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บทคัดยอ 
 คัดเลือกเชื้อราจากตัวอยางมันสําปะหลังตากแหงและดินจํานวน 36 ตัวอยาง โดยใชอาหาร cassava 

starch agar ไดเชื้อราทั้งหมด 112 ไอโซเลท จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเปรียบเทียบกับ 

Rhizopus  oryzae TISTR 3535 พบวา เชื้อราท้ัง 112 ไอโซเลท จัดจําแนกไดเปน Rhizopus spp. ทําการ

คัดเลือก Rhizopus spp.ที่มีความสามารถในการผลิตกรด โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนสีของ bromo cresol 

purple พบวา Rhizopus spp.ทั้ง 112 ไอโซเลท ใหผลการสรางกรดไดดี จากนั้นทดสอบความสามารถในการ

ยอยแปงมันสําปะหลังพบวา ไอโซเลทรหัส C018,C019, C032, C035 และ C021 ใหคา extracellular enzyme 

production ratio (EPR) เทากับ 1.58, 1.46,1.38,1.35 และ 1.29 ตามลําดับ ในการศึกษาตอไป จะไดนําเชื้อรา

ทั้ง 5 ไอโซเลทไปทดสอบการผลิตกรดแลกติก 

คําสําคัญ : Rhizopus spp  กรดแลกติก  Solid state fermentation  มันสําปะหลัง 

 
ABSTRACT 

Thirty six samples of cassava solid waste together with soil were collected and screened for 

cassava starch hydrolysis fungi. One hundred and twelve isolates were obtained. Based on 

morphological studying as well as comparing with the Rhizopus  oryzae TISTR 3535 all isolates were 

identified  as Rhizopus spp.Screening for acid production were carried out on the basis of bromo 

cresol purple changing color which was added in the medium. The result showed that all Rhizopus 

spp. gave a good result of acid production. The ability of cassava starch hydrolysis were tested and 

found that the isolate C018,C019, C032, C035 and C021 gave an extracellular enzyme production 

ratio (EPR) were 1.58, 1.46,1.38,1.35 and 1.29 respectively. For further Studying, The five isolates will 

be tested for lactic acid production. 
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คํานํา 

 กรดแลกติกเปนกรดอินทรียที่สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวางทางอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ 

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมฟอกหนัง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Soccol et 

al.,1994; Yin et al.,1997) นอกจากนี้ในปจจุบันยังพบวากรดแลกติกไดถูกนํามาใชเปนสารตั้งตนที่สําคัญในการ

ผลิตกรดพอลิแลกติก (Polylactic acid) ซึ่งเปนโพลิเมอรในการผลิตพลาสติกที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ 

เพื่อทดแทนพลาสติกที่ไดจากการสังเคราะหโดยวิธีการทางเคมี ซึ่งตองใชระยะเวลาในการยอยยาวนานและยัง

กอใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอมตามมา (Datta et al.,1995) 

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีพืชผลทางการเกษตรที่สามารถปลูกทดแทนไดตลอดทั้งป 

โดยเฉพาะมันสําปะหลังซึ่งจัดเปนพืชทางเศรษฐกิจ มีการปลูกกระจัดกระจายอยูทั่วทุกภาคในประเทศไทย (กรม

วิชาการเกษตร, 2537) และองคประกอบสวนใหญของมันสําปะหลังเปน คารโบไฮเดรทสูงถึง 65-70 เปอรเซ็นต

โดยน้ําหนักแหง จึงมีความเปนไปไดในการนํามาใชประโยชนโดยการแปรรูปใหเปนสารละลายน้ําตาลกลูโคสเพื่อ

ใชเปนแหลงคารบอนใหกับจุลินทรีย นอกจากนี้เปลือกมันสําปะหลังจากโรงงานอุตสาหกรรมแปง เปนวัสดุเหลือ

ใชที่มีปริมาณมาก ถึง 1 ลานตันตอป หากไมมีการจัดการอยางถูกวิธีเชื้อจุลินทรียในธรรมชาติจะทําการยอย

สลายสารประกอบอินทรียในวัสดุเหลือใชตาง ๆ สงผลใหเกิดมลพิษทางอากาศจากกลิ่นไมพึงประสงค หรือหากมี

การชะลางในฤดูฝน จะกอใหเกิดการปนเปอนลงในแหลงน้ําและดิน อีกทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรคสู

ชุมชนอีกดวย ดังนั้นหากนําเปลือกมันสําปะหลังมาใชเปนวัสดุหมัก จะเปนการชวยเพิ่มมูลคาและชวยเหลือ

เกษตรกรในเรื่องของราคา ที่ตกต่ําตลอดทั้งป (อรรถวิท, 2547) 

 จุลินทรียโดยเฉพาะเชื้อรา Rhizopus  oryzae มีรายงานวาเปนเชื้อราที่สามารถใชแหลงคารบอนจาก

แปงขาวโพด แปงมันสําปะหลัง (Yu et al.,1989) แลวผลิตกรดแลกติกในรูป L(+) –lactic acid (Yin et al., 

1997) หากมีการผลิตกรดแลกติกโดยใชเชื้อราซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เชน ตองการสารอาหารไมซับซอน 

กระบวนการเก็บเกี่ยวไมยุงยาก (Zhang et al., 2007) และกรดแลกติกที่ไดอยูในรูป L(+) –lactic acid ที่มีความ

บริสุทธิ์สูง ซึ่งทําใหเหมาะแกการนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตพอลิแลกติก ซึ่งในปจจุบันทั่วโลกตางใหความสนใจ 

อีกทั้งยังชวยลดตนทุนการนําเขากรดแลกติกจากตางประเทศ เพื่อตอบสนองความตองการกรดแลกติกซึ่งมีการ

นํามาใชประโยชนในหลายๆดาน และเปนการใชประโยชนจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรที่มีปริมาณมากและยัง

มีการนําไปใชประโยชนนอยมาก อีกทั้งยังชวยลดปญหาทางสิ่งแวดลอมไดอีกดวย 

 การพัฒนาวิธีการใชประโยชนจากเปลือกมันสําปะหลังโดยกรรมวิธีการหมักแบบแข็ง (solid state 

fermentation)  ซึ่งมีตนทุนการผลิตต่ํา วัสดุหมักที่ใชสวนใหญเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งหางายและ

ราคาถูก เครื่องมือที่ใชเปนแบบงายๆ และไมยุงยากในการทํางาน  ไมส้ินเปลืองพื้นที่ใชสอย ใชน้ําในปริมาณนอย 

วัสดุหมักที่ใชมีสารอาหารอยางเขมขน และมีความชื้นต่ํา ซึ่งชวยลดปญหาการปนเปอนของจุลินทรียที่ไมตองการ

ได (Pandy et al., 2003) 

 การศึกษานี้จึงมุงคัดแยกเชื้อราที่สามารถยอยแปงมันสําปะหลัง และสามารถสรางกรดไดดี เพื่อนําเชื้อ

ราที่คัดแยกได ไปศึกษาการผลิตกรดแลกติกโดยใชกากและแปงมันสําปะหลังเปนวัสดุหมัก โดยวิธีการหมักแบบ

แข็ง (solid state fermentation) ตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแยกเชื้อราท่ีผลิตกรดแลกติก เนื่องจากการใชเชื้อรามีขอดีตางๆ

ตามที่ไดกลาวไว เมื่อไดเชื้อราที่ดีแลว ไดนํามาทดลองหมักใหไดกรดแลกติกในระดับหองปฏิบัติการโดยใชเปลือก

มันสําปะหลัง เปนวัสดุหมักในรูปของแข็ง (solid state fermentation) โดยปฏิบัติดังนี้ 
การเก็บตัวอยางและการแยกเชื้อรา 

 เก็บตัวอยาง แปง กาก และเปลือกมันสําปะหลัง รวมทั้งดิน ที่อยูภายในและรอบๆ โรงงานผลิตแปงมัน

สําปะหลัง และ ไรมันสําปะหลังของเกษตรกร ภายใน จ.นครราชสีมา และพื้นที่อื่นๆ ในภาคใต โดยเก็บจํานวน 

36 ตัวอยาง 
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

เตรียมอาหาร Cassava medium ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของ Yin และคณะ (1997) โดยใช แปงมัน

สําปะหลังแทนแปงขาวโพด และไมมีการเติมน้ําตาลกลูโคส โดยสวนประกอบของอาหารมีดังนี้ (g/l) แปงมัน

สําปะหลัง 50 กรัม , (NH4)2SO4 3 กรัม, KH2PO4 0.25 กรัม, MgSO4.7H2O 0.15 กรัม, ZnSO4.7H2O 0.04 กรัม, 

ผงวุน 18 กรัม นําแปงและสวนประกอบของอาหารมาผสมจนเขากัน เติมน้ํากลั่นลงไปใหไดปริมาตร 1 ลิตร 

จากนั้นนําเขา autoclave ที่ความดัน 15 ปอนด/ตารางนิ้ว 121oC เปนเวลา 15 นาที  

การแยกเชื้อรา  
ชั่งตัวอยาง 10 กรัม ใสในฟลาสกที่มี 0.85% NaCl ที่ผานการฆาเชื้อ ปริมาตร 90 ml จะไดความเจือจาง 

10-1 ทําการเจือจางจนถึงระดับ 10-6   จากนั้นเลือกระดับความเจือจางที่ 10-4-10-6  โดยดูดตัวอยางมา 0.1 ml 

spread plate ลงในอาหาร Cassava medium เกลี่ยเชื้อใหทั่วผิวหนาอาหาร โดยทํา 2 ซ้ําของแตละระดับความ

เจือจาง  นําไปบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 3-5 วัน โดยวางจานแบบหงายขึ้น คัดเลือกเชื้อรา โดยใชเข็มเขี่ยสปอร

หรือเสนใยของเชื้อรา เลือกเอาเฉพาะโคโลนีที่คาดวาเปนเชื้อรา Rhizopus spp.ซึ่งจะมีลักษณะของโคโลนีที่มีเสน

ใยขาวฟู สปอรมีสีดํา-น้ําตาล เจริญดีและรวดเร็วภายใน 18-24 ชั่วโมง นําเชื้อราที่คัดเลือกไดมาทําใหบริสุทธิ์และ

เก็บในอาหาร PDA slant เพื่อศึกษาตอไป 

การคัดเลอืกเชื้อราที่มีความสามารถสรางกรดได 
นําเชื้อราทั้งหมดที่แยกไดมาคัดเลือกสายพันธุที่สามารถสรางกรดไดดี โดยนําเชื้อราทั้งหมดมาทํา point 

inoculation ลงในอาหาร PDA บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นตัดเฉพาะสวนปลายของเสนใยของ

เชื้อราดวย Cork borer วางลงตรงกลางอาหาร cassava starch agar ที่เติม brom cresol green (BCG) ความ

เขมขน 0.04 % บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําการตรวจสอบความสามารถในการสรางกรดของ

เชื้อรา โดยการตรวจการเปลี่ยนสีของ Brom creol green  ที่เปล่ียนเปนสีเหลืองเมื่อมีการสรางกรด และระดับ

ของสีเปนตัวบงชี้ของปริมาณกรด 
การคัดเลอืกเชื้อราที่มีความสามารถยอยแปงได 
 นําเชื้อราที่แยกไดมาคัดเลือกสายพันธุที่สามารถยอยแปงไดดี โดยนําเชื้อราทั้งหมดมาทํา point 

inoculation ลงในจานอาหาร PDA บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นตัดเฉพาะสวนปลายของเสน

ใยเชื้อราวางลงตรงกลางอาหารเลี้ยงเชื้อ cassava starch agar บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

จากนั้นราดดวยสารละลายไอโอดีนแลววัดเสนผานศูนยกลางโคโลนี และวัดเสนผานศูนยกลางของบริเวณใสรอบ
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โคโลนี (Clear zone) การเกิดวงใสแสดงวาเชื้อสามารถสรางเอนไซมยอยแปงได แลวจึงคํานวณหาคา 

extracellular enzyme production ratio (EPR) จากสูตรดังนี้  

       EPR = เสนผานศูนยกลางของบริเวณวงใส 

                                           

โดยมีการกําหนดปฏิกิริยาการสรางเอนไซมตามคา EPR เปน 4 ระดับ ดังนี้ (Choi et al., 2005)  

              Strong reaction: >2 cm. 

              Medium reaction: >1-<2 cm. 

              Weak reaction: < 1 cm. 

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา โดยเทคนคิ slide culture 
 นําเชื้อราที่คัดเลือกไดมาทํา slide culture ตามวิธีของ Riddell (1950) โดยการใชใบมีดที่ปราศจากเชื้อ

มาตัดวุน PDA เปนชิ้นเล็กๆ เปนรูปลูกบาศกขนาดประมาณ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ยายชิ้น PDA วางตรงกลาง

แผนสไลด ใชเข็มที่ผานการลนไฟฆาเชื้อเขี่ยเชื้อราที่เตรียมไวไปแตะตรงขอบของชิ้น PDA ทั้ง 4 ดาน ใชปากคีบ 

คีบ coverslip จุมแอลกอฮอลล 95 % ลนไฟ ปลอยไวใหเย็น ปดทับบนแผนวุน จากนั้นใสน้ํากลั่นที่ปราศจากเชื้อ

ลงไปในจานเล็กนอยเพื่อไมใหวุนแหง ระวังอยาใหน้ําลนถึงแผนสไลด และบมไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 2-4 วัน 

จากนั้นดูลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรา โดยทําการหยด lactophenol cutton blue ลงตรงกลางแผนสไลด 

ยายแผนปดสไลดจากที่เล้ียงเชื้อไว มาปดทับลงบนแผนสไลดนั้น จากนั้นจึงคีบเอาชิ้น PDA ที่มีเชื้อราเจริญอยู

ออก แลวหยด lactophenol cutton blue ลงไป จากนั้นนําแผนปดสไลดแผนใหมปดทับลงไป แลวสองดูดวย

กลองจุลทรรศนกําลังขยาย 400 เทา โดยดูลักษณะตางๆทางสัณฐานวิทยาของรา ทั้ง Macroscopic 

morphology และ Microscopic morphology  เพื่อใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงชนิดของเชื้อราในเบื้องตน โดย

เปรียบเทียบกับเชื้อรา R.oryzae TISTR 3535 จากศูนยจุลินทรีย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทยเพื่อใชเปนสายพันธุอางอิง Reference strain (RS) 

 
ผลและวจิารณผลการทดลอง 

ผลการแยกเชือ้รา  
จากผลการคัดแยกเชื้อรา Rhizopus sp. ในตัวอยางมันสําปะหลังตากแหง และดินจํานวน 36 ตัวอยาง 

โดยใชอาหาร cassava medium ที่ดัดแปลงมาจากสูตรของ Yin et al, 1997 สามารถคัดเลือกเชื้อราได 112 ไอ

โซเลท โดยมันสําปะหลังตากแหง พบเชื้อรา Rhizopus sp. 76 ไอโซเลท และดินพบเชื้อรา  Rhizopus sp.  36 

ไอโซเลท โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการใชแปงมันสําปะหลงัแทนแปงขาวโพด เนื่องจากมนัสําปะหลังมี

องคประกอบสวนใหญเปนคารโบไฮเดรต เฉลี่ย 65-70% ซึง่เปนแหลงคารบอนที่ดีใหกับจลิุนทรีย (อรรถวิท,2547) 

และไมมีการเติมน้ําตาลกลูโคสในอาหารสูตรดัดแปลง ปรากฏวาเชื้อราสามารถเติบโตไดดี แสดงใหเห็นวาอาหาร

สูตรดัดแปลงนี้สามารถคัดแยกเชื้อรา Rhizopus sp. ได เมือ่เปรียบเทียบกบัสูตรอาหารของ Yin et al, 1997 สูตร

อาหารดัดแปลงนี้สามารถประหยัดคาใชจายไดมากกวา และใชทรัพยากรทีม่ีในทองถิ่นใหเกิดประโยชนได 
 
 
 

 เสนผานศูนยกลางของโคโลนี 
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การคัดเลอืกเชื้อราที่มีความสามารถสรางกรดได  
 ผลจากการเพาะเลี้ยงเชื้อราทั้งหมด 112 ไอโซเลท บนอาหาร cassava starch agar ที่เติม Brom 

cresol green (BCG) ความเขมขน 0.04% โดยการดูการเปล่ียนสีของ BCG ในอาหาร ซึ่งจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง

เมื่อมีการสรางกรด และระดับของสีจะเปนตัวบงชี้ปริมาณกรด พบวาเชื้อราทั้ง 112 ไอโซเลทมีความสามารถใน

การสรางกรดโดยสามารถเปลี่ยนสีของอาหารเปนสีเหลือง ดังรูปท่ี 1 ซึ่งชี้ใหเห็นวาเชื้อราสามารถผลิตกรดไดดี  

 
 
 
 
 
 
                        Fig 1 a. Rhizopus spp.   Fig 1 b.Control (อาหารที่ไมมีการเติมเชือ้) 
 
ผลการคัดเลอืกเชื้อราที่มีความสามารถยอยแปงมันสําปะหลัง 
 ผลจากการเพาะเลี้ยงเชื้อราทั้งหมด 112 ไอโซเลท บนอาหาร cassava starch agar และตรวจสอบ

ความสามารถในการใชแปงมันสําปะหลัง โดยราดไอโอดีนและวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใสรอบโคโลนี

ของเชื้อรา พบวาเชื้อราทั้งหมดสามารถสรางเอนไซมยอยแปงมันสําปะหลังได โดย มีคา EPR ตั้งแต 0.58-1.58 

และพบวาเชื้อรารหัส C18, C019, C032, C035 และ C021 มีอัตราสวนเสนผานศูนยกลางโคโลนีและวงใสตอ

เสนผานศูนยกลางโคโลนี คือ 1.58, 1.46, 1.38, 1.35 และ 1.29 ตามลําดับ 

ดังนั้นเชื้อรา รหัส C018, C019, C021, C032 และ C035 จํานวน 5 ไอโซเลท จึงถูกคัดเลือกมาศึกษา

การผลิตกรดโดยใชแปงและเปลือกมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบ ดวยการหมักแบบแข็งซึ่งจะศึกษาตอไป เนื่องจาก

เชื้อราทั้ง 5 ไอโซเลทใหผลการยอยแปงที่ดี จึงเหมาะแกการนําไปศึกษาการผลิตกรดแลกติกโดยใชกากและแปง

มันสําปะหลังเปนวัสดุหมักตอไป  

 
 
Fig .2 a-e Result of hydrolyze cassava starch by Rhizopus spp. Code C018, C019, C021, C032  
C035 

a b c

d e
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ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา 
 ผลจากการทํา slide culture โดยดูลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อเปนการยืนยันวาเชื้อทั้ง 5 ไอโซเลท

เปนเชื้อรา Rhizopus spp. โดยศึกษาเปรียบเทียบกับรา R. oryzae TISTR 3535 ซึ่งเปนราสายพันธุมาตรฐาน 

พบวาเชื้อราทั้ง 5 ไอโซเลท มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยลักษณะโคโลนี ที่เปนแบบ cottony สีขาว มีสปอรสี

ดํา ลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนพบวา ลักษณะเสนใยเปนแบบไมมีผนังกั้น มีโครงสรางสืบพันธุแบบไมอาศัย

เพศ คือ สปอรแรงจิโอสปอร  ซึ่งมีความใกลเคียงกับเชื้อรา สายพันธุเปรียบเทียบ R. oryzae TISTR 3535  

 

 

 

 

            
  

       d           e   
 

Fig .3 a-f The result of morphological characteristics of Rhizopus spp. Code C018, C019, C021, 
C032  C035 and Rhizopus oryzae TISTR 3535 
 

สรุป 
 การคัดแยกเชื้อรา Rhizopus sp. ในตัวอยางมันสําปะหลังตากแหง และดินจํานวน 36 ตัวอยาง 

โดยใชอาหาร cassava medium ที่ดัดแปลงมาจากสูตรของ Yin et al, 1997 สามารถคัดเลือกเชื้อราได 112 ไอ

โซเลท โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการใชแปงมันสําปะหลังแทนแปงขาวโพด และไมมีการเติมน้ําตาลกลูโคสใน

อาหารสูตรดัดแปลง ปรากฏวาเชื้อราสามารถเติบโตไดดี แสดงใหเห็นวาอาหารสูตรดัดแปลงนี้สามารถคัดแยก

เชื้อรา Rhizopus sp. ได เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารของ Yin et al, 1997  สูตรอาหารดัดแปลงนี้สามารถ

ประหยัดคาใชจายไดมากกวา และใชทรัพยากรที่มีในทองถิ่นใหเกิดประโยชนได จากการศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาและนําไปเปรียบเทียบกับ เชื้อรา Rhizopus oryzae TISTR 3535 สายพันธุเปรียบเทียบพบวาเชื้อ

ราทั้ง 112 ไอโซเลท สามารถจัดจําแนกไดเปน Rhizopus spp. ทําการคัดเลือกสายพันธุ rhizopus spp. ที่มี

ความสามารถในการผลิตกรดจากสายพันธุที่แยกจากทั้งหมดโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนสีของ brom cresol 

purple ที่เติมลงในอาหาร cassava starch agar พบวาเชื้อรา Rhizopus สามารถสรางกรดไดดี และเมื่อทดสอบ

ความสามารถความสามารถในการยอยแปงมันสําปะหลังพบวาเชื้อรารหัส C018, C019, C032, C021,  และ 

C035 มีความสามารถในการยอยแปงมันสําปะหลังไดดีที่สุด โดยมีเปอรเซ็นตการยอยแปงเทากับ 1.58, 1.46, 

1.38, 1.25 และ 1.21 ตามลําดับ  ในการทดลองตอไปจะนําเชื้อราทั้ง 5 ไอโซเลท มาคัดเลือกไอโซเลทที่มี

a b 
c 

f 
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ความสามารถในผลิตกรดแลกติกไดดีที่สุด แลวนําไอโซเลทที่คัดเลือกไดมาศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต

กรดแลกติกดวยวิธีการหมักแบบแข็งตอไป  
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