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ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความสามารถของแบคทีเรียทนร้อนท่ีผลิตกรดแลคติกได้ (ไอโซเลท 
NF17) ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้ในการทดลอง โดยชัสเพนชันของเชื้อไอโซเลท NF17 ถูกนำไปฉายรังสี 
แกมมาท่ีความแรงตังแต่ 1-5 kGy หลังจากนันทำการคัดเลือกเช้ือท่ีรอดชีวิตจากการฉายรังสีท่ีสามารถเจริญบนอาหารเล้ียง 
เชือ Glucose-Yeast extract-Peptone (GYP) ท่ีมี CaC03 ผสมอยู่ด้วย แล้วให้โคโลนีและโซนใสที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ได้จาก 
เชื้อไอโซเลท NF17 ท่ีเป็นเช้ือด้ังเดิม จากการฉายรังสีเราสามารถแยกไอโซเลทเป้าหมายได้ 55 ไอโซเลท และได้เลือก 
ไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพดี 1 ไอโซเลทได้แก่ L5I2-14(5) ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า K14 เพื่อนำไปทดสอบเปรียบเทียบกับ 
สายพันธุ NF17 ในการผลิตกรดแลคติก จากการหมักกรดแลคติกในอาหารเลี้ยงเชื้อ GYP broth โดยใช้เชื้อแต่ละไอโซเลท 
แล้วบ่มท่ี 50°ซ. โดยไม,เขย่านาน 5 วัน พบว่าเช้ือ K14 และ NF17 ผลิต L-lactic acid ได้ 9.71 และ 7.42 กรัม/ลิตร ตามลำดับ 
โดยเกิดกรดแลคติกในรูป D-form เล็กน้อย เม่ือนำเชือ K14 ไปผลิตกรดแลคติกในถังหมักขนาด 7 ลิตรท่ีบรรจุอาหาร 
เล้ียงเช้ือปริมาณ 5 ลิตรที่ใช้กากนํ้าตาลแทนกลูโคส พบว่าเชื้อจะผลิตกรดแลคติกได้ดีที่สุดเมื่อใช้กากน้ําตาล 20% และ 
กวนด้วยอัตรา 100 รอบต่อนาที เม่ือนำสารละลายกรดแลคติกไปผ่านขบวนการทางเคมี “bulk polymerization” ท่ี 140°ซ.
ภายใต้ความดัน 40 มิลลิเมตรปรอท จะได้ผงโพลิเมอร์สีขาว^นและปริมาณที่ได้นั้นยังน้อยอยู่ ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะปรับปรุงให ้
ได้ผลผลิตมากขนนันโดยการใช้เยอเลอกผ่าน polyisoprene-g-ppolyvinyl monomer ในการแยกกรดแลคติกออกจากนำหมัก 
ก่อนนำไปใช้ผลิตพอณิมอร์ต่อไป

คำสำคัญ: การฉายรังสีแกมมา B a c illu s  NF17 กรดแลคติก ไบโอพอลิเมอร์ โพลีแอลแลคเทต 

Abstract
This study was conducted to manipulate the thermotolerant, lactic acid-producing bacteria, B a c illu s  co a gu la ns  

strain NF17, in the production of L-lactic acid and a biopolymer: poly-L-lactate. The bacterial isolate NF17 kept in the
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culture collection of Khon Kaen University and could tolerate high temperature and produce lactic acid, was employed in 
this research work. Cell suspension of isolate NF17 was exposed to gamma irradiation at various doses (1-5 KGy). The 
irradiated survivors were screened on the basis of forming larger colonies and clear zones than the parent strain NF17 
when grown on Glucose-Yeast extract-Peptone (GYP) containing CaCOj. We obtained 55 effective isolates which the 
isolate L5I2-14(5), designated as K14, was chosen together with the parent strain NF17 for fermentation experiments. 
Each bacterial strain was inoculated into GYP broth and incubated statically at 50°C with daily pH neutralization. After 5 
days of incubation, the isolate K14 and NF17 produced 9.71 g/1 and 7.42 g/1 of L-lacdc acid, respectively with a small 
amount of D-lactic acid. Lactic acid production from sugar cane molasses by batch fermentation of B a c illu s  Sp. K 1 4  was 
carried out in a 7 1 jar fermentor containing 5 1 of fermentation medium. It was found that 20% molasses with the agitation 
speed of 100 rpm gave the highest yield of lactic acid. Poly-L-lactic acid was chemically polymerized by bulk 
polymerization process at 140°c under 40 mmHg conditions. We could obtain the off-white polymer in a small amount of 
powder form. Improvement the yield of poly-L-lactic acid would be achieved by using polyisoprene-g-polyvinyl 
monomer to separate lactic acid from the fermenting liquid prior to polymerization processes.
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คำนำ
กรดแลคติกเป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ปีจจุบันมีการนำมาใช้อย่างแพร'หลายในอุตสาหกรรมหลายชนิด โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ช่วยเพ่ิมรสชาติให้อาหาร และใช้เป็นสารถนอมอาหาร รวมทงใช้ในอุตสาหกรรมสารเคมี เภสัชกรรม 
และเครื่องสำอาง (De Bruyn et. a l., 1988) นอกจากนี้ปีจจุบันได้เริ่มมีการสนใจท่ีจะนำกรดแลคติกไปใช้เป็นสารตั้งต้น 
ในการผลิตโพลิเมอร์ท่ีสามารถ'ถูกย่อยสลายได้โดยส่ิงมีชีวิตรวมถึงจุลินทรีย์ ได้แก่ poly-L-lactate (PLLA) ซ่ึงเป็น 
biodegradable polymer หรือเรียกว่า bioplastic ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น ในทางการแพทย์ ด้าน 
ศัลยกรรมมีการนำไปทำเป็นไหมเย็บแผล หรือหมุดยึดกระดูก โดยหลังการผ่าตัดไม่ต้องนำออกมา ร่างกายจะย่อยสลายไต้ 
ในที่สุด ต้านเภสัชกรรมสามารถนำไปใช้ทำแคปซูลยา สำหรับยาบางชนิดท่ีด้องการให้ยาถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ 
ส่วนในด้านประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยวัสตุภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากสารไบโอพลาสติกนั้นเมื่อทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมจะถูกย่อย 
สลายโดยชุลินทรีย์ในธรรมชาติ (Dhatta, et. a l., 1995)

การผลิตกรด L-lactic ในทางการค้า ต้องคำนึงว่าการผลิตนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายต่ํา ดังนั้นในการวิจัยคร้ังน้ีจะได้ทดลอง 
ใช้วัตถุดิบราคาถูก เช่นกากนำตาล (molasses) แทนนำตาลกลูโคส และทำการทดลองผลิตกรดแลคติกโดยใช้ถังหมัก 
(fermentor) ซึ่งจะผลิตกรดแลคติกได้ในปริมาณมาก เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตกรดแลคติกในระดับอุตสาหกรรม 
(Payot et. al., 1998) หลังจากนั้นจึงนำกรดแลคติกที่ได้ไปทำให้บริสุทธิและทำการ polymerize ให้ได้เป็น poly-L-lactate 
polymer (Sakai et. al., 2004)

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
เชื้อชุลินทรีย์ท่ืใชในการศึกษาทดลอง

เชื้อชุลินทรีย์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่เชื้อ B a c illu s  NF17 ซ่ึงเก็บรักษาอยู่ท่ีภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



การกลายพันธุเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท NF17 ด้วยรังสีแกมมา
เลียงเชือแบคทีเรียไอโซเลท NF17 ใน Nutrient broth นำไปบ่ม ท่ี 45 °c นาน 2 วัน ทำการกลายพันธุโดยนำ 

ซัสเพนชันของเช้ือไปฉายรังสีแกมมาที่ปริมาณ 1 2 3 4 5 KGy ด้วยเคร่ืองฉายรังสีแกมมา Gamma cell 220 Excel ความแรง 
เร่ิมต้นเม่ือเดือนกันยายน 2546 เท่ากับ 24 กิโลคูรี ท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ แล้วทำการ spread plate ลงบนจานอาหาร 
เลียงเชือ glucose-yeast extract-peptone (GYP) ทีมี CaC03 ผสมอยู่ด้วย (GYP-Ca) ก่อนนำไปบ่มท่ี 45 °c เป็นเวลา 2-3 วัน 
เลือกไอโซเลทที่ให้โชนใสเพื่อนำไปคัดเลือกเบืองต้นเพื่อหาไอโชเลทที่เจริญและสร้างกรดได้ดีกว่าเชื้อดั้งเติม
การศึกษาความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซึยสโดยการ point inoculation

นำเช้ือชุลินทรีย์ท่ีผ่านการฉายรังสีท้ังหมดท่ีได้ทำการคัดเลือกแล้วพร้อมท้ังเช้ือจุลินทรีย์สายพันธุด้ังเดิมมาทำ point 
inoculation ลงบนจานอาหาร GYP-Ca นำไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 45 และ 55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 วัน เพ่ือศึกษา 
ความสามารถในการสร้างกรดและเจริญที่อุณหภูมิสูงของเชื้อแบคทีเรียแต่ละไอโซเลตที่ได้ทำการคัดเลือก หลังจากน้ันเก็บ 
สต๊อกเชื้อเป้าหมายบน nutrient agar slant เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป

tร รการศถษา optimum growth temperature ของเชือ
เตรียม inoculum ของเชือท่ีต้องการทดสอบใน GYP broth บ่มท่ี 45 ‘’ช. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันนำ inoculum 

ที่ได้เติมลงใน GYP broth 30 มล. ท่ีบรรจุอยู่ในหลอดทดลองรูปตัว L ให้ได้ค่าความขุ่นของเช้ือเร่ิมต้นท่ีความยาวช่วงคล่ืน 
600 นาโนเมตร ประมาณ 0.05 นำหลอดทดลองใส่ในแต่ละช่องของเครื่อง gradient temperature incubator ช๋ึงต้ังอุณหภูมิ 
ของแต่ละช่องต่างๆ กันต้ังแต่ 10-70 ‘’ช. บ่มไว้เป็นเวลา 2 วัน จึงนำเช้ือซ่ึงเจริญแต่ละอุณหภูมิมาวัดความขุ่นท่ี 600 นาโนเมตร
การศกษา optimum growth pH ของเชือ

เตรียม inoculum ของเชื้อที่ต้องการทดสอบใน NB บ่มท่ี 42.5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน แล้วจึงทำการ inoculate 
ซัสเพนชั่นของเชื้อแบคทีเรียแต่ละไอโซเลทที่ไต้ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ที่บรรจุ nutrient broth ท่ีมีค่า pH ต่างๆ กัน 
ได้แก่ pH 3 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 และ ทโดยให้ มีความขุ่นเร่ิมด้น OD„,n ~ 0.1 นำไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 42.5r  q 600 จ
องศาเซลเซียส และทำการสุ่มตัวอย่างทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน โดยตรวจวัดการเจริญของเช้ือจากค่าความขุ่นของเช้ือท่ี OD„.4 q 0 q 600
ศึกษาจำแนกชนิดเช้ือ

ศกษาคุณสมบัติทาง morphology, physiology และ biochemical tests (Holt, 1994) ของเชือตังเดิมและเชอทผ่าน 
การฉายรังสี เพื่อทำการจำแนกชนิดของเช้ือ
การวิเคราะห์

ทำการวิเคราะห์หาปริมาณกรดแลคติกด้วยวิธีไตเตรชันกับสารละลายมาตรฐาน 0.1 N NaOH และวิเคราะห์ด้วย 
เครอง HPLC (Waters) โดยใช้ chiral ligand-exchange column, MCI GEL CRS10 พ  และ u v  detector (254 nm) และ 2mM 
CuS04 เปน mobile phase (Sakai et. al., 2000)

ทำการวิเคราะห์หาปริมาณนำตาลท้ังหมด (Total sugar) ด้วยวิธี phenol-sulfuric acid method (Taylor, 1995)
การผลิตกรดแลคติกในอาหารเลี้ยงเช้ือ GYP

นำเชื้อไอโซเลท NF17 และ K14 เพาะเล้ียงในฟลาสก์ท่ีบรรจุ 100 มล. ของ GYP broth บ่มท่ี 50°ซ. เป็นเวลา
5 วัน ในแต่ละวันสุ่มตัวอย่างมาตรวจวัดการเจริญของเชื้อโดยการวัดความขุ่นด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์และวิเคราะห ์
ปริมาณกรดแลคติกท่ีเช้ือผลิต
การผลิตกรดแลคติกในถังหมักโดยใช้กากนํ้าตาลเป็นแหล่งของคาร์บอน

นำเชื้อไอโซเลท K14 ไปทำการหมักกรดแลคติกในถังหมัก (fermentor) ขนาด 7 ลิตร โดยใส่อาหารเลียงเชื้อที่ใช ้
กากนั้าตาล (molasses) เป็นแหล่งคาร์บอนแทนนํ้าตาลกลูโคส ปริมาณ 5 ลิตร โดยควบคุมอุณหภูมิของถังหมักไว้ที่ 42.5°ซ.



และปรับ pH ด้วยระบบอัตโนมัติด้วย 10 M NaOH และใช้อัตราการกวน 100 rpm เป็นเวลา 2 วัน โดยในแต่ละวันจะทำการ 
วิเคราะห์หาปริมาณและชนิดของกรดแลคติกท่ีได้ด้วย HPLC เม่ือหมักครบเวลาแล้ว นำนำหมักทีได้ไปปินเหวียงเทือแยก 
ตะกอนเชลล์ออกไป และนำนํ้าหมักไปใช้ผลิตสาร poly-L-lactate ด้วยขบวนการทางเคมี
การสังเคราะห์ poly-L-lactic acid จาก lactic acid

นำตัวอย่างกรดแลคติกมาทำการกลั่นเป็นเวลา 3 ชม. ท่ี 100°ซ. 40 mmHg แล้วทำการสังเคราะห์พอลิแลคติกแบบ 
bulk polymerization ภายใต้สภาวะ 40 mmHg ท่ี 140°ช. โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นเวลา 2-35 ชั่วโมง จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้มาละลายใน dichloromethane แล้วกรองด้วยเย่ือเลือกผ่านขนาด 0.45 micron ตกตะกอนด้วย methanol นำตะกอนที่ได้ 
ไปอบแห้งที่ 60°ซ.
การพิสูจน์ลักษณะของผลผลิต poly-L-lactic acid

จากการศึกษาการละลายและพิสูจน์เอกลักษณ์ของ polylactic acid พบว่าผลผลิตท่ีได้ไม่ละลายในตัวทำละลาย 
toluene แต่ละลายในตัวทำละลาย chloroform และ THF จากน้ันจึงทำการทดสอบหมู่ฟิงก์ชันของผลผลิตโดยใช้เทคนิค FTIR

ผลการทดลองและวิจารณ์
การกลายพันธุเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท NF17 ด้วยรังสีแกมมา

จากการนำเชื้อแบคทีเรียโซเลท NF17 ไปทำการกลายพันธุโดยใช้รังสีแกมมาที่ปริมาณ 1 2 3 4 และ 5 kGy 
สามารถคัดเลือกจุลินทรีย์ได้ท้ังหมด 55 ไอโซเลท โดยพยายามคัดเลือกจากโคโลนีที่มีลักษณะต่างๆ กันท่ีเจริญและสร้าง 
โชนใสบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Glucose-Yeast extract-Peptone ท่ีมี CaC03 ผสมอยู่ด้วย (GYP-Ca) หลังจากนั้นนำมาทดสอบ 
เบ้ืองต้นถึงความสามารถของเช้ือในการเจริญท่ีอุณหภูมิสูงและผลิตกรดโดยการทำ point inoculation บนอาหาร GYP-Ca 
ทำการคัดเลือกเชื้อที่ให้โคโลนีและโซนใสขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อดั้งเดิม (ไอโซเลท NF17) มา 4 ไอโซเลทเพื่อ 
นำไปทำการศึกษาต่อ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทำ Point inoculation เช้ือท่ีคัดเลือกได้จากการฉายรังสีและเช้ือด้ังเดิม NF17

Isolate
number

Designated
number

Incubation 
temperature (°c)

Diameter of colony in 
mm (CD)

Diameter of clear 
zone in mm (cz)

Ratio 
(CZ :CD)

NF17 - 45 7.5 13 1.7
L5I5-5(2) K5 45 6 11 1.83
L5I4-9(2) K9 55 6 11.5 1.9
L5I1-(10)1 KIO 45 8.5 14.5 1.7
L5I2-14(5) K14 45 6.5 14.5 2.23

จากผลการทดลองได้เลือกเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพดีที่สุดมา 1 ไอโซเลท ซึ่งได้จากการฉายรังสีท่ีความแรง 2 kGy ได้แก ่
ไอโซเลท L512-14(5) ซึ่งต่อไปจะเรียกให้กระชับว่า K14 เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป

การศึกษา optimum growth temperature ของเชือ
จากการทดสอบการหาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือ พบว่าไอโซเลท NF17 และ K14 เจริญได้1ดีท่ีสุดท่ี 

อุณหภูมิ 42.5°ซ. ดังแสดงในรูปที่ 1
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In c u b a tio n  te m p e ra tu re  ( C)

ร ูป ท ี่ 1 ก ร าฟ แ ส ด งก าร เจร ิญ ข อ ง เช ื้อ เม ื่อ เพ าะแ ย งใน  GYP broth ท ี่อ ุณ ห ฎ ม ิต ่า งๆ  ก ัน

การศึกษา optimum growth pH ของเชือทัง 7 isolate
จากการทดสอบการหา pH ของอาหารเล้ียงเชือท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ พบว่าไอโซเลท NF17 และ K14 

เจริญได้ดีท่ีสุดท่ี pH 6.5 ดังแสดงในรูปที่ 2

I

3 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11

ร ูป ท ี่ 2 ก ราฟ แ ส ด งก าร เจร ิญ ข อ งเช ื้อ เม ื่อ เพ าะ เล ี้ย งใน  NB ท ี่ม ืค ่า  pH  ต ่างๆ ก ัน

การศึกษาจำแนกชนิดเช้ือและสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือ
จากการศึกษาจำแนกชนิดของเชือตาม Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Holt, 1994) พบว่าไอโซเลท 

NF17 และไอโซเลท K14 มีคุณสมบัติตรงกับเชื้อ B a c illu s  sp. ดังแสดงในตารางท่ี 2



Characteristics Characteristics

Gram stain + + Utilization of citrate - -
Rod shape + + Deamination of phenylalanine - -
Catalase + + NaCl and KCI required - -
Oxidase - - Indole formation - -
Motile + + Growth at pH (NB)
Endospore produced 1+ +1 6.8 + +
VP test + + 5.7 + +
Acid from Growth in NaCl

D-Glucose + + 2% + +
D-Xylose + + 5% - -
D-Mannitol - - 7% - -
L-Arabinose - - 10% - -

Hydrolysis of Growth at
Gelatin - - 5°c - -
Starch + + 10 °c - -
Casein - - 30 °c + +

Facultative anaerobes + + 40 °c + +
Anaerobic growth + + 50 °c + +
Egg yolk lecithinase - - 55 °c + +
Nitrate reduction + + 65 °c - -

ห ม าย เห ล ุ:  1 เม อ เจ ร ิญ บ น  sp o ru la tin g  m e d iu m

การผลิตกรดแลคติกในอาหารเล้ียงเชื้อ GYP
จากการหมักกรดแลคติกด้วยเชื้อไอโซเลท NF17 และ K14 ใน GYP broth บ่มท่ี' 50°ซ. เป็นเวลา 5 วัน 

ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 3 ซ่ึงพบว่าการผลิตกรดแลคติกของเชื้อท้ัง 2 สายพันธุน้ันสัมพันธ์กับการเจริญของเช้ือ และกรด 
ที่ผลิตจะอยู่ในรูป L-form เป็นส่วนใหญ่ โดยสายพันธุ K14 ท่ีผ่านการฉายรังสีสามารถผลิต L-lactic acid ได้ 9.17 g/1 
ซ่ึงมากกว่าสายพันธุดังเดิม NF17 ที่ผลิตได้ 7.42 g/1 ภายในเวลา 5 วันอยู่ 23.6% อย่างไรก็ตามพบว่าพบว่าเช้ือท้ัง 2 สายพันธ์ 
ได้ผลิตกรดแลคติกในรูป D-form ด้วยเช่นกันแต่ในปริมาณที่น้อยกว่าโดย NF17 และ K14 ผลิตได้ 1.215 g/1 และ 1.143 g/1 
ตามลำดับ โดย K14 ผลิตออกมาน้อยกว่า NF17 อยู่ 6.3% ซ่ึง L-isomer ของกรดแลคติกได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หลากหลาย 
ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง และไบโอพอลิเมอร์มากกว่า D-isomer (Dhatta et. al., 1995; Lunt, 1998; Stering 
and Hanke, 2005) ส่วนการเจริญของเชื้อใน GYP broth ท่ี 50°ช. พบว่าสายพันธุ K14 (OD 2.195) เจริญได้ดีกว่าสายพันธุ 
NF17 (OD 1.855) เล็กน้อย
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รูปท่ี 3 แสดงการผลิตกรดแลคติกในรูป L- และ D-form โดยเชื้อ Bacillus sp. สายพันธุ NF17 และ K14
การผลิตกรดแลคติกในถังหมักโดยใช้กากน้ําดาลเป็นแหล่งของคาร์บอน

ในการนำเชื้อ B a c illu s  K14 ไปใช้ผลิตกรดแลคติกจากกากนํ้าตาลในถังหมัก โดยใช้ปริมาณกากนํ้าตาล 10 15 และ 
20% พบว่ากากนํ้าตาล 20% เชื้อจะผลิตกรดแลคติกได้สูงท่ีสุด และเมื่อทำการแปรผันอัตราการกวนที่ 100 150 และ 
200 รอบต่อนาที พบว่าเชือจะผลิตกรดแลคติกได้ดีท่ีสุดท่ี 100 รอบต่อนาที

การหาปริมาณของผลิตภัณฑ์ poly-L-lactic acid
ทำการทดลองผสมกรดแลคติกและตัวเร่งปฏิกิริยากลุ่ม ethoxide ในสัดส่วน 15:1 ท่ีเวลา 2-35 ชม.ได้ผลตังแสดง 

ในตารางที่ 3 และรูปท่ี 4 พบว่าปริมาณ poly-L-lactic acid จะเกิดมากขึ้นเมื่อใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาเพิ่มข้ึนและมีแนวโน้ม 
ท่ีจะลดลง อาจเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลันในสภาวะท่ีมีนํ้าชึ๋งเป็น by product ของปฏิกิริยา

ตารางที่ 3 ปริมาณผลผลิต ("/.conversion) ของ poly-L-lactic acid
ตัวอย่าง เวลาท่ีใช้ทำปฏิกิริยา / ชม % conversion

1 2 3.13
2 3 5.03
3 5 5.24
4 7 6.92
5 35 5.52
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ร ูป ท ี 4 ป ร ิม าณ ผ ล ผ ล ิต  (%  conversion) ข อง  poly-L-lactic acid ท เวลาตางๆ  กน



การพสูจนลกษณะของผลผลต
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาการละลายและพิสูจน์เอกลักษณ์ของ polylactic acid พบว่าผลผลิตทีได้ไม่ละลายในตัวทำ 

ละลาย Toluene แต่ละลายในตัวทำละลาย Chloroform และ THF ทำการทดสอบหมู่ฟิงก็ชนของผลผลิตโดยใช้เทคนิค FTIR 
ดังแสดงในรูปที่ 5 และ 6 Datc 221ร,06

Poly (lactic acid)

รูปที 6 FTIR spectra ของ lactic acid monomer
จาก FTIR spectra พบว่าเกิดการ shift ของตำแหน่ง c= 0  ของมอนอเมอร์จาก 1735 (-COOH) เป็น 1755 cm'1 

(-COOR) ซ่ึงแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาควบแน่นให้นํ้าออกมาและเกิด polylactic acid การพิสูจน์โดยใช้เทคนิคอื่นๆ เช่น NMR 
การหานำหนักโมเลกุลโดยใช้เทคนิค GPC การศึกษาทางความร้อน DSC, DTA และการดูดกลืนแสง UV Spectroscopy 
อยู่ในระหว่างดำเนินการ



จากการทดลองใช้รังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุของเชื้อแบคทีเรีย B a c illu s  NF17 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ 
เจริญและผลิตกรดแลคติกท่ีอุณหภูมิสูง โดยใช้ความแรงของรังสีระหว่าง 1-5 kGy น้ัน พบว่าความแรงของรังสีท่ีเหมาะสม 
ในการปรับปรุงสายพันธุอยู่ระหว่าง 1-2 kGy โดยสายพันธุท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือไอโซเลท L5I2-14(5) ซ่ึงได้จากการ 
ฉายรังสีท่ี 2 kGy เม่ือทำการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อและจำแนกชนิดเชื้อ พบว่าได้แก่เช้ือ B a c illu s  co a gu la ns  และเรียก 
ไอโซเลทนีว่า K14 ซึ่งเมื่อนำไปใช้ผลิตกรดแลคติกฉาก GYP broth เปรียบเทียบกับสายพันธุด้ังเติม NF17 พบว่า K14 ผลิต 
L-lactic acid ได้มากกว่าสายพันธุดังเดิม 23.6% เม่ือนำสายพันธุ K14 ไปใช้ผลิตกรดแลคติกในถังหมักโดยใช้กากนํ้าตาล 
แทนนั้าตาลกลูโคส พบว่าในการทดลองครั้งนี้การใช้กากนั้าตาล 20% และอัตราการกวน 100 รอบต่อนาทีจะทำให้เชื้อ 
ผลิตกรดแลคติกออกมาได้ดีที่สุด ส่วนการสังเคราะห์ poly-L-lactic acid น้ันพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้เป็นผงพอลิเมอร์สีขาวขุ่น 
ซึ่งยังได้ในปริมาณที่น้อย ดังนันจะได้มีการปรับปรุงโดยใช้เยื่อเลือกผ่าน polyisoprene-g-polyvinyl monomer ในการแยก 
กรดแลคติกออกจากสารละลายหมักก่อนนำไปเป็นสารตังด้นในการผลิตพอลิเมอร์โพลีแอลแลตเทต
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