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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ี ได้มุ่งเน้นเพื่อทาํการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการย่อยลาํตน้ธูปฤาษีด้วย  
Aspergillus niger TISTR3254 เพื่อผลิตนํ้าตาลรีดิวซ์ สาํหรับนาํไปใชใ้นการผลิตเอทานอล งานวิจยั
น้ีเร่ิมจากการเตรียมตวัอย่างลาํตน้ธูปฤาษีและปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที จากนั้นนาํตวัอยา่งลาํตน้
ธูปฤาษีท่ีได้ไปทําการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการย่อยแบบแห้งด้วย  A. niger 
TISTR3254 โดยใชค้วามช้ืนเร่ิมตน้ 53 เปอร์เซ็นต ์ ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนั จาก
การแปรผนัความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซัลเฟตในช่วง 0 – 2 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงใชเ้ป็นแหล่ง
ไนโตรเจนและความเขม้ขน้ของสปอร์ในช่วง 106 – 108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร พบวา่ท่ีความเขม้ขน้ของ
แอมโมเนียมซลัเฟต 1 เปอร์เซ็นต ์และความเขม้ขน้ของสปอร์ท่ี 107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร เหมาะสมต่อ
การหมกันํ้ าตาลรีดิวซ์มากท่ีสุด โดยไดค้วามเขม้ขน้นํ้ าตาลรีดิวซ์เท่ากบั 102.6 กรัมต่อลิตร และ
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมดเท่ากบั 10.5 องศาบริกซ์  เม่ือนาํสารละลายท่ีไดจ้ากการชะ              
ซบัสเตรทดว้ยนํ้ ากลัน่ไปหมกัเพื่อผลิตเอทานอลดว้ย Saccharomyces cerevisiae var. montache 
โดยมีการเติมแอมโมเนียมซลัเฟต 0.05 เปอร์เซ็นต ์ พบว่าสามารถผลิตเอทานอลได ้16.98 กรัมต่อ
ลิตร โดยผลไดแ้ละอตัราผลผลิต เท่ากบั 0.44 และ 0.24 กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง ตามลาํดบั 
 
คาํสําคญั :  ธูปฤาษี Aspergillus niger การผลิตเอทานอล 
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ABSTRACT 

 The purpose of this project was to study the feasibility of ethanol production from cattail 
(Typha angustifolia) stalk in batch fermentation. The pre – prepared cattail stalk powder was 
treated with 10% (w/w) NaOH at 121 °C for 25 min to remove lignin before using as a substrate 
for solid – state culture. Solid – state culture were conducted at 30 °C for 7 days with initial 
moisture content of 53%. In order to study the optimum condition for reducing sugars production, 
the concentration of nitrogen source ((NH4)2SO4) and spore suspension was varied between 0% 
and 2%, 106 and 108 spores/ml respectively. The results showed that a condition of 1% (NH4)2SO4 
and 107 spore/mL yielded highest reducing sugars concentration (102.6 g/l) with total dissolved 
solid of 10.5 °Brix. The solution obtained after suspending fermented solids in distilled water was 
supplemented with 0.05% (NH4)2SO4 then used for ethanol fermentation by Saccharomyces 
cerevisiae var. montache. It was found that average ethanol concentration of 16.98 g/l with yield 
and productivity of 0.44 and 0.24 g/l/h respectively were obtained. 
 
Key words : Typha angustifolia, Aspergillus niger, Ethanol production   
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญั 
  ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ด้านพลังงานมีการลดลงอย่างต่อเน่ืองของ         
แหล่งพลงังานโลกและการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของอตัราการใชพ้ลงังาน ส่งผลใหร้าคานํ้ ามนัสูงข้ึน              
ทั้ งปริมาณนํ้ ามันดิบก็มีแนวโน้มว่าจะหมดลงในอนาคตอันใกล้ นักธรณีวิทยาคาดการณ์ว่า             
หากไม่มีการสาํรวจพลงังานเพิ่มเติม แหล่งพลงังานฟอสซิลของโลกท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัอาจหมดลงได้
ในอีกไม่ก่ีสิบปีขา้งหนา้         

การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีข้ึนอยู่กับการพฒันาเทคโนโลยี และการผลิตพลงังาน
ทดแทนจากแหล่งพลงังานทางเลือก ซ่ึงหน่ึงในทางเลือกสําหรับการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน
พลงังานคือ การใชป้ระโยชน์จากพลงังานในรูปแบบของพลงังานชีวมวล ซ่ึงจดัเป็นพลงังานท่ีได้
จากพืช หรือส่ิงปฏิกูลของสัตว ์มีทั้งท่ีเป็นของแขง็ ของเหลว และก๊าซ เช่น ไมฟื้น เอทานอล และ
ก๊าซชีวภาพ โดยเอทานอลเป็นพลงังานทดแทนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
เพื่อใชท้ดแทนการนาํเขา้ของนํ้ ามนัดิบ สําหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศเกษตรกรรมไดมี้การ
ผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบหลายชนิดท่ีมีองคป์ระกอบของแป้ง นํ้าตาล หรือเซลลูโลสโดยเฉพาะใน
วตัถุดิบท่ีมีแป้ง และนํ้ าตาล เช่น การนาํมนัสาํปะหลงั ออ้ย หรือกากนํ้ าตาล มาผลิตเป็นแก๊สโซฮอล ์
หรือการนาํปาลม์นํ้ ามนัมาผลิตเป็นไบโอดีเซล ซ่ึงวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นทั้งพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ 
จึงส่งผลให้ผลผลิตขาดแคลนอย่างมากในท้องตลาด ทั้ งยงัทาํให้ต้นทุนการผลิตสินคา้สูงข้ึน
ตามลาํดบั 
        ดังนั้ นโครงงานน้ีจึงศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ธูปฤาษี ซ่ึงเป็นวัตถุดิบประเภท
เซลลูโลส และเป็นพืชท่ีหาไดง่้าย ราคาตํ่า ทั้งอีกยงัไม่ส่งผลกระทบต่อพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ
มาใช้ในการผลิตเอทานอล เพื่อนําไปสู่การเป็นวัตถุดิบอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถใช้แทน                     
มนัสาํปะหลงั ออ้ย หรือกากนํ้าตาลไดใ้นอนาคต 
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1.2  วตัถุประสงค์ 
 1.2.1  เพื่อสามารถเตรียมและปรับสภาพตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษี และนาํไปใชใ้นการผลิต 
           นํ้าตาลรีดิวซ์ 

1.2.2  เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการหมกัตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย  
          A. niger TISTR3254 เพื่อผลิตนํ้าตาลรีดิวซ์ โดยกระบวนการหมกัแบบแหง้          
1.2.3  เพื่อศึกษาการผลิตเอทานอลจากนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีไดจ้ากการหมกัตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษี       
          ดว้ย S. cerevisiae var. montache โดยกระบวนการหมกัแบบกะ 
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2.1.1.6  ใชเ้ป็นนํ้ายาฆ่าเช้ือ (antiseptic) 
2.1.1.7  ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพ่ือขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตโ์ดยทาํการผสมกบัก๊าซโซลีนพลงังาน

จากเอทานอล ขณะน้ีนักวิทยาศาสตร์ไดมี้ความสนใจมุ่งเน้นท่ีจะนาํไปผสมกบันํ้ ามนัเบนซิน 
(gasoline)  เพื่อใชก้บัเคร่ืองยนต ์และเคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายใน (internal combustionengines) แบบ
อ่ืน ๆ ประเทศท่ีไดมี้การนาํเอทานอลไปใชใ้นรถยนตแ์ลว้ ไดแ้ก่ บราซิล สหรัฐอเมริกาในบางรัฐ 
เม็กซิโก และอินเดีย เป็นต้น ประเทศบราซิลนับเป็นประเทศแรกท่ีให้ความสนใจในการใช ้            
เอทานอลเป็นเช้ือเพลิงแทนนํ้ ามนั หรือเป็นส่วนผสมในนํ้ ามนัเพราะนอกจากจะมีคุณภาพทดัเทียม
หรือเหนือกว่านํ้ ามนัเบนซินแลว้ยงัให้ผลดีในการช่วยลดมลภาวะในอากาศอีกดว้ย ส่ิงท่ีสาํคญัคือ
ไม่ตอ้งทาํการปรับเปล่ียนเคร่ืองยนต์เพราะมีการทดสอบจนมัน่ใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
เคร่ืองยนต ์เม่ือนาํ เอทานอลมาผสมในนํ้ามนัเบนซินในอตัราส่วน 10 : 90 เปอร์เซ็นต ์

2.1.1.8  ใชเ้ป็นสารเพ่ิมค่าออกเทนใหแ้ก่นํ้ ามนัเบนซินสาํหรับรถยนตเ์อทานอล สามารถ
ทดแทนสารเอม็ทีบีอี (methyl – tert – butyl ether; MTBE) ซ่ึงเป็นสารเพ่ิมออกซิเจนและค่าออกเทน
ในนํ้ามนัเบนซินได ้นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยใหป้ระหยดัเงินตราต่างประเทศไดซ่ึ้งจะลดการนาํเขา้
สารเอม็ทีบีอีไดเ้ป็นมูลค่าสามพนัลา้นบาทต่อปี  

2.1.2  ประเภทของเอทานอล (วชัรา และสุภตัรา, 2546) 
           ประเภทของเอทานอลมี 4 ประเภทดงัน้ี 
 2.1.2.1  Denatured alcohol (88.0 OGL) เป็นเอทานอลท่ีใชส้าํหรับใหค้วามร้อนและแสง 

2.1.2.2  Fine alcohol (96.0 – 96.5 OGL) เป็นเอทานอลท่ีใชไ้ดใ้นทางการแพทย ์เภสัชกรรม 
การผลิตเคร่ืองสาํอางคแ์ละเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  

2.1.2.3  Industrial alcohol (96.5 OGL) เป็นเอทานอลท่ีใชส้าํหรับทางอุตสาหกรรมหรือเป็น 
รีเอเจนตใ์นหอ้งปฏิบติัการ 

2.1.2.4  Absolute alcohol หรือ Anhydrous alcohol (99.7 – 99.8 OGL) เป็นเอทานอลท่ีใช้
เป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหมใ้นเคร่ืองยนต ์

หมายเหตุ OGL หมายถึง The degree Gay – Lussac ซ่ึงสามารถวดัค่าน้ีไดโ้ดยการใชเ้คร่ือง
ไฮโดรมิเตอร์ ซ่ึงจะอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรของเอทิลแอลกอฮอล์ในส่วนผสมของ
เอทิลแอลกอฮอลต่์อนํ้า 
 2.1.3  การผลิตเอทานอล 

          กระบวนการผลิตเอทานอลประกอบดว้ยกระบวนการเตรียมวตัถุดิบสาํหรับการผลิต
เอทานอล กระบวนการหมกัและการแยกผลิตภณัฑเ์อทานอลและการทาํให้บริสุทธ์ิ ซ่ึงในขั้นตอน
การเตรียมวตัถุดิบนั้นถา้เป็นประเภทแป้งหรือเซลลูโลส เช่น มนัสาํปะหลงัและธญัพืชจะตอ้งนาํไป
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ผ่านกระบวนการย่อยแป้งหรือเซลลูโลสให้เป็นนํ้ าตาลก่อนด้วยการใช้กรดหรือเอนไซม์ ส่วน
วตัถุดิบประเภทนํ้ าตาล เช่น กากนํ้ าตาลหรือนํ้ าออ้ย เม่ือปรับความเขม้ขน้ใหเ้หมาะสมแลว้สามารถ
นาํไปทาํการหมกัได ้ในกระบวนการหมกัจะเปล่ียนนํ้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอลโ์ดยใชเ้ช้ือจุลินทรีย์
ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชย้ีสตก์ารเลือกใชช้นิดของเช้ือจุลินทรียท่ี์เหมาะสมกบัวตัถุดิบท่ีนาํมาหมกัจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการหมกั ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการหมกัคือเอทิลแอลกอฮอลห์รือเอทานอลท่ีมี
ความเขม้ขน้ประมาณร้อยละ 8 – 12 โดยปริมาตร (ธญัญากาญจน์ และคณะ, 2553) 
ตารางที ่ 1  ผลการจดัอนัดบัการผลิตเอทานอลทัว่โลก (หน่วย : ลา้นลิตรต่อปี) 
 

ประเทศ ปีค.ศ. 2006 ปีค.ศ. 2005 

1. สหรัฐอเมริกา 18,376 16,139 
2. บราซิล 16,998 15,999 
3. จีน 3,849 3,800 
4. อินเดีย 1,900 1,699 
5. ฝร่ังเศส 950 908 
6. เยอรมนั 765 431 
7. รัสเซีย 647 749 
8. แคนนาดา 579 231 
9. สเปน 462 352 
10. แอฟริกาใต ้ 386 390 
11. ไทย 352 299 
12. องักฤษ 280 348 
13. ยเูครน 269 246 
14. โคลมัเบีย 269 27 
15. โปแลนด ์ 250 220 

รวมทั้งหมด 51,056 45,988 
 

 ท่ีมา : Sanchez and Carlos (2008) 
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2.1.3.1  การสงัเคราะห์เอทานอลทางเคมี (พรเทพ และคณะ, 2547) 
                – การสังเคราะห์เอทานอลจากปฏิกิริยาการเติมนํ้ าใหก้บัเอทิลีน (ethylene) ทาํการ
ไฮโดรไลเซชนัของเอทิลีนโดยทาํการเติมกรดซลัฟูริกให้กบัเอทิลีน ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเป็นเอทิล
ไฮโดรเจนซลัเฟต ซ่ึงเม่ือนาํไปไฮโดรไลซ์ดว้ยนํ้าร้อนจะใหเ้อทานอล 
                – การสังเคราะห์เอทานอลโดยการเติมไฮโดรเจนให้กบัอลัดีไฮดก์ารสังเคราะห์
โดยวิธีน้ีปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนไดท่ี้ความร้อนและความดนัสูง โดยมีนิเกิลและแพลตตินัมเป็นตวัเร่ง
ปฏิกิริยา 
                – การสงัเคราะห์เอทานอลจากปฏิกิริยารีดกัชนัของสารเอทานอลดว้ยไฮไดรดโ์ดย
จะใชลิ้เทียมอะลูมีนมัไฮไดรดห์รือโซเดียมโบโรไฮไดรดเ์ป็นตวัรีดิวซ์ 
    – การสงัเคราะห์เอทานอลจากปฏิกิริยาระหว่างเอทานอลกบัปฏิกิริยารีเอเจนตเ์กิด
จากอลัคิลเฮไลด ์ไดท้าํปฏิกิริยากบัแมกนีเซียมในสารประกอบ anhydrous diethyl ether จะไดอ้ลัคิล
แมกนีเซียมเฮไลดซ่ึ์งเป็นปฏิกิริยารีเอเจนต ์โดยอลัคิลแมกนีเซียมเฮไลดท์าํปฏิกิริยากบัเมทานอล 
กลายไปเป็นเอทานอล 
                – การสังเคราะห์เอทานอลจากปฏิกิริยาไฮโดรโบเรชนัของเอทิลีนเป็นปฏิกิริยา
ระหวา่งเอทิลีนกบัไฮโดรดข์องโบรอน ท่ีเรียกวา่ โบเรน (BH3) ใหส้ารประกอบท่ีเป็น 3 – ไตรอลัคิล
โบรอน ซ่ึงเม่ือนาํไปออกซิไดซ์ดว้ยไฮโดนเจนเพอร์ออกไซดจ์ะใหแ้อลกอฮอลห์รือเอทานอล 
                – การสังเคราะห์เอทานอลโดยทาํปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอทิลเฮไลด ์ซ่ึงทาํการ
สงัเคราะห์เอทานอลดว้ยวิธีน้ีจะเกิดไดดี้ในสภาวะท่ีเป็นด่าง 
               ขอ้ดีของการการสงัเคราะห์เอทานอลดว้ยวิธีทางเคมี  
               ปฏิกิริยาเกิดไดร้วดเร็วและใหค้วามถูกตอ้งท่ีสามารถคาํนวณไดอ้ยา่งใกลเ้คียงหรือ
แน่นอน ผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้ความบริสุทธ์ิค่อนขา้งสูง มีปฏิกิริยาในการสังเคราะห์เอทานอลค่อนขา้ง
หลากหลายวิธี ใชก้ารดูแลเอาใจใส่ไม่นานเหมือนการหมกัเอทานอลดว้ยจุลินทรีย ์(อลิศรา และ
คณะ, 2546) 
              ขอ้เสียของการสงัเคราะห์เอทานอลดว้ยวิธีทางเคมี 
              การสังเคราะห์เอทานอลด้วยวิธีทางเคมีตอ้งใช้สารเคมีท่ีจาํเพาะทาํให้มีราคาท่ี
ค่อนขา้งสูงและทาํให้เกิดสารเคมีตวัอ่ืนปนเป้ือนในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ ซ่ึงเป็นสาร
อนัตรายจึงมีกฎหมายไม่อนุญาตให้นาํเอทานอลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทางเคมีมาใชรั้บประทาน
หรือใชภ้ายในร่างกาย (อลิศรา และคณะ, 2546) 
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 2.1.3.2  การสงัเคราะห์เอทานอลทางชีวภาพ  
              กระบวนการสังเคราะห์เอทานอลทางชีวภาพ อาศยัการใชจุ้ลินทรียท่ี์มีคุณสมบติั 
ในการใชค้าร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อการเจริญ และเปล่ียนไปเป็นเอทานอล ในทางทฤษฎี
จากกระบวนการหมกัโดยใชจุ้ลินทรีย ์สารตั้งตน้มกัจะหมายถึงนํ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว จะถูกใชโ้ดย
ยสีต ์ซ่ึงเซลลย์สีตจ์ะนาํนํ้ าตาลเขา้สู่เซลล ์และเปล่ียนไปเป็นสารตวักลางต่าง ๆ ในวิถีไกลโคไลซีส 
(glycolysis) หรือ Embden – Meyerhof – Parnas (EMP) (ภาพท่ี 2) โดยไม่มีการใชอ้ากาศ ใน
ปฏิกิริยา นํ้าตาลกลูโคส 1 โมเลกลุ จะถูกเปล่ียนไปเป็นกรดไพรูวิก 2 โมเลกุล จากนั้นกรดไพรูวิกท่ี
เกิดข้ึนจะถูกเปล่ียนไปเป็นเอทานอลโดยอาศยัเอนไซม์ผ่านวิถีการสังเคราะห์เอทานอลซ่ึงจะ
แตกต่างกนัออกไปตามชนิดของจุลินทรีย ์โดยทางทฤษฎีแลว้ นํ้ าตาลกลูโคส 1โมเลกุล สามารถ
เปล่ียนไปเป็นเอทานอลได ้ 51 เปอร์เซ็นต ์และเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดอี้ก 49 เปอร์เซ็นต ์
(พรเทพ และคณะ, 2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2  การสลายนํ้าตาลกลูโคสโดยวิถีไกลโคไลซีส 
     ท่ีมา : Horton et al. (2002) 
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              ขอ้ดีของการสงัเคราะห์เอทานอลดว้ยวิธีทางชีวภาพ  
              วตัถุดิบท่ีนํามาสังเคราะห์เอทานอลด้วยวิธีทางชีวภาพโดยปกติจะหาได้ง่าย
เน่ืองจากเป็นวสัดุเหลือท้ิงทางเกษตรและมีราคาตํ่า เม่ือเทียบกบัการสังเคราะห์เอทานอลดว้ยวิธีทาง
เคมี นอกจากน้ียงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่พืชผลทางการเกษตรทาํให้เกิดรายไดเ้พิ่มแก่เกษตรกร 
และยงัเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะ เช่น การลดปริมาณขยะ เป็นตน้ (อลิศรา และคณะ, 2546) 
              ขอ้เสียของการสงัเคราะห์เอทานอลดว้ยวิธีทางชีวภาพ 
              การสงัเคราะห์เอทานอลดว้ยวิธีทางชีวภาพเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ ทาํ
ให้เสียเวลาและแรงงานในการควบคุมดูแล อีกทั้งถา้ตอ้งการผลผลิตในปริมาณมากจาํเป็นตอ้งใช้
ระบบการผลิตท่ีใหญ่ข้ึนทาํให้ตน้ทุนในการผลิตสูง ถา้วตัถุดิบท่ีจุลินทรียไ์ม่สามารถใชไ้ดโ้ดยตรง
ตอ้งทาํการปรับสภาพหรือเปล่ียนเป็นสารตั้งตน้ก่อน ทาํใหเ้กิดความยุง่ยากและเสียค่าใชจ่้ายมากข้ึน 
(อลิศรา และคณะ, 2546) 
 2.1.3.3  วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเอทานอล (สุนนัทา, 2549) 
              ในการผลิตเอทานอลโดยวิธีการหมกั วตัถุดิบท่ีนาํมาใช้มีหลายประเภทดว้ยกนั
ได้แก่ วัตถุดิบประเภทนํ้ าตาล แป้ง สารประกอบเซลลูโลสซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น whey กากผลไมจ้ากโรงงานผลไมก้ระป๋อง (sulfite liquor) เป็นตน้ 
               – วตัถุดิบประเภทนํ้ าตาล ไดแ้ก่ นํ้าตาลท่ีไดจ้ากออ้ย (sugar beet) และกากนํ้ าตาล 
(molasses) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีเหมาะสมในการผลิตเอทานอลในระดบัอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
กากนํ้ าตาลเน่ืองจากสามารถนาํเขา้สู่กระบวนการหมกัไดโ้ดยตรงขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก และ
ใหผ้ลผลิตสูง  
               – วตัถุดิบประเภทแป้ง ไดแ้ก่ ขา้วโพดมนัฝร่ัง มนัสาํปะหลงั ขา้วฟ่างและธญัพืช 
ต่าง ๆ เน่ืองจากโครงสร้างทางเคมีของแป้ง ประกอบดว้ย อะไมโลสและอะไมโลเพคติน ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมอ์ลัฟาอะไมเลส และกลูโคอะไมเลสให้ไดเ้ป็นนํ้ าตาลกลูโคสก่อน
แล้วจึงนําไปหมักเป็นเอทานอลต่อไป ซ่ึงการใช้แป้งเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลอาจมี
ผลกระทบต่อปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบและราคาสินคา้เกษตรท่ีนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบ เน่ืองจาก
วตัถุดิบประเภทแป้งสามารถนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง 
               – วตัถุดิบประเภทสารประกอบเซลลูโลส ไดแ้ก่ เศษไมจ้ากอุตสาหกรรมแปรรูป
ไมแ้ละวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรต่าง ๆ เช่น ฟางขา้ว ชานออ้ย ซงัขา้วโพด ซ่ึงมีอยูใ่นปริมาณมาก 
หาไดง่้าย และมีราคาถูก แต่การใชว้ตัถุดิบประเภทน้ีมาใชป้ระโยชน์ยงัอยูใ่นวงจาํกดั ปัจจุบนัไดมี้
การสนใจนาํวตัถุดิบประเภทน้ีมาใช ้โดยมีการศึกษาองคป์ระกอบชนิดต่าง ๆ ของวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตร ทั้งน้ีเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการใชง้านในการนาํมาใชผ้ลิตเป็นพลงังานเช้ือเพลิง 
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และสารเคมีนอกจากน้ีการมีเซลลูโลสอยูจ่าํนวนมากท่ีไม่ไดน้าํมาใชป้ระโยชน์อาจก่อใหเ้กิดปัญหา
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

2.1.4  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตเอทานอล (รัฐพงศ,์ 2545) 
2.1.4.1  กลา้เช้ือ (inoculum) กลา้เช้ือยสีตท่ี์พร้อมจะใชใ้นการหมกัจะตอ้งมีความแขง็แรง

และอยูใ่นระยะท่ีกาํลงัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วคือในช่วง logarithmic phase การเตรียมกลา้เช้ือจะ
เล้ียงไวน้านประมาณ 24 ชัว่โมง และจะมีการใหอ้ากาศไปพร้อมกนั 

2.1.4.2  จุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนการปนเป้ือนจากจุลินทรียจ์ะทาํให้เซลลย์ีสตอ่์อนแอและใช้
เวลานานในการเจริญเติบโต เน่ืองจากจุลินทรียท่ี์เจริญเติบโตทาํใหพ้ีเอชลดลงยสีตเ์จริญไดช้า้ ซ่ึงจะ
มีผลให้อตัราการหมกัตํ่าลง และปริมาณเอทานอลท่ีไดก้็ต ํ่าลงดว้ย การป้องกนัการปนเป้ือน คือ 
ปรับค่าความเป็นกรดด่างของอาหารประมาณ 4 ถึง 5 รวมทั้งรักษาความสะอาดของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่กลเ้คียงเช่นโรงงานท่ีผลิต 

2.1.4.3  ส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั คือ พีเอชและอุณหภูมิเน่ืองจากทั้งสองกรณีเป็นตวัควบคุมการ
ทาํงานของเอนไซมใ์นตวัยีสตถ์า้หากควบคุมให้เหมาะสมจะทาํให้ผลผลิตเอทานอลท่ีไดสู้งซ่ึงค่า
ความเป็นกรดด่างท่ีเหมาะสมประมาณ 4 ถึง 4.5 และอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส 

2.1.5  จุลินทรียท่ี์ใชใ้นกระบวนการหมกั 
          “ยีสต”์ ตามคาํดั้งเดิมในหลายภาษามีความหมายสัมพนัธ์กบัความสามารถในการ

หมกัเช่นคาํในภาษาองักฤษว่า “yeast” และภาษาดชัท ์“gist” มาจากภาษากรีกว่า “zeator” ซ่ึง
หมายถึง เดือด เน่ืองมาจากลกัษณะท่ีมีฟองปุดข้ึนมาเพราะการสร้างแก๊สคาร์บอนไดอ้อกไซด ์คาํใน
ภาษาเยอรมนั “hefe” และ ภาษาฝร่ังเศส “levure” ท่ีมาจากคาํว่า “levere” ซ่ึงเป็นภาษาลาติน ทั้งสอง
คาํเป็นคาํกริยาท่ีมีความหมายวา่ ข้ึน หรือ ยกใหสู้ง ซ่ึงเป็นเพราะลกัษณะมีฟองพดุข้ึนมาเช่นกนั 

          ยสีตเ์ป็นราชนิดท่ีส่วนใหญ่มีการดาํรงชีวิตเป็นเซลลเ์ดียว (unicellular form) ดงัภาพ
ท่ี 3 มีลกัษณะรูปร่างหลายแบบ ไดแ้ก่ กลม (round/spheroidal/spherical) รี (ellipsoidal) หรือ รูปไข่ 
(oval/ovoidal) สามเหล่ียม (triangular) รีและปลายดา้นหน่ึงแหลม (ogival/boat) รูปร่างแบบมะนาว
ฝร่ัง (apiculate) คนโท หรือ ฟลาสก ์ (flask) ยาว (elongated) และ เป็นสาย (filamentous) ยสีตบ์าง
ชนิดมีการสร้างเสน้ใยเทียม (pseudomycelium) บางชนิดสร้างเสน้ใยแท ้(true mycelium) 
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ภาพที ่3 S. cerevisiae ใตก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน 
 ท่ีมา : อรุณ (2010) 
 
 2.1.5.1  การเจริญของยสีต ์
              การเจริญของยสีตข้ึ์นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
               – อาหาร ยสีตส์ามารถเจริญไดดี้ในอาหารท่ีมีความหวานของนํ้าตาล เช่น นํ้าผลไม้
นํ้ าเช่ือมและอาหารท่ีมีรสเปร้ียว ในการเจริญของยสีตต์อ้งการใชน้ํ้ าตาลเป็นแหล่งพลงังาน โดยยสีต์
แต่ละชนิดจะตอ้งการชนิดของนํ้าตาลท่ีแตกต่างกนั 
               – ความช้ืน ยีสต์ตอ้งการความช้ืนสําหรับการเจริญเติบโตมากกว่าเช้ือราแต่
ตอ้งการความช้ืนนอ้ยกวา่แบคทีเรีย 
               – อุณหภูมิ ยสีตน์ั้นจะสามารถเจริญไดใ้นช่วงอุณหภูมิท่ีกวา้งมากตั้งแต่ 0 – 40 
องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสาํหรับการขยายพนัธ์ุคือ 25 – 30 องศาเซลเซียส ยสีตบ์าง
ชนิดทนต่ออุณหภูมิแช่เยอืกแขง็ไดดี้มาก 
               – ความเป็นกรดด่างของอาหาร ยสีตเ์จริญไดใ้นช่วงกรดด่างกวา้ง ค่าความเป็นกรด 
ด่างตํ่าสุดท่ียีสตส์ามารถเจริญไดคื้อ 1.5 ส่วนค่าความเป็นกรดด่างสูงสุดคือ 8.0 – 8.5 สาํหรับค่า
ความเป็นกรดด่างท่ีเหมาะสมในการเจริญของยสีตแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั 
               – ปริมาณออกซิเจน ยสีตส์ามารถเจริญไดใ้นสภาวะท่ีมีออกซิเจน และสภาวะท่ีไม่
มีออกซิเจน โดยในสภาวะท่ีมีออกซิเจนจะเปล่ียนนํ้าตาลเป็นคาร์บอนไดออกไซด ์
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 ยสีตมี์ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารหมกัดอง เช่น ในการทาํเบียร์ ไวน์ แต่ในบางกรณี
ไดพ้บว่ายีสตท์าํให้อาหารประเภทหมกัดองเส่ือมเสียเกิดเป็นฝ้าขาวบนผิวของอาหาร ส่วนยีสตท่ี์
ทนต่อความเข้มข้นของนํ้ าตาลสูงมักจะเป็นสาเหตุท่ีทาํให้อาหารประเภทท่ีเป็นนํ้ าตาลเป็น
ส่วนประกอบสูง เช่น นํ้าผึ้ง นํ้าหวาน และนํ้าผลไมเ้ขม้ขน้เส่ือมเสียได ้(นวลจิตต,์ 2543) 
 2.1.5.2  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตเอทานอลโดยยสีต ์(พฒันา และลกัขณา, 2540)   
              ธาตุอาหารท่ีจาํเป็นต่อยสีตมี์ดงัน้ี  
               – ไนโตรเจน ในยสีตมี์ไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบอยูป่ระมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึง
โดยทัว่ไปยสีตส์ามารถใช ้ammonium ions เป็นแหล่งไนโตรเจนได ้ 
               – ฟอสฟอรัส โดยทัว่ไปยีสตม์กัใชใ้นรูปของเกลือฟอสเฟต โดยยีสตส์ามารถใช้
ในอตัรา 0.6 มิลลิโมลาร์กรัมเซลล ์เกลือฟอสเฟตมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของเซลลเ์พราะ
เป็นตวัควบคุมการสงัเคราะห์ไขมนั คาร์โบไฮเดรต และรักษาสภาพของผนงัเซลล ์ 
               – ซลัเฟอร์ ยสีตมี์ซลัเฟอร์เป็นองคป์ระกอบอยู ่0.4 เปอร์เซ็นต ์โดยจะอยูใ่นรูปของ
เมทไธโอนีน ในอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอลใ์ชเ้กลือแอมโมเนียแทนเมทไธโอนีน 
              นอกจากน้ียงัมีแร่ธาตุอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
               – macroelements ไดแ้ก่ K Mg Ca Zn Fe Mn และ Cl โดยยสีตต์อ้งการประมาณ  
0.1 – 1 มิลลิโมลาร์ 
               – microelements ไดแ้ก่ Co B Cd Cr Cu l Mo Ni และ Va โดยยสีตต์อ้งการ
ประมาณ 0.1 – 100 มิลลิโมลาร์ 
               – inhibitor ไดแ้ก่ Ag A Bd Hg Li Ni Os P S และ Te โดยจะมีความเขม้ขน้สูงกว่า 
10 – 100 มิลลิโมลาร์ บางคร้ัง macroelements และ microelements ในปริมาณมากเกินไปอาจจะมี
ผลต่อการยบัย ั้งการเจริญเติบโตและการผลิตแอลกอฮอลข์องยสีตไ์ดเ้ช่นกนั 
               – วิตามิน เป็นตวัควบคุมเมตาบอลิซึมของยีสต ์โดยควบคุมเอนไซมท่ี์เก่ียวขอ้ง 
วิตามินเป็น Co – enzyme หรือ สารเร่ิมตน้ (precursors) ท่ีทาํใหเ้อนไซมส์ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ วิตามินท่ียสีตต์อ้งการ ไดแ้ก่ biotin, pantothenic acid, thiamine, pyridoxine, niacin 
ความตอ้งการวิตามินข้ึนอยูก่บัชนิดและสายพนัธ์ุของยสีต ์
               – growth promoting factors ประกอบไปดว้ย กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิค และสาร
พวกสเตอรอยด ์ซ่ึงสารต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกใชไ้ปในกระบวนการสังเคราะห์และเพ่ิมปริมาณเอทานอล  
โดยความตอ้งการ growthfactor ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม     
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          – ความเป็นกรดด่าง เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งหน่ึง เน่ืองจากมีผลต่ออตัรา
การหมกัสําหรับอาหารท่ีมีบฟัเฟอร์ตํ่า ความเป็นกรดด่างท่ีเหมาะสมประมาณ 5.5 แต่ถา้อาหารมี
บฟัเฟอร์สูง ความเป็นกรดด่างควรอยูใ่นช่วง 4.5 – 4.7  
               – อุณหภูมิ การผลิตแอลกอฮอลท่ี์มีอตัราการหมกัสูงจะมีความร้อนเกิดข้ึนในอตัรา
ท่ีสูง โดยการหมกัดว้ยนํ้ าตาลซูโครสจะมีความร้อนเกิดข้ึน 149.5 แคลอร่ีต่อกรัมซูโครส และใน
การหมกัดว้ยนํ้าตาลกลูโคสมีความร้อนเกิดข้ึน 140.2 แคลอร่ีต่อกรัมซูโครส ดงันั้นในอุตสาหกรรม
จึงตอ้งมีระบบหล่อเยน็ สาํหรับการผลิตแอลกอฮอลพ์บว่า อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสาํหรับการหมกัสูง
กว่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสาํหรับการเจริญ 5 – 10 องศาเซลเซียส และเมแทบอลิซึมของยีสตใ์นท่ีมี
ออกซิเจนจะเบนไปทางการหมกัเม่ืออุณหภูมิเพิ่มจาก 25 เป็น 38 องศาเซลเซียส  
               – ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล ์ในการเจริญและผลิตแอลกอฮอลห์รือ เอทานอล
ของยสีตจ์ะถูกยบัย ั้งดว้ยเอทานอลความเขม้ขน้ 1 – 2 เปอร์เซ็นต ์ทาํใหก้ารเจริญของยสีตล์ดลงและ
โดยทัว่ไปยสีตจ์ะหยดุการเจริญเม่ือมีเอทานอล 4.7 – 7.8 เปอร์เซ็นต ์
               – ความเขม้ขน้ของซบัสเตรท การใชซ้บัสเตรทหรือนํ้ าตาลความเขม้ขน้สูงในการ
หมกัแอลกอฮอลท์าํใหป้ริมาณนํ้ าท่ีใชท้าํใหซ้บัสเตรทเจือจางจนถึงระดบัท่ีเหมาะสมลดลง และลด
การปนเป้ือนของเช้ืออ่ืน ๆ ท่ีมากบัซบัสเตรท โดยถา้สามารถกาํจดัการยบัย ั้งของแอลกอฮอลไ์ดจ้ะ
ทาํให้ผลิตแอลกอฮอลไ์ดค้วามเขม้ขน้สูง ซ่ึงลดค่าใชจ่้ายในการกลัน่ แต่การใชซ้ับสเตรทท่ีความ
เขม้ขน้สูงมีผลยบัย ั้งการเจริญและการหมกัเพื่อผลิตแอลกอฮอล ์การยบัย ั้งส่วนหน่ึงเกิดจากแรงดนั
ออสโมซิส 
               – ออกซิเจนมีความสําคญัในการหมกัเพื่อผลิตแอลกอฮอล์เน่ืองจากเป็นตวัรับ
อิเลก็ตรอนตวัสุดทา้ยในลูกโซ่การหายใจ นอกจากน้ียงัทาํหนา้ท่ีเป็น growth factor ของยสีตโ์ดย
เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์กรดไขมนัท่ีมีพนัธะคู่รวมทั้งกรดโอลีอิคกรดลิโนลีอิค และเออร์กอส 
สเตอรอล ซ่ึงนอกจากช่วยส่งเสริมการเจริญภายใตส้ภาวะท่ีปราศจากออกซิเจนของยสีตแ์ลว้ยงัเพิ่ม
ความทนต่อแอลกอฮอลข์องยสีตด์ว้ย 
               – คาร์บอนไดออกไซด ์จะยบัย ั้งการเจริญเติบโตของยสีตท์ั้งในสภาพท่ีมีออกซิเจน
และไม่มีออกซิเจนในท่ีความดนัสูงกว่าความดนับรรยากาศคาร์บอนไดออกไซดจ์ะยบัย ั้งการเจริญ
และการหมกัรุนแรงมากข้ึนเช่นเดียวกบัอาหารท่ีมี ความเป็นกรดด่างตํ่า และมีแอลกอฮอลค์วาม
เข้มข้นสูง คาร์บอนไดออกไซด์มีผลยบัย ั้ งต่อปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชั่นนอกจากน้ียงัพบว่า
คาร์บอนไดออกไซด์มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
บางอยา่งของกิจกรรมของเอนไซม ์เปล่ียนแปลงสภาพใหซึ้มไดแ้ละการขนส่งตวัถูกละลาย 
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2.2  การผลติเอทานอลโดยใช้วตัถุดิบทีมี่เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ (กลา้ณรงค ์และคณะ, 2548) 
แหล่งสะสมคาร์โบไฮเดรตในธรรมชาติท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในโลกคือ มวลชีวภาพจากพืช 

(plant biomass) ซ่ึงประกอบไปดว้ยพอลิเมอร์หลกั 3 ชนิด คือ 40 เปอร์เซ็นต ์เป็นเซลลูโลส 
(cellulose) 33 เปอร์เซ็นต ์เป็นเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) และ 23 เปอร์เซ็นต ์ลิกนิน (lignin) 
เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเป็นพอลิแซ็กคาไรด์ และจัดเป็นพอลิเมอร์ของแอลกอออล ์                  
ท่ีประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีเป็นวงปิดหกเหล่ียม ในผนงัเซลลพ์ืชประเภทท่ีมีเน้ือไม ้(wood plants) 
พอลิเมอร์ทั้ง 3 ชนิด น้ีจะอยู่เป็นโครงสร้างท่ีเช่ือมโยงกนั และยงัสามารถช่วยให้ความแขง็แรงแก่
ผนงัเซลล ์เรียกว่า วสัดุลิกโนเซลลูโลส (lignocellulosic material) นอกจากน้ีพบพอลิแซคคาไรด์
ชนิดเพกทิน (pectin) ในปริมาณเลก็นอ้ย 

เซลลูโลสเป็นโฮโมพอลิเมอร์ (homopolymer) ของ β – 1,4 กลูโคส มีสมบติัไม่ละลายนํ้ า 
ปริมาณและขนาดของเซลลูโลสข้ึนกบัแหล่งท่ีพบ เช่น ในเน้ือไมมี้เซลลูโลส 60 เปอร์เซ็นต ์และมี
ขนาด 600 – 1,000 หน่วยกลูโคส ในขณะท่ีฝ้ายมีจาํนวนเซลลูโลสถึง 90 เปอร์เซ็นต ์และมีขนาด 
8,000 – 12,000 หน่วยกลูโคส แต่ละโมเลกุลของกลูโคสทาํมุม 180 องศา กบัโมเลกุลขา้งเคียงทาํให้
หน่วยโครงสร้างซํ้ า (repeating unit) ของเซลลูโลสคือ ไดแซคคาไรด ์เซลโลไบโอส(cellobiose) 
เซลลูโลสมีรูปแบบยืดเป็นเส้น (extended conformation structure) เน่ืองจากหน่วยยอ่ยนั้นเช่ือม
แบบ β – 1,4 ซ่ึงต่างจากแอมีโลสท่ีมีโครงรูปเป็นเกลียว (helical conformation) ในธรรมชาติ 
ประมาณ 40 – 60 สายของเซลลูโลสจะพนักนัเป็นมดั (bundles) หรือเส้นใยฝอย (fibrils) ในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีพนัธะไฮโดรเจนเป็นแรงยึดระหว่างสายและภายในสาย ในเส้นใยเซลลูโลสจะ
ประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีเป็นระเบียบ เรียกวา่ บริเวณคริสตนัไลน์ (crystalline) และโครงสร้างท่ีไม่
เป็นระเบียบ เรียกวา่ บริเวณอะมอร์ฟัส (amorphous) 

เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพท่ีมีมากท่ีสุดในโลก (อตัราการผลิตจากการสังเคราะห์แสง
สูงถึง 109 – 1010 ตนัต่อปี) ซ่ึงนอกจากพบในพืชชั้นสูงแลว้ยงัพบในสาหร่ายและแบคทีเรียบางชนิด 
นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน (renewable resource) โดยวสัดุท้ิงหรือเหลือใชแ้ลว้ท่ีมี
ลิกโนเซลลูโลสสูง สามารถนาํมาใชเ้ป็นแหล่งเซลลูโลสไดอี้ก ไดแ้ก่ ฟาง กากพืช รํา แกลบ ข้ีเล่ือย 
กระดาษใชแ้ลว้ และขยะ  

ดงันั้น เอนไซมท่ี์สามารถยอ่ยลิกโนเซลลูโลสใหเ้ป็นนํ้ าตาลขนาดเลก็ท่ีจุลินทรียใ์ชไ้ด ้เช่น 
กลูโคส ไซโลส อะราบิโนส ซ่ึงเป็นกลุ่มของเอนไซมท่ี์ทาํหนา้ท่ีร่วมกนัคือ เซลลูเลส (cellulase) 
และเฮมิเซลลูเลส (hemicellulase) จึงเป็นเอนไซมท่ี์มีศกัยภาพสูงในดา้นการผลิตเช้ือเพลิงและ
พลังงาน ปัจจุบันการผลิตในระดับสเกลใหญ่ในอุตสาหกรรมยงัมีปัญหาด้านต้นทุนการผลิต 
เน่ืองจากเอนไซมย์งัมีราคาแพง และลิกโนเซลลูโลสมีโครงสร้างซบัซอ้น ทาํใหก้ารยอ่ยไม่สมบูรณ์ 
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ซ่ึงหากสามารถกาํจดัปัญหาเหล่าน้ีไดแ้ลว้นั้น มวลชีวภาพจากพืชจะเป็นวตัถุดิบท่ีไม่ใช่พวกแป้ง  
(non – starch based) ซ่ึงสามารถแข่งกบัวตัถุดิบแป้งในการเป็นแหล่งผลิตแอลกอฮอลเ์ช้ือเพลิงได ้ 
(ธญัญากาญจน์ และคณะ, 2553 อา้งจาก เป่ียมสุข, 2551) 

2.2.1  วตัถุดิบท่ีมีเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบ 
           วตัถุดิบประเภทเซลลูโลสส่วนมากจะเป็นผลิตผลพลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมเกษตร 
ได้แก่ ฟางข้าว กากอ้อย ซังข้าวโพด และของเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เป็นต้น
เซลลูโลสเป็นส่วนประกอบของลิกโนเซลลูโลส ซ่ึงในลิกโนเซลลูโลสจะประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบท่ีสําคญั 3 ชนิดคือ เซลลูโลส (cellulose) เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) และลิกนิน 
(lignin) นอกจากน้ียงัมีสารประกอบอ่ืน ๆ เจือปนดว้ย เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ของนํ้ าตาลกลูโคส
ต่อกนัเป็นสายยาวและอยู่ในรูปผลึก มีลกัษณะเป็นเส้นใย เหนียวและไม่ละลายนํ้ า เฮมิเซลลูโลส
เป็นพอลิเมอร์ของนํ้ าตาลเพนโตส (pentose) หลายชนิด เช่น ไซโลส (xylose) แมนโนส (mannose) 
และ แอราบิโนส (arabinose) เป็นตน้ จะไม่ละลายนํ้ าและเสถียรนอ้ยกว่าเซลลูโลสมาก ลิกนินเป็น 
พวกพอลิเมอร์ของ phenylpropane ท่ีทนต่อการยอ่ยสลายอยา่งมาก  

2.2.2  กระบวนการผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบท่ีมีเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบ 
2.2.2.1  การปรับสภาพวตัถุดิบหรือการทาํ pretreatment 

              การปรับสภาพวตัถุดิบหรือการทาํ pretreatment เป็นการทาํลายพนัธะท่ีเซลลูโลส
จับกับสารประกอบอ่ืน ๆ ออก เพื่อให้เอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) สามารถเข้าถึงและย่อย
เซลลูโลสไดง่้ายข้ึน วิธีการทาํ pretreatment มีหลายวิธี ทั้งวิธีทางเคมี ไดแ้ก่ การยอ่ยดว้ยกรดเจือจาง 
การย่อยดว้ยกรดเขม้ขน้ และการย่อยดว้ยด่าง เป็นตน้ วิธีทางกายภาพ ไดแ้ก่ การระเบิดดว้ยไอนํ้ า 
(stream explosion) เป็นตน้ หรืออาจใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับชนิดของวตัถุดิบ         
เป็นสาํคญั 

2.2.2.2  การยอ่ย 
              การย่อย มี 2 วิธี คือ การย่อยดว้ยกรดและการย่อยดว้ยเอนไซม ์การย่อยดว้ยกรด   
จะมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะเป็นการย่อยเฮมิเซลลูโลสให้ไดน้ํ้ าตาลเพนโตส จากนั้นขั้นตอนท่ี
สองจะเป็นการย่อยเซลลูโลสให้ไดน้ํ้ าตาลกลูโคส ส่วนการย่อยดว้ยเอนไซม์เทคโนโลยีท่ีใชใ้น
ปัจจุบนัคือ Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) ซ่ึงเป็นการรวมการยอ่ย และ
การหมกัในถงัหมกัเดียวกนั 

2.2.2.3  การหมกันํ้าตาลท่ีไดใ้หเ้ป็นเอทานอล 
              เม่ือมีการเปล่ียนวตัถุดิบเป็นนํ้ าตาลแลว้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหมกันํ้ าตาลดว้ย
เช้ือจุลินทรียท่ี์สามารถใชน้ํ้ าตาลนั้น ๆ ได ้
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2.2.2.4  เอนไซมเ์ซลลูเลส (ธญัญากาญจน์ และคณะ, 2553 อา้งจาก วรรณา, 2545) 
             เป็นเอนไซมท่ี์ช่วยเร่งปฏิกิริยาการยอ่ยสลายสารประกอบเซลลูโลส โดยมีจุลินทรีย์

หลายชนิดท่ีสามารถผลิตเซลลูเลสได ้เช่น รา และแบคทีเรีย จุลินทรียแ์ต่ละชนิดมีความสามารถใน
การย่อยเซลลูโลสได้แตกต่างกัน ทั้ งน้ีสภาพแวดล้อมจะเป็นปัจจัยท่ีสําคญั ในการควบคุมให้
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการยอ่ยสลายวสัดุพวกเซลลูโลสแตกต่างกนัออกไปเม่ือเซลลูโลสถูกยอ่ยสลาย
ให้เป็นโมเลกุลเลก็ ๆ ท่ีละลายนํ้ าได ้(soluble fragment)โมเลกุลเหล่าน้ีจะถูกดูดซึมเขา้สู่เซลลข์อง
จุลินทรียเ์พื่อนาํไปใช้สร้างพลงังานและสารประกอบคาร์บอนภายในเซลล์แลว้ปลดปล่อยออก      
มานอกเซลล ์(extracellular enzyme) โดยเอนไซมเ์ซลลูเลสจดัเป็นเอนไซมท่ี์มีหลายองคป์ระกอบ 
(multicomponent enzyme) 

องคป์ระกอบของเอนไซมอ์ยา่งนอ้ย 3 ชนิดทาํงานร่วมกนั ดงัน้ี 
  1. endo – β – 1, 4 glucanglucanohydrolase หรือเรียกอีกอยา่งว่า เอนโดกลูคาเนส
(endoglucanase) หรือ Cx ของเอนไซมน้ี์ไม่สามารถไฮโดรไลซ์ส่วนท่ีเป็นผลึก (crystalline region) 
หรือเซลลูโลสท่ีพบไดใ้นธรรมชาติ เช่น ใยฝ้าย แต่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสส่วนท่ีไม่เป็นผลึก 
(non – crystalline region) และยอ่ยสลายอนุพนัธ์ของเซลลูโลสได ้เช่น คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 
(carboxymethylcellulose) โดยเอนไซมจ์ะเร่งปฏิกิริยาการตดัพนัธะ1,4 – เบตา้ (β – 1,4 linkage) 
ภายในเซลลูโลส ตรงบริเวณโครงสร้างส่วนท่ีเป็นอสัณฐาน (amorphous) อย่างสุ่ม ซ่ึงจะทาํให้
ความยาวของสายเซลลูโลสสั้นลง และความหนืดลดลงอยา่งรวดเร็ว บริเวณปลายสายของเซลลูโลส
ท่ีถูกตดัดว้ยเอนไซมจ์ะเป็นบริเวณท่ีมีคุณสมบติัเป็นนํ้ าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) ผลิตภณัฑห์ลกั
ท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลาย คือ เซลโล-เดกซ์ตริน (cellodextrin) ท่ีมีขนาดโมเลกุลต่างกนั นอกจากน้ียงัมี
เซลโลไปโอส (cellobiose) และกลูโคส แต่พบในปริมาณท่ีนอ้ยมาก 
  2. exo – β – 1, 4 glucanglucanohydrolase หรือเ เอกโซกลูคาเนส (exoglucanase) 
หรือ C1 ทาํหนา้ท่ีช่วยเร่งปฏิกิริยาการยอ่ยสลายส่วนปลายของเซลลูโลสดา้นท่ีไม่มีความสามารถใน
การรีดิวซ์ (non reducing end) ไดผ้ลิตภฑัเ์ป็นเป็นเซลโลไบโอส 

3. β – glucosidase หรือ เซลโลไบโอส (cellobiase) เป็นตวัเสริมการทาํงานของ 
เอนไซมเ์อนโดกลูคาเนส และเอกโซกลูคาเนสโดยเร่งปฏิกิริยาการยอ่ยสลาย เซลโลไบโอสไดเ้ป็น
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นกลูโคส 
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2.3  ธูปฤาษี( Typhaangustifolia ) 
ช่ือพืน้เมือง : กกธูปธูปฤาษีเฟือ (ภาคกลาง) ปรือ (ภาคใต)้ หญา้สลาบหลวง (ภาคเหนือ) 

กกชา้งหญา้ปรือ หญา้เฟือ (ดวงพร และรังสิต, 2544) 
ช่ือสามัญ : Cattail, Elephant Grass, Lesser Reedmace, Narrow – leaved Cattail 
การจัดอนุกรมวธิานของธูปฤาษี 

 ธูปฤาษีเป็นวชัพืชชนิดหน่ึงมีการจดัอนุกรมวิธานดงัน้ี  
Division Magnoliphyta 

Class Liliopsida 
Subclass Commelinidae 

    Order Typhales 
     Family Typhaceae 

Genus Typha 
Species Typha angustifolia 

 

 
 

ภาพที ่ 4  ลกัษณะของธูปฤาษี 
  ท่ีมา : รักบา้นเกิดดอทคอม (2554) 
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2.3.1  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์และการนาํธูปฤาษีไปใชป้ระโยชน์ (สมาคมวิทยาการ
วชัพืชแห่งประเทศไทย, 2545) 

         ธูปฤาษีจดัเป็นไมล้ม้ลุกมีอายปุระมาณสองปี เหงา้มีลกัษณะกลม และแขง็ อยูใ่ตดิ้นมี
การแทงไหลแตกหน่อข้ึนเป็นหมู่ใหญ่ในท่ีลุ่มนํ้ าขงัและชายขอบพรุโดยรากและเหงา้น้ีสามารถ
นาํมาทาํเป็นยาขบัปัสสาวะได ้
 

 
 
ภาพที ่ 5  ลกัษณะรากและเหงา้ของธูปฤาษี 
    ท่ีมา : ธญัญากาญจน์ และคณะ (2553) 
  
          ธญัญากาญจน์ และคณะ (2553) ไดศึ้กษาการผลิตเอทานอลจากสารละลายท่ีไดจ้าก
การยอ่ยรากลาํตน้ธูปฤาษีโดยใช ้ S. cerevisiae TISTR5048 ดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ ซ่ึงเร่ิม
จากการเตรียมสารละลายท่ีไดจ้ากยอ่ยตวัอยา่งรากลาํตน้ธูปฤาษีดว้ยเอนไซม ์2 ชนิด คือ เอนไซม์
แอลฟาอะไมเลส และเอนไซมก์ลูโคอะไมเลส โดยไดท้าํการทดลองทั้งหมด 3 สภาวะ พบว่าสภาวะ
ท่ีให้ผลการทดลองดีท่ีสุดคือ สภาวะท่ีไดใ้ชต้วัอย่างรากลาํตน้ธูปฤาษี 50 กรัมนํ้ าหนักแห้งต่อ
ปริมาตร นํ้าบาดาล 500 มิลลิลิตร ใชเ้อนไซมแ์อลฟาอะไมเลส 5 มิลลิลิตร ปรับค่าความเป็นกรดด่าง
เท่ากบั 6 ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 90 นาที และใชเ้อนไซมก์ลูโคอะไมเลส 2 มิลลิลิตร 
ปรับค่าความเป็นกรดด่างเท่ากบั 4.5 – 5.0 ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมง เม่ือวดั
ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ไดเ้ท่ากบั 47.48 กรัมต่อลิตร จากนั้นไดน้าํสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ย
รากลาํตน้ธูปฤาษีไปใชใ้นการทดลองเพ่ือผลิตเอทานอลดว้ยการหมกัแบบกะโดยใชป้ริมาณเช้ือยสีต์
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เร่ิมตน้ 5 เปอร์เซ็นต ์และ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยเปรียบเทียบสภาวะแบบน่ิง และแบบเขยา่ท่ีใชค้วามเร็ว 
100 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยพบว่าในสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเอทานอล 
คือ สภาวะท่ีใชป้ริมาณเช้ือยสีตเ์ร่ิมตน้ท่ี 10 เปอร์เซ็นต ์ภายใตส้ภาวะแบบเขยา่ท่ี 100 รอบต่อนาที 
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ทาํการหมกั 42 ชัว่โมง ใหป้ริมาณแอลกอฮอลเ์ท่ากบั 20.54 กรัมต่อลิตร 
ผลไดแ้ละอตัราผลผลิต 0.44 และ 0.49 กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง ตามลาํดบั 
 Duke and Wain (1981) กล่าวถึงการนาํธูปฤาษีมาใชเ้ป็นยารักษาโรคต่าง ๆ เช่น ยารักษา
อาการฟกชํ้ายาสมานแผล ยารักษาไฟไหม ้นํ้าร้อนลวก อาการบวมพองยารักษาตาอกัเสบ กระเพาะ
ปัสสาวะอกัเสบ ช่องคลอดอกัเสบ ริดสีดวงทวารโรคหัด ทอ้งร่วง และเน้ืองอก เป็นตน้ นอกจากน้ี
ยงัมีประโยชน์ดา้นการเกษตรไดแ้ก่ ใช้ธูปฤาษีเป็นวสัดุเช้ือเพลิงเป็นวตัถุดิบในการทาํเคร่ืองใช้
นาํมามุงหลงัคาบา้น ทาํฝาบา้นการสานในรูปแบบต่าง ๆ ในทางหตัถกรรมพื้นบา้นใชเ้ป็นปุ๋ยพืชสด 
หรือทาํปุ๋ยหมกับาํรุงดินไดเ้ป็นตน้ 
 Jame (1983) ไดท้าํการศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของธูปฤาษีพบว่าส่วนรากของธูปฤาษีมี
แป้ง 30 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยาบ 7.8 เปอร์เซ็นต ์นํ้าตาลหยาบ 1 เปอร์เซ็นต ์กลูโคส 0.7 เปอร์เซ็นต ์
และกรดออกซาลิก 0.7 เปอร์เซ็นต ์นอกจากน้ีละอองเรณูยงัใชเ้ป็นยาและอาหารได ้โดยมีโปรตีน
หยาบ 19 เปอร์เซ็นต ์คาร์โบไฮเดรต (กลูโคส ฟรุกโตส อะราบิโนส และไซโลส) 17.8 เปอร์เซ็นต ์
และลิปิด 1.1 เปอร์เซ็นต ์นอกจากน้ียงัมีวิตามินซี วิตามินบี 1 และ บี 2 
  ลาํต้น มีลกัษณะเป็นลาํยาว เยือ่กบัใยของลาํตน้สามารถนาํมาทาํเป็นกระดาษหรือ
ทอเป็นผา้แทนฝ้ายได ้
 

 
 
ภาพที ่ 6  ลกัษณะลาํตน้ของธูปฤาษี 
    ท่ีมา : ฝ่ายปฏิบติัการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง (2009) 
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 อาํไพ (1995) ไดท้าํการศึกษาวา่ธูปฤาษีมีปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรตค่อนขา้งสูง และมี
เสน้ใยเป็นองคป์ระกอบอยูถึ่ง 40 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีความช้ืน 8.9 เปอร์เซ็นต ์เซลลูโลส 63 เปอร์เซ็นต ์
เฮมิเซลลูโลส 8.3 เปอร์เซ็นต ์ลิกนิน 9.6 เปอร์เซ็นต ์และไข 1.4 เปอร์เซ็นต ์
  ใบ เป็นใบเด่ียวเรียงสลบัระนาบเดียวมีความยาว 200 – 400 เซนติเมตร ความกวา้ง
ของใบ 1 – 2 เซนติเมตร แผน่ใบดา้นบนโคง้เลก็นอ้ย ส่วนดา้นล่างแบน โคนใบแผก่วา้งเป็นกาบหุม้
ลาํตน้โดยใบจะมีลกัษณะยาวและเหนียวสามารถนาํมาทาํเป็นเคร่ืองจกัรสานได ้เช่น ตะกร้า หมวก 
เส่ือ เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพที ่ 7  ลกัษณะใบของธูปฤาษี 
    ท่ีมา : ฝ่ายปฏิบติัการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง (2009) 
 
  ดอก มีสีนํ้ าตาลแกมเหลืองรวมชิดกนัแน่นบนช่อเป็นรูปทรงกระบอกคลา้ยธูป
ขนาดใหญ่ กา้นช่อดอกกลม แขง็ แยกเพศ กลุ่มของดอกตวัผูอ้ยูป่ลายกา้นยาว 20 – 40 เซนติเมตร     
มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร กลุ่มดอกตวัเมียยาว 20 – 40 เซนติเมตร มีความกวา้ง 
ประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร อยูต่ ํ่ากว่ากลุ่มดอกตวัผู ้4 – 5 เซนติเมตร เม่ือดอกแก่จะแตกเห็นเป็น
ขนขาวฟคูลา้ยปุยนุ่นสามารถนาํมาใชแ้ทนนุ่นได ้
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ภาพที ่ 8  ลกัษณะดอกของธูปฤาษี 
    ท่ีมา : หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงบนอินเทอร์เน็ต (2012) 
 
 อุดมศกัด์ิ (2540) ศึกษาวิธีการเก็บรักษาดอกธูปฤาษีโดยนาํมาทาํเป็นดอกไมแ้ห้งพบว่า
สามารถเก็บดอกธูปฤาษีไวไ้ดน้านท่ีสุดเป็นเวลา 3 เดือนคร่ึง โดยใชส้เปรยฉี์ดผมหรือแลคเกอร์
เคลือบกลีบรองดอกและดอกยอ่ย 
  นอกจากน้ีธูปฤาษียงัมีประโยชน์ในดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  
    – ธูปฤาษีช่วยป้องกนัการพงัทลายของดิน เน่ืองจากธูปฤาษีมีระบบรากท่ีดี 
    – ธูปฤาษีช่วยทาํใหว้ฏัจกัรของแร่ธาตุอาหารในดินสมบูรณ์ข้ึนซ่ึงเป็นท่ีทราบกนั
ดีแลว้ว่าในองคป์ระกอบของส่วนต่าง ๆ ของธูปฤาษีจะมีแร่ธาตุอาหารชนิดต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการดูด
ซึมเขา้ไปเพื่อใชใ้นการเจริญเติบโต และเม่ือธูปฤาษีตายลงอาจแก่ตายหรือเกิดจากการกาํจดัก็ตามก็
จะมีการยอ่ยสลาย (decomposition) จะทาํใหแ้ร่ธาตุอาหารกลบัสู่ดินทาํใหส้ามารถเพาะปลูกได ้
   – ซากของธูปฤาษีสามารถนาํมาใชเ้ป็นวสัดุคลุมผิวดิน (mulching) เพ่ือลดการ
สูญเสียความช้ืนออกจากผิวดินหรือลดการปะทะของนํ้ าฝนท่ีตกลงมาเป็นวิธีการท่ีนิยมใชใ้นแปลง
ปลูกพืชยนืตน้พวกไมผ้ลชนิดต่าง ๆ 
   – ธูปฤาษีท่ีข้ึนตามธรรมชาติอาจนาํมาใชเ้ล้ียงสตัวไ์ด ้
   – ธูปฤาษีช่วยเพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินองคป์ระกอบของธูปฤาษีนอกจากจะมีแร่ธาตุ
อาหารหลายชนิดแลว้ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีสามารถให้ประโยชน์แก่ดินในแง่ของอินทรียว์ตัถุ
(organic matter) ไดก้ารไถกลบเศษซากธูปฤาษีหรือการท่ีวชัพืชถูกกาํจดัโดยเกษตรกรในช่วงแรก
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ของการแก่งแย่งแข่งขนัในพืชปลูกก็เท่ากบัเป็นการเพิ่มอินทรียว์ตัถุลงในดินซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 
แก่พืชปลูกโดยตรงประโยชน์ของธูปฤาษีในแง่ของการเพ่ิมอินทรียว์ตัถุในดินน้ีก็เป็นกระบวนการ
เหมือนกบัการทาํปุ๋ยพืชสด (green manure)โดยการไถกลบดิน 

 บรรจง และอเนก (2537) ไดศึ้กษาวิจยัการบาํบดันํ้ าเสียโดยใชพ้ืชนํ้ าร่วมกบัเคร่ืองเติม
อากาศตามโครงการแกไ้ขนํ้ าเสียอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริโดยปลูกพืชธูปฤาษีเต็มพื้นท่ีคลอง
ระบายนํ้าระยะทางยาว 120 เมตร เป็นเวลา 3 เดือน บริเวณหนองสนมจงัหวดัสกลนคร พบว่าดชันีช้ี
วดัค่านํ้ าเสีย ไดแ้ก่ ค่าบีโอดี ซีโอดี ฟอสฟอรัส และปริมาณสารแขวนลอย ลดลงร้อยละ 39, 35, 25 
และ 68 ตามลาํดบั 
 2.3.2  ผลเสียของธูปฤาษี (ธิดา, 2545) 
 2.3.2.1  เม่ือลาํตน้ธูปฤาษีเจริญข้ึนในแหล่งนํ้ าต้ืนอยา่งมากมาย และตายลงทาํใหเ้กิดนํ้ าเสีย 
ส่งกล่ินเหมน็ไปรอบ ๆ สร้างความรําคาญแก่ผูส้ญัจรและผูอ้ยูอ่าศยับริเวณนั้น 
 2.3.2.2  เป็นท่ีอยูข่องสัตวมี์พิษ เน่ืองจากธูปฤาษีเป็นตน้ท่ีมีลกัษณะสูงเรียวยาและมกัข้ึน
อย่างหนาแน่นปกคลุมเน้ือท่ีไดห้ลาย ๆ ไร่ ทาํให้มีลกัษณะเป็นท่ีรกรุงรังและสกปรกทาํให้สัตวมี์
พิษเขา้ไปอาศยัอยูไ่ด ้
 2.3.2.3  เกิดปัญหาการใชส้อยท่ีดินทาํกินเน่ืองจากธูปฤาษีสามารถเจริญเติบโต และแพร่
พนัธ์ุไดร้วดเร็วและแยง่ธาตุอาหาร 
 2.3.2.4  บริเวณท่ีมีธูปฤาษีเจริญอยู ่มกัจะมีแหล่งนํ้ าขงั และรก ไม่สามารถใชใ้นการสัญจร
ไปมาได ้
 2.3.2.5  ส้ินเปลืองงบประมาณในการกาํจดั และทาํลายพวกวชัพืช 
 2.3.2.6  ในป่าไมอ้าจจะประสบปัญหาไฟป่าได ้ทาํใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมาก 
 2.3.2.7  วชัพืชท่ีข้ึนอยา่งรกรุงรัง อาจเป็นแหล่งหลบซ่อนอาศยัของแมลง และสตัวมี์พิษได ้
 2.3.2.8  เป็นปัญหาต่อการพฒันาท่ีดินทาํกินของประเทศ 
 
 อาํพร (1996) ศึกษาว่าธูปฤาษีเป็นวชัพืชท่ีทาํความเสียหายร้ายแรงต่อระบบชลประทานใน
ประเทศไทยโดยทาํให้เกิดความเสียหายต่อสภาวะแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ้ า เช่น 
กีดขวางทางไหลของนํ้าทาํใหแ้หล่งนํ้าต้ืนเขิน ความจุนํ้าลดลงทาํใหน้ํ้ ามีกล่ินเหมน็หรือนํ้ าท่ีเก็บกกั
ไวใ้ชมี้สีผิดปกติเป็นอุปสรรคต่อการใชน้ํ้ าและการพกัผ่อนหย่อนใจ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของสัตวร้์าย เช่น งู และยุง ซ่ึงเป็นพาหะนาํโรคมาสู่คนและยงัส่งผลต่อการลดจาํนวนของสัตวน์ํ้ า
เป็นอยา่งมากเน่ืองจากลาํตน้ธูปฤาษีจะข้ึนหนาแน่นมากทาํให้ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการ
หายใจ 
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 2.3.3  นิเวศวิทยาและการแพร่กระจาย 
           ธูปฤาษีจดัเป็นวชัพืชในกลุ่มวชัพืชบริเวณชายตล่ิง (marginal weeds) มีถ่ินกาํเนิดใน
ทวีปยโุรป และอเมริกาแพร่กระจายทัว่ไปในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์ และยงั
พบไดใ้นอเมริกาเหนือและชายฝ่ังแปซิฟิก สาํหรับประเทศไทยนั้นพบข้ึนทัว่ทุกภาคของประเทศ 
เช่น ในบริเวณหนองนํ้ า คลองบึงนาขา้ว ร่องนํ้ าขา้งถนน และอ่างเก็บนํ้ าเป็นตน้ลาํตน้ธูปฤาษีท่ีอยู่
ในเขตท่ีลุ่มจะมีการเจริญเติบโตไดต้ลอดทั้งปีขยายพนัธ์ุโดยเหงา้และเมล็ด ออกดอกตั้งแต่เดือน
สิงหาคมเป็นต้นไป ช่อดอกมีลักษณะคล้ายก้านธูปขนาดใหญ่สีนํ้ าตาล (อาํไพ, 2538) มีเมล็ด
ประมาณ  20,000 – 700,000 เมลด็ เม่ือเมลด็แก่จดัจะเร่ิมแตกเป็นปุยสีขาวคลา้ยปุยนุ่นและปลิว
กระจายไปทัว่ในสภาพท่ีมีแสงจัดเมล็ดสามารถงอกและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีจาํนวน
หนาแน่นทาํให้ลดปริมาณแสงท่ีส่องลงมาดา้นล่างเป็นการขดัขวางการเจริญของพืชชนิดอ่ืน ๆ
นอกจากน้ียงัสามารถเจริญเติบโตในสภาพดินและนํ้าท่ีมีความเคม็สูงได ้(Wilcox, 1989) 
 2.3.4  การควบคุมและกาํจดั 
           การควบคุมดว้ยวิธีกล (mechanicalcontrol) โดยปล่อยนํ้าใหท่้วมพื้นท่ีมีลาํตน้ธูปฤาษี
ข้ึนอยูโ่ดยใหร้ะดบันํ้ าลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร ซ่ึงจะทาํให้ไดผ้ลดีในลาํตน้ธูปฤาษีท่ีมีอายนุอ้ย
กวา่ 1 ปี (ธญัญากาญจน์ และคณะ, 2553 อา้งจาก Motivans and Apfelbaum, 1995) 
 2.3.4.1  การตดั ทาํให้ความหนาแน่นของลาํตน้ธูปฤๅษีต่อพ้ืนท่ีลดลงร้อยละ 89 ในปีแรก
และเม่ือตดัคร้ังท่ี 2 จะทาํใหค้วามหนาแน่นต่อพื้นท่ีลดลงร้อยละ 99 (ธิดา, 2545) 
 2.3.4.2  การเผาเป็นวิธีการท่ีไม่ยุง่ยาก ประหยดัค่าใชจ่้าย และหลงัเผาลาํตน้ธูปฤาษีแลว้ให้
ปล่อยนํ้าท่วมพื้นท่ีลึกประมาณ 60 – 80 เซนติเมตร (Ball, 1990) 
 2.3.4.3  การควบคุมโดยใชส้ารเคมี (chemical control) เป็นสารกาํจดัวชัพืช เช่น ดาลาพอน 
พาราควอท อตัรา 0.5 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ไกลโฟเซทอตัรา 2.5 – 3 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ซ่ึงผสมสาร
ลดแรงตึงผวิ 0.1 เปอร์เซ็นต ์ฉีดพ่นใบ (Lancarand and Krake, 2002) ในแหล่งนํ้ าท่ีมีพื้นท่ีนอ้ยกว่า 
1 ไร่ ใชท้รีนดี 6.5 ออนซ์ ผสมนํ้ า 10 แกลลอน และสารลดแรงตึงผวิ หากพ้ืนท่ีนั้นมีมากกว่า 1 ไร่ 
ใหใ้ส่ไดควอท 1 แกลลอน ผสมนํ้ า 100 แกลลอน และสารลดแรงตึงผิวลงไปผสมกนั (ศรารัตน์, 
2540) 
 2.3.4.4  การควบคุมโดยชีววิธี (biological control) จดัเป็นวิธีการควบคุมโดยอาศยัศตัรูตาม
ธรรมชาติของวชัพืชนั้น โดยตอ้งระวงัและมัน่ใจว่าแมลงหรือโรคพืชท่ีนาํมาใชจ้ะไม่ก่อให้เกิดผล
เสียหายต่อพืชท่ีปลูก ซ่ึงถา้หากไม่มีผลเสียในเร่ืองดงักล่าวแลว้วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีประหยดัในระยะยาว 
 



23 
 

 Weller (1975) ไดร้ายงานว่าตวั muskrat (Ondatrazibethicus) ซ่ึงมีอยูใ่นธรรมชาติท่ีพบได้
ในแถบอเมริกาเหนือสามารถควบคุมการเจริญของธูปฤาษีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ยกตวัอยา่ง เช่น 
Arzamas spp. (boring moth larva) สามารถควบคุมการเจริญของธูปฤาษีได ้(Miklovic, 2002) 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กลัทิมา (2535) ไดท้าํการศึกษาการเจริญและการผลิตเอทานอลของ Zymomonas mobilis 
ในนํ้าออ้ยในสภาวะต่าง ๆ ซ่ึงไดพ้บวา่เช้ือ Z. mobilis IFO 13756 เจริญและใหจ้าํนวนเซลลสู์งสุด 
1.39×109cfu/ml ในชัว่โมงท่ี 24 สามารถผลิตเอทานอลไดใ้นปริมาณสูงสุด 9 เปอร์เซ็นต ์ (%v/v) 
โดยทาํการหมกันํ้าออ้ยท่ีมีปริมาณนํ้าตาลเร่ิมตน้ 15 เปอร์เซ็นต ์ (%w/v) โดยยงัไม่ไดป้รับค่าความ
เป็นกรดด่าง นาํไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่มีการใหอ้ากาศในระหวา่งการหมกั ใชเ้วลา
หมกั 96 ชัว่โมง พบวา่ใหป้ระสิทธิภาพการหมกั 96.85 เปอร์เซ็นตข์องค่าทางทฤษฏีในการหมกั  
 รัฐพงศ ์(2545) ไดท้าํการศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการหมกัแบบ SHF และ SSF เพื่อ
ผลิตเอทานอลจากแป้งมนัสาํปะหลงั โดยการหมกัแบบ SHF คือกระบวนการท่ีตอ้งผา่นการยอ่ยให้
ไดน้ํ้ าตาลแลว้นาํนํ้ าตาลท่ีไดม้าทาํการหมกั จากนั้นนาํ A. niger มาทาํการยอ่ยแป้งมนัสาํปะหลงั 
พบว่าไดป้ริมาณนํ้ าตาลกลูโคส 9.72 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกัต่อปริมาตร โดยนาํมาทาํการหมกัดว้ย 
S. cerevisiae พบว่าไดป้ริมาณเอทานอล 4.92 เปอร์เซ็นต ์ส่วนการหมกัแบบ SSF คือกระบวนการ
ยอ่ยวตัถุดิบใหเ้ป็นนํ้ าตาลควบคู่กบัการหมกันํ้ าตาลใหเ้ป็นเอทานอล โดยเติมจุลินทรียท์ั้ง 2 ชนิดลง
พร้อมกนั คือ A. niger และ S. cerevisiae โดยวตัถุดิบท่ีใช ้คือ แป้งมนัสาํปะหลงั พบว่า ไดป้ริมาณ
เอทานอล 4.96 เปอร์เซ็นต ์
 ชลดา และคณะ (2546) ไดท้าํการศึกษาการผลิตเอทานอลจากกากมนัสาํปะหลงั พบว่า การ
ย่อยกากมันสําปะหลังด้วยเอนไซม์เซลลูเลสและเพคติเนสมีผลทาํให้การย่อยแป้งในกากมัน
สําปะหลงัทาํให้ไดน้ํ้ าตาลเพ่ิมข้ึน ดงันั้นในการการย่อยกากมนัสําปะหลงัดว้ยเอนไซม์เซลลูเลส 
และ เพคติเนส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากนั้นไดท้าํการยอ่ยต่อดว้ยเอนไซมแ์อลฟาอะไมเลสอีกเป็น
เวลา 2 ชัว่โมง และยอ่ยต่อดว้ยเอนไซมก์ลูโคอะไมเลสอีกเป็นเวลา 4 ชัว่โมง ซ่ึงพบว่าจากความ
เขม้ขน้ของกากมนัสาํปะหลงั 145 กรัมต่อลิตร สามารถยอ่ยใหค้วามเขม้ขน้ของนํ้ าตาลรีดิวซ์สูงสุด 
122.4 กรัมต่อลิตร  

อลิศรา และคณะ (2546) ได้ทาํการศึกษาผลผลิตเอทานอลจากนํ้ าบีบเปลือกและแกน
สบัปะรด โดยทาํการหมกัแบบกะในระดบัหอ้งปฏิบติัการโดยใชเ้ช้ือ S. cerevisiae TISTR 5048 จาก
การศึกษาพบวา่สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอทานอลแบบกะ คือ การหมกัท่ีค่าความเป็นกรดด่าง
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ท่ี 5.0 และใชเ้ช้ือจุลินทรียเ์ร่ิมตน้ 5 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงไดป้ริมาณของเอทานอลและอตัราการผลิตเท่ากบั 
0.58 และ 1.81 กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง 
 กล้าณรงค์ และคณะ (2548) ได้ทาํการพฒันาการผลิตเอทานอลจากวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อลดตน้ทุนการผลิตและปลอดจากผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่าในการปรับสภาพ
ของมนัสาํปะหลงัโดยใชเ้อนไซมเ์ซลลูเลสทางการคา้ 3 ชนิดไดแ้ก่ เอนไซม ์RocksoftTM ACE 150 
เอนไซมเ์ซลลูเลส และเอนไซม ์GC880 โดยเติมเอนไซมล์งในตวัอยา่งกากมนัสาํปะหลงั ซ่ึงเป็นการ
ช่วยในการกวนและผสมของกากมนั ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการยอ่ยกากมนัสาํปะหลงัดว้ยเอนไซม์
แอลฟาอะไมเลส (termamyl 120L) ใหสู้งข้ึนโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหมกัแบบ CF และ 
SSF ท่ีมี presaccharification ร่วมดว้ย พบว่าประสิทธิภาพการหมกัและผลท่ีไดจ้ะใกลเ้คียงกนัคือ 
0.407 และ 0.413 กรัมเอทานอลต่อกรัมแป้ง ในกากมนัสาํปะหลงัและร้อยละประสิทธิภาพการหมกั
เท่ากบั 71.77 และ 72.83 ตามลาํดบั 

สุนนัทา (2549) ไดท้าํการศึกษาการผลิตเอทานอลโดยเช้ือรากลุ่มไวตร์อตจึงไดท้าํการเลือก 
Coriolusversicolor มายอ่ยกลูโคส และ เซลลูโลส พบว่าไดน้ํ้ าตาลรีดิวซ์ จากนั้นจึงไดน้าํมาทาํการ
หมกัโดยใช ้S. cerevisiae พบวา่ไดเ้อทานอลจากนํ้าตาลกลูโคส 2.193 กรัมต่อลิตร และไดเ้อทานอล
จากเซลลูโลส 2 ชนิดคือ 0.634 กรัมต่อลิตร และ 0.322 กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั 

ปรียารัตน์ (2550) ไดท้าํการศึกษากระบวนการทาํใหเ้ป็นนํ้ าตาลควบคู่กบัการหมกัเพื่อการ
ผลิตเอทานอลโดยใชค้วามเขม้ขน้ของแป้งมนัสาํปะหลงั 0.25 เปอร์เซ็นต ์ทาํการยอ่ยดว้ยเอนไซม์
แอลฟาอะไมเลส และเอนไซมอ์ะไมโลกลูโคซิเดส จากนั้นจึงเติม S. cerevisiae นาํไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 และ 36 ชัว่โมง ไดเ้อทานอล 0.83 กรัมต่อลิตร และ 0.89 กรัมต่อลิตร  
ตามลาํดับ นอกจากน้ียงัได้ทาํการศึกษาการย่อยด้วยเอนไซม์โดยทาํการผสมระหว่างเอนไซม ์
แอลฟาอะไมเลส เอนไซมอ์ะไมโลกลูโคซิเดส เซลลูเลส และไซลาเนส พร้อมดว้ยเช้ือ S. cerevisiae 
บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ไดป้ริมาณนํ้ าตาลรีดิวซ์สูงสุด 0.98 และ 0.87 
กรัมต่อลิตร และไดเ้อทานอล 0.55 และ 0.27 กรัมต่อลิตร  
 อิสรี (2550) ได้ศึกษาการผลิตเอทานอลจากตะกอนกระดาษเหลือท้ิง โดยทาํการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างการปรับสภาพกากตะกอนเยื่อกระดาษดว้ยกรดเจือจางและการปรับสภาพกาก
ตะกอนเยือ่กระดาษดว้ยโอโซนโดยองคป์ระกอบของกากตะกอนเยือ่กระดาษเหลือท้ิงส่วนใหญ่เป็น
เซลลูโลสประมาณร้อยละ 51 เฮมิเซลลูโลสประมาณร้อยละ 39 และลิกนิน ประมาณร้อยละ 7 ซ่ึง
สามารถนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ีเป็นเฮมิเซลลูโลสซ่ึงมีอยู่
ในกากตะกอนเยื่อกระดาษจะลดประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการปรับ
สภาพขั้นตน้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลก่อนในการปรับสภาพกากตะกอนเยื่อ



25 
 

กระดาษขั้นตน้ดว้ยกรดเจือจาง ไดส้ภาวะท่ีเหมาะสมคือ การใชก้รดซลัฟูริกเจือจาง 2 เปอร์เซ็นต ์
อุณหภูมิท่ีใชใ้นการปรับสภาพ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที แลว้นาํมาผ่านกระบวนการ
ย่อยเป็นนํ้ าตาลดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลส (ค่าความเป็นกรดด่าง 5.5 อุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียสเป็น
ระยะเวลา 10 ชัว่โมง) จะไดน้ํ้ าตาลรีดิวซ์ 76.05 มิลลิกรัมต่อกรัมเยือ่กระดาษ และเม่ือนาํมาหมกัจะ
ไดเ้อทานอล 21.50 มิลลิกรัมต่อกรัมเยือ่กระดาษ  

อนุกูล (2551) ไดท้าํการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายวสัดุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรม 
การเกษตร เช่น ซงัขา้วโพด ข้ีเล่ือยไมส้ัก ข้ีเล่ือยไมย้างพารา ข้ีเล่ือยไมจ้ามจุรีและข้ีเล่ือยไมร้วม ซ่ึง
ไดศึ้กษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมโดยใชก้รดซลัฟูริกร่วมกบัความร้อนท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
จากนั้นนาํนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายมาผลิตเอทานอล โดยทาํการปรับค่าความเป็นกรดด่าง
เร่ิมตน้เท่ากบั 5.5 และทาํการเล้ียงเช้ือ Zymomonas mobilis ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 42 ชัว่โมง ซ่ึงพบว่าไดป้ริมาณนํ้ าตาลรีดิวซ์เร่ิมตน้ของซงัขา้วโพด ข้ีเล่ือยไมส้ัก ข้ีเล่ือย
ไมย้างพารา ข้ีเล่ือยไมจ้ามจุรี และข้ีเล่ือยไมร้วมคือ 3.25, 0.74, 0.62, 0.93 และ 0.62 เปอร์เซ็นต ์โดย
นํ้ าหนกัต่อปริมาตร ตามลาํดบัและสามารถผลิตเอทานอลไดสู้งสุดคือ 0.50, 0.14, 0.19, 0.18 และ 
0.22 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตรต่อปริมาตร ตามลาํดบั ซ่ึงมีประสิทธิภาพของการหมกัเท่ากบั 19.68, 
41.13, 44.44, 26.34 และ 15.83 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
 Reddy et al. (2005) ไดท้าํการศึกษาการผลิตเอทานอลจากขา้วฟ่างหวานดว้ยกระบวนการ
หมกันํ้าตาล โดย S. cerevisiae พบวา่ขา้วฟ่างหวานมีองคป์ระกอบของแป้ง 4 – 6 เปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกั
ต่อปริมาตร ซ่ึงในกระบวนการผลิตเอทานอลใช ้S. cerevisiae ท่ีมีความเขม้ขน้ 30 – 40 เปอร์เซ็นต์
นํ้ าหนกัต่อปริมาตรซ่ึงนาํยสีตไ์ปทาํการเพาะกลา้เช้ือลงในอาหาร YM (yeast – extract, peptone, 
malt extract) หลงัจากนั้นทาํการหมกัขา้งฟ่างหวานในระยะเวลา 5 วนั พบว่าภายใน 3 วนัหลงัจาก
การหมัก ปริมาณของนํ้ าตาลลดลงแต่ปริมาณความเข้มข้นของเอทานอลนั้ นเพิ่มข้ึนจาก 10 
เปอร์เซ็นต ์เป็น 15 เปอร์เซ็นตป์ริมาตรต่อปริมาตร จากการศึกษาลกัษณะทางเคมีและทางกายภาพ
ของขา้วฟ่างหวาน พบว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลในการช่วยลดแรงดนัออสโมติกใหแ้ก่ยสีตใ์นกระบวนการ
หมกัได ้ยสีตจึ์งสามารถผลิตเอทานอลไดป้ริมาณสูงข้ึน 

Chen et al. (2006) ไดท้าํการศึกษาการผลิตเอทานอลจากซงัขา้วโพดโดยการไฮโดรไลซีส
ดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลสโดยนาํซงัขา้วโพดมาทาํการปรับสภาพดว้ยกรดซลัฟิวริกเขม้ขน้ 1 เปอร์เซ็นต ์
ท่ีอุณหภูมิ 108 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง จากนั้นทาํการยอ่ยดว้ย T. reesei และ A. niger 
NL02 โดยมีการใหแ้หล่งไนโตรเจนแอมโมเนียมซลัเฟต 2.0 กรัมต่อลิตร พบว่ามีความเขม้ขน้ของ
นํ้ าตาลรีดิวซ์ในการหมกั คือ 116.3 กรัมต่อลิตร จะไดผ้ลผลิตของนํ้ าตาล เท่ากบั 79.5 เปอร์เซ็นต ์
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จากนั้นไดน้าํมาทาํการหมกัแบบก่ึงกะ โดย S. cerevisiae ไดป้ริมาณเอทานอล 45.7 กรัมต่อลิตร  
เม่ือหมกันาน 18 ชัว่โมง 

Kovacs et al. (2008) ไดท้าํการศึกษาวิธีการปรับสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยอ่ยสลาย
เซลลูโลส ไดใ้ชเ้ช้ือ T. reesei และเช้ือ T. atroviride ผลิตเอนไซมเ์ซลลูเลสควบคู่กบักระบวนการ
หมักนํ้ าตาลเพื่อการผลิตเอทานอล งานวิจัยน้ีได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต
เอนไซมเ์ซลลูเลสจาก T. atroviride TUB F – 1663 และเอนไซม ์β – glucosidase ท่ีไดจ้าก T. reesei 
สายพนัธ์ุ RUT C30 ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีผลิตเอนไซมน์าํมาใชท้างการคา้ ซ่ึงใชใ้นการย่อยสลายดว้ย
เอนไซมค์วบคู่ไปกบักระบวนการหมกั (SSF) และการปรับสภาพ (SPS) ซ่ึงพบว่าเอนไซมเ์ซลลูเลส
ท่ีไดจ้าก T. atroviride TUB F – 1663 มีประสิทธิภาพในการยอ่ยสลายไดดี้ท่ีสุด โดยใชต้วัอยา่ง                
ชีวมวลในสารละลายเจือจางท่ีใชใ้นการปรับสภาพท่ี 50 กรัมต่อลิตร ซ่ึงพบว่าการยอ่ยดว้ยเอนไซม ์
β – glucosidase จาก T. reesei สายพนัธ์ุ RUT C30 ไดผ้ลผลิตเท่ากบั 14.1 – 16.7 กรัมต่อลิตร เช้ือ 
T. atroviride มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและใชผ้ลิตเอนไซมท์างการคา้ (ไดป้ริมาณเอทานอลสูงถึง       
61 – 76 เปอร์เซ็นต ์ตามเป้าหมาย) ในขณะท่ีผลท่ีไดจ้ากการยอ่ยดว้ยเช้ือ T. reesei ดว้ยเอนไซม ์       
β – glucosidase ซ่ึงพบว่าไดป้ริมาณเอทานอลนอ้ยลง (นอ้ยกว่า 40 เปอร์เซ็นต)์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า
เช้ือ T. atroviride TUB F – 1663 ใชเ้ป็นแหล่งผลิตเอนไซมท์างการคา้ไดดี้ท่ีสุดสาํหรับกระบวนการ
ผลิตเอทานอล 
 Sukumaran et al. (2008) ไดท้าํการศึกษาการผลิตเอนไซมเ์ซลลูเลสจากชีวมวลและนาํไป 
ยอ่ยลิกโนเซลลูโลสจากชีวมวล ให้เป็นนํ้ าตาลรีดิวซ์สาํหรับการผลิตไบโอเอทานอล โดยมีการนาํ 
T. reesei RUT C30 และ A. niger MTCC 7956 ซ่ึงใชส้ปอร์เร่ิมตน้ 107 สปอร์ต่อมิลลิลิตรและใช้
แหล่งไนโตรเจนแอมโมเนียมซัลเฟต 1.4 กรัมต่อลิตร จากนั้นทาํการย่อยฟางขา้วและชานออ้ย  
พบว่าการยอ่ยฟางขา้วไดป้ริมาณนํ้ าตาลรีดิวซ์ 26.3 กรัมต่อลิตร และการยอ่ยชานออ้ย ไดป้ริมาณ
นํ้ าตาลรีดิวซ์ 17.79 กรัมต่อลิตร จากนั้นไดท้าํการหมกัโดยใช ้S. cerevisiae พบว่าสามารถผลิตได้
ปริมาณเอทานอล 0.093 กรัมต่อลิตรของนํ้าหนกัฟางขา้ว 
 Abedinifar et al. (2009) ไดศึ้กษาโดยใชเ้ช้ือรา Mucorindicus และ Rhizopusoryzae ในการ
ผลิตเอทานอลจากฟางขา้วควบคู่กบักระบวนการหมกั พบว่าในการยอ่ยสลายฟางขา้วดว้ยเอนไซม์
ควบคู่กบัการหมกั โดยใชเ้ช้ือรา M. indicus และ A. oryzae และยสีต ์S. cerevisiaeท่ีอุณหภูมิ และค่า
พีเอชเหมาะสม ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพ่ือการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและเบตา้กลูโคซิเดสท่ี
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และพีเอช 5.0 เป็นเวลานาน 48 ชัว่โมง การปรับสภาพฟางขา้วดว้ย
สารละลายการเจือจางนั้นไดผ้ลผลิตของนํ้าตาลเท่ากบั 0.72 กรัมต่อกรัมของฟางขา้ว และท่ีไม่มีการ
ปรับสภาพใช ้0.46 กรัมต่อกรัมของฟางขา้ว จากนั้นนาํส่วนท่ีปรับสภาพมาทาํการเพิ่มปริมาณของ
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ฟางขา้วข้ึนเป็น 0.60 กรัมต่อกรัมของฟางขา้ว และเพ่ิมความเขม้ขน้ของกรดจาก 20 กรัมต่อลิตร 
เป็น 50 กรัมต่อลิตร และ 100 กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั พบวา่ปริมาณนํ้ าตาลลดลง 13 เปอร์เซ็นต ์และ 
16 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เช้ือจุลินทรีย ์M. indicus เป็นพวกไม่ชอบอากาศ และนาํมาใชใ้นการหมกั
ทาํใหไ้ดป้ริมาณเอทานอลประมาณ 0.36 – 0.43 กรัมต่อกรัมของเอทานอล ซ่ึงได ้0.11 – 0.17 กรัม
ต่อกรัมของขา้วฟ่าง และไดก้ลีเซอรอลเท่ากบั 0.04 – 0.06 กรัมต่อกรัมของกลีเซอรอล ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัการหมกัดว้ย S. cerevisiae ไดเ้อทานอล 0.37 – 0.45 กรัมต่อกรัมของเอทานอล และ
ได ้0.04 – 0.10 กรัมต่อกรัมของฟางขา้ว และไดก้ลีเซอรอล 0.05 – 0.07 กรัมต่อกรัมของกลีเซอรอล 
ดงันั้นเช้ือราสองชนิดน้ีเป็นจุลินทรียท่ี์สําคญัในการย่อยสลายฟางขา้วให้ไดน้ํ้ าตาลและสามารถ
นาํมาเล้ียงเช้ือใหเ้จริญไดดี้ อยา่งไรก็ตามเช้ือ A. oryzae  สามารถผลิตกรดแลคติก 0.05 – 0.09 กรัม
ต่อกรัมฟางขา้ว ซ่ึงเช้ือราท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตเอทานอลและการย่อยสลายฟางขา้วให้ไดป้ริมาณ
นํ้ าตาลและกลีเซอรอลไดผ้ลผลิตเป็น 0.33 – 0.41, 0.06 – 0.12, และ 0.03 – 0.04 กรัมต่อกรัมฟาง
ขา้ว ตามลาํดบั 

Yang et al. (2011) ไดท้าํการศึกษาการปรับสภาพซงัขา้วโพดดว้ยวิธีการระเบิดดว้ยไอนํ้ า 
แลว้ใช้เอนไซม์ย่อยเพื่อการผลิตเอทานอลในการศึกษาพบว่าการระเบิดดว้ยไอนํ้ าเป็นการปรับ
สภาพซังขา้วโพด แลว้ทาํการย่อยดว้ยเอนไซมท่ี์ไดจ้ากเช้ือจุลินทรีย ์Pichia ผลจากการย่อยใน
ระดบัฟลาสก์ท่ีสภาวะเขย่าแลว้ขยายไปสู่การหมกัในถงัหมกัท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน หลงัจากการหมกั
เป็นเวลานาน 48 ชัว่โมง พบวา่ไดป้ริมาณของเอทานอล 43.42 กรัมต่อลิตร และไดผ้ลผลิตเอทานอล
โดยรวมสูงถึง 92.16 เปอร์เซ็นต ์ 

Yao et al. (2011) ไดท้าํการศึกษาการใชเ้ช้ือแบคทีเรียท่ีสามารถยอ่ยเซลลูโลสไดส้าํหรับ
การผลิตเอทานอล โดยนาํ Bacterial cellulose membrane (BCM) มาทาํการยอ่ยเซลลูโลส พบว่าได้
นํ้ าตาลรีดิวซ์ จากนั้นทาํการหมกัโดยใช ้S. cerevisiae พบวา่ไดป้ริมาณเอทานอล 21.25 เปอร์เซ็นต ์
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บทที ่3 
วธีิดาํเนินการทดลอง 

 
อุปกรณ์  

1. กลอ้งจุลทรรศน์ (microscope) 
2. เคร่ืองแกว้ (glassware) 
3. เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า (electronic balance) 

 4. เคร่ืองดูดจ่ายสารอตัโนมติั (autopipette) 
 5. เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยความดนัไอนํ้า (autoclave) 
 6. เคร่ืองบ่มเช้ือจุลินทรีย ์(incubator) 

7. เคร่ืองป่ัน (blender) 
 8. เคร่ืองป่ันเหวี่ยง (centrifuge) 
 9. เคร่ืองผสมสาร (vortex mixer) 
 10. เคร่ืองผสมสารละลาย (magnetic stirrer) 
 11. เคร่ืองวดัความเป็นกรดด่าง (pH meter) 
 12. เคร่ืองวดัค่าดูดกลืนแสง (spectrophotometer) 
 13. ชุดกรองสารดว้ยเคร่ืองป๊ัมอากาศ (suction pump) 
 14. ตูเ้ข่ียเช้ือ (laminar flow) 
 15. ตูแ้ช่เยน็ (refrigeration) 
 16. ตูดู้ดควนั (fume hood) 
 17. ตูบ่้มเพาะแบบเขยา่ (incubator shaker) 
 18. ตูอ้บลมร้อน (hot air oven) 
 19. เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer) 
 20. แท่นใหค้วามร้อน (hot plate) 
 21. อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bate) 
 22. อีบูลลิโอมิเตอร์ (ebulliometer) 
 23. ฮีมาไซโตมิเตอร์ (haemacytometer) 
 24. แฮนรีแฟรคโตมิเตอร์ (hand refractometer) 
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สารเคมี 
1. กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid; HCl) 

 2. กรดไดไนโตรซาลิไซลิก (3,5 – dinitro salicylic acid; C7H14N2O7) 
 3. เมทิลีนบลู (methylene blue; C16H18M3CIS) 
 4. กลูโคส (glucose; C6H12O6) 
 5. โซเดียมอะซิเตท (sodium; CH3COONa) 
 6. โซเดียมไฮดรอกไซด ์(sodium hydroxide; NaOH) 
 7. สารสกดัจากมอลต ์(malt extract) 
 8. สารสกดัจากยสีต ์(yeast extract) 
 9. วุน้ (agar) 
 10. แอมโมเนียมซลัเฟต (ammonium sulphate; (NH4)2 SO4) 
 
วธีิการทดลอง 

3.1  การศึกษาการเจริญของ Aspergillus niger TISTR3254 
 3.1.1  ทาํการเพาะเล้ียง A. niger TISTR3254 บนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA ใหเ้จริญเติบโตโดย
ใชเ้วลา 3 – 4 วนั จากนั้นตดัช้ินวุน้โดยใช ้cork borer เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร 
 3.1.2  ยา้ยช้ินวุน้มาวางบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA ท่ีปลอดเช้ือจานใหม่ จาํนวน 9 ตวัอยา่ง 
 3.1.3  บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
 3.1.4  สงัเกตการเจริญของเช้ือราโดยวดัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางโคโลนีในวนัท่ี 0, 1, 3 
และ 5 วนั หรือจนกวา่จะการเจริญของเช้ือจะเตม็จานเพาะเช้ือ 
 
3.2  การเตรียมและการปรับสภาพตัวอย่าง 
 3.2.1  ตดัลาํตน้ธูปฤาษีหัน่เป็นช้ินเลก็ ๆ ชัง่นํ้ าหนกัสด และจดบนัทึก 
 3.2.2  นาํไปอบดว้ยเคร่ืองอบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง หรือ
จนกวา่นํ้าหนกัจะคงท่ี 
 3.2.3  นาํลาํตน้ธูปฤาษีมาชัง่นํ้ าหนกัแหง้ จดบนัทึกนํ้ าหนกัแหง้ เพื่อนาํค่าท่ีไดไ้ปวิเคราะห์
หาความช้ืนต่อไป 
 3.2.4  นาํลาํตน้ธูปฤาษีท่ีอบแลว้ไปป่ันให้เป็นผงละเอียด สาํหรับนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การศึกษาขั้นตอนต่อไป 
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3.2.5  นาํลาํตน้ธูปฤาษีท่ีป่ันมาปรับสภาพโดยนาํไปแช่ดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์
(NaOH) ท่ีมีความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์(%w/v) จากนั้นใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 25 นาที 
 3.2.6  นาํลาํตน้ธูปฤาษีท่ีผา่นการปรับสภาพ ลา้งดว้ยนํ้ ากลัน่ให้เป็นกลางหรือค่าความเป็น
กรดด่าง เท่ากบั 7 
 3.2.7  นาํไปอบท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนกระทัง่นํ้ าหนกัคงท่ี  
 

3.3  การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการย่อยตัวอย่างลาํต้นธูปฤาษีด้วย A. niger TISTR3254 
3.3.1  การศึกษาผลของความเขม้ขน้ของไนโตรเจนต่อการย่อยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีเพ่ือ

ผลิตนํ้าตาลรีดิวซ์   
3.3.1.1  นาํตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีท่ีผา่นปรับสภาพแลว้มาชัง่นํ้ าหนกัให้ได ้2 กรัมต่อจาน

เพาะเช้ือขนาด 1×10 เซนติเมตร จาํนวน 60 ตวัอยา่ง (ทาํการทดลอง 2 ซํ้า) 
3.3.1.2  แปรผนัความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซลัเฟต [(NH4)2 SO4] ท่ีระดบั 0, 0.25, 0.5, 

1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต ์(%w/v) ตามลาํดบั ปรับความช้ืนเป็น 53 เปอร์เซ็นต ์ทุกชุดการทดลอง 
3.3.1.3  ฆ่าเช้ือดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที ท้ิงไวใ้หเ้ยน็ 

แลว้เติมหวัเช้ือ A. niger TISTR3254 ท่ีปริมาณสปอร์เร่ิมตน้ เท่ากบั 1×107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร 
3.3.1.4  ทาํการยอ่ยท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
3.3.1.5  เก็บตวัอยา่งการทดลองในวนัท่ี 0, 1, 3, 5 และ 7 วนั ตามลาํดบั หรือจนกระทัง่

ส้ินสุดกระบวนการยอ่ย และนาํตวัอยา่งไปวิเคราะห์ดงัน้ี 
             – ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์  
             – กิจกรรมเอนไซมเ์ซลลูเลส 
             – ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
             – ความเป็นกรดด่าง 
 3.3.2  การศึกษาผลปริมาณสปอร์เร่ิมตน้ A. niger TISTR3254 ต่อการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้
ธูปฤาษีเพื่อผลิตนํ้าตาลรีดิวซ์ 
 3.3.2.1  นาํตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีท่ีผา่นการปรับสภาพแลว้มาชัง่นํ้ าหนกัให้ได ้2 กรัมต่อ 
จานเพาะเช้ือขนาด 1×10 เซนติเมตร จาํนวน 30 ตวัอยา่ง (ทาํซํ้า 2 การทดลอง) 
 3.3.2.2  เลือกความเขม้ขน้ของสารละลายแอมโมเนียมซลัเฟต [(NH4)2 SO4] ท่ีเหมาะสมจาก
การทดลองในขอ้ 3.4.1 มาใชเ้ป็นแหล่งไนโตรเจนโดยปรับความช้ืนเป็น 53 เปอร์เซ็นต ์ ทุกชุดการ
ทดลอง 
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 3.3.2.3  ฆ่าเช้ือดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที ตั้งท้ิงใหเ้ยน็ 
และทาํการเติมหวัเช้ือ A. niger TISTR3254 ท่ีปริมาณสปอร์เร่ิมตน้ เท่ากบั 107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร  
 3.3.2.4  แปรผนัปริมาณสปอร์เร่ิมตน้ระดบั 106, 107 และ 108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั 
 3.4.2.5  ทาํการยอ่ยท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
 3.3.2.6 เกบ็ตวัอยา่งวนัท่ี 0, 1, 3, 5 และ 7 วนั ตามลาํดบั หรือจนกระทัง่ส้ินสุดกระบวนการ
ยอ่ย และนาํตวัอยา่งไปวิเคราะห์ดงัน้ี 
   – ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ 
   – กิจกรรมเอนไซมเ์ซลลูเลส 
   – ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
   – ความเป็นกรดด่าง 

3.3.3  การขยายขนาดการยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษี เพื่อการผลิตนํ้าตาลรีดิวซ์ 
 3.3.3.1  เพิ่มอตัราส่วนของวตัถุดิบเป็น 25 เท่าของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการยอ่ยตามขอ้ท่ี 3.3.1 
 3.3.3.2  ทาํการเลือกความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซลัเฟต [(NH4)2 SO4] ท่ีเหมาะสมจากการ
ทดลองท่ี 3.3.1 และปริมาณสปอร์เร่ิมตน้ A. niger TISTR3254 ท่ีเหมาะสมจากการทดลอง 3.3.2  
 3.3.3.3 ทาํการยอ่ยตามวิธีขา้งตน้โดยทาํในฟลาสกข์นาด 500 มิลลิลิตร จาํนวน 8 ฟลาสก ์            
ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  
 3.3.3.4  เม่ือส้ินสุดกระบวนการยอ่ยทาํการชะสารละลายนํ้ าตาลดว้ยนํ้ ากลัน่ จากนั้นนาํไป
กรองแยกส่วนท่ีเป็นกาก และนาํของเหลวไปกรองหรือป่ันเหวี่ยงเพื่อเก็บเฉพาะส่วนสารละลายไป
ใชใ้นการทดลองต่อไป และวิเคราะห์ค่าต่อไป 
   – ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ 
   – กิจกรรมเอนไซมเ์ซลลูเลส 
   – ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
   – ความเป็นกรดด่าง 
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3.4  การผลติเอทานอลจากสารละลายทีไ่ด้จากการย่อยตัวอย่างลาํต้นธูปฤาษีด้วย  

       S. cerevisiae var.  montache โดยกระบวนการหมักแบบกะ (batch fermentation) 
3.4.1  เตรียมสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีปริมาตร 300 มิลลิลิตร โดย

เติมแอมโมเนียมซลัเฟต [(NH4)2 SO4] ร้อยละ 0.05 โดยนํ้ าหนกัต่อปริมาตร จากนั้นนาํไปฆ่าเช้ือท่ี
อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ทาํให้เยน็ บรรจุลงในฟลาสก์ ปิดดว้ยแอร์ล็อคท่ี
ปลอดเช้ือขนาด 500 มิลลิลิตร 

3.4.2  เตรียมกลา้เช้ือ S. cerevisiae var. montache โดยเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
เขยา่ท่ีความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที จนกระทัง่ไดจ้าํนวนเซลลย์สีตเ์ท่ากบั 1×108 เซลลต่์อมิลลิลิตร 
นาํกลา้เช้ือมาเติมลงในสารละลายท่ีเตรียมไดใ้นขอ้ 3.4.1 ในปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ 10 เปอร์เซ็นต ์(ทาํ
การทดลอง 2 ซํ้ า) บ่มในสภาวะน่ิงท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จากนั้นเก็บตวัอยา่งทุก ๆ 6 ชัว่โมง 
จนกระทัง่แอลกอฮอลค์งท่ี นาํตวัอยา่งท่ีเกบ็มาวิเคราะห์ค่าต่อไปน้ี 

            – ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ 
             – ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด  
             – ค่าความเป็นกรดด่าง   
             – ปริมาณเช้ือ S. cerevisiae var. montache  
             – ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได ้
             – คาํนวณผลไดแ้ละอตัราการผลิตเอทานอล  
 

สูตรคาํนวณ ดงัน้ี 
 

 ผลได ้(yield) = 
ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได ้ กรัมต่อลิตร

ปริมาณนํ้าตาลท่ีใช ้ กรัมต่อลิตร
 

          

 อตัราผลผลิต (productivity) =  
ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได ้ กรัมต่อลิตร

เวลาท่ีใชใ้นการหมกั  ชัว่โมง
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บทที ่4 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

4.1  ผลการศึกษาการเจริญของ Aspergillus niger TISTR3254 
 การศึกษาการเจริญของ A. niger TISTR3254 โดยการบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA พบว่าเส้น
ใยของเช้ือราจะเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว โดยใชเ้วลาเพียง 3 – 4 วนั ก็สามารถเจริญเกือบเตม็จาน
อาหารเล้ียงเช้ือ ลกัษณะของเส้นใยเร่ิมแรกมีลกัษณะเป็นเส้นใยสีขาว วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
โคโลนีเฉล่ียในวนัท่ี 3 เท่ากบั 5.48 ± 0.01 เซนติเมตร เม่ือแก่เตม็ท่ีซ่ึงใชเ้วลา 5 วนั เส้นใยจะมี
ลกัษณะเป็นสีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขม้ และมีการสร้างสปอร์สีดาํ โดยขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนี
เฉล่ียเท่ากบั 7.66 ± 0.09 เซนติเมตร (ภาพท่ี 9 และตารางท่ี 2) 
 

Time (days)

0 1 2 3 4 5 6

Co
lon

y d
iam

ete
r (

cm
)

0

2

4

6

8

10

 
ภาพที่  9  กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาท่ีใชใ้นการเจริญเติบโตกบัขนาดเส้นผ่าน   
   ศูนยก์ลางโคโลนีของ A. niger TISTR3254 
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4.3  ผลการศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการย่อยตัวอย่างลาํต้นธูปฤาษีด้วย A. niger TISTR3254 
 4.3.1  ผลของความเขม้ขน้ของไนโตรเจนต่อการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีเพื่อการผลิต
           นํ้าตาลรีดิวซ์ 
            งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาความเขม้ขน้ของแหล่งไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียมซลัเฟตท่ีความ
เขม้ขน้ตั้งแต่ 0 – 2.0 เปอร์เซ็นต ์พบว่าท่ีความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซลัเฟต 1.0 เปอร์เซ็นต ์ ใน
วนัท่ี 7 ของการทดลอง ไดค้วามเขม้ขน้ของนํ้ าตาลรีดิวซ์สูงสุดเท่ากบั 78.95 ± 2.05 กรัมต่อลิตร 
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดเท่ากบั 7.20 ± 0.42 องศาบริกซ์ กิจกรรมของเอนไซมเ์ซลลูเลส
เท่ากบั 93.13 ± 0 หน่วยต่อมิลลิลิตรของเอนไซม ์ และค่าความเป็นกรดด่างเท่ากบั 5.38 ± 0.52 
(ตารางท่ี 3, 4 และ 5) 
            เม่ือเปรียบเทียบผลโครงงานน้ีกบังานวิจยัอ่ืน พบว่าไดน้ํ้ าตาลรีดิวซ์สูงกว่างานวิจยั
ของ Sukumaran et al. (2008) ท่ีไดศึ้กษาการผลิตนํ้าตาลรีดิวซ์จากการยอ่ยฟางขา้วและชานออ้ยดว้ย 
T. reesei RUT C30 และ A. niger TMCC7956 ไดน้ํ้ าตาลรีดิวซ์ เท่ากบั 26.3 และ 17.79 กรัมต่อลิตร 
ตามลาํดับ และได้นํ้ าตาลรีดิวซ์สูงกว่างานวิจยัของกาญจนา และคณะ (2551) ท่ีศึกษาการผลิต       
ไบโอเอทานอลจากกากมะพร้าวดว้ย A. niger ไดน้ํ้ าตาลรีดิวซ์เท่ากบั 2.106 กรัมต่อลิตร แต่ยงัได้
นํ้ าตาลรีดิวซ์นอ้ยกว่างานวิจยัของ Chen et al. (2006) ท่ีศึกษาการผลิตนํ้ าตาลรีดิวซ์จากการยอ่ยซงั
ขา้วโพดดว้ย T. reesei และ A. niger NL02 ไดน้ํ้ าตาลรีดิวซ์เท่ากบั 116.30 กรัมต่อลิตร  
 

ตารางที ่ 3  ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย   
      A. niger TISTR3254 ท่ีแปรผนัความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซลัเฟต  
 

เวลา 
(วนั) 

ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร) 

(NH4)2SO4 
0% 

(NH4)2SO4 

0.25% 
(NH4)2SO4 

0.5% 
(NH4)2SO4 

1.0% 
(NH4)2SO4 

1.5% 
(NH4)2SO4 

2.0% 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.00 0.05 ± 0.41 0.04 ± 0.00 0.05 ± 0.03 0.05 ± 0.06 0.06 ± 0.07 
3 0.00 0.25 ± 0.04 0.39 ± 0.04 0.46 ± 0.04 0.61 ± 0.12 0.51 ± 0.03 
5 0.24 ± 0.00 14.70 ± 0.08 31.08 ± 3.51 27.01 ± 0.88 28.14 ± 1.76 18.79 ± 1.79 

7 0.28 ± 0.00 54.65 ± 0.78 58.30 ± 2.83 78.95 ± 2.05 71.00 ± 2.40 63.80 ± 1.84 

 
หมายเหตุ  ทาํซํ้า 2 การทดลอง 



37 
 

Time (days)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Co
nc

en
tat

ion
 of

 re
du

cin
g s

ug
ars

 (g
/l)

0

20

40

60

80

100

(NH4)2SO4 0%

(NH4)2SO4 0.25%

(NH4)2SO4 0.50%

(NH4)2SO4 1.00%

(NH4)2SO4 1.50%

(NH4)2SO4 2.00%

 
ภาพที ่ 11  ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย   
     A. niger TISTR3254 ท่ีแปรผนัความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซลัเฟต  
 
ตารางที ่ 4  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย  
      A. niger TISTR3254 ท่ีแปรผนัความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซลัเฟต 
 

เวลา 
(วนั) 

ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (องศาบริกซ์) 

(NH4)2SO4 
0% 

(NH4)2SO4 

0.25% 
(NH4)2SO4 

0.5% 
(NH4)2SO4 

1.0% 
(NH4)2SO4 

1.5% 
(NH4)2SO4 

2.0% 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 0.7 ± 0.00 0.7 ± 0.14 0.00 

5 0.2 ± 0.00 2.0 ± 0.28 4.0 ± 0.28 4.2 ± 0.35 3.0 ± 0.14 3.5 ± 0.71 

7 0.4 ± 0.00 7.0 ± 0.10 7.0 ± 0.00 7.2 ± 0.42 6.3 ± 0.71 5.5 ± 0.00 
 

หมายเหตุ  ทาํซํ้า 2 การทดลอง 
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ภาพที ่ 12  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย  
     A. niger TISTR3254 ท่ีแปรผนัความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซลัเฟต 
 
ตารางที่  5  ค่าความเป็นกรดด่างท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย A. niger TISTR3254 
     ท่ีแปรผนัความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซลัเฟต  
 
เวลา 
(วนั) 

ค่าความเป็นกรดด่างของตวัอยา่ง 

(NH4)2SO4 

0% 
(NH4)2SO4 

0.25% 
(NH4)2SO4 

0.5% 
(NH4)2SO4 

1.0% 
(NH4)2SO4 

1.5% 
(NH4)2SO4 

2.0% 
0 7.92 ± 0.00 7.92 ± 0.00 7.93 ± 0.00 7.97 ± 0.00 7.96 ± 0.00 7.98 ± 0.00 
1 7.90 ± 0.06 7.40 ± 0.08 7.00 ± 0.13 7.45 ± 0.01 7.53 ± 0.03 7.34 ± 0.16 
3 7.74 ± 0.30 6.47 ± 0.26 6.06 ± 0.01 5.22 ± 0.13 6.67 ± 0.13 6.07 ± 0.04 
5 7.71 ± 0.01 6.24 ± 0.06 6.03 ± 0.07 5.74 ± 0.45 6.05 ± 0.03 6.28 ± 0.00 
7 7.68 ± 0.03 6.88 ± 0.05 6.57 ± 0.18 5.38 ± 0.52 5.71 ± 0.28 5.82 ± 0.24 

 

หมายเหตุ  ทาํซํ้า 2 การทดลอง 
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ภาพที่  13  ค่าความเป็นกรดด่างท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย A. niger TISTR3254 
     ผนัความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซลัเฟต 
 
 4.3.2  ผลของปริมาณสปอร์เร่ิมตน้ A. niger TISTR 3254 ต่อการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษี
           เพื่อผลิตนํ้าตาลรีดิวซ์ 
           เม่ือไดส้ภาวะของแหล่งไนโตรเจนท่ีเหมาะสม จึงไดศึ้กษาการแปรผนัสปอร์ความ
เขม้ขน้ตั้งแต่ 106 ถึง 108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร พบว่าท่ีความเขม้ขน้ของสปอร์ 107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร 
ในวนัท่ี 7 ของการทดลอง ไดค้วามเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์สูงสุดเท่ากบั 102.61 ± 1.70 กรัมต่อลิตร 
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดเท่ากบั 10.50 ± 0.42 องศาบริกซ์ กิจกรรมของเอนไซมเ์ซลลูเลส
เท่ากบั 123.35 ± 0.00 หน่วยต่อมิลลิลิตรของเอนไซม ์และค่าความเป็นกรดด่างเท่ากบั 4.98 ± 0.00 
(ตารางท่ี 6, 7 และ 8) 
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           เม่ือเปรียบเทียบผลงานวิจยัน้ีกบังานวิจยัอ่ืน พบว่าไดค้วามเขม้ขน้ของนํ้ าตาลรีดิวซ์  
ท่ีไดสู้งกว่างานวิจยัของ Sukumaran et al. (2008) ไดศึ้กษาการผลิตนํ้ าตาลรีดิวซ์จากการยอ่ยฟาง
ขา้วและชานออ้ยดว้ย T. reesei RUTC30 และ A. niger TMCC7956 โดยไดค้วามเขม้ขน้ของนํ้ าตาล
รีดิวซ์เท่ากบั 26.30 และ17.79 กรัมต่อลิตร ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่ 6  ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย   
      A. niger TISTR3254 ท่ีแปรผนัความเขม้ขน้ของสปอร์ 
 

เวลา 
(วนั) 

ความเขม้ขน้นํ้าตาลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร) 

106 spores/ml 107 spores/ml 108 spores/ml 
0 0.00 0.00 0.00 
1 0.78 ± 0.08 0.58 ± 0.01 1.39 ± 0.01 
3 0.68 ± 0.01 0.76 ± 0.05 0.67 ± 0.13 
5 57.83 ± 0.57 54.62 ± 3.28 53.17 ± 5.88 
7 90.80 ± 0.74 102.61 ± 1.70 103.05 ± 0.00 

 

หมายเหตุ  ทาํซํ้า 2 การทดลอง 
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ภาพที ่ 14  ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย   
     A. niger TISTR3254 ท่ีแปรผนัความเขม้ขน้ของสปอร์ 

 

ตารางที ่ 7  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย  
     A. niger TISTR3254 ท่ีแปรผนัความเขม้ขน้ของสปอร์ 
 

เวลา 
(วนั) 

ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (องศาบริกซ์) 

106 spores/ml 107 spores/ml 108 spores/ml 
0 0.0 0.0 0.0 
1 0.0 0.0 0.0 
3 0.70 ± 0.14 0.75 ± 0.07 0.65 ± 0.07 
5 6.30 ± 0.42 6.25 ± 0.21 6.50 ± 0.14 
7 10.30 ± 0.42 10.50 ± 0.42 10.50 ± 0.70 

หมายเหตุ  ทาํซํ้า 2 การทดลอง 
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ภาพที่  16  ค่าความเป็นกรดด่างท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย A. niger TISTR3254 
     ท่ีแปรผนัความเขม้ขน้ของสปอร์ 
 
 4.3.3  ผลการขยายขนาดการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษี เพื่อการผลิตนํ้าตาลรีดิวซ์ 
          เม่ือทาํการขยายขนาดการยอ่ย โดยใชส้ภาวะท่ีเหมาะสมจากการทดลองแปรผนัความ
เขม้ขน้ของแอมโมเนียมซลัเฟตและการแปรผนัปริมาณเร่ิมตน้สปอร์ ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 7 วนั แลว้วดัปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดเท่ากบั 10.40 องศาบริกซ์ จากนั้นเม่ือทาํ
การชะสารละลายนํ้ าตาลดว้ยนํ้ ากลัน่ให้ไดป้ริมาตรของสารละลายเท่ากบั 900 มิลลิลิตร ทาํการวดั
ความเขม้ขน้ของนํ้ าตาลรีดิวซ์และปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดเท่ากบั 40.90 กรัมต่อลิตร 
และ 4.60 องศาบริกซ์ ตามลาํดบั ในขณะท่ีค่าความเป็นกรดด่างท่ีวดัได ้เท่ากบั 4.36 ซ่ึงสามารถ
นาํไปใชใ้นการหมกัเอทานอลไดโ้ดยไม่ตอ้งปรับค่าความเป็นกรดด่างอีก (ตารางท่ี 9) 
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          จากงานวิจยัของนิภา (2543) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญของยีสตใ์นการหมกั
ไวน์ โดยศึกษาปัจจยัค่าความเป็นกรดด่างท่ีช่วง 3 – 9 ของ S. cerevesiae และ S. saka พบว่าค่าความ
เป็นกรดด่างเท่ากบั 4.00 เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของยสีตม์ากท่ีสุด โดยนบัจาํนวนเซลลย์ีสต์
เท่ากบั 2.21×1010 เซลลต่์อมิลลิลิตร 
          ส่วนสารละลายท่ีได้จากการย่อยตัวอย่างลาํตน้ธูปฤาษี พบว่ามีลักษณะเป็นสาร
แขวนลอย เม่ือตั้งท้ิงไวจ้ะเกิดตะกอนในปริมาณสูง ทาํให้มีลกัษณะขุ่น ทาํให้ไม่เหมาะต่อการ
ทดลอง จึงนาํสารละลายดงักล่าวไปกรองดว้ยผา้ขาวบางหลาย ๆ คร้ัง จนไดส้ารละลายท่ีมีลกัษณะ
ดงัภาพ 17 (ก) และเม่ือนาํไปตกตะกอนโดยการป่ันเหวี่ยงจะไดส้ารละลายท่ีมีลกัษณะดงัภาพ         
ท่ี 17 (ข) 
 

 
 
ภาพที ่ 17  ลกัษณะทางกายภาพของสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษี 
     (ก) การกรองดว้ยผา้ขาวบาง 2 ชั้น 
     (ข) เป็นการแยกโดยการป่ันเหวี่ยง 
 

ตารางที ่ 9  องคป์ระกอบของสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษี ดว้ย A. niger TISTR3254  
 

องคป์ระกอบของสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยลํ้าตน้ธูปฤาษี ค่าท่ีวดัได ้

ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร) 40.90  
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (องศาบริกซ์) 4.60 
ค่าความเป็นกรดด่าง 4.36 

 

หมายเหตุ  ทาํซํ้า 2 การทดลอง 
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4.4  การผลติเอทานอลจากสารละลายทีไ่ด้จากการย่อยลาํต้นธูปฤาษีด้วย  

       S. cerevisiae var. montache โดยกระบวนการหมักแบบกะ  
 จากการศึกษาการผลิตเอทานอลจากตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย S. cerevisiae var. montache 
โดยกระบวนการหมกัแบบกะ พบว่าปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ท่ีเหมาะสมในการผลิตเอทานอลโดย          
S. cerevesiae var. montache จากสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษี เร่ิมจากการกลา้
เช้ือใหไ้ดจ้าํนวนเซลลเ์ร่ิมตน้ประมาณ 1×108 เซลลต่์อมิลลิลิตร ถ่ายเช้ือดงักล่าวลงในสารละลายท่ี
ไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีท่ีมีความเขม้ขน้ของนํ้ าตาลรีดิวซ์เท่ากบั 40.90  กรัมต่อลิตร 
และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมดเท่ากบั 4.60 องศาบริกซ์ โดยไม่มีการปรับสภาพค่าความ
เป็นกรดด่าง ซ่ึงในสารละลายตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีมีค่าความเป็นกรดด่าง
เท่ากบั 4.36 เติมสารละลายแอมโมเนียมซลัเฟตท่ีมีความเขม้ขน้ 0.50 เปอร์เซ็นต ์ปริมาตรรวมของ
นํ้ าหมกัเท่ากบั 300 มิลลิลิตร ในฟลาสก์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ท่ีมีแอร์ล็อคดา้นบน จากนั้นนาํไป
บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในสภาวะน่ิง พบวา่ผลการทดลองแสดงดงัตารางท่ี 10 
 ตารางท่ี 10 แสดงค่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการผลิตเอทานอลด้วยการหมกั   
แบบกะโดย S. cerevesiae var. montache ท่ีปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ในสภาวะน่ิง บ่มท่ี
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าท่ีชั่วโมงเร่ิมตน้ของการหมกั ความเขม้ขน้ของนํ้ าตาลรีดิวซ์ 
จาํนวนเซลล ์ ความเป็นกรดด่าง และปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด เท่ากบั 40.90 กรัมต่อลิตร 
3×106 เซลลต่์อมิลลิลิตร 4.36 และ 4.60 องศาบริกซ์ ตามลาํดบั จากการทดลองพบว่าความเขม้ขน้
ของนํ้ าตาลรีดิวซ์และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมดมีแนวโน้มในทาํนองเดียวกนัคือ ลดลง
อยา่งรวดเร็วตั้งแต่เร่ิมตน้การหมกัจนกระทัง่ถึงชัว่โมงท่ี 36 ของการหมกัปริมาณของแขง็ท่ีละลาย
ไดท้ั้งหมดเร่ิมคงท่ีท่ีชัว่โมงท่ี 48 เท่ากบั 2.00 องศาบริกซ์ ส่วนความเขม้ขน้ของนํ้ าตาลรีดิวซ์ค่อย ๆ 
ลดลงเร่ือย ๆ จนกระทั้งส้ินสุดกระบวนการหมกัเท่ากบั 2.04 กรัมต่อลิตร ในชัว่โมงท่ี 24 ถึงชัว่โมง
ท่ี 30 ของการหมกั จาํนวนเซลลย์สีตเ์ขา้สู่ log phase จากนั้นเร่ิมคงท่ีในชัว่โมงท่ี 42 ของการหมกั มี
จาํนวนเซลลสู์งสุดเท่ากบั 1.09×108 เซลลต่์อมิลลิลิตร  
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ตารางที ่ 10  การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการผลิตเอทานอลดว้ยกระบวนการหมกั         
                     แบบกะท่ีปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ในสภาวะน่ิง ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์ 
(กรัมต่อมิลลิลิตร) 

ปริมาณของแขง็ท่ี
ละลายไดท้ั้งหมด 

(องศาบริกซ์) 

ค่าความเป็น
กรดด่าง 

จาํนวนเซลลย์สีต ์
(เซลลต่์อมิลลิลิตร) 

0 40.90 ± 0.00 4.60 ± 0.00 4.36 ± 0.00 3.00×106 

6 26.71 ± 0.00 4.40 ± 0.00 4.06 ± 0.08 2.85×106 

12 26.08 ± 0.01 4.20 ± 0.00 3.91 ± 0.04 2.80×106 

18 24.53 ± 0.03 4.10 ± 0.14 3.81 ± 0.01 3.80×106 

24 16.80 ± 0.00 3.40 ± 0.00 3.62 ± 0.04 7.30×106 

30 13.68 ± 0.02 3.00 ± 0.00 3.61 ± 0.01 2.30×107 

36 6.81 ± 0.00 2.40 ± 0.00 3.59 ± 0.06 6.51×107 

42 3.28 ± 0.00 2.20 ± 0.00 3.62 ± 0.06 1.09×108 

48 3.16 ± 0.01 2.20 ± 0.00 3.51 ± 0.18 1.00×108 

54 2.70 ± 0.00 2.20 ± 0.00 3.62 ± 0.06 8.60×107 

60 2.43 ± 0.00 2.20 ± 0.00 3.57 ± 0.04 7.35×107 

66 2.07 ± 0.00 2.20 ± 0.00 3.57 ± 0.02 7.12×107 

72 2.04 ± 0.00 2.20 ± 0.00 3.59 ± 0.04 6.73×107 

  
หมายเหตุ  ทาํซํ้า 2 การทดลอง  
 
 เม่ือทาํการค่าพารามิเตอร์ของการผลิตเอทานอลดว้ย S. cerevesiae var. montache จาก
สารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ ภายใตส้ภาวะน่ิง ท่ี
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าเม่ือส้ินสุดกระบวนการหมกั พบว่าความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล ์
ผลได ้และอตัราผลผลิตเท่ากบั 16.98 ± 0.31 กรัมต่อลิตร 0.44 และ 0.24 กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง 
ตามลาํดบั (ตารางท่ี 11) 
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ตารางท่ี  11  ค่าพารามิเตอร์ของการผลิตเอทานอลจากกระบวนการหมกัสารละลายท่ียอ่ยไดจ้าก
       ลาํตน้ธูปฤาษี 
 

พารามิเตอร์ การผลิตเอทานอลจากสารละลาย
ท่ีไดจ้ากการยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษี 

ความเขม้ขน้ของเอทานอล (กรัมต่อลิตร) 16.98 ± 0.31 
ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์เร่ิมตน้ (กรัมต่อลิตร) 40.90 ± 0.00 
ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์สุดทา้ย (กรัมต่อลิตร) 2.04 ± 0.28 
ความเขม้ขน้ของนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีใชไ้ป (กรัมต่อลิตร) 38.86 ± 0.31 
ผลได ้ 0.44 
อตัราผลผลิต (กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง) 0.24 

 
หมายเหตุ  ทาํซํ้า 2 การทดลอง 
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ภาพที ่ 18  การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการผลิตเอทานอลดว้ยกระบวนการหมกัแบบ
     กะท่ีปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ในสภาวะน่ิง ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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 จากการศึกษาการผลิตเอทานอลโดย S. cerevesiae var. montache จากสารละลายท่ีไดจ้าก
การยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษีดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะในฟลาสกข์นาด 1,000 มิลลิลิตร ท่ีความเขม้ขน้
ของเช้ือเร่ิมตน้ท่ี 10 เปอร์เซ็นต ์ภายใตส้ภาวะน่ิง ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าเม่ือส้ินสุด
กระบวนการหมกั ไดค้วามเขม้ขน้ของแอลกอฮอลเ์ท่ากบั 16.98 ± 0.31 กรัมต่อลิตร ผลไดเ้ท่ากบั 
0.44 และอตัราผลผลิตเท่ากบั 0.24 กรัมต่อชัว่โมง ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบผลจากงานวิจยัอ่ืน ๆ ดงั
ตารางท่ี 12 
 
ตารางที ่ 12  การเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของการผลิตเอทานอลในสภาวะต่าง ๆ 
 

แหล่งคาร์บอน เช้ือจุลินทรียท่ี์ใช ้ ผลได ้ อตัราผลผลิต 
(กรัมต่อชัว่โมง) 

References 

รากธูปฤาษี S. cerevesiae TISTR5048 0.44 0.49 ธญัญากาญจน์ และคณะ (2553) 
เปลือกและ
แกนสบัปะรด 

S. cerevesiae TISTR5048 N/A 1.81 อลิศรา และคณะ (2546) 

ฟางขา้ว S. cerevesiae 0.72 N/A Abedinifar et al. (2009) 
ลาํตน้ธูปฤาษี S. cerevesiae var. montache 0.44 0.24 โครงงานน้ี 

 
หมายเหตุ  N/A หมายถึง Not Available 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษีดว้ย A. niger TISTR3254 เพื่อผลิตนํ้ าตาล
รีดิวซ์ พบว่าท่ีความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมซัลเฟต [(NH4)2SO4] 1.0 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณสปอร์
เร่ิมตน้เท่ากบั 107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 7 วนั สามารถผลิตนํ้ าตาลรีดิวซ์ได้
เท่ากบั 40.90 กรัมต่อลิตร และปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดเท่ากบั 4.20 องศาบริกซ์ 
 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีไดจ้ากสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งลาํตน้
ธูปฤาษีดว้ย S. cerevisiae var. montache โดยใชป้ริมาณหวัเช้ือเร่ิมตน้ท่ี 10 เปอร์เซ็นต ์บ่มในสภาวะน่ิง          
ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าไดค้วามเขม้ขน้ของแอลกอฮอลเ์ท่ากบั 16.98 กรัมต่อลิตร ผลได้
เท่ากบั 0.44 และอตัราผลผลิตเท่ากบั 0.24 กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ในการศึกษาขั้นต่อไป ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมการผลิตนํ้ าตาลรีดิวซ์ดว้ยเช้ือรา   
มากข้ึน ไดแ้ก่ สารท่ีช่วยใหเ้กิดการชกันาํการผลิตเอนไซม ์ชนิดของแหล่งไนโตรเจน และ
ความเป็นกรดด่างท่ีเหมาะสม เป็นตน้ เพื่อเพ่ิมผลไดแ้ละอตัราการผลิตใหสู้งข้ึนอีก 

2) ในการศึกษาขั้นต่อไป ควรมีวิธีการในการวดัความเขม้ขน้นํ้ าตาล และความเขม้ขน้ของ       
เอทานอล ท่ีมีความแม่นยาํสูง เช่น การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค HPLC หรือ GC เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
อาหารเลีย้งเช้ือ สารเคมี และวธีิการเตรียม 
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1.  อาหารเลีย้งเช้ือและวธีิการเตรียม 
 1.1  การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 
 1.1.1  Yeast extract malt extract broth (YM broth) 
  Yeast extract    3.0 กรัม 
  Malt extract    3.0 กรัม 
  Peptone    5.0 กรัม 

 Glucose    10.0 กรัม    
          วิธีการเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ    
         1. ชัง่อาหารแต่ละชนิดตามปริมาณท่ีกาํหนด 
         2. ค่อย ๆ เติมนํ้ากลัน่และคนใหอ้าหารแต่ละชนิดละลายเป็นเน้ือเดียวกนัปรับปริมาตร
สุดทา้ยใหไ้ด ้1,000 มิลลิลิตร 
         3. นาํไปน่ึงฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และเก็บไวท่ี้
อุณหภูมิตํ่าประมาณ 4 องศาเซลเซียส 
 1.1.2  Yeast extract malt extract agar (YM agar) 
  Yeast extract    3.0 กรัม 
  Malt extract    3.0 กรัม 
  Peptone    5.0 กรัม 
   Glucose    10.0 กรัม 
  Agar     20.0 กรัม 
          วิธีการเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 
         1. ชัง่อาหารแต่ละชนิดตามปริมาณท่ีกาํหนด 
         2. ค่อย ๆ เติมนํ้ากลัน่และคนใหอ้าหารแต่ละชนิดละลายเป็นเน้ือเดียวกนัปรับปริมาตร
สุดทา้ยใหไ้ด ้1,000 มิลลิลิตร 
         3. นาํไปน่ึงฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และเก็บไวท่ี้
อุณหภูมิตํ่าประมาณ 4 องศาเซลเซียส 
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2.  การเตรียมสารเคมี 
2.1  สารเคมีสาํหรับการวิเคราะห์ปริมาณนํ้าตาล 
2.1.1  สารละลายดีเอน็เอส (DNS; 3,5 – dinitrosalicylic acid) 
          ส่วนประกอบ DNS 
DNS (3,5 dinitrosalicylic acid)    10 กรัม 

 โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH)    16 กรัม 
 โพแทสเซียมโซเดียมทราเทรต (rochelle salt)  300 กรัม 
          วิธีการเตรียม 
          1. ชัง่ DNS (3,5 – dinitrosalicylic acid) 10 กรัม ลงในนํ้ ากลัน่ปริมาตร 250 มิลลิลิตร 
คนใหล้ะลาย 
          2. เติมสารละลายด่าง (NaOH 16 กรัม) คนใหล้ะลายจนเขา้กนัหมด 
          3. นาํไปอุ่นในอ่างนํ้าร้อนจนกระทัง่ไดส้ารละลายใส 
          4. ชัง่ potassium sodium tartrate 300 กรัม ค่อยๆ เติมทีละนอ้ย 
          5. ปรับปริมาตรสุดทา้ยเป็น 1,000 มิลลิลิตร เก็บในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิตํ่า ๆ หรือเก็บ
ไวท่ี้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
 2.1.2  สารละลาย 5 เปอร์เซ็นต ์ฟีนอล (5% phenol) 
           วิธีการเตรียม 
           ชัง่ฟีนอล 5 กรัม แลว้เติมนํ้ากลัน่ลงไปจนมีปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
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ภาคผนวก ข 
วธีิการวเิคราะห์ 
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1.  การวดัปริมาณนํา้ตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) (ธญัญากาญจน์ และคณะ, 2553) 
 1.1  ดูดสารละลายตวัอยา่ง (ท่ีผา่นการแยกเซลลอ์อกแลว้) หรือสารละลายกลูโคสมาตรฐาน
ดว้ยปิเปต (แต่ละความเขม้ขน้) ท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง 
 1.2  เติมสารละลาย DNS ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 
 1.3  นาํหลอดทดลองดงักล่าวไปตม้ในนํ้าเดือดเป็นเวลา 5 นาที 
 1.4  แช่หลอดทดลองในนํ้าเยน็ จนตวัอยา่งเยน็ลง 
 1.5  เติมนํ้ากลัน่ 5 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั 
 1.6  นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร 
 1.7  วดัค่าดูดกลืนแสงโดยใชน้ํ้ ากลัน่เป็น Blank และทาํเหมือนการวดัตวัอยา่งทุกขั้นตอน 
 2.8  นาํค่าดูดกลืนแสงไปเทียบกบักราฟมาตรฐาน เพื่อหาความเขม้ขน้ของนํ้ าตาลทั้งหมด
ในสารละลาย หรือคาํนวณจากสมการเสน้ตรงของกราฟมาตรฐาน 
 
2.  การวเิคราะห์ปริมาณเซลลูโลส (พฒันา และอลิศรา, 2536) 
 2.1  ชัง่นํ้ าหนกัตวัอยา่งท่ีบดและอบแหง้แลว้ใหไ้ดน้ํ้ าหนกัท่ีแน่นอน 
 2.2  เติม Acetic – nitric reagent ลงไป 5 มิลลิลิตร นาํไป Reflux ประมาณ 30 นาที เพื่อท่ีจะ
แยกเฮมิเซลลูโลส และลิกนินออก 
 2.3  นาํไปป่ันเหวี่ยงนาน 10 นาที ดว้ยความเร็วสูง หลงัจากนั้นเทส่วนท่ีเป็นของเหลวออก 
 2.4  ลา้งตะกอนท่ีไดด้ว้ยนํ้ากลัน่หลาย ๆ คร้ัง 
 2.5  เติมกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 67 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ลงในสารตวัอยา่งเขยา่ให้
เขา้กนั แลว้ตั้งท้ิงไว ้2 ชัว่โมง 
 2.6  ดูดเอาตวัอยา่งออกมา 1 มิลลิลิตร แลว้เจือจางใหเ้ป็น 100 มิลลิลิตร ดว้ยนํ้ากลัน่ (ถา้ขุ่น
หรือตกตะกอนใหป่ั้นเหวี่ยงออก) 
 2.7  ดูดเอาสารละลายท่ีเจือจางแลว้ออกมา 1 มิลลิลิตร แลว้เติมนํ้ ากลัน่ให้มีปริมาตร 5 
มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั 
 2.8  ดูดเอาสารตวัอยา่งออกมา 1 มิลลิลิตร แลว้เติม 5% phenol ลงไป 1 มิลลิลิตร จากนั้น
ตามดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 5 มิลลิลิตร เขยา่สารละลายตลอดเวลาพร้อมจบัเวลาใหป้ฏิกิริยาดาํเนิน
ไป 5 นาที ไดส้ารละลายสีนํ้าตาลแดง นาํไปจุ่มในนํ้าแขง็เพื่อหยดุปฏิกิริยา 
 2.9  นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 485 นาโนเมตร เทียบกบั Blank ซ่ึงใชน้ํ้ า
กลัน่แทนสารตวัอยา่ง 
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 2.10  การสร้างกราฟมาตรฐาน ทาํการทดลองเช่นเดียวกนัน้ีโดยใช ้เซลลูโลสหนกั 0, 0.02, 
0.04, 0.06, 0.08 และ 0.10 กรัม แทนสารตวัอยา่ง 
 
3.  การวดันํา้ตาลโดยใช้เคร่ืองวดันํา้ตาลชนิดมือถือ 
 3.1  เปิดฝาครอบพลาสติก 
 3.2  หยดนํ้ ากลัน่ลงบนเคร่ืองวดันํ้ าตาลชนิดมือถือ 1 – 2 หยด เพ่ือปรับให้ไดค่้าเร่ิมตน้
เท่ากบัศูนย ์แลว้เช็ดใหแ้หง้ 
 3.3  หยดสารละลายนํ้าตาลท่ีตอ้งการวดัลงไป 1 – 2 หยด บนกระจก 
 3.4  เล่ือนพลาสติกมาปิดกระจก (พยายามอยา่ใหมี้ฟองอากาศ) 
 3.5  ส่องดูระดบันํ้าตาล 
 3.6  เม่ือเลิกใชง้านควรใชก้ระดาษซบั ทาํความสะอาดก่อนเกบ็ 
 

 
 
ภาพ  19  เคร่ืองวดันํ้าตาลชนิดมือถือ 
                ท่ีมา : เกศมณี และคณะ (2546) 
 
4.  การวดัการเจริญของจุลนิทรีย์โดย haemacytometer 
 4.1  ลา้งเคร่ืองมือใหส้ะอาด เช็ดใหแ้หง้ 
 4.2  ปิดทบับริเวณส่ีเหล่ียม ซ่ึงมีช่องแบ่งดว้ยกระจกปิดสไลด ์
 4.3  ใชปิ้เปตและลูกยางดูดตวัอย่าง แตะปลายปิเปตดา้นแหลมท่ีมีช่องว่างระหว่างสไลด์
และกระจกปิดสไลด ์ค่อยปล่อยตวัอยา่งใหซึ้มเขา้ไปในบริเวณช่อง  
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 4.4  ตรวจนบัโดยใชเ้ลนส์วตัถุกาํลงัขยาย 40 เท่า 
 4.5  นบัจาํนวนจุลินทรียใ์นแต่ละช่องเล็ก ควรตรวจนบัจุลินทรียท์ั้งส้ินไม่นอ้ยกว่า 5 ช่อง
ใหญ่ (16 ช่องเลก็) โดยจาํนวนเซลลใ์นแต่ละช่องควรมีค่าอยูร่ะหว่าง 10 – 50 เซลล ์การคาํนวณ
ปริมาณจุลินทรียร์วมจาํนวนจุลินทรียท่ี์นบัจากแต่ละช่องใหญ่ จะได ้X เซลลต่์อช่อง (ควรได ้10 – 
50 เซลล)์ คาํนวณจุลินทรียต่์อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร ไดด้งัน้ี 

การตรวจนบัจาก 5 ช่องใหญ่ (มี 16 ช่องเลก็ภายใน) 

 ตวัอยา่ง ท่ีปริมาตร  มิลลิเมตร (กวา้ง) ×  มิลลิเมตร (ยาว) ×  มิลลิเมตร (สูง) × 5  

 (ช่อง) ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร มีจุลินทรีย ์= X เซลล ์
  เท่ากบั X × 5 × (104) × dilution factor (ค่าท่ีเจือจางเช้ือ) เซลลต่์อมิลลิลิตร 
 

 
 
ภาพ  20  เคร่ืองมือวดัการเจริญของจุลินทรีย ์มองจากดา้นบนของ chamber มีตารางอยูก่ลางสไลด ์ 
  ซ่ึงขยายตารางท่ีกาํลงัขยาย 10X ประกอบดว้ยส่ีเหล่ียมจตุัรัสดา้นยาว 1 มิลลิเมตร ภายในมี
  ส่ีเหล่ียมจตุัรัสเลก็บรรจุอยู ่25 ช่อง แต่ละช่องมีเสน้ 3 เสน้ ยาว 0.2 มิลลิเมตร ภายในมี  
  ส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาดเลก็บรรจุอยูอี่ก 16 ช่อง  
                ท่ีมา : General Microbiology Lab (2006)  
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5.  การวดัปริมาณแอลกอฮอล์ (ดีกรี) โดยใช้เคร่ืองมือ ebulliometer 
Ebulliometer เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัเอทานอลโดยการหาจุดเดือดของนํ้ าเทียบกบัจุดเดือด

ของตวัอยา่งท่ีวดั แลว้เปิดตารางของ DUJARDIN, SUCCESSEUR DESALLERON – PARIS เพื่อ
หาค่าเอทานอลท่ีได ้เคร่ืองมือประกอบดว้ยโลหะทรงกระบอก 2 ส่วนต่อกนั ทรงกระบอกอนัล่าง
จะเป็นท่ีบรรจุสารละลายท่ีเราตอ้งการหาปริมาณแอลกอฮอล์โดยบรรจุสารลงในช่อง และเสียบ
เทอร์โมมิเตอร์สาํหรับอ่านอุณหภูมิไว ้ทรงกระบอกอนับน จะเป็นท่ีใส่นํ้าหล่อนํ้าใหเ้ยน็ สวมต่อกบั
ทรงกระบอกอนับน และเป็นก็อกท่ีจะเปิดสารละลายออกท้ิง ส่วนดา้นล่างจะเป็นปล่องสาํหรับรวม
เปลวไฟจากตะเกียงซ่ึงวางไวข้า้งล่างใตป้ล่องน้ี 

 
การปรับค่า (calibation) โดยการหาจุดเดือดของนํา้ 

  1. เติมแอลกอฮอลล์งในตะเกียง 
 2. ลา้ง (rinse) boiler ดว้ยนํ้า โดยการเทนํ้าลงในท่อ A และปล่อยนํ้าออกโดยการหมุนก๊อก 
 3. เทนํ้าลงใน graduated glass จนใหถึ้งขีดท่ีมีตวัอกัษร Eau 
 4. ใส่เทอร์โมมิเตอร์ลงในท่อ A 
 5. เติมนํ้าเยน็ลงใน cooling tank 
 6. จุดตะเกียงแลว้วางไวท่ี้ใตท่้อเพ่ือใหค้วามร้อน 
 7. ปรอทในเทอร์โมมิเตอร์จะเร่ิมสูงข้ึนจนกระทัง่คงท่ี อ่านค่าอุณหภูมิจุดเดือดของนํ้า 
 8. หมุน pkastic calculating scale จนกระทัง่อุณหภูมิจุดเดือดของนํ้ าท่ีอ่านไดต้รงกบั 
ตาํแหน่ง 0 บน scale ของ % แอลกอฮอล ์(scale ดา้นนอก) และใชต้าํแหน่งของ scale ท่ีตั้งไวน้ี้ใน
การหาปริมาณแอลกอฮอลใ์นไวน์ 

 หมายเหตุ : การวดัแอลกอฮอลจ์ากตวัอยา่งทาํวิธีการเดียวกนั แต่ใส่ปริมาณตวัอยา่งลง  
 ใน graduated glass ใหถึ้งขีดท่ีกาํหนด 
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ภาพ  21  เคร่ืองมือ ebulliometer 
                 ท่ีมา : SIAMSHOP (2555) 
 
6.  การหากจิกรรมของเซลลูเลสโดยวธีิ Filter Paper Activity (พฒันา และอลิศรา, 2536) 
 หลกัการ กิจกรรมของเอนไซมคิ์ดเป็นหน่วย (unit) โดย 1 หน่วยของเอนไซมจ์ะเท่ากบั
ปริมาณ 1 มิลลิกรัมของนํ้ าตาลรีดิวซ์ท่ีถูกปลดปล่อยออกจาก filter paper ภายในเวลา 1 ชัว่โมง ท่ี 
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
 วสัดุอุปกรณ์ 
 1. กระดาษกรอง 
 2. หลอดทดลอง 
 3. water bath 
 4. spectrophotometer 
 5. ไมโครปิเปต 

สารเคมี 
 1. acetate buffer  
 2. crude enzyme 
 3. สารเคมีท่ีใชว้ดัปริมาณนํ้าตาลโดยวิธี 3,5 – dinitrosalicylic acid 
 วิธีการ 
 1. ตดักระดาษกรองใหมี้เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร ใส่หลอดทดลอง 
 2. เติม 0.02 M acetate buffer pH 4.5 จาํนวน 2 มิลลิลิตร  
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 3. ใส่ crude enzyme ลงไป 1 มิลลิลิตร  
 4. แช่ใน water bath 40 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่โมง หลงัจากนั้นแช่ในนํ้ าเยน็ท่ีอุณหภูมิ   
4 องศาเซลเซียส ทนัที 
 5. ปิเปต reaction mixture จาํนวน 1 มิลลิลิตร มาวิเคราะห์หาปริมาณนํ้ าตาลรีดิวซ์ท่ีไดโ้ดย
วิธี 3,5 – dinitrosalicylic acid 
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ภาคผนวก ค 
วธีิการคาํนวณ 
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1.  การคาํนวณผลได้ของเอทานอล  

 ผลได ้(yield) =  ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได ้ กรัมต่อลิตร
ปริมาณนํ้าตาลท่ีใช ้ กรัมต่อลิตร

 

 
2.  การคาํนวณอตัราผลผลติ 

 อตัราผลผลิต (productivity) =  ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได ้ กรัมต่อลิตร
 เวลาท่ีใชใ้นการหมกั  ชัว่โมง

 

 
3. การคาํนวณความช้ืน 

 ร้อยละของความช้ืนท่ีตอ้งการ = 
A B

 

  A = นํ้าหนกัแหง้ก่อนปรับสภาพ 
  B = นํ้าหนกัแหง้หลงัปรับสภาพ 
  W = ปริมาตรของนํ้าหลัน่ท่ีเติม   
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ภาคผนวก ง 
กราฟมาตรฐาน 
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1.  กราฟมาตรฐานนํา้ตาลรีดิวซ์ 

 
 
ภาพ  22  กราฟมาตรฐานนํ้าตาลรีดิวซ์โดยวิธี DNS 
 
2.  กราฟมาตรฐานเซลลูโลส 
 

 
 
ภาพ  23  กราฟมาตรฐานเซลลูโลส 

y = 0.728x ‐ 0.005
R² = 0.999
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ภาคผนวก จ 

ผลการวเิคราะห์กจิกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส 
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ตาราง  13  ผลการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซมเ์ซลลูเลสท่ีแปรผนัความเขม้ขน้ของ (NH4)2SO4 
 

สารละลาย
เอนไซม ์

ท่ีความเขม้ขน้ของ (NH4)2SO4  (ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 540 nm) ความเจือจาง 
(เท่า) 0% 0.25% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 

วนัท่ี 0 0.003 0.006 0.006 0.01 0.01 0.009 1 
วนัท่ี 1 0.009 0.019 0.02 0.088 0.147 0.169 1 
วนัท่ี 5 0.021  0.247 0.250 0.644 0.548 0.544 80 
วนัท่ี 7 0.027  0.228 0.348 0.560 0.562 0.558 1.2×102 

1 unit/ml.enz = 1 มิลลิกรัมของนํ้าตาลรีดิวซ์ต่อมิลลิลิตรต่อชัว่โมง 

 
ตาราง  14  ผลการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซมเ์ซลลูเลสท่ีแปรผนัสปอร์ 
 

ตวัอยา่งสารละลาย ความเขม้ขน้ของสปอร์ (ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 540 nm) ค่าความเจือจาง 
(เท่า) 106 107 108 

เอนไซมว์นัท่ี 0  0.001 0.008 0.005 1 
เอนไซมว์นัท่ี 1  0.124 0.111 0.118 10 
เอนไซมว์นัท่ี 5  0.538 0.630 0.604 80 
เอนไซมว์นัท่ี 7  0.481 0.893 0.846 1×102 

1 unit/ml.enz = 1 มิลลิกรัมของนํ้าตาลรีดิวซ์ต่อมิลลิลิตรต่อชัว่โมง 
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ประวตัิผู้ดําเนินการทดลอง 
 
ช่ือ    นางสาวขนิษฐา  เอ่ียมละออ 
วนั เดือน ปีเกิด   24 กรกฎาคม 2532 
ประวติัการศึกษา   สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนชยันาทพิทยาคม 
สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได ้ 192 หมู่ 2 ตาํบลธรรมมาโมล อาํเภอเมือง จงัหวดัชยันาท 
    17000 

โทร 087 – 2074450 
E – mail address : Chocolate_koi24@hotmail.com 

ช่ือ    นางสาวชนากานต ์ สืบนิคม 
วนั เดือน ปีเกิด   26 กมุภาพนัธ์ 2532 
ประวติัการศึกษา   สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนปากช่อง 
สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได ้ 24 หมู่ 14 ตาํบลกลางดง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
    30320 

โทร 084 – 2978535 
E – mail address : Chanakan_Suebnikom@hotmail.com 
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ช่ือ    นายไพบูลย ์ ชิวะภา 
ประวติัการศึกษา   สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนอุดมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได ้ 160/340 หมู่ 1 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง  

จงัหวดักรุงเทพฯ 10210 
โทร 086 – 9709437 
E – mail address : Ozone_win@hotmail.com 

ช่ือ    นางสาวสุภคั  ยนิดีรูป 
วนั เดือน ปีเกิด   25 สิงหาคม 2532 
ประวติัการศึกษา   สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนปากช่อง 
สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได ้ 245/1 หมู่ 13 ตาํบลวดัไทร อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์

60000 
โทร 086 – 5447254 
E – mail address : Peung_585@hotmail.com 
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