
 

 

 

Pico Cooling Tower Bio Clean 

นวัตกรรมจุลินทรียกําจัดกล่ิน สาหรายเขียวแกมนําเงินและคราบเหนียว 

ท่ีอยูในระบบคูลล่ิง ทาววเวอร 
 

จุลินทรีย : Pico Cooling Tower Bio Clean 

        ประกอบดวยจุลินทรียบริสุทธ์ิสายพันธุหลัก 5 ชนิด ท่ีพัฒนาและ 

คัดเลือกไดจากธรรมชาติ ซึ่งอาศัยอยูรวมเก้ือกูลซึ่งกันและกัน (Symbiosis)  

จากปาชายเลนในประเทศไทย มาเพาะเลี้ยง ทําใหไดผลิตภัณฑจุลินทรีย 

ท่ีมีประโยชนหลากหลาย และสามารถทํางานไดในชวงท่ีกวางของสภาพ 

สิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกัน  เน่ืองจากผลิตภัณฑท่ีไดเปนเช้ือจุลินทรียจาก 

ธรรมชาติ ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและไมเปนอันตรายตอมนุษยและสัตวเลี้ยง 

        Pico เปนจุลินทรียท่ีไดรับการวิจัย และพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสิ่งแวดลอม 

ชวยลดการใชสารเคมี 
 

ปญหาท่ีพบบอยในระบบ Cooling Tower 

1. การเกิดตะกรัน ซึ่งสงผลใหเกิดความเสยีหายระยะยาว และคาใชจายในการแกปญหาสูงมาก 

2. การตกตะกอน การกัดกรอน  

3. การเกิด Bio-film สาเหตเุกิดจากสาหรายเขียวแกมน เงิน และคราบเหนียวท่ีอยูในระบบ กอใหเกิดกลิ่นไมพึงประสงคกับ

อากาศท่ีไหลเวียน และคราบเหนียวตามทอ 

4. การเกิดตะไครนํ้า 

5. การปนเปนของเช้ือโรค เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรสั สงผลเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเฉพาะเช้ือ Legionaire อันเปนสาเหตุ

ของโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน 

6. คาใชจายคาไฟฟาสูง  

7. คาใชจาคานํ้าสูง ตองมีการท้ิงนํ้าออกจากระบบทุกวันในปริมาณมาก 

8. ตองใชเคมี หลายชนิด และมีราคาแพง เขามาแกปญหา  

9. มีกระบวนการในการดูแล และบํารุงรักษาหลายข้ันตอน 

10. คาใชจายในการดูแลสูงมาก ยงัไมนับรวมคาสารเคมตีางๆ 

11. ใชแรงงานในการดูแลหลายคน 

12. ประสิทธิภาพการทํางาน และอายุการใชงานของเครื่องจักรลดลงเรื่อย ๆ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประสิทธิภาพของ Pico Cooling Tower Bio Clean 

• กําจัดกลิ่นเหม็นเนาท่ีเกิดจากการยอยสลายของอินทรียวัตถุตางๆ และลดกาซพิษ พวกกาซแอมโมเนีย, กาซไขเนา, กลิ่น

เหม็นหืน โดยการยอยสลายจนกลายเปนกาซคารบอนไดออกไซด,นํ้าและกาซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น. 

• ลดจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุของโรครายแรงเชนโรคอหิวาตกโรค, ทองเสีย, ไทฟอยด ฯลฯ 

• ชวยในการกําจัดนํ้าเสีย ทําใหนํ้าสะอาดข้ึน ปราศจากกลิ่นไมพึงประสงค   

• กําจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน ในนํ้า  

• ชวยเรงระบบการยอยสลายของเสีย กําจัดโคลนเลน       

• ลดการใชสารเคมี, ยา ในการปองกันและรักษา, ลดตนทุนการผลิต กําไรมากข้ึน 

• ปลอดภัยตอท้ังผูผลิต, ผูใช และผูบริโภค 

• ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหลงนํ้า 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากนวัตกรรม Pico Cooling Tower Bio Clean 

1. กําจัดเช้ือแบคทีเรียอันเปนสาเหตุของโรคปอดอักเสบ เช้ือ Legionella และ Shigella  

2. สามารถฆา และยอยสลายไบโอฟลม (Bio-film) ท่ีไปเกาะอยูตรง AHU  

3. สามารถยอยสลายแบคทีเรียกลุม Fotosintesis แบคทีเรียสังเคราะหแสง 

4. กําจัดสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน และคราบเหนียวในระบบ  

5. ยอยสลายตะกรัน และตะกอนไดในระบบ 

6. นํ้าในระบบจะใส และสะอาด 

7. ไมตองเปลีย่นนํ้าใหมทุกวันใน Cooling Tower เพียงแคเติมนํ้าเพ่ือรักษาระดับนํ้าใหอยูในปริมาณท่ีเพียงพอ 

8. ประหยัดคานํ้า  

9. ชวยทําใหการแลกเปลีย่นอุณหภูมิดีข้ึน  

10. AHU สามารถทํางานไดอยางเต็มระบบ 

11. ประหยัดคาไฟฟา (20-30%) 

12. การทํางานของเครื่องมือมีประสิทธิภาพดยีิ่งข้ึน  

13. ยืดอายุการใชงานของเครื่องไดนานข้ึน 

14. ลดปริมาณการใชสาร หรือเคมีภัณฑอ่ืนๆ  

15. ประหยัดคาใชจายในการใชเคมีตางๆ เชน Phosphoric acid,  alum (สารตกตะกอน) 

16. ใชแรงงานผูดูแลเพียง 1 คน 

17. ผลิตภณัฑไดรับมตารฐานสากล มีใบรับรองจากสถาบันตางๆท่ัวประเทศ และท่ัวโลก 

18. มีความปลอดภัยสูง ตอผูใชงาน ผูอยูในอาคาร และเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

19. เปนตนแบบของอาคาร และองคกร ท่ีใสใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

สวนประกอบของ Pico Cooling Tower Bio Clean 

   Bacteria 

Pediococcus acidilactici  3 x 108 cfu/g              Bio-safety Level 1 

Pediococcus pentosaceus 3 x 107 cfu/g              Bio-safety Level 1 

Bacillus amyloliquerfaciens 6 x 107 cfu/g   Bio-safety Level 1 

   Yeasts 

Pichia farinosa   5 x 107  cfu/g  Bio-safety Level 1 

Dekkera anomala  3 x 107 cfu/g  Bio-safety Level 1 
 

คุณลักษณะของจุลินทรียแตละชนิด 

1. Pediococcus acidilactici  

เปน Microflora Lactic Acid Bacteria ท่ียอยสารอินทรีย เปนกรดแลคติก เปนหลัก 

(Homofermentator) อีกท้ังผลิตสารโพลี่เปปไตท Bacteriocins (สารปฏิชีวนะท่ีผลติจากแบคทีเรีย)  

ท่ีเรียกวา Pediocins มีฤทธ์ิฆาเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ (Gram Negative Bacteria) ไดหลายชนิด เชน  

Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae เปนตน และมีฤทธ์ิฆาเช้ือแบคทีเรีย 

แกรมบวก (Gram positive Bacteria) หลายชนิดเชน Clostridium perfiengens, Clostridium botulinum, 

Staphylococcus aureus, Listeria Monocytogens ท่ีเปนอันตรายตอรางกายคนและสัตว 

2. Pediococcus pentosaceus  

เปน Microflora Lactic Acid Bacteria ท่ีมักพบในทางเดินอาหารลําไสใหญ สามารถยอยสารอินทรยี 

เปน Lactic Acidอีกท้ังผลิตสารโพลีเปปไตท Bacteriocins (สารปฏิชีวนะท่ีผลติจากแบคทีเรีย) ท่ี

เรียกวา Pediocins มีฤทธ์ิฆาเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ(Gram Negative Bacteria) ไดหลายชนิด เชน 

Salmonella sp.,E. coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae เปนตน และมีฤทธ์ิฆาเช้ือแบคทีเรยี

แกรมบวก (Gram positive Bacteria) หลายชนิดเชน Clostridium perfiengens, Clostridium, botulinum, 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เปนตนท่ีเปนอันตรายตอรางกายคนและสตัว และยังผลิตไวตามินบี 

หลายชนิด 

3. Bacillus amyloliquefaciens  

เปน แบคทีเรียท่ีสามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท ช่ือ Iturins มีฤทธ์ิฆาเช้ือรา(Antifungal Agent) อีกท้ัง

ผลิตเอ็นไซมไดดีหลายชนิด  เชน Lipase, Amylase, Sucrase Protease, Peptidase ฯลฯ 

 
 

4. Pichia farinosa   

เปนยีสตท่ีไมคอยพบในธรรมชาติ  ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถผลิตสารโพลีเ่ปปไตท Killer Toxins: 

Yeast Antimicrobial Proteins (ยีสตท่ีผลิต Killer Toxinsไดในธรรมชาติ พบเพียง 5 ชนิด จากยีสต

สองหมื่นกวาชนิด) สาร Killer Toxins จะทําปฏิกิริยากับ Toxins ตางๆ ท่ีผลิตจากแบคทีเรยี หรือ เช้ือรา 

เชน อะฟลาท็อกซิน  Aflatoxins), ไมโครท็อกซิน (Mycotoxins) และExotoxins ใหหมดสภาพความ 

เปนพิษ (Denatured) 



 

 

5. Dekkera anomala  

เปนยีสตท่ีในวงการหมักเบียร เรยีกวา Spoiling Beer Yeast เพราะยีสตชนิดน้ีจะยอยแปง และนํ้าตาล 

เปลี่ยนเปน กรดนํ้าสมสายชู โดยไมเปลีย่น เปนแอลกอฮอล และยังสามารถผลิตเอ็นไซมหลายชนิด เชน 

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

ฯลฯ 
 

การผลิต  

• เปนผลิตภัณฑท่ีคิดคนโดยคนไทย  

• ใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก  

• โดยอาหารท่ีใชเลี้ยงเช้ือไดผานการฆาเช้ือ แลวนําเช้ือจุลินทรียหลักสายพันธุบริสุทธ์ิมาเพาะเลี้ยงตามกรรมวิธี จนไดปริมาณ 

และความเขมขนท่ีตองการ จากน้ันนําไปทําแหงโดยวิธี Vacuum Freeze Dry ท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เพ่ือใหเช้ือหยุด

การเจริญเติบโต จึงสามารถเก็บเก่ียวสารอินทรียท่ีเกิดจากขบวนการหมัก เชน เอ็นไซม, กรดอินทรีย, สารชีวะไวตามินตางๆ 

ไวไดโดยไมถูกทําลาย หรือ สลายตัว 
 

ทําไมนวัตกรรมจุลินทรียพิโก ถึงแตกตาง และดีกวา 

1. มีงานวิจัยและผานการรับรองจากหลากหลายสถาบันท้ังตางประเทศและในประเทศ หรือ ไม? 

นวัตกรรม พิโก จลุินทรีย สาร หรือเคมีภัณฑท่ัวไป 

World Health Organization (WHO)  

U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)  

NEOTRON, ITALY  

Saga University of Japan  

Seoul Food and Drug Administration  

Hong Kong Baptist University (HKBU)  

PSB Corporation Singapore  

The Chinese University of Hong Kong  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

สํานักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

ระบบมารตฐานคณุภาพ ISO 9001:2008 URS  

และอ่ืนๆอีกหลายท่ีรับรอง  

 

 

 

 

 



 

 

 

2. การจํากัดเชื้อโรคและสารเคมี ได หรือ ไม 

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย สาร หรือเคมีภัณฑท่ัวไป 

กําจัดกลิ่นเหม็นไดภายใน 1 นาที ไมได 

ยอยสลายไขมันได ไมตองดูดท้ิง  

ยอยสลายนํ้ามันได  

ยอยสลาย Bio-Film ได  

ยอยสลายตะไครนํ้าได  

ยอยสลายคราบตะกรันได  

กําจัดสารพิษจากยาฆาแมลงได  

สามารถทําลาย สารพิษ Aflatoxin  

กําจัดเช้ือรา เช้ือแบคทีเรยี  

กําจัดเช้ือโรค Ecoline (อีโคไล คอืแบคทีเรียท่ีพบไดในลําไสของคน

และสตัว) 

 

กําจัดเช้ือโรค Samonella (เปนแบคทีเรียแกรมลบรูปทอนไมสราง

สปอรท่ีเปนสาเหตุของอาหารเปนพิษท่ีพบไดบอยท่ีสุด และจํานวน

แบคทีเรียชนิดน้ีในอาหารเพียงเลก็นอยทําใหเกิดอาการเจ็บปวยได) 

 

 

 

กําจัดเช้ือโรค Legionaire (เปนโรคจากแบคทีเรียท่ีอาจทําใหเกิด 

โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม) 

 

กําจัดเช้ือโรค Shigella (เปนแบคทีเรียกอโรค ท่ีติดตอผานทาง

อาหารทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ ซึ่งเกิดจากการตดิเช้ือ ทําใหเกิด

โรคบิด) 

 

 

3. ตนทุน ราคา อัตราสวน การใช 

นวัตกรรม พิโก จลุินทรีย สาร หรือเคมีภัณฑท่ัวไป 

ใชทดแทนการใชสารเคมไีด ไมตองเปลืองซ้ําซอน เชน คลอรีน 

Phosphoric acid,  alum (สารตกตะกอน) และอ่ืนๆ 

ใชเคมีภัณฑหลายชนิด เพ่ือแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน  

ขนาดบรรจุซองละ (1 กิโลกรัม)  ราคาขายปลีก 3,000 บาท คาเคมีภณัฑแตละชนิดมีราคาสูงมาก 

อัตราการผสม : 100 ตัน ใชจุลินทรียพิโก 1 กิโลกรมั ตองใชหลายชนิด ในปริมาณท่ีมาก 

ความถ่ีการเติม ทุกๆ 15 วัน (เดือนละ 2 กิโลกรัม ตอ 100 ตัน) ตองเติมทุกวัน หรือทุกสัปดาหข้ึนอยูกับแตละชนิด 

(เพ่ือแกปญหา ตองใชหรือ ตองซื้อปริมาณเทาไร ในครั้งแรก) คิด

เปนเงินเทาไร (ใหคํานวณ พ้ืนท่ีใชงาน แลว คิดคํานวณการใช

จุลินทรีย) = 

 

(หลังจากแกปญหาแลว ในเดือนตอไปตองสั่งมา บํารุงรักษา เดือน

ละเทาไร) 

(ใหคํานวณ พ้ืนท่ีใชงาน แลว คิดคํานวณการใชจุลินทรีย) = 

 

 



 

 

 

4. ผลลัพธท่ีได 

นวัตกรรม พิโก จลุินทรีย สาร หรือเคมีภัณฑท่ัวไป 

สามารถกําจัดเช้ือแบคทีเรียท่ีเปนอันตรายตอชีวิตได ไมสามารถกําจัดได 

ยอยสลาย Bio-film และคราบเมอืกมันท่ีไปเกาะอยูท่ี AHU  สารเคมีท่ีใช จะยิ่งกอใหเกิดเมือกมัน และ Bio-film 

AHU สามารถทํางานไดอยางเต็มระบบ AHU จะทํางานไดลดลง เน่ืองจากมี Bio-film ไปเกาะอยู 

ยอยสลายคราบตะกรันไดในระบบ  ตองใชนํ้ายายอยสลายคราบตะกรนั ซึ่งมีราคาสูง 

ยอยสลาย กําจัดสาหรายสีแขมแกมนํ้าเงิน หรือตะไครนํ้า ตองใชนํ้ายากําจัดตะไครนํ้า  

ยอยสลายตะกอนได ตองใชนํ้ายาสลายสารตะกอน หรอืนํ้ายาเรงการตกตะกอน 

ประหยดัคาไฟฟา เน่ืองจากเครื่องทํางานไดอยางเตม็ประสิทธิภาพ ยิ่งนาน ยิ่งสิ้นเปลืองคาไฟฟาเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากประสิทธิภาพการ

ทํางานของระบบคอยๆลดลง 

นํ้าในระบบจะสะอาด เปนนํ้าใส นํ้าในระบบจะเหนียวขุน  

ประหยดัคานํ้า เพียงเติมนํ้าใหคงท่ีตามระดับปกต ิ ตองเดรนนํ้าท้ิงทุกวัน วันละหลายสิบคิวตอเครื่อง 

กระบวนการการใชงานงาย ไมยุงยาก ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีหลายข้ันตอน ในการดูแล 

ใชแรงงานผูดูแลเพียง 1 คน ตองใชทีมงานหลายคน 

เห็นผลลัพธชัดเจน เกิดการเปลีย่นแปลงตั้งแต 3-5 วัน วิธีการแบบเดมิ ไมมีการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน 

ปลอดภัยตอผูใชงาน ผูอยูในอาคาร เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
 

5. ขอเปรียบเทียบอ่ืนๆ 

นวัตกรรม พิโก จลุินทรีย สาร หรือเคมีภัณฑท่ัวไป (ระบุขอเปรียบเทียบ) 

สงออกท่ัวโลก มากกวา 100 ประเทศ นานกวา 30 ป - 

ราคาถูกกวา เมื่อคดิจากผลลัพธและผลการใชงานตอหนวย - 

มีความปลอดภัยสูงตอคน สตัว พืช สิ่งแวดลอม จากหลากหลาย

สถาบัน 

- 

ประกอบดวยจลุินทรียบรสิุทธ์ิ 7 ชนิด - 

อยูในรูปเซลลแหงท่ีมีชีวิต ทํางานทันที - 

ระบุความเขมขนได (1 กรัมมีอยางนอย 6 x 107 Cfu) - 

ไมผาเหลา ทนตอสารเคม ี - 

การเก็บรักษางาย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุนๆ) มีอายุเก็บรักษา

นาน 2 ป 

- 

ประสิทธิภาพสูง ไดรับการยอมรับ ผลการทดลองท้ังในและ

ตางประเทศ 

- 

 

 

 

 



 

 

 

อัตราสวนการใชงาน 

ขนาด Cooling Tower ปริมาณ ความถี่ 

100 ตัน (RT) 1 กิโลกรัม ทุก 15 วัน 

หมายเหตุ : การใชครั้งแรกใหเติมจุลินทรียติดตอกัน 2 วัน ครั้งตอไปเติมนวัตกรรมจุลินทรีย Pico Cooling Tower Bio 

Clean  ทุก 15 วัน 

 

 

 

 
 

แนวทางการทดสอบ 

1. เก็บตัวอยางนํ้าในคูลลิ่งทาวเวอรแท็งค สงไปตรวจนับจํานวนเช้ือ Legionella และอ่ืนๆ  ครั้งท่ี 1 

2. ถายนํ้าเปลี่ยนในคูลลิ่ง โดยไมเติมเคมีเขาไปในระบบ 

3. เก็บตัวอยางนํ้าในคูลลิ่งทาวเวอรแท็งค สงไปตรวจนับจํานวนเช้ือ Legionella และอ่ืนๆ  ครั้งท่ี 2 

4. เช็คคา Approach Temperature และคาประกอบ ครั้งท่ี 1 

5. เติม PiCO ลงในคูลลิ่งแท็งค ในอัตราสวน 1 กก. ตอขนาดแท็งค 20 เมตริกตัน (50กรัม/1เมตริกตัน/ครั้ง/เดือน) ปลอยให

ระบบทํางานไหลเวียน หรือหมุนเวียนเปนเวลา 7 วัน 

6. เก็บตัวอยางนํ้ามาตรวจนับเช้ืออีกครั้ง เปนครั้งท่ี 3 

7. เช็คคา Approach Temperature และคาประกอบ ครั้งท่ี 2 

8. เติม PiCO ลงในคูลลิ่งแท็งค ในอัตราสวน 1 กก. ตอขนาดแท็งค 20 เมตริกตัน (50กรัม/1เมตริกตัน/ครั้ง/เดือน) ปลอยให

ระบบทํางานไหลเวียน หรือหมุนเวียนเปนเวลา 15 วัน 

9. เช็คคา Approach Temperature และคาประกอบ ครั้งท่ี 3 

10. เติม PiCO ลงในคูลลิ่งแท็งค ในอัตราสวน 1 กก. ตอขนาดแท็งค 20 เมตริกตัน (50กรัม/1เมตริกตัน/ครั้ง/เดือน) ปลอยให

ระบบทํางานไหลเวียน หรือหมุนเวียนเปนเวลา 15 วัน 

11. เช็คคา Approach Temperature และคาประกอบ ครั้งท่ี 4 

12. เติม PiCO ลงในคูลลิ่งแท็งค ในอัตราสวน 1 กก. ตอขนาดแท็งค 20 เมตริกตัน (50กรัม/1เมตริกตัน/ครั้ง/เดือน) ปลอยให

ระบบทํางานไหลเวียน หรือหมุนเวียนเปนเวลา 30 วัน 

13. เช็คคา Approach Temperature และคาประกอบ ครั้งท่ี 5 

14. ขอควรระวัง : งดใชเคมีหรือยาฆาเช้ือรวมกับ PiCO Enzyme  
 

 

 


