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การใช้ EM Ball ในการบ าบัดน า้เสียชุมชนเบ้ืองต้น 

กำรผลิต EM Ball 

เตรียมส่วนผสม

: ร าละเอียด แกลบป่น และดินทรายท่ี
ร่อนละเอียดแลว้ อยา่งละ 1 ส่วน

: น ้า EM 10 ชอ้นแกง , กากน ้าตาล 10 
ชอ้นแกง และน ้าสะอาด 10 ลิตร

วิธีการท า

พืน้ทีศ่กึษำ

เง่ือนไขการใช้ EM Ball ทีเ่หมาะสม 
EM Ball 1 กอ้น ใช้กบัน ้ าปริมาณ 2-5 ลูกบาศก์
เมตร ระดบัความลึกไม่เกิน 3 เมตร และควรใช้ใน
บ่อท่ีมีน ้าน่ิง Video Picture ส ำนกังำนสิง่แวดลอ้มและควบคุมมลพษิที ่3 (พษิณุโลก)

น าส่วนผสมทั้ง 2 มาคลุกเคลา้ให้เขา้กนั 
ป้ันเป็นก้อนกลม ขนาดประมาณลูกเปตอง วางไว้
ในท่ีร่มจนแห้ง เก็บไว ้10–15 วนั เพ่ือให้เช้ือเร่ิม
ท างานไดเ้ตม็ท่ี 

สังเกตุจากราขาว หากมีราขาวข้ึนแสดง
วา่ใชไ้ดเ้ลย แต่ถา้เป็นราเขียวให้น าไปจุ่มในน ้ า EM 
อีกคร้ังและสามารถไดใ้ชท้นัที

วนั

mg/L ผลการศึกษา พบวา่  
- ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (DO) ในบ่อ
ทดลองมีคุณภาาพดีกวา่บ่อควบคุม 
- ค่าบีโอดี (BOD)หรือ ค่าท่ีบ่งบอกถึงความ

สกปรกในน ้า พบวา่บ่อทดลองมีคุณภาาพน ้าดีวา่
บ่อควบคุม อาจเน่ืองมาจาก EM ball มี
ส่วนประกอบของจุลินทรียท่ี์มีคุณสมบติัช่วยใน
การยอ่ยสลายสารอินทรีย ์จึงช่วยลดค่าบีโอดี และ
ช่วยบ าบดัน ้าเสียได้

กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ EM Ball ในบ่อทดลองและบ่อควบคุม

- แอมโมเนีย (Ammonia, NH3) พบวา่ในบ่อทดลองมีปริมาณแอมโมเนียลดลง เม่ือเทียบกบับ่อควบคุม 
อาจเกิดจากจุลินทรียใ์น EM ball มีการน าไนโตรเจนไปใชใ้นการเจริญเติบโต จึงท าให้แอมโมเนียลดลง  
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน ้าทิ้ง 2 บ่อ มีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย 

ขอ้จ ากัดของการศึกษา : เป็นการศึกษาในพืน้ทีชุ่มชนอยูอ่าศัยจริง  ซึ่งมีปัจจยัทีค่วบคุมไม่ไดห้ลายอยา่ง อาทเิช่น  ความสกปรกของ
น ้าในบ่อก่อนเร่ิมศึกษา  ปริมาณและลักษณะของน ้าทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างการศึกษา  เป็นตน้  ซึ่งเป็นไปตามสภาพจริงของชุมชน

จดัท ำโดย : นฤมล นำคม ี และ ศศธิร  ไชยญัโต 

คือ จุลินทรียช์นิดหน่ึงท่ีช่วยในการลดกล่ินและบ าบดัน ้ าเสียเบ้ืองตน้ ปัจจุบนันิยมใช้กนัเป็น
อยา่งมาก แต่ก็มีขอ้สงสยัวา่ EM Ball จะสามารถบ าบดัน ้าเสียไดจ้ริงหรือไม่ 

จากงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง ได้น าน ้ าเสียจากภาาวะน ้ าท่วมขังมาทดลองในห้องปฏิบัติการ 
พบวา่ EM Ball สามารถท าไดห้ลายสูตรและมีประสิทธิภาาพสูงถึง 70–80% ของการบ าบดั   และอีกหน่ึง
การศึกษา กรณีคลองแสนแสบซ่ึงมีลกัษณะเป็นน ้าไหล พบวา่การใช้ EM Ball ไม่มีส่วนช่วยในการบ าบดั
คุณภาาพน ้าเสีย

ส านักงานส่ิงแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 จึงท าการศึกษาในพ้ืนท่ีจริง กรณีน ้ าท่วมขัง         
ในเขตชุมชน   โดยไดเ้ลือกพ้ืนท่ีชุมชนแสนสุข เทศบาลต าบลบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก ท าการศึกษา
เปรียบเทียบคุณภาาพของน ้าผิวดินบ่อธรรมชาติในชุมชน จ านวน 2 บ่อ คือ บ่อทดลอง (โยน EM ball) และ
บ่อควบคุม (ไม่โยน EM ball) และวดัการเปล่ียนแปลงก่อนโยน หรือวนัท่ี 0 และหลงัการโยน EM ball 
คือ วนัท่ี 3, 7, 14 และ 28 ในพารามิเตอร์ 4 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) ค่าออกซิเจนท่ี
ละลายในน ้า(DO) ค่าบีโอดี(BOD) และปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia, NH3)

EM Ball

สรุปผลการศึกษา
สรุปได้ว่า  EM ball ต้องใช้ปริมาณที่เหมาะสมตามเง่ือนไขที่ได้กล่าวไว้ จึงจะสามารถช่วยบ าบัดน ้าเสียที่มี
ลกัษณะท่วมขังได้  คือ สามารถบ าบัดความสกปรกได้สูงสุดในวนัที่ 28 ของการศึกษา  โดยสามารถลดความ
สกปรกในรูปของ BODได้สูงถึงร้อยละ 46 และลดปริมาณแอมโมเนีย (NH3) ได้ถึงร้อยละ 61.53 ของ
คุณภาพน า้ก่อนใส่ EM ball
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