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 ป ั จ จุ บั น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้ แ บ บ จ� า ล อ ง ท า ง
คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนากรรมวิธีการหมัก ถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่ง การวิเคราะห์
การควบคุมฟลักซ ์และกระบวนการสร้างและสลายภาย
ใต้วิถี/โครงข่ายของการผลิตชีวภัณฑ์ที่สนใจนั้น สามารถ
ช่วยเหลือปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตกรดอะมิโนได้อย่าง
น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ฉะนั้นการศึกษาเพื่อเพิ่มผลได้ (yield) 
และอัตราการผลิต (productivity) ของไลซีนและอาร์จินิน  
โดยแบคทีเรียอีโคไล (E. coli) สายพันธุ ์อุตสาหกรรม
และพันธุวิศวกรรม ซึ่งได้อาศัยกลยุทธ์ร่วมระหว่างแบบ
จ�าลองดลุของฟลกัซ์ (Flux balance model) และวิธีการ
วิเคราะห์ทางสถิต ิ จึงเป็นที่ประจักษ์ผลลัพธ์จากการศึกษา
ได้จากผลสัมฤทธิ์ของการเพิ่มกิจกรรมเอนไซม์ในวัฏจักรของ
ไกลอออกซิเลต/PEP   คาร์บอกซิเลส และการก�าจัดเอนไซม์
มาลิกเท่านั้นเอง

 การปรบัปรงุการสงัเคราะห์กรดอะมโินโดยจลุนิทรย์ี 
ด�าเนินการได้โดยอาศัยเทคนิคของการวิเคราะห์ร่วมกัน
ระหว่างการท�าดลุของแบบจ�าลองปรมิาณสมัพนัธ์ (stoichio-
metric model) และการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นแบบ
หลายตวัแปร (multivariate linear regression) ซึ่งประกอบ
ด้วยการจ�าลองดุลของของฟลักซ์ (fluxes balance 
modeling) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การควบคมุฟลกัซ์ภายใต้
โครงข่ายกระบวนการสร้างและสลายของการเจรญิเตบิโตและ
การสังเคราะห์กรดอะมิโนของจุลินทรีย์ โดยที่มีการก�าหนด
ฟังก์ชนัเป้าหมาย (objective function) ในการหาภาวะที่
เหมาะทีส่ดุเพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์สงูสดุ จลุนิทรย์ีต้นแบบทีใ่ช้
ในการศกึษาเป็นแบคทเีรยีอโีคไล สายพนัธุศ์กัยภาพทีใ่ช้ผลติ 
กรดอะมโินทางอตุสาหกรรม โดยการเปรยีบเทยีบผลของการ
ผลิตกรดอะมิโนด้วยสายพันธุ์ผ่าเหล่าที่มียีนเพิ่มอีกสองชนิด
ที่ก�าหนดการสังเคราะห์เอนไซม์ meso-diaminopimerate 
dehydrogenase (DDH) และเอนไซม์ pyruvate 
carboxylase หลงัจากการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเส้นแบบ
หลายตวัแปรจากการสุม่ตวัอย่างทัง้สิน้จ�านวน 5,000 จดุ จงึสรปุ
ได้ว่าการสังเคราะห์ไลซีนและอาร์จินินด้วยอีโคไลสายพันธุ์
พนัธวุศิวกรรมขึน้อยูก่บัทางเลีย่งไกลออกซเิลตโดยสิน้เชงิ ซึง่
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มปริมาณการสังเคราะห์ไพรูเวต  
ด้วยกจิกรรมเอนไซม์ฟอสฟออนีอลไพรเูวตคาร์บอกซเิลส และ
จะต้องมกีารก�าจดัเอนไซม์มาลกิทีม่กีจิกรรมอยูภ่ายในวฏัจกัร

เอกสารอ้างองิ Van Dien, S.J. et al. 2006. Theoretical analysis of 
amino acid-producing Escherichia coli using a stoichiometric 
model and multivariate linear regression. J. Biosci. Bioeng. 102(1): 
34–40. • Takaç, S. et al. 1998. Metabolic flux distribution for the 
optimized production of L-glutamate. Enzyme Microb. Technol. 

ตารางที่ 1 สรุปสมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรเพื่อใช้อธิบายการ
สังเคราะห์มวลชีวภาพและกรดอะมิโนส�าคัญบางชนิดจากไซโลส

การปรับปรุงการผลิตกรดอะมิโนด้วยแบบจ�าลองปริมาณสัมพันธ์

 วิถีกระบวนการสร้างและสลายโดยทั่วไปแบบองค์
รวมของแบคทีเรียกรดกลูตามิกแสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในโครงข่ายทั้งมวลที่ได้ระบุไว้ด้วยหมายเลขตั้งแต่
หมายเลข 1-115 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร
อ้างอิง) ซึ่งคอขวดของกระบวนการสร้างและสลายน�้าตาล
กลูโคสโดยแบคทีเรียอีโคไลนั้น ก�าหนดขึ้นได้จากปฏิกิริยา
ของเอนไซม์และวิถีหลัก 7 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ Glucose-
6-phosphate dehydrogenase, PEP carboxylase (PEP carb), 
Acetate secretion, Isocitrate lyase (ICL, glyoxylate cycle), 
Malic enzyme (ME), Formate secretion และ ATPase ฉะนั้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบการเจริญเติบโตและการ
ใช้กลูโคสภายใต้โครงข่ายทั้งมวลดังกล่าวนั้น จึงสามารถ
สรุปสมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อใช้อธิบายการสังเคราะห์
มวลชีวภาพและกรดอะมิโนส�าคัญบางชนิด ได้แก่ ไลซีน            
อาร์จินิน ทริปโตเฟน เป็นต้น ดังตารางที่ 1 เครื่องหมายบวก/
ลบหน้าเทอมใด ๆ ภายในสมการดังกล่าว หมายถึงอิทธิพล
เชิงบวก/ลบของเอนไซม์และ/หรือวิถีนั้น ๆ ภายในโครงข่าย
ดังกล่าว

ที่มา: สาโรจน์ และคณะ, 2548/53/54

ภาพที่ 1 วิถีกระบวนการสร้างและสลายของแบคทีเรียกรดกลูตามิก

ที่มา:  Takaç และคณะ, 1998
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 การอธิบายเชิงประจักษ์ของการผลิตกรดกลูตามิกโดยแบคทีเรียกรดกลูตามิกนั้น สามารถประยุกต์ใช้แบบจ�าลองดุลของฟลักซ์ (Flux balance 
model) ซึ่งอาศัยพื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณสัมพันธ์ของโครงข่ายกระบวนการสร้างและสลาย (ภาพที่ 1ก) โดยสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตกรดกลูตามิกนั้น 
จะขึน้อยูก่บัอตัราการเจรญิเตบิโตจ�าเพาะของแบคทเีรยีกรดกลตูามกิเป็นปัจจยัส�าคญั ซึง่จะสงัเกตได้จากความแปรผนัของการจดัสรรฟลกัซ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป  
อาทิ การจัดสรรฟลักซ์เมื่อแบคทีเรียมีอัตราการเจริญเติบโตจ�าเพาะเท่ากับ 0.1 ต่อชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 1ข นอกจากนี้จากการศึกษาการผลิตกรดกลูตามิกโดย
แบคทีเรีย Brevibacterium flavum พบว่ายังมีการสังเคราะห์กรดอะมิโนและกรดอินทรีย์ชนิดอื่นปะปนอีกด้วย ได้แก่ อาร์จินิน ไลซีน อะลานิน พรอลิน แล็กเทต 
แอลฟา-คีโทกลูตาเรต ซักซิเนต ไพรูเวต และกลูโคเนต เป็นต้น จากการศึกษาการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดสรรฟลักซ์ภายในเซลล์ของแบคทีเรียกรดกลูตามิก  
พบว่านอกเหนอืจากทางเลีย่งไกลออกซเิลตในวฏัจกัร TCA ทีเ่ป็นขัน้ตอนหลกัแล้ว วฏัจกัรเพนโทสฟอสเฟตยงัคงมคีวามส�าคญัทีจ่ะอ�านวยการสงัเคราะห์กรดกลตูามกิ 
อย่างยิ่ง กล่าวโดยสรุปการผลิตกรดกลูตามิกโดยวิธีการหมักแบบเบ็ดเสร็จจะแปรผันไปตามระยะเวลาของการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกรดกลูตามิกดังนี้

เอกสารอ้างองิ Takaç, S. et al. 1998. Metabolic flux distribution for the optimized production of L-glutamate. Enzyme Microb. Technol. 23: 286–300.

ตารางที่ 1 การสังเคราะหกรดกลูตามิก (ก) เหล่าปฏิกิริยาการสังเคราะห์ของกลุ่มกรดอะมิโนกลูตาเมต 
และ (ข) การจัดสรรฟลักซ์ของ NADPH และ ATP ระหว่างการหมักกรดกลูตามิก

การวเิคราะห์การผลติกรดกลตูามกิด้วยแบบจ�าลองดลุของฟลกัซ์ 

ที่มา:  Takaç และคณะ, 1998

ภาพที ่1 (ก) วถิกีระบวนการสร้างและสลายของแบคทเีรยีกรดกลตูามกิ  
และ (ข) การจดัสรรฟลกัซ์เชงิทฤษฎขีองแบคทเีรยีกรดกลตูามกิ

ที่มา: Takaç และคณะ, 1998

 คาบที่หนึ่ง (0 < t < 10 h) เป็นระยะพักของแบคทีเรีย จึงมีการใช้กลูโคสและมีการสังเคราะห์
สารเมแทบอไลต์เพียงเล็กน้อย โดยมีเฉพาะกรดแล็กติกเท่านั้น และเพิ่งเริ่มมีการสะสมของกรดอะมิโน
เกิดขึ้น โดยมีการสังเคราะห์ NADPH และ R5P ผ่านทางวัฏจักรเพนโทสฟอสเฟต พร้อมกับการท�างาน
ของทางเลี่ยงไกลออกซิเลต
 คาบที่สอง (10 < t < 15 h) เป็นระยะที่มีปริมาณเซลล์เพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณการใช้กลูโคส
อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณของกรดอินทรีย์และกรดอะมิโนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
 คาบที่สาม (15 < t < 25 h) การใช้กลูโคสลดลง แต่มีการผลิตแอล-กลูตาเมตมากขึ้น  
พร้อมกับมีการสะสมของกรดอะมิโนชนิดอื่น โดยมีปริมาณของอะลานินและพรอลินมากที่สุด ปรากฏว่า
อัตราการสังเคราะห์แอล-กลูตาเมตสูงสุดในห้วงท้ายของคาบ พบปริมาณของแอลฟา-คีโทกลูตาเรตและ
กลูโคเนตเพิ่มขึ้น ทว่ามีการใช้ซักซิเนตและแอลฟา-คีโทกลูตาเรตโดยเซลล์ในระหว่างกลางคาบ จึงท�าให้
อัตราการใช้กลูโคสกลับลดลง
 คาบที่สี ่ (25 < t < 30 h) เป็นระยะที่เซลล์เข้าสู่ระยะการเจริญเติบโตคงที่ โดยมีอัตรา 
การใช้กลูโคสและการผลิตแอล-กลูตาเมตสูงสุด และมีปริมาณของกรดอินทรีย์ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
(ยกเว้นแล็กเทตและกลูโคเนต) พบว่ามีปริมาณของกรดอะมิโนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมีปริมาณของ 
อะลานิน/พรอลิน และแอล-กลูตามีนสูงสุด
 คาบที่ห้า (30 < t < 38 h) เป็นคาบสุดท้ายของการหมัก ซึ่งไม่มีการเจริญเติบโตของ
เซลล์ จึงไม่มีการใช้กลูโคสและการผลิตแอล-กลูตาเมตอีกต่อไป เริ่มมีปริมาณของแอล-กลูตามีนและ 
แอล-อาร์จินินลดลง ปรากฏว่าปริมาณของอะลานิน/พรอลินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณกรดอะมิโน 
ชนิดอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ในบรรดากรดอินทรีย์นั้น พบว่าปริมาณของซักซิเนต
และแอลฟา-คีโทกลูตาเรตไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็มีการผลิตกลูโคเนต โดยมีการใช้แล็กเทตและการ
สะสมของไพรูเวตเกิดขึ้น ระหว่างการหมักพบว่าปริมาณของออกซิเจนละลายลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อ 
เปรียบเทียบกับปริมาณออกซิเจนละลายเริ่มต้น
 ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรฟลักซ์ของโคเอนไซม์ NADPH ที่มีต่อการผลิต 
แอล-กลูตาเมต ซึ่งการสังเคราะห์หลักได้มาจากวัฏจักร TCA และเพนโทสฟอสเฟต ซึ่งต่างก็มีความ
ส�าคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเลย ยกเว้นคาบที่สอง ซึ่งปริมาณของแอล-กลูตาเมตเพิ่งจะเริ่มมีการผลิต
เพิ่มขึ้น และคาบที่สี่ ซึ่งเซลล์ได้เข้าสู่ระยะของการเจริญเติบโตคงที่แล้ว และสรุปได้ว่าปริมาณ ATP ที่
สังเคราะห์ขึ้นภายในเซลล์ถูกน�าไปใช้ส�าหรับการดูแลรักษาเซลล์มากกว่าการน�าไปใช้เพื่อการสร้างเซลล์
ในระหว่างการหมักกรดกลูตามิก

(ก)

(ข)
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 การผลิตไซลิทอล (xylitol) โดยอาศัยการท�างานของจุลินทรีย์ จ�าเป็นต้องใช้จุลินทรีย์ท่ีมีกิจกรรม

ของเอนไซม์ไซโลสรีดกัเทส (xylose reductase) ในการเปลี่ยนไซโลส (xylose) ให้กลายเป็นไซลทิอลภายใต้ 

สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสม ซึง่มกัใช้ยีสต์ในจีนสั Candida sp. และ Pichai sp. เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ (biocatalyst) 

อย่างไรก็ตาม พบว่ากระบวนการผลิตไซลิทอลจากวสัดุทางการเกษตรโดยจุลินทรีย์เหล่านี ้ มักพบปัญหาการ 

ปนเปือ้นของอะราบิโนส (arabinose) ซึง่จะท�าให้ขัน้ตอนการท�าบริสทุธ์ิไซลทิอลมีความยุง่ยากและสิน้เปลืองคา่ใช้จา่ย 

คอ่นข้างมาก

 รายงานวจิยัทางเทคโนโลยีชีวภาพพบวา่ยีสต์ท่ีมีประสทิธิภาพในการผลติไซลทิอลมากท่ีสดุคือ Pichia sp. 

เพราะให้ผลผลิตของไซลิทอลปริมาณสูง ซึ่งพบว่าวิถีการเปลี่ยนไซโลสไปเป็นไซลิทอลโดยกิจกรรมของเอนไซม์ 

ไซโลสรีดกัเทสโดยยีสต์ดงักลา่วจ�าเป็นต้องใช้โคเอนไซม์ NADH และ NADPH ร่วมในปฏิกิริยา ด้วยเหตนีุยี้สต์ชนิดนี ้

จึงมีความโดดเด่นในการผลิตไซลิทอลภายใต้สภาวะไร้อากาศหรือการหมัก อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการผลิต 

ไซลทิอลโดยยีสต์ Pichia sp. ก็พอมีอยูบ้่าง กลา่วคือ สารอาหารและแหลง่คาร์บอน/ไนโตรเจน และปริมาณออกซเิจน  

จะเป็นปัจจยัส�าคญัในการควบคมุการผลติไซลทิอลโดยยีสต์ดงักลา่ว เพราะยีสต์แตล่ะสายพนัธุ์ต้องการสารอาหารใน 

การเจริญเตบิโตและสร้างผลติภณัฑ์แตกตา่งกนั ด้วยเหตนีุก้ระบวนการหมกัไซลทิอลจงึต้องควบคมุชนิดและปริมาณ

สารอาหารให้อยูภ่ายใต้สภาวะท่ีเหมาะสมตอ่การเจริญเตบิโตและเพ่ือให้ได้อตัราการผลติผลติภณัฑ์สงูสดุ

 การปรับสภาวะการเพาะเลีย้งให้เหมาะสมต่อการผลิตสารชีวภณัฑ์จากจุลินทรีย์จ�าเป็นต้องค�านึงถึงส่วน

ประกอบของอาหารท่ีใช้ในการเพาะเลีย้งกล้าเชือ้จุลินทรีย์ หากสูตรอาหารไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

อาจท�าให้ได้ความเข้มข้นเร่ิมต้นของจุลินทรีย์ท่ีไม่แน่นอนหรือมีความเข้มข้นน้อยจนเกินไป ซึ่งจะท�าให้ 

เซลล์มีอตัรารอดชีวิตต�่าเม่ือเร่ิมต้นเข้าสู่กระบวนการหมักจริง ส่งผลให้อตัราการผลิตผลิตภัณฑ์ต�่าตามไปด้วย  

ดังนัน้สูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์จึงมีความส�าคัญมากต่อกระบวนการผลิต 

ไซลทิอล โดยสารอาหารท่ีมีความส�าคญั ได้แก่ เพปโทน (peptone) น�า้ตาลเดก็ซ์โทรส (dextrose) ยีสต์สกดั 

(yeast extract) และมอลต์สกดั (malt extract) ซึง่สารอาหารเหลา่นีจ้ะใช้เป็นแหลง่คาร์บอนและแหลง่ไนโตรเจน

ส�าหรับการเจริญเติบโตของยีสต์ท่ีใช้เป็นกล้าเชือ้ตัง้ต้น ส�าหรับซบัสเตรตท่ีใช้ในการผลติไซลทิอลนิยมใช้ไซโลส ซึง่พบ

ว่าหากความเข้มข้นของไซโลสมากเกินไปก็จะท�าให้เกิดการยบัยัง้การเจริญเติบโตและการสร้างผลิตภณัฑ์ของยีสต์  

แตถ้่ามีความเข้มข้นน้อยเกินไปจะสง่ผลให้ผลติภณัฑ์ท่ีได้มีปริมาณต�่าท�าให้ไมคุ่้มทนุการผลติ ดงันัน้ความเข้มข้นของ 

ซบัสเตรตท่ีเหมาะสมจงึเป็นสิง่ท่ีส�าคญัเชน่กนั นอกจากนีป้ริมาณอากาศและอตัรากวนผสมก็สง่ผลตอ่การเจริญเติบโต

และการผลติไซลทิอลด้วยเชน่กนั เพราะการสงัเคราะห์ NADH และ NADPH นัน้เกิดขึน้ในกระบวนการหายใจภายใต้

สภาวะใช้อากาศ แตห่ากมีอากาศมากเกินไปยีสต์จะเปลี่ยนจากวิถีการหมกัไปเป็นการสงัเคราะห์เซลล์แทน

การผลิตไซลิทอลด้วยกรรมวธีิการหมักโดยยีสต์ Pichia sp.

มีต่อหนา้ 4
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ตารางที่ 1 แสดงสายพันธุ์ยีสต์ที่สามารถผลิตไซลิทอลได้พร้อมเปอร์เซ็นต์ผลได้ไซลิทอลจากไซโลส

Fermentation process for production of xylitol from Pichia sp.

ที่มา: Raj และคณะ, 2005

 โดยสิทธิบัตรฉบับนี้มีข้อถือสิทธิดังต่อไปนี ้ การปรับสภาวะการเพาะเลี้ยงและสารอาหารให้เหมาะ

สมในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อให้ได้ความเข้มข้นเริ่มต้นของเซลล์ที่แน่นอนและมีอัตรารอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งจะช่วยให้อัตราการสร้างผลิตภัณฑ์สูงตามไปด้วย โดยสารอาหารที่มีความส�าคัญส�าหรับการเจริญเติบโต

ของยีสต์ อาทิ เพปโทน น�้าตาลเด็กซ์โทรส ยีสต์สกัด และมอลต์สกัด ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะใช้เป็นแหล่ง

คาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนส�าหรับการเจริญเติบโตของเชลล์ โดยสารอาหารที่ใช้เป็นซับสเตรตส�าหรับการ

ผลิตไซลิทอลจะใช้ไซโลส โดยความเข้มข้นของซับสเตรตที่เหมาะสมจะส่งผลให้ไม่เกิดการยับยั้งการเจริญ

เติบโตและการสร้างผลิตภัณฑ์ของเซลล์

แหล่งทีม่าสทิธบิตัร

Raj, E. et al.  2005. Fermentation process for production of xylitol from Pichia sp. Pub.No: US 6 893 894 B2.

เอกสารอ้างองิ

Raj, E. et al.  2005. Fermentation process for production of xylitol from Pichia sp. Pub.No: US 6 893 894 B2.
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 ปัจจบุนักรดซกัซินิก (succinic acid) จดัได้ว่าเป็นสารเคมีท่ีมีคณุคา่และสามารถประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมได้
อย่างกว้างขวาง นอกจากนีย้งัจดัได้ว่าเป็นสารตัง้ต้นท่ีมีศกัยภาพในการผลิตสารเคมีอ่ืน ๆ ท่ีส�าคญั รวมถึงใช้เป็นสารตัง้
ต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ดงันัน้การพฒันาสายพนัธุ์เชือ้จลุินทรีย์ และกระบวนการการผลิตกรดซกัซินิกเพ่ือรองรับกบั
ความต้องการ จงึเป็นหวัข้อท่ีได้รับความสนใจมากในปัจจบุนันี ้ อย่างไรก็ตาม การผลิตกรดซกัซินิกโดยกระบวนการทางเคมี
นัน้ ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองของต้นทนุการผลิตท่ีสงูและไม่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ดงันัน้การผลิตกรดซกัซินิกด้วยวิธีการหมกั
โดยใช้วตัถดิุบทีส่ามารถน�ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ (renewable feedstock) จงึเป็นอีกทางเลือกหนึง่ของการผลิตกรดซกัซินิกเชิง
พาณิชย์ 

 ปัจจบุนัผลได้และอตัราการผลิตเชิงปริมาตรของกรดซกัซินิก ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะ
สมของกรรมวิธีการผลิตกรดซกัซินิกด้วยวิธีการหมกั โดยท่ีการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการควบคมุกระบวนการสร้าง
และสลายในระดบัเอนไซม์ควบคูก่บัการปรับปรุงพนัธุกรรมของเชือ้จลุินทรีย์ท่ีใช้ในกระบวนการหมกักรดซกัซินิกนัน้ สามารถ
ช่วยเพ่ิมผลได้ของกรดซกัซินิก ท�าให้กรรมวิธีการผลิตมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดงัเช่น การควบคมุการแสดงออกท่ีมากเกิน
ของเอนไซม์ fumarate reductase (frd) จากแบคทีเรีย Escherichia coli ซึง่ท�าให้ฟมูาเรตถกูเปลี่ยนไปเป็นซกัซิเนตมากขึน้ 
การน�าเอนไซม์ pyruvate carboxylase (pyc) ท่ีได้จากแบคทีเรีย Rhizobium etli ใสเ่ข้าไปในแบคทีเรีย E. coli รวมถึงการ
แสดงออกท่ีมากเกินของเอนไซม์ malic ในสภาวะท่ีเอนไซม์ pyruvate formatelyase (pfl) และ lactate dehydrogenase 
(ldh) ถกูยบัยัง้ ซกัซิเนตจะกลายเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกระบวนการหมกั ซึง่ท�าให้อตัราการผลิตกรดซกัซินิกสงูขึน้ได้เช่น
เดียวกนั อย่างไรก็ตาม การท�างานของโคเอนไซม์ NADH ท่ีจ�ากดั และอตัราการใช้คาร์บอนต�่า ท�าให้ผลิตภณัฑ์เกิดขึน้ได้ช้า 
นบัเป็นอปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากการหมกักรดซกัซินิกภายใต้สภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน ดงันัน้การผลิตกรดซกัซินิกโดยใช้จลุินทรีย์ท่ี
มีการดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีสามารถการเพาะเลีย้งได้ภายใต้สภาวะท่ีมีออกซิเจน จงึกลายเป็นทางเลือกหนึง่ของการผลิตกรด
ซกัซินิกให้ได้ปริมาณท่ีสงูขึน้

การผลิตกรดซักซนิิกภายใต้สภาวะที่มีออกซเิจนโดยแบคทเีรีย

ภาพท่ี 1 แบบจ�าลองวิถีกระบวนการสงัเคราะห์ซกัซิเนต

ท่ีมา: Yiu และคณะ, 2007

มีต่อหนา้ 6
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แหลง่ท่ีมาของสทิธิบตัร
Yiu, S.K. et al. 2007.  Aerobic succinate production in bacteria. Pub. No: US 2007/7262046 B2.

สทิธิบตัรท่ีเก่ียวข้อง
Donnelly, M.I. et al. 2004. Method to produce succinic acid from raw hydrolysates. Pub. No.: US2004/6743610 B2.

ภาพท่ี 2 การผลิตกรดซกัซินิกภายใต้สภาวะการเพาะเลีย้งท่ีมีออกซิเจน

ท่ีมา: Yiu และคณะ, 2007

 การผลติกรดซกัซินิกด้วยวิธีการหมกัโดยใช้จลุนิทรีย์ภายใต้สภาวะการเพาะเลีย้งท่ีมีออกซิเจนตามกรรมวิธีการผลติท่ี
ได้เปิดเผยในสทิธิบตัรนี ้ เก่ียวข้องกบัน�าระบบวิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลายมาประยกุต์ใช้ในการผลติกรดซกัซนิิกภาย
ใต้สภาวะการเพาะเลีย้งท่ีมีออกซเิจน โดยคลอบคลมุถงึการหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการผลติ และเทคนิคทางพนัธวุิศวกรรม
โดยการดดัแปลงพนัธกุรรมของจลุนิทรีย์ ซึง่จะท�าให้สามารถเพ่ิมผลผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 โดยสิทธิบัตรฉบับน้ีมีข้อถอืสิทธิดังต่อไปน้ี กลา่วคือ การดดัแปลงพนัธกุรรมของจลุนิทรีย์โดยยบัยัง้การท�างาน
ของยีนบางยีนในวิถีของการผลติกรดคาร์บอกซลิกิ เชน่ ซกัซเินต ฟมูาเรต มาเลต และออกซาโลแอซีเทต เป็นต้น โดยกรรมวิธี
ท่ีใช้ในการผลติกรดซกัซนิิกภายใต้สภาวะการเพาะเลีย้งท่ีมีออกซเิจนนี ้มีประเดน็หลกัของกรรมวิธีนีคื้อ การดดัแปลงพนัธกุรรม
ของแบคทีเรีย E. coli เพ่ือลดกิจกรรมของเอนไซม์เหลา่นีคื้อ succinate dehydrogenase (sdhAB), acetate kinase (ackA), 
phosphotransacetylase (pta), pyruvate oxidase (poxB), phosphotransferase gene (ptsG) โดยเฉพาะเม่ือท�างานร่วม
กบัการเพ่ิมเอนไซม์ phosphoenolpyruvate carboxylase (pepc) นัน้ จะท�าให้ผลได้ของซกัซเินตเพ่ิมสงูขึน้ภายใต้สภาวะการ
เพาะเลีย้งท่ีมีออกซเิจน โดยอาศยัแบคทีเรีย E. coli ท่ีดดัแปลงพนัธกุรรม ซึ่งจะให้ผลผลิตของซักซิเนตอย่างน้อย 500 
มิลลิโมลาร์

เอกสารอ้างอิง 
Lin, H. et al. 2005. Metabolic engineering of aerobic succinate production systems in Escherichia coli to improve process productivity and  
            achieve the maximum theoretical succinate yield.  Metab. Eng. 7:116-127.
Thakker, C. et al.  2013. Production of succinic acid by engineered E. coli strains using soybean carbohydrates as feedstock under aerobic                                                                                                                                          
            fermentation conditions. Bioresour. Technol. 130: 398-405.

Aerobic Succinate Production in Bacteria
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 การผลติกรดซกัซินิก (succinic acid, SA) โดยกระบวนการหมกัมกัใช้กลโูคสเป็นแหลง่คาร์บอน โดยผลติภณัฑ์ท่ีได้
มกัอยูใ่นรูปของไดแอมโมเนียมซกัซิเนต (diammoniumsuccinate, DAS) มอโนแอมโมเนียมซกัซิเนต (monosodiumsuccinate, MAS) 
และกรดซกัซินิก โดยท่ีคา่ความเป็นกรด-ดา่งจะเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเจริญเติบโตของจลุินทรีย์และการเปลี่ยน
ซบัสเตรตไปเป็นกรดซกัซนิิก ตลอดจนแบบชนิดของกรดซกัซนิิกด้วย ซึง่คา่ความเป็นกรด-ดา่งท่ีเหมาะสมตอ่การผลติกรดซกัซนิิกมีคา่
ประมาณ 7 ผลจากการใช้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะอยู่ใน
รูปไดแอมโมเนียมซกัซเินต สว่นการใช้โซเดียม (Na), โพแทสเซียม (K) หรือแมกนีเซียม (Mg) หรือสารผสมซึง่มีแอมโมเนียมเป็น
สว่นผสมหลกัปรับคา่ความเป็นกรด-ดา่งของน�า้หมกั ผลติภณัฑ์ท่ีได้จะอยูใ่นรูปของเกลือท่ีแตกตา่งกนัออกไป

กระบวนการผลติมอโนแอมโมเนียมซกัซิเนตจากน�้าหมกัที่ประกอบดว้ยได-/มอโน-แอมโมเนียมซกัซิเนต 

และ/หรอื กรดซกัซินิก และการเปลี่ยนโมโนแอมโมเนียมซกัซิเนตเป็นกรดซกัซินิก

 จากรายงานวิจยัทางเทคโนโลยีการหมกั พบวา่มีการศกึษาการผลติ MAS จากสารละลาย DAS ท่ีได้จากน�า้หมกั 
โดยการเตมิเกลือแอมโมเนียมลงไปเพ่ือชกัน�าให้เกิดเคาน์เตอร์ไอออน (counter ion) ซึง่การเกิดผลกึของ MAS เกิดจากการน�า
สารละลาย DAS ไปเตมิกรดแอซีตกิเพ่ือปรับคา่ความเป็นกรด-ดา่งให้อยูร่ะหวา่ง 4.6-6.3 โดยผลติภณัฑ์สว่นใหญ่คือผลกึของ 
MAS ท่ียงัไมบ่ริสทุธ์ิ นอกจากนีย้งัมีการศกึษาการก�าจดัน�า้และแอมโมเนียโดยใช้ความร้อนในสารละลายท่ีมีแอมโมเนียมซกัซเินต ซึง่ผลติภณัฑ์
ท่ีได้สว่นใหญ่คือกรดซกัซนิิกท่ีเป็นของแข็ง เม่ือเตมิแอมโมเนียมซกัซเินตจะพบ MAS, SA, มอโนเอไมด์ซกัซเินต (monoamide 
succinate),  ซกัซนิิไมด์ (succinimide), ซกัซนิาไมด์(succinamide) หรือเอสเทอร์ซกัซเินต (ester succinate) อยา่งน้อยหนึง่
ชนิด ส�าหรับสิทธิบัตรท่ีน�าเสนอนีไ้ด้เปิดเผยถึงกระบวนการเปลี่ยน MAS ไปเป็นกรดซักซินิก จากน�า้หมักท่ีประกอบด้วย
สารผสมของ DAS MAS และ กรดซกัซนิิก แล้วเปลี่ยน  MAS ไปเป็นกรดซกัซนิิก ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอน (1) การกลัน่น�า้หมกั 
(2) การหลอ่เยน็และการระเหย (3) การแยกสว่นของแข็งออกจากของเหลว และ (4) การคืนสภาพของสว่นของแข็ง 
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 โดยสิทธิบัตรฉบับน้ีมีข้อถอืสิทธิดังต่อไปน้ี กลา่วคือ (1) กระบวนการผลิต MAS จากน�้าหมกัทีมี่ DAS เป็นส่วน
ประกอบ มีดงันี ้ (a) การกลัน่น�า้หมกั โดยสว่นบนประกอบด้วยน�า้และแอมโมเนียและสว่นลา่งซึง่เป็นของเหลวท่ีประกอบด้วย 
MAS DAS และน�า้ประมาณ 20% โดยมวล (b) การหลอ่เยน็และการระเหย น�าสว่นลา่งท่ีได้จากการกลัน่ เตมิตวัต้านการละลาย 
(antisolvent)  เพ่ือให้อณุหภมิูและองค์ประกอบเหมาะสมให้เกิดการแยกชัน้ เป็น 2 สว่น ได้แก่ สว่นของเหลว คือ DAS และ
สว่นของแขง็ คือ MAS ซึง่แยกกนัเป็นอิสระจาก DAS จากขัน้ตอนการระเหยเป็นการเพ่ิมความเข้มข้นของ MAS  และการหลอ่เย็น
ส่วนล่างของเหลวจะใช้อุณหภูมิ 3 ขัน้ตอน คือขัน้แรก ใช้อุณหภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส  ขัน้ท่ีสอง ใช้อุณหภูมิ 30-
50 องศาเซลเซียส ขัน้ท่ีสาม ใช้อณุหภมิู 10-30 องศาเซลเซียส  (c) ท�าการแยกสว่นของแข็งออก จากของเหลว (d) คืนสภาพ
ของสว่นของแข็ง ซึง่ในสว่นของแข็ง นัน้จะแยกจาก กรดซกัซนิิก ซกัซนิาไมด์ และซกัซนิิไมด์   อยา่งเป็นอิสระจากกนัอยา่งสิน้
เชิง (2) กระบวนการผลิต SA จากน�้าหมกัทีมี่ DAS เป็นส่วนประกอบ ปฏิบตัิตามข้อ 1(a)–(d) และ (e) น�าสว่นของแข็งละลาย
น�า้จะได้สารละลาย MAS (f) ท�าการกลัน่สารละลาย MAS ท่ีอณุหภมิูและความดนัท่ีเหมาะสม จะได้สว่นบน ซึง่ประกอบด้วย
น�า้และแอมโมเนีย และ สว่นลา่งท่ีประกอบด้วย SA โดยมี MAS และน�า้ เลก็น้อย (g) การหลอ่เยน็และการระเหย น�าสว่นลา่ง
ท่ีได้จากการกลัน่ เกิดการแยกชัน้เป็นของเหลวและของแขง็ ซึง่ SA ท่ีอยูใ่นรูปของแขง็ (ภาพท่ี 1) จะแยกจาก MAS อยา่งเป็น
อิสระตอ่กนั (h) แยกสว่นของแข็งออกจากสว่นของเหลว (i) คืนสภาพของสว่นของแข็ง (3) กระบวนการผลิต MAS จากน�้าหมกั
ทีมี่ MAS เป็นส่วนประกอบ มีดงันี ้(a) เติม MAS DAS SA NH

3
 และ NH

4
+ อยา่งน้อยหนึง่ชนิด เพ่ือปรับคา่ความเป็นกรด-ดา่ง 

ทัง้นีก้ารจะเลือกใช้สารชนิดใดขึน้อยูก่บัคา่ความเป็นกรด-ดา่งของน�า้หมกั จากนัน้ปฏิบตัิตามข้อ 1(a)–(d) (4) กระบวนการ
ผลิต SA จากน�้าหมกัทีมี่ MAS เป็นส่วนประกอบ มีดังนี ้(a) เติม MAS DAS SA NH

3
 และ NH

4
+ อย่างน้อยหนึ่งชนิด เพ่ือ

ปรับค่าความเป็นกรด-ดา่ง ทัง้นีก้ารจะเลือกใช้สารชนิดใดขึน้อยูก่บัคา่ความเป็นกรด-ดา่งของน�า้หมกัจากนัน้ปฏิบตัติามข้อ 2  
(5) กระบวนการผลิต MXS จากน�้าหมกัทีมี่ DAS เป็นส่วนประกอบ ซึง่ X คือ NH

4
+ NA และ K โดยต้องมี X อยา่งน้อยหนึง่ชนิด 

มีดงันี ้(a) การกลัน่น�า้หมกั โดยสว่นบนประกอบด้วยน�า้และแอมโมเนีย และสว่นลา่งซึง่เป็นของเหลวท่ีประกอบด้วย MXS โดย
มี DYS ปนอยูน้่อยมาก ซึง่ DYS ประกอบด้วย DAS DNaS และ DKS อยา่งน้อยหนึง่ชนิด อีกทัง้ยงัมีน�า้ประมาณ 20% โดยมวล  
(b) การหลอ่เยน็และการระเหย น�าสว่นลา่งท่ีได้จากการกลัน่เตมิตวัต้านการละลาย (antisolvent)  เพ่ือให้อณุหภมิูและองค์
ประกอบเหมาะสมให้เกิดการแยกชัน้ เป็น 2 สว่น ได้แก่ สว่นของเหลว คือ DYS และสว่นของแข็ง คือ MXS ซึง่แยกกนัเป็นอิสระ
จาก DYS จากขัน้ตอนการระเหยเป็นการเพ่ิมความเข้มข้นของ MXS  และการหลอ่เยน็ของเหลวสว่นลา่งจะใช้อณุหภมิู 
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แหลง่ท่ีมาของสทิธิบตัร 
Fruchey, S.O. et al. 2011. Processes for producing monoammonium succinate from fermentation broths containing diammonium   
 sucinate, monoammonium succinate and/or succinic acid, and conversion of monoammonium succinate to succinic acid. Pub.  
 No.: US 2011/0237831 A1.

สทิธิบตัรท่ีเก่ียวข้อง 
Fruchey, S.O. et al. 2011. Process for producing succinic acid from fermentation broths containing diammonium succinate. Pub. No.: WO  
 2011/0272269 A1.

ภาพท่ี 1 ผลกึของกรดซกัซินิกท่ีได้จากกระบวนการผลิต
ท่ีมา: Fruchey และคณะ, 2011

3 ขัน้ตอน คือขัน้แรก ใช้อณุหภมิู 50-70 องศาเซลเซียส  ขัน้ท่ีสอง ใช้อณุหภมิู 30-50 องศาเซลเซียส  ขัน้ท่ีสาม ใช้อณุหภมิู 
10-30 องศาเซลเซียส  จากนัน้ปฏิบตัเิชน่เดียวกบัข้อ 1(c) และ (d) (6) กระบวนการผลิต MXS จากน�้าหมกัทีมี่ MXS เป็น
ส่วนประกอบ ซึง่ X คือ NH

4
+ NA และ K โดยต้องมี X อยา่งน้อยหนึง่ชนิด มีดงันี ้(a) เตมิ SA NH

3
 NH

4
+ Na+ และ K+ อยา่ง

น้อยหนึง่ชนิด เพ่ือปรับคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ทัง้นีก้ารจะเลือกใช้สารชนิดใดขึน้อยูก่บัคา่ความเป็นกรด-ดา่งของน�า้หมกั จาก
นัน้ปฏิบตัเิชน่เดียวกบัข้อ 5 (7) กระบวนการผลิต MgS จากน�้าหมกัทีมี่ DAS เป็นส่วนประกอบ ดงันี ้ (a) การกลัน่น�า้หมกั 
โดยสว่นบนประกอบด้วยน�า้และแอมโมเนีย และสว่นลา่งซึง่เป็นของเหลวท่ีประกอบด้วย MgS โดยมี DYS ปนอยูน้่อยมาก ซึง่ 
DYS ประกอบด้วย DAS และ MgS อีกทัง้ยงัมีน�า้ประมาณ 20% โดยมวล (b) การหลอ่เยน็และการระเหย น�าสว่นลา่งท่ีได้จาก
การกลัน่ เตมิตวัต้านการละลาย (antisolvent)  เพ่ือให้อณุหภมิูและองค์ประกอบเหมาะสมให้เกิดการแยกชัน้ เป็น 2 สว่น ได้แก่ 
สว่นของเหลว คือ DAS MgS และสว่นของแขง็ คือ MgS ซึง่แยกกนัเป็นอิสระจาก DYS จากขัน้ตอนการระเหยเป็นการเพ่ิมความ
เข้มข้นของ MgS  และการหลอ่เย็นของเหลวสว่นลา่งจะใช้อณุหภมิู 3 ขัน้ตอน คือขัน้แรก ใช้อณุหภมิู 50-70 องศาเซลเซียส 
ขัน้ท่ีสอง ใช้อณุหภมิู 30-50 องศาเซลเซียส ขัน้ท่ีสาม ใช้อณุหภมิู 10-30 องศาเซลเซียส จากนัน้ปฏิบตัเิชน่เดียวกบัข้อ 1(c) และ 
(d)  โดยขอ้ถือสิทธิสดุทา้ยคือ กระบวนการผลิต MgS จากน�้าหมกัทีมี่ MAS เป็นส่วนประกอบ ดงันี ้ (a) เติม SA NH

3
 NH

4
+ 

Na+ และ K+ อยา่งน้อยหนึง่ชนิด เพ่ือปรับคา่ pH ทัง้นีก้ารจะเลือกใช้สารชนิดใดขึน้อยูก่บัคา่ความเป็นกรด-ดา่งของน�า้หมกั (b) 
การกลัน่น�า้หมกั โดยสว่นบนประกอบด้วยน�า้และแอมโมเนีย และสว่นลา่งซึง่เป็นของเหลวท่ีประกอบด้วย MgS โดยมี MAS 
ปนอยู่น้อยมาก ทัง้นีมี้น�า้ประมาณ 20% โดยมวล (c) การหล่อเย็นและการระเหย น�าส่วนล่างท่ีได้จากการกลั่น เติมตัว
ต้านการละลาย (antisolvent)  เพ่ือให้อณุหภมิูและองค์ประกอบเหมาะสมให้เกิดการแยกชัน้ เป็น 2 สว่น ได้แก่ สว่นของเหลว 
คือ MAS และสว่นของแข็ง คือ MgS ซึง่แยกกนัเป็นอิสระจาก MAS จากขัน้ตอนการระเหยเป็นการเพ่ิมความเข้มข้นของ MgS  
และการหลอ่เยน็ของเหลวสว่นลา่งจะใช้อณุหภมิู 3 ขัน้ตอน คือขัน้แรก ใช้อณุหภมิู 50-70 องศาเซลเซียส ขัน้ท่ีสอง ใช้อณุหภมิู 
30-50 องศาเซลเซียส ขัน้ท่ีสาม ใช้อณุหภมิู 10-30 องศาเซลเซียส จากนัน้ปฏิบตัเิชน่เดียวกบัข้อ 1(c) และ (d)

เอกสารอ้างอิง 
Datsenko, K. A. and L. B. Wanner. 2000. One-step inactivation of chromosomal genes in Escherichia coli K-12 using PCR products. Proc.  
 Natl. Acad. Sci. 97: 6640-6650.
Bochner, B. R. et al. 1980. Positive selection for loss of tetracycline resistance. J. Bacteriol. 143: 926–933. 

Processes for producing monoammonium succinate from fermentation broths containing diammonium succinate,  

monoammonium succinate and/or succinic acid, and conversion of monoammonium succinate to succinic acid
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 การสงัเคราะห์แกมมา-พอลิกลูตามิกแอสิด (γ-PGA) โดย
แบคทีเรีย สามารถจ�าแนกตามองค์ประกอบของสารอาหารในการ
เพาะเลีย้งเชือ้ได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มทีต่อ้งเติม L-glutamic acid 
ในอาหารเพาะเลีย้งเชือ้ (L-glutamic acid-dependent) เพ่ือกระตุ้น
การสร้าง γ-PGA และการเจริญเติบโตของเซลล์ และกลุ่มที่ไม่ต้อง
เติม L-glutamic acid ในอาหารเพาะเลีย้งเชือ้ (L-glutamic acid-in-
dependent) หรือเรียกวา่ de novo synthesis อยา่งไรก็ตาม รายงาน
ผลการศึกษาวิถีการสงัเคราะห์ γ-PGA ของแบคทีเรียส่วนใหญ่ 
จะเป็นกลุม่ของการเตมิ L-glutamic acid เชน่ วิถีการสร้าง γ-PGA 
ของแบคทีเรียสายพนัธุ์ Bacillus anthracis, B. licheniformis ATCC 
9945A, B. subtilis IFO 3335 และ B. subtilis F-2-01 ในขณะท่ีกลุม่
ไมเ่ตมิ γ-PGA มีรายงานการศกึษาวิถีการสร้าง γ-PGA จ�านวนน้อย
มาก เชน่ วิถีการสร้าง γ-PGA ของแบคทีเรียสายพนัธุ์ B. subtilis 5E, 
B. subtilis TAM-4 และ B. licheniformis A35 เป็นต้น

 จากแผนภาพแสดงถึงวิถีการสังเคราะห์ γ-PGA 
ของแบคทีเรียในกลุ่มท่ีมีการเติม L-glutamic acid ใน
อาหารเพาะเลีย้งเชือ้ โดยสามารถแบ่งวิถีการสร้าง γ-PGA 
หลักออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการสังเคราะห์ 
α-ketoglutarate (α-KG) ในวัฏจักรกรดไตรคาร์บอกซิลิก  
(TCA cycle) โดยการใช้กรดซิตริก (citric acid) 
เป็นซับสเตรต จากนัน้ α-KG จะเข้าสู่ส่วนที่ 2 ซึ่ง
เป็นการสร้าง L-glutamic acid (L-Glu)
เอกสารอ้างอิง Buescher, J.M. and A. Margaritis. 2007. Microbial biosynthesis of polyglutamic acid biopolymer and applications in 
the biopharmaceutical, biomedical and food industries. Crit. Rev. Biotechnol. 27:1-19. • Shih, I.L. and Y.T. Van. 2001. The produc-
tion of poly-(γ-glutamic acid) from microorganisms and its various applications. Bioresour. Technol. 79:207-225..

วิถีการสงัเคราะหแ์กมมา-พอลิกลตูามิกแอสิดของแบคทีเรียสายพนัธุ ์Bacilli

โดยอาศยัการท�างานของเอนไซม์ Glutamate dehydrogenase 
(GD) ร่วมกบัการเตมิแอมโมเนียมซลัเฟต และอีกกรณีหนึง่คือ มี
การสร้าง L-glutamic acid จาก L-glutamine (L-Gln) ร่วมด้วย 
โดยอาศยัการท�างานของเอนไซม์ Glutamate 2-oxoglutarate 
(α-ketoglutarate) aminotransferase (GOGAT), เอนไซม์ Glu-
tamine synthetase (GS) และการเตมิแอมโมเนียมซลัเฟต ซึง่ L-
glutamic acid ท่ีสร้างได้ทัง้หมดนี ้ สว่นหนึง่จะเข้าสูส่่วนที ่ 3 เพ่ือ
เปลี่ยนโครงสร้างให้เป็น D-glutamic acid (D-Glu) โดยอาศยัการ
ท�างานของเอนไซม์ Glutamic acid racemase (Glr) ก่อนเข้าสูส่่วน
ที ่4 และ L-glutamic acid อีกสว่นหนึง่จะเข้าสูส่ว่นท่ี 4 โดยตรง เพ่ือ
สงัเคราะห์ γ-PGA ท่ีบริเวณเย่ือหุ้มเซลล์ โดยการท�างานของกลุม่
เอนไซม์ poly(glutamic acid) synthetase (PgsBCA) ร่วมกบั ATP 
และปลดปลอ่ย γ-PGA ออกสูภ่ายนอกเซลล์ตอ่ไป

 ส�าหรับแบคทีเรียผลติ γ-PGA ในกลุม่ท่ีมีการเตมิ L-glu-
tamic acid เพ่ือชว่ยเพ่ิมผลได้ของ γ-PGA พบวา่ในวิถีของการสร้าง 
γ-PGA จะมีการเตมิ L-glutamic acid จากภายนอกเซลล์ร่วมด้วย 
โดย L-glutamic acid ท่ีเตมิลงไปจะเข้าไปรวมกบั L-glutamic acid 
ท่ีสงัเคราะห์ได้จากสว่นท่ี 2 และพบวา่โดยสว่นมากแล้วแบคทีเรีย
จะสามารถใช้ D-glutamic acid เป็นซบัสเตรตในขัน้ตอนของการ
สงัเคราะห์ γ-PGA โดยการท�างานของเอนไซม์ PgsBCA ได้ดีกวา่ 
L-glutamic acid นอกจากนีย้งัพบวา่การเตมิกลีเซอรอล (glycerol) 
ลงในอาหารเพาะเลีย้งเชือ้จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ
ของฟอสโฟลพิิด (phospholipids) ท่ีบริเวณเย่ือหุ้มเซลล์ให้สามารถ
ขบั γ-PGA ออกสูน่อกเซลล์ได้ดีขึน้

 อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการขบั γ-PGA ออกสูน่อก
เซลล์แล้ว พบวา่มีการท�างานของเอนไซม์ γ-glutamyl peptidase 
(Ggt) ซึง่ผลติขึน้จากเซลล์ของแบคทีเรียเอง ท�าหน้าท่ียอ่ย γ-PGA 
ท่ีเป็นพอลเิมอร์สายยาวให้มีขนาดเลก็ลงเหลือ 105 Da – 105 kDa 
แตไ่มเ่ก่ียวข้องกบัการสงัเคราะห์ γ-PGA ภายในเซลล์ ดงันัน้การ
ผลติ γ-PGA เพ่ือให้ได้ผลได้และขนาดของ γ-PGA ยาวมาก
พอท่ีจะน�าไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมได้นัน้ จ�าเป็นต้องควบคมุ
กระบวนการผลติ γ-PGA ไมใ่ห้ถกูยอ่ยโดยเอนไซม์ภายหลงัจาก
ท่ีถกูขบัออกมานอกเซลล์แล้ว เชน่ การปรับปรุงวิธีการเพาะเลีย้งท่ี
เก่ียวข้องกบัวิถีการสงัเคราะห์ γ-PGA ท่ีมีการบรูณาการกบัวิธีการ
เก็บเก่ียวผลติภณัฑ์ γ-PGA เข้าด้วยกนั เป็นต้น 
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 Tea can be divided into non-fermented tea 
(green tea), semi-fermented tea (oolong tea), and full-
fermented tea (black tea and Pu-erh tea) according 
to the degree of fermentation. Pu-erh tea is originated 
from Yunnan province (China) through a special post-
fermentative process, using crude green tea prepared 
from the leaves of C. sinensis var. assamica as original 
materials. This tea is different from common black tea 
that undergoes a natural oxidation process through en-
zymes originally existing in tea leaves. Pu-erh tea is typi-
cally manufactured via two methods. Pu-erh raw tea is 
traditionally produced by pressing large and unoxidized 
tea leaves that are then fermented for several years at 
room temperature. Pu-erh ripe tea is “ripened” for sev-
eral months using microorganisms under optimum con-
ditions prior to being pressed. Pu-erh tea has not only 
a unique flavor, but also several health beneficial prop-
erties. In recent years, many investigations have been 
carried out to examine the beneficial effects of Pu-erh 
tea on health; it can act as an antioxidant; it has antimu-
tation, antimicrobial, and anti-cancer properties; it can 
lower cholesterol, blood pressure, and blood sugar; it is 
an anticoagulant, as well as an antibacterial and antiviral 
agent; it can prevent tooth decay and ulcers; it is antial-
lergic; it can improve bacterial flora in the intestine; and 
it can control halitosis. In 2008, the Chinese government 
declared Pu-erh tea as “a product with geographical in-
dications”. This restricts the naming of tea as Pu-erh to 
tea produced within specific regions of Yunnan Province. 
So generally speaking, if it’s Pu-erh tea, it must be big-
leaf from the C. sinensis var. assamica, the raw material 
must be sun-dried, it must follow the unique fermentation 
process or aging process, and it must be from Yunnan, 
China.

Reference  Wang, Q.P., C.X. Peng and J.S. Gong. 2011. Effects of enzymatic action on the formation of theabrownin during 
solid state fermentation of Pu-erh tea. J. Sci. Food Agric. 91(13): 2412–2418.

An overview of Pu-erh tea 

Figure 1 The processing of Pu-erh raw and ripe tea

Source: http://hojotea.com/article_e/puerh_e.htm

Figure 2 The appearance of (a) Pu-erh raw tea (b) Pu-erh raw tea 
infusion (c) Pu-erh ripe tea and (d) Pu-erh ripe tea infusion

Source: (a) http://manfeilong.ecduo.com/goods/1227921.html (b) 
http://chadao.baike.com/articl120597.html (c) http://history.bbs.86516.
com/viewthread.php?tid=2147859&page=1 (d) http://tea.sun0769.
com/cdcy/cd/t20091105_566316_1.shtml 
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 Laochao, also called ‘jiu niang’, sweet rice wine, gluti-
nous rice wine, or ‘shui jiu’, is a very popular beverage in China 
and also one of the most traditional typical foods. Most of the 
people from Southern China and the warmer provinces know 
how to prepare it for their own enjoyment. The major ingredient 
of laochao is sticky rice. Mix the starter culture with steamed rice, 
then keep warm for incubation for some time, you can acquire the 
product of laochao. This kind of food is not only very delicious, but 
also better for people’s health if you often drink it.

History in brief of laochao and wine production

 Laochao originated from huang jiu (‘huang jiu’ in 
Chinese alphabetic writing, and ‘huang’ meaning ‘yellow’ in 
color, so huang jiu also called yellow wine). Yellow wine is a 
kind of low alcoholic fermented drinks produced from cere-
als. The starter is called ‘jiu qu’ that is used as saccharifying 
and fermenting agents. Actually, the starter is made of some 
microorganisms with flour.

 China is one of the first countries to produce wine in 
the world. The stories about origin of wines were coming from 
legends. Latest evidences from Hunan province recently from 
which the remained rice has been excavated had proved that 
Chinese ancestors began to plant rice 18,000-22,000 years 
ago. According to archaeological evidences, Chinese scholars 
think that the techniques of making rice wines originated from 
culture of Longshan before 4,000 BC (Figure 1). So, many Chi-
nese scholars believe that as the development of cultivation of 
crops and the increase of quantity of crops, the brewing tech-
niques were developed by Chinese ancestors (Figure 2).

Reference  Gu, G. X. 1996. Liquor-making Technology. M. Light Industry 
Press, P.R. China. 

  Table 1 Examples of alcoholic rice paste prepared in the Asia-pacific region

Alcoholic Fermented Rice Paste (Laochao): Introduction

 The earliest rice wine-brewing techniques during Shang 
Dynasty (16th century BC-11th century BC) were well recorded 
in ‘Jia Gu Wen’ (inscriptions on bones or tortoise shells of Shang 
Dynasty). One of the rich references to the rice wines appears in 
the ‘Shi Jing’, an extraordinary collection over three hundreds of 
poems recorded from as early as the Western Zhou Dynasty and 
compiled in Spring and Autumn Period (770 BC-476 BC). Many 
names for alcoholic drinks were recorded in ‘Shi Jing’, such as 
Jiu, Li, Chang, Huang Liu (Yellow fluid), Chun Jiu (rice wine pro-
duced in winter and consumed in spring), Zhi Jiu (smooth rice 
wine), Qing Jiu (clarified rice wine due to long time aging), and 
Ru (rich and mellow rice wine).  

 It is actually believed that the first fortified rice wine 
(called ‘Zhou’) was brewed before 10 century BC. Making rice 
wine with ‘Qu’ as fermenting agents must have been the domi-
nant method for manufacture of alcoholic beverages in Han Dy-
nasty. In Song Dynasty, the kinds of rice wines and their brewing 
methods varied, and the techniques had been well developed. 
In the 6th-century, a encyclopedia entitled ‘Qi Min Yao Shu’ re-
corded more than 40 varieties of alcoholic drinks in detail, and 
at least three types of wheat Qu were mentioned in this book. Jia 
Sixie who was the author of this book might be the first person 
to realize the fermentation kinetics relationship among products, 
substrates (raw materials) and the fermenting ability. During Yuan 
and Ming Dynasty, ‘laochao’ production and consumption gradu-
ally were popularized in the Southeast China. Even many minori-
ties learned how to produce laochao in this era (Table 1).

 

Source: http://www.fao.org/docrep/x2184e/x2184e09.htm

Figure 1 Chinese alcoholic fermented rice paste (Jiu niang) 
Source: http://kaleidoscope.cultural-china.com/

Figure 2 Thai alcoholic fermented rice paste (Khaomak) (a) the starter 
culture (Lookpang) (b) Khaomak (c)-(d) finished Khaomak with pack-
ages

Source: Anonymous





ภาพท่ี 1 แบบจ�าลองปฐมภมิู (Primary model) และแบบจ�าลอง
ทตุิยภมิู (Secondary model) อธิบายการตายของจลุินทรีย์เน่ืองด้วย
ความร้อน (ก) อตัราจ�าเพาะการตายคงท่ี แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
คา่ล็อกของจลุินทรีย์ตอ่เวลาแบบเชิงเส้น คา่ความชนัท่ีเพ่ิมขึน้เป็น
อิทธิพลจากการเพ่ิมของอณุหภมิูท่ีใช้ฆ่าเชือ้ และ (ข) ทฤษฎีคา่ Z 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าล็อกของอัตราจ�าเพาะและอุณหภูมิ
แบบเชิงเส้น คา่ความชนัแสดงถึงสมบตัิของจลุินทรีย์แตล่ะชนิด
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 จลุชีววิทยาพยากรณ์ (Predictive Microbiology) 
เป็นองค์ความรู้ใหม่เชิงประจักษ์ท่ีได้พยายามอรรถาธิบาย
เชิงปริมาณถงึศาสตร์ด้านจลุชีววิทยา เกิดขึน้ครัง้แรกอยา่ง
เป็นรูปธรรมโดย Esty และ Meyer (1922) ซึง่ได้อธิบายการ
ตายของสปอร์ Clostridium botulinum อนัเน่ืองมาจาก
ความร้อนว่ามีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นท่ีเรียกว่า 
แบบจ�าลองลอ็ก-เส้นตรง ( log-linear model) ปัจจบุนัแบบ
จ�าลองดงักล่าวยงัคงใช้ในการประมาณค่าความร้อนท่ีใช้ใน
การฆา่เชือ้อาหารกระป๋องประเภทความเป็นกรดต�่า หรืออาจ
กลา่วได้วา่ เป็นการอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการ
ตายของแบคทีเรียกบัอณุหภมิูท่ีเวลาคงท่ี ซึง่หมายถงึร้อยละ
ของการท�าลายแบคทีเรียท่ีเวลาคงท่ี
 ในปี ค.ศ. 1936 Scott ได้เสนอไว้วา่อตัราการ
ตายจ�าเพาะ (specific death rate) ของแบคทีเรียขึน้อยูก่บั
ปริมาณน�า้ท่ีมีอยูใ่นอาหารหรือคา่วอเตอร์แอคตวิิตี (water 
activi ty) ซึง่มีคา่ระหวา่ง 0-1 นอกจากนีย้งัได้ศกึษาถงึ
อิทธิพลของอณุหภูมิต่ออตัราการตายจ�าเพาะของจุลินทรีย์
อีกด้วย ปัจจบุนัทฤษฎีการท�าลายจลุนิทรีย์เน่ืองจากความ
ร้อนมีลักษณะเป็นแบบล็อกของอัตราการตายจ�าเพาะท่ี
ลดลงเม่ืออณุหภมิูท่ีใช้ในการท�าลายเพ่ิมขึน้ ปัจจบุนัเรียก
วา่คา่ Z ซึง่หมายถงึอณุหภมิูเปลี่ยนแปลงท่ีต้องการใน
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท่ีใช้ในการลดจ�านวนของเซลล์
จลุนิทรีย์ลงสบิเทา่ (Decimal reduction time, D) ไปสบิเทา่

 ปัจจุบนัทฤษฎีทัง้สองข้างต้นยงัคงถูกใช้เป็นแบบ
จ�าลองพืน้ฐานส�าหรับการพัฒนาแบบจ�าลองพยากรณ์ 
(predictive model) และไมใ่ชเ่พียงแตก่รณีการตายเทา่นัน้
แตย่งัหมายรวมถงึการเจริญของจลุนิทรีย์อีกด้วย โดยปกติ
แล้ว

เอกสารอ้างอิง Devlieghere, F. et al. 2009. Predictive microbiology, in: Costa, R. and K. Kristbergsson (Eds.), Predictive Modelling and Risk 
Assessment, Springer, pp. 29-53. • Bevilacqua, A. and M. Sinigaglia. 2011. Food shelf life and safety: Challenge tests, prediction and 
mathematical tools, in: Bevilacqua, A. et al. (Eds.), Application of Alternative Food-Preservation Technologies to Enhance Food Safety and 
Stability, Benthem, pp. 161-187.

จุลชีววทิยาพยากรณ ์: บทน�า

แล้วขัน้ตอนเบือ้งต้นของการพัฒนาแบบจ�าลองทางด้าน
จลุชีววิทยาพยากรณ์ ก็คือการสร้างแบบจ�าลองการเจริญ/
การตายภายใต้สิ่ งแวดล้อมท่ีคงท่ีเสียก่อนซึ่ง เ รียกว่า 
แบบจ�าลองปฐมภมิู (primary model) ขัน้ตอนตอ่มาคือการ
ก�าหนดพารามิเตอร์ของแบบจ�าลองปฐมภูมิท่ีได้รับผลกระ
ทบจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายใต้ระบบท่ีมีความ
ซับซ้อนเพ่ิมขึน้จงึเรียกแบบจ�าลองวา่ แบบจ�าลองทตุยิภมิู 
(secondary model) (ภาพท่ี 1)

 ส�าหรับแบบจ�าลองตติยภมิู (Tertiary model) 
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทนัสมยัท่ีประยกุต์แบบ
จ�าลองปฐมภมิูและทตุิยภมิูรวมเข้าด้วยกนั เพ่ือใช้เป็นเคร่ือง
มืออ�านวยความสะดวกในการใช้งานทางด้านจุลชีววิทยา
พยากรณ์ของนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์การจ�าลองจลุินทรีย์ก่อโรคท่ีมีช่ือเรียก
อยา่งเป็นทางการวา่ Pathogen Modeling Program (PMP) 
พฒันาขึน้มาโดยหนว่ยงาน USDA (United States Department 
of Agriculture) ของสหรัฐอเมริกา เม่ือต้นทศวรรษของปี 
ค.ศ. 1990 (ภาพท่ี 2) ปัจจบุนัโปรแกรมซอฟต์แวร์เวอร์ชนั 7 
สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ http://www.ars.usda.
gov/Services/docs.htm?docid=6796 นกัวิจยัสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือส�าหรับศึกษาอิทธิพลของพหุปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเจริญ การยบัยัง้ หรือการรอดชีวิตของจลุนิทรีย์ก่อโรคใน
อาหารได้อยา่งกว้างขวาง

ท่ีมา: Devlieghere และคณะ, 2009

ภาพท่ี 2 ตวัอย่างหน้าจอของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pathogen 
Modeling Program model (PMP)

ท่ีมา: Devlieghere และคณะ, 2009
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ประโยชน์ของจุลชีววทิยาพยากรณ์

 การจ�าลองแบบทางจุลชีววิทยา สามารถใช้
ในการอธิบายและท�านายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์อาหารทางจุลชีววิทยาได้ กล่าวคือ หากมีการ
พฒันาผลิตภัณฑ์อาหารโดยการเปลี่ยนแปลงหรือบญัญัติ
สตูรอาหารใหม ่ ก็สามารถใช้แบบจ�าลองท่ีพฒันาได้ท�านาย
การเจริญของจลุนิทรีย์ท่ีท�าให้อาหารเสือ่มเสยีหรือจลุนิทรีย์ท่ี
ก่อโรคในอาหารวา่มีการตอบสนองตอ่สตูรอาหารหรือสภาพ
แวดล้อมของอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไปในลกัษณะใด ซึ่งจะ
ช่วยลดจ�านวนการทดสอบหรือจ�านวนผลิตภณัฑ์ทดลองลง
ได้ เพราะฉะนัน้ จงึสรุปประโยชน์ของจลุชีววทิยาพยากรณ์ได้ 
ดงันี ้

(1) ก�าหนดระยะเวลาท่ีปลอดภยัส�าหรับอายขุองผลติภณัฑ์
อาหาร (safe shelf life)

(2) ใช้ศกึษาการเปลีย่นแปลงสตูรอาหารท่ีมีอิทธิพลตอ่อายุ
ของผลติภณัฑ์อาหาร อาทิ การเพ่ิมสารกนับดู

(3) ก�าหนดได้ถึงสภาวะวิกฤติ (lethality) และสามารถหา
พารามิเตอร์ ณ สภาวะท่ีเหมาะสม (optimization) ของ
กระบวนการได้

(4) สร้างความน่าจะเป็นและโอกาสในการรอดชีวิตของ
จลุินทรีย์ก่อโรคในอาหาร และแสดงความเสีย่งท่ีพึงบงัเกิด
ของผลติภณัฑ์

(5) เข้าใจพฤติกรรมและพฤติการณ์ในการอบุตัิของจลุินทรีย์
ภายใต้ระบบ 

กรอบทฤษฎีและเงื่ อนไขของแบบจ� าลองทา ง
คณิตศาสตร์

 จลนพลศาสตร์การเจริญของจลิุนทรีย์ (Microbial 
growth kinetics) แสดงความแปรผนัขึน้อยูก่บัสภาวะแวดล้อม
ภายนอกของเซลล์ทางเคมีกายภาพ ได้แก่ อณุหภมิู พีเอช 
ความดนับรรยากาศ และสารอาหาร เป็นต้น และขึน้อยูก่บั
สภาวะแวดล้อมภายในของเซลล์จลุนิทรีย์ พารามิเตอร์เหลา่
นีถื้อวา่เป็น ตวัแปรสถานะของแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ 
จ�าแนกออกได้ดงันี ้

(1) ตวัแปรสถานะภายนอกเซลล์ ท่ีไมไ่ด้รับผลกระทบจากการ
เจริญของเซลล์ จงึไมผ่กูพนักบัการเจริญของจลุนิทรีย์ อาทิ 
อณุหภมิู เป็นต้น (ไมไ่ด้ค�านงึถึงผลจากความร้อนของเซลล์ท่ี
ผลติขึน้จากกระบวนและสลายของเซลล์)

เอกสารอ้างอิง Devlieghere, F. et al. 2009. Predictive microbiology, 
in: Costa, R. and K. Kristbergsson (Eds.), Predictive Modelling 
and Risk Assessment, Springer, pp. 29-53. • Bevilacqua, A. and 
M. Sinigaglia. 2011. Food shelf life and safety: Challenge tests, 
prediction and mathematical tools, in: Bevilacqua, A. et al. (Eds.), 
Application of Alternative Food-Preservation Technologies to En-
hance Food Safety and Stability, Benthem, pp. 161-187.

จุลชีววทิยาพยากรณ ์: ประโยชนแ์ละกรอบทฤษฎี

(2) ตวัแปรสถานะภายนอกเซลล์ ท่ีแปรผนัตามการเจริญของ
เซลล์ จงึผกูพนักบัการเจริญของจลุนิทรีย์ ได้แก่ ความเข้มข้น
ของสารอาหาร ท่ีถูกใช้ไป และความเข้มข้นของสาร
เมแทบอไลต์ท่ีผลติขึน้มา

(3) ตวัแปรสถานะภายในเซลล์ทีแ่ปรผนัไปตามสภาวะการ
เจริญของจลิุนทรีย์ ได้แก่ ความเข้มข้นของดีเอน็เอ และอาร์เอน็เอ 
เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงสถานภาพทางสรีรวิทยาของเซลล์ 
(physiological state) 

 การจ�าลองแบบการเจริญของจลิุนทรีย์ (Modeling 
microbial growth) มกัอาศยัจลนพลศาสตร์การเจริญ
ของจลุนิทรีย์จากอิทธิพลของปัจจยัสิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย 
สร้างเป็นแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้อธิบายการเจริญ
ของจลุนิทรีย์ อยา่งไรก็ตาม สามารถจ�าแนกประเภทของแบบ
จ�าลองออกได้ ดงันี ้

(1) แบบจ�าลองความน่าจะเป็น (probability model) พฒันา
มาจากผลงานวิจยัจ�านวนมากท่ีอธิบายถึงการเจริญและการ
ผลติสารพิษจากสปอร์ของแบคทีเรียก่อโรค Clostridium 
botulinum ภายใต้สภาวะแวดล้อมในระบบอาหารท่ีแตกตา่ง
กนั แบบจ�าลองความนา่จะเป็นอาจประกอบด้วยตวัแปรเด่ียว 
และ/หรือตวัแปรร่วม ท่ีแสดงอิทธิพลตอ่การเจริญและการ
สร้างสารพิษจากสปอร์ของแบคทีเรียก่อโรค C. botulinum 
ในอาหาร อาทิ อณุหภมิู ปริมาณกล้าเชือ้ และความเข้มข้น
เกลอื เป็นต้น สามารถประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการพฒันาสตูร
อาหารและสภาวะของการเก็บรักษาผลติภณัฑ์ 

(2) แบบจ�าลองจลนพลศาสตร์ (kinetic model) อธิบาย
จลนพลศาสตร์การเจริญของจลุินทรีย์ในระยะพกัและระยะ
เจริญสงูสดุ แบบจ�าลองประกอบด้วยตวัแปรหลกั ได้แก่ พีเอช 
วอเตอร์แอกทิวตีิ และอณุหภมิู ตวัอยา่งแบบจ�าลองประเภทนี ้
ได้แก่ แบบจ�าลองรากท่ีสอง (square root) และแบบจ�าลอง
เชิงเส้นและไมเ่ชิงเส้นของ Arrhenius ส�าหรับแบบจ�าลอง
รากท่ีสอง เป็นแบบจ�าลองท่ีแสดงความสมัพนัธ์แบบเส้นตรง
ระหว่างอตัราการเจริญและรากท่ีสองของฟังก์ชันอณุหภูมิ 
สามารถประยุกต์ใช้ในการท�านายผลระหว่างอุณหภูมิแช่
และความปลอดภยัทางจลุินทรีย์หรือคณุภาพของอาหารแช่
เย็นจ�านวนมากได้เหมาะสม หรือตวัอยา่งของแบบจ�าลอง
จลนพลศาสตร์การเจริญของจลุินทรีย์แบบซกิมอยด์ แสดง
ดงัภาพท่ี 3 ประกอบด้วยพารามิเตอร์ 4 ตวั ได้แก่ (1) ระยะ
พกั,  (ชม.) เป็นระยะเวลาท่ีจุลินทรีย์ใช้ปรับตวัภายใต้
สิ่งแวดล้อมใหม ่ (2) อตัราการเจริญจ�าเพาะ,  (ชม.-1) เป็น
คา่ความชนัของระยะการเจริญทวีคณู (3) ความเข้มเร่ิมต้น
ของเซลล์, N

0 
(cfu/ml) และ (4) ความเข้มของเซลล์สงูสดุ, N

max 
(cfu/ml)
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 พอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (Poly-β-hydroxybutyrate; PHB) เป็นพลาสตกิท่ีสามารถยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพสร้าง
ขึน้ได้ภายในเซลล์ของจลุินทรีย์ ท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนและพลงังานส�ารองในภาวะท่ีมีแหล่งคาร์บอนมากเกินพอ 
และขาดแคลนสารอาหารบางชนิด เชน่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส (ภาพท่ี 1) โดยจลุนิทรีย์ท่ีสามารถผลติ PHB ได้มีหลายชนิด 
เชน่ Ralstonia eutropha, Azotobacter vinelandii, Cupriavidus necator หรือ Halomonas boliviensis เป็นต้น จลุนิทรีย์มี
การผลติ PHB เพ่ือใช้เป็นแหลง่เก็บพลงังานถงึประมาณ 30-40 เปอร์เซน็ต์ของน�า้หนกัแห้ง ซึง่ PHB นัน้สามารถประยกุต์ใช้ได้
ในงานด้านตา่ง ๆ อาทิ การแพทย์ เกษตรกรรม และอตุสาหกรรม ทัง้นีเ้น่ืองจากมีคณุสมบตัทิางกายภาพใกล้เคียงกบัพลาสตกิ
สงัเคราะห์ท่ีได้จากอตุสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น พอลิโพรไพลีน (polypropylene; PP) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และการผลิตไม่มีผล 
กระทบกบัสิง่แวดล้อม อยา่งไรก็ตาม ปัญหาหลกัของการผลติ PHB คือ ต้นทนุการผลติท่ีสงู ดงันัน้การปรับปรุงการผลติ PHB ให้
มีประสทิธิภาพ และลดต้นทนุการผลติจงึเป็นกลยทุธ์ส�าคญัในการท�าให้ PHB สามารถน�ามาใช้ได้อยา่งแพร่หลาย
 Poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) หรือ P(3HBco-4HB) เป็นโคพอลิเมอร์ในกลุ่ม  
polyhydroxyalkanoates (PHAs) ท่ีได้รับความสนใจในปัจจบุนั เน่ืองจากคณุสมบตัิในการย่อยสลายได้ทางกระบวนการ
ทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิต P(3HBco-4HB) ยังคงมีราคาสูง ดังนัน้จึงมีความพยายามท่ีจะพัฒนา
กระบวนการผลิตโดยใช้วตัถดุิบราคาถกูเป็นซบัสเตรตในการผลิต เช่น หางนม น�า้เสียจากอตุสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น 
ทว่าวตัถดุิบเหล่านีส้ามารถใช้เป็นซบัสเตรตตัง้ต้นในอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้ด้วย ท�าให้อาจเกิดการขาดแคลนแหล่งวตัถดุิบ
ในการผลิต PHB ได้ในอนาคต เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของวตัถดุิบท่ีมีศกัยภาพส�าหรับการผลิต PHB จ�าเป็นต้องมีการ
ศึกษาหาแหล่งวตัถดุิบใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต PHB เช่น การใช้วสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตรท่ีสามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้  
(renewable source) รวมทัง้ของเสียจากอุตสาหกรรมมาเป็นแหล่งคาร์บอนให้กับจุลินทรีย์ Cupriavidus necator ซึ่ง
สามารถผลิต P(3HBco-4HB) ได้จากการใช้กลีเซอรอล (waste glycerol) ท่ีได้จากโรงงานผลิตไบโอดีเซล ซึง่เป็นผลพลอยได้
ท่ีมีมลูค่าต�่าเน่ืองจากการปนเปือ้นของสารบางชนิด ได้แก่ เมทานอล เกลือ และกรดไขมนั ซึง่สามารถน�ามาเพ่ิมมลูค่าโดย
การใช้เป็นสารตัง้ต้นในการผลิต P(3HBco-4HB) ร่วมกบัการใช้ γ-butyrolactone เป็นตวัตัง้ต้นในการท�าให้เกิดโคพอลิเมอร์ 
นอกจากนัน้ C. necator ยงัสามารถใช้น�า้มนัปาล์มท่ีผา่นการใช้แล้วจากครัวเรือนและน�า้มนัถัว่เหลอืง โดยใช้ 1,4-butanediol และ 
γ–butyrolactone เป็นตวัตัง้ต้นการเกิดโคพอลิเมอร์ตามล�าดบั โดยท่ีผลได้ของผลิตภณัฑ์จะขึน้อยู่กบัสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีใช้
ในการเพาะเลีย้งด้วย เชน่ กระบวนการหมกัแบบเบด็เสร็จหรือครัง้คราว คา่ออกซเิจนละลาย (dissolved oxygen concentration; DOC) 
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (carbon nitrogen ratio) เป็นต้น โคพอลิเมอร์ P(3HBco-4HB) แสดงสมบตัิความยืดหยุ่นได้
มากกว่าโฮโมพอลิเมอร์ของ P3(HB) ซึง่เป็นสมบตัิท่ีน่าสนใจต่อการน�าไปประยกุต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ  

เอกสารอ้างอิง Cavalheiro, J.M. et al. 2012. Bioresour. Technol. 111: 391–397. • Khanna, S. and A.K. Srivastava. 2005. Process Biochem. 
40: 607-619. • Park, D.H. and B.S. Kim. 2011. New Biotechnol. 28(6): 719–724. • Rao, U. et al. 2010. Biochem. Eng. J. 49: 13–20.  
• Reddy, C.S.K. et al. 2003.  Bioresour. Technol. 87(2): 137-146.

ต า ร า ง ท่ี  1  เ ป รี ย บ เ ที ย บ ส ม บัติ ข อ ง พ อ ลิ โ พ ร ไ พ ลี น  ( P P )  แ ล ะ
พ อ ลิ บี ต า ไฮดรอกซีบวิทิเรต (P3(HB)) จากไซโลส

การผลิตโคพอลิเมอร ์PHB จากแหลง่วตัถดิุบหมนุเวียน 

และกลีเซอรอลเหลือท้ิงจากการผลิตไบโอดีเซล

ท่ีมา: Khanna และ Srivastava, 2005

ภาพท่ี 1 วิถีการสงัเคราะห์พอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต

ท่ีมา: Reddy และคณะ, 2003 
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 ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส�าคัญกับปัญหาภาวะ
โลกร้อนอันเน่ืองจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้
เกิดภาวะเรือนกระจกและปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ปัจจยั
ส�าคญัท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนในทกุวนันีคื้อ  
“แก๊สเรือนกระจก” แตส่าเหตท่ีุส�าคญักวา่ก็คือมนษุย์นัน่เอง 
ทกุวนันีพ้ลาสตกิได้เข้ามามีบทบาทในการด�ารงชีวติประจ�าวนัของ
มนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีการใช้พลาสติกในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในปริมาณท่ีมากขึน้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเพ่ือ
บรรจอุาหารหรือสิง่ของ สง่ผลให้ปริมาณขยะท่ีเกิดจากการ
ใช้ถงุพลาสติกเหล่านีมี้ปริมาณเพ่ิมมากขึน้เช่นกนั เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้จึง
ไม่ควรเป็นพลาสติกสังเคราะห์ เพราะการผลิตพลาสติก
สังเคราะห์นัน้ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก และเม่ือเลิกใช้
งานแล้วก็จะกลายเป็นขยะท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้หรือ
ย่อยสลายได้ยาก ฉะนัน้ เพ่ือแก้ปัญหาของขยะพลาสติก 
หลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสนใจพัฒนาพลาสติกท่ี
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และรณรงค์ให้ใช้วัสดุทางเลือก
หรือพลาสติกชีวภาพ (bioplastic materials) แทนพลาสตกิ
สงัเคราะห์ท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจบุนั โดยพลาสติกท่ีย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพหลายชนิดถูกผลิตขึน้ในทางการค้า เช่น  
พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต (polyhydroxylalkanoate, PHA)  
พอลิแล็กติกแอสิด  (po ly lact ic  ac id,  PLA)  และ 
พอลิคาโพรแลกโทน (polycaprolactone, PCL) เป็นต้น  
ดังนัน้การเลือกใช้พลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและไม่
ก่อให้เกิดมลพิษตอ่สิง่แวดล้อมอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง http://www.thaitapiocastarch.org/article26_th.asp. 
• Griffin, G.J.L. 1994. Starch polymer blends. Polym. Degrad. 
Stabil. 45: 241-247. • Gang, L. et al. 2011. Biodegradation of 
thermoplastic starch and its blends with poly(lactic acid) and 
polyethylene: Influence of morphology. Macromol. Chem. Physic. 
212: 1147–1154.

ภาพท่ี 1 ลกัษณะของแกรนลูแป้งท่ีกระจายตวัอยูใ่นเนือ้พลาสตกิจากไซโลส

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกสีเขียวจากเม็ดพลาสติกพอลิแล็กติกแอสิดคอมพาวด์

 พอลิแล็กติกแอสิดจัด เ ป็นพลาสติก ชีวภาพ 
ชนิดหนึ่ ง ท่ี ไ ด้ รับความสนใจมาก เ น่ืองจากสามารถ
ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียน และสามารถย่อยสลาย
ได้เองตามธรรมชาติ แต่ก็มีข้อจ�ากัดในด้านราคาของ 
พอลิแล็กติกแอสิดท่ีค่อนข้างสูง ดังนัน้การพัฒนาการ
ผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์จึงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญท่ีจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยังช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตอีกด้วย ดังเช่นการผลิตถุงพลาสติกชีวภาพ ซึ่งได้
มีการน�าแป้งมันส�าปะหลังมาผสมกับพอลิแล็กติกแอสิด
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพราะแป้งมันส�าปะหลัง
เป็นวัตถุดิบท่ีได้จากพืช หาซือ้ได้ง่าย และมีราคาถูก แต่
เน่ืองจากข้อจ�ากัดในเร่ืองความสามารถในการเข้ากันได้ท่ี
ต�่าของแป้งกับพอลิแล็กติกแอสิดนัน้ท�าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้
มีความความแข็งและเปราะ ดงันัน้จึงมีการศึกษาวิจยัการ
ใช้เทอร์มอพลาสตกิสตาร์ชแทนการใช้แป้ง และใช้กรดซติริก
หรือกรดผลไม้ท่ีได้จากส้ม หรือมะนาวเป็นตวัประสานเพ่ือ
ปรับปรุงความเข้ากันของแป้งกับพอลิแล็กติกแอสิด โดย
เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเตรียมได้จากการน�าแป้งมาผสม
กบั ก ลี เ ซ อ ร อ ล  โ ด ย ก ลี เ ซ อ ร อ ล จ ะ ท� า ห น้ า ท่ี เ ป็ น
ส า ร เพ่ิมความยืดหยุ่นช่วยให้แป้งหลอมเหลวได้ท่ีอณุหภมิู
ต�่าและท�าให้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ได้ง่ายขึน้ ข้อดี
ของเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ท่ีผลิตขึน้คือมีองค์ประกอบ
ห ลัก ส� า คัญ ท่ี ส า ม า ร ถ ย่ อ ย ส ล า ย ไ ด้ ต า ม ธ ร ร ม ช า ต ิ 
ซึ่ ง ไ ด้แ ก่  พอลิแล็กติกแอสิด  และแป้งมันส� าปะหลัง 
นอกจากนีส้ารเติมแต่งหลกัท่ีใช้ ซึง่ได้แก่ กลีเซอรอลและ
กรดซิตริก ยังมีความเป็นพิษต�่าและไม่ก่อให้เกิดสารพิษ
ใด ๆ ในกระบวนการผลิต จึงท�าให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
เป็นพิษต�่าสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ทางด้านอาหารโดย
เป็นภาชนะบรรจุอาหารได้โดยตรง นอกจากถุงพลาสติก
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ส�าหรับกระถางต้นไม้
ชีวภาพก็ยงัเป็นอีกผลิตภณัฑ์หนึ่งท่ีน่าสนใจ จึง ไ ด้ มีการ
พัฒ น า สูต ร ค อ ม พ า ว ด์ ส� า ห รั บ ผ ลิ ต ก ร ะ ถ า ง ต้ น ไ ม้
ชีวภาพ โดยประยุกต์ใ ช้ เปลือกถั่วลิสงเ ข้ามาผสมกับ 
พอลิแล็กติกแอสิด ซึ่งสามารถผสมในอัตราส่วนได้มาก
ถึง 50 เปอร์เซ็นต์โดยน�า้หนัก นอกจากจะเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตแล้วเปลือกถั่วลิสงเ ม่ือย่อยสลายแล้ว
จะให้ปุ๋ ยไนโตรเจนท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้อีก
ด้วย

ท่ีมา: : Griffin, 1994

ภาพท่ี 2 เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ท่ีผลิตจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
ท่ีมา:  http://www.thaitapiocastarch.org/article26_th.asp
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 ไซลิทอล (xylitol) เป็นน�า้ตาลแอลกอฮอล์ท่ีประกอบด้วยคาร์บอนห้าอะตอมพบได้ในผกัและผลไม้ตามธรรมชาต ิ ซึง่
ในปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลายมากขึน้ทัง้ในอตุสาหกรรมอาหารและยา เน่ืองด้วยไซลทิอลมีคณุสมบตัท่ีิดีหลาย
ประการ อาทิ ละลายน�า้ได้ง่ายและมีความคงตัวสูงแม้ว่าจะถูกความร้อนหรือเก็บไว้นานก็ไม่เกิดปฏิกิริยาสีน�า้ตาล 
(browning reaction) จึงท�าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของไซลิทอลสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ไซลิทอลมีความหวาน
ใกล้เคียงกับน�า้ตาลซูโครสจึงนิยมน�ามาใช้แทนน�า้ตาลซูโครสได้ มีคุณสมบัติป้องกันฟันผุ เน่ืองจากจุลินทรีย์ในช่องปาก
โดยเฉพาะ Streptococcus mutans ไมส่ามารถใช้ไซลทิอลเป็นแหลง่อาหารได้ ท�าให้อตุสาหกรรมหมากฝร่ัง 80-90% นิยมใช้
ไซลิทอลเป็นสารให้ความหวาน นอกจากนีก้ารบริโภคไซลิทอลยงัไม่มีผลตอ่การเพ่ิมปริมาณน�า้ตาลในเลือด เน่ืองจากการใช้
ไซลทิอลในร่างกายไมข่ึน้กบัสารอินซลูนิจงึสามารถน�าไซลทิอลไปใช้กบัผู้ ป่วยโรคเบาหวานได้

กรรมวิธีการผลิตไซลิทอลโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ

 ไซลทิอลสามารถพบได้ในผกัและผลไม้ตามธรรมชาต ิ แตจ่ะสกดัได้ในปริมาณท่ีน้อย โดยวิธีการผลติไซลทิอลท่ีนิยม
ในปัจจบุนัคือ การผลติด้วยวิธีทางเคมีโดยกระบวนการดีไฮโดรจีเนชนัเปลี่ยนไซโลสเป็นไซลทิอล ภายใต้สภาวะความดนัและ
อณุหภมิูท่ีสงูโดยมีนิกเกิลเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา จงึท�าให้ไซลทิอลท่ีได้มีสารปนเปือ้นมาก ท�าให้การท�าบริสทุธ์ิท�าได้ยากและใช้
ต้นทุนสูง ดงันัน้จึงได้มีความพยายามพฒันากระบวนการผลิตไซลิทอลให้ได้อตัราการผลิตท่ีสูงและใช้ต้นทุนต�่าคือการ
ผลิตไซลิทอลโดยวิธีการหมักด้วยจุลินทรีย์ ซึ่งใช้สภาวะในการผลิตท่ีไม่รุนแรงและขัน้ตอนการท�าบริสุทธ์ิไม่ยุ่งยาก แต่
การผลิตไซลิทอลในระดบัอตุสาหกรรมก็ยงัไมป่ระสบความส�าเร็จ เพราะดี-ไซโลสซึง่เป็นสารตัง้ต้นท่ีใช้ในการผลติมีราคาสงู ดงั
นัน้จงึได้มีการพยายามปรับปรุงกระบวนการผลติให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยการใช้ความรู้ทางด้านพนัธวุศิวกรรม (Genetic engineering) 
มาปรับปรุงสมบตัขิองจลุนิทรีย์ เพ่ือให้ได้สายพนัธุ์ใหมท่ี่ให้ผลได้และอตัราการผลติไซลทิอลสงูขึน้
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 เมแทบอลซิมึของน�า้ตาลไซโลสในยีสต์ คือ ยีสต์ใช้น�า้ตาลไซโลสเพ่ือสร้างไซลโูลส-5-ฟอสเฟต (xylose-5-phosphate) 
โดยน�า้ตาลไซโลสเม่ือเข้าสู่เซลล์ยีสต์จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไซลูโลส โดยน�า้ตาลไซโลสจะถูกรีดิวซ์ไปเป็น         ไซลิทอลด้วย
เอนไซม์ xylose reductase ซึ่งต้องการ NADH เป็นโคแฟกเตอร์ และไซลิทอลจะถูกออกซิไดซ์ได้เป็นไซลูโลสโดย
เอนไซม์ xylitol dehydrogenase ซึง่ต้องการ NAD+  เป็นโคแฟกเตอร์ จากนัน้ไซลโูลสจะถกูฟอสฟอรีเลสก่อนท่ีจะเข้าวฏัจกัร
เพนโทส เพ่ือสงัเคราะห์ชีวมวลและพลงังานตอ่ไป กระบวนการสร้างและสลายดงักลา่วแสดงดงัภาพท่ี 1 ซึง่ปฏิกิริยาการเปลี่ยน
ไซโลสไปเป็นไซลทิอลจะขึน้อยูก่บัปริมาณของโคแฟกเตอร์ NADH ท่ีมีอยู ่ จากการศกึษาพบวา่ระบบเอนไซม์ท่ีมีการใช้ NADH 
เชน่ glycerol phosphate-dehydrogenase, mitochondrial NADH-dehydrogenase และ alcohol-dehydrogenase เป็น
เอนไซม์ท่ีมีความจ�าเพาะกบัโคแฟกเตอร์ NADH สงู จงึได้มีการศกึษาถงึการดดัแปลงพนัธกุรรมของจลุนิทรีย์ เพ่ือให้ปฏิกิริยา
การออกซเิดชนัโคแฟกเตอร์ NADH ของเอนไซม์ชนิดดงักลา่ลดลงหรือไมเ่กิดกิจกรรมของเอนไซม์เลย ท�าให้การท�างานของ
เอนไซม์ xylose reductase ไมถ่กูแยง่ใช้โคแฟกเตอร์ NADH จงึสามารถเปลี่ยนไซโลสไปเป็นไซลทิอลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ท�าให้ได้อตัราการผลติไซลทิอลท่ีสงูขึน้ด้วย

 โดยสทิธิบตัรฉบบันีมี้ข้อถือสทิธิดงัตอ่ไปนี ้ กรรมวิธีการผลติไซลทิอลโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้จลุนิทรีย์ท่ี
สามารถผลติน�า้ตาลไซโลสเป็นไซลทิอล ได้แก่ Candida, Saccharomyces, Pichia, Kluyveromyces, Schizosaccharomyces 
และ Debaryomyces  โดยมีขัน้ตอนดังนี ้ คือ (1) การดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ให้ กิจกรรมของเอนไซม์ 
glycerol phosphate-dehydrogenase, external mitochondrial NADH-dehydrogenase หรือ alcohol-dehydrogenase ลดลงหรือ
ไมมี่กิจกรรมเอนไซม์อยา่งน้อย 1 ชนิด (2) การเพาะเลีย้งจลุนิทรีย์ในซบัสเทรตท่ีประกอบด้วยไซโลส, แหลง่คาร์บอน (กาแลกโทส, 
แมนโนส, กลโูคส หรือ อะราบโินส) และเกลือซลัไฟต์  (แคลเซียมไฮโดรเจนซลัไฟต์, โซเดียมซลัไฟต์ และ โพแทสเซียมซลัไฟต์) 
10-40 กรัมตอ่ลติร โดยท�าการเพาะเลีย้งแบบให้อากาศในชว่งการเจริญเตบิโตและเพาะเลีย้งในสภาวะท่ีมีการจ�ากดัออกซเิจน
ในชว่งการผลติไซลทิอล และ (3) การเก็บเก่ียวไซลทิอลจากซบัสเทรต
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เอกสารอ้างอิง Chen, Y. and S. Yaidyanathan. 2012. A simple, reproducible and sensitive spectrophotometric method to estimate microalgal 
lipids. Anal. Chim. Acta 724: 67–72.

การวิเคราะหไ์ขมนัสาหรา่ยขนาดเลก็โดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมทรี

 วิธีการวิเคราะห์ปริมาณน�า้มนั/ไขมนัทัง้หมดท่ีมีประสิทธิภาพสงูมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงตอ่การศกึษาการผลิตน�า้มนั/
ไขมนัของสาหร่ายขนาดเลก็ (microalgae) โลกปัจจบุนัมีความสนใจเก่ียวกบัการตรึงคาร์บอนของสาหร่ายขนาดเลก็รวมถงึ
การผลิตเชือ้เพลิงชีวภาพ การวิเคราะห์นีเ้ป็นวิธีการทางอ้อมท่ีสะดวกและมีความไวในการวิเคราะห์น�า้มัน/ไขมันโดย
การวัดปริมาณของกรดไขมันหลังจากปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชัน (saponification) กรดไขมันดังกล่าวจะท�าปฏิกิริยากับ
เกลือไทรเอทาโนลามีน-คอปเปอร์ (triethanolamine-copper salt; TEA-Cu) ได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนของ ternary TEA-
Cu-FA ท่ีไมมี่สี ซึง่สามารถตรวจวดัได้โดยการใช้เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ชนิดยวีู-วิสเิบลิ (UV-visible spectrophotometer) 
ท่ีความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร จากการศกึษาพบวา่วิธีการนีส้ามารถใช้วิเคราะห์ไขมนัในระดบัต�่าชว่งนาโนโมลจากตวัอยา่ง
สารละลายแขวนลอยสาหร่าย 1 มิลลิลิตรได้ นอกจากนัน้ โครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อม TEA-Cu-FA และปฏิกิริยาท่ี
เก่ียวข้องยงัสามารถเข้าใจได้เป็นอยา่งดี โดยกรดไขมนัจะจบักบั TEA-Cu ในชัน้ของคลอโรฟอร์มและให้คา่การดดูกลืนแสงท่ี 
260 นาโนเมตรเป็นสดัสว่นโดยตรงกบัความเข้มข้นของกรดไขมนั นอกจากนีก้รดไขมนัท่ีมีอะตอมของคาร์บอนท่ีแตกตา่งกนั
ตัง้แต ่ 10 จนถงึ 18 อะตอมจะให้ผลท่ีคล้ายกนั ซึง่แสดงให้เหน็วา่การวิเคราะห์โดยวิธีการนีจ้ะไมข่ึน้อยูก่บัจ�านวนของอะตอม
คาร์บอนภายในกรดไขมนั ทัง้นีค้า่การดดูกลืนแสงมีความไวสงูตอ่น�า้มนั/ไขมนัท่ีมีความเข้มข้นต�่าเพียง 2 นาโนโมล/มิลลลิติร 
(กรดไขมนัปาล์มิเทต) เม่ือวิเคราะห์ซ�า้พบวา่มีคา่สมัประสทิธ์ิความแปรปรวนน้อยกวา่ 4% จงึเหน็ได้วา่วิธีการนีไ้มจ่�าเป็นต้อง
ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์พิเศษและสามารถท�าซ�า้ได้ ได้มีรายงานครัง้แรกในการวัดการดูดกลืนแสงยูวีของเกลือคอปเปอร์/
copper salt กับกรดไขมันเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์น� า้มัน/ไขมันในสาหร่ายขนาดเล็ก ซึ่งจะน�าไปสู่การวิเคราะห์
น�า้มัน/ไขมันสาหร่ายขนาดเลก็ท่ีอ�านวยสะดวกและสามารถประยกุต์ใช้กบัการวเิคราะห์ในระบบชีวภาพอ่ืน ๆ  โดยทัว่ไป
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 การวิเคราะห์ทางด้านจลนพลศาสตร์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการผลิตกรดซักซินิกจากซูโครสภายใต้สภาวะไม่มี
ออกซเิจนด้วยแบคทีเรียพนัธวุิศวกรรมจาก E. coli K12 MG1655 จ�านวน 16 สายพนัธุ์ สามารถด�าเนินการเพาะเลีย้งแบบ
ครัง้คราวพร้อมเพรียงกนัได้ โดยอาศยัจลุปฏิกรณ์ชีวภาพท่ีมีขนาดเพียง 10 มิลลลิติรรวมทัง้สิน้จ�านวน 48 ถงั ซึง่ไลอ่ากาศ
ออกจากถงัหมกัอยา่งตอ่เน่ืองด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ พบวา่อิทธิพลจากความแตกตา่งของสายพนัธุ์ผา่เหลา่เหลา่นีท่ี้มี
การดดัแปลงพนัธกุรรมซึง่จ�าแนกออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่  (1) ระบบการใช้ซโูครสท่ีมีโอเพอรอน csc หรือ scr และ (2) ระบบ
ปรับปรุงวิถีด้วยการเพ่ิมปฏิกิริยาทางเลี่ยง (pck, ppc, maeA, maeB หรือ heterologous pyc) และการก�าจดัยีน (ldhA, adhE, 
ack-pta และ ptsG) ในระหวา่งการเพาะเลีย้งนัน้ ตา่งก็สามารถผลติกรดซกัซนิิกจากซโูครสได้ทัง้สิน้ อยา่งไรก็ตาม สายพนัธุ์ 
ผา่เหล่าท่ีมีการแสดงออกของยีนก�าหนดการสังเคราะห์เอนไซม์ไพรูเวตคาร์บอกซิเลสจากแบคทีเรีย Corynebacterium  
glutamicum สามารถผลติกรดซกัซนิิกได้สงูสดุ 26.8 กรัมตอ่ลติร ในเวลา 48 ชัว่โมง คดิเป็นอตัราจ�าเพาะของการผลติ 
กรดซักซินิกเท่ากับ 0.14 กรัมต่อกรัมต่อชั่วโมง และจากการเพาะเลีย้งในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 2 ลติรแบบครัง้คราว 
ในห้องปฏิบัติการนัน้ ก็ท�าให้สรุปได้ว่าการเพาะเลีย้งแบบมีออกซิเจนเล็กน้อยก่อนสภาวะการเพาะเลีย้งแบบไม่มีออกซิเจน 
จะชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพของการผลติกรดซกัซนิิกได้ในสายพนัธุ์ดดัแปลงพนัธกุรรมจากแบคทีเรีย E. coli K12 MG1655 จงึ
ตระหนกัได้ว่าการพฒันากรรมวิธีการหมกัด้วยวิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลาย จ�าเป็นต้องศกึษาแบบคูข่นานระหว่าง
พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีการหมกัด้วยกนั เพ่ือผลสมัฤทธ์ิของอตุสาหกรรมการหมกัสมยัใหม่ได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้
ด้วยคา่ใช้จา่ยท่ีคุ้มคา่เชิงเศรษฐศาสตร์อยา่งแท้จริง

เอกสารอ้างอิง  Hoefel, T., G. Faust, L. Reinecke, N. Rudinger and D. Weuster-Botz. 2012. Comparative reaction engineering studies 
for succinic acid production from sucrose by metabolically engineered Escherichia coli in fed-batch-operated stirred tank bioreactors. 
Biotechnol. J. 7(1): DOI 10.1002/biot.201200046.

การผลิตกรดซกัซินิกจากซูโครสด้วยแบคทีเรียพนัธวิุศวกรรม Escherichia coli
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 During the course of fermentation, there are 
two major microorganisms to play very important 
roles that are Rhizopus and yeast. This is kind of mold 
which can produce β-amylase to hydrolyze starch 
into glucose, besides it can produce a little alcohol 
and some kinds of organic acid. So, China is the first 
country using Rhizopus to make alcohol in the world. 
Quantity of yeast is less than mold. When the course 
of saccharification produces a lot of glucose, yeast 
starts increase quickly and converts glucose to alcohol. 
This is the reason why Laochao is not only sweet, but 
also has alcoholic fragrance.

Reference:  Gu, G. X. 1996. Liquor-making Technology. M. 
Light Industry Press, P.R. China. • Teramoto, Y. et al. 2011.                  
Production and antioxidative activity of alcoholic beverages 
made from Thai ou yeast and black rice (Oryza sativa var. Indica 
cv. Shiun). African J. Biotechnol. 10(52): 10706-10711.

Alcoholic Fermented Rice Paste (Laochao): Fermentation rational

The Rhizopus has the ability of producing organic 
acids such as lactic acid and fumaric acid which lower 
down the pH of the mash. This favors the growth of 
yeasts and counteracts the growth of unwanted 
microorganisms.

The phase of post fermentation

 In the initial stages of fermentation, the mash 
includes lots of glucose, so yeast is in the stage of rapid 
multiplying. With the rapid increase of yeast, ethanol 
is produced. In this period, the growth of Rhizopus is 
restrained; the activity of amylase and glucoamylase 
diminishes, the quantity of reducing sugar also 
decreases, but ethanol and organic acid increase. So, 
we have to stop the course of fermentation after a short 
time of post fermentation in order to keep Laochao 
delicious.

Figure 1 Thai rice wine (ou) fermentation. (a) Alcoholic 
fermentation course comparing between cooked (black circle) 
and non-cooked (white circle) rice; and (b) Thai rice wine (ou) 
processing. 

The phase of main fermentation

 After the course of steaming, put glutinous into 
a utensil, in order to saccharifying starch. During the 
course of saccharification, it is required to control the 
temperature of the mash at suitable level according to 
the weather condition. The Rhizopus and yeasts existing 
in the Xiao Qu begin to multiply rapidly. After some time, 
we can find that there are some white mycelia on the 
glutinous rice, and these mycelia can produce enzymes 
such as amylase and glucoamylase which hydrolyze the 
gelatinized starch to fermentable sugar. Usually, it takes 
36-48 hours to hydrolyze the starch to a suitable extent, 
and sweet liquid will fill the hollow part of the mash.        

Starch gelatinization

 The starch of glutinous rice exists into 
endosperm cell with granule estate. Through the 
course of soak, the starch granules adsorb water and 
become swell, and the structures of starch chain 
become also loosen. The purpose of steaming of rice 
is to gelatinize the starch contained in rice kernel by 
the effect of water vapor generated into it. During the 
course of steaming, the crystal structure of rice starch 
is destroyed and is changed from β- type to α-type, 
which in favor of the growth of mold. The gelatinized 
starch is easily hydrolyzed by amylase or glucoamylase. 
At the same time, the commonly quoted reason for rice 
steaming is to sterilize the raw materials.
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 In ancient times of China, Pu-erh Prefecture (now Puerh County) included Xishuangbanna, Simao and Lincang areas 
of Yunnan province, China, where many famous tea mountains were located. Pu-erh was an important town in southern 
Yunnan and also the largest market for tea trade. Tea produced in these areas was therefore called “Pu-erh Tea”.

Reference:  Zhang, L., Z. Z. Zhang, Y. B. Zhou, T. J. Ling and X. C. Wan. 2013. Chinese dark teas: Post-fermentation, chemistry and biological 
activities. Food Res. Int. doi: 10.1016/j.foodres.2013.01.016. • Dang, S., H. Yan, S. Yamamoto, X. Wang, and L. Zeng. 2005. Feeding practice 
among younger Tibetan children living at high altitudes. Eur. J. Clin. Nutr. 59 (9):1022-1029.

History of Pu-erh tea 

 The manufacture technology of Pu-erh tea is unique for the “piling store”, which is the post-fermentation process. Raw 
Pu-erh tea is naturally stored for many years (usually more than five years) to make aged Pu-erh tea, the quality of which 
is believed to be improved correspondingly with stored years. Alternatively, raw Pu-erh tea is post-fermented under 
controlled conditions of high humidity and temperature to make ripened Pu-erh tea. The expression of Pu-erh tea products 
was varied according to the interpretation preference. Actually, post-fermented, ripened, post-processed pu-erh teas are 
the same. Correspondingly, crude, aged and fermented pu-erh teas have the same meaning. Usually, the raw material of 
aged or ripened Pu-erh tea was named as raw Pu-erh tea or green tea like Pu-erh tea. To clearly understand the differences 
of Pu-erh tea, the manufacturing processes of various teas are profiled in Figure 1. 

Figure 1 Main manufacturing processes of various teas
Source: Zhang et al., 2013

 According to historical records of China, the ethnic Pu people in Yunnan began to grow tea and served 
it as tribute to the emperors as early as in the Chinese Shang and Zhou Dynasties (1066 B.C.E.- 221 B.C.E.). In the West 
and East Han Dynasties (206 B.C.E.- 220 C.E.), tea was grown in river valleys and by the mountains trails of Yizhou. In the 
Three Kingdoms Period (220 C.E. - 280 C.E.), the Nanzhong tea-seed was widely popularized. In the Tang Dynasty (618 
C.E. - 907 C.E.), tea produced in Xishuangbanna was marketed to Dali area and became the favorite drink of the noblemen 
of the Nanzhao Kingdom. In the Song Dynasty (960 C.E.-1279 C.E.), Pu-erh County became a famous market for trading 
tea and horses. In the Yuan Dynasty (1279 C.E. - 1368 C.E.), tea had become the most important commodity in the 
transactions undertaken by people of all ethnic groups. During the Ming Dynasty (1368 C.E.-1644 C.E.) and the former 
part of the Qing Dynasty (1644 C.E. - 1911 C.E.), reputation of the Pu-erh tea reached its climax.
 In the history, tea was produced in Southwestern China, and then carried via mountain to Tibet, Xinjiang, even to 
India, Nepal and the Southeast Asia. The Chinese merchants hired the local labor as the transporter and Pu-erh tea was 
traded for horses or other products in return. The road used for this trade was called “the Ancient Tea Route” (Cha Ma Gu 
Dao), which rose in Tang and Song Dynasty, keeping flourishing till Ming and Qing Dynasty. It is sometimes considered as 
the second Silk Road as it was a very important commercial route in history. At that time, sun-dried green tea leaves were 
packed and shaped into cake, brick, mushroom, square and bowl appearance so as to be convenient for transportation. 
After long time transportation (it took more than 100d from Puerh County to Tibet), the color of tea became darker, and 
flavor was not astringent anymore. It was believed that those compressed teas went through natural post-fermentation 
during the long time transportation, thus the sensory taste changed dramatically. In 1930s, as the transportation condition 
improved, it only took around 40d from Puerh County to Tibet, thus it was difficult to finish the natural post-fermentation. So 
the Pu-erh tea producers began to use artificial post-fermentation technology (such as artificial cold fermentation or high 
temperature fermentation by steaming) to accelerate the post-fermentation. In 1970s, raw Pu-erh tea is post-fermented 
under controlled conditions of high humidity and temperature to make ripened Pu-erh tea. Nowadays, most Pu-erh tea is 
ripened by artificial post-fermentation, however, some consumers still like aged Pu-erh tea, which is made from raw Pu-erh 
tea by naturally storing for many years (usually more than five years). It’s believed that the longer storage time, the better 
quality and taste.

 In the regions inhabited by China’s minority nationalities, high-calorie foods are always consumed with less 
dietary fiber because of their climate feature (high altitude). In these places, Pu-erh tea are food ingredients and drunk 
simultaneously with high fat milk or red meat to balance the absorption of cholesterol and fat. Sometimes, Pu-erh tea is 
cooked with ghee to make buttered tea, which is a daily beverage in Shangri-la and Tibet.
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 ภายใต้บริบทของความแตกตา่งระหวา่งสาขาวิชาจลุชีววิทยาทางอาหารและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ท�าให้การจ�าลอง
แบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้อธิบายการเจริญเตบิโตของจลุนิทรีย์แตกตา่งกนั สรุปสารัตถะได้ดงัตารางท่ี 3

 นอกจากนีร้ะบบอาหาร/อาหารจ�าลอง (food system/model food) มีความส�าคญัท่ีเก่ียวข้องต่อการรอดชีวิตและ
การเจริญของจลุินทรีย์ปนเปือ้น ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัต่าง ๆ ดงันี ้คือ อณุหภมิู พีเอชและสารปรับกรด (acidulant) วอเตอร์
แอกทิวิตีและสารดดูความชืน้ (humectant) ปริมาณออกซิเจน ค่ารีด็อกซ์โพเทนเชียล ชนิดและความเข้มข้นของสารยบัยัง้ 
เป็นต้น ฉะนัน้การตอบสนองของจลุินทรีย์ต่อปัจจยัเหล่านีอ้าจจะเกิดขึน้ในลกัษณะเชิงเด่ียวและ/หรือลกัษณะเชิงซ้อน ซึง่ขึน้
อยู่กบัระบบของอาหารท่ีสนใจ อาทิ ผลิตภณัฑ์เนือ้แปรรูป (cured meat) การปนเปือ้นของจลุินทรีย์ก่อโรคจะตอบสนองต่อ
ปัจจยัเหล่านีใ้นลกัษณะตวัแปรร่วมกนัมากกว่าจะเกิดผลกระทบจากปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งเพียงประการเดียว ได้แก่ อณุหภมิู 
พีเอช ปริมาณออกซเิจน ความเข้มเกลือโซเดียมคลอไรด์และโซเดียมไนเทรต เป็นต้น ในการศกึษาพฤตกิรรมการเจริญและ
การรอดชีวิตของจลุนิทรีย์ปนเปือ้น จึงควรมีข้อมูลเชิงปริมาณท่ีสามารถอธิบายถึงอิทธิพลร่วมกันของตัวแปรทัง้หลายใน
ระบบอาหารเสียก่อน ในอดีตท่ีผ่านมามีการจ�าลองแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีมุง่เน้นศกึษาถงึอิทธิพลของตวัแปรพหนุามท่ีมี
ตอ่การเจริญเตบิโตของแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร แตก็่มีการจ�าลองแบบทางคณิตศาสตร์ในปัจจบุนัท่ีได้อธิบายถงึสหสมัพนัธ์
ระหวา่งการเจริญเตบิโตของจลุนิทรีย์และอณุหภมิู เพ่ือก�าหนดทราบถงึอณุหภมิูสงูสดุท่ีเหมาะสมและต�่าสดุท่ีจลุนิทรีย์สามารถ
เจริญไ ด้  ดั ง ตวัอยา่งกรณีศกึษาผลของไนเทรตท่ีระดบัความเข้มข้นต�่าในการถนอมรักษาผลติภณัฑ์เนือ้ท่ียงัคงสามารถยบัยัง้
การสร้างสารพิษจากแบคทีเรียก่อโรค และการลดปริมาณของการสงัเคราะห์สารไนโตรซามีนได้พร้อมกนั ซึง่เกิดจากอิทธิพลใน
การท�างานร่วมกบัตวัแปรตา่ง ๆ ได้แก่ อณุหภมิู พีเอช วอเตอร์แอกทิวิตี ปริมาณออกซเิจน และปริมาณเหลก็ เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง Roberts, T.A., C. Baird-Parker and R. B. Tompkin. 1996. Microorganisms in Foods 5: Characteristics of Microbial Pathogens. 
Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. • Devlieghere, F. et al. 2009. Predictive microbiology, in: Costa, R. and K. Kristbergsson 
(Eds.), Predictive Modelling and Risk Assessment, Springer, pp. 29-53.

จลุชีววิทยาพยากรณ:์ การจ�าลองแบบการเจรญิของจลิุนทรยี ์(1)

ภาพท่ี 1 กราฟการเจริญของจุลินทรีย์ (growth curve) 
แสดงพร้อมผลการทดลอง
ท่ีมา: Devlieghere และคณะ, 2009

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ทางจลุชีววิทยาการอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ

ท่ีมา: Roberts และคณะ, 1996
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 การจ�าลองแบบทางคณิตศาสตร์ท่ีอธิบายการเจริญของจลุนิทรีย์ก่อโรคในอาหาร แบง่ออกได้ 2 วิธี คือ แบบจ�าลอง
ความนา่จะเป็น (probability model) และแบบจ�าลองจลนพลศาสตร์ (kinetic model) โดยท่ีแบบจ�าลองความนา่จะเป็นพฒันา
มาจากการใช้อธิบายถงึการเจริญเตบิโตและการสร้างสารพิษท่ีเป็นอนัตรายจากแบคทีเรียก่อโรค Clostridium botulinum และ
แบบจ�าลองจลนพลศาสตร์ถกูพฒันาขึน้มาเพ่ือใช้อธิบายถงึการเจริญเตบิโตของเซลล์จลุนิทรีย์ก่อโรคตา่ง ๆ ภาพท่ี 4 แสดงถงึ
วฏัจกัรของการจ�าลองแบบจลุชีววิทยาพยากรณ์ เร่ิมต้นจากการวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมลู การสร้างแบบจ�าลอง และการ
ทดสอบ/ยืนยนัแบบจ�าลอง จนกระทัง่ถงึการประยกุต์ใช้ประโยชน์จากแบบจ�าลองท่ีได้พฒันาขึน้มา   

 แบบจ�าลองความน่าจะเป็นพฒันามาจากผลงานวิจยัจ�านวนมากท่ีอธิบายถึงการเจริญและการผลิตสารพิษจากส
ปอร์ของแบคทีเรียก่อโรค C. botulinum ภายใต้สภาวะแวดล้อมในระบบอาหารท่ีแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น ในอาหารเหลว
พีเอช 5.5 ท่ีมีเกลือโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีเพียงหนึ่งในหนึ่งแสนสปอร์ของแบคทีเรียก่อโรค C. 
botulinum เท่านัน้ ท่ียงัสามารถงอกและเจริญเติบโตได้ ผลงานวิจยัเหล่านีไ้ด้น�าเสนอแบบจ�าลองความน่าจะเป็นท่ีประกอบ
ด้วยตวัแปรของปัจจัยเด่ียวและปัจจยัร่วมท่ีแสดงอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารพิษจากสปอร์ของแบคทีเรีย
ก่อโรค C. botulinum ในอาหาร อาทิ ผลของอณุหภมิู ปริมาณกล้าเชือ้ และความเข้มข้นเกลือ ท่ีมีต่อระยะเวลาของการ
สงัเคราะห์สารพิษชนิด B และ E ในไก่งวงต้มสกุ จากแบคทีเรียก่อโรค C. botulinum สายพนัธุ์ท่ีไม่แสดงกิจกรรมย่อยโปรตีน 
หรือกรณีศึกษาการสงัเคราะห์สารพิษชนิด A และ B จากแบคทีเรียก่อโรค C. botulinum สายพนัธุ์ชนิดท่ีแสดงกิจกรรมย่อย
โปรตีน และยีสต์ Zygosaccharomyces bailii เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แบบจ�าลองความน่าจะเป็นท่ีสร้างสามารถอธิบาย
เพียงการเจริญเติบโตและการผลิตสารพิษจากตวัแปรเชิงเด่ียวและตวัแปรร่วมท่ีส�าคญัเท่านัน้ แต่ยงัไม่สามารถอธิบาย
ครอบคลมุถึงอตัราของการเจริญ ถึงกระนัน้แบบจ�าลองความน่าจะเป็นก็มีประโยชน์ในการพฒันาสตูรอาหารและสภาวะ
ของการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ นอกจากนีก้ารค�านวณความน่าจะเป็นท่ีได้จากแบบจ�าลองจากรายงานวิจยัทัง้หลาย ท�าให้
สามารถสรุปได้ว่าผลิตภณัฑ์เนือ้ส่วนใหญ่ อาทิ เบคอน มีความปลอดภยัสงูต่อการบริโภค ในขณะท่ีพบว่าผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่
งวงท่ีถกูละเลยกลบัมีความปลอดภยัค่อนข้างต�่าต่อผู้บริโภค เน่ืองจากมีสภาวะท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อ
โรค C. botulinum ได้มาก

 แบบจ�าลองจลนพลศาสตร์พฒันามาจากจลนพลศาสตร์การเจริญเตบิโตของจลุนิทรีย์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง อตัราการ
เจริญในระยะพกัและอตัราการเจริญสงูสดุ โดยแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีได้จะมีลกัษณะของความซบัซ้อนท่ีแตกตา่งกนั
ออกไปในระบบอาหารแตล่ะชนิด แตจ่ะประกอบด้วยตวัแปรหลกั ได้แก่ พีเอช วอเตอร์แอกทิวิตี และอณุหภมิู ในอาหารเอกพนัธ์
ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นเนือ้เดียวกนั อาทิ นม ตวัแปรปฐมภมิูในการเจริญเตบิโตของจลุนิทรีย์ ได้แก่ อณุหภมิู เป็นต้น ตวัอยา่งของ
แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้อธิบายผลของอณุหภมิูบ่มต่อการเจริญเติบโตของจลุินทรีย์ในระยะทวีคณูและระยะพกัท่ีใช้
กนัอยู ่ได้แก่  แบบจ�าลองรากท่ีสอง (square root) และแบบจ�าลองเชิงเส้นและไมเ่ชิงเส้นของ Arrhenius เป็นต้น

 แบบจ�าลองรากท่ีสองใช้อธิบายได้ดีในอาหารแช่เย็น ประยุกต์ใช้ง่ายในลกัษณะของความสมัพนัธ์แบบเส้นตรง
ระหว่างอตัราการเจริญและรากท่ีสองของฟังก์ชันอุณหภูมิ ซึ่งสมัฤทธ์ิผลสูงในการท�านายผลระหว่างอุณหภูมิแช่และ
ความปลอดภัยทางจุลินทรีย์หรือคุณภาพของอาหารแช่เย็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างในผลิตภัณฑ์นมแต่ก็มีรายงาน
วิจัยท่ีอาศัยแบบจ�าลองรากท่ีสองท่ีอธิบายถึงอิทธิพลร่วมระหว่างอุณหภูมิและวอเตอร์แอกทิวิตีต่ออัตราการเจริญ
ของแบคทีเรีย Staphylococcus xylosus และท่ีใช้อธิบายผลของอุณหภูมิในการท�าความเย็นต่อการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ก่อโรค C. perfringens ในพริกต้มสุก เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง Roberts, T.A. et al. 1996. Microorganisms in Foods 5: Characteristics of Microbial Pathogens. Kluwer Academic/Plenum 
Publishers, New York. • Devlieghere, F. et al. 2009. Predictive microbiology, in: Costa, R. and K. Kristbergsson (Eds.), Predictive Modelling 
and Risk Assessment, Springer, pp. 29-53.

จลุชีววิทยาพยากรณ:์ การจ�าลองแบบการเจรญิของจลิุนทรยี ์(2)

ภาพท่ี 4 วัฏจักรการจ�าลองแบบจุลชีววิทยาพยากรณ์   
ท่ีมา: Devlieghere และคณะ, 2009
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 วิธีการผลติไซลทิอล (xylitol) โดยอาศยัการท�างานของจลุนิทรีย์ มกัใช้ยีสต์สายพนัธุ์ Candida sp. และ Pichai sp. 
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ (biocatalyst) เพราะเป็นจลุินทรีย์ท่ีสามารถผลิตไซลิทอลได้โดยการเปลี่ยนไซโลส (xylose) ให้
กลายเป็นไซลิทอลจากกิจกรรมของเอนไซม์ไซโลสรีดกัเทส (xylose redutase) ท่ียีสต์สร้างขึน้ โดยปฏิกิริยาดงักลา่วจ�าเป็น
ต้องใช้โคเอนไซม์ NADH และ NADPH ร่วมในปฏิกิริยา สง่ผลให้ยีสต์เหลา่นีมี้ความโดดเดน่ในการผลติไซลทิอลภายใต้สภาวะ
ท่ีจ�ากดัอากาศหรือการหมกั อยา่งไรก็ตาม พบวา่มีข้อจ�ากดัในเร่ืองสารอาหารและแหลง่คาร์บอนและแหลง่ไนโตรเจน และ
ปริมาณออกซเิจนท่ีต้องใช้ในการเพาะเลีย้ง เพราะยีสต์แตล่ะสายพนัธุ์มีความต้องการสารอาหารในการเจริญเตบิโตและใช้ใน
การสร้างผลติภณัฑ์แตกตา่งกนั ท�าให้ต้องมีการควบคมุสารอาหารให้เหมาะสมตอ่สภาวะการเพาะเลีย้ง

 จากการปนเปือ้นของอาราบโินส (arabinose) ท่ีสง่ผลเสียตอ่ขัน้ตอนการท�าบริสทุธ์ิไซลทิอล เป็นจดุเร่ิมต้นของ
แนวคิดการพฒันาสายพนัธุ์ยีสต์ท่ีสามารถใช้ไซโลสและอาราบโินสเป็นซบัสเตรตร่วมของการผลติไซลทิอล โดยอาศยัเทคนิค
ทางพนัธุวิศวกรรม (genetic engineering) เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตไซลิทอล ผลลัพธ์จากการท�ารีคอม
บิแนนต์ดีเอ็นเอ (recombinant DNA) ท่ีเหมาะสม จะได้สายพันธุ์ ยีสต์รีคอมบิแนนต์ท่ีสามารถสร้างเอนไซม์ 
แอล-อาราบิโนส ไอโซเมอเรส (AraA :arabinose isomerase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีจะช่วยเปลี่ยนอาราบิโนสให้เชือ้ยีสต์
สามารถน�าไปเป็นแหล่งคาร์บอนและสารตวักลางอ่ืน ๆ ในกระบวนการเจริญเติบโตได้อีกทางหนึ่งด้วย และการท่ีเชือ้
ยีสต์สามารถใช้แหล่งคาร์บอนหรือแหล่งอาหารในการเจริญเติบโตได้มากขึน้นัน้ จะช่วยป้องกันไม่ให้ยีสต์น�าไซลิทอลมา
ใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในสภาวะท่ีไซโลสมีปริมาณจ�ากัด

 นอกจากนีย้ังมีการน�าเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้กับแบคทีเรีย Escherichia coli เพ่ือการผลิต
ไซลิทอลด้วย ซึง่เป็นท่ีทราบกนัดีว่าแบคทีเรียชนิดนีเ้พาะเลีย้งได้ง่ายและมีอตัราการเจริญเติบโตสงู อีกทัง้ยงัมีแบบชนิด
ของสารพนัธุกรรม (genome) ท่ีง่ายต่อการดดัแปลง เพราะมีขนาดของสายพนัธุกรรมไม่เกิน 4,639,221 เบส ซึง่ถือว่าน้อย
มากเม่ือเปรียบเทียบกบัยีสต์หรือแบคทีเรียชนิดอ่ืน เน่ืองจากสตูรอาหารท่ีใช้เพาะเลีย้งมีส่วนผสมของน�า้ตาลไซโลสและ
กลโูคสซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีมีราคาสงู จึงมีความพยายามดดัแปลงพนัธุกรรมของแบคทีเรีย E. coli ให้มีการแสดงออกของเอน
ไซม์ไซโลสรีดกัเทส (xylose redutase) ซึง่เป็นเอนไซม์ท่ีสามารถย่อยสลายไซโลสและกลโูคสจากวสัดลุิกโนเซลลโูลส (lig-
nocelluloses) ได้ นอกจากนีย้งัมีการดดัแปลงพนัธุกรรมแบคทีเรีย E. coli ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ไซโลสได้ดี โดยการ
ตดัต่อให้มีการแสดงออกของยีน crp: gene encoding a cAMP-independent CRP โดยการแทนท่ียีน crp ในแบคทีเรีย E. 
coli ดัง้เดิม เป็นผลให้แบคทีเรียดงักล่าวมีการเจริญเติบโตแบบขัน้บนัได (diauxic growth)

วธีิการผลิตไซลิทอลดว้ยจุลินทรีย์

ภาพท่ี 1 แสดงแนวคิดความเป็นไปได้เม่ือท�าการตดัตอ่ยีนอาราบิโนส ไอโซเมอเรส (AraA :arabinose isomerase gene) ลงไปใน E. coli. เพ่ือ
เปลี่ยน แอล-อาราบิทอล ไปเป็นไซลิทอลได้

ท่ีมา: Talyor และคณะ, 2011
มีต่อหนา้ 25



สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

สรรสาระสทิธิบตัรทางเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนมีนาคม 2556 ไซลทิอล

25

Methods for production of xylitol in microorganisms

ภาพท่ี 2 แสดงแนวคิดความเป็นไปได้เม่ือท�าการตดัตอ่ยีนอาราบิโนส ไอโซเมอเรส (AraA :arabinose isomerase gene) ลงไปใน E. coli. เพ่ือ
เปลี่ยน แอล-อาราบิทอล ไปเป็นสารตวักลางและแหลง่คาร์บอน จงึท�าให้สามารถผลิตไซลิทอลท่ีบริสทุธ์ิได้

ท่ีมา: Talyor และคณะ, 2011

 ในกรณีท่ีเพาะเลีย้งในอาหารเพาะเลีย้งเชือ้ท่ีประกอบด้วยน�า้ตาลผสมของกลูโคสและไซโลส ซึ่งท�าให้ได้เซลล์
ท่ีต้องการพลังงานต�่าส�าหรับการขนส่งไซโลสเข้าสู่เซลล์และการผลิตไซลิทอลจากไซโลส และท�าการดัดแปลงไม่ให้มี
การแสดงออกของเอนไซม์ไซลูโลไคเนส (xylulokinase) (xylB) นอกจากนัน้แบคทีเรียดัดแปลง E. coli ยังถูกตัดต่อให้
มีระบบการสร้างโคเอนไซม์ NAD(P)H ท่ีจ�าเป็นส�าหรับเอนไซม์ไซโลสรีดักเทสโดยการใช้กลูโคส ซึ่งมักจะผสมร่วมกับ
ไซโลสจากกระบวนการย่อยวัสดุลิกโนเซลลูโลส เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานในการสร้าง NAD(P)H ดังนัน้จึงได้แบคทีเรีย 
E. coli ดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งสามารถผลิตไซลิทอลได้สูงจากไซโลสหรือไซลูโลสในอาหารท่ีมีกลูโคสเป็นองค์ประกอบ
ได้ และท�าการเพ่ิมยีนท่ีควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์ L-arabinose dehydrogenase จากเชือ้รา Trichoderma 
reesei เพ่ือให้แบคทีเรีย E coli. สามารถใช้แหล่งอาหารได้มากขึน้ในการเจริญเติบโต ซึ่งจะท�าให้การน�าไซลิทอล
ไปใช้เป็นแหล่งอาหารของเซลล์ลดลงด้วย โดยสิทธิบัตรฉบับนีมี้ข้อถือสิทธิดังต่อไปนี ้ ภายใต้การปรับปรุงพันธุกรรม
ของแบคทีเรีย E coli. เพ่ือให้สามารถผลิตและใช้แหล่งอาหารในการเจริญได้ดีย่ิงขึน้นัน้ จะสร้างพาหะในการน�ายีน
ท่ีต้องการเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านโดยอาศัยพลาสมิดเป็นพาหะ โดยสิทธิบัตรนีไ้ด้เปิดเผยถึงกรรมวิธีการสร้างพลาสมิดท่ี
ประกอบด้วยยีนท่ีควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์ L-arabinose dehydrogenase จากเชือ้รา Trichoderma reesei  
และเอนไซม์ L-xylulose reductase และ L-arabitol dehydrogenase จากเชือ้ยีสต์ Pichia stipitis เป็นต้น ส่วนพลา
สมิดท่ีใช้ในการถ่ายโอนยีนเข้าสู่แบคทีเรีย E coli. ประกอบด้วย พลาสมิด pZUC0015, pZUC0031, pATX118 และ 
pATX115 เป็นต้น

แหลง่ท่ีมาของสทิธิบตัร
 Talyor, P. et al. 2011. Method for production of xylitol in microoganisms. Pub. No: US 2006/0110809 A1.

สทิธิบตัรท่ีเก่ียวข้อง
 Toivari, M.H. et al. 2001. Conversion of xylose to ethanol by recombinant Saccharomyces cerevisiae; Importance of 
  xylulokinase (XKS1) and oxygen availablility. Metab. Eng. 3(3): 236-249.

เอกสารอ้างอิง 
 Talyor, P. et al. 2011. Method for production of xylitol in microoganisms. Pub. No: US 2006/0110809 A1.
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 โดยทั่วไปวิถีชีวเคมีดั้งเดิมในการเชือ้เพลิงชีวภาพและสารเคมีจากชีวมวลเซลลูโลสทางเอนไซม์ประกอบด้วย 
5 ขัน้ตอนด้วยกนั ได้แก่ การก�าจดัเบือ้งต้น การผลิตเอนไซม์เซลลเูลส การย่อยสลายทางเอนไซม์ การหมกั และการแยก
ผลิตภณัฑ์ (ภาพ ก) โดยเร่ิมจากการท�าให้ได้น�า้ตาลเพ่ือใช้เป็นซบัสเตรตในขัน้ต้นส�าหรับใช้ในขัน้ตอนการหมกัต่อไป ซึง่จะ
ได้เชือ้เพลิงชีวภาพและสารเคมีท่ีเป็นผลิตภณัฑ์สดุท้าย อย่างไรก็ตามวิถีชีวเคมีทางเลือกใหม่ (ภาพ ข) ได้บรูณาการเอาขัน้
ตอนของการก�าจดัเบือ้งต้น การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ และการผลิตเอนไซม์เซลลเูลสเข้าด้วยกนัเป็นเพียง 1 ขัน้ตอนเท่านัน้ 
เรียกว่า กรรมวิธีบูรณาการทีใ่ช้อากาศ ซึง่จะได้สารมธัยนัตร์ชนิดน�้าตาลแอลโดเนตท่ีใช้เป็นซบัสเตรตของการหมกัเพ่ือการ
ผลิตเชือ้เพลิงชีวภาพและสารเคมี กรณีศึกษาได้พิจารณาเชือ้ราสายพนัธุ์ Neurospora crassa ใช้เป็นต้นแบบของการบู
รณาการในขัน้ตอนของการย่อยสลายทางเอนไซม์และการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นระบบจ�าลองของ
การผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส โดยก�าหนดข้อสมมตุิฐานของการศึกษาไว้ 2 ประการ ดงันี ้ (1) การผลิตเซลโลไบโอเนต
จากเซลลโูลสโดยตรงด้วยการลดการสงัเคราะห์เอนไซม์บีตากลูโคซิเดสและการเพ่ิมการสงัเคราะห์เอนไซม์เซลโลไบโอสดี
ไฮโดรจีเนส และ (2) กลูโคสและกลูโคเนต ซึง่เป็นเมแทบอไลต์ท่ีได้จากการย่อยสลายเซลโลไบโอเนต สามารถใช้เป็นแหล่ง
คาร์บอนเพ่ือผลิตเอทานอลและสารเคมีใด ๆ ได้ ผลลพัธ์จากการทดลองได้ยืนยนัว่าการก�าจดัยีนควบคมุการสงัเคราะห์
เอนไซม์บีตากลโูคซิเดสหลายชดุ ท�าให้สามารถสงัเคราะห์เซลโลไบโอเนตจากเซลลโูลสได้ โดยไม่ท�าให้อตัราการย่อยสลาย
เซลลโูลสลดลงเลย การเลียนแบบการท�างานของเอนไซม์เซลโลไบโอสดีไฮโดรจีเนสด้วยการเติมเอนไซม์ชนิดนีน้อกเซลล์ ก็
ยืนยนัถึงการผลิตเซลโลไบโอเนตเพ่ิมขึน้ได้จริง หลงัจากนัน้แบคทีเรียพนัธุวิศวกรรม Escherichia coli KO 11 ก็สามารถ
ใช้กลโูคสและกลโูคเนตท่ีย่อยสลายมาจากเซลโลไบโอเนตเป็นซบัสเตรตร่วมของการหมกัอย่างพร้อมเพรียงกนั เพ่ือการ
สงัเคราะห์เป็นเอทานอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีกลโูคเนตนัน้ถกูหมกัได้ดีกว่ากลโูคส ฉะนัน้ผลลพัธ์ดงักล่าวนีจ้ึง
สามารถสนบัสนนุข้อสมมตุิฐานทัง้สองข้อข้างต้นเพ่ือพฒันารากฐานของวิถีชีวเคมีใหม่ได้เป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง Fan, Z. et al. 2012.  A novel biochemical route for fuels and chemicals production from cellulosic biomass. PLoS ONE 
7(2): e31693. doi:10.1371/journal.pone.0031693.

วิถีชีวเคมีใหม่เพ่ือการผลิตเชื้อเพลิงและสารเคมีจากชีวมวลเซลลโูลส 

(ข) The proposed new route for biofuels and chemicals production

(ก) Conventional biochemical platform for biofuels and chemicals production
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 การก�าจดัเบือ้งต้นของชีวมวลถือวา่เป็นขัน้ตอนส�าคญัย่ิงของการกลัน่ชีวภาพ (biorefinery) ของวสัดลุิกโนเซลลโูลส 
ท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ชนิด ได้แก่ เซลลโูลส เฮมิเซลลโูลส และลิกนิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นสารเคมีและ 
เชือ้เพลิงชีวภาพท่ีหลากหลายได้ วตัถปุระสงค์ของการก�าจดัเบือ้งต้นภายใต้สภาพของกรดอ่อนหรือด่างก็เพ่ือให้หลงเหลือ 
สว่นของเซลลโูลสเอาไว้ใช้ส�าหรับการหมกัไบโอเอทานอล ส�าหรับน�า้ตาลจากสว่นของเฮมิเซลลโูลสท่ีได้จากการก�าจดัเบือ้งต้น 
อาจจะยากส�าหรับการหมกัเอทานอลโดยจุลินทรีย์ ฉะนัน้จึงควรพิจารณาให้ความส�าคัญต่อส่วนของเฮมิเซลลูโลสท่ีจะ
ใช้เป็นซับสเตรตเพ่ือการผลิตสารประกอบมูลค่าสูงชนิดอ่ืนท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์จากแหล่งของวัสดุลิกโนเซลลูโลสท่ี 
แตกตา่งกนั การคดักรองเทคโนโลยีส�าหรับการก�าจดัเบือ้งต้นของชีวมวลจงึขึน้อยูก่บัต้นทนุและประสทิธิภาพของการยอ่ยสลาย 
เซลลโูลสและการหมกัในขัน้ตอนถดัมา จงึสามารถสรุปเกณฑ์ของการพิจารณาได้ดงันี ้(1) จะต้องได้ผลได้ของน�า้ตาลเพนโทส
สงูสดุท่ีไม่อยู่ในรูปของการถกูสลายต่อ (2) เย่ือเซลลโูลสท่ีได้จะต้องมีคณุภาพดี (3) ไฮโดรไลเสตท่ีได้จากการย่อยสลาย
ไม่ควรมีสารยบัยัง้การหมกัอย่างมีนยัส�าคญั (4) ไม่จ�าเป็นต้องมีการลดขนาดของวตัถดุิบอย่างเป็นพิเศษ (5) สามารถ
ออกแบบถงัปฏิกรณ์ท่ีรองรับปริมาณบรรทกุของแข็งสูง (high solid loading) จากวสัดรุาคาไม่แพงมาก และ (6) ไม่ควรมี
กากเหลือทิง้จากองค์รวมของกระบวนการกลัน่ชีวภาพ

เอกสารอ้างอิง Carvalheiro, F., L.C. Duarte and F.M. Gírio. 2008. Hemicellulose biorefineries: a review on biomass pretreatments. 
J. Sci. Ind. Res. 67: 849-864.

โรงกลัน่ชีวภาพจากวสัดุลกิโนเซลลูโลส

(ก) Biorefinery concept

(ข) Main hydrolysis processes options for biomass fractionation in a biorefinery context
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 พอลิแกมมากลูตาเมต (poly-γ-glutamate: PGA) เป็นพอลเิอไมด์ชนิดไอโซพอลเิพปไทด์ประกอบด้วยอิแนนทิโอเมอร์ 
(enantiomers) ของกลตูาเมต โดยโครงสร้างของสายโซห่ลกัมีลกัษณะคล้ายโครงสร้างของไนลอน ซึง่สามารถยืนยนัได้จากการ
ทดสอบการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชนัท่ีต�าแหนง่”แอลฟา”[ตรวจสอบความถกูต้องวา่เป็นแอลฟาหรือแกมมา]คาร์บอกซลิ มี
คณุสมบตัิทนตอ่การถกูยอ่ยด้วยเอนไซม์โปรทีเอส อยา่งไรก็ตาม ไมป่รากฎวิธีการสงัเคราะห์พอลแิกมมากลตูาเมตให้มีน�า้หนกั
โมเลกลุสงูด้วยวิธีทางเคมี แตส่ามารถสงัเคราะห์ได้จากจลุนิทรีย์ในกลุม่ท่ีมีเอนไซม์ท่ีท�าหน้าท่ีสงัเคราะห์พอลแิกมมากลตูาเมต 
เชน่ Bacillus subtilis หรือ Escherichia coli ท่ีเกิดจากการโคลนยีน โดยน�า้หนกัโมเลกลุจะเปลี่ยนแปลงไปขึน้อยูก่บัสายพนัธุ์
ของจลุนิทรีย์ สว่นประกอบของอาหารเลีย้งเชือ้ และสภาวะการหมกั ท�าให้ยากตอ่การควบคมุคณุสมบตัิของพอลเิมอร์ให้คงท่ี 
ได้ อยา่งไรก็ตาม การพฒันาวิธีการตรวจวิเคราะห์คณุสมบตัขิองพอลเิมอร์เป็นกลไกหนึง่ท่ีจะชว่ยอธิบายความสมัพนัธ์ของ
ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่คณุสมบตัขิองพอลแิกมมากลตูามเมตให้ชดัเจนย่ิงขึน้ได้

เอกสารอ้างอิง  Ashiuchi, M. 2011.  Analytical approaches to poly-γ-glutamate: quantification, molecular size determination, and 
stereochemistry investigation. J. Chrom. B. 879: 3096-3101. 

กระบวนการตรวจวิเคราะหโ์ครงสรา้งพอลิแกมมากลูตาเมต

 จากแผนภาพการวิเคราะห์พอลิแกมมากลูตาเมต แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ (a) ขัน้ตอนการสังเคราะห์
พอลิแกมมากลตูาเมตโดยเชือ้จลุนิทรีย์ ซึง่เป็นการเช่ือมตอ่กนัของมอนอเมอร์กลตูาเมตโดยมีเอนไซม์เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา โดย
พอลแิกมมากลตูาเมตจะถกูขบัออกมาอยูน่อกเซลล์ ซึง่จะเข้าสูข่ัน้ตอน (b) เป็นการแยกพอลแิกมมากลตูาเมตโดยการตกตะกอน
ด้วยแอลกอฮอล์ และท�าบริสทุธ์ิโดยใช้กรดร่วมกบักลุม่เอนไซม์โปรทีเอสในการก�าจดัพอลแิซก็คาไรด์และโปรตีนอ่ืน ๆ ตามล�าดบั 
จากนัน้ท�าการก�าจัดกลูตาเมตท่ีเหลือและแยกพอลิแกมมากลูตาเมตท่ีมีน� า้หนักโมเลกุลแตกต่างกันด้วยเทคนิค 
anion-exchange chromatography โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีความเข้มข้นตา่ง ๆ เป็นเฟสเคลื่อนท่ีในการชะ
เอาพอลิแกมมากลูตาเมตท่ีมีขนาดต่างกันให้แยกออกมา และเข้าสู่ขัน้ตอน (c) เป็นการตรวจสอบน�า้หนักโมเลกุลของ
พอลิแกมมากลตูาเมตด้วยวธีิ SDS-PAGE จากนัน้จะเป็นการยอ่ยโมเลกลุของพอลแิกมมากลตูาเมตให้เป็นหนว่ยยอ่ยในขัน้ตอน 
(d) ด้วยวิธีไฮโดรลซิสิโดยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ภายใต้อณุหภมิูสงูในสภาวะสญุญากาศ เม่ือพอลแิกมมากลตูาเมตถกูยอ่ย
จะได้แอล-กลูตาเมต (L-glutamate) และดี-กลูตาเมต (D-glutamate) ซึง่สามารถน�าไปวเิคราะห์ผลได้ของพอลแิกมมากลตูาเมต
ในขัน้ตอนสดุท้าย (e) ด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์ HPLC โดยสามารถค�านวณผลได้ของพอลแิกมมากลตูาเมตจากพืน้ท่ีใต้กราฟ
ของกราฟมาตรฐานดี-กลตูาเมตและแอล-กลตูาเมตได้
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 ไดฟรักโทแซน แอนไฮดรายด์ III (difructosan anhydrides III) (α-D-fructofuranose-β-D-fructofuranose-2’,1:2,3’-
dianhydride) เป็นไดแซก็คาไรด์ท่ีประกอบด้วยฟรักโทส 2 โมเลกลุเช่ือมตอ่กนัระหวา่งคาร์บอนอะตอม บริเวณต�าแหนง่ 1,2’: 
2,3’ อาทิ di-D-fructofuranose-1,2’;2,3’dianhydride ซึง่ไดฟรักโทแซน แอนไฮดรายด์ III มีสมบตักิารละลายน�า้ได้ดีเหมือน
น�า้ตาลซโูครส ทัง้ยงัให้พลงังานต�่าเทา่กบั 1/15 ของน�า้ตาลซโูครส และชว่ยสง่เสริมการดดูซมึแคลเซียมในล�าไส้มนษุย์ จงึเหมาะ
สมตอ่การน�ามาใช้เป็นสารให้ความหวานในอาหารเพ่ือสขุภาพ การผลติไดฟรักโทแซน แอนไฮดรายด์ III แตเ่ดมินัน้ สามารถ
ผลิตได้จากอินลูินโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสลายพนัธะบริเวณปลายโมเลกลุของอินลูินด้วยเอนไซม์อินลูินฟรักโทซิล
ทรานสเฟอเรส (IFTase) ได้เป็นไดฟรักโทแซน แอนไฮดรายด์ III ซึง่การใช้อินลูนิเป็นผลติภณัฑ์ตัง้ต้นนัน้ จะท�าให้ต้นทนุของการ
ผลติคอ่นข้างสงู เน่ืองจากอินลูนิมีราคาแพง ดงันัน้จงึได้มีการพฒันากระบวนการผลติไดฟรักโทแซน แอนไฮดรายด์ III จากการ
ใช้ผลติภณัฑ์ตัง้ต้นราคาถกู ดงักรณีของ (1) น�า้ตาลซโูครส ท่ีน�ามาใช้เป็นผลติภณัฑ์ตัง้ต้น (2) ร่วมกบัการพฒันากระบวนการ
ผลติด้วยการใช้เอนไซม์ 2 ชนิด ได้แก่ เอนไซม์ฟรักโทซลิทรานสเฟอเรส (FTase) ซึง่จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาสลายและเช่ือม
ตอ่พนัธะระหวา่งโมเลกลุของน�า้ตาลฟรักโทสบริเวณปลายของน�า้ตาลซโูครส ได้ฟรักโทโอลโิกแซก็คาไรด์ อาทิ น�า้ตาลเคสโทส 
นีสโทส และ 1F-ฟรักโทฟิวราโนซลินีสโทส จากนัน้เอนไซม์อินลูนิฟรักโทซลิทรานสเฟอเรส (IFTase) (3.1) จะท�าปฏิกิริยาปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างและสลายพนัธะบริเวณปลายโมเลกลุของน�า้ตาลนีสโทส ได้ไดฟรักโทแซน แอนไฮดรายด์ III และน�า้ตาลซโูครส 
หรือน�า้ตาล 1F-ฟรักโทฟิวราโนซลินีสโทส (3.2) ได้ไดฟรักโทแซน แอนไฮดรายด์ III และน�า้ตาลเคสโทส จากกระบวนการผลติ
ไดฟรักโทแซน แอนไฮดรายด์ III ดงักลา่วนี ้ จะเป็นการเพ่ิมทัง้คณุคา่และมลูคา่ของผลติภณัฑ์ ท�าให้ได้ผลติภณัฑ์อาหารเชิง
ฟังก์ชนัท่ีมีคณุประโยชน์ตอ่สขุภาพโดยรวม พร้อมทัง้ยังสามารถผลติผลติภณัฑ์มลูคา่สงูจากสารตัง้ต้นท่ีมีราคาถกูได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ

เอกสารอ้างอิง  Hang, H. et al. 2013. Difructosan anhydrides III preparation from sucrose by coupled enzyme reaction. Carbohydr. 
Polymer. 92: 1608-1611.

กรรมวิธีการผลิตไดฟรกัโทแซน แอนไฮดรายด ์ (III)
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 The flow chart of the traditional production of laochao is  
summarized in Fig. 1, as compared with those fermentation starters 
found in the Asia-Pacific region (Fig. 2). The technical production and 
main operation for manufacture of laochao are discussed in details in the  
following.

 Laochao making uses cereal (rice or glutinous rice) as raw 
materials, through soaking, steaming and finally fermentation, the end 
product with sweetness and low content of alcohol is obtained. In  
summer, as relatively higher temperature, fermentation time is shortened 
for about 1-2 days. While in winter, fermentation time is extended for 
about 3-5 days due to the lower temperature. In fact, when the course 
of starch saccharification absolutely finishes, the course of alcohol  
fermentation just starts from using sugar hydrolysate by yeast. As a  
result, a finished laochao product is a kind of sweet, delicious and  
alcoholic flavor beverage.

(1) Washing and steeping of rice

 The first step in the laochao production process is to wash 
rice. Usually, rice should be washed repeatedly two or three times.  
During washing, the rice grains are subjected to polishing in certain  
extent caused mainly from collision of the grains in water. The dust 
on the rice was rubbed, and some of the surface parts of the grains  
(1 to 2% of the total grain weight) were removed in this process. When  
washing rice, the sundries (small stone or insect) are eventually picked 
up by hands. The grains absorb water up to 8 to 14 % of their original 
weights during washing. 

 Use the same container to steep the washed rice grains in clean 
 water immediately. The lever of water should be 5-10 cm higher than the  
lever of rice to make rice absorb enough water about 25 to 30% of their 
initial weights, which makes the granule of starch loose and promotes  
transferring of heat into the grains during steaming. The main factors  
affecting the steeping of rice are as follows,

 • Hardne ss of water, usually, soft water favors infiltration of water into the 
rice. 

 • Temperature of the steeping water, steeping time is different along with  
various temperatures. At higher water temperature, the shorter steeping time 
is obtained. Generally, the steeping time is about 8-12 h in summer and 
10-16 h in winter.

 • The varieties of the rice, in general, glutinous rice absorbs water more 
quickly than non-glutinous rice

(2) Steaming of rice.

 Use clean gauze to extend flat on the boiler, then put the steeped 
rice on the gauze and cover the boiler. The steeped rice is steamed for 
20-25 mins. During steaming, some water is poured periodically onto 
the steamed rice. The hydrogen bond of starch is destroyed by heat, in  
addition, the chain structures of rice starch change from β-type to α-type, which 
favors the growth of mycelium mold. During the course of steaming, starch is  
gelatinized which is easily hydrolyzed by amylase or glucoamylase. Furthermore,  
steaming rice can sterilize the raw materials. But, if better product is  
expected, the steamed rice is not too ripe, just keep it with a little raw, because 

it will finally become ripe in the course of fermentation.

Reference:  Gu, G. X. 1996. Liquor-making Technology. M. Light Industry 
Press, P.R. China. • Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
1999. Fermented Cereals: A Global Perspective. FAO, 126p.

Alcoholic Fermented Rice Paste (Laochao): Technical Production and Operation (I)

Figure 1 Flow diagram for the production of laochao. 

Figure 1 Flow charts for the solid fermentation of fermentation starters 
(Chu) preparation in Chu-Min-Yao-Shu written in the sixth century.

Source: FAO, 1999

*College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University
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 As compared with those Indonesian tape ket-
an and Indian Bhattejaanr (Fig. 3). 
(1) Washing and steeping of rice, (2) Steaming of rice 
and (3) Cooling the steamed rice

Reference:  Gu, G. X. 1996. Liquor-making Technology. M. Light 
Industry Press, P.R. China. • Food and Agriculture Organization 
of the United Nations. 1999. Fermented Cereals: A Global 
Perspective. FAO, 126p.

Alcoholic Fermented Rice Paste (Laochao): Technical Production and Operation (II)

(4) Mixed with starter culture (Jiu Qu)

 The additive quantity of starter culture, 
jiu qu is usually 1-2% of the weight of glutinous rice. 
Some sugar can be added into jiu qu as the weight 
of 1.5 times of jiu qu, which can increase the activity 
of microorganisms in jiu qu. Sprinkle the starter culture 
onto rice, then mix consistently the starter with rice. Put 
the rice into a pot, subsequently, sprinkle some starter 
on the surface of rice and dig a hole in the center of pot 
for easy to observe whether or not rice wine is 
produced. Finally, seal the pot with a cover.

(5) Saccharification and fermentation

 Use some mat or thin quilt to enwrap the 
pot for keeping appropriate temperature (25-30 ºC) 
during the course of saccharification and fermentation. 
Keeping appropriate temperature is an important step 
for all course of making laochao, especially in winter. 
As the temperature of fermentation is higher, the rate of 
fermentation is faster.

(6) Finished product

 When sweet-smelling of  r i c e  w i n e  i s 
vaporized, uncover the pot, some liquid can be seen 
in the hole. Pour some boiled water into pot at this time. 
That is above the surface level of fermented rice 2-3 
cm. Then cover the pot for another one day. Laochao 
can be readily served with its unique taste and 
flavor. 

(7) Storage 

 The product of laochao can be preserved into 
fridge for conditioning the low temperature to control 
the further fermentation. In the initial several days, 
the content of total sugar is quite high and the content 
of alcohol is remarkable low in sweet rice wine. At this 
stage, laochao is very delicious, so the consumers had 
better eat it up in 3-4 days. If prolonging storage time, 
the laochao taste will be bitter as a result of higher 
alcohol content and ulteriorly be sour, because the 
fermentation is continued.

Figure 3 Flow chart for the manufacture of Indonesian tape 
ketan and Indian Bhattejaanr.

Source: FAO, 1999

 Basically, there are two operation methods for 
cooling the steamed rice. That is, (i) Lin Fan Fa,  cooling 
the steamed rice by pouring the flowing cold water on 
hot rice, and (ii) Tan Fan Fa, cooling the steamed rice by 
blowing air after spreading it on a clean plate. Finally, 
t he  t empera tu re   of  cool ing r ice i s  a b o u t 
35-40 ºC.
 For the first method, the steamed rice is put 
into one container with many small holes or gaps (bam-
boo basket). Cold water is poured into the rice layer. 
The advantages of this method are rapidly cooling, 
evenly temperature in every parts of rice, increasing 
the capacity of containing water, making rice loose 
and smooth and available to keep separation between 
rice that favors the growth of aerobic molds. But water 
should be dropped from rice after cooling. Otherwise, 
the reproduction of Rhizopus will be decreased, which 
makes saccharification and fermentation insufficient. 
On the other hand, the disadvantage is some soluble 
matters to be removed by water. When using the 
second method, after being steamed, the rice is spread 
uniformly on a clean plate to be cooled by ventilation 
for some time. This way easily contaminates the cooked 
rice, and starch will appear the phenomenon of aging. 

*College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University
**Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
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 ม ะ ก อ ก  เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ท่ี มี ก า ร
ปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ประกอบไปด้วยแบคทีเรีย
แกรมลบ  แบคทีเรียกรดแล็กติก ยีสต์และรา Clostridium sp.  
Propionibacterium sp. และ Bacillus sp. เป็นต้น ฉะนัน้การน�า
เอามะกอกมาใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีการเกษตรแปรรูป 
และอุตสาหกรรมอาหารนัน้  มักจะน�ามะกอกมาดองใน
น�า้เกลือท่ีมีความเข้มข้นตัง้แต่ 7-10 เปอร์เซ็นต์ ค่าพีเอชเร่ิมต้น 
6.5-7.5 หรือสูงกว่า วตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมอายุในการเก็บรักษา
ให้นานขึน้ โดยท่ีการหมักดองนัน้มักจะมีแบคทีเรียกรดแล็กติก
ท่ีมีอยู่แล้วในวัตถุดิบท�าหน้าท่ีส�าคัญในการย่อยซับสเตรตจาก
ผลมะกอก และสร้างสารเมแทบอไลต์ต่าง ๆ ได้แก่ กรดแล็กติก  
และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จึงท�าให้มีค่าพีเอชของผลิตภัณฑ์
ลดลง อย่างไรก็ตาม แม้สภาวะการเจริญของแบคทีเ รีย 
กรดแล็กติกจะใช้อากาศเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่ก็ยงัมีแบคทีเรีย
แกรมลบชนิดอ่ืนอีก เชน่ Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, 
Flavobacterium, Escherichia และ Aeromonas ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง
กับการหมักโดยตรงเจริญได้เช่นเดียวกัน จึงท�าให้มีผลชะลอ
การหมกัของแบคทีเรียกรดแลก็ตกิลงได้ และยงัอาจเป็นจลุนิทรีย์
ก่อโรคในอาหารได้  ดงันัน้สภาวะในการหมกัดองจึงจ�าเป็นต้อง
มีความเหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแล็กติกเท่านัน้  
และจะไม่เอือ้อ�านวยตอ่การเจริญของจลุินทรีย์ปนเปือ้นทัง้หลายท่ี
ไมเ่ก่ียวข้องในระหวา่งการหมกั 
 ในการศกึษาอิทธิพลของปัจจยัร่วมตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การ
เจริญของแบคทีเรียปนเปื้อนต้นแบบ Enterobacter cloacae  
ในมะกอกดองน�า้เกลอืนัน้ ได้พิจารณาถงึปัจจยัส�าคญั 3 ปัจจยั ได้แก่ 
ความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ (6.0-12.0 เปอร์เซ็นต์) 
อณุหภมิู (10-30 องศาเซลเซียส) และพีเอช (4.0-10.0) โดยอาศยั
การวางแผนการทดลองแบบ Central composite design (CCD) 
จากนัน้ท�าการทดลองจริง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และสร้าง
สมการทางคณิตศาสตร์ท�านายการเจริญของ E. cloacae  เพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์และใช้หาสภาวะท่ีเหมาะสมของการผลิต
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะกอกดองเกลือ โดยอธิบายการ
เจริญของเชือ้ทดสอบ E. cloacae ท่ีเตมิลงในมะกอกดองน�า้เกลือ
ด้วยสมการเชิงเส้นอนัดบัหนึง่ดงันี ้

 ก�าหนดให้ตวัแปรอิสระ y คือ ความเข้มข้นเซลล์ ณ 
เวลาใด ๆ (log cfu/ml), b

0
 คือ ความเข้มข้นเซลล์เร่ิมต้น, b

1 
คือ 

อตัราการตายของเซลล์ (log cfu/ml ต่อวนั) และ t คือ เวลา (วนั) 
เม่ืออตัราการตายของเซลล์ ณ เวลาใด ๆ สามารถค�านวณได้
โดยใช้สมการพหุนามท่ีอธิบายถึงผลของปัจจยัแต่ละปัจเจกและ
อิทธิพลร่วมของ 2 ปัจจยัท่ีมีอนัตรกิริยาตอ่กนั ได้แก่ พีเอช ความ
เข้มข้นเกลือ และอณุหภมิู เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการยบัยัง้การ
เจริญของจลุนิทรีย์ปนเปือ้น แสดงสมการพหนุามทัว่ไปได้ดงันี ้

เอกสารอ้างอิง Bevilacqua, A. et al. 2013. Modelling the survival of Entero-
bacter cloacae in a model olive cover brine solution. Int. J. Food Sci. 
Technol. DOI: 10.1111/ijfs.12097. • http://th.wikipedia.org/wiki/มะกอก.

การจ�าลองแบบการรอดชีวิตของแบคทีเรยีปนเป้ือน 

ในผลิตภณัฑม์ะกอกดองเกลือ

 ก�าหนดให้พจน์ท่ี 2 ทางขวามือของสมการพหนุาม
แสดงถึงอิทธิพลของแต่ละปัจจัย โดยพจน์ท่ี 3 แสดงถึง
อนัตรกิริยาระหวา่งปัจจยัทัง้หลาย และพจน์สดุท้ายแสดงถงึ
อิทธิพลแบบไมเ่ชิงเส้น (quadratic effect) 

 แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างขึน้ข้างต้น
สามารถท�านายอตัราการตายและปริมาณของแบคทีเรียปน
เปื้อน E. cloacae ในมะกอกดองเกลือสรุปได้ดงันี ้ พีเอช
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหลกัตอ่การรอดชีวิตของแบคทีเรีย โดย
เฉพาะอย่างย่ิงภายใต้สภาพค่าพีเอชเป็นด่างและค่าพีเอช
เป็นกรด ตามมาด้วยปัจจยัของเกลือและอณุหภมิู โดยพบ
ว่าความเข้มข้นเกลือและอุณหภูมิได้แสดงบทบาทร่วมกัน
อยา่งมีนยัส�าคญัหลงัจากปนเปือ้นไปแล้ว 1 วนั โดยท่ีการ
เพ่ิมพีเอช อณุหภมิู และความเข้มข้นของเกลือ สง่ผลท�าให้
อตัราการตายของ E. cloacae สงูขึน้ (ภาพท่ี 1) ตวัอยา่ง
ของการท�านายผลของปัจจยัร่วมระหว่างพีเอชและอณุหภมิู 
เชน่ พีเอช 10/อณุหภมิู 10 องศาเซลเซียส พบอตัราการตาย
ของ E. cloacae เทา่กบั 2 log cfu/ml ตอ่วนั แตท่ี่พีเอช  
10/อณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส อตัราการตายของ E. cloacae 
กลบัสงูขึน้ถงึ 12 log cfu/ml ตอ่วนั  แสดงวา่เม่ือคา่พีเอช
และอุณหภูมิสูง จึงเป็นสาเหตุท่ีท�าให้อตัราการตายสูงขึน้ 
อยา่งไรก็ตาม คา่พีเอช 6.0-8.0 และอณุหภมิูระหวา่ง 10-15 
องศาเซลเซียส จะไมมี่ผลตอ่อตัราการตายของ E. cloacae  
(ภาพท่ี 1a) ในท�านองเดียวกบัปัจจยัร่วมท่ีเกิดขึน้ระหว่าง
อณุหภมิูและความเข้มข้นของเกลือ (ภาพท่ี 1b) นอกจาก
นีย้งัเหน็ได้ชดัวา่ ณ อณุหภมิู 30 องศาเซลเซยสและความ
เข้มข้นของเกลือปานกลาง 6 เปอร์เซน็ต์ มีอตัราการตายของ  
E. cloacae เพียง 2.6 log cfu/ml ตอ่วนั เทา่นัน้ ฉะนัน้การ
ใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงด้วยสมการพหุนาม
ภายใต้สภาวะปัจจยัท่ีก�าหนดนี ้ สามารถท�านายการเจริญ
ของแบคทีเรียทดสอบ E. cloacae ซึง่เป็นจลุนิทรีย์ปนเปือ้น
ท่ีไมเ่ก่ียวข้องในระหวา่งการหมกัได้อยา่งสอดคล้อง จงึท�าให้
สามารถน�าไปใช้หาสภาวะท่ีเหมาะสมในการหมกัดองและ
การท�านายการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะกอกดองเกลือได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ

ภาพท่ี 1 อนัตรกิริยาระหวา่ง 2 ปัจจยั
แสดงแบบสามมิติ โดยอธิบายถึง
อตัราการตายของแบคทีเรียทดสอบ 
Enterobacter cloacae ได้แก่  
(a) พีเอช/อณุหภมิู (b) เกลอื/อณุหภมิู 
และ (c) พีเอช/เกลือ   

ท่ีมา : Bevilacqua และคณะ, 2013
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(bioplastics) หรือพลาสติกเขียวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากเป็นพลาสตกิท่ียอ่ยสลายได้ทางชีวภาพ อีกทัง้สามารถ

สงัเคราะห์ได้จากแหลง่คาร์บอนตัง้ต้นท่ีมาจากธรรมชาต ิเชน่ น�า้ตาล 

หรือน�า้มันจากพืช โดยเฉพาะอย่างย่ิงพลาสติกชีวภาพจาก 

พอลิเมอร์ในกลุ่มพอลิแล็กเทต ท่ีใช้ต้นทุนในการผลิตต�่าเม่ือ

เทียบกบัพลาสตกิชีวภาพประเภทอ่ืน  อีกทัง้คณุสมบตัขิองพอลเิมอร์

ชนิดนีท่ี้มีจดุหลอมเหลวอยู่ท่ีอณุหภมิู 170 องศาเซลเซียสหรือ

สงูกว่า จึงท�าให้มีคณุสมบตัิในการทนต่อความร้อนได้ดี ซึง่เป็น

สมบตัท่ีิดีและเหมาะสมตอ่การน�ามาขึน้รูปเป็นชิน้งาน ด้วยเหตนีุ ้

พอลแิลก็เทตจงึได้รับความสนใจในวงกว้างและจดัเป็นพอลเิมอร์ชนิด

ใหมท่ี่มีแนวโน้มการน�ามาใช้เป็นพลาสตกิชีวภาพได้ แตเ่น่ืองจาก

การผลิตพอลิแล็กเทตด้วยวิธีการดัง้เดิมจะใช้ต้นทุนในการผลิต

คอ่นข้างสงู เพราะวา่ขัน้ตอนการท�าปฏิกิริยาสะเทิน (neutralizing) และขัน้

ตอนการท�าบริสทุธ์ิกรดแลก็ติกจ�าเป็นต้องใช้เทคนิคเฉพาะและใช้

หลายขัน้ตอนโดยเฉพาะกรดแลก็ตกิท่ีผลติได้จากจลุนิทรีย์  

 ปัจจุบันมีจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ ท่ีสามารถผลิตสาร

ประเภทพอลเิอสเทอร์ (polyester) จากการใช้น�า้ตาลเป็นแหลง่

คาร์บอนได้ เชน่ พอลไิฮดรอกซบิวิทิเรต (polyhydroxybutyrate) 

ซึง่มีจดุหลอมเหลว 180 องศาเซลเซียส และสงูกวา่พอลแิลก็เทต 

แตพ่อลไิฮดรอกซบิวิทิเรตก็ยงัมีข้อเสียคือ มีลกัษณะทางกายภาพ

ท่ีเปราะบาง เน่ืองจากมีความเป็นผลกึสงู 

 ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต พ อ ลิ แ ล็ ก เ ท ต ใ ห้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพสูงด้วยการเพาะเลีย้งจุลินทรีย์โดยใช้น�า้ตาลเป็น

สารตัง้ต้น ซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีมีราคาไมแ่พง และสามารถท�าได้โดย

การใช้จลุนิทรีย์รีคอมบแินนต์ ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 (1) เพาะเลีย้งจุลินทรีย์รีคอมบิแนนต์ท่ีมีเอนไซม์

เร่งปฏิกิริยาในการส่งโคเอนไซม์ CoA ให้กับกรดพรอพิโอนิก  

และ/หรือแล็กเทต และเอนไซม์ท่ีกระตุ้นปฏิกิริยาการสงัเคราะห์

พอลไิฮดรอกซีแอลคาโนเอต (polhydroxyyalkanoate) ท่ีประกอบ

ด้วยล�าดบักรดอะมิโน (a) หรือ (b) ในอาหารเลีย้งเชือ้ท่ีมีแหลง่

คาร์บอน โดย 

 (a)ล�าดับกรดอะมิโนท่ีได้มาจากล�าดับกรดอะมิโนท่ี

แสดงใน SEQ ID NO : 2 (ดงัแสดงในภาพท่ี 1) โดยการแทนท่ี

กรดอะมิโนอยา่งน้อย 1 ต�าแหนง่ ท่ีต�าแหนง่ 130, 325, 477 และ 

481 หรือ

ภาพท่ี 1 ล�าดบักรดอะมิโน SEQ ID NO: 2

กรรมวิธีการผลิตพอลิแล็กเทตจากจลิุนทรยีร์คีอมบิแนนต์

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Obata และคณะ, 2011

 (b) ล�าดบักรดอะมิโน (a) ถกูน�ามาเพ่ิม ลด หรือแทนท่ี 
1 ต�าแหน่งหรือมากกว่านัน้ ด้วยกรดอะมิโนชนิดอ่ืนท่ีแตกต่าง
ออกไป ท่ีต�าแหนง่ 130, 325, 477 และ 481 หรือโดยการแทรก 
กรดอะมิโนชนิดอ่ืนเข้าไป จากนัน้

 (2 )  ศึกษาการผลิตพอลิแล็ก เทตจากจุลินท รี ย์ 
รีคอมบแินนต์นี ้(จากขัน้ตอนท่ี 1) 
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 โดยสิทธิบัตรฉบับน้ีมีข้อถอืสิทธิดังต่อไปน้ี กรรมวิธีการผลติพอลแิลก็เทตจากจลุนิทรีย์รีคอมบแินนต์ท่ีมีเอนไซม์
ท่ีสามารถเร่งปฏิกิริยาในการขนสง่โคเอนไซม์ CoA ไปยงักรดพรอพิโอนิก และ/หรือแลก็เทต โดยเอนไซม์มีช่ือวา่ propionyl-CoA 
transferase (PCT) โดยในการศกึษานีเ้ป็นเอนไซม์ PCT ท่ีผลติได้จาก Megasphaera elsdenii  และ Staphylococcus aureus 
(ตารางท่ี 1) และเม่ือพิจารณาในด้านอตัราการผลติ lactate CoA พบวา่เอนไซม์ PCT ท่ีได้จาก S. aureus จะมีประสทิธิภาพท่ี
ดีกวา่เอนไซม์ PCT ท่ีได้จาก Megaspha eralsdenii ซึง่การผลติเอนไซม์ PCT จากจลุนิทรีย์ดงักลา่ว จะสามารถชว่ยเร่งอตัรา
การผลติพอลแิลก็เทตให้เร็วขึน้ จงึเป็นการประหยดัต้นทนุในการผลติได้อีกทางหนึง่ 

แหล่งที่มาสทิธิบตัร
Obata, S., H. Kambe, M. Ito, T. Shimamura, K. Kohda and S. Taguchi. 2011. Method for production of polylactate using recombinant 
 microorganism. Pub. No.: U.S. 2011/0212497 A1

สทิธิบตัรที่เก่ียวข้อง
Taguchi, S. et al. 2002. Mutant poly-3-hydroxyalcanoic acid synthases. Pub No.: WO/2003/100055.

เอกสารอ้างองิ
NTS Co. Ltd. 1995. a number of microorganisms producing poly-3-hydroxybutyricacid (PHB) or another PHA and storing it therein, pp. 
 178-197. In NTS Co. Ltd (eds.). Biodegradable Plastic Handbook. Biodegradable plastic society. Japan.

ตารางท่ี 1 จลุินทรีย์ท่ีมีเอนไซม์ propionyl-CoA transferase (PCT)

Method for production of polylactate using recombinant microorganism

ท่ีมา : Obata และคณะ, 2011
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 ทัว่โลกต่างก็ตระหนกัถึงความส�าคญัของการใช้ประโยชน์จากวสัดลุิกโนเซลลโูลสเพ่ือสงัเคราะห์เชือ้เพลิงชีวภาพ
และผลติภณัฑ์มลูคา่เพ่ิมโดยโลกาภิวตัน์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการตระหนกัรู้ของสงัคมถงึการอนรัุกษ์ธรรมชาตสิิง่แวดล้อมก็ย่ิง
ท�าให้การใช้ประโยชน์จากแหลง่วสัดหุมนุเวียนทวีความส�าคญัมากย่ิงขึน้ เม่ือพิจารณาถงึพฒันาการในยคุท่ีสองของพลงังาน
ทางเลือกเน่ืองด้วยการผลติไบโอเอทานอลจากชีวมวลลกิโนเซลลโูลส ก็ย่ิงแสดงให้เหน็ชดัถงึการตอบโจทย์ในประเดน็ควบคู่
ของพลงังานและสิ่งแวดล้อม ฉะนัน้แหล่งวตัถุดิบราคาถูกปริมาณมากท่ีไม่มีวนัสูญสิน้และมีสถานภาพแห่งความยั่งยืน  
จึงเป็นทางเลือกท่ีกอปรด้วยศกัยภาพและวิสยัสามารถในการทดแทนเหลา่ผลิตภณัฑ์หลากหลายจากปิโตรเลียมได้เป็นอย่าง
ดี ภายใต้บริบทของภาคพลงังาน การท�าความร้อน ไฟฟ้า เชือ้เพลงิเหลว วสัดแุละสารเคมี ฉะนัน้พืชล้มลกุและพืชยืนต้นท่ีมี
ลิกโนเซลลโูลสเป็นองค์ประกอบหลกัต่างก็ย่อมประกอบด้วยเซลลโูลส เฮมิเซลลโูลส และลิกนินทัง้สิน้ การใช้ประโยชน์ของ
องค์ประกอบทัง้มวลของวัสดุลิกโนเซลลูโลสอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีนัยส�าคัญอย่างย่ิงต่อการธ�ารงถึงการผลิต 
เอทานอลเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อยา่งลงตวั โดยทัว่ไปกระบวนการเปลี่ยนชีวมวลจะประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ การคดักรอง 
ชีวมวลท่ีเหมาะสม การก�าจดัเบือ้งต้นอยา่งมีประสทิธิภาพ การผลติเอนไซม์เซลลเูลส/เฮมิเซลลเูลสท่ีใช้ยอ่ยสลายลกิโนเซลลโูลส
เป็นน�า้ตาล การหมกัน�า้ตาลเฮกโซส/เพนโทส และกระบวนการท้ายกระแส ภายใต้กรอบการพิจารณาถึงการผลิตเชือ้เพลิง
เหลวจากชีวมวล การก�าจัดเบือ้งต้นจึงกลายเป็นคอขวดท่ีแสดงข้อจ�ากัดในการย่อยสลายชีวมวลเซลลูโลสด้วยวิธีทาง
เอนไซม์ ฉะนัน้ประสิทธิภาพของกระบวนการย่อยสลายลิกโนเซลลโูลสด้วยเอนไซม์จึงมกัถกูจ�ากดัด้วยอปุสรรคนานปัการ
ด้วยนวตักรรมของวิธีการก�าจัดเบือ้งต้นท่ีเหมาะสม จึงสมควรท่ีจะต้องพิจารณาประเด็นท่ีส�าคญัเหล่านีอ้ย่างองค์รวม 
ได้แก่ วิทยาการของวิธีการก�าจดัเบือ้งต้น พฒันาการท่ีทนัสมยัของการประยกุต์ใช้วิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลายเพ่ือ 
บรูณาการการแปรรูปชีวมวล ภาพจ�าลองแบบโลกานวุตัรในปัจจบุนักาลของโรงงานผลติไบโอเอทานอล และหลกัการของการ 
กลัน่ชีวภาพเพ่ือมุง่การผลติเชือ้เพลงิชีวภาพและชีวภณัฑ์ 
 ชีวมวลลิกโนเซลลูโลสท่ีผ่านขัน้ตอนของการก�าจัดเบือ้งต้นแล้วสามารถน�าเข้าสู่ขัน้ตอนทางเลือกต่อไปได้หลาย
วิธี ได้แก่ การยอ่ยสลายและการหมกั (separate hydrolysis and fermentation, SHF) การยอ่ยสลายเป็นน�า้ตาลและการ
หมกัพร้อมเพรียงกนั (simultaneous saccharification and fermentation, SSF) การยอ่ยสลายเป็นน�า้ตาลและการหมกัร่วม  
(simultaneous saccharification and co-fermentation, SSCF) และการแปรรูปแบบบรูณาการ (consolidated biomass 
processing, CBP) กรณีของการแปรรูปแบบบรูณาการ (CBP) จะชว่ยลดต้นทนุคา่ใช้จา่ย/เพ่ิมประสทิธิภาพของกระบวนการ
โดยรวมได้ โดยการรวมเอาขัน้ตอนของการผลติเอนไซม์เซลลเูลส/เฮมิเซลลเูลส การยอ่ยเซลลโูลส/เฮมิเซลลโูลสเป็นน�า้ตาล 
และการหมกัน�า้ตาลเฮกโซส/เพนโทส เข้าด้วยกนัเป็นขัน้ตอนเดียว แสดงให้เหน็ถงึการใช้ซบัสเตรตและการสร้างผลติภณัฑ์
แบบบรูณาการภายใต้ภาวะท่ีไมมี่ออกซเิจนนัน่เอง

เอกสารอ้างอิง Menon, V. and M. Rao. 2012. Trends in bioconversion of lignocellulose: Biofuels, platform chemicals & biorefinery concept. 
Prog. Energ. Combust. Sci. 38: 522–550. • Hahn-Hägerdal, B. et al.  2006. Bioethanol- the fuel of tomorrow from the residual of today. 
Trends Biotechnol. 24: 549–556. • Cardona, C.A. and O.J. Sanchez. 2007. Fuel ethanol production: process design trends and integration 
opportunities. Bioresour. Technol. 98: 2415–2457.

ศกัยภาพของการเปล่ียนลิกโนเซลลโูลสทางชีวภาพ

Trends in bioconversion of lignocellulose

Fermentation strategies and consolidated biomass processing
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 สารประกอบพอลิแซ็กคาไรด์หรืออินลูินท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัของแก่นตะวนั (Jerusalem artichoke) ถือว่ามี
ปริมาณมากอย่างมีนยัส�าคญัย่ิงต่อการใช้เป็นวตัถุดิบในกระบวนการเปลี่ยนทางชีวภาพเพ่ือสงัเคราะห์ชีวภณัฑ์มลูค่าสงูท่ี
หลากหลาย กอปรด้วยเชือ้เพลงิชีวภาพและสารเคมีชีวภาพ สามารถใช้เป็นต้นแบบของแหลง่พืชท่ีมีองค์ประกอบของอินลูนิสงู
ในการศกึษาการกลัน่ชีวภาพ (biorefinery) เชิงหลกัการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึง่จะต้องอาศยัขัน้ตอนปฐมภมิูของการก�าจดั
เบือ้งต้น และขัน้ตอนทตุยิภมิูของการใช้ประโยชน์จากจลุนิทรีย์ด้วยมาตรวิธีของกระบวนการหมกั เพ่ือมุง่เป้าหมายของการ
ผลติชีวภณัฑ์ส�าเร็จเชิงพาณิชย์ในระดบัอตุสาหกรรม ฉะนัน้การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ภายใต้เกณฑ์ของการแขง่ขนัของ
ตลาดค้าเสรี จงึเป็นประเดน็ส�าคญัท่ีจะต้องพิจารณาเป็นอนัดบัแรก เพ่ือแสดงถงึสถานภาพและศกัยภาพของพืชแก่นตะวนัท่ี
จะใช้เป็นกรณีศกึษาของพืชพลงังานอ่ืน ๆ

พืชแก่นตะวนัเหมาะสมตอ่การใช้เป็นวตัถดุบิเพ่ือผลติสารเมแทบอไลต์มธัยนัตร์มลูคา่สงู ได้แก่ เอทานอล 2,3-บวิเทนไดออล 
(Klebsiella pneumoniae, 92 กรัม/ลิตร) กรดแล็กติก (Lactobacillus sp. G-02, 141.5 กรัม/ลิตร) กรดบิวทีริก  
(Clostridium tyrobutyricum, อตัราสว่นกรดบวิทีริก/กรดแอซีตกิเทา่กบั 85 กรัม/กรัม) บวิทานอล/แอซีโทน (Clostridium sp.)  
กรดซกัซนิิก/กรดแอซีตกิ (Clostridium thermosuccinogenes) และซอร์บทิอล (S. cerevisiae ATCC 36859) พืชแก่นตะวนั
สามารถผลติแป้งได้ในปริมาณมากจากกาสงัเคราะห์แสง สามารถเพาะปลกูได้งา่ยและเตบิโตเร็ว เป็นพืชท่ีต้องการยาฆา่แมลง  
ปุ๋ ย และน�า้ไม่มากนกั จึงสะดวกต่อการส่งเสริมการปลกูเป็นพืชเศรษฐกิจแก่เกษตรกร เพ่ือใช้เป็นแหล่งวตัถดุิบของการผลิต 
ไบโอเอทานอลและตวัท�าละลายชีวภาพอ่ืน ๆ อยา่งไรก็ตาม อนาคตของพืชแก่นตะวนัยงัคงเป็นปริศนาอยา่งย่ิง ปัจจบุนัยงั
คงเป็นพืชท่ีใช้ประโยชน์ได้อยา่งไมคุ่้มคา่มากนกัเชิงเศรษฐศาสตร์ จงึเป็นพืชท่ีควรคา่แก่ความสนใจและคาดหวงัได้ตอ่การใช้
ประโยชน์เพ่ือสร้างชีวภณัฑ์มลูคา่สงูในอนาคตอนัใกล้

เอกสารอ้างอิง Li, L. et al. 2013. Biorefinery products from the inulin-containing crop Jerusalem artichoke. Biotechnol. Lett. 35: 471–477.

โรงกลัน่ชีวภาพจากพืชแกน่ตะวนั

Biorefinery products from the inulin-containing crop Jerusalem artichoke

A simplified metabolism map of biorefinery products from JA
G6P: glucose-6-phosphate; F6P: fructose-6-phosphate; FDP: fructose-1,6-diphosphate;

G3P: glyceraldehyde-3-phosphate; F1P: fructose-1-phosphate; PDE: Dihydroxyacetone phosphate;
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 เยือ่เหลวอิมลัชนั (Emulsion liquid membrane/ELM) เป็นเทคนิคการแยกสารผสม และ/หรือสารแขวนลอยใน
สารละลายของผสมออกจากกนั โดยการใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีสมบตัไิมล่ะลายน�า้ท�าหน้าท่ีเป็นชัน้เย่ือ (membrane) 
เม่ือเติมสารลดแรงตึงผิว (surfactant) จะเกิดฟิล์มห่อหุ้มน�า้ไว้ภายในคล้ายหยดอิมลัชนั (emulsion droplet) ชัน้ของเหลวท่ี
อยู่ภายในเรียกว่าเฟสใน (internal phase) ส่วนชัน้ท่ีสัมผัสกับของเหลวนอกหยดเรียกว่าเฟสนอก (external phase)  
การท่ีสารภายในเฟสนอกจะเคลื่อนท่ีผ่านชัน้เย่ือท่ีเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเข้ามาภายในเฟสในได้นัน้ต้องอาศยัตวัพา 
(carrier) ตวัพาจะอยูภ่ายในชัน้ของเย่ือ มีคณุสมบตัลิะลายในสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแตไ่มล่ะลายในน�า้ จะมีกลไกการ
ขนสง่โดยเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกบัตวัละลายในเฟสนอก แล้วพาตวัละลายผา่นชัน้เย่ือเข้ามาปลอ่ยในเฟสใน ขัน้ตอนใช้
เย่ือเหลวอิมลัชนัในการแยกสารผสมจะประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั (1) เป็นการเตรียมอิมลัชนั (emulsification) ขัน้ตอนนีจ้ะ
เป็นการผสมตวัพา สารลดแรงตงึผิว และตวัสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเข้าด้วยกนั เม่ือได้สารอิมลัชนัท่ีเป็นเนือ้เดียวกนัแล้ว  
(2) สารอิมัลชันจะถูกน�าไปผสมกับตวัอย่างท่ีมีสารท่ีต้องการสกัด (extraction) ท�าการกวนเพ่ือให้เกิดลกัษณะเป็นหยด  
เม่ือหยดอิมลัชนัสมัผสักบัเฟสนอก ตวัพาจะท�าปฏิกิริยากบัตวัละลายในเฟสนอกเกิดสารประกอบเชิงซ้อนเคลื่อนท่ีผา่นชัน้เย่ือ
เข้าสู่เฟสใน (3) หลงัจากท่ีท�าการแยกตวัละลายออกจากสารละลายแล้วก็จะท�าการพกัให้เกิดการแยกชัน้ของหยดอิมลัชนั 
(settling) โดยชัน้ของหยดอิมลัชนัจะอยูด้่านบน สว่นชัน้ของสารละลายจะอยูด้่านลา่ง แล้วท�าการแยกชัน้ของสารละลายออก
เหลือเพียงชัน้ของอิมัลชันท่ีมีตวัละลายอยู่ภายใน (4) ท�าการเติมสารลดแรงตึงผิว เพ่ือให้เกิดการแตกของหยดอิมัลชัน  
(demulsification) ตวัละลายท่ีอยูใ่นเฟสในก็จะหลดุออกมารวมกนั แล้วตัง้ทิง้ไว้ให้เกิดการแยกชัน้ โดยชัน้บนจะเป็นชัน้ของ
อิมลัชนัและชัน้ลา่งจะเป็นชัน้ของตวัละลาย ท�าการแยกชัน้ของอิมลัชนัน�ากลบัไปใช้ใหมไ่ด้ และเก็บชัน้ของตวัละลายไปท�าการ
สกดัแยกบริสทุธ์ิอีกครัง้ เทคนิคเย่ือเหลวอิมลัชนันีจ้งึเป็นการแยกสารท่ีมีผลตอ่ผลติภณัฑ์น้อยกวา่วิธีการสกดัอ่ืน ๆ เน่ืองจาก
ไมจ่�าเป็นต้องใช้อณุหภมิูท่ีสงูในการเกิดปฏิกิริยาของตวัพาและตวัละลาย แตเ่ทคนิคนีก็้ยงัมีข้อด้อยโดยเฉพาะความคงตวัของ
หยดอิมลัชนัท่ีควบคมุได้ยาก และการน�าไปใช้ในระดบัอตุสาหกรรม

เอกสารอ้างอิง  A.L. Ahmad et al. 2011. Emulsion liquid membrane for heavy metal removal: An overview on emulsion stabilization and de-
stabilization. Chem. Eng. J. 171: 870– 882.

การแยกดว้ยเยือ่เหลวอิมลัชนั

Separation with emulsion liquid membrane

ขัน้ตอนของการแยก/การสกดัด้วยเย่ือเหลวอิมลัชนั
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Starch 
 The starch is gelatinized and the crystal structure of rice starch becomes α-type from β-type after the 
raw material has been steamed. In the main course of fermentation, the rice starch was hydrolyzed to become 
glucose by microbial enzymes such as amylase and glucoamylase/glucosidase that are produced by Rhizopus sp. 
Endomycopsis is one of the few yeasts, can produce amylases and utilize starch, however, its utilization of starch 
may not be efficient in this fermentation because the yeast is highly oxidative and the fermentation condition is  
semianaerobic.

Reduce sugars 
 In the first 2-3 days of main fermentation, the content of reduce sugars is gradually increased, because the 
starch was continually hydrolyzed and converted to glucose. But in the course of post fermentation, due to starch 
is almost completely hydrolyzed and alcohol fermentation is started by yeast, so the content of reduce sugar is 
gradually decreased.
   
Ethanol 
 In the initial phase of fermentation, ethanol is slowly increased. In the phase of main fermentation, ethanol 
is rapidly increased. Then ethanol is gradually decreased in the phase of post fermentation. However, strains of 
Rhizopus chinensis are known to produce large amounts of lactic acid, and yield equal molar ratio of lactic acid, 
alcohol, and CO

2
 under anaerobic conditions. Therefore, a mixture of esters can also be formed without the yeast 

fermentation.

Organic acids 
 Rhizopus sp. and yeast in starter culture can produce organic acids (such as succinic acid, lactic acid etc.) 
through fermentation. So, the content of organic acid is increased from fermentation start, and rapidly  
increased in the phase of main fermentation. Subsequently, if no lactic acid bacteria contaminated the steamed 
rice, organic acids are slowly increased.

Protein/Lipids
 The proteases producing microorganisms are also taken place in the production of laochao. Therefore, 
rice protein is hydrolyzed into amino acids and polypeptides. During the fermentation course, the protein content 
will gradually decrease. The lipases break down the lipids of rice to fatty acids, which react with alcohol to form a 
mixture of esters, providing the pleasant odor.
 From several samples of the commercial starter obtained from Taiwan, members of Mucoraceous fungi, 
including Rhizopus oryzae, R. chinensis, and Chlamydomucor oryzae, and a yeast (a species of Endomycopsis) 
are found consistently. However, with using R. chinensis NRRL 3671 and Endomycopsis sp. NRRL Y7067 instead 
of a commercial starter, a satisfactory product could be made. As reported, C. oryzae and the yeast, on the other 
hand, make a somewhat inferior product. R. chinensis yielded a product having a very pleasant fruit aroma, but 
C. oryzae does not give so pleasant an aroma. Moreover, the strains of R. chinensis used in laochao fermentation 
produces an antibacterial compound to minimizing infection.

Reference:  Gu, G.X. 1996. Liquor-making Technology. M. Light Industry Press, P.R. China. • Food and Agriculture Organization of the United  
Nations. 1999. Fermented Cereals: A Global Perspective. FAO, 126p. • Wang, H.L. and C. W. Hesseltine. 1970. Sufu and Lao-chao. J. Agric. Food 
Chem. 18(4), 572–575. • Blandino, A. et al. 2003. Cereal-based fermented foods and beverages. Food Research International 36 (2003) 527–543.

Table 2 Compounds formed during cereal fermentation

Alcoholic Fermented Rice Paste (Laochao): 

Biochemical Changes during Fermentation

Source: Blandino et al. 2003

Figure 4 Steamed glutinous rice before (A)  
and after (B) laochao fermentation.
Source: Wang and Hesseltine, 1970
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Laochao Fermenting Microorganisms

 Chinese brew masters had used Qu for thousands 
years, but did not realize its native characters that are 
based on microorganisms and enzymes. Isolation and 
screening of useful microorganisms from Qu around China had 
conducted in 1930’s. From numerous strains, a number of 
Rhizopus spp., Mucor spp., Aspergillus spp., Monascus 
spp. and yeasts with superior hydrolyzing or fermenting 
power have been isolated from spent grains, Qu, or  
fermenting mash. Utilization of these strains has increased 
the yield and reduced the production costs. 

 The stand or fal l  of variety of fermenting  
microorganisms is a key factor for the quality of product of  
laochao. So, to research variety of fermenting  
microorganisms has significance for producing  
consistent product.

 A French scientist, Karmeit (1892) isolated 
a strain of mold from Chinese starter culture and  
studied its morphological characteristics. It is then named  
Amylomycetes ceteorouxii, later Mucor rouxii. 

 Since 1956, Fang and his co-workers, from  
Institute of Microbiology of China Academy of Science,  
conducted the classification of Rhizopus and their  
biological properties. Five  excellent  strains  were  selected  
as follows, As3.866, As3.851, As3.867, As3.865 and 
As3.852. In 1960s, Institute of Light Industrial of Guizhou 
province isolated a strain named Q303 from starter culture 
which was widely applied together with the other 5 strains  
mentioned above in the production of laochao and other 
alcoholic beverages. 

 Hesseltine and Featherston (1985) studied  
anaerobic growth condition of microbes in starter culture.  
Under anaerobic conditions, 12 represented strains could 
not multiply except Mucor, Rhizopus and Amylomyces. 
Rhizopus and Amylomyces were mycelial proliferation 
strictly. Mucor did not produce ascospores. Under such 
conditions, which are similar to the laochao fermentation, 
these molds did not produce sporangiophores which are 
produced under aerobic conditions. Because Mucor, 
Rhizopus and Amylomyces are growing well under such 
conditions, while other microbes are difficult to grow, 
these three fungal strains are dominant in starter culture.  
In addition, due to the resistant of molds to other microbes, 
foods like laochao are not easily contaminated.

Reference:  Gu, G.X. 1996. Liquor-making Technology. M. Light Indus-
try Press, P.R. China. • Hesseltine, C.W. and C.L. Featherston. 1985. 
Anaerobic growth of molds isolated from fermentation starters used for 
foods in asian coutries. Mycologia 77(3): 390–400. • Onyeneho, S.N. et 
al. 1987. Manufacture and characterization of gua-nai: A new dairy food 
produced with an oriental-type culture. J. Dairy Sci. 70: 2499–2503. • 
Liu, Z.M. et al. 2003. Microorganism research of Jiang rice wine. J. 
Prod. Exploit. Farm. Herd. 3: 14–16.

Table 3 Anaerobic growth of some fungi, especially those from 
mixed starters of the orient

Alcoholic Fermented Rice Paste (Laochao):  

Progress of Research in China and Overseas (I)

 Onyeneho et al. (1987) studied the microflora 
during the fermentation of glutinous rice. From starter  
culture produced in Shanghai, they isolated three strains 
of molds and one strain of yeast. They were identified  
as A. rouxii, P. oryzae, A. oryzae and  Endomycopsis  
burtonii, respectively. During fermentation period, some 
strains disappeared in sequence of P. oryzae, A. rouxii 
and A. oryzae. At the end of fermentation (37 ºC, 6d), only  
Endomycopsis burtonii survived. 
 Liu et al. (2003), from Dongbei Agricultural 
University, studied the starter culture produced in  
Zhejiang and isolated two strains of microbes  
identified  as  P. oryzae and M. rouxii. They considered that 
these two molds were the main fermenting microbes in  
laochao production.

Source: Hesseltine and Featherston, 1985

Figure 1 Chinese alcoholic fermented rice paste (Jiu niang) 

S o u r c e : h t t p : / / k a l e i d o s c o p e . c u l t u r a l - c h i n a . c o m /
en/229Kaleidoscope1012.html
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 Nowadays, the induction of lifestyle diseases such as obesity, diabetes, hypertension, are serious  
problems in the world, and the number of the patients is increasing substantially. Therefore, it is very important to 
prevent and to treat these lifestyle-related diseases by using several foodstuffs. For this purpose, many functional 
foods containing tea, vegetables and fruits have been studied and used, anti-obesity of Pu-erh tea has also been 
investigated.
         Animal study has been carried out by using mice as experimental animals. In this study, mice were divided 
into four groups for long-term (6 weeks) administration experiment of Pu-erh tea water extract. Preparation of tea 
extracts was as following; Pu-erh tea (10 g) and boiling distilled water (300 ml) were kept boiling for 15 min. The 
extract was filtrated and freeze-dried to powder. Those four mice groups were control group (basal diet & water), 
high-fat diet-induced obesity group (high-fat diet & water), 0.45% Pu-erh tea treated group (high-fat diet & 0.45% 
Pu-erh tea extract solution), and 0.90% Pu-erh tea treated group (high-fat diet & 0.90% Pu-erh tea extract solution). 
Feed and water intake, and mice body weight were measured every other day. After overnight fasting, mice were 
dissected under anesthesia with diethyl ether, liver and epididymal fat were quickly removed and weighed.

 Results showed that feeding of the high-fat diet (high-fat diet-induced obesity group) for 6 weeks caused 
significant increase in body and epididymal fat weight of mice, comparing with those of the control group. Intake 
of Pu-erh tea water extract did not show any decrease of liver weight of mice consumed high-fat diet. However, the 
body weight and epididymal weight were significantly reduced by treating with Pu-erh tea water extract, comparing 
to high-fat diet-induced obesity group. The group administrated 0.90% Pu-erh tea water extract caused a dramatic 
decrease in body weight and epididymal weight. These results suggested that Pu-erh tea can prevent high-fat  
diet-induced obesity. Therefore, Pu-erh tea may be a potent daily beverage to prevent life-style related obesity.

Reference: Adachi, M., K. Suzuki, S. Masuda and N. Kinae. 2007. Anti-obesity activity of Pu-erh tea in mice. Proceedings of the 3rd Inter-
national conference on O-CHA (Tea) culture and science, HB-P-409.

Functional Pu-erh tea: Anti-obesity in mice study

Figure 2 Effect of Pu-erh tea water extract on epididymal fat of mice.

Source: Adachi et al., 2007

Figure 1 Effect of Pu-erh tea water extract on body weight of mice.

Source: Adachi et al., 2007
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 การประเมินความปลอดภัยของอาหารทางด้านจุลินทรีย์นัน้ สามารถ
ตรวจสอบได้จากวตัถดุิบเร่ิมต้นและผลติภณัฑ์สดุท้ายโดยใช้การทดสอบความท้าทาย  
(Challenge test) และใช้หลกัการของระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical  
Control Point) ซึ่งเป็นวิธีการท�านายและการบ่งชีอ้นัตรายจากจุลินทรีย์ท่ีนิยมใช้กัน 
ทัว่ไป ถือเป็นการป้องกนัและการควบคมุความปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ ปัจจบุนัได้
มีการคิดค้นวิธีการท�านายผลท่ีจะเกิดขึน้จากจุลินทรีย์ในอาหารได้สะดวกมากย่ิงขึน้  
โดยใช้การจ�าลองแบบทางจลุชีววิทยา (Predictive Microbiology) เป็นการสร้างแบบจ�าลองการเจริญ 
(growth model) หรือแบบจ�าลองการรอดตาย (survival model) ท่ีอาศยัการค�านวณทางคณิตศาสตร์
ร่วมกบัลกัษณะการเจริญหรือการตายของจลุนิทรีย์ภายใต้สภาวะตา่ง ๆ  ของอาหาร

 อาหารแต่ละชนิดมีคณุลกัษณะและสภาวะในการแปรรูปท่ีแตกต่างกนั  
จึงมีการสร้างแบบจ�าลองทางจุลชีววิทยาเพ่ือตอบสนองต่อความจ�าเพาะของอาหาร
แตล่ะชนิด ดงัตวัอยา่งอาหารแปรรูปแช่เย็นขยายเวลาการเก็บรักษา (refrigerated and  
processed foods of extended durability, REPFED) เป็นกลุม่อาหารท่ีผา่นการให้ความร้อนแบบ 
พาสเจอร์ไรซ์ (ตวัอยา่งเชน่ ให้ความร้อน ณ อณุหภมิู 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที) จะมีความ
เสีย่งจากจลุนิทรีย์ก่อโรคท่ีสร้างสปอร์ได้ (spore-forming pathogens) โดยเฉพาะแบคทีเรีย  
Clostridium botulinum และ Bacillus cereus เป็นจลุนิทรีย์ท่ีสามารถเจริญได้ท่ีอณุหภมิูต�า่  
(psychrotroph) โดยเฉพาะอยา่งย่ิง Bacillus cereus เป็นแบคทีเรียท่ีมีความส�าคญัอยา่งย่ิงตอ่ 
อาหาร REPFED เน่ืองจากพบการปนเปือ้นโดยทัว่ไปในธรรมชาตแิละไมถ่กูท�าลายด้วยความร้อน
แบบพาสเจอร์ไรซ์ และมีความทนทานตอ่การให้ความร้อนสงู จงึต้องมีการทดสอบผลของการให้
ความร้อนในการแปรรูปของอาหาร REPFED เพ่ือยืนยนัความปลอดภยัด้านจลุนิทรีย์ของผลติภณัฑ์ 
การประเมินการเจริญของจลุนิทรีย์ด้วยวธีิการจ�าลองแบบทางจลุชีววทิยานัน้ กรณีการเจริญของ  
B. cereus ในอาหารประเภท REPFED แบบจ�าลองท่ีสร้างขึน้นัน้จะต้องค�านงึถงึการพยากรณ์ท่ี
ครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ รูปแบบสปอร์ของแบคทีเรีย, การให้ความร้อนระหวา่งการแปรรูป, ระยะ
พกัตวั (lag time) และการเจริญของสปอร์แบคทีเรียภายใต้การเก็บรักษาท่ีอณุหภมิูต�า่

 โ ด ย แ บ บ จ� า ล อ ง ท่ี ใ ช้ พ ย า ก ร ณ์ ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง ส ป อ ร์ แ บ ค ที เ รี ย   
B. cereus ในอาหาร REPFED ได้แก่ แบบจ�าลองเจริญ-ไม่เจริญ (growth/no growth, GNG models) 
ซึง่ใช้พืน้ฐานจากแบบจ�าลองการถดถอยโลจิสติก (logistic regression model) ดงันี ้
แบบจ� าลองที่ 1 (สมการท่ี 1) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวอเตอร์แอกทิวิตี (a

w
),  

ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ระยะเวลาการเก็บรักษา และการพาสเจอร์ไรซ์ท่ีอณุหภูมิ  
90 องศาเซลเซียส (P

90
) และแบบจ�าลองที่ 2 (สมการท่ี 2) แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง 

วอเตอร์แอกทิวตีิ (a
w
), ความเป็นกรด-ดา่ง (pH), ระยะเวลาการเก็บรักษา และการฆา่เชือ้ด้วยความ

ร้อน

 แบบจ�าลอง ท่ี 1 แสดงให้เหน็วา่การพาสเจอร์ไรซ์ท่ีอณุหภมิู 90 องศาเซลเซียส (P
90

 = 0, 
4, 7 และ 10 นาที) ภายใต้สภาวะของ pH และ a

w
 ท่ีแตกตา่งกนั และเก็บรักษาไว้ท่ี 10 องศาเซลเซียส  

(ภาพท่ี 2 และ 3) พบวา่ระยะเวลาการฆา่เชือ้ด้วยความร้อนนัน้ไมมี่ผลท�าให้ระยะเวลาในการเจริญของ 
B. cereus  เพ่ิมขึน้ แตใ่นสภาวะ a

w
 ต�า่ (a

w
 = 0.995) และ pH ท่ีเหมาะสม จะท�าให้การเจริญเพ่ิมขึน้อยา่ง 

มีนยัส�าคญัทางสถิติ

เอกสารอ้างอิง Daelman, J. et al. 2013. Growth/no growth models for heat-treated psychrotro-

phic Bacillus cereus spores under cold storage. Int. J. Food Microbiol. 161: 7–15. • Isabelle, 

L. and L. André. 2006. Quantitative prediction of microbial behaviour during food processing 

using an integrated modelling approach: a review. Int. J. Refrig. 29: 968-984.

แบบจ�ำลองกำรเจริญ-ไม่เจริญของสปอรบ์ำซิลลสัซีเรียสหลงักำรฆ่ำเช้ือด้วยควำมร้อน

ภำยใต้กำรเกบ็รกัษำท่ีอณุหภมิูต�ำ่

 สว่นแบบจ�าลอง ท่ี 2 (ภาพท่ี 2 และ 3) แสดงให้เหน็วา่การฆา่เชือ้ด้วยความ
ร้อนต�า่ (85 และ 87องศาเซลเซียส) ในระยะเวลานานนัน้ ซึง่มีผลตอ่เวลาในการเจริญของ  
B. cereus น้อย จงึมีการเจริญของเชือ้มากกวา่การฆา่เชือ้ด้วยความร้อนท่ีอณุหภมิูสงู  
(90 องศาเซลเซียส) ฉะนัน้การฆา่เชือ้ด้วยความร้อนท่ีอณุหภมิูสงูระยะเวลาสัน้ จะมีผลตอ่
การเจริญเตบิโตของ B. cereus spores ในระหวา่งการเก็บท่ีอณุหภมิูต�า่มากกวา่การฆา่เชือ้
ด้วยความร้อนท่ีอณุหภมิูต�า่ เน่ืองมาจากการฆา่เชือ้ด้วยความร้อนท่ีอณุหภมิูต�า่ระยะเวลา
นานจะกระตุ้นการสร้างสปอร์เพ่ิมมากขึน้มากกวา่ถกูท�าลาย แตกตา่งจากการฆา่เชือ้ด้วย
ความร้อนท่ีอณุหภมิูสงูระยะเวลาสัน้ท่ีสามารถท�าลายเชือ้และยบัยัง้การสร้างสปอร์ได้ดีกวา่ 
อยา่งไรก็ตาม สมควรพิจารณาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อม ได้แก่ pH และ a

w
 ของอาหารตอ่

การเจริญของเชือ้ก่อโรคและการสร้างสปอร์ด้วย เน่ืองจาก pH และ a
w
  เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีสง่

ผลตอ่การเจริญของจลุนิทรีย์ แบบจ�าลองทัง้สองนีป้ระกอบด้วยเกณฑ์ก�าหนดท่ีครอบคลมุ
ทัง้ 3 ด้านข้างต้น จงึท�าให้สามารถใช้อธิบายการเจริญ-ไมเ่จริญของจลุนิทรีย์เปรียบเทียบกบั
แบบจ�าลองอ่ืน ๆ  ดงัตวัอยา่งการเลยีนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์บนเวบ็ไซต์  
www.combase.cc เพ่ือพยากรณ์ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ภายใต้สภาวะแปรผนัท่ีต้องการได้  
จงึจะท�าให้ได้ความแมน่ย�าและความนา่เช่ือถือมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการพยากรณ์
โอกาสการเจริญอยา่งเข้มงวดย่ิง อาทิ แม้โอกาสการเจริญต�า่เพียง 0.1 เปอร์เซน็ต์ แต่
ก�าหนดไว้วา่การเจริญสมบรูณ์นัน้ ก็จะชว่ยท�าให้แบบจ�าลองแสดงความปลอดภยั  
(11–34%) ของการพยากรณ์ได้สงูกวา่ความเสีย่ง  (0.4–14%) ในเชิงอตุสาหกรรมได้

ภาพท่ี 2 ขอบเขตของการเจริญและไม่เจริญของสปอร์บาซิลลสัหลงัจากการใช้ความร้อนฆ่าเชือ้ 4 

แบบ (จากลา่งขึน้บน, อณุหภมิู 90ºC เวลา 0, 4, 7, 10 นาที)  ณ พีเอช 6.0 ระหว่างสายพนัธุ์ (a) 

FF140 และ (b) FF355 (โซนแสดงการเจริญอยู่เหนือและทางด้านขวาของกราฟ)

ภาพท่ี 1 แบบจ�าลองอธิบายการเจริญและไม่เจริญของจลุินทรีย์

ท่ีมา: Daelman และคณะ, 2013

ภาพท่ี 3 ขอบเขตของการเจริญและไมเ่จริญของสปอร์บาซลิลสัหลงัจากการใช้ความร้อนฆา่เชือ้ 4 แบบ 

(จากลา่งขึน้บน, อณุหภมิู 90ºC เวลา 0, 4, 7, 10 นาที)  ณ วอเตอร์แอกทิวิตี (a
w
) 0,980 (เส้นปกต)ิ 

และ 0.995 (เส้นทบึ) ระหวา่งสายพนัธุ์ (a) FF140 และ (b) FF355 (โซนแสดงการเจริญอยูเ่หนือและ

ทางด้านขวาของกราฟ)

ท่ีมา : Daelman และคณะ, 2013

ท่ีมา : Daelman และคณะ, 2013 ท่ีมา : Daelman และคณะ, 2013
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 ขัน้ตอนการสกดัซี-ไฟโคไซยานิน (C-Phycocyanin; C-PC) นบัเป็นขัน้ตอนส�าคญั

ท่ีเก่ียวข้องกบัต้นทนุการผลติ ตลอดจนคณุภาพและคณุสมบตัทิางชีวภาพของซี-ไฟโคไซยานิน  

ดงันัน้การเลอืกวธีิการสกดัและการจดัล�าดบักรรมวธีิการสกดัก่อนการท�าบริสทุธ์ิจงึมีความ

ส�าคญัย่ิงยวด การสกดัดว้ยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤติ (Supercritical carbon dioxide  

extraction; SCE) เป็นอีกเทคนิคหนึง่ท่ีได้รับความสนใจในการสกดัสารมลูคา่สงูจากพืช ผกั ผลไม้ 

และสาหร่ายขนาดเลก็ เพราะเป็นวธีิท่ีมีต้นทนุการสกดัถกูและมีความเป็นไปได้สงูทางพาณิชย์หาก

แตอ่ปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ยงัคงมีราคาแพงอยู ่สามารถใช้ในการสกดัสารชีวภาพทางด้านการ

แพทย์ เภสชั และอาหาร ได้เป็นอยา่งดี เพราะการสกดัโดยวธีินีไ้มมี่การใช้ตวัท�าละลายอินทรีย์ท่ี

เป็นอนัตรายและเป็นพิษตอ่สิง่แวดล้อม เน่ืองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีราคาถกูและสามารถ

แยกออกจากวตัถดุบิหรือผลติภณัฑ์ท่ีต้องการได้งา่ยท่ีความดนับรรยากาศและอณุหภมิูห้อง ท�าให้

ไมเ่กิดการตกค้างอยูใ่นผลติภณัฑ์และวตัถดุบิเสมือนกบัการสกดัโดยใช้ตวัท�าละลายอินทรีย์ 

นอกจากนีย้งัมีประสทิธิภาพของการสกดัท่ีสงูกวา่ เพราะตวัท�าละลายมีสถานะเป็นของไหลท่ีมี

สมบตักิารแพร่ได้ดีเหมือนก๊าซ ละลายได้ดีเหมือนของเหลว และมีความจ�าเพาะกบัผลติภณัฑ์ท่ี

ต้องการ

 SCE เป็นเทคนิคท่ีสามารถใช้สกดัสารท่ีไมมี่ขัว้ได้ดี เน่ืองจากคาร์บอนไดออกไซด์

ไมมี่ขัว้ จงึนิยมประยกุต์ใช้ในการสกดัสารประเภทลปิิดหรือสารท่ีละลายได้ดี

ในคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กรณี ดงันี ้(1) การสกดัสารท่ีต้องการจาก 

วตัถดุบิ เชน่ น�า้มนั วติามินอี คลอโรฟิลล์ บีตาแคโรทีน แอสตาแซนทิน ลทีูน สารประกอบ 

ฟีนอลกิ และ (2) การสกดัสารท่ีไมต้่องการจากวตัถดุบิ ได้แก่ การสกดัคาเฟอีนออกจากเมลด็กาแฟ 

การสกดัคอเลสเทอรอลออกจากไขแ่ดงผง และการสกดักลิน่ท่ีไมพ่งึประสงค์ออก

จากสาหร่ายแห้ง เป็นต้น ประสทิธิภาพของการสกดัโดยวธีินีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ี

ส�าคญัคือ ความดนัและอณุหภมิู เพราะเก่ียวข้องโดยตรงกบัสถานะของการเป็นของไหลของ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีความดนัวิกฤต ิ1071.2 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ (psi) และอณุหภมิู

วกิฤต ิ31.1 องศาเซลเซียส โดยท่ีการเพ่ิมหรือลดอณุหภมิูของของไหลจะสง่ผลโดยตรงตอ่ความ 

หนาแนน่ของตวัท�าละลายหรือของไหล อยา่งไรก็ตาม SCE ก็มีข้อจ�ากดัท่ีไมส่ามารถสกดัสารท่ีมี

ขัว้ได้ เพราะคาร์บอนไดออกไซด์ไมส่ามารถละลายได้นัน่เอง ส�าหรับอปุกรณ์/หนว่ยปฏิบตักิาร

ของการสกดัด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวกิฤตริะดบัห้องปฏิบตักิารสามารถแสดงได้ดงัภาพท่ี 

1ก ตวัท�าละลาย (คาร์บอนไดออกไซด์) จากแทง็ค์จะไหลไปตามทอ่เข้าสูค่อนเดนเซอร์ ผา่นเคร่ือง

สบูความดนัสงู 300 บาร์ ในสภาพของคาร์บอนไดออกไซด์เหลว และผา่นฮีตเตอร์ก่อนเข้าสูถ่งัสกดั

ขนาด 450 มิลลลิติรท่ีมีฝาปิดรูพรุนสแตนเลส เพ่ือผสมและแพร่ผา่นวตัถดุบิท่ีต้องการสกดั จากนัน้

สารสกดัของเหลวท่ีได้จะไหลไปยงัชดุเคร่ืองแยก 3 ตวั เพ่ือตกตกตะกอนสารสกดัท่ีต้องการ  

สว่นของเหลวท่ีเหลอืจะไหลออกจากถงัแยกสดุท้ายก่อนหมนุเวียนกลบัไปยงัระบบหลอ่เยน็อีกครัง้ 

การสกดัด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวกิฤตอิาจใช้ตวัท�าละลายร่วมโดยการเตมิจากเคร่ืองสบู 

HPLC ตามปริมาณความเข้มข้นท่ีต้องการได้

เอกสารอ้างอิง Valderrama, J.O. et al. 2003. Extraction of astaxantine and phycocyanine from microalgae with su-
percritical carbon dioxide. J. Chem. Eng. Data 48, 827-830. • Hu, Q. 1999. Supercritical carbon dioxide extraction 
of Spirulina platensis component and removing the stench. J. Agric. Food Chem. 47, 2705-2706.

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบปริมาณซี-ไฟโคไซยานินก่อนและหลังการสกัดด้วยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์ 

เหนือวิกฤติ

ซี-ไฟโคไซยานิน (C-PHYCOCYANIN: C-PC): มหากาพยร์าชินีแห่งสารสี (12)

 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ซี-ไฟโคไซยานินเป็นสารชีวภาพท่ีมีขัว้และละลายน�า้ได้ดี  

และจากข้อจ�ากดัของ SCE ท่ีไมส่ามารถสกดัสารท่ีมีขัว้ได้นัน้นบัเป็นเร่ืองท้าทายนกัวจิยัด้าน

การสกดัย่ิงนกั ผลการวจิยัทางวทิยาศาสตร์แสดงให้เหน็วา่การใช้ SCE ร่วมกบัตวัท�าละลาย

อินทรีย์สามารถสง่เสริมการสกดัสารชีวภาพท่ีมีขัว้ออกจากวตัถดุบิได้ ทัง้นีเ้พราะตวัท�าละลาย

อินทรีย์ดงักลา่วจะไปเพ่ิมคณุสมบตักิารมีขัว้ให้กบัตวัท�าละลายคาร์บอนไดออกไซด์ อีก

ทัง้ยงัไปชว่ยละลายสารชีวภาพท่ี สนใจได้อีกด้วย โดยตวัท�าละลายท่ีนิยมใช้ได้แก่เอทานอล

เพราะไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภคและราคาถกู อยา่งไรก็ตาม หลายงานวจิยัได้รายงานวา่การ

ใช้ตวัท�าละลายอินทรีย์ร่วมในการสกดัไมส่ามารถสกดัสารชีวภาพท่ีมีขัว้ได้อยา่งมีนยัส�าคญั 

เม่ือเปรียบเทียบกบัการสกดัโดยใช้เฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอยา่งเดียว ในปี ค.ศ. 2003 

Valderrama และคณะได้รายงานผลการสกดัซี-ไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลนิา่ด้วยวธีิ 

SCE ร่วมกบัเอทานอล 10 เปอร์เซน็ต์ ท่ีอณุหภมิู 60 องศาเซลเซียส ความดนั 300 บาร์ โดย

พบวา่สามารถสกดัสารสกดัท่ีมีองค์ประกอบหลกัเป็นลปิิดได้ดีกวา่การสกดัท่ีใช้เฉพาะ

คาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีประสทิธิภาพสงูขึน้จาก 1.1 เป็น 3.0 เปอร์เซน็ต์ (ภาพท่ี 1ข) แตพ่บ

วา่ไมส่ามารถสกดัซี-ไฟโคไซยานินได้ จงึท�าให้สาหร่ายแห้ง Spirulina maxima หลงัการสกดั

มีปริมาณของซี-ไฟโคไซยานินสงูขึน้ (ตารางท่ี 1) สามารถอาศยัแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

ใช้อธิบายผลได้ของการสกดั (Y) ท่ีมีอิทธิพลจากอตัราสว่นของตวัท�าละลายและวตัถดุบิ (X)  

ดงันี ้                                

   เม่ือ       และ    เป็นคา่คงท่ี ดงัเส้นกราฟท่ีค�านวณได้ท่ีสามารถอธิบายผลการทดลอง

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Valderrama และคณะ, 2003

ภาพท่ี 1 (ก) แผนภมิูแสดงการสกดัรงควตัถดุ้วยวิธีคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตริะบบ SFE-

500 SEPAREX (ข) ผลได้ของการสกดัซี-ไฟโคไซยานินจากสาหร่ายแห้งบด S. maxima ด้วย

คาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤต ิ(อณุหภมิู 60 °C และความดนั 300 bar) สญัลกัษณ์ :        เฉพาะ

คาร์บอนไดออกไซด์ และ       คาร์บอนไดออกไซด์และเอทานอล

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Valderrama และคณะ, 2003

 จากผลการวิจยัขัน้ต้นท�าให้สามารถสรุปได้ว่าการสกดัซี-ไฟโคไซยานิน

ควรใช้บฟัเฟอร์หรือน�า้เป็นสารสกดั โดยด�าเนินการหลงัจากการสกดัสารท่ีไมมี่ขัว้ได้แก่

สารประกอบกลุ่มลิปิดออกจากสาหร่ายสไปรูลิน่าเสียก่อน ซึ่งมีรายงานการใช้  SC

E (อาทิ  ภายใ ต้สภาวะอุณหภู มิ  40  องศาเซลเ ซียส ความดัน  35  เมกกะ 

ปาสกาล (MPa) อตัราการไหลของคาร์บอนไดออกไซด์ 24 กิโลกรัม/ชัว่โมง เวลาสกดั 4 ชัว่โมง ซึง่

มีประสทิธิภาพของการสกดัท่ีให้ผลได้ไขมนัสงูสดุ 7.2 เปอร์เซน็ต์) ในการก�าจดักลิน่ไมพ่งึประสงค์

จากสาหร่ายสไปรูลนิา่แห้ง S. platensis และได้สารสกดัท่ีมีแกมมาลโินลอิีกแอซดิ (gamma- 

linoleic acid, GLA) ปริมาณสงูท่ีใช้เป็นสารเตมิแตง่ในอาหารสขุภาพได้เป็นอยา่งดี นอกจากนี ้

สาหร่ายสไปรูลนิา่หลงัสกดัก็ยงัคงมีปริมาณของโปรตีนไมเ่ปลีย่นแปลง โดยมีปริมาณของไขมนั 

กรดอะมิโนทัง้หมด และกรดอะมิโนจ�าเป็นทัง้หมดลดลงเพียง 2.32 3.12 และ 0.95 เปอร์เซน็ต์ ตาม

ล�าดบั เทา่นัน้ ฉะนัน้สาหร่ายสไปรูลนิา่หลงัการสกดัด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวกิฤตจิงึยงัคง

คณุคา่ทางโภชนเภสชัสงูและปราศจากกลิน่ไมพ่งึประสงค์



สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

* สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วินนัท์ พดัเย็นชืน่*/ กฤติยา เขือ่นเพชร*/ วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์*

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤษภาคม 2556 วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

43

 อาหารสตัว์เลีย้งชนิดเปียก (moist pet food) เป็นผลติภณัฑ์อาหารท่ีมี
ความชืน้สงูซึง่ผลติจากอิมลัชนัของเนือ้ มีความเป็นกรดต�า่ โดยผลติภณัฑ์แบง่เป็น 
2 ประเภท คือ ผลติภณัฑ์เนือ้ชิน้ (chunk) และ ผลติภณัฑ์เนือ้ก้อน (loaf) ส�าหรับ
ผลติภณัฑ์เนือ้ชิน้ จะเร่ิมจากการบดเนือ้ววั เนือ้หม ูเนือ้ไก่ ผสมกบั หวีดกลเูตน สาร
ให้เจล โพแทสเซียมคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์ และน�า้ จนเกิดเป็นลกัษณะอิมลัชนั 
จากนัน้น�าไปแชเ่ยือกแขง็ท่ีอณุหภมิู  -20 องศาเซลเซียส เพ่ือเก็บรักษาไว้ เม่ือจะน�า
มาใช้ในการผลติจะท�าการละลายเนือ้อิมลัชนัท่ีอณุหภมิู 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
24 ชัว่โมง และท�าให้สกุถงึใจกลาง โดยบรรจใุนถงุ LDPE แล้วน�าไปต้มในน�า้เดือด
เป็นเวลา 20 นาที หลงัจากการต้ม เนือ้จะถกูน�าไปตดัให้มีลกัษณะเป็นทรงลกูบาศก์
ท่ีมีความยาวด้านละ 20 มิลลเิมตร จากนัน้เนือ้ชิน้จะถกูน�าไปบรรจใุนภาชนะปิด 
สว่นผลติภณัฑ์เนือ้ก้อน จะน�าเนือ้บดมาเตมิสว่นผสมและสารให้เจล ซึง่นิยมใช้ 
คาร์ราจีแนนกมั (carrageenan gum) ในการท�าให้ผลติภณัฑ์สามารถคงรูปใน
ลกัษณะอิมลัชนัท่ีอณุหภมิูห้องตามรูปร่างของบรรจภุณัฑ์ อผสมเป็นเนือ้เดียวกนั
แล้วก็ท�าการบรรจลุงในภาชนะปิด จากนัน้ผลติภณัฑ์ทัง้สองประเภทจะถกูท�าให้

ปลอดเชือ้ด้วยกระบวนการสเตอริไรซ์ 

 

เอกสารอ้างอิง วไิล รังสาดทอง. 2547. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. บริษัท เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นลั พบัลเิคชัน่ จ�ากดั, กรุงเทพฯ. • Brown, J. L. et al. 2012. 
J. Food Protect. 75: 779-792. • Codex Alimentarius. 1993. Recommended international code of hygienic practice for low and acidified low 
acid canned foods CAC/RCP 23-1979, Rev. 2. • Santana, F. F. et al. 2011. J. Food Process. Pres. 37(2): 126-132. 

ตารางท่ี 1 ความสามารถในการต้านทานความร้อนของเชือ้ C. Sporogenes ในผลิตภณัฑ์เนือ้ชิน้และเนือ้ก้อน

การประเมินประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือในอาหารสตัวเ์ล้ียงชนิดเปียก

โดยอาศยัตวับ่งช้ีเช้ือ Clostridium sporogenes

โดยท่ี  T หมายถงึ  อณุหภมิู มีหนว่ยเป็นองศาเซลเซียส 

 ค่า Z ของสปอร์ C. botu l inum โดยทั่วไปมีค่าเท่ากับ 10  
องศาเซลเซียส และจากการทดลองของ Santana และคณะ (2011) พบวา่คา่ Z 
ของสปอร์ C. Sporogenes ส�าหรับเนือ้ชิน้ คือ 15 องศาเซลเซียส และส�าหรับเนือ้ท่ี
มีลกัษณะเป็นก้อน  คือ 15.6 องศาเซลเซียส  จงึสามารถใช้เชือ้ C. sporogenes ใน
การทดสอบประสทิธิภาพการฆา่เชือ้ในอาหารสตัว์เลีย้งชนิดเปียกด้วยความร้อน
แทนเชือ้ C. botulinum ได้ คา่ Z มีประโยชน์ส�าหรับการค�านวณคา่ F

0
ตามสมการ 

(2) ซึง่คา่ F
0
 เป็นคา่ท่ีก�าหนดใช้ส�าหรับกระบวนการฆา่เชือ้ผลติภณัฑ์อาหารแตล่ะ

ชนิด โดยเป็นคา่ท่ีเทียบกบักระบวนฆา่เชือ้ท่ีอณุหภมิู 121.1 องศาเซลเซียส

ท่ีมา: Santana และคณะ, 2011

 จากคา่ D
T
 (thermal death time; ระยะเวลาท่ีท�าให้เชือ้จลุนิทรีย์ลดลง 90% 

ของปริมาณเชือ้เร่ิมต้น) ในตารางท่ี 1 แสดงให้เหน็วา่อตัราการท�าลายเชือ้จลุนิทรีย์มีคา่

สงูขึน้เม่ืออณุหภมิูในการฆา่เชือ้เพ่ิมขึน้ ซึง่คา่ D
T
 จะถกูน�าไปใช้ในการก�าหนดระยะเวลา

ในการให้ความร้อนแก่ผลติภณัฑ์เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์ปลอดเชือ้เชิงการ

ค้า โดยใช้กระบวนการ 12D เป็นเกณฑ์ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดจ�านวนจลุนิทรีย์เร่ิมต้น

ลง 90% เป็นจ�านวน 12 ครัง้

 ส�าหรับคา่ Z จะหมายถงึ จ�านวนองศาเซลเซียส ท่ีท�าให้คา่ D เปลีย่นไป  

1 log cycle ดงัสมการ (1)

 จดุวิกฤต (critical point) ท่ีต้องควบคมุในกระบวนการผลติจะ

พิจารณาจากความเสีย่งตามข้อก�าหนดของ Codex Alimentarius (1993) เก่ียว

กบักระบวนการฆา่เชือ้เชิงการค้าและการถนอมอาหารท่ีมีความเป็นกรดต�า่ โดยใน

การฆา่เชือ้จะต้องมัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์มีความปลอดภยัแม้ในจดุท่ีร้อนช้าท่ีสดุ โดย

มีเป้าหมายคือเพ่ือท�าลายเชือ้ Clostridium botulinum ซึง่เป็นจลุนิทรีย์ท่ีสร้างสาร

พิษและสามารถก่อให้เกิดอนัตรายถงึแก่ชีวติได้ เน่ืองจากเชือ้ C. sporogenes เป็น

สายพนัธุท่ี์ไมเ่ป็นอนัตรายเหมือนกบัเชือ้ C. botulinum อีกทัง้เชือ้ C. sporogenes 

ยงัสามารถทนความร้อนสงูได้มากกวา่ ดงันัน้เชือ้ C. sporogenes จงึถกูน�ามาใช้

ในการทดสอบประสทิธิภาพการฆา่เชือ้ในอาหารกระป๋องด้วยความร้อน 





สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)
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 พฤตกิารณ์ของการยอ่ยสลายของแอล-พีแอลเอ (L-PLA) ดี-พีแอลเอ (D-PLA) พอลไิกลโคไลด์ (PGA) และโคพอลเิมอร์ด้วยเอนไซม์แสดงดงัภาพ ปกตเิอนไซม์ 

โปรตีเนสเคจาก Tritirachium album เอนไซม์ subtilisin ตลอดจนเอนไซม์เซอรินโปรทีเอสจากจลุนิทรีย์และสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมบางชนิด อาทิ -chymotrypsin trypsin และ 

elastase สามารถยอ่ยสลายได้เฉพาะ L-PLA และ DL-PLA แตไ่มส่ามารถยอ่ยสลาย D-PLA ได้ โดยมีรายงานไว้วา่เอนไซม์ไลเพสสามารถยอ่ยสลาย ‘L-PLA ทีมี่ขนาดโมเลกลุต�่า’ 

และโคพอลเิมอร์สุม่ของพีแอลเอ ได้แก่ DL-PLA พอล(ิแอล-แลก็ไทด์-โค-ไกลโคไลด์) และพอล(ิดี-แลก็ไทด์-โค-ไกลโคไลด์) แตไ่มส่ามารถยอ่ยสลาย D-PLA PGA และ ‘L-PLA ทีมี่

ขนาดโมเลกลุสูง’ ได้ ส�าหรับพอลไิกลโคไลด์ซึง่เป็นพอลเิมอร์ของกรดไกลโคลกิท่ีมีความเป็นผลกึ (crystallinity) สงูและมีคา่ Tm สงู จงึทนทานตอ่การยอ่ยด้วยเอนไซม์ ฉะนัน้สว่น

ใหญ่ PGA จะถกูยอ่ยได้ทางเคมีเทา่นัน้ แม้วา่ D-PLA และ PGA จะไมใ่ชพ่อลเิมอร์ชนิดยอ่ยได้ทางชีวภาพ แตก่ารโคพอลเิมอไรเซชนัก็สามารถควบคมุสมบตัทิางกายภาพและ

การยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพ โดยทัว่ไปโคพอลเิมอไรเซชนัจะท�าให้ความเป็นผลกึและคา่ Tm ของโคพอลเิมอร์นัน้ลดลงกวา่ชนิดโฮโมพอลเิมอร์ จงึท�าให้การยอ่ยสลายเกิดได้งา่ย

ขึน้ อยา่งไรก็ตาม อตัราการยอ่ยสลายของโคพอลเิมอร์ L-PLA D-PLA และ PGA อาทิ DL-PLA พอล(ิแอล-แลก็ไทด์-โค-ไกลโคไลด์) และพอล(ิดี-แลก็ไทด์-โค-ไกลโคไลด์) จงึขึน้อยู่

กบัสดัสว่นขององค์ประกอบของโคพอลเิมอร์ชนิดนัน้เป็นส�าคญั ฉะนัน้การยอ่ยสลายได้ของโคพอลเิมอร์จะลดลงเม่ือมีองค์ประกอบของดี-แลก็ไทด์และไกลโคไลด์เพ่ิมขึน้

 สว่นใหญ่จลุนิทรีย์ท่ีสามารถยอ่ยสลายพีแอลเอได้อยูใ่นวงศ์ Pseudonocardiaceae และจีนสัท่ีใกล้ชิด ได้แก่ Amycolatopsis, Lentzea, Kibdelosporangium, 

Streptoalloteichus, และ Saccharothrix แสดงดงัตารางท่ี 1 พบวา่สารประกอบโปรตีนหลายชนิด ได้แก่ ไฟบรออินของไหม อีลาสทิน เจลาทิน เพปไทด์และกรดอะมิโนบางชนิด 

สามารถชว่ยกระตุ้นการผลติเอนไซม์ในจลุนิทรีย์ท่ีสามารถยอ่ยสลายพีแอลเอได้

ท่ีมา : Tokiwa และ Calabia, 2006

การย่อยสลาย(ได้)ทางชีวภาพของพอลิแลก็ไทด์

Biodegradability and biodegradation of poly(lactide)

เอกสารอ้างอิง Tokiwa, Y. and B.P. Calabia. 2006. Biodegradability and biodegradation of poly(lactide). Appl. Microbiol. Biotechnol. 72: 244–251.

ตารางท่ี 1 จลุนิทรีย์ท่ีสามารถยอ่ยสลายพีแอลเอได้ แสดงชนิดของเอนไซม์ ความจ�าเพาะตอ่ซบัสเตรต และวธีิการทดสอบการยอ่ยสลาย
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Optimal Fermentation Conditions

 The fermentation conditions have been studied on producing 

laochao from glutinous rice (Sun et al., 1999). It was found that tempera-

ture, yeast concentration and fermentation time remarkably affected on 

the quality of the product. The most important factors were temperature, 

yeast concentration and fermentation time, respectively. The optimal 

conditions were those the mixed cultures of Rhizopus and Aspergillus 

(1:1), 2% inoculation, 27-30 ºC and 48 h of fermentation time. On the other 

hand, the fermentation operation with steaming time 30 min, 2% inocula-

tion and 28 ºC were also found the optimal conditions for the best quality 

of laochao (Xiao et al., 2000).

Studies on Laochao Products

 Laochao, as a traditional fermented beverage, has been  

widely acknowledged by people. Being produced in small enterprise for 

a long time, both the production capacity and selling are undersized.  

Food scientists and technologists have been doing a lot of works  

concerning the fermentation of laochao in order to develop the industrial  

scale production.

 There is a report from Shanxi Agricultural University (Shi et al., 

2003), to produce a new mixed laochao beverage by adding haw and 

tomato juice into laochao. Also, the characters of ‘huang jing’ (a kind of 

traditional Chinese medicine) (Fig. 5) was found beneficial for health and 

its sensory quality was quite in accordance with edible demands (Zhang 

and Zhou, 2003). 

Reference:  Sun, J.L. et al. 1999. J. Liquor-making Sci. Technol. 91(1): 63-64. • Xiao, L.D. et al. 2000. J. Niangjiu 140(5): 84-85. • Shi, X.F. et al. 2003. J. Shanxi 
Agric. Univ. 3: 248-251. • Shi, X.F. et al. 2003. J. Shanxi Agric. Univ. 3: 248-251. • Zhang, R.Y. and W.B. Zhou. 2003. J. Food Machine 4, 32-34. • Wang, J.G. 
1999. J. Liquor-making Sci. Technol. 94(4): 70-71. • Han, X. and K. Zhang. 2005. J. Sichuan Food Ferment. 124(1): 50-53. • http://www.acupuncturetoday.com/
herbcentral/polygonatum.php.

Alcoholic Fermented Rice Paste (Laochao): Progress of Research in China and Overseas (II)

Based on the knowledge and way of soaking of huang jing in 

liquor as beverage, found that the suitable portion of huang 

jing and laochao which are supplemented each other in form-

ing essential sensory qualities such as taste, flavor and color. 

Liquid extract from huang jing was used to mixing with laochao 

to produce a new type of beverage which was characterized by 

unique flavor and beneficial health functions. 

 Moreover, the homogenized glutinous rice was used as 

fermenting substrates, in which to be added with agar to make a 

colloidal suspension (Wang, 1999). After fermentation, a kind of low 

alcohol beverage was produced which did not only keep the typical 

flavor of laochao, but also especially nutritious. 

 To prepare laochao at home is time consuming and 

somehow not convenient. Traditional laochao product from market is 

inconvenient to be carried.  Therefore, the method to produce solid 

liquor as a model was applied (Han and Zhang, 2005), by adding 

  -cyclodextrin in liquid laochao, followed by drying the mixture 

and smashing them into powder. As a result, this instant laochao 

was quite portable. The powdered product was not only kept the 

traditional typical flavor, but also it’s convenient to consume by just 

adding water.

Figure 5 Huang jing, known as Solomon’s seal (Polygonatum) is a perennial herb that belongs to the lily family. It is native to East Asia and can be found 
throughout China, which has been used for respiratory and lung disorders, and to reduce inflammation. Polygonatum odoratum Druce var. pluriflorum (left) 
and the herbal preparation from the rhizome (right)                                               

 Source: Anonymous
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 Excessive body weight is one of the most important risk factors 

accounting for overall morbidity and mortality nowadays. The likelihood of 

developing conditions, such as type 2 diabetes, heart disease, cancer, and 

osteoarthritis of the weight-bearing joints, increases with body weight gain 

and has resulted in substantial health care costs and economic losses. Com-

pliance with conventional weight management programs such as increased 

physical activity is notoriously poor and often leads to weight cycling. Thus, an  

alternative approach (such as intake of functional foods, healthy dietary habit, 

or healthy lifestyle) to mere physical activity may realize effective weight watch 

in humans.

 Hitherto, anti-obesity activity of Pu-erh tea has been demonstrated 

only in rats or mice. In this study, the authors assessed the effects and safety 

of long-term Pu-erh tea ingestion on body mass index (BMI) and visceral fat 

areas in Japanese adults with preobese condition using a randomized, double-

blind, placebo-controlled study. The preparation of Pu-erh tea powder was as  

following: leaves from fenhai broad leaf tea trees cultivated in the Yunnan  

Highlands of China were harvested and subjected to heating and drying  

before being dampened and fermented with Aspergillus niger for several 

months. The thus treated leaves (100 g) were milled, suspended in 900 mL wa-

ter, and boiled for 60 minutes at 100°C before centrifugation at 2050×g for 30  

minutes at room temperature. The supernatant was filtered, and the filtrate was 

then concentrated and dried as a Pu-erh tea powder under a stream of air. 

The subjects (36 preobese Japanese adults (BMI>25-30 kg/m2)) were given 

pouched powder either with or without resulting Pu-erh tea powder (333 mg) 

before each of the 3 daily meals, the pouched powder was supplemented with 

other ingredients to eliminate the bitter taste and order of Pu-erh tea powder (the 

composition of Pu-erh tea supplement powdered teas were shown in Table 1). 

And their various time-related hematologic and biochemical parameters were 

monitored over a 12-week posttreatment and 4-week postwithdrawal periods 

to elucidate the effects before and after intake as well as the safety/addiction 

aspect on termination of intake.

Reference: Kubota, K. et al. Improvements of mean body mass index and body 
weight in preobese and overweight Japanese adults with black Chinese tea 
(Pu-erh) water extract. Nutr. Res. 31(6): 421–428.

Table 1 Composition of the Pu-erh tea-supplemented powdered teas.

Functional Pu-erh tea: Anti-obesity in human study

 Results showed that the mean pretreament values of body weight 

and BMI significantly decreased after intake and after Pu-erh tea withdrawal. 

However, the corresponding values scored significant differences only from  

8 weeks after intake (vs the placebo-treated group). The mean values of the 

waist circumference indicated a similar tendency. Furthermore, coronal navel  

section (same anatomical position) images of computed tomography of all Pu-erh  

tea- and non–Pu-erh tea-treated subjects revealed that the visceral fat areas 

(cm2) were significantly (P<0.05) less in the former 12 weeks after Pu-erh tea  

ingestion. Measured biochemical parameters did not indicate significant  

differences, and Pu-erh tea -treated subjects did not complain of any adverse 

effects (abdominal distension, etc). Ingestion of Pu-erh tea exhibited significant 

effects in reducing the mean waist circumference, BMI, and visceral fat values 

and might be useful for weight control and prevention of obesity development  

(or metabolic syndrome) in humans. Furthermore, study also revealed 

that Pu-erh tea was a nonaddictive and safe food ingredient that will 

not affect normal total and LDL cholesterol levels in preobese adults. 

Source: Kubota et al., 2011

Figure 1 Inhibitory effect of Pu-erh tea on the BMI (A) and body weight  

(B) in preobese human subjects (n = 36) after ingesting Pu-erh tea (333 mg/

meal × 3 meals / day: closed circles) or placebo (closed diamonds) before 

each meal for a 12-week period with a follow-up 4-week withdrawal period. All  

parameters were monitored at 0 (preingestion), 4, 8, and 12 weeks after Pu-erh tea 

ingestion as well as 4 weeks after withdrawal. Values are expressed as the means  

± SE. Postingestion levels were compared with preingestion levels in each 

group using the nonpaired Student t test. Differences where P<0 .05 (*) or 0.01 

(**) in the values before and after Pu-erh tea intake and those (§P <0 .01, †P<0 

.05) between the placebo- and Pu-erh tea-treated groups at each time interval 

were verified by the 2-way ANOVA test.
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รูปแบบและขั้นตอนการจัดทําตนฉบับบทความ 
“สรรสาระเทคโนโลยชีีวภาพ” 

 
 นิตยสาร “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” เปนนิตยสารเปดอิเล็กทรอนิกส (ฉบับภาษาไทย) ภายใตการสนับสนุน

ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology) มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรบทความ

วิชาการทางดานเทคโนโลยีชีวภาพแขนงตาง  ๆ  ทางเว็บไซตสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย 

(http://www.biotec.or.th/tsb/) โดยมีกําหนดเผยแพรประจํารายเดือน  

 
เงื่อนไขการรับบทความ  

- บทความจัดทําขึ้นโดยใชภาษาไทยเทานั้น และตองผานการตรวจขอผิดพลาดในขอความและจากการพิมพ  

- บทความที่สงมาพิจารณาลงพิมพ ตองไมเคยเผยแพรในส่ือออนไลนหรือส่ิงพิมพใด ๆ มากอน  ขอความและ

ขอคิดเห็นตาง ๆ เปนของผูเขียนบทความน้ัน ๆ ไมใชความเห็นของกองบรรณาธิการหรือของวารสารสรรสาระ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

- ทกุบทความท่ีไดผานการคัดเลือกเพื่อพิมพเผยแพร จะถือเปนกรรมสิทธิ์ของวารสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ 

- กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาในการตีพิมพใหผูเขียนทราบภายใน 1 สัปดาห นับจากวันที่สงบทความ  

- กองบรรณาธิการจะไมรับผิดชอบในขอผิดพลาดใด ๆ ในบทความ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผูเขียน  

 
ขอกําหนดในการสงบทความสําหรับผูเขียน  

- บทความตองจัดทําเปนภาษาไทยและตองผานการตรวจการใชหลักไวยากรณอยางถูกตองมาแลว  

- ในการจัดทําบทความผูเขียนจะตองจัดทําบทความในรูปแบบที่ทางวารสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพกําหนดไว 

ตามรายละเอียด “คําแนะนําในการเขียนบทความ” 

- ผูเขียนจะตองสงตนฉบับบทความในรูปแบบของไฟลเอกสาร Microsoft Word เทานั้น จํานวนไมเกิน 2 หนา 

(รวมภาพและตารางท่ีเก่ียวของ และเอกสารอางอิง) โดยสงมาท่ี fermenttechresearchcenter@gmail.com 

รายละเอียดของบทความ ประกอบดวย 
  ผูเขียนสามารถจัดทํารูปแบบการนําเสนอไดตามความเหมาะสม แตเนื้อหาตองนําเสนอองคความรูใหมที่

นาสนใจหรือความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพแขนงตาง ๆ โดยมีหัวขอดังนี้ 

  1. ช่ือเรื่องและชื่อผูเขียนบทความ ชื่อเร่ืองพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ควรเปนชื่อเร่ืองที่ส้ัน กระชับ 

ไดใจความตรงกับเนื้อหา ตามดวยชื่อผูเขียนบทความซ่ึงพิมพเปนภาษาไทยเทานั้น  

  2. เนื้อหา นําเสนอขอมูลวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีที่นําเสนอในประเด็นตาง ๆ อยางถูกตอง ซึ่งอาจมีการเสนอ

ขอมูลในรูปแบบตารางและภาพประกอบได 

  3. เอกสารอางอิง เปนการรวบรวมรายช่ือหนังสือหรือส่ิงตีพิมพอื่น ๆ ที่ใชสําหรับการคนควาและอางอิง

ประกอบบทความ ตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารนี้ 

  4. หนวยงานที่สังกัด ในสวนที่อยูหรือสถานท่ีทํางานของผูเขียน ใหระบุไวที่เชิงอรรถ 

 
หมวดบทความ  

ผูเขียนตองระบุหมวดบทความที่เขียนในสวนของหัวกระดาษ ซึ่งประกอบดวย 6 หมวด ไดแก 

1. การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

2. วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
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3. การแพทย คลินิกและเภสัชกรรม 

4. ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

5. กฎหมายและการศึกษา 

6. ปกิณกะ 

คําแนะนําในการเขียนบทความ 
ขนาดกระดาษ จัดพิมพลง Microsoft Word กระดาษขนาด A4  

ขอบกระดาษ เวนระยะขอบ 2.54 เซนติเมตร ทุกดาน  

จํานวนหนา ไมเกิน 2 หนา (พรอมภาพและตารางที่เก่ียวของ และเอกสารอางอิง)  

ตัวอักษร ตัวอักษรในบทความทั้งหมดใหใช Cordia New ตามที่กําหนดดังนี้ 

ช่ือเรื่อง พิมพเปนภาษาไทยหรืออังกฤษ ขนาด 16 point กําหนดกลาง ตัวหนา กระชับ ถาช่ือเร่ืองเปน 

ภาษาอังกฤษ ตัวแรกของทุกคําตองใชตัวใหญ ตัวตอไปใชตัวเล็ก ทั้งนี้ยกเวนบุพบทและ Article นําหนาคํา  

ช่ือผูเขียนบทความ พิมพเปนภาษาไทย ขนาด 14 point ตัวเอียง จัดชิดขวา 

   ที่อยูหรือสถานที่ทํางานของผูเขียน ใหระบุไวที่เชิงอรรถ ขนาด 12 point โดยระบุภาควิชา และ

มหาวทิยาลัย ตนสังกัดเทานั้น จัดชิดซาย 

บทความ ตัวบทความ ขนาด 14 point โดยกําหนดเนื้อหา ไมรวมเอกสารอางอิง และขอมูลเพิ่มเติม  

500-700 คํา กําหนดการยอหนา 0.5 นิ้ว  

  ตารางและภาพประกอบ ผูเขียนสามารถใสตารางไดจํานวน 1 ตาราง และภาพประกอบ 1 ภาพ หรืออยางใด

อยางหนึ่ง จํานวนรวม 2 ตาราง/ภาพ 

ตาราง ทุกตารางจะตองมีหมายเลขและคําอธิบายตารางโดยพิมพไวเหนือตาราง  หมายเลขกํากับและ

คําอธิบายนี้รวมกันแลวควรมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด คําอธิบายเพิ่มเติมและแหลงที่มาของตารางใหใสไวใตตาราง โดย

จัดชิดซายของกระดาษ กําหนดใหใชขนาด12 point ทั้งหมด กําหนดใหตารางท่ีนําเสนอเปนไฟลนามสกุล JPEG หรือ

พิมพขึ้นเอง โดยตัวอักษรในตารางจะตองมีขนาดไมใหญไปกวาคําอธิบายตาราง การตีเสนกรอบตารางใหตีเฉพาะ

เสนแนวนอนเสนเดียวและดวยหมึกดําใหชัดเจน ระหวางตารางและคําอธิบายตาราง/คําอธิบายเพิ่มเติมและแหลงที่มา

ของตารางไมตองเวนบรรทัด สวนการระบุหมายเลขตารางในบทความใหระบุเปนตารางที่ เชน ตารางที่ 1, ตารางที่ 1-3 

เปนตน ดังตัวอยาง 

 
ตารางท่ี 1 ผลของโซเดียมเบนโซเอตตอการผลิตไซลิทอลจากไซโลส 

โซเดียม 
เบนโซเอต 

อัตราการเติบโต

จําเพาะ 
ผลได 
เซลล 

ผลได 
ไซลิทอล 

อัตราจําเพาะ 
การใชไซโลส 

อัตราจําเพาะ 
การผลิตไซลิทอล 

(ppm) (ชม.-1) (กรัม/กรัม) (กรัม/กรัม) (กรัม/กรัม ชม.) (กรัม/กรัม ชม.) 

0 0.015 0.207 0.326 0.063 0.021 
100 0.010 0.133 0.350 0.074 0.026 
150 0.008 0.114 0.351 0.074 0.026 
200 0.007 0.118 0.363 0.061 0.022 
300 0.007 0.114 0.369 0.060 0.022 
400 0.006 0.103 0.372 0.061 0.023 
500 0.004 0.081 0.420 0.054 0.023 
600 0.003 0.059 0.436 0.053 0.023 

ที่มา: สาโรจน และคณะ, 2548/53/54 
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  ภาพ พิมพลําดับ/ภาพที่ คําอธิบายภาพ และแหลงที่มาของภาพใหใสไวใตภาพ โดยใชขนาด 12 point 

จัดชิดซาย กําหนดไฟลนามสกุล JPEG คําอธิบายภาพควรใชภาษาท่ีกระชับเนื้อหาไดใจความ หมายเลขกํากับและ

คําอธิบายภาพน้ีรวมกันแลวควรมีความยาวไมเกิน 2 บรรทัด ภาพประกอบควรเลือกที่มีความคมและชัดเจน และระวัง

อยาใหกลับขางซายเปนขวาหรือกลับหัวบนเปนลาง หากมีภาพยอยใหระบุอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กตามลําดับ

อักษรไวภายในวงเล็บโดยใชตัวอักษรสีดําและตัวหนา กําหนดใหจัดวางไวภายในภาพยอยแตละภาพบริเวณดานบนของ

ภาพและจัดชิดซาย ดังตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 สวนประกอบหลักของถ่ังเชาที่ประกอบดวย (a) หนอนผีเส้ือคางคาวตายซาก และเห็ด Cordyceps sinensis (b) ลักษณะของหนอน

ผีเส้ือที่ติดเช้ือจากเห็ด C. sinensis ที่เจริญข้ึนเองในธรรมชาติ และ (c) ถั่งเชาที่มีการวางจําหนายในตลาดการคาของทิเบต  

ที่มา: Winkler, 2008 

 
การเนนคํา ใหใชวิธีการเขียนตัวเอน แทนการใชตัวหนาเขม และเครื่องหมายสัญประกาศ (“  ”)   

  เครื่องหมายวรรคตอน เชน , หรือ : และ ; ใหเวน (ตาม) ดวย 1 เคาะ หากเปนไปไดควรหลีกเล่ียงการใช

เคร่ืองหมายวรรคตอน 

  คําทับศัพท ที่บัญญัติอยางเปนทางการหรือใชจนเคยชินแลวถือวาเปนคําไทย ตัวอยางของคําเหลานี้ ไดแก 

วัคซีน ฮอรโมน แอลกอฮอล ไวรัส เซลล ฟลม ไบโอดีเซล เปนตน 

  คํายอ ไมควรใชถาไมมีความจําเปน การเขียนยอคําตองใชเฉพาะท่ีคุนเคยกันดี และใชอยูเปนปกติโดยทั่วไป 

สําหรับภาษาอังกฤษตองใชคํายอที่เปนสากล มิฉะนั้นจะตองเขียนคําเต็มและใสคํายอในวงเล็บไวตอนแรกของเร่ือง 1 คร้ัง 

  คําสําคัญ ผูเขียนสามารถกําหนดคําสําคัญได 3-5 คํา ไวเหนือสวนเอกสารอางอิง โดยใหขีดเสนใตคําวา คํา

สําคัญ และใหใชขนาด 12 point จัดชิดซายเรียงตามลําดับตัวอักษร แตละคําสําคัญใหระบุทั้งคําไทยและคําอังกฤษ

(ตัวพิมพเล็กทั้งหมด) และใหใสเคร่ืองหมาย (/) ค่ันระหวางคําไทยและคําอังกฤษ และเคร่ืองหมาย (,) ค่ันระหวางคํา

สําคัญ โดยใชอักษรแบบปกติ ดังตัวอยาง  
อาหารเพื่อสุขภาพ/functional food, แปงที่ทนตอการยอยดวยเอนไซม/resistant starch, เสนใยอาหาร/dietary fiber, คาดัชนีไกล

เซมิก/Gylcemic Index/Gl  

เอกสารอางอิง ใหขีดเสนใตคําวา เอกสารอางอิง โดยใชขนาด 12 point ชิดซายเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยไม

ตองมีเลขที่กํากับและไมแยกประเภทของเอกสารและส่ิงอางอิง โดยจัดใหเอกสารภาษาไทยไวลําดับกอนโดยเรียงลําดับ

ตามอักษรตัวแรกของช่ือผูแตง และจัดใหเอกสารภาษาอังกฤษอยูลําดับหลังภาษาไทยโดยเรียงลําดับตามอักษรตัวแรก

ของชื่อสกุล 
 
 
 
 

(b) (c) (a) 
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สนใจลงโฆษณา สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ

รายละเอียดโฆษณา (สี) อัตราค่าลงโฆษณา

1 ฉบบั / 6 เดอืน 2 ฉบบั / 1 ปี

เตม็หน้ำ ปกหน้ำด้ำนใน

½ หน้ำ ปกหน้ำด้ำนใน

¼ หน้ำ ปกหน้ำด้ำนใน

6,000

3,000

1,500

10,200

5,100

2,550

เตม็หน้ำ ปกหลงัด้ำนใน

½ หน้ำ ปกหลงัด้ำนใน

¼ หน้ำ ปกหลงัด้ำนใน

5,700

2,850

1,425

9,690

4,845

2,420

½ หน้ำ ปกหลงั

¼ หน้ำ ปกหลงั

3,000

1,500

5,100

2,550

เตม็หน้ำ เนื ้อใน

½ หน้ำ เนื ้อใน

¼ หน้ำ เนื ้อใน

5,400

2,700

1,350

9,180

4,590

2,295

   รายละเอียดการช�าระเงนิ

 เงินสด จ�ำนวน ………………………………………………………… บำท (น�ำมำช�ำระทีศู่นย์วิจยัเทคโนโลยีกำรหมกั)

 โอนเข้ำบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกดั (มหำชน) สำขำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (บำงเขน) ประเภทบญัชีเงิน 
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