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บทคัดยอ 

 น้ําตาลที่พบนอย และมีปริมาณนอยในธรรมชาติมักเปนน้ําตาลเชิงเดี่ยวเชน D-Galactose,D-Mannose 

D-Ribuloseและน้ําตาลที่อยูในรูปL-isomer น้ําตาลที่พบนอยในธรรมชาตินั้นนอกจากจะมีประโยชนในดาน

อุตสาหกรรมอาหารแลวยังนําไปใชประโยชนในทางยาและอาหารเสริม อีกดวย ผลการคัดแยกแบคทีเรียที่นาจะมี

ความสามารถในการสรางน้ําตาลชนิดที่พบนอยในธรรมชาติจากแหลงตางๆ พบวาไดเชื้อแบคทีเรียทั้งสิ้น 150 

isolates โดยแยกจากตัวอยางดิน พบแบคทีเรีย  แกรมบวก รูปรางเปนทอน สรางเอนโดสปอร (98 isolates) 

แบคทีเรียแกรมบวก รูปรางกลม (2 isolates) แบคทีเรียแกรมลบ รูปรางเปนทอน (10 isolates) และแบคทีเรียแก

รมลบ รูปรางกลม   (8 isolates) สามารถแยกไดแบคทีเรียแกรมลบ รูปรางเปนทอนได 16 isolates จากตัวอยาง

ดอกไม และผลไม และแยกแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางเปนทอนจํานวน 16 isolates ไดจากตัวอยางถั่วเนา 

จากนั้นนําเชื้อที่แยกไดมาเลี้ยงในอาหาร Mineral Salt medium (MS) ที่เติมน้ําตาล allose, xylose, ribitol 0.5% 

โดยเลี้ยงเชื้อในสภาวะมีออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง และการศึกษาคุณสมบัติทาง

สัณฐานวิทยา และชีวเคมีของเชื้อที่สามารถเจริญในน้ําตาลที่ทดสอบไดพบวาแบคทีเรียที่คัดแยกไดคาดวาจะจัด

อยูในกลุมของ Acetobacter spp., Gluconobacter spp. และ Bacillus spp. 

คําสําคัญ : น้ําตาลหายาก  ไซโลส  อัลโลส 

 
ABSTRACT 

 Rare sugars have been defined as uncommon monosaccharides and their derivatives that 

exist rarely in nature. Rare sugars are useful not only in the food industry but also in the 

pharmaceutical and nutrition industries. Screening and isolation of rare sugar producing bacteria 

from soil samples found that 150 isolates consisting of 98 isolates of Gram positive-rod-endospore 

forming bacteria; 2 isolates of Gram positive-cocci; 10 isolates of Gram negative-rod; and 8 isolates 

of Gram negative-cocci were obtained. Bacteria isolated from flowers and fruits consist of 16 isolates 

of Gram negative-rod; and 16 isolates of Gram positive-rod-endospore forming were isolated from 

Thua-nao. All isolates were grown in mineral salt medium containing of 0.5%allose, xylose and ribitol 

with shaking at 37°C for 24 h. The isolates that are capable to utilize allose, xylose or ribitol were 
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examined for their morphology and biochemical characteristics. The result showed that the isolates 

apparently belong to genus Acetobacter spp., Gluconobater spp., and Bacillus spp. 

Key Words : rare sugar, xylose, allose 
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คํานํา 
 น้ําตาลเปนสารที่มีสะสมในพืช และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงมนุษย และมนุษยเราไดนําน้ําตาลมาใช

ประโยชนในดานตางๆ เชน การผลิตแอลกอฮอล อยางไรก็ตามยังมีน้ําตาลเชิงเดี่ยวที่พบในปริมาณนอยใน

ธรรมชาติ เชน D-Galactose, D-Mannose D-Ribulose และน้ําตาลที่อยูในรูป L-isomer เปนตน  ซึ่งเปนที่คาด

กันวาการบริโภคน้ําตาลหายากเหลานี้จะไมมีผลเชิงลบตอมนุษย น้ําตาลหายากมีความหวานใกลเคียงกับ

น้ําตาลทั่วไป แตสวนใหญจะไมมีแคลอรี่ อีกทั้งยังมีรายงานวามีคุณสมบัติในการตอตานอนุมูลอิสระ และการ

เกิดมะเร็งอีกดวย ปจจุบันมีการนําน้ําตาลหายากบางชนิดมาใชในอุตสาหกรรมอาหาร และยา เพื่อเปนสารให

ความหวาน ซึ่งเปนผลดีตอผูปวย หรือผูที่ตองการควบคุมน้ําตาล ดังนั ้นจึงมีความเปนไปไดวาจะมีการนํา

น้ําตาลหายากเหลานี้ไปใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น อยางไรก็ตามการใชวิธีทางเคมีนั้นมีหลาย

ขั้นตอน และยังประสบปญหาการควบคุมปฏิกิริยาใหไดผลิตภัณฑที่ตองการ ดังนั้นการผลิตน้ําตาลหายาก

โดยใชจุลินทรีย หรือเอนไซมจากจุลินทรียจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําใหไดผลิตภัณฑ ในปริมาณที่ที่

ตองการ เอนไซมที่เกี่ยวของในการผลิตน้ําตาลหายาก เชน L-Rhamnose isomerase ซึ่งสามารถเปลี่ยนน้ําตาล 

L-xylulose ไปเปน L-xylose และ เปล่ียนน้ําตาล L-Rhamnose ไปเปน D-Allose ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเปน D-

psicose ตอไปการผลิตน้ําตาลหายากโดยจุลินทรียสามารถทําไดโดยใชตัวเซลล หรือเอนไซมจากจุลินทรีย 

(Poonperm et al., 2007; Sun et al., 2007) จุลินทรียในกลุมของ acetic acid bacteria ซึ่งมีเอนไซมที่

เกี่ยวของกับการผลิตน้ําตาลแอลกอฮอล (Gullapalli et al., 2007; Ahmed, 2001) หรือในกลุมของ

แบคทีเรียแกรมบวกและยีสตก็มีรายงานวาสามารถผลิตเอนไซมที่เปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสไปเปนน้ําตาลหายาก

ได (Giffhorn et al., 2000; Saha and Bothas, 1996) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือก

แบคทีเรียจากธรรมชาติซึ่งมีความสามารถในการใช หรือผลิตน้ําตาลหายากโดยทําการเก็บตัวอยางจากดิน 

ผลไม และดอกไมจากแหลงธรรมชาติตางๆ แลวนําตัวอยางที่เก็บมาแยกเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งศึกษา

ความสามารถในการในการเจริญในน้ําตาลที่ใชไดยาก 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การเก็บตัวอยาง 
เก็บตัวอยางดินจากพื้นที่ในวิทยาเขตกําแพงแสน, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัด

พิษณุโลก และจังหวัดตาก โดยเก็บพื้นที่ละ 5 จุด เก็บตัวอยางจุดละ 5 ตัวอยาง โดยขุดลึกลงไปจากผิวดิน

ประมาณ 10 เซนติเมตร และเก็บดินที่บริเวณผิวดินใสในถุงพลาสติกสะอาด นํามาตากแดดใหแหง แลวบดดวย

โกรงใหละเอียด สวนการเก็บตัวอยางดอกไมและผลไมทําโดยนําใสถุงพลาสติกสะอาด และการเก็บตัวอยางถั่ว

เนา ทําโดยการซื้อจากตลาดในภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย แพร พะเยา และลําปาง จากนั้นแชในถังน้ําแข็ง 

เพื่อรอนํามาวิเคราะห 
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การแยกเชื้อจากตัวอยางดนิ 
นําตัวอยางดินมาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จากนั้นนํามาบดดวยโกรงใหละเอียด ชั่งดิน 1 

กรัม ใสลงในสารละลาย peptone ที่ปราศจากเชื้อ ความเขมขน 0.1 เปอรเซ็นต ปริมาตร 99 มิลลิลิตร เขยาใหดิน

กระจายตัว จากนั้นตั้งทิ้งไวใหดินตกตะกอน ทําการเจือจางตอไปจนไดระดับความเจือจาง 10-8 ดูดสวนใสของ

ระดับความเจือจาง 10-5 - 10-8 มาระดับความเจือจางละ 0.1 มิลลิลิตร เพื่อทําการ spread plate บนอาหาร 

Nutrient agar ระดับความเจือจางละ 2 จานอาหาร นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง 

สําหรับการแยกเชื้อ Bacillus sp. ทําโดยชั่งดิน 1 กรัม ใสลงในสารละลาย peptone ที่ปราศจากเชื้อ ความเขมขน 

0.1 เปอรเซ็นต ปริมาตร 99 มิลลิลิตร เขยาใหดินกระจายตัว นําไปตมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 

จากนั้นทําใหเย็นโดยการแชในอางน้ําทําการเจือจางตอไปจนไดระดับความเจือจาง 10-4 ทําการ spread plate 

บนอาหาร Nutrient agar ระดับความเจือจางละ 2 จานอาหาร 
การแยกเชื้อจากตัวอยางดอกไม 

นํามาผลไมมาปอกเปลือกและสับเปนชิ้นเล็กๆสวนดอกไมนําเฉพาะสวนรังไขและละอองเกสรใสลงใน

ถวยพลาสติกที่สะอาด เติม 95% เอธานอล ปริมาตรตั้งแต 0.5-1.0% โดยน้ําหนัก เติมกรดอะซิติกเพื่อปรับ pH 

ใหอยูในชวง 3.5-4.0 ใชผาขาวบางคลุมไว บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ใชลวด

เขี่ยเชื้อจุมของเหลวในถวยมา streak ลงบนอาหาร Potato mediumที่เติมแคลเซียมคารบอเนต และเอธานอล 

1% 
การแยกเชื้อจากตัวอยางถั่วเนา 

ชั่งตัวอยางถั่วเนา 10 กรัม ใสลงในสารละลาย peptone ที่ปราศจากเชื้อ ความเขมขน 0.1 เปอรเซ็นต 

ปริมาตร 90 มิลลิลิตร ตีปนดวยเครื่อง Stomacher นาน 5 นาที spread plate ลงบนอาหาร NA และบมที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง สวนการแยกเชื้อ Bacillus spp. จากตัวอยางถั่วเนาทําโดยใช

ตัวอยางถั่วเนา 10 กรัม ใสลงในสารละลาย peptone ที่ปราศจากเชื้อ ความเขมขน 0.1 เปอรเซ็นต ปริมาตร 90 

มิลลิลิตร ตีปนดวยเครื่อง Stomacher นาน 5 นาที นําไปตมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แลวทําให

เย็น spread plate ลงบนอาหาร NA และบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง 
การทดสอบความสามารถในการใชน้ําตาลของเชื้อที่แยกได 

นําเชื้อบริสุทธิ์ที่คัดแยกไดมา subculture แลวเพาะเลี้ยงในอาหาร Mineral Salt medium ที่เติมน้ําตาล 

D-allose, D-xylose, และ Ribitol 0.5% (w/v) เขยาดวยความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 30 และ 37 

องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ตรวจสอบการเจริญโดยสังเกตจากความขุนของเชื้อท่ีเพิ่มขึ้น 
การทดสอบสณัฐานวิทยา 

ทําการศึกษาดานสัณฐานวิทยาโดยการสังเกตลักษณะโคโลนี การยอมแกรม การยอมเอนโดสปอรโดย

ใชวิธีของ Schaeffer-Fulton ตรวจดูรูปรางและการจัดเรียงตัวของเซลลดวยกลองจุลทรรศน  
การทดสอบความสามารถในการเจริญในอาหารที่มีกรดอะซิติก และเอธานอล 

เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดในอาหาร Potato medium ที่เติมกรดอะซิติก 3% โดยปริมาตร หรือ

เติมเอธานอล 3% โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 30 และ 37 องศาเซลเซียส เขยาที่ความเร็วรอบ นาน 48 ชัว่โมง 

สังเกตความขุนของเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
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ผลและวจิารณผลการทดลอง 
แบคทีเรียที่แยกไดจากตัวอยางดิน ถั่วเนา ดอกไม และผลไม 
 จากตัวอยางดินทั้งสิ้น 42 ตัวอยาง จาก วิทยาเขตกําแพงแสน, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, 

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก โดยใชอาหาร Nutrient agar (NA) ไดเชื้อแบคทีเรียทั้งส้ิน 118 isolates โดย

แบงเปน แบคทีเรียแกรมบวก รูปรางเปนทอน สรางเอนโดสปอร จํานวน 98 isolates แบคทีเรียแกรมบวก รูปราง

กลม จํานวน 2 isolates แบคทีเรียแกรมลบ รูปรางเปนทอน 10 isolates และแบคทีเรียแกรมลบ รูปรางกลม 8 

isolates จากตัวอยางถั่วเนาสามารถแยกแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางทอน สรางเอนโดสปอร จํานวน 16 isolates 

(ตารางที่ 1) และการแยกแบคทีเรียจากตัวอยางดอกไม และผลไมโดยใชอาหารแข็ง Potato medium ที่เติม

แคลเซียมคารบอเนต และเอธานอล 1 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร พบวาสามารถแยกแบคทีเรียแกรมลบ รูปรางทอน

ไดจํานวน 16 isolates (ตารางที่ 2) ซึ่งจากการแยกแบคทีเรียจากตัวอยางดอกไม และผลไมพบยีสตเปนจํานวน

มาก จึงเติมเอธานอล 0.5% และ 1% ลงในอาหาร และปรับ pH ใหไดประมาณ 3.5-4 ดวยกรดอะซิติกเพื่อจํากัด

การเจริญของยีสต และเมื่อทดสอบเพิ่มเติมพบวาแบคทีเรียที่แยกจากดอกไม และผลไมสามารถเจริญไดใน

อาหารที่มีเอธานอล 3% และอาหารที่มีกรดอะซิติก 3% ที่อุณหภูมิ 30 และ 37 องศาเซลเซียส และแบคทีเรีย

ทั้งหมดที่แยกไดจากตัวอยางดิน ถั่วเนา ดอกไม และผลไมสามารถเจริญไดในสภาพมีออกซิเจนเนื่องจากใหผล

การทดสอบคะตะเลสเปนบวก 
การทดสอบความสามารถในการใชน้ําตาลของแบคทีเรียที่คัดแยกได 
 จากแบคทีเรียที่แยกไดจํานวน 150 isolates เมื่อนํามาทดสอบความสามารถในการเจริญในอาหารที่มี

เพียงน้ําตาลชนิดที่ใชทดสอบเปนแหลงคารบอน โดยน้ําตาลที่ใชทดสอบคือ D-xylose D-allose และ Ribitol ซึ่ง

เปนน้ําตาลที่ใชไดยาก หากแบคทีเรียที่คัดแยกไดสามารถเจริญไดในอาหารที่มีน้ําตาลดังกลาวก็มีแนวโนมที่จะมี

ความสามารถในการใชและผลิตน้ําตาลชนิดที่หายาก เชน xylulose lyxose และ D-psicose เปนตน พบวามี

แบคทีเรียจํานวน 30 isolates ที่สามารถเจริญไดในอาหารที่มีน้ําตาล D-xylose D-allose และ Ribitol ดังตาราง

ที่ 3 โดยแบคทีเรียที่แยกไดจากตัวอยางดินสวนใหญสามารถใช D-xylose และ D-allose ได สวนแบคทีเรียที่แยก

ไดจากดอกไมและผลไมสวนใหญสามารถใชน้ําตาล ribitol ได ซึ่งจากสัณฐานวิทยา และการทดสอบคุณสมบัติ

ในการเจริญในอาหารที่มีกรดอะซิติก หรือเอธานอล 3% มีความเปนไปไดวาแบคทีเรียที่แยกไดจากดอกไม และ

ผลไมอยูในจีนัส Acetobacter หรือ Gluconobacter อยางไรก็ตามจะตองมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน 

เนื่องจากแบคทีเรียในกลุมนี้มีเอนไซมตางๆที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของน้ําตาลในเซลลอยูที่บริเวณเยื่อหุม

เซลล (membrane bound enzymes) (Matsunaga et al., 2002) 
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 ตารางที่ 1 ลักษณะโคโลนีและสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่แยกไดจากถั่วเนา

ลักษณะโคโลนี ยอม endospore 

ลําดับ 
แหลง 

ที่มา 
รหัส รูปราง 

(From) 

ความนูน 

(Elevation) 

ผิวหนา 

(Surface) 

ขอบ 

(Margin) 

เนื้อในโคโลนี  

(Consistency) 

แกรม รูปราง รูปรางของ 

edospore 

ตําแหนงของ 

spore 

การทดสอบ

catalase 

1 เชียงรา

ย 
CR001 Irregular Flat Rugose Curled Viscid Positive Bacilli Oval Central Positive 

2 เชียงรา

ย 
CR002 Irregular Flat Rugose Curled Viscid Positive Bacilli Oval Central Positive 

3 เชียงรา

ย 
CR003 Irregular Flat Rugose Curled Viscid Positive Bacilli Oval Central Positive 

4 เชียงรา

ย 
CR004 Irregular Flat Rugose Lobate Membranous Positive Bacilli Oval Central Positive 

5 พะเยา PY002 Irregular Flat Rugose Lobate Viscid Positive Bacilli Oval Central Positive 

6 พะเยา PY003 Irregular Flat Rugose Lobate Viscid Positive Bacilli Oval Central Positive 

7 พะเยา PY004 Irregular Flat Rugose Lobate Viscid Positive Bacilli Oval Central Positive 

8 พะเยา PY005 Irregular Flat Rugose Lobate Viscid Positive Bacilli Oval Central Positive 

9 แพร PR002 Irregular Flat Rugose Lobate Viscid Positive Bacilli Oval Central Positive 

10 แพร PR003 Irregular Flat Rugose Lobate Membranous Positive Bacilli Oval Central Positive 

11 แพร PR004 Irregular Flat Rugose Lobate Membranous Positive Bacilli Oval Central Positive 

12 แพร PR005 Irregular Flat Rough Lobate Membranous Positive Bacilli Oval Central Positive 

13 แพร PR006 Irregular Flat Smooth Lobate Membranous Positive Bacilli Oval Central Positive 

14 ลําปาง  LP119 Irregular Flat Smooth Lobate Membranous Positive Bacilli Oval Central Positive 

15 ลําปาง LP 120 Irregular Flat Smooth Lobate Membranous Positive Bacilli Oval Central Positive 

16 ลําปาง LP 124 Irregular Flat Smooth Lobate Membranous Positive Bacilli Oval Central Positive 
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ตารางที่ 2 ลักษณะโคโลนีและสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่แยกไดจากดอกไมและผลไม 

ลักษณะโคโลนี 3%  

กรดอะซิติก 

3% 

เอธานอล 
ลําดับ 

แหลง 

ที่มา 
รหัส 

รูปราง 

(From) 

ความนูน 

(Elevation) 

ผิวหนา 

(Surface) 

ขอบ 

(Margin) 

เนื้อในโคโลนี  

(Consistency) 

แกรม รูปราง 

การ

ทดสอบ

catalase 
30°C 37°C 30°C 37°C 

1 ชบา FL101 Circular Raise Smooth Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

2 กุหลาบ FL203 Circular Raise Rough Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

3 อัญชัน FL303 Circular Flat Rough Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

4 เข็ม FL401 Circular Convex Rough Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

5 บานบุรี FL502 Circular Convex Rough Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

6 บานบุรี FL505 Circular Convex Rough Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

7 พิกุล FL601 Circular Raise Rough Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

8 พิกุล FL602 Circular Raise Rough Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

9 พิกุล FL603 Circular Flat Smooth Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

10 ดาวเรือง FL701 Circular Raise Smooth Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

11 สับปะรด FR102 Circular Raise Smooth Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

12 สับปะรด FR103 Circular Raise Rough Entire Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

13 องุน FR202 Circular Convex Rough Undulate Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

14 แคนตาลูป FR301 Circular Raise Rough Undulate Moist Negative Bacilli Positive + + + + 

15 แอปเปล FR402 Circular Raise Rough Entire Membranous Negative Bacilli Positive + + + + 

16 แอปเปล FR403 Circular Convex Rough Entire Membranous Negative Bacilli Positive + + + + 
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ตารางที่ 3 ความสามารถในการใชน้ําตาลของแบคทีเรียที่คัดแยกได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   หมายเหตุ + = มีการเจริญ 

         - =ไมมีการเจริญ 

ลําดับ รหัส D-Xylose D-Allose Ribitol 

1 PL105 - + + 

2 PL201 + + + 

3 PL401 + + + 

4 PL403 + + + 

5 K302 + + + 

6 K401 + - + 

7 K503 - + - 

8 K504 - + - 

9 MS514 - + - 

10 MS707 + + + 

11 KP202 + + - 

12 KP301 + - + 

13 KP703 - + + 

14 KP704 - + + 

15 SP303 - + - 

16 SP403 + + + 

17 SP502 + - + 

18 CR003 + - + 

19 PR006 + - + 

20 PY002 - + - 

21 LP 124 + + + 

22 FL101 - - + 

23 FL203 - - + 

24 FL601 - + + 

25 FL701 - - + 

26 FR103 - - + 

27 FR102 - - + 

28 FR301 + - + 

29 FR402 - - + 

30 FR403 + - + 
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สรุป 
 จากการทดลองสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียที่คาดวานาจะมีความสามารถในการใชหรือผลิตน้ําตาลที่หา

ไดยากจํานวน 30 isolates ซึ่งสามารถนําไปศึกษาตอไปเพื่อทดสอบความสามารถในการผลิตน้ําตาลที่หายาก 

เชน xylulose xylitol และ D-psicose เปนตน หรือศึกษาเอนไซมที่เกี่ยวของในการเปลี่ยนแปลงของน้ําตาล และมี

ประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมตอไป  
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