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บทคัดย่อ
จากการนาเชื้อแอคติโนมัยซีททะเลจานวน 10 ไอโซเลท ที่แยกได้ จากตะกอนดินบริเวณป่ าชายเลนจากจังหวัด
ชุมพร นครศรีธรรมราช ชลบุรี และระยอง เพื่อคัดกรองเชื้อที่ให้ กจิ กรรมเอสเทอร์เรสที่ดี โดยเลี้ยงเชื้อในอาหาร OYC
(oatmeal yeast extract และ carboxy methyl celluose) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง 6.2 ความเค็มของนา้ ทะเลธรรมชาติ 17
พีพีที บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 วัน จากนั้นนาส่วนของนา้ สารละลายตัวอย่ างตรวจหากิจกรรมของ
เอนไซม์ พบว่ า แอคติโนมัยซีทไอโซเลท NS56-4-6 มีค่าการทางานของเอนไซม์จาเพาะสูงที่สุด 124.0 หน่ วยต่อ
มิลลิกรัมโปรตีน จึงได้ นาเชื้อ NS56-4-6 ศึกษาผลของอาหาร 3 ชนิด ได้ แก่ ISP2 (yeast extract, malt extract และ
dextrose), OYC, CMC (carboxy methyl cellulose) พบว่า อาหารชนิด OYC ซึ่งมีข้าวโอ๊ตเป็ นองค์ประกอบหลักให้ ค่า
กิจกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์เรสมากที่สดุ อุณหภูมิท่เี หมาะสมต่อการทางานของเอนไซม์อยู่ท่ี 40 องศาเซลเซียส และ
ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 7
คาสาคัญ: แอคติโนมัยซีท เอสเทอร์เรส ดินตะกอน ป่ าชายเลน
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Abstract
Ten isolates of marine actinomycetes were separated from sediment which collected form mangrove areas
of Chumporn Nakhon Si Thammarat Chonburi and Rayong Provinces. These isolates were then screened for esterase
activity. The actinomycetes were cultured in OYC (oatmeal, yeast extract and carboxy methyl celluose) medium
on condition at pH 6.2 natural sea water 17 ppt and incubated at 30 °C for 4 days. Then sample solutions were
assayed for esterase activity. The results shown that isolate NS56-4-6 gave highest esterase specific activity at
124.0 unit/mg protein. The enrichment of an actinomycete NS56-4-6 isolate under different types of culture
media, ISP2 (yeast extract, malt extract and dextrose), OYC, CMC (carboxy methyl cellulose) temperatures and
pH condition was further investigated for esterase activity. The result indicated that the most suitable media for
esterase production is OYC medium in which oatmeal is major component. The optimum temperature and pH for
esterase were found to be 40° C and 7 respectively.
Keywords: actinomycetes, esterase, sediment, mangrove area
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การคัดเลือกเชื้ อแอคติโนมัยซี ทที่ผลิตเอนไซม์เอสเทอร์เรส
นาเชื้อแอคติโนมัยซีทจานวน 10 ไอโซเลท เลี้ยงบนอาหารแข็ง ISP2 นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 4 วัน เมื่อเชื้อเจริญให้ เจาะชิ้นวุ้นที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร จานวน 1 ชิ้น ใส่ในอาหารเหลว
OYC ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เลี้ยงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่ าด้ วยอัตราเร็ว 110 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 4 วัน
แยกส่วนสารละลายตัวอย่างออกจากตะกอนเซลล์ด้วยวิธปี ่ันเหวี่ยงที่ 10000 xg เก็บส่วนนา้ สารละลายตัวอย่างวัดปริมาณ
โปรตีนโดยวิธขี องแบรดฟอร์ด (Bradfoard, 1976) และวัดกิจกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์เรส (Oeser et al., 2010) โดย
นานา้ สารละลายตัวอย่ างปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมกับซับสเตรท 4-Nitrophenyl butyrate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร
และฟอสเฟตบัฟเฟอร์เซไลน์ 0.01 โมลาร์ ที่มีค่าความเป็ นกรด-ด่ าง 7.0 ปริมาตร 940 ไมโครลิตร ทาปฏิกิริยาที่
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บทนา
แอคติโนมัยซีทเป็ นแบคทีเรียแกรมบวกที่มีลักษณะสัณฐานคล้ ายกับเชื้อรา แต่ขนาดของเส้ นใยจะเล็กกว่าเชื้อรา
โดยมีขนาดประมาณ 0.5-1 µm สามารถสร้ างเส้ นใยเป็ นสายยาวได้ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถสร้ างได้ ท้งั เส้ นใยใต้ ผิวอาหาร
และเส้ นใยเหนือผิวอาหาร หรืออาจพบเฉพาะเส้ นใยใต้ ผิวอาหาร มีปริมาณร้ อยละของเบสกวานีนและไซโตซีน ประมาณ
55-78 ซึ่งสูงกว่าแบคทีเรียแกรมบวกทั่วไป (รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์, 2549) แอคติโนมัยซีทพบได้ ท่วั ไปในสิ่งแวดล้ อม มี
การแพร่ กระจายในพืช ดิน มูลสัตว์ รวมทั้งในทะเล บริเวณชายฝั่งนา้ ตื้น ในตะกอนดินชายฝั่ง หรือในฟองนา้ เป็ นต้ น
(Pattanapipitpaisal and Kamlandharn , 2012; รั ต นาภรณ์ และ จั น ทร์ จ รั ส , 2558) ปั จ จุ บั น แอคติ โ นมั ย ซี ท เป็ น
แบคทีเรียที่กาลังได้ รับความสนใจในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้ านพันธุศาสตร์ ด้ านนิเวศวิทยา รวมถึงด้ าน
สิ่งแวดล้ อมที่มีการนาแอคติโนมัยซีทไปใช้ ในการบาบัดสารมลพิษทางชีวภาพ ได้ แก่ สังกะสี ตะกั่ว หรือเหล็ก เป็ นต้ น
(Daboor et al., 2014; Schütze et al., 2014) นอกจากนี้แอคติโนมัยซีทสามารถทนอุณหภูมสิ งู ได้ ดีกว่าแบคทีเรียทั่วไป
สามารถสร้ างสารเมตาโบไลท์ท่สี าคัญหลายชนิด อีกทั้งแอคติโนมัยซีทสามารถสร้ างเอนไซม์ได้ หลายชนิด เช่น เซลลูเลส
(cellulase) ไคติเนส (chitinase) และอะไมเลส (amylase) เป็ นต้ น เพื่อใช้ ในขบวนการย่อยสลายสายซากพืช ซากสัตว์
เชื้อราที่ตายแล้ ว หรือย่ อยสลายวัสดุทางการเกษตร (จามจุ รี และคณะ, 2555) แอคติโนมัยซีทจึงมีบทบาทเป็ นผู้ย่อย
สลายทางชีวภาพ ซึ่งเอนไซม์ท่เี กี่ยวข้ องกับการย่อยสลายที่สาคัญอีกชนิดหนึ่งคือ เอนไซม์เอสเทอร์เรส (esterases, EC
3.1.1.X)
เอนไซม์เอสเทอร์เรส เป็ นกลุ่มเอนไซม์ท่ที าหน้ าที่หลักในการตัดพันธะเอสเทอร์ สามารถแบ่งออกได้ สองกลุ่ม คือ
กลุ่มไฮโดรเลส (hydrolase) และกลุ่มแคทตาเลส (catalyze) สามารถพบได้ ท้งั ในพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ (Lopes et al.,
2011) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจศึกษาเอนไซม์เอสเทอร์เรสจากเชื้อแอคติโนมัยซีทที่แยกได้ จากตะกอนดิน
บริเวณป่ าชายเลน เนื่องจากบริเวณป่ าชายเลนเป็ นเขตนา้ ขึ้นนา้ ลง เชื้อแบคทีเรียที่สามารถเจริญอยู่ได้ ในบริเวณนี้จะมี
ความทนต่อสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โอกาสที่จะนาเชื้อแอคติโนมัยซีทไปประยุกต์ใช้ ในสภาวะรุนแรงจึงน่าจะมีความ
เป็ นไปได้ สูง ซึ่ง ข้ อมูลพื้นฐานที่ได้ จาการวิจัยจะได้ นาไปประยุ กต์ใช้ ในการย่ อยสลายพลาสติกที่มีพันธะเอสเทอร์เป็ น
องค์ประกอบต่อไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมเชื้ อแอคติโนมัยซีท
นาตัวอย่างเชื้อแอคติโนมัยซีทที่ได้ จากห้ องปฎิบัติการจุลชีววิทยา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา จานวน 10 ไอโซเลท ได้ แก่ CP15-9-6, CP10-9-5, A1-3, A3-3, CP58-4-26, CP58-4-23, CP58-65, SK08-5, NS56-4-6 และ RY3-37 ที่แยกได้ จากตะกอนดินบริเวณป่ าชายเลน จังหวัดชุมพร (รหัส CP) จังหวัด
นครศรีธรรมราช (รหัส NS) จังหวัดชลบุรี (รหัส A และ SK) และจังหวัดระยอง (รหัส RY) ซึ่งเก็บไว้ ในอาหารแข็งเอียง
ชนิด ISP2 (yeast extract, malt extract และ dextrose) นามากระตุ้นให้ เชื้อแข็งแรงโดยเลี้ยงในอาหารเหลว ISP2 จากนั้น
นาเชื้อมาเลี้ยงบนอาหารแข็ง บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4-7 วัน เมื่อเชื้อเจริญดี คัดเลือกโคโลนีเดี่ยวที่
แยกได้ ใส่ในอาหารแข็งเอียง ISP2 เก็บไว้ สาหรับใช้ ในการทดลองต่อไป (รัตนาภรณ์ และจันทร์จรัส, 2558)
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อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที จากนั้นปิ เปตสารละลาย 200 ไมโครลิตร ใส่ในแผ่นไมโครเพลท (96-well plate) แล้ ว
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 410 นาโนเมตร ด้ วยเครื่อง Microplate Reader นาค่าดูดกลืนแสงที่ได้ คานวณหาปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ (p-nitrophenol) ที่เกิดจากกิจกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์เรสโดยใช้ สมการจากกราฟมาตรฐาน ที่กาหนดให้
หนึ่งหน่วยเอนไซม์ คือ ปริมาณเอนไซม์ท่ใี ช้ เร่งปฏิกริ ิยาแล้ วทาให้ เกิดผลิตภัณฑ์ 1 ไมโครโมลของ p-nitrophenol ภายในเวลา 1 นาที ในสภาวะเดียวกัน
ผลของชนิดอาหารต่อการผลิตเอนไซม์เอสเทอร์เรสของแอคติมยั ซี ทไอโซเลท NS56-4-6
นาเชื้อแอคติโนมัยซีท NS56-4-6 เลี้ยงในอาหารที่มีแหล่งคาร์บอนแตกต่างกัน 3 ชนิด ได้ แก่ ISP2, OYC และ
CMC ด้ วยนา้ ทะเลธรรมชาติความเค็ม 17 ppt มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 6.2 เลี้ยงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่า
ด้ วยอัตราเร็ว 110 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 4 วัน จากนั้นนาไปตรวจวัดปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์
เรส (จีรวรรณ, 2559)
ผลของระยะเวลาต่อการผลิตเอนไซม์เอสเทอร์เรส
นาเชื้อแอคติโนมัยซีท NS56-4-6 เลี้ยงในอาหารเหลว OYC ที่มคี วามเค็ม 17 ppt มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 6.2
เลี้ยงที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่าด้ วยอัตราเร็ว 110 รอบต่อวินาที เป็ นเวลา 9 วัน เก็บสารละลายตัวอย่างตรวจวัด
ปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์เรสทุกวัน
ผลของความเป็ นกรด-ด่าง และอุณหภูมิต่อการทางานของเอนไซม์เอสเทอร์เรส
นาสารละลายตัวอย่างเชื้อแอคติโนมัยซีท NS56-4-6 ที่เลี้ยงในอาหาร OYC ความเค็ม 17 ppt มีค่าความเป็ น
กรด-ด่าง 6.2 เลี้ยงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 วัน ตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์เรส โดยปิ เปต
สารละลายตัวอย่ างปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมกับซับสเตรท 4-nitrophenyl butyrate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร และ
บัฟเฟอร์ท่มี ีค่าความเป็ นกรด-ด่างต่างกัน 3 ระดับ คือ 4, 7 และ 8 ปริมาตร 940 ไมโครลิตร และการศึกษาผลของ
อุณหภูมติ ่อการทางานของเอนไซม์ ปิ เปตสารละลายตัวอย่างปริมาตร 1000 ไมโครลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมแิ ตกต่างกัน คือ 4,
25, 40, 50, 60, 70, 80 และ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที จากนั้นนาสารละลายตัวอย่างไปตรวจวัดปริมาณ
โปรตีนและกิจกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์เรส
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ผลการศึกษา
การคัดเลือกเชื้ อแอคติโนมัยซีทที่ผลิตเอนไซม์เอสเทอร์เรส
จากการนาเชื้อแอคติโนมัยซีท 10 ไอโซเลทมาศึกษากิจกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์เรส พบว่า เชื้อแอคติโนมัยซีทไอ
โซเลท NS56-4-6 ที่แยกได้ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าการทางานของเอนไซม์จาเพาะสูงที่สดุ 124.0 หน่วยต่อ
มิลลิกรัมโปรตีน ซึ่งมากกว่าไอโซเลท CP10-9-5 และ CP58-4-23 ที่แยกได้ จากจังหวัดชุมพร ประมาณ 3 เท่า ดัง
แสดงในรูปที่ 1 ดังนั้นจึงได้ นาเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NS56-4-6 ไปศึกษาผลของปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสม
สาหรับเลี้ยงเชื้อให้ ได้ กจิ กรรมเอนไซม์มากที่สดุ
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ชนิดของอาหารต่อการผลิตเอนไซม์เอสเทอร์เรส
เมื่อนาเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NS56-4-6 เลี้ยงในอาหารเหลว ที่มแี หล่งคาร์บอนหรือไนโตรเจนแตกต่าง
กัน คือ ISP2 OYC และ CMC เป็ นเวลา 4 วัน พบว่า เชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NS56-4-6 สามารถเจริญและผลิต
เอนไซม์เอสเทอร์เรสได้ ดีในอาหารชนิด OYC และ CMC โดยมีค่าการทางานของเอนไซม์จาเพาะ คือ 15.44 หน่วยต่อ
มิลลิกรัมโปรตีน และ 14.33 หน่วยต่อมิลลิกรัมโปรตีน ตามลาดับ ในขณะที่อาหาร ISP2 ให้ ค่าการทางานของเอนไซม์
จาเพาะ 5.36 หน่ วยต่อมิลลิกรัมโปรตีน (รูปที่ 2) ดังนั้นอาหารที่เหมาะสมสาหรับเลี้ยงเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท
NS56-4-6 เพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มผี ลต่อการทางานของเอนไซม์เอสเทอร์เรส คืออาหาร OY

รูปที่ 2 ผลของอาหารต่อการทางานของเอนไซม์เอสเทอร์เรส

รูปที่ 3 ผลของระยะเวลาต่อการผลิตเอนไซม์เอสเทอร์เรส

ผลของความเป็ นกรด-ด่าง และอุณหภูมิต่อการทางานของเอนไซม์เอสเทอร์เรส
จากการตรวจวัดความสามารถของเอนไซม์เอสเทอร์เรสจากเชื้อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NS56-4-6 ในการ
ย่อยสลายสับสเตรทให้ เป็ น p-nitrophenol ในสารละลายที่มคี ่าความเป็ นกรด-ด่าง ที่แตกต่างกัน พบว่า เอนไซม์สามารถ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลของระยะเวลาต่อการทางานเอนไซม์เอสเทอร์เรส
จากการเลี้ยงเชื้อแอคติโนมัยซีท NS56-4-6 ในอาหารเหลว OYC เป็ นเวลา 9 วัน เพื่อตรวจวัดกิจกรรมการ
ทางานของเอนไซม์ต่อปริมาณโปรตีน พบว่า มีค่าสูงสุดในวันที่ 4 คือ 136.67 หน่วยต่อมิลลิกรัมโปรตีน และกิจกรรม
ของเอนไซม์มคี ่าลดลงเมื่อเพิ่มจานวนวันในการเพาะเลี้ยง ดังแสดงในรูปที่ 3
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ทางานได้ ดที ่คี ่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 7 ดังแสดงในรูปที่ 4 และเมื่อนานา้ สารละลายตัวอย่างตั้งไว้ ท่อี ณ
ุ หภูมแิ ตกต่าง
กัน พบว่า เอนไซม์เอสเทอร์เรส สามารถทางานได้ ดที ่สี ดุ ที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส และเมื่ออุณหภูมสิ งู ขึ้นการทางาน
ของเอนไซม์ลดลง ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 4 ผลของค่าความเป็ นกรด-ด่างต่อการทางานเอนไซม์เอสเทอร์เรส

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปที่ 5 ผลของอุณหภูมิต่อการทางานเอนไซม์เอสเทอร์เรส
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาตัวอย่างเชื้อแอคติโนมัยซีทจานวน 10 ไอโซเลท ที่แยกได้ จากดินตะกอนบริเวณป่ าชายเลน โดย
เลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวชนิด ต่างๆ แล้ วนาส่วนนา้ สารละลายตัวอย่ างทาปฏิกริยากับ 4-Nitrophenyl butyrate ซึ่งใช้ เป็ น
สับสเตรท จากนั้นวัดผลิตภัณฑ์ท่เี กิดขึ้น คือ 4-nitrophenol ซึ่งมีสเี หลือง (Oeser et al., 2010) ผลการศึกษาพบว่า เชื้อ
แอคติโนมัยซีทไอโซเลท NS56-4-6 ให้ กจิ กรรมเอนไซม์เอสเทอร์เรสที่ดเี มื่อเลี้ยงในอาหาร OYC ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
อาหาร OYC มีข้าวโอ๊ตเป็ นองค์ประกอบที่มวี ิตามินและแร่ธาตุซ่งึ ช่วยให้ เอนไซม์เอสเทอร์เรสทางานได้ ดี สภาวะการเลี้ยง
ที่เหมาะสมมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 7 ที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 วัน เชื้อแอคติโนมัยซีท NS56-4-6 จึง
มีศักยภาพที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการย่อยสลายพลาสติกที่มีพันธะเอสเทอร์ได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาสภาวะ
ในการเลี้ยงที่สามารถให้ ค่ากิจกรรมเอนไซม์ท่ใี กล้ เคียงกันในแต่ละชุดการทดลองมีความสาคัญอย่ างมาก เนื่องจากใน
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งานวิจัยนี้ในแต่ละชุดของการเลี้ยงเชื้อกิจกรรมของเอนไซม์ท่ตี รวจวัดได้ มีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยจะได้ ทาการวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการเลี้ยงเชื้อต่อไป รวมทั้งยังคงต้ องมีการค้ นหาเอนไซม์จากเชื้อแอคติโนมัยซีทที่สามารถทางานได้ ท่ี
อุณหภูมิสูง เนื่องจากในกระบวนการย่ อยสลายพลาสติกมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ อุณหภูมิ ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
ปริมาณออกซิเจน อาหาร ตาแหน่งที่เอนไซม์ตดั พันธะ ผิวหน้ าของพลาสติก และอุณหภูมหิ ลอมละลายของพลาสติก เป็ น
ต้ น (Tokiwa et al., 2009) ในงานวิจัยต่อไปจะได้ ทดลองเลี้ยงเชื้อ แอคติโนมัยซีท NS56-4-6 ในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบ
แข็งหรือแบบเหลวที่มแี หล่งคาร์บอนเป็ นพลาสติกชีวภาพและพันธะเอสเทอร์ในโมเลกุล แหล่งไนโตรเจนเป็ นสารสกัดจาก
ยีสต์ พลาสติกที่ใช้ ทดลองมีท้งั ในรูปแบบของเม็ดพลาสติก เช่น พอลิคาร์โปรแลคโตน (PCL) หรือแบบแผ่น เช่น พอลิ
เอทิลีน เทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate) (PET) ซึ่งมีรายงานการวิจัยที่มีการคัดแยกจุ ลินทรีย์ท่ีย่อยสลาย
พลาสติกชีวภาพจากการทับถมกันของกองขยะหรือปุ๋ ยหมัก ด้ วยวิธกี ารเกิดบริเวณใส (Clear zone) บนอาหารแข็งที่มพี อ
ลิคาร์โปรแลคโตน, พอลิแลคไทด์ (PLA), พอลิบิวธิลีนซัคซิเนต (PBS) หรือพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตโคอะพิเพท (PBSA)
พบว่ า เชื้ อ Saccharothrix sp. สามารถท าให้ เ กิด บริ เวณใสบนอาหารแข็งพลาสติก ชี วภาพทั้ง 4 ชนิ ด ได้ และมียี นที่
เกี่ยวข้ องกับการย่อยพลาสติกโดยพบลาดับเบสบางส่วนของเอนไซม์ไลเปส (ลักษมี ศุกระกาญจนะ, 2556) ข้ อมูลที่ได้
จากการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวที่มีพลาสสติก จะทาให้ สามารถเลือกชนิดของพลาสติก คุณสมบัติของเอนไซม์ และ
สภาวะที่ใช้ ในการย่ อยพลาสติกได้ นอกจากการตรวจสอบบริเวณใสที่เกิดจากความสามารถของเอนไซม์ในการย่ อย
พลาสติกแล้ ว ยังมีการทดลองเพื่อประเมินการย่อยสลายพลาสติก โดยนาแผ่นพลาสติกใส่ในหลอดทดลองที่มีอาหาร
เหลวและเชื้อแบคทีเรีย ติดตามการย่ อยพลาสติกโดยนาแผ่นพลาสติกไปตรวจผิวหน้ าและผิวด้ านรอยตัดด้ วยกล้ อง
จุ ลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ซึ่งวราภรณ์ได้ ทดลองเทคนิคนี้ในการย่ อยสลายพลาสติกชนิด PBS (วราภรณ์
และคณะ, 2556 ) อย่างไรก็ตามการที่จะอธิบายกลไกการทางานของเอนไซม์ท่ยี ่อยพลาสติกหรือระบุชนิดของเอนไซม์
ได้ ว่าเป็ นเอสเทอร์เรส ไลเปส หรือคิวติเนส จะต้ องมีการตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์โดยการใช้ สับสเตรตที่นักวิจัยได้
ออกแบบมาเพื่อใช้ ตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์ เช่น การวัดกิจกรรมเอนไซม์เอสเทอร์เรสโดยใช้ 4-nitrophenyl butyrate
เป็ นสับสเตรต กิจ กรรมเอนไซม์โ ปรตีเ อสใช้ azocasein เป็ นสับสเตรต และกิจ กรรมอะมิเ ดสใช้ hexan amide เป็ น
สับสเตรต เป็ นต้ น (Heumann et al., 2006)
เอนไซม์เอสเทอร์เรสเป็ นเอนไซม์ท่ีถูกนามาประยุ กต์ใช้ ในอุตสาหกรรมกันอย่ างแพร่ หลาย โดยแหล่ งผลิต
เอนไซม์ดงั กล่าวที่สาคัญคือจุลินทรีย์ ดังนั้นการค้ นหาจุลินทรีย์กลุ่มแอคติโนมัยซีทที่สามารถผลิตเอนไซม์ท่ใี ห้ กจิ กรรมสูง
ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสงู และกิจกรรมของเอนไซม์ท่วี ัดได้ จากการเลี้ยงเชื้อในแต่ครั้งไม่แตกต่างกันมากนักยังคงมีความ
จาเป็ นและน่าสนใจในการทาวิจัย

กิตติกรรมประกาศ
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ งบประมาณแผ่ นดิน ประจาปี งบประมาณ 2558
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สรุปผลการศึกษา
จากการตรวจวัดกิจกรรมเอนไซม์เอสเทอร์จากแบคทีเรียแอคติโนมัยซีทจานวน 10 ไอโซเลต พบว่า แอคติโนมัย
ซีทที่แยกได้ จากป่ าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช NS56-4-6 สร้ างเอนไซม์เอสเทอร์เรสที่ให้ กจิ กรรมสูง เมื่อเลี้ยงใน
อาหาร OYC ที่มคี วามเค็มนา้ ทะเล 17 พีพีที ความเร็วรอบ 110 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 4 วัน เอนไซม์สามารถทางานได้ ดี
ที่อณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส และมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 7
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