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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อคดัแยกสายพันธุ์เชื้อราที่มีศกัยภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจาก                  
ดนิตวัอย่างในเขตพื้นทีข่องวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง และท าการทดสอบประสทิธิภาพของเอนไซม์ที่คดัแยกไดจ้าก
เชือ้ราซึง่มคีวามสามารถในการย่อยเซลลูโลสไดส้งูทีส่ดุส าหรบัการประยุกต์ใชป้ระโยชน์ในเชงิการเกษตรเพื่อการผลิต
ปุ๋ ยหมกัอนิทรยี์คณุภาพสงูจากกากมนัส าปะหลงั เหลอืทิ้งในเขตพื้นทีเ่กษตรกรรม สูก่ารน าไปพฒันาชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืนและเพื่อคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น พบว่าเ ชื้อราที่สามารถผลิต
เอนไซมเ์ซลลูเลสไดด้ทีีส่ดุ มจี านวน 3 ไอโซเลท คอื ไอโซเลท M, P และ S ซึ่งมคี่า Hydrolysis capacity (HC value) 
เท่ากบั 2.32 , 2.25  และ 2.23 ตามล าดบั และจากการจดัจ าแนกชนิดของเชื้อราโดยอาศยัการศึกษาลกัษณะทาง
สณัฐานวทิยาของเชือ้ราและการจดัจ าแนกทางดา้นอณูชวีวทิยา โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบความเหมอืนของล าดบัเบสนิวคลี
โอไทด์  Beta-tubulin พบว่า เชื้อราที่มคีวามสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่ดีที่สุดคือเชื้อราไอโซเลท M 
เปอร์เซ็นต์ความเหมอืนกบัเชื้อรา Aspergillus allahabadii เท่ากบั 98.84 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเทียบกบัการศึกษา
ลกัษณะทางด้านสณัฐานวิทยาของเชื้อราไอโซเลท M พบว่า โคโลนีเจรญิเร็วปานกลาง ขนาด 2-3.5 เซนติเมตร                 
หลงัเพาะเลี้ยงบนอาหาร Czapek’s Agar เป็นเวลา 2 สปัดาห์ ทีอุ่ณหภมูหิอ้ง เสน้ใยมสีขีาวถึงขาวครมี เสน้ใยเกาะกนั
อยู่อย่างหลวมๆ ฟู (aerial hyphae) ดา้นหลงัโคโลนีมสีเีหลืองถึงสนี ้าตาลอ่อน จึงไดน้ าไปประยุกต์ใชใ้นกระบวนการ                    
หมกัปุ๋ ย ชวีภาพ เพื่อทดสอบประสทิธภิาพการย่อยสลายวสัดเุหลอืทิ้งทางการเกษตรต่อไป 
 
ค าส าคญั :  เอนไซมเ์ซลลูเลส  เชือ้รา เกษตรชวีภาพ 
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Abstract 

 The screening and selection of 22 isolate the fungi producing cellulose from the natural forests of soil 
samples at Khao Kra-dong volcano forest park on samed sub district, muang district, Buriram province. The 
research found that 3 isolates of fungus degraded carboxy methyl cellulose on CMC agar. The hydrolysis of 
carboxy methyl cellulose (CMC) was tested on the agar plate. The highest hydrolysis capacity (HC value) 
was found in isolates M, P and S as 2.32, 2.25 and 2.23 respectively. The most efficiency fungi on cellulose 
congo red agar selected from M. Therefore, it is classified by Beta-tubulin nucleic acid sequence 
comparisons were M had the same percentage as Aspergillus allahabadii, 98.84 percent. Compared with the 
morphological characterization of isolates M, it was found that the medium grew 2-3.5 cm in size after culture 
on Czapek's Agar for 2 weeks at room temperature. The fungus is white to cream white and the aerial 
hyphae are yellow to light brown in color. Hence, Aspergillus allahabadii  M was selected to investigate the 
efficiency of cassava residue digestion in the field. It could be summarised that Aspergillus sp. M was more 
effective in decomposition of cassava residue than microbial activator super LLD.1. The compost from 
cassava residue showed pH, the percentage of organic materials, and C/N ratio which were acceptable 
following Department of Agriculture and food standards. 
 
Keywords :  Cellulase enzyme, Fungi, Agricultural biotechnology   
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1. บทน า 
 เซลลูโลสเป็นสารประกอบโพลีแซคคาไรด์             
ที่ประกอบดว้ยกลูโคสเชื่อมต่อกนัดว้ยพันธะบตี้า-1,4                 
ไกลโคซิดิค พบในสารประกอบอินทรีย์หลายชนิด 
เอนไซม์ในกลุ่มเซลลูเลสจะเร่งปฏิกิริยาการสลาย
พนัธะบตีา้-1,4 ไกลโคซดิคิ หากการย่อยสมบูรณ์จะได้
น ้ าตาลกลูโคสเป็นผลิตภัณฑ์ของการย่อยสลาย
เซลลูโลส จุลินทรยี์หลายชนิด มคีวามสามารถในการ
สรา้งเอนไซม์เซลลูเลส ยกตวัอย่างเช่น เชื้อรา ไดแ้ก่ 
Aspergillu sp., Alternaria sp., Penicillium sp., 
Polyporus sp., Rhizoctonia sp., Sporotrichum sp. 
และ Zygorhynchus sp. เป็นต้น แบคทีเรีย เช่น 
Cellulomonas sp., Bacillus sp., Clostridium sp., 
Corynebacterium sp., Sporocytophaga sp. และ 
Vibrio sp. เ ป็นต้น และแอคติโนมัยสิท เช่น 
Streptomyces sp., Micromonospora sp., และ 
Streptosporangium sp. เป็นต้น (พรเทพ, 2537)  
ส่ วน ใหญ่ ถู ก ส ร้ า ง แ ล ะ หลั ง่ อ อ กม านอก เ ซล ล์
(extracellular enzyme) ซึ่งถูกเหนี่ยวน าให้สรา้งโดย
สิง่แวดลอ้ม เนื่องจากโมเลกลุของเซลลูโลสไม่สามารถ
เขา้สู่เซลล์ของจุลินทรยี์ได ้ดงันัน้จุลินทรีย์จึงต้องขบั
เอนไซม์ออกสู่นอกเซลล์ เพื่อย่อยเซลลูโลสจนได้
น ้าตาลทีล่ะลายน ้า จากนัน้จงึดดูซึมเขา้ สู่ภายในเซลล์
เพื่อเป็นแหล่งคารบ์อนต่อไป (Alexander, 1967)  การ
ใชเ้อนไซม์เซลลูเลสจากจุลินทรยี์ในกระบวนการย่อย
สลายเซลลูโลสจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 
เนื่องจากจุลนิทรยี์สามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ 
ใช้เวลาในกระบวนการผลิตเอนไซม์ที่ส ัน้  และมี
ศกัยภาพที่ดี โดยจุลินทรีย์ที่มีการศึกษาอย่างมาก 
ไดแ้ก่เชื้อรา เช่น Aspergillus niger, Trichoderma sp. 
เป็นตน้ (Dashtban et al., 2009) 
 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดงครอบคลุมพื้นที่
ท้องถิ่นของจังหวดับุรรีมัย์ถึง 3 ต าบล ได้แก่ ต าบล
เสม็ด ต าบลอิสาน และต าบลสวายจีก  และมีเนื้อที่
ประมาณ 1,450 ไร่ ซึ่งนอกจากมีสถานะภาพเป็นวน
อุทยานแล้ว พื้นที่ดงักล่าวได้ถูกประกาศให้เป็นเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่า สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและ
เนินเขา สภาพป่าเป็นป่าแดงหรอืป่าเต็งรงั  มเีนินเขา
ขนาดเล็ก 2 ลูกติดกนั สูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 

60 เมตร เนินเขาดา้นทิศใต้เรียกว่า  "เขาใหญ่" ส่วน
เนินเขาด้านทิศเหนือ เรียกว่า  "เขากระโดง" และ
เนื่องจากในบรเิวณนัน้ตัง้อยู่ใกล้แหล่งน ้าจึงค่อนขา้ง
เป็นป่าทีอุ่ดมสมบรูณ์  ชาวบา้นจึงไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
ผนืป่านี้ไมว่า่จะเป็นของป่าหรอืยาสมุนไพร  ทัง้นี้จาก
ผลของการรวบรวมองคค์วามรูจ้ากแหล่งขอ้มูลชวีภาพ
แห่งความหลากหลายของพืชพรรณในเขตพื้นที่วน
อุทยานภูเขาไฟกระโดงจะพบว่ามีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูงโดยเฉพาะจุลินทรีย์  การศึกษาความ
หลากหลายของจุลินทรยี์ในพื้นที่ป่าไมเ้ป็นที่น่าสนใจ
ของนักวิจ ัยหลายท่านอาทิเช่น กฤษณา และคณะ 
(2547) ไดท้ าการส ารวจความหลากหลายของชนิดเชื้อ
ราไมคอร์ไรซาในระบบนิเวศ ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน ้าปิง
ตอนบน และวชัรนิทร ์(2545) ศกึษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเชื้อราในป่าชายเลน ณ พื้นที่สงวน               
ชวีมณฑลระนอง เป็นตน้ โดยวตัถุประสงค์หลกัในการ
ส ารวจและศึกษาความหลากหลายกเ็พื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางการเกษตร 
จุลินทรีย์จึงมีบทบาทต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิ เวศ                
โดยจุลินทรีย์ท าหน้าที่ในการย่อยสลายอินทรียวตัถุ 
ซากพืชและซากสตัว์  อีกทัง้จุลินทรยี์ยงัเป็นแหล่งที่
ผลติเอนไซม์ที่ส าคญั เนื่องจากจุลินทรยี์สามารถผลิต
เอนไซม์ในปริมาณที่มาก และมีการเพิ่มจ านวนได้
อย่างรวดเรว็ ปัจจุบนัจงึมกีารน าเอนไซม์หลายชนิดมา
ใช้เพื่อช่วยในการลดระยะเวลาในการย่อยสล าย             
เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในการท าปุ๋ ยหมัก
อนิทรยี์ 
 ปัจจุบนักระแสการบรโิภคสนิคา้เกษตรอินทรยี์
และสินค้าเกษตรที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ สง่ผลใหค้วามตอ้งการปุ๋ ยอินทรยี์มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึง่การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว รฐับาลได้
ด าเนินการอบรมและเผยแพร่ความรูเ้พื่อให้เกษตรกร
สามารถผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ขึ้นใช้เองจากวัสดุในไร่นา 
รวมทัง้เลอืกชนิดของปุ๋ ยอนิทรยี์ทีจ่ะใชใ้ห้เหมาะสมกบั
พืชและดินในแต่ละพื้นที่ ข้อดีของปุ๋ ยอินทรีย์ช่วย
ปรบัปรงุดนิใหด้ขี ึน้ โดยเฉพาะคุณสมบตัิทางกายภาพ
ของดนิ เช่น ความโปร่ง ความร่วนซุย ความสามารถ
ในการอุม้น ้าและการปรบัสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินอยู่ในดินได้นานและค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุ
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อาหารพืชอย่างช้าๆ จึงมีโอกาสสูญเสียน้อยกว่า
ปุ๋ ยเคม ีมธีาตุอาหารรองอยู่เกอืบครบถ้วน ตามความ
ต้องการของพืช ส่งเสริมให้จุลชีพในดินโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพวกที่มปีระโยชน์ต่อการบ ารุงดินให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปุ๋ ยอินทรยี์ , 2550) 
แมว้่าความต้องการใชปุ้๋ ยมปีรมิาณสูงมากแต่ก ็ยงัไม่
เพยีงพอกบัความตอ้งการและมรีาคาแพงและปุ๋ ยที่เป็น
ทางเลือก คอื ปุ๋ ยอินทรยี์ แต่การใชปุ้๋ ยอินทรยี์กย็งัไม่
เป็นที่แพร่หลายทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการขาดความรู้
ความเขา้ใจในเรือ่งการใชปุ้๋ ย รวมทัง้ปัญหาคณุภาพปุ๋ ย 
การขาดความรูใ้นกระบวนการผลิตที่มคีุณภาพ ท าให้
เกิดความไม่เชื่อมัน่ในการใช้ปุ๋ ย (เชาว์วชั , 2551)    
หากเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกบัการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
สามารถผลิตปุ๋ ยใชเ้อง ทราบคุณภาพปุ๋ ยที่ผลิตขึ้น ก็
น่าจะเป็นทางเลอืกในการแกปั้ญหาให้กบัเกษตรกรอีก
ทางหนึ่ง และทีส่ าคญัการใชป้ระโยชน์จากปุ๋ ยอินทรยี์ก็
จ ัดได้ว่าเป็นแนวทางหลักในการท าเกษตรชีวภาพ  
ซึ่งเป็นการท าเกษตรเพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเพื่ออนุชนรุ่นหลงั โดยการพฒันาปลูก
พืชหรอืเลี้ยงสตัว์เพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภยัจาก
สารพิษ  โดยการหยุดใช้สาร เคมีที่ เ ป็นพิษทาง
การเกษตร เช่น ยาปราบศตัรูพืชและปุ๋ ยเคม ีเป็นต้น 
ดังนั ้น เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนืและเพิม่มลูคา่ความ
หลากหลายทางชวีภาพตลอดจนการช่วยจดัการและ
แกปั้ญหาชุมชนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชวีติ คณะวจิยัจึง
เห็นคุณค่าในการน าประโยชน์ที่ได้จากป่าอันได้แก่                
เชื้อ ราที่ สามารถสร้า ง เอนไซม์ เซลลู เ ลสสู่ กา ร
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของการสร้าง
นวตักรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชงิเกษตรชีวภาพ
ดว้ยปุ๋ ยอนิทรยี์คุณภาพสูงจากกากมนัส าปะหลงัเหลือ
ทิ้งในเขตพื้นที่เกษตรกรรม สู่การน าไปพฒันาชุมชน
ทอ้งถิน่เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ให้เกดิการพึ่งพาตนเอง
ไดอ้ย่างยัง่ยนืและเพื่อคณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
  
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อทดสอบประสทิธภิาพของเอนไซม์ที่คดั
แยกได้จากดินตัวอย่างในเขตพื้นที่ของวนอุทยาน 
ภเูขาไฟกระโดงซึง่มคีวามสามารถในการย่อยเซลลูโลส

ได้สูง  ส าหร ับการประยุกต์ ใช้ป ระโยช น์ ในเชิง
การเกษตร 
 2.2 เพื่ อ จ า แนกสายพันธุ์ ข อ ง เชื้ อ ร าที่ มี
ศกัยภาพในการผลิตเอนไซม์ที่แยกได้ ด้วยเทคนิค 
16S rRNA gene sequencing 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พ้ืนทีท่ าการวิจยั 
 1)  การทดลองระดับห้องปฎิบัติการทา ง
วิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บรุรีมัย์ 
 2)  การทดลองระดบัภาคสนาม  วนอุทยานภูเขา
ไฟกระโดง ต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย์ 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากร ได้แก่ ตัวอย่างดินภายในเขต
พื้นทีข่องวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดยท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
บริเ วณรากพืชและต้น ไม้ที่ ผุ  ที่คว ามลึก 0 -10 
เซนติเมตร โดยในเก็บตัวอย่างจะท าการจดบันทึก
ขอ้มลูจุดพกิดับรเิวณทีเ่กบ็ตวัอย่างดว้ย 
 2)  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ตวัอย่างดนิภายในเขต
พื้นทีข่องวนอุทยานภเูขาไฟกระโดง 30 ตวัอย่างแบง่เป็น 
ดนิใตก้ลว้ยไม ้5 ตวัอย่าง, ดนิจอมปลวก 5 ตวัอย่าง, ดนิ
ใตต้น้ไม ้5 ตวัอย่าง และดนิบรเิวณเหด็เจรญิ 15 ตวัอย่าง 
โดยท าการเก็บตัวอย่างดินบริเวณผิวดินลึกลงไป
ประมาณ 5 เซนติเมตร เก็บดินตัวอย่างละ 100 กร ัม 
น ามาคดัแยกเชือ้ราในหอ้งปฏบิตักิารต่อไป 
3.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ บ่งชี้เอกลักษณ์และจัด
จ าแนกชนิดของเชือ้ราทีท่ าการคดัแยกได ้
 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ศกึษาคุณสมบตัิของเชื้อ
ราทีม่คีวามสามารถในการผลติเอนไซมท์ีด่ ีและมคีวาม
เหมาะสมในการนาไปประยุกต์ใชใ้นกระบวนการหมกั
ปุ๋ ยต่อไป 
3.4 ระยะเวลาในการวิจยั 
 ท าการวิจัยระหว่าง เดือนตุลาคม 2560 ถึง 
เดอืนกนัยายน 2561  
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3.5 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) ออกส ารวจพื้นที่ ท าการส ารวจพื้นที่วน
อุทยานภูเขาไฟกระโดงและเก็บตัวอย่างดิน  30 
ตวัอย่างแบ่งเป็น ดนิใต้กล้วยไม ้5 ตวัอย่าง , ดนิจอม
ปลวก 5 ตัวอย่าง, ดินใต้ต้นไม ้5 ตัวอย่าง และดิน
บรเิวณเหด็เจรญิ 15 ตวัอย่างน ามาคดัแยกเชื้อราและ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของดินตัวอย่าง ใน
หอ้งปฏบิตักิาร 
 2) ทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์
เซลลูเลส  โดยเพาะเลี้ยงเชื้อราบนอาหารแข็งตาม
วธิีการของ Kasana et al. (2008) และ Abu Bakar et 
al. (2010) และการทดสอบเมื่อเพาะเลี้ยงเชื้อราใน
อาหารเหลว ทัง้นี้ ท าการคัดเลือกเชื้อราที่ให้ผล 
specific activity สูงสุดจะถูกน าไปท าการจดัจ าแนก
เพื่อระบเุชือ้รา 
 3) จัดจ าแนกสายพันธ์ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรม 
(BIOTEC) โดยใช้วิธีเปรียบเทียบความเหมือนของ
ล าดับเบสนิวคลีโอไทด์ Beta-tubulin และศึกษา
ลกัษณะทางดา้นสณัฐานวทิยาของเชือ้รา 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 วิเ คร าะห์ ทางสถิติ  One-Way ANOVA          
จากขอ้มูลค่าเฉลี่ยของค่า Hydrolysis capacity ของ
เชื้อราในการย่อยสลาย Carboxy methyl cellulose 
(CMC) โดยขอ้มลูในสดมภ์เดยีวกนัที่มตีวัอกัษรก ากบั
เหมอืนกนัมคีวามแตกต่างกนัทางสถติอิย่างมนีัยส าคญั
โดยวธิี Tukey HSD test. ที่ระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95 
เปอรเ์ซน็ต์ 

4. สรปุผลการวิจยั 
4. 1 การทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์ที ่               
คดัแยกได้จากเช้ือราในดินตวัอย่างของเขตพื้นที ่
วนอุทยานภเูขาไฟกระโดง ซึง่มีความสามารถใน
การย่อยเซลลูโลสได้สูง  
 จากการเกบ็ตวัอย่างดินจ านวน  30 ตวัอย่าง
จากบรเิวณเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เพื่อมาท า
การคดัแยกในหอ้งปฏบิตักิารนัน้สามารถคดัแยกเชื้อรา
ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสไดท้ัง้หมดจ านวน 22 ไอโซ
เลท  ตามแหล่งที่ เก็บตัวอย่างได้ดังนี้  คือ ดินใต้
กลว้ยไม ้จ านวน 2 ไอโซเลท คอื  ไอโซเลท A และ B  
ดนิจอมปลวก จ านวน 8 ไอโซเลท คอื ไอโซเลท C, D, 

E, F, G, H, I และ J ดนิใต้ต้นไม ้จ านวน 1 ไอโซเลท 
คอื ไอโซเลท K ดนิบรเิวณเหด็เจรญิ จ านวน 11 ไอโซ
เลท คอื ไอโซเลท L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U และ 
V ซึ่งจากการเลี้ยงเชื้อราบนอาหาร Carboxy methyl 
cellulose agar สามารถแสดงถงึประสทิธภิาพการผลิต
เอนไซม์ของเชื้อรา พบว่า  เชื้อราที่สามารถผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสได้ดทีี่สุด มจี านวน 3 ไอโซเลท คือ 
ไอโซเลท M, P และ S ซึ่งมคี่า Hydrolysis capacity 
(HC value) เท่ากบั 2.32 , 2.25  และ 2.23 ตามล าดบั   
 4 . 2  การจัดจ าแนกสายพันธุ์ของเ ช้ือร าที ่มี
ศกัยภาพในการผลิตเอนไซมที์แ่ยกได้ ด้วยเทคนิค 
16S rRNA gene sequencing  
 การศกึษาลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเชื้อรา
ที่คดัแยกได้ทัง้หมด 10 ไอโซเลท ที่มีค่าเฉลี่ยโซน                
ใสในระดบัวงกวา้ง แสดงดงัตารางที่ 2 ทัง้นี้สามารถ 
แสดงลักษณะทางสณัฐานวทิยาของเชื้อราที่แยกได้ 
ดงันี้  
 1) สกุล Aspergillus sp. เป็นเชื้อราที่มีการ
เจริญเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว ระยะแรกจะมีสีขาว 
หลงัจากนัน้จะคอ่ยๆ  มสีซีึ่งอาจจะมสีเีขยีว เขยีวขี้มา้ 
เขียวขี้ม้าอมเหลือง น ้ าตาล หรือด า ขึ้นอยู่กบัสปีซีส์
ของรา สทีีเ่หน็เป็นสขีองโคนิเดยีทีแ่กแ่ลว้ ดา้นล่างของ
โคโลนีอาจมีสีขาว เหลือง เหลืองอมเขียว เทาอม
เหลือง หรือเขียวอมเทา ผิวของโคโลนีเป็นผงหรือ
คล้ายก ามะหยี่ ขอบโคโลนีไม่เรียบ โคโลนีมีลกัษณะ  
เป็นวงโดยทมีสีเีขม้อยู่กลางโคโลนีและสลบักบัสอี่อนๆ  
เมือ่ถงึขอโคโลนี 
          ลกัษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเป็นเชื้อ
ราที่ มีผนัง กั ้น  ชนิ ด เ ส้น ใยที่ ไ ม่มีสี  ส่ วนก้านชู 
(conidiophore) ไมม่แีขนงงอกตรงจากเสน้ใย ต าแหน่ง
ที่กา้นชูง้อกเรยีกว่า  foot cell ซึ่งจะมขีนาดใหญ่กว่า
เสน้ใยและมขีอบเขตที่จ ากดั กา้นชูไ้ม่มผีนังกัน้ ปลาย
กา้นชโูป่งออกเป็นกระเปาะ (visicle) ซึ่งมลีกัษณะกลม
หรือครึ่งวงกลมหรือยาว บนกระเปาะมีสเตอริกมา 
(sterigma) 1 ชัน้ หรอื 2 ชัน้ ลกัษณะคล้ายขวด ส่วน
ปลายของสเตอริกมามีโคนิเดียติดอยู่ มีเซลล์เดี่ยว 
ส่วนมากมกักลม โคนิเดยีอ่อนจะอยู่ปลายสเตอรกิมา 
เมื่อโคนิเดียอ่อนเกดิจะดนัโคนิเดียแก่ให้หลุดออกไป
เป็นสายผวิของโคนิเดยีอาจเรยีบหรอืขขุระ 
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 2) สกุล Penicillium sp. เป็นเชื้อราที่เจรญิได้
รวดเรว็ เริม่แรกมเีสน้ใยสขีาวบางกระจ่ายมากต่อมาจะ
เปลีย่นส ีซึง่อาจมสีคี่อนขา้งเขยีว เขยีวอ่อน ขาวออก
เทา เหลือง เขยีวอมเทา หรอืเขยีวอมน ้าตาล ขึ้นกบั 
สปีซสี ์โดยสทีีเ่หน็เป็นสขีองโคนิเดยีที่เกดิขึ้น ดา้นล่าง
ของโคโลนีอาจมีสขีาวครมี ขาวอมเทา เหลืองอมยก
เขยีว หรอืน ้าตาลแดง ผวิของโคโลนีอาจเป็นผง หรือ
คล้าก ามะหยี่ ซึ่งเกดิจากปรมิาณของโคนิเดยีซึ่งสรา้ง
ขึ้นมามากมาย บางครัง้อาจมีหยดน ้ าที่ผิวหน้าของ
โคโลนี และเมือ่ดดูา้นล่างอาจพบรอยนูนขึน้ดว้ย 
 ลกัษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเป็นเชื้อ
ราทีม่ผีนงักัน้ เสน้ใยไมม่สี ีกา้นชูม้ลีกัษณะคล้ายแปรง
หรอืไมก้วาดซึง่เกดิจากกา้นชูแตกแขนงออกไป ก้านชู
เกิดตัง้ฉากกับเส้นใย และก้านชูมีผนังกัน้เรียกว่า 
septate conidiophores ตรงส่วนปลายสุดมีหลาย
แขนงเรยีกวา่ไฟอะลายด ์(phialide) ลกัษณะคล้ายขวด 
เป็นส่วนที่สร้างโคนิเดยี โดยโคนิเดยีอ่อนจะอยู่ปลา
ไฟอะลายด ์สว่นโคนิเดยีแก่จะอยู่ปลายสุด และต่อกนั
เป็นสายเชน่เดีย่วกนักบัเชื้อสกุล Aspergillus แต่เซลล์
ของโคนิเดยีมลีกัษณะกลมหรอืกลมร ีผวิอาจเรยีบหรอื 
ขรขุระ 
 น าเชือ้ราที่มคีวามสามารถในการผลิตเอนไซม์
เซลลูเลสที่ดีที่สุด คือ  เชื้อราไอโซเลท M ส่งไปจัด
จ าแนกทางด้านอณูชีววิทยา และ ทางด้านสัณฐาน
วิทยา โดยการจัดจ าแนกทางด้านอณูชี ววิทยา                
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบความเหมือนของล าดับเบส                    
นิ ว ค ลี โ อ ไ ท ด์  Beta-tubulin (จ า ก คู่ ไ พ ร์ เ ม อ ร ์
Bt2a/Bt2b,5′TGGTAACCCAAAATCGGTGCCTGC
TTTCTTGGTATGTCTAGATTTGATCCTGGGGAG
GACTGGCCCCTTGGAGGGATGCAGAGTCTGA
CCGGGCACGCGTCCTCCGGGGCTGGGTAAGG
GTTCTGTGGTGGCGTCGACGCTGACAACTGTA
CAGGCAGACCATCTCTGGCGAGCACGGCCTT
GATGGCTCTGGTATGTAAGTACCACCGACACC

CTTTCGATGGGGTTCCAATGCTAGAGGACCAC
AACGATGGACGATTCTGATGGACGAATAGCTT
CAATGGCTCCTCCGACCTCCAGCTCGAGCGTC
TGAATGTCTACTTCAACGAGGTACGCCCACTC
CCATCCCCAGAAATCCAAAGACGTCGACCTGA
TTCCCATTCTCCCCGTAGGCCAGCGGAAACAA
GTATGTTCCTCGTGCTGTCCTGGTTGATCTCGA
GCCCGGTACCATGGACGCCGTCCGTGCCGGT
CCCTTCGGTCAACTCTTCCGTCCCGACAACTT
CGTGTTCGGCCAGTCCGGTGCTGGTAACAACT
GGGCCAAGGGTCACTACACTGAGGGT-3′) 
พบว่า ล าดบัความเหมือนกนัของเบส นิวคลีโอไทด ์
Beta-tubulin ของเชื้อไอโซเลท M เมื่อน าไปเทียบกบั
ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ก ล  CBS (CBS-KNAW Fungal 
Biodiversity Centre) พ บ ว่ า มี เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ค ว า ม
เหมือนกบัเชื้อรา Aspergillus allahabadii เท่ากับ 
98.84 เปอรเ์ซน็ต์ และเมื่อเทียบกบัการศกึษาลกัษณะ
ทางดา้นสณัฐานวิทยาของเชื้อราไอโซเลท M พบว่า 
โคโลนีเจริญเร็วปานกลาง ขนาด 2-3.5 เซนติเมตร 
หลงัเพาะเลี้ยงบนอาหาร Czapek’s Agar เป็นเวลา  
2 สปัดาห์ ที่อุณหภูมิห้อง เส้นใยมีสีขาวถึงขาวครีม 
เส้นใยเกาะกนัอยู่อย่างหลวมๆ ฟู (aerial hyphae) 
ดา้นหลงัโคโลนีมสีเีหลอืงถงึสนี ้าตาลอ่อน 
 Conidial heads จะเป็นรปูทรงกลมในระยะแรก 
เมื่อแก่จะมีลกัษณะเป็นล า (columnar) ก้านชูสปอร ์
(conidiophores) ผนังเรียบใสไม่มสี ีความยาวก้านชู
สปอร์พบได้ตั ้ง แต่  180 น าโนเมตร  จนถึง  1.5 
มลิลิเมตร กวา้ง 3.5 – 6.0 ไมโครเมตร vesicle รูปไข ่
(ovoid) บน vesicle มี sterigmata สองชัน้ สปอร ์
รปูรา่งกลมผนงัเรยีบ ใสไมม่สี ี
 ดงันัน้ จากผลการจัดจ าแนกเชื้อราทางด้าน 
อณูชวีวิทยาและสณัฐานวิทยา ให้ผลที่สอดคล้องกนั 
ท าให้สามารถสรุปได้ว่าเชื้อราไอโซเลท M คือเชื้อ 
Aspergillus allahaba  
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ตารางที ่1  การทดสอบประสทิธภิาพของเชือ้ราในการย่อยสลาย Carboxy Methyl Cellulose (CMC) 
 

 

ไอโซเลท 
Hydrolysis capacity 

(HC value) 

 

ไอโซเลท 
Hydrolysis capacity                      

(HC value) 
A 1.50±0.00bc L 1.10±0.00d 
B 2.11±0.07ab M 2.32±0.00a 
C 1.32±0.01c N 1.33±0.02c 
D 1.88±0.00b O 1.24±0.00c 
E 1.79±0.02b P 2.25±0.01a 
F 1.50±0.00bc Q 1.24±0.01c 
G 1.48±0.01bc R 1.02±0.00d 
H 1.10±0.02d S 2.23±0.01a 
I 2.12±0.00ab T 1.49±0.01bc 
J 1.50±0.00bc U 1.47±0.03bc 
K 1.62±0.00b V 1.36±0.01c 

 

ตารางที ่2   ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเชือ้ราทีค่ดัแยกได ้
 

ชนิดของเชื้อรา ลกัษณะโคโลนี ภาพภายใต้กล้องจลุทรรศน์ 
A 
Aspergillus sp. 

  
D 
Trichoderma sp. 

  
E 
Aspergillus sp. 

  
F 
Aspergillus sp. 
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ตารางที ่2 แสดงลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเชือ้ราทีค่ดัแยกได้ (ต่อ) 
 

ชนิดของเชื้อรา ลกัษณะโคโลนี ภาพภายใต้กล้องจลุทรรศน์ 
G 
Aspergillus sp. 

  
I 
Aspergillus sp. 

  
K 
Penicillium sp. 

  
L 
Aspergillus sp. 

  
M 
Aspergillus sp. 

  
O 
Penicillium sp. 

  
 
5. อภิปรายผล 
 การคดัแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลาย 
เซลลูโลสไดจ้ากดนิตวัอย่างในเขตพื้นที่วนอุทยานภูเขา
ไฟกระโดง ในงานวิจัยนี้สามารถแยกเชื้อจุลินทรีย์ได ้ 
ทัง้ 22 ไอโซเลท คอื เชื้อแบคทีเรยี เชื้อแอคติโนมยัซีท 
และเชือ้รา ทีม่บีทบาทส าคญัในกระบวนการย่อยสลายปุ๋ ย
หมกั (Dindal, 1978) ทัง้นี้จากการศกึษาพบเชื้อราที่
ความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสไดด้ทีี่สุด คอื 
ไอโซเลท M, P และ S ซึ่งมคี่า Hydrolysis capacity (HC 
value) เท่ากบั 2.32, 2.25  และ 2.23 ตามล าดบั  โดยจาก
ผลการย่อยสลาย พบว่า เชื้อไอโซเลท M สามารถน าไป 

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น หั ว เ ชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์ แ บ บ เ ดี่ ย ว                          
ในกระบวนการหมกัปุ๋ ยได้ในอนาคต และจากการจัด 
จ าแนกเชือ้พบวา่เชือ้ไอโซเลท M คอื เชื้อรา Aspergillus 
allahaba ซึง่พบวา่มคีา่ความสามารถในการผลิตเอนไซม์
ทีด่กีวา่งานวจิยัของทพิย์นภา วงษ์คูณ และคณะ (2556) 
ทีท่ าการคดัแยกจุลนิทรยี์ย่อยสลายเซลลูโลสเพื่อกระตุ้น
การงอกของเมล็ดพนัธุ์ขา้ว และขา้วโพดหวาน โดยจาก
การศกึษาวจิยัพบวา่เชือ้ราที่มคี่า HC value สูงที่สุดมคี่า
เท่ากบั 1.02  จึงไดน้ าเชื้อที่มคีวามสามารถในการผลิต
เอนไซม์  เซลลู เลสที่ดีที่สุด จ านวน 3 ไอโซเลท  
ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการหมกัปุ๋ ยในข ัน้ตอนต่อไป 
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ทัง้นี้การศึกษาเชื้อราที่ผลิตเซลลูเลสเพื่อย่อยสลาย
เซลลูโลส มีความส าคัญมากต่อการท าปุ๋ ยหมักที่ใช้
เซลลูโลสเป็นวสัดหุมกั ซึง่จุลินทรยี์ที่คดัแยกไดส้ามารถ
น ามาประยุกต์ใชเ้ป็นปุ๋ ยจุลินทรยี์ที่มคีุณสมบตัิส่งเสรมิ
การเจรญิเตบิโตของพชื เชน่ เรง่การงอกของรากเมลด็พชื 
ในรปูหวัเชือ้ปุ๋ ยหมกั หรอือาจชว่ยใหร้ะยะเวลาในการท า
ปุ๋ ยหมักสัน้ลง ทั ้งนี้ ล ักษณะของเศษวัสดุจากพืช               
แต่ละชนิดเมือ่น ามาหมกัเพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ ยหมกั เนื้อ
ปุ๋ ยหมกัและปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ในปุ๋ ยหมกัย่อม
แตกต่างกนั  ดงัรายงานของสธุรีา สนุทรารกัษ์ (2553) ที่
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักจากเศษ
อาหารร่วมกบัเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก ่
เศษผกั ฟางขา้ว ผกัตบชวา และเศษใบไม ้(ใบจามจุร)ี 
พบว่า ปุ๋ ยหมกัจากเศษอาหารร่วมกบัเศษใบจามจุร ี 

มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ ยหมักในทุกกรรมวิธีทัง้ ในด้าน
ลกัษณะภายนอก และปรมิาณธาตุอาหารหลกั เนื้อปุ๋ ย
หมกัมลีกัษณะอ่อนนุ่ม และมกีารย่อยสลายไดด้กีว่าทุก
กรรมวธิ ี

6. ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานดา้นการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง ควรมกีาร
รณรงค์ ส่งเสริม และให้ความรู้อย่าง สม ่าเสมอเป็น
ระยะๆ เกี่ยวกบัการน าวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เชน่ ชานออ้ย เปลอืกสบัปะรดหรอืขา้วโพดที่ปล่อยทิ้ง 
มาใชป้ระโยชน์ดว้ยการผลิตเป็นปุ๋ ยหมกัเพื่อบ ารุงดนิ 
ทัง้นี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุน การผลิต และลดมลพิษ
ใหแ้กส่ิง่แวดลอ้ม 
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