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บทคัดยอ 

การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิต γ-polyglutamic acid (γ-PGA) จากถั่วเนา และดิน 

โดยใชอาหาร LB agar ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขยาที่ 120 รอบตอนาที นาน 24 ชั่วโมง สามารถแยก

แบคทีเรียที่สามารถผลิต γ-PGA จากถั่วเนาไดจํานวน 32 ไอโซเลท และจากดิน จํานวน 20 ไอโซเลท โดยเชื้อที่

แยกไดถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ตองการกลูตาเมทจากภายนอกในการผลิต γ-PGA จํานวน 45 ไอ

โซเลท และกลุมที่ไมตองการกลูตาเมท จํานวน 7 ไอโซเลท เมื่อนําเชื้อที่สามารถผลิต γ-PGA ที่คัดเลือกไดมา

ทดสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางชีวเคมีพบวา แบคทีเรียที่คัดแยกไดเปนแบคทีเรียแกรมบวก 

รูปทอน สรางเอนโดสปอร และใหผลการทดสอบคะตะเลสเปนบวก เมื่อทดสอบหาปริมาณ γ-PGA ที่เชื้อผลิตได

โดยใชอาหาร PGA production medium ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขยาที่ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที 

นาน 24 ชั่วโมง โดยเลือกมาทดสอบจํานวน 10 ไอโซเลท ไดแก MS511, CR026, MS403, MS506, CR002, 

PR003, MS303, PR001, MS404 และ PY003 พบวา ไอโซเลท MS511 มีความสามารถในการผลิต γ-PGA ได

สูงที่สุดคือ 3.01 กรัมตอลิตร 

คําสําคัญ : แกมมา-โพลีกลูตามิก แอซิด   ถั่วเนา   กลูตามิก แอซิด 

ABSTRACT 

γ-Polyglutamic acid (γ-PGA) producing bacteria were screened and isolated from Thai Tua-

noa and soil using PGA production medium and SY medium at 37๐C with shaking at 120 rpm for 24 h. 

Thirty two isolates of γ-PGA producing bacteria were obtained from Tau-noa and twenty isolates were 
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obtained from soil. The isolated bacteria can be divided into two groups. One is L-glutamate 

dependent which consists of 45 isolates. Another is L-glutamate independent which include 7 isolates 

that are capable to produce γ-PGA without exogenous L-glutamate in culture medium. Colony and 

cell morphologies and biochemical characteristics of the isolated strains were investigated. The result 

showed that all isolates were Gram positive, rod, endospore producing and catalase positive 

bacteria. After that, 10 isolates consisting of   MS511, CR026, MS403, MS506, CR002, PR003, MS303, 

PR001, MS404 and PY003 were selected to examine for their γ-PGA production at 37๐C for 24 h with 

shaking at 120 rpm in PGA production medium. The maximum γ-PGA produced from the isolate 

MS511 was 3.01 g/l. 
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คํานํา 
γ-polyglutamic acid (γ-PGA) เปนสารผสมระหวาง polyglutamic acid และ fructan (Fujii, 1963) 

เปน extracellular biopolymer และ byproduct ที่สรางโดยจุลินทรียทั่วไปในดิน เชน Bacillus  subtilis  และ 

Bacillus lichenformis  สาร γ-PGA จัดเปน homo polyamide ของ glutamic acid และมีทั้งแบบ D และ L ที่มี

สัดสวนที่แตกตางกัน โดยเชื่อมตอกันดวย amide linkage (Ito et al., 1996) ซึ่งเปนสารที่แบคทีเรียปลอยมาสู

ภายนอกเซลล ทําใหเกิดความเหนียวหนืดในถั่วเนาซึ่งเปนอาหารพื้นเมืองของชาวไทยภาคเหนือและชาวญี่ปุนที่

ไดจากการหมักถั่วเหลืองกับเชื้อ B. subtilis นอกจากนี้ยังมีส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ที่สามารถผลิต γ-PGA ไดแก 

Natronoccoccus occultus ซึ่งเปนกลุมนีมาโทด (Niemtz et al., 1997) และไฮดรา (Weber, 1990) γ-PGA 

เปนสารที่มีประจุลบ ละลายน้ําได สลายตัวไดโดยกระบวนการทางชีวภาพ รับประทานไดโดยไมกอใหเกิด

อันตรายตอรางกาย และไมเปนพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม (รัศมิกร ,2545) ไดคัดแยกแบคทีเรียจากอาหาร

หมักพื้นเมืองของไทย ซึ่งสามารถผลิต PGA ไดที่อุณหภูมิสูงและไดหาแหลงคารบอนและไนโตรเจนที่เหมาะสม

ตอการผลิต โดยพบวาแบคทีเรียไอโซเลท RS2 ที่สามารถเจริญใน PGA producing medium ที่มีแอมโมเนียม

ซัลเฟต 1 % และ sodium L-glutamic 6 % เปนแหลงไนโตรเจน ที่ pH 6.5 อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และอัตรา

ใหอากาศ 200 รอบตอนาที สามารถผลิต PGA ได 8.75 กรัมตอลิตร Kunioka และ Atsuo (1995) ไดคัดแยก

แบคทีเรียจากอาหารพื้นเมืองของญี่ปุน (natto) และจัดจําแนกวาเปนสายพันธุ B.  subtilis IFO3335 ซึ่งสามารถ

ผลิต γ–PGA ได 9.6 กรัมตอลิตร ในอาหารซึ่งประกอบดวย citric acid และ L-glutamic acid และ ammonium 

sulfate เปนแหลงไนโตรเจน โดย PGA ที่ผลิตไดจะไมมี polysaccharide ปนเปอนมาดวย นอกจากนี้ไดมีการ

แยกแบคทีเรีย B.  subtilis F-2-01 จากดิน และเมื่อนํามาทดสอบความสามารถในการผลิต γ–PGA พบวาผลิต

ไดปริมาณสูงสุด 50 กรัมตอลิตร  และพบวาเชื้อที่แยกไดตองการ L-glutamic acid จากภายนอกในการนําไป

สราง PGA (Kubota et al., 1993) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิต γ-PGA 

จากดิน และถั่วเนา เพื่อนํามาใชประโยชนตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
การเก็บตัวอยาง 

ตัวอยางถั่วเนาซื้อจากตลาดในภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย แพร พะเยา จากนั้นแชในถังโฟมบรรจุ

น้ําแข็ง เพื่อนํากลับมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ตัวอยางดินเก็บจาก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากพื้นที่ 5 จุด 

โดยเก็บตัวอยางจุดละ 5 ตัวอยาง โดยขุดลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 20 เซนติเมตร นําตัวอยางมา ใสใน

ถุงพลาสติกสะอาดจากนั้นนํามาตากแดดใหแหงแลวบดใหละเอียด เก็บใสถุงพลาสติกสะอาด มัดปากถุงและเก็บ

ในโถดูดความชื้น 

การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถสราง γ-PGA 
ชั่งตัวอยางถั่วเนาหรือดิน 10 กรัม ใสลงในสารละลาย 0.85% normal saline ที่ฆาเชื้อแลว 90 มิลลิลิตร 

ตีปนใหเขากัน แลวนํามาตมที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ทําใหเย็นทันที แลวทําการเจือจางแบบ 10 

เทา แลวspread ลงบนอาหาร LB agar บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง คัดเลือกโคโลนีที่มี
ลักษณะเปนเมือก หรือโคโลนีที่มีเนื้อโคโลนีดานหรือเยิ้ม ขอบยัก รูปรางไมแนนอน  มาทําใหบริสุทธิ์อีกครั้งบน

อาหาร LB agar เก็บเชื้อที่คัดเลือกไดใน LB agar slant ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 การทดสอบความสามารถในการสราง γ-PGA 
นําเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกไดมาเลี้ยงในอาหาร LB broth  ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง เขยาที่

ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที แลวถายเชื้อลงในอาหาร PGA-production medium เล้ียงที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เขยาที่ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที นาน 24 ชั่วโมง นําสารละลายเชื้อมาปนเหวี่ยงแยกเซลลออก ที่

ความเร็วรอบ 8,000 รอบตอนาที นาน 10 นาที นําสวนใสมาวิเคราะหหา γ-PGA โดยการทํา SDS-PAGE 

จากนั้นยอมดวย  Alcian blue และใช γ–PGA จาก B.  subtillis NBRC16449 เปนตัวเปรียบเทียบ 

การทดสอบความสามารถในการผลิต γ-PGA ในสภาวะที่ไมมี L-glutamate จากภายนอก 
นําเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกไดมาเลี้ยงในอาหาร LB broth  ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง เขยาที่

ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที แลวถายเชื้อลงในอาหาร SY medium เล้ียงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขยาที่

ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที นาน 24 ชั่วโมง นําสารละลายเชื้อมาปนเหวี่ยงแยกเซลลออก ที่ความเร็วรอบ 

8,000 รอบตอนาที นาน 10 นาที นําสวนใสมาวิเคราะหหา γ-PGA โดยการทํา SDS-PAGE จากนั้นยอมดวย  

Alcian blue โดยใช γ–PGA จาก B.  subtillis  NBRC16449 เปนตัวเปรียบเทียบ 

การหาปริมาณ crude γ-PGA ที่ผลิตจากแบคทีเรียทีค่ัดแยกได 
เล้ียงเชื้อในอาหาร LB broth ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขยาที่ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที นาน 

12 ชั่วโมง  ถายเชื้อลงในอาหาร PGA-production medium ปริมาตร 100 มิลลิลิตร (ใชเชื้อเร่ิมตน 3%) นําไป

เล้ียงแบบเขยาในตูควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 120 รอบตอนาที นาน 24 ชั่วโมง 

นํามาเหวี่ยงแยกเซลลออกที่ 8,000 รอบตอนาที นาน 10 นาที นําสวนใสมาตกตะกอนดวย cold ethanol 95% 

ทิ้งไวในที่เย็นประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อใหตกตะกอนสมบรูณ นําไปปนเหวี่ยงแยกเอาตะกอน γ–PGA จากนั้นนํา

ตะกอน γ–PGA ที่ไดไปทํา dialysis โดยใชน้ําปราศจากอิออน ที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

นําไปทําใหแหงโดยใชวิธี freeze-dry จากนั้นเก็บ PGA ไวในโถดูดความชื้น 

 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 766 

การทดสอบทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมีเบื้องตนของแบคทีเรียที่คัดแยกได 
ทําการศึกษาดานสัณฐานวิทยาโดยการสังเกตลักษณะโคโลนี การยอมแกรม การยอมเอนโดสปอรโดย

ใชวิธีของ Schaeffer-Fulton ตรวจดูรูปรางและการจัดเรียงตัวของเซลลดวยกลองจุลทรรศน และทดสอบคะ

ตะเลส  
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
การคัดแยก Bacillus sp. จากดิน และถั่วเนา 

สามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. จากถั่วเนาไดทั้งหมด 32 ไอโซเลท และจากดิน 20 ไอโซเลท 

พบวาเปนแบคทีเรียที่แยกไดมีรูปรางเปนทอน (bacilli) ติดสีแกรมบวก เมื่อยอมเอนโดสปอรพบวาเซลลมีการ

สรางเอนโดสปอร และพบวาใหผล catalase เปนบวก ซึ่งคาดวาจะเปนเชื้อในกลุม Bacillus sp. (ขอมูลไมได

แสดง) เมื่อทดสอบการผลิต γ-PGA โดยเลี้ยงในอาหาร PGA production medium ที่มี glucose 2% (NH4)2SO4 

1% และ Sodium L-glutamic ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เขยาที่ 120 รอบตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวา

มีแบคทีเรีย 45 ไอโซเลท ที่สามารถผลิต γ-PGA โดยเปรียบเทียบกับ B.  subtillis NBRC16449 ซึ่งเปนสายพันธุ

ที่นํามาเปนสายพันธุอางอิง สวนเชื้อที่ไมผลิต γ-PGA ในอาหาร PGA production medium นํามาทําการเลี้ยงใน

อาหาร SY medium ซึ่งเปนอาหารที่ไมมี L-glutamic acid พบวามีเชื้อ 7 ไอโซเลท ที่สามารถผลิต γ-PGA ได 

ไดแก CR016 CR019 CR023 CR024 PY001 PR001และ MS513 (ตารางที่ 1) Goto et al., 1992 พบวา 

Bacillus หลายสปชีย เชน B.  subtilis, B.  lichenisformis, B. megatirium จะผลิต γ-PGA ไดเมื่อเติม 

glutamic acid ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ แตยังมี Bacillus sp. อื่นๆที่สามารถผลิต γ-PGA ไดโดยไมตองมีการเติม 

glutamic acid ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ เชน B.  licheniformis A35, B.  subtilis TAM-4 และ B.  subtilis 5E  (Ito 

et al., 1996) เนื่องจาก L-glutamic acid ไดมาจาก citric acid และ ammonium sulfate ซึ่งจะสงผลโดยตรงกับ

การผลิต γ–PGA โดย citric acid จะเปลี่ยนเปน isocitric acid และ α-ketoglutaric acid ใน TCA cycle โดยใน

การเปลี่ยน γ-ketoglutaric acid ไปเปน L-glutamic acid  เกิดได 2 วิถีทางที่แตกตางกัน ในกรณีที่ไมมี 

glutamic acid ไดจาก γ-ketoglutaric acid และ ammonium sulfate catalys โดยมีเอ็นไซม glutamate 

dehydrogenase (Stadtman, 1966) แตถาในกรณีที่มี L-glutamic acid ก็จะใชวิถีทางอื่นที่เกี่ยวของกับเอนไซม 

glutamic synthetase(GS) และ glutamine-2-oxglutarate aminotransferase (Holzer, 1969) โดย GS จะชวย

ในการเปลี่ยน L-glutamic acid และ ammonium sulfate ไปเปน L-glutamine และ intracellular L-glutamic 

acid  

ปริมาณ crude γ –PGA ทีผ่ลิตไดจาก Bacillus sp. ในอาหาร PGA-production medium 

 การทดสอบหาปริมาณ γ–PGA ของเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลือก โดยคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถใน

การผลิต PGA ไดมา 10 ไอโซเลท (รูปที่ 2) นํามาเลี้ยงใน PGA production medium พบวาเชื้อที่คัดเลือกได

สามารถผลิต γ-PGA ไดต่ํากวาสายพันธุอางอิง และไอโซเลท MS511 สามารถผลิต γ–PGA ไดสูงที่สุดคือ 3.01 

กรัมตอลิตร ดังตารางที่ 2 การที่เชื้อที่คัดแยกไดผลิต γ–PGA ไดคอนขางต่ํา อาจตองศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยที่มี

ผลตอการสราง γ– PGA เชน แหลงไนโตรเจน อุณหภูมิ และการใหอากาศเปนตน นอกจากนี้ขั้นตอนการ

ตกตะกอน γ–PGA ก็อาจจะสงผลตอปริมาณ γ–PGA ที่ไดดวยเชนกัน 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 767 

ตารางที่ 1 การสราง γ-PGA จากเชื้อ Bacillus sp.ที่คัดแยกไดจากถัว่เนา และดนิ ในอาหาร SY medium 

รหัส 
 

การสราง γ-PGA  
 

รหัส 
 

การสราง γ-PGA  
 

CR005 - MS101 - 
CR006 - MS103 - 
CR007 - MS201 - 
CR008 - MS203 - 
CR009 - MS302 - 
CR011 - MS402 - 
CR016 + MS501 - 
CR019 + MS502 - 
CR023 + MS503 - 
CR024 + MS508 - 
PR001 + MS512 - 
PR003 - MS513 + 
PR006 - MS514 - 
PY001  +  MS504 - 
PY002 -   

หมายเหตุ  +   มีการสราง PGA,  -    ไมมีการสราง PGA 

ตารางที่ 2 ปริมาณ γ– PGA ที่ผลิตไดจาก Bacillus sp. ใน PGA-production medium  

 
รหัส ปริมาณ γ-PGA (กรัมตอลิตร) 

Bacillus subtilis NBRC 16449 8.00 

CR002 1.48 

CR026 2.09 

PR001 1.08 

PR003 1.35 

PY003 0.80 

MS303 1.22 

MS403 2.05 

MS404 0.99 

MS506 1.93 

MS511 3.01 
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(ก)   1     2      3     4      5      6     7      8      9     10 
 
 
 
 
 
 
 

             
       (ข)  1       2      3      4      5      6      7      8      9      

 
 
 

 

 
 
 

 

 รูปที่ 1 การสราง γ-PGA โดยแบคทีเรียที่แยกได ในอาหาร PGA production medium  

(ก) Lane 1: NBRC16449, Lane 2: MS101, Lane 3: MS103, Lane 4: MS201, 

Lane 5:MS203, Lane 6:MS303, Lane 7: MS403, Lane 8: MS404, Lane 9: 

MS506, Lane 10: MS511 

(ข) Lane 1: NBRC16449, Lane 2 PY001:, Lane 3:PY002, Lane 4: PY003, 

Lane 5: CR002, Lane 6: CR011, Lane 7 CR026:, Lane 8: PR001, Lane 

9:PR003 

 
สรุป 

จากการศึกษาครั้งนี้สามารถแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิต γ-PGA จากถั่วเนาไดจํานวน 32 ไอโซเลท 

และจากดิน จํานวน 20 ไอโซเลท โดยเชื้อที่แยกไดถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ตองการกลูตาเมทจาก

ภายนอกในการผลิต γ-PGA จํานวน 45 ไอโซเลท และกลุมที่ไมตองการกลูตาเมท จํานวน 7 ไอโซเลท โดย

แบคทีเรียที่คัดแยกไดเปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปทอน สรางเอนโดสปอร และใหผลการทดสอบคะตะเลสเปนบวก 

ซึ่งคาดวาจะเปนแบคทีเรียในสกุล Bacillus sp. เมื่อทดสอบหาปริมาณ γ-PGA ที่เชื้อผลิตไดโดยใชอาหาร PGA 

production medium พบวา ไอโซเลท MS511 มีความสามารถในการผลิต γ-PGA ไดสูงที่สุดคือ 3.01 กรัมตอ

ลิตร 
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