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การคัดเลือกและจัดจาแนกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
ประดินันท์ รัศมีพงศ์1*
บทคัดย่อ
การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อน
ของน้้ามันสามารถคัดเลือกเชื้อได้ทั้งสิ้น 22 ไอโซเลตจากการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการเติมน้้ามันมะกอกหรือ
น้้ า มั น ปาล์ ม เป็น แหล่งคาร์ บอน และเมื่ อ ท้ า การคั ดกรองเชื้ อ แบคที เ รีย ทั้ ง 22 ไอโซเลตในอาหารเลี้ย งเชื้อ
tributyrin พบว่ามีเชื้อแบคทีเรียเพียง 7 ไอโซเลตที่สามารถสังเคราะห์เอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่งออกนอกเซลล์
โดยพบการสร้างวงใสรอบโคโลนี โดยเชื้อแบคทีเรียไอโซเลต E2I1 มีการสร้างวงใสรอบโคโลนีได้ขนาดใหญ่ที่สุด
ตามด้ ว ยไอโซเลต B1I1, E2I2, K2I2, E2I3, E2I4 และ E2I5 ตามล้ า ดั บ จากการจั ดจ้ าแนกเชื้ อ แบคทีเรียที่
สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่งออกนอกเซลล์โดยการศึกษาล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนบริเวณ 16S rDNA
รวมทั้งการเปรียบเทียบล้าดับวิวัฒนาการพบว่า ไอโซเลต B1I1 และ K2I2 มีความใกล้เคียงกับแบคทีเรียสายพันธุ์
Pseudomonas fluorescens และ Pseudomonas sp. ในขณะที่เชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลต E2I1, E2I2, E2I3,
E2I4 และ E2I5 มีความสัมพันธ์ ใกล้เคียงกับสายพั นธุ์ Burkholderia cenocepacia, Acinetobacter junii,
Rhizobium miluonense, Pseudoxanthomonas sp. และ Staphylococcus sp. ตามล้าดับ
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SCREENING AND ISOLATION OF EXTRACELLULAR LIPASE PRODUCING BACTERIA FROM
INDUSTRIAL WASTEWATER
Pradinunt Rassamee-pong1*
Abstract
A total 22 bacterial isolates were screened for lipase production from the oil
contaminated industrial wastewater using the enrichment medium supplemented with either
olive or palm oil as a sole carbon source. The seven of twenty-two isolates were exhibited the
clear zone after cultured on the tributyrin agar medium, indicating the relatively extracellular
lipase production. The result confirmed, especially the isolate E2I1 proposed the greatest clear
zone, followed by the isolate B1I1, E2I2, K2I2, E2I3, E2I4 and E2I5. Furthermore, the extracellular
lipase producing bacteria were then identified according to the 16S rDNA determination and
phylogenetic analysis. The molecular identification demonstrated the isolate B1I1 and K2I2 were
shared the highest homology in order to Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas sp.
Moreover, the isolate E2I1, E2I2, E2I3, E2I4 and E2I5 were closely related to Burkholderia
cenocepacia, Acinetobacter junii, Rhizobium miluonense, Pseudoxanthomonas sp. and
Staphylococcus sp., respectively.
Keywords : Extracellular lipase, Industrial wastewater, Screening
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บทนา
เอนไซม์ไลเปสเป็นเอนไซม์ชนิด กลีเซอรอลเอสเทอร์ไฮโดรเลส (glycerol ester hydrolase) หรือ
ไตรเอซิ ล กลี เ ซอรอล ไฮโดรเลส (triacylglycerol hydrolase) (E.C. 3.1.1.3) จั ด เป็ น เอนไซม์ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
ไฮโดรเลสมีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์เป็นกลีเซอรอลและกรดไขมัน (Sharma et
al., 2001) โดยทั่วไปเอนไซม์ไลเปสสามารถสังเคราะห์ ได้โดยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ ซึ่งในปัจจุบันการผลิต
เอนไซม์ไลเปสจากจุลินทรีย์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจาก
เอนไซม์ไลเปสที่ผลิตจากจุลินทรีย์มีความคงตัวและจ้าเพาะเจาะจงต่อสารตั้งต้น ทั้งยังสามารถผลิตเอนไซม์ได้ใน
ปริมาณมากเนื่องจากจุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ควบคุมการผลิตได้ง่ายและคุณภาพสม่้าเสมอ
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยได้โดยวิธีการปรับปรุงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ (Treichel et al.,
2010) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตเอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่ งออกนอกเซลล์ (extracellular lipase) ได้รับความ
สนใจทางอุตสาหกรรมหลายด้าน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผงซักฟอก และการแพทย์ ทั้งยังมีการ
น้าไปใช้ ประโยชน์ในการสังเคราะห์สารอิน ทรีย์ และการย่ อยสลายไขมัน หรือน้้ ามัน (Saxena et al., 2003;
Houde et al., 2004) ในปั จ จุ บั น มี ก ารน้ า เอนไซม์ ไ ลเปสไปใช้ ใ นการผลิ ต น้้ า มั น ไบโอดี เ ซลทดแทนการใช้
ปฏิกิริยาทางเคมี เนื่องจากการใช้เอนไซม์ไลเปสในการเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์น้ามันไบโอดีเซลนั้นมีข้อดีใน
ด้านการเกิดปฏิกิริยาไม่รุนแรง (mild condition) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Tan et al., 2010)
จุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ เช่น น้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
โรงงานผลิตน้้ามันพืช อุตสาหกรรมเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์จากนม รวมทั้งดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนน้้ามัน
(Veerapagu et al., 2013; Lee et al., 2014) เนื่องจากน้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่มีการปนเปื้อน
ของสารอิ น ทรี ย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ย วกั บน้้ า มัน หรือ ไขมั น ส่ งผลให้ ข องเสีย ที่ เกิ ด ขึ้น จาก
กระบวนการผลิตเป็นแหล่งที่น่าสนใจในการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรีย ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ (Ertugrul et
al., 2007) นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยที่ ศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อให้เกิดการ
ผลิตเอนไซม์ไลเปส พบว่าองค์ประกอบในอาหารเลี้ยงเชื้อและการควบคุมสภาวะการเพาะเลี้ยงทางกายภาพมีผล
ต่อการผลิตเอนไซม์ไลเปสของแบคทีเรีย Gupta et al., 2007; Sirisha et al., 2010)
ในการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสนั้นส่วนใหญ่มีการเลือกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ
ที่ มี อ งค์ ป ระกอบของกรดไขมั น และน้้ า มั น บางชนิ ด ซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ้ น การผลิ ต เอนไซม์ ไ ลเปสในแบคที เ รี ย
โดยเฉพาะการใช้น้ามันมะกอกเป็นสารตั้งต้นในอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นได้รับความสนใจอย่างมาก เช่น การศึกษา
การผลิ ต เอนไซม์ ไ ลเปสของเชื้ อ แบคที เ รี ย สายพั น ธุ์ Pseudomonas aeruginosa (Borkar et al., 2009),
Geobacillus และ Aneurinibacillus sp. (Stathopoulou et al., 2013) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาการใช้
น้้ามันปาล์มเพื่อทดแทนการใช้น้ามันมะกอกในการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส ตัวอย่างเช่น การ
แยกเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ Staphylococcus warneri โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการใช้น้ามันปาล์มเป็นแหล่ง
คาร์ บ อน (Winayanuwattikun et al., 2011) ทั้ งนี้ ใ นปั จ จุ บั นพบว่ าโรงงานอุต สาหกรรมหลายแห่ งนิยมน้า
เอนไซม์ ไ ลเปสมาใช้ ป ระโยชน์ ม ากขึ้ น จึ ง มี ค วามจ้ า เป็ น ที่ ต้ อ งศึ ก ษาความหลากหลายทางสายพั น ธุ์ ข อง
เชื้อจุลินทรีย์เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่มากขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการคัดแยกเชื้อแบคทีเรีย
ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากแหล่งน้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใช้สารตั้งต้นชนิดสังเคราะห์ กลุ่ม
tributyrin ในอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อศึกษาการสังเคราะห์เอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่งออกนอกเซลล์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การด้าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ได้จัดท้าขึ้นเพื่อคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียจากน้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
คุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่งออกนอกเซลล์ โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการเติมสาร tributyrin
และจัดจ้าแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ด้วยวิธีการทางพันธุศาสตร์โมเลกุล
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
เก็บตัวอย่างน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อท้าการแยกเชื้อ
แบคทีเรียโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient broth และ Nutrient agar ที่มีน้ามันมะกอกและน้้ามันปาล์มเป็น
แหล่งคาร์บอน จากนั้นท้าการบ่มจานเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-4 วัน แล้วจึงคัดเลือก
เชื้อแบคทีเรียไอโซเลตที่เจริญได้บนจานเพาะเชื้อ เพื่อท้าการเก็บรักษาส้าหรับการทดสอบขั้นยืนยันต่อไป
2. การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสขั้นยืนยัน
ถ่ายเชื้อแบคทีเรียที่คัดเลือกได้ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ tributyrin agar น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วัน สังเกตเชื้อแบคทีเรียไอโซเลตที่สามารถสร้างวงใสรอบโคโลนี ซึ่งเกิดจากกลไกการ
หลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยสารตั้งต้น tributyrin ซึ่งจัดเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่ง
ออกมานอนเซลล์ได้ ท้าการเก็บเชื้อแบคทีเรียไอโซเลตที่สร้างวงใสรอบโคโลนีเพื่อศึกษาในล้าดับต่อไป
3. การจัดจ้าแนกสายพันธุ์แบคทีเรียด้วยวิธีการทางพันธุศาสตร์โมเลกุล
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่งออกนอกเซลล์
โดยการศึกษาการติดสีแกรม (Gram’s stain) แล้วจึงท้าการศึกษาข้อมูลพันธุกรรมของยีนบริเวณ 16S rDNA
ของเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่คัดเลือกได้ โดยท้าการเลี้ยงเซลล์ในอาหารเหลว Nutrient broth แล้วจึงน้าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบในการเขย่า 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 วัน แล้วจึงเก็บเซลล์เพื่อ
น้ามาสกัดดีเอ็นเอ จากนั้นท้าการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนยีนบริเวณ 16S rDNA ด้วยเทคนิค Polymerase Chain
Reaction (PCR) โ ด ย ใช้ ไ พร เ ม อร์ 27F: 5' AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3' แ ล ะ 1492R: 5' TACGGYT
ACCTTGTTACGACTT 3' (Lane, 1991) ซึ่งปฏิกิริยา PCR ด้าเนินการดังต่อไปนี้ ค่าอุณหภูมิเริ่มต้น 94 องศา
เซลเซี ยส เวลา 4 นาที และตามด้ วยการด้า เนิ นการ 30 รอบ ที่ อุ ณ หภู มิ 94 องศาเซลเซี ยส เวลา 1 นาที,
50 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที และ 72 องศาเซลเซียส เวลา 1 นาที ขั้นสุดท้ายตั้งค่าอุณหภูมิในการด้าเนิน
ปฏิกิริยาที่ 72 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที เมื่อได้ชิ้นส่วนยีนบริเวณ 16S rDNA จากการท้าปฏิกิริยา PCR แล้ว
นั้น ท้าการส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ล้าดับนิวคลีโอไทด์ที่บริษัท Macrogen ประเทศเกาหลี
4. การศึกษาล้าดับวิวัฒนาการของแบคทีเรียที่คัดเลือกได้
เปรียบเทียบข้อมูลล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนบริเวณ 16S rDNA ของตัวอย่างแบคทีเรียทั้งหมดใน
ฐ า น ข้ อ มู ล GenBank จ า ก National Center for Biotechnology Information server ( NCBI) โ ด ย ใช้
โปรแกรม BLASTn algorithm จากนั้ น จึ งสร้ า งแผนภูมิ ล้า ดั บวิ วั ฒ นาการ (Phylogenetic tree) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของสายพันธุ์แบคทีเรียที่คัดแยกได้โดยใช้โปรแกรม PHYLIP (version 3.695) และโปรแกรมการ
สร้างแผนภูมิล้าดับวิวัฒนาการ TREEVIEW (version 0.5.0)
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ผลการวิจัย
1. การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
จากการคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสจากตัวอย่างน้้า ทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีน้ามันมะกอกและน้้ามันปาล์มเป็นแหล่งคาร์บอน พบว่า
มีเชื้อแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้ทั้งหมด 22 ไอโซเลต โดยคัดเลือกจากลักษณะโคโลนีและลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงน้าเชื้อทั้งหมดมาท้าการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ tributyrin agar เพือ่ คัดแยก
เชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่งออกนอกเซลล์ขั้นยืนยัน พบว่ามีเชื้อแบคทีเรียเพียง 7 ไอโซเลต
ทีส่ ามารถเจริญและสร้างวงใสรอบโคโลนี โดยเชื้อไอโซเลต E2I1 สร้างวงใสขนาดใหญ่ที่สุด และตามด้วยขนาดวง
ใสของเชื้อแบคทีเรียไอโซเลต B1I1, E2I2, K2I2, E2I3, E2I4 และ E2I5 ตามล้าดับ โดยผลการวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงใสรอบโคโลนีแสดงดังตารางที่ 1
2. การจัดจ้าแนกสายพันธุ์แบคทีเรียด้วยวิธีการทางพันธุศาสตร์โมเลกุล
การศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ ส ามารถแยกได้ จ ากน้้ า ทิ้ งโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยการศึกษาลักษณะการติดสีแกรมพบว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลต B1I1, E2I1, E2I2, E2I3, E2I4,
และ K2I2 เป็นแบคทีเรียในกลุ่มแกรมลบ ในขณะที่มีเพียงไอโซเลต E2I5 ที่จัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก
จากนั้นท้าการศึกษาข้อมูลล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนบริเวณ 16S rDNA ของแบคทีเรียที่คัดเลือกได้ และเมื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลนิวคลีโอไทด์กับข้อมูลพื้นฐานของสายพันธุ์แบคทีเรียในฐานข้อมูล GenBank database
พบว่าแบคทีเรียไอโซเลต B1I1 และ K2I2 เป็นแบคทีเรียที่จัดอยู่ในสกุลเดียวกันแต่ต่างกันในระดับสปีชีส์ ได้แก่
Pseudomonas fluorescens และ Pseudomonas sp. ตามล้าดับ ในขณะที่เชื้อไอโซเลต E2I1, E2I2, E2I3,
E2I4 และ E2I5 แสดงความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับแบคทีเรียสายพันธุ์ Burkholderia cenocepacia,
Acinetobacter junii, Rhizobium miluonense, Pseudoxanthomonas sp. แ ล ะ Staphylococcus sp.
ซึ่งผลการเปรียบเทียบแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์การจัดจ้าแนกของข้อมูลบริเวณ 16S rDNA ของแบคทีเรียที่คัด
แยกได้กับข้อมูลในฐาน GenBank ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 การผลิตเอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่งออกนอกเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย
ไอโซเลต
การสร้างวงใสรอบโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ tributyrin agar
B1I1
+++
E2I1
+++
E2I2
++
E2I3
++
E2I4
+
E2I5
+
K2I2
++
หมายเหตุ: + เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร, ++ เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10-20 มิลลิเมตร,
+++ เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 มิลลิเมตร
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสายพันธุ์แบคทีเรียจากฐานข้อมูล GenBank database
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ไอโซเลต
B1I1
K2I2
E2I1
E2I2
E2I3
E2I4
E2I5

สายพันธุ์ใกล้เคียง
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas sp.
Burkholderia cenocepacia
Acinetobacter junii
Rhizobium miluonense
Pseudoxanthomonas sp.
Staphylococcus sp.

เปอร์เซ็นต์การจัดจาแนก (% identity)
99% (Acc. KC814165 )
99% (Acc. AY864637)
98% (Acc. KF146158)
99% (Acc. KF772238)
99% (Acc. JN896360)
99% (Acc. JX174238)
99% (Acc. JN794602)

เมื่อท้าการศึกษาความสัมพันธ์ทางล้าดับวิวัฒนาการของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 7 ไอโซเลต โดยการสร้าง
แผนภาพล้าดับวิวัฒนาการ (Phylogenetic tree) แสดงในรูปที่ 1 ซึ่งเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่ม
แบคที เ รี ย ที่ ส ามารถผลิ ต เอนไซม์ ไ ลเปสชนิ ด หลั่ ง ออกนอกเซลล์ ที่ แ ยกได้ จ ากน้้ า ทิ้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรม
ผลการศึ ก ษาพบว่ าเชื้ อ แบคที เรี ยที่ มีค วามใกล้ เคี ย งกัน ระดับ สกุ ลโดยเฉพาะอย่า งยิ่งเชื้ อ แบคที เรี ยในสกุล
Pseudomonas จะแสดงความใกล้เคียงกันทางล้าดับวิวัฒนาการในแผนภูมิเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อแบคทีเรียใน
สกุลอื่น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้สามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่งออกนอกเซลล์ได้
จากน้้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการศึกษาการคัดแยกเชื้อเบื้องต้นด้วยการใช้
น้้ามันมะกอกและน้้ามันปาล์มเป็นแหล่งคาร์บอน พบว่ามีเชื้อแบคทีเรียจ้านวน 22 ไอโซเลตที่สามารถเจริญได้ และ
เมื่อน้าเชื้อแบคทีเรียทั้ง 22 ไอโซเลตมาท้าการศึกษาขั้นยืนยันโดยการใช้สารตั้งต้น tributyrin เป็นแหล่งคาร์บอนพบ
การสร้างวงใสรอบโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียที่ได้ทั้งสิ้น 7 ไอโซเลต ซึ่งแสดงถึงการหลั่งเอนไซม์ไลเปสออกมานอกเซลล์
อันเกิดจากกิจกรรมการย่อย tributyrin (Wu และ Tsai, 2004) และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบสายพันธุ์แบคทีเรียที่คัด
แยกได้ทั้งหมด 7 ไอโซเลต พบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับแบคทีเรียสายพันธุ์ Pseudomonas fluorescens,
Pseudomonas sp., Burkholderia cenocepacia, Acinetobacter junii, Rhizobium miluonense,
Pseudoxanthomonas sp. และ Staphylococcus sp. ตามล้าดับ ผลการศึกษาพบว่ามีรายงานวิจัยที่กล่าวถึง
สายพันธุ์แบคทีเรียซึ่งใกล้เคียงกับเชื้อที่คัดแยกได้ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากเชื้อ P.
fluorescens พบว่าสามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง 55 องศาเซลเซียส (Kulkarni และ
Gadre, 2002) และเป็ น ที่ น่ า สนใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการแสดงกิ จ กรรมการย่ อ ยกรดไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว สายยาว
(Polyunsaturated fatty acid, PUFA) ซึ่งได้ทดสอบการย่อยกรดไขมัน 2 ชนิด ได้แก่ กรดไอโคซะเพนทีโนอิค
แอซิด (Eicosapentaenoic acid, EPA) และ โดโคซะเฮกซีโนอิคแอซิด (Docosahexaenoic acid, DHA) พบว่า
เอนไซม์ไลเปสที่สร้างจาก P. fluorescens สามารถย่อยกรดไขมันดังกล่าวและใช้เป็นแหล่งคาร์บอนโดยเฉพาะ
กรดไขมัน EPA ที่เอนไซม์แสดงกิจกรรมการย่อยได้ดี (Kojima และ Shimizu, 2003) นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัย
ศึกษาการผลิตเอนไซม์ไลเปสจาก Burkholderia cenocepacia โดยวิธีการหมักแบบอาหารแข็ง (solid state
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fermentation) โดยใช้กากอ้อยและเมล็ดทานตะวันเป็นสารตั้งต้น ทั้งยังน้าเอนไซม์ไปใช้ในการสังเคราะห์
น้้ามันไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification) (Liu et al., 2013; Liu et al.,
2014) ทั้ งนี้ ยั งมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย การแยกเชื้ อ แบคที เ รี ย Acinetobacter junii และ Staphylococcus sp. ที่
สามารถผลิ ต เอนไซม์ ไ ลเปสซึ่ งแยกได้ จากดิ น ที่ มี ก ารปนเปื้ อ นน้้ า มั น (Pogaku et al., 2009; Anbu et al.,
2011)

รูปที่ 1 แผนภาพล้าดับวิวัฒนาการแสดงความสัมพันธ์ของสายพันธุ์แบคทีเรียที่คัดแยกได้ทั้งหมด 7 ไอโซเลต
จากการศึกษาถึงรายงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการผลิตเอนไซม์ไลเปสที่ผลิตจากเชื้อ แบคทีเรียพบว่า ใน
ปัจจุบันยังคงมีการศึกษาความหลายหลายของแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาและคิดค้นเพื่อหา
แนวทางในการเพิ่มปริมาณการผลิต ทั้งยังมีทิศทางการน้าไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีแบคทีเรีย ไอโซเลตที่สามารถคัดแยกได้บางสายพันธุ์ ยังมีการรายงานถึง
ความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสไม่มากนัก เช่น เชื้อแบคทีเรียในสกุล Rhizobium จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ในการศึกษาและพัฒนาเพื่อน้าไปสู่การผลิตให้ได้ปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งสนับสนุนการค้นคว้า
และพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ไลเปสต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาสายพันธุ์แบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ ซึ่งจากผลการ
ทดลองนั้นสามารถน้าไปพัฒนาในด้านการศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้เชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได้นั้น
สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสได้ในปริมาณสูงและอาจน้าไปสู่การทดลองเพื่อน้าไปประยุกต์ใช้จริง เช่น การทดลอง
ใช้ในระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มี การปนเปื้อนของไขมันหรือน้้ามัน เป็นต้น ทั้งยังสามารถพัฒนาการผลิตโดยอาศัย
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง และยังเป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน
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