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บทคัดย่อ
เชือรา T herm o m yces la n u g in o su s  10 สายพันธุ จาก 89 สายพันธุ มีกิจกรรมย่อยไชแลนที่ไม่ละลายนํ้าได้ดีเม่ือ 

เพาะเล้ียงแบบ submerge culture โดยใช้ชังข้าวโพดเป็นวัสดุหมัก T. la n ug in osus THKU56 ผลิตเอ็นไซม์ย่อยไชแลนชนิด 
ไม่ละลายนํ้าได้ดี และเอ็นไซม์ทนกรดและทนร้อนได้ดีที่สุด โดยมีกิจกรรมเอ็นไซม์คงเหลือ 28.2 และ 58.9 เปอร์เซ็นต์ เม่ือ 
บ่มท่ีพีเอช 3.5 และอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงตามลำดับ จึงนำเชือราน้ีมาปรับปรุงสายพันธุด้วยการฉาย 
รังสีแกมมาท่ีความเข้ม 0.4-1.6 kGy พบว่าเชือราสายพันธุกลายมีความสามารถในการผลิตเอ็นไชม์ย่อยไซแลนที่ไม,ละลาย 
น้ํา ลดลงจากสายพันธุด้ังเดิมดังน้ันจึงได้เลือกเช้ือรา T. lanug in osus  THKU56 เพ่ือผลิตเอ็นไชม์โดยศึกษาองค์ประกอบของ 
อาหารเล้ียงเชื้อท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเอ็นไซม์ย่อยไชแลนที่ไม่ละลายนี้า โดยวางแผนการทดลองแบบ Central composite 
design ป็จจัยท่ีศึกษา คือความเข้มข้น ซังข้าวโพด ยีสต์สกัด โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตและ Tween 80 จากการ 
ทดลองพบว่าชังข้าวโพดและยีสต์สกัดที่ส่งเสริมการผลิตเอ็นไซม์ จากการหาพื้นผิวตอบสนองทำนายว่าการใช้ชังข้าวโพด 
41 กรัมต่อลิตรและยีสต์สกัด 24 กรัมต่อลิตร เชื้อราผลิตเอ็นไชม่ได้สูงสุด 526.7 หน่วยต่อมิลลิลิตร ชึ๋งเม่ือเพาะเลียงเชือโดย 
ใช้ปริมาณอาหารที่ได้จากการทำนายพบว่าเชื้อราสามารถผลิตเอ็นไชม่ได้เท่ากับ 541 หน่วยต่อมิลลิลิตร ซ่ึงใกล้เคียงกับค่าท่ี 
ได้จากการทำนาย

คำสำคัญ: T herm o m yces  la n ug in osus  เอ็นไซม่ไซลาเนส ปรับปรุงสายพันธุ 

Abstract
Ten from eighty-nine strains of thermophilic fungi T herm om yces la n ug in osus  produced high level insoluble 

xylan degrading enzyme when cultured in submerge condition using untreated corncob as a substrate. Strain of T. 

la n u g in o su s  THKU56 produced high level of insoluble xylan degrading enzyme with the most stable which was remained
28.2 and 58.9 % after treated at pH 3.5 and 70°c fori h, respectively. To improve xylanase production, the strain was
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subjected to mutate using gamma ray at 0.4 - 1.6 kGy. The result showed the mutant strains produced insoluble xylanase 
activity lesser than wild type. Thus wild type strain THKU56 was then selected as potent strains for enzyme production and 
medium optimization was investigated using a central composite design. The four components, corncobs, yeast extract, 
KH2PO4 and Tween80, were parameters of this study. It was found that corncobs and yeast extract were discovered to affect 
on the xylanase production. The optimal concentration of the active nutrients for xylanase production were 41 g/1 of corncobs 
and 24 g/1 of yeast extract, which gave a predicted yield of 526.7 units/ml after 5 days culture at a temperature of 50°c. The 
xylanase activity obtained from the experiment was 541 units/ml that was close to the predicted value.

Keywords: T herm o m yces la n ug in osus , xylanase, mutation

คำนำ
ปีจชุบันมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ประชากรส่วนมากจึงนิยมบริโภคเนื้อสัตว์มากข้ึน

ทำให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพ่ิมขึนด้วย เพ่ือให้มีผลผลิตและประสิทธิภาพท่ีดีขึน จึงจำเปีนต้องมีการ 
ปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ให้ได้คุณภาพในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปรับปรุงทางพันธุกรรม การจัดการดูแลและรักษาโรคที่ได้รับ 
การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ การใช้เอ็นไซม์เพ่ิมเข้าไปในอาหารสัตว์เป็นอีกหน่ึงวิธีสำหรับการพัฒนา
คุณภาพอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพชนิดของเอ็นไซม์ท่ีใช้ในอาหารสัตว์มีหลายชนิดด้วยกัน ที่นิยมใช้กันได้แก่ เอ็นไซม์ 
ไซลาเนส บีตากลูคาเนส บีตากาแลคโตซิเดส ไฟเตส โปรติเอส และอะไมเลส (Ogden, 1995; Ronald, 2004) แหล่งของ 
เอ็นไซม์ที่ใช้ในอาหารสัตว์สามารถสกัดได้จากหลายแหล่ง เช่น เอ็นไซม์จากพืช สัตว์ รวมท้ังจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เช้ือรา 
(Chesson, 1993) เช้ือราท่ีชอบร้อน T herm o m yces la n u g in o su s  เป็นเชื้อราสายพันธุหนึ่งที่สามารถผลิตเอ็นไชม์ที่ใช้ในอาหาร 
สัตว์ได้ เช่น เอ็นไชม่ไชลาเนส บีตากลูคาเนส บีตากาแลคโตชิเดสไฟเตส โปรติเอส และอะไมเลส เป็นต้น เอ็นไชม์ท่ีพบ 
ส่วนใหญ่เป็นเอ็นไชม์ที่มีสมบัติการทำงานที่อุณหภูมิสูงและทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี (Purkarthofer e t a l., 1993; Alam e t a l., 
1994; อานนท์และคณะ,2543) เอ็นไชม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต้องเป็นเอ็นไชม์ที่มีสมบัติการทำงานที่อุณหภูมิสูง 
และมีความทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี เนื่องจากในระหว่างขันตอนการผลิตอาหารสัตว์จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิสูงประมาณ 75-90 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 นาที (Perry, 1995; Walch, 2002)

ตังน้ันในงานวิจัยน้ีจึง คัดเลือกเชื้อรา T. la n u g in o su s  จากธรรมชาติ และปรับปรุงสายพันธุชุลินทรีย์ที่ผลิตเอ็นไซม ์
สำหรับอาหารสัตว์ได้ปริมาณมากและมีสมบัติทนความเป็นกรด และทนความร้อนได้ดี โดยวิธีฉายรังสีแกมมา และหา 
องค์ประกอบอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตเอ็นไชม์ย่อยไชแลนจากสายพันธุที่คัดเลือก นอกจากนี้ยังศึกษาหาสภาวะท่ี
เหมาะสมสำหรับการผลิตเอ็นไชม์ย่อยไชแลนด้วยการหมักแบบอาหารเหลว

อุปกรณ์และวิธีการการทดลอง
1. การคัดเลือกเช้ือรา T. la n u g in o s u s  ท่ีผลิตเอ็นไซม์ไซลาเนสได้สูงเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารเหลว

นำเช้ือรา T. la n u g in o su s  ท้ัง 89 สายพันธุ มาศึกษาความสามารถในการผลิตเอ็นไซม่ไชลาเนสโดยใช้ชังข้าวโพด 
เป็นวัตถุดิบ ด้วยการเพาะเลียงแบบ submerge culture โดยเพาะกล้าเชื้อที่เตรียมไว้ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร (105-106 สปอร์/ 
มิลลิลิตร) ใส่ลงไปในอาหารเหลว 15 มิลลิลิตร ที่มีองค์ประกอบดังนี้ ชังข้าวโพด 15 กรัมต่อลิตร โพแทสเซียมไดไฮโดรเจน 
ฟอสเฟต 5 กรัมต่อลิตร Tween 80 0.3 มิลลิลิตรต่อลิตรยีสต์สกัด 15 กรัมต่อลิตร ซ่ึงบรรชุในฟลาสก์ฃนาด 250 มิลลิลิตร น่ึง 
ฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที นำไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเชลเชียส ในสภาวะเขย่าด้วยความเร็ว



รอบ 120 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 5 วัน จากน้ันนำน้ัาเล้ียงเช้ือรามากรองด้วยกระดาษกรอง แล้วนำส่วนใสที่ได้ไปวิเคราะห ์
กิจกรรมของเอ็นไชม์ จากน้ันคัดเลือกเชื้อราสายพันธุที่ผลิตเอ็นไชม่ไชลาเนสได้สูงเพื่อทำการทดสอบการทนกรดและทน 
ร้อนของเอ็นไชมํไชลาเนส
2. การทดสอบความสามารถในการทนกรดของเอ็นไซมใซลาเนส

นำตัวอย่าง crude enzyme ท่ีผลิตจากเชือที่คัดเลือก มาบ่มกับสารละลายชิเตรตฟอสเฟตบัฟเฟอร์พีเอช 3.5 ท่ี 
อุณหภูมิ 37 องศาเชลเชียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และวิเคราะห์หากิจกรรมเอ็นไชม์ที่เหลืออยู่
3. การทดสอบความสามารถในการทนร้อนของเอ็นไซน์ไซลาเนส

นำตัวอย่าง crude enzyme มาบ่มกับโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์พีเอช 6.0 ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
1 ชั่วโมง และตรวจสอบหาเอ็นไชม์ที่เหลืออยู่
4. การฉายรังสีเพื่อปรับปรูงสายพันธุ

ทำการปรับปรุงสายพันธุของเชื้อรา โ. la n u g in o su s  ที่คัดเลือกได้โดยการฉายรังสีแกมมาปริมาณ 0.4 0.8 1.2 และ 
1.6 kGy ด้วยเครื่องฉายรังสีแกมมา Gamma cell 220 Excel ความแรงเร่ิมด้นเม่ือเดือนกันยายน 2546 เท่ากับ 24 กิโลคูร ี
ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และทำการคัดเลือกเช้ือราสายพันธุกลายเบืองด้นด้วยการทดสอบความสามารถในการผลิต
เอ็นไชม์ไชลาเนสบนอาหารแข็งชึ่งเชื้อราสายพันธุกลายที่คัดเลือกได้จะถูกนำไปทดสอบความสามารถในการผลิตเอ็นไชม ์
ไซลาเนสบนอาหารเหลวต่อไป
5. การวิเคราะห์หาพ้ืนผิวตอบสนองของเอ็นไซม์ย่อยไซแลนท่ีไม'ละลายน้ําจากเช้ือรา

การวิเคราะห์หาพืนผิวตอบสนองใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของอาหารเลียงเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการผลิต 
เอ็นไชม์ไซลาเนสโดยใช้แผนการทดลองแบบ Central composite design (CCD) โดยกำหนดป้จจัยท่ีต้องการศึกษาท้ังหมด 
4 ป้จจัย มี 3 ระดับความเข้มข้น ปีจจัยแรกคือ1ชัง1ข้าวโพด (XI) ท่ีความเข้มข้น 10 20และ 40 กรัมต่อลิตร ป้จจัยท่ีสองคือ 
ยีสต์สกัด (X2) ท่ีความเข้มข้น 10 20 และ 40 กรัมต่อลิตร ป้จจัยที่สามคือโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (X3) ท่ีความ 
เข้มข้น 0 5 และ 10 กรัมต่อลิตร และป้จจัยที่ส่ีคือ tween 80 (X4) ท่ีความเข้มข้น 0 0.3 และ 1 กรัมต่อลิตร ชึ่งทำการทดลอง 
ท้ังหมด 27 การทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติใช้ ชอฟแวร์ SPSS version 10 และสร้างกราฟพื้นผิวตอบสนอง 
โดยใช้ Statistica version 6

ผลการทดลองและวิจารณ  ์

1. ผลการคัดเล ือกเช ื้อรา T . l a n u g i n o s u s  ท ี่ผลิตเอ็นไซม์ไซลาเนสได้ส ูงเมื่อเพาะเลี้ยงแบบรนbmerge culture
จากการทดสอบความสามารถในการผลิต 

เอ็นไชม์ไชลาเนสของเชื้อรา T. lanuguw sus สามารถ 
คัดเลือกสายพันธุท่ีผลิตเอ็นไชม์ย่อยไชแลนท่ีไม,ละลาย 
นำได้ดีเมื่อเพาะเลี้ยงแบบ submerge culture ได้สูง 
จำนวน 10 สายพันธุได้แก่ THKU4, THKU9, THKU20,
THKU23, THKU24, THKU42, THKU56, THKU75,
THKU84 และ THKU88 มีกิจกรรม1ของเอ็น1ไชม์- 
ไชลาณสเท่ากับ 335,262,247,270,248,232,317,241,
234 และ 317 หน่วยต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ (ภาพท่ี 1)
เพ่ือทดสอบการทนกรดและทนร้อนของเอ็นไชม์ต่อไป

X X X X X X Xp  H  H  H  H  H  HStrain
Figure 1 Examination o f insoluble p-xylanases 
o f crude enzymes from 10 strains o f  T. la m ig in o -  
S1IS strains



2. ผลการทนกรดและทนร้อนของเอนไซม์ไซลาเนสท่ีผลิตจากเชื้อรา T. la n u g in o s u s

2.1 การทนกรด
เนื่องจากในกระเพาะอาหารของหมู มีพีเอชประมาณ 3.5 (Wech, 2002) ส่วนในกระเพาะของสัตว์ปีกมีพีเอชอยู ่

ในช่วง 3.4-4.8 (วิโรจน์, 2537) ดังนั้นเอ็นไซม์ที่ใช้ในอาหารสัตว์จะต้องสามารถทนและทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นกรด 
ระยะเวลาตังแต่หมูกินอาหารจนกระทั่งเคลื่อนที่ผ่านลำไสัเล็กออกมาใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (Thacker and Baas, 
1996) ดังนั้นจึงไต้ทำการทดสอบความสามารถในการทนกรดของเอ็นไซม่’ย่อยไซแลนท่ีไม'ละลายนำ ท่ีพีเอช 3.5 ท่ีอุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง จากเช้ือรา T. la n u g in o su s  ที่ผลิตเอ็นไชม่ได้สูงทั้ง 10 สายพันธุ พบว่ามี 4 สายพันธุ 
คือ THKU56, THKU75, THKU4 และ THKU84 สามารถทนกรดไต้ดี โดยยังคงเหลือกิจกรรมของเอ็นไซม์หลังการทดสอบ 
เท่ากับ 22.3,20.9, 19.2 และ 18.3 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
า. 7 ทารท'นร้ดบ Table 1 pH stability and thermostability

V d 0 o f  xylanase from T. lanuginosus
ขนตอนการอัดเม็ดของการผลิตเอ็นไซม์ -------

อาหารสัตว์ ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า 60 °c ดังน้ัน 
เอ็นไชม์ที่ใช้ในอาหารสัตว์จึงต้องมีสมบัติที่ทนต่อ 
อุณหภูม ิส ูงได ้ด ีจ ึงได้ทดสอบการทนร้อนของ 
เอ็นไซม์ย่อยไซแลนที่ไม'ละลายนำ พบว่าเชือรา 
THKU56 ผลิตเอ็นไซม์ที่ทนอุณหภูมิสูงได้ดีที่สุด 
โดยย ังคงเหลือก ิจกรรมของเอ ็นไซม ์หลังการ 
ทดสอบเท่ากับ 58.9 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1)

ร4rasn Tea] acmity (Irtnl) pH 3.5. 3* *C; 60 mm pH 6jQ. 70 *c. 60 nnn
THKU 4 IS.2 ,«.4
THKU5S 317 22J $8,9
THKTO 311 9,8 215
TOJCUB 270 บ.?
THKU 9 262 11.5 24,2
THKU24 247 7.9 27.9
THKU2C 247 ร.? 38,;
THKU75 241 20 9 50,2
THK13S4 234 IS.:* 17,4
TWoaj 2)2 16 J  34.7

3. ผลการผลิตเอ็นไซม์ไซลาเนสของเชื้อรา โ. lanuginosus THKU56 ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา
เม่ือนำเช้ือรา T. la n u g in o su s  THKU56 ท่ีผ่านการปรับปรุงสายพันธุด้วยการฉายรังสีแกมมา จำนวน 40 ไอโซเลท 

มาศึกษาความสามารถในการผลิตเอ็นไชม่ไชลาเนสในอาหารเหลวที่มีชังข้าวโพดเป็นวัสดุหมัก พบว่า เช้ือราสายพันธุกลาย 
ผลิตเอ็นไซม์ย่อยไซแลนท่ีไม,ละลายนำได้อยู่ในช่วง 73.7-139.6 หน่วยต่อมิลลิลิตร ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยเชื้อรา 
สายพันธุกลายรหัส THKU56-23 ผลิตเอ็นไชม์ย่อยไซแลนที่ไม'ละลายนำได้ดีท่ีสุดเท่ากับ 139.6 หน่วยต่อมิลลิลิตร ซ่ึง 
พบว่าความสามารถในการสร้างบริเวณใสบนอาหารวุ้นท่ีมีไซแลนน้ันไม,สัมพันธ์กับความสามารถในการผลิตเอ็นไชม์ท่ีเจริญ 
บนอาหารเหลวที่มีชังข้าวโพดโดยเชื้อราสายพันธุกลายรหัส THKU56-12 มีแนวโน้มในการผลิตเอ็นไซม'ไชลาเนสได้สูง 
กว่าเชื้อราสายพันธุกลายรหัสอื่นๆ โดยมีอัตราส่วนระหว่างขนาดเลน์ผ่านศูนย์กลางของโคโลนีและบริเวณใสรอบโคโลนี
(CZ/CS) เท่ากับ 5 น้ัน เมื่อนำมาทดสอบการผลิตเอ็นไซม์บนอาหารเหลวกลับผลิตได้ต่ํา (86.3 หน่วยต่อมิลลิลิตร) ทั้งนี้ 
อาจเน่ืองจากในการทดสอบความสามารถผลิตเอ็นไชม์ไชลาเนสบนอาหารแข็งน้ันไชแลนท่ีใช้มีท้ังส่วนท่ีเป็นไชแลนท่ีละลายน้ํา 
และไซแลนที่ไม,ละลายนำ ดังนันบริเวณใสที่สังเกตได้นัน อาจมาจากกิจกรรมของเอ็นไชม์ย่อยไซแลนที่ละลายนี้าและ 
เอ็นไชม์ย่อยไซแลนท่ีไม'ละลายนำ แต่การวิเคราะห์กิจกรรมของเอ็นไซม่ไซลาฌสนั้นใช้สับสเตรตที่เป็นไชแลนที่ไม่ละลาย 
นำ และนอกจากนียังอาจเน่ืองจากสภาพการเพาะเล้ียงท่ีแตกต่างกัน จึงทำให้เชื้อราที่ผลิตเอ็นไชม์ได้ดีบนอาหารเหลวเป็น 
คนละสายพันธุกับสายพันธุที่ผลิตเอ็นไชม่ได้ดีบนอาหารวุ้น เมื่อเปรียบเทียบความสามารถผลิตเอ็นไซม์ย่อยไชแลนที่ไม่
ละลายนำของเชือรา T. la n u g in o su s  THKU56 สายพันธุกลายกับเช้ือราสายพันธุด้ังเดิม พบว่า เช้ือราสายพันธุกลายผลิต



เอ็นไชม์ย่อยไชแลนที่ไม่ละลายนํ้าได้ตํ่ากว่าสายพันธุดั้งเดิมที่ผลิตเอ็นไชม์ได้ 317 หน่วยต่อมิลลิลิตรจากผลการทดลอง 
แสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงสายพันธุเชื้อราด้วยการฉายรังสีแกมมามีผลทำให้การผลิตเอ็นไชม์ไชลาเนสของเชื้อราลดต่ําลง

Table 2 Clear zone on xylan plate (CZ/CS) and insoluble xylanase activity from mutant of  
T. lanugmosus THKU56

Strain Insoluble xylanase activity 
(บ/๗ )

Ratio
CZ/CS

Strain Insoluble xylanase activity 
(บ/ท!!)

Ratio
CZ/CS

THKU56-1 89 3.0 THKU56-21 104 1.5
THKU56-2 109 30 THKU56-22 121 2.5
THKU56-3 89 2.5 THKU56-23 140 1.8
THKU56-4 74 2 .4 THKU56-24 117 1.8
THKU56-5 117 2 .0 THKU56-25 96 1.5
THKU56-6 111 2 .7 THKU56-26 119 4.0
THKU56-7 128 2 .5 THKU56-27 121 2.7
THKU56-8 123 2 .5 THKU56-28 121 4.8
THKU56-9 132 2 .5 THKU56-29 99 4.0
THKU56-10 132 2 0 THKU56-30 107 4.3
THKU56-11 100 4 .0 THKU56-31 113 3.4
THKU56-12 36 5.0 THKU56-32 114 3.0
THKU56-13 130 3.3 THKU56-33 96 23
THKU56-14 136 3.3 THKU56-34 119 2.0
THKU56-15 10S 2.3 THKU56-35 120 2.0
THKU56-16 103 1.7 THKU56-36 102 3.0
THKU56-17 99 2.0 THKU56-37 113 2.7
THKU56-18 111 1.7 THKU56-38 112 4.0
THKU56-19 100 1.4 THKU56-39 112 2.7
THKU56-20 117 1.2 THKU56-40 109 2.0

4. ผลการศึกษาองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเอีนไซม์ไซลาเนสแบบ 
submerge culture โดยวิธีการหาพื้นที่ผ ิวตอบสนอง

การปรับปรุงสายพันธุเช้ือราด้วยการฉายรังสีแกมมามีผลทำให้การผลิตเอ็นไชม่ไซลาเนสของเช้ือราลดต่ําลง ดังน้ัน 
จึงได้นำเชื้อรา T. la n u g in o su s  THKU56 สายพันธุด้ังเดิมมาศึกษาองค์ประกอบของอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเหมาะสมสำหรับการ 
ผลิตเอ็นไชม่ไชลาเนสโดยใช้แผนการทดลองแบบ Central composite design (CCD) โดยกำหนดป้จจัยท่ีต้องการศึกษา 
ท้ังหมด 4 ปิจจัย คือความเข้มข้นของชังข้าวโพด (XI) ความเข้มข้นของยีสต์สกัด (X2) ความเข้มข้นของโพแทสเซียมได 
ไฮโดรเจนฟอสเฟต (X3) และความเข้มข้นของ tween 80 (X4) ผลการวิเคราะห์กิจกรรมของเอ็นไซม์ย่อยไชแลนที่ไม่ละลาย 
นั้าในการทดลองแสดงในตารางที่ 3

เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS โดยวิเคราะห์ค่าการถดถอยแบบพหูคูณ 
(multiple regressions) ได้ค่าต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4 จากข้อมูลสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของเอ็นไซน ์
และปิจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของเอ็นไชม์ โดยสร้างตัวแบบของสมการถดถอยซึ่งมีสมการดังน้ี
Y = 220.402+28.281X1+14.778X2-0.343X]2-0.31X22

โดย Y คือ ค่ากิจกรรมของเอ็นไซม์ที่ได้จากการทำนาย, XI คือ ความเข้มข้นของชังข้าวโพด, X2 คือความเข้มข้น 
ของยีสต์สกัด



Run Corncob
(g/l)

Yeast extract
m

kh2po4
fe/1)

ji Insoluble xylanase activity 
(บ/ท!!)

1 - 10 10 0 0 1282 10 10 0 1 1263 10 10 10 0 1864 10 10 10 1 1605 10 40 0 0 121
6 10 40 0 1 1247 10 40 10 0 1268 10 40 10 1 809 10 20 5 0.3 14210 40 10 0 0 47711 40 10 0 1 44212 40 10 10 0 46113 40 10 10 1 46714 40 40 0 0 45015 40 40 0 1 44516 40 40 10 0 44617 40 40 10 1 434IS 40 20 5 0.3 55019 20 10 5 0.3 28620 20 40 5 0.3 30121 20 20 0 0.3 38122 20 20 10 0.3 38623 20 20 5 0 39624 20 20 5 1 34425 20 20 5 0.3 37626 20 20 5 0.3 36227 20 20 5 0.3 368

จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยวิธีหาสมการ 
ถดถอยท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (P0.05) พบว่า 
ความเข้มข้นของซังข้าวโพด และความเข้มข้นของยีสต์สกัด 
เท่านั้น ที่มีผลต่อกิจกรรมของเอ็นไชมํไชลาเนส เม่ือ 
พิจารณาค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจ (R2) ของปิจจัยท้ัง 
2 ปิจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมของการผลิตเอ็นไชม์ 
ไซลาเนสจากเชื้อรา T. lanuginosus THKU56 พบว่า 
มีค่าเท่ากับ 0.979 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ท้ัง 2 ปิจจัยมีอิทธิพล 
ต ่อการเปล ี่ยนแปลงก ิจกรรมของเอ ็นไซม ์ไซลาเนส  
97.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำผลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
การหาพืนผิวตอบสนองเพ่ือทำนายค่าของปีจจัยท้ัง 2 ท่ีมีผล 
ทำให้เชื้อรา T. lanuginosus THKU56 ผลิตเอ็นไชม์ได้สูง

Table 4 Results of regression analysis of the 
central composite design

Variable CoefiGcient Computed t-value P-value
Intercept 227.661 -7.456 0.000XI 28.281 8.69 0.000
X2 14.778 4.557 0.000
X3 0.16 0.509 0.617X4 -0.052 -1.701 0.104
X21 -0.343 -5.405 0.000
X22 -0.311 -4.899 0.000X23 0.024 0.741 0.467
X24 -0.049 -1.525 0.142
XI X2 0.038 0.447 0.660XI X3 0.004 0.116 0.908XI X4 -0.049 -1.414 0.172
X2X3 -0.014 -0.387 0.703X2X4 -0.051 -1.475 0.155X3X4 -0.029 -0.925 0.365
R2 0.979

เป็นค่าที่ทำนายว่าจะทำให้เชื้อ T. la n u g in o su s  THKU56 สามารถผลิตเอ็นไซม์ย่อยไซแลนที่ไม่ละลายนั้าได้สูงสุดเท่ากับ 
526.7หน่วยต่อมิลลิลิตร แสดงในภาพที่ 2A และเพื่อท่ีจะช่วยให้มองเปร'างของพ้ืนผิวตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น โดยมากแล้ว 
นิยมพล็อตเสันโครงร่าง (contour plot) ของพืนผิวตอบสนอง ตังแสดงในภาพท่ี 2B และเมื่อทำการเพาะเลียงเชือโดยใช้ 
สารอาหารที่ได้จากการทำนายพบว่าเชื้อรา THKU56 สามารถผลิตเอ็นไซป้ได้เท่ากับ 541 หน่วยต่อมิลลิลิตร ซึ่งใกล้เคียง



กับค่าที่ได้จากการทำนาย นอกจากนี้ยังพบว่ามีกิจกรรมเอ็นไซม์ย่อยไซแลนที่ละลายนํ้าได้ 1,450 หน่วยต'อมิลลิลิตร 
ขณะที Purkarthofer e t al. (1993) พบว่าซังข้าวโพด ยีสต์สกัดและโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ส่งเสริมการผลิต 
เอ็นไซม์ย่อยไชแลนละลายนี้าในเชื้อรา T. la n ug in osus  โดยมีความเข้มข้นที่เหมาะสมคือ 31.2, 30.2 และ 5 กรัมต่อลิตร 
ตามลำดับ ได้กิจกรรมเอ็นไซม่ไชลาเนส 2,172 หน่วยต่อมิลลิลิตร เม่ือเพาะเล้ียงแบบ submerge culture ท่ีอุณหภูมิ 50 องศา 
เซลเซียส ในสภาวะเขย่าด้วยความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เปีนเวลา 7 วัน

Figure 2. Response surface fo r xylanase production by T. lanuginosus THKU56 (A) and 
Contour p lo t (B)

สรุปผลการทดลอง
เมื่อศึกษาความสามารถผลิตเอ็นไซม์อาหารสัตว์ คือ เอ็นไซม่ไซลาเนสจากเชื้อราชอบร้อน T herm o m yces

ยีสต์สกัด 15 กรัมต่อลิตร โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอตเฟต 5 กรัมต่อลิตรและ Tween 80 0.3 กรัมต่อลิตร ท่ีอุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส ภายใต้สภาพเขย่าท่ีความเร็ว 120 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 5 วัน พบว่าเชื้อราที่ผลิตเอ็นไซม์ย่อยไซแลนที่ไม ่
ละลายนี้าได้สูง คือสายพันธุ THKU4, THKU9, THKU20, THKU23, THKU24, THKU42, THKU56, THKU75, THKU84 
และ THKU88 ซึ่งมีกิจกรรมของเอ็นไซม่ไชลาเนสเท่ากับ 335, 262, 247, 270, 248, 232, 317, 241, 234 และ 317 หน่วยต่อ 
มิลลิลิตร ตามลำดับ เพื่อทดสอบการทนกรดที่พีเอช 3.5 และทนร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเชลเชียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า 
เอ็นไซม์ของเช้ือราสายพันธุ THKU56 ทนกรดและทนร้อนได้ดี โดยมีกิจกรรมเอ็นไชม์คงเหลือ 28.2 และ 58.9 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลำดับ จากนันนำเชือรา THKU56 มาปรับปรุงสายพันธุด้วยการฉายรังสีแกมมาได้เช้ือราสายพันธุกลายท้ังหมด 40 ไอโซเลท 
เชือราสายพันธุกลายรหัส THKU56-12 มีแนวโน้มในการผลิตเอ็นไซม่ไซลาเนสได้สูงที่สุดบนอาหารแข็ง โดยมีอัตราส่วน 
ระหว่างขนาดเสันผ่านศูนย์กลางของโคโลนีและบริเวณใสรอบโคโลนีเท่ากับ 5 และเม่ือนำเช้ือราสายพันธุกลายท้ังหมดมา 
ศึกษาความสามารถในการผลิตเอ็นไซม่ไซลาเนสในอาหารเหลวที่มีซังข้าวโพดเป็นวัสดุหมัก พบว่า เช้ือราสายพันธุกลาย 
รหัส THKU56-23 ผลิตเอ็นไซม์ย่อยไซแลนที่ไม่ละลายนำได้ดีที่สุดเท่ากับ 139.6 หน่วยต่อมิลลิลิตร ซ่ึงเป็นคนละสายพันธุ 
กับที่ผลิตเอ็นไซม่ไซลาเนสบนอาหารแข็งได้ดี เม่ือเปรียบเทียบความสามารถผลิตเอ็นไซม์ย่อยไซแลนที่ไม่ละลายน้ําของ
เช้ือรา T. la n u g in o su s  THKU56 สายพันธุกลายกับเชื้อราสายพันธุดั้งเดิมพบว่า เช้ือราสายพันธุกลายผลิตเอ็นไซม่ได้ตํ่ากว่า 
สายพันธุด้ังเดิม จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงสายพันธุเช้ือราด้วยการฉายรังสีแกมมามีผลทำให้การผลิต 
เอ็นไซม่ไซลาเนสของเชื้อราลดตํ่าลง ดังน้ันจึงได้นำเช้ือรา T. la n ug in osus  THKU56 สายพันธุด้ังเดิมมาศึกษาองค์ประกอบ 
ของอาหารเลียงเชือคือ ซังข้าวโพด ยีสต์สกัดโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตและTween 80 ท่ีมีผลต่อการผลิตเอ็นไซม์ 
ย่อยไชแลนที่ไม่ละลายนั้าฃอง T. la n u g in o su s  THKU56 แบบ submerge culture โดยวางแผนการทดลองแบบ Central

(A) fm

la n u g in o su s  จำนวน 89 สายพันธุในสภาพการเพาะเลี้ยงแบบ submerge culture ซ่ึงประกอบด้วยซังข้าวโพด 15 กรัมต่อลิตร



composite design พบว่าชังข้าวโพดและยีสต์สกัดเท่านั้นที่มีผลต่อกิจกรรมของเอ็นไชม์ โดยจากการหาพืนผิวตอบสนอง 
ทำนายว่าการใช้ชังข้าวโพด 41 กรัมต่อลิตรและยีสต์สกัด 24 กรัมต่อลิตรเชื้อราผลิตเอ็นไชม์ได้สูงสุด 526.7 หน่วย 
ต่อมิลลิลิตร ซึ่งเมื่อเพาะเลี้ยงเชื้อโดยใช้ปริมาณอาหารที่ได้จากการทำนายพบว่าเชื้อราสามารถผลิตเอ็นไชม์ได้เท่ากับ 
541 หน่วยต่อมิลลิลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ไค้จากการทำนาย
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