
 

PiCO Bio Ball 

ผลติภณัฑ์กาํจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ในห้องนํา้/ห้องส้วม/ตู้เส้ือผ้า 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ / Benefits  

• ช่วยลดกล่ินปัสสาวะและกล่ินเหมน็ ใหก้ล่ินท่ีสะอาดปราศจากนํ้าหอมและสารเคมี ปลอดสารพิษและสารระเหยท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ 

• กาํจดักล่ินเหมน็ท่ีบริเวณท่อนํ้าทิ้ง โถปัสสาวะท่านชาย ชกัโครก สาํหรับบา้นพกั โรงแรม ผบั ร้านอาหาร 

หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  

• กาํจดักล่ินในรถยนต ์ตูเ้ยน็ กล่ินอบัในตูเ้ส้ือผา้ ซ่ึงไดผ้ลอยา่งรวดเร็ว กล่ินต่าง ๆ ท่ีไม่พึงประสงคจ์ะหมดไป 

• จุลินทรียจ์ะช่วยยอ่ยสลายปฏิกูล ทาํใหป้ระหยดัการดูดส้วม ทาํความสะอาด ลดคราบเช้ือราท่ีพื้นผวิ และกาํจดัแมลงต่าง 

ๆ ท่ีมาจากท่อนํ้าทิ้ง เช่น แมลงสาบ หนู เป็นตน้ 

• จุลินทรียจ์ะช่วยยอ่ยสลายไขและนํ้ามนัท่ีติดอยูต่ามท่อ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการอุดตนั และกล่ินจากท่อนํ้าทิ้งท่ีเอ่อข้ึนมา

จากท่อจะหมดไป 

• ช่วยใหส้ภาพแวดลอ้ม การใชเ้วลาส่วนตวัทาํธุระต่าง ๆในหอ้งนํ้าของท่าน ดีข้ึนและไม่มีกล่ินเหมน็มารบกวน 

• ปราศจากนํ้าหอมและสารเคมี ไม่ก่อเกิดอนัตรายต่อผูใ้ชง้านท่ีแพส้ารเคมี 

• Bio Ball ต่างจากลูกเหมน็ เพราะ Bio Ball ผลิตจากจุลินทรียท่ี์ดีและปลอดภยัต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม แต่ลูกเหม็น

ประกอบไปดว้ยสารเคมีท่ีมีช่ือวา่ “แนพทาลีน (naphthalene)” มากกวา่ร้อยละ 99 สารแนพทาลีน ยงัเป็นอนัตรายต่อคน 

หากไดรั้บสารตวัน้ีเขา้ไปอาจจะก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง  

• มีอายกุารใชง้านประมาณ 15-30 วนั 

• เป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงสามารถใชง้านไดแ้ทบจะทุกสถานท่ี ท่ีท่านตอ้งการบาํบดักล่ินไม่พึงประสงค ์

และไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายจากสารเคมี ดา้นการนาํไปใชง้านเม่ือเทียบราคากรัมต่อกรัมกบั EM Ball (อีเอม็ บอล) หรือลูก

เหมน็อาจจะสูงกวา่ แต่ดว้ยประสิทธิภาพ อายกุารใชง้าน ความปลอดภยั และปริมาณสัดส่วนในการใชง้านจริง จะถูกกวา่

ผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

• ประหยดัทั้งค่าใชจ่้าย ประหยดัทั้งเวลาในการทาํความสะอาดทาํใหพ้อ่บา้นแม่บา้นมีเวลาเหลือในการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ 

อีกมากมาย 

 

 

 



 

 

 

สถานที่ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 

• ตูเ้ยน็   [กดดูวธีิการใช้] 

• ตูเ้ส้ือผา้  [กดดูวธีิการใช้] 

• รถยนต ์   [กดดูวธีิการใช้] 

• หอ้งนํ้า โถส้วม [กดดูวธีิการใช้] 

• ชั้นวางรองเทา้ ,กล่องใส่รองเทา้ ฯ [กดดูวธีิการใช้] 

• อ่างลา้งต่าง ๆ [กดดูวธีิการใช้] 

 

มีการรับรองจากสถานบันช้ันนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ผลิตภณัฑ์  ผงจุลินทรีย์ PICO ของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองว่ามีค่าความเป็นพิษตํ่าไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว์

เล้ียง และปราศจากจุลินทรียห์รือเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรคจากสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ 

• GLOBAL HEALTH SECURITY WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003 รายงานถึงกลุ่ม

เช้ือจุลินทรียมี์ความปลอดภยัสูงไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์พืชและสัตว ์(BIO SAFETY LEVEL 1) [กดดูข้อมูลเพิม่เติม] 

• United Registrar of Systems (URS Certification) ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 เป็นระบบมาตรฐานสากล

ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากนานาปะเทศทัว่โลก [กดดูข้อมูลเพิม่เติม]   



 

• Hong Kong Baptist University (HKBU) ไดรั้บการวิจยัการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในนํ้า [กดดู

ข้อมูลเพิม่เติม] 

• สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สถาบัน วว.) ทดสอบความ เป็นพิษเฉียบพลนัทางปากท่ีระดบั 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้าหนกัตวั พบวา่หนูทุกตวัแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผดิปกติของอวยัวะภายในจาก

การชนัสูตรซากหนูทุกตวัเม่ือส้ินสุดการทดสอบ  [กดดูข้อมูลเพิม่เติม] 

• สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ผลวเิคราะห์พบวา่ ไม่มี

แบคทีเรียและราท่ีก่อใหเ้กิดโรคใด ๆ ต่อมนุษยแ์ละสัตว ์ [กดดูข้อมูลเพิม่เติม] 

• หน่วยบริการเทคโนโลยทีางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลทดสอบ

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย ์และสารประกอบท่ีสร้างจากจุลินทรียใ์นการยบัย ั้งการเจริญขอเช้ือรา, เช้ือแบคทีเรียและเช้ือ

ราท่ีสร้างสารอะฟลาทอกซิน พบวา่สามารถยบัย ั้งเช้ือโรคไดห้ลายชนิด  [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม] 

 

PiCO Bio Ball คืออะไร 

ผลิตภณัฑชี์วภาพเพื่อการกาํจดักล่ิน (Bio Odorless Control Treatment) ประกอบดว้ยจุลินทรียบ์ริสุทธ์ิคดัเฉพาะสายพนัธ์ุหลกั 5 

ชนิดท่ีพฒันาและคดัเลือกไดจ้ากธรรมชาติ ซ่ึงอาศยัอยูร่่วมเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั (symbiosis) จากป่าชายเลนในประเทศไทย มา

เพาะเล้ียงจนเกิดสารชีวภาพและเอนไซม ์

PiCO Bio Ball ผลิตภณัฑจุ์ลินทรียท่ี์มีประโยชน์หลากหลาย และสามารถทาํงานไดใ้นช่วงท่ีกวา้งของสภาพส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากจุลินทร์ท่ีคดัเลือกได ้เป็นเช้ือจุลินทรียจ์ากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและไม่เป็นอนัตรายต่อ

มนุษยแ์ละสตัวเ์ล้ียง เป็นจุลินทรียท่ี์ไดรั้บการวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองปัญหาการกาํจดักล่ินและทาํความสะอาด

คราบไขมนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในครัวเรือน อุตสาหกรรมปศุสัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดการใชส้ารเคมี 

 

PiCO Bio Ball มีประโยชน์อย่างไร 

กาํจดักล่ินไม่พึงประสงค ์กล่ินเหมน็ท่ีเกิดจากการยอ่ยสลายของอินทรียวตัถุต่าง ๆ และลดก๊าซพิษโดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซ

ไข่เน่า กล่ินเหมน็หืน ท่ีเกิดจากการยอ่ยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาบอนไดออกไซด ์

 

 

 

 

 



 

PiCO Bio Ball มีคุณสมบัตใินการ 

• กาํจดักล่ินไม่พึงประสงคอ์นัเกิดจากความอบัช้ืน เช้ือรา เศษอาหาร กล่ินของเสียจากการขบัถ่าย สัตวเ์ล้ียง และขยะ

ชีวภาพ 

• ช่วยในการยอ่ยไขมนั คราบโปรตีนในครัว และพื้นท่ีทาํอาหาร 

• ป้องกนัการเกิดคราบเหลืองในหอ้งนํ้าและสุขภณัฑ ์

• เพิ่มประสิทธิภาพการบาํบดันํ้าเสีย 

• ปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว ์

• ไม่เป็นพิษ ไม่ใช่ยา หรือสารเคมี 

 

อายุการใช้งาน PiCO Bio Ball 

มีอายกุารใชง้านนาน 2-3 เดือนข้ึนอยูก่บัขนาดและปริมาณกล่ินในพื้นท่่ี หรือการฟลชันํ้ าในโถสุขภณัฑ ์3,000 คร้ัง 

 

PiCO Bio Ball ไม่เป็นอนัตรายต่อผู้ใช้อย่างแน่นอน โดยไดรั้บการรับรองดา้นความปลอดภยัจากสถาบนั

ชั้นนาํทั้งใน และต่างประเทศ โดยค่าความปลอดภยัของ PiCO Bio Ball อยูท่ี่ LD50 2,000 มก. ต่อนํ้าหนกัตวัของคนหรือสัตว ์1 

กิโลกรัม ซ่ึงเทียบกบัลูกเหมน็หรือเนฟทารีนท่ี 8 มก.ต่อนํ้ าหนกัตวัของคนหรือสัตว ์1 กิโลกรัม 

 

ทําไมถงึต้องใช้ PiCO Bio Ball 

เพราะเอนไซม ์จาก PiCO Bio Ball เป็นผลิตผลทางธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง ท่ีนาํจุลินทรียท่ี์มีอยูใ่นธรรมชาติ มาผา่นกรรมวธีิ

อบแหง้เยือกแขง็ (Vacuum Freeze Drying) ท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จะไม่ทาํใหจุ้ลินทรียเ์กิดการผา่เหล่า หรือแพร่พนัธ์ุก่อ

ผลเสียเหมือนผลิตภณัฑห์รือจุลินทรียแ์บบอ่ืน และปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละสัตว ์

 

วธีิสังเกตว่า PiCO Bio Ball หมดอายุการใช้งานแล้ว 

ในสภาพการใชง้านจริงของ PiCO Bio Ball  เม่ือหมดอายกุารใชง้านแลว้ เอนไซมจ์ะยอ่ยสลายตวัออกไปทาํใหใ้ส้ตรงกลางของ

บอลยบุลง ประสิทธิภาพการกาํจดักล่ินของ PiCO Bio Ball  ลดลงหรือหายไป และกล่ินเฉพาะของ PiCO Bio Ball จะจางหายไป 

 

 

 



 

การใช้ PiCO Bio Ball ดกีว่าการใช้ลูกเหม็นอย่างไร 

ลูกเหม็น        เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเรารู้จกัและใชก้นัมาอยา่งยาวนาน และถือวา่เป็นพิษใกลต้วัท่ีถูกนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย

ในการป้องกนัแมลงกดักินเส้ือผา้ในตูเ้ส้ือผา้ หรือใชเ้พื่อดบักล่ินในหอ้งนํ้า ลูกเหม็นมีทั้งชนิดกอ้น ชนิดเม็ดและชนิดผลึก ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยสารเคมีท่ีมีช่ือวา่ “แนพทาลีน (naphthalene)” มากกวา่ร้อยละ 99 โดยนํ้ าหนกั สารชนิดน้ีสามารถระเหิดหรือ

เปล่ียนสถานะท่ีอุณหภูมิห้องจากของแขง็กลายเป็นไอท่ีมีกล่ินป้องกนัแมลงได ้แนพทาลีนเป็นสารประกอบท่ีเกิดข้ึนเองใน

ธรรมชาติ พบไดใ้นถ่านหิน นํ้ามนัปิโตรเลียม และเกิดจากการเผาไหมข้องสารประกอบอินทรีย ์เช่น ไม ้บุหร่ี ปัจจุบนั

นอกจากมีการนาํแนพทาลีนไปใชเ้ป็นลูกเหมน็กนัแมลงแลว้ ยงัมีการผลิตแนพทาลีนเพื่อนาํไปใชใ้นการผลิตพลาสติกพีวซีี 

เรซิน สารฟอกหนงั สียอ้ม และสารฆ่าแมลงบางประเภทอีกดว้ย 

เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ลูกเหมน็มีประโยชน์ มีฤทธ์ิไล่แมลง และกลบกล่ินอ่ืน ๆ จึงใชป้้องกนัแมลงกดักินเส้ือผา้ในตู้

เส้ือผา้ หรือใชเ้พื่อดบักล่ิน  

ความเป็นพษิ : โดยปกติสารแนพทาลีนในลูกเหมน็สามารถเขา้สู่ร่างกายของเราได ้โดยการหายใจเอาอากาศท่ีมีไอระเหย

ของแนพทาลีนจากเส้ือผา้หรือผา้ห่มท่ีมีการใชลู้กเหม็น หรือสัมผสักบัลูกเหมน็หรือเส้ือผา้หรือผา้ห่มท่ีมีการใชลู้กเหมน็ รวม

ไปถึงจากการกินดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือจากอุบติัเหตุ เช่น ในเด็ก ในชีวติประจาํวนัท่ีมีการสูดดมไอของแนพทาลีนท่ี

ค่อยๆ ระเหิดออกมาจากกอ้นลูกเหมน็เขา้ไปในปริมาณไม่มาก และไม่ต่อเน่ืองก็อาจไม่แสดงอาการของการเกิดอนัตราย 

อยา่งไรก็ตามการไดรั้บแนพทาลีนเขา้สู่ร่างกายในปริมาณมากอาจมีผลต่อสุขภาพดังนี้ 

• ถา้เผอิญวา่เราไปสมัผสัลูกเหมน็ซ่ึงบางคนท่ีแพก้็อาจทาํใหเ้กิดการระคายเคืองผิวหนงัได ้ 

• บางคร้ังและบางคนอาจไวต่อการสัมผสักบัสารแนพทาลีน ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการระคายเคืองดวงตา เป็นพิษต่อเรตินา 

ไอของแนพทาลีนท่ีมีความเขม้ขน้มากกวา่ 15 ppm อาจทาํใหเ้กิดตอ้กระจก ประสาทตาอกัเสบ เกิดการบาดเจบ็ของ

กระจกตา และระคายเคืองตาอยา่งรุนแรง  

• บางทีแม่บา้นตามสาธารณะอาจใชลู้กเหมน็ในปริมาณมากเกินทาํใหเ้ราสูดดม โดยไม่ไดต้ั้งใจ และอาจเป็นอนัตราย

หากสูดดมนานๆซ่ึงสารน้ีอาจจะทาํใหเ้กิดการระคายเคืองท่ีแผน่เยือ่เมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน  



 

•  การกลืนกินเขา้ไปจะทาํใหค้ล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเดิน เม่ือแนพทาลีนถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกายจะทาํใหเ้กิดเมธ

ฮีโมโกลบินซ่ึงจะก่อใหเ้กิดอาการตวัเขียวไดถ้า้มีความเขม้ขน้สูงพอ การเร่ิมแสดงอาการอาจจะเกิดชา้ไดภ้ายใน 2 

ถึง 4 ชัว่โมง หรือมากกวา่นั้น อาจมีเลือดออกในปัสสาวะ และอาจเสียชีวติได ้ 

• หากไดรั้บแนพทาลีนในปริมาณมาก เมด็เลือดแดงจะถูกทาํลายทาํใหเ้กิดภาวะโลหิตจางซ่ึงจะพบในคนท่ีกินลูก

เหมน็ พบวา่ ทารก เด็ก สตรีมีครรภ ์คนท่ีมีระดบัเมด็เลือดแดงตํ่าหรือมีเอนไซม ์glucose-6-phosphate 

dehydrogenase (G6PD) บกพร่องจะเกิดภาวะโลหิตจางไดง่้ายเม่ือไดรั้บแนพทาลีน  

นอกจากน้ีแนพทาลีนท่ีตกคา้งในร่างกายของแม่ สามารถส่งผา่นไปยงัลูกผา่นทางรกและนมแม่ไดแ้ละอาจทาํใหเ้กิดภาวะ

โลหิตจาง อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีหลกัฐานยนืยนัวา่แนพทาลีนมีผลต่อพฒันาการหรือเป็นพิษต่อทารกในครรภ ์การทดลองใน

สัตวพ์บวา่การสูดดมแนพทาลีนต่อเน่ืองเป็นเวลานาน เพิ่มอุบติัการณ์การเกิดเน้ืองอกและมะเร็งในจมูกและปอด แต่ไม่พบ

หลกัฐานยนืยนัการก่อมะเร็งในคน ดงันั้นบางหน่วยงานจึงจดัแนพทาลีน เป็นสารท่ีเป็นไปไดท่ี้จะก่อใหเ้กิดมะเร็งในคน 

ในขณะท่ีบางหน่วยงานจดัระดบัความเป็นอนัตรายของแนพทาลีนวา่ไม่เป็นสารก่อมะเร็งในคน  

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ :  เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตในนํ้าเป็นอนัตรายต่อแหล่งนํ้าด่ืม กาํจดัไดย้าก หา้มทิ้งลงสู่ระบบนํ้า, 

นํ้าเสีย หรือดิน  

การปฐมพยาบาล :  

เม่ือสูดดม: ใหรั้บอากาศบริสุทธ์ิ นาํส่งแพทยถ์า้จาํเป็น  

เม่ือถูกผวิหนงั: ชะลา้งออกดว้ยนํ้าปริมาณมาก ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือนออกทนัที  

เม่ือเขา้ตา: ชะลา้งออกดว้ยนํ้าปริมาณมาก โดยลืมตากวา้งในนํ้า นาํส่ง / พบจกัษุแพทย ์

ซ่ึงต่างจาก PiCO Bio Ball ของเราทีผ่ลติจากจุลนิทรีย์ทีม่ีประโยชน์ช่วยย่อยสลายปฏิกูล เป็นจุลนิทรีย์ทีม่ีประโยชน์และ

ไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อผู้ใช้งานและส่ิงแวดล้อมซ่ึงได้รับการรับรองจากสถานบันวจัิยช้ันนําทั้งในและต่างประเทศว่า

ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 100 %  

กลิน่เหม็นและส้วมเต็มเกดิขึน้ได้อย่างไร?  

เม่ือพบวา่มีปัญหาเร่ือง กล่ินเหมน็จากในห้องนํ้า ส้วมเตม็ อุดตนั หรือราดนํ้าไม่ลง และอาจมีปัญหาเร่ืองไขมนัจาก

ครัวเรือนท่ีทิ้งแลว้ สะสมในบ่อดกัไขมนั ส่งกล่ินเหมน็รบกวน เป็นภาระในการตกันาํไปทิ้ง และอาจทาํใหเ้กิดการอุดตนัภาย ใน



 

ท่อระบายนํ้า ปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากกระบวนการยอ่ยสลายทางธรรมชาติของแบคทีเรียไม่สมบูรณ์และปริมาณแบคทีเรียท่ีมีอยูใ่น

ธรรมชาติมีจาํนวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัของเสียท่ีสะสมมีปริมาณมากข้ึน 

             ประกอบกบัมีการใชผ้งซกัลา้ง ยาฆ่าเช้ือ สาร เคมีอยูเ่ป็นประจาํ ยิง่จะทาํใหแ้บคทีเรียท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติตายและลด

จาํนวนลง การยอ่ยสลายจึงหยดุชะงกั กระบวนการถูกทาํลายไป เม่ือเป็นเช่นนั้น ของเสียก็ยงัคงเหลืออยู ่ส่วนทีเป็นโปรตีนก็จะ

เน่าเสียและจะส่งผลใหเ้กิด กล่ินเหมน็ และแก๊สพิษ เช่น แก๊สแอมโมเนีย(Ammonia), มีเทน(Methane) และไฮโดรเจนซลัไฟด ์

(Hydrogen Sulfide) และภายในถงับาํบดัก็จะยงัคงมีกากตะกอน (Sludge) ซ่ึงไม่สามารถยอ่ยสลายได ้จะสะสมและเป็นท่ีอยู่

แบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรคมากมาย 

 

ของเสียในบ่อเกรอะมีอะไรบ้าง? 

              ภายในบ่อเกรอะซ่ึงเป็นบ่อท่ีปิดมิดชิด ของเสียไหลออกไม่ได ้จะมีไดก้็เพียง ส่วนนํ้าหรือของเหลวไหลลน้ออกไปสู่บ่อ

ซึม แลว้นํ้าหรือของเหลวจากบ่อซึมก็จะซึมออกสู่ดิน ของเสียภายในบ่อเกรอะ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ 

  1. ชั้นเมือก (Scum Layer) จะเป็นส่วนเมือกเหลวเกาะตวัเป็นฝาลอยอยูช่ั้นบน เมือกน้ีเม่ือมีระดบัสูงข้ึนก็จะไหลลน้ไปยงั

บ่อซึม เม่ือไปอยูใ่นบ่อซึมก็จะไปเคลือบผวิชั้นในและอุดอยูใ่นรูพรุนเล็กของผนงับ่อซึม ทาํใหน้ํ้าซึมออกสู่ดินภายนอกไม่ได ้

หรือซึมไดช้า้ลง ปริมาณนํ้าในบ่อซึมก็จะสูงข้ึน ไหลยอ้นกลบัไปสู่บ่อเกรอะ จะเป็นสภาวะบล็อก จะสังเกตวา่กดนํ้ าหรือราดนํ้า

ไม่ลง หรือลงชา้มาก เรียกไดว้า่ ส้วมเตม็ (แต่ท่ีจริงแลว้เต็มเพราะนํ้า เม่ือดูดส้วมออกมาแลว้ ก็จะเห็นวา่มีแต่นํ้าไม่ค่อยมีกาก 

จากนั้นเม่ือกดนํ้าหรือราดนํ้า ก็จะลงสะดวกตามปกติ 

2. ชั้นของเหลว (Liquid Layer) จะเป็นส่วนของนํ้ าท่ีมีตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ปะปนอยู ่เม่ือมีระดบัสูงข้ึน

ก็จะไหลลน้ (Effluent) ออกไปสู่บ่อซึมดว้ยเช่นกนั 



 

3. ชั้นตะกอนของเสีย (Sludge Layer) จะเป็นกากตะกอนของเสียโมเลกุลใหญ่ มีนํ้าหนกัและจะจมลงอยูก่น้บ่อ จะสะสม

ทุกวนัท่ีมีการถ่ายของเสียลงไปและจะเพิ่มปริมาณมาก หนาข้ึน ส่วนใหญ่แลว้ในชั้นน้ีจะมีปริมาณของเสียท่ีเป็นพวกโปรตีนมาก 

ถา้จาํนวนแบคทีเรียธรรมชาติไม่เพียงพอก็ยอ่ยไม่ทนั ถา้มีการใชส้ารเคมีแบคทีเรียก็จะตายหมด  กิจกรรมและกระบวนการยอ่ย

สลายขาดตอนไม่สมบูรณ์ ก็จะเกิดปัญหากล่ิน แก๊สพิษ และส้วมเตม็ดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ (การใชส้ารเคมีอาจดบัหรือกลบกล่ิน

เหมน็ไดช้ัว่คราว แต่ไม่ถาวร อีกทั้งกากตะกอนยงัคงมีปริมาณเช่นเดิมเพราะสารเคมีไม่สามารถยอ่ยสลายได ้แต่ การใชแ้บคทีเรีย

ช่วยกาํจดัจะเป็นการแกปั้ญหาจากตน้กาํเนิดของการเกิดปัญหา (Fundamental) กากตะกอนจะลดลงและหมดไป กล่ินเหมน็ท่ีเคยมี

ก็จะไม่เกิดข้ึน และจะหมดปัญหาเร่ืองการดูดส้วม 

ของเสียในบ่อซึมมีอะไรบ้าง? 

ภายในบ่อซึม จะไม่มีกากตะกอนหนกั อาจมีตะกอนแขวนลอยปนอยูก่บัเมือก รวมเป็นของเหลวหรือนํ้าท่ีไหลลน้ออก มาจากบ่อ

เกรอะ จะค่อยๆซึมออกสู่ดินภายนอก ความสามารถในการซึมออก ข้ึนอยูก่บัสถานะของของ  เหลว ความเขม้ขน้ และสภาพของ

ผนงับ่อซึม  ซ่ึงถา้ถูกเคลือบดว้ยเมือกเหน่ียวก็จะซึมออกไดช้า้หรือไม่ได ้ก็เป็นอีกสาเหตุของส้วมเตม็ ราดนํ้าไม่ลง 

ชีวภณัฑ์ท่ีได้รับการคดัเลือกสายพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยลดกล่ินเหม็นท่ีเกิดจากปัสสาวะ Pico Bio Ball 

ปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ องคก์ารอนามยัโลกรับรองวา่ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติและสภาพแวดลอ้ม 

ส่วนประกอบทีสํ่าคัญ 

ผงรําขา้ว    46.0 %  w / w 

แป้งขา้วเจา้   7.0 %  w / w 

สารสกดัจากถัว่เหลือง  5.0 %  w / w 

นมผงขาดมนัเนย   5.0 %  w / w 

โดโลไมต ์  2.0 %  w / w 

เดกซ์โทรส   2.0 %  w / w 

โซเดียมคลอไรด ์  1.0 %  w / w 

สารอาหาร   2.0 %  w / w 

แป้งอลัฟ่า   30.0 %  w / w 



 

เปอร์เซ็นต์  การวเิคราะห์ 

ความช้ืน    9.25 % 

โปรตีน    18.30 % 

ลิพิด    0.82 % 

เส้นใย    11.65 % 

เถา้    11.32 % 

หมายเหตุ:   

• สามารถเก็บ PiCO Bio Ball ในท่ีแหง้และเยน็ อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศา 

• ห้ามกลืนหรือรับประทาน หลีกเล่ียงการสัมผสัสารเคมี หรือ ผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดจากเคมี เพราะจะทาํให้

ประสิทธิภาพของ PiCO Bio Ball ลดลง 

• เก็บรักษาได ้3 ปี นบัจากวนัท่ีผลิต โดยเก็บในท่ีแหง้และเยน็ อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศา 

 

 


	ส่วนประกอบที่สำคัญ

