
 

 

 

ทาํไมต้องใช้นวัตกรรมเทคโนโลยชีีวภาพพโิกอไลฟ์ (Pico Cooling Tower Bio Clean)                            

ในระบบ Cooling Tower 

ปัญหาทีพ่บบอ่ยในระบบ Cooling Tower 

1. การเกิดตะกรนั ซึง่สง่ผลใหเ้กิดความเสยีหายระยะยาว และคา่ใชจ้่ายในการแกปั้ญหาสงูมาก 

2. การตกตะกอน การกดักรอ่น  

3. การเกิดBio-film  

4. การเกิดตะไครน้ ํา้ 

5. การปนเป้ืนของเชือ้โรค เชือ้แบคทีเรยี เชือ้ไวรสั สง่ผลเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ โดยเฉพาะเชือ้ Legionaire อนัเป็นสาเหตขุองโรคปอด

อกัเสบเฉียบพลนั 

6. คา่ใชจ้า่ยคา่ไฟฟา้สงู  

7. คา่ใชจ้า่คา่นํา้สงู ตอ้งมกีารทิง้นํา้ออกจากระบบทกุวนัในปรมิาณมาก 

8. ตอ้งใชเ้คมี หลายชนิด และมีราคาแพง เขา้มาแกปั้ญหา  

9. มีกระบวนการในการดแูล และบาํรุงรกัษาหลายขัน้ตอน 

10. คา่ใชจ้า่ยในการดแูลสงูมาก ยงัไมน่บัรวมคา่สารเคมตีา่งๆ 

11. ใชแ้รงงานในการดแูลหลายคน 

12. ประสทิธิภาพการทาํงาน และอายกุารใชง้านของเครือ่งจกัรลดลงเรือ่ยๆ 

ทาํไมนวัตกรรมจุลินทรียพ์โิก ถงึแตกต่าง และดกีว่า 

มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบนัทัง้ต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่? 

นวตักรรมเทคโนโลยชีวีภาพพโิกอไลฟ์ สาร หรือเคมีภณัฑท์ั่วไป 
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การจาํกดัเชือ้โรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่ 

นวตักรรมเทคโนโลยชีวีภาพพโิกอไลฟ์ สาร หรือเคมีภณัฑท์ั่วไป 

กาํจดักลิน่เหม็นไดภ้ายใน 1 นาที ไมไ่ด ้

ยอ่ยสลายไขมนัได ้ไมต่อ้งดดูทิง้  

ยอ่ยสลายนํา้มนัได ้  

ยอ่ยสลาย Bio-Film ได ้  

ยอ่ยสลายตะไครน้ํา้ได ้  

ยอ่ยสลายคราบตะกรนัได ้  

กาํจดัสารพิษจากยาฆา่แมลงได ้  

สามารถทาํลาย สารพิษ Aflatoxin  

กาํจดัเชือ้รา เชือ้แบคทีเรยี  

กาํจดัเชือ้โรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรยีท่ีพบไดใ้นลาํไสข้องคนและ

สตัว ์) 

 

กาํจดัเชือ้โรค Samonella (เป็นแบคทีเรยีแกรมลบรูปทอ่นไมส่รา้งสปอร์

ท่ีเป็นสาเหตขุองอาหารเป็นพิษท่ีพบไดบ้อ่ยท่ีสดุ และจาํนวนแบคทีเรยี

ชนิดนีใ้นอาหารเพียงเลก็นอ้ยทาํใหเ้กิดอาการเจ็บป่วยได)้ 

 

กาํจดัเชือ้โรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรยีท่ีอาจทาํใหเ้กิด โรค

ทางเดิน-หายใจหรอืปอดบวม) 

 

กาํจดัเชือ้โรค Shigella (เป็นแบคทีเรยีก่อโรค ท่ีติดตอ่ผา่นทางอาหารทาํ

ใหเ้กิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึง่เกิดจากการตดิเชือ้ ทาํใหเ้กิดโรคบิด) 

 

 

ต้นทุน ราคา อัตราสว่น การใช ้

นวตักรรมเทคโนโลยชีวีภาพพโิกอไลฟ์ สาร หรือเคมีภณัฑท์ั่วไป 

ใชท้ดแทนการใชส้ารเคมีได ้ไมต่อ้งเปลอืงซํา้ซอ้น เช่น คลอรนี 

Phosphoric acid,  alum (สารตกตะกอน) และอ่ืนๆ 

ใชเ้คมีภณัฑห์ลายชนิด เพ่ือแกปั้ญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้  

อตัราการผสม: 100 ตนั ใชจ้ลุนิทรยีพิ์โก 1 กิโลกรมั ตอ้งใชห้ลายชนิด ในปรมิาณท่ีมาก 

ความถ่ีการเติม ทกุๆ15 วนั (เดอืนละ 2 กิโลกรมั ต่อ 100 ตนั) ตอ้งเติมทกุวนั หรอืทกุสปัดาหข์ึน้อยูก่บัแตล่ะชนิด 

(เพ่ือแกปั้ญหา ตอ้งใชห้รอื ตอ้งซือ้ปรมิาณเทา่ไร ในครัง้แรก) คดิ

เป็นเงินเทา่ไร (ใหค้าํนวณ พืน้ท่ีใชง้าน แลว้ คิดคาํนวณการใช้

จลุนิทรยี)์ = 

 

(หลงัจากแกปั้ญหาแลว้ ในเดือนตอ่ไปตอ้งสั่งมา บาํรุงรกัษา เดือน

ละเทา่ไร) 

(ใหค้าํนวณ พืน้ท่ีใชง้าน แลว้ คดิคาํนวณการใชจ้ลุนิทรยี)์ = 

 

 

 



 

 

 

ผลลัพธท์ี่ได ้

นวตักรรมเทคโนโลยชีวีภาพพโิกอไลฟ์ สาร หรือเคมีภณัฑท์ั่วไป 

สามารถกาํจดัเชือ้แบคทีเรยีท่ีเป็นอนัตรายตอ่ชีวติได ้ ไมส่ามารถกาํจดัได ้

ยอ่ยสลาย Bio-film และคราบเมอืกมนัท่ีไปเกาะอยูท่ี่ AHU  สารเคมีท่ีใช ้จะยิ่งก่อใหเ้กิดเมือกมนั และ Bio-film 

AHU สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ระบบ AHU จะทาํงานไดล้ดลง เน่ืองจากมี Bio-film ไปเกาะอยู ่

ยอ่ยสลายคราบตะกรนัไดใ้นระบบ  ตอ้งใชน้ํา้ยายอ่ยสลายคราบตะกรนั ซึง่มีราคาสงู 

ยอ่ยสลาย กาํจดัสาหรา่ยสแีขมแกมนํา้เงิน หรอืตะไครน้ ํา้ ตอ้งใชน้ํา้ยากาํจดัตะไครน้ ํา้  

ยอ่ยสลายตะกอนได ้ ตอ้งใชน้ํา้ยาสลายสารตะกอน หรอืนํา้ยาเรง่การตกตะกอน 

ประหยดัคา่ไฟฟา้ เน่ืองจากเครือ่งทาํงานไดอ้ยา่งเต็ม

ประสทิธิภาพ 

ยิ่งนาน ยิง่สิน้เปลอืงคา่ไฟฟา้เพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากประสทิธิภาพ

การทาํงานของระบบคอ่ยๆลดลง 

นํา้ในระบบจะสะอาด เป็นนํา้ใส นํา้ในระบบจะเหนียวขุน่  

ประหยดัคา่นํา้ เพียงเติมนํา้ใหค้งท่ีตามระดบัปกต ิ ตอ้งเดรนนํา้ทิง้ทกุวนั วนัละหลายสบิคิวตอ่เครือ่ง 

กระบวนการการใชง้านง่าย ไมยุ่ง่ยาก ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน มีหลายขัน้ตอน ในการดแูล 

ใชแ้รงงานผูด้แูลเพียง 1 คน ตอ้งใชที้มงานหลายคน 

เห็นผลลพัธช์ดัเจน เกิดการเปลีย่นแปลงตัง้แต ่3-5 วนั วิธีการแบบเดมิ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงท่ีชดัเจน 

ปลอดภยัตอ่ผูใ้ชง้าน ผูอ้ยูใ่นอาคาร เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม  

 

ข้อเปรียบเทียบอืน่ๆ 

นวตักรรมเทคโนโลยชีวีภาพพโิกอไลฟ์ สาร หรือเคมีภณัฑท์ั่วไป(ระบขุอ้เปรยีบเทียบ) 

ราคาถกูกวา่ เมื่อคดิจากผลลพัธแ์ละผลการใชง้านตอ่หนว่ย  

มีความปลอดภยัสงูตอ่คน สตัว ์พืช สิง่แวดลอ้ม จากหลากหลาย

สถาบนั 

 

ประกอบดว้ยจลุนิทรยีบ์รสิทุธ์ิ 7 ชนิด  

อยูใ่นรูปเซลลแ์หง้ท่ีมชีีวิต ทาํงานทนัที  

ระบคุวามเขม้ขน้ได ้(1 กรมัมีอยา่งนอ้ย 6 x 107 Cfu)  

ไมผ่า่เหลา่ ทนตอ่สารเคม ี  

การเก็บรกัษางา่ย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุน่ๆ) มีอายเุก็บรกัษา

นาน 2 ปี 

 

ประสทิธิภาพสงู ไดร้บัการยอมรบั ผลการทดลองทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

 

 

อัตราส่วนการใช้งาน 

ขนาด Cooling Tower ปริมาณ ความถี ่

100 ตนั (RT) 1 กิโลกรมั ทกุ 15 วนั 

หมายเหตุ : ในการใชค้รัง้แรก ใหเ้ติมหวัเชือ้ชีวภาพพิโกอไลฟ์ติดตอ่กนั 2 วนั และในครัง้ตอ่ไปใหเ้ติมตามอตัราสว่นการใชง้านขา้งตน้ 



 

 

 

ประโยชนท์ี่ได้รับจาก นวตักรรมพิโกจุลนิทรีย ์

 

1. กาํจดัเชือ้แบคทีเรยีอนัเป็นสาเหตขุองโรคปอดอกัเสบ เชือ้ Legionella และ Shigella  

2. สามารถฆา่ และยอ่ยสลายไบโอฟิลม์ (Biofilm) ท่ีไปเกาะอยูต่รง AHU  

3. สามารถยอ่ยสลายแบคทีเรยีกลุม่ Fotosintesis แบคทีเรยีสงัเคราะหแ์สง 

4. กาํจดัสาหรา่ยสเีขียวแกมนํา้เงิน และคราบเหนียวในระบบ  

5. ยอ่ยสลายตะกรนั และตะกอนไดใ้นระบบ 

6. นํา้ในระบบจะใส และสะอาด 

7. ไมต่อ้งเปลีย่นนํา้ใหมท่กุวนัใน Cooling Tower เพียงแคเ่ติมนํา้เพ่ือรกัษาระดบันํา้ใหอ้ยูใ่นปรมิาณท่ีเพียงพอ 

8. ประหยดัคา่นํา้  

9. ช่วยทาํใหก้ารแลกเปลีย่นอณุหภมูิดีขึน้  

10. AHU สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ระบบ 

11. ประหยดัคา่ไฟฟา้ (20-30%) 

12. การทาํงานของเครือ่งมือมีประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ 

13. ยืดอายกุารใชง้านของเครือ่งไดน้านขึน้ 

14. ลดปรมิาณการใชส้าร หรอืเคมีภณัฑอ่ื์นๆ  

15. ประหยดัคา่ใชจ้่ายในการใชเ้คมตีา่งๆ เช่น Phosphoric acid,  alum (สารตกตะกอน) 

16. ใชแ้รงงานผูด้แูลเพียง 1 คน 

17. ผลติภณัฑไ์ดร้บัมตารฐานสากล มีใบรบัรองจากสถาบนัตา่งๆทั่วประเทศ และทั่วโลก 

18. มีความปลอดภยัสงู ตอ่ผูใ้ชง้าน ผูอ้ยูใ่นอาคาร และเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

19. เป็นตน้แบบของอาคาร และองคก์ร ท่ีใสใ่จเรือ่งการดแูลสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยืน 

 

 


