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บทคัดยอ 

โอลิจินัสยีสตเปนจุลินทรียท่ีนาสนใจในปจจุบัน ดวยคุณสมบัติท่ีสามารถสะสมไขมันในเซลลไดในปริมาณสูง 

ซึ่งสามารถนำไปเปนน้ำมันเซลลเดี่ยว หรือสารตั้งตนในการผลิตไบโอดีเซลได จากการคัดเลือกสายพันธุยีสตจาก

ดอกไมและใบไมตามธรรมชาตินั ้นพบวามียีสตจำนวน 30 สายพันธุ ที ่มีความสามารถในการใชแปงเปนแหลง

คารบอนไดนอกจากนี้ยังสามารถสรางเอนไซมอะไมเลสเพื่อใชในการยอยแปงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพบวาเปน

ยีสตที่จัดอยู ในกลุมโอลิจินัสยีสตมีจำนวน 13 สายพันธุ จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวายีสตลิจินัสสายพันธุ 

A1412 มีความสามารถในการสะสมไขมันในเซลลไดสูงสุดถึง 35.40±0.38 % (กรัม/กรัม) เมื ่อนำไปเพาะเลี้ยง          

ในอาหารสูตรพื้นฐานท่ีประกอบดวยขาวเจาสุก, สารสะลายแปง, แปงมันสำปะหลัง และมันสำปะหลัง พบวาเชื้อยีสต

สายพันธุ A1412 ที่คัดเลือกไดนี้สามารถเจริญไดดีโดยใชมันสำปะหลังเปนแหลงคารบอน แตอยางไรก็ตามกลับ

พบวาสามารถสะสมไขมันไดดีกวาเมื่อใชสารละลายแปงและแปงมันสำหลังเปนแหลงคารบอน ปริมาณกรดไขมัน           

ไมอิ่มตัวท่ีพบในสายพันธุ A1412 นี้พบวามีปริมาณสูงถึง 80% ซึ่งใกลเคียงกับท่ีพบในน้ำมันพืช ซึ่งอาจนำไปใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลไดในการศึกษาตอไปได 
 

คำสำคัญ : ไขมัน, กรดไขมัน, ยีสตโอลิจินัส, ยอยแปง 
 

Abstract 
Nowadays, the oleaginous yeast is an interesting microorganism, that can accumulate 

high amounts of lipid in its cells. They can be used as a single cell oil or a precursor to 
biodiesel production. Selection the yeast strains from flowers and leaves, it was found that 
30 strains of yeast were found to be able to use starch as a carbon source, and can also 
generate amylase enzymes for starch digestion. The efficiency of 13 yeast strains belonging 
to the oleaginous yeast group. The results showed that oleaginous yeast strain A1412 had the 
ability to accumulate lipid in the cells up to 35.40. ± 0.38 % (g/g) when cultured in basic 
formula consisting of cooked rice, soluble starch, cassava starch and cassava. It was found 
that the selective A1412 yeast strain was able to grow well by using cassava as a carbon 
source. However, lipid accumulation was better when using a soluble starch and cassava 
starch as a carbon source. The unsaturated fatty acids found in the A1412 strain were as high 
as 80%, which is similar to that of vegetable oils. This might be used as raw material for 
biodiesel production in the further studies. 
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บทนำ 
ในกระบวนการผลิตแปงเพื่อการบริโภคจำเปนตองนำผลิตผลทางการเกษตรมาใชในการแปรรูป ซึ่งจาก

การแปรรูปนี้เองจำทำใหเกิดน้ำที่ตองบำบัดกอนทิ้งและกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต แมวาของเหลือท้ิง

ดังกลาวอาจจะมีโปรตีนในปริมาณต่ำหรือไมมีปริมาณโปรตีนเหลืออยู แตมีปริมาณคารโบไฮเดรตสูง สามารถ

นำไปใชเปนแหลงคารบอนสำหรับจุลินทรียได จุลินทรียท่ีมีความสามารถในการยอยแปงนี้จะเปนกลุมของจุลินทรีย

ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซมอะไมเลสได ซึ่งเอนไซมอะไมเลส คือ เอนไซมที่สามารถยอยสลายพันธะใน

โมเลกุลของแปง (starch) ใหมีขนาดของโมเลกุลเล็กลง ทำใหไดเปนเดกซทริน (dextrin) และน้ำตาล (sugar) 

ไดแซ็กคาไรด เชน มอลโทส (maltose) มอโนแซ็กคาไรด เชน กลูโคส (glucose) ได ซึ่งในปจจุบันเอนไซมชนิดนี้ได

เขามามีสวนรวมในวงการอุตสาหกรรมเปนอยางมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากชวยลดตนทุนใน

การผลิต และสารเคมีสังเคราะหที ่มีราคาสูง บอยครั้งสารเคมีเหลานั้นเปนอันตรายแกผู บริโภค และยังทำลาย

สิ่งแวดลอมในทางออมอีกท้ังยังสามารถควบคุมวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

โอลิจินัสยีสต (oleaginous yeasts) คือ ยีสตท่ีมีความสามารถในการสะสมน้ำมันภายในเซลล ซึ่งสามารถ

สะสมน้ำมันไดมากกวา 20% ของน้ำหนักเซลล (Meng, 2009) ยีสตบางสายพนัธุสามารถผลิตไขมันไดสูงถึง 40-70% 

ตอน้ำหนักเซลลแหง เชน Crytococcus sp., Endomycopsis sp., Rhodotorula sp. และ Trichosporon sp. 

โดยน้ำมันท่ีไดจากยีสตนั้นจะมีองคประกอบของกรดไขมันคลายกับท่ีพบในน้ำมันท่ีไดจากพืช กรดไขมันท่ีพบสวนใหญ 

เปนกรดปาลมิติก (palmitic acid) ประมาณ 10-25% ของกรดไขมันทัง้หมด บางชนิดมีกรดไมริสติก (myristic acid) 

เปนสวนใหญ ข้ึนอยูกับสายพันธุของยีสต กรดไขมันประมาณ 80-90% ในเซลลยีสตจะอยูในรูปไตรเอซิลกลีเซอรอล 

(triacylglycerol) ลิพิดท่ีผลิตไดจากโอลิจินัสยีสตดังกลาวนี้สามารถนำมาใชเปนสารต้ังตนในการผลิตไบโอดีเซลได 

ดวยคุณสมบัติเดน คือ มีองคประกอบของกรดไขมันใกลเคียงกันกับท่ีพบในพืช ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน นอกจากนี้

ยังสามารถเจริญเติบโตไดรวดเร็ว ปจจุบันจึงไดมีการนำเอาความรูเกี่ยวกับ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวของกับการ

นำจุลินทรียมาใชประโยชนในดานตางๆ โดยอาศัยกระบวนการหมัก ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย (สมใจ, 2550)  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาการผลิตลิพิดจากยีสตโดยใชแปงเปนแหลงคารบอน 

2. ศึกษาประสิทธิภาพในการยอยแปงของโอลิจินัสยีสตท่ีคัดแยกไดจากธรรมชาติ 
 

กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
ปจจุบันดวยปญหาดานปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ แนวคิด

ในการเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรจึงมีความสำคัญท่ีจะนำมาชวยในการแกปญหาเหลานี้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑท่ี

ผลิตไดใหมจะตองใชประโยชนสูงสุดและมีของเสียที ่เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตนอยที่สุด ดังนั้นงานวิจัยทาง

เทคโนโลยีชีวภาพจึงเขามามีบทบาทในกระบวนการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุดโดย

ปราศจากของเสียแบบครบวงจร โดยการนำเทคโนโลยีรวมกับความสามารถของจุลินทรียในกระบวนการดังกลาว 

การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่มีความสามารถในการยอยแปงนี้ก็เพื่อเปนคนหาเชื้อจุลินทรียที่มีความสามารถในการ

ผลิตเอนไซมอะไมเลส นอกจากนี้เมื่อจุลินทรียมมีการเจริญเติบมากขึ้น เซลลที่ไดก็ยังสามารถนำไปใชเปนอาหารสตัว 

หรือนำไปใชเปนสารต้ังตนในการผลิตไบโอดีเซลได 
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ของเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีไดจากโรงงานอุตสาหกรรมสการผลิตแปง มีปริมาณคารโบไฮเดรตสูง สามารถ 

นำมาใชเปนแหลงคารบอนใหกับจุลินทรียได โดยจุลินทรียบางชนิดสามารถผลิตเอนไซมอะไมเลสออกมานอกเซลล

เพื่อยอยแปงท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญใหกลายเปนน้ำตาลท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กท่ีสามารถดูดซึมเขาไปในเซลลเพื่อใชใน

กระบวนการเจริญเติบโตของเซลลได เอนไซมที่ยอยแปงไดเรียกวา อะไมโลไลติกเอนไซม (amylolytic enzyme) 

โดยมีการคนพบ อะไมเลส (amylase) จากขาวสาลีเปนคร้ังแรกและเอนไซมท่ีนำมาใชในอุสาหกรรมสตารชดัดแปลง 

ไดแก แอลฟา-อะไมเลสจากแบคทีเรีย (bacterial α-amylase) แอลฟา-อะไมเลสจากรา (fungal α -amylase)           

กลูโคอะไมเลส (glucoamylase) พูลลูลาเนส (pullulanase) ไอโซอะไมเลส (isoamylase) และเบตา-อะไมเลส 

(β-amylase) (เปยมสุข, 2551) ซึ่งเอนไซมท่ีนิยมใชในการยอยแปง ไดแก 

1) เอนไซมแอลฟา-อะไมเลส (α-amylase) (เปยมสุข, 2551) 

แอลฟา-อะไมเลส (E.C. 3.2.1.1) เปนเอนไซมในกลุมไฮโดรเลสมีชื่อตามระบบการเรียกชื่อวา α-1,4-D-กลูแคน 

กลูคาโนไฮโดรเลส เอนไซมอะไมเลสที่มีความสำคัญในการยอยแปง คือ แอลฟา-อะไมเลส มีการเรงปฏิกิริยาการยอย

แปงหรือไกลโคเจนแบบสุม (random digestion) และยอยในโมเลกุล (endoenzyme) โดยมีน้ำเปนตัวรับหมูกลูโคซิล 

และตัดพันธะ α-1, 4 ในสายแบบสุมและแบบหลายตำแหนงพรอมกัน (multiple attack) โดยทำการยอยเม็ดแปง

อยางชาๆ และไมสามารถยอยเม็ดสตารทปกติได จะยอยไดก็ตอเมื่อเกิดเจลาติไนเซชัน การยอยนี้จะเกิดท่ีพันธะ 

α-1,4-กลูโคซิดิก มีผลทำใหความหนืดของแปงลดลง ผลจากการยอยนี้ อะไมโลสและ อะไมโลเพกตินจะ

เปลี่ยนเปนกลูโคส มอลโตส และพอลิแซคคาไรดท่ีมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ 

2) เอนไซมกลูโคอะไมเลส (glucoamylase) (เปยมสุข, 2551) 

กลูโคอะไมเลส (E.C.3.2.1.3) มีชื่อตามระบบวา α -1,4-D-กลูแคนกลูโคไฮโดรเลส มีชื่อสามัญเดิมที่รูจัก

กันในวงการอุตสาหกรรมคือ อะไมโลกลูโคซิเดส (amyloglucosidase หรือ AMG) และมีชื่ออื่นๆ เชน แกมมาอะไมเลส 

(γ-amylase) และมอลเทส (maltase) เอนไซมกลูโคอะไมเลสจะตัดพันธะกลูโคซิดิก โดยตัดทีละหนวยกลูโคสจาก

ปลาย non-reduce ไดผลิตภัณฑเปน β-กลูโคส นอกจากตัดพันธะ α-1,4 แลว เอนไซมนี้ยังตัดพันธะ β-1,1,         

α-1,6, α-1,3 และ α-1,2 ดวยอัตราเร็วที่ลดลงตามลำดับ สามารถเกิดปฏิกิริยายอนกลับใหโอลิโกแซ็กคาไรด 

(oligosaccharide) โดยผลิตภัณฑหลัก คือ มอลโทส และไอโซมอลโทส 

โอลิจินัสยสีต (Oleaginous yeast) 

โอลิจินัสยีสต คือ ยีสตท่ีมีความสามารถในการสะสมน้ำมันภายในเซลลไดโดยประกอบดวยน้ำมันมากกวา 

20% ของเซลล การผลิตไบโอดีเซลโดยใชจุลินทรียน้ำมัน เรียกวา น้ำมันเซลลเดียว (single cell oil) นับตั้งแต       

ป 1980 ยีสตถือวาเปนจุลินทรียที่นิยมใชในการสะสมน้ำมัน โดยยีสตบางสายพันธุ เชน Rhodosporidium sp., 

Rhodotorula sp., และ Lipomyces sp. สามารถสะสมไขมันภายในเซลลไดสูงสุดถึง 70% ของน้ำหนักเซลลแหง 

Cryptococcus curvatus สามารถสะสมน้ำมันไดมากกวา 60% ของน้ำหนักเซลลแหง ขณะที่ยีสตสามารถเจริญ

ภายใตสภาวะที่มีไนโตรเจนอยางจำกัด ซึ่งจากยีสตกวา 600 สายพันธุ พบวามียีสตจำนวนนอยกวา 30 สายพันธุ            

ที่สามารถสะสมน้ำมันได ซึ ่งยีสตที่รูจักกันดี ไดแก Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Trichosporon 

และ Yarrowia เปนตน ซึ่งไขมันท่ีไดจากยีสตมีองคประกอบของกรดไขมันคลายกับท่ีพบในน้ำมันจากพืช กรดไขมัน

ที่พบมีจำนวนคารบอน 10-26 อะตอม สวนใหญเปนกรดปาลมิติกประมาณ 10-25% ของกรดไขมันทั้งหมด            
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บางชนิดมีกรดไมริสติก (myristic) เปนสวนใหญข้ึนอยูกับสายพันธุยีสตบางกลุมสามารถผลิตไขมันไดสูงถึง 40-70% 

ตอน้ำหนักเซลลแหง เชน Cryptococcus sp., Endomycopsis sp., Rhodotorula sp. และ Trichosporon sp. 

กรดไขมันประมาณ 80-90% ในเซลลยีสตจะอยูในรูปไตรเอซิลกลีเซอรอล และตำแหนงที่ 2 จะเปนกรดโอเลอิก

หรือกรดลิโนเลอิก (Zhang and Hu, 2011)  

Wang et al. (2012) ไดศึกษาการผลิตลิพิดจากไฮโดรไลเสทของแปงมันสำปะหลังโดยเชื้อ Rhodosporidium 

toruloides 21167 เพื ่อนำไปใชผลิตไบโอดีเซลพบวา หลังจากทำการเพาะเลี้ยงยีสตสายพันธุ นี้ในอาหารที่มี

ไฮโดรไลเสทของแปงมันสำปะหลังท่ีความเขมขน 8% เปนเวลา 144 ชั่วโมง โดยทำการเพาะเลี้ยงในระดับฟลาสก 

ไดปริมาณมวลเซลล ลิพิด น้ำตาลรีดิวซท่ีเหลือ และน้ำตาลท้ังหมดท่ีเหลือในอาหารเลี้ยงเชื้อเปน 18.5 กรัมตอลิตร 

63.2% (โดยน้ำหนัก) 15.0 และ 3.2 กรัมตอลิตร ตามลำดับ ในขณะที่การเพาะเลี้ยงในอาหารชนิดเดียวกันในถังหมัก 

ขนาด 2 ลิตร เปนเวลา 192 ชั่วโมง จะให มวลเซลล ลิพิด น้ำตาลรีดิวซท่ีเหลือ และน้ำตาลท้ังหมดท่ีเหลือในอาหาร

เปน 22.0 กรัมตอลูกบาศกเมตร 63.4% (โดยน้ำหนัก) 5.4 กรัมตอลูกบาศกเมตรและ 0.5 กรัมตอลูกบาศกเมตร 

ตามลำดับ จากความตองการพลังงานทดแทนในปจจุบันมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แตการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ได

จากพืชนั ้นเริ ่มมีขอจำกัด เนื ่องจากน้ำมันจากพืชที่ใชสวนใหญ คือ น้ำมันปาลมซึ ่งเปนน้ำมันที่ใชกันมากใน

อุตสาหกรรมอาหาร และตองใชเวลาในการเก็บเกี่ยว การผลิตลิพิดจากจุลินทรียเพื่อนำไปสังเคราะหเปนไบโอดีเซล 

จึงเปนอีกทางเลือกท่ีนักวิจัยกำลังใหความสำคัญ ดังนั้นโครงงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาเพื่อนำแปงมาใชเปนแหลง

คารบอนใหกับโอลิจินัสยีสตเพื่อผลิตลิพิดสำหรับใชเปนสารต้ังตนในการผลิตไบโอดีเซล นอกจากนี้ยังไดเอนไซมอะไมเลส 

สำหรับนำไปใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตอไป 

 

วิธีการวิจัย 

1. การคัดเลือกสายพันธุยีสตที่มีประสิทธิภาพในการยอยแปงและการเตรียมเช้ือต้ังตน  

ทำการคัดแยกยีสตจากธรรมชาติโดยเก็บใบไมและดอกไม ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มาทำการเพิ่มปริมาณ

เชื ้อยีสตโดยเตรียมอาหารยีสต-มอลตสกัด (Yeast Malt-extract medium: YM) ที ่ประกอบไปดวยยีสตสกัด 

(yeast extract) 4.0 กรัมตอลิตร, มอลลสกัด (malt extract) 10.0 กรัมตอลิตร และ กลูโคส (glucose) 4.0 กรัม

ตอลิตร ปรับคาพีเอชของอาหารเร่ิมตนเปน 6.0 นำไปฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ท่ีความดัน 15 ปอนด 

เปนเวลา 15 นาที จากนั้นนำตัวอยางที่เก็บมาใสลงไป นำไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส บนเครื่องเขยาท่ี

ความเร็ว 200 รอบตอนาที เปนเวลานาน 3 วัน จากนั้นนำไปเจือจางที่ระดับความเขมขน 10-4, 10-5และ 10-6             

แลวทำการแยกเชื้อใหบริสุทธ์ิดวยเทคนิค spread plate ลงบนอาหารท่ีมีแปงเปนแหลงคารบอน บมท่ีอุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3 วัน จากนั้นทำการคัดเลือกเชื้อยีสตท่ีสนใจแลวทำการจุดเชื้อลงบนอาหารท่ีมีแปง

เปนแหลงคารบอน พรอมทั้งทำเชื ้อใหบริส ุทธิ ์ด วยเทคนิค streak plate บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส            

เปนระยะเวลา 3 วัน ทดสอบดวยสารละลายไอโอดีนท่ีระดับความเขมขนรอยละ 1 เลือกโคโลนีท่ีสรางวงใส (clear zone) 

ทำการเก็บเชื้อที่บริสุทธิ์ของเชื้อยีสตที่ทำการคัดเลือกไวใน glycerol stock ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส หรือ         

ในอาหารวุนเอียงท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตามวิธีการของ Manowattana (2012)  
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เตรียมเชื้อตั้งตนโดยทำการถายเชื้อยีสต จาก glycerol stock หรืออาหารเลี้ยงเชื้อวุนเอียงจำนวน 1 รูป 

ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM ท่ีมีปริมาตร 50 มิลลิลิตร ทำการเลี้ยงเชื้อบนเคร่ืองเขยาเปนเวลา 3 วัน กอนนำไปใชเปน

เชื้อต้ังตนโดยกำหนดความเขมขนเปนรอยละ 10 (โดยปริมาตร) (Manowattana, 2012) 

2. การศึกษาประสิทธิภาพการยอยแปงของยีสตที่คัดแยกได 

ทำการจุดเชื้อยีสตลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีแปงเปนแหลงคารบอนท่ีระดับความเขมขนรอยละ 1 โดยนำไปบม 

ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1, 2 และ 3 วัน ตามลำดับ ทดสอบดวยสารละลายไอโอดีนที่ระดับ            

ความเขมขนรอยละ 1 ทำการเก็บผลการทดลองโดยวัดจากเสนผานศูนยกลางของวงใสท่ีเกิดข้ึน จากนั้นทำการทดลอง 

เชนเดิม โดยเพิ่มปริมาณแปงเปนรอยละ 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับ นำไปบมท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

1, 2 และ 3 วัน ทดสอบดวยสารละลายไอโอดีนท่ีระดับความเขมขนรอยละ 1 ทำการเก็บผลการทดลองโดยวัดจาก

เสนผานศูนยกลางของวงใสท่ีเกิดข้ึน 

3. การคัดเลือกยีสตยอยแปงที่มีความสามารถในการสะสมลิพิดในปริมาณสูง 

ทำการเตรียมเชื้อต้ังตนเชนเดียวกันกับขอท่ี 1 จากนั้นถายเชื้อต้ังตนปริมาณรอยละ 10 โดยปริมาตร ลงใน

อาหารเลี ้ยงเช ื ้อท่ีแปงเปนแหลงคารบอน ปรับคาพีเอชเริ ่มตนของอาหารใหเปน 6.0 โดยใชสารละลาย

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ที ่ระดับความเขมขน 2 โมลาร (KOH 2 M) และกรดฟอสฟอริก (H3PO4 (41%)) 

(Manowattana and Chaiyaso, 2015) นำไปฆาเชื้อโดยใชหมอนึ่งความดันไอน้ำที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 

ความดัน 15 ปอนด เปนเวลา 15 นาที หลังจากนั้นนำไปบมท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส บนเคร่ืองเขยาท่ีความเร็ว 

200 รอบตอนาที เปนเวลานาน 3 วัน ทำการเก็บตัวอยางทุกๆ 24 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะหหาปริมาณมวลเซลล และ

ปริมาณลิพิด  

4. การวิเคราะหหาปริมาณน้ำหนักเซลลแหง และปริมาณลิพิด 

4.1 การเก็บเก่ียวเซลลและหาน้ำหนักเซลลแหง  

นำอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผานการเลี้ยงยีสตปริมาตร 2 กรัม ทำการลางตะกอนเซลลดวยดวยน้ำกลั่น 2 คร้ัง 

ตะกอนเซลลท่ีไดแบงเก็บไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เพื่อใชสกัดหาปริมาณลิพิด สวนตะกอนเซลล 

อีกสวนหนึ่งนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปใสในโถดูดความชื้นนาน              

24 ชั่วโมง (หรือจนกระท่ังไดน้ำหนักท่ีแนนอน) ชั่งน้ำหนักท่ีแนนอนเพื่อหาน้ำหนักมวลเซลลแหง (กรัมน้ำหนักเซลลแหง) 

(Manowattana, 2012) 

4.2 การสกัดและวัดปริมาณลิพิด 

นำตะกอนเซลลที่เก็บไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง มาสกัดลิพิดตามวิธีการของ 

Kitcha and Cheirsilp (2011) โดยใชสารละลายคลอโรฟอรมกับเมธานอลในอัตราสวน 2 ตอ 1 สกัดสวนของ

ตะกอนเซลลเปนเวลานาน 1 ชั่วโมง จากนั้นนำสารท่ีสกัดไดไปหมุนเหว่ียงท่ีความเร็ว 6,000 รอบตอนาทีท่ีอุณหภูมิ 

4 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที แยกสารละลายสวนใสออกจากตะกอนเซลล แลวนำสารละลายสวนใสท่ีไดไประเหย

เอาสารละลายออกโดยใชเครื ่องระเหยแบบสุญญากาศ จากนั้นนำนำไปใสในโถดูดความชื้นนาน 24 ชั่วโมง              

(หรือจนกระท่ังไดน้ำหนักท่ีแนนอน) ชั่งน้ำหนักท่ีแนนอนเพื่อหาปริมาณลิพิดท่ีผลิตได 
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4.3 การศึกษาองคประกอบของกรดไขมันอิสระในลิพิดจากยีสตโอลิจินัสที่ผลิตได 

นำเซลลยีสตโอลิจินัส 10 กรัม ไปทำการสกัดลิพิดโดยการเติมสารละลายคลอโรฟอรมและเมทานอล           

ในอัตราสวน 2:1 เปนเวลา 30 นาที แลวทำระเหยเอาสารละลายคลอโรฟอรมและเมทานอลออก จากนั้นลิพิด         

ท่ีไดมาทำการสกัดซ้ำดวยสารละลายเฮกเซนปริมาตร 1 มิลลิลิตร นำไปหมุนเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 13,000 รอบตอนาที 

นาน 5 นาที ดูดสารละลายสวนใสไปทำการระเหยสารละลายเฮกเซนออก (Kitcha and Cheirsilp, 2011)) จากนัน้

นำลิพิดที ่ไดไปทำการสังเคราะหกรดไขมันอิสระ (free fatty acid methyl esters (FAMEs)) ตามวิธีการของ 

Chaiyaso, et al. (2012) จากนั้นนำไปวิเคราะหโดยใช Gas Chromatography (GC) รวมกับ Flame Ionization Detector 

(GC-FID) (GC-2010; Shimudzu, Japan) โดยใชคอลัมน HP-INNOWAX (30 m × 0.25 mm, 0.25 µm film thickness; 

Agilent, USA) มีสภาวะการทำงานดังนี้ อุณหภูมิของ injector และ detector คือ 250 องศาเซลเซียส มีคา split ratio 

ในอัตราสวน 100:1 ใชแกสฮีเลียม (Helium) เปนแกสพา โดยมีอัตราการไหลของฮีเลียมเทากับ 1.0 มิลลิลิตรตอนาที 

อุณหภูมิเร่ิมตนคอลัมนเร่ิมตนจาก 60 องศาเซลเซียส คงท่ีเปนเวลา 2 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส

ตอนาที จนถึง 200 องศาเซลเซยีส และ 5 องศาเซลเซียสตอนาที จนถึง 240 องศาเซลเซียส และคงท่ีเปนเวลา 7 นาที 

(EN14103:2011) 

5. การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 

 การทดลองทั้งหมดเปนการทำการทดลองจำนวน 3 ซ้ำตอตัวอยาง และทำการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคา

ความแตกตางอยางมีน ัยสำคัญทางสถิติโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)           

ตามทฤษฎีการวิเคราะหคาความแปรปรวนของ Duncan's (p<0.05) ทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS v.23  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ทำการคัดเลือกเชื้อยีสตจากดอกไมและใบไมจำนวน 15 ชนิด ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี นำมาเพาะเลี้ยง

ในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM ทำการเขยาท่ีความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 

3 วัน เพื่อทำการเพิ่มปริมาณเชื ้อ จากนั้นถายเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื ้อสูตรพื้นฐานที่มีแปงเปนแหลงคารบอน           

ทำการเพาะเลี้ยงตอท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขยาท่ีความเร็ว 200 รอบตอนาที เปนระยะเวลา 3 วัน จากนั้น

ทำการเจือจางท่ีระดับความเขมขน 10-4, 10-5 และ 10-6 ตามลำดับ พบวา สามารถคัดเลือกเชื้อยีสตท่ีสามารถเจริญ

บนอาหารสูตรพื้นฐานที่มีแปงเปนแหลงคารบอนจำนวน 175 สายพันธุ โดยเมื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการ

ยอยแปงพบวามีเชื้อยีสตเพียง 30 สายพันธุที่มีความสามารถในการยอยแปงได จากนั้นนำเชื้อยีสตดังกลาวไป

เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรพื้นฐานท่ีมีแปงเปนแหลงคารบอน จากผลการทดลองในตารางท่ี 1 พบวามีเชื้อยีสต

จำนวน 13 สายพันธุ ไดแก A0204, A0403, A0404, A0407, A0410, A1005, A1008, A1302, A1412, A1416, 

A1815, A2004, A2007 ที่มีคุณสมบัติในการเปนยีสตโอลิจินัส โดยสามารถสะสมไขมันในเซลลได 20.96±0.20, 

29.40±0.09, 32.90±0.54, 21.74±0.08, 31.46±0.08, 27.43±0.16, 25.21±0.20, 24.46±0.22, 35.40±0.38, 

22.70±0.07, 20.57±0.15, 29.06±0.16, 23.03±0.12 %(กรัม/กรัม) จากนั้นไดทำการคัดเลือกยีสตสายพันธุที่มี

ความสามารถในการสะสมไขมันในเซลลไดสูงท่ีสุดเพื่อนำไปศึกษาในข้ันตอนตอไป 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพในการผลิตลิพิดโดยใชแปงเปนแหลงคารบอนของเช้ือยีสตแตละสายพันธุ 

No. Sample HC value (cm) DCW (g/L) Lipid (g/L) Lipid yield 

(%g/g) 

1 A0103 1.28±0.03st 6.01±0.04b 1.04±0.01defg 17.31±0.07n 

2 A0204 2.50±0.02f 5.14±0.03k 1.08±0.02def 20.96±0.20j 

3 A0205 1.37±0.04pq 4.77±0.02m 0.72±0.03jkl 15.15±0.47p 

4 A0207 1.32±0.03rs 4.77±0.02m 0.78±0.01jkl 16.28±0.07o 

5 A0401 1.37±0.02pq 5.18±0.02j 0.94±0.02fghi 18.07±0.38m 

6 A0402 1.35±0.02qr 4.21±0.03r 0.73±0.03jkl 17.35±0.53 

7 A0403 4.17±0.03a 4.66±0.02no 1.37±0.01b 29.40±0.09d 

8 A0404 2.30±0.04g 4.12±0.03s 1.36±0.03bc 32.90±0.54b 

9 A0407 3.41±0.03d 4.86±0.01l 1.06±0.01defg 21.74±0.08i 

10 A0410 2.60±0.03e 3.73±0.02t 1.17±0.01cde 31.46±0.08c 

11 A0502 2.22±0.02h 4.17±0.02r 0.82±0.02hijk 19.58±0.28k 

12 A0703 1.35±0.02qr 1.02±0.03v 0.16±0.02m 15.34±1.07p 

13 A0704 1.41±0.01p 5.36±0.02h 1.01±0.01efg 18.78±0.16l 

14 A0805 1.26±0.01t 0.85±0.03w 0.14±0.01n 16.39±0.60o 

15 A0806 1.77±0.02k 5.30±0.02i 0.61±0.01lm 11.50±0.15s 

16 A1005 2.11±0.03i 5.66±0.02d 1.55±0.01a 27.43±0.16e 

17 A1008 1.45±0.01o 5.10±0.02k 1.29±0.02bc 25.21±0.20f 

18 A1302 1.77±0.02k 4.44±0.03q 1.09±0.02def 24.46±0.22g 

19 A1303 1.25±0.02tu 5.57±0.03e 1.10±0.01def 19.74±0.17k 

20 A1304 1.22±0.02u 5.52±0.01f 0.78±0.02ijkl 14.13±0.34q 

21 A1305 1.88±0.02j 4.55±0.03p 0.61±0.01lm 13.49±0.19r 

22 A1308 1.54±0.04n 4.74±0.03m 0.67±0.01kl 14.12±0.12q 

23 A1412 2.47±0.02f 3.39±0.02u 1.20±0.02bcd 35.40±0.38a 

24 A1416 1.46±0.02o 5.40±0.02g 1.23±0.01bcd 22.70±0.07h 

25 A1815 1.24±0.02tu 4.67±0.02no 0.96±0.01fgh 20.57±0.15j 

26 A1817 1.64±0.04l 6.76±0.03a 1.21±0.01bcd 17.91±0.07m 

27 A1820 1.40±0.02p 5.31±0.02i 1.06±0.03defg 19.89±0.40k 

28 A2002 1.59±0.02m 5.73±0.02c 0.88±0.01ghij 15.37±0.13p 

29 A2004 3.55±0.02c 4.63±0.02o 1.35±0.01bc 29.06±0.16d 

30 A2007 3.62±0.02b 4.69±0.02n 1.08±0.01def 23.03±0.12h 

*คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานไดมาจากตัวอยางท่ีทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

**คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่ตางกันในแนวตั้ง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตามวิธีการวิเคราะหแบบ Duncan’s multiple range test (DMRT)  

ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % (p<0.05) 
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 จากตารางที่ 1 พบวาเชื้อยีสตสายพันธุ A1412 เปนยีสตที่สามารถสะสมไขมันในเซลลไดสูงที่สุด โดยสามารถ 

สะสมได 35.40±0.38 %(กรัม/กรัม) จากนั้นไดนำไปทำการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแปงตางชนิดกัน ไดแก           

ขาวเจาสุก, สารละลายแปง, แปงมันสำปะหลัง และมันสำปะหลัง พบวาเมื่อทำการเพาะเลี้ยงยีสต A1412 เปนเวลา 5 วัน 

พบวาเชื้อยีสตสายพันธุ A1412 ท่ีคัดเลือกไดนี้สามารถเจริญไดดีโดยใชมันสำปะหลังเปนแหลงคารบอน แตอยางไรก็ตาม

กลับพบวาสามารถสะสมไขมันไดดีกวาเมื่อใชสารละลายแปงและแปงมันสำหลังเปนแหลงคารบอน ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบแหลงคารบอนที่มีแปงเปนองคประกอบในการผลิตลิปดของยีสตสายพันธุ A1412 

 DCW (g/L) Lipid (g/L) Lipid (%g/g) 

ขาวเจาสุก 21.30±0.29c 6.56±0.09c 30.78±0.24b 

สารละลายแปง 20.99±0.16c 7.11±0.04a 33.86±0.09a 

แปงมันสำปะหลัง 24.18±0.08b 7.15±0.01a 29.59±0.06c 

มันสำปะหลัง 29.02±0.31a 6.88±0.16b 23.69±0.31d 

*คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานไดมาจากตัวอยางท่ีทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

**คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่ตางกันในแนวตั้ง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตามวิธีการวิเคราะหแบบ Duncan’s multiple range test (DMRT)       

ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % (p<0.05) 

องคประกอบของกรดไขมันท่ีไดจากไขมันท่ีสกัดจากยีสตโอลิจินัส A1412 เมื่อทำการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยง

เชื้อท่ีมีสารละลายแปงเปนแหลงคารบอนพบวาประกอบไปดวยกรดไขมันอิ่มตัว ไดแก myristic acid (C14:0), palmitic 

acid (C16:0) และ stearic acid (C18:0) และกรดไขมันไมอิ่มตัว ไดแก palmitoleic acid (C16:1), oleic acid (C18:1), 

linoleic acid (C18:2) ดังแสดงในภาพท่ี 1 จากการศึกษาพบวากรดไขมันโอเลอิกเปนกรดไขมันท่ีพบในปริมาณมากท่ีสุด 

โดยคิดเปน 65% ของกรดไขมันทั้งหมด องคประกอบของกรดไขมันท่ียีสตโอลิจินัส A1412 สามารถผลิตไดนี้มีความ

ใกลเคียงกับองคประกอบของกรดไขมันท่ีพบในพืช ซึ่งมีกรดโอเลอิกเปนองคประกอบหลัก (4) นอกจากนี้ยังพบวาความ

เสถียรของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นนั้นจะลดลงเมื่อปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวเพิ่มข้ึนในเซลล (Sarin, 2012). 

 
ภาพที ่1 แผนภาพองคประกอบของกรดไขมันที่พบในไขมันที่สกัดจากยีสตโอลิจินัส A1412 

เม่ือทำการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีสารละลายแปงเปนแหลงคารบอน 
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สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการยอยแปงของยีสตนั้นไมมีผลตอการสะสมไขมันของโอลิจินัสยีสต

ปริมาณไขมันท่ีไดจากอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีแปงเปนแหลงคารบอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตอยางไร

ก็ตามอาจตองมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยอื่นที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการสะสมไขมันของเชื้อยีสตสายพันธุ

ดังกลาวดวย องคประกอบของกรดไขมันที ่ไดจากยีสต A1412 เมื ่อทำการเพาะเลี ้ยงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อที ่มี

สารละลายแปงเปนแหลงคารบอนแสดงใหเห็นวาไขมันที่ไดมีประสิทธิภาพสูงที่จะนำไปใชเปนสารตั้งตนในการ

ผลิตไบโอดีเซลตอไป 
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