
                                                                ขอ้มูลจุลินทรียอี์เอม็เชิงวชิาการ  
 
                                                                                                                                  ผศ. จารณี  มีจุย้  
                                                                                                                                 สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร 
 

 ท่ีมาของบทความวชิาการน้ีเน่ืองมาจาก ไดดู้รายการทีวท่ีีอออกอากาศทางสถานีทีว ี  NATION 

CHANEL  ในช่วงหวัค ่า ราวตน้เดือนพฤศจิกายน 2554 น้ี ซ่ึงมีการเสวนาเก่ียวกบัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็  วา่ใช้
ประโยชน์ทางเกษตรและส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริงหรือไม่ โดยมีการถกกนัสามฝ่ายสามมุมคือ ฝ่ายแรกนกัวชิาการดา้น
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มจากมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง ฝ่ายท่ีสองนกัวชิาการดา้นจุลชีววทิยาจากมหาวิทยาลยัอีกแห่ง
หน่ึง และฝ่ายท่ีสามผูเ้ช่ียวชาญประจ ามูลนิธิดา้นเกษตรธรรมชาติและดา้นปฏิบติัฟ้ืนฟรูะบบนิเวศชายฝ่ังทะเลไทย   
โดยฝ่ายแรกอธิบายวา่  ไม่น่าจะใชป้ระโยชน์ไดน้กั โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณีใชก้บัการบ าบดัน ้ า เพราะอีเอม็มี
น ้ าตาลและร าใส่ลงไปจะเป็นการเพ่ิมอินทรียส์ารใหน้ ้ าและท าใหน้ ้าเสียเพ่ิมข้ึน  ส่วนฝ่ายท่ีสองอธิบายวา่ใช้
ประโยชน์ไดเ้พราะมีจุลินทรียก์ลุ่มสงัเคราะห์แสง และกลุ่มอ่ืนๆท่ีท าหนา้ท่ีได ้ ส่วนฝ่ายท่ีสามไดป้ฏิบติัจนเห็น
เห็นผลประจกัษโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดท้ดลองฟ้ืนฟนิูเวศตามชายฝ่ังทะเลแถบภาคใตต้อนบนหลายจงัหวดั จนเห็น
ผล การเสวนาไดถ้กกนัถึงประเด็นการใชป้ระโยชน์อยา่งถูกวธีิ ประเด็นวธีิการผลิตอีเอม็บอล และสุดทา้ยยอ้น
มาถึงประเด็นการท าหวัเช้ือท่ีจะน ามาใชใ้นการท าอีเอม็บอลวา่มนัประกอบไปดว้ยเช้ือจุลินทรียช์นิดใดบา้ง และ
ท าอยา่งไร และใชป้ระโยชน์ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน และการท ามีหลากหลายสูตรหลายส านกั จะรู้ไดอ้ยา่งไรอนัไหน
ดีหรือไม่ดี มีขอ้มูลทางวชิาการรองรับหรือไม่  

ผลสรุปสุดทา้ยของการเสวนาก็ยงัไม่ชดัเจนนกั  ในฐานะท่ีเป็นนกัวชิาการคนหน่ึงและเคยศึกษาเก่ียวกบั
ชนิดของเช้ือจุลินทรียแ์ละการผลิตหวัเช้ืออีเอม็กลุ่มส าหรับการใชใ้นการเกษตรน้ี จึงอยา่งจะแชร์ในเร่ืองดงักล่าว 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะวกิฤตของบา้นเมือง   ท่ีสงัคมถามหาความรู้ ถามหาเหตุผลและค าอธิบาย อยา่งนอ้ยเพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของแหล่งขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ  
  

หวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ท่ีผลิตเป็นการคา้ ดีหรือไม่  
จากการทดลองเปรียบเทียบคุณสมบติัหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ ส าหรับใชใ้นทางการเกษตรท่ีผลิตขายเป็น

การคา้หลายแหล่งเปรียบเทียบเทียบกบัหวัเช้ืออีเอม็ท่ีผลิตข้ึนเอง  หวัเช้ือท่ีมีคุณภาพดีท่ีผูเ้ขียนแนะน าใหใ้ชไ้ดแ้ก่ 
หวัเช้ือจากบริษทัเอม็โรเอเชีย  

 

หวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ผลิตเองไดห้รือไม่  
ในทางปฏิบติัประชาชนสามารถผลิตหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็เองได ้ แต่ในบางสภาวะ เช่น ในสงัคมคน

เมืองหลวง หรือในภาวะวกิฤติ ประชาชนคงไม่สามารถผลิตหวัเช้ือเองไดเ้อง คงจ าเป็นตอ้งซ้ือ แต่หากตอ้งผลิตหวั
เช้ือจุลินทรียอี์เอม็เอง ติดต่อขอสูตรไดท่ี้เบอร์อีเมล ์ siriporn.chaooy@gmail.com   

 

เกิดอะไรข้ึนในถงัหมกัหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ท่ีเราเตรียมเอง  (ดูภาพประกอบ) 
ในกรณีท่ีผลิตหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็เองเอง  ผูเ้ขียนมีค าอธิบายในเร่ืองชนิดของจุลินทรียใ์นหวัเช้ือ ซ่ึง

ความรู้ดงักล่าวมาจากการทดลองวจิยัของผูเ้ขียนเอง โดยอาศยัขอ้มูลความรู้ท่ีบูรณาการจากศาสตร์ของจุลชีววทิยา 
ชีวเคมีและการหมกั (fermentation)   
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    รูปภาพ แสดงกิจกรรมของกลุ่มจุลินทรียใ์นช่วงเวลาการหมกัในถงัหมกัหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ 

 

 

 

 

 

Substrate: 
กากน ้ าตาล+แกลบ+ร าขา้ว+น ้า+ดินป่าสมบูรณ์ 

ผลผลติ: 
หวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็+สารท่ีมีประโยชน์ 

Fermentation Time Course 

Endospore forming bact. 

น า้ตาล กรดอนิทรีย์ 

(1-2 วนั) (3-5 วนั) (5-7 วนั) 

0        1      2        3             4              5        6                 7 วนั 

แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน 
Predominant: Azospirillum 
แบคทีเรียสงัเคราะแสง 

Non-sulfur purple bacteria 
ผูส้ร้าง 

ตรึงไนโตรเจนและ
สงัเคราะห์สารจ าเป็น วติามิน

และเอนไซม ์

แบคทีเรียกรดแลคติค 
Predominant: lactobacilli 

Fermentative yeast, fission 
yeast 

Predominant: 
Schizosaccharomyces 

สร้างกรด ลดพีเอช ถนอม
ผลิตภณัฑ ์ฆ่าเช้ือโรค 

Budding yeast 
Predominant: Candide ehanolice 

เก็บกวาดและปกป้อง 
ใชส้ารท่ีไม่ใช่สารประกอบหลกั
ของผลิตภณัฑ ์
เป็นแหล่งพลงังาน เช่น ethanol 
เจริญเป็นฝ้าท่ีผิวหนา้เพ่ือป้องกนั
ออกซิเดชัน่ 

 (1-7 วนั) 
Endospore forming bacteria, bacilli, clostridium 

*****จุลินทรียก์ลุ่มอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดศึ้กษา (ยงัมีอีก) ****** 

Fermentation tank 



การผลิตหวัเช้ือสามารถท าเองได ้ในการหมกั 7 วนั โดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือฆ่าเช้ือ หวัเช้ืออีเอม็สามารถ
เตรียมไดเ้องจากการหมกัน ้ าตาลซูโครสจากกากน ้ าตาล เป็นหลกั มีร าและแกลบเลก็นอ้ย กบัดินป่าสมบูรณ์ท่ีเป็น
แหล่งของเช้ือจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ ผลสุดทา้ยของการหมกั น ้ าตาลซูโครสและสารอินทรียอ่ื์นๆจากร าจะถูก
เปล่ียนรูปไป เป็นกรดอินทรียแ์ละสารอยา่งอ่ืนหลากหลายชนิด ดงันั้นการท่ีเราใชจุ้ลินทรียอี์เอม็ไม่ใช่การเติม
น ้ าตาลลงไปในตน้ไมห้รือในแหล่งน ้ าอยา่งท่ีเราไดย้นิกนัในทีว ีเพราะมนัถูกจุลินทรียเ์ปล่ียนรูปไปแลว้ 

กลบัมาถึงเร่ืองการหมกัหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ ในระหวา่งการหมกัน ้ าตาลกบัดินสมบูรณ์ น ้ าตาลท่ีวา่น้ีจะ
เป็นอาหารเล้ียงเช้ือจุลินทรียน์ัน่เอง แต่ไม่ใช่อาหารเล้ียงเช้ือธรรมดา แต่เป็นอาหารท่ีภาษาทางจุลชีววทิยาเรียกวา่ 
selective media เน่ืองจาก ในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีแหล่งคาร์บอนเป็นหลกัและไม่มีแหล่งไนโตรเจนหรือมีเพียง
เลก็นอ้ยเท่านั้นภายใตส้ภาวะมีอากาศนอ้ย จากการศึกษาวจิยัของผูเ้ขียน จุลินทรียชุ์ดแรกท่ีจะเจริญไดใ้น 1-3 วนั
แรกจะตอ้งตรึงไนโตรเจนจากอากาศได ้ (แหล่งของเช้ือมาจากดินป่าสมบูรณ์) นัน่คือกลุ่มแบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจนและแบคทีเรียสงัเคราะห์แสงท่ีตรึงไนโตรเจนไดด้ว้ยเป็นหลกั (เสน้กราฟสีน ้ าเงิน) หากส่องกลอ้ง
จุลทรรศน์ดู จะเห็นกลุ่มแบคทีเรียพวกน้ีจะเคล่ือนท่ีเร็วมาก  กลุ่มแรกรูปร่างเป็น spiral เคล่ือนท่ีเร็ว ลกัษณะการ
เคล่ือนท่ีเหมือนลูกน ้ ายงุ  อีกพวกเป็นท่อนสั้น เคล่ือนท่ีเร็ว ทั้งสองกลุ่มน้ีเป็นพวกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน พรีโด
มิแนนทคื์อ Azospirillum และแบคทีเรียสงัเคราะห์แสงพวก non sulfur purple bacteria  จะเจริญไป
พร้อมๆกนั และต่อมาจะลดปริมาณลงอยา่งรวดเร็วอยูใ่นสภาพพกัตวั  (แบคทีเรียกลุ่มน้ีหากตอ้งการแยกเช้ือ
บริสุทธ์ิในหอ้งปฏิบติัการสามารถแยกไดโ้ดยอาหาร N-deficient ท่ีใช ้ malate เป็นแหล่งคาร์บอน แต่เม่ือ
แยกเป็นเช้ือบริสุทธ์ิแลว้ความมีชีวติรอดจะไม่นานนกั ดงันั้นการแยกเช้ือบริสุทธ์ิจะท าเพ่ือการศึกษาวจิยัการนบั
จ านวนเท่านั้น)       

ในช่วงวนัท่ี 3-5 ของการหมกั  จะมีจุลินทรียอี์กชุดเจริญข้ึนมาคือ จุลินทรียชุ์ดน้ีจะท าหนา้ท่ีเปล่ียน
น ้ าตาลเป็นกรดอินทรีย ์ (เสน้กราฟสีแดง) มีสองชนิดหลกั คือ แบคทีเรีย  lactobacilli และ fission yeast   
Schizosaccharomyces  และจะเจริญควบคู่ไปดว้ยกนั โดยจะเปล่ียนน ้ าตาลเป็นกรดแลติค (จุลินทรียก์ลุ่มน้ี
หากตอ้งการแยกเช้ือบริสุทธ์ิเพ่ือศึกษา จะใชอ้าหาร MRS ท่ีมีกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน แตใ่นรูปเช้ือบริสุทธ์ิจะ
มีความมีชีวติรอดสั้นมาก) จากนั้นจะลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็ว ตกตะกอน และเขา้สู่ระยะพกัตวั  

ในช่วงสุดทา้ย ของการหมกั ในวนัท่ี 5-7 จุลินทรียชุ์ดสุดทา้ย คือ  budding yeast ท่ีเจริญแบบ
ตอ้งการอากาศ เป็นฝ้าหนาเพ่ือปกป้องใหห้วัเช้ืออยูใ่นสภาพรีด๊ิว ป้องกนัการออกซิเดชัน่ (เสน้กราฟสีเขียว) 
เช้ือจุลินทรียก์ลุ่มน้ีจะใชส้ารอินทรียท่ี์ไม่ใช่ผลผลิตหลกั (ผลผลิตหลกัคือกรดแลคติก) ของผลิตภณัฑเ์ป็นแหล่ง
พลงังานของการเจริญเติบโต   พรีโดมิแนนทท่ี์พบมากคือ Candida ethanolica จะใชส้ารอินทรียบ์างอยา่ง 
เช่น เอทานอล เป็นแหล่งพลงังาน   

นอกเหนือจากน้ี ตลอดระยะเวลาหมกัจะมีแบคทีเรียกลุ่มหน่ึงคือ พวกแบคทีเรียท่ีสร้างเอนโดสปอร์ 
ไดแ้ก่ bacilli จะมีปริมาณคงท่ีอยูต่ลอดระยะเวลาการหมกั (เสน้กราฟสีม่วง) พวกน้ีถา้ส่องกลอ้งจุลทรรศนดู์จะ
ไม่พบ เน่ืองจากจะอยใูนรูปของเอนโดสปอร์ (หากตอ้งแยกเช้ือบริสุทธ์ิ หรือนบัจ านวนตอ้งใชอ้าหารเล้ียงเช้ือ 
และวธีิการท่ีเหมาะสม)  

 
อยา่งไรจึงจะเรียกวา่หวัเช้ือ  



หวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ท่ีเตรียมเองโดยการหมกัดว้ยวธีิการหมกัแบบธรรมชาตินั้น  เราจะถือวา่เป็นหวัเช้ือ
ต่อเม่ือ ในการหมกันั้นมีแหล่งตน้ตอของจุลินทรียท่ี์ดีเติมลงไปดว้ย  นัน่ก็คือดินป่าสมบูรณ์นัน่เอง เปรียบเหมือน
เราผลิตเช้ือและเล้ียงเช้ือเองในหอ้งปฏิบติัการ เพียงแต่เราไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์  

การท าหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ทุกคร้ัง เหมือนกนัทุกคร้ังหรือไม่  

การท าหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็โดยการหมกัตามกรรมวธีิแบบธรรมชาติ  ทุกคร้ังจะมีคุณสมบติัอยา่งเดิมทุก
คร้ัง ความหมายของค าวา่ คุณสมบติัอยา่งเดิมหมายความวา่ มีแบบแผนของการเจริญของกลุ่มจุลินทรียก์ลุ่มหลกั
เป็นประเภทเดิมอยา่งท่ีเห็นในรูปกราฟ  เพียงแต่มีรายละเอียดของชนิดยอ่ยของจุลินทรียต์่างไปแลว้แต่ แหล่งของ
ดินป่าสมบูรณ์ เหตุผลท่ีการหมกัหวัเช้ือมีการเจริญของจุลินทรียใ์นแบบแผนอยา่งเดิมทุกคร้ังเน่ืองจาก เม่ือเราใช้
กากน ้ าตาล เล้ียงเช้ือจุลินทรีย ์ น ้ าตาลจะท าหนา้ท่ีเป็น selective media ของเช้ือจุลินทรีย ์  เปรียบเทียบ
เช่นเดียวกบัการท่ีเราท าผกัดอง ท่ีตอ้งใชน้ ้ าเกลือและน ้ าซาวขา้ว เม่ือเราใส่ผกักาดเขียวปลีลงในน ้ าเกลือ น ้ าเกลือก็
จะเป็น selective media ของเช้ือจุลินทรีย ์ และน ้ าซาวขา้วก็จะเป็นแหล่งของจุลินทรีย ์  ดงันั้นทุกคร้ังเราก็จะ
ไดผ้กักาดดอง   

 

น ้าหมกัชีวภาพจากพืชต่างกบัหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็อยา่งไร 
น ้าหมกัชีวภาพจากพืช จะมีแบบการเจริญของจุลินทรียเ์หมือนกบัการหมกัหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ แต่ขอ้

แตกต่างท่ีส าคญัมาก  คือ ในการหมกัน ้ าหมกัชีวภาพจากพืช จะมีกลุ่มจุลินทรียชุ์ดแรก  คือจุลินทรียต์รึงไนโตรเจ
และจุลินทรียส์งัเคราะห์แสงนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัหวัเช้ือ (ดูภาพประกอบ) ส่วนใหญ่จะเป็นจุลินทรียชุ์ดท่ีสองและ
ชุดท่ีสาม  

 
น ้าหมกัชีวภาพจากพืชน ามาท าเป็นหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ไดห้รือ    
น ้าหมกัชีวภาพจากพืชไม่สามารถน ามาท าเป็นหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ได ้  ดงักล่าวแลว้วา่ เน่ืองจากมีกลุ่ม

จุลินทรียชุ์ดท่ีหน่ึงนอ้ย  นัน่คือมีชนิดของจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์นอ้ยชนิดกวา่หวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็   
 
จุลินทรียอี์เอม็ใชบ้ าบดัน ้ าเสียไดห้รือไม่   

ในงานวจิยัท่ีผูเ้ขียนด าเนินงานอยูน่ั้น เนน้การศึกษาวจิยัในเร่ืองเก่ียวกบัจุลินทรียด์า้นการเกษตร ดงันั้น
ประสบการณ์ตรงจะเป็นการใชห้วัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ในการเกษตรเป็นหลกั แต่จากการท่ีไดท้ าการทดลอง
เก่ียวขอ้งกบัเช้ือจุลินทรียม์านาน  คาดการณ์ไดว้า่อีเอม็บอลหากท าอยา่งถูกวธีิ เช่น ใชห้วัเช้ือท่ีมีคุณภาพ และตอ้ง
บ่มอีเอม็บอลเพ่ือใหก้ากน ้ าตาลและร าเปล่ียนรูปโดยเอน็ไซมจ์ากหวัเช้ือจุลินทรียอี์เอม็ก่อน และใชอ้ยา่งถูกวธีิ 
มองในพ้ืนฐานเชิงทางวชิาการแลว้  สามารถใชป้ระโยชน์ในการบ าบดัน ้ าเสียได ้     
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