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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการปรับสภาพกากมันสาปะหลัง ต่อการผลิตน้าตาลที่ใช้
สาหรับการหมัก วิธีที่ใช้ในการศึกษาการปรับ สภาพ ได้แก่ การปรับ สภาพด้วยกรด ด่าง เอนไซม์ กรดร่วมกั บ
เอนไซม์และด่างร่วมกับเอนไซม์ ผลจากการศึกษาพบว่าการปรับสภาพด้วยด่างร่วมกับเอนไซม์เป็นวิธีที่สามารถ
ย่อยกากมันสาปะหลังและได้น้าตาลสูงสุด เท่ากับ 49.50 กรัมต่อลิตร วิธีการปรับสภาพกากมันสาปะหลังด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสก่อน
ทาการย่อยด้วยเอนไซม์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสได้ 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างที่มีการย่อยด้วยด่างเพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นการปรับสภาพด้วยด่างร่วมกับเอนไซม์เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยกากมันสาปะหลังและได้น้าตาลรีดิวส์เพิ่มขึ้นเป็น 16.36 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างที่มีการย่อยด้วยด่างเพียงอย่างเดียว กากมันสาปะหลังมีความเหมาะสมที่จะนามาใช้เป็นแหล่งของวัตถุดิบ
ในการผลิตน้าตาลเพื่อการหมักเนื่ องจากมี ปริม าณมาก ราคาถูก และที่สาคัญ สามารถน ามาย่อยสลายแล้วให้
ปริมาณน้าตาลสูง ดังนั้นกากมันสาปะหลังจึงเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตน้าตาล

ABSTRACT
This research aims to study the effects of pretreatment methods of cassava residue on
fermentable sugar production. The studied pretreatment methods included enzyme, acid,
alkaline, acid and enzyme, alkaline and enzyme pretreatment methods. The results showed that
alkaline and enzyme pretreatment method yielded the maximum fermentable sugar production
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of 49.50 g/L. Pretreating cassava residue with 2% w/v NaOH for 24h at 500C improved enzymatic
sacharification about 3-fold when compared to sample pretreated with alkaline. In addition, the
reducing sugar increased in 16.3-fold from samples treated with alkaline when using alkaline
couple enzyme pretreatment. Because its abundance, low cost and high sugar conversion,
cassava residue is a suitable feedstock for sugar production.
คาสาคัญ: วิธีการปรับสภาพ กากมันสาปะหลัง การผลิตน้าตาล
Keywords: Pretreatment method, Cassava residue, Sugar production

บทนา
กากมั น ส าปะหลั ง (Cassava residue) เป็ น
วัสดุเหลือทิ้งประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose)
จากอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสาปะหลัง ที่แต่ละปีมี
ปริมาณสูงถึงสองล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 ของ
ผลผลิ ต มั น ส าปะหลั งที่ เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต (สวลี
และคณะ, 2555) และกากมั น ส าปะหลั งเหล่ า นี้ ถู ก
น ามาใช้ ใ นการผลิ ต อาหารสั ต ว์ อย่ า งไรก็ ต ามยั ง มี
ปริ ม าณกากมั น ส าปะหลั ง ที่ ไม่ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง ถู ก
ก าจั ด โดยกระบวนการเผาหรื อ ัง งกลบท าให้ ส่ งผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางดิน ทาง
น้ า และทางอากาศ (รั ช พล, 2558) วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง
ประเภทลิกโนเซลลูโลสส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลลูโลส
ร้อยละ 40-60 เฮมิเซลลูโลสร้อยละ 20-30 และลิกนิน
ร้อยละ 15-30 ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุเหลือทิ้ง (รัชพล,
2558; Lee และคณะ, 2008) เมื่ อ ท าการย่ อ ยลิ ก โน
เซลลูโลสจะได้น้าตาลประเภทต่างๆ เช่น ไซโลส กลูโคส
และอะราบิ โนสซึ่งน้ าตาลดั งกล่าวสามารถเปลี่ย นให้
เป็ น สารที่ มี มูล ค่าเพิ่ มสู งขึ้ นได้ เช่น เชื้อ เพลิ งชี วภาพ
และยังใช้เป็นสารเริ่มต้นในการผลิตโอลิโกแซคคาร์ไรด์
เพื่อเป็นสารเสริมในอาหารคนและสัตว์ (Howard และ
คณะ, 2003) ซึ่งเป็นทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าของวัสดุ
เหลื อ ทิ้ ง ประเภทลิ ก โนเซลลู โ ลสและเป็ น การลด
มลภาวะเป็น พิ ษที่ อาจเกิ ดจากขั้นตอนการกาจัดของ

วั ส ดุ เหลื อ ทิ้ ง อย่ า งไรก็ ต ามการน าเอาวั ส ดุ เหลื อ ทิ้ ง
ประเภทลิกโนเซลลูโลสมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น
จ ะ ต้ อ งท า ก า ร ป รั บ ป รุ งโค รงส ร้ างห รื อ ก าจั ด
องค์ประกอบลิกนิน ที่ขัดขวางการทางานของกรดหรือ
เอนไซม์ ในกระบวนการย่ อ ยเพื่ อ ผลิ ต น้ าตาลซึ่ งเป็ น
ขั้นตอนที่มีความสาคัญ เป็นอย่างยิ่งและมีค่าใช้จ่ายสูง
(Mosier และคณะ, 2005) ขั้ น ตอนดั งกล่ า ว คื อ การ
ปรับสภาพ (pretreatment) วิธีการปรับสภาพมีหลาย
วิธีได้แก่ วิธีทางกายภาพ เคมี และ ชีวภาพ การปรับ
สภาพโดยวิธี ท างกายภาพ เช่ น การใช้ แ รงกลเพื่ อ ลด
ขนาดของวัสดุเหลือทิ้ง การปรับสภาพโดยวิธีทางเคมี
เช่น การใช้กรดหรือด่าง และการปรับสภาพโดยวิธีทาง
ชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ เป็นต้น โดย
กระบวนการและสภาวะที่ใช้ในการปรับสภาพวัสดุเหลือ
ทิ้ งแต่ ล ะวิ ธี จ ะส่ งผลต่ อ โครงสร้ า งของวั ส ดุ เหลื อ ทิ้ ง
แตกต่ างกัน (รัชพล, 2558) เพราะฉะนั้น การเลือกใช้
กระบวนการปรั บ สภาพและสภาวะที่ เหมาะสมจึ งมี
ความส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งเนื่ อ งจากจะช่ ว ยลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการย่อย จาก
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ในการผลิ ต เอทานอลจาก
เซลลูโลสเชิงพาณิชย์ พบว่า การปรับสภาพวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย และซังข้าวโพด
ด้วยด่างจะเพิ่มปริมาณองค์ประกอบของเซลลูโลสแต่
เฮมิเซลลูโลสกับลิกนินจะมีปริมาณลดลง ในขณะทีก่ าร
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ใช้ ก รดปรั บ สภาพนั้ น จะท าให้ ป ริ ม าณองค์ ป ระกอบ
ภายในเปลี่ ย นแปลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ยหรือ แทบไม่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงเลย (กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฟางข้าวบาร์เลย์เมื่อทาการ
ปรับสภาพด้วยด่างความเข้มข้น 2% พบว่า เซลลูโลส
มีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด สามารถทาลายโครงสร้างส่ว น
เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ได้ดีช่วยเพิ่มผลได้ของปริมาณ
น้าตาลรีดิวซ์ได้สูงถึง86เปอร์เซ็นต์ (Haque และคณะ,
2012) นอกจากนี้ยังพบว่าการผลิตโอลิโกแซคคาร์ไรด์
จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยสารละลายเอนไซม์
สกัดหยาบ ได้แก่ กากกาแฟและกากมะพร้าวที่ผ่านการ
ปรับสภาพด้วยกรดร่วมกับการใช้ความร้อนให้ปริมาณ
น้าตาลรีดิวซ์สูงกว่ากากกาแฟและกากมะพร้าวที่ไม่ผ่าน
การปรั บ สภาพ (สุ ด าทิ พ ย์ แ ละคณะ, 2556) ดั งนั้ น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของการใช้
กากมันสาปะหลังที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
การผลิตแป้งมันสาปะหลัง จึงทาการศึกษาวิธีการและ
สภาวะที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ สภาพวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง กากมั น
สาปะหลังให้เหมาะสมในการย่อยเพื่อผลิตน้าตาลและ
นาไปใช้ในกระบวนการผลิตสารที่มีมูลค่าเพิ่มต่อไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
การเตรียมกากมันสาปะหลัง
นากากมันสาปะหลังที่เหลือจากกระบวนการ
ผลิตแป้งมันสาปะหลังซึ่งได้จากโรงงานอุตสาหกรรมมา
ลดความชื้นโดยการตากแดดก่อนนาไปลดขนาดด้วย
การบดเพื่ อ ให้ มี ข นาด 0.5 มิ ล ลิ เมตรจากนั้ น ชั่ งกาก
มันสาปะหลัง 10 กรัม เติมน้ากลั่นจนได้ปริมาตร 100
มิลลิลิตร ในกรณีที่ทาการย่อยด้วยเอนไซม์ เซลลูเลสซึ่ง
เป็ น เอ น ไซ ม์ ท างก ารค้ า (Cellic C-Tec2) ให้ ใช้
สารละลายโซเดียมซิเตรทบัฟเฟอร์เข้มข้น 0.05 โมลาร์
พี เอช 5.0 แทนการใช้น้ ากลั่น จากนั้ น นาเข้ าหม้ อ นึ่ ง

Research

ไอน้าที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้ง
ไว้ให้เย็น จึงนาไปใช้ในศึกษาวิธีการย่อยต่างๆ
การศึกษาวิธีการปรับสภาพกากมันสาปะหลัง
ศึกษาวิธีการปรับ สภาพกากมันสาปะหลังที่
ผ่านการบดแล้ วโดยแปรผั น วิธีก ารในการปรับ สภาพ
กากมันสาปะหลังเป็น 5 วิธี คือ
1. การปรับสภาพด้วยเอนไซม์เซลลูเลส 15
FPU/กรัมกากมันสาปะหลัง ที่ความเป็นกรดด่าง 5.0
2. การปรั บ สภาพด้ ว ยกรดซั ล ฟิ ว ริ ก ความ
เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
3. การปรับ สภาพด้ วยโซเดีย มไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก
4. การปรับ สภาพด้ ว ยกรดร่ ว มกั บ เอนไซม์
โดยแช่ ก ากมั น ส าปะหลั งด้ ว ยกรดซั ล ฟิ ว ริ ก ที่ ค วาม
เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที แล้วทาการปรับค่าความ
เป็ น กรดด่ า งเป็ น 5.0 จึ งเติ ม เอนไซม์ เซลลู เลสให้ ไ ด้
ความเข้มข้น 15 FPU/กรัมกากมันสาปะหลัง
5. การปรั บ สภาพด้ ว ยด่ า งร่ ว มกั บ เอนไซม์
โดยแช่ ก ากมั น ส าปะหลั งด้ ว ยโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ที่
ความเข้ มข้น 2 เปอร์เซ็ นต์โดยน้ าหนัก ที่อุณ หภูมิ 50
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที แล้วทาการปรับค่า
ความเป็นกรดด่างเป็น 5.0 จึงเติมเอนไซม์เซลลูเลสให้
ได้ความเข้มข้น 15 FPU/กรัมกากมันสาปะหลัง
โดยทุ ก สภ าวะในการป รั บ สภ าพ จะใช้
อัตราส่วนกากมันสาปะหลังต่อน้าเป็น 10 เปอร์เซ็นต์
โดยน้าหนัก และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
6 12 24 36 และ 48 ชั่ ว โมง โดยมี ก ารกวนผสม
ตลอดเวลา หลังจากนั้นนาตัวอย่างที่ผ่านการย่อยแล้ว
มาวิเคราะห์หาปริมาณน้าตาลทั้งหมดและน้าตาลรีดิวซ์
ที่ได้ในไฮโดรไลเสทกากมันสาปะหลังโดยวิธี Modified
Phenol Sulfuric Method (ดั ด แป ลงจาก Dobois
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และคณะ, 1956) และ DNS method (Miller, 1959)
วิ เคราะห์ กิ จ กรรมของเอนไซม์ โดยวิ ธี Filter Paper
Unit Assay ของ Adney และ Baker (1996) ท าการ
ทดลองทั้ ง หมด 3 ซ้ า รายงานผลเป็ น ค่ า เฉลี่ ย และ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธีทดสอบแบบ
DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย
ส่วนประกอบของกากมันสาปะหลัง
กากมันสาปะหลังที่น ามาใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ มีปริมาณ คาร์โบไฮเดรต เซลลูโลลิกนิน และเฮมิ
เซลลูโลส เท่ากับ 44.55 31.78 และ16.05 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับซึ่งคาร์โบไฮเดรตที่พบในกากมันสาปะหลังนี้
อาจเป็นส่วนของแป้งที่ตกค้างในกากมัน ซึ่งสามารถถูก
ย่ อ ยได้ ด้ ว ยกรดหรื อ ด่ า ง ส่ ว นเซลลู โ ลส และเฮมิ
เซลลูโลสสามารถถูกย่อยด้วยกรด ด่าง หรือเอนไซม์เมื่อ
ส่ ว นประกอบดั ง กล่ า วถู ก ย่ อ ยจะท าให้ ไ ด้ น้ าตาลที่
สามารถน ามาใช้ ในการหมั ก ต่ อ ไปได้ (Chairattanamanokorn et al.,, 2009; Dawson and Boopath,
2009; Fangkum and Reungsang, 2011; Zhang et
al., 2011)
ผลของวิธีการปรับสภาพกากมันสาปะหลังต่อปริมาณ
นาตาลรีดิวซ์
กากมัน สาปะหลังที่ผ่านการปรับสภาพด้วย
ความร้ อ นไอน้ าที่ อุ ณ หภู มิ 121 องศาเซลเซี ย ส เป็ น
เวลา 15 นาที แล้วนามาศึกษาการปรับ สภาพด้วยวิธี
ต่างๆ ได้แก่
การปรับสภาพด้วยเอนไซม์ การปรับสภาพ
ด้วยกรด การปรับสภาพด้วยด่าง การปรับสภาพด้วย
กรดร่ว มกั บ เอนไซม์ การปรั บ สภาพด้ ว ยด่ า งร่ว มกั บ
เอนไซม์ ผลจากการศึ กษาวิธีการปรับ สภาพแสดงใน
ตารางที่ 1 ซึ่งพบว่าการปรับสภาพด้วยการใช้โซเดียม
ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก ที่
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อุ ณ หภู มิ 50 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 6 12 24 36
และ 48 ชั่วโมงให้ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์น้อยที่สุดเท่ากับ
2.14-3.32 กรัมต่อลิตร การปรับสภาพด้วยการใช้กรด
ซั ล ฟิ ว ริ ก ความเข้ ม ข้ น 1 เปอร์ เซ็ น ต์ โ ดยปริ ม าตรที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ที่ เวลา 6 12 24 36 และ
48 ชั่วโมง ให้ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์เท่ากับ 14.66-17.44
กรัมต่อลิตร ส่วนการปรับสภาพด้วยเอนไซม์เซลลูเลส
ความเข้มข้น 15 FPU/กรัมสารตั้งต้น ที่ความเป็นกรด
ด่าง 5 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 12 24
36 และ 48 ชั่วโมง ได้ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์มากกว่าการ
ปรับสภาพด้วยกรดและด่างประมาณ 1.7-9 เท่า ที่ 24
ชั่ ว โมง ปริ ม าณน้ าตาลรี ดิ ว ซ์ ที่ ม ากที่ สุ ด ในการปรั บ
สภาพด้ ว ยเอนไซม์ โ ดยใช้ เวลาในการย่ อ ยน้ อ ยที่ สุ ด
เท่ ากั บ 30.05 กรัม ต่อลิต ร ที่ เวลา 24 ชั่ วโมง เมื่ อท า
การปรั บ สภาพด้ ว ยการใช้ ก รดร่ ว มกั บ เอนไซม์ ผล
การศึกษาพบว่าปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ที่ได้เพิ่มมากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับการปรับสภาพด้วยกรดหรือเอนไซม์
เพียงอย่างเดียว ในทานองเดียวกัน การปรับสภาพด้วย
การใช้ด่างร่วมกับเอนไซม์ทาให้ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ที่
ได้จากการปรับสภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบการ
ปรับสภาพด้วยด่ างหรือเอนไซม์เพียงอย่างเดียว การ
ปรับสภาพด้วยการใช้กรดร่วมกับเอนไซม์ที่เวลา 6 12
24 36 และ 48 ชั่วโมง ให้ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ ที่ได้ไม่
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ดั งนั้ น เวลาในการปรั บ
สภาพด้วยกรดร่วมกับเอนไซม์ที่ เหมาะสมคือ 6 ชั่วโมง
ส่วนการปรับสภาพด้วยด่างร่วมกับเอนไซม์ได้ปริมาณ
น้ าตาลรี ดิ ว ซ์ ม ากที่ สุ ด เท่ า กั บ 39.02 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร ที่
เวลาในการปรั บ สภาพ 12 ชั่ ว โมง จากผลการวิ จั ย
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากากมันสาปะหลังที่ผ่านการปรับ
สภาพด้วยกรดซัลฟิวริกหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อน
นาไปย่อยร่วมกับเอนไซม์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของเอนไซม์ทาให้ได้ผลผลิตเป็นน้าตาลรีดิวซ์ที่
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เพิ่มขึ้นเป็น 2.2 และ 16.3 เท่า ที่เวลา 12 ชั่วโมง เมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่มีการปรับสภาพด้วยกรดหรือ
ด่ า งเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ตามล าดั บ น้ าตาลรี ดิ ว ซ์ ที่ ไ ด้
เพิ่ ม ขึ้ น จากการย่ อ ยเนื่ อ งจากโครงสร้ า งและพั น ธะ
ภายในโมเลกุลของกากมันสาปะหลังถูกทาลายด้วยกรด
หรือด่าง เอนไซม์จึงเข้าไปทางานได้ง่ ายขึ้น ผลดังกล่าว
สอดคล้อ งกับ รายงานของ Li และคณะ, 2012 (Li et
al., 2012) ที่รายงานว่าการปรับสภาพลิกโนเซลลูโลส
ด้ วยกรดอ่ อ นจะท าให้ โครงสร้า งที่ แ ข็ งแรงของลิ ก โน
ตารางที่ 1

Research

เซลลูโลสถูกแยกหรือแตกออก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
รูพรุนและการย่อยด้วยเอนไซม์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว นการย่ อ ยด้ ว ยด่ า งจะช่ ว ยในการก าจั ด
ลิกนินซึ่งเป็นตัวขัดขวางการทางานของเอนไซม์เซลลู เลส (Hendriks and Zeeman, 2009) และยังช่วยให้
ความเป็นผลึกของเซลลูโลสในกากมันสาปะหลังลดลง
(Marzieh et al., 2014) จึ งส่ ง ผลดี ต่ อ การย่ อ ยด้ ว ย
เอนไซม์ทาให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ผลของปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ที่ได้จากการปรับสภาพด้วยวิธีต่างๆ

Pretreatment methods
Acid
Alkaline
Enzyme
Acid+Enzyme
Alkaline+Enzyme

6h
14.66a
2.56b
24.83ab
33.40a
35.12ab

Reducing sugar (g/L)
12 h
24 h
17.02b
17.30b
2.40b
3.32c
24.72a
30.05b
37.68a
38.46a
39.02d
36.78c

36 h
17.39b
2.02a
26.78ab
33.03a
35.96bc

48 h
17.44b
2.14ab
28.61b
34.52a
34.39a

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษในระหว่างแถวที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันเมื่อทดสอบแบบ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลของการปรับสภาพกากมันสาปะหลังต่อ ปริมาณ
นาตาลทังหมด
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณน้าตาลทั้งหมดที่ได้
จากการปรับสภาพกากมันสาปะหลังด้วยวิธีการต่างๆ
ผลจากตารางแสดงให้ เห็ นว่า การปรับสภาพกากมั น
ส าปะหลั งด้ ว ยการใช้ ด่ า งท าให้ มี ผ ลปริ ม าณน้ าตาล
ทั้งหมด (10.24-14.67 กรัมต่อลิตร) น้อยกว่าการปรับ
ส ภ าพ ด้ วย กรด (17.33-22.63 ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร) ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลของน้ าตาลรี ดิ วซ์ ในตารางที่ 1 การ
ปรับสภาพกากมันสาปะหลังด้วยการใช้เอนไซม์ที่เวลา
6 12 24 36 และ 48 ชั่วโมง ท าให้ ได้ ป ริมาณน้ าตาล
ทั้งหมด คือ 37.93 40.65 41.97 35.71 และ 35.80
กรัมต่อลิตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากปริมาณเอนไซม์ที่ใช้ในการ

ย่อยเป็นปริมาณที่มากเกินพอสาหรับปริมาณสับสเตรท
ทีท่ าให้เกิดภาวะอิ่มตัวระหว่างปฏิกิริยาของเอนไซม์กับ
สั บ สเตรท (Permsriburasak et al., 2014) จึ งท าให้
การเพิ่ ม ระยะเวลาในการย่ อ ยไม่ มี ผ ลท าให้ ป ริ ม าณ
น้าตาลทั้งหมดที่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อทาการปรับสภาพกากมัน
สาปะหลังด้วยการใช้กรดร่วมกับเอนไซม์ และการปรับ
สภาพด้วยการใช้ด่างร่วมกับเอนไซม์ ส่งผลให้ปริมาณ
น้าตาลทั้งหมดที่ได้เพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าที่เวลา 6-24
ชั่วโมง ปริมาณน้าตาลทั้งหมดที่ได้จากการปรับสภาพ
ด้ ว ยด่ า งร่ ว มกั บ เอนไซม์ (42.28-49.50 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร)
มากกว่าปริมาณน้าตาลทั้งหมดที่ได้การปรับสภาพด้วย
กรดร่วมกับ เอนไซม์ (39.40-42.60 กรัมต่อลิตร) จาก
ผลของวิธีการปรับสภาพกากมันสาปะหลังต่อปริมาณ
น้าตาลทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการใช้เอนไซม์ในการปรับ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4

สภาพจะให้ ป ริม าณน้ าตาลทั้ งหมดมากกว่าการปรั บ
สภาพด้ ว ยกรดหรือ ด่ างเนื่ อ งจากเอนไซม์ เซลลู เลสมี
ความจาเพาะเจาะจงในการตัดพันธะระหว่างโมเลกุล
ของเซลลู โลสได้ ดี (Saritha และ Arora Lata, 2012)
อย่ า งไรก็ ต ามหากมี ก ระบวนการปรับ สภาพกากมั น
สาปะหลังเบื้องต้น ก่อน เช่น การปรับ สภาพด้วยกรด
หรื อ ด่ า งจะท าให้ เอนไซม์ ส ามารถท างานได้ ดี ยิ่ งขึ้ น
(Araque และคณะ, 2008; Saratale และ Oh, 2012;
Sharma และคณะ, 2013; Verma และคณะ, 2011)
วิธีก ารปรั บ สภาพด้ วยด่ างร่ วมกั บ เอนไซม์ ที่ เวลา 24
ชั่ วโมง ท าให้ ได้ ป ริ ม าณน้ าตาลทั้ งหมดมากที่ สุ ด คื อ
49.50 ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ซึ่ งเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 3 เท่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการปรับสภาพด้วยด่างเพียงอย่างเดียว
เมื่อเปรียบเทียบผลของน้าตาลที่ได้จากการปรับสภาพ
ตารางที่ 2
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กากมันสาปะหลังด้วยวิธีต่างๆกับงานวิจัยอื่น (ตารางที่
3) จะเห็นได้ว่าการปรับสภาพลิกโนเซลลูโลสด้วยด่าง
ร่วมกับเอนไซม์จะให้น้าตาลปริมาณมากกว่าการปรับ
สภาพด้วยกรด ด่าง เอนไซม์ หรือกรดร่วมกับเอนไซม์
จากงานวิจัยของ Mclntosh และ Vancov (2010) ทา
การปรับสภาพตอซังข้าวฟ่ างด้วยด่างร่วมกับเอนไซม์
cellulase β-glucosidaseและxylanase มี ผ ลได้ข อง
น้ าตาลเท่ า กั บ 79.88 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร ซึ่ ง มี ค่ า สู ง กว่ า
งานวิจัยนี้ (49.50 กรัมต่อลิตร) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ระยะเวลาในการปรั บ สภาพตอซั งข้ า วฟ่ า งด้ ว ยด่ า ง
มากกว่า มีการใช้เอนไซม์ที่หลากหลายชนิดในการย่อย
และสัดส่วนของวัตถุดิบต่อน้าที่ใช้แตกต่างกัน จึงทาให้
การย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปริมาณน้าตาลที่ได้
สูง

ผลของปริมาณน้าตาลทั้งหมดที่ได้จากการปรับสภาพด้วยวิธีต่างๆ

Pretreatment methods
Acid
Alkaline
Enzyme
Acid+Enzyme
Alkaline+Enzyme

6h
17.33a
10.24a
37.93a
39.40a
42.28a

12 h
19.36b
11.99ab
40.65a
42.52a
43.55a

Total sugar (g/L)
24 h
36 h
bc
21.30
19.77b
14.67b
13.84b
41.97a
35.71a
42.60a
45.09a
49.50b
44.85ab

48 h
22.63c
13.50b
35.80a
48.17a
44.69ab

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษในระหว่างแถวที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันเมื่อทดสอบแบบ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ร้อยละของการย่อยกากมันสาปะหลัง
(% saccharification)
เมื่อพิจารณาค่าเปอร์เซ็นต์ในการย่อย (%
saccharification) (ตารางที่ 4) ซึ่ ง ค านวณ ได้ จ าก
สมการ

ชั่ว โมงมี ค่ าเปอร์เซ็ น ต์ ในการย่ อ ยสู งใกล้เคี ยงกั น คื อ
77.70 และ 78.83 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามสภาวะใน
การปรั บ สภาพกากมั น ส าป ะหลั ง ที่ ดี ค วรให้ ค่ า
เปอร์ เซ็ น ต์ ในการย่ อ ยสู งและใช้ เวลาในการย่ อ ยสั้ น
ดั ง นั้ น สภาวะที่ เ หมาะสมการปรั บ สภาพกากมั น
% Saccharification = Reducing sugar x 0.9 x 100
สาปะหลังในงานวิจัยนี้คือสภาวะที่มีการปรับสภาพด้วย
% carbohydrate
หม้ อ นึ่ ง ความดั น ไอน้ าเป็ น เวลา 30 นาที แช่ ด้ ว ย
จะเห็ น ได้ ว่ าสภาวะที่ มี ก ารปรั บ สภาพด้ ว ย โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ค วามเข้ ม ข้ น 2 เปอร์ เซ็ น ต์ โดย
กรดร่วมกับเอนไซม์เป็นเวลา 24 ชั่วโมงและสภาวะที่มี น้าหนั กต่อปริม าตร เป็น เวลา 60 นาที แล้วย่อยด้ วย
การปรั บ สภาพด้ วยด่ างร่ วมกั บ เอนไซม์ เป็ น เวลา 12
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เอนไซม์ เซลลู เ ลส ที่ pH 5.0 อุ ณ ห ภู มิ 50 องศ า โดยมี เปอร์เซ็ น ต์ ในการย่ อ ยมากกว่าตั วอย่ างที่ มี ก าร
เซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากการปรับสภาพกาก ปรับสภาพด้วยด่างหรือเอนไซม์เพียงอย่างเดียวเท่ากับ
มั น ส าปะหลั งด้ วยสภาวะดั งกล่ าวท าให้ ส ามารถเพิ่ ม 74 และ 28.9 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
ประสิทธิภ าพในการย่อยกากมั นสาปะหลังได้ เพิ่ มขึ้ น
ตารางที่ 3

การเปรียบเทียบผลของการปรับสภาพชีวมวลด้วยสภาวะต่างๆ

Pretreatment
Biomass
methods
เอนไซม์
กากมันสาปะหลัง

Conditions

Total sugar
(g/L)
82.37

Reference
(ณัฐพงษ์ และ เศรษฐวัชร,
2558)

เอนไซม์
กรด
กรด

กากมันสาปะหลัง
ชานอ้อย
กากมันสาปะหลัง

α-Amylase (85oC, 3 h) +
Glucoamylase (65oC, 20 h) +
Cellulase (55oC, 24 h)
15 FPU cellulase, 50oC, 6h
2% H2SO4, 122 oC, 24 min
0.4 M H2SO4, 120 oC, 30 min

กรด
ด่าง

กากมันสาปะหลัง
ชานอ้อย

1% H2SO4, 50 oC, 48 h
0.25% NaOH, 121 oC, 60 min

22.63
1.89

ด่าง
กรด+เอนไซม์

กากมันสาปะหลัง
ตอซังข้าวฟ่าง

2% NaOH, 50 oC, 24 h
1% H2SO4, 121 oC, 90 min +
cellulase, β-glucosidase,
xylanase
0.4 M H2SO4, 121 oC, 15 min +
Cellic C-Tec2 + Cellic H-Tec2
1% H2SO4, 50 oC, 6 h + Cellic
C-Tec2
2% NaOH, 60 oC, 90 min +
cellulase, β-glucosidase,
xylanase
2% NaOH, 50 oC, 24 h + Cellic
C-Tec2

14.67
56.00

งานวิจัยนี้
(Canettierri et al., 2007)
(ณัฐพงษ์ และ เศรษฐวัชร,
2558)
งานวิจัยนี้
(Fangkum and
Reungsang, 2011)
งานวิจัยนี้
(Aguilar et al., 2002)

52.8

(พุทธพร และคณะ, 2559)

39.40

งานวิจัยนี้

79.88

(Mclntosh and Vancov,
2010)

49.50

งานวิจัยนี้

กากมันสาปะหลัง
กรด+เอนไซม์

กากมันสาปะหลัง

ด่าง+ เอนไซม์

ตอซังข้าวฟ่าง

ด่าง+ เอนไซม์

กากมันสาปะหลัง

37.93
24.60
79.17

งานวิจัย
ตารางที่ 4
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เปอร์เซ็นต์การย่อยกากมันสาปะหลังที่สภาวะต่างๆ

สภาวะย่อย
Enzyme
Acid
Alkaline
Acid+Enzyme
Alkaline+Enzyme

6h
50.16
29.62
5.17
67.48
70.95

12 h
49.93
34.38
4.85
76.12
78.83

สรุปผลการวิจัย
ผลของการปรับสภาพกากมันสาปะหลังโดย
การใช้กรด ด่าง และเอนไซม์ ทาให้มีการย่อยสลายกาก
มันสาปะหลังและได้น้าตาลเกิดขึ้น นอกจากนั้นการใช้
กรดหรือด่างก่อนทาการย่อยด้วยเอนไซม์ สามารถเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการย่ อ ยกากมั น ส าปะหลั ง และได้
ปริมาณน้าตาลที่เพิ่มขึ้น วิธีการที่เหมาะสมในการปรับ
สภาพกากมั น ส าปะหลั ง ในงานวิ จั ย นี้ คื อ การปรั บ
สภาพกากมันสาปะหลังด้วยด่าง แล้วย่อยด้วยเอนไซม์
Cellic C-Tec 2 ใช้ เวลาในการย่ อ ยด้ ว ยเอนไซม์ 12
ชั่ ว โมง จากสภาวะนี้ ท าให้ ไ ด้ น้ าตาลรี ดิ ว ซ์ น้ าตาล
ทั้งหมด และเปอร์เซ็นต์ในการย่อยสูง เท่ ากับ 39.02
43.55 กรัมต่อลิตร และ 78.83 % ตามลาดับ สภาวะ
ดั งกล่ า วจึ งเป็ น สภาวะที่ เหมาะสมในการปรั บ สภาพ
เนื่องจากทาให้ได้ปริมาณน้าตาลสูง การปรับสภาพกาก
มั น ส าปะหลั ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วสามารถน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการย่ อ ยชี ว มวลชนิ ด อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้
น้าตาลทีน่ าไปใช้ในการหมักได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุ นสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และขอขอบคุณบริษัท
ทรั พ ย์ ทิ พ ย์ จ ากั ด โรงงานตั้ งอยู่ ที่ อ าเภอชั ย บาดาล

เปอร์เซ็นต์การย่อยเอนไซม์
24 h
60.71
34.95
6.70
77.70
74.30

36 h
54.09
35.13
4.08
66.73
72.65

48 h
57.80
35.23
4.32
69.74
69.48

จังหวัด ลพบุ รี ในความอนุ เคราะห์ ก ากมั น ส าปะหลั ง
สาหรับการดาเนินการวิจัย
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