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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบอิทธิพลของสารสกัดจากสมุนไพรเอื้องหมายนาตอการยอยสลาย
โปรตีน วัตถุแหง และอินทรียวัตถุ รวมทั้งผลผลิตจาการหมักในกระเพาะรูเมนดวยจุลินทรียในกระเพาะรูเมน โดย
ใชของเหลวในกระเพาะรูเมนของโคนมและบัฟเฟอร (McDougall artificial saliva) อัตราสวน 1:3 ในขวดที่มี
อาหารโคนม 3 กรัม และบมที่ 39 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบดวย
4 สิ่งทดลอง (จํานวน 5 ซ้ํา) ไดแก กลุมควบคุม (ไมมีสารสกัดจากเองหมายนา) สารสกัดจากเอื้องหมายนาสวนใบ
ลําตน และรากที่สกัดดวยเอธานอล 95 เปอรเซ็นต ความเขมขน 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากการศึกษาพบวาสารสกัด
จากเอื้องหมายนาสวนใบ ลําตน และราก ไมทําใหคา pH แตกตางจากกลุมควบคุม โดยพบอยูในชวง 5.34-5.83
และทําใหปริมาณแอมโมเนีย (8.80, 5.50 และ 6.13 มิลลิโมลาร ตามลําดับ) และการยอยไดของโปรตีน (57.99,
50.40 และ 56.23 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (11.83 มิลลิโมล/ลิตร และ 61.86
เปอรเซ็นต ตามลําดับ) (P<0.05) แตไมทําใหการยอยไดของวัตถุแหงและการยอยไดของอินทรียวัตถุเปลี่ยนแปลง
โดยพบอยูในชวง 60.80-63.48 และ 59.93-61.88 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และไมทําใหกรดกรดอะซิติค กรดโพรไพ
โอนิค และกรดบิวทีริคเปลี่ยนแปลง โดยพบอยูในชวง 46.40-50.22, 24.07-25.56 และ 14.58-18.79 มิลลิโมลาร
*ผูรับผิดชอบบทความ : dsr@tu.ac.th
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ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบการใชสารสกัดจากเอื้องหมายนาสวนลําตนและราก ชวยเพิ่มการเจริญของจุลินทรีย
รวมในกระเพาะรูเมน โดยพบมีคา OD (2.41 และ 2.65 ตามลําดับ) มากกวากลุมควบคุม (1.91) (P<0.05) การศึกษา
นี้ชี้ใหเห็นวาสารสกัดจากสมุนไพรเอื้องหมายนามีอิทธิพลตอการหมักในกระเพาะรูเมนในแบชคัลเจอรดวยการ
ลดการยอยสลายโปรตีนและเพิ่มจํานวนจุลินทรียรวม โดยไมเปลี่ยนแปลงคา pH การยอยไดของวัตถุแหง การยอย
ไดของอินทรียวัตถุ และกรดไขมันระเหยได
คําสําคัญ : สารสกัดจากเอื้องหมายนา การหมักในกระเพาะรูเมน แบชคัลเจอร
Abstract
This research was conducted in order to investigate the effect of Costus speciosus extracts on protein
digestibility (PD), dry matter digestibility (DMD), organic matter digestibility (OMD) and fermentation end
products of rumen microorganisms. Mixture of rumen fluid and buffer (McDougall artificial saliva) with the
proportion of 1:3 were added into dairy cow feed and incubated at 39oC for 24 h. Extraction of leaf (LE), stem
(SE) and rhizome (RE) of Costus speciosus were carried out by using 95% ethanol. Four treatments including
extracts LE, SE and RE at concentrations of 5 mg/ml and control were tested in Completely Randomized
Design with five replicates. The results showed that LE, SE and RE extracts did not affect pH when compared
to the control. The pHs were in the range of 5.34-5.83. Ammonia concentrations were significantly decreased by
LE, SE and RE extracts at the concentration of 8.80 mM, 5.50 mM and 6.13 mM, respectively when compared
to the control at the concentration of 11.83 mM (P<0.05). Moreover, the LE, SE and RE extracts significantly
decreased PD at 57.99%, 50.40% and 56.23%, respectively when compared to the control at 61.86% (P<0.05).
However, the DMD (60.80-63.48%) and OMD (59.93-61.88%) revealed no change. All treatments also did not
change acetic acid, propionic acid and butyric acid concentrations which were in the range of 46.40-50.22 mM,
24.07-25.56 mM and 14.58-18.79 mM, respectively. However, SE and RE extracts increased rumen bacteria
with higher OD (2.41 and 2.65, respectively) than that of the control (1.91). The obtained results indicated that
Costus speciosus extracts changed rumen fermentation by the reduction of protein digestibility and increasing
total number of rumen bacteria with no changes of pH, dry matter digestibility, organic matter digestibility and
volatile fatty acid concentrations.
Keywords: Costus speciosus extract, rumen fermentation, batch culture
ของประเทศไทย ในทางพฤษศาสตรเอื้องหมายนา
เปนไมลงหัว มีเหงาอยูใตดิน ลําตนกลม อวบน้ํา ใบ
เรียงสลับ สีเขียวเขมเปนมัน หลังใบเปนรองยาวจาก

1. บทนํา
สมุนไพรเอื้องหมายนา (Costus speciosus)
เปนพืชที่พบในปาดิบและปาเต็งรังริมลําหวยทุกภาค
188

ปที่ 20 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะ (2003) [14] ที่ศึกษาการใชซาโปนินจาก Yucca
schidigera อัตรา 1.2-3.2 มก./มล. พบวา มีผลลบตอ
จุ ลิ น ทรี ย ที่ ผ ลิ ต แก ส มี เ ทน ทํ า ให ค วามเข ม ข น ของ
แอมโมเนียลดลง ปริมาณแกสมีเทนลดลง และเพิ่ม
กรดไขมันที่ระเหยได แตจากรายงานของ Wina และ
คณะ (2005) [15] พบวาการใชซาโปนินที่สกัดจาก
เมล็ดชา ในอัตรา 0.2-0.4 มก./มล. พบวาซาโปนินลด
การผลิ ต แอมโมเนี ย และแก ส มี เ ทน 19.6 และ 26
เปอรเซ็นต แตไมมีผลตอการผลิตกรดไขมันระเหยได
ดั ง นั้ น อิ ท ธิ พ ลของสารสกั ด ซาโปนิ น รวมจาก
สมุ น ไพรเอื้ อ งหมายนาที่ มี ต อ การเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนจึงเปนเปาหมายที่
ผูวิจัยนํามาศึกษาในครั้งนี้

โคนถึงปลายใบ โคนใบมน ปลายใบแหลม ดอกเปน
ชอออกที่ปลายยอด รูปปากแตร มีชอดอกยอย ดอกสี
ขาว [1] มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ตางๆ ของสมุนไพร
เอื้องหมายนา ไดแก ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ [2] ตาน
การอักเสบ [3] ตานเบาหวาน และลดไขมันในเลือด
[4,5] และตานการอักเสบของตับ [6]
สารเสริมที่ใชในการเปลี่ยนแปลงการหมักใน
กระเพาะรูเมน เพื่ อใหโคนมมีประสิท ธิภาพในการ
ผลิ ต ที่ ดี ขึ้ น เช น การใช ย าปฏิ ชี ว นะไอโอโนฟอร
(ionophore) หรือโมเนนซิน (monensin) ชวยเพิ่มกรด
โพรไพโอนิคในการหมัก ซึ่งถูกดูดซึมในกระเพาะ
รูเมน เพื่อเปนแหลงกลูโคสและพลังงานใหกับโคนม
[7] นอกจากนี้โมเนนซินยังลดการยอยสลายโปรตีน
ในกระเพาะรูเมน โปรตีนในอาหารจึงไหลผานไปยัง
ลําไสเล็กไดมากขึ้น ทําใหโคนมใชประโยชนจากการ
ย อ ยในลํ า ไส เ ล็ ก ได ม ากขึ้ น โมเนนซิ น จึ ง ช ว ยเพิ่ ม
ผลผลิ ต น้ํ า นมและให โ คนมมี สุ ข ภาพร า งกายที่
สมบูรณ [8] อยางไรก็ตามยาปฏิชีวนะดังกลาวนั้นถูก
หามใชในบางประเทศ ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิดปญหา
สารตกคางในน้ํานม
Tschesche และ Pandey (1978) [9] Singh และ
Thakur (1982) [10] และ Indrayanto และคณะ (1994)
[11] รายงานสมุ นไพรเอื้องหมายนามีสารซาโปนิน
จากรายงานของ Hu และคณะ (2006) [12] พบสารซา
โปนิ น มี ผ ลต อ กระบวนการหมั ก ในกระเพาะรู เ มน
โดยเพิ่มกรดโพรไพโอนิค ลดกรดอะซิติค แกสมีเทน
และแกสแอมโมเนีย Kamar และคณะ (2006) [13]
รายงานการใชสารซาโปนินที่สกัดดวยเมทธานอลจาก
S. rarak ในอัตรา 0.25-0.4 มก./มล. เปลี่ยนแปลงการ
หมักในกระเพะรูเมนโดยทําใหการผลิตโพรไพโอนิค
เพิ่ ม ขณะที่ ก รดบิ ว ที ริ ค และแอมโมเนี ย ลดลงตาม
อัตราของซาโปนินที่เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับ Lila และ

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยมี 4
สิ่งทดลอง (จํานวน 5 ซ้ํา) ไดแก กลุมควบคุม (ไมมี
สารสกั ด จากเอื้ อ งหมายนา) สารสกั ด จากเอื้ อ ง
หมายนาสวนใบ ลําตน และราก (สกัดดวยเอธานอล
95 เปอรเซ็นต) ความเขมขน 5 มก./มล.
2.2 การสกัดสารจากเอื้องหมายนา
นํ า เอื้ อ งหมายนาในแต ล ะส ว นมาใส ใ น
ขวดรูปชมพู (erlenmeyer flask) ขนาด 2,000 มล. โดย
แยกเปนสวนๆ จากนั้นเติมเอธานอล 95 เปอรเซ็นต
แล ว เขย า ให เ ข า กั น ตั้ ง ทิ้ ง ไว ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ ง 14 วั น
หลังจากครบ 14 วัน แลวกรองสารสกัดดวยกระดาษ
กรองเบอร 1 แลวทําการสกัดซ้ําอีก 1 ครั้ง นําสารสกัด
ที่ ไ ด ทั้ ง 2 ครั้ ง มารวมกั น แล ว จึ ง นํ า ไประเหยเอา
เอธานอลออกดวยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน
(rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 50oซ. จากนั้นจึงนํา
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(1) % การยอยไดของวัตถุแหง = [(นน. แหง
ของตัวอยางกอนบม - นน. แหงตัวอยางหลังบม) x
100] ÷ นน. แหงของตัวอยางกอนบม
(2) % การยอยไดของอินทรียวัตถุ = [(นน.
อินทรียวัตถุกอนบม - นน. อินทรียวัตถุหลังบม) x
100] ÷ นน. อินทรียวัตถุกอนบม
(3) นน. อินทรียวัตถุ = นน. แหง - นน. เถา
2.4 การวิเคราะหทางสถิติ
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกต า งระหว า งค า เฉลี่ ย ของแต ล ะสิ่ ง ทดลองด ว ย
least square means ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS [22]

สารสกัดที่ไดไประเหยใหแหงโดยใชเครื่องทําแหง
เยือกแข็งภายใตสภาวะสุญญากาศ (freeze dryer)
2.3 การทดสอบฤทธิ์ตอการเปลี่ยนแปลงการ
หมักในกระเพาะรูเมนโดยใชระบบการเพาะเลี้ยงแบบ
แบชคัลเจอร [16]
2.3.1 เตรียมอาหารสําหรับโคนม [17] ที่
ผ า นการอบแห ง และบดผ า นตะแกรง ขนาด 2 มม.
จํานวน 3 ก. ใสในขวดขนาด 250 มล. จํานวน 20 ขวด
2.3.2 เติมสิ่งทดลองที่ระบุไวในขอ 2.1 ลง
ในขวดที่เตรียมไวใน 2.3.1 สิ่งทดลองละ 5 ขวด
2.3.3 นําของเหลวในกระเพาะรูเมนจากโค
นม (fistulated dairy cattle) ที่กรองผานผาขาวบาง
หนา 4 ชั้ น เจือ จางด ว ยบั ฟ เฟอร (McDougall’s
artificial saliva) ในอัตราสวน 1:3 แลวนําสวนผสมน้ํา
กระเพาะรูเมนและบัฟเฟอรจํานวน 120 มล. ใสใน
ขวด ที่เตรียมไวใน 2.3.2
2.3.4 เติมแกสคารบอนไดออกไซดแลว
ปดขวดดวยจุกยางที่มีการระบายอากาศแบบทางเดียว
2.3.5 นําขวดจาก 2.3.4 มาเพาะเลี้ยงในตู
บมเชื้อแบบเขยาที่อุณหภูมิ 39oซ. เขยาที่ความเร็ว 70
รอบ/นาที เปนเวลา 24 ชม.
2.3.6 วัดคา pH และ แอมโมเนีย [18] กรด
ไขมันระเหยได ไดแก กรดอะซิติค กรดโพรไพโอนิค
และกรดบิวทีริค [19] และคา OD ที่ 600 นาโนเมตร
[20] ที่เวลา 24 ชม.
2.3.7 เก็บตัวอยางที่ไดจากการหมัก 24
ชม. เพื่อวิเคราะห ความชื้น เถา และโปรตีนโดยวิธี
ของ SAS [21]
2.3.8 นําขอมูลความชื้น เถา และโปรตีน
ที่ไดมาคํานวณหาเปอรเซ็นตการยอยไดของวัตถุแหง
การย อ ยได ข องอิ น ทรี ย วั ต ถุ และการย อ ยได ข อง
โปรตีน ดังนี้

3. ผลการทดลองและวิจารณ
3.1 คา pH
จากการศึกษาพบวาการใชสารสกัดเอื้อง
หมายนาจากสวนใบ ลําตน และราก 5 มก./มล. ไมมี
ผลกระทบตอคา pH (P>0.05) ในการหมักของ
จุลินทรียในกระเพาะรูเมนในแบชคัลเจอร 24 ชม. เมื่อ
เที ย บกั บ กลุ ม ควบคุ ม โดยพบอยู ใ นช วง 5.34-5.83
(ตารางที่ 1)
3.2 ปริมาณแอมโมเนีย
แอมโมเนียเปนผลิตผลจากกิจกรรมของ
จุลินทรียในการยอยสลายโปรตีนในกระเพาะรูเมน
ความเขมขนของแอมโมเนียในกระเพาะรูเมนในแบช
คัลเจอร 24 ชม. จากการใชสารสกัดเอื้องหมายนาสวน
ใบ ลําตน และราก 5 มก./มล. มีคาเทากับ 8.80, 5.50
และ 6.13 มิลลิโมลาร ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) แตนอยกวา (P<0.05) กลุมควบคุม
ซึ่งมีปริมาณแอมโมเนียเทากับ 11.83 มิลลิโมลาร
(ตารางที่ 1) ขอมูลที่ไดจากการศึกษาปริมาณ
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แอมโมเนี ย ดั ง กล า วสามารถศึ ก ษายื น ยั น โดยการ
ตรวจสอบการยอยไดของโปรตีนตอไป
3.3 การยอยไดของโปรตีน
ผลการศึ ก ษาพบการใช ส ารสกั ด เอื้ อ ง
หมายนาสวนใบ ลําตน และราก 5 มก./มล. ทําใหการ
ยอยไดของโปรตีนมีคาเทากับ 57.99, 50.40 และ
56.23 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งนอยกวากลุมควบคุม
(61.86 เปอรเซ็นต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

และการยอยไดของโปรตีนจากการใชสารสกัดเอื้อง
หมายนาสวนลําตนมีคานอยกวาสวนใบและรากอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1
สารสกั ด จากเอื้ อ งหมายนาลดการย อ ยสลายของ
โปรตีนจากการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับปริมาณ
แอมโมเนียที่ลดลงดังกลาวขางตนและสอดคลองกับ
[23] ที่พบซาโปนินจากรากถั่วอัลฟาลฟาลดการยอย
สลายโปรตีนในกระเพาะรูเมนของแกะ

ตารางที่ 1 ปริมาณแอมโมเนีย การยอยไดของโปรตีน วัตถุแหง และอินทรียวัตถุ ในการหมักของจุลินทรียใน
กระเพาะรูเมนในแบชคัลเจอร 24 ชม. จากการใชสารสกัดจากใบ ลําตน และรากของสมุนไพรเอื้อง
หมายนา (สกัดดวยเอธานอล) 5 มก./มล.
การยอยได
การยอยได การยอยไดของ
ปริมาณ
ของโปรตีน ของวัตถุแหง
อินทรียวัตถุ
pH
แอมโมเนีย
(%)
(%)
(%)
(มิลลิโมลาร)
a
a
กลุมควบคุม
5.34
11.83
61.86
62.55
61.88
b
b
สารสกัดจากใบ
5.62
8.80
57.99
63.48
60.34
สารสกัดจากลําตน 5.78
5.50b
50.40c
60.80
59.93
สารสกัดจากราก
5.83
6.13b
56.23b
61.36
60.85
SE
0.16
0.35
1.77
2.03
3.72
abc
คาเฉลี่ยตามแนวตั้งตามดวยอักษรตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

OD
1.91b
2.34ab
2.41a
2.65a
0.14

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการยอยไดของวัตถุแหง
(ตารางที่1) กลาวคือ สารสกัดเอื้องหมายนาจากสวน
ใบ ลําตน และราก 5 มก./มล. ไมมีผลกระทบตอการ
ยอยไดของอินทรียวัตถุ (P>0.05) เมื่อเทียบกับกลุม
ควบคุม โดยพบอยูในชวง 59.93-61.88 เปอรเซ็นต
(ตารางที่ 1) อยางไรก็ตามผลการศึกษาในครั้งนี้
เปนไปในทางเดียวกับ [23] ที่พบซาโปนินจากรากถั่ว
อัลฟาลฟาไมมีผลกระทบตอการยอยไดของเยื่อใยใน
กระเพาะรูเมน

3.4 การยอยไดของวัตถุแหง
จากการศึกษาพบวาการใชสารสกัดเอื้อง
หมายนาจากสวนใบ ลําตน และราก 5 มก./มล. ไมมี
ผลกระทบตอการยอยไดของวัตถุแหง (P>0.05) เมื่อ
เทียบกับกลุมควบคุม โดยพบอยูในชวง 60.80-63.48
เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1)
3.5 การยอยไดของอินทรียวัตถุ
ผลการศึ ก ษาการใช ส ารสกั ด จากเอื้ อ ง
หมายนาต อ ปริ ม าณการย อ ยได ข องอิ น ทรี ย วั ต ถุ
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ความเขมขนเดียวกัน (2.34) ซึ่งชี้ใหเห็นถึงสภาพการ
หมั ก ที่ เ หมาะสมต อ การเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย ร วมใน
กระเพาะรูเมนในแบชคัลเจอรจากการใชสารสกัดจาก
เอื้องหมายนาสวนลําตนและราก การเพิ่มจํานวน
จุลินทรียดังกลาวอาจมีสาเหตุจากการที่ซาโปนินทํา
ใหจํานวนโปรโตซัวลดลง [23] จํานวนจุลินทรียที่
เพิ่ ม ขึ้ น จะทํ า ให จํ า นวนโปรตี น จุ ลิ น ทรี ย ไ หลผ า น
กระเพาะรูเมนไปยังลําไสเพิ่มมากขึ้น [24, 25]

3.6 คา OD
คา OD ที่เพิ่มขึ้นสะทอนถึงปริมาณของ
จุลินทรียที่มากขึ้น ผลการศึกษาพบการใชสารสกัด
จากเอื้องหมายนาสวนลําตนและราก 5 มก./มล. ชวย
เพิ่มปริมาณของจุลินทรียรวมในกระเพาะรูเมน โดย
พบมีคา OD (2.41 และ 2.65 ตามลําดับ) มากวากลุม
ควบคุม (1.91) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แต
ไมตางจากการใชสารสกัดจากเอื้องหมายนาสวนใบ ที่

ตารางที่ 2 ปริมาณกรดไขมันระเหยได จากการหมักของจุลินทรียในกระเพาะรูเมนในแบชคัลเจอร 24 ชม. จาก
การใชสารสกัดจากใบ ลําตน และรากของสมุนไพรเอื้องหมายนา (สกัดดวยเอธานอล) 5 มก./มล.
กลุมควบคุม
สารสกัดจากใบ
สารสกัดจากลําตน
สารสกัดจากราก
SE

กรดอะซิติค (มิลลิโมลาร) กรดโพรไพโอนิค (มิลลิโมลาร) กรดบิวทีริค (มิลลิโมลาร)
48.10
24.07
14.58
50.22
25.56
18.79
49.79
25.34
17.69
46.40
24.85
18.14
3.43
0.98
1.10
เทียบกับกลุมควบคุม โดยพบอยูในชวง 46.40-50.22,
24.07-25.56 และ 14.58-18.79 มิลลิโมลาร (ตารางที่
2) เชนเดียวกับรายงานของ Wina และคณะ (2005) ซึ่ง
พบวาการใช ซาโปนินที่สกัดจากเมล็ดชา ในอัตรา 0.2
และ 0.4 มก./มล. ไมมีผลตอการผลิตกรดไขมันระเหย
ไดในกระเพาะรูเมนในหองปฏิบัติการ [15]

3.7 กรดไขมันระเหยได
Hu และคณะ (2006) รายงานสารซาโปนิน
สกัดจากใบชาเพิ่มกรดโพรไพโอนิค ลดกรดอะซิติค
[12] ในขณะที่ Kamar และคณะ (2006) ใชสาร
ซาโปนินที่สกัดดวยเมทธานอลจาก S. rarak ทําให
การผลิต กรดโพรไพโอนิ ค เพิ่ ม ขณะที่ ก รดบิ ว ที ริ ค
ลดลง [13] และ Lila และคณะ (2003) รายงาน
ซาโปนิน 1.2-3.2 มก./มล. จาก Yucca schidigera เพิ่ม
ก ร ด ไ ข มั น ที่ ร ะ เ ห ย ไ ด ใ น ก ร ะ เ พ า ะ รู เ ม น ใ น
หองปฏิบัติการ [14] แตจากการศึกษาในครั้งนี้พบวา
การใชสารสกัดเอื้องหมายนาสวนใบ ลําตน และราก
5 มก./มล. ไมทําใหปริมาณกรดอะซิติค กรดโพรไพ
โอนิค และกรดบิวทีริค (P>0.05) เปลี่ยนแปลงเมื่อ

4. สรุป
การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาสารสกัดจากสมุนไพร
เอื้องหมายนามีอิทธิพลตอการหมักในกระเพาะรูเมน
ในแบชคัลเจอรโดยลดการยอยสลายโปรตี และเพิ่ม
จํานวนจุลินทรียรวม โดยไมเปลี่ยนแปลงคา pH การ
ยอยไดของวัตถุแหง การยอยไดของอินทรียวัตถุ และ
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