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บทคัดย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเพาะเล้ียงสาหร่าย Chlorella sp. แบบเฮเทอโรทรอฟดว้ยนํ้าหมกัมูลไส้เดือน

ดิน ท่ีผลิตจากปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน เพื่อทดแทนอาหารสังเคราะห์สูตร N8 และทาํการเปรียบเทียบปริมาณไขมันใน
สาหร่ายระหวา่งการเล้ียงดว้ยนํ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน อาหารสังเคราะห์สูตร N8 อาหารสังเคราะห์สูตร N8  ผสมกลูโคส และ
อาหารสังเคราะห์สูตร N8 ผสมกากนํ้ าตาล  ท่ีอุณหภูมิห้อง บนเคร่ืองเขยา่ 200 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 15 วนั จากการ
ทดลองพบว่า การเล้ียงสาหร่ายดว้ยอาหารสังเคราะห์สูตร N8 ผสมกลูโคส ให้ผลผลิตดีท่ีสุด กล่าวคือ ให้ค่าความเขม้ขน้
เซลลสู์งสุด ปริมาณของไขมนั และอตัราการผลิตไขมนัเชิงปริมาตร เท่ากบั 2.95 กรัมต่อลิตร 0.35 กรัมต่อลิตร และ 0.01 
มิลลิกรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง ตามลาํดบั รองลงมาคือการเล้ียงสาหร่ายดว้ยนํ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน ให้ความเขม้ขน้เซลลสู์งสุด 
ปริมาณของไขมนั และอตัราการผลิตไขมนัเชิงปริมาตร เท่ากบั 2.80 กรัมต่อลิตร 0.23 กรัมต่อลิตร และ 0.005 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรต่อชัว่โมง ตามลาํดบั 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to cultivate Chlorella sp. in heterotrophic system using vermicompost tea culture 
media (made from vermicompost) to substitute the synthesis N8 media.  The comparison (based on lipid production) were 
made between vermicompost tea, N8 media, N8 media with 0.45 g/L glucose, and N8 media with 0.45 g/L molasses under 
conditions: shaking at  200 rpm/min, at room temperature, for 15 days. The cultivation of N8 media mixed glucose gave 
highest value it was found that the highest cell concentrations, volumetric production rate of biomass and lipid were 2.95 g/L, 
0.35 and 0.01 mg/L h respectively. It was found that the vermicompost tea gave highest cell concentrations, volumetric 
production rate of biomass and lipid were 2.80 g/L, 0.23 and 0.005 mg/L h respectively. 

 
 
 

คาํสําคญั: นํ้าหมกัมูลไส้เดือน การเพาะเล้ียงสาหร่าย Chlorella sp. เฮเทอโรทรอฟ 
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บทนํา 
 ส าห ร่ าย  Chlorella sp. ส าม ารถนํ าไป ใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย  เช่น ด้านการเกษตร 
ดา้นเวชภณัฑ์และเคร่ืองสําอาง อาหารเสริมต่างๆ และ
พลงังานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล เพ่ือทดแทนเช้ือเพลิง
ฟอสซิล อย่างไรก็ตามการเพาะเล้ียงสาหร่าย Chlorella 
sp. ด้วยอาหารสังเคราะห์มีต้นทุนสูง ศิริพร และคณะ 
(2553) พบว่า นํ้ าเสียจากบ่อหมัก  นํ้ าท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารและบา้นเรือน รวมทั้งนํ้าหมกัจากมูล
สัตว์ต่างๆ มีศักยภาพในการนํามาปรับปรุงเป็นสูตร
อาหารตน้ทุนตํ่าสาํหรับเพาะเล้ียงสาหร่ายได ้

ในการทาํนํ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน จากปุ๋ ยหมกั
มูลไส้เดือนดินสายพนัธ์ุ Eudrilus eugeniae  ชรินทร์ และ
คณะ (2557) พบวา่ นํ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน ท่ีผลิตจากปุ๋ย
หมกัจากมูลไส้เดือนดินสูตรมูลโคผสมกากถัว่เหลืองใน
อตัราส่วน 3:1 ให้ค่าปริมาณธาตุอาหารสูงท่ีสุดในช่วง
สัปดาห์ท่ี 8 ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช้นํ้ าหมกัดงักล่าว ใน
ฐานะเป็นอาห ารธรรมชาติ  มาเพาะเล้ี ยงสาห ร่าย 
Chlorella sp. เพ่ือการผลิตไขมนั โดยทาํการเปรียบเทียบ
ผลผลิตท่ีไดร้ะหว่างการเล้ียงดว้ยนํ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน 
อาหารสังเคราะห์สูตร N8 อาหารสังเคราะห์สูตร N8  
ผสมกลูโคส  และอาหารสั งเคราะห์ สูตร  N8  ผสม
กากนํ้าตาล 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาการเพาะเล้ียงสาหร่าย Chlorella sp. 
แบบเฮเทอโรทรอฟด้วยนํ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน ท่ีผลิต
จากปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน เพ่ือทดแทนอาหารสังเคราะห์
สูตร  N8 และทําการเป รียบเที ยบปริมาณไขมันใน
สาหร่ายระหว่างการเล้ียงด้วยนํ้ าหมักมูลไส้เดือนดิน 
อาหารสังเคราะห์สูตร N8 อาหารสังเคราะห์สูตร N8  
ผสมกลูโคส  และอาหารสั งเคราะห์ สูตร  N8 ผสม
กากนํ้าตาล   

วธีิการวจิยั 
วตัถุดิบ 

 - นํ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินท่ีผลิตจากไส้เดือนดิน
สายพัน ธ์ุ  Eudrilus eugeniae สูตรมูลโคผสมกากถั่ว
เหลือง ผลิตตามวธีิของ ชรินทร์ และคณะ (2557) 

- สาห ร่าย  Chlorella sp. TISTR 8263 ได้ รับ
การอนุ เคราะห์จาก  สถาบัน วิจัย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)  

การเตรียมนํ้ าหมักมูลไส้ เดือนและอาหาร
สังเคราะห์  

อาหาร 4 สูตรท่ีใชเ้ล้ียงสาหร่าย มีดงัน้ี 
สูตร A : อาหารสงัเคราะห์ N8  
สูตร B : อาหารสังเคราะห์ N8 ผสม Glucose 

0.45 กรัมต่อลิตร 
สูตร C : อาหารสังเคราะห์ N8 ผสม Molasses 

0.45 กรัมต่อลิตร 
สูตร D : นํ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน 
การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในนํ้าหมักมูล

ไส้เดือนดินและอาหารสังเคราะห์ 
นาํอาหารสงัเคราะห์และนํ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน

ดังก ล่าว  ไปวิ เคราะห์  ความเป็นกรด -ด่ าง  ปริมาณ
ไนโตร เจนทั้ งหมดด้วย  Kjeldahl Method, ป ริม าณ       
ไน เตรท  ป ริม าณฟอสฟอ รัส ท่ี ละล ายนํ้ าได้ด้วย 
Spectrophotometric Molybdovanado Phosphate Method 
ป ริม าณ โพ แทส เซี ยม ท่ี ล ะล ายนํ้ าได้ด้ ว ย  Flame 
Photometric Method (กลุ่มวิจยัเกษตรเคมี, 2551) โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis of Variance) 
และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียอาหารสูตร A, B, C, D โดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test ท่ี ร ะ ดั บ ค ว า ม
เช่ือมัน่ 95% 

การเตรียมกล้าเช้ือสาหร่าย 
ทําการเพาะเล้ียงสาหร่าย Chlorella sp. แบบ 

มิกโซทรอฟ ในอาหารสังเคราะห์สูตร N8 ภายใตส้ภาวะ
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ความเขม้แสง 4,000 ลกัซ์ ช่วงสวา่ง : ช่วงมืด เป็น 12 : 12 
ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง เม่ือสาหร่ายเจริญเติบโตเต็มท่ี 
เกบ็ตวัอยา่ง เพ่ือนาํไปใชใ้นการทดลองขั้นต่อไป 

การเพาะเลีย้งสาหร่ายเพ่ือผลติไขมัน 
 ถ่ า ย ก ล้ า เ ช้ื อ ส า ห ร่ า ย  Chlorella sp. 1 5 

เปอร์เซ็นต์ ลงในอาหารสูตร A, B, C และ D ทําการ
เพาะเล้ียงแบบเฮเทอโรทรอฟ  ในฟลาสก์ขนาด  500 
มิลลิลิตร ปริมาตร 300 มิลลิลิตร ภายใต้สภาวะมืด  ท่ี
อุณหภูมิห้อง อตัราการเขย่า 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 
15 วนั ศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายโดยวดัจาก
นํ้ าหนักเซลล์แห้ง (Dry weight cell)  และปริมาณไขมนั
ของสาหร่าย (โยธกา, 2555) 

การวิ เคราะห์ป ริมาณไข มันของสาห ร่าย     
(โยธกา, 2555) 

นําตัวอย่างสาหร่ายปริมาตร 20 มิลลิลิตร ไป
ป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 3500 รอบต่อนาที นาน 10 นาที 
แล้วล้าง เซลล์ด้วยนํ้ ากลั่น  2 ค ร้ัง  เติมนํ้ ากลั่น  0.8 
มิลลิลิตร เมทานอล  2 มิลลิลิตร และคลอโรฟอร์ม  1 
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน  ทําให้เซลล์แตกด้วยเคร่ือง    
อัลตร้าโซนิค  (ยี่ห้อ  Elma รุ่น  S30H; เยอรมัน ) เป็น
ระยะเวลา 15 นาที เติมคลอโรฟอร์ม 1 มิลลิลิตร และนํ้ า
กลั่น  1 มิลลิ ลิตร  ผสมให้ เข้ากัน  นําไป ป่ัน เหวี่ยงท่ี
ความ เร็วรอบ  3500 รอบต่อนาที  นาน  10 นาที  ดูด
สารละลายส่วนบนท้ิง เก็บส่วนของเหลวชั้ นล่างคือ
คลอโรฟอร์มและไขมนั นาํของเหลวส่วนท่ีเหลือไปสกดั
ซํ้ าจนกระทัง่ของเหลวท่ีสกดัได้ไม่มีสี นาํสารละลายท่ี
สกัดได้รวมกัน  กรองผ่านกระดาษกรอง (Whatman 
GF/C) ท่ี ชุ่มด้วยคลอโรฟอร์มลงในภาชนะท่ีทราบ
นํ้ าหนกัแลว้ อบภาชนะและตวัอย่างท่ีอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง และคาํนวณหาปริมาณของ
ไขมนัจากสมการ 

 
 

Cp= (W1-W0)/V×103 

 

โดย W0  คือ  นํ้าหนกัภาชนะใส่ตวัอยา่ง 
 W1  คือ  นํ้าหนกัภาชนะกบัตวัอยา่ง 
  V   คือ  ปริมาตรตวัอยา่ง 

 

ผลการวิจยัและอภปิรายผลการวจิยั 
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบธาตุอาหารทาง

เคมีระหวา่งอาหารทั้ง 4 สูตร พบวา่นํ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน
มีปริมาณ N, P และ K สูงท่ีสุด  
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารทางเคมีใน

อาหาร 4 สูตร 

Remark: (1) a, ab , b , c, d  Different letters in each row indicate a 
statistically significant difference at p<0.05. 
 (2) The experiment was done in 3 replications 
 

การ เพ าะเลี้ยงสาห ร่าย  Chlorella sp. แบบ
เฮเทอโรทรอฟ 

ภาพ ท่ี  1 แสดงอัตราการเจริญ เติบโตของ
สาหร่าย Chlorella sp. เม่ือเล้ียงในอาหารทั้ง 4 สูตร ในท่ี
มืด ภายใตอุ้ณหภูมิห้อง บนเคร่ืองเขยา่ 200 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 15 วัน  โดยวัดจากนํ้ าหนักเซลล์แห้ง (Dry 
Weight Cell) จากกราฟ  พบว่าในช่วง 1-3 วนัแรกของ
การเพาะเล้ียงสาหร่ายมีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเซลล์สาหร่ายมีการเจริญเติบโตในระยะ

Parameters 
                Treatment 

     A       B       C       D 

pH 6.66±1.0a  6.67±1.0a 6.55.±1.0a 6.85±1.0a  
Total Nitrogen 
(%) 

0.01±0.3c 0.02±0.5bc 0.05±1.0b 0.20±1.0a 

 Nitrate (%) 0.03±1.0a 0.03±0.5a 0.02±1.0a 0.02±1.0a 
Soluble 
Phosphorous (%) 

0.06±0.7c 0.10±1.0b 0.09±1.0c 0.66±1.0a  

Soluble 
Potassium (%) 

0.14±1.0c 0.16±1.0c 0.20±1.0b 0.37±1.0a  
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ป รั บ ตั ว  (Adaptation Phase) แ ส ด ง ว่ า ส า ห ร่ า ย มี
ความสามารถปรับสภาพกบัอาหารไดดี้ (Guerrero et al., 
1999) ในช่วงวนัท่ี 4-15 พบว่าสาหร่ายมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว (ยกเวน้อาหารสังเคราะห์สูตร N8) มีการ
แบ่งตัวและเพ่ิมจาํนวนเซลล์อย่างทวีคูณ (Log Phase) 
ความเขม้ขน้เซลล์สูงสุดสุดอยู่ในช่วง 2.5–2.95 กรัมต่อ
ลิตร  ลัดด า  (2539) รายงานว่ าถ้าส าห ร่ายส ามารถ
เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนตั้งแต่วนัแรกของการเพาะเล้ียง แสดง
ว่าสาหร่ายสามารถปรับตวัต่ออาหารเล้ียงเช้ือไดดี้ หลงั
การเพาะเล้ียงผ่านช่วงการเพ่ิมข้ึนของเซลล์ระยะทวีคูณ
แลว้ สาหร่ายจะเขา้สู่ช่วงการเจริญแบบคงท่ี (Stationary 
Phase) การท่ีสาหร่ายมีอตัราการเจริญเติบโตนอ้ยมาก ใน
อาหารสังเคราะห์สูตร N8 (ภาพท่ี 1) เน่ืองจากอาหาร
สงัเคราะห์สูตร N8 มีปริมาณธาตุอาหาร (แหล่งคาร์บอน) 
นอ้ยกว่าในอาหารสูตรอ่ืน โดยพิจารณาจากปริมาณธาตุ
อาหารหลัก  N, P, K ดังตารางท่ี  1 ซ่ึ งสอดคล้องกับ
งาน วิ จัยข อ ง  ขวัญ กมล , วัน วิ ส าข์  (2556) พบว่ า 
สารอาหารท่ีมีอยูใ่นนํ้าเสียมีปริมาณธาตุอาหาร N และ P
น้อยมากเม่ือเทียบกับปริมาณธาตุอาหารท่ีสาหร่าย
ตอ้งการจึงส่งผลใหส้าหร่ายท่ีทาํการเพาะเล้ียงมีมวลและ 

 

 
ภาพที่  1  แสดงอัตราการเจริญ เติบโตของสาหร่าย 

Chlorella sp. เม่ือเล้ียงในอาหารทั้ ง 4 สูตร 
ในท่ีมืด ภายใตอุ้ณหภูมิห้อง บนเคร่ืองเขย่า 
200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 วนั   นํ้ า
ห มั ก มู ล ไ ส้ เ ดื อ น ดิ น  	   อ าห า ร

สังเคราะห์สูตร N8  ∎  อาหารสังเคราะห์
สูตร  N8 ผสมกลูโคส  ∆  และอาหาร
สังเคราะห์สูตร N8 ผสมกากนํ้าตาล 

อตัราการเจริญเติบโตตํ่า ดงันั้นเม่ือนาํเซลล์สาหร่ายไป
สกดัไขมนัส่งผลใหป้ริมาณไขมนัท่ีไดน้อ้ยตามไปดว้ย 

การวิ เคราะห์ป ริมาณไข มันของสาห ร่าย 

Chlorella sp. 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ อาหารสังเคราะห์สูตร N8 

ผสมกลูโคส (สูตร B) ให้ปริมาณของไขมนั และอตัรา
การผลิตไขมันเชิงปริมาตร สูงท่ีสุด เป็น 0.35 กรัมต่อ
ลิตร และ 0.01  มิลลิกรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ตามลาํดับ 
รองลงมาคืออาหารสังเคราะห์สูตร N8 ผสมกากนํ้ าตาล 
(สูตร C)  มีปริมาณของไขมนั และอตัราการผลิตไขมนั
เชิงปริมาตร เป็น 0.26 กรัมต่อลิตร และ 0.009 มิลลิกรัม
ต่อลิตรต่อชั่วโมง ตามลําดับ นํ้ าหมักมูลไส้เดือนดิน 
(สูตร D)  ใหป้ริมาณของไขมนั และอตัราการผลิตไขมนั
เชิงปริมาตร เป็น 0.23 กรัมต่อลิตร และ 0.005 มิลลิกรัม
ต่อลิตรต่อชัว่โมง ตามลาํดบั ในขณะท่ีอาหารสังเคราะห์
สูตร N8 (สูตร A) ให้ปริมาณของไขมนั และอตัราการ
ผลิตไขมนัเชิงปริมาตรตํ่าท่ีสุด คือ 0.03 กรัมต่อลิตร และ 
0.0003 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง ตามลาํดบั 

สาเหตุท่ีปริมาณไขมนัของสาหร่ายในอาหาร
สังเคราะห์สูตร N8 ผสมกลูโคส (สูตร B) ให้ค่าสูงสุด 
เน่ืองจากในอาหารสังเคราะห์สูตร B มีนํ้ าตาลโมเลกุล
เด่ียวเป็นแหล่งพลงังานและแหล่งคาร์บอน ท่ีสาหร่าย
สามารถดูดซึมและนาํไปใชใ้นกระบวนการเมทาบอลิซึม
ในกิจกรรมของเซลลไ์ดเ้ลย โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการ
ย่อยให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ซ่ึงต่างจากอาหารสูตร C 
และสูตร D ท่ีประกอบดว้ย นํ้าตาลโมเลกุลขนาดใหญ่ จึง
จะตอ้งผ่านการย่อยสลายให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ก่อน
นาํไปใชใ้นกระบวนการเมทาบอลิซึมของเซลล์ต่อไปได ้ 
เม่ือสาหร่ายย่อยสลายนํ้ าตาลให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก 
แลว้นั้น ทาํให้สาหร่ายมีอตัราการเจริญเติบโตใกลเ้คียง
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BMP24-5 
 

กบัอาหารสังเคราะห์สูตร B ไดใ้นภายหลงั ส่วนอาหาร
สูตร A สาหร่ายจะมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีค่อนขา้งช้า
และคงท่ี  เน่ื องจากอาหารสังเคราะห์ สูตร  A เซลล์
สาหร่ายอยู่ในสภาวะหรือมีแหล่งอาหารท่ีไม่สามารถ
นําไปใช้ห รือใช้ได้น้อยเกินกว่าท่ี เซลล์สาหร่ายจะ
สามารถเก็บสะสมในรูปไขมนัในเซลลไ์ด ้(Huang et al.,  
2010) 

 
ตารางท่ี  2  พารามิ เตอร์ของการเพาะเล้ียงสาหร่าย 

Chlorella sp. แบบเฮเทอโรทรอฟในอาหาร
ทั้ง 4 สูตร  

Parameter 
Treatment 

A B C D 
Initiate cell 
concentration 
(g/L) 

0.07± 
0.8a 

0.07± 
0.8a 

0.07± 
0.8a 

0.07± 
0.8a 

Highest cell 
concentration 
(g/L) 

0.14± 
0.00d 

2.95± 
0.01a 

2.50± 
0.01c 

2.80± 
0.01b 

Growth rate 
(g/L/d) 

0.002± 
0.004c 

0.115± 
00a 

0.097± 
001b 

0.109± 
0.00b 

Concentration  
lipid (CPg/L) 

0.03± 
0.15c 

0.35± 
0.01a 

0.26± 
0.01b 

0.23± 
1.2b 

Volumetric 
production rate 
of lipid (Qp,mg/L h) 

0.0003±
0.00d 

0.010±
0.00a 

0.009± 
0.00b 

0.005± 
0.00c 

Remark: (1) a, ab , b , c, d  Different letters in each row indicate a 
statistically significant difference at p<0.05. 
 (2) The experiment was done in 3 replications 
 

การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของการเพาะเลี้ยง

สาหร่าย Chlorella sp. 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าอาหารสูตร B และสูตร D 
ให้ความเข้มข้นเซลล์สูงสุด และ อัตราการเจริญของ
สาหร่ายใกลเ้คียงกนั 

 ภาพ ท่ี  2 แสดงลักษณะของเซลล์สาหร่าย 
Chlorella sp. ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ กําลังขยาย 1000 
เท่า ท่ี เพาะเล้ียงด้วยนํ้ าหมักมูลไส้ เดือนดิน  (อาหาร
ธรรมชาติสูตร D) พบว่าเซลลส์าหร่าย Chlorella sp. มีสี
ค่อนขา้งใสเหลือง ภายในจะประกอบดว้ยของเหลวใส มี
ปริมาณเมด็สีและรงควตัถุท่ีใชใ้นการสังเคราะห์แสงนอ้ย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Chapman, Chapman (1977) ท่ีกล่าวว่า
ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของเซลล ์Chlorella sp. 
ลดลงเม่ือเล้ียงในท่ีมืด 

 
ภาพที่  2  ลักษณะของเซลล์สาหร่าย  Chlorella sp. ท่ี

เพาะเล้ียงด้วยนํ้ าหมักมูลไส้เดือนดินแบบ
เฮ เทอโรทรอฟภายใต้กล้อ งจุลทรรศน ์
กาํลงัขยาย 1000 เท่า  

 

สรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาการเพาะเล้ียงสาหร่าย Chlorella 

sp. แบบเฮเทอโรทรอฟด้วยอาหารทั้ ง 4 สูตร พบว่านํ้ า
หมักมูลไส้เดือนดิน (สูตร D) ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับ
อาหารสังเคราะห์สูตร N8 ผสมกลูโคส  (สูตร  B) จึง
สามารถใชท้ดแทนอาหารสงัเคราะห์ไดก้ารใชน้ํ้าหมกัมูล
ไส้เดือนดิน เป็นสารอาหาร จึงเป็นการลดตน้ทุนในการ
ผลิตในขณะเดียวกนัยงัเป็นการกาํจดัขยะอินทรีย ์และได้
ไส้เดือนเป็นผลพลอยได้ แต่การท่ีจะให้ประสิทธิผลดี
ท่ีสุดจะตอ้งมีการเติมแหล่งคาร์บอนลงไปในอาหารท่ีใช้
เพาะเล้ียงสาหร่ายดว้ย 
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