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บทคัดย่อ 
9าทก!รททเทอกเชอท Aspergillus awamori กทายหัมธุทง 24 ไอไชเลท ใดยใช้รังสีแกมมาเหกปรับป}ง 

กวามสามารทใบการข่อยแง่])สิบชทง(อึน ไชมอะไมเทส หบ ว่แช'กราไอไชเลท ,4<|(1)-206) สามารถพทดเอมไชม์อะไมเทส 
ข่อยแง่]เสิาเไต้สงชุด ใดขท* n a n a นาก))มส)ม)รกในก)รนอนแง่]งสิมไต้สงกง 65.64 (ปอร'เชึนสิในเวท) 48 ชั่วในง ชึ๋ง 
มากกว่) wild type 012 เท,)เมทฟ้าการเปรขบเทียบการนสิคเกีนไชมโดขเทาะน่ไ'ขงเชึ๋กร)ในอ)ท)รแข็งแทะทาทารเหลว 
หนว่าเชอร เส)ม)รทพกดเอีนไชมแอลฟ่ เอะไมเทส แทะกถูโทอะใมเทสเนํ่อฟ้าการเหาะเลขงบบอาหารแข็งไต้มากกว่าอาหาร 
เหลา แสดงให้เนิน ว่าอาหารแข็ง(หมาะสมท่อการเทาะเทียงเชอร แพึ่อพทดเอนไชน์ 

ท่าสำก'ชุ!: Aspergillus oHvmon รังสิแกมบา แอลฟ่ เอะไมเลส กภูใกกะไมเลส การย่อยแง่]งสิบ 

Abs t rac t 

Aspergillus awamori was induccd lo mutation by gamma ray to improve raw-siarch digestibility of amylase 
enzyme. Twenty fungal colonics were selected base on ct amylase and glucoamylase activities including raw starch 
digestibility. The result showed that isolate ,4a(l)-2( 16) was (he best isolate for raw-starch digestion (65.64 ''น). It 
produced extracellular amvla.se enzyme which showed highest raw -starch digestibility more than wild type about 2 folds. 
Rased on enzyme activities of fungus, which were cultured on solid and liquid medium, ct amylase and glucoamylasc 
enzymes from solid culture showed acti\ Ities higher than those from liquid medium. Therefore solid culture IS suitable for 
fungal enzyme production. 

Keywords: Aspergillus awamori. gamma ray. ot-amylasc, glucoamylase. raw-starch digestion 

ภ'พท*แ!!ทโulf l3 t iทเท ภูคแ1ททรร»1แ1พ«1 นท ททยารทนหเศรเทท*! งิทฮ 11ไแ»บางแน ท'{งเทท'1 10400 
ท่เนทแนปรแเชุทฺทอท่นดิ ทร ก}งเททฯ 10900 



คํไฟ่ไ 
ในใไจชุปับก!รขาดแททนพทังงานแทะการที่นั้าปัน!ขึ้ทเททิงมิราทาสูงขึ๋นมาก จดใต้ว่นป็นปิญพาที่สำก้ทุเรกอย่าง 

หนึ่งของผู้!]ระกอบการต้!นอุตสาหกรรม ติงนั้นก!รอบุรักนํหลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมประสิทธ์'กาพชงทอเป็น 
แนวทางในการลดสันทุนการพทิคอกอย่างหนึ่ง ในบรรดาชุดสาหกรรมเหล่านิ้ จะมิอุตสาหกรรมที่ข่าเป็นต้องไช้แปงเป็น 
วัคอุดิบ เข่น อุตสาหกรรมกถูใทสใขรัป อุคทาพกรรมพลคนง)(รส แทะอุตสาหกรรมพทิตแอทกอ8อล่ เป็นสัน ใน 
กระบวนการใช้แป็งเป็นวัตอุดิบนั้นจำเป็นต้องมิการให้ทวาม?อนในการทำให้แป็งชุก (Gelatinized starch) พลังจ!ทนั้นจะมิ 
การทดอุณหภูมิทงแต้วจงมิการเดิม!อ็นใขม อะใบเทส (amylase) ทงใป เทึ๋อเปทขนแป็งชุกให้กทาขเปีนนั้าตาทกภูใทส ขึ่งจะ 
ถูกนำไปใช้ประใขขนต่อไปเข่น นำใปพทิตกถูใทสไขรัปนง)[รสแอฝ็กอรอลัเป็นต้น 

ปิจชุปันมิชุทนทรีข์บาง*นตทึ่พทิตเอ็นไขมอะไม!ทสขึ๋งมิทวาบสามารทย่อขแป็งดิบไต้เข่น เขึ ้อรา Aspergillus 
awamori w.kawachi ดิงนั้น การนำเอ็นไขมอะไมเทสที่สาบ!รทย่อขแป็งดิบไต้ม!ใช้ประไขขน'จะทำให้สามารททตการใช้ 
ทลังงานทวาม?อนในการทำไห้แป็งชุก รวนกงการทตขํ่นตอนก!รทำให้!!ป็งที่ชุกแต้ว เข็นทงต้วข เป็นการทดขํ่นตอนแทะ 
ระขะเวทาในการเปทขนแป็งให้เป็นนั้าตาท แทะชุทินทรีขสามารทนำไปใช้ประใยขนํไต้ต้วย เข่นการพทิตแอทกอทอทใตย 
ขสต่เป็นต้น 

การปนเป}งสายพันธุ'ของเขึ้อชุทินทริย่ทีมิทวามจำ!ป็นต้าย ต้นราสามารกปรันป}งให้ชุทินทรีข์ผทิตเอ็นใขม์ทะไนเทศ 
ที่มีกิจกรรมของเอ็นไขม์ถูงขึ๋น และสามารถย่อขแฟ้งดินที่นประรท®ภาพสูงขน จะเป็นการทดปริมาณการใช้เอ็นไขนํ แทะ 
ทดต้นทุนการพทิตไต้ต้วย การปรับป}งสาขพันธุใตขวิ?การทำให้เกิดการกทาขพันธุ (Mutation) มิหทใยวิ?การเข่น การใช้ 
สารเทมิ (NTG. MNNG) หรอวิ?การใช้รังสี (รังสี UV) ขึ่งประรท?ภาพของ mutagen กึแตกต่างก้นตามประเภทขนง 
mutagen รังสีแกมมามิประรท?ภาพมากกว่ารังรอลตราไวไอ!ทต (UV) เพราะมิอำนาจในการทะอุทะทวงแทะทำให้แาตการ 
แตกต้าของอบุภาทใต้สูง แทะดิกว่า จงเพมาะไนการทำไห้เกิต mutation ใต้ดิ ขึ่งยํงาม่ศ่อยมิราขงานการใช้รังสีแกมบาในทาร 
ทำให้!*อรา เกิดการกทาขพันธุไ? ติงนั้นงานวิจขทรังนํจงมิวตอุประสงทเพอติดเลือก!*อราที่มิคุณทมปัตเพบาะสมไมการ 
พทิตเอ็นใ*มอะใมเทส ย่อขแป็งดิบ ใตขใช้รังสีแกมมาในการทำให้เทิดการกทาขพันธุของเขึ้ทรา เพํ่อเพิ่มทวามทามารท 
ในการพทิตเอ็นไขมอะไม!ทสย่อขแป็งดิบ แทะนำเอ็นไขม'ย่อข!!!ไงดิบม!ไ*ในการพนํกแอทกอ8อท เพ๋ึอเฑมพทพทิตให้สูงขบ 

อุปกรฌแaะวิรีกไร ทคฝ็รง 
1. เขออุทินทรีน 

เ*อรา Aspergillusawmori ขงสไม!รทพทิตเอ็นใขม'ขะใมเทสย่อขแ!ไงดิบใต้จากห้องปฎปัดิการเอนใขม ทาทวิ*! 
เททในไทย*วภาพทณะอุดสาหกรรมเกพตร มหาวิทขาลัขเกนดรศาทดร(บางเขน)เกีบา?ไนอ!หาร!อขง PDA ที่อุณหภูมิ 4 "C 

2. การท่าให้เขอร!เก๊ดการททายพนธุ่ (mutation) ใตยใ*รังสีแกมมา 
เขํ่ขเ*อรา,4. น*แทน*ท ทงในอาทใร PDA นำไปบ่มที่ชุณพภูมิ 30 °c เป็นเวทา 1 วัน จากนั้นนำน 10าขรังสีแกมบาท่ี 

ปริมาน 0-6 kGy ต้วข!ท^องทาขรังสีแกมมา Gamma cell 220 Excel ทวามแรง!รมต้นเมท!ดิอนก้นขาขน 2546 เท่1ก้บ 24 กิใทภูริ 
ที่สำนํกงานปรมาชุแพอสันดิ แต้วทำการทัตเลืทท isolate ที่พทิตเอนใขมทถูใทอะใมเทสบนอ!พ!ร)นใต้ประมาณ 100 isolates 
3. การทัด!รอกเขทรากทายพันธุทีพรตเอ็นไขม่อะไมเทส!นองค้นบนอ!พ!รเน 

เขํ่ยเขอราที่ทำการงาขรังสีแกมมาแต้วทงบนอาพาร}น MM (minimal media) (Kanlayakrit. 1987) ที่มิสารทะลาย 
นั้าแปึง (gelatinized starch) พสมอยู่ต้วขนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 °c แต้วหขดส!รทะทาขไทไอตีน (iodine solution) ลงไป 



ระนาดบริทณ!สรอบๆ ใคโทนืขึ๋น ฟ้าการวัคขนไดเสันผ่ เนภูนย์กทางของบริทณใส (clear zone) ต่อขนาคเสันผ่!นภูนย่กทไง 
ของใกใสนี (colony) เปริขน(ทีอบสั,ดส่วน (ratio) ทา* 

4. ก!รกัด(ทอกเ*อร!กท!ยพันธุ*นทึ่สองในส!ห!ร!(ขิงแสะอ!ห!•นหทว 
เขึ ่ขเ*อร!ทึ่กัคเทอกใกัจากข้อ3ทงในฟ่ทาสก์500 เทเ ทึ่มิอาหารแขีงแทะทาหารเหทว 50gแสะ 100 ml ดานส่ากับ 

(Kanlayakril. 1987) เขย่าใน้เข้ากัน อาหารแข้งนํ!ใปบ่ม!'น}ณหภูมิ 30 "c ส่วนอาหารเหสวน่นใน incubator shaker ทึ่ชุณหภูมิ 
30"C ทวาฆเรึวรอบ 300 rpm (ปีนเวท 14 วัน หกังจ!กนั๋นฟ้าการสกัดเอ็นใซน้แสะคราจหากิจกรรมของเอ็นาซบ่ 
5. การา(ครารนกัเ)กรรมเอ็นาซมอะ1ในเทท 

เมึ๋อบ่นกรบเวส) 4 วันแสัว ฟ้าก!รส(าคเอ็นาซมในอา!แรเหสาใดอก!รกรองกัวขน้!ขาวบาง แสัวกรองต่อกัาข 
กระคานกรองเบอร I ส่วนใสที่ใกั เกึฆาวัทํ่ 4 u c ส่วนการสกัดเอ็นใซมในอาหารแขีงเติมนำประปาปริมาณ 150 ml กพให 
ทั่วแลัาเกึนา วัทึ่คุณหภูมิ 4 *c เปีพทส 14 ขาใมง หสงจ)กนน!!รองด!มขํ ๋นคอนของอ!!แรเหสา ส่านใสทึ่ใส์เนาบใวัที่ 4 "C 
เทํ่อฟ้าการวัดกิจกรรม I activity) ของเอ็นาซม์ทะามเสส (OC-amylasc) ทถูใทอะามเทส (glucoamvlase) แทะการย่อยแฟ้งคน 
(raw-siareh digestion) ค่อาป (Kanlayakril. 1987, Kanlayakrit el ฟ.. 2002) 

ผรกไรทดรองแระวิจใรณ 
การกัด(ทอกเขอรเกทายพันธุบนอบแร fw 

เมึ่อนำ(ขอรา.4. awamort ที่ผ่ไนการทายริงสินกมมาทั่ปริม!ณร์งรต่างๆ กัน น!ทดสอบกวามทาม!รทในการสflง 
บริเวณใสบนอาหาร}นที ่มิส่วนประกอบของสารสะทายแป็งแทะสแสะส!ขาอใทตินกัาข ทบา! เขอร! 24 ใอใซ(ทน 
(isolate) มิสัดส่านของเสันผ่!นภูนย่กสางนริเวผใทต่อขน!ดใกใสน อยู่ในข่าง 2.0-4.0 *งม!กกว่าเซี ้อราศ!ยกัมธุดํงเติบ 
(wild type)ทึ่มสัคส่วน 1.72 จดเป็นาอใซเสหที่แขกาดจากการง!ยริงสิปริน!ณ I kGy 14 ใอใ*เฝ็ท 2 kGy 8 าอใซเทท แสะ 
3 kGy 2 ใอใซเสท กังแสคงใน}ปทึ่ I 
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Aspergillus awumori isolate no. 

3ปทิ่ I ก!รเปรียบเทียบรดส่วนบรเวฌใส (dear /one ratio) ขW01Hไร]พรเองเ*อร 1 Aspergillus awumori 
241อโซ(รท กับรไยพันธุดง(ด๊พ (Mild t>pc) 



กไรทัด) 00 กเ ขอรากทายทันธุขพทททงไนท(หารแข็งแทะทาหารเหทว 
สำหรับการHทด)oilไซน์«1กเขอรใทัง 24 ไอใจ(เทท (มอทำการเทาะเทยงในอาหาร((ขึงที่มส่วพพสนของขาวสาล 

แทะ((กทบ แทะในอาหารเหทา (A media) ใดขใข็แป็งนินสำปะหทังเปีนดํวข้กนิใใหพทิดเอึนาซม่ ทบว่าก)รพทิดเอีนใซม่ 
แอทฟ่าทะใน(ทส (Ct-aniylasc) นสะกภูไดอะไม(ลส (glucoamylasc) ในอาบารแขึงและอาหาร(หลวขทง(ขอราทิ้ง 24 
ไอไข(ทบแสะ wild type นปริมาน(แดกด่างกัน ทังแสดงใน 1ปทึ่ 2 แทะ 3 ดามทำทับ ในอ)หาร((ขึงทบว่านการพทิดเอนใซม่ 
แอทฟ่าทะในเทส และกถูใดอะไมเททอยู่ในข่าง 80-206 units ml แทะ บ;8-7.42 unitsml ดเมทาด้บ ส่วนในอาหารเหสวม 
ทารพทิดเอนใซม'ทิ้งสองขนิดเทยง 0.44-40.8 unite'ml แสะ 0.3-2.9 unite'ml ดามท่าทับ ซึ่ง(มึ๋อเปร็ยบเทํยบกับ wild type หื่ 
ไม่ได้ทำการงายรังสแกมมา ทบว่าการพทิดเอนใซม่แอลฟาอะใมเทสในทาหารแขึงของ(ขอราส่วนใหญ่นก»กรรมเอ็นไซม่ 
ถูงกว่า wild type ดรงกันข็)มก้บmรพทิดเอ็นไซม่กถูใดอะไม(ลสที่เขื้อร)ส่วนใหญ่ม่กิ®กรรมเอนไซม่ดํ่ากว่า wild type ส่วน 
ในอาหารเหลวหนว่า การพทิดเอ็นใซม่แอลฟาอะไมเทส(มอ(ปรียนเทียนกับ wild type เขอร(ส่วนไหญ่นก«กรรมเอน1ไซม่ดํ่า 
กว่า wild type แด่การพทิดเอนไซนกถูโดอะไมเลส เขึ้อราส่วนใหญ่กทับม(ารกรรมเอ็นไซมถูงกว่า wild (ype ทิ้งนิ'อา* 
(นองมา'ทกการกทายพ้นธุ'ของ(ขอราแด่ละไอไซเลท ทึ่เกิดการเปที่ยนเทเทงแบบถู่ม ส่งพทด่อก)รพทิด(ทนไซน์ทึ่แดกด่างกัน 
กับ wild type ในสกาวะการเทาะเทยงแนมอาหารแขึงแทะอาหารเหลว 
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3ปที ่ 2 การเปร ียบเท ียบก ิจกรรมเอ ีมไซมแอสฟาอะไมเอสของ(ชอรไ 4. uwamuri 24 ไอโซเสฑใพอาหารแข ็ง 

y แสะอาห)ร1หอวกับ waid type 
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Atper̂ Uu ร MMKM polite no. 
3ปท 3 การเปร ียบเท ียบก ิจกรรมเอ ิบไซม้กด ูโคอะไมเสสของเชอรา.4. awamori 24 ไอโซเสท ใบอาหารแข ็ง 

แสะอาหาร!หอวก ับ wild type 

309 



การ ทคเ รยกเชยร ไก 0!ขทพ$ท่ึนท11ม01ม1ร0ใพก1รย่0ยแป๋งรบ 
luouitouไชบ'orใมเทสทึ ่แล๊ทจ!กเชึ ้อร!ทั ๋ง 24 ไอใ*เกท ในยาหารแข็งมาทดสยบทวามส!มารถในการย่ยยแป็ง 

รบเปรียบเทียบกับ wild type ทนว่าเอ็นไ*มกะไมเสสทึ่ผทดจาก!*ยราส่วนไพญมทวามทามารถไมการย่ยยแป็งสิบไต้น้ทย 
กว่า wild type ทึ่มิเปยรัเ*นสิการย่อยแฟ้งสิบ 74.61 เปอร์เ*นต้ เมึ๋ยฟ้าการทดลองนาน 48 ชั่วใบง*งเอ็นไ*ม์ยะไมพสที่ 
แทดจ!กไยไ*เทท A ail V2(I6) นกวามสามารถไนการย่อยแป็งสิบไต้ชุงชุด โดยมิเปอร!*มสิก!รช่อยแป็งสิบ 65.64 
เปยร์เ*นด รองทงม!ใต้แก่ไอไ*เทท.ง๙(เ)-2.5(4) แทะ; /1ฬเ>-2น5) มิเปอรเช็นต้การย่ยขแป็งสินเท่ากับ 57.28 แทะ 45.15 
เปอรเ*นต์ดามทำกันกังแสดงใน2ปทึ่ 4 แด่จากการทดสอบการแลิค(อ็นไ*ม'ของ!*อรากทายทัมชุไนอาทารแข็งแทะอาหาร 
เทสว ทกันทบว่นอนไ*ม์แอทฟ!อะไมเทท แทะกถูใกอะไมเทสจาก!*อราไอใ*เลท AaiIV2(16) าม่ใต้มแจกรรมของ 
เอ็นใ*มถูงทึ ่ชุด กังนั้นจงใม่สาม!รทส}ปดว!มท!ม!รถในก!รย่อยแป็งสิบไต้ใดขพิจงร 0ทแด่เพียงกิจกรรมของเอ็นใ*ม่ 
แยทฟ!อะใมเทสแทะกถูใกทะในเทสเท่!นั้นกวร!)การทดศอบกวใมทาม!รถในท!รย่ทยแป็งสินทวนภู่ไปต้าย 

จ!กแทก!รก ัดเทอกเชอร!กล!ขทันธ ุใดยไช้ร ังส ีแกมมน!1 นกัวช้กนำไห้เก ิดก!รททายหัน 1J เทยปรันป-{ง 
กาามทเมารถไนการข่อยแฟ้งสินไต้สิ แทะฟ้าการกัดเสิอกเชึ ้อรากลายทัน!{ใดยทจาใ01 นาจกรรม 110งเอนไ*มแอลฟา 
อะไมเทสกถูไกอะไนเทสร'วนก้นกว!มสามารถในการข่อยแง่เงสินของ(อ็นไชมอะ'เมเทสจงก้ดเททกเชอราไอโขเทท.ง๙(1)-
2(16) เพทใช้ในการทกน!การผลตเอ็นไ*ม อะไนเลสย่อยแง่]งสิบเพึ๋อใช้ไนก!รผลดแอลกทเ)อล์ด่ทไป 
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Aspergillus awamori isolate no. 
รปทิ่ 4 กไรเป ้ร ็ยบเก ียบกฑมส!น!รกในก!รย ่อย"เป ้งด ิบของเอ ็นไซง๒ะไมเอสจ!กเชอร!กอ!ยพน!{ก ับ 

wild type 

ส^ปผอกVรทดออง 
เ*ครา .Aspergillus awamori ใยโ*เทพ.4<เน)-2(16>*งฟ้าให้กท!ยทันแ'ใดยใช้รังรแกมม! 2 kGyn iU^ถแท* 

เอ็นใ*ม์ยะใมเททย่อยนป็งสิมใต้ม!ททึ่ชุด มกว!มส!ม!รถในก!รย่อยแง่]งสิบ 65.64 เปอร'!*นสิแทะเนยเปรียบ(ทียนกิจกรรม 
ชองเอ็นไชมกะไมเทสในอาหารแข็งแทะอาหารเหทว ทบว่าการเพาะ(ทนงเช้'ทราในยาพารแข็งมิกิจกรรมขยงเอ็นไชบิ 
110ทฟายะไมเลสและกภูไทยะไมเททถูงกว่าไนยาพารเพทว แสดงให้เห็นว่า อาหเรแข็งเหมาะทนด่อการเหาะ(ทนงเชอรา(หอ 



แลคเอนไชมมากทว่าอาหารเหลว ชึ่งหบว่าเชึ่ทรา ไอใชเลท .4ฬ1)-2(16) มก้*กรรมเอ็นไชม่ 118ลฟ่ เอะไมเทสและ 
กถูใกอะามเลศในอาหารแขึงเห่าก้น 180 และ 4.18 units ml กามลำดับ ทามารเาน่าไฟKเพึ่อการผลตแอลทอaonใดัต่อาป 
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