
กลุ่มท่ี 3 จุลินทรีย์รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 การผลิตสารบาํบัดน้าํเสีย ขจัดกลิ่นเหม็นและกําจัดลูกน้ํายุงราํคาญ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6  
เป็นเช้ือจุลินทรีย์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพท่ีมีอากาศและมีอากาศน้อย และย่อย

สลายสารอินทรีย์ เพ่ือผลิตสารบําบัดนํ้าเสีย ขจัดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายนํ้า ทําความสะอาดคอกสัตว์ และ
จุลินทรีย์กําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ ยีสต์ Saccharomyces ceareviceae 
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก  Lactobacillus fermentum แบคทีเรีย ย่อยสลายโปรตีน  Bacillus megaterium 
แบคทีเรียย่อยสลายไขมัน  Bacillus subtilis และแบคทีเรียกําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ : Bacillus sphaericus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการผลิตสารบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 
 วิธีที่ 1 ผลิตจากการหมักขยะสด 

ส่วนผสมในการผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น (จํานวน 50 ลิตร) 
 เศษอาหารในครัวเรือน     40 กิโลกรัม 
 กากนํ้าตาล 10-20 กิโลกรัม 
 (เพ่ิมกากนํ้าตาลกรณีที่วัสดุมีไขมันมาก) 
 (หรือนํ้าตาลทราย  5-10 กิโลกรัม) 
 นํ้าประมาณ     10 ลิตร (หรือท่วมวัสดุหมัก) 
 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6       1 ซอง 

Saccharomyces ceareviceae Lactobacillus fermentum 

Bacillus subtilis 

Bacillus megaterium 

Bacillus sphaericus 



 วิธีการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ผสมกากนํ้าตาลในนํ้า ลงในถงัหมัก 2) นําสารเรงซุปเปอร พด.6 จํานวน 

1 ซอง ผสมในสารละลายกากนํ้าตาล 

3) คนใหเขากันนาน 5 นาที 4) นําเศษอาหารเทลงไปในถงัหมักแลวคนสวนผสมใหเขากัน 

5) ปดฝาถังหมักไวในท่ีรมในระหวาง 

การหมัก คน 2-3 วันตอคร้ัง ใชระยะเวลา

หมัก 20 วัน กรองนํานํ้าไปใชได 



 วิธีท่ี 2 การผลิตโดยการขยายเชื้อสารเรงซุปเปอร พด.6 

 สวนผสมในการขยายเชื้อ 

  กากนํ้าตาล     5       กิโลกรัม 

 หรือ นํ้าตาลทราย 2.5 กิโลกรัม 

 นํ้า   50 ลิตร 

 สารเรงซุปเปอร พด.6      1 ซอง 

  

วิธีการขยายเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เตรียมสารเรงซุปเปอร พด.6 และกากนํ้าตาล 

 

 

 

 

2. ผสมนํ้ากับกากนํ้าตาลในถังหมักคนใหเขากัน  

 

 

 

 

3. นําสารเรงซุปเปอร พด.6 จํานวน 1 ซอง ผสมในสารละลาย

กากนํ้าตาล  

 

 

 

4. คนใหเขากันนาน 5 นาที  

 

 

 

5. ปดฝา หมักไวในที่รมเปนเวลา 4 วัน ควรนําไปใชทันที  

ไมควรเก็บไว 

 

 



 

การใชแบคทีเรียในสารเรงซุปเปอร พด.6 กําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ 

 - ยุงรําคาญ เปนสาเหตุของการเกิดโรคไขสมองอักเสบและโรคเทาชาง มีแหลงอาศัยอยูตามแหลงนํ้าเสีย 

 - จุลินทรีย Bacillus sphaericus ผลิตทอกซิน ที่มีความจําเพาะกับยุงแตละชนิด โดยลูกนํ้ายุง จะกินจุลินทรีย

ทางปากและเขาสูทางเดินอาหาร ซึ่งมีสภาพเปนดางแลวจุลินทรียผลิตทอกซินทําใหเกิดบาดแผลในทางเดินอาหาร 

ทําใหลูกนํ้ายุงรําคาญตายในที่สุด 

 

อัตราและวิธีการใชสารบําบัดนํ้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 

 1. บําบัดนํ้าเสียและใชในบอเลี้ยงสัตวนํ้า : ใชสารบําบัดนํ้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น 1 ลิตรตอนํ้า  

10 ลูกบาศกเมตร ทุก 10 วัน 

 

 

 

 

 

2.  ทําความสะอาดคอกสัตวเจือจาง : ใชสารบําบัดนํ้าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น ในนํ้า 1 : 10 ราดใหทั่ว

บริเวณที่บําบัดทุกวัน หรือทุก ๆ 3 วัน 

 

 

 

 

 

 

อัตราและวิธีการใชสารเรงซุปเปอร พด.6 กําจัดลูกนํ้ายุงรําคาญ 

ใชสารเรงซุปเปอร พด.6 จํานวน 1 ซอง (แบบผงแหง 25 กรัม) ในพื้นที่ 10 ตารางเมตร โรยกระจายใหทั่ว

และใหสัมผัสกับลูกนํ้ายุงรําคาญ 
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