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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มุงเนนที่จะคัดเลือกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียและยีสตที่แยกได
จากดินบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันรวมทั้งยีสตสายพันธุกลายที่มีกิจกรรมของเอนไซมไลเปสเพื่อผลิตเปน
ตัวเรงชีวภาพของจุลินทรียผสมเพื่อใชในการผลิตไบโอดีเซล พบวาสามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียได 8 สายพันธุ
ยีสตสายพันธุดั้งเดิม 7 สายพันธุ และยีสตสายพันธุกลาย 1 สายพันธุ ทําการคัดเลือกเบื้องตนดวยการเลี้ยงเชื้อใน
สภาวะอาหารแข็งที่มี Rhodamine B ปริมาณ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และน้ํามันเหลือใชจากครัวเรือนเปนแหลง
คารบอน ทีอ่ ุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง และคัดเลือกสายพันธุที่มีโคโลนีสีชมพูอมสม จากนั้น
คัดเลือกอีกครั้งในสภาวะอาหารเหลวที่มีน้ํามันเหลือใชจากครัวเรือนเปนแหลงคารบอนเพื่อทําการวัดคากิจกรรม
ของเอนไซมไลเปส พบวาแบคทีเรียสายพันธุ KPB8 ยีสตสายพันธุดั้งเดิม KPY9 และยีสตสายพันธุกลาย G47 ให
คากิจกรรมของเอนไซมสูงสุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 กับสายพันธุอื่น
คือมีคาเทากับ 0.31, 0.34 และ 0.4 ยูนิตตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จากนั้นนําเชื้อแบคทีเรีย ยีสตสายพันธุดั้งเดิมและ
สายพันธุกลายไปทดสอบความสามารถในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยการเลี้ยงเชื้อในน้ํามันเหลือ
ใชจากครัวเรือนรวมกับเอทานอลและเมื่อคํานวณปริมาณรอยละการผลิตเอสเทอรที่ไดจากการฉีดสวนใสบนสุดทีไ่ ด
จากการเลี้ยงเชื้อดวย GC-MS พบวาเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ KPB10 ยีสตสายพันธุดั้งเดิม KPY9 และสายพันธุกลาย
G47 มีความสามารถในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันไดเปนเอสเทอรไดดีซึ่งมีรอยละของปริมาณเอส
เทอร เทากับรอยละ 30.7, 12.2 และ 42.9 ตามลําดับ
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Abstract
This research emphasized on screening and morphological study of lipase-producing
bacteria and yeasts isolated from soil in the area of oil industry as well as lipase-producing
mutant yeast. The strains with high lipase activity were conducted to use as mixed culture for
being as biocatalyst in biodiesel production. The results found that 8 strains of bacteria, 7 strains
of wild type yeast, and 1 strain of mutant yeast were obtained from primary screening by
culturing in solid media containing 1 mg/ml of rhodamine B and waste cooking oil as carbon
source at 30 C for 48 hr. The orange-pink colonies were selected and secondary screened in
liquid media containing waste cooking oil as carbon source in order to determine for lipase
activity. The results revealed that strain KPB8 (bacterium), KPY9 (wild type yeast), and G47
(mutant yeast) gave maximum lipase activity and had significantly value of 0.31, 0.34 and 0.4
U/mL, respectively at p0.05. After that, they were subjected to examine as biocatalyst in
transesterification by culturing as mixed culture in waste cooking oil and ethanol. The
percentage of ester produced from reaction was calculated after analyzed the supernatant by
gaschromatography mass spectrometry (GC-MS). The result showed that isolate KPB10, KPY9 and
G47 had ability for being good catalysts in transesterification which gave rise the percentage of
esters of 30.7, 12.2 and 42.9, respectively.
คําสําคัญ: ไบโอดีเซล ตัวเรงชีวภาพ โรดามีน บี ไลเปส ทรานสเอสเทอริฟเคชัน
Keywords: Biodiesel, Biocatalyst, Rhodamine B, Lipase, Transesterification

บทนํา
ไบโอดีเซล (Biodiesel) เปนพลังงานสะอาด
ที่ไดจากการนําน้ํามันจากพืชหรือน้ํามันจากสัตวมาทํา
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันดวยแอลกอฮอลซงึ่ เปน
การทํ า ปฏิ กิ ริ ย าระหว า งไตรกลี เ ซอไรด กั บ โมเลกุ ล
แอลกอฮอลสายสั้นโดยมีกรด ดาง หรือเอนไซมไลเปส
เปนตัวเรงปฏิกิริยา (Gupta et al., 2007; Leelaruji
et al., 2013) ไบโอดีเซลเปนพลังงานทางเลือกที่
นาสนใจที่เกิดจากการยอยสลายทางชีวภาพ อีกทั้งยัง
เปนพลังงานทางเลือกใหมที่ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตามการใชกรดหรือดางเพื่อเรงปฏิกิริยาพบวา

มีขอเสียมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเอนไซมไลเปส
เป น ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย าในกระบวนผลิ ต ไบโอดี เ ซล
(Leelaruji et al., 2013) ซึ่งกระบวนการผลิตไบโอ
ดี เ ซลโดยใช เ อนไซม ไ ลเปสเป น ตั ว เร ง นั้ น สามารถ
นําไปใชในสภาวะของปฏิกิริยาที่ไมมีความรุนแรง และ
ส า ม า ร ถแ ย ก ก ลี เ ซ อร อล อ อก ไ ด ง า ย โ ด ย ไ ม มี
สารประกอบเชิงซอนปะปน แตเนื่องจากกระบวนการ
เตรียมของเอนไซมไลเปสมีขั้นตอนการทําใหบริสุท ธิ์
และการตรึงเอนไซมคอนขางซับซอน จึงทําใหมีราคาสูง
ซึ่งทางเลือกใหมของการผลิตไบโอดีเซลโดยใชเอนไซม
นั้นคือ การใชตัวเซลลของจุลินทรียเปนตัวเรงชีวภาพ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

แทนเอนไซมไลเปสบริสุทธิ์ ซึ่งชวยลดปญหาดานราคา
ในการใชเอนไซมไลเปสในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
(Arabmarkadeh et al., 2014)
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใชตัวเซลล
ของจุลินทรียที่มีการผลิตเอนไซมไลเปสเปนตัวเรงทาง
ชีวภาพจะสามารถลดตนทุนของการผลิตไบโอดีเซลโดย
ใชเอนไซมไลเปสเปนตัวเรงปฏิกิริยา (Fukuda et al.,
2008) โดยไดมีการวิจัยและศึ กษาทดลองซึ่งเปน ที่
ยอมรับโดยใชเซลลของ Rhizopus oryzae ที่ตรึงเซลล
ที่ มี ศั ก ยภาพเป น ตั ว เร ง ชี ว ภาพในกระบวนการผลิ ต
ไบโอดีเซล (Tan et al., 2010; Fukuda et al., 2001)
และใชเซลลของ Escherichia coli ที่มีการดัดแปลง
ทางพันธุกรรมมาใชเปนตัวเรงชีวภาพในกระบวนการ
ผลิ ต ไบโอดี เ ซล ซึ่ ง เมทานอลจะทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
rapeseed oil ไดเปนไบโอดีเซลถึงรอยละ 97.7 (Gao
et al., 2009) ในขณะที่การใชตัวเซลลของ Rhizopus
oryzae สามารถที่ จ ะให ผลิ ต ภัณ ฑ ของไบโอดี เ ซลถึ ง
รอยละ 80 (Tamalampudi et al., 2008) นอกจากนี้
ไ ด มี ก า ร ใ ช ตั ว เ ซ ล ล ข อ ง Rhodotorula
mucilagenosa P11I89 ในการเรงปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคชันระหวางน้ํามันปาลมกับ เมทานอลให
ผลิตภัณฑของ Oleic methyl ester และ Fatty acid
methyl ester รอยละ 64.12 และรอยละ 51.26
ตามลําดับ (Srimhan et al., 2011)
ดังนั้น วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ คือ
ทําการศึกษาและคัดเลือกสายพันธุจุลินทรียจากวัสดุ
ประเภทดิ น กากใยปาลม น้ํา เสี ย และทะลายปาล ม
บริเวณโรงงานผลิตน้ํามัน ที่มีคุณสมบัติในการใชเปน
ตัวเรงทางชีวภาพของปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
ระหว า งไตรกลี เ ซอไรด กั บ เอทานอล เพื่ อ นํ า ไปใช
ประโยชนใ นการผลิต ไบโอดีเซลโดยหลีกเลี่ยงการใช
สารเคมีเปนตัวเรงปฏิกิริยาในการผลิต รวมทั้งลดอัตรา
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คาใชจายที่สูงสําหรับการใชเอนไซมไลเปสบริสุทธิ์เปน
ตัวเรงปฏิกิริยา

วิธดี ําเนินการวิจัย
1. จุลินทรีย วัตถุดิบ และสารเคมี
เชื้อแบคทีเรีย ยีสตสายพันธุดั้งเดิมและสาย
พันธุกลายที่คัดแยกจากวัสดุประเภทดิน กากใยปาลม
น้ํ า เสี ย และทะลายปาล ม จากโรงงานอุ ต สาหกรรม
น้ํามันบริเวณแถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
เชื้อสายพันธุกลายที่ไดจากการทําการกลายพันธุโดย
รั ง สี อั ล ตราไวโอเลต เอทิ ล เมทิ ล ซั ล โฟเนต และรั ง สี
แกมมา (วรรณิสา และคณะ, 2557) โดยเก็บรักษาไวที่
สาขาชีว วิทยา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยการนํามา
เลี้ยงในอาหาร Nutrient agar (NA) และ Yeast malt
agar (YMA) สําหรับเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย และยีสต
ตามลําดับ เพื่อเพิ่มจํานวนเซลล น้ํามันเหลือใชที่ไดจาก
ครั ว เรื อ น โดยองค ป ระกอบส ว นใหญ เ ป น น้ํ า มั น ถั่ ว
เหลืองที่มีปริมาณของกรดไขมันอิสระคิดเปนอัตราสวน
รอยละน้ําหนักตอน้ําหนักคือกรดปาลมิติก กรดสเตียริก
กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิครอยละ
11.8, 3.2, 23.3, 5.5 และ 6.3 ตามลําดับ (Azocar et
al., 2010) รวมทั้งสารเคมีที่ใชคือเอทานอลบริสุทธิ์รอย
ละ 99.9 (Mallinckrodt). Rhodamine B (Sigma).
p-nitrophenol (Sigma). และ p-nitrophenyl
palmitate (pNPP) (Sigma).
2. ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ บื้ อ ง ต น ( Primary
screening) ของเชื้ อ ที่ มี ค วามสามารถในการผลิ ต
เอนไซมไลเปสโดยการเลี้ยงในสภาวะอาหารแข็ง
เชื้ อ แบคที เ รี ย และยี ส ต ที่ แ ยกจากดิ น และ
ตัวอยางอื่นๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันนํามาทํา
การเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง Nutrient agar (NA) และ
Yeast malt agar (YMA) ที่มีการใชน้ํามันเหลือใชใน
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ครัวเรือนรอยละ 1 และมีการเติม Rhodamine B
ปริมาณ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร (Kumar et al.,
2012) ทํา การบม เพาะเชื้อ ที่อุ ณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นทําการคัดเลือก
เชื้อที่มีการสรางเอนไซมไลเปสโดยคัดเลือกโคโลนีที่มีสี
ชมพูอมสม
3. ก า ร คั ด เ ลื อ ก ขั้ น ที่ ส อ ง ( Secondary
screening) ของเชื้อที่ส รางเอนไซมไลเปสโดยการ
เลี้ยงเชื้อในสภาวะอาหารเหลว
ทํ า การเลี้ ย งเชื้ อ แบคที เ รี ย 8 สายพั น ธุ
(KPB1, KPB3, KPB5, KPB6, KPB7, KPB8, KPB9
และ KPB10) และยีสต 7 สายพันธุ (KPY9, KPY11,
KPY14, KPY21, KPY29, KPY33 และ KPY42) รวมทั้ง
ยีส ต ส ายพั น ธุ กลาย 1 สายพัน ธุ (G47) ที่ ไ ด จากการ
คัดเลือกเชื้อเบื้องตน ในอาหารเหลว Nutrient broth
(NB) และ Yeast malt broth (YMB) ที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นทําการ
เพาะเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสวนผสมของน้ํามัน
เหลือใชในครัวเรือนประเภทน้ํามันถั่วเหลืองซึ่งผานการ
ทําอาหารมาครั้งเดียวรอยละ 1 เปนแหลงคารบอน
และส ว นประกอบอื่ น ๆเป น กรั ม ต อ ลิ ต รดั ง นี้ คื อ
Peptone 0.5, Yeast extract 0.5, NaCl 0.05,
CaCl2 0.005 และอาหารสําหรับเลี้ยงเชื้อยีสตซึ่ง มี
สวนประกอบเปนกรั มตอลิต รดังนี้คื อ Glucose 2,
Peptone 5, MgSO4 0.1, K2HPO4 1 โดยเลี้ยงเชื้อที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 120 ชั่วโมง
(Silva et al., 2005) และ 48 ชั่วโมง (Kumar et al.,
2005) สําหรับแบคทีเรีย และยีสต ตามลําดับ แลวทํา
การป น เหวี่ ย งเพื่ อ ให ไ ด เ อนไซม ส กั ด หยาบ (crude
enzyme) จากนั้นทําการวัดกิจกรรมของเอนไซมไลเปส
ของเอนไซมสกัดหยาบ ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรผสมกับ
0.9 มิลลิลิตรของ p-nitrophenyl palmitate (pNPP)
ปริมาตร 3 มิลลิกรัมละลายใน iso-propanal ปริมาตร
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1 มิลลิลิตร ผสมกับ Tris-HCl buffer pH 8.0 ปริมาตร
9 มิลลิลิตร Triton X-100 40 มิลลิกรัม และ Arabic
gum ปริมาตร 10 มิลลิกรัม ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 30 นาที แลวทําการวัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร (Silva et
al., 2005) โดยหนึ่งหนวยของกิจกรรมของเอนไซม
ไลเปสเทากับ 1 ไมโครโมลของ p-nitrophenol ที่
ปลอยจาก p-nitrophenyl ใน 1 นาที ภายใตสภาวะที่
กําหนด
4. การทดสอบความสามารถในการเร ง
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของสายพันธุเชื้อที่
คัดเลือก
น้ํามั นที่ผ านการกรองปริ มาตร 3 มิลลิ ลิต ร
นํ า มาทํ า การฆ า เชื้ อ ที่ อุ ณ หภู มิ 121 องศาเซลเซี ย ส
ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปน เวลา 15 นาที
แลวทิ้งไวใหเย็น จากนั้นเติมเอทานอลบริสุทธิ์ปริมาตร
0.932 มิลลิลิตร คิดเปนอัตราสวนโมลตอโมลของน้ํามัน
ตอเอทานอลเทากับ 1 ตอ 4 ผสมใสในขวด จากนั้นทํา
การเติมตัวเซลลของเชื้อแบคทีเรียและยีสต แลวทําการ
บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง
เขยาที่ความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที แลวทําการปน
เหวี่ยงเพื่อทําการแยกสวนใส ดวยเครื่องปนเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 10,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที
นําสวนใสสว นบนสุด ที่ได ไปทําการวิเ คราะหรอยละ
ข อ ง ป ริ ม า ณ เ อ ส เ ท อ ร โ ด ย ใ ช methyl
heptadecanoate เป น สารมาตรฐาน (internal
standard) ด ว ยเครื่ อ งแก ส โครมาโตกราฟ แมสเปก
โตรเมทรี (Gas chromatography Mass
spectrometry) โดยการใชคอลัมน DB-wax ความยาว
30 เมตร x 0.25 มิลลิเมตร (I.D.) x 0.25 ไมโครเมตร
โดยใชแกสฮีเลียมเปนเฟสเคลื่อนที่ ที่สภาวะอัตราการ
ไหลของเฟสเคลื่อนที่ 3 มิลลิเมตรตอนาที อุณหภูมิของ
injector 250 องศาเซลเซีย ส อุ ณ หภู มิ ของ oven
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เริ่มตนที่ 150 องศาเซลเซียส เพิ่มอุณหภูมิดวยอัตรา 5
องศาเซลเซียสตอนาที จนถึง 250 องศาเซลเซียส และ
อัตราการ Split ที่ 20 : 1 และสภาวะของ MS (Mass
Spectrometry) ใช แ หล งกํ า เนิ ดไ อออนแ บบ EI
(Electron Impact) อุณหภูมิของ MS Source ที่ 230
องศาเซลเซียส อุณหภูมิของ MS quadrupole ที่ 150
องศาเซลเซี ยส และการเก็ บข อมูล แบบสแกน (scan
mode) โดยเลือกใชชวงสแกนตั้งแต 30 ถึง 500 amu.
(atomic mass unit) โดยคํานวณปริมาณไบโอดีเซล
ตามมาตราฐาน BS EN 14103:2003 (พุฒิพัฒน,
2555) ซึ่ง C คือรอยละโดยน้ําหนักของปริมาณเอทิล
เอสเทอร A คือ พื้นที่ใตโครมาโทแกรมทั้งหมดของ
เอทิ ลเอสเทอร AIS คื อพื้ นที่ ใต โครมาโทแกรมของ
methyl heptadecanoate CIS คือ ความเขมขนของ
internal standard VIS คือ ปริมาตรของ internal
standard (มิลลิลิตร) W คือ น้ําหนักของตัวอยาง
(มิลลิกรัม) ดังสมการ (1)
(%) =

∑

100

(1)

5. การศึ ก ษาลั ก ษณะสั ณฐานวิ ท ยาเบื้ อ งต น
ของเชื้อสายพันธุที่คัดเลือก
ทํ า การศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา
เบื้องตนของแบคทีเรียสายพันธุ KPB10 ยีสตสายพันธุ
ดั้งเดิม KPY9 และยีส ตสายพัน ธุก ลาย G47 ที่ มี
ความสามารถในการเร ง ปฏิ กิ ริ ย าทรานส เ อสเทอ
ริฟเคชัน เพื่อนําไปใชเปนตัวเรงชีวภาพของจุลินทรีย
ผสมในการผลิตไบโอดีเซล โดยศึกษาลักษณะโคโลนี
ของเชื้อ ที่เจริญบนอาหารเลี้ย งเชื้ อที่มี น้ํามั นเหลือใช
จากครัวเรือนและ Rhodamine B ปริมาณ 1 มิลลิกรัม
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ตอมิลลิลิตร (Kumar et al., 2012) และลักษณะ
ภายใตกลองจุลทรรศนทกี่ ําลังขยาย 1000 เทา
6. การวางแผนการทดลองและสถิติ
ทํ า การวางแผนการทดลองแบบ CRD
(Completely randomized design) โดยทําการ
ทดลอง 3 ซ้ํ า และวิ เ คราะห ตั ว อย า งด ว ย one-way
ANOVA คาความแปรปรวนของขอมูล เมื่อคามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) วิเคราะห
ความแตกตางดวยวิธี Duncan’s multiple range
test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดย
ใชโปรแกรมสถิติ SPSS (เวอรชัน 8.0)

ผลและวิจารณผลการวิจัย
1. ผ ล ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ บื้ อ ง ต น ( Primary
screening) ของเชื้ อ ที่ มี ค วามสามารถในการผลิ ต
เอนไซมไลเปสโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อในสภาวะอาหาร
แข็ง
จ า ก ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ ชื้ อ เ บื้ อ ง ต น ที่ มี
ความสามารถในการผลิ ต เอนไซม ไ ลเปสในสภาวะ
อาหารแข็ ง ซึ่ ง มี ส ว นประกอบของน้ํ า มั น เหลื อ ใช ใ น
ครัวเรือน และ Rhodamine B พบวาโคโลนีของ
แบคทีเรียสายพันธุ KPB1, KPB3, KPB5, KPB6, KPB7,
KPB8, KPB9 และ KPB10 เชื้อยีสตสายพันธุดั้งเดิม
KPY9, KPY11, KPY14, KPY21, KPY29, KPY33 และ
KPY42 สายพันธุกลาย G47 มีลักษณะโคโลนีสีชมพูอม
สม เมื่อสองภายใตแสงอุลตราไวโอเลต หรือภายใตแสง
ฟลูออเรสเซนต (Kumar et al., 2012) เนื่องจากเชื้อมี
คุ ณ สมบั ติ ใ นการผลิ ต เอนไซม ไ ลเปสและสามารถ
ไฮโดรไลซิสสารตั้งตนซึ่งเปนน้ํามันกับ Rhodamine B
ได ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรีย และยีสต ซึ่งมีลักษณะโคโลนีสีชมพูอมสม ก) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
Nutrient agar สําหรับแบคทีเรีย และ ข) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast malt agar สําหรับยีสต ซึ่งมี
สวนผสมของน้ํามันเหลือใชในครัวเรือนรอยละ1 และ Rhodamine B ปริมาณ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
2. ก า ร คั ด เ ลื อ ก ขั้ น ที่ ส อ ง ( Secondary
screening) ของเชื้อที่ส รางเอนไซมไลเปสโดยการ
เพาะเลี้ยงในสภาวะอาหารเหลว
จากการทําการวัดกิจกรรมของเอนไซมไลเปส
โดยทําการนําสวนใส ซึ่งเปนเอนไซมไลเปสสกัดหยาบ
ของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อยีสตสายพันธุดั้งเดิมและสาย
พั น ธุ ก ลาย พบว า แบคที เ รี ย สายพั น ธุ KPB8 มี ค า
กิจกรรมของเอนไซมมากที่สุดเทากับ 0.31 ยูนิตตอ
มิ ล ลิ ลิ ต ร ซึ่ ง แตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับแบคทีเรียสายพันธุอื่นๆ ดังแสดงตาม
รูปที่ 2 ซึ่ งคาที่ไดมีความใกลเคียงกับการเลี้ยงเชื้ อ
Bacillus coagulan BTS-3 ที่มีการใชน้ํามันมะกอก
(Olive oil) เปนแหล งคารบอนซึ่งให ค ากิจกรรม
เอนไซมไลเปสเทากับ 0.38 ยูนิตตอมิลลิลิตร (Kumar
et al., 2005) และยีสตสายพันธุกลาย G47 กับสาย
พันธุดั้งเดิม KPY9 มีคากิจกรรมของเอนไซมมากที่สุด
คือเทากับ 0.40 และ 0.34 ยูนิตตอมิลลิลิตร ตามลําดับ
ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับยีสตสายพันธุอื่นๆ ดังแสดงดังรูปที่ 3 และแตกตาง
จากการเลี้ ย งเชื้ อ Rhodotorula mucilagenosa
P11I89 โดยการใชน้ํามันปาลมเปนแหลงคารบอน มีคา

กิ จ กรรมของเอนไซม ไ ลเปสเท า กั บ 1.2 ยู นิ ต ต อ
มิลลิลิตร (Srimhan et al., 2011)
3. ผลการทดสอบความสามารถในการเร ง
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของสายพันธุเชื้อที่
คัดเลือก
ผลการทดสอบความสามารถในการเร ง
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของเชื้อแบคทีเรียกับ
ยีสตสายพันธุดั้งเดิมและยีสตสายพันธุกลายดวยเครื่อง
แกส โครมาโตกราฟ แมสเปกโตรเมทรี โดยคํานึงถึง
ปริมาณของ เอสเทอรที่ได พบวาแบคทีเรียสายพันธุ
KPB10 จะมีคาของเอสเทอรมากที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อ
สายพันธุอื่นคือเทากับรอยละ 30.7 ซึ่งแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับแบคทีเรียสาย
พันธุอื่นๆ รองลงมาคือสายพันธุ KPB1 เทากับรอยละ
26.3 เนื่องจากเชื้อสามารถผลิตเอนไซมไลเปสและ
ปลดปลอยออกมานอกเซลลไดในปริมาณที่สูงซึ่งสงผล
ในการเร ง ปฏิ กิ ริ ย าทรานส เ อสเทอริ ฟ เ คชั น แล ว ให
ปริมาณเอสเทอรที่สูง (Matsumoto et al., 2001;
Matsumoto et al., 2002) ซึ่งแตกตางจากการใช
เซลลของ Escherichia coli ที่มีการดัดแปลงทาง
พันธุ กรรมใชเ ปน ตัวเรง ชีวภาพระหวา งเมทานอลทํ า
ปฏิกิริยากับ rapeseed oil ไดเปนไบโอดีเซลรอยละ
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กิจกรรมของเอนไซมไลเปส
(ยูนิตตอมิลลิลิตร)

97.7 (Gao et al., 2009) ยีสตสายพันธุดั้งเดิม KPY9
จะมีคาของเอสเทอรมากที่สุดคือเทากับรอยละ 12.2
รองลงมาคือสายพันธุ KPY42 เทากับรอยละ 11 ซึ่ง
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
ยีสตสายพันธุอื่นๆ และยีสตสายพันธุกลาย G47 ใหคา
เอสเทอรเทากับรอยละ 42.9 ดังตารางที่ 1 ซึ่งแตกตาง
จากการใชเซลลของ Rhodotorula mucilagenosa
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P11I89 ซึ่งใชเปนตัวเรงชีวภาพระหวางน้ํามันปาลมกับ
เมทานอลได เ ป น ไบโอดี เ ซลร อ ยละเท า กั บ 51.26
(Srimhan et al., 2011) ทั้งนี้การใชตัวเซลลจุลินทรีย
เปนตัวเรงชีวภาพแทนการใชเอนไซมไลเปสสามารถลด
ผลของแอลกอฮอลในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมได
(Srimhan et al., 2011)
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รูปที่ 2 กิจกรรมเอนไซมไลเปสของแบคทีเรียที่ไดจากการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในสภาวะอาหารเหลวที่มีน้ํามันเหลือ
ใชจากครัวเรือนเปนแหลงคารบอนที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 120 ชั่วโมง
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รูปที่ 3 กิจกรรมเอนไซมไลเปสของยีสตทไี่ ดจากการเลี้ยงเชื้อยีสตในสภาวะอาหารเหลวที่มีน้ํามันเหลือใชจาก
ครัวเรือนเปนแหลงคารบอนที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 120 ชั่วโมง
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ตารางที่ 1 ผลของรอยละปริมาณเอสเทอรที่วิเคราะหดวยเครื่องแก สโครมาโตกราฟ แมสเปกโตรเมทรีเมื่อทํา
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของน้ํามันเหลือใชจากครัวเรือนกับเอทานอลบริสุทธิ์ที่อัตราสวนของ
น้ํามันตอเอทานอลเทากับ 1 ตอ 4 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง
เชื้อยีสต
G47
KPY9
KPY11
KPY 14
KPY 21
KPY 29
KPY 33
KPY 42

รอยละของปริมาณเอสเทอร
42.9a
12.2i
10.5ij
10.7ij
8.4l
9.4jk
9.4jk
11ij

4. การศึ ก ษาลั ก ษณะสั ณฐานวิ ท ยาเบื้ อ งต น
ของเชื้อสายพันธุที่คัดเลือก
จากผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เบื้องตนของแบคทีเรียสายพันธุ KPB10 ยีสตสายพันธุ
ดั้ ง เดิ ม KPY9 และยี ส ต ส ายพั น ธุ ก ลาย G47 โดย
ก

เชื้อแบคทีเรีย
KPB1
KPB3
KPB5
KPB6
KPB7
KPB8
KPB9
KPB10

รอยละของปริมาณเอสเทอร
26.3c
23.5d
18.4g
17.9g
21.3f
15h
23ef
30.7b

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องตนบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่
มีน้ํามันเหลือใชจากครัวเรือนและ Rhodamine B และ
ภายใตกลองจุลทรรศน แสดงในรูปที่ 4, 5 และ 6
ตามลําดับ
ข

ค

รูปที่ 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียสายพันธุ KPB10 ลักษณะจุลินทรียติดสีแกรมบวก เซลลรูปทอน
เรียงตัวเปนสายยาว ลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อโคโลนีสีขาวสมขุน ผิวหนาโคโลนีไมมันวาว ก)
ลักษณะโคโลนีบนหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar ข) ลักษณะโคโลนีบนหนาอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี
น้ํามันเหลือใชในครัวเรือนและ Rhodamine B และ ค) รูปรางของเซลลภายใตกลองจุลทรรศน ที่
กําลังขยาย 1000 เทา
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รูปที่ 5 ลักษณะสัณฐานวิทยาของยีสตสายพันธุ KPY9 ลักษณะจุลินทรียติดสีของ Methyleen blue เซลลรูป
วงรี ลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อโคโลนีสีขาวขุนนูน ผิวหนาโคโลนีไมมันวาว ก) ลักษณะโคโลนี
บนหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast malt agar ข) ลักษณะโคโลนีบนหนาอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีน้ํามันเหลือใชใน
ครัวเรือนและ Rhodamine B และ ค) รูปรางของเซลลภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 1000 เทา
ก

ข

ค

รูปที่ 6 ลักษณะสัณฐานวิทยาของยีสตสายพันธุกลาย G47 ลักษณะจุลินทรียติดสีของ Methyleen blue เซลล
รูปวงรี ลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อโคโลนีสีขาวขุนนูน ผิวหนาโคโลนีไมมันวาว ก) ลักษณะ
โคโลนีบนหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast malt agar ข) ลักษณะโคโลนีบนหนาอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีน้ํามัน
เหลือใชในครัวเรือนและ Rhodamine B และ ค) รูปรางของเซลลภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย
1000 เทา

สรุปผลการวิจัย
จากการคั ด แยกเชื้ อ แบคที เ รี ย กั บ เชื้ อ ยี ส ต
สายพันธุดั้งเดิมและสายพันธุกลาย ดวยสภาวะอาหาร
แข็ ง และอาหารเหลวจากการตรวจวั ด กิ จ กรรมของ
เอนไซม ไ ลเปสที่ เ ชื้ อ สร า งขึ้ น พบว า ค า ของกิ จ กรรม
เอนไซมของแบคทีเรียสูงสุดคือสายพันธุ KPB8 ซึ่งมีคา
ของกิจกรรมของเอนไซมเทากับ 0.31 ยูนิตตอมิลลิลิตร
และของเชื้อยีสตคือสายพันธุ G47 และKPY9 ซึ่งมีคา
ของกิจกรรมเอนไซมเทากับ 0.40 และ 0.34 ยูนิตตอ

มิลลิลิตร ตามลําดับ เมื่อนําจุลินทรียทั้งหมดมาทําการ
ทดสอบปฏิ กิ ริ ย าทรานส เ อสเทอริ ฟ เ คชั น ด ว ยน้ํ า มั น
เหลือใชจากครัวเรือนและแอลกอฮอลบริสุทธิ์ พบวา
ปริมาณของเอสเทอรที่วิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโตก
ราฟ โดยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ แมสเปกโตรเมทรี
พบวาเชื้อแบคทีเรีย KPB10 เชื้อยีสต KPY9 และยีสต
สายพันธุกลาย G47 มีคาของปริมาณเอสเทอรรอยละ
30.7, 12.2 และ 42.9 ตามลําดับ
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