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บทคัดยอ
ศึกษาการผลิตโอลิโกแซคคารไรดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 5 ชนิด ไดแก กากออย กากกาแฟ กาก
ถั่วเหลือง กากมะพราว และเปลือกมันฝรั่ง ดวยสารละลายเอนไซมสกัดหยาบจาก Penicillium oxalicum KUBSN2-1 โดยเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวางปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่เกิดขึ้นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งไม
ผานการปรับสภาพกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แตผานการปรับสภาพดวยกรดรวมกับการใชความรอน ผลการ
วิจัยพบวากากกาแฟปรับสภาพใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงที่สุดเทากับ 51.33 ± 4.47 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ที่เวลา
36 ชั่วโมง ในขณะที่เปลือกมันฝรั่งที่ไมผานการปรับสภาพใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงที่สุดที่เวลา 18 ชั่วโมง
เทากับ 44.67 ± 4.23 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร นอกจากนั้นเมื่อวิเคราะหชนิดของน้ําตาลโอลิโกแซคคารไรดที่ได
จากการยอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรดวยวิธี thin layer chromatography (TLC) พบวาเมื่อเปรียบเทียบกับสาร
ละลายน้ําตาลมาตรฐาน ผลิตภัณฑที่ไดประกอบดวยน้ําตาลแมนโนส น้ําตาลแมนโนไบโอส น้ําตาลที่มีขนาด
*ผูรับผิดชอบบทความ : t_sudathip@yahoo.com หรือ sudathip@tu.ac.th
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โมเลกุลระหวางแมนโนไบโอสและแมนโนไตรโอส และน้ําตาลที่มีขนาดใหญกวาแมนโนไตรโอส
คําสําคัญ : Penicillium oxalicum, วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, โอลิโกแซคคารไรด
Abstract
Oligosaccharide production from five agricultural wastes (AWs) bagasse, coffee residues, soybean meal,
copra meal, and potato peel by crude enzyme from Penicillium oxalicum KUB-SN2-1 were investigated.
Comparing of the amount of reducing sugar from hydrolysate of non-treatment AWs and hydrolysate of
pretreatment with acid and heat of AWs, coffee residues pretreatment had the highest reducing sugar content of
51.33 ± 4.47μg/ml at 36 h of incubation periods. Contrary, non-treatment potato peel showed the highest
amount of reducing sugar of 44.67 ± 4.23 μg/ml at 18 h. Hence, types of oligosaccharide from AWs hydrolysate
were analyzed by thin layer chromatography (TLC). Compared the standard oligosaccharides, the product were
mannose, mannobiose, intermediate molecules between mannobiose and mannotriose, and molecules larger than
mannotriose.
Key words: Penicillium oxalicum, agricultural waste, oligosaccharides
เนื่องจากการใชเอนไซมมีความจําเพาะสูงและสภาวะ
ที่ใชในการยอยสลายไมรุนแรงเหมือนกับวิธีทางเคมี
นอกจากนั้ น ไมมี ก ารสูญ เสีย ผลิ ต ภัณ ฑ ที่ เ กิ ด ขึ้น คื อ
น้ําตาลโอลิโกแซคคารไรดเหมือนกับการใชสารเคมี
[4]
อยางไรก็ตาม วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสวน
ใหญ อ าจต อ งนํ า ไปปรั บ สภาพก อ น (pretreatment)
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งของวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการ
เกษตรนั้น ๆ ใหอยูในรูปที่งายตอการนําไปพัฒนาให
เปนสารที่มีมูลคาทางการคาเพิ่มมากขึ้น นั่นคืองายตอ
การเขาทํางานของเอนไซมยอยสลายนั่นเอง วิธีการ
ปรับสภาพอาจทําไดโดยการบดอัดใหมีขนาดเล็ก การ
ใช ก รดหรื อ ด า ง เป น ต น ซึ่ ง วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการ
เกษตรเมื่อผานการปรับสภาพแลวนํามายอยสลายดวย
เอนไซมยอ ยสลายจะทําใหได ผ ลผลิตที่เปนน้ํา ตาล
สูงขึ้นอีกดวย [5]

1. บทนํา
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสวนใหญมีองค
ประกอบหลั ก เป น สารประกอบลิ ก โนเซลลู โ ลสที่
ประกอบดวย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน [1]
การกําจัดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสวนมากทําได
โดยการเผาหรือฝงกลบ ซึ่งอาจกอใหเกิดมลภาวะเปน
พิษตอสิ่งแวดลอมได นอกจากนั้นยังมีการนําไปทํา
ปุยหมักหรือปุยชีวภาพซึ่งมีมูลคาทางการคาต่ํา ดังนั้น
ป จ จุ บั น จึ ง มี ผู ส นใจที่ จ ะนํ า ลิ ก โนเซลลู โ ลสมาใช
ประโยชนมากขึ้น โดยทําการเปลี่ยนใหเปนสารที่มี
มูลคาสูงขึ้น เชน ใชเปนแหลงพลังงานเชื้อเพลิง
แอลกอฮอล และน้ําตาลโอลิโกแซคคารไรดเพื่อเปน
สารเสริมในอาหารคนและสัตว [2,3]
การเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีทั้ง
การใชสารเคมี และวิธีทางชีวภาพโดยการใชเอนไซม
จากจุ ลิ น ทรี ย ซึ่ ง มี ข อ ดี ม ากกว า การใช ส ารเคมี
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ในอาหาร potato dextrose agar (PDA) ที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน เพื่อใชเก็บรักษาสาย
พันธุ จากนั้นทําการเตรียมสารแขวนลอยสปอรโดย
ใหมีปริมาณสปอรเทากับ 106-107 สปอรตอมิลลิลิตร
ในน้ํากลั่นที่ปราศจากเชื้อผสมกับ 0.2 % (v/v) Tween
80 ตรวจนับสปอรดวยฮีมาไซโตมิเตอร (haemacytometer) ทําใหไดกลาเชื้อเริ่มตนเพื่อใชทําการศึกษา
ตอไป
2.3 การผลิ ต สารละลายเอนไซม ส กั ด หยาบ
จาก P. oxalicum KUB-SN2-1
กลาเชื้อเริ่มตนปริมาณ 10 % (v/v) ยายลง
อาหารเพื่อผลิตเอนไซมประกอบดวย 0.4 % (w/v)
เพปโตน, 0.3 % (w/v) โปแตสเซียมไดไฮโดรเจน
ฟอสเฟต (KH2PO4), 0.2 % (w/v) ไดโปแตสเซียม
ไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4), 0.05 % (w/v) แมกนี
เซียมซัลเฟต (MgSO4.7H2O), 0.0002 % (w/v) โคบอล
คลอไรด (CoCl2.6H2O), 0.0005 % (w/v) เฟอรัส
ซัลเฟต (FeSO4.7H2O), 0.0002 % (w/v) แมงกานีส
ซัลเฟต (MnSO4.H2O), 0.0016 % (w/v) ซิงคคลอไรด
(ZnCl2), 0.25 % (w/v) แอมโมเนียมไนเตรต
(NH4NO3), 0.5 % (w/v) สารสกัดยีสต (yeast extract),
0.25 % (w/v) กากกาแฟ, 0.5 % (w/v) กัวกัม (guar
gum) ปรับคาพีเอชใหไดเทากับ 5 ดวยกรดทาทาริก
0.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอปริมาตร บมในเครื่อง
เขยาควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส ความเร็ว
รอบ 200 รอบตอนาที นาน 96 ชั่วโมง จากนั้นนํามา
หมุนเหวี่ยงเพื่อแยกเซลลออกดวยความเร็ว 5000 รอบ
ตอนาที เปนเวลา 15 นาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เก็ บ สารละลายเอนไซม ส กั ด หยาบที่ อุ ณ หภู มิ -20
องศาเซลเซียส เพื่อใชศึกษาตอไป
2.4 การวิเคราะหกิจกรรมของสารละลาย
เอนไซมสกัดหยาบจาก P. oxalicum KUB-SN2-1

จากการศึกษาของ Chaiongkarn และคณะ
(2009) พบวา Penicillium oxalicum KUB-SN2-1 ที่
ถูกคัดแยกจากดินสามารถผลิตแมนนาเนสไดเมื่อใช
กากมะพราวเปนสับสเตรต โดยมีสภาวะที่เหมาะสม
ตอการทํางานของเอนไซมคืออุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส พีเอชเทากับ 4.0 [6] ดังนั้นการวิจัยนี้ได
ทําการศึกษาชนิดของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่
เหมาะสมต อ การย อ ยของสารละลายเอนไซม ส กั ด
หยาบ (crude enzyme) จาก P. oxalicum KUB-SN2-1
โดยเปรียบเทียบวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ผานการ
ปรับสภาพดวยกรดรวมกับการใชความรอนกับวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งไมผานการปรับสภาพ แลว
วิ เ คราะห ป ริ ม าณและผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เป น
ขอมูลเบื้องตนในการวางแผนพัฒนาการผลิตโอลิโก
แซคคาร ไ รด ใ นปริ ม าณมากสํ า หรั บ ใช ใ นระดั บ
อุตสาหกรรมตอไป

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 วัตถุดิบ
งานวิจัยนี้ใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 5
ชนิดไดแก กากมะพราว กากออย กากถั่วเหลือง กาก
กาแฟ และเปลือกมันฝรั่ง โดยวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชใน
งานวิจัยเปนวัตถุดิบ ที่เตรีย มในครั้งเดีย วกันและใช
ตลอดงานวิจัย ทําการเตรียมวัตถุดิบโดยนําวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร 5 ชนิด มาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน จากนั้นนําวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรแตละชนิดที่แหงมาปนใหมีขนาดเล็ก
ดวยเครื่องปน (blender) จากนั้นทําการแยกขนาดดวย
ตะแกรงรอน (sieve plate) ขนาด 45 mesh เพื่อใชใน
การศึกษาตอไป
2.2 จุลินทรีย
Penicillium oxalicum KUB-SN2-1 เก็บ
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วิเคราะหกิจกรรมของสารละลายเอนไซม
สกัดหยาบดวยวิธี 3,5-dinitrosalicylic acid; DNS [7]
โดยจากการศึกษาเบื้องตนของ Chaiongkarn และ
คณะ (2009) ที่พบวาสารละลายเอนไซมสกัดหยาบ
จาก P. oxalicum KUB-SN2-1 มีการผลิตแมนนาเนส
สูงที่สุด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงกําหนดให 1 หนวยของ
แมนนาเนส เทากับปริมาณเอนไซมที่ใชยอยแมนแนน
แลวไดผลิตภัณฑเปนน้ําตาลแมนโนส 1 ไมโครโมล
ตอนาที ภายใต สภาวะที่ทดสอบ โดยมีน้ําตาลแมน
โนสเปนสารละลายน้ําตาลมาตรฐาน
2.5 การปรับสภาพวัส ดุเหลือทิ้งทางการ
เกษตร
ปรับสภาพวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรทั้ง
5 ชนิด คือ กากมะพราว กากออย กากถั่วเหลือง กาก
กาแฟ และเปลือกมันฝรั่ง โดยดัดแปลงวิธีของ Lloyd
และ Wyman (2005) โดยแช 10 % (w/v) วัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรแตละชนิดใน 1 % (v/v) กรดซัลฟวริก
(H2SO4) แลวนําสารละลายที่ไดไปบมที่อุณหภูมิ 95
องศาเซลเซียสนาน 10 นาที [8] จากนั้นกรองวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรออก ลางดวยน้ํากลั่นจนหมด
ความเปนกรด (ทําการวัดพีเอชใหเทากับพีเอชเริ่มตน)
แลวนําไปอบใหแหง เก็บไวใชในการศึกษาขั้นตอไป
2.6 การศึกษาชนิดของวัสดุทิ้งทางการเกษตร
ที่เหมาะสมตอการยอยดวยสารละลายเอนไซมสกัด
หยาบจาก P. oxalicum KUB-SN2-1
เตรียมชุดตัวอยางโดยนําสารละลายผสม
ปริ ม าณ 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ ป ระกอบด ว ย 0.5 % (w/v)
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรละลายใน 0.1 โมลาร ซิ
เตรตบัฟเฟอร พีเอช 4.0 กับสารละลายเอนไซมสกัด
หยาบ (กิ จ กรรมแมนนาเนสเท า กั บ 5.12 ยู นิ ต ต อ
มิลลิลิตร) อัตราสวน 1:1 บมที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง ทําการเก็บตัวอยางทุก 6

ชั่ ว โมง เพื่ อ นํ า ไปวิ เ คราะห ป ริ ม าณน้ํ า ตาลรี ดิ ว ซ ที่
เกิดขึ้นดวยวิธี DNS โดยมีสารละลายผสมปริมาณ 10
มิลลิลิตรที่ประกอบดวย 0.5 % (w/v) วัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรละลายใน 0.1 โมลาร ซิเตรตบัฟเฟอร
พีเอช 4.0 กับน้ํากลั่น อัตราสวน 1:1 เปนชุดควบคุม
ปริม าณน้ําตาลรีดิวซที่เกิดขึ้น (μg/ml) =
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในชุดตัวอยาง - ปริมาณน้ําตาล
รีดิวซในชุดควบคุม
2.7 การวิเคราะหผลิตภัณฑที่ไดจากการยอย
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรดวยสารละลายเอนไซม
สกัดหยาบจาก P. oxalicum KUB-SN2-1
วิเคราะหผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยวัสดุ
ทิ้งทางการเกษตรดวยสารละลายเอนไซมสกัดหยาบ
ดวยวิธี thin layer chromatography (TLC) ดัดแปลง
วิธีของ Apiraksakorn และคณะ (2008) [9] โดยมี
สารละลายน้ําตาลมาตรฐานไดแก กลูโคส (glucose)
กาแลคโตส (galactose) แมนโนส (mannose) แมนโน
ไบโอส (mannobiose) และแมนโนไตรโอส (mannotriose)

3. ผลการวิจัยและวิจารณ
3.1 ผลการศึ ก ษาชนิ ด ของวั ส ดุ ทิ้ ง ทางการ
เกษตรที่เหมาะสมตอการยอยดวยสารละลายเอนไซม
สกัดหยาบจาก P. oxalicum KUB-SN2-1
การปรั บ สภาพวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการ
เกษตรทําไดหลายวิธี เชน ทางกล (บด ปน หรือทําให
ขนาดเล็กลง) การใหความรอน การใชดาง และการใช
กรด เปนตน [10] ในงานวิจัยนี้เลือกวิธีการปรับสภาพ
โดยการใชกรดรวมกับการใหความรอน เนื่องจากการ
ใชกรดจะเปนการชวยเพิ่มความสามารถในการละลาย
ไดของสารประกอบเฮมิเซลลูโลส โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ไซแลนและแมนแนน และช วยกําจั ดลิกนิน ซึ่งเป น
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ปรับสภาพ คือ เปลือกมันฝรั่ง โดยมีปริมาณน้ําตาล
รีดิวซเทากับ 44.67 ± 4.23 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
รองลงมาคือกากออย กากมะพราว กากกาแฟ และกาก
ถั่วเหลือง โดยมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ 24.00 ±
3.21, 11.33 ± 2.82, 10.00 ± 1.41 และ 4.67 ± 2.1
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 ในขณะที่ปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงที่สุดที่ไดจาก
การยอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ผานการปรับ
สภาพพบวากากกาแฟมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงที่สุด
รองลงมาคื อ กากมะพร า ว เปลื อ กมั น ฝรั่ ง กากอ อ ย
และกากถั่วเหลือง โดยมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ
51.33 ± 4.47, 30.67 ± 0.71, 12.00 ± 2.89, 8.00 ± 1.41
และ 2.00 ± 0.57 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตามลําดับ
(ตารางที่ 1)

สารสําคัญที่ขัดขวางการเขาทํางานของเอนไซมยอย
สลาย สวนการใชความรอนสูงจะมีสวนชวยใหเกิด
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งของวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทาง
การเกษตรไดดียิ่งขึ้น [11] นอกจากนั้นวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย นี้ ทั้ ง 5 ชนิ ด ได แ ก
เปลือกมันฝรั่ง กากกาแฟ กากออย กากมะพราว และ
กากถั่วเหลือง เปนสารประกอบซึ่งมีโครงสรางหลัก
เปนสารประกอบในกลุมเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส
จึงสามารถปรับสภาพดวยกรดได
ผลการศึกษาเมื่อทําการยอยวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรดวยสารละลายเอนไซมสกัดหยาบที่
แสดงกิ จ กรรมแมนนาเนสเท า กั บ 5.12 ยู นิ ต ต อ
มิลลิลิตร พบวาปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงที่สุดที่ไดจาก
การยอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรชนิดที่ไมผานการ

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการยอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแบบ
ไมปรับสภาพและปรับสภาพ
ชนิดของ
วัสดุเหลือทิ้ง
กากกาแฟ
กากมะพราว
กากออย
กากถั่วเหลือง
เปลือกมันฝรั่ง

ไมปรับสภาพ (non-pretreatment)
ปริมาณน้ําตาล
เวลา
รีดิวซ (μg/ml)
(ชั่วโมง)
10.00 ± 1.41
36
11.33 ± 2.82
24
24.00 ± 3.21
6
4.67 ± 2.10
6
44.67 ± 4.23
18

ปรับสภาพ (pretreatment)
ปริมาณน้ําตาล
เวลา
รีดิวซ (μg/ml)
(ชั่วโมง)
51.33 ± 4.47
36
30.67 ± 0.71
12
8.00 ± 1.41
12
2.00 ± 0.57
18
12.00 ± 2.89
6

เลสอื่นนอกเหนือจากแมนนาเนส เชน เซลลูเลส และ
ไซลาเนสอี ก ด ว ย เนื่ อ งจากสามารถย อ ยสลายวั ส ดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งมีโครงสรางหลักเปนสาร
ลิกโนเซลลูโลสได นอกจากนั้นกลุมเอนไซมดังกลาว
มั ก เป น กลุ ม ของเอนไซม ที่ พ บได ใ นกลุ ม ของเชื้ อ

ผลการวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า สารละลาย
เอนไซมสกัดหยาบจาก P. oxalicum KUB-SN2-1
สามารถย อ ยสลายวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตรที่
หลากหลาย แสดงใหเห็นวาสารละลายเอนไซมสกัด
หยาบในงานวิจัยนี้นาจะมีเอนไซมในกลุมลิกโนเซลลู
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การเกษตรที่ป รับสภาพ กากกาแฟมีป ริมาณน้ํ าตาล
รีดิวซสูงที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเกิดจากเมื่อวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรผานการปรับสภาพแลวมีโครงสราง
ที่งายตอการเขาทํางานของแมนนาเนส จึงทําใหวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีโครงสรางเปนแมนแนน
เปนโครงสรางหลักเชนกากกาแฟ [13] ถูกยอยสลาย
ไดงายยิ่งขึ้น จึงปลดปลอยน้ําตาลรีดิวซไดเพิ่มมากขึ้น
ดวย อยางไรก็ตาม เพื่อตรวจสอบผลการวิจัยใหถูก
ตองมากยิ่งขึ้น ในการวิจัยขั้นตอไปจึงใชแมนนาเนส
บริสุทธิ์ในการศึกษา

จุลินทรียที่ผลิตแมนนาเนสและมีกลไกการทํางานที่
สงเสริมกัน (synergistic action) [12] จึงทําให
สารละลายเอนไซมสกัดหยาบจาก P. oxalicum KUBSN2-1 สามารถยอยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ไดหลากหลายนั่นเอง
อยางไรก็ตาม เมื่อ เปรียบเทียบชนิดและ
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่เกิดขึ้นจากการยอยวัสดุเหลือ
ทิ้ ง ทางการเกษตรทั้ ง สองชนิ ด (ไม ป รั บ และปรั บ
สภาพ) มีความแตกตางกัน นั่นคือ วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรที่ไมป รับสภาพ เปลือ กมันฝรั่งมีป ริมาณ
น้ํ า ตาลรี ดิ ว ซ สู ง ที่ สุ ด ในขณะที่ วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทาง

รูปที่ 1 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่เกิดขึ้นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ไมปรับสภาพ (A) และปรับสภาพ (B)
เมื่อถูกยอยสลายดวยสารละลายแมนนาเนสสกัดหยาบจาก P.oxalicum KUB-SN2-1 (เมื่อ
เปลือก
มันฝรั่ง,
กากกาแฟ,
กากมะพราว,
กากออย และ
กากถั่วเหลือง)
จากรูปที่ 1 พบวาการปรับสภาพกากกาแฟ
และกากมะพราวซึ่งเปนสารที่มีโครงสรางหลักเปน
แมนแนน [14] จะทําใหการปลดปลอยน้ําตาลรีดิวซ
เพิ่มสูงขึ้นโดยมีคาเพิ่มมากขึ้นประมาณ 5 และ 3 เทา
ตามลําดับ นอกจากนั้นระยะเวลาที่ใชในการยอยเพื่อ
ใหไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงที่สุดจากกากมะพราวยัง

เร็วขึ้นอีกดวย (จาก 24 ชั่วโมง เหลือเพียง 12 ชั่วโมง)
จึงเปนการยืนยันวาการปรับสภาพมีสวนชวยทําให
แมนนาเนสสามารถเขาไปยอยบริเวณโครงสรางแมน
แนนที่อยูในชั้นเฮมิเซลลูโลสของกากกาแฟและกาก
มะพราวไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม เปลือกมันฝรั่ง กาก
อ อ ย และกากถั่ ว เหลื อ งที่ ผ า นการปรั บ สภาพมี ก าร
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ปลดปลอยน้ําตาลรีดิวซลดลง (รูปที่ 1B) ทั้งนี้อาจเกิด
จากวิธีการปรับสภาพทําใหโครงสรางของวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด เปลี่ยนแปลงจนทําให
สารละลายแมนนาเนสสกั ด หยาบไม ส ามารถย อ ย
สลายได หรือทํางานไดลดลงนั่นเอง
3.2 ผลวิเคราะหผลิตภัณฑที่ไดจากการยอย
วัสดุทิ้งทางการเกษตรดวยสารละลายแมนนาเนสสกัด
หยาบ

จากผลการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
ที่เกิดขึ้นหลังจากการยอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ทั้ง 2 ชนิด (ปรับสภาพและไมปรับสภาพ) ดวยสาร
ละลายเอนไซมสกัดหยาบจาก P. oxalicum KUBSN2-1 (ตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวากากกาแฟที่ผาน
การปรับสภาพเกิดผลิตภัณฑคือน้ําตาลรีดิวซสูงที่สุด
ดังนั้นการวิจัยในขั้นตอมาจึงทําการวิเคราะหชนิดของ
น้ําตาลโอลิโกแซคคารไรดที่เกิดขึ้นดวยเทคนิค TLC

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากการยอยกากกาแฟที่ไมผานการปรับสภาพและปรับสภาพดวยสารละลายเอนไซม
สกัดหยาบจาก P. oxalicum KUB-SN2-1 (เลน 1 กลูโคส; เลน 2 กาแลคโตส; เลน 3 แมนโนส; เลน 4
แมนโนไบโอส; เลน 5 แมนโนไตรโอส; เลน 6-10 ผลิตภัณฑจากกากกาแฟที่ผานการปรับสภาพที่ชั่วโมง
ที่ 24, 30, 36, 42 และ 48 ตามลําดับ; เลน 11-15 ผลิตภัณฑจากกากกาแฟที่ไมผานการปรับสภาพที่ชั่วโมง
ที่ 24, 30, 36, 42 และ 48 ตามลําดับ)
รู ป ที่ 2 แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ยอยกากกาแฟที่ไมผานการปรับสภาพและปรับสภาพ
พบว า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สาร
ละลายน้ําตาลมาตรฐานเปนน้ําตาลโอลิโกแซคคาร
ไรดในกลุมแมนโนโอลิโกแซคคารไรดและน้ําตาล
แมนโนส โดยพบโมเลกุ ล ของน้ํ า ตาลที่ มี ข นาดอยู

ระหว า งแมนโนไบโอสและแมนโนไตรโอส และ
น้ําตาลที่มีข นาดใหญก วา แมนโนไตรโอส ซึ่งชนิ ด
ของน้ําตาลที่วิเคราะหไดสอดคลองกันทั้งกากกาแฟ
ประเภทที่ ผ า นการปรั บ สภาพและไม ผ า นการปรั บ
สภาพ อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยขั้นตอไปจําเปนตอง
ศึก ษาชนิด และปริม าณของผลิตภัณ ฑที่ได ห ลัง จาก
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การย อ ยสลายด ว ยสารละลายเอนไซม ด ว ยเทคนิ ค
high-performance liquid chromatography (HPLC)
โดยใชชนิดของสารละลายน้ําตาลมาตรฐานที่หลาก
หลายมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้ น จากผลการวิ จั ย ที่ ไ ด
แสดงใหเห็นวาแมนนาเนสจาก P. oxalicum KUBSN2-1 เป น เอนไซม ที่ มี ก ลไกการทํ า งานแบบย อ ย
สลายแบบสุมภายในสายโครงสรางของสารประกอบ
แมนแนน ซึ่งเห็นไดจากผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นเปนสาร
ประกอบในกลุ ม โอลิ โ กแซคคาร ไ รด น่ั น เอง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Kurakake และคณะ
(2006) [15] ที่รายงานผลการวิเคราะหผลิตภัณฑที่เกิด
จากการทํางานของแมนนาเนสจาก P. oxalicum SO
วาเปนโอลิโกแซคคารไรดเมื่อ ทําการวิเคราะหดวย
เทคนิค PLC รวมกับเทคนิค MALDI-TOF-MS
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