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1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
   

2. โครงการวิจัย  :  การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีชวีภาพ 
กิจกรรม :  การผลิตไบโอเอทานอลจากชีวมวล 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การผลิตไบโอเอทานอลจากพืชชีวมวลแบบครบวงจร 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Producing bio-ethanol from plant biomass to     

complete process. 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางสาวรุ่งนภา  พิทักษ์ตันสกุล ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 
ผู้ร่วมงาน :  นางบุญเรือนรัตน์  เรืองวิเศษ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ    

:  นางสาวภรณี  สว่างศรี  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ  
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:  นายวุฒิพล  จันทร์สระคู ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  
 

5. บทคัดย่อ 
ไบโอเอทานอลสามารถผลิตได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กระทรวงพลังงานได้ท าการวิจัยหญ้าที่

เหมาะเป็นพืชพลังงาน พบว่าหญ้าเนเปียปากช่อง 1 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดประมาณ 70 -80 ตันสดต่อปีต่อไร่ 
ท าการออกแบบเพ่ือการทดสอบการย่อยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส  (hydrolysis) ให้กลายเป็นน  าตาล 
ในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้เอนไซม์จากเชื อจุลินทรีย์ที่ผลิตได้จากส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 
ชนิด ได้แก่ เชื อBacillus sp. จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซม์ไซลาเนส  เชื อActinomyces sp. 
จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และ เชื อAspergillus niger จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการ
ย่อยเฮมิเซลลูโลส เมื่อน ามาทดสอบการผลิตพบว่าเชื อ Actinomyces sp. เป็นจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการ
ผลิตเซลลูเลสเอนไซม์ ที่ดีที่สุดโดยวัดค่าน  าตาลได้ 0.058 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่เชื อ Aspergillus 
niger วัดปริมาณค่าน  าตาลได้ 0.029 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และเชื อจุลินทรีย์ Bacillus sp. จุลิน วัดปริมาณค่า
น  าตาลได้ 0.025 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร กระบวนการสร้างถังหมักเพ่ือใช้ในการผลิตเอทานอล ได้สร้างถังขนาด 
100 ลิตร จ านวน 1 ถัง ส าหรับขยายเชื อจุลินทรีย์ที่ ในปริมาณที่มากพอ และน าไปสู่กระบวนการผลิตเอทา
นอลที่มีคุณภาพตามที่ต้องการต่อไป  

 
 
 



Abstract 
Bio-ethanol can be from agricultural waste. The Ministry of Energy has research 

suitable grasses as energy crops. Research results Napier Grass Pak Chong 1 the maximum 
yield per rai is about 70-80 tons per hectare per rai. Designed to test cellulose and 
hydrolysis degradation into sugar at the laboratory level. Using 3 types produced enzymes 
from microorganisms of Biotechnology Research and Development Office. Include Bacillus 
sp. Microorganisms with potential for production Xylanase enzymes, Actinomyces sp. 
Microorganisms with potential for production cellulase enzymes and Aspergillus niger 
Microorganisms with potential for production Hemicellulose. Result test the sugar content 
highest was 0.058 milligrams per milliliter for Actinomyces sp. Microorganisms with potential 
for production cellulase enzymes, Part test the sugar content was 0.029 milligrams per 
milliliter for Aspergillus niger and last test the sugar content lowest was 0.025 milligrams per 
milliliter for Bacillus sp. The process of creating a fermentation tank for ethanol production. 
a tank of 100 liters was built for the expansion of microorganisms in large quantities. This will 
lead to the production of quality ethanol as required. 

 
6. ค าน า 

พลังงานจัดเป็นปัจจัยส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  หลายๆประเทศทั่วโลกจึง
แสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว ทั งยังเป็น
การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานที่ได้จากฟอสซิล เช่น น  ามัน และ ถ่านหิน อันเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน การผลิตไบโอเอทานอลได้รับความสนใจทั่วโลก เนื่องจากเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนและยังเป็นการรักษาความมั่นคงของพลังงานทั่วโลกอีกด้วย ในช่วงแรกนั นการ
ผลิตไบโอเอทานอลผลิตจากน  าตาลและแป้งที่ได้จากพืชผลและธัญพืชจากการเกษตร แต่ในปัจจุบันไบโอเอทา
นอลสามารถผลิตได้จากวัสดุทดแทนประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากแป้งและน  าตาล เช่น วัสดุลิกโนเซลลูโลส ที่
เรียกว่า ลิกโนเซลลูโลสิกเอทานอล ตัวอย่างเช่น เศษวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตร เศษไม้ เศษวัสดุเหลือทิ งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและเศษขยะ และพืชพลังงานต่างๆ อย่างไรก็ดี รัฐบาลมีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่จะ
ส่งเสริมและผลักดันให้ปลูกพืชพลังงาน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ท าการวิจัยหญ้าที่เหมาะเป็นพืชพลังงาน 
จ านวน 20 ชนิด พบว่าหญ้าเนเปียปากช่อง 1 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดประมาณ 70 -80 ตันสดต่อปีต่อไร่ ซึ่ง
มากกว่าหญ้าชนิดอ่ืนเกือบ 7 เท่า จึงเป็นพืชที่เหมาะสมในการน ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทน นอกจากนี 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ปรับเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ของประเทศไทยโดยใช้พลังงานทดแทนจากหญ้าเนเปีย  (ไกร
ลาศ, 2556 ; http://webkc.dede.go.th/testmax/node/152)  และส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้
ศึกษาโครงการวิจัยเรื่องการผลิตไบโอเอทานอลจากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในปี พ.ศ.2556 -2558 ได้
ศึกษาถึงการคัดเลือกพืชและชีวมวลที่เหมาะสมในการผลิตไบโอเอทานอล เอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่ช่วยในการ
ย่อยสลายเซลลูโลส  ลิกโนเซลลูโลส เครื่องมือแปรสภาพชีวมวลในกระบวนการย่อยสลาย และเครื่องจักรกล



ในกระบวนการหมัก และเครื่องกลั่นในการผลิตเอทานอลจากชีวมวล ดังนั นการศึกษาเทคโนโลยีแต่ละขั นตอน
มีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้น ามาเข้าสู่กระบวนการผลิตรวมกันแบบครบวงจร เพ่ือให้ได้ไบโอเอทานอลได้อย่าง
รวดเร็วและคุ้มค้าเชิงเศรษฐศาสตร์   

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่ผลิตได้ของ
ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เปรียบเทียบกับเอนไซม์การค้าในถังหมักแบบไม่
ต่อเนื่อง (batch fermentation) เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากพืชชีวมวลในถังหมักแบบไม่
ต่อเนื่อง เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์ในระบบการกลั่นจากเครื่องที่ได้ออกแบบในปี 2558 ของ
กรมวิชาการเกษตร และเพ่ือศึกษาการผลิตไบโอเอทานอลที่มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได ้
 
7. วิธีด าเนินการ 

 
1. เตรียมตัวอย่างพืชชีวมวล 

ท าการปลูกพืชชีวมวลที่ได้คัดเลือก ได้แก่ ต้นเลา  หญ้าเนเปียร์ (ขอนแก่น)  อ้อยพลังงาน 
(ลูกผสม KJ) และ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ในพื นที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็น
ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน เก็บเกี่ยวพืชดังกล่าวน ามาบดด้วยเครื่องมือแปรสภาพชีวมวลที่ได้จากการ
ออกแบบ สับย่อยให้มีขนาดเล็กพร้อมที่จะน ามาท าการผลิตในขั นตอนต่อไป 

2. ปรับสภาพตัวอย่างพืชเบื้องต้น (Pre-treatment) 
  น าตัวอย่างพืชที่สับบดแล้วในข้อ 1 ลงในถังหมักขนาด 500 ลิตร ท าการก าจัดสารประกอบ
จ าพวกลิกนินที่ห่อหุ้มเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลสออกไป ได้เลือกวิธีการปรับสภาพตัวอย่างพืช  ด้วยวิธีทางเคมี-
ฟิสิกส์ (physic-chemical pretreatment) โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต์ ในสัดส่วนเยื่อต่อด่าง 
1:8  (กรัมเยื่อต่อมิลลิลิตรด่าง)  และให้ความร้อนคงท่ี 80 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  และปรับสภาพ
ตัวอย่างให้อยู่ในสภาพเป็นกลางด้วยน  าประปา 

3. การย่อยสลาย (Hydrolysis) 
    ท าการย่อยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสตัวอย่างพืชที่ผ่านการ Pre-treatment แล้วใน
ข้อ 2 ด้วยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ (enzyme hydrolysis) จากจุลินทรีย์ที่ผลิตได้เองในห้องปฏิบัติการ 
ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เปรียบเทียบกับเอนไซม์ทางการค้าเริ่มต้นด้วยที่ความ
เข้มข้นของเอนไซม์ 15-35 ยูนิต/กรัมสารตั งต้น และน าตัวอย่างมาวิเคราะห์หาปริมาณน  าตาลรีดิวซ์โดยวิธี 
DNS 

4. การหมัก (fermentation) 
  น าตัวอย่างพืชที่ผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์แล้วในข้อ 3 ท าการหมักแบบไม่ต่อเนื่อง 
(batch fermentation)  การหมักซึ่งเป็นการย่อยสลายน  าตาล โดยใช้เชื อยีสต์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถ
ผลิตแอลกอฮอล์ได้สูงจากห้องปฏิบัติการ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร หรือชนิด 
Saccharomyces cerevisiae โดยการเตรียมน  าหมักที่มีความเข้มข้นของน  าตาลที่ยีสต์สามารถย่อยได้ร้อยละ 



14-18 และปรับ pH ให้เหมาะสมกับการเจริญของยีสต์ประมาณ 4.5-5.0 เพ่ือป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์
ชนิดอ่ืนๆ  จากนั นเติมยีสต์ร้อยละ 5-8 โดยปริมาตรลงไป แล้วหมักในสภาพที่ไร้อากาศที่อุณหภูมิ 25 -35 
องศาเซลเซียส ประมาณ 30-72 ชั่วโมง จะได้ความเข้มข้นของเอทานอลประมาณ 6 -10 เปอร์เซ็นต์ น า
ตัวอย่างมาวิ เคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ โดยใช้ เครื่องวิ เคราะห์สารชีวภาพ (Multiparameter 
Bioanalytical System YSI 7100) 

5. การกลั่น (distillation) และการก าจัดน้ า (dehydration) 
  น าตัวอย่างพืชที่ผ่านการหมักในข้อ 4 ผ่านการกลั่น ซึ่งเป็นการแยกเอทานอลออกจากน  า
หมักและน  าส่า โดยใช้เครื่องเครื่องกลั่นในการผลิตเอทานอลจากชีวมวลที่ได้จากการออกแบบในปี 2558  ซึ่ง
จะให้ผลผลิตเอทานอลประมาณ 8-12 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และสามารถท าให้ได้เอทานอลบริสุทธิ์ด้วยการ
กลั่นแบบล าดับส่วน ให้มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ ากว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร  และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องวิเคราะห์สารชีวภาพ (Multiparameter Bioanalytical System YSI 7100) 

6. การทดสอบประสิทธิภาพน้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่ผลิตได้กับเครื่องยนต์ 
ท าการผสมน  ามันเบนซินพื นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพที่ผลิตได้ให้ได้เป็นน  ามันแก๊ส

โซฮอล์อี 10 คือ น  ามันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน  ามันเบนซินพื นฐานกับเอทานอลแปลงสภาพ ในสัดส่วน 
90 ต่อ 10 โดยปริมาตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น  ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91 (แก๊สโซฮอล์ 91) 
และน  ามันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (แก๊สโซฮอล์ 95) จากนั นน าน  ามันแก๊สโซฮอล์ที่ได้ไปทดสอบกับ
เครื่องยนต์เพ่ือดูประสิทธิภาพการใช้งาน 

สถานที่ท าการทดลอง  ห้องปฏิบัติการ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 ระยะเวลาท าการทดลอง  ตุลาคม 2558 – กันยายน 2564  รวม 6 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
  

1. ได้ท าการเตรียมปลูกตัวอย่างพืชชีวมวล ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ในบริเวณพื นที่ของ ศูนย์วิจัยเกษตร
วิศวกรรมขอนแก่น เป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งได้ใช้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 3 เดือน 
 

 

ภาพที่ 1 ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ เพ่ือน าไปใช้ปลูกในพื นที่ ศวศ.ขอนแก่น  
ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการหมักเป็นเอทานอล 

 

2. ได้ท าการทดสอบเครื่องมือแปรสภาพชีวมวลที่ได้จากการออกแบบในปี 2558 ของกรมวิชาการเกษตร 
โดยน าตัวอย่างหญ้าเนเปียร์มาบดด้วยสับย่อยให้มีขนาดเล็กพร้อมที่จะน ามาท าการผลิตในขั นตอนต่อไปได้ 

 

ภาพที่ 2 ทดสอบเครื่องมือแปรสภาพชีวมวลที่ได้จากการออกแบบของกรมวิชาการเกษตร 

 

 

 

 

 

 



 

3. ศึกษาถังหมักและเครื่องกลั่นต้นแบบที่ได้เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตไบโอเอทานอล 
 

 

ภาพที่ 3 ถังหมักและเครื่องกลั่นต้นแบบของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตไบโอเอทานอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. การสร้างถังหมักขนาด 100-500 ลิตร จ านวน 2 ถัง ที่ออกแบบได้จากนักวิจัย ศวศ.ขอนแก่น  
ส าหรับผลิตเชื อจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิตไบโอเอทา
นอลจากพืชชีวมวล 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 4 แบบตัวอย่างถังหมักท่ีออกแบบจากนักวิจัย ศวศ.ขอนแก่น 



5. ได้ถังหมักขนาด 100 ลิตร จ านวน 1 ถัง ที่ออกแบบได้ส าหรับขยายเชื อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ ได้เพ่ือ
ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล 

6. ท าการออกแบบเพ่ือการทดสอบการย่อยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสในฟลาสต์ส าหรับทดสอบ
การหมักขนาด2 ลิตรก่อนเพ่ือให้ได้ conditions ในการหมัก ได้แก่ ความเข้มข้นและปริมาณหัวเชื อที่ใช้ใน
กระบวนการหมัก อุณหภูมิที่เหมาะสมในการน าไปใช้ในถังหมักขนาด 100 ลิตร จากเชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพ
ในที่ผลิตได้จาก สทช. ในระดับห้องปฏิบัติการ จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ 

1)  Bacillus sp.  จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซม์ไซลาเนส 
2)  Actinomyces sp. จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส 
3)  Aspergillus niger จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยเฮมิเซลลูโลส 

ท าการทดสอบกับพืชพลังงาน 1 ชนิด คือหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ท าการวัดปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ที่ได้
และเลือก conditions ที่เหมาะสมเพ่ือน าไปใช้ทดสอบในถังหมักขนาด 100 ลิตร ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบ
และวิเคราะห์ผล 

ปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ที่วัดได้จากการทดสอบหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 กับเชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพใน
การผลิต เอนไซม์ไซลาเนส เอนไซม์เซลลูเลส และการย่อยเฮมิเซลลูโลสจากส านักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 

วันท่ี Bacillus sp.   Actinomyces sp.   Aspergillus niger Bacillus sp. 
และActinomyces sp. 

Bacillus sp. 
,Actinomyces sp. 
และ Aspergillus 

niger 

1 0.002 0.002 0.001 0.018 0.014 
2 0.005 0.025 0.022 0.025 0.025 
3 0.025 0.025 0.029 0.027 0.028 
4 0.008 0.026 0.029 0.028 0.028 
5 0.008 0.058 0.029 0.023 0.023 
6 0.005 0.022 0.029 0.022 0.022 
7 0.002 0.019 0.029 0.020 0.018 

ตารางท่ี 5 ปริมาณค่าน  าตาลรีดิวซ์ที่วัดได้จ านวน7วัน จากการทดสอบหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1กับเชื อจุลินทรีย์ 
จากส านักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 

 



 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงปริมาณน  าตาลรีดิวซ์ที่วัดได้จ านวน7วัน จากการทดสอบหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1กับ

เชื อจุลินทรีย์ จากส านักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 

 จากการทดสอบหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 กับเชื อจุลินทรีย์ Bacillus sp.  จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการ
ผลิตเอนไซม์ไซลาเนส  วัดปริมาณค่าน  าตาลรีดิวซ์โดยวิธี DNS พบว่าในวันที่สามของการหมักสามารถวัดค่าได้ 
0.025 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส าหรับเชื อ Actinomyces sp. จุลินทรีย์ที่มีศกัยภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส 
วัดปริมาณค่าน  าตาลรีดิวซ์โดยวิธี DNS พบว่าในวันที่ห้าของการหมักสามารถวัดค่าได้ 0.058 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร และเชื อ Aspergillus niger จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยเฮมิเซลลูโลส วัดปริมาณค่าน  าตาล
รีดิวซ์โดยวิธี DNS สามารถวัดค่าได้ 0.029 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

 จากเชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการ ผลิตเอนไซม์ไซลาเนส เอนไซม์เซลลูเลส และการย่อยเฮมิ
เซลลูโลสได้จากส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในระดับห้องปฏิบัติการ จ านวนสามชนิด น าเชื อ Bacillus sp. 
และเชื อ Actinomyces sp. ทดสอบกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 วัดปริมาณค่าน  าตาลรีดิวซ์โดยวิธี DNS พบว่า
ในวันที่สี่ของการหมักสามารถวัดค่าได้ 0.028 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และหากน า เชื อ Bacillus sp. เชื อ 
Actinomyces sp. และเชื อ Aspergillus niger ทดสอบกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 วัดปริมาณค่าน  าตาลรีดิวซ์
โดยวิธี DNS พบว่าในวันที่สี่ของการหมักสามารถวัดค่าได้ 0.028 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  

ทั งนี ในการทดสอบหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1กับเชื อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการ ผลิตเอนไซม์ไซลาเนส 
เอนไซม์เซลลูเลส และการย่อยเฮมิเซลลูโลสได้ จากส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ในระดับห้องปฏิบัติการ 
นั นผ่านปรับสภาพด้วยวิธีทางกายภาพ (physical pretreatment) เป็นการท าให้เส้นใยเซลลูโลสแตกออก 
โดยวิธีการบด (Mussatto et al., 2008) ส่วนกระบวนการย่อยสลาย (hydrolysis) คือการย่อยสลาย
เซลลูโลสให้กลายเป็นน  าตาลกลูโคส และการย่อยสลายเฮมิเซลลูโลส (Bosch et al., 2010) ซึ่งหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง1 เป็นพืชบกจึงมีไซแลนถึง 80-95 % การย่อยสลายด้วยเชื อ Actinomyces sp. จุลินทรีย์ที่มี



ศักยภาพในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเอนไซม์ ค่าน  าตาลรีดิวซ์ที่วัดได้โดยวิธี DNS ในวันที่ห้าจึงสามารถวัดค่า
ได้ 0.058 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการผลิตไบโอเอทานอลจากพืชชีวมวลแบบครบวงจร ได้เริ่มจากการน าพืชที่มีศักยภาพใน
การผลิตเอทานอล ได้แก่ หญ้าเนเปียร์  อ้อยพลังงาน ฯลฯ น ามาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องมือแปรสภาพชีวมวล
ให้ได้ปริมาณที่มากพอกับถังหมักขนาด 500 ลิตร  และน ามาปรับสภาพเบื องต้น (pretreatment)  ซึ่งเป็น
กระบวนการก าจัดสารประกอบจ าพวกลิกนินที่ห่อหุ้มเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลสออกไป โดยวิธีทางเคมี ปรับ
สภาพให้เป็นด่างโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  และปรับสภาพด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยใช้เอนไซม์จาก
เชื อจุลินทรีย์ที่ผลิตได้จากส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลสให้ย่อยสลาย (hydrolysis) ให้กลายเป็นน  าตาล ในระดับห้องปฏิบัติการ เชื อ Actinomyces sp. เป็น
จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพดีที่สุดในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเอนไซม์ วัดค่าน  าตาลได้ 0.058 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
ดังภาพที่ 6 จากค่าน  าตาลที่วัดได้ในระดับห้องปฏิบัติการ หากมีปริมาณที่มาก จึงสามารถน าไปสู่กระบวนการ
หมักและกลั่นเพ่ือให้ได้เอทานอลทีม่ีคุณภาพ และมากพอต่อปริมาณที่คุ้มค่าต่อไปได้ 

กระบวนการสร้างถังหมักเพ่ือใช้ในการผลิตเอทานอลนั น ได้สร้างถังขนาด 100 ลิตร จ านวน 1 ถัง ที่
ออกแบบส าหรับขยายเชื อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ในปริมาณที่มากพอ และน าไปสู่กระบวนการผลิตเอทานอลที่
มีคุณภาพตามที่ต้องการต่อไป  
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
1. เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการต่าง ๆ 
2. สามารถผลิตไบโอเอทานอลจากพืชและน าไปใช้ประโยชน์กับเครื่องยนต์ได้ 
3. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่ หน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรที่

ร่วมโครงการหรือภาคเอกชนรายย่อยที่สนใจ 
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
1. น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมต่าง ๆ 
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตไบโอเอทานอลในระดับชุมชนและเกษตรกร 

 
11. ค าขอบคุณ  

การท ากิจกรรมของการทดลองการผลิตไบโอเอทานอลจากพืชชีวมวลแบบครบวงจร ในทุกกิจกรรม
ครั งนี  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยจากความกรุณา โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ตลอดจน
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการวิจัยครั งนี  ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการประสานงาน ให้ข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล ให้ค าแนะน า และคอยอ านวยความสะดวกในทุกกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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