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ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์นาโนพลัส
่ ่
่
ไมมี่ สารพิษตกค้าง ไมสงผลกระทบตอสภาพแวดล้
อม
ผลิตภัณฑ์ ของเรา
1. วิจัยและพัฒนาหัวเชื้อจลิุ นทรีย์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านนาโนและไบโอเทคโนโลยี
โดยเฉพาะและผลิตจากโรงงานที่ทนั สมัย
2. ผลิตภัณฑ์ ได้ รับการรั บรองและตรวจสอบคณภาพ
โดยสถาบันบริ การผลิตภัณฑ์และ
ุ
่ และกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
ตรวจสอบเทคโนโลยีชี ว ภาพ มหาวิ ท ยาลัย แมโจ้
สาธารณสุ ข
่
3. คัดเลือกสายพันธ์ ุ เฉพาะที่มีประโยชน์ และมีประสิ ทธิภาพสู ง โดยผานกระบวนการ
่
แยกเชื้ อให้ได้สายพันธุ์บริ สุทธิ์ ตอการบํ
าบัดนํ้ าเสี ยโดยเฉพาะและให้ทาํ งานเป็ นทีม
4. ควบคมจลิ
ได้ตามต้องการทําให้มน่ั ใจได้ว่า
ุ ุ นทรีย์ท้งั กล่ ุม ชนิด ปริมาณ และคณภาพ
ุ
จุลินทรี ยท์ ี่ได้มีประสิ ทธิ ภาพสู งและมีจาํ นวนเพียงพอในการบําบัดนํ้ าเสี ยและดูแลสิ่ งแวดล้อมได
่
อยางสมบู
รณ์และปลอดภัย
5. จลิุ นทรีย์หลากหลายสายพันธ์ ุมีความเข้ มข้ นมากกว่ า 100,000 ล้ านเซลล์ ต่อมิลลิลิตร
(cfu/ml)
6. ใช้ ได้ ท้งั ระบบบําบัดแบบใช้ อากาศ(Aerobic) และไม่ ใช้ อากาศ (Anaerobic)
ระบบการผลิต (Production System)
ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพการหมักขั้ นสู ง (Advance Biotechnology) ที่มีระบบถังหมัก
(Fermentor) แบบทันสมัย โดยใช้หวั เชื้ อจุลินทรี ยบ์ ริ สุทธิ์ (Pure Culture) อาหารเลี้ ยงเชื้ อสู ตรเฉพาะ
(Specific Nutrients) ที่สภาวะแวดล้อม (Environment) อุณหภูมิ (Temperature) และความเป็ นกรด
่ (pH) เฉพาะของจุลินทรี ยแ์ ตละตั
่ วด้วยทีมนักวิจยั (Researchers and Developers) และนัก
เป็ นดาง
เทคโนโลยีการผลิตที่เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
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รปโรงงานและห้
องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ู
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ตารางเปรียบเทียบระหว่ างผลิตภัณฑ์ ของเรากับผลิตภัณฑ์ อนื่ ๆที่วางจําหน่ ายในตลาด
ผลิตภัณฑ์ ของเรา
1. ผลิตโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านนาโน
และไบโอเทคโนโลยี
2. ผลิตจากโรงงานที่มีเทคโนโลยีทนั สมัยที่สุด
ในเอเชียอาคเนย์
3. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก
สถาบันบริ การผลิตภัณฑ์และตรวจสอบ
่
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแมโจ้

ผลิตภัณฑ์ อนื่ ๆ
ั
1. ผลิตกนเองโดยการแนะนํ
าและบอกตอ่
2. ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

่ รับการรับรองหรื อตรวจสอบคุณภาพ
3. ผลิตภัณฑ์ไมได้

4. ประกอบด้วยจุลินทรี ยบ์ ริ สุทธิ์ สูงถึง 20-30 ชนิด

่
4. มีจุลินทรี ยช์ นิดเดียวหรื อไมแจกแจงชนิ
ดจุลินทรี ยใ์ ห้ทราบ

5. คัดเลือกสายพันธุ์เฉพาะที่มีประโยชน์และมี

่
5. ไมสามารถคั
ดเลือกสายพันธุ์ที่มีประโยชน์และมี
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ประสิ ทธิภาพสู ง

ประสิ ทธิภาพได้

่
6. จุลินทรี ยไ์ มกลายพั
นธุ์

่ ้ อ (หมัก)
6. มีโอกาสกลายพันธุ์ได้เพราะมีการตอเชื
่ ้ อในครั้ งตอไป
่
ทําให้ประสิ ทธิภาพลดลงเรื่ อยๆ เมื่อมีการตอเชื

9. ใช้ได้ท้ งั ระบบบําบัดแบบใช้อากาศ
่ อากาศ (Anaerobic)
(Aerobic)และไมใช้

7. อยูใ่ นสภาพเซลล์ที่ไมมี่ ชีวิตหรื อเข้าสปอร์
่ ความเข้มข้นตอมิ
่ ลลิลิตรและมีจุลินทรี ยน์ อ้ ยกวา่
8. ไมระบุ
่ ว
หลายเทาตั
่
9. ไมสามารถใช้
ได้ท้ งั ระบบบําบัดแบบใช้อากาศ
่ อากาศ (Anaerobic)
(Aerobic) และไมใช้

10. เป็ นผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปพร้อมใช้งานทันที
่ ้า
(Ready to use) เนื่องจากไมต้่ องแชนํ

่ ้ าหรื อละลายนํ้ า
10. ใช้เวลา 4-12 ชัว่ โมงในการแชนํ

็ กษานานมากกวา่ 2 ปี
11. มีอายุการเกบรั

็ กษาสั้ น
11. อายุการเกบรั

่ ่ ่
12. ราคาถูกกวาตอหนวยการใช้
งาน

่ ตรถูกกวา่ แตเมื
่ ่อคิดตอหนวยการใช้
่ ่
12 ราคาตอลิ
งานแพงกวา่

7. อยูใ่ นรู ปเซลล์น้ าํ ที่มีชีวิต
8. ความเข้มข้น 7.3x109 cfu/ml
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ผลิตภัณฑ์ของเรา ประกอบด้วยจํานวนจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวิต
ไมน้่ อยกวา่ 1.0 X 10 9 cell/ml
่ วยกล้อง Microscope
เมื่อสองด้
่ วยกล้อง
จุลินทรี ยผ์ ลิตภัณฑ์ อื่นๆ เมื่อสองด้
Microscope

ชนิดของผลิตภัณฑ์ แบ่ งเป็ นกล่ ุมได้ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์จุลินทรี ยบ์ าํ บัดนํ้ าเสี ยในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สถานประกอบการ
่ ้ าธรรมชาติ
และแหลงนํ
ํ ดกลิ่นที่เกดจากขยะ
ิ
2. จุลินทรี ยส์ าํ หรับกาจั
นํ้ าเสี ยและของเสี ยอื่นๆ
3. จุลินทรี ยส์ าํ หรับขจัดคราบสกปรกและสิ่ งอุดตันในเส้นทอ่
4. จุลินทรี ยช์ ีวภาพนาโนในงานเกษตรกรรม
ํ ดศัตรู พืช
5. จุลินทรี ยส์ าํ หรับกาจั
ํ ดยุงและแมลงวัน
6. จุลินทรี ยส์ าํ หรับกาจั
7. สารอาหารสําหรับงานปศุสัตว์และงานประมง
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ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์บําบัดนํ้าเสี ยในภาคอตสาหกรรม
เกษตรกรรม
ุ
สถานประกอบการ และแหล่ งนํา้ ธรรมชาติ
คณสมบั
ติ
ุ
1. ลดคา่ BOD, COD, TSS
2. ลดกลิ่น
3. ลดสลัดจ์
4. ลดฝ้ าบนผิวนํ้ า (SCUM)
5. ลดไขมัน
่
่
6. เรงการยอยสลายสารอิ
นทรี ย ์
่
7. แกปั้ ญหาถังบําบัดเต็มได้อยางถาวร
่
8. ประหยัดคาไฟฟ้
าในการเติมอากาศ เนื่องจากจุลินทรี ยห์ ลากหลายสายพันธุ์มีความเข้มข้น
่
่
มากกวา่ 1 แสนล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร จะยอยสารปนเปื
ว จึงลดเวลา
้ อนทั้ งหมดได้อยางรวดเร็
่
่
ในการเดินระบบบําบัดนํ้ าเสี ยทําให้ประหยัดคากระแสไฟฟ้
าลงอยางมาก
9. รับภาระนํ้ าเสี ย (Load) ได้สูงขึ้ น เนื่องจากจุลินทรี ยล์ ดปริ มาณกากตะกอนลง
่ าบัดและพื้ นที่ บ่ อบําบัด เนื่ องจากระบบบําบัดสามารถรั บ ภาระนํ้ าเสี ย
10. ลดปริ มาณบอบํ
่ าบัดนํ้ าเสี ยแม้โรงงานจะเพิ่มกาลั
ํ งผลิตกตาม
็
(Load) ได้สูง ขึ้ นจึงไมต้่ องขยายบอบํ
11. สามารถบําบัดนํ้ าเสี ยได้เร็ วขึ้ น เนื่ องจากจุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิ ภาพ, หลากหลายสายพันธุ์
่
่
สามารถที่จะทําการ Start up ระบบบําบัดนํ้ าเสี ยได้อยางรวดเร็
วกวาปกติ
่
12. มีความต้านทานตอสภาพนํ
้ าเสี ย และขจัดปั ญหาที่คาดไมถึ่ งได้อีกด้วย (Shock Loading)
หากใช้จุลินทรี ย ์ เป็ นประจํา
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Specific Product)
หัวเชื้ อจุลินทรี ยป์ ระกอบด้วย จุลินทรี ยท์ ี่มีชีวิตทั้ งหมด (Total Count) ไมน้่ อยกวา่ 7.5 x 10 9
็ กษาที่อุณหภูมิหอ้ ง (Room temperature) ได้นานไมน้่ อยกวา่ 2 ปี
cfu/ml โดยมีอายุการเกบรั
ประกอบด้วยเชื้ อ
1.1 Bacillus Subtilis tropicalensis strain BSWT 1305, 1309, 1317 ที่ผลิตเอ็นไซม์
่
Amylase ยอยแป้
ง
1.2 Bacillus Subtilis tropicalensis strain BSWT 2101, 2105, 2113 ที่ผลิตเอ็นไซม์
่
Protease ยอยโปรตี
น
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1.3 Bacillus Subtilis tropicalensis strain BSWT 3007, 3011, 3015 ที่ผลิตเอ็นไซม์
่
Lypase ยอยไขมั
น
1.4 Bacillus Subtilis tropicalensis strain OVERMUT BSWTV 5011, 5017, 5019,
5033 และ 5049 ที่ผลิตเอ็นไซม์ Peptidase, Sucrase, Amylo-glucosidase, Amylase,
่ ้ าตาลซูโคส, แป้ ง, โปรตีน, เซลลูโลส
Protease และ Cellulase ยอยนํ
่ ้อ
1.5 Pediococcus acidophilus OVERMUT PATWT 7001 ผลิตสาร Pediocins ฆาเชื
่ Vibrio, E.Coli, Pseudomonas เป็ นต้น
แบคทีเรี ยแกรมลบที่เป็ นโทษแกสิ่ ่ งมีชีวิต เชน
่ านเชื้ อรา
1.6 Bacillus mesentericus OVERMUT BMWT 8004 ผลิตสาร Uturin ตอต้

่ Aspergillus, Rhizoctonia, Collectotricum
Antifungal Agent เชน
่
1.7 Steptoceoccus fecalis OVERMUT SFWT 9002 ยอยสลายสารอิ
นทรี ย ์
1.8 Candida utilis OVERMUT CUWT 1703, 1707
1.9 Saccharomyces cerevisiae SCWT 1902, 1904

วิธีการใช้
สําหรับนํ้ าเสี ยทัว่ ไป นํ้ าเสี ยจากไขมัน, โปรตีน, แป้ งและนํ้ าตาล (EN 01-04 ตามลําดับ)
1. ใช้ สําหรั บเริ่ มเดินระบบบําบัดนํ้าเสี ยในครั้ งแรก(Start Up) ของระบบสระเติมอากาศ
(Aerated lagoon), ระบบบําบัดแบบตะกอนเรง่ (Activated Sludge), ระบบบําบัดแบบเอสบีอาร์
(Sequencing Batch Reactor) และระบบบําบัดแบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological
่ ้ าเสี ย 10,000 ลิตร
Contactor) โดยใช้ อัตรา 1 ลิตร ตอนํ
่ ้ าเสี ย 50,000-100,000
2. หลังจากระบบบําบัดนํา้ เสี ยคงที่ (Stable) แล้วจึงใช้อตั รา 1 ลิตร ตอนํ
ลิตร
3. สํ าหรับบ้ านเรือนและนํา้ ทิง้ จากแหล่งชมชน
ุ โดยใช้ อัตรา 10-20 ซีซี (มิลลิลิตร)
่ ั 1 ปี๊ ป) คนให้เข้ากนั เทพื้ นห้องนํ้ า ชั
ั ้ าเปลา่ 20 ลิตร (เทากบ
(เท่ากบั 1-2 ช้อนโต๊ะ) ผสมกบนํ
่ ดกลิ่นเหม็น ชวยยอยสลายกากมู
่ ่
่ จ่ายในการสู บ
โครก หรื อ ส้วมชวยขจั
ลโดยไมต้่ องเสี ยคาใช้
่ วมเลย
ของเสี ยจากบอส้
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สําหรับนํ้ าเสี ยที่มีปิโตรเลี่ยม (EN-05)
1. นําหัวเชื้ อ EN-05 1 ลิตร ละลายนํ้ า 20 ลิตร
่ ้ าเสี ย 5, 000 ลิตร
2. เติมครั้ งแรก EN-05 1 ลิตร ตอนํ
่ ่าเสมอทุกสัปดาห์ ใช้ EN-05 1 ลิตร ตอนํ
่ ้ าเสี ย 10,000 ลิตร
3. หลังจากเติมครั้ งแรกอยางสมํ
ั งบําบัดแบบไมใช้
่ อากาศ (Septic Tank) (EN-06)
สําหรับใช้กบถั
ั วมที่มีถงั พัก ใช้ EN-06 30 มล. เทลงในโถส้วม จากนั้ นชักโครกหรื อราดนํ้ าตามให้นํ
1.ใช้กบส้
พา EN-06 ไปที่ถงั พักเพื่อให้จุลินทรี ยท์ าํ หน้าที่บาํ บัดตามกระบวนการซึ่ งจะทําให้กลิ่นเหม็น
หมดไปและแกปั้ ญหาเรื่ องส้วมเต็มได้ภายใน 1-2 วัน
ํ ดกลิ่นห้องนํ้ า ห้องสุ ขา ใช้ EN-06 20 มิลลิลิตร ตามขนาดของห้องนํ้ า ราดนํ้ าใ
2.ใช้ในการกาจั
่ ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที โดยไม่
ทัว่ ห้องนํ้ าแล้วราด EN-06 บนพื้นบริ เวณที่มีกลิ่นให้ทว่ั ปลอยทิ
ต้องขัดให้เสี ยเวลา กลิ่นไมพึ่ งประสงค์จะหายไปทันที (ควรใช้เป็ นประจําหรื อมีกลิ่น)
่
สําหรับยอยสลายไขมั
น (Grease Trap)(EN-07)
่ กไขมันรวมถึงบอเกรอะและบอเครน
่
่
1. EN-07 1 ลิตร ละลายนํ้ า 20 ลิตร เติมลงบอดั
่ ้ าเสี ยที่ปนเปื้ อนไขมัน 5,000 ลิตร ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ในกรณี ที่น้ าํ ไหลม
2. EN-07 1 ลิตร ตอนํ
ตลอดเวลาจําเป็ นต้องใสทุ่ กวัน
่ ้ าเสี ย 5,000 ลิตร ในสัปดาห์ถดั มา ในกรณี ที่น้ าํ ไหลมาตลอดเวล
3. EN-07 1 ลิตร ตอนํ
จําเป็ นต้องใสทุ่ กวัน
่ นขยะหรื อมูลสัตว์ (EN-08)
ขจัดกลิ่นเนาเหม็
่ ั 1-2 ช้อนโต๊ะ)
1. นําหัวเชื้ อจุลินทรี ยเ์ ข้มข้น EN-08 15-30 ซีซี (มิลลิลิตร) (เทากบ
่ ั 1-2 ช้อนโต๊ะ)
2. นําสู ตรอาหารเลี้ ยงเชื้ อเข้มข้นสู ง EN-08 15-30 ซีซี (มิลลิลิตร) (เทากบ
ั ้ าเปลา่ 10 ลิตร คนให้เข้ากัน
3. ผสมกบนํ
่ เวณขยะหรื อมูลสัตว์โดยรอบอยางทั
่ ว่ ถึง
4. ใช้ฉีดพนบริ
่
่ ม ซึ่งถ้ากลิ่นคอยๆ
่
หมายเหตุ: ถ้าใช้แล้วยังกลิ่นยังไมลดลงอาจใช้
หวั เชื้ อในอัตราที่เข้มข้นกวาเดิ
หมดไปสามารถลดอัตราความเข้มข้นให้นอ้ ยลงได้
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รปตั
ู วอย่ างลกค้
ู าทีใ่ ช้ ผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อจุลนิ ทรีย์สู ตรบําบัดนํา้ เสี ย
ภาพตัวอย่ างโรงงานผลิตอาหารประเภทโปรตีน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ก่ อนใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู นํา้ เสี ยประเภทโปรตีน
คา่ BOD 1100 mg/l COD 1700 mg/l
นํ้ ามีสีดาํ
บริ เวณโดยรอบมีกลิ่นเหม็น
่ กนํ้ าเสี ยมีคราบไขมันลอยอยูบ่ นผิวนํ้ า 100% ของพื้นผิวทั้ งหมด
ในบอพั
่ าบัดนํ้ าเสี ยจํานวนมาก
เสี ยค่าไฟฟ้ าเครื่ องเติมอากาศในบอบํ

หลังใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู นํา้ เสี ยประเภทโปรตีน
คา่ BOD 8.7 mg/l (โดยเกณฑ์มาตรฐานต้องตํ่ากวา่ 60 mg/l)
คา่ COD 105 mg/l (โดยเกณฑ์มาตรฐานต้องตํ่ากวา่ 120 mg/l)
นํ้ ามีสีใส
บริ เวณโดยรอบไมมี่ กลิ่นเหม็น
ไมมี่ คราบไขมันลอยอยูบ่ นผิวนํ้ า
่ าบัด
ลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าของเครื่ องเติมอากาศในบอบํ
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ภาพตัวอย่ างโรงงานผลิตอาหารประเภทแป้งและนํา้ ตาล จังหวัดปทมธานี
ุ

ก่ อนใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู นํา้ เสี ยประเภทแป้งและนํา้ ตาล
คา่ BOD 904 mg/l COD 853 mg/l DO 0.5 mg/l
นํ้ ามีสีดาํ
บริ เวณโดยรอบมีกลิ่นเหม็น
่ กนํ้ าเสี ย มีคราบไขมันลอยอยูบ่ นผิวนํ้ าประมาณ 50% ของพื้นผิวทั้ งหมด
ในบอพั
่ จ่ายในการดูดคราบไขมันและคาปุ๋
่ ยฟอสเฟต
เสี ยคาใช้

หลังใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู นํา้ เสี ยประเภทแป้งและนํา้ ตาล
คา่ BOD 17 mg/l (โดยเกณฑ์มาตรฐานตํ่ากวา่ 20 mg/l)
COD 98 mg/l (โดยเกณฑ์มาตรฐานตํ่ากวา่ 120 mg/l)
่ 1-2 mg/l)
DO 1-3 mg/l (โดยเกณฑ์มาตรฐานอยูร่ ะหวาง
นํ้ าใสขึ้ น
ิ ้น
มีพืชนํ้ าเกดขึ
บริ เวณโดยรอบไมมี่ กลิ่นเหม็น
่ กนํ้ าเสี ยมีคราบไขมันลอยอยูบ่ นผิวนํ้ าประมาณ 1% ของพื้นผิวทั้ งหมด
ในบอพั
่ จ่ายในการดูดคราบไขมัน, คา่ปุ๋ ยฟอสเฟตและคาไฟฟ้
่
ลดคาใช้
าของเครื่ องเติมอากาศ
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ภาพตัวอย่ างโรงงานผลิตภัณฑ์ โลหะ จังหวัดสมทรสาคร
ุ

ก่ อนใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู ดับกลิน่ ในห้ องนํา้

หลังใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส

นํ้ ามีสีดาํ
บริ เวณโดยรอบมีกลิ่นเหม็น

นํ้ ามีสีน้ าํ ตาลซึ่งเป็ นสี ของจุลินทรี ย ์
บริ เวณโดยรอบไมมี่ กลิ่นเหม็น

ภาพตัวอย่ างโรงงานผลิตภัณฑ์ พลาสติก จังหวัดปทมธานี
ุ

ก่ อนใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู ดับกลิน่ ในห้ องนํา้ หลังใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส
นํ้ ามีสีดาํ
นํ้ ามีสีน้ าํ ตาลซึ่งเป็ นสี ของจุลินทรี ย ์
บริ เวณโดยรอบมีกลิ่นเหม็น
บริ เวณโดยรอบไมมี่ กลิ่นเหม็น
พบฟองสี ขาวซึ่งเป็ นสี ของจุลินทรี ยท์ ี่ไมมี่ ชีวิต
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จลิุ นทรีย์นาโนในงานเกษตรกรรม
คณสมบั
ติ
ุ
่
่ งตัว อุม้ นํ้ าได้ดี และมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
1. ฟื้ นฟูสภาพดินรวนให้
ร่ วนซุย ไมแข็
ั ชอยางครบถ้
่
2. จุลินทรี ยจ์ ะสร้างธาตุอาหารหลัก อาหารรองและวิตามิน ให้กบพื
วน
่
่
3. เรงการเจริ
ญเติบโตของต้นข้าวเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรง ทนตอโรคพื
ชทุกชนิด
่ จ่ายในการเพาะปลูก
4. เพิม่ ผลผลิต และลดคาใช้
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Specific Product)
ประกอบด้วยจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวิตทั้ งหมด (Total Count) ไมน้่ อยกวา่ 5.9 x 10 9 cfu/ml โดยมีอายุการ
็ กษาที่อุณหภูมิหอ้ ง (Room temperature) ได้นานไมน้่ อยกวา่ 2 ปี ประกอบด้วย จุลินทรี ยก์ ลุ่ม
เกบรั
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อดินและพืช ดังนี้ จุลินทรี ยส์ งั เคราะห์แสงผลิตออกซิเจน (Oxygenic
photosynthetic organics) จุลินทรี ยผ์ ลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria) จุลินทรี ยต์ รึ ง
ไนโตรเจน (Nitrogen Fixing Bacteria) ยีสต์ (Yeasts) และจุลินทรี ยก์ ลุ่มบาซิลลัส (Bacillus) เชน่
1. Saccharomyces cerevisiae
2. Rhodotorula rubra
3. Phafia rhodozyma
4. Bacilluss subtilis
5. Rhizopus
6. Trichoderma
7. Pediococus
8. Achomobacter
9. Polyporus
10. Aerobacter
11. Nitrobacter
เป็ นต้น
วิธีใช้ นาข้าว (1 ชุด/5ไร่ )
1. 1 สัปดาห์หลังดํานาหรื อฉี ดยาคุมข้าวเมื่อข้าวมีระบบรากสมบูรณ์แล้ว ให้เริ่ มใช้ปุ๋ยตอนที่
่ ้ าเข้านา โดยในครั้ งแรกผสมหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ 20 ซี ซี + อาหารเลี้ ยงเชื้ อจุลินทรี ย ์
เริ่ มหลอนํ
20 ซี ซี + นํ้ า 20 ลิตร หรื อหัวเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ 1 ลิตร + อาหารเลี้ ยงเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ 1 ลิตร + นํ้
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ั กทิ้งไว้ 4-6 ชัว่ โมงหรื อให้ดีที่สุด 1 คืน จากนั้ นจึงคอยนําไป
1000 ลิตร คนให้เข้ากนหมั
่
ั ้ าให้ทว่ั ทั้ งแปลงนา ควรใช้ 2 สัปดาห์ต่อครั้ ง
ฉี ดในแปลงนาหรื อปลอยไปกบนํ
่ ่นาข้าวตั้ งท้องประมาณ 30-40 วัน ควรใช้ปุ๋ยเคมี 8- 24-24 ในอัตรา ครึ่ งลูกตอไรหรื
่ ่ อ
2. ชวงที
่
ปุ๋ ย 16-20-0 บวกด้วยปุ๋ ย 8- 24-24 ในอัตรา 1 ตอ่ 1 หวานให้
ทว่ั แปลง
3. หลังจากที่ ข ้า วตั้ ง ท้อ งแล้ว ควรใช้หัว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ยเ์ ข้ม ข้น ให้เ ข้ม ข้นสู ง ขึ้ นโดยผสมหัว
เชื้ อจุลินทรี ย ์ 40 ซี ซี + อาหารเลี้ยงเชื้ อจุลินทรี ย ์ 40 ซี ซี + นํ้ า 20 ลิตร หรื อหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์
่ ม จากนั้ นจึงคอย
่
2 ลิตร + อาหารเลี้ ยงเชื้ อจุลินทรี ย ์ 2 ลิตร + นํ้ า 1000 ลิตร หมักทิ้งไว้เชนเดิ
่ ้ เป็ นชวงที
่ ่ขา้
่
ั ้ าเข้านาให้ทวั่ ทั้ งแปลงนา ซึ่ งชวงนี
นําไปฉี ดในแปลงนาหรื อปลอยไปกบนํ
ต้องการอาหารสู งขึ้ นเพื่อนําไปสร้างนํ้ าหนักให้มากขึ้ นจึงตอ้ งใช้ให้เข้มข้นสู งขึ้ น จนกระทั่
็ ี่
ถึงระยะเวลาการเกบเกยว
่
่ าหัวเชื้ อจุลินทรี ยไ์ ปใช้
หมายเหตุ: หากฉี ดยาฆาแมลงควรเว้
นระยะ 4-5 วัน แล้วจึงคอยนํ
ั
่
ตามเดิม และห้ามนําหัวเชื้ อจุลินทรี ยไปใช้
์ ผสมกบยาฆาแมลงเด็
ดขาด
พืชล้มลุก (1 ชุด/6ไร่ )
1. นําหัวเชื้ อจุลินทรี ยเ์ ข้มข้น 10 - 15 ซีซี (มิลลิลิตร)
2. และอาหารเลี้ ยงเชื้ อ 10 - 15 ซีซี (มิลลิลิตร)
่ ั 1 ปี๊ บ) คนให้เข้ากนัแล้วทิ้งไว้ 4- 6 ชัว่ โมงหรื อ 1 คืน จึง
ั ้ าเปลา่ 20 ลิตร (เทากบ
3. ผสมกบนํ
่ ่โคนต้นพืชให้ทวั่ แปลงเพาะปลูก
นําไปรดหรื อฉี ดพนที
ั
หมายเหตุ: ควรใช้ประมาณ 2 สัปดาห์ต่อครั้ ง หรื ออาจใช้เหมือนกบระยะเวลาที
่เคยใช้กบั
การใสปุ๋่ ยเคมี
ไม้ยนื ต้น
1. นําหัวเชื้ อจุลินทรี ยเ์ ข้มข้น 20-25 ซีซี (มิลลิลิตร) ตอ่อาหารเลี้ ยงเชื้ อ 20-25 ซีซี (มิลลิลิตร)
่ ั 1 ปี๊ บ) หรื อใช้หวั เชื้ อจุลินทรี ยเ์ ข้มข้น 1 ลิตร ตอ่อาหาร
ั ้ าเปลา่ 20 ลิตร (เทากบ
ผสมกบนํ
ั ้ าเปลา่ 1000 ลิตร
เลี้ ยงเชื้ อ 1 ลิตรผสมกบนํ
่ ่โคนต้นพืชให้ทวั่ ฃ
2. คนให้เข้ากนัแล้วทิ้งไว้ 4- 6 ชัว่ โมงหรื อ 1 คืน จึงนําไปรดหรื อฉี ดพนที
แปลงเพาะปลูก
หมายเหตุ: 1. สวนปาล์มนํ้ ามัน1 ชุด ใช้ได้ประมาณ 200 ต้น หรื อ ประมาณ 10 ไร่
2. สวนยางพารา 1 ชุดใช้ได้ประมาณ 6 ไร่
3. ควรใช้ 2 สัปดาห์ต่อครั้ ง
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รปตั
ู วอย่ างลกค้
ู าทีใ่ ช้ ผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อจลิุ นทรีย์สู ตรพืช
ภาพตัวอย่ างนาข้ าว จังหวัดสพรรณบรี
ุ
ุ
หลังใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู นาข้ าว
่ 5 ไร่ )
(1 ชุดสามารถฉี ดพนได้
1-2 เดือนพบว่ า
ต้นข้าวมีรากสี ขาวและยาว
ไมมี่ เพลี้ ยกระโดดและหนอนกอ

ไมมี่ วชั พืชขึ้ นปะปน
่ ย
ดินรวนซุ
ลดต้นทุนการใช้ยาปราบศัตรู พืช, ปุ๋ ยเคมี
่ จ่ายอื่นๆ จากเดิม 1,800 บาท/ไร่
และคาใช้
เป็ น 900 บาท/ไร่

ระยะเก็บเกีย่ วพบว่ า
่
ผลผลิตกอนใช้
ผลิตภัณฑ์นาโนพลัส 80 ถัง/ไร่
หลังใช้ผลิตภัณฑ์นาโนพลัส 120 ถัง/ไร่
ปริ มาณเมล็ดข้าวลีบมีจาํ นวนลดลง
่
เมล็ดข้าวมีขนาดใหญและสมํ
่าเสมอกนั
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ภาพตัวอย่ างไร่ มะละกอ จังหวัดสพรรณบรี
ุ
ุ
ก่ อนใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู พืชรวม
่ 7 ไร่ )
(1 ชุดฉี ดพนได้
่
มีหนอนและโรคแมลงตางๆมารบกวน
โดยเฉพาะโรคใบไหม้
่ อมกนทํ
ั าให้เสี ยเวลาและคาใช้
่ จ่ายในการ
ผลสุ กไมพร้
็ ี่ ่มขึ้ น
เกบเกยวเพิ

หลังใช้ พบว่ า
มะละกอลูกสมํ่าเสมอทั้ งต้นและมีขนาดใหญ่
ไม่พบโรคโดยเฉพาะโรคใบไหม้และแมลง
ศัตรู พืชมารบกวน
ลดการใช้ยาปราบศัตรู พืชและปุ๋ ยเคมี

ระยะเก็บเกีย่ วพบว่ า
ั ้ งต้น
มะละกอสุ กพร้อมกนทั
ผลมีขนาดใหญ่
เนื้ อมะละกอมีสีสวยขึ้ น
นํ้ าหนักเพิ่มขึ้ น

16

ภาพตัวอย่ างสวนปาล์ มนํา้ มัน จังหวัดตรัง
ก่ อนใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู ปาล์ มนํา้ มัน
่ 10 ไร่ )
(1ชุดฉี ดพนได้
จําเป็ นต้องตัดทิ้งเนื่องจากปาล์มหมดรุ่ น

หลังใช้ 1-2 เดือน
ิ
เกดผลปาล์
มอีกครั้ ง ผลปาล์มมีขนาด
่ ่ ม
และทะลายใหญกวาเดิ

ระยะเก็บเกีย่ วพบว่ า
่
ผลผลิตกอนใช้
ผลิตภัณฑ์นาโนพลัส สู ตร
ปาล์มนํ้ ามัน 25 กก./ทะลาย
หลังใช้ผลิตภัณฑ์นาโนพลัส สู ตรปาล์ม
นํ้ ามัน 40 กก./ทะลาย
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ภาพตัวอย่ างสวนส้ มโอ จังหวัดนครปฐม
ก่ อนใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู พืชรวม
่ 6 ไร่ )
(1ชุดฉี ดพนได้
จําเป็ นต้องตัดทิ้งเนื่องจากส้มโอหมดรุ่ น

หลังใช้ 2-3 เดือน
ิ
ดอกเริ่ มออก และเกดผลส้
มโออีกครั้ ง
่ ่ ม
ซึ่งผลมีขนาดใหญกวาเดิ

ระยะเก็บเกีย่ วพบว่ า
ส้มโอมีรสหวานมากขึ้ น ผลใหญขึ่ ้ น
่
จนถึงเกณฑ์ที่สามารถสงออกไป
่
ตางประเทศได้
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จลิุ นทรีย์สําหรับกําจัดยงุ ลาย
คณสมบั
ติ
ุ
ํ ดลูกนํ้ ายุงลายและแมลงวัน
1. สามารถควบคุมและกาจั
2. ไมมี่ ส่ วนประกอบของสารเคมีและสารพิษ
3. ไมทํ่ าให้น้ าํ ขุ่น ไมมี่ กลิ่น และไมมี่ คราบ
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Specific Product)
ประกอบด้วยจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวิตทั้ งหมด (Total Count) ไมน้่ อยกวา่ 5.4 x 10 9 cfu/ml
็ กษาที่อุณหภูมิหอ้ ง (Room temperature) ได้นานไมน้่ อยกวา่ 2 ปี
โดยมีอายุการเกบรั
ประกอบด้วยเชื้ อ Bacillus thuringiensis
วิธีการใช้
ํ ดลูกนํ้ ายุงลาย(EN-09) สตรนํ
กาจั
ู า้
่ ้ าปริ มาณ 100 ลิตร เพิ่มหรื อลดตามขนาดภาชนะ
1. นําหัวเชื้ อจุลินทรี ยเ์ ข้มข้น 5 ซีซี ใสในนํ
่
่ ว , กระถางต้นไม้, นํ้ าขาตูก้ บข้
ั าว, นํ้ าพุ,
2. หยดลงไปในนํ้ าที่เป็ นแหลงเพาะพั
นธุ์ยงุ ลาย เชน่ อางบั
เป็ นต้น
ํ ดลูกนํ้ ายุงลาย สตรเม็
กาจั
ู ด
่ ้ า 200 ลิตร
1. ใสจุ่ ลินทรี ย ์ 1 เม็ด ตอนํ
่ 1 เม็ด ตอพื
่ ้นผิวนํ้ า 100 ตารางเมตร
่ ่ม, ทอระบายนํ
่
2. หากใสในตุ
้ า, ท้องรอง
่ ้นผิวนํ้ า 100 ตารางเมตร
่
3. หากใสในหนองนํ
้ าทัว่ ไป 1 เม็ด ตอพื
หมายเหตุ จุลินทรี ยแ์ บบเม็ด 1 เม็ด ใช้ได้นาน 3-4 สัปดาห์
ข้ อแนะนํา
่ ่
1. เพื่อประสิ ทธิภาพการทํางาน ควรเขยากอนใช้
น้ าํ ยาชีวภาพทุกครั้ ง
2. ควรใช้น้ าํ ยาชีวภาพเดือนละครั้ ง
3. หลีกเลี่ยงใช้สารเคมีหรื อยาฆ่าแมลงในบริ เวณที่ใส่
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สารอาหารสํ าหรับงานปศสัุ ตว์ และงานประมง
คณสมบั
ติ
ุ
่
ั ตว์
1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการยอยอาหารให้
กบสั
่
2. เพิ่มธาตุอาหารและเอ็นไซม์ที่จาํ เป็ นตอการเจริ
ญเติบโตของสัตว์
่
3. ชวยลดต้
นทุนวัตถุดิบอาหารลงเนื่องจากสัตว์สามารถดูดซึ มสารอาหารจากวัตถุดิบประเภทเยื่อใย
สูง ๆ ได้ดี
4. ทําให้สตั ว์เจริ ญเติบโตเร็ ว, สมบูรณ์และแข็งแรง
5. สัตว์มีความต้านทานโรคสูงขึ้ น
ิ
่
6. ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ก่อให้เกดการดื
้ อยาของเชื้ อโรคชนิดตางๆ
่
่ จ่ายในการใช้ยารักษาโรค
7. ชวยลดคาใช้
8. ลดอัตราการตายและอัตราการป่ วยจากโรคติดเชื้อ
่
9. เพิ่มเนื้ อแดงอยางธรรมชาติ
10. ลดปั ญหายาหรื อสารตกค้างในเนื้ อสัตว์, ไข่และนม
่
11. ชวยลดมลภาวะ
ในสิ่ งแวดล้อมและรักษาสมดุลให้ธรรมชาติเพิ่มขึ้ น
12. เพิ่มนํ้ าหนัก
ํ
13. เพิ่มกาไร
14. เกษตรกรมีสุขภาพจิตดีและประสบความสําเร็ จในอาชีพ

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Specific Product)
ประกอบด้วยจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวิตทั้ งหมด (Total Count) ไมน้่ อยกวา่ 3.2 x 10 9 cfu/ml
ซึ่งคัดเลือกจากทางเดินอาหารสัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ และได้รับการ
็ กษาที่อุณหภูมิหอ้ ง (Room temperature) ได้นานไมน้่ อยกวา่
พัฒนาสายพันธุ์ โดยมีอายุการเกบรั
2 ปี ประกอบด้วยจุลินทรี ยใ์ นกลุ่ม Lactobacillus acidophilus และ Yeast โดยเฉพาะ
Phaffia rhodozyma, Rhodotorula rubra ทีใ่ ห้ สารสี แคโรทีนอยด์ Astaxanthin สงู เชน่
1. Lactobacillus acidophilus
2. Lactobacillus bifidus
3. Lactobacillus brevis
4. Lactobacillus bulgaricus
5. Lactobacillus lactis
6. Steptococcus faecium
7. Steptococcus lactis
8. Steptococcus cremoris
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pediococcus pentosaeus
Pediococcus halophilis
Pediococcus acidilatici
Bacillus subtilis
Bacillus stearothermophillu
Leuconostoc cremoris
Leuconostoc lactis
Saccharomyces cerevisiae
Phaffia rhodozyma
Rhodotorula rubra

ขนาดการใช้
่ 1 ลิตร/อาหาร 1 ตัน
ไก่, เป็ ด, สุ กรและโคใช้ผสมอาหาร อัตราสวน
วิธีใช้
ั หาร
นาโนโปรไบโอติก 1 ลิตรผสมนํ้ า 9 ลิตร แล้วนําไปผสมกบอา
ิ ม เพือ่ เป็ นหัวเชื้ อและนําไปผสมกบอาหาร
ั
30 กโลกรั
1 ตัน
เหมาะสํ าหรับ
่ ่, เป็ ดไข่, ไกเนื
่ ้ อ, เป็ ดเนื้ อ, สุ กร, โคนม, โคเนื้ อ
การเลี้ ยงสัตว์ เชน่ ไกไข
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ตารางเปรียบเทียบระหว่ างสารอะโกนิสต์ (สารเร่ งเนือ้ แดง) กับโปรไบโอติค
สารอะโกนิสต์
เป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ประเภทเบต้าอะโกรนิสต์
มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ เชน่
่
สารกอมะเร็
ง
่ บ้ ริ โภค โดยเฉพาะผูป้ ่ วย
มีผลกระทบตอผู
่
โรคหัวใจโรคเบาหวาน โรคตอมไทรอยด์
และสตรี มีครรภ์ เป็ นต้น
่ ตว์ 1.สุ กรเจริ ญเติบโตช้า
มีผลกระทบตอสั
ิ
2.สัตว์เกดการดื
้อยา 3.สัตว์เครี ยด
ิ
4. สัตว์เกดการกลายพั
นธุ์
5.ช็อกตายในขณะจับขาย เป็ นต้น
เป็ นการทรมานสัตว์ เนื่องจากสารกลุ่มนี้ มี
่
ผลตอการทํ
างานของระบบประสาทที่
ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้ อหัวใจ
ผิดพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
รายได้ของประเทศและเกษตรกรจากการ
่
สงออกลดลง

โปรไบโอติค
เป็ นจุลินทรี ย ์
ไมมี่ สารตกค้างในผลิตภัณฑ์

่ บ้ ริ โภค
ปลอดภัยตอผู

่ ตว์เลี้ ยง
ปลอดภัยตอสั

่ นการทรมานสัตว์
ไมเป็

ไมผิ่ ดพระราชบัญญัติ
ํ และรายได้จากการ
ผลผลิต, กาไร
่
สงออกสู
งขึ้ น
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รปตั
ู วอย่ างลกค้
ู าทีใ่ ช้ ผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อจลิุ นทรีย์สู ตรโปรไบโอติก

หลังใช้ 1 เดือน
พบวา่
เต้านมแมสุ่ กรฟู นํ้ านมมีปริ มาณมากขึ้ น
ลูกสุ กรมีอตั รารอด คือ 10 ตัว/คอก
่
ลูกหมูที่หยานมตั
วแดงขึ้ น
่
ิ
แมและลุ
กสุ กรกนอาหารได้
มากขึ้ นทําให้
่
รางการแข็
งแรง สมบูรณ์
่ ดการภายในฟาร์ม
ลดต้นทุนการฉี ดวัคซีนและคาจั
คอกสุ กรไมมี่ กลิ่นและแมลงวันมารบกวน

ภาพตัวอย่ างฟาร์ มสกร
ุ จังหวัดนครปฐม
ก่ อนใช้ ผลิตภัณฑ์ นาโนพลัส สตร
ู โปรไบโอ
ติก
สุ กรมีอตั ราการรอด คือ 8 ตัว/คอก
แมสุ่ กรเต้านมเล็ก ปริ มาณนํ้ านมน้อย
่ ยไมแข็
่ งแรงต้องให้วคั ซีนบอยครั
่ ้ง
และรางกา
่
สุ กรถายเหลว
คอกสัตว์มีกลิ่นแรงและมีแมลงวันรบกวน

เนื้ อสุ กรมีสีแดงตามธรรมชาติ
ั ้อ
ไมมี่ ไขมันแทรกปะปนกบเนื
่
สุ กรมีขนาดใหญและนํ
้ าหนักมากขึ้ น
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อาหารเลีย้ งเชื้อจลิุ นทรีย์
่ ารเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ เชน่
ประกอบด้วยธาตุอาหารที่สาํ คัญตอก
คาร์บอนซอร์ท, ไนโตรเจนซอร์ท, โปรแตสเซี่ยมซอร์ท, วิตามินและเกลือแร่
อัตราการใช้
่ : หัวเชื้ อจุลินทรี ยเ์ ข้มข้น 1 สวน
่ : นํ้ า 1000 สวน
่
อาหารเลี้ ยงเชื้ อเข้มข้น 1 สวน

*-------------------------------------------------------------------------*

20/9/10
ฐณิ ยสิ ริ

