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บทที่ 32 รายละเอียดข้อมูลสารเคมีชีวภาพประเภท
เซลลูโลส (Cellulose)
1. ข้อมูลทั่วไป
เซลลูโลส (Cellulose) มีสูตรโมเลกุลคือ (C6H10O5)n เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymer) ที่
สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ประกอบด้วยสารคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ประเภทพอลิแซ็กคา
ไรด์ (Polysaccharide) ชนิดโฮโมพอลิแซ็กคาไรด์ (Homopolysaccharide) ที่มีน้าหนักโมเลกุลสูง ส้าหรับ
โครงสร้างของเซลลูโลสประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโลส (Glucose) ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl group)
เป็นหมู่หลัก มาเรียงต่อกันด้วยพันธะไกลโคไซด์ (Glycosidic bond) ที่ต้าแหน่งบีต้า-1,4 (β (1-4 glycosidic
bond)) ได้เป็นสายยาวที่ประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสกว่า 1,000 - 10,000 โมเลกุล [1,2] ที่มีการจัดเรียงตัว
กันอย่างเป็นระเบียบ แสดงดังภาพที่ 1 โดยเซลลูโลสจะมีหน่วยซ้าที่เรียกว่าเซลโลไบโอส (Cellobiose) และ
ทุกๆ หน่วยที่สองของกลูโลสที่ต่อกันในโมเลกุลของเซลลูโลสจะสามารถหมุนได้ 180 องศา เกิดเป็นพันธะ
ไฮโดรเจนระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลในโมเลกุลกลูโคส ท้าให้ เซลลูโลสมีความแข็งแรง มีอุณหภูมิการหลอมตัวสูง
และไม่สามารถละลายได้ในสารละลายอินทรีย์ทั่วไป [3,4,5]

ภาพที่ 1 ลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลกลูโคสในเซลลูโลส [6]
เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบที่สามารถพบได้ในเซลล์พืชและแบคทีเรีย ส้าหรับ ผนังเซลล์พืช (Plant cell
wall structure) เช่น ผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืช หรือเส้นใยพืช (Vegetable fibers) จะประกอบด้วยโครงสร้าง
พอลิเมอร์ 3 ชนิดคือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน หรือที่เรียกว่าลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) โดย
ปริมาณเซลลูโลสในพืชนอกจากจะขึนอยู่กับการเจริญเติบโตและสายพันธุ์ของพืชแล้ว ยังขึนอยู่กับชนิดพืช เช่น
ฟางข้าว ชานอ้อย ซังข้าวโพด ต้นมันส้าปะหลัง ล้วนมีปริมาณของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนินทีแ่ ตกต่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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กัน แสดงดังตารางที่ 1 โดยเซลลูโลสมักอยู่รวมกับเฮมิเซลลูโลสและเพกทิน เพื่อท้าหน้าที่เสริมสร้างโครงสร้าง
ของล้าต้นและกิ่งก้านพืชให้มีความแข็งแรงมากขึน นอกจากนี เซลลูโลสจัดเป็นเส้นใยอาหาร (Dietary fiber)
ชนิดที่ไม่ละลายในน้า และไม่สามารถย่อยได้ด้วยเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์กระเพาะ
เดี่ยว [7]
ตารางที่ 1 องค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลสในสารชีวมวล [8]
ส่วนประกอบของลิกโนเซลลูโลสภายในพืช (%)
ชีวมวล
เซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส
ลิกนิน
ฟางข้าว
32.1
24.0
12.5
ฟาวข้าวสาลี
30.5
28.4
18.0
ชานอ้อย
33.4
30.0
18.9
ซังข้าวโพด
45.0
35.0
15.0
ต้นปาล์ม
37.14
30.59
22.32
ต้นมันส้าปะหลัง
32.2
13.85
26.96
คาร์ บอกซีเมทิลเซลลูโ ลสหรือซีเอ็มซี (Carboxymethyl cellulose : CMC) หรือโซเดียมคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลส (Sodium carboxymethyl cellulose) เป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ (Hydrocolloid) ประเภท
พอลิเมอร์ชนิดไม่ชอบน้า (Hydrophilic) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลส โดยสารทังสองชนิดนี เป็นสารไฮโดร
คอลลอยด์ที่ได้จากการดัดแปรหรือปรับปรุงคุณสมบัติของเซลลู โลสที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืช ท้าให้
มีหมู่เมทิลและหมู่คาร์บอกซีเมทิลเข้ามาแทนที่โครงสร้างเดิม ดังภาพที่ 2 ซีเอ็มซีหรืออนุพันธ์ของเซลลูโลส
ทั่ว ไปสามารถเตรี ย มได้ จ ากเยื่ อ เซลลู โ ลสที่ มี ป ริ มาณเซลลู โ ลสคุ ณ ภาพสู ง หรื อ แอลฟาเซลลู โ ลส ( Alpha
cellulose) โดยซีเอ็มซีจะถูกน้าไปใช้เป็นสารคงสภาพ สารเพิ่มความหนืดเพื่อช่วยในการยึดติดหรือใช้เป็นสาร
เคลือบผิว ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การซักฟอก กาว กระดาษ อาหารและยา เป็นต้น [9]

ภาพที่ 2 โครงสร้างโมเลกุลของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส [10]
2. กระบวนการสังเคราะห์
เซลลูโลสเป็นสารประกอบที่สามารถพบได้ในพืชหรือวัสดุเหลือทิงทางการเกษตรทั่วไป เช่น ฟางข้าว ใบ
ปาล์ม ใบสัปปะรด ต้นกก เปลือกทุเรียน เป็นต้น ดังนันจึงมีผู้คิดค้นและพัฒนาวิธีการสังเคราะห์เซลลูโลสออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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จากสารชีวมวลเพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ โดยทางคณะผู้จัดท้าได้ยกตัวอย่างวิธีการสกัดหรือสังเคราะห์
เซลลูโลสจากเสยใยมะพร้าวและจากแบคทีเรียมาในหัวข้อดังต่อไปนี
2.1 การผลิตเส้นใยเซลลูโลสจากเส้นใยมะพร้าว (Coir fibers)
ขันตอนการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากเส้นใยมะพร้าวด้วยกระบวนการทางเคมี จะเริ่มจากการใส่เส้นใย
มะพร้าวลงในไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide : H2O2) ที่มีความเข้มข้นร้อยละ30 โดยปริมาตร
ต่อปริมาตร ที่อุณหภูมิ 90 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนันเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) ที่มี
ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลต่อน้าหนัก เป็นเวลา 1 ชั่วโมง กวนตลอดเวลา แล้วจึงล้างเส้นใยที่ได้ด้วยน้า
กลั่น ก่อนน้าไปอบที่อุณหภูมิ 150 oC เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จะได้เส้นใยเซลลูโลสเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งเส้น
ใยนีสามารถน้าไปใช้เป็นสารเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบ (Composite material) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและ
ท้าให้วัสดุมีน้าหนักเบา [11]
2.2 การสังเคราะห์เซลลูโลสจากแบคทีเรีย [12]
ส้าหรับเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียจะเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีโครงสร้างระดับ
นาโนที่ไม่ซ้ากัน มีความบริสุทธิ์สูง มีความเป็นผลึกสูง มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางเคมีสูง โดยโครงสร้าง
ของเซลลูโลสจะมีความแตกต่างกันขึนอยู่กับสายพันธุ์ของแบคทีเรีย เช่น Aerobacter, Achromobacter,
Gluconacetobacter, Azotobacter, Alcaligenes เป็นต้น แสดงข้อมูลโครงสร้างของเซลลูโลสดังตารางที่ 2
นอกจากนีเส้นใยเซลลูโลสจากแบคทีเรียจะมีค่ามอดูลัสของยัง (Young’s modulus) สูงกว่าเส้นใยสังเคราะห์
ประมาณ 30-40 % สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีโครงสร้างพืนฐานแบบ
ไมโครไฟบริล (Micro fibrils) คือ การที่สายโซ่พอลิเมอร์เชื่อมกันอย่างแข็งแรงด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่าง
หมู่ไฮดรอกซิลนั่นเอง [12,13]
ตารางที่ 2 โครงสร้างของเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียสายพันธุ์ต่างๆ [12]
สกุล
โครงสร้างของเซลลูโลส
Acetobacter
แผ่นฝ้าเคลือบเซลล์ประกอบด้วยเส้นใยคล้ายริบบิน
Achromobacter
เส้นใย
Aerobacter
เส้นใย
Rhizobium
เส้นใยขนาดสัน
Agrobacterium
เส้นใยขนาดสัน
Alcaligenes
เส้นใย
กระบวนการสังเคราะห์เซลลูโลสจากแบคทีเรียโดยใช้แหล่งคาร์บอนในการผลิต เป็นการเปลี่ยนสารที่ใช้
เป็นแหล่งคาร์บอน เช่น กลูโคส ไซโลส ซูโครส กลีเซอรอล ไปเป็นสารตัวกลางที่สามารถเข้าสู่เมทาบอลิซึมหลัก
ให้กลายเป็น Uridine Diphosphoglucose (UDP-Glucose) เพื่อใช้เป็นสารตังต้นในการผลิตเซลลูโลส โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ขันตอนการสังเคราะห์เซลลูโลสจะเริ่มจากการเปลี่ยนกลูโคส ไปเป็น Glucose-6-phosphate (G-6-P) โดยใช้
เอนไซม์ Glucose hexokinase (GK) จากนัน G-6-P จะถูกเปลี่ยนไปเป็น Glucose-1-phosphate (G-1-P)
ด้วยเอนไซม์ Phosphoglucomutase (PGM) แล้ว G-1-P จะถูกเปลี่ยนไปเป็น UDP-Glucose ด้วยเอนไซม์
Glucose-pyrophosphorylase (UGP) จากนันจะน้า UDP-Glucose ที่เ ตรีย มได้มาต่อ กันเป็น สายโซ่ ของ
เซลลูโลส แสดงปฏิกิริยาดังภาพที่ 3 [12]

ภาพที่ 3 วิถีการสังเคราะห์เซลลูโลสจากแบคทีเรีย พัฒนาจาก [12]
3. บริษัทผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
3.1 บริษัทผู้ผลิต Cellulose
3.1.1 ภายในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายชื่อบริษัทผู้ผลิต Cellulose ภายในประเทศ
บริษัทผู้ผลิต
ที่อยู่
เบอร์
บริษัท เอฟเอ็มซี เค 500/15 หมู่3 ต.ตาสิทธิ์
03-8998
มิคัล (ประเทศไทย) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
320
จ้ากัด
21140
เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์
บริษัท สยาม
ไทย แขวงบางซื่อ เขต
03เซลลูโลส จ้ากัด
บางซื่อ กรุงเทพฯ
4615000
10800
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประเทศ

Website

ไทย

http://www.fmc.com/

ไทย

-

บทที่ 32 เซลลูโลส (Cellulose)
32-4

โครงการเพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

3.1.2 ต่างประเทศ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายชื่อบริษัทผู้ผลิต Cellulose ในต่างประเทศ
Manufactures
Address
Contact
C/Diputació 238
Alier SA
933 042
5º8ª Barcelona,Barce
860
lona 08007
11, Via Carducci
Gibaplast di
Giosue - 21045
0332
Barbieri Giovanni
Gazzada Schianno
873120
& C. Sas
(VA)
Svenska
Cellulosa
Klarabergsviadukten +46 60 19
Aktiebolaget 63 Stockholm, 10123
30 00
SCA (publ)
Shanghai bichain Bldg 7, Lane 646,
industrial
Fulian Road,
+86-21chemical Co.,
Baoshan District,
6687-9755
Ltd.
Shanghai, 201906
Cellulose
Schwertgasse 2/Top
+43eldorado austria
Xviii Wien, Wien,
15322407
GMBH
1010
International
12315 Robin Blvd. (713) 433cellulose
Houston, TX 77045
6701
corperation
1 rue du Colonel +33(0)4 77
CLEXTRAL
Riez 42702 Firminy 40 31 31
Industrial Road No.
Zhicheng
45, Jinzhou City,
86-311Cellulose Co.,
Hebei Province,
84445774
Ltd.
China Dalian,
Liaoning
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Country
Spain

Website
http://www.aliersa.co
m/ALIER/ALIER/Inicio.h
tml

Italy

https://www.gibaplast.
eu/

Sweden

www.sca.com

China

http://www.bichain.co
m/

Austria

http://www.eldoradob
rasil.com.br/

USA

http://www.sprayon.com/

France

http://www.clextral.co
m/

China

http://www.zhichenggr
oup.com.cn
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Manufactures

Address
Contact Country
Website
4/ F., No.69
Chongqing
Changjiang Yi Lu,
+86-23http://www.cqlongfar.
longfar industrial
China
Yuzhong District,
63671062
com/
Co., Ltd.
Chongqing 400014
No.3, Indira niwas,
Peru baug, Aarey
+91N Shashikant &
http://www.nescoglob
road, Goregaon east, 804807755
India
Co.
al.com/
Mumbai-400063,
6
Maharashtra
Radnička cesta 52,
+385 1
http://drenik-zg.com/
Drenik Ltd.
Croatia
10 000 Zagreb
618 22 19
en/
10134,6th Street,
Shinhigh
Suite L, Rancho
909-466http://www.shinhigh.u
international
USA
Cucamonga, CA
0880
s/
Co., Ltd.
91730
+49 (0)
CFF GmbH & Co. Arnstädter Str. 2,
36783Germany http://www.cff.de/de/
KG
98708 Gehren
882-0
2 Science Park Drive
https://www.sigmaaldr
+65 6593
SIGMA-ALDRICH #05-01/12 Ascent
Singapore ich.com/singapore.ht
4660
Building 118222
ml
2929 Walnut Street
+215-299FMC Corporation Philadelphia, PA
USA
http://www.fmc.com/
6000
19104
19th Fortune
Building, 359th
Frenchem
+86-25http://www.fenchem.c
Hongwu road,
China
biotek, Ltd.
8421 8888
om/
Nanjing 210002,
Jiangsu 210000
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3.2 บริษัทผู้จัดจาหน่าย Cellulose
3.2.1 ภายในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 รายชื่อบริษัทผู้จัดจ้าหน่าย Cellulose ภายในประเทศ
บริษัทผู้จาหน่าย
ที่อยู่
เบอร์โทร
ประเทศ
243,245,247 ซอย
บริษัท บี โอ ที
พัฒนาการ1 ถนน
(+662)319
จ้ากัด
พัฒนาการ แขวงสวน
2641
หลวง กรุงเทพ 10250
บริษัท เอฟเอ็มซี เค 500/15 หมู่3 ต.ตาสิทธิ์
03-8998
มิคัล (ประเทศไทย) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ไทย
320
จ้ากัด
21140
77 หมู่ 6 ซอยสุขาภิบาล
บริษัท อดิตยา เบอ
1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ร์ล่า เคมีคัลส์
02ต.ส้าโรงใต้ อ.พระประ
(ประเทศไทย)
7485722
แดง จ.สมุทรปราการ
จ้ากัด
10130
อาคารเดอะพรอมานาด
บริษัท ซิกมา-อัลด
ชันจี ห้องเอบีซี 2/4
02-655
ริช (ประเทศไทย) ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี
ไทย
2227
จ้ากัด
เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

เว็บไซต์
http://botthailand.co
m/TH/casing/cellulose
-casing.html
http://www.fmc.com/

http://www.adityabirla
.com/thai/Businesses/
profile/abcl_thai

-

3.2.2 ต่างประเทศ แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 รายชื่อบริษัทผู้จัดจ้าหน่าย Cellulose ในต่างประเทศ
Manufactures
Address
Contact Country
Room 1-1205 4th
building of Dinghao
86-0531Janestic Co., Ltd Square, No.44 South
China
68657639
Industrial Road,
Shandong, Jinan
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Website
http://janestic.en.mad
e-in-china.com/
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Manufactures
Eurosanex S.L.

LYZASER, S.L.
Prolimsur
Malaga S.L.
Tianjin Xinzheng
Lianyi Chemicals
Co., Ltd.
Shanghai bichain
industrial
chemical Co.,
Ltd.
Jining Fortune
Biotech Co., Ltd.

Aditya birla
group
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Address
Contact
Polígono Industrial
Castilla. Esquina Vial +34 962
2, Vial 5, 46380
51 04 07
Cheste
P.I. Plaza, Turiaso,
685 040
27, NAVE B-33, 50197
400
Zaragoza, Zaragoza
Calle Hermanas
+34 95210
Bronte, 56, 29004
5762
Málaga
18 Jingu Road,
Jinnan District,
Tianjin China,
Shijiazhuang, Hebei
Bldg 7, Lane 646,
Fulian Road,
+86-21Baoshan District,
6687-9755
Shanghai, 201906
Shandong,
Zhanghuang
86-537Industrial Zone,
6176789
Yutai, Jining City,
Shandong Province
11th Floor – 1101 &
1102 OCEAN, Opp.
Vadodara Central
+91 265
Mall, Vikram
6171200Sarabhai Marg,
201
Vadiwadi, Vadodara
390 023 Gujarat
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Country

Website

Spain

http://www.eurosanex
.com/

Spain

http://www.lyzaser.es/

Spain

http://www.prolimsur.
com/

China

-

China

http://www.bichain.co
m/

China

http://www.sdfrchem.
com

India

http://www.birlacellul
ose.com/

บทที่ 32 เซลลูโลส (Cellulose)
32-8

โครงการเพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

Manufactures

Address
2 Floor, 3 Buiding
Shenzhen
Matuan Nake Place,
Dieckmann
2-10 South of
Technology
Jinlong Road,
Development
Pingshan New
Co., Ltd.
District, Shenzhen,
Guangdong, 518172
Agrosyn Impex
Shamik Patel
(Proprietor) G-5,
Agrosyn Impex
Yogeshwar Krupa,
Daman
Khariwad Nani
Daman, Daman396210, Daman&
Diu, India
39/2, Bhilgoan,
Ankit Pulps And
Kamptee Road,,
Board Pvt Ltd. Nagpur, Maharashtra
441002
2 Science Park Drive
SIGMA-ALDRICH #05-01/12 Ascent
Building 118222
Qingdao World
Qingdao Kaineng
Trade Center,
Chemical Co.,
Qingdao, Shandong,
Ltd.
266000
Room 1903, 759
Fooding Group South Yanggao Road,
Limited
Pudong, Shanghai,
200127
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Contact

Country

Website

86-75528961872

China

http://szdieckmann.en
.made-in-china.com/

+91 99987
66647

India

http://agrosyn.co.in/

+91 712
204 1029

India

http://www.cellulosea
nkit.com/

+65 6593
4660

https://www.sigmaaldr
Singapore ich.com/singapore.ht
ml

86-53285910592

China

http://kainenggroup.en.made-inchina.com/

86-2150321522

China

http://www.chinafoodi
ng.com/
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Manufactures
Tengzhou
Tuoliduo
Industrial &
Trade Co., Ltd.
Triveni
Interchem Pvt.
Ltd.
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Address
Contact
The South side of
Chunteng Road in
86-6Tengz, Tengzhou, 325981168
Shandong
134, Pancharatna
+91 260
Char Rasta, G.I.D.C.,
661 8618
Vapi, Gujarat 396195

Country

Website

China

-

India

http://www.triveniinte
rchem.com/

4. การประยุกต์ใช้ Cellulose ในอุตสาหกรรม
เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักในเนือไม้ และสามารถพบได้ในส่วนอื่นๆ ของพืชได้ด้วย โดยสามารถน้า
เซลลู โ ลสมาประยุ กต์ใ ช้ใ นอุต สาหกรรมต่างๆ ได้ เช่ น อุ ตสาหกรรมพลั งงาน อุต สาหกรรมวั ส ดุ ก่อสร้า ง
อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ แสดงตัวอย่างดังต่อไปนี
4.1 ผลิตพลังงานทดแทนจากเอทานอล
เอทานอลเป็นเชือเพลิงที่ได้จากการเปลี่ยนพืชเป็นแป้งและน้าตาลไปเป็นแอลกอฮอล์ (อ่านรายละเอียด
และกระบวนการผลิตเอทานอลได้ในเรื่องเอทานอลชีวภาพ) แต่เนื่องจากแป้งและน้าตาลเป็น ส่วนประกอบ
ส้าคัญส้าหรับการผลิตอาหารท้าให้อาจมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังนันเซลลูโลสจึง อีกเป็นทางเลือก
หนึ่งเพื่อใช้เป็นสารตังต้นในการผลิตเอทานอล เนื่องจากเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบของพืชที่ร่างกายมนุษย์ไม่
สามารถย่อยได้ มีกระบวนการผลิตคล้ายแป้ง แต่แตกต่างกันที่เอนไซม์ที่ใช้ย่อยสลายเซลลูโลสคือเอนไซม์
เซลลูโลส ซึ่งผลิตได้จากจุลินทรีย์ เช่น รา เห็ด แบคทีเรีย [14]
เอทานอลที่ผลิตได้จากเซลลูโลส หรือที่เรียกว่าเซลลูโลซิกเอทานอล (Cellulosic ethanol) หรือลิกโน
เซลลูโลซิกเอทานอล (Lignocellulosic ethanol) เป็นการน้าส่วนประกอบต่างๆ ของพืช ทังล้าต้น ก้าน ใบ
หรือส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ซากต้นไม้ เศษไม้ เศษหญ้า ฟางข้าว มาผลิตเป็นเชือเพลิง เนื่องจากในช่วง
การเติบโตของพืชจะมีการสะสมพลังงานจากดวงอาทิตย์ไว้ในรูป พลังงานเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ดังนันเมื่อน้าเซลลูโลสมาผ่านกระบวนการย่อยด้วยกรดหรือเอนไซม์จะได้เป็นน้าตาลกลูโคส จากนันน้าน้าตาล
กลู โคสมาผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลิ น ทรีย์ เช่น Saccharomyces cerevisiae, Zymomonas mobilis
เพื่อเปลี่ยนไปเป็นแอลกอฮอล์ประเภทเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์กว่า 95% เพื่อใช้ผสมกับน้ามันเบนซินหรือ
น้ามันดีเซลส้าหรับใช้เป็นเชือเพลิงต่างๆ แต่กระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสยังมีความซับซ้อนและมี
ต้นทุนสูง จึงอาจยังไม่เป็นที่นิยมในระดับอุตสาหกรรมและเชิงการค้า [15,16,17]
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4.2 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เซลลูโลส นอกจากจะพบได้ในพืช ธัญพืชและผักใบเขียวแล้ว ยังพบได้ในชานอ้อยและใบสับปะรดอีกด้วย
ส้าหรับประเทศไทยซึ่งจัดว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีทังใบสับปะรดที่เหลือหลังจากการเก็บเกี่ยวสับปะรด
และมีอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลจากชานอ้อย ดังนันจึงได้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตเส้นใยเซลลูโลสจาก
ชานอ้อยและใบสับปะรด เช่น ไลโอเซลล์ (Lyocell) แอซิเตด (Acetate) ไตรแอซิเตท (Triacetate) เรยอน
(Rayon) เป็นต้น การน้าเส้นใยประดิษฐ์ที่ได้จากเซลลูโลสธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอถือว่า
เป็น นวัตกรรมที่ก้าลั งได้รั บความสนใจอย่ างมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย [26]
ดังเช่น เรยอน เป็นเส้นใยประดิษฐ์ชนิดแรกที่ประกอบด้วยเซลลูโลสที่น้ากลับมาใช้ใหม่ เพื่ อใช้เลียนแบบไหม
ให้มีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม เป็นมันวาวคล้ายไหม สวมใส่สบาย ส้าหรับ แอซิเตตและไตรแอซิเตทเป็นอนุพันธ์ของ
เซลลูโลส โดยที่แอซิเตตมีความทนทานต่อกรด ตัวท้าละลายอินทรีย์ที่ใช้ในการซักแห้งและทนต่อการขึนรา จึง
นิยมน้าไปผลิตเป็นผ้าม่านห้องน้า ในขณะที่ไตรแอซิเตทมีความทนต่อแสงแดดจึงนิยมผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งาน
กลางแจ้ง หรืออาจผสมแอซิเตตและกับเส้นใยชนิดอื่น เช่น ผสมแอซิเตตกับเรยอนจะช่วยเพิ่มรักษารูปทรง ลด
การยับของผ้า เป็นต้น [27]
4.3 อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมการแปรรูปทุเรียนจะก่อให้เกิดวัสดุเหลือทิงทังเปลือกทุเรียนและเม็ดทุเรียนในปริมาณ
มากกว่าเนือทุเรียนที่สามารถน้าไปใช้ได้จริง ดังนันจึงมีหลากหลายความคิดและงานวิจัยเพื่อน้าเปลือกทุเรียน
และเม็ดทุเรียนมาใช้ประโยชน์ ส้าหรับเม็ดทุเรียนมีปริมาณกว่า 20-25 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก และในเม็ด
ทุเรียนจะมีแป้ง (Starch) เป็นองค์ประกอบมากถึง 56 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักแห้ง [18] ดังนันจึงสามารถน้าเม็ด
ทุเรียนมาผลิตแป้งเพื่อใช้ในการผลิตฟิล์ม แต่ฟิล์มที่ได้นันจะเปราะและมีการดูดซับน้าสูง ดังนันเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการเติมสารตัวเติม เช่น เส้นใยธรรมชาติ เซลลูโลส เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มแป้ง
ดังเช่นงานวิจัยของวารินทร์ พิมพาและคณะ ได้มีการเตรียมฟิล์มคอมโพไซด์แป้งจากเม็ดทุเรียนและใช้อนุภาค
นาโนเซลลู โ ลสเป็ น สารตั ว เติ ม (Durian seed starch/cellulose nanoparticle (DSS/CN) composite
films) และเตรียมฟิล์มคอมโพไซด์ DSS/CN ผสมกับโปแตสเซียมชอร์เบท ให้เป็นฟิล์มแอกทีฟส้าหรับบรรจุ
อาหารที่มีคุณสมบัติต้านเชือจุลินทรีย์ (Antimicrobial food packaging) เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของเม็ดทุเรียนที่
นับว่าเป็นวัสดุเหลือทิงทางการเกษตร พัฒนานวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่ย่อยสลายได้และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค [19]
เปลือกทุเรียนนับว่าเป็นวัสดุเหลือทิงจากอุตสาหกรรมการแปรรูปทุเรียนที่มีปริมาณมากกว่าเม็ดทุเรียน
ดังนันหากสามารถน้าเปลือกทุเรียนมาใช้ประโยชน์ได้จะก่อให้เกิดมูลค่ามหาศาล โดยในปัจจุบั นได้มีการผลิต
บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกหรือฟิล์มที่มีคุณสมบัติย่อยสลายจากเปลือกทุเรียน เนื่องจากเปลือกทุเรียนมีสาร
CMC ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ ส้าหรับขันตอนการผลิตฟิล์มจากการอบเปลือกทุเรียนที่
ถูกหั่ นเป็นชินเล็กๆ แล้ว จึงสกัดเปลือกทุเรียนด้ว ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ จ นได้เป็นเส้นใยเซลลูโ ลสสี น้าตาล
จากนันน้าไปล้างเพื่อก้าจัดโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกจะได้เป็นเส้นใย CMC สีขาว ก่อนน้าไปบดและอบแห้งจะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ได้ผง CMC เพื่อใช้ในการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ต่อไป นอกจากนีอาจมีการเติมสารตัวเติมลงในกระบวนการผลิต
เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของฟิล์มได้ด้วย ถึงแม้ว่าการผลิตฟิล์มจากเปลือกทุเรียนจะมีหลายขันตอน ได้ฟิล์มที่ไม่
แข็งแรง ไม่คงทน แต่ฟิล์มที่ได้จะมีคุณสมบัติละลายน้าและมีการดูดซึมความชืนได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และช่วยลดปริมาณขยะ [20] จากการศึกษาและวิจัยที่ผ่านมา ได้มีการน้าสาร CMC ที่ได้จากเปลือกทุเรียนมา
ผลิตเป็นแผ่นฟิล์มผงชา กาแฟ ที่สามารถละลายน้าได้ [21,22]

ภาพที่ 4 ซองชา กาแฟที่ผลิตจากเปลือกทุเรียน [22]
การศึกษาปริมาณเซลลูโลสจากของเหลือทิงจากพืช เช่น ชานอ้อย ซังข้าวโพด กาบมะพร้าว ก้านกล้วย
กากปาล์ม ใบคะน้า ใบสัปปะรดและผักตบชวา พบว่ามีปริมาณเซลลูโลสเท่ากับ 41.255, 39.352, 35.556,
33.856, 33.082, 26.782, 26.702 และ 24.372 ตามล้าดับ ดังนันในงานวิจัยของวิทวั ส จิรัฐพงศ์ และคณะ
จึงเลือกสังเคราะห์แผ่นฟิล์มชีวภาพจากเซลลูโลสที่สกัดได้จากชานอ้อย โดยเริ่มจากการเติมผงเซลลูโลสลงใน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 40% จากนันเติมสารละลายกรดคลอโรอะซิ ติกในสารละลายไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์ ตังทิงไว้ประมาณ 30 นาที แล้วจึงแยกเอาส่วนหนื ดออกมาจากส่วนใส แล้วเติมเมทานอลลงไป
จะได้ CMC เป็นผลิตภัณฑ์ จากนันผสม CMC กับแป้งมันส้าปะหลัง แล้วจึงน้าไปขึนรูปเป็นแผ่นฟิล์ม โดยการ
น้าสาระลายที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 50 oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนันตังทิงไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วจึงลอก
แผ่นฟิล์มออกมา [23]
4.4 อุตสาหกรรมอาหารและยา
เซลลูโลส เป็นสารประกอบของคาร์โบไฮเดรตที่พบได้ในผนังเซลล์พืช ธัญพืชและผักใบเขียวทั่วไป ดังนันการ
รับประทานพืชผักเหล่านีจะได้รับเซลลูโลสเข้าสู่ร่างกายด้วย โดยที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสให้เป็น
กลูโคสได้เหมือนกับสัตว์กินพืชที่อาศัยแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเป็นตัวย่อยสลายเซลลูโลส เพื่อให้ได้เป็นน้าตาล
กลูโคส แล้วจึงขับถ่ายออกมาในรูปของเส้นใยอาหาร แต่การรับเซลลูโลสเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะช่วยในการดูดซับน้า ท้าให้
อุจจาระอ่อนนุ่มและระบบขับถ่ายเป็นปกติ ช่วยป้องกันโรคท้องผูกและโรคริดสีดวงทวารได้ ดังนันเซลลูโลสจึงจัดว่าเป็น
สิ่งจ้าเป็นต่อร่างกายที่ต้องรับประทานเป็นประจ้า นอกจากนีในพืชและผักใบเขียวยังมีทังวิตามินและเกลือแร่ ซึ่งเป็น
สิ่งจ้าเป็นที่ร่างกายต้องการอีกด้วย [24]
ส้าหรับอุตสาหกรรมยา สามารถน้าเซลลูโลสมาท้าเป็นแผงบรรจุยาหรือที่เรียกว่าเซลโลเพน (Cellophane) หรือ
ผ้าพันแผลได้ เนื่องจากเซลลูโลสมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกระดาษ มีลักษณะเป็นพลาสติก แต่ไม่มีสมบัติของพลาสติก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทที่ 32 เซลลูโลส (Cellulose)
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ดังนัน ก่อนน้าไปใช้งานจึงจ้าเป็นต้องเคลือบด้วยเทอร์โมพลาสติก เนื่องจากเซลโลเพนมีคุณสมบัติป้องกันก๊าซออกซิเจน
และกลิ่นได้ดี แต่มีความไวต่อความชืนง่ายท้าให้เกิดการหดและขยายตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความชืน และจะเปราะเมื่อ
อากาศแห้งหรือเย็น ท้าให้มีข้อจ้ากัดทางการใช้งาน ดังนันจึงนิยมเคลือบเซลโลเพน ด้วยไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose)
หรือพีวีซี (Polyvinyl chloride) ความหนาประมาณ 0.01 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันความชืนและช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการ
ปิดผลึก (Seal) [25]

ภาพที่ 5 เซลโลเพน [25,26]
5. ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ
ความต้องการเชือเพลิงที่เพิ่มขึนอย่างไร้ขีดจ้ากัด ท้าให้หลายประเทศจ้าเป็นต้องแสวงหาและสร้างแหล่ง
พลังงานทดแทนขึนมาใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น ไบโอดีเซล เอทานอลชีวภาพ เมทานอลชีวภาพ เป็นต้น ถึงแม้ว่าการผลิตเอทานอล
จากเซลลูโลสจะยังไม่เป็นที่นิยมในระดับอุตสาหกรรมเนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูง แต่กว่า 7 ปีที่ผ่านมา ทาง
บริษัท Praj Industries Limited ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสและได้ ก่อตังโรงกลั่นชีวภาพแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศอินเดีย เพื่อใช้
ผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสหรือของเสียทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีก้าลังการผลิตเอทานอล
มากกว่า 1 ล้านตันต่อปี [28]
การประกวดนวัตกรรมในงานสุดยอดไอเดียนวัตกรรมจากเด็กไทย ที่มีชื่อว่า นวั ตกรรมความคิด พลิก
ชีวิตสู่อนาคต ประจ้าปีค.ศ. 2016 ได้มีการส่งผลงานเกี่ยวกับการผลิตแผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย
เข้าประกวดและได้รางวัลชนะเลิศ ซึ่งแผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลนีพัฒนามาจากธรรมชาติ 100% โดยอาศัยการดึง
เอาเอนไซม์น้าตาลสดจากต้นอ้อยมาผสมกับแบคทีเรียเซลลูโลสเพื่อใช้ผลิตไฮโดรเจนเอปร์ออกไซด์ ซึ่งจะท้าให้
มีฤทธิ์ฆ่าเชือ สามารถดูดซับของเหลวได้ดี ป้องกันการติดเชือ ลดรอยแผลเป็น และสามารถย่อยสลายได้เอง
ตามธรรมชาติ [29,30]
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