี้ ผลจากการทดลองเลี้ยง

พบวา จํานวนไสเดือนมีปริมาณเทาเดิม คือ 50 ตัว ที่นาสังเกตก็ คือ ไสเดือนที่เล้ียงไมมีการเคลื่อนยายออกจากถัง

เล้ียง อุณหภูมิสัมพัทธที่คงที่เทากับ 18-26 องศา ผลจากการเปรียบเทียบการเลี้ยงในภาชนะที่เปนโลหะและใช

ระบบน้ําไหลวนมีคาอุณหภูมิที่ต่ํากวา เสถียรภาพมากกวาการเลี้ยงไสเดือนในภาชนะที่เปนพลาสติกและไมใช

ระบบน้ําไหลวน จึงสรุปไดวา เครื่องตนแบบการเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถควบคุม

อุณหภูมิสัมพัทธไดอยางอัตโนมัติ เครื่องตนแบบที่สรางขึ้นสามารถที่จะนําไปใชในในครัวเรือนของเกษตรกรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สวนมูลของไสเดือนดินและน้ําปุยหมักที่ไดจากการเลี้ยงไสเดือนสามารถนําไปรดตนไมเจริญงอก

งามและปลอดภัยสําหรับการนําพืชที่เพาะปลูกไปบริโภคแทนการใชสารเคมี สวนการคัดแยกมูลปุยหมักไสเดือนที่

อยูบริเวณผิวดิน รวมไปถึงประโยชนของปุยหมักมูลไสเดือนและน้ําปุยหมักสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

เอกสารอางอิง 

 

 
 

Figure. 2:. Hard ware of Prototype Machine of Earthworms Plants  
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Figure. 3:. Prototype Machine of Earthworms Plants in square shape and circle shape  

 

  

 

 

 

 

 
 

Figure. 4:. Water of compost from earthworms  
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