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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําตาลรีดิวซโดยวิธีการไฮโดรไลซิส
เปลือกกลวย ซึ่งเปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยการหาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซดวยกรด
เจือจาง สําหรับการไฮโดรไลซิสดวยกรดเจือจางมีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ ความเขมขนของกรดซัลฟูริก 2-10 %
(โดยน้ําหนักตอปริมาตร) อุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 30-90 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการไฮโดรไลซิส
15-75 นาที จากผลการทดลองพบวาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซดวยกรดโดยใชเปลือกกลวย
น้ําวาระยะสุกที่ 6 ความเขมขนของกรดซัลฟูริก 4 เปอรเซ็นต อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เวลา 45 นาที ให
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดที่ 24.3 กรัมตอลิตร
คําสําคัญ : น้ําตาลรีดิวซ เปลือกกลวยน้ําวา การไฮโดรไลซิส

ABSTRACT
The effect of parameters on reducing sugar production from Musa (AAB group)
“Klui Namwa” peel were investigated for the utilization of agricultural waste.The optimization for
reducing sugar production using dilute acid hydrolysis parameters were Peel Color Index (PCI)1-8,
concentration of acid 2-10% (w/v), temperature of reaction 30-90°C and hydrolysis time 15-75
minutes. The results showed that the acid hydrolysis of PCI at the stage 6 for 45 minute with 4%
sulfuric acid at 90 °C yielded the highest reducing sugar (24.3 g/l).
Keywords : Reducing Sugar, Banana Peels, Hydrolysis
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คํานํา
เนื่องจากพลังงานน้ํามันเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะที่ศักยภาพการในการผลิตน้ํามันของ
ประเทศไทยนั้นยังไมเพียงพอตอความตองการจึงตองนําเขาพลังงานน้ํามันจากตางประเทศ
ซึ่งทางเลือกอีก
ทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ และลดการนําเขาพลังงานน้ํามัน คือการใชพลังงาน
หมุนเวียน หรือพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย เอทานอลที่ไดจากกากวัสดุเหลือใชจากทางการเกษตร
ไบโอดีเซล (Biodiesel) เปนตน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2548) ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเอทานอลโดยสวนใหญจะใชมันสําปะหลังและกากน้ําตาลเนื่องจากมีปริมาณแปงและน้ําตาลมาก (Tasic,
2009) แตในปจจุบันมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหลายชนิดที่สามารถนํามาผลิตเอทานอลได เชน รากของมัน
สําปะหลัง ซังขาวโพด ชานออย ฟางขาวสาลี เปนตน (Tasic, 2009 ; Eklund,1995 ; Sreenath , 2001 ; Martín,
2002) แตก็มีเพียงไมกี่ชนิดที่นิยมและใหผลผลิตเอทานอล
กลวยเปนผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนาและมีการสงออกมากเปนอันดับ
4 ของโลก (เบญจมาศ, 2545) สําหรับในประเทศไทยนั้นการปลูกกลวยน้ําวาจะมีแหลงผลิตที่สําคัญอยูทาง
ภาคเหนือ ซึ่งไดแก จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค เปนตน และมีเปลือกกลวยเปนวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
แปรรูปตางๆ เชน กลวยฉาบ กลวยบด กลวยอัดเม็ด จากการทําอุตสาหกรรมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จากการ
สํารวจพบวาประเทศไทยมีปริมาณขยะเปลือกกลวยน้ําวามากถึง 200 ตันตอวัน (คม ชัด ลึก, 2550) เปลือกกลวย
มีองคประกอบเปนคารโบไฮเดรตประมาณ 63.6 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก เถาประมาณ 11.7 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
ปริมาณเยื่อใย 8.6 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ไขมัน 8.6 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักและเหลือเปนอื่นๆอีก 7.5 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก (Hammond, 1996) จากปริมาณสวนประกอบตางๆนี้ที่มีปริมาณคารโบไฮเดรตจํานวนมากและมีคา
ปริมาณเยื่อใยต่ํานี้ จึงทําใหมีความเปนไปไดที่จะนําเปลือกกลวยมาผลิตเปนน้ําตาลรีดิวซ เพื่อนําไปผลิต
เอทานอลตอไป
ในงานวิจัยนี้ศึกษาการไฮโดรไลซิสดวยสารเคมีซึ่งปฏิกิริยาเกิดงาย เร็ว และสั้น สามารถทําไดที่อุณหภูมิ
ต่ํา สารเคมีที่ใชทําปฏิกิริยานั้นมีราคาถูกและหางาย (Karimi, 2006 ; Hernández-Salas, 2009) และเนื่องจาก
กลวยเปนผลไมที่สามารถปลูกไดตลอดทั้งป และในการใชประโยชนสวนใหญนั้นใชประโยชนจากผลกลวยจึงทํา
ใหเหลือเปลือกกลวยเปนวัสดุเหลือทิ้งที่จะนํามาเพื่อเพิ่มมูลคาได งานวิจัยนี้เลือกศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตางๆ
ในการใชเปลือกกลวยเพื่อผลิตน้ําตาลรีดิวซดวยวิธีการไฮโดรไลซิสดวยกรด

วิธีการทดลอง
1. การเตรียมวัสดุหมัก
นําเปลือกกลวยมาหั่นเปนชิ้นเล็กๆประมาณ 3 3 เซนติเมตร ซึ่งไดทําการคัดแยกสีและลักษณะโดย
Peel Color Index, PCI (จินตนา, 2534) ซึ่งกลวยที่ใชมีลักษณะที่ไดทําการคัดแยกตรงกับ PCI 6 หรือ ระยะสุกที่
6 ซึ่งมีเปลือกมีสีเหลืองทั้งผล ปอกเปลือกไดงาย และ ผลกลวยยังคงแนน จากนั้นนําเปลือกกลวยไปอบแหงที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง (ณัฐญา, 2546) จากนั้นทําการปนนบดใหมีขนาดเล็ก
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2. วิธีการไฮโดรไลซิสและวิธีวิเคราะห
โดยนําเปลือกลวย 1 กรัม ทําการไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟูริกที่ความเขมขน 1-10 % (w/v) ปริมาตร
8 มิลลิลิตร ใน ฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร เวลาในการทําปฏิกิริยา 15-75 นาที และอุณหภูมิ 30-90 องศาเซลเซียส โดยทําการเขยาที่ 200 รอบตอนาที จากนั้นจึงปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหไดปริมาตร 200 มิลลิลิตร
เพื่อทําการหยุดปฏิกิริยา (Tewari, 1986) และกรองดวยกระดาษกรอง เพื่อแยกของแข็ง (กาก) และของเหลวออก
จากกัน จากนั้นนําสวนที่เปนของเหลวไปวิเคราะหปริมาณน้ําตาลรีดิวซดวยวิธี DNS (Miller, 1959)

ผลการทดลองและวิจารณ
1. ศึกษาความเขมขนของกรดซัลฟูริกทีเ่ หมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซ
จากการทดลองย อ ยเปลื อกกล ว ยดว ยกรดซั ลฟู ริก โดยใช เ ปลื อกกล ว ยระยะสุ กที่ 6 ทํา การทดลอง
ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 15 นาที เขยาที่ความเร็ว 200 รอบตอนาที โดยศึกษาปริมาณความเขมขนของกรดซัลฟูริกที่ความเขมขนตั้งแต 2 3 4 5 7 และ 10 เปอรเซ็นตตามลําดับ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากการไฮโดรไลซิสเปลือกกลวยดวยกรดซัลฟูริกความเขมขน 2 3 4 5 7 และ 10
เปอรเซ็นต และใชเวลาในการไฮโดรไลซิสเทากับ 15 นาที
จากรูปที่ 1 เมื่อเปอรเซ็นตความเขมขนของกรดซัลฟูริกมีคาเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ําตาลรีดิวซมีคาเพิ่มขึ้นดวย
ตามลําดับ และสูงสุดที่ความเขมขนของกรดซัลฟูริกเทากับ 4 เปอรเซ็นต ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ 12.2
กรัมตอลิตร แตเมื่อเพิ่มเปอรเซ็นตความเขมขนของกรดซัลฟูริกเพิ่มขึ้นเปน 5 จนถึง 10 เปอรเซ็นตนั้น ปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซเริ่มมีคาคงที่ คาดวาอาจเกิดเนื่องจากความเขมขนของกรดที่มากเกินทําใหน้ําตาลรีดิวซเปลี่ยน
สภาพเปนสารประกอบฟูแรน ดังนั้นในการทดลองนี้จะเห็นไดวาที่ความเขมขนของกรดซัลฟูริกที่ 4 เปอรเซ็นตนั้น
เพียงพอตอปฎิกิริยาการไฮโดรไลซิสแลว
ความเขมขนของกรดที่ใชในการทําปฏิกิริยาการไฮโดรไลซิสในการผลิตน้ําตาลรีดิวซนั้นโดยสวนใหญจะ
ใช ก รดที่ มี ค วามเข ม ข น สู ง แต ก ารใช ก รดที่ มี ค วามเข ม ข น สู ง นั้ น อาจทํ า ให ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ก ารปนเป อ นสู ง
เนื่องจากการที่ความเขมขนที่มากเกินไปจะไปทําลายโครงสรางของน้ําตาลโดยการดึงโมเลกุลของไฮโดรเจนและ
ออกซิเจนออกจากโมเลกุลของน้ําตาลเกิดเปนสารประกอบที่เปนพิษ ที่เรียกวา สารประกอบฟูแรน (Furans)
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2. ศึกษาอุณหภูมิในการไฮโดรไลซิสที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซ
จากการทดลองยอยเปลือกกลวยดวยกรดซัลฟูริก โดยใชกลวยระยะสุกที่ 6 ความเขมขนของกรดซัลฟูริก
4 เปอรเซ็นต เปนเวลา 15 นาที เขยาที่ความเร็ว 200 รอบตอนาที โดยศึกษาอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาที่ 30 60
และ 90 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากการไฮโดรไลซิสเปลือกกลวยดวยกรดซัลฟูริกความเขมขน 4 เปอรเซ็นต โดยทําที่
อุณหภูมิ 30 60 90 องศาเซลเซียส
จากรูปที่ 2 นั้นพบวา ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสนั้นใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุด 15 กรัมตอลิตร
และจากผลการทดลองจะคาดวาหากเราใชอุณหภูมิที่สูงขึ้นในการไฮโดรไลซิสนั้นอาจจะทําใหไดความเขมขนของ
น้ําตาลรีดิวซสูงขึ้นดวย เนื่องจากการไฮโดรไลซิสดวยกรดออนโดยทั่วไปนั้นทําที่อุณหภูมิสูง แตการทําปฏิกิริยาที่
อุณหภูมิสูงนั้นอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปของน้ําตาล (Degradation) ทําใหเกิดเปนสารประกอบฟูแรน
สารประกอบฟนอลิกและอนุพันธของกรด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคุณพงษศักดิ์ (2009) ซึ่งใชกรดซัลฟูริก
เขมขน 0.5 % ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 3.4 กรัมตอลิตร
3. ศึกษาเวลาในการไฮโดรไลซิสที่เหมาะสมตอการผลิตน้ําตาลรีดิวซ
ทดลองยอยเปลือกกลวยดวยกรดซัลฟูริกโดยใชกลวยระยะสุกที่ 6 ความเขมขนของกรดซัลฟูริก 4
เปอรเซ็นต อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เขยาที่ความเร็ว 200 รอบตอนาที และศึกษาเวลาในการไฮโดรไลซิส
เทากับ 15 30 45 60 และ 75 นาทีตามลําดับ ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากการไฮโดรไลซิสเปลือกกลวยดวยกรดซัลฟูริกความเขมขน 4 เปอรเซ็นต อุณหภูมิ
90 องศาเซลเซียส เวลาในการไฮโดรไลซิส เทากับ 15 30 45 60 และ 75 นาที ตามลําดับ
จากรูปที่ 3 พบวาปริมาณน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการไฮโดรไลซิสและเมื่อเวลาผานไป 45
นาที ปริมาณน้ําตาลรีดิวซเริ่มมีคาคงที่อยูในชวงประมาณ 24 กรัมตอลิตร แสดงวาที่เวลา 45 นาทีนั้นเปนเวลาที่
เหมาะสมที่สุดในการไฮโดรไลซิสเปลือกกลวยและไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทากับ 24.3 กรัมตอลิตร ซึ่งใกลเคียง
กับงานวิจัยของ Tewari (1984) ซึ่งทําการทดลองการไฮโดรไลซิสเปลือกกลวยดวยกรดซัลฟูริกที่ความเขมขนของ
กรดซัลฟูริก 2.5 เปอรเซ็นตเปนเวลา 15 นาทีพบวาไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 28.3 กรัมตอลิตร และบทความวิจัย
ของ Palmqvist (2002) ไดกลาวไววา เมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสมากเกินไปทําใหน้ําตาลรีดิวซเปลี่ยนโครงสราง
เปนสารประกอบจําพวกฟูแรน

สรุปและวิจารณผลการทดลอง
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําตาลรีดิวซโดยวิธีการไฮโดรไลซิส
เปลือกกลวย การไฮโดรไลซิสดวยกรดเจือจางนั้นโดยสวนใหญจะใชอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาคอนขางสูง ซึ่ง
เปนการสูญเสียพลังงานความรอนในงานวิจัยนี้จึงทําการทดลองที่อุณหภูมิต่ํา พบวาไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
ใกลเคียงกับการทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง อีกทั้งยังชวยลดพลังงานที่ตองใชในการใหความรอนอีกดวย
สําหรับการใชเปลือกกลวยเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลรีดิวซเพื่อผลิตเอทานอลนั้น ถาจะทําในระดับ
ที่เปนอุตสาหกรรมนั้นอาจจะทําไดไมดีนัก เนื่องจากปริมาณของเปลือกกลวยที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมนั้นมี
ปริมาณไมมากพอที่จะนํามาใชเพื่อเปนสารตั้งตนเพื่อทดแทนมันสําปะหลังและกากน้ําตาลได
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