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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทาการคัดแยกเชื ้อราที่มคี วามสามารถในการสร้ างเอนไซม์เซลลูเลส โดยคัดแยกจาก
ดินในพื ้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จานวน 74 ตัวอย่าง
และนามาทดสอบความสามารถในการสร้ างเอนไซม์เซลลูเลสเบื ้องต้ นบนอาหารแข็งคือ Carboxyl methyl cellulose
(CMC) agar โดยการวัดเส้ นผ่าศูนย์กลางของบริเวณใสที่เกิดจากการทดสอบด้ วย Gram’s iodine จากนันน
้ าเชื ้อราที่
คัดเลือกได้ มาทดสอบการสร้ างเอนไซม์เซลลูเลสในอาหารเหลว CMC broth โดยการวัดปริมาณน ้าตาลรี ดวิ ซ์ด้วยวิธี
Dinitrosalicylic acid (DNS) method และวัดปริ มาณโปรตีนด้ วยชุดทดสอบ โดยจากการศึกษาพบว่า สามารถแยก
เชื ้อราได้ 298 ไอโซเลท ในจานวนนี ้มี 144 ไอโซเลทที่ให้ ผลการเกิดบริ เวณใส (48.32%) โดยไอโซเลทที่เกิดบริเวณใส
กว้ าง คือ RB85-1 (7 ± 0.1 cm), RB94-2 (6.5 ± 0 cm), RB135-2 (6.5 ± 0.1 cm), RB64-1 (6.0 ± 0.1 cm), RB894 (6.0 ± 0.1 cm) และ RB145-8 (6.0 ± 0.1 cm) ตามลาดับ ได้ ถกู เลือกเพื่อนามาทดสอบการสร้ างเอนไซม์เซลลูเลส
ในอาหารเหลว CMC broth พบว่าเชื ้อราไอโซเลท RB145-8 สามารถสร้ างเอนไซม์เซลลูเลสได้ สงู กว่าไอโซเลทอื่นอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยมีคา่ enzyme activity และ specific activity คือ 76.05 ± 5.69 U/ml และ
23.58 ± 5.44 U/ µg protein ตามลาดับ ทังนี
้ ้จากการระบุเชื ้อรา พบว่าไอโซเลท RB145-8 คือ Aspergillus niger
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ABSTRACT
The aim of this study was to isolate of cellulase producing fungi from 74 soil samples that collected from
Plant Genetics Conservation Project’s Forest, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi. All of
fungal isolates were examined for cellulase production by stain with Gram’s Iodine on Carboxyl methyl
cellulose (CMC) agar and then determined of reducing sugar by Dinitrosalicylic acid (DNS) method and
protein concentration by Bradford Test kit in CMC broth. One hundred-forty four of 298 isolates (48.32%)
showed clear zone with Gram’s Iodine. The large clear zone isolates (diameter), RB85-1 (7 ± 0.1 cm),
RB94-2 (6.5 ± 0 cm), RB135-2 (6.5 ± 0.1 cm), RB64-1 (6.0 ± 0.1 cm), RB89-4 (6.0 ± 0.1 cm) and RB145-8
(6.0 ± 0.1 cm) were selected to determine for cellulase production in CMC broth. The result showed that
the RB145-8 was significant more cellulase production than other isolates (p-value < 0.05) with enzyme
activity and specific activity were 76.05 ± 5.69 U/ml and 23.58 ± 5.44 U/ µg protein, respectively. In
addition, the RB145-8 was identified as Aspergillus niger by morphology.
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บทนา
วัสดุพืชทางการเกษตรจานวนมาก เช่น ใบไม้ เปลือก
ผลไม้ กิ่งไม้ ก่อให้ เกิ ดปั ญหาขยะ และมลพิษ ทาง
สิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะในพื ้นที่เกษตรกรรม อย่างเช่น
จัง หวัด จัน ทบุรี ซึ่ ง เป็ นแหล่ง ผลิ ต ผลไม้ เศรษฐกิ จ ที่
ส าคั ญ ของประเทศ โดยทางเลื อ กหนึ่ ง ในการใช้
ประโยชน์จากขยะวัสดุทางการเกษตรเหล่านี ้ก็คือการ
นาไปทาปุ๋ยหมัก แต่ในการย่อยสลายซากพืชเพื่อให้ ได้
ปุ๋ยที่ มี แ หล่ง สารอาหารที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ พื ช และ
สามารถนาไปใช้ ได้ โดยใช้ เวลาในการหมักที่ไม่นาน
จนเกินไป จาเป็ นต้ องอาศัยจุลินทรี ย์ที่มีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการย่อยสลายซากพืช ซึ่งวัสดุเหล่านีม้ ี
เซลลูโลส (cellulose) เป็ นส่ว นประกอบหลัก โดย
เซลลูโลส เป็ นสารประกอบอิ นทรี ย์ ที่พ บมากที่สุด
ประมาณ 45% ของสารอินทรี ย์ทงหมดในธรรมชาติ
ั้
ส่ว นใหญ่ ส ะสมอยู่ที่ ผ นัง เซลล์ ใ นพื ช ชัน้ สูง ทุก ชนิ ด
เซลลูโลส ประกอบด้ วยกลูโคสสายยาวเรี ยงขนานกัน

และภายในโมเลกุลของเซลลูโลสยึดติดกันแน่น ทาให้
เซลลูโลสทาปฏิกิริยากับสารต่าง ๆ ได้ ช้า (Fan et al.,
1987) โดยการเพิ่ม อัตราการย่อ ยสลายซากพื ช ได้ ดี
ยิ่งขึน้ จาเป็ นต้ องอาศัยการทางานของจุลินทรี ย์ที่มี
กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส (cellulase activity) สูง
หรื อสามารถสร้ างเอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) ได้ ใน
ปริ มาณมาก
เซลลูเ ลส เป็ นเอนไซม์ ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการย่อ ยสลาย
เซลลูโ ลสให้ มี ข นาดโมเลกุ ล ที่ เ ล็ ก ลง เช่ น กลูโ คส
(glucose) โดยพบว่าเอนไซม์นี ้สร้ างได้ โดยสิง่ มีชีวิตทัง้
พืช สัตว์ และจุลินทรี ย์ เช่น แบคทีเรี ย และรา เป็ นต้ น
(Klyosov, 1990) ส่วนใหญ่ถูกสร้ างและหลัง่ ออกมา
นอกเซลล์ (extracellular enzyme) ซึ่งถูกเหนี่ยวนา
ให้ ส ร้ างโดยสิ่ ง แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากโมเลกุ ล ของ
เซลลูโลสไม่สามารถเข้ าสูเ่ ซลล์ของจุลินทรี ย์ได้ ดังนัน้
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จุลินทรี ย์จึงต้ องขับเอนไซม์ ออกสู่นอกเซลล์เพื่อย่อย
เซลลูโลสจนได้ น ้าตาลที่ละลายน ้า จากนันจึ
้ งดูดซึม
เข้ า สู่ภายในเซลล์ เพื่ อ เป็ นแหล่ง คาร์ บ อนต่อ ไป
(Alexander, 1967) โดยจุลินทรี ย์ที่มีการศึกษาอย่าง
มาก ได้ แ ก่ เชื อ้ รา เช่ น Aspergillus niger,
Trichoderma sp. เป็ นต้ น (Dashtban et al., 2009)
ป่ าในโครงการอนุรั ก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดจันทบุรี เป็ นผืนป่ าซึ่งทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี ได้ ถวายเพื่อสนองพระราชดาริ และ
ดาเนินงานตามกรอบของโครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช
ฯ ในพื ้นที่ 50 ไร่นี ้ มีสภาพพื ้นที่เป็ นแอ่งลุม่ ต่า รองรับน ้า
จากส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ทาให้ ป่ามีความชืน้
สูง มีน ้าซึมซับจากใต้ ดินตลอดเวลา จัดเป็ นป่ าดิบชื น้
ผสมป่ าพรุ
เนื่ อ งจากในพื น้ ที่ ป่ าฯ ยั ง คงความอุ ด มสมบู ร ณ์
ค่ อ นข้ างมากจากการที่ มี เ ศษซากพื ช ทับ ถมกั น เป็ น
เวลานาน จึงน่า จะมีจุลินทรี ย์ที่มีค วามสามารถสูงใน
การย่อยสลายซากพืชได้ ดี และจุลนิ ทรี ย์กลุม่ นี ้ยังมีความ
เกี่ ย วข้ อ งกับ ความอุด มสมบูร ณ์ ข องดิ น ในผื น ป่ าด้ ว ย
จากบทบาทการเป็ นผู้ย่อยสลายที่สาคัญในธรรมชาติ
โดยจุ ลิ น ทรี ย์ ก ลุ่ม นี ค้ วรได้ มี ก ารศึ ก ษาและน าไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเก็ บ ตัว อย่า งดิ น เพื่ อ น ามาแยกเชื อ้ รา เก็ บ
ตัวอย่างดินตามจุดที่กาหนดในแผนที่ ดังภาพที่ 1 โดย
ใช้ Global Positioning System (GPS) นาทางและ
เก็บดินลึกลงไป 10 cm จากผิวดิน มาประมาณ 10 g
ทาการเก็บดินจุดละ 3 ตัวอย่าง ทังหมด
้
74 จุด เก็บใส่
ถุงพลาสติก ระบุรายละเอียด นาไปคัดแยกเชือ้ ราใน
ห้ องปฏิบตั ิการ
2. การแยกเชือ้ ราจากตัวอย่างดิน ชั่งตัวอย่างดิน
จานวน 10 g ลงในฟลาสก์ขนาด 250 ml เติมน ้ากลัน่
ปลอดเชื ้อ 100 ml บ่มและเขย่า (shaker) ที่ 200 rpm
อุณหภูมิ 28°C เป็ นเวลา 30 นาที ตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตะกอน
ดินขนาดใหญ่ตกตะกอนเป็ นเวลา 10 นาที จากนันท
้ า
การเจือจางสารละลายดินด้ วยวิธี dilution method
แล้ ว ท าการ spread plate บนอาหาร Potato
dextrose agar (PDA) ผสม Rose Bengal ที่ความ
เข้ มข้ น 50 mg/L บ่มจานเพาะเชือ้ ที่อุณหภูมิ 28°C
เป็ นเวลา 3-7 วัน เมื่อเชือ้ ราเจริ ญบนจานอาหารทา
การแยกเชื ้อราที่มีลกั ษณะโคโลนีแตกต่างกัน ในแต่ละ
ตัวอย่างดิน มาเพาะเลี ้ยงบนอาหาร PDA อีกครั ง้
เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ชื อ้ บริ สุท ธิ์ ด้ ว ยวิ ธี point inoculation
technique ทาการเก็บรักษาเชื ้อราบริ สุทธิ์ที่แยกได้ ใน
หลอดอาหาร PDA ชนิดเอียงโดยการเททับด้ วยน ้ามัน
พาราฟิ นเหลว (liquid paraffin)
3. การทดสอบความสามารถในการสร้ างเอนไซม์เซลลู
เลส
3.1 การทดสอบเมื่อเพาะเลี ้ยงเชือ้ ราบนอาหารแข็ง
ตามวิธีการของ Kasana et al. (2008) และ Abu
Bakar et al. (2010)
โดยเพาะเลีย้ งเชือ้ ราบนอาหาร Carboxyl methyl
cellulose (CMC) agar ที่อณ
ุ หภูมิ 28°C เป็ นเวลา 3
วัน เทสารละลาย Gram’s Iodine ให้ ท่วมผิวหน้ า
อาหารและโคโลนีเชื ้อรา เป็ นเวลา 5 นาที แล้ วเทออก

งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการคัดแยกเชื ้อราที่
สร้ างเอนไซม์เซลลูเลสได้ มาก โดยทาการศึกษาจาก
ตัวอย่างดินภายในป่ าโครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จ.จันทบุรี เพื่อเป็ น
ฐานข้ อมูลในการศึกษาวิจัยถึงความเป็ นไปได้ ที่จะนา
เชื อ้ รากลุ่ม นีม้ าใช้ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิ ภาพในการย่อ ย
สลายเศษซากพืชทางการเกษตร และนาไปประยุกต์ใช้
ในด้ านอื่น
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จากนัน้ วัด เส้ น ผ่า ศูน ย์ ก ลางของการเกิ ด บริ เ วณใส
(clear zone) ในหน่วยเซนติเมตร (cm) โดยในการ
ทดสอบนีใ้ ช้ เอนไซม์ cellulase จาก Aspergillus
niger (Sigma) 10 mg/ml (2.41 Unit/ml) เป็ น
positive control และใช้ น ้ากลัน่ เป็ น negative control

ย่อยสลายเซลลูโลสให้ เป็ นกลูโคส 1 µmole ในเวลา 1
นาที ที่อณ
ุ หภูมิ 40°C ความดัน 1 บรรยากาศ โดย
คานวณค่า enzyme activity และ specific activity
ตามหลัก ของ The International Union of
Biochemistry เชื ้อราที่ให้ ผล specific activity สูงสุด
จะถูกนาไปทาการจัดจาแนกเพื่อระบุเชื ้อรา

3.2 การทดสอบเมื่อเพาะเลี ้ยงเชื ้อราในอาหารเหลว
โดยนาเชื ้อราที่ได้ คดั เลือกจากขันตอนที
้
่ 3.1 มาทาการ
เพาะเลีย้ งในอาหาร Carboxyl methyl cellulose
(CMC) broth ปริ มาตร 50 ml ในฟลาสก์ขนาด 250
ml ที่ความเข้ มข้ น 105 spores/ml เขย่าที่ความเร็ ว
150 rpm บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 28°C เป็ นเวลา 3 วัน จากนัน้
นาไปกรองด้ วยกระดาษกรอง (Whatman No. 1) เพื่อ
กรองเอาส่วน mycelium pellet ออก นาส่วน culture
supernatant น าไปปั่ น ตกตะกอนด้ ว ยเครื่ อ งหมุน
เหวี่ยง (centrifuge) ความเร็ ว 10,000 rpm ที่อณ
ุ หภูมิ
4°C เป็ นเวลา 10 นาที นา culture supernatant ซึ่งก็
คือ เอนไซม์อย่างหยาบ (crude enzyme) ไปหาค่า
การทางานของเอนไซม์ (enzyme activity) และค่าการ
ทางานจาเพาะของเอนไซม์ (specific activity) โดยวิธี
Dinitrosalicylic acid (DNS) method ตามวิธีการของ
Tabao et al. (2010) และหาปริ มาณโปรตีนโดยชุด
ทดสอบ Quick StartTM Bradford Protein Assay
(BIO-RAD, USA) ตามวิธีการในคู่มือ กาหนดให้ 1
Unit (U) ของเอนไซม์ หมายถึง ปริ มาณของเอนไซม์ที่

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เปรี ยบเทียบความแตกต่างทาง
สถิติของค่า enzyme activity และ specific activity
ด้ วย one way-ANOVA และเปรี ยบเทียบ multiple
comparison โดย Least Significant Difference
(LSD)
5. การระบุชนิดของเชื ้อรา (Identification) ทาการระบุ
ชนิดของเชื อ้ รา ซึ่ง อาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
(Morphology) ของเชื ้อรา โดยทาการเพาะเลี ้ยงเชื ้อรา
ด้ วยเทคนิค slide culture ควบคูก่ บั การเพาะเลี ้ยงเชื ้อ
ราบนอาหารแข็งชนิด Potato dextrose agar, Malt
extract agar หรื อ Czapek dox agar ในจานเพาะ
เชื ้อ ทาการตรวจวัดส่วนประกอบของโครงสร้ างเชื ้อรา
ด้ วยไมโครมิ เ ตอร์
และจ าแนกชนิ ด โดยการ
เปรี ยบเทียบกับเชื ้อรามาตรฐาน และคู่มือการจาแนก
ชนิดของเชื ้อรา (Gilman, 1957; Hawksworth et al.,
1995; Raper, 1965)
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ภาพที่ 1 แผนที่การเก็บตัวอย่างดินภายในป่ าอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชฯ
จุดในการเก็บตัวอย่างถูกกากับไว้ ด้วยหมายเลข แต่ละจุดห่างกัน 20 เมตร
จุดที่ได้ ทาการเก็บตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้คือจุดที่ได้ วงกลมไว้ จานวน 74 จุด
ผลการทดลอง
1. ผลการแยกเชื ้อราจากตัวอย่างดิน ในการแยกเชื ้อรา
จากดินบริ เวณต่าง ๆ ในป่ าโครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรม
พื ช ฯ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ร าไพพรรณี จ.จั น ทบุ รี
จานวน 74 ตัวอย่าง พบเชื อ้ ราที่มีลกั ษณะโคโลนี
แตกต่างกันในแต่ละตัวอย่างดิน จานวน 298 ไอโซเลท

3 อันดับแรก คือ ไอโซเลท RB85-1, RB94-2, RB1352, RB64-1, RB89-4 และ RB145-8 ซึ่งให้ บริ เวณใส
เป็ น 7± 0.1, 6.5 ± 0, 6.5 ± 0.1, 6 ± 0.1, 6 ± 0.1
และ 6 ± 0.1 cm ตามลาดับ จะถูกเลือกเพื่อนาไปวัด
การสร้ างเอนไซม์เซลลูเลสเชิงปริ มาณในอาหารเหลว
2.2 ผลการทดสอบเมื่อเพาะเลี ้ยงเชื ้อราในอาหารเหลว
จากการเพาะเลี ้ยงเชื ้อราในอาหาร CMC broth แล้ ว
นาเลี ้ยงเชื อ้ (culture supernatant) มาตรวจวัด
ปริ มาณน ้าตาลรี ดิวซ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลาย
เซลลูโลสด้ วย DNS method และหาปริ มาณโปรตีน
เพื่อคานวณหาค่าการทางานของเอนไซม์ พบว่า ไอโซ
เลท RB64-1, RB85-1, RB89-4, RB94-2, RB135-2
และ RB145-8 ให้ ค่ า enzyme activity คื อ
22.5±4.47, 27.21±4.35, 56.48±8.98, 8.20±0.59,
20.80±5.03 และ 76.05±5.69 U/ml ตามลาดับ และ
ให้ ค่า specific activity คือ 5.73±1.60, 2.44±0.29,
7.96±0.63, 1.59±0.05, 5.66±0.27 และ 23.58±5.44

2. ผลการทดสอบความสามารถในการสร้ างเอนไซม์
เซลลูเลส
2.1 ผลการทดสอบเมื่อเพาะเลี ้ยงเชื ้อราบนอาหารแข็ง
โดยนาเชื ้อราบริ สทุ ธิ์ที่แยกได้ จานวน 298 ไอโซเลท
มาทดสอบความสามารถในการสร้ างเอนไซม์เซลลูเลส
โดยการทดสอบด้ วย Gram’s Iodine พบว่า มีเชื ้อรา
จานวน 144 ไอโซเลทที่ให้ ผลการเกิดบริ เวณใสรอบ
โคโลนี ข องเชื อ้
จากนั น้ วั ด ขนาดความกว้ าง
เส้ นผ่าศูนย์กลางของบริ เวณใส พบว่าในจานวนนี ้ทา
ให้ เกิดบริ เวณใสที่มีความกว้ างตังแต่
้ 1 ถึง 7 cm (ภาพ
ที่ 2) โดยเชื ้อราทีใ่ ห้ ความกว้ างของบริ เวณใสมากที่สดุ
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U/ µg protein ตามลาดับ (ตารางที่ 1) ทังนี
้ ้เมื่อ
ทดสอบทางสถิ ติพบว่า ค่า enzyme activity และ
specific activity ของไอโซเลท RB145-8 สูงกว่าไอ
โซตเลทอื่น อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ (p-value <
0.05) (ภาพที่ 3)

A

3. ผลการระบุชนิดเชื ้อราที่สร้ างเอนไซม์เซลลูเลสสูง
ท าการระบุช นิ ด ของเชื อ้ ราโดยศึก ษาจากลั ก ษณะ
โคโลนีและโครงสร้ างภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ด้วยการ
ทา slide culture พบว่าเชือ้ ราไอโซเลท RB145-8
สามารถระบุได้ ว่า คือ Aspergillus niger เมื่อเทียบ
กับรูปวิธาน (key) (ภาพที่ 4)

B

C

D
E
F
ภาพที่ 2 การทดสอบการสร้ างเอนไซม์เซลลูเลสของเชื ้อราบนอาหาร CMC agar ด้ วย Gram’s Iodine
A: เอนไซม์เซลลูเลสจาก Aspergillus niger 10 mg/ml (2.41 Unit/ml) (Sigma, USA)
เป็ น positive control
B: น ้ากลัน่ เป็ น negative control
C - F: บริ เวณใส (clear zone) ที่เกิดจากเอนไซม์เซลลูเลสที่เชื ้อราสร้ างขึ ้น เมื่อทาการเพาะเลี ้ยงบนอาหาร
CMC agar เป็ นเวลา 3 วัน
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ตารางที่ 1 การทดสอบการสร้ างเอนไซม์เซลลูเลสของเชื ้อราจานวน 6 ไอโซเลท ในอาหาร CMC broth
specific activity
ไอโซเลท บริ เวณใส (cm.) enzyme activity (U/ml)
protein (µg/ml)
(U/ µg protein)
RB64-1
6 ± 0.1
22.5 ± 4.47
3.97± 0.33
5.73 ±1.60
RB85-1
7± 0.1
27.21 ± 4.35
11.11± 0.48
2.44 ±0.29
RB89-4
6 ± 0.1
56.48 ± 8.98
7.08 ±0.57
7.96± 0.63
RB94-2
6.5 ± 0
8.20 ± 0.59
5.17 ±0.54
1.59 ±0.05
RB135-2
6.5 ± 0.1
20.80 ± 5.03
3.66± 0.71
5.66 ±0.27
RB145-8
6 ± 0.1
76.05 ± 5.69
3.29 ±0.52
23.58 ±5.44

*

*

ภาพที่ 3 specific activity และ enzyme activity ของเอนไซม์เซลลูเลสที่สร้ างจากเชื ้อราแต่ละไอโซเลท
* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ มื่อเปรี ยบเทียบกับทุกไอโซเลท (p-value < 0.05);
ค่าที่ปรากฏคือค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

- 54 -

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมัน่ ใจ (ภาคบรรยาย หน้า 48-58)

A

B

ภาพที่ 4 เชื ้อราไอโซเลท RB145-8 (Aspergillus niger)
A: ลักษณะโคโลนี เมื่อเพาะเลี ้ยงบนอาหาร Czapek dox agar เป็ นเวลา 3 วัน
B: โครงสร้ างภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ กาลังขยาย 400 เท่า
สรุ ปและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทาการแยกเชื ้อราที่สามารถสร้ าง
เอนไซม์เซลลูเลส จากดินจานวน 74 ตัวอย่าง ภายใน
พื ้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ร าไพพรรณี
จ.จันทบุรี พบว่าแยกเชื ้อราได้ จานวน 298 ไอโซเลท
โดยการทดสอบความสามารถในการสร้ างเอนไซม์
เซลลูเลสของเชื ้อรา ประกอบด้ วย 2 ขันตอนคื
้
อ การ
คัดกรองเบือ้ งต้ น บนอาหารแข็ ง Carboxyl methyl
cellulose (CMC) agar จากนัน้ จึ ง น าไปท าการ
ทดสอบในอาหารเหลว CMC broth อีกครัง้

ประกอบด้ ว ยสารเคมี ร าคาถูก สามารถอ่ า นผลได้
รวดเร็ ว กว่า เห็ น ขอบเขตของบริ เ วณใสชัด เจนกว่า
และ
ไม่มีรายงานว่าเป็ นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต (Kasana et
al., 2008) โดยหลักการอ่านผลด้ วยวิธีนี ้คือ Gram’s
Iodine จะไปจับกับโครงสร้ างของ CMC ทาให้ เกิดสี
น ้าตาล ดังนัน้ บริ เวณที่ CMC ถูกย่อยโดยเอนไซม์
เซลลูเลสที่เชือ้ ราสร้ างขึ ้น ก็จะปรากฏเป็ นบริ เวณใส
(clear zone)
ในจานวนเชื ้อราที่แยกได้ ทงหมด
ั้
พบเชื ้อราที่ให้ ผลการ
เกิดบริ เวณใส จานวน 144 ไอโซเลท คิดเป็ นร้ อยละ
48.32 ซึ่ง ชีใ้ ห้ เห็นว่าดินในผืนป่ าแห่งนีม้ ีซากพืชสูง
โดยซากพืชในดินได้ เหนี่ยวนาให้ เชือ้ ราสร้ างเอนไซม์
เซลลูเลสเพื่อย่อยสลายเซลลูโลสในดิน ให้ เป็ นแหล่ง
อาหารของเชือ้ รา อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างดินที่นามา
แยกเชือ้ จุลินทรี ย์ ที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจะ
พบจานวนและชนิดของจุลิน ทรี ย์ ที่แตกต่างกันตาม
ตัวอย่างดินในแต่ละพืน้ ที่ด้วย (จาตุรงค์ และสุพรรนี,
2550) จากจานวนเชื ้อราที่ให้ ผลการเกิดบริ เวณใสบน
อาหาร CMC agar พบว่าไอโซเลท RB85-1 (7 ± 0.1

ในการคัดกรองความสามารถในการสร้ างเอนไซม์เซลลู
เลสของเชื ้อราและจุลินทรี ย์อื่น (จาตุรงค์ และสุพรรนี ,
2550; ศศิธร, 2550) นิยมทาโดยการเพาะเลี ้ยงเชื อ้ บน
อาหาร CMC agar จากนัน้ จึงย้ อมสีอาหารด้ วย
congo red แต่เนื่องจาก congo red มีราคาแพงและมี
รายงานว่าเป็ นสารก่อมะเร็ ง (Lamb et al., 2005;
Tanaka et al., 1981) จึงได้ มีการคิดค้ นวิธีการอื่น โดย
Kasana et al., (2008) ได้ ใช้ Gram’s Iodine ย้ อมสี
อาหาร CMC agar แทน congo red เนื่องจาก
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cm) มีเส้ นผ่าศูนย์กลางบริ เวณใสกว้ างที่สดุ รองลงมา
คือ RB94-2 (6.5 ± 0 cm), RB135-2 (6.5 ± 0.1 cm),
RB64-1 (6.0 ± 0.1 cm), RB89-4 (6.0 ± 0.1 cm)
และ RB145-8 (6.0 ± 0.1 cm) ตามลาดับ ทังนี
้ ้ พบว่า
เชื อ้ ราจ านวนมากที่ แ ยกได้ จ ากการศึ ก ษาครั ง้ นี ใ้ ห้
เส้ นผ่าศูนย์กลางของบริ เวณใสมากกว่าเชื ้อราที่แยกได้
ในรายงานของ Abu Bakar, et al. (2010) คือเชื ้อรา
สายพันธุ์ SK1, SK3 และ SK5 ซึ่งให้ เส้ นผ่าศูนย์กลาง
ของบริ เวณใสคือ 4.1, 4.5 และ 2.4 cm ตามลาดับ
โดยใช้ Gram’s Iodine เป็ นตัวทดสอบเช่นเดียวกัน ซึง่
แสดงให้ เห็นว่าเชือ้ ราที่แยกได้ จากการศึกษาครั ง้ นีม้ ี
การสร้ างเอนไซม์ เ ซลลูเ ลสได้ ม ากกว่ า เชื อ้ ราจาก
รายงานการศึกษาอื่น

ใกล้ เคียงกับไอโซเลท RB85-1 (7 ± 0.1 cm) แต่เมื่อ
ทาการทดสอบในอาหารเหลว CMC broth พบว่า
RB145-8 มีค่า enzyme activity และ specific
activity สูงกว่า RB85-1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า การทดสอบ
ความสามารถในการสร้ างเอนไซม์เซลลูเลสบนอาหาร
แข็งโดย Gram’s Iodine นัน้ เป็ นเพียงการตรวจสอบ
เบื ้องต้ นเช่นเดียวกับการทดสอบด้ วย congo red จึง
จาเป็ นต้ องมีการตรวจค่าการทางานของเอนไซม์ โดย
วิ ธี อื่ น ร่ ว มด้ ว ย ดัง เช่ น การทดสอบในอาหารเหลว
CMC broth ด้ ว ยวิ ธี DNS method เป็ นต้ น
(Prasertsan et. al., 1992)
อย่างไรก็ ต าม การสร้ างเอนไซม์ ของจุลินทรี ย์ แต่ละ
ชนิดขึ ้นกับหลายปั จจัย ได้ แก่ ปริ มาณเชือ้ แหล่ง
คาร์ บอน pH อุณหภูมิ การมีตวั ชักนา (inducer) และ
หรื อตัวยับยัง้ (inhibitor) ขนาดของการเพาะเลี ้ยง และ
การให้ อากาศ (Ali et al., 1991) ดังนันความสามารถ
้
ในการสร้ างเอนไซม์เซลลูเลสของเชื ้อราในอาหารเหลว
CMC broth จึงขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น
ซึง่ มีความแตกต่างกันไปในเชื ้อราแต่ละชนิด

ในการทดสอบเพื่ อ คัด เลื อ กเชื อ้ ราที่ ส ามารถสร้ าง
เอนไซม์ เ ซลลูเ ลสได้ สูง สุด ในอาหารเหลว โดยการ
เพาะเลี ้ยงใน CMC broth จากนันน
้ าน ้าเลี ้ยงเชื อ้
(culture supernatant) มาวิเคราะห์การทางานของ
เอนไซม์ โดยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS) method
และวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีน ทังนี
้ ้หลักการของ DNS
method คือ การวัดปริ มาณน ้าตาลรี ดิวซ์ (reducing
sugar) ที่เกิดจากการย่อยสลายเซลลูโลสในอาหาร
เหลวโดยเอนไซม์เซลลูเลสที่เชื ้อราสร้ างขึ ้น ซึ่งสารตัง้
ต้ นที่นิยมใช้ คือ CMC เมื่อทาการวัดปริ มาณเอนไซม์
เซลลูเลสโดยการบ่มเอนไซม์หยาบ (crude enzyme)
หรื อน ้าเลี ้ยงเชื ้อกับสารตังต้
้ น จากการทดสอบพบว่า
เชื ้อราไอโซเลท RB145-8 สามารถสร้ างเอนไซม์เซลลู
เลสได้ สูงกว่าไอโซเลทอื่ นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(p-value < 0.05) โดยมีค่า enzyme activity และ
specific activity คือ 76.05 ± 5.69 U/ml และ 23.58
± 5.44 U/ µg protein ตามลาดับ

โดยเชื อ้ ราที่ ส ร้ างเอนไซม์ เ ซลลู เ ลสได้ สู ง สุ ด จาก
การศึก ษาครั ง้ นี ้ ได้ ท าการระบุช นิ ด โดยการศึ ก ษา
ลักษณะโคโลนี และลักษณะภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
เที ย บกับ รู ป วิ ธ าน (key) และเที ย บกับ เชื อ้ ราอ้ า งอิ ง
พบว่าไอโซเลท RB145-8 คือ Aspergillus niger ซึง่ มี
รายงานจานวนมากพบว่าสามารถผลิตเอนไซม์เซลลู
เลสได้ สูง (Dashtban et al., 2009) โดยเชื อ้ รา
A. niger RB145-8 ที่มีความสามารถสูงในการสร้ าง
เอนไซม์เซลลูเลสที่แยกได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ นับว่า
เป็ นฐานข้ อ มูล ที่ ส าคัญ ในการศึก ษาวิ จัย ต่อ ไป ถึ ง
ความเป็ นไปได้ ที่ จ ะน าเชื อ้ รา นี ม้ าใช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการย่ อ ยสลายเศษซากพื ช ทาง

โดยข้ อสังเกตจากทดสอบความสามารถในการสร้ าง
เอนไซม์เซลลูเลสของเชื ้อรา พบว่า ไอโซเลท RB145-8
ซึ่งมีเส้ นผ่าศูนย์กลางบริ เวณใส (6.0 ± 0.1 cm)
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