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พอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทีเรต (PHB) เปนพลาสติกยอยสลายไดที่เกิดจากการสะสม
ภายในแกรนูลของจุลินทรียเสมือนเปนแหลงคารบอนและแหลงพลังงานสํารองใหแกเซลล การ
สะสม PHB จะเกิดข้ึนเม่ือสภาวะสารอาหารไมสมดุล กลาวคือ ไนโตรเจน , ซัลเฟอร, ฟอสฟอรัส 
หรือออกซิเจนถูกจํากัดในขณะท่ีแหลงคารบอนมากเกินพอ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยก
และผลิต PHB โดยจุลินทรียจากทะเล เมื่อคัดแยกเชื้อจุลินทรียจากแถบชายฝงบริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดสมุทรปราการ พบวา มีเชื้อจุลินทรียที่สามารถผลิต PHB ไดมากท่ีสุด 
คือ M27 (จากทั้งหมด 44 สายพันธุ) จากน้ันศึกษาผลของแหลงคารบอน, ปริมาณเกลือ และผลของ
แหลงไนโตรเจนตอการผลิต PHB ของเช้ือ M27 พบวา สภาวะท่ีเหมาะสมตอการผลิต PHB คือ ใช
กลีเซอรอลความเขมขน 6% (v/v), ปริมาณเกลือ 1.5% (w/v), Tryptone 1.25 กรัมตอลิตร และ Yeast 

Extract 0.5 กรัมตอลิตร ซึ่งคิดเปนอัตราสวนโดยนํ้าหนักของแหลงคารบอนตอไนโตรเจน เทากับ 
38.29 ใชเวลาในการเพาะเล้ียง 36 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ 
PHB ที่เชื้อ M27 ผลิตไดเปรียบเทียบกับ commercial PHB ดวยวิธี 1H NMR, FT-IR และ DSC 

พบวา พอลิเมอรชนิดน้ีเปน PHB ที่มีอุณหภูมิการหลอมเหลว (Tm) และอุณหภูมิการตกผลึก (Tc) 

เทากับ 156 และ 83 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 
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Poly-beta-hydroxybutyrate (PHB) is an intracellular bioplastic accumulated in 

microbial granules as the carbon and energy reserve. PHB-producing bacteria generally store this 

polymeric material as a response to nutrients imbalance such as the limiting of nitrogen, sulfur, 

phosphorus or oxygen, but with an excessive carbon source. The purposes of this thesis were to 

isolate and to produce PHB from marine microorganism. Bacteria from marine sediments at 

Prajuab Kirikhan province and Samut Prakan province were screened for their ability to 

accumulate PHB. M27 is the most PHB-producing microorganism of all 44 strains. The optimum 

conditions for the PHB production by M27 were 6% (v/v) glycerol, 1.5% (w/v) sea salt, 1.25 (g/l) 

tryptone  and 0.5 (g/l) yeast extract with a C:N ratio of 38.29:1 (by weight) at 37 °C for 36 h. The 

extracted polymers were identified their properties as PHB using 1H NMR, FT-IR and DSC 

analysis. 
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  เพราะไดรับความกรุณาจากผูชวย
ศาสตราจารย ดร. พิมพชนก จตุรพิรีย ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษราภรณ งามปญญา และอาจารย 
ดร. สุวัฒนา พฤกษะศรี ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําท่ี
เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูวิจัย รวมท้ังอาจารย ดร . วนิดา วัฒนการุณ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และอาจารย ดร. อดิศักดิ์ จตุรพิรีย ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมน้ีถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและ
ใหคําแนะนําตางๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย เลิศวิจิตรจรัส ภาควิชาปโตรเคมีและ
วัสดุพอลิเมอร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  สําหรับ
ความอนุเคราะหในการวิเคราะหคุณสมบัติของ PHB ดวยเคร่ือง Differential Scanning Calorimetric 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุภาภรณ ชีวะธนรักษ, คุณโศภิตา วงศอินทร และเจาหนาท่ี
สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน) สําหรับความอนุเคราะหในการใช Direct Fluorescence 

Microscope 

ขอขอบพระคุณ คุณฑิพาภรณ ทรัพยสมบูรณ, คุณประไพ บางเชย, คุณนุชนาฎ เลี้ยง
อํานวย, คุณวิษณุ ศรีลา และเจาหนาท่ีภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพทุกทานท่ีอํานวยความสะดวกและ
ใหความชวยเหลือในดานอุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ สารเคมี และคําแนะนํา เพื่อใหการวิจัยคร้ังน้ี
สําเร็จไปไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแมและครอบครัว ที่คอยใหกําลังใจและใหการ
สนับสนุนในทุกๆ ดานเสมอมา 

คุณความดีหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาแดบุพการี ผู
มีพระคุณทุกทาน และครูอาจารยทุกทานท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจ
อยางดียิ่งเสมอมา 
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