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การพัฒนาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรี ยในกากนําตาลโดยใช้ นํามะพร้ าว
เป็ นสารอาหารเสริมและการเติมสารที%ทาํ ให้ เกิดเจล
Development of bacterial cellulose production in molasses by using coconut
juice as the nutrient supplement and adding of gelling agent
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรี ย Acetobacter aceti subsp. xylinum TISTR 975
ในอาหารเลี ยงเชื อที ประกอบด้ ว ยกากนํ าตาลโดยใช้ นํ ามะพร้ าวเป็ นสารอาหารเสริ ม และเติ ม สารที ทํ า ให้ เ กิ ด เจล ได้ แ ก่
อะการ์ เพคติน และอัลจิเนต ทีความเข้ มข้ นต่างๆ โดยใช้ สภาวะการหมักแบบนิง ใช้ กล้ าเชือเริ มต้ นร้ อยละ 10 หมักทีอุณหภูมิห้อง
ผลการศึกษา พบว่า แบคทีเรี ยสร้ างเซลลูโลสได้ ดีทีสุดในกากนําตาลทีละลายด้ วยนํามะพร้ าวทีมีปริ มาณของแข็งทังหมดทีละลาย
ได้ เท่ากับ 10 ดีกรี บริ กซ์ และเติมสารเพคตินร้ อยละ 0.5 โดยใช้ ระยะเวลาในการหมัก 15 วัน สามารถขยายระดับการผลิตใน
อาหารเลียงเชือปริ มาตร 1 ลิตร ได้ เซลลูโลสจากแบคทีเรี ย 710.38 กรั ม/ลิตร (นําหนักเปี ยก/ปริ มาตร) หรื อ 28.05 กรัม/ลิตร
(นําหนักแห้ ง) คิดเป็ นผลได้ ร้อยละ 2.80 ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่านํ ามะพร้ าวและเพคติน สามารถนํ ามาใช้ ในการส่งเสริ ม
การผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรี ยในอาหารเลียงเชือทีใช้ กากนําตาลเป็ นซับสเตรทได้
คําสําคัญ: เซลลูโลสจากแบคทีเรี ย กากนําตาล นํามะพร้ าว สารทีทําให้ เกิดเจล

Abstract
The objective of this study was to develop the bacterial cellulose production from the Acetobacter aceti
subsp. xylinum TISTR 975 in molasses medium by using coconut juice as the nutrient supplement and adding
gelling agents which including agar, pectin and alginate at various concentration. The fermentation system was
conducted in static culture using 10% inoculum and incubated at the room temperature. The result shows that the
highest bacterial cellulose can be produced in molasses which dissolved in the coconut juice at 10 ๐brix of total
solid, added 0.5% of pectin and spent 15 days of fermentation time. The scale of the fermentation at the 1 liter of
medium has a 710.38 g/l (wet weight/volume) of cellulose or 28.05 g/l (dry weight), and the percent yield was 2.80.
The result also suggests that coconut juice and pectin can be used in order to enhance bacterial cellulose
production in medium with the use of molasses.
Keywords: bacterial cellulose, molasses, coconut juice, gelling agent
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(Jonas and Farah, 1998; Keshk et al., 2006;
เซลลู โ ลสจากแบคที เ รี ยได้ จากการหมั ก Cheng et al., 2009; Gu and Catchmark, 2012;
นํ าตาล นํ าผลไม้ หรื อ นํ ามะพร้ าวด้ วยแบคที เ รี ย Shah et al., 2013) ปั จจัยสําคัญในการผลิตเซลลูโลส
ในหลายจี นสั เช่น Acetobacter, Agrobacterium, จากแบคทีเ รี ย โดยวัต ถุดิบ ต่า งๆ คือ ต้ อ งมี การเติ ม
Alcaligenes ช นิ ด ที มี ก า ร ศึ ก ษ า กั น ม า ก คื อ นํ าตาลซู โ ครสลงไปเป็ นส่ว นผสมเพื อให้ แ บคที เ รี ย
Acetobacter xylinum โดยเส้ นใยเซลลูโลสทีได้ จาก ใช้ เป็ นแหล่งอาหารสําหรั บการเจริ ญ ซึงในปั จจุบัน
แบคทีเรี ย มีโครงสร้ างและคุณสมบัติเฉพาะทีแตกต่าง สถานการณ์ นําตาลซูโครสราคาค่อนข้ างแพง ดังนัน
จากเส้ นใยเซลลู โ ลสจากพื ช คื อ มี ล ัก ษณะเป็ น การแสวงหาแหล่ง วัต ถุดิ บ ใหม่ ที เป็ นของเหลื อ ทิ ง
เซลลู โ ลสบริ สุ ท ธิo ไม่ มี เ ฮมิ เ ซลลูโ ลส ลิ ก นิ น และ ทางการเกษตรหรื อผลพลอยได้ จากโรงงานอุตสาหกรรม
เพคตินเจือปน และยังเป็ นเส้ นใยทีมีความเป็ นไฮโดร- ซึงมีองค์ประกอบของนําตาลซูโครสอยู่มากแต่ราคาถูก
ฟิ ลกิ สูง อุ้มนําได้ ดีประมาณ 60-700 เท่าของนําหนักแห้ ง หรื อหาได้ ง่ า ยมาใช้ เป็ นสารตั งต้ นในการผลิ ต
ทนแรงดึงสูง แต่มีขนาดเล็กมาก หนาเพียง 3-4 นาโนเมตร เซลลู โ ลสจากแบคที เ รี ยโดยใช้ นํ ามะพร้ าวเป็ น
กว้ าง 60-80 นาโนเมตร และยาว 180-960 นาโนเมตร สารอาหารเสริ มและการใช้ เทคนิคใหม่ๆ ในการผลิต
เส้ นใยมีก ารจัดเรี ย งตัว อย่า งเป็ นระเบียบ สามารถ เช่ น การเติม สารที ทํา ให้ เกิ ดเจล (gelling agent)
ควบคุมลักษณะทางกายภาพได้ ตามต้ องการ โดยการ เพือเพิมผลได้ จะทําให้ สามารถขยายระดับการผลิต
จัดองค์ประกอบของอาหารทีใช้ เลียงและสภาวะการหมัก เข้ าสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึงเป็ นทางเลือกหนึง
ปั จ จุบัน มี การศึก ษาถึ ง การนํา เส้ น ใยเซลลูโ ลสจาก ทีน่าสนใจ
แบคทีเรี ยมาแปรรู ปและประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในทางอาหาร
กากนําตาลหรื อโมลาส (molasses) เป็ นผล
และอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นํามาประยุกต์ใช้ พลอยได้ (by product) จากการผลิ ต นํ าตาลใน
ในการผลิตอาหารทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพทังอาหารคาว ประเทศไทย มี ป ริ ม าณมากกว่ า 4 แสนตั น /ปี
และอาหารหวานชนิดต่างๆ เช่น นํามาผสมในเยลลี ในปั จจุบนั โมลาสได้ ทวีบทบาทความสําคัญมากขึน
โยเกิร์ต ไอศกรี ม และมีรายงานการประยุกต์ใช้ ในงาน เนืองจากสามารถใช้ เป็ นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม
อืนๆ เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษทีต้ องการ ต่ อ เนื องหลายประเภท เช่ น อุ ต สาหกรรมผลิ ต
ความเหนี ยวสูง ในอุต สาหกรรมเครื องเสีย ง ใช้ ทํ า แอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรม
กระดาษลําโพง ใช้ ผลิตหูฟัง นอกจากนีคุณสมบัติที อาหารสัตว์ เป็ นต้ น ลักษณะของโมลาสเป็ นของเหลว
ไม่แนบติดอยู่กับ บาดแผลและสามารถปรั บเปลียน เหนี ย วข้ น สี นํ าตาลเข้ ม โมลาสส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
รู ป ร่ า งได้ ง่ า ย ทังยัง มี ล ัก ษณะโปร่ ง ใส ทํ า ให้ มี ก าร เข้ มข้ นไม่ตํากว่า 80 ดีกรี บริ กซ์ ประกอบด้ วย นําตาลทดลองใช้ เซลลูโลสจากแบคทีเรี ยในทางการแพทย์ ซู โ ครส นํ าตาลอิ น เวอร์ ท และนํ า ดั ง นั นการนํ า
มากขึน เช่น ใช้ ในการตกแต่งบาดแผล ซ่อมแซมและ กากนําตาลมาใช้ เป็ นสารตังต้ นในการผลิตเซลลูโลส
ทดแทนเนือเยือ ผิวหนังเทียม หลอดเลือดเทียม เป็ นต้ น จากแบคทีเรี ยซึงสามารถทําการเจือจางได้ หลายเท่า
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เพือให้ ได้ ความเข้ มข้ นเหมาะสมต่อการเพาะเลียงเชือ
Acetobacter xylinum จึงเป็ นการลดต้ นทุนในการผลิต
ลงด้ ว ย งานวิ จัย นี ทํ า การพัฒ นากระบวนการผลิ ต
เซลลูโลสจากแบคทีเรี ย Acetobacter xylinum โดยนํา
นํ ามะพร้ าวมาใช้ เป็ นตั ว ทํ า ละลายกากนํ าตาล
เพื อเพิ มสารอาหารต่ า งๆ ซึ งจะเป็ นการส่ ง ผลให้
เชื อเจริ ญเติ บ โตได้ ดี แ ละผลิ ต เส้ นใยเซลลู โ ลส
ได้ ในปริ มาณมาก เป็ นการเพิมปริ มาณผลผลิตได้ อีกทาง
หนึงด้ วย นอกจากจะช่ วยลดต้ นทุนในการผลิตแล้ วจะ
สามารถขยายระดับ การผลิต ในปริ ม าณมากเข้ า สู่
อุต สาหกรรมเพื อการแปรรู ป เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ
ซึงจะเป็ นการเสริ มสร้ างรายได้ ให้ กับประชากรไทย
และสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจอีกทางหนึงด้ วย
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพือศึกษาการใช้ ประโยชน์จากกากนําตาล
ในการผลิตเส้ นใยเซลลูโลสโดยเชื อ Acetobacter
xylinum
2. เ พื อ ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ ที เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
นํามะพร้ าวทีนํามาทําละลายกากนําตาลในการผลิต
เซลลูโลสจากแบคทีเรี ย
3. เพือศึกษาชนิดของสารทีทําให้ เกิดเจลและ
ความเข้ ม ข้ น ที เหมาะสมในการผลิต เซลลูโ ลสจาก
กากนําตาลทีมีนํามะพร้ าวเป็ นสารอาหารเสริ ม
4. เพื อศึก ษาศัก ยภาพในการขยายระดับ
การผลิ ต เส้ นใยเซลลู โ ลสจากกากนํ าตาลที มี
นํามะพร้ าวเป็ นสารอาหารเสริ มและเติมสารทีทําให้
เกิดเจล
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วิธีการศึกษา
1. เชือจุลนิ ทรีย์ท% ใี ช้ ในการวิจยั
หัวเชือแบคทีเรี ย Acetobacter aceti subsp.
xylinum TISTR 975 จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
2. การดําเนินการทดลอง
2.1 การเตรียมหัวเชือตังต้ น
การเตรี ยมหัวเชือ Acetobacter aceti subsp.
xylinum TISTR 975 ทําได้ โดยเตรี ยมอาหารเลียงเชือ
ใส่ ใ นหลอดทดสอบ ทํ า การฆ่ า เชื อแล้ ว ทิ งให้ เ ย็ น
จากนันจึงถ่ายเชือ A. aceti subsp. xylinum TISTR 975
ลงไป นําไปบ่มทีอุณหภูมิ ห้อง (28-30 องศาเซลเซี ยส)
1-2 วัน จะเกิดเป็ นแผ่นวุ้นขุ่น เป็ นเยือบางๆ จากนัน
ขยายปริ มาณเชือในขวดใส่อาหารเลียงเชือปริ มาตร
50 มิลลิลิตร เพือใช้ เป็ นหัวเชือในการศึกษาการผลิต
เซลลูโลสต่อไป
2.2 ศึกษาการใช้ ประโยชน์ จากกากนําตาลในการผลิต
เซลลูโลสโดยเชือ Acetobacter aceti subsp. xylinum
TISTR 975
นํากากนําตาลมาเจือจางด้ วยนํากลันให้ มีค่า
ของแข็งทังหมดทีละลายได้ 8, 10, 12 และ 14 ดีกรี บริ กซ์
เติมแอมโมเนียมซัลเฟต [(NH4)2SO4] ร้ อยละ 0.5
(นําหนัก/ปริ มาตร) แล้ วปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
เป็ น 4.5 ด้ วยกรดอะซิ ติ ก ใส่ ใ นขวดแก้ วปริ ม าณ
200 มิลลิลิตร นําไปฆ่าเชือ ทิงไว้ ให้ เย็น จากนันเติม
หัวเชือ A. aceti subsp. xylinum TISTR 975 ลงไป
ร้ อยละ 10 (ปริ มาตร/ปริ ม าตร) ปิ ดด้ ว ยผ้ าขาวบาง
บ่มทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วัน
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เตรี ยมอาหารเลียงเชื อในการผลิตเซลลูโลส
โดยใช้ ความเข้ มข้ นที เหมาะสมของกากนํ าตาล
ทีละลายด้ วยนํามะพร้ าวเป็ นซับสเตรท เติมสารทีทํา
ให้ เกิ ดเจลทีความเข้ มข้ นเหมาะสมทีได้ จากข้ อ 2.4
2.3 ศึ ก ษาปริ ม าณที% เหมาะสมของนํ ามะพร้ าว ลงในอาหารเลียงเชือ ทําการฆ่าเชือ จากนันใส่ลงใน
ที%นํามาทําละลายกากนําตาลในการผลิตเซลลูโลส ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ เติมหัวเชือ A. aceti subsp. xylinum
โดยเชือ Acetobacter aceti subsp. xylinum TISTR 975
TISTR 975 ลงไปร้ อยละ 10 ปิ ดด้ วยผ้ าขาวบาง บ่มไว้ ที
ทํ า กา รศึ ก ษ าป ริ ม า ณที เห มา ะสมข อ ง อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 วัน หาร้ อยละ
นํามะพร้ าวที นํา มาใช้ ทํ าละลายกากนําตาลทีมี ค่า ของผลได้ ของเซลลูโลสทีผลิตได้
ของแข็งทังหมดทีละลายได้ ที เหมาะสมจากข้ อ 2.2
เพือผลิตเส้ นใยเซลลูโลสโดยการหมักแบบกะ (batch 2.6 การเตรี ยมแผ่ น เซลลูโลสให้ บริ สุท ธิ_เพื%อหา
นําหนักแห้ ง
fermentation) วิธีการเช่นเดียวกับข้ อ 2.2
นํ า แผ่ น เซลลู โ ลสที เก็ บ เกี ยวได้ มาต้ มใน
2.4 ศึกษาชนิ ดและความเข้ มข้ นของสารทําให้ เกิด สารละลาย 0.5 นอร์ มอล (N) NaOH เวลา 1 ชัวโมง
เจลที% เหมาะสมในการผลิ ต เส้ นใยเซลลู โ ลส แล้ วนํามาล้ างในนําสะอาด 3-4 ครั ง จนค่าความเป็ น
จากกากนําตาลที%มีนํามะพร้ าวเป็ นสารอาหารเสริม กรด-ด่ า งของนํ าล้ า งมี ค่ า เป็ นกลาง (pH 7) จากนั น
เตรี ยมอาหารเลียงเชื อในการผลิตเซลลูโลส นํ า แผ่ น เซลลู โ ลสที ได้ ไปอบแห้ งที อุ ณ หภู มิ 105
โดยใช้ ความเข้ มข้ นที เหมาะสมของกากนํ าตาล องศาเซลเซียส ในตู้อบลมร้ อน (hot air oven) นํามาชัง
ทีละลายด้ วยนํามะพร้ าวเป็ นซับสเตรท เติมสารทีทํา จนนําหนักคงที
ให้ เกิดเจลแต่ละชนิดในอาหารเลียงเชือ ได้ แก่ อะการ์
(agar) เพคติน (pectin) และ อัลจิเนต (alginate) 2.7 การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (completely
โดยแปรผัน ความเข้ มข้ นของสารแต่ ล ะชนิ ด เป็ น
ร้ อยละ 0, 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.5 เติมหัวเชือ A. aceti randomized design; CRD) ทําการทดลอง 3 ซํา
subsp. xylinum TISTR 975 ลงไปร้ อยละ 10 บ่มไว้ ที วิเคราะห์ผล โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติทีระดับความ
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 วัน หาร้ อย เชือมัน 95 เปอร์ เซ็นต์
ละของผลได้ ของเซลลูโลสทีผลิตได้
3. สถานที%และช่ วงเวลาการดําเนินการวิจัย
ดํ าเนิ นการวิ จัย ณ ห้ องปฏิ บัติ การสาขาวิ ชา
2.5 ศึก ษาศั ก ยภาพในการขยายระดั บ การผลิ ต
เซลลู โ ลสจากแบคที เ รี ย โดยใช้ ก ากนํ าตาลที% มี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นํามะพร้ าวเป็ นตัวทําละลายและเติมสารที%ทําให้ เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ ในช่ ว งเวลาระหว่ า ง
เกิดเจล
1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2557
ในสภาวะนิง (static culture) เก็บเกียวแผ่นเซลลูโลส
ที ได้ จากการหมัก ไปวัด ความหนาและชั งนํ าหนัก
ของแผ่นเซลลูโลส
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษาการพัฒนาการผลิตเซลลูโลสจาก
แบคที เ รี ย ในกากนํ าตาลโดยใช้ นํ ามะพร้ าวเป็ น
สารอาหารเสริ มและการเติมสารทีทําให้ เกิดเจล ดังนี
1. การเตรี ยมกล้ าเชือตังต้ น Acetobater aceti subsp.
xylinum TISTR 975
การเตรี ยมกล้ าเชือตังต้ น โดยการถ่ายโคโลนี
ของเชือ A. aceti subsp. xylinum TISTR 975 จาก
จานเพาะเชื อลงหลอดทดลอง เมื อเชื อเจริ ญ เกิ ด
ลักษณะเป็ นแผ่นวุ้นจึงถ่ายเชือในของเหลวลงในขวด
แก้ ว ฝาเกลี ย วที มี อ าหารเลียงเชื อซึ งประกอบด้ ว ย
นํามะพร้ าวและยีสต์สกัดปริ มาตร 50 มิลลิลิตร ซึงทํา
การฆ่ า เชื อและทิ งให้ เย็ น แล้ ว จากนันนํ า ไปบ่ ม ที
อุณหภูมิห้อง (28-30 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 2 วัน
จะเกิดลักษณะเป็ นแผ่นวุ้นบางๆ ทีผิวหน้ า นําไปใช้
เป็ นหัวเชือตังต้ นในการศึกษาการผลิตเซลลูโลสต่อไป
2. ผลการศึกษาการใช้ ประโยชน์ จากกากนําตาล
ในการผลิตเซลลูโลสโดยเชือ Acetobacter aceti
subsp. xylinum TISTR 975
จากการศึกษาการนํากากนําตาลมาเจือจางด้ วย
นํากลันให้ มีค่าของแข็งทังหมดทีละลายได้ เป็ น 8, 10, 12
และ 14 ดีกรี บริ กซ์ เติมแอมโมเนียมซัลเฟต [(NH4) 2SO4]
ร้ อยละ 0.5 (นําหนัก/ปริ มาตร) แล้ วปรับค่าความเป็ น
กรด-ด่าง เป็ น 4.5 ด้ วยกรดอะซิติก ใส่ในขวดแก้ ว ปริ มาตร
200 มิลลิลติ ร นําไปฆ่าเชือ ทิงไว้ ให้ เย็น แล้ วเติมหัวเชือ
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A. aceti subsp. xylinum TISTR 975 ลงไปร้ อยละ 10
ปิ ดด้ วยผ้ าขาวบาง หมักทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 10 วัน เก็บแผ่นวุ้นทีได้ จากการหมักไปวัดความหนา
และนําหนักของแผ่นเซลลูโลส ผลการทดลองดังแสดง
ใน (Table 1) พบว่า เมือใช้ กากนําตาลทีเจือจางด้ วย
นํากลันมีคา่ ของแข็งทังหมดทีละลายได้ 10 ดีกรี บริ กซ์
เป็ นแหล่งคาร์ บอนในการเพาะเลียงเชือ A. aceti subsp.
xylinum TISTR 975 สามารถผลิตแผ่นเซลลูโลสที
ผิวหน้ าได้ ความหนาสูงสุด 1.47 เซนติเมตร โดยมีนําหนัก
80.72 กรัมต่อปริ มาตรอาหารเลียงเชือ 200 มิลลิลิตร
(นําหนักเปี ยก/ปริ มาตร) ทีระยะเวลา 10 วัน แต่เมือใช้
กากนําตาลความเข้ มข้ นน้ อยกว่า (8 ดีกรี บริ กซ์) หรื อ
สูงขึน คือ 12 และ 14 ดีกรี บริ กซ์ เป็ นแหล่งคาร์ บอน
จะได้ แผ่นเซลลูโลสน้ อยลงตามลําดับ ลักษณะแผ่น
เซลลูโลสทีได้ มีสนี ําตาลเข้ มตามสีของโมลาส ผลการ
ทดลองที ได้ สอดคล้ องกั บ รายงานการวิ จั ย ของ
Dudman (1959) ทีรายงานว่า การผลิตเซลลูโลสของ
แบคที เ รี ย ในสกุล Acetobacter จะลดลงเมื อเซลล์
หยุดการเจริ ญเติบโต แม้ ว่าจะมีนําตาลมากเกิ นใน
อาหารเลียงเชือ และการผลิตเซลลูโลสจะลดลงเมือ
ความเข้ มข้ นของนําตาลสูงขึน เมือพิจารณาจากผลที
ได้ จึงเลือกใช้ ความเข้ มข้ นกากนําตาลทีเจือจางด้ วย
นํากลันทีมีคา่ ของแข็งทีละลายได้ ทงหมด
ั
10 ดีกรี บริ กซ์
เป็ นแหล่งคาร์ บอนในการศึกษาขันต่อไป ซึงจะเป็ น
การลดต้ นทุนในการผลิตลง
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Table 1 Thickness and weight of the bacterial cellulose sheet produced from A. aceti subsp. xylinum
TISTR 975 by using molasses diluted with distilled water at various concentrations.
concentration of molasses
thickness of bacterial cellulose
weight of bacterial cellulose
diluted with distilled water
sheet
sheet (wet weight/volume)
(obrix)
(cm)1/
(g/media 200 ml)1/
8
1.03c
63.99c
10
1.47a
80.72a
12
1.26b
77.81b
14
1.13c
68.58c
1/
Each value represents the mean of three replicates, the values followed by the same letter in the
same column which are not significantly different at p< 0.05.
3. ศึกษาปริมาณที%เหมาะสมของนํามะพร้ าวที%นํามา เช่นเดียวกับข้ อ 2 โดยเพิมระยะเวลาหมักเป็ น 15 วัน
ทําละลายกากนําตาลในการผลิตเซลลูโลสโดยเชือ ผลการทดลองดังแสดงใน (Table 2) จากผลการทดลอง
Acetobacter aceti subsp. xylinum TISTR 975
ที ได้ จะเห็ น ได้ ว่ า นํ ามะพร้ าวที ใช้ ในการละลาย
จากผลการศึกษาปริ มาณทีเหมาะสมของนํา กากนํ าตาลช่ว ยส่ง เสริ ม การสร้ างแผ่นเซลลูโ ลสได้
มะพร้ าวที นํ า มาใช้ ทํ า ละลายกากนํ าตาลที มี ค่ า มากขึนเมือเปรี ยบเทียบกับการใช้ นํากลันเป็ นตัวทํา
ของแข็งทังหมด ทีละลายได้ ทีเหมาะสมจากข้ อ 2 คือ ละลาย อาจเป็ นผลจากสารอาหารทีมีในนํามะพร้ าว
10 ดีกรี บริ กซ์ เปรี ยบเทียบกับการทําละลายด้ ว ย ช่วยส่งเสริ มการเจริ ญของเชือ A. aceti subsp. xylinum
นํ ากลันที ความเข้ ม ข้ น เดี ย วกัน ในการผลิต เส้ น ใย TISTR 975 ได้ ดีกว่าการทําละลายด้ วยนํากลันเนืองจาก
เซลลูโลสโดยเชือ A. aceti subsp. xylinum TISTR 975 ในนํามะพร้ าวมีสารอาหารและแร่ธาตุหลายชนิด
ด้ วยวิธีการหมักแบบกะ (batch fermentation) ในสภาวะนิง
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Table 2 Thickness and weight of the bacterial cellulose sheet produced by A. aceti subsp. xylinum
TISTR 975 grown on 200 ml medium contained 10 obrix molasses diluted with coconut juice
and distilled water.
thickness of bacterial cellulose weight of bacterial cellulose sheet
diluents
sheet (cm)1/
(wet weight/volume) (g)1/
coconut juice
2.53a
141.82a
distilled water
2.16b
131.50b
1/
Each value represents the mean of three replicates, the values followed by the same letter in the
same column which are not significantly different at p< 0.05.
4. ศึกษาชนิ ดของสารทําให้ เกิดเจลและความ
เข้ มข้ นที% เ หมาะสมในการผลิ ต เซลลู โ ลสจาก
กากนําตาลที%มีนํามะพร้ าวเป็ นสารอาหารเสริม
ผลการศึกษาการเติมสารทีทําให้ เกิดเจลได้ แก่
อะการ์ (agar) เพคติน (pectin) และอัลจิเนต (alginate)
ทีความเข้ มข้ นร้ อยละ 0, 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.5 ใน
อาหารเลียงเชือในการผลิตเซลลูโลสโดยเชือ A. aceti subsp.
xylinum TISTR 975 ในสภาวะใช้ ความเข้ มข้ นทีเหมาะสม
ของกากนําตาลทีละลายด้ วยนํามะพร้ าวเป็ นสารตังต้ น
ความเข้ มข้ น 10 ดีกรี บริ กซ์ ใช้ หวั เชือร้ อยละ 10 บ่มไว้ ที
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 วัน ดังแสดงใน
(Table 3)
จากผลการทดลอง พบว่า การใช้ อะการ์ (agar)
เป็ นแหล่งคาร์ บอน สามารถส่งเสริ มการผลิตเซลลูโลส
จากแบคทีเรี ยได้ สอดคล้ องกับรายงานของ Bae et al.
(2004) ทีทดลองเลียงเชือ Acetobacter xylinum BPR
2001 ในอาหารเลียงเชือ corn steep liquor-fructose
medium โดยใช้ ถงั หมักขนาด 10 ลิตร เติมด้ วยอะการ์
ร้ อยละ 0 ถึง 1.0 (นําหนัก/ปริ มาตร) พบว่า ความเข้ มข้ น
ของอะการ์ ทีให้ ผลผลิตสูงสุดคือร้ อยละ 0.4 แต่ในการ

ทดลองนีความเข้ มข้ นทีให้ ผลผลิตของเซลลูโลสสูงสุด
คือร้ อยละ 0.1 และเมือความเข้ มข้ นเพิมขึน ปริ มาณ
หรื อ ความหนาของแผ่นเซลลูโลสจะลดลงตามความ
เข้ มข้ นที เพิ มขึ น อาจเป็ นเพราะเมื ออุ ณหภู มิ ตํ าลง
อะการ์ ทีถูกเจลาติไนซ์ จะจับกันเป็ นลิมหรื อเป็ นก้ อนวุ้น
และตกตะกอนอยู่ก้ นขวด จุลิ นทรี ย์ ไม่ สามารถนํ าไปใช้
ประโยชน์ได้ ส่วนเพคตินและอัลจิเนตจะช่วยส่งเสริ ม
ให้ ปริ มาณเซลลูโลสเพิมมากขึนเมือเปรี ยบเทียบกับการ
ใช้ นํามะพร้ าวเป็ นตัวทําละลายกากนําตาลเพียงอย่างเดียว
โดยความเข้ ม ข้ น ที เหมาะสมสํ า หรั บ อัล จิ เ นตและ
เพคติน คือ ร้ อยละ 0.5 ดัง (Figure 1) โดยเพคตินให้ ร้อยละ
ของผลได้ มากกว่าอัลจิเนตทีความเข้ มเข้ นเท่ากันและ
เมือเพิมเวลาในการหมักนานขึนเป็ น 30 วัน แบคทีเรี ย
สามารถใช้ กากนําตาลทีละลายด้ วยนํามะพร้ าวและเติม
เพคตินร้ อยละ 0.5 เพือสร้ างแผ่นเซลลูโลสได้ เต็มพืนที
ภาชนะบรรจุดงั (Figure 2) จากผลการทดลองทีได้ ใน
ข้ อ 4 จึงเลือกใช้ เพคตินร้ อยละ 0.5 ในการขยายระดับ
การผลิตเพิมขึนในการศึกษาขันต่อไป
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Table 3 Comparison of bacterial cellulose yields produced from A. aceti subsp. xylinum TISTR 975 by using
molasses diluted with coconut juice and adding different gelling agents at various concentrations.
concentration of
% yield
gelling agents
gelling agents (%)
(g/100 ml)1/
control
0
54.54e
agar
0.1
76.29b
0.2
72.71c
0.4
65.52d
0.5
59.54e
pectin
0.1
70.23c
0.2
74.64c
0.4
77.94b
0.5
87.12a
alginate
0.1
70.56c
0.2
73.73c
0.4
76.05b
0.5
81.97b
1/
Each value represents the mean of three replicates, the values followed by the same letter within
the same column are not significantly different at p< 0.05.

†.‡%
alginate
0.5
% alginate

pectin
0.5†.‡%
% pectin

Figure 1 The bacterial cellulose production in conditions which adding alginate and pectin 0.5%.
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Figure 2 The bacterial cellulose production in conditions which adding pectin 0.5% and bacterial
cellulose sheet obtained after 30 days of cultivation.
5. ศึกษาศักยภาพในการขยายระดับการผลิต
เซลลูโลสจากแบคทีเรียโดยใช้ กากนําตาลละลาย
ด้ วยนํามะพร้ าวและเติมสารที%ทาํ ให้ เกิดเจล

ทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 วัน ร้ อยละ
ผลได้ ของเซลลูโลสทีผลิตได้ ดงั (Table 4) และการศึกษา
ศักยภาพในการขยายระดับการผลิตเซลลูโลสโดยใช้
ผลการศึกษาศักยภาพในการขยายระดับการผลิต ความเข้ มข้ นทีเหมาะสมของกากนําตาลทีละลายด้ วย
เซลลูโลสโดยใช้ ความเข้ มข้ นทีเหมาะสมของกากนําตาล นํามะพร้ าวเป็ นสารตังต้ นและเติมเพคตินร้ อยละ 0.5 ลงใน
ทีละลายด้ วยนํามะพร้ าวเป็ นสารตังต้ นและเติมสาร อาหารเลียงเชื อทีใส่ลงในภาชนะบรรจุขนาด 15x22x8
ทีทําให้ เกิ ดเจลทีความเข้ มข้ นเหมาะสมทีได้ จากผล เซนติ เมตร (กว้ างxยาวxลึก) โดยใช้ อ าหารเลียงเชื อ
การทดลอง ข้ อ 4 คือ เพคติน ร้ อยละ 0.5 ลงในอาหาร 1,000 มิลลิลิตร เติมหัวเชือ A. aceti subsp. xylinum
เลียงเชือทีฆ่าเชือแล้ วปริ มาตร 500 มิลลิลิตร ในภาชนะ TISTR 975 ลงไป ร้ อยละ 10 ปิ ดด้ วยผ้ าขาวบาง บ่มไว้ ที
บรรจุขนาดใหญ่ ขึน 3 ชนิ ด คือ ขวดแก้ ว บิ กเกอร์ และ อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 15 วัน ร้ อยละผลได้ ของเซลลูโลส
กล่องสีเหลียม เติมหัวเชือ A. aceti subsp. xylinum ทีผลิตได้ ดงั (Table 5)
TISTR 975 ลงไปร้ อยละ 10 ปิ ดด้ วยผ้ าขาวบาง บ่มไว้

Table 4 Yield of the bacterial cellulose produced from A. aceti subsp. xylinum TISTR 975 by using 10
o
brix molasses diluted with coconut juice and adding pectin 0.5% in scale up 500 ml medium.
weight of bacterial cellulose sheet
culture container
% yield
(wet weight/volume) (g)1/
1 L glass bottle
390.48a
78.10a
1 L beaker
387.73a
77.55a
plastic tray size 11.5x17x6 cm
369.63b
73.93b
1/
Each value represents the mean of three replicates, the values followed by the same letter in the
same column which are not significantly different at p< 0.05.
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Table 5 Yield of the bacterial cellulose produced from A. aceti subsp. xylinum TISTR 975 by using 10 obrix
molasses diluted with coconut juice and adding pectin 0.5% in scale up 1 L medium.
condition
wet weight of bacterial
dry weight of bacterial
% yield
of cultivation
cellulose sheet (g)1/
cellulose sheet (g)1/
control
508.78
15.03b
1.50b
adding pectin 0.5%
710.38
28.05a
2.80a
1/
Each value represents the mean of three replicates, the values followed by the same letter within
the same column are not significantly different at p< 0.05.
จากผลการทดลองแสดงว่าเพคตินสามารถส่งเสริ ม
การสร้ างเซลลูโลสจากแบคทีเรี ยได้ ซึงสอดคล้ องกับ
รายงานผลการวิจยั ของ Gu and Catchmark (2012)
ซึงศึกษาผลกระทบของเฮมิเซลลูโลสและเพคตินต่อ
การรวมตัวของเซลลูโลสจากแบคทีเรี ยในรู ปทรงกลม
พบว่า ในสภาวะทีมีเพคตินร้ อยละ 0.5 (นําหนัก/ปริ มาตร)
ในอาหารเลียงเชือ โดยการหมักด้ วยเชือ Gluconacetobacter
xylinus ภายใต้ สภาวะการเขย่ามีผลได้ ของเซลลูโลสเพิมขึน
บ่งชี ว่าเพคตินสามารถใช้ ใ นการกระตุ้นการเพิมขึน
ของเซลลูโลสได้ ซึงอาจเป็ นผลจากการเกิดปฏิกิริยา
ในการรวมตัวของเพคตินกับเซลลูโลส เช่นเดียวกับรายงาน
ของ Chanliaud and Gidley (1999) ทีศึกษาการรวมตัวกัน
ของเซลลูโลสทีผลิตได้ จาก Acetobacter xylinus กับเพคติน
อาจเกิดจากการจับตัวกันของเซลลูโลสกับโซ่ข้างทีเป็ น
นําตาลของเพคติน ในขณะที Kacura’kova’ et al. (2002)
รายงานการศึกษาอัน ตรกิ ริย าระหว่างโมเลกุล ของ
เซลลูโลสและเพคติ นโดยเทคนิ ค FT-IR Spectroscopy
ไม่พบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลของสารทังสอง

เป็ นตัวทําละลายในสภาวะการเติมสารให้ เกิดเจลด้ วย
แบคทีเรี ย A. aceti subsp. xylinum TISTR 975 พบว่า
แบคทีเรี ยนีจะสร้ างแผ่นเซลลูโลสได้ ดีในกากนําตาลที
ละลายด้ วยนํามะพร้ าวทีมีปริ มาณของแข็งทังหมดที
ละลายได้ เท่ากับ 10 ดีกรี บริ กซ์ (10 obrix) และเติมสาร
เพคตินร้ อยละ 0.5 โดยใช้ หวั เชือร้ อยละ 10 เวลาในการหมัก
15 วัน สามารถขยายระดับการผลิตในภาชนะพลาสติก
สีเหลียมขนาด 15x22x8 เซนติเมตร ในปริ มาตรอาหาร
เพาะเลียงเชือ 1 ลิตร ได้ แผ่นวุ้นทีมีความหนา 2.5 เซนติเมตร
และนําหนักเปี ยก 710.38 กรัม (นําหนัก/ปริ มาตร)
นําหนักแห้ ง 28.05 กรัม คิดเป็ นผลได้ (% yield) ร้ อยละ
2.80 ของนําหนักแห้ ง จากผลการวิจยั พบว่า แผ่นวุ้นทีได้
มีสีนํ าตาลตามสีข องโมลาส ดัง นันการพัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารอาจต้ องมีการศึกษาถึงวิธีการ
ทําให้ สจี างลงโดยไม่เกิดอันตรายกับผู้บริ โภค เพือการ
ยอมรับมากขึน หรื อมีการศึกษาสภาวะเหมาะสมอืนๆ
ในการพัฒนาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรี ย A. aceti
subsp. xylinum TISTR 975 เช่น ระยะเวลาทีเหมาะสม
ชนิดของแหล่งไนโตรเจน การใช้ โมลาสทีไฮโดรไลซ์
การผลิตเซลลูโลสในสภาวะการหมักแบบเขย่า ซึงอาจจะ
สรุ ป
การศึกษาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรี ยโดย ทําให้ ได้ ผลผลิตของเซลลูโลสมากขึน และควรมีการศึกษา
ใช้ กากนําตาล (โมลาส) เป็ นซับสเตรทและใช้ นํามะพร้ าว สมบัติทางกายภาพและเคมีของแผ่นเซลลูโลสทีผลิตได้
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