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จากน้ําตาแหงความทุกขระทมของชาวไทย  ที่ไลลงมาจากทางเหนือ ทางอีสาน เรือ่ยมาจนถึงภาค

กลาง ทั้งหมด 64 จังหวดั ท่ีนองนํ้าไลตามมาเย่ียมเยือนถึงเมืองกรุง แมจะลําบากในการใชชีวติทามกลาง
กระแสน้ํา แตตอนนีค้นไทยรูจัก ขี้ผึ้งวทิฟลดสําหรบัทานํ้ากัดเทา และอเีอ็มบอล ไปพรอมกับยทุโธปกรณที่
ตองมีเรือ บูท กางเกงสวมทับกันน้ํา เสือ้ชูชพี ฯลฯ แตทีอ่ภิปรายกันกวางขวาง คอื อเีอ็มบอล หรอืพี่บอล
ของนองน้ํา 

EM หรือคําเต็ม คอื Effective Microorganisms มีตนกําเนิดมาจากแถบเอเซีย (Asean+3) คอืญี่ปุน

นี่เอง โดย Mokichi Okada ผูกอต้ัง Sekai Kyusei Kyo จากแนวคิดทีริ่เร่ิมในป 1931 และไดพัฒนาเปนลําดับ
จากป 1935 จนถึง 1948 ที่มีการตพีิมพรายงานถึงการเกษตรที่ไมพึ่งปุย และในป 1983 จึงมีการทดลอง
เกี่ยวกับ EM เต็มรูปแบบ  โดย EM ประกอบดวยจุลินทรียหลายชนิดที่มีประโยชน ทั้งหมดประมาณ 80 
ชนิด เปนจลุนิทรียพวกที่กอใหเกิดประสทิธิผล และไมกอโรค มีทัง้ชนิดที่การเตบิโตตองการใชออกซิเจน 
(aerobic) และไมตองการออกซิเจน (anaerobic) สามารถพบไดทัว่ไปในสิ่งแวดลอม ดังนั้น EM จึงไมใช
จุลินทรียที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม   โดยแรกเร่ิม ไดนําไปใชในการเพาะปลูก เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ดินใหดี มีความเหมาะสมมากขึ้น ท่ีนอกจากเพิ่มผลผลติแลว พืชผลที่ไดก็มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย การ
นําไปใชก็เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จนปจจุบัน ความคิดและหลักการนี้ ไดมีการนํามาพิสจูนในทาง
วิทยาศาสตร มีการวจิัยและทดลองนําไปใชจริงอยางแพรหลายในที่ตางๆท่ีนอกจากญี่ปุนแลว ยังมีประเทศ
อื่นแถบเอเซีย เชน เกาหล ีจีน ปากสีถาน พมา  อนิโดนีเซีย มาเลยเซีย รวมถึงไทย ท่ีใชทางดานเกษตร  
ตลอดจนถึงแถบอื่นนอกเอเชีย เชน ออสเตรเลีย อียปิต บราซิล และสหรัฐอเมริกา (แตบางประเทศในยุโรป
กลาง เชนสวสิเซอรแลนด เนเธอรแลนด อาจหนาวเกนิไป ทําใหไดผลไมนาประทับใจ) หลังจากน้ันจึงไดมี
การนําไปใชประโยชนในดานอื่นๆ ไดแก การลดมลภาวะจากของเสยี เชน ขยะจากชุมชนเมือง การปรับปรุง

คุณภาพน้ําเสยี การควบคมุกลิ่น, การกําจัดของเสียและการหมุนเวยีนนํามาใชใหม, การทําความสะอาดและ
ขจัดสิ่งปนเปอนในธรรมชาติ เชน คราบน้ํามัน โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม  ทําใหนอกจากจะมีการนําไปใช
ดานเกษตรกรรมแลว  ยังไดนําไปใชทางดานอุตสาหกรรม,  การสงเสริมสุขภาพที่ดีของคนและสัตว รวมทั้ง
สัตวเศรษฐกจิ  เปนตน  
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EM แบงเปนกลุมตางๆตามคุณลักษณะดังนี้ 
- แบคทีเรียท่ีสงัเคราะหแสง  ไดแก  Rhodobacter spaeroides, Rhodopseudomonas palustrus 
- แบคทีเรียท่ีสรางกรดแลคตคิ ไดแก  Lactobacillus เชน L. plantarum, L. casei และ Streptococcus 

lactis 
- แบคทีเรียท่ีสรางสารปฎิชีวนะ ไดแก  แอคติโนมัยซิท : Streptomyces albus และ S. griseus 
- ยีสต ซ่ึงเปนจลุินทรียประเภทราเซลลเดียว ไดแก  Saccharomyces cerevisiae และ Candida utilis 
- ราที่พบไดในการหมัก ไดแก  Aspergillus oryzae, Penicillium และ Mucor hiemalis 
 
โดยมีจุลินทรยีเหลาน้ี ในสดัสวนท่ีตางกนั และมีการปรับโดยผสมกับสารอื่นๆใหเหมาะสมกับ

จุดประสงคท่ีจะนําไปใช 
 

                      
Rhodobacter spaeroides       Lactobacillus plantarum         Candida utilis                     Aspergillus 

oryzae 
ที่มา : http://cosda.cafe24.com/html/docs/wine/yeast2.htm,http://genome.jgi-psf.org/rhosp/rhosp.home.html. 

http://www.bacferm.com.au/silac/micro/micro.html,http://www.mokkka.hu/drupal/node/2272 
การทํางานของจุลินทรยีในสวนประกอบของ EM เชน แบคทเีรียทีส่รางกรดแลคติค จะสรางกรด

อินทรีย, เอ็นไซม, สารตานอนุมูลอิสระ และสารทีส่ามารถรวมตวัหรือจบักับธาตุอื่นหรือโลหะหนัก (metallic 
chelates) ซ่ึงเม่ือมีการตกตะกอน จะทําใหนํ้าสะอาดขึน้ เกิดการยอยสลายสารอินทรีย  และในที่ที่ปราศจาก

หรือมีออกซิเจนต่ํา EM ที่ไมตองการออกซิเจน  ชวยลดสิ่งที่ไมพึงประสงคจากการสลายตวัของธาตตุางๆ 
ชวยลดกากตะกอน ทําใหลดกลิ่นเนาเสยี ลดปริมาณแมลงและยงุที่เกิดจากขบวนการของการเนาเสีย ผล

พลอยไดคอื จากสิ่งท่ีเกิดหรือที่ไดมา หลังจากการทํางานของ EM สามารถนําไปใชตอในการเกษตรไดอีก 

จึงจัดวา EM เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอสิง่มีชีวิต เปนสิ่งที่ไดจากธรรมชาติ ใชงานไดงาย ไม
ซับซอน และราคาถูก  

สําหรับการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งตาม พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
ไดนิยามวา น้ําเสีย คอื ของเสยีทีอ่ยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารท่ีปะปนหรือปนเปอนอยูใน
ของเหลวนั้น...  ดัชนีทีบ่อกถึงคุณภาพน้ํา ท่ีรูจักโดยทั่วไป ใชคา BOD (Biological Oxygen Demand) คือ 
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ปริมาณออกซเิจนที่แบคทเีรยีใชในการยอยสลายสารอินทรีย ใน 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20°ซ ซึ่งคา BOD ของน้ํา
บริสุทธิ ์มีคา = 0, นํ้าสะอาดมาก = 1,  สวนน้ําสกปรกมีคาไดตั้งแต  5 ถึง 10 มิลลกิรัม/ลิตร   

การบําบัดน้ําเสียโดย EM จึงเกิดจากการทํางานรวมกันของจลุินทรียที่เลามาขางตนนั่นเอง (เห็น
ไหมละ ทุกอยางจะประสบความสําเรจ็ไดถารวมมือกนั ดีกวาตางคนตางทํา) ทําใหมีการทําลายสิ่งที่ไมพงึ
ประสงคในน้ําเสียที่ไมตอบสนองตอการบําบัด  โดยสารตางๆทีพ่บในน้ําเสีย ไดแก  

1. สารอินทรีย และสารอนินทรียที่ไมละลายน้ําที่ไปขัดขวางกระบวนการบําบัด 
2. สารละลายอนนิทรีย เชน ฟอสฟอรัส, ไนโตรเจน หรอืน้าํเสียบางแหลงจะพบ แคลเซียม, แมกเน

เซียม, โซเดียม, คลอไรด, ซัลเฟต และฟอสเฟต สารตางๆเหลานี้อาจใชวธิีทางชวีภาพในการ
กําจัดได 

3. สารละลายอินทรียอื่น 
4. เชื้อกอโรคตางๆที่มากับน้ําเสีย แถมไดสารจากขอ 2 มาชวยในการเจริญเติบโต ทาํใหสามารถคง

ชีวติอยูไดเปนเวลานานในน้ําเสีย  
ผลดีที่ไดเม่ือใช EM ในการบําบัดนํ้าเสีย จะวัดไดดวยการเจริญเติบโตของสาหรายที่ลดนอยลง, 

ตะกอนแตกตวั และลดจํานวนลง, เช้ือกอโรคถูกจํากัด และกลิ่นจากแอมโมเนีย, แกสไขเนา และแกสมีเทน
ลดนอยลง รวมท้ังคา BOD ดวย 

ดังนั้น อีเอ็มบอล คืออะไร...ก็คือ พี่บอลน่ันแหละ ที่มีลูกนองหรอืตวัชวยเปนจุลินทรีย โดยเอามา
ผสมกับสิ่งตางๆ ซึ่งมีหลายแบบหลายสตูร ของไทยเราชวงนี้ หลักๆ คือแกลบ เปนเหมือนบานใหจุลินทรีย
เกาะเปนกอนได รําก็เชนกันและเปนแหลงใหธาตอุาหารดวย-เหมือนกันกับกากน้ําตาลที่ชวยใหจุลินทรียที่
เราเพาะใสลงไปใหเตบิโตและแข็งแรง เพือ่จะทํางานไดดี เอามานวดใหเขากันปนกลมๆสักประมาณลูก
เทนนิสน่ันเอง..ตากหรือผึ่งใหดานนอกแหง จะไดใชสะดวก และใหเวลาจลุินทรียท้ังหลายทีจ่ะเจริญไดดี 
ดังน้ัน ถาสวนผสมไมเขากันดีหรือสัดสวนไมพอเหมาะ พอกอนแหง ก็ไมเกาะตัวเปนกอน แตจะรวนแตก 

แลวทําไม ตอนนี้... พี่บอลไปอยูในขวดไดละ 
ลองนึกๆดู.. เอาพี่บอลลงน้ํา จุลินทรียหรือตวัชวยของพีบ่อล นอกจากขั้นตอนการทําที่เลามาแลว

ขางตน เม่ือลงน้ําตองใชเวลาปรบัตวั กอนทีจ่ะสามารถสรางสารโนน สรางสารนี่ ที่มีประโยชนกอนเอามา
ใชได  แถมบางที เอาพี่บอลลงน้ําที่ไหลโกรก พัดตวัชวยไปหมด แลวพีบ่อลจะเหลืออะไร จรงิไหม แตถาน้าํ
อยูในทีท่ี่จํากดัหนอย มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันบางแตพอควร...ตวัชวยก็ใชการได  ในทางตรงขาม ถา
อยากไดผลเร็ว ไดฤทธิ์เยอะ ก็ตองเอาตวัชวยนี่แหละ มาเวิรคกันกอน  คอื เอามาจุลินทรียเพาะเลี้ยงดวย
กรรมวิธีท่ีเขาชอบ โดยใหอาหารเลี้ยงที่เหมาะสมจนสรางสารตางๆที่ตองการ นํามาเฉพาะที่เปนของเหลวไป
ใช ที่เรียกกันวา น้ําหมักชวีภาพไงคะ  

โดยสรุป คอื ถาจะเอาพี่บอลไปใชอยางรวดเร็ว ก็ปนกับดินหรือสิ่งอื่นที่ชวยยึดเกาะและชวยให
จุลินทรียอยูได ก็จะไดแบบที่เราเห็น (ที่มาเลยเซีย เรียก mudball)  แตถามีเวลาพอและใจเย็นพอก็เอาแบบ
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ที่มาเวิรคกอนที่จะนําของเหลวทีไ่ดไปใช  แตทั้งนีพ้ี่บอล(และตวัชวย)จะทํางานไดผลดี เม่ือมีชนิดและ
สัดสวนของจลุินทรียกับปริมาณน้ําเสีย และระดับความสกปรกหรือลักษณะการปนเปอนของน้ําที่ตองการ
บําบัดทีพ่อเหมาะกัน 

กับคําถามทีว่า จลุินทรียที่ยกมาขางตนเทานั้นหรือ ทีใ่ชเปน EM ได    จากการวจิัยท่ีนําเชือ้ชนิดอื่น 
ที่แยกไดจากแหลงตางๆ นาํมาใชรวมกัน หรอือาจมีการเติมสารบางอยาง ทําใหจลุินทรียกลุมนั้น มีการผลิต

สารที่มีประโยชน นํามาใชในดานตางๆได  เชน การเพาะเลี้ยง EM ในกากน้ําตาลจากออย, น้ําขาว, นํ้าที่
ปราศจากคลอรีน ปรบัความเปนกรดดาง (pH) ระหวาง 3.5 – 4  จะไดในลักษณะของเหลว และมีการปนเปน

กอนโดยคลุกกับดินเหนียวหรือดิน นวดใหเขากัน และลองผสมดวย โบกาชิ (Bokashi) ที่มี ขาว ปลาปน ขี้
เลื่อย เปนสวนประกอบเพือ่นําไปปรบัปรุงคุณภาพน้ํา หรือแมกระทั่งเม่ือนําจุลินทรียเหลาน้ีไปผลิตสารที่ใช
ประโยชนทางการแพทย แตตองใชกรรมวิธีทีเ่หมาะสมและที่สําคญัท่ีสุดคือ ความปลอดภัยของผูใช 

เพือ่สิ่งแวดลอมท่ีดีขึ้น..มาถึงตอนน้ีเราก็รูจักพี่(อีเอ็ม)บอลกันแลว...จะไดสามัคคีกนัขวาง(บอล)หรือ
เท(อีเอ็ม) สําหรับนองนํ้าไดอยางมั่นใจ  

  
เรียบเรียงจาก 

1. Alsina A, Mason M, Uphoff R A, Riggsby W S, Becker J M,  Murphy D.Catheter-associated Candida 
utilis fungemia in a patient with acquired immunodeficiency syndrome: species verification with a 
molecular probe. J Clin Microbiol. 1988; 26(4): 621–624. 

2. Diver S. Nature Farming and Effective Microorganisms, Rhizosphere II : Publications, Resource 
Lists and Web Links from Steve Diver, 2001.  (available from: 
http://ncatark.uark.edu/~steved/Nature-Farm-EM.html) 

3. Heo SU, Moon SY, Yoon KS, Kim YJ, Koo YM. Enhanced compost maturity by effective 
microorganisms. South Korea Abstracts/J Biotech.2008; 136S. 

4. Ke B, Xu Z, Ling Y, Qiu W, Xu Y, Higa T, et al. Modulation of experimental osteoporosis in rats by 
the antioxidant beverage effective microorganisms-X (EM-X). Biomed Pharmacother 2009; 63(2): 
114-119. 

5. Khaliq A, Abbasi MK, Hussain T. Effects of integrated use of organic and inorganic nutrient sources 
with effective microorganisms (EM) on seed cotton yield in Pakistan. Bioresource Technology.2006; 
97: 967–972. 

6. Okubo H. Kyusei Nature Farming: Historical Perspective, present status, and prospects for future 
development with EM technology. 



5 

 

7. van Vliet PCJ, Bloem J , de Goede RGM. Microbial diversity, nitrogen loss and grass production 
after addition of Effective Micro-organisms1 (EM) to slurry manure Applied Soil Ecology.2006; 32: 
188–198. 

8. Xu HL. Effective Microorganisms (EM) Technology towards Sustainable Agriculture and 
Environmental Management in Bali Island. Agricultural Experiment Station International Nature 
Farming Research Center, Nagano; Japan: 390-1401. 

9. Zakaria  Z,  Gairola S, Shariff NM. Effective Microorganisms (EM) Technology for Water Quality 
Restoration and Potential for Sustainable Water Resources and Management.  

10. Zhao X, Wang Y, Ye ZF, Ni JR. Kinetics in the process of oil field wastewater treatment by effective 
microbe B350. China Water Wastewater 2006; 11: 350-357. 

11. Zhou Q, Li K, Jun X, Bo L. Role and functions of beneficial microorganisms in sustainable 
aquaculture. Bioresource Techno. 2009; 100: 3780–3786. 

 
 


