ภายหลังการให้คะแนนและคานวณหาค่าเฉลี่ยรวมของ
แต่ละปั จจัยที่ พิจารณาซึ่ งได้แก่ ระดับความเข้มข้นของเอทา

-

นัก วิจัยที่ ต ้อ งการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การหมัก เพื่ อ ผลิ ต
เอทานอลด้วยจุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพ

นอล ความเข้มข้นมวลชี วภาพแห้ง และจานวนเซลล์ที่มีชีวิต
พบว่า C. maltosa TISTR 5165 ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ
93.52
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้ ส ายพัน ธุ์ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการผลิ ต
เอทานอล
2. ได้สายพันธุ์จุลินทรี ยท์ ี่ มีประสิ ทธิ ภาพในการเพิ่มจานวน
เซลล์
3. ได้สายพันธุ์จุลินทรี ยท์ ี่ มีความทนทานและเหมาะสมต่อ
การนาไปพัฒนากระบวนการหมักในระดับปริ มาตรสูงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ได้สนับสนุนทุนวิจยั ในครั้ง
นี้ และขอขอบคุณโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

การคัดเลือกจุลนิ ทรีย์ 20 สายพันธุ์ทมี่ ีประสิ ทธิภาพ
ในการผลิตเอทานอลจากอาหารเลีย้ งเชื้อในสภาวะเขย่า

การอาหาร และศู นย์ส่งเสริ มและตรวจสอบการผลิ ตตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ที่ให้ความอนุเคราะห์และอานวยความสะดวกใน
การใช้เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการท างานวิจัย นี้ ให้ส าเร็ จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

บุคลากรหรือหน่ วยงานทีส่ ามารถนางานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
- บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู มธั ยมสายวิทยาศาสตร์ หรื อ
อาจารย์ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ร ายวิ ช าเกี่ ย วข้อ งกั บ
เทคโนโลยีชีวภาพ
- หน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการหมัก
เชื้อจุลินทรี ยเ์ พื่อผลิตเอทานอล
- หน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและ
แปรรู ปเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์

อ. ดร. จุฬาลักษณ์ ตั้งตัว
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ทีม่ าและความสาคัญ

ผลการศึกษา

ในปั จจุบนั กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์จาก
เชื้อเพลิงชีวภาพ หรื อไบโอเอทานอล (bioethanol) ได้รับความ
สนใจจากทั่ว โลก เนื่ อ งจากผลผลิ ต ที่ ไ ด้จ ากกระบวนการ
ดังกล่าว เป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่ ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและ
เพิ่มความมัน่ คงในด้านพลังงาน (Hahn-Hagerdal et al., 2007)
ในขณะที่ อตั ราการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิงและพลังงานเพิ่มสู งขึ้น
ตามสภาวะเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมที่ เ จริ ญ เติ บ โตอย่า ง

ภาพที่ 2: ปริ มาณการผลิ ตเอทานอล การใช้น้ าตาล

รวดเร็ ว แต่ แ หล่ ง พลังงานเชื้ อ เพลิ งปิ โตเลี ย มที่ ถู กน ามาใช้

กลูโคส และความเข้มข้นมวลชี วภาพแห้ง ของจุ ลินทรี ย ์ 20

กลับมีปริ มาณลดลงและมีแนวโน้มที่ จะหมดไป ดังนั้นหลาย
ประเทศจึงพยายามหาพลังงานอื่นมาทดแทนในรู ปแบบต่างๆ
เช่น พลังงานลม น้ า แสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล
เอทานอล (ethanol, ethyl alcohol, C2H5OH) เป็ น

สายพันธุ์ภายหลังการเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง 30oC ใน
ภาพที่ 1: กระบวนการหมักแอลกอฮอลล์
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั

ผลผลิ ตที่ ได้จากกระบวนการย่อยสลายแป้ งและน้ าตาลด้วย

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อศึ กษาความสามารถ

เอนไซม์ภายใต้สภาวะไร้ออกซิ เจน (anaerobic fermentation)

ผลิตเอทานอลของจุลินทรี ย ์ 20 สายพันธุ์ โดยทาการคัดเลือก

ซึ่ งโมเลกุลไพรู เวตจะถูกเปลี่ ยนให้เป็ นเอทานอลด้วยวิถีการ

สายพันธุ์จุลินทรี ยท์ ี่ เหมาะสมสาหรั บการผลิ ตเอทานอลใน

หายใจแบบไม่ใช้ออกซิ เจน เอทานอลเป็ นพลังงานทางเลือก

อาหารสกัดของยีสต์และมอลต์ภายใต้สภาวะเขย่าความเร็ ว

ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง สามารถผลิ ต ได้จ ากชี ว มวล (biomass) โดย

200 รอบต่อนาที สาหรับการเปรี ยบเที ยบความสามารถการ

กระบวนการหมักของยีสต์หรื อแบคที เ รี ย ในประเทศไทย

ผลิ ตของจุ ลินทรี ยน์ ้ ัน พิจารณาจากระดับความเข้มข้นเอทา

วัตถุดิบหลักที่นามาใช้ผลิตเอทานอล คือ กากน้ าตาล และมัน

นอล ความเข้มข้นมวลชีวภาพแห้ง และการตรวจสอบความมี

สาปะหลัง (Laopaiboon et al., 2011)

ชีวติ ของเซลล์

สภาวะเขย่าที่ 200 รอบต่อนาที
ผลการจัดลาดับเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสม
โดยพบว่า ยีส ต์ 4 สายพัน ธุ์ ที่ ผ ลิ ต เอทานอลได้สู ง ได้แ ก่
Candida shehatae TISTR 5843, C. maltosa TISTR 5165, C.
lusitaniae TISTR 5156, และ C. krusei TISTR 5624 ในแง่
ของการผลิตมวลชีวภาพพบว่า C. famata TISTR 5098 และ C.
lusitaniae TISTR 5156 ผลิตมวลชีวภาพได้ระดับความเข้มข้น
สูงเท่ากับ 3.22 ± 0.11 และ 3.07 ± 0.06 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ
สาหรั บ การวิเ คราะห์ จ านวนเซลล์ที่ มี ชีวิต พบว่า C. utilis
TISTR 5352 และ C. krusei TISTR 5296 ให้ค่าสู งสุ ดเท่ากับ
ร้อยละ 99.31 ± 0.42 และ 99.31 ± 0.36 ตามลาดับ

