


PICO ALIVE ใหบ้รกิารแกไ้ขปัญหาเรือ่งสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน โดยทีมงานผูเ้ช่ียวชาญ บรกิารครบวงจร One 
Stop Service อีกทัง้ยงัรบัผลิตและจ าหน่ายจลุินทรยีส์ง่ออกทัง้ในและตา่งประเทศ ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน
จากสถาบนัชัน้น าตา่งๆมากมาย 

นวัตกรรมจุลินทรีย์มีคุณสมบัติ มีประสิทธิภาพมากกว่าหัวเชือ้จุลินทรีย์ทั่ วไปหลาย เท่าตัว นวัตกรรม
จลุินทรยีพ์ิโกอไลฟ์ เป็นแบบ Pure Culture สกดัจากธรรมชาติและถกูน าไปเก็บเพาะเลีย้งเชือ้อย่างดีที่ไดร้บั
การยอมรบัจากบริษัทชัน้น าต่างๆ ทั่วไป น าไปใชแ้กไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างเห็นผล และเป็นประจกัษ ์
เป็นการลดการใชส้ารเคมี ใชน้วตักรรมจลุินทรยีธ์รรมชาติ บ  าบดัธรรมชาติ คืนธรรมชาติท่ีดีใหก้บัสิ่งแวดลอ้ม
และชมุชน เป็นการแกไ้ขปัญหาที่ตน้เหตอุย่างยั่งยืน โดยนวตักรรมจลุินทรยีข์องเราสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
เพ่ือปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาในหลากหลายอตุสาหกรรม

Pico Alive

พโิก อไลฟ์



Pico Cooling Tower Bio Clean

• ก ำจดัเชือ้แบคทเีรยีอนัเป็นสำเหตุของโรคปอดอกัเสบ เชือ้ Legionella และ Shigella
• สำมำรถฆำ่ และย่อยสลำยไบโอฟิลม์ (Biofilm) ทีไ่ปเกำะอยู่ตรง AHU
• สำมำรถย่อยสลำยแบคทเีรยีกลุ่ม Fotosintesis แบคทเีรยีสงัเครำะหแ์สง
• ก ำจดัสำหร่ำยสเีขยีวแกมน ้ำเงนิ และครำบเหนียวในระบบ
• ย่อยสลำยตะกรนั และตะกอนไดใ้นระบบ
• น ้ำในระบบจะใส และสะอำด
• ไม่ตอ้งเปลีย่นน ้ำใหม่ทุกวนัใน Cooling Tower เพยีงแค่เตมิน ้ำเพื่อรกัษำระดบัน ้ำใหอ้ยู่ในปรมิำณทีเ่พยีงพอ
• ประหยดัค่ำน ้ำ
• ช่วยท ำใหก้ำรแลกเปลีย่นอุณหภูมดิขี ึน้
• AHU สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงเตม็ระบบ
• ประหยดัค่ำไฟฟ้ำ (20-30%)
• กำรท ำงำนของเครื่องมอืมปีระสทิธภิำพดยีิง่ขึน้
• ยดือำยุกำรใชง้ำนของเครื่องไดน้ำนขึน้
• ประหยดัค่ำใชจ้่ำยในกำรใชเ้คมต่ีำง ๆ เช่น Phosphoric acid, alum (สำรตกตะกอน)
• ใชแ้รงงำนผูด้แูลเพยีง 1 คน
• ผลติภณัฑไ์ดร้บัมตำรฐำนสำกล มใีบรบัรองจำกสถำบนัต่ำง ๆ ทัว่ประเทศ และทัว่โลก
• มคีวำมปลอดภยัสงู ต่อผูใ้ชง้ำน ผูอ้ยู่ในอำคำร และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
• เป็นตน้แบบของอำคำร และองคก์ร ทีใ่สใ่จเรื่องกำรดแูลสิง่แวดลอ้มอย่ำงยัง่ยนื

Pico Cooling Tower Bio Clean
นวตักรรมจลิุนทรียชี์วภาพ ท าความสะอาดคลูล่ิงทาว
เวอร์



Research & Certificate





2. การก าจัดเชือ้โรค และสารเคมีได้หรือไม่?



3. ข้อเปรียบเทยีบอื่นๆ



Products

ผลติภณัฑ ์



Pico Bio Max Odor Extra

• ก าจดักลิ่นหายไดภ้ายใน 1 นาที
• ประสิทธิภาพสงูในการย่อยสลายไขมนั น า้มนั ลดค่า (FOG)
• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน า้เสีย ลดค่า BOD, COD, SS, ตะกอน

แขวนลอยและคา่อ่ืนๆ ในน า้เสีย
• ก าจดักลิ่นเหม็นเน่าท่ีเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรียต์่าง ๆ และลด

ก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นตน้
• ลดปริมาณกากตะกอน(Sludge)ง่าย และประหยดัค่าใชจ้่ายในการบริการ

จดัการกากตะกอน
• ลดระยะเวลาในการเริ่มระบบ(Start up) และช่วยรองรบั Shock load ไดเ้ป็น

อย่างดี
• ปลอดภัยต่อผูใ้ชง้าน ปลอดภยัต่อมนุษย ์สตัว ์และสิ่งแวดลอ้ม มีงานวิจัย

รองรบัจากสถาบนัวิจยัชัน้น าทัง้ใน และตา่งประเทศ

นวัตกรรมจุลนิทรียช์วีภาพเพือ่การก าจดักลิน่ ยอ่ยสลายไขมัน 



Pico Bio Blue

• ก าจดักลิ่นเหม็นเน่าท่ีเกิดจากการยอ่ยสลายของสารอินทรยีต์า่ง ๆ และ
ลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไขเ่นา่ และกลิ่นหืนเน่า เป็น
ตน้

• แกปั้ญหาสาหรา่ยบลมู สาหรา่ยสีเขียวแกมน า้เงิน แพลงตอนพิษ
• เรง่การยอ่ยสลายอินทรยีส์าร ของเสีย ก าจดัโคลนเลน 
• ลดเชือ้ท่ีเป็นสาเหตุของโรครา้ยแรงเช่น อหิวาต (์Vibriocholerae),โรค

ท้องเสียท้องร่วง (E.coli,Salmonella) อาหารเ ป็นพิษ (Clostridium 
botulinum) รวมทัง้โรครา้ยหลายชนิด ท่ีมีอนัตรายตอ่ชีวิต

• ลดคา่ใชจ้่ายในการบ าบดัน า้เสียลงได ้30 - 50%
• ปลอดภยัตอ่ผูใ้ชง้าน ปลอดภยัตอ่มนษุย ์สตัว ์และสิ่งแวดลอ้ม มีงานวิจยั

รองรบัจากสถาบนัวิจยัชัน้น าทัง้ใน และตา่งประเทศ

นวัตกรรมจุลนิทรียช์วีภาพเพือ่การบ าบดัน า้เสยี ยอ่ยสลายไขมัน



Pico Bio Ball ไบโอบอล

• ก าจดักลิ่นอนัเกิดจากความอบัชืน้ เชือ้รา เศษอาหาร กลิ่นของเสียจากการ
ขบัถ่าย สตัวเ์ลีย้ง และขยะชีวภาพ

• ช่วยในการยอ่ยสลายไขมนั คราบโปรตีนในครวั และพืน้ท่ีท าอาหาร
• ปอ้งกนัการเกิดคราบเหลืองในหอ้งน า้ และสขุภณัฑ์
• ช่วยลดการใชส้ารเคมี
• ปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายตอ่มนษุย ์สตัว ์และสิ่งแวดลอ้ม

ผลิตภณัฑชี์วภาพเพื่อการก าจดักลิ่น และย่อยสลายไขมนั สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในหลากหลายอุตสาหกรรม
ทดแทนการใชส้ารเคมี เป็นการธรรมชาติบ าบดัธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

น าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาในหลากหลายอตุสาหกรรม เป็นการ
ธรรมชาติบ าบดัธรรมชาติอยา่งยั่งยืน เช่น บอ่ดกัไขมนั อา่งลา้งจาน ซิงคล์า้งจาน
ชกัโครก โถปัสสาวะ หอ้งน า้ ถพืูน้ เช็ดโต๊ะ ท าความสะอาดภายในรา้น ตูเ้ย็น ตูแ้ช ่
ตูป้ลา บอ่เลีย้งปลา



Pico Bio Cooling Tower

• ก าจดัเชือ้แบคทีเรยีอนัเป็นสาเหตขุองโรคปอดอกัเสบ เชือ้ Legionella และ 
Shigella

• สามารถฆ่า และย่อยสลายไบโอฟิลม์ (Biofilm) ท่ีไปเกาะอยู่ตรง AHU
• สามารถย่อยสลายแบคทีเรยีกลุม่ Fotosintesis แบคทีเรยีสงัเคราะหแ์สง ก าจดั

สาหรา่ยสีเขียวแกมน า้เงิน และคราบเหนียวในระบบ
• ย่อยสลายตะกรนั และตะกอนไดใ้นระบบ
• น า้ในระบบจะใส และสะอาด
• ไม่ตอ้งเปลี่ยนน า้ใหม่ทกุวนัใน Cooling Tower เพียงแคเ่ติมน า้เพื่อรกัษาระดบั

น า้ใหอ้ยู่ในปรมิาณท่ีเพียงพอ ประหยดัคา่น า้
• ช่วยท าใหก้ารแลกเปลี่ยนอณุหภมิูดีขึน้ AHU สามารถท างานไดอ้ย่างเตม็ระบบ
• ประหยดัคา่ไฟฟ้า (20-30%) การท างานของเครือ่งมือมีประสิทธิภาพดย่ิีงขึน้
• ประหยดัคา่ใชจ้่ายในการใชเ้คมีต่างๆ เช่น Phosphoric acid, alum (สาร

ตกตะกอน)

นวัตกรรมจุลนิทรียช์วีภาพเพือ่การดแูล Cooling Tower



Pico Bio Green Soil Treatment

• ฟ้ืนฟคูณุภาพดิน ปรบัสภาพดินก่อนเตรยีมการเพาะปลกู เพิ่มคณุภาพดิน
• ก าจดัเชือ้โรคและโรคระบาดในดิน
• ก าจดัสารพิษ สารเคมี ไดม้ากถึง 12 ชนิด (มีใบรบัรองจากสถาบนัชัน้น า)
• ฟ้ืนฟสูภาพตน้กลา้ ตน้อ่อนก่อนน าไปปลกูในดิน
• กระตุน้การแตกรากอ่อน เรง่การเจรญิเติบโต
• เพิ่มความแข็งแรงใหแ้ก่พืช เพิ่มความตา้นทานโรคพืชต่าง ๆ
• แกปั้ญหาหนอน และแมลงศตัรูพืช
• ยบัยัง้การฟักตวั และลอกคราบของแมลง ควบคมุก าจดัไข่ของแมลง 
• ควบคมุการระบาดของแมลง และพาหะน าโรค (ก าจดัไข่ยงุ ไข่ผีเสือ้ ไข่แมลงวนั)
• ย่อยสลายอินทรยีวตัถ ุปลดปลอ่ยธาตอุาหาร ใหพื้ชน ามาใชป้ระโยชน์
• ก าจดัเชือ้โรค ก าจดัสาหรา่ยสีเขียวแกมน า้เงินในแหลง่น า้
• บ าบดัแหลง่น า้ใช ้และน า้ทิง้ในการเพาะปลกู
• สามารถใชท้  าปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยจลุนิทรยีน์  า้ ปุ๋ ยหมกัหอม โดยน า้หมกัจะหอม ไมเ่หมน็เน่า

ชวีภณัฑเ์พือ่การเกษตร





































Review & Case Study

โรงงานก าจัดขยะ

น าไปใช้แก้ปัญหากล่ินในโรงขยะ กล่ินหายใน 1 นาที





Review & Case Study

โรงฆา่สัตว์
น าไปใช้แก้ปัญหากล่ินภายในโรงฆ่าสัตว ์กล่ินหายใน 1 นาที

















Review & Case Study

โครงการมหาสารคามรักษน์ า้ (คลองสมถวิล) บ าบดัน า้เสีย คลองสมถวิล จ.มหาสารคาม



ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัมหำสำรคำม รบัฟังแนวทำงกำรใชเ้ทคโนโลยชีภีำพชวีภำพเพือ่
กำรบ ำบดัน ้ำในคลองสมถวลิ และแนวทำงกำรพฒันำเพือ่ใหเ้ป็นคลองตวัอย่ำงของ

ประเทศไทย 



ผลลพัธห์ลงัการบ าบดั 1 ชัว่โมง



ผลลพัธห์ลงัการบ าบดั 4 วนั



ผลลพัธห์ลงัการบ าบดั 60 วนั



โครงการบ าบดัน ้าเสยี หนองเตาเหล็ก อ.เมอืง จ.อดุรธานี

กอ่นบ าบดั

ปัญหาสาหรา่ยบลมู ตน้เหตขุองน า้เน่าเสีย สง่กลิ่นเหม็น



โครงการบ าบัดน า้เสีย หนองเตาเหล็ก อ.เมอืง จ.อุดรธานี
ส ารวจพืน้ที ่ประชุมวางแผนเพือ่การบ าบดั



โครงการบ าบดัน ้าเสยี หนองเตาเหล็ก อ.เมอืง จ.อดุรธานี
กระบวนการบ าบัด พร้อมปรับทัศนียภาพรอบพืน้ที่



โครงการบ าบดัน ้าเสยี หนองเตาเหล็ก อ.เมอืง จ.อดุรธานี

ผลลพัธห์ลงัการบ าบดั

กอ่นการบ าบดั 15 พ.ย. 64 หลงัการบ าบดั 19 พ.ย. 64



บ าบดัสระน ้าในรสีอรท์ ขจดัคราบเมอืกมนั น ้าขุ่น 

ผลลพัธห์ลงัการบ าบดั

กอ่นการบ าบดั หลงัการบ าบดั เพยีง 24 ช ัว่โมง



Review & Case Study ประสทิธภิาพการย่อยกากตะกอน และก าจดักลิน่

กอ่นบ าบดั หลงับ าบดั

ผลลพัธ ์ จากการใชจ้ลุนิทรยีพ์โิกอไลฟ์ พบวา่จลุนิทรยีไ์ดเ้ขา้ไปย่อยสลายไขมนั

ในบ่อ ย่อยสลายกลายเป็นน ้าใส ประหยดัแรงงาน และคา่ใชจ้า่ยในการตกักาก

ตะกอน (Sludge) ทิง้  แกปั้ญหากลิน่เหม็นไดอ้ย่างดี



Review & Case Study ประสทิธภิาพการย่อยสลายไขมนั และก าจดักลิน่

ผลลพัธ ์ จากการใชจ้ลุนิทรยีพ์โิกอไลฟ์ พบวา่จลุนิทรยีไ์ดเ้ขา้ไปย่อยสลายไขมนั

ในบ่อ ย่อยสลายไขมนัจนกลายเป็นน ้าใส ประหยดัแรงงานในการตดัทิง้บ่อยๆ 

แกปั้ญหากลิน่เหม็นไดอ้ย่างดี



Review & Case Study ประสทิธภิาพการย่อยสลายไขมนั แกปั้ญหาท่อตนั

ผลลพัธ ์ จากการวางลกูบอลจลุนิทรยีพ์โิก พบวา่จลุนิทรยีไ์ดเ้ขา้ไปย่อยสลายไขมนัทีต่ดิอยู่ภายในท่อ ไขมนั

หลดุรอ่นออกมาเป็นเสน้ยาว ท าใหท่้อของรา้นปราศจากไขมนัจบัตวัแน่น ลดปัญหาท่อตนั และประหยดั

คา่ใชจ้า่ยในการทะลวงท่อไป



รายงานผลตรวจคุณภาพน า้หลังการบ าบัด
ประสิทธิภาพการบ าบัดน า้เสีย คุณภาพน า้ดขีึน้ กล่ินลดลง เชือ้โรค เชือ้แบคทเีรียลดลง 

รายงานผลตรวจคณุภาพน า้ “ก่อนการบ าบดั” รายงานผลตรวจคณุภาพน า้ “หลงัการบ าบดั”



รายงานผลตรวจคุณภาพน า้หลังการบ าบัด
ประสิทธิภาพการบ าบัดน า้เสีย คุณภาพน า้ดขีึน้

รายงานผลตรวจคณุภาพน า้ “ก่อนการบ าบดั” รายงานผลตรวจคณุภาพน า้ “หลงัการบ าบดั”



รายงานผลตรวจคุณภาพน า้หลังการบ าบัด (รายงานผล 3 เดอืนตดิต่อกัน)
ประสิทธิภาพการบ าบัดน า้เสีย คุณภาพน า้ดขีึน้อย่างต่อเน่ือง ผ่านเกณฑม์าตรฐานของทางการ

รายงานผลตรวจคณุภาพน า้ “ก่อนการบ าบดั” รายงานผลตรวจคณุภาพน า้ “หลงัการบ าบดั”



รายงานผลตรวจคุณภาพน า้หลังการบ าบัด (รายงานผล 3 เดอืนตดิต่อกัน)
ประสิทธิภาพการบ าบัดน า้เสีย คุณภาพน า้ดขีึน้อย่างต่อเน่ือง ผ่านเกณฑม์าตรฐานของทางการ

รายงานผลตรวจคณุภาพน า้ “หลงัการบ าบดั” 
เดือนท่ี 3

รายงานผลตรวจคณุภาพน า้ “หลงัการบ าบดั” 
เดือนท่ี 4



Our Customers ลูกคา้ของเรา



9/34 Seri Thai Rd, Ram Inthra,
Khan Na Yao, Bangkok 10230

9/34 เสรีไทย แขวงรามอินทรา
เขตคนันายาว กรงุเทพมหานครฯ 10230

094-545-7999
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