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 จาก...บรรณาธิการ

	 บัดนี้นิตยสารเปิด	 “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ”	 รายกึ่งปี	 ได้ก้าวย่างเข้า

สู่ฉบับที่	 2	 ปีที่	 1	 แล้วอย่างน่าชื่นชมยิ่ง	 นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีต่อวงการ

เทคโนโลยีชีวภาพทั้งภาควิชาการของนักวิจัยไทยและภาคอุตสาหกรรมไทย	 ที่มีองค์

ความรู้เชิงสาระในทุกมิติทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยของเราเองได้	

ภายใต้การสนับสนุนและอุดหนุนของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปฐมฤกษ์ที่ผ่านมา	 ตลอดจนการส่งเสริมของเหล่าสมาชิกของสมาคมฯที่จะช่วย

กันสร้างสรรค์และรังสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยเชิงรูปธรรมเผยแพร่สู่ประชาชนคนไทย

โดยตรง	 โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการแปรรูปเชิงภูมิปัญญาเป็นงานเขียนที่มีสารัตถะ

กะทัดรัดดังปรากฏในนิตยสารเปิดลักษณะนี้	 และคาดว่าจะสามารถพัฒนาการ

ก้าวไปสู่สรรสาระแห่งประชาคมอาเซียนได้ในปี	 ค.ศ.	 2015	 ในพากษ์ภาษาอังกฤษ

ผสมผสานกับหลากภาษาของประชาคมในภูมิภาคนี้	 เพื่อธ�ารงรักษาเอกลักษณ์และ											

อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์จากภูมิภาคนี้ของโลกได้อย่างตระหนักรู้และ

โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

	 ทั้งนี้หมวดหมู่สาระและกลุ่มองค์ความรู้ได้จัดแยกแยะออกเป็น	 6	 กลุ่มด้วย

กันก็จริง	 ได้แก่	 การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	 วิศวกรรมเคมีชีวภาพและ

กระบวนการชีวภาพ	 การแพทย์คลินิกและเภสัชกรรม	 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	

กฎหมายและการศึกษา	 และปกิณกะ	 หากความเหมาะสมเหล่านี้ย่อมปรับปรุงเทอม

วิชาการและแก้ไขภาษาได้อย่างยืดหยุ ่นไม่ถาวร	 เมื่อกาลเวลาและสารัตถะแห่ง

สหวิทยาการเปลี่ยนแปลงและผันแปรไป	 บริบทและความจริงของโลกย่อมก�าหนด

หลักเกณฑ์เพื่อแสวงหาภาวะเหมาะที่สุดได้ในที่สุด

	 ฉะนั้ นจึ ง ใคร ่ ขอการ เกื้ อกูลจากสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีชี วภาพ

แห ่งประเทศไทยและนักวิชาการหรือนักวิจัยนอกและต ่างสมาคมทั้ งหลาย																												

อนุเคราะห์บทความเชิงสาระที่เกี่ยวข้องของท่านทั้งหลายได้ส�าแดงไว้ในนิตยสาร

เปิด	 “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ”	 นี้ด้วย	 จะได้ช่วยกันสร้างต�านานนิตยสารเปิด

อเิลก็ทรอนกิส์ฉบบัแรกของไทยสูบ่รรณพภิพแห่งวชิาการอย่างยัง่ยนืน่าตืน่ตะลงึ

สาโรจน์	ศิริศันสนียกุล

บรรณาธิการ

นิตยสารเปิด	“สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ”

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน



ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีการหมกั ม.เกษตรศาสตร์ 

โทร. 0-2562-5074 ตอ่ 5347  e-mail: fermenttechresearchcenter@gmail.com 

 

 
 

ประกาศผลบทความดีเด่นจากนิตยสารเปิด “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1   

เพ่ือรับรางวัลบทความดีเด่นประจาํฉบับ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 

ณ ศูนย์วจัิยเทคโนโลยีการหมัก มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

Fermentation Technology Research Center (FTRC) 

 

ขอแสดงความยินดีกบัผู้ได้รับรางวลับทความดีเดน่จากนิตยสารเปิด “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1  

ได้แก่ 

1. รางวลัชนะเลศิ บทความเร่ือง Golden Rice: นวตักรรมพืชดดัแปลงพนัธุ์เพ่ือมนษุยชาติ  

ผู้ เขียน นายมณชยั เดชสงักรานนท์/รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ  

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ได้รับเงินรางวลั 500 บาท 

 

2. รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1  บทความเร่ือง สาระประโยชน์จากพลาสติกชีวภาพ  

ผู้ เขียน นางสาวชนิกา ช่ืนแสงจนัทร์/รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ  

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ได้รับเงินรางวลั 300 บาท 

 

3. รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2  บทความเร่ือง ไหมแมงมมุพนัธุวิศวกรรม  

ผู้ เขียน รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ  

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ได้รับเงินรางวลั 200 บาท 

 

4. รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 3  บทความเร่ือง แก่นตะวนัพืชหวัเพ่ือสขุภาพ  

ผู้ เขียน นางสาวดารารัตน์ มงคลการ/รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ  

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ได้รับเงินรางวลั 200 บาท 

 

 ผู้ ท่ีสนใจสามารถอา่นบทความของนิตยสารเปิด สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มเติม และขอเชิญร่วมสง่บทความ

เพ่ือเผยแพร่ได้ ผา่นเวบ็ไซต์ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย ( http://www.biotec.or.th/tsb/) และ facebook 

ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีการหมกั 

(http://www.facebook.com/fermenttechresearchcenter) 



กองบรรณาธิการ นติยสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีการหมกั ภายใต้การ

สนบัสนนุของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ แหง่ประเทศไทย ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมส่งบทความ

ตพีมิพ์ในนิตยสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ  ท่ีประกอบด้วยหมวดหมูส่าระและองค์ความรู้ ซึง่แบง่

ออกเป็น 6 กลุม่ ดงันี ้

 

1. การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร  

2. วิศวกรรมเคมีชีวภาพและกระบวนการชีวภาพ  

3. การแพทย์คลินิกและเภสชักรรม  

4. สิ่งแวดล้อมและพลงังาน 

5. กฎหมายและการศกึษา  

6. ปกิณกะ 

 

โดยปิดรับบทความ ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน และกําหนดการตีพิมพ์นิตยสารสรรสาระ

เทคโนโลยีชีวภาพปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 (ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2554 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2555) ในวันท่ี 25 ของ

ทุกเดือน  

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร “คําแนะนําสําหรับผู้ เขียน ” ได้จากนิตยสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ 

หรือตดิตอ่ขอรับเอกสารได้ท่ี  

กองบรรณาธิการ ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีการหมกั ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ท่ีอยู ่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ 02-562-5074 ตอ่ 5347 โทรสาร 02-579-4096  

อีเมล์: fermenttechresearchcenter@gmail.com  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ ได้ท่ี 

นายมณชยั เดชสงักรานนท์ (Technical Editor) 

โทรศพัท์: 081-7633-119 E-mail: monchaibiot@hotmail.com 
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ความลับของ “กิมจิ”      

น้ำาหมักชีวภาพ: น้ำาอมฤตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หน้า

27

28

สารบัญ
ส
รร

ส
าร

ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ีชี
วภ

าพ

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

..........................................................................................................

...............................................................

วิศวกรรมเคมีชีวภาพและ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ปกิณกะ

งูเขียวแมมบ้า: มฤตยูสีมรกต 44

.....................................................................

คลอเรลลา กับ บทบาทด้านพลังงานทางเลือก

จุลินทรีย์ก้อนบำาบัดน้ำาเสีย ฮีโร่กำาจัดน้ำาเสีย?

.......................................

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

..

............................................................ 42

43

.........................................................................................

..............................................................
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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง  Gombotz, W.R. and S.F. Wee. 1998. Protein release from 
alginate matrices. Adv. Drug Deliver Rev. 31: 267–285.

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนตุลาคม 2554 การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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 แอลจิเนตเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีการน�ามาใช้ใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่ม ที่นิยมน�าแอลจิเนตมาใช้เป็นสารช่วยท�าให้ข้น/thick-

ening agent สารช่วยท�าให้เกิดเจล/gelling agent เป็นต้น ใน

อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพมักน�าแอลจิเนตมาใช้เป็นสาร

ช่วยพยุงส�าหรับการตรึงเอนไซม์/เซลล์เพราะมีคุณสมบัติที่ดีหลาย

ประการ เช่น ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ท�าปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง

โดยไม่ต้องใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์ สามารถควบคุมขนาดของรูพรุน

เพื่อคัดกรองสารผ่านเข้าออกได้โดยใช้วิธีการเคลือบสาร และ

สามารถก�าจัดหรือย่อยสลายได้ง่าย เป็นต้น

 แอลจิเนตเป็นสารในกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ธรรมชาติ ซึ่งสกัด

ได้จากสาหร่ายสีน�้าตาล/kelp ได้แก่ Laminaria hyperborea, Asco-

phyllum nodosum และ Macrocystis pyrifera และสกัดได้จาก

แหล่งอื่น ๆ ได้แก่ L. japonica, Eclonia maxima, Lesonia ne-

grescens และ Sargassum sp. เป็นต้น โดยมีมวลโมเลกุลอยู่ใน

ช่วง 32,000-200,000 ดาลตัน และมีลักษณะโครงสร้างทางเคมีเป็น

โคพอลิเมอร์ที่เกิดจากการจับกันระหว่าง D-mannuronic acid (M) 

กับ L-glucoronic acid (G) ด้วยพันธะ 1,4-linkage ซึ่งในธรรมชาติ

อาจพบแอลจิเนตได้ 3 ประเภท คือ D-mannuronic acid (M) จับ

กันเอง หรือ D-mannuronic acid (M) จับอยู่กับ L-glucoronic acid 

(G) หรือ L-glucoronic acid (G) จับกันเอง โดยโครงสร้างในลักษณะ

ที่ 3 จะมีความแข็งแรงมากที่สุดเมื่อเทียบกับโครงสร้างแบบอื่น ๆ 

และมีอัตราส่วนของ M และ G แตกต่างกันไปตามแหล่งชนิดของ

สาหร่ายสีน�้าตาล     ซึ่งส ่งผลให้แอลจิเนตมีคุณสมบัติแตกต่าง

กันด้วย 

 แอลจเินตจะอยูใ่นรปูของเกลอื ซึง่อาจเป็นเกลอืโซเดยีมหรอื

โพแทสเซยีม และสามารถเกิดเป็นเจลได้เมื่ออยู่ในสารละลายของ

ไดวาเลนต์แคตไอออน ได้แก่ Ca2+ Sr2+และ Ba2+ ซึง่สามารถจบักบั D 

ได้ดโีดยเข้าไปแทนที ่ H
3
O+ ของแอลจเินตทีส่ร้างพนัธะไฮโดรเจน กบั

หมู ่COO- เกดิเป็นโครงสร้างทีเ่รยีกว่า egg box ขณะทีส่ารละลายของ

มอนอวาเลนต์และ Mg2+ ไม่มกีารเหนีย่วน�าให้เกดิเป็นเจล โดยทีค่วาม

แข็งแรงของเจลขึ้นอยู่กับความแรงของประจุที่เพิ่มขึ้น ส่วนไอออน

ประจบุวกอืน่ ๆ เช่น Pb2+ Cu2+ Cd2+ Co2+ Ni2+ Zn2+ และ Mn2+ เป็นต้น 

สามารถท�าให้เกิดเป็นเจลได้ แต่น�าไปใช้ได้อย่างจ�ากัดเนื่องจากมี

ความเป็นพิษ

  (a) 

 

  (b)

 

 

 การน�าแอลจิเนตมาใช้ในงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ส่วนใหญ่จะใช้ในรูปแบบของการตรึงเซลล์/การตรึงเอนไซม์ ซึ่ง

สามารถตรึงได้ 2 แบบ คือ การตรึงแบบห่อหุ้มภายในเจล/entrap-

ment และการตรึงแบบห่อหุ้มด้วยแคปซูลขนาดเล็ก/encapsulation 

ดังนั้นการตรึงเอนไซม์/เซลล์โดยใช้แอลจิเนตเป็นสารช่วยพยุง จึงเป็น

อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการน�ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ

หมักแบบต่อเนื่อง

D-Mannuronic acid residues L-Glucoronic acid residues

ภาพที ่1 โครงสร้างของแอลจเินต (a) มอนอเมอร์ของแอลจเินต และ (b) โครงสร้าง

แบบ egg box ของแอลจเินตทีม่กีารยดึเกาะของแคลเซยีม

ที่มา: Gombotz และ Wee, 1998

แอลจิเนต
เอื้องกาญจน์ ทาทอง*/วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา*





 ก ร ด แ ล ก ติ ก เ ป็ น ก ร ด อิ น ท รี ย์ ที่ มี ค ว า ม สำ า คั ญ ใ น

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น 

สามารถใช้กรดแลกติกบริสุทธิ์เป็นสารต้ังต้นในการผลิตพอลิแลกเทต 

ซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ การผลิตกรดแลกติกเพื่อ

เพิ่มอัตราการผลิตเชิงปริมาตรด้วยวิธีการหมักความหนาแน่นเซลล์

ส ูง ม ักประสบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในการ

แยกเซลล์เพื่อเวียนกลับเซลล์ ทำาให้จำาเป็นต้องมีอุปกรณ์การกรอง

เซลล์จำาเพาะ และต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงในการควบคุมกรรมวิธี

การผลิตที่ยุ่งยากและซับซ้อน ฉะนั้นการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรึง

เซลล์ ในการหมักกรดแลกติกภายใต้ภาวะความหนาแน่นเซลล์สูง 

จึงเป็นทางเลือกในการพัฒนากรรมวิธีการผลิตกรดแลกติก เพื่อเพิ่ม

อัตราการผลิตเชิงปริมาตรได้เช่นเดียวกัน ในขณะที่การควบคุมการ

หมักด้วยระบบเซลล์ตรึงไม่ยุ่งยากมากนัก และสามารถนำาเซลล์ตรึง

หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ และ วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา. 2549. กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติกด้วยระบบเซลล์ตรึง (ขอรับอนุสิทธิบัตร

ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์) (เลขที่คำาขอ 0603000466/05-04-2549).

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*/ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์*/วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา*

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนตุลาคม 2554 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ/วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
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กรรมวิธีการเตรียมเซลล์ตรึงแบคทีเรียกรดแลกติก

 การเตรียมสารแขวนลอยเซลล์แบคทีเรียกรดแลกติก 
โดยมีสายพันธุ์ต้นแบบที่ใช้ คือ Lactococcus lactis IO-1 TISTR 
1401 มีวิธีการดังนี้ ถ่ายกล้าเชื้อเริ่มต้น 250 ไมโครลิตร ลงในหลอด
ทดสอบที่มีอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อเหลว MRS ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ที่
ประกอบด้วย peptone 10 กรัม/ลิตร, beef extract 10 กรัม/ลิตร, 
yeast extract 5 กรัม/ลิตร, K

2
HPO

4
 2  กรัม/ลิตร, sodium acetate 

5 กรัม/ลิตร, tri-ammonium citrate 2 กรัม/ลิตร, MgSO
4
.7H

2
O  

0.2 กรัม/ลิตร, MnSO
4
.4H

2
O 0.2 กรัม/ลิตร, Tween 80 1 มิลลิลิตร/

ลิตร และกลูโคส 10 กรัม/ลิตร บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายโอนกล้าเชื้อนี้ 250 ไมโครลิตร 
ลงในหลอดทดสอบที่มีอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อเหลว MRS ปริมาตร              
5 มิลลิลิตร อีกครั้ง บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อสำาหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ในระดับ 
ฟลาสก์ โดยกำาหนดใช้ขนาดของกล้าเชื้อที่เตรียมได้นี้ 5 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาตร/ปริมาตร เติมลงในฟลาสก์ขนาด 5 ลิตร ที่มีอาหารเพาะ
เลี้ยงเชื้อเหลว MRS ปริมาตร 3.8 ลิตร จำานวน 2 ฟลาสก์ บ่มแบบ
นิ่งที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จะได้น้ำาหมัก

หยดสารผสมแขวนลอยเซลล์นี้ลงในสารละลายโซเดียมแอลจิเนต 
0.5 เปอร์เซ็นต์ ที่มี Tween 80 0.1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 1 ลิตร ด้วย
สายยางซิลิโคนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4x7 มิลลิเมตร และเข็มฉีด
ขนาด 0.7x25 มิลลิเมตร โดยใช้ปั๊มควบคุมอัตราการไหลของสารผสม
แขวนลอยเซลล์ให้คงที่เท่ากับ 0.06 ลิตร/ชั่วโมง จากนั้นเติมน้ำากลั่น
ฆ่าเชื้อ 500 มิลลิลิตร ลงไปเพื่อเจือจางความเข้มข้นของสารละลาย 
โซเดียมแอลจิเนต กรองแคปซูลเซลล์ตรึงผ่านตะแกรง และล้างแคปซูล
เซลล์ตรึงด้วยน้ำากลั่นฆ่าเชื้อ จากนั้นแช่แคปซูลเซลล์ตรึงในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ 1 เปอร์เซ็นต์ นาน 30 นาที เพื่อทำาให้แคปซูลเซลล์
ตรึงแข็งตัว กรองแคปซูลเซลล์ตรึงผ่านตะแกรงและล้างด้วยน้ำากลั่น
ฆ่าเชื้ออีกครั้ง ทิ้งไว้ 10 นาที ชั่งน้ำาหนักเปียกทั้งหมดของแคปซูลเซลล์
ตรึงได้เท่ากับ 262.74 กรัม (ดังภาพที่ 1) จากนั้นบรรจุแคปซูลเซลล์ตรึง
เยื่อแอลจิเนตที่ได้ลงในคอลัมน์แก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและส่วน
สูงเท่ากับ 6.04x10.5 เซนติเมตร ที่มีปริมาตรทำางาน 250 มิลลิลิตร ทำา
หน้าที่เป็นถังปฏิกรณ์เซลล์ตรึง เพื่อนำาไปใช้ในการผลิตกรดแลกติกต่อ
ไป โดยทุกขั้นตอนกระทำาภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ

ที่มีน้ำาหนักเซลล์แห้ง เท่ากับ 0.66 กรัม/ลิตร รวมน้ำาหมักที่ได้ซึ่งมี

ปริมาตรทั้งหมด 8.0 ลิตร เหวี่ยงแยกเซลล์ด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง 

อุณหภูมิต่ำาที่ความเร็ว 9,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที ล้างเซลล์เปียก

ที่ได้ด้วยน้ำากลั่นฆ่าเช ื ้อ 1 คร ั ้ง จากนั ้นเติมน้ำากลั่นฆ่าเชื้อปริมาตร 

500 มิลลิลิตร ทำาเป็นสารแขวนลอยเซลล์ที่มีน้ำาหนักเซลล์แห้ง เท่ากับ 

10.56 กรัม/ลิตร เพื่อใช้ในการตรึงเซลล์แบบชนิดโครงข่ายแอลจิเนต/

alginate entrapment หร ือแบบชนิดเย ื ่อแอลจิเนต/alginate-

membrane encapsulation

 วิธีการเตรียมเซลล์ตรึงแบคทีเรียกรดแลกติกแบบชนิด          

“เยื ่อแอลจิเนต” ทำาการเตรียมสารผสมแขวนลอยเซลล์ โดยใช้

เซลล์เปียกที ่เตรียมได้ข้างต้น น้ ำาหนักเปียกเท่ากับ 23.22 กรัม 

ผสมกับสารละลายผสม ปริมาตร 60 มิลลิลิตร ที่มี polyethylene 

glycol (PEG 6000) 20 เปอร์เซ็นต์ (น้ ำาหนัก/ปริมาตร) และ

แคลเซียมคลอไรด์ 2 เปอร์เซ็นต์ (น้ ำาหนัก/ปริมาตร) 

ภาพที่ 1 การเตรียมเซลล์ตรึงเยื่อแอลจิเนต แสดงการ
หยดสารแขวนลอยลงในสารละลายโซเดียมแอลจิเนต              
(ซ้าย) และการกรองแคปซูลเซลล์ตรึงในเย่ือแอลจิเนต (ขวา) 
ที่มา: สาโรจน์ และคณะ, 2549



 กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติกด้วยระบบเซลล์ตรึง ประกอบ
ด้วย การเตรียมสารแขวนลอยเซลล์แบคทีเรียกรดแลกติก การ 
เตรียมเซลล์ตรึงแบคทีเรียกรดแลกติกด้วยเทคนิคการตรึงเซลล์แบบ
ชนิดโครงข่ายแอลจิเนต/alginate entrapment และเยื่อแอลจิเนต/
alginate membrane encapsulation และประยุกต์ใช้ในการผลิต
กรดแลกติกในถังปฏิกรณ์คอลัมน์บรรจุเซลล์ตรึง และกรรมวิธีการ
ผลิตกรดแลกติกด้วยกรรมวิธีการหมักแบบเบ็ดเสร็จในระดับฟลาสก์ 
หรือ แบบเบ็ดเสร็จเวียนกลับน้ำาหมัก หรือ แบบเบ็ดเสร็จเวียนกลับ
น้ำาหมักซ้ำา หรือแบบต่อเนื่องเวียนกลับน้ำาหมัก ในถังปฏิกรณ์แบบ
คอลัมน์บรรจุเซลล์ตรึงเยื่อแอลจิเนต ซึ่งการเตรียมเซลล์ตรึงโดย
มีการควบคุมการผลิตอย่างเฉพาะเจาะจง ภายใต้สภาวะที่เหมาะ
ที่สุดที่ได้จากการออกแบบการทดลองด้วยวิธีทะกุจิ โดยใช้แบคทีเรีย  
สายพันธุ์ Lactococcus lactis IO-1 TISTR 1401

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ และ วิรัตน์ 
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 กรณีการผลิตกรดแลกติกด้วยกรรมวิธีการหมักแบบต่อ
เนื่องเวียนกลับน้ำาหมัก/continuous fermentation process with 
broth recycle ในถังปฏิกรณ์แบบคอลัมน์บรรจุเซลล์ตรึงเย่ือแอลจิเนต/
packed bed reactor with alginate membrane encapsulated cells 
ภายใต้สภาวะการหมักที่เหมาะที่สุด โดยควบคุมการหมักที่อัตรา-
การเจือจางเท่ากับ 0.5 ต่อชั ่วโมง ซึ่งให้อัตราการผลิตกรดแลกติก
เชิงปริมาตรสูงสุดเท่ากับ 4.46 กรัม/ลิตร ชั่วโมง แสดงผลสรุปดัง
ตารางที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดของกรรมวิธีการผลิตกรดแลกติกแบบ
ต่อเนื่องเวียนกลับน้ำาหมักในถังปฏิกรณ์แบบคอลัมน์บรรจุเซลล์ตรึง
เยื่อแอลจิเนต ดังนี้  3. ดำาเนินการผลิตกรดแลกติกแบบต่อเนื่องเวียนกลับน้ำา-

หมัก ในถังปฏิกรณ์คอลัมน์บรรจุเซลล์ตรึงเยื่อแอลจิเนตปริมาตร 250 
มิลลิลิตร (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงเท่ากับ 6.04x10.5 
เซนติเมตร) ที่มีขนาดปริมาตรทำางานของถังพักน้ำาหมัก 1 ลิตร ภาย
ใต้สภาวะการหมักที่เหมาะที่สุด โดยควบคุมที่อัตราการเจือจาง
เท่ากับ 0.5 ชั่วโมง ณ สภาวะคงตัว สามารถผลิตกรดแลกติกที่มี
ความเข้มข้นสูงสุดได้เท่ากับ 8.91 กรัม/ลิตร โดยมีอัตราการผลิต
กรดแลกติกเชิงปริมาตรเท่ากับ 4.46 กรัม/ลิตร ชั ่วโมง และผลได้
กรดแลกติกเท่ากับ 0.89 กรัม/กรัม (ดังตารางที่ 1)

โดยควบคุมสภาวะการหมักที ่อ ุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส 
อัตราการกวน 400 รอบ/นาที และพีเอช 6.85 (ควบคุมพีเอช โดยใช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 6 นอร์มัล) เริ่มทำาการหมักโดยสูบ
อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ MRS จากถังหมักแบบกวนด้วยอัตราการไหล
เท่ากับ 16 มิลลิลิตร/นาที (F1) เข้าสู่ถังปฏิกรณ์แบบคอลัมน์ของเซลล์
ตรึงเยื่อแอลจิเนตทางด้านบน และสูบน้ำาหมักออกจากถังปฏิกรณ์
แบบคอลัมน์ของเซลล์ตรึงเยื่อแอลจิเนตด้านล่าง ด้วยอัตราการไหล
เท่ากับ16 มิลลิลิตร/นาที (F2) เท่ากัน เพื่อเวียนกลับน้ำาหมักเข้าสู่ถัง
หมักแบบกวน ที่ทำาหน้าที่เป็นถังพักน้ำาหมักและใช้ควบคุมสภาวะของ
การหมักให้คงที่ ทำาการหมักจนความเข้มข้นของกลูโคสถึงระยะคงที่/
stationary state จึงเปลี่ยนการหมักแบบเบ็ดเสร็จเป็นการหมักแบบ
ต่อเนื่องที่ควบคุมอัตราเจือจาง/dilution rate (D) เท่ากับ 0.5 ต่อชั่วโมง 
โดยการเติมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ MRS ใหม่เข้าสู่ถังหมักแบบกวนที่ใช้
เป็นถังพักของน้ำาหมัก ที่มีปริมาตรทำางานเท่ากับ 1 ลิตร ด้วยอัตรา-
การไหลเท่ากับ 8.33x60 มิลลิลิตร/ชั่วโมง (F3) และมีการดึงน้ำาหมัก
ออกจากถังพักแบบกวนด้วยอัตราการไหลเท่ากับ 8.33x60 มิลลิลิตร/
ชั่วโมง (F4) ซึ่งเท่ากับอัตราการไหลเข้าของอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อใหม่ 
(F4 = F3) ซึ่งควบคุมการทำางานด้วยปั๊ม เพื่อทำาให้ปริมาตรทำางานของ
การหมักแบบต่อ-เนื่องคงที่เท่ากับ 1 ลิตร ทำาการหมักจนเข้าสู่สภาวะ
คงตัว/steady state โดยพิจารณาได้จากความเข้มข้นคงที่ของกลูโคส
หรือกรดแลกติกระหว่างการหมักแบบต่อเนื่อง สรุปแผนภาพแสดงการ
ผลิตกรดแลกติกแบบต่อเนื่องเวียนกลับน้ำาหมักดังภาพที่ 1

ที่มา: สาโรจน์ และคณะ, 2549

 1. การเตรียมกล้าเช้ือในหลอดทดสอบ การเพาะเล้ียงเซลล์
ในฟลาสก์ และการเตรียมเซลล์ตรึงเย่ือแอลจิเนต

ภาพที่ 1 การผลิตกรดแลกติกแบบต่อเนื่องเวียนกลับน้ำาหมักในถังปฏิกรณ์แบบ
คอลัมน์บรรจุเซลล์ตรึงเยื่อแอลจิเนต
ที่มา: สาโรจน์ และคณะ, 2549

 2. การผลิตกรดแลกติกแบบต่อเน่ืองเวียนกลับน้ำาหมักดำาเนิน
การโดยนำาถังปฏิกรณ์แบบคอลัมน์บรรจุเซลล์ตรึงเย่ือแอลจิเนต ต่อเข้า
กับถังหมักแบบกวน/stirred tank fermenter ขนาด 2 ลิตร เพ่ือใช้เป็น
ถังพักน้ำาหมัก ท่ีมีปริมาตรเร่ิมต้นของอาหารเพาะเล้ียงเช้ือ MRS 1 ลิตร

ตารางที่ 1 จลนพลศาสตร์การผลิตกรดแลกติกด้วยกรรมวิธีการหมักแบบต่อเนื่อง
เวียนกลับน้ำาหมัก ณ สภาวะคงตัว

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนตุลาคม 2554

กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติกด้วยระบบเซลล์ตรึง

หมายเหตุ ความเข้มข้นเริ่มต้นของกลูโคสในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อใหม่ที่ใช้เติม 
เท่ากับ 35.48 กรัม/ลิตร
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 ฟ รุ ก โ ท โ อ ลิ โ ก แ ซ็ ก ค า ไ ร ด์ เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ร ะ เ ภ ท

โอลิโกเมอร์ของน้ ำาตาลฟรุกโทส ซ ึ ่ งม ีสมบ ัต ิ เป ็นพร ี ไบโอต ิก  

เนื่องจากฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ไม่ถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ใน

ร่างกายคนและสัตว์ อ ีกทั ้งช ่วยส่งเสร ิมการเติบโตของบิฟ ิโด-

แบคทีเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มพรอไบโอติกที่เป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกาย  ฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ใช้บริโภคเป็นสารให้ความหวาน

หรือใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื ่องดื่มต่าง ๆ กรรมวิธี

การผลิตฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์แบ่งออกเป็นสองขั ้นตอน คือ 

การเตรียมเอนไซม์บีตาฟรุกโทฟูราโนซิเดส และการผลิตฟรุกโท- 

โอลิโกแซ็กคาไรด์

 การเตรียมเอนไซม์บีตาฟรุกโทฟูราโนซิเดส (   -fructo-

furanosidase) ซึ ่งเป็นเอนไซม์ที ่ใช้สำาหรับผลิตฟรุกโทโอลิโก- 

แซ็กคาไรด์ โดยเพาะเลี้ยงเชื้อรา Aspergillus niger ATCC 20611 

ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเป็นระยะเวลา 40 ชั่วโมง  หลังจากนั้นทำาการ

สกัดและแยกเอาเฉพาะส่วนของเอนไซม์โดยตกตะกอนลำาดับส่วน

ด้วยแอมโมเนียมซัลเฟตความเข้มข้น 20-75 เปอร์เซ็นต์ ไล่เกลือ

ออกด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ จะได้สารละลายเอนไซม์บ ีตา- 

ฟรุกโทฟูราโนซิเดสกึ่งบริสุทธิ์ ที่เตรียมขึ้นได้เอง เพื่อใช้ในกรรมวิธี

การผลิตฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์แบบเบ็ดเสร็จและแบบต่อเนื่อง 

แสดงรายละเอียดการเตรียมเอนไซม์บีตาฟรุกโทฟูราโนซิเดสกึ่ง 

บริสุทธิ์ดังนี้

 ก า ร ผ ลิ ต เ อ น ไ ซ ม์ บี ต า ฟ รุ ก โ ท ฟู ร า โ น ซิ เ ด ส กึ่ ง 

บริสุทธิ์  โดยการเพาะเลี ้ยงเชื ้อรา Aspergillus niger ATCC 

20611 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 2 ลิตร ปริมาตรการผลิต 1.5 

ลิตร ควบคุมอุณหภูมิท่ี 28 องศาเซลเซียส พีเอช 7.0 อัตราการกวน 

600 รอบต่อนาที อัตราการให้อากาศเท่ากับ 1 ปริมาตรอากาศ/

ปริมาตรอาหารเพาะเลี้ยง/นาที เพาะเลี้ยงเชื ้อเป็นเวลา 40 ชั่วโมง  

หลังจากนั้นนำาเอาน้ำาหมักมาแยกเอาเฉพาะส่วนของเอนไซม์เพื่อทำาให้

บริสุทธิ์แสดงดังภาพที่ 1

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนตุลาคม 2554 วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

กรรมวิธีการผลิต
เอนไซม์บีตาฟรุกโทฟูราโนซิเดส

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*/สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ**/สุภาพร บุญเที่ยง*

น้ำาหมัก

ทำาให้แข็งที่ -20  C และทำาให้ละลายที่ 20  C (3 ครั้ง)

แยกส่วนเศษเซลล์ออกโดยการปั่นเหวี่ยง

นำาสารละลายเอนไซม์ที่ได้ตกตะกอนด้วยเกลือ

แอมโมเนียมซัลเฟตความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ 

(แอมโมเนียมซัลเฟต 113 กรัม/สารละลายเอนไซม์ 1 ลิตร)

แยกเอาเฉพาะสารละลายส่วนใส

นำาส่วนใสที่ได้ตกตะกอนด้วยเกลือ

แอมโมเนียมซัลเฟตความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์ 

(แอมโมเนียมซัลเฟต 375 กรัม/สารละลายเอนไซม์ 1 ลิตร)

นำาตะกอนเอนไซม์มาละลายด้วย

สารละลายบัฟเฟอร์ Mcllvaine พีเอช 5.0

ไดแอลิซิส (Dialysis) เพื่อไล่เกลือออกด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ 

Mcllvaine พีเอช 5.0 ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์

สารละลายเอนไซม์บีตาฟรุกโทฟูราโนซิเดสกึ่งบริสุทธิ์

 

ภาพที่ 1 วิธีการเตรียมเอนไซม์บีตาฟรุกโทฟูราโนซิเดสกึ่งบริสุทธิ์

ที่มา: สาโรจน์ และคณะ, 2544/2548
เอกสารอ้างอิง  สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ และสุภาพร บุญเที่ยง. 

2544/2548. กรรมวิธีการผลิตฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์. (เพื่อขอรับสิทธิบัตรต่อ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์) (เลขที่คำาขอ 063435).

 

 

 

 

 

 

 

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

** ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล



สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

 ฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ผลิตได้จากน้ำาตาลทรายโดยทำา
ปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์บีตาฟรุกโทฟูราโนซิเดสกึ่งบริสุทธิ์ที่อยู่ในรูป
ของเอนไซม์อิสระ กระบวนการผลิตฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์เพื่อ
ให้ได้อัตราการผลิตสูง สามารถผลิตได้ทั ้งแบบเบ็ดเสร็จและแบบ
ต่อเนื ่อง ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำาเชื่อมที่มีองค์ประกอบของฟรุกโท- 
โอลิโกแซ็กคาไรด์ ซึ ่งขึ ้นอยู่กับสภาวะที่เหมาะที่สุดของกรรมวิธี
การผลิต ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์สุดท้ายที่ได้
จะแตกต่างกันโดยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1-เคสโทส นีสโทส และ 
1F-ฟรุกโทฟูราโนซิลนีสโทส และองค์ประกอบรองได้แก่ ซูโครส 
และกลูโคส ประสิทธิภาพของกรรมวิธ ีของการผลิตฟรุกโท- 
โอลิโกแซ็กคาไรด์ จะขึ้นอยู่กับค่าผลได้และอัตราการผลิตเป็นหลัก  
ภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนดของกระบวนการผลิต

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*/สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ**/สุภาพร บุญเที่ยง*

 การผลิตฟรุ ก โทโอลิ โกแซ็ กคาไรด์ แบบเบ็ด เสร็ จ 
จากน้ำาตาลทรายความเข้มข้น 600 กรัม/ลิตร ทำาปฏิกิริยาด้วย 
เอนไซม์บีตาฟรุกโทฟูราโนซิเดสกึ่งบริสุทธิ ์ที ่เตรียมได้ ใช้ความ
เข้มข้น 30 หน่วย/กรัมซูโครส โดยกำาหนดให้กิจกรรมหนึ่งหน่วย
ของเอนไซม์บีตาฟรุกโทฟูราโนซิเดส คือ ปริมาณเอนไซม์ที่ใช้ใน
การย่อยน้ำาตาลซูโครสทำาให้เกิดกลูโคส 1 ไมโครกรัม/นาที ดำาเนิน
การผลิตภายใต้สภาวะที่เหมาะที่สุด คือ สารละลายน้ำาตาลทราย
เข้มข้น 600 กรัม/ลิตร กรดเบนโซอิก 0.1 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร 
เพื่อยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ สภาพพีเอช 5.0 อุณหภูมิ 55ºC 
และปริมาตรทำางาน 800 มิลลิลิตร ในถังปฏิกรณ์เอนไซม์ขนาด 2 
ลิตร ใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยสารผสมน้ำาตาลที่ผลิตได้ประกอบ
ด้วย ฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ความเข้มข้น 330.30 กรัม/ลิตร  
คิดเป็นผลได้ฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์เท่ากับ 0.55 กรัม/กรัม และ
อัตราการผลิตฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์เท่ากับ 55.05 กรัม/ลิตร ชม. 
(ตารางที่ 1)

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

** ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนตุลาคม 2554 วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
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เอกสารอ้างอิง   สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ และสุภาพร บุญเที่ยง. 2544/2548. กรรมวิธีการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์. (เลขที่คำาขอ 063435 เพื่อ

ขอรับสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์).

 การผลิตฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์แบบต่อเนื่อง ใช้สภาวะ
ที่ เหมาะสมของปฏิกิริยาเอนไซม์เช่นเดียวกับการผลิตฟรุกโท- 
โอลิโกแซ็กคาไรด์แบบเบ็ดเสร็จ แต่ลดปริมาตรการทำางานเป็น 500 
มิลลิลิตร โดยระยะแรกยังคงสภาพของการผลิตแบบเบ็ดเสร ็จ
เป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง ก่อนที่จะปรับสภาพของการผลิตเป็นแบบ 
ต่อเนื่องด้วยอัตราการเจือจางที่เหมาะสมเท่ากับ 0.20 ต่อชั่วโมง โดย
ให้อัตราการไหลเข้าและออกจากถังปฏิกรณ์เอนไซม์เท่ากับ 100 
มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เลือกใช้อัตราส่วนของสารละลายน้ำาตาลและ
สารละลายเอนไซม์เท่ากับ 4 ต่อ 1 เป็นระยะเวลาของการผลิตแบบต่อ-
เนื่อง 96 ชั่วโมง  สามารถผลิตสารผสมน้ำาตาลด้วยอัตราการผลิต 36.37 
กรัม/ลิตร ชม. โดยสารผสมน้ำาตาลที่ได้ประกอบด้วยฟรุกโทโอลิโก- 
แซ็กคาไรด์ความเข้มข้น 181.86 กรัม/ลิตร ซึ ่งประกอบด้วย 
1-เคสโทส 89.29 เปอร์เซ็นต์ (น้ำาหนัก/น้ำาหนัก) และ นีสโทส 
10.71 เปอร์เซ็นต์ (น้ำาหนัก/น้ำาหนัก) ซึ่งคิดเป็นผลได้ฟรุกโทโอลิโก- 
แซ็กคาไรด์เท่ากับ 0.30 กรัม/กรัม และมีน้ำาตาลซูโครสและกลูโคส
เท่ากับ 430.21 และ 64.60 กรัม/ลิตร ตามลำาดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การผลิตฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์แบบเบ็ดเสร็จและแบบต่อเนื่อง

ที่มา: สาโรจน์ และคณะ, 2544/2548

ภาพที่ 1 การผลิตฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์แบบต่อเนื่อง

ที่มา: สาโรจน์ และคณะ, 2544/2548

กรรมวิธีการผลิตฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์
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 กระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นกระบวน

การแบบใช้ออกซิเจน/aerobic bioprocesses โดยเชื้อจุลินทรีย์จะ

ใช้ออกซิเจนสำาหรับการเจริญเติบโต บำารุงรักษาเซลล์ และเพื่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการขาดแคลนออกซิเจนในระหว่างกระบวนการ

หมัก จึงมีผลกระทบต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะ

ในกระบวนการหมักที่อาหารเลี้ยงเชื้อมีความหนืดเนื่องจากเกลือ

และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ละลายอยู่ ดังนั้นการขนส่งออกซิเจนจากฟอง

อากาศเข้าสู่น้ำาหมักจึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพารามิเตอร์ที่

แสดงถึงการขนส่งออกซิเจนเรียกว่าอัตราการถ่ายโอนออกซิเจนเชิง

ปริมาตร/oxygen transfer rate (OTR)

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง Garcia-Ochoa, F. and E. Gomez. 2009. Biotechnol. Adv. 27: 153–176. • Whitman, W.G. 1923. Chem. Metall. Eng. 29: 146–149.

ศิวพร วรรณวิไล*/ สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
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ออกซิเจนกับกระบวนการหมัก

 ในระหว่างกระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน ออกซิเจนจาก

ฟองอากาศจะเคลื่อนสู่ส่วนของเหลวและส่วนของแข็งหรือเซลล์ ตาม

ลำาดับ ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ ฟองอากาศเข้าสู่ฟิล์มแก๊ส 

เคลื่อนที่ข้ามอินเตอร์เฟสของแก๊ส-ของเหลว/gas–liquid interface 

แพร่เข้าสู่ฟิล์มของเหลวที่หุ้มรอบฟองอากาศ ขนส่งผ่านของเหลว 

แพร่เข้าสู่ฟิล์มของเหลวที่หุ้มรอบเซลล์ เคลื่อนที่ข้ามอินเตอร์เฟสของ

ของเหลว-เซลล์/liquid-cell interface และขนส่งผ่านไซโทพลาซึมไป

ยังตำาแหน่งที่ออกซิเจนทำาปฏิกิริยา (ภาพที่ 1) โดยชั้นฟิล์มของเหลวที่

หุ้มรอบฟองอากาศจะควบคุมอัตราการขนส่งออกซิเจน

 โดย k
L
a จะเป็นค่าที่อธิบายถึงอัตราการถ่ายโอนออกซิเจน

ของกระบวนการหมัก ซึ่งจะมีค่าแตกต่างกันตามชนิดและขนาดของ

ถังหมัก สภาวะของการหมัก อาทิ อุณหภูมิ พีเอช ความดัน อัตรา

การกวน อัตราการให้อากาศ ความเข้มข้นของเซลล์และสารอาหาร 

เป็นต้น นอกจากนั ้นอ ิทธ ิพลของวิธ ีการหมักแบบเบ็ดเสร ็จ/    

ครั ้งคราว/ต่อเนื่อง ก็มีผลต่อค่า k
L
a ดังนั้นในระหว่างดำาเนินการ

หมักจึงควรประมาณค่า k
L
a เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการให้

อากาศของถังหมัก เพื่อจะได้ปรับสภาวะในถังหมักให้มีออกซิเจน

ละลายที่เหมาะสมกับความต้องการของกระบวนการหมัก สำาหรับ

กรณีที่ศึกษาประสิทธิภาพการให้อากาศของถังหมักที่ไม่มีเชื้อ

จุลินทรีย์ จะอาศัยสมการที่ 1 ในการประมาณค่า k
L
a แต่กรณีที่

มีเชื้อจุลินทรีย์นั้น การประมาณค่า k
L
a จะมีผลของอัตราการใช้

ออกซิเจนโดยเชื้อจุลินทรีย์เกี่ยวข้องด้วย ดังสมการที่ 2 

เมื่อ dC
L
/dt คืออัตราการถ่ายโอนออกซิเจน (มิลลิกรัมของ

ออกซิเจน/ลิตร ชั่วโมง), C
L
 คือความเข้มข้นออกซิเจนละลายใน

ของเหลว (มิลลิกรัม/ลิตร), C* คือความเข้มข้นออกซิเจนอิ่มตัวใน

ของเหลว (มิลลิกรัม/ลิตร) และ k
L
a คือค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอน

ออกซิเจนเชิงปริมาตร (/ชั่วโมง)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการถ่ายโอนออกซิเจนจากฟองอากาศเข้าสู่เซลล์

 สำาหรับอัตราการถ่ายโอนออกซิเจนเชิงปริมาตรคำานวณ

ได้จากสมการที่สร้างตามทฤษฎีการถ่ายโอนมวลสารระหว่าง                             

เฟสแก๊ส-ของเหลวของ Whitman (1923) (ภาพที่ 2) สมการที่ใช้สำาหรับ

ประมาณค่าอัตราการถ่ายโอนออกซิเจนเชิงปริมาตร แสดงดังสมการท่ี 1

ที่มา: Garcia-Ochoa และ Gomez, 2009

ภาพที่ 2 แผนภาพการถ่ายโอนมวลสารระหว่างเฟสแก๊ส-ของเหลว

ที่มา: Garcia-Ochoa และ Gomez, 2009

เมื่อ C
X
 คือความเข้มข้นเซลล์ (กรัม/ลิตร) และ q

O2
 คือ อัตราจำาเพาะ

ของการใช้ออกซิเจน (มิลลิกรัม/กรัม ชั่วโมง) โดยมีวิธีการประมาณ

ค่า k
L
a ได้หลายวิธี ได้แก่ วีธีซัลไฟต์ออกซิเดชัน/sulphite oxidation  

วิธีการไล่อากาศ/gassing-out และวิธีพลวัต/dynamic method 

เป็นต้น

  dC
L
/dt = k

L
a (C*- C

L
)  (1) 

 dC
L
/dt = k

L
a (C*- C

L
) - q

O2
 C

X
  (2) 

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนตุลาคม 2554





 ถั ่งเช ่า/ต ังถ ั ่งแห่เช ่า/ต ังถ ั ่งเช ่า เป็นสมุนไพรจีนที่มี
ประวัติการใช้งานทางการแพทย์มากว่าพันปี มีลักษณะคล้ายต้น
หญ้าประกอบด้วย 2 ส่วนที่ให้สรรพคุณทางยาคือ ตัวหนอนผีเสื้อ
ค้างคาว (Hepialus armoricanus Oberthiir) และส่วนที่เป็นเห็ด 
(Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) (ภาพที่ 1) ซึ่งเกิดจากการที่
สปอร์ของเห็ดเจริญเป็นเส้นใยบนตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อค้างคาว
ที่กำาลังจำาศีลอยู่ใต้ดินในฤดูหนาว โดยอาศ ัยสารอาหารและ     
แร่ธาตุจากตัวหนอน เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิเห็ดจะเจริญงอกออกมา
จากส่วนหัวของตัวหนอนที่ตายซากมีลักษณะคล้ายกับต้นหญ้า
งอกขึ้นมาหนึ่งต้น จากลักษณะดังกล่าวทำาให้ชาวจีนเรียกสมุนไพร
ดังกล่าวว่า chongcao (worm-grass) ซึ่งหมายถึงหญ้าหนอน 
โดยเป็นคำาเรียกสั้น ๆ ของคำาว่า dong chong xia cao ในขณะที่
ชาวทิเบตเรียกว่า yartsa gunbu (summer-grass, winter-worm) 
ซึ่งหมายถึง ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า

 

 

 ถั่งเช่ามีความยาวประมาณ 9-12 เซนติเมตร โดยส่วน
ตัวหนอนคงอยู่ในลักษณะของหนอนตายซากยาวประมาณ 3-6 
เซนติเมตร ผิวหยาบสีเหลืองเข้ม ส่วนหลังมีรอยย่นมาก ท้องมี
ขา 8 คู่ ส่วนที่เป็นเห็ดซึ่งงอกออกมาจากส่วนหัวของตัวหนอนมีสี
น้ำาตาลเทายาวประมาณ 4-8 เซนติเมตร ภายในมีลักษณะกลวงสี
ขาวเหมือนแป้ง  มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อยและรสจืด บริเวณที่พบมีขึ้น
ทั่วไปในที่ราบสูงต่าง ๆ เช่น ที่ราบสูงในมณฑลเสฉวน กานซู กุ้ย-
โจว ชิงไห่ และยูนนานของประเทศจีน รวมถึงที่ราบสูงของประเทศ
เนปาล ภูฏาน เและทิเบต เป็นต้น 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง  Winkler, D. 2008. Econ. Bot. 62(3): 291–305. • Paterson, R.R.M. 2008. Phytochem. 69: 1469–1495. 

มณชัย เดชสังกรานนท์์* /สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*
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 ตำาราแพทย์แผนจีนกล่าวว่า ถั่งเช่ามีสรรพคุณทางยาหลาย
ประการ เช่น รักษาปอด ช่วยระงับประสาท แก้อาการไอเรื ้อรัง 
ส่งเสริมการทำางานของตับและไต รักษาอาการโรคหัวใจ ช่วยให้อสุจิ
แข็งแรง ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศ บำารุงให้สตรีมีบุตรง่าย และช่วย
ปรับประจำาเดือนให้สมดุล เป็นต้น  ด้วยเหตุนี ้ชาวจีนจึงนิยมนำา
ถั่งเช่ามาปรุงอาหารเพื่อบำารุงสุขภาพ เช่น นำาไปตุ๋นร่วมกับเป็ดและไก่ 
เป็นต้น

 ถั่งเช่าประกอบด้วยน้ำา 10.84% ไขมัน 8.4% โปรตีน 25.32% 
เส้นใย 18.53% คาร์โบไฮเดรต 28.90% ฝุ่นผง 4.10% และอื่น ๆ 
นอกจากนี้ยังมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำาคัญอีกหลายชนิดและ
นิยมใช้เป็นตัวบอกคุณภาพและกำาหนดราคา (ตารางที่ 1) โดยเฉพาะ
สารคอร์ไดเซพิน/cordycepin ซึ่งเป็นสารประเภทนิวคลีโอไซด์/nucle-
osides (ภาพที่ 2) ที่มีสรรพคุณบำารุงไต กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด 
รักษาสมดุลของคลอเรสเทอรอลในเลือด และส่งเสริมสมรรถภาพทาง
เพศชาย จากรายงานวิจัยทางการแพทย์พบว่า ถั่งเช่ายังมีคุณสมบัติที่
ดีอีกหลายประการ เช่น มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งแบคทีเรีย
ก่อโรค เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกซิเดชันของเซลส์ และแสดง
ฤทธิ์ในการต้านและลดการแพร่กระจายของเซลส์มะเร็งในสัตว์ทดลอง 
เป็นต้น

 ในประเทศทิเบตถือว่าถั่งเช่าเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้
ให้แก่ครัวเรือน โดย 40% ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเก็บถั่งเช่า
ขาย ในช่วงปี ค.ศ. 1997 ถึง ค.ศ. 2004 พบว่าราคาถั่งเช่าเพิ่มสูง
ขึ้น 350% โดยในปี ค.ศ. 2004 พบว่าชาวทิเบตสามารถเก็บถั่งเช่าได้
ประมาณ 50,000 กิโลกรัม คิดเป็นรายได้รวม 1.8 พันล้านหยวน หรือ
ประมาณ 225 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปลายปี ค.ศ. 2006 พบว่าราคา
ขายปลีกของถั่งเช่าคุณภาพสูงเพิ่มสูงถึง 240,000 หยวนต่อกิโลกรัม 
หรือประมาณ 32,000 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม จากราคาที่ถีบตัวสูง
ขึ้นทำาให้ถั่งเช่าในธรรมชาติเหลือน้อยลง เนื่องจากมีการเก็บถั่งเช่ามา
จำาหน่ายอย่างแพร่หลาย ทำาให้เกิดความกังวลในเรื่องความไม่ยั่งยืน
ของถั่งเช่าในธรรมชาติ

 ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีบทบาทต่อถั่งเช่าค่อนข้าง
มาก นักวิจัยหลายคณะได้ทดลองนำาเส้นใยของเห็ด Cordyceps sp. 
มาเพาะเลี้ยงในระดับห้องปฏิบัติการอย่างแพร่หลาย ซึ่งพบว่ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างมาก โดยสายพันธุ์ที่เหมาะสมและสามารถปรับตัว
ได้ดีในห้องปฏิบัติการคือ C. militaris ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของถั่งเช่าในตลาดโลกและเพิ่มความยั่งยืนของถั่งเช่า
ในแหล่งธรรมชาตินั่นเอง

ถั่งเช่า: อิทธิฤทธิ์หญ้า (หนอน) เทวดา

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบหลักของถั่งเช่าที่ประกอบด้วย (a) หนอนผีเสื้อค้างคาว

ตายซาก และเห็ด Cordyceps sinensis (b) ลักษณะของหนอนผีเสื้อที่ติดเชื้อ

จากเห็ด C. sinensis ที่เจริญขึ้นเองในธรรมชาติ และ (c) ถั่งเช่าที่มีการวาง

จำาหน่ายในตลาดการค้าของทิเบต 

ที่มา: Winkler, 2008

 

ภาพที่ 2 สูตรโครงสร้างของ Cordycepin

ที่มา: Paterson, 2008

ตารางที่ 1 สารสำาคัญที่พบในถั่งเช่าและคุณสมบัติทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้

ในการควบคุมคุณภาพของถั่งเช่า

ที่มา: Paterson, 2008





 นอกจากการปรับปรุงการเพาะเลี้ยงยีสต์สายพันธุ์ Cryptococcus curvatus ATCC 20508 เพื่อการผลิตไขมันโดยใช้ของเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม และการนำากากเซลล์ที่เหลือทิ้งกลับมาใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนใหม่แล้ว คณะวิจัย Industrial Biotechnology Group ของ
บริษัท Reliance Life Sciences Pvt. Ltd. ประเทศอินเดีย  ยังได้ศึกษาไขมันที่ผลิตได้จากยีสต์สายพันธุ์นี ้ (ภาพที่ 1)  โดยการทำา
โฮโมจีไนเซชัน/homogenization น้ำาหมักพร้อมเซลล์ยีสต์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 800 บาร์ ซึ่งไม่จำาเป็นต้องปั่นเหวี่ยง
แยกเซลล์ยีสต์เสียก่อน จึงช่วยประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น จากนั้นนำาเซลล์ยีสต์ที่ผ่านการโฮโมจีไนซ์แล้วไปสกัดด้วยเฮกเซนในอัตราส่วน 1:2 
กวนด้วยอัตราเร็ว 950 รอบ/นาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งสารแขวนลอยผสมไว้ 10-12 ชั่วโมง  วิธีการสกัดไขมันด้วยเฮกเซนนี้ให้ผลได้
ของไขมัน 40-50% ของน้ำาหนักเซลล์แห้ง และยังสามารถนำาเฮกเซนกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 95% จากนั้นเติมไอโซพรอพิลแอลกอฮอล์ลงไป
ในสารแขวนลอยผสม จะเกิดการแยกชั้นของน้ำาและสารละลายอินทรีย์ เมื่อแยกเอาชั้นน้ำาที่มีเศษเซลล์และไอโซพรอพิลแอลกอฮอล์ออก
จากชั้นสารละลายอินทรีย์ แล้วนำาไปผ่านการกรองจะได้เศษเซลล์ที่สามารถนำาไปใช้เป็นสารอาหารในอาหารเพาะเลี้ยงยีสต์สูตรเริ่มต้น ซึ่ง
เป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ นอกจากนี้ไอโซพรอพิลแอลกอฮอล์ก็ยังสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ในขั้นตอนการสกัดถึง 60% อีก
ด้วย อย่างไรก็ตาม น้ำามันดิบจากยีสต์ที่ได้จากการสกัดยังคงมีกรดไขมันอิสระและสารปนเปื้อนอื่น จึงจำาเป็นต้องกำาจัดสารปนเปื้อนเหล่า
นี้ โดยผ่านขั้นตอนของการทำาให้เป็นกลาง/neutralization และการแยกกัม/degumming ซึ่งเป็นการกำาจัดกรดไขมันอิสระและสารปนเปื้อน 
เมื่อผ่านการฟอกสี/bleaching แล้ว ก็จะได้น้ำามันบริสุทธิ์จากยีสต์ที่พร้อมจะนำาไปใช้ผลิตเป็นไบโอดีเซลต่อไป 

 เมื่อวิเคราะห์ชนิดของกรดไขมันหลักของน้ำามันที่ได้จากยีสต์สายพันธุ์นี้ พบว่ามีความคล้ายคลึงกับน้ำามันที่ได้จากสบู่ดำา ได้แก่ 
กรดพาล์มิติกและกรดโอลิอิก  ซึ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัว ที่ส่งผลต่อความเสถียรของน้ำามันและไบโอดีเซล นอกจากนี้ยังพบกรดสเตียริกและ
กรดโอเลอิก ซึ่งเป็นไขมันสะสม/storage lipids มากกว่ากรดลิโนลิอิก ซึ่งเป็นไขมันเนื้อเยื่อ/membrane lipids เมื่อเปรียบเทียบกรดไขมันทั้ง 4 
ชนิด  จากยีสต์ที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตรต่าง ๆ พบว่ามีปริมาณไม่แตกต่างกัน ฉะนั้นการใช้วัตถุดิบราคาถูก ตลอดจนการนำาของเสีย/กากทิ้ง
เซลล์ยีสต์มาใช้ในสูตรอาหาร สามารถทดแทนสารอาหารที่มีราคาแพง จึงช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง  Thiru, M. et al. 2011. Bioresour. Technol. Doi: 10.1016/j.biortech.2011.08.102. 

ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ* /สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนตุลาคม 2554 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน     
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 หลังจากนำาน้ำามันที่ได้จากยีสต์มาผลิตเป็นไบโอดีเซลด้วย
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟิเคชัน ผลของการวิเคราะห์ไบโอดีเซลจาก
ยีสต์แสดงดังตารางที่ 1 โดยมีผลได้ของไบโอดีเซล 90% แสดงให้เห็น
ว่าแหล่งไขมันจากยีสต์ก็สามารถนำามาใช้ผลิตไบโอดีเซลได้เช่นเดียว
กับพืชน้ำามันและสาหร่าย 

การผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์ (2)

 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตเซลล์ยีสต์/การสกัดไขมัน/การ

ผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟิเคชัน โดยใช้ประโยชน์

จากของเสียในภาคอุตสาหกรรมและกากทิ้งเซลล์ยีสต์เป็นแหล่ง

อาหารคาร์บอน/ไนโตรเจน ตลอดจนการใช้ตัวทำาละลายอินทรีย์ที่มี

ราคาถูกในการสกัดไขมันและการนำากลับมาใช้ใหม่ นับเป็นอีกทาง

เลือกที่น่าสนใจของการลดต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล ซึ ่งมีความ

คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไบโอดีเซลที่เหมาะสมสำาหรับการ

ใช้เป็นพลังงานทางเลือกในอนาคต

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำามันยีสต์ด้วยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน

ที่มา: ดัดแปลงจาก Thiru และคณะ, 2011

 
ภาพที่ 1  กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์

ที่มา: Thiru และคณะ, 2011





 คาดการณ์กันว่าเซลล์สังเคราะห์เดี่ยวอาจจะสามารถสร้าง
ขึ้นได้ในอนาคต ทว่ายังคงมีข้อจำากัดเชิงกายภาพในการประมวลผล
เชิงซ้อนที่เซลล์อิสระจะต้องปฏิบัติการภายใต้ภารกิจที่กำาหนดขึ้นมา 
ตลอดจนคำาถามของความน่าเชื่อถือ การจำาแนกโครงข่ายสังเคราะห์
ท่ามกลางพหุเซลล์เพื่อสร้างระบบการสื่อสารระหว่างเหล่าเซลล์
ประดิษฐ์ จะช่วยเพิ่มโอกาสของการออกแบบและช่วยสร้างความน่า
เชื่อถือของเซลล์สังเคราะห์เดี่ยวได้ ดังประชากรเซลล์ที่มีพันธุกรรม
เหมือนกันก็ยังแสดงลักษณะปรากฏไม่เหมือนกัน แม้เซลล์เชิง
โครงสร้างก็ยังมีพฤติกรรมไม่เสมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม
ภายใน/ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีน/ฟังก์ชันของ
เซลล์ ทั ้งนี ้กลุ ่มประชากรเซลล์ที ่ไม่สื ่อสารนี้จะแสดงพฤติกรรม
ต่างกัน/มีภววิสัยโดดเดี่ยวภายใต้สภาวะของความร่วมมือ ฉะนั้น
อาศัยการสื่อสารระหว่างเซลล์เพื่อร่วมกันแสดงพฤติกรรม จึงสามารถ
กำาจัดสภาวะแห่งความไม่พร้อมเพรียงกันที่เกิดขึ้นในท่ามกลางหมู่
เซลล์ประดิษฐ์และระบบพหุเซลล์ลงได้

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)
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 การพัฒนาโมดูลของการสื่อสารระหว่างเซลล์-เซลล์ใน
แบคทีเรียเจ้าบ้าน E. coli เป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามใน
การสร้าง/บูรณาการของการทำาวิศวกรรมระบบพหุเซลล์ในชีววิทยา
สังเคราะห์ เพื่อร่วมพฤติกรรมของการแสดงออกแห่งสังคมเซลล์ โดย
การแบ่งแยกยีนส์ที่ทำาหน้าที่ต่อ “ระบบสิ่งเร้า/ตอบสนองที่สหสัมพันธ์
ต่อความหนาแน่นประชากร/quorum sensing” จากแบคทีเรีย 
Vibrio fischeri ออกเป็นสองกลุ ่ม ได ้แก่ ผ ู ้ส ่งและผู ้ร ับ โดย
เซลล์ผู้ส่งที่มียีน LuxI จะกระตุ้นการสังเคราะห์ acylhomoserine 
lactone/AHL ซึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและแพร่ได้เข้าสู่เซลล์
ผู้รับ พลันสร้างขึ้นเป็นสารคอมเพล็กซ์ร่วมกับโปรตีน LuxR ซึ่งทำา
หน้าที่กระตุ้นการถอดรหัสของรีพอร์เตอร ์ มีการศึกษาถึงความไวของ
โปรตีน LuxR จากแบคทีเร ีย Vibrio fischeri ที ่ม ีต่อหลากชนิด
อนุพันธุ์ของ AHL ตลอดจนการจำาแนกส่วนที่เหลือ/residues ของ
โปรตีน LuxR ที่มีความสำาคัญต่อการผูกมัดลิแกน/ligand binding 
 กรณีตัวอย่างของสถาปัตย์ โครงข่ายเชิ งซ้อนในการ
โปรแกรมการตายของเซลล์แบคทีเรีย E. coli ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรม
ของ quorum sensing ทำาให้สามารถพิทักษ์ประชากรเซลล์ ณ 
ความหนาแน่นต่ำาเป็นช่วงเวลายาวนานภายใต้ความแปรปรวน
ของสิ่งรบกวนในระบบ (ดังภาพที่ 1a) ถ้าหากเซลล์ในระบบควบคุม
ประชากรเซลล์แสดงพฤติกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันได้เช่นระบบ
ดิจิทอล ก็จะส่งผลให้ภาวะการตายพร้อมกันบรรลุได้ถ ึงระดับของ 
quorum sensing ส ัมฤทธิ ์ผลจร ิงทันที ในทางตรงกันข้ามถ้า
เกิดความแปรปรวนในการตอบสนองของเซลล์เดี่ยวจากสิ่งรบกวน ก็
จะทำาให้เซลล์บางส่วนรอดชีวิตได้จึงช่วยพิทักษ์ประชากรเซลล์ที่ปรับ
ได้ ณ ความหนาแน่นต่ำา การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารภายใน
เซลล์เพื ่อร่วมพฤติกรรมนี้ ยังประสิทธิผลต่อการกวัดแกว่งอย่าง
พร้อมเพรียงกัน และการปรับปรุงความแข็งแกร่งจากผลกระทบของ
สิ่งรบกวนที่มีต่อการแสดงของของยีน ความพยายามในการสร้าง
ระบบพหุเซลล์ สังเคราะห์เชิงซ้อนจะช่วยสนับสนุนทำาให้โครงข่าย
ธรรมชาติสำาแดงแสดงพฤติกรรมอย่างเข้มแข็งได้ และจะช่วยทำาให้
ความทนทานของเหล่าโครงข่ายธรรมชาติประจักษ์ได ้ /ก ้าวสู ่
ภาวการณ์ของการได้เปรียบจากสิ่งรบกวนได้

ภาพที่ 1 ระบบพหุเซลล์ (a) “วงจรควบคุมประชากร” โปรแกรมเซลล์สังเคราะห์ 
AHL เพื่อธำารงสภาพเซลล์ความหนาแน่นต่ำาผ่านภาวะการตายที่ถูกกระตุ้น
ด้วย AHL รูปกราฟแสดงอิทธิพลของเวลาที่มีต่อความหนาแน่นของเซลล์ ดังนี้ 
วงจรเปิด (สีเหลี่ยมขาว) และวงจรปิด (สีเหลี่ยมดำา) กราฟเล็กแสดงภาวะกวัด
แกว่งก่อนเข้าสู่เสถียรภาพของความหนาแน่นเซลล์ และ (b) ระบบสร้างแบบ
ที่ถูกโปรแกรมไว้ ประกอบด้วยด้วยเซลล์ส่งและเซลล์ตรวจวัดที่แสดงรูปแบบ
หลากหลาย ซึ่งตอบสนองต่อระดับความเข้มข้นของ AHL ที่กำาหนดไว้ โดยการ
วางแผ่นดิสก์ของเซลล์ส่งไว้ ณ ตำาแหน่งใด ๆ
ที่มา: Andrianantoandro และคณะ, 2006

ความสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ด้วยอัตราที่แตกต่างกันของการเพิ่ม
สัญญาณ เซลล์ผู้รับที่อยู่ใกล้เซลล์ผู้ส่งจะสร้างการตอบสนองความ
สั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ ในขณะที่เซลล์ผู้รับที่อยู่ห่างไกลออกไปจะไร้
การตอบสนองนี้   วิสัยสามารถของการแปรรูปสัญญาณเป็นประโยชน์
ยิ่งต่อการออกแบบระบบที่ต้องการกลไกการสื่อสารอันกอปรไปด้วย
การตอบสนอง ณ บริเวณใด ๆ ที่ปรับได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนที่มีต่อ
สัญญาณที่แพร่ได้ มีกรณีศึกษาของการนำาเสนอการสร้างแบบที่ถูก
โปรแกรมโดยอาศัยโครงข่ายที่ตรวจวัดด้วยแถบ/band ซึ่งเป็นการ 
บูรณาการระบบการสื่อสารระหว่างเซลล์ประดิษฐ์ด้วย  หมูต่ัวแปลง
ของการถอดรหัสยีน  ที ่ต่างก็มีบรรทัดฐานการป้อนไปข้างหน้าที่
มีประสิทธิภาพของการกดที่แตกต่างกัน ระบบจะตอบสนองต่อความ
เข้มข้นของสัญญาณภายในช่วงที่กำาหนดไว้เท่านั้น ซึ่งสร้างขึ้นได้จาก
การดัดแปลงพารามิเตอร์ของโครงข่าย การวางเซลล์ผู้ส่งไว้ในตำาแหน่ง
ที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าโดยการแปรผันเซลล์ผู้ตรวจวัดแถบอาณาบริเวณ
โดยรอบเซลล์ผู้ส่งบนอาหารเพาะเลี้ยงแข็ง ระบบตรวจวัดแถบจะ
สร้างรูปแบบอันประณีตขึ้นมา ได้แก่ หัวใจ ใบไม้ ดวงตากระทิง และ
วงรี  (ดังภาพที่ 1b) ความหลากหลายของรูปแบบพหุเซลล์อันซับซ้อน
ที่ขยายความแข็งแกร่งจะบรรลุได้ก็ด้วยพหุสัญญาณที่บูรณาการและ
เหล่ากลไกที่ป้อนกลับเข้าสู่ระบบ

 การก้าวพ้นจากเซลล์เดี่ยวสู่ระบบพหุเซลล์ได้เปิดทัศนวิสัย
ของการสำารวจหลักเกณฑ์อันไร้ขอบเขตแห่งระบบชีวภาพ นักชีววิทยา
สังเคราะห์ได้จัดแบ่งโครงข่ายออกเป็นประชากรเซลล์ผู้ส่งและเซลล์
ผู้รับ โดยเซลล์ผู้ส่งสร้างสัญญาณที่จะกระตุ้นความสั่นสะเทือน/pulse 
ภายในเซลล์ผู้รับ เซลล์ผู้ส่งจะถูกกำาหนดตำาแหน่งไว้ท่ามกลางเซลล์
ผู้รับที่มีบริเวณอยู่โดยรอบบนอาหารเพาะเลี้ยงแข็งโครงข่ายสร้าง

ชีววิทยาสังเคราะห์: ระบบพหุเซลล์ (1)

(b)

(a)



 มนุษยชาติกำาลังการเผชิญกับความท้าทายของการ

สร้างระบบพหุเซลล์อันทันสมัยยิ่ง ตรรกะของการสื่อสารระหว่าง

ประชากรเซลล์ต่างชนิดกันต้องการฉนวนระหว่างหลากช่องของ

การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมของปฏิบัติการแบบสากล การสร้าง

ความซับซ้อนดังกล่าวจะต้องใช้องค์ประกอบของสัญญาณหลาย

ชนิด เซลล์เจ้าบ้านหลากชนิด เส้นทางสื่อสารหลากหลาย และ

การปรับปรุงความถูกต้อง/แม่นยำาที่น่าเชื ่อถือได้ การออกแบบ

ระบบการสื่อสารภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบพหุเซลล์ย่อมพัวพันถึง

สมดุลของความไวของปัจจัยภายในเซลล์/การลดความเหลื่อม/

crosstalk ระหว่างสัญญาณ นักวิจัยได้ศึกษาโครงข่ายของการ

ขยายสัญญาณในแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa เพื่อ

ช่วยปรับปรุงความไวของระบบการสื่อสาร และได้ว ิเคราะห์ถ ึง

ความเหลื่อมสัญญาณภายใต้พฤติกรรมของ quorum-sensing ที่

แตกต่างกัน 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)
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 นอกเหนือจากระบบการสื่อสารแบบ quorum-sensing 

ที่มีการสังเคราะห์ acylhomoserine lactone/AHL แล้วนั้น ยังมี

ระบบที่อาศัยการใช้แอซีเทตเป็นเมแทบอไลต์กลางที่ทำาให้เกิดการ

เหลื ่อมของสัญญาณน้อยลง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

ออกแบบระบบพหุเซลล์ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโมดูล

การสื่อสารแบบพหุเซลล์ในยีสต์ที่มีผู้ส่ง/ผู้รับเพื่อแสดงพฤติกรรม 

quorum-sensing ได้แล้วเช่นกัน ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการ

สังเคราะห์สัญญาณของพืชดอก Arabidopsis thaliana และ

องค์ประกอบของตัวรับ โดยอาศัยวิถีส่งสัญญาณฟอสฟอรีเลชัน

ระหว่างโปรตีนยีสต์และตัวควบคุมชนิดใหม่ (ดังภาพที่ 1c) เซลล์

ยีสต์ประดิษฐ์/ผู้ส่งจะสังเคราะห์ฮอร์โมนพืชไซโตคินินแบบป้อนกลับ

เชิงบวกเพื่อบรรลุพฤติกรรมของ quorum-sensing (การแสดงออก

ของยีนที่ผูกพันกับความหนาแน่นประชากร) โดยที่ไซโตคินินจะแพร่

เข้าสู ่สิ ่งแวดล้อมและกระตุ้นโครงข่ายฟอสฟอรีเลชันลูกผสม/

a hybrid exogenous/endogenous phosphorylation network 

ในเซลล์ยีสต์วิศวกรรมผู้รับ ทำาให้กระตุ้นการสร้างสารไซโตคินิน

เพิ่มขึ้นมา ซึ ่งนำาพาไปสู่สภาพของการแสดงออกของยีนที่ผูกพัน

กับความหนาแน่นของประชากรได้ในที่สุด การศึกษาเหล่านี้ทำาให้

สร้างรากฐานของการสื่อสารระหว่างจุลินทรีย์ที่จะก่อเกิดประยุกต์

วิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างกว้างขวางในอนาคต โดย

เ ฉ พ า ะ ท า ง ด้านเทคโนโลยีของยีสต์และและกลุ่มยูคาริโอตระดับ

สูง ก่ออานิสงส์การพัฒนากระบวนการหมัก/การสร้างชีววัสดุ/         

ศาสตร์วิศวกรรมเนื้อเยื่อ

 การออกแบบ/การสร้าง/การทดลอบระบบพหุเซลล์ย่อม

มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญจากปัญหาด้านชีววิทยาและการ

คำานวณ ชีววิทยาสังเคราะห์จึงเป็นเครื่องอันทรงประสิทธิภาพในการ

สำารวจแบบแผนกาลเทศะของการแสดงออกของยีน ตลอดจนกลไก

ที่จะควบคุมพฤติกรรมเซลล์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างพัฒนาการของ

จุลินทรีย์ที่มีสรีระแบบพหุเซลล์ ปัจจุบันมนุษย์สามารถรังสรรค์ระบบ

แบบจำาลองสังเคราะห์ของวิวัฒนาการชีววิทยาได้แล้ว ฉะนั้นชีววิทยา

สังเคราะห์จึงอำานวยการเพื่อช่วยอนุเคราะห์ระบบแบบจำาลองที่มี

อรรถประโยชน์/สร้างขึ้นได้เพื่อใช้อรรถาธิบายแก้ปัญหาการคำานวณ

และชีววิทยานี้ ทำาไมเล่าพฤติกรรมองค์รวมที่แข็งแกร่งอันซับซ้อนจึง

ปรากฏออกมาได้จากอันตรกิริยาขององค์ประกอบการสื่อสารเฉพาะ

ส่วนที่ไร้ความน่าเชื่อถือจำานวนมากเหล่านั้นได้แน่แท้

ภาพท่ี 1 ระบบพหุเซลล์ (c) การส่ือสารระหว่างเซลล์ยีสต์ประดิษฐ์ S. cerevisiae 

โดยอาศัยอุปกรณ์ส่ือสารท่ีได้จาก A. thaliana การควบคุมการป้อนกลับเชิงบวก

แสดงถึงพฤติกรรมของการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งสามารถปรับระดับได้ด้วยการ

สังเคราะห์สัญญาณ รูปกราฟแสดงถึงอิทธิพลของประชากรเซลล์/ค่าความ

ขุ่น ท่ีมีต่อเอาต์พุต/GFP fluorescence โดยท่ีอัตราการสังเคราะห์สัญญาณ/IP ถูก

กำาหนดไว้ด้วยการแสดงออกของเอนไซม์ AtlPT4 ภายใต้โพรโมเตอร์ท่ีต่างกัน ดังน้ี 

ไม่มีการควบคุม (สีเขียว) การควบคุมป้อนกลับเชิงบวกแบบอ่อนแอ (สีน้ำาเงิน) และ

การควบคุมป้อนกลับเชิงบวกแบบแข็งขัน (สีแดง)

ท่ีมา: Andrianantoandro และคณะ, 2006

ชีววิทยาสังเคราะห์:  ระบบพหุเซลล์ (2)

(c)



	 ในอดีตที่ผ่านมามีการประยุกต์ใช้แบคทีเรีย/ยีสต์ทาง

เทคโนโลยีการหมักและการสังเคราะห์ยามากมาย	 อย่างไรก็ตาม	

การสร้างระบบพหุเซลล์วิศวกรรมย่อมยิ่งผลักดันให้เกิดการรังสรรค์

นวัตกรรม/พัฒนาการของการประยุกต์ในปัจจุบันมากเป็นทวีคูณ	

ดังกรณีศึกษาการกำาจัดขั้นตอนการติดตามกระบวนการหมัก/การ

ควบคุมการแสดงออกของยีนด้วยอินดิวเซอร์/พรีเคอเซอร ์ราคา

แพง	 เมื่อเลือกใช้สายพันธุ์แบคทีเรีย/ยีสต์วิศวกรรมชนิดที่ถูกวาง

โปรแกรมไว้ทดแทน	 เช่น	 การผลิต	 ไลโคพีนโดยแบคทีเรียวิศวกรรม	

E. coli (ภาพที่	1)	เป็นต้น		นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์การควบคู่

โครงข่ายการควบคุมยีนร่วมกับระบบการตอบสนองชีวภาพด้วย																							

โมดูลไบโอเซ็นเซอร์	 อาทิ	 การเชื ่อมโยงระหว่างสวิทซ์เปลี่ยน/

toggle	switch	และวิถีขอความช่วยเหลือ/SOS	pathway	เพื่อตรวจ

หาความเสียหายของดีเอ็นเอ/โมดูลไบโอเซ็นเซอร์	 ด้วยการเกิด

ฟิล์มชีวภาพ/เอาต์พุตของการตอบสนอง	 หากดีเอ็นเอของเซลล์

วิศวกรรมถูกทำาลายด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตชั่วครู	 จะกระตุ้นทำา

ให้สวิทซ์อยู่ในสภาพที่ถูกเหนี่ยวนำาให้เกิดการสร้างฟิล์มชีวภาพ

ขึ้นมา	 หรืออย่างในกรณีของการเชื ่อมโยงสวิทซ์ไว้กับโมดูลการ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า/quorum-sensing	 module	 ของแบคทีเรีย

ดัดแปลงพันธุกรรม	 Vibrio fischeri	 ที ่จะตอบสนองก็ต่อเมื่อ

เซลล์มีความหนาแน่นวิกฤตเท่านั้น

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย	(Thai	Society	for	Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง		Andrianantoandro,	E.	et	al.	2006.	Synthetic	biology:	new	engineering	rules	for	an	emerging	discipline.	Mol.	Syst.	Biol.	2(2006.0028),	1-14	

(doi:10.1038/msb4100073).	 •	 http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_biology.	 •	 http://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing.	 •	Alper,	H.	 et	 al.	 2005.	

Nat.	Biotechnol.	23(5):	612-616.	•	J.C.	et	al.	2006.	J.	Mol.	Biol.	355:	619-627.

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนตุลาคม	2554

ภาพที่	1	การสร้างแบคทีเรียวิศวกรรม	E. coli เพื่อผลิตรงควัตถุไลโคพีนปริมาณ

สูง	 (a)	 วิถีการสังเคราะห์ไลโคพีน	 แสดงพลาสมิดของกลุ่มยีนส์	 crtEBI	 ที่

กำาหนดการแสดงออกของการผลิตไลโคพีน	 และ	 (b)	 การพิสูจน์ยีนส์เป้าหมาย

ด้วยการจำาลองปริมาณสัมพันธ์/stoichiometric	 modeling	 (ซ้าย)	 และวิธีร่วม/

combinatorial	method	(ขวา)

ที่มา:	Alper	และคณะ,	2005

ภาพที่	2		“ออกแบบการบุกรุกที่ขึ้นกับการเหนี่ยวนำา”	ของเซลล์มะเร็ง	 (1)	สภาพ	

“OFF”	 กรณีที่เซลล์มีความหนาแน่นต่ำา/การเจริญปกติในภาวะที่มีออกซิเจน	 จะ

ไม่มีการบุกรุกของแบคทีเรียวิศวกรรมเกิดขึ้น	และ	(2)	สภาพ	“ON”	กรณีที่เซลล์มี

ความหนาแน่นสูงเกินวิกฤต/การเจริญในภาวะที่มีออกซิเจนขาดแคลน	 เครื ่อง

รับรู้/เซ็นเซอร์	อยู่ในสภาพกัมมันต์	ส่งผลต่อการสังเคราะห์อินเวซิน/invasin	จาก													

Y. pseudotuberculosis	ทำาให้เกิดการบุกรุกของเซลล์	HeLa	 

ที่มา:	Anderson	และคณะ,	2006
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	 ชีววิทยาสังเคราะห์ได้อนุเคราะห์ต่อวงการแพทย์ในการบำาบัด

รักษาโรคภัยยิ่งไปกว่ามาตรวิธีใดในอดีตที่ผ่านมาทั้งสิ้น	 ก่อกำาเนิด

การบำาบัดรักษาอันชาญฉลาดอย่างน่าชื่นชม	 ทำาให้หมู่แพทย์สามารถ

คาดคำานวณและการดำาเนินการเชิงตรรกะภายใต้ภาวะการวินิจฉัยอัน							

ซับซ้อนได้	 นอกจากนี้แล้ว	 ระบบชีววิทยาสังเคราะห์ยังอาจสามารถยิ่ง

ต่อการสร้างสรรคร์ูปแบบเชิงปริภูม ิ/spatial	 patterns	 ซึ่งเป็นขั้นตอน

วิกฤตของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยือ่/tissue	engineering	ตลอด

จนการถักทอบรรดาวัสดุชีวภาพ/biomaterials	 อีกด้วย	 ฉะนั้นชีววิทยา

สังเคราะห์จึงเป็นศาสตร์สหวิทยาการที ่จะไขประตูปริศนาแห่ง

สรรสาระประยุกต์อันก้าวล่วงคำามั่นสัญญาได้อย่างไม่น่าสงสัย	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางด้านการผลิตแหล่งพลังงานทางเลือกด้วย

ทิศทางชีววิทยาประยุกต์เชิงคำานวณภายในขอบขันธ์ของเซลล์ที่มีชีวิต/

เซลล์ประดิษฐ์นี้

	 อันตรกิริยาระหว่างเซลล์วิศวกรรมที่ถูกโปรแกรมไว้และเซลล์

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง	 ดังเช่นแบคทีเรีย

วิศวกรรม	 E. coli	 ถูกวางโปรแกรมให้จู่โจมเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วย

นมจำาเพาะเอาไว้	 ซึ่งแสดงสมบัติของการก่อเนื้องอกเกิดขึ้น	 โดยการ

สร้างพลาสมิดหลากชนิดจากยีน	 inv	 ของแบคทีเรียแกรมลบก่อ

โรค	 Yersinia pseudotuburculosis	 ภายใต้กลไกการควบคุม

ของโพรโมเตอร์สามชนิด	 ได้แก่	Lux/hypoxia-responsive	 fdhF/

arabinose-inducible	araBAD		แบคทีเรีย	E. coli		ที่มีพลาสมิดเหล่า

นี้จะบุกรุกเซลล์มะเร็งภายใต้เงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของ

เซลล์	 เมื่อเซลล์มีการเจริญเติบโตในภาวะไม่มีออกซิเจนและถูกเหนี่ยว

นำาด้วยอาราบิโนส	(ภาพที่	2)

ชีววิทยาสังเคราะห์ : สรรสาระประยุกต์
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	 ชีววิทยาสังเคราะห์แตกต่างไปจากศิลปวิทยาการทางสาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทั้งที่เกี่ยวกับมาตรวิธีและเทหวัตถุทางเลือก	

โดยอาศัยปรีชาญาณการค้นคว้าทางชีววิทยาอาศัยการบัญญัติเกณฑ์ใหม่ด้วยเป้าหมายแห่งวิศวกรรมศาสตร์	 จึงถือว่าเป็นศาสตร์ลูกผสม

อุบัติใหม่ที่กอปรด้วยรากฐานของทั้งวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุเป้าประสงค์ของการประดิษฐ์จุลินทรีย์สังเคราะห์ขึ้นมา

	 กลยุทธ์ทางวิศวกรรมศาสตร์อันได้แก่	 การทำามาตรฐาน/การชำาแหละ/การทำาคัดย่อ	 ถือเป็นเครื่องมือทรงคุณค่ายิ่งต่อการแก้ปัญหา

ความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิต	ยุทธวิธีข้างต้นดำาเนินการได้ดีภายใต้หลักการที่องค์ประกอบมีพฤติการณ์ที่ชัดเจนและง่ายต่อการแยกจากกัน/ดำารง

ภาวะเดี่ยวได้	 โดยเฉพาะสามารถปรับตัวสู่สภาวะแวดล้อมของการทำางานในอาณาจักรชีวภาพที่ซึ่งองค์ประกอบยากยิ่งที่จะดำารงอยู่ได้โดย

เป็นอิสระต่อกันอย่างสิ้นเชิง		ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เครื่องมือและโมดูลชีวภาพจะแยกออกจากกัน/เป็นฉนวนต่อกันภายใต้เครื่องจักรกลของ

เซลล์เจ้าบ้าน	หลักการทำามาตรฐาน/การชำาแหละ/การคัดย่อจะต้องปรับบทบาทที่สะท้อนได้ถึงความซับซ้อนของบริบทเซลล์	 ซึ่งรวมทั้งฟังก์ชัน

หน้าที่และเหล่ามาตรฐานเกี่ยวกับสถานะของรากฐานเซลล์	อาทิ	การใช้สอย	ATP	เป็นต้น	แม้แบบการชำาแหละจากการประดิษฐ์จะช่วยสลาย

ความซับซ้อนของระบบเพื่อทำาให้ง่ายดายขึ้นมาได้	 ทว่าการสอดแทรกโมดูลแต่ละครั้งก็อาจจะทำาให้เกิดสูญเสียการเชื่อมโยงระหว่างกันของ

เซลล์ได้อย่างมโหฬาร	จึงควรตะหนักในการทำาคัดย่อฟังก์ชันของเครื่องมือ/โมดูลที่กอปรด้วยบริบทเซลล์เสมอ

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย	(Thai	Society	for	Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ม.เกษตรศาสตร์

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนตุลาคม	2554

ภาพที่	1	การสังเคราะห์จีโนมของ	M. genitalium	ภายในเซลล์ยีสต์	ซึ่งอาศัย

วิธีทรานสฟอร์เมชันของดีเอ็นเอที่แตกต่างกันทั้งสิ้น	25	ส่วน	(ขนาดตั้งแต่	17-

35	 bp)	 เข้าสู่เซลล์ยีสต์	 และเกิดการรีคอมบิเนชันขึ้นของชิ้นดีเอ็นเอภายใน

นิวเคลียส	 ก่อเป็นจีโนมที่มีขนาด	 590,011	 bp	 (JCVI-1.1)	 ที่มีเวกเตอร์	 ณ	

ตำาแหน่ง	A86-89	(สามเหลี่ยมสีแดง)	ประกอบด้วย	ARSH4	CEN6	และ	HIS3	

เพื่อวัตถุประสงค์ของการเพิ่มจำานวนโดยบริบูรณ์	

ที่มา:	Gibson	และคณะ,	2008

กฎหมายและการศึกษา
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	 กล่าวคือเครื่องมือจะต้องไม่แปลกแยกไปจากโมดูล/แยกโมดูลจากเซลล์/แยกเซลล์จากประชากรเซลล์เป็นอันขาด	 ปัจจยาการเช่นนี้

เป็นคุณลักษณะสำาคัญของสิ่งมีชีวิตที่ก้าวล่วงมิได้	 ซึ่งก็หาใช่คอขวดแต่กลับเป็นสะพานเชื่อมการทำาวิศวกรรมเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมุ่งสู่สัมฤทธิ์

ผลได้	 เมื่ออาศัยหลักอนิจจังแห่งกลศาสตร์ควอนตัม	 ความไม่แน่นอนทางชีววิทยาถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพฤติกรรมของปัจเจกเซลล์ได้

เช่นกัน	 ได้แก่	 การรบกวนของการแสดงออกของยีน	 ความไม่เป็นอิสระต่อบริบท	 ความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 สัจจะ/ข้อเท็จจริงก็

คือการใช้ประชากรเซลล์สังเคราะห์เพื่ออำานวยผลตามเกณฑ์ของความน่าเชื่อถือ/การทำานายได้	 ตราบเท่าที่จำานวนประชากรระดับหนึ่งเพียง

พอต่อการปฏิบัติหน้าที่สมตามมุ่งหมาย	ก็จะเอาชนะอิทธิพลของความไม่คาดการณ์ได้	ณ	ระดับโมเลกุล	จึงต้องพิจารณาวิธีการออกแบบ/การ

ประดิษฐ์ที่คำานึงถึงความไม่แน่นอน/การอิงอาศัยต่อกันของบริบท	เพื่อที่จะสั่งตัดเครื่องมือ/โมดูลชีวภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบ	

ชีววิทยาสังเคราะห์ : ปัจฉิมบท (2)

เอกสารอ้างอิง			Andrianantoandro,	E.	et	al.	2006.	Synthetic	biology:	new	engineering	rules	for	an	emerging	discipline.	Mol.	Syst.	Biol.	2(2006.0028),	

1-14	(doi:10.1038/msb4100073).	•	http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_biology.	

ระบบบกพร่องนี้ยังยอมรับได้ตราบเท่าสามารถสนองเป้าประสงค์

ได้อย่างเพียงพอ	 ชีววิทยาสังเคราะห์จะต้องใช้กลยุทธ์ที่จะทำาให้

ระบบชีวภาพยืดหยุ่น/แข็งแรงภายใต้การปฏิบัติการออกแบบนั้น	

ฉะนั้นความสำาเร็จของชีววิทยาสังเคราะห์จึงขึ้นอยู่กับวิสัยสามารถ

ที่จะก้าวพ้นวิศวกรรมดั้งเดิม	 โดยผสมผสานส่วนที่วิเศษที่สุดของ

ระบบธรรมชาติร่วมกับการออกแบบจัดเต็มที่จะสามารถขยาย

ผล	 มีตรรกะ	 เป็นมิตร	 และสำาคัญยิ่งยวดก็คือ	 การปฏิบัติการตาม

แบบแผน/ข้อกำาหนดตรงเป้าหมายของผู้ใช้ได้อย่างบริบูรณ์





สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

ความลับของ

 เมื ่อกล่าวถึงประเทศเกาหลี สิ ่งหนึ่งที ่จะต้องนึกถึง

เป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ อาหารเกาหลีที ่มีกลิ ่นรสสัมผัสที ่เป็น

เอกลักษณ์ตลอดจนบรรดาเครื ่องเคียงต่าง ๆ ที ่ปรากฎให้เห็น

มากมายบนโต๊ะอาหาร และที ่ขาดไม่ได้สำาหรับอาหารทุกมื้อ

ของชาวเกาหลีนั ่นก็คือ ผักดองเค็มปรุงรสเผ็ดร้อนด้วยพริกและ

กระเทียม ที่มีชื่อเรียกว่า กิมจิ/Kimch’i

 กิมจ ิ ถือกำาเนิดขึ้นเนื ่องจากการขาดแคลนอาหารของ

ชาวเกาหลีในช่วงฤดูหนาวซึ่งไม่สามารถทำาการเพาะปลูกพืชผัก

ได้จึงนำาไปสู่การพัฒนาวิธีการถนอมอาหารโดยวิธีการหมักดอง  

ในอดีตเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงสตรีเกาหลีจะรวมตัวกันทำากิมจิบรรจุลง

ในไหแล้วนำาไปฝังดินเพื่อเก็บไว้รับประทานทดแทนผักสดตลอด

ฤดูหนาว แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการทำากิมจิได้ในทุก

ฤดู เช่น ในฤดูร้อนจะทำากิมจิรับประทานแบบวันต่อวันโดยดอง

เย็นในน้ำาเกลืออ่อน ๆ แทน กิมจิมีอยู่หลากหลายชนิด เช่น กิมจิ 

กะหล่ ำาปลี/cabbage Kimch’ i  ก ิมจ ิผ ักกาดขาว/whi te  

cabbage Kimch’i กิมจิแตงกวา/cucumber Kimch’i และกิมจิ 

หัวไชเท้า/radish Kimch’i เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความนิยมทำา

เป็นซุปกิมจิรับประทานกันอย่างแพร่หลายอีกด้วย

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง  

พวงนิล คำาปังสุ์. 2551. เกาหลี. สำานักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง. • Park, K.Y. et 

al. 2006. Acta Horticulturae. 706: 167-172. • Won, T.J. et al. 2011. Can. J. 

Physiol. Pharm. 89(6): 429-434. • Kim, B. 2011. http://drbenkim.com/how-

make-kim-chi.htm.

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554 การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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ภาพที่ 1 การทำาก ิมจิ (a) ส่วนผสมของกิมจิ ได ้แก่ ผักกาดขาวแช่น้ ำาเกลือ  

ต้นหอม พริกป่น กระเทียม ขิง และผลไม้ส ุกบดละเอียด และ (b) กิมจิที่

ผสมส่วนประกอบต่าง ๆ แล้ว พร้อมบรรจุขวดแก้วเพื่อให้เกิดการหมักต่อไป

ที่มา: Kim, 2011

  กิมจิ
 การทำากิมจิเริ่มต้นด้วยการหั่นผักชนิดต่าง ๆ จากนั้นนำา

ไปล้างน้ำา เติมน้ำาเกลืออุ่น ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ

ห้องเป็นเวลา 4 ชั ่วโมง น้ำาเกลือจะช่วยทำาให้ความชื้นในผักลด

ลงและทำาให้เก็บรักษาผักไว้ได้นานขึ้น ล้างน้ำาเกลือออกด้วยน้ำา 

จากนั้นเติมพริกป่นที่ละลายในน้ำาอุ่น กระเทียมสับและขิงสับ อาจ

เพิ่มสีสันและกลิ่นรสด้วยการเติมต้นหอมหั่น หรือส่วนผสมของ

แอปเปิ้ลสุก ลูกแพร์สุก และหัวหอมบดละเอียดลงไปเพื่อเพิ่มความ

หวานตามธรรมชาติให้กับกิมจิ เมื่อผสมส่วนประกอบทั้งหมดเข้า

ด้วยกันดีแล้วจึงนำาไปบรรจุลงในขวดแก้วโดยเหลือพื้นที่ด้านบนไว้

เล็กน้อยเพื่อให้เกิดกระบวนการหมัก ปิดฝาและตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ

ห้องเป็นเวลา 24 ชั ่วโมงก่อนนำาไปแช่เย็นเป็นเวลาประมาณ 1 

สัปดาห์ ก็สามารถนำากิมจิออกมารับประทานได้ หรือหากต้องการ

ให้กิมจิมีรสเปรี้ยวมากขึ้นก็สามารถทำาได้โดยการหมักต่อไปเป็น

เวลาประมาณ 1 เดือน โดยกลไกสำาคัญที่ทำาให้เกิดกระบวนการ

หมักของกิมจิ ได้แก่ จุลินทรีย์ในธรรมชาติที ่มีอยู ่ในวัตถุดิบ โดย

เฉพาะแบคทีเรียกรดแลกติกซึ่งจะทำาหน้าที่เปลี่ยนสารชีวเคมี เช่น 

น้ำาตาลให้ได้เป็นกรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ผ่านวิถีกระบวนการสร้าง

และสลายภายในเซลล์ ซึ ่งจะช่วยสร้างกลิ่นรสให้กับกิมจิ ตลอด

จนช่วยย่อยสลายเส้นใยของพืชผักต่าง ๆ ให้มีความอ่อนนุ่มมาก

ยิ่งขึ้นด้วย
 ในทางโภชนาการ กิมจ ิ  จัดเป็นอาหารเพื ่อสุขภาพ

เนื่องจากในกิมจิประกอบด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหารและสาร 

พฤกษเคมี/ไฟโตนิวเทรียนต์(phytochemicals/phytonutrients) 

นอกจากน ี้ย ั ง เป ็นแหล ่งรวมของกรดอ ินทร ีย ์ต ่ าง  ๆ และ

จุล ินทร ีย ์ในกลุ ่มแบคทีเร ียกรดแลกต ิกในปร ิมาณส ูง  (108 

เซลล์/มิลลิลิตร) ซึ่งทำาหน้าที่เป็นพรอไบโอติก ช่วยป้องกันอาการ

ท้องผูก ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำาไส้ใหญ่ ช่วยลด

ระดับคลอเรสเทอรอลในเลือดซึ่งมีความสัมพันธ์กับการต้านการ 

แข็งตัวของหลอดเลือด นอกจากนี้มีรายงานการศึกษาประชากร

ของแบคทีเรียกรดแลกติกที่พบในกิมจิ พบว่า แบคทีเรียสายพันธุ์ 

Lactobacillus plantarum CJLP133, L. plantarum CJLP243, 

L. plantarum CJNR26, และ L. gasseri CJMF3 ที่คัดแยก

ได้จากกิมจิ ม ีความสามารถในการกระตุ ้นให้เก ิดการสร ้าง

ระบบภูมิค ุ ้มก ันในร ่างกายได้ โดยจะช่วยเพิ่มการแบ่งเซลล์ 

เม็ดเล ือดขาวหรือเซลล์ล ิมฟอไซต์/lymphocyte ทั ้งชนิดที/

T cells และชนิดบ ี/B cells และจากการที่กิมจิประกอบไปด้วย

ใยอาหารจำานวนมาก จึงเหมาะที่จะรับประทานเป็นอาหารสำาหรับ

ผู้ที ่ต้องการลดน้ำาหนักได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

                         (a)                                                          (b) 

ชนิกา ชื่นแสงจันทร์*/สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*



 น้ำ�หมักชีวภ�พ/น้ำ�สกัดชีวภ�พ/Enzyme Ionic Plasma: 
EIP คือของเหลวที่ได้จากการหมักผัก ผลไม้ หรือของเสียกับสาร
ให้ความหวานต่าง ๆ  เช่น น้ำาตาล กากน้ำาตาล ภายใต้สภาวะการ
ย่อยสลายที่ไม่มีออกซิเจน/anaerobic digestion โดยอาศัยกลุ่ม
แบคทีเรียผสมในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในวัตถุดิบผสม แล้วผลิต
ของเหลวที่มีมูลค่าสูงซึ่งก็คือน้ำาหมักชีวภาพ ในน้ำาหมักชีวภาพจึง
มีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ และสามารถย่อย
สลายได้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ น้ำาหมักชีวภาพจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เป็นน้ำายาล้างจาน น้ำายาล้างห้องน้ำา 
และปุ๋ยบำารุงพืช นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการกำาจัดสีและกลิ่น
ของน้ำาเสียได้ด้วย จากข้อดีดังกล่าวและกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่ง
ยาก จึงมีการนำาน้ำาหมักชีวภาพไปใช้กันอย่างแพร่หลาย

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง Mahmood et al. 2010. Int. J. Agric. Biol. 12(2): 194-198 • 
http://friutenzyme.blogspot.com/2011/01/enzyme-ionic-plasma.html
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 ปั จจุบันมีการนำ าน้ำ าหมักชี วภาพมาใช้บริ โภคด้ วย 
เนื ่องจากมีการกล่าวอ้างสรรพคุณว่าส่งผลดีต่อสุขภาพหลาย
ด้าน แต่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่านอกจาก
จะประกอบด้วยกรดอินทรีย์ต่าง ๆ แล้ว น ้ ำาหมักชีวภาพยังมี
เอทานอลและเมทานอลเป็นส่วนผสมด้วย ซ ึ ่งองค์ประกอบ
เหล่านี ้จะส่งผลเสียต่อตับ สายตาและระบบประสาท  นอกจาก
นี้มักมีการปนเปื้อนของเชื ้อราและยีสต์ที ่ไม่พึงประสงค์ที ่ปะปน
มากับวัตถุดิบอยู่เป็นจำานวนมาก ดังนั้นน้ำาหมักชีวภาพที่เหมาะ
สมต่อการบริโภค ควรกำาจัดเอทานอลและเมทานอลออกให้หมด 
และควบคุมการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์อื ่น ๆ ด้วย 

ภาพที่ 2 การหมักภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจนในภาชนะที่ปิดสนิท
ที่มา: http://hcsupply.blogspot.com/2009/02/blog-post_09.html

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554 การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

น้ำ�หมักชีวภ�พ : น้ำ�อมฤตเพื่อชีวิตที่ดีกว่�

ศิวพร วรรณวิไล*/ส�โรจน์ ศิริศันสนียกุล*

ภาพที่ 1 การทำาน้ำาหมักชีวภาพโดยผสมเศษผักผลไม้กับน้ำาตาล
ที่มา: http://mblog.manager.co.th/greenmblog/th-27354/

ระยะเวลาของการหมักที่เหมาะสม เพื่อให้ได้น้ ำาหมักชีวภาพที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานและต้นทุนการผลิตต่ำา ดังการศึกษา
ของ Mahmood และคณะ (2010) ซึ ่งได้ศึกษาสูตรและสภาวะ
ที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำาหมักชีวภาพสำาหรับใช้บำาบัดน้ำาเสีย 
ผลการศึกษาพบว่า การผสมน้ำา 1 ลิตร ผักผลไม้ 0.5 กิโลกรัม 
และน้ำาตาล 0.1 กิโลกรัม ทำาการหมักในสภาวะไม่มีออกซิเจนที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 20 วัน เป็นสูตรและ
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำาหมักชีวภาพมากที่สุด 

 ปัจจุบันมีการนำาเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาควบคุมการ
ผลิตน้ำาหมักชีวภาพโดยการใช้หัวเชื ้อบริสุทธิ ์ในการผลิต ภายใต้
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อการนำาไปใช้บริโภค 
อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.๔๘๑/๒๕๔๗ จากสำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งจะทำาให้น้ำาหมักชีวภาพที่
ได้มีคุณภาพดีขึ้นและสม่ำาเสมอ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับ
ผู้บริโภคในการเลือกน้ำาหมักชีวภาพมาบริโภค คือ ควรเลือกผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภคนั่นเอง

 น้ำาหมักชีวภาพมีสภาวะเป็นกรด (พีเอช 3.0-4.75) 
เนื่องจากมีแบคทีเรียชนิดที่สามารถผลิตกรดอยู่เป็นจำานวนมาก 
ซึ่งขั้นตอนการเปลี่ยนวัตถุดิบหมักผสมไปเป็นน้ำาหมักชีวภาพ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การย่อยสลายเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส 
เพกทิน และลิกนิน ในวัตถุดิบให้กลายเป็นของเหลวโดยเอนไซม์
ที่ถูกขับออกมาภายนอกเซลล์/extracellular enzymes ก่อนที่จะ
ถูกใช้เป็นซับสเตรตของแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดต่อไป จาก
นั้นสารอินทรีย์ที่มีชีวโมเลกุลขนาดเล็กลงที่ได้จากการย่อยสลาย
โดยแบคทีเรียกลุ่มแรก จะเปลี่ยนเป็นกรดอินทรีย์ เอทานอล ก๊าซ
ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ และขั้นตอนสุดท้ายมีการผลิต
ก๊าซมีเทนจากกรดอินทรีย์โดยแบคทีเรียที่สามารถผลิตมีเทน/
methanogenic bacteria และมีการผลิตกรดฟอร์มิกและเมทานอล
จากก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมด้วย

 ปัจจุบันน้ำาหมักชีวภาพมีมากมายหลายสูตร ขึ ้นอยู่กับ
วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต กระบวนการผลิต และวัตถุประสงค์ของการนำา
ไปใช้งาน หากนำาไปใช้อุปโภค เช่น เป็นส่วนผสมของน้ำายาล้างจาน 
น้ำายาล้างห้องน้ำา ปุ๋ย หรือการใช้บำาบัดน้ำาเสีย ควรศึกษาอัตราส่วน
ของวัตถุดิบต่อสารให้ความหวานท่ีจะใช้หมัก    รวมทั้งสภาวะและ
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กรรมวิธีการผลิตไซลิทอลด้วยเซลล์ตรึงเยื่อเมมเบรนเหลว

 ลิควิดอิมัลชันเมมเบรน/Liquid emulsion membrane 

(LEM) เป็นระบบที่ใช้ในการแยกและการทำาให้สารเข้มข้น เช่น 

การแยกโลหะโมลิบดีนัมจากน้ำาทิ ้งของโรงงานอุตสาหกรรม 

การสกัดยูราเนียมจาก gatta sulfate ในของเหลว นอกจากนี้ยัง

มีการประยุกต์ใช้ลิควิดอิมัลชันเมมเบรนในการตรึงเอนไซม์

แอลฟากล ูโคซ ิ เดสและกล ูโคสออกซ ิ เดส  หร ือใช ้ตร ึงเซลล ์ 

Micrococcus denitrif icans  ด ังน ั ้นระบบการตรึงเซลล์โดย

ใช้ระบบลิควิดอิมัลชันเมมเบรนจึงมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ทำาให้

เซลล์มีเสถียรภาพสูง และเซลล์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำาล้อม

รอบด้วยชั้นไฮโดรคาร์บอน ลิควิดอิมัลชันเมมเบรนยังช่วยป้องกัน

เซลล์จากผลกระทบที่เกิดจากสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะ

สม เช่น พีเอชและตัวยับยั้ง  นอกจากนี้การเตรียมลิควิดอิมัลชัน

เมมเบรนมีค่าใช้จ่ายต่ำา และเตรียมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยลักษณะที่

เป็นเยื่อเมมเบรนเหลวอาจช่วยส่งเสริมการถ่ายโอนมวลสาร ฉะนั้น

จึงประยุกต์ใช้ลิควิดอิมัลชันเมมเบรนในการตรึงเซลล์ยีสต์เพื่อใช้ใน

การผลิตไซลิทอลจากไซโลส ซึ ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ของ

กรรมวิธีการผลิตไซลิทอลที่สามารถเพิ่มอัตราการผลิตและผลได้ของ

ไซลิทอล

 การเตรียมถังปฏิกรณ์เซลล์ยีสต์ตรึงลิควิดอิมัลชันเมมเบรน 

โดยเตรียมลิควิดอิมัลชันเมมเบรนของน้ำามันถั่วเหลืองปริมาตร 100 

หรือ 150 มิลลิลิตร ที่มีสัดส่วนปริมาตรของเฟสเมมเบรนต่อเฟส

ในที่เหมาะสมเท่ากับ 1:2 โดยมีเฟสเมมเบรนของน้ำามันถั่วเหลือง

ที่มีปริมาตร 33.33 หรือ 50 มิลลิลิตร ซึ่งประกอบด้วยไมโครแวกซ์ 

5.0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำาหนัก/ปริมาตร) และเฟสในของสารแขวนลอย

เซลล์ยีสต์ในน้ำาปริมาตร 66.67 หรือ 100 มิลลิลิตร ซึ่งประกอบด้วย

ลาโนลิน 5.0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำาหนัก/ปริมาตร) และมีความเข้มข้นเซลล์ 

3.9-6.2 กรัม/ลิตร (คิดโดยน้ำาหนัก/ปริมาตรของน้ำาหมัก) พยุงเซลล์

ยีสต์ตรึงอิมัลชันภายในท่อซิลิโคนขนาด 5x9 มิลลิเมตร ความยาว 

15 เมตร ยึดท่อซิลิโคนด้วยแกนทรงกระบอก ติดตั ้งในอ่างน้ำา

ควบคุมอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และต่อถังปฏิกรณ์เซลล์ยีสต์ตรึง

ลิควิดอิมัลชันเมมเบรนเข้ากับถังพักแบบกวนที่ใช้เป็นที่พักน้ำาหมัก

หมุนเวียนเพื่อควบคุมสภาพพีเอชและอุณหภูมิคงที่ แสดงระบบ   

ถังหมักเซลล์ยีสต์ตรึงลิควิดอิมัลชันเมมเบรน ดังภาพที่ 1 เพื่อ

ใช้ผลิตไซลิทอลจากไซโลสแบบเบ็ดเสร็จหมุนเวียนน้ำาหมัก

 การหมักไซโลสเพ่ือผลิตไซลิทอลแบบเบ็ดเสร็จหมุนเวียน   

น้ำาหมักในระบบถังหมักเซลล์ตรึงท่ีห่อหุ้มเซลล์ยีสต์ Candida mogii 

ATCC 18364 ด้วยลิควิดอิมัลชันของน้ำามันถ่ัวเหลืองโดยแปรผันอัตราส่วน

ปริมาตรอิมัลชัน/น้ำาหมักเท่ากับ 1:10 และ 1:4 ซ่ึงมีปริมาตรทำางานของ

การหมักเท่ากับ 1000, 600 และปริมาตรอิมัลชันห่อหุ้มเซลล์เท่ากับ 

100, 150 มิลลิลิตร ตามลำาดับ ภายใต้สภาวะของการหมักท่ีจำากัด

และไม่จำากัดออกซิเจน ในอาหารเพาะเล้ียงเช้ือประกอบด้วยน้ำาตาล

ไซโลส 10 กรัม/ลิตร ท่ีใช้เป็นแหล่งอาหารคาร์บอนและพลังงานหลัก และ

องค์ประกอบอ่ืน ๆ  ดังน้ี KH
2
PO

4
 18.75 กรัม/ลิตร (NH

4
)
 2
HPO

4
 6.0 กรัม/

ลิตร MgSO
4
.7H

2
O 1.13 กรัม/ลิตร CaCl

2
 0.10 กรัม/ลิตร FeCl

3 
9.10 

มิลลิกรัม/ลิตร MnSO
4
.H

2
O 6.40 มิลลิกรัม/ลิตร ZnSO

4
.7H

2
O 5.46 

มิลลิกรัม/ลิตร CuSO
4
.5H

2
O 1.46 มิลลิกรัม/ลิตร Myo-inositol 36.50 

มิลลิกรัม/ลิตร Ca-Pantothenate 18.20 มิลลิกรัม/ลิตร Thiamine-HCl 

3.66 มิลลิกรัม/ลิตร Pyridoxal-HCl 0.90 มิลลิกรัม/ลิตร Biotin 0.018 

มิลลิกรัม/ลิตร ปรับพีเอชเร่ิมต้นเท่ากับ 6.0 โดยควบคุมการหมักท่ี

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อัตราการกวน 100 รอบ/นาที อัตราการให้

อากาศ 0.5 vvm และหมุนเวียนน้ำาหมักผ่านถังปฏิกรณ์เซลล์ยีสต์ตรึง

ด้วยเคร่ืองสูบ ควบคุมท่ีอัตราการไหล 300 มิลลิลิตร/ช่ัวโมง

 การผลิตไซลิทอลจากไซโลสภายใต้สภาวะอากาศเพียงพอ

และจำากัดออกซิเจน ทำาให้ได้ผลได้ไซลิทอลเท่ากับ 0.49 และ 0.52 

กรัม/กรัม และอัตราการผลิตไซลิทอลเชิงปริมาตรเท่ากับ 0.0216 และ 

0.0050 กรัม/ลิตร ช่ัวโมง ตามลำาดับ

ภาพที่ 1 ระบบถังหมักเซลล์ยีสต์ตรึงลิควิดอิมัลชันเมมเบรน (a) A silicone 
tubular loop reactor (ถ ังปฏิกรณ์เซลล์ย ีสต์ตร ึง) (b) A stirred tank 
(ถ ังพักน้ ำาหมัก) และ (c) อุปกรณ์ควบคุมระบบการหมักอัตโนมัติ (อาทิ ยี่ห้อ 
New Brunswich Scientific รุ่น Bioflo 110, ระบบควบคุมด้วยซอฟต์แวร ์ 
Biocommand Plus)
ที่มา: สาโรจน์ และคณะ, 2550
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กรรมวิธีการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554

อัตราการกวน 1,000 รอบ/นาที และควบคุมความเข้มข้นออกซิเจน

ละลาย มากกว่า 40% ทำาการเติมสารอาหาร (แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

และกลูโคส) แบบเป็นระยะ/intermittent feeding ด้วยการควบคุม

พีเอชให้คงที่/pH-dependent feed system ภายใต้ภาวะจำากัด

ไนโตรเจน เป็นเวลาทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง สามารถผลิตเซลล์ที่มีความเข้ม

ข้น 130.50 กรัม/ลิตร ซึ่งมี PHB สะสมภายในเซลล์ 62% โดยมีผลได้ 

PHB 0.32 กรัม/กรัม และอัตราการผลิตเชิงปริมาตร 1.68 กรัม/ลิตร 

ชั่วโมง

 ตัวอย่างการผลิต PHB แบบเบ็ดเสร็จโดยแบคทีเรีย 

Alcaligenes eutrophus DSM 545 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 

2 ลิตร มีปริมาตรทำางาน 1.5 ลิตร ที่ประกอบด้วยกล้าเชื้อ 150 

มิลลิลิตร ซึ่งมีวิธีการเตรียมกล้าเชื้อแสดงดังภาพที่ 1 และอาหาร

เพาะเลี้ยงแสดงดังตารางที่ 1 ควบคุมการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 34 

องศาเซลเซียส  พีเอช 6.8 อัตราการกวน 1,000 รอบ/นาที และ

อัตราการให้อากาศ 1 vvm เป็นเวลา 26 ชั่วโมง สามารถผลิตเซลล์

ที่มีความเข้มข้น 9.51 กรัม/ลิตร ซึ่งมี PHB สะสมภายในเซลล์ 69% 

โดยมีผลได้ PHB 0.37 กรัม/กรัม และอัตราการผลิตเชิงปริมาตร 

0.22 กรัม/ลิตร ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล และหยาดฝน มหาทรัพย์ไพบูลย์. 
2544/2553. กรรมวิธีการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต. (เพื่อขอรับสิทธิบัตรต่อ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์) (เลขที่คำาขอ 066813/10-07-2544, 
0101002709/12-04-2553).

ภาพที่ 1 การเตรียมกล้าเชื้อแบคทีเรีย A. eutrophus DSM 545

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของอาหารเพาะเลี้ยงปริมาตร 1 ลิตร

หมายเหตุ (1) สารละลาย 1 ลิตร ประกอบด้วย FeSO
4
.7H

2
O 10.0 กรัม, 

ZnSO
4
.7H

2
O 2.25 กรัม, CuSO

4
.5H

2
O 1.0 กรัม, MnSO

4
.5H

2
O 0.5 กรัม, 

CaCl
2
.2H

2
O 2.0 กรัม, NaB

4
O

7
.10H

2
O 0.23 กรัม, (NH

4
)

6
Mo

7
O

24
 0.1 กรัม และ 

HCl 35% 10 มิลลิลิตร

 ตัวอย่างการผลิต PHB แบบครั้งคราวโดยแบคทีเรีย A. 

eutrophus DSM 545 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 2 ลิตร มีปริมาตร

ทำางานเริ่มต้น 1.0 ลิตร ที่ประกอบด้วยกล้าเชื้อ 150 มิลลิลิตร 

ควบคุมการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส พีเอช 6.8

ที่มา: สาโรจน์ และหยาดฝน, 2544

ที่มา: สาโรจน์ และหยาดฝน, 2544

 พอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB/poly- -hydroxybutyrate)

เป็นพอลิเมอร์ประเภทแอลิฟาทิกพอลิเอสเทอร์ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ PHA/

poly- -hydroxyalkanoate และ PHV/poly- -hydroxyvalerate ซึ่งมี

คุณสมบัติทางกายภาพเช่นเดียวกับเทอร์โมพลาสติก จึงสามารถ

นำามาทำาเป็นฟิล์มห่อของ/ไฟเบอร์/ชีต หรือนำามาหลอมเป็นภาชนะ

ต่าง ๆ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ง่ายทางชีวภาพ และทดแทนการใช้

พลาสติกสังเคราะห์จากปิโตรเคมีได้ PHB เป็นพอลิเมอร์ที่มีโมเลกุล

ขนาดใหญ่สะสมอยู่ภายในเซลล์ของจุลินทรีย์ ประกอบด้วยหมู่

คาร์บอนิล/ออกซิเจน/เมทิล  โดยที่มอนอเมอร์ต่อกันเป็นสาย PHB 

ด้วยพันธะเอสเทอร์ ที่มีจำานวนประมาณ 23,000-35,000 หน่วย 

จุลินทรีย์ที ่มีศักยภาพในการผลิต PHB ได้แก่ Alcaligenes, 

Azotobacter, Pseudomonas และ Methylobacterium ในวิถีการ

สังเคราะห์ PHB ของจุลินทรีย์มีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องอยู่สามชนิด คือ 

บีตาคีโทไทโอเลส แอซีโทแอซีทิลโคเอรีดักเทส และ PHB ซินเทส 

การสังเคราะห์และการสะสม PHB ของจุลินทรีย์จะเกิดขึ้นสูงหลัง

จากการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะคงที่/ภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตที่

มีสารอาหารไม่สมดุล อาทิ ไนโตรเจน/ออกซิเจน/ฟอสฟอรัส เป็นต้น 

ซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้จุลินทรีย์สังเคราะห์และสะสม PHB จากแหล่ง

อาหารคาร์บอนที่มากเกินพอ กรรมวิธีการผลิต PHB เพื่อให้มีผลได้/

ปริมาณสะสมภายในเซลล์สูง สามารถผลิตได้แบบเบ็ดเสร็จ/Batch 

และเพ่ือให้มีอัตราการผลิตเชิงปริมาตรสูง สามารถผลิตได้แบบคร้ังคราว/

Fed-batch ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ชีวมวลความหนาแน่นสูงที่มีปริมาณ

ของ PHB สะสมภายในเซลล์สูง



 การผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงพาณิชย์จำาเป็นจะต้องพิจารณาถึงการลดต้นทุนของพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต             

โดยการนำาไปเปรียบเทียบกับต้นทุนของการผลิตของพลาสติกชีวภาพชนิดอื่นและพลาสติกสังเคราะห์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อาทิ 

บริษัทเซเนคาไบโอโปรดักส์จำากัด สหราชอาณาจักร ผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีแอลคานอเอตชนิดโคพอลิเมอร์ PHB/V ที่มีชื่อ

การค้าว่า Biopol™ ที่มีขนาดกำาลังผลิต 1,000 ตัน/ปี ด้วยต้นทุนกิโลกรัมละ 16 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ต้นทุนของพลาสติกสังเคราะห์

ชนิดพอลิเอทิลีนและพอลิพรอพิลีน ณ ขณะนั้น มีราคาของต้นทุนเพียง 1 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม และพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลกไทด์

และพอลิเมอร์จากแป้งมีราคาเท่ากับ 5-12 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม เป็นต้น ฉะน้ันปัจจัยสำาคัญสำาหรับการลดต้นทุนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอก-

ซีบิวทิเรต จึงเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีอาศัยจุลินทรีย์ท่ีเหมาะสมท่ีมีศักยภาพสูงเพ่ือใช้ผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตทางอุตสาหกรรม 

ได้แก่ Alcaligenes eutrophus, A. latus, Azotobacter vinelandii, เมทิโลทรอฟ, Pseudomonas oleovorans และแบคทีเรียรีคอมบิแนนต์ 

Escherichia coli เป็นต้น และการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการหมักภายใต้สภาวะท่ีเหมาะท่ีสุดและกระบวนการท้ายกระแสท่ีเหมาะสม 

 การสังเคราะห์พอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจะเกิดข้ึนภายใต้สภาวะจำากัดของธาตุอาหารบางชนิด ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

แมกนีเซียม โพแทสเซียม ออกซิเจน หรือซัลเฟอร์ เป็นต้น โดยท่ียังคงมีแหล่งอาหารคาร์บอนเหลือเฟือ ฉะน้ันการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต

จึงต้องแบ่งระยะเวลาของการเพาะเลี้ยงออกเป็นสองขั้นตอน คือ การเพาะเลี้ยงเพื่อการเจริญของเซลล์ภายใต้สภาวะบริบูรณ์ และการ

เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะจำากัดเพื่อสะสมพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเพิ่มขึ้นภายในเซลล์ อย่างไรก็ตาม มีแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถ

สังเคราะห์และสะสมพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตภายใต้สภาวะบริบูรณ์ได้ที่มีการเจริญของเซลล์ อาทิ A. latus, A. vinelandii และ

แบคทีเรียรีคอมบิแนนต์ E. coli เป็นต้น ฉะนั้นเทคนิคของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจึงจำาเป็นต้องอาศัยกลวิธีของการเติมสาร

อาหารที ่ เหมาะสม 

 นอกจากนี้การแยกพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตออกจากเซลล์ในกระบวนการท้ายกระแสก็ถือได้ว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความ

สำาคัญอย่างยิ่ง วิธีการทางเลือกเหล่านี้ ได้แก่ การสกัดด้วยตัวทำาละลาย เช่น คลอโรฟอร์ม เมทิลีนคลอไรด์ พรอพิลีนคาร์บอเนต และ

ไดคลอโรอีเทน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการเลือกใช้วิธีการสกัดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตออกจากเซลล์ด้วยตัวทำาละลาย

ก็คือ สารสกัดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ที่ได้มีความหนืดสูง ทำาให้ไม่สามารถแยกเศษของเซลล์ออกจากสารผสม

ได้โดยง่าย ฉะนั้นวิธีการย่อยด้วยไฮพอคลอไรต์จึงเป็นวิธีที่นิยมเลือกใช้ในการสกัดพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตออกจากเซลล์ แต่ก็ต้อง

ระมัดระวังเนื่องจากสามารถย่อยพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตต่อไปได้อีก ซึ่งก็แก้ไขได้ด้วยการเติมสารลดแรงตึงผิวในระหว่างการย่อยด้วย

ไฮพอคลอไรต์ นอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกใช้วิธีการย่อยด้วยเอนไซม์ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิในขั้นตอนของการสกัดพอลิบีตาไฮดรอก-

ซีบิวทิเรตออกจากเซลล์ได้อีกด้วย หรือการใช้สารผสมระหว่างคลอโรฟอร์มและไฮพอคลอไรต ์ และการใช้ด่างแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ความ    

เข้มข้น 1 นอร์มัล เป็นต้น ความบริสุทธิ์ของพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตที่ได้จากวิธีการสกัดเหล่านี้มากกว่า 94-95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีนัยสำาคัญของ

การประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการใช้สารผสมระหว่างคลอโรฟอร์มและไฮพอคลอไรต์ หรือการย่อยด้วยเอนไซม์ใน

กระบวนการท้ายกระแสของการแยกพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตออกจากเซลล์

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง Akiyama, M. et al. 2003. Polymer Degrad. Stab. 80: 183-194. • Choi, J. and S.Y. Lee. 1997. Bioproc. Eng. 17: 335-342. • Choi, 

J. and S.Y. Lee. 1999. Appl. Microbiol. Biotechnol. 51: 13-21. • Lee, S. and J. Choi. 2001. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 71: 183-207.

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*
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การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (1)



 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์แบบบูรณาการของกระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วยวิธีการหมัก จะช่วยสนับสนุนใน

การทำาแผนธุรกิจของอุตสาหกรรมการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต แต่ก็ควรพิจารณาการวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซี-

บิวทิเรตเชิงสิ่งแวดล้อมและเชิงสังคมประกอบแบบองค์รวม  เพื่อใช้เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจการลงทุนของผู้ประกอบการ ในดำาเนินการ

ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนที่แท้จริง กรณีศึกษา

ต่อไปน้ีจะเป็นการเปรียบเทียบชนิดของแบคทีเรียท่ีมีศักยภาพท่ีใช้สังเคราะห์พอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต ซ่ึงประกอบด้วย Alcaligenes eutrophus, 

A. latus, Methylobacterium organophilum และรีคอมบิแนนต์ Escherichia coli และทางเลือกของกระบวนการท้ายกระแสในการแยกพอลิ-

บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต ได้แก่ (a) วิธีการแยกด้วยสารลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์ และ (b) วิธีการแยกด้วยคลอโรฟอร์ม-ไฮพอคลอไรต์ ดังแสดง

แผนภูมิของกระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต ดังภาพที่ 1 สำาหรับแหล่งอาหารคาร์บอนที่เหมาะที่สุดของแบคทีเรีย A. eutrophus 

และรีคอมบิแนนต์ E. coli คือ กลูโคส และใช้ซูโครสและเมทานอลเป็นแหล่งอาหารคาร์บอนสำาหรับ A. latus และ M. organophilum ตาม

ลำาดับ

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง Akiyama, M. et al. 2003. Polymer Degrad. Stab. 80: 183-194. • Choi, J. and S.Y. Lee. 1997. Bioproc. Eng. 17: 335-342. • Choi, J. and S.Y. 

Lee. 1999. Appl. Microbiol. Biotechnol. 51: 13-21. • Lee, S. and J. Choi. 2001. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 71: 183-207.

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*
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การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (2)

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงกรรมวิธีการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (a) วิธีการแยกด้วยสารลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์ (b) วิธีการแยกด้วยคลอโรฟอร์ม-ไฮพอคลอไรต์

ที่มา: Choi และ Lee, 1997; Lee และ Choi, 1998; Akiyama และคณะ, 2003

(a)

(b)



 การเตรียมอาหารเหลวสำาหรับการเพาะเลี้ยงในถังผสม (V-101) จะต้องผ่านการฆ่าเชื ้อด้วยความร้อนระบบสเตอริไรซ์อย่าง

ต่อเนื่อง (ST-101) ในระหว่างการเพาะเลี้ยงแบบครั้งคราว (fed-batch) ในถังหมัก (R-101) มีการให้อากาศปลอดเชื้อจากระบบ

คอมเพรสเซอร์ (G-101) และการกรองด้วยเยื่อ (AF-101) ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมแสดงไว้ในตารางที่ 1 หลังสิ ้นสุดกระบวนการ

หมัก น้ำาหมักจะถ่ายโอนไปยังถังพัก (ก/V-104 และ ข/V-102) ก่อนผ่านเข้าสู ่กระบวนท้ายกระแสต่อไป

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง Akiyama, M. et al. 2003. Polymer Degrad. Stab. 80: 183-194. • Choi, J. and S.Y. Lee. 1997. Bioproc. Eng. 17: 335-342. • Choi, 

J. and S.Y. Lee. 1999. Appl. Microbiol. Biotechnol. 51: 13-21. • Lee, S. and J. Choi. 2001. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 71: 183-207.

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554 วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
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การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (3)

ที่มา: ดัดแปลงจาก Akiyama และคณะ (2003)

หมายเหตุ  P(3HB-co-5mol% 3HHx) หมายถึง พอลิเมอร์ร่วมระหว่างไฮดรอกซีบิวทิเรต (3HB) และไฮดรอกซีเฮกซานอเอต (3HHx), P(3HB) หมายถึง พอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต
(1) สภาวะของการหมักในถังหมักที่มีปริมาตรทำางาน 70 เปอร์เซ็นต์ ควบคุมที่อุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส อัตราการให้อากาศ 0.5 vvm และพลังงานที่ใช้ในการกวน  
1 กิโลวัตต์/ลูกบาศก์เมตร
(2) กำาหนดประสิทธิภาพของการแยกพอลิไฮดรอกซีแอลคานอเอตในกระบวนการท้ายกระแสเท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์ (กรรมวิธีการแยกด้วยสารลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์)
(3) อาศัยการผลิตโดยแบคทีเรียรีคอมบิแนนต์ Alcaligenes eutrophus ที่มียีนส์สังเคราะห์ PHA ซินเทส จาก Aeromonas caviae อัตราการผลิตเชิงปริมาตร 2.40 
และ 2.13 กรัม/ลิตร ชม. ตามลำาดับ (Fukui และ Doi, 1997, 1998) 
(4) อาศัยการผลิตโดยแบคทีเรียรีคอมบิแนนต์ E. coli ที่มียีนส์สังเคราะห์ PHA จาก A. latus อัตราการผลิตเชิงปริมาตร 5.00 และ 3.13 กรัม/ลิตร ชม.  ตามลำาดับ 
(Choi และคณะ, 1998)
(5) สภาวะของการผลิต PHB อ้างอิงจาก Gerngross, 1999

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลคานอเอตจากน้ำามันถั่วเหลืองและกลูโคสที่มีขนาดกำาลังผลิต 5,000 ตัน/ปี 



 กระบวนการท้ายกระแสของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตโดยวิธีการแยกด้วยสารลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์          

จะอาศัยขั้นตอนของการเหวี่ยง (CF-101) ในการแยกเซลล์ออกจากน้ำาหมัก (V-104) และมีการเติมสารลดแรงตึงผิวความเข้มข้น          

1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำาหนักต่อปริมาตร ลงในส่วนของเซลล์ที ่แยกได้ (V-103) โดยควบคุมการทำางานไว้ที ่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 1 ชั ่วโมง จากนั้นการย่อยด้วยไฮพอคลอไรต์ดำาเนินการด้วยเครื ่องผสมที่ควบคุมการไหล (M-101) เศษของเซลล์ถูกขจัด

ออกด้วยเครื ่องเหวี่ยง (CF-104) ล้างพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตที่ได้ด้วยน้ำา (V-102) และทำาการเหวี่ยงแยกเอาน้ำาส่วนเกินออก 

(CF-102) ก่อนนำาไปทำาแห้งด้วยเครื ่องพ่นฝอย (SPD-101)

 กรณีกระบวนการท้ายกระแสของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตโดยวิธีการแยกด้วยคลอโรฟอร์ม-ไฮพอคลอไรต์ 

ปฏิบัติการโดยผสมส่วนของเซลล์ที ่แยกได้จากการเหวี่ยง (CF-101) กับคลอโรฟอร์มและสารละลายเจือจางไฮพอคลอไรต์อย่างละ 

0.1 ลูกบาศก์เมตร ต่อปริมาณเซลล์ 8 กิโลกรัม (V-103) ควบคุมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที แยกเฟสของสาร

ละลายไฮพอคลอไรต์ออกด้วยเครื่องเหวี่ยง (V-104) และแยกส่วนของเศษเซลล์ในเฟสของคลอโรฟอร์มด้วยเครื่องกรองเมมเบรน (MF-101) 

จากนั้นตกตะกอนพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตในส่วนใสที่ได้จากการกรองด้วยสารละลายเมทานอล 70 เปอร์เซ็นต์ (V-105) และแยก

ตะกอนพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตที่เกิดขึ ้นด้วยเครื ่องกรองเมมเบรน (MF-102) ล้างพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตที่แยกได้ด้วยน้ำา 

(V-106) และทำาการเหวี่ยงแยกเอาน้ำาส่วนเกินออก (CF-102) ก่อนนำาไปทำาแห้งด้วยเครื ่องพ่นฝอย (SPD-101) สำาหรับตัวทำาละลาย

คลอโรฟอร์ม (S-132) และเมทานอล (S-133) สามารถกลั่นเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่อีกครั ้ง

 ในการคำานวณต้นทุนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตปริมาณการผลิต 2,850 ตัน/ปี ถ้าหากกระบวนการท้ายกระแสของ

วิธีการแยกด้วยสารลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์และคลอโรฟอร์ม-ไฮพอคลอไรต์ มีประสิทธิภาพของการแยกพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต

ได้ 95 และ 90 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นกำาลังการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเริ ่มต้นเท่ากับ 3,000 และ 3,167 ตัน/ปี ตามลำาดับ เมื ่อ

กำาหนดให้เวลาการทำางานเท่ากับ 7,920 ชั ่วโมง/ปี ปริมาณการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตต่อครั ้งและจำานวนครั้งของการผลิต

ต่อปี จะขึ้นอยู่กับชนิดของแบคทีเรีย อัตราการผลิต ความเข้มข้น และปริมาณการสะสมภายในเซลล์ (ตารางที่ 1) ถ้าหากการเพาะ

เลี้ยงแบบครั้งคราวใช้เวลา 39-70 ชั ่วโมง โดยใช้เวลาของการเตรียมของครั้งต่อไปในการทำาความสะอาดถังหมักและเติมอาหารใหม่

เท่ากับ 12 ชั ่วโมง ซึ ่งรวมเป็นช่วงเวลาที่สามารถใช้ในกระบวนการแยกและทำาพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตให้บริสุทธิ ์ โดยน้ำาหมักที่

ได้จะเก็บไว้ในถังพัก (a/V-104 และ b/V-102) ก่อนที่จะนำาเข้าสู ่กระบวนการท้ายกระแส ฉะนั้นกระบวนการหมักและกระบวนการ

ท้ายกระแสจึงสามารถดำาเนินการได้อย่างสอดคล้องกัน ซึ ่งขึ ้นอยู่กับการวางแผนกำาหนดการและขนาดของอุปกรณ์ในกระบวนการ

ท้ายกระแสให้เหมาะสมที่จะช่วยทำาให้ลดต้นทุนของเครื ่องมือลงได้

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง Akiyama, M. et al. 2003. Polymer Degrad. Stab. 80: 183-194. • Choi, J. and S.Y. Lee. 1997. Bioproc. Eng. 17: 335-342. • Choi, 

J. and S.Y. Lee. 1999. Appl. Microbiol. Biotechnol. 51: 13-21. • Lee, S. and J. Choi. 2001. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 71: 183-207.

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554 วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
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การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (4)



 D. DIRECT FIXED CAPITAL (DFC)
 TPDC + TPIC + OTC                               26,917,000

เอกสารอ้างอิง Akiyama, M. et al. 2003. Polymer Degrad. Stab. 80: 183-194. • Choi, J. and S.Y. Lee. 1997. Bioproc. Eng. 17: 335-342. • Choi, J. and 

S.Y. Lee. 1999. Appl. Microbiol. Biotechnol. 51: 13-21. • Lee, S. and J. Choi. 2001. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 71: 183-207.

 ANNUAL OPERATING COST (1996 prices)
 A. DFC-DEPENDENT ITEMS (DFC = $ 26,917,000)
     Depreciation            2,557,000  
     Maintenace Material           (summed over all units)                                      258,000
     Insurance            (0.01 x DFC)            269,000
     Local Taxes        (0.02 x DFC)           538,000
     Factory Expense       (0.05 x DFC)        1,346,000
                             4,968,000
 B. LABOR-DEPENDENT ITEMS
    a. Operating labor            (31,335 h x 18.0 $/h)           727,000
    b. Maintenence Material            (summed over all units)              226,000
    c. Fringe benefits           (0.40 x (a + b))           381,000
    d. Supervision            (0.20 x (a + b))           191,000
    e. Operating supplies            (0.10 x a)                 73,000
    f.  Laboratory       (0.15 x a)               109,000
             1,707,000
 C. ADMINISTRATION AND OVERHEAD EXPENSE (0.6 X (a+b+c))            
               800,000
 D. RAW MATERIALS   
     a. Carbon source            5,369,000       
     b. Water                  39,000
     c. Surfactant (Triton-X100)              655,000
     d. Hypochlorite solution                   844,000  
             6,907,000
 E. OTHER CONSUMABLES
     Membrance or filter cloth                         0
                            0
 F. UTILITIES             1,505,000
 G. WASTE TREATMENT/DISPOSAL           1,601,000 
 Total annual operating cost                               17,488,000

 กรณศีกึษาการผลติพอลบิตีาไฮดรอกซบีวิทเิรตด้วยรคีอมบแินนต์ Escherichia coli และกระบวนการท้ายกระแสโดยวธิกีารแยกด้วย
สารลดแรงตงึผวิ-ไฮพอคลอไรต์ ทีม่ขีนาดก�าลงัการผลติ 3,000 ตนั/ปี โดยใช้เวลาการหมกั 39 ชัว่โมง และเวลาเตรยีม 12 ชัว่โมง ฉะนัน้จ�านวน
ครัง้ของการหมกัจงึเท่ากบั 155 ครัง้ ต่อเวลาปฏบิตังิานทัง้สิน้ 7,920 ชัว่โมง/ปี ตารางที ่2 ได้สรปุต้นทนุของการผลติแบ่งตามหมวดต้นทนุคงทีแ่ละ
ต้นทนุด�าเนนิการต่อปี โดยจะเหน็ได้ว่าต้นทนุวตัถดุบิและต้นทนุขึน้กบัการลงทนุคงทีโ่ดยตรง (DFC) มสีดัส่วนเท่ากบั 39.5 และ 28.4 เปอร์เซน็ต์ 
ของต้นทนุด�าเนนิการต่อปี ตามล�าดบั

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตอาศัยแบคทีเรียรีคอมบิแนนต์ E. coli ก�าหนดวิธีการแยกด้วยสารลดแรงตึงผิว-
ไฮพอคลอไรต์ ขนาดก�าลังผลิต 2,850 ตัน/ปี 

ที่มา: Choi และ Lee, 1997 อาศัยการค�านวณด้วยโปรแกรม SuperPro Designer® (Intelligen, Inc., USA)

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (5) 

 FIXED CAPITAL ESTIMATE SUMMARY (1996 prices)
 A. TOTAL PLANT DIRECT COST (TPDC) (physical cost)                                                         cost ($) 
      a. Equipment Purchase Cost                            (PC)         4,039,000
      b. Installation (summed over all units)          2,993,000
      c. Process Piping           (0.35 x PC)        1,414,000
      d. Instrumentation            (0.40 x PC)        1,616,000
      e. Insulation        (0.03 x PC)           121,000
      f.  Electrical        (0.10 x PC)           404,000
      g. Buildings        (0.45 x PC)        1,818,000
      h. Yard Improvement            (0.15 x PC)           606,000
      i.  Auxiliary facilities            (0.40 x PC)        1,616,000
                                14,629,000
B. TOTAL PLANT INDIRECT COST (TPIC)
      a. Engineering        (0.25 x TPDC)        3,657,000
      b. Construction        (0.35 x TPDC)        5,120,000
             8,777,000
 C. OTHER COSTS (OTC)
      a. Contractor’s fee       (0.05 x (TPDC + TPIC))        1,170,000
      b. Contingency       (0.10 x (TPDC + TPIC))        2,341,000
             3,511,000



 ถ้าหากค�านวณต้นทุนของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซี-
บวิทเิรตจากหมวดต้นทนุด�าเนนิการต่อปีเท่านั้น จะได้เท่ากับ  6.14 
ดอลลาร์สหรฐั/กโิลกรมั  PHB  (17,488,000/2,850,000)  ดงัแสดง
รายละเอยีดของการค�านวณดังกล่าวไว้ในตารางที่  3a  ซึ่งได้เปรียบ
กับการเลือกใช้แบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus, A. latus, 
Methylobacterium organophilum ในการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซี-
บิวทิเรต

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง Akiyama, M. et al. 2003. Polymer Degrad. Stab. 80: 183-194. • Choi, J. and S.Y. Lee. 1997. Bioproc. Eng. 17: 335-342. • Choi, 

J. and S.Y. Lee. 1999. Appl. Microbiol. Biotechnol. 51: 13-21. • Lee, S. and J. Choi. 2001. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 71: 183-207.
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ที่มา: ดัดแปลงจาก Choi และ Lee, 1997

ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบต้นทนุการผลติพอลบิตีาไฮดรอกซบีวิทเิรตทีม่ขีนาดก�าลงัผลติ 2,850 ตนั/ปี
 

พารามิเตอร์

(หน่วย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

Alcaligenes

euthrophus

Alcaligenes

latus

Methylobacterium

organophilum

        รีคอมบิแนนต ์

               E. coli

(a) กรรมวิธีการแยก PHB ด้วยสารลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์

ต้นทุนขึ้นกับการลงทุนคงที่โดยตรง (DFC) 4,299  5,320  5,821  4,968 

ต้นทุนขึ้นกับแรงงาน 1,386  1,737  1,747  1,707 

การจัดการและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 652  817  823  800 

ต้นทุนวัตถุดิบ 6,628  10,278  7,626  6,907 

ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 0  0  0  0 

ยูทีลิทีต่าง ๆ 1,334  1,843  1,774  1,505 

การขจัดและบ�าบัดของเสีย 1,599  3,290  3,153  1,601 

รวมต้นทุนทั้งหมด 15,898  23,285  20,944  17,488 

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด (ดอลลาร์/กิโลกรัม PHB) 5.58  8.16  7.34  6.14 

(b) กรรมวิธีการแยก PHB ด้วยคลอโรฟอร์ม-ไฮพอคลอไรต์

ต้นทุนขึ้นกับการลงทุนคงที่โดยตรง (DFC) 6,056 6,966 8,195 6,330

ต้นทุนขึ้นกับแรงงาน 1,746 2,131 2,184 1,984

การจัดการและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 825 1,004 1,035 934

ต้นทุนวัตถุดิบ 10,214 13,249 10,521 10,128

ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ 1,844 2,874 2,762 1,736

ยูทีลิทีต่าง ๆ 4,722 6,823 5,519 5,239

การขจัดและบ�าบัดของเสีย 699 1,043 999 641

รวมต้นทุนทั้งหมด 26,106 34,090 31,215 26,992

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด (ดอลลาร์/กิโลกรัม PHB) 9.16 11.96 10.95 9.45

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (6) 

อย่างไรก็ตาม  จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้กระบวนการท้ายกระแสโดย
วิธีการแยกด้วยคลอโรฟอร์ม-ไฮพอคลอไรต์มีต้นทุนต่อหน่วยของ
การผลิตแพงกว่าวิธีการแยกด้วยสารลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์
ทุกกรณี เนื่องจากการเพิ่มขั้นตอนของการกลั่นแยกตัวท�าละลาย
คลอโรฟอร์มและเมทานอล แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการแยกพอลิ-
บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตได้สูงกว่าก็ตาม สรุปดังตารางที่ 3b



 การผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตโดยใช้แบคทีเรีย Alcaligenes euthrophus  จากกลูโคสด้วยกรรมวิธีการแยก  PHB 

ด้วยสารลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์ มีต้นทุนต�่าที่สุดเท่ากับ 5.58 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม PHB (ตารางที่ 3a) เนื่องจากกระบวนการ

หมักภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่มีอัตราการผลิต (2.42  กรัม/ลิตร  ชั่วโมง)  ปริมาณสะสมภายในเซลล์  (76  เปอร์เซ็นต์)  และผลได้

ผลิตภัณฑ์ (0.3 กรัม/กรัม) การหมักเหล่านี้มีข้อดีและส่งผลกระทบต่อต้นทุนของการผลิตดังนี้

  การที่กระบวนการหมักมีอัตราการผลิตสูงจะช่วยท�าให้สามารถเพิ่มจ�านวนครั้งของการผลิตต่อปีได้มากขึ้น ท�าให้สามารถ

ลดขนาดของถังหมักและต้นทุนคงที่ลงได้ และเกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนด�าเนินการต่อปี ได้แก่ ต้นทุนขึ้นกับการลงทุนคงที่โดยตรง 

ต้นทุนขึ้นกับแรงงาน การจัดการและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และยูทีลิทีต่าง ๆ  (ตารางที่  3)  ดังจะเห็นได้ชัดจากกรณีของการผลิตพอลิ-

บีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตแบบครั้งคราวโดยใช้รีคอมบิแนนต์ Escherichia coli ที่มีอัตราการผลิตสูง (3.2 กรัม/ลิตร ชั่วโมง) สามารถลด

ต้นทุนการผลิตลงได้เท่ากับ  4.91  ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม  PHB  เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการที่มีอัตราการผลิตต�่า  (1.98  กรัม/

ลิตร  ชั่วโมง)  ที่มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ  5.37  ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม  PHB  โดยที่มีต้นทุนวัตถุดิบไม่แตกต่างกัน  (ตารางที่  4)  โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตแบบครั้งคราวโดยใช้  A. latus  ที่มีอัตราการผลิตสูงสุด  (4.94  กรัม/

ลิตร  ชั่วโมง)  ท�าให้ต้นทุนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตต่อหน่วยต�่าที่สุด  (2.60  ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม  PHB)  (ตารางที่ 

4)

  ส่วนผลได้  PHB  สูง  ก็จะช่วยลดต้นทุนของวัตถุดิบลงได้มาก ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงของต้นทุนด�าเนินการต่อ

ปี อย่างไรก็ตาม  ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยยังคงลดลงได้อีกมาก  ถ้าหากสามารถพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

อาทิ ถ้าอัตราการผลิตสูงขึ้นเท่ากับ 4.0 กรัม/ลิตร ชั่วโมง และปริมาณสะสมภายในเซลล์เท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ (จาก 2.42 กรัม/ลิตร 

ชั่วโมง  และ  76  เปอร์เซ็นต์  ตามล�าดับ)  ต้นทุนของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตโดยแบคทีเรีย A. euthrophus  จะลดเหลือ

เพียง 5.10 จาก 5.58 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม PHB เป็นต้น (ตารางที่ 3a)

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง Akiyama, M. et al. 2003. Polymer Degrad. Stab. 80: 183-194. • Choi, J. and S.Y. Lee. 1997. Bioproc. Eng. 17: 335-342. • Choi, 
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สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (7) 



 การผลติพอลบิตีาไฮดรอกซบีวิทเิรตโดยใช้แบคทเีรยี Alcaligenes 
euthrophus จากกลโูคสด้วยกรรมวธิกีารแยก PHB ด้วยสารลดแรงตงึผวิ-
ไฮพอคลอไรต์ มต้ีนทนุต�า่ทีส่ดุเท่ากบั 5.58 ดอลลาร์สหรฐั/กโิลกรมั PHB 
(ตารางที ่3a) เนือ่งจากกระบวนการหมกัภายใต้สภาวะทีเ่หมาะสมทีม่อีตัราการ
ผลติ (2.42 กรมั/ลติร ชัว่โมง) ปรมิาณสะสมภายในเซลล์ (76 เปอร์เซน็ต์) และ
ผลได้ผลติภณัฑ์ (0.3 กรมั/กรมั) สงูกว่าแบคทเีรยีอกีสามชนดิ  ซึง่พารามเิตอร์
การหมกัเหล่านีม้ข้ีอดแีละส่งผลกระทบต่อต้นทนุของการผลติดงันี้ 

 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)
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ที่มา: ดัดแปลงจาก Choi และ Lee, 1999; Lee และ Choi, 1998

พารามิเตอร์ Alcaligenes 
latus

Alcaligenes 
latus

รีคอมบิแนนต์ 
E. coli

รีคอมบิแนนต์  
E. coli

Methylobacterium 
organophilum

สภาวะการหมักที่เหมาะสม (การเพาะเลี้ยงแบบครั้งคราว)

แหล่งอาหารคาร์บอน ซูโครส ซูโครส กลูโคส กลูโคส เมทานอล

ระยะเวลาการหมัก (ชั่วโมง) 18 20 41 49 70

ความเข้มข้นเซลล์ (กรัม/ลิตร) 143.0 111.7 112.0 204.3 250.0

ความเข้มข้น PHB (กรัม/ลิตร) 71.4 98.7 81.0 157.1 130.0

ปริมาณ PHB ภายในเซลล์ (เปอร์เซ็นต์) 50.0 88.0 72.3 77.0 52.0

อัตราการผลิต PHB (กรัม/ลิตร ชั่วโมง) 3.97 4.94 1.98 3.2 1.86

ผลได้ PHB (กรัม/กรัม) 0.17 0.42 0.29 0.27 0.19

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

ต้นทุนขึ้นกับการลงทุนคงที่โดยตรง 1.42 0.73 1.31 1.00 1.57

ต้นทุนขึ้นกับแรงงาน 0.23 0.12 0.21 0.16 0.23

การจัดการและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 0.09 0.05 0.09 0.08 0.11

ต้นทุนวัตถุดิบ 4.94 1.26 2.99 2.97 3.31

ยูทีลิทีต่าง ๆ 0.49 0.29 0.42 0.36 0.46

การขจัดและบ�าบัดของเสีย 1.13 0.15 0.35 0.34 1.01

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 8.30 2.60 5.37 4.91 6.69

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (8) 

 ดงัจะเหน็ได้จากกรณขีองการผลติพอลบิตีาไฮดรอกซบีวิทเิรต
แบบครัง้คราวโดยใช้เมทโิลทรอฟ Methylobacterium organophilum ที่
สามารถเลอืกใช้เมทานอลทีม่รีาคาถกูทีส่ดุ แต่การทีม่ปีรมิาณสะสม PHB 
ภายในเซลล์ต�า่ ซึง่ท�าให้ได้ผลได้ PHB ทีต่�า่ จงึท�าให้ต้นทนุของการผลติ  
พอลบิตีาไฮดรอกซบีวิทเิรตสงูขึน้ (6.69 ดอลลาร์สหรฐั/กโิลกรมั PHB) 
(ตารางที ่ 4) หรอืจากกรณขีองการผลติพอลบิตีาไฮดรอกซบีวิทเิรตแบบ
ครัง้คราวจากซโูครสโดยใช้ A. latus จะพบว่ากระบวนการทีใ่ห้ปรมิาณ
สะสม PHB ภายในเซลล์ (88 เปอร์เซน็ต์) และผลได้ของ PHB (0.42 กรมั/
กรมั) สงูกว่านัน้ จะได้ต้นทนุของการผลติทีต่�า่กว่า (2.60 ดอลลาร์สหรฐั/
กโิลกรมั PHB) เหน็ได้อย่างชดัเจน (ตารางที ่ 4) นอกจากนีก้ารทีม่ปีรมิาณ
สะสม PHB ภายในเซลล์สงูยงัช่วยลดต้นทนุในขัน้ตอนของกรรมวธิกีารแยก 
ผลติภณัฑ์อกีด้วย ดงัจะเหน็ได้จากการเปรยีบเทยีบระหว่างปรมิาณสะสม
ของ PHB ภายในเซลล์เท่ากบั 50 และ 88 เปอร์เซน็ต์ ทีม่ต้ีนทนุของการแยก
พอลบิตีาไฮดรอกซบีวิทเิรตเท่ากบั 4.8 และ 0.92 ดอลลาร์สหรฐั/กโิลกรมั 
PHB ซึง่ค�านวณได้เท่ากบั 63 และ 37 เปอร์เซน็ต์ ของต้นทนุด�าเนนิการต่อปี 
ตามล�าดบั

 การทีม่ปีรมิาณสะสม PHB ภายในเซลล์สงูจะมผีลต่อประสทิธภิาพ
ของกรรมวธิกีารแยก และมอีทิธพิลต่อผลได้ของผลติภณัฑ์คดิจากแหล่งอาหาร
คาร์บอน ความบรสิทุธิแ์ละผลได้ของการแยกพอลบิตีาไฮดรอกซบีวิทเิรตจะขึน้
อยูก่บัปรมิาณสะสมของ PHB ภายในเซลล์โดยตรง จงึช่วยลดค่าใช้จ่ายในขัน้
ตอนของการแยกออกจากเซลล์ เนือ่งจากมปีรมิาณของการใช้สารสกดัน้อยกว่า 
และการลดต้นทนุของการขจดัของเสยีทีเ่กดิขึน้ นอกจากนีก้ารทีม่จีลุนิทรย์ีมี
ประสทิธภิาพในการใช้แหล่งอาหารคาร์บอน ซึง่พจิารณาได้จากค่าผลได้ PHB ทีส่งู
กว่า กจ็ะช่วยลดต้นทนุของวตัถดุบิลงได้

 หมายเหตุ กรรมวิธีการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตอาศัยวิธีการแยกด้วยสารลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์

ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบต้นทนุการผลติพอลบิตีาไฮดรอกซบีวิทเิรตทีม่ขีนาดก�าลงัผลติ 100,000 ตนั/ปี



	 ในท�ำนองเดียวกันกำรเลือกแหล่งอำหำรคำร์บอนที่มีรำคำถูก	 ก็เป ็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วย
ลงได้มำก	 ดังกรณีกำรผลิตพอลิบีตำไฮดรอกซีบิวทิเรตระบบวิธีกำรแยกด้วยสำรลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์โดยใช้รีคอมบิแนนต์	 Esche-
richia coli ที่มีต้นทุนวัตถุดิบสูงเท่ำกับ	30.7	เปอร์เซ็นต์	ของต้นทุนด�ำเนินกำรต่อปี	(ตำรำงที่	3a)	ถ้ำเปลี่ยนเป็นไฮโดรไลเสตจำกแป้งข้ำวโพด	
(0.22	ดอลลำร์สหรัฐ/กิโลกรัม)	แทนกำรใช้กลูโคส	(0.49	ดอลลำร์สหรัฐ/กิโลกรัม)	ที่มีรำคำแพงกว่ำ	ต้นทุนของกำรผลิตพอลิบีตำไฮดรอกซี-					
บิวทิเรตจะลดลงจำก	 6.14	 เหลือเท่ำกับ	 5.0	ดอลลำร์สหรัฐ/กิโลกรัม	 PHB	หรือในกรณีของกำรผลิตแบบครั้งครำวที่มีขนำดก�ำลัง	 100,000	
ตัน/ปี	 ซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบเท่ำกับ	 38	 เปอร์เซ็นต์	 ของต้นทุนด�ำเนินกำรต่อปี	 ต้นทุนของกำรผลิตพอลิบีตำไฮดรอกซีบิวทิเรตจะลดเหลือเพียง	
3.72	จำก	4.91	ดอลลำร์สหรัฐ/กิโลกรัม	PHB	ภำยใต้สภำวะที่เหมำะสมที่มีอัตรำกำรผลิต	3.2	กรัม/ลิตร	ชั่วโมง	ปริมำณสะสมภำยในเซลล	์
77	เปอร์เซ็นต์	และควำมเข้มข้นของ	PHB	เท่ำกับ	157	กรัม/ลิตร	(ตำรำงที่	4)

เอกสำรอ้ำงอิง	 Akiyama,	 M.	 et	 al.	 2003.	 Polymer	 Degrad.	 Stab.	 80:	 183-194.	 •	 Choi,	 J.	 and	 S.Y.	 Lee.	 1997.	 Bioproc.	 Eng.	 17:	 335-342.	 •	
Choi,	 J.	 and	 S.Y.	 Lee.	 1999.	 Appl.	Microbiol.	 Biotechnol.	 51:	 13-21.	 •	 Lee,	 S.	 and	 J.	 Choi.	 2001.	 Adv.	 Biochem.	 Eng.	 Biotechnol.	 71:	 183-207.

*	ภำควิชำเทคโนโลยีชีวภำพ	คณะอุตสำหกรรมเกษตร	ม.เกษตรศำสตร์

สรรสำระเทคโนโลยีชีวภำพ/เดือนพฤศจิกำยน	2554		
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วิศวกรรมเคมีชีวภำพและวิศวกรรมกระบวนกำรชีวภำพ																																										

สมำคมเทคโนโลยีชีวภำพแห่งประเทศไทย	(Thai	Society	for	Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

	 ฉะนัน้จงึควรพจิำรณำแหล่งอำหำรคำร์บอนอืน่	 ๆ	 ทีม่ศีกัยภำพ	 ใช้ประกอบกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตพอลิบีตำไฮดรอกซีบิวทิเรต	
ได้แก่	 หำงนมทิ้ง	 โมลำสจำกอ้อยและบีต	 ไฮโดรไลเสตจำกชีวมวลลิกโนเซลลูโลส	 เป็นต้น	 เมื่อน�ำมำพิจำรณำค�ำนวณต้นทุนของกำรผลิต
เปรียบเทียบกับกรณีของกำรผลิตพอลิบีตำไฮดรอกซีบิวทิเรตโดยรีคอมบิแนนต์	E. coli ที่มีขนำดก�ำลัง	2,850	ตัน/ปี	(ตำรำงที่	3a)	จะลดลง
เหลือเท่ำกับ	4.47,	4.79	และ	4.61	ดอลลำร์สหรัฐ/กิโลกรัม	PHB	ตำมล�ำดับ	จำกรำคำต้นทุนกำรผลิต	6.14	ดอลลำร์สหรัฐ/กิโลกรัม	PHB	
เมื่อเลือกใช้กลูโคสเป็นแหล่งอำหำรคำร์บอน

ภำพที่	2	 เปรียบเทียบผลของขนำดก�ำลังผลิตต่อต้นทุนของกำรผลิตพอลิบีตำไฮดรอกซีบิวทิเรตจำกกลูโคสระบบวิธีกำรแยกด้วยสำรลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต	์(a-1)	
Alcaligenes euthrophus และ	(a-2)	รีคอมบิแนนต์ E. coli	และผลกระทบต่อต้นทุนด�ำเนินกำรของกระบวนกำรผลิตด้วยรีคอมบิแนนต์	E. coli ที่มีขนำดก�ำลังผลิต	
(b-1)	3,000	และ	(b-2)	100,000	ตัน/ปี
ที่มำ:	ดัดแปลงจำก	Choi	และ	Lee,	1997

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (9)
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 นอกจากนี้แล้วการขยายก�าลังการผลิตยังสามารถช่วยลดต้นทุนของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตได้อีกด้วย  ดังภาพ

ที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลของขนาดก�าลังผลิตต่อต้นทุนของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตระบบวิธีการแยกด้วยสารลด

แรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์ ดังกรณีศึกษาของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตโดยใช้แบคทีเรีย Alcaligenes euthrophus (ภาพที่ 

2a-1) และรีคอมบิแนนต์ Escherichia coli  (ภาพที่ 2a-2) ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสามารถลดต้นทุนของการผลิตต่อหน่วยลงได้เท่ากับ 

4.75 และ 5.01 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม PHB ตามล�าดับ ณ ขนาดก�าลังการผลิตเท่ากับ 1,000,000 ตัน/ปี โดยมีการเปลี่ยนแปลง

ของการจัดจ�าแนกของต้นทุนด�าเนินการทั้งหมด ดังตัวอย่างของการเปรียบเทียบต้นทุนด�าเนินการของกระบวนการผลิต PHB ด้วย

รีคอมบิแนนต์ E. coli ระหว่างขนาดก�าลังผลิต 3,000 และ 100,000 ตัน/ปี (ภาพที่  2b) จะเห็นว ่าต้นทุนของวัตถุดิบเพิ่ม

ขึ้นตามขนาดของก�าลังผลิต จึงสรุปได้ว่าปัจจัยของต้นทุนของวัตถุดิบมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการขยายขนาดการผลิต โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อค�านึงถึงราคาของแหล่งอาหารคาร์บอนที่มีสัดส่วนสูงถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ฉะนั้นการเลือก

ใช้แหล่งอาหารคาร์บอนที่มีราคาถูก จึงมีส่วนส�าคัญในการลดต้นทุนของการผลิตต่อหน่วย ดังตัวอย่างของการเลือกใช้ไฮโดรไลเสต

จากแป้งข้าวโพดซึ่งมีราคาถูกกว่ากลูโคส ใช้ในกระบวนการผลิต PHB ด้วยรีคอมบิแนนต์ E. coli ที่มีขนาดก�าลังผลิต 100,000 ตัน/

ปี จะมีต้นทุนของการผลิตเท่ากับ 3.84 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม PHB โดยมีต้นทุนของการบ�าบัดของเสียเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย  0.075 

เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนของการผลิตเพิ่มขึ้นเพียง 0.003 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม PHB เท่านั้น

เอกสารอ้างอิง Akiyama, M. et al. 2003. Polymer Degrad. Stab. 80: 183-194. • Choi, J. and S.Y. Lee. 1997. Bioproc. Eng. 17: 335-342. • 

Choi, J. and S.Y. Lee. 1999. Appl. Microbiol. Biotechnol. 51: 13-21. • Lee, S. and J. Choi. 2001. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 71: 183-207.

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                          

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการต้นทุนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต ได้แก่ พลังงานที่สิ้นเปลืองใน

ระบบการให้อากาศและการกวนภายใต้สภาวะของการเพาะเลี้ยงความหนาแน่นสูง ความสิ้นเปลืองของสารอาหารเสริมราคาแพงที่

เป็นแหล่งไนโตรเจนในสูตรอาหารเพาะเลี้ยง อาทิ ยีสต์สกัด เพปโทน ทริปโทน คาซามิโนเอซิด และบีฟเอ็กซ์แทรกต์ เป็นต้น และการ

ลดต้นทุนจากการขยายขนาดก�าลังการผลิตที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองกับอุปสงค์ของตลาดที่แท้จริง ซึ่งควรมีขนาดก�าลังการผลิต

มากกว่า 15,000 ตัน/ปี โดยพิจารณาจากการจัดจ�าแนกของต้นทุนด�าเนินการทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงตามขนาดก�าลังการผลิต โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในหมวดของต้นทุนวัตถุดิบที่ผันแปรตามขนาดก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (10)

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554  
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 นอกจากนี้กรรมวิธีการแยกในกระบวนการท้ายกระแสของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตที่เหมาะสม ยังขึ้นอยู่กับชนิด

ของจุลินทรีย์ที่ใช้ ดังกรณีของการเลือกใช้รีคอมบิแนนต์ Escherichia coli ซึ่งเซลล์จะมีสภาพของผนังเซลล์ที่เปราะบางเมื่อเกิดการ

สะสม PHB ขึ้นภายในเซลล์ ท�าให้การเลือกใช้วิธีการย่อยสลายเซลล์ด้วยด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ จะได้

พอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 98.5 เปอร ์เซ็นต์ โดยมีต ้นทุนการผลิตเพียง 75 เปอร์เซ็นต์ของการเลือกใช้

กรรมวิธีการแยกด้วยสารลดแรงตึงผิว-ไฮพอคลอไรต์ เป ็นต้น 

เอกสารอ้างอิง Akiyama, M. et al. 2003. Polymer Degrad. Stab. 80: 183-194. • Choi, J. and S.Y. Lee. 1997. Bioproc. Eng. 17: 335-342. • 

Choi, J. and S.Y. Lee. 1999. Appl. Microbiol. Biotechnol. 51: 13-21. • Lee, S. and J. Choi. 2001. Adv. Biochem. Eng. Biotechnol. 71: 183-207.

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความไวของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตนั้น โดยทั่วไปจะ

อาศัยปัจจัยหลักเป็นตัวแปร ได้แก่ ปริมาณสะสมภายในเซลล์และอัตราการผลิต ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการก�าหนดผลได้และขนาดก�าลังการ

ผลิตของพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต สามารถสรุปได้ว่า อัตราการผลิตมีผลต่อต้นทุนการผลิตเพียงด้านต้นทุนของอุปกรณ์การหมัก

เท่านั้น ในขณะที่ปริมาณสะสมภายในเซลล์กลับมีผลลักษณะเชิงพหุนามต่อต้นทุนของการผลิต ได้แก่ ขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้และ

กรรมวิธีการแยก ถ้าหากมีปริมาณสะสมภายในเซลล์สูงขึ้น ก็จะท�าให้ขนาดของถังหมักและอุปกรณ์ของการแยกลดลง ตลอดจนการ

ใช้ปริมาณของสารสกัดลดลง ดังตัวอย่างของการค�านวณต้นทุนการผลิตในกรณีที่มีปริมาณสะสมภายในเซลล์สูงขึ้นจาก 55 เป็น 65 

เปอร์เซ็นต์ ก็สามารถประหยัดต้นทุนของการผลิตได้ในท�านองเดียวกับการเพิ่มอัตราการผลิตจาก 1 เป็น 2 กรัม/ลิตร ชั่วโมง เป็นต้น 

ในกระบวนการผลิตจริงจะเลือกปัจจัยของการเพิ่มปริมาณสะสมภายในเซลล์เป็นหลัก ถ้าหากก�าหนดให้ผลได้ของ PHB เพิ่มขึ้นจาก 

0.27 เป็น 0.35 กรัม/กรัม ต้นทุนของการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตทุกกรณีจะลดลง 0.42 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม PHB โดยมี

เพียงแต่ต้นทุนของวัตถุดิบเท่านั้นที่ลดลงเมื่อผลได้สูงขึ้น ไม่ได้ท�าให้ต้นทุนอื่นเปลี่ยนแปลง เช่น ต้นทุนขึ้นกับการลงทุนคงที่โดยตรง 

ต้นทุนขึ้นกับแรงงาน และยูทีลิทีต่าง ๆ และถ้าหากก�าหนดให้มีขนาดก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น ก็จะท�าให้ต้นทุนของการผลิตลดลงได้ 

จากการที่ต้นทุนขึ้นกับการลงทุนคงที่โดยตรง (DFC) นั้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนด�าเนินการทั้งหมดลดลงนั่นเอง

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตเชิงเศรษฐศาสตร์ (11)

 ดังนั้นการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เหมาะสมที่ท�าให้มีอัตราการผลิต ปริมาณสะสมภายในเซลล์ และผลได้ของพอลิบีตา-

ไฮดรอกซีบิวทิเรตสูง ตลอดจนการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูกและการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมของกระบวนการท้ายกระแส 

โดยก�าหนดให้ความส�าคัญของตัวแปรของปริมาณสะสมภายในเซลล์เป็นปัจจัยหลัก ก็จะท�าให้ต้นทุนของการผลิต PHB ในระดับ

อุตสาหกรรม มีความเป็นไปได้เท่ากับ 2-3 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้กับพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดอื่น อาทิ 

พอลิแลกเทต แม้ว่าจะยังคงมีราคาสูงกว่าพลาสติกสังเคราะห์จากปิโตรเคมีประมาณ 3 เท่าก็ตาม แต่ก็ต้องค�านึงถึงประสิทธิภาพ

ในการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติที่เป็นคุณสมบัติที่ดีของพลาสติกชีวภาพ PHB และเมื่อน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์

ทดแทนพลาสติกสังเคราะห์ ก็จะท�าให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมีราคาแพงขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งคาดว่า

ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ ย่อมจะไม่ปฏิเสธในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ดัง

กล่าว
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 คลอเรลลา/Chlorella sp. เป็น สาหร่ายขนาดเลก็/microalgae ที่
ปัจจบุนัได้กลายเป็นแหล่งพลงังานทางเลอืกทีส่�าคญัของโลกส�าหรบัใช้ใน
การผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากสามารถเจริญเตบิโตได้อย่างรวดเรว็และให้
ผลได้ของน�า้มนัสงูเมือ่เทยีบกับพื้นที่การผลิต จากการวิเคราะห์ปรมิาณ
ไขมนัพบว่าคลอเรลลามกีารสะสมไขมนัไว้ภายในเซลล์ประมาณ 28-32 
เปอร์เซน็ต์ของน�า้หนกัแห้ง มรีายงานว่าหากเพาะเลีย้งในสภาวะทีเ่หมาะสม
สามารถสะสมไขมนัได้มากถงึ 70 เปอร์เซน็ต์ของน�า้หนกัแห้ง โดยทัว่ไปแล้ว
การเพาะเลีย้งคลอเรลลาและสาหร่ายขนาดเลก็ชนิดอื่นนั้น สามารถเพาะ
เลีย้งได้ 2 แบบ ตามลกัษณะการใช้แหล่งพลงังานในการเจรญิเตบิโต คอื 
การเพาะเลี้ยงแบบใช้แสง/โพโตออโตทรอฟ และการเพาะเลี้ยงแบบไม่
ใช้แสง/เฮเทอโรทรอฟ 

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
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ภาพที่ 1 (a) ลักษณะการเจริญเติบโตของ Chlorella protothecoides เมื่อเพาะ
เลี้ยงแบบใช้แสง (ซ้าย)/แบบไม่ใช้แสง (ขวา) (b) ลักษณะเซลล์ของ C. proto-
thecoides ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เมื่อเพาะเลี้ยงแบบใช้แสง และ (c) แบบไม่
ใช้แสง

คลอเรลลา กับ บทบาทด้านพลังงานทางเลือก

 การเพาะเลีย้งแบบใช้แสง/โพโตออโตทรอฟ  การเพาะเลีย้งแบบ
นีจ้�าเป็นต้องใช้แสง คาร์บอนไดออกไซด์ และน�า้ รวมทัง้สารอนนิทรย์ีต่าง ๆ 
ในการเพาะเลีย้ง สามารถเพาะเลีย้งได้ 2 ระบบคอื บ่อเปิดแบบรางคู/่open 
raceway pond และถงัปฏกิรณ์ชวีภาพแบบใช้แสง/photobioreactor การ
เพาะเลีย้งทัง้สองระบบนีเ้ป็นวธิกีารผลติสาหร่ายขนาดเลก็ในระดบัใหญ่
เหมาะสมกบัการพฒันาการผลติเชงิพาณชิย์ การเพาะเลีย้งแบบนีม้ข้ีอด ีคอื 
สาหร่ายสามารถใช้แสงในการเจรญิเตบิโตท�าให้ต้นทนุในการเพาะเลีย้งไม่
สงูมากนกั ข้อจ�ากดั คอื มคีวามผนัแปรของความเข้มแสงจากแหล่งก�าเนดิ
แสงในธรรมชาต ิท�าให้ควบคมุความเข้มแสงทีเ่หมาะสมได้ค่อนข้างยาก
 การเพาะเลีย้งแบบไม่ใช้แสง/เฮเทอโรทรอฟ การเพาะเลีย้งแบบนี้
จ�าเป็นต้องใช้อนิทรย์ีคาร์บอนเป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งพลังงาน  ส่วน
ใหญ่นยิมใช้กลโูคสเนือ่งจากโครงสร้างไม่ซับซ้อน ราคาถูก หาง่าย และ
สาหร่ายสามารถใช้ในการเจริญเติบโตได้ดี  ข้อดีของการเพาะเลี้ยงแบบ
นี ้คอื สามารถขจดัปัญหาความผนัแปรของแสงในการใช้เป็นแหล่งพลงังาน
โดยการใช้อนิทรย์ีคาร์บอนทดแทน ส่วนข้อจ�ากดั คอื สาหร่ายบางสายพนัธุ์
เท่านัน้ทีส่ามารถเจรญิเตบิโตแบบไม่ใช้แสงได้ และมักเกิดปัญหาการปน
เปื้อนจากแบคทเีรยีได้ง่าย อีกทั้งหากความเข้มข้นของซบัสเตรตเริม่ต้นไม่
เหมาะสมจะเกดิปัญหาต่อการเจรญิเตบิโตของสาหร่ายอย่างรนุแรง

ที่มา: Miao และ Wu, 2006

 จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของไบโอดีเซลที่ผลิตได้จาก
น�า้มนัของสาหร่ายขนาดเลก็และน�า้มนัดเีซลกบัมาตรฐานของไบโอดเีซล 
ASTM (ตารางที ่ 2) พบว่าไบโอดเีซลทีผ่ลติได้จากน�า้มนัของสาหร่าย
ขนาดเลก็มคีณุสมบตัอิยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยเหตนุีจ้งึมคีวามเป็นไป
ได้สงูในการน�าน�า้มนัจากสาหร่ายขนาดเลก็อย่างคลอเรลลา มาผลติเป็น
ไบโอดเีซลเพือ่ทดแทน  เชือ้เพลงิดัง้เดมิทีก่�าลงัจะหมดไป อกีทัง้ไบโอดเีซล
ทีผ่ลิตได้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่าการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันของสาหร่ายขนาดเล็กยังมีต้นทุนการผลิต
ทีส่งู วธิกีารหนึง่ทีน่กัเทคโนโลยชีวีภาพได้น�าเสนอกค็อื การใช้แหล่ง
คาร์บอนราคาถกูทดแทนการใช้แหล่งคาร์บอนราคาแพง นอกจากนีก้าร
พฒันากระบวนการเพาะเลีย้งเพือ่เพิม่ผลผลติชวีมวลของเซลล์และไขมนั
ให้สงูขึน้ด้วยวธิกีารเพาะเลีย้งในรปูแบบทีป่รบัปรงุดขีึน้ กเ็ป็นวธิกีารทาง
เลอืกหนึง่ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ เพือ่ให้สาหร่ายขนาดเลก็มี
ศกัยภาพทีส่งูเพยีงพอในการน�าไปใช้ผลติเป็นไบโอดเีซลต่อไปในอนาคต  

 จากการเปรยีบเทยีบการเพาะเลีย้งสาหร่ายขนาดเลก็ Chlorella 
protothecoides แบบใช้แสงและแบบไม่ใช้แสงในอาหารเหลวทีใ่ช้กลโูคส
เป็นซบัสเตรตและมแีหล่งไนโตรเจนสมบูรณ์ พบว่าลักษณะของเซลล์
ทีไ่ด้จากการเพาะเลีย้งแบบไม่ใช้แสงจะมสีซีดีจางกว่า เนือ่งจากมกีารสร้าง
คลอโรฟิลล์น้อยลงซึง่เป็นกลไกทางชวีภาพทีส่าหร่ายมกีารปรบัตวัเพือ่ให้
มกีารสะสมไขมนัมากขึน้ (ภาพที ่ 1) เมือ่พจิารณาองค์ประกอบภายใน
เซลล์พบว่าการเพาะเลีย้งแบบใช้แสงเซลล์จะมกีารสะสมสร้างโปรตนีค่อน
ข้างสงู (52.64 เปอร์เซน็ต์) และมกีารสะสมไขมนัในปรมิาณต�า่ (14.57 
เปอร์เซน็ต์) ในขณะทีก่ารเพาะเลีย้งแบบไม่ใช้แสงเซลล์จะมกีารสร้างโปรตนี
ต�า่กว่า (10.28 เปอร์เซน็ต์) แต่มกีารสะสมไขมนัสงูขึน้ประมาณ 4 เท่า (55.20 
เปอร์เซน็ต์) 

เอกสารอ้างอิง รัตนภรณ์  ลีสิงห์. 2007. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น. 35(3):135-143. • Chen, F. 1996. Trends Biotecnol. 14: 421-
426.• Chisti, Y. 2007. Biotechnol Adv. 25: 294-306. • Miao, X.L. and Q.Y. 
Wu. 2006. Bioresour.  Technol. 97: 841-846.

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของไบโอดีเซลจากน�้ามันสาหร่ายขนาดเล็ก 
และน�้ามันดีเซล กับมาตรฐานของไบโอดีเซล ASTM

ที่มา: Miao และ Wu, 2006
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(a)

(b) (c)
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 ประเทศไทยประสบวิกฤตมหาอุทกภัยในรอบห้าสิบปี ผล
พวงของน้ำาท่วมก็คือปัญหาน้ำาเสีย นับเป็นการซ้ำาเติมผู้ประสบภัย
อย่างสาหัส หลายภาคส่วนได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการ
ผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์ผสม ที่เรียกว่า จุลินทรีย์ก้อนบำ�บัดน้ำ�เสีย/EM 
Ball เพื่อนำาไปโยนทิ้งในแหล่งน้ำาที่ขังอยู่ในอาณาบริเวณต่าง ๆ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการบำาบัดน้ำาเสียให้มีสภาพดีขึ้น ทว่าจุลินทรีย์
ก้อนบำาบัดน้ำาเสียนี้ จะสามารถบำาบัดน้ำาเสียได้จริงหรือ?

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน     

จุลินทรีย์ก้อนบำ�บัดน้ำ�เสีย ฮีโร่กำ�จัดน้ำ�เสีย?

ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ*/ส�โรจน์ ศิริศันสนียกุล*

ท่ีมา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2554; http://emrojapan.com/EM™ Mudballs.html

เอกสารอ้างอิง กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. 2554. http://www.bangkokbiznews.com/EM-Ball.html. • http://en.wikipedia.org/wiki/Effective microorganism. • EM 
Research Organization, Inc. http://emrojapan.com/. • Higa, T. 1991. http://www.sunmark.co.jp/eng/04/03/general_02.html. • Szymanski, N. and R.A. 
Patterson, 2003. http://www.lanfaxlabs.com.au/papers/P53-03-Szymanski-Patterson.PDF.

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

 การเลือกใช้จุลินทรีย์ก้อนบำาบัดน้ำาเสีย จะต้องคำานึงถึงหลาย
ปัจจัยด้วยกัน อาทิ ลักษณะของน้ำาเสีย โดยปกติในน้ำาเสียจะมีปริมาณ
ของออกซิเจนละลายอยู่ต่ ำา เมื ่อมีการเติมจุลินทรียก้์อนบำาบัดน้ำาเสีย
ลงไป ก็ยิ่งจะทำาให้ปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายน้ำาลดน้อยลงมากย่ิง
ขึ้น เนื่องจากจุลินทรียเ์หล่าน้ีจะใช้ออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในน้ำาเสีย เพ่ือ
ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีจะทำาให้เกิดสภาพของน้ำาเสีย
เพ่ิมมากข้ึนได้ นอกจากน้ีท้ังชนิดและอายุของจุลินทรีย์ท่ีมีอยู่ในจุลินทรีย์
ก้อนบำาบัดน้ำาเสียก็เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีต้องคำานึงถึงเช ่นกัน เน ื ่องจาก
จุลินทรีย์แต่ละชนิดจะมีความสามารถและประสิทธิภาพในการใช้สาร
อาหาร/ออกซิเจนแตกต่างกัน หากใช้จุลินทรียช์นิดท่ีต้องการออกซิเจน
ในการเจริญเติบโตเติมลงไปในน้ำาเสียท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลายต่ำา 
จุลินทรีย์กลุ่มน้ีก็จะไม่สามารถแสดงความสามารถในการบำาบัดน้ำาเสียได้  
 นอกจากน้ีหากจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในจุลินทรีย์ก้อนบำาบัดน้ำาเสียอยู่ใน
ระยะพักตัว ก็ยังไม่สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจุลินทรีย์
เหล่าน้ันจะไม่สามารถเจริญเติบโตและทำาหน้าท่ีในการย่อยสลายสาร
อินทรีย์ท่ีมีอยู่ในน้ำาเสียได้ สำาหรับกากน้ำาตาล/รำาละเอียด/รำาหยาบ/แกลบ
ป่น ท่ีใช้เป็นส่วนผสมสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ก้อนบำาบัดน้ำาเสีย ก็อาจจะ
เป็นปัจจัยท่ีช่วยเพ่ิมความเน่าเสียของน้ำาได้อีกด้วย เพราะจุลินทรีย์ท่ีปน
เป้ือนอยู่ในน้ำาเสียทั้งหลาย สามารถใช้เป็นสารอาหารในการเจริญเติบโต
และเพ่ิมจำานวนมากข้ึน จนกระท่ังทำาให้ปริมาณออกซิเจนละลายลดต่ำา
ลงอีก ซ่ึงใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีถึงความเน่าเสียของน้ำาน่ันเอง

 Effective Microorganisms (EM) เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์เช้ือ
ผสม ประกอบด้วยแบคทีเรียกรดแลกติก (Lactobacillus plantarum, 
L. casei, Streptoccus lactis) ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae, 
Candida utilis) แบคทีเรียสังเคราะห์แสง (Rhodopseudomonas 
palustris, Rhodobacter sphaeroides) แอกทิโนมัยซิส (Streptomy-
ces albus, S. griseus) และรา (Aspergillus oryzae, Mucor hie-
malis) กอปรท้ังชนิดท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน/
ไม่มีออกซิเจน และอาจมีจุลินทรีย์ชนิดอื่นที่มีวิสัยสามารถเฉพาะ 
ซ่ึงจุลินทรีย์เหล่านี ้จะอยู ่ในสภาพพักตัว เม ื ่อได ้ร ับสารอาหาร
ท่ีเพียงพอ/อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เหล่า
บรรดาจุลินทรีย์ท้ังหลายน้ีก็จะสามารถเพ่ิมจำานวน/ทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามกลุ่มใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ จุลินทรีย์เชิงบวก (เพ่ือฟ้ืนฟู/regeneration) 
จุลินทรีย์เชิงลบ (เพ่ือย่อยสลาย/decomposition) และจุลินทรีย์เชิงโอก�ส/
opportunist (ปรับปรุงสถานการณ์ตามประชากรส่วนใหญ่) ประสิทธิภาพ
เชิงสร้างสรรค์จะถูกจำากัดด้วยสัดส่วนของจุลินทรีย์สองกลุ่มแรกที่
ดำารงอย่างมีดุลยภาพ โดยมีกลุ่มจุลินทรีย์เชิงบวกเป็นตัวแปรสำาคัญ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีอีเอ็มได้กลายเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์/EM technology™ 
ที่มีการประยุกต์อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านเกษตรกรรม (กสิกรรม/
ปศุสัตว์) สุขอนามัยของมนุษย์ การทำาปุ๋ย/การบำาบัดของเสีย และส่ง-
เสริม/อารักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 จุลินทรีย์ก้อนบำาบัดน้ำาเสีย/EM™ Mudballs (ได้แก่ EM™ Bokashi 
และ Activated EM•1®) หลังการเตรียม ต้องบ่ม 4-7 วัน จนกระทั่งพีเอช 3.0-
3.5 ควรนำาไปใช้ภายในหนึ่งสัปดาห์/สภาพกัมมันต์ ไม่ควรเกินหนึ่งเดือน โดยเก็บ
รักษาไว้ในภาชนะปิดสนิท/สภาวะไร้อากาศ ณ อุณหภูมิห้อง

 ฉะน้ันการเลือกใช้จุลินทรีย์ก้อนบำาบัดน้ำาเสียให้ได้ประสิทธิผลน้ัน 
จะต้องคัดกรองชนิดของจุลินทรีย์ท่ีเหมาะสมกับประเภทของน้ำาเสีย ถ้าเป็นน้ำา
เสียท่ีอยู่น่ิง/ไม่ไหล จะต้องมีการเติมออกซิเจนร่วมด้วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการทำางานของจุลินทรีย์ หากเป็นน้ำาเสียท่ีไม่น่ิง/ไหลแรง การใช้จุลินทรีย์
ก้อนบำาบัดน้ำาเสียจะไม่ให้ประสิทธิผลประการใดทั้งสิ้น เนื่องจากปริมาณ
ของจุลินทรีย์จะถูกชะไปพร้อมกับการไหลของน้ำา แต่การบำาบัดน้ำาเสียให้ได้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด อาจจะใช้ร่วมกับวิธีการอ่ืน เช่น การเติมคลอรีนเพ่ือฆ่า
เช้ือโรค/ร่วมกับการใช้วิธีบำาบัดน้ำาเสียในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะต้องมีการวางแผนการจัดการการบำาบัดน้ำาเสียให้
เป็นระบบ/อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบำาบัดน้ำาเสีย เพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบภัยท้ังในระยะส้ันและระยะยาวอย่างแท้จริง

 โดยทั่วไปจุลินทรีย์ก้อนบำาบัดน้ำาเสีย/ในภาษาญ่ีปุ่นเรียก
ว่า ดังโงะ ประกอบด้วย EM/กากน้ำาตาล/น้ำาสะอาด ผสมรวมกับรำา
ละเอียด/รำาหยาบ/แกลบป่น และดินทราย ในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 
จากน้ันป้ันเป็นก้อนกลมมีลักษณะเหมือนขนมดังโงะของญี่ปุ่น โดย 
ศ.ดร. เทรูโอะ ฮิหงะ แห่งมหาวิทยาลัยริวกิวส์/โอกินาวา/ญ่ีปุ่น เป็นผู้
ศึกษาค้นคว้า โดยการคัดเลือกสายพันธ์ุจุลินทรีย์หลากหลายชนิดท่ีมี
คุณสมบัติพิเศษ และนำามาเพาะเล้ียงด้วยกันในลักษณะของเช้ือผสม/
Effective Microorganisms™ (EM™) ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์
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 วิกฤตการณ์น้ำาท่วมขณะน้ีก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ
อย่างมหาศาล ผลพวงจากมหาอุทกภัยนอกจากจะสร้างความเสียหาย
แก่สังหาริมทรัพย์และอหังสาริมทรัพย์แล้ว ผู้ประสบภัยยังต้องเผชิญกับ
ปัญหาการจมน้ำา ไฟฟ้าดูด เช้ือโรคแพร่ระบาด น้ำาเสีย สารพิษปนเป้ือน 
และจระเข้หลุดแล้ว ล่าสุดมีรายงานว่า งูเขียวแมมบ้า/green mamba 
snake งูพิษร้ายแรงท่ีมีการลักลอบนำาเข้าจากแอฟริกาได้หลุดออกมา
จำานวน 15 ตัว หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนจริง นับเป็นการซ้ำาเติมผู้
ประสบภัยอย่างย่ิง บทความน้ีจะขอย้อนรอยถึงลักษณะทางชีววิทยา
และความรุนแรงของพิษงูเขียวแมมบ้า ท่ีกล่าวกันว่ามีพิษร้ายแรงมาก 
และสามารถฆ่าคนให้ตายได้อย่างฉับพลันหากไม่มีการรักษาทันท่วงที

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนพฤศจิกายน 2554           ปกิณกะ

งูเขียวแมมบ้า: มฤตยูสีมรกต

มณชัย เดชสังกรานนท์*/สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

ที่มา: http://www.widgipedia.com

เอกสารอ้างอิง http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_green_mamba. • Jolkkonen. M. 
1996. Muscarinic Toxins from Dendroaspis Mamba Venom: Peptides Selective 
for Subtypes of Muscarinic Acetylcholine Receptors. Ph.D. Uppsala University.

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

 งูชนิดนี้จะล่าเหยื่อตอนกลางวันที่พื ้นดิน อาหารส่วนใหญ่
จะเป็นนก หนู กระรอก ค้างคาว กิ้งก่า กบ และไข่นก เป็นต้น เวลาล่า
เหยื่อจะกัดเหยื่อและปล่อยพิษเข้าสู่ตัวเหยื่อจนเหยื่อตายแล้วกินเป็น
อาหาร บ่อยครั้งพบว่างูชนิดนี้จะติดตามเหยื่อไปหลังจากที่เหยื่อถูกกัด
จนกระทั่งเหยื่อตาย และมักหลับนอนบริเวณที่มีกิ่งไม้ปกคลุมหนาแน่น 
นิสัยส่วนตัวจะขี้อายและไม่ก้าวร้าว แต่ตื่นตัวตลอดเวลา จึงเคลื่อนไหว
ได้รวดเร็วและประสาทสัมผัสไว หากถูกบุกรุกจะหลีกเลี่ยงการเผชิญ
หน้าและหนีอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะหนีขึ้นต้นไม้ หากจำาเป็นต้อง
เผชิญหน้าจะดุร้ายมาก จะส่งเสียงขู่และมีการฉกกัดซ้ำา ๆ มักอาศัยอยู่
ตัวเดียวโดด ๆ ยกเว้นช่วงฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งงูเพศผู้จะต่อสู้กันเป็นเวลา
หลายชั่วโมงเพื่อแย่งกันผสมพันธุ์กับเพศเมียที่พื ้นดิน ส่วนการผสม
พันธุ์จะเกิดขึ้นบนต้นไม้ งูเพศเมียจะวางไข่ครั้งละ 10-15 ฟอง ตาม
โพรงไม้ ระยะเวลาฟักไข่ประมาณ 3 เดือน ลูกงูแรกเกิดจะมีความยาว
ประมาณ 35-45 เซนติเมตร มีพิษตั้งแต่แรกเกิด และมีอายุเฉลี่ย 15-25 
ปี หากถูกกักขังจะมีอายุเฉลี่ย 14 ปี

 งูเขียวแมมบ้ามีด้วยกัน 2 ชนิด คือ งูเขียวแมมบ้าตะวันออก 
(ภาพท่ี 1a) และงูเขียวแมมบ้าตะวันตก (ภาพท่ี 1b) งูเขียวแมมบ้า
ท่ีหลุดออกมาในช่วงน้ำาท่วมน้ัน สันนิษฐานกันว่าเป็น งูเขียวแมมบ้า
ตะวันออก ซ่ึงมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Dendroaspis angusticeps จัด
อยู่ในตระกูล elapids ซ่ึงเป็นตระกูลเดียวกันกับ งูเห่า งูจงอาง งู
สามเหล่ียม และงูทับสมิงคลา หากสืบความใกล้ชิดของสายพันธ์ุ พบ
ว่างูชนิดน้ีมีความใกล้ชิดกับงูแมมบ้าอีก 3 ชนิด คือ Western green 
mamba/Halliwell’s mamba (D. viridis) (ภาพท่ี 1b), Jameson’s 
mamba (D. jamesonii) (ภาพท่ี 1c) และ Black mamba (D. polylepis) 
(ภาพท่ี 1d) โดยท้ังหมดพบได้ในภูมิประเทศเขตร้อนและแอฟริกา
ตอนใต้ งูแบล็คแมมบ้าจะมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ตัวเต็มวัยมีความยาวถึง 
4 เมตร จัดเป็นงูพิษท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากงู
จงอาง ในขณะท่ีงูแมมบ้าท่ีเหลือจะมีความยาวประมาณคร่ึงหน่ึงของ
งูแบล็คแมมบ้า กล่าวกันว่าเกือบ 100% ของผู้ถูกงูแบล็คแมมบ้ากัด
มักจะเสียชีวิตแม้จะได้รับการปฐมพยาบาลแล้วก็ตาม

สูงสุดที่เคยพบ คือ 2.4 เมตร ซึ่งพบได้น้อยมาก มีเขี้ยวพิษอยู่ด้านหน้า 
เพศผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย

ภาพท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของงูแมมบ้าชนิดต่าง ๆ  (a) Eastern green mamba 
(D. angusticeps) (b) Western green mamba/Halliwell’s mamba (D. viridis) 
(c) Jameson’s mamba (D. jamesonii) และ (d) Black mamba (D. polylepis)

 พิษของงูเขียวแมมบ้าตะวันออก มีล ักษณะคล้ายกับพิษ
ของงูแมมบ้าชนิดอื่น แต่ความรุนแรงของพิษจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ
สายพันธ์ุและองค์ประกอบต่าง ๆ ของพิษ ความรุนแรงของพิษในสาย
พันธุ์เดียวกัน จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และความสูง
จากระดับน้ำาทะเลที่งูอาศัยอยู่ องค์ประกอบของพิษจะประกอบด้วย
สารพิษและสารชีวโมเลกุลอื่น ๆ อีกหลายชนิด มีรายงานว่าพิษของ
งูแบล็คแมมบ้าประกอบด้วยเพปไทด์อย่างน้อย 70 ชนิด และมีขนาด
โมเลกุล 6,000-9,000 ดาลตัน ซ่ึงเป็นขนาดของสารพิษท่ีเป็นพิษต่อ
ระบบประสาท ซ่ึงปกติแล้วพิษของงูในตระกูล elapids จะเป็นพิษต่อ
ระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเน้ือ ต่อมพิษจะวิวัฒนาการมาจากต่อม
น้ำาลาย ส่วนพิษจะวิวัฒนาการมาจากเอนไซม์ย่อยอาหารและตัวยับย้ัง
เอนไซม์ องค์ประกอบบางอย่างของพิษยังคงคุณสมบัติโปรทีเอส จึง
สามารถย่อยสลายเนื้อเยื ่อของเหยื่อได้ นอกจากนี้ยังพบเอนไซม์ 
hyaluronidase ซึ ่งทำาหน้าที่ย่อยสลาย mucopolysaccharides 
ที่ฝังตัวอยู่ตามช่องว่างของเนื้อเยื่อสัตว์ เป็นผลให้พิษของงูแพร่กระจาย
สู่เนื้อเยื่อของเหยื่อได้เร็วขึ้น

 งูเขียวแมมบ้าตะวันออก มีถ่ินกำาเนิดแถบชายฝ่ังตะวันออก
ของแอฟริกาตอนใต้ มักพบบริเวณชายฝ่ังทะเลทางตะวันตกของประเทศ
แอฟริกาใต้ ไปจนถึงประเทศโมซัมบิก แทนซาเนีย สวาซิแลนด์ เคนยา 
มาลาวี และซิมบับเว งูชนิดน้ีจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ตลอดเวลา ไม่ค่อย
พบอยู่บนพ้ืนดินยกเว้นเวลาล่าเหย่ือและอาบแดด มักอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
ป่าหนาแน่นและปกคลุมด้วยพุ่มไม้ นอกจากนี้ยังพบได้ในภูมิภาค
ท่ีเป็นชายฝ่ังทะเล ป่าหญ้าสะวันนา ป่าไผ่ สวนมะพร้าว สวนส้ม สวน
มะม่วง และภูมิประเทศท่ีอยู่เหนือระดับน้ำาทะเล 1,700 เมตร อาจพบ
งูชนิดน้ีได้ในเขตเมืองบริเวณท่ีมีต้นไม้หนาแน่นและบนหลังคาบ้าน 
เนื่องจากพื้นที่ป่าที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมถูกบุกรุก งูชนิดนี้มีขนาดเล็กที่สุด
ในบรรดางูแมมบ้าทั้งหมด มีสีเขียวมันวาว บริเวณท้องจะมีสีเขียว
แกมเหลืองสดใส ความยาวเฉล่ียของตัวเต็มวัย 1.4 เมตร ความยาว

 พิษของงูแมมบ้าตะวันออก จะแสดงความเป็นพิษต่อระบบ
ประสาท/neurotoxins และระบบหัวใจ/cardiotoxins โดยโปรตีน
พิษที่สำาคัญมีชื่อว่า calcicludine และ fasciculins ซึ่งการกัดแต่ละ
ครั้งจะปล่อยพิษประมาณ 60-95 มิลลิกรัม โดยมีค่า LD50 อยู่ช่วง
ระหว่าง 0.26-3.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อถูกงูชนิดนี้กัดจะแสดง
อาการภายใน 15 นาที หลังถูกกัด หรือน้อยกว่า ผู้ถูกกัดจะปวดและ
บวมบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด มีอาการเนื้อเยื่อตาย ปวดหัว ง่วงนอน 
หายใจลำาบาก วิงเวียนศรีษะ ท้องเสีย และเป็นอัมพาต ในกรณีที่ยัง
ไม่มีการรักษา อาการจะเลวร้ายลงมากขึ้นและตายในที่สุด เนื่องจาก
หายใจไม่ออกซึ่งเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อทางเดินหายใจเป็นอัมพาต
ซึ่งการตายสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน 2-4 ชั่วโมง 

             (a)                    (b)                    (c)                           (d)





สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

 หากกล ่าวถึ ง เครื่ องปรุ งรสที่นิยมบริ โภคมากที่ สุด 

หลายคนคงนึกถึง ซีอิ๊ว/ซอสถั่วเหลือง/soy sauce เป็นล�าดับ

ต้น ๆ เพราะแทบทุกครัวเรือนต้องมีซีอิ๊วเป็นเครื่องปรุงรสประจ�า

โต ๊ ะอาหาร  ซี อิ๊ วจัด เป ็นผลิตภัณฑ ์หมักจากถั่ ว เหลืองที่ มี

ต้นก�าเนิดจากประเทศจีน ผลิตผลจากภูมิปัญญาของชาวจีนใน

การแปรรูปถั่วเหลืองไปเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสอย่างชาญฉลาด 

การใช้ซีอิ๊วปรุงอาหารส่วนใหญ่เพื่อปรุงรสเค็มให้แก่อาหารแทน

การใช้เกลือ และด้วยลักษณะของซีอิ๊วที่มีสีและกลิ่นรสเฉพาะตัว 

กล่าวกันว่าซีอิ๊วสามารถเปลี่ยนอาหารจานธรรมดาให้กลายเป็น

อาหารระดับฮ่องเต้ได้อีกด้วย

 ตามค�าก�าจัดความ ซีอิ๊ว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้

จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองด้วยการหมัก จะน�ามาแต่งรสหรือ

ไม่กไ็ด้ ตามชนดิของผลติภณัฑ์นัน้ ๆ แล้วน�าไปผ่านการพาสเจอร์ไรซ์/

pasteurization กรรมวิธีการผลิตซีอิ๊วแบ่งออกเป ็น 2 แบบคือ 

การผลิตโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ เกิดจากการหมักถั่วเหลืองหรือส่วน

ผสมของถั่วเหลืองและแป้งสาลี โดยการท�างานร่วมกันของจลุนิทรย์ี

หลายชนดิ ได้แก่ เชือ้รา แบคทเีรยี และยสีต์ ซึง่จะได้ซอีิว๊หมกั/fermented 

soy sauce ที่มีกลิ่นรสเฉพาะตัว โดยคุณภาพของซีอิ๊วจะขึ้นอยู่กับ

วัตถุดิบและสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิต 

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน�้าซีอิ๊ว (มอก. 252-2521) 

• Mongkolwai T. et al. 1997. Food Res. Int. 30(8): 556-553 • http://

en.wikipedia.org/wiki/Soy_sauce

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนธันวาคม 2554 การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

45

ภาพที่ 1 กรรมวิธีการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว

ที่มา:  ดัดแปลงจาก Mongkolwai และคณะ, 1997

 วัตถุดิบหลักในการผลิตซีอิ๊วหมัก ได ้แก่ ถั่วเหลือง 

ข ้าวสาลี หัวเชื้อ และเกลือ กรรมวิธีการผลิตเริ่มจากการน�า

ถั่วเหลืองมาท�าให้สุกด้วยการต้มหรือนึ่งแล้วทิ้งให้เย็น แล้ว

จึ ง น� า ม า ผ ส ม กั บ ข ้ า ว ส า ลี คั่ ว บ ด ห ย า บ แ ล ะ หั ว เ ชื้ อ  โดย

เชื้อราที่นิยมใช้คือ Aspergillus oryzae หรือ A. soyae 

จากนั้นน�าส ่วนผสมใส่ลงถาดไม้หรือบ ่มในห้องที่ปรับสภาพ

ความชื้นและอุณหภูมิที่ เหมาะสมเป็นเวลา 3-4 วัน เพื่อให้

เชื้อราเจริญเติบโต เรียกส่วนผสมที่มีเชื้อราขึ้นนี้ว ่า โคจิ/koji 

ในระหว ่างการบ ่มเชื้อราจะผลิต เอนไซม ์ โปรตี เอส/prote -

ase และเอนไซม์อะมัยเลส/amylase เพื่อย ่อยโปรตีนและ

คาร์โบไฮเดรตในถั่วเหลืองและในแป้งสาลีให้เป็นกรดอะมิโน

และน�้าตาล ตามล�าดับ โดยกรดอะมิโนชนิดที่ส�าคัญที่สุดคือ 

กรดกลูตามิก/glutamic acid ซึ่งจะส่งผลให้ซีอิ๊วมีกลิ่นรสที่

ดี

 หลังจากการบ่ม โคจิที่ได้จะถูกน�าไปผสมกับน�้าเกลือ

ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 20% ในบ่อหมักซีอิ๊ว เกิดเป็นของผสม

ที่เรียกว่า โมโรมิ/moromi จากนั้นหมักทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

ในระหว่างการหมักน�้าเกลือ/brine fermentation จะมีจุลินทรีย์

ที่สามารถทนความเข ้มข ้นของเกลือเจริญเติบโตเป็นจ�านวน

มาก ได้แก่ แบคทีเรียกรดแลกติก/lactic acid bacteria เช่น 

Pediococcus halophilus และยีสต์ เช่น Zygosaccharomy-

ces rouxii แบคทีเรียกรดแลกติกจะสร้างกรดในปริมาณมากพอ

เพื่อป้องกันไม่ให้ซีอิ๊วเน่าเสียและช่วยกระตุ ้นการเจริญเติบโต

ของยีสต์ ส่งผลให้เกิดการสร้างกลิ่นและรสที่ดีแก่ซีอิ๊ว เมื่อสิ้นสุด

กระบวนการหมัก น�้าซีอิ๊วที่ได้จะผ่านการกรองและน�าไปฆ่าเชื้อ

จุลินทรีย์โดยการพาสเจอไรซ์ จากนั้นจึงท�าการบรรจุขวดต่อไป 

ดารารัตน์ มงคลการ*/สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

 การผลิตโดยวิธีทางเคมี จะใช้กรดย่อยสลายโปรตีน

และคาร ์โบไฮเดรตแทนการใช ้ เอนไซม ์จากจุลินทรีย ์  เมื่อได้

ปริมาณกรดอะมิโนตามที่ต้องการแล้วจะน�ามาบ่มต่อหรือบรรจุ

ขวดเพื่อจ�าหน่ายต่อไป ซีอิ๊วเคมี/chemical soy sauce จะไม่มี

กลิ่นรสเหมือนกับซีอิ๊วที่ได้จากการหมัก อาจจะต้องมีการแต่ง

กลิ่นรสเพิ่มเติม

ซีอิ๊ว: ศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องปรุงรส





สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล เกสร กิตติกุศลธรรม และ มีชัย ลัดดี. 

2546/49. กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติก (ขอรับอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย์) (เลขที่ค�าขอ 082061/29-04-2546, 0301001631/7-

02-2549).

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*/เกสร กิตติกุศลธรรม*/มีชัย ลัดดี*

วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
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กรรมวิธีการผลิตกรดแลกติกแบบต่อเนื่องหมุนเวียนเซลล์

 กรดแลกติกเป็นกรดอินทรีย์ที่มีความส�าคัญทางการค้า/

ประยกุต์ใช้มากในอตุสาหกรรมอาหาร อาท ิ ใช้เป็นตวัปรบัสภาพ

ความเป ็นกรดในอาหารเพื่อให ้ เกิดรสชาติความเปรี้ยวของ

อาหาร/เครื่องดื่ม ใช้ในอาหารแปรรปู/ผลติภณัฑ์ขนมอบ และใช้เป็น

สารกนับดูเพือ่ป้องกนัการเสือ่มเสยีของผลติภณัฑ์อาหาร นอกจากนีย้งั

มกีารใช้กรดแลกตกิในเวชภณัฑ์/อตุสาหกรรมเทก็ซ์ไทล์ และใช้เป็นส่วน

ผสมของแลกเกอร์/สารพอลิเมอร์ ตลอดจนใช ้ เป ็นวัตถุดิบใน

การผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในรูปของพอลิแลกเทต

เพือ่ใช้ทดแทนพลาสตกิสงัเคราะห์

 การผลติกรดแลกตกิด้วยกรรมวธิกีารหมกัโดยเชือ้แบคทเีรยีกรด

แลกตกิสายพนัธุโ์ฮโมเฟอร์เมนเททฟี จะได้กรดแลกตกิทีม่ไีอโซเมอร์ชนดิเดยีว  

จงึช่วยลดค่าใช้จ่ายในขัน้ตอนของการท�ากรดแลกตกิให้บรสิทุธิ ์ส�าหรบัการผลติ

กรดแลกตกิด้วยกรรมวธิกีารหมกัแบบเบด็เสรจ็ มกัให้อตัราการผลติกรดแลกตกิ

ต�า่/เกดิภาวะการยบัยัง้การผลติเนือ่งจากกรดแลกตกิความเข้มข้นสงู จงึท�าให้เพิม่

ต้นทนุของการผลติกรดแลกตกิ ฉะนัน้การผลติกรดแลกตกิด้วยกรรมวธิกีาร

หมกัแบบต่อเนือ่งทีม่กีารหมนุเวยีนเซลล์ จะท�าให้ความเข้มข้นของเซลล์สงูขึน้ 

จงึช่วยเพิม่อตัราการผลติของกรดแลกตกิ/เป็นวธิกีารแยกกรดแลกตกิออก

จากถงัหมกัตลอดเวลา ท�าให้ลดภาวะการยบัยัง้การผลติเนือ่งจากกรดแลกตกิ

ลงได้

องค์ประกอบ ปริมาณ (กรัม)

กลูโคส (หรือกลูโคสจากการย่อยแป้งมันส�าปะหลัง

ด้วยเอนไซม์)

พอลิเพปโทน

ยีสต์สกัด

โซเดียมคลอไรด์

10.0

5.0

5.0

5.0

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อปริมาตร 1 ลิตร

ที่มา: สาโรจน์ และคณะ, 2546/49

ภาพที่ 1 การเตรียมกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก L. lactis IO-1

Lactococcus lactis IO-1

(TGC stock culture, เก็บรักษาไวที่ 4oC)

100 ไมโครลิตร

อาหารเพาะเลี้ยง TGC ปริมาตร 5 มิลลิลิตร

(อุณหภูมิ 37 oC ไมเขยา 24 ชั่วโมง)

100 ไมโครลิตร

อาหารเพาะเลี้ยง TGC ปริมาตร 5 มิลลิลิตร

(อุณหภูมิ 37 oC ไมเขยา 18 ชั่วโมง)

5 มิลลิลิตร

อาหารเพาะเลี้ยงปริมาตร 50 มิลลิลิตร

(ในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร)

บมบนเครื่องเขยา 150 รอบ/นาที อุณหภูมิ 37 oC เวลา 18 ชั่วโมง

กลาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก

(Lactococcus lactis IO-1)
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 การผลิตกรดแลกติกแบบต่อเนื่องที่มีระบบหมุนเวียน

เซลล์ โดยเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก Lactococcus lactis IO-1 ใน

ถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 2 ลิตร ที่มีปริมาตรการท�างาน 1.0 ลิตร 

ประกอบด้วยกล้าเชื้อ 50 มิลลิลิตร ซึ่งมีวิธีการเตรียมกล้าเชื้อแสดง

ดังภาพที่ 1 และใช้อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่มีองค์ประกอบสรุปไว้ใน

ตารางที่ 1 โดยควบคุมการเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

ความเป็นกรด-ด่าง 6.0 อัตราการกวน 400 รอบ/นาที ไม่มี

การให้อากาศ เมื่อเริ่มการเพาะเลี้ยงเชื้อแบบเบ็ดเสร็จเป็นระยะเวลา 

12 ชั่วโมง สามารถผลิตเซลล์ที่มีความเข้มข้น 2.13 กรัม/ลิตร จากนั้น

จึงเปลี่ยนเป็นการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่องที่มีระบบหมุนเวียนเซลล์ 

(ภาพที่ 2) ใช้ความเข้มข้นกลูโคสในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่เติม 

23.03 กรัม/ลิตร โดยควบคุมที่อัตราเจือจาง 0.96 ต่อชั่วโมง และ

อัตราส ่วนของการแยกน�้าหมักออกจากถังหมักโดยตรง 0.25 

เป็นระยะเวลา 69 ชั่วโมง สามารถผลิตกรดแลกติกที่มีความเข้มข้น 

13.94 กรัม/ลิตร ด้วยอัตราการผลิตกรดแลกติกเท่ากับ 13.39 กรัม/

ลิตร/ชั่วโมง

ภาพที่ 2 การควบคุมการผลิตกรดแลกติกแบบต่อเนื่องระบบหมุนเวียนเซลล์

ที่มา: สาโรจน์ และคณะ, 2546/49

 Fermenter 
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กรรมวิธีการผลิตกรดแลกตกิแบบตอ่เน่ืองสองขั้นตอน

 การพฒันากรรมวธีิการผลติกรดแลกตกิแบบตอ่เน่ืองสองขัน้ตอน

ท่ีมีระบบหมนุเวียนเซลล์นัน้ เป็นการเพ่ิมปริมาณและอตัราการผลติของ

กรดแลกตกิให้สงูย่ิงขึน้ และยงัสามารถลดปริมาณน�า้ตาลกลโูคสท่ีเหลอืใน

ระหวา่งการหมกัได้อีกด้วย ประเทศไทยมีแป้งมนัส�าปะหลงัและอ้อยเป็นวตัถดุบิ

ราคาถกูปริมาณมาก จงึแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพของการสร้างอตุสาหกรรมการ

ผลติกรดแลกตกิในประเทศท่ีมีต้นทนุของการผลติต�า่ได้ นอกจากจะผลติกรด

แลกตกิเพ่ือการบริโภคภายในประเทศทดแทนการน�าเข้าแล้ว ยงัสามารถสง่ออก

กรดแลกตกิสูต่ลาดโลกเพ่ือสร้างเศรษฐกิจให้กบัประเทศได้เป็นอยา่งดี

 กรณีศกึษาท่ี 1 การผลติกรดแลกตกิแบบตอ่เน่ืองสองขัน้ตอนท่ีมีระบบ

หมนุเวียนเซลล์โดยเชือ้แบคทีเรียกรดแลกตกิ Lactococcus lactis IO-1 ใน

ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 2 ลติร จ�านวน 2 ถงั มีปริมาตรการท�างาน 

1.0 ลติร ท่ีประกอบด้วยกล้าเชือ้ 50 มิลลลิติร และอาหารเพาะเลีย้ง

เชือ้ ควบคมุการเพาะเลีย้งท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความ

เป็นกรด-ดา่ง 6.0 อตัราการกวน 400 รอบ/นาที ไมมี่การให้อากาศ 

เพาะเลีย้งเชือ้แบบเบด็เสร็จทัง้สองถงัเป็นระยะเวลา 12 ชัว่โมง 

สามารถผลติเซลล์ (X) ท่ีมีความเข้มข้น X
1
=2.55 และ X

2
=4.87 กรัม/ลติร 

จากนัน้เปลี่ยนเป็นการเพาะเลีย้งแบบต่อเน่ืองสองขัน้ตอนท่ีมีระบบ

หมนุเวียนเซลล์ ณ ถงัหมกัท่ีหนึง่ (ภาพท่ี 1) ท่ีมีปริมาตรการท�างาน 

V
1
=0.75 ลติร V

2
=1.0 ลติร  ใช้ความเข้มข้นกลโูคสในอาหารเพาะ

เลีย้งเชือ้ท่ีเตมิเทา่กบั 29.93 กรัม/ลติร ด้วยอตัราการไหล (F) เทา่กบั 

0.6 ลติร/ชัว่โมง โดยควบคมุท่ีอตัราเจือจาง D
1
=0.80 และ D

2
=0.30 

ตอ่ชัว่โมง และอตัราสว่นของการแยกน�า้หมกัออกจากถงัหมกัท่ีหนึง่

โดยตรง B
1
=0.5 เป็นระยะเวลา 34 ชัว่โมง สามารถผลติกรดแลกตกิ 

(P) ท่ีมีความเข้มข้น P
1
=11.47 และ P

2
=25.97 กรัม/ลติร ด้วยอตัรา

การผลติกรดแลกตกิของระบบเทา่กบั 6.42 กรัม/ลติร ชัว่โมง (ตาราง

ท่ี 1)

ตารางท่ี 1 การผลิตกรดแลกติกแบบต่อเน่ืองสองขัน้ตอนท่ีมีระบบหมุนเวียน
เซลล์

ท่ีมา: สาโรจน์ และคณะ, 2546/49

ภาพท่ี 1 การควบคุมการผลิตกรดแลกติกแบบต่อเน่ืองสองขัน้ตอนท่ีมีระบบหมุนเวียนเซลล์

กรณีศกึษาที่ 1 กรณีศกึษาที่ 2

ถงัที่หนึ่ง ถงัที่สอง ถงัที่หนึ่ง ถงัที่สอง

ความเข้มข้นกรดแลกตกิ (กรัม/ลิตร) 11.47 25.97 11.98 30.78

ความเข้มข้นเซลล์ (กรัม/ลิตร) 2.43 3.61 2.98 4.02

ผลได้กรดแลกตกิ (กรัม/กรัม) 0.84 0.89 0.82 0.91

อตัราการผลิตกรดแลกตกิ (กรัม/ลิตร ชัว่โมง) 9.18 4.35 9.58 5.64

อตัราเจือจางของระบบ (ตอ่ชัว่โมง) 0.34 0.34

อัตราการผลิตกรดแลกติกของระบบ (กรัม/ลิตร 

ชัว่โมง)

6.42 7.33

QTotal = [(F3P1+F2P2)/(V1+V2)]

 กรณีศกึษาท่ี 2 การเพาะเลีย้งเชือ้แบบเบด็เสร็จทัง้สอง

ถงัด�าเนินการในท�านองเดียวกบักรณีศกึษาแรก แตใ่ช้ระยะเวลา 

14 ชัว่โมง สามารถผลติเซลล์ (X) ท่ีมีความเข้มข้น X
1
=2.78 และ 

X
2
=3.52 กรัม/ลติร จากนัน้เปลี่ยนเป็นการเพาะเลีย้งแบบตอ่เน่ือง

สองขัน้ตอนท่ีมีระบบหมนุเวียนเซลล์ ณ ถงัหมกัท่ีหนึง่ (ภาพท่ี 1) ท่ีมี

ปริมาตรการท�างาน V
1
=0.75 ลติร V

2
=1.0 ลติร แตใ่ช้ความเข้มข้นกลโูคส

ในอาหารเพาะเลีย้งเชือ้ท่ีเตมิสงูขึน้เป็น 39.51 กรัม/ลติร ด้วยอตัรา

การไหล (F) เทา่กบั 0.6 ลติร/ชัว่โมง โดยควบคมุท่ีอตัราเจือจาง 

D
1
=0.80 และ D

2
=0.30 ต่อชั่วโมง และอัตราส่วนของการแยก

น�า้หมักออกจากถังหมักท่ีหนึ่งโดยตรง B
1
=0.5 เป็นระยะเวลา 

36 ชัว่โมง สามารถผลติกรดแลกตกิ (P) ท่ีมีความเข้มข้น P
1
=11.98 

และ P
2
=30.78 กรัม/ลติร ด้วยอตัราการผลติกรดแลกติกของระบบท่ี

สงูขึน้เทา่กบั 7.33 กรัม/ลติร ชัว่โมง (ตารางท่ี 1)

ท่ีมา: สาโรจน์ และคณะ, 2546/49
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 ปัจจัยหน่ึงท่ีสำ�คัญของก�รผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลค�นอเอต/
PHA ด้วยกรรมวิธีก�รหมักเชิงพ�ณิชย์ ก็คือต้นทุนด้�นร�ค�ของแหล่ง
ค�ร์บอนของก�รเพ�ะเล้ียงจุลินทรีย์ท่ีเป็นวัตถุดิบหลัก ได้แก่ น้ำ�มันพืช/
น้ำ�ต�ล ซ่ึงผลิตได้ม�จ�กก�รเพ�ะปลูกพืชอีกทอดหน่ึง ฉะน้ันก�รผลิต
ไบโอพอลิเอสเทอร์/PHA โดยตรงจ�กแก๊สค�ร์บอนไดออกไซด์ด้วย
ก�รสังเคร�ะห์แสงของพืช ย่อมช่วยกำ�จัดต้นทุนเร่ืองของแหล่งวัตถุดิบ 
เน่ืองจ�กส�ม�รถใช้แก๊สค�ร์บอนไดออกไซด์ท่ีไม่มีมูลค่�ได้จ�ก
บรรย�ก�ศของโลก (ภ�พท่ี 1) ในร�วสองทศวรรษท่ีผ่�นม�นักวิจัยได้
ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รสร้�งพืชจำ�ลองพันธ์ุเพ่ือผลิต PHA ท่ีมีขน�ด
ของส�ยโซ่ส้ันได้ แต่ก�รศึกษ�ก�รผลิต PHA ชนิดส�ยโซ่ขน�ดกล�ง
ในพืชยังคงมีไม่ม�กนัก

สม�คมเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)
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Biotechnol. 73: 969–979. • Poirier, Y. 1999. Cur. Opin. Biotechnol. 10:181–185. • Wang, T. et al. 1999. Chin. Sci. Bull. 44(19), 1729-1736. • Yunus, A.M.M. 
et al. 2008. Transgenic plants producing polyhydroxyalkanoates. AsPac. J. Mol. Biol. Biotechnol. 16(1): 1-10. 
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พืชจำ�ลองพันธ์ุสังเคราะห์ไบโอพอลิเมอร์

 ในอน�คตอันใกล้ก�รวิวัฒน�ก�รก�รผลิตเอนไซม์รีคอมบิแนนต์ 
PHA ซินเทส ชนิดส่ังตัดได้ต�มคว�มต้องก�รด้วยอ�ศัยเทคนิคข้ันสูง
ด้�นโปรตีนวิศวกรรม ย่อมก่ออ�นิสงส์สดุคณน�นัปก�รต่อก�รผลิต 
พอลิเมอร์ PHA ชนิดใหม่ ๆ  ท่ีมีคุณสมบัติเลิศล้ำ�ได้ต�มประสงค์ โดยไม่
ต้องคำ�นึงว่�เจ้�บ้�นเหล่�น้ันจะเป็นจุลินทรีย์หรือพืชก็ต�ม แม้กระท่ัง
ศักยภ�พของระบบก�รผลิตในหลอดทดลอง/ฟล�สก์ได้โดยตรง

 ปัจจุบันก�รสร้�งเอนไซม์รีคอมบิแนนต์ PHA ซินเทส/แบบ
ชนิด I และ II ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนก�รพอลิเมอไรเซชัน
ในก�รสังเคร�ะห์ PHA เพ่ือสอดยีนส์ไว้ในพืช Arabidopsis thaliana 
ได้ประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว ทำ�ให้พืชส�ม�รถผลิตไบโอพอลิเมอร์ผสม/
P(3HB-co-3HV) ได้ โดยมีผลผลิตของ PHA สูงข้ึน 8-10 เท่� เม่ือนำ�
ไปเปรียบเทียบกับก�รประยุกต์ใช้เอนไซม์ PHA ซินเทสจ�กส�ยพันธ์ุ
ด้ังเดิม

 ดังกรณีศึกษ�ของก�รสอดยีนส์ Pseudomonas sp. 61-3 
PhaC1/ท่ีมี S325T/Q481K ไว้ในเพอโรซีโซม/ peroxisome ของพืชได้
สำ�เร็จ ทำ�ให้โอก�สและศักยภ�พของก�รผลิต PHA จ�กพืชโดยตรง
มีอน�คตที่สดใสยิ่งขึ้น ทำ�ให้ค�ดหวังได้ว่�จะส�ม�รถลดต้นทุนของ
ก�รผลิต PHA เม่ือเปรียบเทียบกับก�รผลิตด้วยก�รกรรมวิธีก�รหมักท่ี
อ�ศัยจุลินทรีย์ ก็เพ่ือก�รแข่งขันกับพอลิเมอร์สังเคร�ะห์จ�กปิโตรเคมี
ได้ในท่ีสุดน่ันเอง 

 อย่�งไรก็ต�ม ข้อเสนอแนะบ�งประก�รเพ่ือประสบคว�มสำ�เร็จ
ในก�รผลิต PHA ได้ในพืชจำ�ลองพันธ์ุ ก็คือ ก�รสร้�งวิถีใหม่ในเน้ือเย่ือพืช
ท่ีมียีนส์ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับก�รสังเคร�ะห์ PHA ท่ีมีก�รแสดงออกได้ไว้
ภ�ยในระดับเซลล์ของเน้ือเย่ือพืชท่ีจำ�เพ�ะเท่�น้ัน (ภ�พท่ี 2) ซ่ึงส�ม�รถ
แก้ไขปัญห�ก�รเปล่ียนแปลงลักษณะปร�กฏของพืช ก�รที่มีผลผลิต
ต่ำ� คว�มไม่มีเสถียรภ�พของยีนส์รีคอมบิแนนต์ท่ีสร้�งข้ึน และอุปสรรค
น�นัปก�รพึงบังเกิดข้ึนเก่ียวกับก�รแสดงของพหุยีนส์เหล่�น้ัน ห�กด้วย
เทคนิคข้ันสูงท่ีได้พัฒน�ให้มีประสิทธิภ�พ อ�ทิ plastid transformation 
ในระดับจีโนม ก็ย่อมจะประกันได้ถึงคว�มสำ�เร็จท่ีพึงประสงค์ได้

ภ�พท่ี 1 แสดงศักยภ�พของก�รลดต้นทุนของก�รผลิตพอลิไฮดรอกซีแอลค�นอ-
เอตด้วยพืชจำ�ลองพันธ์ุผ่�นท�งก�รสังเคร�ะห์แสง โดยอ�ศัยค�ร์บอนไดออกไซด์
จ�กบรรย�ก�ศเป็นแหล่งค�ร์บอนท่ีไม่มีร�ค� และช่วยลดภ�วะโลกร้อนจ�กแก๊ส
เรือนกระจกได้

ท่ีม�: Nomura และ Taguchi, 2007

ภ�พท่ี 2 วิถีก�รสังเคร�ะห์ PHA ในพืชจำ�ลองพันธ์ุ อักษรเข้ม/ลูกศรทึบ หม�ยถึงเหล่�
ยีนส์ท่ีถูกสอดเข้�ม�ใหม่และส�ม�รถแสดงออกได้ในวิถีกระบวนก�รสร้�งและสล�ย
ของพืช โดยท่ี ilvA เป็นยีนจ�ก Escherichia coli ท่ีควบคุมก�รสังเคร�ะห์เอนไซม์ 
threonine deaminase, phaARe/phaBRe/phaCRe เป็นยีนส์จ�ก Ralstonia eutro-
pha ท่ีควบคุมก�รสังเคร�ะห์เอนไซม์ 3-ketothiolase/acetoacetyl-CoA reductase/
PHA synthase ต�มลำ�ดับ เอนไซม์ PHA synthase จ�ก R. eutropha ส�ม�รถ
พอลิเมอไรซ์ 3-hydroxyacyl-CoA ท่ีมีจำ�นวนค�ร์บอน 3-5 อะตอม, bktBRe เป็น
ยีนชุดท่ีสองจ�ก R. eutropha ท่ีควบคุมก�รสังเคร�ะห์เอนไซม์ 3-ketothiolase/มี
คว�มจำ�เพ�ะต่อ propionyl-CoA/acetyl-CoA, phaC1Pa เป็นยีนจ�ก P. aerugi-
nosa ท่ีควบคุมก�รสังเคร�ะห์เอนไซม์ PHA synthase/พอลิเมอไรซ์ 3-hydroxyacyl-
CoA ท่ีมีจำ�นวนค�ร์บอน 6-16 อะตอม และ FatB3 เป็นยีนจ�ก Cuphea lanceo-
lata ท่ีควบคุมก�รสังเคร�ะห์เอนไซม์ capryl-ACP thioesterase, PDC หม�ยถึง 
ส�รประกอบเชิงซ้อนของพืช/pyruvate dehydrogenase complex 

ท่ีม�: Nomura และ Taguchi, 2007



 พลาสติกสังเคราะห์เป็นสารสังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ยากซึ่งก่อภาวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพลาสติกสังเคราะห์
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB) จัดเป็นพอลิเมอร์ประเภท aliphatic polyester ที่
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ มีคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายกับเทอร์โมพลาสติก สามารถนำามาใช้ผลิตเป็นฟิล์มบรรจุหรือหลอมเป็นภาชนะ
บรรจุได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงจลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตและการผลิต PHB ด้วยการเพาะเลี้ยง Alcaligenes eutrophus 
DSM 545 แบบเบ็ดเสร็จ และศึกษาถึงการเพ่ิมอัตราการผลิตภายในสภาวะท่ีเหมาะสมของการผลิตด้วยเทคนิคของการเพาะเล้ียงแบบคร้ังคราว 
ตลอดจนการพัฒนาแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ข้ึนเพ่ือใช้อธิบายการผลิต PHB โดยวิธีการหมัก
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การผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตโดยวิธีการหมัก

 จากผลงานวิจัยสรุปได้ว่าอัตราส่วนของแอมโมเนียมซัลเฟตต่อ
กลูโคสที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการผลิต PHB ของ A. eutrophus 
DSM 545 แบบเบ็ดเสร็จ คือ 0.12 โดยมีความเข้มข้นของกลูโคสเริ่มต้นที่
เหมาะสมเท่ากับ 20 กรัม/ลิตร ส่วนการเพาะเลี้ยงแบบครั้งคราวโดยการ
เติมสารอาหารแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์และกลูโคสแบบ pH-dependent 
feed ภายใต้ภาวะไม่จำากัดไนโตรเจนและแบบเป็นระยะภายใต้ภาวะจำากัด
ไนโตรเจน พบว่าจุลินทรีย์มีอัตราการเจริญเติบโตจำาเพาะเท่ากับ 0.162 ต่อ
ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าการเพาะเลี้ยงแบบครั้งคราวโดยการเติมสารอาหารแบบ
เป็นระยะภายใต้ภาวะไม่จำากัดและจำากัดไนโตรเจน 2 เท่า และมีอัตราการ
ผลิต PHB เท่ากับ1.68 กรัม PHB/ลิตร ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าการเพาะเลี้ยงแบบ
เบ็ดเสร็จถึง 7.6 เท่า ผลสรุปแสดงดังตารางที่ 1

ภาพท่ี 1 แสดงการควบคุมการผลิตการผลิต
พอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรต (a) การเติมสาร
อาหารแบบ pH-dependent feed system 
ภายใต้ภาวะไม่จำากัดไนโตรเจนและ (b) การ
เติมสารอาหารแบบเป็นระยะ (Intermittent 
feeding) ภายใต้ภาวะจำากัดไนโตรเจน

ท่ีมา: สาโรจน์ และหยาดฝน, 2544

ตารางท่ี 1 สรุปผลของการผลิต PHB จากการเพาะเล้ียงแบบเบ็ดเสร็จและแบบคร้ังคราว

หมายเหตุ B การเพาะเลี้ยงแบบเบ็ดเสร็จ FB การเพาะเลี้ยงแบบครั้งคราว RFB การ
เพาะเลี้ยงแบบ Repeat fed-batch 

ภาพที่ 2 การผลิต PHB แบบครั้งคราวซ้ำา/Repeat fed-batch โดย
แบคทีเรีย A. eutrophus DSM 545 สัญลักษณ์ I, การเพาะเล้ียงแบบ
เบ็ดเสร็จ/ภายใต้ภาวะไม่จำากัดไนโตรเจน; II, การเพาะเล้ียงแบบคร้ังคราว/
โดยการเติมอาหารแบบ pH-dependent feed/ภายใต้ภาวะไม่จำากัด
ไนโตรเจน และ III, การเพาะเล้ียงแบบคร้ังคราวซ้ำา/โดยการเติมอาหารแบบ 
Intermittent feeding/ภายใต้ภาวะจำากัดไนโตรเจน

ท่ีมา: สาโรจน์ และหยาดฝน, 2544

 ผลที่ได้รับ/การปรับใช้ประโยชน์ สภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิต PHB แบบเบ็ดเสร็จ และได้พัฒนาเทคนิคการผลิต
แบบครั้งคราวเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต PHB ตลอดจนการสร้าง
แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกระบวนการผลิต PHB 
โดย A. eutrophus DSM 545 ผลวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ
สามารถนำาไปใช้พัฒนาถึงกระบวนการผลิต PHB ในระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

(a) (b)

I/I การเติมสารอาหารแบบเป็นระยะภายใต้ภาวะไม่จำากัดและจำากัดไนโตรเจน pH/I 
โดยการเติมสารอาหารแบบ pH-dependent feed ภายใต้ภาวะไม่จำากัดไนโตรเจน
และแบบเป็นระยะภายใต้ภาวะจำากัดไนโตรเจน

ที่มา: สาโรจน์ และหยาดฝน, 2544
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แบบจำ�ลองของก�รผลิตพอลิบีต�ไฮดรอกซีบิวทิเรต

 แบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus เจริญเติบโตและ
สังเคราะห์ PHB ขึ้นภายในเซลล์ จึงสามารถแบ่งเซลล์ (X) ออกเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนของ PHB (P) และส่วนของมวลชีวภาพที่เหลือ/residual 
biomass (R) โดยที่ R จะเท่ากับผลต่างระหว่างน้ำาหนักแห้งของเซลล์ 
(X) และปริมาณ PHB (R=X-P) แสดงอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์
ได้ดังสมการที่ 1

 โดยที่อัตราการเจริญเติบโตจากส่วนของมวลชีวภาพ 
ที่เหลือ (rR) จะข้ึนอยู่กับอัตราส่วนของความเข้มข้นของแอมโมเนียม-
ซัลเฟตต่อกลูโคส (S)/อัตราส่วน N/G ตามสมการที่ 2-3 แสดงถึง
ภาวะการยับยั้งการเจริญเติบโตจากซับสเตรตความเข้มข้นสูง

 การสังเคราะห์ PHB จะเริ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วน N/G ลดต่ำา
ลง และหลังจากอัตราส่วน N/G = 0 หมายถึงปริมาณแอมโมเนียม-
ซัลเฟตถูกใช้หมดไป อัตราการสังเคราะห์ PHB จะขึ้นกับปริมาณของ
มวลชีวภาพที่เหลือ (R) และปริมาณของ PHB ที่สังเคราะห์ขึ้น (P)  
ดังสมการที่ 4 ส่วนอัตราการใช้แอมโมเนียมซัลเฟต (แหล่งไนโตรเจน) 
จะขึ้นกับอัตราการเจริญเติบโตโดยตรง (สมการที่ 5) และอัตราการ
ใช้กลูโคสซึ่งเป็นแหล่งอาหารคาร์บอน จะแปรผันตามอัตราการเจริญ
เติบโต การสังเคราะห์ PHB และปริมาณของมวลชีวภาพที่เหลือ  
ดังสมการที่ 6

เอกสารอ้างอิง Sirisansaneeyakul, S. and Y. Mahasubpaiboon. 2003. Kinetic 
modeling of poly-      -hydroxybutyrate production by Alcaligenes eutro-
phus DSM 545. pp. 71-78. The 41st Kasetsart University Annual Confer-
ence: Agro-Industry, February, 3-5, Bangkok, Thailand. • Annuar, M.S.M. 
et al. Braz. J. Chem. Eng. 25(2): 217-228.

ตารางที่ 1 สรุปสมการจลนพลศาสตร์แสดงการเจริญเติบโตและการผลิต PHB 
โดย A. eutrophus DSM 545

 การศึกษาการเพาะเลี้ยง A. eutrophus DSM 545 แบบ
เบ็ดเสร็จ ท่ีอัตราส่วน N/G เท่ากับ 0.03, 0.06, 0.12 และ 0.24 พบว่า
ในภาวะท่ีมีแหล่งไนโตรเจน จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตและสะสม PHB 
เพียงเล็กน้อย แต่เม่ือแหล่งไนโตรเจนถูกใช้หมดไป การสังเคราะห์ PHB 
จะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว สรุปผลจลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตและ
การผลิต PHB จากการเพาะเล้ียง A. eutrophus DSM 545 ท่ีแปรผัน
อัตราส่วน N/G แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 อิทธิพลของอัตราส่วน N/G ต่อการผลิต PHB แบบเบ็ดเสร็จ

 ความสัมพันธ์ของอัตราส่วน N/G (S) และอัตราการ
เจริญเติบโตจำาเพาะ (    ) อธิบายได้โดยการแทนค่าพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมในสมการท่ี 3 ซึ่งประเมินได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ถดถอย 
ไม่เชิงเส้น สรุปดังสมการที ่7 พบว่าอัตราการเจริญเติบโตจำาเพาะที่
คำานวณได้สอดคล้องกับค่าที่ได้จากการทดลอง

 เม่ือดิฟเฟอเรนทิเอตสมการท่ี 3 เท่ากับศูนย์ (      ) จะได้
อัตราส่วน N/G ที่เหมาะสม (      ) ดังนี ้                           และเมื่อแทน
ค่า         ดังกล่าวลงในสมการที่ 3 จะได้อัตราการเจริญเติบโตจำาเพาะ
ท่ีเหมาะสม (      ) ดังสมการท่ี 8 จากการคำานวณจะได้ว่า       = 0.10  
และ        = 0.200 จะเห็นว่า           มีค่าสูงกว่า         เน่ืองจากภาวะ
ยับย้ังของอัตราส่วน N/G ต่ออัตราการเจริญเติบโตของ A. eutrophus 
DSM 545 เป็นแบบไม่แข่งขัน/uncompetitive inhibition

 กรณีศึกษาการเลียนแบบการเพาะเลี้ยง A. eutrophus 
DSM 545 แบบเบ็ดเสร็จ ท่ีอัตราส่วน N/G = 0.10 และความเข้มข้น
เริ่มต้นของกลูโคส 20 กรัม/ลิตร แสดงความเหมาะสมได้ดี (ภาพ
ท่ี 1) จึงสรุปได้ว่าแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์สามารถใช้อธิบายผล
ของอัตราส่วน N/G ต่อการเจริญเติบโตและการผลิต PHB แต่ควร

ปรับปรุงจลนพลศาสตร์ของการใช้กลูโคสให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

สัญลักษณ์   , อัตราการเจริญเติบโตจำาเพาะ; Y, ผลได้; PHB, พอลิบีตา- 
ไฮดรอกซีบิวทิเรต; q, อัตราจำาเพาะ; Q

P
, อัตราการผลิต PHB เชิงปริมาตร; 

R, มวลชีวภาพที่เหลือ; N, แอมโมเนียมซัลเฟต; G, กลูโคส และ P, PHB  
ที่มา: Sirisansaneeyakul และ Mahasubpaiboon, 2003

ภาพที่ 1 การผลิต PHB แบบเบ็ดเสร็จ/ภายใต้ภาวะให้อากาศ โดย A. eutrophus 
DSM 545 (N/G = 0.10, glucose (G) = 20 g/l, 30 ºC, pH 6.8, 1,000 rpm, 
1 vvm) สญัลกัษณ์ X, เซลล์ (   ); R, มวลชีวภาพที่เหลือ ( ); P, PHB ( ); G, 
กลูโคส  ( ); N, แอมโมเนียมซัลเฟต ( ) และ   , การเลียนแบบ 

ที่มา: Sirisansaneeyakul และ Mahasubpaiboon, 2003
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การผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วยแบคทีเรียเมทิโลทรอฟ

 สมัยปัจจุบันความเจริญและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว นกัวจิยัทัว่โลกทัง้ตะวนัตกและตะวนัออก
ต่างขะมักเขม้นสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบด้วยสภาพเร่งยิ่งยวด
ต่อประยุกต์วิทยาทั้งมวล ประเทศไทยไม่อาจยืนหยัดอยู่ได้ใน
ท่ามกลางกระแสภาวะของการแข่งขันสูงโดยปราศจากการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง หัวข้อใหม่ทางด้านด้านวิศวกรรม
กระบวนการหมักต่างได้รับการตอบสนอง เพื่อการบูรณาการ 
องค์ความรู้สมัยใหม่ที่กอปรไปด้วยทรัพยากรหมุนเวียนและแหล่ง
วัตถุดิบทางเลือกภายในประเทศที่เป็นต้นทุนดั้งเดิมอย่างบริบูรณ์  
สร้างเป็นกระบวนการทางชีวภาพแบบเบ็ดเสร็จเชิงอุตสาหกรรมได้
ในอนาคต

 แหล ่งวัตถุดิบราคาถูกปริมาณมากที่ ได ้ความสนใจ 
อย่างยิง่กค็อื เมทานอล ซึง่สามารถสงัเคราะห์ได้มาจากอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมแีละทรพัยากรหมนุเวยีน อาท ิแก๊สชวีภาพ เป็นต้น โดยอาศยั
การท�างานของแบคทเีรยีกลุม่เมทโิลทรอฟ (methylotroph) ท�าหน้าที่
เป็นโรงงานชวีภาพเพือ่สร้างชวีมวล และชวีภณัฑ์ได้อย่างหลากหลาย 
ได้แก่ กรดอะมโิน และพอลไิฮดรอกซแีอลคานอเอต (PHA) เป็นต้น 
โดยเฉพาะบริบททางด้านการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต (PHB)  
ก็มีต้นทุนผลงานวิจัยอยู่แล้วเป็นจ�านวนมาก พร้อมพรั่งที่จะพัฒนา
เป็นกรรมวิธีการผลิตเชิงพาณิชย์ได ้โดยไม่ยากนัก แบคทีเรีย 
เมทิโลทรอฟศักยภาพเหล่านี้ ได้แก่ Methylobacterium sp. (อตัรา
การผลติเชงิปรมิาตรของ PHB เท่ากบั 0.61–3.57 กรมั/ลติร ชัว่โมง) 
M. extorquens (ความเข้มข้นของ PHA เท่ากบั 52–149 กรมั/ลติร) 

เอกสารอ้างองิ Schrader, J. et al. 2008. Methanol-based industrial biotechnology: current status and future perspectives of methylotrophic  
bacteria. Trends Biotechnol. 27(2): 107-115. • http://www.chemweek.com/. • http://www.biomcn.eu/our-product/process.html.

M. organophilum (ผลได้ของ PHB เท่ากับ 0.06–0.2 กรัม/กรัม 
เมทานอล) และ M. rhodesianum เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้ด�าเนิน
ศึกษาเสร็จสิ้นแล้วภายใต้สภาวะที่เหมาะสมของเพาะเลี้ยงและการ
ผลิตของบีตาพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต

 อย่างไรกต็าม การวเิคราะห์ต้นทนุการผลติเชงิเศรษฐศาสตร์
เป็นเรื่องส�าคัญ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่เลือก
กรรมวิธีการผลิตทางเคมี และอุตสาหกรรมเกษตรที่มักเลือกใช้
น�า้ตาลที่มีราคาแพงกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งมีปัจจัยของราคาและ
ปริมาณเป็นหลักส�าคัญ ปริมาณการผลิตเมทานอลทั่วโลกในปี ค.ศ. 
2006 มีมากกว่า 46 ล้านตัน ณ ขณะนั้นปริมาณการน�าไปใช้ทั่ว
โลกมีอยู่เพียง 35 ล้านตัน เท่านั้น นอกเหนือจากการผลิตเมทานอล
ผ่านทางแก๊สสังเคราะห์ (synthesis gas) แล้ว โดยมีราคาจ�าหน่าย
ผันแปรสูงอยู่ที่ 167-869 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ก็ยังสามารถผลิตไบโอ-
เมทานอลได้จากวัตถุดิบหมุนเวียนได้ ได้แก่ กลีเซอรอล แก๊สชีวภาพ 
และชีวมวล เป็นต้น จึงท�าให้การพัฒนากรรมวิธีการผลิต PHB จาก 
เมทานอลนั้นมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จัดเป็นวัตถุดิบทางเลือกหนึ่งที่
สามารถแข่งขันได้กับกรรมวิธีการผลิตที่อาศัยน�้าตาล (ราคาผันผวน 
~300 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) เป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังสามารถลด
ต้นทุนของการผลิตได้จากกระบวนการท้ายกระแสที่ไม่ซับซ้อนได้อีก
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ กรณีศึกษาเหล่านี้สามารถศึกษาเปรียบเทียบ
เพิ่มเติมได้จากกระบวนการผลิตพอลิแลกเทตของบริษัทคาร์กิลล์ 
(http://www.natureworksllc.com/) และ 1,3 พรอเพนไดออลของ
บรษิทัดปูองต์ (http://www.duponttateandlyle.com/) เป็นต้น

ภาพที่ 1 แสดงปจัจยัทางเศรษฐศาสตรแ์ละดา้นเทคนิคทีม่อีทิธิพลตอ่เทคโนโลยีชวีภาพทางอตุสาหกรรมทีใ่ชว้ตัถดุบิ “เมทานอล“ เป น็ฐานองคค์วามรู ้ 
ส�าเร็จประกอบดว้ยพฒันาการกา้วหนา้ดา้นกรรมวธิีการผลติที่อาศยัแบคทเีรียเมทโิลทรอฟ และพันธุวศิวกรรมขั้นสูงของแบคทเีรียเมทโิลทรอฟ เนื่องจาก
เมทานอลเปน็วตัถดุบิทีม่ปีริมาณมากและราคาถกูกวา่ จงึท�าใหเ้พิม่ศกัยภาพและสนบัสนนุดา้นตน้ทนุของการผลติ ดงัตวัอยา่งความส�าเร็จของการเพาะเลีย้ง
เซลลท์ีม่คีวามหนาแนน่สูงทีม่รีงควตัถสุีชมพูของ M. extorquens AM1 ในระดบัหอ้งปฏิบตักิาร

ทีม่า: Schrader และคณะ, 2008
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*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างองิ วทิวสั จริฐัพงศ์ และ กฤษณเวช ทรงธนศกัดิ.์ 2554. การศกึษาปรมิาณ

เซลลโูลส เฮมเิซลลโูลส และลกินนิจากของเหลอืทิง้จากพชืเพือ่ใช้ในการผลติแผ่นฟิล์ม

พลาสตกิชวีภาพ. การประชมุวชิาการนานาชาตวิศิวกรรมเคมแีละเคมปีระยกุต์แห่ง

ประเทศไทย ครัง้ที ่21 วนัที ่10-11 พฤศจกิายน 2554 อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา. • 

Fevzi, Y. et al. 2007. J. Food Eng. 81: 187-199. • http://plastic.oie.go.th/Movement-

BioPlastic.aspx. • http://guru.sanook.com/picfront/sub/2135_15122006031445.jpg.
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สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนธันวาคม 2554

พลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้ง

 พลาสตกิชวีภาพ/bioplastic เป็นพลาสตกิทีผ่ลติขึน้จากวสัดุ

ธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการชีวภาพ วัสดุ

ธรรมชาติที่น�ามาเป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตพลาสติกชีวภาพมีด้วยกัน

หลายประเภท เช่น เซลลูโลส/cellulose คอลลาเจน/collagen 

พอลิเอสเตอร์/polyester แป้ง/starch เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากเป็นของ

เสียที่ไม่มีประโยชน์ หาง่าย และราคาถูก

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมในแต่ละปีจะมี

ผลิตผลทางการเกษตรออกสู ่ตลาดเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้มี

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างมหาศาล เช่น ฟางข้าว แกลบ 

ซังข้าวโพด ชานอ้อย (ภาพที่ 1) เป็นต้น วัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้สามารถ

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพได้ทั้งสิ้น เนื่องจาก

ประกอบด้วยเซลลูโลสในปริมาณสูง ตัวอย่างการน�าว ัสดุเหลือ

ทิ้งทางการเกษตรเหล่านี้มาใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ เช่น 

การผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากเซลลูโลสที่สกัดได้จากชานอ้อย 

โดยน�าเซลลูโลสที่สกัดได้มาสังเคราะห์เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส/

carboxymethyl cellulose ซึ่งจัดเป็นอนุพันธ์ชนิดหนึ่งของเซลลูโลส 

และมีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืด จึงช่วยยึดเกาะกับวัสดุได้ดี 

ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์แผ่นฟิล์มชีวภาพดังกล่าวประกอบด้วย 2 

ขั้นตอนส�าคัญ คือ การเตรียมสารละลายคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 

และการสังเคราะห์แผ่นฟิล์มชีวภาพ 

ภาพที่ 2 ฟิล์มชีวภาพจากเซลลูโลสที่สกัดจากชานอ้อย 

ที่มา: http://guru.sanook.com/picfront/sub/2135_15122006031445.jpg.

ภาพที่ 1 ชานอ้อย 

 การสังเคราะห์แผ่นฟิล ์มชีวภาพท�าโดยดูดสารละลาย

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 3 มิลลิลิตร มาผสมกับแป้งมันส�าปะหลัง 

1 กรัม น�าไปขึ้นรูปแผ่นฟิล์มโดยเทสารละลายลงบนเพลตวงกลม 

น�าไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น

น�าออกจากตู้อบ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอให้เย็นแล้วจึงลอกแผ่นฟิล์ม

ออก (ภาพที่ 2)   

ที่มา: วิทวัส และกฤษณเวช, 2554
 

 การเตรยีมสารละลายคาร์บอกซเีมทลิเซลลโูลสจะน�าผงเซลลโูลส

ปรมิาณ 1 กรมั มาเตมิสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ 40 เปอร์เซน็ต์ 

ปรมิาตร 40 มลิลลิติร และเตมิสารละลายกรดคลอโรแอซตีกิในสารละลาย

ไอโซพรอพลิแอลกอฮอล์ ปรมิาตร 40 มลิลลิติร ตัง้ทิง้ไว้ 30 นาท ีแยกส่วนใส

และส่วนหนดืออกจากกนัโดยใช้บวิเรต จากนัน้น�าส่วนหนดืมาเตมิเมทานอล 

20 มลิลลิติร

 นอกจากวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตรแล้ว ปัจจบุนัมกีารน�า

วัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมเกษตรมาใช้ในการผลิตฟิล์มพลาสติก

ชวีภาพอย่างแพร่หลาย อาท ิหางนม/whey เป็นต้น จากข้อมลูการผลติ

เนยแขง็ พบว่ากระบวนการผลติแต่ละครัง้จะมหีางนมเหลอืทิง้ประมาณ 

40 เปอร์เซ็นต์ของหางนมที่ผลิตได้ต่อปี จึงท�าให้หางนมเป็นแหล่ง

วัตถุดิบที่ส�าคัญอีกแหล่งหนึ่งส�าหรับใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ 

ผลการทดสอบคณุสมบตัทิางฟิสกิส์ พบว่าพลาสตกิชวีภาพทีผ่ลติจาก

หางนมสามารถป้องกนัการแพร่ผ่านของแก๊สออกซเิจนและไอน�า้ได้ด ี ซึง่

เป็นผลมาจากการทีโ่ปรตนีทีอ่ยูใ่นหางนมได้เคลอืบแผ่นฟิล์มพลาสตกิไว้

นัน่เอง 
 ดงันัน้การน�าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัสดุเหลือ

ทิง้จากอตุสาหกรรมเกษตรมาใช้ในการผลติพลาสตกิชวีภาพ จงึเป็นการ

เพิม่มลูค่าให้กบัของเหลอืทิง้และช่วยลดปัญหาสิง่แวดล้อม ซึง่เกดิจาก

การใช้พลาสตกิทีย่่อยสลายได้ยาก นบัเป็นการจดัการกบัปัญหาของเสยี

ล้นเมอืงและภาวะมลพษิต่อสิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื





สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

 การลืมตาถือกำาเนิดของละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของ
โลก ถือเป็นความสำาเร็จของนักวิจัยไทย น.สพ.สกนธ์ น้อยมูล 
สัตวแพทย์ผู้ดูแลละมั่งในโครงการผลิตตัวอ่อนหลอดแก้ว/ไอวีเอฟ 
และทีมนักว ิจ ัยของส่วนอนุร ักษ์ว ิจ ัยและการศึกษา/องค์การ
สวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งยังเป็นการพลิกฟื้นความหวัง
ให้ละมั่งซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยที่เหลืออยู่จำานวนน้อยกลับมา

เพิ่มความสมดุลให้กับผืนป่าอีกครั้งหนึ่ง

ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ*/สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

 เทคนิคไอวีเอฟ/IVF (in vitro fertilization) อาจจะฟังไม่คุ้น
หูสำาหรับหลาย ๆ คน แต่ถ้าเอ่ยถึงเด็กหลอดแก้วน่าจะฟังดูคุ้ยเคย
มากกว่า ในสัตว์ก็สามารถใช้เทคนิคเดียวกับที่ใช้ในมนุษย์เช่นกัน 
สำาหรับสัตว์แล้ว เทคนิคนี้ทำาเพื่อเป็นการเพิ่มตัวอ่อนของสัตว์ รวมถึง
การแก้ไขปัญหาสัตว์ที่มีพันธุกรรมดีแต่ปฏิสนธิได้ยาก และที่สำาคัญ
คือสามารถช่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่กำาลังจะสูญพันธุ์ให้กลับมีจำานวน
เพิ่มมากขึ้นได้  เทคนิคนี้ทำาโดยการนำาเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพดีจาก
ตัวแม่ออกมาเลี้ยงในหลอดทดลองประมาณ 20-24 ชั่วโมง เพื่อให้
พร้อมรับการปฏิสนธิ จากนั้นทำาการเตรียมเซลล์อสุจิจากตัวพ่อโดย
การปั่นล้างด้วยน้ำายาเลี้ยงตัวอ่อนและคัดเลือกเฉพาะเซลล์ที่มีความ
แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะทำาการปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ การปฏิสนธิ
เริ่มจากการนำาเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิที ่อธิบายข้างต้นถ่ายลงใน
หลอดทดลองที่มีน้ำายาปฏิสนธิและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อ
ให้เกิดการปฏิสนธิและพัฒนาเป็นตัวอ่อน จากนั้นทำาการติดตามดู
ผลการปฏิสนธิประมาณ 8-16 ชั่วโมงถัดมา ซึ่งหลังจากทำาการเลี้ยง
* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง  ASTV ผู้จัดการออนไลน์. 2554. http://www.manager.co.th/
Science/ViewNews.aspx?NewsID=9540000151754. • โลกสีเขียว. 2554. 
http://www.verdantplanet.org/preserve/preserv.php. • ศ ูนย์ว ิจ ัย
การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี. 2554. http://www.dld.go.th/
airc_urt/th/index.php?option=com_content&view=article&id=206:in-vitro-
fertilization-ivf&catid=70:2011-01-31-03-26-01.

ภาพที่ 1 ลูกละมั่งหลอดแก้วและแม่

ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์. 2554; http://www.manager.

co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9540000151754
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 ด ั ง น ั ้ น เ ท ค น ิ ค ไ อ ว ี เ อ ฟ จ ึ ง เ ป ็ น อ ี ก เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ห น ึ ่ ง
ข อ ง น ั ก วิทยาศาสตร์ในการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่
กำาลังจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย ทั้งนี ้ยังต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุงเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทันสมัยเพื่อลดข้อจำากัดหลาย ๆ 
ประการ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้เทคนิคนี้ในการผลิตสัตว์หลาย ๆ 
ชนิดได้อย่างเหมาะสม

เทคนิค ไอวีเอฟ กับการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก

 สำาหรับงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับเทคนิคไอวีเอฟในสัตว์ 
พบว่ามีมาแล้วมากกว่า 40 ปี โดยครั้งแรกเป็นการรายงานการตั้ง
ท้องของกระต่ายในปี ค.ศ.1959 ในหนู rat และหนู mouse ในปี
ถัด ๆ มา และในปี ค.ศ.1988 ซึ่งถือเป็นความสำาเร็จของการพัฒนา
เทคนิคนี้ เนื่องจากลูกโคที่ใช้เทคนิคไอวีเอฟทั้งหมดถือกำาเนิดเป็น
ครั้งแรก หลังจากนั้นจึงได้มีการพัฒนาเทคนิคไอวีเอฟควบคู่ไปกับ
เทคนิคอื่น ๆ รวมถึงมีรายงานความสำาเร็จของการใช้เทคนิคนี้กับสัตว์
ชนิดต่าง ๆ ออกมาเป็นระยะ แต่ทั้งนี้เทคนิคนี้มีข้อจำากัดอยู่หลาย
ประการเนื่องจากเป็นการทำาการปฏิสนธินอกร่างกายของสัตว์ ซึ่ง
จากรายงานของทีมวิจัยละมั่งหลอดแก้วของส่วนอนุรักษ์วิจัย
และการศึกษา/องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่าใน
ทุกขั้นตอนของเทคนิคนี้มีความละเอียดอ่อน ตั้งแต่การเก็บเซลล์ไข่
และเซลล์อสุจิ การปฏิสนธิ การเลี้ยงในน้ำายาเลี้ยงตัวอ่อนไปจนถึง
การถ่ายฝากตัวอ่อนไปยังตัวแม่ ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีข้อจำากัดโดย
ธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนทั้งสิ้น ดังนั้นจึง
ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เคยผ่านการพัฒนามาจากสัตว์หลาย ๆ ชนิด
ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในกระบวนการมากที่สุด และ
สามารถทำาให้ตัวอ่อนเจริญได้ นอกจากนี้แล้วข้อมูลทางธรรมชาติของ
สัตว์ก็เป็นสิ่งสำาคัญ ทั้งนี้เพื่อประกอบการใช้เทคนิคไอวีเอฟในสัตว์
ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น ทั ้งในเรื ่องของการสืบพันธุ์ การเลี ้ยงดูลูก 
การเจริญเติบโตและการดำารงชีวิตของสัตว์ชนิดนั้น ๆ 

 ความสำาเร ็จของการทำาละมั ่งหลอดแก้วโดยเทคนิค
ไอวีเอฟในครั้งนี้ จ ึงถ ือเป็นบันไดก้าวแรกของประเทศไทยใน
การฟื้นคืนสัตว์หายากให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้
ท ั ้ งน ั ้น ภาคร ัฐบาลและประชาชนจะต ้องเห ็นความส ำาค ัญ
ของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการฟื้นคืนป่าไม้อันเป็นแหล่งที่อยู ่
ของพวกมันร่วมด้วย การดำาเนินการเหล่านี้จึงจะประสบผลสำาเร็จ
และยังประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต

เซลล์ที่ได้รับการปฏิสนธิประมาณ 24-72 ชั่วโมง เซลล์ในระยะนี้จะถูก
เรียกว่า ไซโกต/zygote โดยเมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด DIC/
Differential Interference Contrast จะเห็นโปรนิวเคลียส
ค่อนข้างชัดเจน จากนั้นจึงทำาการเลี้ยงไซโกตให้เข้าสู่ระยะมอรูล่า/
morula หรือ บลาสโตซิส/blastocyst จึงจะสามารถถ่ายไปยังตัวแม่
เพื่อให้อุ้มท้องต่อไปได้



สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

 ชา มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis  มีหลาย
สายพันธุ์ที่รู้จักกันดีคือ สายพันธุ์จีน/C. sinensis var. sinensis  
และ สายพันธุ์อัสสัม/C. sinensis var. assamica ชาเป็นไม้ยืนต้น
สูงประมาณ 10-15 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่นและมีฝน 
โดยเฉพาะพื้นที่สูงประมาณ 200-2,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล 
อุณหภูมิอากาศประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
ประมาณ 70-90 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณนํ้าฝน 1,500-2,500 
ม ิลล ิ เมตร ชาม ีแหล ่งก ําเน ิดอย ู ่ ใกล ้ก ับแม ่น ํ ้าอ ิรวด ีทาง
ตะว ันออกเฉ ียง เหน ือของอ ิน เด ีย  ตอนเหน ือของพม ่า 
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน และทิเบต มนุษย์รู้จักนําใบชามา
ผลิตเป็นเครื่องดื่มมากกว่าพันปีแล้ว โดยระยะแรกดื่มเพื่อผลทาง     
การแพทย์ต่อมาได้กลายเป็นไปเพื่อความสดชื่นและแก้กระหาย 
เนื่องจากการดื่มชาจะช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าซึ่งเป็นผลมาจาก
สารคาเฟอีน/caffeine ที่มีอยู่ในชานั่นเอง

มณชัย  เดชสังกรานนท์*/สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล*

 ผลิตภัณฑ์ชาสามารถแบ่งตามกรรมวิธ ีการผลิตได้ 
3 ประเภท คือ ชาที่ไม่ผ่านการหมัก ได้แก่ ชาเขียว/green tea 
ชากึ่งหมัก ได้แก่ ชาอูหลง/oolong tea และชาหมัก ได้แก่ ชาฝรั่ง/
black tea และ ชายูนนาน หรือชาพูเออร์/puerh tea ซึ่งเป็นชาหมัก
เฉพาะถิ่นจากมณฑลยูนนานของประเทศจีน ชาแต่ละประเภทจะมี
กระบวนการผลิตที่จําเพาะ ดังภาพที่ 1 การผลิตนิยมใช้ยอดชาที่มี
ลักษณะเป็นสองใบกับหนึ่งยอด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาที่มีกลิ่น และ
รสชาติเฉพาะ ขั้นตอนการผลิตที่หลากหลายและสายพันธุ์ชาที่ใช้
จะเป็นตัวกําหนดคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ชา โดยหลักการ
แล้วการผลิตใบชาแห้งแต่ละประเภทประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ คือ 
การนําใบชาสดมาผึ่ง คั่ว นวด อบ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมี โดยใช้พลังงานความร้อน และพลังงานกลที่
เหมาะสม

* ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง  สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล และคณะ. 2551. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มจธ. 31(2): 275-289. • Tucker, G.A. and L.F.J. Woods. 1991. Enzymes 
in food processing. 2nd ed. Glasgow, Blackie. • Xuczaj, W. and E.   
Skrzydlewska. 2005. Preventive Medicine. 40: 910– 918.

ภาพที่ 1 กรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาจากใบชา ได้แก่ ชาเขียว ชากึ่งหมัก/
ชาอูหลง และชาหมัก/ชาฝรั่ง เป็นต้น 
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Teaprocessing.svg
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 การศึกษาทางการแพทย์พบว่า catechins มีผลใน
การรักษาและป้องกันโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวกับ reactive oxygen 
species/ROS เช่น โรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท และ
ยับยั ้งการก่อตัวของเซลล์มะเร ็ง เช ่น มะเร ็งผ ิวหนัง มะเร ็ง
เต ้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด เป็นต้น มีรายงานว่า        
ชาเขียวสามารถป้องกันการเจริญของเส้นเลือดในเนื้องอก  ช่วย
ลดปริมาณคลอเรสเทอรอลในเลือด ป้องกันโรคพาร์กินสันและ          
อ ัลไซเมอร์  ป ้องกันโรคเบาหวาน ต้านแบคทีเร ีย ต ้านไวรัส
เอดส์ ชะลอความแก่ และต้านการอักเสบได้อีกด้วย ประโยชน์ของ
ชาต่อสุขภาพนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมานานแล้วทั้งในจีน
และญี่ปุ่น เชื่อกันว่าประโยชน์ทั้งหลายนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
สารประกอบพอลิฟีนอลที่มีอยู่ในชา แต่ทั้งนี้ชายังมีสารพฤกษเคมี
ที่มีประโยชน์อื่น ๆ อีกหลายชนิด 

พฤกษเคมีของชาและผลิตภัณฑ์

 ใบชาสดประกอบด้วยสารพฤกษเคมี/Phytochemicals 
หรือ ไฟโตนิวเทรียนท์/Phytonutrients ที่สามารถละลายนํ้าได้
แตกต่างกันหลายชนิด แร่ธาตุที่พบมากที่สุด คือ โพแทสเซียม 
สารอินทรีย์ที่พบส่วนใหญ่ คือ สารประกอบพอลิฟีนอล และ
คาเฟอีน ซึ่งมีประมาณ 20-35 และ 3-4 เปอร์เซ็นต์ ของนํ้าหนัก
แห้ง ตามลําดับ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารระเหยที่ให้กลิ่น
รสเฉพาะแก่ชา สารประกอบไนโตรเจนที่พบ ได้แก่ กรดอะมิโน 
เอไมด์ กรดนิวคลีอ ิก และโปรตีน โดยโปรตีนที ่ส ําค ัญคือ                            
พ อ ล ิ ฟ ี น อ ล อ อ ก ซ ิ เ ด ส / p o l y p h e n o l o x i dase/PPO/EC 
1.10.3.1 และ เพอร์ออกซิเดส/peroxidase/PER /EC 1.11.1.7 
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
สารประกอบ พอลิฟีนอล สารประกอบพอลิฟีนอลที่พบในใบ
ชานอกจากจะแสดงคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ/antioxidant 

 ชาฝรั่ง/black tea เป็นชาหมักที่ปล่อยให้เกิดการหมัก
อย่างเต็มที่ เป็นผลให้สารประกอบพอลิฟีนอลในใบชาสดเปลี่ยนไป
เป็นอนุพันธ์อ่ืน โดยมีเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส และ เพอร์ออกซิเดส 
ซึ ่งเป็นเอนไซม์ที ่มีอยู ่แล้วในใบชา/endogenous enzyme เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา ทําให้ผลิตภัณฑ์ชาที่ได้เมื่อชงดื่มแล้วมีกลิ่นหอม 
และนํ้าชามีสีนํ้าตาลแดงเข้ม โดยสายพันธุ์ชาที่นิยมใช้ในการผลิต
คือสายพันธุ ์อ ัสสัม จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบ
ว่าชาหมักมีสารที่มีกลิ่นหอมรวม/aroma complex ประมาณ 650 
ชนิด ในขณะที่ชาเขียวมีประมาณ 250 ชนิด ซึ่งปฏิกิริยาหลักที่เกิด
ขึ้นระหว่างขั้นตอนของการหมักชา คือ ออกซิเดชันของ catechins 
ได้เป็น theaflavins (ภาพที่ 2b) ซึ่งเป็นสารที่มีสีแดงเข้มและละลาย
น้ําได้ดี กับ thearubigins (ภาพที่ 2c) ซึ่งเป็นสารที่มีสีน้ําตาลเข้ม
และละลายน้ําได้น้อย 
 โมเลกุลของ theaflavins จะประกอบด้วยกลุ ่ม
ของฟีนอลิกมากกว่า 13 กลุ่ม ที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับโปรตีน
ภายในปากและให้ความรู้สึกที่เรียกว่า briskness ในขณะดื่มชา 
ส่วน thearubigins ไม่เพียงแต่จะให้สีที่ไม่พึงประสงค์แก่เครื่องดื่ม
แล้วย ังให้กลิ ่นรสที ่ไม ่ด ีด ้วย ด้วยเหตุน ี ้จ ึงม ักใช ้อ ัตราส่วน
ของ theaflavins และ thearubigins เป็นตัวบอกคุณภาพของชา
หมัก หากอัตราส่วนดังกล่าวสูงแสดงว่าผลิตภัณฑ์ชามีคุณภาพดี 
อย่างไรก็ตาม theaflavins ในชาหมักก็ยังคงมีประสิทธิภาพใน
การต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับ catechins ที่มีอยู่ในชาเขียว

แล้วยังส ่งผลให้น ้ ําชามีส ีและรสฝาดอีกด้วย ส ่วนใหญ่ ค ือ 
แทนนิน/tannin โดยแทนน ินท ี ่พบมากในใบชาสดจะอย ู ่ ใน
ร ูปของ catechins (ภาพที่ 2a) และพบว่าชาที่ไม่ผ่านการหมัก 
เช่น ชาเขียว จะมีปริมาณ catechins สูงกว่าชาหมัก เนื่องจาก
กระบวนการผลิตชาดังกล่าวมีการใช้ความร้อนสูงเพื่อทําลาย
เอนไซม์ที่มีอยูในใบชา 

ภาพที ่  2 โครงสร ้างทางเคมีของ (a) catechins (b) theaflavins และ 
(c) thearubigins 
ที่มา: Xuczaj และ Skrzydlewska, 2005



 พอลฟีินอล/polyphenols เป็น สารพฤกษเคม/ีPhytochemicals 

หรือไฟโตนิวเทรียนท์/Phytonutrients ที่พบได้ในผัก ผลไม้ ธัญพืช 

พืชตระกูลถั่ว และพืชที่ให้ฝัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหลายชนิด 

เช่น  ไวน์ น�้าส้มสายชูหมัก เบียร์ ชา และโกโก้ เป็นต้น จัดเป็น

สารประกอบฟีนอลิก/phenolic compound โครงสร้างมีลักษณะ

เป็นฟีนิลอลานีน/phenylalanine ประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติก

จับกับหมู่ไฮดรอกซิลตั้งแต่ 2 วงขึ้นไป แบ่งออกได้หลายกลุม่ตาม

จ�านวนของวงแหวนฟีนอลและธาตทุีม่าจบักบัวงแหวนนัน้ ๆ ได้เป็น 

กรดฟีนอลิก/phenolic acids ฟลาโวนอยด์/flavonoids สติลบีน/

stilbenes และลิกแนน/lignans (ภาพที่ 1)

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)

*ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง Bravo, L. 1998. Nutr Rev. 56(11):317-333. • Manach, 

C. et al. 2004. Am. J. Clin. Nutr. 79: 727–747. • Rice-Evans, C. A.  

et al. 1997. Trends Plant Sci. 2(4): 152-159. • http://www.foodnet-

worksolution.com/vocab/wordcap/polyphenol.

เอื้องกาญจน์ ทาทอง*/วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา*

การแพทย์คลินิกและเภสัชกรรม
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ที่มา: Manach และคณะ, 2004

ภาพที ่1 ลกัษณะโครงสร้างทางเคมขีองพอลฟีินอล

สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนธันวาคม 2554

พอลิฟีนอล: พฤกษเคมีเพื่อสุขภาพ

 พอลิฟ ีนอลมีบทบาทส�าคัญต ่ออุตสาหกรรมอย ่าง

แพร่หลาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช ่น 

ในอุตสาหกรรมการผลิตชาและโกโก้  พบว่าการเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของพอลิฟีนอลในขั้นตอนการหมักวัตถุดิบและการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติและสีที่จ�าเพาะและ

เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการน�าพอลิฟีนอลไปใช้

เป็นสีผสมอาหารและสารกันหืนอีกด้วย การประยุกต์ใช้ทางการ

แพทย์ มีการน�าพอลิฟีนอลมาใช้รักษาโรคหลายชนิด เนื่องจากมี

คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ/antioxidant สามารถก�าจัด

อนุมูลอิสระได้โดยตรง จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ 

เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น นอกจากนี้

ยงัช่วยป้องกนัฟันผ ุและสามารถต้านเชือ้จลุนิทรย์ีได้อกีด้วย
 ฟลาโวนอยด์จัดเป็นพอลิฟ ีนอลที่มีความส�าคัญมาก

ที่สุด สามารถแบ่งย่อย ๆ ได้อีกหลายชนิดตามลักษณะโครงสร้าง

ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติก 2 วง จับกับวงแหวนอีกวงที่มี

คาร ์บอน 3 อะตอมอยู ่ ในโมเลกุลของวงแหวนนั้น  ๆ ได ้แก ่ 

ฟลาโวนอล/flavonols ฟลาโวน/flavones ไอโซฟลาโวน/isofla-

vones ฟลาวาโนน/flavanones แอนโทไซยานดินิ/anthocyanidins และ

ฟลาวานอล/flavanols (คาเทชนิ/catechin และพรอแอนโทไซยานดินิ/pro-

anthocyanidins) (ภาพที่ 2) พอลิฟีนอลบางชนิดมีความจ�าเพาะ

ต่อแหล่งของอาหาร เช่น ฟลาวาโนนพบมากในพืชตระกูลส้ม 

ไอโซฟลาโวนพบมากในถั่วเหลืองและแอบเปิ้ล เป็นต้น

ภาพที ่2 ลกัษณะโครงสร้างทางเคมขีองฟลาโวนอยด์

ที่มา: Manach และคณะ, 2004

 จากคุณประโยชน์ที่กล่าวมาในขั้นต้น หากร่างกายได้รับ

พอลฟีินอลอย่างเพยีงพอ จะช่วยให้เรามสีขุภาพทีด่ไีด้ ซึง่นอกจากจะ

ได้จากพชืผกัผลไม้หรอืผลติภณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีก่ล่าวมา

แล้ว ยงัสามารถได้จากการรบัประทานอาหารเสรมิในรปูของสารสกดัพอลิ

ฟีนอล ซึง่สามารถพบเหน็ได้ทัว่ไปตามร้านขายเวชภณัฑ์เพือ่สขุภาพ



 นิตยสาร “สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ” เป็นนิตยสารเปิดอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัภาษาไทย) ภายใต้การสนบัสนนุของสมาคมเทคโนโลยี

ชีวภาพแหง่ประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเผยแพร่บทความวิชาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแขนงตา่ง ๆ  

ทางเวบ็ไซต์สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย (http://www.biotec.or.th/tsb/) โดยมีก�าหนดเผยแพร่ประจ�ารายเดือน

เงื่อนไขการรับบทความ 

 - บทความจดัท�าขึน้โดยใช้ภาษาไทยเทา่นัน้ และต้องผา่นการตรวจข้อผิดพลาดในข้อความและจากการพิมพ์ 

 - บทความท่ีสง่มาพิจารณาลงพิมพ์ ต้องไมเ่คยเผยแพร่ในสื่อออนไลน์หรือสิง่พิมพ์ใด ๆ มาก่อน  ข้อความและข้อคิดเหน็ตา่ง ๆ เป็น 

   ของผู้ เขียนบทความนัน้ ๆ ไมใ่ชค่วามเหน็ของกองบรรณาธิการหรือของนิตยสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ

 - ทกุบทความท่ีได้ผา่นการคดัเลือกเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ จะถือเป็นกรรมสทิธ์ิของนิตยสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ

 - กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาในการตีพิมพ์ให้ผู้ เขียนทราบภายใน 1 สปัดาห์ นบัจากวนัท่ีสง่บทความ 

 - กองบรรณาธิการจะไมรั่บผิดชอบในข้อผิดพลาดใด ๆ ในบทความ ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของผู้ เขียน 

ข้อก�าหนดในการส่งบทความส�าหรับผู้เขียน 

 - บทความต้องจดัท�าเป็นภาษาไทยและต้องผา่นการตรวจการใช้หลกัไวยากรณ์อยา่งถกูต้องมาแล้ว 

 - ในการจดัท�าบทความผู้ เขียนจะต้องจดัท�าบทความในรูปแบบท่ีทางวารสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพก�าหนดไว้ ตามรายละเอียด  

   “ค�าแนะน�าในการเขียนบทความ”

 - ผู้ เขียนจะต้องสง่ต้นฉบบับทความในรูปแบบของไฟล์เอกสาร Microsoft Word เทา่นัน้ จ�านวนไมเ่กิน 2 หน้า (รวมภาพและตารางท่ี 

   เก่ียวข้อง และเอกสารอ้างอิง) โดยสง่มาท่ี fermenttechresearchcenter@gmail.com 

รายละเอียดของบทความ ประกอบด้วย

  ผู้ เขียนสามารถจดัท�ารูปแบบการน�าเสนอได้ตามความเหมาะสม แตเ่นือ้หาต้องน�าเสนอองค์ความรู้ใหมท่ี่นา่สนใจหรือความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีชีวภาพแขนงตา่ง ๆ โดยมีหวัข้อดงันี ้

  1. ช่ือเร่ืองและช่ือผู้เขียนบทความ ช่ือเร่ืองพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ควรเป็นช่ือเร่ืองท่ีสัน้ กระชบั ได้ใจความตรงกบั

เนือ้หา ตามด้วยช่ือผู้ เขียนบทความซึง่พิมพ์เป็นภาษาไทยเทา่นัน้ 

  2. เนือ้หา น�าเสนอข้อมลูวิชาการหรือแนวคดิทฤษฎีท่ีน�าเสนอในประเดน็ตา่ง ๆ อยา่งถกูต้อง ซึง่อาจมีการเสนอข้อมลูในรูปแบบ

ตารางและภาพประกอบได้

  3. เอกสารอ้างองิ เป็นการรวบรวมรายช่ือหนงัสือหรือสิง่ตีพิมพ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้ส�าหรับการค้นคว้าและอ้างอิงประกอบบทความ ตามท่ีได้

ก�าหนดไว้ในเอกสารนี ้

  4. หน่วยงานที่สังกัด ในสว่นท่ีอยูห่รือสถานท่ีท�างานของผู้ เขียน ให้ระบไุว้ท่ีเชิงอรรถ 

รปูแบบและขัน้ตอนการจดัท�าต้นฉบบับทความ

“สรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ”

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ เขียนสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพ/เดือนธนัวาคม 2554

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology/www.biotech.or.th/tsb)



หมวดบทความ 

	 ผู้ เขียนต้องระบหุมวดบทความท่ีเขียนในสว่นของหวักระดาษ	ซึง่ประกอบด้วย	6	หมวด	ได้แก่

	 1.	การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

	 2.	วิศวกรรมเคมีชีวภาพและวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

	 3.	การแพทย์	คลนิิกและเภสชักรรม

	 4.	สิง่แวดล้อมและพลงังาน

	 5.	กฎหมายและการศกึษา

	 6.	ปกิณกะ

ค�าแนะน�าในการเขียนบทความ

 ขนาดกระดาษ จดัพิมพ์ลง	Microsoft	Word	กระดาษขนาด	A4	

 ขอบกระดาษ เว้นระยะขอบ	2.54	เซนติเมตร	ทกุด้าน	

 จ�านวนหน้า	ไมเ่กิน	2	หน้า	(พร้อมภาพและตารางท่ีเก่ียวข้อง	และเอกสารอ้างอิง)	

 ตวัอักษร ตวัอกัษรในบทความทัง้หมดให้ใช้	Cordia	New	ตามท่ีก�าหนดดงันี ้

  ช่ือเร่ือง	พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือองักฤษ	ขนาด	16	point	ก�าหนดกลาง	ตวัหนา	กระชบั	ถ้าช่ือเร่ืองเป็น	ภาษาองักฤษ		

ตวัแรกของทกุค�าต้องใช้ตวัใหญ่	ตวัตอ่ไปใช้ตวัเล็ก	ทัง้นีย้กเว้นบพุบทและ	Article	น�าหน้าค�า	

  ช่ือผู้เขียนบทความ	พิมพ์เป็นภาษาไทย	ขนาด	14	point	ตวัเอียง	จดัชิดขวา

   ที่อยู่หรือสถานที่ท�างานของผู้เขียน	ให้ระบไุว้ท่ีเชิงอรรถ	ขนาด	12	point	โดยระบภุาควิชา	และมหาวิทยาลยั	ต้นสงักดั

เทา่นัน้	จดัชิดซ้าย

  บทความ	ตวับทความ	ขนาด	14	point	โดยก�าหนดเนือ้หา	ไมร่วมเอกสารอ้างอิง	และข้อมลูเพ่ิมเตมิ	500-700	ค�า	ก�าหนดการ

ยอ่หน้า	0.5	นิว้	

  ตารางและภาพประกอบ	ผู้ เขียนสามารถใสต่ารางได้จ�านวน	1	ตาราง	และภาพประกอบ	1	ภาพ	หรืออยา่งใดอยา่งหนึง่	จ�านวนรวม	

2	ตาราง/ภาพ

  ตาราง พิมพ์ล�าดบั/ตารางท่ี	และค�าอธิบายไว้เหนือตาราง	ค�าอธิบายเพ่ิมเตมิและแหลง่ท่ีมาของตารางใสไ่ว้ใต้ตาราง	 โดย

ใช้ขนาด12	point	จดัชิดซ้าย	ก�าหนดไฟล์นามสกลุ	JPEG

  ภาพ	พิมพ์ล�าดบั/ภาพท่ี	ค�าอธิบายภาพ	และแหลง่ท่ีมาของภาพใสไ่ว้ใต้ภาพ	โดยใช้ขนาด	12	point	จดัชิดซ้าย	ก�าหนดไฟล์

นามสกลุ	 JPEG	 ค�าอธิบายภาพควรใช้ภาษาท่ีกระชบัเนือ้หาได้ใจความ	 ภาพประกอบควรเลือกท่ีมีความคมและชดัเจน	 และระวงัอยา่ให้กลบั

ข้างซ้ายเป็นขวาหรือกลบัหวับนเป็นลา่ง	หากมีภาพยอ่ยให้แทนด้วยภาษาองักฤษตวัพิมพ์เลก็

 การเน้นค�า ให้ใช้วิธีการเขียนตวัเอน	แทนการใช้ตวัหนาเข้ม	และเคร่ืองหมายสญัประกาศ	(“		”)		

  เคร่ืองหมายวรรคตอน	เชน่	,	หรือ	:	และ	;	ให้เว้น	(ตาม)	ด้วย	1	เคาะ	หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน

  ค�าทบัศัพท์	 ท่ีบญัญตัอิยา่งเป็นทางการหรือใช้จนเคยชินแล้วถือวา่เป็นค�าไทย	 ตวัอยา่งของค�าเหลา่นี	้ ได้แก่	 วคัซีน	 ฮอร์โมน	

แอลกอฮอล์	ไวรัส	เซลล์	ฟิล์ม	ไบโอดีเซล	เป็นต้น

  ค�าย่อ	 ไมค่วรใช้ถ้าไมมี่ความจ�าเป็น	 การเขียนยอ่ค�าต้องใช้เฉพาะท่ีคุ้นเคยกนัดี	 และใช้อยูเ่ป็นปกตโิดยทัว่ไป	 ส�าหรับภาษาองักฤษ

ต้องใช้ค�ายอ่ท่ีเป็นสากล	มิฉะนัน้จะต้องเขียนค�าเตม็และใสค่�ายอ่ในวงเลบ็ไว้ตอนแรกของเร่ือง	1	ครัง้

  เอกสารอ้างองิ	 ให้ขีดเส้นใต้ค�าวา่	 เอกสารอ้างอิง	 โดยใช้ขนาด	 12	 point	 ชิดซ้ายเรียงตามล�าดบัตวัอกัษร	 โดยไมต้่องมีเลขท่ีก�ากบั

และไมแ่ยกประเภทของเอกสารและสิง่อ้างอิง	 โดยจดัให้เอกสารภาษาไทยไว้ล�าดบัก่อนโดยเรียงล�าดบัตามอกัษรตวัแรกของช่ือผู้แตง่	 และจดั

ให้เอกสารภาษาองักฤษอยูล่�าดบัหลงัภาษาไทยโดยเรียงล�าดบัตามอกัษรตวัแรกของช่ือสกลุ
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