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ในการนําวัชพืชนําเพือไปผลิตแบคทีเรียเซลลูโลส ซึงเป็นการลดของเสียจากการ

เกษตรกรรม เชือจุล ินทรีย์สายพันธุ์อะซิโตแบคเตอร์ ได้ทําการผลิตพลาสติชีวภาพจากแหล่ง

คาร์บอน 4 ชนิด ซึงใช้ในการเตรียมอาหารเลียงเชือ สําหรับการเจริญเติบโต พบว่านําตาลจาก

กลูโคส มีประสิทธิภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพสูงสุด คือ 16, 12, ,10, 6 ใน 6 วัน ซึงได้แก่ 

ไซโลส, ซูโครส, และอะราบิโนส ตามลําดับ นอกจากผลผลิตทีได้จากการผลิตพลาสติกชีวภาพ

เป็นเซลลูโลส สามารถนําไปพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพได้ต่อไป จากการศึกษาครั งนีกลูโคส

เป็นแหล่งคาร์บอนทีดีทีสุด ในการใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพ 

 

คําสําคัญ วัชพืชนํา, แบคทีเรียเซลลูโลส, พลาสติกชีวภาพ 
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 The utilization of aquatic weed for production of bacterial cellulose was studied 

which as an alternative choice to reduce agricultural waste. The Acetobacter Strain 

bacteria can synthesize a cellulose polymer in sugar complex medium. Four various 

type of starting materials were choosing for preparation of sugar containing medium. 

The yield of cellulose from the coconut sugar palm medium was found at 16, 12, 10, 6 

in 6 days, for the glucose, xylose, sucrose and arabinose respectively. It was shown 

from the this study that glucose in the medium give high quantity of cellulose polymer. 

 

Keywords: Aquatic weed, Bacterial cellulose, Cellulose polymer 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  ในป ั จจุบันมีการใช้พลาสติกกันอย่างแพร่หลายทังในอุตสาหกรรมและแม้ใน

ชีวิตประจําว ันพลาสติกชีวภาพเป็นอีกหนงึทางเลือกทีสนใจนํามาใช้เพือลดปญัหาจากการใช้

พลาสติกเนืองจากพลาสติกย่อยสลายได้ยากและมีการปล่อยสารซึงเป็นพิษต่อสิงแวดล้อมจาก

ป ั ญหาดังกล่าวนักวิจ ัยจึงมีแนวคิดทีจะดําเนินการวิจัยเพือศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขป ั ญหา

ดังกล่าว พร้อมกันนันมีการพัฒนารูปแบบของการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านีมาสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชน เช่นวัชพืชนํา ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอกและผักตบชวา โดยการนํามาผลิต

เป็น  พลาสติกชีวภาพจากวุ้นมะพร้าว และเพือให้เกิดแรงจูงใจในการนําวัสดุเหลือใช้ใหม่ โดย

เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงซึงยึดหลักการคิดอย่างเป็นระบบ และนําเผยแพร่ให้เกิดแรงกระตุ้นแก่

ชุมชนในพืนทีอืนๆ ให้เห็นความสําคัญด้านการสร้างแหล่งผลิตพลาสติกชีวภาพซึงเป็นทางเลือก

ดงักล่าว วิธ ีการนําวัชพืชนํา (Aquatic Weeds) มาใช้ประโยชน์เป็นวิธีทีช่วย แก้ป ั ญหาการ

ระบาดของวัชพืชนํา โดยรักษาสมดุลนิเวศ ปลอดภัยต่อ สภาพแวดล้อมและไม่ส ินเปลือง 

งบประมาณ เนืองจากการพัฒนา แหล่งนําเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั งทางด้านอุปโภค 

บริโภค และ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้นํา เมือมีวัชพืชนําที ไปทํา ให้เกิดความเสียหาย

เป็น อันตรายต่อแหล่งนํา จึงต้องมีการ ควบคุมหรือกําจัด เพือป้ องกันแหล่ง นําจากวัชพืชนํา 

เนืองจากวัชพืชนํา สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ ์ได้รวดเร็ว จึงมีการแพร่ระบาดได้ง่าย 

ดังนั น การพจิารณาวิธีการแก้ป ั ญหาจําเป็นต้อง พิจารณาให้รอบคอบ เพือป้ องกันแหล่งนําถูก 

ทําลาย การศึกษาวิจัยคร ั งนีจึงเลือกวิธีการ ควบคุมวัชพืชนํา ด้วยการนํา ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ 

(Utilization) ซึง แบคทีเรีย Acetobacter ชนิดนีสามารถ เพาะเลียงได้ง่ายในมะพร้าวนํามาใช้กัน

อย่าง แพร่หลายในอุตสาหกรรมขนมวุ้นมะพร้าว ด ังนันจึงนําแบคทีเร ีย Acetobacter มา พัฒนา

ร่วมกับวัชพืชนําเพือให้เกิดเส้นใยที เหนียวและคงทน  

โดยโจทย์ของงานวิจัยในครั งนีประกอบด้วย วัสดุเหล ือใช้จากทางการเกษตร คือสาหร่ายหาง

กระรอกและผักตบชวานํามาผลิตเป็นเซลลูโลสและผลิตพลาสตกิชีวภาพต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1.2.1 เพือผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรทีผ่านกระบวนการหมัก

ของแบคทีเรียเซลลูโลส จากสาหร่ายหางกระรอกและผักตบชวาซึงเป็นวัตถุดิบ 

1.2.2 เพือหาวิธ ีการเผยแพร่โดย การผลิตพลาสติกชีวภาพทีเหมาะสมทีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั งยืน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีสามารถส่งเสริมให้เป็นชุมชนต้นแบบ 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.3.1 ศึกษาการผลิตพลาสติกชีวภาพจากจุลินทรยี์ทีผลิตเซลลูโลสทีได้จากแหลง่

คาร์บอนทีเป็นกากนําตาลมะพร้าว 

 

1.4 ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือทงิทางการเกษตรและเป็นข้อมูล

พืนฐานในการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

1.4.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
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1.5 แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาและแผนการดําเนินการวิจัยตลอดโครงการแสดงในตารางที 1.1 

ตารางที 1.1  แผนการดําเนินงานวิจยั 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. คัดเลือกจุลินทรีย์ สําหรับผลิต

พลาสติกชีวภาพ  

            

2. การศึกษาปริมาณนําตาล

กลูโคสและชนิดของนําตาลอืนๆที

เหมาะสมสําหร ับผลิตพลาสติก

ชีวภาพ 

            

3. ศึกษาการผลิตพลาสติกชีวภาพ

โดยใช้วัสดุเหลือทิงทางการเกษตร 

            

4. วิเคราะห์ผล และทํารายงานการ

วิจัย 
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บทที 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1  สมมุติฐานของโครงการวิจัย 

พลาสติกช ีวภาพ (Bioplastic) ค ือพลาสต ิกทีย่อยสลายได้โดยเก ิดจากว ัสด ุทาง

ธรรมชาติซึงสามารถผลิตทดแทนได้ซึง สามารถเตรียมได้โดย 

Biopolymer + plasticizer + other additive = BIOPLASTIC 

ในกระบวนการผลติพลาสติกชีวภาพเกิดจากการใช้สารละลายไบโอโพล ิเมอร์ ซึงได้

จากสารประกอบคาร์โบไฮเดรตเช่น แป้ ง นําตาล ส่วน plasticizer เป็นสารทีใส่ในไบโอโพลิเมอร ์

หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกเพือลดจุดหลอมทีทําให้เกิดการไหล (flexing temperature) ของ

พลาสติกทําให้เม็ดพลาสติกมีความยืดหยุน่และอ่อนนุ่มขึน  สะดวกต่อการดึง รีด ฉาบ ได้แก่ 

sorbitol หรือ glycerol   

นอกจากนียังสามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากเซลลูโลส  ซึงได้จากเส้นใยพืชหร ือ

แบคทีเรียทีสร้างเซลลูโลสได้ซึงสามารถทําได้โดย การเกิดปฎิกร ิยา ออกซิเดชั นกับ สาร

hypochlorite หรือ H2O2  ซึงจะได้ 6- CH2OH ซึงเป็นกลุ่มของ D- glucose   โดยมี เจลลาติน 

เป็นตัวประสารให้เกิด cross link polymer 

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable 

plastic) หมายถึงพลาสติกทีผลิตข ึนจากวัสดุธรรมชาติเป็นพืช สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ 

(biodegradable) ช่วยลดป ั ญหามลพิษในสิงแวดล้อม  วัสดุธรรมชาติทีสามารถนํามาผลิตเป็น

พลาสติกชีวภาพมีหลายชนิด เช่น cellulose collagen casein polyester แป้ ง (starch) โปรตีน

จากถั ว และข้าวโพด เป็นต้น และในบรรดาวัสดุธรรมชาติทั งหลาย แป้ ง นับว่าเหมาะสมทีสุด

เพราะมจีํานวนมากและราคาถูก เนืองจากสามารถหาได้จากพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว

สาลี มันฝรั ง มันเทศ ม ันสําปะหลัง หรือแม้แต่วัชพืช และนอกจากนียังสามารถผลิตได้จาก

แบคทีเรียทีสามารถสร้างเซลลูโลสได้เช่นกัน  

แบคทีเรียผลิตเซลลูโลส (Bacterial cellulose) แบคทีเรียทีผลติกรดนําส้ม 

Acetobacter สร้างขึนจากการหมักนํามะพร้าวหรือนําหรือพืช ผลไม ้ หรือเรียกว่าวุ้นสวรรค์  

หรือนําไปประยุกต์ใช้เป็นพลาสติกชีวภาพหรือกระดาษได้ 
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2.1.1 ลักษณะเฉพาะของ Acetobacter xyilnum Acetobacter หรืออีกชือหนึงเรียกว่า 

อะซิติกแอซิดแบคทีเรีย (acetic acid bacteria) เป็นจีนัสหนึงซึงเซลล์มีรูปร่างกลมรีหรือรูปท่อน

ขนาดกว้าง 0.6 – 0.8 ไมครอน ยาว 1.0 – 3.0 ไมครอน อยู่เดียว ๆ เป็นคู่หรือเป็นสายยาว 

บางสปีชีส์ม ีรูปร่างไม่แน่นอน เช่น กลม ยาว รูปถ้วย โค้ง หรือแตกสาขา บางชนิดเคล ือนทีได้

โดยอาศัย pertichausflagella ไม่สร้างเอนโดสปอร ์(endospore) เซลล์ทียังอ่อนอยู่ย้อมติดสีแก

รมลบ ส่วนเซลล์แก่จะย้อมติดสีไม่แน่นอนลักษณะสําคัญของ Acetobacter คือต้องการอากาศ 

(strict aerobe) ในการเจริญเติบโตสามารถเจริญได้ในช่วงอุณหภูม ิ5 – 42 องศาเซลเซียส มี

อุณหภูมิเหมาะสมท ี30 องศาเซลเซียส และต้องการอาหารทีมีความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.4 – 

6.3 มีค่า G+C content ของ DNA อยู่ในช่วงร้อยละ 55 – 64 โมลจะมีเอนไซม์ตาเลส (catalase)  

เส้นใยมีขนาดเล็กมาก คือ หนาประมาณ 3 – 4 นาโนเมตร กว้าง 60 – 80 นาโนเมตร และยาว 

ประมาณ 180 – 960 นาโนเมตรจากการทีเส้นใยมีขนาดเล็กมาก ดังนันจึงทําปฏิกิร ิยากับ

สารเคมีต่าง ๆ ได้ด ีเส้นใยไม่มีเฮไมเซลลูโลส ล ิกนิน และเพคตินเจ ือปนแล้วเส้นใยนีมีความเป็น 

Hydrophilic สูง อุ้มนําได ้60 - 700 เท่าของนําหนักแห้งเส้นใยมีลักษณะใส เส้นใยทนต่อแรงดึง

ได้สูงกว่าไฟเบอร์ส ังเคราะห์ต่างๆ สามารถใช้สารตั งต้นทีมีราคาถูก หาง่าย-สามารถควบคุม

คุณสมบัติทางกายภาพได้ตามทีต้องการ  

 

 
         

ภาพที 2.1  เซลลูโลสจากแบคทีเรีย 
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ภาพที 2.2  เซลลูโลสจากจากพืช 

ทีมา :http://www.res.titech.ac.jp/~junkan/english/cellulose/ 

 

แบคทีเรียใน Genus Acetobacter เช่น Acetobacter xylinum โดยเส้นใยเซลลูโลสทีได้

จากแบคทีเร ีย (Bacterial cellulose) ม ีโครงสร้างและคุณสมบัติเฉพาะทีแตกต่างจากเส้นใย

เซลลูโลสจากพืชใน ขณะนีได้มีการศึกษาถึงการนําเส้นใยเซลลูโลสจากแบคทีเรียมาประยุกต ์

ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ  และได้มีการวิจัยถึงการเพิมผลผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

เพอืให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  

เชือ Acetobacter สามารถผลิตเส้นใยเซลลูโลส โดยเส้นใยเหล่านีจะเจริญอยู่บริเวณ

ผิวหน้าของอาหารเลียงเชือเหลว (liquid culture) ซึงถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างและ pathway 

ของการสังเคราะห์พบว่าเส้นใยจากแบคทีเรียจะประกอบด้วยเส้นใยเล็ก  ๆมากมายเชือมกัน

เป็นร่างแห ซึงต่างจากเส้นใยจากพืช 
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ภาพที 2.3  กลไกการผลิตเซลลูโลสของแบคทีเรีย 

ทีมา: http://www.res.titech.ac.jp/~junkan/english/cellulose/ 

 

2.2  กระบวนการคอมพาวดิง (Compounding) 

กระบวนการคอมพาวดิง เป็นเทคโนโลยีทีสําคัญและจําเป็นในการปรับสมบัติทาง

กายภาพและทางกลให้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแสดงปรากฏการณ์การไหลและการก่อ

ตัวได้ด ีรวมทั งมีความยืดหยุ่น แก้ป ั ญหาเรืองความเปราะบาง เพือให้เข้าใกล้กับสมบัติเด่นของ

พลาสติกทีมาจากปิโตรเคมีทีเราคุ้นเคยกันดี โดยเฉพาะให้ใกล้เค ียงกับพอลิเอทธิล ีนหร ือพอลิโพ

รพิลีนให้มากทีสุด โดยการผสมกับพอลิเมอร์ชนิดอืนหรือการเติมสารเติมแต่ง (additive) เช่น

พลาสติกไซเซอร ์ (plasticizer) สารช่วยผสม (compatibilizer) ฟิลเลอร์ (filler) สารเสริมแรง 

(reinforcing agent) สารก่อผล ึก(nucleating agent) เป็นต้นนอกจากนียังมีสารเติมแต่งบางชนิด

ทีใส่เพือลดต้นทุนการผลิต หรือเพือแก้ป ั ญหาทีเกิดจากการใช้สารเติมแต่งอีกชนิดหนึง การผสม

สารเติมแต่งชนิด ต่างๆ ลงไปในโพลิเมอร์เรียกว่า โพลิเมอร์คอมพาวดิง (polymer 

compounding) ซึงจะต้องทําให้สารเติมแต่งกระจายตัวในโพลิเมอร์อย่างสม่าเสมอ สารเติมแต่ง

มีทั งสารประกอบอินทรีย์และอนินทร ีย์ ซึงสามารถจําแนกตามหน้าทีการทํางานได้ 5 ประเภท

ดังต่อไปน ี

2.2.1 สารดัดแปรสมบัติเชิงกล (mechanical property modifiers) 

2.2.2 สารดัดแปรสมบัติทางเคม ี(chemical property modifiers) 

2.2.3 สารดัดแปรเพือความสวยงาม (aesthetic property modifiers) 
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2.2.4 สารดัดแปรสมบัติทีพืนผิว (surface property modifiers) 

2.2.5 สารดัดแปรสาหรับกระบวนการผลิต (processing modifiers) 

 

2.3  กระบวนการขึนรูปผลิตภัณฑ์ (Processing)  

การนําเม็ดพอลิเมอร์ทีผ่านกระบวนการคอมพาวดิง และการผสมแล้วมาขึนรูปเป็น

ผลิตภัณฑ ์ โดยกระบวนการขึนรูปต่างๆ ได้แก่ การฉีด (injection molding) การอัดรีด 

(extrusion) การเป่ าภาชนะกลวง (blow molding) การขึนรูปด้วยความร้อน (thermoforming) 

การอัดขึนรูป (compression molding) เป็นต้น 

2.3.1 การอัดรีดแบบแผ่น (Sheeting)   

พลาสติกจะถูกอัดผ่านลูกกล ิงทีร้อน 2 ลูก ถ้าแผ่นพลาสติกม ีความหนาน้อยกว่า 

0.25 มิลล ิเมตรจะได้แผ่นฟิล์ม โดยแผ่นฟิล์มนีสามารถผลิตได้จากการอัดรีดแบบเป่ าหร ือ 

tubular (blow or tubular extrusion) 

2.3.2 การอัดรีดแบบเป่ า (Blow extrusion)  

การอัดรีดแบบเป่ าใช้สาหรับผลิตฟิล์มและถุงพลาสติก โดยเม็ดพลาสติกจะถูก

หลอมเหลวด้วยความร้อนและถูกดันผ่านช่องทีมีล ักษณะวงแหวน แล้วใช้ลมเป่ าตรงกลาง

ภายในเพือให้พลาสติกเกิดการขยายตัว และมีการดึงอย่างต่อเนืองในแนวตั งได้เป็นฟิล์มบางทีมี

ล ักษณะเป็นท่อยาว เมือแผ่นฟิล์มเย็นลงจะถูกป้ อนผ่านลูกกลิงเพือทาให้แบนก่อนถูกม้วนเก็บ 

แผ่นฟิล์มทีได้จะนํามาตัดและปิดบริเวณก้นถุ้งให้ได้ขนาดตามต้องการหรือหากกรีดคลีออกจะได้

แผ่นฟิล์ม 

2.3.3 การฉีดเข้าแม่พิมพ ์(Injection moulding)   

พลาสติกจะถูกหลอมเหลวแล้วอัดผ่านหัวฉีดไปยังแม่พิมพ์โดยใช้แรงดันด้วยระบบ

ลูกสูบ เมือพลาสติกเย็นตัวจะแข็งตัวตามรูปทรงในแม่แบบ จากนันเปิดแม่แบบออกแล้วนํา

ชินงานไปตัดตกแต่งต่อไป ใช้สําหรับทําถัง ตะกร้า จาน ชาม เป็นต้น 

 

2.4  การเตรียมหัวเชือ Acetobacter xylinum 

เตรียมกากนําตาล 200 มิลล ิลิตร ทีมีการเจือจางให้มีค่าของแข็งทีละลายได ้ (Total 

Soluble Solid; TSS) 12o Brix (โดยเจือจางกากนําตาลปริมาตร 37 มิลลิลิตรด้วยนํากลั น

ปริมาตร 163 มิลล ิลิตร ซึงกากนําตาลเริมต้น มีค่าของแข็งทีละลายได้และค่าความเป็นกรด-ด่าง 
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(pH) เท่ากับ 65 
o
 Brix และ 6.0 ตามลําดับ) เติมแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) 0.5 % 

(นําหนัก/ปริมาตร) นําไปต้มฆ่าเชือด้วยความร้อนอุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 

นาท ีแล้วปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้ได ้4.5 ด้วยกรดอะซิติก นําไปใส่ในฟลาสก์ขนาด 

500 มิลลิลิตร  เติมหัวเชือ A. xylinum (จากสถาบันวิจ ัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ ลงไป 10 เปอร์เซ็นต ์ตั งไว้ทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน (หัวเชือมี

ความเข้มข้น 107-108 cfu/ml) จะเกิดแผ่นวุ้นทีผิวหน้า 

 

2.5  ปัจจัยทีเกียวข้องในการเจริญและการสร้างวุ้นของเชือ 

2.5.1 เชือวุ้นทีใช้ในการหมัก 

ปริมาณของเชือใช้ในการผลิตวุ้น (incoculum) จะต้องใช้ในปริมาณมากพอ ปกติ

ปริมาณ incoculum ทีเหมาะสมควรอยู่ในช่วง 10 – 20 % จะให้ผลผลิตวุ้นทีมากทีสุด ถ้าใช ้

incoculum มากขึนผลผลิตทีได้จะลดลง 

2.5.2 นํามะพร้าวและแหล่งคาร์บอน 

นํามะพร้าวทีใช้ควรเป็นมะพร้าวแก่ทีสุดและใหม่ มีไขมันน้อยไม่มีการปนเปือนของ

นํามะพร้าวทีเน่าเสีย ก่อนใช้ควรนํามาต้มเพือให้ไขมันละลาย และฆ่าจุลินทรีย์ทีปะปนมาในนํา

มะพร้าวจะมีสารทีจําเป็นต่อการเจริญเติบโต (growth factor) อย่างเพียงพอ 

2.5.3 ออกซิเจน 

Acetobacter xyilnum เป็นจุล ินทรีย์ทีต้องการออกซิเจนในการเจร ิญเติบโต ดังนัน

ภาชนะในการหมักต้องผิวหน้ากว้าง เพราะเชือจะสร้างแผ่นวุ้นเฉพาะส่วนบนของนํามะพร้าว

เท่านั น และระหว่างการหมักต้องระวังไม่ให้มีการกระทบกระเทือน เพราะจะทําให้แผ่นวุน้จม 

2.5.4 อุณหภูม ิ

Acetobacter xyilnum สามารถเจริญ และสร้างวุ้นได้ด ีทีอุณหภูมิห้องหรืออยู่ในช่วง

อุณหภูม ิ28 – 32 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิตํ ากว่า 20 องศาเซลเซียสหรือ สูงกว่า 40 องศา

เซลเซียส การสร้างวุ้นจะไม่เกิดขึน 

2.5.5 ความเป็นกรด – ด่าง 

กรดทีนิยมนํามาใช้ปรับความเป็นกรด – ด่าง คือ นําส้มสายชู (Acetic acid) เพราะ

กรดจะยับยั งการเจริญเติบโตของเชือจุลินทรีย์ทีไม่ต้องการ เพือให้เชือ Acetobacter xyilnum 
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จํานวน 6 สายพันธุ ์พบว่า ทีความเข้มข้นของกรดนําส้ม 3 % จะให้ผลผลิตวุ้นสวรรค์สูงสุด เมือ

หมักวุ้นได้นาน 2 ส ัปดาห ์

2.5.6 สารประกอบไนโตรเจน 

การเติมสารประกอบไนโตรเจนในการหมักวุ้นสวรรค ์จะสามารถช่วยเร่งให้ผลิตวุ้น

ได้หนาในเวลาสั น ทีใช้ได้ดีคือ ( ) 4 2 4 NH H PO รองลงมาคือแอมโมเนียมซัลเฟต [( ) ] 4 2 4 

NH SO โดยใช้ในปริมาณ 0.5 – 0.6 % และถ้าใส่ในปริมาณมากกว่านีจะทําให้ผลผลิตลดลง 

 

2.6 งานวิจัยทีเกียวข้อง 

การเพาะเลียง Bacterial Cellulose ในอาหารเลียงเชือ 

ในการสร้าง Acetobacter เพือผล ิต cellulose นันพบว่าสภาวะทีเหมาะสมคือ การเลียง

ในอาหารเหลวทีม ีการให้อากาศและมีการเขย่าจะให้ผลดีทีสุด สําหรับการสร้าง cellulose จะ

เกิดขึนในเซลล์ของแบคทีเรียและเส้นใยเหล่านีจะถูกขับออกมาทางรูของ cell membrane  โดย

มีลักษณะการเจริญเติบโต ซึงแสดงถึงการเจริญเติบโตของ Acetobacter ในถังหมัก โดยในการ

เลียงเชือ Acetobacter นีใช้นําตาล fructose เป็นแหล่งคาร์บอน ทีความเข้มข้นเริมต้น 40 g/l 

และจะให ้cellulose สูงถึง 9 g/l ในการทดลองหาสภาวะทีเหมาะสมในการผลิต cellulose ของ

เชือ Acetobacter นั นได้ทําการเปรียบเทียบการเลียงเชือในสภาพนิง (static) และสภาพทีม ีการ

เขย่า (agitation) พบว่าการเลียงแบบสภาพนิงจะทําให้เส้นใยเจริญและจับตัวกันแน่น ทําให้

สภาพอาหารเลียงเชือม ีความหนืดสูงกว่าการเลียงแบบเขย่า นอกจากนียังพบว่าการเพิม 

carbonic acid จะช่วยให้เซลล์มีการเจริญเติบโตดีในช่วงของ lag phase และยังช่วยเพิมการ

ผลิต cellulose ด้วย การเพิม lactic acid ลงในอาหารเลียงเชือจะช่วยให้เชือสังเคราะห์ ATP ได้

ดีขึน โดยจะไปเพิมประสิทธิภาพการทํางานของ lactate dehydrogenase และ TCA cycle 

นอกจากนี ป ั จจัยอืน ได้แก่ ชนิดของใบพัดในถังหมัก ความเร็วรอบในการกวน ปริมาณอากาศ

และ pH ก็มีผลต่อการเลียง cellulose ด้วย 

Surma และคณะ, 2008 ได้ทําการศึกษาการผลิตแบคทีเร ียเซลลูโลสจากเชือ 

Acetobacter xylinum เพือนําไปผลิตกระดาษ พบว่าในการเพราะเลียงแบคทีเรียทีผลิตเซลลูโลส

ใช้เวลา 7-8 วัน แหล่งนําตาลทีดีทีสุดในการผลิตคือ นําตาลกลูโคสเนืองจากเป็นนําตาลทีผลิตได้ 

มีล ักษณะเป็น polymerization ดังภาพที 2.4, 2.5 และภาพที 2.6  
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ภาพที 2.4 แสดงรูปภาพแบคทีเรียเซลลูโลสทีผล ิตได้ 

 
 

ภาพที 2.5  แสดงลักษณะโครงสร้างของแบคทีเรียเซลลูโลสด้วยกล้อง AFM microscope 
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ภาพที 2.6  ลักษณะทางเคมี polymerization ด้วยเคร ือง FTIR 

 

แหล่งคาร์บอนหรือพลังงานสําหรับแบคทีเรีย 

 ประเภทของนําตาล นําตาลอาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ แบ่งตามลักษณะโมเลกุลและ

แบ่งตามลักษณะการผลิตได้ดังนี  นําตาลแบ่งตามลักษณะโมเลกุลได ้3 ประเภท ได้แก่  

  1. นําตาลชั นเดียว (Monosaccharides) เป็นคาร์โบไฮเดรตทีมีโมเลกุลเล็กทีสุด มีรส

หวาน ละลายนําได้ด ีร่างกายนําไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องย่อย นําตาลชั นเดียวทสีําคัญ ได้แก่  

  1.1 ฟรุกโทส (Fructose) ในธรรมชาติพบมากในผัก ผลไม้ ธัญพืช นําผึง และ

ได้จากการย่อยสลายนําตาลซูโครส ฟรุกโทสเป็นนําตาลทีมีรสหวานจัด 

    1.2 กลูโคส (Glucose) พบทั วไปในส่วนต่างๆของพืช เช่น ผลไม้สุก ดอกไม้ 

ใบ และรากพืช กลูโคสเป็นนําตาลชนิดเดยีวทีอยู่ในเลือดของคน  

  1.3 กาแลกโทส (Galactose) เป็นนําตาลทีไม่พบอิสระตามธรรมชาติ แต่ได้

จากการสลายตัวของแลกโทสในนํานม  

2. นําตาลสองชั น (Disaccharides) เป็นคาร์โบไฮเดรตทีประกอบขึนจากนําตาลชั น

เดียว 2 โมเลกุล ตัวอย่างเช่น  
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2.1 ซูโครส (Sucrose) หรือนําตาลทราย เป็นนําตาลทีพบอยู่ทั วไปในพืช 

โดยเฉพาะอ้อยและหัวบีท ในผลไม้สุกทีมีรสหวาน ซูโครสย่อยสลายได้เป็นนําตาลกลูโคสและ

ฟรุกโทส ดังสมการ 

                           ซูโครส            >>>          กลูโคส    +  ฟรุกโทส 

                sucrose                         glucose       fructose 

 2.2 แลกโทส (Lactose) เป็นนําตาลทีพบเฉพาะในนํานมของสัตว์ทีเลียงลูก

ด้วยนมเท่านั น จึงเรียกว่านําตาลนม (Milk sugar) แลกโทสย่อยสลายได้เป็นนําตาลกลูโคสและกา

แลกโทส ดังสมการ 

                     แลกโทส         >>>          กลูโคส     +  กาแลกโทส 

                      lactose                       glucose       galactose  

  2.3 มอลโทส (Maltose) ไม่พบอิสระตามธรรมชาต ิพบมากในนําเชือมข้าวโพด 

หรือนําเชือมกลูโคสซึงได้จากกระบวนการย่อยแป้ งด้วยกรดหรือเอนไซม์ มอลโทสย่อยสลายได้

เป็นนําตาลกลูโคส ดังสมการ   

                               มอลโทส           >>>          กลูโคส     +    กลูโคส 

                               Maltose                          glucose         glucose  

 

 3. นําตาลหลายชั น (Polysaccharides) หรือนําตาลเชิงซ้อน เป็นคาร์โบไฮเดรตทีเกิด

จากนําตาลชั นเดียวหลายๆโมเลกุลรวมกัน ไม่มีรสหวาน ตัวอย่างนําตาลหลายชั นทีใช้ในอาหาร 

ได้แก่   

  3.1 แป้งสตาร์ช (Starch) พบมากตามส่วนต่างๆของพืช เช่น หัว ราก เมล็ด ลําต้น 

และผล โดยรวมกันอยู่เป็นเม็ดสตาร์ช (Starch granule) แป้ งสตาร์ชเป็นแหล่งคารโ์บไฮเดรตใน

อาหารของมนุษย์ทีม ีราคาถูก ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครืองดืมแอลกอฮอล์ และช่วยให้อาหาร

มีความหนืดข้น หรือเหนียวมากขึน 

 3.2 เซลลูโลส (Cellulose) เป็นโครงสร้างของผัก ผลไม้ และธัญพืช ไม่ละลาย

นํา เซลลูโลสช่วยเพิมปริมาณของอาหาร กระตุ้นการเคลือนไหวของกล้ามเนือในลําไส ้ช่วยใน

การขับถ่าย จึงนิยมนํามาเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมสุขภาพ อาหารทีมีเซลลูโลสเป็น

ส่วนประกอบมาก ได้แก่ วุ้นนํามะพร้าว ถั วแดงหลวง ถั วเขียว มะเขือพวง สะเดา เป็นต้น 
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                 3.3 เพกติน (Pectin) เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของผักและผลไม ้ละลาย

ในนําจะเกิดเป็นเจล (Gel) ทําให้อาหารข้น หนืด ใช้ในการทําแยม เยลล ีใช้เติมในนําผลไม ้เพือ

ไม่ให้ส่วนของผลไม้ตกตะกอน ผลไม้ไทยทีมีปร ิมาณเพกตินสูงทีสุด 5 อ ันดับแรก ได้แก่ 

มะขามป้ อม กระท้อน มะกอก ละมุด และฝรั ง ในอุตสาหกรรมสกัดเพกตินจากเปลือกผลไม ้ 

          

การนํา bacterial cellulose มาใช้ประโยชน์ 

จากคุณสมบัติทีโดดเด่นของ Bacterial cellulose คือ เส้นใยมีขนาดเล็กเชือม

กันเป็นร่างแหทําให้มีความเหนียวสูง ดังนันจึงได้มีการนํา Bacterial cellulose มาดัดแปลงใช้

เป็นส่วนประกอบของ membrane ต่าง ๆ เช่น เป็นส่วนประกอบของลําโพง และกระดาษที

ต้องการความเหนียวสูง ในทางการแพทย์ได้มีการนํา Bacterial cellulose มาพัฒนาใช้เป็น 

artificial skin (wound dressing) เพราะว่ามีความเหนียวแม้ในสภาพเปียก และไม่ก่อให้เกิดการ

ระคายเคือง นอกจากนียังได้มีการนํา Bacterial cellulose มาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารและ

เครืองสําอางอีกด้วย 

 

ตารางที 2.1  การนําแบคทีเรียเซลลูโลสไปใช้ประโยชน์ (Johnsy  et al., 2005) 

Sector  Application 

Cosmetic  

 

Stabilizer of  emulsion  as  cream,  tonics,  nail  

  

conditioners, polishes, and component of artificial nails 

Textile industry  Artificial skin and textiles; highly absorptive materials 

Tourism and sport  Sport clothing, tents, and camping equipment 

Mining and refinery  Spilt out  collecting  sponge,  material  for  toxins  

waste treatment absorption, and recycling of mineral and oils 

Sewage purification  Municipal sewage purification and water ultra-filtration 

Broadcasting    Sensitive diaphragms    for    microphone    and    stereo  

headphones 

Forestry   Artificial  replacement  for  wood,  multi-layer  polywood  

  

and heavy-duty containers 

Paper industry               Specialty paper, archival document repair, more durable  
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banknotes, diapers, and napkins 

Machine industry           Car bodies, airplane parts, and sealing of cracks in rocket  

  

casings 

  Food production  Edible cellulose and nata de coco 

Medicine Temporary artificial skin for the treatment of decubitus,  

burn   and   ulcers,   component   of   dental   and   arterial 

implants 

Laboratory/research  Immobilization of proteins, chromatographic techniques, 

  

and medium component of in vitro tissue cultures 
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจ ัย 

 

3.1  พืนทีทําการวิจัย 

การศึกษางานวิจัยครั งนีทําการศึกษาศักยภาพการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือ

ใช้จากเกษตรกรรม   

สถานทีวิเคราะห์ คือ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

3.2 อุปกรณ์และสารเคมี 

3.2.1 เชือ Acetobacter Xylinum  

3.2.2 นําวัชพืชนํา 

3.2.3 นําตาล Xylose 

3.2.4 นําตาล Arabinose 

3.2.5 นําตาล  ซูโครส (Sucrose) 

3.2.6 นําตาล กลูโครส (Glucose) 

3.2.7 Ethanol 1% 

3.2.8 Yeast extract 0.5%     

3.2.9 Bacto-pepton 0.5%     

3.2.10 Citric acid 0.115%     

3.2.11 Na2HPO4 0.27%     

3.2.12 MgSO4·7H2O 0.05%     

3.2.13 pH Meter 

3.2.14 เครืองชั งทศนิยม 4 ตําแหน่ง 

3.2.15 เครืองป ั น 

3.2.16 ทีวัดความหวาน 

3.2.17 จานเพาะเชือ  Petri  dish 

3.2.18 ตะเกียงแอลกอฮอล ์
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3.2.19 ผ้าขาวบาง 

3.3 วิธีการทดลอง 

การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสในสภาวะแหล่งคาร์บอนต่างกัน 

การผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย ชนิด Acetobacter Xylinum โดยใช้อาหารเลียงเชือ 

Herstin-Schramm Nutrient (HS) ประกอบด้วย กลูโคส 2% Yeast extract 0.5%, Bacto-

pepton 0.5%, Citric acid 0.115%, Na2HPO4 0.27%, MgSO4·7H2O 0.05% และ Ethanol 1% 

ทุกขั นตอนใช้เทคนิคปลอดเชือ 

ทําการเปลียนแหล่งคาร์บอนในการเจริญเติบโตของแบคทเีรีย โดยเปลียนกลูโคสเป็น 

Arabinosr , Mannose , Galactose และ Xylose เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต

เซลลูโลส 
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บทที 4 

ผลการวิจ ัย 

 

4.1  ผลการศึกษาการผลิตพลาสติกชีวภาพจาก bacterial cellulose 

จากการทดลองศึกษาประสิทธ ิภาพ จากการผลิตพลาสติกชีวภาพจาก bacterial 

cellulose จากแหล่งคาร์บอน แตกต่างกันได้แก่ Xylose , Arabinose , Glucose และ Sucrose 

โดยใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเลียงเชอื HS (Herstin – Schramm) ใช้เวลาศึกษาเป็นเวลา 5 วัน 

ดังภาพที 4.1 และ 4.2 แสดงภาพผลผลิตแบคทีเรียเซลลูโลส นอกจากนี  พบว่า Glucose มี

ผลผลิตในการสังเคราะห์ Cellulose ได้ดีทีสุด 16% และ Xylose , Sucrose และ Arabinose 

โดยมีประสิทธิภาพการสังเคราะห์ Cellulose ที 12 , 10 , 6 % ตามลําดับ ดังภาพท ี4.3 

 
ภาพที 4.1 แสดงการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสในจานเพาะเชือ 
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ภาพที 4.2 แสดงพลาสติกชีวภาพทีได้จากแบคทีเรียเซลลูโลส 
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ภาพที 4.3  แสดงประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ Cellulose จากแหล่งคาร์บอนต่างๆ 
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4.2  ผลการศึกษาสภาวะความเป็นกรด ด่าง และระดับความหวานของวัชพืชนําในแต่ละ

แหล่งคาร์บอน 

จากภาพที 4.4 และภาพที 4.5  พบว่าแหล่งคาร์บอนจาก Arabinose มีค่า pH สูงสุด 

คือ 5 ส่วน Xylose , Sucrose , Glucose มีค่าเท่ากันคือ 4 ส่วนระดับความหวานในแหล่ง

คาร์บอน Glucose (11 brix) ส่วน Arabinose , Sucrose และ Xylose มีค่าความหวาน (9 , 7 ,6 

Brix) ตามลําดับ 

 

 
ภาพที 4.4  กราฟแสดงค่า pH 

 

 
ภาพที 4.5  กราฟแสดงค่า Brix 
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4.3  ผลการทดสอบผลผลิตของ Acetobacter Xylinum ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรท ประเภท

แป้งหรือเซลลูโลส 

ตารางที 4.1 แสดงการทดสอบคาร์โบไฮเดรท โดยการทดสอบผลผลิตของ Acetobacter 

Xylinum พบว่าชุดทดลองที 1 เม ือนําผลผลิตทีไดป ั นเหวียงด้วยเครือง Centrifige และนําไป

หยดด้วยสารละลายไอโอดีน ไม่เกิดการเปลียนแปลง แสดงว่าผลผลิตนีไม่ใช่คาร์โบไฮเดรท

ประเภทแป้ ง ส่วนในชุดทดลองท ี2 แสดงผลการทดสอบผลผลิต Acetobacter Xylinum พบว่า 

เมือนําผลผลิตทีได้ไปต้มกับกรด H2SO4 แล้วจึงนําไปทดสอบกับสารเบเนดิกส์ พบตะกอนส ีแดง

อิฐ แสดงว่าผลผลิตนีเป็นคาร์โบไฮเดรทประเภทเซลลูโลส 

 

ตารางที 4.1 แสดงการทดสอบคาร์โบไฮเดรท โดยผลการทดสอบผลผลิตของ Acetobacter 

Xylinum 

 

 

 

แหล่งคาร์บอน แป้ง เซลลูโลส 

Glucose -  

Xylose -  

Arabinose -  

Sucrose -  
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บทที 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 วัชพืชนําทีนํามาผลิต Bacterial Cellulose ทีสภาวะกรด ด่าง (pH) และความหวาน 

โดยแหล่งคาร์บอนของ Arabinose มี pH สูงสุดและความหวานสูงสุด ได้แก่ Glucose  โดยจะ

เห็นว่ามีความหวานเพิมขึนทําให้ผลผลิตของ Cellulose ดีเพิมข ึนได้ดี 

5.1.2 ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ Cellulose เกิดได้ในแหล่งคาร์บอนชนิด Glucose 

ทั งนีเนืองจากเป็นนําตาลชนิดโมเลกุลเด ียว ซึงแบคทีเรีย Acetobacter Xylinum สามารถ

นําไปใช้ในการเจริญเพือผลิต Cellulose ได้ด ี

5.1.3 ผลิตทีได้จากการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรีย Acetobacter Xylinum จาก

วัชพืชนํา เป็นคาร์โบไฮเดรทประเภทเซลลูโลส 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ควรม ีการศึกษาเพิมเติมสภาวะทีเหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย 

Acetobacter Xylinum เช่น pH , อุณหภูมิ และหัวเชือเริมต้นของ Acetobacter Xylinum 

5.2.2 ควรม ีการนําเซลลูโลสไปศึกษาลักษณะทางกายภาพ เช่น  Scaning Electron 

Microscrope , FTIR 

5.2.3 ควรมีการนําผลผลิตเซลลูโลสทีได้จากการเจริญของแบคทีเรีย Acetobacter 

Cellulose ไปขึนรูป (Mold) เป็นพลาสติกชีวภาพต่อไป 
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 4. การผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ จากของเหลือทิงในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

 5. การสร้างแนวทางการผลิตพลังงานเชือเพลิงทดแทนจากขยะ ภายในชุมชน อําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ค. ผลงานอืนๆ  

 1. หนังสือ การจัดการสิงแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม 

 2. เอกสารประกอบการสอน การควบคุมนําโสโครก 

 3. หนังสือ การจัดการสิงแวดล้อมเบืองต้น 

 4. หนังสือพลังงานทดแทนกับการอนุรักษ์ส ิงแวดล้อม 

 5. หนังสือการป้ องกันผลกระทบสิงแวดล้อมจากการเกษตร  

 6. คู่มือการพัฒนาเมืองแบบยั งยืน 

 

ง. รางวัลผลงานวิจัยทีเคยได้รับ      

 เรือง การผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ จากของเหลือทิงในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

ในงานประชุมวิชาการมหาวิยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2552 
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จ. สาขาวิชาทีเชียวชาญ 

 1. การจัดการคุณภาพนํา 

 2. เทคโนโลยีการบําบัดนําเสีย 

 3. การจัดการสิงแวดล้อม 

 4. การผลิตพลังงานทดแทน 

 

ฉ. ภาระงานในปัจจุบัน 

 1. งานประจํา งานสอนนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส ิงแวดล้อม สัปดาห์ละ12 

คาบ 
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