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การผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตจากนา้ มันปาล์ม
โดยใช้ เชื้อ Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287
ศุภรัตน์ ฐิติรัตนอัศว์ 1 สิ รภัทร เทียนสันเที๊ยะ 1 ปิ่ นอนงค์ ธนิกกุล 2
ศิริอร บุญญวนิช 1,2 และ นิพนธ์ พิสุทธิ์ ไพศาล 1,2,3*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตพลาสติกชีวภาพประเภทพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต โดยใช้น้ ามันปาล์มเป็ นแหล่งคาร์บอน ของ Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287 ทาการทดลองโดยแปรผัน
ความเข้มข้นของน้ ามันปาล์มในอาหารเลี้ยงเชื้อเริ่ มต้นที่ 0.50, 0.75, 1.00, 1.50 และ 2.00 % โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร
(ค่าความเป็ นกรดด่าง 6.90) ทาการทดลองแบบกะในตูบ้ ่มเขย่า ที่อุณหภูมิ 30๐C ความเร็ วรอบ 180 รอบต่อนาที จากผล
การทดลองพบว่า ความเข้มข้นของน้ ามันปาล์มนั้น มีผลต่อการเจริ ญเติบโต และน้ าหนักเซลล์แห้งของ P. aeruginosa
TISTR 1287 โดยที่ความเข้มข้น 0.75% โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร มีปริ มาณน้ าหนักเซลล์แห้งสู งสุ ด เท่ากับ 2.33 กรัม
ต่อลิตร ในชัว่ โมงการหมักที่ 44 นอกจากนี้ ช่วงระยะเวลาของการหมักอาหารนั้นยังมีผลต่อการผลิตและการสะสม
พอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตของแบคทีเรี ย โดยปริ มาณและผลผลิตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตที่สกัดได้ จะเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาของการหมักที่ มากขึ้นและเพิ่มขึ้นสู งสุ ดที่ระยะเวลาการหมัก 72 ชัว่ โมง มีปริ มาณ พอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต 0.65 กรัมต่อลิตร (38.01%) เมื่อนาเซลล์แบคทีเรี ยไปวิเคราะห์ผา่ นกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ พบว่าเซลล์
แบคทีเรี ยมีการเรื องแสงสี แดงของสี ยอ้ ม Nile red ได้ชดั เจน ในขณะเดียวกันก็สามารถเห็นลักษณะของพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตที่แบคทีเรี ยสะสมไว้ในรู ปของเแกรนูลสี ขาวอย่างชัดเจน เมื่อนาไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องผ่าน จากผลการทดลอง จึงสรุ ปได้วา่ P. aeruginosa TISTR 1287 สามารถใช้น้ ามันปาล์มเป็ นแหล่งคาร์ บอน
เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตได้
คาสาคัญ : พลาสติกชีวภาพ, พอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต (PHAs), น้ ามันปาล์ม, Pseudomonas aeruginosa
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Production of Polyhydroxyalkanoates Bioplastic from Palm Oil using
Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287
Suparat Thitirattanaus1, Siraphat Teansantie1, Pinanong Tanikkul2,
Siriorn Boonyawanich1,2 and Nipon Pisutpaisal1,2,3*
Abstract
This research aimed to investigate factors affecting the production of polyhydroxyalkanoates (PHAs)
from palm oil as a carbon source by Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287. The experiments were set-up a batch in
an orbital shaker incubator at 30๐C with 180 rpm. Four concentrations (0.50, 0.75, 1.00, 1.50 and 2.00 % (w/v)) of
palm oil were tested and initial pH in the culture medium was fixed at 6.90. The results showed that the
concentrations of palm oil have the effect on cell growth and cell dry weight of P. aeruginosa TISTR 1287. The
maximum cell dry weight at 44 hrs was 2.33 g L-1 obtained from the palm oil concentration of 0.75% (w/v).
Moreover, the culture time also affected the cells growth and intracellular accumulation of PHAs. The PHAs
concentration and content were increased when increasing the culture time from 0 to 72 hours. The maximum PHAs
concentration was 0.65 g L-1 and PHAs content was 38.01 % when cultured in medium with 0.75% (w/v) palm oil at
72 hrs fermentation. The microbial cells in the culture medium showed high red fluorescent, when the cells were
determined using the fluorescent dye Nile red. The PHAs granules of intracellular the microbial cell were seen
easily (white granules) by transmission electron microscope. The results demonstrated that P. aeruginosa TISTR
1287 can be used palm oil as a carbon source for producing the PHAs based bioplastics in an intracellular.
Keywords : Bioplastic, Polyhydroxyalkanoates (PHAs), Palm oil, Pseudomonas aeruginosa
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1. บทนา

ชี ว ภาพ (Biopolyester) กลุ่ ม หนึ่ งที่ พ บว่ า มี ก าร
สังเคราะห์ ข้ ึนภายในเซลล์สิ่งมี ชีวิตประเภทแบคที เรี ย
ซึ่ งการสะสมพอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอตภายในเซลล์
ของแบคที เ รี ย สามารถเกิ ด ขึ้ นได้ ใ นสภาวะการ
เจริ ญเติบโตที่ไม่สมดุล (unbalanced growth condition)
ได้แก่ สภาวะที่ มีการจากัดสารอาหารบางประเภท เช่น
ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส หรื อซัลเฟต สภาวะที่ มีความ
เข้ม ข้น ของออกซิ เ จนต่ า หรื อ เมื่ อ อัต ราส่ ว นระหว่า ง
สารอาหารที่เป็ นแหล่งคาร์ บอนต่อไนโตรเจน ที่เติมเข้า
สู่ระบบมีปริ มาณมากเกินพอ [1] นอกจากนี้ ยงั พบว่า ใน
สิ่ งแวดล้อมมีแบคทีเรี ยจานวนมาก ที่มีความสามารถใน
การสังเคราะห์พอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต [2] พอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต ถูกค้นพบครั้งแรกโดย Lemoigne
[3] ซึ่ งพบว่าพอลิ เมอร์ ชนิ ดนี้ สังเคราะห์ ภายในเซลล์
ของแบคที เ รี ย ภายใต้ส ภาวะที่ เ กิ ดความเครี ย ด และมี
แหล่งคาร์ บอนมากเกิ นพอ ในระหว่างที่ เซลล์มีสภาวะ
อดอาหาร โดยพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตจะถูกนามาใช้
เสมือนเป็ นแหล่งคาร์บอน และให้พลังงานแก่เซลล์ จาก
งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาพบว่ า มี แ บคที เ รี ยที่ ส ามารถผลิ ต
พอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตได้หลายชนิ ด แต่มีเพียงบาง
ชนิ ด เท่ า นั้น ที่ ถู ก น ามาใช้ใ นงานวิ จัย เพื่ อ ศึ ก ษาและ
พัฒ นาวิ ธี ก ารในการเพิ่ ม ปริ ม าณการสะสมพอลิ ไ ฮดรอกซีอลั คาโนเอตภายในเซลล์ของแบคทีเรี ย อาทิเช่น
Ralstonia eutrophus Pseudomonas oleovorans และ
Pseudomonas aeruginosa [4-5] ซึ่ งเป็ นแบคที เรี ยที่
สามารถผลิ ต พอลิ ไ ฮดรอกซี อ ัล คาโนเอตจากแหล่ ง
คาร์บอนที่มีอยูท่ วั่ ๆไป ได้แก่ กลูโคส และน้ ามันจากพืช
ชนิดต่างๆ เป็ นต้น
ในปั จจุบนั การนาพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตไปใช้
ประโยชน์น้ นั ถูกจากัดด้วยต้นทุนในการผลิตที่ สูง ทา

ปั จจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ชีวติ ประจาวันของมนุษย์ในรู ปแบบต่างๆ เนื่ องจากการ
นามาใช้งานนั้น สะดวกสบาย ซึ่ ง ผลิ ต ภัณฑ์พ ลาสติ ก
เหล่านี้ เป็ นพลาสติกชนิ ดที่ สังเคราะห์มาจากปิ โตรเคมี
โครงสร้างของพลาสติกมีความแข็งแรงทนทานยากต่อ
การย่อยสลายเมื่อนาไปฝังในบ่อฝังกลบ ดังนั้นการผลิต
พลาสติกจึ งควรเลือกใช้วสั ดุอื่นที่สามารถย่อยสลายได้
ง่ า ยทางชี ว ภาพมาทดแทน และเลื อ กวัส ดุ ม าใช้ใ ห้
เหมาะสมกับคุณสมบัติของพลาสติกชนิ ดนั้นๆ เพื่อลด
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิ ดขึ้นได้ ดังนั้น จึงมีการริ เริ่ ม
แนวคิ ดที่ จะค้นคว้าเพื่อพัฒนาพลาสติ กทางเลื อกใหม่
ขึ้ นมาทดแทน โดยพลาสติ ก ทางเลื อ กดั ง กล่ า วมี
คุ ณ สมบัติ เ ที ย บได้กับ พลาสติ ก จากปิ โตรเคมี และยัง
สามารถย่ อ ยสลายได้ง่ า ยกว่ า ด้ว ยกระบวนการทาง
ชีวภาพ ซึ่งเรี ยกพลาสติกประเภทดังกล่าวนี้ วา่ พลาสติก
ชีวภาพหรื อไบโอพลาสติก
ไบโอพลาสติก คือ พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้
ทางชี วภาพ เป็ นพลาสติ กที่ ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิ ด
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางเคมี ภ ายใต้ส ภาวะ
แวดล้อมที่กาหนดไว้เฉพาะ ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยสมบัติ
บางประการ เช่น ความแข็งแรง ในปั จจุบนั มีการพัฒนา
พลาสติ ก ชี ว ภาพขึ้ นมาหลายชนิ ด แต่ ที่ มี คุ ณ สมบัติ
ใกล้เคี ยงพลาสติ กจากปิ โตรเคมี มากที่ สุ ดมี อยู่ 2 กลุ่ ม
หลัก ได้แก่ พอลิแลคไตด์ (Polylactic acid; PLA) และ
พอลิ ไ ฮดรอกซี อลั คาโนเอต (Polyhydroxyalkanoates;
PHAs) [1-3] ทั้งนี้ พบว่าพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตนั้น
มี ค วามเป็ นพลาสติ ก ที่ ดี ก ว่า PLA และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากกว่า นอกจากนี้
พอลิ ไ ฮดรอกซี อ ัล คาโนเอตยัง จัด เป็ นพอลิ เ อสเตอร์
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ให้ไม่สามารถแข่งขันทางการค้ากับพลาสติกที่ ผลิตมา
จากปิ โตรเคมีได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคา
ในเชิ งพาณิ ชย์ได้ จึ งจาเป็ นต้องหาวิธีในการลดต้นทุน
การผลิ ต ซึ่ ง สามารถท าได้ห ลายวิธี มี ง านวิจัย ที่ มี การ
ค้น คว้าคัด เลื อ กสายพัน ธุ์ แ บคที เ รี ย ที่ มี ค วามสามารถ
ในการผลิ ต พอลิ ไฮดรอกซี อั ล คาโนเอต พบว่ า
Pseudomonas aeruginosa มีความสามารถในการผลิต
พอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต [5] แต่อย่างไรก็ตามต้นทุน
หลักในการผลิ ต พอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอต คื อราคา
ของสารตั้งต้น ที่ จะส่ งผลต่อราคาของพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตด้วย งานวิจยั นี้ จึงมีแนวคิดที่จะใช้น้ ามัน
ปาล์ม ซึ่ งมีตน้ ทุ นการผลิตต่ า มีผลผลิ ตต่อพื้นที่ สูง แต่
ราคาซื้ อ ขายในตลาดไม่สู ง ปั จจุ บันเฉลี่ ยกิ โ ลกรั ม ละ
35.50 บาท นอกจากนี้ น้ ามันปาล์มยังประกอบด้วยกรด
ไขมันหลายชนิ ด ทาให้สามารถใช้เป็ นแหล่งคาร์ บอน
ให้กบั แบคทีเรี ยในการสร้างพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
ซึ่งเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั น้ ามันปาล์มได้อีกด้วย ดังนั้น
งานวิจัยนี้ จึ ง ต้องการศึ กษาความสามารถในการผลิ ต
พอ ลิ ไฮด รอ กซี อั ล คาโ น เอ ต ขอ ง Pseudomonas
aeruginosa TISTR 1287 รวมถึงสภาวะที่เหมาะสม โดย
ใช้น้ ามันปาล์มเป็ นแหล่งคาร์บอน

เติมกลีเซอรอล ผสมกับหัวเชื้อแบคที เรี ย ในอัตราส่ วน
1:1 (ปริ มาตรเชื้อต่อปริ มาตรกลีเซอรอล 30 เปอร์ เซ็นต์)
เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -20๐C
2.2 นา้ มันปาล์ มและอาหารเลีย้ งเชื้อ
น้ ามันปาล์มที่ใช้ในการทดลองคือ น้ ามันปาล์มยี่ห้อ
มรกต น ามาผ่า นขั้น ตอนการทาให้อ นุ ภ าคของน้ ามัน
แตกตัวก่อน หรื อที่เรี ยกว่า อิมลั ชัน (emulsion) ด้วยการ
ทาปฏิ กิริยากับ Gum Arabic (GA) ในอัตราส่ วน GA
0.30 กรัม ต่อ น้ ามันปาล์ม 1.00 กรัม ก่อนนาไปผสมกัน
ด้วยเครื่ อง โฮโมจีเนส์เซอร์ ที่ความเร็ วรอบ 16,000 รอบ
ต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาที จากนั้นนาไปฆ่าเชื้ อด้วยหม้อ
นึ่ งฆ่าเชื้อ ที่ความดัน 15 บาร์ อุณหภูมิ 121๐C เป็ นเวลา
15 นาที
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ จะประกอบด้ว ย อาหารเลี้ ย งเชื้ อ
ทัว่ ไป (NB) และอาหารเลี้ยงเชื้อกลุ่มเกลือแร่ (Mineral
Salt Medium; MSM) ประกอบด้วย (NH4)2SO4
1.00 กรัม MgSO4·7H2O 0.20 กรัม Na2HPO4·7H2O 6.70
กรัม KH2PO4 1.50 กรั ม CaCl2·2H2O 10.00 กรั ม
Ferrous ammonium citrate 0.06 กรัม และสารละลายแร่
ธาตุ (trace element solution) 1 มิลลิลิตร ทั้งหมดละลาย
ในน้ ากลั่ น 1 ลิ ต ร ซึ่ งแร่ ธาตุ ต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย
ZnSO4·7H2O 0.10 กรัม H3BO3 0.30 กรัมCoCl2·6H2O
0.20 กรัม Na2MoO4·2H2O 0.03 กรั ม NiCl2·6H2O
0.02 กรัม CuSO4·5H2O 0.01 กรั ม MnCl2·4H2O
0.03 กรัม ละลายในน้ ากลัน่ 1 ลิตร [6] อาหารเลี้ยงเชื้ อ
ทั้ง 2 ประเภท ก่อนนาไปใช้จะนาไปฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่ ง
ฆ่าเชื้ อ ที่ ความดัน 15 บาร์ อุณหภูมิ 121๐C เป็ นเวลา
15 นาที อาหารเลี้ ย งเชื้ อ MSM จะนาไปผสมกับ
สารละลายน้ ามัน เพื่อใช้ในการทดลองขั้นตอนต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
2.1 เชื้อแบคทีเรีย
งานวิจัยนี้ ใช้แบคที เรี ย Pseudomonas aeruginosa
TISTR 1287 จากสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.) นามาเพิ่มจานวน
เซลล์ในอาหารเหลว (NB) และเก็บรักษาหัวเชื้อ ณ เวลา
ที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตอยูใ่ นช่วง late log phase โดย
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72 ชัว่ โมง แล้วเก็บตัวอย่างมาทาการวิเคราะห์ค่าความ
เป็ นกรดด่าง น้ าหนักเซลล์แห้ง และการสะสมพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต
ในการทดลองต่อมา คือการศึกษาช่วงระยะเวลาการ
หมักที่ มีผลต่อการเจริ ญเติ บโตและการสะสมพอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอตของ P. aeruginosa TISTR 1287
โดยทาการเลือกความเข้มข้นของน้ ามันปาล์มที่มีผลให้
ปริ มาณน้ าหนักเซลล์แบคทีเรี ยแห้งมีค่าสู งที่สุด แล้วทา
การทดลองโดยควบคุ ม สภาวะแบบเดี ย วกัน แล้ว น า
ตัวอย่างไปทาการสกัดพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต ตาม
ช่วงระยะเวลาการหมักต่างๆ เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ปริ มาณพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตที่แบคทีเรี ยสะสมไว้
ภายในเซลล์

2.3 การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรียเพือ่ ใช้ ผลิตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต
ในการเตรี ย มหั ว เชื้ อ แบคที เ รี ย เพื่ อ ใช้ผ ลิ ต พอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอต โดยนาหัวเชื้ อที่ เก็บรั กษาไว้ที่
อุณหภูมิ -20๐C นามากระตุน้ และเพิ่มจานวนแบคทีเรี ย
โดยแบคที เ รี ย มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตสู ง สุ ด ในช่ ว ง late
logarithmic phase ระหว่างชัว่ โมงที่ 4-36 จากนั้นนาไป
หมุนเหวี่ยงเพื่อแยกตะกอนเซลล์ แบคที เรี ยด้วยเครื่ อง
หมุนเหวี่ยง ที่อุณหภูมิ 4๐C ความเร็ วรอบ 9,000 รอบ
ต่อนาที เป็ นเวลา 20 นาที แล้วล้างตะกอนเซลล์
แบคที เรี ย ด้วยอาหารเลี้ ยงเชื้ อ MSM ที่ ไม่มีคาร์ บอน
ก่ อ นน าไปใช้ใ นขั้น ตอนการศึ ก ษาการผลิ ต พอลิ ไ ฮดรอกซี อลั คาโนเอต โดยจะทาการวิเคราะห์หาน้ าหนัก
เซลล์แบคที เรี ยแห้ง (Cell dry weight; CDW) และ
จานวนแบคทีเรี ยที่มีชีวิต (Colony Forming Unit; CFU)
เพื่อนาไปสร้างกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่าง น้ าหนัก
เซลล์แบคทีเรี ยแห้ง กับ จานวนเซลล์แบคทีเรี ยที่มีชีวิต
รวมทั้งคานวณหาปริ มาณแบคที เรี ยเริ่ มต้นที่ ใช้ในการ
ทดลองผลิตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต

3. การวิเคราะห์ ตัวอย่าง
3.1 การวิเคราะห์ น้าหนักเซลล์ แห้ ง (Cell dry weight,
CDW)
น าตัว อย่า งปริ ม าตร 3 มิ ล ลิ ลิ ต ร ไปหมุ น เหวี่ย งที่
ความเร็ วรอบ 9,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4๐C เป็ นเวลา
20 นาที แล้วล้างตะกอนเซลล์แบคทีเรี ยด้วยน้ าปราศจาก
ไอออน จานวน 2 ครั้ง จากนั้นรวมตะกอนเซลล์ แล้ว
นาไประเหยแห้ง ด้วยอ่างควบคุ มอุ ณหภูมิ นาไปอบที่
อุณหภูมิ 105๐C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง จากนั้นทาให้เย็นใน
โถดูดความชื้น แล้วชัง่ น้ าหนัก [7]

2.4 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตจากนา้ มันปาล์ ม
ในการทดลองเพื่อศึ กษาอิ ทธิ พลของความเข้มข้น
ของน้ ามันปาล์มต่อการผลิตพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
โดยการถ่ า ยสารละลายหั ว เชื้ อเริ่ มต้ น ปริ มาตร
2.56 มิลลิลิตร (1.75 x 1011 CFUต่อมิลลิลิตร) ลงใน
อาหาร MSM ที่ ผสมกับสารละลายน้ ามัน ปริ มาตรรวม
300 มิลลิลิตร ในขวดหมักรู ปชมพู่ขนาด 1 ลิตร โดย
แปรผันปริ มาณน้ ามันปาล์มที่ใช้ในการทดลอง 5 ความ
เข้มข้น ได้แก่ 0.50, 0.75, 1.00, 1.50 และ 2.00 %
โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร ตามลาดับ นาไปหมักที่อุณหภูมิ
30 ๐ C ความเร็ วรอบ 180 รอบต่ อ นาที [5] เป็ นเวลา

3.2 การวิเคราะห์ ลักษณะการสะสมพอลิไฮดรอกซี อัลคาโนเอตด้ วยกล้ องจุ ล ทรรศน์ ฟลู อ อเรสเซนต์
(Fluorescence Microscope)
ตัว อย่ า งปริ มาตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม ฟอร์ ม าลี น
30 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 15 ไมโครลิตร ลงไป จากนั้น
เขย่า 15 ครั้ ง แล้วน าไปหมุน เหวี่ยงด้วยเครื่ อ งหมุ น
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เหวี่ยง ที่ ความเร็ วรอบ 9,000 รอบต่อ นาที อุณ หภู มิ
4๐C เป็ นเวลา 20 นาที แล้วล้างตะกอนเซลล์แบคทีเรี ย
ด้วยน้ าปราศจากไอออน 2 ครั้ง จากนั้น เทน้ าส่ วนใส
ออก นาเซลล์แบคทีเรี ยไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18๐C ใน
การส่ อ งกล้อ งตรวจวิ เ คราะห์ ให้ น าตะกอนเซลล์
แบคที เรี ย มาเสมี ยร์ บนแผ่นสไลด์ ทาให้แห้งและตรึ ง
เซลล์ใ ห้ติ ดบนสไลด์โดยการผ่านเปลวไฟ 2-3 ครั้ ง
จากนั้ นหยดสารละลาย Nile red ความเข้ ม ข้ น
0.05 มิลลิโมลาร์ ให้ท่วมเซลล์ในที่มืดเป็ นเวลา 30 นาที
จากนั้น ล้างสี อ อกด้วย DI เบาๆ ซับให้แ ห้ง ปิ ดด้วย
กระจกปิ ดสไลด์ (glass cover slip) ก่อนนาไปส่ องดูการ
เรื องแสงของพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตภายในเซลล์
แบคที เรี ย ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ฟ ลู อ อเรสเซนต์
(Fluorescence Microscope type 020 518.500 DM/LS
II/99) [8] โดยเซลล์แ บคที เรี ยที่ มีการสะสมพอลิ ไฮดรอกซีอลั คาโนเอตจะมีการเรื องแสงสี แดงออกมา

เป็ นการดึงน้ าออกจากเซลล์ โดยการแทนที่น้ าด้วยเอทานอล ความเข้มข้นจากน้อยไปมาก ได้แก่ 30, 50, 70, 80,
90, 95 และ 100 % ตามลาดับ ความเข้มข้นละ 2 ครั้ง
ครั้ งละ 15 นาที ที่ อุณหภูมิ 4๐C จากนั้นค่อยๆแทนที่
เอทานอล ด้วยสารละลายผสมระหว่างโพรพิ ลีนออก
ไซด์และเอทานอล ในอัตราส่ วน 1:1 เป็ นเวลา 15 นาที
ตามด้วยสารละลายโพรพิลีนออกไซด์บริ สุทธิ์ เป็ นเวลา
15 นาที ที่ อุ ณ หภู มิ 4๐ C หลัง จากนั้น เป็ นการแทนที่
ด้วยเรซินโดยการเตรี ยมเรซินที่มีส่วนผสมระหว่างเรซิ น
และสารละลายโพรพิ ลี น ออกไซด์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น ใน
อัตราส่ วน 3:1 และ 1:1 ตามลาดับ ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ที่อตั ราส่ วนละ 1 ชัว่ โมง และที่ อตั ราส่ วน 1:3 ตั้งไว้ที่
อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลาข้ามคืน
ขั้นตอนสุดท้ายเป็ นการฝังตัวอย่างเซลล์แบคทีเรี ยลง
ในเรซิ น โดยนาตัวอย่างใส่ ลงในบล๊อกพลาสติก แล้ว
เติ มเรซิ นที่ อยู่ในสภาพของเหลวลงในบล็อกดังกล่า ว
นาไปอบที่อุณหภูมิ 45๐C เป็ นเวลา 2 วัน และที่อุณหภูมิ
60๐C เป็ นเวลา 2 วัน ตามลาดับ เพื่อทาให้เรซิ นแข็งตัว
จากนั้นนาตัวอย่างมาตัดด้วยเครื่ องตัดตัวอย่างบางพิเศษ
(Ultramicrotome) ด้วยใบมีดแก้ว จากนั้นนาตัวอย่างวาง
ลงบนกริ ด นาไปย้อมด้วยสารละลายเลดซิ เตรท (lead
citrate) เป็ นเวลา 20 นาที แล้ ว ล้ า งด้ ว ยน้ ากลั่ น ที่
ปราศจากคาร์ บอนไดออกไซด์ จากนั้ นย้อ มด้ ว ย
สารละลายยูเรนิลอะซิ เตท (uranyl acetate) ความเข้มข้น
1-2% ในที่ มืดเป็ นเวลา 20 นาที จากนั้นนากริ ดที่ มีชิ้น
ตัวอย่างวางบนกระดาษกรองแล้วทาให้แห้ง พร้อ มกับ
ทิ้ ง ไว้ 1 คื น ก่ อ นน าไปส่ อ งด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์
อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งผ่ า น (Transmission Electron
Microscope, TEM รุ่ น TECNAI 20 TWIN)

3.3 การวิเคราะห์ ลักษณะการสะสมพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต ด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ องผ่ าน
(Transmission Electron Microscope, TEM)
ตัวอย่างปริ มาตร 1.5 มิลลิลิตร หมุนเหวี่ยงเพื่อแยก
ตะกอน เติ ม สารละลายกลู ต ารั ล ดิ ไฮด์ 2.5% ใน
สารละลายบัฟเฟอร์ (PBS) 0.1 โมลาร์ ค่าความเป็ นกรด
ด่ า ง 7.4 ไว้ข ้ามคื น เพื่ อรั กษาสภาพเซลล์ แ บคที เ รี ย
จากนั้นล้างเซลล์ดว้ ยสารละลาย PBS จานวน 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 15 นาที ตามด้ว ยการตรึ งเซลล์ ด้ว ยสารละลาย
ออสเมี ยมเตตรอกไซด์ 1.0% ในสารละลาย PBS เป็ น
เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อคงสภาพของผนังเซลล์ไว้ แล้วล้าง
ออกด้วยสารละลาย PBS จานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
ในทุกขั้นตอนจะควบคุมอุณหภูมิที่ 4๐C ขั้นตอนต่อไป
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4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

3.4 การทาเซลล์ แบคทีเรี ยแห้ งเพื่อนาไปสกัด พอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต
นาตัวอย่างในขวดหมัก (อาหารเลี้ยงเชื้ อและเชื้ อ
แบคที เ รี ย) ไปหมุ น เหวี่ ย งเพื่ อ แยกตะกอนเซลล์
แบคที เรี ย ออก ที่ ความเร็ วรอบ 9,000 รอบต่อนาที
อุณหภูมิ 4๐C เป็ นเวลา 20 นาที เทน้ าส่ วนใสออก แล้ว
ล้า งตะกอนเซลล์ ด้ว ยสารละลายโซเดี ย มคลอไรด์
(NaCl) 0.85 % แล้วนาไปหมุนเหวี่ยง จานวน 2 ครั้ ง
ที่สภาวะเดิม จากนั้นนาตะกอนเซลล์ไประเหยน้ าออก
จนแห้ง แล้วนาไปอบที่ อุณหภูมิ 80๐C เป็ นเวลา 5
ชัว่ โมง [9] จากนั้นทาให้เย็นในโถดูดความชื้ น และชั่ง
น้ าหนักจนน้ าหนักคงที่

4.1 ศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ นน้ามันปาล์ มต่ อการ
เจริญเติบโตและการสะสมพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต
4.1.1 ค่ าความเป็ นกรดด่ าง
จากผลการทดลอง พบว่า ค่าความเป็ นกรดด่างของ
อาหารเลี้ยงเชื้ อลดลงอย่างรวดเร็ ว ในทุ กความเข้มข้น
ของน้ ามันปาล์มในช่วง 6.34-6.40 ในช่วงระยะเวลาการ
หมัก 12 ชัว่ โมงแรก เนื่ องด้วยแบคทีเรี ยมีการย่อยสลาย
น้ ามันโดยการย่อยสลายพันธะเอสเทอร์ ในโมเลกุลของ
ไตรกลี เ ซอร์ ไ รด์ ท าให้ เ ป็ นกรดไขมัน อิ ส ระโดยมี
เอมไซม์ไลเปสเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา ก่อนจะดูดซึ มเข้าสู่
เซลล์ เพื่ อ ใช้ใ นการเจริ ญเติ บ โต ซึ่ งจะเห็ น ได้จ าก
น้ าหนักเซลล์แห้งที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว (รู ปที่ 2) ทา
ให้ มี ค่ า ความเป็ นกรดด่ า งลดลงอย่ า งรวดเร็ ว [10]
จากนั้น ค่าความเป็ นกรดด่างในทุกความเข้มข้นจะค่อยๆ
ลดลงเรื่ อยๆในขณะที่ P. aeruginosa TISTR 1287
เจริ ญเติ บโตเข้าสู่ ระยะ log phase (12-44 ชั่วโมง)
(รู ปที่ 2) หลังชัว่ โมงการหมักที่ 44 ค่าความเป็ นกรดด่าง
จะอยูใ่ นช่วงที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จนสิ้ นสุ ดการหมัก
72 ชัว่ โมง จากงานวิจยั แสดงให้เห็นว่า ค่าความเป็ นกรด
ด่ า งเริ่ มต้น มี ผ ลต่ อ การเจริ ญเติ บ โต และการผลิ ต
พอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต เนื่ องจากมีผลต่อการเข้าถึง
สารอาหาร (bioavailability) ของธาตุ อ าหาร (trace
element) [11] การควบคุมค่าความเป็ นกรดด่างเริ่ มต้น
ให้อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมต่อแบคทีเรี ย จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ซึ่ งในงานวิจัยนี้ ค่าความเป็ นกรดด่ างเริ่ มต้นอยู่ในช่ วง
6.94-6.97 (ค่าความเป็ นกรดด่ างที่ เหมาะสมเท่ ากับ 7)
ทั้งนี้ ค่าความเป็ นกรดด่างจะลดลงมากหรื อน้อยนั้น จะ
ขึ้ น อยู่กับ ชนิ ด ของแหล่ ง คาร์ บ อนและปริ ม าณความ
เข้มข้นที่ใช้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต

3.5 การสกัดพอลิไฮดรอกซี อัลคาโนเอตออกจากเซลล์
แบคทีเรีย
นาตัวอย่างเซลล์แห้งที่ ได้จากหัวข้อ 3.4 ปริ มาณ
0.40 กรัม ใส่ ในขวดรู ปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร เติม
เอทานอล 95% ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร แช่ตะกอนเซลล์
แบคที เรี ยไว้ 12 ชัว่ โมง แยกส่ วนที่ เป็ นตะกอนเซลล์
แบคทีเรี ยออกใส่ ใน Cellulose Extraction Thimble แล้ว
นาไปสกัดอย่างต่อเนื่ องด้วยเครื่ องสกัดซอกฮ์เลต โดย
ใช้ไดคลอโรมีเทน ปริ มาตร 200 มิลลิลิตร เป็ นตัวทา
ละลาย ทาการสกัดเป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง จากนั้นนาส่ วนที่
สกัดได้ไประเหยไดคลอโรมีเทนออกจนแห้งด้วยเครื่ อง
กลัน่ ระเหยแบบสุ ญญากาศ (rotary evaporator) นาขวด
ก้น กลมไปอบที่ อุ ณ หภู มิ 70๐ C เป็ นเวลา 2 ชั่ว โมง
จากนั้นทาให้เย็นในโถดู ดความชื้ น และชัง่ น้ าหนักจน
คงที่ [9] ส่ วนที่เหลือในขวดก้นกลม คือพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตที่สกัดได้
30

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 2 May – August 2018

รู ปที่ 1 ค่าความเป็ นกรดด่างของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ความเข้มข้นน้ ามันปาล์ม 0.50 (), 0.75 (□), 1.00 (), 1.50 (■)
และ 2.00 (○) % โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร ในช่วงระยะเวลาการหมัก 72 ชัว่ โมง
4.1.2 นา้ หนักเซลล์ แห้ ง
ความเข้ ม ข้ น ของน้ ามั น ปาล์ ม นั้ นมี ผ ลต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของ P. aeruginosa TISTR 1287 โดยน้ ามัน
ปาล์มที่ มีความเข้มข้น 0.75 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนักต่อ
ปริ ม าตร มี ป ริ ม าณน้ า หนัก เซลล์แ ห้ง สู ง ที่ สุ ด เท่ า กับ
2.33 กรัมต่อลิตร ในขณะที่ความเข้มข้น 0.50, 1.00, 1.50
และ 2.00% โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร มีปริ มาณน้ าหนัก
เซลล์แห้งสู งสุ ดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญเชิงสถิติ
ได้แก่ 1.95, 1.83, 1.80 และ 2.08 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ
ในช่วงระยะเวลาการหมัก 44 ชัว่ โมง ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า
แบคทีเรี ยมีการเจริ ญเติบโตได้รวดเร็ วในช่วง 12 ชัว่ โมง
แรกของการหมัก ซึ่ งสอดคล้องกับค่าความเป็ นกรดด่าง
ที่ลดลงอย่างรวดเร็ ว จากนั้น หลังชัว่ โมงการหมักที่ 24
แบคทีเรี ยเริ่ มมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ชา้ ลง เห็นได้จาก
ปริ มาณน้ าหนักเซลล์ที่ลดลง โดยเฉพาะที่ความเข้มข้น
1.00, 1.50 และ 2.00% โดยน้ าหนัก ต่ อ ปริ ม าตร

เมื่อพิจารณาค่าความเป็ นกรดด่าง พบว่ายังคงลดลงอย่าง
ต่อเนื่ องทาให้สภาวะไม่เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโต
ท าให้ เ กิ ด การขาดความสมดุ ล ระหว่ า งปริ มาณของ
ไฮโดรเจนและไฮดรอกไซด์ไอออนส่งผลต่อการผ่านเข้า
ออกของสารอาหาร ท าให้ แ บคที เ รี ย ไม่ ส ามารถน า
สารอาหารเข้าสู่ เซลล์ได้ [12] นอกจากนี้ จะเห็ นได้ว่า
ที่ ค วามเข้ม ข้น น้ ามัน ปาล์ ม 2.00 % โดยน้ าหนั ก ต่ อ
ปริ มาตร มีปริ มาณน้ าหนักเซลล์แห้งเมื่อเทียบกับความ
เข้ม ข้น อื่ น ๆ มี แ นวโน้ม สู ง ขึ้ น เพี ย งเล็ ก น้อ ย แต่ มี ค่ า
ความเป็ นกรดด่ างลดต่ าลงที่ 6.09 เนื่ องจากมี ปริ มาณ
น้ ามันมากเกินไป เมื่อเกิดการย่อยสลายน้ ามัน จึงทาให้มี
ความเป็ นกรดมากขึ้น เมื่อเทียบกับความเข้มข้นอื่นๆ ซึ่ ง
การที่อาหารเลี้ยงเชื้อมีสภาวะความเป็ นกรดมากเกินไป
จะมีผลทาให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของแบคที เรี ย ช้าลง
เนื่องจากเป็ นสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
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รู ปที่ 2 แสดงปริ มาณน้ าหนักเซลล์แห้ง ณ ชัว่ โมงการหมักนั้นๆ โดยไม่รวมปริ มาณน้ าหนักเซลล์เริ่ มต้น ที่ความเข้มข้น
น้ ามันปาล์ม 0.50 (), 0.75 (□), 1.00 (), 1.50 (■) และ 2.00 (○) % โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร ในช่วงระยะเวลา
การหมัก 72 ชัว่ โมง
ในงานวิจยั นี้ P. aeruginosa TISTR 1287 สามารถ
เจริ ญเติบโตไปพร้อมกับการสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต และสะสมได้สู ง สุ ด เมื่ อ มี การเจริ ญ เติ บ โต
สู งสุ ด [2] จากรู ปที่ 2 จะเห็นได้วา่ ช่วงที่แบคทีเรี ยมีการ
เจริ ญเติบโตสู งสุ ด คือในชัว่ โมงการหมักที่ 44 ก่อนถึง
ช่วง stationary phase หลังจากนั้นปริ มาณน้ าหนักเซลล์
แห้งจะลดลงในชัว่ โมงการหมักที่ 56 ในทุกความเข้มข้น
ของน้ ามัน ปาล์ม และน้ าหนัก เซลล์แ ห้ ง เริ่ ม คงที่ จ น
สิ้นสุดการหมัก จากการทดลองนี้ จึงสามารถบ่งชี้ได้วา่ ที่
ความเข้ ม ข้ น น้ ามั น ปาล์ ม 0.75% โดยน้ าหนั ก ต่ อ
ปริ ม าตร เป็ นความเข้ม ข้น ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส าหรั บ
แบคที เรี ยในการเจริ ญเติบโตและสะสมพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต
4.1.3 การศึกษาการผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ ฟลูออเรสเซนต์
การวิเคราะห์การผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตของแบคที เรี ย โดยการย้อมสี แล้วนาไปส่ อง

กล้องนั้น เป็ นการวิเคราะห์ผลเบื้องต้นว่า P. aeruginosa
TISTR 1287 มีการผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตอยูภ่ ายในตัวเซลล์หรื อไม่ โดยแบคที เรี ยที่มีการ
ผลิ ต และสะสมพอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอตไว้ภายใน
เซลล์ จะติ ดสี Nile red ซึ่ งเป็ นสี ยอ้ มฟลูออเรสเซนต์
(fluorescent dye) ซึ่ งมีความจาเพาะต่อพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต [8] แบคทีเรี ยที่มีการสะสมพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตภายในเซลล์ จะมีการเรื องแสงสี แดงสว่าง
ปรากฏออกมาอย่างเห็ นได้ชัดเจน ดังแสดงในรู ปที่ 3
โดยการสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตภายในเซลล์
P. aeruginosa TISTR 1287 ในชัว่ โมงการหมักที่ 24
และ 44 มีลกั ษณะการเรื องแสงที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
จึ งไม่สามารถวิเคราะห์ในเชิ งปริ มาณได้ว่าแบคที เรี ยมี
การสะสมพอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอตในปริ มาณมาก
หรื อน้อย แต่สามารถบ่งบอกได้วา่ แบคทีเรี ยมีการผลิต
และสะสมพอลิ ไฮดรอกซี อลั คาโนเอตไว้ภายในเซลล์
แบคที เ รี ย ทั้ง นี้ จะท าการศึ ก ษาลักษณะของพอลิ ไ ฮดรอกซีอลั คาโนเอตที่ผลิตได้ควบคู่ไปด้วย
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ก

ข

รู ปที่ 3 การติดสี Nile red ของ P. aeruginosa TISTR 1287 ที่มีการสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตภายในเซลล์
ที่ความเข้มข้นน้ ามัน 0.75% โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร (ก) ที่ระยะเวลาการหมัก 24 ชัว่ โมง และ (ข) ที่ระยะเวลาการหมัก
44 ชัว่ โมง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์กาลังขยาย 400 เท่า
4.1.4 การศึกษาการผลิตและสะสมพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตด้ ว ยกล้ องจุ ลทรรศน์ อิเ ล็ก ตรอนแบบส่ องผ่ า น
(Transmission Electron Microscope, TEM)
พอลิ ไ ฮดรอกซี อ ัล คาโนเอตที่ ส ะสมอยู่ภ ายในตัว
เซลล์แบคทีเรี ย มีลกั ษณะเป็ นแกรนูลสี ขาว 3-5 แกรนูล
ขนาดแตกต่า งกันดังแสดงในรู ป ที่ 4 โดยมี เ ส้นผ่า น
ศู นย์กลางประมาณ 0.2-0.5 ไมโครเมตร เรี ยงตัวตาม

ความยาวของตัวเซลล์แบคที เรี ยที่เป็ นรู ปท่อน กระจาย
อยู่ทั่วไปบริ เ วณไซโทพลาสซึ ม และพบว่าขนาดของ
แกรนู ลจะเพิ่มขึ้นตามปริ มาณการสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต กล่าวคือเมื่อมีการสะสมพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต ปริ มาณมาก ขนาดของแกรนูลจะเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย และจะเห็ นการเรื องแสงสี ส้มแดงสว่างที่
ซ้อนทับกันของแกรนูล ภายในเซลล์ได้อย่างชัดเจน

แกรนูล PHA

ก

ขข

รู ปที่ 4 ลักษณะแกรนูลพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตที่สะสมไว้ภายในเซลล์ของ P. aeruginosa TISTR 1287 ที่ความ
เข้มข้นน้ ามัน 0.75 % โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร ระยะเวลาการหมัก 72 ชัว่ โมง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องผ่าน ที่กาลังขยาย ก: 2,500 และ ข: 5,000 เท่า
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รู ปที่ 2 แล้วนามาทาให้อยู่ในรู ปเซลล์แห้งก่อนนามา
สกัด จากการวิเคราะห์พบว่า ปริ มาณพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตที่ สกัดได้จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการหมักที่
เพิ่ ม ขึ้ น และสู ง สุ ด ที่ ร ะยะเวลาการหมัก 72 ชั่ว โมง
เท่ากับ 0.65 กรัมต่อลิตร (38.01%) และที่ช่วงระยะเวลา
การหมัก 24 และ 44 ชัว่ โมง มีปริ มาณพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต 0.17 (13.59%) และ 0.66 (33.67%) กรัม
ต่อลิตร (รู ปที่ 5) ตามลาดับ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเที ยบกับผล
การทดลองก่อนหน้านี้ ที่ได้มีการศึกษาการผลิตพอลิไฮดรอกซี อ ัลคา-โนเอต จากน้ ามัน เมล็ดในปาล์มที่ ผ่า น
กระบวนการ สปอนนิ ฟิเคชั่น ด้วยเชื้ อ Pseudomonas
putida PGA1 [9] พบว่าปริ มาณพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตที่ผลิตได้สูงสุดไม่แตกต่างกัน (37% ของน้ าหนัก
เซลล์แห้ง) แต่พบว่าผลผลิตพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
ในงานวิจยั นี้ มีปริ มาณน้อยกว่าการผลิตจากน้ ามันเมล็ด
ในปาล์มด้วยเชื้อ Pseudomonas mosselii TO7 (47%
ของน้ าหนักเซลล์แห้ง) [10]

4.2 การศึ กษาระยะเวลาการหมักที่มีผลต่ อการเจริ ญ
เติบโตและการสะสมพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต
การศึ ก ษาระยะเวลาในการหมั ก ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เจริ ญเติบโตและการสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต
นั้น จะเลื อกความเข้มข้นของน้ ามันปาล์มที่ มีปริ มาณ
น้ าหนักเซลล์แห้งสู งที่ สุดคือ 2.33 กรัมต่อลิตร จากผล
วิเคราะห์น้ าหนักเซลล์แห้งในหัวข้อ 4.1.2 และให้ผล
ผลิ ต สู ง ที่ สุด ในชั่ว โมงการหมัก ที่ 44 ที่ ค วามเข้ม ข้น
0.75% โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร แต่ยงั ไม่สามารถบ่งชี้ได้
ว่า เป็ นความเข้ม ข้น ที่ ดีที่ สุ ด เนื่ อ งจากที่ ค วามเข้ม ข้น
อื่ นๆ มี ปริ ม าณน้ าหนัก เซลล์แห้ง ใกล้เคี ยงกัน โดยท า
การทดลองในตูบ้ ่มเขย่าที่สภาวะเดิ ม (30๐C 180 รอบ
ต่อนาที) แล้วเก็บตัวอย่างในช่วงเวลาการหมักที่ 24, 44
และ 72 ชัว่ โมง ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่มีปริ มาณน้ าหนักเซลล์
แห้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว (24 ชัว่ โมง) เพิ่มขึ้นสู งที่สุด
(44 ชั่ว โมง) และช่ ว งเวลาสิ้ น สุ ด กระบวนการหมัก
(72 ชัว่ โมง) เมื่อพิจารณาจากกราฟน้ าหนักเซลล์แห้งใน

รู ปที่ 5 ปริ มาณน้ าหนักเซลล์แห้ง (กรัมต่อลิตร) (●) ปริ มาณพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต (กรัมต่อลิตร) (○) และ
ผลผลิตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอต (%) (■) ที่สกัดได้ในช่วงระยะเวลาการหมัก 24, 44 และ 72 ชัว่ โมง ที่ความเข้มข้น
น้ ามันปาล์ม 0.75% โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร
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แต่อย่างไรก็ตาม จากปริ มาณพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตที่ ผลิ ตได้ สามารถบ่ ง ชี้ ได้ว่า P. aeruginosa
TISTR 1287 มี ป ระสิ ทธิ ภาพในการผลิ ต และสะสม
พอ ลิ ไ ฮด ร อ กซี อั ล ค าโ น เ อ ต ควบ คู่ ไ ป กั บ การ
เจริ ญเติบโต จากรู ปที่ 5 จะเห็นได้วา่ ในชัว่ โมงการหมัก
ที่ 44 ปริ มาณพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอตที่ สกัดได้ไม่
แตกต่างกันกับชัว่ โมงการหมักที่ 72 สามารถอธิ บายได้
ว่า แบคทีเรี ยเจริ ญเติบโตสู งสุ ดในชัว่ โมงการหมักที่ 44
โดยพิจ ารณาจาก ปริ มาณน้ า หนักเซลล์แห้ง ที่ สูงที่ สุด
จากกราฟ และจะมีการสะสมลดน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Madison and Huisman,
1999 [2] ที่พบว่า P. aeruginosa สามารถสะสมพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต ในระหว่างการเจริ ญเติบโตและจะ
สะสมได้น้อยลง หลังจากแบคที เรี ยมี การเจริ ญเติบโต
สูงสุดแล้ว

เจริ ญ เติ บ โตควบคู่ ไ ปกับการผลิ ต และสะสมพอลิ ไ ฮดรอกซีอลั คาโนเอต ในการทดลองนี้ และจากการศึกษา
ผลของระยะเวลาในการหมักอาหาร ผลการทดลอง
แสดงให้เห็ นว่า ปริ มาณพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต จะ
เพิม่ ขึ้นตามระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้น โดยที่ระยะเวลา
การหมัก 24 ชั่ว โมง มี ป ริ ม าณพอลิ ไ ฮดรอกซี อ ัล คาโนเอต 0.17 กรัมต่อลิตร (13.59%) และเพิ่มขึ้นสูงสุ ดจน
เริ่ มคงที่ ที่ ร ะยะเวลาการหมัก 72 ชั่ ว โมง ปริ มาณ
0.65 กรัมต่อลิตร (38.01%)
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จากการศึ กษาสภาวะที่ ใ ช้ในการเจริ ญเติ บ โตของ
Pseudomonas aeruginosa TISTR 1287 พบว่าแบคทีเรี ย
มีการเจริ ญเติบโตสูงสุดในช่วง late logarithmic phase ที่
24 ชั่วโมง เมื่ อนาแบคที เรี ยไปศึ กษาการผลิ ตพอลิไฮดรอกซีอลั คาโนเอตจากน้ ามันปาล์ม พบว่าความเข้มข้น
ของน้ ามันปาล์ม มีผลต่อการเจริ ญเติบโต น้ าหนักเซลล์
แห้ ง และค่ า ความเป็ นกรดด่ า ง โดยที่ ค วามเข้ม ข้น
0.75% โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร มีปริ มาณน้ าหนักเซลล์
แห้งสู งสุ ดในชั่ว โมงการหมัก ที่ 44 เท่ า กับ 2.33 กรั ม
ต่อลิตร โดยมีการสะสมแกรนู ลพอลิไฮดรอกซี อลั คาโนเอต ไว้ภ ายในเซลล์ น้ ามัน ปาล์ ม ที่ ค วามเข้ม ข้น
0.75% โดยน้ า หนักต่ อปริ ม าตร เป็ นความเข้มข้น ที่
เหมาะสมสาหรับ P. aeruginosa TISTR 1287 ในการ
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