
บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการคัดเลือกเชื้อจุลินทรียในลูกแปงเพื่อนําไปพัฒนาเปนกลาเชื้อบริสุทธิ์ในการหมัก
ผลิตภัณฑจากขาว สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ภูมิปญญาการผลิตลูกแปงของทองถิ่นสวนใหญ จะนิยมผลิตลูกแปงเหลา เพ่ือนําไป
หมักขาวแปรรูปเปนสุรากลัน่ หรือ เหลาน้ําขาว วตัถดุิบหลักที่ใชในการผลิตลูกแปง 
ประกอบดวยแปงและสุมนไพรเครื่องเทศ  โดยสวนใหญจะใชแปงขาวเหนียวสําเร็จรูปที่บรรจุ
ถุงพลาสติกขายตามทองตลาด เชน แปงตราชาง แปงตราสิงหดาว แปงตรามือ สวน สมุนไพร
และเครื่องเทศ หรือชาวบานเรียกวา “คั่วยา” ซื้อจากรานยาแผนโบราณหรือรานขายยาสุมนไพร
ในกาดหลวง (ตลาดวโรรส) หรือเก็บสมุนไพรที่ปลูกอยูในทองถิ่น ตามบาน และมีบางที่ตองเขา
ไปเก็บในปา ตนทุนในการผลิตลูกแปงแตละครั้งเฉลีย่อยูที่ประมาณ 350-450 บาท ซ่ึงสามารถ
ผลิตลูกแปงไดประมาณ 2,000 ลูก ลูกแปงที่ผลิตขึน้สวนใหญจะจําหนายใหกับกลุมผูผลติสรุา
กลั่นชุมชนทัว่ไป โดยมีราคาขายปลีกลูกละ 5 บาท  

2. จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อจุลินทรียทีมี่บทบาทสําคญัในลูก
แปง ซ่ึงไดแกเชื้อยีสตและเชื้อรา พบวา ตัวอยางลูกแปงเหลาทั้งหมด 26 ตัวอยาง จากอําเภอ
ตางๆ จํานวน 13 แหง และ 1 กิ่งอําเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอเมือง ฝาง      
แมอาย ไชยปราการ เชียงดาว แมริม สันทราย สันปาตอง หางดง จอมทอง ดอยเตา แมแจม  
สารภี และ กิ่งอําเภอแมวาง ตามลําดับ สามารถแยกเชือ้จุลินทรียทั้งสองไดกลุมละ 60 ไอโซเลท  

3. จากการคัดเลือกเชื้อจุลนิทรียในลูกแปงที่มีบทบาทดีเยี่ยมในการหมัก พบวา มีเชื้อรา
ที่แยกไดจากลูกแปงเพียง 19 ไอโซเลต โดยไอโซเลต MJ1-2 ที่แยกไดจากลูกแปงเหลาอําเภอ
แมแจม ใหคาขนาดวงใสกวางที่สุดเทากับ 5.16±0.57 เซนติเมตร  

4. การทดสอบการผลติเอนไซมยอยแปง (amylase) ของเชื้อราพบวา ไอโซเลท MJ1-2 
ซ่ึงมีคาวงใสยอยแปงกวางที่สุดใหคากิจกรรมการทํางานของเอนไซมอะไมเลสสูงสุดเทากับ 8.24 
± 0.04 IU/m  

5. การหมักแอลกอฮอลของเชื้อยีสตที่แยกไดจากลูกแปงจํานวน 60 ไอโซเลท ในอาหาร 
YPD broth ที่มีนํ้าตาล glucose 20 %(w/v)  พบวา ไดปริมาณแอลกอฮอล 3 ชวงระดับ คือ 
2.00-1.50%, 1.49-1.00% และ 0.99-0.10% จํานวน 10 ไอโซเลท, 32 ไอโซเลท และ 18      



ไอโซเลท ตามลําดับ โดยที่ไอโซเลท JT1-02  ซ่ึงแยกไดจากตัวอยางลูกแปงอําเภอจอมทอง 
สามารถผลิตแอลกอฮอลไดปริมาณสูงสุดเทากับ  1.901%  

6. การศึกษาสัณฐานวิทยาของเชื้อราเบือ้งตนพบวา เชื้อราที่แยกไดสวนใหญมีลกัษณะ
โคโลนีเปนเสนใยสีขาว-ฟู และเสนใยสีดํา สวนลักษณะโคโลนีบนอาหาร YM agar ของเชื้อยีสต
มีดวยกัน  7 ลักษณะ คือ แบบที่ 1 ลักษณะโคโลนี สีขาว ขอบเรยีบ นูนวาว,  แบบที่ 2 ลักษณะ
สีขาวดาน ขอบหยัก ขรุขระ, แบบที่ 3 ลักษณะสีขาว ขอบหยัก เสนสาย ขรุขระ, แบบที่ 4 
ลักษณะสคีรีม ขอบเรียบ นูนวาว, แบบที่ 5 ลักษณะสีครีม ขอบหยัก นูน ขรุขระ, แบบที่ 6 
ลักษณะสคีรีม ขอบหยัก นูนวาว และแบบที่ 7 ลักษณะโคโลนีชมพู ขอบเรียบ นูน วาว จํานวน 
40 ไอโซเลท, 4 ไอโซเลท, 4 ไอโซเลท, 5 ไอโซเลท, 2 ไอโซเลท, 3 ไอโซเลท และ 2 ไอโซเลท 
ตามลําดับ และเม่ือนํามาศกึษาลักษณะของเซลลยีสตภายใตกลองจุลทรรศนโดยวธิีการทํา wet 
mount พบวามี 4 ลักษณะ คือ แบบที่ 1 ลักษณะ ellipsoidal, แบบที่ 2 ลักษณะ oval, แบบที่ 3 
ลักษณะ cylindrical และ แบบที่ 4 ลักษณะ spheroidal จํานวน 26 ไอโซเลท, 16 ไอโซเลท, 10  
ไอโซเลท และ 8 ไอโซเลท  

7. เชื้อราที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสและเชื้อยีสตที่ผลิตแอลกอฮอลไดใน 5 อันดับแรก 
จํานวนทั้งหมด 10 สายพนัธุ สามารถจัดจําแนกสกุลของเชื้อจุลินทรียไดดังนี้ เชื้อราจัดจําแนก
ได 2 สกุล คือ Rhizopus และ Amylomycetes สวนเชื้อยีสตจัดจําแนกได 2 สกุล คือ 
Saccharomyces, Endomycopsis  

 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ตัวอยางลูกแปงเหลาจากแหลงอําเภอตางๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีลักษณะรวน 
โปรง นํ้าหนักเบา เชนเดียวกับการศึกษาของชัยวัฒน (2520) รายงานวาลูกแปงมีลักษณะโปรง 
เบา และรวน เน่ืองจากภายในลูกแปงจะมีรูพรุนของกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการ
ทํางานของยีสต  และเม่ือเปรียบเทียบจํานวนเชื้อจุลินทรียที่แยกไดในครั้งน้ีกับงานวิจัยของ 
Limtong and Sintara (2002), สมพร (2544) และ ชยัวัฒน (2520) พบวา จํานวนเชื้อจุลินทรีย
ที่แยกไดจากลูกแปงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมจํานวนทัง้หมด 121 ไอโซเลท โดยแยกเปนเชื้อ
ยีสต 60 ไอโซเลท และเชือ้รา 61 ไอโซเลท ดวยวิธกีารแยกเชื้อและอาหารเหลวชนิดเดียวกนั    
มีจํานวนแตกตางกันซึ่งขึ้นอยูกับตัวอยางลูกแปงจากแหลงตางๆที่นํามาแยกเชื้อ โดยตัวอยาง
ลูกแปงของชาวบานที่ผลิตขึ้นตามธรรมชาติในแตละแหง จะมีชนิดและปริมาณจุลินทรียแตกตาง
กันไปในแตละแหง ขึ้นอยูกับสูตรการผลิตลูกแปง ขัน้ตอนกรรมวธิีการผลติ และสุขลักษณะใน
การลิตลูกแปง และเทคนคิหรือวิธีการแยกเชื้อโดยในงานวิจัยของ ชัยวัฒน (2520)  ใชวิธี 
streak plate ชวยในการแยกเชื้อรา (ไพบรูณ และ พัฒนา 2548)  

เชื้อราทั้งหมดที่แยกไดจากลูกแปง เม่ือนําไปทดสอบการยอยโดยอาศัยปฏิกิรยิาของ 



สารละลายไอโอดีน   สังเกตพบวาขนาดของวงใสที่เกิดขึ้นจะเทากับระยะทางที่เสนใยของเชื้อรา
เจริญแผออกไป เนื่องจากเชื้อราจะมีการปลอยเอนไซมยอยแปงออกมาบริเวณปลายเสนใย (Alli 
et al., 1998) และเม่ือนําไปหาคากิจกรรมการทํางานของเอนไซมอะไมเลส ใหผลสอดคลองกับ
ขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใสของการยอยสลายแปง โดยไอโซเลทที่มีขนาดของคาวงใส
กวางจะมีคากิจกรรมการทํางานของเอนไซมอะไมเลสสูงตามไปดวย เน่ืองจากวงใสที่ไดเปนผล
มาจากการยอยสลายแปงของเอนไซมในกลุมอะไมเลสที่สรางมาจากเชื้อรา (Badal and 
Rodney, 2002)  

สวนเชื้อยีสตที่แยกไดจากลูกแปงสวนใหญจะอยูในสกุล Saccharomyces เน่ืองจาก
เซลลของยีสตพวกนี้จะมีรูปรางกลม (spheroidal) รูปไข (oval) หรือคอนขางยาว (ellipsoidal) 
ถือวาเปนเชื้อยีสตสกลุที่มีบทบาทสําคญัในการหมัก (สมพร, 2544 และ ศิระ, 2546) และจากผล
การหมักแอลกอฮอลดวยเชือ้ยีสตที่คัดเลอืกได พบวาไดปริมาณแอลกอฮอลในชวงเดียวกบั
การศึกษาของ Limtong and Sintara (2002) ในการหมักเชื้อยีสตที่แยกไดจากลูกแปงเหลาใน
อาหารเหลว YPD broth พบวามีคาปริมาณแอลกอฮอลอยูในชวงระดับแอลกอฮอล 1- 6%  
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ควรจะมีการนําเชื้อจุลินทรียที่คัดเลือกไดไปทดลองหมักขาว
เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการหมักของเชื้อจุลินทรียแตละชนิด กอนที่จะนําไปพัฒนาเปน
กลาเชื้อบริสุทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพลูกแปงและผลิตภัณฑสุรากลั่นพื้นบานตอไป อีกทั้งควรมี
การเผยแพรขอมูลและถายทอดเทคโนโลยีใหกับชาวบานหรือชุมชน เพ่ือเปนประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลตอไป 
 

   

 
 
 
 
 
 
 




