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ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
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ค าน า 
 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้ ใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ในเรื่อง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการยกระดับระบบการผลิตสู่เกษตรปลอดภัยด้วยการ
ใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเขตจังหวัด
เชียงใหม่” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือในการท า
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช .) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 
ด้านการเกษตร สู่ภาคเกษตรกรเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบเกษตรยั่ งยืน และปลอดภัย  
ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีเนื้อหาประกอบด้วย 1) ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย (GAP) 2) การท าปุ๋ยหมักแบบกอง
เตี้ยด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) และแบคทีเรียบาซิลัส 
(Bacillus spp.) และ 3) จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างกลุ่มไกลโฟเสท 
 คณะผู้จัดท าหวังว่าคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร ประชาชนในชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ที่จะประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีนี้  ในการท าการเกษตรที่มีคุณภาพตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดระบบเกษตรยั่งยืนและปลอดภัย 
ในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 
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 เร่ืองที่ 1 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
เกษตรปลอดภัย (GAP) 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับภาครัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระท า   
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก  

 

 
 

ภาพที่ 1 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เกษตรปลอดภัย 

 “เกษตรปลอดภัย” คือระบบการเกษตรที่จะให้ผลผลิตที่ปลอดภัย
จากสารพิษ ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารและโลหะหรือมีได้แต่ไม่เกิน
ปริมารสารที่ก าหนดเพ่ือความปลอดภัยและผลกระทบที่จะมีต่อผู้บริโภค 
นอกจากนั้นระบบการผลิตนั้นจะต้องปลอดภัยกับสิ่ งแวดล้อม และ
เกษตรกรผู้ผลิตด้วย โดยปัจจัยที่ใช้ในการตรวจประเมินแปลงผลิตของ
เกษตรกรเพ่ือให้ ได้ตามระบบการจัดการคุณภาพพืช “เกษตรดีที่
เหมาะสม” (GAP) มีการตรวจสอบอย่างน้อย  8 ปัจจัย คือ แหล่งน้ า  
พ้ืนที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนย้าย
ผลผลิตภายในแปลง การบันทึกข้อมูล การผลิตให้ปลอดจากศัตรูพืช การ
จัดกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว เมื่อเกษตรกรปฏิบัติตามทั้ง 8 ปัจจัยแล้วจะได้รับหนังสือ
แหล่งผลิตพืช “เกษตรดีที่เหมาะสม” (GAP) ภายใต้สัญลักษณ์ “Q” 

 
ภาพที่ 2 เครื่องหมายมาตรฐาน เกษตรปลอดภัย (GAP) 
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เกษตรอินทรีย์ 

 เกษตรอินทรีย์ คือ “ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยด้วย
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการปรับปรุง
บ ารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และ นิเวศ
การเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตภายนอก และ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารก าจัดศัตรูพืช และ
เวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ และในขณะเดียวกัน ก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติ
ในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความต้านทานโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง” 
 

 
 

ภาพที่ 3 การปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยหมัก 
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เร่ืองที่ 2 
การท าปุ๋ยหมักแบบกองเตี้ย 

ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย  
 

จุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย 
จากการวิจัยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย (เชื้อรากลุ่ม 

ไตรโคเดอร์มาร่วมกับแบคทีเรียกลุ่มบาซิลลัส ในการทดสอบประสิทธิภาพ
การย่อยสลายสารอินทรีย์พบว่าจุลินทรีย์ทั้ ง 2 ชนิดมีฤทธิ์ช่วยเสริม
กระบวนการท างานซึ่ งกันและกัน โดยแบคที เรียกลุ่มบาซิลลัสจะ 
ท าการย่อยสลายในขั้นต้นและเชื้อรากลุ่มไตรโคเดอร์มาจะเข้าท าการย่อย
สลายต่อจากนั้น โดยหัวเชื้อจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายมีความเข้มข้นของ
จุลินทรีย์ เท่ากับ 1 x 109 CFU/ml ท าให้สามารถช่วยย่นระยะเวลา 
ในการย่อยสลายเศษวัสดุอินทรีย์ได้เร็วกว่าเดิม 40 % เทียบกับอัตราการใช้
จุลินทรีย์ย่อยสลายทางการค้า แต่ความสามารถในการย่อยสลายของ
จุลินทรีย์จะขึ้นอยู่กับการปรับอัตราส่วน C:N ratio (20:1) และค่าความชื้น
ของกองวัสดุ จากประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่สามารถ
ควบคุมโรคได้ดีและเห็นผลรวดเร็วในการควบคุมโรครากและล าต้นเน่าช่วย
ลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม Trichoderma spp. 
ยังเป็นเชื้อราที่เจริญได้ดีในดิน เศษซากพืช ซากสิ่งมีชีวิตรวมทั้งจุลินทรีย์
และอินทรีย์วัตถุตามธรรมชาติ เชื้อบางสายพันธุ์สามารถเป็นปรสิต โดยการ
พันรัดเส้นใยเชื้อโรคแล้วสร้างเอนไซม์ เช่น chitinase, cellulase, b-1, 3-
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glucanase ซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช 
จากนั้นจึงแทงเส้นใยเข้าไปเจริญอยู่ภายในเส้นใยเชื้อโรคพืชท าให้เชื้อ โรค
พืชสูญเสียความมีชีวิต ซึ่งอินทรีย์วัตถุส่วนใหญ่จะถูกย่อยสลายด้วยกลุ่ม
เชื้อราที่เข้าไปท าให้พืชเปลี่ยนสภาพ เชื้อรา Trichoderma spp. ส่วนใหญ่
จะเจริญโดยสร้างเส้นใยและสปอร์ ได้ค่อนข้างรวดเร็ว จึงมีความสามารถ
สูงในการแข่งขันด้ านการใช้อาหารและแร่ธาตุต่ างๆ และใน ส่วน
ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus spp. มีความสามารถในการควบคุม
โรคเหี่ยวและโรคใบไหม้ของพืชได้ เจริญเติบโตได้รวดเร็วและยังช่วยในการ
กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืชท าให้พืชไม่ตายเมื่อมีการติดโรคพืช  

ปุ๋ยหมัก 
 ปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งได้จากการน าวัสดุอินทรีย์มาผลิต
ด้วยกรรมวิธีท าให้ ชื้น สับ บด ร่อน จนแปรสภาพจากรูปเดิมและผ่านการ
หมักอย่างสมบูรณ์ ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพต้องระบุชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ใน
การผลิตและผ่านการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์จนได้เนื้อปุ๋ยที่มีลักษณะนุ่ม
เป็นผิวสีด าหรือสีน้ าตาล ขาดจากกันได้ง่าย มีอุณหภูมิไม่สูงกว่าอากาศ  
 จากการผลิ ตปุ๋ ยหมั กรูปแบ บต่ าง ๆ  ถึ งแม้ จะมี การป รับ 
ค่าอัตราส่วน C:N  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (20 : 1)  แต่ก็มักจะพบปัญหา
เรื่องการย่อยสลายได้ช้าใช้เวลานานในการหมักปุ๋ย ปัญหาเรื่องความชื้น
ของกองปุ๋ยหมักเนื่องจากกองปุ๋ยหมักต้องการความชื้น 60 % ซึ่งต้องมี 
การเติมน้ าบ่อยครั้ง และปัญหาการพลิกกลับกองปุ๋ยที่สิ้นเปลืองเวลาและ
แรงงาน จากปัญหาดังกล่าวเกษตรกรจึงไม่นิยมในการท าปุ๋ ยหมัก  
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จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการในการท าปุ๋ยหมักให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น  
เป็นที่มาของ “ปุ๋ยหมกัแบบกองเตี้ย” 

ปุ๋ยหมักแบบกองเตี้ย 
 เป็นการท าปุ๋ยหมักกองเตี้ยที่อาศัยหลักการท างานของจุลินทรีย์
เข้ามาช่วยในการย่อยสลายเศษวัสดุ ให้ เกิดการย่อยสลายได้ เร็วขึ้น 
โดยไม่ต้องท ากองปุ๋ยให้สูงหรือพลิกกลับกอง ท าให้ง่ายต่อการท าปุ๋ยหมัก 
ทั้งยังได้คุณประโยชน์จากความสามารถของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการช่วย
ควบคุมโรคพืช 
 

วิธีการท าปุ๋ยหมักแบบกองเตี้ย (ปุ๋ยหมักขนาด 1 ตัน) 
1. จัดเตรียมวัสดุตามสัดส่วนของกรมวิชาการเกษตรก าหนด ในอัตราส่วน

วัสดุ 20 ส่วน ต่อ มูลสัตว์ 1 ส่วน (C:N ratio) 
- เตรียมวัสดุในการท าปุ๋ยหมัก (เกษตรปลอดภัย) 
 เศษพืช    1,000 กิโลกรัม 
 มูลสัตว์    200 กิโลกรัม 
 ปุ๋ยเคมี (ยูเรีย 46-0-0)  2 กิโลกรัม 
 เชื้อจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย 4 ลิตร  + น้ า 100 ลิตร 
 
 - เตรียมวัสดุในการท าปุ๋ยหมัก (เกษตรอินทรีย์) 

เศษพืช    1,000 กิโลกรัม 
 มูลสัตว์    200 กิโลกรัม 
 เชื้อจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย 4 ลิตร + น้ า 100 ลิตร 
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2. ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายในน้ า 100 ลิตร  
3. น าเศษพืชมากองให้หนาไม่ต่ ากว่า ประมาณ 40 เซนติเมตร ขึ้นไป 

และความกว้าง 1 เมตร ขึ้นไป แล้วรดน้ าให้ชุ่มให้มีความชื้น 60 % 
และน าจุลินทรีย์ที่ผสมน้ าแล้วราดให้ทั่วกอง 

4. ใส่มูลสัตว์ คลุกให้เข้ากันทั่วกอง และใส่ปุ๋ยเคมี (ถ้าไม่ต้องการคลุกให้
ทั่วกอง สามารถท าเป็นชั้นได้ตามความเหมาะสม) 

5. ราดจุลินทรีย์ให้ทั่วกองอีกครั้ง เช่นเดียวกับข้อที่ 3 
6. ใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมกองปุ๋ยเพ่ือเก็บความชื้นและสร้างสภาวะที่

เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์  
7. ตรวจเช็คเชื้อจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยทุก 7- 10 วัน สังเกตจากเชื้อรา สีขาว

หรือเขียวในกองปุ๋ย หากพบว่าเชื้อราขึ้นน้อย ให้ใส่เชื้อจุลินทรีย์เพิ่ม 
(ปุ๋ยหมักจะย่อยสลายเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของวัสดุนั้นว่ามี
ปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เท่าไหร่) 
 

 
 

ภาพที่ 4 รูปแบบกองปุ๋ยหมักแบบกองเตี้ย 

สูง 40 เซนติเมตร ขึ้นไป  

ความกว้าง 1 เมตร ขึ้นไป  
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ภาพที่ 5 กองปุ๋ยหมักแบบกองเตี้ย 

 

วิธีการขยายเชื้อจุลินทรีย์เร่งย่อยสลาย 
-สูตรเกษตรอินทรีย์ เตรียมวัสดุการขยายหัวเชื้อ (100 ลิตร) 

 กากน้ าตาล   4 กิโลกรัม 
 หัวเชื้อจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย 4 ลิตร 
 น้ า    100 ลิตร 
 ปั๊มเติมอากาศ (ปั๊มเติมอากาศตู้ปลา)    1   เครื่อง 
     -สูตรส าหรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ 
 เตรียมวัสดุการขยายหัวเชื้อ (100 ลิตร) 
 กากน้ าตาล   3 กิโลกรัม 
 ปุ๋ยเคมี (ยูเรีย)   300 กรัม 
 หัวเชื้อจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย 4 ลิตร 
 น้ า    100 ลิตร 
 ปั๊มเติมอากาศ (ปั๊มเติมอากาศตู้ปลา)    1   เครื่อง 
(เติมอากาศ 2 วัน จากนั้นให้ปิดปั๊มเติมอากาศ หรือถ้าไม่มีปั๊มเติมอากาศ
ท าการกวนเช้า-เย็น 3-4 วัน/กวน 5-10 นาท ีปิดฝาและเก็บในที่ร่ม) 
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เร่ืองที่ 3 
จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางเกษตร 

 
ปัจจุบันประเทศไทยมีขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร

มากกว่า 314 ชนิด และยังมีวัตถุอันตรายที่ก าลังพิจารณาขึ้นทะเบียนอีก
ประมาณ 150 ชนิด โดยในปี  พ.ศ. 2543 มีการน าเข้าสารเคมีที่ขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรจ านวน 224 ชนิด และทั้งหมดนี้มีชื่อ
การค้า จ านวน 8,425 ชื่อ เช่น สารเอ็นโดซัลแฟน มีชื่อการค้า 111 ชื่อ   
สารไกลโฟเสทซึ่งเป็นสารก าจัดวัชพืชที่มีปริมาณการน าเข้ามากที่สุด  
มีชื่อการค้า 241 ชื่อ เป็นต้น  การที่มีชื่อการค้าเป็นจ านวนมากเช่นนี้สร้าง
ความสับสนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ประกอบการบางรายใช้
โอกาสจากช่องว่างทางกฎหมายนี้ ในการแสวงหาผลประโยชน์จาก
เกษตรกรเป็นจ านวนมาก และโอกาสที่เกษตรกรจะใช้สารก าจัดศัตรูพืชผิด
วิธีจึงมีเพ่ิมมากข้ึน และโฆษณาสรรพคุณเกินความเป็นจริง โดยไม่ให้ข้อมูล
อันตรายหรือพิษภัยของสารเคมีอย่างแท้จริงแก่เกษตรกร 

การย่อยสลายสารก าจัดวัชพืชโดยใช้จุลินทรีย์ อาศัยกลไกการ
เปลี่ยนสารเคมีกลุ่มไกลโฟเสท ไปเป็นอนุพันธุ์ชนิดต่างๆ ที่มีความเป็นพิษ
ลดลง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
จุลินทรีย์และพืช โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ ความเป็น
กรด–ด่าง และปริมาตรธาตุอาหาร เป็นต้นจุลินทรีย์แต่ละชนิดจะมี
คุณสมบัติในการท างานแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ และ
ชนิดของสารกลุ่มไกลโฟเสท ที่พบในแหล่งที่คัดเลือกจุลินทรีย์ ซึ่งพบว่า 
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จุลินทรีย์ในกลุ่มของรา แบคทีเรีย และแอคติโนมัยซีส สามารถทนต่อสาร
กลุ่มนี้ได้   
 โดยปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการย่อยสลายของสารก าจัดวัชพืชของ
จุลินทรีย์ มีอยู่หลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิ น้ า ออกซิเจน ธาตุอาหาร pH 
ของดิน อัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การแลกเปลี่ยนประจุลบ ชนิด
ของจุลินทรีย์ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ในการเพ่ิมความสามารถของ
จุลินทรีย์ในดินสามารถกระท าได้โดยการปรับปรุงการเพาะปลูกและการ
ปลูกพืชหมุนเวียน เนื่องจากในดินมีสารอินทรีย์ปริมาณมากท าให้การย่อย
สลายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จะพบจุลินทรีย์ในกลุ่มที่สามารถย่อยสลาย
สารก าจัดวัชพืชได้ในดินไม่เกินความลึก 30 เซนติเมตร จากผิวดิน รวมทั้ง
อัตราการย่อยสลายจะขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติ บโตของจุลินทรีย์  
พบว่า จะเกิดการย่อยสลายได้ดีในช่วงสภาวะคงที่ของเชื้อ (stationary 
phase)  

จากการวิจัยเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายสาร
ไกลโฟเสทในดินพบว่าแบคทีเรีย Bacillus spp. มีประสิทธิภาพการเปลี่ยน
รูปสารไกลโฟเสทได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 15 วัน โดยมี
หลักการท างานของเชื้อจุลินทรีย์คือ หลังจากเติมจุลินทรีย์ลงในพ้ืนที่
ปนเปื้อนจะเกิดกระบวนการ ฟ้ืนฟูทางชีวภาพขึ้นเพ่ือก าจัดสารพิษ 
ที่มีการปนเปื้อนอยู่ในสภาวะแวดล้อม โดยจุลินทรีย์จะท าการเปลี่ยนรูป
สารอินทรีย์ท าให้โครงสร้างของสารอินทรีย์ที่เป็นสารพิษมีความเป็นพิษ
ลดลง และจากการท างานร่วมกันของจุลินทรีย์หลายๆชนิดที่อยู่รวมกันใน
สภาวะแวดล้อม อาจสามารถย่อยสลายสารให้เหลือเพียงหน่วยย่อยเล็กๆ 
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ซึ่งจุลินทรีย์สามารถน าไปใช้ในการเจริญได้และเป็นการช่วยลดความเป็น
พิษในสารดังกล่าว ส าหรับกระบวนการ ฟ้ืนฟูทางชีวภาพ นั้น เป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสารในพ้ืนที่ที่มีการปนเปื้อนของ
สารพิษหรือสารที่ย่อยได้ยาก โดยใช้ความสามารถของจุลินทรีย์ดังกล่าว 
เพ่ือช่วยลดและสลายสารเคมีตกค้างทางการเกษตร  
 

วิธีการใชจุ้ลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างจากสารเคมีทางการเกษตร 

1) เตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร ผสมน้ าในอัตราส่วน 1 : 25 
ลิตร ก่อนการใช้งาน 

2) น าเชื้อจุลินทรีย์ที่ผสมน้ าแล้ว ใส่ถังพ่น (ต้องไม่ปนเปื้อน
สารเคมีหรือล้างท าความสะอาดให้เรียบร้อย) ฉีดพ่นลงพ้ืนดินให้ทั่วบริเวณ
พ้ืนที่มีการใช้สารก าจัดวัชพืชไกลโฟเสท  

3) ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 

 
 

ภาพที่ 6 วิธีการฉีดพ่น (ที่มา:วารสารเกษตรอินทรีย์) 
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วิธีการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างจากสารเคมีทาง
การเกษตร 

  เตรียมวัสดุการขยายหัวเชื้อ (100 ลิตร) 
 กากน้ าตาล   4 กิโลกรัม 
 หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษ 4 ลิตร 
 น้ า    100 ลิตร 
 ปั๊มเติมอากาศ (ปั๊มเติมอากาศตู้ปลา)    1    เครื่อง 
(เติมอากาศ 2 วัน จากนั้นให้ปิดปั๊มเติมอากาศ หรือถ้าไม่มีปั๊มเติมอากาศ
ท าการกวนเช้า-เย็น 3-4 วัน/กวน 5-10 นาที) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 7 การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

กากน้้าตาล น้้า หัวเช้ือจุลินทรีย ์

จุลินทรีย ์
ขยายแล้ว 

หวัเช้ือ 
จุลินทรีย ์
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