
 
 

 

 

PICO Aqua Farm  
พโิก อะควา ชีวภัณฑ์ส าหรับสัตว์น า้ อตุสาหกรรมประมง 

ดูแลอย่างยัง่ยืน ปลอดภัย ไร้สารพษิ เพิม่ผลผลติ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 
ชีวภัณฑ์ขั้นสูงเพ่ือสัตว์น า้ และอตุสาหกรรมการประมง  

ความส าคญัของสภาพแวดลอ้มของบ่อท่ีมัน่คงในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าไม่สามารถมองขา้มไปได ้ความเครียดท่ีเกิด
จากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดีส่งผลเสียต่อผลผลิตอตัราการรอดของสัตวน์ ้ า รวมถึงรสชาติของอาหารทะเล   ในช่วงไม่ก่ีทศวรรษ
ท่ีผ่านมาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเติบโตเร็วกว่าการผลิตอาหารในรูปแบบอ่ืนๆ ปัจจุบนัประมาณคร่ึงหน่ึงของอาหารทะเลท่ี
บริโภคทัว่โลกมาจากฟาร์มและดว้ยการคาดการณ์การบริโภคอาหารทะเลทัว่โลกท่ีเพิ่มข้ึนสัดส่วนดงักล่าวคาดวา่จะเพิ่มข้ึน 

ในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเทคโนโลยี พิโก ช่วยเพิ่มอตัราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตส่งผลให้มูลค่าผลผลิต
เพิ่มข้ึนอย่างมาก  เทคโนโลยีพิโกยงัช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของฟาร์มดว้ยการปรับปรุงคุณภาพน ้ า และลดปัญหา
เร่ืองกล่ินไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

PiCO ™ -Aqua Farm เป็นการผสมผสานท่ีมีประสิทธิภาพของ “โปรไบโอติก” ท่ีช่วยปรับปรุงและรักษาคุณภาพน ้ า
โดยเร่งการก าจดัของเสียไนโตรเจนและเพิ่มชีววิทยา PiCO ™ -Aqua Farm สนบัสนุนประสิทธิภาพของสัตวท่ี์ดีท่ีสุดใน
ระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าทั้งหมด 

 

ภาพรวมเทคโนโลย ี
เทคโนโลยี พิโก เป็นกระบวนการหมกัขั้นสูงท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิเฉพาะซ่ึงสร้างตวัเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบจากการ

ผสมผสานของจุลินทรีย ์เอนไซม ์และปัจจยัร่วมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ตวัเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพแบบผสมน้ีอยูร่่วมกบัชีววิทยา มี
ประสิทธิภาพในหลายสภาวะเร่งอตัราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีเหล่าน้ีไดเ้ร็วกว่าทางเลือกอ่ืนท่ีมีอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี
หลากหลาย ผลประโยชน์ท่ีใชคื้อปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ลดอตัราการสูญเสีย หรือเสียหาย รวมถึงคุณภาพของสัตวน์ ้ าท่ีไดก้็
จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 

เทคโนโลยน้ีียงัเร่งอตัราการออกซิเดชัน่ (Oxidation) ของสารมลพิษอยา่งรวดเร็วท าให้เป็นประโยชน์ต่อการบ าบดัน ้ า 
ก าจดัการเกิดของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินอนัเป็นปัญหาของแหล่งน ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งป้องกนัและก าจดั
แบคทีเรียท่ีก่อโรคติดเช้ือในล าไส้และตบั โรคข้ีขาว,โรคเรืองแสงจากเช้ือวิบริโอ ลดปัญหาโรคไวรัสตวัแดงดวงขาว หัว
เหลืองในกุง้  
 

เอกลกัษณ์เฉพาะของเทคโนโลยีพิโก คือความสามารถในการปรับให้เขา้การใชง้านไดห้ลากหลายดว้ยกระบวนการ
ทางชีววิทยาท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถน ามาท าไดห้ลากหลายงาน เป็นการใช้นวตักรรมเขา้มามีบทบาทใรธุรกิจเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต รายได ้และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อยา่งย ั้งยนื 

 



 
 

 

 
การวจิัยและพฒันา 
          ปัจจุบนับริษทัฯ มีงานวจิยัในส่วนท่ีเป็นการวจิยัประยกุตร่์วมกบัภาควชิาส่ิงแวดลอ้ม คณะวศิวกรรมและ
เทคโนโลยกีารเกษตร ศูนยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล โดยมีทิศทางการวจิยัท่ีน าไปสู่การพึ่งตนเองท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายและแนวทางการวิจยัของชาติฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2545-2549) 
 

คุณสมบัติและลกัษณะพืน้ฐานโดยทัว่ไปของผลติภณัฑ์ 
          ผงจุลนิทรีย์ PICO ตน้แบบท่ีผลิตข้ึนมาอยูใ่นรูปของผง ท่ีประกอบไปดว้ยจุลินทรียบ์ริสุทธ์ิหลกั  
7 ชนิด ท่ีประกอบไปดว้ย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด Bacillus Bacteria 1 ชนิด  และ ยสีต ์3 ชนิด คือ 
             1. Pediococcus acidilactici (LAB)                3.0 x 10 7  cfu/g 
             2. Pediococcus pentosaceus (LAB)              4.0 x 10 6  cfu/g 
             3. Leuconostoc mesenteriodes (LAB)  4.0 x 10 6  cfu/g 
             4. Bacillus amyloliquefaciens   6.0 x 10 6  cfu/g 
             5. Pichia farinosa    5.0 x 10 6  cfu/g 
             6. Dekkera anomala    3.0 x 10 6  cfu/g 
             7. Dekkera bruxellensis    3.0 x 10 6  cfu/g 
 

เทคนิคการผลติ 
              จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ทั้ง 7 ชนิดดงักล่าวน้ี อยู่รวมกนัแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั(Symbiosis) โดยมีธัญพืชท่ี
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น แป้งขา้ว ร าสกดั จมูกขา้วสาลี กากถัว่เหลือง และหางนมผง เป็นอาหารเล้ียงเช้ือ ซ่ึง
ผา่นการฆ่าเช้ือ ก่อนน าไปเล้ียงเช้ือ จนไดป้ริมาณและความเขม้ขน้ท่ีตอ้งการ หลงั จากนั้นจึงน าไปท าแห้ง โดยวิธี Freeze Dry 
เพื่อใหเ้ช้ือหยดุการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกนัสารอินทรียต่์างๆท่ีผลิตข้ึนมา เช่น เอ็นไซม ์กรดอินทรีย ์ไวตามินไม่ให้ถูก
ท าลายหรือเส่ือมสภาพไปเหมือนการท าให้แห้งด้วยความร้อนสูง จึงท าให้ผลิตภณัฑ์ ผงจุลินทรีย์ PICO Aqua  มี
ประสิทธิภาพสูง ท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

คุณสมบัติพืน้ฐาน 

        1.   ลกัษณะทางกายภาพ : เป็นผงสีน า้ตาลอ่อน ประกอบดว้ยเซลแหง้ท่ีมีชีวิต เจริญอยูบ่นอาหาร 
เล้ียงเช้ือ ท่ีมีขนาดสม ่าเสมอ เส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 100 เม็ด 

         2.  ขนาดของจุลนิทรีย์ : มีขนาดเลก็มากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
            2.1  กลุ่มแบคทีเรีย LAB ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 – 50 ไมครอน 
       2.2  กลุ่มแบคทีเรีย Bacillus ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 50 – 80 ไมครอน 
                   2.3  กลุ่มยสีต ์ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 250 – 400 ไมครอน 
         3.  ช่วงอุณหภูมิทีส่ามารถท างานได้ : 0 ถึง 65 องศาเซลเซียส 



 
 

 

         4.  ช่วงความเค็มทีส่ามารถทนได้ : 0 - 65 ppt. 
         5.  ช่วงความเป็นกรดด่างทีส่ามารถท างานได้ : pH 1.5 – 9.6 
         6.  สามารถทนยาฆ่าเช้ือได้ : 30 ppm 
         7.  สามารถทนโลหะหนัก (คอปเปอร์) ได้ : 5 ppm 
 

ลกัษณะการท างานของจุลนิทรีย์แต่ละชนิด 
1. Pediococcus  acidilactici เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ท่ีย่อยสารอินทรีย ์เป็นกรดแลคติก เป็นหลกั 

(Homofermentator) อีกทั้งผลิตสารโพล่ีเปปไตท ์Bacteriocins    (สารปฏิชีวนะท่ีผลิตจากแบคทีเรีย) ท่ี
เรียกว่า Pediocins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ (Gram Negative Bacteria)ได้หลายชนิด เช่น  
Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp.,Vibrio cholerae เป็นตน้ และมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียแกรม
บวก(Gram positive Bacteria)หลายชนิดเช่น Clostridium perfiengens, Clostridium botulinum, 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens ท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายคนและสัตว ์

2. Pediococcus pentosaceus เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ท่ีมกัพบในทางเดินอาหาร ล าไส้ใหญ่ สามารถ
ยอ่ยสารอินทรีย ์เป็น Lactic Acidอีกทั้งผลิตสารโพลีเปปไตท ์Bacteriocins (สารปฏิชีวนะท่ีผลิตจาก
แบคทีเรีย) ท่ีเรียกวา่ Pediocins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ(Gram Negative Bacteria)ไดห้ลาย
ชนิด เช่น Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae เป็นตน้ และมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือ
แบคทีเรียแกรมบวก(Gram positive Bacteria) หลายชนิดเช่น Clostridium perfiengens, Clostrid 
botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เป็นตน้ท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายคนและ

สัตว ์และยงัผลิตไวตามินบี หลายชนิด 

3. Leuconostoc mesenteroides ผลิตกรดแลคติคและสารชีวนะ Bacteriocin ช่ือ Nisins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียแกรม
ลบ และแกรมบวกท่ีเป็นอนัตรายต่อคนและสัตวไ์ดห้ลายชนิด ซ่ึงทาง USFDA อนุญาตให้ใช ้Nisins 
และ Pediocins  ในอาหารได ้

4. Bacillus amyloliquefaciens เป็น แบคทีเรียท่ีสามารถผลิตสารโพล่ีเปปไตท ์ช่ือ Iturins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือรา(Antifungal 
Agent) อีกทั้งผลิตเอน็ไซมไ์ดดี้หลายชนิด  เช่น Lipase, Amylase, Sucrase Protease, Peptidase ฯลฯ 

5. Pichia farinosa  เป็นยสีตท่ี์ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ  ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษ คือ สามารถผลิตสารโพล่ีเปปไตท ์Killer 
Toxins: Yeast Antimicrobial Proteins (ยีสตท่ี์ผลิต Killer Toxinsไดใ้นธรรมชาติ พบเพียง 5 ชนิด 
จากยีสต์สองหม่ืนกว่าชนิด) สาร Killer Toxins จะท าปฏิกิริยากบั Toxins ต่างๆ ท่ีผลิตจาก
แบคทีเรีย หรือ เช้ือรา เช่น อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins), ไมโครท็อกซิน (Mycotoxins) และ
Exotoxins ใหห้มดสภาพความเป็นพิษ(Denatured) 



 
 

 

6. Dekkera anomala  เป็นยีสตท่ี์ในวงการหมกัเบียร์ เรียกวา่ Spoiling Beer Yeast เพราะยีสตช์นิดน้ีจะยอ่ยแป้ง และ
น ้ าตาล เปล่ียนเป็น กรดน ้ าส้มสายชู โดยไม่เปล่ียน เป็นแอลกอฮอล์ และยงัสามารถผลิตเอ็นไซม์
หลายชนิด เช่น Cellulase, Lignase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, Cellubioase, Amylase, 
Arabinase ฯลฯ 

 

7. Dekkera bruxellensis ยีสตท่ี์ยอ่ย เยื่อใย, แป้ง,น ้ าตาล เป็น กรดน ้ าส้ม และผลิตเอ็นไซมห์ลายชนิด เช่น Cellulase, 
Sucrase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase, Xylanase etc. 

 
 
 

 

ชีวภัณฑ์ PICO Aqua Farm 
เป็นผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นอุตสาหกรรมการประมง และสัตวน์ ้า ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลายวตัถุประสงคก์าร
ใชง้าน เพื่อคุณภาพของผลผลิต ปริมาณของผลผลิต อีกทั้งสภาพแวดลอ้มโดยรวมดีข้ึน ปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละผูบ้ริโภค อีกทั้ง
ยงัลดค่าใชจ่้ายไม่จ  าเป็นไดอ้ยา่งมาก นบัเป็นการใชน้วตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 

ข้อเปรียบเทยีบระหว่าง ผงจุลนิทรีย์ PICO Aqua Farm กบั จุลนิทรีย์อ่ืน ๆ 
 

PICO Aqua Farm จุลนิทรีย์อ่ืนๆ 
1. ประกอบดว้ยจุลินทรียบ์ริสุทธ์ิ 7 ชนิด 1. จุลินทรียช์นิดเดียวหรือไม่แจง้ชนิด 
2. อยูใ่นรูปเซลแหง้ท่ีมีชีวติ ท างานทนัที   2..อยูใ่นสภาพท่ีมีชีวติ, สปอร์ ตอ้งเพาะ12-24 ชม. 
3. ระบุความเขม้ขน้ได ้
    (1 กรัมมีอยา่งนอ้ย 6 x 107 cfu) 

3. ไม่ระบุความเขม้ขน้ หรือต่อกรัม มีนอ้ยกวา่ 
    หลายเท่าตวั 

4. ไม่ผา่เหล่า 4. มีโอกาสผา่เหล่าได ้เพราะมีการต่อเช้ือเร่ือยๆ 
5. การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ)              
    มีอายเุก็บรักษานาน 2 ปี 

5. เก็บรักษาท่ีมืด หา้มโดนแดด (อายเุก็บสั้น) 

6. ประสิทธิภาพสูง ไดรั้บการยอมรับ ผลการ 
    ทดลองทั้งในและต่างประเทศ 

6. ประสิทธิภาพจะลดลงเร่ือยๆ เม่ือมีการต่อเช้ือ 
    คร้ังต่อไป     

7. มีความปลอดภยัสูงต่อคน สตัว ์พืช ส่ิงแวดลอ้ม 7. ไม่รับรองความปลอดภยั 
8. ราคาถูกกวา่ เม่ือคิดต่อหน่วยการใช ้ 8. ราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดตอ่การใชแ้พงกวา่ 

 
รายละเอยีดในการใช้ พโิก อะควา เพ่ือสัตว์น า้ และอตุสาหกรรมประมง สามารถแบ่งกลุ่มการใช้งาน ดังนี ้
1. การใช ้ผงจุลินทรีย ์PICO Aqua ส าหรับบ่อกุง้ บ่อปลา หรือการเล้ียงสัตวน์ ้า 
2. การใช ้ผงจุลินทรีย ์PICO Aqua ปรับปรุงคุณภาพปลาสด 



 
 

 

 
3. การใช ้ผงจุลินทรีย ์PICO Aqua ปรับปรุงคุณภาพปลาป่น หรือเศษเหลือใชส้ัตวน์ ้า 
4. การใช ้ผงจุลินทรีย ์PICO Aqua ก าจดักล่ินเน่าเหมน็ในหอ้งเก็บปลา หรืออาหารทะเล 
5. การใช ้ผงจุลินทรีย ์PICO Aqua ก าจดักล่ินไม่พึงประสงคต์ามพื้นท่ีต่างๆรอบบ่อ 
6.  การใช ้ผงจุลินทรีย ์PICO Aqua ในตู ้หรือบ่อเล้ียงปลา 
7. การใช ้ผงจุลินทรีย ์PICO Aqua ก าจดักล่ินเหมน็ในบ่อบ าบดัน ้าเสีย 
8. การใช ้ผงจุลินทรีย ์PICO Aqua ก าจดัสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินในแหล่งน ้า 
 
 
 

การใช้ พโิก อะควา กบัสัตว์น า้ 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 ช่วยเร่งการยอ่ยสลายของเสีย ก าจดักล่ิน,โคลนเลนในบ่อเล้ียงกุง้ ปลา และสัตวน์ ้า 
 ช่วยควบคุมคุณภาพน ้าใหส้มดุล ก าจดัแอมโมเนีย ไนไตรท ์และไฮโดรเจนซลัไฟท ์ท่ีเป็นพิษไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ก าจดัสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน แพลงตอนพิษ เช่น ไมโครซิสทิส ออสซิลลาทอเรีย น็อตติลูกา้  ฯลฯ 
 ป้องกนัและก าจดัแบคทีเรียท่ีท าให้เกิดโรคเรืองแสง (เช้ือวิบริโอ), โรคติดเช้ือในล าไส้ ในตบั โรคข้ีขาว (เช้ือซูโด

โมแนส) 
 ลดปัญหารุนแรงของโรคท่ีเกิดจากไวรัส โรคตวัแดงดวงขาว และโรคหวัเหลือง 
 บ่อเล้ียงปลา, กบ, ตะพาบน ้ า ช่วยรักษาแผล, ตวัเป่ือย และกกหูบวม อีกทั้งลดกล่ินสาปโคลนในตวัสัตว ์เพราะ

สามารถก าจดักล่ินในข้ีเลนได ้
 ช่วยปรับสีน ้าใหน่ิ้งสวย และควบคุมการเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้าในรอบวนั 
 ใชง่้ายและสะดวก ใชไ้ดดี้ทั้งในน ้าจืด และน ้าเคม็ 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราและวธีิการใช้ 

- ช่วงเตรียมน ้า ก่อนปล่อยกุ้ง  
ใช ้พิโก  1 กิโลกรัม ต่อไร่ ผสมน ้า สาดหนา้เคร่ืองใหอ้ากาศ เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกรมน ้ า

เงิน ช่วยเร่งท าสีน ้า, กระตุน้การเจริญของแพลงตอนสัตว ์เพาะเบนโทส ใหเ้ป็นอาหารกุง้วยัอ่อน 
- ช่วงการเลี้ยง   

ในช่วงเดือนแรก ใช ้พิโก 150 กรัมต่อไร่ จากนั้นใช ้250 กรัมต่อไร่ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ จนจบัขาย 
- ใช้ผสมอาหาร เป็นโปรไบโอติก 

ใช ้พิโก 5 กรัม ต่ออาหารกุง้ 1 กิโลกรัม ทุกม้ืออาหาร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยอ่ยอาหารของกุง้ไดม้ากข้ึน ซ่ึง
สังเกตจากข้ีกุง้ท่ีมีปริมาณและขนาดเล็กลง กุง้สุขภาพแขง็แรง, ล าตวัใส, โตเร็วข้ึน, ไดน้ ้าหนกั 

- กรณีพบเช้ือโรคเรืองแสง, แพลงตอนพิษ มากผดิปกติในบ่อ หรือ พบแอมโมเนีย ไนไตรทแ์ละก๊าซไข่เน่าสูง  
- ใช ้พิโก 1 กิโลกรัม ต่อไร่ ผสมน ้าสาดหนา้เคร่ืองใหอ้ากาศ ติดต่อกนั 3 วนั 

  
ข้อแนะน า 

- ไม่ควรเก็บในท่ีช้ืนหรือร้อนจดั  และไม่ควรใชร่้วมกบัยาฆ่าเช้ือ หรือควรใชห้ลงัจากการใชย้าฆ่าเช้ือแลว้  ประมาณ 2 
– 3 วนั 

- ควรเปิดเคร่ืองตีน ้าเตม็ที           
- ปริมาณการใช ้อาจจะสูงหรือต ่ากวา่อตัราท่ีแนะน า โดยข้ึนอยูก่บัคุณภาพของน ้า 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

การใช้ พโิก อะควา กบัอตุสาหกรรมประมง 
 

- ใช้เพือ่ปรับปรุงคุณภาพปลาสด  และลดการเจริญเติบโตของเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนมากบัปลา โดยเฉพาะปลาท่ีจบับริเวณ
ชายฝ่ังหรือปลาหน้าดิน ซ่ึงมีจุลินทรียท่ี์เจริญอยู่มากมายตามบริเวณเหงือก,ล าตวั และในทางเดินอาหาร อนัจะมีผล
ให้ปลาสดท่ีจบัได ้เปล่ียนสภาพสด เป็นน่ิมเละ, มีกล่ินไม่สด ในเวลาอนัรวดเร็วโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือความเยน็ไม่
เยน็จดัเพียงพอ 

- วิธีการใช้ ควรใช้ 10 กรัมผสมน ้ า ต่อปริมาณปลาสด 100 กิโลกรัม ราดรดในถงัเก็บปลาเพื่อช่วยควบ คุมการเจริญ
ของเช้ือโรค และช่วยก าจดักล่ินไม่พึงประสงคห์รือกล่ินโคลนในตวัสัตวน์ ้า 
 

- ใช้ก าจัดกลิ่นเน่าเหม็น และแก๊สพษิในห้องเกบ็ปลาใต้ท้องเรือ เน่ืองจากการออกจบัปลาในแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลาหลาย
วนั ท าใหป้ลาท่ีจบัมาไดรั้บความเยน็ไม่เพียงพอ ปลาจึงขาดความสด เกิดกล่ินเน่าเหม็นจากแก็สแอมโมเนียและแก็ส
ไข่เน่าได ้หากคนงานลงไปตกัปลาใตท้อ้งเรือ จะไดรั้บแก๊สพิษ ซ่ึงอาจท าใหเ้สียชีวติได ้ 

- วิธีการใช้ ควรใช ้500 กรัมผสมน ้ า 500 ลิตร ราดรดในช่องเก็บปลา ก่อนเรือเขา้เทียบท่า 1-2 ชม. เพื่อลด,ก าจดักล่ิน
เน่าเหมน็และลดแก๊สพิษลงไป อีกทั้งท าใหคุ้ณภาพปลาไม่สูญเสีย 

 
- ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพปลาป่น ปลาเป็ด หรือเศษเหลือใช้ของสัตวน์ ้ าส่วนใหญ่ท่ีน ามาผลิตเป็นปลาป่น มกัจะมี

คุณภาพต ่า จนถึงเน่าเสียเหม็น เม่ือน ามาน่ึง ควนัท่ีโชยออกมา จึงมีกล่ินเน่าห่ืน และปลาป่นท่ีผลิตออกมา มีคุณภาพ
ต ่า มีกล่ินเน่าเหม็นดว้ย โดยมีค่าความเน่า (TVN, Total Volatile Nitrogen)สูง เกรดปลาป่นลดลง  แต่เม่ือใช ้พิโก 
ผสมน ้ าฉีดพ่นท่ีกองปลาก่อนเขา้หมอ้น่ึงเพียง 5-10 นาที กล่ินปลาเน่านั้นจะถูกก าจดัหายไป 80-90% เม่ือปลาถูก
ล าเลียงเขา้หมอ้น่ึง จะพบวา่ กล่ินควนัท่ีโชยออกมานั้น เปล่ียนไปกลาย เป็นกล่ินหอมเหมือนปลาสดยา่ง อีกทั้งไม่ไป
มีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์โปรตีนของปลาป่นท่ีผลิตออกมา เม่ือเปรียบเทียบกบัปลาป่นชุดเดียวกนัท่ีไม่ไดใ้ส่ พิโก 
แต่ผลท่ีดีข้ึนเป็นอยา่งมากคือ ค่าTVN ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงปลาป่นแบ่งเกรดปลาจาก เปอร์เซ็นตโ์ปรตีน และ ค่า 
TVN โดยโปรตีนสูง TVN ต ่า ไดร้าคาสูงสุด ถา้ค่า TVN สูง ยิง่ถูกลดเกรดปลาลง 

- วิธีการใช้ ใช ้พิโก 1 กก. ผสมน ้า 1000 ลิตร ฉีดพ่นรดกองปลาจ านวน 30,000 กก. โดยใชบ้ริเวณก่อนปลาล าเลียงข้ึน
หมอ้น่ึงหรือบริเวณล าเลียงปลา เพื่อใหน้ ้าท่ีผสม คลุกสัมผสักบัปลาใหม้ากท่ีสุด จะยิง่ท  าใหเ้ห็นประสิทธิภาพสูงสุด 

 
- ใช้ก าจัดกลิ่นไม่พงึประสงค์หรือเน่าเหม็น ในสะพานปลา, บ่อน ้าเสีย, ท่ีน ้าขงั, บริเวณตาชัง่ เพื่อก าจดักล่ินเหม็นเน่าท่ี

เกิดจากการยอ่ยสลายของอินทรียวตัถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย,ก๊าซไข่เน่า,กล่ินเหม็นหืน โดย
การยอ่ยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด,์ น ้าและก๊าซไนโตรเจน ซ่ึงปราศจากกล่ินเหมน็ 

- วิธีการใช้ ใช้ 1 กก. ต่อน ้ า 2,000-3000 ลิตร ฉีดพ่นให้ทัว่เม่ือมีกล่ินรบกวน ซ่ึงสามารถก าจดักล่ินไม่พึงประสงคไ์ด้
อยา่งรวดเร็ว หลงัจากฉีดพน่ ใหท้ัว่และคงสภาพไดน้านกวา่ 

 



 
 

 

 
- ตู้ หรือบ่อเลี้ยงปลา ช่วยก าจดัสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน และ ตะไคร่น ้ า ท าให้น ้ าใสสะอาด อีกทั้งก าจดัเศษอาหาร

และข้ีปลา ไม่ตอ้งลา้งตูป้ลาบ่อยๆ ช่วยประหยดัน ้า และช่วยลดการตาย,ตวัเป่ือย,โรคข้ีขาวของปลาในตู ้
- วิธีการใช้ ใช ้5 กรัม ต่อ ตูป้ลา ความจุ 100 ลิตร ทุก 15 วนั 

 
- ก าจัดกลิ่นเหม็นในบ่อบ าบัดน ้าเสีย  ก าจดักล่ินไม่พึ่งประสงคแ์ละเร่งขบวนการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุในบ่อบ าบดัน ้ า

เสีย   
- วิธีการใช้ ใช ้พิโก  1000 กรัมต่อปริมาตรน ้าเสีย 500 ลูกบาศกเ์มตร ในการใส่คร้ังแรก จากนั้นค านวณจาก ปริมาณน ้ า

เสียท่ีไหลเขา้ต่อวนั โดยใชอ้ตัรา 100 กรัม ต่อ น ้าทิ้ง 100 ลบม. 
 

 
 
 
 
 
 
 

( หมายเหต ุ: ตัวอย่างผลการทดลองท่ี Lake San Marcos, California, USA  ก่อน และหลงัการบ าบัดน า้ด้วย PICO™-Aqua. เห็นผลลพัธ์ได้
อย่างชัดเจนถึงความใสของน า้ หลงัจากการใช้เพียงคร้ังเดียวในปริมาณ (2mg/L) ในระยะเวลา 2 สัปดาห์) 

 

- ก าจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินในแหล่งน ้า  สาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได ้ท าให้
เจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ทวา่มีอายุสั้น ตายง่าย จึงตกตะกอนทบัถมเป็นของเน่าเสีย ในแหล่งน ้ า และในตวัมนั
เอง เม่ือตายลง เกิดการยอ่ยสลาย จะปล่อยแอมโมเนีย และแก็สไข่เน่า ออกมา ท าใหน้ ้าเกิดกล่ินเน่าเหม็น สัตวน์ ้ า ตาย
ได ้ พิโกท าลายเมือกหุ้มเซลล์และน าแอมโมเนียไปใช้เป็นอาหาร จึงเป็นการก าจดัแอมโมเนียในแหล่งน ้ าไปในตวั
เปล่ียนเป็นก๊าซไนโตรเจน 
 

ถึงเวลาแลว้ท่ีเราจะมาร่วมมือช่วยกนัในชีวิตประจ าวนัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่พึ่งสารเคมี ...ไม่ยากเลย...  พิโก แกปั้ญหาให้
ท่านได ้


