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การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใชเอนไซมโปรติเอสและการประยุกตใช 

Protein Modification Using Proteases and its Applications 
เกียรติศักด์ิ ดวงมาลย 1,2*  และ  บูรฉัตร ศรีทองแท 1 

 

บทคัดยอ 

การใชเอนไซมโปรติเอสในการเรงการตัดพันธะเพปไทดในโปรตีน ทําใหสายพอลิเพปไทดถูกตัดเปนโอลิโก

เพปไทด เพปไทด และกรดอะมิโน ซ่ึงจะมีผลใหโปรตีนท่ีไดมีสมบัติเปล่ียนแปลงไป ถือเปนการดัดแปรสมบัติของ

โปรตีนวิธีหน่ึง การควบคุมระดับการยอยจะสงผลตอสมบัติของโปรตีนที่ได การแยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยต่ํา

จะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงสมบัติของโปรตีนหลายประการ เชน การเปล่ียนแปลงโครงสราง ขนาดโมเลกุล 

ความเสถียร ความยืดหยุน และสมบัติระหวางพื้นผิว ซ่ึงมีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงสมบัติเชิงหนาที่ในดานสมบัติ

การละลาย สมบัติในการอุมนํ้า สมบัติการเปนอิมัลซิไฟเออร และสมบัติการเกิดโฟมของโปรตีนที่ได สวนการ

แยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยสูงผลิตภัณฑท่ีไดคือเพปไทดสายส้ันและกรดอะมิโนอิสระ นอกจากคุณคาทาง

อาหารแลวเพปไทดหลายชนิดที่ไดยังมีสมบัติในการควบคุมการทํางานของระบบภายในรางกายมนุษยใหเปนปกติ 

การประยุกตใชโปรตีนที่ผานการยอยที่ระดับการยอยตาง ๆ ในผลิตภัณฑอาหารจะแตกตางกันขึ้นกับวัตถุประสงค

ของการนําไปใชงาน 
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ABSTRACT 

Proteolytic enzymes catalyse hydrolysis of peptide bond in proteins resulting in 

oligopeptides, peptides and amino acids. The functional properties of modified protein are 

different from those of native proteins. The properties of modified protein can be monitored 

through degree of hydrolysis (DH). Limited proteolysis, partial hydrolysis at low DH, causes a 

change in conformation, molecular weight distribution, stability, flexibility and interfacial 

properties of modified protein. These changes affect solubility, water holding capacity, 

emulsifying properties and foaming properties. Extensive proteolysis occurs at high DH. The 

obtained product contains a large amount of peptides and free amino acids compared to 

limited proteolysis. Some of these peptides not only improve nutritional value but also possess 

regulatory functions in humans and health benefits. Thus, applications of modified protein with 

different degree of hydrolysis in food product is dependent on its functional properties and the 

objective of utilization. 
 

คําสําคัญ: โปรตีนไฮโดรไลเสต, การดัดแปรสมบัติของโปรตีน, ระดับการยอย, สมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีน 

keywords: protein hydrolysate, protein modification, degree of hydrolysis, protein functionality 
 

1. บทนํา 

โปรตีน เปนสารประกอบ ชีวโมเลกุลที่ มี

โมเลกุลขนาดใหญ ประกอบดวยหนวยยอยคือกรด 

อะมิโนที่เช่ือมตอดวยพันธะเพปไทดระหวางหมูคาร

บอกซิลและหมูอะมิโนของกรดอะมิโนที่อยูติดกัน 

กรดอะมิโนที่เปนองคประกอบของโปรตีนน้ันมีความ

หลากหลายมากกวา 20 ชนิด โดยโปรตีนจากแหลงที่

แตกตางกันจะมีปริมาณและชนิดของกรดอะมิโนที่

แตกตางกัน ซ่ึงสงผลตอสมบัติของโปรตีนในดานตาง ๆ 

ที่แตกตางกัน (Damodaran, 1996) 

โปรตีนเปนส วนประกอบของผลิตภัณฑ

อาหาร โดยทําหนาท่ีเปนแหลงโปรตีน และใหสมบัติ

หลักในดานโครงสรางและเน้ือสัมผัสของอาหาร รวมถึง

ชวยในการปรับปรุงสมบัติของอาหาร เน่ืองจากโปรตีน

มีสมบัติเชิงหนาที่ที่สําคัญหลายประการ เชน ดานการ

ละลาย ดานการอุมนํ้า การเกิดเจล การเกิดอิมัลชัน 

และการเ กิด โฟม เปนตน  (Damodaran, 1996 ) 

โปรตีนทําหนาที่ในอาหารแตกตางกันขึ้นกับชนิดของ

โปรตีน ชนิดของอาหาร รวมถึงสภาวะที่ใชในการผลิต 

ดังน้ันการเ ลือกใชโปรตีนชนิดใดไปประยุกต ใชใน

ผลิตภัณฑอาหารจะตองคํานึงถึงปจจัยเหลาน้ีดวย 

โปรตีนจากแหลงธรรมชาติสวนใหญมักมี

ขอจํากัดในการใชประโยชน เน่ืองจากมีสมบัติบาง

ประการที่ไมเหมาะสม ตองผานกระบวนการแปรรูป

หรือผานการดัดแปรกอน (Moure et al., 2006) ซ่ึง

การปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนจะชวยเพิ่ม

ความหลากหลายในการนําโปรตีนไปใชประโยชน 

การดัดแปรโปรตีนสามารถทําไดหลายวิธี เชน 

การดัดแปรโดยใชวิธีทางกายภาพ ทางเคมี และทาง

เอนไซม โดยวิธีการที่นาสนใจน้ันจะเปนการดัดแปรดวย

วิธีการใชเอนไซม ทั้งน้ีเน่ืองจากมีสภาวะที่ไมรุนแรง มี

ความจําเพาะสูง และสามารถควบคุมระดับการยอยได 
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(Kristinsson and Rasco, 2000) ดังน้ันในบทความน้ี

จะขอกลาวถึงการดัดแปรโปรตีนดวยวิธีการใชเอนไซม

โปรติเอสตอสมบัติและการประยุกตใชโปรตีนท่ีได

ภายหลังจากการดัดแปร 
 

2. การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใชเอนไซม

โปรติเอส 

2.1 การทํางานของเอนไซมโปรติเอส 

เอนไซมโปรติเอสเรงการตัดพันธะเพปไทดใน

โปรตีนดวยกระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) หรือ

ที่เรียกวาการแยกสลายดวยนํ้า ทําใหสายพอลิเพปไทด

ถูกตัดเปนเพปไทดที่มีขนาดส้ันลง และเกิดเปนกรด 

อะมิโนอิสระ ผลิตภัณฑจากการแยกสลายโปรตีนนิยม

เรียกวาโปรตีนไฮโดรไลเสต การแยกสลายโปรตีนดวย

วิธีน้ีมีขอดี คือ เอนไซมมีความจําเพาะตอสารตั้งตนสูง 

ดังน้ันจึงไมตองใชเอนไซมในปริมาณมาก และมีสภาวะ

ในการยอยที่ไมรุนแรง การใชเอนไซมยังมีระดับการ

ยอยของโปรตีนคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับการใช

กรดหรือดาง รวมถึงชวยลดขอจํากัดจากการใชกรด

และดางในการแยกสลายโปรตีน โดยการแยกสลาย

โปรตีนดวยกรดมีผลใหทริปโตเฟนซ่ึงเปนกรดอะมิโนที่

จําเปนถูกทําลาย ในขณะที่การแยกสลายโปรตีนดวย

ดางหากยอยในสภาวะที่รุนแรงจะทําใหเกิดปฏิกิริยา 

เรซิไมเซชัน (racemization) ของกรดอะมิโน ทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงโครงสรางของกรดอะมิโน จากรูปแบบ

แอล (L-form) ไปเปนรูปแบบดี (D-form) ซ่ึงรางกาย

ไมสามารถนําไปใชประโยชนได นอกจากน้ียังเกิดการ

สูญเสียซิสเตอีน ซีรีน และทรีโอนีนจากปฏิกิริยาบีตา- 

อิลิมิเนชัน (β-elimination) และยังกอใหเกิดสารพิษ

บางชนิด เชน ไลซิโนอะลานีน (lysinoalanine) ใน

อาหารอีกดวย (Kristinsson and Rosco, 2000) 

เอนไซมโปรติเอสเปนเอนไซมกลุมไฮโดรเลส 

(hydrolase) ทํ าหน าที่ เ ร งปฏิ กิริ ย าการตั ดพันธะ 

เพปไทดของโปรตีน เอนไซมโปรติเอสสามารถจําแนก

เปนกลุมตาง ๆ ขึ้นกับลักษณะการจําแนก ดังน้ี 

1 .  จํ าแนกตามแหล ง กํา เ นิด  เช น  จาก

จุลินทรีย จากสัตว และจากพืช 

2. จําแนกตามตําแหนงของการตัดพันธะ 

เพปไทด เชน ตัดพันธะเพปไทดภายในสายโปรตีน 

(endo-peptidase) และตัดพันธะเพปไทดจากปลาย

สายโปรตีน (exo-peptidase) 

3. จําแนกตามความแตกตางของบริเวณเรง 

เชน (1) โปรตีเอสประเภทที่มีซีรีน (serine protease) 

(2) โปรติเอสประเภทที่มีหมูซัลไฮดริล (sulfhydryl 

protease) (3) โปรติเอสประเภทที่มีโลหะชวยเรง

ปฏิกิริยา (metal-containing protease) และ  

(4) โปรติเอสประเภททํางานไดในสภาพกรด (acid 

protease) (Nielsen, 2010) 

นอกจากน้ีในอุตสาหกรรมอาหารนิยมใช

เอนไซมทางการคาชนิดตาง ๆ ในการแยกสลายโปรตีน 

โดยเอนไซมเหลาน้ีสวนใหญไดมาจากเช้ือจุลินทรีย ซ่ึง

เอนไซมแตละชนิดจะมีสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมใน

การแยกสลายโปรตีนแตกตางกัน ตัวอยางเอนไซมทาง

การคา เชน (1) Alcalase® เปนเอนไซมที่ไดจาก

จุ ลินทรี ย ช นิด  Bacillus licheniformis (2) 

Flavourzyme® เปนเอนไซมที่ไดจากจุลินทรียชนิด 

Aspergillus oryzae (3) Neutrase® เปนเอนไซมที่ได

จากจุลินทรียชนิด Bacillus amyloliquefaciens 

(Nielsen, 2010) 

การตัดพันธะเพปไทดดวยเอนไซมโปรติเอส 

สงผลใหเ กิดการเปล่ียนแปลงที่ สําคัญของโปรตีน

ไฮโดรไลเสตที่ไดสามประการ ดังน้ี 

1. การเพิ่มขึ้นของหมูอะมิโน และคารบอกซิล

ที่สามารถแตกตัวได ซ่ึงจะมีผลตอการเพิ่มขึ้นของ

ความชอบนํ้า และปรมิาณประจุของโปรตีน 



วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 277บทความบทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 2 277 

 

 

2. การลดความยาวของสายพอลิเพปไทด ซ่ึง

มีผลในการลดความเป นแอนติ เ จนของโปรตี น 

(Clemente et al., 1999a) 

3. โครงสร างของโมเล กุลโปรตีนมีการ

เปล่ียนแปลง ทําใหเกิดการเผยหมูที่ไมชอบนํ้าที่อยู

ภายในโครงสรางของโปรตีน ใหออกมาอยูบริเวณ

ผิวหนาของโปรตีนที่ผานการดัดแปรดวยเอนไซม ซ่ึงจะ

มีผลตอสมบัติในการตานอนุมูลอิสระของโปรตีน 

(Sarmadi and Ismail, 2010) 

2.2 ระดับการแยกสลายดวยนํ้าของโปรตีน 

ระดับการแยกสลายดวยนํ้า (degree of 

hydrolysis, DH) ของโปรตีน ในท่ีน้ีจะเรียกวา "ระดับ

การยอย" เปนดัชนีที่ใชอธิบายปฏิกิริยาการแยกสลาย

โปรตีนดวยเอนไซม โดยทั่วไปสามารถคํานวณไดดัง

สมการที่ 1 (Kristinsson and Rasco, 2000) 

100)( 
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t               (1) 

เม่ือ %DH หมายถึงรอยละของระดับการยอย 

L0 หมายถึงปริมาณหมูอะมิโนอิสระเริ่มตน 

Lt หมายถึงปริมาณหมูอะมิโนอิสระที่ระยะเวลา

การยอยใด ๆ 

Lmax หมายถึงปริมาณหมูอะมิโนอิสระทั้งหมดที่ได

จากการยอยดวยกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 6  

นอรมอล ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 

ช่ัวโมง หรือที่เรียกวาการทํา "acid hydrolysis" 

การติดตามคาระดับการยอยอาศัยหลักการที่

แตกตางกัน เชน อาศัยหลักการเกิดข้ึนของหมูอะมิโน

อิสระ อาศัยหลักการของความเปนกรดท่ีเพิ่มขึ้น และ

อาศัยการติดตามการเปล่ียนแปลงสมบัติดานอ่ืน ๆ ของ

โปรตีนเม่ือสายพอลิเพปไทดถูกตัดใหส้ันลง (Nielsen, 

1997) วิธีการในการวิเคราะหคาระดับการยอยน้ันจะ

แตกตางกันขึ้นกับหลักการที่ใชในการติดตาม สรุปไดดัง

ตารางที่  1 อยางไร ก็ตามวิธีการท่ี เปนท่ีนิยมใชใน

งานวิจัยสวนใหญ ..ไดแก pH-stat, formol titration, 

trinitrobenzenesulfonic acid (TNBS) และ  o-

phthaldialdehyde (OPA) (Nielsen, 1997; 

Rutherfurd, 2010) 

การดัดแปรโปรตีนดวยการยอยดวยเอนไซม 

สามารถแบงตามระดับการยอยออกไดเปนสองกลุม

ใหญ คือ 

2.2.1 การแยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอย

ต่ํา (limited hydrolysis) 

วิธีการ น้ีเปนการตัดพันธะเพปไทด เพียง

บางสวนของสายพอลิเพปไทด โดยสวนใหญจะมีระดับ

การยอยอยูในชวงรอยละ 1-20  ซ่ึงการยอยในลักษณะ

น้ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางของโปรตีน และ

สมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนที่ ไดหลายประการ เชน การ

เปล่ียนแปลงโครงสราง ขนาดโมเลกุล ความเสถียร ความ

ยืดหยุน และการกระจายสวนที่มีขั้วและไมมีขั้วบริเวณ

ผิวหนาของโปรตีน กระบวนการดัดแปรโปรตีนดวย

วิธีการน้ีสามารถทําไดโดยนําโปรตีนที่ตองการดัดแปร

ผานกระบวนการไฮโดรไลซิสดวยเอนไซมกลุมโปรติเอส 

ภายใตสภาวะที่เหมาะสมของเอนไซมชนิดน้ันๆ โดย

เอนไซมที่นํามาใชอาจเปนไดทั้ง endo-protease และ 

exo-protease และหยุดการทํางานของเอนไซมที่

ระยะเวลาที่เหมาะสม (Panyam and Kilara, 1996) 

2.2.2 การแยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอย

สูง (extensive hydrolysis) 

เปนการตัดพันธะเพปไทดของสายพอลิ - 

เพปไทดภายใตสภาวะที่เหมาะสม ทําใหระดับการยอย

สูงข้ึน ผลิตภัณฑที่ไดจะเปนเพปไทดสายส้ันและกรด 

อะมิโนอิสระ กระบวนการดัดแปรโปรตีนดวยวิธีการน้ี

ทํ า ไ ด โ ด ย นํ า โ ป รตี นที่ ต อ ง การ ดั ด แปรมาผ าน

กระบวนการยอยโดยใชเอนไซมที่ระดับความเขมขนสูง 

หรือยอยที่ระยะเวลานานเพื่อใหไดระดับการยอยสูง 

การแยกสลายโปรตีนที่ระดับสูงน้ันโดยสวนใหญจะมี
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ระดับการยอยมากกวารอยละ 20 (Amiza, Kong and 

Faazaz, 2012; Clemente, 2000; Vioque et al. 

1999; You et al., 2009) 

การแยกสลายโปรตีนท่ีระดับการยอยต่ําและ

ระดับการยอยสูง จะมีผลในการปรับปรุงสมบัติเชิง

หนาที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไดแตกตางกัน ดังตาราง

ที่ 2 แสดงตัวอยางโปรตีนไฮโดรไลเสตจากโปรตีนในพืช

ชนิดตาง ๆ ที่ระดับการยอยตางกัน รายละเอียดของ

สมบัติของโปรตีนที่ถูกดัดแปรอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอ 

2.3 

2.3 การดัดแปรสมบัติของโปรตีนดวยการยอยท่ี

ระดับตํ่า และการประยุกตใช 

2.3.1 ผลของการยอยที่ระดับต่ําตอสมบัติ

ของโปรตีนที่ได 

• สมบัติดานการละลายเปนสมบัติเชิงหนาที่ที่

สําคัญของโปรตีน เน่ืองจากความสามารถในการละลาย

จะสงผลตอสมบัติเชิงหนาที่ดานอ่ืน ๆ เชน การเปน

อิมัลซิไฟเออร การเกิดโฟม เปนตน ความสามารถใน

การละลายของโปรตีนที่ผานการยอยที่ระดับการยอย

ต่ําจะสูงขึ้นเม่ือระดับการยอยมากขึ้น (Nielsen, 1997) 
 

ตารางท่ี 1 หลักการวิเคราะหระดับการยอยโปรตีน 
 

วิธีการวิเคราะห หลักการในการวิเคราะห 

อาศัยหลักการเกิดขึ้นของหมูอะมิโนอิสระ 

O-phthaldialdehyde (OPA) O-phtaldialdehyde ทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโน เกิดสารประกอบที่มีสีที่ตรวจสอบไดที่ความ

ยาวคล่ืน 340 nm (Nielsen, Pedersen and Dambmann, 2001) 

Trinitrobenzenesulfonic acid 

(TNBS) 

2, 4, 6-Trinitrobenzenesulfonic acid ทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโน เกิดสารประกอบที่มีสีที่

ตรวจสอบไดที่ความยาวคล่ืน 340 nm (Adler-Nissen, 1979) 

Ninhydrin Ninhydrin ทําปฏิกิริยากับหมูอะมิโน เกิดเปนสารประกอบที่มีสีที่ตรวจสอบไดที่ความยาวคล่ืน 

570 nm (Adler-Nissen, 1986) 

Formol titration ไทเทรตหมูอะมิโนดวยฟอรมาดีไฮด (Adler-Nissen, 1986) 

อาศัยหลักการของความเปนกรดที่เกิดขึ้น 

pH-stat ติดตามการเปล่ียนแปลงระดับ pH โดยรักษาระดับ pH ใหคงที่ตลอดระยะเวลาการยอยดวยการ

เติมดาง โดยปริมาณดางที่ใชจะสัมพันธกับคา DH (Adler-Nissen, 1986) 

อาศัยหลักการอื่น ๆ 

Osmometry วิเคราะหจุดเยือกแข็งที่ลดลง ซ่ึงจะสัมพันธกับคา DH (Adler-Nissen, 1986) 

ºBrix คา refractive index จะสัมพันธกับปริมาณของแข็งที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการแยกสลายโปรตีน 

(Adler-Nissen, 1986) 

Soluble nitrogen วิเคราะหปริมาณไนโตรเจนที่ละลายได ซ่ึงเพ่ิมขึ้นในระหวางการแยกสลายโปรตีน (Margot, 

Flaschel and Renken, 1994) 

Trichloroacetic acid (TCA) 

index 

วิเคราะหปริมาณเพปไทดที่สามารถละลายไดใน trichloroacetic acid (Adler-Nissen, 1986) 

การวัดการกระจายขนาดของสาย

เพปไทด 

วิเคราะหขนาดโมเลกุล โดยอาศัยหลักของ permeation chromatography ซ่ึงอาจใช HPLC 

หรือ column chromatography (Adler-Nissen, 1986) 

การวัดความหนืด ติดตามการเปล่ียนแปลงความหนืดในระหวางการแยกสลายโปรตีน (Adler-Nissen, 1986) 
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• สมบั ติ ใ น การ อุ ม นํ้ า ของ โ ป รตี น  คื อ 

ความสามารถของโปรตีนในการเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ

โมเลกุลของนํ้า และยึดเหน่ียวโมเลกุลนํ้าไวในโครงสราง 

การแยกสลายโปรตีนจะทําใหจํานวนหมูที่มีขั้วในระบบ 

เชน หมูคารบอกซิลและหมูอะมิโนมีปริมาณมากขึ้น 

สงผลใหโปรตีนที่ผานการยอยที่ระดับการยอยต่ําที่ไดมี

ความสามารถในการเกิดพันธะไฮโดรเจนกับนํ้าไดดีขึ้น 

จึงมีสมบัติดานการอุมนํ้าสูงขึ้นกวาโปรตีนกอนการยอย 

(Kristinsson and Rasco, 2000)…  

• โปรตีนบางชนิดสามารถทําหนาที่ เปน 

อิมัลซิไฟเออรของระบบ โดยมีการจัดเรียงสวนที่ไมมีขั้ว

เขาหาวัฎภาค นํ้ามัน และหันสวนที่มีขั้วเขาหาวัฎภาค

นํ้า ทําใหเกิดเปนสภาพอิมัลชันขึ้น สมบัติในการเปน

อิมัลซิไฟเออรของโปรตีนจะสัมพันธกับสมบัติระหวาง

พื้นผิว (interfacial properties) หรือความสามารถใน

การลดแรงตึงผิวระหวางสวนท่ีชอบนํ้า และไมชอบนํ้า

ในระบบอาหาร (McClements,.1999) การแยกสลาย

โปรตีนที่ระดับการยอยต่ําจะสงผลใหสมบัติดานตาง ๆ 

ของโปรตีนที่ไดเกิดการเปล่ียนแปลง เชน ความมีข้ัว 

และความชอบนํ้ามากข้ึน นํ้าหนักโมเลกุลนอยลง และ

โครงสรางของโมเลกุลเกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวจะสงผลตอสมบัติในการเปน 

อิมัลซิไฟเออรของโปรตีนที่ผานการยอยที่ระดับต่ํา 

(Zayas, 1997) 

• การเกิดโฟมคลายกับการเกิดอิมัลชัน คือ 

เม่ือโปรตีนที่ละลายอยูในของเหลวเคล่ือนที่มาบริเวณที่

ผิวรอยตอระหวางอากาศและนํ้า (หรือของเหลวท่ีมีขั้ว) 

โปรตีนคลายตัวเกิดเปนฟลมบาง จัดเรียงตัวในลักษณะ

เปนสายยาว (chain) หวง (loop) และหาง (tail) โดย

หันสวนที่ไมมีขั้วสูอากาศ และหันสวนที่มีขั้วสูนํ้า สงผล

ให โปรตีนสามารถกักเ ก็บฟองอากาศไวภาย ใน

โครงสราง และฟองอากาศกระจายตัวอยูภายในสวน

ของเหลวได ปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการเกิดโฟมและ

ความคงตัวของโฟม ไดแก คา pH ปริมาณไขมัน ความ

เขมขนของโปรตีน ประจุ และโครงสรางของโปรตีน 

(Damodaran, 1996; Kristinsson and Rasco, 

2000) ความสามารถในการเกิดโฟมของโปรตีนที่ไดจะ

ขึ้นอยูกับสมบัติระหวางพื้นผิวของโปรตีนภายหลังการ

ยอย  วามีความสามารถในการเ กิดอันตรกิริยากับ 

วัฎภาคทั้งสองไดมากนอยอยางไร 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับการปรับปรุงสมบัติเชิง

หนาที่ของโปรตีนที่ผานการแยกสลายโปรตีนที่ระดับ

การยอยต่ํา ในที่น้ีจะกลาวถึงโปรตีนจากธัญพืช โปรตีน

จากนํ้านม และโปรตีนจากปลา 

• การดัดแปรโปรตีนจากธัญพืชดวยวิธีทาง

เอนไซม จะชวยปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่ดานตาง ๆ 

ของโปรตีนจากธัญพืช เชน สมบัติดานการละลาย 

สมบัติดานการอุมนํ้าสมบัติดานการเปนอิมัลซิไฟเออร 

และสมบัติดานการเกิดโฟม ใหมีสมบัติที่ดีขึ้นได Guan 

et al. (2007) ศึกษาการปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่ของ

โปรตีนไฮโดรไลเสตจากรําขาวโอต ที่เตรียมจากโปรตีน

เขมขนจากรําขาวโอตดวยเอนไซม Trypsin
® PTN 

6.0S ที่ pH 8.0 อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส อัตราสวน

ของเอนไซมตอสารตั้งตนเทากับ 1.5:100 (w/w) พบวา

เม่ือเพิ่มระดับการยอยจากรอยละ 4.1 เปนรอยละ 8.3 

จะชวยใหโปรตีนรําขาวโอตที่ไดมีคาความสามารถใน

การละลาย ความสามารถในการอุมนํ้า ความสามารถ

ในการเกิดอิมัลชัน และความสามารถในการเ กิด 

โฟมของโปรตีนที่ไดภายหลังการยอยมีแนวโนมสูงขึ้น 

ซ่ึงสอดคลองกับ Kong, Zhou and Qian (2007) ที่

ศึกษาการดัดแปรโปรตีนตอสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีน

กลูเตนขาวสาลีที่เตรียมจากการยอยกลูเตนขาวสาลี

ดวยเอนไซม Alcalase® 2.4L ที่ pH 8.5 อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส อัตราสวนของเอนไซมตอสารตั้งตน

เทากับ 1:100 (w/w) แปรระดับการยอยที่รอยละ  

0-15 ตามลําดับ พบวาเ ม่ือระดับการยอยสูงขึ้น  
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(รอยละ 5-15) มีผลใหความสามารถในการละลายของ

โปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีไดในชวง pH ระหวาง 2-12 มี

ความสามารถในการละลายมากกวารอยละ 60 โดยที่

ระดับการยอยรอยละ 5 จะสงผลใหโปรตีนกลูเตนขาว

สาลีที่ ได มีความสามารถในการเ กิดอิมัลชัน และ

ความสามารถในการเกิดโฟมสูงข้ึนรอยละ 83 และ 84 

ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับกลูเตนขาวสาลีกอนการ

ยอย นอกจากน้ี Yust et al. (2010) ศึกษาสมบัติเชิง

หนาที่ของโปรตีนถั่วลูกไก (chickpea) ที่เตรียมมาจาก

การแยกสลายโปรตีนไอโซเลทจากถั่วลูกไก (chickpea 

protein isolate, CPI) ดวยเอนไซม Alcalase® 2.4L 

ที่ pH 8 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใชอัตราสวนของ

เอนไซมตอสารตั้งตนเทากับ 1.14 มิลลิกรัมตอกรัม 

แปรระดับการยอยที่รอยละ 0-10 พบวาเม่ือระดับการ

ยอยสูงขึ้น คาความสามารถในการละลายของ CPI มี

แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) นอกจากน้ี

ยังพบวาที่ระดับการยอยรอยละ 2.9 และ 4.9 จะชวย

ให CPI มีความสามารถในการเกิดอิมัลชัน และ

ความสามารถในการเกิดโฟม สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

(p≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับกอนการยอย 
 

ตารางท่ี 2 ตัวอยางโปรตีนไฮโดรไลเสตจากโปรตีนในพืชที่ระดับการยอยตางกัน 

วัตถุดิบ ขนิดของเอนไซมท่ีใช 
ระดับการยอย 

(รอยละ) 
ชวยปรับปรุงสมบัติในดาน เอกสารอางอิง 

ระดับการยอยตํ่า 

โปรตีนไอโซเลตจากถั่วลูกไก Alcalase
®
2.4L 2.9-4.9 -ความสามารถในการเปนอิมัลซิไฟเออร 

-ความสามารถในการเกิดโฟม 

Yust et al. (2010) 

1-10 -ความสามารถในการละลาย 

(ดูรายละเอียดเพิม่เติมในหัวขอ 2.3.1) 

โปรตีนเขมขนจากรําขาวโอต Trypsin
®
 PTN 6.0S 4.1-8.3 -ความสามารถในการละลาย 

-ความสามารถในการอุมน้ํา 

-ความสามารถในการเปนอิมัลซิไฟเออร 

(ดูรายละเอียดเพิม่เติมในหัวขอ 2.3.1) 

Guan et al. (2007) 

โปรตีนกลเูตนจากขาวสาล ี Alcalase
®
2.4L 5 -ความสามารถในการเปนอิมัลซิไฟเออร 

-ความสามารถในการเกิดโฟม 

Kong, Zhou and 

Qian (2007) 

5-15 -ความสามารถในการละลาย 

(ดูรายละเอียดเพิม่เติมในหัวขอ 2.3.1) 

ระดับการยอยสูง 

โปรตีนไอโซเลตจากขาวโพด Neutral protease จาก 

Bacillus subtilis 

24.5 -สมบัติในการตานออกซิเดชนั Zhou, Sun and 

Canning (2012) 

Validase จาก Aspergillus 

oryze 

21.7 -สมบัติในการตานออกซิเดชนั 

Alkaline protease จาก 

Bacillus lichiniformis 

32.3 -สมบัติในการตานออกซิเดชนั 

โปรตีนเขมขนจากกากเนื้อ

ในเมล็ดปาลม 

Trypsin (Sigma Aldrich) 30-50 -สมบัติในการตานออกซิเดชนั Ng et al. (2013) 

โปรตีนไอโซเลตจากถั่วลูกไก Alcalase
®
2.4L+ 

Flavourzyme 

70 -สมบัติในการตานออกซิเดชนั 

(ดูรายละเอียดเพิม่เติมในหัวขอ 2.4.3) 

-สมบัติในการลดระดับคอเลสเตอรอล 

Yust et al. (2012) 
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• การดัดแปรโปรตีนจากนํ้านมดวยเอนไซม 

จะชวยสงเสริมสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนจากนํ้านมได

หลายประการ เชน สมบัติดานการละลาย สมบัติดาน

การเปนอิมัลซิไฟเออร สมบัติดานการเกิดโฟม และ

สมบัติดานการอุมนํ้า เปนตน Severin and Xia 

(2005) ดัดแปรสมบัติของเวยโปรตีนโดยการแยกสลาย

โป รตี นจาก เ วย โ ป ร ตี น เ ข มข น  (whey protein 

concentrate, WPC) ดวยเอนไซม Alcalase® 2.4L 

และ Protamex® ใชปริมาณเอนไซมเทากับ 0.40 และ 

0.64 AU g-1WPC ตามลําดับ แปรระดับการยอยเปน

ร อย ละ  5 -2 0  พบว า เ ม่ื อ ร ะดั บการ ย อย สู ง ขึ้ น 

ความสามารถในการละลายของ WPC ที่ผานการยอย

ดวย Alcalase® 2.4L และ Protamex® จะมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น รอยละ 75.5-85.8 และ 75.5-86.5 ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบกับโปรตีนกอนการยอย การยอยดวย

เอนไซม Alcalase® 2.4L ที่ระดับการยอยรอยละ 5 จะ

ชวยใหความสามารถในการเกิดอิมัลชันของ WPC มี

แนวโนมเพิ่มขึ้น แตผลไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) 

และยังชวยใหความสามารถในการเกิดโฟมสูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ (p≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับ WPC เริ่มตน 

ในขณะที่การยอยดวยเอนไซม Protamex® จะมีผลให

ความสามารถในการเกิดอิมัลชัน และความสามารถใน

การเ กิดโฟมของ  WPC ลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

(p≤0.05) แมเอนไซม Alcalase® 2.4L และ 

Protamex® จัดเปนเอนไซมประเภทเอนโดเพปติเดส 

เชนเดียวกัน แตมีความจําเพาะตอสารตั้งตน อัตราเร็ว

ในการเรงปฏิกิริยา และสภาวะที่ เหมาะสมในการ

เกิดปฏิกิริยาที่แตกตางกัน จึงมีผลใหสมบัติดานการเกิด

อิมัลชัน และการเกิดโฟมของโปรตีนที่ไดแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sinha et al. (2007) ศึกษา

สมบัติเชิงหนาที่ของ WPC ที่ผานการแยกสลายโปรตีน

ดวยเอนไซมโปรติเอสจากเช้ือรา pH 7.6 อุณหภูมิ 45 

องศาเซลเซียส และเตรียมดวยเอนไซม papain (จาก

บริษัท Enzochem Company, India) ที่ pH 6.2 

อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ใชอัตราสวนของเอนไซม

ตอสารตั้งตนเทากับ 1:60 (w/w) แปรระยะเวลาการ

ยอยเปน 20 40 และ 60 นาที พบวาเม่ือระยะเวลาใน

การยอยเพิ่มขึ้นความสามารถในการอุมนํ้าของ WPC ที่

ผานการแยกสลายดวยโปรติเอสจากเช้ือรา และ 

papain จะมีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 60-225 และ 80-240 

ตามลําดับ อยางไรก็ตามที่ระยะเวลาการยอยที่ 60 

นาที ความสามารถในเกิดโฟมของ WPC ที่ผานการ

แยกสลายดวย papain มีคาลดลงรอยละ 20 ในขณะที่

การแยกสลายดวยโปรติเอสจากเช้ือราไมมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงของคาความสามารถในเกิดโฟมของ WPC 

• การดัดแปรโปรตีนจากปลาดวยเอนไซม จะ

ชวยปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนดานตาง ๆ ได 

เชน งานวิจัยของ Souissi et al. (2007) ศึกษาสมบัติ

เชิงหนาที่ของโปรตีนจากปลาซารดีนที่เตรียมจากหัว

และเครื่องในของปลาซารดีน โดยการแยกสลายดวย

เอนไซม Alcalase®2.4L ที่ pH 8.0 อุณหภูมิ 50°C 

อัตราสวนของเอนไซมตอสารตั้งตนเทากับ 727.26  

Ug-1 แปรระดับการยอยเปนรอยละ 6.62 9.31 และ 

10.16 ตามลําดับ พบวาโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไดมี

ความสามารถในการละลายเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มระดับการ

ยอย โดยที่ระดับการยอยรอยละ  10.16 โปรตีน

ไฮโดรไลเสตที่ไดจะมีความสามารถละลายไดใกลเคียง

รอยละ 100 ในขณะที่ระดับการยอยที่รอยละ 6.62 

สงผลใหโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไดมีความสามารถในการ

เกิดโฟม และความสามารถในการเกิดอิมัลชันมีแนวโนม

สูงขึ้นประมาณรอยละ 20 เม่ือเทียบกับโปรตีนกอนการ

ยอย นอกจากน้ี Geirsdottir et al. (2011) ยังศึกษา

สมบัติเชิงหนาที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลาบลูไวต

ทิง (blue whiting) ที่เตรียมจากโปรตีนไอโซเลทจาก

ปลาปลาบลูไวตทิงดวยเอนไซม Alcalase®2.4L ที่ pH 

9.5 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส อัตราสวนของเอนไซม
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ตอสารตั้งตนที่ ใชจะแตกตางกันตามระดับการยอย

สุดทายที่ตองการ ดังน้ี 1:1000 (w/w) สําหรับระดับ

การยอยรอยละ 2.5 1:500 (w/w) สําหรับระดับการ

ยอยรอยละ 5 และ 1:50 (w/w) สําหรับระดับการยอย

รอยละ 10 และ 15 ตามลําดับ พบวาเม่ือระดับการ

ย อย สู งขึ้ น  ความสามาร ถในการละลาย  และ

ความสามารถในการเกิดอิมัลชัน จะมีคาเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญ (p≤0.05) แตอยางไรก็ตามการเพิ่มระดับการ

ยอยน้ันไมมีผลตอความสามารถในการอุมนํ้าของโปรตีน

ที่ไดอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) 

2.3.2 การประยุกตใชโปรตีนไฮโดรไลเสตที่

ผานการยอยที่ระดับต่ําในผลิตภัณฑอาหาร 

แนวทางการประยุกต ใช โปรตีนไฮ โดร - 

ไลเสตจากธัญพืช จากนํ้านม และจากปลา เชน 

• โปรตีนไฮโดรไลเสตจากธัญพืช นิยมนํามา

ประยุกตใชในผลิตภัณฑเบเกอรี่ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ

ประเภทเน้ือสัตว และอาหารฟงกชันตาง ๆ เน่ืองจาก

โปรตีนจากธัญพืชมีราคาไมสูงมากนักเม่ือเปรียบเทียบ

กับโปรตีนสัตว โดยโปรตีนจากธัญพืชจะชวยปรับปรุง

ลักษณะปรากฏ เ น้ือสัมผัส รวมถึงความฉ่ํานํ้าของ

ผลิตภัณฑอาหารประเภทเน้ือสัตวได  นอกจากน้ียังมี

สมบัติ เป นองคประกอบที่ ชวย ในด านการคงตั ว 

(stabilizing ingredient) ในผลิตภัณฑประเภทไส

กรอกอิมัลชัน ใชทดแทนการใชไขขาวในการข้ึนรูปโฟม

ในผลิตภัณฑ เบเกอรี่และขนมอบ  (Hoogenkamp, 

2004) 

• การประยุกตใชโปรตีนไฮโดรไลเสตจาก

นํ้านม จะใชสวนของเวยโปรตีน ซ่ึงเปนผลพลอยไดจาก

กระบวนการผลิตเนยแข็ง เวยโปรตีนเปนแหลงของ

กรดอะมิโนที่มีซัลเฟอรเปนองคประกอบ ซ่ึงมีบทบาท

ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ (Sinha et al., 2007) 

นิยมใชเปนสวนประกอบสําคัญในอาหารประเภทไขมัน

ต่ํา โดยเวยโปรตีนจะชวยสงเสริมลักษณะความเปนครีม 

(creaminess) ลั ก ษณ ะ เ น้ื อ สั ม ผั ส ที่ ดี  แ ล ะ

ความสามารถในการอุมนํ้าของผลิตภัณฑอาหารหลาย

ประเภท เชน ซุป ซอส นํ้าสลัด และผลิตภัณฑเน้ือสัตว 

เปนตน ซ่ึงสมบัติเชิงหนาที่ดานตาง ๆ ของเวยโปรตีนน้ี

สามารถปรับปรุงใหเพิ่มขึ้นไดดวยการยอยดวยเอนไซม 

• การประยุกตใชโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลา

เน่ืองจากในกระบวนการแปรรูปเน้ือปลาในทางการคา 

จะมีสวนที่เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตมากกวารอยละ 

50 ซ่ึงมีโปรตีนเปนองคประกอบหลัก จึงมีการศึกษา

เพื่อนําโปรตีนไฮโดรไลเสตจากวัสดุเหลือทิ้งจากปลาไป

ใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมอาหารดานตาง ๆ เชน 

นํามาใชทดแทนการใชนํ้านม (milk replacers) ใชใน

การเพิ่มคุณคาทางอาหาร ใชเปนสารเพิ่มความคงตัวใน

ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม และชวยเสริมกล่ินรสในผลิตภัณฑ

ขนมขบเคี้ยว (Kristinsson and Rasco, 2000) 

อยางไรก็ตามการปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่

ดาน ตาง ๆ ของอาหารน้ัน ในทางปฏิบัติสามารถใช

วิธีการอ่ืน ๆ เชน การใชสารเคมี การเติมสวนผสมตาง 

ๆ หรือการควบคุมกระบวนการในการผลิต ดวยเหตุน้ี

ทําใหการใชโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผานการปรับปรุง

สมบัติเชิงหนาที่ดานตาง ๆ ดวยวิธีทางเอนไซมจึงยัง

ไมไดรับความนิยมมากนักในทางอุตสาหกรรมอาหาร 

2.4 การดัดแปรสมบัติของโปรตีนดวยการยอยท่ี

ระดับสูง และการประยุกตใช 

2.4.1 ผลของการยอยที่ระดับสูงตอสมบัติของ

โปรตีนที่ได 

โปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไดจากการแยกสลาย

โปรตีนที่ระดับการยอยสูงน้ันจะประกอบดวยเพปไทด

สายส้ัน และกรดอะมิโนอิสระปริมาณมาก ซ่ึงนอกจาก

จะมีผลใหโปรตีนที่ไดมีสมบัติในดานการละลายสูงขึ้น

แลว ยังมีความสําคัญในแงของการปรับปรุงรสชาติ 

และใหสมบัติในการตานอนุมูลอิสระที่สูงขึ้น รวมถึงมี

ผลดีตอระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกายมนุษย 
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ดังน้ันจึงสามารถนําโปรตีนท่ีไดจากการยอยท่ีระดับสูง

ไปประยุกตใชไดหลากหลายทั้งในทางอุตสาหกรรม

อาหารทั่วไป และการนําไปประยุกตใชเปนอาหาร

ฟงกชัน 

2.4.2 การประยุกตใชโปรตีนไฮโดรไลเสตที่

ผานการยอยที่ระดับสูงในผลิตภัณฑอาหาร 

กระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตดวย

วิธีการแยกสลายโปรตีนท่ีระดับการยอยสูงในทาง

อุตสาหกรรมอาหาร  โดยทั่ วไปน้ันจะนิยมใช ใน

กระบวนการผลิตซอสปรุงรส เชน ซอสถั่วเหลือง การ

ผลิตซีอ้ิว การผลิตนํ้าปลา และใชในการชวยลดความ

ขมของผลิตภัณฑปรุงแตงรสบางชนิด ในขั้นตอนการ

แยกสลายโปรตีนดวยเอนไซมจะทําใหโครงสรางของ

โปรตีนเปล่ียนแปลง มีการเผยกรดอะมิโนท่ีมีสมบัติไม

ชอบนํ้าออกสูบริเวณผิวหนา และไดสายเพปไทดท่ีส้ัน

ลง การยอยที่ระดับสูงจะมีผลทําใหเกิดการตัดสาย 

เพปไทดดังกลาวเปนกรดอะมิโนอิสระไดมากขึ้น ซ่ึง

กรดอะมิโนอิสระน้ีจะมีระดับความขมนอยลงเม่ือเทียบ

กับเม่ือมีการจัดเรียงเปนสายพอลิเพปไทด ดังน้ันการ

ยอยที่ระดับสูงจึงมีผลในการชวยลดความขมของ

โปรตีนไฮโดรไลเสตลงได (Saha and Hayashi, 2001; 

Nielsen, 2010) 

2.4.3 การประยุกตใชเพื่อพัฒนาเปนอาหาร

ฟงกชัน 

ในปจจุบันไดมีการใชประโยชนของโปรตีนที่

ผานการแยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยสูงทางดาน

อาหารฟงกชัน ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือแยกสลายโปรตีนจะ

เกิดเพปไทดหลายชนิดท่ีมีสมบัติเปนสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพ ซ่ึงมีผลในการควบคุมการทํางานของระบบตาง 

ๆ ภายในรางกายมนุษยใหเปนปกติ (Hartmann and 

Meisel, 2007) ตัวอยางสมบัติที่สําคัญของโปรตีน

ไฮโดรไลเสตในกลุมน้ี เชน 

• ฤท ธ์ิ ใ นการ เปนส ารต านอนุ มู ล อิสร ะ 

ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของ

โปรตีน จะขึ้นอยูกับกรดอะมิโนที่เปนองคประกอบของ

โปรตีน โดยกรดอะมิโนที่มีความสามารถในการเปนสาร

ตานอนุมูลอิสระที่ดีจะมีหมูโซขางที่ มีซัลเฟอรเปน

องคประกอบ (nucleophilic sulfur-containing side 

chain) เชน ซิสทีอีน และเมทไทโอนีน หรือมีหมูโซขาง

ที่มีวงแหวน (aromatic side chain) เชน ทริปโตเฟน 

ไทโรซีน และฟนิลอะลานีน ซ่ึงมีไฮโดรเจนอะตอมที่

สามารถถูกดึงออกไดงาย นอกจากน้ีหมู อิมิดาโซล 

(imidazole groups) ของฮีสทิดีนก็มีสมบัติในการตาน

อนุมูลอิสระเชน กัน  แตปญหาอยางห น่ึงที่ จํ ากัด

ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของ

โปรตีนคือ การมีโครงสรางตติยภูมิของโปรตีน ดังน้ัน

การแยกสลาย โปรตี นด วย เ อน ไซม จึ ง เ ป นการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางตติยภูมิ มีผลใหหมูโซขางของ

กรดอะมิโนที่มีสมบัติในการตานอนุมูลอิสระเผยออกมา 

ทําใหเพปไทดสายส้ันและกรดอะมิโนอิสระที่ไดมีสมบัติ

ในการตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น (Elias, Kellerby and 

Decker, 2008) Yust et al. (2012) ศึกษาฤทธ์ิตาน

ออกซิเดชันของโปรตีนไอโซเลตจากถั่วลูกไกที่ผาน

แยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยสูง ดวยเอนไซม 

Alcalase®2.4L เปนเวลา 1 ช่ัวโมง และตามดวยการ

ยอยดวยเอนไซม Flavourzyme® เปนเวลา 2 ช่ัวโมง 

ระดับการยอยรอยละ 70 พบวาฤทธ์ิตานออกซิเดชัน

ของโปรตีนไฮโดรไลเสตที่วิเคราะหดวยวิธี β-carotene 

bleaching, reducing power และ 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging 

activity มีคาสูงกวาโปรตีนกอนการยอยอยางมี

นัยสําคัญ (p≤0.05) โดยผลที่ ได เป นไปในทิศทาง

เดียวกับงานวิจัยของ Khantaphant, Benjakul and 

Ghomi (2011) ที่ศึกษาฤทธ์ิตานออกซิเดชันของ

โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเน้ือปลากะพงแดงขางแถว 
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(brownstripe red snapper) ที่ผานการแยกสลาย

โปรตีนดวยโปรติ เอสที่แยกไดจากไสติ่ ง  (pyloric 

caeca) ของปลาชนิดเดียวกัน แปรระดับการยอยรอย

ละ 20-40 พบวาเม่ือระดับการยอยสูงขึ้นฤทธ์ิตาน

ออกซิ เด ชันที่ วิ เคราะหด วย วิธี  DPPH radical 

scavenging activity, ABTS radical scavenging 

activity, ferric reducing antioxidant power และ 

metal chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจะ

มีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 

• การควบคุมความดันโลหิต อธิบายโดยการ

ตรวจวัดความสามารถของโปรตีนไฮโดรไลเสตในการ

ยับยั้ งการทํางานของ Angiotensin-converting 

enzyme (ACE) ซ่ึงปกติเอนไซมตัวน้ีจะทําหนาที่

เปล่ียนสาร decapeptide angiotensin I ใหอยูในรูป 

octapeptide angiotensin II ซ่ึงสาร octapeptide 

angiotensin II จะมีผลใหหลอดเลือดหดตัว และความ

ดันโลหิตสูงขึ้น การยับยั้งการทํางานของ ACE จะมีผล

ในการชวยลดความดันโลหิต เพปไทดท่ีมีสมบัติในการ

ยับยั้ง ACE (ACE inhibitory peptides) เปนที่

นาสนใจในการนํามาใชในการรักษาผูปวยที่เปนโรค

ความดันโลหิตสูง ทั้ง น้ีเ น่ืองจากมีความปลอดภัย

มากกว า ส า ร ยั บ ยั้ ง  ACE สั ง เ ค ร าะห  แ ละ ไม มี

ผลขางเคียง (Messerli, 1999) Jamdar et al. (2010) 

ศึกษาความสามารถในการยับยั้งการทํางานของ ACE 

ของโปรตีนไฮโดรเสตจากถั่วลิสง (peanut protein 

hydrolysate, PPH) ที่เตรียมจากโปรตีนไอโซเลตจาก

ถั่วลิสง (peanut protein isolate, PPI) โดยการ

แยกสลายโปรตีนดวยเอนไซม Alcalase®2.4L แปร

ระดับการยอยรอยละ 10-40 พบวา PPH ที่ไดจะมี

ความสามารถในการยับยั้งสูงกวา PPI อยางมีนัยสําคัญ 

(p≤0.05) โดยระดับการยอยที่รอยละ 40 จะใหคาการ

ยับยั้งสูงถึงรอยละ 97 

• การควบคุมระดับคอเลสเตอรอล เพปไทด

บางชนิดมีผลในการชวยลดระดับคอเลสเตอรอลใน

กระแสเลือด โดยเพปไทดดังกลาวจะมีความสามารถใน

การยับยั้งการดูดซึมกรดนํ้าดีภายในลําไสเล็ก และยับยั้ง

การดูดซึมคอเลสเตอรอลที่อยูในอาหารที่รับประทาน

เขาไป นอกจากน้ียังมีผลในการยับยั้งการสังเคราะห

คอเลสเตอรอลภายในเซลลตับ โดยความสามารถใน

การลดระดับคอเลสเตอรอลของเพปไทดที่ ไดจาก

โปรตีนไฮโดรไลเสตจะแตกตางกันขึ้นกับองคประกอบ

และลําดับของกรดอะมิโน ตัวอยางโปรตีนที่มักนิยม

นํามาศึกษาฤทธ์ิในดานการลดระดับคอเลสเตอรอล 

ไดแก โปรตีนจากถั่วเหลือง (Cho, Juillerat and Lee, 

2007) และโปรตีนจากนม (Zhong et al., 2007) เปน

ตน Yang et al. (2007) ศึกษาการเปล่ียนแปลงระดับ

คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดในตับของหนูทดลอง 

โดยใหหนูทดลองบริโภคอาหารสูตรที่มีโปรตีนไฮโดร- 

ไลเสตจากถั่วเหลืองที่เตรียมจากการแยกสลายโปรตีน

ดวยเอนไซมเพปซิน จาก porcine gastric mucosa 

เปน เ วลา 24 ช่ั ว โมง  โดย สูตรอาหารที่ ใ ช จะ มี

องคประกอบของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วเหลืองอยู

รอยละ 5 ภายหลังจากการบริโภคเปนเวลา 12 สัปดาห 

พบวาระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดในตับ

ลดลงรอยละ 21.3 และ 21.6 ตามลําดับ ซ่ึงใหผลลดลง

อยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) เ ม่ือเปรียบเทียบกับหนู

ทดลองที่บริโภคอาหารสูตรที่ ไมมีการเติมโปรตีน

ไฮโดรไลเสต 

• การใชเปนอาหารเสริม โดยมีรายงานวา

โปรตีนไฮโดรไลเลตที่ผานกระบวนการผลิตจากการ

แยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยสูง มีความเหมาะสม

ในการเปนแหลงโปรตีนที่มีคุณภาพสําหรับรางกาย

มนุษย เน่ืองจากเพปไทดเหลาน้ีสามารถถูกดูดซึมไดงาย

ในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งไดเพปไทด 

และไตรเพปไทด ดังน้ันโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ผาน



วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 285บทความบทความ วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 2 285 

 

 

กระบวนน้ีจึ งนิยมนํามาใช ในสูตรอาหารเฉพาะ

บางอยาง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มคุณคาทาง

โภชนาการ (Clemente et al., 1999b) 

• การลดโปรตีนที่ทําใหเกิดอาการแพ การ

แยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยสูงสามารถชวยลด

โปรตีนที่ทําใหเกิดการแพในอาหารได ทั้งน้ีเน่ืองจาก

โปรตีนบางชนิดอาจมีบางตําแหนงบนสายพอลิเพปไทด

ที่มีลําดับของกรดอะมิโน และการจัดเรียงโครงสราง

สามมิติที่มีความจําเพาะที่สามารถกระตุนอาการแพได 

การแยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยสูงจะเปนการ

ทําลายโครงสรางและการจัดเรียงตัวของกรดอะมิโน

ดังกลาว จึงเปนการชวยลดอาการแพท่ีเกิดจากโปรตีน

ได (Ansaloni et al, 1997) โดยผลิตภัณฑที่ไดสามารถ

นําไปใชในสูตรอาหารพิเศษสําหรับคนที่มีอาการแพ

อาหารโปรตีน (hypoallergenic formular) หรือใช

สําหรับเปนอาหารเล้ียงทารกได (Szajewska, 2007) 

 

3. สรุป 

การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใชเอนไซมที่

ระดับการยอยต่ํ าสามารถปรับปรุงสมบัติดานการ

ละลาย และสมบัติดานการอุมนํ้าของโปรตีนที่ ได 

ในขณะที่ความสามารถในการเปนอิมัลซิไฟเออร และ

การเกิดโฟมจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉพาะท่ีระดับการยอย

ที่เหมาะสม อยางไรก็ตามการปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่

ดังกลาวขางตนของโปรตีนอาจสามารถทําไดหลายวิธี 

ทําใหการประยุกตใชโปรตีนที่ผานการดัดแปรโดยใช

เอนไซมที่ระดับการยอยต่ําในอุตสาหกรรมอาหารยังไม

แพรหลายมากนัก ในขณะที่การดัดแปรสมบัติของ

โปรตีนดวยการแยกสลายโปรตีนที่ระดับการยอยสูง

นอกจากจะปรับปรุงสมบัติเชิงหนาที่ดานการละลาย 

และการลดความขมแลว ผลิตภัณฑท่ีไดยังมีสมบัติเปน

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ทําใหมีงานวิจัยเก่ียวกับการ

นําโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ไดมาใชประโยชนในดานอาหาร
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