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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดแยกเช้ือราท่ีมีความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูเลส จากตัวอยางดิน

บริเวณตางๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ พบเช้ือราท่ีสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Carboxy methyl
cellulose agar ท้ังหมด 15 ไอโซเลท โดยพบเช้ือราท่ีสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสไดดีท่ีสุด จํานวน 3 ไอโซเลท
คือ ไอโซเลท B, D และ E ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซมเซลลูเลส (HC value) เทากับ 2.11, 1.88 และ
1.79 ตามลําดับ และไดนําเช้ือราท้ัง 3 ไอโซเลท คือ ไอโซเลท B, D และ E ไปประยุกตใชในกระบวนการหมักปุย
ชีวภาพ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ซึ่งทําการศึกษาท้ังหมด 6 สูตร โดยใช
ระยะเวลาในการหมักปุยท้ังหมด 20 วัน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักปุย พบวา ปุยชีวภาพ ท้ัง 6 สูตร มีคาความ
เปนกรด-เบส (pH) อยูในชวง 7.9 - 8.5 ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) จะอยูในชวง 1.01 - 1.14 % คาปริมาณ
อินทรียวัตถุ (OM) อยูในชวง 18.83 - 33.62 % และ คาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) อยูในชวง
10.26 - 17.30 จากการเปรียบเทียบสูตรปุยท้ัง 6 สูตร พบวาสูตรปุยท่ีมีประสิทธิภาพการยอยสลายไดดีท่ีสุด คือ
สูตรท่ี 6 สูตรเช้ือ B, D และ E รองลงมาคือ สูตรท่ี 3 สูตรเช้ือ B และไดนําเช้ือไอโซเลท B ไปจัดจําแนกพบวาคือ
เช้ือ Aspergillus allahaba

ABSTRACT
The purpose of this study to isolate the cellulase enzyme-producing fungi from soil

samples collected from different areas in Uttaradit Province. A total of 15 cellulase enzyme-
producing isolates were found on Carboxy methyl cellulose agar. Among these isolates, three of
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them including isolates B, D and E produced the highest number of cellulase enzyme (HC value)
at 2.11, 1.88 and 1.79, respectively. These three isolates were then applied in six formulas of
biofertilization and used for 20 days to test for the agricultural waste degradation efficiency. At
the end, all of formulas had pH ranging 7.9 - 8.5. Total nitrogen (TKN) was varied between 1.01
and 1.14%. Organic matter (OM) number was varied ranging from 18.83 - 33.62%. The carbon-
nitrogen ratio (C/N ratio) had ranged between 10.26 and 17.30. Among six fertilizer formulas,
formula-6 (isolates B, D and E) is the best one in terms of degradation efficiency followed by
formula-3 (isolate B). Isolate B was identified as Aspergillus allahaba.

คําสําคัญ: เอนไซมเซลลูเลส เช้ือรา ปุยชีวภาพ
Keywords: Cellulase enzyme, Fungi, Biofertilizer

บทนํา
เซลลูโลสจัดเปนองคประกอบท่ีสําคัญของ

ผนังเซลลพืช ซึ่งในนํ้าหนักแหงของพืชจะมีปริมาณของ
เซลลูโลสอยูประมาณ 35 – 50 % มีเฮมิเซลลูโลสอยูท่ี
ประมาณ 20 – 35 % และมีลิกนินเปนองคประกอบอยู
ท่ี 5 – 30 % (Lynd et al., 1999) โดยองคประกอบ
ของเซลลูโลสประกอบดวยนํ้าตาลกลูโคส (glucose)
จํานวน 1,000 + 10,000 โมเลกุล ตอกันเปนโพลีเมอร
(polymer) โดยเช่ือมกันดวยพันธะ β 1-4 glycosidic
bond (ศศิธร, 2552) จากลักษณะโครงสรางดังกลาว
ทําใหกระบวนการยอยสลายเซลลูโลสเพ่ือนํากลูโคสมา
ใชประโยชนจึงทําไดยาก (Lai et al., 2011) สงผลให
ในปจจุบันการใชประโยชนจากเซลลูโลสจึงจํากัดอยูท่ี
การใชเปนเช้ือเพลิง อาหารสัตว ปุย และอุตสาหกรรม
กระดาษ แตอยางไรก็ตามก็ไดมีความพยายามใช
ประโยชนจากเซลลูโลสดวยการใช กรด-เบส และไอนํ้า
ในกระบวนการยอยสลายเซลลูโลส แตกระบวนการ
ดังกลาวก็กอใหเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมตามมา
เชนกัน (Hendriks and Zeeman, 2009)

การใชเอนไซมเซลลูเลสจากจุลินทรียใน
กระบวนการยอยสลายเซลลูโลสจึงเปนอีกทางเลือก

หน่ึงท่ีนาสนใจ เน่ืองจากจุลินทรียสามารถเจริญเติบโต
ไดอยางรวดเร็ว ใชเวลาในกระบวนการผลิตเอนไซมท่ี
สั้น และมีศักยภาพท่ีดี โดยจุลินทรียท่ีมีการศึกษาอยาง
มาก ไดแก เ ช้ือรา เชน Aspergillus niger,
Trichoderma sp. เปนตน (Dashtban et al., 2009)
ดังน้ันผู วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะคัดแยกเช้ือราท่ีมี
ความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือหาเช้ือราท่ีมีความสามารถในการ
ผลิตเอนไซมท่ีดี และมีความเหมาะสมในการนําไป
ประยุกตใชในกระบวนการหมักปุยตอไป

อุปกรณและวิธีการทดลอง
การเก็บตัวอยางดิน

เก็บตัวอยางดินจากบริเวณตาง ๆ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุตรดิตถ คือ ริมสระนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีลํารางทุง
กะโล  นาขาวอินทรีย  บอปุยหมักชีวภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ สวนลองกอง ถํ้าจัน และ ปาไผ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ โดยเก็บตัวอยางดินบริเวณท่ีมี
เศษใบไมและขอนไมผุทับถมอยู โดยเก็บตัวอยางดินท่ี
อยูลึกลงไปจากผิวดิน 1-5 เซนติเมตร แลวนําตัวอยาง
สงเขาหองปฏิบัติการทันที เพ่ือคัดแยกจุลินทรียกลุมท่ี
สามารถยอยสลายเซลลูโลสได
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การคัดแยกเชื้อราท่ีผลิตเอนไซมเซลลูเลส การ
ทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลาย carboxy
methyl cellulose (CMC)

นําตัวอยางดินท่ีเก็บไดปริมาณ 10 กรัม มา
ทําเจือจางดวย Serial dilution method ใหไดความ
เขมขน 10-3 – 10-5 นําตัวอยางท่ี 10-3 – 10-5 มาทํา
การ Spread plate ลงบนอาหาร Potato dextrose
agar (PDA) ท่ีผสม Rose Bengal ท่ีความเขมขน 50
มิลลิกรัมตอลิตร บมจานเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 3–7 วัน เมื่อเช้ือราเจริญบนจาน
อาหารทําการแยกเช้ือราท่ีมีลักษณะโคโลนีท่ีแตกตาง
กันในแตละตัวอยางดิน มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA
อีกครั้ง เพ่ือใหไดเช้ือบริสุทธ์ิ จากน้ันทําการเก็บรักษา
เช้ือราท่ีคัดแยกไดเพ่ือรอการทดสอบความสามารถใน
การผลิตเอนไซมเซลลูเลสในข้ันตอนตอไป

การทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม
เซลลูเลส โดยเข่ียเช้ือบริสุทธ์ิท่ีคัดแยกไดมาทําการ
เพาะเลี้ ยงบนจานอาหารเลี้ ยง เ ช้ือโดยวิ ธี spot
inoculation ลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Carboxy methyl
cellulose agar (carboxy methyl cellulose 0.1
กรัม, polypeptone 0.5 กรัม, yeast extract 0.1
กรัม, K2HPO4 0.4 กรัม, KCl 0.02 กรัม,
MgSO4.7H2O 0.1 กรัม, FeSO4.7H2O 0.002 กรัม, นํ้า
กลั่น 1 ลิตร ปรับ pH เปน 7.0) บมท่ีอุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3 วัน เมื่อครบระยะเวลา
ทําการยอมดวยสี Congo red เขมขน 0.1 % ท้ิงไว
เปนระยะเวลา 30 นาที  จาก น้ันเทออกและเท
สารละลาย Sodium chloride ความเขมขน 1 N จน
ทวมจานอาหาร ท้ิงไว 15 นาที แลวเทออก จากน้ัน
สังเกตบริเวณโซนใสท่ีเกิดข้ึนรอบโคโลนีของเช้ือรา ทํา
การวัดขนาดวงใสท่ีเ กิดข้ึนและนําไปคํานวณคา
Hydrolysis capacity (HC value) คือเสนผาน

ศูนยกลางโซนใสตอเสนผานศูนยกลางโคโลนี (George
et al., 2001)
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราท่ีผลิตเอนไซม
เซลลูเลสในกระบวนการหมักปุยชีวภาพ

คัดเลือกเช้ือราท่ีมีความสามารถในการผลิต
เอนไซมท่ีดีท่ีสุด จํานวน 3 ไอโซเลท มาทดสอบใน
กระบวนการหมักปุยชีวภาพเพ่ือดูกระบวนการยอย
สลายเซลลูโลส โดยเปรียบเทียบกระบวนการยอยสลาย
เซลลูโลสกับสารเรงซุปเปอร พด.1 ของกรมพัฒนาท่ีดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งสวนผสมของปุย
ชีวภาพท่ีศึกษามีจํานวน 6 สูตร ไดแก สูตรท่ี 1 สูตร
ควบคุม (ไมใสเช้ือจุลินทรีย), สูตรท่ี 2 สูตรเช้ือ พด.1,
สูตรท่ี 3, 4, 5 คือสูตรเช้ือราท่ีแยกได และสูตรท่ี 6 คือ
เช้ือราท่ีรวมท้ัง 3 ไอโซเลท โดยในการศึกษาจะใช
อัตราสวนของฟางขาว มูลสัตว รําละเอียด และเช้ือรา
ในอัตราสวน 1 : 3 : 1 : 20 (กิโลกรัม/กิโลกรัม/
กิโลกรัม/กรัม) (นํ้าหนักรวมของปุยหมักแตละสูตรคือ
30 กิโลกรัม) โดยสวนของเช้ือราจะทําการเลี้ยงโดยใช
เมล็ดขาวสาร ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปน
ระยะเวลา 3 วัน จากน้ันนําไปใสในปุยชีวภาพแตละ
สูตร และเก็บตัวอยางปุยเพ่ือทดสอบคุณสมบัติของเช้ือ
ราในกระบวนการยอยสลาย ท่ีชวงเวลา 0, 4, 7 และ
20 วัน ทําการวิเคราะหคาความเปนกรดเบส อุณหภูมิ
ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) (Walkley-Black Method)
ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) (Kjeldahl Method)
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) และ
ปริมาณเช้ือราในปุยหมัก (Serial dilution method)
การจัดจําแนกเชื้อรา

นํา เ ช้ือรา ท่ีมีความสามารถในการผลิต
เอนไซมท่ีดีท่ีสุด สงไปจัดจําแนกสายพันธท่ีศูนยพันธุ
วิศวกรรม (BIOTEC) โดยใชวิธีเปรียบเทียบความ
เหมือนของลําดับเบสนิวคลีโอไทดของยีน Beta-



762 KKU Science Journal Volume 44 Number 4 Research

tubulin และศึกษาลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาของ
เช้ือรา

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การคัดแยกเชื้อราท่ีผลิตเอนไซม เซลลูเลสจาก
ตัวอยางดิน

คัดแยกเช้ือราท่ีผลิตเอนไซมเซลลูเลสได
ท้ังหมดจํานวน 15 ไอโซเลท ตามแหลงท่ีเก็บตัวอยาง
ไดดังน้ี คือ บอปุยหมัก จํานวน 6 ไอโซเลท คือ ไอโซ
เลท A, B, C, D, E และ F นาขาวอินทรีย จํานวน 2 ไอ
โซเลท คือ ไอโซเลท G และ H บอปุยหมักชีวภาพ
จํานวน 1 ไอโซเลท คือ ไอโซเลท J สวนลองกอง
จํานวน 2 ไอโซเลท คือ ไอโซเลท L และ N ถํ้าจัน
จํานวน 2 ไอโซเลท คือ ไอโซเลท P และ Q และปาไผ
จํานวน 2 ไอโซเลท คือ ไอโซเลท R และ S

ซึ่งจากการเลี้ยงเช้ือราบนอาหาร Carboxy
methyl cellulose agar สามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพการผลิตเอนไซมของเช้ือรา พบวาเช้ือราท่ี
สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสไดดีท่ีสุด มีจํานวน 3 ไอ
โซเลท คือ ไอโซเลท B, D และ E ซึ่งมีคา Hydrolysis
capacity (HC value) เทากับ 2.11 , 1.88 และ 1.79
ตามลําดับ ซึ่งพบวามีคาความสามารถในการผลิต
เอนไซมท่ีดีกวางานวิจัยของ ทิพยนภา วงษคูณ และ
คณะ (2556) ท่ีทําการคัดแยกจุลินทรียยอยสลาย
เซลลูโลสเพ่ือกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุขาว และ
ขาวโพดหวาน โดยจากการศึกษาวิจัยพบวาเช้ือราท่ีมี
คา HC value สูงท่ีสุดมีคาเทากับ 1.02 แสดงดังตาราง
ท่ี 1 จากผลการทดสอบดังกลาว จึงไดนําเช้ือท่ีมี
ความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสท่ีดีท่ีสุด
จํานวน 3 ไอโซเลท ไปประยุกตใชในกระบวนการหมัก
ปุยในข้ันตอนตอไป

ตารางท่ี 1 การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือราในการยอยสลาย Carboxy Methyl Cellulose (CMC)
ไอโซเลท Hydrolysis capacity (HC value)

A 1.50±0.00d

B 2.11±0.07a

C 1.32±0.01e

D 1.88±0.00b

E 1.79±0.02c

F 1.50±0.00d

G 1.48±0.01d

H 1.10±0.02g

J 1.50±0.00d

L 1.10±0.00g

N 1.33±0.02e

P 1.49±0.01d

Q 1.47±0.03d

R 1.36±0.01e

S 1.24±0.01f

One-way ANOVA ***
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ทําการวิเคราะหทางสถิติ One-Way ANOVA แสดง
นัยสําคัญ (Significant) ท่ี * P ≤ 0.10, ** P ≤ 0.05
และ *** P ≤ 0.01 จากขอมูลคาเฉลี่ยของคา
Hydrolysis capacity ของเช้ือราในการยอยสลาย
Carboxy methyl cellulose (CMC) โดยขอมูลใน
สดมภเดียวกันท่ีมีตัวอักษรกํากับเหมือนกันมีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญโดยวิธี Tukey
HSD test. ท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95 %
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราท่ีผลิตเอนไซม
เซลลูเลสในกระบวนการหมักปุยชีวภาพ

นํา เ ช้ือรา ท่ีมีความสามารถในการผลิต
เอนไซมเซลลูเลสท่ีดีท่ีสุดจํานวน 3 ไอโซเลท ไดแก ไอ
โซเลท B, D และ E มาประยุกตใชในกระบวนการหมัก
ปุย เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายวัสดุเหลือ
ท้ิงทางการเกษตร โดยมีระยะเวลาในการหมักปุย 20
วัน และทําการเก็บตัวอยางปุยหมักท่ีได เพ่ือนํามา
ทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายวัสดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตร ในชวงระยะเวลาท่ี 0, 4, 7 และ 20 วัน
ของกระบวนการหมัก โดยทําการทดสอบดังน้ี คือ คา
ความเปนกรด-เบส (pH) อุณหภูมิ (oC) คาปริมาณ
อินทรียวัตถุ (OM) คาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน
(C/N) และปริมาณเช้ือรา (CFU/g) จากผลการทดลอง
การย อยสลาย วัสดุ เหลื อ ท้ิ งทางการเกษตร  ใน
ระยะเวลา 20 วัน แสดงผลไดดังน้ี
คาความเปนกรด-เบส (pH)

พบวาในระยะเวลาการหมักปุย 20 วัน คา
pH เริ่มตนอยูในชวง 5.9 – 6.1 โดยมีคาความเปนกรด
เล็กนอย แตเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมัก ปริมาณคา
pH อยูในชวง 7.9 – 8.5 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Hartz (2007) พบวากระบวนการของการทําปุยหมักใน
ข้ันเริ่มตนของการหมัก pH จะต่ํากวา 7 และ เพ่ิมข้ึน
ไปเกือบ 8 หรือมากกวา ซึ่งคาความเปนกรด-เบสท่ี
เหมาะสมของวัสดุทําปุยหมักจะอยูในชวง 6 – 8 (ดัง
กราฟท่ี 1 และตารางท่ี 2)

กราฟท่ี 1 การเปลีย่นแปลงของคาความเปนกรด-เบสในกระบวนการหมักปุยชีวภาพ

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิเมื่อเริ่มตนกระบวนการหมักอยู

ในชวง 40–45 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันอุณหภูมิจะ
เ พ่ิมสู ง ข้ึนอย างรวดเร็ วอยู ในช วง 44–52 องศา
เซลเซียส เน่ืองจากพลังงานความรอนท่ีถูกปลดปลอย

ออกมาจากกระบวนการยอยสลาย และหลังจากท่ี
อุณหภูมิข้ึนสูงสุดแลวจะคอยๆ ลดลง เปนชวงท่ีอัตรา
การยอยสลายลดลง และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมัก
ปุย 20 วัน อุณหภูมิอยูในชวง 36-39 องศาเซลเซียส
(ดังกราฟท่ี 2 และตารางท่ี 2)
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กราฟท่ี 2 การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิในกระบวนการหมักปุยชีวภาพ

ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM)
ปริมาณอินทรียวัตถุเริ่มตนอยูในชวง 50.90-

52.91 % และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักปริมาณ
อินทรียวัตถุจะลดลงอยางรวดเร็ว อยูในชวง 18.83-
33.62 % โดยสูตรท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุลดลงมากสุด
คือ สูตรท่ี 6 โดยมีคาอินทรียวัตถุเทากับ 18.83 %
รองลงมาคือสูตรท่ี 3 และสูตรท่ี 4 โดยมีคาอินทรียวัตถุ

เทากับ 25.35 และ 28.71 % ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เฉลิมชัย แพะคํา และคณะ (2557) ได
ทําการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชจากปุยหมัก
ผักตบชวาท่ียอยสลายโดยเช้ือรา Trichoderma sp.
พบวาชวงเวลาการหมักปุยท่ี 20 วันคาอินทรียวัตถุอยู
ในชวง 24.32 - 52.73 % (ดังกราฟท่ี 3 และตาราง
ท่ี 2)

กราฟท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในกระบวนการหมักปุยชีวภาพ
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ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN)
พบวาในระยะเวลาการหมักปุยชีวภาพ 20

วัน ปริมาณไนโตรเจนเริ่มตนอยูในชวง 0.57 - 0.80 %
และจะเห็นไดวาคาไนโตรเจนจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากน้ัน
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักปุย 20 วัน คาไนโตรเจน
ของทุกสูตรจะอยูในชวง 1.01 - 1.14 % พบวาสูตรท่ีมี

คาไนโตรเจนมากสุดคือ สูตรท่ี 1, 2, 4, 5, 6 และ 3
โดยมีคาไนโตรเจน เทากับ 1.14, 1.12, 1.08, 1.06,
1.06 และ 1.01 % ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ เมื่อใชเวลาการหมักปุยนานข้ึน (ดังกราฟท่ี 4
และตารางท่ี 2)

กราฟท่ี 4 การเปลีย่นแปลงของปริมาณไนโตรเจนในกระบวนการหมักปุยชีวภาพ

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) จาก
การประยุกตใชเชื้อราท่ีผลิตเอนไซมเซลลูเลส ใน
กระบวนการหมักปุย

พบวาในระยะเวลาการหมักปุย 20 วัน คา
อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) เริ่มตน
อยูในชวง 36.79-51.53 จากน้ันเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
หมักปุย 20 วัน คาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนจะ
อยูในชวง 10.26-17.30 จากการผลการศึกษา พบวา
สูตรท่ีมีคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนนอยสุด คือ
สูตรท่ี 6 รองลงมา คือ สูตรท่ี 3, 4, 2, 1 และ สูตรท่ี 5
โดยมีคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน เทากับ
10.26, 14.58, 15.38, 16.54, 17.12 และ 17.30

ตามลําดับ โดยอัตราสวนของ คารบอนตอไนโตรเจนท่ี
ลดลงจะบอกถึงการยอยสลายของปุย ยิ่งมีอัตราสวน
ของคารบอนตอไนโตรเจนท่ีนอย แสดงวามีอัตราการ
ยอยสลายท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย
แพะคํา (2557) ไดทําการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืช
จาก ปุ ยหมั กผั กตบชวา ท่ีย อยสลายโดย เ ช้ื อร า
Trichoderma sp. ท่ีไดทําการศึกษาอัตราสวนของ
คารบอนตอไนโตรเจน พบวาอัตราสวนของคารบอนตอ
ไนโตรเจนจะลดลง โดยพบวาอัตราสวนคารบอนตอ
ไนโตรเจนต่ําสุดเทากับ 13.32 โดยลดลงจากอัตราสวน
ของคารบอนตอไนโตรเจนท่ี 99.1
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กราฟท่ี 5 การเปลีย่นแปลงอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนในกระบวนการหมกัปุยชีวภาพ

ปริมาณเชื้อราในกระบวนการหมักปุย
จากกระบวนการหมักปุยชีวภาพ พบวา

ปริมาณเช้ือราในปุยชีวภาพ ท้ัง 6 สูตร มีปริมาณเช้ือรา
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วโดยมีปริมาณเช้ือราสูงท่ีสุดท่ีเวลา
7 วัน หลังจากการหมักไดดําเนินไปปริมาณเช้ือรา
คอนขางคงท่ี และมีเพียงบางสูตรท่ีมีการลดจํานวนลง
บางเล็กนอย โดยจากการศึกษาพบวาสูตรท่ี 6 ซึ่งมีเช้ือ

อยูจํานวน 3 ไอโซเลท คือ B, D และ E มีปริมาณเช้ือ
รามากท่ีสุด โดยมีปริมาณเช้ือราอยู ท่ี 10.40 Log
CFU/g รองลงมาคือสูตรท่ี 3 ซึ่งเปนสูตรเช้ือ B โดยมี
ปริมาณเช้ือราอยูท่ี 9.90 Log CFU/g ซึ่งสอดคลองกับ
อัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจน แสดงใหเห็นวา
อัตราการยอยสลายของปุยชีวภาพมีความสอดคลองกับ
อัตราการเจริญเติบโตของเช้ือรา

กราฟท่ี 6 การเจรญิเติบโตของเช้ือราในกระบวนการหมักปุยชีวภาพ
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ตารางท่ี 2 สมบัติทางเคมีและจํานวนเช้ือราของตัวอยางปุยชีวภาพท่ีผลิตไดท่ีระยะเวลาการหมัก 20 วัน

สูตรปุยชีวภาพ pH T (๐C) OM (%) TKN (%) C/N ratio
จํานวนเชื้อรา
(Log CFU/g)

สูตรควบคุม 8.2a 38a 33.62a 1.14a 17.12d 7.60b

สูตร พด. 1 8.1a 38a 32.07a 1.12a 16.54c 8.95a

สูตรเชื้อ B 8.1a 36a 25.35b 1.08a 14.58b 9.90a

สูตรเชื้อ D 8.1a 39a 28.71b 1.06a 15.38c 9.00a

สูตรเชื้อ E 8.4b 38a 31.60a 1.06a 17.30d 8.85a

สูตรเชื้อ D, D
และ E

8.2a 36a 18.83c 1.01a 10.26a 10.40a

F-test NS NS ** NS ** *

หมายเหตุ : NS หมายถึง ไมมีความแตกตางทางสถิติ
* หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 90%
** หมายถึง มีความแตกตางอยางมันัยยะสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
*** หมายถึง มีความแตกตางอยางมันัยยะสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแตละสดมภไมมีความแตกตางทางสถิติ

การจัดจําแนกเชื้อรา
นํา เ ช้ือรา ท่ีมีความสามารถในการผลิต

เอนไซมเซลลูเลสท่ีดีท่ีสุดคือเช้ือราไอโซเลท B สงไปจัด
จําแนกทางดานอณูชีววิทยา และ ทางดานสัณฐาน
วิทยา โดยการจัดจําแนกทางดานอณูชีววิทยา โดยเพ่ิม
ขยายยีน Beta-tubulin ดวยวิธี polymerase chain
reaction (PCR) โดยใชไพรเมอร Bt2a/Bt2b นํายีนไป
วิเคราะหหาลําดับนิวคลิโอไทด พบวายีนดังกลาวมี
ลําดับเบสคือ 5′-TGGTAACCCAAAATCGGTGCC
TGCTTTCTTGGTATGTCTAGATTTGATCCTGGGGA
GGACTGGCCCCTTGGAGGGATGCAGAGTCTGACC
GGGCACGCGTCCTCCGGGGCTGGGTAAGGGTTCT
GTGGTGGCGTCGACGCTGACAACTGTACAGGCAG
ACCATCTCTGGCGAGCACGGCCTTGATGGCTCTG
GTATGTAAGTACCACCGACACCCTTTCGATGGGGT
TCCAATGCTAGAGGACCACAACGATGGACGATTCT
GATGGACGAATAGCTTCAATGGCTCCTCCGACCTC
CAGCTCGAGCGTCTGAATGTCTACTTCAACGAGGT

ACGCCCACTCCCATCCCCAGAAATCCAAAGACGTC
GACCTGATTCCCATTCTCCCCGTAGGCCAGCGGAA
ACAAGTATGTTCCTCGTGCTGTCCTGGTTGATCTC
GAGCCCGGTACCATGGACGCCGTCCGTGCCGGTC
CCTTCGGTCAACTCTTCCGTCCCGACAACTTCGTG
TTCGGCCAGTCCGGTGCTGGTAACAACTGGGCCA
AGGGTCACTACACTGAGGGT-3′ จากน้ันเปรียบเทียบ
ลําดับความเหมือนกันของลําดับเบสของยีน Beta-
tubulin ของเช้ือไอโซเลท B กับฐานขอมูลสากล CBS
(CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre) พบวา
มี%ความเหมือนกับเช้ือรา Aspergillus allahabadii
เทากับ 98.84 % และเมื่อเทียบกับการศึกษาลักษณะ
ทางดานสัณฐานวิทยาของเช้ือราไอโซเลท B พบวา
โคโลนีเจริญเร็วปานกลาง ขนาด 2-3.5 เซนติเมตร หลัง
เพาะเลี้ยงบนอาหาร Czapek’s Agar เปนเวลา 2
สัปดาห ท่ีอุณหภูมิหอง เสนใยมีสีขาวถึงขาวครีม เสน
ใยเกาะกันอยูอยางหลวมๆ ฟู (aerial hyphae)
ดานหลังโคโลนีมีสีเหลืองถึงสีนํ้าตาลออน
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Conidial heads จะเปนรูปทรงกลมใน
ระยะแรก เมื่อแกจะมีลักษณะเปนลํา (columnar)
กานชูสปอร (conidiophores) ผนังเรียบใสไมมีสี
ความยาวกานชูสปอรพบไดตั้งแต 180 นาโนเมตร
จนถึง 1.5 มิลลิเมตร กวาง 3.5 – 6.0 ไมโครเมตร

vesicle รูปไข (ovoid) บน vesicle มี sterigmata
สองช้ัน สปอร รูปรางกลมผนังเรียบ ใสไมมีสี

ดังน้ันจากผลการจัดจําแนกเช้ือราทางดาน
อณูชีววิทยาและสัณฐานวิทยา ใหผลท่ีสอดคลองกัน ทํา
ใหสามารถสรุปไดวาเช้ือราไอโซเลท B คือเช้ือ
Aspergillus allahabadii

รูปท่ี 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเช้ือรา Aspergillus allahabadii ภายใตกลองจุลทรรศน (compound
microscope) ซึ่งในบางครั้งจะพบการงอก ยืด และขยายตัวไดของ sterigmata (ลูกศรช้ี)

สรุปผลการวิจัย
จากการคัดแยกเช้ือราท่ีมีความสามารถใน

การผลิตเอนไซมเซลลูเลส จากตัวอยางดินในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุตรดิตถ ไดแก ริมสระนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีลํารางทุง
กะโล นาขาวอินทรีย บอปุยหมักชีวภาพ สวนลองกอง
ถํ้าจัน และ ปาไผ พบเช้ือราท้ังหมด 15 ไอโซเลท โดย
พบเช้ือราท่ีความสามารถในการผลิตเอนไซมเซลลูเล
สไดดีท่ีสุด จํานวน 3 ไอโซเลท คือ เช้ือราไอโซเลท B,
D และ E โดยมีคากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลส (HC
value) เทากับ 2.11, 1.88 และ 1.79 ตามลําดับ

ไดนําเช้ือราท้ัง 3 ไอโซเลท คือ ไอโซเลท B,
D และ E ไปประยุกตใชในกระบวนการหมักปุย เพ่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตร ซึ่งมี ท้ังหมด 6 สูตร คือ สูตรท่ี 1 สูตร
ควบคุม สูตรท่ี 2 สูตร พด.1 สูตรท่ี 3 สูตรเช้ือ B สูตรท่ี
4 สูตรเช้ือ D สูตรท่ี 5 สูตรเช้ือ E และ สูตรท่ี 6 สูตร
เช้ือ B, D และ E โดยมีระยะเวลาในการหมักปุย 20 วัน
ในชวงระยะเวลาท่ี 0, 4, 7 และ 20 วัน เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการหมักปุย พบวา ปุยชีวภาพ จํานวน 6 สูตร
โดยมีคาความเปนกรด-เบส (pH) อยูในชวง 7.9 - 8.5
อุณหภูมิอยูในชวง 36 - 39 องศาเซลเซียส คาปริมาณ
อินทรียวัตถุ (OM) อยูในชวง 18.83 - 33.62 % และ
คาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) อยู
ในชวง 10.26 - 17.30 จากการเปรียบเทียบสูตรปุยท้ัง
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6 สูตร พบวาสูตรปุยท่ีมีประสิทธิภาพการยอยสลายได
ดีท่ีสุด คือ สูตรท่ี 6 สูตรเช้ือ B, D และ E ซึ่งแสดงให
เห็นวาการใชเช้ือจุลินทรียหลายๆ ชนิดจะชวยใหเกิด
กระบวนการยอยสลายไดดีข้ึน รองลงมาคือ เช้ือสูตรท่ี
3 (ไอโซเลท B) จัดเปนเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมา
จากสูตรท่ี 6 ซึ่งเปนกลุมเช้ือจุลินทรีย และจากผลการ
ยอยสลายพบวาเช้ือไอโซเลท B สามารถนําไป
ประยุ กต ใ ช เ ป นหั ว เ ช้ื อจุ ลิ นทรี ย แบบ เดี่ ย ว ใน
กระบวนการหมักปุยไดในอนาคต และจากการจัด
จําแนกเช้ือพบวาเ ช้ือไอโซเลท B คือเ ช้ือรา
Aspergillus allahaba
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