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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสและการผลิตไบโอดีเซลจากแบคทีเรีย จ�ำนวน 3
ไอโซเลต คือ GS-4, WWSC-2 และ HCUC9-2 ซึ่งเป็นไอโซเลตที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ดีที่สุด เพื่อน�ำ
ไปเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซล ส�ำหรับการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ พบว่า
ค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการท�ำงานของเอนไซม์ไลเปสจากไอโซเลต GS-4, WWSC-2 คือ พีเอช 7
ส�ำหรับ HCUC9-2 คือ พีเอช 9 และอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ตามล�ำดับ และพบว่าเอนไซม์ไลเปสจากไอโซเลต GS-4
และ WWSC-2 มีเสถียรภาพในช่วงพีเอช 6-8 ส�ำหรับ HCUC9-2 มีเสถียรภาพในช่วงพีเอช 7-9 รวมทั้งอุณหภูมิในช่วง 4050 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตามล�ำดับ โดยกิจกรรมของเอนไซม์จะสูงขึ้นเมื่อมีสารลดแรงตึงผิว แต่เมื่อน�ำมาทดสอบกับเมทานอล
และเฮกเซนจะส่งผลให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ลดลงเล็กน้อย จากการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันปาล์มที่ยังไม่ผ่าน
การใช้และน�้ำมันปาล์มที่ผ่านการใช้แล้ว โดยใช้เอนไซม์ไลเปสอิสระในการผลิตเมทิลเอสเทอร์ ในอัตราส่วนโดยโมลระหว่าง
น�้ำมันปาล์มต่อเมทานอล คือ 1:5 และมีการเติมเป็นช่วง (น�้ำมันปาล์มต่อเมทานอลในอัตราส่วน 1:1) ที่เวลา 3, 6 และ 9
ชัว่ โมง มีการเติมสารลดแรงตึงผิว Tween 80 ความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ และมีเฮกเซนเป็นตัวท�ำละลาย (1:1 โดยน�ำ้ หนัก
ต่อปริมาตร) สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์พีเอช 7 (1:2 โดยน�้ำหนักต่อปริมาตร) อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส เป็นเวลาสัมผัส 24 ชั่วโมง จะส่งผลให้เกิดเมทิลเอสเทอร์ โดยพบการมีอยู่ของหมู่เมทิลเอสเทอร์เมื่อเทียบกับ
สารมาตรฐานบน TLC chromatography และเมื่อใช้เอนไซม์ตรึงรูปในการผลิตเมทิลเอสเทอร์ในสภาวะเดียวกัน พบว่า
ไม่เกิดเมทิลเอสเทอร์เนื่องจากไม่พบการมีอยู่ของหมู่เมทิลเอสเทอร์เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานบน TLC chromatography
ค�ำส�ำคัญ: การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ กิจกรรมเอนไซม์ ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ไบโอดีเซล
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Abstract

The focus of this study was on characterization of an extracellular lipase and optimization of
biodiesel production from three bacterial isolates GS-4, WWSC-2 and HCUC9-2 that exhibited the highest
lipase activity. The lipase enzymes from isolates GS-4 and WWSC-2 and HCUC9-2 were used for biodiesel
production through the chemical reaction transesterification. The optimum pH and temperature for the
enzyme activity of isolates GS-4 and WWSC-2 were pH 7 and 45°C and isolate HCUC9-2 were pH 9 and
45°C, respectively. The lipase enzymes from isolates GS-4 and WWSC-2 isolates were stable in the pH
ranging from 6-8 and at 40-50 and 40-45°C for 1 hour and the lipase enzymes from isolate HCUC9-2 was
stable in the pH ranging from 7-9 and at 40-50°C for 1 hour, respectively. Higher activity was observed
in the presence of surfactant and the enzyme activity was a little inactive toward methanol and hexane.
Study on the production of biodiesel from palm oil and used palm oil to produce methyl ester was
investigated. The conditions in the production of methyl ester were optimized as follow; mole ratio of
palm oil and methanol 1: 5, feed of methanol was carried out step by step (approximately 1:1 in a molar
ration of methanol to oil) at 3, 6 and 9 hours, surfactants (0.01% Tween 80 ) and hexane as solvent (1:1
by weight per volume), 0.1 M phosphate buffer solution pH 7 (1:2 by weight per volume) at 45°C for 24
hours. The results showed that free lipases from all isolates could catalyze transesterification. Methyl
ester was detectable in TLC plate. On the contrary, immobilized enzyme from isolates GS-4, WWSC-2
and HCUC9-2 also catalyze transesterification with non of methyl ester was presented in TLC plate.
Keywords: Characterization, Enzyme activity, Transesterification, Biodiesel
บทน�ำ

ไบโอดีเซล (biodiesel) เป็นพลังงานเชื้อเพลิง
ทดแทนน�้ ำ มั น ดี เ ซลที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจเป็ น อย่ า งมากใน
ปัจจุบนั เนือ่ งจากมีสมบัตใิ นการเผาไหม้ทดี่ ไี ม่ตา่ งจากน�ำ้ มัน
ดี เ ซล การผลิ ต ไบโอดี เ ซลเกิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าเคมี เ รี ย กว่ า
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (transesterification) เป็นการท�ำ
ปฏิกริ ยิ าระหว่างไตรกลีเซอไรด์ทไี่ ด้จากกรดไขมันในน�ำ้ มันที่
ได้จากพืช ไขมันจากสัตว์ กับแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ เช่น
เอทานอล เมทานอล และบิวทานอล และมีด่างหรือกรดเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาได้ผลผลิตเป็นอัลคิลเอสเทอร์ (alkyl ester)
หรือไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นกลีเซอรอล [1]
ทั้งนี้การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีในกระบวนการดังกล่าว
ท�ำให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เนือ่ งด้วยต้องใช้อณ
ุ หภูมสิ งู
เพื่อท�ำให้การผลิตไบโอดีเซลได้อย่างรวดเร็ว และต้องใช้

พลังงานสูงเพือ่ ให้ผลผลิตสูง นอกจากนีก้ ารใช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ า
เคมีโดยเฉพาะตัวเร่งที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะมีข้อเสีย ได้แก่ ใช้
ต้นทุนในการผลิตสูง เนือ่ งจากต้องใช้พลังงานความร้อน (6070 องศาเซลเซียส) ในการเกิดปฏิกิริยา เก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ยาก และในสภาวะทีใ่ ช้ดา่ งเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าส่วนประกอบ
ที่เป็นกรดไขมันอิสระและน�้ำจะรบกวนการเกิดปฏิกิริยา
ทรานเอสเทอริฟเิ คชัน โดยอาจเกิดปฏิกริ ยิ าสะปอนนิฟเิ คชัน
(saponification) ร่วมด้วย ซึง่ จะได้สารผลิตภัณฑ์เป็นสบู่ [2]
จากข้อจ�ำกัดเหล่านี้จึงเป็นที่น่าสนใจที่จะน�ำตัวเร่งปฏิกิริยา
ทางชีวภาพมาใช้แทนตัวเร่งทางเคมี เช่น เอนไซม์ไลเปสใน
การผลิตไบโอดีเซล
ปัจจุบนั จึงมีการค้นคว้าวิจยั ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าชีวภาพ
ซึ่งมีข้อดีกว่าการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีหลายประการ
ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ เช่น เอนไซม์ไลเปสเป็นเอนไซม์
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ชนิดหนึ่งที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ โดยเฉพาะจากจุลินทรีย์
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นแบคทีเรีย รา และยีสต์ การผลิตไบโอดีเซล
โดยตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพนับเป็นกระบวนการใหม่ที่เป็นที่
สนใจอย่างยิ่ง วิธีการนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ต้องใช้
พลังงานมากเนื่องจากเกิดขึ้นในสภาวะอุณหภูมิปกติทั่วไป
ส่วนกรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในน�ำ้ มันไม่สร้างปัญหาใด ๆ ใน
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล กลีเซอรอลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ข้างเคียงที่เกิดขึ้นจะอยู่ในรูปเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
จึงสามารถแยกออกมาจากไบโอดีเซลได้ง่าย และสามารถใช้
ประโยชน์ต่อไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการท�ำให้บริสุทธิ์
ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการผลิตโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ทางเคมี ประโยชน์ทสี่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ ในกระบวนการ
ทีใ่ ช้ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชีวภาพเพือ่ การผลิตไบโอดีเซล ยังสามารถ
รักษาสภาพของวิตามินอีทมี่ อี ยูใ่ นน�ำ้ มันพืช เช่น น�ำ้ มันปาล์ม
ที่มีอยู่ในปริมาณสูงไม่สูญสลาย ซึ่งสามารถแยกออกมาใช้
ประโยชน์ได้และมีมูลค่าสูง ในขณะที่สารเหล่านี้ถูกท�ำลาย
โดยความร้อนในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยการใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิริยาทางเคมี ไบโอดีเซลยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
เรื่ อ งของมลพิ ษ ทางอากาศเพราะเป็ น เชื้ อ เพลิ ง สะอาด
สามารถลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เช่น
คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น และทีส่ ำ� คัญ
ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่ปราศจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
[3] อย่างไรก็ตามการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
ในการผลิตไบโอดีเซลยังมีประเด็นที่ต้องทดลองวิจัยและ
พัฒนาอีกมากมาย เช่น จะท�ำอย่างไรให้เอนไซม์ไลเปส
สามารถท� ำ งานเป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด
ท�ำอย่างไรให้ราคาของเอนไซม์ลดลงจนเป็นที่พอใจที่จะ
สามารถน�ำมาใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้ และการพัฒนา
กระบวนการผลิตจากการเร่งปฏิกริ ยิ าชีวภาพอย่างประหยัด
ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับกระบวนการทางเคมีหรือ
วิธีอื่น ๆ ได้
ไลเปสถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1856 โดย
นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Claude Bernard โดยเอนไซม์นี้พบใน
สารทีข่ บั ออกจากตับ (pancreatic juice) ไลเปสเป็นเอนไซม์
ที่จัดอยู่ในกลุ่มไฮโดรเลส (hydrolase) โดยมีชื่อเรียกตาม
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ระบบ systematic name ว่าไตรเอซิลกลีเซอรอลเอซิล
ไฮโดรเลส (triacylglycerol acylhydrolase) และมีชื่อตาม
รหัสหรือตามระบบตัวเลข (code or number system)
คื อ EC 3.1.1.3 [4] จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ของ carboxylic
ester hydrolases ซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการ hydrolysis และ synthesis ของ long-chain
acylglycerols เอนไซม์ไลเปสมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติและ
ผลิตออกมาภายนอกเซลล์จากแบคทีเรีย เอนไซม์ไลเปสมี
ความส�ำคัญต่อการน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่น
อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมสารท� ำ ความสะอาด
การผลิตสารเคมี การท�ำกระดาษ อุตสาหกรรมรมยา และ
การผลิตไบโอดีเซล [5]
เอนไซม์ไลเปสพบได้ทงั้ พืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ โดย
เอนไซม์ไลเปสจากจุลินทรีย์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากเอนไซม์ไลเปสจากพืชและสัตว์มคี วามคงตัวต�ำ่ กว่า
เอนไซม์ไลเปสจากจุลินทรีย์ ซึ่งมีความคงตัวสูงกว่าและ
สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก เนื่องจากจุลินทรีย์มีการ
เจริ ญ เร็ ว การควบคุ ม การผลิ ต ท� ำ ได้ ง ่ า ย และคุ ณ ภาพ
สม�่ำเสมอ นอกจากนี้เอนไซม์ไลเปสที่ได้จากจุลินทรีย์ยังมี
คุณสมบัติที่คงทนต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิสูง และ
มีความจ�ำเพาะต่อสับสเตรทหลายชนิด ทัง้ นีเ้ อนไซม์ไลเปสที่
ได้จากจุลินทรีย์นั้นพบได้ทั้งเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์และ
ขับออกนอกเซลล์ [6] ไลเปสเป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการ
ย่ อ ยสลายไขมั น และน�้ ำ มั น ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น กรดไขมั น
อิ ส ระและกลี เ ซอรอล นอกจากนี้ ไ ลเปสยั ง เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ทรานส์เอสเทอริฟเิ คชัน ซึง่ เป็นปฏิกริ ยิ าผันกลับในระบบทีม่ ี
น�ำ้ น้อยหรือระบบทีม่ สี ารอินทรียเ์ ป็นตัวท�ำละลาย เอนไซม์นี้
ถูกสกัดได้จากพืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย์ อย่างไรก็ตามจุลนิ ทรีย์
เป็นแหล่งส�ำคัญของเอนไซม์ไลเปส เนือ่ งจากง่ายในการผลิต
การเก็บเกีย่ ว และการท�ำไลเปสให้บริสทุ ธิ์ [7] ด้วยคุณสมบัติ
ของเอนไซม์ ที่ มี ค วามจ� ำ เพาะต่ อ สั บ สเตรท จึ ง มี ก ารน� ำ
เอนไซม์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นหนึ่งใน
พลังงานทดแทนทางเลือกยุคใหม่ที่สังเคราะห์ได้จากไขมัน
สัตว์และพืชน�้ำมันชนิดต่าง ๆ เช่น ดอกทานตะวัน ถั่วเหลือง
ปาล์มน�้ำมัน มะพร้าวน�้ำมันคาโนล่า และเมล็ดสบู่ด�ำ รวมทั้ง
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แอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ เช่น เมทานอล เอทานอล และ
บิวทานอล เป็นต้น โดยใช้ปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่า ทรานส์เอส
เทอริฟิเคชัน และมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ ได้แก่
เอนไซม์ไลเปสที่ได้จากเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิด ซึ่งมีความ
สามารถในการท�ำปฏิกิริยาที่สภาวะความเป็นกรด-ด่างที่ไม่
รุนแรง และที่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก [8]
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี ก ารศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข อง
เอนไซม์ไลเปสที่ได้จากแบคทีเรียไอโซเลต GS-4, WWSC-2
และ HCUC9-2 ซึง่ สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสได้คา่ กิจกรรม
ของเอนไซม์ที่สูง ผลจากการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่
ส�ำคัญในการน�ำเอนไซม์ไลเปสไปประยุกต์ใช้ในการผลิต
ไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน เพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทนพลังงานเชือ้ เพลิงจากฟอสซิลได้ ซึง่ การผลิต
ไบโอดี เ ซล (เมทิ ล เอสเทอร์ ) ด้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เ อส
เทอริฟเิ คชัน จะท�ำการศึกษาโดยใช้เอนไซม์ไลเปสอิสระและ
เอนไซม์ไลเปสตรึงรูป โดยใช้สารตั้งต้นเป็นน�้ำมันปาล์ม
ที่ ยั ง ไม่ ผ ่ า นการใช้ แ ละน�้ ำ มั น ปาล์ ม ที่ ผ ่ า นการใช้ แ ล้ ว
และน�ำผลผลิตที่คาดว่าจะเป็นไบโอดีเซลมาวิเคราะห์โดย
ใช้ เ ทคนิ ค โครมาโตกราฟี แ บบผิ ว บาง (Thin Layer
Chromatography: TLC)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การเตรียมสารละลายโปรตีน
เลีย้ งแบคทีเรียในอาหารเพาะเชือ้ basal medium
ที่เติมน�้ำมันมะกอกความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 250
มิลลิลิตร บ่มเขย่าที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง จากนั้นน�ำน�้ำเลี้ยงเซลล์มาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว
8,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
20 นาที น�ำส่วนใส (supernatant) มาตกตะกอนโปรตีนด้วย
เกลือแอมโมเนียมซัลเฟตที่ 60 เปอร์เซ็นต์อิ่มตัว น�ำเกลือ
แอมโมเนี ย มซั ล เฟตออกจากสารละลายโปรตี น ด้ ว ยวิ ธี
dialysis และน�ำตัวอย่างสารละลายโปรตีนมาท�ำการวัด
กิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส
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2. การวัดกิจกรรมเอนไซม์ไลเปส
ท�ำการวัดกิจกรรมของไลเปสตามวิธี photometric
assay [9] โดยใช้ p-nitrophenyl palmitate (pNPP) เป็น
สับสเตรท และท�ำการค�ำนวณหาค่ากิจกรรมของเอนไซม์
โดยที่ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส 1 หน่วย (ยูนิต) มีค่า
เท่ากับ p-nitrophenol ถูกผลิตออกมาในปริมาณ 1 นาโน
โมลต่อนาที ภายใต้สภาวะที่ได้ท�ำการวิเคราะห์
3. การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปส
3.1 การศึกษาผลของความเป็นกรด-ด่างที่มีต่อกิจกรรม
ของเอนไซม์ไลเปส
เตรี ย มสารละลายฟอสเฟตบั ฟ เฟอร์ ที่ มี ค วาม
เข้มข้น 0.1 โมลาร์ ที่พีเอช 4-10 ผสมสารละลายโปรตีน
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร กับ substrate solution ที่มี
การเตรี ย มในฟอสเฟตบั ฟ เฟอร์ ต ่ า ง ๆ ปริ ม าตร 950
ไมโครลิตร น�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
30 นาที จากนั้นหยุดปฏิกิริยาโดยการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว
14,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
20 นาที น�ำส่วนใสมาวัดค่า OD410 ในแต่ละชุดการทดลอง
จะมีการท�ำซ�้ำ 3 ซ�้ำ
3.2 ผลของความเป็นกรด-ด่างที่มีต่อเสถียรภาพของ
เอนไซม์ไลเปส
เตรี ย มสารละลายฟอสเฟตบั ฟ เฟอร์ ที่ มี ค วาม
เข้มข้น 0.1 โมลาร์ ที่พีเอช 4-10 ผสมสารละลายโปรตีน
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร กับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่
พีเอชต่าง ๆ ปริมาตร 150 ไมโครลิตร จากนั้นน�ำไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 30 นาที เติม
substrate solution ทีม่ บี ฟั เฟอร์ทใี่ ห้กจิ กรรมเอนไซม์สูงสุด
จากการทดลองที่ 3.1 ปริมาตร 800 ไมโครลิตร แล้วจึง
ท�ำการบ่มต่อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30
นาที จากนั้นปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 14,000 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที น�ำส่วนใสมา
วัดค่า OD410 ในแต่ละชุดการทดลองจะมีการท�ำซ�้ำ 3 ซ�้ำ
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3.3 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส
ผสมสารละลายโปรตีนปริมาตร 50 ไมโครลิตร กับ
substrate solution ที่มีฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่ให้กิจกรรม
เอนไซม์สงู สุดจากการทดลองที่ 3.1 ปริมาตร 950 ไมโครลิตร
น�ำไปบ่มที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ 40, 45, 50, 55 และ 60 องศา
เซลเซียส ตามล�ำดับ เป็นเวลานาน 30 นาที จากนั้นหยุด
ปฏิกิริยาโดยปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 14,000 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที น�ำส่วนใสมา
วัดค่า OD410 ในแต่ละชุดการทดลองจะมีการท�ำซ�้ำ 3 ซ�้ำ
3.4 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อเสถียรภาพของเอนไซม์ไลเปส
ผสมสารละลายโปรตีนปริมาตร 50 ไมโครลิตร
กับบัฟเฟอร์ทใี่ ห้กจิ กรรมเอนไซม์สงู สุดจากการทดลองที่ 3.1
ปริมาตร 250 ไมโครลิตร จากนั้นท�ำการบ่มที่อุณหภูมิต่าง ๆ
คือ 40, 45, 50, 55 และ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
ชัว่ โมง ท�ำการเติม substrate solution ทีม่ ฟี อสเฟตบัฟเฟอร์
ที่ให้กิจกรรมเอนไซม์สูงสุดจากการทดลองที่ 3.1 ปริมาตร
700 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นหยุดปฏิกิริยาโดย
ปัน่ เหวีย่ งทีค่ วามเร็ว 14,000 รอบต่อนาที ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที วัดค่า OD410 ในแต่ละชุดการ
ทดลองจะมีการท�ำซ�้ำ 3 ซ�้ำ
3.5 ผลของสารลดแรงตึงผิวต่อกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส
ผสมสารละลายโปรตีนปริมาตร 50 ไมโครลิตร กับ
สารลดแรงตึ ง ผิ ว 10 ไมโครลิ ต ร และเติ ม substrate
solution ที่มีบัฟเฟอร์ให้กิจกรรมเอนไซม์สูงสุดจากการ
ทดลองที่ 3.1 ปริมาตร 940 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นหยุดปฏิกิริยาโดย
ปัน่ เหวีย่ งทีค่ วามเร็ว 14,000 รอบต่อนาที ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที น�ำไปวัดค่า OD410 ในแต่ละชุด
การทดลองจะมีการท�ำซ�้ำ 3 ซ�้ำ
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3.6 ผลของปริมาตรเมทานอลต่อกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส
เตรียมเมทานอลปริมาตรต่าง ๆ ได้แก่ 150, 200,
250, 300 และ 350 ไมโครลิตร ผสมสารละลายโปรตีน
ปริมาตร 150 ไมโครลิตร กับเมทานอลทีป่ ริมาตรต่าง ๆ และ
เติม substrate solution ที่มีบัฟเฟอร์ให้กิจกรรมเอนไซม์
สูงสุดจากการทดลองที่ 3.1 ปริมาตร 700, 650, 600, 550
และ 500 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 30 นาที จากนัน้ หยุดปฏิกริ ยิ าโดยปัน่ เหวีย่ งทีค่ วามเร็ว
14,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
20 นาที น�ำไปวัดค่า OD410 ในแต่ละชุดการทดลองจะมีการ
ท�ำซ�้ำ 3 ซ�้ำ
3.7 ผลของปริมาตรเฮกเซนต่อกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส
เตรียมเฮกเซนปริมาตรต่าง ๆ ได้แก่ 250, 500,
750, 1,000 และ 1,250 ไมโครลิตร ผสมสารละลายโปรตีน
ปริมาตร 75 ไมโครลิตร กับเฮกเซนทีป่ ริมาตรต่าง ๆ และเติม
substrate solution ที่มีบัฟเฟอร์ให้กิจกรรมเอนไซม์สูงสุด
จากการทดลองที่ 3.1 ปริมาตร 1,175, 925, 675, 425 และ
175 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
30 นาที จากนั้นหยุดปฏิกิริยาโดยปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว
14,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
20 นาที น�ำไปวัดค่า OD410 ในแต่ละชุดการทดลองจะมีการ
ท�ำซ�้ำ 3 ซ�้ำ
4. การตรึงรูปเอนไซม์ไลเปสด้วยไคโตซาน [10]
4.1 วิธีการดูดซับทางกายภาพ
ชั่งไคโตซาน หนัก 0.2 กรัม ละลายในสารละลาย
กรดอะซิติก ความเข้มข้น 2 โมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
จากนั้นน�ำสารละลายที่ได้ใส่ในหลอดเข็มฉีดยาที่มีหัวเข็ม
ขนาด 24G (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากับ 0.55 มิลลิเมตร)
ท�ำการกดให้ของเหลวหยดลงในสารละลายผสมได้ไคโตซาน
ที่มีลักษณะเป็นเม็ดมีรูพรุน จากนั้นชั่งเม็ดไคโตซาน หนัก 2
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กรัม และเติมสารละลายเอนไซม์ไลเปส ความเข้มข้น 3 ยูนิต
ต่อมิลลิลิตร (เตรียมโดยเจือจางเอนไซม์ไลเปสในฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ พีเอช 7 ปริมาตร 3
มิลลิลิตร) น�ำไปเขย่าที่อุณหภูมิห้อง (25-30 องศาเซลเซียส)
ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และตั้งทิ้งไว้
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง จากนั้น
แยกเอนไซม์ที่ถูกตรึงโดยน�ำไปผ่านการกรองด้วยผ้าขาว
ล้างเอนไซม์ที่ถูกตรึงด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความ
เข้มข้น 2 โมลาร์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และน�้ำกลั่นปริมาตร
10 มิลลิลิตร และน�ำเอนไซม์ที่ผ่านการตรึงไปวิเคราะห์
กิจกรรมของเอนไซม์
4.2 วิธีการห่อหุ้ม
ชั่งไคโตซาน หนัก 0.1874 กรัม ละลายในสาร
ละลายกรดอะซิติก ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 10
มิลลิลิตร ท�ำการเตรียมสารละลายเอนไซม์ ความเข้มข้น 3
ยูนิตต่อมิลลิลิตร ในสารละลายกรดอะซิติก ความเข้มข้น 1
เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) จากนั้นผสมไคโตซาน
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร กับสารละลายเอนไซม์ไลเปส ความ
เข้มข้น 3 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และกวนผสมให้เข้ากัน น�ำ
สารละลายที่ได้ใส่ในหลอดเข็มฉีดยาที่มีหัวเข็มขนาด 24G
และกดให้ของเหลวหยดลงในสารละลายโซเดียมไตรโพลิ
ฟอสเฟต ความเข้มข้น 0.136 โมลาร์ ปริมาตร 30 มิลลิลิตร
ท�ำการล้างเอนไซม์ทถี่ กู ตรึงด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์
ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ พีเอช 7 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
จ�ำนวน 2 ครั้ง จากนั้นน�ำเอนไซม์ที่ผ่านการตรึงไปวิเคราะห์
กิจกรรมของเอนไซม์
5. การตรึงรูปเอนไซม์ไลเปสโดยวิธีห่อหุ้มด้วยโซเดียม
อัลจิเนต
ท�ำการเตรียมสารละลายโซเดียมอัลจิเนต ความ
เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนักต่อปริมาตร จากนั้นเติม
สารละลายเอนไซม์ไลเปสลงในสารละลายโซเดียมอัลจิเนต
และผสมเข้าให้กัน น�ำสารละลายผสมใสในหลอดเข็มฉีดยา
แล้วกดให้ของเหลวหยดลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์
ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ ตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที จึง
น�ำไปวัดค่ากิจกรรมของเอนไซม์ตรึงรูป
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6. การผลิตไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) จากเอนไซม์
ไลเปสอิสระและเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปโดยใช้สารตัง้ ต้นเป็น
น�้ำมันปาล์มที่ยังไม่ผ่านการใช้และน�้ำมันปาล์มที่ผ่านการ
ใช้แล้ว [ดัดแปลงจาก พุฒิพัฒน์ [11]; เกศกนก และ
ศิริพร [12]
ใช้เอนไซม์ไลเปสอิสระและเอนไซม์ไลเปสตรึงรูป
ต่อการผลิตไบโอดีเซล โดยก�ำหนดให้คา่ กิจกรรมของเอนไซม์
เท่ากับ 100 ยูนิตต่อมิลลิลิตร จากนั้นท�ำปฏิกิริยากับน�้ำมัน
ปาล์มต่อเมทานอลในอัตราส่วน 1:5 โมลต่อโมล และมีการ
เติมเมทานอลเป็นช่วง (น�ำ้ มันปาล์มต่อเมทานอลในอัตราส่วน
1:1) ที่เวลา 3, 6 และ 9 ชั่วโมง เติมเฮกเซน 1:1 โดยน�้ำหนัก
เติ ม สารลดแรงตึ ง ผิ ว Tween 80 ความเข้ ม ข้ น 0.01
เปอร์เซ็นต์ และใส่สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ที่มีความ
เข้มข้น 0.1 โมลาร์ พีเอช 7 อัตราส่วน 1:2 โดยน�้ำหนัก
ต่อปริมาตร จากนั้นน�ำไปเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที
บ่มที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เวลาสัมผัส 24 ชั่วโมง
น�ำผลผลิตที่คาดว่าจะเป็นไบโอดีเซลมาวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง (TLC) โดยเทคนิค TLC
จะใช้ระบบตัวท�ำละลาย คือ ตัวท�ำละลายไดคลอโรมีเทนและ
เฮกเซนในอัตราส่วน 1:1 และใช้ Pet’s reagent เป็นรีเอเจนต์
ทดสอบ
ผลการวิจัย
1. การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปส
1.1 ผลของความเป็ น กรด-ด่ า งที่ มี ต ่ อ กิ จ กรรมและ
เสถียรภาพของเอนไซม์ไลเปส
จากการศึกษาผลของความเป็นกรด-ด่างที่มีต่อ
กิจกรรมและเสถียรภาพของเอนไซม์ไลเปส โดยใช้ฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ที่ค่าพีเอช 4-10 พบว่า
เอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2 และ GS-4
มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์สูงสุดที่ค่าพีเอช 7 และเอนไซม์มี
เสถียรภาพในช่วงพีเอช 6-8 ตามล�ำดับ โดยมีค่ากิจกรรม
สัมพัทธ์สงู อยูใ่ นช่วง 91.17-100.00 เปอร์เซ็นต์ และ 83.56100.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ ส�ำหรับเอนไซม์ไลเปสจาก
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แบคทีเรียไอโซเลต HCUC9-2 มีคา่ กิจกรรมของเอนไซม์สงู สุด มีคา่ กิจกรรมสัมพัทธ์สงู อยูใ่ นช่วง 80.47-100.00 เปอร์เซ็นต์
ที่ค่าพีเอช 9 และเอนไซม์มีเสถียรภาพในช่วงพีเอช 7-9 โดย (ภาพที่ 1 และ 2)
120
100 100

กรรมสัมมพัพั
ทธท(เปอร
เซ็นตเซ็
) นต์)
กิกิจจกรรมสั
ธ์ (เปอร์

100

95.87

100
90.1
76.52

80

WWSC-2

56.74

60

GS-4

40

HCUC9-2

29.93

20
4.61 6.43

0

7.74

16.55
12.04

14.05

24.19
14.84

12.97

8.63

7.60

0.82

0

4

5

6

7

ความเปนนกรด-ด
าง าง
ความเป็
กรด-ด่

8

9

10

ภาพที่ 1 ผลของความเป็นกรด-ด่างทีม่ ตี อ่ กิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2
โดยใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ผลการทดลองแสดงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมสัมพัทธ์ของเอนไซม์
120
100 100 100

กิกิจจกรรมสั
ธ์ (เปอร์
กรรมสัมมพัพัทธท(เปอร
เซ็นตเซ็) นต์)

100

91.17

95.52
84.94

83.56

80

72.83

71.36

76.47 75

80.47

62.86

58.71

60
40

80.91

65.24

WWSC-2

39

37.88

GS-4
HCUC9-2

20
5.28

3.67

2.92

0
4

5

6

7

8

9

10

ความเปนกรด-ด
ความเป็
กรด-ด่างาง

ภาพที่ 2 ผลของความเป็นกรด-ด่างที่มีต่อเสถียรภาพของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2, GS-4 และ
HCUC9-2 โดยใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ผลการทดลองแสดงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมสัมพัทธ์ของ
เอนไซม์
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1.2 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อกิจกรรมและเสถียรภาพของ
เอนไซม์ไลเปส
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อกิจกรรม
และเสถียรภาพของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต
WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2 โดยท�ำการศึกษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ช่วง 40-60 องศาเซลเซียส พบว่าที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส มีผลท�ำให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสจาก
แบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2 มีค่ากิจกรรมสัมพัทธ์สูงที่สุด
รองลงมาคือ 40 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 3) และพบว่าเอนไซม์
มีเสถียรภาพทีอ่ ณ
ุ หภูมชิ ว่ ง 40-45 องศาเซลเซียส โดยพบว่า
เอนไซม์ไลเปสยังมีค่ากิจกรรมสัมพัทธ์สูงอยู่ในช่วง 91.01100.00 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 4) เอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรีย

ไอโซเลต GS-4 พบว่าที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ส่งผลให้
เอนไซม์มีค่ากิจกรรมสัมพัทธ์สูงที่สุด รองลงมาคือ 40 องศา
เซลเซียส (ภาพที่ 3) และพบว่าเอนไซม์มีเสถียรภาพที่
อุณหภูมิช่วง 40-50 องศาเซลเซียส โดยเอนไซม์ไลเปสยังมี
ค่ากิจกรรมสัมพัทธ์สูงอยู่ในช่วง 91.34-100.00 เปอร์เซ็นต์
(ภาพที่ 4) และเอนไซม์ ไ ลเปสจากแบคที เ รี ย ไอโซเลต
HCUC9-2 พบว่าที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ส่งผลให้
เอนไซม์มีค่ากิจกรรมสัมพัทธ์สูงที่สุด รองลงมาคือ 40 องศา
เซลเซียส (ภาพที่ 3) และพบว่าเอนไซม์มีเสถียรภาพที่
อุณหภูมิช่วง 40-50 องศาเซลเซียส โดยเอนไซม์ไลเปสยังมี
ค่ากิจกรรมสัมพัทธ์สูงอยู่ในช่วง 75.73-100.00 เปอร์เซ็นต์
(ภาพที่ 4)

กิจกรรมสั
พัทธ์เซ็(เปอร์
กิจกรรมสั
มพัทธม(เปอร
นต) เซ็นต์)

120
99.51

100

100

100

100

92.61
85.94

81.2

80

85.7

89.70
76.28

81.98

65.29

62.21

60

WWSC-2
GS-4

43.35

40

HCUC9-2
24.69

20
0
40

45

50

55

60

(องศาเซลเซียส)
อุณอุณหภูหภูมมิ ิ (องศาเซลเซี
ยส)

ภาพที่ 3 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2 โดย
ท�ำการศึกษาที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส และใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ พีเอช 7 ผลการทดลอง
แสดงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมสัมพัทธ์ของเอนไซม์
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ภาพที่ 4 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อเสถียรภาพของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2 โดย
ท�ำการศึกษาที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส และใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ พีเอช 7 ผลการทดลอง
แสดงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมสัมพัทธ์ของเอนไซม์
1.3 ผลของปริ ม าณเมทานอลที่ มี ต ่ อ เสถี ย รภาพของ
เอนไซม์ไลเปส
จากการศึ ก ษาผลของปริ ม าณเมทานอลที่ มี ต ่ อ
เสถี ย รภาพของเอนไซม์ ไ ลเปสจากแบคที เ รี ย ไอโซเลต
WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2 โดยท�ำการศึกษาปริมาณ
ของเมทานอลทีป่ ริมาตร 150-350 ไมโครลิตร พบว่าปริมาตร

เมทานอลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ผ ลท� ำ ให้ ค ่ า กิ จ กรรมสั ม พั ท ธ์ ข อง
เอนไซม์ไลเปสลดลง และยังพบว่าเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรีย
ไอโซเลต HCUC9-2 มี เ สถี ย รภาพต่ อ เมทานอลสู ง เป็ น
อันดับแรก รองลงมาคือ เอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต
GS-4 และ WWSC-2 ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลของปริมาณเมทานอลทีม่ ตี อ่ กิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2
กิจกรรมสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)

ปริมาตรเมทานอล
(ไมโครลิตร)

WWSC-2

GS-4

HCUC9-2

150

100.00±0.12

100.00±0.04

100.00±0.60

200

64.90±0.03

94.42±0.02

98.57±0.02

250

61.45±0.02

83.44±0.11

89.37±0.11

300

56.20±0.08

77.38±0.04

78.51±0.05

350

55.65±0.10

74.33±0.05

64.11±0.03

96 ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1.4 ผลของปริ ม าณเฮกเซนที่ มี ต ่ อ กิ จ กรรมของ
เอนไซม์ไลเปส
จากการศึ ก ษาผลของปริ ม าตรเฮกเซนที่ มี ต ่ อ
กิจกรรมและเสถียรภาพของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรีย
ไอโซเลต WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2 โดยท�ำการศึกษา
ปริมาตรของเฮกเซนที่ 250-1,250 ไมโครลิตร พบว่าปริมาตร
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เฮกเซนที่เพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้กิจกรรมสัมพัทธ์ของเอนไซม์
ไลเปสลดลง และยังพบว่าเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรีย
ไอโซเลต WWSC-2 มีเสถียรภาพต่อเฮกเซนสูงเป็นอันดับแรก
รองลงมาคือ เอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต GS-4
และ HCUC9-2 ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลของปริมาณเฮกเซนที่มีต่อกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2 และ GS-4
กิจกรรมสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)

ปริมาตรเฮกเซน
(ไมโครลิตร)

WWSC-2

GS-4

HCUC9-2

250

100.00±0.02

100.00±0.07

100.00±0.08

500

98.72±0.08

95.96±0.02

88.49±0.12

750

91.18±0.12

86.36±0.19

54.13±0.23

1,000

87.01±0.04

80.97±0.03

25.48±0.75

1,250

77.32±0.62

60.72±0.01

19.51±0.96

1.5 ผลของสารลดแรงตึ ง ผิ ว ที่ มี ต ่ อ กิ จ กรรมของ
เอนไซม์ไลเปส
จากการศึ ก ษาผลของสารลดแรงตึ ง ผิ ว ที่ มี ต ่ อ
กิจกรรมและเสถียรภาพของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรีย
ไอโซเลต WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2 โดยสารลดแรง
ตึงผิวที่ท�ำการศึกษา คือ Triton X-100 และ Tween 80

ความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลจากการทดลองพบว่า
สารลดแรงตึงผิวทั้ง 2 ชนิด ส่งผลให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์
สูงขึ้น โดย Tween 80 ส่งผลให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์สูง
กว่าการเติม Triton X-100 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลของสารลดแรงตึงผิวทีม่ ตี อ่ กิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2
สารลดแรงตึงผิว

a
b

กิจกรรมสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)b
WWSC-2

GS-4

HCUC9-2

ชุดควบคุมa

100.00±0.05

100.00±0.01

100.00±0.03

Triton X-100

100.07±0.14

119.69±0.32

105.60±0.12

Tween 80

106.72±0.08

122.01±0.01

114.05±0.05

ชุดควบคุม คือ สารผสมที่ไม่มีการเติมสารลดแรงตึงผิว
กิจกรรมสัมพัทธ์ค�ำนวณโดยการใช้ชุดควบคุมเป็นค่าอ้างอิงที่ 100 เปอร์เซ็นต์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
2. การผลิตไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) ด้วยปฏิกิริยา
ทรานส์ เ อสเทอริ ฟ ิ เ คชั น จากเอนไซม์ ไ ลเปสอิ ส ระและ
เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปโดยใช้สารตัง้ ต้นเป็นน�ำ้ มันปาล์มทีย่ งั
ไม่ผ่านการใช้และน�้ำมันปาล์มที่ผ่านการใช้แล้ว
ในการศึ ก ษาการผลิ ต ไบโอดี เ ซลโดยปฏิ กิ ริ ย า
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสอิสระและ
เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปจากแบคทีเรียไอโซเลต จ�ำนวน 3
ไอโซเลตคือ GS-4, WWSC-2 และ HCUC9-2 [12, 13] โดย
ในการผลิตไบโอดีเซลจากน�ำ้ มันปาล์มทีย่ งั ไม่ผา่ นการใช้และ
น�้ำมันปาล์มที่ผ่านการใช้แล้วนั้น ผลจากการทดลองพบว่า
เอนไซม์ไลเปสอิสระจากแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลต สามารถ
เร่งปฏิกริ ยิ าทรานส์เอสเทอริฟเิ คชันในการผลิตไบโอดีเซลได้
สังเกตได้จากต�ำแหน่งจุดของเมทิลเอสเทอร์ที่ได้จากการใช้
เอนไซม์ไลเปสอิสระและเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปของไอโซเลต
WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2 ตรงกับจุดของเมทิล
เอสเทอร์ ที่ ไ ด้ จ ากการท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี โ ดยสภาวะที่
เหมาะสม และผลจากการตรวจสอบเมทิลเอสเทอร์ด้วย
เทคนิค TLC (ภาพที่ 5 และ 6)

ไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร)
น้ํามันปาลม
กรดไขมัน
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จากการน�ำเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่ได้ไปประยุกต์
ใช้ในการผลิตเมทิลเอสเทอร์จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ
ฟิเคชัน พบว่าเอนไซม์ไลเปสที่ตรึงรูปด้วยวิธีการดูดซับทาง
กายภาพสามารถเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันได้
(ภาพที่ 7) และพบว่าเม็ดไคโตซานของเอนไซม์ไลเปสที่ตรึง
รูปด้วยวิธกี ารดูดซับทางกายภาพมีการเปลีย่ นสภาพจากเม็ด
เป็นลักษณะคล้ายวุ้นเหลว ทั้งนี้อาจเกิดจากประสิทธิภาพ
การตรึงรูปเอนไซม์ที่ยังไม่สมบูรณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตรึงเอนไซม์ เช่น สารละลายที่ใช้ในการตรึงรูปเอนไซม์
การเตรียมสารละลายของตัวพยุง และวิธกี ารตรึงรูปเอนไซม์
เป็นต้น ส�ำหรับเอนไซม์ไลเปสที่ตรึงรูปด้วยวิธีการห่อหุ้มไม่
สามารถเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันได้ (ภาพที่ 8)
เนื่องด้วยปริมาณความเข้มข้นของเอนไซม์ไลเปสมีปริมาณ
น้อย คือ 5.0 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอ
ต่ อ การเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เ อสเทอริ ฟ ิ เ คชั น เพื่ อ ผลิ ต
เมทิลเอสเทอร์ และพบว่าเม็ดไคโตซานของเอนไซม์ไลเปสที่
ตรึงรูปด้วยวิธีการห่อหุ้มยังคงขนาดเดิมและมีสีขาวขึ้น
หมายเลข 1 คือ ไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ทางเคมี
หมายเลข 2 คือ ผลจากเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต
GS-4
หมายเลข 3 คือ ชุดควบคุมที่ GS-4
หมายเลข 4 คือ ผลจากเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต
WWSC-2
หมายเลข 5 คือ ชุดควบคุมที่ WWSC-2
หมายเลข 6 คือ ผลจากเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต
HCUC9-2
หมายเลข 7 คือ ชุดควบคุมที่ HCUC9-2

ภาพที่ 5 ผลการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน�ำ้ มันปาล์มทีย่ งั ไม่ผา่ นการใช้ของเอนไซม์ไลเปสอิสระจากแบคทีเรียไอโซเลต
GS-4, WWSC-2 และ HCUC9-2ไบโอดี
เปรีเยซลบเที(เมทิ
ยบกั
บไบโอดี) เซล (เมทิลเอสเทอร์) ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีโดยใช้ระบบ
ลเอสเทอร
ตัวท�ำละลายไดคลอโรมีเทนและเฮกเซนในอัตราส่วน 1:1 ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง (TLC)
น้ํามันปาลม
กรดไขมัน

ไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร)
น้ํามันปาลม
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หมายเลข 1 คือ ไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) ที่ได้จากการ
ไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร)
สังเคราะห์ทางเคมี
หมายเลข 2 คือ ผลจากเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต
GS-4
ไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร)
หมายเลข 3 คือ ชุดควบคุมที่ GS-4
น้ํามันปาลม
หมายเลข 4 คือ ผลจากเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต
น้ํามันปาลม
WWSC-2
กรดไขมัน
หมายเลข 5 คือ ชุดควบคุมที่ WWSC-2
กรดไขมัน
หมายเลข 6 คือ ผลจากเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต
HCUC9-2
หมายเลข 7 คือ ชุดควบคุมที่ HCUC9-2

ภาพที่ 6 ผลการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันปาล์มที่ผ่านการใช้แล้วของเอนไซม์ไลเปสอิสระจากแบคทีเรียไอโซเลต
GS-4, WWSC-2 และ HCUC9-2 เปรียบเทียบกับไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี โดยใช้ระบบ
ตัวท�ำละลายไดคลอโรมีเทนและเฮกเซนในอัตราส่วน 1:1 ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง (TLC)

ลเอสเทอร)

1 2 3 4

หมายเลข 1 คือ ไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ทางเคมี
หมายเลข 2 คือ เอนไซม์ไลเปสอิสระจากแบคทีเรียไอโซเลต
ไบโอดี
) )
ไบโอดีเซล
เซล(เมทิ
(เมทิลเอสเทอร์
ลเอสเทอร
WWSC-2
หมายเลข 3 คือ เอนไซม์ไลเปสอิสระจากแบคทีเรียไอโซเลต
WWSC-2 ผสมกับเอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรีย
ไอโซเลต HCUC 9-2 ตรึงรูปด้วยวิธีการดูดซับทาง
กายภาพ
หมายเลข 4 คือ เอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต HCUC
9-2 ตรึงรูปด้วยวิธีการดูดซับทางกาย ภาพ

ภาพที่ 7 ผลของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปของเชื้อแบคทีเรียไอโซเลต HCUC9-2
ด้วยวิธีการดูดซับทางกายภาพ เปรียบเทียบกับไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี โดยใช้ระบบ
ตัวท�ำละลายไดคลอโรมีเทนและเฮกเซนในอัตราส่วน 1:1 ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง (TLC)
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หมายเลข 1 คือ ไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ทางเคมี
หมายเลข 2 คือ เอนไซม์ไลเปสอิสระจากแบคทีเรียไอโซเลต
GS-4
ไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) หมายเลข 3 คือ เอนไซม์ไลเปสอิสระจากแบคทีเรียไอโซเลต
ไบโอดีเซล (เมทิลเอส
WWSC-2
หมายเลข 4 คื อ เอนไซม์ ไ ลเปสตรึ ง รู ป ด้ ว ยไคโตซานจาก
แบคทีเรียไอโซเลต GS-4
น้ํามันปาลม
หมายเลข 5 คื อ เอนไซม์ ไ ลเปสตรึ ง รู ป ด้ ว ยไคโตซานจาก
แบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2
กรดไขมัน
หมายเลข 6 คือ เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยโซเดียมอัลจิเนตจาก
แบคทีเรียไอโซเลต GS-4
หมายเลข 7 คือ เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยโซเดียมอัลจิเนตจาก
แบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2

ภาพที่ 8 ผลของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปของเชื้อแบคทีเรียไอโซเลต GS-4 และ
WWSC-2 ด้วยวิธีการห่อหุ้ม เปรียบเทียบกับไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี โดยใช้
ไบโอดีระบบ
เซล (เมทิลเอสเท
ตัวท�ำละลายไดคลอโรมีเทนและเฮกเซนในอัตราส่วน 1:1 ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง (TLC)
การศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ ที่ มี ต ่ อ กิ จ กรรมและ
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
น้ํามันปาลม
การศึ ก ษาผลของความเป็ น กรด-ด่ า งที่ มี ต ่ อ เสถียรภาพของเอนไซม์ไลเปสจากไอโซเลต WWSC-2, GS-4
ไลเปสจาก
กิจกรรมและเสถียรภาพของเอนไซม์ไลเปสจากไอโซเลต และ HCUC9-2 จากผลการทดลองพบว่า เอนไซม์กรดไขมั
น
WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2 โดยศึกษาทีช่ ว่ งพีเอช 4-10 แบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2, GS-4 และ HCUC9-2 ที่
พบว่าไอโซเลต WWSC-2 และ GS-4 เมือ่ ใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส มีผลท�ำให้ค่ากิจกรรมของ
ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ที่ค่าพีเอช 7 มีผลท�ำให้ค่ากิจกรรม เอนไซม์ไลเปสมีค่ากิจกรรมสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับกับการ
ของเอนไซม์สงู ทีส่ ดุ และไอโซเลต HCUC9-2 เมือ่ ใช้ฟอสเฟต ทดลองของ Joshi และ Khare [16] ซึ่งรายงานถึงอุณหภูมิ
บัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ที่ค่าพีเอช 9 มีผลท�ำให้ ที่ เ หมาะสมที่ ท� ำ ให้ ค ่ า กิ จ กรรมของเอนไซม์ ไ ลเปสจาก
ค่ากิจกรรมของเอนไซม์สูงที่สุด โดยมีค่ากิจกรรมสัมพัทธ์ P. aeruginosa ท�ำงานได้ดอี ยูใ่ นช่วง 40 องศาเซลเซียส และ
สูงสุดที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการรายงาน มีเสถียรภาพที่ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่ง
ของ Dharmsthiti และ Luchai [14] ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลของความ เอนไซม์ไลเปสจากไอโซเลต WWSC-2 มีเสถียรภาพอยูใ่ นช่วง
เป็นกรด-ด่างทีม่ ตี อ่ กิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส จาก Bacillus 40-45 องศาเซลเซียส ส�ำหรับเอนไซม์ไลเปสจากไอโซเลต
sp. THL 027 พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างทีเ่ หมาะสมต่อการ GS-4 และ HCUC9-2 มีเสถียรภาพอยู่ในช่วง 40-50 องศา
ท�ำงานของเอนไซม์ไลเปส คือ พีเอช 7 แต่ไม่สอดคล้อง เซลเซียส
ไบโอดี
ลเอสเทอร
การศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อกิจกรรม
กับการรายงานของ Lee และ Rhee
[15]เซลซึ่ง(เมทิ
รายงานว่
า )
เอนไซม์ไลเปสจากจุลินทรีย์น้ันจะมีเสถียรภาพในช่วงพีเอช ของเอนไซม์ไลเปสจากไอโซเลต WWSC-2, GS-4 และ
ที่กว้าง เช่น เอนไซม์ไลเปสจาก Pseudomonas putida HCUC9-2 โดยสารลดแรงตึงผิวที่น�ำมาทดสอบ คือ Triton
X-100 และ Tween 80 ความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์
3SK มีเสถียรภาพในช่วงพีเอช 4.0-10.0
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ผลการทดลองพบว่า สารลดแรงตึงผิวส่งผลให้คา่ กิจกรรมของ
เอนไซม์ไลเปสสูงขึน้ โดยสอดคล้องกับการทดลองของ Patel
และคณะ [17] ซึ่งรายงานว่า Triton X-100 สามารถกระตุ้น
การท�ำงานของเอนไซม์ไลเปสจาก Pseudomonas sp.
DMVR46 ได้ แต่จากการรายงานวิจัยของ Park และคณะ
[18] พบว่า SDS และ Triton X-100 มีผลท�ำให้ค่ากิจกรรม
ของเอนไซม์ไลเปสจากเชื้อ Acinetobacter baumannii
BD5 ลดลง
การศึกษาผลของปริมาณสารละลายอินทรียต์ า่ ง ๆ
ทีน่ ำ� มาทดสอบ ได้แก่ เมทานอลและเฮกเซน ทีม่ ตี อ่ กิจกรรม
และเสถี ย รภาพของเอนไซม์ ไ ลเปสจากไอโซเลต GS-4,
WWSC-2 และ HCUC9-2 พบว่าปริมาตรของเมทานอลและ
เฮกเซนที่เพิ่มขึ้น มีผลให้ค่ากิจกรรมสัมพัทธ์ของเอนไซม์
ลดลงแต่ ล ดลงไม่ ม ากนั ก โดยพบว่ า เอนไซม์ ไ ลเปสจาก
แบคทีเรียไอโซเลต HCUC9-2 มีเสถียรภาพต่อเมทานอลสูง
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรีย
ไอโซเลต GS-4 และ WWSC-2 ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
การรายงานของ ปกรณ์ [19] โดยพบว่าปริมาตรเมทานอลที่
เพิม่ ขึน้ มากจะมีผลท�ำให้โปรตีนเสียสภาพ และมีผลยับยัง้ การ
ท�ำงานของเอนไซม์ เมื่อศึกษาถึงผลของเฮกเซน พบว่า
เอนไซม์ไลเปสจากแบคทีเรียไอโซเลต WWSC-2 มีเสถียรภาพ
ต่อเฮกเซนสูงเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เอนไซม์ไลเปสจาก
แบคทีเรียไอโซเลต GS-4 และ HCUC9-2 ตามล�ำดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับการรายงานของดุษฎี [10] พบว่าเฮกเซนเป็น
ตัวท�ำละลายอินทรีย์ที่ไม่มีขั้ว เมื่อเติมเฮกเซนลงในปฏิกิริยา
จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของเอนไซม์ แต่จากการ
ทดลองพบว่าเมื่อเติมเฮกเซนลงไปในปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่งผล
ให้ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ลดลงแต่ลดลงในปริมาณที่น้อย
จากการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ
ฟิเคชันเบื้องต้น โดยใช้เอนไซม์ไลเปสไอโซเลต WWSC-2,
GS-4 และ HCUC9-2 ในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ
ฟิเคชันในสภาวะทีป่ ระกอบด้วย น�ำ้ มันปาล์มทีย่ งั ไม่ผา่ นการ
ใช้หรือน�้ำมันปาล์มที่ผ่านการใช้ต่อเมทานอล อัตราส่วน 1:5
โมลต่อโมล เฮกเซน 1:1 โดยน�้ำหนักต่อปริมาตร สารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 7 ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ 1:2
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โดยน�้ ำ หนั ก ต่ อ ปริ ม าตร สารลดแรงตึ ง ผิ ว Tween 80
ความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ บ่มที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส เขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เวลาสัมผัส 24
ชั่วโมง โดยมีการเติมเมทานอลเป็นช่วง ๆ ที่เวลา 3, 6 และ
9 ชั่วโมง จากนั้นน�ำตัวอย่างที่ผ่านการท�ำปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
มาทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค TLC ซึ่ ง พบการมี อ ยู ่ ข องหมู ่
เมทิลเอสเทอร์เมือ่ เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานบน TLC ซึง่
สอดคล้องกับการรายงานของ Ali และคณะ [20] ได้มีการใช้
น�้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว (WCO) เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ไบโอดีเซลโดยใช้เอนไซม์ ไลเปสอิสระ โดยมีการศึกษาปัจจัย
ทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยา
อัตราส่วนระหว่างเมทานอลต่อน�้ำมัน (โมลต่อโมล) ปริมาณ
ของเอนไซม์ไลเปสที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ และ
ความเร็วในการหมุน จากการศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการ
ให้ ผ ลผลิ ต ไบโอดี เ ซล (FAME) ให้ ผ ลผลิ ต สู ง สุ ด ถึ ง 86
เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่ากับ 44.2 องศา
เซลเซียส อัตราส่วนระหว่างเมทานอลต่อน�้ำมัน 3.05:1 โมล
ต่อโมล ปริมาณเอนไซม์ไลเปส 0.782 กรัม และความเร็วใน
การหมุน 170 รอบต่อนาที เวลาในการสัมผัสนาน 24 ชัว่ โมง
ปฏิกิริยาเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของแบบจ�ำลองการใช้น�้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว
(WCO) ในการผลิตไบโอดีเซล โดยมีเอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ าสามารถลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลลงได้ และช่วย
ลดการใช้นำ�้ มันทีบ่ ริโภคแล้วได้โดยการน�ำมาผลิตไบโอดีเซล
ดังนั้นการศึกษาในปัจจุบันจึงมีศักยภาพในทางปฏิบัติที่ดี
ในการทดแทนเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ด้ ว ยเชื้ อ เพลิ ง ทดแทน
(ไบโอดีเซล)
ในการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ
ฟิ เ คชั น โดยใช้ เ อนไซม์ ไ ลเปสตรึ ง รู ป ด้ ว ยวิ ธี ห ่ อ หุ ้ ม จาก
แบคที เ รี ย ไอโซเลต HCUC9-2 พบว่ า ไม่ มี อ ยู ่ ข องหมู ่
เมทิลเอสเทอร์จากการตรวจสอบด้วยเทคนิค TLC ทั้งนี้
เนื่องจากเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่น�ำมาใช้ในการเร่งปฏิกิริยา
มีความเข้มข้นของเอนไซม์น้อย (3.31 ยูนิตต่อมิลลิลิตร)
ซึ่งอาจไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันได้
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อย่างไรก็ตามพบว่าเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปยังคงสภาพความ
เป็นเม็ดและมีสขี าวขึน้ และเมือ่ น�ำเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วย
วิธกี ารดูดซับทางกายภาพจากแบคทีเรียไอโซเลต HCUC9-2
มาท�ำการศึกษาพบว่า เกิดเมทิลเอสเทอร์ ซึ่งเป็นการยืนยัน
ถึ ง การเกิ ด เมทิ ล เอสเทอร์ จ ากการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์
เอสเทอริฟิเคชันของเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปด้วยวิธีดูดซับ
ทางกายภาพ อย่างไรก็ตามพบว่าเอนไซม์ไลเปสตรึงรูป
ไม่ ค งสภาพความเป็ น เม็ ด และมี ส ภาพเป็ น วุ ้ น เหลว
จากการศึ ก ษาการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เ อสเทอริ ฟ ิ เ คชั น
เบื้องต้น โดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูปจากเชื้อแบคทีเรีย
ไอโซเลต WWSC-2 และ GS-4 พบว่า ไม่มีอยู่ของหมู่
เมทิลเอสเทอร์ จากการตรวจสอบด้วยเทคนิค TLC ทั้งนี้
เนื่องจากเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่น�ำมาใช้ในการเร่งปฏิกิริยา
มีความเข้มข้นของเอนไซม์น้อย (5.00 ยูนิตต่อมิลลิลิตร) ซึ่ง
อาจไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันได้ ทั้งนี้
พบว่าเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปยังคงสภาพความเป็นเม็ดและ
มีสีขาวขึ้น
ทัง้ นีข้ อ้ เสนอแนะส�ำคัญในการพัฒนางานวิจยั ทาง
ด้านเอนไซม์ คือ การศึกษาการท�ำเอนไซม์ไลเปสให้บริสุทธิ์
และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสกับสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำคัญต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการผลิตเมทิลเอสเทอร์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การศึกษาการตรึงเอนไซม์ไลเปสโดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการตรึงเอนไซม์ เช่น ชนิดของตัวพยุง ขนาดของเม็ด
และความเข้มข้นของเอนไซม์ และเมื่อได้สภาวะที่เหมาะสม
แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเมทิลเอสเทอร์ เพือ่ เป็นการ
ลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต เมทิ ล เอสเทอร์ ในด้ า นการศึ ก ษา
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันส�ำหรับผลิตเมทิลเอสเทอร์
คือ การศึกษาน�้ำมันชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสับสเตรทในการท�ำ
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน เพื่อทดสอบหาชนิดของ
น�ำ้ มันทีด่ ที สี่ ดุ ในการผลิตเมทิลเอสเทอร์ การคัดเลือกเอนไซม์
ที่มีคุณสมบัติที่ดีในการท�ำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
การประยุกต์ใช้น�้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมากกว่า 1 ครั้ง และ
แหล่งของน�ำ้ มันแต่ละชนิด เช่น น�ำ้ มันทีใ่ ช้แล้วจากครัวเรือน
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หรือน�้ำมันที่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม ในการใช้เป็น
สับสเตรทส�ำหรับผลิตเมทิลเอสเทอร์ ซึ่งเป็นการลดต้นทุน
และน� ำ ของเสี ย กลั บ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ รวมทั้ ง การ
วิเคราะห์ตัวอย่างจากปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้
เครื่อง Gas Chromatography Mass Spectrometry เพื่อ
ให้ทราบถึงปริมาณของเมทิลเอสเทอร์ที่เกิดขึ้น
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