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บทคัดย่ อ

ลําต้นปาล์มนํ้ามันเป็ นวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรที่มีองค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลสปริ มาณสู งเหมาะ
สําหรับการใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล การปรับสภาพชีวมวลลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วยตัวทําละลายทําให้เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการย่อยด้วยเอนไซม์ งานวิจยั นี้ ศึกษาการปรับสภาพลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วยเอทานอลร่ วมกับกรด
ซัลฟิ วริ ก โดยศึ กษาความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กร้อยละ 1-3 เอทานอลร้อยละ 40-60 และอุณหภูมิ 170-190
องศาเซลเซี ยส ใช้เวลาในการย่อย 30 นาที ผลการทดลอง พบว่า การปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิ วริ กที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 3 ร่ วมกับเอทานอลร้อยละ 50 ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซี ยส ได้ปริ มาณชีวมวลหลังการปรับสภาพกลับ
คืนมาร้อยละ 66.1 สามารถกําจัดลิกนิ นและไซโลสได้ร้อยละ 18.2 และ 93.9 ตามลําดับ เมื่อย่อยชีวมวลหลังการ
ปรับสภาพด้วยเอนไซม์เซลลูเลสที่ ความเข้มข้น 15 FPU/กรัมเซลลูโลส ร่ วมกับเอนไซม์ ß-glucosidase ที่ความ
เข้มข้น 30 CBU/กรัมเซลลูโลส สามารถเปลี่ยนเซลลูโลสเป็ นกลูโคสได้ร้อยละ 100 ภายในวลา 24 ชัว่ โมง
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Abstract

Oil palm trunk (OPT) an abundant agriculture waste was evaluated as an alternative lignocellulosic
biomass resource for bioethanol production. Organosolv pretreatment was applied to the OPT to enhance its
enzymatic saccharification. The pretreatment conditions were optimized through a designed experiment within the
initial H2SO4 concentrations 1-3% (w/w), 40-60% Ethanol and 170-190ºC for 30 min. The results indicated that
3% H2SO4, 50% Ethanol at 170ºC, the recoveries of biomass was 66.1%. Organosolv pretreatment removed were
18.2% lignin and 93.9% xylose. OPT pretreated for enzymatic hydrolysis with a cellulase loading of 15 FPU/g
cellulose with ß-glucosidase (30 CBU/g cellulose), the cellulose to glucose conversion yields was 100% at 24 h.
Keywords: oil palm trunk, enzyme, pretreatment, ethanol
บทนํา

เมื่อต้นปาล์มนํ้ามันอายุประมาณ 25-30 ปี จะให้ผลผลิตนํ้ามันที่ น้อยลง ชาวสวนปาล์มจึงต้องโค่นต้น
ปาล์มเหล่านั้นทิ้งเพื่อปลูกปาล์มใหม่ ปาล์มที่ถูกโค่นเหล่านั้นจะถูกทําลายด้วยหลายวิธี ไม่วา่ จะเป็ นการเผาหรื ออัด
สารเคมีให้ปาล์มยืนต้นตายซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็ นการทําให้เกิดมลพิษทางสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นถ้ามีวิธีการนําต้นปาล์ม
นํ้า มัน ไปใช้ป ระโยชน์ เ พื่ อ เป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของวัส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตรและเป็ นการช่ ว ยลดมลพิ ษ ทาง
สิ่ งแวดล้อมอีกด้วย ต้นปาล์มที่ตดั ทิ้งหลังจากต้นปาล์มมีอายุมาก (>25 ปี ) และมีผลผลิตน้อย (70 ตันนํ้าหนักแห้งต่อ
เฮกแตร์ของพื้นที่ปลูกปาล์ม) (Kee, 2004) เมื่อพิจารณาพบว่าองค์ประกอบของต้นปาล์มนํ้ามันมีองค์ประกอบหลัก
เป็ นเซลลูโลส (ร้อยละ 31.3-42.5) เฮมิเซลลูโลส (ร้อยละ 19.7-31.0) และลิกนิ น (ร้อยละ 10.74-18.5) (Chin et al.,
2010; Noparat et al., 2011) จากองค์ประกอบเหล่านี้สามารถนํามาผลิตเป็ นนํ้าตาลโดยกระบวนการทางเคมีและทาง
ชี วภาพ โดยก่ อนนําต้นปาล์มนํ้ามันไปผลิ ตนํ้า ตาลด้วยเอนไซม์น้ ันต้องมี การปรั บ สภาพหลายกระบวนการทั้ง
กระบวนการทางกายภาพ (physical pretreatment) โดยการใช้แรงกล เช่น การบด การตัด เป็ นต้น การปรับสภาพโดย
กระบวนการทางเคมี กายภาพ (physical-chemical pretreatment) เช่ น การระเบิ ดด้วยไอนํ้า (steam explosion)
การระเบิ ด ด้ว ยแอมโมเนี ย (ammonia fiber explosion) เป็ นต้น การปรั บ สภาพโดยกระบวนการทางเคมี
(chemical pretreatment) เช่น การใช้กรด (acid hydrolysis) การใช้ด่าง (alkaline hydrolysis) (Mosier et al., 2005;
Obama et al., 2012) การใช้สารละลายอินทรี ย ์ (organosolv) การใช้โอโซน การกําจัดลิกนินในเซลลูโลสด้วยซัลไฟท์
(sulfite pretreatment to overcome recalcitrance of lignocellulose, SPORL) การใช้ของเหลวไอออนิก (ionic liquid)
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และการปรับสภาพโดยกระบวนการทางชีวภาพ (biological pretreatment) เช่น การใช้เชื้อจุลินทรี ยจ์ าํ พวกรา ได้แก่
ราขาว รานํ้าตาล เป็ นต้น (Noparat et al., 2017) อย่างไรก็ตามแต่ละกระบวนการปรับสภาพจะส่ งผลต่อโครงสร้าง
ของวัสดุประเภทลิ กโนเซลลูโลสแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกกระบวนการปรับสภาพมาใช้ในการปรั บปรุ งหรื อ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัสดุชีวมวลนั้นจําเป็ นต้องทราบถึงชนิด โครงสร้างทางเคมี และองค์ประกอบอื่น ๆ ของ
วัสดุ ประเภทลิ ก โนเซลลู โ ลสแต่ ละชนิ ด ก่ อ น ทํา การเลื อ กกระบวนการปรั บสภาพให้เ หมาะสม ทั้ง นี้ เพื่อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการย่อยเซลลูโลส นอกจากนี้ ยงั ต้องคํานึ งถึ งค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการดําเนิ นการและผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมอีกด้วย (Megawati et al., 2010)
ดังนั้น งานวิจยั นี้ เลือกใช้วธิ ี การปรับสภาพด้วยสารละลายอินทรี ย ์ (organosolv) เนื่ องจากวิธีน้ ี มีขอ้ ดีคือ
สามารถเก็บเกี่ยวเอทานอลโดยการกลัน่ แล้วนํากลับมาใช้ปรับสภาพในครั้งต่อไปได้ นอกจากนี้ ลิกนิ นที่ได้จากการ
ปรับสภาพด้วยสารละลายอินทรี ยส์ ามารถใช้เป็ นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ (Pan et al., 2005; Zhao
et al., 2009)
วิธีการทดลอง
งานวิจยั เป็ นแบบเป็ นการวิจยั แบบทดลอง (experimental research) โดยมีวธิ ีดาํ เนินงานวิจยั ดังนี้
1. วิเคราะห์องค์ประกอบลําต้นปาล์มนํ้ามัน โดยนําลําต้นปาล์มนํ้ามันสดอายุ 25 ปี จากสวนปาล์มนํ้ามัน
บ้านไทรทอง ตําบลบางวัน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มาตัดเป็ นท่อน ๆ ยาวประมาณท่อนละ 50 เซนติเมตร แล้วนํา
แต่ ล ะท่ อ นมาบดด้ว ยเครื่ อ งย่อ ยปุ๋ ยพื ช สดให้ มี ข นาดน้อ ยกว่า 3 มิ ล ลิ เ มตรแล้ว นํา ไปอบที่ อุ ณ หภู มิ 105±2
องศาเซลเซี ยส ให้เหลือความชื้นประมาณร้อยละ 10 แล้วนําไปบดให้ละเอียดขนาด 0.5-1 มิลลิเมตร ด้วยเครื่ องบด
(hammer mill) หลังจากนั้นนําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบของลําต้นปาล์มนํ้ามัน ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
ลิกนิน ชนิดของนํ้าตาล และเถ้า (AOAC, 2012)
2. ศึ กษาการปรับสภาพลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วยเอทานอลร่ วมกับกรดซัลฟิ วริ กที่ อุณหภูมิสูง โดยนําลําต้น
ปาล์มนํ้ามันมาปรับสภาพด้วยเอทานอลร่ วมกับกรดซัลฟิ วริ กที่ อุณหภูมิสูงโดยออกแบบการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 1 โดยศึกษาทั้งหมด 3 ปั จจัย คือ ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ ก (ร้อยละ 1-3 โดยนํ้าหนัก) ความเข้มข้นของ
เอทานอล (ร้อยละ 40-60 โดยนํ้าหนัก) และอุณหภูมิ (170-190 องศาเซลเซี ยส) ใช้เวลาในการย่อย 30 นาที (Noparat
et al., 2015)
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ตารางที่ 1. ปั จจัยและระดับของการทดลองแบบ Fractional factorial design
ปัจจัย
ระดับ
กรดซัลฟิ วริ ก (ร้อยละ)
1
2
เอทานอล (ร้อยละ)
40
50
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
170
180

3
60
190

การปรั บ สภาพในการทดลองนี้ เป็ นการศึ ก ษาในระดับ ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารโดยใช้ไ มโครเวฟ ในการให้
ความร้อน ประกอบด้วยถังย่อย 6 ถัง มีปริ มาตรถังทั้งหมด 50 มิลลิลิตร ใช้ปริ มาณลําต้นปาล์มนํ้ามัน 10 กรัม และ
สารละลายกรดกับ เอทานอลที่ อตั ราส่ วนของแข็ง ต่อ ของเหลว 1:5 (นํ้าหนักต่ อ ปริ มาตร) โดยทํา การผสมที่
อุณหภูมิหอ้ ง (30±2 องศาเซลเซียส) (Noparat et al., 2015)
ชุดการทดลองแบบ Fractional factorial design ประกอบด้วย 9 ชุดการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 2
หลังจากปรับสภาพแล้วกรองแยกของเหลวออกจากของแข็ง นําส่ วนของของเหลวไปวิเคราะห์ชนิ ดและปริ มาณ
นํ้าตาลรวมทั้งกรดฟอร์ มิก (formic acid) ไฮดรอกซี เมทิ ลเฟอร์ ฟูรัล (hydroxymethylfurfural, HMF) เฟอร์ ฟูรัล
(furfural) กรดแอซี ติก (acetic acid) และกรดเลวูลินิค (levulinic acid) ด้วยเครื่ อง High performance liquid
chromatography (HPLC) สํ า หรั บ ในส่ ว นของของแข็ ง นํา ไปหาความชื้ น และผลผลิ ต ที่ ไ ด้ร วมทั้ง วิ เ คราะห์
องค์ประกอบแล้วนําไปย่อยด้วยเอนไซม์ (Shuai et al., 2010)
ตารางที่ 2. ชุดการทดลองแบบ Fractional factorial design
ชุดการทดลอง
กรดซัลฟิ วริก
(ร้ อยละ)
1
1
2
3
3
2
4
3
5
2
6
1
7
2
8
1
9
3
หมายเหตุ: เวลาที่ใช้ยอ่ ย 30 นาที
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เอทานอล
(ร้ อยละ)
40
50
60
40
50
60
40
50
60

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
170
170
170
180
180
180
190
190
190
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3. ศึ กษาการย่อ ยลําต้นปาล์มหลังการปรับสภาพด้วยเอนไซม์ โดยใช้เอนไซม์ทางการค้าประกอบด้วย
เอนไซม์เซลลูเลส (cellulase) และเบต้ากลูโคซิ เดส (ß-glucosidase) ของ Novozymes North America (Franklinton,
NC, USA) โดยศึ กษาการย่อยที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เขย่าที่ ความเร็ วรอบ 200 รอบต่อนาที ใช้ปริ มาณ
เซลลูโลสที่ผา่ นการปรับสภาพแล้ว 0.8 กรัม ปริ มาตรทั้งหมด 50 มิลลิลิตร เติมโซเดียมอะซิ เตทบัฟเฟอร์ (พีเอช 4.8)
ที่ความเข้มข้น 0.05 M ปริ มาตร 20 มิลลิลิตร เติม Tetracycline chloride ร้อยละ 5 เพื่อยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์
ระหว่างการย่อยด้วยเอนไซม์ (Noparat et al., 2015) ปริ มาณของเอนไซม์ Cellulase ที่ใช้ เท่ากับ 15 FPU (Filter
Paper Unit) ต่อกรัมเซลลูโลส และ ß-glucosidase เท่ากับ 30 CBU (Cellobiase Unit) ต่อกรัมเซลลูโลส โดยเติม
เอนไซม์ท้ งั 2 ชนิ ดพร้อมกัน หลังจากย่อยด้วยเอนไซม์แล้วนําส่ วนใสไปวิเคราะห์หาปริ มาณนํ้าตาลกลูโคสด้วย
เครื่ อง HPLC
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS 16.0) วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาองค์ประกอบของลําต้นปาล์มนํ้ามันได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
ลิ กนิ น ชนิ ดของนํ้าตาล และเถ้า (AOAC, 2012) วิเ คราะห์ ป ริ มาณนํ้าตาลด้วยเครื่ อง HPLC (ICS-3000) โดยใช้
Amperometry detector และ Carbopac™ PA1 guard (Shuai et al., 2010) และวิเคราะห์ปริ มาณสารยับยั้งด้วยเครื่ อง
HPLC (ICS-3000) โดยใช้คอลัมน์ Supelcogel C-610H ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยสและใช้ UV detector ที่ 210
นาโนเมตร (Shuai et al., 2010)
ผลการทดลอง
ลําต้นปาล์มนํ้ามันอายุ 25 ปี มีความยาว 12 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร โดยใช้ส่วนปลายของ
ลําต้นห่างจากยอดลงมา 3 เมตร จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของลําต้นปาล์มนํ้ามัน พบว่า มีความชื้นร้อยละ 12.44
เซลลูโลสร้อยละ 38.8 เฮมิเซลลูโลสร้อยละ 23.7 ลิกนินร้อยละ 21.4 และเถ้าร้อยละ 2.94
จากการปรับสภาพลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วยสารละลายเอทานอลร่ วมกับกรดซัลฟิ วริ กที่ อุณหภูมิสูง โดย
ทําการศึกษาจํานวน 9 ชุดการทดลอง พบว่า ปริ มาณชีวมวลลําต้นปาล์มนํ้ามันหลังจากการปรับสภาพมีปริ มาณอยู่
ในช่วงร้อยละ 44.67-66.11 โดยชุดการทดลองที่ให้ปริ มาณชีวมวลลําต้นปาล์มนํ้ามันสู งสุ ด คือ ชุดการทดลองที่ 1
(ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กร้อยละ 1 เอทานอลร้อยละ 40 และอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซี ยส) ให้ปริ มาณชีวมวล
สู งสุ ดร้อยละ 66.11 เมื่อเทียบกับชุดการทดลองที่ 6 (ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กร้อยละ 1 เอทานอลร้อยละ 60
และอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส) ให้ปริ มาณชีวมวลร้อยละ 63.54 พบว่า ปริ มาณชี วมวลไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 3) สําหรับปริ มาณนํ้าตาลกลูโคส พบว่า ชุดการทดลองที่ 1-8 ให้ปริ มาณนํ้าตาล
กลูโคสไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) โดยให้ปริ มาณนํ้าตาลกลูโคสร้อยละ 53.05-61.43 ในขณะ
ที่ ปริ มาณลิกนิ นหลังการปรับสภาพ พบว่า ชุดการทดลองที่ 1-3 ให้ปริ มาณลิกนิ นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) โดยให้ปริ มาณลิกนิ นร้อยละ 26.47-28.16
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ตารางที่ 3. ปริ มาณชีวมวล นํ้าตาลกลูโคส และลิกนินในส่วนของแข็งหลังการปรับสภาพด้วยสารละลายเอทานอล
ร่ วมกับกรดซัลฟิ วริ กที่อุณหภูมิสูง
ชุ ดการ
ทดลอง

กรด
เอทานอล
อุณหภูมิ
ชีวมวล
กลูโคส
ซัลฟิ วริก
(ร้ อยละ) (องศาเซลเซียส)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1
1
40
170
66.11 ± 1.01d 59.82 ± 5.64b
2
3
50
170
56.94 ± 2.88c 61.43 ± 5.36b
3
2
60
170
58.72 ± 0.17c 59.78 ± 3.61b
4
3
40
180
50.04 ± 2.41b 56.24 ± 3.99b
5
2
50
180
57.74 ± 2.79c 59.62 ± 2.53b
6
1
60
180
63.54 ± 1.67d 58.02 ± 2.71b
7
2
40
190
56.84 ± 1.15c 53.05 ± 3.58b
8
1
50
190
63.11 ± 0.09d 55.58 ± 2.09b
9
3
60
190
44.67 ± 1.90a 28.47 ± 2.35a
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ลิกนิน
(ร้ อยละ)
26.47 ± 1.48a
28.16 ± 2.03a
27.22 ± 0.93a
29.98 ± 1.37b
28.88 ± 1.05b
29.94 ± 1.84b
29.39 ± 0.66a
28.53 ± 1.43b
30.63 ± 1.10b

เมื่ อ ศึ ก ษาการปรั บ สภาพลํา ต้น ปาล์ม นํ้า มัน ด้ว ยเอทานอลร่ ว มกับ กรดซัล ฟิ วริ ก ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง พบว่า
หลัง จากการปรั บ สภาพมี ช นิ ด และปริ ม าณของนํ้า ตาลในไฮโดรไลเสท ประกอบด้ว ยนํ้า ตาล 4 ชนิ ด ได้แ ก่
อะราบิโนส กาแลคโตส กลูโคส และไซโลส โดยนํ้าตาลแต่ละชนิดมีปริ มาณแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของ
กรดซัล ฟิ วริ ก ปริ ม าณเอทานอล และอุ ณ หภูมิ ที่ ใ ช้ (ตารางที่ 4) ชุ ด การทดลองที่ ใ ห้ป ริ ม าณนํ้า ตาลกลู โคสใน
ไฮโดรไลเสทสู งสุ ด (ร้อยละ 11.55) คือ ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กร้อยละ 3 เอทานอลร้อยละ 60 และอุณหภูมิ
190 องศาเซลเซียส
จากตารางที่ 5 ชนิ ดและปริ มาณสารยับยั้งในไฮโดรไลเสทที่ได้จากการปรับสภาพลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วย
สารละลายเอทานอลร่ วมกับกรดซัลฟิ วริ กที่อุณหภูมิสูง ประกอบด้วย กรดฟอร์ มิก (formic acid) กรดแอซี ติก (acetic
acid) กรดเลวูลินิค (levulinic acid) เฟอร์ ฟูรัล (furfural) และไฮดรอกซี เมทิ ลเฟอร์ ฟูรัล (hydroxymethylfurfural,
HMF) โดยปริ มาณสารยับยั้ง แต่ละชนิ ดมี ปริ มาณแตกต่างกัน ขึ้ นอยู่กับความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ ก ปริ มาณ
เอทานอล และอุณหภูมิที่ใช้
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ตารางที่ 4. ชนิดและปริ มาณนํ้าตาลในไฮโดรไลเสทที่ได้จากหลังการปรับสภาพลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วยสารละลาย
เอทานอลร่ วมกับกรดซัลฟิ วริ กที่อุณหภูมิสูง
ชุดการ
ทดลอง

กรด
เอทานอล
อุณหภูมิ
ปริมาณนํา้ ตาล (ร้ อยละ)
ซัลฟิ วริก (ร้ อยละ)
(องศา
อะราบิโนส
แกแลคโตส
กลูโคส
(ร้ อยละ)
เซลเซียส)
1
1
40
170
0.46 ± 0.00d 0.20 ± 0.01ab 0.43 ± 0.11ab
2
3
50
170
0.79 ± 0.05g 0.25 ± 0.03bc 4.46 ± 0.28de
3
2
60
170
0.67 ± 0.08e 0.26 ± 0.05bc 2.16 ± 0.21bc
4
3
40
180
0.41 ± 0.03d
0.35 ± 0.04d
6.57 ± 1.65f
5
2
50
180
0.31 ± 0.04c 0.32 ± 0.01cd 2.91 ± 0.10cd
6
1
60
180
0.20 ± 0.02b 0.20 ± 0.01ab 0.46 ± 0.04a
7
2
40
190
0.17 ± 0.05ab 0.20 ± 0.04ab 4.90 ± 0.42e
8
1
50
190
0.19 ± 0.01b 0.20 ± 0.04ab 0.62 ± 0.04ab
9
3
60
190
0.09 ± 0.01a
0.16 ± 0.01a 11.55 ± 1.18g
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%

ไซโลส
2.88 ± 0.13b
5.23 ± 0.69c
4.49 ± 0.90c
4.63 ± 0.56c
4.04 ± 0.22c
2.61 ± 0.25b
2.28 ± 0.68b
2.39 ± 0.40b
1.04 ± 0.09a

ตารางที่ 5. ชนิดและปริ มาณสารยับยั้งในไฮโดรไลเสทที่ได้จากหลังการปรับสภาพลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วยสารละลาย
เอทานอลร่ วมกับกรดซัลฟิ วริ กที่อุณหภูมิสูง
ชุ ดการ
ทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กรด
ซัลฟิ วริก
(ร้ อยละ)
1
3
2
3
2
1
2
1
3

เอทานอล
(ร้ อยละ)
40
50
60
40
50
60
40
50
60

อุณหภูมิ
(องศา
เซลเซียส)
170
170
170
180
180
180
190
190
190

Formic
acid
0.46 ± 0.00d
0.79 ± 0.05f
0.67 ± 0.08e
0.41 ± 0.03d
0.31 ± 0.04c
0.20 ± 0.02b
0.17 ± 0.05b
0.19 ± 0.01b
0.09 ± 0.01a

ปริมาณสารยับยั้ง (ร้ อยละ)
Acetic
Levulinic
HMF
acid
acid
b
0.20 ± 0.01
0.43 ± 0.11a 2.88 ± 0.13c
0.25 ± 0.03c 4.46 ± 0.28f 5.23 ± 0.69f
0.26 ± 0.05c 2.16 ± 0.21c 4.49 ± 0.90d
0.35 ± 0.04d 6.57 ± 1.65g 4.63 ± 0.56d
0.32 ± 0.01d 2.91 ± 0.10d 4.04 ± 0.22cd
0.20 ± 0.01b 0.46 ± 0.04a 2.61 ± 0.25c
0.20 ± 0.04b 4.90 ± 0.42f 2.28 ± 0.68b
0.20 ± 0.04b 0.62 ± 0.04ab 2.39 ± 0.40b
0.16 ± 0.01a 1.55 ± 1.18b 1.04 ± 0.09a

หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
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Furfural
2.88 ± 0.13c
5.23 ± 0.69e
4.49 ± 0.90d
4.63 ± 0.56d
4.04 ± 0.22cd
2.61 ± 0.25c
2.28 ± 0.68b
2.39 ± 0.40b
1.04 ± 0.09a
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เมื่อศึกษาสมดุลมวลของลําต้นปาล์มนํ้ามันก่อนและหลังปรับสภาพโดยวิเคราะห์องค์ประกอบของลําต้น
ปาล์มนํ้ามันก่อนการปรับสภาพ และหลังการปรับสภาพแยกออกเป็ นส่วนของของแข็งและของเหลวซึ่ งทั้งสองส่ วน
นี้ประกอบด้วยนํ้าตาลและลิกนิ นที่ได้จากการปรับสภาพ โดยเริ่ มต้นจากลําต้นปาล์มนํ้ามันที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ
ปริ มาณ 100 กรัมนํ้าหนักแห้ง ประกอบด้วยนํ้าตาลกลูโคส 38.1 กรัม ไซโลส 23.1 กรัม อะราบิโนส 0.6 กรัม
กาแลคโตส 0.7 กรัม และลิกนิน 21.4 กรัม เมื่อผ่านการแปรภาพลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วยเอทานอลร่ วมกับลําต้นปาล์ม
นํ้ามันที่อุณหภูมิสูง พบว่า ปริ มาณชีวมวลที่เหลือเท่ากับ 66.11 กรัม ประกอบด้วยนํ้าตาลกลูโคส 36.5 กรัม ไซโลส
1.4 กรัม และลิกนิ น 17.5 กรัม คิดเป็ นการกําจัดลิกนิ นและไซโลสได้ร้อยละ 18.2 และ 93.9 ตามลําดับ สําหรับใน
ส่วนของไฮโดรไลเสทประกอบด้วยนํ้าตาลกลูโคส 1.6 กรัม ไซโลส 21.7 กรัม อะราบิโนส 0.6 กรัม กาแลคโตส 0.7
กรัม และลิกนิน 3.9 กรัม (รู ปที่ 1)
100 g oven-dry OPT

1%H2SO4, 40%EtOH, 170 ºC
Solid substrate: 66.11 g
Glucose 36.5 g
Xylose 1.4 g
Lignin 17.5 g

Glucose 38.1 g
Xylose 23.1 g
Arabinose 0.6 g
Galactose 0.7 g
Lignin 21.4 g

Liquor
Glucose 1.6 g
Xylose 21.7 g
Arabinose 0.6 g
Galactose 0.7 g
Lignin 3.9 g

รู ปที่ 1. สมดุลมวลลําต้นปาล์มนํ้ามันหลังการปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิ วริ กที่ความเข้มข้นร้อยละ 1
เอทานอลร้อยละ 40 และอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที
เมื่อศึกษาการย่อยชีวมวลลําต้นปาล์มนํ้ามันหลังการปรับสภาพด้วยเอนไซม์ พบว่า การใช้ความเข้มข้นของ
กรดซัลฟิ วริ กในช่วงร้อยละ 1-3 เอทานอลร้อยละ 40-60 และอุณหภูมิ 170-190 องศาเซลเซียสนั้น เอนไซม์เซลลูเลส
และ ß-glucosidase สามารถเปลี่ยนเซลลูโลสเป็ นกลูโคสได้ร้อยละ 100 ในเวลา 24 ชัว่ โมง ในชุดการทดลองที่ 2
(ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กร้อยละ 3 เอทานอลร้อยละ 50 และอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส) ชุดการทดลองที่ 3
(ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กร้อยละ 2 เอทานอลร้อยละ 60 และอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส) และชุดการทดลองที่
7 (ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ กร้อยละ 2 เอทานอลร้อยละ 40 และอุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส) (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6. ร้อยละการเปลี่ยนเซลลูโลสเป็ นกลูโคสของชีวมวลหลังการปรับสภาพ
ชุดการ กรดซัลฟิ วริก เอทานอล
อุณหภูมิ
ร้ อยละการเปลีย่ นเซลลูโลสเป็ นกลูโคส
ทดลอง
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(องศาเซลเซียส)
24 h
48 h
1
1
40
170
85.53
92.95
2
3
50
170
100
100
3
2
60
170
100
100
4
3
40
180
97.96
100
5
2
50
180
99.62
100
6
1
60
180
92.83
100
7
2
40
190
100
100
8
1
50
190
93.16
100
9
3
60
190
84.12
93.60
วิจารณ์ ผลการทดลอง
การปรับสภาพด้วยเอทานอลทําให้สามารถเก็บเกี่ยวตัวเอทานอลโดยการกลัน่ แล้วนํากลับมาใช้ปรับสภาพ
ในครั้งต่อไปได้ นอกจากนี้ ลิกนิ นที่ได้จากการปรับสภาพสามารถใช้เป็ นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้
(Pan et al., 2005; Zhao et al., 2009) ผลจากการปรับสภาพลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วยเอทานอลโดยใช้ความเข้มข้นของ
กรดซัลฟิ วริ กร้อยละ 1 เอทานอลร้อยละ 40 และอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซี ยส ให้ปริ มาณชีวมวลร้อยละ 66.11 หรื อ
คิดเป็ นปริ มาณชีวมวลที่ได้จากหลังการปรับสภาพเท่ากับ 66.11 กรัมต่อลําต้นปาล์มนํ้ามันแห้ง 100 กรัม โดยปริ มาณ
ชีวมวลที่ได้จากการปรับสภาพนั้น สามารถนํามาวิเคราะห์สมดุลชี วมวลลําต้นปาล์มนํ้ามันก่อนและหลังการปรับ
สภาพซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกวิธีการปรับสภาพชีวมวล (Qin et al.,
2012; Li et al., 2010; Lau & Dale, 2009) อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์สมดุลชีวมวลนั้นไม่สามารถทําได้ง่ายเนื่ องจาก
ต้องวิเคราะห์ ผลผลิ ตที่ ได้จากการปรับสภาพให้ครบถ้วนทุกผลิ ตภัณฑ์ที่เกิ ดขึ้ น (Palmqvist & Hahn-Hägerdal,
2000a; Garlock et al., 2011)
องค์ประกอบของลิกโนเซลลลูโลสในส่วนของเฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลสบางส่ วนที่ผ่านการปรับสภาพ
ด้วยเอทานอลร่ วมกับกรดซัลฟิ วริ กให้ปริ มาณนํ้าตาลที่สามารถใช้เป็ นสารตั้งต้นในการผลิตเอทานอลได้ นอกจากนี้
นํ้าตาลบางส่ วนเปลี่ยนเป็ นสารยับยั้ง ได้แก่ นํ้าตาลเพนโตสย่อยสลายเป็ นสารเฟอร์ ฟูรัล (furfural) และนํ้าตาลเฮก
โซสย่อยสลายเป็ นไฮดรอกซี เมทิลเฟอร์ ฟูรัลดีไฮด์ (hydroxy methylfurfural, HMF) สําหรับในส่ วนของไฮดรอกซี
เมทิลเฟอร์ ฟูรัลดีไฮด์สามารถย่อยสลายได้เป็ นกรดเลวูลินิค (levulinic acid) (Palmqvist & Hahn-Hägerdal, 2000a;
Palmqvist & Hahn-Hägerdal, 2000b) จากการทดลองนี้ชนิดและปริ มาณสารยับยั้งในไฮโดรไลเสทที่ได้จากการปรับ
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สภาพลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วยเอทานอลร่ วมกับกรดซัลฟิ วริ กที่ อุณหภูมิสูง ประกอบด้วยกรดฟอร์ มิก กรดแอซี ติก
กรดเลวูลินิค เฟอร์ ฟูรัล และและไฮดรอกซี เมทิลเฟอร์ ฟูรัล โดยปริ มาณสารยับยั้งแต่ละชนิ ดมีปริ มาณแตกต่างกัน
ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริ ก ปริ มาณเอทานอล และอุณหภูมิที่ใช้ ทั้งนี้การนําไฮโดรไลเสทไปใช้เป็ นสาร
ตั้งต้นสําหรับการผลิตเอทานอลนั้นต้องมีการกําจัดสารยับยั้งก่อนนําไปหมัก เนื่ องจากสารยับยั้งเหล่านี้ มีผลในการ
ยับยั้งการเจริ ญของจุลินทรี ย ์ (Chandel et al., 2007)
คุณลักษณะของชีวมวลหลังจากย่อยเซลลูโลสด้วยเอนไซม์ พบว่า ในส่ วนของปริ มาณเฮมิเซลลูโลส และ
โครงสร้างของลิกนิ น บางส่ วนถูกทําลายโดยขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างของเซลลูโลส ค่า degree of polymerization (DP)
พื้นที่ผิว ขนาดของรู พรุ น และขนาดของชีวมวล (Shuai et al., 2010; Mansfield et al., 1999; Zhu et al., 2009) จาก
การศึกษาการย่อยลําต้นปาล์มนํ้ามันโดยการปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิ วริ กที่ความเข้มข้นร้อยละ 3 อุณหภูมิ 180 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 40 นาที พบว่า มีความสามารถในการเปลี่ยนเซลลูโลสไปเป็ นกลูโคสได้ร้อยละ 80 (Noparat
et al., 2015) และการปรับสภาพชี วมวลด้วยโซเดี ยมซัลไฟล์ดว้ ยกรดซัลฟิ วริ กที่ ความเข้มข้นร้อยละ 5 โซเดี ยม
ซัลไฟล์ร้อยละ 9 อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 นาที มีประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนเซลลูโลสไปเป็ น
กลูโคสร้อยละ 90 (Shuai et al., 2010) เมื่อเปรี ยบเทียบการทดลองในงานวิจยั นี้ พบว่า การใช้ความเข้มข้นของกรด
ซัลฟิ วริ กในช่วงร้อยละ 1-3 เอทานอลร้อยละ 40-60 และอุณหภูมิ 170-190 องศาเซลเซียสนั้น เอนไซม์เซลลูเลสและ
ß-glucosidase สามารถเปลี่ยนเซลลูโลสเป็ นกลูโคสได้ร้อยละ 100 ในเวลา 24 ชัว่ โมง เนื่ องจากลักษณะของชีวมวล
หลังการปรับสภาพด้วยเอทานอลนั้นทําให้ประสิ ทธิภาพการย่อยด้วยเอนไซม์เพิ่มขึ้น (Pan et al., 2005)
สรุปผลการทดลอง
การปรับสภาพลําต้นปาล์มนํ้ามันด้วยเอทานอลร่ วมกับกรดซัลฟิ วริ กที่อุณหภูมิสูงได้น้ าํ ตาลเฮกโซสและ
เพนโตสหลังการปรับสภาพกลับคื นมาร้อยละ 66.1 สามารถกําจัดลิกนิ นและไซโลสได้ร้อยละ 18.2 และ 93.9
ตามลําดับ การปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิ วริ กที่ความเข้มข้นร้อยละ 3 ร่ วมกับเอทานอลร้อยละ 50 ที่อุณหภูมิ 170 องศา
เซลเซียส สามารถเปลี่ยนเซลลูโลสเป็ นกลูโคสได้ร้อยละ 100 ภายในวลา 24 ชัว่ โมง
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