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บทคัดย่อ 
 

เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์สายตรงที่ประกอบด้วยกลูโคสมาต่อกันด้วยพันธะไกลโคไซด์ (glycosidic 
bond) ที่ต าแหน่งบีต้า-1,4  ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของผนังเซลล์ของพืช อย่างไรก็ตาม เซลลูโลสที่ได้
จากพืชมักมีพอลิแซคคาไรด์ชนิดอื่นๆ ปนเปื้อนมาด้วย เช่น ลิกนินและเฮมิเซลลูโลส ดังนั้น เซลลูโลสจาก
แบคทีเรียสายพันธุ์ Acetobacter xylinum จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเป็นแหล่งของเซลลูโลสที่มีความ
บริสุทธิ์สูง ซึ่งโครงสร้างของพอลิเมอร์ประกอบไปด้วยกลูโคสเพียงชนิดเดียว จึงท าให้มีสมบัติที่เหมาะสมต่อ
การน าไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะในทางการแพทย์และการแปรรูปอาหาร ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บทความเผยแพร่นี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ออธิบายเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลเพื่อน าไปสู่การผลิตเซลลูโลสปริมาณสูง โครงสร้าง
ของเซลลูโลสจากแบคทีเรีย และน าเซลลูโลสจากแบคทีเรียไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
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Abstract 
 

Cellulose is a linear glucose polymer of ß-1,4-glycosidic bond, which is the main 
component of plant cells walls.  However, cellulose from plant is still contaminated with 
polysaccharides, such as lignin and hemicellulose. Thus, bacterial cellulose from 
Acetobacter xylinum is alternative sources of high purity cellulose that consist only glucose 
monomer, it exhibits numerous great properties.  This microbial cellulose could be applied 
in various areas especially medical and food processing, including application in the 
production of environmentally-friendly bioplastic packaging.  The purpose of this review is to 
describe the biosynthetic process to achieve high cellulose production, bacterial cellulose 
structure, and potential application of bacterial cellulose including its application in food 
industry. 
 
Keywords: Acetobacter xylinum; cellulose; Industrial applications 
 

บทน า 
การค้นพบเซลลูโลสจากแบคทีเรีย (bacterial 

cellulose) ครั้งแรกโดย Brown (1988) ซึ่งรายงานผล
การวิ เคราะห์ เส้นใยที่ผลิตได้ ว่ ามี ความบริสุทธิ์ สู ง 
โครงสร้างปราศจากกิ่งสาขาดังที่พบในโครงสร้างเซลลูโลส
ที่สกัดได้จากพืช รูปแบบโครงสร้างของเซลลูโลสที่ได้จาก
แบคทีเรียนี้จึงท าให้มีสมบัติเฉพาะคือ ความสามารถใน
การอุ้มน้ าได้สูง เส้นใยมีลักษณะใส และเส้นใยทนต่อแรง
ดึง (Saibuatong and Phisalaphong, 2010) เซลลูโลส
จากแบคทีเรียเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมัก
ด้วยแบคทีเรียสกุล Acetobacter โดยสายพันธุ์ที่นิยมใช้
คือ Acetobacter xylinum เป็นแบคทีเรียแกรมลบ 
รูปร่างมีทั้งแบบกลมและแบบแท่ง อยู่เป็นเซลล์เดี่ยว 
เซลล์คู่ หรือเรียงต่อกันเป็นสาย ต้องการอากาศในการ
เจริญ โดยเจริญได้ดีที่สภาวะอุณหภูมิช่วง 25-30 องศา
เซลเซียส และพีเอชอยู่ในช่วง 3-7 ใช้กลูโคสเป็นแหล่ง
คาร์บอนในการเจริญเติบโต และสังเคราะห์เซลลูโลส
ออกมาภายนอกเซลล์ (บุปผาชาติ และคณะ, 2555) 
เนื่องจากเซลลูโลสที่ผลิตได้จากการหมักของแบคทีเรีย
สายพันธุ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ มีขนาดเล็กเมื่อ
เ ที ย บ กั บ เ ซ ล ลู โ ล ส จ า ก พื ช  มี ค ว า ม บ ริ สุ ท ธิ์ สู ง 
ความสามารถอุ้มน้ าได้ปริมาณมาก แข็งแรง ทนต่อแรงดึง
ได้สูง (Klemm et al., 2006) จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมการผลิตยาและทางการแพทย์ เป็นต้น 

ทางด้านโภชนาการพบว่าเซลลูโลสที่ผลิตได้จากแบคทีเรีย
ไม่สามารถย่อยได้ในล าไส้ของมนุษย์ มีปริมาณเส้นใย
อาหารสูงจึงเหมาะสมต่อผู้บริโภคที่มีความต้องการ
ควบคุมน้ าหนัก (Chawla et al., 2009) นอกจากนี้
เซลลูโลสยังถูกน ามาใช้เป็นวัตถุเจือปนในอาหารเพื่อ
ปรับปรุงลักษณะสมบัติของอาหาร เช่น น ามาเป็นสารให้
ความข้นหนืด (thickening agent) และสารให้ความคงตัว 
(stabilizing agent) ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างของเซลลูโลสจากแบคทีเรีย กระบวนการทาง
ชีวเคมีในการสังเคราะห์เซลลูโลสของแบคทีเรีย และการ
ประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรียในด้านต่างๆ 

 

โครงสร้างเซลลูโลสที่ผลิตได้จากแบคทีเรีย 
 

เ ซลลู โ ลส เป็ นสา รชี ว โม เลกุ ลประ เภท
คาร์โบไฮเดรตที่ผลิตได้จากแบคทีเรีย โดยมีโครงสร้าง
ประกอบด้วยสายพอลิเมอร์ขนาดเล็กที่มีหน่วยย่อยเป็น
น้ าตาลกลูโคสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิ-ดิกชนิดบีตา 
(1,4) ที่มีสูตรโมเลกุลคือ (C6H10O5)n (Ul-Islam et al., 
2012) ดังแสดงในภาพที่ 1  โดยเส้นใยที่ผลิตได้นี้ มีขนาด
เล็กกว่าเซลลูโลสที่สกัดได้จากพืชถึง 100 เท่า และ
จัดเรียงตัวคล้ายกับโครงสร้างของไฮโดรเจลที่มีพื้นที่ผิว
มากและระดับความพรุนสูง (Gayathry and Gopal-
aswamy, 2014) Acetobacter sp. ผลิตเส้นใยเซลลูโลส



27 
 

สองชนิดได้แก่ ชนิดแรกคือโครงสร้าง พอลิเมอร์คล้าย
ริบบิ้น และแบบที่สองโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่มีความ
เสถียรทางเทอร์โมไดนามิกส์ (Chawla et al., 2009) 
จุลินทรีย์ในกลุ่ม Acetobacter sp. โดยเฉพาะสายพันธุ์ 
A. xylinum สามารถผลิตเส้นใยเซลลูโลสขนาดเล็กๆ 
จ านวนมากซึ่งขับออกมาจากผนังเซลล์แล้วเชื่อมต่อกัน
เป็นร่างแห โดยรวมตัวกันคล้ายริบบิ้นที่บริเวณผิวหน้า

ของอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหลว (liquid culture) โครงสร้าง
ระดับโมเลกุลของเซลลูโลสพบว่ามีหมู่โฮดรอกซิล จ านวน
มากที่ผิวของโครงสร้างเส้นใย จึงท าให้เซลลูโลสจาก
กระบวนการดังกล่าวนี้ละลายน้ าได้ ย่อยสลายได้ง่ายจาก
การเร่งปฏิกิริยาด้วยสารชีวโมเลกุล และเร่งปฏิกิริยาทาง
เคมีเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ง่าย (Klemm et al., 
2005) 

 
ภาพที่ 1: โครงสร้างโมเลกุลของหน่วยเซลลูโลสที่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกชนิดบีตา (1,4) ในแต่ละหน่วยย่อย และ

เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจนในแต่ละสายของเซลลูโลส (Poletto   et al., 2010) 
 

กระบวนการสังเคราะห์เส้นใยเซลลูโลสของแบคทีเรีย 
 

เส้นใยเซลลูโลสที่ผลิตได้จากกระบวนการหมัก
ด้วย  A. xylinum จะเกิดขึ้นบริเวณเยื่อหุ้มไซโตพลาสมิก
ที่มีเอนไซม์เซลลูโลสซินเตส (cellulose synthase) เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา โดยกระบวนการสังเคราะห์แบคทีเรีย
เซลลูโลสประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไก
หลัก 2 ขั้นตอน คือ การสังเคราะห์สารยูริดีน ไดฟอส
โฟกลูโคส (Uridine diphosphate-glucose, UDPGIc) 
แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมต่อสายยาวของกลูแคนชนิด
บีต้า (1,4) ที่ไม่มีกิ่งก้านสาขา ทั้งนี้การสังเคราะห์ 
UDPGIc เริ่มจากการใช้แหล่งอาหารคาร์บอนในวัฏจักร
เครป เช่น เฮกโซส (hexose) กลีเซอรอล (glycerol) 
ไดไฮดรอกซีแอซีโตน (dihydroxyacetone) ไพรู เวต 
(pyruvate) และกรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) 
เ ป็ น ต้ น  จ า ก นั้ น จึ ง เ ข้ า สู่ วั ฏ จั ก ร ฟ อ ส โ ฟ รี เ ล ชั่ น 
(phosphorylation) เพื่อสังเคราะห์ ATP (adenosine 
triphosphate) จาก ADP (adenosine diphosphate) 

และหมู่ฟอสเฟต ตามด้วยกระบวนการไอโซเมอไรเซชั่น 
( isomerization) ผ่านสารตัวกลางท าให้ได้สารตั้งต้น
ส าหรับสังเคราะห์เซลลูโลสคือ UDPGIc (ภาพที่ 2) โดย
พบว่าจุลินทรีย์สายพันธุ์ A. xylinum มีประสิทธิภาพสูง
ในการสังเคราะห์เซลลูโลส โดยสามารถเปลี่ยนสารตั้งต้นที่
เป็นแหล่งคาร์บอนได้เป็นสารผลิตภัณฑ์เซลลูโลสได้มากถึง
ร้อยละ 50 (De Lannino et al., 1998) ประสิทธิภาพใน
การผลิตเส้นใยเซลลูโลสของจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ ดัง
แสดงในตารางที่ 1 ในกระบวนการสร้างสายของกลูแคน
ชนิดบีต้า (1,4) ยังเกี่ยวข้องกับการท างานของเอนไซม์
กลูโคซิลทรานเฟอเรส (glucosyltransferase) ซึ่งอยู่
บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งมี cyclic dimeric guanosine 
monophosphate (c-di-GMP) ท าหน้าที่เป็นตัวควบคุม
การสังเคราะห์และท าให้เอนไซม์ดังกล่าวท างานได้เป็น
ปกติ การยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์สายเซลลูโลส
สามารถท าได้โดยการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ 2 ชนิด คือ 
ฟอสโฟไดเอสเทอร์เรส (phosphodiesterase, PDE) 
ชนิดเอและบี (PDE A, PDE B)  

 



28 
 

 
ภาพที่ 2:  กระบวนการทางชีวเคมีในการสังเคราะห์เซลลูโลส (PGI: ฟอสโฟกลูโคไอโซเมอเรส, PGM: ฟอสโฟกลูโคมิวเตส, 

และ CS: เซลลูโลสซินเตส) 
 

ตารางท่ี 1: ปริมาณการผลิตเซลลูโลสของจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ 

สายพันธุ์จุลินทรีย์ 
ชนิดของแหล่ง

คาร์บอน 
สารเสริมใน

กระบวนการหมัก 
ระยะเวลาในการ

หมัก 

ปริมาณเซลลูโลส (กรัม
ต่อมิลลิลิตรของแหล่ง

คาร์บอน) 

Acetobacter xylinum  กลูโคส 
เอทานอลและ

ออกซิเจน 
50 ชั่วโมง 15.30 

Acetobacter sp. กลูโคส เอทานอล 8 วัน 4.16 
Gluconacetobacter 
hansenii 

กลูโคส ออกซิเจน 72 ชั่วโมง 2.50 

G. xylinus แมนนิทอล ชาเขียว 7 วัน 3.34 
Lactobacillus mali ซูโครส ไม่มี 72 ชั่วโมง 4.20 
(ที่มา: Bajaj et al., 2009) 

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเซลลูโลสที่ได้จาก
กระบวนการหมักด้วยแบคทีเรียเ 

 
เซลลูโลสที่ได้จากการหมักด้วย A. xylinum 

เป็นพอลิเมอร์ที่มีความบริสุทธิ์ ปราศจากเพคติน ลิกนิน
และเฮมิเซลลูโลส ประกอบด้วยหน่วยย่อยของกลูโคส
ประมาณ 2,000- 18,000 หน่วย มีค่า crystallinity และ 
degree of polymerization สูง ค่า water holding 
capacity อยู่ในช่วงระหว่าง 60 -700 เท่าของน้ าหนัก
แห้ง ซึ่งสมบัติของเซลลูโลสจากแบคทีเรียในด้านต่างๆ 
เหล่านี้ จึงเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับเซลลูโลสที่ได้จาก
พืช ดังแสดงในตารางที่ 2 และจากการทดลองหาปริมาณ
ความชื้นของวุ้นที่ได้จากการหมักด้วย A. xylinum โดย
น าวุ้นไปอบแห้งที่ระดับอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นในเดซิเคเตอร์ จากนั้น
น าไปชั่งน้ าหนักก่อนจะน าไปค านวณหาปริมาณความชื้น 

ซึ่งพบว่าวุ้นมีน้ าเป็นองค์ประกอบสูงถึงร้อยละ 90 โดย
น้ าหนัก (วิจิตรา และคณะ, 2555) เซลลูโลสจาก
แบคทีเรียยังมีค่า shape retention และ tear 
resistance ที่สูงกว่าเส้นใยสังเคราะห์หลายชนิด ทนต่อ
แรงดึงได้ดีกว่าเส้นใยสังเคราะห์ ค่า tensile strength 
ของเซลลูโลสจากแบคทีเรียสูงกว่าฟิล์มพอลิเอทิลีน 
(polyethylene film) หรือไวนิลคลอไรด์ (vinyl 
chloride) ถึง 5 เท่า ค่า Young’s modulus มีค่า 
30,000 เมกกะปาสคาล (MPa) ซึ่งสูงกว่าพอลิเมอร์
อินทรีย์ (organic polymers) ทั่วไปถึง 4 เท่า ลักษณะ
โครงสร้างเส้นใยมีขนาดเล็กกว่าเส้นใยของพืชชั้นสูงและ
เส้นใยสังเคราะห์ประมาณ 10-1,000 เท่า และ 100 เท่า 
ตามล าดับ โดยมีความหนาประมาณ 3 - 4 นาโนเมตร 
กว้างประมาณ 60-80 นาโนเมตร และยาวประมาณ 180 
- 960 นาโนเมตร สามารถท าปฏิกิริยากับสารเคมีต่างๆ ได้
ดี เส้นใยมีลักษณะใส ไม่ละลายในตัวท าละลายต่างๆ เช่น 



29 
 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) เมทานอล 
(methanol) และอะซิโตน (acetone) แต่ละลายได้ใน
คิวปรีเอทิลีนไดอะมีน (cupriethylenediamine) ซึ่งมีผล

ท าให้เซลลูโลสพองตัวโดยท าลายพันธะไฮโดรเจนที่
เชื่อมต่อระหว่างโมเลกุลของเซลลูโลส   (Halib et al., 
2012) 

 
ตารางท่ี 2: การเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ระหว่างเซลลูโลสที่ได้จากพืชกับเซลลูโลสที่ได้จาก

แบคทีเรีย (Esa et al., 2014) 
ลักษณะโครงสร้าง / สมบัติของเส้นใย

เซลลูโลส 
เซลลูโลสจากพืช เซลลูโลสจากแบคทีเรีย 

1. ความบริสุทธิ์ พอลิเมอร์ประกอบไปด้วยสารอื่นๆ 
หลายชนิด 

พอลิเมอร์มีความบริสุทธิ์ 

2. ส่วนประกอบภายในพอลิเมอร์ ประกอบไปด้วยเซลลูโลสที่อยู่รวมกับ
เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และเพคตินใน
สัดส่วนที่แตกต่างกันตามชนิดของพืช 

ประกอบไปด้วยโมเลกุลกลูโคสเพียง
ชนิดเดียว 

3. การจัดเรียงตัวของโครงสร้างเส้นใย โค ร งสร้ า งมี กิ่ ง ส าขามั ก ไม่ เ ป็ น
ระเบียบ 

การจัดเรียงตัวของเส้นใยอย่างเป็น
ระเบียบ 

4. ขนาดของเส้นใยเซลลูโลส ขนาดของเส้นใยมีขนาดใหญ่ ขนาดของเส้นใยเล็กกว่าเส้นใยจาก
พืช 100 เท่า 

5. สีของเส้นใยเซลลูโลส เส้นใยมีสีขาวหรือค่อนข้างขาว เส้นใยมีลักษณะใส 
6. ความแข็งแรงของเส้นใยเซลลูโลส เส้นใยทนต่อแรงดึงต่ า เส้นใยมีความแข็งแรง ทนต่อแรงดึง

สูง 
7. ความสามารถในการอุ้มน้ าของเส้น

ใยเซลลูโลส 
ความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า (ค่า 
water holding capacity อยู่ในช่วง
ระหว่ า ง  10-20 เท่ าของน้ าหนัก
เซลลูโลสแห้ง) 

ความสามารถในการอุ้มน้ าสูง  (ค่า 
water holding capacity อยู่ในช่วง
ระหว่าง 60-700 เท่าของน้ าหนัก
เซลลูโลสแห้ง) 

 
 

การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรียในอุตสาหกรรม 
 

การประยุกต์ ใช้ เ ซลลู โลสที่ ผลิ ต ได้ จาก
แบคที เรียพบในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการ
ผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตยา และการ
บ าบัดของเสีย เป็นต้น (Shah et al., 2005) ตัวอย่างการ
น าเซลลูโลสที่ผลิตได้จากแบคทีเรียมาดัดแปลงใช้เป็น
ส่ วนประกอบของ เยื่ อ เมม เบรนต่ า งๆ  เช่ น  เป็ น
ส่วนประกอบของล าโพงและกระดาษที่ต้องการความ
เหนียวสูง ในทางการแพทย์ได้มีการน าเซลลูโลสที่ผลิตได้
จากแบคทีเรียมาพัฒนาเพื่อปรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์รักษา
บาดแผลเนื่องจากมีความเหนียวในสภาวะที่มีความชื้นสูง 
โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง นอกจากนี้เซลลูโลสชนิด
นี้ยังถูกน ามาปรับใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารและ
เครื่องส าอางอีกด้วย 

 

การประยุกต์ใช้เซลลูโลสในอุตสาหกรรมอาหาร 
จากสมบัติทางเคมีที่พบว่าเซลลูโลสที่ได้จาก

การหมักด้วยแบคทีเรียมีความบริสุทธิ์สูง จึงน าเซลลูโลส
ชนิดนี้มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร ทั้งการเป็น
วัตถุเจือปนช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสและความคงตัว ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 เซลลูโลสที่ผลิตได้จากแบคทีเรียนิยมน ามา
บริโภคเช่นเดียวกับการบริโภควุ้นซึ่งมี เนื้อสัมผัสนิ่ม 
ผิวหน้าเรียบ ฉ่ าน้ า ไม่มีคลอเรสเตอรอล มีปริมาณไขมัน
และให้พลังงานต่ า (Jagannath et al., 2008) โดยในปี 
1992 ประเทศญี่ปุ่นได้ผลิตวุ้นจากแบคทีเรียเซลลูโลสเพื่อ
ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มลดน้ าหนักเพื่อตอบสนอง
ผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับสุขภาพ ในกระบวนการผลิต
วุ้นมะพร้าวที่หมักด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์ A. xylinum จะ
ใช้น้ ามะพร้าวเป็นแหล่งคาร์บอนส าหรับจุลินทรีย์เพื่อ
เปลี่ยนไปเป็นเซลลูโลส โดยมีชื่อเรียกในประเทศฟิลิปปินส์
ว่า  Nata de coco วุ้นเซลลูโลสที่ได้จากการหมักจะถูก
น าไปล้างด้วยน้ าสะอาด ต้มจนเดือดเพื่อล้างกรด ก่อนจะ
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น ามาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเช่น อาหารทานเล่น 
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม น้ า ผ ล ไ ม้ ค็ อ ก เทล  และ เ จลลี่  เ ป็ น ต้ น 
(Montealegre et al., 2012)  

เซลลูโลสที่ได้จากกระบวนการหมักด้วย A. 
xylinum ยังถูกน ามาใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่
มี คุณสมบัติ ในการย่อยสลายได้ ง่ าย  ปลอดภัยต่ อ
สิ่งแวดล้อม และป้องกันความชื้นได้ดี (Arrieta et al., 
2014) บุษกร (2555) ได้ศึกษาการผลิตฟิล์มที่มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งจุลินทรีย์ และน าไปประยุกต์ใช้ในการบรรจุ
อาหารที่มักมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ โดยการผลิต
เซลลูโลสฟิล์ม (bacterial cellulose film) ที่สามารถ
ควบคุมหรือลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารใน
ระหว่างการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารได้ โดยหมัก A. 
xylinum ในน้ ามะพร้าว จากนั้นน าเซลลูโลสที่ได้มาล้างไล่
กรดและอบให้แห้ง ท าการเคลือบเซลลูโลสด้วยสารที่มี

ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ ได้แก่ เซทิลไพริดิเนียมคลอไรด์ 
(Cetylpyridinium chloride, CPC)   ซึ่ งมี ฤทธิ์ ยับยั้ ง
จุลินทรีย์และยังเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูง นิยม
น ามาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ในช่องปาก เช่น ยาสี
ฟันและน้ ายาบ้วนปากเพื่อการลดปริมาณจุลินทรีย์ โดยผล
การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคใน
อาหาร 4 ชนิด ได้แก่ Salmonella, E. coli, Stap-
hylococcus, และ Bacillus พบว่าฟิล์มที่เคลือบสาร 
CPC สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบได้ทั้ง 4 
ชนิด และเมื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการห่อเนื้อไก่ที่ผ่านการ
ล้างด้วยกรดฟูมาริก ร้อยละ 0.5 แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
4-5 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วัน พบว่าสามารถชะลอ
การเพิ่มจ านวนของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ปนเปื้อนจากเนื้อไก่
ได้ดีกว่าชุดควบคุมที่บรรจุที่ไม่ได้เคลือบ CPC       โดย
แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  (P≤0.05)  

 
ตารางท่ี 3: การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากการหมักด้วยแบคทีเรียในอาหารชนิดต่างๆ  
ล าดับที่ ชนิดของเซลลูโลส หน้าที่ในการเป็นส่วนประกอบ ประเภทอาหาร 

1 แบคทีเรียเซลลูโลส (ไนซีน) ยับยั้งจุลินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์อาหาร เนื้อสัตว์ 
2 แบคทีเรียเซลลูโลส (พอลิไลซีน) ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหาร ไส้กรอก 
3 แบคทีเรียเซลลูโลส อิมัลซิไฟเออร์ ซูริมิ 
4 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ควบคุมการไหล แป้งโด 
5 ไฮดรอกซีโพรพิล เมทิล เซลลูโลส เพิ่มลักษณะทางด้านเนื้อสัมผัส วิปครีม 
6 เมทิลเซลลูโลส ยืดอายุการเก็บรักษา ไข่ 
7 เมทิลเซลลูโลส ช่วยในการดูซึมเข้าสู่ร่างกาย วิตามินซี 

(ที่มา: Esa et al., 2014) 
 
 
การประยุกต์ใช้เซลลูโลสในอุตสาหกรรมยาและทางการ
แพทย ์

ปัจจุบันชี ววั สดุอย่ า ง เซลลู โลสที่ ได้ จาก
กระบวนการหมักด้วย A. xylinum มีบทบาทในทาง
การแพทย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุธรรมชาตินี้เป็น
มิตรกับร่างกาย (biocompatibility) และกระตุ้นการ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้ดีกว่าชีววัสดุสังเคราะห์ การน าชีววัสดุ
มาใช้ในทางการแพทย์และเภสัชกรรมมีความแพร่หลาย
มากขึ้น เช่น การน าเซลลูโลสจากแบคทีเรียไปผสมกับพอ
ลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol) เพื่อช่วยให้เส้น
ใยผสมที่ได้มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น และ
น ามาใช้ เป็นสารเพิ่มความหนืดและความคงตัวใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องส าอาง ตัวอย่างพอลิเมอร์
ผสม  เช่น ไฮดรอกซีเมทิลเซลลูโลส (hydroxymethyl 
cellulose, HMC)    คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส  

(carboxymethyl cellulose, CMC)  และเซลลูโลสอะซี-
เตต (cellulose acetate, CA) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
การผลิตเซลลูโลสที่เคลือบสารปฏิชีวนะหรืออนุภาคของ
เงินลงไป เพื่อใช้ในการผลิตหนังเทียมหรือผ้าพันแผล
ส าหรับรักษาแผลติดเชื้อ ตลอดจนการพัฒนาเซลลูโลส
ส าหรับการผลิตอวัยวะเทียมต่างๆ เช่น หลอดเลือดเทียม 
และเยื่อเลือกผ่าน เป็นต้น (Klemm et al., 2006) การ
ประยุกต์ใช้เซลลูโลสในการท าวัสดุปิดแผลมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดความถี่ในการท าแผลและคงความชุ่มชื้นโดยไม่ต้อง
ทายาที่แผลบ่อย นอกจากนี้แผ่นเซลลูโลสยังช่วยลดการ
สร้างเนื้อเยื่อที่มากเกินไป ช่วยลดเนื้อตาย รักษาความชื้น
ที่เหมาะสมจึงท าให้วัสดุปิดแผลไม่ติดกับผิวหนังภายหลัง
การเปลี่ยนวัสดุปิดแผล รวมทั้งยังเหมาะสมส าหรับการ
น าไปใช้ปิดแผลที่มีสารคัดหลั่งมาก ทั้งนี้แผ่นเซลลูโลสที่
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น าเข้าจากต่างประเทศยังมีราคาค่อนข้างแพงจึงมีการใช้
ในวงจ ากัด ศรัณยูและชนัญ (2555) ได้ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เซลลูโลสที่ได้จากการหมักด้วย Glucono-
bacter nataicola LMG 1536(T) ในการน ามาใช้เป็น
วัสดุปิดแผลโดยผสมเซลลูโลสกับพอลิเมอร์ธรรมชาติอื่น 
เช่น ไคโตซาน อัลจิเนต และแป้ง ผลการศึกษาพบว่าการ
ผสมเซลลูโลสกับอัลจิเนตท าให้แผ่นฟิล์มลอกออกได้ง่าย
และมีความแข็งเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นฟิล์ม
เซลลูโลสชนิดอื่นๆ โดยวิเคราะห์ค่า Young’s modulus 
เท่ากับ 10335.20±1050.28 MPa 

 
การประยุกต์ใช้เซลลูโลสในด้านอื่นๆ 

ปัจจุบันมีการน าเซลลูโลสจากแบคทีเรียไป
ประยุกต์ใช้ในงานวัสดุอย่างแพร่หลาย โดยอาศัย 
เทคโนโลยีและเทคนิคจ าเพาะในการดัดแปลงโครงสร้าง
และคุณสมบัติทางเคมี เช่น การน าเซลลูโลสจากแบคทีเรีย
ผงไปผสมกับเส้นใยคาร์บอน เพื่อช่วยให้เส้นใยขึ้นรูปเป็น
แผ่นได้ง่ายขึ้น หรือน าเซลลูโลสจากแบคทีเรียไปผสมกับ
ชีตไพเบอร์คาร์บอนกัมมันต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูดซับสารพิษ นอกจากนี้ยังมีการน าเซลลูโลสจาก
แบคทีเรียไปผลิตเป็นกระดาษล าโพง ซึ่งท าให้คุณภาพของ
เสียงดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วัสดุชนิดอื่น เป็นต้น 
บุปผาชาติ และคณะ (2555) ศึกษาการผลิตแผ่นเซลลูโลส
ส าหรับขึ้นรูปเป็นกระถางที่ย่อยสลายได้ จากการหมักด้วย 
A. xylinum ในน้ ามะพร้าว โดยศึกษาระดับอุณหภูมิและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบแผ่นเซลลูโลสที่มีความ
หนา 0.5 1.0 และ 1.5 เซนติเมตร ผลการทดลองพบว่า
แผ่นเซลลูโลสที่เหมาะสมในการขึ้นรูปมากที่สุดคือ แผ่นที่
มีความหนา 1.0 เซนติเมตร อบที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง รับแรงกดได้ที่ 148.60 นิว-
ตัน มีระยะยืดอยู่ที่ 35 มิลลิเมตร จากนั้นน าไปกดลง
แม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปโดยใช้เครื่องกดไฮดรอลิกด้วยแรง 120 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร บนพื้นที่ 17×17 ตาราง-
เซนติเมตร เป็นเวลา 2 นาที ภายหลังการน ากระถางที่ขึ้น
รูปสมบูรณ์แล้วไปอบซ้ าด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่ากระถางมีอัตราการคืนสภาพ
น้อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 5.06 

โกวิทและชัยศรี (2555) ได้ศึกษาการผลิต
พลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการ
น าวัชพืชที่ผ่านการการย่อยสลายเป็นสารโมเลกุลขนาด
เล็กได้แก่ ไซโลส ซูโครส กลูโคส และอะราบิโนส มาใช้
เป็นแหล่งคาร์บอนในการหมักด้วย  A. xylinum เพื่อผลิต
เซลลูโลส ผลการทดลองพบว่าแหล่งคาร์บอนชนิดกลูโคส
มีประสิทธิภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพสูงสุด โดย

สังเคราะห์เซลลูโลสได้   ร้อยละ 16 รองลงมาคือ ไซโลส- 
ซูโครส และอะราบิโนส ร้อยละ 12 10 และ 6 ตามล าดับ 
ภายหลังการหมักเป็นเวลา 6 วัน และจากการศึกษา
ดังกล่าวยังพบว่ากลูโคสถือเป็นแหล่งคาร์บอนเหมาะสม
ที่สุดส าหรับน าไปพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพต่อไป 
นอกจากนี้ Surma et al. (2008) พบว่าการหมักด้วย A. 
xylinum เพื่อผลิตเซลลูโลสส าหรับน าไปปรับปรุงการผลิต
กระดาษ พบว่าการใช้แหล่งอาหารกลูโคสในการหมักเป็น
เวลา 7-8 วัน มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

 
สรุป 

 
การหมักอาหารด้วย A. xylinum ถือเป็น

ทางเลือกหนึ่งในการน ามาใช้ผลิตเซลลูโลส ซึ่งท าให้ได้
เซลลูโลสที่มีคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างจากเซลลูโลสที่ได้
จากพืช โดยในปัจจุบันมีการน าเซลลูโลสที่ผลิตได้จาก
กระบวนการหมักนี้มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
อย่างหลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาห- 
กรรมยา และทางการแพทย์ ซึ่งพบว่าก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งในเชิงกระบวนการผลิต คุณค่าทางโภชนาการ และเพิ่ม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
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