
 

 

บทสรุปผูบริหาร 
(Executive Summary) 

 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย 

1.1 ชื่อเร่ือง 
 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสตที่ทนอุณหภูมสูิง 
 Development of Bioethanol Production by Thermotolerant Yeasts  

1.2 ชื่อคณะผูวิจัย 
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   ศาสตราจารย ดร. สาวิตรี  ล่ิมทอง      
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โทรศัพท 02-5625444, 02-5625555 ตอ 4017   โทรสาร 02-5792081         
 E-mail: fscistl@ku.ac.th 

1.2.2  ผูรวมงานวิจัย  
1.  ศาสตราจารย ดร. สาวิตรี  ล่ิมทอง (หัวหนาโครงการที่ 1)     
 ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900   
 โทรศัพท 02-5625444, 02-5625555 ตอ 4017 โทรสาร 02-5792081   
 E-mail: fscistl@ku.ac.th 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นันทนา สีสุข (หวัหนาโครงการที่ 2)     
 ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900   
 โทรศัพท 02-5625444, 02-5625555 ตอ 4024 โทรสาร 02-5792081  
 E-mail: fscints@ku.ac.th 
3.  ดร. มณี ตันติรุงกิจ (หัวหนาโครงการที่ 3)     
 นักวจิัยเชีย่วชาญ  งานทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ   
 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 วิทยาเขต  กําแพงแสน  นครปฐม 73140 
 โทรศัพท  034-351399 ตอ 450  E-mail: rdimat@ku.ac.th 

 



 

2 
 

4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประชุมพร  คงเสร ี (หัวหนาโครงการที ่4)     
ภาควิชาชวีเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 02-562-5555 ตอ 2026 โทรสาร 02-561-4627  
E-mail: fscippt@ku.ac.th 

5. ดร. วิเชียร ยงมานิตชัย  (หัวหนาโครงการที่ 5)     
ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท 02-5625444 ตอ 4024 โทรสาร 02-5792081  
E-mail: fsciwcy@ku.ac.th 

6. รองศาสตราจารย ดร. เหมือนเดือน พิศาลพงศ  (หวัหนาโครงการที่ 6)     
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 02-218-6875 โทรสาร 02-218-6877    
E-mail: muenduen.p@chula.ac.th         

7. นางอรวรรณ ชวนตระกูล (ผูรวมวิจยัโครงการที่ 3)  
นักวิทยาศาสตร (ชํานาญการ)  งานทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  ฝายปฏิบัติการวจิัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  นครปฐม 73140   
โทรศัพท 034-351399 ตอ 482   E-mail: rdiowc@ku.ac.th      

8. รองศาสตราจารย ดร. วิเชียร  กิจปรีชาวนิช  (ผูรวมวิจยัโครงการที ่4) 
ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท 02-5625444, 02-5625555 ตอ 4015  
โทรสาร 02-579-2081  E-mail: fsciwck@ku.ac.th 

9. ดร. เดือนรัตน ชลอุดมกุล (ผูรวมวิจยัโครงการที่ 6) 
ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
โทรศัพท 02-5625444, 02-5625555 ตอ 4041 โทรสาร 0-25792081   
E-mail: fscidrc@ku.ac.th  
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10. นางสาวณภัชนก ยวงสะอาด (ผูรวมวจิัยโครงการที่ 1) นิสิตปริญญา 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

11. นางสาวน้ําผ้ึง คูวัจนกุล  (ผูรวมวจิัยโครงการที่ 1) นิสิตปริญญาตรี  
ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

12. นางสาวปรียานุช  ทองภู  (ผูรวมงานวจิัยโครงการที่ 4)  นิสิตปริญญาเอก  
ภาควิชาชวีเคม ี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

13. นางสาวกิตยิา  เอกเชวง  (ผูรวมงานวิจยัโครงการที่ 4)  นักวิจัย ภาควิชาชวีเคมี   
คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

14.  นายอนุชิต รัตนพันธุ (ผูรวมงานวิจยัโครงการที่ 6)  นิสิตปริญญาเอก  
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ  10330  

15.  นายเอกสิทธิ ์เอียดปุม (ผูรวมงานวิจยัโครงการที่ 6)  นิสิตปริญญาโท   
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330  

1.3 งบประมาณและระยะทําการวิจัย 

 ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป   2551   จํานวนเงิน   4,500,000   บาท 
 ระยะเวลาทําการวิจัย  1 ป  ตัง้แต 22 กันยายน 2551 ถึง 21 กันยายน 2552 

 
2. สรุปโครงการวิจัย 

การผลิตเอทานอลในประเทศไทยในปจจบุันนั้นยังใชเทคโนโลยีที่ซ้ือมาจากตางประเทศ 
ซ่ึงรวมถึงยีสตสายพันธุที่ใชในการผลิต  แตการใชเทคโนโลยีและยีสตผลิตเอทานอลจากตางประเทศ
ยังประสบปญหาเกีย่วกับการถายทอดเทคโนโลยี และการหมักในสภาพอากาศรอนตลอดปของ
ประเทศไทย แนวทางการแกปญหานี้อยางหนึ่ง คือการใชยีสตสายพันธุที่ทนอุณหภมูิสูง ซ่ึงจะลด
การใชระบบหลอเย็น ทําใหคาใชจายในสวนนี้ลดลง นอกจากนั้นการหมักในที่อุณหภูมิสูงยีสตมกัมี
อัตราการหมักสูง ทําใหผลิตเอทานอลไดเร็ว ยิ่งไปกวานัน้ยังชวยลดปญหาการปะปนของจุลินทรีย
อ่ืนในระหวางการหมักเอทานอล  ในสวนของวัตถุดิบประเทศไทยยังคงใชกากน้ําตาลและมัน
สําปะหลัง ยังไมมีการใชน้ําออยสําหรับการผลิตเอทานอล ซ่ึงอาจจะเปนเพราะประเทศไทยใช
น้ําออยทั้งหมดสําหรับผลิตน้ําตาลทราย แตจากการศกึษาตนทุนการผลิตไบโอเอทานอลโดยพบวา
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ตนทุนการผลิตไบโอเอทานอลจาก “ออย” ต่ําที่สุด นอกจากนั้นจากแผนปฏิบัติงานดานออย ระยะ 3 
ป (ป พ.ศ. 2552-2554) ที่กําหนดไวในระเบียบวาระออยแหงชาติ ยังไดกําหนด “มาตรการสงเสริม
อุตสาหกรรมเอทานอลและการสรางมูลคา” ซ่ึงเปาหมายหลักที่ตองเกดิขึ้นในป พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 
2554 คือ แผนการใชออยเพือ่การผลิตเอทานอล  ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการสรางตนแบบผลิต 
ไบโอเอทานอลจากน้ําออยเพื่อไมใหตองซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศ  และหากมองไปในอนาคต
การใชวัสดเุหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลสซึ่งเปนวัตถุดบิที่มีมูลคาต่ําหรือไมมีมูลคา
เลยมาผลิตเอทานอลจะทําใหตนทุนในสวนวัตถุดิบต่ําลงอยางมาก อยางไรก็ตามการใชวัสดุจําพวกนี้
ยังมีขอจํากดัอยูมาก จึงสมควรเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาจนกวาจะสามารถนําไปสูการพัฒนาใช
จริง  ดังนั้นแผนงานวจิัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการสรางคลังสายพันธุและคลังขอมูลยีสตผลิต 
เอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูงซึ่งเหมาะสมกบัการผลิตไบโอเอทานอลในประเทศไทย รวมทั้งตองมี
ประสิทธิภาพสูงในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ําตาล หรือวัสดปุระเภทลิกโนเซลลูโลส 
เพื่อใหการยอยสลายวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสใหไดกลูโคสที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงพยายาม
สรางสายพันธุราที่ผลิตเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสที่สามารถทํางานไดดใีนสภาวะที่มคีวามเขมขนของ
กลูโคสสูง  รวมทั้งทําการพฒันาเทคโนโลยีการผลติไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสตที่ทน
อุณหภูมิสูง ดวยการสรางเทคโนโลยีตนแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงที่พรอม
ขยายขนาดสูอุตสาหกรรมได และการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช
เซลลยีสตที่ถูกตรึงแทนเซลลอิสระในการหมัก  

ผลการวิจัยที่ไดรับจากการวจิัยของแผนงานวิจยันี้ ในระยะเวลาทําวจิัย 10 เดือน คือ ได
ยีสตที่ทนอุณหภูมิสูงซึ่งเหมาะสมกับการผลิตไบโอเอทานอลในภูมิอากาศของประเทศไทย และมี
ประสิทธิภาพสูงสําหรับการหมักเอทานอลจากกลูโคสซึ่งอาจไดจากการยอยแปงและเซลลูโลส 17 
สายพันธุที่หมกัได 7.10-7.64 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ 18 หรือ 24 ช่ัวโมง ซ่ึงดีกวายสีตที่นิยมใชใน
อุตสาหกรรมการหมักเอทานอลในประเทศไทยและยีสตที่ทนอุณหภมูิสูงอื่นที่ใชเปนสายพันธุอางอิง  
และได 1 สายพันธุที่หมักเอทานอลจากซูโครสได 6.40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนกั ซ่ึงเทา ๆ กับสายพนัธุ
อางอิง และกําลังคัดเลือกยีสตที่หมักเอทานอลจากซูโครส น้ําออยและกากน้ําตาลไดดีเพิ่มขึ้นจาก 
สายพันธุที่แยกไว จากการแยกยีสตในธรรมชาติและคัดเลือกไดยีสตทีท่นอุณหภูมิสูงซึ่งหมัก 
เอทานอลจากไซโลสได 5 สายพันธุ สายพันธุที่หมักน้ําตาลไซโลสไดสูงสุดใหเอทานอล 1.72 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ 37 องศาเซลเซียส นอกจากนัน้ไดสรางยีสตทีท่นอุณหภูมิสูงใหหมกั 
เอทานอลจากไซโลสไดดีขึ้นโดยอาศยัรีคอมบิแนนตเทคโนโลยีซ่ึงขณะนี้สามารถนํายีนที่เกี่ยวของ
กับการหมกัไซโลสเขาไปในยีสตที่ทนอณุหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus DMKU3-1020 ได
แลวแตยังไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการหมักได   
 สําหรับกระบวนการทีจ่ะชวยใหการยอยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลสไปเปนน้ําตาลเกดิไดดี
ขึ้นนั้น พบวาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึง่มีลิกโนเซลลูโลสอยูนั้นหากตางชนิดกันควรใชวิธีการ
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กระทํากอนยอยเซลลูโลสดวยเอนไซมที่ตางกัน สวนผลการการหาเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซม
เบตา-กลูโคซิเดสที่สามารถทํางานไดดใีนสภาวะทีม่ีความเขมขนของกลูโคสสูง (HGT-BG) นัน้ 
ขณะนีไ้ดเชื้อรา Aspergillus 4 ไอโซเลต  และพบวาเชื้อทัง้หมดมีการหลั่งเอนไซม HGT-BG 2 ชนดิ 
โดยในชวงตอไปของงานวิจยัจะทําใหเอนไซมทั้ง 2 ชนิด บริสุทธิ์ และศึกษาสมบัตขิองเอนไซม   

สําหรับการสรางตนแบบระดบักึ่งอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยสีตที่
ทนอุณหภูมิสูง ซ่ึงจะสามารถถายทอดสูการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมไดทันทีนั้นไดทํา
การพัฒนาการผลิตเอทานอลจากน้ําออยที่เปนวัตถุดิบทางเลือกใหมโดยใชยีสตที่ทนอุณหภูมิสูงที่
แยกไดในประเทศไทย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042  ผลการศึกษาชีใ้หเห็นวาน้ําออย
สดหรือน้ําเชื่อมดิบจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายสามารถใชในการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงได
เปนอยางดี โดยสภาวะการหมักที่เหมาะสมจะอยูที่อุณหภมูิประมาณ 35 องศาเซลเซียส การใหอากาศ
เล็กนอยประมาณ 0.1 ปริมาตรอากาศตอปริมาตรอาหาร (vvm) ในระยะแรก จะชวยเรงการเพิ่ม
จํานวนเซลลและสงเสริมใหการหมักเอทานอลใหรวดเรว็ยิ่งขึ้นพีเอชเริม่ตน 5.0 ถาไมมีการนึ่งฆาเชื้อ
อาหารกอนการหมักการปรบัพีเอชเริ่มตนประมาณ 4.5 จะทําใหยีสตสามารถเจริญแขงขันกับ
แบคทีเรียปนเปอนได และยงัสงผลดีตอปริมาณเอทานอลสุดทายใหสูงขึ้นเล็กนอย การใชเทคนิค fed 
batch แบบ sigmoidal feeding มีผลตอการลดการเจริญของยีสต เล็กนอย แตทําใหน้าํตาลเกือบทั้ง 
หมดถูกใชในการสังเคราะหเอทานอล ไดเอทานอลสูงสุดถึง 7.84 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ซ่ึงสูงกวา
แบบ batch อยางชัดเจน งานวิจัยนี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของการเสนอวัตถุดิบแหลงใหมสําหรับการ
ผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนแหลงเชื้อเพลิง ซ่ึงจากผลการทดลองในระดับหองปฏิบัติการแสดงใหเห็น
อยางชัดเจนวายีสตทนรอน Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 ที่คัดแยกไดจากประเทศไทย
โดย สาวิตรี ล่ิมทองและคณะ (Limtong et al., 2007) และน้ําออยมีศกัยภาพสูงมากที่จะพัฒนาไปสู
การผลิตทางอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามยังตองการการทดลองเพิ่มเติมในระดบักึ่งโรงงาน เพื่อยนืยนั
ผลและประเมนิศักยภาพเชิงพาณิชยทีแ่ทจริง 

นอกจากนั้นผลการตรึงเซลลยีสตที่ทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus DMKU3-
1020 โดยใชรังไหมบาง และใยบวบเสริมเจลเปนวัสดุตรึงเซลล แสดงวามื่อนํามาใชหมักเอทานอลที่
อุณหภูมิสูงจากน้ําออยและกากน้ําตาล และการหมักแบบครั้งคราว พบวาสามารถผลิตเอทานอลได
สูงกวาการใชเซลลอิสระ โดยเมื่อใชเซลลที่ตรึงหมักเอทานอลที่ 37 และ 40 องศาเซลเซียส จากนํา้
ออย ผลิตเอทานอลได 8.41 และ 7.73 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และเมื่อหมักจากกากน้ําตาลผลิตได  
8.06 และ 6.78 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ตามลําดับ ในขณะที่เมื่อใชเซลลอิสระหมักเอทานอลที่ทั้งสอง
อุณหภูมิผลิตเอทานอลได 5.47 และ 6.62  เปอรเซ็นตโดยน้ําหนกั เมื่อหมักในน้ําออย และ 7.69 และ 

5.20 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก เมื่อใชกากนํ้าตาล 
 สําหรับกลุมเปาหมายหลักทีจ่ะไดรับประโยชนจาการวิจยันี้ คือ ผูประกอบการโรงงานผลิต 
เอทานอลของเอกชนหรือสหกรณชุมชน ทีจ่ะนําตนแบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากโครงการนี้พรอม 
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สายพันธุยีสตที่ทนอุณหภูมสูิงไปใช และบริษัทเอกชนที่จะนําเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซมเบตา- 
กลูโคซิเดสที่ทํางานไดดใีนสภาวะทีม่ีความเขมขนของกลูโคสสูง  และตนแบบการผลิตเอนไซม เพือ่
ประโยชนในเชิงพาณิชย  
 นอกจากนั้นแผนงานวิจยันีย้งัสรางนักวิจยัรุนใหมที่มีความรูในดานการแยกและคัดเลือก
ยีสตหมักเอทานอล  การปรับปรุงพันธุกรรมโดยอาศัยรีคอมบิแนนทดเีอ็นเอเทคโนโลยีของยีสตและ
ราเสนใย  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงยีสตเพื่อผลิตไบโอเอทานอล และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงราเพือ่
การผลิตเอนไซม ที่สามารถทํางานไดในดานการเรียนการสอน การวิจยั หรือการผลิตใน
อุตสาหกรรม 

 
3. บทคัดยอ 
 เพื่อใหไดยีสตที่ทนอุณหภูมสูิงสายพันธุไทยซ่ึงผลิตเอทานอลไดดีที่อุณหภูมิสูง จึงทําการ
แยกยีสตโดย Selective enrichment technique 4 แบบ จากตัวอยางประเภทตางๆ 141 ตัวอยาง ไดยีสต 
233 ไอโซเลต เมื่อนํายีสตที่แยกไดใหมและที่เก็บรวบรวมไวอีก 69 ไอโซเลต มาคัดเลือกยีสตผลิต 
เอทานอลไดดทีี่ 40 องศาเซลเซียส โดยศึกษาการหมกัเอทานอลในอาหารกลูโคส 3 ขั้นตอน ไดยีสต 
17 สายพันธุ ท่ีผลิตเอทานอลไดเร็วและความเขมขนสูง 7.10-7.64 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ 18 หรือ 
24 ช่ัวโมง ซ่ึงสูงกวาที่ผลิตไดโดยสายพันธุอางอิง คือ Kluyveromyces marxianus DMKU3-1020, 
Saccharomyces cerevisiae Sc90 และ S. cerevisiae M30  เมื่อจัดจําแนกชนิดของยีสตโดยอาศัย
อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลดวยการวิเคราะหความเหมือนของลําดับนิวคลีไทดของ D1/D2 domain 
ใน large subunit (LSU) rRNA gene และไฟโลจีน ีพบวาเกือบทั้งหมดเปน Pichia kudriavzevii (ช่ือ
เดิม คือ Issactchenkia orientalis) แตสายพนัธุเหลานี้ไมสามารถหมักเอทานอลจากซูโครส ดังนั้นจึง
ไดคัดเลือกยีสตที่หมักเอานอลจากซูโครสที่อุณหภูมิสูงจากยีสตที่ไดจากงานวจิัยโครงการนี้ใหมโดย
การคัดเลือก 2 ขั้นตอน จนถึงขณะนีไ้ดเพียงไอโซเลตเดียว (จาก 75 ไอโซเลต) ที่ผลิตเอทานอลได 
6.40 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ 40 องศาเซลเซียส ซ่ึงใกลเคียงกับที่ผลิตไดโดย S. cerevisiae Sc90  
ดังนั้นในปตอไปจึงจะคัดเลอืกยีสตหมกัเอทานอลจากซูโครสที่อุณหภมูิสูงเพิ่มขึ้นเพือ่ใหไดยีสตทีใ่ช
ผลิตเอทานอลจากซูโครสซึ่งรวมทั้งน้ําออยและกากน้ําตาล ในขณะที่ยสีตที่คัดเลือกไดหมัก 
เอทานอลจากกลูโคสไดดีมากนั้นนาจะสามารถนําไปใชกับการผลิตเอทานอลไดอยางดีเมื่อใชแปง
เปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เพราะการยอยแปงที่สมบูรณจะไดน้าํตาลกลูโคสซึ่งเปนสับสเตรต
สําหรับการผลิตเอทานอลที่เหมาะสมสําหรับยีสตกลุมนี้  สําหรับยีสตทั้งหมดที่แยกไดไดจดัการเกบ็
รักษาแบบระยะยาว นอกจากนั้นยังไดกําลังจัดทําขอมูลของยีสตที่หมักเอทานอลที่อุณหภูมิสูงไดดีไว
อยางเปนระบบ  
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 การแยกยีสตทีใ่ชไซโลสเพื่อการเจริญที่ 37 องศาเซลเซียส ไดยีสต 198 ไอโซเลต เมื่อนําไป
ทดสอบการหมักน้ําตาลไซโลสโดยเลี้ยงในฟลาสกแบบเขยา 170 และ 50 รอบตอนาที และไมเขยา
เลย ที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 72 ช่ัวโมง พบวายีสต k-22(6) ผลิตเอทานอลได 1.72  เปอรเซ็นตโดย
น้ําหนกั  และยสีตที่ผลิตเอทานอลได 0.36-0.83 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักจํานวน 4 ไอโซเลต คือ k-1(4), 
k-6(3), k-9(3) และ k-14(6) เมื่อหมักในสภาวะเขยาฟลาสกเร็ว การจัดจาํแนกและระบช่ืุอยีสตดวย
เทคนิคทางชีวโมเลกุล พบวายีสต k-1(4) และ k-9(3) เปนยีสต Candida tropicalis ขณะที่ยีสต k-6(3) 
k-14(6) และ k-22(6) มีความเปนไปไดสูงที่จะเปนยีสตสปชีสใหม การศึกษาการกระทํากอนการทํา
ดวยวิธีตางๆ กบัวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแลวยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส พบวาวิธีการใชดาง
เขมขนเหมาะสําหรับการเตรียมตนขาวโพดหลังการเก็บเกี่ยว เพราะไดกลูโคสและไซโลส เทากับ 
112.98 และ 54.18 มิลลิกรัมตอกรัมสับสเตรต ตามลําดับ สวนซังขาวโพดที่เตรียมโดยใชโซเดยีม- 
ไฮดรอกไซดและกรดเปอรอะซิติกไดกลูโคสและไซโลสสูงสุด คือ 161.28 และ 108.78 มิลลิกรัมตอ
กรัมสับสเตรต ตามลําดับ และการใชโซเดยีมไฮดรอกไซด 5 นอรแมล  สําหรับเตรียมใบออยและ
ชานออย ซ่ึงใหกลูโคสและไซโลส เทากบั 176.4 และ 59.64 มิลลิกรัมตอกรัมใบออย ตามลําดับ และ
เทากับ 131.46 และ 59.64 มิลลิกรัมตอกรัมชานออย ตามลําดับ 
 สําหรับการสรางยีสตที่หมักเอทานอลจากน้ําตาลไซโลสนั้นเพื่อใชในการผลิตเอทานอลจาก
วัสดุลิกโนเซลลูโลส  เนื่องจาก Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042 เปนยีสตทนอุณหภูมิสูงที่
สามารถผลิตเอทานอลจากน้ําออยที่อุณหภูมิสูงไดดีมาก แตผลิตเอทานอลจากไซโลสไดเพียงเล็ก 
นอย (0.11 กรัมเอทานอลตอกรัมไซโลส)  เนื่องจากมีกจิกรรมของเอนไซม NADH/NADPH-
dependent xylose reductase และ xylitol dehydrogenase คอนขางต่ํา และเอนไซม xylose reductase 
มีความชอบตอ NADPH มากกวา NADH  ดังนั้นจึงทําการถายยีนของ xylose reductase ซ่ึงมีอัตรา
การใช NADH ตอ NADPH สูง และ xylitol dehydrogenase จาก Pichia stipitis ซ่ึงเปนยีสตที่ผลิต 
เอทานอลจากไซโลสได  เขาสูเซลลของ K. marxianus DMKU3-1042 โดยชักนําพลาสมิดชนิดตาง ๆ 
ที่มี enolase promoter ซ่ึงเปน strong promoter ใน S. cerevisiae พบวาสามารถสรางรีคอมบิแนนต 
ของ  K. marxianus DMKU3-1042 ได โดยรีคอมบิแนนตที่สรางไดนั้น มีอัตราการใช NADH ตอ 
NADPH สูงกวา แตผลิตเอทานอลจากไซโลสไดต่ํากวา K. marxianus DMKU3-1042 เล็กนอย ดังนั้น
เพื่อแกไขปญหาเรื่องการแสดงออกของยีน จึงจะสรางพลาสมิดใหมที่สามารถเพิ่มการแสดงออกของ
ยีนในเซลลของ K. marxianus DMKU3-1042 โดยตัดตอยีนเขากับเวคเตอรที่มีสวนของ strong 
promoter ในยสีตสกุล Kluyveromyces และจะชักนําพลาสมิดเขาสูเซลลในสภาพ linear form เพื่อ
เพิ่มความเสถยีรของยีน 
 การผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสนั้น ในขั้นตอนการสลายเซลลูโลสให
เปนกลูโคสเพื่อนําไปหมักเอทานอลตองอาศัยการทํางานรวมกันของเอนไซมเซลลูเลสที่ยอย
เซลลูโลสใหเปนเซลโลไบโอส และเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสที่ยอยเซลโลไบโอสเปนกลูโคส  ซ่ึง
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เมื่อกลูโคสมีความเขมขนเพิม่ขึ้นจะเกิดการยับยั้งการทํางานของเอนไซม  ดังนั้นจึงจําเปนตองคนหา
เอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสที่ทนกลูโคสความเขมขนสูงได (high glucose-tolerance beta-glucosidase, 
HGT-BG) เพื่อใหสามารถสลายเซลโลไบโอสเปนกลูโคสไดดีขึ้น งานวิจัยนี้จึงมุงทีจ่ะศึกษาเอนไซม 
HGT-BG จากเชื้อรา Aspergillus spp. ซ่ึงมีรายงานวาสามารถผลิตเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสไดใน
ปริมาณมาก โดยนํา Aspergillus spp. ประมาณ150 ไอโซเลต มาคัดเลือกพบวาม ี6 ไอโซเลต ที่
สามารถผลิตเอนไซม HGT-BG ไดในปริมาณสูง โดยผลิตไดมากเมื่อใช beechwood xylan เขมขน 
1.5-3.5% เปนแหลงคารบอน  จากนัน้ไดทําการสกัดเอนไซม HGT-BG จากเชื้อราที่คัดเลือกไว 
พบวาเชื้อราทัง้ 4 ไอโซเลต มีการหลั่งเอนไซม HGT-BG 2 ชนิด คือ ขนาดประมาณ 116 kDa 
(บริสุทธิ์ 90%) และ 35-66 kDa (ยังไมบริสุทธิ์)  โดยในชวงตอไปของงานวิจยัจะทําใหเอนไซมทั้ง  
2 ชนิด บริสุทธิ์ และศึกษาสมบัติของเอนไซม 

 การพัฒนาการผลิตเอทานอลจากน้ําออยที่เปนวัตถุดิบทางเลือกใหมโดยใชยีสตสายพันธุ
ใหมที่ทนอณุหภูมิสูงที่แยกไดในประเทศไทย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042  เพื่อลด
ตนทุนการผลิต ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาน้าํออยสดหรือน้ําเชื่อมดิบจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย
สามารถใชในการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิงไดเปนอยางดี โดยสภาวะการหมักที่เหมาะสมจะอยูที่
อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส การใหอากาศเล็กนอยประมาณ 0.1 ปริมาตรอากาศตอปริมาตร
อาหาร ในระยะแรกจะชวยเรงการเพิ่มจํานวนเซลลและสงเสริมใหการหมักเอทานอลใหรวดเร็วยิ่งขึน้
พีเอชเริ่มตน 5.0 ถาไมมีการนึ่งฆาเชื้ออาหารกอนการหมกัการปรับพีเอชเริ่มตนประมาณ 4.5 จะทําให
ยีสตสามารถเจริญแขงขันกบัแบคทีเรียปนเปอนได และยังสงผลดีตอปริมาณเอทานอลสุดทายใหสูง 
ขึ้นเล็กนอย การใชเทคนิคการหมักแบบ fed batch แบบ sigmoidal feeding มีผลตอการลดการเจริญ
ของยีสตเล็กนอย แตทําใหน้าํตาลเกือบทั้งหมดถูกใชในการสังเคราะหเอทานอล ไดเอทานอลสูงสุด
ถึง 7.84 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ซ่ึงสูงกวาการหมักแบบครั้งคราว (batch fermentation) อยางชัดเจน 
งานวิจยันี้เปนเพียงจุดเริ่มตนของการเสนอวัตถุดิบแหลงใหมสําหรับการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปน
แหลงเชื้อเพลิง ซ่ึงจากผลการทดลองในระดับหองปฏิบัตกิารแสดงใหเห็นอยางชดัเจนวายีสตทนรอน 
Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 ที่คัดแยกไดจากประเทศไทยโดยสาวิตรี ล่ิมทองและคณะ 
(Limtong et al., 2007) และน้าํออยมีศักยภาพสูงมากที่จะพัฒนาไปสูการผลิตทางอุตสาหกรรม  
อยางไรก็ตามยังตองการการทดลองเพิ่มเตมิในระดับกึ่งโรงงาน เพื่อยืนยันผลและประเมนิศกัยภาพเชิง
พาณิชยทีแ่ทจริง 
 การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลในกระบวนการหมักอาจทําไดโดยใชเซลล
ยีสตที่ถูกตรึง ดังนั้นจึงไดพฒันาการตรึงเซลลยีสต Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042 โดย 
ใชรังไหมบาง และใยบวบเสริมเจลเปนวัสดุตรึงเซลล ซ่ึงเมื่อนํามาใชหมักเอทานอลทีอุ่ณหภูมิสูงจาก
น้ําออยและกากน้ําตาล และการหมักแบบครั้งคราว พบวาสามารถผลิตเอทานอลไดสูงกวาการใช
เซลลอิสระ โดยเมื่อใชเซลลที่ตรึงหมักเอทานอลที่ 37 และ 40 องศาเซลเซียสจากนํ้าออย ผลิต 
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เอทานอลได 8.41 และ 7.73 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนกั และเมื่อหมักจากกากน้ําตาลผลิตได  8.06 และ 

6.78 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ตามลําดับ ในขณะที่เมื่อใชเซลลอิสระหมักเอทานอลทีท่ั้งสองอุณหภมูิ
ผลิตเอทานอลได 5.47 และ 6.62 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก เมื่อหมักในน้ําออย และ 7.69 และ 5.20 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก เมื่อใชกากนํ้าตาล ตามลําดับ ดังนั้นจึงจะนําเซลลที่ถูกตรึงไปทดลองกับ
กระบวนการหมักแบบตอเนื่อง (continuous fermentation) ตอไป 

  
Thermotolerant yeast is appropriate for ethanol production in Thailand where day-time is 

usually high trough out the year. The advantages of using thermotolerant yeast are not only 
reduction of cooling costs but also providing rapid ethanol fermentation and decreased rick of 
contamination. Therefore, this research plan aims to establish a collection of thermotolerant yeasts 
those possess high efficiency on ethanol production from sugar and lignocellulosic materials using 
either selection scheme or by genetic engineering or recombinant DNA technological procedures.  
The latter technique will also apply to construct fungal strains possessing high efficiency beta-
glucosidase enzyme for hydrolysis of cellulose together with cellulase to glucose which is then 
used as a substrate for bioethanol production. Development on bioethanol fermentation at high 
temperature by thermotolerant yeast is also carried out to provide the model for industrial scale 
production.  Moreover, fermentation using immobilized yeast cells is also compared to free cells in 
order to improve efficiency of bioethanol fermentation by thermotolerant yeast. 

In order to obtain the native thermotolerant, ethanol fermenting yeasts that efficiency 
produce ethanol at high temperature yeasts were isolated by 4 selective enrichment techniques. A 
total of 233 isolated were obtained from 141 samples. These yeast isolates and other 69 isolates in 
our private culture collection were screened for thermotolerant, high efficiency ethanol fermenting 
isolates by three-step screening using glucose medium and at 40ºC. Seventeen isolates produced 
ethanol at 7.10-7.64% (w/v) which were higher than that produced by the reference strains, 
Kluyveromyces marxianus DMKU3-1020, Saccharomyces cerevisiae Sc90 and S. cerevisiae M30. 
I identification on the basis of analysis of the D1/D2 domain of the large subunit (LSU) rRNA 
gene and phylogeny revealed that nearly all of them were Pichia kudriavzevii. Unfortunately, the 
selected isolates could not fermented ethanol from sucrose therefore the two-step screening for the 
thermotolerant isolates that could ferment sucrose was carried out from yeast isolates obtained in 
this study. So far only one strain produced ethanol at 6.40% (w/v) at 40ºC which was nearly the 
same as that produced by the reference strain, S. cerevisiae Sc90. Therefore, the screening of 
thermotolerant, sucrose fermenting yeasts which have high efficiency for ethanol production from 
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sucrose including sugar cane juice and molasses will be further carried out.  All yeast isolates were 
subjected to long term preservation. Database of thermotolerant, ethanol producing yeasts are 
constructing. 

One-hundred and ninety-eight isolates of xylose-utilizing yeasts were isolated at 37ºC.  
Screening for xylose fermenting yeasts was carried out at 37ºC under shaking flask cultivation at 
170, 50 and 0 rpm for 72 hours.  Results indicated that the isolate k-22(6) possessed the ethanol 
production as 1.72% (w/v) whereas the isolates k-1(4), k-6(3), k-9(3) and k-14(6) produced 0.36-
0.83% (w/v) of ethanol respectively.  Identification of these yeast isolates was carried out on the 
basis of molecular taxonomy.  Results indicated that the isolates k-1(4) and k-9(3) are Candida 
tropicalis whereas the isolates k-6(3), k-14(6) and k-22(6) showed high possibility to be new yeast 
species.  Pretreatments of lignocellulosic agricultural waste were compared for glucose and xylose 
content of the hydrolysate after cellulase reaction.  Results indicated that concentrated alkaline 
hydrolysis of corn stover with solution is the most suitable pretreatment as high glucose and xylose 
content as 112.98 and 54.18 mg sugar per g substrate were obtained respectively.  The best 
pretreatment of corn cob was alkaline hydrolysis followed by peracetic acid hydrolysis as high 
glucose and xylose content as 161.28 and 108.78 mg sugar per g substrate were obtained 
respectively.  The hydrolysis of sugarcane leave and bagasses with 5N sodium hydroxide gave 
high glucose and xylose content as 176.4 and 59.64 mg sugar per g sugarcane leave and 131.46 
and 59.64 mg sugar per g bagasses, respectively. 

Construction of yeast strain with high efficiency of xylose fermentation is proposed as 
Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042, the thermotolerant yeast that produced high yield of 
ethanol from sugarcane juice, could not effectively ferment xylose (0.11 gethanol/gxylose).  This is due 
to little activities of NADPH/NADH-dependent xylose reductase and xylitol dehydrogenase and 
low NADH-dependent and NADPH-dependent xylose reductase activity ratio.  K. marxianus 
DMKU3-1042 was therefore genetically manipulated by the introduction of the XYL1 and XYL2, 
genes encoding for xylose reductase having high NADH-dependent and NADPH-dependent 
activity ratio and xylitol dehydrogenase, repectively from xylose fermenting yeast Pichia stipitis.  
The recombinants showed higher NADH-dependent and NADPH-dependent xylose reductase 
activity ratio but slightly lower ethanol production from xylose when compared to the host K. 
marxianus DMKU3-1042. 

Bioethanol production from ligno-cellulosic materials requires a concerted action of 
cellulase to breakdown cellulose to cellobiose, and beta-glucosidase to breakdown cellobiose to 
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glucose.  However, cellulase and beta-glucosidase activities are inhibited by high concentration of 
their products. Therefore, it is necessary to search for high glucose-tolerance beta-glucosidase 
(HGT-BG) to enhance cellobiose hydrolysis to glucose.  This research project aims to study HGT-
BG from Aspergillus spp.  Six isolates of Aspergillus spp. that could produce high levels of HGT-
BG have been selected from an existing stock of 150 isolates. High yields of HGT-BG could be 
obtained when these isolates were grown in 1.5-3.5% beechwood xylan. Four isolates were found 
to secrete 2 types of HGT-BG, which are about 116 kDa (90% pure) and 35-66 kDa (impure). In 
the last phase of this project, purification of both HGT-BG types will be focused as well as 
characterization on their properties. 

 Development of ethanol production from sugarcane juice, an alternative raw material, by 
a newly isolate thermotolerant yeast, Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042, was carried out.  
Results revealed that raw juice and syrup from cane sugar production process could be perfectly 
employed for ethanol production.  Studies showed that the optimal conditions were temperature at 
35°C, minimal aeration at 1vvm enhance growth and ethanol production rates, initial pH at 5.0 or 
4.5 in non-sterile process. Fed batch fermentation with Sigmoidal feeding regime slightly decreased 
cell mass but improved ethanol yield to 7.84% (w/v) which was clearly superior as compared to 
batch process.  Preliminary studies at laboratory scale clearly indicated that Kluyveromyces 
marxianus DMKU 3-1042, isolated by Savitree et al., together with sugar cane juice was highly 
promising for development into commercial scale.  However, a pilot study is still needed to confirm 
and evaluate the actual potential of these findings. 
 Improvement of bioethanol fermentation process was investigated using immobilized 
yeast cells.  During batch ethanol fermentation at high temperature, Kluyveromyces marxianus 
DMKU 3-1042 immobilized with thin shell silk cocoon (TSC) and Loofa reinforced gel (AL) 
found to be more effective than the suspended cell culture (SC) as shown in significantly higher 
ethanol production. For fermentation using sugarcane juice, the ethanol concentrations at 79.4 and 
77.3 g/L were obtained from the immobilized mix-cell cultures in TSC at 37°C and 40°C, 
respectively, whereas ethanol concentration of 84.1 and 72.2 were obtained when using molasses. 
Based on the results of this work, this immobilization process has high potential for improvement 
of ethanol production. Therefore the immobilized cell system will be further applied in continuous 
process. 
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