
สรุปรายงานผลการวจิยั  เร่ือง 

การศึกษาประสิทธิภาพของผลติภณัฑ์สารเร่ง พด.6 ในการบาํบัดนํา้เสียประเภทต่างๆ 

สํานักเทคโนโลยชีีวภาพทางดิน กรมพฒันาทีด่ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ผลิตภณัฑส์ารเร่ง พด.6 เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์ประกอบดว้ย ยสีต ์แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค แบคทีเรีย

ยอ่ยโปรตีน และแบคทีเรียยอ่ยไขมนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารเร่ง พด.6 ใชใ้นการผลิตสารบาํบดันํ้ าเสียและขจดักล่ินเหมน็ โดยการหมกักบัเศษอาหาร

เป็นเวลา ประมาณ 2-30 วนั แต่รูปแบบ วิธีการ และอตัราการนาํไปใชบ้าํบดันํ้ าเสียชนิดต่างๆ นั้นยงั

มีขอ้มูลไม่ชดัเจน รวมถึงกลไกการบาํบดันํ้ าเสีย จึงไดมี้การวิจยัโดยใชส้ารเร่งพด.6 ใน 2 รูปแบบ 

คือ รูปแบบสารบาํบดันํ้ าเสียและขจดักล่ินเหม็น และรูปแบบจุลินทรีย ์พด.6 ขยายในกากนํ้ าตาล 

แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษากิจกรรมจุลินทรีย ์พด.6 ในนํ้ าเสียเทียม และการศึกษา

ประสิทธิภาพสารเร่ง พด.6 กบันํ้ าเสียจาก 3 แหล่ง คือ นํ้ าเสียจากฟาร์มสุกร นํ้ าเสียจากชุมชน และ

นํ้าจากบ่อเล้ียงปลาดุก  

ผลการศึกษากจิกรรมจุลนิทรีย์สารเร่ง พด.6 ในนํา้เสียเทยีม 

 การศึกษาใช้นํ้ าเสียเทียม 50 ลิตร ซ่ึงมีปริมาณโปรตีน ไขมัน และไนโตรเจน ท่ีเกิน

มาตรฐาน นาํมาบ่มในถงัทดลองขนาด 100 ลิตร และทาํการเติมสารบาํบดันํ้าเสียและขจดักล่ินเหมน็ 

และจุลินทรีย ์พด.6 ขยาย อตัรา 500 มิลลิลิตรต่อถงั บ่มโดยไม่มีการกวนเป็นระยะเวลา 10 วนั และ

เกบ็ตวัอยา่งทุกวนั เพื่อวิเคราะห์ค่าความเปล่ียนต่างๆ ของนํ้ าเสียเทียม ผลจากการทดลองพบว่า การ

ใส่สารบาํบดันํ้ าเสียและขจดักล่ินเหมน็ และจุลินทรีย ์พด.6 ขยาย สามารถช่วยลดค่า BOD ของนํ้ า

ยสีต์::  SSaacccchhaarroommyycceess  sspp..  แบคทีเรียผลิตกรดแลคติค: LLaaccttoobbaacciilllluuss  sspp..  

แบคทีเรียยอ่ยโปรตีน: BBaacciilllluussss  sspp..  แบคทีเรียยอ่ยไขมนั: BBaacciilllluussss  sspp..  
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เสียเทียมไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยการใส่จุลินทรีย ์พด.6 ขยาย สามารถลดค่า BOD ไดสู้งสุด คือ จาก 

13,658 มิลลิกรัมต่อลิตร เหลือเพียง 3,570 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือคิดเป็น 73.90 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ี

การใชส้ารบาํบดันํ้ าเสียและขจดักล่ินเหมน็สามารถลดค่า BOD ของนํ้ าเสียเทียมไดเ้ร็วในช่วง 0-2 

วนัหลงัการบ่ม แต่หลงัจากนั้นการลดลงของค่า BOD ไม่แตกต่างจากตาํรับควบคุม โดยสามารถลด

ค่า BOD ประมาณ 63 – 65 เปอร์เซ็นต ์ 
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ผลการศึกษาประสิทธิภาพของจุลนิทรีย์สารเร่ง พด.6 ในบําบัดนํา้เสียชนิดต่างๆ  

 ไดท้าํการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรียส์ารเร่ง พด.6 ในแหล่งนํ้ าเสีย 4 แหล่ง ไดแ้ก่ นํ้ า

เสียจากโรงงานสุรา นํ้ าเสียจากฟาร์มสุกร นํ้ าเสียจากชุมชน และนํ้ าจากบ่อเล้ียงปลาดุก โดย

เปรียบเทียบการใชจุ้ลินทรียส์ารเร่ง พด.6 ใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบสารบาํบดันํ้ าเสียและขจดักล่ิน

เหมน็ และจุลินทรีย ์พด.6 ขยาย โดยใชใ้นอตัราท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ อตัรา 1 ลิตรต่อนํ้ าเสีย 5, 

10 และ 15 ลูกบาศกเ์มตร  
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1) การใช้จุลนิทรีย์สารเร่ง พด.6 ในการบําบัดนํ้าเสียจากฟาร์มสุกร พบว่าการใชส้ารเร่ง พด.6 

รูปแบบขยายในกากนํ้ าตาลมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดค่า BOD ของนํ้ าเสียจากฟาร์มสุกร โดย

การใชใ้นอตัรา 1 ลิตรต่อนํ้ าเสีย 15 ลูกบาศกเ์มตร สามารถลดค่า BOD จาก 435 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ลดลงเหลือ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือคิดเป็น 93.11 เปอร์เซ็นต ์ภายในระยะเวลา 30 วนั อย่างไรก็

ตามการใชจุ้ลินทรียส์ารเร่ง พด.6 ในรูปแบบสารบาํบดันํ้ าเสียและขจดักล่ินเหม็นสามารถลดค่า 

BOD ไดสู้งเช่นกนั โดยคิดเป็นร้อยละ 90.91 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีตาํรับท่ีไม่ใส่จุลินทรียส์ารเร่ง พด.6 

ค่า BOD ลดลงเพียง 79.42 เปอร์เซ็นต ์ 

ตํารับการทดลอง 
ค่า BOD (มิลลกิรัม/ลติร) 

0 วนั 15 วนั 30 วนั 

1. ตาํรับควบคุม (นํ้าเสียจากฟาร์มเล้ียงสุกร) 510 345 105 

2. สารบาํบดันํ้าเสียและขจดักล่ินเหมน็ : นํ้าเสีย อตัรา 1:5 ลบ.ม. 690 300 60 

3. สารบาํบดันํ้าเสียและขจดักล่ินเหมน็ :  นํ้าเสีย อตัรา 1:10 ลบ.ม. 660 285 60 

4. สารบาํบดันํ้าเสียและขจดักล่ินเหมน็ :  นํ้าเสีย อตัรา 1:15 ลบ.ม. 660 285 60 

5. พด.6 ขยายในกากนํ้าตาล อตัรา :  นํ้าเสีย อตัรา 1:5 ลบ.ม. 510 240 60 

6. พด.6 ขยายในกากนํ้าตาล อตัรา :  นํ้าเสีย อตัรา 1:10 ลบ.ม. 450 270 60 

7. พด.6 ขยายในกากนํ้าตาล อตัรา :  นํ้าเสีย อตัรา 1:15 ลบ.ม. 435 240 30 

   

 

 

 

 

2) การใช้จุลินทรีย์สารเร่ง พด.6 ในการบําบัดนํ้าเสียจากชุมชน พบว่าการใชส้ารเร่ง พด.6 ทั้ง 

2 รูปแบบมีประสิทธิภาพสูงในการบาํบดันํ้ าเสียจากชุมชนและสูงกว่าตาํรับควบคุม โดยการใชส้าร

บาํบดันํ้ าเสียและขจดักล่ินเหมน็ และจุลินทรีย ์พด.6 ขยายในกากนํ้ าตาล สามารถลดค่า BOD ของ

นํ้ าเสียจากชุมชนไดถึ้ง 71.76-83.78 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีตาํรับควบคุมซ่ึงไม่มีการเติมสารสามารถลด
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ค่า BOD เพียง 43.80 เปอร์เซ็นต ์สาํหรับอตัราการใชพ้บวา่ไม่มีผลต่อการลดลงของค่า BOD ของนํ้ า

เสียจากชุมชน  

 

ตํารับการทดลอง 
ค่า BOD (มิลลกิรัม/ลติร) 

0 วนั 15 วนั 30 วนั 

1. ตาํรับควบคุม (นํ้าเสียจากชุมชน) 20.17 13.33 11.34 

2. สารบาํบดันํ้าเสียและขจดักล่ินเหมน็ : นํ้าเสีย อตัรา 1:5 ลบ.ม. 35.33 13.00 5.73 

3. สารบาํบดันํ้าเสียและขจดักล่ินเหมน็ :  นํ้าเสีย อตัรา 1:10 ลบ.ม. 31.83 14.33 8.07 

4. สารบาํบดันํ้าเสียและขจดักล่ินเหมน็ :  นํ้าเสีย อตัรา 1:15 ลบ.ม. 27.50 8.33 5.53 

5. พด.6 ขยายในกากนํ้าตาล อตัรา :  นํ้าเสีย อตัรา 1:5 ลบ.ม. 29.50 10.00 8.33 

6. พด.6 ขยายในกากนํ้าตาล อตัรา :  นํ้าเสีย อตัรา 1:10 ลบ.ม. 31.50 10.67 5.87 

7. พด.6 ขยายในกากนํ้าตาล อตัรา :  นํ้าเสีย อตัรา 1:15 ลบ.ม. 25.833 10.66 5.07 

 

3) การใช้จุลนิทรีย์สารเร่ง พด.6 ในการควบคุมคุณภาพนํา้ในบ่อเลีย้งปลาดุก พบวา่การใชส้าร

เร่ง พด .6 รูปแบบขยายในกากนํ้ าตาลมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณการเกิดก๊าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยการใช้ในอัตรา 1 ลิตรต่อนํ้ าเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร มีการเกิดก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์โดยเฉล่ียเพียง 55.34 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะท่ีตาํรับท่ีไม่มีการเติมสารมีการเกิด

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ถึง 72.01 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่การใชจุ้ลินทรียส์ารเร่ง พด.6 รูปแบบขยาย 

อตัรา 1 ลิตรต่อนํ้ าเสีย 10 ลูกบาศก์ การใชส้ารบาํบดันํ้ าเสียและขจดักล่ินเหม็นอตัรา 1 ลิตรต่อนํ้ า

เสีย 10 ลูกบาศกเ์มตร ทาํให้นํ้ าในบ่อเล้ียงปลาดุกมีค่า BOD ตํ่าท่ีสุด คือ 276.73 มิลลิกรัมต่อลิตร 

และผลผลิตนํ้ าหนกัของปลาดุกสูงสุด คือ 3.90 กิโลกรัม อีกทั้งมีอตัราการตายของปลาดุกเพียง 10 

เปอร์เซ็นต ์  
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ตัวอย่างการใช้สารเร่ง พด.6 ในภาคเอกชน 

บริษทัสหฟาร์ม (แปรรูปลพบุรี) รับผดิชอบในการบาํบดันํ้าเสียของบริษทั สฟาร์ม จาํกดั 

บริษทัสหอินเตอร์ฟู้ ดส์ และ บริษทั ผลิตภณัฑอ์าหารเพือ่สุขภาพ จาํกดั ไดน้าํสารเร่ง พด.6 ไปใชใ้น

การบาํบดันํ้าเสีย โดยมีการใชก้ระจายเติมในแต่ละบ่อ เพื่อใหก้ารบาํบดัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ซ่ึงในระยะแรกเติมทุกวนั และเม่ือคุณภาพนํ้าเสียดีข้ึน โดยดูจากผลการวิเคราะห์ของหอ้งปฏิบติัการ

แลว้ อาจลดความถ่ีในการเติมลง นอกจากน้ีมีการใชใ้นการดบักล่ินเหมน็ในบริเวณลานไก่เป็น และ

รางระบายนํ้า โดยผลการบาํบดันํ้าพบวา่นํ้าท้ิงหลงัการบาํบดัมีค่า BOD ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ภายใน

ระยะเวลา 1 เดือน ค่า BOD ลดลง จาก 93 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือลดลง

ประมาณ 73% 

 

 


