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คํานํา 
 

 Bacillus sp. เปนแบคทีเรียรูปทอน ติดสีแกรมบวก สรางเอนโดสปอร และเปน aerobe หรือ 
facultative anaerobe  จีนัส  Bacillus เปนจนีัสใหญ มีความหลากหลายของสมาชิกในจีนัสอยางมาก  
แบคทีเรียในจนีัสนี้สามารถยอยสลายเซลลูโลส เพคติน แปง โปรตีน และคารโบไฮเดรต  บางสป
ชีสสามารถผลิตสารปฏิชีวนะ และบางสปชีสสามารถตรึงไนโตรเจน เกิดไนตรฟิเคชนั หรือดีไนตริ
ฟเคชนั  การที ่Bacillus sp. สามารถยอยสลายสารประกอบอินทรียและสามารถสรางเอนโดสปอร
เมื่ออยูในสภาวะที่ไมเหมาะสมตอการเจริญ ทําใหแบคทีเรียเหลานี้มคีวามสามารถในการอยูรอดใน
ส่ิงแวดลอม ดงันั้นจึงพบ Bacillus sp. ทั่วไปในธรรมชาติ 
 

ในปจจุบนัมีการนํา Bacillus sp. มาใชประโยชนในดานอุตสาหกรรม เชน การผลิต
เอนไซม การผลิตสารปฏิชีวนะ การกําจัดของเสียจากอตุสาหกรรม  และในดานการเกษตร เชน 
ควบคุมแมลงและจุลินทรียโรคพืช สงเสริมการเจริญของพืชโดยการผลิตฮอรโมน การตรึง
ไนโตรเจน หรือละลายแรธาตุในดนิ เชน ฟอสฟอรัสใหอยูในรูปที่พืชสามารถนําไปใชประโยชน 

 
Sittidilokratna et al. (2007) แยก Bacillus sp. สายพันธุ N10 จากปอสา โดยคัดเลือกจาก

คุณสมบัติการผลิตเอนไซมเพคติเนส  พบวา Bacillus sp. สายพันธุ N10 สามารถผลิตเอนไซม เพคติ
เนสสูง  และเมื่อนํา crude enzymeไปยอยเปลือกปอสาแทนการตมกับดางใหผลที่นาพึงพอใจ 

 
การศึกษาคณุสมบัติทางสรีรวิทยาของ Bacillus sp.สายพันธุ N10 พบวาแบคทีเรียสายพันธุ

นี้สามารถผลิตเอนไซมโปรตีเอส อะไมเลส เซลลูเลส และไซลาเนส ตลอดจนสามารถผลิตกรดจาก
น้ําตาลชนิดตางๆอยางรวดเรว็และชดัเจนกวา Bacillus สปชีสอ่ืนๆ  จากคุณสมบัติตางๆเหลานี้ 
ประกอบกับการที่แบคทีเรียสายพันธุนี้เปน facultative anaerobe จึงเปนที่นาสนใจในการนําไป
ประยุกตใชทั้งในดานการเกษตรและอุตสาหกรรม เชน นาํไปผสมกับจลิุนทรียอ่ืนเพือ่ยอยวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร การทําปุยหมัก การตรึงไนโตรเจน การยับยั้งจลิุนทรียโรคพืช การผลิต
ฮอรโมน การผลิตเอนไซม ตลอดจนการผลิตสารปฏิชีวนะ  ดังนั้นการศึกษาคุณสมบตัิตางๆของ 
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Bacillus sp.สายพันธุ N10 จึงเปนขอมูลพื้นฐานที่นาจะเปนประโยชนตอการประยุกตใชใน
การเกษตรและอุตสาหกรรมตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3

วัตถุประสงค 
 

1.  จําแนกชนดิและศกึษาคณุสมบัติทางชวีเคมีและสรีรวิทยาของ Bacillus sp. สายพนัธุ 
N10 

2.  เปรียบเทียบคุณสมบัติบางประการของ Bacillus sp. สายพันธุ N10 กับ Bacillus sp. ที่
แยกจากสารเรงปุยหมักพด.1 

3.  ศึกษาวิธีการเพิ่มการสรางเอนโดสปอรในอาหารชนิดตางๆ 
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การตรวจเอกสาร 
 

จีนัส Bacillus 
 

 Bacillus เปนแบคทีเรียรูปทอน แกรมบวก สรางเอนโดสปอร และเปน aerobe หรือ 
facultative anaerobe ซ่ึงสวนมากสามารถผลิตเอนไซมคะตะเลส  แบคทีเรียในจีนัส Bacillus เปน
กลุมแบคทีเรียที่มีความหลากหลายทางดานชีวเคมี สรีรวิทยา และมีความตองการสารอาหารที่
หลากหลาย  สามารถยอยสลายสารจากพืชหรือสัตว เชน เซลลูโลส แปง เพคติน และอื่นๆ  บาง
ชนิดสามารถผลิตสารปฏิชีวนะ บางชนดิสามารถเกิดกระบวนการไนตรฟิเคชัน ดีไนตริฟเคชัน หรือ
สามารถตรึงไนโตรเจน มีทัง้ชนิดที่เปน acidophile, alkalophile, psychrophile หรือ thermophile  
 
 Bacillus มี %G+C content ที่กวาง คืออยูในชวง 32-69%  การจัดหมวดหมูโดย numerical 
classification สามารถจัด Bacillus 368 สปชีสเปน 79 cluster  การจําแนกระดับจนีัสโดยศึกษา
คุณสมบัติทาง genotype และ phenotype สามารถตั้งจีนัสใหมหลายจนีัส ไดแก Amphibacillus, 
Alicyclobacillus, Paenibacillus, Aneurinibacillus, Brevibacillus, Virgibacillus, Gracilibacillus, 
Salibacillus, Filobacillus, Geobacillus, Ureibacillus, Jeotgalibacillus และ Marinibacillus (Xu 
and Côte, 2003) 
 

Paenibacillus polymyxa
 

 Paenibacillus  เปนจีนัสที่เคยจัดอยูในจีนสั Bacillus  เนื่องจากมีรูปทอน สรางเอนโดสปอร 
และเปน facultative anaerobe ที่ผลิตเอนไซมคะตะเลส  ตอมาเมื่อมีการศึกษาลําดับของ 16S rRNA 
gene จึงถูกเปลี่ยนเปน Paenibacillus  โดยในกลุมนี้มแีบคทีเรียหลายสปชีสในจีนัส Bacillus sp. ที่
ถูกเปลี่ยนจนีสั Paenibacillus ไดแก  P. polymyxa, P. alvei, P. gordonae, P. larvae, P. 
pulvifaciens, P. macerans, P. azotofixans, P. pabuli, P. macquariensis, P. amylolyticus และ P. 
validus (Ash et al., 1993)  ตอมามีรายงานวาจาํแนก B. lautus และ B. peopriaerius  อยูในจีนัส 
Paenibacillus ดวย  ดังนัน้ขอมูลปจจุบันจนีัสนี้มี 13 สปชีส (Shida et al., 1997)  โดยกําหนดให
Paenibacillus polymyxa เปน type species ของ Paenibacillus sp.  และ type strain ของ P.  
polymyxa คือ ATCC842 (DSM 36,  NCIB 8158,  NCTC 10343) 
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 คุณสมบัติหลักของแบคทีเรียในจีนัส Paenibacillus คือเซลลรูปรางทอน ติดสีแกรมบวก 
แกรมลบ หรือแกรม variable เปน strictly aerobe หรือ facultative anaerobe  เคล่ือนที่โดย 
peritrichous flagella  สรางเอนโดสปอรรูปวงรี ทําใหvegetative cell โปง  ไมสราง pigment บน
ผิวหนาอาหาร NA สวนใหญสามารถผลิตเอนไซมคะตะเลส คาพีเอชในอาหาร VP นอยกวา 6.0 ไม
ผลิต hydrogen sulfide บางสปชีสสรางสาร indole  สามารถผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมยอยสลาย 
เคซีนและแปง และผลิตกรดจากน้ําตาลหลายชนิด  สามารถเจริญที่พีเอชเทากับ 5.6 และอุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส และเจริญดีทีพ่ีเอชเทากับ 7.0 และอุณหภมูิ 28-30 องศาเซลเซียส แตไมสามารถเจริญ
ใน NB ที่มี NaCl 10%  แบคทีเรียหลายสปชีสในจีนัสนี้ผลิตเอนไซมยอยสลายโพลีแซคคาไรด  
บางสปชีสสามารถยอยสลายคารโบไฮเดรตที่มีโครงสรางซับซอน เชน alginate, chondroitin, 
chitin, curdlan รวมทั้งโพลีแซคคาไรดอ่ืนๆ แตการผลิตเอนไซมออกซิเดส การทดสอบ VP  การ
รีดิวซไนเตรตเปนไนไตรต การยอยสลายยูเรียและไทโรซนีมีความแปรผัน  และมี G+C content 45-
54 mol% (Shida et al., 1997)    

 
Claus and Berkeley (1986) อธิบายคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยาของ 

P.  polymyxa ไดดังนี้  เปนแบคทีเรียที่มีรูปรางเปนทอน ขนาดกวาง 0.6–0.8 ไมโครเมตร ยาว 2.0-
3.0 ไมโครเมตร ติดสีแกรมบวก เปน facultative anaerobe ที่เจริญดีมากในสภาวะไมมอีอกซิเจน  
สรางเอนโดสปอรรูปวงรี ทําใหเซลลโปง  โคโลนีบน Nutrient agar ใส มักพบการเคลื่อนที่แบบ 
amoeboid โคโลนีบนอาหารแข็งที่มีน้ําตาลกลูโคสมีลักษณะเจริญทับถมกัน เปนเมอืกและผิวหนามี
ลักษณะดาน 

 
การทดสอบคุณสมบัติทางชวีเคมีใหผลการทดสอบการผลิตเอนไซมคะตะเลสเปนบวก 

สามารถเจริญในสภาวะไมมอีอกซิเจน สามารถผลิตสาร acetoin จาก butylene glycol fermentation
สวนมากมีคาพีเอชใน VP broth ต่ํากวา 6.0  สามารถผลิตกรดจากน้ําตาลหลายชนิด เชน น้ําตาล
กลูโคส ไซโลส อะราบิโนส แมนนทิอล และผลิตแกสจากการหมกัน้ําตาลกลูโคส  ยอยเคซีน        
เจลาติน และแปง  สามารถรีดิวซไนเตรตเปนไนไตรต ไมสามารถใชซิเตรต ไมสลายไทโรซีน ไม
เกิดการดึงหมูอะมิโนจากฟนิลอะลานีน ไมมีเอนไซมเลซิติเนส ไมผลิตสาร indole จากทริปโตฟาน  
แตเกดิ dihydroxy acetone  เจริญที่พีเอช 6.8 และ 5.7  ไมเจริญในสารละลายเกลือ NaCl ความ
เขมขน 5%, 7% และ 10%  เจริญที่อุณหภมูิ 5, 10, 30 และ 40 องศาเซลเซียส  แตไมเจริญที่อุณหภูมิ 
50, 55 และ 65 องศาเซลเซียส   
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แบคทีเรียชนดินี้สามารถยอยสลายเพคตินและโพลีแซคคาไรดในเนื้อเยือ่พืช  แตยอย
เซลลูโลสนอย หรือไมยอยเลย  สามารถสังเคราะหลีแวนจากน้ําตาลซูโครส  แตการที่แบคทีเรียชนิด
นี้มีแคปซูลที่หนา ดังนั้นสารลีแวนจึงไมสามารถแพรผานออกมาสูอาหารเลี้ยงเชื้อ  และสามารถ
ผลิตสารปฏิชีวนะยับยั้งแบคทีเรีย 2 กลุม ไดแก polymyxin-colistin-circulin family, polypeptins, 
jolipeptin, gavaserine และ saltavalin ที่มี 2,4-diaminobutyric acid  สวนฮอรโมนพืชที่แบคทีเรียนี้
ผลิตคือออกซินและไซโตไคนิน 

 
การทดสอบการตรึงไนโตรเจนโดยใชอาหาร Minimal medium ที่มีแหลงคารบอน  

พลังงาน  แอมโมเนียม-ไนโตรเจน และไบโอติน  พบวาการตรึงไนโตรเจนเกดิในสภาวะไร
ออกซิเจนการตรึงไนโตรเจนใหกับพืชนัน้  แบคทีเรียไดรับสารอาหารจากรากพืชเพื่อใชในการตรึง
ไนโตรเจนใหกับพืช   

 
Mol % G+C  ของ DNA อยูในชวง 41.0–51.4 (Tm) ใน 12 สายพันธุ  และจาก phenetic 

characteristic  แสดงใหเห็นวา P. polymyxa,  P. macerans  และ  P. circulans มีความสัมพันธ
ใกลเคียงกัน 

 
P.  polymyxa เปนแบคทีเรียที่ตองการสารอาหารซับซอนเพื่อการเจริญ รวมทั้งตองการ

กรดอะมิโนและวิตามินหลายชนิด  ดังนั้นจึงไมคอยพบ P.  polymyxa ในดินที่มีสารอาหารนอย  
และมักพบบอยในซากพืช ปุยหมัก ดินบริเวณรอบๆรากพืช  มีรายงานวาสามารถแยก P.  polymyxa 
จากธรรมชาติโดยพบในดินบริเวณรอบๆรากพืช เชน ขาวสาลี (Triticum durum) ขาวไรย (Lolium 
perene L.) white clover (Trifolium repens L.) ขาวโพด (Zea mays) (da Mota et al., 2002)  P.  
polymyxa จัดเปน plant growth promoting rhizobacteria ที่สามารถยับยั้งโรคพืช สนับสนุนการ
เจริญของพืช ผลิตสารปฏิชีวนะ ผลิตเอนไซมชนิดตางๆ และผลิตฮอรโมนพืช 

 
การแยก P. polymyxa จากธรรมชาติสามารถทําไดโดยอาศัยคุณสมบัติการตรึงไนโตรเจน  

สวนการจําแนกโดยอาศยัคุณสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยา เปนการทดสอบคุณสมบัติการหมัก
คารโบไฮเดรต ไดแกกลีเซอรอล, ด(ี+)-ไซโลส, แอล(+)-อะราบิโนส, แอล(+)-แรมโนส และทรี
ฮาโลส  การใชซิเตรตและซัคซิเนต โดยใช API 50CH kits (da Mota et al., 2002;  von der Wied et 
al., 2000)  และการทดสอบการยอยเจลาตนิ กิจกรรมของเอนไซม nitrate reductase การเกิด
ไฮโดรเจนซัลไฟด และการผลิต acetoin โดยใช API 20B (Mavingui  et al., 1992) 
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การผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมโดย Bacillus sp.  และการนําไปใช 
 

การผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมเปนคุณสมบตัิที่สําคัญประการหนึ่งของ Bacillus sp. ซ่ึงมี
การนําไปใชประโยชนอยางกวางขวาง ทั้งดานอุตสาหกรรมและการเกษตร เชน อุตสาหกรรม
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องหนงั ส่ิงทอ การกําจัดของเสีย การผลิตอาหารสัตว ปุยหมกั รวมถึงการผลิต
เอนไซมในเชงิการคา  และทางดานการแพทย  การผลิตเอนไซมโดย Bacillus sp. สวนใหญมักเปน
ชนิดที่ขับออกนอกเซลล จึงเหมาะสําหรับนําไปใชในอุตสาหกรรม เพราะสามารถควบคุมใหไดผล
ผลิตปริมาณมาก เพาะเลี้ยงใหเพิ่มจํานวนมาก ทําการปรบัปรุงพันธุกรรมงาย และ Bacillus sp. มี
ความหลากหลายทางชีวเคม ี สวนเอนไซมที่ผลิตนั้นมักทนอุณหภูมิสูงและมีกิจกรรมในชวงพีเอชที่
กวาง (Banik and Prakash, 2004;  Patel et al., 2005) 
 
การผลิตเอนไซมโปรตีเอส 

 
เอนไซมโปรตีเอสมีความสําคัญในอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

อุตสาหกรรมอาหาร การสังเคราะหสารอินทรียและการสังเคราะหเปปไทด อุตสาหกรรมยา 
อุตสาหกรรมผงซักฟอกและสิ่งทอ การยอยสลายเจลาตนิบนแผนฟลมเอกซเรย การบําบัดน้ําเสีย
การกําจัดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอตุสาหกรรม เปนตน (Chauhan and Gupta, 2004;  Joo 
and Chang, 2005;  Olajuyigbe and Ajele, 2005) 

 
นักวจิัยหลายคณะศกึษาสภาวะการเพาะเลี้ยง Bacilllus sp. ทั้งอุณหภูมขิณะเพาะเลีย้ง พีเอช  

และองคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อให Bacilllus sp. ผลิตเอนไซมในปริมาณที่สูงสุด เชน 
Matta and Punj (1998) รายงานวา B. polymyxa B-17 ซ่ึงแยกจากน้ํานมดิบ เปนแบคทเีรียชอบ
อุณหภูมิต่ํา แตสามารถผลิตเอนไซมโปรตีเอสทนอุณหภมูิสูงเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหาร TDYA  สวน 
Patel et al. (2005) พบวา B. pseudofirmus   สายพันธุ Ve-1 แยกจากดินบริเวณชายฝงทะเลใน
ประเทศอินเดยี ผลิตเอนไซมโปรตีเอสสูงสุดในการเจริญระยะตน stationary phase เมื่อเล้ียงใน
อาหารเลี้ยงเชือ้ที่มี cassamino acid และเจลาติน  นอกจากนี้ Prakasham et al. (2006) ศึกษาการผลิต
เอนไซมอัลคาไลนโปรตีเอสโดย Bacillus sp. จากการหมกัแบบ solid state และรายงานวาการหมัก
กากถั่วเขยีวใหผลผลิตของเอนไซมสูงสุด คือ 9,550 หนวยตอกรัมชีวมวล   
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ในป 2001 Johnvesley and Naik 2001 ศึกษาการผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรตีเอสทน
อุณหภูมิสูงจาก Bacillus sp. สายพันธุ JB-99 ที่แยกจากกากน้ําตาล  แบคทีเรียชนิดนี้ชอบอุณหภูมิ
สูงและสภาวะที่เปนดาง  เมือ่เล้ียงในอาหารสังเคราะห ที่มีพีเอชเทากับ 10.0 บมที่อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส  กลาววาแหลงคารบอนและไนโตรเจนเหมาะสมที่สุดสําหรับการผลิตเอนไซมคือกรด    
ซิตริก soluble starch น้ําตาลฟรุคโตส น้ําตาลราฟฟโนส โซเดียมไนเตรต และโพแทสเซียมไนเตรต  
ตอมาในป 2002 Johnvesley et al. ศึกษาการผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรตีเอสทนอุณหภูมิสูงโดย 
Bacillus sp. สายพันธุ JB-99  รายงานวากากถั่วเขียวซ่ึงเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหมาะสม
ที่สุดในการหมักแบบ submerge  มีกิจกรรมของเอนไซมที่สูงสุดเทากับ 12,430 หนวยตอมิลลิลิตร
หลังจากเลี้ยงเชื้อเปนเวลา 24 ช่ัวโมง   

 
เอนไซมอัลคาไลนโปรตีเอสมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตออุตสาหกรรมการผลิตผงซักฟอก 

ใชเพื่อยอยคราบสกปรกที่เปนสารประเภทโปรตีน เชน คราบเลือด คราบเหงื่อ คราบนม ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทําความสะอาดใหกับผงซักฟอก ทําความสะอาดงายและลดเวลาในการซัก  
Bacillus sp. หลายชนิดสามารถผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรตีเอส เชน B. mojavensis (Beg and 
Gupta, 2003), B. cereus (Banik and Prakash, 2004), B. clausii (Joo and Chang, 2006) และB. 
subtilis (Yang et al.,  2000) เปนตน 

 
Bacillus sp. สายพันธุ I-312  แยกจากโคลนบริเวณปากอาวและน้ําทะเลบริเวณ Songdo ใน

เมือง Inchon ประเทศเกาหลี ซ่ึงเปนบริเวณที่มีมลภาวะสูง  ผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรตีเอส 42,520 
หนวยตอมิลลิลิตรที่พีเอช 11.0  และอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และทนตอ SDS และไฮโดรเจน
เปอรออกไซด  จึงเหมาะสําหรับเติมในผงซักฟอก (Joo and Chang, 2005)  เอนไซมอัลคาไลนโปรตี
เอสจาก B. clausii สายพันธุ I-52 ซ่ึงเสถียรในสารองคประกอบของผงซักฟอกหรือผงซักฟอกที่ขาย
ตามทองตลาด  เมื่อผสมเอนไซมนี้ลงในสารองคประกอบของผงซักฟอกหรือผงซักฟอกที่ขายตาม
ทองตลาด พบวามีประสิทธิภาพการกาํจัดคราบโปรตีนดีเชนกนั (Joo and Chang, 2006)  สวน 
Bacillus sp. สายพันธุ I18,  L18  และ L21 ซ่ึงแยกจากของเสียในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  ผลิต
เอนไซมซีรีนอัลคาไลนโปรตีเอส 160-222 หนวยตอมิลลิลิตร  crude enzymeจากแบคทีเรียทั้ง 3 
สายพันธุนี้ทนตอสารฟอกขาว  มีกิจกรรมสูงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และพีเอช 11.0 (Genckal 
and Tari, 2006)   
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การใชวิธีทางเคมีโดยใชกรดหรือดางเพื่อกาํจัดโปรตีนจากของเสียประเภทเปลือกของสัตว
ทะเล และการเตรียมไคติน เปนการเพิ่มมลภาวะตอส่ิงแวดลอม และเพิม่คาใชจายในการกําจัด
สารพิษเหลานี ้ การใชเอนไซมโปรตีเอสจากจุลินทรียเพือ่ดึงโปรตีนออกจากสารประกอบไคตนิจงึ
ชวยลดปญหาดังกลาว  ดังที่ Yang et al. (2000) รายงานวา B. subtilis สายพันธุ Y-108  ผลิตนิวทรัล
โปรตีเอสที่สามารถยอยโปรตีนจากเปลือกกุงและปใูนกระบวนการเตรยีมไคติน ใหผลดีกวาการใช
กรดทั้งในดานความสามารถในการดึงโปรตีนออก ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมจากของเสียในการทํา
ปฏิกิริยาทางเคมี  

 
การสังเคราะหเปปไทดในอุตสาหกรรมตองเรงปฏิกิริยาในตัวทําละลายทีม่ี water content 

ต่ํา  การใชเอนไซมโปรตีเอสที่ความเสถียรในตัวทาํละลายอินทรียจงึเปนขอไดเปรียบ เนื่องจากการ
สังเคราะหเปปไทดโดยการใชเอนไซมโปรตีเอสใหผลผลิตที่สูงการใชวิธีทางเคมี  ในป 2006 Wang 
and Yeh แยก B. subtilis สายพันธุ TKU007 จากดินในประเทศไตหวันเพื่อใชยอยสลายโปรตนีที่
เปนองคประกอบของของเสียที่เปนเปลือกของสัตวทะเล เชน เปลือกกุง เปลือกปู กระดอง 
ปลาหมึก เปนตน  แบคทีเรียสายพันธุนี้ผลิตเอนไซมโปรตีเอสดีที่สุดเมือ่เล้ียงในอาหารที่มีเปลือก
กุง 1.5%  มีกิจกรรมเทากับ 0.35 หนวยตอมลิลิลิตร และพบกิจกรรมของเอนไซมไคติเนสและไคโต
ซาเนส เอนไซมโปรตีเอสมีกิจกรรมสูงที่พีเอช 7.0-11.0 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และทนตอ 
Tween20, Tween40, Triton x-100  และ SDS 

 
Bacillus sp. สายพันธุ TKU004 ซ่ึงแยกจากดินในประเทศไตหวนัโดย Wang et al. (2006)  

เปน Bacillus อีกสายพันธุทีส่ามารถผลิตเอนไซมโปรตีเอสจากเปลือกของสัตวทะเล  การผลิต
เอนไซมโดยใชกระดองปลาหมึกเปนแหลงคารบอนและไนโตรเจนผลติเอนไซมเมทลัโลโปรตีเอส 
0.06 หนวยตอมิลิลิตร  แบคทีเรียสายพันธุนี้ผลิตเอนไซมสูงสุดในชวงปลายระยะ stationary phase  
และดึงโปรตนีออกจากกระดองปลาหมึกถึง 73% ภายใน 3-5 วัน  อุณหภูมแิละพีเอชเหมาะสมกับ
เอนไซมชนิดนี้คืออุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  และพีเอช 6-8   

 
ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังใชเอนไซมโปรตีเอสในหลายขั้นตอน  เอนไซมอัลคาไลนโปร

ตีเอสมีความสําคัญในขั้นตอนการกําจดัขนออกจากแผนหนัง  การใชปนูขาวและโซเดียมซัลไฟดที่
ใชกําจดัขนจากแผนหนังกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม และสงผลตอสุขภาพของแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  ดังนั้น Nilegaonkar et al. (2007) จึงศึกษาการผลิตเอนไซมอัล
คาไลนโปรตีเอสจาก B. cereus สายพันธุ MCM B-326 เพื่อใชในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง พบวา
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แบคทีเรียสายพันธุนี้สามารถผลิตเอนไซมโปรตีเอส 126.87 หนวยตอมลิลิลิตรที่พีเอช 9.0 อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส   

 
การผลิตเอนไซมอะไมเลส 

 
แปงเปนสารชวีโมเลกุลประเภทโพลีแซคคาไรดที่สะสมอยูในหัวและเอนโดสเปรมของพืช  

ประกอบดวยโมเลกุล2 ชนิด คือ อะไมโลส และอะไมโลเพคติน  โมเลกลุทั้ง 2 ชนิดมีหนวยยอยคือ 
น้ําตาลแอลฟา-ด-ีกลูโคส  โครงสรางของอะไมโลสประกอบดวยน้ําตาลแอลฟา-ดี-กลูโคสตอกัน
เปนสายดวยพนัธะแอลฟา-1,4-ไกลโคซิดิค  อะไมโลสมีน้ําหนักโมเลกุลที่เบากวาอะไมโลเพคติน  
สวนอะไมโลเพคตินมีลักษณะโครงสรางที่เปนกิ่ง  น้ําตาลแอลฟา-ด-ีกลูโคสตรงบริเวณกิ่งตอกัน
ดวยพันธะแอลฟา-1,6-ไกลโคซิดิค 

 
Ajayi and Fagade (2006) ศึกษารูปแบบการเจริญและการผลิตเอนไซมอะไมเลสโดย 

Bacillus spp. พบวา B. polymyxa สายพันธุ WBP มีอัตราการเจริญในอาหารเลี้ยงเชือ้ที่มีแปง
ขาวโพดต่ํา แตสามารถผลิตเอนไซมอะไมเลสสูง  สวน B. circulans สายพันธุ SBC และสายพนัธุ 
WBC มีอัตราการเจริญสูงและสัมพันธกับกิจกรรมของเอนไซม  ชนิดและปริมาณของเอนไซมที่
ผลิตจาก Bacillus spp. แตกตางกันในแตละสายพันธุ B. macerans สายพันธุ SBM และ MBM, B. 
coaggulans สายพันธุ WBC, B. licheniformis สายพันธุ SBL และ WBL,  B. circulans สายพันธุ 
SBC, B. megaterium สายพันธุ SBG  และ B. polymyxa สายพันธุ WBP ผลิตเฉพาะเอนไซมเบตา 
อะไมเลส  สวน Bacillus spp. สายพันธุอ่ืนๆผลิตทั้งเอนไซมแอลฟาอะไมเลสและเบตาอะไมเลสใน
ปริมาณที่แตกตางกัน 

 
เอนไซมเบตาอะไมเลสบริสุทธิ์จาก B. polymyxa สายพันธุ ATCC 8523 สามารถยอย

สลายอะไมโลเพคตินจากหวัมันฝร่ัง และมกีิจกรรมเทากบัเอนไซมเบตาอะไมเลสจากมันฝร่ัง  
สามารถเปลี่ยนอะไมโลเพคตินเปนน้ําตาลมอลโตส 60%  เมื่อเติมเอนไซมพัลลูลาเนสลงไปทําให
เอนไซมเบตาอะไมเลสจากเชื้อสายพันธุ ATCC 8523 เปลี่ยนอะไมโลเพคตินเปนน้ําตาลมอลโตส 
100% (Mashall, 1974)  สวน B. polymyxa สายพันธุ NRRL B-367 ผลิตเอนไซมเบตาอะไมเลสดี
ที่สุดในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี soluble starch 8%  และ corn steep 4%  แตไมผลิตเอนไซมแอลฟาอะ
ไมเลสและพัลลูลาเนส  (Hensley et al., 1980) 
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เอนไซมแอลฟาอะไมเลสบริสุทธิ์จาก B. licheniformis สายพันธุ CUMC305 มีกิจกรรม
สูงสุดที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และพีเอช 9.0  และมกีิจกรรมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 4 
ช่ัวโมง  เอนไซมนี้เสถียรที่ชวงพีเอช 7.0-9.0  ซับสเตรตที่เอนไซมนี้สามารถยอยสลาย ไดแก 
soluble starch อะไมโลส อะไมโลเพคติน และไกลโคเจน แตอัตราการยอยสลายแตกตางกันตาม
ชนิดของซับสเตรต (Krishnan and Chandra, 1983) 

 
B. subtilis สายพันธุ 65 ผลิตเอนไซมแอลฟาอะไมเลส ซ่ึงยอยแปงดิบไดผลิตภัณฑเปน

น้ําตาลกลูโคส น้ําตาลมอลโตส และมอลโตโอลิโกแซคคาไรดปริมาณเล็กนอย  แตเมื่อผสม
เอนไซมแอลฟาอะไมเลสจาก B. subtilis สายพันธุ 65 กบัเอนไซมกลูโคอะไมเลสจาก 
Endomycopsis  สงเสริมการยอยแปงดิบจากมันฝร่ังที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Hayashida et al., 
1988) 

 
ในป 1999 Hamilton et al. แยก Bacillus sp. สายพันธุ IMD 435 จากวัสดุเพาะเห็ด เพือ่ผลิต

เอนไซมแอลฟาอะไมเลสในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีน้ําตาลแลคโตสและ yeast extract เปนแหลง
คารบอนและแหลงไนโตรเจน  พบวา Bacillus sp. สายพนัธุ IMD 435 ผลิตเอนไซมแอลฟาอะไม  
เลสสูงสุด  แตชีวมวลจากการใชน้ําตาลแลคโตสเปนแหลงคารบอนนอยกวาแหลงคารบอนที่เปน 
soluble starch และเบตาไซโคลเด็กซตริน  การผลิตเอนไซมแอลฟาอะไมเลสเริ่มตนในระยะ log 
phase ของการเจริญ  ปริมาณเอนไซมสูงสุดเทากับ 32 หนวยตอมิลลิลิตรในชั่วโมงที่ 41 ซ่ึงอยูใน
ระยะ stationary phase ของการเจริญ  อุณหภูมแิละพีเอชเหมาะสมสําหรับเอนไซมคือ 65 องศา
เซลเซียสและ 6.0  เอนไซมแอลฟาอะไมเลสนี้ยอยสลาย soluble starch และแปงขาวโพดดิบ ได
ผลิตภัณฑหลักเปนน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลมอลโตส 

 
Teodoro et al. (2000)  รายงานวา Bacillus sp. จากดิน สามารถผลิตเอนไซมแอลฟาอะ

ไมเลสทนอุณหภูมิสูง  แบคทีเรียชนิดนี้เจริญที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และพีเอช 7.0  กิจกรรม
ของเอนไซมแอลฟาอะไมเลสสูงสุดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และพีเอช 6.0  แตสามารถทน
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสโดยมีกจิกรรม 100% 

 
ในป 2004  Konsula and Liakopoulou-Kyriakides แยก B. subtilis จากน้ํานมแกะ  และ

รายงานวาแบคทีเรียนี้สามารถผลิตเอนไซมแอลฟาอะไมเลสทนอุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส  และที่
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พีเอช 6.5 crude enzyme และเอนไซมบริสุทธิ์สามารถยอยแปงหลายชนิดโดยที่มีประสิทธิภาพ
ใกลเคียงกัน  แตการยอยแปงมันฝร่ังใหผลดีกวาแปงชนดิอื่น 

 
Sodhi et al. (2005)  พบวา Bacillus sp. สายพันธุ PS-7 ซ่ึงแยกจากน้ําพรุอนในประเทศ

อินเดีย ผลิตเอนไซมแอลฟาอะไมเลสจากการหมักแบบ solid state มีกจิกรรมสูงสุดที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส พีเอช 6.5 และทนอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส แตตองเติมแคลเซียมไอออนลงใน
สารละลายเอนไซม  เมื่อผสมเอนไซมแอลฟาอะไมเลสนีก้ับเอนไซมอะไมโลกลูโคซิเดสที่ใชใน
การคาจะมีผลสงเสริมกันในการยอยแปงในขาวมอลทเพือ่หมักเอธานอล 

 
B. subtilis สายพันธุ JS-2004 ผลิตเอนไซมแอลฟาอะไมเลสทนอุณหภูมิสูง  แบคทีเรียสาย

พันธุนี้ผลิตเอนไซมสูงสุดเทากับ 44.84 หนวยตอมิลลิลิตรเมื่อแบคทีเรียมีอายุ 48 ช่ัวโมงซึ่งอยู
ในชวงตนของระยะ stationary phase และเปนชวงที่มีจํานวนเซลลสูงสุด  การเติมแคลเซียมที่มี
ความเขมขน 10 มิลลิโมลารลงในอาหารเลีย้งเชื้อจะเพิ่มอัตราการเจริญและการผลิตเอนไซม  
เอนไซมแอลฟาอะไมเลสสูงสุดที่พีเอช 8.0 และอุณหภมูิ 70 องศาเซลเซียส  เสถียรที่อุณหภูมิ 60 
และ 70 องศาเซลเซียสนาน 1 ช่ัวโมง  เนื่องจากเอนไซมแอลฟาอะไมเลสจาก B. subtilis สายพันธุ 
JS-2004 เปนเอนไซมทนอณุหภูมิสูงจึงเหมาะสําหรับนําไปใชในอุตสาหกรรมแปงและ
อุตสาหกรรมอาหาร (Asgher et al., 2007) 

 
การผลิตเอนไซมแอลฟาอะไมเลสโดย B. licheniformis จากวัสดเุหลือทิ้งทางการเกษตร 

เชน รําขาวสาลี กากเมล็ดดอกทานตะวัน กากเมล็ดสําลี กากถั่วเหลือง แกลบขาวเจา หรือรําขาวเจา 
โดยหมกัแบบ solid state  พบวารําขาวสาลีเหมาะสมทีสุ่ดในการผลิตเอนไซมแอลฟาอะไมเลส  
สวนการใช soluble starch 1% แทนแปงจากลูกเดือยและลดความเขมขนของ Nutrient Broth จาก 
1% เหลือ 0.5% เพิ่มการผลิตเอนไซมเปน 2 เทา (Haq et al., 2003)  สวน B. subtilis  ที่แยกจากน้ําพุ
รอนในประเทศตุรกี  ผลิตเอนไซมแอลฟาอะไมเลสทนอณุหภูมิสูงจากการหมักแบบ solid state 
โดยใชรําขาวสาลีและแกลบขาวเจา  ปริมาณเอนไซมเทากับ 159,520 และ 21,760 หนวยตอกรัม  
ตามลําดับ 
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การผลิตเอนไซมเซลลูเลส 
 
เซลลูโลสเปนสารคารโบไฮเดรต มีโครงสรางที่ประกอบดวยน้ําตาลกลโูคสเชื่อมตอกัน

ดวยพันธะเบตา-1,4-ไกลโคซิดิค ในแตละสายลูกโซเซลลูโลสจะเชื่อมกันดวยพนัธะไฮโดรเจนทั้ง
ภายในและภายนอกโมเลกุล ทําใหเกิดโครงสรางที่มีลักษณะเปนเสนใย โดยประกอบดวยลักษณะที่
เปนผลึก (crystalline) และไมเปนผลึก (amorphous)   

 
ขนาดของเซลลูโลสแสดงในรูปของจํานวนน้ําตาลกลูโคสตอ 1 โมเลกุลของเซลลูโลส 

(degree of polymerization)  เซลลูโลสแสดง degree of polymerization อยูในชวง 10,000–15,000 
ซ่ึงแตกตางกนัขึ้นอยูกับแหลงของเซลลูโลส  เซลลูโลสเปนสารที่ไมละลายน้ํา ดังนัน้จึงยอยสลาย
ยากเมื่อเทยีบกบัแปง   
 

โดยทั่วไป Bacillus sp. ไมสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสหรือผลิตเพียงเล็กนอย แตมี
รายงานวา Bacillus sp. บางชนิดสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลส  เชน B. subtilis สายพันธุ DLG ที่
เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีน้ําตาลชนิดตางๆเปนองคประกอบ  สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสยอย 
trinitrophenyl carboxymethyl cellulose ซ่ึงเปนเซลลูโลสท่ีโครงสรางไมเปนผลึก  แตไมสามารถ
ยอยเซลลูโลสท่ีมีโครงสรางเปนผลึก  และสามารถผลิตเอนไซมปริมาณสูงในอาหารที่มีน้ําตาลเซล
โลไบโอสหรือกลูโคส  การผลิตเอนไซมเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียเขาสูระยะ stationary phase  สภาวะ
เหมาะสมตอกจิกรรมของเอนไซมคือพีเอช 4.8 และอุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส (Robson and 
Chambliss, 1984)     

 
Bacillus sp. สายพันธุ CH43 และสายพนัธุ HR68 จากน้ําพุรอนในประเทศซิมบับเว มี

สภาวะเหมาะสมที่พีเอช 5.0-6.5 และอณุหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส  เอนไซมทั้ง 2 นีม้ีกิจกรรมอยาง
สมบูรณที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสอยางนอย 24 ช่ัวโมง  ซับสเตรตที่เหมาะสมกับเอนไซมทั้ง 2 นี้
คือเบตากลูแคน และ carboxymethyl cellulose  เอนไซมจากสายพันธุ HR68 สามารถยอยสลาย
เซลลูโลสที่มีโครงสรางที่เปนผลึก เชน กระดาษกรองและ avicel  (Mawadza et al., 2000) 

 
เอนไซมเซลลูเลสบริสุทธิ์จาก B. circulans สายพันธุ KSM-N257 ซ่ึงมีกิจกรรมของ endo-

1,4-β-glucanase  มีสภาวะเหมาะสมในการยอยสลาย carboxymethyl celluloseที่พีเอช 8.5  และ
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส  และยอยสลาย lichenan เหมือนกับเอนไซม lichenanase จาก B. 
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circulans สายพันธุ WL-12  แตไมสามารถยอยสลาย laminarin, curdran และไซแลน (Hakamada et 
al., 2002) 

 
Heck et al. (2002) รายงานวา B. subtilis สายพันธุ BL62 จากดินและน้ําบริเวณแมน้ําอะเม

ซอนเพื่อผลิตเอนไซมเซลลูเลสจากกากถั่วเหลือง โดยการหมักแบบ solid state  สามารถผลิต
เอนไซมที่มีกจิกรรม 1.08 หนวยตอมิลลิกรัมโปรตีนภายในเวลา 24 ช่ัวโมง  สวน Zhang et al. 
(2004) ศึกษาการผลิตมัลติเอนไซมจากเชื้อผสมของ Bacillus sp. ชอบดาง 2 สายพันธุ คือ Bacillus 
sp. สายพันธุ JCM9141 ซ่ึงผลิตเอนไซมอัลคาไลนอะไมเลส และ Bacillus sp. สายพนัธุ JCM9156 
ซ่ึงผลิตเอนไซมอัลคาไลนเซลลูเลส  พบวาการใชเชื้อผสมมีผลใหการผลิตเอนไซมอัลคาไลนเซลลู
เลส  ขอดีการใชเชื้อผสมคือสามารถยอยสลายทั้งแปงและเซลลูโลสที่ละลายน้ํา 
 
การผลิตเอนไซมไซลาเนส 

 
ไซแลนเปนกลุมหลักของเฮมิเซลลูโลส ประกอบดวยน้ําตาลไซโลสตอเปนสายยาวดวย

พันธะเบตา-1,4  อาจเปนโซตรงที่มีเฉพาะน้ําตาลไซโลสหลายๆโมเลกุล หรือมีสาขาที่เปนโพลีแซค
คาไรดอ่ืนๆ เชนแอล-อะราบิโนฟวราโนส ซ่ึงเชื่อมตอกับน้ําตาลด-ีไซโลสที่ตําแหนง O-3 และกรด
D-glucuronic หรือกรด  4-O-methyl glucuronic ซ่ึงเชื่อมกับน้ําตาลไซโลสที่ตําแหนง O-2  ในพืช
แตละชนดิมีไซแลนที่มีโครงสรางหลักเหมือนกัน แตแตกตางกันที่ชนิด จํานวน และตําแหนงของ
หนวยขางเคยีง   

 
เอนไซมไซลาเนสผลิตจากราและแบคทีเรีย  การผลิตเอนไซมไซลาเนส จากรามีการศึกษา

กันมาก  แตการผลิตเอนไซมจากรามีขอจํากัดคือเอนไซมมีพีเอชเหมาะสมอยูในชวงที่ต่ํากวา 5.5  
จึงเปนปญหาตออุตสาหกรรมบางชนิด เชน อุตสาหกรรมกระดาษ  แบคทีเรียสามารถผลิตเอนไซม
ไซลาเนสซึ่งมีพีเอชเหมาะสมในชวงทีเ่ปนกลางถึงดาง  แบคทีเรียในจีนสั Bacillus เปนแบคทีเรียที่
สามารถผลิตเอนไซมไซลาเนสไดดี   
 

เอนไซมไซลาเนสมีความสําคัญตออุตสาหกรรมกระดาษ  สามารถยอยสลายเยื่อกระดาษได
ลิกนิน ซ่ึงเปนการลดปริมาณการใชคลอรีนและสารฟอก และมีความสําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร 
เชน เปน food additive สําหรับสัตวปกเพื่อเพิ่ม feed efficiency  การเติมเอนไซมไซลา เนสลงใน
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แปงสาลีเพื่อเพิ่มการเกิด dough และเพิ่มคณุภาพของผลติภัณฑขนมอบ หรือเติมลงในเครื่องดื่ม เชน 
น้ําผลไมและไวนเพื่อทําใหเครื่องดื่มมีความใส   

 
ในป 1993 Morales et al. รายงานวา B. polymyxa สายพันธุ CECT 153 ผลิตเอนไซมอัล

คาไลนไซลาเนส 3 ชนิด ไดแก X34C,  X34E  และ X22  เอนไซมทั้ง 3 นีม้ีพีเอชและอณุหภูมิ
เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาที่แตกตางกัน  X34E สามารถทนอุณหภูมิสูงสุด  และเอนไซมทั้ง 3 
ชนิดนี้สามารถยอยสลาย oat spelt xylan และ birch wood xylan แตกตางกัน  ตอมาในป 1995  
Morales et al.  ศึกษาสมบัติของเอนไซมบริสุทธิ์จาก B. polymyxa สายพันธุ CECT 153 พบวา
เอนไซมชนิดนี้มีอุณหภูมิและพีเอชเหมาะสมคือ 50 องศาเซลเซียสและ 6.5   

 
Pham et al (1998) รายงานวาเอนไซมไซลาเนสจาก B. polymyxa สายพันธุ CECT 153 ผลิต

เอนไซมสูงสุดในชั่วโมงที่ 36 เทากับ 24 นาโนคาทาลตอมิลลิลิตร  แบคทีเรียสายพันธุนี้ผลิต
เอนไซมสูงสุดจากการหมกัฟาง  และพบวา yeaset extract เปนแหลงไนโตรเจนเหมาะสมที่สุด
สําหรับการผลิตเอนไซมไซลาเนส 

 
B. circulans สายพันธุ AB 16 ผลิตเอนไซมไซลาเนสทนสภาวะดางและอุณหภูมิสูงจากการ

หมักฟางขาว  ชวงพีเอชเหมาะสมสําหรับเอนไซมนี้คือ 6.0-7.0 แตเสถียรในชวงพเีอชที่กวางตั้งแต 
5.0-9.0  อุณหภูมิเหมาะสมคือ 80 องศาเซลเซียส  ฟางขาวเปนวัสดุเหมาะสมที่สุดสําหรับการผลิต
เอนไซม มีกิจกรรมเทากับ 20.6 หนวยตอมลิลิลิตร  เมื่อนําเอนไซมนี้ไปฟอกเยื่อกระดาษจากไมยูคา
ลิปตัส พบวาสามารถลดปริมาณการใชคลอรีน 20% โดยที่ความขาวของกระดาษเทาเดิม (Dhillon et 
al., 2000) 

 
B. firmus  ที่แยกจากบอบําบดัน้ําเสียในโรงงานกระดาษ สามารถผลิตเอนไซมไซลาเนสใน

สภาวะดางและใช birch wood xylan เปนแหลงคารบอนเพียงชนิดเดยีว  crude enzyme มีกิจกรรม 
1.75 หนวยตอมิลลิกรัมโปรตีน  เอนไซมบริสุทธิ์มี 2 ชนิดที่กิจกรรมของเอนไซมแตกตางกัน  คือ
ขนาด 45 กิโลดาลตัน และ 23 กิโลดาลตัน  เอนไซมไซลาเนสที่มีขนาด 45 กิโลดาลตัน มีกิจกรรม 
34.08 หนวยตอมิลลิกรัมโปรตีน และเอนไซมไซลาเนสที่มีขนาด 23 กโิลดาลตัน มีกิจกรรม 3.67 
หนวยตอมิลลิกรัมโปรตีน  เอนไซมบริสุทธทั้ง 2 ชนิดนีม้ีกิจกรรมในชวงพีเอช 4.0-12.0 ที่อุณหภมูิ 
37 องศาเซลเซียส  แตพีเอชทีเ่หมาะสําหรับ เอนไซมไซลาเนสที่มีขนาด 45 กิโลดาลตัน คือ 6.0-8.0  
สวนเอนไซมไซลาเนสที่มีขนาด 23 กิโลดาลตันมีพีเอชเหมาะสมอยูในชวง 6.0-7.0  เอนไซมทั้ง 2 
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ชนิดนี้เมื่อยอยสลาย birch wood xylan ไดผลิตภัณฑเปนน้ําตาลไซโลส ไซโลไตรโอส และไซโล
เฮกโซส  และเมื่อนําเอนไซมทั้ง 2 ชนิดมาผสมกันจะยอยสลายสับสเตรทไดผลิตภัณฑเปนน้ําตาล
ไซโลสและไซโลไบโอส  (Tseng et al., 2002) 

 
การผลิตเอนไซมไซลาเนสโดย B. pumilus จากการหมกัวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรดวยวิธี 

submerged fermentation และ solid state fermentation  พบวาการหมกัแบบ solid state ใหผลดีกวา
มาก และรําขาวสาลีเปนวัสดทุี่เหมาะสมสําหรับการผลิตเอนไซมดวยการหมักแบบ solid state มาก
ที่สุด  มีกิจกรรมของเอนไซมเทากับ 35,156 IU/gds  ในขณะที่ oat spelt xylan เหนี่ยวนําให B. 
pumilus ผลิตเอนไซมไซลาเนสจากการหมักแบบ submerged สูงสุดคือ 580 หนวยตอมิลลิลิตร 
(Poorna and Prema, 2006)  การนําเอนไซมนี้ไปประยุกตใชเพื่อกําจัดขยะประเภทกระดาษ กลอง
กระดาษ และกระดาษเหลือทิ้งจากสํานักงาน พบวาเอนไซมไซลาเนสจาก B. pumilus ยอยกระดาษ
จนเสนใยมีลักษณะที่เปอยยุยมากกวากระดาษที่ไมไดยอยดวยเอนไซมอยางเหน็ไดชัด  การยอยขยะ
ประเภทกระดาษโดยเอนไซมไซลาเนสทําใหเสนใยของกระดาษเกดิการพองตวัจึงสะดวกตอการ
นําไป recycle (Poorna and Prema, 2007) 

 
การหมักกากถัว่เหลืองแบบ solid state โดย Bacillus sp. 5 สายพันธุ พบวา B. subtilis สาย

พันธุ BL53 ผลิตเอนไซมไซลาเนสที่มีกิจกรรมสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกบัเชื้ออ่ืน คือ 5.19 หนวยตอ
มิลลิกรัมโปรตีนเมื่อเล้ียงเชือ้เปนเวลา 72 ช่ัวโมง เอนไซมจาก B. subtilis สายพันธุ BL53 มีกิจกรรม
สูงกวาเอนไซมไซลาเนสที่ใชในการคาประมาณ 4-5 เทา (Heck et al., 2002) 

 
เอนไซมไคติเนส (Chitinase) 
  

สารประกอบไคตินเปนสารอินทรียประเภทโพลีแซคคาไรดชนิดที่ไมละลายน้ํา  พบใน
ธรรมชาติมากเปนอันดับสองรองจากเซลลูโลส  โดยพบจากเปลือกของสัตวพวกครัสเตเชียน แมลง 
เชื้อรา และยีสต  สารประกอบไคตินประกอบดวยหนวยยอยของ N-acetyl-D-glucosamineตอกัน
เปนสายดวยพนัธะβ-1,4   

 
 B. circulans สายพันธุ WL-12 เปนแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายผนังเซลลของยีสต และ
หล่ังเอนไซมยอยโพลีแซคคาไรดหลายชนดิสูอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อ  เอนไซมไคติเนสจากการ
เหนีย่วนําดวยไคติน  พบเอนไซมไคติเนส 6 ชนิดใน culture supernatant ไดแก A1, A2, B1, B2, C  
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และ D  มีขนาดและคา pI ดังตอไปนี้ Mr 74000, pI 4.7 (A1);  Mr 69000, pI 4.5 (A2);  Mr 38000, pI 
6.6 (B1);  Mr 38000, pI 5.9 (B2);  Mr 39000, pI 8.5 (C) และ Mr 52000, pI 5.2 (D)  (Watanabe et 
al., 1990) 
  

Bacillus sp. สายพันธุ NCTU2 จากดินสามารถผลิตเอนไซมไคติเนส  เอนไซมบริสุทธิ์มี
มวลโมเลกุล 36.5 kDa และ pI 6.3 เสถียรที่อุณหภูมิ 60°C และ pH 6-8 เปนเวลา 3 ช่ัวโมง  อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมตอกิจกรรมของเอนไซมคือ 50-60°C และ pH 7.0  ผลิตภัณฑหลักจากการยอยสลาย 
colloidal chitin คือไคโตไบโอส (Wen et al., 2002) 

 
P. illinoisensis สายพันธุ KJA-424  แยกจากดินบริเวณชายฝงของประเทศเกาหลีสามารถ

ผลิตเอนไซมไคติเนสปริมาณสูง  เอนไซมไคติเนสบริสุทธิ์มีน้ําหนักโมเลกุลประมาณ 63, 54 และ 
38 กิโลดาลตัน  เมื่อเล้ียง P. illinoisensis สายพันธุ KJA-424 รวมกับ Rhizoctonia solani  พบวาเสน
ใยของ R.  solani บวมและรปูรางของเสนใยผิดปกติ  และพบวาแบคทีเรียสายพันธุนีส้ามารถ
ควบคุมโรค damping-off ในตนออนของแตงกวาซึ่งมีสาเหตุจาก R.  solani (Jung et al., 2003)  

 
B. cereus สายพันธุ 28-สามารถผลิตเอนไซมไคติเนส  และมีศักยภาพในการควบคุมโรคใบ

ซีดของลิลล่ีซ่ึงมีสาเหตุจากเชื้อรา Botrytis และเอนไซมบริสุทธิ์สามารถยับยั้งการงอกของโคนิเดีย
ของ Borytis elliptica  สาเหตโุรคใบซีดของลิลล่ี (Huang et al., 2005) 

 
การควบคุมจุลินทรียโรคพืชโดยชีววิธี 

 
 พืชที่เปนโรค หมายถึง พืชทีถู่กรบกวนหรือทําลายระบบตางๆ กอใหเกดิความผิดปกติ  
สาเหตุโรคพืชอาจเกิดจากสิ่งไมมีชีวิต เชน น้ําหรืออากาศ และส่ิงมีชีวิต เชน เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส  
ไมโคพลาสมา หรือไสเดือยฝอย  เมื่อส่ิงมีชีวิตสาเหตุโรคพืชเขาสูพืช มีผลใหเนื้อเยือ่พืชถูกทําลาย 
และการทํางานของเซลลพืชผิดปกติ  อาการผดิปกติที่สามารถมองเห็น เชน อาหารเหีย่ว (wilt) บวม
พองหรือเปนปุมปม (knot หรือ gall) เนื้อเยื่อเจริญไมสม่ําเสมอเกิดลักษณะตะปุมตะปา (wart)  
แคระแกร็น (dwarf) โคนเนาในระยะกลา (damping off) เกิดอาการตายของเนื้อเยื่อเปนแหงๆ 
(necrotic lesion) ดาง (chlorosis) หรือการเจริญผิดรูปราง (malformation) 
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 การเกิดโรคพชืกอใหเกิดความเสียหายตอเกษตรกร ทําใหขาดทุน เสียเวลาและแรงงาน การ
ระบาดของโรคพืชเปนการจาํกัดชนดิของพืชที่จะปลูกในที่หนึ่งๆ เชน การระบาดของโรครากเนา
ในพริกทีจ่ังหวัดจนัทบุรี ทําใหเกษตรกรตองปลูกพืชชนดิอื่นแทน  บางครั้งการเกิดโรคระบาด
รุนแรง ทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง และเกดิสภาวะขาดแคลนอาหาร  ในดานอตุสาหกรรม  
การเกิดโรคพชืสงผลใหปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอสําหรับปอนโรงงาน เปนตน 

 
แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช 

 
 แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชมีชีวิตแบบปรสิตในพืชอาศยั แตอาจดํารงชีวติแบบอิสระโดยยอย
สลายซากพืชในดิน  การแพรระบาดเกดิจากพืชตนหนึ่งไปสูอีกตอนหนึ่งโดยตรง หรืออาศัยพาหะ 
เชน ลม น้ํา หรือสัตว  อาการของโรคพืชที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย เชน อาการเนาเละ (soft rot) เหีย่ว
เฉา (wilt) แหงตาย (blight) แหงตายเปนจุด (spot หรือ lesion) หรืออาการบวมพองเปนปุมปม (gall 
หรือ tumor) (ประสาทพร, 2534; ไพโรจน, 2525)   
 

ตัวอยางแบคทเีรียสาเหตุโรคพืช เชน   
 

Xanthomonas campestris pv. campestris เปนสาเหตุโรคเนาดําของกะหล่ํา โรคเหี่ยวจาก
แบคทีเรีย (bacterial vascular wilt) ในพืชผัก พืชไร ไมดอก ไมประดับ และพืชในเขตรอน  อาการ
โรคเนาระดับดิน ตนกลามีอาการแคระแกร็น การเจริญมเีพียงดานเดยีว เสนใบเปนสดีํา ตอมาเปนสี
น้ําตาล แลวลามไปใบอื่น  สวนโรคเหีย่วนัน้ X. campestris เขาสูไซเลมทําใหอุดตนั ตอมายอยผนัง
ของไซเลม แลวเพิ่มจํานวนไปยังพาเรนไคมา  แบคทีเรียชนิดนี้สามารถอยูขามฤดูในซากพืช ในดนิ 
และเมล็ดพืช  

 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli กอโรคแบคทีเรียลพัสตูลในถ่ัว (bacterial pustule of 

beans)  พบระบาดทั่วโลกในถั่วเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวแดง ถ่ัวลาย ถ่ัวลันเตา และถ่ัวลูปน  เชื้อเขา
ทําลายพืชทุกสวน ทั้งใบ ลําตน ฝก เมล็ด มีอาการจุดชุมน้ํานูน (pustule) มีสีน้ําตาลลอมรอบสี
เหลือง แลวแผลใหญขึ้น ทําใหลําตนหักลมงาย  พบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ตามเศษซากพืช ในดนิ และ
เมล็ด  
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R. solanacerum สาเหตุโรคเหี่ยวของพืชวงศ Solanacearum และกลวย  พบในเขตรอนและ
เขตอบอุน  กอโรคในพืชเศรษฐกิจ ไดแก ยาสูบ มันฝร่ัง มะเขือเทศ กลวย พริก มะเขอื ละหุง ถ่ัว
ลิสง ขิง มันสําปะหลัง งา ปอกระเจา สัก  พชืที่ติดเชื้อมีอาการใบเหีย่ว การเจริญชะงัก ไซเลมมีสี
น้ําตาล  พบเชือ้แบคทีเรียชนดินี้กระจายอยูในดิน เขาทําลายพืชทางบาดแผล เพิ่มจํานวนในโฟลเอม  
เจริญดีที่อุณหภูมิสูง  

 
Pseudomonas syringae สาเหตุโรคแคงเกอร (canker) ในผลไมเปลือกแข็ง  เกิดอาการบน

ลําตน ผล ใบ ตา ชอดอก และกิ่งกาน  ลักษณะเปนสะเก็ดนูนสีเหลืองถึงน้ําตาล ตอมาเปนสะเกด็
แข็ง บริเวณรอบแผลมีวงสีเหลืองเปนมันลอมรอบ เชื้อแบคทีเรียชนดินี้อยูขามฤดูในพืช ตา ลําตน 
เมล็ด  เขาทําลายพืชทางบาดแผลหรือชองเปดตามธรรมชาติ  

 
Erwinia. carotovora และ Burhkolderia cepacia เปนสาเหตุโรคเนา (soft rot) ของพืชผัก  

ทําความเสียหายรุนแรงแกพชืระหวางการเพาะปลูก การเก็บรักษา และการขนสง  กอโรคใน
กะหล่ําปลี แตงไทย ฝร่ัง แครอท แตงกวา มะเขือ ผักกาด หัวหอม มันฝรั่ง พริก น้ําเตา ขาวโพด ถ่ัว 
มันเทศ แตงโม  พืชที่ติดเชื้อมีอาการเนาเละที่บริเวณผล หัว ราก ลําตน กาน และตาทีอ่วบน้ํา  อาการ
เนาเละเกิดจากแบคทีเรียโรคพืชผลิตเอนไซมยอยเพคตินยอยสลายใหเซลลพืชหลุดออกจากกัน  เกดิ
กล่ินเหม็น  แบคทีเรียชนินีอ้ยูในซากพืชนานขามฤดู  เขาสูพืชทางบาดแผลและรูเปดตามธรรมชาติ  
และเจริญดีที่อุณหภูมิในประเทศเขตรอน 

  
ราสาเหตุโรคพืช 
 
 ราสาเหตุโรคพืชมีมากกวา 8,000 ชนิด  สามารถปรับตัวใหมีชีวิตอยูในอากาศ ดิน และน้ํา  
บางชนิดกอใหเกิดโรคเฉพาะบางสวนของตนพืชหรือเฉพาะชนิดพืช แตบางชนิดทําใหพืชเปนโรค
โดยไมจําเพาะวาเปนสวนใด หรือไมจําเพาะกับชนดิพืช  ราสาเหตุโรคพืชสวนมากเปนปรสิตแบบ
ช่ัวคราว สามารถเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือเนื้อเยื่อทีต่ายแลว เชื้อราสามารถเขาสูตนพืชทางแผล 
รูเปดตามธรรมชาติ หรือผานทาง cuticle และ epidermis โดยตรง  กอใหพืชเกิดการเจริญผิดปกติ
จากการผลิตเอนไซม สารพิษ สารควบคุมการเจริญ หรือสารปฏิชีวนะ  ซ่ึงอาจทําลายเซลลพืช
โดยตรงหรือมอิีทธิพลตอ metabolism ภายในเซลลพืช (ชาตรี, 2534; นิตยา, 2534; นุชนารถ, 2534; 
ไพโรจน, 2525; สมบัติ, 2534) 
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 สภาพเหมาะสมตอการเจริญและเพิ่มจํานวนของเชื้อรามักเปนสภาพเหมาะสมตอการเกิด
โรค  การปลูกพืชในที่รม หรือปลูกใกลชิดกันมากเกินไป มีอากาศถายเทนอย อากาศชื้น  ทําใหเชื้อ
ราเขาทําลายพืชงายกวาการปลูกพืชที่มีระยะหาง อากาศถายเทสะดวก และพืชไดรับแสงแดด
เพียงพอ   
 

ตัวอยางเชื้อราสาเหตุโรคพืช เชน   
 
Rhizopus oligosporus  เปนราใน class Zygomycete  สาเหตุโรคเนาเละ (soft rot) ในผกั

และผลไม และไมดอกหลังการเก็บเกีย่ว เชน มันเทศ สตรอเบอรี่ ทอ แตง ถ่ัว  พบราชนิดนี้ทัว่ไปใน
ซากอินทรียสาร เชน ซากพืช หรือพบในดนิระหวางฤดูเก็บเกีย่ว  พบกระจายทัว่ไปในอากาศ  
sporangiospore ของราชนิดนี้เขาสูผักผลไมทางบาดแผล  เมื่อเขาสูเนื้อเยื่อพืชแลวจะผลิตเอนไซม  
ไดแก เอนไซมเพคติเนส และเซลลูเลสเพื่อทําลายเนื้อเยือ่  เจริญดีในทีอ่ากาศอบอุนและมีความชื้น  

 
Fusarium oxysporum อยูใน class Deuteromycete  เปนสาเหตุโรคเหี่ยวหรือตายพราย 

(Fusarium wilt) ในผัก ไมดอกไมประดับ และพืชไรหลายชนิด เชน กลวย กาแฟ มะเขือเทศ ปาลม  
พบราชนิดนี้ทัว่ไปในดิน โดยเฉพาะดินในเขตรอน ในเรอืนกระจก หรือในซากพืช  F. oxysporum 
มีโครงสรางที่เรียกวา chlamydospore เปนสปอรแบบไมอาศัยเพศที่มีผนงัหนา จึงทําใหทนอยูใน
ส่ิงแวดลอมโดยไมงอกนานเปนป  chlamydospore เขาสูตนพืชทางราก เมื่อสปอรสัมผัสกับสารที่
หล่ังจากรากพชื หรือสัมผัสกับรากพืช ทําใหสปอรงอกเปนเสนใยเขาสูเนื้อเยื่อพืช หรืออาจเขาสูพืช
ทางบาดแผล จากนั้นจึงเพิ่มจํานวนในเนื้อเยื่อทอลําเลียง กอใหเกิดอาการใบเหลืองจากใบลางขึ้นสู
ดานบน ใบและกิ่งเริ่มเหี่ยว ใบรวง เซลลตามขอบใบตาย ตนตาย ทอลําเลียงเปนสีน้ําตาลแดง ผล
เนาและรวง  

 
Alternaria sp. อยูใน class Deuteromycete  เปนสาเหตุโรคใบจุด (leaf spot) และใบไหม 

(leaf blight) ในผัก ไมดอก ไมประดับ และผลไมบางชนดิ  เชน  แคนตาลูป แตงกวา องุน มันฝร่ัง 
ถ่ัว ผักกาด คะนา บานชื่น เบญจมาศ สม และมะนาว  พบ chlamydospore ของ Alternaria sp. ใน
ดินเขตรอน ซากพืช หวัและเมล็ดพืช  นอกจากนี ้Alternaria sp. ที่ติดอยูกับเมล็ดพืช  เขาทําลายพืช
ในระยะตนกลา  กอใหเกิดอาการโคนเนาระดับดิน (damping off)  ราชนิดนี้สรางสปอรดีในสภาพ
อากาศชื้น เชน ฝนตก หรือมนี้ําคาง  และเขาสูตนพืชทางบาดแผลหรือผิวช้ันนอกของตนพืช  ทําให
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ใบพืชมีสีน้ําตาลเขมจนถึงดาํ  ถาอุณหภูมสูิง แผลจะใหญขึ้นอยางรวดเร็ว ลักษณะเปนวง แผลอาจ
เกิดอาการ canker 

 
Aspergillus niger เปนราใน class Deuteromycete  ซ่ึงกอโรค Aspergillus crown  ฝกและ

เมล็ดเนาในถ่ัวลิสง และโรคราดํา(black mold) ในหอมใหญ กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจ
อยางมาก  ราชนิดนี้กระจายทั่วไปในอากาศและดิน มกัพบเปนผูยอยอินทรียสาร  เขาสูตนพืชทาง
เนื้อเยื่อที่ออนแอ หรือทางบาดแผล  เมล็ดที่ติดเชื้อเมื่องอกเปนตนพบอาการโคนเนาของตนกลา  
ตนกลาของถั่วลิสงที่ติดเชื้อเกิดอาการเหี่ยวอยางรวดเรว็  พบเสนใยราปกคลุมบริเวณที่ติดเชื้อ และ
ยังกอโรคในมนัสําปะหลัง หรือเผือก  ทําใหหวัมีสีน้ําตาลและเนา 

 
Sclerotium sp. อยูใน class Basidiomycete  สาเหตุโรค southern blight หรือ Sclerotium rot 

ในผัก  เชน  หอมใหญ หรือแครอท  ราชนิดนี้มีโครงสรางที่เรียกวา sclerotia เปนกลุมเสนใยที่อัดตวั
กันแนนเปนกอนกลม ทําใหคงทนอยูในดนิหรือซากพืชนานหลายป  ราชนิดนี้เจริญดทีี่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส  sclerotia งอกเขาสูรากพืชโดยผลิตเอนไซมเซลลูเลสและเพคติเนสยอยผนังเซลลพืช  
พืชที่เปนโรคมีอาการเนาบรเิวณรอบโคนตน ใบดานลางเหี่ยวและเหลอืง เนื้อเยื่อบริเวณที่ตดิเชื้อ
เปลี่ยนเปนสีน้าํตาล 
 
การควบคุมโรคโดยชีววิธี 
 
 การใชสารกําจดัศัตรูพืชกอใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอม  เนื่องจากสารกาํจัดศัตรูพืชเปน
สารที่สลายตัวยาก จึงตกคางอยูในสิ่งแวดลอมเปนระยะเวลานาน และเขาสูหวงโซอาหาร เกิดความ
เปนพิษตอส่ิงมีชีวิต และทําใหระบบนิเวศเสียสมดุล 
 

การควบคุมเชือ้ราสาเหตุโรคพืชโดยชีววธีิ  โดยใชจุลินทรียปฏิปกษ (antagonist) มีกลไก
การยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืชหลายแบบ  ทัง้การผลิตสารปฏิชีวนะ การทําลายเชื้อสาเหตุโรคพืชโดย
ใชเอนไซม (lysis) การเจริญแขงขันและแยงสารอาหารหรือพื้นที่สําหรับการเจริญจากเชื้อสาเหตุ
โรคพืช  รวมทั้งการเกิดภาวะปรสิตตอเชื้อสาเหตุโรคพืช  การผลิตสารปฏิชีวนะเพื่อยบัยั้งจุลินทรีย
สาเหตุโรคพืชโดยจุลินทรียปฏิปกษนั้น สารปฏิชีวนะมผีลยับยั้งการเจริญหรืออาจทําใหเชื้อสาเหตุ
โรคพืชตาย  การทําลายเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยเอนไซมนัน้  จุลินทรียปฏิปกษจะผลิตเอนไซมออกสู
ภายนอกเซลล เชน เอนไซมเซลลูเลส ไคติเนส กลูคาเนส และโปรตีเอส  เอนไซมเหลานี้สามารถ
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ยอยสลายผนังเซลลของเชื้อรา  การเจริญแบบแขงขันเปนอีกกลไกในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคพืช    
จุลินทรียปฏิปกษที่เจริญเรว็กวาจะใชสารอาหาร เชน แหลงคารบอน แหลงไนโตรเจน ปจจยั
สงเสริมการเจริญ ออกซิเจน รวมทั้งพื้นทีว่างบนซับสเตรต  ทําใหเชื้อสาเหตุโรคพืชถูกจํากดัการ
เจริญ  การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยภาวะปรสิตคือการที่จุลินทรียปฏิปกษเขาสูเซลลของจุลินท
รียสาเหตุโรคพืชและทําลายภายในเซลล (เกษม, 2532)  ตารางที่ 1 แสดงผลิตภัณฑทีค่วบคุมโรคพืช
ที่ใชในการคา 
 
ตารางที่ 1  ผลิตภัณฑ biocontrol agent ที่ใชในการคา 
 

แบคทีเรีย ผลิตภัณฑ โรคพืชหรือจุลินทรียโรคพืช ชนิดพืช การประยุกตใช 
Agrobacterium 
radiobacter 

Galltrol-A Crown gall ที่มีสาเหตุจาก 
Agrobacterium tumerfaciens 

ผลไม  ผลไมเปลือก
แข็ง  และไมประดับ
ในเรือนอนุบาล 

ใชตะกอนเซลล
รดตนออน  ราก  
และใชรดดิน 

Agrobacterium 
radiobacter 

Nogall Agrobacterium tumerfaciens ไมยืนตน  ใชจุมราก 

Bacillus subtilis Epic  Rhizoctonia solani, Fusarium 
spp., Alternaria spp., และ 
Aspergillus spp. ที่เขาสูตนพืช
ทางราก 

ฝายและพืชวงศถั่ว ละลายผงเชื้อ
และผสมกับยา
ฆาเชื้อราที่ใชใน
การคาเพื่อแช
เมล็ด 

Bacillus subtilis Kodiak Rhizoctonia solani, Fusarium 
spp., Alternaria spp., และ 
Aspergillus spp. ที่เขาสูตนพืช
ทางราก 

ฝายและพืชวงศถั่ว ละลายผงเชื้อ
และผสมกับยา
ฆาเชื้อราที่ใชใน
การคาเพื่อแช
เมล็ด 

Bacillus subtilis Kodiak Rhizoctonia solani, Fusarium 
spp., Alternaria spp., และ 
Aspergillus spp. ที่เขาสูตนพืช
ทางราก 

ฝายและพืชวงศถั่ว ละลายผงเชื้อ
และผสมกับยา
ฆาเชื้อราที่ใชใน
การคาเพื่อแช
เมล็ด 

Bacillus subtilis System 3 โรคในตนออนพืช ขาวบารเลย  ถั่ว  ฝาย  
ถั่วลิสง  ถั่วลันเตา  
ถั่วเหลือง  ขาวเจา 

ใชแชเมล็ดพืชที่
ปลูกในกระถาง 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 
 

แบคทีเรีย ผลิตภัณฑ โรคพืชหรือจุลินทรียโรคพืช ชนิดพืช การประยุกตใช 
Burkholderia 
cepacia 

Deny Fusarium spp., Pythium spp., 
ไสเดือน 

อัลฟาฟา  ขาวบารเลย  
ถั่ว  โคลเวอร  ฝาย  
ถั่วลันเตา  เมล็ดขาว
ฟาง  ผัก  ขาวสาลี 

ใชคลุกโดยผสม
กับถานหิน 

Pseudomonas 
fluorescens 

BrightBan 
A506 

Erwinia amylovora อัลมอนด  แอปเปล  
เชอรรี่  ลูกพีช  ลูก
แพร  สตรอเบอรรี่  
มะเขือเทศ 

ใชจุมหรือฉีดพน
ผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว 

Pseudomonas 
fluorescens 

Conquer  Pseudomonas tolassii เห็ด ฉีดพน 

Pseudomonas 
syringae 

Bio-save 
10 

Botrytis cinerea, Pennicillium 
spp., Mucor pyroformis, 
Geotrichum candidum 

พืชสกุลสม  ใชจุมหรือพน
ผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว 

 
ที่มา: Glick et al., 1999 
 

Bacillus sp. เปนจุลินทรียอีกชนิดหนึ่งที่นาํมาใชเพื่อยับยั้งจุลินทรียโรค  เนื่องจากสามารถ
ผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมและสารปฏิชีวนะหลายชนิด สรางเอนโดสปอรเมื่ออยูในสภาวะที่ไม
เหมาะสมตอการเจริญ สามารถแบงตัวเพิ่มจํานวนอยางรวดเรว็เมื่ออยูในสภาวะเหมาะสมตอการ
เจริญ  จึงเปนคุณสมบัติที่เหมาะสําหรับนําไปประยกุตใชในสิ่งแวดลอม 

 
 ในป 1963 Paulus anf Gray ศึกษาการสังเคราะหสารปฏิชีวนะ polymyxin B ซ่ึงยบัยั้ง
แบคทีเรียแกรมลบจาก B. polymyxa  และรายงานวาการสังเคราะห polymyxin B เร่ิมในชวง
ระหวางกึ่งกลาง log phase  และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสูงสุดในระยะ stationary phase  สารปฏิชีวนะ 
chloramphenicol มีผลใหการผลิต polymyxin B ลดลงเล็กนอยในชวง 6 ช่ัวโมงแรก  แตการเจริญ
ลดลงอยางมากเนื่องจากสภาวะความเปนกรดในอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 
สารปฏิชีวนะ gavaserine และ saltavalin เปนสารปฏิชีวนะชนิดใหมที่ผลิตจาก B. 

polymyxa  สายพันธุ BP1  รายงานโดย Pichard et al (1995)  ซ่ึงแยกแบคทีเรียสายพันธุนี้จากเมล็ด
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กะหล่ําปลี  พบวาสามารถผลิตสารปฏิชีวนะยับยั้ง Xanthomonas campestris pv. campestris ไดผลดี
ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ประกอบดวยน้ําตาลแลกโตส แอมโมเนียมซัลเฟต ไบโอติน และกรดอะมิโน  
เมื่อ B. polymyxa  สายพันธุ BP1 มีอายุ 12 ช่ัวโมงกอนการสรางเอนโดสปอรจนถึงระยะ stationary 
phase ในวันที ่5  และลดลงหลังจากเชื้อมอีายุ 8 วัน 

 
สารปฏิชีวนะอีกประเภทที่ยบัยั้ง X. campestris  คือลิโปเปปไทด จาก Bacillus sp.ดังที่

รัชฎาวรรณและสุดฤดี (2547) รายงานวา B. firmus สายพนัธุ KPS46 สามารถผลิตสารที่โครงสราง
คลายลิโปเปปไทดเมื่อเล้ียงในอาหาร Malt-Yeast Extract  สารชนิดนี้มฤีทธิ์ยับยั้ง X. campestris pv. 
glycines  สวน Monteiro et al. (2005) รายงานวา B. megaterium pv. cerealis RAB7, B. subtilis 
R14 และ B. megaterium C116 ผลิตสารลิโปเปปไทดที่มฤีทธิ์ยับยั้ง X. campestris pv.  campestris  
และ Bacillus sp. ทั้ง 3 สายพันธุนี้ผลิตสารยับยั้งในระยะปลาย exponential phase 

 
การควบคุมสาเหตุโรคพืชที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียโดยใช Bacillus sp. เปนจุลินทรีย

ปฏิปกษ  นอกจาก Bacillus sp. สามารถผลิตสารปฏิชีวนะเพื่อยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช  ยังมี
กลไกอีกประเภท คือกระตุนใหพืชผลิตสารยับยั้งแบคทเีรียสาเหตุโรคพืช  ดังที ่Silva et al. (2004) 
รายงานวาการเคลือบเมล็ดมะเขือเทศดวย B. cereus B101R  กระตุนใหมะเขือเทศผลิตเอนไซม 
lipoxygenase, phenylalanine ammonia-lypase และ peroxidase  ลดการเกิดโรคจากเชือ้แบคทีเรีย P. 
syringae pv. tomato  การควบคุมสาเหตุโรคพืชลักษณะนี้เปนแบบไมจําเพาะ เนื่องจากสามารถ
ยับยั้งเชื้อรา A. solani สาเหตุโรคไหม  เชื้อรา Corynespora cassiicola สาเหตุโรคใบไหม  เชื้อรา 
Oidium lycopersici สาเหตุโรคราแปง  Stemphilium solani สาเหตุโรคใบจุด  และเชื้อแบคทีเรีย X. 
acampestris pv. vesicatoria สาเหตุโรคจุดจากแบคทีเรีย  แตระดับการควบคุมโรคแตกตางกันตาม
ชนิดของเชื้อกอโรค  

 
สําหรับการยับยั้งราสาเหตุโรคพืชนั้น Walker et al. (1998) รายงานวา B. polymyxa สาย

พันธุ D4 และ B. subtilis สายพันธุ B3, C1 และ J7 จาก spermatosphere ของถ่ัวลันเตาและถั่วเหลือง 
ผลิตสารยับยั้งราโรคพืชออกมาในอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อ ซ่ึงสามารถยับยั้ง Botrytis cinerea และ 
Pythium mamillatum  สารยับยั้งเชื้อราดังกลาวนี้มีคุณสมบัติทนความรอน  แตยังไมทราบชนิดและ
กลไกการยับยัง้  
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ในป 2002 Perrin and Jensen รายงานวา P. polymyxa สายพันธุ PKB1 ผลิตสารปฏิชีวนะ 
fusaricidin ที่ยบัยั้ง Leptosphaeria maculans  การผลิตสาร fusaricidin เกิดขึ้นในชวงตนของการ
เอนโดสปอร  และผลิตดีที่สุดในอาหาร Potato Dextrose Broth  และตอมาในป 2004 Yang et al. 
ศึกษาการใช P. polymyxa สายพันธุ PKB1 เพื่อควบคุมโรค seedling bright และโรครากเนาซ่ึงมี
สาเหตุจากเชื้อรา Pythium sp. ในการปลูกแตงกวาแบบไมใชดิน  P. polymyxa สายพันธุ PKB1 
สามารถยับยั้ง Pythium sp. 9 สายพันธุทั้งบน Potato Dextrose Agar และ Nutrient Agar  นอกจากนี้ 
P. polymyxa สายพันธุ PKB1 ยังสามารถสนับสนุนการเจริญของพืช โดยเพิ่มการงอกของเมล็ด
แตงกวาและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของตนออนเมื่อทดสอบกับเชื้อรา Pythium sp. บน Water Agar 
plate  สวนการทดสอบในระบบ hydroponic พบวาเชื้อ P. polymyxa สายพันธุ PKB1 สามารถมีชีวิต
รอดและเพิ่มจาํนวนในสารละลายที่ใชเพาะปลูกแตงกวา  และสงผลใหตนแตงกวาทนตอเชื้อราโรค
พืช รวมทั้งชวยเพิ่มผลผลิต 

  
การยับยั้งราสาเหตุโรคพืชโดย Bacillus sp. สัมพันธกับการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม  ดังที่ 

Nielsen and Sørensen (1997) รายงานวา P. polymyxa 2 สายพันธุและ B. pumilus 13 สายพันธุที่
แยกจากดินบรเิวณรอบรากและผิวรากตนขาวบารเลย  ซ่ึงผลิตเอนไซมเซลลูเลส แมนาเนส ไซ
ลาเนส เคซีเนส และไคติเนส สามารถยับยั้งราสาเหตุโรคพืช ไดแก Rhizoctonia solani,  
Aphanomyces cochleoides  และ Pythiumultimum  โดยแบคทีเรียสายพันธุที่ผลิตเอนไซมทุกชนิด
สามารถยับยั้งราดีกวาแบคทเีรียที่ผลิตเอนไซมเพียงบางชนิด 

 
Bacillus sp. สามารถยับยั้ง Botrytis cinerea บนอาหาร PDA เมื่อเล้ียงรวมกัน  และเสนใย

บริเวณขอบของบริเวณยับยัง้มีสีเขมและอัดตัวกนัแนน เสนใยบวม การงอกของโคนิเดียถูกยับยั้ง 
กานชูโคนิเดยีมีรูปรางผิดปกติ  และ Bacillus sp. สายพันธุนี้ทําหนาที่เปน elicitor กระตุนการผลิต 
phytoalexin หรือสารชีวภาพที่ผลิตขึ้นเพื่อปองกันตนพืชเมื่อถูกกระตุนดวยส่ิงมีชีวิตหรือ
ส่ิงไมมีชีวิต ชนิด resveratrol ในตนองุน  และปริมาณ resveratrol เพิ่มสูงขึ้นเมื่อตนองุนถูก infect 
ดวย B. cinerea  (Paul et al., 1998) 

 
Paenibacillus sp. สายพันธุ B 2 ซ่ึงแยกจาก mycorrhizosphere ของตนขาวฟาง (Sorghum 

bicolor) มีกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลส โปรตีเอส ไคติเนส และเพคติเนส  แบคทีเรียสายพันธุ B 2 
สามารถยับยั้งราโรคพืช Phytophthera parasitica และ F. oxysporum บนอาหารแข็ง  โดยยับยั้งการ
เจริญของเสนใยรา การเกิดสปอแรงเจียม การงอกของซูโอสปอร และการยืดตวัของ germ tube  
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องคประกอบภายในเซลลถูกยอยสลายอยางสมบูรณ เกดิ vesicle สะสมที่บริเวณระหวางผนังเซลล
และเยื่อหุมเซลล ผนังเซลลของเชื้อราบิดเบี้ยวเสยีรูปอยางรุนแรง  ผนงัเซลลของราโรคพืชทั้ง 2 
ชนิดนี้ถูกทําลายโดยกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลสและไคติเนส  ทําใหเกิดรูร่ัวบนผนังเซลลและมี
ผลตอเอนไซมที่อยูบนเยื่อหุมเซลล  นอกจาก Paenibacillus sp. สายพนัธุ B 2 จะสามารถยับยั้งเชือ้
ราโรคพืช 2 ชนิดดังกลาวนีแ้ลวยังสามารถยับยั้งเชื้อราโรคพืชอ่ืนๆ เชน F. culmorum F. cul 1, 
Aphanomyces euteiches 502, Chalara elegans 84.1, Pythium sp. สายพนัธุ OP 4  และ Rhizoctonia 
solani  ( Budi et al., 1999;  Budi et al., 2000) 

 
Fusarium verticilliodes เปนสาเหตุโรคในขาวโพด (Zea mays L.)  ตนขาวโพดที่ติดเชื้อมี

อาการหลายระดับ ตั้งแตไมแสดงอาการไปจนถึงเนาเละทั้งตน และผลิตสาร Fumonisin B1 ซ่ึงเปน
สารที่มีพิษตอมนุษยและสัตว  แตเมื่อเล้ียงเชื้อราชนิดนี้กบั B. subtilis สายพันธุ CE1 บนอาหารแขง็
ที่มี maize meal extract 3%  พบวา B. subtilis สายพันธุ CE1 ยับยั้งการเจริญของ F. verticilliodes 
60% รวมทั้งลดปริมาณการผลิต Fumonisin B1 50%  เมล็ดขาวโพดที่เคลือบดวย B. subtilis สาย
พันธุ CE1 ปริมาณ 108 เซลลตอมิลลิลิตร เมื่อนําไปปลูกในเรือนกระจกพบวาลดปรมิาณเชื้อรา F. 
verticilliodes บริเวณรอบๆรากตนขาวโพด 99.86% (Cavaglieri et al., 2005) 

 
โรค stem-end rot เปนโรคหลังการเก็บเกีย่วที่สําคัญของอะโวคาโด มสีาเหตุจากเชื้อรา

หลายชนิด เชน  Dothiorella aromatica และ Phomopsis perseae  เชื้อรากอโรคจะเขาสูผล           
อะโวคาโดโดยผานทางปลายกิ่งหรือดอกในชวงเริ่มตนของการเจริญและแสดงอาการของโรคใน
ระยะที่ผลอะโวคาโดเริ่มสุกภายหลังการเกบ็เกี่ยว  Demoz and Korsten (2006) รายงานวา B. 
subtilis สายพนัธุ B246 ซ่ึงเปนที่ยอมรับแลววาสามารถยับยั้งโรค Cerospora spot และโรค 
anthracnose สามารถยับยั้งโรค stem-end rot โดยที่ B. subtilis สายพันธุ B246 สามารถอยูรอดและ
เพิ่มจํานวนในดอกอะโวคาโดและสามารถเกาะกับโคนิเดยีหรือเสนใยของเชื้อราโรคพืช  กลไกการ
ยับยั้งเชื้อราโรคพืชโดยยอยสลายเซลลเชื้อรา 

 
แบคทีเรียบริเวณรอบรากพชืสามารถยับยั้งเชื้อราโรคพืช  ดังที่ Idris et al (2007) รายงานไว

วา B. stearothermophilus สายพันธุ KBE5-7, B. cereus สายพันธุ KBE5-1 และ B. cereus สายพันธุ 
NAE5-5 ซ่ึงแยกจากดินบริเวณรอบรากตนขาวฟาง (Sorghum bicolor (L) Moench)  สามารถยับยั้ง
เชื้อรา F. oxysporum สาเหตโุรครากเนาและยอดเนาในขาวฟาง  เมื่อเล้ียงแบคทีเรียรวมกับเชื้อรา
โรคพืชในหองปฏิบัติการ  และเมื่อทดสอบกับตนขาวฟางในเรือนกระจก พบวา Bacillus ทั้ง 4 สาย



 
 
 

27

พันธุนี้สามารถยับยั้งการเกิดโรค 100%  แบคทีเรียเหลานี้สามารถเพิ่มจํานวนในรากพืช และ
สนับสนุนการเจริญของตนขาวฟาง  เมล็ดขาวฟางที่เคลือบดวยBacillus  4 สายพันธุนี้ เมื่องอกเปน
ตนมีมวลของรากมากกวาเมล็ดที่ไมไดเคลือบดวยเชื้อ 

 
B. cereus สายพันธุ QQ 308 เจริญในอาหารเหลวที่มีเปลอืกกุงและเปลือกปู สามารถผลิต

เอนไซมไคติเนส เอนไซมไคโตซาเนส และเอนไซมโปรตีเอส  สวนน้าํใสของอาหารเลี้ยงเชื้อ
สามารถยับยั้งเชื้อราโรคพืช F. oxysporum, F. solani และ P. ultimum  แบคทีเรียสายพนัธุนี้ยับยัง้
เชื้อราโรคพืชโดยยับยั้งการงอกของสปอร  สวนน้ําใสของอาหารเลี้ยงเชื้อเมื่อนําไปรดตนกะหล่ําปลี
สามารถสงเสริมการเจริญโดยเพิ่มน้ําหนกัของผลผลิต  (Chang et al., 2007) 

 
ในป 1983 Tautorus and Townsley รายงานวา Bacillus sp. สายพันธุ AOG ยับยั้งเชือ้รา 

Chaetomium olivaceum ซ่ึงกอโรคในเหด็กระดุม (Agaricus bisporus)  โดยยับยั้งทั้งบนผิวหนา
อาหารแข็งและในวัสดุเพาะเห็ด  เมื่อใสเชือ้ Bacillus sp. สายพันธุ AOG ลงในวัสดุเพาะเหด็จะชวย
สงเสริมการเจริญของเสนใยเห็ด  ตอมาในป 1984 Tautorus and Townsley รายงานวาการยับยั้งเชื้อ
รา Chaetomium olivaceum โดย Bacillus sp. สายพันธุ AOG เกิดจากการผลิตสารปฏิชีวนะ 
chaetomacin 

 
สําหรับประเทศไทยมีรายงานวามีผูใช Bacillus sp. เพื่อควบคุมสาเหตุโรคพืชดังมีรายงาน

วาเชื้อ B. subtilis สายพันธุ NSRS 89-24 และ NSRS 89-26 ที่แยกจากเมล็ดขาวในป 2530 ยับยั้งเชื้อ
กอโรคในขาว ไดแก แบคทีเรีย X. campestris pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแหง และเชื้อรา 
Pyricularia oryzae, Cercospora oryzae, Thamatephorus cucumeris, Curvularia lunata, 
Acrocylindrium oryzae, Rhynchosporium oryzae และ A. padwickii  แบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ 
NSRS 89-26 ยับยั้งเชื้อกอโรคทั้ง 8 ชนิดนี้ไดดี  สวนสายพันธุ NSRS 89-24 ไมสามารถยับยั้ง T. 
cucumeris แตยับยั้งเชื้อกอโรคอีก 7 ชนิดไดดี  โดย B. subtilis สายพันธุ NSRS 89-24 มีกลไกการ
ยับยั้งแบบผลิตสารปฏิชีวนะ และสายพันธุ NSRS 89-26 ยับยั้งแบบภาวะปรสิต (สมคิด, 2540) 

 
B. subtilis สายพันธุ NSRS 89-24 และ NSRS 89-26 ในรูปผงเชื้อสําเร็จรูป  สามารถเก็บไว

ที่อุณหภูมิหองนานกวา 1 ป  และสามารถควบคุมเชื้อรา Colletotrichum truncatum สาเหตุโรคแอน
แทรคโนส (anthracnose) และ Macrophomina phaseoli สาเหตุโรคเนาดําของถั่วเหลืองไดดี (สมคดิ
, 2540) 
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การสรางเอนโดสปอรของแบคทีเรียจีนัส Bacillus 
 
 เอนโดสปอรเปนโครงสรางที่พบในแบคทีเรียบางชนิด คอื Bacillus, Clostridium, 
Sporosarcina, Thermoactinomyces หรือ Desulfomaculum  เปนโครงสรางที่ทําใหแบคทีเรียทนตอ
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม  เอนโดสปอรเกิดขึ้นภายในเซลล ใน 1 เซลลมีเพียง 1 เอนโดสปอร  
ดังนั้นการสรางเอนโดสปอรจึงไมใชเพื่อการสืบพันธุ  รูปรางและตําแหนงของเอนโดสปอร
แตกตางกันตามสปชีส  สปอรอิสระสามารถทนความแหง สียอม สารเคมีที่ใชฆาเชื้อ รังสี และความ
รอน  ความสามารถในการทนความรอนของเอนโดสปอรแตกตางกนัตามสปชีส  ซ่ึงสวนใหญ
สามารถทนความรอนที่ 80 องศาเซลเซียสอยางนอย 10 นาที   
 
 แบคทีเรียในจนีัส Bacillus สามารถสรางเอนโดสปอรซ่ึงเปนโครงสรางที่สรางขึ้นภายใน
เซลล มีลักษณะสะทอนแสง ไมสามารถยอมสีดวยวิธีธรรมดา ตองยอมดวยวิธียอมแบบพิเศษ     
เอนโดสปอรทําใหแบคทเีรียในจีนัสนี้ทนทานตอสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการเจริญ เชน 
สภาวะขาดแคลนสารอาหาร  เอนโดสปอรมีคุณสมบัติทนตอความรอน ความแหง รังสี UV กรด 
และสารเคมีตางๆ รวมทั้งสารฆาเชื้อ 
 
 สปอรอิสระที่หลุดออกจากเซลลแลวทนทานตอส่ิงแวดลอมที่ไมเหมาะสม  เนื่องจากมีผนัง
หลายชั้น ช้ันนอกสุดคือช้ัน exosporium เปนผนังบางๆ  ถัดมาคือ spore coat ประกอบดวยโปรตีน
ช้ันเดียวหรือหลายช้ัน  ช้ันถัดมาคือ cortex ประกอบดวยเปปติโดไกลแคนที่เกิดพนัธะเชื่อมกัน
หลวมๆ  ถัดจากชั้น cortex คือช้ัน cell wall และ core เปนชั้นในสดุ ประกอบดวยองคประกอบของ
เซลล และกรดไดพิโคลินิคซึ่งพบเฉพาะในเอนโดสปอร เปนสารที่ทําใหเอนโดสปอรทนความรอน  
ปจจัยอีกประการที่ทําใหเอนโดสปอรทนความรอนไดดคีือไซโตพลาซึมของเอนโดสปอรอยูใน
สภาพที่ถูกกําจัดน้ําออก  ทําใหไมเกิดเมตาบอลิซึม (กัญจนา, 2537;  เจษฎาวรรณ, 2544) 
 
 การสรางเอนโดสปอรเกิดขึน้เมื่อเซลลของ Bacillus อยูในสภาวะที่ขาดแคลนสารอาหารที่
จําเปน เชน แหลงคารบอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  เมื่อเซลลเขาสูระยะ stationary phase ปริมาณ
สารอาหาร เชน น้ําตาลกลูโคสที่หมดลงจะกระตุนยนีทีค่วบคุมการผลิต intracellular และ 
extracellular enzyme  ซ่ึง intracellular enzyme นั้นรวมถงึเอนไซมใน tricarboxylic acid (TCA) 
cycle  และเอนไซมอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการใชแหลงคารบอน  การเจรญิของเซลลในระยะ 
exponential phase จะเปลีย่นน้ําตาลกลูโคสใหเปนกรดอนิทรีย เชน ไพรูเวต และอะซเีตต สะสมใน
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อาหารเลี้ยงเชือ้  คาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชือ้ลดลงเหลือประมาณ 5.0-6.0  หลังจากน้ําตาลกลูโคส
หมดลง เอนไซมใน TCA cycle จึงถูกกระตุน  Bacillus สามารถใชกรดอินทรียเปนแหลงคารบอน
และพลังงาน  คาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 7.0 เนื่องจากเซลลปรับตัวใหสามารถใช
แหลงคารบอนอื่น  ระยะนีเ้ร่ิมสังเกตเห็น spore septum และพบการยอยสลายโปรตีนภายในไซโต 
พลาซึมเพื่อนํากรดอะมิโนไปสรางเปนโปรตีนในเอนโดสปอร  การสรางเอนโดสปอรใชพลังงาน
จากโปรตีนภายในเซลลและ poly-β-hydroxybutyrate (PHB) ที่สะสมภายในเซลล (กัญจนา, 2537;  
Doi, 1989)  การสรางเอนโดสปอรจนเสร็จสมบูรณใชเวลานานหลายชัว่โมง  สปอรอิสระเปนระยะ
พักตัวของเซลล  ภายในสปอรไมมีกิจกรรมใดๆเปนเวลานานหลายป  ทําใหพบ Bacillus ทั่วไปใน
ส่ิงแวดลอม  สปอรสามารถงอกกลับเปนเซลลปกติถาอยูในสภาวะเหมาะสม  มีอาหารเพียงพอ
สําหรับการเจริญ 
 
 การสรางสปอรเปนกลไกที่เกี่ยวของกับการมีชีวิตอยูรอดในสิ่งแวดลอมที่มีความรุนแรง  
สปอรทนทานตอสภาวะที่อันตราย เชน ความรอน H2O2 หรือรังสี UV สูงกวาตัวเซลล  ขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ เชน การกําจัดน้าํออกจากเซลล โครงสรางของชั้น cortex การตรึงแรธาตุของ
เอนโดสปอรและกรดไดพิโคลินิค รวมทั้งปจจัยอ่ืนๆ เชนสภาวะการเพาะเลี้ยง หรือปจจัยภายใน
เซลลของแบคทีเรีย 
 
 การกําจัดน้ําออกจาก spore core เกิดขึ้นระหวางการสรางเอนโดสปอร  ในเอนโดสปอรมี
น้ําอยูเพยีง 0.5-1.0 กรัมตอกรัมน้ําหนักแหง ในขณะที่ตวัเซลลมีน้ําอยูถึง 3.0-4.0 กรัมตอกรัม
น้ําหนกัแหง  การกําจัดน้ําออกทําใหเอนโดสปอรทนตอความรอน  โปรตีนภายในเซลลมีความ
เสถียรสูง ไมถูกทําลายเมื่อไดรับความรอน  การสะสมแรธาตุภายในเอนโดสปอรและการพัฒนา
โครงสรางชั้น cortex มีผลตอการลดปริมาณน้ําใน spore core (Atrih and Foster, 2001) 
 
 ระดับความทนทานตอความรอนของเอนโดสปอรเกี่ยวของกับขนาดของ cortex  
โครงสรางของเปปติโดไกลแคนในแบคทเีรียที่สรางเอนโดสปอรมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพักตวั
และการทนความรอนของเอนโดสปอร  เปปติโดไกลแคนของเอนโดสปอรเกิดพันธะอยางหลวมๆ 
(กัญจนา, 2537;  เจษฎาวรรณ, 2543;  Atrih and Foster, 2001) 
 
 เอนโดสปอรสะสมแรธาตุ เชน Ca2+ Mg2+ และ Mn2+ ภายใน spore core ทําใหเอนโดสปอร
มีความเสถียรตอความรอน  การเติม Ca2+ Mg2+ และ Mn2+ ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อทาํให Bacillus 
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สรางเอนโดสปอรมากขึ้น  เอนโดสปอรมีความเสถียร และทนความรอนเพิ่มขึ้น (Atrih and Foster, 
2001;  Beaman and Gerhardt, 1986;  Bender and Marquis, 1985;  Igura et al., 2003;  Marquis and 
Bender, 1985;  Oomes and Brul, 2004)  การตรึงแรธาตุภายในเอนโดสปอรที่เพิ่มขึ้น  เกี่ยวของกบั
การลดปริมาณน้ําภายใน spore core  สวนกรดไดพิโคลินิคภายในเอนโดสปอรทําหนาที่เปน chelate 
จับกับประจุ 2+ และแทนทีน่้ําภายใน spore core  เปนการลดปริมาณน้ํา  จึงทําใหเอนโดสปอรทน
ความรอน (Setlow et al., 2006) 
 
 องคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อและอุณหภูมิที่เพาะเลี้ยงมีผลตอคุณสมบัติของเอนโด
สปอร เชน ชนิดของแหลงคารบอน แหลงไนโตรเจน แหลงวิตามิน มผีลตอการสรางเอนโดสปอร 
(Dingman and Stahly, 1983;  de Vries et al., 2005;  Warriner and Waites, 1999)  Bacillus ที่เล้ียง
ในที่อุณหภูมสูิงจะสรางเอนโดสปอรทนความรอนสูงกวา Bacillus ที่เล้ียงในที่อุณหภูมิต่ํากวา  การ
เล้ียงเชื้อที่อุณหภูมิสูงจะกระตุนให Bacillus สราง heat shock protein ซ่ึงทําหนาที่ปองกันไมให
โปรตีนภายในเซลลตกตะกอน (Atrih and Foster, 2002;  Sedlák et al., 1993) 
 
 Bacillus บางสปชีสสรางสปอรยาก หรือสายพันธุที่ใชในหองปฏิบัติการเมื่อตอเชื้อบอยๆ
ทําให Bacillus สูญเสียความสามารถในการสรางสปอร จึงตองกระตุนใหสรางเอนโดสปอร  
แมงกานีสเปนธาตุที่มีความสําคัญตอการกระตุนการสรางสปอร โดยผสมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ และ
ตองใหแมงกานีสกับเซลลในระยะ exponential phase เพื่อกระตุนการสรางเอนโดสปอร ถาให
แมงกานีสกับเซลลที่เจริญเต็มที่แลวไมสามารถกระตุนการสรางเอนโดสปอร (Charney et al., 
1951)  B. larvae  สายพันธุ NRRL B-3650 โดยปกติสรางเอนโดสปอรยากในอาหารเหลว แต
สามารถสรางเอนโดสปอรในอาหารสูตร TMYGP ที่มี yeast extract น้ําตาลกลูโคส ไพรูเวต พเีอช 
7.0 ซ่ึง yeast extract เปนองคประกอบของอาหารที่สงเสริมการเจริญของเซลล  สวนน้ําตาลกลูโคส
และไพรูเวตจาํเปนตอการสรางเอนโดสปอร  แบคทีเรียนี้สามารถสรางเอนโดสปอร 5x108 สปอร
ตอมิลลิลิตร (Dingman et al., 1983)  สําหรับการสรางเอนโดสปอรของB. subtilis สายพันธุ PS 346 
ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชน้ําตาลผสมระหวางกลูโคสและไรโบสใหผลดีกวาการใชน้ําตาลกลูโคสหรือ
ไรโบสเพียงชนิดเดยีว (Warriner and Waites, 1999) 
 
 
 
 



 
 
 

31

อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 

1.  เคร่ืองมือ 
 
 1.1  เครื่องชั่งละเอียด 4 ตําแหนง (Satorius) 
 1.2  เครื่องชั่งละเอียด 3 ตําแหนง (CHAUS, Precision Plus) 
 1.3  อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Memmert) 
 1.4  เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร (JENWAY, 6405 UV/Vis) 
 1.5  หมอนึ่งความดันไอ (SANYO, MLS-3020) 
 1.6  เครื่อง refrigerated centrifuge (Kokusan H1500FR) 

 1.7  เครื่องวัดพีเอช (CONSORT, C830) 
 1.8  เครื่องเขยา (New Brunswick Scientific, innova 2100 platform shaker) 
 1.9  เครื่องผสม (VORTEX GENIE 2) 
 1.10 อางน้ําแขง็ 
 1.11 ตูปลอดเชื้อ (BIOHAZARD) 
 1.12 กลองจุลทรรศน 
 1.13 เครื่องแกวที่จําเปนในการวิเคราะห 
 1.17 ปเปตอัตโนมัติขนาด 20, 200  และ 1,000 ไมโครลิตร 
 1.18 ลูป 
 1.19 เข็มเขี่ยเชือ้ 
 1.20 แทงแกวงอ 
 1.21 Cork boror No.3  
 
2.  อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี 
 
 2.1  Nutrient Agar (NA) 
 2.2  Nutrient Broth (NB) 
 2.3  อาหารสําหรับทดสอบคุณสมบัติทางชวีเคมีและสรีรวิทยาของ Bacillus sp. 
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 2.4  อาหารแขง็สําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมโปรตีเอส 
 2.5  อาหารแขง็สําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมอะไมเลส 
 2.6  อาหารแขง็สําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมเซลลูเลส 
 2.7  อาหารแขง็สําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมไซลาเนส 
 2.8  อาหารแขง็สําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมไคติเนส 
 2.9  อาหารเหลวสําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมโปรตีเอส 
 2.10 อาหารเหลวสําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมอะไมเลส 
 2.11 อาหารเหลวสําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมเซลลูเลส 
 2.12 อาหารเหลวสําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมไซลาเนส 
 2.13 สารเคมีสําหรับการวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซมโปรตีเอส 
 2.14 สารเคมีสําหรับการวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซมอะไมเลส 
 2.15 สารเคมีสําหรับการวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซมเซลลูเลส 
 2.16 สารเคมีสําหรับการวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซมไซลาเนส 
 2.17 อาหารเหลวสําหรับผลิตกรดจากการหมักน้ําตาล 
 2.18 สารเคมีสําหรับการวิเคราะหคาความเปนกรดของอาหารเหลวเลีย้งเชื้อ 
 2.19 Potato Dextrose Agar (PDA) 
 2.20 Yeast Extract Polypeptone Dextrose Agar (YPD) 
 2.21 คลอโรฟอรม 
 2.22 NA ที่ผสม MnSO4 50 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
 2.23 Soil Extract Agar 
 2.24 AK#2 Agar 
 2.25 Glucose Yeast Extract Salt (GYS) 
 2.26 NA ที่เติม ccy Sporulation Medium 
 
3.  เชื้อจุลินทรีย 
 
 3.1  แบคทีเรีย Bacillus sp. สายพันธุ N10 และ Bacillus สปชีสตางๆที่ใชเปนเชื้อ
เปรียบเทียบ จากแหลงเก็บเชือ้ของภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
 3.2  สารเรงปุยหมักพด.1 ไดรับความอนุเคราะหจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
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 3.3  ราสาเหตุโรคพืช Fusarium oxysporum, Alternaria sp., Aspergillus niger, Rhizopus 
oligosporus, Sclerotium sp. และ Trichoderma harzianum ไดรับความอนุเคราะหจากอ.ดีพรอม 
ไชยวงศเกยีรติ  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร และรศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ ภาควิชาโรค
พืช คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 3.4  แบคทีเรียโรคพืช Xanthomonas campestris pv. campestris, X. campestris pv. 
glycines, X. campestris pv. phaseoli, X. campestris, Psuedomonas syringae pv. mori, P. 
solanacerum, P. cepacia และ Erwinia carotovora  จากภาควิชาจุลชีววทิยา  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 3.5  เชื้อเห็ดฟาง ไดรับความอนุเคราะหจากอ.อัจฉรา พยพัพานนท กลุมงานจุลชีววิทยา
ประยุกต กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เหด็นางฟาภูฏานครีม เหด็นางฟาภูฏาน
ดํา เห็ดเปาฮื้อ เห็ดขอนขาว และเหด็หหูน ู

 
วิธีการ 

 
1. การแยก Bacillus sp. จากสารเรงพด.1 
 

ช่ังสารเรงปุยหมักพด.1 ปริมาณ 1.0 กรัม ใสลงในน้ํากลัน่ปลอดเชื้อปริมาตร 9.0 มิลลิลิตร 
ผสมใหเขากัน ทํา heat shock โดยใหความรอนที่ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที แลวแช
น้ําแข็งทันที เจือจางในระดบัที่เหมาะสม หยดตวัอยางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรลงบนผิวหนาอาหาร 
NA แลวเกลี่ยใหทัว่ดวยแทงแกวงอ บมที่อุณหภูมิหอง  เก็บเชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีที่มี
ลักษณะแตกตางกันมายอมแกรมแลวดใูตกลองจุลทรรศน เลือกโคโลนีที่เปน Bacillus sp. ซ่ึงเปน
แบคทีเรียรูปทอน ติดสีแกรมบวกหรือแกรม variable และสรางสปอร โดยศึกษาลักษณะภายใต
กลองจุลทรรศน แลวนํามาทาํ cross streak บนผิวหนาอาหาร NA เพื่อแยกเชื้อใหบริสุทธิ์  เก็บรักษา
เชื้อที่แยกไดบนผิวหนา NA slant ที่อุณหภมูิหองเพื่อใชงาน   
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2. การจําแนก Bacillus sp. สายพันธุ  N10 และ Bacillus sp. จากสารเรง พด.1  
 

2.1  การจําแนก Bacillus sp. สายพันธุ  N10 และ Bacillus sp. จากสารเรง พด.1 โดยอาศัย
คุณสมบัติทางชีวเคมีและสรรีวิทยา 

 
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวทิยาโดยตรวจดูลักษณะโคโลนีเดี่ยวที่เจรญิบน NA 

ลักษณะเซลลภายใตกลองจลุทรรศน โดยศึกษารูปรางของเซลล ความกวางและความยาวของเซลล 
การติดสีแกรม รูปทรงและตําแหนงของสปอรภายในเซลลและการทําใหเซลลโปง รวมทั้งการ
สะสม granule ภายในเซลล และคุณสมบัตทิางชีวเคมีและสรีรวิทยา ไดแก การตรวจการสราง
เอนไซมคะตะเลส ความสามารถในการเจรญิในสภาวะทีไ่มมีออกซิเจน การหมัก butylene glycol 
ในอาหารเลี้ยงเชื้อ VP broth และคาพีเอชใน VP broth หลังการเจริญ 7 วัน การรีดิวซไนเตรตไป
เปนไนไตรต การหมักกรดจากน้ําตาลด-ีกลูโคส แอล-อะราบิโนส ด-ีไซโลส และดี-แมนนิทอล  
การสรางเอนไซมเพื่อยอยสลายเคซีน เจลาติน และแปง  การใชซิเตรตและโพรพิโอเนตเปนแหลง
คารบอน การสรางเอนไซมเลซิธิเนสบนอาหาร egg yolk agar การเจรญิในอาหารเหลวที่ pH 6.8 
และ 5.7 การเจริญในอาหารเหลวที่มีเกลือ NaCl 5%, 7% และ 10% ตามวิธีการใน Bergey’s Manual 
of Systematic Bacteriology Vol.2  (1986) 

 
2.1 การจําแนก Bacillus sp. สายพันธุ N10 โดยวิธี BIOLOG 

 
เล้ียง Bacillus sp. สายพันธุ N10 โดย streak บน NA ใหเปนโคโลนีเดี่ยว ใชลูปแตะ

โคโลนีเดี่ยวทีม่ีอายุไมเกนิ 24 ช่ัวโมง streak ลงบนอาหาร BUG agar (Biolog Universal Growth) ที่
ผสมน้ําตาลมอลโตส 0.25% เพื่อยับยั้งการสรางสปอร และทาผิวหนาอาหารดวย Thioglycollate 
solution 5 mM เพื่อปองกนัการสรางเมอืก โพลีแซคคาไรด หรือแคปซูล  streak เชื้อเปนรูปตัว Z 
แคบๆกึ่งกลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ใหทับกนัเปนเครื่องหมายบวก  บมเชื้อที่อุณหภูมหิองเปนเวลา 
16 ช่ัวโมง ใชลูปแตะเชื้อที่อยูบริเวณขอบจานทั้ง 4 ดานมาทํา suspension ใน IF medium 
(inoculation fluid:  0.40% Nacl,  0.03% Pluronic F-68,  0.01% Gellan Gum)  วัดความขุนของ 
suspension ใหได 28% transmittance โดยเครื่องวัดของ Biolog catalog 3531 แลวจึงดูด suspension 
ใสลงใน GP2 microplate ซ่ึงประกอบดวยแหลงคารบอน 95 ชนิด หลุมละ 150 ไมโครลิตร  แหลง
คารบอนนี้มีความจําเพาะกับแบคทีเรียแกรมบวก  บมเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4-6 
ช่ัวโมง และ 16-24 ช่ัวโมง  นํามาอานผลดวยเครื่องอานผล  การอาน pattern การเกดิผลบวกดูจาก
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ความเขมของสี tetrazolium ถาเชื้อเจริญในอาหารนั้นจะเปลี่ยนเปนสีมวง  แตถาเชื้อไมเจริญจะยังคง
ใสไมมีสี  pattern การเกิดผลบวกลบของแหลงคารบอน 95 ชนิดที่แตกตางกันทําใหสามารถจัด
จําแนกชนิดไดโดย Biolog’s Microlog computer program 
 
3. การเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย 
 
 3.1  การเก็บรักษาสายพนัธุแบคทีเรีย 
 

3.1.1  การตอเชื้อ (subculture) 
 
เก็บเชื้อแบคทีเรียสําหรับใชในการทดลอง  โดยถายเชื้อแบคทีเรียลงอาหาร NA 

slant  สายพันธุละ 5 หลอด บมเชื้อที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง  เมื่อเชื้อเจริญแลวจึงนําไป
เก็บในตูเยน็ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 
3.1.2  การเก็บแบบเยือกแข็ง (deep freeze) 

 
เก็บรักษาเชื้อแบคทีเรียระยะยาว โดยทําการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหาร 

NB ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตรในหลอดทดลองขนาด 16x150 มิลลิเมตร บมที่อุณหภูมิหองบนเครื่อง
เขยาความเรว็รอบ 150 รอบตอนาที เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  ใชปเปตปลอดเชื้อดูดแบคทีเรียปริมาตร 
0.5 มิลลิลิตรใสลงใน cryovial tube ที่บรรจุกลีเซอรอลความเขมขน 20% ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรที่
ปลอดเชื้อ ในอัตราสวนของเชื้อตอกลีเซอรอล 1 ตอ 1 โดยเทคนิคปลอดเชื้อ ปดฝาหลอดใหสนิท 
ทําซํ้าสายพันธุละ 5 หลอด  จากนั้นนาํ cryovial tube ไปเกบ็ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส แลวจึง
ยายไปเก็บตอที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส 
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 3.2  การเก็บรักษาสายพนัธุเชื้อราและเชื้อเห็ด 
 

3.2.1  การตอเชื้อ (subculture) 
 
เก็บเชื้อราและเชื้อเห็ดสําหรับใชในการทดลอง  โดยถายเชื้อลงอาหาร PDA 

slant  สายพันธุละ 5 หลอด บมที่อุณหภูมหิองเปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง  เมื่อเชื้อเจริญแลวจึงนําไปเก็บ
ในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 
3.2.2  การเก็บรักษาสายพันธุเชื้อราและเชื้อเห็ดใตน้ํามันพาราฟน 
 

ถายเชื้อราและเชื้อเห็ดลงบนลงอาหาร PDA slant ในหลอดฝาเกียวสายพันธุละ 5 
หลอด บมเชื้อที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง  เมือ่เสนใยเจริญเต็มผิวหนาอาหารแลวจึงเท
น้ํามันพาราฟนปลอดเชื้อทับลงบนเสนใย ปดฝาเกลียวใหสนิท  เก็บทีอุ่ณหภูมิหอง 

 
4. การทดสอบการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมจาก Bacillus sp. สายพันธุ  N10 และ Bacillus sp. 

จากสารเรง พด.1 
 

4.1  ทดสอบการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมในอาหารแข็ง 
 

4.1.1  การเตรียมเชื้อ 
 

ใชลูปแตะเชื้อจาก working culture แลวถายลง NA slant  บมที่อุณหภูมหิองเปนเวลา 
16-24 ช่ัวโมง 
 

4.1.2  ศึกษาคณุสมบัติของแบคทีเรียในการผลิตเอนไซมตอไปนี ้
 

(1) เอนไซมโปรตีเอส 
 

ถายเชื้อจากขอ 4.1.1 ดวยวิธี point inoculation ลงบนอาหาร Milk agar 
สําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมโปรตีเอส (ภาคผนวก ก ขอ 2)  บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วนั  
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ตรวจผลโดยดวูงใสรอบโคโลนี  วัดขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี (Co) และเสนผาน
ศูนยกลางของวงใสรอบโคโลนี (Cz)  เปรียบเทียบอัตราสวนระหวาง Cz/Co ของ Bacillus sp. แตละ
สายพันธุ 

 
(2) เอนไซมอะไมเลส 
 

ถายเชื้อจากขอ 4.1.1 ดวยวิธี point inoculation ลงบนอาหาร Starch agar
สําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมอะไมเลส (ภาคผนวก ก  ขอ 1)  บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 วนั 
ตรวจผลโดยราดสารละลายไอโอดีนลงบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ ดูวงใสรอบโคโลนี วัดขนาดเสน
ผานศูนยกลางของโคโลนี (Co) และเสนผานศูนยกลางของวงใสรอบโคโลนี (Cz) เปรียบเทียบ
อัตราสวนระหวาง Cz/Co ของ Bacillus sp. แตละสายพนัธุ 

 
(3) เอนไซมเซลลูเลส 
 

ถายเชื้อจากขอ 4.1.1 ดวยวิธี point inoculation ลงบนอาหารแข็งสําหรับ
ทดสอบการผลิตเอนไซมเซลลูเลส (ภาคผนวก ก ขอ 3)  บมที่อุณหภูมหิองเปนเวลา 4 วัน ตรวจผล
โดยราดสารละลาย Congo red ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ลงบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ 
ทิ้งไวนาน 15 นาที ลางออกดวยสารละลาย NaCl ความเขมขน 1 โมลาร ดูวงใสรอบโคโลนี  วัด
ขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี (Co) และเสนผานศนูยกลางของวงใสรอบโคโลนี (Cz)  
เปรียบเทียบอตัราสวนระหวาง Cz/Co ของ Bacillus sp. แตละสายพันธุ 

 
(4) เอนไซมไซลาเนส 

 
ถายเชื้อจากขอ 4.1.1 ดวยวิธี point inoculation ลงบนอาหารแข็งสําหรับ

ทดสอบการผลิตเอนไซมไซลาเนส (ภาคผนวก ก ขอ 4)  บมที่อุณหภูมหิองเปนเวลา 2 วัน ตรวจผล
โดยราดสารละลายไอโอดีนลงบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชือ้ ดูวงใสรอบโคโลนี วัดขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของโคโลนี (Co) และเสนผานศนูยกลางของวงใสรอบโคโลนี (Cz) เปรียบเทียบ
อัตราสวนระหวาง Cz/Co ของ Bacillus sp. แตละสายพนัธุ 
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(5) เอนไซมไคติเนส 
 

ถายเชื้อจากขอ 4.1.1 ดวยวิธี point inoculation ลงบนอาหารแข็งสําหรับ
ทดสอบการผลิตเอนไซมไคติเนส (ภาคผนวก ก ขอ 5)  บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน ตรวจผล
โดยดวูงใสรอบโคโลนี วัดขนาดเสนผานศนูยกลางของโคโลนี (Co) และเสนผานศูนยกลางของวง
ใสรอบโคโลนี (Cz) เปรียบเทียบอัตราสวนระหวาง Cz/Co ของ Bacillus sp. แตละสายพันธุ 
 

 4.2  ทดสอบการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมในอาหารเหลว 
 

 4.2.1  การเตรียมกลาเชื้อ (starter) 
 

ถายเชื้อ Bacillus sp. สายพันธุ N10 ลงบน NA slant  บมที่อุณหภูมิหองเปน
เวลา 16-24 ช่ัวโมง แลวถายเชื้อ 1 ลูปลงอาหาร NB ที่มีน้ําตาลกลูโคส 0.5% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
ในฟลาสกขนาด 50 มิลลิลิตร  บมที่อุณหภมูิหองบนเครื่องเขยาความเรว็รอบ 150 รอบตอนาที เปน
เวลา 12 ช่ัวโมง  จากนั้นปนเหวีย่งที่ความเร็วรอบ 10,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 10 นาที ลางตะกอนเซลลดวยน้ํากล่ันปลอดเชือ้ 2 คร้ัง เพื่อใชเปนกลาเชื้อ 

 
4.2.2  การผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมในอาหารเหลว 

 
ถายเชื้อจากขอ 4.2.1 ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตรลงในอาหารเหลวสําหรับผลิต

เอนไซมโปรตีเอส (ภาคผนวก ก ขอ 6) อะไมเลส (ภาคผนวก ก ขอ 7) เซลลูเลส (ภาคผนวก ก ขอ 
8) และไซลาเนส (ภาคผนวก ก ขอ 9) ปริมาตร 50 มิลลิลิตรที่อยูในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร บม
ที่อุณหภูมิหองบนเครื่องเขยาที่ความเร็วรอบ 180 รอบตอนาที  เก็บตวัอยางทุก 3 ช่ัวโมงในชวง 24 
ช่ัวโมงแรก หลังจากนั้นเก็บตัวอยางทกุ 6 ช่ัวโมงจนครบ 60 ช่ัวโมง  แบงตัวอยางเปน 3 สวน  สวน
ที่ 1 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร นําไปเจือจางใหเหมาะสมในน้ํากลั่นปลอดเชื้อปริมาตร 4.5 มิลลิลิตร 
แลวเกลีย่เชื้อบนอาหาร NA เพื่อนับจํานวนเซลลที่มีชีวิต  สวนที่ 2 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นําไปปน
เหวีย่งแยกตะกอนเซลลที่ความเร็วรอบ 10,000 รอบตอนาที ที่อุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส เก็บสวนน้ํา
ใส เพื่อวิเคราะหกจิกรรมของ crude enzyme ตามวิธีในภาคผนวก ข  และสวนที่ 3 ปริมาตร 5 
มิลลิลิตร นําไปวัดคาพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อ 
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4.2.3  การวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซม 
 

(1)  การวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซมนิวทรัลโปรตีเอสและแอสิดโปรตี
เอส 

 
โดยวดัปริมาณไทโรซีนที่เกิดขึ้นหลังจากยอยซับสเตรต คือ

สารละลายเคซีนที่มีความเขมขน 2% ใน Tris-HCl buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร พีเอช 7.0 
สําหรับเอนไซมนิวทรัลโปรตีเอส และพีเอช 4.0 สําหรับเอนไซมแอสิดโปรตีเอส ทําปฏิกิริยาโดย
อุนซับสเตรตและ crude enzyme ที่เจือจางเหมาะสมในอางน้ํารอนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 10 นาที  นําซับสเตรต 1.0 มิลลิลิตร ผสมกับ crude enzyme ที่เจือจางเหมาะสม 1.0 มิลลิลิตร  
บมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเปนเวลา 10 นาที หยดุปฏิกิริยาดวยสารละลาย trichloroacetic acid 
(TCA) 10% ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร เก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนาน 3 ช่ัวโมง แลวนําสวนใส
มาวัดปริมาณไทโรซีนที่เกิดขึ้นดวยวิธี Lowry และคํานวณกิจกรรมของเอนไซมโปรตีเอสตามวิธีใน
ภาคผนวก ข ขอ 1 และ 2 

 
กําหนดให 1 หนวยของเอนไซมโปรตีเอสเทากับปริมาณเอนไซมที่สามารถยอย

ซับสเตรตคือเคซีนแลวเกดิไทโรซีน 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรในเวลา 1 นาทีในสภาวะที่ทดสอบ 
 

(2)  การวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซมเบตาอะไมเลส 
 

วัดปริมาณน้ําตาลมอลโตสที่เกิดขึ้นหลังจากยอยซับสเตรตคือ soluble 
starch ที่มีความเขมขน 1% ใน phosphate buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร พีเอช 7.0  ทําปฏิกิริยา
โดยอุนซับสเตรตและ crude enzyme ที่เจือจางเหมาะสมในอางน้ํารอนที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 10 นาที นําซับสเตรต 0.5 มิลลิลิตร ผสมกับ crude enzyme ที่เจือจางเหมาะสม 0.5 
มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 10 นาที หยุดปฏิกิริยาดวยสารละลาย 3,5 
dinitrosalicylic acid ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร นําไปตมในน้ําเดือดนาน 5 นาที ทําใหเยน็ทันทีในอาง
น้ําแข็ง แลวเตมิน้ํา 15 มิลลิลิตร วัดคาการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตรเพื่อหา
ปริมาณน้ําตาลมอลโตสตามวิธีวิเคราะหน้ําตาลรีดิวซ และคํานวณกจิกรรมของเอนไซมเบตาอะ
ไมเลสตามวิธีในภาคผนวก ข ขอ 3 และ 4 
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กําหนดให 1 หนวยของเอนไซมเบตาอะไมเลสเทากับปริมาณเอนไซม
ที่สามารถยอยซับสเตรตคือ soluble starch แลวเกดิน้ําตาลมอลโตส 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรใน
เวลา 1 นาทีในสภาวะทีท่ดสอบ 
 

(3)  การวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซมเซลลูเลส 
 

วัดปริมาณน้ําตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นหลังจากยอยซับสเตรตคือคารบอกซี
เมทธิลเซลลูโลส (carboxymethyl cellulose) หรือ CMC ที่มีความเขมขน 1% ใน phosphate buffer 
ความเขมขน 0.05 โมลาร  พีเอช 7.0  สําหรับ endo-1,4-β-glucanase ที่ยอยเซลลูโลสที่โครงสรางไม
เปนผลึก  และกระดาษกรอง Whatman No.1 ขนาดกวาง 10x60 มิลลิเมตรสําหรับวิเคราะห exo-1,4-
β-glucanase ที่ยอยเซลลูโลสที่โครงสรางเปนผลึก  

 
วัดกจิกรรมของ endo-1,4-β-glucanase ที่ยอยสลาย CMC โดยอุนซับ 

สเตรตและ crude enzyme ที่เจือจางเหมาะสมในอางน้ํารอนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเปนเวลา 
10 นาที  นําซับสเตรต 0.5 มิลลิลิตร ผสมกับcrude enzymeที่เจือจางเหมาะสม 0.5 มิลลิลิตร  บมที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที  หยุดปฏิกริิยาดวยสารละลาย 3,5 dinitrosalicylic acid 
ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร  นําไปตมในน้ําเดือดนาน 5 นาที  ทําใหเย็นทันทีในอางน้ําแขง็  แลวเติมน้ํา 
15 มิลลิลิตร  วัดคาการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตรเพือ่หาปริมาณน้าํตาลกลูโคส
ตามวิธีวิเคราะหน้ําตาลรีดิวซ  และคํานวนกจิกรรมของ endo-1,4-β-glucanase ตามวิธีในภาคผนวก 
ข ขอ 5 และ 4 

 
วัดกจิกรรมของ exo-1,4-β-glucanase ซ่ึงยอยสลายกระดาษกรอง โดย

อุน crude enzyme ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตรที่เจือจางเหมาะสมในอางน้ํารอนที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 10 นาที  แลวใสกระดาษกรองลงไป  บมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเปนเวลา 
60 นาที  หยดุปฏิกิริยาดวยสารละลาย 3,5 dinitrosalicylic acid ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร  นําไปตมใน
น้ําเดือดนาน 5 นาที  ทําใหเยน็ทันทีในอางน้ําแข็ง  แลวเติมน้ํา 15 มิลลิลิตร  วัดคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตรเพื่อหาปริมาณน้ําตาลกลูโคสตามวิธีวิเคราะหน้ําตาลรดีิวซ  และ
คํานวณกิจกรรมของ exo-1,4-β-glucanase ตามวิธีในภาคผนวก ข  ขอ 5 และ 4 
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กําหนดให 1 หนวยของเอนไซมเซลลูเลสเทากับปริมาณเอนไซมที่
สามารถยอยซับสเตรตคือ CMC หรือกระดาษกรองแลวเกิดน้ําตาลกลูโคส 1 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตรในเวลา 1 นาทีในสภาวะที่ทดสอบ 

 
(4)  การวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซมไซลาเนส 

 
วัดปริมาณน้ําตาลไซโลสที่เกิดขึ้นหลังจากยอยซับสเตรตคือ soluble oat 

spelt xylan ที่มีความเขมขน 1% ใน phosphate buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร  พีเอช 7.0  ทํา
ปฏิกิริยาโดยอุนซับสเตรตและ crude enzyme ที่เจือจางเหมาะสมในอางน้ํารอนที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 10 นาที  นําซับสเตรต 0.5 มิลลิลิตร ผสมกับ crude enzyme ที่เจือจางเหมาะสม 
0.5 มิลลิลิตร  บมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเปนเวลา 10 นาที  หยดุปฏิกิริยาดวยสารละลาย 3,5 
dinitrosalicylic acid ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร  นําไปตมในน้ําเดือดนาน 5 นาที  ทําใหเยน็ทันทีในอาง
น้ําแข็ง  แลวเติมน้ํา 15 มิลลิลิตร  วัดคาการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตรเพื่อหา
ปริมาณน้ําตาลมอลโตสตามวิธีวิเคราะหน้ําตาลรีดิวซ  และคํานวณกจิกรรมของเอนไซม                  
ไซลาเนสวิธีในภาคผนวก ข ขอ 6 และ 4 

 
กําหนดให 1 หนวยของเอนไซมไซลาเนสเทากับปริมาณเอนไซมที่

สามารถยอยซับสเตรตคือ soluble oat spelt xylan แลวเกดิน้ําตาลไซโลส 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
ในเวลา 1 นาทใีนสภาวะที่ทดสอบ 
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5.  การยับยั้งจลิุนทรียสาเหตุโรคพืช  โดย Bacillus sp. สายพันธุ N10 และ Bacillus sp. จากพด.1
และ ผลของ Bacillus sp. สายพันธุ N10 ตอเสนใยเห็ด 

 
 5.1  การยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชโดย Bacillus sp. สายพันธุ N10 และ Bacillus sp. 
จากพด.1  
 

5.1.1  การเตรียมเชื้อ Bacillus sp. 
 

ถายเชื้อ Bacillus sp. สายพันธุ N10, และ Bacillus sp. จากสารเรงปุยหมักพด.1 
และ Bacillus sp. สายพันธุ S1/1-3, S1(2-5), RS1/1 และ RS1/2  ที่เคยทดสอบวาสามารถยับยั้ง
แบคทีเรียโรคพืช  ลงบน NA slant  บมทีอุ่ณหภูมิหองเปนเวลา 16-24 ช่ัวโมง 
 

5.1.2  การเตรียมแบคทีเรียโรคพืช 
 

ถายเชื้อ Xanthomonas campestris pv. campestris, X. campestris pv. glycines, 
X. campestris pv. phaseoli, X. campestris, Pseudomonas syringae pv. mori, Ralstonia 
solanacerum, Burkholderia cepacia และ Erwinia carotovora  ลงอาหารเลี้ยงเชื้อ YPD slant  บมที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวถายเชื้อลงอาหาร YPD broth ปริมาตร 5.0 มิลลิลิตรในหลอด
ทดลองขนาด 16 x 150 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมหิองบนเครื่องเขยาที่ความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที 
เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

 
5.1.3  ศึกษาการยับยั้งแบคทเีรียโรคพืชโดย Bacillus sp  

. 
ใชลูปถายเชื้อจากขอ 5.1.1 แลวแตะลงบนผิวหนาอาหาร YPD agar  บมที่

อุณหภูมิหองเปนเวลา 4 วนั รมควันฆาเชื้อ Bacillus sp. ดวยคลอโรฟอรมปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร  
โดยหยดคลอโรฟอรมลงบนฝาจานอาหารเลี้ยงเชื้อ  คว่ํากนจานอาหารเลี้ยงเชื้อลงบนฝานาน 30 
นาทีในตูดูดควัน ใชปเปตแกวที่ปลอดเชื้อถายเชื้อจากขอ 5.1.2 ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตรใสลงใน YPD 
soft agar ที่หลอมเหลว ปริมาตร 9.0 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน เททับลงบนโคโลนีของ Bacillus sp.  
บมที่อุณหภูมหิอง 2 วัน วัดขนาดโคโลนีของ Bacillus sp. (Co) และวงใสรอบโคโลนี (Cz) คํานวณ
อัตราสวนระหวาง Cz/Co 
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 5.2  การยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดย Bacillus sp. สายพันธุ N10 และ Bacillus sp.จากพด.
1 
   

5.2.1  การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย 
 

ถายเชื้อ Bacillus sp. สายพันธุ N10, และ Bacillus sp. จากสารเรงปุยหมักพด.1  
ลงบน NA slant  บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 16-24 ช่ัวโมง 

 
5.2.2  การเตรียมเชื้อราโรคพืช 

 
ถายเชื้อรา Fusarium oxysporum, Alternaria sp., Aspergillus niger, Rhizopus 

oligosporus, Sclerotium sp. และ Trichoderma harzianum วางลงบนอาหาร PDA ในจานอาหาร
เล้ียงเชื้อ  บมทีอุ่ณหภูมิหองเปนเวลา 2-3 วนั 

 
5.2.3  ศึกษาการยับยั้งเชื้อราโรคพืชโดย Bacillus sp. 

 
ใชลูปแตะ Bacillus sp. จากขอ 5.1.1 ขีดลงบนอาหาร PDA ในจานอาหารเลี้ยง

เชื้อทั้ง 2 ดานใหหางจากขอบจานอาหารเลี้ยงเชื้อดานละประมาณ 2 เซนติเมตร และใช Cork borer 
No.3 ตัดปลายเสนใยราจากขอ 5.2.2 วางตรงกลางจานอาหารเลี้ยงเชื้อ บมที่อุณหภูมหิองเปนเวลา 2-
6 วัน ใหเสนใยราในจานอาหารเลี้ยงเชื้อทีไ่มไดลงเชื้อ Bacillus sp. ซ่ึงใชเปนชุดควบคุมเจริญจน
เต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วัดขนาดบริเวณยบัยั้ง โดยวัดจากขอบโคโลนีของแบคทีเรียจนถึงขอบ
โคโลนีของเชื้อรา 
 
 5.3 ผลของ Bacillus sp. สายพันธุ N10 ตอเสนใยเห็ด 
 

5.3.1  การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย 
 

ถายเชื้อ Bacillus sp. สายพันธุ N10 ลงบน NA slant  บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 
16-24 ช่ัวโมง 
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 5.3.2  การเตรียมเชื้อเหด็ 
 

ถายเชื้อเห็ดฟาง เห็ดนางฟาภฏูานครีม เห็ดนางฟาภูฏานดาํ เห็ดเปาฮื๊อ เห็ดขอน
ขาว และเห็ดหหูนู ลงบนอาหาร PDA ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ บมที่อุณหภูมหิองเปนเวลา 2-3 วัน 
 

5.3.3  ศึกษาผลของ Bacillus sp. สายพันธุ N10 ตอเสนใยเห็ด 
 

ใชลูปแตะ Bacillus sp. สายพันธุ N10 จากขอ 5.3.1 ขีดลงบนอาหาร PDA ใน
จานอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 2 ดานใหหางจากขอบจานอาหารเลี้ยงเชื้อดานละประมาณ 2 เซนติเมตร ใช 
Cork borer No.3 ตัดปลายเสนใยเห็ดจากขอ 5.3.2  วางตรงกลางจานอาหารเลี้ยงเชือ้ บมที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 2-15 วัน ใหเสนใยเห็ดในจานอาหารเลี้ยงเชื้อทีไ่มไดลงเชื้อ Bacillus sp. ซ่ึง
ใชเปนชุดควบคุม เจริญจนเตม็จานอาหารเลี้ยงเชื้อ  วัดขนาดบริเวณยับยั้ง โดยวัดจากขอบโคโลนี
ของแบคทีเรียจนถึงขอบโคโลนีของเชื้อรา 
 
6. การผลิตกรดจากน้ําตาล 
 
 6.1  การเตรียมเชื้อ 

 
ถายเชื้อ Bacillus sp. สายพันธุ N10, B. subtilis JCM 1465t, B. mojavensis NRRL-B-

14698t, B. atrophaeusDSM 5151 t, B. amyloliquefaciens DSM 7 t และ Bacillus sp. จากสารเรงปุย
หมักพด.1 ที่สามารถผลิตกรดจากน้าํตาลด-ีกลูโคส ไดแกสายพันธุ LDD2, LDD3a, LDD3b และ 
LDD4 ลงบน NA slant บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 16-24 ช่ัวโมง แลวถายเชื้อ 1 ลูปลงอาหาร NB 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่ผสมน้ําตาลด-ีกลูโคส 0.5% ในฟลาสกขนาด 50 มิลลิลิตร บมที่
อุณหภูมิหองบนเครื่องเขยาความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที  เปนเวลา 12 ช่ัวโมง จากนั้นปนเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 10,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเปนเวลา 10 นาที ลางตะกอนเซลล
ดวยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 2 คร้ัง เพื่อใชเปนกลาเชื้อ 
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6.2  การผลิตกรดจากน้ําตาลดี-กลูโคส 
 
ถายเชื้อจากขอ 6.1 ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตรลงใน Basal medium ที่มีน้ําตาลดี-กลูโคส 

0.5% ปริมาตร 50 มิลลิลิตรในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร บมที่อุณหภมูิหองบนเครื่องเขยา
ความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที เปนเวลา 24 ช่ัวโมง เก็บตัวอยางทกุ 3 ช่ัวโมงเพื่อนําไปวัดคาพเีอช  

 
7.  การสรางสปอรของ Bacillus sp. สายพนัธุ N10 
 

7.1  ศึกษาการสรางสปอรของ Bacillus sp. สายพันธุ N10 บนอาหารแข็งชนิดตางๆ 
 

7.1.1  การเตรียมเชื้อ Bacillus sp. สายพันธุ N10 
 

ถายเชื้อ Bacillus sp. สายพันธุ N10 ลงบน NA slant  บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 
16-24 ช่ัวโมง   

 
7.1.2  ศึกษาการสรางสปอรของ Bacillus sp. สายพันธุ N10 บนอาหารแข็ง 
  

ถายเชื้อจากขอ 7.1.1 จํานวน 1 ลูป ลงอาหารแข็งที่กระตุนการสรางสปอร ไดแก 
NA, NA ที่ผสม MnSO4 50 มิลลิกรัมตอลิตร, Soil Extract Agar, AK Agar #2, GYS Agar และ NA 
ที่ผสม ccy salt solution บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1, 3, 5, 7, 10 และ 15 วัน  เก็บตัวอยางมา smear 
บนสไลด ยอมสปอรดวย Malachite green เทียบจํานวนสปอรกับจํานวนสปอรอิสระและ 
vegetative cell ทั้งหมดใน 1 field  คํานวณเปนเปอรเซ็นต ในอาหารแตละชนิดทําสไลด 2 ซํ้า และ
นับจํานวนซ้ําละ 15 filed หาคาเฉลี่ย 

 
 7.2  ศึกษาการสรางสปอรของ Bacillus sp. สายพันธุ N10 ในอาหารเหลว 

 
7.2.1  การเตรียมเชื้อ Bacillus sp. สายพันธุ N10 

 
ถายเชื้อจากขอ 7.1.1 จํานวน 1 ลูปลงอาหาร NB ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่มี

น้ําตาลกลูโคส 0.5% ในฟลาสกขนาด 50 มลิลิลิตร บมที่อุณหภูมิหองบนเครื่องเขยาความเร็วรอบ 
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150 รอบตอนาที เปนเวลา 12 ช่ัวโมง จากนั้นปนเหวีย่งที่ความเร็วรอบ 10,000 รอบตอนาที ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเปนเวลา 10 นาที ลางตะกอนเซลลดวยน้ํากล่ันปลอดเชื้อ 2 คร้ัง เพื่อใช
เปนกลาเชื้อ 
 
  7.2.2  การสรางสปอรของ Bacillus sp. สายพันธุ N10 ในอาหารเหลว 
 

ถายเชื้อจากขอ 7.2.1 ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ลงในอาหารเหลวสูตรเดยีวกับ
อาหารแข็งที่ทาํให Bacillus sp. สายพันธุ N10 สามารถสรางสปอรไดดี ปริมาตร 50 มิลลิลิตรใน 
ฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมหิองบนเครื่องเขยาความเรว็รอบ 150 รอบตอนาที เก็บ
ตัวอยางทกุ 24 ช่ัวโมงจนครบ 7 วัน  แยกตวัอยางเปน 5 สวน แบงตวัอยางเปน 5 สวน  สวนที่ 1 
ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร นํามาเจือจางใหเหมาะสมในน้ํากลั่นปลอดเชื้อปริมาตร 4.5 มิลลิลิตร แลว
เกลี่ยเชื้อบนอาหาร NA เพื่อนับจํานวนเซลลที่มีชีวิตทั้งหมด  สวนที่ 2 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ทํา 
heat shock โดยใหความรอนที่ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที แลวนาํมา 0.5 มิลลิลิตรเจือจางให
เหมาะสมในน้าํกลั่นปลอดเชือ้ปริมาตร 4.5 มิลลิลิตร เกลี่ยบนอาหาร NA เพื่อนับจํานวนสปอรที่ทน
ความรอน  สวนที่ 3 นับจํานวนสปอรภายใตกลองจุลทรรศนโดยยอมสปอรดวย Malachite green 
แลวคิดเปนเปอรเซ็นตจากจาํนวนเชื้อทั้งหมดใน 1 field เชนเดียวกับการนับจํานวนจากอาหารแข็ง  
สวนที่ 4 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ปนเหวี่ยงแยกตะกอนเซลลที่ความเร็วรอบ 10,000 รอบตอนาที ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เก็บสวนน้ําใสเพือ่วิเคราะหความเขมขนของน้าํตาลกลูโคสที่เหลืออยูใน
อาหารเหลวดวยวิธี DNS ดังภาคผนวก ข ขอ 4  และสวนที่ 5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร วัดคาพีเอชของ
อาหารเลี้ยงเชือ้   
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ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

1. การจําแนก Bacillus sp. สายพันธุ N10 ระดับสปชีสโดยคุณสมบัติทางชีวเคมี สรีรวิทยา และวิธี 
BIOLOG  

 
 แบคทีเรียสายพันธุ N10 แยกจากเปลือกปอสาแหง โดยอาศัยคุณสมบตัิที่สามารถผลิต

เอนไซมเพคติเนส (Sittidilokratna et al., 2007)  มีลักษณะโคโลนีบนอาหาร Nutrient Agar (NA) 
ดังนี้ ใส ขนาดเล็ก เสนผานศนูยกลางประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เจริญชา แตเจริญไดดีบนอาหารที่มี
น้ําตาลหรือแปงเปนองคประกอบ โคโลนีมีลักษณะเปนเมือก เจริญทับถมกัน ทําใหโคโลนีมี
ลักษณะใหญขึ้น มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3 มลิลิลิตรและมีความนูนมากขึ้น  สวนการ
เจริญในอาหารเหลวเปนลักษณะเดยีวกันกับอาหารแข็ง คือสามารถเจริญในอาหารเหลวที่มีน้ําตาล
เปนองคประกอบดีกวาอาหารเหลวที่ไมมีน้าํตาลเปนองคประกอบ 

 
แบคทีเรียสายพันธุ N10  เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปทอน ขนาดกวางใกลเคียง 1 

ไมโครเมตร ยาว 2.0-3.0 ไมโครเมตร เรียงตัวแบบ palisade มีสปอรเปนรูปวงรีอยูบริเวณปลายหรือ
คอนขางปลาย สปอรทําใหเซลลโปง  ดังภาพที่ 1 

 
จากคุณสมบัตทิี่เปนแบคทีเรียรูปทอน ติดสีแกรมบวก สรางสปอร ผลิตเอนไซมคะตะเลส

และเปน facultative anaerobe  จึงสามารถจัดอยูในจีนัส Bacillus  ตามเกณฑของ Claus and 
Berkeley (1986) นอกจากนี้ ผลการทดสอบทางชีวเคมีและสรีรวิทยา พบวาสามารถผลิตสาร 
acetoin จากน้าํตาลกลูโคส ในกระบวนการ butylene glycol fermentation คือใหผล VP test เปน
บวก และมีคาพีเอชใน VP broth เทากับ 5.5 หลังจากการเจริญ 7 วัน  สามารถรีดิวซไนเตรตใหเปน
ไนไตรตไดใน 5 วัน แตไมเกดิดีไนตริฟเคชนั จึงไมเกิด N2  ผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมยอยสลายเค
ซีน เจลาติน และแปง ไมสรางเอนไซมเลซิธิเนส  จากการทดสอบการผลิตกรดจากน้ําตาล ดี-
กลูโคส  แอล-อะราบิโนส ด-ีไซโลส และดี-แมนนิทอล  พบความแตกตางของ Bacillus sp. นี้กับ 
Bacillus sp. อ่ืนๆอยางชัดเจน คือสามารถผลิตกรดภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง อาหารทดสอบจะ
เปลี่ยนจากสีมวงไปเปนสีเหลืองและไมมสีี ไมสามารถใชซิเตรตและโพรพิโอเนตเปนแหลง
คารบอน  สามารถเจริญที่พีเอช 5.7 และ 6.8  แตไมสามารถเจริญใน NaCl ที่มีความเขมขน 5, 7 และ 
10%  เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา ชีวเคมแีละสรีรวิทยาแบคทีเรีย สายพันธุ N10 กับ 
B. polymyxa จากขอมูลของ Claus and Berkeley (1986) และ Gordon (1989) พบวาเหมือนกนัเกือบ
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ทุกประการ ยกเวนแบคทีเรียสายพันธุ N10 ไมสามารถเกิดดีไนตริฟเคชัน ดังตารางที ่2  ตอมา 
Tindall (2000) กลาวอางจาก Ash et al. (1993) วา B. polymyxa ถูกจัดใหมอยูในจีนัส Paenibacillus  
เปน Paenibacillus polymyxa โดยอาศัยลําดบัเบสของ 16S rRNA ที่ตําแหนง 1,393-1,437 (Shida et 
al., 1997)  ดังนั้นจึงจําแนกแบคทีเรียสายพันธุ N10 เปน P. polymyxa  นอกจากนี้ผลการศึกษาโดย
วิธี BIOLOG ก็สอดคลองกับการจาํแนกโดยอาศัยคุณสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยาวาคือ 
Paenibacillus polymyxa  และ pattern การใชแหลงคารบอน 95 ชนิด แสดงดังภาพผนวกที่ 5 และ 6 

 

 
 

  Endospore  

                 5 µm 

ภาพที่ 1 ลักษณะและการเรยีงตัวของแบคทีเรียสายพันธุ N10 เมื่อศึกษาดวยการยอมแกรม 
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 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคณุสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของ Bacillus sp.  สายพนัธุ N10 และ 
Paenibacillus polymyxa   

 
คุณสมบัติ Bacillus sp.สายพันธุ  N10 Paenibacillus polymyxa*

ขนาดของเซลล  
      กวาง 
      ยาว 

 
 ≤ 1.0 µm 
2.0-3.0 µm 

 
0.7-1.0 µm 
2.0-3.0 µm 

แกรนูลภายในเซลล + - 
สปอร 
      รูปราง 
      ตําแหนง 

 
วงรี 

ปลายเซลลหรือคอนขาง
ปลายเซลล 

 
วงรี 

ปลายเซลล 

สปอรทําใหเซลลโปง + + 
การผลิตเอนไซมคะตะเลส + + 
Aerobe/Facultative anaerobe Facultative anaerobe Facultative anaerobe 
การทดสอบ VP + + 
พีเอชในอาหาร VP เจริญ 7 วัน 5.5 < 6 
การผลิตกรดจาก 
      ดี-กลูโคส 
      แอล-อะราบิโนส 
      ดี-ไซโลส 
      ดี-แมนนิทอล 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

การยอยสลาย 
      แปง 
      เคซีน 
      เจลาติน 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

การใช 
      ซิเตรต 
      โพรพิโอเนต 

 
- 
- 

 
- 
- 

การผลิตเอนไซมเลซิธิเนส - - 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

คุณสมบัติ Bacillus sp.สายพันธุ  N10 Paenibacillus polymyxa*

รีดิวซไนเตรตเปนไนไตรต + + 
ดีไนตริฟเคชนั - + 
การเจริญใน 
      พีเอช 5.7 
      พีเอช 6.8 
      NaCl ความเขมขน 5%  
      NaCl ความเขมขน 7%  
      NaCl ความเขมขน 10%  

 
+ 
+ 
- 
- 
- 

 
+ 
+ 
- 
- 
- 

 
หมายเหต ุ -  คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทั้งหมดในสปชีสใหผลลบ 
    +  คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทัง้หมดในสปชีสใหบวก 

*   คือ  ขอมูลจาก Claus and Berkeley (1986) และ Gordon (1989)  
 
2. การแยกแบคทเีรียท่ีสามารถสรางสปอรจากสารเรงพด.1  และการจําแนกชนดิ 
 

สารเรงพด.1 ประกอบดวยจุลินทรียประเภทเชื้อรา แบคทีเรีย และแอคติโนมัยซีส  ซ่ึงมี
คุณสมบัติในการยอยสลายเศษซากพืชใหเปนปุยหมกัอยางรวดเร็ว  และสามารถทําลายเมล็ดวัชพืช
หรือเชื้อโรคที่ปะปนอยูในกองปุยหมัก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546)  งานวจิัยนี้ไดแยกเชือ้แบคทีเรียที่
สรางสปอรจากตัวอยางสารเรงพด.1 จํานวน 3 ตัวอยาง  โดยใชตวัอยางสารเรงพด.1 หนัก 1 กรัม  
ใสในน้ําใหความรอน 80 องศาเซลเซียสนาน 10 นาที  เจอืจางใหไดระดับเหมาะสม  แลวตรวจนับ
ปริมาณและชนิดของเชื้อในตัวอยางโดยวธีิเกลี่ยบนอาหาร NA  พบวามีแบคทีเรียที่สรางสปอรอยู
ในชวง 105-107 CFU/g  และชนิดของแบคทีเรียดังกลาว  เรียงตามลําดับจากมากไปนอย ดังขอมูลใน
ตารางที่ 3   
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ตารางที่ 3  ลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนของแบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอรที่แยกไดจากสารเรงปุย
หมัก พด.1  และการจําแนกชนิด 

 
สายพันธุ ลักษณะใตกลองจุลทรรศน กลุม 

Bacillus 
การจําแนกใน

ระดับ 
สปชีส 

LDD 1 เซลลตอกันเปนสาย เปนแพ  เปนเซลลเดี่ยว  สปอรรูปวงรี  อยู
กลางเซลล  

IB คลาย B. subtilis 

LDD 2 เซลลเรียงตัวเปนแพ  มีเมือก  สปอรรูปวงรีอยูกลางเซลล IB คลาย B. 
licheniformis 

LDD 3a เซลลตอกันเปนสาย  เปนแพ  สปอรทรงกระบอก  อยูคอนขาง
ปลายเซลล 

IB คลาย B. subtilis 

LDD 3b เซลลเรียงตัวเปนแพ  และเซลลเดี่ยว  สปอรทรงกระบอก อยู
คอนขางปลายเซลล 

IB คลาย B. subtilis 

LDD 4 เซลลกระจายเปนเซลลเดี่ยว  ขนาดใหญมาก  สปอรรูปวงรี IA B. megaterium 
LDD 5 เซลลขนาดใหญ  สปอรรูปวงรี  อยูคอนขางกลางเซลล   IA Unidentified 

Bacillus 
LDD 7 เซลลเล็กมาก  เรียงตัวเปนแพ  สปอรรูปวงรีอยูปลายเซลล  ทํา

ใหเซลลโปง  
II B. firmus 

LDD 8 เซลลขนาดใหญ  ตอกันเปนสาย  สปอรรูปวงรีอยูคอนขางกลาง
เซลล   

IA Unidentified 
Bacillus 

LDD 9 เซลลขนาดเล็ก  เรียงตัวเปนแพ  สปอรรูปวงรีอยูปลายเซลล  ทํา
ใหเซลลโปง  

II B. firmus 

 
จําแนกชนิดแบคทีเรียที่สรางสปอรจากสารเรงปุยหมัก พด.1. ในระดบัสปชีสโดยศึกษา

สัณฐานวิทยา ชีวเคมี และสรรีวิทยา  จากคณุสมบัติที่แบคทีเรียเหลานี้เปนรูปทอน ตดิสีแกรมบวก 
สรางสปอร ผลิตเอนไซมคะตะเลส และเปน facultative anaerobe หรือ aerobe จึงสามารถจําแนกอยู
ในจีนัส Bacillus  ตามเกณฑของ Claus and Berkely (1986)  และเมื่อเปรียบเทียบกบัขอมูลใน 
Bergey’s Manual of  Systematic Bacteriology Vol. II พบวาแบคทีเรียสายพันธุ LDD1, LDD3a 
และ LDD3b โคโลนีสีขาว กลม ทึบแสง  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศน มีขนาด
เซลลกวาง 0.7-0.8 ไมโครเมตร และยาว 2.0-3.0 ไมโครเมตร กระจายตวัเปนเซลลเดีย่ว สปอรรูป
วงรีหรือเปนทรงกระบอกอยูกลางเซลล ไมมี granule ภายในเซลล  ดังภาพที่ 2  จึงจัดอยูในกลุม IB  
โดยคุณสมบัตทิางชีวเคมีและสรีรวิทยามีดงันี้ เปน aerobe การทดสอบ VP ใหผลบวก และมีคาพี
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เอชในอาหาร VP อยูในชวง 5.39-5.52 สามารถรีดิวซไนเตรตไปเปนไนไตรต และสามารถผลิต
เอนไซม   อะไมเลสยอยแปง ซ่ึงคลาย B. subtilis  ที่สรุปวาคลาย  B. subtilis เนื่องจากมีบาง
คุณสมบัติที่แตกตางจาก B. subtilis คือสายพันธุ LDD1 ไมผลิตกรดจากน้ําตาลแอล-อะราบิโนส  
และด-ีไซโลส  สวนสายพันธุ LDD3a และ LDD3b ไมผลิตกรดจากน้ําตาลดี-ไซโลส  ซ่ึงทั่วไป 
B.subtilis ควรใหผลบวกกับน้ําตาลเหลานี้  ดังตารางที่ 4 
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Endospore  

                   5 µm 
ก 

Endospore  

                   5 µm 
ข 

Endospore  

                   5 µm 
ค 

 
ภาพที่ 2  ลักษณะและการเรยีงตัวของแบคทีเรียสายพันธุ LDD1 (ก), LDD3a (ข) และ LDD3b (ค)    
  เมื่อศึกษาดวยการยอมแกรม 
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ตารางที่ 4  คุณสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของสายพนัธุ LDD1, LDD3a และ LDD3b 
เปรียบเทียบกบั B. subtilis 

 
คุณสมบัติ LDD1 LDD3a LDD3b B. subtilis*

ขนาดของเซลล  
      กวาง 
      ยาว 

 
0.7 µm 

2.0-2.5 µm 

 
0.8 µm 

2.5-3.0 µm 

 
0.8 µm 

2.5-3.0 µm 

 
0.7-0.8 µm 
2.0-3.0 µm 

แกรนูลภายในเซลล - - - - 
สปอร 
      รูปราง 
      ตําแหนง 

 
วงรี/

ทรงกระบอก 
กลางเซลล 

 
วงรี/

ทรงกระบอก 
กลางเซลล 

 
วงรี/

ทรงกระบอก 
กลางเซลล 

 
วงรี/

ทรงกระบอก 
กลางเซลล/
คอนขาง
กลางเซลล 

สปอรทําใหเซลลโปง - - - - 
การผลิตเอนไซมคะตะเลส + + + + 
Aerobe/Facultative 
anaerobe 

Aerobe  Aerobe Aerobe Aerobe 

การทดสอบ VP + + + + 
พีเอชในอาหาร VP 5.49 5.39 5.52 5.4-8.0 
การผลิตกรดจาก 
      ดี-กลูโคส 
      แอล-อะราบิโนส 
      ดี-ไซโลส 
      ดี-แมนนิทอล 

 
+ 
- 
- 
+ 

 
+ 
+ 
- 
+ 

 
+ 
+ 
- 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

การยอยสลาย 
      แปง 
      เคซีน 
      เจลาติน 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

การผลิตเอนไซมเลซิธิเนส - - - - 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

คุณสมบัติ LDD1 LDD3a LDD3b B. subtilis*

การใช 
      ซิเตรต 
      โพรพิโอเนต 

 
+ 
- 

 
+ 
- 

 
+ 
- 

 
+ 
- 

การผลิตเอนไซมเลซิธิเนส - - - - 
รีดิวซไนเตรตเปนไนไตรต + + + + 
การเจริญใน 
    พีเอช 5.7 
    พีเอช 6.8 
    NaCl ความเขมขน 5%  
    NaCl ความเขมขน 7%  
    NaCl ความเขมขน 10% 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
หมายเหต ุ -  คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทั้งหมดในสปชีสใหผลลบ 
    +  คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทัง้หมดในสปชีสใหบวก 
        *  คือ  ขอมูลจาก Claus and Berkeley (1986) และ Gordon (1989)  

 
สายพันธุ LDD2 มีโคโลนีลามเปนเมือก ทบึแสง เซลลเรียงตัวแบบ palisade ขนาดกวาง 

0.6-0.7 ไมโครเมตร ยาว 1.5-2.0 ไมโครเมตร สปอรเปนรูปวงรี อยูกลางเซลล ไมมี granule ภายใน
เซลล  ดังภาพที่ 3 จากสัณฐานวิทยาของเชือ้แบคทีเรียสายพันธุ LDD2 สามารถจัดอยูในกลุม IB ที่มี
ลักษณะทางชวีเคมีและสรีรวิทยาคลายกับ B. licheniformis เกือบทุกประการ คือเปน facultative 
anaerobe  การทดสอบ VP ใหผลบวก และมีคาพีเอชในอาหาร VP นอยกวา 5.35 สามารถใชซิเตรต
และโพรพิโอเนตเปนแหลงคารบอน และสามารถรีดิวซไนเตรตไปเปนไนไตรต  ดังตารางที่ 5  แต
อยางไรก็ตาม B. licheniformis ควรใหผลบวกจากการผลิตกรดจากน้ําตาลดี-ไซโลส  แตแบคทีเรีย
สายพันธุ LDD2 ใหผลลบ  ดังนั้นจึงไมสามารถระบุไดชัดเจนวาคือ B. licheniformis 
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Endospore  

                    5 µm 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะและการเรยีงตัวของแบคทีเรียสายพันธุ LDD2  เมื่อศกึษาดวยการยอมแกรม 
 
ตารางที่ 5  คุณสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของสายพนัธุ LDD2 เปรียบเทียบกับ B. licheniformis 
 

คุณสมบัติ LDD2 B. licheniformis*

ขนาดของเซลล  
      กวาง 
      ยาว 

 
0.6-0.7 µm 
1.5-2.0 µm 

 
0.6-0.8 µm 
1.5-3.0 µm 

แกรนูลภายในเซลล - - 
สปอร 
      รูปราง 
      ตําแหนง 

 
ทรงกระบอก 
กลางเซลล 

 
วงรี/ทรงกระบอก 

กลางเซลล 
สปอรทําใหเซลลโปง - - 
การผลิตเอนไซมคะตะเลส + + 
Aerobe/Facultative anaerobe Facultative anaerobe   Facultative anaerobe   
การทดสอบ VP + + 
พีเอชในอาหาร VP 5.35 5.0-6.5 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
 

คุณสมบัติ LDD2 B. licheniformis*

การผลิตกรดจาก 
      ดี-กลูโคส 
      แอล-อะราบิโนส 
      ดี-ไซโลส 
      ดี-แมนนิทอล 

 
+ 
+ 
- 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

การยอยสลาย 
      แปง 
      เคซีน 
      เจลาติน 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

การใช 
      ซิเตรต 
      โพรพิโอเนต 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 

การผลิตเอนไซมเลซิธิเนส - - 
รีดิวซไนเตรตเปนไนไตรต + + 
การเจริญใน 
      พีเอช 5.7 
      พีเอช 6.8 
      NaCl ความเขมขน 5%  
      NaCl ความเขมขน 7%  
      NaCl ความเขมขน 10%  

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
หมายเหต ุ -  คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทั้งหมดในสปชีสใหผลลบ 
    +  คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทัง้หมดในสปชีสใหบวก 
        *  คือ  ขอมูลจาก Claus and Berkeley (1986) และ Gordon (1989)  
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 สายพันธุ LDD4  มีโคโลนีสีครีม นูน ทึบแสง เซลลขนาดใหญ มีความกวาง 1.2-1.5 
ไมโครเมตร  ยาว 2.0-5.0 ไมโครเมตร กระจายเปนเซลลเดี่ยว สปอรเปนรูปวงรี มี granule ภายใน
เซลล ดังภาพที่ 4 จึงจัดอยูในกลุม IA  คุณสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยาที่สําคัญคือเปน aerobe  
การทดสอบ VP ใหผลลบ คาพีเอชในอาหาร VP เทากับ 5.04 และสามารถรีดิวซไนเตรตเปนไน
ไตรต  ซ่ึงคุณสมบัติตางๆเหลานี้เหมือนกบั B. megaterium ทุกประการ  ดังขอมูลที่แสดงในตารางที่ 
6 
 

 
                   5 µm 

ก 

 

 

Endospore  

                   5 µm 
ข 

 
ภาพที่ 4  ลักษณะและการเรยีงตัวของแบคทีเรียสายพันธุ LDD4  ภายใตกลองจุลทรรศน เมื่อศึกษา

ดวยการยอมแกรม 
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ตารางที่ 6  คุณสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของสายพนัธุ LDD4 เปรียบเทียบกับ B. megaterium 
 

คุณสมบัติ LDD4 B. megaterium* 

ขนาดของเซลล  
      กวาง 
      ยาว 

 
1.2-1.3 µm 
2.0-3.0 µm 

 
1.2-1.5 µm 
2.0-5.0 µm 

แกรนูลภายในเซลล + + 
สปอร 
      รูปราง 
      ตําแหนง 

 
วงรี 

กลาง/เกือบปลายเซลล 

 
วงรี 

กลางเซลล 
สปอรทําใหเซลลโปง - v 
การผลิตเอนไซมคะตะเลส + - 
Aerobe/Facultative anaerobe Aerobe Aerobe 
การทดสอบ VP - - 
พีเอชในอาหาร VP 5.04 4.5-6.8 
การผลิตกรดจาก 
      ดี-กลูโคส 
      แอล-อะราบิโนส 
      ดี-ไซโลส 
      ดี-แมนนิทอล 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
d 
d 
+ 

การยอยสลาย 
      แปง 
      เคซีน 
      เจลาติน 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

การใช 
      ซิเตรต 
      โพรพิโอเนต 

 
+ 
- 

 
+ 
- 

การผลิตเอนไซมเลซิธิเนส - - 
รีดิวซไนเตรตเปนไนไตรต + d 



 
 
 

60

 
ตารางที่ 6 (ตอ) 
 

คุณสมบัติ LDD4 B. megaterium*

การเจริญใน 
      พีเอช 5.7 
      พีเอช 6.8 
      NaCl ความเขมขน 5%  
      NaCl ความเขมขน 7%  
      NaCl ความเขมขน 10%  

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
หมายเหต ุ -  คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทั้งหมดในสปชีสใหผลลบ 
    +  คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทัง้หมดในสปชีสใหบวก 
    v  คือ  คุณสมบัติไมคงที่  เปลี่ยนแปลงได 
    d  คือ  89-100% หรือมากกวาของสายพันธุทั้งหมดในสปชีสใหบวก 
        *  คือ  ขอมูลจาก Claus and Berkeley (1986) และ Gordon (1989)  
 
 สายพันธุ LDD5 และ LDD8  มีเซลลขนาดใหญ สปอรรูปวงรีอยูกลางเซลล ขนาดเซลล
กวาง 1.0-1.5 ไมโครเมตร ยาว 3.0-5.0 ไมโครเมตร มี granule ภายในเซลล ดังภาพที่ 5  โคโลนีสี
ขาว ทึบแสง ขนาดของเซลลใกลเคียงกับ Bacillus sp. ที่อยูในกลุม IA  คุณสมบัติทางชีวเคมีและ
สรีรวิทยาที่สําคัญคือการทดสอบ VP ใหผลลบ ไมผลิตกรดจากน้ําตาลดี-กลูโคส แอล-อะราบิโนส 
ดี-ไซโลส และด-ีแมนนิทอล  ไมสามารถผลิตเอนไซมยอยสลายเคซีน เจลาติน และแปง  สายพันธุ 
LDD5 ไมเจรญิในอาหาร NB ที่มีพีเอชเทากับ 5.7  แตสายพันธุ LDD8 เจริญในอาหาร NB ที่มีพีเอช
เทากับ 5.7  ดังตารางที่ 7  ซ่ึงคุณสมบัติของ LDD5 และ LDD 8 ไมตรงกับ Bacillus ในสปชีสใดเลย  
จึงไมสามารถจําแนกแบคทีเรียสายพันธุ LDD5 และ LDD8 ในระดับสปชีสโดยวิธีนี ้
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Endospore   

                       5 µm 
 

 

Endospore   
                       5 µm 

 
            
ภาพที่ 5  ลักษณะและการเรยีงตัวของแบคทีเรียสายพันธุ LDD5 (ก)  และส

ศึกษาดวยการยอมแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข

ก

 

ายพันธุ LDD8 (ข) เมื่อ
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ตารางที่ 7  คุณสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของสายพนัธุ LDD5 และ LDD8  
 

คุณสมบัติ LDD5 LDD8 
ขนาดของเซลล  
      กวาง 
      ยาว 

 
1.0 -1.2 µm 
2.0-2.5 µm 

 
1.0-1.5 µm 
2.0-3.0 µm 

แกรนูลภายในเซลล + + 
สปอร 
      รูปราง 
      ตําแหนง 

 
วงรี 

กลางเซลล 

 
รี 

กลาง/คอนขางปลายเซลล 
สปอรทําใหเซลลโปง - - 
การผลิตเอนไซมคะตะเลส + + 
Aerobe/Facultative anaerobe Aerobe  Aerobe 
การทดสอบ VP - - 
พีเอชในอาหาร VP 6.42 7.53 
การผลิตกรดจาก 
      ดี-กลูโคส 
      แอล-อะราบิโนส 
      ดี-ไซโลส 
      ดี-แมนนิทอล 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

การยอยสลาย 
      แปง 
      เคซีน 
      เจลาติน 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

การใช 
      ซิเตรต 
      โพรพิโอเนต 

 
- 
- 

 
- 
- 

การผลิตเอนไซมเลซิธิเนส - - 
รีดิวซไนเตรตเปนไนไตรต + + 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

คุณสมบัติ LDD5 LDD8 
การเจริญใน 
      พีเอช 5.7 
      พีเอช 6.8 
      NaCl ความเขมขน 5%  
      NaCl ความเขมขน 7%  
      NaCl ความเขมขน 10%  

 
- 
+ 
+ 
- 
- 

 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

 
หมายเหต ุ -  คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทั้งหมดในสปชีสใหผลลบ 
    +  คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทัง้หมดในสปชีสใหบวก 
     

สายพันธุ LDD7 และ LDD9 มีเซลลขนาดเล็ก กวาง 0.5 ไมโครเมตร ยาว 1.2-2.4 
ไมโครเมตร เรียงตัวแบบ palisade สปอรรีอยูปลายเซลล ดังภาพที่ 6  โคโลนีขนาดเล็ก นูน ใส  
คุณสมบัติทางชีวเคมีและสรรีวิทยาเหมือนกับ B. firmus คือไมสามารถเจริญในอาหาร anaerobic 
agar  การทดสอบ VP ใหผลลบ  คาพีเอชในอาหาร VP อยูในชวง 6.0-6.8  หมักน้ําตาลดี-กลูโคส 
และด-ีแมนนทิอล แตไมหมกัน้ําตาลแอล-อะราบิโนส และด-ีไซโลส  ผลิตเอนไซมยอยสลายเคซีน 
เจลาติน และแปง  สามารถรีดิวซไนเตรตเปนไนไตรต  และไมสามารถเจริญในอาหาร NB ที่มีพีเอช 
5.7 ดังตารางที่ 8  จึงจําแนกชนิดแบคทีเรียสายพันธุ LDD7 และ LDD9 เปน B. firmus 
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Endospore   

                       5 µm 
 

 

Endospore   

                       5 µm 
 

 
  ภาพที่ 6  ลักษณะและการเรียงตัวของแบคทีเรียสายพันธุ LDD7 (ก และ ข

เมื่อศึกษาดวยการยอมแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข

ก

 

) และ LDD9 (ค และ ง)  
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ตารางที่ 8  คุณสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของสายพนัธุ LDD7 และ LDD9เปรียบเทียบกับ B. 
firmus   

 
คุณสมบัติ LDD7 LDD9 B. firmus*   

ขนาดของเซลล  
      กวาง 
      ยาว 

 
0.5 µm 

1.2-2.4 µm 

 
0.5 µm 

1.2-2.4 µm 

 
0.6-0.9 µm 
1.2-2.4 µm 

แกรนูลภายในเซลล - - - 
สปอร 
      รูปราง 
      ตําแหนง 

 
วงรี 

ปลาย/คอนขางปลาย
เซลล 

 
วงรี 

ปลาย/คอนขางปลาย
เซลล 

 
วงรี 

ปลายเซลล 

สปอรทําใหเซลลโปง - - - 
การผลิตเอนไซมคะตะเลส - - - 
Aerobe/Facultative anaerobe Aerobe  Aerobe Aerobe 
การทดสอบ VP - - - 
พีเอชในอาหาร VP 5.90 6.13 6.0-6.8 
การผลิตกรดจาก 
      ดี-กลูโคส 
      แอล-อะราบิโนส 
      ดี-ไซโลส 
      ดี-แมนนิทอล 

 
+ 
- 
- 
+ 

 
+ 
- 
- 
+ 

 
+ 
b 
b 
+ 

การยอยสลาย 
      แปง 
      เคซีน 
      เจลาติน 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
b 

การใช 
      ซิเตรต 
      โพรพิโอเนต 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

การผลิตเอนไซมเลซิธิเนส - - - 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
 

คุณสมบัติ LDD7 LDD9 B. firmus*   
รีดิวซไนเตรตเปนไนไตรต + + + 
การเจริญใน 
      พีเอช 5.7 
      พีเอช 6.8 
      NaCl ความเขมขน 5%  
      NaCl ความเขมขน 7%  
      NaCl ความเขมขน 10%  

 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
- 
+ 
+ 
+ 

ND 
 
หมายเหต ุ -      คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทั้งหมดในสปชีสใหผลลบ 
    +      คือ  90% หรือมากกวาของสายพันธุทั้งหมดในสปชีสใหบวก 
    b      คือ 15-49% ของสายพันธุทั้งหมดในสปชีสใหบวก 
    ND   คือ  ไมมีขอมูล   
        *       คือ  ขอมูลจาก Claus and Berkeley (1986) และ Gordon (1989)  
 

การศึกษานีแ้ยกแบคทีเรียที่สรางสปอรจากสารเรงพด.1 ทั้งหมด 9 สายพันธุ ตามความ
แตกตางของโคโลนี สามารถจําแนกระดบัสปชีสคลายกับ B. subtilis ไดแก  สายพันธุ LDD1, 
LDD3a และ LDD3b  สายพันธุ LDD2 คลายกับ B. licheniformis  สายพันธุ LDD4 จําแนกเปน B. 
megaterium  สายพันธุ LDD5 และ LDD 8 จัดเปน Bacillus กลุม IA แตไมสามารถจําแนกระดับสป
ชีส เนื่องจากคณุสมบัติทางชวีเคมีไมตรงกบั Bacillus sp. กลุม IA เมื่อเปรียบเทียบกบัขอมูลของ 
Claus and Berkeley (1986) และ Gordon (1989)  และสายพันธุ LDD7 และ LDD9 จําแนกเปน B. 
firmus  สําหรับสายพันธุที่ไมชัดเจน  หรือจําแนกชนิดไมได  ควรหาวธีิจําแนกชนิดดวยวิธีอ่ืนตอไป 
เชน วิธีของ BIOLOG, API หรือศึกษาโดยเปรียบเทียบลําดับเบสของ 16S rRNA  
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3. การผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 และ Bacillus sp. จากสารเรง
พด.1 

 
3.1 การตรวจสอบการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมบนอาหารแข็ง 

 
จากการจําแนก P. polymyxa สายพันธุ N10 โดยอาศัยคุณสมบัติทางชวีเคมีและสรีรวิทยา  

พบวา P. polymyxa สายพันธุ N10  สามารถผลิตเอนไซมอะไมเลสบนอาหาร Starch agar และ        
โปรตีเอสบนอาหาร Milk agar  จึงนํามาตรวจสอบการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมที่ยอยสลาย
โครงสรางผนังเซลลของพืช ไดแก ไซแลน และเซลลูโลส รวมทั้งไคตินที่เปนองคประกอบของ
ผนังเซลลเชื้อราสวนเชื้อ Bacillus sp. จากสารเรงพด.1 ซ่ึงคาดวามีความสามารถยอยสลายซากพืช
เพื่อใชทําปุยหมัก และยังยับยั้งจุลินทรียสาเหตุโรคพืชที่ปนเปอนอยูในกองปุยหมัก  งานวิจยันีจ้ึง
ศึกษาการผลิตเอนไซมโปรตีเอส อะไมเลส เซลลูเลส ไซลาเนส และไคติเนส ของ P. polymyxa สาย
พันธุ N10  เปรียบเทียบกับ Bacillus sp. จากสารเรงพด.1 ไดแกแบคทเีรียสายพันธุ LDD1, LDD3a 
และ LDD3b ที่คลาย B. subtilis, แบคทีเรียสายพันธุ LDD2 ที่คลาย B. licheniformis, B. megaterium 
สายพันธุ LDD4, unidentified Bacillus sp. สายพันธุ LDD5 และ LDD8 และ B. firmus สายพันธุ 
LDD7 และ LDD9  
 

ศึกษาการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมในอาหารแข็งโดยถายเชื้อ P. polymyxa สายพันธุ N10  
และ Bacillus sp. จากสารเรงพด.1 ทั้ง 9 สายพันธุ  ลงบนอาหาร Milk agar เพื่อทดสอบการผลิต
เอนไซมโปรตีเอส  อาหาร Starch agar เพื่อทดสอบการผลิตเอนไซมอะไมเลส และอาหารแข็ง
สําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมเซลลูเลส ไซลาเนส และไคติเนส  ซ่ึงมี carboxymethyl cellulose 
(CMC), oat spelt xylan และ colloidal chitin เปนแหลงคารบอน ตามลําดับ  ปลูกเชื้อโดยวิธี point 
inoculation บมที่อุณหภูมิหอง นาน 1-7 วนั สังเกตวงใสรอบโคโลนีจากการยอยสลายซับสเตรต  
เปรียบเทียบความสามารถในการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมโดย Bacillus sp. แตละสายพันธุจาก
อัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของบริเวณใสรอบโคโลนีตอเสนผานศูนยกลางของโคโลนี 
(Cz/Co)  ผลการศึกษาแสดงไวในตารางที่ 9 และภาพที่ 7 
 
 

 
 



ตารางที่ 9  ประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม โปรตีเอส อะไมเลส เซลลูเลส และไซลาเนส  โดย P. polymyxa สายพันธุ N–10  กบั Bacillus sp. ที่
แยกจากสารเรงปุยหมัก พด.1   

 
ขนาดของวงใสรอบโคโลนีของแบคทีเรีย (มิลลิเมตร) 

โปรตีเอส อะไมเลส เซลลูเลส ไซลาเนส ไคติเนส 
 

สายพันธุ 
Co  Cz  Cz/Co Co  Cz Cz/Co Co Cz  Cz/Co Co  Cz  Cz/Co Co  Cz  Cz/Co 

N10           3.50 13.00 3.71 4.25 15.75 3.71 3.25 24.50 7.54 4.75 18.50 3.89 - 
LDD 1 9.50 18.25 1.92 15.00 15.00 1.00 4.00 16.50 4.13 - - 
LDD 2 5.25 11.75 2.24 12.75 13.75 1.08       

       
              

          -

 
  

    

7.25 17.50 2.34 30.50 30.50 1.00 - 
LDD 3a 11.50 15.50 1.35 4.00 7.50 1.88 4.50 13.00 2.89 6.75 14.50 2.15 - 
LDD 3b 10.75 19.25 1.79 5.25 8.75 1.67 6.00 17.00 2.83 7.00 16.75 2.39 -
LDD 4 4.75 12.75 2.68 4.75 6.00 1.26 - -  
LDD 5 - - - - - 
LDD 7 2.50 2.50 1.00 2.25 6.00 2.67 - - - 
LDD 8 - - - - -
LDD 9 8.50 9.00 1.12 4.00 5.75 1.44 - - -

 
หมายเหต ุ Co  คือ  เสนผานศูนยกลางของโคโลนีแบคทีเรีย (มิลลิเมตร) 
     Cz  คือ  เสนผานศูนยกลางของวงใสรอบโคโลนีแบคทีเรีย (มิลลิเมตร) 
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ก ข 

    

 

 
    

 
ภาพที่ 7  การผลิตไฮโดรไลติกเอนไซม โป

โดย P. polymyxa สายพันธุ N10
จากสารเรงปุยหมัก พด.1   

  ก.  ทดสอบการผลิตเอนไ
  ค.  ทดสอบการผลิตเอนไ
 

P. polymyxa สายพันธุ N10, แบคท
สายพันธุ LDD3a และ LDD3b ที่คลาย B. s
เซลลูเลส และไซลาเนส  แบคทีเรียสายพัน
ตีเอส อะไมเลส และเซลลูเลส  B. megater
LDD9 เอนไซมได 2 ชนิดคอืโปรตีเอส แล
LDD5 และ LDD8 ไมสามารถผลิตเอนไซม
เอนไซมไคตเินส  จะเห็นวา P. polymyxa ส
สายพันธุอ่ืนอยางเหน็ไดชัดโดยมีคา Cz/Co
แบคทีเรียสายพันธุ LDD3a และ LDD3b ท
  
  

      ค 

รตีเอส, อะไมเลส, เซลลูเลสและไซลาเนสบนอาห
 (N10)  และ Bacillus sp. (1-9 คือ LDD1-LDD9) 

ซมโปรตีเอส ข.  ทดสอบการผลิตเอนไซมอะ
ซมเซลลูเลส ง.  ทดสอบการผลิตเอนไซมไซ

ีเรียสายพันธุ LDD2 ที่คลาย B. licheniformis , แบ
ubtilis  ผลิตเอนไซม 4 ชนดิคือ โปรตีเอส อะไมเล
ธุ LDD1 ที่คลาย B. subtilis  ผลิตเอนไซม 3 ชนิดค
ium สายพันธุ LDD4, B. firmus สายพันธุ LDD7 แ
ะอะไมเลส  สวน unidentified Bacillus sp. สายพัน
  และไมม ีBacillus sp. สายพันธุใดสามารถผลิต
ายพันธุ N10 ผลิตเอนไซมทั้ง 4 ชนิดดีกวา Bacill
 สูงกวา Bacillus sp. สายพนัธุอ่ืนประมาณ 2-4 เท
ี่คลาย B. subtilis มีคา Cz/Co ใกลเคียงกันทุกเอนไ
 

ง 
N10
 N10
N10
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 1
1

1

2
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2
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7
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ารแข็ง
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ประกอบกับคณุสมบัติทางชวีเคมีและสรีรวิทยาที่เหมือนกันทุกประการ  จึงทําใหสามารถสรุปไดวา
แบคทีเรีย 2 สายพันธุนีน้าจะเปนชนดิเดยีวกัน B. firmus สายพันธุ LDD7 ผลิตเอนไซมโปรตีเอส 
และอะไมเลส เพียง 2 ชนดิ และสามารถผลิตเอนไซมอะไมเลสไดสูง  
 

3.1 การผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 ในอาหารเหลว 
 

เตรียม P. polymyxa สายพันธุ N10 ในอาหาร NB ที่มีน้ําตาลกลูโคส 0.5 กรัมตอลิตร
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่อยูในฟลาสกขนาด 50 มิลลิลิตร เขยาที่ความเรว็รอบ 150 รอบตอนาที ที่
อุณหภูมิหอง นาน 12 ช่ัวโมง ปนแยกตะกอนเซลลเพื่อเปนกลาเชื้อปริมาณ 5% ถายลงอาหารเหลว
สําหรับการผลิตเอนไซมโปรตีเอส อะไมเลส เซลลูเลส และไซลาเนส ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใน 
ฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร เขยาที่ความเรว็รอบ 180 รอบตอนาทีที่อุณหภูมิหอง  เก็บตวัอยางที่เวลา
ตางๆกัน เพื่อวเิคราะหจํานวนเซลลที่มีชีวิต คาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชือ้ และกิจกรรมของเอนไซม
ชนิดตางๆ ดังแสดงในผลการทดลองตอไปนี้ 
 

3.2.1  การผลิตเอนไซมโปรตีเอส 
 

การผลิตเอนไซมนิวทรัลโปรตีเอสและแอสิดโปรตีเอสในอาหาร BMSM broth สูตร
ดัดแปลงโดยมี skim milk เปนแหลงคารบอนและไนโตรเจน  วเิคราะหกจิกรรมของเอนไซม โดย
วัดปริมาณไทโรซีนที่เกิดขึน้หลังจากยอยซับสเตรต คือสารละลายเคซีนที่มีความเขมขน 2% ใน 
Tris-HCl buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร  พีเอช 7.0 สําหรับเอนไซมนิวทรัลโปรตีเอสและ พีเอช 
4.0 สําหรับเอนไซมแอสิดโปรตีเอส  

 
การผลิตเอนไซมนิวทรัลโปรตีเอส และแอสิดโปรตีเอสเปนไปในลกัษณะเดียวกนั  

คือกิจกรรมของเอนไซมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใน 36 ช่ัวโมงแรก และกิจกรรมของแอสิดโปรตีเอสสูงกวา
นิวทรัลโปรตีเอส  กิจกรรมของเอนไซมเพิม่ขึ้นอยางรวดเร็วในชัว่โมงที่ 36-48 และสูงสุดในชั่วโมง
ที่ 48 ซ่ึงเปนชวงที่การเจริญของเซลลอยูในระยะ stationary phase  กิจกรรมของนิวทรัลโปรตีเอส
เทากับ 112.16 หนวยตอมิลลิลิตร และแอสิดโปรตีเอส 78.60 หนวยตอมลิลิลิตร  และพบวาตั้งแต
ช่ัวโมงที่ 36 จนสิ้นสุดการทดลองในชั่วโมงที่ 60 กิจกรรมของนิวทรัลโปรตีเอสสูงกวาแอสิดโปรตี
เอส   
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ปริมาณเซลลเร่ิมตนที่ใชหมกัเทากับ 1.23x106 CFU/ml  แบคทีเรีย P. polymyxa สาย
พันธุ N10 เพิ่มจํานวนสูงสุดเทากับ 6.90 x 107CFU/ml  ในชั่วโมงที่ 21  จากนั้นจํานวนของเซลล
คอนขางคงที่จนถึงชั่วโมงที่ 54 แลวจึงลดลง  พีเอชเริ่มตนในอาหารเลี้ยงเชื้อเทากับ 6.56 ลดลงอยาง
รวดเร็วภายใน 12 ช่ัวโมงเหลือ 5.30 แลวคงที่จนถึงชั่วโมงที่ 18  จากนัน้คาพีเอชเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วอีกครั้งจนถึงชั่วโมงที ่30 มีคาพีเอชเทากับ 6.15 แลวลดลงเหลือ 5.77 จากนั้นเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ
จนสิ้นสุดการทดลองมีคาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อเทากับ 6.25  ชวงที่คาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อ
เพิ่มขึ้นครั้งสุดทายเปนสัญญาณวากิจกรรมของเอนไซมโปรตีเอสกําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  
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ภาพที่ 8  การเจริญและการผลิตเอนไซมโปรตีเอสโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 

 กิจกรรมของเอนไซมนิวทรัลโปรตีเอส (▲), แอสิดโปรตีเอส (△), จํานวนเซลลที่มีชีวิต 
(■) และ พีเอช(●) 

 
การวิเคราะหกจิกรรมของเอนไซมโปรตีเอสจาก P. polymyxa สายพันธุ N10  เลือก

วิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมในชวงพเีอชที่เปนกรดและเปนกลาง  เนื่องจากขั้นตอนการจําแนก
โดยคุณสมบัตทิางชีวเคมีและสรีรวิทยา  พบวา P. polymyxa สายพันธุ N10  เจริญที่พีเอชเปนกรด 
(5.7) และเปนกลาง (6.8)  ประกอบกับเคยมีรายงานวา P. polymyxa ผลิตเอนไซมโปรตีเอสที่มี
กิจกรรมสูงสุดในชวงพีเอชเปนกลาง  โดยท่ี Matta and Punj (1998) เพาะเลี้ยง B. polymyxa สาย
พันธุ B-17 ในอาหาร TDYA ที่มีพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อเทากับ 7.0  และรายงานวาเอนไซมโปรตี 
เอสบริสุทธิ์ของ B . polymyxa สายพันธุ B-17 มีกิจกรรมสูงสุดที่พีเอช 7.5  และอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส  เชนเดียวกับ Larson et al. (2006) และ Takekawa et al. (1991) ที่วิเคราะหกิจกรรมของ
เอนไซมโปรตีเอสจาก B. polymyxa ที่พีเอช 7.5   
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เอนไซมโปรตีเอสจาก P. polymyxa สายพันธุ N10  มีกิจกรรมสูงสุดเมื่อเซลลเจริญ
อยูในระยะปลาย stationary phase (ช่ัวโมงที่ 48)  คือมีกิจกรรมของเอนไซมนิวทรัลโปรตีเอสและ
แอสิดโปรตีเอส  เทากับ 112.16 และ 78.60 หนวยตอมิลลิลิตร ตามลําดับ  แต Patel et al. (2005) 
รายงานวาการผลิตอัลคาไลนโปรตีเอสจาก B. pseudofirmus สายพันธุ Ve1 ที่เพาะเลีย้งในอาหาร 
Gelatin Broth พีเอช 9.0  เขยาที่ความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที  อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส  มี
กิจกรรมสูงสุด (410 หนวยตอมิลลิลิตร) เมื่อการเจริญของเซลลอยูในชวงตนระยะ stationary phase 
(ช่ัวโมงที่ 68) และNilegaonkar et al. (2007) รายงานวา B. cereus สายพันธุ MCM B-326 ที่
เพาะเลี้ยงในอาหาร Starch Soybean Meal Medium พีเอช 9.0 เขยาที่ความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที 
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสมีกิจกรรมของเอนไซมโปรตีเอสสูงสุด (126.87±1.32 หนวยตอ
มิลลิลิตร) เมื่อการเจริญของเซลลอยูในชวงตน stationary phase (ช่ัวโมงที่ 36) แตมีรายงานวา 
Bacillus บางชนิดสามารถผลิตเอนไซมไดเร็ว  เชน Shikha et al. (2007) รายงานวา B. 
pantotheneticus ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีน้ําตาลกลูโคส, peptone, yeast extract, KH2PO4 
และ MgSO4•H2O พีเอช 10.5 ปริมาตร 50 มิลลิลิตรใน ฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร เขยาที่ 120 รอบ
ตอนาที อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรตีเอสไดสูงสุด (68 หนวยตอ
มิลลิลิตร)  เมื่อเซลลอยูในระยะ exponential phase (ช่ัวโมงที่ 24)  ในการศึกษานี้สังเกตวากิจกรรม
ของเอนไซมโปรตีเอสจาก P. polymyxa สายพันธุ N10 มีกิจกรรมสูงสุดในชัว่โมงที่ 48 จากนั้น
กิจกรรมของเอนไซมลดลงเรื่อยๆจนสิ้นสุดการทดลอง  เชนเดยีวกับ B. pseudofirmus สายพันธุ 
Ve1 (Patel et al., 2005), B. cereus สายพันธุ MCM B-326 (Nilegaonkar et al., 2007) และ B. 
pantotheneticus  (Shikha et al.,2007)  ที่เปนเชนนี ้Nilegaonkar et al. (2007) กลาววาอาจเกิดจาก
การยอยสลายตัวเองของเอนไซม  

 
3.2.2  การผลิตเอนไซมอะไมเลส 

 
ศึกษาการผลิตเอนไซมเบตาอะไมเลสจาก P. polymyxa สายพันธุ N10  โดยเพาะเลี้ยง

ในอาหารเหลวที่มี soluble starch เปนแหลงคารบอน  วิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมเบตาอะไมเลส
โดยวเิคราะหปริมาณน้ําตาลมอลโตสที่เกิดขึ้นหลังจากยอยซับสเตรตคือ soluble starch ความ
เขมขน 1% ใน phosphate buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร  พีเอช 7.0   

 
ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 9  พบวาในระยะ 3 ช่ัวโมงแรก P. polymyxa สายพันธุ 

N10 ผลิตเอนไซมเบตาอะไมเลสพียงเล็กนอย  หลังจากชั่วโมงที่ 3 กิจกรรมของเอนไซมเบตาอะ
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ไมเลสเพิ่มขึ้น และสูงสุดเทากับ 14.45 หนวยตอมิลลิลิตรในชั่วโมงที่ 36 ซ่ึงเจริญของ P. polymyxa 
สายพันธุ N10 อยูในระยะ stationary phase จากนั้นกิจกรรมของเอนไซมลดลงจนสิ้นสุดการทดลอง  
การเจริญของ P. polymyxa สายพันธุ N10 เพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ภายใน 9 ช่ัวโมง แลวคอนขางคงที่
จนถึงชั่วโมงที ่42  คาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อใน 9 ช่ัวโมงแรกลดลงอยางรวดเร็ว คือลดลงจาก 6.84 
เหลือ 5.83 ซ่ึงอาจเกิดจากการสะสมกรดอินทรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นคาพีเอชในอาหารเลี้ยง
เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  อาจเกิดจากการใชกรดอนิทรียที่สะสมในอาหารเลี้ยงเชื้อเปนแหลงคารบอน  เมื่อ
ส้ินสุดการทดลองอาหารเลี้ยงเชื้อมีพีเอชเทากับ 6.85   

เวลา (ชัว่โมง)
0 10 20 30 40 50 60 70

กิจ
กร
รม

ขอ
งเอ

นไ
ซม

เบต
าอะ

ไม
เลส

 (ห
นว

ย/ม
ิลลิ

ลิต
ร)

0

20

40

60

80

100

120

log
 จํา

นว
นเซ

ลล
ที่มี

ชวีิ
ต (

CF
U/m

l)

1e+4

1e+5

1e+6

1e+7

1e+8

1e+9

1e+10

พีเอ
ช

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

 
 

ภาพที่ 9  การเจริญและการผลิตเอนไซมเบตาอะไมเลสโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 
กิจกรรมของเอนไซมเบตาอะไมเลส (▲),  จํานวนเซลลที่มีชีวิต (■) และ พีเอช (○) 

 
Bacillus sp. ผลิตเอนไซมอะไมเลสที่มีกิจกรรมของแอลฟาอะไมเลส  ซ่ึงยอยสลาย

พันธะ α-1,4 glycosidic แบบสุมภายในโมเลกุลของแปง  ไดสารผสมของมอลโตส มอลโตไทร
โอส และโอลิโกแซคคาไรดคือเด็กซตริน ที่ประกอบดวยกิ่ง α-1,6   และ เบตาอะไมเลส ซ่ึงยอย
สลายพันธะ α-1,4 glycosidic โดยตัดพนัธะจากปลาย non-reducing เขามาทีละ 2 โมเลกุล ได
น้ําตาลมอลโตส และเด็กซตริน  การศึกษาครั้งนี้วิเคราะหเพียงกิจกรรมของเอนไซมเบตาอะไมเลส
เทานั้น  เนื่องจากมีรายงานวาเอนไซมอะไมเลสจาก P. polymyxa มีเฉพาะกจิกรรมของเบตาอะ
ไมเลส (Ajayi and Fagade, 2006;  Hensley et al., 1980;  Marshall, 1974)   

 
กิจกรรมของเอนไซมเบตาอะไมเลสสูงสุดที่พบใน P. polymyxa สายพันธุ N10 

เทากับ 14.45 หนวยตอมิลลิลิตร ซ่ึงสูงกวากิจกรรมของเอนไซมเบตาอะไมเลสจาก B. polymyxa 
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สายพันธุอ่ืน  เมื่อเปรียบเทียบกับงานวจิัยที่มีผูรายงานไวกอนหนานี้  อาจเปนเพราะมีแหลงคารบอน
และสภาวะการเพาะเลี้ยงทีแ่ตกตางกัน  เชน B. polymyxa สายพันธุ NRRL B-367 ที่ Hensley et al. 
(1980) รายงานวาเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารที่มี soluble starch 8% และ corn steep 4% เปนแหลง
คารบอน  อาหารเลี้ยงเชื้อมีพเีอชเริ่มตนเทากับ 6.8 โดยเพาะเลี้ยงในถังหมักขนาด 20 ลิตร ที่มี
อาหารเลี้ยงเชือ้ 10 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิใหเทากับ 35 องศาเซลเซียส อัตราการกวน 300 รอบตอ
นาที และใหอากาศ 1.0 VVM สามารถผลิตเอนไซมเบตาอะไมเลสที่มีกิจกรรม 6.04 หนวยตอ
มิลลิลิตร  และ Ajayi and Fagade (2006) รายงานวา B. polymyxa สายพันธุ WBP ที่เพาะเลี้ยงใน
อาหารเลี้ยงเชือ้ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ในฟลาสกขนาด 200 มิลลิลิตร เขยาที่ความเรว็รอบ 150 รอบ
ตอนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  มีกิจกรรมของเอนไซมเบตาอะไมเลส 6.0 และ 1.6 หนวยตอ
มิลลิลิตร ในอาหารที่มีแปงขาวโพดและ soluble starch เปนแหลงคารบอนตามลําดบั   

 
อาหารเลี้ยงเชือ้สําหรับผลิตเอนไซมอะไมเลส (Hensley et al., 1980) ทําให P. 

polymyxa สายพันธุ N10 เจรญิดี สามารถเพิ่มจํานวนจาก 9.15x105 CFU/ml  และมีจาํนวนมากกวา 
108 เปนระยะเวลานาน คือระหวางชั่วโมงที่ 9-42  อาหารเหลวสําหรับผลิตเอนไซมอะไมเลสใน
การศึกษานี้มี peptone เปนองคประกอบ ซ่ึง Teodoro and Martins (2000) กลาววา peptone เปน
องคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสําหรับการเจริญและการผลิตเอนไซม  นอกจากนี้ 
Hamilton et al. (1999) พบวา Bacillus sp. สายพันธุ IMD 435 ที่เจริญในอาหารที่มี yeast extract 
เปนองคประกอบ มีกิจกรรมของเอนไซมที่สูงกวาเมื่อเจรญิในอาหารทีม่ี bactopeptone เปน
องคประกอบ   

 
เอนไซมเบตาอะไมเลสเปนเอนไซมที่สวนมากไดจากพืช มีจลิุนทรียเพยีงไมกี่ชนิดที่

สามารถผลิตเอนไซมชนิดนี ้เชน B. cereus, B. polymyxa, B. licheniformis, B. megaterium, 
Stretococcus sp., Pseudomonas sp. และ Rhizopus japonicusแตเอนไซมเบตาอะไมเลสจากจุลินท
รียสามารถทนความรอนสูงกวาเอนไซมจากพืช  เอนไซมเบตาอะไมเลสสามารถยอยแปงที่สายโซที่
ปลายดาน non-reducing ไดผลิตภัณฑเปนน้าํตาลมอลโตส  สวนเอนไซมแอลฟาอะไมเลส ยอยแปง
แบบสุม ไดผลิตภัณฑเปนสารผสมของมอลโตส มอลโตไทรโอส และโอลิโกแซคคาไรด คือ      
เด็กซตริน  การที่ P. polymyxa สายพนัธุ N10 สามารถผลิตเอนไซมเบตาอะไมเลส จึงเปนขอดี
สําหรับการนําไปใชรวมกับจลิุนทรียอ่ืนสําหรับยอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อทาํปุยหมัก  
เนื่องจากไดผลิตภัณฑที่มีขนาดเล็กที่จุลินทรียสามารถนําไปใชไดงายกวาผลิตภณัฑจากการยอย
ของเอนไซมแอลฟาอะไมเลส 
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3.2.3  การผลิตเอนไซมเซลลูเลส 
 
การศึกษาการผลิตเอนไซมเซลลูเลสโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 ใชอาหารเลี้ยง

เชื้อที่มีคารบอกซีเมทธิลเซลลูโลส (CMC) เปนแหลงคารบอน  แลววิเคราะหกจิกรรมของเอนไซม
เซลลูเลสทั้ง endo-1,4-β-glucanase ที่ยอยสลาย CMC ซ่ึงเปนเซลลูโลสที่โครงสรางไมเปนผลึก
(amorphous cellulose) และ exo-1,4-β-glucanase ที่ยอยสลายกระดาษกรอง Whatman No.1 ที่มี
โครงสรางที่เปนผลึก (crystalline cellulose)  โดยวัดปรมิาณน้ําตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นหลังจากยอย
ซับสเตรตคือ CMC ที่มีความเขมขน 1% ใน phosphate buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร  พีเอช 7.0  
สําหรับ endo-1,4-β-glucanase ที่ยอยเซลลูโลสที่โครงสรางไมเปนผลึก  และกระดาษกรอง 
Whatman No.1 ขนาดกวาง 10x60 มิลลิเมตรสําหรับวิเคราะห exo-1,4-β-glucanase ที่ยอย
เซลลูโลสที่โครงสรางเปนผลึก . 

 
การศึกษาการผลิตเอนไซมเซลลูเลสโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 นี้  ไมพบ

กิจกรรมของ endo-1,4-β-glucanase ใน 6 ช่ัวโมงแรก  และกิจกรรมของ exo-1,4-β-glucanaseใน 3 
ช่ัวโมงแรก  และพบวากิจกรรมของเอนไซมไซลาเนสสูงสุดในชั่วโมงที่ 12  วิเคราะหกิจกรรมของ 
endo-1,4-β-glucanase และ exo-1,4-β-glucanase เทากับ 0.86 และ 0.13 หนวยตอมิลลิลิตร  
ตามลําดับ  ดังแสดงในภาพที่ 10   
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ภาพที่ 10  การเจริญและการผลิตเอนไซมเซลลูเลสโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 
    กิจกรรมของ endo-1,4-β-glucanase (▲), กิจกรรมของ exo-1,4-β-glucanase (△), 
    จํานวนเซลลที่มีชีวิต (■) และพีเอช (●) 
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P. polymyxa สายพันธุ N10 มีกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลสในปริมาณที่ต่ํา  ซ่ึง
สอดคลองกับที่ Robson and Chambliss (1984) กลาววา Bacillus sp.  มีกิจกรรมของ endo-1,4-β-
glucanase นอย  และไมพบกิจกรรมของ exo-1,4-β-glucanase  จากการศึกษาของ Robson and 
Chambliss (1984) พบวาBacillus sp. สายพนัธุ DLG มีกิจกรรมของ endo-1,4-β-glucanase 2.6 
หนวยตอมิลลิลิตร และกิจกรรมของ exo-1,4-β-glucanase นอยมากจนแทบจะไมมี  เมื่อเพาะเลี้ยง
ในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร GS ที่มีพีเอชเทากับ 7.0  บมในอางน้ํารอนที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส   
 

การผลิตเอนไซมเซลลูเลสใชปริมาณเซลลเร่ิมตนของ P. polymyxa สายพันธุ N10 
เทากับ 3.70x106 CFU/ml  ซ่ึง P. polymyxa สายพันธุ N10 นี้สามารถเพิ่มจํานวนมากกวา 108 
CFU/mlในระหวางชัว่โมงที ่6-21 แลวลดลงเรื่อยๆจนถึงชั่วโมงที่ 30 จากนั้นปริมาณเซลลคอนขาง
คงที่จนสิ้นสุดการทดลอง  กจิกรรมของเอนไซมสูงสุดเมื่อเซลลเจริญอยูในชวงตน stationary phase  
คาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อใน 9 ช่ัวโมงแรกเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 6.80 เปน 6.91 และเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วเทากับ 7.49 ในชั่วโมงที่ 15 หลังจากนั้นคาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อเพิ่มขึ้นเล็กนอยจนเกือบ
คงที่จนสิ้นสุดการทดลองมีคาพีเอช 7.71   

 
ในการศึกษานี ้P. polymyxa สายพันธุ N10 ผลิตเอนไซมเซลลูเลสสูงสุดเมื่อเซลล

เจริญอยูในระยะ stationary phase  เชนเดยีวกับที ่Robson and Chambliss (1984) รายงานวา 
Bacillus sp. สายพันธุ DLG มีกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลสสูงสุดในระยะ stationary phase  และ
ไมพบกิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลสในระหวางที่เซลลเจริญอยูในระยะ exponential phase  สวน  

 
3.2.4  การผลิตเอนไซมไซลาเนส 
 

การผลิตเอนไซมไซลาเนสโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 โดยเพาะเลีย้งในอาหาร
เล้ียงเชื้อที่มี oat spelt xylan ที่ละลายน้ําเปนแหลงคารบอน  เตรียม oat spelt xylan ทีล่ะลายน้ําโดย
ช่ัง oat spelt xylan หนักเปน 2 เทาของสูตรอาหาร ตมในน้ํากลั่นใหเดอืด แลวปนเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบ 8,500 รอบตอนาที  เพื่อแยก oat spelt xylan สวนที่ไมละลายน้ําออกจากสวนที่ละลายน้ํา 
(ปาริชาต, 2549) ใชสวนใสที่แยกไดสําหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ วิเคราะหกิจกรรมของเอนไซม
ไซลาเนสโดยวัดปริมาณน้ําตาลไซโลสที่เกิดขึ้นหลังจากยอยซับสเตรตคือ soluble oat spelt xylan ที่
มีความเขมขน 1% ใน phosphate buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร พีเอช 7.0   
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ผลการทดลองที่แสดงดังภาพที่ 11 พบวากิจกรรมของเอนไซมไซลาเนสจาก P. 
polymyxa สายพันธุ N10 เพิ่มขึ้นเล็กนอยในระยะ exponential phase คือระยะ 15 ช่ัวโมงแรกของ
การเพาะเลีย้ง  กิจกรรมของเอนไซมเพิ่มขึน้อยางรวดเร็วในระหวางชัว่โมงที่ 21-36 และมีกิจกรรม
สูงสุดในชั่วโมงที่ 36 ซ่ึงการเจริญของเซลลอยูในชวงปลาย stationary phase วิเคราะหกิจกรรมของ
เอนไซมเทากบั 25.69 หนวยตอมิลลิลิตร ซ่ึงปริมาณเอนไซมไซลาเนสจาก P. polymyxa สายพันธุ 
N10 จากการศกึษานีใ้กลเคียงกับที่ Dhillon et al. (2000) รายงานวา B. circulans สายพันธุ AB 16 ที่
หมักแบบ submerged ในอาหารเลี้ยงเชื้อทีม่ีฟางขาวเปนแหลงคารบอน  มีกิจกรรมของเอนไซมไซ
ลาเนสสูงสุดเทากับ 20.6 หนวยตอมิลลิลิตร   
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ภาพที่ 11  การเจริญและการผลิตเอนไซมไซลาเนสโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 
     กิจกรรมของเอนไซมไซลาเนส (▲), จํานวนเซลลที่มีชีวิต (■) และพีเอช(○) 

 
หลังจากที่กจิกรรมของเอนไซมไซลาเนสจาก P. polymyxa สายพันธุ N10 สูงสุดใน

ช่ัวโมงที่ 36 แลวพบวากิจกรรมของเอนไซมลดลงเพียงเลก็นอยจนสิ้นสดุการทดลองในชั่วโมงที่ 60 
สอดคลองกับที่มีรายงานกอนหนานี้วากิจกรรมของเอนไซมไซลาเนสจาก B. circulans สายพันธุ 
AB 16  (Dhillon et al., 2000) และ B. polymyxa สายพันธุ S และ B (Pham et al., 1998) ลดลงเพียง
เล็กนอยหลังจากที่มีกิจกรรมสูงสุด  ซ่ึง Pham et al. (1998) กลาววาการที่กิจกรรมของเอนไซม
ลดลงเพียงเล็กนอยเนื่องจากไมพบกิจกรรมของเอนไซมโปรตีเอสในอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับผลิต
เอนไซมไซลาเนส  แต Duarte et al. (1999) รายงานวาเอนไซมไซลาเนสจาก B. pumilus เมื่อมี
กิจกรรมสูงสุดในชัว่โมงที่ 24 แลวพบวากิจกรรมของเอนไซมลดลงอยางมาก 
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เมื่อพิจารณาคาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อ  พบวาใน 3 ช่ัวโมงแรกลดลงจาก 6.74 เหลือ
เทากับ 6.45  จากนั้นคาพีเอชเพิ่มขึ้นเทากับ 7.39 ในชั่วโมงที่ 12  แลวลดลงอยางรวดเร็วจนเทากับ 
5.46 ในชั่วโมงที่ 15  จากนัน้คาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสิ้นสุดการทดลอง  มีคาพี
เอชเทากับ 7.80  ชวงที่คาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อเพิ่มขึน้เปนครั้งที่สอง  เปนชวงเดยีวกับที่การผลิต
เอนไซมเพิ่มขึน้อยางรวดเร็ว  

 
การศึกษาการผลติเอนไซมของ  P. polymyxa สายพันธุ N10 พบวาสามารถผลิต

เอนไซมหลายชนิด ซ่ึงมีกิจกรรมแตกตางกนั กลาวคือ P. polymyxa สายพันธุ N10  สามารถผลิต
เอนไซมนิวทรัลโปรตีเอสสูงสุด รองลงมาคือแอสิดโปรตีเอส ไซลาเนส เบตาอะไมเลส และเซลลู
เลสที่ยอยสลาย CMC (endo-1,4-β-glucanase) และกระดาษกรอง (exo-1,4-β-glucanase)  โดย
กิจกรรมสูงสุดเทากับ 112.16, 78.60, 25.69, 14.45, 0.86 และ 0.13 หนวยตอมิลลิลิตร ตามลําดับ แต
การผลิตเอนไซมเซลลูเลสเกิดเร็วที่สุด มีกจิกรรมสูงสุดในชั่วโมงที่ 12 ช่ัวโมง  แตจากภาพที่ 12 ไม
อาจเห็นไดเพราะมีคานอยมาก  สวนการผลิตเอนไซมโปรตีเอสเกิดชาที่สุด คือมีกิจกรรมสูงสุดใน
ช่ัวโมงที่ 48   p
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ภาพที่ 12  การผลิตเอนไซมนิวทรัลโปรตีเอส (●), แอสิดโปรตีเอส (○), เบตาอะไมเลส (▼),  
endo-1,4-β-glucanase (△), exo-1,4-β-glucanase (■) และไซลาเนส (□)โดย P. 
polymyxa สายพันธุ N10 

 
การศึกษาการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมจาก P. polymyxa สายพันธุ N10 เปนการ

ตรวจสอบวา P. polymyxa สายพันธุ N10 สามารถผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมในอาหารเหลว  และ
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สามารถผลิตเอนไซมมากนอยเพียงใด ในขั้นตอนนี้ไมไดทดสอบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับ
การเจริญและการผลิตเอนไซมมากที่สุด  การนําเชื้อ P. polymyxa สายพันธุ N10 ไปประยุกตใชจึง
ควรศึกษาสภาวะที่เหมาะสม  ไดแก  อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีองคประกอบ เชนแหลงคารบอน 
ไนโตรเจน วิตามิน แรธาตุ ทีเ่หมาะสม  พีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อ  และอุณหภูมิขณะเพาะเลี้ยง  
เพื่อใหเชื้อเจรญิไดดีและผลิตเอนไซมไดมากที่สุด  รวมทั้งอุณหภูมิและพีเอชสําหรับการทํา
ปฏิกิริยา   

 
จากรายงานของ Sittidilokratna et al. (2007) ที่กลาววา P. polymyxa สายพันธุ N10 

ผลิตเอนไซมเพคติเนสสูง  และผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบวา P. polymyxa สายพันธุ N10 สามารถผลิต
เอนไซมโปรตีเอส อะไมเลส เซลลูเลส และไซลาเนส  โดยผลิตเอนไซมโปรตีเอสและไซลาเนสสูง
กวาเอนไซมชนิดอื่น แสดงวาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ P. polymyxa สายพันธุ N10 ยอยสลาย
ไดดี นาจะเปนประเภทเพคติน ไซแลน และโปรตีน สวนแปงและเซลลูโลสยอยไดนอย  อยางไรก็
ตาม  เนื่องจาก P. polymyxa สายพันธุ N10 สามารถผลิตเอนไซมหลายชนิดที่มีปริมาณมากนอย
แตกตางกัน จงึอาจนํา P. polymyxa สายพันธุ N10 ผสมกับจุลินทรียอ่ืนที่สามารถยอยสลาย
เซลลูโลสและแปงไดดี เปนการเพิ่มประสทิธิภาพในการยอยสลายวัสดเุหลือทิ้งทางการเกษตร  
ตลอดจนอาหารเหลือตางๆ  เพื่อการประยกุตใชในการทําปุยหมัก  หรือ Biogas หากแบคทีเรียสาย
พันธุนี้เปน microaerobe 

 
4. การยับยั้งจุลินทรียสาเหตุโรคพืช  โดย Paenibacillus polymyxa สายพนัธุ N10 และ Bacillus 

sp. จากพด.1 และผลของ P. polymyxa สายพันธุ N10 ตอเสนใยเห็ด 
 

4.1 การยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช 
 

แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่ใชศึกษาไดแก Xanthomonas campestris pv. campestris 081-2,  
X. campestris pv. campestris 274-2, X. campestris pv. campestris 274-5, X. campestris pv. 
glycines 045-8, X. campestris pv. glycines 054-2, X. campestris pv. glycines 301-7, X. campestris 
pv. phaseoli 318-3, X. campestris, Ralstonia solanacerum 404-A-1-A, PSeudomonas syringae pv. 
mori 350-5, Burkholderia cepacia และ Erwinia carotovora  ทั้งหมดนี้เปนแบคทเีรียแกรมลบ รูป
ทอน มีแฟลกเจลลา  แบคทีเรียที่ใชศึกษาเหลานี้เปนสาเหตุสาเหตุโรคพืชที่พบไดบอยในประเทศ
ไทย และสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจอยางมาก 
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Bacillus sp. ที่ใชศึกษาการยบัยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช  เปรียบเทียบกับ P. polymyxa สาย
พันธุ N10  คือ Bacillus sp. 9 สายพันธุจากสารเรงพด.1 และ Bacillus sp. สายพันธุ S1/1-3, S1(2-5), 
RS1/1 และ RS1/2  ซ่ึงเคยทดสอบวาสามารถยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช  ผลการศึกษาพบวา P. 
polymyxa สายพันธุ N10 ยับยั้งเฉพาะแบคทีเรียสาเหตุสาเหตุโรคพืชในจีนัส Xanthomonas  ไดแก 
X. c.pv. campestris, X. c.pv. glycines และ X. c.pv. phaseoli  แตไมยับยัง้ P. syringae pv. mori 350-
5, R. solanacearum 404-A-1-A, B. cepacia และ E. carotovora  แบคทีเรียสายพันธุ LDD2 ที่คลาย 
B. licheniformis  และแบคทีเรียสายพันธุ LDD3b ที่คลาย B. subtilis  ยับยั้ง X. c.pv. campestris บาง
สายพันธุ  สวนแบคทีเรียสายพันธุ LDD1 ที่คลาย B. subtilis  ยับยั้งเฉพาะ R. solanacearum 404-A-
1-A สําหรับ Bacillus sp. สายพันธุ S1/1-3 พบวายับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชไดเกือบทุกจีนัสที่
นํามาทดสอบ ไดแก X. c.pv. campestris และ X. c.pv. glycines, R. solanacearum 404-A-1-A, B. 
cepacia และ E. carotovora  สวน Bacillus sp. สายพันธุ S1(2-5), RS1/1 และ RS1/2 ยับยั้งเฉพาะ X. 
c.pv. campestris  บางสายพนัธุ  และจากการศึกษานี้พบวาไมมี Bacillus sp. สายพันธุใดสามารถ
ยับยั้ง P. syringae pv. mori 350-5  ผลการศึกษาแสดงไวในตารางที่ 10 
   
 



 

ตารางที่ 10  ขนาดของ inhibition zone จากการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชโดย P. polymyxa  สายพันธุ N10 และ Bacillus sp. ที่แยกจากการเรงพด.1 
 

บริเวณยับยั้ง (มิลลิเมตร) 
X. campestris pv. 

campestris 081-2/1 
X. campestris pv. 

campestris 081-2/2 
X. campestris pv. 

campestris 274-2/1 
X. campestris pv. 

campestris 274-2/2 
X. campestris pv. 

campestris 274-5/1 
X. campestris pv. 

campestris 274-5/2 

 
สาย
พันธุ 

Co  Cz Cz/Co      Co  Cz Cz/Co Co  Cz Cz/Co Co  Cz Cz/Co Co  Cz Cz/Co Co  Cz Cz/Co
N10                   4.00 6.25 1.56 4.50 10.25 4.00 4.00 11.25 2.81 4.00 12.00 3.00 4.00 15.25 3.81 5.00 15.25 3.05

LDD1 - - - -   
          

       
       
      
       
       
       
       
          
        

     
     

- -
LDD2 - - +/- 10.25 15.00 1.46 9.50 15.50 1.63 +/- 
LDD3a - - - - - -
LDD3b - +/- 8.00 9.00 1.13

 
- +/- +/-

LDD4 - - - - - -
LDD5 - - - - - -
LDD7 - - - - - -
LDD8 - - - - - -
LDD9 - - - - - -
S1/1-3 - 16.00 38.00

 
 2.38 9.00 38.50

 
 4.28 10.00 50.00 5.00 17.75 40.00

 
2.25 -

S1(2-5) - - - 9.00 18.50 2.06 9.00 11.00 1.22
RS1/1 - - +/- 10.00 15.00 1.5

 
 10.00 20.00 2.00

 
 10.00 22.00 2.20

RS1/2 - 9.50 11.00 1.16 - - +/- 7.00 10.00 1.43
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

บริเวณยับยั้ง (มิลลิเมตร) 
X. campestris pv. glycines 

 054-2/1 
X. campestris pv. glycines  

054-2/2 
X. campestris pv. glycines 3 

01-7/1 
X. campestris pv. glycines  

301-7/2 
X. campestris pv. glycines  

045-8 

 
สาย
พันธุ 

Co              Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co
N10                4.25 9.00 2.12 4.00 10.00 2.50 4.50 7.00 1.56 4.00 8.00 2.00 4.00 5.75 1.44

LDD1 - - - - - 
LDD2 - - - - - 
LDD3a +/- - - - - 
LDD3b - - - - - 
LDD4 - - - - - 
LDD5 - - - - - 
LDD7 - - - - - 
LDD8 - - - - - 
LDD9 - - - - - 
S1/1-3 - - - -  

  
30.00 70.00 2.33

S1(2-5) - - - - -
RS1/1 - - - - - 
RS1/2 - - - - - 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

บริเวณยับยั้ง (มิลลิเมตร) 
X. campestris pv. phaseoli 

318-3 
P. syringae pv. mori 

350-5 
R. solanacearum 

404-A-1-A 
B. cepacia E. carotovora 

 
สาย
พันธุ 

Co              Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co
N10       4.00 10.50 2.63 - - - - 

LDD1 - -    
  
  
  
  
  
  
  
  
            
    

10.00 17.50 1.75 - -
LDD2 - - - - - 
LDD3a - - - - - 
LDD3b - - - - - 
LDD4 - - - - - 
LDD5 - - - - - 
LDD7 - - - - - 
LDD8 - - - - - 
LDD9 - - - - - 
S1/1-3 - - 30.00 60.00 2.00 30.00 44.00 1.47 30.00 55.00 1.83
S1(2-5) - - - - -

 
 
 
 



 

ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

บริเวณยับยั้ง (มิลลิเมตร) 
X. campestris pv. phaseoli 

318-3 
P. syringae pv. mori 

350-5 
R. solanacearum 

404-A-1-A 
B. cepacia E. carotovora 

 
สาย
พันธุ 

Co              Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co Co Cz Cz/Co
RS1/1 - - - - - 
RS1/2  - - - - - 

 
หมายเหต ุ -  คือ ไมยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 

    +/-  คือ  มีการยับยั้งนอยมาก (Cz นอยกวา 1.00 มิลลิเมตร) 
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สารยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่ P. polymyxa สายพันธุ N10 ผลิตขึ้นนั้นนาจะจําเพาะ
กับ Xanthomonas sp.  เพราะ P. polymyxa สายพันธุ N10 ยับยั้งไดเฉพาะ Xanthomonas sp. แต ไม
ยับยั้ง P. syringae pv. mori 350-5, R. solanacearum 404-A-1-A, B. cepacia  และ E. carotovora  
ในขณะที่ Bacillus sp. สายพนัธุ S1/1-3 สามารถยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชเกือบทุกสปชีสที่ใช  
การที่ Bacillus sp. สายพันธุหนึ่งๆยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในจนีัสหรือสปชีสเดียวกันไดผล
แตกตางกัน  หรือในแบคทีเรียสาเหตุโรคพชืสปชีสเดียวกนัแตยับยั้งเพยีงบาง pathovar เกิดจาก
ความแปรผันทางพันธุกรรมของทั้งเชื้อปฏิปกษและเชื้อกอโรค (Monteiro et al., 2005) 

 
ในการศึกษานีไ้มไดวิเคราะหวาการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชโดย Bacillus sp. เกิดจาก

กลไกใดหรือสารยับยั้งชนิดใด  แตเคยมีรายงานวา B. polymyxa สายพันธุ Pfizer 2459 ผลิตสาร
ปฏิชีวนะ polymyxin ซ่ึงเปนสารประเภทเปปไทดที่โครงสรางเปนวงแหวนที่มกีิ่ง  มฤีทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียแกรมลบ (Paulus and Gray, 1964)  สารปฏิชีวนะประเภทโพลีเปปไทดอีก 2 ชนิด  ไดแก  
gavaserin ที่มีโครงสรางเปนวงจากกรดอะมิโน 8 ตัว  และ saltavalin ที่โครงสรางไมไดเปนวง  ซ่ึง
ผลิตจาก B. polymyxa สายพันธุ BP1  สารปฏิชีวนะทั้ง 2 ชนิดนี้มีฤทธิ์ยับยั้ง X. campestris pv. 
campestris (Pichard et al., 1995) 

 
4.1 การยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช 
 

เชื้อราที่ใชเพื่อศึกษาการยับยัง้เชื้อราสาเหตุโรคพืชโดย P. polymyxa สายพันธุ N10  และ 
Bacillus sp. จากสารเรง พด.1  ไดแก Fusarium oxysporum เชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวหรือโรคตายพราย 
(Fusarium wilt) ในพืชผัก ไมดอกไมประดับ และพืชไรหลายชนิด เชน กลวย กาแฟ มะเขือเทศ 
ปาลม  Alternaria sp. เชื้อสาเหตุโรคใบจดุและใบไหม (leaf spot, leaf blight และ early blight)ใน
พืชผัก ไมดอกไมประดับ และผลไมบางชนดิ เชน แตงกวา ถ่ัว ผักกาด คะนา กะหลํ่าตางๆ มันฝร่ัง 
บานชื่น เบญจมาศ แคนตาลปู องุน สม มะนาว    Aspergillus niger เชื้อสาเหตุโรคโคนเนาขาด 
(Aspergillus crown rot) โรคฝกเนา (pod rot) และเมล็ดเนา (seed rot) ในถ่ัวลิสง  และโรคราดําใน
หอมหัวใหญ  Rhizopus  oligosporus เชื้อสาเหตุโรคเนาในผัก ผลไม และไมดอกหลังการเก็บเกีย่ว 
เชน มันเทศ    สตรอเบอรร่ี ทอ แตง ถ่ัว   Sclerotium sp. เชื้อสาเหตุโรคโคนเนาขาว (Sclerotium 
stem rot) และโรคโคนไหม (stem blight) ในพืชผักและผลไม เชน หอมหัวใหญ แครอท มะเขือเทศ 
มันฝร่ัง สับปะรด1 (นุชนารถ, 2534; ไพโรจน, 2525) 
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ราสาเหตุโรคพืชเหลานี้กระจายอยูทัว่ไปในดินหรือซากพืช  และสามารถคงอยูเปนเวลานับ
ป  เนื่องจากราเหลานี้มีสปอรหรือเสนใยที่คงทน  จึงอยูในธรรมชาตินานเปนป  เมื่อน้ําทวมหรือมี
ลมพัดจึงทําใหเกิดการกระจายของเชื้อราไปทั่ว  ประกอบกับเชื้อราเหลานี้เจริญไดดีและกอโรคใน
ภูมิอากาศแบบรอนชื้น (นุชนารถ, 2534; ไพโรจน, 2525)  จึงใชราเหลานี้มาเพื่อศึกษาการยับยั้งโดย 
P. polymyxa สายพันธุ N10  และ Bacillus sp. จากสารเรง พด.1  

 
จากการศึกษาการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดย P. polymyxa สายพันธุ N10  และ Bacillus 

sp. จากสารเรง พด.1  โดยวธีิเล้ียงแบคทีเรียรวมกับเชื้อราบนอาหาร PDA   พบวา P. polymyxa สาย
พันธุ N10, แบคทีเรียสายพันธุ สายพันธุ LDD1, LDD3a และ สายพนัธุ LDD3b ที่คลาย B. subtilis 
แบคทีเรียสายพันธุ LDD2 ที่คลาย B. licheniformis, สามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชทุกชนิดที่
นํามาศึกษาแบคทีเรีย สําหรับ B. megaterium สายพันธุ LDD4 ยับยั้ง F. oxysporum, Alternaria sp., 
R. oligosporus และ Sclerotium sp. โดยการสัมผัสกับเสนใยรา (contact inhibition) นั่นคือไมเกดิ
บริเวณยับยั้ง  แตเมื่อเสนใยราเจริญจนสัมผัสกับโคโลนีของแบคทีเรียแลว  พบวาเสนใยราไม
สามารถเจริญ หรือเจริญชากวาปกต ิ(Bacon and Hinton., 2002)  unidentified Bacillus sp. สายพันธุ 
LDD8 ไมสามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่นํามาศึกษา  เพราะเมื่อส้ินสุดการทดลองสังเกตไดวา
เสนใยเชื้อราเจริญเต็มผิวหนาอาหาร PDA ปกคลุมโคโลนีของแบคทีเรีย  สวน unidentified 
Bacillus sp. สายพันธุ LDD5, B. firmus  สายพันธุ LDD7 และ LDD9 ไมสามารถเจริญไดบนอาหาร 
PDA  ดังตารางที่11 และภาพที่ 13-17 
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ตารางที่ 11  ขนาดของบริเวณยับยั้งจากสารยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดย P. polymyxa  สายพันธุ 
N10 และ Bacillus sp. ที่แยกจากการเรงพด.1 

 
ขนาดบริเวณยบัยั้ง(มิลลิเมตร)  

สายพันธุ R.. 
oligosporus 

F. oxysporum Alternaria sp. 
 

A. niger 
 

Sclerotium 
sp. 

N10 1.00 12.00 12.00 9.00 8.00 
LDD1 2.00 1.00 1.00 1.00 14.00 
LDD2 4.50 6.00 10.00 7.00 14.00 
LDD3a 5.50 8.00 10.00 9.00 12.50 
LDD3b 5.00 8.50 10.00 8.00 13.50 
LDD4 C C C - C 
LDD5 NG NG NG NG NG 
LDD7 NG NG NG NG NG 
LDD8 - - - - - 
LDD9 NG NG NG NG NG 

 
หมายเหต ุ  -    คือ  ไมยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 

     C   คือ  เสนใยเชื้อราเจรญิจนสัมผัสกับ colony ของแบคทีเรียแลวเสนใยราจะไมมีการ
เจริญ 

     NG คือ  แบคทีเรียไมมีการเจริญบน PDA 
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ก ข  

 
ภาพที่ 13  การยับยั้งเชื้อรา Rh

(ก)  Paenibacillus
(ค)  LDD2  
(จ)  LDD3b  
(ช)  LDD8  
ง 

ช 

izopus oligosporusโดย Bacillus 
 polymyxa สายพันธุ N10 (ข

   (ง
   (ฉ
   (ซ
จ 

 ซ 

sp. หลังจากเพาะเลี้ยงนาน 3 วัน 

)  LDD1 
)  LDD3a 
)  LDD4 
)  control  
ค

 

 
ฉ
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ภาพที่ 14  การยับยั้งเชื้อรา

(ก)  Paenibacil
(ค)  LDD2  
(จ)  LDD3b  
(ช)  LDD8  

 
 
 
 
 
 

ก

ง 

ช 

 Fusarium oxysporum โดย Bacillu
lus polymyxa สายพันธุ N10 (

   (
   (
   (
ข

 

  

s sp. หลังจากเพาะเลี้ยงนาน 4
ข) LDD1 
ง)  LDD3a 
ฉ)  LDD4 
ซ)  control  
ค
  
 
จ
 ฉ

 

ซ

 วัน 
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ก ข ค 

 
ง จ ฉ 

 ช ซ 
 
ภาพที่ 15  การยับยั้งเชื้อรา Alternaria sp.โดย Bacillus sp. หลังจากเพาะเลี้ยงนาน 2 วัน 

(ก)  Paenibacillus polymyxa สายพันธุ N10 (ข)  LDD1 
(ค)  LDD2     (ง)  LDD3a 
(จ)  LDD3b     (ฉ)  LDD4 
(ช)  LDD8     (ซ)  control  
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ก ข ค

 
ง จ ฉ 

 ช ซ 
 
ภาพที่ 16  การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus nigerโดย Bacillus sp.  หลังจากเพาะเลี้ยงนาน 3 วัน 

(ก)  Paenibacillus polymyxa สายพันธุ N10 (ข)  LDD1 
(ค)  LDD2     (ง)  LDD3a 
(จ)  LDD3b     (ฉ)  LDD4 
(ช)  LDD8     (ซ)  control  
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ก ข ค 

 
ง จ ฉ 

 ซ ช 
 
ภาพที่ 17  การยับยั้งเชื้อรา Sclerotium sp.โดย Bacillus sp. หลังจากเพาะเลี้ยงนาน 5 วนั 

(ก)  Paenibacillus polymyxa สายพันธุ N10 (ข)  LDD1 
(ค)  LDD2     (ง)  LDD3a 
(จ)  LDD3b     (ฉ)  LDD4 
(ช)  LDD8     (ซ)  control  
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ความสามารถในการยับยั้งราสาเหตุโรคพืชโดย Bacillus sp. แตกตางกนัตามชนิดของ  
Bacillus sp. และราสาเหตุโรคพืช  พบวา P. polymyxa สายพันธุ N10 ยับยั้งราใน class 
Deuteromycete คือ F. oxysporum, Alternaria sp. และ A. niger ดีกวา Bacillus sp. จากพด.1 อยาง
เห็นไดชัด  สวนการยับยั้งราสาเหตุโรคพืชใน class Zygomycete คือ R. oligosporus และ class 
Basidiomycete คือ Sclerotium sp. โดย P. polymyxa สายพันธุ N10 ต่ํากวา Bacillus sp. จากพด.1  
แบคทีเรียสายพันธุ LDD3a และ LDD3b ที่คลาย B. subtilis มีความสามารถยับยั้งราสาเหตุโรคพืช
ใกลเคียงกัน  แตแบคทีเรียสายพันธุ LDD1 ที่คลาย B. subtilis ยับยั้งราสาเหตุโรคพืชนอยกวา
แบคทีเรียสายพันธุ LDD3a และ LDD3b ยกเวนการยับยัง้ Sclerotium sp. ที่แบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ
มีความสามารถใกลเคียงกนั  แบคทีเรียสายพันธุ LDD2 ที่คลาย B. licheniformis สามารถยับยั้งรา
สาเหตุโรคพืชทกุชนิดใกลเคยีงกับแบคทเีรียสายพันธุ LDD3a และ LDD3b ที่คลาย B. subtilis  สวน 
B. megaterium สายพันธุ LDD4 ยับยั้งราสาเหตุโรคพืชโดยการสัมผัสเทานั้น 

 
จากผลการศึกษาพบวาการยบัยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดย Bacillus sp. มีทั้งการยับยั้งแบบ

เกิดบริเวณยับยั้งและการยับยั้งแบบสัมผัส  ขนาดของบริเวณยับยั้งขึน้อยูกับความสามารถแพรผาน
อาหารแข็งของสารยับยั้ง ถาสารยับยั้งแพรผานเนื้ออาหารแข็งไดดี ขนาดของบริเวณยับยั้งจะกวาง  
ความเสถียรของสารยับยั้งก็เปนสิ่งสําคัญ  ถาสามารถยับยั้งมีความเสถยีร การยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค
พืชจะเปนแบบไมผันกลับ แตทั้งนี้สารยบัยั้งที่ผลิตขึ้นโดยจุลินทรียปฏิปกษตองสามารถหลั่งออกสู
ภายนอกเซลลไดดวย (Bacon and Hinton, 2002) 

 
ความสามารถในการยับยั้งราสาเหตุโรคพืชโดย Bacillus sp. ขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของ

สารยับยั้ง รวมทั้งความทนตอสารยับยั้งของราสาเหตุโรคพืช  แมวาในการศึกษานี้ไมไดตรวจสอบ
ชนิดของสารยบัยั้งเชื้อราที่ผลิตจาก P. polymyxa สายพันธุ N10 และ Bacillus sp. จากสารเรง พด.1  
แตสังเกตวาการยับยั้งเชื้อราชนิดเดยีวกันแตโดย Bacillus sp.ตางชนิดกนั มีบริเวณยับยั้งแตกตางกัน 
อาจเกิดจากสารยับยั้งสามารถแพรผานอาหารแข็งแตกตางกัน  และขนาดของบริเวณยับยั้งโดย 
Bacillus sp. แตละสายพันธุขึ้นอยูกับชนดิของเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สามารถทนตอสารยับยั้งมาก
นอยแตกตางกนั  Bacillus sp. สายพันธุหนึง่ๆอาจผลิตสารยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชแตละชนิด
แตกตางกัน  ดงัที่ P. polymyxa สายพันธุ N10 ยับยั้งเชื้อรา class Deuteromycete ไดผลดี  แตยับยั้ง
เชื้อรา class Zygomycete นอยมาก ขณะทีแ่บคทีเรียสายพันธุ LDD1 ที่คลาย B. subtilis ยับยั้งเชื้อรา 
class Deuteromycete และ Zygomycete นอยมาก แตสามารถยับยั้งเชือ้ราclass Basidiomycete ดีมาก   
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ความเสถียรของสารยับยั้งเปนสิ่งสําคัญสําหรับการยับยัง้เชื้อราสาเหตุโรคพืช  ถาสารยับยั้ง
สลายตัวงาย การยับยั้งเชื้อราจะเกิดแบบผันกลับ การยับยัง้จึงเกิดขึน้ชั่วคราว เมื่อเสนใยราสัมผัสกับ
โคโลนีแบคทีเรีย การเจริญของเสนใยราหยุดชะงกัประมาณ 1-2 วัน จากนั้นเสนใยราสามารถเจริญ
ตามปกติจนปกคลุมโคโลนีของแบคทีเรีย  การยับยั้ง R. oligosporus โดย P. polymyxa สายพันธุ 
N10 เกิดแบบผันกลับ เมื่อเสนใยของเชื้อรา R. oligosporus เจริญเขาใกลโคโลนีของ P. polymyxa 
สายพันธุ N10 พบวามีบริเวณยับยั้งขนาด 1.00 มิลลิเมตร  เสนใยเชื้อราบริเวณขอบของเชื้อราที่อยู
ใกลกับโคโลนี P. polymyxa สายพันธุ N10 มีลักษณะแบนติดกับผิวหนาอาหาร PDA  แตหลังจาก
นั้น 1-2 วัน เสนใยของเชื้อรา R. oligosporus จึงสามารถเจริญตามปกติ เสนใยมีลักษณะฟู และเจริญ
ปกคลุมโคโลนีของ P. polymyxa สายพันธุ N10 

 
การยับยั้งเชื้อราโดย B. megaterium สายพันธุ LDD4 มีลักษณะแตกตางจาก Bacillus sp. 

สายพันธุอ่ืน  เมื่อเสนใยของเชื้อราเจริญจนสัมผัสกับโคโลนีของ B. megaterium สายพันธุ LDD4 
เสนใยราสามารถเจริญปกคลุมโคโลนีของ B. megaterium สายพันธุ LDD4 แตเสนใยมีลักษณะ
แตกตางจากลกัษณะของเสนใยราที่เจริญตามปกติ  เสนใยที่ปกคลุมโคโลนีของ B. megaterium สาย
พันธุ LDD4 มีลักษณะแบนตดิผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชือ้ และเจริญชากวาปกติ การยบัยั้งแบบนี้
เปนการยับยั้งแบบสัมผัส  แสดงวา B. megaterium สายพนัธุ LDD4 ไมสามารถหยุดการเจริญของ
เชื้อรา แตทําใหเชื้อราเจริญชาลง 

 
การยับยั้งเชื้อรา class Deuteromycete ไดแก F. oxysporum, Alternaria sp. และ A. niger 

โดย P. polymyxa สายพันธุ N10  สังเกตเหน็เสนใย Alternaria sp. บริเวณขอบของบริเวณยับยั้งมีสี
เขมขึ้นกวาเสนใยปกติและอัดตัวกนัแนน  เสนใยของ F. oxysporum และ A. niger ที่อยูใกลบริเวณ
ยับยั้งมีลักษณะแบนติดผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ และเห็นเปนขอบชัดเจน  เชนเดยีวกบัรายงานของ 
Paul et al (1988). ที่ศึกษาการยับยั้งเชื้อรา Botrytis cinerea สาเหตุโรคราสีเทาในองุนโดยใช 
Bacillus sp. สายพันธุ B-781 เปนจุลินทรียปฏิปกษ  กลาววาเสนใยราทีอ่ยูใกลบริเวณยับยั้งมี
ลักษณะเปนสดีําและอัดตวักนัแนน ลักษณะเสนใยเกดิความผิดปกติ บางชวงของเสนใยคอด 
บางสวนบวมเปนทรงกลมหรือรี และโคนิเดียผิดปกติ  สวน Demoz and Korsten (2006) ซ่ึงรายงาน
วา B. subtilis สายพันธุ B246 ยับยั้งเชื้อรา Dothiorella aromatica และ Phomopsis perseae สาเหตุ
โรค stem-end rot โดย B. subtilis สายพันธุ B246 ทําใหโคนิเดียของเชือ้รา 2 ชนิดนี้ไมสามารถงอก
เปนเสนใย และยอยสลายเสนใยราใหขาดเปนทอนเมื่อลงเชื้อรวมกันในดอกอะโวคาโด 
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การผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมเปนกลไกประการหนึ่งที่ยบัยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค
พืช  เนื่องจากผนังเซลลของเชื้อราเปนสารประเภทโพลีเมอร ไดแก เซลลูโลส ไคติน เบตา-กลูแคน 
แมนแนน  สอดคลองกับผลการศึกษาที่ P. polymyxa สายพันธุ N10, แบคทีเรียสายพนัธุ LDD2 ที่
คลาย B. licheniformis, แบคทีเรียสายพันธุ LDD3a และสายพันธุ LDD3b ที่คลาย B. subtilis ซ่ึง
ผลิตเอนไซมโปรตีเอส อะไมเลส เซลลูเลส และไซลาเนส (ตารางที่ 8)  สามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุ
โรคพืชที่นํามาศึกษาไดทุกชนิด  แบคทีเรียสายพันธุ LDD1 ที่คลาย B. subtilis ผลิตเอนไซม 3 ชนิด  
คือโปรตีเอส อะไมเลส และเซลลูเลส สามารถยับยั้งเชื้อราทุกชนิดเชนกนั แตความสามารถต่ํากวา
แบคทีเรีย 4 สายพันธุแรก ยกเวน Sclerotium sp. ที่แบคทีเรียสายพันธุ LDD1 ยับยั้งไดดี  B. 
megaterium สายพันธุ LDD4 ผลิตเอนไซมเพียง 2 ชนิด คอืโปรตีเอสและอะไมเลส สามารถยับยั้ง
เช้ือราแบบสัมผัสเทานั้น  และ unidentified Bacillus sp. สายพันธุ LDD8 ซ่ึงไมสามารถผลิต
ไฮโดรไลติกเอนไซม  พบวาไมสามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชเชนกัน 

 
เชนเดยีวกับการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยใช P. polymyxa และ B. pumilus ที่แยกจาก

ดินบริเวณรอบรากตนขาวบารเลย  ดังที่ Nielsen and SØrensen (1997) รายงานวา P. polymyxa และ 
B. pumilus ที่ผลิตเอนไซมเซลลูเลส แมนแนเนส ไซลาเนส และเคซีเนส ทั้ง 4 ชนิด สามารถยับยั้ง 
Rhizoctonis solani, Aphanomyces cochleoides และ Pythium ultimum บนอาหาร PDA  แต Bacillus 
sp. บางสายพนัธุเทานั้นที่ผลิตเอนไซมทั้ง 4 ชนิดแตไมสามารถยับยั้ง P. ultimum สวน Bacillus sp. 
สายพันธุอ่ืนๆที่ผลิตเอนไซมเพียงบางชนดิ ไมสามารถยับยั้งการเจรญิของเชื้อรา  กลไกการยับยัง้
เชื้อราสาเหตุโรคพืชนาจะเกดิจากกิจกรรมรวมกันของเอนไซมเหลานี ้ ซ่ึง Budi et al. (2002) 
รายงานวา Paenibacillus sp. สายพันธุ B2 ที่แยกจากดินบริเวณ mycorrhizosphere จากรากของ 
Sorghum bicolor  ซ่ึงผลิตเอนไซมเซลลูเลส โปรตีเอส ไคติเนส และเพคติเนส สามารถยับยั้งเชื้อรา 
Phytophthora parasitica และ F. oxysporum  สวน Bacillus sp. สายพันธุ B6 และ B8 ที่ผลิต
เอนไซม 3 ชนดิแตไมผลิตเอนไซมโปรตีเอส ไมสามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชทั้ง 2 ชนิดนี้  
เสนใยราที่เล้ียงรวมกับ Paenibacillus sp. สายพันธุ B2 มีความผิดปกตขิองผนังเซลล คือผนังเซลล
บิดและเปลีย่นแปลงรูปราง ผนังเซลลเปนรู องคประกอบของไซโตพลาซึมหนาแนนขึน้ ไมสะสม
ไกลโคเจน สวนของ cell lumen ถูกยอยสลาย 
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4.3  ผลของ P. polymyxa สายพันธุ N10 ตอเสนใยเห็ด 
 

จากการที่ P. polymyxa สายพันธุ N10 สามารถผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมที่ยอยสลาย
โครงสรางของพืช ไดแก เอนไซมเพคติเนส (Sittidilokratna et al., 2007) อะไมเลส เซลลูเลส และ
ไซลาเนส รวมทั้งโปรตีเอส จึงเปนที่นาสนใจที่จะใช P. polymyxa สายพันธุ N10 รวมกบัจุลินทรีย
อ่ืนเพื่อยอยสลายวัสดุสําหรับเพาะเห็ด เชน ฟาง เปลือกถ่ัว เปลอืกบัว ขุยมะพราว กากเมล็ดฝาย ไส
นุน หญาขจรจบ ขี้เล่ือย ทลายปาลม (บรรณ, 2547)  มีรายงานวา Bacillus sp. สามารถยับยั้งเชื้อรา 
Chaetomium olivaceum ซ่ึงเปนสาเหตุโรคในเหด็กระดุม (Agaricus bisporus) โดยยับยั้งทั้งบน
อาหารแข็ง และในวัสดุเพาะเห็ด โดยการผลิตสารปฏิชีวนะ Chatomacin และสงเสริมการเจริญของ
เสนใยเห็ด (Tautorus and Townsley, 1983;  Tautorus and Townsley, 1984)  จึงศึกษาผลของ P. 
polymyxa สายพันธุ N10 ตอการเจริญของเสนใยเห็ดชนดิตางๆ 

 
เห็ดที่ใชศึกษาเปนเหด็ที่เพาะขายกันอยางแพรหลาย ไดแก เห็ดนางฟาภฏูาน (Pleurotus 

ostreatus) เหด็ขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.) เห็ดหหูนู (Auricularia auricular (Hook.) 
Underw.) เหด็ฟาง (Volvariella volvacea (Bull. Ex Fr.) Sing.) และเหด็เปาฮื้อ (Pleurotus ablonus 
Han) โดยเล้ียงรวมกับ P. polymyxa สายพันธุ N10 บนอาหาร PDA  ปรากฏวาเชื้อ P. polymyxa สาย
พันธุ N10 ยับยั้งการเจริญของเสนใยเห็ดทุกชนิดที่นาํมาศึกษา  เปรียบเทียบกับการเจริญของเสนใย
เห็ดที่ไมไดเล้ียงรวมกับ P. polymyxa สายพันธุ N10  ขนาดของบริเวณยับยั้งดังตารางที่ 12 และภาพ
ที่ 18 

 
ตารางที่ 12  ขนาดของบริเวณยับยั้งเสนใยเห็ดโดย P. polymyxa สายพันธุ N10   
 

ชนิดของเหด็ ขนาดของบริเวณยับยั้ง 
(มิลลิเมตร) 

ระยะเวลาเพาะเลี้ยง (วัน) 

เห็ดนางฟาภูฏานครีม 13.17 9 
เห็ดนางฟาภูฏานดํา 11.50 5 
เห็ดขอนขาว 9.33 4 
เห็ดหหูน ู เสนใยเห็ดไมเจริญ 13 
เห็ดฟาง 10.50 3 
เห็ดเปาฮื้อ 11.50 15 
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ง จ ฉ 

 
ภาพที่ 18  การยับยั้งเสนใยเหด็โดย P. polymyxa สายพันธุ N10 

(ก)  เห็ดนางฟาภูฏานครีม   (ข)  เหด็นางฟาภูฏานดํา 
(ค)  เหด็ขอนขาว    (ง)  เหด็หหูน ู
(จ)  เห็ดฟาง     (ฉ)  เหด็เปาฮือ้ 

 
 การยับยั้งเสนใยเห็ดโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 มากนอยแตกตางกันตามชนดิของเห็ด  
เห็ดนางฟาภูฏานครีมและเหด็นางฟาภูฏานดํามีขนาดของบริเวณยบัยั้ง 13.17 และ11.50 มิลลิเมตร  
เมื่อบมเปนเวลา 9 และ 5 วนั ตามลําดับ (ภาพที่ 18 (ก) และ (ข))  เสนใยที่อยูใกลบริเวณยับยั้งอัดตวั
แนนเห็นเปนขอบชัดเจน  เห็ดขอนขาวมบีริเวณยับยั้ง 9.33 มิลลิเมตร เมื่อบมนาน 4 วัน (ภาพที่ 19 
(ค))  เสนใยของเห็ดขอนขาวเจริญไดมากกวาเห็ดนางฟาภูฏานครีม เหด็นางฟาภูฏานดํา เห็ดหูหนู  
และเหด็เปาฮื้อ  เห็ดหหูนูทีเ่ล้ียงรวมกับ P. polymyxa สายพันธุ N10 เปนเวลา 13 วนั พบวาเสนใยไม
สามารถเจริญเพิ่มขึ้นจากที่ลงเชื้อเอาไว (ภาพที่ 18 (ง))  เสนใยของเหด็ฟางมีลักษณะฟู และเจริญ
ขนานกับโคโลนีของ P. polymyxa สายพันธุ N10 จนเสนใยสัมผัสกับขอบจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วัด
ขนาดบริเวณยบัยั้งเทากับ 10.50 มิลลิเมตร หลังจากบม 3 วัน (ภาพที่ 19 (จ))  สวนเห็ดเปาฮื้อเจริญ
นอยมาก  เมื่อบมนาน 15 วนั  วัดขนาดของบริเวณยับยัง้เทากับ 11.50 มิลลิเมตร (ภาพที่ 19 (ฉ))   
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ขอดีของการใช Bacillus sp. เพื่อควบคุมสาเหตุโรคพืชที่เหนือกวาการใชจุลินทรียปฏิปกษ
ชนิดอื่น คือ Bacillus sp. สรางสปอรที่ทนความรอนและความแหง ทําใหมีอายุการเกบ็ที่นานกวา      
จุลินทรียอ่ืน จงึเหมาะสําหรับเตรียมในรูปผงเชื้อสําเร็จรูป  และ Bacillus sp. มีกิจกรรมของสาร    
ทุติยภูมิทีก่วาง จึงสามารถควบคุมสาเหตุโรคพืชหลายชนดิ  สําหรับ P. polymyxa สายพันธุ N10 
นาจะเหมาะสําหรับนําไปประยุกตใชทําปุยหมักรวมกับจุลินทรียอ่ืน เนื่องจากแบคทีเรียสายพันธุนี้
สามารถผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมหลายชนิดในปริมาณที่แตกตางกัน รวมทั้งสามารถยับยั้งจุลินทรีย
สาเหตุโรคพืชที่เปน soil borne pathogen  คุณสมบัติเหลานี้จึงเปนขอดขีอง P. polymyxa สายพันธุ 
N10 ที่ชวยปองกันการแพรกระจายของจุลินทรียโรคพืชที่อยูในดินและกองปุยหมัก แตอาจไม
เหมาะสําหรับประยุกตใชรวมกับการเพาะเห็ด เนื่องจากแบคทีเรียสายพนัธุนี้ยับยัง้การเจริญของเสน
ใยเห็ดทุกชนิดที่นํามาศึกษาในระดับหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ควรศึกษาในสภาพธรรมชาติดวยวา P. 
polymyxa สายพันธุ N10 มีผลอยางไรตอกองปุยหมัก วัสดุเพาะเห็ด และการเจริญของเห็ด  เนื่องจาก
ในสภาพธรรมชาติเปนเชื้อผสม ไมใชเชื้อบริสุทธิ์ 
 
5. การผลิตกรดจากน้ําตาลกลูโคส 
 

จากการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีและสรรีวิทยาของ P. polymyxa สายพันธุ N10 เพื่อ
จําแนก Bacillus ระดับสปชีส (ตารางที่ 2) สังเกตวาขณะทดสอบการผลิตกรดจากสาร
คารโบไฮเดรตนั้น P. polymyxa สายพันธุ N10 สามารถผลิตกรดไดเร็ว และเปลี่ยนสี bromcresol 
purple เปนสีเหลือง และไมมีสีภายใน 24 ช่ัวโมง  คุณสมบัตินี้ไมพบใน Bacillus sp. อ่ืนๆ ซ่ึง
สามารถเปลี่ยนสี bromcresol purple เปนสีเหลืองไดเร็วที่สุดภายใน 2-3 วัน  และในสปชีสที่ผลิต
กรดไดชานั้นสามารถเปลี่ยนสี bromcresol purple เปนสีเหลืองในเวลา 7-14 วัน  ดงันั้นจึง
ตั้งสมมติฐานวา P. polymyxa สายพันธุ N10 สามารถผลิตกรดไดสูงและเร็ว 

 
การศึกษาการผลิตกรดจากน้าํตาลดี-กลูโคสโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 นี้เลือก 

Bacillus sp. ในกลุมของ B. subtilis  และญาติใกลชิด ไดแก B. subtilis JCM 1465 t, B. mojavensis 
NRRL-B-14698t, B. atropheaus DSM 5151t, B. amyloliquefaciens DSM 7 t  เนื่องจาก Bacillus 
เหลานี้สามารถผลิตกรดจากสารคารโบไฮเดรตไดเร็ว คือสามารถเปลี่ยนสี bromcresol purple เปนสี
เหลืองไดภายใน 2-3 วัน และยังเปนแบคทีเรียที่มีผูนํามาใชประโยชนกนัอยางกวางขวาง  
นอกจากนี้ยังเลือกและ Bacillus sp. จากพด.1 ที่สามารถผลิตกรดจากน้าํตาลกลูโคสไดเร็วคือ
สามารถเปลี่ยนสี bromcresol purple เปนสีเหลืองไดภายใน 2-3 วันไดเชนกนั ไดแกแบคทีเรียสาย
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พันธุ LDD2 ที่คลาย B. licheniformis , แบคทีเรียสายพันธุ LDD3a และ LDD3b ที่คลาย B. subtilis 
และ B. megaterium สายพันธุ LDD4 

 
อาหารที่ใชทดสอบการผลิตกรดมาจากสูตร basal medium ที่ใชทดสอบการผลิตกรดจาก

สารคารโบไฮเดรต (Gordon, 1973 อางจาก Ayer et al., 1919)  และการศึกษานีใ้ชน้ําตาลดี-กลูโคส 
0.5% เปนแหลงคารบอน  เพาะเลี้ยงแบคทีเรียทั้ง 9 สายพันธุในอาหารเหลวปริมาตร 50 มิลลิลิตรใน 
ฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร บมที่อุณหภมูหิองบนเครื่องเขยาความเรว็รอบ 150 รอบตอนาที เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง เก็บตัวอยางทุก 3 ช่ัวโมงเพื่อวัดคาพีเอช  

 
พบวาใน 3 ช่ัวโมงแรก คาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อของ Bacillus sp. ทั้ง 9 สายพันธุลดลง

เล็กนอย จากคาพีเอชเริ่มตนประมาณ 6.7-6.8 เหลือประมาณ 6.4-6.6  หลังจากนัน้  P. polymyxa 
สายพันธุ N10 มีคาพีเอชลดต่ําลงอยางเห็นไดชัดเจน คือมีคาพีเอชเทากบั 5.38 ในชั่วโมงที่ 6 และ
ลดลงเรื่อยๆ  เมื่อส้ินสุดการทดลองในชั่วโมงที่ 24 มีคาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อเทากับ 4.79  สวน 
Bacillus sp. สายพันธุอ่ืนทีใ่ชเปรียบเทียบ มีคาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้ออยูในชวง 5.6-6.3  ดังภาพที่ 
19  

 

เวลา (ช่ัวโมง)
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ภาพที่ 19  พีเอชในอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อจากการหมกัน้ําตาลกลูโคสโดย P. polymyxa  สายพันธุ 
N10 (●),แบคทีเรียสายพันธุ LDD2 ที่คลาย B. licheniformis (○),แบคทีเรียสายพันธุ 
LDD3a (▼) และ LDD3b ที่คลาย B. subtilis (△), B. megaterium สายพันธุ LDD4 (■), 
B. subtilis JCM 1465 t (□), B. mojavensis NRRL-B-14698t (◆), B. atropheaus DSM 
5151t (◇)  และ B. amyloliquefaciens DSM 7 t  (▲) 
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Bacillus sp. หมักน้ําตาลกลูโคสไดผลิตภัณฑหลายชนดิ  Chung et al (1975) กลาววา B. 
cereus ออกซิไดซน้ําตาลกลโูคสผานทาง Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) และ Pentose 
Phosphate (PP) pathway ไดผลิตภัณฑเปนกรดไพรูวกิ และกรดอะซิตกิเปนผลิตภณัฑหลัก  สวน
กรดแลคติก อะซิโตอิน และกลีเซอรอลเปนผลิตภัณฑรอง  และกลาวอางจาก Demay and Wilseens 
(1970) วา B. polymyxa และ B. macerans ยอยสลายกลูโคสโดย catabolic pathway เดียวกันแตได
ผลิตภัณฑที่แตกตางกันไป   

 
B. subtilis ที่เจริญในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน แตมีไนเตรตมีการเจริญแบบไมใชออกซิเจนที่

มีการหายใจแบบใชไนเตรตเปนตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดทาย  เกดิการหมักน้ําตาลกลูโคสและไพรู
เวตหรือกรดอะมิโนผสมไดผลิตภัณฑเปนแลคเตตและออกซาโลอะซีเตต แลวเปลี่ยนเปนมาเลต   
มาเลต และซัคซิเนต  นอกจากนี้ไพรูเวตยังสามารถเปลี่ยนเปนอะซิโตอิน และ2,3-บิวเทนไดออล 
สุดทายไพรูเวตจะเปลี่ยนเปนอะซิเตตและเอทธานอล (Nakano et al., 1997) 

 
 แบคทีเรียกรดแลคติกหมักวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน ตนขาวโพด หญาขน ตนพชื
ตระกูลถ่ัวเพื่อเปนพืชอาหารสัตวหมัก หรือไซเลส (silage) การหมักไซเลจตองยอยสาร
คารโบไฮเดรตในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปนน้ําตาล เพื่อใหแบคทีเรียกรดแลคติกหมักน้ําตาล
เปนกรดแลคติก  เอนไซมที่มบีทบาทสําคัญในชวงตนของการหมักไซเลจเปนเอนไซมในกลุม 
cellulolytic, hemicellulolytic และ amylolytic enzymes ไดแก เอนไซมเซลลูเลส ไซลาเนส และ    
เพคติเนส (ทองเลียน, 2541)  การที่ P. polymyxa สายพันธุ N10 สามารถผลิตเอนไซมเพคติเนส 
ปริมาณสูง (Sittidilokratna et al., 2007) รวมทั้งสามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสและไซลาเนส จึง
นาจะชวยใหการหมักไซเลจเกิดเร็วข้ึน  นอกจากนี้ P. polymyxa สายพันธุ N10 สามารถผลิตกรด
จากน้ําตาลกลโูคส ทําใหคาพีเอชต่ํากวา Bacillus sp. อ่ืนที่ใชเปรียบเทยีบอยางเห็นไดชัด และการที่
คาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อ P. polymyxa สายพันธุ N10 ลดลงอยางรวดเร็วนาจะชวยยับยั้งการเจรญิ
ของจุลินทรียบางชนิดที่เปนสาเหตุของการเนาเสียของไซเลจ  ประกอบกับสามารถยับยั้งราหลาย
ชนิด  จึงอาจมคีวามเปนไปไดที่จะใช P. polymyxa สายพันธุ N10 สําหรับหมักไซเลจใหมีคุณภาพดี
ขึ้น และควบคมุราที่เปนสาเหตุใหไซเลจเนาเสีย  
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6.  การสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 
 

6.1 การสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 บนอาหารแข็ง 
 

P. polymyxa สายพันธุ N10 นั้น เมื่อนํามาใชในหองปฏิบัติการเปนเวลานาน  พบวา
บางสภาวะ  แบคทีเรียสรางสปอรนอยลง  การทดลองนีจ้ึงศึกษาสูตรอาหารและสภาวะเหมาะสมที่
ทําให P. polymyxa สายพันธุ N10 สรางสปอรไดมากขึน้  โดยข้ันตอนแรกใชอาหารแข็งสําหรับการ
สรางสปอร 6 สูตร เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสรางสปอรบนผิวหนาของอาหารแข็งแต
ละชนิด  อาหารแข็งทั้ง 6 สูตร ไดแก NA, NA ที่ผสม MnSO4 50 มิลลิกรัมตอลิตร, Soil extract 
agar, AK agar # 2, GYS agar และ NA ที่ผสม ccy salt solution  ถายเชือ้ P. polymyxa สายพันธุ 
N10 ลงบนอาหารในหลอดอาหารเอียงสําหรับสรางสปอรทั้ง 6 สูตร  เก็บตัวอยางเมือ่เชื้อมีอายุ 1, 3, 
5, 7, 10 และ 15 วัน  นํามา smear บนสไลด ยอมสปอรดวย Malachite green เปรียบเทียบจํานวน
สปอรกับจํานวนสปอรอิสระและ vegetative cell ทั้งหมดใน 1 field  เทียบเปนเปอรเซ็นต  ใน
อาหารแตละชนิดทําสไลด 2 ซํ้า และนับจํานวนซ้ําละ 15 filed หาคาเฉลีย่  ผลการศึกษาแสดงดัง
ภาพที่ 20 

 
ผลปรากฏวาในวันที่ 1 ของการศึกษาไมพบการสรางสปอรในอาหารทัง้ 6 สูตร  ในวนัที่ 3 

ของการศึกษาพบการสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 ในอาหารแข็งทั้ง 6 สูตร  โดยที่
จํานวนสปอรอิสระในอาหารสูตร Soil Extract Agar และ GYS Agar สูงกวาสูตรอื่นอยางเหน็ไดชัด  
จํานวนสปอรอิสระในอาหารสูตร Soil Extract Agar และ AK Agar #2 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในวนัที่ 
5  และมีจํานวนสปอรอิสระเทากับ 100% ในวันที่ 7  จํานวนสปอรอิสระในอาหารสูตร GYS Agar 
และ NA ที่ผสม ccy salt solution เทากับ 100% ในวันที่ 10  แตจํานวนสปอรอิสระในอาหารสูตร 
GYS agar ในระยะ 7 แรก  สูงกวาในอาหารสูตร NA ที่ผสม ccy salt solution  ดังนั้นจึงเลือกอาหาร
สูตร Soil Extract, AK Agar #2 และ GYS เพื่อศึกษาการสรางสปอรในอาหารเหลว 
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ภาพที่ 20  การสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 ในอาหารแขง็สูตรตางๆ 
 

อาหารแข็งสูตร Soil Extract Agar เหมาะสมสําหรับการสรางสปอรของ P. polymyxa สาย
พันธุ N10 มากที่สุด  สามารถกระตุนใหแบคทีเรียสายพนัธุ N10 สรางสปอรไดเร็วกวาอาหารสูตร
อ่ืน  เนื่องจากอาหารสูตร Soil Extract Agar มีน้ําตาลกลูโคสซึ่งเปนแหลงคารบอนและแหลง
พลังงานสําหรับแบคทีเรีย  yeast extract เปนแหลงวิตามนิ  และเหตุผลที่สําคัญคือประกอบดวยน้ํา
สกัดจากดิน  ซ่ึงแรธาตุที่อยูในดินนาจะมสีวนทําใหอาหารสูตรนี้เหมาะสมสําหรับกระตุนการสราง
สปอร  อาหารสูตร AK agar # 2 และ GYS agar มีน้ําตาลกลูโคส และ yeast extract เปน
องคประกอบเชนเดียวกับอาหารสูตร Soil Extract Agar  และนอกจากนี้ในอาหารสูตร AK Agar # 2 
มี MnSO4 เปนองคประกอบ  สวนอาหารสตูร GYS Agar มีทั้ง MgSO4, CaCl2 และ MnSO4 จึงสราง
สปอรไดเร็วรองจากอาหารสูตร Soil Extract Agar  เนื่องจากไอออนโลหะเหลานีเ้กีย่วของกับการ
สรางสปอรและความเสถียรของสปอรอิสระดังที่นกัวิจยัหลายคณะรายงานไว (Beaman and 
Gerhardt, 1986;  Bender and Marquis, 1985;  Igura et al., 2003;  Maquis and Bender, 1958;  
Ooms and Brul, 2004)   

 
สําหรับอาหารสูตร NA ที่ผสม ccy salt solution  แมวาไมมีน้ําตาลกลูโคสและ yeast 

extract เปนองคประกอบ  แตมี salt solution ที่ประกอบดวย MgSO4, MnSO4, Fe2(SO4)3, ZnSO4, 
K2SO4 และ CaCl2 การสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 ในอาหาร NA ที่ผสม ccy salt 
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solution ในระยะแรก 7 วนัแรกนอยกวาในอาหารสูตร Soil Extract Agar, AK agar # 2 และ GYS 
agar  แตมีจํานวนสปอรอิสระเทากับ 100% ในวนัที่ 10  อาหารสูตร NA ที่ผสม MnSO4 50 
มิลลิกรัมตอลิตร  ไมมีน้ําตาลกลูโคสและ yeast extract  แตมีไอออนโลหะจาก MgSO4 เพียงอยาง
เดียว  การสรางสปอรจึงเกิดนอยกวาอาหารที่มีน้ําตาลกลูโคส  yeast extract  และไอออนโลหะ
หลายชนิด  เชน Mg2+, Mn2+, Ca2+, Fe2+ หรือ Zn2+  สวนอาหารสูตร NA ซ่ึงไมมีทั้งน้ําตาลกลูโคส  
yeast extract  และไอออนโลหะกระตุนให P. polymyxa สายพันธุ N10 สรางสปอรนอยที่สุด  

 
ซ่ึงเหตุผลที่การมีน้ําตาลกลูโคสและ yeast extract มีการสรางสปอรมากกวาและเรว็กวา 

NA ที่ไมไดเตมิสารอื่น อาจเปนเพราะแบคทีเรียมีการเจรญิเติบโตและเพิ่มจํานวนไดเร็ว ประกอบ
กับการสรางกรดจากลูโคสทําใหพีเอชของอาหารต่ําลงอยางรวดเร็ว แบคทีเรียจึงตองปรับตัวเพื่อ
ความอยูรอด ซ่ึงโลหะที่ผสมในอาหารนาจะมีสวนเสริมใหแบคทเีรียสรางสปอรไดเร็วขึ้น (Atrih 
and Foster, 2001;  Beaman and Gerhardt, 1986;  Bender and Marquis, 1985;  Igura et al., 2003;  
Marquis and Bender, 1985;  Oomes and Brul, 2004) 

 
6.2 การสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10ในอาหารเหลว 

 
ศึกษาการสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10ในอาหารเหลวสตูร Soil extract, 

AK #2  และ GYS  เนื่องจากอาหารแข็งทัง้ 3 สูตรดังกลาวกระตุนใหเกิดสปอรไดดกีวาอาหารสูตร
อ่ืน ศึกษาโดยเลี้ยงแบคทีเรีย P. polymyxa สายพันธุ N10 ปริมาณเริ่มตน 105-106 CFU/ml ในอาหาร
เหลวทั้ง 3 สูตร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร เขยาดวยความเร็วรอบ 150 
รอบตอนาที ที่อุณหภูมิหอง  เก็บตัวอยางทกุวัน วันละ1 ฟลาสก จนครบ 7 วัน เพื่อนบัจํานวนเซลล
ที่มีชีวิตทั้งหมด นับจํานวนสปอรที่ทนความรอนพรอมกับนับจํานวนสปอรอิสระภายใตกลอง
จุลทรรศนโดยยอมสปอรดวย Malachite green วิเคราะหความเขมขนของน้ําตาลกลูโคสที่เหลืออยู
ในอาหารเหลวดวยวิธี DNS ดังภาคผนวก ข  ขอ 4  และวดัคาพีเอชของอาหารเลี้ยงเชือ้  ผล
การศึกษาแสดงดังภาพที่ 21 
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ภาพที่ 21  การสรางสปอรโดย P. polymyxa สายพันธุ N10 

(ก) จํานวนเซลลที่มี ชีวิต     
(ค) ความเขมขนของน้ําตาลกลูโคสที่เหลืออยูใน
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ข ง 

 ในอาหารเหลวสูตร Soil Extract (▲), AK  # 2 (■), และ GYS (●)            
นว
  (ข) จํานวนสปอรอิสระจากการนับใตกลองจุลทรรศน  
อาหารเลี้ยงเชื้อ  (ง) พีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อ  104
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จํานวนเซลลที่มีชีวิตในอาหารสูตร AK#2 สูงสุดในวันที่ 1 เทากับ 1.75x108 CFU/ml ซ่ึงสูง
กวาในอาหารอีก 2 สูตร  เนื่องจากในอาหารสูตร AK#2 มี pancreatic digest of casein และ 
pancreatic digest of gelatin ซ่ึงเปนแหลงคารบอนและไนโตรเจน yeast extract และ beef extract  
เปนแหลงวิตามิน และน้ําตาลกลูโคสเปนแหลงคารบอนและพลังงาน  จํานวนเซลลที่มีชีวิตคอนขาง
คงที่ในระยะ 1-2 วัน แตหลังจากนั้นจํานวนเซลลที่มีชีวิตลดลงอยางมาก  เมื่อส้ินสุดการทดลองใน
วันที่ 7 พบวามีจํานวนเซลลที่มีชีวิตเทากับ 7.00x105 CFU/ml  ในอาหารสูตร Soil Extract พบวา
จํานวนเซลลสูงสุดในวนัที่ 1 เชนกัน  เทากบั 5.90x107 CFU/ml แลวลดลงในระยะ 1-2 วัน เทากับ 
1.21x107 CFU/ml จากนัน้พบวาจํานวนเซลลที่มีชีวิตลดลงเล็กนอย เมือ่ส้ินสุดการทดลองมีจํานวน
เซลลที่มีชีวิตเทากับ 2.00 x106 CFU/ml  และในอาหารสตูร GYS การเพิ่มจํานวนเซลลที่มีชีวิตชา
กวาในอาหาร 2 สูตรแรก พบวาจํานวนเซลลที่มีชีวิตสูงสุดในวนัที่ 2 หลังจากลดลงอยางรวดเรว็ 
เมื่อส้ินสุดการทดลองมีจํานวนเซลลที่มีชีวิตเทากับ 5.00x105 CFU/ml ซ่ึงเปนจํานวนทีต่่ําที่สุด  

 
เมื่อตรวจการสรางสปอรอิสระของ P. polymyxa สายพันธุ N10 ภายใตกลองจุลทรรศน 

โดยการยอมสปอรดวย Malachite green  พบวาเซลลของสายพันธุ N10 ที่เล้ียงในอาหารเหลว
สําหรับการสรางสปอรทั้ง 3 สูตรมีลักษณะที่เหมือนกนัคอื vegetative cell มีขนาดใหญ กวาง 0.7-
1.0 ไมโครเมตร ยาว 2.0-3.0 ไมโครเมตร เรียงตัวแบบ 2 เซลลตอกัน  ในวันที่ 1 ยังไมพบการสราง
สปอรของเชื้อในอาหารทั้ง 3 สูตร แตสังเกตเห็นจดุใสตรงปลายเซลลที่เล้ียงในอาหารสูตร GYS  
ซ่ึงคาดวาเปนเอนโดสปอร  วันที่ 2 พบสปอรอิสระในอาหารสูตร Soil extract, AK#2 และ GYS 
เทากับ 70.01, 90.12 และ 40.21% ตามลําดบั และขนาด vegetative cell ที่เล้ียงในอาหารสูตร GYS 
นี้ส้ันกวาปกติ คือยาว 1.2 ไมโครเมตร เซลลกระจายเปนเซลลเดี่ยว  ในวันที่ 3 พบสปอรอิสระใน
อาหาร Soil extract เทากับ 80.21% ขนาดของเซลลกวางนอยกวาปกติ คือ 0.3 ไมโครเมตร เซลล
บางสวนตอกนัเปนสายยาว  ในอาหารสูตร AK#2 พบสปอรอิสระ 95.25% และในอาหารสูตร GYS 
พบจํานวนสปอร 100%  วันที่ 4 พบการสปอรในอาหารสูตร AK#2 เปน 100%  และจํานวนสปอร
ในอาหารสูตร Soil extract วันที่ 4, 5, 6 และ 7 เปน 90.14, 95.01, 98.12 และ 100% ตามลําดับ 

 
จํานวนสปอรอิสระในอาหารสูตร Soil Extract เพิ่มขึ้นชากวาในอาหารอีก 2 สูตร  สวน

จํานวนสปอรอิสระในอาหารสูตร AK#2 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 2 วัน และมีจํานวนสปอร
อิสระเทากับ 100% ภายใน 4 วัน  การสรางสปอรในอาหารสูตร GYS พบวาในชวง 2 วันแรกมี
จํานวนสปอรอิสระนอยกวาในอาหารอีก 2 สูตร จากนั้นจาํนวนสปอรอิสระเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และมีจํานวนสปอรอิสระเทากับ 100% ภายในวันที่ 3  เมือ่เปรียบเทียบการสรางสปอรบนอาหาร
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แข็งและอาหารเหลว พบวา P. polymyxa สายพันธุ N10 ที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร AK#2 และ GYS 
สรางสปอรในอาหารเหลวไดเร็วกวาในอาหารแข็ง  จํานวนสปอรอิสระในอาหารเหลวเทากับ 
100% ภายใน 3 และ 4 วนั ตามลําดับ แตในอาหารแข็งพบวามีจํานวนสปอรอิสระเทากับ 100% 
ภายใน 10 และ 7 วัน ตามลําดับ  สวนอาหารสูตร Soil Extract พบวา P. polymyxa สายพันธุ N10  มี
จํานวนสปอรอิสระเทากับ 100% ภายใน 7 วันทั้งบนอาหารแข็งและในอาหารเหลว  ซ่ึงขอมูลนี้
ขัดแยงกับ Claus and Berkeley (1986) ที่แนะนําไวในหวัขอ Bacillus วาในอาหารเหลว (NB) เกิด
สปอรยากกวาในอาหารแข็ง (NA)  ซ่ึงผลการศึกษานี้ช้ีใหเห็นวาถาเปลี่ยนอาหารเปนสตูรนี้จะใหผล
ที่ไมเปนไปตามขอแนะนําดงักลาว 

 
ตลอดการทดลองไมพบสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 ที่ทนความรอน  เมือ่นํา 

culture broth มาทํา heat shock โดยใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสนาน 10 นาที แลว
เกลี่ยบนอาหาร NA ผลคือไมพบโคโลนีบนอาหารเลย  แสดงใหเห็นวาสปอรที่สรางขึ้นไมทนความ
รอนที่อุณหภมูิ 80 องศาเซลเซียสนาน 10 นาที  ปจจยัที่เกี่ยวของกับการทนความรอนของสปอรมี
หลายประการดังที่มีนักวิจยัหลายคณะรายงานไว  ปจจัยประการแรกทีเ่กี่ยวของกับการสรางสปอร
และความทนทานของสปอรคือไอออนโลหะ  ดังที่ Atrih and Foster (2002) กลาววาMn2+ เกี่ยวของ
กับการแสดงออกของยีนหรือเอนไซมสําหรับการสรางชั้น cortex ของสปอร  สวน Charney at al. 
(1951) พบวา B. subtilis ATCC 6633 ที่เล้ียงในอาหารทีม่ี Mn2+ สรางสปอรดีกวาเมือ่เล้ียงในอาหาร
ที่ไมมี Mn2+  และการเติม Mn2+ ลงในอาหารหลังจากระยะ active growth ไมสามารถกระตุนให B. 
subtilis ATCC 6633 สรางสปอร  ซ่ึง Claus and Berkeley (1986) ไดแนะนําไวในหนังสือ Bergey’s 
Manual of Systematic Bacteriology วาหากตองการกระตุนการสรางสปอรของแบคทีเรียในจีนัส 
Bacillus ควรใชอาหาร NA ที่ผสม MnSO4 50มิลลิกรัมตอลิตร  นอกจากนี้ยังมีรายงานอื่นๆที่
กลาวถึงผลไอออนโลหะตอการสรางสปอรและการทนความรอนของสปอร เชน สปอรที่มี Mn2+ 
ในชั้น core ของเชื้อ B. megaterium ATCC 19213, B. subtilis niger, B. stearothermophilus ATCC 
7953, B. subtilis IFO13722, B. subtilis A63 และ Bacillus sp. ทนความรอนจากการตมไดดีกวา
สปอรที่ไมมี Mn2+  และสปอรที่มีไอออนผสมของ Mn2+, Mg2+, Ca2+, K+ และ Fe2+ ทนความรอน
มากกวาสปอรที่มี Mn2+ เพียงอยางเดยีว เพราะไอออนโลหะเหลานี้มหีนาที่เกี่ยวกับความเสถียรของ
สปอรและการกําจัดน้าํออกจากสปอร (Beaman and Gerhardt, 1986;  Bender and Marquis, 1985;  
Igura et al., 2003;  Maquis and Bender, 1958;  Ooms and Brul, 2004) 
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การกําจัดน้ําออกจากสปอรมีความสําคัญตอความเสถียรและการทนความรอนของสปอร  
สปอรมีน้ํา 0.5-1.0 กรัมตอกรัมน้ําหนักแหง  ทนความรอนไดสูงกวา vegetative cell ซ่ึงมีน้ํา 3.0-4.0 
กรัมตอกรัมน้าํหนักแหง  และการกําจดัน้าํออกจากสปอรนั้นสัมพันธกบัการสะสมไอออนโลหะ
ของสปอร (Atrih and Foster, 2002)  การทีส่ปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 ไมทนความรอน
ที่อุณหภูมิ 80 องสาเซลเซียส นาน 10 นาที อาจอธิบายไดวาเกีย่วของกบัปริมาณน้ําภายในสปอร 

 
กรดไดพิโคลินิคในสปอร เปนอีกปจจยัทีท่ําใหสปอรทนความรอน ซ่ึง Setlow et al (2006) 

รายงานวากรดไดพิโคลินิคทําหนาที่เปน chelate จับกับไอออนที่มีประจุ 2+ ของ Mn2+, Mg2+ และ 
Ca2+ และแทนที่น้ําในสปอร เปนการกําจัดน้ําออกจากสปอร ทําใหสปอรทนความรอน ชวยปองกนั 
DNA ของสปอรจากรังสี รวมทั้งเพิ่มความเสถียรใหกับสปอร  และ de Vries et al. (2004) พบวา 
กลูตาเมตเปนสารที่จําเปนสําหรับการสรางกรดไดพิโคลินิคในสปอร   

 
อาหารเหลวทีก่ระตุนการสรางสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 สูตร Soil 

Extract มีน้ําสกัดจากดินเปนองคประกอบ ซ่ึงนาจะมีไอออนโลหะที่จําเปนสําหรับการสรางและ
การทนความรอนของสปอร  สวนอาหารสตูร AK#2 มี MnSO4  เปนองคประกอบ  และอาหารสูตร 
GYS มีทั้ง MgSO4, CaCl2 และ MnSO4   นอกจากนีใ้นอาหารสูตร AK#2 ประกอบดวยแหลงของ
กรดอะมิโนคอื pancreatic digest of  galatin และ pancreatic digest of casein ซ่ึงนาจะมีกลูตาเมต
สําหรับสรางกรดไดพิโคลินคิ  แตสปอรที่สรางในอาหารทั้ง 3 สูตรนี้ไมทนความรอนที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จึงอาจมีสาเหตุจากปริมาณน้ําในสปอรมากกวาสาเหตอ่ืุน 

 
Atrih and Foster (2002) กลาววาอุณหภูมิทีเ่พาะเลี้ยงแบคทีเรียเปนปจจยัที่มีผลตอการทน

ความรอนของสปอร  การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียสายพันธุหนึ่งที่อุณหภูมสูิงไดสปอรที่ทนความรอน
ดีกวาการเพาะเลี้ยงที่อุณหภมูิต่ํา  เชนเดยีวกับที่ Beaman and Gerhardt (1986) รายงานวา B. 
stearothermophilus สายพันธุ 7953 ซ่ึงเพาะเลี้ยงที่อุณหภมูิ 60 และ 75 องศาเซลเซียส มีคา D100 
เทากับ 238 และ 311 นาที ตามลําดับ ในขณะทีก่ารเพาะเลี้ยงแบคทีเรียสายพันธุนี้ที่อุณหภูมิ 45 
องศาเซลเซียส  มีคา D100 เทากับ 30 นาที  สวน Sedlák et al. (1993) พบวาสปอรของ  B. 
megaterium สายพันธุ 27 ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร SYG ที่อุณหภมูิ 27 องศาเซลเซียส  และ
ใหความรอน 45 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ที่เวลา 180, 300 และ 420 นาที เปนการกระตุนให B. 
megaterium สายพันธุ 27 สังเคราะห heat shock protein ทําใหสปอรทนอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส  
heat shock protein เปนกลุมโปรตีนที่สรางขึ้นภายในเซลลเมื่อเซลลอยูในสภาพเครียด เชน ไดรับ
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อุณหภูมิสูงกวาปกติ ไดรับสารพิษ หรือขาดสารอาหารเปนตน หนาทีข่อง heat shock protein คือ
ปองกันโปรตีนภายในเซลลไมใหตกตะกอนเมื่อไดรับความรอน  สําหรับ Bacillus spp.นั้นการสราง 
heat shock protein เกิดขึ้นระหวางการเจรญิและการสรางสปอร(Wikipedia, 2007)  การกระตุนให 
P. polymyxa สายพันธุ N10 สรางสปอรนั้น ศึกษาโดยเพาะเลี้ยง P. polymyxaสายพันธุ N10 ที่
อุณหภูมิหอง อาจไมเหมาะสมตอกระตุนให P. polymyxa สายพันธุ N10 สรางสปอรที่ทนความรอน  
จึงควรปรับสภาวะการเพาะเลี้ยงโดยเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมสูิงขึ้น แลวตรวจสอบการทนความรอน
ของสปอร 

 
ปริมาณน้ําตาลกลูโคสในอาหารสําหรับการสรางสปอรทั้ง 3 สูตรมีความเขมขนเริ่มตน

ประมาณ 1 กรัมตอลิตร  ความเขมขนของน้าํตาลกลูโคสในอาหารทั้ง 3 ชนิดลดลงอยางรวดเร็ว
ภายใน 1 วนั พรอมกับการเจริญของเซลลที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ดังนัน้การเจริญของเซลลจึง
สัมพันธกับการลดลงของความเขมขนน้ําตาลกลูโคส  สําหรับอาหารสูตร Soil Extract พบวาความ
เขมขนของน้ําตาลกลูโคสในระหวางวันที่ 1-6 คอนขางคงที่อยูในชวง 0.17-0.20 กรัมตอลิตร แลว
ลดลงอยางรวดเร็วระหวางวนัที่ 6-7 เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวาในอาหารSoil Extract มีความ
เขมขนของน้ําตาลกลูโคสเทากับ 0.02 กรัมตอลิตร  ความเขมขนของน้ําตาลกลูโคสในอาหารสูตร 
AK#2  ลดลง 2 ชวงดวยกนั  ในวนัที่ 1 ของการทดลอง ความเขมขนของน้ําตาลกลูโคสลดลงอยาง
รวดเร็ว มีความเขมขนเทากบั 0.60 กรัมตอลิตร และคงที่ถึงวันที่ 2 ซ่ึงสัมพันธกับจาํนวนเซลลที่คงที่ 
หลังจากนัน้ความเขมขนของน้ําตาลกลูโคสลดลงอีกครั้งเทากับ 0.40 กรัมตอลิตร และคงที่จน
ส้ินสุดการทดลอง  ในอาหารสูตร GYS พบวาความเขมขนของน้ําตาลกลูโคสลดลงอยางรวดเรว็ใน
วันที่ 1 ของการทดลอง คือลดลงเทากับ 0.54 กรัมตอลิตร และลดต่ําทีสุ่ดในวนัที่ 2 ของการทดลอง  
สัมพันธกับการเจริญของเซลลที่มีจํานวนสูงที่สุดในวนัที่ 2 จากนั้นความเขมขนของน้ําตาลกลูโคส
ในอาหารสูตร GYS คงที่จนสิ้นสุดการทดลอง 

 
เมื่อพิจารณาคาพีเอชในอาหารสําหรับสรางสปอรทั้ง 3 สูตรพบวาลดลงอยางรวดเรว็ภายใน 

1 วัน แลวจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนส้ินสุดการทดลอง  ในวนัที่ 1 คาพีเอชในอาหารสูตร Soil extract และ 
AK#2 มีคาใกลเคียงกัน คือลดลงจาก 6.74 และ 6.92 เหลือเทากับ 6.10 และ 6.00 ตามลําดับ จากนัน้
คาพีเอชในอาหารสูตร AK#2 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 1-2 วัน เมื่อส้ินสุดการทดลองในวนัที่ 7  
พบวาคาพีเอชในอาหารสูตร AK#2 เทากับ 8.24  แตพีเอชในอาหารสูตร Soil extract เทากับ 7.57  
คาพีเอชในอาหารสูตร GYS ลดต่ํากวาอาหารอีก 2 สูตร  ในวนัที่ 1 มีคาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อ
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เทากับ 5.23 จากคาพีเอชเริ่มตน 6.71 จากนั้นคาพีเอชเพิม่ขึ้นอยางรวดเร็วในระยะ 1-2 วัน จากนั้น
คอนขางคงที่ เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวาคาพีเอชในอาหารสูตร GYS เทากับ 7.46 

 
การเปลี่ยนแปลงคาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชือ้ในลักษณะทีล่ดลงอยางรวดเร็ว แลวเพิ่มสูงขึ้น

สอดคลองกับงานวิจยัของ Warriner and Waites (1999) ที่ศึกษาการสรางสปอรของ B. subtilis สาย
พันธุ PS 346 ในอาหารสําหรับสรางสปอรที่มีน้ําตาลกลูโคสและไรโบสในอัตราสวน 1:1 เปน
แหลงคารบอน  รายงานวาคาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อลดลงจาก 7.0 เหลือ 6.0 ภายในระยะเวลา 320 
นาที หลังจากนั้นคาพีเอชเพิม่ขึ้นเรื่อยๆจนมีคาเทากับ 8.5 เมื่อส้ินสุดการทดลอง  ซ่ึง Warriner and 
Waites (1999) กลาววาคาพเีอชในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ลดลงเกิดการการสะสมกรดอินทรีย เชน แลค
เตต ไพรูเวต และอะซิเตต  หลังจากนั้นคาพเีอชในอาหารเลี้ยงเชื้อเพิ่มขึน้เนื่องจากเกดิ re-
assimilation ของกรดอินทรีย  เชนเดยีวกับ Dingman and Stahly (1983) ที่ศึกษาการสรางเอนโดย
สปอรของ B. larvae สายพันธุ NRRL B-3650 ในอาหารเหลวสูตร TMYGP พีเอช 7.0 ซ่ึง
ประกอบดวย yeast extract น้ําตาลกลูโคส โซเดียมไพรูเวต และรายงานวาคาพีเอชในอาหารเลี้ยง
เชื้อลดลงจาก 6.9 เหลือ 6.6 ภายใน 10 ช่ัวโมง จากนั้นคาพีเอชจึงเพิ่มขึน้เทากับ 7.6 ในชั่วโมงที่ 70  
แต Dingman and Stahly (1983) สรุปวาคาพีเอชที่ลดลงมีสาเหตุจากการออกซิเดชันอยางไม
สมบูรณของ yeast extract เนื่องจากคาพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อลดลงพรอมกับความเขมขนของ 
yeast extract ที่ลดลง ในขณะที่ความเขมขนของน้ําตาลกลูโคสยังไมมีการเปลี่ยนแปลง  

 
โดยทั่วไปการสรางสปอรของแบคทีเรียเกิดขึ้นเมื่อเซลลอยูในสภาวะขาดแคลนสารอาหาร

ที่จําเปน เชน น้ําตาลกลูโคส  ปริมาณน้ําตาลกลูโคสที่หมดไปเปนสัญญาณสงไปยังตวัรับสัญญาณ
ของแบคทีเรียในลักษณะ catabolite repression  การขาดสารอาหารกระตุนยีนทีเ่กี่ยวของกับ
เอนไซมภายในและภายนอกเซลล  เอนไซมภายในเซลลคือเอนไซมใน tricarboxylic acid cycle 
(TCA cycle) และเอนไซมทีเ่กี่ยวของกับการใชแหลงคารบอนอื่นเมื่อเล้ียงเชื้อในอาหารที่มีน้ําตาล
กลูโคสเปนองคประกอบ  การเจริญของเซลลในระยะ exponential phase เปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสไป
เปนกรดอินทรียโดยการหมกั ไดผลิตภณัฑ เชน กรดแลคติก กรดไพรวูิก กรดอะซิตกิ ทําใหพีเอช
ในอาหารเลี้ยงเชื้อลดต่ําลงเหลือ 5-6  เมื่อใชน้ําตาลกลูโคสจนหมด เอนไซมใน TCA cycle จึงถูก
กระตุน  เซลลจะใชกรดอินทรียเปนแหลงคารบอนและพลังงานโดยการเกิดออกซิเดชัน ทําใหพีเอช
สูงขึ้นประมาณ 7  ระดับของ GTP ที่ลดต่ําลงเปนอีกสาเหตุที่กระตุนใหสงสัญญาณไปยังตวัรับ
สัญญาณเพื่อกระตุนยนี spoO ที่เกี่ยวของกับการสรางสปอร  GTP เกี่ยวของกับ SpoO, RNA 
polymerase หรือโปรตีนควบคุมอ่ืนๆ  และมีผลในระดบัการแสดงออกของยีนในการสรางสปอร
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มากกวายีนในการเกิด catabolite-repress เนื่องจากปริมาณ GTP ที่ลดลงทําใหเกิดการสรางสปอรได  
แมวายังไมมี catabolite derepression ของยนี (กัญจนา, 2537;  de Vries et al., 2005;  Doi, 1989;  
Nickerson et al., 1974;  Warriner and Waites, 1999) 

 
ประโยชนของการศึกษาการสรางสปอรคร้ังนี้ อาจชวยใหขอมูลเบื้องตนในการผลิตสปอร

ในรูปผงเชื้อสําเร็จรูปเปนการคา  แตอยางไรก็ตาม จากการศึกษาที่พบวาสปอรอิสระในอาหารเหลว
ทุกชนิดไมสามารถทนอุณหภูมิจากการทํา heat shock ที่ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จึงควร
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหความกระจางวาทําอยางไรสปอรของแบคทีเรียชนดินี้จึงสามารถทนอุณหภูมิ
สูง เชน ปรับปรุงสภาวะการเพาะเลี้ยงทั้งองคประกอบของอาหาร และอณุหภูมิขณะเพาะเลี้ยง
เพื่อใหเซลลปรับตัวตอความรอน และสรางสปอรที่ทนความรอน  แตทัง้นี้ตองขึ้นอยูกับปจจยั
ภายในตวัเซลลดวย เชน โครงสรางของ cortex  การผลิต heat shock protein การกําจัดน้ําออกจาก
สปอร และการซอมแซมสารโมเลกุลใหญภายในเซลลเมื่อไดรับความรอน (Atrih and Foster, 2002)  
และในขณะเดยีวกันก็สามารถเสนอแนะไดวาการแยกแบคทีเรียที่สรางสปอรจากธรรมชาติควรตอง
ปรับเปลี่ยนวิธี  ไมใชวิธี heat shock เพราะอาจจะไมไดแบคทีเรียที่สปอรอิสระไมทนรอนจากการ
ทํา heat shock เนื่องจากสปอรอิสระของแบคทีเรียแตละชนิดทนอณุหภมูิไดแตกตางกนั 
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สรุป 
 

 แบคทีเรียสายพันธุ N10 แยกจากเปลือกปอสาแหงในธรรมชาติ  เปนแบคทีเรียแกรมบวก 
รูปทอน ขนาดกวางใกลเคียง 1 ไมโครเมตร ยาว 2-3 ไมโครเมตร สรางเอนโดสปอรรูปวงรีที่บริเวณ
ปลายเซลล ทําให vegetative cell โปง  ผลิตเอนไซมคะตะเลส และเปน facultative anaerobe  จึง
สามารถจําแนกแบคทีเรียสายพันธุนี้อยูในจีนัส Bacillus กลุม II  และจาํแนกระดับสปชีสโดยอาศัย
คุณสมบัติทางชีวเคมีและสรรีวิทยาเปรยีบเทียบกับขอมูลของ Gordon (1989) และ Claus and 
Berkeley (1986)  พบวาแบคทเีรียสายพันธุ N10 มีคุณสมบัติเหมือน B. polymyxa ซ่ึงปจจุบันถูก
เปลี่ยนเปนจีนสั Paenibacillus โดย Ash et al. (1993) ตามเกณฑของความแตกตางของลําดับเบส
ของ 16S rRNA เปน P. polymyxa   
 
 งานวิจยันี้ไดแยกแบคทเีรียทีส่ามารถสรางเอนโดสปอรจากสารเรงพด.1 ของกรมพัฒนา
ที่ดิน โดยวิธี heat shock และเกลี่ยบนอาหาร NA  ไดแบคทีเรีย 9 สายพนัธุ  ไดแก LDD1, LDD2, 
LDD3a, LDD3b, LDD4, LDD5, LDD7, LDD8 และ LDD9 ตามความแตกตางของโคโลนี  
แบคทีเรียเหลานี้มีรูปทอน ตดิสีแกรมบวก สรางเอนโดสปอร ผลิตเอนไซมคะตะเลส และเปน 
aerobe หรือ facultative anaerobe  จึงสามารถจําแนกแบคทีเรียเหลานี้อยูในจีนัส Bacillus  การ
จําแนกระดับสปชีสโดยอาศัยคุณสมบัติทางชีวเคมีและสรีรวิทยา สามารถจําแนกแบคทีเรียสายพนัธุ 
LDD1, LDD3a และ LDD3b วาคลาย B. subtilis  แบคทีเรียสายพันธุ LDD2 จําแนกวาคลาย B. 
licheniformis  แบคทีเรียสายพันธุ LDD4 จําแนกเปน B. megaterium  แบคทีเรียสายพันธุ LDD7 
และ LDD9 จําแนกเปน B. firmus  และไมสามารถจําแนกแบคทีเรียสายพันธุ LDD5 และ LDD9 ใน
ระดับสปชีสโดยวิธีการนี้  แบคทีเรียที่แยกไดทั้งหมดนํามาทดสอบรวมกับ P. polymyxa สายพันธุ 
N10 ในแงของศักยภาพของการผลิตเอนไซมและการผลิตกรด ตลอดจนการยับยั้งการเจริญของจุลิน 
ทรียสาเหตุโรคพืช 
  
 การตรวจสอบศักยภาพในการผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมชนิดตางๆโดย P. polymyxa สาย
พันธุ N10 บนอาหารแข็ง เปรียบเทียบกับ Bacillus sp. ที่แยกจากพด.1 ทั้ง 9 สายพันธุ  พบวา P. 
polymyxa สายพันธุ N10 นอกจากมีความสามารถในการผลิตเอนไซมเพคติเนสไดสูงแลวยัง
สามารถผลิตเอนไซม 4 ชนดิ ไดแก โปรตเีอส อะไมเลส เซลลูเลส และไซลาเนส  เชนเดียวกับ
แบคทีเรียที่คลาย B. licheniformis  และแบคทีเรียที่คลาย B. subtilis  ขณะที่ B. megaterium สาย
พันธุ LDD4 และ B. firmus  ผลิตเอนไซมเพียง 2 ชนิดคอืโปรตีเอส และอะไมเลส  สวน 
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unidentified Bacillus sp. ไมสามารถผลิตเอนไซมบนอาหารแข็ง  และในการศึกษานีพ้บวาไมมี 
Bacillus sp. สายพันธุใดที่สามารถผลิตเอนไซมไคติเนสบนอาหารแข็ง   
 

พบวาการผลิตเอนไซมโดยแบคทีเรียที่จําแนกอยูในสปชีสเดียวกันสามารถผลิตเอนไซม
ชนิดเดยีวกัน แตขนาดของ Cz/Co แตกตางกัน  ยกเวนแบคทีเรียที่คลาย B. subtilis เทานั้นที่สาย
พันธุ LDD3a และ LDD3b สามารถผลิตเอนไซมไซลาเนส แตสายพันธุ LDD1 ไมสามารถผลิต
เอนไซมชนิดนี้  ขนาดของ Cz/Co จากการผลิตเอนไซมโปรตีเอส อะไมเลส เซลลูเลส และไซ
ลาเนสโดย P. polymyxa สายพันธุ N10  เทากับ 3.71, 3.71, 7.54 และ 3.89 เมื่อเพาะเลีย้งที่
อุณหภูมิหองนาน 2, 1, 4 และ 2 วันตามลาํดับ  ขณะที่ขนาด Cz/Co ของ Bacillus sp. จากพด.1 อยู
ในชวง 1.12-2.68, 1.00-2.67, 2.34-4.13 และ 1.00-2.39 ตามลําดับ  การผลิตเอนไซมโดย P. 
polymyxa สายพันธุ N10 บนอาหารแข็งจึงสูงกวา Bacillus sp. จากพด.1 อยางเห็นไดชัด   
 
 การผลิตไฮโดรไลติกเอนไซมโปรตีเอส อะไมเลส เซลลูเลส และไซลาเนสโดย P. 
polymyxa สายพันธุ N10 ในอาหารเหลว แตกตางกันตามชนิดของเอนไซม  โดยที่ผลิตเอนไซมโปร
ตีเอสและเซลลูเลสสูงกวาเอนไซมชนิดอื่น  กิจกรรมสูงสุดของเอนไซมนิวทรัลโปรตีเอส แอสิด
โปรตีเอส ไซลาเนส เบตาอะไมเลส เซลลูเลสที่ยอยสลาย CMC (endo-1,4-β-glucanase) และ
กระดาษกรอง (exo-1,4-β-glucanase) เทากบั 112.16, 78.60, 25.69, 14.45, 0.859 และ 0.127 หนวย
ตอมิลลิลิตร ตามลําดับ   
 
 ในแงการผลิตกรดในอาหารเหลวที่มีน้ําตาลดี-กลูโคส 0.5% พบวา P. polymyxa สายพันธุ 
N10  แสดงคาพีเอชในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ต่ํากวา Bacillus sp. ในกลุม B. subtilis  และ Bacillus sp. 
จากพด.1 ทีน่ํามาเปรียบเทียบอยางชัดเจน โดยมีคาพีเอชที่ 24 ช่ัวโมงเทากับ 4.79 ขณะที่ Bacillus 
sp. อ่ืนๆมีคาพเีอชอยูในชวง 5.6-6.3   
 
 จากการศึกษาศักยภาพในการยับยั้งจุลินทรยีโรคพืช พบวา P. polymyxa สายพันธุ N10 
สามารถยับยั้งแบคทีเรียโรคพืชดังตอไปนี้ X. campestris pv. campestris, X. campestris pv. 
glycines, X. campestris pv. phaseoli  และยับยั้งราโรคพชืไดแก F. oxysporum, Alternaria sp.,  A. 
niger, R. oligosporus  และ Sclerotium sp.  นอกเหนือจากการยับยั้งราโรคพืชแลว ยังพบวา
แบคทีเรียสายพันธุนี้ยังยับยัง้การเจริญของเสนใยเห็ดใน class Basidiomycete ไดแก เห็ดนางฟา
ภูฏาน (Pleurotus ostreatus) เห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.) เห็ดหูหนู (Auricularia 
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auricular (Hook.) Underw.) เห็ดฟาง (Volvariella volvacea (Bull. Ex Fr.) Sing.) และเหด็เปาฮื้อ 
(Pleurotus ablonus Han)  ขอมูลเบื้องตนเหลานี้ช้ีใหเหน็วาแบคทเีรียชนิดนี้อาจเหมาะกับการ
นําไปใชในการทําปุยหมักสาํหรับปลูกพืช เพราะสามารถยับยั้งจุลินทรยีโรคพืช  แตอาจไมเหมาะ
สําหรับใชยอยสลายวัสดุเพาะเหด็ เพราะมผีลยับยั้งเสนใยเหด็ 
 
 ปกติแลวการสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 บนอาหาร NA ใชเวลาประมาณ 
15 วัน จึงไดสปอรอิสระเปนสวนใหญ  เมือ่ศึกษาเปรียบเทียบบนอาหารแข็งชนิดอื่นๆ พบวาอาหาร 
Soil Extract Agar, AK Agar # 2 และ GYS Agar ใหผลดกีวา  คือสามารถไดสปอรอิสระภายใน 7-
10 วัน  และเมือ่ศึกษาการสรางเอนโดสปอรในอาหารเหลว Soil Extract, AK#2 และ GYS  พบวา
เกิดสปอรอิสระดีกวา และเรว็กวาอาหารแข็งในสูตรเดียวกัน คือเกิดสปอรอิสระได 100% ที่ 7,4 
และ 3 วนั ตามลําดับ  ดังนัน้อาหารเหลวที่เหมาะสมควรเปน GYS หรือ AK#2 มากกวา Soil Extract 
Broth  อยางไรก็ตามสปอรอิสระเหลานี้ไมสามารถทนความรอนในระดับ 80 องศาเซลเซียส 10 
นาที 
   

จากคุณสมบัตขิอง P. polymyxa สายพันธุ N10 ที่ศึกษาทัง้หมดนี้ จึงมีความเปนไปไดที่จะ
นําแบคทีเรียสายพันธุนี้ไปประยุกตใชรวมกับจุลินทรียอ่ืนเพื่อยอยสลายวัสดุทางการการเกษตร
สําหรับทําปุยหมัก เพราะนอกจากสามารถผลิตเอนไซมโปรตีเอส อะไมเลส เซลลูเลส และไซ
ลาเนสแลว P. polymyxa สายพันธุ N10 ยังสามารถยับยั้งราและแบคทีเรียโรคพืช จึงเปนประโยชน
ตอการควบคุมจุลินทรียโรคพืชที่ปนเปอนอยูในกองปุยหมัก  แตอาจไมเหมาะสมตอการยอยสลาย
วัสดุเพาะเหด็ เนื่องจาก P. polymyxa สายพันธุ N10 ยับยั้งการเจริญของเสนใยเห็ดในระดับ
หองปฏิบัติการ  แตทั้งนี้ควรศึกษาสภาวะหรืออาหารเลี้ยงเชื้อที่สนับสนุนให P. polymyxa สายพันธุ 
N10 ผลิตเอนไซมสูงที่สุด  รวมทั้งควรศึกษาสภาวะที่กระตุนให P. polymyxa สายพันธุ N10 สราง
เอนโดสปอรจํานวนมากและทนความรอน เพื่อการนําไปใชในรูปผงเชือ้สําเร็จรูป  
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ขอเสนอแนะ 
 

1.  การแยกแบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอรจากตัวอยางธรรมชาติ หรือจากสารเรงพด.1 ควร
ใชทั้งวิธี heat shock ควบคูกบัตัวอยางทีไ่มผานการ heat shock  อาจทําใหไดชนิดและปริมาณของ
แบคทีเรียที่สรางเอนโดสปอรมากขึ้น 
 
 2.  แบคทีเรีย P. polymyxa สายพันธุ N10 จะมีศักยภาพในการทําปุยหมักไดเร็วขึ้นหรือไม  
ตองมีการศึกษาในสภาพธรรมชาติตอไป  ทั้งแงการผลิตเอนไซม และการผลิตกรดจากสาร
คารโบไฮเดรต 
 
 3.  P. polymyxa สายพันธุ N10 นี้อาจเหมาะกับการทําปุยหมักที่ใชกับพชื เพื่อสงเสริมการ
เจริญของพืชและควบคุมโรคพืช  เนื่องจากแบคทีเรียชนดินี้สามารถยับยั้งแบคทีเรียและราสาเหตุ
โรคพืชหลายชนิด แตอาจไมเหมาะสําหรับนําไปใชยอยสลายวัสดุเพาะเหด็  เนื่องจากยับยัง้เสนใย
เห็ดในระดับหองปฏิบัติการ  อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเบื้องตนในการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย 
ของกลุมงานจลุชีววิทยาประยุกต กรมวิชาการเกษตร โดยใสเชื้อนี้ พบวาใหผลผลิตเห็ดที่สูงขึ้น  จงึ
เปนเรื่องที่นาศึกษาตอไปถึงศักยภาพของเชื้อนี้ที่ชวยในการเพาะเห็ด วายับยั้งการเจริญของเสนใย
เห็ดในสภาพธรรมชาติหรือไม  เนื่องจากสภาพธรรมชาติเปนเชื้อผสม ไมใชเชื้อบริสุทธิ์ 
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ภาคผนวก ก 
 

อาหารเลี้ยงเชือ้และสารเคมี 
 

1. อาหารแข็งสําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมอะไมเลส (Starch Agar) 
 

Soluble starch    10.0  กรัม 
น้ํากลั่น     50.0  มิลลิลิตร 
Nutrient agar      1.0  ลิตร 

 
ละลายแปงจนหมดในน้ํา ผสมกับ Nutrient agar ที่กําลังหลอมเหลว 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
ตรวจผลการทดลองโดยราดดวยสารละลายไอโอดีน  ดูวงใสรอบโคโลนี 
 

  สารละลายไอโอดีน 
  Iodine     1.0  กรัม 
  KI     2.0  กรัม 
  น้ํากลั่น              300.0  มิลลิลิตร 
  ละลาย Iodine และ KI ในน้ํากลั่นปริมาตรนอยๆกอน  แลวเติมน้ําใหครบ  เก็บใน
ขวดสีชา 
 
2. อาหารแข็งสําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมโปรตีเอส (Milk Agar) 
 

A. skim milk 5 กรัม  ละลายในน้ํากลั่น 50.0 มิลลิลิตร 
B. agar 1.0 กรัม  ละลายในน้ํากลั่น 50.0 มิลลิลิตร 

 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 20 นาที 

ตั้งทิ้งไวจนอณุหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ผสมกันแลวเทลงจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
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3. อาหารแข็งสําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมเซลลูเลส (Budi et al., 2000) 
 

MgSo4⋅7H2O        0.1  กรัม 
CaCl2⋅2H2O      0.2  กรัม 
FeSO4⋅7H2O      0.04  กรัม 

               NaCl       0.2  กรัม 
 KH2PO4       0.3  กรัม 
 K2HPO4       0.5  กรัม 
 Caboxymethyl ccellulose (CMC)    5.0  กรัม 
 Yeast extract      0.1  กรัม 
 Agar      15.0  กรัม 

น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 
 

นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส  ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
ตรวจผลการทดลองโดยราดผิวหนาดวยสารละลาย Congo red เขมขน 1 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร นาน 15 นาที ลางออกดวยสารละลาย NaCl เขมขน 1 โมลาร  ดูวงใสรอบโคโลนี 
 
 สารละลาย Congo red ความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร   
 ช่ัง Congo red 0.1 กรัม  ละลายดวยน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร 
 
 สารละลาย NaCl ความเขมขน 1 โมลาร 
 ช่ัง NaCl  5.85 กรัม  ละลายดวยน้าํกลั่น 100 มิลลิลิตร 
 

4. อาหารแข็งสําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมไซลาเนส (ดัดแปลงจาก Pham et al., 1998) 
 

Beef extract      1.0  กรัม 
Yeast extract      2.0  กรัม 
Peptone       5.0   กรัม  
NaCl       5.0   กรัม 
Oat spelt xylan      1.0  กรัม 
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Agar      15.0  กรัม 
น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 

 
 ปรับพีเอชเปน 7.4 

นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
 
5. อาหารแข็งสําหรับทดสอบการผลิตเอนไซมไคติเนส (Dunne et al., 1997) 

 
K2HPO4       0.8  กรัม 
KH2PO4       0.2  กรัม 
(NH4)2SO4      0.5  กรัม 
MgSO4⋅7H2O        0.2  กรัม 
CaCl2⋅2H2O      0.01  กรัม 
FeCl3⋅76H2O      0.01  กรัม 
MgSo4⋅7H2O        0.2  กรัม 
ZnSO4⋅7H2O        0.001  กรัม 
Cassamino acid      2.0  กรัม 
น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 
Colloidal chitin suspension ความเขมขน 1% (w/v) ในปริมาตรที่เทากัน 
 

 ปรับพีเอชเปน 7.0 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
 
 Colloidal chitin (ชาญวิทย, 2546) 
 ช่ังผงไคตินจากเปลือกกุง 10 กรัม  แชในกรดฟอสฟอริกความเขมขน 85% 

ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขยาแรงๆนาน 12 ช่ัวโมง ลางดวยน้ํากลั่นจนมคีาพีเอช 5.0 ปรับพีเอชดวย 
NaOH จนมีคาพีเอช 7.0  กรองดวยกระดาษกรอง Whatman No. 1  เก็บ colloidal chitin ไวที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสจนกวาจะนํามาใช 
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6. อาหารเหลวสําหรับผลิตเอนไซมโปรตีเอส (ดัดแปลงจากสุดธิดา, 2548) 
 

Glucose       5.0  กรัม 
Yeast extract      5.0  กรัม 
K2HPO4       1.0  กรัม 
MgSO4⋅7H2O        0.2  กรัม 
Skim milk    10.0  กรัม 

 น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 
 

ปรับพีเอชเปน 7.0 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 10 นาที 

 
7. อาหารเหลวสําหรับการผลิตเอนไซมอะไมเลส (Hansley et al., 1980) 
 

KCl       1.0  กรัม 
MgCl2⋅2H2O        0.2  กรัม 
NaHPO4      5.4  กรัม 
Na2HPO4⋅2H2O        7.0  กรัม 
CaCl2⋅2H2O      0.25  กรัม 
FeSO4⋅7H2O      0.005  กรัม 
MnSO4⋅5H2O      0.001  กรัม 
Soluble starch    20.0  กรัม 
Peptone     10.0  กรัม 
น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 

ปรับพีเอชเปน 7.0 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
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8. อาหารเหลวสําหรับการผลิตเอนไซมเซลลูเลส (Zhang et al., 2004) 
 

CMC     20.0  กรัม 
Tryptone    10.0  กรัม 
Yeast extract      5.0  กรัม 
NaCl       5.0  กรัม 
KH2PO4       1.0  กรัม 

 น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 
 

ปรับพีเอชเปน 7.0 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 

 
9. อาหารเหลวสําหรับการผลิตเอนไซมไซลาเนส (ดัดแปลงจาก Pham et al., 1998) 
 

K2HPO4       0.75  กรัม 
KH2PO4       0.5  กรัม 

  Oat spelt xylan      5.0  กรัม 
Yeast extract      4.0  กรัม 
Tryptic peptone      2.0  กรัม 
(NH4)2SO4      2.0  กรัม 
Trace element solution     1.0   มิลลิลิตร 

  น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 
 
ปรับพีเอชเปน 7.0 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 

 
Trace element solution (Shoham et al, 1993) 
CaCl2⋅2H2O      0.39  กรัม 
Cu4SO4       0.62  กรัม 
FeSO4⋅7H2O      0.60  กรัม 
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MnSO4         0.59  กรัม 
ZnSO4⋅7H2O        0.42  กรัม 
CoCl2⋅6H2O      0.79  กรัม 
Na2MoO2        0.70  กรัม 
น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 
 

10. Yeast extract potato dextrose agar (YPD Agar)  
 
  Polypeptone      0.6  กรัม 
  Yeast extract      3.0  กรัม 
  Dextrose      3.0  กรัม 
  Agar     12.0  กรัม 
  น้ํากลั่น              1,000.0   มิลลิลิตร 

 
ปรับพีเอชเปน 7.2 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 

 
11. Yeast extract potato dextrose soft agar (YPD Soft Agar)  
 
  องคประกอบเหมือนกับอาหารสูตร YPD agar  แตใช agar 6.0 กรัม 
 
12. Potato Dextrose Agar (PDA) 
 
  มันฝร่ัง     200.0  กรัม 
  Dextrose      20.0  กรัม 
  Agar       15.0  กรัม 
  น้ํากลั่น               1,000.0   มิลลิลิตร 

 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
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13. การสรางกรดจากน้ําตาลดี-กลูโคส 
 

basal medium    
                 Diammonium hydrogenphosphate   1.0       กรัม 
    KCl       0.2    กรัม 
   MgSO4.7H2O      0.2    กรัม 
   Yeast extract      0.2    กรัม 
  น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 
 
 ปรับพีเอชเปน 7.0 กอนเติม ของ bromcresol purple เขมขน 0.04% (w/v)  
 นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 20 นาที 
                   

สารละลายน้ําตาลกลูโคส 
  ละลายน้ําตาลน้ําตาลด-ีกลูโคสนน้ํากลั่น  ปริมาตรไมควรเกิน 10 มิลลิลิตร  
คํานวณใหมีความเขมขนสดุทายเทากับ 0.5% แลวกรองผานเมมเบรน เสนผานศูนยกลาง 0.2 um 
จากนั้นผสมกบั basal medium ที่ผานการฆาเชื้อแลว  
 
14. อาหารแข็งสําหรับสรางสปอรสูตร Nutrient Agar ท่ีเติม MnSO4 
 

เติม MnSO4⋅H2O 50 มิลลิกรัม  ลงใน NA ปริมาตร 1 ลิตร 
 

นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
 
15. อาหารแข็งสําหรับสรางสปอรสูตร Soil Extract Agar 
 
  Glucose       1.0  กรัม 
  Yeast extract      0.5   กรัม 

K2HPO4       0.5  กรัม 
  Agar     15.0  กรัม 
  น้ํากลั่น                500.0   มิลลิลิตร 
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Soil extract               500.0   มิลลิลิตร 
 

นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
 
Soil Extract 
ช่ังดินสวน 500 กรัม ใสลงในน้ํา 1,500 มิลลิลิตร  นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศา

เซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 30 นาที  กรองเอาแตสวนใสผานผาขาวบาง 
แลวกรองดวยกระดาษกรอง ถายังขุนใหกรองซ้ํา ถายังมีความขุนใหเติม CaCO3 0.5 กรัม ลงไปใน
สวนใสที่กรองได ตั้งทิ้งไว 5 นาที กรองดวยกระดาษกรองอีกครั้ง 

 
16. อาหารแข็งสําหรับสรางสปอรสูตร AK Agar#2    
 
  Pancreatic digest of gelatin    6.0  กรัม 
  Pancreatic digest of casein    4.0  กรัม 

Yeast extract      3.0  กรัม 
Beef extract      1.5  กรัม 
Glucose       1.0  กรัม 
MnSO4       0.3  กรัม 
Agar     15.0  กรัม 

  น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 
 
ปรับพีเอชเปน 7.0 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 

 
17. อาหารแข็งสําหรับสรางสปอรสูตร Glucose Yeast Extract-Salt Agar (GYS Agar) 
 

Glucose       1.0  กรัม 
Yeast extract      0.5  กรัม 

  (NH4)2SO4      0.4  กรัม 
  MgSO4⋅7H2O      0.82  กรัม 
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CaCl2⋅2H2O      0.08  กรัม 
MnSO4⋅H2O      0.07  กรัม 

  น้ํากลั่น             1,000.0   มิลลิลิตร 
 
ปรับพีเอชเปน 7.0 
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
 

18. อาหารแข็งสําหรับสรางสปอรสูตร Nutrient Agar ท่ีเติม ccy 
 
  เติม ccy ลงใน NA ปริมาตร 1 ลิตร ใหมีความเขมขนดังนี ้
 
  ccy salt solution 
  MgSO4⋅7H2O      0.50  มิลลิโมลาร 

MnSO4⋅4H2O      0.01  มิลลิโมลาร 
Fe2(SO4)3⋅9H2O      0.05  มิลลิโมลาร 
ZnSO4⋅7H2O      0.05  มิลลิโมลาร 
K2SO4       1.00  มิลลิโมลาร 
CaCl2⋅6H2O      0.10  มิลลิโมลาร 
 

นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที 
 
19. อาหารเหลวสําหรับสรางสปอร 
 
  องคประกอบเหมือนกับอาหารแข็ง แตไมเติมวุน 
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20. การเตรียม Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Tris) buffer 
 

สารละลาย A: สารละลาย Tris(hydroxymethyl)aminomethane ความเขมขน 0.2 โมลาร 
(24.2 กรัม  ในน้ํากลั่นปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร) 

 
สารละลาย B: สารละลาย HCl ความเขมขน 0.2 โมลาร  
 
สารละลาย A + สารละลาย B x  มิลลิลิตร  เจือจางใหมีปริมาตรสุดทาย 200 มิลลิลิตร 
 

x  (มิลลิลิตร) พีเอช 
5.0 9.0 
8.1 8.8 
12.2 8.6 
16.5 8.4 

 
21. การเตรียม Phosphate buffer 
 

สารละลาย A: สารละลาย monobasic sodium phosphate ความเขมขน 0.2 โมลาร 
(NaH2PO4•2H2O  31.2 กรัม  ในน้ํากลั่นปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร) 

 
สารละลาย B: สารละลาย dibasic sodium phosphate ความเขมขน 0.2 โมลาร 

(Na2HPO4•7H2O  53.65 กรัม  หรือ Na2HPO4•12H2O  71.7 กรัม    ในน้าํกลั่นปริมาตร 1,000 
มิลลิลิตร) 

 
เตรียมโดยผสมสารละลาย A และ B ตามพีเอชที่ตองการ  เจือจางใหมปีริมาตรสุดทาย 200 

มิลลิลิตร 
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A (มิลลิลิตร) B (มิลลิลิตร) พีเอช A (มิลลิลิตร) B (มิลลิลิตร) พีเอช 
93.5 6.5 5.7 45.0 55.0 6.9 
92.0 8.0 5.8 39.0 61.0 7.0 
90.0 10.0 5.9 33.0 67.0 7.1 
87.7 12.3 6.0 28.0 72.0 7.2 
85.0 15.0 6.1 23.0 77.0 7.3 
81.5 18.5 6.2 19.0 81.0 7.4 
77.5 22.5 6.3 16.0 84.0 7.5 
73.5 26.5 6.4 13.0 87.0 7.6 
68.5 31.5 6.5 10.5 90.5 7.7 
62.5 37.5 6.6 8.5 91.5 7.8 
56.5 46.5 6.7 7.0 93.0 7.9 
51.0 49.0 6.8 5.3 94.7 8.0 
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ภาคผนวก ข 
 

วิธีการวิเคราะห 
 

1. การวิเคราะหกิจกรรมเอนไซมโปรตีเอส  (ดัดแปลงจากlสุดธิดา, 2548) 
 

1.1 สารเคมี 
 
1.1.1  สารละลายเคซีน (casein)  ใชสารละลายเคซีนเขมขน 2% เปนซับสเตรต  เตรียม

โดยช่ังเคซีน 2 กรัม ละลายดวย Tris-HCl buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร พีเอช 7.0 และ 4.0 
(ภาคผนวก ก ขอ 20)  ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร 

 
1.1.2  สารละลาย trichloroacetic acid (TCA) 10%  ใชหยุดกจิกรรมของเอนไซม  

เตรียมโดยชั่ง trichloroacetic acid 10 กรัม ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นเปน 100 มิลลิลิตร 
 

1.2 การวิเคราะห 
 

1.2.1  นําสารละลายเอนไซมมาเจือจางใหไดความเขมขนที่เหมาะสมดวย Tris-HCl 
buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร พีเอช 7.0 และ 4.0 

 
1.2.2  ปเปตสารละลายเคซีนเขมขน 2% มา 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลอง อุน

สารละลายเคซีนและสารละลายเอนไซมที่เจือจางแลวในอางน้ํารอนที่ 40 องศาเซลเซียส นาน 10 
นาที 

 
1.2.3  เติมสารละลายเอนไซมที่เจือจางแลวปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในสารละลายเคซีน 

บมที่ 40 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที หยดุปฏิกิริยาดวยสารละลาย TCA ความเขมขน 10%  
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร  ทิ้งไวที่ 4 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง เพื่อใหโปรตีนตกตะกอน 

 
1.2.4  ทําหลอดควบคุม  โดยเติมสารละลาย TCA ความเขมขน 10%  ปริมาตร 2 

มิลลิลิตร  จากนั้นเติมสารละลายเคซีน 1 มิลลิลิตร และสารละลายเอนไซม 1 มิลลิลิตร 
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1.2.5  นําสารละลายจากขอ 1.2.3 มากรองดวยกระดาษกรอง Whatman No.1  นําสวน
ใสมาวิเคราะหประสิทธิภาพของเอนไซมในการยอยโปรตีน โดยวัดปรมิาณไทโรซีนที่เกิดขึ้นเทยีบ
กับสารละลายไทโรซีนมาตรฐาน ตามวิธีของ Lowry (Lowry, 1951)   
 

1.2.6  การคํานวณกิจกรรมของเอนไซมโปรตีเอส 
 
 กิจกรรมของเอนไซม (หนวยตอมิลลิลิตร) =  (T1-T0) x V x D 
          t 
  

T1  คือ  ความเขมขนของไทโรซีนที่วัดไดภายหลังจากเอนไซมเกิดกิจกรรม 
T0  คือ  ความเขมขนของไทโรซีนที่วัดไดจากหลอดควบคุม 
V  คือ  ปริมาตรทั้งหมดในการทดลอง  ซ่ึงเทากับ 4 มิลลิลิตร 
D  คือ  ความเจือจางของเอนไซม 
t    คือ  เวลาที่ใชบมเอนไซมกับซับสเตรต  ซ่ึงเทากับ 10 นาที 
 
กําหนดให 1 หนวยของเอนไซมเทากับปริมาณของเอนไซมโปรตีเอสที่สามารถยอย 

เคซีนแลวเกดิไทโรซีน 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ในเวลา 1 นาที 
 
2. การวิเคราะหปริมาณไทโรซีน (Lowry et al., 1951) 
 

2.1 สารเคมี 
 

2.1.1  สารละลายไทโรซีน (tyrosine) มาตรฐาน  ช่ังไทโรซีนดวยเครื่องชั่งละเอียด 
0.1000 กรัม ใสลงในขวดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นเปน 100 มิลลิลิตร  
เก็บเปน stock solution  จากนั้นนํามาเจือจางใหไดสารละลายมาตรฐานที่มีความเขมขนของไทโร
ซีนตั้งแต 20-100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 
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2.1.2  การเตรียมสารละลาย Lowry 
 

สารละลาย A: ละลาย copper sulfate 0.5 กรัม  และ sodium citrate 1 กรัม  ในน้ํา  
100 มิลลิลิตร   

สารละลาย B: ละลาย sodium carbonate 20.0 กรัม  และ NaOH 4.0 กรัม ในน้ํา 1 
ลิตร 

สารละลาย C: นําสารละลาย A มา 1 มิลลิลิตร  ผสมกับสารละลาย B 50 
มิลลิลิตร 

สารละลาย D: สารละลาย Folin-Ciocalteau ความเขมขน 1 นอรมอล 
 

2.2 วิธีวิเคราะห 
 

2.2.1  สรางกราฟมาตรฐานของไทโรซีน  โดยเจือจางสารละลายมาตรฐานไทโรซีนให
มีความเขมขน 20, 40, 60, 80 และ 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 

 
2.2.2  ใสสารละลายตัวอยาง และสารละลายมาตรฐาน 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอด

ทดลองแตละหลอด  สวน blank จะใช Tris-HCl buffer ความเขมขน 0.05 โมลารแทน 
 
2.2.3  เติมสารละลาย C หลอดละ 2.5 มิลลิลิตร ลงในขอ 2.2.2  ทิ้งไว 5 นาที  จากนัน้

เติมสารละลาย D หลอดละ 0.25 มิลลิลิตร ทิ้งไว 20-30 นาที แลวนําไปวัดคาการดดูกลืนแสงที่ความ
ยาวคล่ืน 750 นาโนเมตร ดวยเครื่องเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร เขียนกราฟมาตรฐานระหวางคา
การดูดกลืนแสงกับปริมาณไทโรซีน นําคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางมาเปรียบเทียบหาความ
เขมขนของไทโรซีน  และคํานวณหาปริมาณไทโรซีน 
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y = 0.0104x + 0.0037
R2 = 0.9992
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ภาพผนวกที่ ข 1  กราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสงกับความเขมขนของไทโรซีน 
 
3. การวิเคราะหกิจกรรมเอนไซมเบตาอะไมเลส  
 

3.1 สารเคมี 
 
สารละลาย soluble starch ใชสารละลาย soluble starch เขมขน 1% เปนซับสเตรต  

เตรียมโดยชั่ง soluble starch 1 กรัม ตมใหละลายดวย Phosphate buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร   
พีเอช 7.0 (ภาคผนวก ก ขอ 21)  ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร 

 
3.2 การวิเคราะห 

 
3.2.1  นําสารละลายเอนไซมมาเจือจางใหไดความเขมขนที่เหมาะสมดวย Phosphate 

buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร พเีอช 7.0   
 
3.2.2  ปเปตสารละลาย soluble starch เขมขน 1% มา 0.5 มิลลิลิตร ใสลงในหลอด

ทดลอง อุนสารละลาย soluble starch และสารละลายเอนไซมที่เจือจางแลวในอางน้าํรอนที่ 37 
องศาเซลเซียส นาน 10 นาท ี
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3.2.3  เติมสารละลายเอนไซมที่เจือจางแลวปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร  ลงในสารละลาย 
soluble starch 0.5 มิลลิลิตร บมที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาท ี แลววเิคราะหปริมาณน้ําตาล
รีดิวซ เทียบกบักราฟมาตรฐาน   

 
3.2.4  ทําหลอดควบคุม  โดยเติม DNS reagent ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร ลงในหลอด

ทดสอบที่มีสารละลายเอนไซมปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แลววิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดวิซ เทียบกับ
กราฟมาตรฐาน  
 

3.2.5  การคํานวณกิจกรรมของเอนไซมเบตาอะไมเลส 
 
 กิจกรรมของเอนไซม (หนวยตอมิลลิลิตร) =  (RS10-RS0) x 2 x D 
         M.W. of maltose x t 
  

RS10  คือ  ปริมาณน้ําตาลรีดวิซที่วัดไดภายหลังจากเอนไซมเกิดกิจกรรม 
RS0   คือ  ปริมาณน้ําตาลรีดวิซที่วัดไดจากหลอดควบคุม 
D  คือ  ความเจือจางของเอนไซม 
t    คือ  เวลาที่ใชบมเอนไซมกับซับสเตรต  ซ่ึงเทากับ 10 นาที 
 
กําหนดให 1 หนวยของเอนไซมเบตาอะไมเลสเทากับปริมาณของเอนไซมเบตา           

อะไมเลสที่สามารถยอย soluble starch แลวเกดิเปนน้ําตาลรีดิวซเทียบเทาน้ําตาลมอลโตส 1 ไมโคร
โมล ภายในเวลา 1 นาที ในสภาวะทีท่ดสอบ 
 
4. การวิเคราะหปริมาณน้าํตาลรีดิวซ  
 

4.1 สารเคมี 
 
DNA reagent  เตรียมโดยชั่ง 3,5 dinitrosalicylic acid 10 กรัม  ละลายในน้ํากลั่น 500 

มิลลิลิตร เติมฟนอล 2 กรัม แลวเติมโซเดยีมไนไตรต 0.5 กรัม คอยๆเตมิสารละลายโซเดียมทาร
เทรต (โพแทสเซียมโซเดียมทารเทรต 200 กรัม ที่อยูในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 2% 
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ปริมาตร 500 มิลลิลิตร)  คนใหเขากนั นําไปอังในอางน้ํารอนจนสารละลายใส จากนัน้ปรับปริมาตร
ดวยน้ํากลั่นใหเปน 1 ลิตร  เก็บในขวดสีชาที่อุณหภูมิหอง 
 

4.2 วิธีวิเคราะห 
 

สรางกราฟมาตรฐานของน้ําตาลมอลโตส  โดยเจือจางสารละลายมาตรฐานน้ําตาลมอล
โตสใหมีความเขมขน 200, 400, 600, 800 และ 1,000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 1.0 
มิลลิลิตร  เติม DNS reagent ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร นําไปตมในน้ําเดือด นาน 5 นาที แลวทําใหเย็น
ทันที  เติมน้ํากลั่น 15 มิลลิลิตร วัดคาการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตรดวยเครื่อง
สเปคโตรโฟโตมิเตอร 

 

y = 0.0005x + 0.001

R2 = 0.9965
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ภาพผนวกที่ ข 2  กราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสงกับความเขมขนของน้ําตาลมอลโตส 
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5. การวิเคราะหกิจกรรมเอนไซมเซลลูเลส  
 

5.1 สารเคมี 
 
สารละลาย carboxymethyl cellulose (CMC) ใชสารละลาย CMC เขมขน 1% เปนซับส

เตรต  เตรียมโดยชั่ง CMC 1 กรัม ตมใหละลายดวย Phosphate buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร      
พีเอช 7.0 (ภาคผนวก ก ขอ 21)  ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร 

 
5.2 การวิเคราะหกจิกรรม endo-1,4-β-glucanase 

 
5.2.1  นําสารละลายเอนไซมมาเจือจางใหไดความเขมขนที่เหมาะสมดวย Phosphate 

buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร พีเอช 7.0   
 
5.2.2  ปเปตสารละลาย CMC เขมขน 1% มา 0.5 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลอง อุน

สารละลาย CMC และสารละลายเอนไซมที่เจือจางแลวในอางน้ํารอนที่ 40 องศาเซลเซียส นาน 10 
นาที 

 
5.2.3  เติมสารละลายเอนไซมที่เจือจางแลวปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในสารละลาย 

CMC 0.5 มิลลิลิตร บมที่ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที แลววิเคราะหปริมาณน้าํตาลรีดิวซ  
เทียบกับกราฟมาตรฐาน ดังวธีิในขอ 4 โดยใชน้ําตาลกลูโคสเปนสารละลายมาตรฐาน 

 
5.2.4  ทําหลอดควบคุม  โดยเติม DNS reagent ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร ลงในหลอด

ทดสอบที่มีสารละลายเอนไซมปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แลววิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดวิซ ดังวิธีใน
ขอ 4 เทียบกับกราฟมาตรฐาน โดยใชน้ําตาลกลูโคสเปนสารละลายมาตรฐาน 
 

5.2.5  การคํานวณกิจกรรมเซลลูเลส 
 
 กิจกรรมของเอนไซม (หนวยตอมิลลิลิตร) =  (RS10-RS0) x 2 x D 
         M.W. of glucose x t 
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RS10  คือ  ปริมาณน้ําตาลรีดวิซที่วัดไดภายหลังจากเอนไซมเกิดกิจกรรม 
RS0   คือ  ปริมาณน้ําตาลรีดวิซที่วัดไดจากหลอดควบคุม 
D  คือ  ความเจือจางของเอนไซม 
t    คือ  เวลาที่ใชบมเอนไซมกับซับสเตรต   
 
กําหนดให 1 หนวยของเอนไซมอะไมเลสเทากับปริมาณของเอนไซมอะไมเลสที่

สามารถยอย CMC หรือกระดาษกรอง แลวเกิดเปนน้ําตาลรีดิวซเทียบเทาน้ําตาลกลูโคส 1 ไมโคร
โมล ภายในเวลา 1 นาที ในสภาวะทีท่ดสอบ 
 

5.3 การวิเคราะหกจิกรรม exo-1,4-β-glucanase 
 
5.3.1  นําสารละลายเอนไซมมาเจือจางใหไดความเขมขนที่เหมาะสมดวย Phosphate 

buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร  พีเอช 7.0   
 
5.3.2  อุนสารละลายเอนไซมที่เจือจางแลว ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร ในอางน้ํารอนที่

อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเปนเวลา 10 นาที แลวใสกระดาษกรอง Whatman No.1 ขนาดกวาง 
10x60 มิลลิเมตร บมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาที วิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดวิซ  
เทียบกับกราฟมาตรฐาน ตามวิธีในขอ 4 เทียบกับกราฟมาตรฐาน โดยใชน้ําตาลกลูโคสเปน
สารละลายมาตรฐาน คํานวณกิจกรรมของ exo-1,4-β-glucanase ตามวิธีในขอ 5.2.5 

y = 0.001x + 0.0073
R2 = 0.9963
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ภาพผนวกที่ ข 3  กราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสงกับความเขมขนของน้ําตาลกลูโคส 
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6. การวิเคราะหกิจกรรมเอนไซมไซลาเนส 
 

6.1 สารเคมี 
 
สารละลาย soluble oat spelt xylan ใชสารละลาย soluble oat spelt xylan เขมขน 1% 

เปนซับสเตรต  เตรียมโดยชั่ง oat spelt xylan 2 กรัม ตมใหละลายดวย Phosphate buffer ความ
เขมขน 0.05 โมลาร พีเอช 7.0 (ภาคผนวก ก ขอ 21)  ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร แลวแยกเอาแต
สวนที่ละลายน้ําโดยปนเหวีย่งที่ความเรว็รอบ 8,500 รอบตอนาที นาน 10 นาที นําสวนใสมาใชเปน
ซับสเตรต  นําสวนที่ไมละลายน้ําไปลางดวยน้าํกลั่นหลายๆครั้ง อบแหงที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส 1 คืน ช่ังน้ําหนักไดประมาณ 1 กรัม (ปาริชาต, 2549) 

 
6.2 การวิเคราะห 

 
6.2.1  นําสารละลายเอนไซมมาเจือจางใหไดความเขมขนที่เหมาะสมดวย Phosphate 

buffer ความเขมขน 0.05 โมลาร  พีเอช 7.0   
 
6.2.2  ปเปตสารละลาย soluble oat spelt xylan เขมขน 1% มา 0.5 มิลลิลิตร ใสลงใน

หลอดทดลอง อุนสารละลาย soluble oat spelt xylan และสารละลายเอนไซมที่เจือจางแลวในอางน้าํ
รอนที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 10 นาท ี

 
6.2.3  เติมสารละลายเอนไซมที่เจือจางแลวปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในสารละลาย 

soluble oat spelt xylan 0.5 มิลลิลิตร บมที่ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที แลววิเคราะห
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ เทียบกับกราฟมาตรฐาน ดังวิธีในขอ 4    

 
6.2.4  ทําหลอดควบคุม  โดยเติม DNS reagent ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร ลงในหลอด

ทดสอบที่มีสารละลายเอนไซมปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แลววิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดวิซ เทียบกับ
กราฟมาตรฐาน โดยใชน้ําตาลไซโลสเปนสารละลายมาตรฐาน   
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6.2.5  การคํานวณกิจกรรมของเอนไซมไซลาเนส 
 
 กิจกรรมของเอนไซม (หนวยตอมิลลิลิตร) =  (RS10-RS0) x 2 x D 
         M.W. of xylose x t 
  

RS10  คือ  ปริมาณน้ําตาลรีดวิซที่วัดไดภายหลังจากเอนไซมเกิดกิจกรรม 
RS0   คือ  ปริมาณน้ําตาลรีดวิซที่วัดไดจากหลอดควบคุม 
D  คือ  ความเจือจางของเอนไซม 
t    คือ  เวลาที่ใชบมเอนไซมกับซับสเตรต  ซ่ึงเทากับ 10 นาที 
 
กําหนดให 1 หนวยของเอนไซมไซลาเนสเทากับปริมาณของเอนไซมไซลาเนสที่

สามารถยอย soluble oat spelt xylan แลวเกิดเปนน้ําตาลรีดิวซเทียบเทาน้ําตาลไซโลส 1 ไมโครโมล  
ภายในเวลา 1 นาที ในสภาวะที่ทดสอบ 

 

y = 0.0011x + 0.0461
R2 = 0.9988
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ภาพผนวกที่ ข 4  กราฟมาตรฐานระหวางคาการดูดกลืนแสงกับความเขมขนของน้ําตาลไซโลส 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการทดลอง 
 
1. การจําแนก Bacillus sp. ระดับสปชีสโดย Biolog Sytem 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A   • • • 50%       
B •  • • •  •  50% 50% •  
C • • • • • •  • 50% 50%   
D •  • 50% •  • •   • • 
E  • •  •        
F      50%       
G            • 
H    •         

 
ภาพผนวกที่ ค 1  pattern การใชแหลงคารบอน 95 ชนิด โดย Paenibacillus polymyxa  สายพันธุ 

N10  จากการทดลอง 2 คร้ัง  โดยที่มีการเจริญทั้ง 2 ซํ้า (•) หรือมีการเจริญเพียง 1 
ซํ้า (50%) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

A1 
Water 

A2 
α-Cyclodextrin 

A3 
β-Cyclodextrin 

A4 
Dextrin 

A5 
Glycogen 

A6 
Inulin 

A7 
Mannan 

A8 
Tween 40 

A9 
Tween 80 

A10 
N-Acetyl-D-
Glucosamine 

A11 
N-Acetyl-β- D-
Glucosamine 

A12 
Amygdalin 

B1 
L-Arabinose 

B2 
D-Arabitol 

B3 
Arbutin 

B4 
D-Cellobiose 

B5 
D-Fructose 

B6 
L-Fructose 

B7 
D-Galactose 

B8 
D-Galacturonic 
Acid 

B9 
Gentiobiose 

B10 
D-Gluconic Acid 

B11 
α-D-Glucose 

B12 
m-Inositol 

C1 
α-D-Lactose 

C2 
Lactulose 

C3 
Maltose 

C4 
Maltotriose 

C5 
D-Mannitol 

C6 
D-Mannose 

C7 
D-Melezitose 

C8 
D-Melibiose 

C9 
α-Methyl-D-
Galactoside 

C10 
β-Methyl-D-
Galactoside 

C11 
3-Methyl-D-
Glucose 

C12 
α-Methyl-D-
Glucoside 

D1 
β-Methyl-
Glucoside 

D2 
α-Methyl-
Mannoside 

D3 
Palatinose 

D4 
D-Psicose 

D5 
D-Raffinose 

D6 
D-Rhamnose 
 

D7 
D-Ribose 

D8 
Salicin 

D9 
Sedoheptulosan 

D10 
D-Sorbitol 

D11 
Stachyose 

D12 
Sucrose 

E1 
D-Tagatose 

E2 
D-Trehalose 

E3 
Turanose 

E4 
Xylitol 

E5 
D-Xylose 

E6 
Acetic Acid 

E7 
α-Hydroxybutyric 
Acid 

E8 
β-
Hydroxybutyric 
Acid 

E9 
γ-
Hydroxybutyric 
Acid 

E10 
p-Hydroxy-
phenylactic Acid 

E11 
α-Ketoglutaric 
Acid 

E12 
α-Ketovaleric 
Acid 

F1 
Lactamide 

F2 
D-Lactic Acid 
Methyl Ester 

F3 
L-Lactic Acid 

F4 
D-Malic Acid 

F5 
L-Malic Acid 

F6 
Pyruvic Acid 
Methyl Ester 

F7 
Succinic Acid Mono-
Methyl Ester 

F8 
Propionic Acid 

F9 
Pyruvic Acid 

F10 
Succinamic Acid 

F11 
Succinic Acid 

F12 
N-Acetyl-L-
Glutamic Acid 

G1 
L-Alaninamide 

G2 
D-Alanine 

G3 
L- Alanine 

G4 
L-Alanyl-Glycine 

G5 
L-Asparagine 

G6 
L-Glutamic Acid 

G7 
Glycyl-L- Glutamic 
Acid 

G8 
L-Pyroglutamic 
Acid 

G9 
L-Serine 

G10 
Putrescine 

G11 
2,3-Butanediol 

G12 
Glycerol 

H1 
Adenosine 

H2 
2’-Deoxy Adenosine 

H3 
Inosine 

H4 
Thymidine 

H5 
Uridine 

H6 
Adenosine-5’-
Monophosphate 

H7 
Thymidine -5’-
Monophosphate 

H8 
Uridine -5’-
Monophosphate 

H9 
D-Fructose-6-
Phosphate 

H10 
α--D-Glucose-1-
Phosphate 

H11 
D-Glucose-6-
Phosphate 

H12 
D-L-α-
Glycerol-
Phosphate 

 
ภาพผนวกที่ ค 2  แหลงคารบอน 95 ชนิดของ GP2 MicroPlate 
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2. การผลิตเอนไซมโปรตีเอส 
 
ตารางผนวกที ่ค 1  กิจกรรมของเอนไซมนวิทรัลโปรตีเอสและแอสิดโปรตีเอสของ P. polymyxa สาย

พันธุ N10 
 

กิจกรรมของเอนไซมโปรตีเอส 
 (หนวย/มิลลิลิตร) 

เวลา  
(ช่ัวโมง) 

นิวทรัลโปรตีเอส แอสิดโปรตีเอส 

จํานวนเซลลที่มีชีวิต 
(CFU/ml) 

พีเอช 

0 5.47 16.35 1.23 x 106 6.56 
3 9.46 15.76 1.11 x 107 6.36 
6 9.86 20.93 2.42 x 107 5.58 
9 9.24 24.42 3.55 x 107 5.47 
12 9.13 23.80 4.30 x 107 5.30 
15 13.63 22.68 6.30 x 107 5.28 
18 14.09 26.99 8.40 x 107 5.30 
21 21.05 30.13 6.90 x 107 5.55 
24 20.63 35.10 6.70 x 107 5.62 
30 26.97 38.99 8.42 x 107 6.15 
36 31.01 43.26 8.50 x 107 5.77 
42 89.86 72.19 7.85 x 107 5.85 
48 112.16 78.60 6.50 x 107 6.13 
54 101.97 77.24 5.50 x 107 6.19 
60 85.82 65.39 1.44 x 107 6.25 
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3. การผลิตเอนไซมอะไมเลส 
 

ตารางผนวกที ่ค 2  กิจกรรมของเอนไซมเบตาอะไมเลสของ P. polymyxa สายพันธุ N10 
 

เวลา  
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมของเอนไซม 
เบตาอะไมเลส 

 (หนวย/มิลลิลิตร) 

จํานวนเซลลที่มีชีวิต 
(CFU/ml) 

พีเอช 

0 0.06 9.15 x 105 6.84 
3 0.45 1.83 x 107 6.78 
6 4.96 9.20 x 107 6.10 
9 4.97 1.92 x 108 5.83 
12 5.41 2.50 x 108 5.89 
15 6.09 2.80 x 108 5.90 
18 6.45 4.85 x 108 5.91 
21 6.77 4.55 x 108 5.92 
24 7.71 3.00 x 108 5.95 
30 12.42 2.10 x 108 6.11 
36 14.45 1.54 x 108 6.30 
42 11.02 1.37 x 107 6.43 
48 7.22 6.80 x 107 6.50 
54 7.19 6.45 x 107 6.64 
60 5.84 7.10 x 107 6.74 
66 5.54 6.25 x 107 6.85 
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4. การผลิตเอนไซมเซลลูเลส 
 
ตารางผนวกที ่ค 3  กิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลสของ P. polymyxa สายพันธุ N10 
 

กิจกรรมของเอนเซลลูเลส 
 (หนวย/มิลลิลิตร) 

 
เวลา  

(ช่ัวโมง) กิจกรรมของ 
endo-1,4-β-
glucanase 

กิจกรรมของ 
exo-1,4-β-
glucanase 

 
จํานวนเซลลที่มีชีวิต 

(CFU/ml) 

 
พีเอช 

0 0.00 0.00 3.70 x 106 6.80 
3 0.00 0.00 3.30 x 107 6.82 
6 0.00 0.04 1.20 x 108 6.87 
9 0.24 0.05 1.70 x 108 6.91 
12 0.86 0.13 2.13 x 108 7.17 
15 0.65 0.11 3.05 x 108 7.49 
18 0.65 0.03 2.90 x 108 7.53 
21 0.59 0.02 1.98 x 108 7.57 
24 0.58 0.02 6.55 x 107 7.62 
30 0.53 0.02 1.98 x 107 7.66 
36 0.50 0.02 1.70 x 107 7.66 
42 0.39 0.02 1.40 x 107 7.67 
48 0.38 0.02 1.12 x 107 7.69 
54 0.39 0.01 1.12 x 107 7.68 
60 0.37 0.01 1.26 x 107 7.71 

 
 
 
 
 
 
 



 

157

5. การผลิตเอนไซมไซลาเนส 
 
ตารางผนวกที ่ค 4  กิจกรรมของเอนไซมไซลาเนสของ P. polymyxa สายพันธุ N10 

 
เวลา  

(ช่ัวโมง) 
กิจกรรมของเอนไซม 

ไซลาเนส 
(หนวย/มิลลิลิตร) 

จํานวนเซลลที่มีชีวิต 
(CFU/ml) 

พีเอช 

0 0.00 4.80 x 105 6.74 
3 0.00 3.90 x 106 6.45 
6 0.13 4.45 x 107 6.82 
9 0.73 2.45 x 108 7.24 
12 0.65 4.60 x 108 7.39 
15 0.69 8.45 x 108 5.46 
18 1.33 8.40 x 108 5.77 
21 2.37 8.50 x 108 6.18 
24 6.52 7.00 x 108 6.63 
30 14.52 4.20 x 108 7.00 
36 25.69 3.20 x 108 7.17 
42 24.98 2.25 x 108 7.13 
48 24.22 8.50 x 107 7.42 
54 24.08 6.35 x 107 7.69 
60 23.91 5.75 x 107 7.80 
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6. การผลิตกรดจากน้ําตาลกลูโคส 
 
ตารางผนวกที ่ค 5  พีเอชของอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อจากการหมักน้ําตาลกลูโคสโดย P. polymyxa  สาย

พันธุ N10, แบคทีเรียสายพันธุ LDD2 ที่คลาย B. licheniformis, แบคทีเรียสายพันธุ 
LDD3a และ LDD3b ที่คลาย B. subtilis, B. megaterium สายพันธุ LDD4, B. 
subtilis JCM 1465t, B. mojavensis NRRL-B-14698t, B. atrophaeus DSM 5151 t, 
B. amyloliquefaciens DSM 7 t

 
พีเอชของอาหารเลี้ยงเช้ือ เวลา 

(ช่ัวโมง) N10 LDD2 LDD3a LDD3b LDD4 B. subt B. mojat B. atrot B. amyt

0 6.75 6.73 6.78 6.74 6.85 6.79 6.68 6.68 6.74 
3 6.53 6.50 6.49 6.61 6.64 6.63 6.50 6.37 6.61 
6 5.38 6.22 6.18 6.16 6.68 6.24 6.15 6.62 6.17 
9 5.22 6.10 6.16 6.16 6.60 6.17 6.13 6.15 6.16 
12 5.02 6.00 6.17 6.11 6.56 6.17 6.14 6.18 6.04 
15 4.90 6.00 6.17 6.08 6.52 6.15 6.10 6.16 6.11 
18 4.80 6.00 6.14 5.98 6.44 6.12 6.00 6.10 6.10 
21 4.79 6.04 6.17 6.02 6.40 6.15 6.02 6.13 6.16 
24 4.79 6.01 6.19 5.98 6.33 6.19 5.60 6.16 6.19 
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7. การสรางสปอรโดย P. polymyxa N10 
 
ตารางผนวกที ่ค 6  การสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 ในอาหารแข็งสูตรตางๆ  
 

จํานวนสปอรอิสระ (%) เวลา 
(วัน) NA NA+MnSO4 Soil Extract 

agar 
AK#2 Agar GYS Agar NA + ccy 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 3.21 3.66 38.67 10.60 21.76 8.14 
5 8.48 22.46 97.01 65.30 25.08 12.43 
7 69.14 83.01 100.00 100.00 92.05 84.03 
10 80.54 99.23 100.00 100.00 100.00 100.00 
15 89.61 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
 
 

 
 
 
 



 

ตารางที่ผนวกที่ 7  การสรางสปอรของ P. polymyxa สายพันธุ N10 ในอาหารเหลวสตูรตางๆ  
 

จํานวนเซลลที่มีชีวิต 
(CFU/ml) 

จํานวนสปอรที่ทน
รอน 

(CFU/ml) 

จํานวนสปอรอิสระจากการ
นับภายใตกลองจุลทรรศน 

 (%) 

ความเขมขนของ
น้ําตาลกลูโคส 

 (กรัม/ลิตร) 

พีเอชของอาหารเลี้ยง
เชื้อ 

 
เวลา (วัน) 

SE        AK#2 GYS SE AK#2 GYS SE AK#2 GYS SE AK#2 GYS SE AK#2 GYS
0       2.83x106 7.60x105 4.70x105 0  0 0 0 0 0 1.02 1.09 1.08 6.74 6.92 6.71
1        
           
           
           
           
           
           

5.90x107 1.75x108 1.21x107 0 0 0 0 0 0 0.20 0.60 0.54 6.10 6.00 5.23
2 1.21x107 1.34x108 7.95x107 0 0 0 70.01 90.12 40.21 0.18 0.58 0.43 6.61 7.70 7.59
3 7.85x106 2.75x107 2.06x106 0 0 0 80.21 95.25 100.00 0.17 0.47 0.46 6.69 8.05 7.66
4 4.15x106 9.15x106 1.62x106 0 0 0 90.14 100.00 100.00 0.18 0.40 0.42 6.82 8.27 7.68
5 2.50x106 4.00x106 5.20x105 0 0 0 95.01 100.00 100.00 0.20 0.41 0.45 6.76 8.31 7.59
6 2.20x106 2.50x106 3.20x105 0 0 0 98.12 100.00 100.00 0.19 0.40 0.44 6.85 8.26 7.53
7 2.00x106 7.00x105 5.00x104 0 0 0 100.00 100.00 100.00 0.02 0.41 0.45 7.57 8.24 7.46
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ประวัติการศึกษาและการทํางาน 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวสิรินนัท  ชมภูแสง 
วัน เดือน ป ที่เกิด 28 กรกฎาคม 2524 
สถานที่เกิด  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา  วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยศลิปากร (2545) 
ตําแหนงปจจบุัน  - 
สถานที่ทํางานปจจุบัน - 
 




