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การผลิตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตจากกรดไขมันของนํา้ มันปาล์ม
โดยใช้ เชื้อ Pseudomonas fluorescens TISTR 358
ตติยา บรรดาศักดิ์1 ผุสชา พลชํานิ1 ปิ่ นอนงค์ ธนิกกุล2 วนัสพรรัศม์ สวัสดี3
และ นิพนธ์ พิสุทธิ์ ไพศาล1,2*
บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ทาํ การศึกษาการผลิตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตจากแหล่งคาร์บอนที่เป็ นกรดไขมันจากปฏิกิริยา
สะปอนนิ ฟิเคชัน่ ของนํ้ามันปาล์ม โดยใช้ Pseudomonas fluorescens TISTR 358 ด้วยกระบวนการหมักแบบกะในตู ้
บ่มเขย่า ความเร็ วรอบ 180 รอบต่อนาที สภาวะอุณหภูมิ 30๐C ทําการทดลองโดยแปรผันความเข้มข้นของกรดไขมัน
ในอาหารเลี้ยงเชื้ อเริ่ มต้น ได้แก่ 0.50, 0.75, 1.00 และ 1.50% โดยมวลต่อปริ มาตร ค่าความเป็ นกรดด่างที่ 7.0 จาก
ผลการทดลอง พบว่า ความเข้มข้นของกรดไขมันนั้น มี ผลต่อการเจริ ญเติ บโต ค่าความเป็ นกรดด่าง การผลิ ตและ
การสะสมพอลิ ไฮดรอกซี อ ลั คาโนเอตของ P. fluorescens TISTR 358 โดยนํ้าหนักเซลล์จุลิ น ทรี ยแ์ ห้งมี แ นวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ อย่างต่อเนื่ อง และสู งสุดในชัว่ โมงการหมักที่ 48 เท่ากับ 1.63, 1.60, 1.08 และ 1.05 กรัมต่อลิตร ที่ความ
เข้มข้น 0.50, 0.75, 1.00 และ 1.50% โดยมวลต่อปริ มาตร ตามลําดับ ปริ มาณพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต สู งสุ ดที่ เชื้ อ
ผลิตและสะสมไว้ตลอดระยะเวลาการหมัก 72 ชัว่ โมง เท่ากับ 0.17 กรัมต่อลิตร (12.61%) ที่ ความเข้มข้นกรดไขมัน
0.50% โดยมวลต่อปริ มาตร เซลล์จุลินทรี ยม์ ีการเรื องแสงสี แดงของสี ยอ้ ม Nile red เมื่อนําไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์
ฟลูออเรสเซนต์ และเห็นลักษณะแกรนูลพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตที่สะสมอยูภ่ ายในตัวเซลล์จุลินทรี ย ์ เมื่อนําไปส่อง
ผ่านกล้องจุ ล ทรรศน์ อิ เล็ก ตรอนแบบส่ อ งผ่าน จากผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่า เชื้ อ P. fluorescens TISTR 358
สามารถใช้ กรดไขมันจากนํ้ามันปาล์ม เป็ นสารตั้งต้นเพื่อผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตไว้ภายในเซลล์ได้
คําสําคัญ : พอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต, Pseudomonas fluorescens, นํ้ามันปาล์ม, กรดไขมัน
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Polyhydroxyalkanoates Production from Fatty Acids of Palm Oil
using Pseudomonas fluorescens TISTR 358
Tatiya Bhandasak 1, Pusacha Ponchumni 1, Pinanong Tanikkul2, Vanatpornratt Sawasdee3
and Nipon Pisutpaisal1,2*
Abstract

This study aimed to investigate the production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) from fatty acids of
saponified palm oil as a carbon source using Pseudomonas fluorescens TISTR 358. The batch experiments were
setup in an incubator shaker with 180 rpm at 30ºC. Varying the concentrations of fatty acids including 0.50, 0.75,
1.00 and 1.50% (w/v), respectively and initial pH 7.0. The results showed that the concentrations of carbon sources
influenced cell growth, pH and the PHAs production. The maximum of cell dry weight were 1.63, 1.60, 1.08 and
1.05 g L-1 which were observed in fatty acids concentrations of 0.50, 0.75, 1.00 and 1.50% (w/v), respectively at
48 hrs incubation. The highest PHAs content after 72 hrs incubation was 12.61% (0.17 g L-1) of fatty acids
concentrations was 0.50% (w/v). The microbial cells showed high red fluorescent, when the cells were determined
using the fluorescent dye Nile red and the PHAs granule of intracellular the microbial cell were seen by
transmission electron microscope. The results indicated that P. fluorescens TISTR 358 could produce PHAs in an
intracellular by using fatty acids from palm oil.
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1. บทนํา

ผลิตมาจากปิ โตรเคมี [2] จึงเป็ นการช่วยลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมในระยะยาว จากปริ มาณการใช้
พลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้น
ปาล์ ม นํ้ ามั น เป็ นพื ช นํ้ ามั น ที่ มี ศั ก ยภาพในการ
แข่ งขัน สู งกว่าพืชนํ้ามัน ชนิ ดอื่ น ทั้งด้านการผลิ ต และ
การตลาด ส่ วนแบ่ งการผลิ ตนํ้ามัน ปาล์ม ต่อนํ้ามัน พื ช
ของโลก มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ ว
คาดว่า จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ นร้ อ ยละ 31.2 ในช่ ว งปี 25492563 [3] ในประเทศไทยมี พ้ื น ที่ เพาะปลู ก และผลิ ต
นํ้ามัน ปาล์ม เป็ นอัน ดับ 3 ของโลก นํ้ ามัน ปาล์ ม นั้ น
นอกจากจะมี บทบาทสําคัญในธุ รกิ จนํ้ามันพืชเพื่อการ
บริ โภค และเป็ นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว
นั้ น นํ้ ามัน ปาล์ ม ยัง มี บ ทบาทสํ า คัญ สํ า หรั บ ใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิ ตพลาสติ กชี วภาพประเภท พอลิ ไฮดรอกซีอลั คาโนเอตได้อีกด้วย
มีงานวิจยั ที่ มีการศึ กษาการผลิตพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต จากนํ้ามันพืชชนิดต่างๆ อาทิเช่น นํ้ามันรําข้าว
นํ้ามัน ดอกทานตะวัน นํ้ามัน ดอกคาโนลา และนํ้ามัน
ข้ า วโพ ด ด้ ว ยแ บ ค ที เรี ย Pseudomonas aeruginosa
พบว่ า สามารถผลิ ต พอลิ ไ ฮดรอกซี อ ัล คาโนเอตได้
ปริ ม าณ 15-23.5% [4] ซึ่ งปริ ม าณที่ ได้ใกล้เคี ยงกัน กับ
เมื่อใช้แบคทีเรี ย Pseudomonas oleovorans เมื่อใช้น้ าํ มัน
พื ช ช นิ ด เดี ย ว กั น ใน ข ณ ะ ที่ เมื่ อ นํ าแ บ ค ที เรี ย
Pseudomonas fluorescens S48 มาผลิ ต พอลิ ไ ฮดรอกซีอลั คาโนเอต พบว่า สามารถผลิตพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตจากนํ้ามัน ข้าวโพดได้ถึ ง 52% และจากนํ้ามัน
ถัว่ เหลื อง 76% [5] ทั้งนี้ ปริ มาณที่ ผลิ ตได้จะขึ้ น อยู่กับ
ชนิดสารตั้งต้นและแบคทีเรี ยที่ใช้

เนื่ องด้วยในปั จจุบันนี้ มีแนวโน้มการนําผลิตภัณ ฑ์
พลาสติกมาใช้กนั อย่างแพร่ หลายในชี วิตประจําวันของ
มนุ ษย์ ซึ่ งพลาสติ ก เหล่ า นี้ ผลิ ต มาจากปิ โตรเคมี
มี คุณ สมบัติย่อยสลายได้ยากและใช้ระยะเวลานานใน
การย่อ ยสลาย จึ ง ทํา ให้ เกิ ด การสะสมและก่ อ ให้ เกิ ด
ปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้าน
การกําจัด พลาสติ กของเสี ย เนื่ อ งจากการนําพลาสติ ก
เหล่านี้ ไปเผาทําลายจะก่อให้เกิ ดก๊าซพิษ ซึ่ งเป็ นสาเหตุ
หนึ่ งที่ ทาํ ให้เกิ ดภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึ งมีการวิจยั และ
พัฒ นาพลาสติ กที่ มี ความสามารถในการย่อยสลายได้
ท างชี วภาพ (Biodegradable plastic) ห รื อพ ลาสติ ก
ชี ว ภาพขึ้ นมา โดยพลาสติ ก ชี ว ภาพที่ รู้ จั ก กั น อย่ า ง
แพร่ หลายในปั จจุบนั อาทิ เช่น พอลิไฮดรอกซี บิวทิ เรต
(Polyhydroxybutyrates, PHBs) พ อ ลิ แ ล ก ติ ก แ อ ซิ ด
(Polylactic acid, PLA) และพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
(Polyhydroxyalkanoates, PHAs) ที่กาํ ลังเป็ นที่สนใจกัน
อย่างมากในขณะนี้ [1-2] เนื่องด้วยพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต เป็ นสารประเภทพอลิ เอสเตอร์ (polyester) ที่
สังเคราะห์ ได้ด้วยกระบวนการทางชี วภาพ โดยอาศัย
จุลินทรี ยใ์ นการสังเคราะห์ นอกจากนี้ ยงั มีคุณสมบัติทาง
กายภาพที่โดดเด่นหลายประการ เช่น มีน้ าํ หนักโมเลกุล
สู ง ทนต่ อ ความร้ อ น (Thermoplastic) มี ค วามยืด หยุ่น
เช่นเดียวกับยางธรรมชาติ (Elastometric) ซึ่งมีคุณสมบัติ
คล้า ยกั บ พลาสติ ก สั ง เคราะห์ ป ระเภท พอลิ เอธิ ลี น
(Polyethylene; PE) และพอลิโพรพิลีน (Polypropylene)
[1] การนําพลาสติกประเภทพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
มาประยุกต์ใช้ในอุต สาหกรรมต่ างๆ แทนพลาสติ ก ที่
3
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หลุม เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน ดังรู ปที่ 1 จากนั้นนําไประเหยเอทานอลออกจน
หมด ด้วยเครื่ องกลัน่ ระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ
(Rotary evaporator) [6] จะได้ข องแข็งในรู ป เกลื อของ
กรดไขมัน ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นผงสี ข าวขุ่ น ก่ อ นนํ า ไป
ทํา การทดลองจะนํ า มาละลายในนํ้ ากลั่น ตามความ
เข้มข้นที่ตอ้ งการ และปรับค่าความเป็ นกรดด่างที่ 7.0

ในงานวิจยั นี้ จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปั จจัย
ที่ มีผลต่อการผลิตพลาสติกชี วภาพชนิ ดพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต รวมถึงประสิ ทธิภาพการผลิต โดยใช้กรด
ไขมัน จากปฏิ กิริยาสะปอนนิ ฟิ เคชัน ของนํ้ามัน ปาล์ม
เป็ นสารตั้ง ต้น โดยใช้เชื้ อ Pseudomonas fluorescens
TISTR 358 ด้วยกระบวนการทางชี วภาพภายใต้สภาวะ
ต่างๆ และวิเคราะห์ผลผลิตพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
ที่ ได้ เพื่ อนํ า ไป เป็ น แน วท างใน การป ระยุ ก ต์ ใ ช้
ประโยชน์ต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
ไตรกลีเซอร์ ไรด์
(Triglyceride)

2.1 เชื้อแบคทีเรีย
เชื้อแบคทีเรี ย Pseudomonas fluorescens TISTR 358
ที่ ใ ช้ในงานวิจัย มาจากสถาบัน วิจัยวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.) มีลกั ษณะเป็ นผงอยู่
ในรู ปของหลอดเชื้อแห้งแข็ง นํามาเพิ่มจํานวนเซลล์และ
เก็ บ รั ก ษาหั วเชื้ อ ณ เวลาที่ มี อ ัต ราการเจริ ญ เติ บ โตอยู่
ในช่ ว ง late logarithmic phase โดยเติ ม กลี เซอรอล ใน
อัต ราส่ ว น 1:1 (ปริ ม าตรเชื้ อ ต่ อ ปริ ม าตรกลี เซอรอล
30%) แล้วนําไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -20๐C

กลีเซอรอล
(Glycerol)

สบู่
(soap)

รู ปที่ 1 ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันของนํ้ามันปาล์ม
อาหารเลี้ ยงเชื้ อ จะประกอบด้ว ย อาหารเลี้ ย งเชื้ อ
ทั่ว ไป (Nutrient broth; NB) และอาหารเลี้ ย งเชื้ อ กลุ่ ม
แร่ ธ าตุ (Mineral Salt Medium; MSM) ที่ ป ระกอบด้ว ย
ไ ด โ พ แ ท ส เซี ย ม ฟ อ ส เฟ ต (KH2PO4) 2.0 ก รั ม
ไดโซเดี ย มไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2HPO4) 0.6 กรั ม
แมกนี เซี ยมซั ล เฟตเฮปตะไฮเดรต (MgSO4.7H2O)
0.2 กรัม แอมโมเนี ยมซัลเฟต (NH4)2SO4 1.0 กรัม yeast
extract 1.0 กรั ม และ trace element 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร (ซิ ง ค์ ซั ล เฟต (ZnSO4.7H2O) 1.3 กรั ม แคลเซี ยมคลอไรด์
(CaCl2) 0.2 ก รั ม เฟ อ รั ส ซั ล เฟ ต เฮ ป ต ะ ไ ฮ เด ร ต
(FeSO4.7H2O) 0.2 ก รั ม แ อ ม โ ม เนี ย ม โ ม ลิ บ เด ท
((NH4)6Mo7O24.4H2O) 0.6 กรัม และกรดบอริ ก (H3BO3)
0.6 กรัม [7] ทั้งหมดละลายในนํ้ากลัน่ 1 ลิตร

2.2 กรดไขมันและอาหารเลีย้ งเชื้อ
กรดไขมันจากปฏิ กิริยาสปอนนิ ฟิเคชั่นของนํ้ามัน
ปาล์ม มี ข้ นั ตอนการเตรี ยมดังนี้ นํ้ามัน ปาล์ม 8.0 กรั ม
เติ ม สารละลายผสมของโพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์
(KOH) 2.8 กรั ม ล ะล ายใน เอท าน อ ลป ริ ม าต ร
100 มิลลิลิตร ลงไปนําไปทําการรี ฟลักซ์แบบเปิ ดบนเตา
4
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2.3 การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรีย
เชื้ อ P. fluorescens TISTR 358 ที่ เก็ บ รั ก ษ าไว้ ที่
อุณหภูมิ -20๐C นํามาถ่ายลงในอาหาร NB แล้วนําไปบ่ม
ในตูบ้ ่ม ที่อุณหภูมิ 30๐C ความเร็ วรอบ 180 รอบต่อนาที
เพื่อเป็ นการกระตุน้ และเพิ่มจํานวน โดยเชื้อแบคทีเรี ยมี
การเติบโตสู งสุ ดในช่วง late logarithmic phase ระหว่าง
ชัว่ โมงที่ 8-18 จากนั้นนําไปหมุนเหวี่ยง ที่อุณหภูมิ 4๐C
ด้วยความเร็ ว 9,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 20 นาที เพื่อ
แยกตะกอนเซลล์แบคที เรี ยออกมา จากนั้นล้างตะกอน
ด้ว ยอาหารเลี้ ย งเชื้ อ MSM จํานวน 2 ครั้ ง ทําการรวม
ตะกอน นําไปวิเคราะห์ หานํ้าหนักเซลล์แบคที เรี ยแห้ง
(Cell dry weight, CDW) และจํา นวนเซลล์ แ บคที เรี ย
(Colony Forming Unit; CFU) เพื่ อนําไปสร้างกราฟหา
ความสัม พัน ธ์ น้ ําหนักเซลล์แ ห้งต่ อปริ ม าณแบคที เรี ย
(CDW:CFU) และนํ า ไปคํา นวณเพื่ อ หาปริ มาณเชื้ อ
แบคทีเรี ยเริ่ มต้นที่ใช้ในการทดลองในขั้นตอนต่อไป

3. การวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
3.1 การวิเคราะห์ นํา้ หนักเซลล์ แห้ ง
นําตัว อย่า งปริ ม าตร 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร ไปหมุ น เหวี่ย งที่
ความเร็ วรอบ 9,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4๐C เป็ นเวลา
20 นาที แล้ว ล้า งตะกอนเซลล์ แ บคที เรี ยด้ ว ยนํ้ า DI
จํา นวน 2 ครั้ ง จากนั้ นรวมตะกอนเซลล์ แล้ว นํ า ไป
ระเหยแห้งด้วยอ่างควบคุ มอุ ณ หภู มิ นําไปอบในตูอ้ บ
ที่อุณหภูมิ 105๐C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง จากนั้นนําไปใส่ใน
โถดูดความชื้น แล้วชัง่ นํ้าหนัก [8]
3.2 การวิเคราะห์ ลักษณะการสะสมพอลิไฮดรอกซี อัลคาโนเอตด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ ฟลูออเรสเซนต์
ตั ว อย่ า งปริ มาตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ในหลอดเก็ บ
ตัวอย่าง เติ ม ฟอร์ ม าลี น 30% ปริ ม าตร 15 ไมโครลิ ต ร
จากนั้นเขย่า 15 ครั้ ง แล้วนําไปหมุนเหวี่ยง ที่ ความเร็ ว
รอบ 9,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4๐C เป็ นเวลา 20 นาที
จากนั้นล้างตะกอนเซลล์ดว้ ยนํ้า DI จํานวน 2 ครั้ง เทนํ้า
ส่ วนใสออก นําตะกอนเซลล์แบคที เรี ยไปเก็บ รั กษาที่
อุณหภูมิ -18๐C [9]
เมื่อนําไปส่องกล้องตรวจวิเคราะห์ ให้หยดนํ้า DI ลง
บนแผ่ น สไลด์ เล็ ก น้ อ ย ใช้ล วดเขี่ ย เชื้ อ มาเสมี ย ร์ ใ ห้
กระจายบางๆ ทัว่ บริ เวณเล็กๆ บนแผ่นสไลด์ ทําให้รอย
เสมี ย ร์ แ ห้ ง โดยนํ า แผ่ น สไลด์ ม าผ่ า นเหนื อ เปลวไฟ
โดยให้เปลวไฟผ่านใต้สไลด์ตรงรอยเสมียร์อย่างรวดเร็ ว
2-3 ครั้ง เพื่อเป็ นการดึงนํ้าออกจากเซลล์ทาํ ให้เซลล์ตรึ ง
แน่ นกั บ สไลด์ จากนั้ นหยดสารละลายสี Nile red
ความเข้มข้น 0.05 มิลลิโมลาร์ ให้ท่วมรอยเสมียร์ ตั้งทิ้ง
ไว้ในที่ มื ด เป็ นเวลา 30 นาที ล้างออกด้วยนํ้า DI เบาๆ
ซับนํ้าที่ สไลด์ให้แห้ง ก่อนนําไปส่ องการเรื องแสงของ

2.4 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตจากกรดไขมัน
การทดลองศึ กษาอิทธิ พลของความเข้มข้นของกรด
ไขมันต่อการผลิตพอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอตโดยแปร
ผัน ความเข้มข้น ของกรดไขมัน ได้แก่ 0.50, 0.75, 1.00
และ 1.50% โดยมวลต่อปริ มาตร ตามลําดับ ลงในอาหาร
MSM ปริ มาตรรวม 300 มิลลิลิตร ในขวดรู ปชมพู่ขนาด
1 ลิ ตร ค่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 7.0 จากนั้นถ่ายเชื้ อ
เริ่ มต้นลงในขวดหมักแต่ละขวด ปริ มาตร 6.38 มิลลิลิตร
(4.7 x 10 11 โคโลนี ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร) นําไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ
30๐C ที่ ความเร็ วรอบ 180 รอบต่อนาที แล้วทําการเก็บ
ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรดด่าง นํ้าหนักเซลล์
แห้ง และการสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตภายใน
เซลล์แบคทีเรี ย
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ขั้นตอนสุดท้ายเป็ นการฝังตัวอย่างเซลล์แบคทีเรี ยลง
ในเรซิ น โดยนําตัวอย่างใส่ ลงในบล็อกพลาสติ ก แล้ว
เติมเรซิ นที่ อยู่ในสภาพของเหลวลงในบล็อกพลาสติ ก
นําไปอบด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 45๐C เป็ นเวลา 2 วัน และ
ที่อุณหภูมิ 60๐C เป็ นเวลา 2 วัน ตามลําดับ เพื่อให้เรซิ น
แข็งตัว จากนั้นนําตัวอย่างมาตัดด้วยเครื่ องตัดตัวอย่าง
บางพิ เ ศษ (Ultramicrotome) ด้ ว ยใบมี ด แก้ ว ให้ เ ป็ น
รู ปสี่ เหลี่ ย มคางหมู ข นาดเล็ ก ขนาดประมาณ 6090 นาโนเมตร จากนั้นนําตัวอย่างวางบนกริ ด นําไปย้อม
ด้ ว ยสารละลายเลดซิ เตรท (Lead citrate) เป็ นเวลา
20 น า ที แ ล้ ว ล้ า ง ด้ ว ย นํ้ า ก ลั่ น ที่ ป ร า ศ จ า ก
คาร์ บ อนไดออกไซด์ จากนั้ นย้อ มด้ ว ยสารละลาย
ยูเรนิ ลอะซิ เตท (Uranyl acetate) ความเข้มข้น 1.0-2.0%
ในที่ มื ด เป็ นเวลา 20 นาที แล้ ว ล้ า งด้ ว ยนํ้ ากลั่ น ที่
ปราศจากคาร์ บ อนไดออกไซด์ จากนั้น นํากริ ด ที่ มี ชิ้ น
ตัวอย่างวางบนกระดาษกรอง ทําให้แห้งและปล่อยไว้
ข้ามคืน จากนั้นนําไปส่ องกล้องจุ ลทรรศน์อิเล็กตรอน
แ บ บ ส่ อ งผ่ าน (Transmission Electron Microscope,
TEM รุ่ น TECNAI 20 TWIN)

เซลล์แ บคที เรี ย ด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ ฟ ลู อ อเรสเซนต์
( Fluorescence Microscope type 020 518.500 DM/LS
II/99)
3.3 การวิเคราะห์ ลักษณะการสะสมพอลิไฮดรอกซี อัลคาโนเอตด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องผ่าน
ตัวอย่างจากขวดหมักนําไปหมุนเหวี่ยงที่ ความเร็ ว
รอบ 2,500 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4๐C เป็ นเวลา 2 นาที
เติ ม สารละลายกลู ต ารั ล ดิ ไ ฮด์ (Glutaraldehyde) 2.5%
ในสารละลายบัฟเฟอร์ (PBS) 0.1 โมลาร์ ค่าความเป็ น
กรดด่ าง 7.4 ทิ้ งไว้ขา้ มคื น ที่ อุณ หภู มิ 4๐C จากนั้นล้าง
เซลล์ดว้ ยสารละลาย PBS จํานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
ทําการตรึ งเซลล์ด้วยสารละลายออสเมี ยมเตตรอกไซด์
(Osmium tetraoxide) 1.0% ในสารละลาย PBS เป็ นเวลา
1 ชั่ ว โมง แล้ว ล้า งออกด้ ว ยสารละลาย PBS จํา นวน
3 ครั้ ง ครั้ งละ 15 นาที จากนั้น เป็ นขั้น ตอนการดึ ง นํ้า
ออกจากเซลล์ โดยการแท น ที่ นํ้ าด้ ว ยเอท าน อล
ค ว า ม เข้ ม ข้ น 30, 50, 70, 80, 90, 95 แ ล ะ 100%
ตามลํา ดั บ ความเข้ ม ข้ น ละ 2 ครั้ ง ครั้ งละ 15 นาที
จากนั้ นค่ อ ยๆ แทนที่ เอทานอล ด้ว ยสารละลายผสม
ระหว่างโพรพิลีน-ออกไซด์และเอทานอล ในอัตราส่ วน
1:1 เป็ นเวลา 15 นาที ตามด้วยสารละลายโพรพิลีนออกไซด์บริ สุทธิ์ เป็ นเวลา 15 นาที โดยในทุกขั้นตอนจะทํา
ที่อุณหภูมิ 4๐C หลังจากนั้นจะเป็ นการแทนที่ ดว้ ยเรซิ น
การเตรี ย มเรซิ น โดยผสมเรซิ น และสารละลายโพรพิ ลี น ออกไซด์ เข้าด้ว ยกัน ในอัต ราส่ ว น 3:1, 1:1 และ
1:3 ตามลํา ดั บ ตั้ งไว้ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง อั ต ราส่ วนละ
1 ชั่วโมง และตั้งไว้ที่ อุ ณ หภู มิ ห้อ งเป็ นเวลาข้ามคื น ที่
อัตราส่วน 1:3

3.4 การเตรียมเซลล์ แห้ งเพื่อสกัดพอลิไฮดรอกซี อัลคาโนเอต
การทําเซลล์แบคทีเรี ยแห้งโดยนําอาหารในขวดหมัก
ไปหมุ น เหวี่ ย ง ที่ ค วามเร็ ว รอบ 9,000 รอบต่ อ นาที
อุณ หภูมิ 4๐C เป็ นเวลา 20 นาที เพื่ อแยกตะกอนเซลล์
แบคที เรี ยออกมา แล้วล้างตะกอนเซลล์ด้วยสารละลาย
โซเดี ยมคลอไรด์เข้มข้น 0.85% จากนั้น นําตะกอนไป
ระเหยให้แห้งแล้วนําไปอบที่ อุณ หภู มิ 80๐C เป็ นเวลา
5 ชัว่ โมง [10] ทําให้เย็นในโถดูดความชื้น และชัง่ นํ้าหนัก
จนนํ้าหนักคงที่
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3.5 การสกัดพอลิไฮดรอกซี อัลคาโนเอตออกจากเซลล์
แบคทีเรีย
ตะกอนเซลล์ แ ห้ ง ปริ มาณ 0.5 กรั ม ใส่ ในขวด
รู ป ชมพู่ เติ ม เอทานอล 95% ปริ มาตร 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร
แช่ตะกอนแบคที เรี ยทิ้ งไว้เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้น
แยกส่ วนที่ เ ป็ นตะกอนเซลล์ แ บคที เ รี ยออกใส่ ใน
Cellulose Extraction Thimble นํ า ไปสกั ด ด้ ว ยเครื่ อง
สกั ด ซอกฮ์ เ ลต โดยมี ไดคลอโรมี เท น ป ริ มาตร
200 มิ ล ลิ ลิ ต ร เป็ นตัว ทําละลาย ทําการสกัด เป็ นเวลา
5 ชัว่ โมง จากนั้นระเหยไดคลอโรมีเทนออกด้วยเครื่ อง
กลั่น ระเหยสารแบบหมุ น ภายใต้สุ ญ ญากาศ (Rotary
evaporator ยี่ห้ อ บู ชิ รุ่ น R II, Switzerland) แล้ว นําขวด
ก้นกลมไปอบที่ อุณหภูมิ 70๐C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง [10]
นําไปใส่ในโถดูดความชื้นและชัง่ นํ้าหนักจนกว่าจะคงที่

ต่อปริ มาตร จนสิ้ นสุ ดการหมักที่ 72 ชั่วโมง อยู่ในช่วง
6.17-6.45 จากผลการทดลองจะเห็ น ได้ว่าค่าความเป็ น
กรดด่ า งเริ่ มต้ น นั้ น มี ผ ลต่ อ การเจริ ญเติ บ โต และ
การผลิตพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต จึ งควรควบคุมค่า
ความเป็ นกรดด่ า งเริ่ มต้น ให้ อ ยู่ ใ นช่ ว งที่ เหมาะสม
ในขณะที่ค่าความเป็ นกรดด่างที่ลดลงเมื่อระยะเวลาการ
หมักผ่านไปนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ชนิดของเชื้อแบคทีเรี ยและ
แหล่ งคาร์ บ อนที่ ใช้ [10] ค่าความเป็ นกรดด่ างในการ
ทดลองนี้ ลดลงอย่างมาก แต่ปริ มาณนํ้าหนักเซลล์แห้ง
ยังคงเพิ่มขึ้น (รู ปที่ 2 และ 3) และปริ มาณเซลล์แห้งเริ่ ม
คงที่ เมื่อค่าความเป็ นกรดด่างเริ่ มคงที่ดว้ ยเช่นกัน ในทุก
ความเข้มข้นกรดไขมัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Grothe et al., (1999) [11] ที่ พบว่าค่าความเป็ นกรดด่าง
ของอาหารสามารถลดลงได้ถึ ง 5.5 เมื่ อ Alcaligenes
latus ATCC 29713 เจ ริ ญ เข้ า สู่ ร ะ ย ะ log phase แ ต่
ปริ มาณนํ้าหนักเซลล์แห้ง ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
4.1.2 นํา้ หนักเซลล์ แห้ ง
ปริ มาณนํ้าหนักเซลล์แห้งของกรดไขมันแต่ละความ
เข้มข้น มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาของการหมัก
โดยจะเห็ น ได้ ว่ า ชั่ ว โมงการหมัก ที่ 0-12 มี ป ริ มาณ
นํ้ าหนั ก เซลล์ แ ห้ ง เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งรวดเร็ ว ดั ง รู ปที่ 3
เนื่ องจากแบคที เรี ยมี การย่อยสลายกรดไขมันประเภท
ไม่อิ่ ม ตัวที่ ย่อยสลายได้ง่ายก่ อ น ประกอบกับ มี แ หล่ ง
ไนโตรเจนที่มากพอทําให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ว
แต่ ที่ ความเข้ ม ข้ น 0.50% โดยมวลต่ อ ปริ มาตรนั้ น
นํ้าหนัก เซลล์แ ห้ ง จะมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ อย่า ง
ต่อเนื่ อง อาจเป็ นเพราะความเข้มข้นของกรดไขมันที่ ต่าํ
และอยู่ใ นสภาวะที่ มี ส ารอาหารที่ ส มดุ ล กัน ระหว่า ง

4. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
4.1 ศึ ก ษาอิท ธิ พ ลของความเข้ ม ข้ น กรดไขมัน ต่ อ การ
ผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต
4.1.1 ค่ าความเป็ นกรดด่ าง
อาหารเลี้ยงเชื้อมีค่าความเป็ นกรดด่างเริ่ มต้นในช่วง
7.18-7.26 และมี แ นวโน้ ม ลดลงอย่า งรวดเร็ ว ในช่ ว ง
ระยะเวลาการหมักที่ 0-24 ชัว่ โมง อยู่ในช่วง 6.60-6.68
ในทุ ก ความเข้ม ข้น ของกรดไขมัน (รู ป ที่ 2) หลังจาก
ชั่วโมงการหมักที่ 24 ค่าความเป็ นกรดด่ างยังคงลดลง
เรื่ อ ยๆ ตามความเข้ม ข้น ของกรดไขมัน ที่ ล ดลง และ
ลดลงตํ่าสุ ดที่ ความเข้มข้นกรดไขมัน 0.50% โดยมวล
7
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4.1.3 การผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต
การวิเคราะห์การสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
ด้วยการส่ องกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ จากรู ปที่ 4
จะเห็ น ได้ว่ามี การเรื องแสงสี แ ดงอ่ อ นๆ ของตัวเซลล์
แบคทีเรี ยที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ในแต่ละความเข้มข้น
ของกรดไขมัน ที่ ชวั่ โมงการหมักเดี ยวกัน (48 ชัว่ โมง)
แต่จะมี ก ารกระจายตัวของเซลล์แตกต่ างกัน ทั้งนี้ การ
วิเคราะห์โดยการย้อมสี เพื่อดูการเรื องแสงนั้น เป็ นเพียง
การวิเคราะห์ เชิ งกายภาพเท่ านั้น จากการเปรี ยบเที ยบ
ลัก ษณะการเรื องแสงของเซลล์ จึ งไม่ ส ามารถระบุ ถึ ง
ปริ มาณการผลิตและการสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตได้ว่ามี มากหรื อน้อยเพียงใด [10] เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
การเรื องแสงของเซลล์ในชัว่ โมงการหมักที่ 48 และ 60
จะเห็ น ได้ว่ า ในชั่ว โมงการหมัก ที่ 48 จะมี ก ารเรื อง
แสแดงที่ สว่างกว่าชัว่ โมงการหมักที่ 60 (รู ปที่ 4 และ 5)
ในทุกความเข้มข้นของกรดไขมัน สามารถบ่งชี้ได้วา่ ใน
ชัว่ โมงการหมักที่ 48 เป็ นช่ วงที่ มี ก ารผลิ ต และสะสม
พอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอตสู งกว่าชั่วโมงที่ 60 ทําให้
จํานวนแกรนูลหรื อพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต ที่สะสม
ไว้ภายในเซลล์เพิ่มขึ้นและมีขนาดใหญ่ข้ ึนจึงทําให้เมื่อ
นํามาส่ องกล้องแล้วจึงติดสี ที่แกรนูลได้ดีกว่า ทําให้เห็น
การเรื องแสงชั ด เจนกว่ า ในชั่ ว โมงการหมั ก ที่ 60
นอกจากนี้ อาจเป็ นเพราะแบคที เรี ยมี ก ารนําพลัง งาน
สํารองในรู ปแกรนูลพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตที่สะสม
ไว้มาใช้ หลังจากแหล่งคาร์ บอนหมดลง ทําให้การเรื อง
แสงสี แดงของเซลล์ ไ ม่ เ ด่ น ชั ด เท่ า กั บ ชั่ ว โมงที่ 48
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับนํ้าหนักเซลล์แห้งในชัว่ โมง
การหมักที่ 60 ที่ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน

แหล่งคาร์ บอนกับแหล่งไนโตรเจน ทําให้ได้ผลพลอย
ได้เป็ นพลังงานและชีวมวลออกมา [2] แต่ในชัว่ โมงการ
หมักที่ 12-24 ปริ มาณนํ้าหนักเซลล์แห้งมีแนวโน้มลดลง
อย่างรวดเร็ ว อาจเนื่ องมาจากมี การใช้พลังงานที่ สะสม
ไว้ และแบคที เรี ยค่อยๆ ย่อยสลายกรดไขมัน ประเภท
อิ่มตัวซึ่ งย่อยสลายได้ยากหลังจากนั้น ปริ มาณนํ้าหนัก
เซลล์แห้งมี แนวโน้มค่อยๆ เพิ่มขึ้ นอีกครั้งหลังชัว่ โมง
การหมักที่ 24และในช่วงนี้ อาจจะมีการผลิตและสะสม
พอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตซึ่ งเป็ นช่วงที่อยูใ่ นสภาวะที่
ไม่ ส มดุ ล ก็ คื อ มี แ หล่ ง คาร์ บ อนมากเกิ น พอและขาด
แหล่งอาหารอื่น ก็คือ ไนโตรเจน ทําให้ในชัว่ โมงที่ 48
มีปริ มาณนํ้าหนักเซลล์แห้งสู งที่ สุด เท่ ากับ 1.63, 1.60,
1.08 และ 1.05 กรั มต่ อ ลิ ตร ที่ ค วามเข้ม ข้น 0.50, 0.75,
1.00 แล 1.50% โดยมวลต่อปริ มาตร ตามลําดับ หลังจาก
นั้นนํ้าหนักเซลล์แห้งจะลดลงในชัว่ โมงที่ 60 และกลับ
เพิ่มขึ้ น อีกครั้ งในชั่วโมงที่ 72 ในทุ กความเข้มข้น ของ
กรดไขมัน
จากการทดลองจะสั ง เกตได้ว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ค่าความเป็ นกรดด่ างกับนํ้าหนักเซลล์แห้งแล้ว มี ความ
สอดคล้องกัน เนื่ องจากช่วงที่มีปริ มาณเซลล์แห้งสู งสุ ด
จะมี ค่าความเป็ นกรดด่ างลดลงตํ่าสุ ด แสดงให้เห็ น ว่า
เชื้ อ แบคที เรี ย มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตจากการที่ มี ป ริ ม าณ
นํ้าหนักเซลล์แห้งเพิ่ มขึ้ น ซึ่ งส่ งผลทําให้ค่าความเป็ น
กรดด่างลดลงด้วยเช่นเดียวกัน
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รู ปที่ 2 แสดงค่าความเป็ นกรดด่ างของอาหารเลี้ยงเชื้ อที่ ความเข้มข้นกรดไขมัน 0.50 (♦), 0.75 (○), 1.00 (▲) และ
1.50 (■)% โดยมวลต่อปริ มาตร ในช่วงระยะเวลาการหมัก 72 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3 แสดงปริ มาณนํ้าหนักเซลล์แห้งโดยไม่รวมปริ มาณนํ้าหนักเซลล์เริ่ มต้น ที่ความเข้มข้นของกรดไขมัน 0.50 (♦),
0.75 (○), 1.00 (▲) และ 1.50 (■)% โดยมวลต่อปริ มาตร ในช่วงระยะเวลาการหมัก 72 ชัว่ โมง
9

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 3 September – December 2018

ก

ข

ค

ง

รู ปที่ 4 การติ ดสี Nile red ของ P. fluorescens TISTR 358 ที่ มีการสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต ที่ ความเข้มข้น
กรดไขมัน 0.50 (ก), 0.75 (ข), 1.00 (ค) และ 1.50 (ง) % โดยมวลต่อปริ มาตร ระยะเวลาการหมัก 48 ชัว่ โมง กําลังขยาย
400 เท่า
4.1.4 การวิเคราะห์ การสะสมพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต
ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องผ่าน
จากการวิ เ ค ราะห์ พ บ ว่ า เซ ลล์ P. fluorescens
TISTR 358 มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป ท่ อ น ภายในเซลล์มี ก าร
สะสมพอลิไฮ-ดรอกซี อลั คาโนเอต ลักษณะเป็ นแกรนู ล
สี ข าว ลัก ษณะรี เส้ น ผ่ านศู น ย์ก ลางประมาณ 0.2-0.5
ไมโครเมตร กระจายอยูใ่ นไซโทพลาสซึ มตามความยาว
ของเซลล์แบคที เรี ย ดังรู ปที่ 6 ขนาดของเม็ดแกรนู ลจะ

เพิ่มขึ้นตามการสะสมของพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
หากมี การสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตมากขนาด
ของเม็ดแกรนู ลจะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย จากผลการ
วิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วนี้ จึ งสาม ารถยื น ยั น ได้ ว่ า เชื้ อ
P. fluorescens TISTR 358 มี ค วามสามารถในการใช้
กรดไขมัน จากนํ้ามัน ปาล์มเป็ นสารตั้งต้น ในการผลิ ต
พอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตได้
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รู ปที่ 5 การติ ดสี Nile red ของ P. fluorescens TISTR 358 ที่ มีการสะสมพอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอตที่ ความเข้ม ข้น
กรดไขมัน 0.50 (ก), 0.75 (ข), 1.00 (ค) และ 1.50 (ง) % โดยมวลต่อปริ มาตร ระยะเวลาการหมัก 60 ชัว่ โมง กําลังขยาย
400 เท่า
4.2 ปริมาณการผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซี อัลคาโนเอต
กรดไขมั น ที่ ความเข้ ม ข้ น 0.50, 0.75, 1.00 และ
1.50% โดยมวลต่อปริ มาตร มี ปริ มาณพอลิ ไฮดรอกซี อัลคาโนเอต ที่ สกัดได้ 0.17, 0.22, 0.11 และ 0.12 กรั ม
ต่อลิตร ของนํ้าหนักแห้งที่ สกัดได้ คิดเป็ น12.61, 10.45,
6.90 และ 8.00% ตามลํา ดั บ ดั ง แสดงในรู ป ที่ 7 การ
พิจารณาการผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
นั้ นต้อ งคํา นึ ง ถึ ง หลายๆ ปั จ จัย ร่ ว มกัน ไม่ ว่า จะเป็ น

ปริ มาณนํ้าหนักเซลล์แห้ง ปริ มาณพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต และเปอร์ เซ็นต์ผลผลิตพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตที่ สกัดได้ ร่ วมกัน จากกราฟในรู ปที่ 7 ความเข้มข้น
กรดไขมัน ที่ 0.75% โดยมวลต่ อ ปริ มาตร มี ป ริ ม าณ
นํ้าหนักเซลล์แห้งและปริ มาณพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตสู งที่ สุด แต่ให้ผลผลิ ตพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
ไม่ได้สูงที่สุด ในขณะที่ ความเข้มข้นกรดไขมัน 0.50%
โดยมวลต่อปริ มาตร มี ป ริ มาณนํ้าหนัก เซลล์แห้งน้อ ย
กว่า แต่ มี ผ ลผลิ ต พอลิ ไฮดรอกซี อ ลั คาโนเอตสู งที่ สุ ด
11
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1.00 และ 1.50% โดยมวลต่ อ ปริ ม าตร จะเห็ น ได้ว่า มี
ปริ มาณนํ้าหนักเซลล์แห้งและปริ มาณพอลิ ไฮดรอกซี อัลคาโนเอต ใกล้เคียงกัน และผลผลิ ตพอลิไฮดรอกซี อัลคาโนเอตก็ไม่ได้แตกต่างกันมากในเชิงสถิติ

สามารถอธิ บายได้วา่ ปริ มาณนํ้าหนักเซลล์แห้งที่เพิ่มขึ้น
หรื อลดลง ไม่ได้บ่งบอกถึงผลผลิตพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต ที่ เซลล์แบคทีเรี ยสะสมไว้ได้ แบคทีเรี ยอาจมี
การเติบโต แต่จะมีหรื อไม่มีการผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซี อ ัล คาโนเอตก็ เป็ นได้ ในขณะที่ ค วามเข้ม ข้น

รู ปที่ 6 ลักษณะพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตแกรนูล ที่สะสมไว้ภายในเซลล์ ที่ความเข้มข้นกรดไขมัน 1.00% โดยมวล
ต่อปริ มาตร ระยะเวลาการหมัก 48 ชัว่ โมง กําลังขยาย 5,000 เท่า

รู ปที่ 7 ปริ มาณนํ้าหนักเซลล์แห้ง (กรั มต่อลิตร) (▲), ปริ มาณพอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอต (กรัมต่อลิตร) (○) และ
ผลผลิตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต (%) (■) ที่ระยะเวลาการหมัก 72 ชัว่ โมง ของกรดไขมันความเข้มข้นต่างๆ
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