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บทคัดย่อ

Abstract
โครงงานนี้ ทํา การศึ ก ษาผลของความเข้ม ข้น ของแหล่ ง

คาร์ บ อน และแหล่ ง ไนโตรเจน ที่ มีต่ อ การผลิ ตชี ว มวลของแบคที เ รี ย
Rhodococcus opacus PD630 ทําการทดลองโดยเติมแหล่งคาร์ บอนที่
แตกต่างกัน 2 ชนิ ด ได้แก่ ไตรโซเดียมซิ เตรต และกลีเซอรอล ลงใน
อาหารเลี้ ยงเชื้ อกลุ่มเกลือแร่ (Mineral medium) จากนั้นหมักโดยใช้
แบคทีเรี ย 5 เปอร์เซ็นต์โดยปริ มาตร ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส เขย่าที่
ความเร็ ว 200 รอบต่อนาที เป็ นระยะเวลา 72 ชัว่ โมง พบว่าเมื่อใช้ไตรโซเดี ยมซิ เตรตความเข้มข้น 10 กรัมต่อลิ ตร เป็ นแหล่งคาร์ บอนแล้ว
R. opacus PD630 ผลิตชี วมวลสู งสุ ด ได้มากกว่าการใช้กลีเซอรอลเป็ น
แหล่งคาร์ บอนที่ความเข้มข้นเดียวกัน จากนั้นเพิ่มความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิ เตรต เพื่อหาความเข้มข้นที่ทาํ ให้เกิดการยับยั้งการเจริ ญ พบว่า
ความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิ เตรตที่ทาํ ให้เกิดการยับยั้งการเจริ ญคือ 15
กรัมต่อลิตร จากนั้นเลือกความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิ เตรตที่ทาํ ให้ได้
ชีวมวลสู งสุ ดคือ 10 กรัมต่อลิตร มาทําการศึกษาผลของแหล่งไนโตรเจน
2 ชนิ ด ได้แก่ แอมโมเนี ยมคลอไรด์ และแอมโมเนี ยมซัลเฟต โดยเติม
แหล่ ง ไนโตรเจนที่ มี อ ัต ราส่ ว นคาร์ บ อนต่ อ ไนโตรเจนเท่ า กัน ลงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อกลุ่มเกลือแร่ พบว่า การใช้แอมโมเนียมคลอไรด์เป็ นแหล่ง
ไนโตรเจนให้ชีวมวลสู งกว่าการใช้แอมโมเนี ยมซัลเฟต และความเข้มข้น

This project studies about the effect of carbon sources and
nitrogen sources in the fermentation broth to increase the biomass of
Rhodococcus opacus PD630. The experiment uses two different carbon
sources – glycerol and trisodium citrate at the same concentration of 10
g/L. The carbon source was added into Mineral Medium and fermented
at 30 degree Celsius with the shaking rate of 200 rpm for 72 hours using
5% (by volume) of R. opacus PD630 inoculum. The result shows that
the use of trisodium citrate as a carbon source gives the higher
maximum biomass than glycerol at the same concentration of 10 g/L.
Then trisodium citrate was chosen to find substrate inhibition
concentration. The concentration of 5, 10, 15, 20 g/L were adding into
Mineral Medium and fermented at the same condition. The result shows
that the maximum concentration of trisodium citrate before the substrate
inhibition occurs at 10 g/L. Then the concentration of trisodium citrate
was fixed and the concentration of nitrogen sources was varied. The
experiment uses two different nitrogen sources – ammonium chloride
and ammonium sulfate at the same carbon per nitrogen ratio. It was
founds that the used of ammonium chloride as nitrogen source gives the
maximum biomass higher than the used of ammonium sulfate. And the
appropriate concentration of ammonium chloride is 1.5 g/L.

ที่ดีที่สุดในการทดลองของแอมโมเนียมคลอไรด์คือ 1.5 กรัมต่อลิตร

คําสํ าคัญ: Rhodococcus opacus PD630, ไตรโซเดียมซิเตรต,
แอมโมเนียมคลอไรด์, แอมโมเนียมซัลเฟต

Keywords: Rhodococcus opacus PD630, Trisodium citrate,
Ammonium chloride, Ammonium sulfate

2.1 การศึกษาผลการเติมแหล่งคาร์ บอน 2 ชนิ ดที่มีผลต่อการผลิตชีวมวล

1. บทนํา
ในปั จจุบนั ความต้องการในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้ น รวมถึ ง

ของ R. opacus PD630
เติมไตรโซเดียมซิ เตรตและกลีเซอรอลที่มีความเข้มข้นเท่ากัน

นํ้ามันที่ มีความต้องการใช้มากเช่ นกัน ทําให้ปริ มาณนํ้ามันลดลงอย่า ง
รวดเร็ ว ดังนั้น ในปั จจุบนั จึงมี การคิ ดค้นพลังงานทางเลื อกเพิ่มมากขึ้น

คือ 10 กรัมต่อลิตร ลงในอาหารเลี้ยงเชื้ อกลุ่มเกลือแร่ นําไปฆ่าเชื้ อด้วย

ซึ่ งไบโอดีเซลเป็ นอีกทางเลือกหนี่ งที่จะใช้เป็ นแหล่งพลังงาน แต่การจะ

หม้อนึ่ งความดันไอ จากนั้นนําไปลงเชื้ อ 5 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร

ผลิตไบโอดี เซลยังมีขอ้ จํากัด เนื่ องจากไบโอดีเซลส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั

เปรี ยบเทียบปริ มาณชีวมวลของ R. opacus PD630 เลือกแหล่งคาร์บอนที่

มัก จะผลิ ต จากนํ้า มัน พื ช หรื อ นํ้า มัน สั ต ว์ ทํา ให้ ต้อ งสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ท าง

ทําให้ R. opacus PD630 ผลิตชี วมวลได้มากกว่าคือ ไตรโซเดียมซิ เตรต

การเกษตรเพื่ อ ที่ จ ะปลู ก พื ชนํ้า มัน ด้ว ยเหตุ น้ ี นัก วิ จ ัย จึ ง เริ่ ม คิ ด ค้น หา

ไปทําการทดลองต่อในตอนที่ 2

วิธีการอื่นๆเพื่อผลิตนํ้ามันเพิ่มมากขึ้น และจุลินทรี ยเ์ ป็ นแหล่งวัตถุดิบที่
สามารถนํามาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตนํ้ามันได้ (Alvarez และคณะ,2000) จึง

2.2 การหาความเข้มข้นของไตรโซเดี ยมซิ เตรตที่ ทาํ ให้เกิ ดการยับยั้ง

เกิดเป็ นโครงงานนําร่ องในการเพาะเลี้ยงจุลินทรี ยท์ ี่สามารถผลิตนํ้ามัน

เนื่องจากอาหารเลี้ยงเชื้อ

ซึ่ งจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในโครงงานนี้ คือ R. opacus PD630 ซึ่ งสามารถผลิต

ทําการทดลองโดยใช้แหล่งคาร์บอนคือ ไตรโซเดียมซิ เตรตที่

นํ้ามันได้เช่นกัน โดยแหล่งอาหารหลักของจุลินทรี ย ์ คือ แหล่งคาร์ บอน
และแหล่งไนโตรเจน จึงมีการเปรี ยบเทียบแหล่งคาร์ บอน 2 แหล่งคื อ

ความเข้ม ข้น ต่ า งๆเพื่ อ หาความเข้ม ข้น ที่ ท าํ ให้เ กิ ด การยับ ยั้ง เนื่ อ งจาก

ไตรโซเดี ย มซิ เตรต ซึ่ งเป็ นองค์ ป ระกอบอยู่ ใ นนํ้ าเสี ยของกลุ่ ม

5 10 และ 15 กรัมต่อลิตร โดยจะใช้ความเข้มข้นก่อนที่จะเกิดการยับยั้ง

โรงงานผลิตกระดาษ และกลีเซอรอล ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้ของการผลิ ต

เนื่องจากอาหารเลี้ยงเชื้อไปทําการทดลองในตอนที่ 3

อาหารเลี้ยงเชื้อ ในโครงงานนี้ ใช้ความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิ เตรต คือ

ไบโอดี เ ซล นอกจากนี้ ยัง เปรี ย บเที ย บผลการเติ มแหล่ ง ไนโตรเจน 2
แหล่ ง เช่ น กัน คื อ แอมโมเนี ย มคลอไรด์ ที่ มี อ ยู่ใ นสู ต รอาหาร และ
แอมโมเนียมซัลเฟต ซึ่ งใช้มากในเชิงอุตสาหกรรม และมีราคาตํ่า

2.3 การศึกษาผลการเติมแหล่งไนโตรเจน 2 ชนิ ด และการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณไนโตรเจนที่มีผลต่อการผลิตชีวมวลของ R. opacus PD630
ทดลองโดยใช้แหล่งไนโตรเจนคือแอมโมเนี ยมคลอไรด์ และ

2. วิธีการทดลอง
จุลินทรีย์: Rhodococcus opacus PD630 จาก Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH ประเทศ

แอมโมเนี ยมซัลเฟต โดยใช้อตั ราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนเป็ น 10.73
แล้วจึงนําแหล่งไนโตรเจนที่ทาํ ให้ R. opacus PD630 ผลิตชีวมวลได้
มากกว่ามาทําการทดลองเพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสม

เยอรมัน
สภาวะในการหมัก: R.opacus PD630 หมักที่อุณหภูมิ 30 ˚C
เขย่าด้วยความเร็ ว 200 รอบต่อนาที ขวดรู ปชมพู่ (Flask) แต่ละขวดจะ
ประกอบด้วย อาหารเลี้ ยงเชื้ อกลุ่มเกลื อแร่ (Mineral Medium) 50
มิลลิลิตร โดยใช้แหล่งคาร์ บอน คือ ไตรโซเดียมซิ เตรต หรื อกลีเซอรอล
และใช้แ หล่ ง ไนโตรเจนคื อ แอมโมเนี ย มคลอไรด์ หรื อ แอมโมเนี ย ม
ซัลเฟต ที่ความเข้มข้นต่างๆ
วิธีการวัดผล: วิธีวดั การเจริ ญของจุลินทรี ย ์ ทําได้โดยใช้
วิธีการวัดนํ้าหนักแห้ง (Dry cell Weight) โดยเก็บผลทุกๆ 12 ชัว่ โมง เป็ น
เวลา 72 ชัว่ โมง

3. ผลการทดลอง
3.1 การศึกษาผลการเติมแหล่งคาร์บอน 2 ชนิดที่มีผลต่อการผลิตชีวมวล
ของ R. opacus PD630
จากรู ปที่ 1 การใช้ไตรโซเดี ยมซิ เตรตเป็ นแหล่งคาร์ บอนจะให้
ปริ มาณชี วมวลสู งสุ ด คือ 1.960 กรัมต่อลิตร และการใช้กลีเซอรอลเป็ น
แหล่งคาร์บอนจะให้ปริ มาณชิ วมวลสู งสุ ดคือ 0.630 กรัมต่อลิตร ซึ่ งเป็ น
เกลือของกรดซิ ตริ กได้ง่ายกว่ากลีเซอรอล (Alvarez และคณะ, 1996)
ดังนั้นจึงเลือกไตรโซเดียมซิ เตรตมาทําการทดลองต่อในการหาการยับยั้ง
เนื่องจากอาหารเลี้ยงเชื้อ

R. opacus PD630 ลดลง กล่าวคือความเข้มข้นที่ทาํ ให้เกิ ดการยับยั้ง
เนื่องจากอาหารเลี้ยงเชื้อคือ 15 กรัมต่อลิตร

3.3 การศึกษาผลการเติมแหล่งไนโตรเจน 2 ชนิด และการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณไนโตรเจนที่มีผลต่อการผลิ ตชี วมวลของ R. opacus PD630

รู ปที่ 1 ปริ มาณชีวมวลของ R. opacus PD630 เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยง
เชื้อกลุ่มเกลือแร่ และใช้แหล่งคาร์บอนที่มีความเข้มข้นเท่ากัน
คือ 10 กรัมต่อลิตร หมักที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่าด้วย
ความเร็ว 200 รอบต่อนาที และเก็บผลที่เวลาต่างๆ

3.2 การหาความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิ เตรตที่ทาํ ให้เกิดการยับยั้ง
เนื่องจากอาหารเลี้ยงเชื้อ

รู ปที่ 3 กราฟชีวมวลของ R. opacus PD630 เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ
กลุ่มเกลือแร่ ใส่ ไตรโซเดียมซิ เตรตที่มีความเข้มข้น 10
กรัมต่อลิตร และใช้แหล่งไนโตรเจนที่มีอตั ราส่ วนคาร์บอน
ต่อไนโตรเจนเท่ากันคือ 10.73
จากกราฟในรู ปที่ 3 ชีวมวลที่ได้จากการใช้แอมโมเนี ยมคลอไรด์
เป็ นแหล่งไนโตรเจนมากกว่าชีวมวลที่ได้จากการใช้แอมโมเนี ยมซัลเฟต
เป็ นแหล่ ง ไนโตรเจน เนื่ อ งจากการใช้ แ อมโมเนี ย มซั ล เฟตแทน
แอมโมเนี ย มคลอไรด์ ทํา ให้ ป ริ มาณคลอไรด์ ใ นอาหารมี น้ อ ยลง

รู ปที่ 2 กราฟชีวมวลสูงสุ ดของ R. opacus PD630 เมื่อหมักด้วยอาหาร
เลี้ยงเชื้อกลุ่มเกลือแร่ และใช้แหล่งคาร์บอน คือ
ไตรโซเดียมซิเตรตที่ความเข้มข้นต่างๆ

แบคที เ รี ย จึ ง เจริ ญ ได้ไ ม่ ดี เ ท่ า การใช้แ อมโมเนี ย มคลอไรด์ เ ป็ นแหล่ ง
ไนโตรเจน ดังนั้นจึ งเลื อกแอมโมเนี ยมคลอไรด์มาทําการทดลองเพื่อดู
การเจริ ญของ R. opacus PD630 เมื่อปริ มาณไนโตรเจนเปลี่ยนแปลงไป
ได้ผลดังรู ปที่ 4

จากรู ปที่ 2 เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิ เตรตมากขึ้น

จากรู ปที่ 4 เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของแอมโมเนี ยมคลอไรด์ให้มาก

จาก 5 เป็ น 10 กรัมต่อลิตรแล้ว จะได้ปริ มาณชีวมวลสู งสุ ดมากขึ้น แต่เมื่อ

ขึ้ น จะได้ชี ว มวลที่ สู ง ขึ้ น ตามไปด้ว ย เนื่ อ งจากในอาหารเลี้ ยงเชื้ อ มี

เราเพิ่มความเข้มข้นจาก 10 ไปเป็ น 15 และ 20 กรัมต่อลิตรแล้ว ปริ มาณ

ปริ มาณไนโตรเจนเพิ่มขึ้น R. opacus PD630 จึงเจริ ญได้ดีข้ ึน โดยความ

ชี วมวลสู งสุ ดที่ได้กลับลดลง ซึ่ งเกิ ดจากการที่อาหารมีความเข้มข้นของ

เข้มข้นของแอมโมเนียมคลอไรด์ 0.5, 1.0 และ 1.5 กรัมต่อลิตร จะให้ชีว

แหล่งคาร์บอนมากเกินไป ทําให้เกิดเป็ นสารมัธยันต์ (Intermediate) และ

มวลสู งสุ ดที่เวลาเดียวกันคือ 36 ชัว่ โมง และให้ปริ มาณชี วมวลเท่ากับ

ไม่เกิดปฏิกิริยา (Kargi และ Shuler, 2002) ทําให้ปริ มาณชีวมวลของ

2.008, 1.978 และ 1.621 กรัมต่อลิตรตามลําดับ จากนั้นหาค่าอัตราการ
เจริ ญจําเพาะของความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 1.5 โดยเขียนกราฟระหว่าง

ln(X/X0) กับเวลา เมื่อ X คือชีวมวลที่เวลาต่างๆ (กรัมต่อลิตร) X0 คือ ชีว
มวลเริ่ มต้น มีค่าเท่ากับ 0.0011 กรัมต่อลิตรได้ดงั รู ปที่ 5

รูปที่ 6 การหาค่าอัตราการเจริ ญจําเพาะสูงสุด

4. สรุปผลการทดลอง
4.1 การใช้ไตรโซเดียมซิ เตรตความเข้มข้น 10 กรัมต่อลิตร เป็ น

รู ปที่ 4 กราฟชีวมวลของ R. opacus PD630 ที่เวลาต่างๆเมื่อหมักด้วย
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ กลุ่ ม เกลื อ แร่

และใช้แ หล่ ง ไนโตรเจนคื อ

แอมโมเนียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 1.5 กรัมต่อลิตร

แหล่งคาร์ บอน จะทําให้แบคทีเรี ย R. opacus PD630 ผลิตชีวมวลได้
มากกว่าการใช้กลีเซอรอลเป็ นแหล่งคาร์ บอนที่ความเข้มข้นเดียวกัน 3.1
เท่า
4.2 ความเข้มข้นของไตรโซเดียมซิ เตรตที่ดีที่สุด ก่อนที่จะเกิดการ
ยับยั้งเนื่องจากอาหารเลี้ยงเชื้อคือ 10 กรัมต่อลิตร
4.3 การใช้แอมโมเนี ยมคลอไรด์เป็ นแหล่งไนโตรเจนจะทําให้ได้
ชี วมวลสู งสุ ดมากกว่าการใช้แอมโมเนี ยมซัลเฟตเป็ นแหล่งไนโตรเจน
และความเข้มข้นที่ เหมาะสมของแอมโมเนี ยมคลอไรด์คือ 1.5 กรัมต่อ
ลิตร

กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้การ
รูปที่ 5 การหาค่าอัตราการเจริ ญจําเพาะ

สนับสนุนการทําโครงงานในครั้งนี้ ขอบพระคุณห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรม
ชีวกระบวนการที่เอื้อเฟื้ ออุปกรณ์และสถานที่ตลอดการทําโครงงาน

จากกราฟในรู ปที่ 5 จะได้อตั ราการเจริ ญจําเพาะของความเข้มข้น
0.5, 1.0 และ 1.5 กรัมต่อลิตร คือ 0.0733, 0.0775 และ 0.0921 ตามลําดับ

เอกสารอ้างอิง

เมื่อนําค่าส่ วนกลับของความเข้มข้นของแอมโมเนี ยมคลอไรด์มาเขี ยน

สาโรจน์ ศิริศนั สนี ยกุล และ ประวิทย์ วงศ์คงคาเทพ, วิศวกรรมเคมี

กราฟกับส่ วนกลับของอัตราการเจริ ญจําเพาะ ได้ดงั รู ปที่ 6
จากรู ป จะได้สมการเส้นตรง y=1.7772x+10.296 ซึ่ งจะได้อตั รา
การเจริ ญจําเพาะสู งสุ ดคือ 0.0971 สังเกตได้ว่า เมื่อใช้ความเข้มข้นของ
แอมโมเนี ยมคลอไรด์เป็ น 1.5 แล้ว อัตราการเจริ ญจําเพาะมีค่าใกล้เคียง
กับ อัต ราการเจริ ญ จํา เพาะสู ง สุ ด แสดงให้เ ห็ น ว่า เป็ นความเข้ม ข้น ที่
เหมาะสมที่สุดในการทดลอง (สาโรจน์ และประวิทย์, 2538)
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