
การใชช้วีภณัฑค์วบคมุศตัรพูชื

หลกัสตูร การบรหิารจดัการโครงการยกระดบัแปลงใหญ่
ดว้ยวชิาการเกษตรจงัหวดัขอนแกน่

วนัที, 13-16  กนัยายน 2564
ณ โรงแรงโฆษะ อ. เมอืง จ. ขอนแกน

กลุม่วชิาการ
สํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที, 3 ขอนแกน่ 



การใชช้วีการใชช้วีภณัฑค์วบคมุ
แมลงศตัรพูชื



หนอนใยผกั หนอนคบื

หนอนกระทูผ้กั  หนอนกระทูห้อม

ดว้งหมดัผกั

แมลงศตัรพูชืผกั

เพลี9ยออ่น



แมลงศตัรพูชืผกั

แมลงหวี,ขาว

 แมลงวนัพรกิ

เพลี9ยไฟ ไรแดง

ไรขาว



แมลงศตัรพูชืผกั



       การใชช้วีภณัฑค์วบคมุแมลง        



1.เชื9อราบวิเวอเรยี

 เชื9อราบวิเวอเรยี เป็นจลุนิทรยีท์ ี,จดัเป็นพวก "เชื9อราทาํลายแมลง“
 ทาํลายตวัออ่น + ตวัเต็มวยั
 ผลติเอนไซมท์ี,เป็นพษิตอ่ศตัรพูชื
 อาศยัและกนิเศษซากที,ผพุงั



ชนดิแมลงศตัรพูชืที,เชื9อราบวิเวอเรยีสามารถควบคมุได้
 แมลงหวี,ขาว  
 หนอนเจาะสมอฝ้าย  
 ไรแดง  
  เพลี9ยไฟ  เพลี9ยออ่น  เพลี9ยไกแ่จ ้ เพลี9ยจกัจ ั,น  เพลี9ยกระโดดสนีํ 9าตาล
  แมลงวนัพรกิ

ลกัษณะอาการของแมลงที,ถกูเชื9อราบวิเวอเรยีเขา้ทาํลาย
 เบื,ออาหาร กนินอ้ยลง ออ่นเพลยีและไมเ่คลื,อนไหว
 พบเสน้ใย และผงสขีาวของสปอรป์กคลมุตวัแมลง



1.  เชื9อราบวิเวอเรยี 1-2 กก. ตอ่นํ 9า 20 ลติร ผสมสารจบัใบ (กรองเอา 
เฉพาะนํ 9า) 

2.  ควรใหน้ํ 9าแปลงพชืที,จะควบคมุศตัรพูชืประมาณ 1 ช ั,วโมง กอ่นทําการ
พน่เชื9อราบวิเวอเรยี 

3.  นําเชื9อราไปพน่เพื,อควบคมุศตัรพูชื โดยตอ้งพน่ใหถ้กูตวัแมลง หรอืใกล้
บรเิวณที,แมลงอาศยัอยู ่

4.  ชว่งเวลาพน่ควรเป็นชว่งเวลาเย็น เนื,องจากมสีภาพแวดลอ้มที,เหมาะสม
ตอ่การเจรญิเตบิโตของเชื9อรา

5.  ใหน้ํ 9ากบัแปลงพชืในวนัรุง่ข ึ9น เพื,อเพิ,มความชื9นในแปลง
6.  สาํรวจแปลงพชืหลงัจากพน่เชื9อ 2-3 วนั ถา้ยงัพบศตัรพูชืเป้าหมาย

ระบาดใหพ้น่เชื9อราบวิเวอเรยีซํ 9า 

ขอ้แนะนําการใช้



2.เชื9อราเมตาไรเซยีม

 เชื9อราเมตาไรเซยีม เป็นจลุนิทรยีท์ ี,จดัเป็นพวก
   "เชื9อราทาํลายแมลง“
 ทาํลายตวัออ่น + ตวัเต็มวยั
 ผลติเอนไซมท์ี,เป็นพษิตอ่ศตัรพูชื
 อาศยัและกนิเศษซากที,ผพุงั



ชนดิแมลงศตัรพูชืที,เชื9อราเมตาไรเซยีมสามารถควบคมุได้
 ปลวก
 ดว้งหนวดยาว ดว้งมะพรา้ว ดว้งหมดัผกั 
 เพลี9ยออ่น เพลี9ยจกัจ ั,น เพลี9ยกระโดดสนีํ 9าตาล 
  หนอนกอขา้ว หนอนใยผกั หนอนมว้นใบ หนอนกระทูผ้กั

 แมลงวนัผลไม้  แมลงดาํหนาม  ต ัHกแตน

ด้วงหนวดยาวอ้อย
แมลงดาํหนามมะพร้าว



ลกัษณะอาการของแมลงที,ถกูเชื9อราบวิเวอเรยีเขา้ทาํลาย
 เบื,ออาหาร กนินอ้ยลง ออ่นเพลยีและไมเ่คลื,อนไหว
 พบเสน้ใย และผงสเีขยีวของสปอรป์กคลมุตวัแมลง
 ซากแมลงแข็งเหมอืนมมัมี,



ขอ้แนะนําการใช้

1 .การใชก้ําจดัแมลงที,ชว่งหนึ,งของชวีติอาศยัอยูใ่นดนิ เชน่ หนอนทราย  
ปลวก  ดกัแดแ้มลงวนัผลไม ้: เชื9อสด 1 กก. คลกุกบัปุ๋ ยอนิทรยี ์20 กก. 

   ใสล่งในดนิ หรอื ผสมน้ 9าในอตัราเชื9อ 1 กก./นํ 9า 20 ลติร รดลงในดนิหรอื
บนจอม ปลวก

2. ดว้งแรดมะพรา้ว (วางไขต่ามเศษซากพชื หรอืกองปุ๋ ยอนิทรยี ์ใน สวน
มะพรา้วและสวนปาลม์น้ 9ามนั) : ทํากองปุ๋ ยหมกัลอ่ใหด้ว้งแรดมะพรา้ววางไข ่
แลว้ใสเ่ชื9อราเมตาไรเซยีมลงไปในกองปุ๋ ยหมกัเพื,อทา้ลายหนอน ดกัแด ้
และตวัเต็มวยัของดว้งแรดมะพรา้ว ในอตัรา 1 กก.ตอ่กองขนาด 2x2 เมตร 
ประมาณ 1 กอง/ไร่

3. แมลงที,อาศยัอยูบ่นตน้พชื เชน่ ต ัHกแตน แมลงคอ่มทอง แมลงวนัผลไม ้
เพลี9ยกระโดดสนี้ 9าตาล : ฉดีพน่เชื9ออตัรา 1 กก./นํ 9า 20 ลติร ผสมสารจบัใบ 
และพน่ในตอนเย็น  เพราะแมลงจะออกจากที,หลบซอ่น และเชื9อเจรญิไดด้ ี



3.เชื9อแบคทเีรยีบที ี

 แบคทเีรยีแกรมบวก(gram-positive) เซลลร์ูปแท่งต่อกนัเป็น
สายคลา้ยลกูโซ่

 ทาํลายตวัออ่น
 ผลติผลกึที,เป็นสารพษิตอ่ศตัรพูชื
 พบไดท้กุแหง่ตามธรรมชาติ



ชนดิแมลงศตัรพูชืที,เชื9อแบคทเีรยีบทีสีามารถควบคมุได้
    หนอนใยผกั   หนอนคบืกะหลํ,า   หนอนผเีสื9อสขีา  หนอนกระทูผ้กั  
หนอนกระทูห้อม  หนอนเจาะสมอฝ้าย



 หนอนกระทูล้ายจดุ(FAW)



1. ผสมบทีใีนนํ 9า และสารจบัใบทกุคร ั9งที,พน่ เพื,อชว่ยใหเ้ชื9อ บี
ท ีตดิอยูก่บัสว่นตา่งๆ ของพชืไดน้านยิ,งข ึ9น 

2. ปรบัหวัฉดีใหเ้กดิละอองนํ 9าใหม้ากที,สดุ พน่ใหท้ ั,วตน้พชืมาก
ที,สดุ

3. ควรฉดีพน่ในเวลาเย็น
4. ควรพน่ บทีทีกุ 3-5 วนั ตดิตอ่กนั 2-3 คร ั9ง ในชว่งที,หนอน

เกดิการระบาด

ขอ้แนะนําการใช้









4.เชื9อไวรสัเอ็นพวี ี

 เ ป็นเชื9อไวร สัที,ทํ าให้เก ิดโรคกบัหนอนผีเสื9อศตัรูพืชที,ม ี
ประสทิธภิาพสงู มคีวามเฉพาะเจาะจงตอ่แมลงเป้าหมายเทา่น ั9น

 เพิ,มจาํนวนในแมลงที,
 ถา่ยทอดไปไดก้บัแมผ่เีสื9อ โดยตดิไปกบัไข ่และเกดิการระบาด

ในรุน่ลกู



ชนดิแมลงศตัรพูชืที,เชื9อไวรสัเอ็นพวีสีามารถควบคมุได้

หนอนกระทูผ้กั 
หนอนกระทูห้อม 

หนอนเจาะสมอฝ้าย



1. เลอืกใชไ้วรสัใหต้รงกบัชนดิของหนอน
2. เขยา่ขวดหวัเชื9อไวรสักอ่นใชท้กุคร ั9ง
3. ควรผสมสารจบัใบทกุคร ั9งกอ่นการพน่ เพื,อชว่ยใหไ้วรสัตดิอยูก่บัสว่นตา่งๆ 

ของพชืไดด้ขี ึ9น 
4. ควรปรบัหวัฉดีใหเ้กดิละอองนํ 9าใหม้ากที,สดุ และพน่ใหท้ ั,วตน้พชืมากที,สดุ   
5. ควรทําการพน่ในเวลาเย็น 
6. การพน่ไวรสัในขณะที,พบหนอนขนาดตวัเล็กหรอืเพิ,งฟกัออกจากไข ่จะ

สามารถควบคมุไดด้กีวา่หนอนที,มขีนาดใหญ ่ควรพน่อาทติยล์ะคร ั9ง (ระบาด
รนุแรง 2 คร ั9ง/อาทติย)์

7. ควรเก็บหวัเชื9อในที,รม่และเย็น

ขอ้แนะนําการใช้



5.ไสเ้ดอืนฝอยกาํจดัแมลง

 สตัวห์ลายเซล ไมม่กีระดกูสนัหลงั
 ทําลายแมลงไดท้ ั9งระยะตวัหนอนและตวัเต็มวยั 
 ผา่นเขา้ตวัแมลงทางชอ่งเปิดตามธรรมชาต ิเชน่ปากหรอืรทูวารของ

แมลงและหนอน แลว้เคลื,อนที,ไปยงัชอ่งวา่งภายในลาํตวั 
 ไสเ้ดอืนฝอยจะปลดปลอ่ยแบคทเีรยีที,สรา้งสารที,เป็นพษิกบัแมลง
      ทําใหต้ายภายใน 48 ช ั,วโมง 
 จากน ั9นไสเ้ดอืนฝอยจะเพิ,มปรมิาณในตวัแมลงแลว้เคลื,อนที,ออกมา

ภายนอกซากแมลงที,ตายเพื,อรอเขา้ทาํลายแมลงหรอืหนอนตวัตอ่ไป



ชนดิแมลงศตัรพูชืที,ไสเ้ดอืนฝอยสามารถควบคมุได้

ด้วงหมดัผกั ด้วงเจาะลําต้นมะม่วง   ด้วงงวงมนัเทศ
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผกั หนอนคืบกะหลํ�า หนอนใยผกั 
     หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกอกล้วย หนอนห่อใบข้าว
 แมลงวนัผลไม้ 
 ปลวก 
แมลงกระชอน แมลงสาบ



ขอ้แนะนําการใช้

1. สาํหรบัหนอนกระทูผ้กั หนอนกระทูห้อม และหนอนใยผกั ใชไ้สเ้ดอืนฝอย
อตัรา 50-60 ลา้นตวั/นํ 9า 20 ลติร พน่ทกุ 5 วนั 

2. สาํหรบัหนอนดว้งหมดัผกั ใชไ้สเ้ดอืนฝอยอตัรา 150-200 ลา้นตวั/นํ 9า 20 
ลติร ควรใชก้อ่นปลกู 1 คร ั9ง แลว้พน่ซํ9าพน่ทกุ 5 วนั หลงัตน้กลา้งอก 
ตอ่เนื,องกนัอยา่งนอ้ย 3 คร ั9ง หรอืจนกวา่จะไมพ่บดว้งหมดัผกัในแปลงผลติ

50 ลา้นตวั/ กระป๋อง15 ลา้นตวั/ ถงุ



การใชช้วีการใชช้วีภณัฑค์วบคมุ
โรคพชื



เชื9อแบคทเีรยี บาซลิลสั ซบัทลิสิ (Bacillus subtilis)

 เป็นแบคทเีรยีแกรมบวก รปูรา่งเป็นทอ่นส ั9น  ทรงกระบอก 
 สามารถสรา้งเอนโดสปอร์ ที,มคีวามทนทานตอ่สภาวะแวดลอ้ม
    ที,ไมเ่หมาะสมตอ่การเจรญิไดด้ ี
 พบไดท้ ั,วไปในธรรมชาต ิไมว่า่จะในดนิ นํ 9า พชื หรอื เศษซากพชื 
    เจรญิไดร้วดเร็วในบรเิวณรากพชื 
 เป็นแบคทเีรยีที,สามารถใชเ้พื,อควบคมุและป้องกนัโรคพชือื,นได ้  
    หลายชนดิ



ชนดิของโรคพชืที,เชื9อแบคทเีรยีบเีอสสามารถควบคมุไดแ้ก่
 โรคใบจดุของพชืผกัตระกลูกะหลํ,า ตระกลูแตง ตระกลูมะเขอืสาเหตจุากเชื9อ

ราอลัเทอนาเรยี
 โรคแอนแทรคโนสของไมผ้ล พชืผกัตระกลูกะหลํ,า ตระกลูแตง ตระกลูมะเขอื 

สาเหตจุากเชื9อราคอลเลทโตตรคิมั 
 โรคเหี,ยวเขยีวของพชืตระกลูมะเขอื ขงิ สาเหตจุากเชื9อแบคทเีรยีราสโตรเนยี 

โซลานาเซยีรมั      

โรคใบจดุคะนา้ โรคแอนแทรคโนส /กุง้แหง้ พรกิ โรคเหี,ยวเขยีว



1 . ชวีภณัฑส์ตูรผง B. subtilis 20W1  สาํหรบัป้องกนักําจดัโรคใบจดุคะนา้ 
     อตัรา  40 – 50  กรมั/นํ 9า 20 ลติรพน่เมื,อเร ิ,มพบการเกดิโรค พน่อกีทกุ 5 วนั
     จาํนวน 4-5 คร ั9ง 

3. ชวีภณัฑส์ตูรผง B. subtilis DOA-24  สาํหรบัป้องกนักําจดั โรคเหี,ยวเขยีว
อตัรา  50  กรมั/ นํ 9า 20 ลติร รดใหท้ ั,วแปลง

2. ชวีภณัฑส์ตูรผง B. subtilis 20W33  สาํหรบัป้องกนักําจดัโรคแอนแทรคโนส
    อตัรา 40 – 50 กรมั/นํ 9า 20 ลติร พน่เมื,อเร ิ,มพบการเกดิโรค หรอืเมื,อพรกิเร ิ,ม
    ออกดอกพน่อกีทกุ 5 วนั จาํนวน 4-5 คร ั9ง หรอืจนกระท ั,งพรกิเร ิ,มตดิผล 







เชื9อราไตรโคเดอรม์า (Trichoderma spp.)

 เป็นเชื9อราช ั9นสงูที,ดาํรงชวีติอยูใ่นดนิ อาศยัเศษซากพชื ซาก   
สตัวแ์ละ อนิทรยีวตัถเุป็นแหลง่อาหาร มกีารเจรญิเตบิโตไดด้ใีน
สภาพแวดลอ้มท ั,วไป 

 สรา้งเสน้ใยสขีาวและผลติสว่นขยายพนัธุท์ ี, เรยีกวา่ “โคนเิดยี”  
   หรอื “สปอร”์ จาํนวนมากรวมเป็นกลุม่หนาแนน่จนเห็นเป็นสเีขยีว 
 เชื9อราไตรโคเดอรม์าเป็นปฏปิกัษต์อ่เชื9อราสาเหตโุรคพชืหลาย 

ชนดิ
เชื9อราไตรโคเดอรม์าชนดิสด



ชนดิของโรคพชืที,เชื9อราไตรโคเดอรม์าสามารถควบคมุไดแ้ก่
 โรคโคนเนา่คอดนิ  สาเหตจุากเชื9อราพเิทยีม เชื9อราไรซอกทอเนยี 
 โรครากเนา่โคนเนา่ในไมผ้ล สาเหตจุากเชื9อราไฟท็อบเทอรา่ 
 โรคกลา้ไหม ้ราเม็ดผกักาด โรคเหี,ยวในพชืผกั สาเหตจุากเชื9อราสคลอโรเทยีม
 โรคเหี,ยวในไมด้อก สาเหตจุากเชื9อราฟิวซาเรยีม

โรคโคนเนา่คอดนิ

โรครากเนา่โคนเนา่

โรคราสนมิขาวผกับุง้
โรครานํ9าคา้ง

โรคใบไหมข้องขา้ว



การใชเ้ชื9อราไตรโคเดอรม์าชนดิสด

1. การใชเ้ชื9อสดผสมกบัราํขา้วละเอยีดและปุ๋ ยอนิทรยี ์= 1: 4: 100

 รองกน้หลมุ อตัรา 10-20 กรัม (1-2 ชอ้นแกง)คลกุเคลา้กบัดนิในหลมุ 
    ปลกูกอ่นหยอดเมล็ดพชื
 หวา่นลงแปลงกอ่นหรอืหลังปลกูพชื อตัรา 50-100 กรัมตอ่ตารางเมตร
 ผสมกบัวัสดปุลกูสําหรับเพาะกลา้ สว่นผสมเชื*อสด: ดนิหรอืวัสดปุลกู 

(1: 4)



2. การใชเ้ชื9อสดในรปูนํ 9า

เชื*อสด 1 ถงุ (250 กรัม) เตมินํ*าลงไปในถงุ 300 
มลิลลิติร (ซซี)ี หรอืพอทว่มตวัเชื*อแลว้ขยําเนื*อ
ขา้วใหแ้ตกออกจนไดน้ํ*าเชื*อสเีขยีวเขม้

กรองนํ*าเชื*อดว้ยผา้หรอืกระชอนตาถี5 ลา้งกาก
ที5เหลอืบนกระชอนดว้ยนํ*า นําเชื*อที5ไดผ้สม
จนได ้50 ลติรกอ่นนําไปใช ้

เมล็ดขา้วที5อยูบ่นกระชอนสามารถใชค้ลกุกบัรําขา้วหรอืปุ๋ ยอนิทรยี ์
แลว้นําไปหวา่นลงแปลงปลกูหรอืโคนตน้พชืได ้

ควรสวมถงุมอื ควรสวมถงุมอื 
จะปลอดภยักวา่



 เชื*อชนดินํ*า สามารถนําไปใชพ้น่ ราด รดลงดนิ หรอื พน่สว่นบน
ของตน้พชื หรอืใชป้ลอ่ยไปพรอ้มระบบการใหน้ํ*าใตท้รงพุม่ของพชื

 เชื*อชนดินํ*า ใชแ้ชส่ว่นขยายพันธุพ์ชื เชน่ เมล็ด หวั เหงา้ แงง่ 
ทอ่นพันธุ์

นํานํ*ากรองหัวเชื*อสด (อาจผสมสารจับใบ) ไปพน่พชืป้องกนัเชื*อโรคให ้
หมดภายในเวลา 24 ชั5วโมง 
 ควรพน่ในตอนเย็น แดดไมร่อ้นจัด 
 ทําการพน่ซํ*า 5 - 7 วนั ตลอดฤดปูลกู

หลมุปลกูหลงัเพาะเมล็ด แปลงปลกูหลงัหวา่นเมล็ด กระบะเพาะกลา้

ตน้พชืหลงัยา้ยปลกู ตน้พชืในกระถาง บนดนิ บรเิวณใตท้รงพุม่



เห็ดเรอืงแสง

 เป็นเห็ดพษิ ลกัษณะคลา้ยเห็ดนางรม กลางวนั กา้น ครบีและ
ดอกมสีขีาว กลางคนื ดอกเปลง่แสงสเีขยีวอมเรอืง

 ชื,อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ “ สรินิรศัม”ี
 สรา้งสารออกฤทธิoทางชวีภาพฆา่ไสเ้ดอืนฝอยรากปม

ลกัษณะของเห็ดตอนกลางวนั ลกัษณะของเห็ดตอนกลางคนื



โรครากปม

ชนดิของโรคพชืที,เห็ดเรอืงแสงสามารถควบคมุไดแ้ก่



1 . พรกิ มะเขอืเทศ ใชอ้ตัรา 10 กรมั/ตน้  รองกน้หลมุกอ่นปลกู

3. พรกิไทย ใชอ้ตัรา 50 กรมั/ตน้ รองกน้หลมุ หรอื โรยรอบทรงพุม่

2. มนัฝร ั9ง ใชอ้ตัรา 40 กรมั/ตน้ ผสมกบัปุ๋ ยรองพื9น โรยพรอ้มปุ๋ ยกอ่นปลกู

4. พชืในวงศผ์กัช ีและผกักาด ใชอ้ตัรา 40 กรมั/ตารางเมตร

5. มนัสาํปะหลงั ใชอ้ตัราหวา่นเห็ดเรอืงแสง อตัรา 160 กโิลกรมั/ไร่

หวัเชื9อเก็บในตูเ้ย็น
นาน 6 เดอืน

กอ้นเชื9อเก็บที,อณุหภมูหิอ้ง
นาน 12 เดอืน



หลกัการจัดการโรคพชื

1. ลดปรมิาณ/กําจัดเชื*อเริ5มแรกใหม้ากที5สดุ

• กําจัดพชืเป็นโรคที5ปลกูในฤดกูอ่น
• กําจัดเชื*อที5อยูใ่นดนิ : ไถดนิตากแดด
• การปลกูพชืหมนุเวยีน
• กําจัดเชื*อที5ตดิมากบัเมล็ดพันธุ์ : แชใ่นนํ*าอุน่/

เชื*อราไตรโคเดอรม์า
• เลอืกใชส่ว่นขยายพันธุท์ี5ปลอดโรค



3. สง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและเสรมิสรา้งภมูิ
ตา้นทานโรคใหก้บัพชื

• การใชปุ้๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก 
• ในชว่งการปลกูอยา่ทําใหพ้ชืเครยีด : ปุ๋ ย  นํ*า

      

2. ยับยั *งการเพิ5มปรมิาณของเชื*อและการระบาด
ของโรค

• การสํารวจและกําจัดสว่นที5เป็นโรคออกจากแปลง
• การกําจัดวชัพชื
• การใชช้วีภณัฑ์ : เชื*อราไตรโคเดอรม์า
                           แบคทเีรยีบเีอส
      



การผลติขยายชวีภณัฑ์

เชื9อราไตรโคเดอรม์าชนดิสด เชื9อราบวิเวอเรยี



การผลติเชื9อราไตรโคเดอรม์าชนดิสด

วสัดแุละอปุกรณ:์

1. หมอ้หงุขา้วไฟฟ้า
2. แกว้นํ 9า หรอื ถว้ยตวง
3. ทพัพตีกัขา้ว
4. ถงุพลาสตกิทนรอ้น(ใหม)่ 
      ขนาด 7 x11 หรอื 8 x12
5. ยางรดั
6. เข็มเย็บผา้ หรอื เข็มหมดุ
7. ปลายขา้ว ขา้วหกั หรอื
      ขา้วสารทกุพนัธุ ์(ใหมห่รอืเกา่)
8. หวัเชื9อราไตรโคเดอรม์าบรสิทุธิoชนดิผงแหง้
9. อปุกรณ์ป้องกนัการปนเปื9 อน: หนา้กากอนามยั, ถงุมอืแพทย์
      แอลกอฮอล ์ 70 เปอรเ์ซ็นต์



วธิกีารผลติเชื9อ :

1. ตวงขา้ว 3 สว่น (แกว้) ใสห่มอ้หงุขา้วไฟฟ้า เตมินํ*าสะอาด 2 สว่น  
กดสวทิซ ์ (ถา้ขา้วนิ5มเกนิไป ใหใ้ชข้า้ว 2 สว่น และ นํ*า 1 สว่น)



2. ขา้วสกุ (ขา้วขาว 1 กโิลกรัม ใสน่ํ*า 650 มลิลลิติร จะไดข้า้วสกุ
ประมาณ 1.5 กโิลกรัม) ใชท้พัพตีกัขา้วที5รอ้นใสถ่งุ 250 กรัมตอ่ถงุ

    รดีอากาศออกจากถงุ แลว้พับปากถงุลงดา้นลา่ง ปลอ่ยใหข้า้วอุน่

3. เหยาะหวัเชื*อใสล่งบนขา้วในถงุ * ทําความสะอาดพื*นโตะ๊ดว้ย
แอลกอฮอล ์70 เปอรเ์ซน็ต ์บรเิวณที5ใสเ่ชื*อตอ้งไมม่ลีมพัด



4. รัดยางตรงปากถงุใหแ้น่น แลว้ใชเ้ข็มสะอาดแทงตรงรอบๆ 
บรเิวณปากถงุที5รัดยางไว ้ ประมาณ 15-20 ครั *ง/ถงุ 

5. กดขา้วในถงุใหแ้ผก่ระจายทั5วถงุในลกัษณะแบนราบมากที5สดุ 
วางถงุขา้วในบรเิวณที5ไดร้ับแสงจากธรรมชาต ิหรอืหลอดไฟฟ้า



6. เมื5อบม่ครบ 2-3 วนั ขยําขา้วในถงุเบาๆ เพื5อใหเ้ชื*อกระจายตวั กด
ขา้วใหแ้ผแ่บนราบ ดงึตรงกลางถงุใหโ้ป่งขึ*น บม่เชื*อตอ่ 4-5 วนั  
จะเห็นเชื*อสเีขยีวปกคลมุเมล็ดขา้ว นําไปใชท้นัทหีรอืเก็บในตูเ้ย็น 
8-10 องศาเซลเซยีส ไดน้าน 30 วนั

3 วนั 7 วนั

ขา้วหงุนิ5มหรอืแฉะ เกดิการ
ปนเปื*อนของเชื*อแบคทเีรยี

 มนีํ*าเยิ*ม และมกีลิ5นเหม็นบดู


