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การศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบางประการของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลส
สายพันธุ Pseudomonas plecoglossicida DNP0201 ซึ่งแยกไดจากดินปาชายเลน
ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย
Study on several enzymatic characteristics of the amylase-producing
bacteria, Pseudomonas plecoglossicida DNP0201, isolated from
mangrove soil in Rayong Province, Thailand
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บทคัดยอ
การวิจัยศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพี่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสจากดินตะกอนปา
ชายเลนปากแมน้ํา ระยอง จังหวัดระยอง และเพื่ อศึกษาคุณลั กษณะทางเอนไซม บางประการของแบคทีเ รียผลิ ต
เอนไซมอะไมเลสที่คัดเลือกได งานวิจัยนี้ทําการแยกแบคทีเรียจากดินตะกอนปาชายเลนปากแมน้ําระยองไดทั้งสิ้น
จํานวน 123 ไอโซเลท และพบว าแบคทีเ รียรหั สไอโซเลท DNP0201 เปนแบคที เรีย ที่มีค วามสามารถในการผลิ ต
เอนไซมอะไมเลสจากการวิเคราะหดวยจานอาหารแข็ง Starch Agar เมื่อทําการระบุสายพันธุแบคทีเรียรหัสไอโซเลท
DNP0201 ดวยการวิเ คราะห ลําดั บนิว คลี โอไทด ของยีน 16S rRNA และแผนภู มิตน ไม วงศ วานวิวั ฒนาการ พบว า
แบคทีเรียรหัสไอโซเลท DNP0201 คือ แบคทีเรีย Pseudomonas plecoglossicida DNP0201 ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับ
การผลิตเอนไซมอะไมเลสคอนขางนอย เอนไซมอะไมเลสที่ผลิตไดถูกทําใหกึ่งบริสุทธิ์ดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือ
แอมโมเนี ย มซั ล เฟตที่ ค วามเข ม ข น อิ่ ม ตั ว ร อ ยละ 30 ถึ ง ร อ ยละ 80 พบว า มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ เ พิ่ ม ขึ้ น 1.33 เท า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเอนไซมดิบ และมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมเปน 2.24 ยูนิตตอมิลลิกรัม ผลการวิเคราะหน้ําหนัก
โมเลกุลของเอนไซมที่ผลิตไดดวยวิธี SDS-PAGE พบวามีขนาด 58 กิโลดาลตันโดยประมาณ การศึกษาวิจัยนี้เปน
รายงานครั้งแรกที่พบแบคทีเรีย P. plecoglossicida จากดินตะกอนปาชายเลนของจังหวัดระยอง ที่มีความสามารถใน
การผลิตเอนไซมอะไมเลส
คําสําคัญ : เอนไซมอะไมเลส, แบคทีเรีย Pseudomonas plecoglossicida, 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 amylase-producing bacteria collected from
mangrove soil in the Rayong River Estuary, Rayong Province and to study several enzymatic
characteristics of the screened amylase-producing bacteria. One hundred and twenty-three bacterial
isolates were obtained from mangrove soil in the Rayong River Estuary and the bacterium with isolate
number DNP0201 was selected as the amylase-producing candidate by Starch Agar analysis. The
DNP0201 was identified as Pseudomonas plecoglossicida DNP0201, the narrow formation of the
amylase-producing bacterium, by 16S rRNA gene sequence analysis and phylogenetic tree data. The
amylase was precipitated by saturated ammonium sulphate at a range from 30 to 80% for purification,
It was increasing of 1.33 fold when compared to the crude enzyme. The specific activity of the
partially purified enzyme was 2.24 U/mg. SDS-PAGE revealed that the molecular weight of the enzyme
was approximately 58 kDa. This research is the first report of P. plecoglossicida isolated from
mangrove soil in Rayong Province that has been reported to produce amylase.
Keywords: Amylase, Pseudomonas plecoglossicida, Mangrove soil, Enzymatic characteristic
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
เอนไซมอะไมเลส (Amylase) เปนกลุมของเอนไซมที่มี ความสามารถในการยอ ยสลายพันธะไกลโคไซด
(Glycosidic bond) ชนิด α-1, 4 และชนิด α-1, 6 ในโครงสรางของแปง (Starch) ไกลโคเจน (Glycogen) และพอลิ
แซคคาไรดที่มีความเกี่ยวของกับแปง (Starch-related polysaccharide) ใหไดเปนผลิตภัณฑที่มีขนาดโมเลกุลเล็กลง
เ ช น โ อ ลิ โ ก แ ซ ค ค า ไ ร ด (Oligosaccharides) ไ ด แ ซ ค ค า ไ ร ด (Disaccharides) แ ล ะ ม อ น อ แ ซ ค ค า ไ ร ด
(Monosaccharides) เอนไซมอะไมเลสแบงออกเปน 2 กลุมตามลักษณะการยอยสลายสายโซพอลิแซคคาไรด ไดแก
กลุมเอนโด-อะไมเลส (Endo-amylase) และกลุมเอกโซ-อะไมเลส (Exo-amylase) เอนไซมอะไมเลสในกลุมเอนโด-อะ
ไมเลส เชน เอนไซมแอลฟา-อะไมเลส (α-Amylase, EC 3.2.1.1) มีสมบัติในการยอยสลายพันธะไกลโคไซดชนิด α-1,
4 ที่อยูภายในโครงสราง (Inner glycosidic bond) ของแปงใหเปนน้ําตาลไดแซ็กคาไรดหลายชนิดและน้ําตาลกลูโคส
สวนเอนไซมอะไมเลสในกลุมเอกโซ-อะไมเลส เชน เอนไซมเบตา-อะไมเลส (ß-Amylase, EC 3.2.1.2) และเอนไซม
กลูโคอะไมเลส (Glucoamylase, EC 3.2.1.3) มีสมบัติในการยอยสลายพันธะไกลโคไซดชนิด α-1, 4 ดานฝงปลายที่
ไมรีดิวซ (Non-reducing end) ของแปงใหเปนน้ําตาลมอลโทสและน้ําตาลกลูโคส (Mohanan & Satyanarayana,
2018) ในปจจุบันเอนไซมอะไมเลสถูกใชในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีชีวภาพที่เกี่ยวของกับการยอย
สลายแปง สงผลใหเอนไซมอะไมเลสมีสวนแบงทางการตลาดของอุตสาหกรรมเอนไซมถึงรอยละ 25 ของตลาดเอนไซม
โลก (Suriya et al., 2016)
แบคทีเรียสายพันธุ Pseudomonas plecoglossicida เปนแบคทีเรียกอโรค (Pathogen) ที่มีรายงานทาง
จุ ล ชี ว วิ ท ยาเชิ ง วิ วั ฒ นาการครั้ ง แรกในป ค.ศ. 2000 (Nishimori et al., 2000) โดยแยกได จ ากปลาอายุ (Ayu,
Plecoglossus altivelis) สัณฐานของเซลลแบคทีเรียเปนรูปทอน (Rod) ชนิดแกรมลบ (Gram-negative) แบคทีเรีย
เจริญเติบโตไดดีในบนจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar ที่มีคาความเปนกรดดางระหวาง 5 ถึง 9 อุณหภูมิ
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ระหวาง 10 ถึง 30 องศาเซลเซียส และมีรายงานตั้งแตป ค.ศ. 1994 วาแบคทีเรียสายพันธุ P. plecoglossicida ทําให
เกิดภาวะทองมานเนื่องจากเลือดออก (Haemorrhagic ascites) ในปลาอายุ ปลาเทราตสายรุง (Rainbow trout,
Oncorhynchus mykiss) และปลาจวด (Large yellow croaker, Larimichthys crocea) (Mao et al., 2013) แม
ยังไมปรากฎรายงานการใชประโยชนแบคทีเรียสายพันธุ P. plecoglossicida ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ แตรายงานในป ค.ศ. 2018 แสดงใหเห็นเปนครั้งแรกวาแบคทีเรียสายพันธุ P. plecoglossicida สามารถ
ผลิตพอลิเมอรชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (Polyhydroxybutyrate, PHB) ที่นําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพและวัสดุเชิงการแพทยได (Sabarinathan et al., 2018) ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาแบคทีเรียสาย
พันธุอื่นในสกุล Pseudomonas sp. มีการนําไปใชประโยชนอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตเอนไซมไดหลายชนิด เชน เอนไซมแอลฟา-อะไมเลส (Hana et al., 2013)
เอนไซม เ บต า -อะไมเลส (Mohanan & Satyanarayana, 2018) และเอนไซม ลิ เ พส (Lipase) (Khannous et al.,
2014) เปนตน
ปญหาสําคัญของการนําแบคทีเรียรวมถึงเอนไซมที่ผลิตไดจากแบคทีเรียไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ คื อ การขาดสายพั น ธุ ข องแบคที เ รี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง หรื อ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่
อุตสาหกรรมตองการ ดังนั้นการศึกษาวิจัยที่เนนการเสาะหาสายพันธุแบคทีเรียจากแหลงธรรมชาติจึงเปนงานวิจัย
พื้นฐานที่ไมสามารถละเลยได งานวิจัยที่ผานมาพบวาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงเปนแหลงธรรมชาติที่มีศักยภาพ
ในแยก (Isolation) สายพันธุแบคทีเรียเพื่ออุตสาหกรรม เนื่องจากเปนระบบนิเวศที่มีพลวัตรหรือการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพอยูเสมอ จึงทําใหแบคทีเรียที่อาศัยอยูมักมีคุณลักษณะพิเศษ รวมถึงมีคุณลักษณะทาง
เอนไซมที่เหมาะสมตออุตสาหกรรม (Suriya et al., 2016)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วผู วิ จั ย จึ ง ดํ า เนิ น การแยก คั ด เลื อ ก และระบุ ส ายพั น ธุ ข องแบคที เ รี ย ที่ ผ ลิ ต เอนไซม
อะไมเลสจากดินตะกอนปาชายเลน ปากแมน้ําระยอง จังหวัดระยอง รวมถึงการศึกษาคุณลักษณะทางเอนไซมบาง
ประการของแบคทีเรียที่คัดเลือกได เพื่อเปนขอมูลใหแกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีชีวภาพในการนํา
แบคทีเรียสายพันธุทองถิ่นไปประยุกตใชตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสจากดินตะกอนปาชายเลนในจังหวัดระยอง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะทางเอนไซม บ างประการของแบคที เ รี ย ผลิ ต เอนไซม อ ะไมเลสสายพั น ธุ
Pseudomonas plecoglossicida DNP0201 ที่แยกและคัดเลือกได
สมมติฐานการวิจัย
แบคทีเรียที่แยกและคัดเลือกไดจากดินตะกอนปาชายเลนในจังหวัดระยองมีคุณลักษณะทางเอนไซมอะไมเลส
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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) กระบวนการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาในทุ ก ขั้ น ตอนควบคุ ม ด ว ยมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 (Biosafety level 2)
การเก็บตัวอยางดินตะกอนจากปาชายเลนและการแยกแบคทีเรีย
ดินตะกอนที่นํามาใชแยกแบคทีเรียดําเนินการเก็บมาจากปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา ปากแมน้ําระยอง
ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (พิกัด ละติจูด 12.6657056 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.2499031
องศาตะวันออก) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (ปลายฤดูฝน) จํานวน 30 ตัวอยาง ตัวอยางดินตะกอนมีคาความเปน
กรดดาง (pH) เฉลี่ย 6.26 และตัวอยางดินตะกอนมีอุณหภูมิ ณ จุดเก็บตัวอยางเฉลี่ย 30.01 องศาเซลเซียส เก็บรักษา
ตัวอยางดินตะกอนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสในถุงพลาสติกปลอดเชื้อ (Autoclaved plastic bag) และนําไปแยก
แบคทีเรียทั้งหมดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
การแยกแบคทีเรียทั้งหมดในดินตะกอนที่เก็บไดดําเนินการโดยเจือจางดินตะกอนน้ําหนัก 1 กรัมในน้ํากลั่น
ปลอดเชื้อ (Autoclaved and distilled water) แบบเปนลําดับทีละสิบเทา (Ten-fold serial dilution) จนถึงระดับ
ความเจื อ จางของสารแขวนลอยดิ นตะกอน (Soil suspension) ที่ 10-5 เท า จากนั้ น ทํ า การเกลี่ ย (Spread) สาร
แขวนลอยดินตะกอนที่ทําการเจือจางในแตละความเจือจางลงบนผิวหนาของจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar
(HiMedia, India) ซึ่งมีคาความเปนกรดดาง 6.3 บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อโคโลนี
(Colony) ของแบคทีเรียปรากฎขึ้นบนจานอาหารแข็ง จึงทําการแยกแบคทีเรียที่มีสัณฐานของโคโลนีแตกตางกัน
ออกเปนไอโซเลท (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
การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลส
การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกดวยจานอาหารแข็ง Starch Agar
(HiMedia, India) ซึ่งเปนจานอาหารแข็งที่มีแปงชนิดละลายน้ําหรืออะไมลัม (Soluble amylum) เปนแหลงคารบอน
เดี่ยว การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสดัดแปลงจากงานวิจัยของรติมาและชนัญลญา (2560) โดยหยดสาร
แขวนลอยแบคทีเรีย (Bacterial suspension) ที่มีอายุเชื้อ 24 ชั่วโมง แตละไอโซเลทปริมาตร 5 ไมโครลิตร ลงบน
ผิวหนาของจานอาหารแข็ง Starch Agar บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 48 ชั่วโมง
แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสจะสามารถยอยสลายแปงชนิดละลายน้ําในจานอาหารแข็งใหเปนแหลง
คารบอนเพื่อการเจริญเติบโต เมื่อทําการยอมสีจานอาหารแข็งดวยสารละลายแกรมไอโอดีน (Gram’s iodine) จะ
ปรากฎวงใส (Hydrolytic zone) โดยรอบโคโลนีของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสภายในระยะเวลา 1-2 นาที ทํา
การวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใสและเสนผานศูนยกลางของโคโลนีแบคทีเรีย เพื่อนําไปคํานวณหาคา
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ประสิทธิภาพในการยอยสลาย (Hydrolytic capacity, HC) จากอัตราสวนระหวางขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใส
(มิลลิเมตร) ตอขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนีแบคทีเรีย (มิลลิเมตร)
การระบุสายพันธุของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลส
การระบุสายพันธุของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสใชวิธีทางอณูชีววิทยาโดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ
Ferbiyanto และคณะ (2015) วิธีทางอณูชีววิทยาที่ใชในงานวิจัย คือ การเพิ่มปริมาณยีน 16S rRNA ของแบคทีเรีย
ผลิตเอนไซมอะไมเลสดวยปฏิกิรยิ าลูกโซพอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) การเพิ่มปริมาณยีน 16S
rRNA ดําเนินการดวยเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส Mastercycler Nexus gradient
(Eppendorf, Germany) ไพรเมอร (Primer) ที่ ใ ช ใ นปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ พ อลิ เ มอเรส คื อ ไพรเมอร 27F (5′AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′) และไพรเมอร 1492R (5′-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3′) (Sigma-Aldrich,
Singapore) สารเคมีในปฏิกิรยิ าลูกโซพอลิเมอเรส คือ สารปฏิกิริยาสําเร็จรูป One PCRTM (Bio-Helix, Taiwan) เมื่อ
เพิ่มปริมาณยีน 16S rRNA เสร็จสิ้นจึงทําการวัดปริมาณยีนที่เพิ่มจํานวนไดดวยเครื่องวัดสารปริมาณนอย NanoDrop
One (Thermo Scientific, USA) และวิเคราะหขนาดของยีน 16S rRNA ที่เพิ่มปริมาณไดดวยเครื่องแยกสารพันธุกรรม
ดวยกระแสไฟฟา (Cleaver Scientific, UK) บนแผนเจลอะกาโรส (1% TBE Agarose gel) (Omnipur, Germany)
จากนั้นยอมแผนเจลอะกาโรสดวยสียอม Novel Juice DNA Staining Reagent (Bio-Helix, Taiwan) ในกรณีที่ยีน
16S rRNA ที่เพิ่มจํานวนไดมีความเขมขนมากกวา 100 นาโนกรัมตอไมโครลิตร จึงสงวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
(Nucleotide) ที่บริษัท Macrogen ประเทศเกาหลีใต นําผลลําดับนิวคลีโอไทดที่วิเคราะหไดเปรียบเทียบกับลําดับนิ
วคลีโอไทดของแบคทีเรียในฐานขอมูลของ National Center for Biotechnology Information (NCBI) สหรัฐอเมริกา
โดยใชโปรแกรม BLASTn (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) เพื่อระบุสายพันธุแบคทีเรียผลิตเอนไซมอะ
ไมเลส แผนภู มิ ต น ไม ว งศ ว านวิ วั ฒ นาการ (Phylogenetic tree) ของแบคที เ รี ย ผลิ ต เอนไซม อ ะไมเลส
ดําเนินการวิเคราะหดวยโปรแกรม Seaview 4.6.4 (Gouy et al., 2010) โดยใช Neighbor-Joining algorithm (NJ)
และทําการ Bootstrap จํานวน 1,000 ครั้ง
การทําใหเอนไซมอะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์
เพาะเลี้ยงแบคทีเรียผลิตเอนไซมอะไมเลส (แบคทีเรีย P. plecoglossicida DNP0201) ลงในหลอดอาหาร
เหลว Tryptone Soya Broth ที่มีคาความเปนกรดดาง 6.3 บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง
และนําไปเหนี่ยวนําใหเกิดการผลิตเอนไซมอะไมเลสในอาหารเหลว Starch Broth (HiMedia, India) ที่มีคาความเปน
กรดดาง 6.3 โดยทําการปลูกเชื้อ (Inoculation) แบคทีเรีย P. plecoglossicida DNP0201 ลงในอาหารเหลว Starch
Broth ที่ความเขมขนรอยละ 1 โดยปริมาตรตอปริมาตร (v/v) บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขยา 150 รอบตอนาที
เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงจึงทําการเก็บเกี่ยวเอนไซมอะไมเลสดิบ (Crude enzyme) ที่ผลิต
ไดโดยการปนเหวี่ยงอาหารเหลว Starch Broth ที่ใชเพาะเลี้ยงดวยเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูง (Centrifugation) ที่
ความเร็ ว รอบ 3,000 รอบตอ นาที เปน ระยะเวลา 20 นาที นํ า เอนไซม ดิ บที่ ผ ลิ ตได ไปสกั ดให กึ่ง บริ สุท ธิ์ (Partial
purification) ดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) ที่ความเขมขนอิ่มตัว (Saturation
concentration) รอยละ 30 ถึงรอยละ 80 โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของ Wu และคณะ (2018) จากนั้นแยกเกลือ
แอมโมเนียมซัลเฟตออกจากเอนไซมดวยชุดเยื่อกรองสําเร็จรูป Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Units ที่มีเยื่อ
กรองขนาด 30 กิโลดาลตัน (Merck, Germany) เก็บเอนไซมอะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์ที่ไดที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ
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ทําการวิเคราะหน้ําหนักโมเลกุลของเอนไซมอะไมเลสทั้งเอนไซมดิบและเอนไซมกึ่งบริสุทธิ์ดวยวิธี SDS-PAGE โดยแยก
เอนไซมบนแผนอะคริลาไมดสําเร็จรูป Mini-PROTEAN® Precast Gels (Bio-Rad, USA) และยอมสีดวยวิธี Silver
staining (Bollag et al., 1996)
คากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมอะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์
สารละลายปฏิกิริยา (Reaction mixture) และสภาวะที่ใชวัดคากิจกรรมของเอนไซมอะไมเลสดัดแปลงจาก
งานวิจัยของ Mishra และ Behera (2008) โดยวัดคากิจกรรมของเอนไซมที่สภาวะคาความเปนกรดดาง 7.2 (ควบคุม
สภาวะความเป น กรดดา งด ว ยสารละลายฟอสเฟตบั ฟ เฟอร (Phosphate buffer) ความเข ม ข น 20 มิล ลิ โ มลาร )
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และมีแปงชนิดละลายน้ํา (อะไมลัม) ความเขมขนรอยละ 1.1 โดยน้ําหนักตอปริมาตร
(w/v) เปนสารตั้งตน ปริมาณน้ําตาลกลูโคสที่เปนผลิตภัณฑจากการยอยแปงชนิดละลายน้ําวิเคราะหโดยใชวิธี DNS
(Miller, 1959) การวั ดปริ มาณของเอนไซม อะไมเลสในหนวยมิล ลิกรั มเพื่อใชคํ านวณหาคา กิจ กรรมเฉพาะใชชุ ด
วิเคราะหสําเร็จรูป Quick StartTM Bradford Protein Assay (Bio-rad, USA)
คา กิ จ กรรมเฉพาะของเอนไซม อ ะไมเลสกึ่ งบริ สุ ท ธิ์ ห าได จ ากอัต ราส ว นของค า กิจ กรรมทั้ง หมด (Total
activity) ของเอนไซมตอปริมาณเอนไซม 1 มิลลิกรัม คากิจกรรมทั้งหมดของเอนไซมอะไมเลสคํานวณไดจากปริมาณ
เอนไซมที่ใชในการยอยแปงชนิดละลายน้ําเปนน้ําตาลกลูโคสปริมาณ 1 ไมโครโมลในระยะเวลา 1 นาที ภายใตสภาวะที่
กําหนดตอปริมาตรเอนไซม 1 มิลลิลิตร
สรุปผลการวิจัย
การแยกแบคทีเรียจากดินตะกอนของปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา ปากแมน้ําระยอง จังหวัดระยอง จํานวน
30 ตัวอยางดวยจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar พบแบคทีเรียที่มีสัณฐานของโคโลนีแตกตางกันจํานวน 123
ไอโซเลท เมื่อทําการคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอะไมเลสดวยจานอาหารแข็ง Starch Agar จากแบคทีเรียทั้งหมด
ที่แยกได พบแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซมอะไมเลส จํานวน 25 ไอโซเลท หรือคิดเปนรอยละ 20.33 ซึ่งแบคทีเรีย
ไอโซเลท DNP0201 เปนไอโซเลทที่มีความนาสนใจในการนํามาศึกษาวิจัยตอ เนื่องจากแสดงคาประสิทธิภาพในการ
ยอยสลาย (HC) บนจานอาหารแข็ง Starch Agar ทีค่ อนขางสูง
แบคทีเรียไอโซเลท DNP0201 มีลักษณะสัณฐานโคโลนี ไดแก โคโลนีสีครีม โปรงแสง (Transparent) รูปราง
ไมแนนอน (Irregular) ขอบโคโลนีเปนคลื่น (Undulate) โคโลนีแบนราบไปกับจานอาหารแข็ง (Flat) และเจริญเติบโต
ไดดีในจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar ดังแสดงในภาพที่ 1 แบคทีเรียไอโซเลท DNP0201 มีคาประสิทธิภาพใน
การยอยสลายจานอาหารแข็ง Starch Agar เทากับ 1.81 ± 0.01 ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 ลักษณะสัณฐานโคโลนีของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0201 บนจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar
ที่อายุเชื้อ 24 ชั่วโมง

ภาพที่ 2 การยอยสลายแปงชนิดละลายน้ํา (อะไมลัม) บนจานอาหารแข็ง Starch Agar โดยแบคทีเรียไอโซเลท
DNP0201 หลังจากทําการยอมจานอาหารแข็งดวยสารละลายแกรมไอโอดีน
การระบุสายพันธุของแบคทีเรียไอโซเลท DNP0201 โดยวิธีทางอณูชีววิทยา ดําเนินการโดยการเพิ่มปริมาณ
ยีน 16S rRNA ของไอโซเลท DNP0201 ดวยปฏิกิริยาลูกโซ พอลิเมอเรส และวิเคราะหลําดับนิวคลี โอไทดรวมกั บ
การศึกษาแผนภูมิตนไมวงศวานวิวัฒนาการ การเพิ่มปริมาณยีน 16S rRNA ของไอโซเลท DNP0201 พบวายีนมีขนาด
1,462 bp (Base pairs) แสดงในภาพที่ 3 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด ข องไอโซเลท DNP0201 กั บ
ฐานข อ มู ล ของ NCBI โดยใช โ ปรแกรม BLASTn พบว า ไอโซเลท DNP0201 มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ แบคที เ รี ย
Pseudomonas plecoglossicida NBRC 103162 (Accession number : NR_114226.1) ที่รอยละ 97 และที่ความ
ครอบคลุมยีน (Query coverage) รอยละ 99 การวิเคราะหแผนภูมิตนไมวงศวานวิวัฒนาการของไอโซเลท DNP0201
ดวยโปรแกรม Seaview 4.6.4 โดยใช Neighbor-Joining algorithm และการ Bootstrap จํานวน 1,000 ครั้ง เปนดัง
ภาพที่ 4 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหที่สนับสนุนผลการเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดของแบคทีเรียกับฐานขอมูล
NCBI ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาไอโซเลท DNP0201 คือ แบคทีเรีย P. plecoglossicida DNP0201
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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)
DNP0201 คือ ยีน 16S rRNA ของไอโซเลท DNP0201 จากการเพิม่ ปริมาณดวยปฏิกิรยิ าลูกโซพอลิเมอเรส

ภาพที่ 4 แผนภูมิตนไมวงศวานวิวัฒนาการของไอโซเลท DNP0201 วิเคราะหดวยโปรแกรม
Seaview 4.6.4 โดยใช Neighbor-Joining algorithm และการ Bootstrap จํานวน 1,000 ครั้ง
การตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตที่ความเขมขนอิ่มตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 สามารถทําให
เอนไซมอะไมเลสดิบที่ผลิตไดกลายเปนเอนไซมแบบกึ่งบริสุทธิ์ การวิเคราะหน้ําหนักโมเลกุลของเอนไซมอะไมเลสทั้ง
เอนไซมดิบและเอนไซมกึ่งบริสุทธิ์ดวยวิธี SDS-PAGE และยอมสีดวยวิธี Silver staining พบวาเอนไซมอะไมเลสที่ผลิต
จากแบคทีเรีย P. plecoglossicida DNP0201 มีขนาด 58 กิโลดาลตันโดยประมาณ ดังภาพที่ 5 สวนความบริสุทธิ์
ของเอนไซมอะไมเลสหลังจากการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 พบวามีความ
บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 1.33 เทาจากเอนไซมดิบ (ตารางที่ 1) เอนไซมอะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์มีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมเปน
2.24 ยูนิตตอมิลลิกรัม ที่สภาวะคาความเปนกรดดาง 7.2 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 1)
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ภาพที่ 5 แผนอะคริลาไมดสําเร็จรูป Mini-PROTEAN® Precast Gels ยอมสีดวยวิธี Silver staining
M คือ โปรตีนมาตรฐาน Pink Plus Prestained Protein Ladder (GeneDireX, Taiwan)
1 คือ เอนไซมอะไมเลสดิบทีผ่ ลิตจากแบคทีเรีย P. plecoglossicida DNP0201
2 คือ เอนไซมอะไมเลสกึ่งบริสุทธิ์ที่ผลิตจากแบคทีเรีย P. plecoglossicida DNP0201
 แสดงเอนไซมอะไมเลสทีผ่ ลิตจากแบคทีเรีย P. plecoglossicida DNP0201
ตารางที่ 1 คากิจกรรมเฉพาะและความบริสุทธิ์ของเอนไซมอะไมเลส
ปริมาณของ
คากิจกรรมเฉพาะ
เอนไซมอะไมเลส
ของเอนไซมอะไมเลส
ขั้นตอนการทําใหเอนไซมบริสุทธิ์
ทั้งหมด
(ยูนิตตอมิลลิกรัม)
(มิลลิกรัม)
เอนไซมอะไมเลสดิบ
23.92 ± 0.00
1.69 ± 0.03
เอนไซมอะไมเลสหลังจากการตกตะกอน
2.78 ± 0.00
2.24 ± 0.01
ดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัว

ความบริสุทธิ์
(เทา)
1.00
1.33

อภิปรายผล
1. แบคทีเรียไอโซเลท DNP0201 เปนแบคทีเรียที่แยกไดจากดินตะกอนของปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา
ปากแมน้ําระยอง จังหวัดระยอง ดวยจานอาหารแข็ง Tryptone Soya Agar และมีความสามารถในการยอยสลายแปง
ชนิดละลายน้ําในจานอาหารแข็ง Starch Agar ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบคทีเรียไอโซเลท DNP0201 มีความสามารถในการ
ผลิตเอนไซมอะไมเลส เมื่อทําการระบุสายพันธุดวยการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 16S rRNA พบวาแบคทีเรีย
ไอโซเลท DNP0201 มีความคลายคลึงกับแบคทีเรีย P. plecoglossicida ซึ่งเปนแบคทีเรียที่มีรายงานวาเปนแบคทีเรีย
กอโรคในปลาทะเลบางชนิด งานวิจัยที่ผานมาพบวาแบคทีเรีย P. plecoglossicida มีความใกลชิดทางวิวัฒนาการของ
ยีน 16S rRNA กับแบคทีเรีย P. putida มากกวารอยละ 99 (Nishimori et al., 2000) สอดคลองกับแผนภูมติ นไมวงศ
วานวิวัฒนาการที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ (ภาพที่ 4) เมื่อพิจารณาสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย P. plecoglossicida พบวาเจริญเติบโตไดในสภาวะที่มีคาความเปนกรดดางระหวาง 5 ถึง 9 และอุณหภูมิ
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ระหวาง 10 ถึง 30 องศาเซลเซียส (Nishimori et al., 2000) ซึ่งสอดคลองกับคาความเปนกรดดางและอุณหภูมิของ
ตัวอยางดินตะกอนที่ใชในการแยกแบคทีเรียในงานวิจัยนี้เชนกัน
2. รายงานของ Nishimori และคณะ (2000) พบวาแบคทีเรีย P. plecoglossicida FPC 941 และ FPC
951 ที่แยกไดจากปลาอายุไมสามารถใชแปง (Starch) เปนแหลงคารบอนในการเจริญเติบโต หรือสรุปไดในทางออมวา
แบคทีเรีย P. plecoglossicida FPC 941 และ FPC 951 ไมสามารถผลิตเอนไซมท่ีมีความสามารถในการยอยสลาย
พันธะไกลโคไซดในโครงสรางของแปง รายงานขางตนมีความแตกตางกับผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยนี้ ซึ่งพบวาแบคทีเรีย
P. plecoglossicida DNP0201 สามารถผลิตเอนไซมอะไมเลสในการยอยสลายพันธะไกลโคไซดในโครงสรางของแปง
ได ความแตกตางทางขอมูลดังกลาวอาจเนื่องมาจากเหตุผลที่สําคัญสองประการ คือ แบคทีเรีย P. plecoglossicida
FPC 941 และ FPC 951 เปนแบคทีเรียกอโรคที่แยกไดจากปลาอายุ ดังนั้นแบคทีเรียจึงไมมีความจําเปนในการผลิต
เอนไซมอะไมเลส เนื่องจากสามารถใชแหลงคารบอนที่อยูภ ายในเซลลของเจาบาน (ปลาอายุ) ไดโดยตรง แตกตางกับ
แบคที เ รี ย P. plecoglossicida DNP0201 ที่ แ ยกได จ ากดิ น ตะกอนป า ชายเลน ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งย อ ยสลาย
สารอินทรียในดินตะกอนใหเปนแหลงคารบอนในการเจริญเติบโต เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ การขาดขอมูลเกี่ยวกับ
เอนไซมอะไมเลสที่ผลิตจากแบคทีเรีย P. plecoglossicida การสืบคนจากฐานขอมูลงานวิจัย Scopus ปรากฎรายงาน
วิจัยเพียง 1 รายงานที่รายงานวาแบคทีเรีย P. plecoglossicida มีความเปนไปไดในการผลิตเอนไซมแอลฟา-อะไม
เลสจากกระบวนการถอดรหัสและแปลรหัสทางพันธุกรรมของยีน amyA ดวยการวิเคราะหจีโนม (Genome) ทั้งหมด
ของแบคทีเรียโดยใชชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) (Huang et al., 2019)
3. การวิเคราะหน้ําหนักโมเลกุลของเอนไซมอะไมเลสที่ผลิตจากแบคทีเรีย P. plecoglossicida DNP0201
ดวยวิธี SDS-PAGE และยอมสีดวยวิธี Silver staining พบวาเอนไซมมีน้ําหนักโมเลกุล 58 กิโลดาลตันโดยประมาณ ซึ่ง
สอดคลองกับกับงานวิจัยของ Liu และคณะ (2011) รวมถึงงานวิจัยของ Hana และคณะ (2013) ที่พบวาเอนไซม
อะไมเลสจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp. K6-28-040 และแบคทีเรีย P. stutzeri AS22 มีน้ําหนักโมเลกุลที่ 58
กิโลดาลตัน และ 57 กิโลดาลตันโดยประมาณ ตามลําดับ
4. การทําใหเอนไซมอะไมเลสที่ผลิตไดกึ่งบริสุทธิ์ดวยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตที่ความ
เขมขนอิ่มตัวรอยละ 30 ถึงรอยละ 80 พบวาเอนไซมมคี วามบริสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 1.33 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับเอนไซม
ดิบ และมีคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมกึ่งบริสุทธิ์เปน 2.24 ± 0.01 ยูนิตตอมิลลิกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่
ผานมาของ Dutta และคณะ (2016) ที่ทําการศึกษาเอนไซมอะไมเลสที่ผลิตจากแบคทีเรีย P. stutzeri ISL B5 และทํา
การวัดคากิจกรรมทั้งหมดของเอนไซมในสภาวะที่ใกลเคียงกับการศึกษาวิจัยนี้ พบวาเอนไซมอะไมเลสที่ผลิตไดมีคา
กิจกรรมทั้ งหมดเปน 2.59 ยู นิตต อมิ ลลิ ลิตร ซึ่ งมี คาสู งกวา เอนไซมอ ะไมเลสจากแบคทีเ รีย P. plecoglossicida
DNP0201 ที่มีคากิจกรรมทั้งหมดเปน 1.04 ± 0.00 ยูนิตตอมิลลิลิตร (คากิจกรรมเฉพาะเปน 2.24 ± 0.01 ยูนิตตอ
มิลลิกรัม) ผลดังกลาวอาจเนื่องมาจากสภาวะที่ใชวัดคากิจกรรมเฉพาะของเอนไซมอะไมเลสที่ดัดแปลงจากงานวิจัยของ
Mishra และ Behera (2008) ยังไมใชสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการวัดคากิจกรรมของเอนไซมที่ผลิตได
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