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การเพาะเลี้ยง Escherichia coli BL 21 (DE3) ดวยกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
Escherichia coli BL 21 (DE3) Cultivation Using Raw Glycerol
from Biodiesel Production Process
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงความเปนไปไดในการใชกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน
ปาลม RBD เพื่อเปนแหลงคารบอนในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Escherichia coli BL21 (DE3) โดยกลีเซอรอลดิบ
ที่ใชในการศึกษา มีปริมาณกลีเซอรอล 76 เปอรเซ็นต สบู 13.3 เปอรเซ็นต และ เถา 3.9 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
ตามลําดับ เนื่องจากสบูและโซเดียมอิออนในกลีเซอรอลดิบอาจมีผลยับยั้งการเจริญของเซลลแบคทีเรีย กลีเซ
อรอลดิบจึงถูกนํามาปรับปรุงคุณภาพใหบริสุทธิ์ขึ้น ดวยการเติมกรดซัลฟวริกเขมขน โดยปรับพีเอชของกลีเซ
อรอลดิบใหมีคาลดลงจาก 12 เปน 6 5 4 3 และ2 ตามลําดับ จากผลการทดลองพบวาเมื่อเติมกรดซัลฟวริก
เขมขนลงในกลีเซอรอลดิบ ทําใหกลีเซอรอลดิบเกิดการแยกชั้นเปนสามชั้น โดยชั้นบนคือชั้นกรดไขมันอิสระ ชั้น
กลางคือชั้นกลีเซอรอล และชั้นลางคือชั้นเกลือซัลเฟต เมื่อทําการวิเคราะหองคประกอบของชั้นกลีเซอรอลที่แยก
ออกมาได พบวากลีเซอรอลดิบที่ถูกปรับคาพีเอชใหต่ําลงจะมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น โดยกลีเซอรอลที่ผานการปรับ
คาพีเอชเปน 3 มีความบริสุทธิ์เปน 91 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก มีปริมาณเถาเทากับ 2.59 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
และไมพบวามีสบูหลงเหลืออยูในชั้นกลีเซอรอลเลย อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการใชกลีเซอรอลดิบกลีเซ
อรอลดิบที่ผานการทําใหบริสุทธิ์ขึ้นดวยกรด และกลีเซอรอลเกรดการคาที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก ที่ความเขมขน 5 10 30 และ 50 กรัมตอลิตร เปนแหลงคารบอนในการเพาะเลี้ยง E. coli BL21 (DE3)
เปนเวลา 36 ชั่วโมง พบวาแบคทีเรียชนิดนี้สามารถเจริญไดดีที่สุดในกลีเซอรอลดิบ โดยน้ําหนักเซลลแหงที่ไดมี
คาสูงสุดเทากับ 3.47 กรัมตอลิตร ที่ความเขมขนของกลีเซอรอลดิบเทากับ 30 กรัมตอลิตร จากผลการทดลองนี้
ชี้ใหเห็นวา กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม RBD เปนแหลงคารบอนที่นาสนใจ
อยางยิ่งสําหรับการเพาะเลี้ยง E. coli BL21 (DE3)
คําสําคัญ : กลีเซอรอลดิบ การปรับปรุงคุณภาพกลีเซอรอลดิบ ไบโอดีเซล Escherichia coli BL21 (DE3)

ABSTRACT
The possibility of using raw glycerol from RBD palm oil biodiesel as a sole carbon source in
culturing Escherichia coli BL21 (DE3) was investigated. Raw glycerol from biodiesel industry with 76
% (w/w) glycerol content was pretreated with concentrated sulfuric acid to reduce the amount of
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impurities which were 13.3% (w/w) of soap and 3.9% (w/w) of ash. These impurities may be toxic to
the microbial cell. The acid was added into raw glycerol until the pH of raw glycerol decreased from
12 to 6, 5, 4, 3 and 2, respectively. After that, raw glycerol was separated into 3 phases: free fatty
acid (top phase), glycerol (middle phase) and sulfate salt (bottom phase). The recovered glycerol
phase was analyzed to determine the glycerol composition. The results showed that glycerol content
in the recovered glycerol phase increased when the pH of acid-pretreated glycerol decreased. The
pH 3 acid-pretreated glycerol contained 91% (w/w) glycerol, 2.59% (w/w) ash and non-detectable
level of soap. Raw glycerol, acid-pretreated glycerol and commercial grade glycerol (99.5% w/w) at
the concentration of 5, 10, 30 and 50 g/L were used as a carbon source in culturing E. coli BL21
(DE3). The results showed that the cells were able to use raw glycerol efficiently for their growth. The
cell dry weight obtained after 36 h of cultivation from raw glycerol were much higher than that from
the other kinds of glycerol. The highest cell dry weight (3.47 g/L) was obtained from the medium
containing 30 g/L of raw glycerol. The results indicated that raw glycerol from RBD palm oil biodiesel
is an interesting carbon source for E. coli BL21 (DE3) cultivation.
Keywords : raw glycerol, raw glycerol pretreatment, biodiesel, Escherichia coli BL21 (DE3)
E-mail : g5065332@ku.ac.th

คํานํา
เนื่องจากน้ํามันปโตรเลียมเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และมีปริมาณลดลงอยางรวดเร็ว ประกอบ
กับความตื่นตัวเกี่ยวกับปญหาสภาวะโลกรอน อันมีสาเหตุหลักมาจากกาซไอเสียที่เกิดจากการเผาไหมน้ํามัน
ปโตรเลียม ทําใหไบโอดีเซลไดรับความสนใจมากขึ้นอยางตอเนื่องในฐานะพลังงานทดแทนสําหรับเครื่องยนต
ดีเซลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การผลิตไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรมในปจจุบันจะทําการผลิตดวยปฎิกิริยาท
รานสเอสเทอริฟเคชั่น ระหวางไตรกลีเซอไรดในน้ํามันพืชหรือไขมันสัตวกับเมทานอล โดยใชเบส เชน โซเดียมไฮ
ดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลนอกจากจะไดผลิตภัณฑเปนไบโอดีเซลแลว ยังเกิด
กลีเซอรอลขึ้นเปนผลิตภัณฑพลอยไดหลักอีกดวย (Dharmadi และคณะ, 2006)
กลี เ ซอรอลบริ สุ ท ธิ์ เ ป น สารที่ ส ามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นอุ ต สาหกรรมต า ง ๆ ได ม ากมาย เช น
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง อาหารและยา เปนตน แตอยางไรก็ตามกลีเซอรอลที่เกิดจากกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลเปนกลีเซอรอลดิบที่มีคุณภาพต่ํา เนื่องจากมีสารเคมีชนิดอื่นที่ถูกใชหรือเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล เชน แอลกอฮอล ตัวเรงปฏิกิริยา สบู และกรดไขมันอิสระปนเปอนอยูดวยจํานวนมาก จึงทําใหไมสามารถ
นํากลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล มาใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมตาง ๆ
ดังกลาวไดโดยตรง (Chitra และคณะ, 2005)
กลี เ ซอรอลสามารถใช เ ป น แหล ง คาร บ อนในการเพาะเลี้ ย งจุ ลิ น ทรี ย เ พื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ ได
หลากหลายเชน 1, 3-propanediol เอทานอล และ บิวทานอล เปนตน (Asad-ur-Rehman และคณะ, 2008)
ถึงแมกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจะมีปริมาณมาก และมีราคาถูกกวากลีเซอรอลบริสุทธิ์ แต
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ยังคงมีรายงานการศึกษาการใชกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเพาะเลี้ยงจุลินทรียในจํานวนที่
ไมมากนัก โดยมีรายงานวาสิ่งเจือปนที่อยูในกลีเซอรอลดิบ เชนสบู และ เกลืออนินทรีย มีผลตอการยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรียหลายชนิด (Asad-ur-Rehman และคณะ, 2008; Gonzalez-Pajuelo และคณะ, 2004) ใน
ขณะเดียวกันก็มีรายงานวาแบคทีเรีย Clostridium butyricum บางสายพันธุสามารถเจริญไดในกลีเซอรอลดิบ
จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (Gonzalez-Pajuelo และคณะ, 2004; Petitdemange และคณะ, 1995)
Escherichia coli เปนแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่นิยมใชในงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ
ตางๆ ทั้งในระดับการทดลองและระดับอุตสาหกรรม (Aon และคณะ, 2008) มีรายงานวา E. Coli สามารถใช
กลีเซอรอลเปนแหลงคารบอนได โดยในการใชกลีเซอรอลภายใตสภาวะไรอากาศของจุลินทรียชนิดนี้จะทําใหได
ผลิตภัณฑหลายชนิด เชน เอทานอล กรดแลคติก กรดอะซิติก และไฮโดรเจน เปนตน (Dharmadi และคณะ,
2006) รวมถึงยังมีการรายงานการเพาะเลี้ยง E. coli BL21 (DE3) ดวยกลีเซอรอลเพื่อผลิตกรดอะมิโนชนิด
แอล-ฟนิลอะลานีนอีกดวย (Khamduang และคณะ, 2009) อยางไรก็ตามยังไมเคยมีงานวิจัยใดที่ทําการศึกษา
ถึงการใชกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนแหลงคารบอนในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli
มากอน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงการปรับปรุงคุณภาพกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซลใหมีความบริสุทธิ์ขึ้นดวยกรดซัลฟวริกเขมขน เพื่อใชเปนแหลงคารบอนในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
E. coli BL 21 (DE3)

อุปกรณและวิธีการ
1. จุลินทรีย
จุลินทรียที่ใชในการทดลองนี้คือ แบคทีเรีย Escherichia coli BL21 (DE3) (Invitrogen Corporation,
Carlsbad, CA, USA) โดยไดรับความอนุเคราะหจาก ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย การเตรียมตนเชื้อจุลินทรียเพื่อใชในการทดลอง ทําโดยการเพาะเลี้ยงจุลินทรียดังกลาวในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ LB (pH 7.4) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร ที่ 37 องศาเซลเซียส อัตราการเขยา
200 รอบตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยอาหาร LB ประกอบดวย ยีสตสกัด 5 กรัมตอลิตร NaCl 10 กรัมตอลิตร
และทริปโตน 10 กรัมตอลิตร
2. กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบดีเซลที่ใชในการทดลองนี้ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทน้ํามัน
พืชปทุมจํากัด เปนกลีเซอรอลที่เกิดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชั่นระหวาง
น้ํามันปาลม RBD (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) กับเมทานอล โดยใชโซเดียมไฮดรอกไซดเปน
ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า ในกระบวนการผลิ ต จะมี ก ารระเหยเมทานอลออกจากกลี เ ซอรอลดิ บ เพื่ อ นํ า กลั บ ไปใช ใ น
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลอีกครั้ง กลีเซอรอลดิบที่ไดมีลักษณะเปนของกึ่งแข็ง มีพีเอชเทากับ 12 และมีความ
บริสุทธิ์ของกลีเซอรอล 76 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก มีปริมาณสบู 13.3 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และมีปริมาณเถา
3.9 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
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3. การปรับปรุงคุณภาพของกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลดวยกรดซัลฟวริกเขมขน
ใหความรอนกับกลีเซอรอลดิบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อระเหย
เมทานอลที่หลงเหลืออยูในกลีเซอรอลดิบออก จากนั้นทิ้งใหกลีเซอรอลดิบที่ผานการใหความรอนดังกลาวเย็นลง
จนมีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส แลวทําการเติมกรดซัลฟวริกเขมขน 97 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักตอ
ปริมาตร ลงไปในกลีเซอรอลดิบ เพื่อทําการปรับพีเอชของกลีเซออรอลดิบใหมีคาลดลงจาก 12 เปน 6 5 4 3 และ
2 ตามลําดับ เมื่อเติมกรดซัลฟวริกลงไปในกลีเซอรอลดิบแลวจะทําใหเกิดเกลือซัลเฟต และกรดไขมันอิสระขึ้น
จากนั้นนํากลีเซอรอลที่ผานการปรับพีเอชแลวดังกลาวไปทําการปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 4,500 รอบตอนาที เปน
เวลา 15 นาที เพื่อแยกชั้นกลีเซอรอล ออกจากชั้นของกรดไขมันอิสระ และชั้นของเกลือซัลเฟต ทําการบันทึก
สัดสวนโดยน้ําหนักของสารในแตละชั้นที่แยกได นําชั้นกลีเซอรอลที่แยกไดไปทําการวิเคราะหองคประกอบและใช
เปนแหลงคารบอนในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียตอไป
4. การเพาะเลี้ยง Escherichia coli BL21 (DE3) โดยใชกลีเซอรอลเปนแหลงคารบอน
อาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli BL21 (DE3) ในการทดลองนี้ ประกอบดวย (NH4)2SO4
50 กรัมตอลิตร MgCl2 0.81 กรัมตอลิตร KH2PO4 2.43 กรัมตอลิตร K2HPO4 2.43 กรัมตอลิตร ยีสตสกัด 0.85
กรัมตอลิตร Thiamine–HCl 0.085 กรัมตอลิตร FeSO4 0.002 กรัมตอลิตร MnSO4 0.002 กรัมตอลิตร CaCl2
0.05 กรัมตอลิตร และ ZnSO4 0.01 กรัมตอลิตร (Khamduang และคณะ, 2009) โดยใชกลีเซอรอลดิบจาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล กลีเซอรอลเกรดการคาที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และกลีเซอรอล
ดิบที่ผานการทําใหบริสุทธิ์ขึ้นดวยกรดมาเปนแหลงคารบอนในอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่ความเขมขน 5 10 30 และ 50
กรัมตอลิตร โดยทําการปรับคาพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อใหเปน 7.4 ดวยสารละลาย NaOH เขมขน 3 โมลาร ใน
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อนี้ Thiamine-HCl และ MgCl2 จะถูกเตรียมแยกจากสวนประกอบอื่น ๆ โดย
สวนประกอบทั้งหมดจะถูกนํามาผสมรวมกันในภายหลัง Thiamine-HCl จะถูกกําจัดเชื้อโดยใชวิธีการกรองผาน
Filter ที่มีขนาดของรูพรุนเทากับ 2 ไมโครเมตร (National Scientific, USA) สวน MgCl2 และองคประกอบอื่น ๆ
จะถูกฆาเชื้อดวยการนึ่งที่ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที การเพาะเลี้ยง E. coli BL21 (DE3) จะทําใน
ฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้ออยู 50 มิลลิลิตร ทําการบมที่ 37 องศาเซลเซียส อัตราการเขยา
200 รอบตอนาที และใชตนเชื้อในการทดลองเปน 5 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ทําการเก็บตัวอยางของน้ําเลี้ยงเชื้อ
หลังจากทําการเพาะเลี้ยงไปเปนเวลา 36 ชั่วโมง เพื่อนําไปวิเคราะหหาน้ําหนักเซลลแหงของแบคทีเรียที่ได
5. การวิเคราะหองคประกอบของกลีเซอรอล
ทําการวิเคราะหกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรอลที่ผานการทําใหบริสุทธิ์
ขึ้นดวยกรด เพื่อหาองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
ก) ปริมาณกลีเซอรอลวิเคราะหดวยวิธี Spectophotometry ของ Bondioli และคณะ (2005)
ข) ปริมาณสบูวิเคราะหดวยการไตเตรท ดวย HCl 0.1 โมลาร และใชโบรโมฟนอลบลูเปน
Indicator (Asad-ur-Rehman และคณะ, 2008)
ค) ปริมาณเถาทําการวิเคราะหตามมาตรฐาน ISO 2098-1972
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6. การวิเคราะหหาน้ําหนักเซลลแหงของ Escherichia coli BL21 (DE3)
การวิเคราะหหาน้ําหนักเซลลแหงทําโดยการนําตัวอยางน้ําเลี้ยงเชื้อไปทําการปนเหวี่ยงที่ความเร็ว
4,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที จากนั้นนําไปอบแหงที่ 105 องศาเซลเซียสจนน้ําหนักคงที่

ผลการทดลองและวิจารณ
1. การปรับปรุงคุณภาพของกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลดวยกรดซัลฟวริกเขมขน
กลีเซอรอลดิบที่ใชในการทดลองนี้ เปนกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ที่ใชน้ํามันปาลม
RBD เปนวัตถุดิบในการผลิต และใชโซเดียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา ในกลีเซอรอลดิบนี้มีปริมาณกลีเซ
อรอล 76 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก มีสบู 13.3 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และมีเถา 3.9 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ขั้นตอน
การปรับปรุงคุณภาพกลีเซอรอลดิบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์และลดปริมาณของสิ่งเจือปนในกลีเซ
อรอลดิบ เนื่องจากมีรายงานวาสบูและโซเดียมอิออนในกลีเซอรอลดิบมีผลตอการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
หลายชนิด (Asad-ur-Rehman และคณะ, 2008) ผลการทดลองพบวาหลังจากเติมกรดซัลฟวริกเขมขนลงไปใน
กลีเซอรอลดิบเพื่อทําการปรับคาพีเอชใหมีคาลดลงจาก 12 เปน 6 5 4 3 และ 2 แลว ทําใหกลีเซอรอลดิบเกิดการ
แยกชั้นเปน 3 ชั้น (ดังแสดงในภาพที่1) โดยชั้นบนเปนชั้นของกรดไขมันอิสระ ชั้นกลางเปนชั้นของกลีเซอรอล และ
ชั้นลางเปนชั้นของเกลือซัลเฟต และหลังจากทําการปนเหวี่ยงเพื่อแยกชั้นตาง ๆ ออกจากกัน พบวาเมื่อพีเอชของ
กลีเซอรอลมีคาต่ําลง ทําใหเปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของชั้นกลีเซอรอลและชั้นเกลือที่แยกไดมีคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของชั้นกรดไขมันอิสระที่แยกไดมีคาลดลง ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นไดทําการวิเคราะห
องคประกอบของชั้นกลีเซอรอลที่แยกได โดยคาองคประกอบของกลีเซอรอลแตละพีเอชที่วิเคราะหไดแสดงไวใน
ตารางที่ 2 จากผลการทดลองพบวา เมื่อเติมกรดซัลฟวริกลงไปในกลีเซอรอลดิบจะทําใหปริมาณสบูที่มีอยูในกลี
เซอรอลดิบมีปริมาณลดลง ทั้งนี้เนื่องจากกรดที่เติมลงไปเขาทําปฏิกิริยากับสบูในกลีเซอรอลดิบ ทําใหเกิดการ
แตกตัวไดผลิตภัณฑเปนกรดไขมันอิสระและเกลือซัลเฟต (Gerpen และคณะ, 2005) ซึ่งไดถูกแยกออกจากชั้นกลี
เซอรอลโดยการปนเหวี่ยงดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน จากการที่ปริมาณสบูที่มีอยูในกลีเซอรอลดิบมีปริมาณลดลง
สงผลใหกลีเซอรอลที่ผานการปรับคาพีเอชใหลดลง มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยกลีเซอรอลที่ผานการ
ปรับพีเอชเปน 3 มีความบริสุทธิ์มากกวากลีเซอรอลดิบ 1.2 เทา โดยมีปริมาณกลีเซอรอลเทากับ 91 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก นอกจากนี้ไมพบวามีสบูเหลืออยูในชั้นกลีเซอรอลเลย เกลือซัลเฟตที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของสบู
และการสะเทินของโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีในกลีเซอรอลดิบกับกรดซัลฟวริก มีความสามารถในการละลายไดใน
กลีเซอรอลต่ํา ทําใหเกลือซัลเฟตที่เกิดขึ้นบางสวนตกผลึกออกจากกลีเซอรอล ทําใหปริมาณเถาซึ่งถือเปนตัวแทน
ของโซเดียมอิออนในกลีเซอรอล มีปริมาณลดลงเมื่อพีเอชของกลีเซอรอลมีคาลดลง สวนองคประกอบอื่น ๆ ที่
ไมไดทําการวิเคราะหนั้นคาดวานาจะเปนความชื้นเปนสวนใหญ
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ชั้นกรดไขมันอิสระ
ชั้นกลีเซอรอล
ชั้นเกลือ

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะกลีเซอรอลหลังจากทําการปรับพีเอชดวยกรดซัลฟวริกเขมขน
ตารางที่ 1 แสดงเปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของชั้นกรดไขมันอิสระ ชั้นกลีเซอรอล และชั้นเกลือ ที่แยกไดหลังการ
ปนเหวี่ยงกลีเซอรอลดิบที่ผานการปรับพีเอชดวยกรดซัลฟวริกเขมขน
pH ของ
กลีเซอรอล
2
3
4
5
6

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของชั้นตาง ๆ ที่แยกไดหลังการปนเหวี่ยง (% โดยน้ําหนัก)
ชั้นกรดไขมันอิสระ
12.6
13.0
19.0
22.2
24.7

ชั้นกลีเซอรอล
79.0
78.8
73.6
70.7
68.5

ชั้นเกลือ
8.4
8.2
7.4
7.1
6.8

ตารางที่ 2 แสดงองคประกอบของชั้นกลีเซอรอลที่แยกไดหลังการปรับคาพีเอชของกลีเซอรอลดิบดวยกรด
ซัลฟวริกเขมขน
pHของ
กลีเซอรอล
2
3
4
5
6
12 (กลีเซอรอลดิบ)

กลีเซอรอล
(% โดยน้ําหนัก)
91
91
86
84
81
76

สบู
(% โดยน้ําหนัก)
ไมพบ
ไมพบ
0.3
0.5
0.8
13.3

เถา
(% โดยน้ําหนัก)
2.55
2.59
2.65
2.77
2.83
3.90

อื่น ๆ
(% โดยน้ําหนัก)
6.45
6.41
11.05
12.73
15.37
6.80

2. อิทธิพลของกลีเซอรอลตอการเจริญของ Escherichia coli BL21 (DE3)
ในการทดลองนี้ ไดศึกษาการใชกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล กลีเซอรอลดิบที่ผานการ
ทําใหบริสุทธิ์ขึ้นดวยกรด และกลีเซอรอลเกรดการคาที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ความเขมขน
เปน 5 10 30 และ 50 กรัมตอลิตร เพื่อเปนแหลงคารบอนในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย E. coli BL21 (DE3) โดย
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วัดน้ําหนักเซลลแหงของแบคทีเรียในชั่วโมงที่ 36 ดังแสดงในภาพที่ 2 จากผลการทดลองพบวาน้ําหนักเซลลแหง
ของแบคทีเรียที่ไดจากการเพาะเลี้ยงดวยกลีเซอรอลเกรดการคา และกลีเซอรอลดิบที่ผานการทําใหบริสุทธิ์ขึ้น
ดวยกรด มีแนวโนมและคาที่ไดใกลเคียงกัน โดยที่ความเขมขน 10 กรัมตอลิตร ของกลีเซอรอลเหลานี้ จะทําใหได
น้ําหนักเซลลแหงสูงที่สุด โดยมีคาอยูในชวง 1.97 ถึง 2.13 กรัมตอลิตร และน้ําหนักเซลลแหงที่ไดจะมีคาลดลง
เมื่อความเขมขนของกลีเซอรอลเหลานี้เพิ่มขึ้นเปน 30 และ 50 กรัมตอลิตรตามลําดับ แสดงวากลีเซอรอลเหลานี้
จะมีผลในการยังยั้งการเจริญของ E. coli BL21 (DE3) ที่ความเขมขนมากกวา 10 กรัมตอลิตร และเมื่อพิจารณา
ที่ ค วามเข ม ข น เดี ย วกั น ของกลี เ ซอรอลเหล า นี้ พบว า น้ํ า หนั ก เซลล แ ห ง ที่ ไ ด จ ะลดลงตามความบริ สุ ท ธิ์ ข อง
กลีเซอรอลที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามจากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวา กลีเซอรอลดิบจะใหคาการเจริญสูงกวา
กลีเซอรอลชนิดอื่นที่ทุกความเขมขน โดยน้ําหนักเซลลแหงที่ไดมีคาสูงสุดเทากับ 3.47 กรัมตอลิตร จากอาหารที่มี
ความเขมขนของกลีเซอรอลดิบเทากับ 30 กรัมตอลิตร

ภาพที่ 2 น้ําหนักเซลลแหงของ E. coli BL21 (DE3) ที่เพาะเลี้ยงดวยกลีเซอรอลชนิดตางๆ ที่ความเขมขนตางๆ
ในชั่วโมงที่ 36
น้ําหนักเซลลแหงของ E. coli BL21 (DE3) ที่ไดจากกลีเซอรอลดิบ มีคาสูงกวาที่ไดจากกลีเซอรอลชนิด
อื่น ชี้ใหเห็นวา E. coli BL21 (DE3) สามารถใชกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนแหลง
คารบอนในการเจริญไดอยางมีประสิทธิภาพ มากกวาการใชกลีเซอรอลชนิดอื่น ซึ่งผลการทดลองนี้เปนผลการ
ทดลองที่นาสนใจอยางยิ่ง เนื่องจากในงานวิจัยอื่น ๆ ที่ใชกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรียมักพบวากลีเซอรอลดิบมีผลตอการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย โดยมีรายงานวากลีเซอรอล
ดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมีผลในการยับยั้งการเจริญของ Clostridium butyricum VPI3266
(Gonzalez-Pajuelo และคณะ, 2004) และ Klebsiella pneumonia (Mu และคณะ, 2006) มากกวากลีเซอรอล
บริสุทธิ์ นอกจากนี้ Asad-ur-Rehman และคณะ (2008) ยังรายงานวาสบูในกลีเซอรอลดิบมีผลในการยังยั้งการ
เจริญของ C. butyricum DSM5431 อยางไรก็ตามจากผลการทดลองที่ไดพบวากลีเซอรอลดิบจากกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซลที่มีปริมาณสิ่งเจือปนมากสงผลดีตอการเจริญของ E. coli BL21 (DE3) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
แบคทีเรียชนิดนี้สามารถใชสิ่งเจือปนในกลีเซอรอลดิบ เชน สบู เปนแหลงอาหารในการเจริญไดดี โดยที่ความ
เขมขนของกลีเซอรอลดิบเทากับ 30 กรัมตอลิตร เปนความเขมขนที่ทําใหมีปริมาณสารอาหารเหมาะสมกับการ
เจริญของ E. coli BL21 (DE3) มากที่สุด
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สรุปผลการทดลอง
เมื่อทําการเติมกรดซัลฟวริกเขมขนลงในกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ทําใหกลีเซอรอล
เกิดการแยกชั้นเปน 3 ชั้น โดยชั้นบนเปนกรดไขมันอิสระ ชั้นกลางเปนกลีเซอรอล และชั้นลางเปนเกลือซัลเฟต ชั้น
กลีเซอรอลที่แยกไดจะมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเมื่อพีเอชของกลีเซอรอลดิบมีคาลดลง โดยกลีเซอรอลดิบที่ผานการ
ปรับคาพีเอชเปน 3 จะมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเปน 91 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก มีปริมาณเถา 2.59 เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนัก และไมพบวามีสบูเหลืออยูในกลีเซอรอลนี้ และเมื่อศึกษาใชกลีเซอรอลดิบ เปนแหลงคารบอนในอาหาร
เลี้ยงแบคทีเรีย E. coli BL21 (DE3) เปรียบเทียบกับ กลีเซอรอลที่ผานการทําใหบริสุทธิ์ขึ้นดวยกรด และ
กลีเซอรอลเกรดการคาที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก พบวา E. coli BL21 (DE3) สามารถเจริญ
ในกลีเซอรอลดิบไดดีที่สุด โดยน้ําหนักเซลลแหงสูงสุดที่ไดเทากับ 3.47 กรัมตอลิตร จากอาหารที่มีกลีเซอรอลดิบ
เขมขน 30 กรัมตอลิตร

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับความสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยความ
เปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียม ปโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
โครงการเคยู-ไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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