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CropBiotech update และ biofuels supplement เปนแหลงรวบรวมขอมูล ความรูและขาวสาร
ที่ เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและพลังงานชีวภาพจากทั่วโลกที่ตีพิมพเปน
ภาษาอังกฤษมาลงในเว็บไซดhttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เปนประจํา
ทุกสัปดาห เพื่อเผยแพรขอมูลที่ทันสมัยศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

การผลิตไบโอเอทานอลโดยการผสมฟางขาวสาลีกับขาวสาลปีน

ขาวสารทัว่โลก

ขอดีของการเจริญของสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินสําหรับการผลติพลังงานชวีภาพและชีวเคมี

การผลติไบโอเอทานอลโดยการผสมฟางขาวสาลีกบัขาวสาลปีน

นักวิจัยจากภาควิชาวิศวเคมีแหงมหาวิทยาลัยลันด (Lund University) ประเทศสวีเดน และภาควิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพประยุกตและอุตสาหกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตรแหงบูดาเบสท ประเทศ
ฮังการี รายงานการผลิตเอทานอลโดยใชสวนผสมของวัตถุดิบ 2 ประเภท คือ ฟางขาวสาลี และขาวสาลีปน โดย
พบวาสวนผสมดังกลาวผลิตเอทธานอลไดสูงกวาการใชวัตถุดิบอยางใดอยางหนึ่ง คณะนักวิจัยสรุปวา การผสมฟาง
ขาวสาลีและขาวสาลีปนเปนประโยชนตอการผลิตเอทานอล แตยังพบปญหาอยูบางในเชิงประสิทธิภาพในการใช
ประโยชนจากการแยกสวนของน้ําตาลไซโลส ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาตอไป 

แหลงขอมูล
http://www.biotechnologyforbiofuels.com/content/3/1/16 
http://www.biotechnologyforbiofuels.com/content/pdf/1754-6834-3-16.pdf

อินเดียสรางอุทยานไบโอดีเซลแหงแรก

นักวิจัยชาวดชัตไดคนพบนวตักรรมใหมทีป่ระยุกตใชแบคทีเรยีในการผลติพลงังานชีวภาพ
และไบโอเอทธานอล

รายงานสถานการณพลงังานชวีภาพของประเทศไทยป 2010: กากน้ําตาลและมันสําปะหลงั
เปนแหลงวัตถดุบิหลักในการผลติเอทานอลชีวภาพ (Bioethanol)

ขาวและทิศทางของเชือ้เพลิงชีวภาพ

เช้ือเพลิงชีวภาพ



ศูนยเครือขายขอมูลทางดานการเกษตร (Global Agricultural Information Network; GAIN) กรมวิชาการ
เกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดรายงานสถานการณการใชพลังงานชีวภาพโดยรวมของประเทศไทยในป 2010 
วาประเทศไทยมีการใชกากน้ําตาลและแปงมันสําปะหลังเปนแหลงวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล จากขอมูลที่
รายงานในป 2009 พบวาสามารถผลิตเอทธานอลทั้งหมด 400.7 ลานลิตร หรือประมาณ 1.1 ลานลิตรตอวัน โดย
พบวากากน้ําตาลและแปงมันสําปะหลังสามารถผลิตเปนเอทานอลได 60-70% และ 20-30% ตามลําดับ 
นอกจากนี้พบวามีการเพิ่มจํานวนโรงงานการผลิตเอทานอลจากแปงมันสําปะหลังอีกดวย

ศูนยขอมูลดังกลาวไดรายงานเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพในประเทศไทยดังนี้

1.  วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตไบโอดีเซล (B100) คือ น้ํามันปาลม ไดแก น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันที่ผาน
กระบวนการทําใหบริสุทธ์ิ โดยมีการผลิตใชภายในประเทศเพื่อมาผสมเปนน้ํามันไบโอดีเซล เชน B2  B3 และ B5

2. มีการสนับสนุนพลังงานชีวภาพชนิดอ่ืนๆ เชน ไบโอกาซ เพ่ือใชในครัวเรือน หรือพลังงานชีวมวลเพื่อ
ใชในในการผลิตกระแสไฟฟา แหลงชีวมวลที่ใชผลิตไฟฟาไดมาจากโรงงานน้ําตาล แกลบจากโรงสีขาว เศษไม
จากโรงงานกระดาษ รวมถึงทะลายปาลมจากโรงหบีน้ํามันปาลม

3. แผนพัฒนาพลังงานทางเลือกของไทยในป 2008-2022 แบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้

ชวงที่ 1 แผนระยะสั้น ระหวางป 2008-2011 มุงเนนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเชิงพาณิชยของ
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจากแหลงผลิตพลังงานชีวภาพ ชีวมวลและแกสชีวภาพที่มีศักยภาพสูง

ชวงที่ 2 แผนระยะกลาง ระหวางป 2012-2016 เนนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม โดยทําการวิจัยและพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปแบบใหมหรือการสรางเมืองตนแบบ 
“Green City” เพ่ือชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางพอเพียงและยั่งยืน

ชวงที่ 3 แผนระยะยาว ระหวางป 2017-2022 กระตุนใหเกิดการใชพลังงานรูปแบบใหม เชน 
พลังงานจากไฮโดรเจน ขยายการสรางเมืองตนแบบสูภูมิภาคตางๆภายในประเทศ และประเทศอื่นๆ ในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

แหลงขอมูล  
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Bangkok_Thailand_7
-7-2010.pdf 

รายงานสถานการณพลังงานชีวภาพของประเทศไทยป 2010: กากนํ้าตาลและมันสําปะหลัง
เปนแหลงวตัถดุบิหลักในการผลิตเอทานอลชีวภาพ (Bioethanol)

ขอดีของการเจริญของสาหรายสีเขยีวแกมน้ําเงินสําหรบัการผลติพลังงานชีวภาพและชวีเคมี

นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยอริโซนาไดศึกษาเก่ียวกับสภาพที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสาหรายสี
เขียวแกมน้ําเงินที่มีแนวโนมนําไปใชเปนแหลงผลิตพลังงานชีวภาพและชีวเคมีได เน่ืองจากสาหรายสีเขียวแกม
น้ําเงินมีความสามารถในการสังเคราะหแสง สามารถผลิตพลังงานที่สะอาดไดมากกวาพืชอ่ืนๆ 100 เทา จาก
งานวิจัยของ Dr. Hyum Woo Kim ซึ่งไดคัดเลือกสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน Synechocystis PC6803 ที่
สามารถเจริญเติบโตได โดยใชเพียงพลังงานแสงอาทิตย น้ํา คารบอนไดออกไซด และสารอาหารอีก 2-3 ชนิด 
การเพาะเลี้ยงสาหรายไมตองมีการแขงขันในการผลิตอาหาร เพราะสามารถผลิตไดใน Photobioreactor จาก
การสังเกตพบวาสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินมีการสรางมวลชีวภาพสูงข้ึนเมื่อเจริญอยูในอาหาร BG-11 ซึ่งเติม
ฟอสฟอรัส จึงนาเปนวิธีการกําจัดฟอสฟอรัสในแหลงน้ําไดดวย แนวทางการผลิตพลังงานชีวภาพและชีวสาร
โดยใชสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน จะไดประโยชนจากการใชคารบอนไดออกไซดจากโรงงานและอาหารจาก
ระบบน้ําเสีย

แหลงขอมูล
http://www.biodesign.asu.edu/news/benchtop-biofuels-fine-tuning-growth-conditions-helps-
cyanobacteria-flourish



อินเดยีสรางอทุยานไบโอดีเซลแหงแรก

สวนหนึ่งในแผนการริเริ่มการลดภาวะโลกรอนของรัฐบาลอินเดีย รัฐการนาตะกา ทางใตของอินเดีย ไดสราง
อุทยานไบโอดีเซลหนึ่งในสี่แหง โดยตั้งอยูที่ มหาวิทยาลัยสตรีประจํา รัฐการนาตะกา เพ่ือเปนศูนยการวิจัยและ
ขอมูลดานการผลิตไบโอดีเซล ศูนยบมเพาะเกษตรกรที่สนใจในกิจกรรมการผลิตไบโอดีเซล โดยมีพ้ืนที่ 30 
เอเคอร ที่จะใชปลูกพืชพลังงาน หนวยงานดานไบโอดีเซลและกรมปาไมของรัฐการนาตะกาเปนผูริเริ่มจัดตั้ง
อุทยานไบโอดีเซล 

แหลงขอมูล  
http://biofuelsdigest.com/bdigest/2010/07/20/biodiesel-research-park-established-in-india/ 

แฟรงค คูปแมน และคณะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรของประเทศเนเธอรแลนด (NWO) รายงานการคนพบ
แบคทีเรีย Cupriavidus basilensis ที่สามารถเปลี่ยนสาร Furan aldehyde (5-hydroxymethylfurfural หรือ 
HMF) ซึ่งเปนสารพิษที่ยับยั้งจุลินทรีย ที่พบในขั้นตอนการผลิตเอทธานอลจากการยอยสลายชีวมวลที่เปนลิกโน
เซลลูโลซิกใหกลายมาเปนวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) โดยปกติจะตองมีข้ันตอนการกําจัด 
HMF ออกไปกอนที่จะเขาสูข้ันตอนการหมักใหเกิดเอทานอล

คูปแมน พบวา เชื้อแบคทีเรีย C. basilensis สามารถใชประโยชนจาก HMF เปนแหลงคารบอนและผลิตสารที่
เรียกวา furan dicarboxylic acid (FDCA) ซึ่งคณะผูวิจัยจาก NWO คนพบกลไกในเปลี่ยน HMF ใหเปน  FDCA 
และจากถายทอดคุณสมบัติดังกลาวไปใหกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ  โดยพบวามีเอ็นไซมที่ทําใหเกิดการเปลี่ยน HMF 
ใหเปน  FDCA ไดอยางสมบูรณไมเหมือนกับขบวนการทางเคมีทั่วไป  เม่ือตัดตอยีนที่สรางเอ็นไซมนี้ เขาสู 
Pseudomonas putida  พบวามีการสราง FDCA ไดเปนปริมาณมากในสภาพหองปฏิบัติการ 

FDCA เปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตพลาสติกชีวภาพซึ่งเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทําใหการคนพบนี้นาสนใจ
เพราะเพียงแตเติมจุลินทรียเขาไปในขั้นตอนการยอยสลายลิกนินก็สามารถกําจัดสาร HMF ได ทําใหประหยัดเมื่อ
เทียบกับวิธีการทางเคมีที่ใชกําจัด HMF และยังเปนการเปลี่ยน HMF ใหกลายมาเปน FDCA ที่สามารถใชสราง
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดอีกดวย

แหลงขอมูล 
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_85CHV5_Eng
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100722092328.htm

นักวจิยัชาวดชัตไดคนพบนวัตกรรมใหมทีป่ระยกุตใชแบคทเีรยีในการผลติพลังงานชวีภาพ
และไบโอเอทธานอล
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