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บทคัดยอ 
โครงการวิจัยนี้สนใจศึกษาการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากซางขาวฟางหวานโดยการไฮโดรไลซิสดวยกรด    

ซัลฟูริก (H2SO4) โดยศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณน้ําตาลรีดิวซ ไดแก ความเขมขนของกรดซัลฟูริกที่ 2  4  6 

และ 8% (w/v) อุณหภูมิที่ 30  60 และ 90° C และเวลา 1-3 ชั่วโมง อีกทั้งหาองคประกอบของซางขาวฟางหวาน 

ผลการทดลองพบวา องคประกอบหลักของซางขาวฟางหวานคือ ปริมาณน้ําตาลรีดิวซเร่ิมตน 13.44% เซลลูโลส 

32.5% เฮมิเซลลูโลส 15.5% และลิกนิน 5%  สภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสคือ ที่ความเขมขนกรดซัลฟูริก 

4% (w/v) อุณหภูมิ 90°C เปนเวลา 1 ชั่วโมง ใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดเทากับ 19.67 เปอรเซ็นต  
 
คําสําคัญ : ขาวฟางหวาน  น้ําตาลรีดิวซ  ไฮโดรไลซิส   

 

ABSTRACT 

In the present study focused on reducing sugar production by acid hydrolysis of sweet 

sorghum bagasse, a renewable and cheap bioresource. Sweet Sorghum bagasse was hydrolyzed by 

using sulfuric acid at different concentrations (2, 4, 6 or 8%), temperature (30, 60 or 90°C) and time 

(1,2 or 3 hours). Samples were taken to analyzed reducing sugar by DNS method. The results 

showed that the composition of sweet sorghum bagasse consists of 32.5% of cellulose, 15.5% of 

hemicelluloses and 5% of lignin. The optimal conditions of acid hydrolysis was 4% H2SO4 (w/v) at 

90°C for 1 hour, which yielded a concentration of reducing sugar at 19.67%. 
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คํานํา 

เชื้อเพลิงชีวภาพเปนอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทน โดยเฉพาะเอทานอล  ซึ่งไดจากกระบวนการ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือการหมักโดยใชน้ําตาลเปนวัตถุดิบ และการไดมาซึ่งน้ําตาลนั้นอาจไดจากกระบวนการ

ยอยสลายโครงสรางของวัสดุทางการเกษตรที่เรียกวา กระบวนการไฮโดรไลซิส หรือหมักกับจุลินทรีย เนื่องจากพืช

มีผนังเซลลที่มีชั้นของเซลลูโลส (Cellulose) เปนโครงหลัก ซึ่งเซลลูโลสประกอบดวยโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคส

จํานวนมาก เมื่อไรก็ตามที่โมเลกุลของกลูโคสแยกออกมา สามารถเขาสูกระบวนการหมักไดเปนแอลกอฮอล 

ดังนั้นกลูโคสจํานวนมหาศาลในเซลลูโลสจึงเปรียบเสมือนขุมทรัพยจากธรรมชาติ สามารถนําไปสูการผลิตเอทา

นอลหรือ ที่เรียกกันวา “เซลลูโลซิก เอทานอล” และนาจะเปนเชื้อเพลิงที่สําคัญในปจจุบันและอนาคต (สุพัฒน 

อรรถธรรม, 2549) 

ผลิตผลทางการเกษตรที่ถูกนํามาใชที่สําคัญ ไดแก  ออย  กากน้ําตาล  ชูการบีช และขาวโพด เปนตน 

แตเนื่องจากขอจํากัดหลายประการ เชน อายุการเก็บเกี่ยว  ปริมาณการใชนํ้าและคาใชจายในการเพาะปลูก จึง

ทําใหนักวิจัยหันมาใหความสนใจกับพืชชนิดใหม ที่อาจมีศักยภาพสูงในการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิต      

เอทานอล คือ ขาวฟางหวาน (Sweet Sorghum หรือ Sorgo) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Sorghum bicolor (Linn) 

Moench เปนพืชที่ใชประโยชนไดหลากหลาย เชน ใชผลิตเอทานอล น้ําเชื่อม และอาหารสัตว จัดเปนพืชที่มีอายุ

การเก็บเกี่ยวสั้นจึงปลูกไดปละหลายครั้ง มีปริมาณน้ําตาลในลําตนใกลเคียงกับออยจัดเปนพืชที่มีคุณสมบัติทน

แลงไดดี และใหผลผลิตชีวมวลสูง (ประสิทธิ์ ใจศิล, 2549) 

การไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) คือ การลดจํานวนกลูโคส หรือโมโนแซ็กคาไรดที่เรียงตอกันในโมเลกุลให

ส้ันลง โดยการไฮโดรไลซิสนั้นสามารถทําได 2 วิธี โดยวิธีแรกคือ การยอยดวยสารเคมี สามารถแบงไดเปนวิธีการ

ยอยดวยกรด (Acid hydrolysis) และการยอยดวยดาง (Alkaline hydrolysis)  วิธีที่สองคือ การยอยดวยเอนไซม 

(ดุษฎี อุตภาพ, 2550) แตในโครงงานวิจัยนี้เลือกใชกรดมาทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส เนื่องจากระยะเวลาที่ใชทํา

ปฏิกิริยานั้นสั้น ราคาของสารเคมีถูกกวา และวัสดุหมักไมตองผานการปรับสภาพวัตถุดิบเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ไฮโดรไลซิสดวยเอนไซม ดังตารางเปรียบเทียบผลดีและผลเสียในการยอยดวยเอนไซม กับการยอยดวยกรด และ

ดาง (กรมพลังงานทหาร, 2548)  
 

ผลด ี ผลเสีย 

ก. สภาวะที่ใชทั้งอุณหภูมิและความเปนกรด

 ดางไมรุนแรง  

ข. ปฏิกิริยามีความเฉพาะทําใหผลิตภัณฑ 

 ที่ไดมีความบรสุิทธิ์สูง  

ค. ผลิตภัณฑที่ไดไมเปล่ียนเปนสารอื่น  

ง. สามารถทําการหมักน้ําตาลที่เกิดขึ้น 

 ไปพรอมกับการยอยได  

จ. ไมจําเปนตองใชอุปกรณที่ทนตอการ 

 กัดกรอน  

ก. วัตถุดิบตองไดรับการปรับสภาพกอน  

ข. ผลิตภัณฑที่ได สามารถเปนตัวยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา

 ตอไปได (product inhibition)  

ค. สูญเสียเอนไซมไป เนื่องจากถูกดูดซับ (adsorbed) บน

 วัสดุที่ไมยอย  

ง. เส่ียงตอการปนเปอน (contamination) ของเชื้อ 

 จุลินทรีย  

จ. ถาระบบมีสารที่เปนตัวขัดขวางปฏิกิริยา เชน  

 เฮมิเซลลูโลส หรือลิกนิน อัตราปฏิกิริยาจะชาลง  
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สวนการยอยดวยดางนั้นจากงานวิจัยของ Dawson และคณะ ในป ค.ศ. 2006  ที่ทําการเปรียบเทียบปริมาณ    

เอทานอลที่ไดจากการยอยโดยใชกรดและดาง แลวนําไปหมักกับยีสตตอ พบวาปริมาณเอทานอลที่ไดจากการ

ไฮโดรไลซิสดวยกรดมีปริมาณสูงกวาดาง คือ 335.67 และ 130.5 mg/l ตามลําดับ อีกทั้งสวนมากยังมีการใชดาง

เปนสารเคมีในการปรับสภาพวัตถุดิบมากกวา  

ดังนั้นโครงงานนี้จึงเปนการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากซางขาวฟางหวาน เพื่อนํา

น้ําตาลรีดิวซที่ไดไปผลิตเปนเอทานอลตอไป  โดยนําซางขาวฟางหวานที่ผานการหีบเอาน้ําหวานในลําตนออก 

มาผานกระบวนการเปลี่ยนแปง หรือเซลลูโลส ซึ่งเปนองคประกอบหลักอยูในซางขาวฟางหวานใหเปนน้ําตาล

รีดิวซ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การเตรียมวัสดุหมัก 
 นําซางขาวฟางหวานมาหั่นเปนชิ้นขนาดเล็ก แลวนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา      

3 วัน จนกระทั่งไดน้ําหนักคงที่ จากนั้นทําการปนบดใหมีขนาดเล็กลง แลวผานเครื่องคัดแยกขนาด 20 mesh 
 

2. การวิเคราะหหาปริมาณเยื่อใย 
เพื่อหาปริมาณองคประกอบในซางขาวฟางหวาน อาทิเชน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และอื่นๆ ตาม

วิธีของ Goering และ Van Soest (1970) ทําไดดังนี้ 

เฮมิเซลลูโลส = % NDF - % ADF 

เซลลูโลส = % ADF - % ADL 

ลิกนิน = % ADL - ash  
การหาคา Neutral Detergent Fiber (NDF) 

  เปนขั้นตอนการกําจัดสารตางๆ เชน Soluble Carbohydrates (รวมทั้ง Pectins), Proteins (สวนใหญ), 

Lipids และ soluble mineral substances ออก ดังนั้นกาก (Residues) ที่ไดประกอบดวย สวนที่เปนเสนใยของ

เซลลพืช hemicelluloses, cellulose, lignin, cutin, insoluble mineral substances และโปรตีนบางอยางของ

ผนังเซลล 
การหาคา Acid Detergent Fiber (ADF) 
ใชสารละลายกรดเพื่อละลายสารตางๆ เชน soluble carbohydrates, proteins, lipids, hemicellulose 

และ soluble mineral substances ออก กากที่เหลือประกอบดวย cellulose, lignin, cutin และ mineral 

substances ที่ไมละลายในกรด สารเหลานี้เรียกรวมกันวา Acid Detergent Fiber (ADF) ซึ่ง ADF ตางจาก NDF 

ตรงที่ สวนที่เหลือของ ADF ไมมี hemicelluloses 
การหาคา Acid Detergent Lignin (ADL) 

 หลักการของวิธีนี้ คือ การละลาย Cellulose ในสารละลาย Sulfuric acid ความเขมขน 72% กากที่เหลือ

เปน “Raw Lignin” ซึ่งมี cutin อยูดวย 
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คา Silica และเถาที่ไมละลาย (ash) 
เปนขั้นตอนการกําจัดเซลลูโลสออก โดยนํากากไปเผาที่ 550°C เปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวปลอยใหเย็นใน

โถดูดความชื้น 

 

3. ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) 
ทําการทดลองไดโดยนําซางขาวฟางหวานที่ผานการอบที่ 65 °C เปนเวลา 3 วัน และนําไปบดใหได

ขนาดของอนุภาค 20 mesh ผานกระบวนการไฮโดรไลซิส โดยตัวแปรที่ทําการศึกษาคือ ระดับความเขมขนของ

สารเคมีคือ กรดซัลฟูริก (H2SO4) ที่ 2  4  6 และ 8% (w/v), อุณหภูมิที่ 30  60 และ 90 °C และเวลา 1-3 ชั่วโมง 

ในอัตราสวน   1 กรัม ซางขาวฟางหวาน ตอ 20 มิลลิลิตรของสารละลายกรด จากนั้นเจือจางตัวอยางดวยน้ํากลั่น

ปริมาตร (1/10  v/v)  แลวกรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 นําสวนใสไปวิเคราะหหาปริมาณน้ําตาลรีดิวซตอไป 

 
4. น้ําตาลรีดิวซ (Reducing Sugar) 
 ทําการวัดปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่ไดจากกระบวนการไฮโดรไลซิสดวยวิธี 3,5-dinitro salicylic acid 

(DNS method) (Miller, 1959) โดยนําสารละลายสวนใสที่ไดปริมาณ 1 ml และสารละลาย DNS 1 ml เติมลงใน

หลอดทดลอง จากนั้นปดฝา แลวตมในน้ําเดือดเปนเวลา 10 นาที แลวทําการแชหลอดทดลองในน้ําเย็นทันที รอ

จนหลอดทดลองเย็น แลวทําการเติมน้ํากลั่นปริมาณ 10 ml ผสมใหเขากัน หลังจากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืน

แสงที่ 520 nm คาที่ไดนําไปเปรียบเทียบกับกราฟกลูโคสมาตรฐาน และคํานวณปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 

(Neureiter, 2002)    
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1.  การวิเคราะหหาปริมาณเยื่อใย 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบของซางขาวฟางหวาน แสดงไวใน ตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1  องคประกอบของซางขาวฟางหวาน 

องคประกอบ เปอรเซ็นต 

เซลลูโลส 32.5 

เฮมิเซลลูโลส 15.5 

ลิกนิน 5 

เถา 2 

น้ําตาลรีดิวซ 13.44 

ความชื้น 17.55 

อื่นๆ 14.01 
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2. สภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิส 
 2.1  ความเขมขนของกรดซัลฟูริกที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิส  

 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของกรดซัลฟูริกกับปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากการไฮโดรไลซิส 

 ซางขาวฟางหวานดวยกรดซัลฟูริกความเขมขน  2 4 6 และ 8 เปอรเซ็นต ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  

 เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

 

จากภาพที่ 1 พบวาเมื่อความเขมขนของกรดซัลฟูริกเพิ่มขึ้นจาก 2% เปน 4% w/v ทําใหปริมาณน้ําตาล

รีดิวซเพิ่มขึ้น แตที่ระดับความเขมขน 6% และ 8% w/v ของกรดซัลฟูริก ทําใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซลดลง อาจ

เนื่องมาจากปริมาณความเขมขนของกรดที่มากเกินไปจะไปทําลายโครงสรางของน้ําตาลรีดิวซ โดยดึงโมเลกุล

ของไฮโดรเจน และออกซิเจนออกจากโมเลกุลของน้ําตาลเกิดเปนสารประกอบที่เปนพิษ หรือ เฟอรฟวรอล (ดุษฎี 

อุตภาพ, 2550) จึงทําใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซลดลง ในขณะเดียวกันที่ระดับความเขมขนของกรดต่ําๆ พบวามี

ปริมาณน้ําตาลรีดิวซนอย ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณกรดที่นอยเกินไป ทําใหการยอยดวยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสลด

ต่ําลง ดังนั้น ความเขมขนที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟูริก คือ 4% w/v 
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ความเขมขนกรดซัลฟรูิก (%w/v) 

ความสมัพันธระหวางความเขมขนกรดซัลฟูริกกับปริมาณ
น้ําตาลรีดิวซที่ไดจากการไฮโดรไลซสิ 
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2.2  อุณหภูมิทีเ่หมาะสมในการไฮโดรไลซิส  

 
 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับปริมาณน้ําตาลรีดิวซจากการไฮโดรไลซิสซางขาวฟางหวานดวย 

 กรดซัลฟูริกความเขมขน 4 เปอรเซ็นต เวลา 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30, 60 และ 90 องศาเซลเซียส   
  

เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดปริมาณน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากอุณหภูมิมีผลตอการเรง

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ทําใหที่อุณหภูมิ 90° C ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดคือ 19.67 เปอรเซ็นต  และคาดวาถา

อุณหภูมิสูงขึ้น ยิ่งมีผลทําใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซเพิ่มขนดวย  
  

2.3  เวลาที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิส 

 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางเวลากับปริมาณน้ําตาลรีดิวซ จากการไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟูริกความเขมขน   

  4  เปอรเซ็นต ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 2 และ 3 ชั่วโมง  

   

     

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) 

ความสมัพันธระหวางอุณหภูมิกับ 
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซที่ไดจากการไฮโดรไลซิส 
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เมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดปริมาณน้ําตาลรีดิวซลดลง โดยเวลาที่เหมาะสมในการ

ไฮโดรไลซิสคือ 1 ชั่วโมง ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซ 19.67 เปอรเซ็นต แสดงวาเวลา 1 ชั่วโมงเพียงพอแลวตอการ

ไฮโดรไลซิส  

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
องคประกอบหลักของซางขาวฟางหวาน ประกอบดวย เซลลูโลส 32.5% เฮมิเซลลูโลส 15.5% และ

ลิกนิน 5% และสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําตาลรีดิวซ โดยกระบวนการไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟูริก คือ ที่
ระดับความเขมขนของกรดซัลฟูริก 4% (w/v) เวลา 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ซึ่งไดปริมาณน้ําตาล
รีดิวซสูงสุดเทากับ 19.67 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

ดังนั้นการนําซางขาวฟางหวานมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลนั้น จึงมีความเปนไปไดสูง 
เนื่องจากมีวัตถุดิบมากพอที่จะปอนเขาโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากอายุการเก็บเกี่ยว 3-4 ครั้งตอป และ
ตองการน้ํานอย เปนตน จึงถือไดวาซางขาวฟางหวานเหมาะสมที่จะเปนแหลงของพลังงานทดแทนเมื่อ
เปรียบเทียบกับกากน้ําตาลที่มีราคาสูง มันสําปะหลังและชานออยที่เปนทั้งแหลงอาหารของมนุษย และสัตว 
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