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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนากระบวนการแยกสารชีวภาพของพอลิเมอร์พลาสติกชีวภาพออกจากน้ าเลี้ยงเซลล์

แบคทีเรีย Ralstonia eutropha ที่ใช้ในการสังเคราะห์ polyhydroxybutyrate (PHB) ด้วยสารสร้างตะกอน 

(coagulant) เพ่ือใช้ในการทดแทนการแยกสารด้วยวิธีปั่นเหวี่ยง ทั้งนี้เพ่ือลดต้นทุนที่เกิดจากการใช้เครื่อง 

centrifuge ในกรณีที่ต้องการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากการคัดกรองสาร Coagulant ทั้งหมด 9 

สภาวะ เพ่ือหา 2 สภาวะเหมาะสม ซึ่ง 2 สภาวะที่เหมาะสมนี้คือ การเติม Cationic Polymer 2.67 mg/mL 

และ Cationic Polymer 1 mg/mL ผสมกับ สารส้ม 1 mg/mL หลังจากได้ 2 สภาวะที่เหมาะสมแล้ว ได้ท า

การน าไปใช้ในการแยกสารในระดับ Fermenter 5 L ที่ถูกเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 60 ชั่วโมง ซึ่งได้ค่า OD ที่ 184 

และ Cell Density ที่ 63 g/L ผลจากการแยกสารปรากฎว่า ทั้ง 2 สภวะนี้ ไม่สามารถแยกสารชีวภาพออก

จากน้ าเลี้ยงที่มีความเข้มข้นสูงได้ จึงได้ท าการแก้ปัญหาด้วยการเจือจางให้ ค่า OD อยู่ในระดับเดียวกับค่า OD 

ที่ใช้ในการคัดกรองซึ่งท าการทดลองได้ผลดีในระดับหลอดทดลอง เพ่ือให้ความเข้มข้นน้อยลง เมื่อท าการเจือ

จางแล้วสภาวะที่มีปริมาณ Cationic Polymer 2.67 mg/mL สามารถแยกสารชีวภาพได้ดีที่สุด เนื่องจากค่า 

OD ที่ได้มีค่าลดลงใกล้เคียงกับ ค่า OD ที่ได้จากการปั่นแยกตะกอนด้วยเครื่อง centrifuge และสามารถแยก

ชั้นได้ทันทีหลังจากสิ้นสุดกระบวนการแยกแบคทีเรียโดยไม่ต้องตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน เมื่อน าเซลล์ที่ได้จากการ

แยกสารแบคทีเรียไปสกัดด้วยวิธีเทคโนโลยีสะอาดปรากฏว่าไม่มีพอลิเมอร์ตกลงมาในขั้นตอนการปั่นเหวี่ยง จึง

ได้เปลี่ยนวิธีสกัดไปเป็น chloroform-methanol ซึ่งสามารถสกัด PHB ออกมาได้ด้วยวิธีนี้ โดยได้ PHB 0.6 g 

จาก เซลล์แห้ง 1.7 g คิดเป็น 35.29 % ของน้ าหนักเซลล์แห้ง ซึ่งเมื่อน าไปทดสอบคุณสมบัติเชิงกลด้วยการ

ทดสอบการต้านแรงดึง และการตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันทางเคมี ด้วย Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FT-IR) ผลที่ได้คือ ทั้งพอลิเมอร์จากการตกตะกอนด้วย coagulant (coagulated PHB film) 

และพอลิเมอร์มาตรฐานที่ขายจาก Sigma (standard PHB film) มีคุณสมบัติเชิงกลที่ใกล้เคียงกันและมีหมู่

ฟังก์ชันที่ไม่มีความแตกต่างกัน จึงสรุปว่าการแยกแบคทีเรียที่สะสม PHB ออกจากน้ าเลี้ยง โดยใช้สาร 



Cationic Polymer สามารถใช้ในการแยกสารเพ่ือผลิตเป็น PHB ได้ด้วยวิธีการเจือจางน้ าเลี้ยงจาก

กระบวนการเพาะเลี้ยงให้อยู่ในระดับความเข้มข้นที่ต่ า (OD ประมาณ 30) โดยใช้ปริมาณ Cationic Polymer 

2.67 mg/mL เติมเข้าไปเพ่ือให้แบคทีเรียตกตะกอนได้เกือบทั้งหมด ซึ่งสภาวะนี้มีประสิทธิภาพในการแยก

สารชีวภาพและใช้ทดแทนการปั่นแยกด้วยวิธี centrifuge เพ่ือลดต้นทุนในกระบวนการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกชีวภาพได้ในอนาคต 
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Abstract 
This research project has developed the separation of biological substances from the 
Ralstonia eutropha bacteria media used in the polyhydroxybutyrate (PHB) synthesis by using 
coagulant to replace the centrifuge separation in order to reduce the cost of using the 
centrifuge machine in the case of industrial production. Beginning with screening 9 coagulant 
conditions to find the 2 optimal conditions, the two suitable conditions are cationic polymer 
2.67 mg/mL and cationic polymer 1 mg/mL mixed with alum 1 mg/mL. After using the two 
conditions for bio-separation, an investigation with bacterial media in 5 L fermenter cultured 
for 60 hours obtained the optical density at 184 and dry cell density at 63 g/L. The results 
showed that both conditions could not separate the cells from the media with high density 
of media. Therefore, we have performed the diluting of OD values of high cell density to the 
same level as the OD values used in the screening for less concentration. After dilution, the 
condition with the amount of cationic polymer 2.67 mg/mL was considered to be the best 
able to separate the cells from the media as the OD value of supernatant decreases close 
to the OD value obtained by centrifuge spinning and can be separated immediately after the 
end of the process. When bacterial cells obtained from separation extracted with clean 
technology, it appeared that there was no polymer falling in the centrifuge process. 
Therefore, the extraction method was changed to methanol-chloroform extraction, in which 
we can perform this method to extract PHB. After extraction, we could obtain purified PHB 
about 0.6 g from 1.7 g dry cell mass or about 35% PHB of dry cell weight. After casting the 
PHB to polymer films, the mechanical property testing and chemical function group 
inspection with Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) were investigated. The results 
show that both standard PHB film and coagulated PHB film has similar mechanical 
properties and have no different functional groups. It can be concluded that the separation 
by using cationic polymer can be used to separate the substance to produce PHB by diluting 
from the culture media to a low concentration (OD approximately 30) by using the amount 
of cationic polymer at 2.67 mg/mL. This finding can be applied as an effective process in 
separating biological substances such as PHB containing cells to replace for the use of 
expensive centrifugation process to reduce the production costs in bioplastics industry. 
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