บทที่ 2
ประเภทของสารชีวภาพ ชนิดของจุลินทรียที่เกี่ยวของ กลไกการทํางาน ปจจัยที่มีผลตอการออกฤทธิ์
EM (Effective Microorganisms) = กลุมจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ
จุลินทรีย มี 3 กลุม แบงตามการออกฤทธิ์
1. กลุมที่มีประโยชน มีประมาณ 10%
2. กลุมที่มโี ทษ มีประมาณ 10%
3. กลุมที่เปนกลาง มีประมาณ 80%
จุลินทรียแบงตามลักษณะการมีชีวติ
1. ตองการอากาศ (Aerobic bacteria)
2. ไมตองการอากาศ (Anaerobic bacteria)
ทั้งสองชนิดนีอ้ ยูรวมกันไดอยางพึ่งพาซึ่งกันและกัน
จุลินทรียแบงตามการใชประโยชน
1. กลุมมีเสนใยหรือเชื้อรา (Fungi) ชวยเรงการยอยสลาย
2. กลุมสังเคราะหแสง (Phothosynthesis bacteria) สรางสารอินทรียใ หแกดิน
3. กลุมที่ชว ยในการหมัก (Fermenting bacteria) ชวยกระตุนใหดินเกิดความตานทานโรค
4. กลุมตรึงไนโตรเจนจากอากาศ (N-fixation bacteria) ชวยเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนแกดนิ
5. กลุมสรางกรดแลคติค (Lactic acid bacteria) ชวยตอตานเชื้อราและแบคทีเรียทีใ่ หโทษ
ลักษณะทั่วไปของอีเอ็ม
1. เปนกลุมของเหลวสีน้ําตาล กลิ่นหอม อมเปรีย้ ว มีรสหวาน
2. ไมสามารถใชรวมกับสารเคมี ยาปฏิชวี นะหรือยาฆาเชื้อราใดๆ ได
3. ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
4. ชวยปรับความสมดุลยของสิง่ มีชีวิตและสิ่งแวดลอม
5. ทุกคนสามารถนําไปใชในการแกปญ
 หาดวยตนเอง

การเก็บรักษาอีเอ็ม
ถาไมเปดใหโดนอากาศจะได 6-8 เดือน ถาเปดใชงานแลว 6 เดือน ก็หมดอายุ ทุกครั้งหลังใชงาน
ใหรีบปดฝาใหสนิท หรือใชใหหมดภายใน 3 เดือน (อาจมากกวาถาเก็บดี) หามใสตูเย็นหรือโดนแดด
เก็บในที่อณ
ุ หภูมิหอง
วิธีตรวจสอบวาอีเอ็มยังดีอยูห รือไม
1. ดมดูจะมีกลิ่นหอมอมเปรี้ยว ถามีกลิ่นเหม็นเนาแสดงวาเสียแลว
2. ดูสีมีสีน้ําตาล มีฝาขาวลอยเหนือผิวน้ํา ถาเปนสีดําแสดงวาเสียแลว (จุลินทรียที่ตายแลวสามารถ
นําไปฆาวัชพืชได เพราะมีสาร ABA ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลพืช)
ประเภทน้ําสกัดชีวภาพ
น้ําสกัดชีวภาพหมักไดจากเศษพืชและสัตว ดังนัน้ จึงสามารถแบงประเภทน้ําสกัดชีวภาพตาม
วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตไดเปน 2 ประเภท คือ
1. น้ําสกัดชีวภาพที่ผลิตจากพืช
2. น้ําสกัดชีวภาพที่ผลิตจากสัตว
คุณลักษณะดีเดนของเทคโนโลยี
คุณสมบัติทั่วไปของน้ําสกัดชีวภาพ
- น้ําสกัดชีวภาพมีคณ
ุ สมบัติโดยทัว่ ๆ ไป มีดังนี้
- มีคา pH (ความเปนกรดเปนดาง) อยูในชวง 3.5 - 5.6 ปฏิกริ ิยาเปนกรดถึงกรดจัด ซึ่ง pH ที่
เหมาะสมกับพืชควรอยูในชวง 6 - 7
- ความเขมขนของสารละลายสูง โดยคาของการนําไฟฟา (Electrical conductivity , E.C) อยู
ระหวาง 2 - 12 desicemen / meter (ds / m) ซึ่งคา E.C ทีเหมาะสมกับพืชควรจะอยูต่ํากวา 4 ds / m
- ความสมบูรณของการหมัก พิจารณาจากคา C / N ration มีคาระหวาง 1 / 2 - 70 / 1 ซึ่งถา C
/ N ratio สูง เมื่อนําไปฉีดพนบนตนพืช อาจแสดงอาการใบเหลืองเนือ่ งจากขาดธาตุไนโตรเจนได
- ปริมาณธาตุอาหาร
ธาตุอาหารหลัก (N,P,K)

- ไนโตรเจน (% Total N) ถาใชพืชหมัก พบไนโตรเจน 0.03 - 1.66 % แตถาใชปลาหมักจะ
พบประมาณ 1.06 - 1.70 %
- ฟอสฟอรัส ( % Total P2 O5 ) ในน้ําหมักจากพืชจะมีตั้งแตไมพบเลยจนถึง 0.4 % แตในน้ํา
หมักจากปลาพบ 0.18 - 1.14 %
- โพแทสเซียมทีล่ ะลายน้ําได (% Water Soluble K2 O) ในน้ําหมักพืชพบ 0.05 - 3.53 %
และในน้ําหมักจากปลาพบ 1.0 - 2.39 %
ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg,S)
- แคลเซียม ในน้าํ หมักจากพืชพบ 0.05 - 0.49 % และน้ําหมักจากปลาพบ 0.29 - 1.0%
- แมกนีเซียมและซัลเฟอร ในน้าํ หมักจากพืชและปลาพบในปริมาณที่ใกลเคียงกัน คือ 0.10.37 %
ธาตุอาหารเสริม
- เหล็ก ในน้ําหมักจากพืชพบ 30 - 350 ppm. และน้ําหมักจากปลาพบ 500 - 1,700 ppm.
- คลอไรด น้ําหมักจากพืชและปลามีปริมาณเกลือคลอไรดสูง 2,000 - 11,000 ppm.
- ธาตุอาหารเสริมอื่นๆ ไดแก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน และโมลิบดินัม น้ํา
หมักทั้งจากพืชและปลาพบในปริมาณนอย มีคาตั้งแตตรวจไมพบเลย ถึง 130 ppm.
ปริมาณกรดอะมิโน
ผลวิเคราะหปริมาณกรดอะมิโนในน้ําสกัดชีวภาพ 100 กรัม ปรากฏดังนี้
กรดอะมิโน

มิลลิกรัม / 100 กรัม

กรดแอสปารตคิ
ทรีโอนีน
ซีรีน
กรดลูตามิค
โปรลีน
ไกลซีน
อะลานีน

346.06
26.34
39.30
127.45
1.26
13.24
91.69

ซีสตีน
วาลีน
เมไทโอนีน
ไอโซ ลิวซีน
ลิวซีน
ไทโรซีน
ฟนิลอะลานีน
ฮีสติดีน
ไลซีน
อารจินนี
ทริปโตเฟน

17.88
55.26
9.37
26.26
34.30
22.14
4.44
16.28
30.20
18.76
6.22

- ปริมาณฮอรโมนพืช
ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณฮอรโมนพืช 3 กลุม คือ
1. กลุม Auxin (Indole acetic acid : IAA)
2. กลุม Gibberellins (Gibberellic acid : GA3)
3. กลุม Cytokinins (Zeatin และ Kinetin)
1. IAA ตรวจพบทั้งในน้ําหมักจากพืชและสัตว แตพบในปริมาณนอย มีคา ในชวงตั้งแต นอย
มากจนไมสามารถวัดได - 2.37 ppm
2. GA3 ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 18 - 140 ppm. ไมพบ GA3 ในน้าํ
หมักจากปลา
3. Zeatin ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางตัวอยางในปริมาณนอย 1 - 20 ppm. และพบในน้ํา
หมักจากปลาที่ใสน้ํามะพราว 2 - 4 ppm.
4. Kinetin ตรวจพบในน้ําหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 1 - 14 ppm. แตไมพบในน้ําหมัก
จากปลา

จากผลการวิเคราะหขางตน จะเห็นวาคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ําสกัดชีวภาพ ขึ้นอยูกับ
วัตถุดิบที่ใช จุลินทรียที่ทําใหยอยสลาย กระบวนการยอยสลายที่สมบูรณไมเนาเสีย ความเขมขนของ
สารละลาย และความเปนกรดเปนดาง
คุณสมบัติของน้ําสกัดชีวภาพในดานการปองกันกําจัดศัตรูพชื
การหมักพืช หรือสัตวในกระบวนการหมักจะมีกาซมีเทน (CH3) เกิดขึ้น ซึ่งจุลินทรียหรือ
แบคทีเรียจะเปลี่ยนกาซมีเทน (CH3) ใหกลายเปนแอลกอฮอล และแอลกอฮอลเมื่อถูกออกซิเจนใน
อากาศ ทําใหกลายเปนเอสเตอรของแอลกอฮอลจะมีกลิน่ หอมหรือเหม็นเฉพาะตัว ถามีกลิ่นหอมก็
เปนสารดึงดูดแมลง ถามีกลิน่ เหม็นก็จะเปนสารไลเแมลง
จากการวิเคราะหน้ําสกัดชีวภาพของสํานักวิจยั และพัฒนาการผลิตสารธรรมชาติ กรมวิชาการ
เกษตร ปรากฎผลดังนี้
1. น้ําสกัดชีวภาพที่หมักจากผลไม ผักสด หรือจากพืชสมุนไพร
จะมีสารพวก polyphenol ไดแก 1,2 Benzenediol หรือ 1,3 Benzenediol พวก
dimethoxy phenol, benzoic acid derivatives สารเหลานี้มีคุณสมบัติเปนกรด เชน 1,3
Benzenediol(resorcinol) ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังและเยื่อบุจมูก ทางสัตวแพทยเคยใชเปน
antiseptic ดังนั้น สารพวกนีอ้ าจกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนังของแลงได นอกจากนีย้ ังพบสาร
พวก ethylester ของพวกกรดไขมัน เชน ethyl palmitate, ethyl linoleate ในสารละลายบางตัวพบ
alcohol ไดแก bezene ethanol
2. น้ําสกัดจากหอย + ไขดาว
พบสารพวก poly phenol และ ethyl ester ของกรดไขมันเชนเดียวกัน Ethyl ester เกิดจาก
alcohol ชนิด ethyl alcohol ที่สกัดจากการหมักยอยสารของพืชแลว alcohol นั้น ก็ทําปฏิกริ ิยากับกรด
ไขมันที่มีในพืชที่เปน ethyl ester คุณสมบัติของ ester พวกนี้มีคุณสมบัติ เปนสารไลแมลงและสารลอ
แมลงได
แตถาเกษตรกรตองการใชพืชสมุนไพรที่มีศกั ยภาพในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ควร
ใชน้ําธรรมดาหรือน้ําอุน (ในกรณีของพืชที่มีน้ํามันหอมระเหยปนอยูด ว ย) ในอัตราสวนพืช 1
กิโลกรัม แชน้ํา 20 ลิตร คนเปนครั้งคราว ทิ้งไว 1 คืน ไมควรเกิน 2 คืน นําเอาเอกสารละลายที่ไดมา

ผสมน้ําอีกเทาตัว แลวฉีดพนบนตนพืช จะใหผลดีกวาการนํามาหมักผสมกันหลายๆ ชนิด กับ
กากน้ําตาลและการฉีดพนไมตองฉีดพนรวมกับน้ําสกัดชีวภาพ หรือน้าํ หมักชีวภาพ หรือ ปุยอินทรียน้ํา
ควรฉีดพนเมื่อตองการนํามาใชปองกันและกําจัดศัตรูพืชเทานั้น พืชทีส่ ามารถนํามาใชปองกัน และ
กําจัดศัตรูพืช ไดแกสะเดา (ใชสวนของเมล็ด) ตะไครหอม (ใชสวนใบ) หนอนตายหยาก (ใชสวน
ราก) วานน้ํา ) ใชสวนเหงา) ขา (ใชสวนแงง) สาบเสือ (ใชสวนใบ) เปนตน

ผลการวิเคราะหน้ําสกัดชีวภาพ
การตรวจวิเคราะหกระบวนการดานวิทยาศาสตรของน้ําสกัดชีวภาพ ดําเนินการโดยสํานักวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารธรรมชาติ
1. ถาในน้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพหรือปุยอินทรียนา้ํ มีสภาพเปนกรด และมีกาซ
ออกซิเจนในการหมัก คือ เปดฝาเวลาหมัก ในสารละลายมีแบคทีเรียชนิด Methanotrophic (ซึ่งเปน
แบคทีเรียที่เปลี่ยนกาซมีเทนไดกลายเปนแอลกอฮอล (methanol) และมีธาตุเหล็ก หรืออิออนเหล็ก
(Fe2+Fe3+) ในพืชที่ใชหมัก เชนพวกผักขม, ผักคะนา เปนตน จะเปลี่ยนกาซมีเทนที่เกิดจากการ
หมักไดกลายเปนแอลกอฮอล (methanol) และแอลกอฮอล จะถูกออกซิเจนในอากาศทําใหกลายเปนเอ
สเตอรของแอลกอฮอล ซึ่งสารพวกเอสเตอรจะมีกลิ่นหอม และกลิน่ เหม็นเฉพาะตัว ใชเปนสารดึงดูด
แมลง และสารไลแมลงได
2. กลูโคสในพืชทีใ่ ชหมัก ถาในขณะหมักมีแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (gram positive ) คือ
eubacterium, Sareina ventriculi และมีออกซิเจน คือเปดฝาเวลาหมักพรอมกับในสารละลายมี enzyme
3 ตัว ซึ่งมีอยูใ นพืชเอง คือ pyruvate dehydrogenase, phosphotran -sacetylase, acetate kinase ที่
ทําหนาที่ยอยสลายสารกลูโคส ใหกลายเปนสารไพรูเวท และจะถูกยอยสลายตอไป จนสุดทายไดสาร
aceticacid และ acetate เมื่ออนุมูล acetate มารวมตัวกับ minor elements เชน Ca, Mg จะไดเปน
Calsium acetate และ Magnesium acetate ถารวมตัวกับพวก major elements จะไดเปน NaOOCH3 C
(Sodium acetate) หรือ KOOCH3 C (potassium acetate)ซึ่งพืชพรอมจะดูดเอาไปใชเปนอาหารไดเลย

3. ถาหมักแบบปดฝาไมมีออกซิเจน ethanol ซึ่งเปนสาร product สุดทายเมื่อเจออากาศจะได
เปนสาร พวกเอสเตอร ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเชนกันซึ่งใชเปนสารดึงดูดแมลงและเปนสารไลแมลงได
4. แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (gram negative) ชื่อ eubacterium, Zymononas mobilis จะได
สาร ethanol แลวเปลี่ยนเปนเอส-เตอรเชนกัน
5. กลูโคสเปนสารที่มีอยูในพืชทุกชนิดในรูปน้าํ ตาลชนิดหนึง่ ที่ถูกสะสมเอาไวใช เมื่อ
จําเปนตองเปลี่ยนเปนรูปอืน่ ๆที่พรอมจะนําไปใช เชน พลังงาน, อาหารตางๆ ฯลฯ เมื่อได products
สุดทายเปน acetic acid, lactic acid เมื่ออยูในสารละลายถามี major elements, minor elementsจะเปลี่ยน
รูปเปนสารอาหารเชนกัน ซึ่งพืชนําไปใชประโยชนไดทันที

การตรวจวิเคราะหกากน้ําตาล
ดําเนินการโดยกองปฐพีวิทยา พบวามีองคประกอบดังนี้
ตัวอยางที่

1

2

3

pH (1:5)
EC (1:5) dsm
% Total N
% Total P2 O2
% Total K2 O
% O. C.
% Ca
% Mg
%C/N

5.09
11.80
0.8446
0.1819
3.1126
34.8025
1.1317
0.4706
41.0

5.06
13.79
0.8231
0.1352
4.1649
33.1179
1.4491
0.5336
40.0

5.24 (1:10)
7.545 (1:10)
0.7741
0.1990
2.5010
35.5930
1.1956
0.4496
45.0

สรุปผลวิเคราะหกากน้ําตาล จํานวน 3 ตัวอยาง
pH (1:5) 5.06 - 5.24
มีความเปนกรด
EC 7.54 - 13.79 dsm-1 มีความเขมขนของเกลือวัดในรูปการนําไฟฟาคอนขางสูง (ไมควร
สูงกวา 3.5 dsm1)
%O.C
ปริมาณอินทรียคารบอน 33.11 - 35.59
พืชมีปริมาณอินทรีย วัตถุประมาณ 59 - 60%
เปนตัวบงชี้มาจากอินทรียสาร (สิ่งมีชีวิตพืชหรือสัตว)
วัสดุที่สามารถใชแทนกากน้ําตาลได คือ
1. น้ําตาลทรายแดง
2. น้ํามะพราว
3. น้ําออยสด
4. น้ําตาลสด
5. น้ําซาวขาว
6. น้ําผลไมคั้นสด
7. น้ําปสสาวะ
การวิเคราะหจลุ ินทรีย
ดําเนินการโดยกองปฐพีวิทยา สรุปผลการวิเคราะหทางจุลชีววิทยา น้ําสกัดชีวภาพ จ.จันทบุรี 5
กุมภาพันธ 2544
ตัวอยางที่ รายชื่อ

ผล

1

บุญมา อิ่มอวม

พบแตเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด 10 สายพันธุ จํานวนทั้งสิ้น
2.5 x 108 cfu / มล. น้ําสกัด

2

สุเมฆ สุขปลั่ง

พบเชื้อแบคทีเรีย 11 สายพันธุ จํานวน 1.3 x 108 cfu / มล.
เชื้อรามีนอยมาก 1 สายพันธุ จํานวน 40 / มล. น้ําสกัด

3

ไพบูลย เงาภูทอง

พบเชื้อแบคทีเรีย 13 สายพันธุ จํานวน 3.3 x 108 cfu / มล.
เชื้อรามีนอยมาก 2สายพันธุ จํานวน 590cfu / มล. น้ําสกัด

ทิว โพธมากุล

พบเชื้อแบคทีเรีย 17 สายพันธุ จํานวน 4.7x 109 cfu / มล.
เชื้อแอคติโนมัยซีสมีนอยมาก 2 สายพันธุ จํานวนประมาณ 3 x
107 cfu / มล. เชื้อรามีนอยมาก จํานวน 20 cfu / มล.น้ําสกัด

4

5

ไพบูลย เงาภูทอง

เชื้อแบคทีเรีย 10 สายพันธุ จํานวน 4 x 104 cfu / มล.
ไมพบเชื้อรา

6

ไพบูลย เงาภูทอง

เชื้อแบคทีเรีย 12 สายพันธุ จํานวน 5 x 107 cfu / มล.
ไมพบเชื้อรา

7

ไพบูลย เงาภูทอง

เชื้อแบคทีเรีย 10 สายพันธุ จํานวน 1x 109 cfu / มล.
ไมพบเชื้อรา

8

บุญมา อิ่มอวม

เชื้อแบคทีเรีย 7 สายพันธุ จํานวน 1 x 109 cfu / มล.
ไมพบเชื้อรา

9

ทิว โพธิมากุล

เชื้อแบคทีเรีย 12 สายพันธุ จํานวน 1.1x 1010 cfu / มล.
เชื้อรามี 2 สายพันธุ จํานวน 8 x 102 cfu / มล. ของน้ําสกัด

10

สุเมฆ สุขปลั่ง

เชื้อแบคทีเรีย 10 สายพันธุ จํานวน 1x 109 cfu / มล.
เชื้อรามี 2 สายพันธุ จํานวน 1.5 x 1055 cfu / มล. ของน้ําสกัด

11

บุญมา อิ่มอวม

เชื้อแบคทีเรีย 11 สายพันธุ จํานวน 1.5x 108 cfu / มล.
เชื้อรามี 3 สายพันธุ จํานวน 1.5 x 105 cfu / มล. ของน้ําสกัด

12

-

พบเชื้อแบคทีเรีย 10 สายพันธุ จํานวน 1x 1010 cfu / มล.
เชื้อรา 1 สายพันธุ จํานวน 1.5 x 105 cfu / มล. ของน้ําสกัด

13

สวนวโรทัย

พบเชื้อแบคทีเรีย 11 สายพันธุ จํานวน 1.8 x 109 cfu / มล.
เชื้อราเสนสาย 1 สายพันธุ จํานวน 5 x 102 cfu / มล. ของ น้ําสกัด
เชื้อราพวกยีสต 2 สายพันธุ จํานวน 4 x 106 cfu / มล. ของน้ําสกัด

14

ไพบูลย เงาภูทอง

พบเชื้อแบคทีเรีย 15 สายพันธุ จํานวน 2.6 x 107 cfu / มล.
เชื้อราพวกยีสต 5 สายพันธุ จํานวน 1.1 x 106 cfu / มล.

15

ไพบูลย เงาภูทอง

พบเชื้อแบคทีเรีย 12 สายพันธุ จํานวน 9.6 x 108 cfu / มล.
เชื้อราพวกยีสต 1 สายพันธุ

ผลการวิเคราะหจิลินทรียใ นน้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพ
ปลาหมัก

พบปริมาณจุลินทรีย
แบคทีเรีย 13 สายพันธุ 1010 cfu / มล.
ยีสต 1 สายพันธุ 1010 cfu / มล.
เชื้อรา 1 สายพันธุ 1010 cfu / มล.

นมวัวหมัก

พบปริมาณจุลินทรีย
แบคทีเรีย 8 สายพันธุ 2 x 106 cfu / มล.

ถั่วเหลืองหมัก 1 เดือน

พบปริมาณจุลินทรีย
แบคทีเรีย 8 สายพันธุ 1010 cfu / มล.

ถั่วเหลืองหมัก 4 เดือน

พบปริมาณจุลินทรีย
แบคทีเรีย 5 สายพันธุ 107 cfu / มล.

ฟกทองหมัก 7 วัน ซ้ําที่ 1

พบปริมาณจุลินทรีย
แบคทีเรีย 11 สายพันธุ 1010 cfu / มล.
ยีสต 1 สายพันธุ

ฟกทองหมัก 7 วัน ซ้ําที่ 2

พบปริมาณจุลินทรีย
แบคทีเรีย 7 สายพันธุ 108 cfu / มล.
ยีสต 1 สายพันธุ
เชื้อรา 3 สายพันธุ

ฟกทองหมัก 7 วัน ซ้ําที่ 3

พบปริมาณจุลินทรีย
แบคทีเรีย 7 สายพันธุ 1 x 108 cfu / มล.
ยีสต 1 สายพันธุ 3 x 103 cfu / มล.
เชื้อรา 4 สายพันธุ 2.2 x 106 cfu / มล.

ผลการวิเคราะหจุลนิ ทรียในตัวอยางที่สงโดยสหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด
1. เศษผักรวม + กากน้ําตาล
พบจุลนิ ทรียประเภทเชื้อบักเตรี จํานวนประมาณ 1 x 109 cfu / มล. ของน้ําสกัด
ไมพบเชื้อราเสนสาย พบเชื้อยีสต 1 สายพันธุ

ไมพบจุลินทรียป ุยชีวภาพ Rhizobium Azotobacter Beijerinkia VA - Mycorrhiza และจุล
สาหราย
2. งวงกลวยหอมทอง + กากน้ําตาล
พบจุลนิ ทรียประเภทเชื้อบักเตรี จํานวนประมาณ 2.8 x 108 cfu / มล. ของน้ําสกัด
ไมพบเชื้อราเสนสาย พบเชื้อยีสต 2 สายพันธุ
ไมพบจุลินทรียป ุยชีวภาพ Rhizobium Azotobacter Beijerinkia VA - Mycorrhiza และจุล
สาหราย
3. ผลมะนาว + กากน้ําตาล
พบจุลนิ ทรียประเภทเชื้อบักเตรี จํานวนประมาณ 5.2 x 108 cfu / มล. ของน้ําสกัด
ไมพบเชื้อราเสนสาย พบเชื้อยีสต 2 สายพันธุ
ไมพบจุลินทรียป ุยชีวภาพ Rhizobium Azotobacter Beijerinkia VA - Mycorrhiza และจุล
สาหราย
4. น้ําตากบอบําบัดน้ําเสีย
พบจุลนิ ทรียประเภทเชื้อบักเตรี จํานวนประมาณ 1.6 x 109 cfu / มล. ของน้ําสกัด
ไมพบเชื้อราเสนสาย พบเชื้อยีสต 2 สายพันธุ
ไมพบจุลินทรียป ุยชีวภาพ Rhizobium Azotobacter Beijerinkia VA - Mycorrhiza และจุล
สาหราย
5. ปุยหมักจากขยะโดยในตลาดผสมรําขาและน้าํ จุลินทรีย
ไมพบจุลินทรียป ุยชีวภาพ Rhizobium Azotobacter Beijerinkia VA - Mycorrhiza แตพบ
จุดจุลสาหรายในสกุล Nostoc 1 สายพันธุ

