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Abstract 

 Fructan is a kind of sugar for diabetes.  Inulin is rich in artichoke :Cynara scolymus and 
onion (Alium cepa Linn.).  Sucrose: sucrose 1-fructosyltransferase แ ล ะ  fructan:fructan 1-
fructosyltransferase were found as enzyme extraction for fructan from inulin. Normally, these 
enzymes were extracted from micro organisms and also in plants. This experiment was 
conducted at Post harvest and Processing Research Development Office, Department of 
Agriculture during 2011-12.  The aim of this study was to extract enzyme fructanase from leaves 
of various plants. Also test enzyme activity and purify enzyme for inulin digestion from 
artichoke compare and job’s tear without fructan. Enzyme fructanase was extracted from Yah 
wan, Paew leaves (Vietnamese coriander) in little but the activity was varied caused of leaf 
freshness and age of leaves, management after harvest. Though, enzyme fructanase to extract 
fructan was less in plant than microorganism, not economically for industrial investment. 
However, yah wan, paew leaves eat with artichoke and onion was recommend for diabetes.  
Key words: coriander Vietnamese, enzyme, fructan, fructan:fructan 1-fructosyltransferase, 
sucrose:sucrose 1-fructosyltransferase, inulin, Yah wan 
 

บทคัดย่อ 
 น ้ำตำลฟรุคแทนเป็นน ้ำตำลที่เหมำะส้ำหรับผู้ป่วยเบำหวำน อินูลินพบมำกในแป้งแก่นตะวัน หอมใหญ่ 
เป็นต้น แต่ในกำรย่อยอินูลินในแป้งให้เป็นฟรุคแทนต้องใช้เอนไซม์ sucrose:sucrose 1-fructosyltransferase 
และ fructan:fructan 1-fructosyltransferase ซึ่งพบในจุลินทรีย์ เอนไซม์นี พบได้ในใบพืชเช่นเดียวกัน กำร
ทดลองนี ด้ำเนินงำนที่ ส้ำนักวิจัยและพัฒนำวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ในปี ๒๕๕๔-๕๕ 
เพ่ือผลิตเอนไซม์จำกพืชเพ่ือย่อยสำรอินูลินให้เป็นน ้ำตำลฟรุคแทน จึงท้ำกำรทดลองโดยคั นน ้ำจำกใบผักชนิดต่ำงๆ  
เช่น  หญ้ำหวำน ผักแพว  โหระพำ  กระเพรำ ฯลฯ แล้วน้ำน ้ำคั นมำทดสอบกำรย่อยแป้งแก่นตะวันที่มีฟรุคแทนสูง 
และแป้งเดือยที่ไม่มีฟรุคแทน และวิเครำะห์ปริมำณน ้ำตำลฟรุคแทนเมื่อย่อยแป้งทั ง ๒ ชนิด ถ้ำมีปริมำณน ้ำตำลฟ
รุคแทนสูงแสดงว่ำน ้ำคั นมีเอนไซม์ดังกล่ำวสูง จำกกำรทดลอง พบว่ำ น ้ำคั นจำกผักแพวมีแนวโน้มที่มีจะมีเอนไซม์
สูง แต่ผลมักจะแปรปรวน อำจเป็นเพรำะอำยุ ควำมสดใหม่ของใบผักแพว วิธีกำรคั นน ้ำผัก เป็นต้น ท้ำให้ปริมำณ



น ้ำตำลฟรุคแทนที่ได้ไม่แน่นอน  อย่ำงไรก็ตำมจำกปริมำณฟรุคแทนที่ได้จำกน ้ำคั นใบพืชมีน้อยมำกแสดงว่ำ
ปริมำณเอนไซม์ในน ้ำคั นพืชมีน้อยมำก จึงทดลองใช้น ้ำคั นในปริมำณต่ำงๆ พบว่ำเมื่อใช้ปริมำณน ้ำคั นมำกขึ น ก็
สำมำรถย่อยแป้งให้ได้น ้ำตำลฟรุคแทนสูงขึ นด้วย เมื่อน้ำน ้ ำคั นมำท้ำให้บริสุทธิ์ โดยกำรกรองโดยใช้สำร 
acetronitrile เป็นตัวดึงสำรสีเหลืองออกได้แต่ปฏิกิริยำก็ไม่แตกต่ำง จึงสรุปได้ว่ำ น ้ำคั นจำกผักแพวถึงแม้จะมี
เอนไซม์ในกำรช่วยย่อยแป้งให้เป็นน ้ำตำลฟรุคแทนแต่ปริมำณเอนไซม์ต่้ำมำก และมีปัจจัยหลำยอย่ำงที่ท้ำให้
ปฏิกิริยำของเอนไซม์แปรปรวน จึงไม่น่ำน้ำใบผักแพวมำเพ่ือผลิตเอนไซม์ย่อยน ้ำตำลฟรุคแทนในทำงกำรค้ำ แต่
สำมำรถแนะน้ำให้ผู้ป่วยเป็นโรคเบำหวำนสำมำรถปรุงอำหำรที่มีผักแพวร่วมกับแก่นตะวันและหอมใหญ่ 
ค้าหลัก: น ้ำตำลฟรุคแทน สำรอินูลิน ปฏิกิริยำเอนไซม์ ผักแพว หญ้ำหวำน เดือย 
 

ค้าน้า 
ปัจจุบันผลผลิตที่มีคุณภำพด้ำนรสชำติอย่ำงเดียวยังไม่เพียงพอในกำรแข่งขันในตลำด ต้นทุนกำรผลิต

สูง  คุณภำพของผลิตผลที่ต้องค้ำนึงถึง คือ คุณค่ำทำงอำหำร เช่น ปริมำณโปรตีน วิตะมิน สำรแอนติออกซิแดนท์ 
น ้ำตำลที่ไม่เป็นพิษต่อโรคเบำหวำน เป็นต้น กำรแปรรูปเป็นวิธีที่จะเพ่ิมมูลค่ำได้ทำงหนึ่ง แต่กำรแปรรูปในปัจจุบัน
ต้องค้ำนึงถึงคุณค่ำอำหำร  

ผลิตผลเกษตรในประเทศไทยมีมำกหลำกหลำยชนิด แต่มักจะมีปริมำณมำกในช่วงฤดูผลผลิต ท้ำให้
รำคำผลิตผลเกษตรที่ได้มักจะต่้ำเสมอ หรือผลผลิตที่คุณภำพไม่ได้มำตรฐำน หรือไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
ตลำด ท้ำให้มีผลผลิตคุณภำพต่้ำมำก จึงควรน้ำผลผลิตเหล่ำนี มำเพ่ิมมูลค่ำด้วยกำรแปรรูป ทั งกำรลดต้นทุนในกำร
แปรรูปก็เป็นสิ่งจ้ำเป็น วัสดุเหลือใช้หลังจำกแปรรูปเช่น เปลือกผลไม้ กำกผลไม้ ก็ยังมีปริมำณของสำรอำหำรที่มี
ประโยชน์หลงเหลืออยู่มำก ดังนั นกำรน้ำเอำผลผลิตที่มีรำคำต่้ำ และวัสดุเหลือใช้มำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำ
สูง ก็จะเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกผลิตผลเกษตรอย่ำงสมบูรณ์  

อินูลินเป็นสำรชนิดหนึ่งที่น่ำสนใจ เป็นน ้ำตำลส้ำหรับผู้ป่วยเบำหวำนหรือผู้ป่วยที่ไม่ต้องกำรกลูโคส 
 แต่ อินนูลินเป็นคำร์โบไฮเดรทที่มีประกอบด้วยสำยโมเลกุลของน ้ ำตำลฟรุคแทนหรือ fructo-
oligosaccharides (FOS) พบมำกในแก่นตะวัน (artichoke :Cynara scolymus) หอมใหญ่ เป็นต้น อินูลินเป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ เ มื่ อ มี เ อ น ไ ซ ม์  sucrose:sucrose 1-fructosyltransferase and fructan:fructan 1-
fructosyltransferase ย่อยให้เป็นฟรุคแทนที่ให้ควำมหวำน แต่ไม่มีพลังงำน มีลักษณะเหมือนเส้นใยอำหำรที่
ละลำยน ้ำได้ ส่วนใหญ่เอนไซม์จะมีในจุลินทรีย์ในล้ำไส้ใหญ่ (colon) จะท้ำให้มีประโยชน์ต่อต้ำนมะเร็ง จุลินทรีย์
ในโยเกิร์ตสำมำรถย่อยอินูลินได ้ 

เอนไซม์ sucrose:sucrose 1-fructosyltransferase and fructan:fructan 1-
fructosyltransferase จะพบในใบต้นอ่อนข้ำวสำลีมำก (Riet et al., 2006) 

กำรทดลองนี จึงศึกษำหำวิธีที่จะน้ำเอำวัสดุเหลือใช้ ผักและอ่ืนๆ มำใช้ประโยชน์ในรูป สำรสกัด
เอนไซม์จำกผลไม้ แล้วน้ำมำท้ำให้บริสุทธิ์แทนกำรใช้เอนไซม์จำกจุลินทรีย์  เพ่ือน้ำไปย่อยอินูลินที่มีอยู่ในแป้งพืช
ให้เป็นน ้ำตำลฟรุคแทน น้ำไปผลิตเป็นเอนไซม์เพ่ือใช้ในทำงกำรค้ำ ให้มีมูลค่ำสูงขึ น  และเผยแพร่สู่นักวิชำกำร  
เกษตรกร ผู้ประกอบกำร และ ผู้ส่งออก ในกำรใช้วัสดุเหลือใช้จำกผลิตผลเกษตรให้มีมูลค่ำสูงขื น  



 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 
 -ใบผักชนิดต่ำงๆ เช่น ผักแพว ตะไคร้ โหระพำ กระพรำ เป็นต้น 

-เครื่องคั นน ้ำผลไม้ 
-เอนไซม์มำตรฐำน Fructanase ส้ำหรับย่อยอินูลิน (บริษัทเมกำไซม,์ ไอร์แลนด์) 
-เครื่อง Spectrophotometer 
-เครื่องกรองด้วยระบบ vacuum (Vacuum funnel) 
-pH meter 
-อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เตำไฟฟ้ำ บีกเกอร์ แท่งแก้วคน เทอร์โมมิเตอร์ water bath น ้ำแข็ง เป็นต้น 

วิธีการ 
ท้าแป้งมาตรฐาน 
 -น้ำแป้งแก่นตะวัน และเดือย ท้ำเป็นแป้งมำตรฐำน ที่มีฟรุคแทนสูงและไม่มีฟรุคแทน ตำมล้ำดับ  เพ่ือ
ส้ำหรับใช้ทดสอบเอนไซม์  
เตรียมเอนไซม์ 
 -สกัดเอนไซม์จำกใบพืชชนิดต่ำงๆ  เช่น ผักแพว ตะไคร้ โหระพำ กระเพรำ ต้ำลึง เป็นต้น น้ำไป 
centrifuge ที่ 2500 rpm  น้ำส่วนน ้ำใส (aliquot) มำกรองจนได้เอนไซม์ที่มีควำมบริสุทธิ์ ทุกขั นตอนท้ำใน
ภำชนะท่ีบรรจุน ้ำแข็ง  
ทดสอบปฏิกิริยาของเอนไซม์ 
 น้ำเอนไซม์มำย่อยสลำยแป้งแก่นตะวัน แป้งเดือย เปรียบเทียบกับเอนไซม์กำรค้ำ ด้วยวิธีเดียวกับที่ใช้กับ
เอนไซม์มำตรฐำน  น้ำสำรละลำยที่ได้ไปวัดควำมดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 410 nm  
การท้าให้เอนไซม์บริสุทธิ์ 
 น้ำเอนไซมท์ีไ่ด้มำกรองด้วยคอลัมน์ที่บรรจุสำร acetronitirle ในสภำพอุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปริมาณเอนไซม์จากน ้าคั นใบพืช 

พบว่ำน ้ำคั นจำกใบพืชมีเอนไซม์ ที่สำมำรถย่อยแป้งพืชให้ได้น ้ำตำลฟรุคแทนในแป้งแก่นตะวัน เช่น ใบ
หญ้ำหวำน ผักแพว  ต้ำลึง ผักหวำน เป็นต้น (Table 1) แต่สำรสกัดจำกใบพืชมีเอนไซม์ในปริมำณน้อย  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อปฏิกิริยาของเอนไซม์ 

พบว่ำเอนไซม์จำกใบพืชชนิดเดียวกันจะมีปฏิกิริยำไม่เท่ำกันขึ นกับ อำยุใบ ควำมสด อำยุหลังกำรเก็บเก่ียว 
เป็นต้น  

 
 



ความเข้มข้นของน ้าคั น  
 พบว่ำเมื่อเพ่ิมปริมำณน ้ำคั นใบพืชก็สำมำรถเพ่ิมปฏิกิริยำของเอนไซม์ท้ำให้ปริมำณน ้ำตำลฟรุคแทน
เพ่ิมขึ น แต่เนื่องจำกปฏิกิริยำของเอนไซม์จำกใบพืชต่้ำมำกจึงต้องใช้ปริมำณน ้ำคั นในปริมำณสูงมำกถึงจะเท่ำกับ
เอนไซม์ในทำงกำรค้ำ 
การท้าให้เอนไซม์บริสุทธิ์ 
 กรองน ้ำคั นใบพืชที่มีสีเหลืองด้วยคอลัมน์ที่บรรจุสำร acetronitirle ท้ำให้สำรที่ได้ไม่มีสี แต่ปฏิกิริยำกำร
ย่อยแป้งไม่ต่ำงกัน  
 

สรุปผลการทดลอง 
ใบผักแพวมีเอนไซม์ที่สำมำรถย่อยแป้งให้เป็นน ้ำตำลฟรุคแทน แต่ปฏิกิริยำของเอนไซม์แปรปรวนขึ นกับ

ควำมสด อำยุของใบพืช  และปริมำณเอนไซม์ที่ได้น้อยมำก  กำรกรองด้วยคอลัมน์ของสำร acetronitrile จะท้ำให้
สำรบริสุทธิ๋ขึ นแต่ปฏิกิริยำไม่แตกต่ำง  ดังนั นกำรใช้เศษพืชที่เหลือใช้จะไม่คุ้มค่ำกับกำรลงทุน  
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Table 1 The activity of enzyme from vegetable leaf to extract inulin flour (Artichoke) 
become fructan compare to commercial enzyme 

 

Leaf extract’ Artichoke Job’s tear Difference 
Commercial enzyme 
Yah wan (1) 
Yah wan (2) 
Pae Tum Tueng 
Tum Leung (1) 
Tum Leung (2) 
Banana fruit (1) 
Banana fruit (2) 
Ma rum 
Paew (1) 
Paew (2) 
Pak wan  

0.667 
0.273 
0.499 
0.105 
0.412 
0.272 
0.207 
0.067 
1.922 
0.207 
0.113 
0.645 

0.007 
0.31 
0.224 
0.112 
0.443 
0.134 
0.212 
0.075 
1.947 
0.191 
0.134 
0.607 

0.660 
-0.037 
0.357 
-0.007 
-0.031 
-0.022 
-0.005 
0.021 
-0.025 
0.016 
-0.022 
0.038 

 


