
ข้ันที่ 2 การทําดังโหงะ หรืออีเอ็มบอล  
 คือการทําอีเอ็มโบกาฉิที่แหงสนิทแลวนํามาปนเปน
กอนกลม เพื่องายหรือสะดวกในการโยนลงในแหลงนํ้าเสีย   
จะทําใหการบําบัดนํ้าเสียมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน มีการทํา 
ดังน้ี 

1. นํ้าสะอาด 10  ลิตร ผสมอเีอ็ม และ กากนํ้าตาลลงในนํ้า
อยางละ 2 ชอน 
2. นําโบกาฉิที่แหงสนิทแลวมา 1 ปบ 
3. นําดินเหนียว หรือ ดินรวนมา 1 ปบ  
4. นํารําละเอียดมา 1/2  ปบ  

ขั้นตอนการทํา  

 1. เอาโบกาฉิ และ ดินเหนียวคลุกผสมกัน พรอมทั้ง
รดดวยนํ้าผสมอีเอ็มจากขอ 1 รดลงในสวนผสมจนเกิด
ความช้ืนพอหมาด ๆ อยาใหแฉะพอปนใหเกิดกอนกลม ๆ  
 2. เอารําละเอียดลงคลุกผสมแลวปนเปนกอนกลม ๆ  
ทรงกลมมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 5 เซนติเมตร  
 3. นํากอนทรงกลมมาวางเรียงกันในที่รม ทิ้งไวให 
แหงสนิทประมาณ 10 วัน  EM Ball หามตากแดด เพราะจะ 
ทําใหจุลินทรียตาย ไรประโยชนในการบําบัด 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนและการนําไปใช 

 ดังโหงะ คือ อีเอ็มกอนที่มีจํานวนประชากรของ
อีเอ็มรวมกันอยูอยางหนาแนน ใชสําหรับบําบัดนํ้าเสียใน
แหลงนํ้าเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ อีเอ็มจะยอยกาช
แอมโมเนีย กาซไฮโดรเจนซัลไฟดจนเปนนํ้าที่สะอาด โดย
ปริมาณนํ้าเสีย 10 ลูกบาศกเมตร จะใชดังโหงะประมาณ 
2-5 กอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
การใช้ EM Ball 

ในการบําบัดนําเสียชุมชนเบืองต้น 
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EM Ball คือ...... 

       EM ยอมาจากคําวา Effective Microorganisms ซึ่ง

มีความหมายวา กลุมจุลินทรียทีม่ีประสิทธิภาพ มีลักษณะเปน

ของเหลว สีนํ้าตาล กลิ่นหวานอมเปรี้ยว เปนกลุมจุลินทรียที่มี

ชีวิต ไมสามารถใชรวมกับสารเคมีหรือ ยาปฏิชีวนะและยาฆา

เช้ือตาง ๆ ได ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เชน คน สัตว พืช 

และแมลงที่เปนประโยชน ชวยปรับสภาพความสมดุลของ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เปนกลุมจุลินทรีย ที่ทุกคนสามารถ

นําไปเพาะขยายเพื่อชวยแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง   

 

        

 

 

  

 ทั้งน้ี EMBall ถือเปนสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกระบวนการ

ยอยสลายสารอินทรีย ทั้งซากพืช ซากสัตว ซึ่งไมเปนอันตราย   

ตอสิ่งมีชีวิต ประกอบไปดวยกอนจุลินทรียธรรมชาติสามกลุม 

คือ จุลินทรียที่ผลิตกรดแลกติก ยีตส และจุลินทรียสังเคราะห

แสง ซึ่งจะชวยฟนฟูระบบนิเวศ ชวยยอยตะกอนใหกลายเปน  

อาหารของสัตวเล็ก ๆ ชวยเพิ่มจุลินทรียชนิดดีในนํ้าทําใหเกิด

การยอยสลายที่มากข้ึน และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในนํ้า ทํา 

ใหสภาพของนํ้าสมดุล 

EM Ball  คือการทําโบกาฉิใหเปนกอนกลม เพื่อนําไปใช
ในการบําบัดสิ่งแวดลอม เพราะวัสดุที่ทําโบกาฉิ จะ
ประกอบไปดวย รําละเอียด แกลบ และมูลสัตว เมื่อนําโบ
กาฉิไปบําบัดสิ่งแวดลอมแลวจะลอย ทําใหการบําบัดนํ้า
เสียไมกระจายไปถึงนํ้าเสียสวนที่อยูดานลางและข้ีเลนสวน 
ลางสุดในบอได ดังน้ัน ดังโหงะจึงเปนนวัตกรรมที่ใชรักษา
นํ้าเสียที่ เกิดจากข้ีเลนกนบอกระจายจากสวนลางถึง
สวนบนอยางทั่วถึง มีข้ันตอนการทําดังน้ี 
 
ขั้นท่ี 1 การทําอีเอ็มโบกาฉิ   
1. รําละเอียด  1   ปบ 
2. มูลสัตว  1   ปบ  
3. แกลบ  1   ปบ  
4. ถังนํ้า 10 ลิตร 1   ใบ  
5. จุลินทียอีเอม็  20 ซี.ซี. (2 ชอนโตะ ) 
6. กากนํ้าตาล  20   ซี.ซี.  
7. จอบ หรือ พลั่ว 1  อัน 

ขั้นตอนการทํา 
 1. นํ า มู ล สั ต ว  แ ล ะแ กล บ ค ลุ ก ใ ห เ ข า กั น    
  2. เติมนํ้าลงในถัง 10 ลิตร แลวเติมจุลินทรีย 
อีเอ็มและกากนํ้าตาลลงไปอยางละ 20 ซี.ซี. คนใหเขากัน 
รดลงที่สวนผสมของมูลสัตวและแกลบ (ในขอ 1) ใหมี 
ความช้ืนพอหมาด ๆ ใหนํ้ากระจายทั่วทุกสวนอยาใหนํ้า
เปยกหรือแฉะ ใชมือกําอยาใหมีนํ้าซึมผานออกมา (นํ้าผสม
อีเอ็ม 10 ลิตรอาจจะใชไมหมด) 
 3. โรยรําละเอียดใหรําขาวกระจายทั่วถึง จะเกิด 
ความช้ืนหมาด ๆ พอดี 
 
 

การหมัก 
 เพื่อใหจุลินทรียอีเอ็มเพิ่มจํานวนประชากรอีเอ็ม
เพิ่มมากข้ึน มีการหมัก 2 แบบคือ 
 1. หมักโดยกองกับพื้นใหสูงจากพื้นประมาณ 20 
เซนติเมตร คลุมดวยกระสอบปานภายใน 5 ช่ัวโมงจะมี
อุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ  ประมาณ 50 องศาเซลเซียส ใน
วันที่ 2 และวันที่ 3 ใหคลุกผสมใหม นํากระสอบคลุมไว
เหมือนเดิม เมื่อครบ 5-7 วัน ปุยหมักจะแหงสนิท สามารถ
นําไปใช หรือเก็บรักษาไวในที่รม 
 2.  หมักในกระสอบพลาสติก บรรจุลงในกระสอบ
พลาสติกสานที่มีรูระบายอากาศไดดี ประมาณ ? กระสอบ 
มัดปากกระสอบนอนไวเก็บในที่รมอากาศถายเท เมื่อถึง
วันที่ 2 และวันที่ 3 ใหพลิกกระสอบ เพื่อใหจุลินทรีย
อีเอ็มสรางสปอรหรือเพิ่มจํานวนประชากรทุกสวนไดอยาง
ทั่วถึง เมื่อ 5-7 วันปุยหมักจะแหงสนิท 
 
 

 




