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สภาวะทีเ่ หมาะสมของการย่ อยเปลือกหน่ อไม้ ด้วยกรดซัลฟิ วริกเจือจางโดยการหาพืน้ ผิวแบบตอบสนอง
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บทคัดย่ อ
ในงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาการผลิตน้ าตาลกลูโคสจากเปลือกหน่อไม้ซ่ ึ งเป็ นวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรู ปอาหาร
โดยใช้วิธี Acid Chlorite Delignification – Sodium Hydroxide (ACDSH) ในการปรับสภาพเปลือกหน่อไม้ และใช้
การหาพื้นผิวแบบตอบสนองในการวิเคราะห์สภาวะที่ เหมาะสมของการย่อยด้วยกรดเจือจางเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็ น
น้ าตาลกลูโคสในปริ มาณสู ง โดยทาการศึกษา 3 ปั จจัย ได้แก่ ความเข้มข้นของกรด อัตราส่ วนกรดต่อตัวอย่าง และ
เวลาที่ใช้ในการย่อย จากงานวิจยั พบว่า การปรับสภาพเปลือกหน่อไม้ดว้ ยวิธี ACDSH นั้นได้เซลลูโลสเพิ่มจากร้อยละ
42.79 เป็ น 54.59 และสภาวะที่ เหมาะสมในการย่อยเซลลูโลสเพื่อให้ได้น้ าตาลกลูโคสในปริ มาณสู งสุ ด คือใช้กรด
ซัลฟิ วริ กความเข้มข้น 0.35 โมลาร์ อัตราส่ วนกรดต่อตัวอย่างเท่ ากับ 20 มิลลิลิตรต่อกรัม และเวลาที่ ใช้ในการย่อย
เท่ากับ 71 นาที (ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซี ยส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ซึ่ งได้ผลิตภัณฑ์เป็ นน้ าตาลกลูโคส
สูงสุดถึงร้อยละ 3.43
ABSTRACT
The glucose production from bamboo shoots shell wasting from food processing was investigated in the study.
Acid Chlorite Delignification – Sodium Hydroxide (ACDSH) was used to remove the non-cellulose components.
Response Surface Methodology (RSM) was used to determine the optimum condition of the acid hydrolysis in order to
obtain the high yield of glucose concentration. The study was examined by 3 factors which are H2SO4 concentration,
ratio of acid volume per sample and hydrolysis time. The extracted cellulose from the bamboo shoots shell through
pretreatment with ACDSH were increased from 42.79 up to 54.59 g/100g substrate. The optimized conditions of hydrolysis
were obtained by using 0.35 M of H2SO4, acid ratio per sample at 20 mL/g and 71 min of hydrolysis time (at constant
temperature and pressure at 121๐C and 5 psi, respectively). The highest glucose concentration at 3.43 g/100g cellulose
can be observed using the optimized hydrolysis condition.

คาสาคัญ: เปลือกหน่อไม้ น้ าตาลกลูโคส การหาพื้นผิวแบบตอบสนอง
Keywords: Bamboo shoots shell, Glucose, Response Surface Methodology
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เป็ นหนึ่ งในวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
อาหาร จากงานวิจัยของ Ming et al. (2013) ได้ศึกษา
องค์ประกอบของเปลื อกหน่ อไม้ พบว่า ในเปลื อก
หน่อไม้ประกอบด้วยลิกนิ นร้อยละ 10.55 เฮมิเซลลูโลส
ร้อยละ 13.73 และเซลลูโลสร้อยละ 22.96 ซึ่ งเซลลูโลส
ในเปลื อกหน่ อไม้น้ ันสามารถใช้เป็ นวัตถุดิบตั้งต้นใน
กระบวนการผลิตเอทานอลได้
สาหรั บกระบวนการผลิ ตเอทานอลจากวัสดุ
ประเภทลิกโนเซลลูโลสนั้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดย
ขั้ นแรกเป็ นการปรั บ สภาพวั ต ถุ ดิ บ (Pretreatment
process) เพื่ อให้มี ความเหมาะสมต่ อกระบวนการย่อย
ขั้นตอนต่อมาเป็ นกระบวนการย่อย (Hydrolysis) เป็ นการ
ย่อยเซลลูโลสด้วยกรดหรื อเอนไซม์ร่วมกับการให้ความ
ร้ อนเพื่ อ ให้ ได้น้ าตาลรี ดิ วซ์ (กลู โคส) และขั้นตอน
สุ ดท้ายเป็ นการหมัก (Fermentation) ด้วยจุลินทรี ย ์ เช่น
ยีสต์ แบคที เรี ย เป็ นต้น เพื่อเปลี่ยนน้ าตาลรี ดิวซ์ เป็ น
เอทานอล (Yang et al., 2009)
การผลิ ตน้ าตาลรี ดิ ว ซ์ จ ากวัสดุ ป ระเภทลิ ก
โนเซลลู โลสมี หลายขั้นตอน แต่ ละขั้นตอนใช้ระยะ
เวลานานโดยเฉพาะกระบวนการย่อย ด้วยเหตุน้ ี การหา
สภาวะที่ เหมาะสมสาหรั บกระบวนการย่อยจึ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญและจาเป็ น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนาสถิติข้ นั สู งเกี่ยวกับ
การหาพื้ นผิ วแบบตอบสนอง (Response Surface
Methodology หรื อ RSM) มาประยุกต์ใช้ในการหาสภาวะ
ที่ เ หมาะสมส าหรั บ กระบวนการย่ อ ยและวิ เ คราะห์
ตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการย่อย เพื่อลดขั้นตอน
เวลาและปริ มาณสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการย่อยลง จาก
งานวิจัยของ Romani et al. (2012) ได้ศึกษาการผลิ ตไบ
โอเอทานอลจากต้นยูคาลิ ปตัสโดยใช้เทคนิ ค RSM ใน
การหาสภาวะที่ เ หมาะสมของกระบวนการหมั ก
แบบต่อเนื่ องด้วยยีสต์ S. cervisiae CECT-1170 พบว่า
อัตราส่ วนที่ เหมาะสมของสารละลายกรดซัลฟิ วริ กต่อ
อัต ราส่ ว นตัว อย่ า งต่ อ เอนไซม์ ที่ เติ มคื อ 4:1:16 และ
บรรพต (2557) ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการย่อย
เซลลู โลสจากล าต้นมันสาปะหลังด้วยกรดซัลฟิ วริ ก
เจื อจาง โดยใช้เทคนิ ค RSM พบว่า สภาวะที่ เหมาะสม

บทนา
จากวิกฤติการณ์ความผันผวนของราคาน้ ามัน
ในตลาดโลก และปริ มาณน้ ามันสารองของโลกลดลง
อย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ ว วิกฤตการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิ จโลกและการพัฒนาเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่ องและรุ นแรง เนื่ องจากประเทศ
ไทยต้องนาเข้าน้ ามันเป็ นมูลค่ามหาศาลเพื่อให้มีปริ มาณ
เพียงพอต่อการอุปโภคของคนในประเทศ โดยใน 3
เดื อนแรกของปี พ.ศ.2557 นั้นมีการนาเข้าน้ ามันมากถึง
สามแสนล้านบาท (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน,
2557) ดังนั้นประเทศไทยจึ งได้ให้ความสาคัญเกี่ ยวกับ
การใช้เชื้อเพลิงทดแทน โดยเฉพาะเอทานอลมากขึ้นใน
ปั จจุบนั
เอทานอล (Ethanol) เป็ นแอลกอฮอล์ชนิ ดหนึ่ง
ได้จากกระบวนการหมักพืชเพื่อเปลี่ ยนแป้ งในพืชเป็ น
น้ าตาล จากนั้นน้ าตาลก็จะถูกเปลี่ ยนเป็ นแอลกอฮอล์
สาหรับวัตถุดิบที่ ใช้ในกระบวนการผลิต เอทานอลนั้น
แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ น้ าตาลและแป้ ง จาก
แผนพัฒ นาพลัง งานทดแทน 15 ปี (2551 ถึ ง 2565)
ประเทศไทยได้ต้ งั เป้ าหมายในการเพิ่มปริ มาณการผลิตเอ
ทานอลในช่วงปี พ.ศ.2560-2565 เป็ น 9 ล้านลิตรต่อวัน
(กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ รั กษ์ พ ลัง งาน,
2551) ท าให้ส่ งผลกระทบต่อวัตถุ ดิบจาพวกแป้ งและ
น้ าตาลที่ อาจไม่เพียงพอสาหรับกระบวนการผลิตเอทา
นอล ดังนั้นจึ งได้มี การพัฒนากระบวนการผลิ ตเอทา
นอลจากวัตถุดิบชนิ ดอื่นขึ้นมาทดแทน เช่น การผลิตเอ
ทานอลจากวัสดุลิกโน-เซลลูโลส ซึ่ งกาลังได้รับความ
สนใจอย่างมาก เนื่ องจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสนั้นหาได้
ง่ายและมีราคาถูก
ด้วยประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมและ
มี ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากอุ ตสาหกรรมทางการเกษตรเป็ น
จ านวนมาก ท าให้มี ว สั ดุ เหลื อทิ้ งทางการเกษตรเป็ น
จานวนมากเช่นกัน วัสดุเหลือทิ้งดังกล่าวส่ วนมากเป็ น
วัสดุ ประเภทลิ กโนเซลลู โลส ซึ่ งสามารถน าใช้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได้ โดยเปลือกหน่อไม้ถือ
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คื อการใช้กรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น 0.2 โมลาร์ อัตราส่ วน
ปริ มาตรต่อกรดตัวอย่าง 16.71 มิ ลลิ ลิตรต่อกรั ม และ
เวลาที่ ใช้ย่อย 90 นาที (ที่ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซี ยส
ความดั น 15 ปอนด์ ต่ อ ตารางนิ้ ว ) นอกจากนั้ นยัง มี
งานวิจยั ของอับดุลลาตีฟ (2557) ได้ศึกษาการย่อยเปลือก
กล้วยให้ได้น้ าตาลรี ดิวซ์โดยใช้น้ าส้มสายชู หาสภาวะที่
เหมาะสมในกระบวนการย่อยด้วยวิธี RSM พบว่า สภาวะ
ที่ เหมาะสมคื อ การใช้ปริ มาณน้ าส้มสายชู ร้อยละ 0.74
โดยน้ าหนัก อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส ระยะเวลาใน
การย่อย 40 นาที ได้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงสุ ดเท่ ากับ
7.04 กรัมต่อลิตร
ดังนั้นในงานวิจยั นี้จึงได้ศึกษาปั จจัยของความ
เข้มข้นของกรด อัตราส่ วนกรดต่อตัวอย่าง และเวลาที่
ใช้ในการย่อย ที่มีผลต่อกระบวนการย่อยเปลือกหน่ อไม้
ซึ่งเป็ นวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรู ปอาหาร และสภาวะที่
เหมาะสมส าหรั บ การย่ อ ยเปลื อ กหน่ อ ไม้ด้ ว ยกรด
ซัลฟิ วริ กเจื อจาง โดยใช้ RSM เพื่อให้ได้สารละลายที่ มี
ปริ มาณน้ าตาลกลูโคสความเข้มข้นสู งสาหรับใช้ในการ
ผลิตเอทานอลในขั้นต่อไป

2. การปรั บสภาพด้ วยวิธีทางเคมี ด้วยวิธี Acid-Chlorite
Delignification–Sodium Hydroxide (ACDSH)
2.1 การก าจัด ลิ ก นิ น โดยใช้วิ ธี Acid-Chlorite
Delignification (Kumar et al., 2013)
ใส่ เ ปลือ กหน่อ ไม้ที่แ ห้งและร่ อ นแล้ว
ลงในขวดรู ป ชมพู ่ เติม น้ า ประปาในอัต ราส่ ว น 20
มิล ลิล ิต รต่อ กรัม จากนั้ น เติม สารละลาย NaClO2
ค วามเ ข ม้ ข น้ ร้อ ยละ 15 โ ด ย ม วล ต่อ ปริ ม าตร
อ ตั ราส่ ว น 15มิล ลิล ิต รต่อ กรัม และCH3COOH
เข้มข้น อัตราส่ วน 0.5 มิลลิลิตรต่อกรัม แล้วนาไปให้
ความร้ อนที่ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส พร้ อมปั่ นกวน
ตลอดเวลา เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง โดยทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะทา
การเติมสารละลาย NaClO2 และ CH3COOH เข้มข้นเพิ่ม
เมื ่อ ครบ 3 ชั ว่ โมง น าเส้ น ใยที่ เ หลื อ มาล้า งด้ว ย
น้ าประปาแล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เรี ยกเส้นใยที่กาจัดลิกนินว่า “โฮโล
เซลลูโลส”
2.2 ก า ร ก า จั ด เ ฮ มิ เ ซ ล ลู โ ล ส โ ด ย ใ ช้
สารละลาย NaOH (Zhang & Cai, 2008)
ใส่ โฮโลเซลลู โลสที่ แห้งลงในขวดรู ป
ชมพู่ แ ล้ ว เติ ม สารละลาย NaOH 0.25 โมลาร์ ใน
อัต ราส่ ว น 15 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อกรั ม แช่ ทิ้ ง ไว้ 24 ชั่ว โมง
แล้วนาไปให้ความร้อนที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นนาเส้นใยที่เหลือมาล้าง
ด้ ว ยน้ าประปาแล้ว อบให้ แ ห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 60 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เรี ยกเส้นใยที่ กาจัดเฮมิ
เซลลูโลสว่า “เซลลูโลส”
2.3 น าเปลื อ กหน่ อ ไม้ก่ อ นและหลัง ปรั บ
สภาพด้วยวิธี ACDSH ไปวิเ คราะห์ หาองค์ประกอบ
ทางเคมี ของเปลื อกหน่ อไม้ โดยทดสอบสมบัติทาง
ค วามร้ อ น (Thermal Analysis รุ่ น Pyris Diamond
TG/TGA) ในช่วงอุณหภูมิ 50-900 องศาเซลเซี ยส โดย
ใช้อตั ราการเพิ่มความร้ อน 10 องศาเซลเซี ยสต่อนาที
ภายใต้บ รรยากาศของไนโตรเจน (Yang และคณะ,
2007)

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมโดยการหา
พื้นผิวแบบตอบสนองสาหรับการย่อยเซลลูโลสจาก
เปลื อ กหน่ อ ไม้ด้ว ยกรดซัล ฟิ วริ ก เจื อ จางเพื่ อ ให้ไ ด้
สารละลายที่ มีปริ มาณน้ าตาลกลูโคสสู งสุ ดเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตเอทานอลต่อไป

วิธีการวิจัย
1. การเตรียมตัวอย่ างเปลือกหน่ อไม้
นาเปลือกหน่ อไม้มาล้างให้สะอาด ตัดเป็ น
ชิ้นเล็กๆ แล้วนาไปตากให้แห้ง จากนั้นนาไปบดและ
ร่ อนด้วยตะแกรงขนาด 20 - 100 mesh แล้วนาไปอบ
ที่ อุ ณหภู มิ 105 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 24 ชั่ว โมง
เก็บตัวอย่างเปลือกหน่ อไม้ที่ร่อนและอบไล่ความชื้ น
เรี ยบร้อยแล้วไว้ในภาชนะที่มิดชิดป้ องกันความชื้น
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2.4 น าเปลื อ กหน่ อ ไม้ก่ อ นและหลัง ปรั บ
สภาพด้วยวิธี ACDSH ไปวิเคราะห์ลกั ษณะพื้นผิว โดย
ใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ องกราก
(Scanning Electron Microscope, SEM รุ่ น Mini-SEM
SNE-4500M)
3. หาสภาวะทีเ่ หมาะสมของการย่ อยด้ วยกรดเจือจาง
โดยการหาพื้นผิวแบบตอบสนอง
3.1 การทดลองเพื่อหาพื้นผิวแบบตอบสนอง
ท าการศึ ก ษาจากแผนการทดลองเซ
นทรั ล คอมโพสิ ต ดี ไ ซน์ (Central Composite Design
หรื อ CCD) เพื่อหาความสัมพันธ์ของ 3 ตัวแปร ได้แก่
เวลาในการย่อย ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ ก และ
อัต ราส่ ว นกรดต่ อ ตัว อย่า ง โดยมี ร หั ส ของตัว แปร
5 ระดับ คือ -α, -1, 0, +1 และ +α จานวนการทดลอง
ทั้งหมด 17 การทดลอง วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้ RSM
ซึ่ งค านวณจากโปรแกรม Design Expert 6.0.10 ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาวะการทดลองหาพื้นผิวแบบตอบสนอง
ในการย่อ ยเซลลู โ ลสจากเปลื อ กหน่ อ ไม้
โดยใช้ เทคนิค CCD
รหัส
ปั จจัย สัญลักษณ์
-α -1 0 +1 +α
[H2SO4],
A
0.06 0.20 0.40 0.60 0.74
M
Hydrolysis
B
40 60 90 120 140
Time, min
Ratio of Acid,
C
13 20 30 40 47
mL/g
* α = 1.68
3.2 การย่อยเซลลูโลสด้วยกรดเจือจาง
ชั่งตัวอย่างเซลลูโลสที่ ได้จากการปรับ
สภาพด้วยวิธี ACDSH 2 กรัม ใส่ ลงในขวดแก้วที่ทน
ความดันสู ง ขนาด 250 มิ ลลิ ลิตร เติ มกรดซัลฟิ วริ ก
ความเข้มข้นและปริ มาตรตามที่ ออกแบบลงในขวดแต่

ละใบ จากนั้นนาไปย่อยในหม้อนึ่ งอัดความดันไอน้ าที่
อุ ณหภู มิ 121 องศาเซลเซี ยส ความดัน 15 ปอนด์ต่ อ
ตารางนิ้ ว ตามเวลาที่ กาหนด จากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
แล้วกรองเอาสารละลายเพื่อนาไปวิเคราะห์ ในขั้นตอน
ต่อไป
3.3 การวิเคราะห์หาปริ มาณน้ าตาลกลูโคส
ด้วยชุ ด ทดสอบหาปริ ม าณน้ า ตาลกลู โ คส (Glucose
Liquicolor reagent, GL บริ ษทั Human)
1) การสร้ า งกราฟมาตรฐานของ
สารละลายกลูโคส
ปิ เปตสารละลายกลูโคสมาตรฐาน
ปริ ม าตร 0.1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ลงในหลอดทดลอง เติ ม ชุ ด
ทดสอบ GL ปริ มาตร 2 มิ ลลิ ลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้ว
นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที
จะได้สารละลายสี ชมพู แล้ว น าสารละลายไปวัดค่า
การดู ด กลื น แสงด้วยเครื่ อ งอัล ตราไวโอเลต-วิสิเบิ ล
สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ (รุ่ น HP 8453 บริ ษทั Agilent )
ที่ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร แล้วนาค่าการดูดกลืน
แสงที่ ได้ไปวาดกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า
การดู ด กลื น แสงและความเข้ม ข้น ของสารละลาย
กลูโคสความเข้มข้น 0.1–0.5 กรัมต่อลิตร เพื่อนาไปใช้
ในการหาปริ มาณน้ าตาลกลูโคสในตัวอย่างขั้นต่อไป
2) การวิ เ คราะห์ ห าปริ มาณน้ าตาล
กลูโคสที่ได้จากกระบวนการย่อย
ทาการวิเคราะห์ หาปริ มาณน้ าตาล
กลูโคสเช่นเดียวกับข้อ 3.3.1โดยเปลี่ยนจากสารละลาย
กลูโคสมาตรฐานเป็ นสารละลายที่ได้จากกระบวนการ
ย่อย จากนั้นนาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปคานวณหา
ปริ ม าณน้ า ตาลกลู โ คสจากสมการเส้น ตรงที่ ไ ด้จ าก
กราฟมาตรฐานของน้ า ตาลกลู โ คส แล้วน าปริ ม าณ
น้ า ตาลกลู โ คสที่ ไ ด้ ไปวิเ คราะห์ ห าปริ ม าณน้ า ตาล
กลูโคสในตัวอย่าง ดังสมการที่ (1)
ปริ มาณน้ าตาล
(กรัมต่อ100กรัมเซลลูโลส)
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=

R × V × 100
1000 × M
…..(1)

PMP12-5
โดย

R คือ ความเข้มข้นของสารละลายกลูโคส
(กรัมต่อลิตร)
V คือ ปริ มาตรของกรดซัลฟิ วริ ก (มิลลิลิตร)
M คือ น้ าหนักของตัวอย่าง (กรัม)

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีของเปลือกหน่ อไม้
ก

ข

จากผลการศึ กษาลักษณะพื้นผิวของเปลือก
หน่อไม้ก่อนและหลังปรับสภาพด้วยวิธี ACDSH โดย
ใช้เทคนิค SEM พบว่า เปลือกหน่อไม้ก่อนปรับสภาพ
(ภาพที่ 2ก) ลักษณะของเส้นใยจะเชื่อมยึดติดกันแน่น
และมีพ้นื ผิวเรี ยบ แต่เส้นใยหลังปรับสภาพ(ภาพที่ 2ข)
ลักษณะของเส้นใยจะมี การยึดเกาะแบบหลวมๆและ
พื้นผิวขรุ ขระ แสดงให้เห็ นการเปลี่ ยนแปลงไปของ
โครงสร้างเส้นใยหลังการปรับสภาพ ซึ่งเกิดจากพันธะ
โควาเลนต์ที่เชื่ อมอยู่ระหว่างเส้นใยถูกทาลาย ทาให้
เส้นใยเกิดการแยกออกจากกัน
ก

ค

ข
ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของเปลือกหน่ อไม้ (ก),
โฮโลเซลลูโลส (ข) และเซลลูโลส (ค)
จากภาพที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพของ
เปลื อ กหน่ อ ไม้ก่ อ นและหลัง การปรั บ สภาพ พบว่า
เปลือกหน่อไม้ก่อนปรับสภาพ (ภาพที่ 1ก) มีลกั ษณะ
เป็ นเส้นใยแข็งสี น้ าตาลเข้มเนื่องจากในโครงสร้างของ
เปลือกหน่ อไม้ยงั มีส่วนประกอบที่ เป็ นลิกนิ นอยู่ ซึ่ ง
ลิ ก นิ น นั้น ไม่ มี ความยืดหยุ่นจึ งท าให้เปลื อกหน่ อ ไม้
ลักษณะแข็ง จากนั้นนาเปลือกหน่อไม้มากาจัด ลิกนิ
นด้วยสารละลาย NaClO2 กับ CH3COOH เข้มข้น ได้
เส้นใยโฮโลเซลลูโลส(ภาพที่ 1ข) ซึ่ งมี สีเหลื องอ่อน
และความแข็งลดลง และจากนั้นนาโฮโลเซลลูโลสไป
กาจัดเฮมิ เซลลูโลสด้วยสารละลาย NaOH ได้เส้นใย
เซลลูโลส (ภาพที่ 1ค) เส้นใยที่ ได้มีสีครี มและมีความ
แข็งน้อยกว่าเปลือกหน่อไม้และโฮโลเซลลูโลส

ภาพที่ 2 ลักษณะพื้นผิววิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SEM
ของเปลือกหน่ อไม้ก่อนปรับสภาพ(ก) และ
หลังปรับสภาพด้วยวิธี ACDSH(ข)
และจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี
ของเปลื อกหน่ อไม้ด้วยการวิ เคราะห์ ท างความร้ อ น
พบว่า องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกหน่อไม้ก่อนปรับ
สภาพประกอบด้วยเซลลูโลสร้อยละ 42.79
เฮ
มิ เซลลู โลสร้ อยละ 6.67 และลิ กนิ นร้ อยละ10.74 ของ
น้ าหนั ก แห้ ง ส่ ว นเปลื อ กหน่ อ ไม้ห ลัง ปรั บ สภาพ
ประกอบด้วยเซลลูโลสร้อยละ 54.59 เฮมิเซลลูโลส ร้อย
ละ 7.00 และลิกนิ นร้อยละ7.92 ของน้ าหนักแห้ง ซึ่ งจะ
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เห็ นได้ว่าการปรับสภาพด้วยวิธี ACCSH ทาให้ปริ มาณ
ของเซลลูโลสเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.79 เป็ นร้อยละ 54.59
โดยมวล (ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเซลลูโลสเท่ากับ 27.58)
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกหน่อไม้
ร้ อยละโดยนา้ หนัก
องค์ ประกอบ
ทางเคมี
ก่ อนปรับสภาพ หลังปรับสภาพ
เซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส
ลิกนิน
ความชื้น
อื่นๆ*

42.79
6.67
10.74
5.42
34.38

54.59
7.00
7.92
3.16
27.33

2.2 สภาวะที่เหมาะสมของการย่อยด้วยกรด
เจือจางโดยการหาพื้นผิวแบบตอบสนอง
จากการคานวณหาปริ มาณน้ าตาลกลูโคสใน
ตัวอย่าง นาค่าที่ ได้ไปวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสม
ของการย่อยเปลือกหน่ อไม้ดว้ ยกรดซัลฟิ วริ กเจื อจาง
จากระเบียบวิธี CCD ซึ่ งได้ถูกนามาใช้กาหนดสภาวะ
ในการทดลอง ปริ มาณน้ าตาลกลูโคสและสภาวะที่ใช้
ในการย่อ ยเปลื อ กหน่ อ ไม้ต ามระเบี ย บวิธี CCD ดัง
แสดงไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สภาวะที่ใช้ในการทดลองและปริ มาณ
น้ า ตาลกลู โ คสที่ เกิ ด ขึ้ นจากการออกแบบ
การทดลองโดยใช้ CCD
สภาวะ
นา้ ตาลกลูโคส
ชุด
(กรัม ต่ อ100 กรัม
การทดลอง A
B
C
ของเซลลูโลส)
1
0.20
60
20
2.99
2
0.60
60
20
2.78
3
0.20 120
20
2.27
4
0.60 120
20
2.24
5
0.20
60
40
2.58
6
0.60
60
40
2.39
7
0.20 120
40
2.31
8
0.60 120
40
2.65
9
0.06
90
30
2.58
10
0.74
90
30
2.41
11
0.40
40
30
2.84
12
0.40 140
30
2.17
13
0.40
90
13
3.24
14
0.40
90
47
3.14
15
0.40
90
30
3.24
16
0.40
90
30
3.24
17
0.40
90
30
3.24

หมายเหตุ : อื่นๆ* เช่น เถ้า ดิน เป็ นต้น
2. การศึกษาหาสภาวะทีเ่ หมาะสมของการย่ อยด้ วย
กรดเจือจางโดยการหาพื้นผิวแบบตอบสนอง
2.1 กราฟมาตรฐานของสารละลายกลูโคส
จากค่าการดู ดกลื นแสงของสารละลาย
กลู โ คสที่ ว ัด ได้ น าไปสร้ า งกราฟมาตรฐานของ
สารละลายกลูโคส โดยแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
การดู ดกลื นแสงและความเข้มข้นของน้ าตาลกลูโคส
ช่ วง 0.1–0.5 กรั มต่อลิ ตร ที ความยาวคลื่ น 500 นาโน
เมตร จากกราฟพบว่า สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ได้
ดังแสดงในสมการที่ (2)
Y = 1.55X + 9.8×10-3X
…..(2)
โดย
X คือ ค่าการดูดกลืนแสง (A)
Y คือ ความเข้มข้นของน้ าตาลกลูโคส
(กรัมต่อลิตร)
และค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ การตัดสิ น ใจ (R2)
เท่ากับ 0.99 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริ มาณน้ าตาลที่คานวณ
จากกราฟมาตรฐานมี ค วามถู ก ต้อ งและใกล้เ คี ยงกับ
ปริ มาณของน้ าตาลกลูโคสที่ ย่อยได้จริ ง ดังแสดงใน
ภาพที่ 3

หมายเหตุ :
A คือ ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ ก (โมลาร์)
B คือ เวลาในการย่อย (นาที)
C คือ อัตราส่วนกรดต่อตัวอย่าง (มิลลิลิตรต่อกรัม)
จากตารางที่ 3 แสดงสภาวะที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดลองและปริ มาณน้ า ตาลกลู โ คสที่ เ กิ ดขึ้ น จากการ
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ออกแบบการทดลองโดยใช้วิธี CCD สามารถน ามา
จ าลองเป็ นสมการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อ อธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าตาลกลูโคสที่ ได้กับ
ปั จ จั ย ต่ า งๆที่ ใ ช้ ใ นการทดลอง ผลของสมการที่
คานวณได้ดงั แสดงในสมการที่ (2)

ตารางที่ 4 ปริ มาณน้ าตาลกลูโคสที่ได้จากการทดลอง
และจากการทานายด้วยสมการแบบจาลอง
CCD (ต่อ)
นา้ ตาลกลูโคส
ชุด
ร้ อยละ
(กรัมต่อ100 กรัมเซลลูโลส)
การทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
การทดลอง ทานาย

ปริ มาณน้ าตาล = +1.78 + 3.80A + 3.25ĭ10-2B
(กรัมต่อ100กรัม
-2.67ĭ10-2C + 1.47ĭ10-2AB +
ของเซลลูโลส)
2.52ĭ10-2AC + 5.21×10-4BC 7.53A2 - 3.32×10-4B2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

- 5.64×10-4C2
…..(3)
โดย A คือ ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ ก (โมลาร์)
B คือ เวลาในการย่อย (นาที)
C คือ อัตราส่วนกรดต่อตัวอย่าง
(มิลลิลิตรต่อกรัม)
จ ากสมการ ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ ได้ จ าก
แบบจ าลอง CCD สามารถน ามาท านายปริ ม าณของ
น้ า ตาลกลู โ คสที่ ส ภาวะต่ า งๆ จากนั้น นาค่าปริ มาณ
น้ าตาลกลูโคสที่ได้จากการทานายเปรี ยบเทียบกับการ
ทดลอง ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปริ มาณน้ าตาลกลูโคสที่ได้จากการทดลอง
และจากการทานายด้วยสมการแบบจาลอง
CCD

นา้ ตาลกลูโคส
ชุด
ร้ อยละ
(กรัมต่อ100 กรัมเซลลูโลส)
การทดลอง
ความคลาดเคลื่อน
การทดลอง ทานาย
1
2.99
3.13
4.47
2
2.78
2.80
0.71
3
2.27
2.29
0.87
4
2.24
2.31
3.03
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2.58
2.39
2.31
2.65
2.58
2.41
2.84
2.17
3.24
3.14
3.24
3.24
3.24

2.64
2.51
2.43
2.65
2.45
2.35
2.70
2.11
3.15
3.03
3.25
3.25
3.25

2.27
4.78
4.94
0
5.31
2.55
5.19
2.84
2.86
3.63
0.31
0.31
0.31

จากตารางที่ 4 แสดงปริ มาณน้ าตาลกลูโคสที่
ได้จากการทดลองและที่ ได้จากการทานายด้วยสมการ
แบบจ าลอง CCD พบว่ า มี ค่ า ใกล้เ คี ย ง โดยร้ อ ยละ
ความคลาดเลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 2.611.90 ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและความน่ าเชื่ อถือ
ของแบบจาลองพบว่ามีค่าสัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจ (R2)
เท่ า กั บ 0.95 และค่ า ความแปรผัน ทั้ งหมด (Adj. R2)
เท่ากับ 0.89 แสดงให้เห็ นว่าแบบจาลองที่ ได้จาก CCD
มีความเหมาะสมและสามารถนามาอธิ บายปั จจัยที่ มีผล
ต่อปริ มาณน้ าตาลกลูโคสได้
สาหรั บ การวิเ คราะห์ หาความสัมพันธ์ของ
ปั จ จัย ในการย่อยต่ อปริ ม าณน้ า ตาลกลูโ คสที่ เกิ ดขึ้ น
โดยใช้การหาพื้นผิวแบบตอบสนอง ดังแสดงในภาพที่
4 ถึง 6
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ภาพที่ 4 ผลของความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กกับ
อัตราส่วนของกรดต่อตัวอย่างต่อปริ มาณ
น้ าตาลกลูโคส

ภาพที่ 3 ผลของความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กกับ
เวลาที่ใช้ในการย่อยต่อปริ มาณน้ าตาล
กลูโคส
จากภาพที่ 3 จะเห็ นได้ว่า ความเข้มข้นของ
กรดซัลฟิ วริ กและเวลาที่ใช้ในการย่อยมีผลต่อปริ มาณ
ของน้ าตาลกลูโคส พบว่า ที่กรดซัลฟิ วริ กเข้มข้นของ
0.3 – 0.4 โมลาร์ และเวลาในการย่อ ย 70 - 75 นาที
สามารถย่อ ยเซลลู โ ลสให้เ ป็ นน้ า ตาลกลู โ คสได้ใ น
ปริ มาณสูงสุด โดยถ้าใช้ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ ก
และเวลาในการไฮโดรลิซีสน้อยไป จะทาให้ปริ มาณ
น้ าตาลที่ ไ ด้ มี ค่ า ลดลง เป็ นผลเนื่ อ งจากเกิ ด เกิ ด
กระบวนการการย่อยที่ไม่สมบูรณ์ จึงส่งผลให้ปริ มาณ
น้ าตาลกลู โ คสที่ ไ ด้มี ป ริ มาณน้ อ ย แต่ ถ ้า ใช้ค วาม
เข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กและเวลาในการย่อยมากไป
จะทาให้ปริ มาณน้ าตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยลดลง
เป็ นผลเนื่ องมาจากน้ าตาลกลูโคสที่ เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่
เกิ ดจากการย่อยเปลี่ ยนไปเป็ นสารอื่ น จากปฏิ กิริยา
ไฮโดรไลซีสส่งผลให้ปริ มาณน้ าตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นมี
ปริ มาณน้อย ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการย่อย
เซลลูโลสสูงคือที่กรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น 0.3 – 0.4โมลาร์
และเวลาในการย่อย 70 - 75 นาที

ภาพที่ 5 ผลของเวลาที่ ใช้ในการย่อยกับอัตราส่ วน
ของกรดต่อตัวอย่างต่อปริ มาณน้ าตาล
กลูโคส
จากภาพที่ 4 และภาพที่ 5 แสดงให้เห็ นเมื่อ
เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของกรดต่อตัวอย่างโดยการเพิม่
อัตราส่ วนของกรดต่อตัวอย่างให้มีค่ามากขึ้น พบว่า
ปริ มาณน้ าตาลกลู โ คสที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการย่ อ ยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงน้อยมาก ถึงแม้จะใช้เวลาในการย่อยหรื อ
ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กเพิ่มขึ้นก็ตาม แสดงให้
เห็ นว่าอัตราส่ วนของกรดต่อตัวอย่างมีผลน้อยมากต่อ
การย่ อ ย โดยอัต ราส่ ว นของกรดต่ อ ตัว อย่ า งที่ ใ ห้
ปริ มาณน้ าตาลกลูโคสสู งสุ ดช่ วง 20 -25 มิ ลลิ ลิตรต่อ
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กรัมของเซลลูโลส เพราะให้ปริ มาณน้ าตาลสู งสุดและ
ไม่ สิ้ นเปลื อ งสารเคมี ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมน้อยตามไปด้วย
จากแบบจาลองสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ได้
จากแบบจ าลองCCD น ามาวิ เ คราะห์ ห าสภาวะที่
เหมาะสมในกระบวนการย่อ ยเซลลู โ ลสจากเปลื อก
หน่อไม้เพื่อให้ได้น้ าตาลกลูโคสปริ มาณสู งสุ ด พบว่า
สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการย่อยเซลลูโลสจาก
เปลือกหน่อไม้เพื่อให้ได้น้ าตาลกลูโคสปริ มาณสู งสุ ด
ดังแสดงในตารางที่ 5

การกระบวนการหมักเพื่อ ผลิตเอทานอล จากงานวิจยั
พบว่า เปลื อกหน่ อไม้ที่ ผ่ านการปรั บ สภาพด้ ว ยวิ ธี
ACDSH สามารถเตรี ยมเซลลูโลสเพิ่มขึ้ นจากร้ อยละ
42.79 เป็ นร้ อยละ 54.59 โดยมวล มวล (ร้ อยละการ
เพิ่มขึ้นของเซลลูโลสเท่ากับ 27.58) จากนั้นออกแบบ
การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมของการย่อ ยโดยใช้วิธี CCD ในการย่อ ย
เซลลูโลส แล้วจาลองเป็ นสมการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อ
อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้ าตาลกลูโคสที่
ได้กบั ปั จจัยต่างๆที่ใช้ในการทดลอง ผลของสมการที่
คานวณได้ดงั แสดงในสมการ

ตารางที่ 5 สภาวะที่ เหมาะสมของกระบวนการย่อยที่
ได้จากแบบจาลอง CCD
ตัวแปร
สภาวะทีเ่ หมาะสม
ความเข้มข้นกรดซัลฟิ วริ ก
0.35 โมลาร์
อัตราส่วนกรดต่อตัวอย่าง 20 มิลลิลิตรต่อกรัม
เวลาที่ใช้ในย่อย
70.69 นาที

ปริ มาณน้ าตาล = +1.78 + 3.80A + 3.25ĭ10-2B
(กรัมต่อ100กรัม
-2.67ĭ10-2C + 1.47ĭ10-2AB +
ของเซลลูโลส)
2.52ĭ10-2AC + 5.21×10-4BC 7.53A2 - 3.32×10-4B2
- 5.64×10-4C2

จากตารางที่ 5 แสดงสภาวะที่เหมาะสมของ
กระบวนการย่อ ยที่ ไ ด้จ ากแบบจ าลอง CCD พบว่า
ปริ มาณน้ าตาลที่ ได้จากการทานายมี ค่าสู งสุ ดเท่ า กับ
3.34 กรัมต่อ 100 กรัมเซลลูโลส จากนั้นทาการทดลอง
โดยใช้สภาวะที่ใกล้เคียงกับแบบจาลอง CCD คือกรด
ซั ล ฟิ วริ กเข้ ม ข้ น 0.35 โมลาร์ อั ต ราส่ ว นกรดต่ อ
ตัวอย่างเท่ากับ 20 มิลลิลิตรต่อกรัม และเวลาที่ ใช้ใน
การย่อ ยเท่ า กับ 71 นาที พบว่า ได้น้ าตาลกลู โ คส
เท่ากับ 3.43 กรัมต่อ 100 กรัมของเซลลูโลส ร้อยละ
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 ซึ่ งมีค่าใกล้เคียง
กับการทานาย

โดยมี ความสัมพันธ์ข องค่ าจากการทดลอง
พบว่า ความคลาดเลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 2.611.90 และ
ค่าที่ ทานายได้คิดเป็ น R2 เท่ากับ 0.9508 รวมทั้งมีค่า
Adj. R2 เท่ า กั บ 0.89 และสภาวะที่ เ หมาะสมใน
กระบวนการย่อ ยเพื่ อ ให้ ไ ด้น้ าตาลกลู โ คสปริ มาณ
สู ง สุ ด คื อ การใช้ก รดซั ล ฟิ วริ กเข้ม ข้น 0.35 โมลาร์
อัตราส่ วนกรดต่อตัวอย่างเท่ากับ 20 มิลลิลิตรต่อกรัม
และเวลาที่ ใ ช้ใ นการย่อ ยเท่ า กับ 70.69 นาที จะได้
น้ าตาลกลูโคสจากการทานายเท่ากับ 3.34 กรัมต่อ 100
กรัมเซลลูโลส จากนั้นทดลองโดยใช้สภาวะใกล้เคียง
ที่ได้จากแบบจาลองโดยใช้กรดซัลฟิ วริ กความเข้มข้น
0.35โมลาร์ อัต ราส่ ว นกรดต่ อ ตั ว อย่ า งเท่ า กั บ 20
มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ กรั ม และเวลาที่ ใ ช้ใ นการย่อ ย 71 นาที
สามารถเตรี ย มน้ า ตาลกลู โ คสได้สู ง สุ ด เฉลี่ ย เท่ า กับ
3.43 กรัมต่อ 100 กรัมเซลลูโลส ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับ
ค่าที่ได้จากการทานาย

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึ กษาสภาวะที่ เหมาะสม
ของการย่อ ยเซลลู โ ลสจากเปลื อ กหน่ อ ไม้ด้ว ยกรด
ซัล ฟิ วริ ก เจื อ จางโดยการหาพื้ น ผิ ว แบบตอบสนอง
เพื่อให้ได้ปริ มาณน้ าตาลกลูโคสสู งสุ ดสาหรั บใช้ใน
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