
 
 

 

 

PICO Wastewater Treatment  
พโิก จุลนิทรีย์เพ่ือการบ าบัดน า้เสีย 

ดูแลอย่างยัง่ยืน ปลอดภัย ไร้สารพษิ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 
การบ าบัดน า้เสีย 

เทคโนโลยพีิโก ช่วยใหอุ้ตสาหกรรมและรัฐบาลกา้วกระโดด แทนเทคโนโลยกีารบ าบดัแบบเดิมท่ีมีตน้ทุนสูงและใช้
เงินทุนมาก ผลลพัธ์สุทธิเป็นแบบหลายเท่า : เป็นไปตามขอ้ก าหนดการปล่อยตามกฎขอ้บงัคบัลดตน้ทุนการด าเนินงานและ
ทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการเติมอากาศและลดกล่ินไม่พึงประสงค ์

 

เป็นผลิตภณัฑ์เพื่อใช้ในการก าจดักล่ินเหม็นท่ีได้ผลอย่างรวดเร็ว และย่อยสลายสารอินทรียต่์าง ๆ ท่ีอยู่ในระบบ
บ าบดัและส่ิงปฏิกูล เพื่อช่วยแกปั้ญหาการบ าบดัท่ีไม่ไดป้ระสิทธิภาพ เช่น กองขยะ ของเสียและส่ิงปฏิกูล อีกทั้งช่วย ขจดั
คราบไขมนั และสามารถใชบ้  าบดั น ้าเสียจากอาคารท่ีอยูอ่าศยั และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นระบบเปิดไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ทั้งน้ี PICO Odor ไดรั้บการยอมรับวา่สามารถก าจดักล่ินให้หายไดภ้ายในทนัที กล่ินหายทนัใจ  สะอาดปลอดภยัไร้
สารพิษ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้รับมาตรฐานระดับสากลใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ และเป็นท่ีนิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม นิคมอุตสาหกรรม  บา้นพกัอาศยั ห้องน ้ า  ท่อเดรน ห้องครัว 
ร้านอาหาร บ่อขยะ ถงัขยะ บ่อดกัไขมนั ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ก าจดักล่ินมูลสัตวต่์าง ๆ  
 

ภาพรวมเทคโนโลย ี
เทคโนโลยี พิโก เป็นกระบวนการหมกัขั้นสูงท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิเฉพาะซ่ึงสร้างตวัเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบจากการ

ผสมผสานของจุลินทรีย์ เอนไซม์ และปัจจยัร่วมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ตวัเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพแบบผสมน้ีอยูร่่วมกบัชีววิทยา
ของน ้ าเสียท่ีมีอยู่เพื่อเพิ่มอตัราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีในโรงบ าบดัน ้ าเสียท าให้กระบวนการท างานได้เร็วข้ึนและมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ส่ิงมีชีวติทางชีววทิยาพื้นเมืองเพียงอยา่งเดียว 
 

เทคโนโลยีน้ีเร่งอตัราการออกซิเดชัน่ (Oxidation) ของสารมลพิษอย่างรวดเร็วท าให้เป็นประโยชน์ต่อการบ าบดัน ้ า
เสียและน ้า  เทคโนโลยน้ีีเขา้กบัสาขาวทิยาศาสตร์ท่ีค่อนขา้งใหม่ท่ีเรียกวา่การแบ่งส่วนทางชีวภาพซ่ึงถูกน ามาใชใ้นโรงบ าบดั
น ้าเสียหลายแห่ง การแบ่งส่วนทางชีวภาพเป็นวธีิท่ีรวดเร็วและคุม้ค่าในการแกปั้ญหาการบ าบดัน ้ าเสียจ านวนมากซ่ึงตามปกติ
แลว้จะแกไ้ขไดด้ว้ยการเพิ่มเงินทุนท่ีมีราคาแพง 
 

เอกลกัษณ์เฉพาะของเทคโนโลย ีพิโก คือความสามารถในการปรับใหเ้ขา้กบัวสัดุพิมพใ์หม่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ของการไหลหรือการโหลดในอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์จุลินทรียแ์ละเอนไซมท์างเลือกจ านวนหน่ึงอาศยัสูตรทางวิศวกรรมท่ี
เฉพาะเจาะจงส าหรับกระแสของเสีย ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดสูตรและการทดลองเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและอาจไม่ไดผ้ลหากสารตั้งตน้เปล่ียนไป 
 



 
 

 

 
 

นอกจากน้ีการบ าบดัทางเคมีแบบดั้งเดิมจะส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบท่ีไม่ละลายน ้ าของความตอ้งการออกซิเจน
ทางชีวภาพ (BOD) เท่านั้น มกัจ าเป็นตอ้งป้อนสารเคมีออกซิแดนท ์เช่น Hydrogen Peroxide หรือ Ferric Chloride เพื่อลด 
BOD ท่ีละลายน ้ าได ้เทคโนโลยี พิโก ปฏิบติักบั BOD ทั้งส่วนท่ีละลายน ้ าและไม่ละลายน ้ าลดการใชโ้พลีเมอร์ค่าธรรมเนียม
การลากและการจดัการสารเคมีอนัตราย 
 

การวจิัยและพฒันา 
          ปัจจุบนับริษทัฯ มีงานวิจยัในส่วนท่ีเป็นการวจิยัประยกุตร่์วมกบัภาควชิาส่ิงแวดลอ้ม 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 อยูร่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั(Symbiosis)  
โดยมีธัญพืชท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น แป้งขา้ว ร าสกดั จมูกขา้วสาลี กากถัว่เหลือง และหางนมผง เป็น
อาหารเล้ียงเช้ือ ซ่ึงผา่นการฆ่าเช้ือ ก่อนน าไปเล้ียงเช้ือ จนไดป้ริมาณและความเขม้ขน้ท่ีตอ้งการ หลงั จากนั้นจึงน าไปท าแห้ง 
โดยวธีิ Freeze Dry เพื่อใหเ้ช้ือหยดุการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกนัสารอินทรียต่์างๆท่ีผลิตข้ึนมา เช่น เอ็นไซม ์กรดอินทรีย ์
ไวตามินไม่ให้ถูกท าลายหรือเส่ือมสภาพไปเหมือนการท าให้แห้งดว้ยความร้อนสูง จึงท าให้ผลิตภณัฑ์ ผงจุลินทรีย์PICO 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 และผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase, 
Sucrase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase, Xylanase etc. 

 
 
 

 

ผงจุลนิทรีย์ PICO Wastewater Treatment 
เป็นผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นการก าจดักล่ินเหม็นท่ีไดผ้ลอยา่งรวดเร็ว และยอ่ยสลายสารอินทรียต่์างๆ ท่ีอยูใ่นระบบบ าบดัและส่ิง
ปฏิกูล เพื่อช่วยแกปั้ญหาการบ าบดัท่ีไม่ไดป้ระสิทธิภาพ เช่น กองขยะ ของเสียและส่ิงปฏิกูล อีกทั้งช่วย ขจดัคราบไขมนั และ
สามารถใชบ้  าบดั น ้าเสียจากอาคารท่ีอยูอ่าศยั และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นระบบเปิดไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจาก ผงจุลนิทรีย์ PICO 
1. ก าจดักล่ินเหมน็เน่าท่ีเกิดจากการยอ่ยสลายของสารอินทรียต่์างๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซ  
2. แอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกล่ินหืนเน่า เป็นตน้ 
3. ลดเช้ือท่ีเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต ์(Vibrio cholerae), โรคทอ้งเสียทอ้งร่วง (E. coli,  
4. Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ท่ีมีอนัตรายต่อชีวติ 
5. ช่วยในการก าจดัน ้าเสีย ท าใหน้ ้าสะอาดข้ึน ปราศจากกล่ินไม่พึงประสงค ์  
6. ก าจดัหรือลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินในน ้า 
7. ช่วยเร่งระบบการยอ่ยสลายของเสีย ก าจดัโคลนเลน 



 
 

 

 
8. การใชป้ระโยชน์ในการบ าบดักล่ินและน ้าเสีย 
9. ลดกล่ินเน่าเหม็นท่ีเกิดข้ึน ในระบบบ าบดัน ้าเสีย และบ่อดกัไขมนั 
10. ลดปริมาณไขมนัโดยไม่ตอ้งตกัทิ้งจากบ่อดกัไขมนั ในระบบบ าบดัน ้าเสีย 
11. ลดระยะเวลาในการเร่ิมตน้ระบบ(start up) และช่วยรองรับ shock load ไดเ้ป็นอยา่งดี 
12. ช่วยลดค่า บีโอดี ตะกอนแขวนลอย และค่าอ่ืนๆในน ้าเสีย 
13. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบดั ก าจดัเช้ือโรคต่างๆ อยา่งไดผ้ล 
14. สร้างสรรคส์ังคมลดการใชส้ารเคมีในชีวิตประจ าวนัลง ลดสารเคมีตกคา้งในแหล่งน ้า,ดิน และ 
15. ส่ิงแวดลอ้ม 

 
ข้อเปรียบเทียบระหว่าง ผงจุลนิทรีย์ PICO กบั จุลนิทรีย์อ่ืน ๆ 
 

ผงจุลนิทรีย์ PICO 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 ผงจุลนิทรีย์ PICO สามารถแบ่งกลุ่มการใช้งาน ดังนี้ 
       1.การใช ้ผงจุลินทรีย์ PICO ในงานเทศบาล  สถานท่ีสาธารณะ สวนสัตว ์ฯลฯ 
       2.การใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO ในบา้นพกัอาศยั ร้านอาหาร  อาคารชุด  โรงแรม ฯลฯ 
       3.การใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
1.การใช้ ผงจุลนิทรีย์ PICO ในงานเทศบาล  สถานทีส่าธารณะ สวนสัตว์ ฯลฯ 
ก าจดักล่ินเหมน็จากขยะท่ีมีแมลงวนัตอม, กล่ินในตลาดสด, ถงัขยะ, หอ้งน ้าสาธารณะรถขนขยะ, ท่ีกลบฝังขยะ, ท่อระบายน ้ า
ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO 1 กิโลกรัม ต่อน ้ า 2,000-3,000 ลิตร ฉีดพ่นต่อพื้นท่ี 1,000 ตรม. หรือปริมาณขยะ 50 ตนั ฉีดพ่นเพื่อ
ก าจดักล่ินเหม็นจากกองขยะ หรือน ้ าขยะไดอ้ยา่งรวดเร็ว และหมดกล่ินนาน อีกทั้ง ลดการวางไข่, ควบคุมการฟักตวัของไข่
แมลงวนั และเม่ือตวัหนอนเขา้เป็นดกัแดจ้ะตายคาดกัแด ้ไม่ออกเป็นตวัแก่  ผูใ้ช้งานมีความปลอดภยัไม่เป็นอนัตราย อีกทั้ง
ชุมชนโดยรอบก็จะปลอดภยัดว้ย สามารถสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีได ้ ควรฉีดเป็นประจ าทุกๆ วนั  
 

 
 
2.การใช้ ผงจุลนิทรีย์ PICO ในบ้านพกัอาศัย ร้านอาหาร อาคารชุด โรงแรม ฯลฯ 
  2.1 ก าจัดกลิน่เหม็นทีเ่กดิในห้องส้วม ส้วมอืดตัน  
             ใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO 100 กรัม เทใส่โถส้วมแลว้ราดน ้าตาม กล่ินเหม็นและอาการอืดตนั จะหายไป ภายใน 2–3 วนั 
อีกทั้งช่วยประหยดัเงินโดยหมดปัญหาการดูดส้วมเตม็ ควรใชเ้ป็นประจ าทุก 30 วนั 
  2.2 ก าจัดกลิน่เหม็นในโถปัสสาวะ และพืน้ห้องน า้   
             ใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO อตัรา 10 กรัมหรือ 1 ชอ้นโตะ๊ ต่อน ้า 10–20 ลิตร ตกัน ้าจุลินทรียป์ระมาณ 100 ซี.ซี. ราดใหท้ัว่
โถปัสสาวะ กล่ินปัสสาวะจะหายไปภายใน 1-2 นาที และใชไ้มถู้พื้นชุบน ้าจุลินทรีย ์ถูพื้น  
ถูตามซอก และมุมท่ีมีกล่ิน โดยไม่ตอ้งใชน้ ้ายาดบักล่ิน กล่ินไม่พึงประสงคจ์ะหายไปเป็นเวลาหลายชัว่โมง(ควรใชเ้ม่ือมีกล่ิน 
หรือ เป็นประจ าทุกๆ 1–3 วนั) 
   2.3 ดับกลิน่เหม็นหืนจากห้องครัว อ่างล้าง หรือท่อระบายน า้อุดตันจากไขมัน  
          ใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO 10 กรัมหรือ 1 ชอ้นโตะ๊ ผสมน ้าพอประมาณ เทราดลงในท่อหลงัเลิกใชง้าน  กล่ินเหมน็จะ
หายไป การอุดตนัจะค่อยๆดีข้ึน จากนั้นใชซ้ ้ าอีก 2–3 คร้ัง เพื่อใหปั้ญหาหมดส้ินไป 
   2.4 ก าจัดกลิน่เหม็นในช่องทิง้ขยะในอาคารชุด   
          ใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO 100 กรัม ผสมน ้า 100 ลิตร ราดใหท้ัว่จากช่องทิ้งขยะชั้นบนสุด กล่ินเหมน็จะหายไปภายใน 15 
นาที และควรใชใ้นอตัรา 10-20 กรัม ผสมน ้า10-20 ลิตร ราดกองขยะท่ีใส่เพิ่มใหม่ทุกวนั   
ช่องทิ้งขยะ จะปราศจากกล่ินเน่าเหม็นและแมลงวนัตอม 



 
 

 

          

 

 
3.การใช้  ผงจุลนิทรีย์ PICO ในโรงงานอุตสาหกรรม 
   3.1 ลดกลิน่ไม่พงึประสงค์และเช้ือโรคทีเ่ป็นอนัตรายต่อมนุษย์ อกีทั้งก าจัดคราบไขมัน ท าให้ประหยดัการใชส้ารเคมีในการ
ลา้ง  ใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO 1 กิโลกรัมผสมน ้า 2,000-3,000 ลิตร(ข้ึนกบัสภาพความสกปรกของพื้นโรงงาน)  
   3.2 ในบ่อบ าบัดน า้เสีย บ่อดักไขมัน บ่อพกัน า้ทีม่ีสีน า้เขียวเข้ม   

โดยปกติในบ่อดกัไขมนัและบ่อใหอ้ากาศของระบบบ าบดัน ้าเสีย จะมีปัญหากล่ินเหม็นหืนของไขมนั และกล่ินเหม็น
จากการยอ่ยอินทรียส์ารของจุลินทรีย ์ เช่น ก๊าซไข่เน่า, แอมโมเนียในบ่อบ าบดั ผงจุลินทรีย์ PICO จะช่วยเร่งการยอ่ยสลาย
ไขมนัในบ่อดกัไขมนั ไม่เกิดเป็นชั้นไขมนัหนาลอยอยูท่ี่ผิวหน้า ท าให้ประหยดัแรงงานในการตกัไขมนัออกทุกวนั และไม่
เกิดกล่ินเหม็นหืนอนัน่ารังเกียจ ส่วนในบ่อให้อากาศ ผงจุลินทรีย์ PICO ช่วยย่อยสลายอินทรียส์ารไดร้วดเร็วข้ึน อีกทั้งไม่
ปลดปล่อย แอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่า ออกมา ท าให้บ่อให้อากาศไม่เกิดกล่ินเหม็น และขอ้ดีอีกอยา่งหน่ึงของ ผงจุลินทรีย์ 
PICO คือ เป็นจุลินทรียท่ี์สามารถเจริญเติบโตไดดี้ทั้งในสภาพท่ีมีและไม่มีออกซิเจน(facultative anaerobe) ท าให้เราสามารถ
ลดการให้อากาศท่ีเคยให้ปกติลงได ้จึงช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าของโรงงานลง ไดเ้ป็นจ านวนมาก และปัญหาอีกอยา่งหน่ึงของ
บ่อบ าบัดสุดท้าย(บ่อผึ่ ง) คือ น ้ าท่ีจะปล่อยออกสู่แหล่งน ้ าจะค่อนข้างมีสีเขียวเข้ม ไม่สามารถปล่อยได้ เพราะมีการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินเป็นจ านวนมาก ซ่ึงทางชีววิทยาถือเป็นแบคทีเรียชนิดหน่ึง ท่ีสามารถตรึง
ไนโตรเจนในอากาศ มาเก็บในรูปแอมโมเนีย สาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อายุสั้ น เม่ือตายจะ
ปลดปล่อยแอมโมเนียลงในน ้า ท าใหค้่าความเป็นด่างของน ้าสูง และสัตวน์ ้าเสียชีวติ ซ่ึงผงจุลินทรีย์ PICO สามารถก าจดัและ
ควบคุมสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน ท าใหน้ ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้เปล่ียนเป็นสีเขียวอ่อน สามารถปล่อยลงในแหล่งน ้ าธรรมชาติ
ได ้
 

อตัราการใช้ในบ่อดักไขมัน 
       ใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO ในอตัรา 1 กิโลกรัม  ต่อขนาดความจุ 2-4 ลบ.ม. ติดต่อกนั 3 วนั หลงัจากนั้นลดปริมาณการใช้
เหลือเพียง 100-200 กรัม ตั้งแต่จุดตน้ทาง(ก่อนใช้ ผงจุลินทรีย์ PICO ควรตกัชอ้นไขมนัหนาท่ีลอยอยู่ผิวหน้าออกให้มาก
ท่ีสุด) 
 
 
 



 
 

 

 

อตัราการใช้ในบ่อดักอากาศ 
 ใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO อตัรา 1–2 กิโลกรัม(1-2 ppm) ต่อน ้าบ าบดั 1,000 ลบม. ในคร้ังแรก  หลงัจากนั้นทุกๆ 7 วนั ใช้
ในอตัรา 0.5-1 กิโลกรัม(0.5-1 ppm) ปริมาณท่ีเติมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามค่าต่างๆ  เช่น บีโอดี หรืออตัราการไหลของน ้ า เป็น
ตน้ และควรเติมหลงัจากเลิกใชน้ ้าแลว้ 
 

อตัราการใช้ในบ่อสุดท้ายเพ่ือก าจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงิน(น า้เขียวเหนียวหนืด)             
ปัญหาของน ้าท่ีมีสีเขียวเขม้ ไม่สามารถปล่อยลงสู่แหล่งน ้าได ้เน่ืองจากสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินท่ีมีอยูใ่นน ้ ามากจะ

ตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บในตวั  และเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วแต่อายุสั้น  เม่ือตายจะปล่อยแอมโมเนียลงในน ้ า ท าให้ค่า
ความเป็นด่างของน ้ าสูง  สัตวน์ ้ าตาย  ผงจุลินทรีย ์ Pico สามารถก าจดัและควบคุมสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินในน ้ าได ้ น ้ าท่ี
บ าบดัแลว้จะเปล่ียนเป็นสีเขียวอ่อน  โดยใช ้ผงจุลินทรีย์ Pico 1 กิโลกรัม ต่อน ้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตร เติมในบ่อทุก ๆ  7-10  
วนั 

 

อตัราการใช้ในบ่อหมัก (อุตสาหกรรม)  
1.  การใชผ้ลิตภณัฑค์ร้ังแรกควรใช ้10 กรัมต่อสัปดาห์ต่อลบ.ม. และควรท าละลายอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 4-6 ชม. ต่อน ้ าธรรมดา 
2-3 ลิตร และควรใส่ในช่วงท่ีไม่มีการใชน้ ้า หรือช่วงท่ีมีการใชน้ ้านอ้ยท่ีสุด 
2.  หลงัการใชค้ร้ังแรกแลว้ควรใชผ้ลิตภณัฑ์อยา่งนอ้ย 30 กรัมต่อสัปดาห์ต่อลบ.ม. และควรท าละลายอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 4-6 
ชม.  ต่อน ้าธรรมดาอยา่งนอ้ย 5 ลิตร และควรใชเ้ช่นเดียวกบัขอ้ 1 
3.  หลงัจากปัญหาบ่อเกรอะดีข้ึนแลว้  ควรใช้ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาการก่อตวัของกากปฏิกูลในบ่อเกรอะ
ไม่ใหก้ลบัมาก่อตวัอีก 
อตัราการใช้ในบ่อเกราะ  
1.  การใช้ผลิตภณัฑ์ในช่วง 3 วนัแรกควรใช้ 20 กรัม ต่อวนัต่อลบ.ม. และควรท าละลายอย่างน้อยเป็นเวลา 4-6 ชม.ต่อน ้ า
ธรรมดา 5 ลิตร ควรใส่ในช่วงท่ีไม่มีการใชน้ ้า หรือช่วงท่ีมีการใชน้ ้านอ้ยท่ีสุด 
2.  หลงัจากกากปฏิกูลเร่ิมท่ีจะถูกยอ่ยสลายไปแลว้ควรใชผ้ลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ย 30 กรัมต่อสัปดาห์ต่อลบ.ม. และควรท าละลาย
น ้าธรรมดาอยา่งนอ้ย 5 ลิตร  และควรใชเ้ช่นเดียวกบัขอ้ 1 
3.  หลงัจากปัญหาบ่อหมกัดีข้ึนแลว้ ควรใชทุ้กสัปดาห์  เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาการก่อตวัของกากปฏิกูลในบ่อเกรอะไม่ให้
กลบัมาก่อตวัอีก (เน่ืองจากเม่ือมีการใช้ห้องน ้ าทุกวนัปริมาณของเสียก็จะค่อย ๆ สะสมไปเร่ือยๆ จนแข็งตวัและก่อตวัเป็น
กอ้นหนาของบ่อเกรอะจนก่อใหเ้กิดปัญหากล่ินท่ีไม่พึงประสงคไ์ดใ้นท่ีสุด) 



4 .การใช้กบัแหล่งน า้และระบบน า้ส าหรับเลีย้งสัตว์ 
   -ใส่ในแหล่งน า้ดิบเพ่ือบ าบัดน า้ให้สะอาด 
       ใช ้ผงจุลินทรีย์ PICO 1 กิโลกรัม ต่อน ้ า 1,000 ลูกบาศก์เมตร ทุก 15-30 วนั จะลดปริมาณเช้ือโรคท่ีอยูใ่นน ้ า และก าจดั
สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินไดอ้ยา่งมาก 
   -ใช้บ าบัดน า้เสียจากฟาร์ม  
        ในคร้ังแรกใช ้ผงจุลินทรีย์ PICO 3-5 กิโลกรัม ต่อปริมาตรน ้ าบ าบดั 1,000 ลูกบาศก์เมตร ควรผสมน ้ าฉีดพ่นให้ทัว่บ่อ
น ้าทิ้ง และในทุกๆ 15–30 วนั ใชอ้ตัรา 1 กิโลกรัม 
   -ใช้ในบ่อหมักไบโอแก๊ส 
        ใช้ ผงจุลินทรีย์ แ 1 กิโลกรัม ต่อปริมาตรน ้ าท่ีเขา้บ่อหมกั 300-500 ลูกบาศก์เมตร จะมีผลท าให้ แก๊สท่ีเกิดข้ึนจาก
ขบวนการหมกั คือ แก๊สมีเทน เพิ่มมากข้ึนจาก 35-45% เป็น 55-60% ส่วน แอมโมเนีย ลดลงจาก 3-7% เหลือ 0.1-0.3% , แก๊ส
ไข่เน่า ลดจาก 0.3-0.7% เหลือ 0.01-0.03% จึงท าใหมี้แก๊สมีเทน ไปใชป่ั้นไฟฟ้ามากข้ึน ,ช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าในฟาร์ม 
ข้อควรระวงั 

 -ใชไ้ดก้บักลุ่มยาปฏิชีวนะท่ีมีปริมาณไม่เกิน 100 ppm ไดแ้ก่  Tetracyclin, Tyrosine  Chlorotetracyclin, 
         Oxytetracyclin,Amoxycilin,Pennicilin,Enrofoxacin,  Norfoxacin, 
       -ใชไ้ดก้บักลุ่มยาปฏิชีวนะท่ีมีปริมาณไม่เกิน 50 ppm ไดแ้ก่ Sulfa–trimethoprin และ   Chloramphinicol. 
      -ไม่ควรใชผ้สมในอาหารสัตวท่ี์จะน าไปอดัเม็ด 

      - ควรเก็บในท่ีแหง้  และอุณหภูมิไม่เกิน 45 องศา 



Case Study Pico Wastewater Treatment 

Grease Trap at Kasetsart University (Bangkok, THAILAND) 

การทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายไขมนั ในบอ่ดกัไขมนั โรงอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ก่อนการทดลอง 

     หลังใส่  PICO Wastewater Treatment 7 วัน 

   หลังใส่ PICO Wastewater Treatment  14วัน 

จากตวัอย่างดงักลา่วแสดงให้เห็นได้วา่ Pico Wastewater Treatment สามารถยอ่ยสลายไขมนัในบอ่ดกัไขมนั
ได้เป็นอยา่งดี ซึง่ผลลพัธ์เกิดจากเปล่ียนแปลงขึน้ใน 7 วนัแรก ความหนาของไขมนัลดลง และใน 14 วนัตอ่มา 
ไขมนัในบอ่ได้ถกูย่อยออกไป และน า้ในบอ่ดกัไขมนัก็เร่ิมมีสีท่ีใสขึน้ อีกทัง้ยงัชว่ยยงัชว่ยแก้ปัญหาเร่ืองกลิ่น
เหม็นบริเวณบอ่ได้อีกด้วย 



Case Study Pico Wastewater Treatment 

SIAM EASTERN INDUSTRIAL PARK (WASTE WATER TREATMENT) 

Before Treat 



บ่ออากาศก่อนการเตมิ จุลินทรีย์พโิก 

  บอ่ให้อากาศ 1 ~บ าบดัน า้เสีย 5,000 ลบม./วนั ก่อนใช้ พิโก    บอ่ให้อากาศ 1 – เตมิไซรัปเสียท่ีรับจากโรงงานเคร่ืองดื่ม 

 บอ่ให้อากาศ 1 ก่อนใช้พิโก   บอ่ให้อากาศ 1 ก่อนใช้พิโก 

  บอ่ให้อากาศ 2 ก่อนใช้พิโก  บอ่ให้อากาศ 2 ก่อนใช้พิโก 



บ่ออากาศหลังการเตมิ จุลินทรีย์พโิก 

  บอ่ให้อากาศ 1  หลงัใช้พิโก   บอ่ให้อากาศ 1 หลงัใช้พิโก

  บอ่ให้อากาศ 1  หลงัใช้พิโก   บอ่ให้อากาศ 2 หลงัใช้พิโก  14 วนั 

 บอ่ให้อากาศ 2   หลงัใช้พิโก 21 วนั   บ่อตกตะกอนหลงัใช้ จลุนิทรีย์พิโก



ผลลพัธ์หลงัการใช้ จลุนิทรีย์พิโก ในระบบบ าบดัน า้เสยีของโรงงานเป็นเวลา 21 วนั จะเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่ สขีองน า้ในบอ่บ าบดัใส สะอาดขึน้ 

อีกทัง้สลดัจ์สว่นก่อนที่ต้องก าจดัทิง้มีปริมาณลดลงอยา่งมาก ซึง่เป็นการประหยดัคา่ใช้จ่ายในการก าจดัสลดัจ์สว่นเกินเหลา่นีท้ิง้อีกด้วย 

สลดัจ์สว่นเกินที่ต้องก าจดัทิง้  ก่อนใช้ มี 6 ถงุ/วนั (ก่อนใช้ 42 ถงุ/สปัดาห์) * 500 กก  หลงัใช้เหลอื 2 ถงุ/สปัดาห์

 แท้งค์บรรจจุลุนิทรีย์พิโก เพื่อการแก้ปัญหาอยา่งยัง่ยืน ทัง้ยงัชว่ยประหยดัคา่ใช้จ่ายอื่นๆในระบบบ าบดัน า้ของโรงงาน 



Case Study Pico Wastewater Treatment 

Eastern Seaboard Industrial Park (Rayong, THAILAND) 

Results of operations. 

 The digested sludge accumulation of wastewater treatment and odor control at Central 

Biological Waste Water Treatment System, The Eastern Seaboard Industrial Park  

(Rayong, THAILAND). 

Background 

Wastewater into the sewage system of the global biodiversity of industrial Eastern Seaboard (New) tends to increase 

beyond the capacity of the treatment wetland system, which supports the waste water not more than 3,000 cubic 

meters per day, The Eastern Seaboard Industrial Park (Rayong) Co., Ltd. is a wastewater treatment plant, such as a pool 

aeration (Aerated Lagoon), according to the original design. During the initial installation of three air aeration pond 

aeration No.1 (AL1), which was used as a pretreatment pond water. (Equalization pond) and it is necessary to remove 

accumulated sediment at the bottom of the pond aeration number. The survey found that the amount of up to 6760 

cubic meters. PICO Technology Co., Ltd. has been proposed to decompose accumulated sediments and odor from water 

and sediment control pond aeration No.1. With the use of bio-products to the environment PICO Wastewater Treatment 

(products) in conjunction with a septic system. The total duration of 90 days, as detailed below. 

1.Operations

1.1  To digested sludge accumulated at the bottom of the pool aeration No. 1 and Control odors caused by 

decomposition of organic matter in the aeration reactor. Using product with walking wastewater at a rate of 4 ppm. at 

the start of the first day, a rate of 2 ppm. on the second day and at 1 ppm. on the third day until the ninetieth day. The 

rate is calculated based on the amount of water that enters the system by about 3,500 cubic meters per day. 

Dosing equipment. Preparation of the solution. 



Enzyme Solution   Log dosing. 

Materials and equipment 

1. Water Tanks 2,500 liters for 2 tanks and accessories. For dosing into the sewage system.

2. PICO Wastewater Treatment (Product) 329 kg.

Prepare the solution, and dosing into solution to the wastewater treatment system. 

 Cleaning solution tank to clean up all contaminated or chemical disinfectants.

 Fill 2,500 liters of clean water into the solution tank.

 Started inject aeration into the water tank to the circulate solution, then put the PICO Wastewater Treatment

(Product) 14 kg. into the tank and leave it open 24 hours aeration time.

 Next day, start dosing PICO solution to the wastewater treatment plant through pipes that hang over the grid as

picture above. By the dosing rate constant and adequate water supply for the day.

 Preparation and dosing into the wastewater treatment system on day 2 by reducing the amount specified in

Article 2-4 down to 7 kg product per 2,500 liters of water for solution preparation.

 Preparation and dosing into the sewage system on the ninetieth day following the procedure set forth in Article

2-4 was reduced down to 3.5 kg product per 2,500 liters of water for solution preparation.

1.2 To Reduce Malodor from the decomposition of organic substances during a refueling operation in the first 7 days of 

the product solution by spraying the surface of the water in the pond aeration No.1. 

 Concentrate solution for spraying.  Spraying solution in the aeration pond. 



Materials and equipment 

1. 200 liter solution tank and accessories. For preparation of solution concentration.

2. PICO Wastewater Treatment Products 7 kg.

Preparation and spraying the solution. 

 Cleaning solution tank to clean the contamination effects of chemical disinfectants.

 Fill water volume 200 liters in the tank for the solution.

 Started inject aeration into the water tank to the circulate solution, then put the PICO Wastewater Treatment

Product  1 kg. into the tank and leave it open 24 hours aeration time.

 After 24 hours, the enzyme concentration solution added into the water truck, then fill in water into the water

for sufficient water to the spray solution covers that aeration pond No. 1. Then started to pump high-pressure

spray enzyme solution to cover the water surface of aeration pond No. 1, especially around the aerator. The

spray nozzle should be adjusted to an appropriate size to prevent water spray blown away with the wind.

 Prepare and inject the solution covers the surface of the water in the pond aeration number one. On the second

day to the seven day by follow steps outlined in Section 2-4.

2. Monitoring and performance evaluation of the product.

2.1 Analysis of wastewater. 

Monitoring performance by collecting water from the outlet area of aeration pond No. 1. on during the time using the 

product with wastewater. The analysis in the index, ammonia nitrogen (NH3-N: Ammonia Nitrogen), Sulfide (as H2S), 

BOD (BOD: Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids),TDS (Total 

Dissolved Solids) acidity and alkalinity (pH),  FOG (Fat, Oil and Grease), TN (Total Nitrogen) and TP (Total Phosphorous). 

Waste water from the outlet   Waste water from the outlet  

on November 7, 2008.    on November 13, 2008.  

Waste water from the outlet   Waste water from the outlet  

on December 8, 2008.    on February 13, 2009.  



Collect water sample from outlet  

on December 9, 2008.    on January 13, 2009.   on February 3, 2009. 

To evaluate the efficacy of the product with the wastewater treatment plant. Therefore, we do comparing the results of 

the analysis of inlet waste water into the system with result from the outlet water by started from December 2008 to 

February 2009 based on the characteristics of wastewater in the index, BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD 

(Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids), including FOG (Fat, Oil and Grease) as shown by the chart 

below. Detailed analysis of the water entering to the system, the outlet water from the aeration pond No. 1 and  waste 

water out of the system. Show as Attachment 1. 

During using the product in wastewater treatment system to reduce BOD (Biochemical Oxygen Demand) start from 

December 2008 was decreased from 51.06 percent up to 87.80 percent in January and 66.67 percent in February 2009. 



During using the product with a wastewater treatment system to reduce COD (Chemical Oxygen Demand) start from 

December 2008 was decreased from 44.14 percent up to 66.88 percent in January 2009 and 52.05 percent in February 

2009. 

During using the product with a wastewater treatment system to reduce the TSS (Total Suspended Solids) start from 

December 2008 was decreased from 47.83 percent to 50.00 percent in January 2009 and 74.19 percent in February 

2009. 

During using the product with a wastewater treatment system to reduce the amount of FOG (Fat, Oil and Grease) in 

water more than 50.00 percent during use. 

In addition, based on the characteristics of wastewater in the index, TDS (Total Dissolved Solids) acidity and alkalinity 

(pH), TN (Total Nitrogen) and TP (Total Phosphorous) were quite low and close with the characteristics of the waste 

water into the sewage system. It showed that the use of the product in wastewater treatment system does not affect 

the characteristics of the wastewater by the index mentioned above. The index value of ammonia nitrogen (NH3-N: 

Ammonia Nitrogen) and sulfide (Sulfide as H2S) found that the volume is low. It showed that the product can help 

eliminate odors caused by sediment accumulation in the bottom of the aeration pond as well. The detailed analysis of 

wastewater quality flow to these system, wastewater quality flow out from aeration pond No.1 and wastewater quality 

flow out from the wastewater treatment plant to outside since start from October 2008 to February 2009 in the table 

shown below. 



It should be noted that Based on the characteristics of wastewater from the wastewater treatment plant in October 

2008 in the index, BOD (BOD: Biochemical Oxygen Demand), COD (COD: Chemical Oxygen Demand), TSS (Total 

Suspended Solids) TDS (Total Dissolved Solids) is found to be lower than that determined in the course of using the 

product with a wastewater treatment system. This is because prior to before using the product with the wastewater 

from the aeration pond No. 1 had no put aerator yet but using aeration pond No. 1 as stabilization ponds (Equalization 

pond). When it started using the product with these waste water treatment system, the waste water was treated 

organic matter. Suspended sediment and other nutrients from the bottom sludge with add aerator and the product. The 

accumulate organic sludge, suspended sediment and nutrients in sediments deposited at the bottom of the aeration 

pond for a long time were turn on and mix well then start digestion process to smaller particle and flow out with water 

to Polishing pond. it cause of the higher index such as TSS (Total Suspended Solids) which remained relatively high. If the 

product is used in conjunction with a wastewater treatment sludge continues to decompose the accumulate of the 

bottom sludge in aeration pond which will help reduce the amount of sediment came out with a small particle in the 

water. 
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2/10/2008 WWTP 

Influent

17.1 37 130 4 7.5 920 48 20.8 15.6 4.3 3.9 

- - 

14/10/2008 WWTP 

Effluent *

2 20 3 7.6 620 8 

3/11/2008 WWTP 

Influent

39 155 8 7.6 580 38 

- - 

3/11/2008 WWTP 

Effluent *

20 114 3 7.5 696 36 

1/12/2008 WWTP 

Influent

47 145 6 7.6 736 46 

9/12/2008 AL1 

Effluent

<0.5 20.5 23 81 <3 8 752 24 28.6 2.3 

1/12/2008 WWTP 

Effluent **

12 92 3 7.6 780 37 

6/01/2009 WWTP 

Influent

123 317 6 7.4 948 86 

13/01/2009 AL1 

Effluent

<0.5 17.5 15 105 <3 7.8 756 43 31.7 28.1 3.5 

6/01/2009 WWTP 

Effluent **

6 104 3 7.9 884 20 

3/02/2009 WWTP 

Influent

42 171 6 7.8 644 62 

3/02/2009 AL1 

Effluent

<0.5 19.3 14 82 <3 7.8 748 16 29.5 28 0.9 2.6 

13/02/2009 WWTP 

Effluent **

16 111 3 8.3 760 43 

 
Dec 2008 AL1 

Efficiency

51.06 44.14 50.00 47.83 

Jan 2009 AL1 

Efficiency

87.80 66.88 50.00 50.00 

Feb 2009 AL1 

Efficiency

66.67 52.05 50.00 74.19 

 
* Via Constructed Wetland Note Start using product in the wastewater from November 7, 2008 to February 

4, 2009. ** Bypass to Polishing Pond 



2.2 The measurement and analysis of sediment thickness. 

Monitored  by measuring the thickness of sediment accumulated at the bottom of the aeration pond No. 1 with the 

product  for a period of time. The sediment samples were collected from the bottom of the aeration pond No. 1 at the 

end of the analysis period using the product with a wastewater treatment system. 

To evaluate the use of the product with the wastewater  treatment plant. Therefore, comparing the  measurement 

result of sediment accumulation at the bottom sludge in the aeration pond. With measurements in the time it used 

product with wastewater treatment as shown by the chart below. Detailed measurements of the thickness of the 

sediments by Attachment 2, Details the analysis of the sediment by Attachment 3. 

The measurement of the thickness of sediment accumulated at the bottom of the aeration pond No. 1 on November 8, 

2008, the accumulated sludge at the center of pool with a thickness of 78 cm with volume of 6,591 cubic yards of 

sediment estimated. During use in conjunction with a wastewater treatment system that measures the thickness of the 

sediments is. The final measured thickness of sediment accumulated in the center of pool on January 29, 2009 by 

measuring the thickness of sediment accumulated in the center of pool was 20 cm with approximately volume of 1,690 

cubic meters. Compared to the thickness of sediment accumulated at center of pool during the first measurement to the 

last measurement. The using PICO product with a wastewater treatment system to degrade and reduce the amount of 

sediments deposited at the bottom sludge of the aeration pond No. 1 of 58 cm or 74.36 percent reduction, representing 

a sediment removal by about 4,901 cubic meters of sediment sludge. 

The results of the analysis of sediment at the end of the period of use combined with a wastewater treatment system 

that figures of acidity and alkalinity (pH), NO3 (Nitrate), TN (Total Nitrogen) and TP (Total Phosphorous) is normal.  

Summary of the product. 

The monitoring implementation and evaluation of the PICO product by comparing the results of the analysis of waste 

water into the sewage system. The analysis of the water from the aeration pond No. 1 showed that the use of the 

product with a wastewater treatment system can help reduce the amount of organic matter and nutrients and 

suspended solids in the water as well. In addition to using the product in combination with a water treatment system to 

control odors caused by wastewater and sludge accumulated in the aeration pond and the removal of sulfide (Sulfide as 

H2S) and ammonia nitrogen (NH3. -N: Ammonia Nitrogen) can be observed from the analysis of waste water in the Index 

which is low and close to the measurements.  



The comparison of the measured thickness of sediment accumulated at the center of aeration pond during from the first 

measurement to the last measurement. The demonstrate of the efficacy of the PICO product in the degradation of 

sediment accumulated at the bottom of the pond aeration No. 1 is the target of the operation. By using the product in 

combination with a water treatment system can increased digestion sludge accumulated at the bottom of the aeration 

pond by 74.36 percent sludge reduction which equivalent amount of sludge that can be disposed within 90 days of the 

operation over by approximately volume of 4,901 cubic meters. which it cost up to 3,314,900 Baht in sediment removal 

rate calculated based on the cost of sludge disposal by the general rate of 800 Baht per cubic meter. 



Case Study Pico Wastewater Treatment 

CP Foods Feed Mill, Thailand (Ban Phru, THAILAND) 

Background 

CP Foods, the largest animal feed producer in the world, began using Pico Wastewater 
Treatment Product at its Aquatic feed mill in Ban Phru, Thailand, to help the plant come 
into compliance with local environmental standards limiting the amount of Total 
Suspended Solids (TSS) in discharged wastewater. The facility also wanted to reduce sludge 
that had accumulated in its polishing pond. 

Releasing untreated or improperly treated wastewater can cause pollution to nearby land 
and waterways and poses health risks for humans, animals, and vegetation. The Thai 
government has been working with companies to reduce water pollution from industrial 
waste discharge. 

Objectives 
 CP Foods had two primary goals for the testing: 
1. Reduce accumulated sludge in wastewater polishing pond
2. Improve water quality by lowering TSS

Solution 

Pico Wastewater Treatment Product was chosen for the testing because of its proven 
ability to remove nutrients from wastewater. Pico Wastewater Treatment Product is a 
novel composite biocatalyst consisting of microorganisms, enzymes, and non-enzymatic co-
factors. The product reduces odor, Volatile Organic Compounds (VOC), COD, BOD, and 
Total Suspended Solids (TSS). 

Implementation Program 

Workers activated 1kg of PICO in 200 liters of water and let it sit for 24 hours. The activated 
PICO was then sprayed by hand into the polishing pond. Aerators were set up to help 
rotate the wastewater and reduce the inflow. Samples were taken for analysis on the edges 
and in the center of the pond. 



 Activating PICO Wastewater Treatment  Dosing PICO Wastewater Treatment 

Results 

Before : water in the aerator is dirty & cloudy 

After : water in the aerator is clean & clear 



Within two weeks of applying PICO, sludge measurements in the feed mill’s polishing pond 

were lower. After 5 weeks, sludge had been eliminated in many of sample locations and 

reduced by more than 85% in the others. 

PICO  also showed great potential for lowering Total Suspended Solids (TSS). In less than five 

weeks of treatment, TSS was significantly reduced and brought into compliance with the 

government standard. 

Conclusion 

PICO Wastewater Treatment extremely effective at helping to remove sludge from industrial 

wastewater even after long periods without maintenance. At the CP Foods aquatic feed mill in 

Ban Phru, PICO Wastewater Treatment completely removed sludge from many of the sample 

locations in the polishing pond during the five week trial. Total Suspended Solids were also 

greatly reduced. In about a month, the TSS level at the plant was lower than the government 

standard. 



Case Study Pico Wastewater Treatment 

AMATA City Industrial Park, Thailand 

Background 
Amata Nakorn Industrial Estate is located in Chonburi province on the Eastern seaboard of 

Thailand. It is owned by Amata Corp. PCL covers a total area of 5,931 acres (2,400 hectares). 

Through a subsidary company Amata Water Co. Ltd, Amata City provides centralised waste 

water treatment services to the park’s industrial tenants with 2 WWTP’s. Industries 

represented include automotive, chemical, paint, engineering, food and beverage and general 

manufacturing.The plant has a design capacity of 176,573 cu ft (5,000m3) per day and has a 

current average daily flow of 197,762 cu ft (5,600m3) with a capacity increase underway. 

Influent to the plant is moderate strength industrial waste water 

 Grit Chamber  Aeration Pond  Sediment Tank 

Challenges 

Variability of influent in terms of quality parameters and range of contaminants is a challenge 

in achieving consistent plant operational outcomes and discharge standards. Odor was also a 

problem with some history of complaints. 

Application 

PICO Wastewater Treatment Product was applied under a controlled trial during the period of 

5 May 2008 to 30 June 2008. Data was taken for 14 days as a baseline and PICO dosing 

commenced on 20th May 2008. Measurements were taken for a total of 28 days. PICO was 

mixed into solution in a 264Gal (1,000L) reservoir with continuous aeration and metered into 

the plant to achieve the following dosage rates: 



Day 1: 4ppm 

Day 2: 2ppm 

Day 3: 1ppm 

Day 4-14: 0.5ppm 

The solution was added into the Grit Chamber at the inlet to the WWTP to provide maximum 

resonance time. 

Results 

Data was captured by the plant operators and entered into the daily monitoring and control 

sheet following normal daily procedures. Influent quality parameters of Biological Oxygen 

Demand (BOD5) and Chemical Oxygen Demand (COD) were taken at the Equalisation Tank 

directly down stream of the Grit Chamber and the dosing of PICO. Effluent was taken at the 

discharge point of the EATs. 

Average Results for each 14 day period is shown in the table below: 



Discussion 

BOD5 

Influent to the Extended Aeration Tanks (EAT’s) showed a 71% reduction in average BOD5 

when PICO was applied. This is due to the rapid removal of organic waste by PICO. Mean 

Average Deviation (M.A.D.) showed a 69% improvement highlighting the reduced variability in 

influent BOD5 and the improved plant stability. This reduced BOD5 load  



into the EAT’s provides the opportunity to either reduce electricity consumption due to the 

natural increase in Dissolved Oxygen (D.O.) levels, or it can provide an opportunity to improve 

the plant capacity without capital expenditure due to higher efficiency of the biological 

system. 

COD 

Influent to the Extended Aeration Tanks (EAT’s) showed a 60% reduction in average COD when 

PICO was applied as a catalyst. Mean Average Deviation (M.A.D.) showed a 81% improvement 

highlighting the reduced variability in influent COD and the improved plant stability. This 

simplifies plant operations. Again the reduced COD load into the EAT’s provides the 

opportunity to either reduce electricity consumption due to the natural increase in Dissolved 

Oxygen (D.O.) levels, or it can provide an opportunity to improve the plant capacity without 

capital expenditure due to higher efficiency of the biological system. 

SS 

Suspended Solids in the influent rose from an average of 0.0154 - 0.0172oz/gal (115 - 129mg/l) 

when PICO was added to the plant. When PICO is first added to a plant it begins to activate the 

accumulated sludge that has built up through the plant. As a result during the initial weeks it is 

common to see a rise in influent SS levels. Due to the increased plant efficiency however, 

effluent SS is improved 0.0044 - 0.0031oz/gal (33 - 23mg/l). As the accumulated sludge is 

digested, influent SS will fall and there is an overall reduction in bio-solid sludge output. 

MLSS 

Mixed Liquor Suspended Solids in the EAT’s was reduced by 34%. This is despite the increased 

SS in the influent as described above. Again when the accumulated sludge is digested the 

MLSS will drop dramatically. This would be expected over the period 2 to 8 weeks following 

introduction. In the 2nd week of PICO dosing, the average MLSS levels fell compared to the 

first week beginning to show this effect. 

MLVSS 

Mixed Liquor Volatile Suspended Solids in the EAT’s was reduced by 36%. The comments 

above for MLSS also apply to the MLVSS. 



SV30 

The Sludge Volume 30 minute settling test has shown a reduction from an average of 0.0948 - 

0.0628oz/gal (710 - 470mg/l). This is due to the reduced sludge volume. Sett ability of solids is 

improved when PICO has been used for some time. Reductions in bio-solids output in 

industrial WWTP’s in excess of 90% have been experienced following continuous usage. 

Corresponding to this sludge volume reduction is a reduced consumption of chemicals such as 

polymer for coagulation and flocculation. 

About PICO Wastewater Treatment Product 

The result of over 30 years of research and development, PICO is a powerful blend of 

biocatalysts that breaks down complex organic molecules to help eliminate waste, reduce 

odors, improve soil fertility and enhance water quality, among other uses. 100% natural and 

non-toxic, PICO is safe for everyday use in a wide range of consumer and industrial products. It 

has been proven to solve problems in environmental management (including wastewater, 

solid waste, soil and water remediation and industrial emissions), as well as agriculture. PICO 

products are used extensively and available in Asia, Australia, Europe, North America and Latin 

America. Developed specially for the Wastewater Treatment industry, PICO accelerates the 

biological removal of nutrients, pathogens, suspended solids and other contaminants from 

wastewater. 



Case Study Pico Wastewater Treatment 

Amata City Industrial Park , Thailand (Canal Treatment) 



Case Studies Pico Odor 

CPF Sriracha, Chonburi THAILAND 
Wet Scrubber Water Quality Improvement 

Before using PICO Wastewater Treatment Product 



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 



Result 

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. 

Wet Scrubber no.1 

Water Color after using PiCO 

Wet Scrubber no.2 

Water Color 



Case Study Pico Wastewater Treatment 
BANGKOK ZOO ALGAE REMOVAL PROJECT  


