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วิธีท ำหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM.)สูตร 
7วัน 
 
อุปกรณ์ 
 
- น้ ำมะพร้ำว 5 – 6 ลูก ในที่นี้ใช้
มะพร้ำวน้ ำหอม 
- กำกน้ ำตำล 2 กิโลกรัม หรือน้ ำตำล
ทรำยแดง ห้ำมไช้น้ ำตำลทรำยฟอกขำว
เด็ดขำดนะค่ะ 
- สับปะรด 2 ลูก (ถ้ำเป็นลูกแก่มำกๆ 
ได้จะยิ่งดีค่ะ) 
- ถังพลำสติก ที่มีฝำปิด 1 ใบ 
-น้ ำสะอำด  

 
 

***** 
 

วิธีท ำ  
 
1 หั่นสับปะรดทั้งลูก ทั้งเปลือกและเนื้อ 
เป็นชิ้นเล็ก ๆ หน่อยนะคะ จะได้
จุลินทรีย์เร็วขึ้น ค่ะ 
 
2 ปอกมะพร้ำวอ่อนผ่ำเอำแต่น้ ำ
มะพร้ำว 4 – 5 ลูก 
 
น ำส่วนผสม น้ ำมะพร้ำว สับปะรด น้ ำ 
และกำกน้ ำตำล มำผสมคลุกเคล้ำให้เข้ำ
กัน ใส่ถังพลำสติกปิดฝำทิ้งไว้ในที่ร่ม 
(ให้คนกลับไปกลับมำในถัง ทุก  วัน) 
ครบ 7 วัน จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มที่
มีสีน้ ำตำล กลิ่นหอมๆ ไว้ใช้ประโยชน์
ต่อไปค่ะ 
หรือ กรอกใส่ขวดน้ ำอัดลมเก็บไว้ได้
นำนๆ แต่หำมโดนแสงแดดเก็บไว้ในที่
ร่มนะค่ะ เดียวจุลินทรีย์ตำยหมดค่ะ 
 
 

 
ถ้ำเรำน ำหัวเชื้ออีเอ็ม (EM) หรือ

หัวเชื้อกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพ 
(Effective Microorgarnisms) มำใช้
โดยตรงจะท ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยสูงโดยไม่
มีควำมจ ำเป็นและได้จุลินทรีย์ที่มีควำม
แข็งแรงน้อยกว่ำน ำไปขยำยเสียก่อนจึง
ใช ้

 
วิธีกำรขยำย อีเอ็ม (EM) 
 

อีเอ็ม (EM) 1 ส่วน + 
กำกน้ ำตำล 1 ส่วน + น้ ำสะอำด 20 
ส่วน หมักไว้ในภำชนะท่ีมีผำปิดมิชิด
อย่ำให้อำกำศเข้ำได้เป็นเวลำ 7 วัน 
แล้วน ำมำใช้ให้หมดภำยใน 7 วัน 
เช่นเดียวกับวิธีกำรใช้ อีเอ็ม (EM) 

 
***** 

 



กำรรักษำ อีเอ็ม (EM) 
 

เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 20 องศำ
เซลเซียส - 45 องศำเซลเซียส (อย่ำ
เก็บในตู้เย็น) โดยปิดฝำให้สนิทอย่ำให้
อำกำศเข้ำได้ ถ้ำเปิดใช้แล้วต้องรีบปิด
ทันที เก็บรักษำไว้ได้ประมำณ 6-8 
เดือน หรือมำกกว่ำน้ัน 
  
วิธีกำรใช้ อีเอ็ม (EM) และ อีเอ็ม (EM) 
ขยำยแล้ว 
 
1. กำรกสิกรรม ใช้อีเอ็ม (EM) หรือ อี
เอ็ม (EM) ขยำยผสมน้ ำ 1:1000 เท่ำ 
(อีเอ็ม 1ช้อนโต๊ะต่อน้ ำ 10 ลิตร) ฉีด
พ่นรดพืชผักสัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง แทน
ปุ๋ยเคมี 
2. กำรประมง 
2.1 ใช้อีเอ็มขยำยใส่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(ปลำ กุ้ง กบ ตะพำบน้ ำ จระเข้) ใน
อัตรำส่วน 1:1000 เท่ำ (อีเอ็มขยำย 1 

ลิตร ต่อน้ ำในบ่อ 10 ลูกบำศก์เมตร) 
ทุก ๆ 7-10 วัน เพื่อป้องกันน้ ำเน่ำเสีย 
2.2 ใช้อีเอ็มขยำยคลุกอำหำรสัตว์น้ ำ
ก่อนให้กินประมำณ 4 ชั่วโมง (มื้อต่อ
มื้อ)โดยปิดฝำภำชนะให้สนิทอย่ำให้
อำกำศเข้ำได้ 
3. กำรปศุสัตว์ 
3.1 ใช้อีเอ็ม (EM) หัวเชื้อผสมน้ ำ
สะอำดในอัตรำส่วน 1:5000 เท่ำ (1 
ช้อนโต๊ะต่อน้ ำสะอำด 50 ลิตร) ให้สัตว์
กินเป็นประจ ำมูลสัตว์จะไม่มีกลิ่นเหม็น 
3.2 ใช้อีเอ็ม (EM) ขยำย ผสมน้ ำ
สะอำดในอัตรำส่วน 1:500 เท่ำ(1 ช้อน
โต๊ะต่อน้ ำสะอำด 5 ลิตร) ฉีดพ่นและ
ล้ำงคอกสัตว์เพ่ือก ำจัดกลิ่นมูลเก่ำได้
ภำยใน 24 ชั่วโมง 
3.2 บ ำบัดน้ ำเสียจำกฟำร์มปศุสัตว์
ภำยใน 1-2 สัปดำห์ 
4. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
4.1 ใช้อีเอ็ม (EM) ขยำย ใส่ส้วมเพื่อ
ก ำจัดกลิ่นและย่อยสลำยตะกอน 

4.2 ใช้อีเอ็ม (EM) ผสมน้ ำอัตรำส่วน 
1:500 เท่ำ ฉีดพ่นเป็นฝอยในอำคำร
บ้ำนเรือน ปรับอำกำศให้สดชื่น ก ำจัด
กลิ่นอับชื้นต่ำง ๆ และใช้ ใช้อีเอ็ม 
(EM) ขยำยในอัตรำส่วนเดิมท ำควำม
สะอำดพื้นห้องน้ ำ ห้องส้วม ก ำจัดกลิ่น
ครำบสกปรก 

4.3 ใช้อีเอ็ม (EM) ขยำย ใน
อัตรำส่วน 1:10,000-20,000 เท่ำ ฉีด
พ่นหรือรำดรดน้ ำเสียจำกกำรเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์ โรงงำนอุตสำหกรรม
ชุมชน และสถำนประกอบกำรทั่ว ๆ ไป 
ในบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 
 
สำมำรถตดิตำมวิดีของกลุ่มเรำที:่ 
https://youtu.be/D7d41kohdqk 
https://angpranisa.wordpress.com/c
ategory/uncategorized/ 
เข้ำไปดูกันเยอะๆนะคะ/ขอบคุณคะ 
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