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ไดเ้ท่ากบั 2.45 กรัมต่อลิตร คิดเป็นผลได ้และอตัราการผลิต เท่ากบั 0.63 และ 0.07 กรัมต่อลิตร   
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ABSTRACT 
 The purpose of this project is to study the optimum conditions for acid digestion of 
cattail stalk for ethanol production using Saccharomyces cerevisiae var. montache in batch 
fermentation. Lignin present in cattail stalk was removed by treating the substrate with 10% 
(w/w) NaOH at 121˚C for 25 min. It was found that the Kappa number was 3.55 and lignin 
content was reduced to 0.67% (w/w, db). The optimum conditions for acid digestion of cattail 
stalk were studied by varying H2SO4 concentration from 1% to 10% (v/v) with the cattail stalk 
powder to acid ratio of 1:20 (w/v). Reaction temperature was set at 90°C while reaction time was 
varied from zero to 10 h. Treating the substrate with 5% H2SO4 for 10 h was found to yield 
highest reducing sugars concentration (3.62 g/L). The hydrolysate obtained after acid digestion 
was then used as substrate for ethanol production in static batch fermentations. Two 
fermentation conditions were studied. The first condition was using the hydrolysate as it is for 
the fermentation time of 36 h, and the second one was using the hydrolysate with pre-adjusted 
initial reducing sugars concentration to 20°Brix then fermenting for 90 h.  The results showed 
that the hydrolysate containing 20°Brix supported ethanol production better than the un-adjusted 
with 30.4 g/L obtained from the former and only 2.45 g/L from the latter. Yield and productivity 
of the initial reducing sugars adjusted experiment was 0.39 g/g and 0.33 g/L·h respectively, 
whereas it was 0.63 g/g and 0.07 g/L·h in the other condition.  
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 17  ลกัษณะทางกายภาพของสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษี (ก)                           
       สารละลายนํ้ายอ่ยท่ีไดจ้ากการยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษีเพียงอยา่งเดียว (ข)  
       สารละลายนํ้ายอ่ยจากลาํตน้ธูปฤาษีท่ีมีการปรับปริมาณนํ้าตาลเร่ิมตน้       
      เป็น 20 องศาบริกซ์ ดว้ยนํ้าตาลซูโครส      47 
 
 



ช 
 

สารบาญภาพ (ต่อ) 
 

ภาพที ่                                หน้า 

 
18  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งการผลิตเอทานอลจากสารละลายนํ้ายอ่ยท่ีได ้   
      จากการยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษี ดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ ท่ีสภาวะน่ิง  
      ใชเ้วลาในการหมกั 36 ชัว่โมง       48 
19  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งการผลิตเอทานอลจากสารละลายนํ้ายอ่ยท่ีได ้   
       จากการยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษี โดยมีการปรับปริมาณนํ้าตาลเร่ิมตน้           

 เป็น 20 องศาบริกซ์ ดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ ท่ีสภาวะน่ิง ใชเ้วลาใน 
        การหมกั 90 ชัว่โมง                     51 
 20  วิธีใชเ้คร่ืองรีแฟรคโตมิเตอร์       65 
 21  ลกัษณะของเคร่ือง ebulliometer ซ่ึงประกอบดว้ย boiling chamber (A),                 

            alcohol lamp (B), mercury thermometer (C) และ condenser (D)   67 
        22  แผน่อ่านเปอร์เซ็นตแ์อลกอฮอล ์       67 
        23  เคร่ืองวดัจาํนวนเซลล ์haemacytometer      70 
        24  ตวัอยา่งช่องส่ีเหล่ียมภายในสไลดบ์น haemacytometer    70 
        25  กราฟมาตรฐานนํ้าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) วดัโดยวิธี DNS   75 
        26  กราฟมาตรฐานนํ้าตาลทั้งหมด (total sugar) วดัโดยวิธี phenol-sulfuric method   76 
        27 ชุดกรองสารดว้ยเคร่ืองป๊ัมอากาศ (Suction Pump)                                                          78 
        28 ชุดเคร่ืองวดัแอลกอฮอล ์(Ebulliometer)                                                                          78 
        29 ชุดเคร่ืองมือฟลาสกก์บัแอร์ลอ็ก                                                                                      79 
        30 เคร่ืองเขยา่ควบคุมอุณหภูมิ (Incubate shaker)                                                                 79 
        31 เคร่ืองมือผสมสาร (Vortex)                                                                                             80 
        32 เคร่ืองมือวดัปริมาณนํ้าตาล                                                                                              80 
        33 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)                                                                                    81 
        34 เคร่ืองวดัค่าดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)                                                                 81     
        35 เคร่ืองมือวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH mter)                                                                   82 
        36 เคร่ืองป่ันเหวี่ยง (Centifuge)                                                                                            82                             



       บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1  ทีม่าและความสําคญั 
 สภาวการณ์การใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงฟอสซิลในปัจจุบนั นับวนัยิ่งมีการนาํมาใช้เป็นแหล่ง
พลงังานหลกัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงพลงังานท่ีว่าน้ีกาํลงัมีปริมาณลดลงและอาจจะหมดไปไดใ้นอนาคต
อนัใกล ้ ทาํให้ราคานํ้ ามนัมีการปรับตวัสูงข้ึน และยงัไม่มีแนวโนม้ว่าจะลดลง จึงตอ้งมีการนาํเขา้
จากต่างประเทศเป็นหลกั ซ่ึงนับเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจการพฒันาประเทศ 
ส่งผลใหป้ระเทศไทยสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศปีละหลายพนัลา้นบาท  ทาํใหห้ลายประเทศ
หนัมาใหค้วามสาํคญัและเร่งพฒันาอยา่งจริงจงั โดยการคิดคน้หาแหล่งพลงังานทดแทนใหม่ ๆ ซ่ึง
ท่ีไดรั้บความสนใจอยู่ในขณะน้ีคือ “เอทานอล” (ethanol) หรือ “ไบโอเอทานอล” (bioethanol)      
ซ่ึงเป็นเอทานอลท่ีผลิตได้จากวตัถุดิบทางชีวภาพหลายชนิด และในปัจจุบันได้มีการพฒันา
เทคโนโลยกีารผลิตเซลลูโลสิกเอทานอล (cellulosic ethanol) ซ่ึงเป็นเอทานอลท่ีผลิตไดจ้ากวตัถุดิบ
ทางชีวภาพประเภทลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose) ท่ีไดจ้ากวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร จึงเป็น    
ท่ีไดรั้บความสนใจสูงมากในการนาํมาเป็นแหล่งพลงังานเช้ือเพลิง โดยนาํเอทานอลมาผสมกบั
นํ้ ามนัเพื่อเป็นการ ลดการนําเขา้นํ้ ามนัได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาราคานํ้ ามนัแพงและ      
การขาดแคลนพลงังาน  
 เอทานอลเป็นพลงังานทดแทนท่ีทัว่โลกกาํลงัให้ความสนใจและมีความตอ้งการเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัในกระบวนการผลิตแก๊สโซฮอล ์(gasohol) โดยการนาํ       
เอทานอลบริสุทธ์ิ 99.5 เปอร์เซ็นต ์มาผสมกบันํ้ ามนัเบนซิน (gasoline) โดยทัว่ไปผสมในอตัราส่วน
ร้อยละ 10  ซ่ึงเอทานอลช่วยปรับปรุงค่าออกเทน (octane) ของนํ้ามนัเบนซิน จึงสามารถ ใชท้ดแทน
สารเติมแต่ง MTBT (methyl tertiary butyl ether ) ซ่ึงเป็นสารท่ียอ่ยสลายยาก และส่งผลให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศ ดงันั้นการใชแ้ก๊สโซฮอลย์งัเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนอนัเกิดจากภาวะ
ก๊าซเรือนกระจกได้ อีกทั้งเอทานอลยงัเป็นสารท่ีสามารถผลิตไดภ้ายในประเทศจึงสามารถลด
ปัญหาการนาํเขา้และช่วยประหยดัเงินตราให้กบัประเทศไดอี้กดว้ยการริเร่ิมใชเ้อทานอลมีมานาน
กว่า 20 ปีแลว้ โดยนาํเอทานอลผสมกบันํ้ ามนัแก๊สโซลีน เพื่อการผลิตแก๊สโซฮอลข้ึ์นในประเทศ
ไทย โดยดาํเนินการจากแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว หลงัจากนั้นก็เกิดความ
ต่ืนตวัทั้งจากภาครัฐและเอกชนเขา้มาร่วมพฒันาและนาํไปทดสอบกบัเคร่ืองยนตอ่ื์น ๆ เป็นตน้มา 
ซ่ึงในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงพลงังานไดมี้การกาํหนดแผนการให้มีการพฒันาการใชพ้ลงังาน
ทดแทนใหมี้สดัส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 8 ของการใชพ้ลงังานทั้งหมด ไดแ้ก่ การผลิตพลงังานไฟฟ้า 



2 
 

พลงัความร้อน เช้ือเพลิงชีวภาพจากพืชพลงังาน ซ่ึงกาํหนดเป็น 2 แนวทางหลกั คือ เอทานอล 
และไบโอดีเซล และในปี พ.ศ. 2548 ไดมี้การปรับนโยบายการใชพ้ลงังานทดแทนของประเทศไทย
ให้ใชพ้ลงังานทดแทนในทุกภาคเพิ่มเป็น 15 เปอร์เซ็นต ์ของการใชพ้ลงังานรวมในปี พ.ศ. 2551 
(วิโรจน์, 2553)  

 เอทานอลสามารถผลิตไดจ้ากวตัถุดิบทางชีวภาพหลายชนิด อาทิ วตัถุดิบทางการเกษตร 
เช่น มันสําปะหลังdนํ้ าขา้วฟ่างหวาน วสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เช่น ชานอ้อย ซังขา้วโพด 
กากนํ้าตาล แกนสบัปะรด และของเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น นํ้าท้ิงจากโรงงานแปรรูป 
ผลไม ้เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามเอทานอลท่ีไดจ้ากวตัถุดิบเหล่าน้ีอาจมีปริมาณนอ้ย ไม่คุม้กบัตน้ทุน
การผลิต จึงได้มีการศึกษาเพื่อหาแหล่งวตัถุดิบชีวมวลอ่ืน ๆ ท่ีมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ 
(celloulosic biomass) อาทิ เช่น วสัดุเหลือท้ิงจากโรงเล่ือย กากมะพร้าว ฟางขา้ว ซงัขา้วฟ่างหวาน 
เปลือกปาลม์นํ้ ามนั และกลุ่มวชัพืชท่ีมีปริมาณเซลลูโลสค่อนขา้งสูง เช่น ธูปฤาษี (Typha spp.)       
ท่ีจดัเป็นวชัพืชนํ้ าชนิดหน่ึง สามารถเจริญเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็ว พบการกระจายพนัธ์ุทัว่ทุกภาค
ของประเทศไทย ตามแหล่งนํ้ าขงั หนอง คลอง บึง หรืออ่างเก็บนํ้ า สามารถทนต่อสภาพแวดลอ้มท่ี
เป็นกรดด่างและความเค็มได้ดี มีมวลผลผลิตมาก โดยเฉพาะลาํตน้ท่ีมีปริมาณเซลลูโลสสูงถึง              
63 เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงหากนาํตน้ธูปฤาษีมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล จะสามารถนาํมาใชเ้ป็น
แหล่งเช้ือเพลิงชีวภาพได ้นบัไดว้า่เป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
       ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษาถึงศกัยภาพในการนาํลาํตน้ธูปฤาษีมาใชเ้ป็นแหล่งคาร์บอน
สําหรับการผลิตเอทานอล โดยการย่อยเซลลูโลสจากลาํตน้ธูปฤาษีดว้ยกรดให้เป็นนํ้ าตาล แลว้     
นาํ นํ้ าตาลมาเขา้สู่กระบวนการหมกัดว้ยยีสตไ์ดเ้ป็นเอทานอล เพื่อใชเ้ป็นแหล่งพลงังานทางเลือก
ในอนาคต และเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันากระบวนการผลิตเอทานอลจากลาํตน้ธูปฤาษี  
ในเชิงพาณิชยต่์อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ 
 1.2.1  เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการปรับสภาพตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษี  
 1.2.2  เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการยอ่ยลาํตน้ธูปฤาษีดว้ยกรดซลัฟริูก 

1.2.3  เพื่อศึกษาการผลิตเอทานอลจากตวัอยา่งลาํตน้ธูปฤาษีดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ  
          ท่ีสภาวะน่ิง 

 



บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร 

 
2.1  เอทานอล (ethanol)          
 2.1.1  คุณสมบติัของเอทานอล 
                       เอทานอล (ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyldalcohol) จัดเป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน  มีลกัษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ระเหยง่าย และจุดติดไฟง่าย มีสูตรทางเคมี คือ  
C2H5OH  และมีสูตรโครงสร้าง ดงัภาพท่ี 1 (ชุติมา, 2551) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  สูตรโครงสร้างของเอทานอล   

 ท่ีมา : บุญรอด (2551) 
 

 2.1.2  การใชป้ระโยชน์จากเอทานอล 
                   2.1.2.1 ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทต่าง ๆ เช่น ไวน์ 
สุรา และบร่ันดี  
                  2.1.2.2  ใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกท่ียอ่ยสลายได ้
                  2.1.2.3  ใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางเป็นส่วนประกอบในการท าเคร่ืองส าอาง 
เช่น น ้าหอม แชมพสูระผม  และน ้ายาบ ารุงผวิ 
                  2.1.2.4  ใชใ้นอุตสาหกรรมยา  กระบวนการสกดัสารต่าง ๆ ในสมุนไพร และการท า
ใหบ้ริสุทธ์ิ   
                2.1.2.5  ใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตสี โดยเป็นส่วนประกอบในการผลิตสีเป็นตวัท า
ละลายของน ้ายาเคลือบ น ้ายาแลคเกอร์ 
                2.1.2.6  ใชเ้ป็นสารผสมในน ้ ามนัเคร่ืองยนตต่์าง ๆ และเป็นการเพิ่มออกเทน ให้แก่
น ้ามนั  เบนซินส าหรับรถยนต ์ ไดแ้ก่  แก๊สโซฮอล์ (gasohol) ซ่ึงเป็นน ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ท่ีมี 
ส่วนผสมของเอทานอล (กนกวรรณ และคณะ, 2553) 
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 2.1.3  สถานการณ์การใชเ้อทานอลในปัจจุบนั  
                    ปัจจุบนัพลงังานหลกัท่ีน ามาใช ้คือ น ้ ามนัซ่ึงไดม้าจากกระบวนการทางปิโตรเลียม           
และปิโตรเคมีและแหล่งพลังงานท่ีว่าน้ีก าลังมีปริมาณลดลงและอาจหมดไปได้ในอนาคต 
ผูเ้ก่ียวขอ้งทางดา้นพลงังานทัว่โลกจึงไดมี้การพยายามท่ีจะหาแหล่งพลงังานต่าง ๆ มาทดแทน เช่น 
พลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ พลงังานลม พลงังานน ้ า แมว้่าแหล่งพลงังานเหล่าน้ีจะสามารถน ามา
ทดแทนพลงังานไฟฟ้าได้ แต่ยงัไม่สามารถน ามาทดแทนพลงังานจากน ้ ามนัได ้ แต่ยงัมีแหล่ง
พลงังานบางชนิดท่ีสามารถน ามาทดแทนแหล่งพลงังานน ้ ามนัได ้ นัน่คือ พลงังานจากเอทานอล 
หรือพลงังานจากพืชชีวมวล  เช่น ประเทศบราซิล ไดมี้การใชเ้อทานอลเพื่อทดแทนน ้ ามนั ในขณะท่ี
บางประเทศน าเอทานอลเพียงบางส่วนมาผสมกบัน ้ามนั เพื่อไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีจะเรียกวา่ “แก๊ซโซฮอล ์
(gasohol)” เช่น เม่ือน าเอทานอลท่ีมีความบริสุทธ์ิ 99.5 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั มาผสมกบัน ้ ามนั 
เบนซินไร้สารตะกัว่ในอตัราส่วน 1 : 9 สมบติัท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) พบว่าไม่แตกต่างจากเบนซิน 95 มากนกั ดงันั้นแก๊ส
โซฮอลจึ์งจดัเป็นพลงังานทดแทนอีกประเภทหน่ึงท่ีน่าจบัตามอง (สุจิตรา และเดโช, 2553) 
              สหรัฐอเมริกาจดัว่าเป็นผูผ้ลิตและบริโภครายใหญ่ท่ีสุดของโลก  สัดส่วนของการ
ผลิตเอทานอลทัว่โลก ซ่ึงจะใชว้ตัถุดิบจากพืชท่ีมีองคป์ระกอบเป็นน ้ าตาลเป็นหลกัประมาณร้อยละ  
61 ส่วนท่ีเหลือจะผลิตจากเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ ดงันั้นในประเทศต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมการ 
ผลิตเช้ือเพลิง เอทานอลมกัยงัคงตอ้งอุดหนุนตั้งแต่การเพาะปลูกพืชวตัถุดิบ การลงทุนก่อสร้าง
โรงงานผลิต และการอุดหนุนดา้นนโยบาย (วโิรจน,์ 2553) 
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ภาพที ่2  สัดส่วนการผลิตเอทานอลในประเทศต่าง ๆ  
               ท่ีมา : วโิรจน์ (2553) 

 
 2.1.4  กระบวนการผลิตเอทานอล 

                         กระบวนการผลิตเอทานอลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2dประเภทใหญ่ ๆ คือ  
กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี (chemical synthesis) และกระบวนการทางชีวภาพ (biological 
synthesis)  หรือกระบวนการหมกั (fermentation) ซ่ึงเอทานอลท่ีผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์
ทางเคมีนั้ นมีราคาต้นทุนสูงและกระบวนการผลิตค่อนข้างยุ่งยากdท าให้ในปัจจุบันนิยมใช้
กระบวนการทางชีวภาพในการผลิต 

 2.1.4.1  การผลิตเอทานอลโดยวธีิทางเคมี (chemical synthesis) (พรเทพ และคณะ, 2551) 
     1)  การสังเคราะห์เอทานอลจากปฎิกิริยาการเติมน ้าใหก้บัเอทิลีน  

         โดยปฏิกิริยาการไฮเดรชัน่ของเอทิลีน โดยการเติมกรดซัลฟูริกให้กบัเอทิลีน  
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเป็นเอทิลไฮโดรเจนซลัเฟต ซ่ึงเม่ือน าไปไฮโดรไลซ์ดว้ยน ้าร้อนจนไดเ้อทานอล 
                            2)  การสังเคราะห์โดยการเติมไฮโดรเจนใหก้บัอลัดีไฮด์   
       การสังเคราะห์โดยวธีิน้ีปฎิกิริยาจะเกิดข้ึนไดท่ี้ความร้อนและความดนัสูง  โดย
มีนิกเกิล และแพลตทินมัเขา้ท าปฏิกิริยากนั       
  3)  การสังเคราะห์เอทานอลจากปฏิกิริยารีดกัชัน่ของสารเอทานอลดว้ยไฮไดรด ์ 
                 4)  การสังเคราะห์เอทานอลระหว่างเอทานอลกบัสารกรีญาร์รีเอเจนต ์(grignard 
reagent)    
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                                กรีญาร์รีเอเจนต์เกิดจากอลัคิลเฮไลน์ท าปฎิกิริยากบัแมกนีเซียมใน anhydrous 
diethyl ether ไดอ้ลัคิลแมกนีเซียมเฮไลดจ์ะท าปฏิกิริยากบัเมทานอลกลายเป็นเอทานอล 
                5)  การสังเคราะห์เอทานอลจากปฎิกิริยาไฮโดรโบเรชัน่ของเอทิลีน  
         เป็นปฏิกิริยาระหว่างเอทิลีนกับไฮโดรของโบรอน ท่ีเรียกว่า โบเรน (BH3)    
จะใหส้ารประกอบ 3 ไตรอลัคิลโบรอน 
                 6)  การสังเคราะห์เอทานอลจากการไฮโดรไลซีสของเอทิลเฮไลด ์   
               การสังเคราะห์เอทานอลโดยวธีิน้ีเกิดไดดี้ในสภาวะท่ีเป็นด่าง  
              ข้อดีของการผลติเอทานอลด้วยวธีิทางเคมี (กนกวรรณ และคณะ, 2553) 
                                1)  เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์ไดร้วดเร็วและสามารถน ามาค านวณปริมาณ    
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนไดแ้น่นอน 
                              2)  ผลิตภณัฑมี์ความบริสุทธ์ิค่อนขา้งสูง 
                              3)  มีปฏิกิริยาท่ีใชใ้นการสังเคราะห์หลายปฏิกิริยา 

                ข้อเสียของการผลติเอทานอลด้วยวธีิทางเคมี (กนกวรรณ และคณะ, 2553) 
                 1)  สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตเอทานอลมีความจ าเพาะมากและมีราคาสูง  เม่ือ 

เทียบกบัวตัถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร 
                   2)  มีสารเคมีท่ีเป็นพิษปนมาในระหวา่งปฏิกิริยา  กฎหมายจึงไม่อนุญาตให ้
น าเอทานอลท่ีสังเคราะห์ไดท้างเคมีมารับประทาน 
                  3)  ปฏิกิริยาท่ีในการสังเคราะห์เป็นสภาวะท่ีมีความรุนแรง  เพราะฉะนั้นจึง 
                                    ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการควบคุมมาก 
                 2.1.4.2  การผลิตเอทานอลดว้ยวธีิทางชีวภาพหรือการหมกั (fermentation) 
                              การผลิตเอทานอลด้วยวิธีกระบวนการหมกัเป็นการผลิตเอทานอลทางชีวภาพ 
โดยใช้จุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถในการเปล่ียนน ้ าตาลในวตัถุดิบให้กลายป็นเอทานอลโดย 
เช้ือจุลินทรีย ์ จะเปล่ียนน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว (momosaccharide) ให้กลายเป็นเอทานอล  โดยผ่าน
กระบวนการไฮโดรไลซีส (hydrolysis) และ Embden-Meyerhoff-Parnas pathway ภายใตส้ภาะท่ีไม่
มีออกซิเจน ใหก้ลายเป็นเอทานอลและคาร์บอนไดออกไซด ์ ดงัสมการ  

 
 
 
 
 
 

      ในปฎิกิริยาน ้ าตาลกลูโคสจะถูกเปล่ียนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และเอทานอล 
โดยทฤษฏีแลว้น ้ าตาลกลูโคส 1 โมเลกุล  สามารถเปล่ียนไปเป็นเอทานอลได ้51 เปอร์เซ็นต ์ และ
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 49 เปอร์เซ็นต์  แต่ในทางปฏิบติัการเกิดเอทานอลจะนอ้ยกวา่ทางทฤษฎี  
เน่ืองจากน ้าตาลถูกเปล่ียนไปเป็นสารประกอบอ่ืน ๆ หรือใชใ้นกระบวนการสร้างเซลลจุ์ลินทรีย ์ 
   ข้อดีของการผลติเอทานอลด้วยวธีิทางชีวภาพ (กนกวรรณ และคณะ, 2553 ) 

  1)  วตัถุดิบท่ีน ามาผลิตเป็นวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หาไดง่้าย และราคาถูก 
                 2)   เป็นการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่พืชทางการเกษตรท าใหเ้กิดรายไดแ้ก่เกษตรกร 
                   3)   ช่วยลดมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น ลดปริมาณขยะ 
                 4)   ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์ชท้  าน ้าแขง็แหง้ น ้าโซดาหรือสารตั้งตน้ในปฎิกิริยาเคมี เป็นตน้ 

     ข้อเสียของการผลติเอทานอลด้วยวธีิทางชีวภาพ (ธญัญากาญจน์ และคณะ, 2553) 
                 1)  การสังเคราะห์เอทานอลด้วยวิธีทางชีวภาพเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่าง     
ชา้ ๆ ท าใหเ้สียเวลาและแรงงานในการควบคุม  
                   2)  หากตอ้งการผลผลิตในปริมาณมากจ าเป็นตอ้งใช้ระบบการผลิตท่ีใหญ่ข้ึน    
ท าใหต้น้ทุนในการผลิตสูง 
                          3)  มีความยุ่งยากในการปรับสภาพวตัถุดิบท่ีจุลินทรียไ์ม่สามารถใช้ได้โดยตรง    
ท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายมากข้ึน 
 
2.2  ประเภทวตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติเอทานอล (กลา้ณรงค ์ และคณะ, 2548)     
   วตัถุดิบท่ีสามารถน ามาใช้ในการผลิตเอทานอลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ วตัถุดิบ
ประเภทน ้ าตาล (sugar) วตัถุดิบประเภทแป้ง (starch) และวตัถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส 
(lignocellulose) ซ่ึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
            2.2.1  วตัถุดิบประเภทน ้ าตาล  ไดแ้ก่ ออ้ย  กากน ้ าตาล และบีทน ้ าตาล  ยีสตส์ามารถใช้
วตัถุดิบประเภทน้ีไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการใด ๆ โดยวตัถุดิบเหล่าน้ีจะมีน ้ าตาลซูโครส 
เป็นองคป์ระกอบหลกั    
     2.2.2  วตัถุดิบประเภทแป้ง  ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั (รวมทั้งมนัเส้น) ธญัพืช และมนัฝร่ัง เป็น
ตน้ โดยแป้งจะเป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีประกอบดว้ย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ในอตัราส่วน   
6 : 10 : 5 มีสูตรเคมีโดยทัว่ไป คือ (C6H10O5) n แป้งเป็นพอลิเมอร์ของกลูโคส ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วย
ยอ่ยของน ้ าตาลกลูโคสมาเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะกลูโคซิดิก (glucosidic linkge) ดงันั้นตอ้งผา่นการ
ยอ่ยเพื่อใหไ้ดน้ ้าตาลกลูโคสก่อนจึงจะสามารถเขา้สู่กระบวนการหมกัได ้
         2.2.2.1dกระบวนการย่อยแป้งในการผลิตนั้ นมี 2 ขั้นตอน คือ การย่อยคร้ังแรก
(liquefaction) และการยอ่ยคร้ังสุดทา้ย (saccharification) 
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                      1)  การยอ่ยคร้ังแรก (liquefaction) ขั้นตอนน้ีจะใช้กรดหรือเอนไซมก์ลุ่มแอลฟา 
อะไมเลส (alpha-amylase) ย่อยแป้งท่ีอุณหภูมิประมาณ 100-105 องศาเซลเซียส ให้ได้โมเลกุล
ขนาดเล็กลงและมีความหนืดลดลง ของเหลวท่ีไดจ้ะมีค่าสมมูลเดร็กโตรส (dextrose equivalent, 
DE) ซ่ึงหมายถึง ร้อยละโดยน ้ าหนกัของน ้ าตาลรีดิวซ์เม่ือคิดเป็นน ้ าตาลกลูโคสท่ีมีในตวัอยา่ง อยู่
ในช่วง  10 – 20 เรียกผลิตภณัฑน้ี์วา่ มอลโตเด็กทริน (moltodextrin) 

                2)  การยอ่ยคร้ังสุดทา้ย (saccharification) สารละลายน ้าตาลท่ีไดจ้ากการยอ่ยแป้ง 
ควรมีสมมูลเด็กโทรสสูง  ยีสต์จึงจะท างานได้ดี  ขั้นตอนน้ีจะใช้เอนไซม์กลูโคอะไมเลส   
(glucoamylase)  เข้าไปย่อยให้ได้น ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว ซ่ึงจะใช้เวลาการย่อย 10–24 ชั่วโมง ท่ี
อุณหภูมิ 50 – 60 องศาเซลเซียส (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดและปริมาณของจุลินทรียท่ี์ใช ้และสภาวะใน
การย่อย) เม่ือส้ินสุดการย่อยจะให้ความร้อนเพื่อหยุดกิจกรรมเอนไซม์และฆ่าเช้ือท่ีอาจปนเป้ือน
ก่อนจะเขา้กระบวนการหมกัยีสต ์ เพื่อเปล่ียนน ้ าตาลเป็นเอทานอลเม่ืออยูใ่นสภาพปราศจากอากาศ  
(หรือมีอากาศจ ากดั) 
      2.2.3  วตัถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)  ส่วนมากเป็นผลผลิตพลอยไดจ้าก
อุสาหกรรมการเกษตร ไดแ้ก่  ชานออ้ย  ซังขา้วโพด  ฟางขา้ว  และของเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อ
กระดาษ เป็นตน้ วตัถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลสประกอบด้วยส่วนประกอบส าคญั 3 ชนิด คือ 
เซลลูโลส (cellulose)  เฮมิ เซลลูโลส (hemicellulose)  และลิกนิน ( lignin)  นอกจาก น้ีย ัง มี
สารประกอบอ่ืน ๆ เจือปนดว้ย  เซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ของน ้ าตาลกลูโคสต่อกนัเป็นสายยาวและ 
อยู่ ในรูปผลึก  มีลกัษณะเป็นเส้นใย  เหนียวและไม่ละลายน ้ า  เฮมิเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ของ 
น ้าตาลเพนโตส (pentose) หลายชนิด เช่น ไซโลส (xylose)  แมนโนส (mannose)  และแอราบิโนส 
(arabinose) เป็นตน้ ซ่ึงไม่ละลายน ้ าและเสถียรน้อยกว่าเซลลูโลสมาก  ลิกนินเป็นพอลิเมอร์ของ     
ฟีนิลโพรเพน (phenylpropane) ท่ีทนต่อการย่อยสลายอย่างมาก ในการผลิตเอทานอลประเภทน้ี
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

  2.2.3.1 การปรับสภาพวตัถุดิบ (pretreatment) เป็นการท าลายพนัธะท่ีเซลลูโลสจบักบั
สารประกอบอ่ืน ๆ ออก เพื่อให้เอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) สามารถย่อยเซลลูโลสได้ง่ายข้ึน  
วิธีการท า pretreatment  มีหลายวิธี  ทั้งวิธีการทางเคมี คือ การย่อยดว้ยการเจือจาง ย่อยดว้ยกรด
เขม้ขน้  และยอ่ยดว้ยด่าง เป็นตน้ วิธีทางกายภาพ คือ การระเบิดดว้ยไอน ้ า (steam explosion)  เป็น
ตน้  หรืออาจใชท้ั้งสองวธีิร่วมกนัได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบเป็นส าคญั 

 2.2.3.2  การย่อยมี 2 วิธี คือ การย่อยดว้ยกรด  และการย่อยดว้ยเอนไซม์ ซ่ึงการย่อยดว้ย
กรดมีสองขั้นตอน  ขั้นตอนแรกเป็นการยอ่ยเฮมิเซลลูโลสให้ไดน้ ้ าตาลเพนโตส  จากนั้นขั้นตอนท่ี  
สองเป็นการย่อยเซลลูโลสให้ได้น ้ าตาลกลูโคส  ส่วนการย่อยด้วยเอนไซม์ ปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ี 
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นิยมใช ้คือ simultanueous saccharification and fermentation (SSF) เป็นกระบวนการรวมการยอ่ย
และการหมกัในถงัเดียวกนั 
   2.2.3.3  การหมกัน ้าตาลท่ีไดใ้ห้เป็นเอทานอล  เป็นวิธีการหมกัโดยเช้ือจุลินทรียจุ์ลินทรีย ์
ท่ีสามารถใช้น ้ าตาลชนิดนั้น ๆ ได ้ กระบวนการผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมกัจากวตัถุดิบ
ทางการเกษตรทั้งสามชนิด สามารถสรุปได ้ดงัภาพท่ี 3 
 
วตัถุดิบประเภทน ้าตาล                      วตัถุดิบประเภทแป้ง                    วตัถุดิบประเภทเซลลูโลส 
ไดแ้ก่ ออ้ย ขา้วฟ่างหวาน                   ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั                    ไดแ้ก่ ฟางขา้ว  ชานออ้ย 
          ฯลฯ                                          มนัเทศ ขา้วโพด ฯลฯ                       ซงัขา้วโพด  ฯลฯ                       
   
การสกดัและท าใหใ้ส                           Liquefaction                                      Pretreatment 
  
                                                            Saccharification                                   Hydrolysis 
                                          
                                                                    น ้าตาล  
กากน ้าตาลเจือจาง 
                                                                  การหมกั 
 
                                                                เอทานอล 
 
ภาพที ่3  การผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมกัจากวตัถุดิบทางการเกษตร 
                ท่ีมา : กลา้ณรงค ์ และคณะ (2548) 
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2.3  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของธูปฤาษี  
       ช่ือวทิยาศาสตร์ : Typha angustifolia 
      ช่ือสามญั : Cat-tail, Elephant Grass, Lesser Reedmace and Narrow-leaved Cat-tail 
     ช่ือพื้นเมือง : กกธูป ธูปฤาษี เฟ้ือ ปรือ หญา้สลาบหลวง และกกชา้ง (ดวงพร และรังสิต,   
                2544)                                                                                              
      ธูปฤาษีมีการจดัอนุกรมวธิาน ดงัน้ี (Kartesz, 2002) 
                 Division Magnoliphyta 
                          Class Liliopsida 
                              Subclass Commelinidae 
                                              Order Typhales 
                                                        Family Typhaceae 
                                                                Genus Typha 
                                                                       Species Typha angustifolia 
 

 2.3.1  ลกัษณะทัว่ไป  
                     ธูปฤาษีเป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว เป็นไมล้ม้ลุกอายุหลายปี ส่วนมากอยูใ่นน ้ า มีเหงา้แตก 
แขนง ล าตน้แข็ง ใบออกจากโคนล าตน้ มีกาบใบ ใบเรียงสลบัในระนาบเดียวกนั รูปแถบ ช่อดอก
แบบช่อเชิงลดรูปทรงกระบอก ดอกจ านวนมาก ดอกเพศผูอ้ยูด่า้นบน ดอกเพศเมียอยูด่า้นล่าง ดอก  
มีขนาดเล็กไม่มีกลีบดอกและกลีบเล้ียง เกสรเพศผูมี้หน่ึงถึงสามอนั มีขนลอ้มรอบ กา้นเกสรเพศผู ้
สั้ น อบัเรณูมีสองช่องติดท่ีฐาน แตกตามยาว รังไข่ติดบนหลอดยาว มีขนจ านวนมาก หรือมีใบ
ประดบัยอ่ยท่ีโคน กา้นเกสรเพศเมียเป็นหลอด ยอดเกสรกวา้ง รูปแถบ หรือรูปใบพาย รังไข่ท่ีเป็น
หมนัไม่มีกา้นเกสรเพศเมีย ผลมีขนาดเล็ก หลุดร่วงพร้อมกา้นผล เมล็ดห้อยลงเป็นร้ิว มีเขตการ
กระจายพนัธ์ุ    ทัว่โลกในเขตร้อนและเขตอบอุ่นในไทยพบทุกภูมิภาค ข้ึนตามหนองน ้ า ทะเลสาบ 
หรือริมคลอง ตามท่ีโล่งทัว่ไป ดงัภาพท่ี 4, 5 และ 6 
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ภาพที ่4  ลกัษณะเหงา้ธูปฤาษี  
             ท่ีมา : ธญัญากาญจน์ และคณะ (2553)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    
ภาพที ่5  ลกัษณะล าตน้ธูปฤาษี  
             ท่ีมา : นพพล (2555)            
                                             



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6  ลกัษณะดอกธูปฤาษี  
              ท่ีมา : นพพล (2555) 
 

 2.3.2  องคป์ระกอบทางเคมีของธูปฤาษี 
                  อ าไพ (2538) รายงานวา่ ธูปฤาษีมีปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรตค่อนขา้งสูง และมี
เส้นใยเป็นองคป์ระกอบอยูถึ่ง 40 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเส้นใยมีความช้ืน 8.9 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณสูงกว่า
เซลลูโลส 63 เปอร์เซ็นต ์เฮมิเซลลูโลส 8.3 เปอร์เซ็นต ์และลิกนิน 9.6 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
                  Jamek(1983) ไดท้  าการศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของธูปฤาษี พบวา่ส่วนรากมีแป้ง 
30 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยาบ 7.8 เปอร์เซ็นต ์น ้ าตาลหยาบ 1 เปอร์เซ็นต ์กลูโคส 0.7 เปอร์เซ็นตแ์ละ
กรดคาร์บอกซิลิก 0.7 เปอร์เซ็นต์ ละอองเรณูใช้เป็นยาและอาหารได้ โดยมีโปรตีนหยาบ                 
19 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต (กลูโคส ฟรุกโตส อะราบิโนส และไซโลส) 17.8 เปอร์เซ็นต์ และ      
ลิปิด 1.1 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดมีน ้ ามนั กรดลิโนลีนิค และไกลีไลน์ นอกจากน้ียงัมีวิตามิน บี 1 บี 2     
และซี 
   2.3.3  ประโยชน์จากธูปฤาษี 
               2.3.3.1  ช่วยป้องกนัการพงัทลายของดิน เน่ืองจากธูปฤาษีมีระบบรากท่ีดี 
               2.3.3.2  ช่วยท าใหว้ฏัจกัรของแร่ธาตุอาหารในดินสมบูรณ์ข้ึน 
              2.3.3.3 ซากของธูปฤาษี สามารถน ามาใช้เป็นวสัดุคลุมผิวดิน (mulching) เพื่อลดการ 
สูญเสียความช้ืนออกจากผวิดิน 
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           2.3.3.4  ธูปฤาษีท่ีข้ึนตามธรรมชาติ สามารถน ามาใชเ้ล้ียงสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองได ้
          2.3.3.5  ธูปฤาษีช่วยเพิ่มอินทรียวตัถุในดิน       
    2.3.3.6  ใชเ้ป็นวสัดุเช้ือเพลิง       
    2.3.3.7  ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการท าเคร่ืองใชต้่าง ๆ เช่น เคร่ืองจกัรสาน น ามามุงหลงัคาบา้น
    2.3.4  ผลเสียของธูปฤาษี 
         2.3.4.1  เป็นท่ีอยู่ของสัตวมี์พิษ เน่ืองจากธูปฤาษีเป็นตน้ท่ีมีลกัษณะสูงเรียวยาว จะข้ึนอยู่
อย่างหนาแน่นปกคลุมเน้ือท่ีได้หลาย ๆไร่ ท าให้มีลกัษณะเป็นท่ีรกรุงรัง และสกปรกท าให้สัตว ์     
มีพิษเขา้ไปอยูไ่ด ้
           2.3.4.2  หากตน้ธูปฤาษีมีปริมาณมากและลม้ตายลงท าให้เกิดการทบัถมและส่งกล่ินเหม็น
ไปรอบ ๆ สร้างความร าคาญแก่ผูท่ี้อาศยัอยูบ่ริเวณนั้น 
           2.3.4.3  เกิดปัญหาการใชท่ี้ดินท ากิน เน่ืองจากธูปฤาษีสามารถเจริญเติบโตและแพร่พนัธ์ุ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และแยง่ธาตุอาหาร 
          2.3.4.4  เป็นแหล่งพาหะของโรค แมลงและศตัรูพืช 
          2.3.4.5  เป็นปัญหาต่อการพฒันาท่ีดินท ากินของประเทศ 
    2.3.5  การควบคุมและก าจดั       
          2.3.5.1  การตดั จะท าใหค้วามหนาแน่นของตน้ธูปฤาษีลดนอ้ยลง 
              2.3.5.2  การเผา เป็นวธีิท่ีไม่ยุง่ยาก ประหยดัค่าใชจ่้าย 
          2.3.5.3  การควบคุมโดยใช้สารเคมี การควบคุมโดยวิธีทางชีวภาพ โดยอาศัยศตัรูทาง
ธรรมชาติของวชัพืชนั้น โดยตอ้งมัน่ใจวา่แมลงท่ีน ามาใชจ้ะไม่เกิดผลเสียต่อพืชท่ีปลูก 
 
2.4  ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของยสีต์ 
         ช่ือวทิยาศาสตร์ : Saccharomyces cerevisiae 
          ช่ือสามญั : Brewers yeast หรือ Baker yeast 
           ช่ือทอ้งถ่ิน : ยสีตห์มกัเบียร์ 
             มีการจดัอนุกรมวธิาน ดงัน้ี 
                 Class : Saccharomycetes 
                                 Order : Saccharomycetales 
                                            Family : Saccharomycetaceae 
                                                Genus : Saccharomyces 
                                                          Species : Saccharomyces cerevisiae 
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    S. cerevisiae เป็นสปีชีส์ของยีสตท่ี์ใชท้  าขนมปังและเบเกอร่ีอ่ืน ๆ ช่วยให้ข้ึนฟู และใช้
เป็นส่ิงมีชีวิตแม่แบบส าหรับการศึกษาเซลล์ของยคูาริโอต "Saccharomyces" มาจากภาษากรีกท่ีถูก
ท าให้เป็นละติน หมายถึง ราในน ้ าตาล (sugar mold)  saccharo- หมายถึง น ้ าตาล และ myces 
หมายถึง  รา และ cerevisiae มาจากภาษาละติน หมายถึง เก่ียวกบัเบียร์ 

 
 2.4.1  ลกัษณะทัว่ไป  

          2.4.1.1 เป็นเซลล์เด่ียว โครงสร้างแบบยูคาริโอต มีผนังเซลล์คล้ายพืช (เซลลูโลสและ     
ไคติน) แต่ไม่มีคลอโรฟิลลจึ์งสร้างอาหารเองไม่ได ้
           2.4.1.2 ด ารงชีวติแบบปรสิต 

  2.4.2  การใชป้ระโยชนจ์ากยสีต ์
          2.4.2.1 เป็นยีสต์ท่ีใช้ผลิตเอทานอลในอุตสาหกรรม และมีประสิทธิภาพสูงในการหมกั  
เอทานอลจากน ้าตาลกลูโคส 
         2.4.2.2 เอนไซม์อินเวอร์เทส ไดจ้ากยีสต ์S. cerevisiae ท่ียอ่ยซูโครสให้เป็นกลูโคสกบั 
ฟรุกโตส จึงใชใ้นอุตสาหกรรมการท าลูกกวาด ไอศกรีม 
          2.4.2.3 ใชใ้นการผลิตแอลกอฮอลแ์ละสุรา 
         2.4.2.4 ใชเ้ป็นอาหารท่ีมีคุณค่าและโปรตีนสูง 
          2.4.2.5 ใชใ้นการหมกัไวน์ผลไม ้
         2.4.2.6 เป็นสารเสริมชีวนะส าหรับผสมในอาหารกุ้ง เพื่อช่วยกระตุน้การเจริญเติบโต   
และการใชอ้าหารใหดี้ข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพในการยอ่ย 

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 

ภาพที ่7  Saccharomyces cerevisiae ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
                ท่ีมา : รามิล (2555) 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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2.5  ชีวมวลทีม่ีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ (cellulosis biomass) 
    วตัถุดิบประเภทน้ีมีเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบหลกัและมีองคป์ระกอบ
อ่ืน ๆ คือ ลิกนิน โปรตีน เถา้ และสารประกอบอินทรียต่์าง ๆ (Murphy, 2005) ดงัภาพท่ี 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่ 8  โครงสร้างในเซลลพ์ืชซ่ึงประกอบดว้ยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน 
         ท่ีมา : Ballesteros and Oliva (2004) 
 
             2.5.1  เซลลูโลส  
                         เป็นส่วนประกอบท่ีมีมากท่ีสุดในเซลล์พืช พบไดต้ามผนังเซลล์ของพืชทุกชนิด       
มีหนา้ท่ีช่วยท าให้พืชมีโครงสร้างแข็งแรงในธรรมชาติจะไม่พบเซลลูโลสในรูปอิสระแต่มกัจะพบ
รวมกบัลิกนิน เฮมิเซลลูโลส กมัเพนโตแซน แทนนิน ไขมนั และสารเกิดสีในพืช เป็นตน้  
     เซลลูโลสเป็นโฮโมพอลิเมอร์ (homopolymer) ท่ีมีลกัษณะเป็นสายตรง ไม่มีก่ิงกา้น 
ประกอบดว้ยหน่วยยอ่ย คือ β-D-glucopyranose ท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ย β-1,4-glycosidic bond เกิดเป็น
สายกลูแคน แต่ละสายยึดกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน โครงสร้างเซลลูโลสเป็นสารประกอบอินทรีย์
ประเภทคาร์โบไฮเดรทท่ีเป็นโพลีแซคคาไรด์ซ่ึงประกอบดว้ยน ้ าตาลกลูโคสหลายโมเลกุลเรียงต่อ 
กนัเป็นโครงสร้างคลา้ยลูกโซ่ โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส (ดงัภาพท่ี 9) เกิดจากการจดัเรียงตวั
ของกลูโคสอยู่ในลกัษณะรูปเกา้อ้ี แต่ละโมเลกุลจบักนัดว้ยพนัธะไกลโคสิดิก ระหวา่งคาร์บอน     
ตัวท่ีหน่ึงของกลูโคสกับคาร์บอน  ตัวท่ีส่ีของกลูโคสตัวถัดไป  เน่ืองจากหมู่ไฮดรอกซิล              
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ของคาร์บอนตวัท่ีหน่ึงอยู่ในต าแหน่งเบตา้ จึงเรียกพนัธะน้ีว่า เบตา้-1-4-ไกลโคสิดิก (β-1,4-
glycosidic) การเรียงตวัของโมเลกุลเซลลูโลสมีลกัษณะเป็นเส้นตรงไม่มีแขนงยอ่ย มีสูตรเคมีทัว่ไป
คือ - (C6H10O5)

n-1 เม่ือ n คือ จ านวนหน่วยกลูโคสทั้งหมดท่ีประกอบกนัเป็นโครงสร้าง จ านวน
เซลลูโลสในสายกลูโคสไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแทจ้ริงได ้เน่ืองจากระหวา่งสายเซลลูโลสจบักนั
ดว้ยพนัธะไฮโดรเจนซ่ึงเรียงแน่นเป็นมดัไมโครไฟบริล จึงมีความแข็งแรงและไม่ละลายน ้ าหรือ
สารอินทรียใ์ด ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งชนิดของเซลลูโลสตามปริมาณการละลายในสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซดไ์ดเ้ป็น 3 ชนิด (ระววีรรณ, 2538; Johnathan, 2007)   
    2.5.1.1  แอลฟา-เซลลูโลส คือ เซลลูโลสท่ีไม่ละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เขม้ขน้ 17.5 เปอร์เซ็นต ์
               2.5.1.2  เบตา้-เซลลูโลส คือ เซลลูโลสท่ีละลายไดใ้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เขม้ขน้ 17.5 เปอร์เซ็นต์ ท่ีอุณหภูมิห้อง แต่สามารถตกตะกอนไดง่้ายในสารละลายท่ีมีสภาพเป็น
กรด 
              2.5.1.3  แกมม่า-เซลลูโลส คือ เซลลูโลสท่ีละลายไดใ้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เขม้ขน้ 17.5 เปอร์เซ็นตแ์ละสารละลายกรด สามารถตกตะกอนไดโ้ดยใชแ้อลกอฮอล์ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 9  ลกัษณะการจดัเรียงตวัของโมเลกุลกลูโคสในเซลลูโลส 
                ท่ีมา : Ballesteros and Oliva (2004) 
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         2.5.2  เฮมิเซลลูโลส   
                         เฮมิเซลลูโลส พบในเน้ือเยื่อของพืชโดยรวมอยูก่บัสารอ่ืน ๆ เช่น ลิกนิน เซลลูโลส
เป็นโครงสร้างของผนงัเซลล์ สูตรทางเคมีคือ (C6H12O5) 2n เฮมิเซลลูโลสเป็นพอลิเมอร์ของน ้ าตาล 
เพนโตสซ่ึงส่วนมากเป็น ดีไซแลน ท่ีประกอบดว้ยน ้ าตาลไซโลสหลาย ๆ โมเลกุลต่อกนัดว้ย
พนัธะเบตา้- 1-4-ไกลโคสิดิก โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลส แสดงดงัภาพท่ี 10 สายพอลิเมอร์ของ      
เฮมิเซลลูโลสมีลักษณะเป็นเฮทเทอโรจีนัสประกอบด้วย โพลีแซคคาไรด์หลายชนิด ดังน้ี              
(ระววีรรณ, 2538; Johnathan, 2007) 

  2.5.2.1  เพนโตแซน ส่วนใหญ่เป็นไซแลนและอะราแบนเม่ือน าไปย่อยจะได้น ้ าตาล 
ไซโลส และอะราบิโนส  ไซแลนเป็นสารท่ีมีอยูใ่นเฮมิเซลลูโลสมากกวา่สารอ่ืน 
                2.5.2.2  เฮกโซเซน ส่วนใหญ่เป็นแมนแนน กาแลคแทน และกลูแคน เม่ือถูกยอ่ยจะได้
น ้าตาล แมนโนส กาแลคโตส และกลูโคส ตามล าดบั 
                2.5.2.3  โพลียูโรไนด์ ส่วนมากเป็นสารประกอบของกรดโพลียูโรนิคและยงัพบ          
กรดยโูรนิคปนอยูด่ว้ย ท่ีส าคญัคือ เฮกซูโลนิค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10  โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลส 
                  ท่ีมา : Ballesteros and Oliva (2004) 
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  2.5.3  ลิกนิน  
            ลิกนิน เป็นพอลิเมอร์ของสารประกอบอะโรมาติกหรือท่ีเรียกว่าเป็นพีโนลิกา     
พอลิเมอร์ (phenolica polymer) โดยมีหน่วยฟีนิลโพรเพนเรียงต่อกนัแบบสุ่ม ท่ีหน่วยฟีนอลอาจ
เป็นกวัอิเอซิล (guaiacyl) หรือไซรินกิล (syringyl) ท่ีต  าแหน่งแอลฟาและเบตา้ของโมเลกุลลิกนิน 
อาจเกิดการเช่ือมกนั ระหวา่งโมเลกุลหรือคาร์บอนในหน่วยฟีนอลอาจเกิดพนัธะในอีกหน่วยหน่ึง
ภายในสายพอลิเมอร์ท่ีประกอบกนัเป็นโมเลกุลลิกนิน (ดงัภาพท่ี 11)  ท าให้ลิกนินมีโครงสร้าง       
ท่ีแขง็แรง ไม่ละลายน ้า แต่สามารถละลายไดใ้นตวัท าละลายอินทรียบ์างชนิด เช่น ในเอทานอลหรือ
เมทานอลท่ีร้อน และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ปกติลิกนินจะอยูใ่นโครงสร้างของเซลล์พืช
บริเวณรอบ ๆ เซลลูโลส โดยเป็นตวัป้องกนัเซลลูโลสจากการยอ่ยอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่11 โครงสร้างโมเลกุลของลิกนิน 
               ท่ีมา : Glazer and Nikaido (1995) 
 

 2.6  กระบวนการผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบท่ีเป็นเซลลูโลส (cellulosic biomass) 
                 กระบวนการผลิตเอทานอลท่ีส าคญัแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน (ดงัภาพท่ี 12) ประกอบดว้ย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
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      2.6.1  การปรับสภาพวตัถุดิบ (pretreatment) 
                  เน่ืองจากเซลลูโลสท่ีน ามาใชเ้ป็นสารตั้งตน้ในการผลิตเอทานอล อยูใ่นรูปท่ีเป็นสาร
ผลึกของสารประกอบเชิงซ้อน (complex) กบัลิกนินและเฮมิเซลลูโลส ซ่ึงส่วนท่ีน ามาใชจ้ริง คือ 
ส่วนของเซลลูโลสเท่านั้น ขั้นตอนแรกจึงตอ้งแยกเฮมิเซลลูโลสและลิกนินออกจากโครงสร้างของ
วตัถุดิบก่อน เพราะส่วนประกอบทั้งสองท าให้พื้นท่ีผิวในการเกิดปฏิกิริยากบัเอนไซมล์ดลง ท าให้
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายดว้ยเอนไซม์ไม่ดีเท่าท่ีควร และยงัเป็นอุปสรรคต่อการหมกัดว้ย
ดงันั้นวตัถุประสงค์ของการปรับสภาพวตัถุดิบก่อนการผลิตเอทานอล คือ เพื่อแยกลิกนินและ        
เฮมิเซลลูโลสออก และเป็นการปรับโครงสร้างของเซลลูโลสให้อยู่ในสภาพเหมาะสมต่อการ
เกิดปฏิกิริยาการยอ่ยดว้ยเอนไซม ์วธีิการปรับสภาพแบ่งไดเ้ป็น 4 วธีิใหญ่ ๆ คือ 
              2.6.1.1  วธีิทางกายภาพ (physical  pretreatment) 
                   1)  การลดขนาดของสารโดยวิธีบดหรือโม่บด เป็นการบดผลึกของเส้นใย            
ท่ีประกอบดว้ยไมโครไฟบริลจ านวนมาก ซ่ึงในแต่ละไมโครไฟบริลนั้นประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็น
ผลึก (crystalline- region) ให้แตกออก เพื่อให้เอนไซมย์อ่ยสลายไดง่้ายข้ึนรวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นท่ี
ผวิของวตัถุดิบท าใหเ้อนไซมท์ าปฏิกิริยาไดดี้ข้ึน 
                            2)  การท าออกซิเดชั่นแบบเปียก (wet oxidation) เป็นการให้ความร้อนกบัวสัดุ
ประเภทลิกโนเซลลูโลส โดยท าท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ในน ้ าหรือในท่ีท่ีมีออกซิเจนภายใต ้
ความดนัสูง 
                            3)  กระบวนการใช้ไอน ้ าความดันสูง เป็นการท าให้วตัถุดิบท่ีมีเซลลูโลสเป็น 
องคป์ระกอบนั้นอ่ิมตวัดว้ยไอน ้ า ภายใตค้วามดนัและอุณหภูมิสูง  แลว้ลดความดนัลงทนัที  ท าให้ 
น ้ าระเหยอย่างรวดเร็ว  เป็นเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพในวตัถุดิบประเภทลิกโน 
เซลลูโลส  โดยการเสียสภาพของโครงสร้างของผนงัเซลล์พืชไป  ซ่ึงจะท าให้เส้นใยแยกออกจาก
กนั เป็นการเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีผิวเฉพาะมากข้ึน  และเป็นการลดการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน่  
(polymerization) ของเซลลูโลสไป ท าให้พนัธะท่ีเช่ือมระหว่างเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และ     
ลิกนินแตกออก  และเป็นการปล่อยใหลิ้กนินออกมาจากของเหลวในผนงัเซลล์ 
                            นฤมล (2549)  ไดท้  าการปรับสภาพกากสับปะรด ในส่วนท่ีเป็นเศษเน้ือสับปะรด
จากโรงงาน 3 วิธี คือ การโม่จนไดข้นาดอนุภาคประมาณ 250 ไมครอน การอบไอน ้ าภายใตค้วาม 
ดนั 15 ปอนด์ต่อตารางน้ิว เป็นเวลา 3 ชัว่โมง และการโม่ควบคู่กบัการอบไอน ้ า จากการทดลอง 
พบวา่การปรับสภาพโดยการโม่ควบคู่กบัการอบไอน ้าจะไดป้ริมาณน ้าตาลรีดิวซ์มากท่ีสุด 
                           Perez (1995) ได้ท าการศึกษาการปรับสภาพไมส้นโดยใช้ไอน ้ าความดนัสูง         
ท่ีอุณหภูมิ 200 และ 220 องศาเซลเซียส ท่ีเวลาต่าง ๆ กนั จากผลการทดลอง พบวา่การเพิ่มอุณหภูมิ
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มีผลท าให้ไดป้ริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์เพิ่มมากข้ึน แต่การเพิ่มเวลาไม่มีผลต่อการเพิ่มของน ้ าตาลรีดิวซ์ 
มากนกั 
         2.6.1.2  วธีิทางเคมี (Chemical  Pretreatment)   
                     1)  การใช้กรด เป็นการปรับสภาพวตัถุดิบโดยใช้สารละลายกรดแก่ เช่น กรด    
ซลัฟูริก และกรดไฮโดรคลอริก ท าใหเ้ฮมิเซลลูโลสละลายน ้าออกมา 
                          2)  การใชด่้าง เป็นการปรับสภาพวตัถุดิบโดยใชส้ารละลายด่าง เช่น สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ จะมีผลท าให้เฮมิเซลลูโลสและลิกนินละลายน ้ าออกมา และยงัท าให้เกิดการ 
พองตวั (swelling) เป็นการเพิ่มพื้นท่ีผวิของวตัถุดิบ 
                             3)  การใชส้าร oxidant ไดแ้ก่ SO2 และตวัท าละลายชนิดอ่ืน ๆ ท่ีสามารถก าจดั
ลิกนิน เช่น NaClO2, KB2O2, KlO3 และ SO3 โดยจะมีผลต่อการละลายของลิกนิน 
               ระวีวรรณ (2538) ได้ท าการปรับสภาพฟางข้าวขั้ นต้นโดยใช้สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้ 2.0 โมลาร์ เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้น าไปตม้ท่ีอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที จะท าใหก้ารยอ่ยสลายเซลลูโลสโดยเอนไซมเ์ซลลูเลสเกิดไดดี้ข้ึน 
              ปราณี (2542)  ไดท้  าการปรับสภาพผกัตบชวาโดยใชส้ารละลายกรดด่างและการ
ใชไ้อน ้ าท่ีความดนัสูง พบวา่การปรับสภาพผกัตบชวาดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้    
4 เปอร์เซ็นต ์ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จะช่วยให้การยอ่ยสลายดว้ยเอนไซม์
เซลลูเลสไดสู้งท่ีสุด 
                 Janusz (1988) ไดท้  าการปรับสภาพฟางขา้วสาลีโดยเปรียบเทียบวิธีทางกายภาพ
ดว้ยกระบวนการใชค้วามร้อน ท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที กบัวิธีทางเคมีโดย
ใชเ้อทานอล 96 เปอร์เซ็นต ์และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 8 เปอร์เซ็นต์ พบวา่การปรับสภาพ
โดยวธีิทางกายภาพ และวิธีทางเคมีจะมีปริมาณลิกนินเหลืออยูใ่นฟางขา้ว 30.6 เปอร์เซ็นต ์และ 5.4 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่การปรับสภาพทางเคมีท าให้สามารถก าจดัลิกนิน ออกไปได้
มากกวา่ 
             Okeke (1995) ไดศึ้กษาการปรับสภาพวสัดุลิกโนเซลลูโลสขั้นตน้ดว้ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์ ท่ีอุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที พบวา่การปรับ
สภาพก่อนน าไปย่อยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยดว้ยเอนไซม์ท าให้ไดผ้ลผลิตของน ้ าตาล 
สูงข้ึน 24-53 เปอร์เซ็นต ์
            Farooq (2001) ไดท้  าการปรับสภาพซงัขา้วโพดโดยน ามาซังขา้วโพดมาบดให้มี
ขนาด 0.5 - 1 มิลลิเมตร น าไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต ์ ในอตัราส่วน      
1 : 5 แลว้ น าไปเขา้เคร่ืองหมอ้น่ึงความดนัไอ ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 
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พบวา่ก่อนการปรับสภาพมีส่วนประกอบของเซลลูโลส  ไซเลน ลิกนิน และอะซิเตต เป็น 41, 36, 7 
และ 3.2 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั หลงัจากปรับสภาพแลว้จะไดเ้ซลลูโลสมากข้ึน 
               Badal (2005) ไดศึ้กษาการปรับสภาพฟางขา้วโดยใช้สารละลายกรดซัลฟูริก
เขม้ขน้ 0.50 เปอร์เซ็นต์โดยน ้ าหนกั ท่ีอุณหภูมิ 141 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที พบวา่ได้
ปริมาณน ้ าตาลกลูโคสและน ้ าตาลไซโลสสูงสุดคือ 565 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้ าหนกัแห้งของฟางขา้ว 
หลงัจากนั้นจึงท าการหมกัดว้ยแบคทีเรีย Escherichia coli FBR5 ไดผ้ลผลิตเอทานอล 0.24 กรัมต่อ
กรัมน ้าหนกัแหง้          
                2.6.1.3 วิธีทางเคมีฟิสิกส์ (physico-chemical pretreatment) เป็นวิธีท่ีใชว้ิธีทางกายภาพ
ร่วมกบัการใช้สารเคมี เช่น การระเบิดดว้ยไอน ้ าความดนัสูงซ่ึงมีการเติมสารเคมีลงไปเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ  
              Acebal (1986) ไดท้  าการปรับสภาพฟางขา้วโดยเปรียบเทียบวิธีทางกายภาพโดย 
การบดและวิธีทางเคมีฟิสิกส์โดยการบดและแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น              
1 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนกัต่อปริมาตร เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส พบวา่การใช้
วธีิทางเคมีฟิสิกส์ในการปรับสภาพฟางขา้ว ท าใหมี้เปอร์เซ็นตค์วามเขม้ขน้ของเซลลูโลสสูงกวา่การ
ใชว้ธีีทางกายภาพเพียงอยา่งเดียว คือ 0.557 เปอร์เซ็นต ์และ 0.240 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
              Badal (2005)  ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด ์ และความร้อนในสภาวะความดนัสูงของการปรับสภาพฟางขา้วกระบวนการ
ยอ่ยสลายดว้ยเอนไซม์ พบวา่ประสิทธิภาพการยอ่ยข้ึนอยู่กบัความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด ์และความร้อนท่ีเพิ่มข้ึน แต่เม่ือใชค้วามร้อนภายใตส้ภาวะความดนัสูงเพียงอยา่งเดียว 
พบวา่การยอ่ยสลายลดลงเม่ือความร้อนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการแตกตวัของน ้ าตาลท่ีเกิดข้ึนเปล่ียนเป็น 
สารประเภทเฟอฟูรัล (furfural) สารฟอร์มลัดีไฮด์ (formaldehyde) หรือกรดฟอร์มิก (formic acid) 
ซ่ึงเป็นตวัขดัขวางการท างานของเอนไซม ์ 
                2.6.1.4 วธีิทางชีวภาพ (biological pretreatment) เป็นการใชเ้อนไซมจ์ากเช้ือจุลินทรีย ์เพื่อ
เปล่ียนโครงสร้างท่ีซบัซอ้นของเซลลูโลสใหเ้ปล่ียนอยูใ่นรูปโซ่ตรง และช่วยลดความเป็นผลึก 
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ภาพที ่12  กระบวนการผลิตเอทานอลจากวสัดุประเภทลิกโนเซลลูโลส 
                 ท่ีมา : ธีรภทัร (2543) 
 
               2.6.2  การยอ่ยหรือไฮโดรไลซีส  (hydrolysis) 
                         การยอ่ยเป็นกระบวนการเปล่ียนจากเซลลูโลสไปเป็นน ้ าตาลกลูโคส สามารถท าได ้
2 วธีิ คือ 
               2.6.2.1  การยอ่ยดว้ยสารเคมี 

               การยอ่ยดว้ยสารเคมี เป็นการยอ่ยดว้ยสารเคมี เช่น สารละลายกรดหรือด่าง ซ่ึงจะ
เกิดปฏิกิริยาการท าลายพนัธะไกลโคสิดิกระหว่างคาร์บอนต าแหน่งท่ี 1 กบัออกซิเจน ถา้การยอ่ย
เกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์จะไดน้ ้าตาลโมเลกุลเด่ียว เช่น กลูโคส 
               2.6.2.2  การยอ่ยดว้ยเอนไซม ์ 
             การย่อยด้วยเอนไซม์ จะใช้เอนไซม์เซลลูเลสเพื่อเปล่ียนเซลลูโลสเป็นน ้ าตาล 
กลูโคส เอนไซมเ์ซลลูเลส (cellulase) น้ีพบทัว่ไปในจุลินทรีย ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพบมากในเช้ือรา 
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ซ่ึงเอนไซมเ์ป็นโปรตีนชนิดหน่ึงท่ีส่ิงมีชีวิตสร้างข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีเร่งปฏิกิริยาภายในเซลล์ เอนไซม์
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในสภาวะการท างานท่ีเหมาะสมจะสามารถเร่งปฏิกิริยาได้
เร็วถึง 108 ถึง 1011 เท่า เม่ือเทียบกบัปฏิกิริยาท่ีไม่มีเอนไซมเ์ป็นตวัเร่ง นอกจากน้ีเอนไซมย์งัมีความ
เฉพาะ (specificity) ต่อปฏิกิริยาหน่ึง ๆ เท่านั้น ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้มีความบริสุทธ์ิสูงแมว้่า
เอนไซมจ์ะถูกสร้างอยูภ่ายในเซลล ์แต่สามารถสกดัออกมาใชง้านไดเ้ช่นเดียวกบัเม่ืออยูใ่นเซลล ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 13  กระบวนการยอ่ยเซลลูโลสไปเป็นกลูโคส 
                  ท่ีมา : Glazer and Nikaido (1995) 
 
               2.6.3  การผลิตเอทานอลดว้ยกระบวนการหมกั 
               2.6.3.1  ชนิดของการหมกั 
                           แบ่งออกเป็น 4  ประเภท ตามกระบวนการท่ีใช ้ ดงัน้ี 
                           1)  กระบวนการหมกัแบบกะ (batch fermentation) 
                                เป็นการหมกัแบบไม่ต่อเน่ือง ในระบบปิด โดยจะมีการเติมสารอาหารเร่ิมตน้
เท่านั้น แลว้ปฏิกิริยาจะด าเนินต่อไปจนกวา่จะถึงจุดท่ีตอ้งการแลว้จึงเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์ โดยไม่มี
การเติมสารอาหารใด ๆ เพิ่มลงไปอีก   เป็นกระบวนการหมกัท่ีท าไดโ้ดยการเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์น
ระบบปิด การเล้ียงเช้ือนิยมท าในขวดเขย่าหรือถงัหมกั โดยใช้สารอาหารหรือสภาวะต่าง ๆ เช่น 
อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ซ่ึงสารอาหารท่ีใชใ้นระบบจะมีปริมาณ
จ ากดั เพราะไม่มีการเติมสารอาหารลงไปอีก เม่ือสารอาหารถูกใชห้มดไป ความเป็นกรด-ด่างมีการ
เปล่ียนแปลงไป และมีการสร้างสารพิษ เป็นต้น เม่ือเล้ียงเช้ือแบบกะจะมีลักษณะของการ
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เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน โดยจุลินทรียจ์ะใชส้ารอาหารท่ีเหลืออยูจ่นหมด และมีการสร้างผลิตภณัฑ์และ
สารอ่ืน ๆ ออกมา   
   2)  กระบวนการหมกัแบบก่ึงกะ (fed-batch fermentation ) 
                                  เป็นการหมกัท่ีมีการเติมสารอาหารเขา้ไปเป็นระยะ ๆ โดยไม่มีการถ่ายอาหาร
เก่าออกจนหยุดการหมกัเม่ือผลิตภณัฑ์มีปริมาณสูงสุด และจะมีปริมาตรทั้งหมดเท่ากบัปริมาตร
ท างานของถงัหมกั (work volume)  
                             3)  กระบวนการหมกัแบบก่ึงต่อเน่ือง (semi-continuous  fermentation ) 
                                  เป็นการหมกัแบบก่ึงต่อเน่ือง จะเร่ิมตน้ด้วยกระบวนการเพาะเล้ียงแบบกะ
ก่อน แต่เม่ืออาหารท่ีให้ในระบบเร่ิมตน้จะหมด ก็จะมีการน าน ้ าหมกัออกจากระบบเพื่อเก็บเก่ียว 
สารผลิตภณัฑ์ จะเหลือน ้ าหมกัส่วนหน่ึงไวใ้นถงัหมกั หลงัจากนั้นจะมีการให้อาหารเขา้ไปใน
ระบบในปริมาตรเท่ากบัปริมาตรท่ีดึงออกเพื่อให้ปริมาตรท างานคงท่ี และเม่ืออาหารในระบบใกล้
หมดอีกก็จะดึงน ้ าหมกัออก และป้อนอาหารเขา้ไปอีกคร้ัง ท าเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ คลา้ยกบัการหมกั
แบบต่อเน่ือง แต่ไม่ใช่การหมกัแบบต่อเน่ือง ระบบจะเขา้สู่สภาวะคงท่ีเทียม (pseudo-steady state) 
ในการหมกัแบบน้ี คือ สามารถเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์ไดต่้อเน่ือง ระบบไม่แพงเท่ากบัระบบหมกั
แบบต่อเน่ือง และสารอาหารท่ีใหไ้ปมีการใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
                            4)  กระบวนการหมกัแบบต่อเน่ือง (continuous fermentation ) 
                                 เป็นการหมกัโดยมีการเติมสารอาหารให้แก่ระบบอย่างต่อเน่ืองพร้อม ๆ กบั
การไหลออกของอาหารเก่าอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ท าให้จุลินทรียส์ามารถเจริญเพิ่มจ านวนได้
อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองอาหาร       
               2.6.3.2  ขั้นตอนในกระบวนการหมกั  
                            โดยทัว่ไปประกอบดว้ย  6 ขั้นตอน ดงัน้ี (ธญัญากาญจน์ และคณะ, 2553) 
                1)  การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือท่ีใชใ้นการผลิตเช้ือเร่ิมตน้ และใชใ้นการหมกั 
                             2)  การท าใหป้ราศจากเช้ือ อาหารเล้ียงเช้ือ ถงัหมกั และอุปกรณ์ต่างๆ 
                             3)  การผลิตเช้ือเร่ิมตน้บริสุทธ์ิและวอ่งไวในปริมาณท่ีมากพอส าหรับการหมกั 
                             4)  การเพาะเล้ียงจุลินทรียใ์นถงัหมกัภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม 
                             5)  การสกดัผลผลิตและท าใหบ้ริสุทธ์ิ 
                             6)  การก าจดัของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการหมกัทั้งหมด 
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                2.6.3.3  การเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์     
                             แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 
                             1)  lag phase  เป็นระยะท่ีเร่ิมท าการเพาะเล้ียงเช้ือในถงัหมกั ในระยะน้ีไม่มีการ
เพิ่มจ านวนของเซลล ์เป็นระยะท่ีเซลลก์ าลงัปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  
                             2)  exponential phase หรือ log phase  เป็นระยะท่ีเซลล์มีการแบ่งตวั และเพิ่ม
จ านวนข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ภายในถงัเพาะเล้ียงมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเคมี ชีวภาพ และ
กายภาพ                   
                             3)  stationary phase  เป็นระยะท่ีเซลล์ไม่มีการเพิ่มจ านวนแต่เซลล์ยงัคงมีความ
ตอ้งการพลงังานเพื่อการอยูร่อด ซ่ึงระยะน้ีพลงังานมีผลต่อการเจริญของเซลลเ์ป็นอยา่งมาก 
                             4)  death phase  เป็นระยะท่ีเซลล์ท่ีมีชีวิตรอดเร่ิมมีปริมาณลดลง เน่ืองจากการ
ขาดแคลนของพลงังาน อาหาร หรือสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่14  การเจริญของจุลินทรียใ์นถงัปฏิกรณ์แบบกะในระยะต่าง ๆ  
               ท่ีมา : อิสรี (2550) 
 
           2.6.4  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการหมกัเพื่อผลิตเอทานอล    
       2.6.4.1  ธาตุอาหาร ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญของยสีต ์มีดงัน้ี     
                           1)  คาร์บอน ใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน ส่วนใหญ่มากจากคาร์โบไฮเดรต เช่น น ้ าตาล  6 
คาร์บอน (กลูโคส ฟรุกโตส แมนโนส) น ้ าตาล 5 คาร์บอน (ไซโลส) ยีสต์ส่วนใหญ่สามารถใช้
น ้าตาลโมเลกุลคู่ได ้และบางส่วนจะน าไปใชเ้ป็นส่วนประกอบเซลล ์    
          2)  ไนโตรเจน ยีสต์มีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบประมาณ 1 เปอร์เซ็นต ์ (โดย
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น ้ าหนกัแห้ง)  ดงันั้นไนโตรเจนจึงเป็นธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับยีสต์ โดยทัว่ไปยีสต์สามารถใช ้          
free ammonium ion เป็นแหล่งไนโตรเจนได้แต่ยีสต์บางชนิดสามารถใช้ยูเรียไดดี้กว่าหรือใช ้
กรดอะมิโนในการเจริญไดดี้กว่า เพราะว่ากรดอะมิโนจะเป็นตวัช่วยควบคุมการท างานของกลไก 
ภายในเซลลย์สีตบ์างส่วน  
                           3)   ฟอสฟอรัส ยีสต์จะใช้ฟอสฟอรัสในรูปเกลือฟอสฟอส  (H2PO4)  ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของเซลล์เพราะเป็นตวัควบคุมการสังเคราะห์ไขมนัคาร์โบไฮเดรต
และยงัเป็นตวัรักษาสภาพของผนงัเซลล์ 
                           4)  ซัลเฟอร์  ยีสต์มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบประมาณ 0.4 เปอร์เซ็นต์ (โดย
น ้าหนกั แหง้)โดยยสีตส์ามารถใชซ้ลัเฟอร์ในรูปอนินทรียซ์ลัเฟต ซลัไฟต์ และไทโอซลัไฟตแ์ละใช้
ในรูปสารอินทรียเ์มทไธโอนีน (methionine) ซลัเฟอร์ทั้งสองแหล่งมีความส าคญัในปฏิกิริยาภายใน
เซลลย์สีต ์    
                           5)  แร่ธาตุอ่ืน ๆ (trace element)  ยีสตต์อ้งการแร่ธาตุในการเจริญเติบโต โดยเร่ิม
จากตอ้งมี K และ Mg เป็นหลกั (macraelements) ซ่ึงมีความตอ้งการในระดบัสูง  ส่วนธาตุรอง 
(Microelement) ยีสตมี์ความตอ้งการอยูใ่นช่วงไมโครโมลาร์ เช่น Mn, Fe, Zn ,Cu, Ni, Co และ Mo 
แต่ยงัมีโลหะท่ีเป็นพิษต่อยีสต ์เช่น Ag, As, Bs, Cs, Cd , Hg, Li  และ Pb ถา้หากความเขม้ขน้ของ
โลหะไอออนมีมากก็จะท าใหเ้กิดการยบัย ั้งการเจริญของยสีตเ์ช่นกนั     

              6)  วิตามิน  เป็นตวัควบคุมเมตาบอลิซึมของยีสต ์โดยควบคุมเอนไซม์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
วิตามินท าหน้าท่ีเป็น co-enzymes ท าให้เอนไซม์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิตามินท่ียีสต์
ตอ้งการ ไดแ้ก่ biotin และ pantothenic acid นอกจากน้ียงัมี thiamine, niacin และ folic acid ความ
ตอ้งการวติามินแต่ละชนิดข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุของยสีต ์      

             7)  สารท่ีช่วยส่งเสริมการเจริญ เป็นสารอินทรียเ์ชิงซ้อนท่ียีสต์มีความตอ้งการใน
ระดบัความเขม้ขน้ต ่า สารเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีความจ าเพาะต่อปฏิกิริยาหรือบทบาทต่อโครงสร้างใน 
เซลลย์สีต ์แต่ไม่ไดเ้ป็นแหล่งพลงังาน เช่น กรดนิวคลีอิค กรดอะมิโน กรดไขมนั และสเตียรอยด ์

       2.6.4.2  ค่าความเป็นกรดด่าง             
                               เน่ืองจากค่าความเป็นกรดด่างมีผลต่ออตัราการหมกั การสร้างผลพลอยได ้            
(by product) ตลอดจนควบคุมการปนเป้ือนซ่ึงมีผลต่อการเจริญของยีสต์ ยีสต์โดยทัว่ไปสามารถ
เจริญไดใ้นช่วงค่าความเป็นกรดด่างกวา้ง โดยพบว่ายีสต์บางสายพนัธ์ุสามารถเจริญไดท่ี้ค่าความ
เป็นกรดด่างต ่าสุดประมาณ 1.5 ส่วนค่าความเป็นกรดด่างสูงสุดท่ียีสตส์ามารถเจริญไดคื้อ 8.0-8.5 
ส าหรับค่าความเป็นกรดด่างท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของยีสต ์ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ระหวา่ง
ค่าความเป็นกรดด่าง 4.0-4.5 และยสีตส่์วนใหญ่เจริญไดไ้ม่ดีในสภาวะท่ีเป็นด่าง   
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                  2.6.4.3  อุณหภูมิ        
      การผลิตแอลกอฮอล์ท่ีมีอตัราการหมกัสูงจะมีอตัราการเกิดความร้อนสูงตามมา 
ซ่ึงจะเป็นอันตรายต่อยีสต์ท่ีเพาะเล้ียง ท าให้กระบวนการหมักหยุดชะงักเน่ืองจากยีสต์ตาย 
นอกจากนั้นอุณหภูมิสูงยงัท าให้แอลกอฮอล์ระเหยออกจากระบบหรือถังหมักมากข้ึน ดังนั้ น
กระบวนการหมกัในระดบัอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่จ าเป็นตอ้งมีระบบหล่อเยน็ เพื่อลดอุณหภูมิ
ระหวา่งการหมกั                  
                  2.6.4.4  ความช้ืน         
                               ยีสต์ส่วนใหญ่เจริญได้ดีในท่ีมีความช้ืนเพียงพอ แต่มีหลายชนิดท่ีสามารถ
เจริญเติบโตไดใ้นสภาพท่ีมีความเขม้ขน้ของเกลือหรือน ้ าตาลสูงได ้ซ่ึงไดแ้ก่ พวกออสโมฟิลิคยีสต ์
(osmophilic yeast) และยีสต์ท่ีทนเกลือ (halotolelant yeast) ส่วนใหญ่ตอ้งการความช้ืนในการ
เจริญเติบโตมากกวา่รา แต่นอ้ยกวา่แบคทีเรีย 
                  2.6.4.5  ออกซิเจน        
                           ยีสตส่์วนใหญ่จดัอยู่ในกลุ่ม facultative anaerobic คือ สามารถเจริญไดท้ั้งใน
สภาวะท่ีมีและไม่มีออกซิเจน แต่โดยทัว่ไปยสีตจ์ะเจริญไดดี้ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน ส่วนในสภาวะ
ท่ีไม่มีออกซิเจนยีสต์จะเจริญเติบโตได้ช้ืนในสภาวะท่ีมีออกซิเจนยีสต์จะเผาผลาญน ้ าตาลให้ได ้
พลงังานอยา่งสมบรูณ์มีผลิตภณัฑ ์สุดทา้ยเป็นน ้าและก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนในสภาวะ ท่ีไม่
มีออกซิเจนยสีตจ์ะใชน้ ้าตาลโดยการหมกั ส่วนใหญ่การหมกัน ้าตาลดว้ยยสีตจ์ะไดเ้อทานอล ในการ 
หมกัเอทานอลหากมีออกซิเจนในการหมกัน ้ าตาลจะถูกย่อยสลายอย่างสมบรูณ์ ซ่ึงการหมกัจะถูก 
ยบัย ั้งดว้ยกระบวนการหายใจ     
                  2.6.4.6  คาร์บอนไดออกไซด ์      
                           โ ด ย ท ฤ ษ ฏี ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต เ อ ท า น อ ล โ ด ย ยี ส ต์ จ ะ พ บป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ  33.33 เปอร์เซ็นต์ (โมลคาร์บอนไดออกไซด์ต่อโมลกลูโคส) ซ่ึงมี
ปริมาณรองมาจากเอทานอลและพบวา่การหมกัในระบบใหญ่จะมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมามาก แรงดันในระบบจะเพิ่มข้ึนตามปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในการเพาะเล้ียง
จ าเป็นตอ้งจดัระบบให้มีทางระบายก๊าซเพื่อป้องกนัการระเบิดเน่ืองจากแรงดนัก๊าชท่ีเพิ่มข้ึนและยงั
ตอ้งจดัระบบท่ีจะน าก๊าซ การหมกัโดยทัว่ไปจะมีค่าความเป็นกรดด่างค่อย ๆ ลดลงแลว้คงท่ีในช่วง
4.5-5.0 ซ่ึงเป็นช่วงท่ียสีตส์ามารถเจริญเติบโตไดดี้   
                  2.6.4.7  ความเขม้ขน้ของเอทานอล      
              เอทานอลเป็นผลิตภณัฑ์หลักของการหมกัและเม่ือมีการสะสมเอทานอลใน
ระหวา่งการหมกัมากข้ึนยีสตจ์ะเกิดความเครียดมากข้ึน เน่ืองจากเอทานอลเป็นสารยบัย ั้งการเจริญ
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ของเช้ือ การเพิ่มความเขม้ขน้ของเอทานอลจะยบัย ั้งยีสต์จนกระทัง่ฆ่ายีสต ์กลไกการเป็นพิษของ   
เอทานอลต่อยีสต์มีคนศึกษาอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงเอทานอลเป็นตัวยบัย ั้งท่ีไม่ต้องแข่งขัน (non 
competitive inhibitor) ของอตัราการเจริญของยสีต ์  
                  2.6.4.8  ความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้      
                 ความเขม้ขน้ของน ้ าตาลและเกลือซ่ึงมีผลท าให้เกิดความเครียดเน่ืองจากแรงดนั 
ออสโมซิส หากในลกัษณะปกติท่ีความเขม้ขน้ภายนอกมากกวา่ภายในเซลล์ น ้ าภายในเซลล์จะมีทิศ 
ทางการเคล่ือนท่ีออกสู่ภายนอกเซลล์ ท าให้เซลล์เสียสภาพหดตวั มีขนาดเล็กลง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนั
กิจกรรมท่ีอยู่ภายในเซลล์ให้คงอยู่ ยีสต์จึงตอ้งมีระบบท่ีลดปัญหา ด้านน้ียีสต์บางสายพนัธ์ุ เช่น 
Deharyomyces hansennii, S. cerevisiae หรือ Zygosaccharomyces rouxii  เม่ือเจริญในอาหารท่ีมี
เกลือและน ้ าตาลท่ีมีความเข้มขน้สูง ๆ จะมีการสังเคราะห์กลีเซอรอลเพิ่มข้ึนเพื่อศึกษาแรงดัน
ออสโมซิสภายในเซลล ์องคป์ระกอบของ K+, Na+ และ trehalose เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ความสามารถ
ในการเจริญท่ีความเข้มข้นของอาหารแตกต่างกันสามารถแบ่งยีสต์ออกเป็นกลุ่มได้ตาม
ความสามารถในการเจริญดังน้ี คือ จุลินทรีย์ท่ีทนต่อการเปล่ียนแปลงแรงดันออสโมซิส 
(osmotolerant) จุลินทรียท่ี์ชอบต่อการเปล่ียนแปลงแรงดนัออสโมซิส (osmophilic) และจุลินทรีย ์ 
ท่ีไวต่อการเปล่ียนแปลงแรงดนัออสโมซิสแลว้เจริญไดไ้ม่ดี (osmosensitive) 
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติเอทานอลด้วยยสีต์ 
   วชัรา และสุภตัรา (2546)  ไดท้  าการศึกษาการผลิตเอทานอลจากชานออ้ย และผกัตบชวา 
โดยท าการยอ่ยเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 0.50 เปอร์เซ็นต ์ให้ความร้อน  
ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ท าการหมกัโดยใช ้S. cerevisiae  พบวา่เอทานอล  
ท่ีไดจ้ากชานออ้ยมีปริมาณมากกวา่ผกัตบชวา  โดยชานออ้ยท่ีมีความเขม้ขน้เอทานอลสูงสุด เม่ือใช้
เวลาหมกั 4 วนั คือ 80.99 กรัมต่อกิโลกรัม  และผกัตบชวามีความเขม้ขน้เอทานอลสูงสุด เม่ือใช้
ระยะเวลาในการหมกั 3 วนั คือ 40.80 กรัมต่อกิโลกรัม   
          กลัยา และจิรศกัด์ิ (2547)  ไดท้  าการศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อการผลิตน ้ าตาลรีดิวซ์ คือ  ชนิด 
ของกรดซลัฟูริก กรดเกลือ และกรดอะซิติก ความเขม้ขน้ของกรด 0.01-0.25 โมลาร์ อุณหภูมิ 105-
135 องศาเซลเซียส และความเขม้ขน้ของวตัถุดิบ 0.30-1.50 เปอร์เซ็นต์โดยน ้ าหนกัต่อปริมาตร 
พบว่ากรดท่ีเหมาะสมกบัการไฮโดรไลซีส คือ กรดซัลฟูริก 0.10 โมลาร์ อุณหภูมิ 135 องศา
เซลเซียส เวลา 90 นาที และความเขม้ขน้ของเปลือกมนัส าปะหลงัเป็น 1.50 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั
ต่อปริมาตร ใหน้ ้าตาลรีดิวซ์สูงถึง  66.28 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนกั 
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          วรณี และวิชยั (2547)  ไดท้  าการศึกษาการสกดัเอทานอลจากฟางขา้วดว้ยการปรับสภาพ
ดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ แลว้น าไปไฮโดรไลซีสดว้ยกรดซัลฟูริกเจือจางความเขม้ขน้ 1, 5 และ          
10 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร ตามล าดบั ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส พบวา่จะมีปริมาณกลูโคสมาก
ท่ีสุดท่ีความเขม้ขน้ของกรดซัลฟูริก 1 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ใช้เวลา 8 ชั่วโมง ได้น ้ าตาล           
ต่อน ้าหนกัฟางขา้วเท่ากบั 940dไมโครกรัมต่อกรัม หลงัจากนั้นเม่ือน าไปหมกัดว้ยยสีต ์            
S. cerevisiae สายพนัธ์ุสวเีดน ไดป้ริมาณเอทานอลสูงถึง 694.37 กรัมต่อกิโลกรัม ท่ีเวลาหมกั 5 วนั 
          ขวญัสุดา (2549)  ไดท้  าการศึกษาการย่อยชานออ้ยดว้ยวิธีทางเคมีเพื่อการผลิตเอทานอล 
โดยการย่อยเฮมิเซลลูโลสจากชานออ้ยเพื่อเตรียมเป็นวตัถุดิบส าหรับการยอ่ยเซลลูโลสต่อไป ดว้ย
กรดไฮโดรคลอริก 0.50 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร ท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 180 นาที 
ไดน้ ้ าตาลรีดิวซ์ และน ้ าตาลห้าคาร์บอนเฉล่ีย 22.07 และ 32.60 กรัมต่อลิตร หรือคิดเป็น 0.31 และ 
0.45 กรัมน ้ าตาลต่อชานออ้ย ตามล าดบั จากนั้นน าชานออ้ยท่ีก าจดัลิกนินและย่อยเฮมิเซลลูโลส 
แลว้มา ย่อยเซลลูโลสดว้ยกรดซัลฟูริก ทั้งน้ีสภาวะท่ีเลือกใช้ในการย่อยเซลลูโลสจากชานออ้ยท่ี
ผ่านการก าจัดลิกนินและย่อยเฮมิเซลลูโลสแล้ว คือ การย่อยชานอ้อยด้วยกรดซัลฟูริก 5.00 
เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร ท่ีอุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 180 นาที ซ่ึงใหผ้ลของความเขม้ขน้
น ้ าตาลรีดิวซ์ เท่ากบั  11.43 กรัมต่อลิตร หรือคิดเป็น 0.22 กรัมของน ้ าตาลต่อกรัมของชาน ออ้ย 
และเม่ือน าน ้ ายอ่ย   ท่ีไดม้าหมกัเอทานอลโดย  S.  cerevisiae TISTR 5339 พบวา่มีผลไดข้องการ
ผลิตเอทานอลกบั 0.31 กรัมเอทานอลต่อกรัมน ้าตาลรีดิวซ์ 
          พรเทพ และคณะา(2551) ไดท้  าการศึกษาการผลิตเอทานอลจากขา้วฟ่างหวานโดย   
 S. ceravisiae ดว้ยวิธีการเพาะเล้ียงแบบกะ ไดท้  าการน าชานตน้ขา้วฟ่างหวานท่ีผา่นการยอ่ยดว้ย
สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ไปยอ่ยดว้ยกรดซลัฟูริกท่ีมีความเขม้ขน้ 3.00 เปอร์เซ็นตโ์ดย
ปริมาตร ท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ให้ปริมาณน ้ าตาลสูงท่ีสุด โดยปริมาณท่ีพบเป็น
องคป์ระกอบหลกั คือ น ้ าตาลไซโลส 16.11 กรัมต่อลิตร  รองลงมา คือ กลูโคส 3.11 กรัมต่อลิตร 
และอะราบิโนส 2.36 กรัมต่อลิตร ตามล าดบั และเม่ือน าสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยชานตน้ขา้วฟ่าง
หวานไปทดสอบหมกัเพื่อผลิตเอทานอล S. ceravisiae ในระดบัฟลาสก์หมกั ท่ีอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส พบว่าสารละลายน ้ าตาลท่ีผ่านการย่อยด้วยกรดซัลฟูริกเข้มขน้ 3.00 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร ท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส สามารถผลิตเอทานอลไดสู้งสุด 1.42 กรัมต่อลิตร      
   อนุกูล และคณะ (2551)  ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายวสัดุเหลือทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ซงัขา้วโพด ชานออ้ย ข้ีเล่ือยไมส้ัก ข้ีเล่ือยไมย้างพารา  ข้ีเล่ือย
ไมจ้ามจุรี และข้ีเล่ือยไมร้วม โดยท าการศึกษาเพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมโดยใชก้รดซลัฟูริกร่วมกบั
ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แลว้ท าการผลิตเอทานอลโดยน าน ้ าตาลรีดิวซ์ท่ีไดจ้ากการ 
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ย่อยสลายมาใช้ เป็นสารตั้งตน้ในการผลิตเอทานอล ด้วยการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างเร่ิมต้น
เท่ากบั 5.50 พบว่ามีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์เร่ิมตน้ของซงัขา้วโพด ข้ีเล่ือยไมส้ัก ข้ีเล่ือยไมย้างพารา     
ข้ีเล่ือยไมจ้ามจุรี และข้ีเล่ือยไมร้วม คือ 3.25, 0.74, 0.62, 0.93 และ 0.62 เปอร์เซ็นต์โดยน ้ าหนกั    
ต่อปริมาตรตามล าดบั และสามารถผลิตเอทานอลสูงสุด คือ 0.50, 0.14, 0.19, 0.18 และ 0.22 
เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกัต่อปริมาตร ตามล าดบั โดยใชเ้ช้ือ Zymomonas mobilis ในการหมกั โดยมี
ประสิทธิภาพของการหมกัเท่ากบั 19.68, 41.13, 44.44, 26.34 และ 15.83 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
    กาญจนา และคณะ (2552)  ได้ท าการศึกษาสภาวะของการผลิตไบโอเอทานอลจากกาก
มะพร้าว โดยการน ากากมะพร้าวมาปรับสภาพดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 0.75 เปอร์เซ็นต ์ น าไปอบ
ฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที  จากนั้นน าไปหมกัแบบก่ึงต่อเน่ือง ดว้ยยีสต์
สายพนัธ์ุ S. cerevisiae ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 7 วนั ผลจากการปรับสภาพ 
พบวา่สภาวะท่ีดีท่ีสุด คือ การปรับสภาพดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 0.75 เปอร์เซ็นต์เพียงอยา่งเดียว ได้
ผลผลิตปริมาณน ้ าตาลเท่ากบั 2.12 กรัมต่อลิตร และไดป้ริมาณของเอทานอล 0.18 เปอร์เซ็นต์
ปริมาตรต่อปริมาตร 
     วิไลวรรณ (2552)  ไดท้  าการศึกษาผลของการปรับสภาพไมไ้ผ่ดว้ยกรดซัลฟูริกเจือจาง
ก่อนเขา้สู่กระบวนการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซม ์โดยใชไ้มไ้ผป่ริมาณร้อยละ  10 น ้ าหนกัต่อน ้ าหนกั  
จากผลการทดลอง พบวา่สภาวะของการปรับสภาพท่ีดีท่ีสุด คือ ท่ีความเขม้ขน้ของกรดซลัฟูริกร้อย
ละ 1.20  อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส ใชเ้วลา 90 นาที พบวา่ไดป้ริมาณน ้ าตาลกลูโคสและน ้ าตาล
ไซโลสสูง ท่ีสุด  แต่ในช่วงท่ีความเขม้ขน้ของกรดซัลฟูริกร้อยละ 1.20  อุณหภูมิ 120 องศา
เซลเซียส ใช้เวลา 60 นาที พบวา่ไดป้ริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์สูงท่ีสุด หลงัจากนั้นท าการหมกัดว้ยยีสต ์ 
S. cerevisiae  เป็นเวลา 72 ชัว่โมง ได้ปริมาณเอทานอลสูงท่ีสุดจากสภาวะของการปรับสภาพ
ดงักล่าว 
         นันทิกา และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาการผลิตน ้ าตาลรีดิวซ์จากซังข้าวฟ่างหวาน                
โดยกระบวนการยอ่ยดว้ยกรด พบวา่องคป์ระกอบส าคญัของซงัขา้วฟ่างหวาน ไดแ้ก่ เฮมิเซลลูโลส 
25.42 เซลลูโลส 58.23 และลิกนิน 14.95 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกัแห้ง โดยน าซงัขา้วฟ่างหวานมาท า
การปรับสภาพดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั เพื่อก าจดัลิกนิน พบวา่ 
มีปริมาณของเซลลูโลสเพิ่มข้ึนเป็น 90.37 และมีปริมาณของเฮมิเซลลูโลส และลิกนินลดลงเป็น 
5.97 และ 3.56 เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัแห้ง ตามล าดบั จากนั้นน าซงัขา้วฟ่างหวานท่ีผา่นการปรับสภาพ
แลว้มาหาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตน ้ าตาลรีดิวซ์โดยกระบวนการยอ่ยดว้ยกรดซลัฟูริกโดยวิธี  
Box-Behnken ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส พบวา่สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตน ้ าตาลรีดิวซ์ คือ 
ความเขม้ขน้ของกรดซลัฟูริก 21.44 เปอร์เซ็นต์น ้ าหนกัโดยปริมาตร เวลาท่ีใช ้72.34 นาที และ
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สัดส่วนของซังขา้วฟ่างหวานต่อสารละลายกรดซัลฟูริกเท่ากบั 1:19.3 กรัมต่อมิลลิลิตร จะได้
ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์เท่ากบั 34.97 เปอร์เซ็นตก์รัมต่อกรัมน ้าหนกัแหง้ 
          Rahman  et al. (2006)  ไดท้  าการศึกษาการผลิตน ้ าตาลไซโลสจากเปลือกของปาล์มน ้ ามนั       
โดยใชก้รดซลัฟูริกในการยอ่ย พบวา่สภาวะท่ีเหมาะสมในการยอ่ยเปลือกน ้ามนัปาลม์คือ ใชก้รดซลั
ฟูริกความเขม้ขน้ร้อยละ 6 โดยปริมาตร และอตัราส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งปริมาณของกรดซลัฟูริก
กบัเปลือกของปาล์มน ้ ามนั คือ 8:1 และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการย่อยคือ ท่ีอุณหภูมิ 120 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที โดยใชเ้ปลือกปาลม์น ้ามนัขนาด 1 มิลลิเมตร  
          Johnathan  (2007) ไดท้  าการศึกษาลกัษณะโครงสร้างภายในของฝ้ายผ่านกลอ้งจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน  และท าการปรับสภาพดว้ยกรดเจือจาง  พบว่าฝ้ายมีองค์ประกอบของเซลลูโลสท่ีเป็น
ผลึกแขง็ ซ่ึงภายในประกอบดว้ยไมโครไฟบริล (microfibril) รวมกนัเป็นมดั แลว้ไดน้ ามาแยกออก
จากกนั  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเส้นใยไมโครไฟบริลมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 20-30 นาโนเมตร ผลึกของ
เซลลูโลสสามารถเห็นไดช้ดัเจน  โดยเซลลูโลสอยู่บริเวณส่วนนอกกสุด ซ่ึงการไฮโดรไลซีสดว้ย
กรดจะเข้าสลายพนัธะโครงสร้างภายในของเซลลูโลสค่อนข้างได้ยาก จากผลของการศึกษา
โครงสร้างของเซลลูโลส พบว่าการใช้กรดในการไฮโดรไลซีสฝ้าย จะสามารถเขา้ท าลายพนัธะ
ระหวา่งโมเลกุลภายในของเซลลูโลสไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
          Yat  et al. (2007)  ไดท้  าการศึกษาจนพลศาสตร์การไฮโดรไลซีสไมเ้น้ือแข็งหลายชนิด 
รวมถึงหญา้ switchgrass โดยใชก้รดซลัฟูริกเจือจางความเขม้ขน้ 0.25-1.00 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั 
ต่อ ปริมาตร  อุณหภูมิ 160-190 องศาเซลเซียส และขนาดของวตัถุดิบเป็น 28-10/20 mesh พบวา่การ
เกิดและการสลายของน ้ าตาลไซโลสข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิและความเขม้ขน้ของกรด แต่ไม่ข้ึนอยู่กบั 
ขนาดของวตัถุดิบ และผลไดข้องน ้าตาลไซโลสจากพืชเหล่าน้ีอยูใ่นช่วง 10.60-13.60 เปอร์เซ็นต ์
          Cara  et  al. (2008)  ไดท้  าการศึกษาสภาวะของการยอ่ยตน้มะกอกดว้ยกรดซลัฟูริกท่ีความ
เขม้ขน้ ตั้งแต่  0.20-1.40 เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัต่อน ้ าหนกั ท่ีอุณหภูมิระหวา่ง 170-210 องศาเซลเซียส  
ผลจากการไฮโดรไลซีส พบว่าไดป้ริมาณน ้ าตาลสูงถึง 83 เปอร์เซ็นต์ เม่ือใช้กรดซัลฟูริกเขม้ขน้ 
1.00 เปอร์เซ็นต ์ท่ีอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส  และมีผลไดเ้ฉล่ียของน ้ าตาลเท่ากบั 36.30 กรัมต่อ
ตน้มะกอก 100 กรัม 
     Hsu  et  al. (2010)  ไดท้  าการศึกษาประสิทธิภาพของการยอ่ยฟางขา้วดว้ยกรดซลัฟูริกเจือ
จางและการไฮโดรไลซีสดว้ยเอนไซม ์โดยท าการยอ่ยฟางขา้วดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 1 เปอร์เซ็นต ์
ท่ีอุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส และ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-5 นาที แลว้น ามาไฮโดรไลซีส
ดว้ยเอนไซม ์พบวา่ไดผ้ลผลิตน ้าตาลสูงถึง 83 เปอร์เซ็นต ์ (น ้าตาลไซโลส และน ้าตาลกลูโคส) 
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          Romero et  al. (2010)  ไดท้  าการศึกษาการยอ่ยตน้มะกอกดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 4.80 
เปอร์เซ็นต์ ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการย่อย 240 นาที พบว่าไดป้ริมาณน ้ าตาล 
กลูโคส 17.20 เปอร์เซ็นต ์
          Milati  et  al. (2011)  ไดท้  าการศึกษาการผลิตเอทานอลจากปาล์มน ้ ามนั โดยการย่อย 
ปาลม์ น ้ามนั ดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 0.20 และ 0.80 เปอร์เซ็นต ์ท่ีอุณหภูมิ 170-230 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 5 และ 15 นาที  ผลของการย่อยปาล์มน ้ ามนัดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 0.8 เปอร์เซ็นต ์ท่ี
อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที พบวา่ไดผ้ลผลิตน ้ าตาลไซโลสสูงถึง 135.94 กรัมต่อ
กิโลกรัมของปาล์มน ้ ามนั และเม่ือใช้กรดซัลฟูริกเขม้ขน้ 0.8 เปอร์เซ็นต์ ท่ีอุณหภูมิ 210 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที พบว่าไดผ้ลผลิตเป็นน ้ าตาลกลูโคสสูงถึง 62.70 กรัมต่อกิโลกรัมของ
ปาล์มน ้ ามนัดว้ย เช่นกนั จากนั้นน าสารละลายน ้ าตาลท่ีไดจ้ากการย่อยทั้ง 2 ชนิด มาท าการหมกั
น ้ าตาลไซโลสดว้ย เช้ือ  Mucor indicus  ส่วนน ้ าตาลกลูโคสหมกัดว้ยเช้ือ S. cerevisiae  ซ่ึงปริมาณ
เอทานอลท่ีได ้คือ 0.45 และ 0.46 กรัมต่อกรัมของน ้าตาล ตามล าดบั  
         Zhang  et al. (2011)  ไดท้  าการศึกษาการผลิตเอทานอลจากล าตน้ธูปฤาษี โดยการปรับ
สภาพดว้ยกรดซลัฟูริกเขม้ขน้ 0.1-1 เปอร์เซ็นต์ ท่ีอุณหภูมิ 140-180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-10 
นาที ผลจากการปรับสภาพ พบวา่ท่ีความเขม้ขน้ของกรดซลัฟูริก 0.5  เปอร์เซ็นต์ ท่ีอุณหภูมิ 180 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที และท าการไฮโดรไลซีสดว้ยเอนไซม ์ไดผ้ลผลิตเป็นน ้ าตาลกลูโคส 
สูงถึง  97.1 เปอร์เซ็นต ์ หลงัจากนั้นน าไปหมกัดว้ยยีสต ์ S. cerevisiae ATCC 24858 ไดป้ริมาณ      
เอทานอลสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต ์
 

 
 

 



บทที ่3 
 อปุกรณ์และวธีิการทดลอง 

 
อุปกรณ์ 

1.  กลอ้งจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ (compound microscope) 
2.  เคร่ืองแกว้ (glassware) 
3.  เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า (electronic balance) 
4.  เคร่ืองดูดจ่ายสารอตัโนมติั (autopipette) 
5.  เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยความดนัไอน ้า (autoclave) 
6.  เคร่ืองบ่มเช้ือจุลินทรีย ์(incubator) 
7.  เคร่ืองป่ัน (blender) 
8.  เคร่ืองป่ันเหวีย่ง (cenrifuge) 
9.  เคร่ืองผสมสาร (vortex mixer) 
10.  เคร่ืองผสมสารละลาย (magnetic stirrer) 
11.  เคร่ืองวดัความเป็นกรดด่าง (pH meter) 
12.  เคร่ืองวดัค่าดูดกลืนแสง (spectrophotometer) 
13.  ชุดกรองสารดว้ยเคร่ืองป๊ัมอากาศ (suction pump) 
14.  ตูเ้ข่ียเช้ือ (laminar flow) 
15.  ตูแ้ช่เยน็ (refrigerator) 
16.  ตูดู้ดควนั (fume hood) 
17.  ตูบ้่มเพาะแบบเขยา่ (incubator shaker) 
18.  ตูอ้บลมร้อน (hot air oven) 
19.  เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer) 
20.  เตาใหค้วามร้อน (hot plate) 
21.  อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 
22.  อีบลูลิโอมิเตอร์ (ebulliometer) 
23.  ฮีมาไซโตมิเตอร์ (haemacytometer) 
24.  แฮนรีแฟรคโตมิเตอร์ (hand refractometer) 
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สารเคมี 
 1.  กลูโคส (glucose, C6H12O6)  
2.  กรดซลัฟูริก (sulfuric acid, H2SO4)  

             3.  กรดอะซิติก (acetic acid, CH3COOH) 
             4.  กรดไดรไนโตรซาลิไซลิก (3, 5-dinitro salicylic acid , C7H14N2O7) 

5.  กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid, HCl) 
6.  ด่างทบัทิม (potassium permanganate, KMnO4) 
7.  ฟีนอล (phenol, C6H5OH) 
8.  วุน้ (agar) 

             9.  สารสกดัจากมอลต ์(malt extract) 
            10.  สารสกดัจากยสีต ์(yeast extract)  
            11.  เปปโทน (peptone)  
            12.  เมทิลีนบลู (methylene blue, C16H18M3CIS) 
            13.  โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride, NaCl) 
            14.  แอมโมเนียมซลัเฟต (ammonium sulfate, (NH4)2SO4) 
            15.  โซเดียมอะซิเตท (sodium acetate, CH3COONa) 
            16.  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(sodium hydroxide, NaOH) 
            17.  โพแทสเซียมโซเดียมทาเทรต (potassium sodium tartrate, KNaC4H4O)  
            18.  โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide, KI) 
            19.  ไตร-ไฮโดรคลอริกบฟัเฟอร์ (tri-hydrochloric buffer) 
            20.  ไอโอดีน (iodine, I3)   
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วธีิการทดลอง 
3.1  จุลนิทรีย์ทีใ่ช้ในการทดลอง     
   ยีสต์ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ Saccharomyces cerevisiae var. montache ท าการ
เพาะเล้ียงยีสตโ์ดยเล้ียงในอาหารเหลว YM (YM broth) ดว้ยเทคนิคปลอดเช้ือ น าไปบ่มในเคร่ือง
เขยา่ควบคุมอุณหภูมิท่ี 30 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบในการเขยา่คือ 100 รอบต่อนาที บ่มเป็นเวลา 
24 ชัว่โมง แลว้เก็บเช้ือไวใ้นตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส าหรับใชเ้ป็นเช้ือเร่ิมตน้ในการศึกษา
ขั้นตอนต่อไป 
 
3.2  การเตรียมกล้าเช้ือเร่ิมต้น 

  ถ่ายเช้ือ S. cerevisiae var. montache จาก YM slant จ านวน 1 ลูป ใส่ในอาหารเหลวสูตร 
YM น าไปบ่มในเคร่ืองเขยา่ควบคุมอุณหภูมิท่ี 30 องศาเซลเซียส ความเร็วในการเขยา่ 100 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 16-18 ชัว่โมง จากนั้นถ่ายเช้ือ S. cerevisiae var. montache ร้อยละ 10 โดยปริมาตร 
ใส่ในอาหารท่ีจะท าการหมกั  

 
3.3  การเตรียมตัวอย่างล าต้นธูปฤาษี 
            3.3.1  ตดัธูปฤาษีแยกเอาเฉพาะส่วนของล าตน้ 
            3.3.2  น าล าตน้ท่ีไดน้ ามาหัน่เป็นช้ินเล็ก ๆ ชัง่น ้าหนกัสดและจดบนัทึก 
            3.3.3  น าไปอบดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง  หรือ
จนกวา่น ้าหนกัคงท่ี 
            3.3.4  น ามาชัง่น ้ าหนกัแห้งดว้ยเคร่ืองชัง่ จดบนัทึกน ้ าหนกัแห้งเพื่อน าค่าท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ 
หาความช้ืนต่อไป 
            3.3.5  น าล าต้นท่ีอบแล้วไปป่ัน โดยใช้เคร่ืองป่ัน (blender) ให้เป็นผงละเอียด ร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 0.17 มิลลิเมตร แยกเอากากออกซ่ึงจะได้ตน้ธูปฤาษีท่ีมีลกัษณะเป็นผงละเอียด
ส าหรับน าไปใชเ้ป็นตวัอยา่งของล าตน้ธูปฤาษีส าหรับการน าไปใชใ้นการทดลองต่อไป 
 
3.4กการศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการปรับสภาพตัวอย่างล าต้นธูปฤาษี 
            3.4.1 น าตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษีท่ีเตรียมไดท้  าการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการปรับสภาพ
ก่อนน าไปยอ่ยดว้ยสารละลายกรด 3 สภาวะ ดงัน้ี 
 3.4.1.1 ปรับสภาพในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์   
ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที 
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 3.4.1.2 ปรับสภาพในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์   
ท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 24 ชัว่โมง  
 3.4.1.3 ปรับสภาพในน ้ากลัน่ ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที 
            3.4.2  จากนั้นกรองเอาเฉพาะกากของตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษี แลว้น ามาลา้งดว้ยน ้ ากลัน่ให้ได้
ค่าความเป็นกรดด่าง เท่ากบั 7 
            3.4.3  น าไปอบอีกคร้ังท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนกระทัง่น ้าหนกัคงท่ี  
            3.4.4  น าตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษีท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์ค่าปริมาณลิกนินท่ีเหลืออยู่ (Kappa 
number) เพื่อใชใ้นการค านวณปริมาณการยอ่ยลิกนินและปริมาณการยอ่ยเซลลูโลส ต่อไป 
 
3.5  การวเิคราะห์หาค่าปริมาณลกินินทีเ่หลอือยู่  (Kappa number)  
       (ดดัแปลงจาก Hussain et al., 2002) 

3.5.1  ชัง่ตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษีท่ีผ่านการปรับสภาพแล้วจากทุกสภาวะ มาตวัอย่างละ         
3 กรัม (น ้าหนกัแหง้) ใส่ลงในฟลาสกข์นาด 2,000 มิลลิลิตร เติมน ้ากลัน่ 795 มิลลิลิตร 

3.5.2  น าฟลาสกม์าวางบนเคร่ืองกวนสารละลายระบบแม่เหล็ก กวนอยา่งต่อเน่ือง  
3.5.3  เติมสารละลายกรดซลัฟูริก 4.0 นอร์มอล ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และสารละลาย

โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 0.1 นอร์มอล ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 
มิลลิลิตร แลว้เทลงในฟลาสก์ขนาด 2000 มิลลิลิตร ท าการชะลา้งบีกเกอร์ดว้ยน ้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร 
ทิ้งไวใ้หเ้กิดปฏิกิริยาเป็นเวลา 10 นาที 

3.5.4  เม่ือครบ 10 นาที ให้ท าการหยุดปฏิกิริยาดว้ยสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 1.0 
นอร์มอล ปริมาตร 5 มิลลิลิตร 

3.5.5  จากนั้นน าไปไทเทรตดว้ยสารละลายโซเดียมไทโอซลัเฟต 0.2 นอร์มอล เม่ือเขา้ใกล้
จุดยุติ (สารละลายมีสีเหลืองอ่อน) เติมอินดิเคเตอร์ (น ้ าแป้ง ร้อยละ 0.2) จะไดส้ารละลายสีเทา ให้
ท าการไทเทรตต่อจนกระทัง่สารละลายใสไม่มีสี และบนัทึกค่าสารละลายโซเดียมไทโอซลัเฟตท่ีใช้
ไปทั้งหมด 

3.5.6  หาค่า blank test ดว้ยวธีิการดงักล่าว แต่ใหใ้ชธู้ปฤาษีท่ียงัไม่ผา่นการปรับสภาพ 
3.5.7  ค  านวณค่าปริมาณลิกนินท่ีเหลืออยู ่หรือ Kappa number ดงัสมการ 

สมการค านวณ               
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          เม่ือ        K  คือ  ค่าปริมาณลิกนินท่ีเหลืออยู ่
                        p  คือ  ปริมาตรของ 0.1 นอร์มอล โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ท่ีใชโ้ดยตวัอยา่ง 

F  คือ   แฟคเตอร์ส าหรับการปรับค่า 50 เปอร์เซ็นต ์ของการใชโ้พแทสเซียมเปอร์  
            แมงกาเนต  
w  คือ  น ้าหนกัแหง้ของตวัอยา่งผงธูปฤาษี 
N  คือ  ค่าความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไทโอซลัเฟต 
B  คือ  ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซลัเฟตท่ีถูกใชใ้นการท า blank test 
A  คือ  ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซลัเฟตท่ีถูกใชใ้นการทดลอง 

 
ตารางที ่1  ค่าแฟกเตอร์ f ส าหรับปรับค่าเปอร์เซ็นตค์วามแตกต่างของการใชโ้พแทสเซียม 
                   เปอร์แมงกาเนต          
            

% 
consumed 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0.911 0.913 0.915 0.918 0.920 0.923 0.925 0.927 0.929 0.931 
20 0.934 0.935 0.938 0.941 0.943 0.945 0.947 0.949 0.952 0.954 
30 0.958 0.960 0.962 0.964 0.966 0.968 0.970 0.973 0.975 0.977 
40 0.979 0.981 0.983 0.985 0.987 0.989 0.991 0.994 0.996 0.998 
50 1.000 1.002 1.004 1.006 1.009 1.011 1.013 1.015 1.017 1.019 
60 1.022 1.024 1.026 1.028 1.030 1.033 1.035 1.037 1.039 1.042 
70 1.044          

 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก  Hussain et al. (2002) 
 
การน าค่า Kappa  number มาค านวณหาค่าการยอ่ยลิกนิน การยอ่ยเซลลูโลส และค่า selection factor  
ดงัน้ี (ดดัแปลงจาก ภิญญดา, 2546) 

  
การยอ่ยลิกนิน (% น ้าหนกัแหง้)     
  =    % ลิกนินในตวัอย่างท่ีไม่ผ่านการปรับสภาพ  -  % ลิกนินในตวัอย่างท่ีผ่านการปรับสภาพ
       % ลิกนินในตวัอยา่งท่ีไม่ผา่นการปรับสภาพ 
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การยอ่ยเซลลูโลส (% น ้าหนกัแหง้)   =    % น ้าหนกัแหง้   -   % การยอ่ยลิกนิน 
 

selection  factor       =         การยอ่ยลิกนิน (% น ้าหนกัแหง้) 
                                                                         การยอ่ยเซลลูโลส (% น ้าหนกัแหง้) 
 
3.6  การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการย่อยตัวอย่างล าต้นธูปฤาษีด้วยสารละลายกรดซัลฟูริก 

3.6.1  ชัง่ตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษีท่ีผา่นการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกซ์ 10 
เปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัโดยปริมาตร ปริมาณ 3 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู ่ขนาด 250 มิลลิลิตร 

3.6.2  แปรผนัความเขม้ขน้ของสารละลายกรดซลัฟูริกท่ี 1, 5 และ10 เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกั
โดยปริมาตรในอตัราส่วน 1 : 20  ตามล าดบั ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เขยา่ท่ีความเร็ว 125 รอบ
ต่อนาที และท าการเก็บตวัอยา่งของการยอ่ยทุก ๆ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 ชัว่โมง ตามล าดบั 

3.6.3  ปรับค่าความเป็นกรดด่างของน ้ายอ่ยตน้ธูปฤาษีดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์
2 นอร์มอล เพื่อใหเ้ป็นกลาง 

3.6.4  แยกส่วนท่ีเป็นกากออกจากส่วนท่ีเป็นของเหลวโดยการกรอง น าไปวิเคราะห์        
ค่าต่อไปน้ี 

3.6.4.1 ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) ดว้ยวธีิ DNS 
3.6.4.2 ปริมาณน ้าตาลทั้งหมด (total sugar) ดว้ยวธีิ phenol-sulfuric method 

3.6.5  เก็บตวัอยา่งสารละลายท่ีเตรียมไดไ้วท่ี้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ส าหรับน าไปใช้
ในการทดลองต่อไป 
 
3.7 การขยายขนาดการผลิตเพื่อเตรียมสารละลายน ้าตาลรีดิวซ์จากการย่อยตัวอย่างล าต้นธูปฤาษี
ด้วยสารละลายกรดซัลฟูริก 

3.7.1 เลือกสภาวะท่ีเหมาะสมในการย่อยล าตน้ธูปฤาษี จากการทดลองขอ้ 3.6 มาท าการ
ขยายขนาดการผลิตเป็น 5 เท่า ในขวดรูปชมพู่ปริมาตร 500 มิลลิลิตร โดยท าการทดลองคล้าย      
กบัขอ้ 3.6 

3.7.2 แบ่งตวัอยา่งสารละลายออกเป็นสองส่วนเพื่อน าไปใชใ้นการผลิตเอทานอล 
 ส่วนท่ี 1 สารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยล าตน้ธูปฤาษีเพียงอยา่งเดียว 
 ส่วนท่ี 2 สารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยล าตน้ธูปฤาษีท่ีผา่นการปรับปริมาณน ้ าตาล

   เร่ิมตน้เป็น 20 องศาบริกซ์ ดว้ยซูโครส 
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3.8  การผลติเอทานอลจากตัวอย่างล าต้นธูปฤาษี ด้วยกระบวนการหมักแบบกะทีส่ภาวะน่ิง 
3.8.1  เตรียมสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษี ปริมาตร 300 มิลิลิตร โดย

เติมแอมโมเนียมซลัเฟต (NH4)2SO4  ร้อยละ 0.05 โดยน ้ าหนกัต่อปริมาตร (% w/v) จากนั้นน าไปน่ึง
ฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ทิ้งให้เยน็ลง บรรจุลงฟลาก์สท่ีมีแอร์ล็อค
ดา้นบน ขนาด 500 มิลลิลิตร ท่ีปลอดเช้ือ 

3.8.2  เตรียมกลา้เช้ือ S. cerevisiae var. montache โดยท าการเพาะเล้ียงเช้ือท่ีอุณหภูมิ          
30 องศาเซลเซียส เขยา่ท่ีความเร็ว 100 รอบต่อนาที จนกระทัง่มีจ  านวนเซลล์ยีสต์เท่ากบั 1x 108 

เซลลต่์อมิลลิเมตร จากนั้นเติมกลา้เช้ือลงในสารละลายท่ีไดจ้ากน ้ ายอ่ยล าตน้ธูปฤาษี ในปริมาณ 10 
เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตรของสารละลายน ้ายอ่ยล าตน้ธูปฤาษีท าการทดลองอยา่งละ 2 ซ ้ า 
  

3.8.3  น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง จากนั้นท าการเก็บตวัอยา่งการหมกัเป็นเวลาทุก ๆ 6 ชัว่โมง 
จนกระทัง่ปริมาณแอลกอฮอลค์งท่ี น าตวัอยา่งท่ีเก็บมาวเิคราะห์ค่าต่อไปน้ี  

3.8.3.1  ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) โดยวธีิ DNS 
3.8.3.2  ปริมาณเช้ือ S.cerevisiae var. montache โดยใช ้heamacytometer 
3.8.3.3  ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) โดยใชเ้คร่ือง pH meter 
3.8.3.4  ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได ้โดยใช ้ebulliometer 
3.8.3.5  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด โดยใช ้hand refractometer 
3.8.3.6  ปริมาณน ้าตาลทั้งหมด (total sugar) ดว้ยวธีิ phenol-sulfuric method 
3.8.3.7  ค านวณผลได ้และอตัราการผลิตเอทานอล โดยใชสู้ตรค านวณ ดงัน้ี 
 

ผลได ้(Yield)                            =    ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได ้(กรัมต่อลิตร)  
                                   ปริมาณน ้าตาลท่ีใช ้(กรัมต่อลิตร) 

 
อตัราผลผลิต (Productivity)      =    ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได ้(กรัมต่อลิตร)  
           เวลาท่ีใชใ้นการหมกั (ชัว่โมง) 

 
 

 
 
 



บทที ่4 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 

4.1  ผลการเตรียมตัวอย่างล าต้นธูปฤาษี 
 ลกัษณะของตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษีท่ีผ่านการตดัและหั่นแยกเอาเฉพาะส่วนท่ีตอ้งการ   
คือบริเวณล าตน้ท่ีเป็นกา้นดอก แลว้น าไปอบให้แห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
จนกระทัง่น ้ าหนักคงท่ี จากนั้นน าไปป่ันด้วยเคร่ืองป่ันและร่อนให้เป็นผงละเอียด ผ่านตะแกรง
ขนาด 0.17 มิลลิเมตร ลกัษณะทางภายภาพของตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษี แสดงดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2  ลกัษณะทางกายภาพของล าตน้สด ล าตน้หลงัการอบ และล าตน้ธูปฤาษีหลงัการป่ัน      
     และร่อนผา่นตะแกรง 
 

ลกัษณะทางกายภาพ ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 

 
 
ลกัษณะของล าตน้สดของตน้ธูปฤาษี 

 
 
 
 
 
 

 
 
ลกัษณะของล าตน้ธูปฤาษีหลงัการอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
ลักษณะของล าต้นธูปฤาษีหลังการป่ันและ
ร่อนผา่นตะแกรง 
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 เน่ืองจากลกัษณะตวัอย่างของล าตน้ธูปฤาษีภายหลงัการหั่นให้เป็นช้ินเล็ก ๆ มีความช้ืนสูง   
ท าให้ยากต่อการเก็บรักษาดงันั้นจึงน าตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษีดงักล่าวไปอบให้แห้งเพื่อง่ายต่อการ
เก็บรักษา  เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตมีส่วนประกอบของ ลิกนิน เพกติน เฮมิเซลลูโลส และ
โปรตีนท่ีมีโครงสร้างแบบทุติยภูมิ และโครงสร้างแบบตติยภูมิ ท าให้ย่อยสลายไดย้าก ดงันั้นก่อน
การยอ่ยสลายดว้ยสารละลายกรดซลัฟูริก  จึงจ าเป็นตอ้งน าตวัอยา่งไปลดขนาดและโครงสร้างท่ีเป็น
ผลึก     ด้วยการบด ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นท่ีในการสัมผสักับสารละลายกรดซัลฟูริก ซ่ึง
สารละลายดงักล่าวจะท าลายโครงสร้างท่ีเป็นไฟเบอร์ และการจบักนัระหวา่งลิกนินและเซลลูโลส 
(สาวติรี, 2549)  
 
4.2  ผลการศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการปรับสภาพตัวอย่างล าต้นธูปฤาษี 
 จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการปรับสภาพตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษี พบว่าสภาวะท่ีดี
ท่ีสุดจากการทดลองทั้ง 3 สภาวะ คือ การปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ท่ีความ
เขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ภายในหมอ้น่ึงความดนัไอท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที 
โดยพิจารณาจากปริมาณลิกนินท่ีเหลืออยู ่หรือ ค่า Kappa number ท่ีต  ่าท่ีสุด ซ่ึงเท่ากบั 3.56 และ   
ค่า selection factor ท่ีสูงสุด ซ่ึงเท่ากบั 0.10 โดยบ่งบอกถึงสภาวะดงักล่าว มีปริมาณการย่อย       
ลิกนินสูงสุด ในขณะท่ีมีปริมาณการยอ่ยเซลลูโลสต ่า (ตารางท่ี 3) 
 ผลการทดลองจากโครงงานน้ีสอดคล้องกับงานวิจยัของนันทิกา และคณะ (2552) ท่ีได้
ท าการศึกษาการผลิตน ้ าตาลรีดิวซ์จากซังข้าวฟ่างหวาน โดยกระบวนการย่อยด้วยกรด พบว่า
องคป์ระกอบส าคญัของซงัขา้วฟ่างหวาน ไดแ้ก่ เฮมิเซลลูโลส 25.42 เซลลูโลส 58.23 และลิกนิน 
14.95 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนกัแหง้ ดว้ยการน าซงัขา้วฟ่างหวานมาท าการแปรผนัการปรับสภาพดว้ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีความเขม้ขน้ 5 10 และ15 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนกั เพื่อก าจดัลิกนิน 
พบว่าท่ีความเขม้ขน้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน ้ าหนัก มีปริมาณของ
เซลลูโลสเพิ่มข้ึนเป็น 90.37 และมีปริมาณของเฮมิเซลลูโลส และลิกนินลดลงเหลือ 5.97 และ 3.56 
เปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั  
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ตารางที ่3  ค่าการวเิคราะห์การปรับสภาพตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษี 
 

 

หมายเหตุ  ท าการทดลองแบบ 3 ซ ้ า 
 
4.3  ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยตัวอย่างล าต้นธูปฤาษีด้วยสารละลายกรดซัลฟูริก
 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการย่อยตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษีดว้ยสารละลายกรดซัลฟูริก   
ท่ีความเขม้ขน้ในช่วง 1 ถึง 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร โดยใชอ้ตัราส่วนตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษีต่อ
สารละลายกรดซัลฟูริก 1 ต่อ 20 ส่วน (น ้ าหนักต่อปริมาตร) สภาวะท่ีใช้ในการย่อยท่ีอุณหภูมิ       
90 องศาเซลเซียส และมีการแปรผนัระยะเวลาในการยอ่ยตั้งแต่ 0 ถึง 10 ชัว่โมง จากผลการทดลอง
พบวา่สามารถผลิตน ้าตาลรีดิวซ์ไดเ้พิ่มข้ึน เม่ือใชเ้วลาในการยอ่ยพร้อมกบัการให้ความร้อนมากข้ึน 
แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิและเวลามีผลต่อการย่อยตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษีซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของขวญัสุดา (2549) ท่ีไดก้ล่าวถึงอุณหภูมิว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการผลิตน ้ าตาลรีดิวซ์ 
โดยเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน จะส่งผลใหป้ริมาณน ้าตาลรีดิวซ์เพิ่มสูงข้ึนดว้ย   
 ตารางท่ี 4 ภาพท่ี 15 และภาพท่ี 16 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์และปริมาณ
น ้ าตาลทั้งหมด ท่ีผลิตไดจ้ากการย่อยตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษีดว้ยสารละลายกรดซลัฟูริก พบวา่ การ
ย่อยด้วยสารละลายกรดซัลฟูริกท่ีความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลดีท่ีสุด รองลงมาคือ 10  

สภาวะ 

สภาวะทีใ่ช้ในการปรับ
สภาพตัวอย่าง                 
ล าต้นธูปฤาษี 

 Kappa 
number 

 

ปริมาณการย่อย
ลกินิน  

(เปอร์เซ็นต์ต่อ
น า้หนักแห้ง) 

ปริมาณการย่อย
เซลลูโลส 

(เปอร์เซ็นต์ ต่อ
น า้หนักแห้ง) 

selection 
factor 

1 NaOH 10 เปอร์เซ็นต ์       
ท่ี 121 องศาเซลเซียส        
เป็นเวลา 25 นาที 

 
3.56 ± 0.15 

 
0.67 ± 0.01 

 
6.55 ± 0.01 

 
0.10 ± 0.00 

2 NaOH 10 เปอร์เซ็นต ์      
ท่ีอุณหภูมิห้อง 
 เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

 
5.68 ± 0.30 

 
0.47 ± 0.03 

 
6.75 ± 0.03 

 
0.07 ± 0.07 

3 น ้ากลัน่                             
ท่ี 121 องศาเซลเซียส                 
เป็นเวลา 25 นาที 

 
5.55 ± 0.68 

 
0.48 ± 0.06 

 
6.64 ± 0.06 

 
0.08 ± 0.01 
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เปอร์เซ็นต์ และ 1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั และการยอ่ยดว้ยสารละลายกรดซัลฟูริกท่ีความเขม้ขน้ 5 
เปอร์เซ็นต ์นั้น สามารถผลิตน ้ าตาลรีดิวซ์และน ้ าตาลทั้งหมด ไดเ้ท่ากบั 3.57 และ3.99 กรัมต่อลิตร 
ตามล าดบั ซ่ึงผลการทดลองท่ีได้สอดคล้องกบังานวิจยัของขวญัสุดา (2549) ท่ีได้ศึกษาการย่อย   
ชานออ้ยดว้ยสารละลายกรดซัลฟูริกและพบว่าท่ีความเขม้ขน้ 5 เปอร์เซ็นต์ ของสารละลายกรด     
ซลัฟูริกนั้น สามารถผลิตน ้าตาลรีดิวซ์ไดสู้งสุด เท่ากบั 11.43 กรัมต่อลิตร แต่ในขณะเดียวกนัผลการ
ทดลองจากโครงงานน้ียงัมีความแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 5) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่นอกจาก
ความเขม้ขน้ของกรดท่ีใช้ในการย่อยแล้ว ยงัมีปัจจยัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือ
ระยะเวลาท่ีท าการยอ่ย  
 
ตารางที่ 4  ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์และปริมาณน ้ าตาลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษี

ด้วยสารละลายกรดซัลฟูริกท่ีความเขม้ข้น 1 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร             
ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชัว่โมง 

  
 
 

ช่ัวโมง 
(เวลา) 

ความเข้มข้นสารละลายกรดซัลฟูริก 

ปริมาณน า้ตาลรีดิวซ์ (กรัมต่อลติร) ปริมาณน า้ตาลทั้งหมด (กรัมต่อลติร) 

1 เปอร์เซ็นต์ 5 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ 1 เปอร์เซ็นต์ 5 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

0 0 0.01 0.10 0.07 0.08 0.13 

2 0.96 2.37 2.22 1.51 1.99 2.01 

4 1.68 2.97 2.66 2.06 2.52 2.76 

6 1.94 3.09 3.20 2.15 3.43 3.55 

8 2.14 3.36 3.14 2.72 3.55 3.37 

10 2.91 3.57 3.27 2.60 3.99 3.50 
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ภาพที ่15  ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษีดว้ยสารละลายกรดซลัฟูริก       

ท่ีความเขม้ขน้ 1 5 และ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 10 ชัว่โมง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่16  ปริมาณน ้าตาลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษีดว้ยสารละลายกรดซลัฟูริก    
ท่ีความเขม้ขน้ 1 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส          
เป็น 10 ชัว่โมง 

   



ตารางที่ 5  การยอ่ยวตัถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลสโดยกรดซลัฟูริกดว้ยวธีิการใหค้วามร้อน 
 

 

วตัถุดิบ ความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก 
(เปอร์เซ็นต์) 

อุณหภูมิ 
 (องศาเซลเซียส) 

เวลา  ปริมาณน า้ตาลรีดิวซ์  
(กรัมต่อลติร) 

อ้างองิ 

-  ชานออ้ย 5 180 180 นาที 11.43 ขวญัสุดา และคณะ (2549) 

-  เศษวตัถุดิบไมแ้ปรรูป 1 121 25 นาที 154 อนุกลู และคณะ (2551) 

-  ฟางขา้ว 1 180 5 นาที 830 Hsu et  al. (2010) 
-  เปลือกปาลม์น ้ามนั 0.8 210 48 ชัว่โมง 62.70 Milati  et  al. (2011) 
-  ตน้ธูปฤาษี 
-  ล าตน้ธูปฤาษี 

0.5 
5 

180 
90 

48 ชัว่โมง 
10 ชัว่โมง 

20.20 
3.57 

Zhang  et al. (2011) 
โครงงานน้ี 
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4.4  ผลการขยายขนาดการผลติเพือ่เตรียมสารละลายจากการย่อยตัวอย่างล าต้นธูปฤาษีด้วย 
สารละลายกรดซัลฟูริก  

เม่ือสามารถเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมในการยอ่ยล าตน้ธูปฤาษีไดแ้ลว้ คือ ท่ีความเขม้ขน้ของ
สารละลายกรดซลัฟูริก 5 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชัว่โมง 
จากนั้นน าสภาวะดงักล่าวมาใชใ้นการทดลองขยายขนาดการผลิตน ้ าตาลรีดิวซ์ โดยขยายขนาดการ
ผลิตข้ึนเป็น 5 เท่า จากเดิม ผลการทดลองพบวา่สามารถวดัปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์และปริมาณน ้ าตาล
ทั้งหมด ไดเ้ท่ากบั 6.76 และ 7.43 กรัมต่อลิตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 6)  
 
ตารางที ่6  องคป์ระกอบของสารละลายท่ีเตรียมไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษีดว้ยสารละลาย

กรดซลัฟูริก 
 

องค์ประกอบของสารละลายทีไ่ด้จากการย่อย
ตัวอย่างล าต้นธูปฤาษี 

ค่าทีว่ดัได้ 

ปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร) 6.76 ± 0.01 
ปริมาณน ้าตาลทั้งหมด (กรัมต่อลิตร) 7.43 ± 0.01 

 

หมายเหตุ  ท าการทดลองแบบ 3 ซ ้ า 
 
สารละลายท่ีได้จากการย่อยล าต้นธูปฤาษี มีลักษณะเป็นตะกอนขุ่น ไม่เหมาะส าหรับ

น ามาใช้ในการทดลอง จึงได้น าสารละลาย ดงักล่าวไปกรองผ่านผา้ขาวบางหนา 4 ชั้น จะได้
สารละลายสีน ้ าตาลใส (ภาพท่ี 17) จากนั้นแบ่งตวัอยา่งสารละลายออกเป็น 2 ส่วน เพื่อน าไปใชใ้น
การศึกษาผลของปริมาณน ้าตาลเร่ิมตน้ต่อการหมกั ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 สารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยล าตน้ธูปฤาษีเพียงอยา่งเดียว  
  ส่วนท่ี 2 สารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยล าตน้ธูปฤาษีท่ีผา่นการปรับปริมาณน ้ าตาล
   เร่ิมตน้เป็น 20 องศาบริกซ์ ดว้ยซูโครส 
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ภาพที ่17  ลกัษณะทางกายภาพของสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษี (ก)         
     สารละลาย ท่ีไดจ้ากการย่อยตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษี (ข) สารละลายท่ีมีการปรับปริมาณ
     น ้าตาลเร่ิมตน้เป็น 20 องศาบริกซ์ ดว้ยน ้าตาลซูโครส 
     
4.5  ผลการผลติเอทานอลจากตัวอย่างล าต้นธูปฤาษี ด้วยกระบวนการหมักแบบกะทีส่ภาวะน่ิง  

4.5.1  ผลการผลติเอทานอลจากสารละลายทีไ่ด้จากการย่อยตัวอย่างล าต้นธูปฤาษี   
                   จากการทดลองการผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการหมกัแบบกะท่ีสภาวะน่ิง โดยใช ้     
S. cerevisiae var. montache ท่ีปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยใชส้ารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ย
ล าตน้ธูปฤาษีดว้ยสารละลายกรดซลัฟูริกความเขม้ขน้ 5 เปอร์เซ็นต ์ผลการทดลองแสดงดงัภาพท่ี 
18 และตารางท่ี 7 ซ่ึงแสดงค่าการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการผลิตเอทานอล          
โดยพบว่า ท่ีชั่วโมงเร่ิมตน้ของการหมกั ความเป็นกรดด่าง ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั้งหมด 
ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ ปริมาณน ้ าตาลทั้งหมด และปริมาณเซลล์ยีสต์เท่ากบั 4.57, 9 องศาบริกซ์    
6.77 กรัมต่อลิตร 7.4 กรัมต่อลิตร และ 1.25x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่ค่าความ
เป็นกรดด่างจะมีการลดลงเล็กน้อยตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการหมกั ในขณะท่ีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ 
และปริมาณน ้าตาลทั้งหมดจะค่อย ๆ ลดลงจนกระทัง่ชัว่โมงสุดทา้ยของการหมกัท่ีชัว่โมงท่ี 36  นั้น
จะมีค่าเท่ากบั 2.23 และ3.5 กรัมต่อลิตร ตามล าดบั และสามารถผลิตเอทานอลไดเ้ท่ากบั 2.45 กรัม
ต่อลิตร คิดเป็นผลไดแ้ละอตัราการผลิต เท่ากบั 0.54 และ0.07 กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง ตามล าดบั     
ในส่วนของการเจริญของเซลลย์สีต์ พบวา่มีการเจริญเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในชัว่โมงท่ี 12 จนกระทัง่
ถึงชัว่โมงท่ี 24 ของการหมกั จากนั้นจะเร่ิมคงเร่ิมคงท่ี โดยมีปริมาณเซลล์สูงสุดเท่ากบั 2.35x108 
เซลลต่์อมิลลิลิตร  

(ก)                                                                                  (ข) 
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ภาพที ่18  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งการผลิตเอทานอลจากสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่ง   
                  ล าตน้ธูปฤาษี ดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะท่ีสภาวะน่ิง ใชเ้วลาในการหมกั 36 ชัว่โมง 
 

 เน่ืองจากสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษี  มีปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์ ค่อนขา้ง
ต ่า ดงันั้นจึงเป็นส่งผลให้การผลิตเอทานอลไดค้วามเขม้ขน้ต ่าตามไปดว้ย แต่เม่ือเปรียบเทียบในแง่
ของผลไดข้องผลผลิตต่อซบัสเตรทท่ีใชไ้ป พบวา่มีค่าสูงกวา่ เช่น งานวิจยัของธญัญากาญจน์  และ
คณะ (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตเอทานอลจากรากตน้ธูปฤาษี โดยใชย้ีสต ์
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 ดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ ซ่ึงใชเ้วลาในการหมกั       
42 ชัว่โมง ให้ปริมาณเอทานอล เท่ากบั 20.54 กรัมต่อลิตร แต่คิดเป็นผลได ้เท่ากบั 0.44  อีกทั้งใน
ระหว่างการหมกัอาจมีสารท่ียบัย ั้งการเจริญและการหมกัเอทานอลของเซลล์ยีสต์  (พรเทพ  และ
คณะ, 2548 อา้งถึง Martin et  al., 2002) ในการหมกัอาจมีสารท่ีมีผลไปยบัย ั้งการเจริญของยีสต ์      
S. cerevisiae และการหมกัเอทานอล เช่น สารเฟอฟิวรัล (furfural) ในการยอ่ยสารประกอบประเภท   
เฮมิเซลลูโลส เช่น ชานอ้อย ซังข้าวโพด โดยใช้กรดหรือด่างร่วมกับความร้อน จะได้สารอ่ืนๆ
นอกเหนือจากน ้ าตาล เช่น สารประกอบฟีนอล เฟอฟิวรัล เป็นต้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ          
ดวงเดือน (2552) ท่ีไดท้  าการศึกษาการผลิตเอทานอลจากกากปาล์มน ้ ามนั และพบวา่การใชน้ ้ าตาล
ของยีสตเ์ป็นไปอยา่งชา้ ๆ และมีน ้ าตาลเหลืออยูม่ากในชัว่โมงท่ี 120 ของการหมกั ซ่ึงอาจเกิดจาก
ยสีตมี์การเจริญเติบโตไดน้อ้ย เน่ืองจากการน ากรดซลัฟูริกมาใชใ้นการยอ่ยกากปาลม์จะท าให ้ 
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ค่าความเป็นกรดของสารละลายน ้ าตาลท่ีจากการยอ่ยสูงมาก ซ่ึงเม่ือน ามาใช้ในการผลิตเอทานอล    
ตอ้งมีการปรับค่าความเป็นกรดด่างให้เท่ากบั 5 โดยใชส้ารละลายด่างเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญ
ของยสีตซ่ึ์งอาจท าใหเ้กิดเกลือข้ึนในน ้าหมกัและมีผลต่อการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเซลลย์สีต ์
 
ตารางที ่7  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการผลิตเอทานอลจากสารละลายท่ีได ้จากการยอ่ย                  

ตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษี ด้วยกระบวนการหมกัแบบกะท่ีสภาวะน่ิง ใช้เวลาในการหมกั    
36 ชัว่โมง  

 

      
 
 
 
 
 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ความ
เป็นกรด
ด่าง (pH) 

ปริมาณ
ของแข็งที่
ละลายได้
ทั้งหมด 

 (องศาบริกซ์) 

ปริมาณ
น า้ตาล 

รีดิวซ์ 

(กรัมต่อ
ลติร) 

ปริมาณ
น า้ตาล 
ทั้งหมด 

(กรัมต่อ
ลติร) 

ปริมาณ 

เอทานอล 
(กรัมต่อ
ลติร) 

ปริมาณ       
เซลล์ยสีต์ 
(เซลล์ต่อ
มิลลลิติร) 

0 4.57 9.00 6.77 7.4 0 1.25 × 107 

6 4.49 8.80 5.09 6.8 0.59 1.29 × 107 

12 4.43 7.10 3.57 6.1 1.46 2.63 × 107 

18 4.38 6.60 3.32 5.9 1.78 1.83 × 108 

24 4.36 5.30 2.61 4.7 2.17 2.18 × 108 

30 4.34 4.50 2.42 4.1 2.33 2.30 × 108 

36 3.31 4.10 2.23 3.5 2.45 2.35 × 108 
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 4.5.2  ผลการผลิตเอทานอลจากสารละลายที่ได้จากการย่อยตัวอย่างล าต้นธูปฤาษีที่มีการปรับ   
        ปริมาณน า้ตาลเร่ิมต้นเป็น 20 องศาบริกซ์ด้วยน า้ตาลซูโครส   
     จากการทดลองการผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการหมกัแบบกะท่ีสภาวะน่ิง โดยใช ้     
S. cerevisiae var. montache ท่ีปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยใชส้ารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ย
ล าตน้ธูปฤาษีดว้ยสารละลายกรดซลัฟูริกความเขม้ขน้ 5 เปอร์เซ็นต ์ผลการทดลองแสดงดงัภาพท่ี 
19 และตารางท่ี 8 ซ่ึงแสดงภาพการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการผลิตเอทานอล
โดยพบว่า ท่ีชั่วโมงเร่ิมตน้ของการหมกั ความเป็นกรดด่าง ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ทั้งหมด 
ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ ปริมาณน ้ าตาลทั้งหมด และปริมาณเซลล์ยีสต์เท่ากบั 4.46, 20 องศาบริกซ์  
24.24   กรัมต่อลิตร, 218.03 กรัมต่อลิตร และ 1.25x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั ซ่ึงจะพบวา่ค่า
ความเป็นกรดด่างลดลงเล็กนอ้ยตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการหมกั ในขณะท่ีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ และ
ปริมาณน ้ าตาลทั้งหมดจะค่อย ๆ ลดลงจนกระทัง่ชั่วโมงสุดทา้ยของการหมกัท่ีชั่วโมงท่ี 90 มีค่า
เท่ากบั 22.68 และ39.62 กรัมต่อลิตร และสามารถผลิตเอทานอลไดเ้ท่ากบั 30.40 กรัมต่อลิตร       
เม่ือคิดเป็นผลไดแ้ละอตัราการผลิต เท่ากบั 0.41 และ0.33 กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง ตามล าดบั ส่วน
การเจริญของเซลล์ยีสตจ์ะเห็นไดว้า่มีการเจริญเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในชัว่โมงท่ี 12 ถึงชัว่โมงท่ี 24 
ของการหมกั เช่นเดียวกนักบัการผลทดลองท่ี 4.5.1 จากนั้นเร่ิมคงท่ีโดยมีปริมาณเซลล์สูงสุดเท่ากบั 
3.20x108 เซลลต่์อมิลลิลิตร 
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ภาพที่ 19  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งการผลิตเอทานอลจากสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่ง  

ล าตน้ธูปฤาษี โดยมีการปรับปริมาณน ้าตาลเร่ิมตน้เป็น 20 องศาบริกซ์ ดว้ยกระบวนการ
หมกัแบบกะท่ีสภาวะน่ิง ใชเ้วลาในการหมกั 90 ชัว่โมง 
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ตารางที่  8  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งการผลิตเอทานอลจากสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่ง
ล าตน้ธูปฤาษีโดยมีการปรับปริมาณน ้าตาลเร่ิมตน้เป็น 20dองศาบริกซ์ ดว้ยกระบวนการ
หมกัแบบกะท่ีสภาวะน่ิงใชเ้วลาในการหมกั 90 ชัว่โมง    

 
 
 
 
 
 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ความเป็น
กรดด่าง 

(pH) 

ปริมาณ
ของแข็งที่
ละลายได้
ทั้งหมด 

(องศาบริกซ์) 

ปริมาณน า้ตาล
รีดิวซ์ 

(กรัมต่อลติร) 

ปริมาณน า้ตาล 
ทั้งหมด 

(กรัมต่อลติร) 

ปริมาณ 

เอทานอล 

(กรัมต่อลติร) 

ความเข้มข้น 

ของเซลล์ 

(เซลล์ต่อมิลลลิติร) 

0 4.46 20.00 24.24 218.03 0 1.25× 107 
6 4.42 19.70 24.62 153.57 2.76 1.38× 107 

12 4.35 17.00 26.19 138.98 3.95 2.75× 107 
18 4.26 14.40 83.76 108.70 8.69 1.85× 108 
24 4.22 11.00 96.67 101.19 13.42 2.48× 108 
30 4.20 8.00 97.00 71.54 16.98 2.62× 108 
36 4.18 7.20 86.97 59.92 18.16 2.72× 108 
42 4.15 7.00 85.26 55.25 18.95 2.80× 108 
48 4.14 6.40 67.15 52.17 20.92 2.90× 108 
54 4.12 6.00 41.56 49.67 23.29 3.10× 108 
66 4.11 5.00 24.73 48.01 24.87 3.13× 108 
78 4.10 4.80 23.79 43.75 29.61 3.18× 108 
90 4.09 4.60 22.68 39.62 30.40 3.20× 108 
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 ตารางท่ี 9 แสดงค่าพารามิเตอร์ของการผลิตเอทานอลจากการหมกัสารละลายท่ีไดจ้ากการ
ยอ่ยตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษี เปรียบเทียบกนัระหวา่งการผลิตเอทานอลจากสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ย
ล าตน้ธูปฤาษีเพียงอย่างเดียวและการผลิตเอทานอลจากสารละลายท่ีไดจ้ากการย่อยล าตน้ธูปฤาษี    
ท่ีผ่านการปรับปริมาณน ้ าตาลเร่ิมตน้เป็น 20 องศาบริกซ์ พบว่าเม่ือเพิ่มปริมาณน ้ าตาลให้สูงข้ึน       
ก็ยอ่มส่งผลให้ไดผ้ลผลิตของเอทานอลสูงตามไปดว้ย แต่เม่ือเปรียบเทียบผลไดข้องการผลิต กลบั
พบว่า การผลิตเอทานอลจากสารละลายท่ีไดจ้ากการย่อยล าตน้ธูปฤาษีเพียงอย่างเดียวไดค้่าผลได ้   
ท่ีสูงกว่าการผลิตเอทานอลจากสารละลายท่ีไดจ้ากการย่อยล าตน้ธูปฤาษีท่ีผ่านการปรับปริมาณ
น ้าตาลเร่ิมตน้เป็น 20 องศาบริกซ์ และเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบังานวิจยัอ่ืน (ตารางท่ี 10) ก็ยงัพบวา่
การผลิตเอทานอลจากผลการทดลองของโครงงานน้ี มีค่าผลไดก้ารผลิตสูงกวา่งานวิจยัอ่ืนๆ ดว้ย
เช่นกนั นัน่แสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ในอนาคตท่ีจะสามารถน าวตัถุดิบในกลุ่มลิกโนเซลลูโลส มา
ใช้ทดแทนหรือช่วยลดปริมาณการใชน้ ้ าตาลจากวตัถุดิบในกลุ่มอาหาร เช่น ออ้ย กากน ้ าตาล หรือ 
แป้งมนัส าปะหลงั เป็นตน้ (กลา้ณรงค ์ และคณะ, 2548)  
  
ตารางที ่ 9   ค่าพารามิเตอร์ของการผลิตเอทานอลจากการหมกัสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่ง

ล าตน้ธูปฤาษี  
 

พารามิเตอร์ 

การผลติเอทานอลจาก
สารละลายทีไ่ด้จากการ
ย่อยล าต้นธูปฤาษีเพยีง

อย่างเดียว 
 

การผลติเอทานอลจาก
สารละลายทีไ่ด้จากการย่อย
ล าต้นธูปฤาษี   ที่ผ่านการ
ปรับปริมาณน า้ตาลเร่ิมต้น

เป็น 20 องศาบริกซ์  

ปริมาณเอทานอล (กรัมต่อลิตร) 2.45 30.40 

ปริมาณน ้าตาลทั้งหมดเร่ิมตน้ (กรัมต่อลิตร) 7.40 118.03 
ปริมาณน ้าตาลทั้งหมดสุดทา้ย (กรัมต่อลิตร) 3.50 39.62 
ปริมาณน ้าตาลทั้งหมดท่ีใชไ้ป (กรัมต่อลิตร) 3.90 78.41 
ผลไดเ้อทานอล 0.63 0.39 
อตัราผลผลิต (กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง) 0.07 0.33 
  
  



 
 
ตารางที ่10  การผลิตเอทานอลดว้ยกระบวนการต่าง ๆ  
 

กระบวนการผลติ วตัถุดิบ จุลนิทรีย์ ผลได้ 
 (กรัมต่อลิตร) 

อตัราการผลติ 
 (กรัมต่อลติรต่อชั่วโมง) 

อ้างองิ 

- กระบวนการหมกัแบบกะ เปลือกมนัสาํปะหลงั S. cerevisiae TISTR 
5019 

0.27 0.29 กลัยา และคณะ (2550) 

- กระบวนการหมกัแบบกะ กากปาลม์นํ้ามนั S. cerevisiae TISTR 
5339 

0.24  N/A ดวงเดือน (2552) 

- กระบวนการหมกัแบบกะ รากตน้ธูปฤาษี S. cerevisiae TISTR 
50489 

0.44  0.49 ธญัญากาญจน์ และคณะ (2553) 

- กระบวนการหมกัแบบกะ ซงัขา้วฟ่างหวาน S. cerevisiae  
NRRL Y-11572 

9.60 3.1 Kargi and Curme (1985) 

- กระบวนการหมกัแบบ       
กึ่งกะ 

ซงัขา้วโพด S. cerevisiae  
 

7.90 N/A Zhang  et al. (2011) 
 

- กระบวนการหมกัแบบ      
กึ่งกะ 

นํ้าเยือ่กระดาษ S. cerevisiae  
 

5.43  0.42 Yamasshita et  al. (2010) 

- กระบวนการหมกัแบบกะ เซลลโูลส S. cerevisiae ATCC 
24858 

 

0.96  N/A Zhang  et al. (2011) 
 

- กระบวนการหมกัแบบกะ ลาํตน้ธูปฤาษี S. cerevisiae var. 
montache 

0.63  0.07 โครงงานนี้ 
 
 

*หมายเหตุ   N/A :  Not Available 
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บทที ่5 
สรุปผลการทดลอง 

 
 สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการปรับสภาพตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษีเพื่อแยกสกดัลิกนินออกจากตวัย่างให้
ไดม้ากท่ีสุด คือ การปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ท่ีอุณหภูมิ 
121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที โดยใช้อตัราส่วนของตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษี 1 ต่อ 20 (น ้ าหนกัต่อ
ปริมาตร) สามารถแยกสกดัลิกนินออกมาได้มากท่ีสุด โดยพิจารณาจากค่าปริมาณลิกนินท่ีเหลืออยู่ หรือ     
ค่า Kappa number ท่ีต  ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัสภาวะการปรับสภาพอ่ืน ๆ โดยมีค่าเท่ากบั 3.55 ยงัมีค่า
เปอร์เซ็นตก์ารแยกสกดัลิกนินสูงสุด เท่ากบั 0.67 เปอร์เซ็นต ์ ดว้ยเช่นกนั 
 ส่วนสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการย่อยตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษีด้วยสารละลายกรดซัลฟูริกนั้น พบว่า
สภาวะท่ีเหมาะสมในการย่อยตัวอย่างล าต้นธูปฤาษี คือ การย่อยด้วยกรดซัลฟูริกท่ี ความเข้มข้น                    
5 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชัว่โมง สามารถผลิตน ้ าตาลรีดิวซ์ และ
น ้ าตาลทั้งหมด ไดเ้ท่ากบั 3.57 และ3.99 กรัมต่อลิตร ตามล าดบั และเม่ือท าการขยายขนาดการผลิตเป็น         
5  เท่า สามารถผลิตน ้ าตาลรีดิวซ์ และน ้ าตาลทั้งหมด ได้เพิ่มข้ึน เท่ากับ 6.76  และ 7.43 กรัมต่อลิตร 
ตามล าดบั  

เม่ือน าสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัยา่งล าตน้ธูปฤาษีดว้ยสารละลายกรดซลัฟูริก มาท าการทดลอง
ผลิตเอทานอล โดยใช ้ S. cerevisiae var. montache ดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะท่ีสภาวะน่ิง พบวา่เม่ือ
ทดลองผลิตเอทานอลจากสารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยตวัอยา่งล าตน้ธูปฤาษีเพียงอยา่งเดียว จะใชเ้วลาในการ
หมกั 36 ชัว่โมง สามารถผลิตเอทานอลไดเ้ท่ากบั 2.45 กรัมต่อลิตร คิดเป็นผลได ้และอตัราการผลิต เท่ากบั 
0.63  และ 0.07 กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง ตามล าดบั แต่เม่ือท าการทดลองผลิตเอทานองจากสารละลายท่ีไดจ้าก
การย่อยตวัอย่างล าตน้ธูปฤาษีท่ีมีการปรับปริมาณน ้ าตาลเป็น 20 องศาบริกซ์ จะใช้เวลาในการหมกั 90 
ชัว่โมง สามารถผลิตเอทานอลได ้30.4 กรัมต่อลิตร คิดเป็นผลได ้และอตัราการผลิต เท่ากบั 0.39 และ 0.33 
กรัมต่อลิตรต่อชัว่โมง ตามล าดบั 
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1. วธีิการหาความช้ืน  
 

 วธีิการวเิคราะห์ 
1.  ชัง่ตวัอยา่งประมาณ 2-5 กรัม จดนํ้ าหนกัท่ีแน่นอนจนถึงทศนิยม 4 ตาํแหน่ง ในกระทง 

อลูมิเนียมฟลอดย์          
2.  นาํไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ไดน้ํ้ าหนกัคงท่ี 
3.  ท้ิงใหเ้ยน็ใน desiccator แลว้ชัง่นํ้ าหนกัท่ีได ้
 

วธีิการคาํนวณ 
 นํ้าหนกัก่อนเขา้เตาอบ   A  กรัม 
 นํ้าหนกัท่ีหายไปหลงัอบ     B  กรัม 
 ปริมาณความช้ืน = (B/A) x 100 
 

2.  การวดัปริมาณนํา้ตาลโดยวธีิรีแฟรคโตมิเตอร์ (ไพบูลย ์และพฒันา, 2549) 
 การวดัปริมาณนํ้ าตาลโดยวิธีรีแฟรคโตมิเตอร์ เป็นการวดัโดยอาศยัหลกัการของการหักเห 
แสงของสารตวัอย่างเปรียบเทียบกบันํ้ ากลัน่ ในสารตวัอย่างมีโมเลกุลหลายชนิดท่ีมีคุณสมบติัใน
การหักเหแสง การใชเ้คร่ืองวดัการหกัเหแสงมีสเกลเป็นองศาบริกซ์ โดยเปรียบเทียบกบัสารละลาย
ซูโครส ค่าท่ีไดเ้ป็นสเกลของดชันีการหกัเหแสง (refractive index scale) ซ่ึงสามารถอ่านค่าองศาบ
ริกซ์โดยตรงของสารตวัอยา่ง  
 

วธีิการ 
 1.  ใชผ้า้สะอาดนุ่มชุบนํ้ ากลัน่ ทาํความสะอาดปริซึมและเช็ดใหแ้หง้ จากนั้นใชห้ลอดหยด 
ดูดตวัอยา่งท่ีจะวดัใส่ลงในปริซึม 1-2 หยด 
 2.  ปิดแผน่ครอบโดยใหส้ารละลายตวัอยา่งกระจายทัว่พื้นผวิของปริซึม 
 3.  ระวงัอยา่ใหมี้ฟองอากาศเพราะจะมีผลทาํใหค้่าท่ีอ่านไดผ้ดิไป 
 4.  มองผา่นเลนส์ตาและอ่านค่าตรงระดบัเสน้รอยต่อท่ีตดักบัพื้นสีฟ้า 
 5.  ค่าท่ีอ่านไดมี้หน่วยเป็นองศาบริกซ์ ซ่ึงเทียบเท่ากบัเปอร์เซ็นตน์ํ้ าตาล (จาํนวนกรัมของ 
นํ้าตาลต่อ 100 กรัมของสารตวัอยา่ง)        
            6.  ใชก้ระดาษเช็ดเลนส์เช็ดสารละลายตวัอยา่งท่ีติดอยู่กบัปริซึมออก แลว้ทาํความสะอาด
ดว้ยนํ้ากลัน่และเช็ดใหแ้หง้ ก่อนนาํเคร่ืองมือเกบ็ใส่กล่อง 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่20  วิธี
           ท่ี
 

3.  การวเิครา
การ

ตวัอย่างท่ีลด
ตวัอยา่งเพิ่มขึ
ท่ีใชว้ดัเรียกว
อุตสาหกรรม
วิเคราะห์   

 
 
 
 

ธีใชเ้คร่ืองรีแฟ
ทมา : ไพบูลย ์

าะห์เอทานอล
หาปริมาณแอ
ดลงเม่ือเปรียบ
ข้ึน จะทาํใหจุ้
ว่า ebulliome
มผลิตเคร่ืองดื

ฟรคโตมิเตอร์
 และพฒันา (2

ลด้วยเคร่ือง eb
อลกอฮอลโ์ด
บเทียบกบัจุด
จุดเดือดของส
eter ซ่ึงนิยมใ
ด่ืมแอลกอฮอ
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ร์  
2549) 

bulliometric
ดยวิธีน้ี อาศยัห
ดเดือดของนํ้ า
ารตวัอยา่งลด
ชใ้นโรงงานอ
อลอ่ื์น ๆ เน่ือง

 

 
  

 analysis  (ไพ
หลกัการวดัจุ
าบริสุทธ์ิ โดย
ดลงจากจุดเดือ
อุตสาหกรรม
งจากเป็นเคร่ือ

 

พบูลย ์และพั
ดเดือด (boili
ยถา้ปริมาณข
อดของนํ้าบริ
มผลิตไวน์ ไว
องมือท่ีสะดว

     

ฒันา, 2549) 
ing point) 
องแอลกอฮอ
สุทธ์มากข้ึน 
น์ผลไม ้สุราก
วก และรวดเร็

ของสาร
อลใ์นสาร 
เคร่ืองมือ 
กลัน่ และ
ร็วในการ
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 วธีิการ          
 1.  1. หาจุดเดือดของนํ้าบริสุทธ์ิ 

1.1 ตวงนํ้าบริสุทธ์ิ 30 มิลลิลิตร หรือใชห้ลอดท่ีมากบัเคร่ืองมือโดยตวงใหถึ้ง
“EAU” ใส่ลงใน boiling chamber (A) 

  1.2  ใส่เทอร์โมมิเตอร์ (C) ใหป้ลายอยูเ่หนือนํ้าใน boiling chamber 
  1.3   ตม้จนกระทัง่เดือดดว้ยตะเกียงแอลกอฮล ์(B) เม่ือถึงจุดเดือด อุณหภูมิจะคงท่ี

อ่านอุณหภูมิจุดเดือดของนํ้าบริสุทธ์ิจากเทอร์โมมิเตอร์ 
1.4 นาํค่าท่ีไดจ้ากจุดเดือดของนํ้าบริสุทธ์ิท่ีอ่านได ้ไปตั้งในแผน่อ่านเปอร์เซ็นต ์ 

   แอลกอฮอล ์(Dosage de I’ Alcohol dans les Vins) โดยตั้งจุดเดือดของนํ้าบริสุทธ์ิท่ีอ่านได ้(ดู    
สเกลดา้นใน) ใหต้รงกบั 0.0 % แอลกอฮอล ์(ดูสเกลดา้นนอก) หรือตาํแหน่งท่ีมีเคร่ืองหมาย ♂ 
ดงัรูป 

      2.  หาจุดเดือดของสารตวัอยา่ง 
  2.1  ตวงสารตวัอยา่ง 50 มิลลิลิตร หรือใชห้ลอดท่ีมากบัเคร่ืองมือตวงใหถึ้งขีด  

“VIN” ใส่ลงใน boiling chamber 
  2.2  เติมนํ้าเยน็หรือนํ้าแขง็ในส่วนควบแน่น (D) 
  2.3  ใส่เทอร์โมมิเตอร์ใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกบัขอ้ 1.2  

           3.  ตม้จนกระทัง่เดือดดว้ยตะเกียงแอลกอฮอล ์เม่ือถึงจุดเดือดอุณหภูมิจะคงท่ีประมาณ 15- 
30 วินาที อ่านจุดเดือดของสารตวัอยา่ง 

4.  อ่านเปอร์เซ็นตข์องแอลกอฮอลข์องสารตวัอยา่ง (ดูท่ีสเกลดา้นนอก) ท่ีอยูต่รงกบั     
จุดเดือดของสารตวัอยา่ง (ดูท่ีสเกลดา้นใน) จากแผน่เปอร์เซ็นตแ์อลกอฮอล ์
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ภาพที ่21  ลกัษณะของเคร่ือง ebulliometer ซ่ึงประกอบดว้ย boiling chamber (A), alcohol lamp     
                 (B), mercury thermometer (C) และ condenser (D) 

           ท่ีมา : ไพบูลย ์และพฒันา (2549) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่22  แผน่อ่านเปอร์เซ็นตแ์อลกอฮอล ์         

           ท่ีมา : ไพบูลย ์และพฒันา (2549) 
 
 
 
 
 

D 

A 

B 

C 
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ข้อควรปฏิบัติ 
1.  ควรลา้งทาํความสะอาด boiling chamber ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนวิเคราะห์สารตวัอยา่ง 
2.  ในส่วนของ boiling chamber ถา้มีคราบของสารตวัอยา่งติดอยูใ่หล้า้งทาํความสะอาด 

     ดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 1 เปอร์เซ็นต ์
3.  ถา้สารตวัอยา่งมีนํ้ าตาลมากกวา่ 2 เปอร์เซ็นต ์จะมีผลต่อค่าเปอร์เซ็นตแ์อลกอฮอลท่ี์หา 

     ไดโ้ดยมีผลทาํใหจุ้ดเดือดลดลงซ่ึงจะทาํใหว้ดัปริมาณแอลกอออลไ์ดม้ากกวา่ท่ีเป็นจริง   
                   วิธีการแกไ้ขทาํไดโ้ดย 

   3.1  กลัน่แยกแอลกอฮอลอ์อกมาก่อน จากนั้นนาํส่วนท่ีกลัน่ได ้(distillate) ไปหาจุดเดือด 
   3.2  เจือจางสารตวัอยา่งใหมี้ปริมาณของนํ้าตาลนอ้ยกวา่ 2 เปอร์เซ็นต ์แลว้จึงนาํไปหาจุด

เดือด 
        3.3  หาปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์ในหน่วย เปอร์เซ็นต ์(นํ้าหนกัต่อปริมาตร) แลว้นาํมาคูณดว้ย 

0.05 (ค่าคงท่ี) จากนั้นนาํไปหกัลบออกจากเปอร์เซ็นตแ์อลกอฮอลท่ี์หาได ้
        4.  ในกรณีท่ีสารตวัอยา่งเม่ือตม้แลว้เกิดฟองใหป้้องกนัโดยการเติม tween 80 หรือสาร 

     ป้องกนัการเกิดฟองชนิดอ่ืน ๆ ลงไป 1-2 หยด ก่อนเร่ิมตน้การหาจุดเดือด 
 

4.  การวเิคราะห์นํา้ตาลรีดิวซ์โดยวธีิ 3, 5 ไดไนโตรซาลไิซลกิ (DNS method) (พกัตร์ประไพ, 2546)  
             สารเคมี           

ละลายกรดไดไนโตรซาลิไซลิก 5 กรัม ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 2 
โมลาร์  ปริมาตร  200 มิลลิลิตร  ผสมให้เข้ากัน  เติมนํ้ ากลั่นปริมาตร 250 มิลลิลิตรแล้วเติม
โพแทสเซียมทาร์เทรต 150 กรัม ปรับปริมาตรสุดทา้ยดว้ยนํ้ ากลัน่เป็น 500 มิลลิลิตร เก็บไวใ้นขวด 
สีชา 

วธีิการวเิคราะห์ 
1.  ปิเปตสารละลายตวัอยา่งท่ีผา่นการเจือจางใหมี้ความเขม้ขน้ระหว่าง 0.2 – 1.0 กรัมต่อ

ลิตร ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร  
2.  เติมสารละลายกรดไดไนโตรซาลิไซลิก ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร  
3.  ผสมใหเ้ขา้กนัปิดปากหลอดดว้ยลูกแกว้ นาํไปตม้ในอ่างนํ้าเดือด เป็นเวลา 10 นาที  
4.  ทาํใหเ้ยน็ทนัที แลว้เติมนํ้ากลัน่ 5 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั  
5.  นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 540 นาโนเมตร ใชน้ํ้ ากลัน่แทนสารละลายตวัอยา่งเป็น  

     blank  
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6.  คาํนวณปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ์หน่วยเป็นกรัมต่อลิตร ไดจ้ากกราฟมาตรฐานนํ้าตาล           
     กลูโคส  ในช่วงความเขม้ขน้ 0.0 – 1.0 กรัมต่อลิตร 

 
5.  การวดัปริมาณนํา้ตาลทั้งหมด (Total sugar) ด้วยวธีิ phenol-sulphuric method (พกัตร์ประไพ,      
     2546) 
 สารเคมี 
             1.  สารละลายกลูโคสมาตรฐาน 

2.  สารละลายกรดซลัฟริูกเขม้ขน้ 
3.  สารละลายฟีนอล 5 เปอร์เซ็นต ์เตรียมโดยละลายฟีนอล 5 กรัม ลงในนํ้ากลัน่จนครบ   
     100 มิลลิลิตร 
วธีิการวเิคราะห์ 
1.  การวิเคราะห์ตอ้งเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานซ่ึงใชส้ารละลายกลูโคสมาตรฐาน   

     ท่ีมีกลูโคส 0.0 - 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มาหานํ้าตาลทั้งหมดโดยวิธีการเดียวกบั  
     สารละลายตวัอยา่งตามวิธีท่ีจะกล่าวน้ี 

2.  เติมสารละลายตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง 
3.  เติมสารละลายฟีนอล 5 เปอร์เซ็นต ์ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัตั้งท้ิงไว ้        

     2-3 นาที 
4.  เติมกรดซลัฟริูกเขม้ขน้ 2.5 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัตั้งท้ิงไว ้10 นาที เขยา่ใหเ้ขา้กนั 

     ตั้งท้ิงไวห้า้มเกิน 20 นาที 
5.  จากนั้นนาํไปวดัค่าดูดกลืนแสงท่ี 490 นาโนเมตร  
6.  นาํค่าท่ีไดน้ี้ไปเขียนเป็นกราฟระหวา่งค่าดูดกลืนแสงกบัปริมาณนํ้าตาล เพื่อให ้ 

     เปรียบเทียบหาปริมาณนํ้าตาลในสารละลายตวัอยา่ง 
 
6.  การนับจํานวนเซลล์ยสีต์โดยใช้ haemacytometer (ไพบูลย ์และพฒันา, 2549) 

haemacytometer เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการนับจาํนวนเม็ดเลือด แต่สามารถนาํมาประยุกต ์  
ใชใ้นการนบัจาํนวนเซลลย์สีตแ์ละสปอร์ราได ้ 

วธีิการ 
1.  ลา้งเคร่ืองมือใหส้ะอาด เช็ดใหแ้หง้ 
2.  ปิดทบับริเวณกลางของ haemacytometer ดว้ยกระจกปิดสไลด ์
3.  ผสม cell suspension ของจุลินทรียท่ี์จะนาํมานบัจาํนวน ใชปิ้เปตท่ีมีปลาย tip แหลม 
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     หรือ capillary tube ดูด cell suspension แตะปลายปิเปตดา้นแหลมท่ีมีช่องระหวา่งสไลด ์
     และกระจกปิดสไลดใ์หต้วัอยา่งซึมเขา้ไปในบริเวณช่องใตก้ระจกปิดสไลด ์

4.  ตรวจนบัจาํนวนยสีตห์รือสปอร์ของเช้ือรา โดยใชก้าํลงัขยายของเลนส์วตัถุ 40 X 
5.  การนบัจาํนวนจุลินทรียใ์นแต่ละช่องเลก็ ๆ ควรตรวจนบัจุลินทรียท์ั้งส้ิน ไม่นอ้ยกวา่      

     10 ช่องเลก็ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่23  เคร่ืองวดัจาํนวนเซลล ์haemacytometer      
            ท่ีมา : ไพบูลย ์และพฒันา (2549) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่24  ตวัอยา่งช่องส่ีเหล่ียมภายในสไลดบ์น haemacytometer    
            ท่ีมา : ไพบูลย ์และพฒันา (2549) 
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7.  การย้อมเซลล์ยสีต์ทีมี่ชีวติโดยใช้วธีิ methylene blue staining (ไพบูลย ์และพฒันา, 2549) 
 วิธีการยอ้มเซลลย์ีสตโ์ดยวิธี methylene blue staining เป็นวิธีท่ีรวดเร็ว สามารถนาํมาใช้
ยอ้มเซลล์ยีสต์ท่ีมีชีวิตโดยใช้เวลาเพียงไม่ก่ีนาที หลกัการของวิธีน้ี คือ เซลล์ยีสต์ท่ีมีชีวิตจะมี
เอนไซมท่ี์สามารถเปล่ียนสีเมทิลลีนบลูได ้ในขณะท่ีเซลลย์สีตท่ี์ตายแลว้จะไม่มีเอนไซมน้ี์ หลงัจาก
ท่ียอ้มเซลล์ยีสต์ด้วยเมทิลลีนบลูแลว้ สีจะแทรกซึมเขา้ไปในเซลล์ท่ีมีชีวิตและเซลล์ท่ีตายแลว้ 
ดงันั้นเม่ือสไลด์ท่ียอ้มดว้ยสีเมทิลลีนบลูมาส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ เซลลย์ีสตท่ี์ตายจะมีสีนํ้ าเงิน 
ส่วนเซลลย์สีตท่ี์ยงัมีชีวิตจะไม่มีสี 
 หลกัการ 

1. ใชลู้ปแตะตวัอยา่งท่ีมียสีตท่ี์ตอ้งการยอ้มมาแตะลงบนสไลด ์
2.  ผสมสารเมทิลลีนบลูลงบนสไลด ์โดยใชป้ริมาตรเท่ากบัตวัอยา่ง 
3.  ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด ์และนาํไปส่องภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ โดยใชเ้ลนส์วตัถุ 40X  

     และเลนส์ตา 10X          
4.  ในการนบัจาํนวนเซลลย์สีตอ์าจทาํใหง่้ายข้ึน ดว้ยการใช ้heamacytometer  
ข้อควรระวงั 

  1.  วิธีการน้ีเป็นวิธีการวดัเอนไซมภ์ายในเซลลไ์ม่ใช่เป็นการวดัความสามารถในการแบ่งตวั  
     ซ่ึงอาจพบวา่มีเอนไซมใ์นเซลลท่ี์ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งการแบ่งตวั ดงันั้นวิธีการน้ีอาจจะมี 
      ความแม่นยาํนอ้ยแต่ใหผ้ลท่ีรวดเร็ว 

2.  เมทิลลีนบลูมีผลต่อเซลลส่ิ์งมีชีวิต ดงันั้นการนบัเซลลท่ี์มีชีวิตจึงควรนบัจาํนวนเซลล ์
     ทนัทีหลงัจากท่ียอ้ม 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
สูตรอาหารเลีย้งเช้ือ 
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1.  สูตรอาหาร Yeast extract malt extract broth (YM broth) 
 Yeast extract        3.0  กรัม 
 Malt extract        3.0  กรัม 
 Peptone          5.0  กรัม 
 Glucose              10.0 กรัม 

เติมนํ้ากลัน่ใหค้รบ       1,000 มิลลิลิตร 
น่ึงฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที  
และเกบ็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 
2.  สูตรอาหาร Yeast extract malt extract Agar (YM Agar) 
 Yeast extract        3.0  กรัม 
 Malt extract        3.0  กรัม 
 Peptone          5.0  กรัม 
 Glucose              10.0 กรัม 

Agar              20.0 กรัม 
เติมนํ้ากลัน่ใหค้รบ       1,000 มิลลิลิตร 
น่ึงฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที  
และเกบ็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
กราฟมาตรฐาน 
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 กราฟมาตรฐานนํา้ตาลรีดิวซ์ วดัโดยวธีิ DNS 
 

ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 540 นาโนเมตร ความเขม้ขน้ของกลูโคส (กรัมต่อลิตร) 

0 0.0 
0.230 0.1 
0.105 0.2 
0.230 0.4 
0.350 0.6 
0.487 0.8 
0.610 1.0 

 
 

 
 
ภาพที ่25  กราฟมาตรฐานนํ้าตาลรีดิวซ์ 
  
 
กราฟมาตรฐานนํา้ตาลทั้งหมด วดัโดยวธีิ phenol-sulfuric method 

y = 0.6278x - 0.0202
R² = 0.9974
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ค่าการดูดกลืนแสงท่ี 490 นาโนเมตร ความเขม้ขน้ของกลูโคส (กรัมต่อลิตร) 

1.569 100 
1.136 80 
0.605 40 
0.397 20 
0.289 10 

0 0 

 
 

 
 
 ภาพที ่26  กราฟมาตรฐานนํ้าตาลทั้งหมด  

y = 0.0144x + 0.0665
R² = 0.9856
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ภาคผนวก ง 
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
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ภาพที ่27  ชุดกรองสารดว้ยเคร่ืองป๊ัมอากาศ (Suction Pump) 
 

 

                                         
 
ภาพที ่28  ชุดเคร่ืองวดัแอลกอฮอล(์Ebulliometer) 
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ภาพที ่29  ชุดเคร่ืองมือฟลาสกก์บัแอร์ลอ็ก 
 
 

 
 
ภาพที ่30  เคร่ืองเขยา่ควบคุมอุณหภูมิ (Incubate shaker) 
 
 



80 
 

 

  
ภาพที ่31  เคร่ืองมือผสมสาร (vortex) 
 
 

 
 
 ภาพที ่32   เคร่ืองมือวดัปริมาณนํ้าตาล 
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ภาพที ่33  อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water  bath) 
 
 

 
 
ภาพที ่34  เคร่ืองวดัค่าดูดกลืนแสง (spectrophotometer) 

 
 
 



82 
 

 
 
 ภาพที ่35  เคร่ืงมือวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 
 
 

                                                   
  
ภาพที ่36  เคร่ืองป่ันเหวี่ยง (centifuge) 
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ประวตัผู้ิดาํเนินการทดลอง 
 

ช่ือ     นาย จกัรพงศ ์ สงัโชติ 
วนั เดือน ปีเกดิ     25 กนัยายน 2532  
ประวตัิการศึกษา    สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
                  ปีการศึกษา 2550 
สถานทีท่ีส่ามารถติดต่อได้   248 หมู่ 3 ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ   
                  จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
                E-mail address: Jakkrapong_sangchoat@hotmail.com 
 
 
ช่ือ     นางสาว นงรักษ ์ เขียนปัญญา 
วนั เดือน ปีเกดิ    6 ตุลาคม 2532   
ประวตัิการศึกษา    สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะอิน 
                                                       “ราชานุเคราะห์ ๑”  ปีการศึกษา 2550      
สถานทีท่ีส่ามารถติดต่อได้             55/3 หมู่ 4 ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอบางปะอิน จงัหวดั                                   

พระนตรศรีอยธุยา 13160 
                                                        E-mail address: Kat_sungmin@hotmail.com 
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ช่ือ    นางสาว พทุธชาติ ประคาํนอก 
วนั เดือน ปีเกดิ   12 มกราคม 2532   
ประวตัิการศึกษา   สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกหุลาบ  
                                                      วิทยาลยั ชลบุรี  ปีการศึกษา 2550     
สถานทีท่ีส่ามารถติดต่อได้             770/2 หมู่ 5 ตาํบลเขาคนัทรง อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20110 
                                                        E-mail address: skc_601@hotmail.com 
 
 
 
ช่ือ    นางสาว วภิาดา ผลเจริญ 
วนั เดือน ปีเกดิ   20 สิงหาคม 2532 
ประวตัิการศึกษา   สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยั 
                 ปีการศึกษา 2550 
สถานทีท่ีส่ามารถติดต่อได้            78 หมู่ 4 ตาํบลโพธ์ิศรีสวา่ง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 45110 
                                                       E-mail address: carzy_ef@hotmail.com 
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