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GBC product from wastewater by production of raw rubber, wastewater from the 
production of raw rubber leading to a lot of problems, such as, water, soil, and air polution. In this 
research, trying to final the way to reduce the impact emorging from the wastewater. The 
Gelationous Bacterial cellulose(GBC) was produced from Acetobacter xylinum bacterial . In the 
method,mixing 25 ml wastewater with 75 ml coconut water adding 0.5 g  ammonium sulfate and 
10 g  sugar together leading to the production of GBC with the awerage thicknes around 1.49 cm. 
Improving the properties of GBC by spinning the film to increase the space between fibers. 
Adding tannin from Magosteen  to crosslink. Mixing with 60% w/v of Rubber latex to increase 
the tensile strength and tear strenght. Protecting GBC with Tio2 and slow down the stickness  by 
carbon nanotubes.The GBC film had tensile strength around 2.37 MPa. and Tear strength 
was  41.24 kN/m2. Out standing  properties of GBC  film were easy to clean,antibeatenial and 
antimicrobial. More over the GBC film showing good gas and moisture permibility.Furthermore 
the water from the production which had pH around 4.5 could be able to recycle to use in raw 
rubber production again.  
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ปัญหาน ้าเสียจากการท ายางแผน่ดิบเป็นปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะทางน ้าและทางอากาศ 
ดงันั้นจึงคิดหาวธีิการก าจดัน ้ าเสียจากการท ายางแผน่ดิบโดยน าน ้าเสียเหล่าน้ีมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ เน่ืองจากในน ้าเสียน้ีประกอบไปดว้ยสารท่ีส าคญัคือกรดในปริมาณสูงและมี
สารประกอบอ่ืนๆซ่ึงเป็นสารอินทรีย ์และพบวา่มีแบคทีเรียบางชนิดท่ีตอ้งการความเป็นกรดสูงคือ
แบคทีเรียผลิตกรดน ้าส้ม ไดแ้ก่ Acetobacter xylinumจึงไดคิ้ดน าน ้าเสียมาเพาะเล้ียงแบคทีเรีย
Acetobacter  xylinumเพื่อผลิตแผน่แบคทีเรียลเซลลูโลสและลดตน้ทุนการผลิตในการเติมกรดอะ
ซิติกและแอมโมเนียมซลัเฟต จากการทดลองพบวา่เม่ือใชน้ ้าทิ้งจากการท ายางแผน่ดิบผสมกบัน ้า
มะพร้าวแก่ในอตัราส่วน 75 : 25 ปริมาณ 100 cm3 แอมโมเนียมซลัเฟต 0.5 กรัม  น ้าตาลซูโครส 10 
กรัม จะสามารถผลิตแผน่แบคทีเรียลเซลลูโลสไดห้นา 1.49cm ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตโดย
ลดกรดอะซิติก และแอมโมเนียมซลัเฟต โดยแผน่แบคทีเรียลท่ีไดอ้อกมาน้ีไดท้  าการปรับปรุงดว้ย
การน าเซลลูโลสจากแบคทีเรียมาป่ันละเอียดเพื่อเพิ่มช่องวา่งระหวา่งเส้นใยในการคอมโพสิตกบั
สารท่ีเติมลงไป โดยใชเ้ทนนินจากเปลือกมงัคุดเป็นสารเช่ือมขวางในการยดึเกาะของเส้นใย
เซลลูโลสใหแ้น่นข้ึน ท าการผสมกบัน ้ายางพาราขน้  60 % เพื่อเป็นวสัดุประสานเพิ่มความเหนียว
ทนต่อการฉีกขาดและเพิ่มความยดืหยุน่ของผวิสัมผสั   ตา้นการเกิดเช้ือราดว้ยไททาเนียมได
ออกไซด ์ ลดความเหนียวหนืดและเพิ่มความแขง็แรงของแผน่เยือ่โดยใชค้าร์บอนนาโนทิวป์  มีค่า 
Tensile Strength2.37MPaมีค่า Tear Strength41.24 kN/m ลดการดูดกลบัความช้ืน มีความเสถียรไม่
บวมหรือเสียสภาพ  แผน่ GBCท่ีไดมี้คุณสมบติัท่ีมีความโดดเด่นคือ ท าความสะอาดไดง่้าย  ราและ
แบคทีเรียไม่เจริญ   สามารถพฒันาไปเป็นแผน่เยื่อท่ีตอ้งการการระบายอากาศท่ีดี  ดูดก๊าซไดดี้และ
สลายก๊าซเม่ือไดรั้บรังสีUV จึงเป็นจุดเด่นของแผน่ GBC ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ ในการระบาย
ความช้ืน ป้องกนัเช้ือรา   ส าหรับน ้าท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงจะเป็นน ้าท่ีมีสภาพเป็นกรด ค่าpH 4.5 
และไดน้ ามาประยกุตใ์ชโ้ดยการน าน ้าท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงแผน่GBCมาจบัน ้ายางพาราเพื่อท าเป็น
ยางแผน่ดิบต่อไป 


