รายชื่อหน่วยงานที่มีการผลิตสารสกัดชีวภาพสําหรับใช้บําบัดน้ําเสียและบําบัดกลิน่ เน่าเหม็น
ลําดับ
หน่วยงาน
ที่
๑. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๒.
๓.

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน/การเคหะแห่งชาติ

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พเิ ศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (อพท.)
๔. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๕. เทศบาลนครนครราชสีมา
๖. ศูนย์กสิกรรมบ้ านบุญ ๗๑ หมู่ ๘ บ้านโคกกลาง ต.ห้วยยาง
อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น
๗. สถานีพัฒนาทีด่ ินนนทบุรี
เลขที่ ๘๓/๑๘ ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
๘. สถานีพัฒนาทีด่ ินสมุทรปราการ
๗๒๕-๗๒๖ หมู่ ๑๑ ถนนสุขมุ วิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
๙. สถานีพัฒนาทีด่ ินสระบุรี
เลขที่ ๓๖ หมู่ ๘ ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
๑๐. สถานีพัฒนาทีด่ ินปทุมธานี
ทางหลวงสาย ๓๐๕ (รังสิต - นครนายก) กิโลเมตรที่ ๑๗
ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
๑๑. สถานีพัฒนาทีด่ ินอ่างทอง
เลขที่ ๑๑ ถ.เทศบาล ๑ ต.บางแก้ว อ.เมือง
จังหวัดอ่างทอง
๑๒. สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
เลขที่ ๔๒๒/๑ หมู่๖ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง
จังหวัดลพบุรี
๑๓. สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
เลขที่ ๘๓ หมู่ ๑ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท

เบอร์โทรศัพท์

ผู้ติดต่อ

๐๒ - ๔๓๖๓๔๖๖

นายวิทยา ญาณจินดา
คุณรัตนพร สัมภวะคุปต์
ไตรงาม แก้วสถิต
(รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนาฯ)

๐๒ - ๓๕๑๗๗๗๗ ต่อ
๑๖๙๕๔
๐๒ - ๓๕๗๓๕๘๙
๐๓๔ - ๓๓๒๔๙๓
๐๘๙ - ๐๙๐๕๘๔๓
๐๔๔ - ๒๓๔๖๐๐
๐๘๗ - ๒๑๙๕๔๙๑

พลตรีหญิงจรัสพิมพ์
ธีรลักษณ์
นายปัญญา สร้อยทอง
นายบุญถม ทาปุ๋ย

๐๒ - ๕๙๕๐๖๒๖

-

๐๒ - ๑๗๔๔๐๐๒

-

๐๓๖ - ๗๓๓๑๒๖
๐๓๖ - ๗๓๓๑๒๗

นายชาคริต ปิติฤทธิ์

๐๒ - ๕๗๗๓๓๗๕

-

๐๓๕ - ๖๑๕๗๔๖

-

๐๓๖ - ๖๕๘๓๕๔

-

๐๕๖ - ๔๖๖๑๘๔

-

ลําดับ
หน่วยงาน
ที่
๑๔. สถานีพัฒนาทีด่ ินอยุธยา
๑๐๐/๑๖-๑๗ ถ.สายอยุธยา-เสนา ต.บ้านป้อม อ.อยุธยา
จังหวัดอยุธยา
๑๕. สถานีพัฒนาทีด่ ินฉะเชิงเทรา
๗๙ หมู่ ๑๙ ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางปะกง อําเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๖. สถานีพัฒนาทีด่ ินปราจีนบุรี
๓๙๑ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
๑๗. สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
๑๘. สถานีพัฒนาทีด่ ินขอนแก่น
๑๑๙/๓ หมู่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑๙. สถานีพัฒนาทีด่ ินมหาสารคาม
ถนนแจ้งสนิท กิโลเมตรที่ ๗๒ - ๗๓ ตําบล
แก่งเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๒๐. สถานีพัฒนาทีด่ ินหนองบัวลําภู
๑๕๓ หมู่ ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
๒๑. สถานีพัฒนาทีด่ ินชัยภูมิ
๒๖๘/๕ ถนนชัยภูมิ - หนองบัวแดง ตําบลนาฝาย อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒๒. สถานีพัฒนาทีด่ ินบุรรี ัมย์
ถนนสายบุรรี ัมย์-พุทไธสง ตําบลคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
๒๓. สถานีพัฒนาทีด่ ินสุรนิ ทร์
ตู้ ปณ. ๑๙ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๒๔. สถานีพัฒนาทีด่ ินอุบลราชธานี
ตําบลท่าช้าง กิ่งอําเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕. สถานีพัฒนาทีด่ ินร้อยเอ็ด
บ้านกู่ หมู่ที่ ๒๑ ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๖. สถานีพัฒนาทีด่ ินสุราษฎร์ธานี
เลขที่ ๑๒ หมู่ ๘ ตําบลท่าอุเท อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
๒๗. สถานีพัฒนาทีด่ ินนครศรีธรรมราช
ตู้ปณ.๔๕ ปทฝ. ศาลามีชัย อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์

ผู้ติดต่อ

๐๓๕ - ๓๔๕๘๘๒

-

๐๓๘ - ๕๓๑๒๐๐

-

๐๓๗ - ๔๕๔๑๐๖

นายสมพร เรืองโรจน์

๐๔๕ - ๘๖๖๔๑๔
๐๔๓ - ๒๔๖๗๕๙
๐๔๓ - ๗๗๗๒๑๒
๐๔๒ - ๓๑๑๗๒๗
๐๔๔ - ๑๒๔๑๑๔

-

๐๔๔ - ๖๑๔๘๙๙

-

๐๔๔ - ๕๑๕๖๙๒

-

๐๔๕ - ๒๐๒๐๙๕-๖

-

๐๔๓ - ๕๓๒๕๓๓

-

๐๗๗ - ๒๘๘๖๔๐

-

๐๗๕ - ๓๗๘๖๐๙

-

ลําดับ
ที่
๒๘.
๒๙.

หน่วยงาน
สถานีพัฒนาทีด่ ินสงขลา
เลขที่ ๘๐ ถนนเอเชีย (จะนะ-หาดใหญ่)
ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สถานีพัฒนาทีด่ ินปัตตานี
หมู่ที่ ๗๙ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

๓๐.

สถานีพัฒนาทีด่ ินยะลา
๑๐๑ หมู่ที่ ๑ถนน ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
๓๑. สถานีพัฒนาทีด่ ินพัทลุง
หมู่ที่ ๙ ตําบลโตนดด้วน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๓๒. สถานีพัฒนาทีด่ ินนราธิวาส
กิโลเมตรที่ ๑๙ ถนนนราธิวาส - ตากใบ ตําบลตากใบ
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๓๓. องค์การเภสัชกรรม (จําหน่ายสารเมกก้าคลีนพลัส)
๑. ชนิดเม็ด ขนาด ๑๐ กรัม ราคา ๓๕ บาท และ
ขนาด ๑ กก. ราคา ๒,๘๐๐ บาท
๒. ชนิดน้ํา ๑ ลิตร ราคา ๑,๒๖๐ บาท

เบอร์โทรศัพท์

ผู้ติดต่อ

๐๗๔ - ๔๗๗๔๖๒

-

๐๗๓ - ๓๔๐๒๗๒

-

๐๗๓ - ๒๙๗๐๒๕

-

๐๗๔ - ๖๘๒๑๖๘
๐๗๔ - ๖๘๑๒๐๕
๐๗๓ - ๕๓๘๒๐๐

-

๐๒ - ๒๐๓๘๘๓๖
๐๘๔ - ๗๕๑๗๐๘๖

คุณสุวิมล วรเกษมสุข

เงื่อนไขการใช้สารสกัดชีวภาพ
สารสกัดชีวภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายวัตถุประสงค์ตามประเภทการผลิต โดยในการใช้เพื่อบําบัดน้ําเสีย
ควรเลือกใช้สารสกัดชีวภาพเฉพาะสําหรับการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งสารสกัดชีวภาพสามารถผลิตได้จากพืช ผัก ผลไม้และสัตว์
แต่สารสกัดชีวภาพจากสัตว์จะมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายได้ดีกว่า โดยทั่วไปในการใช้งานสารสกัดชีวภาพจะต้อง
มีการผสมรวมกับน้ําในอัตราส่วนต่าง ๆ เช่น ๑: ๑๐๐ ๑: ๒๕๐ ๑: ๕๐๐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ําสกัดชีวภาพ
ส่วนระยะเวลาการย่อยสลายใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนน้ําเสียเกษตรกรรม สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
กรมควบคุมมลพิษ โทร. 0 2298 2192

