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บทคัดย่อ 

ในปัจจบุนังานด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้เข้ามามีบทบาทในการค้นหาจุลินทรีย์ สารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพและยีนชนิดใหม่จากประชากรจุลินทรีย์ในระบบนิเวศต่างๆ  ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงแยกยีสต์จากตวัอย่าง 

ตะกอนดินบริเวณนาเกลือ ป่าชายเลน และลําไส้ของสตัว์ทะเลด้วยวิธี enrichment culture ได้จํานวนทัง้สิน้ 365 ไ 

อโซเลท จากนัน้นํามาศึกษาความสามารถในการสร้างเอนไซม์ไลเปส และสารต้านจุลินทรีย์  โดยคดัเลือกยีสต์ท่ี

สามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสบนอาหาร Marine Agar ท่ีมี Tributyrin หรือ Tween 80 เป็นองค์ประกอบได้สงู มีค่า

ประสิทธิภาพการสร้างเอนไซม์ไลเปส ตัง้แต่ 2 ขึน้ไป จํานวน 15 ไอโซเลท ได้แก่ ยีสต์รหสั A87-1 A87-2 A87-3 

A114-1 A123-1 A128-3 A143-2 T22 T25-2 T26 T27 T58 T62-1 T128-1 และ T143-1 และเม่ือนํายีสต์มา

ทดสอบความสามารถในการสร้างสารต้านจุลินทรีย์โดยใช้ Bacillus cereus, B. subtilis, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, และ Salmonella enteritidis  เป็นแบคทีเรียทดสอบ พบยีสต์ท่ีสามารถยับยัง้

แบคทีเรียทดสอบได้ 3 ชนิด จํานวน 4 ไอโซเลท ได้แก่ รหสั A32-2  A57-1  A58-1 และ A136-1 ซึ่งผลการ

ทดลองนีชี้ใ้ห้เห็นว่ายีสต์ท่ีแยกได้จากระบบนิเวศทะเลเหล่านีมี้ศักยภาพในการสร้างสารชีวภาพ ซึ่งอาจนําไป

พฒันาเพ่ือประยกุต์ใช้ในด้านเภสชักรรม อตุสาหกรรม และการเกษตรได้ 

 

ABSTRACT 

Nowadays the study on biodiversity in various ecosystem is a valuable strategy for the new 

finding of microorganisms, bioactive compounds and the genes involved.  In this study, 365 isolates 

of yeasts were isolated from samples of sediments of the salterns and mangroves as well as 

guts of marine animals by enrichment culture technique.  In order to screen for the yeast 

producing bioactive compounds, lipase and antimicrobial activities were examined.  Lipase-proucing 

yeasts were screened on marine agar supplemented with Tributyrin or Tween 80 and 15 isolates 

(A87-1, A87-2, A87-3, A114-1, A123-1, A128-3, A143-2, T22, T25-2, T26, T27, T58, T62-1, T128-1 and 

T143-1), that conferred the lipase activity index ≥ 2 on both media, were selected.  To determine 

antimicrobial activity, Bacillus cereus, B. subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and 

Salmonella enteritidis  were used as tested bacteria and 4 isolates (A32-2  A57-1  A58-1 and A136-1), 

having antibacterial activity against 3 tested bacteria were selected.  The results above showed the 

possibility of the application of these yeast isolated in the fields of pharmacy, industry and agriculture. 
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คาํนํา 

จากการศกึษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศต่างๆ พบว่า ท้องทะเลซึง่ครอบครองเนือ้ท่ี

กว่า 70% ของพืน้โลก เป็นแหล่งรวมจุลินทรีย์ท่ีน่าสนใจและเหมาะสําหรับการค้นหาเอนไซม์ชนิดใหม่ท่ีมี

คณุสมบัติจําเพาะต่อการย่อยสลายสารประกอบต่างๆ  ในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ นิยมใช้ยีสต์ในกระบวน 

การผลิต เน่ืองจากยีสต์สร้างเอนไซม์ได้หลายชนิดท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทัง้ในด้านอตุสาหกรรมอาหาร

และการเกษตร เช่น amylase  protease  pectinase  lipase และ killer toxin เป็นต้น จากการศกึษาความ

หลากหลายของยีสต์ในระบบนิเวศทะเล พบว่ายีสต์ทะเลมีศกัยภาพในการผลิตผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ เช่น เอนไซม์ 

สารต้านจุลินทรีย์ วิตามิน โปรตีนในรูป single-cell protein ไขมนัในรูปของ single-cell oil เป็นต้น (Chi และ

คณะ, 2010) จากการศกึษาความหลากหลายของยีสต์ในทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวนัออก มหาสมทุรอินเดีย และ

มหาสมุทรแปซิฟิก พบว่ายีสต์ Candida intermedia, C. parapsilosis, C. quercitrusa และ C. rugosa 

สามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสได้ ส่วน C. membranifaciens สามารถสร้างไรโบฟลาวินหรือวิตามินบี 2ได้สงูขึน้

เม่ือเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ท่ีมีไซโลสเป็นแหล่งคาร์บอน (Wang และคณะ, 2008a; Wang และคณะ, 2008b) 

และยงัพบวา่ Pichia guilliermandii สามารถสร้างเอนไซม์อินลูิเนสได้ดี และ P. anomala สร้างสารต้านจุลินทรีย์ 

(killer toxin) ท่ียบัยัง้การเจริญของยีสต์สาเหตโุรค milky disease ในปู Metschnikowia bicuspidate WCY ได้ 

(Li และคณะ, 2008)  ความสามารถในการสร้าง killer toxin ซึง่มีคณุสมบติัเป็นโปรตีนหรือไกลโคโปรตีนท่ีมีฤทธ์ิ

ยบัยัง้การเจริญและ/หรือฆ่าทําลายจุลินทรีย์อ่ืน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นยีสต์และราเส้นใย พบได้ในยีสต์หลายสกุล เช่น 

Saccharomyces, Kluyveromyces, Pichia, Candida, Debaromyces, Williopsis, Torulopsis และ 

Zygosaccharomyces เป็นต้น (Magliani และคณะ, 1997) โดยนกัวิทยาศาสตร์นิยมเรียกยีสต์ท่ีสร้าง killer 

toxin ได้วา่ killer yeast  จากการศกึษาของทีมนกัวิจยัจาก Ocean University of China พบว่า Aureobasidium 

purpullans HN2.3, Debaromyces hansenii hex-1, Pichia guilliermondii GZ1, P. anomala YF07b และ 

Williopsis saturnus WC91-2 ท่ีแยกได้จากระบบนิเวศทะเล สามารถสร้างสาร killer toxin ท่ียบัยัง้การเจริญของ

ยีสต์สาเหตุโรคในปู ส่วน A. pullulans HN2.3 สร้างสารต้านจุลินทรีย์ท่ีมีคณุสมบติัเป็น siderophore และ

สามารถฆ่าแบคทีเรียสาเหตโุรคกุ้ง Vibrio anguillarum และ V. parahaemolyticus ได้ แตไ่มมี่ผลต่อยีสต์สาเหตุ

โรคในปู (Wang และคณะ, 2009)  สําหรับ Rhodosporidium paludigenum ท่ีแยกจากนํา้ทะเล 

สามารถควบคมุการเจริญของเชือ้รา Alternaria alternata (Wang และคณะ, 2008c) และ Botrytis cinerea บน

ผลของมะเขือเทศภายหลงัการเก็บเก่ียวได้ (Wang และคณะ, 2010)  ดงันัน้การศึกษาวิจัยนีจ้ึงมุ่งเน้นถึงการ

ค้นหายีสต์ทะเลท่ีสร้างสารชีวภาพ ได้แก่ เอนไซม์ไลเปส และ สารต้านจุลินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลพืน้ฐานสําหรับ

การศกึษาในเชิงลกึทัง้ทางด้านชีวภาพและเคมี ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุค่าของความหลากหลายทาง

ชีวภาพของยีสต์ในระบบนิเวศทะเลของประเทศไทยตอ่ไป 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การแยกเชือ้ยีสต์จากระบบนิเวศทะเล 

เก็บตวัอย่างตะกอนดินบริเวณนาเกลือและป่าชายเลน และสตัว์ทะเล เช่น ปลา ป ูกุ้ ง หอย เป็นต้น ในเขต

จงัหวดัชลบรีุ สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม  โดยเก็บตวัอย่าง 150 ตวัอย่าง โดยเก็บรักษาตวัอย่างไว้ในถงันํา้แข็งใน

ระหวา่งการเดินทาง เพ่ือนํามาแยกเชือ้ยีสต์ท่ีห้องปฏิบติัการ  

การแยกเชือ้ยีสต์จากระบบนิเวศทะเลด้วยวิธี enrichment technique เติมตวัอย่าง 5 กรัมหรือมิลลิลิตร 

ลงใน Marine broth (MB ประกอบด้วย peptone 5.0 กรัมตอ่ลิตร yeast extract 1.0 กรัมตอ่ลิตร Glucose 10 

กรัมตอ่ลิตร sea salt 3.8 กรัมตอ่ลิตร pH 4.0) ท่ีเติม streptomycin เข้มข้น 100 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร และ 

chloramphenical เข้มข้น 100 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร เพ่ือป้องกนัการเจริญของแบคทีเรีย และเติม sodium 

propionate เข้มข้น 0.025% เพ่ือป้องกนัการเจริญของราเส้นใย ปริมาตร 45 มิลลลิิตร นําไปบ่มในเคร่ืองเขย่าท่ี

ความเร็วรอบ 200 รอบ/นาที อณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง  จากนัน้นํา enriched culture 

ของแตล่ะตวัอย่างมา cross streak บนอาหารแข็ง Marine agar (MA) ท่ีเติม streptomycin chloramphenical 

และ sodium propionate บ่มท่ีอณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง ตรวจสอบลกัษณะโคโลนีของ

ยีสต์ท่ีเจริญ และคดัแยกยีสต์จากโคโลนีท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั  นําไป restreak และตรวจสอบลกัษณะของเซลล์

ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ เพ่ือให้ได้ยีสต์บริสทุธ์ิ และเก็บรักษายีสต์บริสทุธ์ิท่ีแยกได้บนอาหาร modified marine 

agar slant ไว้ท่ีอณุหภมิู 4 องศาเซลเซียส ก่อนนําไปคดัหายีสต์ท่ีผลิตเอนไซม์ไลเปสและสารต้านจลุินทรีย์ตอ่ไป 

การคัดเลือกยีสต์ที่สร้างสารชีวภาพ  

 การคดัเลือกยีสต์ท่ีสร้างเอนไซม์ lipase  ถ่ายเชือ้ยีสต์บริสทุธ์ิท่ีแยกได้จาก enriched culture อาย ุ1 วนั 

ลงบนอาหารแข็ง 2 ชนิด คือ modified marine agar ท่ีมี tributyrin เป็นองค์ประกอบ และ modified marine 

agar ท่ีมี Tween 80 เป็นองค์ประกอบ เพ่ือทดสอบและเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ lipase 

โดยนํายีสต์บนอาหารแข็งไปบม่ท่ีอณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้สงัเกตวงใส 

(Tributyrin) และวงขุ่นขาว (Tween 80) รอบโคโลนีของยีสต์ท่ีนํามาทดสอบ บนัทกึผลและคํานวณหาคา่

ประสิทธิภาพการสร้างเอนไซม์ไลเปส (lipase activity index) จากอตัราสว่นระหวา่งเส้นผ่านศนูย์กลางของวงใส/

วงขุ่นและเส้นผ่านศนูย์กลางของโคโลนี จากนัน้คดัเลือกยีสต์ทะเลท่ีให้คา่ประสทิธิภาพการสร้างเอนไซม์ไลเปสสงู

ไว้ศกึษาตอ่ไป 

 การคดัเลือกยีสต์ท่ีสร้างสารต้านจลุินทรีย์ ในการทดลองใช้แบคทีเรียทดสอบ 5 ชนิด ได้แก่ Bacillus 

cereus  B. subtilis  Escherichia coli  Staphylococcus aureus  และ  Salmonella enteritidis  และทดสอบ

การสร้างสารต้านจลุินทรีย์บนอาหารแข็งด้วยวิธี Point inoculation โดยเตรียมแบคทีเรียทดสอบให้มีความขุ่น

เท่ากบั 0.5 McFarland standard (ความเข้มข้นของเซลล์เท่ากบั 1 x 108 เซลล์ตอ่มิลลิลิตร) จากนัน้นําแบคทีเรีย

ทดสอบมา swab ให้ทัว่ผิวหน้าอาหาร Malt Yeast Agar (MYA ประกอบด้วย yeast extract 3 กรัมตอ่ลิตร malt 

extract 3 กรัมตอ่ลิตร glucose 10 กรัมตอ่ลิตร peptone 5 กรัมตอ่ลิตร วุ้น 20 กรัมตอ่ลิตร) จากนัน้ถ่ายเชือ้ยีสต์

ทะเลอาย ุ1 วนั ด้วยวิธี Point inoculation ลงบนผิวหน้าอาหารแข็งท่ีเตรียมไว้ 4 เชือ้ตอ่ 1 จานอาหารเลีย้งเชือ้ 

นําไปบ่มท่ีอณุหภมิู 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-36 ชัว่โมง จากนัน้สงัเกตวงใส (inhibition zone) ซึง่เกิดจาก

การท่ียีสต์ทะเลยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียทดสอบ วดัขนาดของวงใสและโคโลนีของยีสต์ท่ีนํามาทดสอบ 
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บนัทกึผลและคํานวณหาคา่ดชันีการยบัยัง้การเจริญ (inhibition index) จากอตัราสว่นระหวา่งขนาดของวงใสกบั

ขนาดของโคโลนีของยีสต์ทะเล จากนัน้คดัเลือกยีสต์ทะเลท่ีสร้างสารต้านจลุินทรีย์สงูไว้ศกึษาตอ่ไป  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การแยกเชือ้ยีสต์จากระบบนิเวศทะเล 

เก็บตวัอย่าง ตะกอนดินบริเวณนาเกลือและป่าชายเลน และสตัว์ทะเล ในเขตจงัหวดัชลบรีุ สมทุรสาคร และ

สมทุรสงคราม  โดยเก็บตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 150 ตวัอย่าง จากตวัอย่างปลาทะเล 22 ชนิด กุ้ง 5 ชนิด ป ู3 ชนิด หอย  

5 ชนิด  หมกึ 2 ชนิด  และดินบริเวณป่าชายเลนและนาเกลือ สําหรับตวัอย่างท่ีเป็นสตัว์ทะเลนําลําไส้มาผ่าเพ่ือแยก

เอาสิ่งย่อยภายใน ถ่ายลงในอาหารเหลว MB และนําไปบ่มเพ่ือเพ่ิมจํานวนก่อนนําไปแยกเชือ้บนอาหารแข็ง MA ตาม

วิธีการท่ีระบไุว้ข้างต้น พบว่าสามารถแยกยีสต์ของแตล่ะตวัอย่างจากอาหารเหลว MB ได้ทัง้สิน้ 365 ไอโซเลท (ภาพ

ท่ี 1) โดยสงัเกตจากลกัษณะโคโลนีท่ีแตกต่างกนับนอาหารแข็ง MA ซึง่ในแตล่ะตวัอย่างพบลกัษณะโคโลนีของยีสต์

ได้ตัง้แต ่1 – 4 แบบ ทัง้นี ้90% ของตวัอย่างท่ีนํามาศกึษาพบลกัษณะโคโลนี 1 - 2 แบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1  Amount of yeasts isolated from each category of collected marine samples  

 

การคัดเลือกยีสต์ที่สร้างสารชีวภาพ 

 จากการทดสอบความสามารถของยีสต์จํานวน 365 ไอโซเลท ในการสร้างสารชีวภาพ พบว่ามียีสต์ท่ี

สร้างเอนไซม์ไลเปสโดยให้วงใสบนอาหาร MA-Tributyrin 116 ไอโซเลท และวงขุ่นขาวบนอาหาร MA-Tween 80 

231 ไอโซเลท และยีสต์ท่ีสร้างสารต้านแบคทีเรีย 80 ไอโซเลท (ภาพท่ี 2) นอกจากนียี้สต์ท่ีแยกได้ส่วนใหญ่ยัง

สามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสบนอาหาร MA-Tween 80 ได้ดีกว่าอาหาร MA-Tributyrin  แสดงว่าเอนไซม์ไลเปสท่ี

ยีสต์เหล่านีส้ร้างขึน้ย่อยสลาย Tween 80 ซึง่เป็น oleic acid ester ของ sorbitan polyethoxylates ท่ีมีโมเลกุล

ขนาดใหญ่ (MW = 1,310 g/mol) ได้ดีกว่า tributyrin (glyceryl tributyrate) ซึง่เป็น butyric acid ester ของ 

glycerol ท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กกว่า (MW = 302 g/mol) (Merck & Co. Inc., 2012) และได้คดัเลือกยีสต์จํานวน 

15 ไอโซเลท ท่ีให้ค่าประสิทธิภาพการสร้างเอนไซม์ไลเปสตัง้แต่ 2 ขึน้ไปของทัง้ 2 ชนิดอาหารไว้ศึกษาต่อไป 
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(ตารางท่ี 1) ซึง่จากรายงานของ Wang และคณะ (2008a) พบว่ายีสต์ Candida intermedia, C. parapsilosis, 

C. quercitrusa และ C. rugosa ท่ีแยกจากระบบนิเวศทะเลสามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสได้ 

 
 

Figure 2  Amount of total isolated yeasts (Total), lipase-producing yeasts on MA-Tributyrin 

(LTr), lipase-producing yeasts on MA-Tween 80 (LTw) and yeasts possessing 

antibacterial activity (AB). 
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Table 1  Lipase activity index of yeasts tested on MA-Tributyrin 
and MA-Tween 80  
 

Code No. Lipase activity index on 
MA-Tributyrin MA-Tween 80 

A87-1 2.0 2.0 

A87-2 2.0 2.0 
A87-3 2.0 2.1 
A114-1 2.0 2.0 

A123-1 2.0 2.0 

A128-3 2.0 2.5 

A143-2 2.0 2.3 
T22 2.0 3.8 
T25-2 2.0 3.5 
T26 2.0 2.23 
T27 2.0 3.4 
T58 2.5 3.7 
T62-1 2.0 2.2 
T128-1 2.0 2.2 

T143-1 2.0 2.1 
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ส่วนยีสต์ท่ีมีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียนัน้ สามารถยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแบคทีเรีย

แกรมลบ โดยพบยีสต์ท่ีมีผลต่อการเจริญของ B. cereus จํานวน 38 ไอโซเลท  B. subtilis จํานวน 26 ไอโซเลท 

S. aureus จํานวน 20 ไอโซเลท และ Sal. enteritidis จํานวน 13 ไอโซเลท และไม่มียีสต์ไอโซเลทใดท่ีสามารถ

ยบัยัง้การเจริญของ Escherichia coli ได้เลย  เม่ือพิจารณาจากค่าดชันีการยบัยัง้การเจริญของจุลินทรีย์ทดสอบ

แตล่ะชนิดและจํานวนของจุลินทรีย์ทดสอบท่ีตอบสนองต่อสารต้านจุลินทรีย์ พบว่ามียีสต์ 10 ไอโซเลท สามารถ

ยบัยัง้แบคทีเรียทดสอบได้ 2 ชนิด และ มีเพียง 4 ไอโซเลท ท่ีสามารยบัยัง้แบคทีเรียทดสอบได้ 3 ชนิด (ตารางท่ี 2) 

โดยยีสต์ท่ีมีความสามารถในการยบัยัง้การเจริญของ B. subtilis  B. cereus และ S. aureus สงูสดุคือ ยีสต์รหสั 

A58-1 ส่วนยีสต์รหสั A57-1 สามารถยบัยัง้การเจริญของ B. cereus S. aureus และ Sal. enteritidis ได้  ซึง่

แบคทีเรียทัง้ 3 ชนิดนีเ้ป็นแบคทีเรียสาเหตโุรคทางเดินอาหาร จงึได้คดัเลือกยีสต์ทัง้ 4 ไอโซเลทนีไ้ว้ศกึษาตอ่ไป 

เม่ือนําความสามารถในการสร้างสารชีวภาพทัง้ 2 ชนิดท่ีทําการศึกษาในครัง้นีคื้อ การสร้างเอนไซม์ไล

เปสและสารต้านจลุินทรีย์ มาพิจารณาร่วมกนัพบวา่ยีสต์ซึง่สร้างเอนไซม์ไลเปสได้ดี รหสั A123-1 สามารถยบัยัง้

การเจริญของ Sal. enteritidis ได้ ส่วนยีสต์รหสั T143-1 สามารถยบัยัง้การเจริญของ Sal. enteritidis และ  

B. cereus ได้ ในขณะท่ียีสต์ซึง่สร้างสารต้านจุลินทรีย์ท่ีคดัเลือกไว้ทัง้ 4 ไอโซเลท มีค่าประสิทธิภาพการสร้าง

เอนไซม์ไลเปสอยู่ในช่วง 1.2 - 1.4 แสดงวา่ยีสต์ทัง้ 4 ไอโซเลท สามารถเจริญในสภาวะท่ีมีไขมนัเป็นองค์ประกอบ

ได้ จากผลการทดลองนีจ้ะเห็นได้ว่ายีสต์ท่ีแยกได้จากระบบนิเวศทะเลในประเทศไทยนีมี้ศกัยภาพในการสร้าง

สารชีวภาพไม่ต่างจากท่ีมีรายงานไว้ (Chi และคณะ, 2010) และยงัได้ข้อมูลพืน้ฐานสําหรับการศกึษาในเชิงลึก 

เพ่ือนําไปพฒันาและประยกุต์ใช้ในด้านเภสชักรรม อตุสาหกรรม และการเกษตรตอ่ไป 

 

สรุปและเสนอแนะ 

 ในการศกึษาครัง้นีส้ามารถแยกยีสต์จากตวัอย่างตะกอนดินบริเวณนาเกลือและป่าชายเลน และสตัว์ทะเล 

ในเขตจงัหวดัชลบรีุ สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม ด้วยวิธี enrichment culture ได้ทัง้สิน้ 365 ไอโซเลท จากตวัอย่าง

ทัง้หมด 150 ตวัอย่าง ซึ่งในแต่ละตวัอย่างพบลกัษณะโคโลนีของยีสต์ตัง้แต่ 1 – 4 แบบ โดย 90% ของตวัอย่างท่ี

นํามาศกึษาพบลกัษณะโคโลนี 1-2 แบบ และเม่ือคดัเลือกยีสต์ท่ีสามารถสร้างเอนไซม์ไลเปส และสารต้านจุลินทรีย์  

โดยทดสอบการสร้างเอนไซม์ไลเปสบนอาหาร marine agar (MA) ท่ีมี Tween 80 หรือ Tributyrin เป็นองค์ประกอบ 

พบยีสต์ท่ีสร้างเอนไซม์ไลเปสบนอาหาร MA ท่ีมี Tween 80 จํานวน 231 ไอโซเลท และยีสต์ท่ีสร้างเอนไซม์ไลเปส

บนอาหาร MA ท่ีมี Tributyrin จํานวน 116 ไอโซเลท จงึได้คดัเลือกยีสต์จํานวน 15 ไอโซเลท ท่ีให้ค่าประสิทธิภาพ

การสร้างเอนไซม์ไลเปสท่ีมีค่าตัง้แต่ 2 ขึน้ไปของทัง้ 2 ชนิดอาหารไว้ศึกษาต่อไป และเม่ือนํามาทดสอบ

ความสามารถในการสร้างสารต้านจุลินทรีย์บนอาหารแข็ง MYA ด้วยวิธี point inoculation พบว่ามียีสต์ท่ี

สามารถยบัยัง้การเจริญของ B. cereus B. subtilis  S. aureus และ Sal. enteritidis จํานวน 38  26  20  และ 

13 ไอโซเลท ตามลําดบั โดยท่ีไม่มียีสต์ไอโซเลทใดท่ีสามารถยบัยัง้การเจริญของ Escherichia coli ได้  และได้

คดัเลือกยีสต์ 4 ไอโซเลท ท่ีสามารยบัยัง้แบคทีเรียทดสอบได้ 3 ชนิด ได้แก่ ยีสต์รหสั A32-2  A57-1  A58-1 และ 

A136-1 ไว้ศกึษาตอ่ไป นอกจากนียี้สต์ทัง้ 4 ไอโซเลท ยงัสามารถสร้างเอนไซม์ไลเปสได้อีกด้วย  ดงันัน้คณะผู้ วิจยั

จะนํายีสต์ท่ีคดัเลือกไว้ไปศึกษาถึงคุณสมบติัทางชีวเคมีของสารชีวภาพและปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตสารชีวภาพ

ของยีสต์เหลา่นีต้อ่ไป 
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Table 2  Antibacterial activity of yeast against Bacillus cereus  B. subtilis  Staphylococcus aureus 

and Salmonella enteritidis 

Code No. 
Inhibition index on 

B. cereus B. subtilis S. aureus Sal. enteritidis 

A2 - 2.0 2.0 - 

A8-2 - 2.0 1.3 - 

A16-3 - 2.0 1.3 - 

A23-1 - 2.0 1.5 - 

A32-2 1.5 2.3 1.5 - 

A40-1 - 1.4 - 2.2 

A57-1 2.0 - 2.3 1.5 

A58-1 2.0 3.3 2.7 - 

A130-2 - 2.0 1.5 - 

A136-1 1.5 2.5 2.3 - 

T3-1 - 1.7 1. 7 - 

T28-1 - 2.3 1.4 - 

T59-2 - 2.7 2.0 - 

T129-4 - 2.7 2.0 - 
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