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 เอนไซม์อลัฟาอะไมเลสทีหลงัออกสู่ภายนอกเซลล์จุลินทรียจ์ากเชือ W1 ทีคดัแยกไดจ้าก
ดินและนาํ บา้นสวนดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี มีความสามารถในการย่อยแป้งให้มีค่า DP อยู่
ในช่วงระหว่าง  –  เพือใช้ในการผลิต microcapsule จึงมีการศึกษาลกัษณะโดยการยอ้มแกรม
จุลินทรีย ์พบวา่ เป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีลกัษณะเป็นแท่ง และนาํมาผลิตเอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลส
และแยกบริสุทธิโดยผ่านกระบวนการตกตะกอนดว้ย ethanol, Q Sepharose anion-exchange และ 

Sephacryl S-200 gel filtration chromatography ตามลําดับ  เอนไซม์ถูกทําให้ เข้มข้นขึน  โดยวิธี 

ultrafiltration พบว่า คุณสมบติัของเอนไซม์บริสุทธิ มีค่า specific activity เท่ากบั 4,428.502 U/mg 

protein มีความบริสุทธิเพิมขึนประมาณ  .  เท่า และ  recovery . % นําหนักโมเลกุลของ
เอนไซม์ทีหาโดยวิธี SDS-PAGE คือ 38.6 kDa สอดคล้องกับวิธี gel chromatography คือ 39 kDa 

เอนไซมบ์ริสุทธินีสามารถทาํงานไดดี้ทีสุดที pH  และอุณหภูมิ 60 oC     ซึงเอนไซม์มีความเสถียร
ที pH 7 และช่วงอุณหภูมิ 30 - 50 oC    ค่า Km และ Vmax ของเอนไซมที์ไดคื้อ 0.01 mg/ml และ 51.02 

μmol.ml-1min-1 ตามลาํดบั เอนไซม์อลัฟาอะไมเลสของเชือชนิดนีถูกยบัยงัด้วยไอออนของ Cu2+ 

ในขณะทีไอออนของ Co2+, Mn2+, Fe2+, Ca2+, Mg2+ และ K+เป็นตวักระตุน้ให้มีค่ากิจกรรมเอนไซม์
สูงขึน จากการศึกษาสารตงัต้นทงั  ชนิด พบว่า สารตงัต้นทีเหมาะสมทีสุดคือ แป้งข้าวเหนียว  

เมือศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการย่อยแป้งของเอนไซม์ให้ได้ผลผลิตทีมี DP ในช่วง  –  

(maltotriose และ maltotetraose) ในปริมาณทีสูงสุด พบว่า สภาวะทีเหมาะสมคือ pH 7 อุณหภูมิ  

 oC และระยะเวลาในการบ่มอย่างน้อย  นาที ผลิตภณัฑ์ทีได้นีสามารถนําไปศึกษาการใช้
ประโยชน์ในการผลิต microcapsule ต่อไป  
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An extracellular -amylase was extracted from W1 strain isolated from soil and water samples at 

Bansuan Damnoen Saduak, Rachaburi province. W1 strain is capable of converting starch to products having 

specific degree of polymerization (DP) between 3 – 6. W1 strain was investigated using Gram’s staining and it 

was shown to be a Gram-positive rod bacterium. The -amylase was produced from W1 strain and purified 

through 80% ethanol precipitation, Q sepharose anion-exchange, Sephacryl S-200 gel filtration chromatography 

and concentrated by an ultrafiltration, respectively. The purified amylase has specific activity of  

4,428.502 U/mg protein with the enzyme purity increased 1.38 folds and the recovery yield of . %. The 

molecular mass of the purified enzyme as estimated by SDS-PAGE and gel filtration chromatography were 

approximately 38.6 and 39 kDa, respectively. The optimum pH and temperature for the -amylase production 

were 7 and 60 oC, respectively. This enzyme had pH stability of 7.0 with thermal stability in the range of  

30-50 oC. Km and Vmax values for -amylase were 0.01 mg/ml and 51.02 μmol.ml-1min-1, respectively.  

The -amylase from W1 strain was inhibited by Cu2+ but various mono- and divalent cations, such as Co2+, 

Mn2+, Fe2+, Ca2+, Mg2+ and K+ stimulated the activity of this enzyme. The optimum substrate for the enzyme was 

waxy starch. DP production was examined by analysing the hydrolysated soluble starch that were maltotriose 

and maltotetraose (between 3 – 4 of DP) using HPAC. The production of DP was optimized with optimum pH, 

temperature and time of 7, 60 oC and for a duration at least 60 minutes, respectively. Further studies on the 

production of microcapsules and its properties are being investigated. 
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บทท ี1 

บทนํา 
 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
แป้ง (starch) เป็นคาร์โบไฮเดรตทีสะสมอยู่ในพืชชันสูง พบในคลอโรพลาสต์ (ในใบ)  

และในส่วนทีพืชใชเ้ป็นแหล่งสะสมอาหาร เช่น เมล็ดและหวั แป้งจดัเป็นแหล่งอาหารทีใหพ้ลงังาน
สูง นอกจากนีแป้งยงัเป็นผลิตภณัฑ์หลกัจากพืชเศรษฐกิจทีสําคญัของประเทศ เช่น มนัสําปะหลงั      

มนัฝรัง ขา้วโพด ข้าว และขา้วสาลี (Nigam และ Singh, 1995) โครงสร้างของแป้งประกอบด้วย    

พอลิเมอร์พืนฐาน 2 ชนิด ได้แก่ อะไมโลส (amylose) และอะไมโลเพคติน (amylopectin) โดย     

อะไมโลสเป็นพอลิเมอร์เชิงเส้นทีประกอบด้วยกลูโคสประมาณ 2,000 หน่วย เชือมต่อกันด้วย
พันธะ -1,4-glucosidic ดังภาพที  1 ส่วนอะไมโลเพคตินเป็นพอลิเมอร์เชิงกิงทีประกอบด้วย
กลูโคส ส่วนทีเป็นเส้นตรงเชือมต่อกนัดว้ยพนัธะ -1,4-glucosidic และส่วนทีเป็นกิงสาขาจะเชือม
กนัดว้ยพนัธะ -1,6-glucosidic ดงัภาพที 2 (กลา้ณรงค ์และ เกือกลู, 2543)  

 

 

 

 

 

ภาพที 1 โครงสร้างอะไมโลส   ภาพที 2 โครงสร้างอะไมโลเพคติน 

(กลา้ณรงค ์และ เกือกลู, 2543)      (กลา้ณรงค ์และ เกือกลู, 2543) 

 

จากคุณสมบติัเฉพาะของแป้ง ไดมี้การนาํแป้งมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพือปรับปรุง
คุณสมบติัของอาหาร เช่น การทาํใหเ้กิดเจล ควบคุมการคงตวัและเนือสัมผสัของอาหารจาํพวกซอส 

ซุป และนาํปรุงรส ป้องกนัเนือสัมผสัของอาหารเสียรูปเนืองจากการบวนการแช่แขง็และคืนรูปจาก
การเยอืกแขง็ (freeze-thaw) สภาวะกรด การทาํพาสเจอไรเซซนั และสเทอริไรเซซนั เป็นตน้  
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นอกจากนียงัมีการนาํแป้งมาใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมอืนๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ 

อุตสาหกรรมสิงทอ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมกาว และอุตสาหกรรมแป้งดัดแปร เป็นต้น 

เนืองจากโครงสร้างของแป้งมีนาํตาลกลูโคสเป็นหน่วยยอ่ย ดงันนัแป้งจึงเป็นแหล่งนาํตาลกลูโคส 

ซึงเป็นวตัถุดิบหลกัในอุตสาหกรรมนาํตาล นาํเชือม หรืออุตสาหกรรมการหมกัต่างๆ อยา่งไรก็ตาม
การนําแป้งธรรมชาติ (native starches) ไปใช้ในอุตสาหกรรมยงัมีข้อจาํกัดอยู่มาก ต่อมาจึงทํา     
การพฒันาแป้งดดัแปร (modified starches) ทีไดจ้ากกระบวนการทางเคมีโดยการใชก้รด และการใช้
เอนไซม ์ซึงเป็นทีตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมมากกวา่  

ในช่วงทศวรรษทีผา่นมามีการนาํเอนไซมม์าใชใ้นการยอ่ยแป้ง แทนการใช้กรด เนืองจาก
การย่อยแป้งดว้ยกรดตอ้งทาํปฏิกิริยาร่วมกบัความร้อนทีอุณหภูมิสูง ซึงประสิทธิภาพในการย่อย
แป้งนนัขึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของกรด เวลา และอุณหภูมิ ทงัยงัก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑอื์นทีไม่ตอ้งการ 

เช่น เกิดสารเฟอร์ฟูรอล ดงันันในปัจจุบนัการย่อยแป้งด้วยกรดจึงถูกแทนทีด้วยการใช้เอนไซม ์

เพราะใช้สภาวะทีไม่ รุนแรง  การเกิดปฏิกิ ริยามีความจําเพาะต่อชนิดผลิตภัณฑ์  ควบคุม                

การเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย ไม่เกิดผลิตภณัฑ์ขา้งเคียง รวมทงัไม่ตอ้งใช้อุปกรณ์ทีมีความทนทานต่อ        

การกดักร่อนสูงเช่นเดียวกบัการใชก้รด (พกัตร์ประไพ, 2546) 

เอนไซมที์นาํมาใชใ้นการยอ่ยแป้ง ไดแ้ก่ เอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลส (EC 3.2.1.1) หรือ -D-

(1,4)-glucan-gluconohydrolase เป็นเอนไซม์ในกลุ่ม hydrolase สามารถสลายพันธะ  -D-(1,4)-

glucosidic linkage เท่านัน ลักษณะการทาํงานเป็นแบบสุ่มตัด ทาํให้ได้ผลิตภณัฑ์เป็น กลูโคส,   

มอลโตส, มอลโตไตรโอส, มอลโตเตตระโอส และเดกซ์ตริน เป็นตน้ ดงัภาพที 3 แสดงลกัษณะการ
ยอ่ยแป้งของเอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลส (Shafiei และ Ziaee, 2010)   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 แสดงบริเวณทีเอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลสสามารถตดัสายโมกุลของแป้ง 

(ทีมา : http://www.science-projects.com/enzymes.htm) 
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ในสัตวส์ามารถผลิตเอนไซม์ดงักล่าวได ้ซึงพบในส่วนประกอบของนาํลาย และตบัอ่อน 

ขณะทีในพืชพบเอนไซม์นีในเมล็ดทีกาํลงังอก นิยมนําไปใช้ในอุตสาหกรรมเครืองดืม สําหรับ
แบคทีเรียทีสามารถยอ่ยแป้งไดน้นั ไดแ้ก่ Bacillus subtilis, B. licheniformi, B. stearothermophillus, 
B. amyloliquefaciens และ P. saccharophila (Demirkan และคณะ, 2005) นอกจากนียงัพบเชือราที
สามารถย่อยแป้ง ได้แก่  A. oryzae, A. fumigatus และ  A. niger ซึงคัดแยกได้จากแหล่งต่างๆ  

ตามธรรมชาติ เช่น ในดิน  และแหล่งนําเสีย เป็นต้น โดยเอนไซม์ทีมาจากแหล่งต่างกันจะมี
คุณสมบติัทีแตกต่างกนัไป และนาํหนกัโมเลกุลของเอนไซม์จากสัตว ์พืช และจุลินทรียจึ์งมีค่าไม่
เท่ากนั (Whistler และคณะ, 1984) 

จากทีกล่าวมาขา้งตน้ จึงมีผูน้าํเอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลส มาประยุกตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรม
ด้านต่างๆอย่างแพร่หลายมากขึน ได้แก่ การใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การทาํขนมปัง โดย
เอนไซม์อลัฟาอะไมเลส จะทาํหน้าทีย่อยแป้งโดไปเป็นนําตาลเดกซ์ตริน ต่อมายีสต์จะทาํการ
เปลียนนาํตาลเดกซ์ตริน ให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ โดยกลูเตนจะทาํหน้าที
กักเก็บก๊าซทีได้จากยีสต์ ทําให้แป้งโดสามารถขึนฟูได้ดี (proofing and baking) นอกจากนียงั
สามารถใช้ในการแปรรูปแป้งเป็นสารให้ความหวานและนําเชือม (syrups) ได้หลายชนิด เช่น 

maltodexrtrins, maltose syrups, glucose syrups แล ะ  fructose syrups ซึ ง  syrups แ ต่ ล ะ ช นิ ด มี
คุณสมบติัทางกายภาพและปริมาณความหวาน (DE: dextrose equivalent) ทีแตกต่างกนั ซึงสามารถ
นาํไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารได้หลากหลาย ได้แก่ ขนมหวาน ไอศกรีม ซอส รวมทงั soft 

drinks เป็นตน้ ใชใ้นอุตสาหกรรมสิงทอ เพือลดขนาดเส้นใยของสิงทอ ใชใ้นอุตสาหกรรมกระดาษ 

เพือย่อยแป้งให้มีความหนืด (viscosity) ลดลงสําหรับการผลิตกระดาษ ใช้ในการผลิตยา โดยนํา
เอนไซม์อะไมเลสมาเป็นส่วนประกอบในยาช่วยย่อยต่างๆ สําหรับผูที้มีระบบการย่อยอาหารใน
ทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ หรือไม่ปกติ และใชท้าํ encapsulation ในทางอาหารและทาง การแพทย ์ 

อย่างไรก็ตาม เอนไซม์ทีใช้ย่อยแป้งในปัจจุบัน ยงัขาดคุณสมบัติบางประการทีสําคญัสําหรับ
อุตสาหกรรม เช่น ผลิตภณัฑ์ทีได้จากการย่อยแป้งมักเป็น maltodextrin ทีมีขนาดใหญ่และเล็ก
ปะปนกนั ทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ทีมีคุณสมบติัทีไม่ตอ้งการปะปนมาดว้ย  ซึงหากมีจุลินทรียส์ามารถ
ผลิตเอนไซมย์่อยแป้งให้ได ้maltodextrin ทีมีขนาดหรือ degree of polymerization (DP)  เหมาะสม
อยูใ่นช่วงทีไม่กวา้งจนเกินไปจะทาํใหแ้กไ้ขปัญหานีได ้จึงมีการคดัแยกจุลินทรียที์ผลิตเอนไซมย์อ่ย
แป้งให้ได ้maltodextrin ทีมี DP อยูใ่นช่วงระหวา่ง 3 – 6 (maltotriose, maltotetraose, maltopentose 

และ maltohexose)  

จากการศึกษาทีผา่นมามีการคดัแยกเชือจุลินทรียที์สามารถผลิตเอนไซมย์อ่ยแป้งเพือให้ได้
ผลิตภณัฑ์ทีมีค่า DP จาํเพาะ จากตวัอยา่งดินและนาํตามธรรมชาติ และจากบ่อบาํบดันาํเสียทงัหมด 
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10 แห่ง  ซึงนํามาทําการคัดแยกเชือจุลินทรีย์ได้ทังหมด  100 โคโลนี  โดยพบว่ามี เชือที มี
ความสามารถในการผลิตเอนไซมย์อ่ยแป้งไดท้งัหมด 38 โคโลนี (วชิรวิชย ์และคณะ, 2549) ต่อมา
ไดมี้การนาํจุลินทรียที์สามารถผลิตเอนไซมย์อ่ยแป้งจากทีคดัแยกไดจ้าํนวน 25 เชือ มาทดสอบการ
ย่อยแ ป้ ง เพื อวิ เคราะ ห์ห าผลผลิต ที มี ค่ า  DP โดย เค รือง  high-performance anion-exchange 

chromatography (HPAC) พบว่าเชือจุลินทรียร์หัส B1BA (W1) และ LTS1A (W2) มีความสามารถ
ในการยอ่ยแป้งให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ทีมีค่า DP อยูใ่นช่วง 3-6 (ดาวนภา และคณะ, 2550) ดงันนั งานวิจยั
นีจึงผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือจุลินทรียร์หสั W  เพือศึกษาการแยกบริสุทธิและคุณลกัษณะที
เหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซม ์และศึกษาผลผลิตทีเกิดจากยอ่ยแป้งของเอนไซมอ์ะไมเลสให้
ได ้DP อยูใ่นช่วงระหวา่ง 3-6 ตามทีตอ้งการได ้ซึงหากงานวิจยันีสําเร็จลงไดก้็จะเป็นประโยชน์ใน
การนาํเอนไซม์ไปผลิต microencapsulation ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปได้ หากงานวิจยันีต่อ
ยอดจนสําเร็จและสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมี
มูลค่าเพิมสูงขึนอีกดว้ย  

 

2.  วตัถุประสงค์ 

เพือแยกบริสุทธิเอนไซม์อะไมเลสจากเชือจุลินทรีย์รหัส W1 ทีสามารถย่อยแป้งให้ได้
ผลผลิตมีค่า DP ในช่วงระหว่าง 3-6 และศึกษาคุณลกัษณะทีเหมาะสมของเอนไซม์อะไมเลสจาก
เชือได ้

 

3.  ขอบเขตงานวจัิย 

3.1   ศึกษาการแยกบริสุทธิเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 โดยวธีิตกตะกอนดว้ย ethanol, anion-

exchange และ gel filtration chromatography 

3.2   ศึกษาคุณลกัษณะทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลสทีแยกบริสุทธิ 

3.3   ศึกษาผลผลิตทีมีค่า DP ในช่วงระหว่าง 3-6 จากการย่อยแป้งในสภาวะต่างๆ  ของ
เอนไซมอ์ะไมเลสทีแยกบริสุทธิ 

4.  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

4.1  ไดเ้อนไซมอ์ะไมเลสบริสุทธิจากเชือจุลินทรียร์หสั W1 

4.2  ไดคุ้ณลกัษณะทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลสบริสุทธิ 

4.3  ไดผ้ลผลิตทีมีค่า DP ในช่วงระหวา่ง 3-6 ตามทีตอ้งการ
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจิัยทเีกยีวข้อง 

 

.  แป้ง (Starch)  (กลา้ณรงค ์และ เกือกลู, 2543) 

แป้งเป็นโพลิเมอร์ของกลูโคสทีมีขนาดโมเลกุลใหญ่ มีสูตรทวัไปคือ (C6H10O5)n แป้งมี
หน่วยพืนฐานเป็น anhydroglucose unit เชือมต่อกันด้วยพนัธะ α-glycosidic linkage ทีคาร์บอน
ตาํแหน่งที 1 ของหน่วยกลูโคสกบัคาร์บอนตาํแหน่งที 4 ของหน่วยกลูโคสทีอยูถ่ดัไปดา้นปลายของ
โมเลกุลแป้งจะมี anomeric carbon (C1) ซึงวา่งอยูไ่ม่ไดจ้บักบัโมเลกุลอืนๆ ดงันนัแต่ละโมเลกุลของ
แป้งจะมีด้านปลายทีมีคุณสมบัติรีดิวซ์ (reducing end) นันคือ แป้งหนึงโมเลกุลจะมีตาํแหน่ง 

reducing end 1 ตาํแหน่งโมเลกุลแป้งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลกัๆ ตามขนาดโมเลกุลและลกัษณะการ
จดัเรียงตวั ส่วนหนึงประมาณ % ละลายไดใ้นนาํร้อน เรียกวา่ อะไมโลส (amylose) อีกส่วนหนึง
ประมาณ  % ไม่ละลายในนําร้อน เรียกว่า อะไมโลเพกติน (amylopectin) ซึงอะไมโลสและ 

อะไมโลเพคตินมีคุณสมบติัทีแตกต่างกนัดงัแสดงในตารางที 1  

 

ตารางที 1 สมบติัทีแตกต่างกนัของอะไมโลสและอะไมโลเพคติน (Beynum และ Roels, 1985) 

อะไมโลส อะไมโลเพคติน 

1. ประกอบดว้ยโมเลกุลกลูโคสทีต่อกนัเป็น         

เส้นตรงดว้ยพนัธะ α-1,4 

1.โมเลกุลกลูโคสทีต่อกนัดว้ยพนัธะ α-1,4 และ
มีการแตกกิงดว้ยพนัธะ α-1,6 

2. ประกอบดว้ยกลูโคส 200-6000 หน่วย 2. แต่ละกิงมีกลูโคส 20-25 หน่วย 

3. ละลายนาํไดน้อ้ยกวา่ 3. ละลายนาํไดดี้กวา่ 
4. เมือตม้ในนาํจะมีความขน้หนืดนอ้ย 4. ขน้หนืดมากและใส 

5. ใหสี้นาํเงินกบัสารละลายไอโอดีน 
5. ใหสี้ม่วงแดงหรือสีนาํตาลแดงกบัสารละลาย 

ไอโอดีน 

6. ตม้แลว้ทิงไวจ้ะจบัตวัเป็นวุน้และแผน่แขง็ได ้ 6. ไม่จบัตวัเป็นวุน้และแผน่แขง็ 



6 

 

     .    อะไมโลส (amylose) (กลา้ณรงค ์และ เกือกลู, 2543) 

อะไมโลสเป็นโพลิเมอร์เชิงเส้นทีประกอบด้วยกลูโคสประมาณ  1,000 – 6,000 หน่วย 

เชือมต่อกนัดว้ยพนัธะ α-1, 4-glycosidic linkage อาจพบกิงกา้นสาขาในโมเลกุลของอะไมโลสได้
บา้งในปริมาณเล็กนอ้ย (Hizukuri, 1985) 

โดยทวัไปแป้งจากธญัพืช เช่น แป้งขา้วโพด แป้งสาลี แป้งขา้วฟ่าง มีปริมาณอะไมโลสสูง
ประมาณ 22-30% ส่วนแป้งจากรากและหัว เช่น แป้งมนัสําปะหลัง แป้งมนัฝรัง แป้งสาคูจะมี
ปริมาณอะไมโลสตาํกว่าคืออยู่ในช่วง 18-24% นาํหนักโมเลกุลอะไมโลสอยู่ในช่วง 105 ถึง 106 

ดาลตนั โดยอะไมโลสในแป้งแต่ละชนิดจะมีนาํหนกัโมเลกุลทีแตกต่างกนัไป เนืองจากแป้งแต่ละ
ช นิ ด มี  degree of polymerization (DP) ของอะไมโลสแตก ต่ างกัน  แ ป้ งมัน ฝ รังและแ ป้ ง 

มนัสําปะหลงัมี DP ของอะไมโลสอยูใ่นช่วง 1,000 ถึง 6,000 สูงกวา่แป้งขา้วโพดและแป้งสาลี ซึงมี 

DP ของอะไมโลสในช่วง 200 ถึง 1,200 แป้งทีมีสายของอะไมโลสยาวมากจะมีแนวโนม้ในการเกิด
รีโทรเกรเดชนั (retrogradation) ลดลง (Hizukuri, 1985) ปริมาณและสมบติัของอะไมโลสในแป้งแต่
ละชนิดแสดงดงัตารางที 2 และ 3 

 

ตารางที 2 ปริมาณของอะไมโลสในแป้งชนิดต่างๆ (กลา้ณรงค ์และ เกือกลู, 2543) 

แป้ง 
ปริมาณอะไมโลส (% น.น. แห้ง) 

Apparent 

ปริมาณอะไมโลส (% น.น. แห้ง) 

Absolute 

ขา้วสาลี 

ขา้วโพด 

ขา้วเจา้ 
ขา้วบาร์เลย ์

มนัฝรัง 

มนัสาํปะหลงั 

พุทธรักษา 
ถวัเขียว 

28.8 

29.4 

25.0 

25.5 

36.0 

23.5 

43.2 

37.9 

25.8 

22.5 

20.5 

23.6 

16.9 

17.8 

22.7 

30.7 

 

อะไมโลสสามารถรวมตวัเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกบัไอโอดีนและสารประกอบอินทรีย์
อืนๆ  เช่น  butanol, fatty acid, surfactant, phenol และ  hydrocarbon ดังภาพ ที  4 สารประกอบ
เชิงซ้อนเหล่านีจะไม่ละลายในนาํ โดยอะไมโลสจะพนัเป็นเกลียวลอ้มรอบสารประกอบอินทรีย ์

(Galliard และ Bowler, 1987) อะไมโลสทีมีความยาวสายโซ่มากกว่า 45 หน่วยกลูโคสเมือรวมตวั
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กับไอโอดีนจะให้สีนําเงินม่วง ซึงใช้เป็นลักษณะเฉพาะทีบ่งบอกถึงแป้งทีมีอะไมโลสเป็น
องคป์ระกอบ และใชใ้นการตรวจสอบปริมาณอะไมโลสในแป้ง 

 

ตารางที 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวของอะไมโลสและสีของสารประกอบเชิงซ้อนของ 

อะไมโลสกบัไอโอดีน (กลา้ณรงค ์และ เกือกลู, 2543) 

Chain length (glucose unit) Number of helix turns Color 

12 2 None 

12-15> 2 Brown 

20-30 3-5 Red 

35-40 6-7 Purple 

>45 9 Blue 

 

 
 

ภาพที 4 ภาพจาํลองการจบัตวัของอะไมโลสกบัสารอินทรีย ์(Buleon และคณะ, 1998) 

 

การตรวจสอบปริมาณอะไมโลส โดยการทาํให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกบัไอโอดีน และ
วดัสีทีเกิดขึนเป็นวธีิการทีง่ายและนิยมใชก้นัมาก แต่อาจมีขอ้ผิดพลาดไดจ้ากความไม่อยูต่วัของสีที
เกิดขึน นอกจากนีไขมนัทีเกิดสารเชิงซอ้นกบัอะไมโลสอยูเ่ดิมจะทาํใหอ้ะไมโลสโมเลกุลนนัจบักบั
ไอโอดีนไม่ได ้ทาํให้ค่าทีวเิคราะห์ไดต้าํกวา่ความเป็นจริง ในกรณีนีตอ้งทาํการสกดัไขมนัออกก่อน
การวิเคราะห์ปริมาณอะไมโลส อาจใช้วิธีการวดัเอนทรัลปีในการหลอมเหลวของ starch - lipid 

complex แต่ประสิทธิภาพของวิธีการนีจะขึนกับความสามารถในการละลายของอะไมโลสใน
ตวัอยา่งแป้งแต่ละชนิด วิธีการทีมีความแม่นยาํมากกวา่คือการใช้ gel permeation chromatography 

(GPC) (Salomonsson และ Sundberg, 1994) แต่วธีิการนีไม่เหมาะกบัตวัอยา่งทีมีจาํนวนมาก  
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     1.2   อะไมโลเพคติน (amylopectin) (กลา้ณรงค ์และ เกือกลู, 2543) 

อะไมโลเพคตินเป็นโพลิเมอร์เชิงกิงของกลูโคส ส่วนทีเป็นเส้นตรงของกลูโคสเชือมต่อกนั
ดว้ย พนัธะ α-1,4-glycosidic linkage และส่วนทีเป็นกิงสาขาทีเป็นโพลิเมอร์กลูโคสสายสันมี DP 

อยูใ่นช่วง 10 ถึง 60 หน่วย เชือมต่อกนัดว้ยพนัธะ α-1,6-glycosidic linkage ดงัภาพที 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 โครงสร้างของอะไมโลเพคติน 

 

  หน่วยกลูโคสทีมีพนัธะ  glycosidic linkage มีอยู่ประมาณ 5% ของปริมาณหน่วยกลูโคส
ในอะไมโลเพคตินทงัหมด อะไมโลเพคตินมีนาํหนกัโมเลกุลประมาณ 1,000 เท่าของอะไมโลสคือ 

ประมาณ 107 ถึง 109 ดาลตนั และมีการคืนตวัตาํเนืองจากอะไมโลเพคตินมีลกัษณะโครงสร้างเป็น
กิงอะไมโลเพคติน ทาํหนา้ทีเป็นโครงสร้างหลกัของเม็ดแป้ง ดงันนัเมือมีอะไมโลเพคตินเพียงอยา่ง
เดียวจึงยงัสามารถรวมตวัเป็นเมด็แป้งได ้

โมเดลโครงสร้างของอะไมโลเพคตินเป็นแบบการแตกกิงแบบสุ่ม (random branching) 

หลงัจากนนั clustered branching model ถูกเสนอเป็นตน้แบบของโมเดลทียอมรับกนัในปัจจุบนัซึง
เสนอโดย Hizukuri (1986) ลกัษณะทีสาํคญัของโมเดลนี ดงัภาพที 6 ก็คือจะมีการแบ่งสายโซ่กิงเป็น
กลุ่มๆ ตามขนาดความยาวของสายโซ่ทีมีช่วงทีแน่นอน (certain periodicity) อะไมโลเพคติน
ประกอบดว้ยสายโซ่ (chain) 3 ชนิด คือ  

(1)  สาย A (A–chain) เชือมต่อกบัสายอืนทีตาํแหน่งเดียว ไม่มีกิงเชือมต่อออกจากสายชนิด
นี (unbranched structure)   

(2)  สาย B (B-chain) มีโครงสร้างแบบกิงเชือมต่อกบัสายอืนๆ 2 สาย หรือมากกวา่ สายโซ่
แบบ  B นียงัแบ่งเป็นกลุ่มย่อย B1, B2, B3 และ B4 ซึงมีความยาวคร่อมหนึง สอง สาม  และ 

สีคลสัเตอร์ (cluster) ตามลาํดบั   
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(3)  สาย C (C–chain) แบบสายแกนซึงประกอบดว้ยหมู่รีดิวซิง 1 หมู่ในอะไมโลเพคติน แต่
ละโมเลกุลประกอบดว้ยสาย C หนึงสายเท่านนั ความยาวของสายกิงอะไมโลเพคตินมีตงัแต่ขนาด
เล็กซึงมี DP ประมาณ 15 หน่วย ประกอบดว้ยสาย A และสาย B ขนาดเล็ก จนถึงโมเลกุลขนาดใหญ่
ซึงมี DP ประมาณ 45-60 หน่วย ประกอบดว้ยสาย B สายยาว สายโซ่เหล่านีอยูร่วมตวักนัเป็นกลุ่ม
กอ้น (cluster)  

 

 
 

ภาพที 6 โครงสร้างของอะไมโลเพคตินทีเสนอโดย (1) Haworth (2) Staudinger (3) Meyer และ (4) 

Meyer (Buleon  และคณะ, 1998) 

 

1.3   Degree of Polymerization (DP) (สุรพล, ) 

ค่า DP ของผลิตภัณฑ์  คือการแสดงถึงจํานวนของหน่วย monomer ในโมเลกุลของ
ผลิตภัณฑ์ ซึงในหัวข้อเรืองเกียวกับแป้งก็สามารถอธิบายได้ว่า DP คือ จาํนวนโดยเฉลียของ 

anhydroglucose units ต่อ 1 สายโมเลกุล เช่น dextrose DP เท่ากบั 1, maltose DP เท่ากับ 2 (ภาพที 

) หรือ amylose ประกอบดว้ย 200 anhydroglucose units ดงันนั DP = 200 
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dextrose DP = 1 

 
maltose DP = 2 

 
ภาพที 7 DP ของโมเลกุลผลิตภณัฑเ์ดกซ์โทรสและมอลโตส 

(ทีมา : http://www.thaitapiocastarch.org/article25_th.asp) 

 

1.4   Dextrose Equivalent (DE) หรือ Reducing Value (สุรพล, ) 

DE คือ การอธิบายหรือแสดงค่าปริมาณซึงจะทาํการคาํนวณเปรียบเทียบออกมาในหน่วย
ของ dextrose และแสดงเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ของนาํหนกัแห้ง เช่น dextrose มีค่า DE = 100 แต่ถา้
เป็น maltose จะมีค่า DE = 50 

ส่ ว น  1 โ ม เล กุ ล ข อ ง  hydrolyzed amylose ห รื อ  amylopectin ที ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 

anhydroglucose 100 หน่วยซึงอาจประกอบด้วย  1 reducing end group ก็จะทําให้ มีค่า DE = 1 

เช่นกัน  ค่า DE โดยทัวไปจะใช้มากกับพวก  depolymerized starch หรือ  converted starch เช่น 

dextrins หรือ syrups และนาํตาล 

Maltodextrin แบ่งได้ ตามค่า ทีมีค่าสมมูลเด็กซ์โทรส (Dextrose Equivalent, DE) มอลโต
เดกซ์ตรินทีมีค่า dextrose equivalent ตาํมีค่าอยู่ระหว่าง 5-20 maltodextrin ทีมีค่า DE สูง แสดงว่า
โมเลกุลของสตาร์ซ ถูกยอ่ยไดน้าํตาลกลูโคสมาก จะมีความหวานมากกวา่ maltodextrin ทีมีค่า DE 

ตาํ  
นาํตาลรีดิวส์ (reducing sugar) คือ นาํตาลทีมีกลุ่มอลัดีไฮด์ (aldehyde) หรือคีโตน (ketone) 

ทีเป็นอิสระ ถูกออกซิไดส์ ไดง่้ายดว้ยตวัออกซิไดส์(oxidizing agent) อยา่งอ่อน ตวัอยา่งของนาํตาล
พวกนีไดแ้ก่ นาํตาลโมเลกุลเดียว (monosaccharide) ทุกชนิดเช่น นาํตาลกลูโคส (glucose) นาํตาล
กาแลคโตส (galactose) นาํตาลฟรุกโตส (fructose) นาํตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) บางชนิด เช่น 

นาํตาลแล็กโทส (lactose) นาํตาลมอลโตส (maltose) (พิมพเ์พญ็ และ นิธิยา, ) 
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.  การผลติมอลโตเดกซ์ตริน (กลา้ณรงค ์และ เกือกลู, 2543) 

มอลโตเดกซ์ตรินถูกตงัชือเรียกก่อนทีจะมีการผลิตและใชใ้นทางการคา้ตงัแต่ช่วงปี  

ซึงหมายถึงกลุ่มโมเลกุลใหญ่ๆ ทีสามารถถูกยอ่ยดว้ยกลุ่มอะไมเลสแลว้ใหน้าํตาลมอลโตสได ้เช่น 

maltotriose, maltotetraose, maltopentose และ maltohexose เป็นตน้ (Alexander, 1992) ปัจจุบนัเป็น
ทีทราบทัวๆ กันว่า มอลโตเดกซ์ตรินจัดเป็นผลิตภัณฑ์นําเชือมทีมีค่า DE ตาํกว่า  การผลิต 

มอลโตเดกซ์ตริน นนัมีอยู ่  แบบคือ ( ) แบบขนัตอนเดียวและ ( ) แบบสองขนัตอน   

( )  แบบขนัตอนเดียว  คือ การย่อยแป้งโดยกรด (อุณหภูมิมากกว่า  องศาเซลเซียส) 

หรือ เอนไซม์อะไมเลส (อุณหภูมิ -  องศาเซลเซียส) แลว้หยุดปฏิกิริยาโดยปรับ pH หลงัให้
ความร้อน ทาํการกรองกับสารช่วยกรอง ปรับสี กลินโดยคาร์บอน (ผงถ่าน) แล้วกรองอีกครัง 

จากนนัตม้ระเหยใหมี้ความเขม้ขน้สูงขึนแลว้ทาํแหง้โดยเครืองทาํแหง้แบบพน่ผง (spray dryer) 

( )  แบบสองขนัตอน เริมตน้ดว้ยการย่อยแป้งดว้ยเอนไซม์อะไมเลส ทีอุณหภูมิ  องศา
เซลเซียส และหยดุปฏิกิริยาโดยความร้อน  ถึง  องศาเซลเซียส ขนาดของ DE จะไดป้ระมาณ 

-  จากนันก็ใช้นาํย่อยอะไมเลสอีกครังหนึง (หรืออีกชนิดหนึง) ที  องศาเซลเซียส จนได ้DE 

ประมาณ -  จึงหยุดปฏิกิริยาโดยการปรับ pH หรือความร้อน จากนันก็ทาํการกรองกบัสารช่วย
กรอง ปรับสีกลินกบัผงคาร์บอนแลว้ กรอง ตม้ระเหยใหมี้ความเขม้ขน้สูงขึน และทาํแห้งโดยเครือง
ทาํแหง้แบบพน่ฝอย (spray dryer) 

อุตสาหกรรมมอลโตเดกซ์ตริน ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง  ปี ทีผ่านมา มีการ
นาํไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิงอุตสาหกรรมอาหารและยา 
ดงันี 

 

2.1   การผลติผงปรุงรส 

ผงปรุงรสเป็นอุตสาหกรรมทีมีการนํามอลโตเดกซ์ตริน  มาใช้ประโยชน์มากทีสุด  

มอลโตเดกซ์ตริน จะทาํหน้าทีเป็นตวัจบัสารปรุงรสทีอยู่ในรูปนํามันและช่วยให้การทาํแห้งมี
ประสิทธิภาพดีขึน กระบวนการทาํแหง้มีหลายวิธี แต่เป็นทีนิยมมากทีสุดคือ การทาํแหง้แบบพ่นผง
และเอก็ซ์ทรูชนั 

. .   การทาํแหง้แบบพน่ผง (spray dryer)  

เป็นกระบวนการทีนิยมมากทีสุด กระบวนการมีดงันี นาํมนัทีมีกลินรส (flavor oil) 

จะถูกอิมัลซิไฟด์ในสารผสมของคาร์โบไฮเดรตและมอลโตเดกซ์ตริน ก่อนทีอุณหภูมิ -   

องศาเซลเซียส จากนันนาํไปทาํให้เย็นจนมีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส  ใส่นาํมนัลงไปให้อิมลัซิ
ไฟด์เป็นเวลา  นาทีที -  องศาเซลเซียส นาํไปทาํให้แห้งแบบพ่นผง จะได้ผงปรุงรสทีแห้ง
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และสามารถเก็บไดน้าน คาร์โบไฮเดรตทีใชร่้วมกบัมอลโตเดกซ์ตรินไดแ้ก่ กมัอราบิค แป้งดดัแปร
ดว้ยสารทีมีหมู่ octenyl succinate หรือผลิตภณัฑ์ทีผลิตออกมาเป็นทางการคา้ ได้แก่ capsule และ 

N-Loc ของ National Starch, Amiogum 23 ของ American Maize เป็นตน้ มอลโตเดกซ์ตรินจะไป
รวมตวักบัคาร์โบไฮเดรตเหล่านีเกิดเป็นร่างแหจบัโมเลกุลของสารปรุงรสไว ้ทาํใหผ้ลิตภณัฑ์ทีไดมี้
ความคงตวั ไม่ดูดความชืน และไม่เกิดกลินหืน 

. .   เอก็ซ์ทรูชนั (extrution) 

กระบวนการผลิตมีดงันี สารละลายของซูโครสและมอลโตเดกซ์ตริน จะถูกให้ความ
ร้อนพร้อมกบัอิมลัซิฟายเออร์จนถึงอุณหภูมิ -  องศาเซลเซียส จากนนัทาํให้เยน็ถึงอุณหภูมิ 

 องศาเซลเซียส  ใส่นํามันสารปรุงรสลงไป นําไปผ่านเครืองเอ็กซ์ทรูเดอร์ (extruder) สารที
ออกมาจากเครืองจะใส่ลงในตวัทาํละลายทีร่างแหของชูโครสและมอลโตเดกซ์ตรินทีไม่ละลายนาํ 
เช่น โอโซโพพานอล (isopopanal) ผงปรุงรสจะตกตะกอนออกมา นอกจากนีตวัทาํละลายยงัช่วย
แยกนาํมนัส่วนทีคงเหลืออยูที่ผวิของอนุภาคปรุงรสออกดว้ย 

ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ทีผลิตทางการคา้เพือใชใ้นอุตสาหกรรมนีโดยเฉพาะ เช่น Microspore 

buds ของ A.E. Staley มอลโตเดกซ์ตรินชนิดนีมีพืนทีผิวกวา้งและเป็นตวัทีชอบนาํมนัทีดี, soludex 

ไดรั้บการพฒันาโดย penford Products ผลิตภณัฑ์นีจะมีรูพรุน มีพืนทีผิวมากกวา่ปกติ  เท่าเพือดูด
ซึมนาํมนัสารทีชอบนาํมนั 

 

.    Bulking agents 

มอลโตเดกซ์ตริน ใชใ้นการนีมากเป็นอนัดบั  โดยจะใชใ้นผลิตภณัฑ์ผสมทีแห้งเนืองจาก
ดูดความชืนน้อย ผลิตภณัฑ์ทีใช้ ได้แก่ เครืองดืมผสมผง, ซอสสําเร็จรูป, gravy mixes, cake และ 

cookie mixes เป็นตน้ 

 

.    การใช้ในทางการแพทย์ 

. .   อาหารเหลว 

มอลโตเดกซ์ตริน ใช้เป็นคาร์โบไฮเดรตในอาหารเด็กอ่อนทีไม่มีนาํตาลแลกโทรส
เป็นส่วนประกอบ มีทงัในรูปของเหลวหรือผงทีใช้ผสมนาํ ในประเทศเยอรมนัจะมีมอลโตเดกซ์
ตรินทีมี DE เท่ากบั   ในประเทศบราซิลอาหารเด็กอ่อนสูตรโปรตีนถวัเหลืองใชซู้โครสและมอล
โตเดกซ์ตรินเป็นคาร์โบไฮเดรต 
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การใช้ประโยชน์มอลโตเดกซ์ตริน อีกประการคือ ใช้เป็นอาหารให้กบัผูป่้วยทีเป็น
โรคเกียวกบัลาํไส้ ซึงอยูใ่นภาพทีสามารถรับประทานไดโ้ดยตรงหรือพน่ทางหลอดให้อาหาร 

Ramsey และคณะ ( ) ไดศึ้กษาถึงการใช้มอลโตเดกซ์ตรินในอาหารทีมีแคลลอรี
สูงทีให้โดยตรงกบัเส้นเลือดดาํรอบนอกหวัใจสําหรับผูป่้วยในกรณีพิเศษ มอลโตเดกซ์ตรินทีใชใ้น
ผลิตภณัฑ์นีจะตอ้งลดขนาดของ DP ลงให้เหลือ -  โดยวิธี ultra filtration และ reverse osmosis 

นอกจากนีย ังมีงานศึกษาของ  Smith (1982) ในการผลิตอาหารเส ริมโพแทสเซียม  ซึงจะ
ประกอบดว้ยเกลือโพแทสเซียมหลายชนิดและมอลโตเดกซ์ตรินทีมีค่า DE เท่ากบั  จะใชใ้นการ
รักษาผูป่้วยโรค Hypokalemia 

2.3.2  ยาเมด็ 

ได้มีสิทธิบัตรและงานวิจัยมากมายทีกล่าวถึงการใช้มอลโตเดกซ์ตรินในยาเม็ด 

Kanig ( ) ได้รายงานวิธีการในการตอกยาเม็ดจากเดก ซ์โทสโดยตรงโดยการใส่มอลโท 

เดกซ์ตรินอยา่งน้อย % โดยนาํส่วนผสมของเดกซ์โทรสผงและมอลโตเดกซ์ตรินผงสเปรยล์งใน
สารละลายมอลโตเดกซ์ตรินทาํแห้งจนมีความชืนน้อยกว่า % และนาํไปทาํเป็นเม็ด ยงัมีอีกสูตร
หนึงในการผลิตเดกซ์โทรสเมด็ (Nelson และคณะ, 1977) โดยใชม้อลโตเดกซ์ตรินทีมี DE ตาํ - % 

ผสมกบัเดกซ์โทรสส่วนผสมจะเกาะกนัเป็นกอ้น 

นอกจากนียงัมีการนาํมอลโตเดกซ์ตรินมาใชเ้ป็นสารช่วยยึดเกาะ ในการผลิตยาเม็ด
ทีใชเ้คียวทีดา้นนอกแขง็แต่นุ่มดา้นใน (Valentine, 1987) 

2.3.3  การใชป้ระโยชน์อืนๆ 

มอลโตเดกซ์ตรินจะใช้เป็นส่วนประกอบในการเคลือบยาเม็ด ของหวานทีเป็นเม็ด
และธาตุอาหารต่างๆ ตวัอยา่งเช่นส่วนผสมมอลโตเดกซ์ตริน และเกลือโซเดียมคลอไรด์ ใชเ้คลือบ
โพแทสเซียมคลอไรด์ ส่วนผสมมอลโตเดกซ์ตรินและกรดฟูมาริกใช้เคลือบเพือลดการการระคาย
เคืองของหลอดอาหารและลาํไส้ เป็นตน้ 

 

.    สารทดแทนไขมัน 

ในช่วง -  ปีทีผา่นมาประชากรในประเทศทีพฒันาแลว้ให้ความสนใจเกียวกบัการลด
นาํหนกัและสุขภาพมากขึน ไดมี้การวิจยัมากมายเพือหาสารทีใช้ทดแทนไขมนั จนกระทงันกัวิจยั
จาก Akademie der wissenschaften ger DDR ( ) เยอรมนัตะวนัออก ไดค้น้พบมอลโตเดกซ์ตริน 

(ทีไดจ้าการยอ่ยแป้งมนัฝรัง) สามารถเกิดเจล ซึงเจลทีเกิดขึนสามารถนาํไปใชท้ดแทนส่วนทีไขมนั
หรือนาํมนัทีมิผลิตภณัฑ์ทีมีไขมนัสูง เช่น ไอศรีมหรือนาํสลดั เจลนีจะให้ลกัษณะเป็นครีม ให้รส
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สัมผสัเหมือนไขมนัและลดปริมาณแคลลอรีได ้ปัจจุบนัไดมี้การผลิตภณัฑ์เหล่านีทางการคา้จาํนวน
มากทีสาํคญัไดแ้ก่ 

2.4.1  Paselli SA2 ผลิตโดย Avebe ของฮอลแลนด์ เป็นมอลโตเดกซ์ตริน จากแป้งมนัฝรัง
และมีค่า DE เท่ากบั 2 ผลิตภณัฑ์นีจะใหเ้จลทีทนต่อความร้อน ให้เนือสัมผสัเหมือนไขมนัและไม่มี
รส ผลิตภณัฑ์นีจะใชใ้นเบเกอรี ใชท้ดแทนไขมนัได ้50% นอกจากนียงัใชใ้น certain dips, frosting, 

frozen dessert และ spread 

2.4.2  Matin MO40 เป็นมอลโตเดกซ์ตริน DE ตาํทีได้จากแป้งข้าวโพด ขายโดยบริษัท 

Grain processing corporation (GPC) สหรัฐอเมริกา จะให้โครงสร้างคลายเจลเมือแขวนลอยในนาํ
ใหร้สสัมผสัเหมืนไขมนั ใชใ้นนาํสลดั มาร์การีนและ spread 

2.4.3  Instand N-0il II เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้จากแป้งมันสําปะหลัง จาํหน่ายโดย Nation 

starch  

ผลิตภณัฑ์ทงั 3 ชนิดทีกล่าวมามีค่า DE ทีตาํกวา่ 5 สามารถเกิดเจลทีเหมาะสมในการแทนที
ไขมนัในไอศกรีม มายองเนส นาํสลดั ของหวานและเครืองแต่งหน้าของหวาน นอกจากนี Maltrin 

MO40 ยงัใหคุ้ณสมบติัและรสเหมือนไขมนั 

2.4.4  Oatrim  ได้รับการพัฒนาจาก  Northern regginal research center (1990)  โดยการ
ยอ่ยรําขา้วโอต๊หรือแป้งขา้วโอต๊ดว้ยแอลฟาอะไมเลส จะได ้maltose และกลูตา้แคน ซึงเมือนาํมาใช้
ในอาหารจะลดไขมนัและคอเรสเตอรอล 

 

2.5   ของหวาน 

ได้มีการนํามอลโตเดกซ์ตริน มาใช้ในของหวานเหนือจาก frozen dessert ดงันี Katt และ
คณะ (1986) ได้มีการนํามอลโตเดกซ์ตริน 60% มาใช้แทนแป้งในการทาํพุดดิง มีการนํามอลโต
เดกซ์ตริน มาใช้ในของหวานทีมีเจลลาตินเป็นส่วนประกอบซึง Brown และ Draper (1986) และ
คณะ (1986a, 1986b) ได้จดสิทธิบัตรแล้ว โดยสิทธิบัตรหนึงได้กล่าวถึงการนําส่วนผสมของ
นําเชือมข้าวโพดผงและมอลโตเดกซ์ตริน  ทีมีขนาดอนุภาค 20-200 mesh มาผลิตเจลลาตินที
สามารถละลายนาํเยน็ได ้สิทธิบตัรทีสอง ใช ้sorbitan  ผสมกบัมอลโตเดกซ์ตริน เพิมความสามารถ
ในการกระจายผลิตภณัฑ์ สิทธิบตัรทีสาม ส่วนผสมของมอลโตเดกซ์ตริน และนาํเชือมขา้วโพดผง
ถูกควบคุมอุณหภูมิให้อยูที่ 42-82 องศาเซลเซียส ทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑที์ละลายและแขวนลอยง่าย ให้
ความใส ซึงไดมี้การนาํมาในของหวานทีมีเจลลาตินเป็นส่วนประกอบหลายอยา่งแลว้ 
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Steensen และ Weaver (1986) ไดท้าํการผลิตของหวานเจลลาตินทีใช ้aspatame เป็นสารให้
ความหวาน นอกจากนีไดเ้ติม manital และมอลโตเดกซ์ตรินลงไปดว้ย พบวา่ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยทีได้
จะมีความหวานและรสชาติใกลเ้คียงทีใช้ชูโครสมาก นอกจากนี Evans และคณะ (1976) ยงัพบว่า
ส่วนผสมของอะไมโลเพคตินทีไม่มีกิงและมอลโตเดกซ์ตริน DE ตาํ จะทาํให้โปรตีนรวมตวัใน
สารละลายเพือใชใ้นการผลิตไอศกรีมและผลิตภณัฑที์เป็นวปิครีม 

 

2.6   สารเคลอืบอาหาร 

ไดมี้การนาํมอลโตเดกซ์ตริน ไปใชเ้คลือบอาหารหลายประเภทดงันี มีการนาํมอลโตเดกซ์
ตรินไปเคลือบเป็นกรด เพือป้องกนัปฎิกิริยาระหวา่งกรดกบัส่วนประกอบอืนๆในอาหารทาํให้เก็บ
ไดน้านขึน Hurni (1988) ไดใ้ช้ส่วนผสมทีประกอบดว้ยมอลโตเดกซ์ตริน กมัและแป้งร่วมกบัสาร
ให้ความหวานและเครืองปรุงต่างๆ ผลิตสารเคลือบอาหารทีนาํไปใชก้บัอาหารทีตอ้งนวดและทอด 

หรือใช้ในสตูวโ์ดยนาํในสตูวจ์ะเปลียนสารเคลือบเหล่านีนนัให้กลายเป็นรสของสตูว ์นอกจากนี 

Porter และ Woznicki (1987, 1988) ยงักล่าวถึงการใชม้อลโตเดกซ์ตรินเคลือบในของหวาน 

 

2.7   งานก่อสร้าง 

ถึงแมจ้ะไม่มีเอกสารอา้งอิง แต่เป็นทีรู้จกักนทวัไปวา่มอลโตเดกซ์ตรินจะใชเ้ป็นส่วนผสม
ในดินทีจะใช้อุดรอยรัวหรือรอยแตกทีเกิดจากการเจาะ และยงัใช้เพิมสารละลายของแคลเซียมใน
ดินทีมีปูนขาว ซึงจะช่วยควบคุมความหนืดของของเหลวขณะทีถูกปัมเขา้ไปในรอยแตก 

 

2.8   อุตสาหกรรมนมและอนืๆ 

มีการนาํมอลโตเดกซ์ตริน มาใช้ทดแทนไขมนัในนาํมนัสลดั บิสกิต แพนเคก้ ครีมเทียม 

icing และ fonant งานวิจัยในด้านนีมีมากมาย ตัวอย่างเช่น  Horn และ Kimball (1971) ได้ผลิต
ขนมกมัทีใช้มอลโตเดกซ์ตริน ทดแทนสารให้ความหวาน (ซูโครสและหรือ นําเชือมขา้วโพด)  

70% จะช่วยลดเวลาในการทําแห้งและปรับปรุงความยืดหยุ่น ความเหนียวและความนุ่มของ
ผลิตภณัฑ์ ส่วนในของหวานพวก marshmallow และ nougat ไดมี้การใช้มอลโตเดกซ์ตริน DE ตาํ
ทดแทนโปรตีนของวิปครีม 70% (Horn และคณะ, 1971) มีการทดแทนส่วนของกลูโคสอย่างน้อย 

10% ในลูกกวาด (Horn และ Godzicki, 1974) ลูกกวาดทีได้จะดูดความชืนได้ดีกว่าเดิม แต่ยงัคง
ความแข็งแรงและความใสไวไ้ด ้ นอกจากนียงัมีการนาํมอลโตเดกซ์ตรินไปใชใ้นการทาํหมากฝรัง 

เป็นตน้ 
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.  เอนไซม์ทเีกยีวข้องกบัการย่อยแป้ง (พกัตร์ประไพ และ วชิยั, ) 

แหล่งของเอนไซมส์ามารถผลิตไดจ้ากจุลินทรียห์ลายชนิดดว้ยกนั เอนไซม์ทีเกียวขอ้งกบั
การยอ่ยแป้งแบ่งออกได ้4 กลุ่ม ดงันี 

 

3.1   Endoamylase   

เป็นเอนไซมที์ทาํงานภายในโมเลกุลของแป้ง ตดัพนัธะ α- 1, 4 glucosidic ระหวา่งโมเลกุล
กลูโคสภายในส่วนของอะไมเลสและอะไมโลเพคติน  เอนไซมใ์นกลุ่มนี ไดแ้ก่ และผลิตภณัฑ์ทีได้
จากการทาํงานของ α-amylase คือ oligosaccharide และ α-limit-dextrins 

 

3.2   Exoamylase  

เป็นเอนไซม์ทีตัดพันธะทีจับกันของกลูโคสทังพันธะ α-1, 4 และ α-1, 6 glucosidic 

เอนไซมใ์นกลุ่มนีไดแ้ก่ glucoamylase, β-amylase และ α-glucosidase ซึงการทาํงานจะตดัโมเลกุล 

กลูโคส ทีตาํแหน่งปลายของอะไมเลสและอะไมโลเพคติน  ดงันนัผลผลิตทีไดจ้ะเป็นกลูโคสเพียง
อย่างเดียว เมือใช้ glucoamylase และ α-glucosidase หรือได้ maltose และ α-limit dextrin  เมือใช ้

β-amylase 

 

3.3   Debranching enzyme   

เป็นเอนไซม์ทีตัดพันธะ  α- 1, 6 glucosidic  เอนไซม์ในกลุ่มนี  ได้แก่ isoamylase และ 

pullulanase การทาํงานของเอนไซม์กลุ่มนีโดยการย่อยพนัธะกิงของอะไมโลเพคตินหรือการย่อย
พนัธะ α- 1, 6 glucosidic ใน pullulan  ผลิตภณัฑที์ไดจ้ะเป็นโพลีแซค-คาไรด ์

 

3.4   transferase  

เป็นเอนไซม์ทีทาํหน้าทีตดั α- 1, 4 glucosidic ของ donor molecule และเปลียนส่วนของ 

donor  เป็น glycosidic accepter ซึงเป็นการสร้างพนัธะไกลโคซิดิกใหม่ เอนไซม์ในกลุ่มนีได้แก่ 

amylomaltase และ cyclodextrin glycosyltransferase (CGTase) ซึงใชใ้นการผลิต cyclodextrin  
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4.  ชนิดของเอนไซม์อะไมเลส  

4.1   แอลฟาอะไมเลส (α- amylase)  

ตดัภายในสายโพลิเมอร์ของสตาร์ซ (starch) ทีพนัธะไกลโคซิลทีตาแหน่ง α- 1, 4 แบบสุ่ม 

ทาให้ย่อยสตาร์ซ  (starch) เป็นนําตาลอย่างรวดเร็วได้เป็นนําตาลกลูโคส  (glucose) มอลโตส 

(maltose) และ  oligosaccharide เอนไซม์แอลฟาอะไมเลส  พบทัวไปในระบบการย่อยอาหาร 

(digestive system) ของมนุษย ์และสัตว ์เช่น นาํลาย ตบัอ่อน ในอุตสาหกรรมอาหารใชใ้นการยอ่ย
แป้ง (starch hydrolysis) ในขนัตอนการทาํ liquefaction เพือลดความหนืดของนาํแป้ง หลงัการเกิด
เจลาติไนซ์ (gelatinization) เพือผลิตนาํเชือมกลูโคส  

 

4.2   เบต้าอะไมเลส (β-amylase)  

ตดัสตาร์ซ (starch) ทีพนัธะไกลโคซิลทีตาํแหน่ง α- 1, 4 เฉพาะส่วนปลายสายทีไม่รีดิวส์ 

(non reducing end) เขา้มาทีละ 2 หน่วย ทาํให้ได้นําตาลมอลโตส (maltose) ไม่พบในนําย่อยของ
มนุษยแ์ต่ พบในรา (mold) แบคทีเรีย (bacteria) เช่น Bacillus cereus และพบในผลไมร้ะหว่างการ
สุก (ripe) ทงัแอลฟาอะไมเลส และเบตา้อะไมเลส พบในเมล็ดธัญพืช (cereal grain) เช่น ขา้วสาลี 

ขา้วบาร์เลย  ์ในการผลิตเบียร์ มีการเพาะเมล็ดธัญพืชให้งอก (malting) แล้วจึงเตรียมเวอร์ต (wort) 

ระหว่างนีเอนไซม์อะไมเลสในขา้วมอลต์ จะย่อยสตาร์ซ (starch) หากการย่อยไดน้าํตาลมาก เมือ
นาํไปหมกัก็จะไดแ้อลกอฮอล์สูงทีอุณหภูมิสูงแอลฟาอะไมเลสทาํงานไดดี้กว่าเบตา้อะไมเลสได ้

เด็กตรินสูงปริมาณแอลกอฮอลต์าํ ถา้อุณหภูมิตาํ เบตา้อะไมเลส ทาํงานไดดี้ ไดน้าํตาลมอลโตสมาก 

ไดเ้ด็กตรินตาํเมือนาํไปหมกัจะไดป้ริมาณแอลกอฮอลสู์ง  

 

4.3   แกมม่าอะไมเลส ( - amylase)  

ตัดภายในสายโพลิเมอร์ของสตาร์ซ  (starch) ได้หลายพันธะทังทีพันธะไกลโคซิลที
ตาํแหน่ง α- 1, 4 และ α- 1, 6 จึงสามารถย่อยอะไมโลเพกติน (amylopectin) ซึงมีโมเลกุลเป็น
กิงกา้นสาขาโดยจะตดัส่วนปลายสายทีไม่รีดิวส์ (non reducing end) เขา้มาทีละ 1หน่วย ไดน้าํตาล
กลูโคส (glucose) ผลิตไดโ้ดยรา (mold) แบคทีเรีย (bacteria)  
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ตารางที   แหล่งของจุลินทรียแ์ละคุณสมบติั (พกัตร์ประไพ และ วเิชียร, 2546) 

Microbial sources Molecular weight (Da) Optimum temp. (oC) 

-amylase 

Bacillus subtilis 
B. amyloliquefaciens 
B. licheniformis 
 

-amylase 

B. cereus 
B. circulans 
Psudomonas sp. BQ 6 

 

Glucoamylase 

Aspergillus awamori 
A. niger I 
A. oryzae I 
A. oryzae II 
Penicillium oxalicum I 
Rhizopus delemar 
 

Pullulanases 

Aerobacter aerogenes 
B. polymyxa 
Streptomyces sp. no. 280 

 

 

41,000 

49,000 

62,000 

 

 

35,000 

53-63,000 

37,000 

 

 

83,700-88,000 

99,000 

76,000 

38,000 

84,000 

100,000 

 

 

1,143,000 

48,000 

 

 

 

 

70 

90 

 

 

50 

60 

45-55 

 

 

60 

 

60 

40 

55-60 

40 

 

 

50 

60 

5 
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5.  กระบวนการผลติเอนไซม์อะไมเลสจากจุลนิทรีย์ (ดวงพร, 2530)  

การผลิตอะไมเลสระดบัอุตสาหกรรมจากจุลินทรีย์ มีทงัราและแบคทีเรีย สําหรับรา ไดแ้ก่ 

Rhizopus sp., A.oryzae, A. niger แ ล ะ  A. candidus ส่ ว น แ บ ค ที เ รี ย  ไ ด้ แ ก่  B. subtilis, 
B.stearothermophilus, B. coagulans, Clostridium sp. และ  Ps. Saccharophila ใน ปี  ค .ศ .1965 ที
สหรัฐอเมริกามีการผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสเป็นอุตสาหกรรมโดยใชร้า  A. oryzae เรียกชือทางการคา้
ของเอนไซม์ว่า taka-amylase วิธีทีใช้ในการผลิตอะไมเลสจากจุลินทรียโ์ดยทวัไปแบ่งเป็น 2 วิธี
ใหญ่ๆ คือ  

 

5.1   กระบวนการหมักในอาหารเหลว  

นิยมใชใ้นการผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสจากแบคทีเรียและเอนไซมก์ลูโคอะไมเลส จากรา โดย
เลียงในถงัหมกัขนาดใหญ่ อาหารทีใช้เลียงจะฆ่าเชือด้วยการใช้ความร้อนทีอุณหภูมิ 100 – 115 

องศาเซลเซียส นาน 15 – 30 นาที ปริมาณตน้เชือ 3 - 5% จะตอ้งควบคุมการให้อากาศและการกวน 

วธีินีจะใชร้ะยะเวลาสันในการเพิมปริมาณการผลิตและควบคุมสภาพต่างๆ ไดง่้าย แต่มีขอ้เสียคือมี
โอกาสปนเปือนจากจุลินทรียอื์นไดง่้ายและประสิทธิภาพของจุลินทรียล์ดลงจึงจาเป็นตอ้งคดัเลือก
จุลินทรียที์มีประสิทธิภาพสูงๆอยูเ่สมอ  

 

5.2   กระบวนการหมักแบบแห้ง  

วธีินีนิยมใชก้บัรามากวา่แบคทีเรีย โดยจะเลียงเชือในสภาพทีเป็น mold bran คือในราขา้วที
มีความชืนประมาณ 50% และจะแบ่งเป็นวธีิยอ่ยต่างๆ กนั ขึนกบัภาชนะทีใช ้เช่น drum method (ใช้
ท่อกระบอก) tray-chamber method (ใช้ถาด) วิธีนีดีทีสามารถผลิตเอนไซม์ได้หลายชนิด แต่มี
ข้อเสียคือต้องใช้แรงงานมากกว่าแบบการหมักในอาหารเหลว แต่ก็เหมาะสาหรับประเทศทีมี
ค่าแรงงานถูก มีโอกาสในการปนเปือนจากจุลินทรียอื์นง่ายกว่า การเลียงแบบการหมกัในอาหาร
เหลว 

 

.  โครมาโตกราฟี (Chromatography) 

chromatography เป็นเทคนิคทีนิยมใช้ในการแยกสารชีวโมเลกุลเนืองจากมีหลักการ
ประยุกตใ์ชไ้ดห้ลากหลาย สารทีแยกไดน้นัสามารถนาํมาวิเคราะห์หรือวดัปริมาณไดท้นัที แลว้ยงั
สามารถเตรียมสารในปริมาณมากได ้หลกัการแยกและทาํผลิตภณัฑ์ให้บริสุทธิแบ่งออกไดห้ลายวิธี
ขึนอยูก่บัคุณสมบติัเฉพาะตวัของสารแต่ละชนิด (รุ้งสิริ, 2550) ดงัตารางที 5 
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ตารางที 5 หลกัการแยกและทาํผลิตภณัฑใ์หบ้ริสุทธิ (รุ้งสิริ, 2550) 

คุณสมบัติ วธีิการ ขนาด 

ขนาด หรือ มวล - Centrifugation 

- Gel filtration 

- Dialysis , Ultrafiltration 

เล็ก - ใหญ่ 

เล็ก 

เล็ก 

ประจุ - Ion-exchange chromatography 

- Electrophoresis 

- Isoelectric focusing 

เล็ก - ใหญ่ 

เล็ก 

เล็ก 

ความสามารถในการละลาย - Change in pH 

- Change in ionic strength 

- Decrease in dielectric constant 

ใหญ่ 

เล็ก - ใหญ่ 

ใหญ่ 

ความจาํเพาะกบัสารบางชนิด - Affinity chromatography 

- Affinity elution 

เล็ก 

เล็ก - ใหญ่ 

 

6.1   Ion-exchange Chromatography 

ไอออนเอกซ์เชนจโ์ครมาโตกราฟี เป็นเทคนิคทีใชแ้ยกโมเลกุลชนิดต่างๆ ออกจากกนัโดย
อาศยัความแตกต่างของค่าประจุ (Net charge) ของโมเลกุลเหล่านนั นนัคือสารทีจะนาํมาแยกจะตอ้ง
มีความสามารถในการแตกตวัให้ประจุ ไอออนเอกซ์เชนจเ์รซิน (ion-exchange resin) เป็นวสัดุทีจะ
ใชบ้รรจุลงในคอลมัน์เพือเป็น solid support matrix สาํหรับให้สารตวัอยา่งจบัเรซินทาํจากสารหลาย
ชนิด ปรับแต่งให้มีสมบติัจาํเพาะของการมีประจุต่างกนั จึงทาํใหโ้มเลกุลทีมีประจุตรงขา้ม สามารถ
เขา้มาจบักบัเรซินไดด้ว้ยแรงระหว่างประจุ (ionic force หรือ electrostatic force) ซึงสามารถถูกไล่
หรือแทนทีไดห้ากมีโมเลกุลอืนทีมีความสามารถในการจบักบัเรซินไดดี้กวา่เขา้มาแข่งขนัแยง่จบั จึง
เรียกเรซินวา่เป็นตวักลางของการแลกเปลียนประจุหรือไอออนเอกซ์เซนเจอร์ (ion exchanger) สาร
ทีใช้เป็นเรซินได้แก่สารพวกเซลลูโลส (cellulose) อะการ์โรส (agarose) โพลีอามีน (polyamine) 

สารอะคริลิค (acrylic) หรือโคพอลีเมอร์ (copolymer) ของสตยัรีนและไดไวนิลเบนซินทีเรียกวา่เป็น 

“cross-linked styrene divinylbenzene” ลักษณะทีสําคัญของสารเหล่านี  คือ  มีความเป็นรูพรุน 

(porosity) ซึงมีผลดีเฉพาะในแง่การเพิม พืนทีผวิของการแลกเปลียนประจุ 

ธรรมชาติทางเคมีของสารซึงเป็นเรซินทีกล่าวมาทงัหมดนนัไม่มีประจุ อยา่งมากก็มีสมบติั
เป็นโพลาร์เล็กน้อย เช่น จากหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ในเซลลูโลส ดังนันเพือให้เรซินสามารถทาํ
หน้าทีแลกเปลียนประจุ สารทีใช้ทาํเรซินจะถูกนาํมาปรับแต่งโครงสร้างให้เกิดพนัธะโควาเลนท์
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ยึดแน่นกับหมู่ฟังก์ชัน (functional group) ซึงเรียกว่าเป็นลิแกนด์ (ligand) ลิแกนด์นีเองคือส่วน
ของเรซินทีแตกตวัให้ประจุ ตวัอยา่งเช่น หมู่คาร์บอกซิลแตกตวัให้ประจุลบ หมู่ไดเอทธิลอะมิโน-

เอทธิล (diethylaminoethyl) แตกตวัใหป้ระจุบวก จากสมบติัการเป็นประจุของหมู่ลิแกนดท์าํใหแ้บ่ง 

เรซินออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

(1) แคทไอออนเอกซ์เชนจ์เรซิน (cation-exchange resin) หรือแคทไอออนเอกซ์เชนเจอร์ 

เป็นเรซินชนิดแลกเปลียนประจุบวก โดยทีลิแกนด์ของเรซินชนิดนีเป็นหมู่จาํพวกกรด เมืออยู่ใน 

ionized form จะมีสมบติัเป็นประจุลบ ประจุของแคทไอออนเอกซ์เชนจเ์รซินจึงเป็นประจุลบ หมู่ที
เป็นลิแกนด์นีอาจเรียกว่าเป็น fixed ions ทาํหน้าทีเสมือนเป็น stationary phase ของการแลกเปลียน
ประจุโมเลกุลทีจะเขา้จบักบัเรซินหรือทีเรียกว่า เคาน์เตอร์ไอออน (counterion) จึงตอ้งเป็นประจุ
บวก (cation) 

(2) แอนไอออนเอกซ์เชนจ์เรซิน (anion-exchange resin) หรือแอนไอออนเอกซ์เชนเจอร์ 

เป็นเรซินชนิดแลกเปลียนประจุลบ สมบติัตางๆ ก็จะเป็นลกัษณะทีตรงกนัขา้มกบัแคทไอออนเอกซ์
เชนจเ์รซินคือลิแกนดเ์ป็นหมู่ฟังกช์นัจาํพวกเบส สภาพ ionized form มีสมบติัประจุบวก ทีสาํคญัคือ 

พวกอนุพนัธ์ของหมู่แอมโมเนียม ดงัทียกตวัอย่างไวใ้นตารางที 6 เมือประจุของลิแกนด์เป็นบวก
โมเลกุลทีจะเป็นเคาน์เตอร์ไอออนไดจ้ะตอ้งเป็นประจุลบ (anion) 

 

ตารางที  ตวัอยา่งไอออนเอกซ์เชนจเ์รซิน (รุ้งสิริ, 2550) 

Ligands Resin type 
Effective 

pH range 
Applications 

 

Triethylaminoethyl 

(TEAE) 

(Quaternary ammonium) 

R-CH2N
+(CH3)3 

Tertiary ammonium 

R-CH2N
+ (CH3)2 

 

anion exchange 

strong 

 

 

 

intermediate 

 

 

 

2-11 

 

 

 

2-7 

 

 

 

strong acids, e.g. 

nucleotides 

 

 

weak acids, e.g. 

organic acids 
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ตารางที  ตวัอยา่งไอออนเอกซ์เชนจเ์รซิน (ต่อ) 

Ligands Resin type 
Effective 

pH range 
Applications 

 

Diethylaminoethyl(DEAE) 

R-(CH2)2N
+-CH2CH3 

               CH2 CH3 

 

Sulphonated 

R-SO-
3 

Carboxylated 

R-CH2-O-CH2-COO- 

Carboxymethyl (CM) 

R-CH2-COO- 

 

anion exchange 

weak 

 

 

cation exchange 

strong 

 

intermediate 

 

weak 

 

 

3-6 

 

 

 

2-11 

 

6-10 

 

7-10 

 

 

weakly polyanionic, 

e.g. proteins 

 

 

amino acids 

 

weak cations; e.g. 

peptides 

weakly polycationic 

e.g. proteins 

 

 

 

 
 

ภาพที  การแยกสารตามประจุดว้ยวธีิ ion-exchange chromatography 

(ทีมา http://biotechniquesden.blogspot.com/2012/12/chromatography.html) 
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6.2   Gel Filtration Chromatography 

เทคนิค เจลฟิ ล เตรชันโครมาโตกรา ฟี  (gel filtration chromatography) ห รือ  Size 

exclution หรือ Molecular sieve chromatography เป็นเทคนิคการแยกสารโดยอาศยัคุณสมบติัความ
แตกต่ างกนัของขนาด มวลและรูปร่ างของสารตวัอยา่ง ซึงคุณสมบติัของเม็ดเจลมีลกัษณะเป็น
ช่องว่างภายในทีเกิดจากการเชือมไขว้้  ของโพลีเมอร์ ทีใช้ในการสร้างเจล (gel matrix) โดย
ภายในเม็ดเจลแต่ละเม็ดมีขนาดช่องว่างทีจาํเพาะยอมให้ สารทีมีขนาดโมเลกุลค่าหนึงผา่นเข้้
าไปในเม็ดเจลได้  ส่วนสารทีมีขนาดใหญ่กว่ าไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ถูกชะออกมากับ
สารละลายบฟัเฟอร ทีใช้้ ชะหลุดออกจากคอลมัน์ ก่ อน จากหลกัการขา้งต้้ นเห็นไดว้่า
สามารถแยกสารทีมีขนาดเล็กและใหญ่ ออกจากกนัได ้โครงสร้างของเม็ดเจลและการแยกสาร
ตามขนาดโมเลกุลในขณะผา่นลงมาตามคอลมัน์ แสดงดงัภาพที  

 

 
 

ภาพที 9 การแยกสารตามขนาดดว้ยวธีิ Gel filtration chromatography 

(ทีมา : http://www.erin.utoronto.ca/~w3bio/JBC372/lecture02_2004/img014.gif) 

 

(a)  แสดงดงัลกัษณะของเม็ดเจล ประกอบด้้ วยสส่วนเมทริกซ์เกิดจากการเชือมไขว้้
ของโพลีเมอร์สายยาว โดยระหวา่งเส้นสายเหล่ านีมีช่ องว่างอยู ่จากรูปเห็นไดว้่ ามีสารทีมี
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ขนาดโมเลกุลเล็กผา่นเขา้ไปวนอยู่ในช่ องว่างนี ส่วนสารทีมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถเข้้ าไป
ภายในช่ องวา่งดงักล่าวได ้

(b)  แสดงการเคลือนทีของสารตวัอยา่งขณะเคลือนเข้้ าสู่ชนัเจล 

(c)  โมเลกุลทีมีขนาดเล็กแทรกผ่านเข้้ าไปในช่ องว่างภายในเจล ทาํให้วนเวียนอยู่
ภายในเม็ดเจลทาํให้ใช้้ เวลานานกว่ าจะหลุดออกมาภายนอกเจลได้้  ในขณะทีสารทีมีขนาด
ใหญ่ ถูกชะผ่ านลงมาตามคอลมัน์ก่อน 

(d)  สารโมเลกุลใหญ่ เคลือนทีผา่นออกจากคอลมัน์์  ในขณะทีสารขนาดเล็กกาํลงัถูก
ชะให้้ ไหลผ่ านลงมาตามคอลมัน์์  ดงันนัสารทีมีขนาดเล็กย อมหลุดออกมาจากคอลมัน์์
ในภายหลงั 

(e)  แสดง elution diagram ของโครมาโตแกรม (chromatogram) ใช้บอกถึงลําดับหรือ
ช่วงเวลาของการแยกสารทีมีขนาดต่ างกนัออกจากกนั โดยการเพิมขึนของกราฟในช่วงแรกเป็น
ค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 280 นาโนเมตร ของสารละลายโปรตีนทีมีขนาดอนุภาคใหญ่
ส่วนเส้นกราฟในช่วงหลงัเป็ นของโปรตีนทีมีขนาดเล็ก 

 

ตารางที  สารทีใช้้ เป็ นตวักลางในการเชือมไขวก้นัเป็นเม็ดเจล สําหรับเทคนิคเจลฟิ ลเตร
ชั น 

โครมาโตกราฟี (Gibthai, 2013) 

ชือ ชนิดของสารทใีช้  
ช่วงของนําหนักโมเลกุลทียอมให้  

ผ่านเข้าในเม็ดเจล ( kD ) 

Sephadex G-  

Sephadex G-  

Sephadex G-  

Sephadex G-  

Sephadex G-  

 

Bio-Gel P-  

Bio-Gel P-  

Bio-Gel P-  

Bio-Gel P-  

Bio-Gel P-  

Dextran 

Dextran 

Dextran 

Dextran 

Dextran 

 

Polyacrylamide 

Polyacrylamide 

Polyacrylamide 

Polyacrylamide 

Polyacrylamide 

0.05 - 0.7 

1 - 5 

1 - 30 

4 - 150 

5 – 600 

 

0.1 - 1.8 

1 - 6 

1.5 - 20 

2.4 - 40 

5 - 100 
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Bio-Gel P-  Polyacrylamide 60 – 400 

ตารางที  สารทีใช้้ เป็ นตวักลางในการเชือมไขวก้นัเป็นเม็ดเจล สําหรับเทคนิคเจลฟิ ลเตร
ชั น 

โครมาโตกราฟี (ต่อ) 

ชือ ชนิดของสารทใีช้  
ช่วงของนําหนักโมเลกุลทียอมให้  

ผ่านเข้าในเม็ดเจล ( kD ) 

Sepharose B 

Sepharose B 

Sepharose B 

 

Sephacryl S100-HR 

Sephacryl S200-HR 

Sephacryl S300-HR 

Sephacryl S400-HR 

Sephacryl S500-HR 

Agarose 

Agarose 

Agarose 

 

Acrylic 

Acrylic 

Acrylic 

Acrylic 

Acrylic 

10 - 4,000 

60 - 20,000 

70 - 40,000 

 

1-100 

5-250 

10-1500 

20-8000 

40-20,000 

 

 

6.3   High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

HPLC เป็นเครืองมือใช้สําหรับแยกสารประกอบทีสนใจทีผสมอยู่ในตัวอย่าง โดย
กระบวนการแยกสารประกอบทีสนใจจะเกิดขึนระหว่างเฟส 2 เฟส คือ เฟสอยู่กับที (stationary 

phase) หรือ คอลัมน์ (column) กับเฟสเคลือนที  (mobile phase) ซึงจะถูกแยกออกมาในเวลาที
ต่างกนั สารผสมทีอยูใ่นตวัอยา่งสามารถถูกแยกออกจากกนัไดน้นัจะขึนอยูก่บัความสามารถในการ
เขา้กนัไดดี้ของสารนนักบัเฟสทีเคลือนทีหรือเฟสทีอยูก่บัที โดยสารประกอบตวัไหนทีสามารถเขา้
กันได้ดีกับเฟสทีเคลือนที สารนันก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารทีเข้ากันได้ไม่ดีกับเฟสที
เคลือนที หรือเขา้กนัไดดี้กบัเฟสอยูก่บัที ก็จะถูกแยกออกมาทีหลงัโดยสารทีถูกแยกออกมาไดนี้จะ
ถูกตรวจวดัสัญญาณดว้ยตวัตรวจวดัสัญญาณ (detector) และสัญญาณทีบนัทึกไดจ้ากตวัตรวจวดัจะ
มีลกัษณะเป็นพีค ซึงจะเรียกวา่ โครมาโตแกรม (chromatogram) จาํแนกไดอ้ยา่งกวา้งตามกลไกการ
แยกได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1)  Adsorption chromatography 

(2)  Partition chromatography 
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(3)  Ion-exchange chromatography 

(4)  Size exclusion chromatography 

 

 
ภาพที  ส่วนประกอบหลกัของเครือง HPLC  

(ทีมา : http://www.mfu.ac.th/center/stic/index.php/chemical-analysis-instrument-menu/item/126-

high-performance-liquid-chromatography-hplc.html ) 

 

ส่วนประกอบหลกัของเครือง HPLC ประกอบด้วย (ภาพที ) 

(1)  Mobile phase / Solvent (Reservoir) ตวัทาํละลายทีใช้ในการชะหรือแยกตวัอย่าง เป็น
เฟสเคลือนทีมีลกัษณะเป็นของเหลว ทาํหนา้ทีในการนาํสารตวัอยา่งและตวัทาํละลายเขา้สู่เฟสทีอยู่
กบัทีทีบรรจุอยูใ่นคอลมัน์ซึงกระบวนการแยกจะเกิดขึนภายในคอลมัน์ 

(2)  Pump ทาํหนา้ทีดึงตวัทาํละลายซึงทาํหนา้ทีเป็นเฟสเคลือนทีเขา้สู่ระบบ HPLC 

(3)  Injector / Autosampler ทาํหนา้ทีในการฉีดสารตวัอยา่งเขา้ระบบ HPLC 

(4)  Column ภายในบรรจุด้วยเฟสทีอยู่กับที มีลักษณะเป็นของแข็งหรือเจล ทาํให้เกิด
กระบวนการแยกองคป์ระกอบของสารทีสนใจ โดยกระบวนการแยกเกิดขึนระหวา่งเฟสทีเคลือนที
กบัเฟสทีอยูก่บัที 

(5)  Detector เป็นตวัตรวจวดัสัญญาณ ทาํหนา้ทีในการตรวจวดัสัญญาณของสารทีสนใจที
ไดจ้ากกระบวนการแยก  

ลกัษณะตวัอยา่งทีเหมาะสมในการทดสอบ ตวัอยา่งตอ้งเป็นสารละลายทีสะอาด ใส ไม่มีสี 

ไม่ตกตะกอน ไม่แขวนลอย ซึงผา่นขนัตอนการเตรียมตวัอยา่งทีเหมาะสม สามารถแยกหรือสกดัสิง
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ทีสนใจออกจากสิงรบกวนได้เป็นอย่างดี ซึงกระบวนการเตรียมตวัอย่างทีดี มีผลอย่างมากกับ 

chromatogram ทีได ้

7.  การแยกโปรตีนโดยวธีิเจลอเิลคโตรโฟรีซีส (Gel electrophoresis) (Gibthai, 2013)  

อิเล็กโตรโฟรีซีส เป็นวิธีการแยกโปรตีนดว้ยไฟฟ้า เพือเปรียบเทียบและวิเคราะห์รูปแบบ 

(pattern) ของสาร ตัวอย่างโปรตีนจากเนือเยือหรือเซลล์ทีมาจากแหล่งต่าง ๆ ตรวจสอบความ
ผิดปกติของโปรตีนทีอาจเกิดจากการผา่เหล่า (mutation) แยกและทาํให้บริสุทธิ ทดสอบคุณสมบติั
ของโปรตีนทางอิมมูโนวิทยา และตรวจหาขนาดของโปรตีน  (molecular weight) แล้ววิเคราะห์
โปรตีนทีแยกไดด้ว้ยเทคนิคการยอ้มสี การวดั activity หรือการตรวจวดัดว้ยวิธีอืน ทงันีจะขอกล่าว 

เฉพาะวิธี ยoly-acrylamide gel electrophoresis (PAGE) ซึง เป็นวิธีอิเล็กโตรโฟรีซีสทีใช้ในการ
วเิคราะห์โปรตีน 
 

7.1   Poly-Acrylamide Gel Electrophoresis (PAGE) 

เป็นการแยกโปรตีนโดยใช้  polyacrylamide gel โดย  polyacrylamide gel นีจะเกิดจาก
ปฏิกิริยาการเชือมต่อกนั ของโมเลกุลเดียว monomer ของ acrylamide จนได้เป็น สายโซ่ยาวและ
เชือมกนัเป็นโครงข่ายด้วยพนัธะโคเวเลนต์ (covalent bond) ซึงมีหมู่ฟังก์ชัน 2 หมู่ (bi-Functional 

compound) เช่น N, N’-methylene bisacrylamide มีตวัเร่ง ปฏิกิริยาเป็น ammonium persulfate และ 

N, N, N’, N’- tetramethylene diamine (TEMED) โดย TEMED จะเร่งปฏิกิริยา การเกิดอนุมูลอิสระ
จาก persulfate ทาํให้เกิดการโพลีเมอร์ไลซ์ขึน ปฏิกิริยาดงักล่าวทาํให้ไดโ้ครงสร้างทีมีลกัษณะเป็น
รูพรุน รูพรุนของ polyacrylamide gel จะแปรผกผนักบัความ เขม้ขน้ของ acrylamide ในส่วนผสม
ของเจล กล่าวคือ ถา้ความเขม้ขน้ของ acrylamide ตาํ ขนาดของรูพรุนจะใหญ่ ซึงเหมาะ สาํหรับแยก
โปรตีนทีมีขนาดใหญ่ และถ้าเพิมความเข้มข้นของ acrylamide ให้สูงขึน ขนาดรูพรุนจะเล็กลง 

เหมาะสําหรับแยก  โปรตีนขนาดเล็ก  การแยกโปรตีนส่วนใหญ่ใช้เจลทีมีความ  เข้มข้นของ 

acrylamide อยูใ่นช่วงร้อยละ 5 - 15 ซึงความเขม้ขน้ทีเหมาะสมกบัขนาดของโปรตีนแสดงในตาราง
ที  ดงันี 

 

ตารางที 8 ความเขม้ขน้ของ Acrylamide ทีเหมาะสมกบัขนาดของโปรตีน (Walker, ) 

ความเข้มข้นของ Acrylamide (%)  ขนาดนําหนักโมเลกุลของโปรตีนทต้ีองการแยก 

(kDa) 

5  60 – 200  

10  15 – 70  



28 

 

15  10 – 50  

 

polyacrylamide gel สําหรับการวิเคราะห์โปรตีนที  นิยมใช้มีสองชนิด คือ ชนิดทีมีความ
เขม้ขน้ของ acrylamide เท่ากนัทงัแผน่ในส่วนของ resolving gel (หรือ running gel) และชนิดทีเป็น 

gradient gel ซึงเป็นเจลทีมีความเข้มข้นของ acrylamide เปลียนไปอย่างต่อเนือง ทาํให้การแยก
โปรตีนในเจลชนิดนีดีกวา่ เนืองจากโปรตีนจะเคลือนทีไปหยุดตรงทีขนาด ของรูพรุนเท่ากบัขนาด
ของโปนตีน ทาํใหเ้ห็นแถบโปรตีนชดัขึน การเตรียมเจลชนิดนีสามารถทาํไดโ้ดยใช ้gradient mixer 

หรือ อาจซือเจลสําเร็จรูป ซึงมีให้เลือกหลายช่วงความเข้มข้น เช่น 4 – 12% acrylamide gel, 4 – 

15% acrylamide gel ตามความเหมาะสมของโปรตีนตวัอยา่ง  

สิงทีตอ้งพิจารณาในการทดลองคือ (วรีะศกัดิ, 2544) 

(1)  ลกัษณะทางกายภาพของเจล  

(2)  ตอ้งการใชบ้ฟัเฟอร์ทีทาํใหโ้ปรตีนแตกตวัหรือไม่  
(3)  ตอ้งการใชร้ะบบบฟัเฟอร์แบบต่อเนืองหรือไม่ต่อเนือง  

(4)  ค่า pH และความเขม้ขน้ไอออนิกทีใชใ้นการแยก  

(5)  ความเขม้ขน้ของ acrylamide gel ทีเหมาะสมกบัขนาดของโปรตีนตวัอยา่งทีใชศึ้กษา  
(6)  ความเขม้ขน้ของโปรตีนตวัอยา่ง ในการนาํตวัอยา่งโปรตีนมาใชใ้นวธีิวิเคราะห์นี ควร 

ทราบ ปริมาณโปรตีนทงัหมดของตวัอยา่งก่อน เนืองจากถา้ตวัอยา่งมีปริมาณนอ้ยเกินไปอาจจะมอง
ไม่เห็นแถบโปรตีนเกิดขึน แมย้อ้มดว้ย Silver strain  

 

7.   การแยกโปรตีนด้วย Polyacrylamide มี 2 ระบบ คือ  

7.2.1 ระ บ บ ที ไ ม่ ทํ า ให้ โ ป ร ตี น เสี ย ส ภ าพ  (Non-denaturing gel ห รื อ  Native gel 

electrophoresis)  

วิธีนีโปรตีน อยูใ่นสภาพธรรมชาติ ซึงสามารถนาํโปรตีนทีแยกไดนี้ไปตรวจสอบ
หา activity ได้ แต่ไม่สามารถแยกความแตกต่างของ รูปร่าง ขนาด หรือประจุของโปรตีนได้ คือ 

โปรตีนทีมีนาํหนกัโมเลกุลต่างกนัอาจเคลือนทีไดเ้ท่ากนัในระบบนี ดงันนัระบบนี จึงเหมาะสาํหรับ
ใช้แยกหรือจาํแนกโปรตีนชนิดต่างๆ ออกจากกนั แต่ไม่เหมาะสําหรับใช้ตรวจเพือยืนยนัความ
บริสุทธิ หรือหานําหนักโมเลกุลของโปรตีน การแยกโปรตีนในระบบนีได้แก่ วิธี isoelectric 

focusing (IEF) ซึงจะแยกตามค่า pI ของโปรตีนแต่ละชนิด  
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7.2.2  ระบบทีทาํใหโ้ปรตีนเสียสภาพ (Denature systems)  

โปรตีนทีแยกได้ไม่สามารถนํามาทดสอบหา activity ได้ แต่สามารถบอกขนาด
นาํหนกัโมเลกุลของโปรตีนทีต่างกนัได ้ระบบนีจึงนาํมาใชต้รวจสอบความบริสุทธิและขนาดของ
โปรตีน รวมทังสามารถนําไปตรวจหาคุณสมบัติของโปรตีนทางอิมมูโนวิทยา โดยวิธีการทํา 
western blot การแยกโปรตีนในระบบนีได้แก่  วิธี  sodium dodecyl sulfate poly-acrylamide gel 

electrophoresis (SDS-PAGE) ซึง SDS เป็นสาร detergent ทาํให้โปรตีนเสียสภาพ นอกจากนียงัมี
สาร acid-urea, triton-acid-urea เป็นต้น และวิธี Two-dimension gel electrophoresis ในมิติแรกจะ
ใช้เทคนิค IEF และในมิติทีสองใช้เทคนิค SDS-PAGE ซึงจะเป็นการเพิมความไวในการตรวจหา
โปรตีนปนเปือนในงานวจิยันีจะใชว้ธีิ SDS-PAGE ดงันนัจะขอกล่าวเฉพาะวธีิ SDS-PAGE  

 

7.    วธีิ SDS-PAGE 

หลกัการของ SDS-PAGE คือ SDS ซึงเป็น detergent ทีมีประจุลบจะไปเกาะกบัโปรตีน ทาํ
ให้โปรตีนทงัหมดมี ประจุลบ โดย SDS จะจบักบัโปรตีนในอตัราส่วนโดยนาํหนกัคงที (1.4 กรัม
ของ SDS ต่อพอลิเพปไทด์ 1 กรัม) ทาํให้โปรตีนทุกชนิดมีค่าความหนาแน่นของประจุต่อนาํหนกั
โปรตีนเท่ากนั นอกจากนี SDS ยงัทาํให้โปรตีนเสียสภาพ เปลียนสภาพจากทรงกลม (globular) ไป
อยูใ่นสภาพทีเหยียดตรง โปรตีนทีประกอบดว้ยหน่วยหลายหน่วยเกาะกนัอยูจ่ะแยกออกเป็นแต่ละ 

หน่วยย่อย ดังนันการเคลือนทีในสนามไฟฟ้าของโปรตีน จึงเป็นการเคลือนทีโดยอาศยัความ
แตกต่างของนาํหนกัโมเลกุลเพียงอยา่งเดียว โดยจะเป็นการเคลือนทีจากขวัไฟฟ้าลบไปสู่ขวัไฟฟ้า
บวกในอตัราส่วนผกผนักบัค่า log ของนาํหนกัโมเลกุล ซึงสามารถหานาํหนกัโมเลกุลของโปรตีน
ได ้จากระยะการเคลือนทีของโปรตีนทีตอ้งการทราบนาํหนกัโมเลกุลกบัโปรตีนมาตรฐานทีทราบ
นาํหนักโมเลกุลแลว้ นอกจากนีการปรากฏของแถบโปรตีนเพียงแถบเดียวใน SDS-PAGE ยงัเป็น
ตวับ่งชี ถึงความบริสุทธิของโปรตีน 

 



30 

 

 
 

ภาพที 11 การเขา้จบัของ SDS กบัโปรตีน ซึงจะทาํให ้โปรตีนมีรูปร่างเป็นเส้นเหยยีดและ 

มีประจุลบ 

(ทีมา : http://www.gibthai.com/services/technicaldetail. php?ID=20) 

 

 
 

ภาพที 12 การวเิคราะห์โปรตีนดว้ยวธีิ SDS-PAGE แบบ discontinuous gel 

(ทีมา : http://www.gibthai.com/services/technicaldetail. php?ID=20) 

 

สําหรับการวิเคราะห์ดว้ย SDS-PAGE นนั ตวัอยา่งโปรตีนจะถูกทาํให้เสียสภาพโดยความ
ร้อนทีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-5 นาที ในสารละลายทีมี SDS มากเกินพอและมีสาร
ประเภทไทออล (Thiol) เป็นองค์ประกอบ เช่น -mercaptoethanol เพือทาํลายพนัธะไดซัลไฟด์ 
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(disulphide bond) ในโปรตีน  ภายใต้สภาวะดังกล่าวนีโปรตีนส่วนใหญ่จะเกาะกับ  SDS ใน
อตัราส่วนโดยนาํหนกัทีคงที จากนนันาํตวัอยา่งโปรตีนแต่ละตวัอยา่งใส่ในแต่ละช่องของแผน่เจล 

และนาํไปแยกดว้ยกระแสไฟฟ้า ซึงทงัเจลและบฟัเฟอร์ทีใชใ้นการแยกมี SDS เป็นองคป์ระกอบอยู ่
โปรตีนมาตรฐานจะให้ผลในลกัษณะเดียวกบัเจลช่องอืนๆ โดยโปรตีนจะเคลือนทีไปตามนาํหนกั
โมเลกุลของตวัเองภายหลงัจากการแยกดว้ยกระแสไฟฟ้า ตาํแหน่งของแถบโปรตีนทีแยกออกจาก
กนัจะปรากฏขึนเมือยอ้มดว้ยสี เช่น สีคูแมซีบลู (coomassie blue) หรือ silver stain  

การแยกโปรตีนทีเราสนใจบนเจลนีทาํไดโ้ดยเทียบนาํหนกัโมเลกุลระหวา่งโปรตีนตวัอยา่ง
กบัโปรตีนมาตรฐาน ในกรณีทีเรามนัใจวา่ นาํหนกัของโปรตีนทีเราตอ้งการ แตกต่างจากโปรตีน
อืนๆ อยา่งชดัเจน เราสามารถแยกโปรตีนบนเจลเพือนาํไปศึกษาองคป์ระกอบได ้โดยทีไม่ตอ้งเทียบ 

กบัโปรตีนมาตรฐานทีทราบนาํหนกัโมเลกุลแลว้ 

 

8.  ตรวจเอกสารและงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

ในปี ค.ศ. 1960 ได้มีการผลิตนําตาลกลูโคสโดยใช้เอนไซม์เพียงอย่างเดียว ซึงมีการนํา
เอนไซม์ต่างๆ  มาใช้ในขันตอนการผลิตนําตาลกลูโคส  ในขันตอนของ  liquefaction และ 

dextrinization ใช้เอนไซม์อัลฟาอะไมเลสจากแบคทีเรีย  และในขันตอน  saccharification ใช้
เอนไซมก์ลูโคซิเดสทีไดจ้ากเชือรา ไดผ้ลิตภณัฑ ์คือ เดกซ์โทรสเขม้ขน้ 95% 

ในปี ค.ศ. 1988 มีการเตรียมเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสทีเสถียร และละลายได ้โดยการเติม
มอลโตเดกซ์ตรินใน fermentation broth เพือยบัยงัการจบัตวักนัของเอนไซม์ และช่วยปรับปรุงให้
เอนไซม์ละลายไดดี้ขึน นอกจากนียงัมีการนาํมอลโตเดกซ์ตรินไปใชเ้ป็นสารให้ความหวานเทียม 

เช่น nutrasweet ซึงกระจายตวัไดง่้ายในนาํ นม และนาํผลไม ้

ซึงเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสทีนาํมาใช้ในอุตสาหกรรมส่วนมากผลิตได้จากการเพาะเลียง
จุลินทรียช์นิดต่างๆ เช่น รา ยีสต์ และแบคทีเรีย เป็นตน้ เพราะสามารถผลิตเอนไซม์ไดใ้นปริมาณ
มากและมีตน้ทุนในการผลิตตาํ (ปราณี, 2537) 

จากทีกล่าวมาข้างต้น จึงมีผูส้นใจทาํการแยกบริสุทธิและศึกษาคุณลักษณะทีมีผลต่อ
เอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลส และมีรายงานการศึกษาไวด้งัต่อไปนี 

ในปี ค.ศ. 2003 Nirmala และคณะ ได้มีการศึกษาเอนไซม์อลัฟาอะไมเลส ซึงผลิตจาก 

malted finger millet ทาํเอนไซม์ให้บริสุทธิ โดยการตกตะกอนด้วย acetone, DEAE-Sephacel ion-

exchange และ Sephacryl S-200 gel permeation chromatography พบวา่มีความบริสุทธิของเอนไซม์
เพิมขึนถึง 26, 17 และ 31 เท่า ตามลาํดบั เอนไซม์มีนาํหนักโมเลกุลของประมาณ 45 กิโลดาลตนั 
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โดย pH และอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการทาํงานประมาณ  5.0 - 5.5 และ 45 - 50 องศาเซลเซียส 

ตามลาํดบั ส่วนไอออนของโลหะทีมีผลยบัยงัเอนไซม ์ไดแ้ก่ Al3+, Fe2+ และ Hg2+ (5 มิลลิโมลาร์)  

ในปี ค.ศ. 2004 Konsula และคณะ ได้มีการศึกษาเอนไซม์อลัฟาอะไมเลส ซึงผลิตจาก
จุลินทรีย ์B. subtilis ทีคดัแยกมาจากนมแกะสด โดยพบว่าอุณหภูมิทีเหมาะสม 40 องศาเซลเซียส 

และ pH 7.0 เป็นสภาวะทีผลิตเอนไซมไ์ดป้ริมาณมากทีสุด เมือใช้อาหารเลียงเชือทีมีความเขม้ขน้
ของแป้งตาํ นอกจากนียงัพบวา่ทีอุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส และ pH 6.5 ให้ค่ากิจกรรมสูงสุดและ
มีความเสถียรต่ออุณหภูมิสูงเมือมี Ca2+ ร่วมด้วย อีกทงัยงัได้ทาํการศึกษาชนิดของแป้งทีมีผลต่อ
ปฏิกิริยาการย่อยแป้ง พบว่าแป้งมนัฝรัง สามารถเกิดปฏิกิริยากบัเอนไซม์แลว้ให้ปริมาณนาํตาล
รีดิวซ์มากทีสุด เมือเปรียบเทียบกบัแป้งชนิดอืนๆในทุกช่วงอุณหภูมิ  

ในปี ค.ศ. 2005 Demirkan และคณะ ได้มีการศึกษาเอนไซม์อลัฟาอะไมเลส ซึงผลิตจาก
จุลินทรีย ์B. amyloliquefaciens ทาํเอนไซม์ให้บริสุทธิดว้ย 4 ขนัตอน คือ การตกตะกอนดว้ย 80% 

เกลือแอมโมเนียมซัลเฟต, dialysis, Q Sepharose column และ SP Sepharose column เอนไซม์มี
นําหนักโมเลกุลของประมาณ 52 กิโลดาลตัน โดยอุณหภูมิและ pH ทีเหมาะสมต่อการทาํงาน 

เท่ากบั 6.0 และ 55 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั ความสามารถในการยอ่ยของเอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลส 

บน  starch granules จากการ various ชนิดของแป้ง โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย scanning electron 

microscopy และ kinetic assays 

ในปี ค.ศ. 2006 Noman และคณะ ศึกษาการทาํบริสุทธิ เอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลสจาก post-

harvest Pachyrhizus erosus L. tuber โดยใช้วิธีโครมาโตกราฟี DEAE- และ CM-cellulose columns 

พบว่ามีความบริสุทธิของเอนไซม์เพิมขึนถึง 110 เท่า จาก crude extract ด้วยค่า recovery เท่ากับ 

22.8% มีนาํหนกัโมเลกุลของประมาณ 40 กิโลดาลตนั จากการทาํ SDS-PAGE โดยเอนไซม์นีเป็น
ชนิด α-type โดย EDTA เป็นรีเอเจนทที์มีผลยบัยงัเอนไซม ์ยงัพบวา่เอนไซม์นีเป็น glycoprotein ที
มีนําตาลอยู่ประมาณ 2.6 % โดยใช้ phenol-sulfuric acid method เป็นวิธีวิเคราะห์ ส่วน pH และ
อุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการทาํงาน เท่ากบั 7.5 และ 37 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั มีค่า Km เท่ากับ 

0.29% เมือใช้แป้งเป็นสับสเตรต ส่วนไอออนของโลหะทีมีผลยบัยงัเอนไซม์อย่างรุนแรง ได้แก่ 

Cu2+, Fe2+ และ Zn2+  มีผลปานกลาง ไดแ้ก่ Li2+, Hg+ และ Cd2+ และมีผลเพียงเล็กน้อย ไดแ้ก่  Ag+, 

Mg2+ และ K+ ส่วน Calcium ion ทาํให้กิจกรรมของเอนไซม์เพิมขึนเป็นสองเท่า ในขณะที Fe3+, 

Mn2+ และ Na+ ทาํใหกิ้จกรรมเพิมขึนเล็กนอ้ย 

ในปี ค.ศ. 2008 Hmidet และคณะ ได้มีการศึกษาการแยกบริสุทธิเอนไซม์และคุณสมบติั
ของเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสทีทนความร้อนจากเชือแบคทีเรีย Bacillus licheniformis NH1 ศึกษา
การโคลนนิง  ศึกษาลาํดบันิวคลีโอไทด์ และศึกษาการแสดงออกของยีน amyN ในเชือ E.coli โดย
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เอนไซมถู์กทาํให้บริสุทธิโดยการตกตะกอนดว้ยแอมโมเนียมซลัเฟต 40 – 60 %  คดักรองโดยใชว้ิธี
โครมาโตกราฟี Sephadex G-100 และ mono Q Sepharose โดยจากการศึกษาพบว่าเอนไซมมี์ความ
บริสุทธิขึน มีค่า specific activity เพิมขีน 3.08 เท่า และ recovery มีค่าเท่ากับ 15.9 % มีนําหนัก
โมเลกุล  58 กิโลดาลตนั  มีความเสถียรในช่วง pH 5.0 - 10.0 และทาํงานได้ดีทีสุดในช่วง pH 6.5 

อุณหภมิูทีเหมาะสมต่อการทาํงานทีสุดคือ 90 องศาเซลเซียส   

ในปี ค.ศ. 2010 Hmidet และคณะ ได้มีการศึกษาเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสจาก Bacillus 
mojavensis A21 และศึกษาการแยกบริสุทธิเอนไซมแ์ละคุณสมบติัทางชีวเคมีของเอนไซม ์โดยการ
แยกบริสุทธิเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสด้วย ultrafiltration, Sephadex G-75 และ mono Q Sepharose 

anion-exchange chromatography ตามลาํดบั พบว่าได้ค่า specific activity เพิมขึนถึง 15.3 เท่า และ 

recovery มีค่าเท่ากบั 11% มีนาํหนักโมเลกุลของเอนไซม์ประมาณ 58 กิโลดาลตนั ด้วยวิธี SDS-

PAGE และ gel filtration โดย  pH และอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการทํางาน  เท่ากับ  6.5 และ  80  

องศาเซลเซียส ตามลาํดบั ซึงเอนไซมช์นิดนีถูกยบัยงัการทาํงานของเอนไซมด์ว้ย EDTA และ Ca2+ 

ไม่สามารถช่วยกระตุน้การทาํงานของเอนไซมใ์ห้เพิมขึนได ้ผลผลิตหลกัทีเกิดจากการยอ่ยแป้ง คือ 

maltohexaose, maltopentaose และ maltotriose ลาํดับกรดอะมิโน 10 ชนิดแรกจากทางด้านปลาย
สาย N-terminal ของเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสทีผ่านการแยกบริสุทธิคือ ASVNGTLMQY เมือ
เปรียบเทียบกบัลาํดบักรดอะมิโนของเอนไซมอ์ะไมเลสอืนๆ พบวา่ ลาํดบักรดอะมิโน ในตาํแหน่ง
ที 3 เป็นกรดอะมิโน Val ในขณะทีอะไมเลสจาก Bacillus licheniformis NH1 และ Bacillus sp. SG-

1 มี Leu และ Thr ในตาํแหน่งที 3 ตามลาํดบั 

ในปี ค.ศ. 2010 Mollania และคณะ ไดศึ้กษาการแยกบริสุทธิและคุณสมบติัของเอนไซมอ์ะ
ไมเลสจากเชือ Geobacillus sp. LH 8 ซึงคดัแยกได้จากนาํพุร้อนของ Larijah ทีอุณหภูมิ 65 องศา
เซล เซี ยส  โดย เอนไซม์อัลฟ าอะไม เลส ถูกสกัดและแยกบ ริสุ ท ธิด้วยวิ ธี  ion-exchange 

chromatography ประมาณค่านําหนักโมเลกุลของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือชนิดนีด้วยวิธี SDS-

PAGE มีค่าประมาณ 52 กิโลดาลตนั โดย pH และอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการทาํงาน เท่ากบัช่วง 

 5 - 7 และ 80 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั เอนไซม์ชนิดนีถูกกระตุน้ด้วย Mn2+, Ca2+, K+, Cr3+ และ 

Al3+ ในขณะที Mg2+, Ba2+, Ni2+, Zn2+, Fe3+, Cu2+ และ EDTA เป็นตวัยบัยงัการทาํงานของเอนไซม์
ทาํให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์ลดลง ค่า Km และ Vmax  มีค่าเท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 6.5  

ไมโครโมลต่อนาที ตามลาํดบั  
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ในปี ค.ศ. 2010 Priya และคณะ ไดศึ้กษาการแยกบริสุทธิ คุณสมบติัของเอนไซม์และการ
ยบัยงัเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสจาก Rhyzopertha dominica เอนไซม์อลัฟาอะไมเลสจากเชือชนิดนี
แยกบริสุทธิโดยวิธีตกตะกอนดว้ยเกลือแอมโมเนียมซลัเฟต, Sephadex G-25 และ Sephadex G-100 

column นาํหนักโมเลกุลของเอนไซม์เท่ากบั 52 กิโลดาลตนั pH และอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการ
ทาํงานของเอนไซม์เท่ากบั 7.0 และ 40 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั พลงังานการกระตุน้การทาํงาน 

(Activation energy) มีค่า 3.9 กิโลแคลลอรีต่อโมล ค่ากิจกรรมเอนไซมเ์มือใชส้ารตงัตน้เป็น starch, 

amylose และ amylopectin ในทางตรงกันข้ามเมือใช้ dextrins เป็นสารตังต้นทีทาํให้ค่ากิจกรรม
เอนไซมต์าํกวา่สารตงัตน้ชนิดอืน เอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลสชนิดนีมีค่า Km 0.98 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

เมือใช้ starch เป็นสารตังต้น เมือศึกษาการยบัยงัเอนไซม์ citric acid, oxalic acid, salicylic acid, 

HgCl2 , tannic acid และสารยบัยงัเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสจาก wheat เป็นตวัยบัยงัการทาํงานของ
เอนไซม ์แต่ Ca2+ และ Mg2+ เป็นตวักระตุน้การทาํงานของเอนไซมช์นิดนี 

ในปี ค.ศ. 2010 Shafiei และคณะ ได้มีการทาํบริสุทธิเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสจากเชือ 

Nesterenkonia sp. F โดยการตกตะกอนด้วย  80% ethanol, Q Sepharose anion-exchange และ 

Sephacryl S-200 gel filtration chromatography ตามลาํดบั พบว่าได้ค่า specific activity เพิมขึนถึง 

10.8 เท่า เอนไซม์มีนําหนักโมเลกุลของประมาณ  100 กิโลดาลตัน  โดย  pH และ อุณหภูมิที
เหมาะสมต่อการทาํงาน เท่ากบั 7.5 และ 45 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั โดยเอนไซม์มีค่ากิจกรรมสูง
ที 0.5 โมลาร์ NaCl หรือ 1 โมลาร์ KCl และมีค่ากิจกรรมเสรียรเมือใชค้วามเขม้ขน้ของเกลือระหวา่ง 

1 โมลาร์ และ 4 โมลาร์ ส่วนไอออนโลหะทีมีผลยบัยงัเอนไซม์ ได้แก่ Fe3+, Cu2+, Zn2+ และ Al3+ 

ในขณะที Ca2+ ช่วยกระตุน้กิจกรรมของเอนไซม ์และ EDTA เป็นรีเอเจนท์ทีมีผลยบัยงัการทาํงาน
ของเอนไซม ์แต่ PMSF และ -mercaptoethanol ไม่มีผลในการยบัยงัดว้ย 

ในปี ค.ศ. 2010 Michelin และคณะ ได้ทาํการศึกษาเชือรา Paecilomyces variotii โดยทาํ
บ ริ สุ ท ธิด้วยวิ ธี  DEAE-cellulose ion exchange chromatography, Sephadex G-100 gel filtration 

และ  electroelution จากการศึกษาพบว่าเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสมีขนาดนําหนักโมเลกุล  75  

กิโลดาลตัน  (SDS-PAGE) และมีค่า pI เท่ากับ  4.5 อุณหภูมิและ  pH ที เหมาะสมคือ 60 องศา
เซลเซียส และ 4.0 ตามลาํดบั เอนไซมนี์เสถียรเป็นเวลา 1 ชวัโมงทีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส และมี
ค่าครึงชีวิต (t50) เป็นเวลา 53 นาทีทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ซึงแป้งสามารถช่วยป้องกนัการ
ยบัยงัการทาํงานของเอนไซม์จากความร้อนได ้พบว่าเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสนีมีความเสถียรเพิม
มากขึนเมืออยู่ภายใตส้ภาวะทีเป็นด่าง เอนไซม์ถูกกระตุน้การทาํงานดว้ยแคลเซียมและโคบอลต ์

เอนไซม์นีเป็นไกลโคโปรตีนทีมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต % มีความสามารถในการย่อยแป้งเป็น
หลักและสามารถย่อย amylose และ amylopectin ได้ในปริมาณทีรองลงมาค่า Kmของเอนไซม์
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อลัฟาอะไมเลสทีไดจ้ากการทดลองยอ่ยแป้งของ Reagent®  และ Sigma®  คือ 4.3 และ 6.2 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั นอกจากนีผลผลิตทีไดจ้ากการย่อยแป้งสามารถวิเคราะห์ดว้ยวิธี thin-layer 

chromatography (TLC) จากการทดลองพบว่า oligosaccharides ทีไดเ้ป็น maltose และ maltotriose 

ลาํดบักรดอะมิโนบางส่วนของเอนไซม์นีมีความเหมือนกบัเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสทีไดจ้ากเชือ 

Bacillus sp. ซึงเป็นการยนืยนัวา่เอนไซมที์ศึกษานีเป็นเอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลส 

         ในปี ค.ศ. 2011 Bozic และคณะ ไดท้าํการศึกษาเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสทีมีประสิทธิภาพ
สูงในการย่อยแป้งผลิตได้จากเชือ B. licheniformis ATCC 9945 กระบวนการผลิตเอนไซม์ในถัง
หมกั (bioreactor) แบบ batch เป็นเวลา 24 ชวัโมงทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แลว้นาํเอนไซม์มา
ทาํบริสุทธิโดย gel filtration พบวา่ค่า specific activity เพิมขึน 6 เท่า มี recovery เท่ากบั 38% และมี
นําหนักโมเลกุลขนาด 31 กิโลดาลตนั เมือวิเคราะห์โดย SDS-PAGE นอกจากนีได้ทาํการศึกษา
คุณสมบติัของเอนไซม์ทีทาํบริสุทธิแลว้ จากการศึกษาพบว่า pH และอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการ
ทาํงานของเอนไซม์ คือ 6.5 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลาํดับเมือศึกษาผลของ CaCl2 ต่อความ
เสถียรของเอนไซม์พบว่า CaCl2 สามารถสงวนค่ากิจกรรมเอนไซม์ (enzyme activity) ได้ 55% 

หลงัจากบ่มเอนไซมที์ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชวัโมง และเมือศึกษาผลของไอออนโลหะต่อ
กิจกรรมเอนไซม์ พบว่า Co2+, Ni2+ และ Ca2+ มีผลกระตุน้กิจกรรมเอนไซม์ได้เล็กน้อย ในขณะที 

Hg2+ มีผลยบัยงักิจกรรมเอนไซม์อย่างสมบูรณ์ สําหรับการศึกษาอตัราการเกิดปฏิกิริยา hydrolysis 

ใน starch granules ชนิดต่างๆ ได้แก่ triticale, ขา้วสาลี, มนัฝรัง, horseradish และแป้งขา้วโพด ที
ความเขม้ขน้ 1% เมือทาํปฏิกิริยาเป็นเวลา 4 ชวัโมง พบวา่อตัราการเกิดปฏิกิริยา hydrolysis มีค่าร้อย
ละ 63, 60, 59, 52 และ 37 ตามลาํดบั จากคุณสมบติัขา้งตน้ของเอนไซมบ์ริสุทธิแสดงวา่เอนไซม์มี
ประสิทธิผลสูงในการยอ่ยแป้งหลากหลายชนิดไดที้อุณหภูมิตาํกวา่อุณหภูมิทีเกิดการ gelatinization 

เอนไซม์อัลฟาอะไมเลสนีจึงมีศักยภาพสูงในการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และใน
อุตสาหกรรม 

สําหรับในประเทศไทย ได้มีการคัดแยกเชือจุลินทรีย์ทีสามารถผลิตเอนไซม์ย่อยแป้ง  

พร้อมทงัไดมี้การศึกษาคุณสมบติัของเชือดงักล่าวไวด้งันี 

ในปี พ.ศ. 2549 วชิรวิทย ์และคณะ ไดท้าํการคดัแยกเชือจุลินทรียที์สามารถผลิตเอนไซม์
ยอ่ยแป้ง เพือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ทีมีค่า DP จาํเพาะ จากตวัอยา่งดินและนาํตามธรรมชาติ และบ่อบาํบดั
นาํเสียในโรงงานทีผลิตแป้งทงัหมด 10 แห่ง พบว่าไดเ้ชือทีสามารถผลิตเอนไซม์ยอ่ยแป้งทงัหมด 

38 สายพนัธ์ุ และนาํผลผลิตทีไดม้าวดัค่า DP พบวา่ใหค้่า DP อยูใ่นช่วง 2 - 3 ซึงเป็นนาํตาล maltose 

และ moltotriose 
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ในปี พ.ศ. 2550 ดาวนภา และคณะ ได้ศึกษารูปแบบการย่อยแป้งของเชือทีผลิตเอนไซม์
ยอ่ยแป้งทงัหมด 25 สายพนัธ์ุ ทีคดัแยกโดยวชิรวทิย ์พงศาวภิาวฒัน์และคณะ เพือวเิคราะห์หาค่า DP 

โดยเครือง HPAC พบวา่ เชือจุลินทรียร์หสั B1BA (W1) และ LTS1A (W2) สามารถผลิตเอนไซมที์มี
ผลผลิตทีมีค่า DP อยู่ในช่วง 3 - 6 ซึงเป็นนําตาล moltotriose, maltotetraose, maltopentaose และ 

maltohexaose ในปริมาณสูง และมี glucose กบั maltose ตาํ 
ในปี  พ .ศ. 2551 ลักษนาวดี และศิริรัตน์  ได้นําเชือจุลินทรีย์รหัส W1 และ W2 ทีผลิต

เอนไซม์ย่อยแป้ง ซึงคดัแยกได้จากตวัอย่างดินและนาํ ทีให้ผลผลิตทีมีค่า DP อยู่ในช่วงระหว่าง  

3 - 6 จากการทดลองพบวา่เชือรหัส W1 ทาํงานไดดี้ทีอุณหภูมิ 45 - 60 องศาเซลเซียส ความเขม้ขน้
แป้ง 1.5 - 2.0% ค่า pH 5.5 - 7.5 และระยะเวลาในการบ่มที 12 ชวัโมงส่วนเชือรหสั W2 ทาํงานไดดี้
ทีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส  ความเข้มข้นแป้ง 1.0% ค่า pH 6.5 และระยะเวลาในการบ่มที 48 

ชวัโมง 

ในปี พ.ศ. 2552 แก้วสุคนธ์ และพรชนก ได้นําเชือจุลินทรีย์รหัส  W1 และ W2 ทีผลิต
เอนไซมย์่อยแป้งให้ไดผ้ลผลิตทีมีค่า DP อยูใ่นช่วงระหวา่ง 3-6 จากการทดลองพบวา่เชือรหัส W1 

สามารถทาํงานไดดี้ทีสุดทีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ความเขม้ขน้แป้ง 1.0%  ค่า pH 5.5 และเชือ
รหัส  W2 สามารถทํางานได้ดีทีสุดทีอุณหภูมิ  55 องศาเซลเซียส  ความเข้มข้นแป้ง 1.0% ค่า  
pH 5.5 - 6.0  

จากงานวิจยัทีผ่านมายงัไม่มีการแยกบริสุทธิเอนไซม์อะไมเลสย่อยแป้งทีให้ผลผลิตมีค่า 
DP ในช่วงระหว่าง 3 - 6 และศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ ดงันันงานวิจยันีจึงสนใจทีจะผลิต
เอนไซม์อะไมเลสย่อยแป้งจากเชือจุลินทรียร์หัส W1 ให้ผลผลิตมีค่า DP อยู่ในช่วงระหว่าง 3 - 6 

เพือนาํมาศึกษาการแยกบริสุทธิและคุณลกัษณะทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลสจาก
เชือจุลินทรียช์นิดนี เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นอุตสาหกรรมอาหารและทางการแพทยต่์อไป 
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บทท ี3 

อปุกรณ์และวธิีดําเนินการวจิัย 

 

1. สารเคมีทใีช้ในการทดลอง 

สารเคมี        บริษัทผู้ผลติ  

Absolute ethanol      Carlo Erba  

Acetic acid       LAB-SCAN  

Acrylaminde      Fluka  

Agar        Lab M Limited  

Beef extract       Lab M Limited  

Bovin serum albumin     Fluka  

Bromophenol blue      Fluka  

Calcium chloride     Fluka  

Coomassie brilliant blue R-250    Fluka  

Dipotassium hydrogen phosphate ahydrous  Scharlau  

3,5-dinitrosalicylic acid (DNS)    Fluka 

EDTA        Fluka  

95% Ethanol      Upmarketting General Supply 

Ferrous sulfate haptahydrate      Fluka  

Glucose       Fluka  

Glycerol       Amresco  

Glycine        Fluka  

Hydrochloric acid      LAB-SCAN  

Iodine         Riedel-deHaen  

Mannesium sulfate haptahydrate     Fluka  

Methanol       LAB-SCAN  

Peptone       Lab M Limited  
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85% Phosphoric acid      MERCK  

Potassium dihydrogen phosphate     MERCK  

Potassium iodide      Riedel-deHaen  

Potassium sodium (+) tartrate     LAB-SCAN  

Sodium acetate       LAB-SCAN  

Sodium chloride      UNIVAR  

Sodium dodecyl sulfate      SIGMA  

Sodium hydrogen carbonate     UNIVAR  

Sodium hydroxide      MERK  

Sodium phosphate monobasic-dihydrate    Riedel-deHaen  

Soluble starch       Fluka  

Starch from potatoes      Fluka  

Tris base       Riedel-deHaen  

Triton X-100       Amresco  

Tryptone       Lab M Limited  

Yeast extract       Lab M Limited  

นา้กลนั  

นาํ deionize 

 

2. เครืองมือ  

เครืองมือและอุปกรณ์      บริษัทผู้ผลติ 

Autoclave        Tomy Model SX-700  

Auto pipette       Gilson 

Biological safety cabinet class II Type AIB3    NUAIRE  

Centrifuge         Beckman-Coulter 

Fast protein liquid chromatography (FPLC)    AKTA 

High performance anion-exchange chromatography (HPAC)  Dionex 

Hot air oven        Scientific Promotion 

Hot plate       FRAMO-GERATETECHNI 

       D-7821 
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Incubator        United Instrument 

Incubator shaker  New Brunswick Scientific 

EDISON  

Micro tube       BIOLINE 

Microcentrifuge       Hettich Zentrifugen 

Microplate reader      TECAN 

Mini-PROTEAN 3 cell (SDS-PAGE)    BIO-RAD  

Nylon syringe filter      LUBITECH 

pH meter        Denver Instrument  

Pump        ROCKER300 

Pump        ROCKER300 

Sonicate       KUDOS 

Syringe        NIPRO 

Water bath        Group Digital Heat  

Vortex         Poly Science Gilson  
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 

1.  การตรวจสอบเพอืยนืยนัลกัษณะและกจิกรรมของเอนไซม์จากเชือ W1  

1.1   การยอ้มสีจุลินทรียส์ายพนัธ์ุ W1  

ยอ้มสีเชือ W1 เพือให้เห็นรูปร่างลกัษณะการเรียงตวั เพือจาํแนกแบคทีเรียออกเป็นกลุ่มๆ 

ได้ตามคุณลักษณะของการติดสี  ด้วยวิธี Gram staining (อนันต์, 2536) ซึงการยอ้มสีเพือจาํแนก
แบคทีเรียแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ แกรมบวก (Gram positive) ยอ้มติดสีนาํเงินอมม่วงซึงเป็น
สีของ Crystal violet และแกรมลบ (Gram negative) ยอ้มติดสีแดงซึงเป็นสีของ Safranin พวกทีติด
สี Gram negative จะมีปริมาณ lipid ที cell wall มากกว่า Gram positive ปกติ lipid มีคุณสมบติัคือ
ละลายได้ใน alcohol ในการยอ้มเมือหยด alcohol ลงไป alcohol จึงละลาย lipid ออก ทาํให้เกิดรู
ขนาดกวา้งที cell wall และ complex ของสีทีอยู่ภายในเซลล์ก็หลุดออกมา เมือยอ้มทบัอีกครังดว้ย 

Safranin จึงทาํใหแ้บคทีเรียนนัติดสีแดง ส่วนพวกที cell wall มี lipid นอ้ยก็ตรงขา้ม พวกนีหลงัจาก
หยด alcohol แล้วรูเปิดที  cell wall มีขนาดแคบ complex ของสีก็ไม่สามารถลอดผ่านออกมาได ้

ยงัคงติดสีเดิมของ Crystal violet 

 

2.  การเพาะเลยีงเชือ W1 เพอืผลติเอนไซม์อะไมเลส 

นําโคโลนีเดียวของเชือรหัส W1 มาเพาะเลียงในอาหารสูตร Luria-Bertani (LB) broth 

ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขย่าด้วยความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 24 ชัวโมง เพือกระตุ้นให้เชือเจริญเติบโต หลังจากนันถ่ายเชือปริมาตร 20 มิลลิลิตรลงใน 

starch broth ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ซึงเป็นอาหารสาํหรับเลียงเชือเพือผลิตเอนไซมย์อ่ยสลายแป้ง 

ภายใตส้ภาวะเดียวกนั หลงัจากนนัทาํการปันเหวียงดว้ยเครืองปันเหวียงควบคุมอุณหภูมิ (AvantiTM 

Model J-25, Beckman-Coulter) ที 7,500xg เป็นเวลา 20 นาที ทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพือกาํจดั
ตะกอนเซลล์ ส่วนใสทีได้ใช้เป็น crude extract หลงัจากนันวดัปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของ
เอนไซม ์

 

.  การแยกบริสุทธิเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 

นาํ crude extract ทีไดจ้ากขอ้  ตกตะกอนโปรตีนด้วยเอทานอลเยน็ (cold ethanol) ความ
เขม้ขน้ 95% โดยค่อยๆ เติมลงใน crude extract ให้เป็น 80% saturation แล้วทิงไวข้า้มคืนในห้อง
เยน็ บนเครืองกวนแม่เหล็ก จากนนัปันตกตะกอนโปรตีนที 12,000xg เป็นเวลา 15 นาที ทีอุณหภูมิ 

4 องศาเซลเซียส นาํตะกอนโปรตีนทีไดม้าละลายดว้ยโพแทสเซียมฟอสเฟตบฟัเฟอร์ความเขม้ขน้ 
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50 มิลลิโมลาร์ pH  7 (บฟัเฟอร์ A) หลงัจากนนัทาํให้บริสุทธิมากขึนดว้ยเครือง fast protein liquid 

chromatography (FPLC) (AKTA, GE Healthcare) โดยวิธีโครมาโตกราฟีผ่าน  anion-exchange 

chromatography (Q Sepharose Fast Flow, GE Healthcare Bio-Sciences AB ข น า ด  11 x 1.6 

เซนติเมตร) โดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์ A เป็นตัว equilibrate คอลัมน์   และชะโปรตีนด้วย
สารละลายบฟัเฟอร์ A ทีมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ช่วงความเขม้ขน้  –  โมลาร์ อตัราการ
ไหล  มิลลิลิตรต่อนาที  แล้วนํามากําจัดเกลือและเพิมความเข้มข้นด้วย ultrafiltration ขนาด 

molecular weight cut off (MWCO) 10 กิ โลดาลตัน  (Vivaspin, GE Healthcare) ปัน เหวียงด้วย
ความเร็วรอบ  3,000xg เป็นเวลา 15 นาที  ที  4 องศาเซลเซียส  และวิธีโครมาโตกราฟีผ่าน  gel 

filtration chromatography (Sephacryl S-200, Amersham Pharmacia Biotech AB ขน าด  17 x 1.6 

เซนติเมตร)โดยใช้สารละลายบฟัเฟอร์ A เป็นตวั equilibrate คอลมัน์และชะโปรตีนดว้ยอตัราการ
ไหล .  มิลลิลิตรต่อนาที (ใชส้ารละลายโปรตีนมาตรฐาน (ภาคผนวก ข) ในการเทียบหานาํหนกั
โมเลกุลของโปรตีนตวัอย่างในขนัตอนนีดว้ย) แลว้นาํมาเพิมความเขม้ขน้ดว้ย ultrafiltration ขนาด 

MWCO 10 กิโลดาลตนั อีกครังในสภาวะเดียวกนั วดัปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของเอนไซมเ์มือ
ผา่นแต่ละขนัตอนของการแยกบริสุทธิเอนไซม ์

 

.  การวดัปริมาณโปรตีน 

หาความเขม้ขน้โปรตีนโดยวิธีของ Bradford (Bradford, 1976) โดยปิเปตสารตวัอย่าง 10 

ไมโครลิตร ใส่ลงใน 96 wells plate และเติม Bradford dye reagent ปริมาตร 200 ไมโครลิตร บ่มที
อุณหภูมิห้อง (28 องศาเซลเซียส) 5 นาที หลงัจากนันวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครือง microplate 

reader (Sunrise, TECAN) ทีความยาวคลืน  595 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณโปรตีนของสาร
ตวัอยา่งโดยนาํค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอยา่งทีวดัไดม้าคาํนวณจากสมการของกราฟมาตรฐาน
โปรตีน โดยใชส้ารละลาย bovine serum albumin (BSA)  
 

.  การวดัค่ากจิกรรมของเอนไซม์อะไมเลส 

วัดค่ากิจกรรมของเอนไซม์  โดยใช้วิ ธี  dinitrosalicylic acid method (DNS) (Bernfeld, 

1955)  ปิเปตสารตวัอยา่งปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในสารละลาย 2% soluble starch ปริมาตร 100 

ไมโครลิตร บ่มในอ่างนาํร้อนทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  นาที หลงัจากนนัเติม DNS 

reagent ปริมาตร  ไมโครลิตร และนาํไปตม้ในอ่างนาํร้อนอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
 นาที แล้วแช่ในนําเย็นทันที หลังจากนันนําสารตวัอย่างปริมาตร  ไมโครลิตร วดัค่าการ
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ดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน   นาโนเมตร ด้วยเครือง microplate reader และคํานวณหาค่า
กิจกรรมเอนไซม ์เทียบจากกราฟมาตรฐานของสารละลายกลูโคส 

กาํหนดให้ 1 หน่วย (Unit, U) คือ ปริมาณของเอนไซม์ทีทาํให้เกิด 1 ไมโครโมลของ reducing 

sugar จากการยอ่ยสารละลาย 1% soluble starch ในเวลา 1 นาที ภายใตส้ภาวะทีกาํหนด 

 

.  การศึกษานําหนักโมเลกุลของอะไมเลสโดยเทคนิค Sodium dodecyl sulfate-polyacryamide 

gel electrophoresis (SDS-PAGE) (Laemmli ,1970) 

นําเอนไซม์มาวิเคราะห์หาความบริสุทธิและนําหนักโมเลกุลภายใตส้ภาวะทีทาํให้เสีย
สภาพทางธรรมชาติ (denaturing conditions) โดยการนาํโปรตีนตวัอยา่งมาผสมกบั sample loading 

dye ในอตัราส่วน 2 ต่อ 1 นําไปต้มในอ่างนําร้อนทีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที ใช้
ตัวอย่างที เตรียมไว้ 20 ไมโครลิตร แยกบนแผ่นเจลโพลีอะคริลาไมด์  12 เปอร์เซ็นต์ ด้วย
กระแสไฟฟ้า 25 มิลลิแอมป์ ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชวัโมง หรือสียอ้มเคลือนทีลงมาจนสุดแผน่เจล 

ยอ้มแผน่เจลโพลีอะคริลาไมด์ดว้ย coomassie brilliant blue R-250 เป็นเวลา 1 ชวัโมงครึง หลงัจาก
นันล้างสีออกด้วย Destain solution I เป็นเวลา 1 ชัวโมง และ Destain solution II  ทิงไวข้้ามคืน 

เทียบตาํแหน่งของแถบโปรตีนทีปรากฏกบัแถบโปรตีนมาตรฐานทีทราบนาํหนกัโมเลกุล (Protein 

Marker Broad Range 2 – 212 kDa, BioLabs) 

 

.  การศึกษาคุณลกัษณะของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W  ทแียกบริสุทธิ 
.1   การศึกษาผลของ pH ทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซม ์

ศึกษาผลของ pH ทีเหมาะสมต่อกิจกรรมของเอนไซม์ ทาํโดยการบ่มเอนไซมใ์นบฟัเฟอร์
ต่างๆ ในช่วง pH 3.0 - 10.0 บฟัเฟอร์ทีใช ้คือ glycine-HCl buffer  ความเขม้ขน้  มิลลิโมลาร์ (pH 

3.0 – 4.0), acetate buffer ความเขม้ขน้  มิลลิโมลาร์ (pH 5.0 – 7.0), Tris-HCl buffer ความเขม้ขน้ 

 มิลลิโมลาร์ (pH 8.0) และ glycine-NaOH buffer ความเข้มข้น  มิลลิโมลาร์ (pH 9.0 – 10.0) 

บ่มเป็นเวลา 20 นาที ทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนนัวดัค่ากิจกรรมของเอนไซม ์ภายใตส้ภาวะ
ทีกาํหนด  

.2   การศึกษาผลของ pH ทีมีผลต่อความเสถียรต่อการทาํงานของเอนไซม ์

ศึกษาผลของ pH ทีมีผลต่อความเสถียรของเอนไซม ์ทาํโดยการบ่มเอนไซมใ์นบฟัเฟอร์ช่วง 

pH ต่างๆ เช่นเดียวกบัการทดลองในขอ้ .1 เป็นเวลา  ชวัโมง ทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส วดัค่า
กิจกรรมของเอนไซมที์เหลืออยูทุ่ก  ชวัโมง ภายใตส้ภาวะทีกาํหนด 
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.3   การศึกษาผลของอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซม ์

ศึกษาผลของอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อกิจกรรมของเอนไซม์ ทาํโดยการบ่มเอนไซม์ใน
บฟัเฟอร์ทีเหมาะสมทีสุดจากการทดลองในข้อ .1 คือ pH 7 เป็นเวลา 20 นาที ในช่วงอุณหภูมิ  

30 – 80 องศาเซลเซียส วดัค่ากิจกรรมของเอนไซม ์ภายใตส้ภาวะทีกาํหนด 

7.4   การศึกษาผลของอุณหภูมิทีมีผลต่อความเสถียรต่อการทาํงานของเอนไซม ์

ศึกษาผลของอุณหภูมิทีมีผลต่อความเสถียรของเอนไซม์ ทําโดยการบ่มเอนไซม์ใน
บฟัเฟอร์ทีเหมาะสมทีสุดจากการทดลองในขอ้ 7.1 คือ pH 7 ในช่วงอุณหภูมิ 30-80 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 1 ชวัโมง วดัค่ากิจกรรมของเอนไซมที์เหลืออยูทุ่ก 15 นาที ภายใตส้ภาวะทีกาํหนด 

7.5   การศึกษาผลของไอออนโลหะและรีเอเจนตต่์อกิจกรรมของเอนไซม ์

ศึกษาผลของไอออนโลหะและรีเอเจนตต่์อกิจกรรมของเอนไซม ์ทาํโดยการบ่มเอนไซมใ์น
สารละลายบฟัเฟอร์ทีมีไอออนโลหะและรีเอเจนตค์วามเขม้ขน้ 5 และ 20 มิลลิโมลาร์ ทีอุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียสและ pH 7 เป็นเวลา 15 นาที จากนันบ่มทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 

นาที แลว้วดัค่ากิจกรรมของเอนไซมที์เหลืออยูภ่ายใตส้ภาวะทีกาํหนด 

7.6   การศึกษาการทาํงานของเอนไซมที์มีความจาํเพาะต่อสารตงัตน้ 

ศึกษาการทาํงานของเอนไซมที์มีความจาํเพาะต่อสารตงัตน้ชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ soluble starch, 

แป้งขา้วโพด (corn starch), แป้งสาลี (wheat starch), แป้งขา้วเจา้ (rice starch), แป้งมนัสําปะหลงั 

(casava starch) แป้งขา้วเหนียว (waxy starch) และแป้งมนัฝรัง (potato starch) ทีมีความเขม้ขน้ 1% 

บ่มทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จากนนัวดัค่ากิจกรรมของเอนไซมภ์ายใตส้ภาวะ
ทีกาํหนด 

7.7   การศึกษาคุณสมบติัของค่าทางจลศาสตร์ของเอนไซม ์

ศึกษาค่าพารามิเตอร์ทางจลศาสตร์โดยใช้ soluble starch เป็นสารตงัต้นทีความเข้มข้น 

ช่วง  1.0 - 3.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนนัหากิจกรรมของเอนไซม์ภายใตส้ภาวะทีกาํหนด เขียน
กราฟระหวา่ง 

V
1

 กบั 
][

1
S

 แลว้คาํนวณหาค่า  Km  และ  Vmax โดยใช ้Michaelis-Menten equation  
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.  การศึกษาผลของสภาวะต่างๆ ทีมีต่อค่า DP จากการย่อยแป้งของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W  

ทแียกบริสุทธิ 

.    การศึกษาผลของ pH ทีมีต่อการผลิต DP จาํเพาะ 

ปิเปตเอนไซม์ในบฟัเฟอร์ช่วง pH ต่างๆ เช่นเดียวกบัการทดลองในขอ้ .1 ปริมาตร 100 

ไมโครลิตรลงใน 2% soluble starch ปริมาตร 100 ไมโครลิตร แลว้บ่มในอ่างนาํร้อนทีอุณหภูมิ 

60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที นาํไปให้ความร้อนประมาณ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 

นาที เพือหยดุการทาํงานของเอนไซม ์

.2   การศึกษาผลของอุณหภูมิทีมีต่อการผลิต DP จาํเพาะ 

ปิเปตเอนไซมใ์นบฟัเฟอร์ที pH เหมาะสมจากการทดลองในขอ้ .1 คือ pH 7 ปริมาตร 100 

ไมโครลิตรลงใน 2% soluble starch ปริมาตร 100 ไมโครลิตร แลว้บ่มในอ่างนาํร้อนทีอุณหภูมิช่วง 

 - 8  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที นาํไปให้ความร้อนประมาณ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
15 นาที เพือหยดุการทาํงานของเอนไซม ์ 

.3   การศึกษาผลของระยะเวลาทีมีต่อการผลิต DP จาํเพาะ 

ปิเปตเอนไซมใ์นบฟัเฟอร์ที pH และอุณหภูมิทีเหมาะสมจากการทดลองในขอ้ .1 และ 8.2 

คือ 7 และ 60 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั ปริมาตร 100 ไมโครลิตรลงใน 2% soluble starch ปริมาตร 

100 ไมโครลิตร แล้วบ่มในอ่างนาํร้อนอุณหภูมิทีเหมาะสมจากการทดลองในขอ้ 8.2 แล้วเก็บผล
ตามระยะเวลา 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที นาํไปให้ความร้อนประมาณ 95 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 15 นาที เพือหยดุการทาํงานของเอนไซม ์ 

หลังจากนันนําตัวอย่างจากการทดลองในข้อ  8.  - 8.3 ไปปัน เหวียงด้วย เค รือง 

microcentrifuge (MIKRO, Hettich Zentrifugen) ที 8000xg เป็นเวลา 10 นาที นาํส่วนใสมาเจือจาง
ตวัอย่างให้ลดลง 10 เท่า ด้วยนําปราศจากไอออน กรองผ่านตวักรอง cellulose acetate ขนาด 0.2 

ไมโครเมตร  แล้วว ัดค่ า  DP โดยใช้ เค รือง  high performance anion-exchange chromatography 

(HPAC) กรณีทียงัไม่นาํตวัอยา่งมาวดัค่า DP ทนัที  ใหเ้ก็บตวัอยา่งไวที้อุณหภูมิ -8   องศาเซลเซียส 

8.4   การวเิคราะห์ค่า DP ดว้ยเครือง HPAC 

ในการวิเคราะห์หาค่า DP ของตัวอย่าง ทําโดยการฉีดตัวอย่างเข้าไปในเครือง HPAC  

(ICS – 3000, Dionex) โดยกาํหนดสภาวะต่างๆ ดงันี  

8.4.1  Column ชนิด CarboPac 200 Analytical ขนาด 4 X 250 มิลลิเมตร และ  CarboPac 

PA–200 Guard ขนาด 4 X 50 มิลลิเมตร 
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8.4.2  ใช ้Gradients ประกอบดว้ยสาร  ชนิด คือ 

(1) Eluent A คือ นาํปราศจากไอออน (deionized water)  

(2) Eluent B คือ  .  โมลาร์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide)  

(3) Eluent C คือ  .  โมลาร์ โซเดียมอะซิเตต (sodium acetate) 

โดยสารแต่ละชนิดต้องผ่านการกรองด้วย cellulose acetate membrane ขนาด 0.45 

ไมโครเมตร และผา่นการไล่ก๊าซดว้ยเครือง sonicator เป็นเวลา 30 นาที 

.4.3  ปรับ gradient pump นาํปราศจากไอออน โซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมอะซิเตต 

เป็น 75, 20 และ 5% ตามลาํดบั ความดนัอยูใ่นช่วงระหว่าง 2000 – 3000 psi และตงัอตัราการไหล
เท่ากบั .  มิลลิลิตรต่อนาที เวลาทีใชใ้นการฉีดสารตวัอยา่งแต่ละชนิดเท่ากบั 6 นาที 
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บทท ี4 

ผลการทดลอง 

 

4.1  การตรวจสอบลกัษณะและกจิกรรมของเอนไซม์จากเชือ W1 

 

 

 
 

ภาพที  การตรวจสอบการผลิตเอนไซมย์อ่ยแป้งและลกัษณะของเชือ W1 

  (ก)  การเกิด clear zone บน starch agar plate ของเชือ W1  

  (ข)  ยอ้มแกรมดูลกัษณะและการติดสีของเชือ W1 ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์  

กาํลงัขยาย 100x 

 

 จากการศึกษาลกัษณะของเชือจุลิทรียร์หสั W1 ทีคดัแยกไดจ้ากดินและนาํ บา้นสวนดาํเนิน
สะดวก จงัหวดัราชบุรี และเก็บไวที้อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส นํามาเลียงบนอาหารแข็งทีมี
ส่วนประกอบของแป้ง พบว่า มีลักษณะโคโลนีแผ่ แบน ขาวขุ่น ขอบหยกั หลังจากนันหยด
สารละลายไอโอดีนรอบๆ โคโลนีของเชือ เกิดบริเวณใส (clear zone) รอบโคโลนี (ภาพที  ก) 

แสดงวา่ เชือจุลินทรียร์หสั W1 ทีคดัแยกได ้ยงัคงมีความสามารถในการยอ่ยแป้งได ้หลงัจากนนัจึง
ตรวจสอบลักษณะและการติดสีของเชือด้วยวิธี Gram’s staining ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

(ก) 

(ข) 
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กาํลงัขยาย 100x พบว่า มีลกัษณะเป็นแท่ง ยอ้มติดสีม่วง แสดงว่าเป็นแบคทีเรียแกรมบวก (ภาพที 

 ข) เมือตรวจสอบลกัษณะเชือและการผลิตเอนไซมย์่อยแป้งแลว้ จึงสามารถนาํไปผลิตเอนไซม์
เพือแยกบริสุทธิและศึกษาคุณลกัษณะทีเหมาะสมต่อไปได ้

 

4.2  การแยกบริสุทธิเอนไซม์อะไมเลสจากเชือจุลนิทรีย์รหัส W1 

หลังจากตรวจสอบเชือจุลินทรีย์รหัส W1 แล้ว นําเชือมาเลียงในอาหารเหลวทีมีแป้งความ
เขม้ขน้ 1% (w/v) เป็นส่วนประกอบแลว้แยกส่วนของตะกอนเซลลอ์อก ส่วนใสทีไดใ้ชเ้ป็นเอนไซม์
สกดัหยาบ (crude extract) ในการแยกบริสุทธิเอนไซม ์เมือนาํไปวดัค่ากิจกรรมเอนไซมแ์ละปริมาณ
โปรตีน พบวา่มีค่าเท่ากบั 13,405 U และ 55.5 mg protein ตามลาํดบั (ตารางที ) นาํส่วนของ crude 

extract ทีได้ไปแยกบริสุทธิโดยวิธีตกตะกอนด้วยเอทานอล (80% saturation) ละลายตะกอนด้วย
สารละลายบฟัเฟอร์ A ตามดว้ยขนัตอนการแยกให้บริสุทธิดว้ย anion-exchange chromatography ที
มีตวักลางเป็น Q sepharose ชะคอลมัน์ดว้ยสารละลายบฟัเฟอร์ A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 14  โครมาโตแกรมของการทาํบริสุทธิเอนไซม์อะไมเลสจากเชือจุลินทรีย์รหัส W1 ผ่าน
ขนัตอน anion-exchange chromatography โดยใช ้Q sepharose เป็นตวักลาง 

โดย        คือ ค่า OD280 (mAU) 

         คือ ค่า conductivity (mS/cm)        

คือ ค่ากิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลส (U) 
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จากผลการทดลองทีไดด้งัแสดงในภาพที 14 พบวา่ โปรตีนทีไม่สามารถจบักบัตวักลางของ
คอลมัน์จะถูกชะออกมาจากคอลมัน์ในช่วง fraction ที 1 - 16 โดยนาํโปรตีนทีถูกชะออกมาในช่วง
ดงักล่าวไปหาค่ากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส ซึงไม่พบว่ามีค่ากิจกรรมของเอนไซม์  โปรตีนที
จบักบั Q sepharose จะถูกชะออกมาจากคอลมัน์ดว้ยสารละลายบฟัเฟอร์ B (สารละลายบฟัเฟอร์ A 

ทีมี  NaCl ความเข้มข้น 1 โมลาร์) โดยทาํเป็นขนัตอน (stepwise) ทีมีความเขม้ข้นของเกลือช่วง 

0.2 - 1 โมลาร์ ซึงใน fraction ที 17 - 24 ช่วงของเกลือ NaCl ความเขม้ขน้ 0.2 โมลาร์ พบค่ากิจกรรม
ของเอนไซม์อะไมเลส แต่เมือความเข้มข้นของเกลือ NaCl เพิมสูงขึน ไม่พบค่ากิจกรรมของ
เอนไซม ์จึงนาํ fraction ทีพบค่ากิจกรรมเอนไซมอ์ะไมเลสมารวมกนั แลว้นาํมากาํจดัเกลือและเพิม
ความเขม้ขน้ดว้ย ultrafiltration เพือนาํไปแยกบริสุทธิในขนัตอนต่อไป 

 

 
ภาพที   โครมาโตแกรมของการทาํบริสุทธิเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือจุลินทรียร์หสั W1 ผา่น

ขนัตอน gel filtration chomatography โดยใช ้Sephacryl S-200 เป็นตวักลาง 

โดย        คือ ค่า OD280 (mAU) 

คือ ค่ากิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลส (U) 

 

นาํเอนไซม์เขม้ขน้ทีไดม้าแยกบริสุทธิต่อโดยใช้เทคนิค gel filtration chromatography ทีมี
ตวักลางเป็น Sephacryl S-200 ชะคอลมัน์ดว้ยสารละลายบฟัเฟอร์ A จากผลการทดลองดงัภาพที  

ปรากฏว่า โปรตีนเคลือนทีออกจากคอลัมน์ตามขนาดของโมเลกุลซึงถูกแยกออกเป็น 2 peaks 

(กราฟเส้นทึบสีนาํเงิน) ซึงอยู่ในช่วง fraction ที  -  หลังจากนันนําไปวดัค่ากิจกรรมเอนไซม ์ 
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พบว่า fraction ที 5 ให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส (กราฟเส้นประสีแดง) สูงทีสุด จึงเลือก 

fraction ทีมีกิจกรรมเอนไซม์สูงทีสุดไปเพิมความเขม้ขน้ดว้ย ultrafiltration เพือนาํไปวิเคราะห์หา
ขนาดโมเลกุลของเอนไซม ์คุณลกัษณะทีเหมาะสมและค่า DP ทีเหมาะสมต่อไป 

 

ตารางที  ขนัตอนการแยกบริสุทธิของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือรหสั W1 

Purification 

steps 

Volume 

(ml) 

Total 

activity (U) 

Total 

protein 

(mg) 

Specific 

activity 

(U/mg) 

Recovery 

(%) 

Purification 

(fold) 

Crude extract 900 13,405.489 55.466 241.690 100 1 

Ethanol, 80% 50 7,593.953 12.326 616.106 56.6 2.5 

Q sepharose + 

ultrafiltration 
2 2,041.944 0.525 3,890.177 15.2 16.1 

Sephacryl S-200 

+ ultrafiltration 
2.5 1,525.459 0.344 4,428.502 11.4 18.3 

 

 ขนัตอนการแยกบริสุทธิเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 โดยวิธีตกตะกอนดว้ย ethanol ผา่น
ขนัตอน anion-exchange chromatography โดยใช้คอลัมน์ Q sepharose ผ่านขนัตอน gel filtration 

chromatography โดยใชค้อลมัน์ Sephacryl S-200 และถูกทาํใหเ้ขม้ขน้ขึนดว้ยวธีิ ultrafiltration จาก
ตารางที  พบวา่ ค่ากิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 ทีผา่นการแยกบริสุทธิเพิมสูงขึน แต่
มีปริมาณโปรตีนลดลงเมือเทียบกบั crude extract ของแต่ละขนัตอน หลงัจากผ่านขนัตอนสุดทา้ย
ของการแยกบริสุทธิ ปรากฏว่า total activity, total protein, specific activity และ purification fold 

เท่ากบั 1,525.459 U , 0.344 mg , 4,428.502 U/mg และ 18.3 เท่า ตามลาํดบั ซึงเมือเปรียบเทียบกบั
งานวิจัยของ Shafiei และคณะ  ( ) เอนไซม์ผลิตจากเชือ Nesterenkonia sp. F มีค่า specific 

activity และ purification สูงกวา่โดยใชข้นัตอนการแยกบริสุทธิเดียวกนั ซึงรายงานผลการทดลองที
ได้คือ  U/mg และ  .  เท่า ตามลําดับ  แต่เอนไซม์อัลฟาอะไมเลสจากเชือ  W1 ยงัมีค่า 
purification น้อยกว่าเมือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Noman และคณะ  (2006) เป็นเอนไซม์
อัลฟาอะไมเลสทีผลิตจากเชือจาก  post-harvest Pachyrhizus erosus L. tuber ซึงได้รายงานค่า 
purification เพิมขึน 110 เท่า และงานวิจยัของ Michelin และคณะ (2010) เป็นเอนไซม์อลัฟาอะ
ไมเลสทีผลิตจากเชือรา Paecilomyces variotii รายงานค่า purification เพิมขึน .  เท่า 
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.   การประมาณค่านําหนักโมเลกุลเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1  

4.3.1   การศึกษานาํหนกัโมเลกุลของอะไมเลสโดยใชเ้ทคนิค SDS-PAGE 

การนําเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ทีผ่านการแยกบริสุทธิของแต่ละขันตอนมา
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค SDS-PAGE เพือหานําหนักโมเลกุลในสภาวะทีทาํให้โปรตีนเสียสภาพ ดัง
แสดงในภาพที 16 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ เอนไซม์อะไมเลสทีผ่านการแยกบริสุทธิใน
ขนัตอนสุดทา้ยทีผา่น gel filtration chromatography (แถวที ) ปรากฏแถบของโปรตีนเด่นชดัเพียง
แถบเดียว เมือเปรียบเทียบกับแถบโปรตีนมาตรฐานในแถวที  มีนําหนักโมเลกุลอยู่ระหว่าง
ประมาณ .  กบั 42.7 กิโลดาลตนั ดงันนัจึงคาํนวณหานาํหนกัโมเลกุลของเอนไซมอ์ะไมเลสดว้ย
วิธีเปรียบเทียบค่า Rf กบัโปรตีนมาตรฐาน ไดผ้ลดงัภาพที   ซึงเทียบไดจ้ากกราฟความสัมพนัธ์
ระหว่างค่า log ของนาํหนักโมเลกุลของโปรตีนมาตรฐานกบัค่า Rf  พบว่า เอนไซม์อะไมเลสจาก
เชือ W1 มีนาํหนกัโมเลกุลประมาณ .  กิโลดาลตนั (การคาํนวณ ในภาคผนวก ข) 

 

 
 

ภาพที 6  SDS-PAGE ของเอนไซม์เอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 โดย แถวที 1 : protein maker ; 

แถวที 2 : เอนไซมอ์ะไมเลสสกดัหยาบ (rude extract) ; แถวที  : เอนไซมอ์ะไมเลสผา่น
การตกตะกอนดว้ยเอทานอลเยน็ ; แถวที 4 : เอนไซม์อะไมเลสผา่นการแยกบริสุทธิโดย
ใชเ้ทคนิค anion-exchange chromatography และ แถวที 5 : เอนไซม์อะไมเลสสผา่นการ
แยกบริสุทธิโดยใชเ้ทคนิค gel filtration chromatography  
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ภาพที   ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า log ของนาํหนกัโมเลกุลของโปรตีนมาตรฐานกบัค่า Rf 

โดย     คือโปรตีนมาตรฐาน ไดแ้ก่ (a) Maltose-binding protein (MW 42.7 kDa), 

(b) Thioredoxin reductase (MW 34.6 kDa),  

(c) Triosephosphate isomerase (MW 27.0 kDa), 

(d) Trypsin inhibitor (MW 20.0 kDa) 

  คือ Amylase 

 

4.3.2   การศึกษานาํหนกัโมเลกุลของอะไมเลสโดยใชเ้ทคนิค gel filtration chromatography 

การวิเคราะห์เอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ทีผ่านการแยกบริสุทธิด้วยเทคนิค gel 

filtration chromatography เพือหานําหนักโมเลกุลในสภาวะทีโปรตีนไม่เสียสภาพ  โดยใช้
คอลัมน์บรรจุตัวกลางเป็น  Sephacryl S-200 เป รียบเทียบกับสารโปรตีนมาตรฐาน  คือ 

Thyroglobulin (MW 670,000 Da), -globulin (MW 158,000 Da), Ovalbumin (MW 44,000 

Da), Myoglobin (MW 17,000 Da), Vitamin B12 (MW 1,350 Da) ใช้สภาวะเดียวกันในการ
ทดลอง ไดผ้ลดงัภาพที  
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(d)
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y = -0.7983x + 1.978
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ภาพที   ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า log ของนาํหนกัโมเลกุลของโปรตีนมาตรฐานทงั 5 ชนิดกบั

เวลาทีโปรตีนมาตรฐานถูกชะออกมา 
โดย     คือโปรตีนมาตรฐานทงั  ชนิด    คือ Amylase 

 

ผลการทดลองพบว่าเมือนาํเอนไซม์อะไมเลสทีผ่านการแยกบริสุทธิมาผ่านคอลมัน์ทีมี
ตวักลางเป็น sephacryl S-200 โปรตีนถูกซะออกมาจากคอลมัน์โดยใช้บฟัเฟอร์ A ทีเวลา .  

นาที มีค่ากิจกรรมเอนไซม์อะไมเลส และนาํค่าเวลาทีโปรตีนตวัอย่างถูกชะออกจากคอลมัน์ไป
คาํนวณหาค่านาํหนกัโมเลกุล โดยเปรียบเทียบกบักราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า log ของนาํหนัก
โมเลกุลของโปรตีนมาตรฐานทงั 5 ชนิดกบัเวลาทีโปรตีนมาตรฐานถูกชะออกมา (ภาพที )  พบวา่
เอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 มีนําหนักโมเลกุลประมาณ   กิโลดาลตัน  (การคํานวณ  ใน
ภาคผนวก ข)  จากการประมาณค่านาํหนกัโมเลกุลของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 ดว้ยเทคนิค 

SDS-PAGE และ gel filtration chromatography นันให้ค่านําหนักโมเลกุลทีมีความสอดคล้องกัน 

คือประมาณ .  และ  กิโลดาลตนั ตามลาํดบั 

เมือเปรียบเทียบกบัการศึกษานาํหนกัโมเลกุลของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือแบคทีเรีย เช่น  

B. amyloliquefaciens, Geobacillus sp. LH 8 และ Rhyzopertha dominica พบว่ามีนําหนักโมเลกุล
ประมาณ 52 กิโลดาลตนั (Demirkan และคณะ, 2005; Mollania และคณะ, 2010 และ  Priya และ
คณะ , 2010 ตามลําดับ ) จากเชือ  post-harvest Pachyrhizus erosus L. tuber มีนําหนักโมเลกุล
ประมาณ 40 กิโลดาลตนั (Noman และคณะ, 2006) จากเชือ B. mojavensis A21 มีนาํหนักโมเลกุล
ประมาณ  58 กิโลดาลตัน  (Hmidet และคณะ ,  2010) จากเชือ  B. licheniformis NH1 มีนําหนัก
โมเลกุลประมาณ 100 กิโลดาลตนั (Shafiei และคณะ, 2010) จากเชือ B. licheniformis ATCC 9945 

Thyroglobulin γ-globulin
Ovalbumin

Myoglobin

Vitamin B12

Amylase

y = -0.014x + 7.2869

R² = 0.973

0

1

2

3

4

5

6

7

50 100 150 200 250 300 350

lo
g 

M
ol

ec
ul

ar
 W

eig
ht

Time (min)



53 

 

มีนําหนักโมเลกุลประมาณ 31 กิโลดาลตัน (Bozic และคณะ, 2011) ส่วนนําหนักโมเลกุลของ
เอนไซม์อะไมเลส ทีผลิตได้จากเชือ  Paecilomyces variotii มีนําหนักโมเลกุลประมาณ  75  

กิโลดาลตัน (Michelin และคณะ, 2010) งานวิจัยนีพบว่าการประมาณค่านําหนักโมเลกุลของ
เอนไซม์อลัฟาอะไมเลสจากเชือ W1 นันมีค่าทีใกล้เคียงกับนําหนักโมเลกุลของเอนไซม์อลัฟา 
อะไมเลสจากเชือแบคทีเรียและราในหลายๆ งานวจิยัทีผา่นมา  

 

.   การหาคุณลกัษณะของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ทแียกบริสุทธิ 

4.4.1  การศึกษาผล pH ทีมีต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ 

การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ที pH ต่างๆ (สารละลาย Citrate 

buffer, pH  3.0 - 5.0 ; สารละลาย potassium phosphate buffer, pH 6.0 - 7.0 ;  สารละลาย   Tris-

HCl buffer, pH 8.0  และสารละลาย glycine-NaOH buffer, pH 9.0 - 10.0) พบว่า pH ทีต่างกนัมีผล
ต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลส ดงัแสดงในภาพที 19 ซึงค่า pH ทีเหมาะสมและมีค่ากิจกรรม
เอนไซม์สูงทีสุดคือ pH 7 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์ทีวดัได้เท่ากบั 53.893 U/ml และค่ากิจกรรมของ
เอนไซมที์ pH 6 ยงัคงมีมากกวา่  % เมือเปรียบเทียบกบัค่ากิจกรรมเอนไซมสู์งสุดในการทดลองนี 

โดยค่ากิจกรรมทีวดัได้เท่ากับ 49.132 U/ml ซึง pH 6 และ  เป็นช่วงของสารละลาย potassium 

phosphate buffer ทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลส ทีช่วง pH 5 – 9 ยงัคงมีกิจกรรม
ของเอนไซม์อะไมเลสมากกว่า  % และที pH 3, 4 และ  เหลือกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเล
สนอ้ยกวา่  % เมือเปรียบเทียบกบัค่ากิจกรรมเอนไซมสู์งสุด 

 

 
ภาพที 1  ผลของ pH ทีมีต่อกิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ 
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เมือเปรียบเทียบอิทธิพลของ pH ทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลสจาก
เชือ W1 กบังานวิจยัอืนๆ ทีผา่นมา โดยมีค่า pH ทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซม์อะไมเลสที
ผลิตจากเชือแบคทีเรียอยูใ่นช่วงกรดอ่อนจนถึงด่างอ่อน (pH 5 – 7.5) ส่วนจากเอนไซมอ์ะไมเลสที
ผลิตจากเชือรา Paecilomyces variotii มีค่า pH ทีเหมาะสมเป็นกรด (Michelin และคณะ, 2010) ซึง
สามารถอธิบายไดว้า่ pH ทีสูงหรือตาํมากมีผลทาํให้ประจุของเอนไซมห์รือสารตงัตน้เปลียนแปลง
ไปจนไม่เหมาะสมทีจะทาํปฎิกริยากันได้ หรืออาจทาํให้โครงสร้างของเอนไซม์เสียสภาพได้
ตลอดจนโครงสร้างเปลียนแปลงไปด้วย เพราะ  pH มีผลโดยตรงต่อโครงสร้างของโปรตีน ซึง
เหล่านีเป็นสาเหตุหลกัของการลดลงของกิจกรรมของเอนไซม ์(สุนนัทา, 2547) 

 

4.4.2  การศึกษาผลของอุณหภูมิทีมีต่อการทาํงานของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยก
บริสุทธิ 

จากการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ทีอุณหภูมิต่างๆ คือ 30, 40,  

50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ในสารละลาย potassium phosphate buffer pH  พบว่า เอนไซม ์

อะไมเลสทาํงานไดดี้ทีสุดทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส มีค่ากิจกรรมทีวดัได้เท่ากบั 50.253 U/ml  

(ภาพที 20)  ทีอุณหภูมิ 50 และ  องศาเซลเซียส ยงัคงมีค่ากิจกรรมเอนไซม์ทีมากกว่า % เมือ
เทียบกับค่ากิจกรรมเอนไซม์ทีสูงทีสุด ซึงวดัค่ากิจกรรมเอนไซม์ได้เท่ากับ 45.661 และ 45.117 

U/ml ตามลาํดบั 

 

 
ภาพที 0 ผลของอุณหภูมิทีมีต่อกิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ 

 

0

20

40

60

80

100

120

20 30 40 50 60 70 80

Re
la

tiv
e a

ct
iv

ity
 (%

)

Temperature (oC)



55 

 

อุณหภูมิทีเหมาะสมทีไดจ้ากการทดลองมีค่าเหมือนกบัอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการทาํงาน
ของเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสทีผลิตไดจ้ากเชือรา Paecilomyces variotii (Michelin และคณะ, 2010) 

ส่วนอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสแบคทีเรียชนิดอืนๆ อยู่ในช่วง
อุณหภูมิ 37 - 55 องศาเซลเซียส และยงัมีงานวิจยัอีกหลายงานวิจยัทีเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสจาก
แบคทีเรียสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงไดใ้นช่วง 80 - 90 องศาเซลเซียส (Hmidet และคณะ, 2008 และ 

2010; Mollania และคณะ, 2010; Bozic และคณะ, 2011) หากเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสสามารถทน
ต่ออุณหภูมิสูงไดจ้ะทาํเหมาะสมต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมไดม้ากยงิขึน เพราะลด
การถูกทาํลายจากอุณหภูมิของเอนไซมที์เกิดขึนจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได ้

 

4.4.3  การศึกษาผล pH ทีมีต่อความเสถียรของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ 

การศึกษาผลของ pH ทีมีต่อความเสถียรของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ที pH ต่างๆ 

(สารละลาย Citrate buffer, pH  3.0 - 5.0 ; สารละลาย potassium phosphate buffer, pH 6.0 - 7.0 ;  

สารละลาย   Tris-HCl buffer, pH 8.0  และสารละลาย  glycine-NaOH buffer, pH 9.0 - 10.0) เป็น
เวลา  ชวัโมง ทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยวดัค่ากิจกรรมของเอนไซมทุ์ก  ชวัโมง ไดผ้ลการ
ทดลองดงัแสดงในภาพที  พบว่า เอนไซม์มีความเสถียรที pH 7 ซึงเมือเวลาผ่านไป  ชัวโมง 

เอนไซมย์งัคงมีค่ากิจกรรมเอนไซมเ์หลือมากกวา่ % ซึงมีค่ากิจกรรมเอนไซมเ์ท่ากบั 17.487 U/ml 

ที pH  เมือเวลาผา่นไป  ชวัโมง ค่ากิจกรรมเอนไซมย์งัคงเหลืออยูป่ระมาณ % แต่เมือเวลาผา่น
ไป  ชวัโมง ค่ากิจกรรมเอนไซมเ์หลือนอ้ยกวา่ % คือ 12.852 U/ml ที pH 8 หลงัจากเวลาผา่นไป 

 ชวัโมงพบวา่ ค่ากิจกรรมเอนไซม์ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ % ส่วน pH อืนๆ เป็นช่วงทีมีความเป็น
กรดและด่างค่อนขา้งสูงจึงมีผลทาํให้ค่ากิจกรรมของเอนไซมล์ดลงเหลือนอ้ยกวา่ % ตงัแต่ชวัโมง
แรก ดงันนัช่วง pH ทีเหมาะสมต่อการเก็บรักษาเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 คือ pH 7 (สารละลาย 

potassium phosphate buffer) จากการทดลองจะเห็นได้ว่าที pH ทีเหมาะสมทีสุด เมือเวลาผ่านไป
เพียง  ชวัโมง ก็สามารถทาํใหกิ้จกรรมของเอนไซมล์ดลงถึง %  ดงันนัเพือใหป้ระสิทธิภาพของ
เอนไซม์ยงัคงสูงอยู่และสามารถทาํงานได้ดี จึงควรบ่มที pH  ในระยะเวลาไม่ควรเกินกว่า   

ชวัโมง 

จากการทดลองของ Hmidet และคณะ (2008) รายงานไวว้่า เอนไซม์อลัฟาอะไมเลสจาก
เชือ B. licheniformis NH1 เอนไซมมี์ความเสถียรอยูใ่นบฟัเฟอร์ช่วง pH ที  –  ซึงเป็นช่วงทีเป็น
ช่วงทีกวา้งในบฟัเฟอร์ทีเป็นกรด – เบส ส่วนเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสจากเชือ B. mojavensis A21 

(Hmidet และคณะ, 20 ) และ Nesterenkonia sp. F (Shafiei และคณะ, ) พบว่า เอนไซม์มี 

ความเสถียรอยู่ในบฟัเฟอร์ที pH .  ซึงเป็นช่วงของกรดอ่อน ซึงเอนไซมส่์วนใหญ่มีความเสถียร 
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เมืออยู่ในบฟัเฟอร์ทีเป็นกลาง กรดอ่อนหรือเบสอ่อน เพราะเมือเอนไซม์อยู่ในบฟัเฟอร์ที pH เป็น
กรดแก่หรือเบสแก่ จะทาํใหโ้ปรตีนมีประจุเปลียนแปลงไป บางครังอาจทาํใหโ้ปรตีนเสียสภาพและ
ตกตะกอนลงมา จนไม่สามารถเกิด renaturation ได้ ดงันัน การศึกษาผลของ pH ทีมีผลต่อความ
เสถียรของเอนไซมส์ามารถนาํมาใชใ้นขนัตอนการสกดัแยกและการทาํโปรตีนให้บริสุทธิ โดย  pH 

ของสารละลายทีใชใ้นการสกดัแยกโปรตีนนนัตอ้งมีความเหมาะสมต่อโปรตีน เพือให้โปรตีนอยู่
ในสภาพเดิม (อาภสัสรา, 2537) 

 

 
ภาพที 1  ผลของ pH ทีมีต่อความเสถียรของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ โดยที  

(    ) pH 3; ( ) pH 4; ( ) pH 5; ( ) pH 6; ( ) pH 7; ( ) pH 8; ( ) pH 9 แล ะ 

( ) pH 10 

 

4.4.4  การศึกษาผลของอุณหภูมิทีมีต่อความเสถียรของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยก
บริสุทธิ 

การศึกษาผลของอุณหภูมิทีมีต่อความเสถียรของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ที
อุณหภูมิต่างๆ คือ 30, 40, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ในสารละลาย potassium phosphate 

buffer pH  เป็นเวลา  นาที โดยวดัค่ากิจกรรมเอนไซมทุ์ก  นาที ไดผ้ลการทดลองดงัแสดงใน
ภาพที  พบว่า ช่วงอุณหภูมิ 30 – 50 องศาเซลเซียส เมือเวลาผ่านไป  นาที ยงัคงมีค่ากิจกรรม
เอนไซม์มากกว่า % ซึงเป็นช่วงอุณหภูมิทีไม่สูงมากนัก แต่เมือใช้อุณหภูมิสูงขึนเป็น  องศา
เซลเซียส เมือเวลาผา่นไป  นาที ค่ากิจกรรมเอนไซมย์งัคงเหลือมากกวา่ % แต่เมือเวลาผา่นไป  

 นาที ทาํให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์ลดลงเหลือประมาณ % เมือใช้อุณหภูมิสูงขึนเป็น  องศา
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เซลเซียส ทาํให้ค่ากิจกรรมเอนไซมล์ดลงเหลือประมาณ % เมือเวลาผ่านไปเพียง  นาที ซึงค่า
กิจกรรมเอนไซมล์ดลงจนนอ้ยกวา่ % เมือเวลาผา่นไป  นาทื และเมือใชอุ้ณหภูมิสูงขึนเป็น  

องศาเซลเซียส ค่ากิจกรรมเอนไซม์คงเหลือน้อยกว่า % เมือเวลาผ่านไปเพียง  นาที เท่านัน 

ดงันนัการเก็บรักษาเอนไซมจึ์งควรเก็บในช่วงอุณหภูมิทีตาํกวา่  องศาเซลเซียส ความสามารถใน
การทาํงานของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 จึงจะเสถียร จากการทดลองวดัค่ากิจกรรมเอนไซม์
โดยใช้อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ซึงเป็นอุณหภูมิทีเหมาะต่อการทาํงานของเอนไซมที์สุด จะเห็น
ไดว้่าจากภาพที  เมือเวลาผ่านไปเพียง  นาที ทาํให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์ลดลงถึง % ดงันัน
เพือให้เอนไซม์ยงัคงมีประสิทธิภาพสูงและทาํงานได้ดี จึงควรบ่มทีอุณภูมิ  องศาเซลเซียส ใน
ระยะเวลาไม่เกิน  นาที 

จากการทดลองของ Hmidet และคณะ (20 ) รายงานไวว้า่ เอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลสจาก
เชือ B. mojavensis A21 มีความเสถียรอยู่ในช่วงอุณหูมิที  –  องศาเซลเซียส อลัฟาอะไมเลสที
ผลิตจากเชือรา Paecilomyces variotii (Michelin และคณะ, ) พบว่า เอนไซม์มีความเสถียรที
ช่วงอุณหภูมิที  –   

 

 
ภาพที   ผลของอุณหภูมิทีมีต่อความเสถียรของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ  

โดยที ( ) 30 oC; ( ) 40 oC; ( ) 50 oC; ( ) 60 oC; ( ) 70 oC และ ( ) 80 oC  
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. .   การศึกษาผลของไออนโลหะและชนิดของรีเอเจนต์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลส 

จากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ 

ผลการศึกษาผลของไอออนโลหะและรีเอเจนต์ทังหมด   ชนิด ต่อกิจกรรมของ
เอนไซม์อะไมเลส ได้ผลดังตารางที 10 โดย CoCl2 , MnCl2 และ FeSO4 ความเข้มข้น  mM มี
ความสามารถกระตุ้นให้เอนไซม์มีค่ากิจรรมสูงขึน เป็น 280.4 , 215.7 และ157.0% เมือเทียบกับ
หลอดควบคุม และเมือความเขม้ขน้ของ CoCl2 , MnCl2 และ FeSO4 เพิมขึนเป็น  mM จะทาํให้ค่า
กิจกรรมเอนไซม์เพิมสูงขึนเป็น 457.9 , 596.6 และ 294.7% ตามลําดับ CaCl2 , MgCl2 และ KCl 

สามารถกระตุน้ค่ากิจกรรมเอนไซมใ์ห้เพิมขึนเล็กนอ้ยและเมือเพิมความเขม้ขน้ของไอออนโลหะ
เป็น  mM ก็ยงัคงมีค่ากิจกรรมเอนไซมใ์กลเ้คียงเดิม ส่วน BaCl2 , NaCl และ ZnSO4 ความเขม้ขน้ 

 mM สามารถกระตุน้ค่ากิจกรรมเอนไซมไ์ดเ้ล็กนอ้ยคือ 125.0 , 110.2 และ 136.3% ตามลาํดบั แต่
เมือเพิมความเขน้ขน้ของ BaCl2 , NaCl และ ZnSO4 เป็น  mM แลว้จะมีผลยบัยงัการทาํงานของ
เอนไซม์ให้ลดลงเหลือ 67.8 , 97.9 และ 78.6% ตามลําดับ แต่ไอออนของโลหะ CuCl2 ทีความ
เขม้ขน้  mM และ 20 mM มีผลยบัยงัการทาํงานของเอนไซมซึ์งทาํให้มีค่ากิจกรรมเอนไซม์ลดลง
เหลือเพียง 83.8 และ 73.9% ตามลาํดบั ทงันีก็เป็นเพราะวา่ เกลือของโลหะสามารถจบักบัประจุลบ
ของโปรตีน (ionic interaction) ทาํให้โปรตีนตกตะกอนลงมา ส่งผลให้เกิดการเสียสภาพธรรมชาติ
ของโปรตีน  ซึง Noman และคณะ ( ) รายงานว่า Cu +, Fe2+ และ  Zn2+ มีผลยบัยงัเอนไซม์
อลัฟาอะไมเลสจาก post-harvest Pachyrhizus erosus L. tuber อยา่งรุนแรง Mg2+ และ K+ มีผลเพียง
เล็กนอ้ย ส่วน Ca + มีผลทาํใหกิ้จกรรมเอนไซมมี์ค่าเพิมขึนเป็นสองเท่า ในขณะที Mn2+ และ Na+ ทาํ
ให้กิจกรรมเพิมขึนเล็กน้อย ยงัมีรายงานอีกว่า Cu2+ และ Zn2+ มีผลยบัยงัการทาํงานของเอนไซม์
อลัฟาอะไมเลสจากเชือ Nesterenkonia sp. F (Shafiei และคณะ, 2010) และจากเชือ Geobacillus sp. 

LH 8 (Mollania และคณะ, 2010) เช่นกนั ซึงเอนไซมนี์ถูกกระตุน้ดว้ย Mn2+, Ca2+, K+ ส่วนรีเอเจนต ์

EDTA อาจไม่มีผลต่อการทาํงานของเอนไซม์เนืองจากกระตุ้นให้เอนไซม์มีค่ากิจกรรมต่างจาก
หลอดควบคุมเพียงเล็กน้อย  ซึงรายงานว่า EDTA ความเข้มข้นเพียงแค่ 1 mM ก็มีผลยบัยงัการ
ทาํงานของเอนไซม์ทีได้จากเชือ Bacillus mojavensis A21 (Hmidet และคณะ, 2010), Geobacillus 
sp. LH 8 (Mollania และคณะ, 2010) และ Nesterenkonia sp. F (Shafiei และคณะ, 010) เนืองจาก 

EDTA จะไปแยง่จบักบั metal ion ทีจบัอยูก่บัเอนไซมแ์ละตกตะกอน ทาํให้เอนไซม์นนัขาดตวัเร่ง
ปฏิกิรยา ทาํให้กิจกรรมของเอนไซม์มีค่าลดลง แต่อย่างไรก็ตามเอนไซม์ชนิดนี EDTA ไม่มีผล
ยบัยงัเอนไซม์ เนืองจากเป็นเอนไซม์ทีผ่านการแยกบริสุทธิจึงทาํให้ไม่มีไอออนโลหะ  เกลือหรือ 

cofactor เจือปนอยู ่ 
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ตารางที  อิทธิพลของไอออนโลหะและรีเอเจนตที์มีต่อกิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลส 

จากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ 

Metal ion 
Relative activity (%) 

5 mM 20 mM 

Control 100 100 

CaCl2·2H2O 161.5 144.1 

MgCl2·7H2O 139.1 136.5 

BaCl2·2H2O 125.0 67.8 

CoCl2·6H2O 280.4 457.9 

MnCl2·4H2O 215.7 596.6 

CuCl2·2H2O 83.8 73.9 

KCl 131.1 123.2 

FeSO4·7H2O 157.0 294.7 

NaCl 110.2 97.9 

ZnSO4·7H2O 136.3 78.6 

EDTA 96.4 105.5 

 

 

. .   การศึกษาผลของสารตงัตน้ทีมีความจาํเพาะต่อเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W  ทีแยก
บริสุทธิ 

จากตารางที  เมือเปลียนสารตงัตน้ทงั 7 ชนิด ซึงเป็นแป้งชนิดต่างๆ และเปรียบเทียบ
ค่ากิจกรรมเอนไซมข์อง Soluble starch โดยมีความเขม้ขน้ 1% ของแป้งเท่ากนั ผลปรากฏวา่ เมือใช้
แป้งขา้วเหนียวเป็นสารตงัตน้ทาํให้ค่ากิจกรรมเอนไซมมี์ค่าสูงขึนเป็น . % เมือเปรียบเทียบกบั 

Soluble starch ส่วนแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด  แป้งมันฝรัง แป้งมันสําปะหลัง  และ แป้งสาลี 

เอนไซมมี์ค่ากิจกรรมตาํกวา่ของ Soluble starch คือ 96.9, 85.1, 83.6, 80.6 และ 73.9% ตามลาํดบั ซึง
เมือเปรียบเทียบค่ากิจกรรมเอนไซม์ของแป้งทงั 7 ชนิดนีแลว้ แป้งขา้วเหนียวมีค่ากิจกรรมเอนไซม ์
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สูงทีสุด แต่ลกัษณะของการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลสทีผลิตจากแบคทีเรียแต่ละชนิดอาจทาํงาน
ไดแ้ตกต่างกนั ถึงแมว้่าสารตงัตน้บางชนิดทีมีอะไมโลสสูงกว่า แต่เอนไซม์อาจจะทาํงานไดไ้ม่ดี 

และมีค่ากิจกรรมเอนไซม์น้อยกว่าได้ ขึนอยู่กับความสามารถในการจับกันของเอนไซม์กับ 

สารตงัตน้ หากเป็นสารตงัตน้จบักบัส่วน active site ของเอนไซม์ไดแ้น่นและรวดเร็วก็จะสามารถ
ทาํให้เกิดปฏิกิริยาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีค่ากิจกรรมเอนไซม์สูง ดงันนัแป้งขา้วเหนียวจึงเป็นสารตงั
ตน้ทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ โดยงานวิจยัต่างๆ มี
รายงานของ Konsula และคณะ (2004) โดยศึกษาชนิดของแป้งทีมีผลต่อปฏิกิริยาการยอ่ยแป้ง พบวา่
แป้งมนัฝรัง สามารถเกิดปฏิกิริยากบัเอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลสทีผลิตจาก B. subtilis แลว้มีค่ากิจกรรม
เอนไซมสู์งทีสุด ส่วน Hmidet และคณะ (2010) รายงานไวว้า่ เชือ B. mojavensis A21 ผลิตเอนไซม์
อฟัาอะไมเลสยอ่ยอะไมโลสทีเป็นสารตงัตน้ไดดี้ทีสุด 

 

ตารางที 11 ผลของสารตงัตน้ทีมีความจาํเพาะต่อเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1  

ทีแยกบริสุทธิ 

Substrate Relative activity (%) 

Soluble starch 100 

แป้งมนัฝรัง 83.6 

แป้งขา้วโพด 85.1 

แป้งมนัสาํปะหลงั 80.6 

แป้งขา้วเจา้ 96.9 

แป้งขา้วเหนียว 120.3 

แป้งสาลี 73.9 
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. .   การศึกษาค่าทางจลนพลศาสตร์ของเอนไซม ์

จากการหาค่าพารามิ เตอร์ทางจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  โดยการหาปริมาณ
carbohydratesรีดิวซ์ทีเกิดขึนจากการย่อย soluble starch ภายใต้สภาวะการทดลองทีอุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส และ pH  7 และประมาณค่าพารามิเตอร์ทางจลศาสตร์ ดงัแสดงในภาพที 3 และ 24 

พบว่า ค่าคงที Michaelis-Menten Constant (Km) เท่ากับ 0.  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และอตัราเร็ว
สูงสุดของปฎิกิริยา (Vmax) เท่ากบั 51.02 ไมโครโมลต่อมิลลิลิตรต่อนาที แสดงให้เห็นว่า เมือมี ค่า 
Km ตาํ ทาํใหค้วามเร็วในการรวมตวัของเอนไซมแ์ละสารเริมตน้สูง โดยบอกถึงความสามารถในการ
จบั (affinity) หรือใช้ในการกาํหนดค่าความแข็งแรงของพนัธะระหว่างเอนไซม์และสารตงัตน้ได ้

ถา้จบักนัไดแ้ข็งแรงจะมีค่า Km ทีตาํคือ การแตกตวั (dissociation) ของเอนไซม์กบัสารตงัตน้จะตาํ 
แต่ถา้จบักนัไดไ้ม่แขง็แรงจะมีค่า Km ทีสูง ทาํใหก้ารแตกตวัระหวา่งเอนไซมก์บัสารตงัตน้จะเกิดขึน
ไดง่้าย และมีผลทาํใหอ้ตัราการยอ่ยแป้งเพิมสูงขึนดว้ย 

ในการทดลองของ Noman และคณะ (2006) เอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลสทีผลิตจากเชือ  post-

harvest Pachyrhizus erosus L. tuber รายงานค่า Km เท่ากับ 0.29% การทดลองของ Mollania และ
คณะ (2010) เอนไซม์ทีผลิตจากเชือ post-harvest Pachyrhizus erosus L. tuber พบว่าค่า Km เท่ากบั 

3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนการทดลองของ Priya และคณะ (2010) เอนไซม์ทีผลิตจากเชือ 

Rhyzopertha dominica รายงานค่า Km เท่ากับ 0.98 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร การทดลองของ Shafiei 

และคณะ ( ) เอนไซม์ทีผลิตจากเชือ Nesterenkonia sp. พบว่าค่า Km เท่ากบั .  มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ในการทดลองของ Michelin และคณะ ( ) เป็นเอนไซมที์ผลิตจากเชือรา Paecilomyces 
variotii ซึงค่า Kmของเอนไซม์อลัฟาอะไมเลสทีได้จากการทดลองย่อยแป้งของ Reagent®  และ 

Sigma®  คือ 4.3 และ 6.2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดับ เมือเปรียบเทียบค่าทีได้จากจุลินทรีย ์

ชนิดอืนกับเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสจากเชือ  W1 นันมีค่า Km ทีแตกต่างกันไปและเอนไซม ์

อลัฟาอะไมเลสทีผลิตไดน้นัมีค่าตาํกวา่ค่า Km ทีรายงานไว ้ซึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเร็วของเอนไซม์
ในการรวมตวักบัสารตงัตน้ทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาไดเ้ร็วขึนและมีค่ากิจกรรมเอนไซมสู์งขึนดว้ย  
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ภาพที 23 Michaelis-Menten ของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 

 

 

 

 

 
ภาพที 4 Lineweaver Burk plot ของเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือ W1 
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.   การวเิคราะห์สภาวะต่างๆ ทมีีผลต่อการผลติ DP จําเพาะ โดยใช้เทคนิค HPAC 

. .   การศึกษาผล pH ทีมีต่อการผลิต DP จาํเพาะ 

 

 
 

ภาพที 25   ผลของ pH ทีมีต่อการผลิต carbohydrates (ppm.U-1ml-1) โดยที 

 
 

 จากการศึกษาผลของ pH ทีมีต่อการผลิต DP จําเพาะ จากการย่อยแป้งของเอนไซม ์

อะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ โดยวิเคราะห์ค่า DP ทีเกิดขึนจากการบ่มสารตงัตน้กบัเอนไซม ์

ในช่วงบฟัเฟอร์ pH  –  เป็นเวลา  นาที ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ไดผ้ลปรากฏดงัภาพที  

พบว่าบัฟเฟอร์ pH 7 มีค่า DP ช่วง  -  คือ maltotriose และ maltotetraose สูงทีสุด มีค่าเท่ากับ 

5.9993 และ  3.8976 ppm.U-1ml-1 ตามลําดับ  ซึงเป็นช่วง DP ทีต้องการในการนําไปผลิตเป็น 

microcapsulation ส่วนบฟัเฟอร์ pH 5 – 6 มีค่าของ DP 3 – 4 แต่ยงัคงมีในปริมาณนอ้ย ช่วงบฟัเฟอร์ 

pH 8 – 10 เป็นช่วง pH ทีทาํให้เอนไซม์เกิดการย่อยให้ได้ผลผลิตเป็น glucose และ  maltose ใน
ปริมาณทีสูงมาก ซึงเป็นช่วงของ DP ทีไม่ตอ้งการ จึงเป็นช่วง pH ทีไม่เหมาะสมต่อการทาํงานของ
เอนไซม์เพือย่อยสารตังต้นให้ได้ผลิตภัณฑ์เพือนําไปผลิตเป็น microcapulation ต่อไป  ดังนัน
บฟัเฟอร์ pH 7 จึงเป็นบฟัเฟอร์ทีเหมาะสมทีสุด เพือใช้ในการผลิต maltotriose และ maltotetraose  

ในการทดลองต่อไป 
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. .   การศึกษาผลของอุณหภูมิทีมีต่อการผลิต DP จาํเพาะ 

 

 
 

ภาพที 26   ผลของอุณหภูมิทีมีต่อการผลิต carbohydrates (ppm.U-1ml-1) โดยที 

 
 

 จากการศึกษาผลของอุณหภูมิทีมีต่อการผลิต DP จาํเพาะ จากการย่อยแป้งของเอนไซม ์

อะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ โดยวิเคราะห์ค่า DP ทีเกิดขึนจากการบ่มสารตงัตน้กบัเอนไซม ์

ในช่วงอุณหภูมิ  –  องศาเซลเซียส และใช้บฟัเฟอร์ pH  ซึงเป็น pH ทีเหมาะสมทีสุดต่อการ
ผลิต DP ในช่วง  –  ซึงบ่มเป็นระยะเวลา  นาที ปรากฏดงัภาพที  พบว่าอุณหภูมิ  องศา
เซลเซียส มีค่า DP ช่วง  –  คือ maltotriose และ maltotetraose สูงทีสุด มีค่าเท่ากับ 3.0002 และ
2.705 ppm.U-1ml-1 ตามลําดับ  ที อุณ ห ภู มิ   และ   องศาเซ ล เซี ยส  มี  maltotriose และ 

maltotetraose ค่อนข้างสูงเช่นกัน แต่ยงัคงมี glucose, maltose, maltopentaose และ maltohexaose 

ปะปนอยู ่ดงันนัอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส จึงเป็นอุณหภูมิทีเหมาะสมทีสุดต่อการผลิต maltotriose 

และ maltotetraose ในการทดลองต่อไป 
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. .   การศึกษาผลของระยะเวลาทีมีต่อการผลิต DP จาํเพาะ 

 
 

ภาพที 27   ผลของระยะเวลาทีมีต่อการผลิต carbohydrates (ppm.U-1ml-1) โดยที 

 
 

 จากการศึกษาผลของระยะเวลาทีมีต่อการผลิต DP จาํเพาะ จากการย่อยแป้งของเอนไซม ์

อะไมเลสจากเชือ W1 ทีแยกบริสุทธิ โดยวิเคราะห์ค่า DP ทีเกิดขึนจากการบ่มสารตงัตน้กบัเอนไซม ์

ทีบฟัเฟอร์ pH  และอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ซึงเป็นสภาวะทีเหมาะสมทีสุดต่อการผลิต DP ที
ตอ้งการ โดยวดัค่า DP ในช่วงเวลาต่างๆ คือช่วงวลา  –  นาที ปรากฏดงัภาพที  พบว่า เมือ
บ่มเวลานานขึนทาํให้เอนไซม์มีความสามารถทาํงานในการย่อยสารตังต้นได้ maltotriose และ 

maltotetraose เพิมสูงขึนเรือยๆ  ส่วน  glucose, maltose, maltopentaose และ  maltohexaose มีค่ า
เพิมขึนเช่นกัน แต่เพิมในปริมาณน้อย  เนืองจากค่าของ maltotriose และ maltotetraose มีค่าเพิม
สูงขึนเรือยๆ และยงัไม่คงทีแสดงว่า เมือเวลาผ่านอย่างน้อย  นาที เอนไซม์อะไมเลสยงัคง
สามารถทาํงานได้ ดงันันจึงตอ้งมีการศึกษาระยะเวลาในการบ่มเพิมขึนเพือนาํไปใช้ในการผลิต 

maltotriose และ maltotetraose ใหไ้ดสู้งทีสุดต่อไป  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาสภาวะทีเหมาะสมต่อการผลิต DP จาํเพาะ มีความสอดคลอ้ง
กนั ซึงสภาวะทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซม ์คือ pH 7 และ อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส และ
ในสภาวะเดียวกนันีเป็นสภาวะทีสามารถผลิต maltotriose และ maltotetraose ไดสู้งสุดเช่นกนั  
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บทท ี5 

สรุปผลการศึกษา 
 

 ในงานวิจยันี ไดศึ้กษาการแยกบริสุทธิและคุณลกัษณะของเอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลสจากเชือ 

W1 ทีคดัแยกจากดินและนํา บริเวณบ้านสวนดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี(วชิรวิชย ์และคณะ, 

2549) อีกทงัยงัวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์ทีเกิดจากการทาํงานของเอนไซมเ์พือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ทีเหมาะสม
ต่อการนาํไปผลิตเป็น microcapsule จากการทดลองพบวา่ เชือจุลินทรียร์หสั W1 ทีผา่นการยอ้มแก
รมดว้ยวิธี Gram’s staining และส่องภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ เชือจุลินทรียนี์มีลกัษณะเป็นแท่ง ยอ้ม
ติดสีม่วงแสดงวา่ เป็นแบคทีเรียแกรมบวก หลงัจากนนันาํไปเลียงในอาหารเหลวทีมีองค์ประกอบ
ของแป้งเพือผลิตเอนไซมย์อ่ยแป้ง และผา่นขนัตอนการแยกบริสุทธิโดยวธีิตกตะกอนดว้ย ethanol, 

Q Sepharose anion-exchange แ ล ะ  Sephacryl S-200 gel filtration chromatography ต าม ลํ า ดั บ 

เอนไซม์ถูกทาํให้เขม้ขน้ขึน โดยวิธี ultrafiltration พบว่า จะทาํให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์เพิมขึน
และปริมาณโปรตีนลดลงเมือเทียบกบั crude extract คุณสมบติัของเอนไซม์บริสุทธิ มีค่า specific 

activity เท่ากับ  4,428.  U/mg protein มีความบริสุทธิเพิมขึน .  เท่า และ recovery . % 

หลังจากนันหานําหนักโมเลกุลของเอนไซม์โดยวิธี  SDS-PAGE เมือเทียบกับกราฟโปรตีน
มาตรฐานสามารถคาํนวณนาํหนกัโมเลกุลของเอนไซม์ชนิดนีไดเ้ท่ากบั 38.6 kDa และหานาํหนัก
โมเลกุลดว้ยวิธี gel filtration chromatography โดยเทียบกบักราฟโปรตีนมาตรฐานเช่นกนั คาํนวณ
นาํหนักโมเลกุลของเอนไซม์นีได้เท่ากบั 39 kDa ซึงมีนาํหนักโมเลกุลทีสอดคล้องกนัทงัสองวิธี 

เอนไซม์อลัฟาอะไมเลสบริสุทธิสามารถทาํงานได้ดีที pH  และอุณหภูมิ 60 oC ซึงเอนไซม์ยงั
เสถียรที pH 7 และช่วงอุณหภูมิ 30 - 50 องศาเซลเซียส ค่าทางจลนพลศาสตร์ของเอนไซมมี์ค่า Km 

และ Vmax ทีได้คือ 0.01 mg/ml และ 51.02 μmol.ml-1min-1 ตามสําดบั เอนไซม์อลัฟาอะไมเลสของ
เชือชนิดนีถูกยบัยงัด้วยไอออนของ Cu2+ ความเข้มขน้ 5 mM ในขณะทีไอออนของ Co2+, Mn2+, 

Fe2+, Ca2+, Mg2+ และ K+ เป็นตวักระตุน้การทาํงานของเอนไซม์ชนิดนีให้มีค่ากิจกรรมเอนไซม์
สูงขึน แต่ Ba2+, Na+ และ Zn2+ สามารถกระตุน้การทาํงานของเอนไซมใ์ห้มีค่ากิจกรรมสูงขึนไดเ้มือ
มีความเข้มข้น 5 mM แต่ยบัยงัการทํางานของเอนไซม์เมือมีความเข้มข้น 20 mM  สารตังต้นที
เหมาะสมทีสุดคือ แป้งขา้วเหนียว เมือศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการยอ่ยแป้งของเอนไซมใ์หไ้ดผ้ล
ผลิตทีมี DP ในช่วง  –  (maltotriose และ maltotetraose) ในปริมาณทีสูงสุด คือสภาวะที pH 7 
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และอุณหภูมิ  oC ระยะเวลาอย่างนอ้ย  นาที แต่ยงัคงมีผลิตภณัฑ์ชนิดอืนคือ glucose, maltose,  

maltopentaose และ maltohexaose ปะปนอยู่เล็กน้อย   สภาวะทีเหมาะสมต่อการผลิต maltotriose 

และ maltotetraose ให้มีปริมาณสูงสุด เป็นสภาวะทีสอดคลอ้งกบัสภาวะทีเหมาะสมต่อการทาํงาน
ของเอนไซม์จากเชือ W1 ดงันันจึงเลือกสภาวะทีเหมาะสมไปผลิต maltotriose และ maltotetraose 

ให้มีปริมาณสูงและผลิตภณัฑ์ทีไดนี้สามารถนาํไปศึกษาการใชป้ระโยชน์ในการผลิต microcapsule 

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

รายการอ้างองิ 

กล้าณรงค์ ศรีรอต และเกือกูล ปิยะจอมขวญั, 2543. เทคโนโลยีแป้ง. พิมพ์ครังที 2. กรุงเทพฯ: 

สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

แกว้สุคนธ์ วงศพ์ฤติคุณ และพรชนก ถาวร, 2552. การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการเลียงเชือเพือ
ผลิต Maltodextrin ทีมีค่า Degree of Polymerization (DP) จาํเพาะจากเชือจุลินทรียย์่อยแป้ง. 

จุลนิพนธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, นครปฐม. 

ดาวนภา ฉุ้งลู,้ ธนาภรณ์ สิริวสัสานะ และปิยภูมิ  ปิยวาทการ, 2550. การหาสภาวะทีเหมาะในการ
เลี ยงเชือ จุ ลินท รีย์ที ส าม ารถผ ลิต เอนไซม์ย่อยแ ป้ งที ให้ ผลผ ลิตที มีค่ า  Degree of 

Polymerization (DP) ทีจาํเพาะ. จุลนิพนธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร, นครปฐม. 

ปราณี อ่านเปรือง, . เอนไซมท์างการคา้. สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

พกัประไพ ประจาํเมือง, 2546. การผลิตกลูโคสไซรัปจากการยอ่ยกากมนัสาํปะหลงัดว้ยเอนไซมใ์น
ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ ระดบัโรงงานตน้แบบ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยชีีวภาพ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ลกัษนาวดี ใจสุข และศิริรัตน์ ปรีชา, 2551. การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการเลียงเชือจุลินทรียที์
สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งเพือให้ได้ค่ า Degree of Polymerization (DP) ทีจําเพาะ .          

จุลนิพนธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, นครปฐม. 

วชิรวิทย์ พงศาวิภาวฒัน์ , สายป่าน  กลํากล่อมจิตร และอภิชาติ โชติชูศรี, 2549. การคัดเลือก
เชือจุลินทรียที์สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งทีให้ผลผลิตทีมีค่า degree of polymerization 

(DP) ทีจาํเพาะ. จุลนิพนธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร, นครปฐม. 

พิ มพ์ เพ็ญ  พรเฉ ลิมพงศ์  และ  นิ ธิยา  รัตนาปนนท์ . maltodextrin [ออนไลน์ ]. สืบค้น เมือ 

21 เมษ ายน  2 . เข้ า ถึ งได้จาก  http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1914 

/maltodextrin 

สุ รพล  ผล เพิ ม . Degree of polymerization (DP) [ออนไลน์ ]. สืบค้น เมือ  21 เมษ ายน  2 . 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaitapiocastarch.org/article25_th.asp 

สุนนัทา ภิญณาวธัน์, 2547. ชีวเคมี 2. พิมพค์รังที 7. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

หนา้ 376-380 



69 

 

วีระศกัดิ สหชัยเสรี, 2544. โปรตีนเทคโนโลยี. โครงการตาํราและเอกสารประกอบการเรียนเคมี 

ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
รุ้งสิริ โชติปฏิเวชกุล, 2550. กระบวนการวิชาเทคนิคทางห้องปฏิบติัการชันสูตร  2. คณะเทคนิค 

การแพทย,์ มหาวทิยาวยัเชียงใหม่. หนา้ 1 - 8. 

ดวงพร คนัธโชติ, 2530. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์จุลินทรีย.์ สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์,

กรุงเทพฯ.  

อนันต์ ลือขจร, 2536. กลอ้งจุลทรรศน์และเทคนิคการถ่ายภาพทางชีววิทยา. สานักพิมพ์โอเดียน 

สโตร์, กรุงเทพฯ. 

อาภสัสรา ชมิดท,์ 2537. ชีวเคมี. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์หมิตรออฟเซท. หนา้ 13-59 

Alexander, R.J., 1992. Maltodextrins: Production, Properties and Applications. In Schenck, F.W. 

and Hebeda, R.E. (Eds), Starch Hydrolysis Products: Worldwide Technology, Production 

and Applications. VCH Publishers, New York. 233–275.  

Bernfeld, P., 1955. Amylases, α and β. methods in enzymology: Academic Press. 149-158. 

Beynum, G.M.A. and Roels, J.A. 1985. Starch conversion technology. Marcel Dekker, Inc., New 

York. 361. 

Bozic, N., Ruiz, J., Santin, J. L. and Vujcic, Z., 2011. Production and properties of the highly 

efficient raw starch digesting α-amylase from a Bacillus licheniformis ATCC 9945a.   

Biochemical Engineering Journal. 53: 203-209. 

Bradford, M.M., 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities 

of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry. 72(1-

2):248-254. 

Brow, J. and Draper, M.J., 1986. US Patent 4,588,602. Nabisco Brands, Inc. 

Buleon, A., Colonna, P., Planchot, V. and Ball, S., 1998. Starch granules:structure and 

Biosynthesis. International Journal of Biological Macromolecules. 23:85–112.  

Demirkan, E.S., Mikami, B., Adachi, M., Higasa, T. and Utsumi, S., 2005. α-Amylase from B. 
amyloliquefaciens: purification, characterization, raw starch degradation and expression in 

E. coli. Process Biochemistry. 40(8):2629-2636. 

Evans, M.T.A.,Jones, M.G.D. and Jones, N., 1976. US Patent 3,956,519. Thomas J. Lipton, Inc. 

Galliard, T. and Bowler, P., 1987. Morphology and composition of starch. In T. Galliard (Ed.). 

Starch: Properties and Potential. John Wiley and Son., New York. 



70 

 

Gibthai. Gel electrophoresis of protein [Online]. Accessed 12 April 2013. Available from 

http://www.gibthai.com/services/technical_detail.php?ID=20 

Hizukuri, S., 1985. Relationship between the distribution of the chain length of amylopectin and 

the crystalline structure of starch granules. Carbohydrate Research. 141:295. 

Hizukuri, S., 1986. Polymodal distribution of the chain lengths of amylopectins and its 

significance. Carbohydrate Research. 147:342-347. 

Hmidet, N., Bayoudh, A., Berrin, J.G., Kanoun, S., Juge, N. and Nasri, M., 2008. Purification and 

biochemical characterization of a novel α-amylase from Bacillus licheniformis NH1: 

Cloning, nucleotide sequence and expression of amyN gene in Escherichia coli. Process 

Biochemistry. 43(5):499-510. 

Hmidet, N., Maalej, H., Haddar, A. and Nasri, M., 2010. A novel α-amylase from Bacillus 
mojavensis A21: Purification and biochemical characterization. Applied Biochemistry and 

Biotechnology. 162(4):1018-1030. 

Horn, H.E. and Kimball, B.A., 1971. US Patent 3,582,359. CPC International. 

Horn, H.E. and Godzicki, M.M., 1974. US Patent 3,826,857. CPC International. 

Hurni, R.J., 1988. European Patent 258,959. DCA Industries, Inc. 

Katt, J.L., Moore, C.O. and Eastman, J.E., 1986. US Patent 4,623,549. A.E. Staley Manufacturing 

Company. 

Konsula, Z. and Liakopoulou-Kyriakides, M., 2004. Hydrolysis of starches by the action of an α-

amylase from Bacillus subtilis. Process Biochemistry. 39(11):1745-1749. 

Laemmli, U.K., 1970. Cleavage of Structural Proteins during the Assembly of the Head of 

Bacteriophage T4. Nature. 227(5259):680-685. 

Michelin, M., Silva, T.M., Benassi, V.M., Peixoto-Nogueira, S.C., Moraes, L.A.B., Leao, J.M., 

Jorge, J.A., Terenzi, H.F. and Polizeli, M.L.T.M., 2010. Purification and characterization of 

a thermostable α-amylase produced by the fungus Paecilomyces variotii. Carbohydrate 

Research 345:2348-2353. 

Mollania, N., Khajeh, K., Hosseinkhani, S. and Dabirmanesh B., 2010. Purification and 

characterization of a thermostable phytate resistant α-amylase from Geobacillus sp. LH8. 

International Journal of Biological Macromolecules. 46(1):27-36.  

Nelson, A.L., Skrabacz, D.J. and Young, B., 1977. US Patent 4,013,775. CPC International. 



71 

 

Nigam, P. and Singh, D., 1995. Enzyme and microbial systems involved in starch processing. 

Enzyme and Microbial Technology. 17(9):770-778. 

Nirmala, M. and Muralikrishna, G., 2003. Three α-amylases from malted finger millet (Ragi, 

Eleusine coracana, Indaf-15)--purification and partial characterization. Phytochemistry. 

62(1):21-30. 

Noman, ASM., Hoque, M.A., Sen, P.K. and Karim, M.R., 2006. Purification and some properties 

of α-amylase from post-harvest Pachyrhizus erosus L. tuber. Food Chemistry. 99(3):444-

449. 

Porter, S.C., and Woznicki, E.J., 1987. US Patent 4,643,894. Colorcon, Inc. 

Priya, S., Kaur, N. and Gupta, A.K., 2010. Purification, characterization and inhibition studies  

of α-amylase of Rhyzopertha dominica. Pesticide Biochemistry and Physiology. 98(2): 

231-237 

Ramsey, A.B., Luebke, D.R., Guzek, D.T., Hsieh,C.L., Roteman, R. and Leathern, W.D., 1980.  

US Patent 4,182,756. Abbott Laboratories. 

Salomonsson, A.C. and Sundberg, B., 1994. Amylose content and chain profile of amylopectin 

from normal, high amylose and waxy barleys. Starch/Starke. Journal of Cereal Science. 

46(9):325-328. 

Shafiei, M., Ziaee, A-A. and Amoozegar, M.A., 2010. Purification and biochemical 

characterization of a novel SDS and surfactant stable, raw starch digesting, and halophilic 

α-amylase from a moderately halophilic bacterium, Nesterenkonia sp. strain F. Process 

Biochemistry. 45(5):694-699. 

Smith, W.J., 1982. British Patent 2,080,664. 

Steensen, W.L. and Weaver, R.C., 1986. US Patent 4,574,091. Nabisco Brands, Inc. 

Valentine, W., 1987. US Patent 4,684,534. Dynagram Corporation of America. 

Walker, J.M., 2002. The Protein Protocols Handbook, 2nd ed. Humana Press Inc., Totowa : New 

Jersey. 

Whistler, R.L., Bemille, J.N. and Paschll, Eugene, F., 1984. Starch: Chemitry and Technology. 2nd 

ed. London : Academic Press. 254:292-293. 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

ภาคผนวก ก 

อาหารเลียงเชือจุลทิรีย์และการเตรียมสารเคมี 

 

1.  อาหารเลยีงเชือ 

 1.1   LB broth 

Tryptone 10   กรัม 

Yeast extract  5   กรัม 

 NaCl  10   กรัม 

  ละลายส่วนประกอบทงัหมดในนาํกลนั  ลิตร จากนนันาํไปทาํใหป้ลอดเชือดว้ยหมอ้นึง
ความดนัไอ ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ความดนั  ปอนด์ต่อตารางนิว นาน  นาที 

  

1.2  Starch broth 

 Yeast extract  5   กรัม 

 Peptone  10  กรัม 

 Beef extract    5 กรัม 

 MgSO4.7H2O  0.5 กรัม 

 KH2PO4  0.05 กรัม 

 MnSO4  0.01  กรัม 

 CaCl2  0.1 กรัม 

 FeSO4.7H2O  0.1 กรัม 

  Starch from potato  10 กรัม 

  ละลายแป้งในนํากลัน 400 มิลลิลิตร ต้มแป้งจนสุก และละลายส่วนประกอบทีเหลือ
ทงัหมดในนาํกลนั 400 ลิตร ตม้ดว้ยไฟอ่อนๆ จนสารละลายหมด แลว้นาํมาผสมกนัปรับปริมาตร
ด้วยนํากลันเป็น 1 ลิตร จากนันนําไปทาํให้ปลอดเชือด้วยหม้อนึงความดันไอ ทีอุณหภูมิ 1  

องศาเซลเซียส ความดนั  ปอนดต่์อตารางนิว นาน  นาที 
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 1.3  Starch agar 

Yeast extract  2 กรัม 

Peptone  5  กรัม 

MgSO4.7H2O  0.5  กรัม 

KH2PO4  0.5 กรัม 

NaCl  1.5 กรัม 

CaCl2  0.1 กรัม  

Starch from potato  10  กรัม 

 Agar  15 กรัม 

  ละลายแป้งในนํากลัน 400 มิลลิลิตร ต้มแป้งจนสุก และละลายส่วนประกอบทีเหลือ
ทงัหมดในนาํกลนั 400 ลิตร แลว้นาํมาผสมกนัปรับปริมาตรดว้ยนาํกลนัเป็น 1 ลิตร จากนนันาํไป
ทาํให้ปลอดเชือด้วยหม้อนึงความดันไอ ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส  ความดัน  ปอนด์ต่อ
ตารางนิว นาน  นาที 

 

2.  สารเคมี 
 2.1   DNS (3,5-dinitrosalicylic acid) Reagent  

ชัง DNS 10 กรัม ละลายนํากลัน 500 มิลลิลิตร  ผสมให้เข้ากันบน hot plate ค่อยๆ เติม
สารละลาย Sodium hydroxide (Sodium hydroxide 16 กรัม ละลายในนาํกลนั 200 มิลลิลิตร) ผสม
ให้เขา้กนัแลว้เติม Sodium potassium tartrate จาํนวน 300 กรัม จากนันเติมนาํกลนัให้ไดป้ระมาณ 

900 มิลลิลิตร ตม้ดว้ยไฟอ่อนๆ จนสารละลายหมด ตงัทิงไวใ้ห้เยน็ ปรับปริมาตรให้เป็น 1 ลิตร เก็บ
ไวใ้นขวดสีชาอุณหภูมิหอ้ง  

 

 2.2  Bradford Dye Reagent  

เจือจาง Bradford dye reagent (BIO-RAD) เขม้ขน้ 1 ส่วน ด้วยนาํกลนั 4 ส่วน นาํไปกรอง
ผา่นกระดาษกรอง whatman no. 1 เก็บในขวดสีชา 
 

 2.3  2% Soluble Starch  

ละลาย Soluble starch 2 กรัม ในนาํกลนั 70 มิลลิลิตรโดยการตม้ในอ่างนาํเดือดจน Soluble 

starch สุก เห็นเป็นสารละลายใส ทิงไวใ้ห้เย็น หลงัจากนันเติม 1 M CaCl2 1 มิลลิลิตร แล้วปรับ
ปริมาตรดว้ยนาํกลนัใน volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร 
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2.4  การเตรียมบัฟเฟอร์สําหรับวเิคราะห์หาคุณลกัษณะทเีหมาะสมของเอนไซม์ 

2.4.1   50 mM Citrate buffer (pH 3 – 5) 

( )   ชัง  Citric acid (MW 210.14)  3.1521 กรัม  ละลายในนํากลันปริมาตร  

มิลลิลิตร 

(2)   ชัง Sodium citrate (MW 291.4)  4.4115 กรัม ละลายในนํากลันปริมาตร  

มิลลิลิตร 

 

ตารางที   อตัราส่วนของสารในการเตรียม Citrate buffer 

pH Citric acid (ml) Sodium citrate (ml) Total volume (ml) 

3 93 7 100 

4 66 34 100 

5 41 59 100 

 

2.4.2   50 mM Phosphate buffer (pH 6 – 7) 

( )   ชัง  dibasic sodium phosphate (MW 174.18)  1.7418 กรัม  ละลายในนํากลัน
ปริมาตร  มิลลิลิตร 

( )   ชัง monobasic sodium phosphate (MW 136.09)  1.3609 กรัม ละลายในนาํกลนั
ปริมาตร  มิลลิลิตร 

 

ตารางที   อตัราส่วนของสารในการเตรียม Phosphate buffer 

pH K2HPO4 (ml) KH2PO4 (ml) Total volume (ml) 

 .  .  100 

 61 39 100 

 

2.4.3   50 mM Tris-HCl buffer (pH 8)  

ชงั Tris base (MW 121.14)  0.6057 กรัม ละลายในนาํกลนัปริมาตร  มิลลิลิตร ปรับ 

pH ดว้ย 50 mM HCl ใหไ้ด ้8 ปรับปริมาตรดว้ยนาํกลนัเป็น 100 มิลลิลิตร 
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2.4.4   50 mM Glycine-NaOH buffer (pH 9 – 10)   

ชงั glycine (MW 75.07)  0.37535 กรัม ละลายในนาํกลนัปริมาตร  มิลลิลิตร ปรับ 

pH ดว้ย 50 mM NaOH ใหไ้ด ้  และ  ปรับปริมาตรดว้ยนาํกลนัเป็น 100 มิลลิลิตร 

 

2.5  การเตรียมสารละลายไอออนของโลหะและรีเอเจนต์  

2. .1  50 mM CaCl2·2H2O (MW 147.01) 

ชงั CaCl2·2H2O  .  กรัม ละลายในนาํปราศจากไอออน ปรับปริมาตรดว้ยขวดปรับ
ปริมาตรขนาด  มิลลิลตร 

 

2. .2  50 mM MgCl2·7H2O (MW 203.3) 

ชัง MgCl2·7H2O  .  กรัม ละลายในนําปราศจากไอออน ปรับปริมาตรด้วยขวด
ปรับปริมาตรขนาด  มิลลิลตร 

 

2. .3  50 mM BaCl2·2H2O (MW 244.28) 

ชงั BaCl2·2H2O  .  กรัม ละลายในนาํปราศจากไอออน ปรับปริมาตรดว้ยขวดปรับ
ปริมาตรขนาด  มิลลิลตร 

 

2. .4  50 mM CoCl2·6H2O (MW 237.93) 

ชัง CoCl2·6H2O  .  กรัม ละลายในนําปราศจากไอออน ปรับปริมาตรด้วยขวด
ปรับปริมาตรขนาด  มิลลิลตร 

 

2. .5  50 mM MnCl2·4H2O (MW 197.9) 

ชัง MnCl2·4H2O  .  กรัม ละลายในนําปราศจากไอออน ปรับปริมาตรด้วยขวด
ปรับปริมาตรขนาด  มิลลิลตร 

 

2. .6  50 mM CuCl2·2H2O (MW 170.48) 

ชัง CuCl2·2H2O  .  กรัม ละลายในนําปราศจากไอออน ปรับปริมาตรด้วยขวด
ปรับปริมาตรขนาด  มิลลิลตร 
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2. .7  50 mM KCl (MW 74.56) 

ชัง KCl  .  กรัม  ละลายในนําปราศจากไอออน ปรับปริมาตรด้วยขวดปรับ
ปริมาตรขนาด  มิลลิลตร 

 

2. .8  50 mM FeSO4·7H2O (MW 278.02) 

ชัง FeSO4·7H2O  .  กรัม ละลายในนําปราศจากไอออน ปรับปริมาตรด้วยขวด
ปรับปริมาตรขนาด  มิลลิลตร 

 

2. .9  50 mM NaCl (MW 58.44) 

ชัง NaCl  .  กรัม  ละลายในนําปราศจากไอออน ปรับปริมาตรด้วยขวดปรับ
ปริมาตรขนาด  มิลลิลตร 

 

2. .10  50 mM ZnSO4·7H2O (MW 287.54) 

ชงั ZnSO4·7H2O  .  กรัม ละลายในนาํปราศจากไอออน ปรับปริมาตรด้วยขวด
ปรับปริมาตรขนาด  มิลลิลตร 

 

2. .11  50 mM EDTA (MW 292.25) 

ชงั NaOH  .  กรัม ละลายในนาํปราศจากไอออน และชงั EDTA  0.146 กรัม คน
ให้ EDTA ละลายจนหมด แล้วปรับปริมาตรด้วยนําปราศจากไอออน โดยใช้ขวดปรับปริมาตร
ขนาด  มิลลิลตร 
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2.   การเตรียมสารสําหรับการวเิคราะห์ผลด้วยวธีิ SDS-PAGE 

2. .1  สารละลาย 10% (w/v) Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)  

ชงั SDS 10 กรัม ละลายในนาํกลนั 25 มิลลิลิตร แลว้ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

 

2. .2  สารละลาย 10% (w/v) Ammonium Persulfate สําหรับ electrophoresis  

ชัง ammonium persulfate (ProPureTM proteomics grade, AMRESCO®) 0.1 กรัม ละลาย
ในนาํกลนั 1 มิลลิลิตร (เก็บแช่แขง็ใชไ้ด ้1 อาทิตย)์ 

 

2. .3  Stain Solution  

ชงั  Commasie Brilliant blue R-250  0.5 กรัม และเติม methanol ปริมาตร 200 มิลลิลิตร 

ละลายสารจนหมดแล้วจึงเติม acetic acid ปริมาตร 30 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนัและปรับปริมาตร
ดว้ยนาํกลนัเป็น 500 มิลลิลิตร 

 

2. .4  Destain Solution I 

เติม methanol ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ลงใน acetic acid ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  ผสมให้
เขา้กนัและปรับปริมาตรดว้ยนาํกลนัเป็น 500 มิลลิลิตร 

 

2. .5  Destain Solution II 

เติม methanol ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ลงใน acetic acid ปริมาตร 35 มิลลิลิตร  ผสมให้เขา้
กนัและปรับปริมาตรดว้ยนาํกลนัเป็น 500 มิลลิลิตร 

 

2. .   0.5 M Tris-HCl pH 6.8  

ชงั Tris-base (MW 121.1) 6.06 กรัม ละลายในนาํปราศจากไอออน 70 มิลลิลิตร ปรับ pH 

ดว้ยสารละลาย HCl เป็น 6.8 และปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร จากนนันาํไปทาํใหป้ลอดเชือดว้ย
หมอ้นึงความดนัไอ ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ความดนั  ปอนดต่์อตารางนิว นาน  นาที 

 

2. .   1.5 M Tris-HCl pH 8.8  

ชัง Tris-base  18.17 กรัม ละลายในนําปราศจากไอออน  70 มิลลิลิตร ปรับ  pH ด้วย
สารละลาย HCl เป็น 8.8 และปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร จากนันนําไปทาํให้ปลอดเชือด้วย
หมอ้นึงความดนัไอ ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ความดนั  ปอนดต่์อตารางนิว นาน  นาที 
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2. .8  Electrophoresis Buffer pH 8.3  (10X)  

Tris-base 30.29 กรัม 

Glycine  144  กรัม 

SDS  10  กรัม 

ละลายสารทงัหมดด้วยนํากลันปริมาตร 800 มิลลิลิตร วดั pH ซึงจะมีค่าประมาณ 8.3 

ปรับปริมาตรเป็น 1000 มิลลิลิตร 

 

2. .   สีสังเคราะห์สําหรับผสมกบัโปรตีน (3x  Gel loading dye)  

0.5 M Tris-HCl, pH 6.8  3  มิลลิลิตร  

10% (w/v) SDS  4.8 มิลลิลิตร  

glycerol  2.4  มิลลิลิตร 

-mercaptoethanol 1.2 มิลลิลิตร 

bromophenol blue (0.05%(w/v)) 0.006  กรัม 

DI water 4.6 มิลลิลิตร 

ละลายสารทงัหมดใหเ้ขา้กนัแลว้เก็บสารละลายไวที้ -  องศาเซลเซียส 

 

2. .   แผ่นเจลสําหรับแยกวิเคราะห์โปรตีน  

(1)  Separating gel 12%  

DI water 1.6  มิลลิลิตร  

30% Bis-acrylamide  2.0 มิลลิลิตร 

1.5 M Tris-HCl pH 8.8  1.3  มิลลิลิตร  

10% (w/v) SDS  0.05  มิลลิลิตร  

10% (w/v) ammonium persulfate  0.05 มิลลิลิตร  

N, N, N’, N’-Tetramethyl ethylenediamine  

(TEMED)  0.002  มิลลิลิตร  

ผสมสารทงัหมดให้เข้ากันและค่อยๆ เทลงแผ่นกระจกทีประกอบไวแ้ล้วให้ถึง
ระดบัทีตอ้งการ เติมนาํกลนัทีผิวหนา้เจลเพือไล่ฟองอากาศออกและปรับระดบัผิวหนา้เจลให้เรียบ
อยูใ่นระนาบเดียวกนั ทิงไวใ้หเ้จลแขง็ตวั เทนาํกลนัออกและซบัดว้ยกระดาษทิชชู  
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(2)  Stacking gel 5%  

DI water .   มิลลิลิตร 

30% Bis-acrylamide  .   มิลลิลิตร 

0.5 M Tris-HCl pH 6.8  .   มิลลิลิตร 

10% (w/v) SDS  .   มิลลิลิตร 

10% (w/v) ammonium persulfate  0.03  มิลลิลิตร 

TEMED  0.003  มิลลิลิตร  

ผสมสารทงัหมดให้เขา้กนัและค่อยๆ เทลงทบับนเจลชนั Separating gel ทีแข็งตวั
แลว้ สอดแผน่กาํหนดร่องเจลลงบนเจลทียงัไม่แข็งตวั ระวงัอยา่งใหเ้กิดฟองอากาศ ทิงไวใ้ห้เจลแข็ง
ตวั ดึงแผน่กาํหนดร่องเจลออก ลา้งดว้ยนา้กลนัและเตรียมประกอบชุดวิเคราะห์ SDS-PAGE (Mini-

PROTEAN® Tetra Cell, BIO-RAD) 

 

2.   การเตรียมสารสําหรับวเิคราะห์ผลด้วยเครือง HPAC 

2. .1  0.5 M Sodium hydroxide (NaOH) 

ชงั NaOH (MW 40)  20 กรัม ละลายในนาํปราศจากไอออน ปรับปริมาตรดว้ยขวดปรับ
ปริมาตรขนาด  มิลลิลตร กรองดว้ย cellulose acetate membrane ขนาด 0.45 ไมโครเมตร และ
ผา่นการไล่ก๊าซดว้ยเครือง sonicator เป็นเวลา 30 นาที 

 

. .     M Sodium acetate (NaOAc) 

ชงั NaOAc (MW 136.08)  136.08 กรัม ละลายในนาํปราศจากไอออน ปรับปริมาตรดว้ย
ขวดปรับปริมาตรขนาด   มิล ลิลตร  กรองด้วย  cellulose acetate membrane ขนาด  0.45 

ไมโครเมตร และผา่นการไล่ก๊าซดว้ยเครือง sonicator เป็นเวลา 30 นาที 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ข 

กราฟมาตรฐานและการคํานวณ 

 

.  กราฟมาตรฐานสารละลาย Glucose  

.1   เตรียมสารละลาย  glucose (Fluka) ทีความเข้มข้น  0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 และ  1.4 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในนาํกลนั 

.2   ปิเปตสารละลาย  glucose ในแต่ละความเข้มข้นใส่ละ 200 ไมโครลิตร และเติม  DNS 

reagent ปริมาตร  ไมโครลิตร ตม้ในอ่างนาํร้อนอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 

หลงัจากนนัแช่นาํเยน็ทนัที 

.3   ปิเปตสารตวัอย่างทีได้  ไมโครลิตร ลงใน  wells plate วดัค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เครือง microplate reader ทีความยาวคลืน 550 นาโนเมตร นาํค่าทีไดไ้ปเขียนกราฟมาตรฐานความ
เขม้ขน้ของสารละลาย glucose กบัค่าการดูดกลืนแสง ดงัตารางที 14 และภาพที 28 

 

ตารางที    ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของ Glucose กบัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 

550 นาโนเมตร 

ความเข้มข้น Glucose (mg/ml) 
OD550 (AU) 

ครังท ี1 ครังท ี2 ครังท ี3 ค่าเฉลยี 

0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.2 0.095 0.083 0.080 0.086 

0.4 0.214 0.220 0.218 0.217 

0.6 0.327 0.346 0.333 0.335 

0.8 0.455 0.470 0.451 0.459 

1.0 0.578 0.586 0.592 0.585 

1.2 0.734 0.701 0.694 0.710 

1.4 0.843 0.828 0.851 0.841 
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ภาพที 28  กราฟมาตรฐานของ glucose โดยการวิเคราะห์ดว้ยวธีิ DNS method 

 

1.    การหาปริมาณ glucose 

จากกราฟมาตรฐานของ glucose จะไดส้มการ y = 0. x 

โดย  y  คือ  ค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 550 นาโนเมตร 

x  คือ  ความเขม้ขน้ของ glucose (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

 

สามารถคาํนวณหาค่ากิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลสไดด้งันี 

 

Activity (U)   =   
 

โดย  A  คือ  OD550 ของสารตวัอยา่ง 

B คือ  OD550 ของ Enzyme blank 

C คือ  OD550 ของ Substrate blank 

a คือ  dilution factor 

MW คือ นาํหนกัโมเลกุลของ glucose เท่ากบั .  

 

 

 

y = 0.5868x

R² = 0.9967
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.  กราฟมาตรฐานสารละลายโปรตีน (Bovine serum albumin) 

2.1   เตรียมสารละลาย Bovine serum albumin (BSA) (Fluka) ทีความเข้มข้น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 

และ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในนาํกลนั 

2.2    ปิเปตสารละลาย BSA ในแต่ละความเขม้ขน้ใส่  wells plate หลุมละ 10 ไมโครลิตร และ
เติม Bradford dye reagent ปริมาตร  ไมโครลิตร ทิงทีอุณหภูมิหอ้ง 5 นาที 

2.3   วดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครือง microplate reader ทีความยาวคลืน 595 นาโนเมตร นาํค่าที
ไดไ้ปเขียนกราฟมาตรฐานความเขม้ขน้ของโปรตีนกบัค่าการดูดกลืนแสง ดงัตารางที 15  และภาพ
ที 29 

 

ตารางที   ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของ BSA กบัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืนที 

595 นาโนเมตร 

ความเข้มข้น BSA (mg/ml) 
OD595 (AU) 

ครังท ี1 ครังท ี2 ครังท ี3 ค่าเฉลยี 

0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.1 0.189 0.167 0.172 0.176 

0.2 0.290 0.333 0.278 0.300 

0.3 0.433 0.451 0.424 0.436 

0.4 0.556 0.577 0.584 0.572 

0.5 0.684 0.689 0.697 0.690 
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ภาพที   กราฟมาตรฐานของ BSA โดยการวิเคราะห์ดว้ยวธีิ Bradford method 

 

2.    การหาปริมาณโปรตีน 

จากกราฟมาตรฐานของโปรตีน จะไดส้มการ y = 1.4225x 

โดย  y  คือ  ค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 595 นาโนเมตร 

x  คือ  ความเขม้ขน้ของโปรตีน (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

 

สามารถคาํนวณหาปริมาณโปรตีนไดด้งันี 

 

protein (mg/ml)    =   x dilution factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 1.4225x

R² = 0.9941
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.  การคํานวณหาพารามิเตอร์ของการทาํบริสุทธิของเอนไซม์ 

 

Total activity (U)   =  Activity (U/mg) x Volume (ml) 

 

Total protein (mg)   =  Protein (mg/ml) x Volume (ml) 

 

Specific activity (U/mg)   =   

 

Recovery (%)   =   

 

Purification (fold)   =   

 

 

4.  กราฟโปรตีนมาตรฐานของ SDS-PAGE 

4.1  จากผลการทดลองหานาํหนกัโมเลกุลโดยวิธี SDS-PAGE สามารถวดัหาระยะการเคลือนที
ของแถบโปรตีนมาตรฐานแต่ละชนิด และระยะการเคลือนทีของ loading dye เพือหาค่า Rf  ดงันี 

 

Rf  =  
ระยะการเคลือนทีของแถบโปรตีน

ระยะการเคลือนทีของ
 

 

4.2  เขียนกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า log นาํหนกัโมเลกุลของโปรตีนมาตรฐานกบัค่า Rf โดย
ใชต้ารางที  เพือคาํนวณหานาํหนกัโมเลกุลของแถบโปรตีนทีผา่นการแยกบริสุทธิ 
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ตารางที   ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า log นาํหนกัโมเลกุลของโปรตีนมาตรฐานกบัค่า Rf  

Protein marker 
MW  

(kDa) 
log MW 

ระยะการเคลอืนที 
ของแถบโปรตีน 

(cm) 

ระยะการเคลอืนที 
ของ loading dye  

(cm) 

Rf 

Maltose-binding protein 42.7 1.63 2.40 5.5 0.44 

Thioredoxin reductase 34.6 1.54 3.00 5.5 0.55 

Triosephosphate isomerase 27.0 1.43 3.80 5.5 0.69 

Trypsin inhibitor 20.0 1.30 4.65 5.5 0.85 

 

จากกราฟมาตรฐานของโปรตีน (ภาพที ) จะไดส้มการ y = - 0.7983x + 1.978 

โดย  y  คือ  ค่า log Molecular Weight 

x  คือ  ค่า Rf   

 

วดัระยะการเคลือนทีของแถบโปรตีนตวัอยา่งทีผา่นการแยกบริสุทธิได ้ .  เซนติเมตร 

และระยะการเคลือนทีของ loading dye ได ้ 5.5 เซนติเมตร 

 

Rf   =   = 0.49 

 

ค่า Rf ของแถบโปรตีนตวัอยา่งทีผา่นการแยกบริสุทธิเท่ากบั .  

คาํนวณหาค่า MW จากสมการจจะได ้

 

log MW  = - 0.7983(0.49) + 1.978 

  MW  = 10(1.587) 

    =  38.6 

ดงันนั โปรตีนตวัอยา่งทีผา่นการแยกบริสุทธิมีนาํหนกัโมเลกุลประมาณ .  กิโลดาลตนั 
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5.  กราฟมาตรฐานเจลฟิลเตรชันโครมาโตกราฟี 

5.1   โปรตีนทีใชคื้อ Gel Filtration Standard (BIO-RAD) ประกอบดว้ย Thyroglobulin (bovine), 

-globulin (bovine), Ovalbumin (chicken), Myoglobin (horse), Vitamin B12 

5.2   วิเคราะห์ด้วยเครือง FPLC โดยผ่าน gel filtration chomatography ทีภายในคอลมัน์บรรจุ 

Sephacryl S-200 โดยใช้สารละลายบฟัเฟอร์ A เป็นตวัชะ อตัราการไหล 0.1 มิลลิลิตรต่อนาที ได้
โครมาโตแกรมดงัภาพที 30  หานาํหนกัโมเลกุลของเอนไซมโ์ดยเขียนกราฟมาตรฐานค่า log ของ
นาํหนกัโมเลกุลของโปรตีนกบัเวลาทีถูกชะออกจากคอลมัน์ โดยใชต้ารางที 17 

 
 

ภาพที    โครมาโตแกรมของสารมาตรฐานโปรตีน  gel filtration chromatography (Sephacryl  

S-200) ทงั  ชนิด 

 

ตารางที    ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า log นาํหนกัโมเลกุลของโปรตีนมาตรฐานกบัปริมาตรทีถูกชะ
ออกจากคอลมัน์ 

Standard protein MW(Da) log MW Retention time (min) 

Thyroglobulin (bovine) 670,000 5.826 121.81 

-globulin (bovine) 158,000 5.199 142.83 

Ovalbumin (chicken) 44,000 4.643 179.20 

Myoglobin (horse) 17,000 4.230 210.56 

Vitamin B12 1,350 3.130 305.60 
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จากกราฟมาตรฐานของโปรตีน (ภาพที ) จะไดส้มการ y = -0.014x + 7.2869 

โดย  y  คือ  ค่า log Molecular Weight 

x  คือ  ค่า Retention time (min) 

 

โปรตีนตวัอยา่งทีผา่นการแยกบริสุทธิมีค่า Retention time เท่ากบั 192.59 นาที 

คาํนวณหาค่า MW จากสมการจะได ้

 

log MW  = -0.014(192.59) + 7.2869 

  MW  = 10(4.591) 

    =  38,994 

ดงันนั โปรตีนตวัอยา่งทีผา่นการแยกบริสุทธิมีนาํหนกัโมเลกุลประมาณ  กิโลดาลตนั 

 

6.  กราฟมาตรฐานของcarbohydratesแต่ละชนิดเมือฉีดด้วยเครือง HPAC 

6.   สารมาตรฐาน glucose มี retention time ประมาณ 3.367 นาที 

 

 
 

ภาพที   โครมาโตแกรมสารมาตรฐาน glucose จากการวิเคราะห์ดว้ยวธีิ HPAC 
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 ภาพที   กราฟมาตรฐานของ glucose 

 

การหาปริมาณ glucose ในสารตวัอยา่ง 

จากกราฟมาตรฐานของ glucose จะไดส้มการ y = 5.8397x 

โดย y คือพืนทีที retention time ประมาณ 3.367 นาที 

 x คือความเขม้ขน้ของ glucose (ppm) 

 

สามารถคาํนวณหาปริมาณ glucose ไดด้งันี 

glucose (ppm)     = 
Area   x dilution factor 
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6.   สารมาตรฐาน maltose มี retention time ประมาณ 3.750 นาที 

 

 
 

ภาพที   โครมาโตแกรมสารมาตรฐาน maltose จากการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ HPAC 

 

 
 

ภาพที   กราฟมาตรฐานของ maltose  
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การหาปริมาณ maltose ในสารตวัอยา่ง 

จากกราฟมาตรฐานของ maltose จะไดส้มการ y = 1.5688x 

โดย y คือพืนทีที retention time ประมาณ 3.750 นาที 

 x คือความเขม้ขน้ของ maltose (ppm) 

 

สามารถคาํนวณหาปริมาณ maltose ไดด้งันี 

maltose (ppm)     = 
Area   x dilution factor 

 

6.   สารมาตรฐาน maltotriose มี retention time ประมาณ 4.700 นาที 

 

 
 

ภาพที   โครมาโตแกรมสารมาตรฐาน maltotriose จากการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ HPAC 
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ภาพที   กราฟมาตรฐานของ maltotriose 

 

การหาปริมาณ maltotriose ในสารตวัอยา่ง 

จากกราฟมาตรฐานของ maltotriose จะไดส้มการ y = 1.1162x 

โดย y คือพืนทีที retention time ประมาณ 4.700 นาที 

 x คือความเขม้ขน้ของ maltotriose (ppm) 

 

สามารถคาํนวณหาปริมาณ maltotriose ไดด้งันี 

maltotriose (ppm)     = 
Area   x dilution factor 
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6.   สารมาตรฐาน maltotetraose มี retention time ประมาณ 7.733 นาที 

 

 
 

ภาพที   โครมาโตแกรมสารมาตรฐาน maltotetraose จากการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ HPAC 

 

 
ภาพที   กราฟมาตรฐานของ maltotetraose 
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การหาปริมาณ maltotetraose ในสารตวัอยา่ง 

จากกราฟมาตรฐานของ maltotetraose จะไดส้มการ y = 1.359x 

โดย y คือพืนทีที retention time ประมาณ 7.733 นาที 

 x คือความเขม้ขน้ของ maltotetraose (ppm) 

 

สามารถคาํนวณหาปริมาณ maltotetraose ไดด้งันี 

maltotetraose (ppm)     = 
Area   x dilution factor 

 

6.   สารมาตรฐาน maltopentaose มี retention time ประมาณ 8.450 นาที 

 

 
 

ภาพที   โครมาโตแกรมสารมาตรฐาน maltopentaose จากการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ HPAC 
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ภาพที   กราฟมาตรฐานของ maltopentaose 

 

การหาปริมาณ maltopentaose ในสารตวัอยา่ง 

จากกราฟมาตรฐานของ maltopentaose จะไดส้มการ y = 1.099x 

โดย y คือพืนทีที retention time ประมาณ 8.450 นาที 

 x คือความเขม้ขน้ของ maltopentaose (ppm) 

 

สามารถคาํนวณหาปริมาณ maltopentaose ไดด้งันี 

maltopentaose (ppm)     = 
Area   x dilution factor 
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6.5  สารมาตรฐาน maltohexaose มี retention time ประมาณ 10.567 นาที 

 

 
 

ภาพที   โครมาโตแกรมสารมาตรฐาน maltohexaose จากการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ HPAC 

 

 
ภาพที   กราฟมาตรฐานของ maltohexaose 
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การหาปริมาณ maltohexaose ในสารตวัอยา่ง 

จากกราฟมาตรฐานของ maltohexaose จะไดส้มการ y = 0.8603x 

โดย y คือพืนทีที retention time ประมาณ 10.567 นาที 

 x คือความเขม้ขน้ของ maltohexaose (ppm) 

 

สามารถคาํนวณหาปริมาณ maltohexaose ไดด้งันี 

maltohexaose (ppm)     = 
Area   x dilution factor 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลผลการทดลอง 

 

.  การแยกบริสุทธิเอนไซม์อะไมเลสจากเชือรหัส W1 

ตารางที   ค่ากิจกรรมเอนไซมอ์ะไมเลสหลงัจากการแยกบริสุทธิของแต่ละขนัตอน 

 

Step 
Dilution 

(fold) 

OD550 (AU) 
Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme  

activity 

(U/ml) 

Volume 

(ml) 

Total  

activity 

(U) 

ครังที   
1 

ครังที   
2 

ครังที  
 3 

เฉลยี 

Crude extract 10 0.330 0.380 0.482 0.397 0.067 0.154 14.895 900 13405.489 

Ethanol, 80% 100 0.360 0.322 0.376 0.353 0.030 0.154 151.879 50 7593.953 

Q sepharose  

+ ultrafiltration 
1000 0.243 0.223 0.224 0.230 0.014 0.130 1020.972 2 2041.944 

Sephacryl S-200  

+ ultrafiltration 
500 0.256 0.268 0.299 0.274 0.016 0.152 610.184 2.5 1525.459 

 

ตารางที   ปริมาณโปรตีนของเอนไซมอ์ะไมเลสหลงัจากการแยกบริสุทธิของแต่ละขนัตอน 

 

Step 

OD595 (AU) 
Protein 

(mg/ml) 

Volume 

(ml) 

Total  

protein 

(mg) 

ครังท ี  

1 

ครังท ี  

2 

ครังท ี  

3 
เฉลยี 

Crude extract 0.088 0.086 0.089 0.088 0.062 900 55.466 

Ethanol, 80% 0.314 0.350 0.388 0.351 0.247 50 12.326 

Q sepharose  

+ ultrafiltration 
0.354 0.379 0.387 0.373 0.262 2 0.525 

Sephacryl S-200  

+ ultrafiltration 
0.194 0.199 0.195 0.196 0.138 2.5 0.344 
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ตารางที   ผลการแยกบริสุทธิเอนไซมอ์ะไมเลสจากเชือรหสั W1  

 

Step 
Volume 

(ml) 

Activity 

(U/ml) 

Total 

activity 

(U) 

Protein 

(mg/ml) 

Total 

protein 

(mg) 

Specific 

activity 

(U/mg) 

Recovery 

(%) 

Purification 

(fold) 

Crude extract 900 14.895 13405.489 0.062 55.466 241.690 100 1 

Ethanol, 80% 50 151.879 7593.953 0.247 12.326 616.106 56.6 2.5 

Q sepharose  

+ ultrafiltration 
2 1020.972 2041.944 0.262 0.525 3890.177 15.2 16.1 

Sephacryl S-200  

+ ultrafiltration 
2.5 610.184 1525.459 0.138 0.344 4428.502 11.4 18.3 
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.  การศึกษาคุณลกัษณะสมบัติของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W  ทแียกบริสุทธิ 

(Characterization) 

ตารางที   การศึกษา pH ทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลส (เจือจาง  เท่า) 
 

pH 

OD550 (AU) 
Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme  

activity 

(U/ml) 

Relative  

activity 

(%) 

ครังท ี 

1 

ครังท ี 

2 

ครังท ี 

 3 
เฉลยี 

3 0.233 0.241 0.263 0.246 0.011 0.245 21.039 39.0 

4 0.268 0.308 0.288 0.288 0.011 0.245 25.043 46.5 

5 0.450 0.411 0.484 0.448 0.011 0.245 40.209 74.6 

6 0.541 0.513 0.574 0.543 0.011 0.245 49.132 91.2 

7 0.584 0.559 0.636 0.593 0.011 0.245 53.893 100 

8 0.495 0.443 0.495 0.478 0.011 0.245 42.984 79.8 

9 0.402 0.367 0.413 0.394 0.011 0.245 35.070 65.1 

10 0.285 0.300 0.311 0.299 0.011 0.245 26.052 48.3 

 

ตารางที   การศึกษาอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการทาํงานของเอนไซมอ์ะไมเลส (เจือจาง  เท่า) 
 

Temperature 

(oC) 

OD550 (AU) 
Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme  

activity 

(U/ml) 

Relative  

activity 

(%) 

ครังท ี 

1 

ครังท ี 

2 

ครังท ี 

 3 
เฉลยี 

30 0.446 0.420 0.401 0.422 0.023 0.278 36.459 72.6 

40 0.488 0.441 0.463 0.464 0.025 0.294 40.135 79.9 

50 0.535 0.520 0.498 0.518 0.021 0.279 45.661 90.9 

60 0.583 0.58 0.579 0.581 0.036 0.268 50.253 100 

70 0.483 0.521 0.564 0.523 0.031 0.294 45.117 89.9 

80 0.352 0.339 0.410 0.367 0.025 0.290 30.979 61.7 
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ตารางที   การศึกษา pH ทีมีผลต่อความเสถียรของเอนไซมอ์ะไมเลส (เจือจาง  เท่า) 
 

pH 
Time 

(h) 

OD550 (AU) 
Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme 

activity 

(U/ml) 

Relative  

activity  

(%) 

ครังที 
1 

ครังที 
2 

ครังที 
3 

เฉลยี 

3 

0 0.355 0.347 0.345 0.349 0.025 0.116 30.099 100 

1 0.178 0.162 0.121 0.154 0.025 0.116 11.622 38.6 

2 0.150 0.130 0.141 0.140 0.025 0.116 10.361 34.4 

3 0.152 0.114 0.119 0.128 0.025 0.116 9.226 30.7 

4 0.114 0.131 0.123 0.123 0.025 0.116 8.690 28.9 

4 

0 0.355 0.347 0.345 0.349 0.025 0.116 30.099 100 

1 0.176 0.138 0.135 0.150 0.025 0.116 11.244 37.4 

2 0.146 0.140 0.134 0.140 0.025 0.116 10.329 34.3 

3 0.136 0.149 0.116 0.134 0.025 0.116 9.730 32.3 

4 0.137 0.140 0.116 0.131 0.025 0.116 9.478 31.5 

5 

0 0.355 0.347 0.345 0.349 0.025 0.116 30.099 100 

1 0.151 0.160 0.181 0.164 0.025 0.116 12.600 41.9 

2 0.120 0.149 0.135 0.135 0.025 0.116 9.825 32.6 

3 0.122 0.136 0.138 0.132 0.025 0.116 9.573 31.8 

4 0.128 0.120 0.125 0.124 0.025 0.116 8.847 29.4 

6 

0 0.355 0.347 0.345 0.349 0.025 0.116 30.099 100 

1 0.239 0.225 0.247 0.237 0.025 0.116 19.505 64.8 

2 0.187 0.197 0.189 0.191 0.025 0.116 15.154 50.3 

3 0.207 0.188 0.177 0.191 0.025 0.116 15.122 50.2 

4 0.171 0.168 0.161 0.167 0.025 0.116 12.852 42.7 
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ตารางที 3  การศึกษา pH ทีมีผลต่อความเสถียรของเอนไซมอ์ะไมเลส (เจือจาง  เท่า) (ต่อ) 

 

pH 
Time 

(h) 

OD550 (AU) 
Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme 

activity 

(U/ml) 

Relative  

activity  

(%) 
ครังที 

1 

ครังที 
2 

ครังที 
3 

เฉลยี 

7 

0 0.355 0.347 0.345 0.349 0.025 0.116 30.099 100 

1 0.235 0.277 0.264 0.259 0.025 0.116 21.554 71.6 

2 0.215 0.265 0.230 0.237 0.025 0.116 19.473 64.7 

3 0.210 0.237 0.220 0.222 0.025 0.116 18.117 60.2 

4 0.191 0.235 0.221 0.216 0.025 0.116 17.487 58.1 

8 

0 0.355 0.347 0.345 0.349 0.025 0.116 30.099 100 

1 0.205 0.197 0.217 0.206 0.025 0.116 16.604 55.2 

2 0.188 0.139 0.174 0.167 0.025 0.116 12.883 42.8 

3 0.186 0.151 0.158 0.165 0.025 0.116 12.694 42.2 

4 0.146 0.146 0.147 0.146 0.025 0.116 10.928 36.3 

9 

0 0.355 0.347 0.345 0.349 0.025 0.116 30.099 100 

1 0.163 0.150 0.150 0.154 0.025 0.116 11.685 38.8 

2 0.162 0.151 0.158 0.157 0.025 0.116 11.937 39.7 

3 0.138 0.129 0.129 0.132 0.025 0.116 9.573 31.8 

4 0.143 0.130 0.114 0.129 0.025 0.116 9.289 30.9 

10 

0 0.355 0.347 0.345 0.349 0.025 0.116 30.099 100 

1 0.15 0.137 0.153 0.147 0.025 0.116 10.960 36.4 

2 0.163 0.122 0.132 0.139 0.025 0.116 10.235 34.0 

3 0.141 0.137 0.132 0.137 0.025 0.116 10.014 33.3 

4 0.124 0.128 0.152 0.135 0.025 0.116 9.825 32.6 
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ตารางที 4  การศึกษาอุณหภูมิทีมีผลต่อความเสถียรของเอนไซมอ์ะไมเลส (เจือจาง  เท่า) 
 

Temperature 

(oC) 

Time 

(min) 

OD550 
Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme  

activity 

(unit/ml) 

Relative  

activity 

(%) 

ครังที 
1 

ครังที 
2 

ครังที 
3 

เฉลยี 

30 

0 0.492 0.519 0.39 0.467 0.036 0.083 40.376 100.0 

15 0.408 0.45 0.426 0.428 0.036 0.083 36.687 90.9 

30 0.421 0.439 0.398 0.419 0.036 0.083 35.867 88.8 

45 0.411 0.417 0.399 0.409 0.036 0.083 34.890 86.4 

60 0.398 0.394 0.426 0.406 0.036 0.083 34.606 85.7 

40 

0 0.492 0.519 0.39 0.467 0.036 0.083 40.376 100.0 

15 0.373 0.431 0.417 0.407 0.036 0.083 34.701 85.9 

30 0.419 0.391 0.399 0.403 0.036 0.083 34.322 85.0 

45 0.418 0.403 0.388 0.403 0.036 0.083 34.322 85.0 

60 0.399 0.371 0.346 0.372 0.036 0.083 31.390 77.7 

50 

0 0.492 0.519 0.39 0.467 0.036 0.083 40.376 100.0 

15 0.417 0.443 0.469 0.443 0.036 0.083 38.106 94.4 

30 0.42 0.432 0.465 0.439 0.036 0.083 37.728 93.4 

45 0.436 0.414 0.419 0.423 0.036 0.083 36.214 89.7 

60 0.421 0.434 0.413 0.423 0.036 0.083 36.183 89.6 
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ตารางที 4  การศึกษาอุณหภูมิทีมีผลต่อความเสถียรของเอนไซมอ์ะไมเลส (เจือจาง  เท่า) (ต่อ) 

 

Temperature 

(oC) 

Time 

(min) 

OD550 
Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme  

activity 

(unit/ml) 

Relative  

activity 

(%) 

ครังที 
1 

ครังที 
2 

ครังที 
3 

เฉลยี 

60 

0 0.492 0.519 0.39 0.467 0.036 0.083 40.376 100.0 

15 0.407 0.46 0.407 0.425 0.036 0.083 36.372 90.1 

30 0.383 0.349 0.327 0.353 0.036 0.083 29.593 73.3 

45 0.317 0.337 0.316 0.323 0.036 0.083 26.787 66.3 

60 0.293 0.333 0.339 0.322 0.036 0.083 26.629 66.0 

70 

0 0.492 0.519 0.39 0.467 0.036 0.083 40.376 100.0 

15 0.325 0.365 0.337 0.342 0.036 0.083 28.584 70.8 

30 0.318 0.286 0.31 0.305 0.036 0.083 25.021 62.0 

45 0.216 0.218 0.213 0.216 0.036 0.083 16.602 41.1 

60 0.207 0.214 0.22 0.214 0.036 0.083 16.413 40.7 

80 

0 0.492 0.519 0.39 0.467 0.036 0.083 40.376 100.0 

15 0.249 0.26 0.245 0.251 0.036 0.083 19.976 49.5 

30 0.254 0.292 0.201 0.249 0.036 0.083 19.755 48.9 

45 0.277 0.228 0.241 0.249 0.036 0.083 19.724 48.9 

60 0.227 0.217 0.224 0.223 0.036 0.083 17.265 42.8 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

ตารางที    การศึกษาไอออนโลหะและรีเอเจนตค์วามเขม้ขน้ของ  มิลลิโมลาร์ ทีมีผลต่อกิจกรรม
ของเอนไซมอ์ะไมเลส (เจือจาง  เท่า) 

 

Metal 

ion 

OD550 (AU) 

เฉลยี 
Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme 

activity 

(U/ml) 

Relative 

activity 

(%) 
ครังที

1 

ครังที 
2 

ครังที 
3 

Control 0.234 0.200 0.235 0.223 0.025 0.121 18.157 100.0 

Ca 0.333 0.305 0.385 0.341 0.025 0.121 29.319 161.5 

Mg 0.295 0.311 0.288 0.298 0.025 0.121 25.251 139.1 

Ba 0.284 0.260 0.269 0.271 0.025 0.121 22.697 125.0 

Co 0.534 0.599 0.575 0.569 0.025 0.121 50.917 280.4 

Mn 0.429 0.475 0.431 0.445 0.025 0.121 39.156 215.7 

Cu 0.218 0.198 0.160 0.192 0.025 0.121 15.224 83.8 

K 0.285 0.283 0.280 0.283 0.025 0.121 23.801 131.1 

Fe 0.326 0.342 0.329 0.332 0.025 0.121 28.499 157.0 

Na 0.240 0.270 0.218 0.243 0.025 0.121 20.017 110.2 

Zn 0.293 0.293 0.292 0.293 0.025 0.121 24.747 136.3 

EDTA 0.205 0.239 0.204 0.216 0.025 0.121 17.495 96.4 
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ตารางที 6   การศึกษาไอออนโลหะและรีเอเจนต์ความเข้มข้นของ 20 มิลลิโมลาร์ ทีมีผลต่อ
กิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลส (เจือจาง  เท่า) 

 

Metal 

ion 

OD550 (AU) 

เฉลยี 
Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme 

activity 

(U/ml) 

Relative 

activity  

(%) 
ครังที

1 

ครังที 
2 

ครังที 
3 

Control 0.199 0.182 0.189 0.190 0.058 0.116 11.937 100 

Ca 0.288 0.260 0.189 0.246 0.058 0.116 17.203 144.1 

Mg 0.191 0.233 0.284 0.236 0.058 0.116 16.289 136.5 

Ba 0.145 0.149 0.154 0.149 0.058 0.116 8.091 67.8 

Co 0.667 0.623 0.635 0.642 0.058 0.116 54.661 457.9 

Mn 0.859 0.780 0.811 0.817 0.058 0.116 71.215 596.6 

Cu 0.152 0.144 0.175 0.157 0.058 0.116 8.816 73.9 

K 0.237 0.217 0.204 0.219 0.058 0.116 14.712 123.2 

Fe 0.433 0.470 0.404 0.436 0.058 0.116 35.175 294.7 

Na 0.203 0.169 0.190 0.187 0.058 0.116 11.685 97.9 

Zn 0.164 0.155 0.170 0.163 0.058 0.116 9.383 78.6 

EDTA 0.239 0.169 0.183 0.197 0.058 0.116 12.600 105.5 
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ตารางที 7  การศึกษาสารตงัตน้ทีมีผลต่อกิจกรรมของเอนไซมอ์ะไมเลส (เจือจาง  เท่า) 
 

Substrate 

OD550 (AU) 
Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme 

activity 

(U/ml) 

Relative  

activity 

(%) 

ครังที 
1 

ครังที 
2 

ครังที 
3 

เฉลยี 

Soluble starch 0.381 0.353 0.457 0.397 0.025 0.114 46.198 100 

แป้งมนัฝรัง 0.290 0.350 0.358 0.333 0.025 0.033 38.595 83.5 

แป้งขา้วโพด 0.305 0.320 0.389 0.338 0.025 0.027 39.306 85.1 

แป้งมนัสาํปะหลงั 0.327 0.348 0.288 0.321 0.025 0.017 37.225 80.6 

แป้งขา้วเจา้ 0.430 0.313 0.400 0.381 0.025 0.018 44.786 96.9 

แป้งขา้วเหนียว 0.438 0.389 0.598 0.475 0.025 0.189 55.563 120.3 

แป้งสาลี 0.253 0.288 0.365 0.302 0.025 0.124 34.154 73.9 

 

ตารางที 28  การศึกษาค่าจลศาสตร์ของเอนไซมอ์ะไมเลส (เจือจาง  เท่า) 
 

Concentration 

 of soluble  

starch  

 (%), [S] 

OD550 (AU) 

Enzyme 

blank 

Substrate 

blank 

Enzyme  

activity 

(U/ml),  

V 

1/[S]  

(ml/g 

starch) 

1/V 

 

(ml.min/ 

μmol) 

ครังที 
1 

ครังที 
2 

ครังที 
3 

เฉลยี 

1 0.367 0.3790 0.380 0.375 0.078 0.041 27.931 1.00 0.036 

1.5 0.439 0.431 0.413 0.428 0.078 0.071 32.740 0.67 0.031 

2 0.461 0.447 0.476 0.461 0.078 0.134 35.626 0.50 0.028 

3 0.521 0.509 0.517 0.516 0.078 0.230 40.312 0.33 0.025 
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.  การศึกษาค่า DP จากการย่อยแป้งของเอนไซม์อะไมเลสจากเชือ W  ทแียกบริสุทธิ  

ตารางที 29  การศึกษาผลของ pH ทีมีต่อการย่อยแป้งของเอนไซม์อะไมเลสให้ได้ค่า DP จาํเพาะ 

(เจือจาง  เท่า) 
 

pH 
Concentration (ppm.U-1ml-1) 

glucose maltose maltotriose maltotetraose maltopentaose maltohexaose 

3 0.7202 0.1270 0.1885 0.1483 0.1327 0.1723 

4 0.7172 0.1317 0.2868 0.3000 0.1333 0.1239 

5 0.3733 1.3296 3.0146 2.6557 0.8170 0.6588 

6 0.3073 1.2828 3.1070 2.4498 0.7163 0.5205 

7 0.4874 2.5130 5.9993 3.8976 1.1944 0.9128 

8 23.0861 3.6531 2.0702 3.0523 1.2962 1.0205 

9 0.2222 5.8033 0.7754 1.6724 0.7203 0.5652 

10 0.2219 5.1608 0.1002 0.1212 0.0737 0.0766 

 

ตารางที 0   การศึกษาผลของอุณหภูมิทีมีต่อการย่อยแป้งของเอนไซม์อะไมเลสให้ได้ค่า DP 

จาํเพาะ (เจือจาง  เท่า) 
 

Temperature  

(oC) 

Concentration (ppm.U-1ml-1) 

glucose maltose maltotriose maltotetraose maltopentaose maltohexaose 

30 0.4450 0.2948 1.1747 0.9904 0.2948 0.2236 

40 0.3565 0.4096 1.5298 1.2862 0.3729 0.2617 

50 0.5532 0.7350 2.4731 2.1880 0.6673 0.4765 

60 0.4669 0.9906 3.0002 2.7050 0.8156 0.5789 

70 0.4556 0.5935 2.0014 1.9895 0.6315 0.4327 

80 0.4449 0.1863 0.4884 0.5390 0.2204 0.1746 
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ตารางที 1   การศึกษาผลของระยะเวลาทีมีต่อการย่อยแป้งของเอนไซม์อะไมเลสให้ได้ค่า DP 

จาํเพาะ (เจือจาง  เท่า) 
 

Time  

(min) 

Concentration (ppm.U-1ml-1) 

glucose maltose maltotriose maltotetraose maltopentaose maltohexaose 

10 1.7412 0.2394 0.7546 0.7977 0.3894 0.2356 

20 1.7561 0.3570 1.1707 1.3428 0.5379 0.3627 

30 1.8188 0.4279 1.5181 1.7390 0.6794 0.4729 

40 1.9109 0.5233 1.8141 2.1147 0.8189 0.5449 

50 1.8604 0.6998 2.4494 2.7524 1.0254 0.7386 

60 1.3631 0.8152 2.8766 3.1955 1.1914 0.8042 
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คําอธิบายสัญลกัษณ์และคําย่อ 

 

%    เปอร์เซ็นต ์

μmol    ไมโครโมล 

AU    หน่วยของค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance Unit) 
๐C    องศาเซลเซียส 

h     ชวัโมง 

kDa    กิโลดาลตนั 

log    ลอการิทึม 

M    โมลาร์ 

mAU    หน่วยของค่าการดูดกลืนแสง (milli Absorbance Unit) 

mg    มิลลิกรัม 

min    นาที 

ml    มิลลิลิตร 

mM    มิลลิโมลาร์ 

MW    นาํหนกัโมเลกุล 

OD    ค่าการดูดกลืนแสง (Obtical Density) 

ppm    หน่วยของความเขม้ขน้ (Part Per Million) 

[S]    ความเขม้ขน้ของสารตงัตน้ 

U    หน่วยของเอนไซม ์(Unit) 

V    อตัราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา 
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