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การศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม
แอลฟา-อะไมเลสสายพันธุ Bacillus licheniformis DNP0507 ซึง่ แยกไดจากดิน
ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย
Study on some enzymatic characteristics of the α-amylase-producing
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บทคัดยอ
การวิจัยศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพี่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจากดิน
ตะกอนปาชายเลนในจังหวัดระยอง และเพื่อศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียผลิตเอนไซม
แอลฟา-อะไมเลสที่คัดเลือกได งานวิจัยนี้ทําการแยกแบคทีเรียจากดินตะกอนปาชายเลนปากแมน้ําระยอง อําเภอเมือง
จั ง หวั ด ระยอง ได ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 123 ไอโซเลท และพบว า แบคที เ รี ย รหั ส ไอโซเลท DNP0507 เป น แบคที เ รี ย ที่ มี
ความสามารถในการผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส เมื่อทําการระบุสายพันธุแบคทีเรียรหัสไอโซเลท DNP0507 ดวย
การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 16S rRNA และแผนภูมิตนไมวงศวานวิวัฒนาการ พบวาแบคทีเรียรหัสไอโซ
เลท DNP0507 คือ แบคทีเรีย Bacillus licheniformis DNP0507 เอนไซมแ อลฟา-อะไมเลสที่ผลิตไดถูกทําใหกึ่ ง
บริสุทธิ์ดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตที่ความเขมขนอิ่มตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 พบวามีความ
บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 1.310 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับเอนไซมดิบ และมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมเปน 1.819 ยูนิตตอ
มิลลิกรัม ผลการวิเ คราะหน้ําหนักโมเลกุลของเอนไซมที่ผ ลิตไดดวยวิธี SDS-PAGE พบว ามีขนาด 58 กิโลดาลตั น
โดยประมาณ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นความเปนไปไดในการนําเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสไปประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของตอไป
คําสําคัญ : เอนไซมแอลฟา-อะไมเลส, แบคทีเรีย Bacillus licheniformis, ดินตะกอนปาชายเลน, คุณสมบัติของ
เอนไซม

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม (M-ICPE)
คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
2 อาจารย คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
3 ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
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Abstract
This research aimed to isolate and screen the α-amylase-producing bacteria collected from
mangrove soil in Rayong Province and to study several enzymatic characteristics of the screened αamylase producing bacteria. One hundred and twenty-three bacterial isolates were isolated from
mangrove soil in the Rayong River Estuary, Mueang District, Rayong Province, Bacterium isolate
DNP0507 was selected for α-amylase-producing bacteria. The DNP0507 was identified as Bacillus
licheniformis DNP0507 on the basis of 16S rRNA gene sequence analysis and phylogenetic tree data.
The production of α-amylase was partially purified saturated ammonium sulphate with 30 to 80%
of concentration were used for enzyme precipitation. The purified enzyme was increasing to 1.310
fold when compared to crude enzyme. The specific activity of the partially purified enzyme was 1.819
U/mg. SDS-PAGE revealed that the molecular weight of the produced enzyme was approximately 58
kDa. This research demonstrated the feasibility of using α-amylase in related industrial applications.
Keywords: α-Amylase, Bacillus licheniformis, Mangrove soil, Enzymatic characteristic
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
เอนไซม อ ะไมเลส (Amylase) เป น เอนไซม ใ นกลุ ม ไกลโคซิ ล ไฮโดรเลส (Glycosyl hydrolase) ที่ มี
ความสามารถในการยอยสลายพันธะไกลโคไซด (Glycosidic bond) ชนิด α-1, 4 และชนิด α-1, 6 ในโครงสรางของ
คารโบไฮเดรตกลุมแปง (Starch) และไกลโคเจน (Glycogen) ใหไดเปนผลิตภัณฑที่มีขนาดโมเลกุลเล็กลง เชน เดกซ
ทริน (Dextrin) น้ําตาลไดแซ็กคาไรด (Disaccharides) และน้ําตาลมอนอแซคคาไรด (Monosaccharides) (Mohanan
& Satyanarayana, 2018) เอนไซมอะไมเลส แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมเอนโด-อะไมเลส (Endo-amylase) และ
กลุมเอกโซ-อะไมเลส (Exo-amylase) ปจจุบันเอนไซมอะไมเลสถูกใชในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท เชน
กลู โคส เอทานอล สารซั กล าง สิ่ งทอ และกระดาษ (Wu et al., 2018) ส งผลใหเ อนไซมอ ะไมเลสมีส วนแบ งทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมเอนไซมถึงรอยละ 25 ของตลาดโลก (Suriya et al., 2016)
เอนไซมแอลฟา-อะไมเลส (α-Amylase, EC 3.2.1.1) เปนเอนไซมอะไมเลสในกลุมเอนโด-อะไมเลส ซึ่งมี
ความสามารถในการยอยสลายสลายพันธะไกลโคไซดชนิด α-1, 4 ที่อยูภายในโครงสราง (Inner glycosidic bond)
ของแปงใหเปนน้ําตาลไดแซ็กคาไรดหลายชนิดและน้ําตาลกลูโคส (Mohanan & Satyanarayana, 2018) จัดเปน
เอนไซมที่ความความสําคัญตออุตสาหกรรมการผลิตและการวิจัยทางวิทยาศาสตร เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสผลิตไดจาก
จุลินทรียทั้งกลุมแบคทีเรีย เชน แบคทีเรียในสกุล Bacillus sp. และกลุมเชื้อรา เชน เชื้อราในสกุล Aspergillus sp.
แบคทีเรียสายพันธุ Bacillus licheniformis เปนแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (Gram-positive) ที่สรางเอนโด
สปอร (Endospore) และพบไดทั่วไปในดิน แบคทีเรียสายพันธุ B. licheniformis เปนแบคทีเรียที่มีการใชประโยชนใน
เชิงการคา อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมอยางแพรหลายมามากกวาทศวรรษ เนื่องจากมีความสามารถในการผลิต
เอนไซมไดหลายชนิด เชน เอนไซมแอลฟา-อะไมเลส เอนไซมโปรติเอส (Protease) เอนไซมเบตา-แมนแนนเนส
(ß-Mannanase) เปนตน (Rey et al., 2004) จึงสงผลใหมีการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการแยกและคัดเลือกแบคทีเรีย การ
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เพาะเลี้ยงแบคทีเรีย การศึกษาและปรับปรุงคุณลักษณะทางเอนไซม รวมถึงการประยุกตใชเอนไซมอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตามการนําเอนไซมที่ผลิตจากแบคทีเรียไปประยุกตใชในระดับอุตสาหกรรมยังคงประสบปญหาบางประการ
หนึ่งในปญหาเหลานั้น คือ การขาดสายพันธุของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมที่มีประสิทธิภาพสูงหรือมีคุณลักษณะที่
อุตสาหกรรมตองการ ดังนั้นการศึกษาวิจัยที่เนนการเสาะหาสายพันธุของแบคทีเรียจากแหลงธรรมชาติจึงเปนงานวิจัย
พื้นฐานที่ไมสามารถละเลยได บทบาทของแบคที เรียสายพันธุ B. licheniformis ในธรรมชาติ คือ การยอยสลาย
สารอินทรียในดิน ซึ่งทําใหเกิดวัฏจักรของสารอินทรียในระบบนิเวศ ดินจึงเปนแหลงธรรมชาติที่เหมาะสมตอการแยก
และคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุ B. licheniformis ที่มีคุณลักษณะทางเอนไซมที่ดี งานวิจัยที่ผานมาพบวาระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝงเปนแหลงธรรมชาติที่ดีในการแยกและคัดเลือกแบคทีเรีย เนื่องจากระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝงเปนระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และชีวภาพอยูตลอดเวลา ทําใหแบคทีเรียที่อาศัยอยูมักมี
การผลิตเอนไซมที่มีคุณลักษณะเฉพาะและเหมาะสมตออุตสาหกรรม (Suriya et al., 2016) จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัย
จึงดําเนินการแยก คัดเลือก และระบุสายพันธุของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจากดินตะกอนปาชายเลน
ในจัง หวั ด ระยอง รวมถึง การศึก ษาคุ ณลั กษณะทางเอนไซมบ างประการของแบคที เรี ย ที่ไ ด เพื่ อ เป นข อ มูล ให แ ก
ภาคอุตสาหกรรมในการนําแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสสายพันธุทองถิ่นไปประยุกตใชตอไป
วัตถุประสงคการวิจยั
1. เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจากดินตะกอนปาชายเลนในจังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส สายพันธุ
Bacillus licheniformis DNP0507 ที่แยกและคัดเลือกได
สมมติฐานการวิจัย
แบคทีเรียที่แยกและคัดเลือกไดจากดินตะกอนปาชายเลนในจังหวัดระยองมีคุณลักษณะทางเอนไซมแอลฟาอะไมเลส
วิธีดําเนินการวิจัย
สารเคมีและความปลอดภัยทางชีวภาพ
สารเคมี ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย มี คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ วิ เ คราะห (Analytical grade) และระดั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยา
(Microbiological grade) กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับแบคทีเรียและอณูชีววิทยา (Molecular biology) ในทุก
ขั้นตอนควบคุมดวยมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 (Biosafety level 2)
การเก็บตัวอยางดินตะกอนจากปาชายเลนและการแยกแบคทีเรีย
ดินตะกอนที่นํามาใชแยกแบคทีเรียดําเนินการเก็บมาจากปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา ตําบลปากน้ํา อําเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง (พิกัด ละติจูด 12.6657056 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.2499031 องศาตะวันออก) ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2560 จํานวน 30 ตัวอยาง มีคาความเปนกรดดาง (pH) ของดินตะกอนเฉลี่ย 6.26 และอุณหภูมิของจุด
เก็บตัวอยางเฉลี่ย 30.01 องศาเซลเซียส เก็บรักษาตัวอยางดินตะกอนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและนําไปแยก
แบคทีเรียทั้งหมดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
การแยกแบคทีเรียทั้งหมดในดินตะกอนดําเนินการโดยเจือจางดินตะกอนน้ําหนัก 1 กรัมในน้ํากลั่นปลอดเชื้อ
แบบเปนลําดับทีละสิบเทา (Ten-fold serial dilution) จนถึงระดับความเจือจางของสารแขวนลอยดินตะกอนที่ 1 ตอ
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100,000 เทา จากนั้นเกลี่ย (Spread) สารแขวนลอยดินตะกอนที่ทําการเจือจางในแตละความเจือจางลงบนผิวหนา
ของจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar (HiMedia, India) ที่มีคาความเปนกรดดาง 6.3 บมที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เปนระยะเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อโคโลนี (Colony) ของแบคทีเรียปรากฎขึ้นบนจานอาหารแข็ง จึงทําการแยก
แบคทีเรีย (Bacterial isolation) ที่มีสัณฐานของโคโลนีแตกตางกันออกเปนไอโซเลท (Isolate)
เพาะเลี้ยงแบคทีเรียแตละไอโซเลทลงในหลอดอาหารเหลว Tryptone Soya Broth (HiMedia, India) ที่มี
คาความเปนกรดดาง 6.3 บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง และนําไปขีด (Streak) ลงบน
ผิวหนาของจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar เพื่อแยกแบคทีเรียใหเปนไอโซเลทสายพันธุบริสุทธิ์ (Pure isolate)
เมื่อไดไอโซเลทของแบคทีเรียที่บริสุทธิ์จึงทําการตั้งชื่อไอโซเลทของแบคทีเรียที่แยกได
การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส
การคัด เลื อกแบคทีเ รีย ที่ผ ลิต เอนไซมแ อลฟา-อะไมเลสใชวิ ธีคัด เลื อกดว ยจานอาหารแข็ ง Starch Agar
(HiMedia, India) ซึ่งมีแปงชนิดละลายน้ํา (Soluble amylum) เปนแหลงคารบอนเดี่ยวในอาหารแข็ง การคัดเลือก
แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดัดแปลงจากงานวิจัยของรติมาและชนัญลญา (2560) โดยหยดสารแขวนลอย
แบคทีเรีย (Bacterial suspension) แตละไอโซเลท อายุเชื้อ 24 ชั่วโมง ปริมาตร 5 ไมโครลิตร ลงบนผิวหนาของจาน
อาหารแข็ง Starch Agar บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 48 ชั่วโมง
แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจะสามารถยอยสลายแปงชนิดละลายน้ําในจานอาหารแข็งใหเปน
แหลงคารบอนในการเจริญเติบโต เมื่อทําการยอมจานอาหารแข็งดวยสารละลายแกรมไอโอดีน (Gram’s iodine) จะ
ปรากฎวงใส (Hydrolytic zone) โดยรอบโคโลนีของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสภายในระยะเวลา 1-2
นาที ทําการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใสและเสนผานศูนยกลางของโคโลนีแบคทีเรีย เพื่อนําไปคํานวณหาคา
ประสิทธิภาพในการยอยสลาย (Hydrolytic capacity, HC) จากอัตราสวนระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใส
(มิลลิเมตร) ตอขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนีแบคทีเรีย (มิลลิเมตร)
การระบุสายพันธุของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส
การระบุสายพันธุของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสใชวิธีทางอณู ชีววิทยาโดยดัดแปลงจาก
งานวิจัยของ Ferbiyanto และคณะ (2015) วิธีทางอณูชีววิทยาที่ใชในงานวิจัย คือ การเพิ่มปริมาณยีน 16S rRNA ของ
แบคทีเรียผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction) การเพิ่ม
ปริมาณยีน 16S rRNA ดําเนินการดวยเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส Mastercycler
Nexus gradient (Eppendorf, Germany) ไพรเมอร (Primer) ที่ใชในปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส คือ ไพรเมอร 27F
(5′-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′) และไพรเมอร 1492R (5′-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3′) (SigmaAldrich, Singapore) สารเคมี ใ นปฏิ กิ ริ ยาลู ก โซ พ อลิ เมอเรส คื อ สารปฏิ กิ ริ ย าสํ า เร็จ รู ป One PCRTM (Bio-Helix,
Taiwan) เมื่อเพิ่มปริมาณยีน 16S rRNA เสร็จสิ้นจึงทําการวัดปริมาณยีนที่เพิ่มจํานวนไดดวยเครื่องวัดสารปริมาณนอย
NanoDrop One (Thermo Scientific, USA) และวิเคราะหขนาดของยีน 16S rRNA ที่เพิ่มปริมาณไดดวยเครื่องแยก
สารพันธุกรรมดวยกระแสไฟฟา (Cleaver Scientific, UK) บนแผนเจลอะกาโรส (1% TBE Agarose gel) (Omnipur,
Germany) จากนั้ น ยอ มแผ นเจลอะกาโรสด วยสี ยอ ม Novel Juice DNA Staining Reagent (Bio-Helix, Taiwan)
ในกรณีที่ยีน 16S rRNA ที่เพิ่มจํานวนไดมีความเขมขนมากกวา 100 นาโนกรัมตอไมโครลิตร จึงสงวิเคราะหลําดับ
นิวคลีโอไทด (Nucleotide) ที่บริษัท Macrogen ประเทศเกาหลีใต นําผลลําดับนิวคลีโอไทดที่วิเคราะหไดเปรียบเทียบ
กับลําดับนิวคลีโอไทดของแบคทีเรียในฐานขอมูลของ National Center for Biotechnology Information (NCBI)
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โดยใชโ ปรแกรม BLASTn (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) เพื่ อ ระบุ ส ายพั น ธุแ บคทีเ รี ย ผลิ ต เอนไซม
แอลฟา-อะไมเลส แผนภูมิตนไมวงศวานวิวัฒนาการ (Phylogenetic tree) ของแบคทีเรียผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไม
เลสดําเนินการวิเคราะหดวยโปรแกรม Seaview 4.6.4 (Gouy et al., 2010) โดยใช Neighbor-Joining algorithm
(NJ) และทําการ Bootstrap จํานวน 1,000 ครั้ง
การทําใหเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์
เพาะเลี้ยงแบคทีเรียผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส (แบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507) ลงในหลอด
อาหารเหลว Tryptone Soya Broth ที่มีคาความเปนกรดดาง 6.3 บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24
ชั่วโมง และนําไปเหนี่ยวนําใหเกิดการผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสในอาหารเหลว Starch Broth (HiMedia, India) ที่
มีคาความเปนกรดดาง 6.3 โดยทําการปลูกเชื้อ (Inoculation) แบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507 ลงในอาหาร
เหลว Starch Broth ที่ความเขมขนรอยละ 1 โดยปริมาตรตอปริมาตร บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขยา 150
รอบตอนาที เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง
เมื่ อ ครบกํ า หนดระยะเวลาในการเพาะเลี้ ย งจึ ง ทํ า การเก็ บ เกี่ ย วเอนไซม แ อลฟา-อะไมเลสดิ บ (Crude
enzyme) ที่ผลิตไดโดยการปนเหวี่ยงอาหารเหลว Starch Broth ที่ใ ชเพาะเลี้ยงดว ยเครื่องปนเหวี่ ยงความเร็วสู ง
(Centrifugation) ที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบตอนาที เปนระยะเวลา 20 นาที นําเอนไซมดิบที่ผลิตไดไปสกัดใหกึ่ง
บริสุทธิ์ (Partial purification) ดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) ที่ความเขมขนอิ่มตัว
(Saturation concentration) รอยละ 30 ถึงรอยละ 80 โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ Wu และคณะ (2018) จากนั้น
แยกเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตออกจากเอนไซมดวยชุดเยื่อกรองสําเร็จรูป Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Units
ที่มีเยื่อกรองขนาด 30 กิโลดาลตัน (Merck, Germany) เก็บเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์ที่ไดที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส และทําการวิเคราะหน้ําหนักโมเลกุลของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสทั้งเอนไซมดิบและเอนไซมกึ่งบริสุทธิ์ดวย
วิธี SDS-PAGE โดยแยกเอนไซมบนแผนอะคริลาไมดสําเร็จรูป Mini-PROTEAN® Precast Gels (Bio-Rad, USA) และ
ยอมสีดวยวิธี Silver staining (Bollag et al., 1996)
คากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์
สารละลายปฏิกิริยา (Reaction mixture) และสภาวะที่ใชวัด คากิจกรรมของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส
ดัดแปลงจากงานวิจัยของ Mishra และ Behera (2008) โดยวัดคากิจกรรมของเอนไซมที่สภาวะคาความเปนกรดดาง
7.2 (ควบคุมสภาวะความเปนกรดดางดวยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร (Phosphate buffer) ความเขมขน 20 มิลลิโม
ลาร) อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และมีแปงชนิดละลายน้ําความเขมขนรอยละ 1.1 โดยน้ําหนักตอปริมาตรเปนสารตั้ง
ตน ปริมาณน้ําตาลกลูโคสที่เปนผลิตภัณฑจากการยอยแปงชนิดละลายน้ําวิเคราะหโดยใชวิธี DNS (Miller, 1959) การ
วัดปริมาณของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสในหนวยมิลลิกรัมเพื่อใชคํานวณหาคากิจกรรมเฉพาะใชชุดวิเคราะหสําเร็จรูป
Quick StartTM Bradford Protein Assay (Bio-rad, USA)
คากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์หาไดจากอัตราสวนของคากิจกรรมทั้งหมด (Total
activity) ของเอนไซมตอปริมาณเอนไซม 1 มิลลิกรัม คากิจกรรมทั้งหมดของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสคํานวณไดจาก
ปริมาณเอนไซมที่ใชในการยอยแปงชนิดละลายน้ําเปนน้ําตาลกลูโคสปริมาณ 1 ไมโครโมลในระยะเวลา 1 นาที ภายใต
สภาวะที่กําหนดตอปริมาตรเอนไซม 1 มิลลิลิตร
สรุปผลการวิจัย
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การแยกแบคทีเรียจากดินตะกอนตัวอยางของปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา จังหวัดระยอง ดวยจานอาหาร
แข็ง Tryptone Soya Agar พบแบคทีเรียที่มีสัณฐานของโคโลนีแตกตางกัน ไดแก สีของโคโลนี รูปรางโคโลนี ขอบ
โคโลนี การยกตัวของโคโลนี และขนาดโคโลนี จํานวน 123 ไอโซเลท เมื่อทําการคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม
แอลฟา-อะไมเลสดวยจานอาหารแข็ง Starch Agar จากแบคทีเรียที่แยกไดทั้งหมด พบแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม
แอลฟา-อะไมเลส จํานวน 25 ไอโซเลท (คิดเปนรอยละ 20.33 จากไอโซเลททั้งหมด) ซึ่งแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507
เปนไอโซเลทที่มี ความนาสนใจในการนํ ามาศึ กษาวิ จัยตอ เนื่อ งจากแสดงคาประสิทธิ ภาพในการยอยสลาย (HC)
คอนขางสูง
แบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 มีลักษณะสัณฐานโคโลนี ไดแก โคโลนีสขี าวจนถึงสีครีม รูปรางกลมขนาดเล็ก
ขอบโคโลนีหยักมาก (Erose) โคโลนีนูนแบบกระดุม (Umbonate) และเจริญเติบโตไดดีในจานอาหารแข็ง Tryptone
Soya Agar ดังแสดงในภาพที่ 1 แบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 มีคาประสิทธิภาพในการยอยสลายจานอาหารแข็ง
Starch Agar เทากับ 2.25 ± 0.21 ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 1 ลักษณะสัณฐานโคโลนีของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 บนจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar
ที่อายุเชื้อ 24 ชั่วโมง

ภาพที่ 2 การยอยสลายแปงชนิดละลายน้ําบนจานอาหารแข็ง Starch Agar โดยแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507
หลังจากทําการยอมจานอาหารแข็งดวยสารละลายแกรมไอโอดีน
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การระบุสายพันธุของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 โดยวิธีทางอณูชีววิทยา ดําเนินการโดยการเพิ่มปริมาณ
ยีน 16S rRNA ของแบคทีเรียดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส และวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดรวมกับการศึกษาแผนภูมิ
ตนไมวงศวานวิวัฒนาการ การเพิ่มปริมาณยีน 16S rRNA ของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 พบวายีนมีขนาด 1,436
bp (Base pairs) แสดงในภาพที่ 3 เมื่อ เปรี ยบเทียบกับลํ าดับนิ วคลี โอไทดข องแบคที เรีย ไอโซเลท DNP0507 กั บ
ฐานขอมูลของ NCBI โดยใชโปรแกรม BLASTn พบวาแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 มีความคลายคลึงกับแบคทีเรีย
Bacillus licheniformis BCRC 11702 (Accession number : NR_116023.1) ที่รอยละ 96 การวิเคราะหแผนภูมิ
ตนไมวงศวานวิวัฒนาการของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 ดวยโปรแกรม Seaview 4.6.4 โดยใช Neighbor-Joining
algorithm และการ Bootstrap จํานวน 1,000 ครั้ง เปนดังภาพที่ 4 ซึ่งแสดงผลการวิ เคราะห ที่สนับสนุ นผลการ
เปรี ย บเที ย บกั บ ลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด ข องแบคที เ รี ย กั บ ฐานข อ มู ล ดั ง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ป ได ว า แบคที เ รี ย
ไอโซเลท DNP0507 คือ แบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507

ภาพที่ 3 แผนเจลอะกาโรส (1% TBE Agarose gel) ยอมดวยสียอ ม Novel Juice DNA Staining Reagent
M คือ สารพันธุกรรมมาตรฐาน 1 kb DNA Ladder RTU (Bio-Helix, Taiwan)
DNP0507 คือ ยีน 16S rRNA ของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 จากการเพิ่มปริมาณดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส
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ภาพที่ 4 แผนภูมิตนไมวงศวานวิวัฒนาการของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 วิเคราะหดวยโปรแกรม
Seaview 4.6.4 โดยใช Neighbor-Joining algorithm และการ Bootstrap จํานวน 1,000 ครั้ง
การตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตที่ความเขมขนอิ่มตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 สามารถทําให
เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดิบที่ผลิตไดกลายเปนเอนไซมแบบกึ่งบริสุทธิ์ การวิเคราะหน้ําหนักโมเลกุลของเอนไซม
แอลฟา-อะไมเลสทั้งเอนไซมดิบและเอนไซมกึ่งบริสุทธิ์ดวยวิธี SDS-PAGE และยอมสีดวยวิธี Silver staining พบวา
เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสที่ผลิตจากแบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507 มีขนาด 58 กิโลดาลตันโดยประมาณ
ดังภาพที่ 5 สวนความบริสุทธิ์ของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสหลังจากการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัว
รอยละ 30 ถึงรอยละ 80 พบวามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 1.310 เทาจากเอนไซมดิบ (ตารางที่ 1) เอนไซมแอลฟา-อะไม
เลสกึ่งบริสุทธิ์มีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมเปน 1.819 ยูนิตตอมิลลิกรัม ที่สภาวะคาความเปนกรดดาง 7.2 อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 1)

ภาพที่ 5 แผนอะคริลาไมดสําเร็จรูป Mini-PROTEAN® Precast Gels ยอมสีดวยวิธี Silver staining
M คือ โปรตีนมาตรฐาน Pink Plus Prestained Protein Ladder (GeneDireX, Taiwan)
ภาคบรรยาย
686

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”

1 คือ เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดิบที่ผลิตจากแบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507
2 คือ เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์ที่ผลิตจากแบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507
 แสดงเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสที่ผลิตจากแบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507
ตารางที่ 1 คากิจกรรมเฉพาะและความบริสุทธิ์ของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส
ปริมาณของ
คากิจกรรมเฉพาะ
เอนไซมแอลฟา- ของเอนไซมแอลฟา- ความบริสุทธิ์
ขั้นตอนการทําใหเอนไซมบริสุทธิ์
อะไมเลสทั้งหมด
อะไมเลส
(เทา)
(มิลลิกรัม)
(ยูนิตตอมิลลิกรัม)
เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดิบ
25.785 ± 1.347
1.388 ± 0.233
1.000
เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสหลังจากการ
3.513 ± 0.113
1.819 ± 0.349
1.310
ตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิม่ ตัว
อภิปรายผล
1. แบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 เปนแบคทีเรียที่แยกไดจากดินตะกอนของปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา
จังหวัดระยองดวยจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar และมีความสามารถในการยอยสลายแปงชนิดละลายน้ําใน
จานอาหารแข็ง Starch Agar ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 มีความสามารถในการผลิต เอนไซม
แอลฟา-อะไมเลส เมื่อทําการระบุสายพันธุดวยการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 16S rRNA พบวาแบคทีเรีย
ไอโซเลท DNP0507 มีความคลายคลึงกับแบคทีเรีย B. licheniformis ซึ่งเปนแบคทีเรียที่มีรายงานวาพบทั่วไปในดิน
และสามารถผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสได งานวิจัยที่ผานมาพบวาแบคทีเรีย B. licheniformis มีความใกลชิดทาง
วิวัฒนาการของยีน 16S rRNA และยีน 16S-23S internal transcribed spacer (ITS) กับแบคทีเรีย B. subtilis และ
B. amyloliquefaciens (Rey et al., 2004) ซึ่งสอดคลองกับแผนภูมิตนไมวงศวานวิวัฒนาการที่ไดจากการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ (ภาพที่ 4)
2. การวิ เคราะห น้ํ า หนั ก โมเลกุ ลของเอนไซม แ อลฟา-อะไมเลสที่ ผลิ ต จากแบคที เ รี ย B. licheniformis
DNP0507 ดวยวิธี SDS-PAGE และยอมสีดวยวิธี Silver staining พบวาเอนไซมมีน้ําหนักโมเลกุล 58 กิโลดาลตัน
โดยประมาณ ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของ Wu และคณะ (2018) รวมถึงงานวิจัยของ Hmidet และคณะ (2008)
ที่พบวาเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจากแบคทีเรีย B. licheniformis B4-423 และแบคทีเรีย B. licheniformis NH1
ตามลําดับ มีน้ําหนักโมเลกุลที่ 58 กิโลดาลตันโดยประมาณเชนกัน
3. การทําใหเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสที่ผลิตไดกึ่งบริสุทธิ์ดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต
ที่ความเขมขนอิ่มตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 พบวาเอนไซมมีความบริสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 1.310 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ
เอนไซมดิบ และมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมกึ่งบริสุทธิ์เปน 1.819 ± 0.349 ยูนิตตอมิลลิกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยที่ผานมาของ Raul และคณะ (2014) ซึ่งทําเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสที่ผลิตจากแบคทีเรีย B. subtilis MTCC
121 ใหกึ่งบริสุทธิ์ดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตที่ความเขมขนอิ่มตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 70
พบวาเอนไซมมีความบริสุทธิเพิ่มขึ้น 3 เทา และมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมเปน 7.72 ยูนิตตอมิลลิกรัม งานวิจัย
ของ Wu และคณะ (2018) รายงานการทําเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจากแบคทีเรีย B. licheniformis B4-423 ใหกึ่ง
บริสุทธิ์ดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตที่ความเขมขนอิ่มตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 พบวาเอนไซม
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มีความบริสุทธิเพิ่มขึ้น 1.61 เทา และมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมเปน 559.47 ยูนิตตอมิลลิกรัม จะเห็นไดวาความ
บริสุทธิ์ของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสหลังจากการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตที่ไดในงานวิจัยนี้ มีความ
ใกลเคียงกับความบริสุทธิ์ของเอนไซมที่ไดจากงานวิจัยของ Wu และคณะ (2018) เนื่องมาจากเปนเอนไซมแอลฟาอะไมเลสที่ผลิตไดจากแบคทีเรียสายพันธุเดียวกันและใชกรรมวิธีในการทําใหเอนไซมกึ่งบริสุทธิ์ในสภาวะเดียวกัน
อยางไรก็ต ามเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสที่ผลิต ไดจากแบคทีเรี ย B. licheniformis DNP0507 ในการวิ จัยนี้ยั งมีค า
กิจกรรมเฉพาะของเอนไซมที่ยังต่ํากวางานวิจัยที่ผานมา อาจเนื่องมาจากสภาวะที่ใชวัดคากิจกรรมของเอนไซมแอลฟาอะไมเลสดัดแปลงจากงานวิจัยของ Mishra และ Behera (2008) ยังไมใชสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการวัดคากิจกรรม
ของเอนไซมที่ผลิตได ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนขอมูลสําคัญแกภาคอุตสาหกรรมในการนําแบคทีเรียที่ผลิต
เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสสายพันธุทองถิ่นไปประยุกตใชในอนาคต
ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจั ยนี้ เปน งานวิจัย เบื้ องต นจึง ควรมีก ารศึ กษาวิจั ยตอ ยอดในเชิง ลึก เชน การทํ าให เอนไซม
แอลฟา-อะไมเลสมีความบริสุทธิ์สูงขึ้น การศึกษาคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมในสภาวะที่เหมาะสม เปนตน รวมถึง
การศึกษาวิจัยเชิงประยุกตเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภาคอุตสาหกรรม เชน การเพิ่มอัตราการผลิตเอนไซมในระบบ
ถังปฏิกรณชีวภาพ (Bioreactor) เปนตน
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