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บทคัดยอ 

 การวิจัยศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ีอแยกและคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจากดิน

ตะกอนปาชายเลนในจังหวัดระยอง และเพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียผลิตเอนไซม

แอลฟา-อะไมเลสท่ีคัดเลือกได งานวิจัยน้ีทําการแยกแบคทีเรียจากดินตะกอนปาชายเลนปากแมนํ้าระยอง อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง ไดท้ังสิ้นจํานวน 123 ไอโซเลท และพบวาแบคทีเรียรหัสไอโซเลท DNP0507 เปนแบคทีเรียท่ีมี

ความสามารถในการผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส เมื่อทําการระบุสายพันธุแบคทีเรียรหัสไอโซเลท DNP0507 ดวย

การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 16S rRNA และแผนภูมิตนไมวงศวานวิวัฒนาการ พบวาแบคทีเรียรหัสไอโซ

เลท DNP0507 คือ แบคทีเรีย Bacillus licheniformis DNP0507 เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสท่ีผลิตไดถูกทําใหก่ึง

บริสุทธ์ิดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีความเขมขนอ่ิมตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 พบวามคีวาม

บริสุทธ์ิเพ่ิมข้ึน 1.310 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับเอนไซมดิบ และมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมเปน 1.819 ยูนิตตอ

มิลลิกรัม ผลการวิเคราะหนํ้าหนักโมเลกุลของเอนไซมท่ีผลิตไดดวยวิธี SDS-PAGE พบวามีขนาด 58 กิโลดาลตัน

โดยประมาณ การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเห็นความเปนไปไดในการนําเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสไปประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของตอไป 

คําสําคัญ :  เอนไซมแอลฟา-อะไมเลส, แบคทีเรีย Bacillus licheniformis, ดินตะกอนปาชายเลน, คุณสมบัติของ
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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 α-

amylase 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 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

เอนไซมอะไมเลส (Amylase) เปนเอนไซมในกลุมไกลโคซิล ไฮโดรเลส (Glycosyl hydrolase) ท่ีมี

ความสามารถในการยอยสลายพันธะไกลโคไซด (Glycosidic bond) ชนิด α-1, 4 และชนิด α-1, 6 ในโครงสรางของ

คารโบไฮเดรตกลุมแปง (Starch) และไกลโคเจน (Glycogen) ใหไดเปนผลิตภัณฑท่ีมีขนาดโมเลกุลเล็กลง  เชน เดกซ

ทริน (Dextrin) นํ้าตาลไดแซ็กคาไรด (Disaccharides) และนํ้าตาลมอนอแซคคาไรด (Monosaccharides) (Mohanan 

& Satyanarayana, 2018) เอนไซมอะไมเลส แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมเอนโด-อะไมเลส (Endo-amylase) และ

กลุมเอกโซ-อะไมเลส (Exo-amylase) ปจจุบันเอนไซมอะไมเลสถูกใชในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท เชน 

กลูโคส เอทานอล สารซักลาง สิ่งทอ และกระดาษ (Wu et al., 2018) สงผลใหเอนไซมอะไมเลสมีสวนแบงทาง

การตลาดของอุตสาหกรรมเอนไซมถึงรอยละ 25 ของตลาดโลก (Suriya et al., 2016) 

เอนไซมแอลฟา-อะไมเลส (α-Amylase, EC 3.2.1.1) เปนเอนไซมอะไมเลสในกลุมเอนโด-อะไมเลส ซึ่งมี

ความสามารถในการยอยสลายสลายพันธะไกลโคไซดชนิด α-1, 4 ท่ีอยูภายในโครงสราง (Inner glycosidic bond) 

ของแปงใหเปนนํ้าตาลไดแซ็กคาไรดหลายชนิดและนํ้าตาลกลูโคส (Mohanan & Satyanarayana, 2018) จัดเปน

เอนไซมท่ีความความสําคัญตออุตสาหกรรมการผลิตและการวิจัยทางวิทยาศาสตร เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสผลติไดจาก

จุลินทรียท้ังกลุมแบคทีเรีย เชน แบคทีเรียในสกุล Bacillus sp. และกลุมเช้ือรา เชน เช้ือราในสกุล Aspergillus sp.  

แบคทีเรียสายพันธุ Bacillus licheniformis เปนแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (Gram-positive) ท่ีสรางเอนโด

สปอร (Endospore) และพบไดท่ัวไปในดิน แบคทีเรียสายพันธุ B. licheniformis เปนแบคทีเรียท่ีมีการใชประโยชนใน

เชิงการคา อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมอยางแพรหลายมามากกวาทศวรรษ เน่ืองจากมีความสามารถในการผลิต

เอนไซมไดหลายชนิด เชน เอนไซมแอลฟา-อะไมเลส เอนไซมโปรติเอส (Protease) เอนไซมเบตา-แมนแนนเนส  

(ß-Mannanase) เปนตน (Rey et al., 2004) จึงสงผลใหมีการวิจัยพัฒนาเก่ียวกับการแยกและคัดเลือกแบคทีเรีย การ
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เพาะเลี้ยงแบคทีเรีย การศึกษาและปรับปรุงคุณลักษณะทางเอนไซม รวมถึงการประยุกตใชเอนไซมอยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตามการนําเอนไซมท่ีผลิตจากแบคทีเรียไปประยุกตใชในระดับอุตสาหกรรมยังคงประสบปญหาบางประการ 

หน่ึงในปญหาเหลาน้ัน คือ การขาดสายพันธุของแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือมีคุณลักษณะท่ี

อุตสาหกรรมตองการ ดังน้ันการศึกษาวิจัยท่ีเนนการเสาะหาสายพันธุของแบคทีเรียจากแหลงธรรมชาติจึงเปนงานวิจัย

พ้ืนฐานท่ีไมสามารถละเลยได บทบาทของแบคทีเรียสายพันธุ B. licheniformis ในธรรมชาติ คือ การยอยสลาย

สารอินทรียในดิน ซึ่งทําใหเกิดวัฏจักรของสารอินทรียในระบบนิเวศ ดินจึงเปนแหลงธรรมชาติท่ีเหมาะสมตอการแยก

และคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุ B. licheniformis ท่ีมีคุณลักษณะทางเอนไซมท่ีดี งานวิจัยท่ีผานมาพบวาระบบนิเวศ

ทางทะเลและชายฝงเปนแหลงธรรมชาติท่ีดีในการแยกและคัดเลือกแบคทีเรีย เน่ืองจากระบบนิเวศทางทะเลและ

ชายฝงเปนระบบนิเวศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และชีวภาพอยูตลอดเวลา ทําใหแบคทีเรียท่ีอาศัยอยูมักมี

การผลิตเอนไซมท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะและเหมาะสมตออุตสาหกรรม (Suriya et al., 2016) จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัย

จึงดําเนินการแยก คัดเลือก และระบุสายพันธุของแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจากดินตะกอนปาชายเลน

ในจังหวัดระยอง รวมถึงการศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียท่ีได เพ่ือเปนขอมูลใหแก

ภาคอุตสาหกรรมในการนําแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสสายพันธุทองถ่ินไปประยุกตใชตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจยั  

1. เพ่ือแยกและคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจากดินตะกอนปาชายเลนในจังหวัดระยอง 

2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส สายพันธุ 

Bacillus licheniformis DNP0507 ท่ีแยกและคัดเลือกได 

 

สมมติฐานการวิจัย  

แบคทีเรียท่ีแยกและคัดเลือกไดจากดินตะกอนปาชายเลนในจังหวัดระยองมีคุณลักษณะทางเอนไซมแอลฟา-

อะไมเลส 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

สารเคมีและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 สารเคมี ท่ีใชในงานวิจัยมีคุณภาพอยู ในระดับวิเคราะห (Analytical grade) และระดับจุลชีววิทยา 

(Microbiological grade) กระบวนการวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบคทีเรียและอณูชีววิทยา (Molecular biology) ในทุก

ข้ันตอนควบคุมดวยมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 (Biosafety level 2) 

การเก็บตัวอยางดินตะกอนจากปาชายเลนและการแยกแบคทีเรีย 

ดินตะกอนท่ีนํามาใชแยกแบคทีเรียดําเนินการเก็บมาจากปาชายเลนพระเจดียกลางนํ้า ตําบลปากนํ้า 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 เก็บรักษาตัวอยางดินตะกอนท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและนําไปแยก

แบคทีเรียท้ังหมดภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

การแยกแบคทีเรียท้ังหมดในดินตะกอนดําเนินการโดยเจือจางดินตะกอนนํ้าหนัก 1 กรัมในนํ้ากลั่นปลอดเช้ือ

แบบเปนลําดับทีละสิบเทา (Ten-fold serial dilution) จนถึงระดับความเจือจางของสารแขวนลอยดินตะกอนท่ี 1 ตอ 
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100,000 เทา จากน้ันเกลี่ย (Spread) สารแขวนลอยดินตะกอนท่ีทําการเจือจางในแตละความเจือจางลงบนผิวหนา

ของจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar (HiMedia, India) ท่ีมีคาความเปนกรดดาง 6.3 บมท่ีอุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส เปนระยะเวลา 48 ช่ัวโมง เมื่อโคโลนี (Colony) ของแบคทีเรียปรากฎข้ึนบนจานอาหารแข็ง จึงทําการแยก

แบคทีเรีย (Bacterial isolation) ท่ีมีสัณฐานของโคโลนีแตกตางกันออกเปนไอโซเลท (Isolate) 

เพาะเลี้ยงแบคทีเรียแตละไอโซเลทลงในหลอดอาหารเหลว Tryptone Soya Broth (HiMedia, India) ท่ีมี

คาความเปนกรดดาง 6.3 บมท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง และนําไปขีด (Streak) ลงบน

ผิวหนาของจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar เพ่ือแยกแบคทีเรียใหเปนไอโซเลทสายพันธุบริสุทธ์ิ (Pure isolate) 

เมื่อไดไอโซเลทของแบคทีเรียท่ีบริสุทธ์ิจึงทําการตั้งช่ือไอโซเลทของแบคทีเรียท่ีแยกได 

การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส 

การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสใชวิธีคัดเลือกดวยจานอาหารแข็ง Starch Agar 

(HiMedia, India) ซึ่งมีแปงชนิดละลายนํ้า (Soluble amylum) เปนแหลงคารบอนเดี่ยวในอาหารแข็ง การคัดเลือก

แบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดัดแปลงจากงานวิจัยของรติมาและชนัญลญา (2560) โดยหยดสารแขวนลอย

แบคทีเรีย (Bacterial suspension) แตละไอโซเลท อายเุช้ือ 24 ช่ัวโมง ปริมาตร 5 ไมโครลิตร ลงบนผิวหนาของจาน

อาหารแข็ง Starch Agar บมท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 48 ช่ัวโมง  

แบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจะสามารถยอยสลายแปงชนิดละลายนํ้าในจานอาหารแข็งใหเปน

แหลงคารบอนในการเจริญเติบโต เมื่อทําการยอมจานอาหารแข็งดวยสารละลายแกรมไอโอดีน (Gram’s iodine) จะ

ปรากฎวงใส (Hydrolytic zone) โดยรอบโคโลนีของแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสภายในระยะเวลา 1-2 

นาที ทําการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใสและเสนผานศูนยกลางของโคโลนีแบคทีเรีย เพ่ือนําไปคํานวณหาคา

ประสิทธิภาพในการยอยสลาย (Hydrolytic capacity, HC) จากอัตราสวนระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใส 

(มิลลิเมตร) ตอขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนีแบคทีเรีย (มิลลิเมตร) 

การระบุสายพันธุของแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส 

การระบุสายพันธุของแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสใชวิธีทางอณูชีววิทยาโดยดัดแปลงจาก

งานวิจัยของ Ferbiyanto และคณะ (2015) วิธีทางอณูชีววิทยาท่ีใชในงานวิจัย คือ การเพ่ิมปริมาณยีน 16S rRNA ของ

แบคทีเรียผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction) การเพ่ิม

ปริมาณยีน 16S rRNA ดําเนินการดวยเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส Mastercycler 

Nexus gradient (Eppendorf, Germany) ไพรเมอร (Primer) ท่ีใชในปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส คือ ไพรเมอร 27F 

(5′-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′) และไพรเมอร  1492R (5′-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3′)  (Sigma-

Aldrich, Singapore) สารเคมีในปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส คือ สารปฏิกิริยาสําเร็จรูป One PCRTM (Bio-Helix, 

Taiwan) เมื่อเพ่ิมปริมาณยีน 16S rRNA เสร็จสิ้นจึงทําการวัดปริมาณยีนท่ีเพ่ิมจํานวนไดดวยเครื่องวัดสารปริมาณนอย 

NanoDrop One (Thermo Scientific, USA) และวิเคราะหขนาดของยีน 16S rRNA ท่ีเพ่ิมปริมาณไดดวยเครื่องแยก

สารพันธุกรรมดวยกระแสไฟฟา (Cleaver Scientific, UK) บนแผนเจลอะกาโรส (1% TBE Agarose gel) (Omnipur, 

Germany) จากน้ันยอมแผนเจลอะกาโรสดวยสียอม Novel Juice DNA Staining Reagent (Bio-Helix, Taiwan)  

ในกรณีท่ียีน 16S rRNA ท่ีเพ่ิมจํานวนไดมีความเขมขนมากกวา 100 นาโนกรัมตอไมโครลิตร จึงสงวิเคราะหลําดับ 

นิวคลีโอไทด (Nucleotide) ท่ีบริษัท Macrogen ประเทศเกาหลีใต นําผลลําดับนิวคลีโอไทดท่ีวิเคราะหไดเปรียบเทียบ

กับลําดับนิวคลีโอไทดของแบคทีเรียในฐานขอมูลของ National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
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โดยใชโปรแกรม BLASTn (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) เพ่ือระบุสายพันธุแบคทีเรียผลิตเอนไซม

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 ท่ีมีคาความเปนกรดดาง 6.3 บมท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 

ช่ัวโมง และนําไปเหน่ียวนําใหเกิดการผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสในอาหารเหลว Starch Broth (HiMedia, India) ท่ี

มีคาความเปนกรดดาง 6.3 โดยทําการปลูกเช้ือ (Inoculation) แบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507 ลงในอาหาร

เหลว Starch Broth ท่ีความเขมขนรอยละ 1 โดยปริมาตรตอปริมาตร บมท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขยา 150 

รอบตอนาที เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงจึงทําการเก็บเก่ียวเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดิบ (Crude 

enzyme) ท่ีผลิตไดโดยการปนเหว่ียงอาหารเหลว Starch Broth ท่ีใชเพาะเลี้ยงดวยเครื่องปนเหว่ียงความเร็วสูง 

(Centrifugation) ท่ีความเร็วรอบ 3,000 รอบตอนาที เปนระยะเวลา 20 นาที นําเอนไซมดิบท่ีผลิตไดไปสกัดใหก่ึง

บริสุทธ์ิ (Partial purification) ดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) ท่ีความเขมขนอ่ิมตัว 

(Saturation concentration) รอยละ 30 ถึงรอยละ 80 โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ Wu และคณะ (2018) จากน้ัน

แยกเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตออกจากเอนไซมดวยชุดเยื่อกรองสําเร็จรูป Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Units 

ท่ีมีเยื่อกรองขนาด 30 กิโลดาลตัน (Merck, Germany) เก็บเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสก่ึงบริสุทธ์ิท่ีไดท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส และทําการวิเคราะหนํ้าหนักโมเลกุลของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสท้ังเอนไซมดิบและเอนไซมก่ึงบริสุทธ์ิดวย

วิธี SDS-PAGE โดยแยกเอนไซมบนแผนอะคริลาไมดสําเร็จรูป Mini-PROTEAN® Precast Gels (Bio-Rad, USA) และ

ยอมสีดวยวิธี Silver staining (Bollag et al., 1996) 

คากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์ 

 สารละลายปฏิกิริยา (Reaction mixture) และสภาวะท่ีใชวัดคากิจกรรมของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส

ดัดแปลงจากงานวิจัยของ Mishra และ Behera (2008) โดยวัดคากิจกรรมของเอนไซมท่ีสภาวะคาความเปนกรดดาง 

7.2 (ควบคุมสภาวะความเปนกรดดางดวยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร (Phosphate buffer) ความเขมขน 20 มิลลิโม

ลาร) อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และมีแปงชนิดละลายนํ้าความเขมขนรอยละ 1.1 โดยนํ้าหนักตอปริมาตรเปนสารตั้ง

ตน ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสท่ีเปนผลิตภัณฑจากการยอยแปงชนิดละลายนํ้าวิเคราะหโดยใชวิธี DNS (Miller, 1959) การ

วัดปริมาณของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสในหนวยมิลลิกรัมเพ่ือใชคํานวณหาคากิจกรรมเฉพาะใชชุดวิเคราะหสําเร็จรูป 

Quick StartTM Bradford Protein Assay (Bio-rad, USA) 

คากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสก่ึงบริสุทธ์ิหาไดจากอัตราสวนของคากิจกรรมท้ังหมด (Total 

activity) ของเอนไซมตอปริมาณเอนไซม 1 มิลลิกรัม คากิจกรรมท้ังหมดของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสคํานวณไดจาก

ปริมาณเอนไซมท่ีใชในการยอยแปงชนิดละลายนํ้าเปนนํ้าตาลกลูโคสปริมาณ 1 ไมโครโมลในระยะเวลา 1 นาที ภายใต

สภาวะท่ีกําหนดตอปริมาตรเอนไซม 1 มิลลิลิตร 

 

สรุปผลการวิจัย 
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การแยกแบคทีเรียจากดินตะกอนตัวอยางของปาชายเลนพระเจดียกลางนํ้า จังหวัดระยอง ดวยจานอาหาร

แข็ง Tryptone Soya Agar พบแบคทีเรียท่ีมีสัณฐานของโคโลนีแตกตางกัน ไดแก สีของโคโลนี รูปรางโคโลนี ขอบ

โคโลนี การยกตัวของโคโลนี และขนาดโคโลนี จํานวน 123 ไอโซเลท เมื่อทําการคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซม

แอลฟา-อะไมเลสดวยจานอาหารแข็ง Starch Agar จากแบคทีเรียท่ีแยกไดท้ังหมด พบแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซม

แอลฟา-อะไมเลส จํานวน 25 ไอโซเลท (คิดเปนรอยละ 20.33 จากไอโซเลทท้ังหมด) ซึ่งแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 

เปนไอโซเลทท่ีมีความนาสนใจในการนํามาศึกษาวิจัยตอ เน่ืองจากแสดงคาประสิทธิภาพในการยอยสลาย (HC) 

คอนขางสูง 

แบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 มีลักษณะสัณฐานโคโลนี ไดแก โคโลนีสขีาวจนถึงสีครีม รูปรางกลมขนาดเล็ก 

ขอบโคโลนีหยักมาก (Erose) โคโลนีนูนแบบกระดุม (Umbonate) และเจริญเติบโตไดดีในจานอาหารแข็ง Tryptone 

Soya Agar ดังแสดงในภาพท่ี 1 แบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 มีคาประสิทธิภาพในการยอยสลายจานอาหารแข็ง 

Starch Agar เทากับ 2.25 ± 0.21 ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 1  ลักษณะสณัฐานโคโลนีของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 บนจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar 

ท่ีอายุเช้ือ 24 ช่ัวโมง 

 

 
ภาพท่ี 2  การยอยสลายแปงชนิดละลายนํ้าบนจานอาหารแข็ง Starch Agar โดยแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 

หลังจากทําการยอมจานอาหารแข็งดวยสารละลายแกรมไอโอดีน 
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การระบุสายพันธุของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 โดยวิธีทางอณูชีววิทยา ดําเนินการโดยการเพ่ิมปริมาณ

ยีน 16S rRNA ของแบคทีเรียดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส และวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดรวมกับการศึกษาแผนภูมิ

ตนไมวงศวานวิวัฒนาการ การเพ่ิมปริมาณยีน 16S rRNA ของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 พบวายีนมีขนาด 1,436 

bp (Base pairs) แสดงในภาพท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 กับ

ฐานขอมูลของ NCBI โดยใชโปรแกรม BLASTn พบวาแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 มีความคลายคลึงกับแบคทีเรีย 

Bacillus licheniformis BCRC 11702 (Accession number : NR_116023.1) ท่ีรอยละ 96 การวิเคราะหแผนภูมิ

ตนไมวงศวานวิวัฒนาการของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 ดวยโปรแกรม Seaview 4.6.4 โดยใช Neighbor-Joining 

algorithm และการ Bootstrap จํานวน 1,000 ครั้ง เปนดังภาพท่ี 4 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหท่ีสนับสนุนผลการ

เปรียบเ ทียบกับลําดับ นิวคลี โอไทดของแบคทีเรีย กับฐานขอมูล  ดัง น้ันจึงสามารถสรุปไดว าแบคทีเรีย 

ไอโซเลท DNP0507 คือ แบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507 

 

 
ภาพท่ี 3  แผนเจลอะกาโรส (1% TBE Agarose gel) ยอมดวยสียอม Novel Juice DNA Staining Reagent 

M คือ สารพันธุกรรมมาตรฐาน 1 kb DNA Ladder RTU (Bio-Helix, Taiwan) 

DNP0507 คือ ยีน 16S rRNA ของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 จากการเพ่ิมปริมาณดวยปฏิกิริยาลกูโซพอลิเมอเรส 
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ภาพท่ี 4  แผนภูมิตนไมวงศวานวิวัฒนาการของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 วิเคราะหดวยโปรแกรม  

Seaview 4.6.4 โดยใช Neighbor-Joining algorithm และการ Bootstrap จํานวน 1,000 ครั้ง 

 

 การตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีความเขมขนอ่ิมตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 สามารถทําให

เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดิบท่ีผลิตไดกลายเปนเอนไซมแบบก่ึงบริสุทธ์ิ การวิเคราะหนํ้าหนักโมเลกุลของเอนไซม

แอลฟา-อะไมเลสท้ังเอนไซมดิบและเอนไซมก่ึงบริสุทธ์ิดวยวิธี SDS-PAGE และยอมสีดวยวิธี Silver staining พบวา

เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสท่ีผลิตจากแบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507 มีขนาด 58 กิโลดาลตันโดยประมาณ  

ดังภาพท่ี 5 สวนความบริสุทธ์ิของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสหลังจากการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอ่ิมตัว

รอยละ 30 ถึงรอยละ 80 พบวามีความบริสุทธ์ิเพ่ิมข้ึน 1.310 เทาจากเอนไซมดิบ (ตารางท่ี 1) เอนไซมแอลฟา-อะไม 

เลสก่ึงบริสุทธ์ิมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมเปน 1.819 ยูนิตตอมิลลิกรัม ท่ีสภาวะคาความเปนกรดดาง 7.2 อุณหภูมิ 

50 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 1) 

 

 
ภาพท่ี 5  แผนอะครลิาไมดสําเร็จรูป Mini-PROTEAN® Precast Gels ยอมสีดวยวิธี Silver staining 

M คือ โปรตีนมาตรฐาน Pink Plus Prestained Protein Ladder (GeneDireX, Taiwan) 
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1 คือ เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดบิท่ีผลิตจากแบคทีเรยี B. licheniformis DNP0507 

2 คือ เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสก่ึงบริสุทธ์ิท่ีผลิตจากแบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507 

 แสดงเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสท่ีผลติจากแบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507 

ตารางท่ี 1 คากิจกรรมเฉพาะและความบริสุทธ์ิของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส 

ขั้นตอนการทําใหเอนไซมบริสุทธิ์ 

ปริมาณของ

เอนไซมแอลฟา-

อะไมเลสท้ังหมด 

(มิลลิกรัม) 

คากิจกรรมเฉพาะ 

ของเอนไซมแอลฟา- 

อะไมเลส 

(ยูนิตตอมิลลิกรัม) 

ความบริสุทธิ์  

(เทา) 

เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสดิบ 25.785 ± 1.347 1.388 ± 0.233 1.000 

เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสหลังจากการ

ตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซลัเฟตอ่ิมตัว 

3.513 ± 0.113 1.819 ± 0.349 1.310 

 

อภิปรายผล 

1. แบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 เปนแบคทีเรียท่ีแยกไดจากดินตะกอนของปาชายเลนพระเจดียกลางนํ้า 

จังหวัดระยองดวยจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar และมีความสามารถในการยอยสลายแปงชนิดละลายนํ้าใน

จานอาหารแข็ง Starch Agar ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบคทีเรียไอโซเลท DNP0507 มีความสามารถในการผลิตเอนไซม

แอลฟา-อะไมเลส เมื่อทําการระบุสายพันธุดวยการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 16S rRNA พบวาแบคทีเรีย 

ไอโซเลท DNP0507 มีความคลายคลึงกับแบคทีเรีย B. licheniformis ซึ่งเปนแบคทีเรียท่ีมีรายงานวาพบท่ัวไปในดิน

และสามารถผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสได งานวิจัยท่ีผานมาพบวาแบคทีเรีย B. licheniformis มีความใกลชิดทาง

วิวัฒนาการของยีน 16S rRNA และยีน 16S-23S internal transcribed spacer (ITS) กับแบคทีเรีย B. subtilis และ 

B. amyloliquefaciens (Rey et al., 2004) ซึ่งสอดคลองกับแผนภูมิตนไมวงศวานวิวัฒนาการท่ีไดจากการศึกษาวิจัย

ในครั้งน้ี (ภาพท่ี 4) 

2. การวิเคราะหนํ้าหนักโมเลกุลของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสท่ีผลิตจากแบคทีเรีย B. licheniformis 

DNP0507 ดวยวิธี SDS-PAGE และยอมสีดวยวิธี Silver staining พบวาเอนไซมมีนํ้าหนักโมเลกุล 58 กิโลดาลตัน

โดยประมาณ ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของ Wu และคณะ (2018) รวมถึงงานวิจัยของ  Hmidet  และคณะ (2008) 

ท่ีพบวาเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจากแบคทีเรีย B. licheniformis B4-423 และแบคทีเรีย B. licheniformis NH1 

ตามลําดับ มีนํ้าหนักโมเลกุลท่ี 58 กิโลดาลตันโดยประมาณเชนกัน 

3. การทําใหเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสท่ีผลิตไดก่ึงบริสุทธ์ิดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต

ท่ีความเขมขนอ่ิมตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 พบวาเอนไซมมีความบริสุทธิเพ่ิมข้ึนเปน 1.310 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ

เอนไซมดิบ และมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมก่ึงบริสุทธ์ิเปน 1.819 ± 0.349 ยูนิตตอมิลลิกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับ

งานวิจัยท่ีผานมาของ Raul และคณะ (2014) ซึ่งทําเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสท่ีผลิตจากแบคทีเรีย B. subtilis MTCC 

121 ใหก่ึงบริสุทธ์ิดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีความเขมขนอ่ิมตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 70 

พบวาเอนไซมมีความบริสุทธิเพ่ิมข้ึน 3 เทา และมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมเปน 7.72 ยูนิตตอมิลลิกรัม งานวิจัย

ของ Wu และคณะ (2018) รายงานการทําเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสจากแบคทีเรีย B. licheniformis B4-423 ใหก่ึง

บริสุทธ์ิดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีความเขมขนอ่ิมตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 พบวาเอนไซม
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มีความบริสุทธิเพ่ิมข้ึน 1.61 เทา และมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมเปน 559.47 ยูนิตตอมิลลิกรัม จะเห็นไดวาความ

บริสุทธ์ิของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสหลังจากการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตท่ีไดในงานวิจัยน้ี มีความ

ใกลเคียงกับความบริสุทธ์ิของเอนไซมท่ีไดจากงานวิจัยของ Wu และคณะ (2018) เน่ืองมาจากเปนเอนไซมแอลฟา- 

อะไมเลสท่ีผลิตไดจากแบคทีเรียสายพันธุเดียวกันและใชกรรมวิธีในการทําใหเอนไซมก่ึงบริสุทธ์ิในสภาวะเดียวกัน 

อยางไรก็ตามเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสท่ีผลิตไดจากแบคทีเรีย B. licheniformis DNP0507 ในการวิจัยน้ียังมีคา

กิจกรรมเฉพาะของเอนไซมท่ียังต่ํากวางานวิจัยท่ีผานมา อาจเน่ืองมาจากสภาวะท่ีใชวัดคากิจกรรมของเอนไซมแอลฟา-

อะไมเลสดัดแปลงจากงานวิจัยของ Mishra และ Behera (2008) ยังไมใชสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการวัดคากิจกรรม

ของเอนไซมท่ีผลิตได ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนขอมูลสําคัญแกภาคอุตสาหกรรมในการนําแบคทีเรียท่ีผลิต

เอนไซมแอลฟา-อะไมเลสสายพันธุทองถ่ินไปประยุกตใชในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะ  

 การศึกษาวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเบ้ืองตนจึงควรมีการศึกษาวิจัยตอยอดในเชิงลึก เชน การทําใหเอนไซม

แอลฟา-อะไมเลสมีความบริสุทธ์ิสูงข้ึน การศึกษาคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมในสภาวะท่ีเหมาะสม เปนตน รวมถึง

การศึกษาวิจัยเชิงประยุกตเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภาคอุตสาหกรรม เชน การเพ่ิมอัตราการผลิตเอนไซมในระบบ

ถังปฏิกรณชีวภาพ (Bioreactor) เปนตน 

 

เอกสารอางอิง 

รติมา กลิ่นฟุงและชนัญลญา ธรรมเกษร. (2560). การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซมอะไมเลสจากดินปาชายเลน

และการศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซมเบ้ืองตน. ปริญญานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม. มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

Bollag, D.M., Rozycki, M.D., Edelstein, J.E. (1996). Protein Methods. USA: Wiley-Liss Publisher. 

Ferbiyanto, A., Rusmana, I., Raffiudin, R. (2015). Characterization and identification of cellulolytic 

bacteria from gut of worker Macrotermes gilvus. HAYATI Journal of Biosciences. 22: 197-

200. 

Gouy, M., Guindon, S., Gascuel, O. (2010). SeaView version 4: a multiplatform graphical user interface 

for sequence alignment and phylogenetic tree building. Molecular Biology and Evolution. 

27(2): 221-224. 

Hmidet, N., Bayoudh, A., Berrin, F.G., Kanoun, S., Juge, N., Nasri, M. (2008). Purification and biochemical 

characterization of a novel a-amylase from Bacillus licheniformis NH1 Cloning, nucleotide 

sequence and expression of amyN gene in Escherichia coli. Process Biochemistry. 43: 499–

510. 

Miller, G.L. (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Analytical 

Chemistry. 31(4): 426-428. 

Mishra, S. and Behera, N. (2008). Amylase activity of a starch degrading bacteria isolated from soil 

receiving kitchen wastes. African Journal of Biotechnology. 7(18): 3326-3331. 

ภาคบรรยาย 

688 

 



 
 

 

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

 

Mohanan, N. and Satyanarayana, T. (2018). Reference Module in Life Sciences. Netherlands: Elsevier. 

Raul, D., Biswas, T., Mukhopadhyay, S., Das, S.K., Gupta, S., (2014). Production and partial purification 

of alpha amylase from Bacillus subtilis (MTCC 121) using solid state fermentation. 

Biochemistry Research International. 2014: Article ID 568141. http://dx.doi.org/10.1155/ 

2014/568141. 

Rey, M.W., Ramaiya, P., Nelson, B.A., Brody-Karpin, S.D.B., Zaretsky, E.J., Tang, M., Leon, A.L., Xiang, 

H., Gusti, V., Clausen, I.G., Olsen, P.B., Rasmussen, M.D., Andersen, J.T., Jørgensen, P.L., 

Larsen, T.S., Sorokin, A., Bolotin, A., Lapidus, A., Galleron, N., Ehrlich, S.D., Berka, R.M. (2004). 

Complete genome sequence of the industrial bacterium Bacillus licheniformis and 

comparisons with closely related Bacillus species. Genome Biology. 5: R77. 

http://genomebiology.com/2004/5/10/R77. 

Suriya, J., Bharathiraja, S., Krishnan, M., Manivasagan, P., Kim, S.K. (2016). Marine microbial amylases: 

Properties and applications. Advances in Food and Nutrition Research. 79: 161-177. 

Wu, X., Wang, Y., Tong, B., Chen, X., Chen, J. (2018). Purification and biochemical characterization of 

a thermostable and acid-stable alpha-amylase from Bacillus licheniformis B4-423. 

International Journal of Biological Macromolecules. 109: 329-337. 

 

ภาคบรรยาย 

689 

 


