
Micro-Nice®

Biodegradable product 
for

Waste Water  Management
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Micro-Nice® Bio separator 

Waste Water Management Concept
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Waste water Parameter

1.Organic substances

BOD/COD 

2.Inorganic substances

Total Solid ( TS )=Total suspension solid (TSS )

+ 

Total Dissolved solid ( TDS )

TS = สสารทีเ่ป็นของท ัง้หมดในน ้า

SS = สสารทีเ่ป็นของแข็ง แขวนลอยในน ้า (แป้ง)  

TDS = สสารทีเ่ป็นของแข็งละลายในน ้า ( สยีอ้มผา้ เกลอืNaCl  
น ้าตาล )
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Micro-Nice® Bio Separator
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Waste water treatment Standard

SS = 50mg/l
TDS = 300 mg/l
Colloid = ???

BOD = 20mg/l
COD = 120 mg/l
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Add Micro-Nice® Bio Separator

SS ↓ obviously

Clear Water layer

Colloid / SS
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After pre-treat with 
Micro-Nice® Bio Separator

Option to reuse water depend on the quality of water

- reuse in Cooling Tower 
with Micro-Nice® D-5

- with Filtration / Ozone + etc.
for better quality
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Organic / Inorganic Waste

Organic Waste

BOD
COD 
Colloid

Inorganic Waste

TDS
SS
Heavy Metal Substances
Colloid
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Micronice® Bio-Separator A
Works as WWT

1. แยกไขมนั น ้ามนัจากน ้าเสยี

2. ลดSuspension Solid 

3. ลด Dissolved Solid 
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1.แยก Oil ออกจากน ้าเสยี
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 RESULT & DISCUSSION…

18

Fig.26 Optimization dosage (%Removal)  

Dosage
Alum            400 mg  %Remova 98.80 %COD removal 89.62  %Oil removal 94.87    
FeCl3           400 mg  %Remova 96.20 %COD removal 80.06 %Oil removal  90.32
PAC             200 mg  %Remova 97.90 %COD removal 84.77  %Oil removal 94.49  
Micronice® 200 mg  %Remova 99.00 %COD removal  89.01 %Oil removal  96.74  

Fig.27 Optimization dosage (%COD removal) Fig.28 Optimization dosage (%Oil removal)
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2.แยก Suspension Solid  ออกจากน ้าเสยี
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 RESULT & DISCUSSION…

Suspended Solids
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Fig.10 Suspended solids in the kaolin suspension with initial pH 6.

Fig.11 Suspended solids in the kaolin suspension with initial pH 7.

Fig.12 Suspended solids in the kaolin suspension with initial pH 8.

Dosage of Micro-Nice®

pH  6   Micronice® 40 mg  
pH  7   Micronice® 120 mg   
pH  8   Micronice® 120 mg 

Fig.9 Optimization dosage of Micro-Nice®.  
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การทดลองใช้

Micronice® Bio-Separator A

แยกแป้ง(SS) ออกจากน ้าเสยี
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แยกแป้ง& สผีสมอาหารจากโรงงาน Ice Cream
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3. แยกสารทีล่ะลายน ้าดี เชน่สยีอ้มผา้
( Dissolved Solid )
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น ้าเสยีจากโรงงานยอ้มผา้

เอามาเตมิBio-Separator ขวา
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Micronice® Bio-Separator A
ในการเกบ็กากสใีน Booth พ่นสี
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Spray Booth ขนาด 200 M3 

กอ่นใช ้Bio-Separator A เปลีย่นน า้ทกุอาทติย ์ (COD = 2000 )
( เก็บกากสไีดว้นัละประมาณ 100 Kg.)

หลงัใช ้ เปลีย่นน า้ทกุ 6 เดอืน ( COD=800 )
( เก็บกากสไีดว้นัละประมาณ 700 -800 Kg.)
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Bio-Separator + Fine Bubble 
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Diagram
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Fine Bubble System
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Micronice® Bio-Separator A
( Pretreated / Waste water Management ) 

•ท าใหร้ะบบบ าบดัเดมิมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้

•ลดการทิง้น ้า ลดกากของเสยีจากการบ าบดั

•น าน ้ากลบัมาใชใ้น Cooling Tower

•น าน ้ากลบัไปใชใ้หม่ โดยมกีารปรบัปรุงคุณภาพน ้าดว้ยระบบอืน่รว่มดว้ย เชน่ RO ( 
ลด SS & DS ซึง่จะยดือายุของ Membrance) / Ozone  etc.
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Case study การน าน ้ากลบัมาใช้
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Waste Water Treatment

เคมใีนขบวนการผลติ

เคมจีากสารลา้ง

เคมอีืน่ๆ

COD ↑
BOD ↑

COD ↓
BOD ↓

+ กรด / ดา่ง
+ Pac
+ Polymer
+ จุลนิทรยี ์

เคมใีนขบวนการผลติ

เคมอีืน่ๆ

COD ↑

BOD ↑ TS
COD ↓
BOD ↓

+ Bio Separator

สารลา้ง Micro-Nice

COD / BOD 
Biodegrade 

ปล่อยทิง้

Pretreated   water

MicroNice’s  Waste Water Management

TS TS

TS
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(+ Sept-A) (+ Sept-B)
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Project  Water ( 3R*+ 1R )
@

โรงงานฟอกยอ้มผา้
TARGET 

ท าน ้าเสยี ช ัว่โมงละ 1,000 M3

ใหก้ลบัมาเป็นน ้าดบิเพือ่น ากลบัไปท าน ้าใชใ้หม่

โดย

การใชผ้ลติภณัฑ ์ Biodegradable Micronice® 2 ชนิด
(Micronice®D-5   &   Micronice® Bio Separator  )

+
การจดัการ

*(Replaced / Reduced / Recycle  / Reused)
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Protocol เดมิ @ ….. Textile

น ้าเสยีของโรงงาน

300 M3/ Hr.
+ Ozone   ทิง้น า้

.

น ้าเสยีของโรงงาน

700 m3/Hr.
+ Pac / Polymer  ทิง้น ้า + Solid waste 

(7000 Kg / Month )
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New Protocol  @ ….. Textile

น า้เสยีของโรงงาน + Bio-Separator A Colloid Suspension

+ Appropriate System

Filtrated

Reused water

RO System/ Ozone 

SS = Suspension Solid ถูก Removed ไดด้ี
ลดการอดุตนัเรว็ของMembrance ของระบบ RO

.
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บ่อบ าบดัน า้เสยีปัจจบุนั @.... Textile 

Ozone System
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ซา้ยน ้าเสยี @... เอามาเตมิBio-Separator 
ขวา

น า้เสยี + Separator A

Sediment in15 Min.
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Mapping of Micro-Nice® Presentation

• Food Industry

• Household

• Cooling Tower D-5

• Wall's

• Future Park 

• Vanachai 

• ThaiFilm

• Chiller D-5 Chiller (Cool water) AIM

• LLG D-5 (Cutting Fluid )

• D-5 Energy Conservation

• Boiler 

• Waste Water Treatment

• Case Renewable Water
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Micronice® Bio Separator A

Bio Polymer : Biodegradable 
Use 
in

Waster Water Treatment
Case Study

@ Potato-chip Factory
@ Fruit Preservative Food
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Case Study of

Recycling Water System

The Story of 
Potato Chips Factory
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โครงการน าน ้าลา้งมนัฝร ัง่กลบัมาใช้

ใหม่
ทีม่าของโครงการ
⦿ ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโรงงานเดมิไม่สามารถรองรบัปรมิาณน ้าเสยีจากการขยายก าลงั

การผลติได้

⦿ การประยุกตข์ ัน้ตอนการลา้งมนัฝร ัง่โดยใชน้ ้ารอ้นอณุหภูมิ 70-85 องศาเซลเซยีสเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการลา้งน ้าตาลและแป้งออกจากมนัฝร ัง่ดบิใหด้ยีิง่ขึน้ กลบัท าให้

เป็นอปุสรรคในการบ าบดั คอื ไม่สามารถเขา้สูถ่งัตกตะกอนเพือ่แยกปรมิาณของแข็ง

ออกจากน ้าลา้งได้ (เน่ืองจากเมือ่แป้งเกดิการพองตวัแลว้ จะเกดิสภาพเป็นสาร
แขวนลอย (colloid) 

⦿ การเกดิกลิน่เหม็นจากแป้ง (colloid) ทีเ่น่าเสยี ท าใหเ้กดิปัญหามลภาวะทางกลิน่
กระจายออกไปยงัโรงงานและบา้นเรอืนประชาชนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง

⦿ การเสยีคา่ใชจ้า่ยในการสง่น ้าเสยีจากโรงงานเขา้ระบบบ าบดักลางของนิคม

อตุสาหกรรม ซึง่ก าหนดมาตรฐานน ้าเสยีทีส่ง่เขา้ระบบบ าบดักลางตอ้งมคีา่ BOD ไม่เกนิ
500 ppm สว่นทีเ่กนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีสู่งขึน้
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โครงการน าน ้าลา้งมนัฝร ัง่กลบัมาใช้

ใหม่

รายละเอยีดของโครงการ

ผลิตภณัฑที์ใ่ช้ในโครงการ
• Micronice Bio-Separator A

• Micronice Bio-Separator B

คณุสมบติัของผลิตภณัฑ:์ เป็นผลติภณัฑท์ีส่กดัจากพชื มคีณุสมบตัลิดแรงตงึผวิชว่ยในการ

แยกต

ระหวา่งสารตา่งประเภทใหอ้อกจากกนัและชว่ยในการแยกสารแขวนลอย(A) และจบัสารแขวนลอย
(B)

ขัน้ตอนการทดลอง
1. เก็บตวัอย่างน า้ลา้งมนัฝร ัง่อณุหภมูิ 50-60 องศาเซลเซยีสใสใ่นถงัทดลอง
2. หาสดัสว่นทีเ่หมาะสมของผลติภณัฑใ์นการตกตะกอนแป้งมนัฝร ัง่

3. หาเวลาทีเ่หมาะสมในการใชต้กตะกอน วดัปรมิาณน า้ตอ่นาที และค านวณเพือ่ออกแบบถงัตก

ตอน

4. น าตะกอนทีไ่ดส้ง่ไปทีถ่งัพกัเพือ่รอเขา้เคร ือ่ง filter press โดยจะมกีารค านวณ Capacity 
ของเคร ือ่งทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณแป้งทีไ่ดต้อ่ปรมิาณมนัฝร ัง่ทีใ่ชผ้ลติตอ่วนั

5. เมือ่บบีอดัดว้ยเคร ือ่ง filter press จะไดแ้ป้งทีม่คีณุสมบตัเิป็นแป้งดดัแปร (modified starch) 
ซึง่ตอ้งน าไปทดสอบคณุสมบตัจิ าเพาะตอ่ไป
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โครงการน าน ้าลา้งมนัฝร ัง่กลบัมาใช้

ใหม่

การตดิต ัง้ถงัตกตะกอน ถงัพกักอ่นเขา้เคร ือ่ง filter press และเคร ือ่ง filter press
หลงัจากการทดลองและออบแบบปรมิาตรของถงัตกตะกอนและถงัพกัแลว้ ไดท้ าการตดิตัง้ระบบ

ทัง้หมดดงัในภาพ
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โครงการน าน ้าลา้งมนัฝร ัง่กลบัมาใช้

ใหม่

ผลทีไ่ดร้บัจากโครงการ
สามารถน าน ้า recycle ไปใชไ้ดอ้ย่างตอ่เน่ือง เพราะจะไม่มกีารทิง้น ้าในระบบออกไป

ชว่ยในการประหยดัน ้าประปาประมาณ 350 ควิตอ่วนั
ลดปรมิาณน ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี เท่ากบั 90-95% ของปรมิาณน ้าประปาที่

ประหยดัได้

ลด BOD ของน ้าเสยี และ ปรมิาณน ้าเสยีทีป่ล่อยออกสู่ภายนอก

สามารถเพิม่ปรมิาณน ้าลา้งในขัน้ตอนการผลติเพราะสามารถน าน ้ากลบัมาใชไ้ด ้

ท ัง้หมดของน ้าทีเ่ปิดเขา้ลายนค์ร ัง้แรก จงึสามารถเพิม่การลา้งชิน้มนัใหส้ะอาด

ขึน้ได ้

ไดแ้ป้งมนัฝร ัง่ดดัแปรความชืน้รอ้ยละ 35 +/- ทีส่ามารถน ากลบัไปใชเ้ป็นวตัถุดบิได ้
ลดการลงทุนระบบบ าบดัน ้าเสยีใหม่
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คา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้ระบบทัง้หมด

1. การลงทนุเครือ่งจักรและอปุกรณ์ เป็นการลงทนุใหมท่ัง้หมด
จ านวนเงนิ 2,300,000 บาท

2. คา่ใชจ้า่ยสารเคมี
2.1 เริม่ตน้เปิดระบบ day1 = 3+1 ถัง 14000 บาท
2.2 day2-day14            = 13+6.5 ถัง 68250 บาท
2.3 day15-day30           = 6.5+2 ถัง 29750 บาท

เงินลงทุนตดิต ัง้ระบบ 2,300,000.00 บาท
คา่ใชจ้า่ยในการเปิดระบบทัง้สิน้ 111,750.00 บาท
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คา่ใชจ้า่ยในการเดนิระบบตอ่เดอืนหลงัจากตดิตัง้

คา่สารรวมตะกอนชวีภาพ ¼ ถงัตอ่วนั หรอื 7.5 ถงัตอ่เดอืน

= 26250 บาท

คา่สารจบัตะกอนชวีภาพ 1 ถงัตอ่สปัดาห ์หรอื 4 ถงัตอ่เดอืน

= 14000 บาท

คา่ไฟฟ้าเดนิเคร ือ่งอดักรอง ขนาด 10 แรงมา้ 1 ตวั ใบกวน

ในถงัแป้ง 3 แรงมา้ 2 ตวั ปัมป์ส่ง 5 แรงมา้ 1 ตวั เดนิ 12 

ชัว่โมง

= 17540 บาท

รวมคา่ใชจ้า่ยตอ่เดอืน 57790 บาท
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ความสามารถในการประหยดัคา่ใชจ้า่ย หลงัจากใชง้าน

จรงิ

รายการทีป่ระหยดัได ้ ลบ.เมตรตอ่วนั ตอ่เดอืน ราคาตอ่หน่วย รวมทีป่ระหยดัได ้

น ้าประปา 324 9720 15.9 154,548.00 

น ้าเสยีทีล่ดลง 300 9000 8 72,000.00 

สารเคมทีีเ่คยใชเ้ดอืนละ 6000 50,400.00 

คา่ตรวจวเิคราะห์ 5,000.00 

หกั คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นระบบใหม่ 57,790.00 

รวมทัง้สิน้ 224,158.00 

***เป็นตวัเลขคา่เฉลีย่ของทัง้เดอืน*** 52



ความสามารถในการเพิม่มูลคา่ หลงัจากใชง้าน

จรงิ

การใชป้ระโยชนจ์ากของเสยี
กก. ตอ่
วนั ตอ่เดอืน ราคาตอ่กก.* รวมผลพลอยได ้

แป้งมันฝร่ังดดัแปร(mc 12-13%) 800 24000 5 120,000.00 

คา่ไฟฟ้าในการอบแหง้ 21,000.00 

คา่กระสอบและคา่แรง 32,000.00 

รวมรายไดจ้ากการขายแป้ง 67,000.00 

*ขายเป็นอาหารสตัว์
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ความสามารถในคนืทุน (RETURN PERIOD)

เงนิลงทนุ 2,300,000.00 

คา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถประหยดัไดต้อ่เดอืน 224,158.00 

รายไดจ้ากการขายแป้งตอ่เดอืน 67,000.00 

รวมคา่ตอบแทนตอ่เดอืนของระบบ 291,158.00 

ระยะเวลาคนืทนุ(เดอืน) 7.90 

หมายเหตุ ประหยดัเงนิลงทนุระบบบ าบดัใหม่ จ านวน 16,000,000 บาท และ

สามารถรองรบัการขยายการผลติไดอ้กี 2 ลายนก์ารผลติขนาด 950 กกตอ่ชม.
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การฟ้ืนฟรูะบบบ าบดัน า้เสยี Aerated lagoon 
โดยใชส้ารรวมตะกอน Micro-Nice® BioSeparator A 
และจบัตะกอนชวีภาพ Micro-Nice® Bio Separator B

ระยะเวลา 1 มถินุายน -15 กรกฎาคม 2550
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ขอ้มูลเบือ้งตน้

• ชนดิของโรงงาน : ผลไมอ้บแหง้

• ปรมิาณน ้าเสยีตอ่วนั : 1000-1500 ลบ.เมตรตอ่วนั

• สมบตัลิกัษณะของน ้าเสยี

– pH 3.5-4.5 เนือ่งจากน ้าเสยีสว่นใหญเ่ป็นน ้าทีแ่ชผ่ลไม ้ ซึง่ใขซ้ลัเฟอรไ์ดออกไซดเ์ป็น
สารกนัเสยี 5000 ppm ใชก้รดซติรกิและไฮโดรคลอรกิ ปรับคา่ความเป็นกรดใหไ้ด ้2 และ
ใชแ้คลเซยีมคารบ์อเนตในการรักษาสภาพเนือ้ผลไมไ้มใ่หน้ิม่เละ

– BOD influent 3000-5000 ppm
– TDS 5000 -8000 ppm
– อณุหภมูิ 40 +/- 5 องศา
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ระบบบ าบดัเดมิทีใ่ชอ้ยู่

• แบบ Aerated lagoon ประกอบดว้ย บอ่ทัง้หมด 7 บอ่

• เครือ่งเตมิอากาศขนาด 10 แรงมา้จ านวน 10 ตวั

• ขนาดของบอ่

– บอ่ที่ 1 ขนาด ยาว 109 เมตร กวา้ง 44 เมตร ลกึ 2.0 เมตร

– บอ่ที่ 2 ขนาด ยาว 109 เมตร กวา้ง 32 เมตร ลกึ 2.0 เมตร

– บอ่ที่ 3 ขนาด ยาว 66  เมตร กวา้ง 28 เมตร ลกึ 2.0 เมตร

– บอ่ที่ 4 ขนาด ยาว 84 เมตร กวา้ง 29  เมตร ลกึ 2.0 เมตร

– บอ่ที่ 5 ขนาด ยาว 58  เมตร กวา้ง 38 เมตร ลกึ 2.0 เมตร

– บอ่ที่ 6 ขนาด ยาว 71 เมตร กวา้ง 38 เมตร ลกึ 2.0 เมตร+ยาว 32 เมตร
กวา้ง 20 เมตร ลกึ 2.0 เมตร (เป็นรปูตวัแอล)

– บอ่ที่ 7 ขนาด ยาว 70  เมตร กวา้ง 50  เมตร ลกึ 2.0 เมตร
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระบบเดมิ

❑คา่ไฟฟ้า ตอ่เคร ือ่ง 5000-7000 บาท คดิเป็นเงนิ

50000-70000 บาทตอ่เดอืน

❑คา่ปูนขาว กก. ละ 3.50 บาท จ านวน 100 ถงุ ๆ ละ 20

กก. 

❑รวมเป็นเงนิ ประมาณ 57000-77000 บาทตอ่เดอืน
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Layout of Aerated lagoon system
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ปัญหาทีพ่บ

• ระบบลม้เหลวทัง้ระบบ น ้าเสยีในทกุบอ่เน่าตัง้แตเ่ดอืน
มกราคม 2007 เนือ่งจากมฝีนตกหนักและเกดิการลดัวงจร
เพราะน ้าทว่ม ท าใหน้ ้าเสยีจากโรงงานทีไ่หลเขา้บอ่รวมน ้า
เสยีบอ่ที่ 1 และ 2 ลน้ไปสูบ่อ่อืน่ จน ท าใหป้ลาในบอ่ 6
และ 7 ตายทัง้บอ่ เกดิปัญหาน ้าเน่าเสยีในทกุบอ่
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การแกไ้ขทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

• เรง่เปิดเครือ่งเตมิอากาศ และ เตมิปนูขาว แตไ่มป่ระสบผล
น ้ายังเน่าตอ่เนือ่ง สง่กลิน่เหม็น ท าใหช้าวบา้นใกลเ้คยีง
รอ้งเรยีนไปยังอตุสาหกรรมจังหวดั
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การแกไ้ขโดยใชส้ารรวมตะกอน Micro-Nice® 1 
และจบัตะกอนชวีภาพ Micro-Nice® 2

• ปลายเดอืน พฤษภาคม ไดต้ดิตัง้ถงัขนาด 5000 ลติร เพือ่ใชเ้ป็นถงัผสม
น า้เสยีทีด่ดูขึน้มาจากบ่อ 2 กบัสาร Micro-Nice®

• วนัที่ 1 มถินุายน เร ิม่ตน้แกไ้ขระบบ ผูท้ดลองหยดุเดนิเคร ือ่งเตมิอากาศ

ทัง้หมด แลว้ใชปั้ม๊น า้ขนาด 5 แรงมา้ ปัม๊น า้เสยีจากบ่อที่ 2 ขึน้ถงัผสม
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สบูจากบ่อที่ 2 ขึน้มา ถงัทีเ่ห็นในรปูเป็นจดุควบคมุ
ใหปั้ม๊น ้าท างานอตัโนมตัิ โดยใชล้กูลอยและโซลนิอยดว์าลว์ บงัคบั

การเปิดปิดการท างานของปัม๊

ถงัผสม เป็นจดุทีเ่ตมิสารสรา้งและตกตะกอนชวีภาพ Micro-Nice® 
มขีนาด 500 ลติร ดดัแปลงมาจากถงัเกา่
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ปลอ่ยน า้ทีผ่สมสารรวมตะกอนและจบัตะกอนชวีภาพ

Micro-Nice® แลว้ลงสูบ่่อ 3 
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การท างานและปรมิาณการใช ้

• ปรมิาณ 2 วนัตอ่ถงั 20 ลติรตอ่ชนิด หรอืนาทลีะ 30 หยด เดนิเคร ือ่ง

ตัง้แต่ 8.00 – 20.00 นาฬกิา

• ท าอย่างนีเ้ป็นเวลา 20 วนั ตัง้แตว่นัที่ 1 ถงึ 20 มถินุายน พบวา่

คณุภาพของน า้เน่าเสยีในแตล่ะบ่อเร ิม่ดขีึน้ โดยสงัเกตจากสขีองน า้ใน

บ่อ จากสดี าเร ิม่เปลีย่นเป็นสอีอ่นลง จนวนัที่ 14 ของการฟ้ืนฟู จะพบวา่

น า้ในบ่อ 4 เร ิม่มสีนี า้ตาลออ่น และ บ่อ 5 เร ิม่มสีนี า้ตาลเขม้
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การท างานและปรมิาณการใช ้(ตอ่)

ตัง้แตว่นัที่ 15 มถินุายน สงัเกตสขีองน า้ในบ่อ 4 5 6  และ 7 ดขีึน้อย่างตอ่เน่ือง

จนถงัวนัที่ 20 มถินุายน จงึเปลีย่นมาใชเ้หลอืวนัละ 2 ลติร หรอื 10 วนัตอ่ถงั

ตอ่ชนิด โดยเตมิทลีะลติร ตอนเชา้ และ บ่าย พบวา่สามารถรกัษาสภาพและ

ปรบัปรงุคณุภาพน า้ใหด้ขีึน้ไดเ้หมอืนกนั เพราะ ยงัคงมสีารชวีภาพ Micro-

Nice® คงเหลอืในระบบ
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สภาพปัจจบุนั ถา่ยเมือ่ 1 สงิหาคม 2550
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สภาพปัจจุบนั ถา่ยเมือ่ 1 สงิหาคม 2550
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คา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้ในการฟ้ืนฟูระบบ

1. คา่สารชวีภาพ @ 3500 จ านวน 20 ถงั เป็นเงนิ 70,000.00 บาท (ใชว้นัที่ 1-20 มถินุายน 2550)

2. คา่สารชวีภาพ @ 3500 จ านวน 2 ถงั เป็นเงนิ 7,000.00 บาท (ใชว้นัที่ 21-30 มถินุายน 2550)

2. คา่ไฟฟ้า ส าหรบัปัม๊น ้าขนาด 5 แรงมา้ เดนิเคร ือ่ง 12 ช ัว่โมงตอ่วนั

5 แรงมา้ * 0.746 กก.วตัต ์ตอ่แรงมา้ * 12 ช ัว่โมง * 3.11 บาท ตอ่ กก.วตัต-์ชม เท่ากบั 139.21 บาท
ตอ่วนั หรอืเท่ากบั 139.21*31 = 4,315.51 บาท ตอ่ เดอืน

รวมเป็นเงินท ัง้สิน้ 81,315.51 บาท
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ความสามารถในการประหยดัคา่ใชจ้า่ย

หลงัจากใชง้านระบบทีฟ้ื่นฟูเสรจ็แลว้

• ปรมิาณสารรวมตะกอนชวีภาพ Micro-Nice® เขม้ขน้ทีเ่ตมิในแตล่ะวนั วนัละ 2 ลติร คดิเป็น 60 ลติร

ตอ่เดอืน เท่ากบั 3 ถงั เท่ากบั 10500 บาท

• ปรมิาณสารจบัตะกอนชวีภาพ Micro-Nice® เขม้ขน้ทีเ่ตมิในแตล่ะวนั วนัละ 1 ลติร คดิเป็น 30 ลติรตอ่

เดอืน เท่ากบั 1.5 ถงั เท่ากบั 5250 บาท

• ไฟฟ้าส าหรบัปัม๊น ้าขนาด 5 แรงมา้ เดนิเคร ือ่ง 8 ช ัว่โมงตอ่วนัคดิเป็น2784.08 บาท ตอ่ เดอืน

• คดิเป็นคา่ใชจ้า่ยตอ่เดอืน 18534.08 บาท

ประหยดัไดถ้งึ 35000 -55000 บาทตอ่เดอืน
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Micronice® 3R+1R Concept
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