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บทคัดย่อ 

ทีมผู้วิจัยได้ท าการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสออกนอกเซลล์ ที่มีศักยภาพในการย่อย
สลายเซลลูโลส จากวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรคือผักและผลไม้เหลือทิ้ง เพ่ือให้ได้น ้าตาล ที่สามารถเป็นสาร
ตั้งต้นของการหมักแอลกอฮอล์ และหรือไปใช้ในการเลี้ยงจุลินทรีย์อ่ืนๆ ได้   ในการศึกษาเมื่อท าการแยก
เชื้อจุลินทรีย์ได้ 49 ไอโซเลทที่แตกต่างกัน พบว่าชนิดแบคทีเรียและทดสอบดูประสิทธิภาพในการสร้างเซลลู
เลส จากการย่อย Carboxymethyl cellulose (CMC) ดูคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี พร้อมทั้งจ าแนก
ชนิดสายพันธุ์ สามารถได้เชื้อแบคทีเรียสองไอโซเลทชนิด Bacillus spp. CE08 และ 49 ซึ่งเป็น aerobic/ 
facultative aerobic bacteria รูปร่าง bacilli มีความยาว 1-3 µm ย้อยติดสี Gram stainให้สีน้ าเงิน ชอบ 
substrate ชนิด maltose และ xylose มากกว่า glucose  ไม่สามารถหรือย่อยได้น้ าตาลชนิด sucrose และ 
lactose ได้น้อย  สภาวะย่อยได้ดีที่ 40Oc มี optimum pH 4.5 มี cellulase activity ในช่วง 3-4 µ/mg 
เมื่อยังไม่บริสุทธิ์ และสามารถย่อย Carboxymethyl cellulose ได้ดีที่สุด แต่สามารถย่อยฟางข้าวดีกว่าหญ้า
ขน  แต่มีประสิทธิภาพต่ าในการย่อยส าลี     เชื้อทั้งสองไอโซเลทนี้  คาดว่าจะสามารถน าไปใช้ในกระบวนการ
ย่อยเซลลูโลสนี้เป็นวิธีทางชีวภาพ ที่ไม่ต้องใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษของสารเคมีที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  และยังเป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาให้เกิดมูลค่าต่อชุมชนด้วย 
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ABSTRACT 

The research team has isolated the cellulase producing microorganisms 

which have capability in producing extracellular cellulase enzyme for cellulosic 

degradation from leftover agricultural waste materials such as fruits and 

vegetables. After cellulosic material degradation, the products mainly were sugar 

moiety being the starting materials for further alcohol fermentation and/or 

possibly being used in cultivation of common microorganisms. In the study, when 

different 49 bacterial isolates were tested for their cellulase activity on 

Carboxymethyl cellulose (CMC), two bacteria, Bacillus spp. CE08 and 49 were 

selected due to high cellulase activity and thus tested for the physical and 

chemical properties. Their 16S rDNA sequence comparisons were close to 

Bacillus sp. isolate obtained from the soil.  Both isolates are common 

aerobic/facultative aerobic bacteria with the length of 1-3 μm, Gram positive, and 

preferring the fermentation of maltose and xylose to glucose while minimal 

degradation on sucrose and lactose contents. Their optimum digestibility was at 

40°C, pH 4.5 for the broth having unpurified extracellular cellulase activity at 3-

4 μg /mg. The enzyme could use the substrate CMC the best, but rice straw more 

slowly but better than grass. However, the enzyme displayed the least digestion 

effectiveness on cotton.  Both of these isolates are expectedly applied in the 

biological degradation process substituting chemicals that cause pollution 

problems to the environment. Additionally, this is one promise way to bring value 

of agricultural waste to the community. 
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