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บทคัดยอ 

 
 งานวิจัยเรื่องการคัดเลือกเชื้อจุลินทรียจากลูกแปงเพ่ือพัฒนาเปนกลาเชื้อบริสทุธิใ์นการ

หมักผลิตภัณฑจากขาว มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทเกี่ยวกับภูมิปญญาการผลิตลูกแปงและ
คัดเลือกจุลินทรียเพ่ือนําไปประยุกตใชเปนหัวเชื้อบรสิุทธิ์ในการหมักผลิตภัณฑ ไดดําเนินการ
วิจัยโดยเริ่มตนจากการศึกษาภูมิปญญาการผลิตลูกแปงของทองถิ่นและเก็บตวัอยางลูกแปงจาก
แหลงตางๆ 13 แหง และ 1 กิ่งอําเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอเมือง ฝาง แมอาย 
ไชยปราการ เชียงดาว แมริม สันทราย สันปาตอง หางดง จอมทอง ดอยเตา แมแจม  สารภี 
และ กิ่งอําเภอแมวาง โดยการสอบถามกลุมผูผลติลูกแปงในชุมชน พบวา สวนใหญจะผลติลกู
แปงเหลา เพ่ือนําไปหมักขาวแปรรูปเปนสุรากลั่น หรือ เหลาน้ําขาว วัตถุดิบหลักทีใ่ชในการผลิต
ลูกแปง ประกอบดวยแปง โดยจะใชแปงขาวเหนียวสาํเร็จรูปที่ขายตามทองตลาด และสมุนไพร
เครื่องเทศจากรานยายาสุมนไพรในตลาดวโรรส หรือเก็บสมุนไพรที่ขึ้นในหมูบาน ทองถิ่น และมี
บางที่ตองเขาไปเก็บในปา ตนทุนในการผลิตลูกแปงแตละครั้งเฉลีย่อยูที่ประมาณ 350-450 บาท 
ซ่ึงสามารถผลติลูกแปงไดประมาณ 2,000 ลูก ลูกแปงที่ผลิตขึ้นสวนใหญจะจําหนายใหกับกลุม
ผูผลิตสุรากลัน่ชุมชน เม่ือศึกษาความหลากหลายของเชื้อจุลินทรียในตวัอยางลูกแปงทั้งหมด 26 
ตัวอยาง ดวยวิธี dilution plate technique พบวาสามารถแยกเชื้อราและยีสตไดกลุมละ 60    
ไอโซเลท  โดยมีเชื้อราที่เกดิวงใสการยอยแปงบนอาหารเลี้ยงเชื้อเพียง 19 ไอโซเลตจากทั้งหมด 
60 ไอโซเลต และใหขนาดวงใสตั้งแต 5.16±0.57 ถึง 0.90±0.10 เซนติเมตร โดยไอโซเลตที่มี
ขนาดวงใสยอยแปงกวางทีสุ่ดคือ   MJ1-2 ซ่ึงแยกไดจากลูกแปงเหลาอําเภอแมแจม และเม่ือ
ทดสอบการผลิตเอนไซมยอยแปง (amylase) ของเชื้อราที่ใหคาวงใสยอยแปงจากมากไปนอย
จํานวน 10 อันดับแรก โดยใช 1%(w/v) soluble starch เปนสับสเตรท แลวหาปริมาณน้ําตาล
รีดิวซโดยวิธขีอง Alli และคณะ (1998) พบวา ไอโซเลท MJ1-2 ใหคากิจกรรมการทํางานของ
เอนไซมอะไมเลสสูงสุด เทากับ 8.24±0.04 IU/ml สวนไอโซเลททีเ่หลือใหคากิจกรรมการ
ทํางานของเอนไซมตั้งแต 5.34±0.05 ถึง 1.31±0.01 IU/ml ซ่ึงคากิจกรรมการทํางานของ
เอนไซมที่ไดจะสัมพันธกับขนาดของวงใสยอยแปง และจากการศึกษาการหมักแอลกอฮอลของ
เชื้อยีสตที่แยกไดจากลูกแปงจํานวน 60 ไอโซเลท ในอาหาร YPD broth ที่มีนํ้าตาล glucose 20 
%(w/v) บนเครื่องเขยาความเร็วรอบ 180 rpm อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง 
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แลววิเคราะหปริมาณแอลกอฮอลดวยวิธ ี gas chromatography  พบวา เชื้อยสีตสามารถหมัก
แอลกอฮอลไดปริมาณ 3 ชวงระดับ คอื 2.00-1.50%, 1.49-1.00% และ 0.99-0.10% โดยที่    
ไอโซเลท JT1-02 ซ่ึงแยกไดจากตัวอยางลูกแปงอําเภอจอมทอง สามารถหมักแอลกอฮอลได
ปริมาณสูงสุดเทากับ 1.901% เม่ือศึกษาสัณฐานวิทยาของจุลินทรียที่แยกได พบวา เชื้อราที่
แยกไดสวนใหญมีลักษณะโคโลนีเปนเสนใยสีขาว-ฟู และเสนใยสีดํา สวนลกัษณะโคโลนบีน
อาหาร YM agar ของเชื้อยีสตมีดวยกัน  7 ลักษณะ คือ แบบที่ 1 ลักษณะโคโลนี สีขาว ขอบ
เรียบ นูนวาว,  แบบที่ 2 ลักษณะสีขาวดาน ขอบหยัก ขรุขระ, แบบที่ 3 ลักษณะสีขาว ขอบหยัก 
เสนสาย ขรุขระ, แบบที่ 4 ลักษณะสคีรีม ขอบเรียบ นนูวาว, แบบที ่5 ลักษณะสคีรีม ขอบหยกั 
นูน ขรุขระ, แบบที่ 6 ลักษณะสีครีม ขอบหยัก นูนวาว และแบบที่ 7 ลักษณะโคโลนีชมพู ขอบ
เรียบ นูน วาว จํานวน 40 ไอโซเลท, 4 ไอโซเลท, 4 ไอโซเลท, 5 ไอโซเลท, 2 ไอโซเลท,         
3 ไอโซเลท และ 2 ไอโซเลท ตามลําดบั  เม่ือนํามาศึกษาลักษณะของเซลลยีสตภายใตกลอง
จุลทรรศนโดยวิธีการทํา wet mount พบวามี 4 ลักษณะ คือ แบบที่ 1 ลักษณะ ellipsoidal, แบบ
ที่ 2 ลักษณะ oval, แบบที่ 3 ลักษณะ cylindrical และ แบบที่ 4 ลักษณะ spheroidal จํานวน 26 
ไอโซเลท, 16 ไอโซเลท, 10  ไอโซเลท และ 8 ไอโซเลท สุดทายสามารถจําแนกสกุลของเชื้อรา
ที่ผลติเอนไซมอะไมเลสและเชื้อยีสตที่ผลิตแอลกอฮอลไดใน 5 อันดับแรก จํานวนทั้งหมด 10 
สายพันธุ ไดดังน้ี เชื้อราจัดจําแนกได 2 สกุล คือ Rhizopus และ Amylomycetes สวนเชื้อยีสต
จัดจําแนกได 2 สกุล  คือ Saccharomyces และ Endomycopsis  
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Abstract 
 

The isolation and screening of microbial from Look-pang for pure innoculum in 
rice fermented products. It started to study the local innovation and collected the Look-
pang samples from 13 locates in Chiang Mai Province such as Aumpher Muang, Fang, 
Mae Ai, Chaiprakan, Chiang Dao, Mae Rim, San Sai, San Patong, Hang Dong, Jom 
Thong, Doi Tao, Mae Cham, Saraphi and Mae Wang by data sheet. The Look-pang 
Lao is the widely produced for Rice wine production in the Local. The important of raw 
materials for look-pang production are starch and herbal materials, the commercial 
sticky-rice starch from local markets usually using and the herbal were purcashed from 
Warorut Market, cellected from local and some materials collected from forest. The 
average of production cost a time about 350-450 baht that can produce Look-pang 
about 2,000 pieces to distribute them for the local small business rice wine. The study 
of the biodiversity of microbials in the Look-pang about 26 samples by dilution plate 
technique was provided. The sixty isolates of each fungi and yeast were isolated. Only 
nineteen isolates showed clear zone of starch hydrolysis on agar and a clear zone 
diameter provided from 5.16±0.57 to 0.90±0.10 centimeter. In this study, the MJ1-2 
that isolated from Look-pang of Mae Cham showed widest clear zone and the isolates 
which show widest clear zone within 10 levels from maximum to minimum were test for 
the amylase acitivity by using 1%(w/v) soluble starch to be substrate. The reducing 
sugar were determined by Alli et al. (1998) method.  The isolate MJ1-2 show high 
amylase activity was 8.24±0.04 IU/ml while the other isolates were  5.32±0.05 to 
1.31±0.01 IU/ml. It was found that the amylase activity corresponded to the starch 
hydrolysis clear zone. The alcohol fermentation of sixty yeast strains were determined 
by using YPD broth with glucose 20 %(w/v) was added, incubated with shaking at 180 
rpm, 30 °C for 48 hours and measured alcohol by gas chromatography. They provided 
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3 levels of the alcohol yields, 2.00-1.50%, 1.49-1.00% and 0.99-0.10%. The JT1-02, 
isolated from Jom Thong Look-pang show high alcohol yield 1.901%. The most fungi 
show white stuff colony and black filament colony on agar. The total isolated yeast 
strains show 7 colony types ; type 1 : white entire smooth convex colony are 40 
isolates, type 2 : white lobate rough colony are 4 isolates, type 3  white filamentous 
rough colony are 4 isolates, type 4 cream entire convex colony are 5 isolates, type 5 
cream lobate rough convex colony are 2 isolates, type 6 cream lobate convex colony 
are 3 isolates, type 7 pink entire convex colony are 2 isolates. The cell characteristics 
under the microscopic by wet mount technique show 4 types ; ellipsoidal are 26 
isolates, oval are 16 isolates, cylindrical are 10 isolates and spheroidal are 8 isolates. 
The 5 amylase-produced fungi were identified to genus Rhizopus and Amylomycetes 
while, 5 alcohol-produced yeasts were Saccharomyces and Endomycopsis. 
 




