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ผูนํานวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย แกปญหาส่ิงแวดลอม แบบย่ังยืน



สังคมในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีอย่างมากมาย  

จนก่อให้เกดิอนัตราย ทั้งต่อสุขภาพของประชาชน และ

ส่ิงแวดล้อมกลายเป็นพษิ



“จลุินทรีย์กลุ่ม พโิก”

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จากธรรมชาติ คณุภาพสูง 

ค้นพบ & ผลิตในประเทศไทย



ป่าโกงกาง & จุลนิทรีย์มหัศจรรย์ พโิก



ประกอบดว้ยจุลนิทรีย์บรสิทุธิท์ีเ่ป็นประโยชน์  

สตูรเขม้ขน้จากธรรมชาต ิ
มีประสทิธภิาพในการทาํงานสงู            

จาํนวน 5 ชนิด

แบคทเีรีย 3 ชนิด

ยสีต์  2 ชนิด



Digest Organic 
matter

Lactic acid

Bacteriocin 

(Pediocins)

Gram-negative

- Salmonella

- E. coli

- Pseudomonas

- Vibrio cholerae

Gram-Positive

- Clostridium botulinum

- Cl. perfiengens

- Staphylococcus aureus

- Listeria monocytogens

1. Pediococcus acidilactici LacticAcid Bacteria [5.0*107cfu/g]
 ผลติกรดแลคตกิ และ สารชวีนะ Pediocins
 มฤีทธิฆ์า่เชือ้แบคทเีรยีแกรมลบทีเ่ป็นโทษ เชน่ Vibrio cholerae, E. coli,  Salmonella sp. etc.
 มฤีทธิฆ์า่เชือ้แบคทเีรยีแกรมบวกทีเ่ป็นโทษ เชน่ Clostridium botulinum, C. perfiengens, 

Staphylococcus aureus etc.



Digest Organic
Matter

Lactic acid

Bacteriocin 

(Pediocins)

Gram-negative

- Salmonella

- E. coli

- Pseudomonas

- Vibrio cholerae

Gram-Positive

- Clostridium botulinum

- Cl. perfiengens

- Staphylococcus aureus

- Listeria monocytogens

2. Pediococcus pentosaceus LacticAcid Bacteria [4.0*107cfu/g]
 ผลติกรดแลคตกิ และ สารชวีนะ Pediocins
 มฤีทธิฆ์า่เชือ้แบคทเีรยีแกรมลบทีเ่ป็นโทษ เชน่ Vibrio cholerae, E. coli,  Salmonella sp. etc.
 มฤีทธิฆ์า่เชือ้แบคทเีรยีแกรมบวกทีเ่ป็นโทษ เชน่ Clostridium botulinum, C. perfiengens, 

Staphylococcus aureus etc.



Digest Organic 
mater

Iturins : Antifungal agent

Enzymes
- Lipase

- Amylase

- Protease

- Peptidase

- Sucrase

3. Bacillus amyloliquefaciens [6.2*107 cfu/g]
เป็นแบคทเีรยีทีผ่ลติสาร Iturins (Antifungal Agent) ซึง่มฤีทธิก์าํจดัเชือ้ราหลายชนดิ อาทเิชน่ 
Aspergillus, Fusarium, Candida etc. และผลติเอนไซมอ์กีหลายชนดิ ไดแ้ก ่ Amylase, 
Lipase, Protease, Peptidase, Sucrase



Produce
Toxins 
Killer

Aflatoxins

Mycotoxins

Endotoxins

4. Yeast Pichia farinosa [8.2*107cfu/g]
พบไมม่ากนกัในธรรมชาติ ผลติสาร Toxins Killer ทีท่าํลายความเป็นพษิของ สารพษิ Aflatoxins, 

Mycotoxins และ Endotoxins

Denature



Ferment

Starch

Sugar

Acetic acid

- Cellulase
- Hemicellulase
- Xylanase
- Cellubioase
- Amylase
- Pectinase
- Lignase
- Arabinase

5. Yeast Dekkera anomala [7.0*107cfu/g]
มีความสามารถยอ่ย แป้งและน้ําตาล ใหเ้ป็น กรดน้ําสม้ (acetic      
acid) โดยตรง และผลติเอนไซม์หลายชนิด ไดแ้ก่ Cellulase, 
Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase
และ Xylanase

Enzymes



ความสามารถในการทาํงาน

กาํจดักลิน่เหม็นทีไ่มพ่งึประสงค์
ลดและกาํจดัเชือ้แบคทเีรยีทีเ่ป็นโทษ

ยอ่ยสลายสารอนิทรยี ์ไดร้วดเร็ว
กาํจดัสารพษิ

ลดการใชส้ารเคมี

ลดการใชพ้ลงังาน

ไมม่สีารตกคา้ง



ประสทิธภิาพและการใช้
จลุนิทรยี ์ พโิก

การเกษตรบอ่ดกัไขมนั

บําบดันํา้เสยี

การเกษตร

อตุสาหกรรมสตัวนํ์า้ อาหารสตัว ์ เวชภณัฑ์

ครวัเรอืน

เทศบาล

จุลนิทรีย์

พโิก

กําจดักลิน่

เอนไซม์ / PEDIOCINS / TOXINS KILLER

กําจดัเชือ้โรค

ยอ่ยสลาย
อทิรยีว์ตัถุ



1. ลดปัญหาเร่ืองกลิน่เหม็นจากขยะส่ิงปฏิกลู. มูลสัตว์ ห้องนํา้ ชักโครกอุดตัน 
และคราบไขมันต่างๆ

2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือสารเคมีทาํความสะอาด และลดปริมาณการใช้นํา้ใน
การชําระล้างสารเคมีตกค้าง

3. ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และลดปัญหาการเกดิสารเคมีตกค้างใน
ส่ิงแวดล้อม/ปลอดภัยต่อสุขภาพ

4. ช่วยลดปัญหาพาหะ และสัตว์นําโรคทีม่ากบัความสกปรกต่างๆ

5. เพิม่ภาพลกัษณ์ทีด่ีให้ตลาด และได้รับความพอใจแก่ผู้มาใช้บริการมากขึน้  
เพ่ือให้ได้มาตรฐานของทางการ 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการใช ้                          
จลุนิทรยี ์พโิก



ขอ้เปรยีบเทยีบระหวา่ง พโิก กบั จลุนิทรยีอ์ ืน่ ๆ
พโิก จุลนิทรีย์อ่ืนๆ

1. ประกอบด้วยจุลนิทรีย์บริสุทธ์ิ 5 ชนิด 1. จุลนิทรีย์ชนิดเดยีวหรือไม่แจ้งชนิด

2. อยู่ในรูปเซลแห้งที่มชีีวติ 2..อยู่ในสภาพท่ีมีชีวติ, สปอร์

3. ระบุความเข้มข้นได้

(1 กรัมมอีย่างน้อย 3 x 108 cfu)

3. ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่า

หลายเท่าตัว

4. ไม่ผ่าเหล่า 4. มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเช้ือเร่ือย ๆ

5. การเกบ็รักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด)             

มอีายุเกบ็รักษานาน 2 ปี

5. เกบ็รักษาท่ีมืด ห้ามโดนแดด (อายุเกบ็ส้ัน)

6. ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการ

ทดลองทั้งในและต่างประเทศ

6. ประสิทธิภาพจะลดลงเร่ือยๆ เม่ือมีการต่อเช้ือคร้ัง

ต่อไป

7. มคีวามปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช และ

ส่ิงแวดล้อม

7. ไม่รับรองความปลอดภัย

8. ราคาถูกกว่า เม่ือคดิต่อหน่วยการใช้ 8. ราคาต่อ กก. อาจจะถูก แต่คดิต่อการใช้ แพงกว่า



การเตรยีมพรอ้มกอ่นใชจ้ลุนิทรยี ์พโิก

1. “งด”การใชส้ารเคมทีกุชนดิในการทาํความ
สะอาด 

2. ผสมนํา้จลุนิทรยี ์ ท ิง้เอาไวส้กัครูก่อ่นใช้

3. ควรลา้งทาํความสะอาดและเก็บกวาดเศษขยะ
เสยีกอ่น

4. นําไปใชง้านแทนนํา้ยาทาํความสะอาดและ
สามารถผสมกบัผงซกัฟอกเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพ



วธิกีารแกไ้ขปญัหาทีใ่ชป้ฏบิตัโิดยท ัว่ไป
ข้อเสีย การใชส้ารเคม ีกรด/ดา่ง และ นํา้ยาทาํ

ความสะอาด ในการบาํบดัและชะลา้ง

• ทําใหเ้กดิปญัหา “สารเคมตีกคา้งในสิง่แวดลอ้ม ”
• มคีวามสะอาดทีพ่ ืน้ผวิ แต ่ไมป่ราศจากเชือ้กอ่โรคและ

กลิน่เหม็นอบัชืน้และกลิน่สารเคมี
• ผูใ้ชแ้ละพนกังานจะไดร้บัพษิภยัของสารเคมตีกคา้ง    

จากการใชง้าน ทางการสดูดม
• เป็นการแกป้ญัหาทีป่ลายเหตุ



ขอ้ดขีองการใช ้จลุนิทรยี ์พโิก

 เซลอยู่ในรูปเซลแห้งทีม่ชีีวติ ระบุความเข้มข้นได้ 

(1 กรัม = 80 ล้านโคโลนี)

 เกบ็รักษาง่าย สะดวก ชอบแดด เกบ็ไว้นานถึง 2 ปี

 ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 มคีวามปลอดภยัสูงต่อคน สัตว์ พืช และส่ิงแวดล้อม

 ราคาถูกกว่า (ต่อหน่วยการใช้)



การรับรองมาตรฐานและความปลอดภยั

การรบัรองความปลอดภยั
สถาบนัวจิยัอาหารจากประเทศญีปุ่่ น (Food Research Foundation of 

Japan)
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสขุ กรมวทิยาศาสตร ์การแพทย ์

กระทรวงสาธารณสขุ

การรบัรองมาตรฐาน
SGS (Thailand) Co., Ltd.
NEOTRON (Italy)
Global Health Security, World Health Organization, Geneva  
2003
สถาบนัวจิยัอาหารจากประเทศญีปุ่่ น

รบัรองวา่“พโิก“ ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่มนษุยแ์ละสตัว ์แมใ้หก้นิถงึ 21,000 
มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมันํา้หนกัตวั (LD50 limit > 21,000 mg/kg BW)



สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแ่หง่ประเทศไทย
ทดสอบความเป็นพษิเฉยีบพลนัทางปากทีร่ะดบั 2,000 มลิลกิรมั/กโิลกรมั
นํา้หนกัตวั พบวา่หนทูกุตวัแสดงอาการปกต ิตรวจไมพ่บความผดิปกตขิอง
อวยัวะภายในจากการชนัสตูรซากหนทูกุตวัเมือ่ส ิน้สดุการทดสอบ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์าธารณสขุ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
กระทรวงสาธารณสขุ

ผลวเิคราะหพ์บวา่ ไมม่แีบคทเีรยีและราทีก่อ่ใหเ้กดิโรคใดๆตอ่
มนษุย ์และสตัว ์

SGS (Thailand) Limited
ไดร้บัรองผลการวเิคราะหช์นดิ,ปรมิาณเชือ้,สารอนิทรยีท์ ีเ่ป็นผลผลติของ   
จลุนิทรยี ์

การรับรองมาตรฐานและความปลอดภยั



NEOTRON (Italy)
รายงานผลการวเิคราะหถ์งึการปนเป้ือนของ
สารโลหะหนกั - แคดเมีย่ม,ตะก ัว่,สารกมัมนัตรงัสี
สารกอ่มะเร็ง - อะฟลาท็อกซนิ บ1ี,บ2ี,จ1ี,จ2ี
สารยาฆา่แมลง กลุม่ออกาโนฟอสเฟส 49 ชนดิ, ไพรทีอยส์ 17ชนดิ
และ อะคารไิซด ์13 ชนดิ
พบวา่ มตีํา่กวา่ปรมิาณมาตรฐานกําหนดท ัง้ส ิน้ (<LQ:= lower than 
Quantitative Limit)

ความปลอดภยัของกลุม่เชือ้จลุนิทรยี ์Global Health Security,
World Health Organization, Geneva 2003 certified as 

Biosafety Level 1 เป็นจลุนิทรยีท์ ีม่คีวามปลอดภยัสงู
ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่มนษุย,์พชืและสตัว ์

การรับรองมาตรฐานและความปลอดภยั



ขอบเขตในการนําไปใชง้านแทนการใชส้ารเคมี

ทาํความสะอาดในกจิการโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลีย้ง 

1.  ขจดักลิน่และทาํความสะอาดคราบ
- พืน้ พรม พืน้กระเบือ้ง
- กระจก โซฟา ราวบนัไดแสตนเลส 
- ขจดัคราบตะไครนํ่า้บนเสา ผนงั กระถางตน้ไม้
- ขจดักลิน่ในชอ่งแอร ์และกลิน่บหุรีบ่นผา้มา่น
- ขจดักลิน่ ฆา่เชือ้ และคราบสกปรกในหอ้งโดยสาร
- ลา้งพืน้บรเิวณตา่งๆ ท ัง้ในและนอกอาคาร
- ขจดักลิน่ ฆา่เชือ้ และลดการสะสมตะกอนในทอ่ระบายนํา้รอบอาคาร

เพยีงลบูนํา้จลุนิทรยี ์หรอืสเปรยนํ์า้จลุนิทรยี ์บนบรเิวณทีต่อ้งการ
ขจดักลิน่เหม็นใดๆ ไดใ้น 1-2 นาที
ไมต่อ้งลา้งนํา้ซํา้ ไมม่เีมอืกลืน่ และไมม่สีารพษิตกคา้ง 
ประหยดัเวลาและ ลดการใชนํ้า้
ลดการใชพ้ลงังาน
ลดการใชส้ารเคม ีและหลกีเลีย่งสารตกคา้ง
ไมใ่ชส่ารอนัตราย ปลอดภยัตอ่คนและสิง่มชีวีติ



ขอบเขตในการนําไปใชง้านแทนการใชส้ารเคมี

- โรงครวั โรงอาหาร 
- อา่งลา้งจาน ดบักลิน่หนืจากอา่งลา้งจาน
- บรเิวณปรงุอาหาร ทอ่ดดูควนั 
- ทอ่นํา้ทิง้ทีอ่ดุตนัจากคราบไขมนั 
- ทาํความสะอาดเครือ่งครวั
- กาํจดักลิน่และคราบไขมนัดาํเหนยีว 
- ลดการอดุตนัจากคราบไขมนัตา่งๆ
- กาํจดักลิน่อาหาร 
- ลดกลิน่ในตูเ้ย็น

- ลดแมลงรบกวน แมลงวนั แมลงสาบ แมลงหวี ่และ หนู
- ใชแ้ทนเป็นนํา้ยาทาํความสะอาดโตะ๊ และพืน้
- ฉดีพน่บนเขยีงทกุวนั เพือ่ลดกลิน่สะสม
- ใชแ้ชเ่ครือ่งครวัทคีราบมนัฝงัลกึ เพือ่งา่ยตอ่การลา้ง
- ผสมผงซกัฟอก ใชใ้นการซกัผา้ขีร้ ิว้และผา้เช็ดพืน้
- กาํจดักลิน่ในตูต้า่งๆ
- ฉดีพน่บรเิวณถงัขยะเพือ่ขจดักลิน่และคราบรอบถงั

2. ขจดักลิน่และคราบไขมนัในสว่นประกอบอาหาร



ขอบเขตในการนําไปใชง้านแทนการใชส้ารเคมี

3.1 ขจดักลิน่และคราบในหอ้งนํา้

การใชก้ําจดักลิน่ในโถสว้ม
- เทผลติภณัฑ ์100 กรมั ลงในชกัโครกแลว้กดนํา้
- ควรใชเ้ป็นประจาํทกุๆ 3-4 สปัดาห์
- ชว่ยลดแกส๊ในถงัเก็บม เรง่ยอ่ยของเสยี

- สเปรยห์รอืรดในบรเิวณทีม่กีล ิน่หรอืตดิกลิน่
- ใชผ้า้ชุบนํา้เช็ดทกุๆ 3-6 ช ัว่โมงสาํหรบัหอ้งนํา้สาธารณะ

การใชท้ําความสะอาดหอ้งนํา้สาธารณะ
- ผสม 20 กรมั (2 ชอ้นโตะ๊) ในนํา้ 20 ลติร 
- ใชผ้า้ชุบนํา้เช็ดท ัว่พืน้ผวิสขุภณัฑ์
- ใชร้าดพืน้และกําแพงเพือ่จดัคราบและกลิน่
- ใชแ้ปรงขดัในคราบทีห่นาและฝงัลกึ

ความเขม้ขน้ หรอืความบอ่ย สามารถปรบัได ้ขึน้อยูก่บั
สถานทีแ่ละจาํนวนผูใ้ช้



ขอบเขตในการนําไปใชง้านแทนการใชส้ารเคมี

3.2 ไบโอบอล ขจดักลิน่ในโถปสัสาวะ

วาง ไบโอบอล ในโถปสัสาวะ 

- ชว่ยลดกลิน่ปสัสาวะและกลิน่เหม็น มกีลิน่สะอาด
- ปราศจากนํา้หอมและจากสารเคม ี
- ปลอดสารพษิและสารระเหยทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ ใชแ้ทนลกูเหม็นไดด้ี

- ชว่ยลดปญัหาโถปสัสาวะอดุตนัจากคราบปสัสาวะ
- มอีายกุารใชง้านประมาณ 15-30 วนั ข ึน้อยูก่บั 
ความถีใ่นการรองรบั

- ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการทาํความสะอาด

ขอ้ควรระวงั
ไมค่วรใชร้วมกบันํา้ยาฆา่เชือ้ หรอื นํา้ยาเคมทีาํความสะอาด  เหมาะ
สาํหรบัการใชร้ว่มกบันํา้จลุนิทรยีท์าํความสะอาด ยรูคิ บอล จะอยูไ่ด้
นานขึน้

ส่วนประกอบเอนไซม์:
อะไมเลส โปรตีเอส ไลเปส เซลลูเลส



4. บําบดันํา้ในคลูลิง่ทาวเวอร ์อากาศจากเครือ่งปรบัอากาศปลอดเชือ้

ขอบเขตในการนําไปใชง้านแทนการใชส้ารเคมี

ขจดัปญัหาในระบบหมนุเวยีนนํา้ในคลูลิง่ทาวเวอร ์คอื
- กําจดัสาหรา่ยสเีขยีวแกมนําเงนิ
- กําจดัคราบเหนยีวทีอ่ยูใ่นระบบ 
- กําจดักลิน่อบัในอากาศทีไ่หลเวยีน 
- กําจดัคราบเหนยีวตามทอ่ในรปูฟิลม์อนิทรยี ์(Bio-film) 
- ชว่ยทําใหก้ารแลกเปลีย่นอณุหภมูทิาํไดด้ขี ึน้
- ชว่ยใหร้ะบบระบายอากาศแบบมศีนูยก์ลายเย็นท ัว่ถงึ
- ลดคา่ไฟฟ้า และไดค้วามเย็นเพิม่ข ึน้
- ลดการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยนื

กําจดัเชือ้โรค Legionaire & Shigella Contamination
ในระบบอากาศหมนุเวยีน ทีก่อ่ใหเ้กดิโรคระบบทางเดนิ
หายใจ โรคปอด โดยเฉพาะสถานทีใ่ชพ้รมเกา่สกปรก 
พรมผนืเดมิตลอดชพี

รบัรองอากาศปลอดเชือ้โรคในอาคาร



บําบดัน้ําในคลูลิง่ทาวเวอร์ อากาศจากเครือ่งปรับอากาศปลอดเชือ้โรค

-เก็บตวัอยา่งนํา้ในคลูลิง่ทาวเวอร ์สง่ไปตรวจนบัจํานวนเชือ้
โรค Legionaire, Shigella bacteria กอ่น 
-เตมิ ผงจลุนิทรยี ์ ลงในคลูลิง่แท็ง ในอตัราสว่น 1 กก. ตอ่
ขนาดแท็ง 50 เมตรกิตนั
-ปลอ่ยใหร้ะบบทาํงานหมนุเวยีนเป็นเวลา 3 วนั จงึเก็บ
ตวัอยา่งนํา้มาตรวจนบัเชือ้อกีคร ัง้หนึง่

อตัราการใช ้
จลุนิทรยี ์20กรมั : 1 เมตรกิตนั

การใชค้ร ัง้แรก ใหเ้ตมิจลุนิทรยีต์ดิตอ่กนั 2 วนั คร ัง้
ตอ่ไป เตมิจลุนิทรยีท์กุๆ 15 วนั

Air Conditioning 
ใสผ่งจลุนิทรยี ์10 กรมั : นํา้ 10 ลติร ฉดีพน่ ดจูากความ
สกปรกของเครือ่งทาํความเย็น แลว้ดาํเนนิการทาํความ
สะอาดแบบปกต ิ



ขจดักลิน่ในชอ่งแอรภ์ายในหอ้งรบัรอง

ใชผ้งจลุนิทรยี ์ 20 กรมั (2 ชอ้นโตะ๊) ในนํา้ 20 ลติร
นําผงจลุนิทรยีใ์สใ่นถงุกรอง หยอ่นลงในภาชนะบรรจนํุา้ ท ิง้ไวส้กัครูก่อ่นใชง้าน

- สเปรยบ์รเิวณชอ่งแอร ์เพือ่กาํจดักลิน่อบั ไดอ้ากาศสดชืน่
- หลงัฉดี ลมทีอ่อกมาจากชอ่งจะมกีลิน่สะอาด 
- ใชผ้า้เช็ดบรเิวณชอ่งแอร ์เพือ่กาํจดัคราบมนัเหนยีวทีส่ะสม 

ตามซอก

- ใชไ้ดบ้อ่ยตามตอ้งการ
- ชว่ยลดแบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคระบบทางเดนิหายใจ 
- บรเิวณทีเ่หนยีวและดาํมากฉดีทิง้ไวป้ระมาณ 1 ช ัว่โมง
- สามารถใชฉ้ดีทําความสะอาดกระจก 
- เช็ดฝุ่ นบนพืน้ผวิเฟอรน์เิจอร ์ลดฝุ่ นไดด้ ีผา้ทีใ่ชเ้ช็ดไมเ่หนยีว



ขจดักลิน่และทําความสะอาดคราบบนพรม

ผสม 20 กรมั (2 ชอ้นโตะ๊) ในนํา้ 20 ลติร
การใชท้ําความสะอาดเป็นจดุ
หากใชส้เปรย ์ใหใ้สถ่งุกรองกอ่น (บรษิทัฯมถีงุกรอง
สาํเร็จให)้ เอาสว่นใสใสข่วดเสปรย์ เพือ่ป้องกนัไมใ่ห้
หวัฉดีตนั สเปรยใ์นบรเิวณทีม่กีล ิน่หรอืตดิกลิน่ หาก
สกปรกมากใหส้เปรยใ์หท้ ัว่บรเิวณแลว้ทิง้ไว ้5 นาท ี
แลว้จงึถหูรอืขดัทาํความสะอาด ใชแ้ทนนํา้ยาซกัพรม
ใชไ้ดท้กุวนัเพือ่ขจดัคราบใหมแ่ละลดกลิน่อยา่ง
ตอ่เนือ่งโดยไมม่สีารตกคา้ง ไมต่อ้งลา้งนํา้ซํา้
ไดก้ลิน่สะอาด ไมใ่ชนํ้า้หอมกลบกลิน่ 



ขจดักลิน่และทาํความสะอาดคราบบนพรม

ผสม 20 กรมั (2 ชอ้นโตะ๊) ในนํา้ 20 ลติร ทิง้ให้
ตกตะกอนสกัครู ่ใชส้ว่นใสแทนสารทาํความ
สะอาด สเปรยใ์หท้ ัว่บรเิวณทีต่อ้งการ แลว้ใช้
เครือ่งปั่น จะสามารถขจดัท ัง้คราบและกลิน่ใน
เวลาเดยีวกนั

ใชไ้ดท้กุวนัเพือ่ขจดัคราบใหมแ่ละลดกลิน่อยา่ง
ตอ่เนือ่งโดยไมม่สีารตกคา้ง 
ไมต่อ้งลา้งนํา้ซํา้ กาํจดัเชือ้โรค
ไดก้ลิน่สะอาด ไมใ่ชนํ้า้หอมกลบกลิน่ 



ขจดักลิน่และคราบในบรเิวณประกอบอาหาร

ผสม 20 กรมั (2 ชอ้นโตะ๊) ในนํา้ 20 ลติร

สามารถใชไ้ดท้นัท ีหรอื ทิง้ใหต้กตะกอนสกัครู่
-ใชล้า้งจานแทนสารทาํความสะอาด 
-ขจดัคราบไขมนัไดผ้ลเดน่ชดั โดยเฉพาะ 
เครือ่งครวัแสตนเลส เครือ่งกระเบือ้ง

- เครือ่งใชพ้ลาสตกิใหแ้ชท่ ิง้ไว ้เพราะผวิพลาสตกิดดูซบั
ไขมนัไดม้ากและลกึกวา่

- ใชซ้กัผา้ขีร้ ิว้ ลดกลิน่อบั
- ใชผ้สมผงซกัฟอก ในการซกัผา้ ผา้ปู

โตะ๊ ผา้เช็ดมอื ผา้กนัเป้ือน

ใชผ้า้ชุบนํา้จลุนิทรยี ์
เช็ดทาํความสะอาด
ตะแกรงเหนอืเตา



ขจดักลิน่และคราบในบรเิวณประกอบอาหาร

เพือ่ไมใ่หค้ราบ
เหนยีวตดิผา้แนน่ให้
ใชผ้า้ชุบนํา้    พโิก
ลบูออก

ใช ้20 กรมั (2 ชอ้นโตะ๊) ในนํา้ 20 ลติร
ใสถ่งุกรองแลว้หยอ่นลงในนํา้ ใชนํ้า้ละลายจลุนิทรยีส์าํหรบัการ
ทําความสะอาด โดยใสก่ระบอกฉดี

บรเิวณเหนยีวมากๆใหท้ ิง้ไวส้กัครูแ่ลว้เช็ดออก



ขจดักลิน่และไขมนัในบอ่ดกัไขมนั

อตัราการคํานวณขนาดบอ่ และปรมิาณจลุนิทรยีท์ีใ่ช ้

กวา้ง x ยาว x ลกึ (เมตร) = จลุนิทรยีก์โิลกรมั
100

2 x 3 x 5 =  0.3 กโิลกรมั =300 กรมั
100        

คร ัง้แรก ใช ้500 กรมัผสมนํา้ 1 ถงั เทนํา้ทีผ่สมจลุนิทรยีพ์โิกลงในบอ่ จลุนิทรยีจ์ะดบักลิน่
และเร ิม่ทาํการยอ่ยสลายอนิทรยีว์ตัถทุาํใหไ้ขมนัทีแ่ข็งและหนาคอ่ยๆแตกตวัทาํใหไ้มต่อ้ง
ตกัไขมนั และไมม่กีลิน่เหม็นรบกวน สามารถนําไปบาํบดัตอ่ไดง้า่ย

บอ่ดกัไขมนั เมือ่เร ิม่ใสจ่ลุนิทรยีท์กุๆจดุ นํา้จะคอ่ยๆใสขึน้ แมน้ไมม่กีารเตมิอากาศ



อตัราการใชใ้นการบําบดับอ่ดกัไขมนั

100 กรมั ละลายนํา้ 10 ลติร

ขนาดบอ่บําบดั 1 ลกูบาศกเ์มตร
ตอ่





การยอ่ยสลายบอ่ดกัไขมนัในสองสปัดาห์



ย่อยสลายไขมนั

วนัที่ 1 วนัที ่2

วนัที ่3 วนัที ่4



ยอ่ยและสลาย

ปราศจากสารเคม ีและไมม่สีาร
ตกคา้ง

ขจดักลิน่ในทอ่ระบายนํา้ท ัง้ในและนอกอาคาร

เพยีงผสมนํา้แลว้ฉดีพน่ในบรเิวณที่
ตอ้งการ

ขจัดกลิน่ทันท ี
สลายคราบ 
ยอ่ยตะกอน

ปลอดภยัตอ่คนและสตัว์



บาํบดันํา้ในสระวา่ยนํา้ สระสปา ปรบัสภาพนํา้ และนํา้ปลอดเชือ้
ขอบเขตในการนําไปใชง้านแทนการใชส้ารเคมี

สถานบรกิารมกัใชส้ารโซเดยีมไบคารบ์อนเนต และกรด หรอืสารเคม ีหรอืสารฆา่เชือ้
เพือ่ควบคมุหรอืทาํลายเชือ้รา แตไ่มส่ามารถกาํจดัไดห้มด รวมถงึกลิน่ดว้ย

ปญัหาในสระวา่ยนํา้และ สปา (Swimming Pool, Spa pool)
- ตะไคร ่และสาหรา่ยสเีขยีวแกมนํา้เงนิและ คราบเหนยีวทีอ่ยูใ่นระบบนํา้
- กอ่ใหเ้กดิกลิน่ไมพ่งึประสงคก์บันํา้และอากาศทีไ่หลเวยีน
- คราบเหนยีวตามทอ่ และพืน้ผนงัในรปู ฟิลม์อนิทรยี ์(Bio-film) 
- ปญัหามาจากการตดิเชือ้จากเชือ้โรค Legionaire Bacteria Contamination ในระบบ 
อากาศหมนุเวยีน กอ่ใหเ้กดิโรคระบบทางเดนิหายใจ



บาํบดันํา้ในสระวา่ยนํา้ สระสปา ปรบัสภาพนํา้ และนํา้ปลอดเชือ้

ขอบเขตในการนําไปใชง้านแทนการใชส้ารเคมี

จลุนิทรยี ์ พโิก สามารถกาํจดักลิน่และฆา่สาหรา่ยสเีขยีวแกมนํา้เงนิ และคราบเหนยีวให้
กลายเป็นกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด,์ กา๊ซไนโตรเจน และนํา้ โดยกาํจดักลิน่ไปในตวั และ
ยงัสามารถทาํลายเชือ้โรค Legionaire

วธิกีารใชง้าน
- ระยะ 3 เดอืนแรก ผสม พโิก 4 กรมั/นํา้ 1 ลกูบาศกเ์มตร 
- ระยะเดอืนที่ 4 ผสม พโิก  3 กรมั/นํา้ 1 ลกูบาศกเ์มตร 
- โดยใส ่พโิก ตามสดัสว่นในถงุกรอง แชใ่นบอ่กรองทีม่นํีา้ผา่น
ตลอดเวลา

อตัราการคาํนวนขนาดบอ่ และปรมิาณพโิก ทีใ่ช ้3 กรมั/นํา้ 1 ลกูบาศกเ์มตร
[กวา้งxยาวxลกึ (เมตร)] x 0.003 = จํานวนทีใ่ช้
ขนาดบอ่ [20 x 50 x 2] x 0.003  =  6 กโิลกรมั

การเตมิจลุนิทรยีอ์ยา่งตอ่เนือ่ง
ใหเ้ตมิ พโิก ทกุๆเดอืน ขึน้อยูก่บัจํานวนผูใ้ชบ้รกิาร  

สามารถเตมิ พโิก ไดต้ ัง้แต ่3-5 ppm
หรอื พโิก 3-5 กรมั ตอ่นํา้ 1 ลกูบาศกเ์มตร



บาํบดันํา้ในสระวา่ยนํา้ สระสปา ปรบัสภาพนํา้ และนํา้ปลอดเชือ้
ขอบเขตในการนําไปใชง้านแทนการใชส้ารเคมี

- ผลติภณัฑจ์ลุนิทรยี ์ พโิก ไมม่พีษิและไมก่อ่ใหเ้กดิความรอ้น 
- ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เนือ้เยือ่ของสิง่มชีวีติ
- กําจดักลิน่ตวัท ัว่รา่งกายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ ใตว้งแขน
- กําจดัรงัแคและไขมนับนศรษีะ ลดอาการอกัเสบของหนงัศรษีะ

- กําจดักลิน่เทา้จากเชือ้ราและแบคทเีรยี กอ่นเขา้พืน้ทีส่ระวา่ยนํา้
ผสมผลติภณัฑจ์ลุนิทรยีใ์น บอ่ลา้งเทา้ 

-อตัราสว่นทีใ่ช:้ 100 กรมั ตอ่นํา้ 20 ลติร

- กําจดัคราบและกลิน่ เกา้อีร้มิสระ เบาะและผา้รม่

- ทําความสะอาดพืน้ทีร่อบสระ ใชส้เปรยค์วามดนั
เพือ่กําจดัคราบตา่งๆ

อตัราสว่นทีใ่ช:้ 100 กรมั ตอ่นํา้ 100 ลติร



บาํบดันํา้ในสระวา่ยนํา้ สระสปา ปรบัสภาพนํา้ และนํา้ปลอดเชือ้

ขอบเขตในการนําไปใชง้านแทนการใชส้ารเคมี

ผลหลงัการใชง้าน
- ฆา่และกําจดัเชือ้โรค และกลิน่อนัไมพ่งึประสงค์

- รกัษาสภาพนํา้ใหส้ะอาดโดยวธิธีรรมชาต ิ-- เอ็นไซม ์บําบดั 
- เป็นมติรกบัมนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้ม
- ตะไครแ่ละเมอืกเดมิคอ่ยๆถกูกาํจดั งา่ยตอ่การทาํความสะอาด
- ตะไครแ่ละเมอืกใหมจ่ะไมเ่กดิ หรอืเกดิไดช้า้มาก ประหยดัเวลาและพลงังาน
- ลดการใชส้ารเคม ีและกลิน่สารเคมี
- ลดคา่ไฟฟ้า 
- ลดการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยนื



5. การบาํบดันํา้เสยีและไขมนัในบอ่ดกั
กําจดักลิน่เหม็นเนา่ทีเ่กดิจากบอ่บาํบดันํา้เสยี

ยอ่ยสลายไขมนัในบอ่ดกัไขมนั

ยอ่ยสลายสารอนิทรทีีอ่ยูใ่นนํา้ทําใหค้ณุภาพนํา้ดขี ึน้

กําจดัสาหรา่ยสเีขยีวแกมนํา้เงนิในแหลง่นํา้

ขอบเขตในการนําไปใชง้านแทนการใชส้ารเคมี

ลดการใชไ้ฟ และการซอ่มบํารงุมอเตอร,์ ปั๊ม



กองขยะและสิง่ปฏกิลู

กาํจดักลิน่เหม็นทีเ่กดิจากกองขยะ

ลดแมลงวนั ควบคมุพาหะนําโรค – แมลงสาบ, หนู

ยบัย ัง้จลุนิทรยีท์ ีท่ําใหเ้กดิโรค











บาํบดัสิง่ปฏกิลู ที ่ปกักิง่























Raw Material



1st Day



2nd Day



3rd Day



4th Day



5th Day



ความสามารถในการทํางาน

กาํจดักลิน่เหม็นทีไ่มพ่งึประสงค์

ลดและกาํจดัเชือ้แบคทเีรยีทีเ่ป็นโทษ

ยอ่ยสลายสารอนิทรยี ์ไดร้วดเร็ว

กาํจดัสารพษิ

ลดการใชส้ารเคมี

ลดการใชพ้ลงังาน

ไมม่สีารตกคา้ง



Product Test at ซีพ ีสระบุรี (Odor & Degreaser)



Product Test at ซีพ ีสระบุรี (Odor & Degreaser)

พสูิจน์ผล ของการทาํความสะอาดพืน้โรงงาน

- ช่วยย่อยสลาย กาํจัดปัญหาคราบไขมัน กลิน่หืน 

- กาํจัดกลิน่เหม็นในระยะเวลาอนัส้ัน



Product Test at ซีพ ีสระบุรี (Waste Odor)

กาํจัดกลิน่เหมน็ของขยะ 

ในระยะเวลาอนัส้ัน



การควบคมุ กลิน่ทีไ่มพ่งึประสงค์

ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ
1. ชว่ยกําจัดกลิน่ในเวลาอนัสัน้
2. กําจัดกลิน่ดว้ยการแตกประจเุมือ่เอ็นไซมพ์โิก สมัผัส
3. มปีระสทิธภิาพในการแตกตวักบั สาร VOC’s หลายชนดิ
4.   มปีระสทิธภิาพแมม้วลอากาศทีม่ปีรมิาณมาก
5. การใชง้านงา่ย สะดวก และ ทํางานไดต้อ่เนือ่ง
6. ปลอดภยัตอ่ผูใ้ช ้
7. คุม้คา่ตอ่การลงทนุ

ควบคมุ และกําจัดกลิน่ทีเ่กดิจากสาร
ระเหยอนิทรยีไ์ดใ้นชว่งกวา้ง อาทิ
- Mercaptans กลิน่หืน่เน่า
- Amines กลิน่โปรตนีเน่า
- Ammonia กลิน่แอมโมเนยี
- Hydrogen sulfide กลิน่แกส๊ไขน่่า



Odor Control – Air Quality Emission
•Dry wind output of 24,000 m3 per hour (900mm diameter,      
3 meter stack long)
•PiCO has been applied via a 1,000 psi, low volume misting 
system into the stack.

•PiCO was mixed into solution and applied at 200 gm into a 
200 L reservoir (1,000 ppm).

The solution was then delivered via 8 nozzles 
in spiral formation along the stack at 6.25 L 
of solution per nozzle per hour.  

The usage of PiCO is 50 gm per hour.



Results
Independent sampling by SGS was taken on the 3rd of April 2008, 
prior to application of PiCO. The following 10 minutes of 
application further sampling was taken.

Odor Control – Air Quality Emission

ppm mg/m3

Prior 15.10 34.58

Treated 3.92 (74.0%) 8.98 (74.0%)



CPF- Sriracha, Chonburi
Wet Scrubber Water Quality Improvement

Before using PiCO enzymes and microbes



Odor control and waste water in Wet 
Scrubber no.1 at CPF–Sriracha, Chonburi, 
on May 2008 by added PiCO. 
Wet Scrubber no. 2 had not been tested, to 
be used for compare the result.
-Dilute 1,000 grams PiCO into 50 L water
-Pour into the wet scrubber
-Stir with stick for mixed enzymes and 
microbe with water inside the pond

Odor Control – Wet Scrubber No.1



Results
After One month, the water taken out from the wet scrubber no.1  
& no. 2 By visual observation, the water color in no.1 is more 
clear, less polluted and much better in unpleasant odor

Odor Control – Wet Scrubber No.1 & 2

Wet 
Scrubber 

no.1

Water 
Color after 
using PiCO

Wet Scrubber no.2
Water Color



Air quality analysis was conducted on garbage fermenting tanks at the 
On Nut Garbage Disposal Plant operated by the Department of Public 
Cleaning of Bangkok Metropolitan Administration. 

Sampling was undertaken prior to application of Enzymes and microbes and then 
again 10 minutes following the application 

Odor Control – Garbage and Leachate

Parameter Sampling Method
Hydrogen Sulphide Impinger / Titration

Methyl Mercaptan Sampling Bag / G.C.
Total VOC’s Photo Ionization Detector

Bangkok Metropolitan Site 



PiCO enzymes and microbes were mixed into solution at 1,000 ppm. 
(100gm to 100L of water) and the solution was sprayed to the surface 
of the fermentation tank. 

Odor Control – Garbage and Leachate

Index Prior to 
Treatment 

(ppm)

Treated with 
PiCO (ppm)

Hydrogen Sulphide 12.330 0.319

Methyl Mercaptan 2.01 0.12

Total VOC’s 3,756 956

Index % Reduction

Hydrogen Sulphide 97.4%

Methyl Mercaptan 94.0%

Total VOC’s 74.5%

Samples were taken for 
measurement of Hydrogen 
Sulphide, Ammonia and 
Odor Values directly prior to 
treatment and at 10 and 40 
minutes. 



Se Jing Shan District Sewage Station in Beijing China by the Chinese National 
Centre for Environmental Analysis and Measurements. 

The purpose of the sampling was to assess the effectiveness of PiCO enzymes 
and microbes in reducing odour emissions from both solids and liquid sewage 
streams through treatment operations as a potential treatment to address 
fugitive emissions to surrounding residential areas.

Odor Control – Sewage

Test Sampling 

H2S NH3 Odor value 

Liquid 
Waste   

Prior, 
10 min, 40 min 

Solid Waste    Prior 40 min 



Odor Control – Sewage
Liquid Stream: 
PiCO enzymes and microbes was mixed into solution at 500gm to 10 L of water. 

This solution was poured directly into the liquid waste in a tanker vehicle at a final 
dosage of 10 ppm

Sample
H2S 

(mg/m3)
NH3

(mg/m3)
Odor Value 

(odor unit / DT)
Prior 15.8 35.4 412 
10 minutes 11.5 31.1 250 
40 minutes 4.49 6.15 119 



Odor Control – Sewage
Solid Stream: PiCO enzymes and microbes was mixed into solution at 100gm to 
100L of water, mixed thoroughly and allowed 15 minutes to activate. 

This solution was sprayed on the surface of the solid samples which were contained 
in plastic bags. 

Sample
H2S 

(mg/m3)
NH3

(mg/m3)
Odor Value 

(odor unit / DT)
Prior 6.32 161 810
40 minutes 0.24 74.4 251



Bio-gas Production

Increase methane production

Tests in digester units (manure substrate) have shown CH4 has been proven to increase by 35-
40%. This substantially increases the energy production capacity and therefore economics of a 

biogas plant. 

Reduction in CO2 emissions

CO2 levels off-gassed during decomposition of organic wastes are reduced by 50-55%. This has a 
large and direct greenhouse gas emission benefit. 

Temperature

Due to the rapid action of decomposition achieved by the PiCO microbes and resultant enzymes 
temperatures of approx 60°C are achieved. This further accelerates the bio-chemical reaction 

speed increasing effectiveness. Most natural enzymes could not tolerate this temperature. 

Sludge Reduction & Quality

Due to the rapid decomposition capacity, PiCO will reduce the quantity of final sludge produced. 
Evidence suggests that this will be a 10-20% reduction over a 3 day total detention period in a 
digester relative to natural bacteria. In addition the quality of sludge in terms of contaminants, 

pathogens, odour etc will all be significantly improved. 

Plant & Equipment

Corrosion prevention in plant equipment due to removal of sulphides and breakdown of bio-films 
that harbour sulphide producing bacteria. 



Bio-gas Production
Tested Result- Biogas

Pig Manure Substrate in Anaerobic Digester Units:
(4 tested units, 4 control units)

Biogas Increase Up to Decrease Down to
CH4 35-40% 60-65% - -

NH3 - - 2-3% 0.1%

H2S - - 0.5-1.0% 0.01%

CO2 - - 50-55% 30-35%



Bio-gas - Chemistry of Digestion

Hydrolysis
Enzymes cleave very large molecules into smaller 

components

Acid Phase
Acid forming bacteria digest fat, carbohydrate and 

protein to CO2, H2, NH3

Methane Phase
Fermentation of acids and alcohols in presence of 

CO2 and H2 yield CH4

1

2

1. PiCO microbes and enzymes rapidly accelerates digestion
2. PiCO microbes and enzymes alter phase transformation

3



จลุนิทรยี ์พโิก กบัชุมชน



แม่นํา้ลาํคลอง

แหล่งชุมชน กจิการอุตสาหกรรม

แหล่งทีม่กัมปัีญหานํา้เสีย

ท่อนํา้ทิง้





ฉดีพน่นํา้จลุนิทรยีใ์นรอ่งนํา้ตา่งๆเพือ่กาํจดักลิน่ 
ลดแกส๊และยอ่ยสลายสิง่อดุตนั



“ ตลาดสด ”

สถานทีสํ่าคญัของแหล่งชุมชน



สภาพโดยทัว่ไปของตลาดสดในปัจจุบัน





ขจดักลิน่และอนิทรยีว์ตัถใุนบอ่บาํบดันํา้เสยี1

อตัราการคํานวนขนาดบอ่ 
และปรมิาณจลุนิทรยีท์ีใ่ช ้
กวา้ง x ยาว x ลกึ (เมตร)

100

3 x 5 x 7 =  1 กโิลกรัม
100

คร ัง้แรก ใช ้1 กโิลกรมัผสมนํา้ 1 ถงั เทนํา้ละลายจลุนิทรยีล์งในบอ่เก็บนํา้เสยีและบอ่เตมิ
อากาศ จลุนิทรยีจ์ะยอ่ยสลายอนิทรยีว์ตัถอุยา่งรวดเร็ว เปลีย่นเป็นก็าซไนโตรเจน, 
คารบ์อนไดออกไซด ์ทาํใหนํ้า้ไมเ่หม็นและใสเร็วขึน้ ประหยดัพลงังานไฟฟ้า

บอ่นํา้เสยีทีม่ตีะกอน+นํา้จลุนิทรยี ์ บอ่ใหอ้ากาศ1+นํา้จลุนิทรยี ์ บอ่ใหอ้ากาศ2+นํา้จลุนิทรยี ์



ขจดักลิน่และอนิทรยีวตัถใุนบอ่บาํบดันํา้เสยี2
คร ัง้ตอ่ๆไป ใช ้1 กโิลกรมั ตอ่ปรมิาตร 1,000 ควิ โดยนําจลุนิทรยีใ์สถ่งุกรอง
แลว้แขวนบรเิวณทางนํา้ไหลเขา้

กอ่น หลงั
ลดคา่ BOD ในนํา้ คา่ BOD (Biological Oxygen Demand) เป็นคา่ชีว้ดัจํานวน
ออกซเิจนทีจ่ลุนิทรยีต์อ้งการเพือ่ยอ่ยอนิทรยีว์ตัถใุนนํา้
คา่ BOD สงู นํา้เสยีในนํา้มอีนิทรยีวตัถมุาก   
จลุนิทรยีต์อ้งการออกซเิจนจํานวนมากเพือ่
ยอ่ยสลายอนิทรยีว์ตัถเุหลา่น ัน้

คา่ BOD ตํา่ นํา้ดแีสดงวา่
อนิทรยีว์ตัถถุกูกาํจดัแลว้



นํา้เสยีทีไ่ดร้บัการบาํบดัจากตน้ทางดว้ยจลุนิทรยี ์ ทําใหก้ารปลอ่ยนํา้ทีบ่าํบดัแลว้
ออกไปสูธ่รรมชาต ิสะอาด และจลุนิทรยีท์ ีเ่หลอืจะชว่ยลดจาํนวนสาหรา่ยสเีขยีว
แกมนํา้เงนิชว่ยใหแ้หลง่นํา้ธรรมชาต ิสะอาด สตัวนํ์า้จงึมอีาหารแพลงตอนได้
อยา่งตอ่เนือ่ง

จลุนิทรยีก์าํจดั
สาหรา่ยสเีขยีวแกม
นํา้เงนิ อนัเป็นเหตุ
ใหนํ้า้เนา่เสยี

กําจดัสาหรา่ยสเีขยีวแกมนํา้เงนิ อนัเป็นตน้เหตุ
ของนํา้เสยี และทาํใหส้เีขยีวเมอืกใสขึน้ 
โดยไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สตัวนํ์า้















“พโิก” ในระบบบาํบัดนํา้เสีย

ใช้ “พโิก” ไม่ใช้ “พโิก” หมายเหตุ

การใช้

ไฟฟ้า

เพ่ือเตมิ

อากาศ

ลดค่าไฟฟ้า 30 -

50% (เปิดเคร่ือง

เตมิอากาศเหลือ 

12–18 ชม.หรือ

น้อยกว่า) เซ็ตค่า

DO 1.0-1.5 ppm

ระบบไม่ล่ม,ไม่มี

กลิน่เหมน็

ใช้ไฟฟ้า 100 %

(เปิดมอเตอร์

เคร่ืองเตมิอากาศ  

24 ชม.) ต้องเซ็ต

ค่าDO 2.0 ppm

ขึน้ไปเพ่ือแก้

กลิน่เหมน็,ระบบ

ไม่ล่ม

“พโิก”ทาํงานได้

ทั้งมีออกซิเจน

หรือไม่มี (ในช่วง

แรก การให้อากาศ

จะเร่งประสิทธิภาพ

การทาํงาน)



“พโิก” ในระบบบาํบัดนํา้เสีย

ใช้ “พโิก” ไม่ใช้ “พโิก” หมายเหตุ 

การใช้

สารเคมี

ไม่ต้องใช้

สารเคม ีและ 

ปุ่ยเคมี

ใช้สารเคมแีละ

ปุ่ยเคม ีเป็น

จาํนวนมาก 

เพ่ือบําบัดนํา้

เสีย 

การใช้“พโิก”เป็น

การสร้างสรรค์สังคม

ในการลดใช้สารเคมี

ในชีวติ ประจาํวนัลง 

และ ลดสารเคมีตก

ค้าง ในส่ิงแวดล้อม 



“พโิก” ในระบบบาํบัดนํา้เสีย

ใช้“พโิก” ไม่ใช้“พโิก” หมายเหตุ

การใช้สารฆ่า

เช้ือโรคในบ่อ

บําบัดสุดท้าย  

ก่อนปล่อย

นํา้สู่ภายนอก

ไม่ต้องใช้สาร

ฆ่าเช้ือโรค 

เช่น คลอรีน, 

ฟีนอล

ใช้คลอรีน,           

ฟีนอล

“พโิก”ผลติ

สารชีวนะทีฆ่่า

เช้ือโรคได้

- การใช้คลอรีน

หรือฟีนอลมาก

เป็นผลเสีย 



“พโิก” ในระบบบาํบัดนํา้เสีย

ใช้“พโิก” ไม่ใช้“พโิก” หมายเหตุ

การซ่อม

บํารุง

อุปกรณ์

เคร่ืองจักร

ลดการซ่อม

บํารุงได้

มากกว่า      

30-70%

ซ่อมบํารุง

เตม็อตัรา

การใช้งาน 



“พโิก” ในระบบบาํบัดนํา้เสีย

ใช้ “พโิก” ไม่ใช้ “พโิก” หมายเหตุ

การดูแล

ควบคุม

ระบบ 

ไม่ต้องใช้เทคนิค 

หรือบุคลากร

พเิศษในการดูแล

ควบคุมระบบ 

ต้องเตรียมบุคลากร

พเิศษคอยดูแล

ควบคุมระบบและ

อาจใช้เทคนิคขั้น

สูงในการควบคุม

ระบบ



“พโิก” ในระบบบําบัดนํา้เสีย

ใช้ “พโิก” ไม่ใช้ “พโิก” หมายเหตุ

งบประ 

มาณ

ค่าใช้จ่าย

เดือนแรก ค่าเช้ือ 30%

ของค่าไฟฟ้าปกต ิ     

เดือนต่อไป 20-30%

ค่าไฟฟ้า ลดลง       

30-50% ทุกเดือน

สารเคมีอ่ืน ไม่มี

แรงงานคน ใช้ 1 คน

ค่าไฟฟ้า จ่ายเตม็ 

100% เป็นประจาํ

ทุกเดือน

สารเคมีอ่ืน 30-
50 % ค่าไฟฟ้า

แรงงานคนดูแล

ระบบ ใช้2-3คน

ค่าใช้จ่ายประเมิน

จากนํา้เสีย และ

แปรผนัตามระบบ

ใช้งาน, ขนาด

มอเตอร์เคร่ืองเตมิ

อากาศ, ประเภท

สารเคมีทีใ่ช้, คน

ดูแลระบบ



Water Treatment
- Effective at very low dosages: initial treatment of 4 ppm,     

2nd day of 2 ppm, 3rd day of 1 ppm then 0.5 ppm consecutive day.

- Proven ability to rapidly reduce:
- BOD (Biological Oxygen Demand)   
- COD (Chemical Oxygen Demand),
- TDS (Total Dissolved Solids)
- Turbidity & SS (Suspended Solids)
- Volatile Organic Compounds (NOCs & SOCs)
- Toxic Pollutants: Aromatic Hydrocarbons & Herbicides,

- Phosphorus
- Oils & Grease, 
- Faecal Coliform Bacteria
- Many chemical pollutants

- Removes Blue Green Algae



Controlled 
points

Using PiCO No PiCO Remark

Power
consumption in
oxidation

Reduce electricity 30-50%
(switch on the oxidation
pump reduced from 24
hours to 12-18 hours, or
less)

Electricity consumption
100%
(switch on the
oxidation pump from 24
hours)

PiCO microorganisms
are facultative-with
oxygen or without (start
with oxidation to speed
up the work)

Chemical usage No chemical usage Use chemical Using PiCO
microorganisms to help
reduce chemical usage
and protect environment

Antibiotic
usage in the
last pond,
Before
releasing into
Natural
reservoir

No antibiotic needed, e.g.
chlorine, phenol 

Necessary to use
chlorine, phenol

PiCO microorganisms
produce enzymes that
have antiseptic
properties.

Maintenance
cost

Reduce maintenance cost 
30-70%

Normal maintenance 
cost Save cost and time

Compare electricity consumption using PiCO in Waster Water Treatment



Compare electricity consumption using PiCO in Waster Water Treatment

Controlled 
points

Using PiCO No PiCO Remark

Grease pump 
out cost

No need to take out grease 
floating on the surface and 
safe cost in pumping 
grease / sludge out if use 
the product continuously

Regularly need to take 
out grease floating on 
the surface and safe 
cost in pumping grease 
/ sludge out

PiCO microorganism can 
effectively digest grease 
and fat. If use 
continuously, problem of 
excess grease and oil will 
fade away.

Technical 
System 
controlling

No technical technique or 
expert needed to take care 
of the system

Need support in term of 
technical technique or 
expert  to take care of 
the system

Budgeting 1st month: product cost 
around 70% of the normal 
electricity consumption
Following months: product 
cost around 30-50% of the 
normal electricity 
consumption. 
Electricity expense reduces 
30-50% of normal monthly 
expense. No chemical 
required. 
Manpower 1 person 
required

Electricity cost: 100% 
monthly expense

Added chemicals: 50% 
of monthly electricity 
cost

Manpower: require 2-3 
persons

These expenses are 
estimated from the 
quantity of waste water 
flow into the system in 
cubic meters/day. The 
variation is possible 
following the practical 
system, oxidation pump, 
type of chemicals use, 
professional fee and 
number of manpower 
needed.





นิคมอุตสาหกรรม สยามอสีเทริน อนิดสัเดยีลปาร์ค



Waste water treatment plant
Before treat PiCO



Waste water treatment plant
After treat PiCO

Decrease Excess Sludge
Before 42 bags/wk, After 2 bags/wk



บ่อให้อากาศ 1 ~บําบัดนํา้เสีย 5,000 ลบม./วนั ก่อนใช้ พโิก



บ่อให้อากาศ 1 - เตมิไซรัปเสียทีรั่บจากโรงงานเคร่ืองด่ืม



บ่อให้อากาศ 1 ก่อนใช้ พโิก



บ่อให้อากาศ 1 ก่อนใช้ พโิก



แท้งค์บรรจุ พโิก



บ่อให้อากาศ 2 ก่อนใช้ พโิก



บ่อให้อากาศ 2 ก่อนใช้ พโิก



บ่อให้อากาศ 2 ก่อนใช้ พโิก



บ่อตกตะกอน ก่อนใช้ พโิก



บ่อให้อากาศ 1 หลงัใช้ พโิก



บ่อให้อากาศ 1 หลงัใช้ พโิก



บ่อให้อากาศ 1 หลงัใช้ พโิก



บ่อให้อากาศ 2 หลงัใช้ พโิก 14 วนั



บ่อให้อากาศ 2 หลงัใช้ พโิก 21 วนั



บ่อให้อากาศ 2 หลงัใช้ พโิก 21 วนั



บ่อตกตะกอน หลงัใช้ พโิก



สลดัจ์ส่วนเกนิทีต้่องกาํจัดทิง้

ก่อนใช้ ม ี6 ถุง/วนั (42 ถุง/สัปดาห์) * 500 กก  

หลงัใช้เหลือ 2 ถุง/สัปดาห์

EXCESS SLUDGE



Contact

Mobile Phone: 061-931 1711

Office: 02-041 6102

Website: picoalive.com

E-Mail: picoalive@gmail.com

Line: @picoalive
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