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บทคัดยอ
ในแตละปประเทศไทยมีขนไกที่เหลือจากกระบวนการผลิตไกเนื้อจํานวนมากและมักจะถูก
กําจัดโดยการเผาซึ่งทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ อยางไรก็ตามขนไกสามารถใชเปนแหลงโปรตีนในอาหาร
สัตว ไดโดยใชจุลินทรียยอยสลายขนไก ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสามารถของ
แบคทีเรียในการยอยสลายขนไกโดยนําแบคทีเรียที่แยกไดจากดินของฟารมสัตวปกในจังหวัดพิษณุโลกที่
ทําใหเกิดวงใสบนอาหาร skim milk agar จํานวน 18 ไอโซเลท (PSRU 1–PSRU 18) มาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยอยสลายขนไกในอาหารจํากัดพบวาแบคทีเรียทั้ง 18 ไอโซเลท สามารถยอยสลาย
ขนไกไดแตมีประสิทธิภาพตางกัน อีกทั้งยังไดจัดจําแนกสายพันธุของแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายขนไก
โดยใช วิธี การย อมสี แกรม ลั กษณะทางสัณฐานวิทยาและการทดสอบทางชี วเคมี พบว าสามารถแยก
แบคทีเรียไดเปน Staphylococcus sp. 9 ไอโซเลท Bacillus sp. 7 ไอโซเลท และ Corynebacterium
sp. 2 ไอโซเลท โดยแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายขนไกสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก
ไอโซเลท PSRU 8 PSRU 11 และ PSRU 12 และเมื่อนําแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลท มาศึกษาผลของ
อุณหภูมิที่ 30, 37, 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส และคาพีเอช 4.5, 6.0, 7.5, 9.0 และ 10.5 ตอ
ประสิทธิภาพในการยอยสลายขนไก พบวาแบคทีเรียไอโซเลท PSRU 11 สามารถยอยสลายขนไกไดดี
ที่สุดเทากับ 73.60 เปอรเซ็นต ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และคาพีเอช 7.5 และจากการจัดจําแนก
ชนิดของแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลท ดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล พบวาไอโซเลท PSRU 8 PSRU 11 และ
PSRU 12 มีความใกลเคียงกับ Bacillus cereus B. subtilis และ B. siamensis ตามลําดับ ผลจาก
การศึกษานี้เปนแนวทางสําหรับการลดการกําจัดขนไกที่อาจจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนการ
เพิ่มมูลคาใหกับของเหลือทิ้งโดยนําไปใชในการผลิตแหลงโปรตีนในอาหารสัตว
คําสําคัญ: ขนไก เอนไซม แบคทีเรียยอยสลายขนไก สภาวะที่เหมาะสม
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Abstract
In each year, Thailand has a large amount of feather left from the process of
chicken meat production. Burning or land filling of those feathers can cause the air
pollution. However, feather wastes can be potential used as substrates for digestible
protein production by feather degrading microorganisms. This study, therefore, aimed
to investigate the ability in feather degradation of 18 bacteria isolated (PSRU 1 –
PSRU 18) from soil in Pathum poultry farm, Phitsanulok Province, which produced clear
zone in skim milk agar plate. It was found that all bacteria were grown on raw feathers
minimal medium and could degrade chicken feather in different levels. Further, gram
strain, morphological studies and biochemical assays were used to identify the isolated
feather degrading bacteria. The results showed 18 strains including, 9 isolates of
Staphylococcus sp., 7 isolates of Bacillus sp., and 2 isolates of Corynebacterium sp..
The first three of high efficiency bacteria were selected to study the effects of
temperature (30, 37, 40, 50 and 60°C) and pH values (4.5, 6.0, 7.5, 9.0, and 10.5) on
degradation ability. The isolate PSRU 11 possessed 73.60% of degradation at 37°C and
pH 7.5. Based on molecular identification, isolates PSRU 8, PSRU 11 and PSRU 12 were
closely related to Bacillus cereus, B. subtilis and B. siamensis, respectively. The results
from this study are likely to be applied for reducing feather wastes and could be a
potential application in the production of protein source for animal feed.
Keywords: feathers, enzyme, feather degrading bacteria, optimizing conditions
บทนํา
ป จจุ บัน มี การนําขนไกที่เปนของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูป ไกมาใชเปนแหลงโปรตีนใน
อาหารสัตวและปุยโดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารสัตวที่มีราคาสูง และตองใชแหลงโปรตีน
ทดแทนเพื่อลดตนทุนการผลิต แตเนื่องจากขนไกไมสามารถถูกยอยสลายไดดวยเอนไซมยอยโปรตีนใน
กระเพาะสัตวจึงมีการใชกระบวนการทางเคมี และกายภาพในกระบวนการแปรรูปขนไกวิธีทางเคมี เชน
ตมขนไกดวยสารผสมของโซเดียมซัลไฟทกับแอลกอฮอล เปนตน และวิธีทางกายภาพ โดยนําขนไกมา
ผานกระบวนการใชความรอนสูงประมาณ 130 ถึง 150 องศาเซลเซียส และใชความดันสูง 30 ถึง 50
ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 30 ถึง 150 นาที ซึ่งวิธีเหลานี้เปนวิธีที่สิ้นเปลืองทั้งพลังงานและตนทุนใน
การผลิต และที่สําคัญยังทําลายกรดอะมิโนหลายชนิดโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จําเปน ทําใหคุณภาพของ
โปรตีนจากขนไกลดลง ดังนั้นจึงมีการพัฒนาการใชวิธีทางชีวภาพโดยการใชเอนไซมจากจุลินทรีย เชน
Bacillus licheniformis, Pseudomonas aeruginosa, Streptomyces sp., Aspergillus sp. เปนตน
ในการยอยสลายเคราตินเนื่องจากเปนวิธีที่ไ มใชสภาวะรุนแรง และยังไมทําลายกรดอะมิโนในขนไก
อีกดวย จึงสามารถนําโปรตีนจากขนไกมาใชประโยชนไดสูงสุด โดยเอนไซมที่ยอยสลายเคราติน คือ
เอนไซมเคราติเนส ซึ่งเปนเอนไซมในกลุมโปรติเอส เอนไซมเคราติเนสสามารถผลิตไดจากจุลินทรียใน
สภาวะที่ สั บสเตรทมี เ คราติน เป นองคป ระกอบโดยจะถู กสรา งและขั บ ออกนอกเซลล ของจุ ลิ นทรีย
เอนไซมเคราติเนสจะทําลายพันธะไดซัลไฟด (-S-S-, disulfide bond) ของสับสเตรท เคราติน (Bockle
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et al., 1995) ทํางานไดดีในสภาวะที่คา พีเอชเปนกลางจนถึงดางและที่อุณหภูมิตั้งแต 30 ถึง 80 องศาเซลเซียส
(Gupta & Ramnani, 2006) มีการนําเอนไซมเคราติเนสไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การผลิตปุย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผงซักฟอก การผลิตกาชชีวภาพ (Macedo et al., 2005; Bálint
et al., 2005) เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวามีการนําเอนไซมเคราติเนสไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมอยาง
กวางขวาง ในการคัดเลือกจุลินทรียจากธรรมชาติที่สามารถผลิตเอนไซมเคราติเนสจะใชวิธีการคัดเลือก
เบื้องตนโดยอาศัยผลของกิจกรรมของเอนไซมในกลุมโปรติเอสโดยใหเชื้อจุลินทรียที่แยกไดจากดินเจริญ
บนอาหารแข็งที่มีสวนผสมของนมแลวสังเกตการเกิดบริเวณใสรอบ ๆ โคโลนีของจุลินทรีย นอกจากนี้ยัง
มีรายงานวาจุลินทรียที่แยกจากดิน เชน Bacillus licheniformis KUB-K0006 B. pumilus KUB-K0082
และ Pseudomonas aeruginosa KTDw9 สามารถยอยสลายขนไกได (Wanchaitanawong et al., 2000;
Eksittikul & Kudan, 2012) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงตองการที่จะคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถ
ในการผลิตเอนไซมเคราติเนสจากดินของฟารมสัตวปกในจังหวัดพิษณุโลกบนอาหารเลี้ยงเชื้อ skim milk
agar plate และนําแบคทีเรียที่ มีผลทดสอบในการสรางวงใสมาใชในการยอยสลายขนไก และคัดเลือก
แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงที่ไดมาทดสอบผลของอุณหภูมิ และคาพีเอช ตอประสิทธิภาพในการยอย
สลายขนไก คาปริมาณโปรตีน จัดจําแนกสายพันธุของแบคทีเรียที่สามารถยอยสลายขนไกโดยใชวิธีการ
ยอมสีแกรม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การทดสอบทางชีวเคมีและเทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุล
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเก็บตัวอยางดิน
เก็บตัวอยางดินที่จะใชในการแยกหาแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซมเคราติเนสจากฟารม
สัตวปกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย ใชวิธีการเก็บตัวอยางดินเพื่อแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถ
ผลิตเอนไซมเคราติเนสตามวิธีของ Prasad et al. (2010) โดยเก็บตัวอยางดินในเลาไกจํานวน 3 เลา
แตละเลาใชวิธีการเก็บแบบสุมตามเสนทแยงมุม 5 จุด
2. การแยกเชื้อแบคทีเรียผลิตโปรติเอสเบื้องตน
การแยกหาเชื้อจุลินทรียผลิตเอนไซมเคราติเนส ในเบื้องตนจะใชการคัดเลือกแบคทีเรียที่
ผลิตเอนไซมกลุมโปรติเอส โดยนําดิน 1 กรัมมาละลายในน้ําเกลือปลอดเชื้อปริมาตร 9 มิลลิลิตร จากนั้น
ผสมใหเขากัน และนําเอาสวนใสไปเจือจางถึงระดับความเขมขน 10-3 และดูดสวนใสปริมาตร 100
ไมโครลิตร และทําการ spread plate บนอาหารเลี้ยงเชื้อ skim milk agar plate (peptone 5 กรัม,
yeast extract 2.5 กรัม, skim milk powder 1 กรัม, กลูโคส 1 กรัม, agar 15 กรัม และน้ํา 1,000
มิลลิลิตร) ปรับใหคาพีเอช เปน 7.5 ตามงานวิจัยของ Eksittikul & Kudan (2012) จากนั้นนําไปบมที่
อุ ณหภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เพื่ อดูกิจ กรรมการย อยโปรตีนจากการเกิดวงใสรอบโคโลนีบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ skim milk agar plate จากนั้นนําเชื้อมาทดสอบอีกครั้งบนอาหารเลี้ยงเชื้อ skim milk agar
plate ที่ปริมาณตาง ๆ กันและเลือกใช skim milk powder ปริมาณ 3.0 กรัม (คิดเปน 3 เทาจากสูตร
เดิม) ซึ่งชวยใหสามารถสังเกตเห็นวงใสไดชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นวัดขนาดของวงใส และขนาดของโคโลนี
นําเชื้อที่ทําใหเกิดวงใสรอบโคโลนีมา streak plate บนอาหาร nutrient agar เพื่อคัดแยกโคโลนีเดี่ยว
(single colony) และกําหนดรหัสเปน PSRU no.XX และเก็บรักษาแบคทีเรียในอาหารวุนเอียงที่ 4
องศาเซลเซียส เพื่อใชในการทดลองตอไป
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3. การทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายขนไก
ในการทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายขนไกจะใชแ บคทีเรีย ไอโซเลทที่ใหวงใสบน
อาหาร skim milk agar plate ตามงานวิจัยของ Eksittikul & Kudan (2012) โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
แตละไอโซเลทในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว nutrient broth บมที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง แล วถ ายเชื้อ แบคที เรี ยที่ เจริญ ในอาหารเลี้ยงเชื้ อปริมาตร 1 มิลลิลิต ร ลงในอาหารจํา กัดที่
ประกอบดวย NaCl 0.5 กรัม MgCl2.6H2O 0.1 กรัม CaCl2 0.06 กรัม KH2PO4 0.7 กรัม และ K2HPO4
1.4 กรัม ปริมาตร 100 มิลลิลิ ตร (คาพีเอช 7.5) และมีขนไกประมาณ 0.5 กรัม (บันทึกน้ําหนักที่
แนนอน) เขยาที่ความเร็ว 150 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
นํา ขวดรู ป ชมพูที่ ทํ า การทดสอบดั งกลา วไปนึ่ งฆ า เชื้อ แลว กรองแยกขนไกที่ เหลื อจากการยอ ยของ
แบคทีเรีย ลางดวยน้ํากลั่น นําไปอบแหงเพื่อหาน้ําหนักที่แนนอน คํานวณน้ําหนักของขนไกที่หายไป
เทียบกับชุดควบคุมเพื่อหาประสิทธิภาพการยอยขนไก จากสูตร
รอยละของการยอยสลาย
เมื่อ
W0
W1

=
=
=

[(W0–W1)/W0] × 100
น้ําหนักขนไกเริ่มตน
น้ําหนักขนไกสุดทาย

4. การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและคาพีเอชตอประสิทธิภาพการยอยสลายขนไก
เชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายขนไกสูงที่สุดจะถูกเลือกเพื่อนํามาใชใน
การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและคาพีเอชตอประสิทธิภาพการยอยสลายขนไก
4.1 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิตอประสิทธิภาพการยอยสลายขนไกทําไดโดยการให
แบคทีเรียยอยสลายขนไกเจริญในอาหารจํากัดที่มีขนไกอยู (คาพีเอช 7.5) นําไปเขยาที่ความเร็ว 150
รอบตอนาที ที่อุณหภูมิตางกัน ไดแก 30, 37, 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลว
คํานวณน้ําหนักของขนไกที่หายไปเทียบกับชุดควบคุมเพื่อหาประสิทธิภาพการยอยขนไก
4.2 อิทธิพลของคาพีเอช ตอประสิทธิภาพการยอยสลายขนไกทําไดโดยการใหแบคทีเรีย
ยอยสลายขนไกเจริญในอาหารจํากัดที่มีขนไกอยูและกําหนดคาพีเอช เทากับ 4.5, 6.0, 7.5, 9.0 และ
10.5 นําไปเขยาที่ความเร็ว 150 รอบตอนาที บมที่อุณหภูมิที่เหมาะสม (ไดจากขอ 4.1) เปนเวลา 24
ชั่วโมง แลวคํานวณน้ําหนักของขนไกที่หายไปเทียบกับชุดควบคุมเพื่อหาประสิทธิภาพการยอยขนไก
5. การหาปริมาณโปรตีน
การหาปริมาณโปรตีนที่เกิดขึ้นจากการยอยขนไกของแบคทีเรียใชวิธี Kjeldahl method
โดยนําสารตัวอยางประมาณ 0.5 ถึง 1.0 กรัม มาผานกระบวนการยอยที่อุณหภูมิ 420 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 1 ชั่วโมง โดยมี CuSO4•5H2O 5 กรัม และ K2SO4 6.5 กรัม เปนตัวเรงปฏิกิริยา เปดเครื่องดัก
จับไอกรด จากนั้นนําสารตัวอยางมาผานกระบวนการกลั่นโดยไนโตรเจนที่อยูในรูปของ (NH4)2SO4 จะ
ทําปฏิกิริยากับ NaOH เกิดเปน NH3 ซึ่งจะถูกจับโดย Boric acid แลวนํามาไทเทรตดวย 0.1 M HCl
ที่ท ราบความเขม ข น ที่แ นนอน และทํา การคํานวณหาปริม าณของโปรตีนในสารตัวอยางในรูป ของ
ไนโตรเจน ดังนี้
%N = 14.01 × (V1–V2) × Conc. of HCl (mol/L) / Weight of Sample (g) × 10
เมื่อ V1 = ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ไทเทรต sample
V2 = ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ไทเทรต blank
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จากนั้นนําคาเปอรเซ็นตไนโตรเจนมาคูณกับ conversion factor (6.25) เพื่อหาปริมาณ
โปรตีน โดยคา conversion factor สําหรับการหาโปรตีนจากขนไกเทากับ 6.25 เนื่องจากขนไกจัดอยู
ในกลุมอาหารชนิดอื่น ๆ ที่ไมใชกลุมของขาว ถั่ว นมและเจลาติน เปนตน
6. จําแนกสายพันธุของแบคทีเรีย
การจัดจําแนกสายพันธุของแบคทีเรียยอยสลายขนไกประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้
6.1 แบคทีเรียทุกไอโซเลทที่ใหวงใสบนอาหาร skim milk agar จะถูกนํามาจัดจําแนก
สายพั นธุ ในระดับวงศโดยใช การยอมสีแกรม (gram stain) การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
(morphological studies) และการทดสอบชีวเคมี (biochemical assays) (Sneath et al., 1986)
6.2 การจัดจําแนกสายพันธุของแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 3 ลําดับแรกในการ
ยอยสลายขนไกดวยเทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุล
6.2.1 การสกั ด ดี เ อ็ น เอ สกั ด ดี เ อ็ น เอของแบคที เ รี ย บริ สุ ท ธิ์ ที่ เ จริ ญ ในอาหาร
nutrient broth (Difco®, USA) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขยาที่ความเร็ว 125 รอบตอนาที
เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําอาหารเลี้ยงเชื้อไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบตอนาทีเปนเวลา 15
นาที ลางดวยน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อแลว 2 ครั้ง และเก็บเซลลของแบคทีเรียมาใชในการสกัดดีเอ็นเอ
โดยใชชุดสกัดดีเอ็นเอสําเร็จรูป (Favorgen, Taiwan)
6.2.2 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส นําดีเอ็นเอที่ไดจาก
ขอ 6.2.1 มาเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสโดยใช universal primer 27F และ
1525R (Brosius et al., 1978; Lane et al., 1985) โดยการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในเครื่อง PCR (Applied
Biosystem, USA) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ pre-denaturation ที่ 95 องศาเซลเซียส
(5 นาที) 1 รอบ ตามดวย denaturation ที่ 95 องศาเซลเซียส (1 นาที) annealing 55 องศาเซลเซียส
(1 นาที) และ extension ที่ 72 องศาเซลเซียส (1 นาที) 30 รอบ และ final extension ที่ 72 องศาเซลเซียส
(10 นาที) 1 รอบจากนั้นตรวจสอบผลผลิตจากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบน 1 เปอรเซ็นต อะกาโรสเจลที่มี
เอทิเดียมโบรไมดภายใตแสงยูวี และทําบริสุทธิ์ดีเอ็นเอที่ไดโดยใช NucleoSpin® Gel และ PCR cleanup kit (Macherey-Nagel, Germany)
6.2.3 การวิ เคราะหลําดับนิวคลีโอไทด นําผลผลิต PCR สงวิเคราะหหาลํา ดับ
นิวคลีโอไทดที่บริษัท 1st Base (Kembangan, Malaysia) แลวนําลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดเปรียบเทียบ
กั บ ความคล า ยคลึ ง ของลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด ในฐานข อ มู ล GenBank โดยใช โ ปรแกรม BLAST
(http://blast.ddbj.nig.ac.jp/top-e.html) ทําการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของแบคทีเรียแตละ
สายพันธุโดยใชโปรแกรม Log-Expectation (Muscle) และวิเคราะหความสัมพันธทางวิวัฒนาการโดย
การสรางแผนภู มิ แสดงความสั มพันธทางวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) ดวยวิธี Maximum
likelihood (1,000 bootstrap) โดยใชโปรแกรม MEGA 6.0
ผลการวิจัย
จากการเก็บตัวอย างดินเพื่อแยกหาแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซมเคราติเนสจากฟารม
ประทุ ม อํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด พิษ ณุโลก ประเทศไทย โดยเจือ จางสารละลายตัวอย า งดิน แล วนํ ามา
spread plate บนอาหารที่มีสวนผสมของนมพรองมันเนย และคัดเลือกแบคทีเรียที่มีกิจกรรมการยอย
โปรตีนจากการเกิดวงใสรอบโคโลนี พบวา แบคทีเรียทั้งหมด 18 ไอโซเลท มีคาอัตราสวนของการเกิดวง
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ใสและขนาดของโคโลนีแตกตางกันตั้งแต 1.95 ถึง 2.92 โดยแบคทีเรียที่มีคาอัตราสวนดังกลาวสูงที่สุด
3 อันดับแรก คือ ไอโซเลท PSRU 14, PSRU 17 และ PSRU 8 เมื่อนําแบคทีเรียทั้ง 18 ไอโซเลทมา
ทดสอบประสิทธิภาพในการยอยสลายขนไกพบวาแบคทีเรียแตละไอโซเลทมีประสิทธิภาพในการยอย
สลายขนไกที่แตกตางกันระหวาง 10.67 ถึง -73.60 เปอรเซ็นต ซึ่งแบคทีเรียไอโซเลท PSRU 11 มี
ประสิทธิภาพในการยอยสลายขนไกสูงสุด (p < 0.05) รองลงมา คือ แบคทีเรียไอโซเลท PSRU 8
(61.53 เปอรเซ็นต) และ แบคทีเรียไอโซเลท PSRU 12 (38.93 เปอรเซ็นต) ดังตารางที่ 1 (Table 1)
ซึ่งจะเห็นไดวาคาอัตราสวนของการเกิดวงใสและขนาดของโคโลนีกับประสิทธิภาพในการยอยสลายขน
ไกที่จุลินทรียใชเปนแหลงคารบอนและไนโตรเจนนั้นไมสัมพันธกันทั้งนี้เนื่องจากการเกิดวงใสบนอาหาร
แข็งที่มีสวนผสมของนมพรองมันเนยเกิดจากกิจกรรมของเอนไซมในกลุมโปรติเอสไดทั้งหมดแตการยอย
สลายขนไกนั้นเกิดไดจากกิจกรรมของเอนไซมเคราติเนสเทานั้น
Table 1 Screening of keratinase producing bacteria on skim milk agar plate (1st) and
on raw feathers minimal medium (2nd)
Protease producing bacteria
Feather degradable ability
Ratio (diameter of clear zone (cm)/
Percent of degradation
diameter of colony (cm))
1
1.78±0.18
17.32±2.52ijk
2
1.55±0.16
23.07±2.44fg
3
1.79±0.19
15.11±1.82kl
4
1.89±0.13
15.50±1.57jkl
5
2.05±0.19
33.87±3.32d
6
2.05±0.16
12.66±2.49lm
7
1.80±0.05
19.18±1.63hij
8
2.33±0.12
61.53±2.97b
9
2.00±0.09
18.65±0.79hijk
10
2.29±0.09
28.88±3.01e
11
2.11±0.11
73.60±2.16a
12
1.98±0.26
38.93±1.72c
13
1.73±0.11
30.32±2.25e
14
2.92±0.07
24.13±1.69f
15
2.00±0.08
10.67±1.67m
16
1.65±0.03
20.33±1.10ghi
17
2.39±0.22
21.37±0.67fgh
18
2.31±0.08
35.00±0.92d
Remark Average ± standard deviation from three replicates.
The different letters in the same column are considered significantly different according to
Duncan’s multiple comparison test (p < 0.05).
Isolated Bacteria
(PSRU no.)
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ในการจํ าแนกสายพัน ธุของแบคทีเ รียที่สามารถย อยสลายขนไกทั้ง 18 ไอโซเลทเบื้องตน
โดยใชวิธีการยอมสีแกรม ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และการทดสอบชีวเคมี พบวาแบคทีเรียที่ทําใหเกิด
บริ เ วณใสรอบโคโลนี ที่ มี ส ว นผสมของนมพรอ งมั นเนยและสามารถย อ ยขนไก ไ ด ทุ ก ไอโซเลทเป น
แบคทีเรียแกรมบวกที่ทํ าใหเกิดฟองแกสเมื่อทดสอบกับไฮโดรเจนเพอรออกไซด (H2O2) ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการสรางเอนไซมคะตะเลส และเมื่อศึกษาถึงรูปรางของโคโลนี (form) พบวาแบคทีเรีย
ทุกไอโซเลทมีรูปรางของโคโลนีเปนแบบที่มีรูปรางไมแนนอน (irregular) แตมีความนูนของโคโลนี
(elevation) ที่ตางกั น ไดแ ก โคโลนีที่มีทั้งแบบที่เปนคลื่นที่โคงหรือเวาเพียงเล็กนอย (undulate)
หรือเปนคลื่นที่แหวงเวามาก (lobate) นอกจากนี้ยังพบวาแบคทีเรียบางไอโซเลทสามารถสราง endospore
ได จากขอมูลดังกลาวจึงสามารถจัดจําแนกแบคทีเรียไดเปน 3 กลุม ประกอบไปดวย Staphylococcus sp.
9 ไอโซเลท Bacillus sp. 7 ไอโซเลท และ Corynebacterium sp. 2 ไอโซเลท (Table 2) ซึ่ง
แบคทีเรียไอโซเลท PSRU 8 PSRU 11 และ PSRU 12 ที่มีความสามารถในการยอยสลายขนไกมากทีส่ ดุ
3 อันดับแรกอยูในกลุมของ Bacillus sp.
Table 2 Morphological studies, gram strain and biochemical assays of isolated
proteinase producing bacteria
Isolated Bacteria
(PSRU no.)

Colony morphology

Elevation
Margin
1
Raised
Undulate
2
Flat
Undulate
3
Raised
Undulate
4
Convex
Undulate
5
Convex
Undulate
6
Raised
Undulate
7
Raised
Lobate
8
Convex
Undulate
9
Flat
Undulate
10
Raised
Lobate
11
Convex
Undulate
12
Convex
Undulate
13
Raised
Lobate
14
Convex
Undulate
15
Raised
Lobate
16
Raised
Lobate
17
Convex
Undulate
18
Raised
Undulate
Remark NT = not test, + = positive, - = negative

Shape
structure

Endospore

Coccus
Coccus
Coccus
Rod
Rod
Coccus
Rod
Rod
Coccus
Rod
Rod
Rod
Coccus
Rod
Coccus
Coccus
Rod
Coccus

NT
NT
NT
+
+
NT
+
NT
+
+
NT
+
NT
NT
+
NT
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Identification
Staphylococcus sp.
Staphylococcus sp.
Staphylococcus sp.
Bacillus sp.
Bacillus sp.
Staphylococcus sp.
Corynebacterium sp.
Bacillus sp.
Staphylococcus sp.
Corynebacterium sp.
Bacillus sp.
Bacillus sp.
Staphylococcus sp.
Bacillus sp.
Staphylococcus sp.
Staphylococcus sp.
Bacillus sp.
Staphylococcus sp.
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ในการหาอุณหภูมิและคาพีเอชที่เหมาะสมในการยอยสลายขนไกไดเลือกศึกษาในแบคทีเรีย
ไอโซเลท PSRU 8, PSRU 11 และ PSRU 12 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยอยสลายขนไกสูงสุดดังตารางที่
1 (Table 1) โดยศึกษาความสามารถของแบคทีเรียในการยอยสลายขนไกที่อุณหภูมิ 30, 37, 40, 50
และ 60 องศาเซลเซียส พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการยอยสลายขนไกของแบคทีเรียไอโซเลท PSRU
8, PSRU 11 และ PSRU 12 คือ 40, 37 และ 37 องศาเซลเซียส ตามลําดับ และเมื่อศึกษาผลของ
คาพี เอชที่ 4.5, 6.0, 7.5, 9.0 และ 10.5 ตอประสิทธิภาพในการยอยสลายขนไกโดยใชอุณหภูมิที่
เหมาะสมของแบคทีเรียแตละไอโซเลท พบวา แบคทีเรียไอโซเลท PSRU 8 สามารถยอยสลายขนไกไดดี
ที่สุดที่คาพีเอช 7.5 (57.60 เปอรเซ็นต) แบคทีเรียไอโซเลท PSRU 11 ยอยสลายขนไกไดดีที่สุดที่คา
พีเอช 7.5 (73.60 เปอรเซ็นต) และแบคทีเรียไอโซเลท PSRU 12 ยอยสลายขนไกไดดีที่สุดที่คาพีเอช
9.0 (63.02 เปอรเ ซ็นต) นอกจากนี้ได มีการทดสอบหาปริมาณโปรตีนที่เ กิดขึ้นจากการเลี้ยงเชื้อ
แบคทีเรียในอาหารจํากัดที่มีขนไกพบปริมาณโปรตีนในชวง 0.126 ถึง 0.329 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร
(เปอรเซ็นตน้ําหนักตอปริมาตร) โดยแบคทีเรียไอโซเลท PSRU 11 มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด รองลงมาคือ
แบคทีเรียไอโซเลท PSRU 8 (0.225 เปอรเซ็นตน้ําหนักตอปริมาตร) และแบคทีเรียไอโซเลท PSRU 12
(0.126 เปอรเซ็นตน้ําหนักตอปริมาตร) ตามลําดับ
เมื่อทําการจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียไอโซเลท PSRU 8, PSRU 11 และ PSRU 12 โดย
วิธีการหาลําดับนิวคลีโอไทดของ 16s rDNA ซึ่งผลการวิเคราะหลําดับความสัมพันธทางวิวัฒนาการ
พบวาแบคทีเรียไอโซเลท PSRU 8 มีความใกลเคียงกับ Bacillus cereus โดยมีเปอรเซ็นตความเหมือน
100 เปอรเซ็นต แบคทีเรียไอโซเลท PSRU 12 มีความใกลเคียงกับ Bacillus siamensis โดยมีเปอรเซ็นต
ความเหมือน 100 เปอรเซ็นต และแบคทีเรียไอโซเลท 11 มีความใกลเคียงกับ Bacillus subtilis โดยมี
เปอรเซ็นตความเหมือน 98 เปอรเซ็นต ดังภาพที่ 1 (Figure 1)

Figure 1 Phylogenetic tree based on 16SrDNA sequence of the B8 (PSRU 8), B11
(PSRU 11) and B12 (PSRU 12) and selected Bacillus cereus, B. subtilis
and B. siamensis strains, respectively, from the database.
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อภิปรายผล
จากการคัดเลือกแบคทีเ รีย ผลิตเอนไซม เคราติเนสเบื้องตน บนอาหารแข็งที่มีสว นผสมของ
นมพรองมันเนยโดยสังเกตการเกิดวงใสรอบโคโลนี ซึ่งเปนผลจากกิจกรรมของเอนไซมกลุมโปรติเอส
ทําใหสามารถชวยคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมเคราติเนสที่สามารถยอยสลายขนไกได โดยจากการ
ทดลองสามารถแยกแบคทีเรียยอยสลายขนไกไดจํานวน 18 ไอโซเลท และเมื่อนํามาศึกษาประสิทธิภาพ
ในการยอยสลายขนไกแลว พบวาแบคทีเรียไอโซเลท PSRU 8, PSRU 11 และ PSRU 12 เปนแบคทีเรีย
ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการยอยสลายขนไก และเมื่อจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลท
โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดของ 16s rDNA พบวา แบคทีเรียไอโซเลท PSRU 8 PSRU 11 และ PSRU 12
มีความใกลเคียงกับ Bacillus cereus, B. subtilis และ B. siamensis ตามลําดับ โดยเชื้อ B. cereus
มีลักษณะของโคโลนีมีรูปรางกลม (circular) ขอบโคโลนีเรียบ (entire) ขณะที่ B. subtilis และ
B. siamensis ลักษณะของโคโลนีมีรูปรางไมแนนอน (irregular) และมีลักษณะขอบของโคโลนีเวาเพียง
เล็กนอย (undulate) นอกจากนี้เมื่อยอมสีแกรมของแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุจะติดสีมวง เปนแบคทีเรีย
แกรมบวก รูปทอน สราง endospore และสามารถสรางเอนไซมคะตะเลสได ซึ่งที่ผานมามีรายงานถึง
การผลิตเอนไซมเคราติเนสโดยเชื้อ B. cereus และ B. subtilis (Laskhmi et al., 2013; Sivakumar
et al., 2013) อยางไรก็ตามยังไมพบรายงานวา B. siamensis สามารถผลิตเอนไซมเคราติเนสได
นอกจากนี้จากการหาคาอุณหภูมิและพีเอชที่เหมาะสมตอการยอยสลายขนไกของแบคทีเรียทั้งสามแลว
พบวาสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายขนไก คือ ที่อุณหภูมิชวง 37-40 องศาเซลเซียส และที่คา
พีเอช 7.5-9.0 โดยผลจากการยอยสลายขนไกในอาหารจํากัดของแบคทีเรียทําใหไดสารละลายโปรตีน
ซึ่ง ผลการทดลองนี้ ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ผ า นมาที่ พ บว า แบคที เ รี ย จากดิ น ที่มี ค วามสามารถใน
การยอยสลายขนไกสวนมากเปนแบคทีเรียในกลุม Bacillus sp. (Lin et al., 1995; Kim et al., 2001)
โดย Wanchaitanawong et al. (2000) ไดรายงานถึงการผลิตเอนไซมเคราติเนสโดยเชื้อ B. licheniformis
KUB-K0006 และ B. pumilus KUB-K0082 เชนเดียวกับงานวิจัยของ Prasad et al. (2010) ที่ได
คัดเลือกแบคทีเรียจากดินเพื่อตรวจหากิจกรรมของเอนไซมเคราติเนสและพบวาแบคทีเรียที่แยกไดคือ
Bacillus sp. และมีคาอุณหภูมิและพีเอชที่เหมาะสมคือ 30 องศาเซลเซียส และคาพีเอช 7.0 นอกจากนี้
Laskhmi et al. (2013) รายงานวา B. subtilis และ B. cereus เปนแบคทีเรียที่มีความสามารถสูงใน
การยอยสลายขนไกโดยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในชวง 45-55 องศาเซลเซียส และและคาพีเอช 8.5 ยิ่งไป
วานั้น Eksittikul & Kudan (2012) ไดรายงานวาการแยกและทําบริสุทธิ์เอนไซมเคราติเนสสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยอยสลายขนไก ดังนั้นจึงเห็นไดวาการใชเอนไซมเคราติเนสสามารถยอยสลายขนไก
และทําใหเกิดโปรตีนขึ้นจึงเปนการเพิ่มมูลคาใหกับขนไกเหลือทิ้งและสามารถนําไปใชประโยชน เชน
ใชเปนสวนผสมในอาหารสัตวตอไปได
สรุปผลการวิจัย
การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตเอนไซมเคราติเนสดวยอาหารแข็งที่มีสวนผสมของนมพรองมันเนย
และการทดสอบการยอยสลายขนไกในอาหารที่จํากัดสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียได 18 ไอโซเลท จําแนก
โดยใชลักษณะสัณฐานวิทยาและการทดสอบทางชีวเคมีไดเปน 4 กลุม ไดแก Staphylococcus sp.,
Bacillus sp., Corynebacterium sp. และ Veillonella sp. โดยแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดในการยอยสลายขนไกเปนแบคทีเรียในกลุมของ Bacillus sp. ไดแก B. cereus (PSRU 8),
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B. subtilis (PSRU 11) และ B. siamensis (PSRU 12) โดยมีสภาวะที่เหมาะสมในการยอยสลายขนไก
คือ ที่อุณหภูมิในชวง 37-40 องศาเซลเซียส และที่คาพีเอช 7.5-9.0 นอกจากนี้การยอยสลายขนไกของ
แบคทีเรียทําใหเกิดโปรตีนซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตอาหารสัตวซึ่งเปนแนวทางในการลดการ
กําจัดขนไกที่อาจจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเปนการเพิ่มมูลคาใหกับของเสีย
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