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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกและจำแนกเชื้อแอคติโนมัยซีทที่มีกิจกรรมของ  เอน
ไซมไซลาเนสสูง และการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสโดยใช้ชานอ้อยซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งเป็นแหล่งอาหาร โดย
การคัดแยกเชื้อกลุ่มแอคติโนมัยซีทจากดินบริเวณบ่อน้ำทิ้งโรงงานผลิตน้ำตาลและดินในไร่อ้อย ในจังหวัด
ราชบุรี นำเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้มาเลี้ยงในอาหารเหลวพ้ืนฐานที่มีการเติมชานอ้อยบดละเอียด 20 
กรัมต่อลิตร และนำส่วนใสไปทดสอบหากิจกรรมเอนไซม์ พบว่า เชื้อจุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ คือ MCRU1 
MCRU4 และ MCRU19 มีค่ากิจกรรมเอนไซม์ไซลาเนสสูงเป็น 88.6 118.4 และ 97.8 ยูนิตต่อมิลลิลิตร 
ตามลำดับ เมื่อจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุล พบว่า เชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 3 ชนิด สามารถจำแนกเป็นจุลินทรีย์
ในกลุ่มแบคทีเรียสเตรปโตมัยซีท ซึ่งได้แก่ Streptomyces sp. strain MCRU4 Streptomyces scabiei 
strain MCRU1 แ ล ะ  Streptomyces sp. strain MCRU19 ต าม ล ำดั บ  แ ล ะ เมื่ อ น ำส าย พั น ธุ์  
Streptomyces sp. strain MCRU4 มาศึกษาการผลิตเอนไซม์ไซลาเนส พบว่า กิจกรรมของเอนไซม์มีค่า
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนมีค่าสูงสุดที่ชั่วโมงที่ 96 เป็น118.4±0.25 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และค่าปริมาณโปรตีนของ
เซลล์นั้นเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จนมีค่าสูงสุดที่ชั่วโมงท่ี 48 เป็น 0.25±012 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ 

การสกัดไซแลนจากชานอ้อยในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซค์และ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซค์ร่วมกับการกับให้ความดันไอร้อนและหาสภาวะที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการพ้ืนที่ผิว
ตอบสนอง จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบชานอ้อยที่นำมาศึกษา พบว่า มี
องค์ประกอบของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน 49.9 28.6 และ 21.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สำหรับ
การสกัดไซแลนจากชานอ้อยจะแยกสกัดด้วยสารละสายทั้งสองชนิดโดยการวางแผนการทดลองด้วย
โปรแกรมทางสถิติ โดยศึกษาปัจจัยทั้ง 3 ชนิด ประกอบด้วย ความเข้มข้นของสารละลายเบส อุณหภูมิที่
ใช้ในการสกัด และเวลาในการสกัด พบว่า การสกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซค์ สามารถสกัดไซ
แลนได้สูงสุดที่ 0.94 กรัม  (54.5 เปอร์เซ็นต์ของไซแลนเริ่มต้น ) ที่สภาวะการสกัดด้วยสารละลาย
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โซเดียมไฮดรอกไซค์ 0.5 โมลาร์ อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส และใช้เวลา 25 นาที ในขณะที่การสกัดไซ
แลนจากชานอ้อยด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซค์ สามารถสกัดไซแลนได้สูงสุดที่ 0.78 กรัม  
(65.7 เปอร์เซ็นต์ของไซแลนเริ่มต้น) ที่สภาวะการสกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซค์ 1.75 โมลาร์ 
อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส และใช้เวลา 40 นาที โดยประสิทธิภาพของการสกัดไซแลนจากชานอ้อยโดย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซค์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซค์มีค่าเท่ากับ 18.8 และ 15.6 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลำดับ 

การหาสภาวะที่ เหมาะสมต่อการผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ โดยวิธี พ้ืนที่ผิวตอบสนอง 
(response surface methodology, RSM) ทำการศึกษา 3 ปัจจัยได้แก่ ปริมาณเอนไซม์ (50-150 ยูนิต
ต่อกรัมสับสเตรต) อุณหภูมิ (40-70 องศาเซลเซียส) และค่าพีเอชของสารละลายบัฟเฟอร์ (6-8) พบว่า 
สภาวะการผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่มีปริมาณสูงที่สุด คือ 12.8 มิลลิกรัมต่อกรัมสับสเตรต โดยใช้
ปริมาณเอนไซม์ อุณหภูมิ และค่าพีเอชของสารละลายบัฟเฟอร์ ที่ 150 ยูนิตต่อกรัมสับสเตรต 40 องศา
เซลเซียส และค่าพีเอชเป็น 6.0 ในขณะที่ การเพ่ิมอุณหภูมิถึง 55 องศาเซลเซียส เอนไซม์ยังสามารถ
ทำงานได้ ซึ่งสามารถผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ได้ 11.3 มิลลิกรัมต่อกรัมสับสเตรต ที่ 150 ยูนิตต่อกรัม
สับสเตรต 55 องศาเซลเซียส และค่าพีเอชเป็น 7.0 จากการศึกษาปัจจัยทั้ง 3 ชนิดมีผลต่อการทำงานของ
เอนไซม์ไซลาเนสต่อการผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ พบว่า ปริมาณเอนไซม์ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 50-100 
ยูนิตต่อกรัม อุณหภูมิอยู่ในช่วง 40-55 องศาเซลเซียส และค่าพีเอชที่ 6.0-7.0  
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to select and identify of high xylanase activity 

producing Actinomycetes and to investigate its potential to produce enzyme xylanase 
utilizing sugarcane bagasse as a substrate. The Actinomycetes strains were selected from 
soil-sediment around wastewater pond from sugar production mills and soil in 
sugarcane fields, Ratchaburi. All selected strains were cultivated in basal medium 
supplementing sugarcane bagasse powder for 20 g/L and the crude enzyme was 
determined for xylanase activity. The results, three dominant-isolates were MCRU1 
MCRU4 and MCRU19 exhibited high xylanase activity with 88.6 118.4 and 97.8 U/mL, 
respectively. Then, belonging to Streptomyces sp. family including Streptomyces sp. 
strain MCRU4 Streptomyces scabiei strain MCRU1 and Streptomyces sp. strain MCRU19, 
respectively. The MCRU4 strain was selected for study the potential to produce enzyme 
by using sugarcane bagasse powder as a substrate. The result showed that the xylanase 
activity and cell-protein were dramatically increased and the highest activity was at 96 h 
with 118.4±0.25 U/mL and was at 48 h with 0.25±012 g/L, respectively. 

Xylan extraction from sugarcane bagasse was studied in lab-scale with NaOH and 
KOH solutions enhanced by thermal autoclaving and statistical optimization using 
response surface methodology. The raw sugarcane bagasse sample was analyzed for 
chemical components; cellulose, hemicellulose and lignin of 49.9, 28.6% and 21.5%, 
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respectively.  Then the extraction reaction was individually carried out with NaOH and 
KOH solutions by using statistical experimental design. Three independent variables, 
namely alkali concentration, extraction temperature and extraction time were 
investigated. First, NaOH extraction; the maximum experimental extracted xylan of 0.94 
g (65.7% of original xylan) was obtained with NaOH solution concentration of 1.75 M, 
extraction temperature of 75°C and extraction time of 25 min. While KOH extraction; the 
maximum experimental extracted xylan of 0.78 g (54.5% of original xylan) was obtained 
with KOH solution concentration of 0.5 M, extraction temperature of 75°C and extraction 
time of 40 min. The extraction efficiency (%Ee) of xylan extraction from sugarcane 
bagasse by NaOH and KOH solutions was 18.8 and 15.6%, respectively. 

The optimization of xylooligosaccharides (XOs) production by using response 
surface methodology (RSM). Three independent variables, namely enzyme 
concentration 50-150 U/g) , temperature ( 40-70°C)  and pH (6-8) were investigated. 
Results, the maximum of XOs production was 12.8 mg/g substrate at enzyme 
concentration 150 U/g, temperature 40°C and pH 6.0. While the increasing temperature 
to 55°C slightly effected on enzyme activity by XOs production for 11.3 mg/g substrate, 
temperature 55°C and pH 7.0. However, the three factors effected on XOs production by 
xylanase. The optimum condition for XOs production was at enzyme concentration 50-
100 U/g, temperature 40-55°C and pH 6.0-7.0. 

 
 
 
 
 
 


