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บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ต่อการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ

ชนิดพอลิแลกติกแอซิด (PLA) ที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ PLAC PLAY และ PLAN  ภายใต้สภาวะการย่อยที่

ต่างกันทั้งในสภาวะมีอากาศ/ไม่มีอากาศ ที่อุณหภูมิปานกลาง/อุณหภูมิสูง ด้วยจุลินทรีย์ จากผลการทดสอบ

พบว่า ประสิทธิภาพการย่อยสลายของตัวอย่าง PLA แต่ละชนิด ภายใต้สภาวะต่างๆมีความแตกต่างกัน โดยการ

ย่อยสลายในสภาวะมีอากาศที่อุณหภูมิปานกลาง (35๐C) ด้วยจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis EM409 พบว่า 

PLA ทั้งสามชนิดถูกย่อยได้ แต่ประสิทธิภาพการย่อยสลายมีความแตกต่างกัน โดย PLAY ถูกย่อยสลายได้ดีที่สุด 

รองลงมาคือ PLAN และ PLAC ตามล าดับ นอกจากนี้การท างานของเอนไซม์ที่จุลินทรีย์ผลิตออกมาในระหว่าง

การย่อย รวมทั้งการเกาะติดของจุลินทรีย์บนแผ่น PLA มีผลส าคัญต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายในอุณหภูมิ

ปานกลาง ส่วนการย่อยในสภาวะมีอากาศที่อุณหภูมิสูง (60๐C) นั้นพบว่า ความร้อน (60๐C) มีผลให้แผ่น PLA 

ถูกย่อยสลายได้ง่าย จึงท าให้อัตราการย่อยสลายสูงกว่าที่อุณหภูมิปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบการย่อยของ 

PLA ทั้งสามชนิด พบว่าตัวอย่าง PLAC ถูกย่อยสลายได้เร็วกว่า PLAY และ PLAN อย่างไรก็ตามหากเทียบจาก

การย่อยสลายในเวลา 90 วัน พบว่าประสิทธิภาพการย่อยสลายของ PLA ทั้งสามชนิดที่อุณหภูมิ 60๐C ด้วย

จุลินทรีย์ Geobacillus kaustophilus ET701 มีค่าไม่ต่างกัน ในขณะที่การย่อยสลายภายใต้สภาวะไม่มีอากาศ

ที่อุณหภูมิปานกลาง (35๐C) ด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ NMP1 นั้นพบว่า PLA ทุกชนิดถูกย่อยสลายได้ แต่การย่อยสลาย

เกิดข้ึนได้ช้ากว่าการย่อยสลายในสภาวะมีอากาศ (อุณหภูมิปานกลาง) 
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Abstract 

 This study aims to investigate the ability of PLA-degrading microbes on polylactic acid 

(PLA) biodegradation under different conditions. Three PLA samples including one PLA cups 

(PLAC) and two PLA films (PLAY and PLAN) were degraded in aerobic and anaerobic conditions 

under mesophilic and thermophilic temperature control by PLA-degrading bacteria. The 

results showed that the biodegradation of PLA samples under different condition were 

significantly different. Under aerobic condition, all PLA samples were degraded by Bacillus 

thuringiensis EM409 at mesophilic temperature (35๐C), however PLAY was easily degraded 

than PLAN and PLAC. Moreover, extracellular enzyme production and bacterial adhesion on 

PLA surface were the key factors on PLA degradation under mesophilic temperature. On the 

other hand, the PLA degradation at thermophilic temperature revealed that high temperature 

(60๐C) enhanced the break down of PLA sheets contributed to faster degrade than mesophilic 

temperature. PLAC was degraded faster than PLAY and PLAN, however the PLA-weight loss of 

all PLA sample were not significantly different after degraded by Geobacillus kaustophilus 

ET701 at 60๐C for 90 days. Moreover, all PLA samples were also degraded by mesophilic-

microbial consortium (NMP1) under anaerobic condition, but degradation rate was very low 

when compared to aerobic condition (mesophilic temperature). 
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