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บทสรุปย่อส ำหรับผู้บริหำร 
 
1. รำยละเอยีดเกี่ยวกบัโครงกำรวจัิย 

1.1 ช่ือเร่ือง  การพฒันากระบวนการผลิตเอทานอลจากน ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวาน 
Development of ethanol production process from sweet sorghum juice 

1.2 ช่ือคณะผู้วจัิย 
1)   นางลกัขณา  เหล่าไพบูลย ์  หวัหนา้โครงการ   

ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  ระดบั 9 
ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ   คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-4336-2121 

2)   นายพฒันา  เหล่าไพบูลย ์  ผูร่้วมวจิยั   
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  ระดบั 9 
ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ   คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-4336-2121 

3)   นายประสิทธ์ิ  ใจศิล   ผูร่้วมวจิยั   
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  ระดบั 9 
ภาควชิาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวชิาพืชไร่  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  โทรศพัท/์โทรสาร  0-4336-2121 

4)   นาย พรเทพ  ถนนแกว้  ผูร่้วมวจิยั   
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  ระดบั 9 
ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ   คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-4336-2121 

1.3 งบประมำณและระยะเวลำท ำกำรวจัิย 
ไดรั้บงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  งบประมาณท่ีไดรั้บ   450,000   บาท 
ระยะเวลาท าการวจิยั ตั้งแต่   สิงหาคม 2550   ถึง   สิงหาคม 2551 

 
2. ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรท ำวจัิย 

ขา้วฟ่างหวานเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการใชเ้ป็นวตัถุดิบเพื่อผลิตเอทานอลเช้ือเพลิงเพราะในน ้ า
คั้นล าตน้มีปริมาณน ้ าตาลสูงใกลเ้คียงกบัออ้ย     และเป็นน ้ าตาลท่ียีสตส์ามารถน าไปใชแ้ละเปล่ียนเป็น
เอทานอลไดโ้ดยตรง นอกจากน้ียงัเป็นพืชอายุสั้นสามารถเก็บเก่ียวไดใ้น 100 – 120 วนั ความสามารถ
ในการเปล่ียนน ้ าตาลให้เป็นเอทานอลข้ึนกบัปัจจยัหลายประการ เช่น สายพนัธ์ุยีสต ์กระบวนการหมกั 
และความเขม้ขน้ของน ้าตาลเร่ิมตน้ เป็นตน้ งานวิจยัน้ีเป็นการพฒันากระบวนการหมกัเอทานอลจากน ้ า
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คั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวาน โดยยีสต ์Saccharomyces cerevisiae  NP 01 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสอง
ส่วน ส่วนแรกเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมกัแบบต่อเน่ืองโดย
ระบบ cascade และส่วนท่ีสองเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมกัแบบ
กะภายใตส้ภาวะ VHG (มีปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดต้ั้งแต่ 270 กรัมต่อลิตร) 
 

3. วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากน ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานพนัธ์ุ มข. 40 โดยยสีต ์S. 

cerevisiae NP 01 โดยการใชก้ระบวนการหมกัแบบต่อเน่ืองในปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ cascade และโดย
กระบวนการหมกัแบบกะภายใตส้ภาวะ VHG  
 

4. ระเบียบวธีิกำรวจัิย (โดยย่อ) 
 

ส่วนที ่1 :  
1) หาอตัราการเจริญและการผลิตเอทานอลของ S. cerevisiae ในน ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานโดย

กระบวนการหมกัแบบกะ ท่ีมีการแปรผนัปริมาณยีสตเ์ร่ิมตน้ในการหมกั และมีการเติมและไม่เติม
แอมโมเนียมซลัเฟตเป็นแหล่งไนโตรเจนเสริม  

2) ศึกษาการผลิตเอทานอลแบบต่อเน่ืองจากน ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานในปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ 
cascade ท่ีประกอบดว้ยถงักวน (CSTR) และคอลมัน์แกว้ 3 ชุด ต่อกนัแบบอนุกรม (ปริมาตรท างานรวม 
3320 มิลลิลิตร) และการผลิตเอทานอลแบบต่อเน่ืองโดยระบบ CSTR ปกติ  

3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลโดยการหมกัแบบกะและแบบต่อเน่ืองโดย
ระบบ cascade และแบบ CSTR  

ส่วนที ่2:  
1) หมกัเอทานอลแบบกะจากน ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานภายใตส้ภาวะ VHG (มีปริมาณน ้าตาล 

280 กรัมต่อลิตร) โดยใชย้สีตเ์อก็ซ์แทร็ก หรือกากเซลลย์สีตแ์หง้ของโรงงานเบียร์ (dried spent brewer’s 
yeast) เป็นแหล่งอาหารเสริม โดยหมกัในถงัหมกัขนาด 5 ลิตร พร้อมแปรผนัปริมาณยีสตเ์ร่ิมตน้ท่ีใชใ้น
การหมกั  

2)  หมกัเอทานอลแบบกะจากน ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานในถงัหมกัขนาด 50 ลิตร ภายใตก้าร
หมกัแบบ VHG 

3) ค านวณตน้ทุนวตัถุดิบโดยประมาณในการผลิตเอทานอลจากน ้ าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวาน
เปรียบเทียบกบัการผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบชนิดอ่ืนท่ีใชใ้นการผลิตเอทานอล 
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5. ผลกำรวจัิย 
5.1 น ้ าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานเป็นวตัถุดิบท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญและการผลิตเอทานอล

ของ  S. cerevisiae NP 01 โดยยีสตส์ามารถเจริญในน ้ าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานโดยไม่มีระยะปรับตวั  
อตัราการเจริญจ าเพาะสูงสุดหรือ max ของยีสต์ในน ้ าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวาน ข้ึนอยู่กบัปริมาณยีสต์
เร่ิมตน้ในน ้าหมกั แต่ไม่ข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้าตาลเร่ิมตน้ในช่วง 240 - 280 กรัมต่อลิตร  

5.2 ปริมาณเซลล์เร่ิมตน้และความเขม้ขน้ของน ้ าตาลเร่ิมตน้มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตเอทา
นอล โดยการใช้ปริมาณเซลล์เร่ิมตน้สูงสามารถลดระยะเวลาการหมกัและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   
เอทานอลแบบกะจากน ้ าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานได ้โดยพบว่าเม่ือใช้น ้ าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานท่ีไม่มี
การเติมแอมโมเนียมซลัเฟต และใชป้ริมาณเซลล์เร่ิมตน้ท่ี 1108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร จะไดป้ระสิทธิภาพ
การผลิตเอทานอลสูงสุดทั้งในแง่ของความเขม้ขน้ อตัราผลผลิต และประสิทธิภาพผลไดข้องเอทานอล 

5.3 ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลแบบต่อเน่ืองข้ึนกับอัตราการเจือจางของระบบ หรือ
ระยะเวลาท่ีน ้าหมกัอยูใ่นระบบ ท่ีอตัราการเจือจางท่ีเท่ากนั การผลิตเอทานอลแบบต่อเน่ืองจากน ้ าคั้นล า
ตน้ขา้วฟ่างหวานท่ีมีน ้ าตาล  240 กรัมต่อลิตร โดยระบบ cascade ให้ความเขม้ขน้เอทานอล และอตัรา
ผลผลิต สูงกว่าระบบ  CSTR ประมาณ 51 – 60 เปอร์เซ็นต์ และการผลิตเอทานอลแบบต่อเน่ืองโดย
ระบบ cascade ใหค้่าความเขม้ขน้เอทานอลสูงสุดสูงกวา่เม่ือใชร้ะบบแบบกะประมาณ 5 เปอร์เซ็นต ์แต่
ระบบแบบกะใหค้่าอตัราผลผลิตสูงกวา่ระบบ cascade ประมาณ 3 เท่า อยา่งไรก็ตามระบบแบบต่อเน่ือง
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่วนประสิทธิภาพผลไดเ้อทานอลของระบบการหมกัต่างๆ มี
ค่าใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 

 

ระบบการหมกั ความเขม้ขน้ 
เอทานอล  

(กรัมต่อลิตร) 

อตัราผลผลิตเอทานอล  
(กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง) 

ประสิทธิภาพ
ผลไดเ้อทานอล 
(เปอร์เซ็นต)์ 

แบบต่อเน่ืองโดยระบบ cascade 107.14 0.75 94.45 
แบบต่อเน่ืองโดยระบบ CSTR 67.28 0.47 98.18 

แบบกะ (ระยะเวลาการหมกั 36 ชัว่โมง) 101.68 2.82 96.30 
 

5.4 กากเซลล์ยีสตแ์ห้งของโรงงานเบียร์สามารถใชเ้ป็นแหล่งอาหารเสริมในการหมกัเพื่อผลิต 
เอทานอลจากน ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานภายใตส้ภาวะ VHG ได ้โดยพบวา่ น ้ าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานท่ี
มีน ้ าตาลเร่ิมตน้ 280 กรัมต่อลิตร และเติมกากเซลล์ยีสตแ์ห้ง 8 กรัมต่อลิตร สามารถเพิ่มความเขม้ขน้เอ
ทานอลไดจ้าก 98.90 กรัมต่อลิตร เป็น 104.54 กรัมต่อลิตร (เพิ่มประมาณ 6 เปอร์เซ็นต)์ ท่ีระยะเวลาการ
หมกั 48 ชัว่โมง ซ่ึงใหผ้ลใกลเ้คียงกบัเม่ือใชย้สีตเ์อก็ซ์แทร็ก 8 กรัมต่อลิตร เป็นแหล่งอาหารเสริม 

5.5 ปริมาณยีสต์เร่ิมตน้ท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเอทานอลจากน ้ าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานภายใต้
สภาวะ VHG ในระดบัขยายขนาด (50 ลิตร)  คือ  5107  เซลล์ต่อมิลลิลิตร  โดยท่ีสภาวะน้ีความเขม้ขน้

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 



 - 4 - 

เอทานอลท่ีไดใ้กลเ้คียงกบัเม่ือใชป้ริมาณยีสตเ์ร่ิมตน้ 1108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร คือไดค้วามเขม้ขน้เอทา-
นอลประมาณ 104 กรัมต่อลิตร ท่ีระยะเวลาการหมกั 56 ชัว่โมง 

5.6 ตน้ทุนการผลิตเอทานอลจากน ้ าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวาน (คิดเฉพาะในส่วนของวตัถุดิบ) มี
ค่าสูงกวา่เม่ือใชก้ากน ้าตาลหรือออ้ยเป็นวตัถุดิบ ประมาณ 1 บาท คือมีค่าประมาณ 11 บาท ต่อเอทานอล 
1 ลิตร และมีตน้ทุนต ่ากวา่เม่ือใชม้นัส าปะหลงัผลิตเอทานอลประมาณ  2 - 3 บาท ต่อเอทานอล 1 ลิตร  
 
6. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จำกกำรวิจัย 

6.1 จากงานวจิยัของ Rittiplang (2005) พบวา่ การผลิตสาโทโดย S. cerevisiae NP 01 สามารถ
ทนและผลิตเอทานอลไดสู้งถึง 15 เปอร์เซ็นต ์ (โดยปริมาตร) อยา่งไรก็ตามในงานวจิยัน้ี พบวา่ S. 
cerevisiae NP 01 สามารถผลิตเอทานอลไดป้ระมาณ 13 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (104 - 105 กรัมต่อ
ลิตร) ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ไดค้วามเขม้ขน้เอทานอลสูงข้ึน เช่น 

- เพิ่มปริมาณออกซิเจนใหก้บัยสีตใ์นระยะแรกของการหมกั (6 - 12 ชัว่โมงแรก) เพื่อใหย้สีต์
เจริญและมีผนงัเซลลท่ี์แขง็แรง ท าใหส้ามารถทนและผลิตเอทานอลไดสู้งข้ึน ซ่ึงอาจท าใหล้ดระยะเวลา
การหมกัลงได ้มีผลท าใหอ้ตัราผลผลิตเอทานอลเพิ่มสูงข้ึน  

- ใชก้ระบวนการหมกัแบบก่ึงกะ ซ่ึงอาจท าใหย้สีตส์ามารถใชน้ ้าตาลไดเ้พิ่มข้ึน ท าให้ไดค้วาม
เขม้ขน้ของเอทานอลสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามตอ้งพิจารณาอตัราผลผลิตเอทานอลควบคู่ไปดว้ย เน่ืองจาก
การเพิ่มปริมาณน ้าตาลในน ้าหมกัอาจท าให้ระยะเวลาการหมกันานข้ึน 

6.2 การผลิตเอทานอลแบบต่อเน่ืองโดยระบบ cascade จากน ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานท่ีมีน ้าตาล
เร่ิมตน้ 240 กรัมต่อลิตร พบวา่มีน ้าตาลเหลือในน ้าหมกัท่ีออกจากคอลมัน์สุดทา้ยประมาณ 40 กรัมต่อ
ลิตร ดงันั้นเพื่อใหร้ะบบสามารถใชน้ ้าตาลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ อาจลดความเขม้ขน้ของน ้ าตาลเร่ิมตน้ในน ้า
คั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานใหเ้หลือเพียง 200 กรัมต่อลิตร 

6.3 ปฏิกรณ์ชีวภาพท่ีใชใ้นโรงงานโดยทัว่ไปจะเป็นแบบถงักวน (stirred tank) ดงันั้นจึงควรมี
การทดลองเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลแบบต่อเน่ืองโดยระบบ cascade ท่ีประกอบดว้ยถงักวนและ
คอลมัน์ต่อกนัแบบอนุกรม (จากการทดลองน้ี) กบัระบบ cascade ท่ีเป็นถงักวนหลายอนัต่อกนัแบบ
อนุกรม เพื่อใหท้างโรงงานสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดง่้ายข้ึน  
 
7. กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

น ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานเป็นวตัถุดิบท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชผ้ลิตเอทานอลเชิงพาณิชย ์ และ
เป็นทางเลือกท่ีดีใหแ้ก่โรงงานผลิตเอทานอลซ่ึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในอนาคต 
เพราะในน ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานมีสารอาหารหลายอยา่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อยสีต ์จากการวจิยัพบวา่น ้า
คั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานพนัธ์ุ มข. 40 ท่ีมีน ้าตาล 240 กรัมต่อลิตร สามารถหมกัเอทานอลแบบกะไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเติมสารอาหารใดๆ เพิ่มเติม โดยไดค้วามเขม้ขน้เอทานอลประมาณ 12 - 13 
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เปอร์เซ็นต ์(โดยปริมาตร) ท่ีระยะเวลาการหมกั 36 ชัว่โมง แต่ถา้ใชน้ ้าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานท่ีมีน ้าตาล
สูงข้ึน (มากกวา่ 240 กรัมต่อลิตร) จะใชร้ะยะเวลาการหมกันานข้ึน และควรมีการเติมแหล่งอาหารเสริม
เพิ่มเติม 

งานวิจยัส่วนท่ี 1 พบวา่ กระบวนการหมกัแบบต่อเน่ืองโดยระบบ cascade สามารถเพิ่มความ
เข้มข้น และอัตราผลผลิตของเอทานอลได้ประมาณ 51 - 60 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกับการหมัก
แบบต่อเน่ืองโดยระบบถงักวนปกติหรือระบบ  CSTR โดยทัว่ไป ปัจจุบนัมีโรงงานผลิตเอทานอลหลาย
โรงงานท่ีใช้กระบวนการหมกัแบบต่อเน่ืองโดยระบบ CSTR และใช้กากน ้ าตาลเป็นวตัถุดิบ ดงันั้น
โรงงานอาจน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีไปปรับหรือประยุกตใ์ช้ โดยปรับจากระบบ CSTR ปกติ เป็น
ระบบ cascade โดยใช้ถงักวนต่อกนัแบบอนุกรม (แทนการใช้ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคอลมัน์ท่ีใช้ใน
งานวจิยัน้ี) ซ่ึงน่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลไดเ้ช่นกนั  

งานวิจยัส่วนท่ี 2 พบว่า กากเซลล์ยีสต์แห้งของโรงงานเบียร์สามารถน ามาใชเ้ป็นแหล่งอาหาร
เสริมในการหมกัเพื่อผลิตเอทานอลแบบกะจากน ้ าคั้นล าตน้ขา้วฟ่างหวานภายใตส้ภาวะ VHG ได ้โดย
สามารถเพิ่มความเข้มข้นของเอทานอลได้ประมาณ 5 - 6 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกับน ้ าหมักท่ีไม่มี
สารอาหารเพิ่มเติม  ปัจจุบันโรงงานผลิตเอทานอลหลายแห่งใช้แอมโมเนียมซัลเฟตเป็นแหล่ง
ไนโตรเจนส าหรับกระบวนการหมกั อย่างไรก็ตามแอมโมเนียมซัลเฟตไม่มีสารอาหารอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์กบัยสีตน์อกจากไนโตรเจน ดงันั้นหากโรงงานผลิตเอทานอลน ากากเซลล์ยีสตแ์ห้งไปใชแ้ทน
แอมโมเนียมซลัเฟต น่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลได ้อยา่งไรก็ตามประสิทธิภาพ
การผลิตเอทานอลข้ึนกบัวตัถุดิบท่ีน ามาใชด้ว้ย 

นอกจากน้ีองคค์วามรู้และความเขา้ใจท่ีไดจ้ากโครงการน้ียงัสามารถน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนและงานวจิยัดา้นเทคโนโลยกีารหมกัในสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งระดบัปริญญาตรี โท และเอก 
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