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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การผลิตเอทานอลเชือเพลิงจากวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
ในระบบการขนส่ง เป็นวิถีทางหนึ่งในการลดการใช้พลังงาน ฟอสซิล ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน (Limayen และคณะ, 2012)
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อพืชอาหาร ประเทศไทยปลูกมันสาปะหลังปีละประมาณ 25 ล้าน
ตัน มากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก (United Nations Conference on Trade and Development,
2012) โดย 55 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่ปลูก ได้ ส่งออกขายต่างประเทศในรูปมันเส้นและมันอัดเม็ด
40 เปอร์เซ็นต์ แปรรูปเป็นแป้งมันสาปะหลัง และอีก 5 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือนาไปผลิตเป็นเอทานอล
เชือเพลิง (Thai Tapioca Starch Association (TTSA), 2005) อุตสาหกรรมการแปรรูปแป้งมัน
สาปะหลัง ก่อให้เกิดของทิงทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือกากมันสาปะหลังมากถึง 1.7 ล้านตัน/ปี กาก
มันสาปะหลังเหล่านี มีแป้งเหลืออยู่ 60-70 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/นาหนัก) สามารถนาไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตสารที่มีมูลค่าเพิ่มขึน เช่น พลาสติกชีวภาพ เอทานอล กรดแลคติก เป็นต้น ของทิงหลัง
กระบวนการผลิตสารเหล่านีจะได้เป็นกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง กากมันสาปะหลังมี
กากใยลิกโนเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ 11.2 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/นาหนัก) เป็นเซลลูโลส และเฮมิ
เซลลูโลส 40 และ18 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/นาหนัก) ตามลาดับ (Akaracharanya และคณะ, 2011)
จึงมีแนวคิดที่จะนากากใยลิกโนเซลลูโลสของมันสาปะหลังที่เหลือหลังการนาแป้งไปใช้ประโยชน์แล้ว
มาเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตเอทานอล เพราะกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง มีอนุภาค
ขนาดเล็ก (20-40 เมส) จึงไม่ต้องผ่านขันตอนการสับ ตัด หรือบด ซึ่งเป็นขันตอนที่ใช้พลังงานมาก แต่
เนื่องจากเซลลูโลสที่อยู่ภายในโครงสร้างของลิกโนเซลลูโลส มีเฮมิเซลลูโลสและลิกนินปกคลุม การที่
จะให้เอนไซม์เซลลูเลส สามารถย่อยเซลลูโลสในลิกโนเซลลูโลสไปเป็นนาตาลกลูโคสได้ง่าย จาเป็นต้อง
ปรับสภาพลิกโนเซลลูโลสก่อน การปรับสภาพลิกโนเซลลูโลส จะทาให้เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งปก
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คลุมเซลลูโลสในโครงสร้างของลิกโนเซลลูโลสหลุดออก และทาให้เซลลูโลสซึ่งมีโครงสร้างแบบผลึก
เปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบไม่เป็นผลึก ซึ่งง่ายต่อการถูกย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลส
การปรั บ สภาพวั ต ถุ ดิ บ ประเภทลิ ก โนเซลลู โ ลสแบ่ ง ออกเป็ น 4 วิ ธี คื อ วิ ธี ท างกายภาพ
(physical pretreatment) วิธีทางเคมีเชิงกายภาพ (physico-chemical pretreatment) ) วิธีทาง
เคมี (chemical pretreatment) และวิธีทางชีวภาพ (biological pretreatment)
การระเบิดด้วยไอนาเป็นวิธีการปรับสภาพทางเคมีเชิงกายภาพ โดยการใช้ไอนาอุณหภูมิสูง
(160-240°ซ) ความดันสูง (0.69-4.83 MPa) ภายในระยะเวลาสันๆ แล้วลดความดันลงอย่างรวดเร็ว
เพื่อทาให้ เฮมิเซลลู โ ลสและลิ กนิ น เกิด depolymerization แล้ ว แยกออกจากโครงสร้างลิ กโน
เซลลูโลส เรียกปรากฏการนีว่า explosive decompression นอกจากนันที่อุณหภูมิสูง ค่าความเป็น
กรดของนายังทาให้เฮมิเซลลูโลสละลายแยกออกจากเซลลูโลสและลิกนินด้วย การปรับสภาพด้วย
วิธีการระเบิดด้วยไอนานี มีข้อดีกว่าวิธีการปรับสภาพวิธีอื่นๆ คือสามารถขยายส่วนได้ง่าย ต้นทุนเฉลี่ย
ต่า เพราะผลผลิตพลอยได้ของกระบวนการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้ จัดเป็นวิธีการปรับ
สภาพที่คุ้มทุนที่สุดสาหรับชีวมวลประเภทไม้เนือแข็ง และของเหลือทิงทางเกษตรกรรม (Kumar และ
คณะ, 2009)
มีรายงานเกี่ยวกับการใช้วิธีการระเบิดด้วยไอนาในการปรับสภาพลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตเอ
ทานอลดังนี
Chu และคณะ (2013) ปรับสภาพซังข้าวโพดขนาดยาว 5-10 ซม. โดยวิธีการระเบิดด้วยไอ
นาที่205°ซ ภายใต้ความดัน 1.6 MPa นาน 6 นาที หลังจากนันล้างซังข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพ
แล้วด้วยนา (solid : liquid = 1 : 10) แขวนลอย 10 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/ปริมาตร) ในสารละลายซิ
เตรทบั ฟ เฟอร์ (pH 4.8) แล้ ว ย่ อยด้ ว ยเอนไซม์ เ ซลลู เลส (No.C2730) และ β-glucosidases
(No.NZ188) จานวน 20 FPU/กรัม เซลลูโลส และ 3 ยูนิต /กรัม เซลลูโลส ตามลาดับ ที่ 50°ซ นาน
48 ชม. ได้กลูโคส 36.67 กรัม/ลิตร
Wang และคณะ (2012) เปรียบเทียบการปรับสภาพฟางข้ าวโดยวิธีการฉายรังสีแกมมาตาม
ด้วยการระเบิดด้วยไอนากับการปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วยไอนาเพียงอย่างเดียว พบว่าเซลลูโลส
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เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ของฟางข้าว ซึ่งผ่านการฉายรังสีแกมมาก่อนการทาการระเบิดด้วยไอนา ถูก
ย่อยได้ง่ายกว่าได้นาตาลกลูโคสมากกว่าฟางข้าวซึ่ งปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วยไอนาเพียงอย่าง
เดียวซึ่งให้นาตาลกลูโคส 6.58% ในขณะที่ฟางข้าวซึ่งฉายรังสีแกมมา แล้วจึงนามาทาการระเบิดด้วย
ไอนา ให้นาตาลกลูโคสเพิ่มเป็น 47.44% นอกจากนียังพบว่าการฉายรังสีแกมมาก่อนการทาการ
ระเบิดด้วยไอนา จะทาให้ glucuronide acid ซึ่งพบใน pretreatment hydrolysate ของฟางข้าว
ซึ่งถูกปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วยไอนาเพียงอย่างเดียวหายไป และเมื่อนาเอาฟางข้าวที่ปรับ
สภาพโดยวิธีการฉายรังสีแกมมาตามด้วยระเบิดด้วยไอนามาย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (CTA-TEX
Chemical, China) เป็นเวลา 48 ชม. ได้นาตาลกลูโคส 90.4 มิลลิกรัม/กรัม ซึ่งสูงกว่านาตาลกลูโคส
ที่ได้จากการย่อยฟางข้าวซึ่งไม่ผ่านการปรับสภาพหรือฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพโดยวิธีระเบิดด้วย
ไอนาเพียงอย่างเดียวถึง 2.4 และ 1.1 เท่า ตามลาดับ

Chen และคณะ (2011) ปรับสภาพฟางข้าวโดยกรดเจือจางตามด้วยวิ ธีการระเบิดด้วยไอนา
แบบ 2 ขันตอน (dilute-acid/steam explosion) ขันตอนแรกปรับสภาพด้วยกรดเจือจาง โดย
แขวนลอยฟางข้าว (ขนาดความยาว 2 ซม. จานวน 15 เปอร์เซ็นต์ นาหนัก /ปริมาตร) ในสารละลาย
กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/นาหนัก) ให้ความร้อนที่ 165°ซ นาน 2 นาที กรอง
แยกกากออกจากส่วนนา ขันตอนที่ 2 นากากที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือ
จางมาปรับสภาพซาโดยวิธีการระเบิดด้วยไอนาที่ 180°ซ นาน 20 นาที แล้วย่อยกากที่ผ่านการปรับ
สภาพแบบ 2 ขันตอนนี ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (Spezyme CP, Genencor, USA) จานวน 20 FPU/
กรัม เซลลูโลส ที่ 50°ซ 100 rpm นาน 72 ชม. พบว่า hydrolysate ที่ได้มีปริมาณไซโลสสูงและมี
สารยับยังต่า นาตาลทังหมดที่ได้มากกว่านาตาลทังหมดที่ได้จากการย่อยฟางข้าวซึ่งผ่านการปรับ
สภาพโดยวิธีการใช้กรดเจือจางร่วมกับวิธีการระเบิดด้วยไอนาแบบขั นตอนเดียว (acid – catalyzed
steam explosion) ถึง 1.5 เท่า
Cara และคณะ (2008) เปรียบเทียบวิธีการปรับสภาพกิ่งต้นมะกอก ความยาวประมาณ 5
ซม. โดยการแช่กิ่งต้นมะกอกในนา กับวิธีการแช่กิ่งต้นมะกอกในสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง แล้ว
ปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วยไอนาที่ 190 – 240°ซ นาน 5 นาที หลั งการปรับสภาพล้ างกาก
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(water-insoluble solid fraction, WIS) ด้วยนา ผลการหมักเอทานอลจากกิ่งต้นมะกอกซึ่งผ่านการ
ปรั บ สภาพและล้ า งด้ ว ยน าแล้ ว โดยวิ ธี ก ารย่ อ ยและการหมั ก พร้ อ มกั น (simultaneous
saccharification and fermentation) ใช้ Saccharomyces cerevisiae (DER-CIEMAT Culture
Collection No. 1701) และเอนไซม์เซลลูเลส จานวน 15 FPU/กรัม กิ่งต้นมะกอก(Novozymes
A/S, Denmark) และ β-glucosidases 15 IU/กรัม กิ่งต้นมะกอก (Novozym 188) ในสารละลาย
โซเดียมซิเตรทบัฟเฟอร์ (sodium citrate buffer) pH 4.8 ที่ 35°ซ นาน 72 ชม. พบว่ากิ่งต้นมะกอก
ซึ่งแช่ในนา แล้วปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วยไอนาที่ 240°ซ ให้เอทานอล 7.2 กรัม/100 กรัม แต่
เนื่องจากกิ่งต้นมะกอก ซึ่งแช่ในสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง แล้วปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วย
ไอนาที่ 230°ซ ให้นาตาลทังหมด (นาตาลใน pretreatment hydrolysate รวมกับนาตาลที่ได้จาก
การย่อยด้วย) สูงกว่า เมื่อนานาตาลที่ได้ทังหมดมาหมักเป็นเอทานอล ปริมาณเอทานอลที่ได้จาก
นาตาลทังหมดจึงสูงถึง 15.9 กรัม/100 กรัม กิ่งต้นมะกอก
Zimbardi และคณะ (2007) รายงานผลการปรับสภาพซังข้าวโพด ขนาด 2-3 ซม. โดยการ
แช่ในสารละลายกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 0, 1.5 และ 3 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก /นาหนัก) เป็นเวลา
10 นาที แล้วจึงปรับสภาพด้วยวิธีการระเบิดด้วยไอนาที่ 180, 190 และ 200°ซ พบว่าการแช่ใน
สารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/ปริมาตร) แล้วทาการระเบิดด้วยไอนา
ที่ 190°ซ เป็นเวลา 5 นาที เป็นสภาวะการปรับสภาพที่ให้นาตาลสูงที่สุด นอกจากนียังรายงานว่าการ
แช่ซังข้าวโพด ในสารละลายกรดแล้วจึงทาการระเบิดด้วยไอนา ทาให้นาตาลละลายได้มากขึน จึงได้
นาตาลสูงขึน และทาให้ซังข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพ ถูกย่อยไปเป็นนาตาลกลูโคสได้มากขึนด้วย
Ballesteros และคณะ (2006) ศึกษาการปรับสภาพฟางข้าวสาลี โดยวิธีการระเบิดด้วยไอนา
เพื่อการผลิตเอทานอลด้วยวิธีการย่อยและการหมักพร้อมกัน โดยแช่ฟางข้าวสาลีในสารละลายกรด
ซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.9 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/นาหนัก) (อัตราส่วน solid : liquid = 1 : 10) ที่ 45°
ซ เป็นเวลา 18 ชม. หลังจากนันนาฟางข้าวสาลีที่ได้มาทาการระเบิดด้วยไอนาที่ 160-200°ซ เป็นเวลา
5, 10 และ 20 นาที พบว่ า สภาวะที่เ หมาะสมที่สุ ด ในการปรั บ สภาพฟางข้ าวสาลี เมื่ อค านึง ถึ ง
conversion yield ของเอทานอลที่จะได้ โดยกระบวนการย่อยและการหมักพร้อมกัน คือแช่ในกรด
ซัลฟิวริกเจือจางตามด้วยการระเบิดด้วยไอนา ที่ 190°ซ นาน 10 นาที หรือ 200°ซ นาน 5 นาที จะได้
ปริมาณเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ ของค่าทางทฤษฎี แต่สภาวะที่จะได้ผลผลิตเอทานอล และนาตาลใน
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ของเหลวที่ผ่านการกรองแล้วสู งที่สุดคือ นาฟางข้าวสาลีที่แช่ในสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจางแล้ว
มาทาการระเบิดด้วยไอนาที่ 180°ซ นาน 10 นาที
สาหรับวิธีการปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของมันสาปะหลัง Akaracharanya และคณะ
(2011) รายงานว่าสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของมัน สาปะหลังคือ
การแขวนลอย 6 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก /ปริมาตร) ในสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์
(นาหนัก/ปริมาตร) แล้วให้ความร้อนภายใต้ความดันไอที่ 121°ซ ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิว เป็น
เวลา 30 นาที ผลการย่อยกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรด
เจือจางแล้วนี ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส GC 220 (Genencor, USA) จานวน 62 U/กรัม (นาหนักแห้ง)
ของกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง ที่ 40°ซ pH 6 นาน 9 ชั่วโมง ได้กลูโคส 26.6 กรัม /
ลิตร
เนื่องจากข้อดีของการปรับสภาพลิกโนเซลลูโลสด้วยวิธีการระเบิดด้วยไอนา และผลการวิจัย
เรื่องวิธีการปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของมันสาปะหลังข้างต้น งานวิจัยนี ผู้วิจัยจะทาการปรับ
สภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของมันสาปะหลังด้วยวิธีการใช้กรดเจือจางร่วมกับวิธีการระเบิดด้ว ยไอนา
แบบขันตอนเดียว กากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังที่ผ่านการปรับสภาพและล้างด้วยนาแล้ว
จะถูกนาไปหมักเป็นเอทานอลด้วยวิธีการหมักและการย่อยพร้อมกันซึ่งเป็นวิธีการหมักเอทานอลจาก
ลิ ก โนเซลลู โ ลสที่ มี ข้ อ ดี คื อ ลดปั ญ หา product inhibition ของเอนไซม์เ ซลลู เ ลส ลดปั ญ หาการ
ปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่น เนื่องจากในระบบมีการสร้างเอทานอลควบคู่กับการย่อยเซลลูโลสเป็น
นาตาลกลูโคส ใช้เชือ Kluyveromyces marxianus G2-16-1 (Krisomdee, 2011) ซึ่งสามารถหมัก
เอทานอลได้ดีที่อุณหภูมิ 40°ซ จึงช่วยให้เอนไซม์เซลลูเลสสามารถได้ทางานที่อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด
นอกจากนี K. marxianus G2-16-1 ยังมี β-glucosidases (Krisomdee, 2011) ช่วยในการย่อยเซล
โลไบโอส ซึ่งจะยับยังการทางานของเอนไซม์เซลลูเลส หากเกิดการสะสมในระบบ
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
หาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการปรับสภาพกากใยลิ กโนเซลลู โ ลสของมันส าปะหลังโดย
วิธีการระเบิดด้วยไอนา เพื่อที่จะนากากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังที่ผ่านการปรับสภาพ
แล้วไปย่อยเป็นนาตาล แล้วหมักนาตาลที่ได้เป็นเอทานอลโดยวิธีการย่อยและการหมักพร้อมกัน
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ศึกษาลักษณะสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมัน
สาปะหลัง
1.3.2 หาสภาวะเหมาะสมสาหรับการปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมัน -สาปะหลัง
โดยวิธีการระเบิดด้วยไอนา
1.3.3 หาปริ มาณเหมาะสมของเซลลู เ ลส เพื่อ การย่ อยกากใยลิ กโนเซลลู โ ลสของหั ว มั น
สาปะหลังที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว
1.3.4 ผลิตเอทานอลโดยวิธีการย่อยและการหมักพร้อมกัน

1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
ทราบสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของมันสาปะหลังโดย
วิธีการระเบิดด้วยไอนา เพื่อการนากากใยลิกโนเซลลูโลส ที่ผ่าน การปรับสภาพแล้วไปย่อยเป็นนาตาล
แล้วหมักนาตาลที่ได้เป็นเอทานอล

บทที่ 2
ปริทรรศน์วรรณกรรม
2.1 มันสาปะหลัง
มันสาปะหลังเป็นไม้พุ่มยืนต้น ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Manihot esculenta Crantz จัด
อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae มีชื่อสามัญเรียกว่า แคสซาวา (Cassava) หรือ ทาปิโอก้า (Tapioca) มี
แหล่งกาเนิดจากทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ เช่น ประเทศกัวเตมาลา ประเทศเม็กซิโก ประเทศเปรู
และประเทศฮอนดูรัส แพร่ไปยังทวีปในเขตร้อน เช่น ทวีปแอฟริกา รวมถึงทวีปเอเชีย มันสาปะหลัง
จึงเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย และยังเป็นพืชที่สาคัญทางเศรษฐกิจ (Blagbrough และคณะ,
2010) มัน ส าปะหลั งเป็ น แหล่ งพลั ง งานอาหารที่ มีค วามส าคั ญในทวี ปเขตร้อ น (Cock และคณะ,
1982) เป็นลาดับที่ 3 รองจากข้าวและข้าวโพด (FAO, 2008) ลักษณะของต้นมันสาปะหลังจะมีความ
สูงของลาต้น 1-5 เมตร มีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน 5-10 รากต่อลาต้น ลักษณะใบจะเป็นรูปโล่ รูปใบ
มีแ ฉกประมาณ 3-9 แฉก ก้ า นมี สี แ ดงเข้ ม (ภาพที่ 2.1) ในปี 2557-2558 ประเทศไทยปลู ก มั น
สาปะหลังมากถึง 8.83 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.53 ตัน และผลผลิตรวมประมาณ 31.24 ล้านตัน
ใน 50 จังหวัด และมีผลผลิตมากขึน ซึ่งร้อยละ 50 ของมันสาปะหลังนีจะนามาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตแป้ง
มันสาปะหลังเพื่อการส่งออก (TTSA, 2014) และยังจัดเป็นประเทศที่มีการส่งออกเป็นอันดับ 1 ใน
เอเชี ย (UNCTAD, 2012) มั น ส าปะหลั ง ปลู ก มากที่ สุ ด ทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (จั ง หวั ด
นครราชสี มา) รองลงมาคือภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี และระยอง) และภาคใต้ (สงขลา) การ
เพาะปลูก ในประเทศไทยสามารถเพาะปลูกได้ทุกภาค และปลูกได้ตลอดทังปี เหมาะกับการปลูกใน
ดินร่วนปนดินทราย เป็นพืชทนแล้งได้ดี ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวประมาณ 10-12 เดือน (ศูนย์วิจัยมัน
สาปะหลังและผลิตภัณฑ์ , 2551) ชนิดของมันสาปะหลังที่ปลูกมี 2 ชนิดคือ มันสาปะหลังชนิดหวาน
จะมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกต่า ไม่มีรสขม จึงเหมาะแก่การนาประกอบอาหารและปลูกเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนมากกว่า ส่วนมันสาปะหลังชนิดขมจะมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกสูง เป็นพิษต่อ
ระบบไหลเวียนของเลือด ซึ่งไม่เหมาะแก่การนามาบริโภคโดยตรงสาหรับคนและสัตว์ จาเป็นต้อง
นาไปผ่านการแปรรูปและนิยมนามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม (Oluwole และคณะ, 2007)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต มั น ส าปะหลั ง เช่ น ผงชู ร ส, สารให้ ค วามหวานเช่ น ฟรุ ก โตส ไซรั ป
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(Vuilleumier และคณะ, 1993) กระดาษ พลาสติก กรดซิตริก รวมถึงแป้งมันสาปะหลัง แป้งมันฯ
สามารถย่อยและเปลี่ยนเป็นนาตาลมอลโตส นาตาลกลูโคส นาตาลอื่นๆ และกรดอินทรีย์ (Tan และ
คณะ, 1984) อี กทังยั งใช้เป็ น กาวที่ใ ห้ ความแข็ งแรง และเป็นวั ตถุดิบ ใช้ใ นอุต สาหกรรมการผลิ ต
เครื่องสาอางค์ (Tonukari และคณะ, 2004) ส่วนที่เหลือไปเป็นอาหารให้สัตว์และปุ๋ย หรือที่เ ราเรียก
กันว่า กากมันสาปะหลัง นอกจากนียังใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญสาหรับการผลิตเอทานอลเชือเพลิง
ซึ่งมีราคาต้นทุนต่า (Akaracharanya และคณะ, 2011)

ภาพที่ 2.1 ลักษณะของต้นมันสาปะหลัง
(http://www.fao.org/ag/save-and-grow/cassava/en/1/index.html)
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2.2 กากมันสาปะหลัง
กากมัน ส าปะหลั ง เป็ น วัส ดุเหลื อใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลั ง ส่ ว นมาก
นามาใช้เป็ นอาหารสัตว์ หรื อน าไปตากแห้ งทาเป็นมันเส้ น มันอัดเม็ด หรือมันบด ในกากแป้งมัน
ส าปะหลั ง นี จะมี ร ะดั บ กากใยสู ง แต่ยั ง คงมี ป ริ มาณแป้ง เหลื อ อยู่ องค์ ประกอบหลั กของกากมั น
สาปะหลังประกอบไปด้วย แป้ง 67.8 เปอร์เซ็นต์ โดยนาหนักต่อนาหนัก (นาหนักแห้ง) มีส่วนของกาก
ใยลิกโนเซลลูโลส 11.2 เปอร์เซ็นต์ โดยนาหนักต่อนาหนัก (นาหนักแห้ง) มีความชืนถึง 80 เปอร์เซ็นต์
โดยนาหนักต่อนาหนัก (นาหนักเปียก) และกากใยลิกโนเซลลูโลสยังเหมาะสาหรับการใช้เป็นสารตังต้น
สาหรับการผลิตเอทานอลเชือเพลิง เพราะมีราคาถูก มีขนาดอนุภาค 20-40 เมส ซึ่งทาให้ลดพลังงาน
ในกระบวนการผลิตเอทานอล (ภาพที่ 2.2) (Akaracharanya และคณะ, 2011)

ภาพที่ 2.2 กากมันสาปะหลังจากโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง
2.3 ลิกโนเซลลูโลส
ลิกโนเซลลูโลสมีองค์ประกอบหลักสาคัญประกอบไปด้วย เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก
35-50 เปอร์เซ็นต์ เฮมิเซลลูโลส 20-35 เปอร์เซ็นต์ ลิกนิน 15-20 เปอร์เซ็นต์ เถ้าและอื่นๆ 15-20
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในลักษณะโครงสร้างที่ซับซ้อน (Mood และคณะ, 2013) (ภาพที่ 2.3) พบมากใน
ผนังเซลล์ของพืช เปลือกไม้เนือแข็ง ไม้เนืออ่อน เศษวัสดุทางการเกษตรเช่น เช่น ซังข้าวโพด ชานอ้อย
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ฟางข้าว และกากมันสาปะหลังเป็นต้น ซึ่งเศษวัสดุของลิกโนเซลลูโลสที่เหลือใช้นี สามารถทาให้มี
มูลค่าเพิ่มได้ โดยผ่านขันตอนต่างๆ หลายขันตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากชีวภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดดังภาพที่ 2.4 (Howard และคณะ, 2003)

ภาพที่ 2.3 องค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลส (Menon และ Rao, 2012)

ภาพที่ 2.4 ขันตอนกระบวนการทางชีวภาพสาหรับการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุลิกโนเซลลูโลส
(Howard และคณะ, 2003)
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2.3.1 เซลลูโลส (C6H10O5)
เซลลูโลสเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของโครงสร้างผนังเซลล์และช่วยให้ความแข็งแรง
แก่พืช พลั งงานแสงอาทิตย์จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์ แสงและเก็บไว้ในรูปแบบของ
เซลลูโลส (Raven และคณะ, 1992) เป็นองค์ประกอบหลักของลิกโนเซลลูโลส เป็นสายพอลิ
เมอร์ของกลูโคส เกิดจาก ดี-กลูโคสต่อกันเป็นสายด้วยพันธะพันธะไกลโคซิดิกชนิดเบต้า (β1,4 – glycosidic bones) ซึ่งโครงสร้างของเซลลูโลสนันพบว่าอยู่ในรูปแบบผลึกและไม่เป็น
ผลึก เซลลูโลสไม่สามารถละลายได้ในนา แต่สามารถละลายได้ในกรดเจือจางที่อุณหภูมิต่า
จะลายได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึน และในกรดที่มีความเข้มข้นสูง เนื่องจากเกิดพลังงานไปทาลาย
พันธะไฮโดรเจนที่ยึดโครงสร้างเป็นผลึกให้แตกออก (Krassig และคณะ, 2002) (ภาพที่ 2.5)

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างโมเลกุลของเซลลูโลส (Harmsen และคณะ, 2010)
2.3.2 เฮมิเซลลูโลส (C5H8O4)
เฮมิเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของผนังเซลล์พืช เป็นสารโพลีเมอร์ของกลุ่ม
ดี-ไซโลส ซึ่งมีแขนงข้างที่แตกต่างกันซึ่งประกอบไปด้วย นาตาลเพนโตส, นาตาลเฮกโซส
และกลุ่มของสารอินทรีย์ (Girio และคณะ, 2010) ซึ่งจะมีสายสันกว่าเซลลูโลส โครงสร้าง
ของเฮมิเซลลูโลส (ภาพที่ 2.6) จะย่อยสลายง่ายเพราะรูปร่างเป็นกิ่งก้าน สายสันๆ เพื่อการ
ย่อยสลายเซลลูโลสจึงจาเป็นต้องย่อยสลายเฮมิเซลลู โลสให้พร้อมสาหรับการทางานของ
เอนไซม์ก่อน (Agbor และคณะ, 2011) เพราะเซลลูโลสจะถูกห่อหุ้มด้วยเฮมิเซลลูโลสและ
ลิกนิน นอกจากนีเฮมิเซลลูโลสจะไม่ละลายในนาที่อุณหภูมิต่า แต่การย่อยสลายจะเริ่มต้นที่
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อุณหภู มิต่ากว่า อุณหภูมิข องเซลลู โ ลส ซึ่ง จะละลายได้ ดีในอุณหภูมิสู ง (Thermo wood
handbook, 2003) การใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการละลายของ
เฮมิเซลลูโลสได้ในนา อย่างไรก็ตามการเพิ่มความรุนแรงในวิธีการย่อยสลายเฮมิเซลลูโลส
จาเป็นต้องระมัดระวัง การเกิดผลิตภัณฑ์จากย่อยสลายเฮมิเซลลูโลสนั่นคือ Furfural และ
Hydroxyl Methyl Furfural (HMF) ที่ มี ร ายงานว่ า เป็ น ตั ว ยั บ ยั งในกระบวนการหมั ก
(Palmqvist และ Hahn-Hägerdal, 2000a; b)

ภาพที่ 2.6 องค์ประกอบของเฮมิเซลลูโลส (Hansen และ Plackett, 2008)
2.3.3 ลิกนิน [C9H10O3(OCH3)0.9–1.7]
ลิกนินมีหน้าที่ช่วยขนส่งนาและสารอาหารไปสู่เซลล์พืช มีหน้าที่ช่วยยึดเชื่อมเส้นใย
ให้ คงรู ป สร้ า งความแข็ งแรงระหว่า งเซลล์ พืช ลิ กนิ นเป็น polyaromatic ที่มี โ ครงสร้ า ง
ซับซ้อน และมีโมเลกุลขนาดใหญ่ ไม่ละลายนา ไม่มีรูปผลึกแต่จะเกาะกันในระหว่างเส้นใย
ทาหน้าที่ยึดเส้นใยเข้าด้วยกัน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักประกอบไปด้วย phenylpropanoid
alcohols หรือเรียกว่า monolignols ได้แก่ coniferyl alcohol (guaiacyl propanol), pcoumaryl alcohol (p-hydroxyphenyl propanol) แ ล ะ sinapyl alcohol (syringyl
alcohol) เชื่ อ มโยงกั น ในรู ป แบบของพั น ธะที่ แ ตกต่ า งกั น (Harmsen และคณะ, 2010;
Kumar และคณะ, 2009) เนื่องจากลิกนินเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง (ภาพที่ 2.7) ดังนัน
เราจึงจาเป็นต้องมีการปรับสภาพก่อน เพื่อเพิ่มการย่อยสลายของชีวมวล (Agbor และคณะ,
2011) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายของโครงสร้างลิกนิน ซึ่งมีสารารหลากหลายชนิด
เช่น aromatic, polyaromatic, phenolic และ aldehydic ในสารประกอบ phenolic จะ
มีผลการยับยังมากการย่อยสลาย และมีความเป็นพิษมากกว่า Furfural และ HMF (แม้ใน
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ความเข้ ม ข้ น ที่ ต่ ากว่ า ) ซึ่ ง phenolic ที่ มี โ มเลกุ ล ต่ าจะมี ค วามเป็ น พิ ษ มากที่ สุ ด และ
สารประกอบ phenolic นีเป็นสาเหตุของการสู ญเสียความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้ มเซลล์ของ
จุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก โดยจะไปลดการเจริญของเซลล์และการย่อยนาตาล ปัจจัยหลัก
ที่มีผลคือ อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในกระบวนการย่อยสลายลิ กนิน (Harmsen และคณะ,
2010)

ภาพที่ 2.7 โครงสร้างของลิกนิน (http://www.namrata.co/dietary-fiber-and-itssignificance/)
2.4 การปรับสภาพลิกโนเซลลูโลส
การปรับสภาพมีจุดประสงค์หลักในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของชีวมวลลิก
โนเซลลูโลส เป็นการลดขนาดของวัสดุลิกโนเซลลูโลส โดยมีเป้าหมายในการกาจัดลิกนิน เฮมิเซลลูโลส
และโครงสร้างผลึกของเซลลูโลสให้แยกออกจากกัน (Harmsen และคณะ, 2010) (ภาพที่ 2.8) เพื่อ
เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง การท างานของเอนไซม์ เพิ่ ม อั ต ราการย่ อ ยน าตาล โดยเปลี่ ย นโพลิ เ มอร์ ข อง
คาร์โบไฮเดรต ไปเป็นนาตาลจาพวก fermentable sugars (Mood และคณะ, 2013; Mosier และ
คณะ, 2005) โดยทั่วไปการปรับสภาพจะมีวิธีที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ การ
ปรั บ ส ภ า พ ท าง ก า ย ภ า พ (physical pretreatment) กา ร ป รั บ ส ภ าพ ท า ง เ ค มี (chemical
pretreatment) การปรับสภาพทางเคมีเชิงกายภาพ (physico-chemical pretreatment) และการ
ปรับสภาพทางชีวภาพ (biological pretreatment) (Kumar และคณะ, 2009)
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ภาพที่ 2.8 การปรับสภาพของวัสดุลิกโนเซลลูโลส (Mood และคณะ, 2013)
2.4.1 การปรับสภาพทางกายภาพ (physical pretreatment)
การปรับสภาพทางกายภาพ เป็นการลดขนาดของวัสดุลิกโนเซลลูโลส ซึ่งส่วน
ใหญ่จะใช้เครื่องจักรกลสาหรับการลดขนาด ทาได้หลากหลายวิธี เช่น การโม่ การบด
การฉายรังสี (รังสีแกมมา ลาแสงอิเล็กตรอน รังสีไมโครเวฟ ฯลฯ) เป็นผลทาให้การย่อยดี
ขึน ขนาดผลึกของชีวมวลมีอนุภาคเล็กลง พลังงานที่ใช้จะขึนอยู่กับขนาดอนุภาคของ
วัสดุ (Menon และ Rao, 2012)
2.4.1.1 การปรับสภาพโดยการใช้เครื่องกล (Mechanical pretreatment)
ในการปรับสภาพโดยวิธีการใช้เครื่องกลนีจะเป็นขันตอนแรก ใน
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การปรับสภาพวัสดุลิกโนเซลลูโลสให้มีขนาดอนุภาคลดลง โดยเป็นการเพิ่ม
พืนที่ผิว ซึ่งจะทาได้โดยการหั่นให้เป็นชินเล็กๆ การบดหรือโม่ ซึ่งการโม่นี
ทาได้หลายวิธี ขึนอยู่กับขนาดของอนุภาคของวัสดุเช่น Ball milling, two-
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roll milling, hammer milling, colloid milling แ ล ะ disk milling
(Harmsen และคณะ, 2010; Mood และคณะ, 2013) โดยหลังจากหั่นให้
เป็นชินเล็กๆ ขนาดอนุภาคจะลดลงเป็น 10-30 มิลลิเมตร และการบดหรือ
โม่ลดลงเป็น 0.2-2 มม. จะช่วยให้การทางานของเอนไซม์ดีขึน เพื่อการย่อย
สลายวัสดุลิกโนเซลลูโลสได้มากขึน แต่เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายราคาสูง แต่จะ
เหมาะสาหรับกระบวนการปรับสภาพระดับที่ทาเต็มรูปแบบ (Kumar และ
คณะ, 2009)
2.4.1.2 การปรับสภาพโดยใช้รังสีไมโครเวฟ (Microwave irradiation)
การใช้รังสีไมโครเวฟในการปรับสภาพนันเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ใน
การให้ ค วามร้ อ นเพื่ อ ที่ จ ะท าให้ โ ครงสร้ า งผลึ ก ของเซลลู โ ลสมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ช่วยกาจัดลิกนินและเฮมิเซลลูโลส ช่วยทาลายพืนผิวหน้าของ
วัสดุ และยังช่วยเพิ่มการทางานของเอนไซม์ได้ดีขึน (Kitchaiya และคณะ,
2003; Ma และคณะ, 2009) รังสีไมโครเวฟ เป็น ความร้อนที่เกิดจากการ
ปฏิ สั ม พัน ธ์โ ดยตรงของวั ตถุ และสนามแม่ เ หล็ กไฟฟ้ า (Hu และ Wen,
2008) การฉายรังสีไมโครเวฟกับวัสดุเซลลูโลสจะเป็นการทาลายโครงสร้าง
โดยผ่ านการชนกั นของโมเลกุล จากขัวอิเล็ กทริก (Gabhane และคณะ,
2011) ข้อดีของการใช้รังสีไมโครเวฟคือ ใช้ระยะเวลาสั น มีความสม่าเสมอ
และใช้พลังงานน้อยกว่าการใช้ความร้อนแบบธรรมดา (Cheng และคณะ,
2011)
2.4.2 การปรับสภาพทางเคมี (chemical pretreatment)
เป้าหมายหลักของการปรับสภาพทางเคมีคือ การปรับปรุงการย่อยสลายทางชีวภาพ
ของเซลลูโลส โดยการกาจัดลิกนิน หรือเฮมิเซลลูโลสให้มีระดับน้อยลดลง รวมถึงผลึก
ของโครงสร้างเซลลูโลส วิธีนีนิยมใช้กันมากในระบบอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ และ
ในการปรับสภาพทางเคมีนีมีหลายวิธีเช่น การปรับสภาพด้วยกรด การปรับสภาพด้วย
ด่าง เป็นต้น (Menon และ Rao, 2012)
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2.4.2.1 การปรับสภาพด้วยกรด (Acid pretreatment)
การปรับสภาพด้วยกรด นิยมการใช้กรดเข้มข้น และกรดเจือจาง
โดยกรดจะเข้าทาลายโครงสร้างที่แข็งแรงของวัสดุลิกโนเซลลูโลส การใช้
กรดสาหรับการย่อยสลายวัสดุลิกโนเซลลูโลส กรดที่นิยมใช้กันมากที่สุดใน
เชิ ง พาณิ ช ย์ คื อ กรดซั ล ฟิ ว ริ ก (H2SO4) และกรดไฮโดรคลอริ ก (HCl)
นอกจากนี ยั ง มี ก รดอื่ น ๆ อี ก เช่ น กรดฟอสฟอริ ก (H3PO4) กรดไนตริ ก
(HNO3) (Menon และ Rao, 2012) การใช้กรดสาหรับการย่อยสลายวัสดุ
ลิกโนเซลลูโลสเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมาก และเป็นที่รู้จักกันดีที่
เหมาะสมสาหรับการแปลงโครงสร้างของลิกโนเซลลูโลสไปสู่กระบวนการ
หมัก (Chiaramonti และคณะ, 2012)
Wang และคณะ (2015) รายงานการปรับสภาพแก่นชานอ้อยด้วย
ส า ร ล ะ ล า ย ก ร ด ป รั บ ส ภ า พ ค รั ง แ ร ก โ ด ย ใ ช้ 1-butyl-3methylimidazolium chloride ([BMIM]Cl) ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0-1.2 เปอร์เซ็นต์ และนา 30 เปอร์เซ็นต์ โดย
ในการปรั บ สภาพจะใช้ แ ก่ น ชานอ้ อ ยใส่ ไ ปพร้ อ มกั บ สารละลายกรด
[BMIM]Cl และมีการกวนสารพร้อมให้ความร้อนที่ 80–130 oซ เป็นเวลา
10-90 นาที ควบคุมอุณหภูมิด้วยอ่างนามัน จากนันย่อยด้วยเอนไซม์เซลลู
เลส 20 FPU/กรัม ในสารละลายบัฟเฟอร์อะซีเตรท ค่าความเป็นกรด-ด่าง
เท่ากับ 4.8 อุณหภูมิ 50 oซ นาน 24-72 ชม. พบว่าหลั งจากทาการปรับ
สภาพแก่นชานอ้อยและย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสแล้ว การปรับสภาพที่
เหมาะสมคือ ใช้สารละลายกรด [BMIM]Cl ซึ่งประกอบด้วยสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริก 1 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิที่ 120 oซ นาน 30 นาที ให้ ความ
เข้มข้นของนาตาลกลูโคสที่ 92.3 กรัม/ลิตร
Zu และคณะ (2014) ศึกษาการปรับสภาพซังข้าวโพดแบบ 2 ขันตอน เพื่อ
ต้องการเพิ่ม sugar recovery โดยในขันตอนแรกใช้ซังข้าวโพดจานวน 1 เปอร์เซ็นต์
(นาหนักแห้ง ) โดยนาหนัก เจือจางด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกปริมาณ 100
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มล. (ในอัตราส่วน solid : liquid = 1:10) ที่อุณหภูมิแตกต่างกันคือ 100, 110, 120
และ 130 oซ ระยะเวลาของการทาปฎิกิริยา 20 และ 40 นาที ขันตอนที่สอง
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หลังจากการปรับสภาพด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก แล้วปรับสภาพต่อด้วยนา
มะนาวปริมาณ 50 มล. (ในอัตราส่วน solid : liquid = 1:10) และมีการกวน โดย
แบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด ชุดแรกใช้อุณหภูมิ 60 oซ ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ชุดที่
สองท าในอ่ า งน ามั น นาน 1, 3, 6, 12, 24 ชม.และ 1, 2, 3, 4, 6 ชม.ตามล าดั บ
พบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการปรับสภาพคือ การปรับสภาพด้วยสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริ กที่ 120 oซ นาน 40 นาที แล้วปรับสภาพต่อด้วยนามะนาวที่ 60 oซ
เป็นเวลา 12 ชม. จะได้นาตาลกลูโคสและนาตาลไซโลส เป็น 78 และ 97 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ
Yang และคณะ (2013) ศึกษาผลกระทบของการปรับสภาพ การใช้ความ
เข้มข้นสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง และเวลาการปรับสภาพของฟางข้าวบาร์เลย์
ผสมเมล็ ดข้าวที่ แตกต่างกัน เพื่ อเปลี่ ยนแป้งและลิ กโนเซลลู โ ลส ไปเป็ นนาตาล
fermentable sugars ขันตอนการปรับสภาพฟางข้าวผสมกับเมล็ ดข้าว ใช้ความ
เข้ ม ข้ น สารละลายกรดซั ล ฟิ ว ริ ก เจื อ จางที่ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(นาหนัก/ปริมาตร) ให้ความร้อนที่ 121 oซ ความดัน 1.1 บาร์ นาน 60 นาที พบว่า
การปรับสภาพด้วยความเข้มข้นสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจางที่ 1.5 เปอร์เซ็นต์
นาน 60 นาที จะได้นาตาล 96 เปอร์เซ็นต์ และไซโลส 57 เปอร์เซ็นต์
Avci และคณะ (2013) รายงานว่าสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการปรับสภาพ
ซังข้าวโพด คือ ซังข้าวโพด 10 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก /ปริมาตร) ในสารสารละลาย
กรดซัลฟิวริก 0.75 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 160 oซ นาน 0-5 นาที เป็นสภาวะที่ให้
นาตาลกลูโคสสูงสุดเท่ากับ 63.2 ± 2.2 และ 63.7 ± 2.3 กรัม นาตาลกลูโคส/ลิตร
ที่เวลา 0 และ 5 นาทีตามลาดับ
2.4.2.2 การปรับสภาพด้วยด่าง (Alkaline pretreatment)
ในพืนฐานของการปรับสภาพวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยการใช้ด่างในการปรับ
สภาพ จะขึนอยู่กับปริมาณของลิกนินที่อยู่ในชีวมวล การปรับสภาพด้วยด่างเป็น
การเพิ่มการย่ อยเซลลูโลสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน ส าหรับการละลายของ
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ลิ ก นิ น เซลลู โ ลส และเฮมิ เ ซลลู โ ลส จะน้ อ ยกว่ า ในสารละลาย กรด หรื อ
กระบวนการ
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hydrothermal (Carvalheiro และคณะ, 2008) ด่างที่ส่ว นใหญ่นิยมนามาใช้ ใน
การปรั บ สภาพได้ แ ก่ โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ (NaOH), โพแทสเซี ย มไฮดรอกไซด์
(KOH), แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (CaOH2) และ แอมโมเนีย (ammonia) Wan และ
คณะ (2011) รายงานปรับสภาพเปลือกถั่วเหลืองด้วยการแช่ในโซเดียมไฮ ดรอกไซด์
(NaOH) (4-40 กรัม/100 กรัมแห้งของเปลือกถั่วเหลือง) ที่อุณหภูมิห้อง สาหรับการ
ย่ อ ยเซลลู โ ลส พบว่ าการแช่ ด้ว ยโซเดีย มไฮดรอกไซด์ ให้ นาตาลกลู โ คส 64.55
เปอร์เซ็นต์ และสามารถการกาจัดไซแลนได้ถึง 46.37 เปอร์เซ็นต์
2.4.3 การปรับสภาพทางเคมีเชิงกายภาพ (physico-chemical pretreatment)
การปรับสภาพทางเคมีเชิงกายภาพจะประกอบด้วยวิธีการที่ผสมผสานระหว่าง วิธี
ทางกายภาพ และวิธี ทางเคมี เช่ น การปรั บสภาพแบบใช้ไ อนา โดยการเพิ่ มตั ว เร่ ง
ปฏิกิริยา (กรดหรือด่าง), hydrothermolysis , wet oxidation และ การระเบิดเส้นใย
ด้ ว ยแอมโมเนี ย (Ammonia fiber explosion, AFEX) (Galbe และ Zacchi, 2012)
อย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักในการปรับสภาพด้วยวิธีการนี ชีให้เห็นว่าเป็นการปรับ
สภาพที่ส ามารถรวมการท างานของวิ ธีทางกายภาพ และวิธี ทางเคมี เข้า ด้ว ยกัน ได้
ยกตัวอย่างหนึ่งในวิธีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัย เช่น การปรับสภาพด้วย
วิธีการใช้ไอนา หรือเรียกกันว่า การระเบิดด้วยไอนา (Steam Explosion)
2.4.3.1 การระเบิดด้วยไอนา (Steam Explosion)
การระเบิดด้วยไอนาเป็นวิธีการปรับสภาพทางเคมีเชิงกายภาพ ที่นิยมใช้กับ
การปรั บ สภาพวัส ดุลิ กโนเซลลู โ ลส โดยการใช้ไอนาอุณหภูมิสู ง (160-240°ซ)
ความดันสูง (0.69-4.83 MPa) ภายในระยะเวลาสันๆ แล้วลดความดันลงอย่าง
รวดเร็ว (Kumar และคณะ, 2009) การปรับสภาพด้วยวิธีการระเบิดด้วยไอนาจะ
ทาให้เฮมิเซลลูโลสถูกย่อย มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของลิกนิน เนื่องจากมี
อุณหภูมิสูง (Mood และคณะ, 2013) เป็นผลทาให้เฮมิเซลลูโลส และลิกนินลดลง
เพิ่มพืนที่ผิว
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ให้กับเซลลูโลส ทาให้เพิ่มการเข้าทางานของเอนไซม์ (Harmsen และคณะ, 2010)
การย่อยสลายของเฮมิเซลลูโลสในระหว่างการปรับสภาพระเบิดด้วยไอนาสามารถ
เกิดกรดอินทรีย์ได้ เช่น กรดอะซิติก ที่เกิดจากการย่อยสลายของกลุ่ม acetyl ใน
โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลส กรดฟอร์มิค และกรด levulinic ทาให้นาที่เกิดในระบบ
มีคุ ณ สมบั ติ เ ป็ น กรดที่อุ ณ หภูมิ สู ง (Mood และคณะ, 2013) แต่ เ นื่อ งจากสภาพ
ความเป็น กรดที่มีอยู่ในการย่อยสลายของนาตาล ทาให้ เกิดเฟอร์ฟูรัล (furfural)
และ HMF ในระหว่างกระบวนการปรับสภาพ (Galbe และ Zacchi, 2012) ดังนัน
วัสดุลิกโนเซลลูโลสจาเป็นที่จะต้องล้างด้วยนาหลังจากการปรับสภาพเพื่อที่จะเอา
สารยับยังเหล่านีออก
ปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อประสิ ทธิ ภ าพของวิ ธี การระเบิ ดด้ ว ยไอน า ได้ แ ก่ ขนาด
อนุภาคของวัสดุ อุณหภูมิ ความดัน และเวลาที่ใช้ในการระเบิดด้วยไอนา ข้อดีของ
วิธีการระเบิดด้วยไอนาคือ ไม่มีการใช้สารเคมีในขันตอนการระเบิดด้วยไอนา เกิด
byproducts ต่า มีความสามารถในการทาลายโครงสร้างของวัสดุประเภทลิ กโน
เซลลูโลสได้ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีรายงานเกี่ยวกับการใช้วิธีการระเบิดด้วยไอนาในการปรับสภาพดังนี
Scholl และคณะ (2015) รายงานการปรั บ สภาพหญ้ า ช้ า ง (elephant
grass, Pennisetum purpureum) ด้วยวิธีการระเบิดด้วยไอนาเพื่อแปลงเซลลูโลส
ไปเป็นเอทานอล ใช้หญ้าช้างปริมาณ 600 กรัม พบว่าได้ปริมาณนาตาลกลูโคสสูงสุด
จากขันตอนการล้างนาก่อนทาการปรับสภาพด้วยการระเบิดไอนา ที่อุณหภูมิ 190 o
ซ นาน 10 นาที (248.34 ± 6.27 มก./กรัม) และได้นาตาลรีดิวซ์สูงสุดที่อุณหภูมิ
200 oซ นาน 10 นาที (246.00 ± 9.60 มก./กรัม) หลังจากการย่อยด้วยเอนไซม์
เซลลู เ ลสปริ ม าณ 10 FPU/กรั ม เป็ น เวลา 48 ชั่ ว โมง หมั ก ด้ ว ยการใช้ เ ชื อ
Saccharomyces cerevisiae CAT-1 และจากการปรับสภาพด้วยวิธีนีได้ผลเอทา
นอลได้สูงสุดโดยใช้อุณหภูมิ 200 oซ นาน 6 นาที (4.27 ± 0.15 มก./มล.) แสดงให้
เห็นถึงความสาคัญของขันตอนการล้างนาในการปรับสภาพด้วยการระเบิดด้วยไอนา
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ซึ่งสามารถช่วยขจัดสารยับยังที่ละลายอยู่ในนาให้หมดไปก่อนการนาไปผลิตเป็นเอ
ทานอลเชือเพลิง
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López-Linares และคณะ (2015) ศึกษาการปรับสภาพ rapeseed straw
ด้วยวิธีการระเบิดด้วยไอนา ผลกระทบจากอุณหภูมิ และเวลาในกระบวนการปรับ
สภาพที่ตอบสนองพืนผิว ซึ่งในงานวิจัยนีจะไม่มีการเร่งปฏิกิริยาในการระเบิดด้วยไอ
น า ในขณะการปรั บ สภาพ rapeseed straw จะเพิ่ ม การย่ อ ยของเอนไซม์ การ
ออกแบบการทดลองเชิงสถิติ และวิธีการตอบสนองต่อพืนผิ ว ถูกนามาใช้ในการ
ประเมินอุณหภูมิที่ 185-215 oซ และระยะเวลาในกระบวนการ 2.5-7.5 นาที พบว่า
ภายใต้สภาวะในการระเบิดด้วยไอนาอุณหภูมิที่ 215 oซ ใช้เวลา 7.5 นาที เป็นผลที่
ดีสาหรับการผลิตไบโอเอทานอลที่มีความเข้มข้นของสารตังต้นสูง ในสภาวะนีจะให้
ผลตอบแทนสูงสุดที่ 72.3 เปอร์เซ็นต์ เทียบเท่า 81 เปอร์เซ็นต์ ของนาตาลกลูโคส
ต่อ วั ส ดุ ข องแข็ ง ส่ ง ผลให้ ไ ด้ค วามเข้ มข้ น เอทานอลสู ง ถึง 43.6 กรั ม /ลิ ต ร (5.5
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร) ใช้วัสดุของแข็งเป็นสารตังต้นที่ 20 เปอร์เซ็นต์(นาหนัก /
ปริมาตร) เทียบเท่ากับ 12.4 กรัมเอทานอล/100 กรัมชีวมวล
Wang และคณะ (2015) ปรับสภาพของเปลือกส้ม ด้วยวิธีการระเบิดด้วย
ไอน า (SE) และการแช่ด้ว ยสารละลายกรดซัล ฟิว ริก (SAS) เพื่อเพิ่มผลผลิ ตและ
ปรับปรุงการทางานของเส้นใยอาหารที่ละลายนาได้ (SDF) พบว่าการปรับสภาพ
แบบ SE ร่วมกับ SAS เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต SDF ภายใต้ และ
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด (H2SO4 0.8 เปอร์เซ็นต์ 0.8 MPa
ระยะเวลา 7 นาที) ทาให้ SDF เพิ่มขึนจาก 8.04 เปอร์เซ็นต์ เป็น 33.74 เปอร์เซ็นต์
(p < 0.05) นอกจากนีเซลลูโลส และลิกนินถูกย่อยสลาย และเปลี่ยนเป็นโมเลกุล
ขนาดเล็กลง
Moreno และคณะ (2013) ศึกษาเงื่อนไขที่ใช้ในขันตอนการปรับสภาพของ
ฟางข้าว และขันตอนการดาเนินงาน รวมถึงปริมาณสารตังต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
หาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการใช้ Kluyveromyces marxianus CECT 10875
และเอนไซม์แลคเคส สาหรับการผลิตเอทานอลในขันที่สอง (second generation
ethanol) โดยใช้สภาวะที่แตกต่างกันในการระเบิดด้วยไอนาคือ 200 oซ นาน
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2-5 นาที และที่อุณหภูมิ 220 oซ นาน 2.5 นาที แปรผันปริมาณฟางข้าวที่ 5-14
เปอร์ เซ็น ต์ (น าหนัก /ปริมาตร) ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด 2 กระบวนการคือ SSF
(simultaneous saccharification and fermentation) และ PSSF
(presaccharification

and

simultaneous

saccharification

and

fermentation) ผลจากการวิจัยพบว่า K. marxianus CECT 10875 สามารถหมัก
สารละลายทังหมดที่ได้จากฝางข้าว จากการปรับภาพด้ว ยการระเบิดด้ว ยไอนา
อุณหภูมิที่ 220 oซ นาน 2.5 นาที โดยกระบวนการหมักแบบ SSF โดยใช้ปริมาณ
ฟางข้าวที่ 5 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/ปริมาตร) ให้ปริมาณเอทานอลถึง 9.6 กรัม/ลิตร
นอกจากการก าจั ดฟี น อล โดยเอนไซม์ แ ลคเคสแล้ ว จะเป็ น การลดสารยับ ยั งใน
สารละลายจากฟางข้าว จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการหมัก และการ
เพิ่มปริมาณฟางข้าวเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/ปริมาตร) ในระหว่างกระบวนการ
SSF และ PSSF จะส่งผลให้การผลิตเอทานอลเพิ่มขึนเป็น 16.7 กรัม/ลิตร
Oliveira และคณะ (2013) ศึกษาผลของการปรับสภาพฟางอ้อยด้วยการ
ระเบิดด้วยไอนาในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับการใช้ด่างในการย่อยเอาลิกนินออก
(delignification) ทาให้เอนไซม์เข้าย่อยฟางอ้อย เพื่อการผลิตเอทานอล โดยทาการ
ระเบิดด้วยไอนาอุณหภูมิที่ 180, 190 และ 200 oซ นาน 15 นาที ในเครื่องปฎิกรณ์
ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร ฟางอ้อยจะถูกเอาลิกนินออกโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
และการย่ อยด้ว ยเอนไซม์เซลลู เ ลส พบว่าการปรับสภาพที่ อุ ณหภู มิ 200 oซ ได้
สารละลายจากเฮมิเซลลูโลสสูงสุด 92.7 เปอร์เซ็นต์ และการปรับสภาพด้วยด่าง เกิด
การละลายของลิกนินถึง 86.7 เปอร์เซ็นต์ ที่ 180 oซ และจะลายออกมาเพียง 81.3
เปอร์เซ็นต์ ที่ 200 oซ จากสภาวะทังหมดในการปรับสภาพจะทาให้เซลลูโลสมีการ
ย่อยสลายสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ ที่ 200 oซ การเพิ่มการย่อยสลายของลิกนิน โดย
การใช้เอนไซม์เ ปลี่ ยนจาก cellulignin 58.8 เปอร์ เซ็นต์ ไปเป็น delignificated
pulp ที่ 85.1 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 180 oซ
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2.4.3.2 การระเบิดเส้นใยด้วยแอมโมเนีย (Ammonia fiber explosion)
ในกระบวนการระเบิดเส้นใยด้วยแอมโมเนีย (Ammonia fiber explosion
: AFEX) เป็นกระบวนการที่ใช้แอมโมเนียในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิและความดัน
สูง คงไว้ระยะเวลาหนึ่งและลดความดันลงอย่างรวดเร็ว (Tey-Mouri และคณะ,
2005) โดยทั่วไปกระบวนการระเบิดเส้นใยด้วยแอมโมเนีย จะใช้ แอมโมเนียปริมาณ
1-2 กิโลกรัม/กิโลกรัมของชีวมวลแห้ง ที่อุณหภูมิ 90 oซ ในช่วงระยะเวลา 30 นาที
ซึ่งพบว่าทาให้องค์ประกอบของเฮมิเซลลูโลสและลิกนินลดลง อีกทังยังมีผลทาให้
ความเป็นผลึกของเซลลูโลสลดลง โดย Bals และคณะ (2011) ได้อภิปรายเพิ่มเติม
ว่าตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ปริมาณแอมโมเนีย, ปริมาณของนา รวมไปถึงอุณหภูมิและ
เวลาที่ใช้ในกระบวนการระเบิดเส้นใยด้วยแอมโมเนียเป็นส่วนสาคัญที่ต้องศึกษาใน
การปรับสภาพในวัตถุดิบแต่ละชนิด
2.4.4 การปรับสภาพทางชีวภาพ (biological pretreatment)
ในการปรับสภาพทางชีวภาพ (biological pretreatment) เป็นกระบวนการปรับ
สภาพโดยใช้กลุ่มของจุลินทรีย์ (microbial pretreatment) โดยเฉพาะเชือราซึ่งจะเปลี่ยน
องค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลสไปเป็นสารประกอบที่เหมาะต่อการย่อยสลายและการผลิตเอ
ทานอล (Mood และคณะ, 2013) กลุ่มของจุลินทรีย์ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ เช่น white, brown
และ soft rot-fungi (ช่วยย่อยสลายเฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ดังนันจะเห็นได้ว่าวิธีการนีมี
ข้อดีคือคือใช้พลังงานต่าและไม่จาเป็นต้องใช้สารเคมี จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีและ
การบาบัดของเสีย อีกทังยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อเสียคือต้องใช้ระยะเวลานาน
(Cardona และ Sanchez, 2007; Sun และ Cheng, 2002; Tengerdy และ Szakacs,
2003)
2.5 การย่อยวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (cellulase)
เอนไซม์เซลลูเลส เป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการการย่อยสลายโมเลกุลของเซลลูโลสที่
พันธะ β-1, 4-Glycoside ได้เป็น cellobiose และย่อย cellobiose ด้วยเอนไซม์ β-glucosidases
ไปเป็นนาตาลกลูโคส (ภาพที่ 2.9) ซึ่งเอนไซม์เซลลูเลสเป็นกลุ่มเอนไซม์ที่เกิดจากผลิตโดย
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เชือจุลินทรีย์ เช่น เชือรา แบคทีเรีย โพรโตซัว พืช และสัตว์ เป็นต้น (Henrissat, 1991) เอนไซม์เซลลู
เลสถู ก ใช้ เ พิ่ ม ขึนในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เยื่ อ กระดาษอุ ต สาหกรรมอาหาร
ประเภทการผลิตสารปรุงแต่ง และการปรับปรุงการย่อยอาหารสัตว์ (Zhang และ Zhang, 2013) โดย
ในธรรมชาติ เ อนไซม์ เ ซลลู เ ลสแบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภทได้ แ ก่ Endoglucanase (Endo-1,4-βglucanases, EC 3.2.1.4) โดยจะสุ่ ม ตั ด สายพั น ธะ β-1, 4-glucosidic ของเซลลู โ ลส, Exo
glucanase (Exo-1 ,4 - β-glucanases, EC 3.2.1.91) ห รื อ Cellobiohydrolase แ ล ะ βglucosidase (EC 3.2.1.21) หรือเรียกอีกอย่างว่า Cellobiase จะทาหน้าที่ย่อย Cellobiose ไปเป็น
กลู โ คส (Horn และคณะ, 2012) ซึ่ ง เอนไซม์ แ ต่ ล ะชนิ ด จะมี ห น้ า ที่ ใ นการย่ อ ยสลายเซลลู โ ลสใน
ตาแหน่งที่ต่างกันดังภาพที่ 2.10

ภาพที่ 2.9 กลไกของการย่อยสลายเซลลูโลสด้วยเอนไซม์เซลลูเลส (Mackulak, 2010)
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ภาพที่ 2.10 การย่อยสลายเซลลูโลสในตาแหน่งต่างๆ ด้วยเอนไซม์ Exoglucanase,
Endoglucanase และ β-glucosidase

2.6 ผลิตเอทานอลโดยวิธีการย่อยและการหมักพร้อมกัน (Simultaneous saccharification
and fermentation, SSF)
การย่อยและการหมักพร้อมกัน (SSF) (ภาพที่ 2.10) เป็นวิธีการที่รวมการย่อยเซลลูโลส
ด้วยเอนไซม์ พร้อมกับการหมักนาตาลที่ได้ไปเป็นเอทานอล โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักร่วมกับวิธี
SSF จะใช้ยีสต์สายพันธุ์ที่ทนความร้อน และแบคทีเรีย ที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิในการย่อย
(Sun และคณะ, 2002)
Zhang และคณะ 2013 กล่าวถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อการย่อยและการหมัก
พร้อมกัน เช่น อุณหภูมิในขณะที่มีการเติมเอนไซม์ ปริมาณเอนไซม์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความ
เข้มข้นของยีสต์ ปริมาณของวัสดุที่ใช้ และสายพันธุ์ของยีสต์ อุณหภูมิที่เป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการ
ย่อยและการหมักพร้อมกัน เพราะความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการย่อยของ
เอนไซม์ (45-50oซ) และการหมัก (30-35 oซ) การใช้งานของยีสต์ทนร้อนที่สามารถเจริญเติบโตได้ใน
อุณหภูมิที่สูงขึนจะดีกว่า อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด-ด่าง มีบทบาทสาคัญในการส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมของเอนไซม์และการเจริญเติบโตของเซลล์ นอกจากนียังขึนอยู่กับการกาหนดค่าความเป็น
กรด-ด่าง สาหรับกระบวนการหมักที่ใช้เพื่อการผลิตเอทานอลแบบไม่ใช้ออกซิเจน และควรระวังใน
ส่วนของปริมาณยีสต์ที่ใช้มีมากเกินไปจะทาให้ไปขัดขวางการดูดซึมสารอาหาร ส่งผลให้ปริมาณเอทา
นอลลดลงได้ โดยในงานวิจัยได้ศึกษาการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์
สาหรับการหมักและการย่อยพร้อมกัน มีสภาวะที่เหมาะสมสาหรับอุณหภูมิที่ 37.5oซ ปริมาณเอนไซม์
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35 FPU/กรัม ตัวอย่าง ปริมาณความเข้มของ Saccharomyces cerevisiae 10 กรัม/ลิตร และมีค่า
ความเป็นกรดด่างเท่ากับ 4.6 พบว่าได้ปริมาณเอทานอล 37.84 กรัม/ลิตร
Gao และคณะ 2014 กล่าวว่าสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์ (ประมาณ 50 oซ)
หากสูงกว่าการหมักยีสต์ จะเป็นการลดประสิทธิภาพในกระบวนการย่อยสลายและการหมักพร้อมกัน
ข้อดีของกระบวนการนีคือ เป็นการหมักแบบถังเดียวซึ่งจะช่วยในการลดค่าใช้จ่าย
(Ballesteros และคณะ 2004) ลดปัญหาการเกิดสารยับยัง (product inhibition) ของเอนไซม์เซลลู
เลส ลดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่นๆ เนื่องจากในระบบมีการผลิตเอทานอลควบคู่กับการย่อย
เซลลูโลส
Kluyveromyces marxianus เป็นยีสต์สายพันธุ์หนึ่งที่นิยมนามาใช้มากที่สุด เนื่องจากมี
ความหลากหลายในการนามาใช้งานทางเทคโนโลยีชีวภาพ และยังพบว่าสามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ
สูงกว่า 40oซ ซึ่งจัดว่าเป็นยีสต์สายพันธุ์ทนร้อน และยังมีอัตราการเจริญสูง สามารถหมักนาตาลได้
หลากหลาย เช่น กลูโคส ไซโลส แมนโนส และกาแลคโตส แต่สาหรับในบางสายพันธุ์ก็ยังไม่สามารถ
หมักนาตาลไซโลสได้ (Wilkins และคณะ, 2008) นอกจากนี K. marxianus สายพันธุ์ G2-16-1 ยังมี
β-glucosidases ที่ช่วยย่อยเซลโลไบโอส ซึ่งจะยับยังการทางานของเอนไซม์เซลลูเลส หากมีการ
สะสมอยู่ในระบบ (Krisomdee, 2011)

ภาพที่ 2.11 กระบวนการหมักและการย่อยพร้อมกัน (SSF) (Olofsson และคณะ, 2008)

บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

3.1 กากมันสาปะหลัง
กากมั น ส าปะหลั ง (cassava waste pulp) ของโรงงานผลิ ต แป้ ง มั น ส าปะหลั ง
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด นครราชสีมา เก็บตัวอย่างกากมันสาปะหลังที่ -20°ซ

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
3.2.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron
Microscope) รุ่น JSM -5410LV บริษัท JEOL ประเทศญี่ปุ่น
3.2.2 เครื่ อ งกวนสารละลายด้ ว ยแท่ ง แม่ เ หล็ ก แบบให้ ค วามร้ อ น (HotplateMagnetic stirrer) รุ่น 502P-2 บริษัท PMC Industries ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.2.3 เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตาแหน่ง รุ่น PG6002-S บริษัท Mettler Toledo
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3.2.4 เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตาแหน่ง รุ่น AG285 บริษัท Mettler Toledo
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3.2.5 เครื่ อ งผสมสารละลาย (Vortex mixter) รุ่ น G560 บริ ษั ท Scientific
Industries ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.2.6 เครื่ อ งระเบิ ด ด้ ว ยไอน า (high pressure reactor) รุ่ น 4523 บริ ษั ท Parr
Instrument ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.2.7 เครื่องวัดพีเอช (pH meter) รุ่น S20 SevenEasy™ บริษัท Mettler Toledo
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3.2.8 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) รุ่น GenesysTM 10SUv-VIS บริษัท Thermo Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา
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3.2.9 เครื่องปั่นเหวี่ยงอุณหภูมิต่า (refrigerated centrifuge) รุ่น AllegraTM 25R
และ รุ่น AvantiTM J-30I บริษัท Beckman Coulter ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.2.10 เครื่ อ งปั่ น เหวี่ ย งตกตะกอนความเร็ ว สู ง (Micro-centrifuge) รุ่ น MIKRO
200R บริษัท Hettich ประเทศอังกฤษ
3.2.11 เครื่ อ งปั่ น เหวี่ ย งแบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ (Refrigerated Centrifuge) รุ่ น
Biofuge Stratos (Rotor #3334) บริษัท Sorvall ประเทศเยอรมนี
3.2.12 เครื่องวิเคราะห์สารชีวภาพ หลายพารามิเตอร์ (Biochemistry analyzer)
รุ่น YSI 7100 บริษัท Harikul Science ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.2.13 เครื่องวิเคราะห์เอทานอล (Gas Chromatography) รุ่น 7AG บริษัท
Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น
3.2.14 ตู้บ่มเพาะเชือแบบเขย่า (Incubator shaker) รุ่น InnovaTM 4330 บริษัท
New Brunswick Scientific ประเทศอังกฤษ
3.2.15 ลามินาร์ (Laminar Flow) รุ่น H2 บริษัท LAB service ประเทศไทย
3.2.16 ตู้ อ บลมร้ อ น (Hot Air Oven) บริ ษั ท Contherm Scientific ประเทศนิ ว
เซอร์แลนด์
3.2.17 ไมโครปิเปตต์ (Micropipette) ขนาด 5 มิลลิลิตร บริษัท Mettler Toledo
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และขนาด 1, 0.2 มิลลิลิตร บริษัท Gilson ประเทศฝรั่งเศส
3.2.18 หม้อนึ่งฆ่าเชือ (Autoclave) รุ่น ES-215 และ รุ่น SS-325 บริษัท TOMY
Digital Biology ประเทศญี่ปุ่น
3.2.19 อ่ า ง น า ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ( Water bath) รุ่ น SS40-D บ ริ ษั ท Grant
Instrument ประเทศอังกฤษ
3.2.20 อ่างนาควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Water bath shaker) รุ่น GyromaxTM
939XL บริษัท Amerex Instrument ประเทศสหรัฐอเมริกา
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3.3 สารเคมี Analytical grade
3.3.1 กรดซิตริก โมโนไฮเดรต (C6H8O7 .H2O) บริษัท Merck ประเทศเยอรมนี
3.3.2 กรดซัลฟิวริก (H2SO4) บริษัท Merck ประเทศเยอรมนี
3.3.3 กรดไฮโดรคลอริก (HCL) บริษัท Sigma Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.3.4 กลูโคส (C6H12O6) บริษัท Sigma Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.3.5 คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4·5H2O) บริษัท Merck ประเทศเยอรมนี
3.3.6 วุ้นผง (Agar) บริษัท Merck ประเทศเยอรมนี
3.3.7 ไดโซเดียมไฮโดรเจนอาร์เซเนต (Na2HAsO4·7H2O) บริษัท Sigma Aldrich
ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.3.8 โพแทสเซี ย มโซเดี ย มทาเทต (KNaC4H4O6·5H2O) บริ ษั ท Merck ประเทศ
เยอรมนี
3.3.9 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) บริษัท Merck ประเทศเยอรมนี
3.3.10 โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) บริษัท Merck ประเทศเยอรมนี
3.3.11 ไตรโซเดียมซิเตรต (C6H5Na3O7·2H2O) บริษัท Merck ประเทศเยอรมนี
3.3.12 เพ ป โ ตน (Polypeptone) บ ริ ษั ท Becton Dickinson and Company
ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.3.13 ส า ร ส กั ด จ า ก ยี ส ต์ (Yeast extract) บ ริ ษั ท Becton Dickinson and
Company ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.3.14 แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดตเตตระไฮเดรต ((NH4)6Mo7O24·4H2O) บริษัท
Merck ประเทศเยอรมนี
3.3.15 เอทานอล (Ethanol) บริษัท Sigma Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4 จุลินทรีย์
Kluyveromyces marxianus สายพันธุ์ G2-16-1 (Krisomdee และคณะ, 2015)
แยกมาจากการโรงงานนาตาล บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จากัด ที่ 40°ซ สามารถหมัก
เอทานอลจากนาตาลไซโลส กลูโคส และเซลโลไบโอสได้
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3.5 เอนไซม์
3.5.1 เอนไซม์เซลลูเลส (AccelleraseTM1500 บริษัท Genecor ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) มีค่า Endoglucanase activity 2500 CMCs ยูนิต/กรัม และ βglucosidase activity 650 pNPG ยูนิต/กรัม
3.5.2 เอนไซม์แอลฟา อะไมเลส (Spezyme®-ethyl บริษัท Genecor ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) มีค่าเอนไซม์ แอคติวิตี 7000 AA ยูนิต/กรัม
3.6 ศึกษาลักษณะสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง
เตรียมกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง โดยนากากมันสาปะหลังซึ่งเก็บไว้
ที่ 20°ซ (จากข้ อ 3.1) มาละลายน าแข็ ง ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (ภาพที่ 3.1) แขวนลอยกากมั น
สาปะหลัง 30 กรัม (นาหนักแห้ง) ในสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 นอร์มอล 300 มล.
ซึ่งบรรจุในขวดดูแรน (Duran bottle) ขนาด 500 มล. (ภาพที่ 3.2) ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ
121°ซ ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิว เป็นเวลา 15 นาที (ภาพที่ 3.3) กรองแยกเอากากใย
ลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังมาอบแห้งที่ 70°ซ จนนาหนักคงที่ (ภาพที่ 3.4)
หาค่าความชืนของกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง จากค่าความแตกต่าง
ของนาหนักกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังก่อนและหลังการอบแห้งจนนาหนัก
คงที่ วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ) ของกากใยลิกโน
เซลลู โ ลสของหั ว มั น ส าปะหลั ง ที่ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน The Technical Association of Pulp and Paper Industry
(TAPPI) วิเคราะห์ ลิ กนิ ตามมาตรฐาน TAPPI T 222 om-02 วิเคราะห์โ ฮโลเซลลูโ ลสตาม
มาตรฐาน TAPPI Section
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ภาพที่ 3.1 กากมันสาปะหลัง หลังจากละลายนาแข็งที่อุณหภูมิห้อง

ภาพที่ 3.2 แขวนลอยกากมันสาปะหลังในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
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ภาพที่ 3.3 กากมันสาปะหลัง หลังจากให้ความร้อน

ภาพที่ 3.4 กากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังก่อนและหลังอบแห้ง
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3.7 หาสภาวะเหมาะสมของการปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง ด้วยกรด
ร่วมกับการระเบิดด้วยไอนา
3.7.1 ปริมาณกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังที่เหมาะสม
แขวนลอยกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง 30 กรัม (นาหนักแห้ง)
ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 นอร์มอล (นาหนัก/ปริมาตร) จานวน 300 มล.
ในขวดดูแรนขนาด 500 มล. จากนันกรองแยกกรดไฮโดรคลอริกออก ล้างด้วยนาจนนา
ล้ า งมี ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งเป็ น กลาง ปรั บ สภาพกากใยลิ ก โนเซลลู โ ลสของหั ว มั น
สาปะหลังที่ล้างนาแล้ว โดยวิธีการระเบิดด้วยไอนา โดยแขวนลอยกากใยลิกโนเซลลูโลส
ของหัวมันสาปะหลังที่เตรียมได้ในนา 500 มล. แปรผันปริมาณกากใยลิกโนเซลลูโลสของ
หัวมันสาปะหลังเป็น 2, 6 และ10 เปอร์เซ็นต์ โดยนาหนัก/ปริมาตร (นาหนักแห้ง) ให้
ความร้อนด้วยไอนาอิ่มตัวที่ 180°ซ นาน 5 นาที (ภาพที่ 3.5) ล้างกากใยลิกโนเซลลูโลส
ของหั ว มั น ส าปะหลั ง อี ก ครั ง ด้ ว ยน าจนน าล้ า งมี ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งเป็ น กลาง
แขวนลอยกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังที่ผ่านการปรับสภาพและล้างด้วย
นาแล้ว ในปริมาตร 10 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/ปริมาตร) ในสารละลายบัฟเฟอร์โซเดียมซิ
เตรทมีค่าความเป็นกรด-ด่างเป็น 5.0 เข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ ย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลส
(AccelleraseTM 1500) 459.25 CMCs ยูนิต/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้งของหัวมัน
สาปะหลัง และ 119.4 pPNG/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้งของหัวมันสาปะหลัง ที่
50°ซ เป็นเวลา 6 ชม. ปั่นเหวี่ยงที่ 8,000 รอบต่อนาที 4°ซ 5 นาที เก็บส่วนนาใสมา
วิเคราะห์ปริมาณนาตาลรีดิวซ์ โดยวิธี Somogyi-Nelson (1952)
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ภาพที่ 3.5 การปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง โดยวิธีการระเบิดด้วยไอนา
3.7.2 อุณหภูมิที่เหมาะสม
ทาการทดลองเช่นเดียวกันกับข้อ 3.7.1 โดยปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของ
หัวมันสาปะหลังที่ได้หลังการย่อยแป้งที่เหลือในกากมันสาปะหลังออกแล้ว โดยวิธีการ
ระเบิดด้วยไอนา ปริมาณกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังที่แขวนลอยในนา
500 มล. ในขันตอนการปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้ว ยไอนาเท่ากับ 6 เปอร์เซ็นต์
(นาหนัก/ปริมาตร) แปรผันอุณหภูมิของการปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วยไอนาเป็น
160, 180 และ 200°ซ นาน 5 นาที

3.7.3 ระยะเวลาการปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วยไอนาที่เหมาะสม
ทาการทดลองเช่นเดียวกันกับข้อ 3.7.2 โดยปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของ
หัวมันสาปะหลัง ด้วยวิธีการระเบิดด้วยไอนาที่ 180°ซ แปรผันระยะเวลาเป็น 2, 5 และ
10 นาที
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3.8 หาสภาวะเหมาะสมของการย่อยกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง ที่ผ่านการปรับ
สภาพแล้วด้วยเอนไซม์เซลลูเลส
3.8.1 ปริมาณเอนไซม์เซลลูเลสที่เหมาะสม
ย่ อยกากใยลิ กโนเซลลู โ ลสของหั ว มันส าปะหลั งที่ผ่ า นการปรับสภาพด้ว ยกรด
ร่วมกับการระเบิดด้วยไอนา ที่สภาวะเหมาะสม (ผลจากข้อ 3.7) ซึ่งถูกล้างด้วยนาจนมี
ค่าความเป็นกรด-ด่าง จนนาล้างเป็นกลาง ในสารละลายบัฟเฟอร์โซเดียมซิเตรทมีค่า
ความเป็นกรด-ด่างเป็น 5.0 เข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ ที่ 50°ซ เป็นเวลา 6 ชม. แปรผัน
ปริ มาณเซลลู เลสที่ใช้เป็น 229.17, 459.25, 918.5, 1377.5 และ 1837 CMCs ยูนิต /
กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้งของหัวมันสาปะหลัง (ภาพที่ 3.6) ปั่นเหวี่ยงที่ 8,000
รอบต่อนาที 4°ซ 5 นาที เก็บส่วนนาใสมาวิเคราะห์ปริมาณนาตาลรีดิวซ์ ปริมาณเซลลู
เลสที่เหมาะสม คือปริมาณเซลลูเลสที่น้อยที่สุดซึ่งทาให้ได้นาตาลรีดิวซ์สูงสุด

ภาพที่ 3.6 ย่อยกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว
ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส
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3.8.2 พีเอชที่เหมาะสม
ย่อยกากใยลิกโนเซลลูโลสฯ ที่ผ่านการปรับสภาพ ที่สภาวะเหมาะสมแล้ว (ผล
จากข้อ 3.7) ตามวิธีข้อ 3.8.1 ใช้เอนไซม์เซลลูเลส 459.25 CMCs ยูนิต/กรัม กากใยลิก
โนเซลลูโลสแห้งของหัวมันสาปะหลัง และ 119.4 pPNG/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง
ของหัวมันสาปะหลัง แต่แปรผันค่าความเป็ นกรด-ด่างของสารละลายบัฟเฟอร์โซเดียมซิ
เตรทที่ใช้เป็น 4.5, 5.0 และ 5.5 ค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมคือ ค่าความเป็นกรดด่างซึ่งทาให้ได้นาตาลรีดิวซ์สูงที่สุด
3.9 การทดสอบเบืองต้นสาหรับการหมักเอทานอลจากกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง
ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีการระเบิดด้วยไอนา โดยวิธีการย่อยและการหมักพร้อมกัน
ใส่กากใยลิกโนเซลลูโลสฯ ที่ผ่านการปรับสภาพที่สภาวะที่เหมาะสมและล้างด้วยนาจนมีค่าความ
เป็ น กรด-ด่างจนนาล้ างเป็ นกลางแล้ ว (ผลจากข้อ 3.7) 30 กรัม (นาหนักแห้ ง ) ในสารสารละลาย
บัฟเฟอร์โซเดียมซิเตรทค่าความเป็นกรด-ด่างเป็น 5.0 เข้มข้น 100 มิลลิโมลาร์ บรรจุ 300 มล. ใน
ขวดดูแรนขนาด 500 มิลลิลิตร เติมเอนไซม์เซลลูเลส 459.25 CMCs ยูนิต/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลส
แห้งของหัวมันสาปะหลัง และ 119.4 pPNG/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้งของหัวมันสาปะหลัง (ผล
จากข้ อ 3.8) และใช้ ยี ส ต์ Kluyveromyces marxianus สายพั น ธุ์ G2-16-1 (Krisomdee, 2011)
ระยะการเจริญ late log phase จานวน 1x108 cells/กรัมกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง
(นาหนักแห้ง ) พร้อมกัน บ่มที่ 40°ซ สภาวะจากัดออกซิเจน ปิดฝาเกลียวให้แน่น เขย่าผสมที่ 100
รอบต่อนาที เป็นเวลา 72 ชม. ทุก 24 ชม. ปั่นเหวี่ยงที่ 8000 รอบต่อนาที 4°ซ นาน 5 นาที นาส่วน
น าใสมาวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณเอทานอลโดยวิ ธี ก๊ า ซโครมามาโทกราฟฟี (Gas Chromatography)
(Jutakanoke และคณะ, 2012) และวิเคราะห์ปริมาณนาตาลรีดิวซ์ ตามวิธีข้างต้น

3.10 วิเคราะห์ปริมาณเอทานอลโดยวิธีก๊าซโครมามาโทกราฟฟี(Gas Chromatography)
การวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลโดยวิธีก๊าซโครมามาโทกราฟฟี ภายใต้สภาวะดังนี ชนิดของ
คอลัมน์ที่ใช้คอลัมน์ PQ ใช้อุณหภูมิของ Injection ที่ 170°ซ และใช้อุณหภูมิของ FID detector ที่
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220°ซ ปริ ม าตรที่ ฉี ด (Volumn injection) 1 ไมโครลิ ต ร ใช้ ไ นโตรเจนเป็ น ก๊ า ซตั ว พา (mobile
phase) อัตราไหล 50 มล./นาที

บทที่ 4
ผลและการอภิปรายผลการทดลอง
4.1 ลักษณะสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง
กากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังมีความชืน 40 เปอร์เซ็นต์ (นาหนักต่อนาหนัก) ในกาก
มันสาปะหลัง 30 กรัม (นาหนักแห้ง) มีองค์ประกอบหลักทางเคมี ซึ่งประกอบไปด้วย เซลลูโลส 59.9,
เฮมิเซลลูโลส 20 และลิกนิน 10.7 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/นาหนัก) ดังแสดงในตารางที่ 4.1 เมื่อนาไป
ย่อยด้วยกรดเพื่อเอาแป้งออก จะได้กากใยลิ กโนเซลลูโ ลสของหัวมันสาปะหลังจานวน 2.76 กรัม
(นาหนักแห้ง) จะเห็นได้ว่าปริมาณของกากใยลิกโนเซลลูโลสเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย เนื่องจากกากใยลิก
โนเซลลูโลสมีอนุภาคขนาดเล็ก 20-40 เมส ข้อดีคือ นาเอามาใช้ได้โดยไม่ต้ องนามาลดขนาด ข้อเสีย
คือ กากใยลิกโนเซลลูโลสจะยุ่ยง่ายทาให้เกิดการสูญเสียปริมาณนาหนักไปในระหว่างขันตอนการล้าง
ด้วยนา Akaracharanya และคณะ (2011) ย่อยกากมันสาปะหลัง 3 กรัม (นาหนักแห้ง) ด้วยเอนไซม์
แอลฟาอะไมเลสและกลูโคอะไมเลส ได้กากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังจานวน 1.5 กรัม
(นาหนักแห้ง) ซึ่งประกอบไปด้วย เซลลูโลส 40, เฮมิเซลลูโลส 18 และลิกนิน 9 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/
นาหนัก) ทังนีอาจเนื่องจากนอกจากแป้งแล้ว กรดไฮโดรคลอริกยังสามารถละลายเฮมิเซลลูโลสและ
ลิกนินบางส่วน ทาให้โครงสร้างของลิกโนเซลลูโลสแยกออกจากกัน และมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม จึงเกิด
การสูญเสียในขันตอนของการล้างนามากกว่า
ตารางที่ 4.1 องค์ประกอบหลักทางเคมีของกากใยลิกโนเซลลูโลสของมันสาปะหลัง
องค์ประกอบ
ร้อยละของนาหนักแห้ง
ลิกนิน
10.7
เฮมิเซลลูโลส
20
เซลลูโลส
59.9
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4.2 สภาวะเหมาะสมสาหรับการปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังด้วยกรด
ร่วมกับการระเบิดด้วยไอนา
4.2.1 ปริมาณกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังที่เหมาะสม
ผลการแปรผันปริมาณกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง ที่แขวนลอยกาก
ใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง 30 กรัม (นาหนักแห้ง) ในสารละลายกรดไฮโดร
คลอริกเข้มข้น 1 นอร์มอล (นาหนัก/ปริมาตร) จานวน 300 มล. ในขวดดูแรนขนาด 500
มล. ที่อุณหภูมิ 121 oซ นาน 15 นาที จากนันกรองแยกกรดไฮโดรคลอริกออก ล้างด้วย
นาจนนาล้างมีค่าความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง ในการปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วยไอ
นาที่ 180°ซ นาน 5 นาที พบว่ากากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังที่ผ่านการปรับ
สภาพโดยวิ ธี ก ารระเบิ ด ด้ ว ยไอน า โดยแขวนลอยกากใยลิ ก โนเซลลู โ ลสของหั ว มั น
สาปะหลังปริมาณ 2, 6 และ10 เปอร์เซ็นต์ โดยนาหนัก /ปริมาตร (นาหนักแห้ง) ในนา
เมื่อนามาย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลส 459.25 CMCs ยูนิต/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลส
แห้งของหัวมันสาปะหลัง และ119.4 pPNG/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้งของหัวมัน
สาปะหลัง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบว่า ให้นาตาลรีดิวซ์สูงสุดเท่ากับ 3.21 กรัม/ลิตร หรือ
34.9 กรัม/100 กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง (ภาพที่ 4.1) และในการปรับสภาพกาก
ใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังด้วยกรดไฮโดรคลอริก ที่อุณหภูมิ 121 oซ นาน 15
นาที ล้ างน า แล้ ว นาไปย่อยด้วยเอนไซม์เซลลู เลส เพื่อนาส่ วนนาใสที่ได้ไปวิเคราะห์
นาตาลรีดิวซ์เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมการเปรียบเทียบกับการไม่ผ่านการปรับสภาพด้วย
วิธีการระเบิดไอนา พบว่าได้ปริมาณนาตาลรีดิวซ์เท่ากับ 3.17 กรัม/ลิตร
จากการปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังในกรดไฮโดรคลอริก
พบว่าการปรับสภาพในกรดไฮโดรคลอริกที่อุณหภูมิ 121 oซ นาน 15 นาทีนัน เมื่อนาไป
ระเบิดด้วยไอนาและย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสที่ภาวะเหมาะสมจะได้ปริมาณนาตาล
รีดิวซ์เท่ากับ 34.9 กรัม/100 กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง โดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Thongchul และคณะ (2010) ซึ่งได้ปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสจากกากมัน
สาปะหลังด้วยกรดสามชนิด ได้แก่ กรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรคลอริกและกรดฟอสฟอริก
โดยบ่มที่อุณหภูมิ 121 oซ นาน 15 นาที พบว่ากากใยลิกโนเซลลูโลส ที่ผ่านการแช่กรด
ไฮโดรคลอริ กเข้มข้น 1 นอร์มอล เมื่อย่อยด้วยเอนไซม์เซลลู เลสจะได้ปริมาณนาตาล
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กลูโคสมากที่สุด (0.85 กรัม/กรัมกากใยลิกโนเซลลูโลส) ซึ่งได้อภิปรายไว้ว่าในกรดไฮโดร
คลอริกซึ่งมีประจุโปรตอน (H+) มากที่สุดในกรดสามชนิดนัน มีส่วนสาคัญในการย่อย
สลายองค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลส แต่อย่างไรก็ตามในประจุโปรตอนที่มีปริมาณมาก
เกินไปในสารละลายกรดที่มีความเข้มข้นสูงนัน สามารถทาปฏิกิริยาย่อยสลายนาตาล
และก่อเกิดสารยับยังบางชนิดขึน เช่นการก่อตัวของฟูแลน อนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ และ
สารประกอบฟีนอลที่จะไปยับยังการหมักของจุลินทรีย์

3.5
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นาตาลรีดิวซ์ (กรัม/ลิตร)
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1.97
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1.5
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0.5

0
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ปริมาณกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง กรัม (นาหนักแห้ง)

ภาพที่ 4.1 ผลของปริมาณกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง ในการปรับ
สภาพด้วยกรดร่วมกับการระเบิดด้วยไอนา ต่อปริมาณนาตาลรีดิวซ์

4.2.2 อุณหภูมิที่เหมาะสม
ผลการปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังปริมาณ 6 เปอร์เซ็นต์
(นาหนัก/ปริมาตร) โดยวิธีการระเบิดด้วยไอนา (ตามวิธีข้อ 4.2.1) ที่อุณหภูมิ 160, 180
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และ 200°ซ เป็นเวลา 5 นาที หลังการล้างด้วยนาจนนาล้างมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็น
กลาง เมื่อนามาย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสเป็นเวลา 6 ชม. พบว่าการระเบิดด้วยไอนาที่
อุ ณ หภู มิ 180°ซ ให้ ป ริ ม าณน าตาลรี ดิ ว ซ์ สู ง สุ ด เท่ า กั บ 3.73 กรั ม /ลิ ต ร หรื อ 40.6
กรัม/100 กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง (ภาพที่ 4.2) การใช้อุณหภูมิในการระเบิดด้วย
ไอนาที่ 180oซ ส่วนใหญ่จะทาให้เซลลูโลสถูกย่อยได้ง่าย ทังนียังสามารถละลายลิกนินได้
สูงสุด ซึ่งในขณะที่ใช้อุณหภูมิในการระเบิดด้วยไอนาที่ 190-200oซ จะละลายลิกนินได้
ลดลง (Oliveira และคณะ, 2014) และเมื่อใช้อุณหภูมิสูงกว่า 180oซ จะทาให้เกิดการ
ไหม้ของนาตาล ทาให้นาตาลที่ควรจะได้ลดลง

4.5

3.73

4

นาตาลรีดิวซ์ (กรัม/ลิตร)

3.5
3

3.39
2.69

2.5
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1.5
1
0.5
0
160

180

200

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ภาพที่ 4.2 ผลของอุณหภูมิในการระเบิดด้วยไอนาต่อปริมาณนาตาลรีดิวซ์
4.2.3 ระยะเวลาการปรับสภาพโดยวิธีระเบิดด้วยไอนาที่เหมาะสม
ผลการปรั บ สภาพกากใยลิ ก โนเซลลู โ ลสของหั ว มั น ส าปะหลั ง 6 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(นาหนั ก/ปริ มาตร) ด้ว ยวิธีระเบิดด้ว ยไอนา ที่ 180oซ (ตามวิธีข้อ 4.2.1) แต่แปรผั น
ระยะเวลาของการระเบิดด้วยไอนาเป็น 2, 5 และ10 นาที พบว่าการปรับสภาพนาน 5
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นาที ให้ น าตาลรี ดิว ซ์สู งสุ ด 3.73 กรัม /ลิ ต ร หรื อ 40.6 กรั ม /100 กรัม กากใยลิ กโน
เซลลูโลสแห้ง (ภาพที่ 4.3) เมื่อใช้เวลาลดลง ในส่วนของลิกนินของกากใยลิกโนเซลลูโลส
ของหัวมันสาปะหลังยังไม่เพียงพอที่จะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และเมื่อใช้เวลาที่นาน
เกินไปจะทาให้ส่วนของนาตาลกลูโคสที่ได้เกิดการไหม้เป็นสีนาตาล ทาให้นาตาลกลูโคส
ลดลง ระยะเวลาที่ดี ที่สุ ด คือ 3-5 นาที ที่จะทาให้ ส่ ว นของของแข็ งลดปริ มาณลงได้
(Chiaramonti และคณะ, 2012)
4.00

3.73

นาตาลรีดิวซ์ (กรัม/ลิตร))
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ระยะเวลาการปรับสภาพ (นาที)
ภาพที่ 4.3 ผลของระยะเวลาในการระเบิดด้วยไอนาต่อปริมาณนาตาลรีดิวซ์

4.3 สภาวะเหมาะสมของการย่อยกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังที่ผ่านการปรับสภาพ
แล้ว
4.3.1 ปริมาณเซลลูเลสที่เหมาะสม
ผลการแปรผั น ปริมาณเอนไซม์เซลลู เลสในการย่อยกากใยลิ กโนเซลลู โ ลสของ
หัวมันสาปะหลัง ที่ผ่านการปรับสภาพโดยวิธีการใช้กรดไฮโดรคลอริกร่วมกับการระเบิด
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ไอนาที่สภาวะเหมาะสม (ผลจากข้อ 4.2) พบว่าเอนไซม์เซลลูเลส 459.25 CMCs ยูนิต/
กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้งของหัวมันสาปะหลัง และ119.4 pPNG/กรัม กากใยลิก
โนเซลลูโลสแห้งของหัวมันสาปะหลัง ให้ปริมาณนาตาลรีดิวซ์สูงที่สุด 3.70 กรัม/ลิตร
หรือ 40.2 กรัม/100 กรัมกากใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง (ภาพที่ 4.4) ในผลการทดลองการ
ปรับสภาพกากใยลิกโนเซลลูโลสด้วยวิธีการระเบิด ด้วยไอนา พบว่าเมื่อนากากใยลิกโน
เซลลูโลส ที่ผ่านการปรับสภาพโดยใช้อุณหภูมิ 180oซ นาน 5 นาที มาย่อยด้วยเอนไซม์
เซลลูเลสจะได้ปริมาณนาตาลรีดิวซ์มากที่สุด (0.40 กรัม/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง)
ซึ่งพบว่าในภาวะดังกล่าวนันให้ปริมาณนาตาลรีดิว ซ์สูงกว่าปริมาณนาตาลกลู โคสใน
งานวิจัยของ Ballesteros และคณะ (2006) เมื่อปรับสภาพฟางข้าวสาลีในกรดซัลฟิวริก
เจือจางโดยการระเบิดด้วยไอนาที่ภาวะเดียวกัน (0.20 กรัมกลูโคส/กรัมฟางข้าว) Badiei
และคณะ (2014) กล่าวว่าการย่อยสลายโครงสร้างลิกโนเซลลูโลสด้วยสารละลายกรดจะ
ทาให้โครงสร้างของลิกโนเซลลูโลสแตกตัว ซึ่งสามารถกาจัดเฮมิเซลลูโลสและทาให้มี
ความพรุนมากขึน เอนไซม์จึงสามารถเข้าย่อยโครงสร้างของลิกโนเซลลูโลสได้ดีขึน
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ภาพที่ 4.4 ผลของปริมาณเอนไซม์เซลลูเลสต่อปริมาณนาตาลรีดิวซ์
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4.3.2 ค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม
ผลการแปรผันค่าความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งใช้ในการย่อยกากใยลิกโนเซลลูโลส ที่ผ่าน
การปรั บ สภาพโดยวิธีระเบิดไอนาที่สภาวะเหมาะสม ด้ว ยเอนไซม์เซลลู เลส 459.25
CMCs ยูนิต/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้งของหัวมันสาปะหลัง และ119.4 pPNG/กรัม
กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้งของหัวมันสาปะหลัง พบว่าที่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.0
ให้ น าตาลรี ดิว ซ์สู งสุ ดเท่ากับ 3.71 กรัม /ลิ ตร หรือ 40.2 กรัม /100 กรัมกากใยลิ กโน
เซลลูโลสแห้ง (ภาพที่ 4.5)
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ภาพที่ 4.5 ผลของค่าความเป็นกรด-ด่าง ในการย่อยกากใยลิกโนเซลลูโลสด้วยเอนไซม์ต่อ
ปริมาณนาตาลรีดิวซ์
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4.4 ผลการทดสอบเบืองต้น ในการผลิตเอทานอลจากกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง
ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีการระเบิดด้วยไอนา โดยวิธีการย่อยและการหมักพร้อมกัน
ผลการนากากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง ที่ผ่านการปรับสภาพที่สภาวะเหมาะสม (ผล
จากข้อ 4.2) แล้วล้างด้วยนาจนนาล้างมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นกลาง ปริมาณ 30 กรัม (นาหนัก
แห้ง) แขวนลอยในสารละลายบัฟเฟอร์โซเดียมซิเตรท 300 มล. มาหมักเป็นเอทานอล โดยวิธีการย่อย
และการหมักพร้อมกัน โดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส 459.25 CMCs ยูนิต/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง
ของหัวมันสาปะหลัง และ119.4 pPNG/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้งของหัวมันสาปะหลัง (ผลจาก
ข้อ 4.3.1) ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินพอ เนื่องจากการหมักโดยวิธีการนีนาตาลกลูโคสซึ่งเป็นการยับยัง
ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของการย่อยเซลลูโลส ถูกกาจัดโดยยีสต์ ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.0 ซึ่ง
เหมาะสมทั งส าหรั บ การท างานของเอนไซม์ และการหมั ก ของยี ส ต์ และ Kluyveromyces
marxianus สายพันธุ์ G2-16-1 ระยะการเจริญ late log phase จานวน 1x108 cells/กรัมกากใย
ลิกโนเซลลูโลสแห้ง ที่ 40°ซ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เชือเจริญได้ พบว่า ที่ 24 ชม. ได้ปริมาณเอทานอลสูงสุด
เท่ ากั บ 0.666 กรั ม /ลิ ตร หรื อ 1.21 กรั มเอทานอล/100 กรั ม กากใยลิ ก โนเซลลู โ ลสของหั ว มั น
สาปะหลัง (นาหนักแห้ง) (ภาพที่ 4.6) ซึ่งทังนีปริมาณของเอทานอลอาจสูงมากกว่านีได้ หากมีการหา
สภาวะที่เหมาะสมสาหรับวิธีการนี เช่น ปริมาณเชือเริ่มต้นที่ใช้
ในการศึกษาการหมักเอทานอลเบือต้น โดยวิธีการหมักและย่อยพร้อมกัน โดยเมื่อนากากใยลิกโน
เซลลู โ ลสที่ ผ่ า นการปรั บ สภาพด้ ว ยการระเบิ ด ด้ ว ยไอน าแล้ ว มาหมั ก เป็ น เอทานอลโดยยี ส ต์
Kluyveromyces marxianus สายพันธุ์ G2-16-1 พบว่าได้ปริมาณเอทานอลสูงสุดเท่ากับ 1.21 กรัม
เอทานอล/100 กรั ม กากใยลิ ก โนเซลลู โ ลสแห้ ง หรื อ 0.012 กรั ม เอทานอล/กรั ม กากใยลิ ก โน
เซลลูโลสแห้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ว่ากากใยลิกโนเซลลูโลสที่ได้จากการเอาแป้งออกแล้ว สามารถเป็น
วัตถุดิบสาหรับการผลิตเอทานอลได้ แต่ปริมาณเอทานอลที่ได้นันมีปริมาณน้อยกว่า เนื่องจากเป็นส่วน
ของเส้ น ใยที่เ หลื อทิงไม่ได้ถู กน ามาใช้ประโยชน์ เมื่อเทียบกั บงานวิ จัยอื่น เช่น Asada และคณะ
(2014) ได้นาต้นซีดาร์ที่ผ่านการระเบิดด้วยไอนามาหมักเอทานอลโดยกระบวนการหมักและย่อย
พร้อมกัน พบว่าได้เอทานอลสูงสุด 0.155 กรัมเอทานอล/กรัมต้นซีดาร์แห้ง และเมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยของ Akaracharanya และคณะ (2011) พบว่าจะได้ปริมาณเอทานอลน้อยกว่า เนื่องจากวัสดุ
ที่ใช้ไม่มีแป้ง และเป็นในส่วนของกากใยลิกโนเซลลูโลสที่เหลือ จึงทาให้ได้ปริมาณเอทานอลที่ต่ากว่า
ตามตารางที่ 4.2
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ภาพที่ 4.6 ผลการหมักเอทานอลจากกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง
ด้วยวิธีการย่อยและการหมักพร้อมกันโดย K. marxianus สายพันธุ์ G2-16-1
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลเปรียบเทียบปริมาณนาตาลรีดิวซ์ ปริมาณเอทานอล จากกากใยลิกโน
เซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังกับงานวิจัยอื่น
กากใยลิกโนเซลลูโลส
กากใยลิกโนเซลลูโลสที่
ที่ผ่านการปรับสภาพ
ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์
ปริมาณต่างๆ
ด้วยกรด และการ
(Akaracharanya และ
ระเบิดด้วยไอนา
คณะ, 2011)
(งานวิจัยนี)
ปริมาณกากใยลิกโน
0.091 กรัม/กรัม
0.5 กรัม/กรัม
เซลลูโลสหลังการปรับ
(นาหนักแห้ง)
(นาหนักแห้ง)
สภาพ
นาตาลที่ได้ในไฮโดรไล 0.345 กรัม/กรัม กาก
0.753 กรัม/กรัม
เซทในขันตอนก่อน
ใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง
(นาตาลกลูโคส)
การปรับสภาพ
(นาตาลรีดิวซ์)
นาตาลที่ได้ในไฮโดรไล 0.406 กรัม/กรัม กาก
0.367 กรัม/กรัม และ
เซทในขันตอนหลังการ ใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง
0.443 กรัม/กรัม
ปรับสภาพ
(นาตาลรีดิวซ์)
(นาตาลกลูโคส)
0.012 กรัมเอทานอล/
กรัม กากใยลิกโน
0.199 กรัม
เอทานอล
เซลลูโลสแห้ง หลังผ่าน
(นาตาลกลูโคส)
ขันตอนการปรับสภาพ
(นาตาลรีดิวซ์)

บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง

กากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลังซึ่งมีความชืน 40 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/ต่อ
น าหนั ก ) ประกอบด้ ว ยเซลลู โ ลส 59.9 เฮมิ เซลลู โ ลส 20 และลิ กนิ น 10.7 เปอร์ เ ซ็น ต์ (นาหนั ก /
นาหนัก) ที่ได้หลังการย่อยเอาแป้งออกด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 นอร์มอล จากกากใยลิกโน
เซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง 30 กรัม (นาหนักแห้ง) จะได้ส่วนของกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมัน
สาปะหลังจานวน 2.76 กรัม (นาหนักแห้ง) เมื่อนามาปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วยไอนา พบว่า
สภาวะที่เหมาะสมคือ ใช้กากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง 6 เปอร์เซ็นต์ (นาหนัก/ปริมาตร)
ระเบิดด้วยไอนาที่อุณหภูมิ 180°ซ ระยะเวลาเป็น 5 นาที ผลการหมักกากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมัน
สาปะหลัง ที่ผ่านการปรับสภาพโดยวิธีการระเบิดด้วยไอนาที่ สภาวะเหมาะสมที่สุดเป็นเอทานอล
ทดสอบการหมักเอทานอลเบืองต้นโดยวิธีการย่อยและการหมักพร้อมกัน ใช้เอนไซม์เซลลูเลส 459.25
CMCs ยูนิต/กรัมกากใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง และ119.4 pPNG/กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสแห้งของ
หัวมันสาปะหลัง ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.0 และ Kluyveromyces marxianus สายพันธุ์ G2-16-1
ระยะการเจริญ late log phase จานวน 1x108 cells/กรัมกากใยลิกโนเซลลูโลสแห้ง ที่ 40°ซ สภาวะ
จากัดออกซิเจน ก่อนการปรับสภาพด้วยวิธีการระเบิดด้วยไอนาจะได้เอทานอล 0.11 กรัมเอทานอล/
กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง หลังการปรับสภาพ (นาหนักแห้ง) และหลังการปรับ
สภาพด้ ว ยวิ ธี ก ารระเบิ ด ด้ ว ยไอน าจะได้ เ อทานอลสู ง สุ ด 0.666 กรั ม /ลิ ต ร หรื อ 1.21 กรั ม เอทา
นอล/100 กรัม กากใยลิกโนเซลลูโลสของหัวมันสาปะหลัง ก่อนการปรับสภาพ (นาหนักแห้ง) ที่ 24
ชั่วโมง
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อาหารเลียงเชือ

1. Isolation medium

Cellulose/Glucose
100 g
Bacto-peptone
3
g
Yeast extract
3
g
Distilled water
1000 ml
ปรับพีเอชให้เป็น 5.0 แล้วนาไปฆ่าเชือโดยใช้หม้อนึ่งไอนาความดันสูง อุณหภูมิที่
110oซ ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิว นาน 10 นาที
2. Enrichment medium

Cellulose/Glucose
20
g
Bacto-peptone
3
g
Yeast extract
3
g
Distilled water
1000 ml
ปรับพีเอชให้เป็น 5.0 แล้วนาไปฆ่าเชือโดยใช้หม้อนึ่งไอนาความดันสูง อุณหภูมิที่
110oซ ความดัน 15 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว นาน 10 นาที
3. Yeast Peptone Dextrose (YPD) Agar

Glucose
Bacto-peptone
Yeast extract
Malt extract
Agar
Distilled water

10
5
3
3
20
1000

g
g
g
g
g
ml
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ปรับพีเอชให้เป็น 5.0 แล้วนาไปฆ่าเชือโดยใช้หม้อนึ่งไอนาความดันสูง อุณหภูมิที่
110oซ ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิว นาน 10 นาที
4. Fermentation medium

Glucose
150 g
Polypeptone
90
g
Yeast extract
60
g
Distilled water
1000 ml
ปรับพีเอชให้เป็น 5.0 แล้วนาไปฆ่าเชือโดยใช้ห ม้อนึ่งไอนาความดันสูง อุณหภูมิที่
110oซ ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิว นาน 10 นาที
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สารเคมี

1. Somogyi-Nelson Reagent (Somogyi, 1952)
1.1 Alkaline Copper Reagent:
Na2HPO4.12H2O
71
g
KNaC4H4O6·5H2O
40
g
(น า Na2HPO4.12H2O แ ล ะ KNaC4H4O6·5H2O ล ะ ล า ย ใ น น า ก ลั่ น 700
มิลลิลิตร)
1N NaOH
100 ml
(นา NaOH 4 กรัม ละลายในนากลั่น 100 มิลลิลิตร)
10% (w/v) CuSO4·5H2O
80
ml
(นา CuSO4·5H2O 8 กรัม ละลายในนากลั่น 80 มิลลิลิตร)
Na2SO4
180 g
นาสารละลายทังหมดมาผสมกัน แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลิตร เก็บใส่
ขวดสีชา
ไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1-2 วัน และนามากรองก่อนนาไปใช้งาน

1.2 Nelson’s reagent:
(NH4)6 Mo7O24·4H2O
53.2 g
H2SO4 (conc.)
21
ml
12% (w/v) Na2HAsO4·7H2O
50
ml
(นา Na2HAsO4·7H2O 6 กรัม ละลายในนากลั่น 50 มิลลิลิตร)
นาสารละลายทังหมดมาผสมกัน แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลิตร เก็บใส่
ขวดสีชา
ไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1-2 วัน และนามากรองก่อนนาไปใช้งาน
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1.3 ขันตอนการวิเคราะห์
นาตัว อย่างมา 1 มิล ลิลิ ตร ใส่ในหลอดทดลอง เติม Alkaline copper 1
มิล ลิ ลิ ตร แล้ ว น าไปต้ มในนาเดือดนาน 15 นาที ทาให้ เ ย็นลงโดยแช่ใ นอ่า ง
นาแข็ง 3-5 นาที แล้วจึงนามาเติม Nelson’s reagent 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้า
กันด้วยเครื่องผสมสารละลาย บ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 30 นาที เติมนากลั่น 5
มิลลิลิตร นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร ความ
เข้มข้น ของตัว อย่า งที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของนาตาล
กลูโคส โดยใช้นากลั่นเป็นตัวเปรียบเทียบ
1.4 การเตรียมกราฟมาตรฐานของนาตาลกลูโคส
เตรี ย มน าตาลกลู โ คส 10 มิ ล ลิ ก รั ม เทใส่ ข วดปรั บ ปริ ม าตรขนาด 10
มิลลิลิตร เติมนากลั่นจนครบ 10 มิลลิลิตร เขย่าขวดให้นาตาลกลูโคสละลายจน
หมด เตรี ย ม standard จากสารละลายนาตาลกลู โ คสที่ 0, 20, 40, 60, 80,
100, 120, 150, 180 และ 200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ปฎิกิริยาที่เกิดขึนนาไป
เขียนเป็นกราฟมาตรฐานของนาตาลกลูโคส
1.5 การคานวณค่านาตาลรีดิวซ์
Formula
Reducing sugar (g/l) =

A520nm x dilution
Slope

2. Citrate buffer (Dawson,1986)
2.1 100 mM Citrate buffer pH 4.0
Citric acid monohydrate
21.01 g/l
Trisodium citratrate dehydrate 29.41 g/l
ใช้ 100 mM Citric acid monohydrate ปริมาณ 590 มิลลิ ลิตร ผสมกับ
Trisodium citratrate dehydrate ปริมาณ 410 มิลลิลิตร ปรับพีเอชเป็น 4.0
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2.2 100 mM Citrate buffer pH 4.5
Citric acid monohydrate
21.01 g/l
Trisodium citratrate dehydrate 29.41 g/l
ใช้ 100 mM Citric acid monohydrate ปริมาณ 495 มิลลิ ลิตร ผสมกับ
Trisodium citratrate dehydrate ปริมาณ 505 มิลลิลิตร ปรับพีเอชเป็น 4.5
2.3 100 mM Citrate buffer pH 5.0
Citric acid monohydrate
21.01 g/l
Trisodium citratrate dehydrate 29.41 g/l
ใช้ 100 mM Citric acid monohydrate ปริมาณ 350 มิลลิ ลิตร ผสมกับ
Trisodium citratrate dehydrate ปริมาณ 650 มิลลิลิตร ปรับพีเอชเป็น 5.0
2.4 100 mM Citrate buffer pH 5.5
Citric acid monohydrate
21.01 g/l
Trisodium citratrate dehydrate 29.41 g/l
ใช้ 100 mM Citric acid monohydrate ปริมาณ 255 มิลลิ ลิตร ผสมกับ
Trisodium citratrate dehydrate ปริมาณ 745 มิลลิลิตร ปรับพีเอชเป็น 5.5
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3. เตรียมสารละลายกรด
3.1 2% (w/v) H2SO4 (1.5L)
H2SO4 (conc.)
16.95
ml
Distilled water
1483.05
ml
เทกรดลงในนากลั่น ผสมให้เข้ากัน แล้วเก็บใส่ขวดไว้ที่อุณหภูมิห้อง
3.2 1N HCl (1L)
HCl (conc.)
83
ml
Distilled water
917
ml
เทกรดลงในนากลั่น ผสมให้เข้ากัน แล้วเก็บใส่ขวดไว้ที่อุณหภูมิห้อง
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กราฟมาตรฐานนาตาลกลูโคส
1. กราฟมาตรฐานนาตาลกลูโคส
1.2
y = 0.0051x - 0.0379
R² = 0.9946

Absorbance 520 nm

1
0.8
0.6
0.4

0.2
0
0

20

40

60

80
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140

Glucose concentration (mg)

160

180

200
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