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การคัดเลือกแบคทีเรียและยีสตเพ่ือใชเปนตัวเรงชีวภาพในปฏิกิริยา
ทรานสเอสเทอริฟเคชันจากนํ้ามันเหลือใชในครัวเรือนในการผลิตไบโอดีเซล

Screening of bacteria and yeasts for transesterification
biocatalyst in biodiesel production using waste cooking oil
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมุงเนนท่ีจะคัดเลือกและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือแบคทีเรียและยีสตท่ีแยกได

จากดินบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมนํ้ามันรวมท้ังยีสตสายพันธุกลายท่ีมีกิจกรรมของเอนไซมไลเปสเพ่ือผลิตเปน
ตัวเรงชีวภาพของจุลินทรียผสมเพ่ือใชในการผลิตไบโอดีเซล พบวาสามารถคัดแยกเช้ือแบคทีเรียได 8 สายพันธุ
ยีสตสายพันธุดั้งเดิม 7 สายพันธุ และยีสตสายพันธุกลาย 1 สายพันธุ ทําการคัดเลือกเบ้ืองตนดวยการเลี้ยงเช้ือใน
สภาวะอาหารแข็งท่ีมี Rhodamine B ปริมาณ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และนํ้ามันเหลือใชจากครัวเรือนเปนแหลง
คารบอน ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง และคัดเลือกสายพันธุท่ีมีโคโลนีสีชมพูอมสม จากน้ัน
คัดเลือกอีกครั้งในสภาวะอาหารเหลวท่ีมีนํ้ามันเหลือใชจากครัวเรือนเปนแหลงคารบอนเพ่ือทําการวัดคากิจกรรม
ของเอนไซมไลเปส พบวาแบคทีเรียสายพันธุ KPB8 ยีสตสายพันธุดั้งเดิม KPY9 และยีสตสายพันธุกลาย G47 ให
คากิจกรรมของเอนไซมสูงสุดและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 กับสายพันธุอ่ืน
คือมีคาเทากับ 0.31, 0.34 และ 0.4 ยูนิตตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จากน้ันนําเช้ือแบคทีเรีย ยีสตสายพันธุดั้งเดิมและ
สายพันธุกลายไปทดสอบความสามารถในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยการเลี้ยงเช้ือในนํ้ามันเหลือ
ใชจากครัวเรือนรวมกับเอทานอลและเมื่อคํานวณปริมาณรอยละการผลิตเอสเทอรท่ีไดจากการฉีดสวนใสบนสุดท่ีได
จากการเลี้ยงเช้ือดวย GC-MS พบวาเช้ือแบคทีเรียสายพันธุ 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

ท่ีไดจากการนํานํ้ามันจากพืชหรือนํ้ามันจากสัตวมาทํา
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันดวยแอลกอฮอลซึง่เปน
การทําปฏิกิริยาระหวางไตรกลีเซอไรดกับโมเลกุล
แอลกอฮอลสายสั้นโดยมีกรด ดาง หรือเอนไซมไลเปส
เปนตัวเรงปฏิกิริยา (Gupta et al., 2007; Leelaruji
et al., 2013) ไบโอดีเซลเปนพลังงานทางเลือกท่ี
นาสนใจท่ีเกิดจากการยอยสลายทางชีวภาพ อีกท้ังยัง
เปนพลังงานทางเลือกใหมท่ีไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตามการใชกรดหรือดางเพ่ือเรงปฏิกิริยาพบวา

มีขอเสียมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเอนไซมไลเปส
เปนตั ว เร งปฏิ กิ ริ ยาในกระบวนผลิต ไบโอดี เซล
(Leelaruji et al., 2013) ซึ่งกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลโดยใชเอนไซมไลเปสเปนตัวเรงน้ันสามารถ
นําไปใชในสภาวะของปฏิกิริยาท่ีไมมีความรุนแรง และ
ส าม า ร ถแ ยกกลี เ ซ อร อลออก ได ง า ย โ ดย ไ ม มี
สารประกอบเชิงซอนปะปน แตเน่ืองจากกระบวนการ
เตรียมของเอนไซมไลเปสมีข้ันตอนการทําใหบริสุทธ์ิ
และการตรึงเอนไซมคอนขางซับซอน จึงทําใหมีราคาสูง
ซึ่งทางเลือกใหมของการผลิตไบโอดีเซลโดยใชเอนไซม
น้ันคือ การใชตัวเซลลของจุลินทรียเปนตัวเรงชีวภาพ
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แทนเอนไซมไลเปสบริสุทธ์ิ ซึ่งชวยลดปญหาดานราคา
ในการใชเอนไซมไลเปสในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
(Arabmarkadeh et al., 2014)

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใชตัวเซลล
ของจุลินทรียท่ีมีการผลิตเอนไซมไลเปสเปนตัวเรงทาง
ชีวภาพจะสามารถลดตนทุนของการผลิตไบโอดีเซลโดย
ใชเอนไซมไลเปสเปนตัวเรงปฏิกิริยา (Fukuda et al.,
2008) โดยไดมีการวิจัยและศึกษาทดลองซึ่งเปนท่ี
ยอมรับโดยใชเซลลของ Rhizopus oryzae ท่ีตรึงเซลล
ท่ีมีศักยภาพเปนตัวเรงชีวภาพในกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซล (Tan et al., 2010; Fukuda et al., 2001)
และใชเซลลของ Escherichia coli ท่ีมีการดัดแปลง
ทางพันธุกรรมมาใชเปนตัวเรงชีวภาพในกระบวนการ
ผลิตไบโอดี เซล ซึ่ ง เมทานอลจะทําปฏิ กิริ ยา กับ
rapeseed oil ไดเปนไบโอดีเซลถึงรอยละ 97.7 (Gao
et al., 2009) ในขณะท่ีการใชตัวเซลลของ Rhizopus
oryzae สามารถท่ีจะใหผลิตภัณฑของไบโอดีเซลถึง
รอยละ 80 (Tamalampudi et al., 2008) นอกจากน้ี
ไ ด มี ก า ร ใ ช ตั ว เ ซ ล ล ข อ ง Rhodotorula
mucilagenosa P11I89 ในการเรงปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคชันระหวางนํ้ามันปาลมกับ เมทานอลให
ผลิตภัณฑของ Oleic methyl ester และ Fatty acid
methyl ester รอยละ 64.12 และรอยละ 51.26
ตามลําดับ (Srimhan et al., 2011)

ดังน้ัน วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ี คือ
ทําการศึกษาและคัดเลือกสายพันธุจุลินทรียจากวัสดุ
ประเภทดิน กากใยปาลม นํ้าเสีย และทะลายปาลม
บริเวณโรงงานผลิตนํ้ามัน ท่ีมีคุณสมบัติในการใชเปน
ตัวเรงทางชีวภาพของปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
ระหวางไตรกลีเซอไรดกับเอทานอล เพ่ือนําไปใช
ประโยชนในการผลิตไบโอดีเซลโดยหลีกเลี่ยงการใช
สารเคมีเปนตัวเรงปฏิกิริยาในการผลิต รวมท้ังลดอัตรา

คาใชจายท่ีสูงสําหรับการใชเอนไซมไลเปสบริสุทธ์ิเปน
ตัวเรงปฏิกิริยา

วิธดีําเนินการวิจัย
1. จุลินทรีย วัตถุดิบ และสารเคมี

เช้ือแบคทีเรีย ยีสตสายพันธุดั้งเดิมและสาย
พันธุกลายท่ีคัดแยกจากวัสดุประเภทดิน กากใยปาลม
นํ้าเสีย และทะลายปาลมจากโรงงานอุตสาหกรรม
นํ้ามันบริเวณแถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
เช้ือสายพันธุกลายท่ีไดจากการทําการกลายพันธุโดย
รังสีอัลตราไวโอเลต เอทิลเมทิลซัลโฟเนต และรังสี
แกมมา (วรรณิสา และคณะ, 2557) โดยเก็บรักษาไวท่ี
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยการนํามา
เลี้ยงในอาหาร Nutrient agar (NA) และ Yeast malt
agar (YMA) สําหรับเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียและยีสต
ตามลําดับ เพ่ือเพ่ิมจํานวนเซลล นํ้ามันเหลือใชท่ีไดจาก
ครัวเรือน โดยองคประกอบสวนใหญเปนนํ้ามันถ่ัว
เหลืองท่ีมีปริมาณของกรดไขมันอิสระคิดเปนอัตราสวน
รอยละนํ้าหนักตอนํ้าหนักคือกรดปาลมิติก กรดสเตียริก
กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิครอยละ
11.8, 3.2, 23.3, 5.5 และ 6.3 ตามลําดับ (Azocar et
al., 2010) รวมท้ังสารเคมีท่ีใชคือเอทานอลบริสุทธ์ิรอย
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 บ้ื อ ง ต น ( Primary
screening) ของเชื้อท่ีมีความสามารถในการผลิต
เอนไซมไลเปสโดยการเลี้ยงในสภาวะอาหารแข็ง

เช้ือแบคทีเรีย และยีสตท่ีแยกจากดินและ
ตัวอยางอ่ืนๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมนํ้ามันนํามาทํา
การเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง Nutrient agar (NA) และ
Yeast malt agar (YMA) ท่ีมีการใชนํ้ามันเหลือใชใน
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ครัวเรือนรอยละ 1 และมีการเติม Rhodamine B
ปริมาณ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร (Kumar et al.,
2012) ทําการบมเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง จากน้ันทําการคัดเลือก
เช้ือท่ีมีการสรางเอนไซมไลเปสโดยคัดเลือกโคโลนีท่ีมีสี
ชมพูอมสม

3. ก า ร คั ด เ ลื อ ก ขั้ น ท่ี ส อ ง ( Secondary
screening) ของเชื้อท่ีสรางเอนไซมไลเปสโดยการ
เลี้ยงเชื้อในสภาวะอาหารเหลว

ทําการเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย 8 สายพันธุ
(KPB1, KPB3, KPB5, KPB6, KPB7, KPB8, KPB9
และ KPB10) และยีสต 7 สายพันธุ (KPY9, KPY11,
KPY14, KPY21, KPY29, KPY33 และ KPY42) รวมท้ัง
ยีสตสายพันธุกลาย 1 สายพันธุ (G47) ท่ีไดจากการ
คัดเลือกเช้ือเบ้ืองตน ในอาหารเหลว Nutrient broth
(NB) และ Yeast malt broth (YMB) ท่ีอุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง จากน้ันทําการ
เพาะเช้ือลงในอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมีสวนผสมของนํ้ามัน
เหลือใชในครัวเรือนประเภทนํ้ามันถ่ัวเหลืองซึ่งผานการ
ทําอาหารมาครั้งเดียวรอยละ 1 เปนแหลงคารบอน
และส วนประกอบ อ่ืนๆเปนกรั มต อลิ ตรดั ง น้ีคื อ
Peptone 0.5, Yeast extract 0.5, NaCl 0.05,
CaCl2 0.005 และอาหารสําหรับเลี้ยงเช้ือยีสตซึ่งมี
สวนประกอบเปนกรัมตอลิตรดังน้ีคือ Glucose 2,
Peptone 5, MgSO4 0.1, K2HPO4 1 โดยเลี้ยงเช้ือท่ี
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 120 ช่ัวโมง
(Silva et al., 2005) และ 48 ช่ัวโมง (Kumar et al.,
2005) สําหรับแบคทีเรีย และยีสต ตามลําดับ แลวทํา
การปนเหว่ียงเพ่ือใหไดเอนไซมสกัดหยาบ (crude
enzyme) จากน้ันทําการวัดกิจกรรมของเอนไซมไลเปส
ของเอนไซมสกัดหยาบ ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตรผสมกับ
0.9 มิลลิลิตรของ p-nitrophenyl palmitate (pNPP)
ปริมาตร 3 มิลลิกรัมละลายใน iso-propanal ปริมาตร

1 มิลลิลิตร ผสมกับ Tris-HCl buffer pH 8.0 ปริมาตร
9 มิลลิลิตร Triton X-100 40 มิลลิกรัม และ Arabic
gum ปริมาตร 10 มิลลิกรัม ท่ีอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 30 นาที แลวทําการวัดคาการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร (Silva et
al., 2005) โดยหน่ึงหนวยของกิจกรรมของเอนไซม
ไลเปสเทากับ 1 ไมโครโมลของ p-nitrophenol ท่ี
ปลอยจาก p-nitrophenyl ใน 1 นาที ภายใตสภาวะท่ี
กําหนด

4. การทดสอบความสามารถในการเร ง
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของสายพันธุเชื้อท่ี
คัดเลือก

นํ้ามันท่ีผานการกรองปริมาตร 3 มิลลิลิตร
นํามาทําการฆาเช้ือ ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
ความดัน 15 ปอนดตอตารางน้ิว  เปนเวลา 15 นาที
แลวท้ิงไวใหเย็น จากน้ันเติมเอทานอลบริสุทธ์ิปริมาตร
0.932 มิลลิลิตร คิดเปนอัตราสวนโมลตอโมลของนํ้ามัน
ตอเอทานอลเทากับ 1 ตอ 4 ผสมใสในขวด จากน้ันทํา
การเติมตัวเซลลของเช้ือแบคทีเรียและยีสต แลวทําการ
บมท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ช่ัวโมง
เขยาท่ีความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที แลวทําการปน
เหว่ียงเพ่ือทําการแยกสวนใส ดวยเครื่องปนเหว่ียงท่ี
ความเร็วรอบ 10,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที
นําสวนใสสวนบนสุดท่ีได ไปทําการวิเคราะหรอยละ
ข อ ง ป ริ ม า ณ เ อ ส เ ท อ ร โ ด ย ใ ช methyl
heptadecanoate เปนสารมาตรฐาน (internal
standard) ดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ แมสเปก
โตรเมทรี (Gas chromatography Mass
spectrometry) โดยการใชคอลัมน DB-wax ความยาว
30 เมตร x 0.25 มิลลิเมตร (I.D.) x 0.25 ไมโครเมตร
โดยใชแกสฮีเลียมเปนเฟสเคลื่อนท่ี ท่ีสภาวะอัตราการ
ไหลของเฟสเคลื่อนท่ี 3 มิลลิเมตรตอนาที อุณหภูมิของ
injector 250 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของ oven
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เริ่มตนท่ี 150 องศาเซลเซียส เพ่ิมอุณหภูมิดวยอัตรา 5
องศาเซลเซียสตอนาที จนถึง 250 องศาเซลเซียส และ
อัตราการ Split ท่ี 20 : 1 และสภาวะของ MS (Mass
Spectrometry) ใ ช แหล ง กํ า เ นิ ด ไ อออนแบบ EI
(Electron Impact) อุณหภูมิของ MS Source ท่ี 230
องศาเซลเซียส อุณหภูมิของ MS quadrupole ท่ี 150
องศาเซลเซียส และการเก็บขอมูลแบบสแกน (scan
mode) โดยเลือกใชชวงสแกนตั้งแต 30 ถึง 500 amu.
(atomic mass unit) โดยคํานวณปริมาณไบโอดีเซล
ตามมาตราฐาน BS EN 14103:2003 (พุฒิพัฒน,
2555) ซึ่ง C คือรอยละโดยนํ้าหนักของปริมาณเอทิล
เอสเทอร A คือ พ้ืนท่ีใตโครมาโทแกรมท้ังหมดของ
เอทิลเอสเทอร AIS คือพ้ืนท่ีใตโครมาโทแกรมของ
methyl heptadecanoate CIS คือ ความเขมขนของ
internal standard VIS คือ ปริมาตรของ internal
standard (มิลลิลิตร) W คือ นํ้าหนักของตัวอยาง
(มิลลิกรัม) ดังสมการ (1)

(%) = ∑ 100 (1)

5. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเบ้ืองตน
ของเชื้อสายพันธุท่ีคัดเลือก

ทําการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เบ้ืองตนของแบคทีเรียสายพันธุ KPB10 ยีสตสายพันธุ
ดั้งเดิม KPY9 และยีสตสายพันธุกลาย G47 ท่ีมี
ความสามารถในการเรงปฏิ กิริยาทรานส เอสเทอ
ริฟเคชัน เพ่ือนําไปใชเปนตัวเรงชีวภาพของจุลินทรีย
ผสมในการผลิตไบโอดีเซล โดยศึกษาลักษณะโคโลนี
ของเช้ือท่ีเจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมีนํ้ามันเหลือใช
จากครัวเรือนและ Rhodamine B ปริมาณ 1 มิลลิกรัม

ตอมิลลิลิตร (Kumar et al., 2012) และลักษณะ
ภายใตกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 1000 เทา

6. การวางแผนการทดลองและสถิติ
ทํ าการวา งแผนการทดลองแบบ CRD

(Completely randomized design) โดยทําการ
ทดลอง 3 ซ้ําและวิเคราะหตัวอยางดวย one-way
ANOVA คาความแปรปรวนของขอมูล เมื่อคามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) วิเคราะห
ความแตกตางดวยวิธี Duncan’s multiple range
test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต โดย
ใชโปรแกรมสถิติ SPSS (เวอรชัน 8.0)

ผลและวิจารณผลการวิจัย
1. ผ ล ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ บ้ื อ ง ต น ( Primary

screening) ของเชื้อท่ีมีความสามารถในการผลิต
เอนไซมไลเปสโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อในสภาวะอาหาร
แข็ง

จ า ก ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ ช้ื อ เ บ้ื อ ง ต น ท่ี มี
ความสามารถในการผลิตเอนไซมไลเปสในสภาวะ
อาหารแข็งซึ่งมีสวนประกอบของนํ้ามันเหลือใชใน
ครัวเรือน และ Rhodamine B พบวาโคโลนีของ
แบคทีเรียสายพันธุ KPB1, KPB3, KPB5, KPB6, KPB7,
KPB8, KPB9 และ KPB10 เช้ือยีสตสายพันธุดั้งเดิม
KPY9, KPY11, KPY14, KPY21, KPY29, KPY33 และ
KPY42 สายพันธุกลาย G47 มีลักษณะโคโลนีสีชมพูอม
สม เมื่อสองภายใตแสงอุลตราไวโอเลต หรือภายใตแสง
ฟลูออเรสเซนต (Kumar et al., 2012) เน่ืองจากเช้ือมี
คุณสมบัติในการผลิตเอนไซมไลเปสและสามารถ
ไฮโดรไลซิสสารตั้งตนซึ่งเปนนํ้ามันกับ Rhodamine B
ได ดังรูปท่ี 1
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รูปท่ี 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเช้ือแบคทีเรีย และยีสต ซึ่งมีลักษณะโคโลนีสีชมพูอมสม ก) บนอาหารเลี้ยงเช้ือ
Nutrient agar สําหรับแบคทีเรีย และ ข) บนอาหารเลี้ยงเช้ือ Yeast malt agar สําหรับยีสต ซึ่งมี
สวนผสมของนํ้ามันเหลือใชในครัวเรือนรอยละ1 และ Rhodamine B ปริมาณ 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร

2. ก า ร คั ด เ ลื อ ก ขั้ น ท่ี ส อ ง ( Secondary
screening) ของเชื้อท่ีสรางเอนไซมไลเปสโดยการ
เพาะเลี้ยงในสภาวะอาหารเหลว

จากการทําการวัดกิจกรรมของเอนไซมไลเปส
โดยทําการนําสวนใส ซึ่งเปนเอนไซมไลเปสสกัดหยาบ
ของเช้ือแบคทีเรีย เช้ือยีสตสายพันธุดั้งเดิมและสาย
พันธุกลาย พบวาแบคทีเรียสายพันธุ KPB8 มีคา
กิจกรรมของเอนไซมมากท่ีสุดเทากับ 0.31 ยูนิตตอ
มิลลิลิตร ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับแบคทีเรียสายพันธุอ่ืนๆ ดังแสดงตาม
รูปท่ี 2 ซึ่งคาท่ีไดมีความใกลเคียงกับการเลี้ยงเช้ือ
Bacillus coagulan BTS-3 ท่ีมีการใชนํ้ามันมะกอก
(Olive oil) เปนแหลงคารบอนซึ่งใหคากิจกรรม
เอนไซมไลเปสเทากับ 0.38 ยูนิตตอมิลลิลิตร (Kumar
et al., 2005) และยีสตสายพันธุกลาย G47 กับสาย
พันธุดั้งเดิม KPY9 มีคากิจกรรมของเอนไซมมากท่ีสุด
คือเทากับ 0.40 และ 0.34 ยูนิตตอมิลลิลิตร ตามลําดับ
ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับยีสตสายพันธุอ่ืนๆ ดังแสดงดังรูปท่ี 3 และแตกตาง
จากการเลี้ยงเช้ือ Rhodotorula mucilagenosa
P11I89 โดยการใชนํ้ามันปาลมเปนแหลงคารบอน มีคา

กิจกรรมของเอนไซม ไลเปสเทา กับ 1.2 ยู นิตตอ
มิลลิลิตร (Srimhan et al., 2011)

3. ผลการทดสอบความสามารถในการเรง
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของสายพันธุเชื้อท่ี
คัดเลือก

ผลการทดสอบความสามารถในการเร ง
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของเช้ือแบคทีเรียกับ
ยีสตสายพันธุดั้งเดิมและยีสตสายพันธุกลายดวยเครื่อง
แกส โครมาโตกราฟ แมสเปกโตรเมทรี โดยคํานึงถึง
ปริมาณของ เอสเทอรท่ีได พบวาแบคทีเรียสายพันธุ
KPB10 จะมีคาของเอสเทอรมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับเช้ือ
สายพันธุอ่ืนคือเทากับรอยละ 30.7 ซึ่งแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับแบคทีเรียสาย
พันธุอ่ืนๆ รองลงมาคือสายพันธุ KPB1 เทากับรอยละ
26.3 เน่ืองจากเช้ือสามารถผลิตเอนไซมไลเปสและ
ปลดปลอยออกมานอกเซลลไดในปริมาณท่ีสูงซึ่งสงผล
ในการเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันแลวให
ปริมาณเอสเทอรท่ีสูง (Matsumoto et al., 2001;
Matsumoto et al., 2002) ซึ่งแตกตางจากการใช
เซลลของ Escherichia coli ท่ีมีการดัดแปลงทาง
พันธุกรรมใชเปนตัวเรงชีวภาพระหวางเมทานอลทํา
ปฏิกิริยากับ rapeseed oil ไดเปนไบโอดีเซลรอยละ

ขก
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97.7 (Gao et al., 2009) ยีสตสายพันธุดั้งเดิม KPY9
จะมีคาของเอสเทอรมากท่ีสุดคือเทากับรอยละ 12.2
รองลงมาคือสายพันธุ KPY42 เทากับรอยละ 11 ซึ่ง
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
ยีสตสายพันธุอ่ืนๆ และยีสตสายพันธุกลาย G47 ใหคา
เอสเทอรเทากับรอยละ 42.9 ดังตารางท่ี 1 ซึ่งแตกตาง
จากการใชเซลลของ Rhodotorula mucilagenosa

P11I89 ซึ่งใชเปนตัวเรงชีวภาพระหวางนํ้ามันปาลมกับ
เมทานอลได เปนไบโอดี เซลรอยละเทากับ 51.26
(Srimhan et al., 2011) ท้ังน้ีการใชตัวเซลลจุลินทรีย
เปนตัวเรงชีวภาพแทนการใชเอนไซมไลเปสสามารถลด
ผลของแอลกอฮอลในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมได
(Srimhan et al., 2011)

รูปท่ี 2 กิจกรรมเอนไซมไลเปสของแบคทีเรียท่ีไดจากการเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียในสภาวะอาหารเหลวท่ีมีนํ้ามันเหลอื
ใชจากครัวเรือนเปนแหลงคารบอนท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 120 ช่ัวโมง

รูปท่ี 3 กิจกรรมเอนไซมไลเปสของยีสตท่ีไดจากการเลี้ยงเช้ือยสีตในสภาวะอาหารเหลวท่ีมีนํ้ามันเหลือใชจาก
ครัวเรือนเปนแหลงคารบอนท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 120 ช่ัวโมง
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97.7 (Gao et al., 2009) ยีสตสายพันธุดั้งเดิม KPY9
จะมีคาของเอสเทอรมากท่ีสุดคือเทากับรอยละ 12.2
รองลงมาคือสายพันธุ KPY42 เทากับรอยละ 11 ซึ่ง
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
ยีสตสายพันธุอ่ืนๆ และยีสตสายพันธุกลาย G47 ใหคา
เอสเทอรเทากับรอยละ 42.9 ดังตารางท่ี 1 ซึ่งแตกตาง
จากการใชเซลลของ Rhodotorula mucilagenosa

P11I89 ซึ่งใชเปนตัวเรงชีวภาพระหวางนํ้ามันปาลมกับ
เมทานอลได เปนไบโอดี เซลรอยละเทากับ 51.26
(Srimhan et al., 2011) ท้ังน้ีการใชตัวเซลลจุลินทรีย
เปนตัวเรงชีวภาพแทนการใชเอนไซมไลเปสสามารถลด
ผลของแอลกอฮอลในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมได
(Srimhan et al., 2011)

รูปท่ี 2 กิจกรรมเอนไซมไลเปสของแบคทีเรียท่ีไดจากการเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียในสภาวะอาหารเหลวท่ีมีนํ้ามันเหลอื
ใชจากครัวเรือนเปนแหลงคารบอนท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 120 ช่ัวโมง

รูปท่ี 3 กิจกรรมเอนไซมไลเปสของยีสตท่ีไดจากการเลี้ยงเช้ือยสีตในสภาวะอาหารเหลวท่ีมีนํ้ามันเหลือใชจาก
ครัวเรือนเปนแหลงคารบอนท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 120 ช่ัวโมง
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97.7 (Gao et al., 2009) ยีสตสายพันธุดั้งเดิม KPY9
จะมีคาของเอสเทอรมากท่ีสุดคือเทากับรอยละ 12.2
รองลงมาคือสายพันธุ KPY42 เทากับรอยละ 11 ซึ่ง
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
ยีสตสายพันธุอ่ืนๆ และยีสตสายพันธุกลาย G47 ใหคา
เอสเทอรเทากับรอยละ 42.9 ดังตารางท่ี 1 ซึ่งแตกตาง
จากการใชเซลลของ Rhodotorula mucilagenosa

P11I89 ซึ่งใชเปนตัวเรงชีวภาพระหวางนํ้ามันปาลมกับ
เมทานอลได เปนไบโอดี เซลรอยละเทากับ 51.26
(Srimhan et al., 2011) ท้ังน้ีการใชตัวเซลลจุลินทรีย
เปนตัวเรงชีวภาพแทนการใชเอนไซมไลเปสสามารถลด
ผลของแอลกอฮอลในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมได
(Srimhan et al., 2011)

รูปท่ี 2 กิจกรรมเอนไซมไลเปสของแบคทีเรียท่ีไดจากการเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียในสภาวะอาหารเหลวท่ีมีนํ้ามันเหลอื
ใชจากครัวเรือนเปนแหลงคารบอนท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 120 ช่ัวโมง

รูปท่ี 3 กิจกรรมเอนไซมไลเปสของยีสตท่ีไดจากการเลี้ยงเช้ือยสีตในสภาวะอาหารเหลวท่ีมีนํ้ามันเหลือใชจาก
ครัวเรือนเปนแหลงคารบอนท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 120 ช่ัวโมง
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ตารางท่ี 1 ผลของรอยละปริมาณเอสเทอรท่ีวิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ แมสเปกโตรเมทรีเมื่อทํา
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของนํ้ามันเหลือใชจากครัวเรือนกับเอทานอลบริสุทธ์ิท่ีอัตราสวนของ
นํ้ามันตอเอทานอลเทากับ 1 ตอ 4 ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ช่ัวโมง

4. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเบ้ืองตน
ของเชื้อสายพันธุท่ีคัดเลือก

จากผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เบ้ืองตนของแบคทีเรียสายพันธุ KPB10 ยีสตสายพันธุ
ดั้งเดิม KPY9 และยีสตสายพันธุกลาย G47 โดย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบ้ืองตนบนอาหารเลี้ยงเช้ือท่ี
มีนํ้ามันเหลือใชจากครัวเรือนและ Rhodamine B และ
ภายใตกลองจุลทรรศน แสดงในรูปท่ี 4, 5 และ 6
ตามลําดับ

รูปท่ี 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียสายพันธุ KPB10 ลักษณะจุลินทรียติดสีแกรมบวก เซลลรูปทอน
เรียงตัวเปนสายยาว ลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือโคโลนีสีขาวสมขุน ผิวหนาโคโลนีไมมันวาว ก)
ลักษณะโคโลนีบนหนาอาหารเลี้ยงเช้ือ Nutrient agar ข) ลักษณะโคโลนีบนหนาอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมี
นํ้ามันเหลือใชในครัวเรือนและ Rhodamine B และ ค) รูปรางของเซลลภายใตกลองจุลทรรศนท่ี
กําลังขยาย 1000 เทา

เชื้อยีสต รอยละของปริมาณเอสเทอร เชื้อแบคทีเรีย รอยละของปริมาณเอสเทอร
G47 42.9a KPB1 26.3c

KPY9 12.2i KPB3 23.5d

KPY11 10.5ij KPB5 18.4g

KPY 14 10.7ij KPB6 17.9g

KPY 21 8.4l KPB7 21.3f

KPY 29 9.4jk KPB8 15h

KPY 33 9.4jk KPB9 23ef

KPY 42 11ij KPB10 30.7b

ก ข ค
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รูปท่ี 5 ลักษณะสัณฐานวิทยาของยีสตสายพันธุ KPY9 ลักษณะจุลินทรียติดสีของ Methyleen blue เซลลรูป
วงรี ลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือโคโลนีสีขาวขุนนูน ผิวหนาโคโลนีไมมันวาว ก) ลักษณะโคโลนี
บนหนาอาหารเลี้ยงเช้ือ Yeast malt agar ข) ลักษณะโคโลนีบนหนาอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมีนํ้ามันเหลือใชใน
ครัวเรือนและ Rhodamine B และ ค) รูปรางของเซลลภายใตกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 1000 เทา

รูปท่ี 6 ลักษณะสัณฐานวิทยาของยีสตสายพันธุกลาย G47 ลักษณะจุลินทรียติดสีของ Methyleen blue เซลล
รูปวงรี ลักษณะโคโลนีบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือโคโลนีสีขาวขุนนูน ผิวหนาโคโลนีไมมันวาว ก) ลักษณะ
โคโลนีบนหนาอาหารเลี้ยงเช้ือ Yeast malt agar ข) ลักษณะโคโลนีบนหนาอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมีนํ้ามัน
เหลือใชในครัวเรือนและ Rhodamine B และ ค) รูปรางของเซลลภายใตกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย
1000 เทา

สรุปผลการวิจัย
จากการคัดแยกเช้ือแบคทีเรียกับเช้ือยีสต

สายพันธุดั้งเดิมและสายพันธุกลาย ดวยสภาวะอาหาร
แข็งและอาหารเหลวจากการตรวจวัดกิจกรรมของ
เอนไซมไลเปสท่ีเช้ือสรางข้ึนพบวาคาของกิจกรรม
เอนไซมของแบคทีเรียสูงสุดคือสายพันธุ KPB8 ซึ่งมีคา
ของกิจกรรมของเอนไซมเทากับ 0.31 ยูนิตตอมิลลิลิตร
และของเช้ือยีสตคือสายพันธุ G47 และKPY9 ซึ่งมีคา
ของกิจกรรมเอนไซมเทากับ 0.40 และ 0.34 ยูนิตตอ

มิลลิลิตร ตามลําดับ เมื่อนําจุลินทรียท้ังหมดมาทําการ
ทดสอบปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันดวยนํ้ามัน
เหลือใชจากครัวเรือนและแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ พบวา
ปริมาณของเอสเทอรท่ีวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโตก
ราฟ โดยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ แมสเปกโตรเมทรี
พบวาเช้ือแบคทีเรีย KPB10 เช้ือยีสต KPY9 และยีสต
สายพันธุกลาย G47 มีคาของปริมาณเอสเทอรรอยละ
30.7, 12.2 และ 42.9 ตามลําดับ

ก ข ค

ก ข ค
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