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ผู้น ำนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์ แก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน



กลุ่มลูกค้าบางส่วน



ผลติภัณฑ์ได้รับการรับรองโดยสถาบันที่ยอมรับดงัต่อไปนี้



การรับรองความปลอดภยั



การรับรองมาตรฐาน









บ าบัดน า้คลองสาธารณะ ก าจดักลิน่รถขยะ กองขยะชุมชน ตลาดสด และแหล่งชุมชน

ท าความสะอาด ก าจดักลิน่ในฟาร์ม

บ าบัดน า้ บ าบัดอากาศ โรงงาน

ใช้ในอาคารสูง คอนโดมิเนียม
อาคารส านักงาน

ท าความสะอาดโรงอาหาร
ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร

ท าความสะอาด ก าจดักลิน่ในฟาร์ม

ะชุมชน ตลาดสด และแหล่งชุมชน่

ท าความสะอาด ก าจดักลิน่ในฟาร์ม

บ าบัดน า้ บ าบัดอากาศ โรงงาน บ าบัดน า้คลองสาธารณะบ าบัดน า้คลองสาธารณะบ าบัดน า้ บ าบัดอากาศ โรงงาน

ท าความสะอาด ก าจดักลิน่ในฟาร์มท าความสะอาด ก าจดักลิน่ในฟาร์มก าจดักลิน่ โรงเชือด โรงฆ่าสัตว์

ดูแลสุขอนามัยในโรงเรียน





ข้อเปรียบเทยีบข้อเปรียบเทยีบระหว่าง พโิกอะไลฟ์ กบั จุลนิทรีทรีย์อ่ืน ๆ

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป

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

1. มงีานวิจยัและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?



ข้อเปรียบเทยีบข้อเปรียบเทยีบระหว่าง พโิกอะไลฟ์ กบั จุลนิทรีทรีย์อ่ืน ๆ

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป

The Chinese University of Hong Kong

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีบา้ง ไม่มีบา้ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบา้ง ไม่มีบา้ง

ส านกัคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส านกัคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ระบบมารตฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 URS มีบา้ง ไม่มีบา้ง

และอ่ืนๆอีกหลายท่ีรับรอง

1. มงีานวิจยัและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?



ข้อเปรียบเทยีบข้อเปรียบเทยีบระหว่าง พโิกอะไลฟ์ กบั จุลนิทรีทรีย์อ่ืน ๆ

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป

ก าจดักล่ินเหมน็ไดภ้ายใน 1 นาที ไม่ได้

ย่อยสลายไขมนัได ้ไม่ตอ้งดูดทิง้

ย่อยสลายน ้ามนัได้

ก  าจดัสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้

สามารถท าลาย สารพิษ Aflatoxin

ก าจดัเช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย

ก าจดัเช้ือโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียท่ีพบไดใ้นล าไสข้อง
คนและสตัว ์)

2. การจ ากดัเช้ือโรคและสารเคม ีได้ หรือ ไม่



ข้อเปรียบเทยีบข้อเปรียบเทยีบระหว่าง พโิกอะไลฟ์ กบั จุลนิทรีทรีย์อ่ืน ๆ

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป

ก าจดัเช้ือโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่
สร้างสปอร์ท่ีเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด 

และจ านวนแบคทีเรียชนิดน้ีในอาหารเพียงเลก็น้อยท าให้เกิด

อาการเจ็บป่วยได)้
ก าจดัเช้ือโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียท่ีอาจท าให้เกิด 
โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม)
ก าจดัเช้ือโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ท่ีติดต่อผา่นทาง
อาหารท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือ ท าให้

เกิดโรคบิด)

2. การจ ากดัเช้ือโรคและสารเคม ีได้ หรือ ไม่



ข้อเปรียบเทยีบข้อเปรียบเทยีบระหว่าง พโิกอะไลฟ์ กบั จุลนิทรีทรีย์อ่ืน ๆ

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป

ส่งออกทัว่โลก มากกวา่ 100 ประเทศ นานกวา่ 30 ปี
ราคาถูกกวา่ เม่ือคิดจากผลลพัธแ์ละผลการใชง้านต่อหน่วย ราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใชแ้พงกวา่
ราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดต่อการใชแ้พงกวา่ ไม่รับรองความปลอดภยั

ประกอบดว้ยจุลินทรียบ์ริสุทธ์ิ 7 ชนิด จุลินทรียช์นิดเดียวหรือไม่แจง้ชนิด

อยู่ในรูปเซลลแ์ห้งท่ีมีชีวิต ท างานทนัที อยู่ในสภาพท่ีมีชีวิต, สปอร์ ตอ้งเพาะ12-24 ชม.
ระบคุวามเขม้ขน้ได ้(1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu) ไม่ระบคุวามเขม้ขน้ หรือต่อกรัม มีน้อยกวา่หลายเทา่ตวั

ไม่ผา่เหล่า ทนต่อสารเคมี มีโอกาสผา่เหล่าได ้เพราะมีการต่อเช้ือเร่ือยๆ

การเกบ็รักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเกบ็รักษานาน 2 ปี เกบ็รักษาท่ีมืด ห้ามโดนแดด (อายุเกบ็สั้น)
ประสิทธิภาพสูง ไดรั้บการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ ประสิทธิภาพจะลดลงเร่ือยๆ เม่ือมีการต่อเช้ือคร้ังต่อไป

3. ข้อเปรียบเทียบอ่ืนๆ



““จลุินทรีย์รีย์ พโิกอะไลฟ์พโิกอะไลฟ์”ุ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จากธรรมชาติ คณุภาพสูง 

ค้นพบ ค้นพบ ค้นพบ & 
ุ

& & ผลิตในประเทศไทย



ป่าโกงกางป่าโกงกาง &&& จุลนิทรีย์มหัศจรรย์ พโิกอะไลฟ์
จุดเด่นคือ เทคโนโลยีท่ีคิดคน้ข้ึนจากการพฒันาและ
คดัเลือกจุลินทรียบ์ริสุทธ์ิสายพนัธ์ุหลกั 5 ชนิดท่ีเป็น
ประโยชน์ซ่ึงอยูร่่วมกนั แบบเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั จาก
ป่าชายเลนในประเทศไทย มาเพาะเล้ียง ท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์หลากหลาย และ
สามารถท างานไดใ้นช่วงท่ีกวา้งของสภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ี แตก ต่ า งกัน   เ น่ื อ ง จ า กผ ลิ ตภัณฑ์ ท่ี ไ ด้ เ ป็ น
เ ช้ื อ จุ ลินท รีย์จ ากธรรมชา ติ   จึ ง ไ ม่ เ ป็นพิษ ต่อ
ส่ิงแวดล้อม และไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว์
เล้ียง



Pediococcus
Acidilactici (LAB)

Pediococcus
Pentosaceus (LAB) 

Leuconostoc
Mesenteroides

Bacillus 
Amyloliquefaciens

Pichia Farinosa
Dekkera Aanomala

Dekkera Bruxellensis

(LAB)
Bacillus 
Amyloliquefaciens



จดุเด่นน / น / ความสามารถในการท างาน
•

ุ
ก าจัดกลิน่เหมน็ที่ไม่พงึประสงค์

• ลดและก าจัดเช้ือโคร เช้ือแบคทเีรียที่เป็นโทษ

• ย่อยสลายคราบไขมนั ย่อยสลายคราบไขมนั ย่อยสลายคราบไขมนั / ย่อยสลายคราบไขมนั ย่อยสลายคราบไขมนั / / สารอนิทรีย์ได้รวดเร็ว

• ก าจัดสารพษิ ก าจัดสารพษิ ก าจัดสารพษิ (ก าจัดสารพษิ ก าจัดสารพษิ ((Toxin Killer)
• เพิม่ประสิทธิภาพในระบบบ าบัดน า้

• ไม่มีสารตกค้าง 

• ลดการใช้สารเคมี

• ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และส่ิงแวดล้อม

• ลดการใช้พลงังาน

สารอนิทรีย์ได้รวดเร็ว



1. ลดปัญหาเร่ืองกลิน่เหมน็จากขยะ และส่ิงปฏิกลู  กลิน่จากห้องน า้  แก้ปัญหาชักโครก
อุดตนั และย่อยสลายคราบไขมนัตามท่อต่างๆ

2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือสารเคมีท าความสะอาด และลดปริมาณการใช้น า้ในการ
ช าระล้างสารเคมตีกค้าง

3. ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และลดปัญหาการเกดิสารเคมตีกค้างในส่ิงแวดล้อม/
ปลอดภัยต่อสุขภาพ

4. ช่วยลดปัญหาพาหะ และสัตว์น าโรคทีม่ากบัความสกปรกต่างๆ

5. เพิม่ภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้ตลาด และได้รับความพอใจแก่ผู้มาใช้บริการมากขึน้  เพ่ือให้ได้
มาตรฐานของทางการ 

ปัปัป ื่ ิ

ประโยชน์
่ ่ ้่

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการใช้ จุลนิทรีย์ พโิกอะไลฟ์



• ก าจัดกลิ่นเหม็นที่บริเวณท่อน ้าทิ้ง โถปัสสาวะท่านชาย ชักโครก ส าหรับบ้านพัก 
โรงแรม ผบั ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

• ช่วยย่อยสลายไขและน ้ามันที่ติดอยู่ตามท่อ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการอุดตัน และกลิ่นจาก
ท่อน ้าทิ้งที่เอ่อขึ้นมาจากท่อจะหมดไป และก าจัดแมลงต่าง ๆที่มาจากท่อน ้าทิ้ง เช่น 
แมลงสาบ หนู เป็นต้น

• ปราศจากน า้หอมและสารเคม ีไม่ก่อเกดิอนัตรายต่อผู้ใช้งาน
• มอีายุการใช้งานประมาณ 15-30 วนั
• ประหยดัค่าใช้จ่าย และประหยดัเวลาในการท าความสะอาด

ก าจัดกลิ่นเหม็นที่บริเวณท่อน ้าทิ้ง โถปัสสาวะท่านชาย ชักโครก ส า

ประโยชน์
ก าจัดกลิ่นเหม็นที่บริเวณท่อน ้าทิ้ง โถปัสสาวะท่านชาย ชักโครก ส าก าจัดกลิ่นเหม็นที่บริเวณท่อน ้าทิ้ง โถปัสสาวะท่านชาย ชักโครก ส า

ประโยชน์ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการใช้ 
ก าจัดกลิ่นเหม็นที่บริเวณท่อน ้าทิ้ง โถปัสสาวะท่านชาย ชักโครก ส าหรับบ้านพัก ก าจัดกลิ่นเหม็นที่บริเวณท่อน ้าทิ้ง โถปัสสาวะท่านชาย ชักโครก ส า

ทีจ่ะได้รับจากการใช้ PICO Bio Ball

ท่อน ้าทิ้งที่เอ่อขึ้นมาจากท่อจะหมดไป และก าจัดแมลงต่าง ๆที่มาจาก



พิพโิก จุลนิทนททรีย์รีย์รีย์อดัเม็ดในลูกบอล ล (PICO Bio Ball)
ประโยชน์ และคุณสมบัติ      : ก ำจดักล่ินหำยทนัที ยอ่ยสลำบครำบไขมนั และส่ิงปฏิกลู 

ป้องกนักล่ินเหมน็จำกท่อ  ท่ออุดตนั บ่อดกัไขมนัสะอำด ปรำศจำกกล่ิน 



การเตรียมพร้อมก่อนใช้จุลนิทรีย์ พโิกอะไลฟ์

1. “งด”การใช้สารเคมีทุกชนิดในการท าความสะอาด 

2. ผสมน า้จุลนิทรีย์ทิง้เอาไว้สักครู่ก่อนใช้

3. ควรล้างท าความสะอาด และเกบ็กวาดเศษขยะเสียก่อน

4. น าไปใช้งานแทนน า้ยาท าความสะอาดและสามารถผสมกบัผงซักฟอกเพ่ือ
เพิม่ประสิทธิภาพ



วธีิการแก้ไขปัญหาที่ใช้ปฏิบัตโิดยทั่วไป

ข้อเสีย การใช้สารเคมี กรด/ด่าง 

น า้ยาท าความสะอาด ในการบ าบัดและชะล้าง

• ท าให้เกดิปัญหา “สารเคมีตกค้างในส่ิงแวดล้อม ”
• มีความสะอาดทีพื่น้ผวิ แต่ ไม่ปราศจากเช้ือก่อโรค และกลิน่เหมน็อบัช้ืน และกลิน่สารเคมี
• ผู้ใช้และพนักงานจะได้รับพษิภัยของสารเคมีตกค้างจากการใช้งาน ทางการสูดดม
• เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ



ข้อดีข้อดขีองการใช้ จุลนิทนททรีย์พิรีย์พิรีย์พโิก

•• เซลอยู่ในรูปเซลแห้งทีมี่ชีวติ ระบุความเข้มข้นได้ ด้ (ด้ (1 (1 1 กรัมกรัม == 8= 80 80 0 ล้านล้านล้านโคโลนีโคโลนี)

••• เกบ็รักษาง่าย สะดวก ชอบแดด เกบ็ไว้นานถึง เกบ็รักษาง่าย สะดวก ชอบแดด เกบ็ไว้นานถึง เกบ็รักษาง่าย สะดวก ชอบแดด เกบ็ไว้นานถึง 222 ปี

••• ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีใบรับรองจากสถาบันช้ันได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีใบรับรองจากสถาบันช้ันน า

••• มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช และส่ิงแวดล้อม

••• ราคาถูกกว่า ว่า (า ((ต่อหน่วยการใช้ต่อหน่วยการใช้ต่อหน่วยการใช้)





ขจดักลิน่และอนิทรยีวตัถใุนบอ่บ ำบดัน ำ้เสีสยีย2
คร ัง้ตอ่ๆไป ใช ้1 กโิลกรมั ตอ่ปรมิำตร 1,000 ควิ โดยน ำจลุนิทรยีใ์สถ่งุกรอง
แลว้แขวนบรเิวณทำงน ำ้ไหลเขำ้

กอ่น หลงั

ลดคำ่ BOD ในน ำ้ คำ่ BOD (Biological Oxygen Demand) เป็นคำ่ชีว้ดัจ ำนวน
ออกซเิจนทีจ่ลุนิทรยีต์อ้งกำรเพือ่ยอ่ยอนิทรยีว์ตัถใุนน ำ้

คำ่ BOD สงู น ำ้เสยีในน ำ้มอีนิทรยีวตัถมุำก   
จลุนิทรยีต์อ้งกำรออกซเิจนจ ำนวนมำกเพือ่
ยอ่ยสลำยอนิทรยีว์ตัถเุหลำ่น ัน้

คำ่ BOD ต ำ่น ำ้ดแีสดงวำ่
อนิทรยีว์ตัถถุกูก ำจดัแลว้



น ำ้เสยีทีไ่ดร้บักำรบ ำบดัจำกตน้ทำงดว้ยจลุนิทรยี ์ ท ำใหก้ำรปลอ่ยน ำ้ทีบ่ ำบดัแลว้
ออกไปสูธ่รรมชำต ิสะอำด และจลุนิทรยีท์ ีเ่หลอืจะชว่ยลดจ ำนวนสำหรำ่ยสเีขยีว
แกมน ำ้เงนิชว่ยใหแ้หลง่น ำ้ธรรมชำต ิสะอำด สตัวน์ ำ้จงึมอีำหำรแพลงตอนได้
อยำ่งตอ่เนือ่ง

จลุนิทรยีก์ ำจดั
สำหรำ่ยสเีขยีวแกม
น ำ้เงนิ อนัเป็นเหตุ
ใหน้ ำ้เนำ่เสยี

ก ำจดัสำหรำ่ยสเีขยีวแกมน ำ้เงนิ อนัเป็นตน้เหตุ
ของน ำ้เสยี และท ำใหส้เีขยีวเมอืกใสขึน้ 
โดยไมเ่ป็นอนัตรำยตอ่สตัวน์ ำ้



โครงการปรับปรุงคุณภาพน า้ แก้ปัญหาสาหร่ายบลูม

กอ่นบ ำบดั หลงับ ำบดัเพยีง 1 วนั

19 กรกฎำคม 2564 เวลำ 14.00 น. 20 กรกฎำคม 2564 เวลำ 10.00 น.

บึงหนองโคตร เทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น



โครงการปรับปรุงคุณภาพน า้ แก้ปัญหาสาหร่ายบลูม

กอ่นบ ำบดั หลงับ ำบดัเพยีง 1 วนั

19 กรกฎำคม 2564 เวลำ 14.00 น. 20 กรกฎำคม 2564 เวลำ 10.00 น.

บึงหนองโคตร เทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น



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 

บ ำบดักลิน่ – โรงขยะ และน ำ้ชะขยะ

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. 

บ ำบดักลิน่ – โรงขยะ และน ำ้ชะขยะ

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. 



ตลาดสด - ใช้ล้างท าความสะอาดตลาด

ฉีดพ่น ล้างท าความสะอาดตลาดสด แก้ปัญหากลิน่ ยบัยั้งเช้ือจุลนิทรีย์ที่ท าให้
เกดิโรค  เพิม่สุขอนามัยทีด่ีให้แก่ชุมชน



สภาพโดยทั่วไปของตลาดสด - ใช้ล้างท าความสะอาดตลาด





ฉดีพน่น ำ้จลุนิทฉดีพน่น ำ้จลุนิทรยี ์รยี ์รยี ์รยีใ์นรอ่งน ำ้ตำ่งๆเพือ่ก ำจดักในรอ่งน ำ้ตำ่งๆเพือ่ก ำจดักลิน่ 

ลดแกส๊และยอ่ยสลำยสิง่อดุตนั



กองขยะและสิง่ปฏกิลู

ก ำจดักลิน่เหม็นทีเ่กดิจำกกองขยะ

ลดแมลงวนั ควบคมุพำหะน ำโรค – แมลงสำบ, หนู

ยบัย ัง้จลุนิทรยีท์ ีท่ ำใหเ้กดิโรค





บ ำบดัอำกำศ - กำรควบคมุ กลิน่ทีไ่มพ่งึประสงค์

ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ

1. ชว่ยก ำจัดกลิน่ในเวลำอนัสัน้
2. ก ำจัดกลิน่ดว้ยกำรแตกประจเุมือ่เอ็นไซมพ์โิก สมัผัส
3. มปีระสทิธภิำพในกำรแตกตวักบั สำร VOC’s หลำยชนดิ
4.   มปีระสทิธภิำพแมม้วลอำกำศทีม่ปีรมิำณมำก
5. กำรใชง้ำนงำ่ย สะดวก และ ท ำงำนไดต้อ่เนือ่ง
6. ปลอดภยัตอ่ผูใ้ช ้

7. คุม้คำ่ตอ่กำรลงทนุ

ควบคมุ และก ำจัดกลิน่ทีเ่กดิจำกสำร
ระเหยอนิทรยีไ์ดใ้นชว่งกวำ้ง อำทิ
- Mercaptans กลิน่หืน่เน่ำ
- Amines กลิน่โปรตนีเน่ำ
- Ammonia กลิน่แอมโมเนยี
- Hydrogen sulfide กลิน่แกส๊ไขน่่ำ



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.



บ ำบดัน ำ้ในคลูลิง่ทำวเวอร ์ บ ำบดัน ำ้ในคลูลิง่ทำวเวอร ์ 

อำกำศจำกเครือ่งปรบัอำกำศปลอดเชือ้

ก ำจดัเชือ้โรค Legionaire & Shigella
Contamination ในระบบอำกำศหมนุเวยีนที่
กอ่ใหเ้กดิโรคระบบทำงเดนิหำยใจ โรคปอด โรค
ปอดอกัเสบเฉยีบพลนั และเชือ้โรคทีก่อ่ใหเ้กดิโรค
อำหำรเป็นพษิ โรคบดิ 

สำมำรรบัรองอำกำศปลอดเชือ้โรคในอำคำร

อตัรำกำรใช ้
จลุนิทรยี ์20กรมั : 1 เมตรกิตนั

กำรใชค้ร ัง้แรก ใหเ้ตมิจลุนิทรยีต์ดิตอ่กนั 2 วนั 
คร ัง้ตอ่ไป เตมิจลุนิทรยีท์กุๆ 15 วนั

ขจดัปญัหำในระบบหมนุเวยีนน ำ้ในคลูลิง่ทำวเวอร ์คอื
- ก ำจดัสำหรำ่ยสเีขยีวแกมน ำเงนิ
- ก ำจดัครำบเหนยีวทีอ่ยูใ่นระบบ 
- ก ำจดักลิน่อบัในอำกำศทีไ่หลเวยีน 
- ก ำจดัครำบเหนยีวตำมทอ่ในรปูฟิลม์อนิทรยี ์
(Bio-film) 
- ชว่ยท ำใหก้ำรแลกเปลีย่นอณุหภมูทิ ำไดด้ขี ึน้
- ชว่ยใหร้ะบบระบำยอำกำศแบบมศีนูยก์ลำยเย็นท ัว่ถงึ
- ลดคำ่ไฟฟ้ำ และไดค้วำมเย็นเพิม่ข ึน้
- ลดกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งย ัง่ยนื



อตัรำกำรใชใ้นกำรบ ำบดับอ่ดกัไขมนั

100100 กรมั ละลำยน ำ้ กรมั ละลำยน ำ้ กรมั ละลำยน ำ้ 100 100 ลติร

ขนำดบอ่บ ำบดั ขนำดบอ่บ ำบดั 1 1 ลกูบำศกเ์มตลกูบำศกเ์มตร

ตอ่





ย่อยสลายไขมัน

วนัที่ 1 วนัที่ 2

วนัที ่3 วนัที่ 4





จุลนิทรยี ์พโิก สำมำรถ
ก ำจัดกลิน่และย่อยสลำย
ไขมนัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว

ผลลัพธท์ี่ไดจ้ะเห็นไดว้่ำ
ในบอ่ดกัไขมัน กอ่นเตมิพิ
โกจุลินทรีย์จ ะมีค รำบ
ไขมันอยู่ เ ต็ม และลอย
หนำ แต่เพียงหลังเตมิพิ
โ ก จุ ลินท รี ย์ แ ค่  1 วั น
ไขมนัในบอ่สลำยไปเกอืบ
หมด เหลอืแต่เพยีงน ้ำใส 
และปรำศกลิน่



กำรยอ่ยสลำยบอ่สลดัรเีทริน์



กำรยอ่ยสลำยบอ่ดกัไขมนัในสองสปัดำห์



ประสิทธิภาพการใช้จุลนิทรีย์ก าจัดน า้มัน
ภาพน ้าทะเลปนเป้ือนน ้ามัน ทัง้ Control - ทีไ่ม่ใส่จุลินทรียแ์ละ ใส่จุลินทรีย ์PICO

7 กนัยายน 56 ตัวอย่างน า้ทีป่นเป้ือน 7 กนัยายน 56 เวลา 10.12 น. 7 กนัยายน 56 เวลา 18.00 น.

8 กนัยายน 56 เวลา 10.58 น 8 กนัยายน 56 เวลา 17.25 น.



รายงานผลการทดลองการใช้จุลนิทรีย์ก าจัดน า้มัน - 2
ภาพ ตวัอย่างน า้มันที่เกบ็จากอ่าวพร้าว

7  กนัยายน  56 ตัวอย่างน า้มนัปนเป้ือน 7  กนัยายน  56 เวลา 10.00 น. 7  กนัยายน  56 เวลา 18.00 น.

8  กันยายน 56 เวลา 11.00 น. 8  กนัยายน 56 เวลา 17.28 น.



รายงานผลการทดลองการใช้จุลนิทรีย์ก าจัดน า้มัน - 3
ภาพตวัอย่างดนิที่ปนเป้ือนน า้มัน

7 กนัยายน 56  ตัวอย่างน า้มนัปนเป้ือนดิน 7 กนัยายน 56 เวลา 10.15 น. 7 กนัยายน 56 เวลา 17.28 น.

7 กันยายน 56 เวลา 11.00 น. 8  กนัยายน 56 เวลา 18.00 น.





ขจดักลิน่ในชอ่งแอรภ์ำยในหอ้งรบัรอง

ใชผ้งจลุนิทรยี ์ 20 กรมั (2 ชอ้นโตะ๊) ในน ำ้ 20 ลติร

- สเปรยบ์รเิวณชอ่งแอร ์เพือ่ก ำจดักลิน่อบั ไดอ้ำกำศสดชืน่
- หลงัฉดี ลมทีอ่อกมำจำกชอ่งจะมกีลิน่สะอำด 
- ใชผ้ำ้เช็ดบรเิวณชอ่งแอร ์เพือ่ก ำจดัครำบมนัเหนยีวทีส่ะสม
ตำมซอก
- ชว่ยลดแบคทเีรยีทีเ่ป็นสำเหตขุองโรคระบบทำงเดนิหำยใจ

น ำผงจลุนิทรยีใ์สใ่นถงุกรอง หยอ่นลงในภำชนะบรรจนุ ำ้ ท ิง้ไวส้กัครูก่อ่นใชง้ำน



ควำมเขม้ขน้ หรอืควำมบอ่ย สำมำรถปรบัได ้ข ึน้อยูก่บัสถำนทีแ่ละจ ำนวนผูใ้ช้



ไบโอบอล ขจดักลิน่ในโถปสัสำวะ

วำง ไบโอบอล ในโถปสัสำวะ 

- ชว่ยลดกลิน่ปสัสำวะและกลิน่เหม็น มกีลิน่สะอำด
- ปรำศจำกน ำ้หอมและจำกสำรเคม ี
- ปลอดสำรพษิและสำรระเหยทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่
สขุภำพ ใชแ้ทนลกูเหม็นไดด้ี
- ชว่ยลดปญัหำโถปสัสำวะอดุตนัจำกครำบปสัสำวะ
- มอีำยกุำรใชง้ำนประมำณ 15-30 วนั ข ึน้อยูก่บั 
ควำมถีใ่นกำรรองรบั

- ประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรท ำควำมสะอำด

ขอ้ควรระวงั
ไมค่วรใชร้วมกบัน ำ้ยำฆำ่เชือ้ หรอื น ำ้ยำเคมที ำควำมสะอำด  เหมำะ
ส ำหรบักำรใชร้ว่มกบัน ำ้จลุนิทรยีท์ ำควำมสะอำด ยรูคิ บอล จะอยูไ่ด ้
นำนขึน้

ส่วนประกอบเอนไซม์:
อะไมเลส โปรตีเอส ไลเปส เซลลูเลส

ด

้ ้





จุล ินทรีย ์พโิกอะไลฟ์
สำมำรถก ำจัดและย่อย
สลำยตะกรัน ไดอ้ย่ำง
รวดเร็วเห็นผลภำยใน 24
ชัว่โมง 

ผลลัพธท์ี่ไดจ้ะเห็นไดว้่ำ
ครำบตะกรันที่ติดอยู่จะ
ยอ่ยสลำยออกมำไดอ้ยำ่ง
รวดเร็ว เพยีงแชน่ ้ำทีผ่สม
จุลินทรีย์พิโกอะไลฟ์ไว ้
สกัครู่

ผลลพัธก์ำรก ำจดัครำบตะกรนั

กอ่นใช้ หลงัใช้



จุล ินทรีย ์พโิกอะไลฟ์
สำมำรถก ำจัดและย่อย
สลำยตะกรัน ครำบสิ่ง
สกปรกที่ตดิอยู่ ไดอ้ย่ำง
รวดเร็ว

ผลลัพธท์ี่ไดจ้ะเห็นไดว้่ำ
ครำบตะกรัน และครำบสิง่
สกปรกที่ติดอยู่จะย่อย
สลำยออกมำไดอ้ย่ำง
รวดเร็ว เพยีงใชน้ ้ำทีผ่สม
จุลนิทรียพ์โิกเทรำด และ
หำกใชเ้ป็นประจ ำจะยิง่ท ำ
ใหไ้ม่เกิดปัญหำนี้อีกใน
ระยะยำว

ผลลพัธก์ำรก ำจดัครำบตะกรนั

กอ่นใช้ หลงัใช้



จุลนิทรยี ์พโิก สำมำรถ
ก ำ จั ด แ ล ะ ย่ อ ย ส ล ำ ย
ตะกรัน ครำบสิง่สกปรกที่
ตดิอยู ่ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว

ผลลัพธท์ี่ไดจ้ะเห็นไดว้่ำ
ครำบตะกรัน และครำบสิง่
สกปรกที่ติดอยู่จะย่อย
สลำยออกมำไดอ้ย่ำง
รวดเร็ว เพยีงใชน้ ้ำทีผ่สม
จุลนิทรียพ์โิกเทรำด และ
หำกใชเ้ป็นประจ ำจะยิง่ท ำ
ใหไ้มเ่กดิปัญหำนี้อกี และ
ไม่เกดิกำรอุดตันในระยะ
ยำวผลลพัธก์ำรก ำจดัครำบตะกรนั

กอ่นใช้ หลงัใช้



ก ำ ร ก ำ จ ัด  Bio-Film 
หรือ ค ร ำ บ เ มือ ก ม ัน
จุ ล ินทรีย ์  พิโ ก  (Bio 
Ball) สำมำรถก ำจัดและ
ย่อยสลำยครำบเมือกมัน 
หรือ Bio-Film ไดอ้ย่ำง
รวดเร็ว

ผลลัพธท์ี่ไดจ้ะเห็นไดว้่ำ
ครำบBio-Film หรอืครำบ
เมือกมัน ที่เกำะอยู่ตำม
ขอบถังชักโครก ถูกย่อย
สลำยออกไป และน ้ ำใน
ถั งชั ก โค รก เ ป็ นน ้ ำ ใ ส
สะอำดกอ่นใช้ หลงัใช้

Pico Bio Ball



จุล ินทรีย ์พโิกอะไลฟ์
สำมำรถก ำจัดและย่อย
สลำรำด ำและ ครำบสิ่ง
สกปรกที่ตดิอยู่ ไดอ้ย่ำง
รวดเร็ว

ผลลัพธท์ี่ไดจ้ะเห็นไดว้่ำ
ครำบรำด ำ และครำบสิง่
สกปรกทีต่ดิอยู่บนพื้น จะ
ยอ่ยสลำยออกมำไดอ้ยำ่ง
รวดเร็ว เพยีงใชน้ ้ำทีผ่สม
จุลนิทรียพ์โิกเทรำด และ
ขัดเช็ดออก หำกใชเ้ป็น
ประจ ำจะยิง่ท ำพืน้สะอำด 
และไมเ่กดิครำบรำด ำตำม
รอ่งอกีเลย ครำบรำด ำฝงัแนน่บนพืน้

กอ่นใช้ หลงัใช้



ยอ่ยและสลำย

ปรำศจำกสำรเคม ีและไมม่สีำรตกคำ้ง

ขจดักลิน่ในทอ่ระบำยน ำ้ท ัง้ในและนอกอำคำร

เพยีงผสมน ำ้แลว้ฉดีพน่ในบรเิวณที่
ตอ้งกำร

ขจัดกลิน่ทันท ี
สลำยครำบ 
ยอ่ยตะกอน

ปลอดภยัตอ่คนและสตัว์



ผลงำนทีผ่ำ่นมำ 

Project References



บ ำบดัสิง่ปฏกิลู ในงำนโออลมิปิคลมิปิค ทีก่รงุปกักิง่



Training Staff Toscana Valley, Khao Training Staff Toscana Valley, Khao Yai

จัดกำรแนะน ำวธิกีำรใชใ้หแ้กพนักงำนในโครงกำร ทกุฝ่ำย เพือ่กำรใชอ้ยำ่งมี
ประสทิธภิำพสงูสดุ และมกีำรดแูล ตดิตำมผลตลอดกำรใชง้ำน



Training Staff Rancho Training Staff Rancho ChanveeChanvee Resort, Khao Resort, Khao Yai

จัดกำรแนะน ำวธิกีำรใชใ้หแ้กพนักงำนในโครงกำร ทกุฝ่ำย เพือ่กำรใชอ้ยำ่งมี
ประสทิธภิำพสงูสดุ และมกีำรดแูล ตดิตำมผลตลอดกำรใชง้ำน



Training Staff Conrad Bangkok Hotel

แนะน ำวธิีกำรใชใ้หแ้กพนักงำนในโครงกำร 
ทกุฝ่ำย เพือ่กำรใชอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสดุ 
และมกีำรดแูล ตดิตำมผลตลอดกำรใชง้ำน

ประสทธภำพสงูสดุ 
ลอดกำรใชง้ำน



Product Test at Condo U @ Product Test at Condo U @ Huamak

ใชพ้โิกอะไลฟ์ ในกำรแกปั้ญหำเรือ่งกลิน่จำกทอ่และกลิน่ภำยในหอ้ง โดยซือ้ลกู
บอลจลุนิทรยีแ์จกลกูบำ้นทัง้โครงกำร เพือ่กำรดแูลอยำ่งยั่งยนื



Product Test at Product Test at SansiriSansiri (((SiriSiri Campus)

ใชพ้โิก ในกำรแกปั้ญหำเรื่องกลิน่จำกท่อและกลิน่ภำยใน
หอ้งน ้ำ ของอำคำรสริ ิแคมปัส ของบรษัิท แสนสริิ



Product Test at Product Test at LumpiniLumpini (LPN)

ใชพ้โิก ในกำรแกปั้ญหำเรื่องกลิน่จำกท่อและกลิน่ภำยใน
หอ้งน ้ำ ของ Lumpini Condominium



Product Test at IDEO Condominium

ใชพ้ิโก ในการแกปั้ญหาเร่ืองกล่ินจากท่อและกล่ินภายในหอ้งน ้า กล่ินจากหอ้งขยะของโครงการ 
IDEO Condominium



Product Test atProduct Test at Interchange Interchange 21 21 Asoke

ใชพ้โิกอะไลฟ์ ในกำรแกปั้ญหำเรือ่งกลิน่จำกทอ่และกลิน่ภำยในอำคำร และ
กลิน่จำกหอ้งขยะ เพือ่กำรดแูลอยำ่งยั่งยนื



Product Test at Product Test at ซีพ ีสระบุรีรี (Odor & Degreaser)



Product Test at Product Test at ซีพ ีสระบุรีรี (Odor & Degreaser)

พสูิจน์ผล ของการท าความสะอาดพืน้โรงงาน
- ช่วยย่อยสลาย ก าจัดปัญหาคราบไขมัน กลิน่หืน 
- ก าจัดกลิน่เหม็นในระยะเวลาอนัส้ัน



Product Test at Product Test at ซีพ ีสระบุรีรี (Waste Odor)

ก าจัดกลิน่เหมน็ของขยะ 
ในระยะเวลาอนัส้ัน



CPFCPF-- SrirachaSriracha, 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





นิคมอุตสาหกรรม สยามอสีเทริน อนิดัสเดียลปาร์ค



Waste water treatment plantte water trea
Before treat 

ment ptm
tttttt PiCO



Waste water treatment plante water trea
After treat 

mentatm
tttttt PiCO

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



กจิกรรมชว่ยสงัคม



เหตุการณ์สึณ์สึนามิ ทีจั่งหวดัภูเกต็ุ ู
ช่วยดับกลิน่ในพืน้ที่วดัย่านยาว



เหตุการณ์สึณ์สึนามิ ทีจ่ังหวัดอานามิ ทีจ่ังหวัดอาเจ๊ะห์เจ๊ะห์ อนิโดนิอนิโดนิเซีย









ใช้ “พโิก” ไม่ใช้ “พโิก” หมายเหตุ
การใช้ไฟฟ้า
เพ่ือเติมอากาศ

ลดค่าไฟฟ้า 30 -50% 
(เปิดเคร่ืองเติมอากาศ
เหลือ 12–18 ชม.หรือ
น้อยกว่า) เซ็ตค่าDO 1.0-
1.5 ppmระบบไม่ล่ม,ไม่
มีกลิ่นเหม็น

ใช้ไฟฟ้า 100 %
(เปิดมอเตอร์
เคร่ืองเติมอากาศ  24 ชม.) 
ต้องเซ็ตค่าDO 2.0 ppm
ขึน้ไปเพ่ือแก้กลิน่เหม็น,
ระบบไม่ล่ม

“พโิก”ท างานได้ทั้งมี
ออกซิเจนหรือไม่มี 
(ในช่วงแรก การให้อากาศ
จะเร่งประสิทธิภาพการ
ท างาน)

จุลนิทรีย์พโิกอะไลฟ์ ในระบบน าบัดน า้เสีย



จุลนิทรีย์พโิกอะไลฟ์ ในระบบน าบัดน า้เสีย

ใช้ “พโิก” ไม่ใช้ “พโิก” หมายเหตุ 

การใช้สารเคมี ไม่ต้องใช้สารเคมี และ 
ปุ๋ยเคมี

ใช้สารเคมีและ ปุ๋ยเคมี
เป็นจ านวนมาก เพ่ือ
บ าบัดน ้าเสีย 

การใช้“พโิก”เป็นการ
สร้างสรรค์สังคมในการลด
ใช้สารเคมีในชีวติ ประจ าวนั
ลง และลดสารเคมีตกค้างใน
ส่ิงแวดล้อม 



จุลนิทรีย์พโิกอะไลฟ์ ในระบบน าบัดน า้เสีย

ใช้“พโิก” ไม่ใช้“พโิก” หมายเหตุ

การใช้สารฆ่าเช้ือ
โรคในบ่อบ าบัด
สุดท้าย  ก่อนปล่อย
น ้าสู่ภายนอก 

ไม่ต้องใช้สารฆ่าเช้ือ
โรค เช่น คลอรีน, ฟี
นอล

ใช้คลอรีน, ฟีนอล “พโิก”ผลติสารชีวนะ
ที่ฆ่าเช้ือโรคได้

- การใช้คลอรีนหรือฟี
นอลมากซ่ึงเป็นผลเสีย 



จุลนิทรีย์พโิกอะไลฟ์ ในระบบน าบัดน า้เสีย
ใช้“พโิก” ไม่ใช้“พโิก” หมายเหตุ

การซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์เคร่ืองจักร 

การดูแลควบคุม
ระบบ

ลดการซ่อมบ ารุงได้
มากกว่า 30-70% 

ไม่ต้องใช้เทคนิคหรือ
บุคคลากรพเิศษในการดูแล
ควบคุมระบบ

ซ่อมบ ารุงเต็มอตัราการใช้งาน 

ต้องเตรียมบุคลากรพเิศษใน
การดูแลควบคุมระบบ และ
อาจใช้เทคนิคขั้นสูงในการ
ควบคุมระบบ



จุลนิทรีย์พโิกอะไลฟ์ ในระบบน าบัดน า้เสีย
ใช้ “พโิก” ไม่ใช้ “พโิก” หมายเหตุ

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย 

เดือนแรก ค่าเช้ือ 30%ของค่า
ไฟฟ้าปกติ      

เดือนต่อไป 20-30%
ค่าไฟฟ้า ลดลง 30-50% ทุก
เดือน

สารเคมีอ่ืน ไม่มี

แรงงานคน ใช้ 1 คน 

ค่าไฟฟ้า จ่ายเต็ม 
100% เป็นประจ าทุก
เดือน

สารเคมีอ่ืน 30-50 % 
ค่าไฟฟ้า

แรงงานคนดูแลระบบ
ใช้2-3คน

ค่าใช้จ่ายประเมินจากน ้า
เสีย และแปรผนัตาม
ระบบใช้งาน, ขนาด
มอเตอร์เคร่ืองเติมอากาศ
, ประเภทสารเคมีที่ใช้, 
คนดูแลระบบ



Contact
Mobile Phone: 061-931-1711

Office: 02-041-6102
Website: picoalive.com

E-Mail: pico@picoalive.com
Line: @picoalive

mailto:pico@picoalive.com

