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การผลิ ตสารลีแวนด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครสเพื่อการเพิ่ มมูลค่ากากของเสีย
อุตสาหกรรม
Production of Levan by Levansucrase for Value-Added Industrial Waste

ธนวัฒน์ ราชภิรมย์1 ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์2 และวิทวัส แจ้งเอีย่ ม3

บทคัดย่อ
Bacillus siamensis เป็ นจุลนิ ทรียท์ ส่ี ามารถผลิตเอนไซม์ลแี วนซูเครส (Levansucrase) ซึง่ มีความสามารถ
ในการย่ อ ยสลายซู โ ครสผ่ า นกระบวนการไฮโดรไลซิ ส (Hydrolysis) และท าหน้ า ที่ใ นการเชื่อ มต่ อ โมเลกุ ล ผ่ า น
กระบวนการทรานส์ฟรุกโตซิลเลชันเกิดเป็ น สารลีแวนซึ่งเป็ นสารประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ โดยจะมีโครงสร้างเป็ น
น้ าตาลฟรุกโทสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ β(2→6) linkages กับ β(2→1) linkages ในสายหลักและโซ่กงิ่ ตามลาดับ
งานวิจยั นี้จงึ ศึกษาการทาบริสุทธิเอนไซม์
จากจุลนิ ทรีย์ Bacillus siamensis และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต
์
สารลีแวนด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครส ที่ความเข้ม ข้นของซูโครส ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมิต่างๆ พบว่า
สภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการผลิตลีแวนเท่ากับ ความเข้มข้นของซูโครส 20%(w/v) pH 6 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน
48 ชัวโมง
่
ซึง่ เป็ นสภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการผลิตสารลีแวน โดยมีกจิ กรรมเอนไซม์สงู สุด 0.68 ยูนิตต่อมิลลิลติ ร จากนัน้
ทาการศึก ษาการบ าบัดของเสีย อุตสาหกรรมอาหารที่มีซูโครสความเข้ม ข้น 20% (w/v) ด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครส
บริสุทธิ ์ ที่ pH 6 และอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 48 ชัวโมง
่
พบว่ากิจกรรมเอนไซม์ มีค่าสูงสุด 0.57 ยูนิตต่ อ
มิลลิลติ ร จากการศึกษาสรุปได้ว่าเอนไซม์ลแี วนซูเครสบริสทุ ธิสามารถเปลี
ย่ นรูปของเสียให้เป็ นสารลีแวน ซึง่ เป็ นสารที่
์
มีมลู ค่า เพื่อส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
คาสาคัญ: จุลนิ ทรีย์ Bacillus siamensis ของเสียอุตสาหกรรม ลีแวน ลีแวนซูเครส
ABSTRACT
Levansucrase is excreted from Bacillus siamensis which can degrade sucrose through hydrolysis
reaction and transfructosylation reaction to form Levan. Levan is polysaacharide with the structure of fructose
linked with bonds of β(2→6) linkages and β(2→1) linkages in the main chains and branched chains,
respectively. In this research investigation, the researchers examined the enzyme purification of Bacillus
siamensis and the conditions appropriate for the production of Levan using Levansucrase with sucrose
concentration, potential of hydrogen ion (pH), and various temperatures. It was found that the conditions
appropriate for the production of Levan were 20 percent (w/v) sucrose concentration, pH 6 at 37 degree
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Celsius for 48 hours. The enzyme activity was at the maximum of 0.68 unit per milliliter (IU/mL). The study of
food industrial waste management with 20 percent (w/v) sucrose concentration using pure Luvansucrase at
pH 6 and 38 degree Celcius for 48 hours found that enzyme activity was at the maximum of 0.57 IU/mL). It
can be concluded that pure Levansucrase could transform waste into Levan which is a valuable substance to
promote its development to be quality products.
Keywords: Bacillus siamensis, industrial waste, levan, levansucrase

บทนา

ลีเวน (Levan) เป็ นโฮโมโพลิแซคคาไรด์ชนิ ดหนึ่งที่มี
น้ าตาลฟรุก โตสต่ อ กัน เป็ น สายหลัก (Cerning, 1990)
ถูกผลิตได้จากเชือ้ จุลนิ ทรียห์ ลากหลายชนิด (Ebskamp
et al., 1999) ก า ร ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ ก า ร ร ว บ ร ว ม
การสัง เคราะห์ แ ละการผลิต ลีเ วน เริ่ม ขึ้น ระหว่ า งปี
พ.ศ. 2413 ถึง 2483 ในเยอรมนี ฝรังเศส
่
และอังกฤษ
(Hendry and Wallace., 1993) นอกจากคุ ณ สมบั ติ
ทัวไปของลี
่
แวนยังมีคณ
ุ สมบัตทิ างชีวการแพทย์ทส่ี าคัญ
เช่น สารต่อต้านอนุ มูลอิสระ, ต้านการอักเสบ, ป้ องกัน
ม ะเร็ ง , สารต่ อต้ าน เอดส์ เป็ น ต้ น (Dahech and
Belghith., 2011) แ ล ะ ยั ง ใช้ กั น อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย
ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งส าอางใน การจัด ท าครีม ผิ ว
มอยเจอไรเซอร์ (Yang, 2007) การใช้ป ระโยชน์ จ าก
ลี เ วนในภาคอุ ต สาหกรรมมี จ านวนมาก ลี แ วนจึ ง
กลายเป็ นสารพอลิแซ็คคาไรด์ท่สี าคัญ และเป็ นสารที่มี
ความต้องการในตลาด โดยทีล่ แี วนเป็ นผลผลิตทีม่ มี ลู ค่า
สู ง ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารศึ ก ษาท าการวิจ ัย ในระดับ
ปริญญานิพนธ์ของ ณัฐวิ ุฒิ และ ฐลัชนันท์ (2017) โดย
ศึก ษาการวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้ และพบว่ ามีลักษณะ
โครงสร้ า งเป็ นสารลี แ วนด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์
Nuclear magnetic resonance (NMR)
งานวิจ ัยนี้ ศึก ษาการผลิตสารลีแวน (Levan)
ซึ่ง เป็ นสารพรีไ บโอติ ก มู ล ค่ า สูง โดยการท าบริสุ ท ธิ ์
เอนไซม์ลแี วนซูเครสจากจุลนิ ทรีย์ Bacillus siamensis
และหาสภาวะที่เหมาะสมต่ อ การผลิต สารลีแ วนด้ว ย
เอนไซม์ลแี วนซูเครสบริสุทธิ ์ ทีค่ วามเข้มข้นของซูโครส
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และอุณหภูมติ ่างๆ และศึกษา
การผลิตสารลีแวนจากของเสียอุตสาหกรรมที่มซี ูโครส
เป็ นองค์ประกอบ

ปั จจุบนั ปั ญ หาทางด้านมลพิษ ที่เกิดจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการปล่อย
น้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่ อชุมชน
หรือ ครัว เรือ นที่อ ยู่ ใกล้เคีย งโรงงาน ปั ญ หาที่เกิด ขึ้น
ตามมามีหลายด้าน เช่น ด้านสุขภาพทางร่างกายและ
จิต ใจ ทรัพ ยากรทางธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแหล่งน้ าเสื่อมโทรมและมีจานวนลดลง
ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็ นอุตสาหกรรมที่สาคัญอย่าง
หนึ่งของประเทศ เนื่องจากมีความต้องการของผูบ้ ริโภค
เพิ่ ม ม าก ขึ้ น ซึ่ ง ปั จจั ย ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อโรงงาน
อุ ต สาห กรรม ท างด้ า นอาห ารและเครื่ อ งดื่ ม คื อ
ค่ าใช้จ่ ายในการบ าบัด และก าจัด ขยะ (Küçükaşik et
al., 2011) ดังนัน้ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและ
เคมีชีวภาพ (Bio-refineries) แบบยัง่ ยืนที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ง แวดล้อ ม จึง ได้ร ับ ความสนใจจากผู้ ป ระกอบการ
อุ ต ส าห ก รรม แ น ว คิ ด นี้ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ารผ ลิ ต
สารประกอบต่างๆ เช่น เชือ้ เพลิงชีวภาพ, สารเคมี หรือ
พลังงานที่ดีจ ากแหล่ งพลัง งานทดแทน เช่ น ชีว มวล
(Alam and Hossain., 2007) กระบวนการแปรรู ป ชีว
มวลเป็ นวัสดุชวี ภาพทีเ่ ป็ นประโยชน์สามารถเพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจของวัตถุดบิ ทีท่ ง้ิ ในปั จจุบนั และลดปริมาณ
น้าเสียทีผ่ ลิตได้จากอุตสาหกรรมต่างๆ
ในสัง คมปั จ จุ บ ัน อาหารไม่ ได้ มีไ ว้เพื่อ ความ
ต้องการด้านพลังงานของร่างกายเพีย งเท่ านัน้ แต่ ย ัง
เน้นไปทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ความสนใจทางด้าน
สุ ข ภาพที่ เ พิ่ ม ขึ้น ของผู้ ค นในการเลือ กรับ ประทาน
อาหาร (Dominguez and Rodridues., 2014) ในช่ ว ง
ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาผู้คนให้ความสาคัญ กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารมากขึน้ และอาหารทีใ่ ห้ประโยชน์จะถูกให้
ความสนใจทางด้ า นการรัก ษาสุ ข ภาพของมนุ ษ ย์
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การทดสอบกิ จกรรมของเอนไซม์ลีแวนซูเครส
(Levansucrase)
เตรียมน้าตาลซูโครสทีค่ วามเข้มข้น 20%(w/v)
ละลาย ด้ ว ย Phosphate buffer (pH 6) ป ริ ม าณ 3
มิลลิลติ ร ลงในหลอดทดลอง 15 มิลลิลติ ร จากนัน้ ป้ อน
เอนไซม์ลแี วนซูเครส ปริมาณ 3 มิลลิลติ ร ลงในหลอด
ทดลอง นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส, pH 6,
โดยใช้ค วามเร็วรอบที่ 200 รอบต่ อ นาที แล้วเลี้ย งไว้
เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่
หลังจากนัน้ นาสารละลายไปต้มที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที และแช่
ในน้ าเย็นจัด 0 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อ
หยุ ดการท างานของเอนไซม์ ท าการทดลองซ้ า 3 ซ้ า
และเก็บผลการทดลอง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. การเตรียมเอนไซม์ลีแวนซูเครสจาก Bacillus
siamensis
น าจุ ลิน ทรีย์ Bacillus siamensis มาท าการ
แยกจุลนิ ทรีย์เบื้องต้นบนอาหารแข็งเลีย้ งจุลนิ ทรีย์สตู ร
Differentiate media ทาการคัดเลือกโคโลนีทส่ี ร้างเมือก
ทาการเลีย้ งลงในอาหารเหลวเลีย้ งจุลนิ ทรียส์ ตู ร Enrich
media เพื่อเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรียใ์ ห้มกี ารเจริญเติบโต โดย
ดึงจุลนิ ทรียอ์ อกมาจานวน 1 ลูป และใส่ในขวดรูปชมพู่
ขนาด 250 มิลลิลติ ร ปริมาตร 100 มิลลิลติ ร เขย่าทิง้ ไว้
1 คืน ด้วย ความเร็ว 200 รอบต่ อนาที ที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซีย ส น าจุลิน ทรีย์ท่ีได้จากอาหารเหลวสูต ร
Enrich media จานวน 1,000 ไมโครลิตร มาใส่ในขวด
รู ป ชมพู่ ท่ี เ ตรีย มอาหารเหลวเลี้ ย งจุ ลิ น ทรีย์ สู ต รที่
Selective media ปริม าณ 200 มิล ลิลิต ร เพื่ อ ท าการ
หมักให้ได้เอนไซม์ออกมา โดยเขย่าทิ้งไว้ 24 ชัวโมง
่
ด้วย ความเร็ว 200 รอบต่ อนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส หลังจากนัน้ จะได้สารละลายทีม่ เี อนไซม์ลแี วน
ซูเครสผสมอยู่ เพื่อนาสารละลายไปใช้แยกเอนไซม์ให้
บริสทุ ธิต่์ อไป

3. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซม์ลีแวนซูเครส
เตรียมน้ าตาลซูโครสที่ 10 20 และ 30%(w/v)
ใน สารละลาย Phosphate buffer (pH 3 6 แ ละ 9)
ปริม าณ 3 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง ปริม าตร 15
มิลลิลติ ร ป้ อนเอนไซม์ลแี วนซูเครส ลงในหลอดทดลอง
ปริมาณ 3 มิลลิกรัม ทาการบ่มด้วยความเร็ว 200 รอบ
ต่อนาที ทีอ่ ุณหภูมิ 30 37 และ 50 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 48 ชัว่ โมง หลัง จากนั ้น น าสารละลายไปต้ ม ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที และแช่
ในน้ าเย็นจัด 0 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อ
หยุ ดการท างานของเอนไซม์ ท าการทดลองซ้ า 3 ซ้ า
และเก็บผลการทดลอง

2. การแยกเอนไซม์ ลี แ วนซู เครสให้ บ ริ สุ ท ธิ์ จาก
Bacillus siamensis
นาสารละลายเอนไซม์ท่ไี ด้ไปปั น่ เหวี่ยง ด้วย
ความเร็วรอบ 4,500 รอบต่ อ นาที เป็ น เวลา 20 นาที
จากนัน้ เตรียมเรซิน (TOYOPERL DEAE-650M) ลงใน
คอลั ม น์ ป รั บ สภ าพ ด้ ว ย Phosphate buffer (pH6)
จากนัน้ นาสารละลายส่วนใสทีไ่ ด้จากการปั น่ เหวีย่ ง เข้า
สู่คอลัมน์ท่อี ตั ราการไหล 1mL/min จนหมด ต่อมาเติม
Phosphate buffer (pH6) เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อกาจัด
สารละลายส่ว นเกิน ออกไป และท าการเติม Sodium
chloride “0-1 M NaCl” โดยป้ อ นที่ค วามเข้ม ข้น ต่ าไป
สูง จากนัน้ นาสารละลายทีไ่ ด้ไปทาการทดสอบเอนไซม์
โดยการนาสารละลายแต่ละช่วงไปบ่มเพื่อดูค่ากิจกรรม
ของเอนไซม์ หาความเข้มข้นของ NaCl ทีต่ อ้ งใช้เพื่อดึง
เอนไซม์ออกจากผิวของเรซินและทาการทดลองซ้า 3
ซ้า และเก็บผลการทดลอง

4. การคานวณกิ จกรรมของเอนไซม์
ทาการวัดปริมาณน้ าตาลซูโครส กลูโคสและ
ฟรุกโตสด้วยเครื่อง HPLC รุ่น Shimadzu UFLC และ
คอลัม น์ วิเคราะห์ รุ่น Luna 5 µm NH2 100 Å ขนาด
250 x 4.6 mm ใช้เฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) เป็ นอะ
ซีโตไนไตรล์ (Acetonitrile) และน้ า DI ในอัตราส่วน 80
ต่ อ 20 ที่อ ัต ราการไหล 2 มิล ลิลิต รต่ อ นาที อุ ณ หภู มิ
คอลัมน์ 40 องศาเซลเซียส
กิจกรรมเอนไซม์ของปฏิกริ ยิ าทัง้ หมดสามารถ
วัดได้จากปริมาณของกลูโคสที่ถูกปลดปล่อยจากการ
สลายพันธะของซูโครส โดยลีแวนซูเครส 1 หน่ วยถู ก
ก าหนดให้สามารถผลิต กลูโคส 1 ไมโครโมลต่ อ นาที
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1. ผลของความเข้มข้นของซูโครสต่อการผลิ ตสาร
ลี แ วนด้ ว ยเอนไซม์ลี แวนซู เครส (Levansucrase)
จากการทดลองความเข้มข้นของซูโครสในอาหารเลี้ยง
จุลนิ ทรีย์ท่มี คี วามเข้มข้นของซูโครส 10 20 และ 30%
(w/v) pH 6 ทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48
ชัวโมง
่
ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที และทาการเก็บ
ตัวอย่างที่เวลา 0, 12, 24 และ 48 ชัวโมง
่
เกิดกิจกรรม
เอนไซม์ ดังภาพที่ 1

กิจกรรมเอนไซม์ของปฏิกิรยิ าไฮโดรไลซิสสามารถวัด
ได้จากปริมาณฟรุกโตสอิสระทีเ่ กิดขึน้ และกิจกรรมของ
ปฏิกริ ยิ า ทรานส์ฟรุกโตซิลเลชันสามารถคานวณได้จาก
ผลต่ า งระหว่ า งกิ จ กรรมทั ง้ หมดและกิ จ กรรมของ
ปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิส

ผลการวิ จยั

a

b

c

ภาพที่ 1 กิจกรรมของเอนไซม์ในการผลิตสารลีแวน a) 10%(w/v) ของซูโครส b) 20%(w/v) ของซูโครส และ c) 30%(w/v) ของซูโครส ที่
pH 6 อุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่

ในช่ ว งเวลาของการบ่ ม ที่ 12 ชัว่ โมงพบว่ า
กิจ กรรมเอนไซม์ ทัง้ หมดของซู โครสเข้ม ข้น 10 และ
30% (w/v) โดยมีค่ า 0.17 และ 0.34 ยูนิ ตต่ อ มิลลิลิต ร
ตามลาดับ ซึ่งมีค่ า น้ อ ยกว่ าซู โครสเข้ม ข้น 20%(w/v)
อย่างเห็นได้ชดั โดยมีค่า 0.68 ยูนิตต่อมิลลิลติ ร ซึง่ เป็ น
สภาวะที่ เ หมาะสม เมื่ อ บ่ ม ถึ ง ชั ว่ โมงที่ 24 พบว่ า
กิจกรรมเอนไซม์ท งั ้ หมด มีค่ า ต่ าลง อยู่ท่ี 0.16, 0.37
และ 0.32 Iยูนิตต่อมิลลิลติ ร ตามลาดับ ซึง่ จะเห็นได้ว่า
ที่ 20%(w/v) มีค่ากิจกรรมเอนไซม์สูงสุด และปริมาณ
ซูโครสก็ลดลงเหลือ 1.17%(w/v) และเมื่อบ่มถึงชัวโมงที
่
่

48 พบว่ า กิ จ กรรมเอนไซม์ ท ั ้ง หมดของอาหารที่
ประกอบด้วยซูโครสเข้มข้น 10, 20 และ 30% (w/v) มี
ค่าเพิม่ สูงขึน้ มีค่าเท่ากับ 0.15 0.20 และ 0.27 ยูนิตต่อ
มิ ล ลิลิ ต ร ตามล าดับ จากค่ า กิ จ กรรมเอนไซม์ ท่ี ไ ด้
ดังภาพที่ 1 ทาให้เห็นว่าทีซโู ครสเข้มข้น 20%(w/v) นัน้
เหมาะแก่ ก ารผลิต สารลีแ วนมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากใช้
ระยะเวลาที่น้อยกว่า และมีค่ากิจกรรมเอนไซม์สูง สุดที่
0.68 ยูนิ ตต่ อมิลลิลิต ร กิจกรรมเอนไซม์ของปฏิกิรยิ า
ไฮโดรไลซิสและทรานส์ฟรุกโตซิลเลชันของอาหารเลีย้ ง
จุลนิ ทรียท์ ม่ี ซี โู ครสเข้มข้น 10% (w/v) มีค่าสูงสุด 0.088
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2. ผลของความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ต่อการผลิ ตสาร
ลีแวนด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครส
จากการทดลองความเป็ น กรด-ด่าง (pH) ใน
phosphate buffer ที่มีค วามเข้ม ข้น ของซู โ ครส 20%
(w/v) pH ข อง Phosphate buffer 3 6 9 แ ละ 12 ที่
อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 48 ชั ว่ โมง
ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที และทาการเก็บตัวอย่าง
ทีเ่ วลา 0, 12, 24 และ 48 ชัวโมง
่
เกิดกิจกรรมเอนไซม์
ดังภาพที่ 2

และ 0.098 ยูนิตต่ อมิลลิลิตร ที่ 12 ชัว่ โมง ตามลาดับ
อาหารเลีย้ งจุลนิ ทรียท์ ม่ี ซี ูโครสเข้มข้น 20% (w/v) มีค่า
กิจกรรมเอนไซม์ของปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสและทรานส์
ฟ รุ ก โต ซิ ล เลชั น สู ง สุ ด 0.175 และ 0.50 ยู นิ ต ต่ อ
มิล ลิลิต ร ที่ 12 ชัว่ โมง ตามล าดับ และอาหารเลี้ย ง
จุ ลิน ทรีย์ท่ีมีซู โ ครสเข้ม ข้น 30% (w/v) มีค่ า กิจ กรรม
เอนไซม์ของปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสและทรานส์ฟรุกโตซิล
เลชัน สูงสุด 0.177 และ 0.164 ยูนิ ตต่ อมิลลิลิตร ที่ 12
ชัวโมง
่
ตามลาดับ

a

b

c

d

ภาพที่ 2 กิจกรรมของเอนไซม์ในการผลิตสารลีแวน a) pH 3 b) pH 6 c) pH 9 และ d) pH 12 ทีค่ วามเข้มข้นซูโครส 20%(w/v)
อุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่

ในช่ ว งเวลาของการบ่ ม ที่ 12 ชัว่ โมงพบว่ า
กิจ กรรมเอนไซม์ท ัง้ หมดของค่ า pH 3, 6, 9 และ 12
โดยมีค่า 0.46 0.68 0.035 และ 0.029 ยูนิตต่อมิลลิลติ ร
ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าในสภาพความเป็ นด่าง หรือ pH
มากกว่า 7 จะท าให้กิจกรรมเอนไซม์มีค่ าลดลงอย่ าง
เห็นได้ชดั และที่สภาวะความเป็ นกรด เอนไซม์ยงั คง
สามารถทางานได้อยู่แต่มปี ระสิทธิภาพน้ อยกว่าที่ pH
เท่ า กับ 6 ซึ่ง เป็ นสภาวะที่เหมาะสมส าหรับ การเกิด
กิจกรรมเอนไซม์ เมื่อบ่มถึงชัวโมงที
่
่ 24 พบว่า กิจกรรม

เอนไซม์ ท ัง้ หมด มีค่ า เพิ่ ม ขึ้น อยู่ ท่ี 0.30 0.37 0.017
และ 0.014 ยูนิตต่อมิลลิลติ ร ตามลาดับ เห็นได้ว่าที่ pH
6 ยังคงมีค่ากิจกรรมเอนไซม์สงู สุด และปริมาณซูโครสก็
ลดลงเหลือ 1.17%(w/v) และทีส่ ภาวะความเป็ นเบส จะ
พบว่าค่ากิจกรรมเอนไซม์จะยิง่ ต่าลงอีกเมือ่ เวลานานขึน้
และเมื่อ บ่ ม ถึง ชัว่ โมงที่ 48 พบว่ า กิจ กรรมเอนไซม์
ทัง้ หมดของอาหารที่ของค่ า pH 3, 6, 9 และ 12 มีค่ า
ลดลงเท่ า กั บ 0.19 0.20 0.006 และ 0.006 ยู นิ ต ต่ อ
มิลลิลิต ร ตามลาดับ จากค่ ากิจ กรรมเอนไซม์ท่ีได้ด ัง
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ภาพที่ 2 ทาให้เห็นว่าที่ pH 6 นัน้ เหมาะแก่การผลิตสาร
ลีแวนมากทีส่ ุด เนื่องจากใช้ระยะเวลาทีน่ ้อยกว่า และมี
ค่ากิจกรรมเอนไซม์สงู
กิจ กรรมเอนไซม์ ข องปฏิกิริย าไฮโดรไลซิส
และทรานส์ฟรุกโตซิลเลชันของ pH 3 มีค่าสูงสุด 0.11
และ 0.34 ยูนิตต่อมิลลิลติ ร ที่ 12 ชัวโมง
่
ตามลาดับ pH
6 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์ของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและ
ทรานส์ฟรุกโตซิลเลชันสูงสุด 0.17 และ 0.50 ยูนิตต่ อ
มิลลิลิตร ที่ 12 ชัวโมง
่
ตามลาดับ pH 9 มีค่ากิจกรรม
เอนไซม์ของปฏิกิรยิ าไฮโดรไลซิสและทรานส์ฟรุกโตซิ ล เลชัน สู ง สุ ด 0.011 และ 0.024 ยู นิ ต ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ที่ 12 ชัว่ โมง ตามล าดับ และ pH 12 มี ค่ า กิ จ กรรม

เอนไซม์ของปฏิกริ ยิ าไฮโดรไลซิสและทรานส์ฟรุกโตซิล
เลชัน สู ง สุ ด 0.01 และ 0.019 ยู นิ ต ต่ อ มิล ลิลิต รที่ 12
ชัวโมง
่
ตามลาดับ
3. ผลของอุ ณ หภู มิ ต่ อ การผลิ ตสารลี แ วนด้ ว ย
เอนไซม์ลีแวนซูเครส
จากการทดลองอุณหภูมทิ ม่ี คี วามเข้มข้นของ
ซูโครส 20% (w/v) pH ของ Phosphate buffer 6 ที่
อุณหภูมิ 30 37 และ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48
ชัวโมง
่ ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที และทาการเก็บ
ตัวอย่างทีเ่ วลา 0, 12, 24 และ 48 ชัวโมง
่ เกิดกิจกรรม
เอนไซม์ ดังภาพที่ 3

a

b

c

ภาพที่ 3 กิจกรรมของเอนไซม์ในการผลิตสารลีแวน a) อุณหภูม ิ 30 องศาเซลเซียส b) อุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส และ c) อุณหภูม ิ
50 องศาเซลเซียส ทีค่ วามเข้มข้นซูโครส 20%(w/v) pH 6 ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่

ในช่ ว งเวลาของการบ่ ม ที่ 12 ชัว่ โมงพบว่ า
กิจกรรมเอนไซม์ทงั ้ หมดของอุณ หภูมิ 30 37 และ 50
องศาเซลเซียส โดยมีค่า 0.26 0.68 และ 0.14 ยูนิตต่อ
มิลลิลติ ร ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าในทีอ่ ุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส จะทาให้กจิ กรรมเอนไซม์มคี ่า ต่ าอย่างเห็นได้
ชัด และที่อุ ณ หภู มิ 30 องศาเซลเซีย ส เอนไซม์ย ังคง
สามารถทางานได้อยู่แต่ มีประสิทธิภาพน้ อยกว่าที่ 37

องศาเซลเซีย ส ซึ่งเป็ น สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการ
เกิด กิจ กรรมเอนไซม์ เมื่อ บ่ ม ถึ ง ชัว่ โมงที่ 24 พบว่ า
กิจกรรมเอนไซม์ทงั ้ หมด มีค่าเพิม่ ขึน้ อยู่ท่ี 0.21 0.37
และ 0.064 ยู นิ ต ต่ อ มิลลิลิต ร ตามลาดับ เห็น ได้ว่ า ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียว ยังคงมี กิจกรรมเอนไซม์
สูง กว่ า ที่อุ ณ หภู มิ 50 องศาเซลเซีย ส และเมื่อ บ่ ม ถึง
ชัวโมงที
่
่ 48 พบว่ากิจกรรมเอนไซม์ทงั ้ หมดของอาหาร
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4. การผลิ ตสารลีแวนจากของเสียอุตสาหกรรม
อาหารด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครส (Levansucrase)
ก า ร ผ ลิ ต ส า ร ลี แ ว น จ า ก ก า ก ข อ ง เสี ย
อุต สาหกรรมที่มีค วามเข้ม ข้น ของเสีย 20% (w/v) ท า
การบ่ ม เป็ นเวลา 48 ชั ว่ โมง ที่ pH 6 อุ ณ หภู มิ 37
องศาเซลเซียส พบว่าเกิด กิจกรรมเอนไซม์สูงสุด 0.57
ยูนิตต่อมิลลิลติ ร ทีเ่ วลา 12 ชัวโมง
่
เกิดการไฮโดรไลซิส
และทรานส์ฟรุกโตซิลเลชัน 0.142 และ 0.425 ยูนิตต่อ
มิลลิลติ ร ตามลาดับ (ภาพที่ 4) ในขณะเดียวกันพบว่า
ของเสียเข้มข้น 20% (w/v) ประกอบด้วยซูโครสเข้มข้น
ประมาณ 17% (w/v) ด้วยวิธี High-performance liquid
chromatography (HPLC) และสามารถลดลงเห ลื อ
ประมาณ 0.6% (w/v) เมื่อ เวลาผ่ า นไป 48 ชัว่ โมง มี
กลูโคสและฟรุกโตสเกิดขึน้ สูงสุด 8.00 และ 1.65%
(w/v) ตามลาดับ (ภาพที่ 4)

ทีอ่ ุณหภูมิ 30 37 และ 50 องศาเซลเซียส มีค่าลดต่าลง
เท่ ากั บ 0.17 0.20 แ ล ะ 0.033 ยู นิ ต ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ จากค่ากิจกรรมเอนไซม์ทไ่ี ด้ดงั ภาพที่ 3 ทา
ให้เห็นว่าที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นัน้ เหมาะแก่
การผลิต สารลีแ วนมากที่สุด เนื่ อ งจากใช้ระยะเวลาที่
น้อยกว่า และมีค่ากิจกรรมเอนไซม์สงู สุด
กิ จ กรรมเอนไซม์ ข องปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรไลซิ ส และ
ทรานส์ฟรุกโตซิลเลชันของอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
มีค่ า สูง สุด 0.074 และ 0.187 ยู นิ ต ต่ อ มิลลิลิต ร ที่ 12
ชัว่ โมง ตามล าดับ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซีย สมีค่ า
กิ จ กรรมเอนไซม์ ข องปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรไลซิ ส และ
ทรานส์ฟรุกโตซิลเลชันสูงสุด 0.17 และ 0.50 ยูนิตต่ อ
มิล ลิลิต ร ที่ 12 ชัว่ โมง ตามล าดับ และอุ ณ หภู มิ 50
องศาเซลเซี ย สมี ค่ า กิจ กรรมเอนไซม์ ข องปฏิ กิริย า
ไฮโดรไลซิสและทรานส์ฟ รุ ก โตซิลเลชัน สูงสุด 0.081
และ 0.06 ยูนิตต่อมิลลิลติ รที่ 12 ชัวโมง
่
ตามลาดับ

ภาพที่ 4 กิจกรรมของเอนไซม์ในการผลิตสารลีแวน ทีค่ วามเข้มข้นของของเสียอุตสาหกรรม 20%(w/v) pH 6 อุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส
ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
่

สรุปและวิ จารณ์ ผล

สามารถเปลี่ย นรูป ของเสีย อุ ต สาหกรรมให้ เป็ นสาร
ลีแวนได้ โดยใช้เวลาบ่ม 48 ชัวโมง
่
มีกจิ กรรมเอนไซม์
สูงสุด 0.57 ยูนิตต่อมิลลิลติ ร

เอนไซม์ ลี แ วนซู เ ครสที่ ไ ด้ จ ากจุ ลิ น ทรี ย์
Bacillus siamensis สามารถผลิตสารลีแวนได้ดที ค่ี วาม
เข้ ม ข้ น ของซู โ ครส 20%(w/v) pH ของ Phosphate
buffer 6 และอุ ณ ห ภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส โดยมี
กิจกรรมเอนไซม์activity สูงสุด 0.68 ยูนิตต่ อมิลลิลิตร
ทีเ่ วลาบ่ม 12 ชัวโมง
่
และเอนไซม์ลแี วนซูเครสดังกล่าว
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