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บทคดัย่อ   
 

         งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัในการศึกษาการผลิตไบโอเอทานอลจากกากมนัสําปะหลงัซ่ึงเป็นวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลส จากการศึกษาทดลองหาองคป์ระกอบทางเคมีของกากมนัสาํปะหลงัแห้งของบริษทัอุบลไบ
โอเอทานอลจาํกดั พบวา่ประกอบไปดว้ย ปริมาณเส้นใย(Fiber)  40.14%±0.15, ปริมาณเถา้(Ash) 1.97%±0.02, ปริมาณความช้ืน 
(Moisture) 11.72%±1.06, ปริมาณแป้ง(%Starch) 46%±1.79, ปริมาณลิกนิน(Lignin) 4.86%±0.02 ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีไดมี้ความ
เป็นไปไดใ้นการนาํกากมนัสาํปะหลงัน้ีไปผลิตไบโอเอทานอล 

งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาการปรับสภาพกากมนัสาํปะหลงัดว้ยการยอ่ยโดยกรดซลัฟิวริกเจือจางและเอนไซม ์โดยอตัราส่วน
ของกากมนัสาํปะหลงัต่อปริมาณของกรดซัลฟิวริกท่ีใชคื้อ 10%w/v, สภาวะของการยอ่ยดว้ยกรดเจือจาง คือ ความเขม้ขน้กรด
ซลัฟิวริก เป็น 0.2M, 0.4M, 0.6M, 0.8M และ 1M ท่ีอุณหภูมิ 121 0C ความดนั 215 kPa เวลา 15 นาที หลงัจากนั้นนาํมายอ่ยต่อ
ดว้ยเอนไซมต่์างๆ คือ เอนไซม ์α-amylase ร่วมกบัเอนไซม ์gluco-amylase, เอนไซม ์Cellic C-Tec2 ร่วมกบัเอนไซม ์Cellic H-
Tec2, เอนไซม ์α-amylase ร่วมกบัเอนไซม ์gluco-amylase ร่วมกบัเอนไซม ์Cellic C-Tec2 ร่วมกบัเอนไซมC์ellic H-Tec2 
หลงัจากการยอ่ยดว้ยเอนไซมแ์ลว้ จึงนาํมาหมกัดว้ยยสีตแ์หง้ Saccharomyces cerevisiae ปริมาณ 0.1g ท่ีอุณหภูมิ 320C เป็นเวลา 
3 วนั ผลการวิจยัพบวา่การยอ่ยท่ีมีความเขม้ขน้กรดซลัฟิวริก 0.4 M จะให้ค่าปริมาณเอทานอลสูงสุด คือ  2.05%, 2.07% และ 
2.13%  ตามลาํดบั 
 
คาํสําคญั : กากมนัสาํปะหลงั; การยอ่ย; กรดเจือจาง; เอนไซม;์ ไบโอเอทานอล 
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Abstract  
 

 The main objective of this research was to study of bioethanol production from cassava pulp that were 
lignocellulosic agricultural waste. The chemical composition of cassava pulp from Ubon Bio Ethanol Company Limited 
consisted of 40.14%±0.15 fiber, 1.97%±0.02 ash, 11.72%±1.06 moisture content, 46%±1.79 starch and 4.86%±0.02 lignin. 
There was a possibility of bioethanol production from cassava pulp. 
 This research studied about cassava pulp pretreatment by dilute sulfuric acid and enzymatic hydrolysis. The ratio of 
cassava pulp per sulfuric acid was 10% w/v. The cassava pulp were hydrolyzed by different concentrations of sulfuric acid 
solution that were 0.2M, 0.4M, 0.6M, 0.8M and 1M at temperatures of 1210C under pressure of 215 kPa for 15 minutes. After 
that, the whole slurry were hydrolyzed by different combination of co-enzymes that were  α–amylase with gluco-amylase, 
Cellic C-Tec2 with Cellic H-Tec2, α–amylase with gluco-amylase with Cellic C-Tec2 with Cellic H-Tec2. For the 
fermentation process, there were 0.1g of dry  Saccharomyces cerevisiae at temperatures of 320C for 3 days. The results 
showed that the optimal concentration of sulfuric acid was 0.4M. The highest quantity of ethanol were 2.05%, 2.07% and 
2.13%, respectively. 
 
Keywords : cassava pulp; hydrolysis; dilute acid; enzymes; bioethanol 
 

บทนํา  
ในปัจจุบนัวตัถุดิบประเภทลิกโลเซลลูโลสไดรั้บความสนใจมากในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลสําหรับใชเ้ป็น

พลงังานทางเลือกเน่ืองจากมีราคาถูกและหาไดง่้าย วตัถุดิบดงักล่าวประกอบดว้ยโครงสร้างอนัซับซ้อนของเซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส ลิกนิน และสารอ่ืนๆ ซ่ึงในการนาํลิกโนเซลลูโลสมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลจาํเป็นตอ้งยอ่ยเซลลูโลสให้
อยูใ่นรูปของนํ้ าตาลท่ีจุลินทรียส์ามารถใชไ้ดใ้นการหมกัเอทานอลได ้โดยจะมีขั้นตอนหลกัอยู ่3 ขั้นตอน คือ การปรับสภาพ
วตัถุดิบ(pretreatment), การยอ่ยเซลลูโลสดว้ยเอนไซม ์ (enzymatic hydrolysis of cellulose) และการหมกัเอทานอล(ethanol 
fermentation)[1] งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับสภาพวตัถุดิบประเภทลิกโลเซลลูโลสด้วยวิธีการทางกายภาพร่วมกบัเคมี
(physicochemical pretreatment)ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก เช่น การปรับสภาพดว้ยกรด(acid), การปรับสภาพดว้ยด่าง
(alkali), hydro-thermal, การระเบิดดว้ยไอนํ้า(steam explosion) และ wet oxidation processes เป็นตน้[2], [3]  ซ่ึงวิธีการปรับ
สภาพดว้ยกรดและการปรับสภาพดว้ยด่างถูกพิจารณาว่าเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการปรับสภาพวตัถุดิบประเภทลิกโน
เซลลโูลส[4], [5], [6]       

กากมนัสําปะหลงัเป็นวสัดุเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัโดยมีสัดส่วนปริมาณถึงร้อยละ 10 ของ
หวัมนัสาํปะหลงัสด ท่ีถูกนาํเขา้สู่กระบวนการผลิต ปัจจุบนัในโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัมีการจดัการกบักากมนัสาํปะหลงั
โดยนาํมาตากใหแ้หง้แลว้ขายใหเ้ป็นส่วนผสมของอาหารสัตวใ์นราคาท่ีตํ่ามาก และถา้ไม่มีการจดัการท่ีดีอาจทาํใหเ้กิดปัญหาใน
การจดัเก็บ เกิดกล่ินเหม็น กลายเป็นมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มได ้ซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลือท้ิง
ของบริษทัอุบลไบโอเอทานอลจาํกดั จงัหวดัอุบลราชธานี โดยท่ีบริษทัไดมี้การผลิตไบโอเอทานอลจากกากนํ้าตาล, มนัสด, มนั
เส้น ส่งผลใหเ้กิดกากมนัสาํปะหลงัเหลือท้ิง[7] ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการศึกษาการผลิตไบโอเอทานอลจาก
กากมนัสําปะหลงัซ่ึงเป็นวตัถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการผลิตหลกัของบริษทัและการผลิตพลงังาน
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ทดแทน โดยงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาในระดบัห้องปฏิบติัการ ผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเพ่ือต่อยอดการ
ผลิตการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลือท้ิงการ และขยายผลในระดบัอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตได ้
 งานวจิยัน้ีมีกระบวนการทดลอง ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของกากมนัสาํปะหลงัแหง้ ขั้นตอนท่ี 
2 ศึกษาการปรับสภาพกากมนัสาํปะหลงัดว้ยการยอ่ยโดยกรดซลัฟิวริกเจือจางท่ีความเขม้ขน้ 0.2 M, 0.4M, 0.6 M, 0.8 M และ 1 
M แลว้นาํมายอ่ยดว้ยเอนไซมต่์างๆ ดงัน้ี เอนไซม ์α-amylase ร่วมกบัเอนไซม ์gluco-amylase, เอนไซม ์Cellic C-Tec2 ร่วมกบั
เอนไซม ์Cellic H-Tec2, เอนไซม ์α-amylase ร่วมกบั เอนไซม ์gluco-amylase ร่วมกบั เอนไซม ์Cellic C-Tec2 ร่วมกบัเอนไซม ์
Cellic H-Tec2 [8], [9] ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาการหมกักากมนัสาํปะหลงั นาํนํ้าหมกัท่ีไดจ้ากการทดลองขั้นท่ี 2 ท่ีสภาวะต่างๆมา
หมกัดว้ยยสีตแ์หง้ Saccharomyces cerevisiae 

 

อุปกรณ์และวธีิการ  
1. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกากมันสําปะหลังแห้ง(มาตรฐาน TAPPI Test Method , Atlanta,GA: Technical 
Association of the Pulp and Paper Industry) ดงัน้ี ปริมาณเส้นใย(Fiber) ใชต้ามวิธีของ TAPPI Test Method T233 cm, ปริมาณ
เถา้(Ash) ใชต้ามวิธีของ TAPPI Test Method T211 om , ปริมาณความช้ืน(Moisture) ใชต้ามวิธีของ TAPPI Test Method T412 
om, ปริมาณแป้ง(% Starch) ใชต้ามวิธีของ TAPPI Test Method T419 om, ปริมาณลิกนิน (Lignin) ใชต้ามวิธีของ TAPPI Test 
Method T222 om 
2. ศึกษาการปรับสภาพกากมันสําปะหลังด้วยการย่อยโดยกรดซัลฟิวริกเจือจางและเอนไซม์ เร่ิมตน้นาํกากมนัสาํปะหลงัมาอบ
ใหแ้หง้ในตูอ้บแหง้ (Hot Air Oven) ท่ีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เวลา 1วนั ท้ิงไวใ้หเ้ยน็แลว้นาํกากมนัสาํปะหลงัแหง้ท่ีไดไ้ป
บดในเคร่ืองบด ท่ีมีขนาดตะแกรงร่อน 10mesh นาํกากมนัสําปะหลงัไปย่อยดว้ยกรดซัลฟิวริก โดยอตัราส่วนของกากมนั
สาํปะหลงัต่อปริมาณของกรดซลัฟิวริกท่ีใชคื้อ 10%w/v 
 2.1ในการทดลองน้ีใชก้รดซลัฟิวริกท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ดงัน้ี ความเขม้ขน้ 0.2M, 0.4M, 0.6M, 0.8M และ 1M ท่ีอุณหภูมิ 
121 0C ความดนั 215 kPa เวลา 15 นาที,  ปรับพีเอชใหเ้ป็นกลาง(pH7) ดว้ย 25 % NaOH, หลงัจากนั้นนาํมายอ่ยต่อดว้ยเอนไซม ์

α-amylase 100μl (ยอ่ยท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส, pH ท่ี 5.5, เวลา 90 นาที)  ร่วมกบั เอนไซม ์gluco-amylase 200μl (ยอ่ยท่ี
อุณหภมิู 45 องศาเซลเซียส, pH ท่ี 4.5, เวลา 45 นาที), วดัปริมาณนํ้าตาลท่ีได ้โดยเคร่ือง HPLC 
 2.2 ในการทดลองน้ีใชก้รดซลัฟิวริกท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ดงัน้ี ความเขม้ขน้ 0.2M, 0.4M, 0.6M, 0.8M และ 1M ท่ีอุณหภูมิ 
121 0C ความดนั 215 kPa เวลา 15 นาที,  ปรับพีเอชใหเ้ป็นกลาง(pH7) ดว้ย 25 % NaOH, หลงัจากนั้นนาํมายอ่ยต่อดว้ยเอนไซม์
Cellic C-Tec2 200μl Tec2 (ยอ่ยท่ีอุณหภมิู 45-50 องศาเซลเซียส, pH ท่ี 5-5.5, เวลา 24 ชัว่โมง )  ร่วมกบั เอนไซม ์Cellic H-Tec2 
200μl Tec2 (ยอ่ยท่ีอุณหภมิู 45-50 องศาเซลเซียส, pH ท่ี 5-5.5, เวลา 24 ชัว่โมง ), วดัปริมาณนํ้าตาลท่ีได ้โดยเคร่ือง HPLC 
 2.3 ในการทดลองน้ีใชก้รดซลัฟิวริกท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ดงัน้ี ความเขม้ขน้ 0.2M, 0.4M, 0.6M, 0.8M และ 1M ท่ีอุณหภูมิ 
121 0C ความดนั 215 kPa เวลา 15 นาที,  ปรับพีเอชใหเ้ป็นกลาง(pH7) ดว้ย 25 % NaOH, หลงัจากนั้นนาํมายอ่ยต่อดว้ยเอนไซม ์
α-amylase 100μl (ยอ่ยท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส, pH ท่ี 5.5, เวลา 90 นาที)  ร่วมกบั เอนไซม ์gluco-amylase 200μl (ยอ่ยท่ี
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส, pH ท่ี 4.5, เวลา 45 นาที) ร่วมกบัเอนไซม ์Cellic C-Tec2 200μl (ยอ่ยท่ีอุณหภูมิ 45-50 องศา
เซลเซียส, pH ท่ี 5-5.5, เวลา 24 ชัว่โมง ) ร่วมกบั เอนไซมC์ellic H-Tec2 200μl (ยอ่ยท่ีอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส, pH ท่ี 5-
5.5, เวลา 24 ชัว่โมง ), วดัปริมาณนํ้าตาลท่ีได ้โดยเคร่ือง HPLC 
3. ศึกษาการหมักกากมันสําปะหลงั นาํนํ้าหมกัท่ีไดจ้ากการทดลองขั้นท่ี 2 ท่ีสภาวะต่างๆมาหมกัดว้ยยีสตแ์ห้ง Saccharomyces 
cerevisiae ปริมาณ 0.1g หมกัในตู ้Incubator Shaker (Microprocessor Control Incubator i250) ท่ีความเร็วรอบ 200รอบ/นาที 
อุณหภมิู 32 องศาเซลเซียส เวลา 3 วนั วดัปริมาณแอลกอฮอล ์(%Alcohol) ท่ีไดโ้ดย เคร่ือง HPLC 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกากมันสําปะหลังแห้ง จากการทดลองพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของกากมนั
สาํปะหลงัแห้ง ประกอบไปดว้ย ปริมาณเส้นใย(Fiber)  40.14%±0.15, ปริมาณเถา้(Ash) 1.97%±0.02, ปริมาณความช้ืน 
(Moisture) 11.72%±1.06, ปริมาณแป้ง(%Starch) 46%±1.79, ปริมาณลิกนิน(Lignin) 4.86%±0.02 (ผลการทดลองแสดงเป็น
ค่าเฉล่ีย ± standard deviation) 
2. ผลศึกษาการปรับสภาพกากมันสําปะหลังด้วยการย่อยโดยกรดซัลฟิวริกเจือจางและเอนไซม์ และผลของการหมักด้วยยีสต์ 
Saccharomyces cerevisiae 

2.1 ผลการปรับสภาพดว้ยกรดซลัฟิวริกและยอ่ยดว้ยเอนไซม ์α-amylase ร่วมกบัเอนไซม ์gluco-amylase พบวา่ในช่วง
ความเขม้ขน้กรดซัลฟิวริกจาก 0.2 - 0.4 M ปริมาณนํ้ าตาลรีดิวซ์มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนและหลงัจากนั้นมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจาก 
กรดท่ีความเขม้ขน้สูงมากเกินไปจะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาท่ีรุนแรง ส่งผลใหก้ากมนัสาํปะหลงัเสียสภาพ และทาํใหก้ระบวนการยอ่ย
ของเอนไซมล์ดลง ซ่ึงอาจจะเกิดการ Decompose ไปเป็นสารอ่ืนท่ีไม่ตอ้งการ[8] ทาํให้ไดป้ริมาณนํ้ าตาลรีดิวซ์ลดลง และใน
กระบวนการยอ่ยของเอนไซมส์ามารถเกิดนํ้าตาลท่ีไม่ใช่นํ้าตาลรีดิวซ์ (Glucose) คือ นํ้าตาลMaltose กบันํ้ าตาล Maltotriose ท่ี
ความเขม้ขน้กรดซลัฟิวริก 0.4 M จะใหค้่าปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์สูงสุด คือ 5.34 % ดงัแสดงในรูปท่ี 1  

 
รูปที่1 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกกบัปริมาณนํา้ตาลรีดวิซ์(α-amylase ร่วมกบั gluco-amylase) 

ผลการทดลองแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของกรดซลัฟิวริกท่ีค่าต่างๆกบัปริมาณเอทานอลท่ีเกิดจากการ
หมกัดว้ยยีสตแ์ห้ง Saccharomyces cerevisiae ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ในกระบวนการหมกัสามารถเกิดสาร Glyceral, กรด Lactic 
กรด Acetic ซ่ึงเกิดจากกระบวนการทาํงานของยสีต ์ซ่ึงท่ีความเขม้ขน้ของกรดซลัฟิวริกท่ี 0.4 M จะใหป้ริมาณเอทานอลสูงสุด 
คือ  2.05 % โดยท่ีผลน้ีสอดคลอ้งกบัปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกกบัปริมาณ Lactic Acid, Acetic Acid, Glyceral และ

Ethanol ทีไ่ด้จากการย่อยด้วยเอนไซม์ α-amylase ร่วมกบั gluco-amylase และหมกัด้วยยสีต์ Saccharomyces cerevisiae 
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2.2 ผลการปรับสภาพดว้ยกรดซัลฟิวริกและยอ่ยดว้ยเอนไซม ์Cellic C-Tec2 ร่วมกบัเอนไซม ์Cellic H-Tec2 พบวา่
ในช่วงความเขม้ขน้กรดซัลฟิวริกจาก 0.2 - 0.4 M ปริมาณนํ้ าตาลรีดิวซ์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและหลงัจากนั้นมีแนวโน้มลดลง 
เน่ืองจาก กรดท่ีความเขม้ขน้สูงมากเกินไปจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาท่ีรุนแรง ส่งผลให้กากมนัสําปะหลงัเสียสภาพ และทาํให้
กระบวนการยอ่ยของเอนไซมล์ดลง ซ่ึงอาจจะเกิดการ Decompose ไปเป็นสารอ่ืนท่ีไม่ตอ้งการ[8] ทาํใหไ้ดป้ริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์
ลดลง และในกระบวนการยอ่ยของเอนไซมส์ามารถเกิดนํ้ าตาลท่ีไม่ใช่นํ้ าตาลรีดิวซ์ (Glucose) คือ นํ้ าตาลMaltose กบันํ้ าตาล 
Maltotriose ท่ีความเขม้ขน้กรดซลัฟิวริก 0.4 M จะใหค้่าปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์สูงสุด คือ คือ 5.28% ดงัแสดงในรูปท่ี 3  

 
รูปที่ 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกกบัปริมาณนํา้ตาลรีดวิซ์ (Cellic C-Tec2 ร่วมกบั Cellic H-Tec2) 

ผลการทดลองแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของกรดซลัฟิวริกท่ีค่าต่างๆกบัปริมาณเอทานอลท่ีเกิดจากการ
หมกัดว้ยยสีตแ์ห้ง Saccharomyces cerevisiae ดงัแสดงในรูปท่ี 4 ในกระบวนการหมกัสามารถเกิดสาร Glyceral, กรด Lactic 
กรด Acetic ซ่ึงเกิดจากกระบวนการทาํงานของยสีต ์ซ่ึงท่ีความเขม้ขน้ของกรดซลัฟิวริกท่ี 0.4 M จะใหป้ริมาณเอทานอลสูงสุด 
คือ  2.07 % โดยท่ีผลน้ีสอดคลอ้งกบัปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีแสดงในรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกกบัปริมาณ Lactic Acid, Acetic Acid, Glyceral และ

Ethanol ทีไ่ด้จากการย่อยด้วยเอนไซม์ Cellic C-Tec2ร่วมกบัCellic H-Tec2 และหมกัด้วยยสีต์ Saccharomyces cerevisiae 
2.3 ผลการปรับสภาพดว้ยกรดซัลฟิวริกและยอ่ยดว้ยเอนไซม์ α-amylase ร่วมกบัเอนไซม์ gluco-amylaseร่วมกบั

เอนไซม ์Cellic C-Tec2 ร่วมกบัเอนไซม ์Cellic H-Tec2ในช่วงความเขม้ขน้กรดซลัฟิวริกจาก 0.2 - 0.4 M ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนและหลงัจากนั้นมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจาก กรดท่ีความเขม้ขน้สูงมากเกินไปจะทาํให้เกิดปฏิกิริยาท่ีรุนแรง 
ส่งผลให้กากมนัสาํปะหลงัเสียสภาพ และทาํให้กระบวนการยอ่ยของเอนไซมล์ดลง ซ่ึงอาจจะเกิดการ Decompose ไปเป็นสาร
อ่ืนท่ีไม่ตอ้งการ[8] ทาํให้ไดป้ริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์ลดลง และในกระบวนการยอ่ยของเอนไซมส์ามารถเกิดนํ้าตาลท่ีไม่ใช่นํ้าตาล
รีดิวซ์ (Glucose) คือ นํ้าตาล Maltoseกบันํ้าตาล Maltotriose จากการทดลองพบวา่ท่ีความเขม้ขน้กรดซลัฟิวริก 0.4 M จะใหค้่า
ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์สูงสุด คือ 5.38 % ดงัแสดงในรูปท่ี 5 
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รูปที่ 5 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกกบัปริมาณนํา้ตาลรีดวิซ์ (α-amylase ร่วมกบั gluco-amylase 

ร่วมกบั Cellic C-Tec2 ร่วมกบั Cellic H-Tec2) 
ผลการทดลองแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของกรดซลัฟิวริกท่ีค่าต่างๆกบัปริมาณเอทานอลท่ีเกิดจากการ

หมกัดว้ยยสีตแ์ห้ง Saccharomyces cerevisiae ดงัแสดงในรูปท่ี 6 ในกระบวนการหมกัสามารถเกิดสาร Glyceral, กรด Lactic 
กรด Acetic ซ่ึงเกิดจากกระบวนการทาํงานของยสีต ์ซ่ึงท่ีความเขม้ขน้ของกรดซัลฟิวริกท่ี 0.4 M จะใหป้ริมาณเอทานอลสูงสุด 
คือ  2.13 % โดยท่ีผลน้ีสอดคลอ้งกบัปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์ท่ีแสดงในรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกกบัปริมาณ Lactic Acid, Acetic Acid, Glyceral และ

Ethanol ทีไ่ด้จากการย่อยด้วยเอนไซม์ α-amylase ร่วมกบั gluco-amylase ร่วมกบั Cellic C-Tec2 ร่วมกบั Cellic H-Tec2 และ

หมกัด้วยยสีต์ Saccharomyces cerevisiae 

สรุป  
กากมนัสาํปะหลงัถูกนาํไปปรับสภาพดว้ยกรดซลัฟิวริกเจือจางท่ีความเขม้ขน้ 0.2 M, 0.4 M, 0.6 M, 0.8 M และ 1M 

หลงัจากนั้นนาํไปยอ่ยดว้ยเอนไซม ์α-amylase ร่วมกบัเอนไซม ์gluco-amylase, เอนไซม ์Cellic C-Tec2 ร่วมกบัเอนไซม ์Cellic 
H-Tec2, เอนไซม ์α-amylase ร่วมกบัเอนไซม ์gluco-amylase ร่วมกบัเอนไซม ์Cellic C-Tec2 ร่วมกบัเอนไซม ์Cellic H-Tec2 
ผลพบวา่ความเขม้ขน้กรดซลัฟิวริกท่ี 0.4 M ใหป้ริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์สูงสุด คือ 5.34%, 5.28% และ 5.38% ตามลาํดบั และหมกั
ไดป้ริมาณเอทานอลสูงสุด คือ  2.05 %, 2.07% และ 2.13%  ตามลาํดบั  ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการ
ผลิตไบโอเอทานอลในระดบัอุตสาหกรรมต่อไปได ้
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