
E M (อี เอ็ม) คือ อะไร 
 

ความเป็นมาของ EM 
ศ.ดร.เทรูโอะ  ฮิหงะ แห่งมหาวิทยาลยัริวกิว ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองส้ม 

แต่ไม่สามารถแกปั้ญหาโรคระบาดในสวนส้มได ้แมจ้ะพยายามใชค้วามรู้ความสามารถเพียงใดกไ็ม่
ไดผ้ล ในโอกาสนั้น ท่านไดมี้โอกาสไปร่วมงานเปิดพิพิธภณัฑศิ์ลปะของท่านโมกิจิ โอกาดะ (เมซุ
ซามะ) เกิดความสนใจ หนงัสือเล่มหน่ึงของท่านโมกิจิ โอกาดะ เขียนไวเ้ก่ียวกบัการเกษตร
ธรรมชาติ มีขอ้ความท่ีน่าสนใจหลายเร่ือง เช่น 

• การเกษตรท่ีปลอดสารเคมี 
• ภยัพิบติัของมนุษยช์าติและธรรมชาติของโลก 
• ความรักของธรรมชาติต่อสรรพส่ิงในธรรมชาติของโลก 
• ส่ิงมีชีวิตเลก็ๆ ในดินมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตทั้งมวล 

 
ท่าน ศ.ดร.ทารูโอะ  ฮิหงะ แห่งมหาวิทยาลยัริวกิว โอกินาวา ประเทศญ่ีปุ่ น ไดเ้ร่ิมการ

คน้ควา้ เม่ือ พ.ศ. 2510 และไดค้น้พบส่ิงมีชีวิตในดินท่ีเรียกว่าจุลินทรีย ์เม่ือ พ.ศ.2525 เป็นการ
คน้พบเทคนิคการใช ้E.M. (Effective Microorganisms) กลุ่มจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ ความส าคญั 
ณ จุดน้ีคือ ไดค้น้พบการท างานของจุลินทรียใ์นธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
            1. ท างานแบบสร้างสรรค ์เรียกว่า กลุ่มจุลินทรียส์ร้างสรรค ์มีประมาณ10 % 
           2. ท างานแบบเป็นกลาง เรียกว่า กลุ่มเป็นกลางคอยเก้ือหนุน 2 ฝ่ายแรก ทีมีจ านวนมาก ถึง
ประมาณ  80  % 
           3. ท างานแบบท าลาย หรือ กลุ่มจุลินทรียโ์รค มีประมาณ 10 % 
 

“กลุ่มจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ” มีจุลินทรียร์วมอยู ่5 แฟมิล่ี 10 จีนสั 80 สปีชีส์ ในท่ีน้ีจะมี
ทั้งจุลินทรียท่ี์ตอ้งการอากาศ คือ แอโรบิค แบคทีเรีย (Aerobic Bacteria) และจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งการ
อากาศ คือ อนาโรบิค แบคทีเรีย (Anaerobic bacteria) 

 
 
 
 
 



E M (อี เอ็ม) 
เป็นการรวมกลุ่มจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพมาบรรจุในภาชนะเดียวกนั มีจุลินทรียร์วมอยู ่5 

แฟมิล่ี10 จีนสั 80 สปีชีส์ เพ่ือน าไปใชง้านแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 
1. กลุ่มจุลินทรียส์งัเคราะห์แสง  (Photosynthetic bacteria)  
2. กลุ่มจุลินทรียผ์ลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) 
3. กลุ่มจุลินทรียต์รึงไนโตเจน  (Nitrogen fixing bacteria) 
4. กลุ่มจุลินทรียแ์อคทิโนมยัซีทส์  (Actenomycetes) 
5. กลุ่มจุลินทรียย์ีสต ์(Yeasts)  

ลักษณะทั่วไปของ EM 
1. เป็นของเหลวมีสีน ้าตาลแก่  กล่ินอมเปร้ียว  อมหวาน                  
2. เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์มีชีวิตและไม่สามารถใชร่้วมกบัสารเคมี  ยาปฏิชีวนะ และยาฆ่าเช้ือ

ต่างๆได ้                                               
   3. ไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงท่ีมีชีวิต เช่น คน สตัว ์พืชและแมลงท่ีเป็นประโยชน์ 

4. ช่วยปรับสภาพความสมดุลของส่ิงท่ีมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม               
  5. เป็นกลุ่มจุลินทรียท่ี์ทุกคนสามารถน าไปเพาะขยาย  เพ่ือช่วยแกปั้ญหาต่างๆไดด้ว้ยตนเอง                                                

6. หวัเช้ือ EM  สามารถเก็บรักษาไวไ้ดป้ระมาณ 6 เดือนท่ีอุณหภูมิปกติท่ี 25-45 องศา
เซลเซียส  โดยปิดฝาให้สนิท  อยา่ให้อากาศเขา้และอยา่เก็บไวใ้นตูเ้ยน็  ทุกคร้ังท่ีน าออกมาใช้
จะตอ้งรีบปิดฝาให้สนิท  การขยาย EM ควรใชภ้าชนะและน ้าท่ีสะอาดและใชใ้ห้หมดในเวลาท่ี
เหมาะสม  

     7. ในกรณีท่ีเก็บไวห้ลายวนัโดยไม่มีการเคล่ือนไหว ในภาชนะจะมีฝ้าขาวๆเหนือ 
ผิวน ้าเป็นการพกัตวัของเช้ือ  เม่ือเขยา่ท้ิงไวฝ้้าสีขาวก็จะหายเป็นปกติ 
 
ประโยชน์ของ EM ในด้านปศุสัตว์ 

1. ช่วยก าจดักล่ินเหมน็จากฟาร์มปศุสตัวภ์ายใน 24 ชม.                
2. ช่วยบ าบดัน ้าเสียจากฟาร์มไดใ้น 1-2 สปัดาห์                        
3. ช่วยป้องกนัโรคระบาดต่างๆในสตัวแ์ทนยาปฏิชีวนะและอ่ืนๆได ้      
4. ช่วยก าจดัแมลงวนัดา้ยการตดัวงจรชีวิตของหนอนแมลงวนัไม่ให้เขา้ ดกัแดเ้กิดเป็น

แมลงวนั                                         
5. ช่วยเสริมสุขภาพสตัวเ์ล้ียง  ท าให้สตัวแ์ขง็แรง  มีความตา้นทานต่อโรค  ให้ผลผลิตสูง 

และอตัราการตายต ่า                        



EM สด 
EM สด หมายถึง EM จากโรงงาน หรือ เอเยน่ต ์หรือ ผูจ้  าหน่ายรายยอ่ย ท่ีไม่ไดท้  าการแปร

สภาพ การใช ้EM แบบน ้า มี 2 วิธี 
  1. EM สด  ราคาละ 90 บาท ซ้ือมาใชไ้ดเ้ลย ใชผ้สมเท่าไรก็ได ้1: 1;100 ; 200 ; 500 ; 1,000 
  2. EM แบบขยาย คือ การท าให้จุลินทรียมี์ความแขง็แรง และเพ่ิมจ านวนมากข้ึน โดยการจดั
สภาพแวดลอ้มให้ เหมาะสมและให้อาหาร ซ่ึงมีส่วนผสมดงัน้ี  
  EM                 1     ลิตร      ราคา    90    บาท  
  กากน ้าตาล      1     ก.ก.       ราคา      5    บาท  
  น ้าสะอาด    20    ลิตร       ราคา      -    บาท  
     รวม       22   ลิตร        รวมราคา      95   บาท  

ใชเ้วลาในการหมกั 7 วนั จะได ้EM ท่ีสูตรขยายน้ีราคา 4.31 บาท/ลิตร (95 ÷ 22) และให้ใช้
ให้หมดภายใน 7 วนั ถา้หลงัจาก 14 วนัไปแลว้ประสิทธิภาพของอีเอม็ จะลดนอ้ยถอยลง จาก 100% 
เหลือ 90%....80%.....70%.....60%.....ตามล าดบั  
 
EM ขับไล่แมลง  

เป็นสารหมกัเพ่ือป้องกนัและขบัไล่แมลงศตัรูพืช/สตัว ์ไม่ใช่สารฆ่าแมลง เวลาใชจึ้งจะเห็น
ผลชา้ ไม่เหมือนสารเคมี ฉีดปุ๊ บตายป๊ับ ดงันั้น จึงตอ้งรอเวลา หรือ ใชบ้่อยๆ เสมอๆ และใชเ้ป็นการ
ป้องกนั มี 2 สูตร คือ 
    1. สุโตจู (EM 5 ) แบบธรรมดา (ใชเ้วลาหมกั 15 วนั)  
      2. ซุปเปอร์สุโตจู (ซุปเปอร์ EM 5) (ใชเ้วลาหมกั 1 วนั) 
 
สารขับไล่แมลง /สุโตจู (EM 5) แบบธรรมดา  
 1. EM                          1     ลิตร       ราคา      90    บาท  
   2. กากน ้าตาล                1   ก.ก.       ราคา        5     บาท 
  3. น ้าส้มสายชูแท ้5%    1   ขวด       ราคา      20     บาท 

4. เหลา้ขาว ๔๐ ดีกรี       1    ขวด       ราคา    100     บาท 
5. น ้าสะอาด                   6     ลิตร      ราคา      -        บาท  

รวม          10    ลิตร        รวมราคา    215      บาท  
 

 



วธีิท า  
1. ผสมกากน ้าตาลกบัน ้าจนเขา้กนัดีแลว้ จึงน าเหลา้,น ้าส้ม,และ EM ผสม เขยา่หรือ คนให้

เขา้กนั  
2. น าบรรจุในภาชนะหมกัท่ีมีความจุพอดี ๆ คือ ให้มีช่องอากาศบา้งเลก็นอ้ย ประมาณ 10 % 

แลว้ ปิดฝาให้สนิท 
  3. หมกัไว ้ 15 วนั ระหว่างการหมกั ให้เขยา่ขวด เชา้ – เยน็ แลว้เปิดฝาระบายแก๊สออก แลว้
ปิดไว ้

4. เม่ือครบก าหนด สามารถเก็บไวไ้ดป้ระมาณ  3 เดือน ระยะการเก็บ ควรเปิดระบายแก๊ส
บา้งเป็น บางคร้ัง  

 
วธีิใช้ 

1. ใชท้าแผลต่าง ๆ ทั้งแผลสด/แผลเป่ือย รวมถึงโรคผิวหนงัเร้ือรังต่าง ๆ ยิ่งทาบอ่ย ยิ่งหาย 
เร็ววนั 

2.ใช ้สุโตจู 1 ลิตร ร่วมกบั EM สูตรขยาย ถา้สูตรขยายไม่ไดผ้ล หรือเห็นผลชา้ จะบงัเกิด
ผลดี 

แบบธรรมดาน้ี ตอ้งหมกัถึง 15 วนั ราคาจะตกลิตรละ 21.50 บาท (210  ÷ 10) การใชก้็ไม่
ตอ้งกลวัว่าเป็นสารพิษ เพราะว่าส่วนผสมเป็นของธรรมชาติทั้งนั้น ยาบางชนิดตอ้งใชเ้วลา 1 เดือน 
ถึงจะน ามารับประทานได ้
 
ซุปเปอร์สุโตจู (ซุปเปอร์ EM5) 

ไม่ตอ้งหมกันาน และเก็บไวไ้ด ้3 เดือน สูตรน้ีไม่มีน ้ าผสม ราคาจะแพงกว่าสูตรธรรมดา  
ท าเป็นสารไล่แมลงท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้ร่งด่วน เพราะว่า ผสมไว ้24 ชัว่โมง ก็มาสามารถ น าไปใชไ้ด้
เลย มีส่วนผสมดงัน้ี  
       1. EM                            1    ลิตร      ราคา        90       บาท 
      2. กากน ้าตาล                 1    ก.ก.      ราคา            5       บาท 
      3. น ้าส้มสายชูแท ้5%      1    ขวด      ราคา        20       บาท 
      4. เหลา้ขาว 40 ดีกรี       2    ขวด      ราคา               200       บาท 
                             รวม      5    ลิตร     รวมราคา              315        บาท 
วิธีท า ผสมเหมือนกบัสูตรสุโตจู(EM 5) แต่ไม่มีน ้ า คือ ผสมน ้าส้มสายชูแท5้%, เหลา้ขาวและ 
กากน ้าตาล ให้เขา้กนัดีแลว้ จึงใส่ อี เอม็ คนให้เขา้กนั บรรจุใส่ในภาชนะพลาสติก โดยให้เหลือ



พ้ืนท่ีว่าง ห่างจากปากขวด 2 น้ิวปิดฝาให้สนิท หมกัไว ้24 ชัว่โมง (1 วนั) จะมีราคา 63 บาท (315 ÷ 
5) น าไปใชไ้ดเ้ลย เก็บไวใ้ชไ้ดน้าน 3 เดือน ถา้เกินก าหนดประสิทธิภาพจะไดผ้ลนอ้ย  
 
สารสกัดพชืหมกั (EM F.P.E.) 

สารสกดัพืชหมกั EM (EM Fermented Plant Extract) เป็นสารท่ีมีการทดลองและนิยมใชก้นั
ในต่างประเทศ เป็นการสกดัสารจากการหมกัพืชสดดว้ย EM โดยมีส่วนประกอบของกรดอินทรีย ์
(Organic Acids) สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ แร่ธาตุ และสารท่ีมีประโยชน์จากวชัพืช ซ่ึงมีตน้ทุนใน
การผลิตต ่า เพราะไดน้ าเอาวชัพืชมาเป็นองคป์ระกอบในการผลิต โดยเก็บรวบรวมมาในตอนเชา้ 
ก่อนพืชถูกแสงแดด คือก่อนพืชจะสงัเคราะห์แสง มีส่วนผสมดงัต่อไปน้ี 
 พืชสมุนไพรสบัช้ินเลก็ ๆ         5    ก.ก. ราคา      -        บาท 
 น ้า (สะอาด)                            10    ลิตร           ราคา       -       บาท 
  กากน ้าตาล                                300    ซี.ซี.           ราคา      1.5    บาท    

E.M.                            300    ซี.ซี.           ราคา     27      บาท 
                 รวม                       10.65    ลิตร    รวมราคา     28.50 บาท 
วธีิท า  
 -   สบัพืชสมุนไพรให้มีขนาด 2-5 เซนติเมตร บรรจุในภาชนะส าหรับหมกั 
 -   ผสมกากน ้ าตาลและน ้าละลายดีแลว้เติม E.M.คนให้เขา้กนั เทใส่ภาชนะสมุนไพรท่ีหมกั 

-  วางไมห้รือของหนกัทบับนพืชสมุนไพร(กนัไม่ให้สมุนไพรลอย) ปิดฝาให้สนิท 
 -   หมกัไว ้7 วนั เทน ้าหมกัในถงัใส่ขวดหรือแกลลอนไวใ้ช ้โดยใชผ้า้กรองเศษพืชสมุนไพร 
 -   เก็บถงัหมกัไวใ้นท่ีร่มและมีลมพดัผา่น หมกัไว ้3 วนั คนพืชสมุนไพรในถงั 

EM.F.P.E (สารสกดัพืชสมุนไพรหมกั EM.) ราคาลิตรละ 2.68 บาท (28.50 ÷ 10.65) ควร
เก็บรักษาไวใ้นท่ีมืดและเยน็ในท่ีอุณหภูมิสม ่าเสมอ อยา่เก็บไวใ้นตูเ้ยน็หรือถูกแสงแดด ควรน าออก
ใชใ้ห้หมดภายใน 3 เดือน หลงัจากการสกดัหรือหมกัไว ้
     ทดลองพืชสมุนไพร เช่น ตระไคร้หอม,สะเดา,ยคูาลิปตสั, สาบเสือ,สาบแร้งสาบกา, 
นอ้ยหน่า, ฟ้าทะลายโจน,บอระเพด็  ฯลฯ  มาสกดั  
     ศึกษาหา ขอ้มูลการสกดัสมุนไพรแต่ละอยา่ง ว่า สามารถขบัไล่แมลงเป็นพยาธิภายนอก ซ่ึง
บัน่ทอนสุขภาพสตัวปี์ก และ ใชแ้ลว้มีผลขา้งเคียง หรือ เป็นอนัตรายกบัสตัว ์หรือ คนเล้ียงอยา่งไร 
มีมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มแค่ไหน  เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการคน้ควา้ ทางวิชาการ ต่อไป 
 


