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การเพิ่มผลผลิตนํา้ ตาลจากชานอ้ อยโดยการย่ อยสลายด้ วย
การระเบิดด้ วยไอนํา้ ร่ วมกับกรดอะซิตกิ
ENHANCING SUGAR PRODUCTION FROM BAGASSE BY STEAM EXPLOSION
WITH ACETIC ACID DIGESTION
พรวิภา ทองมิตร1วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกลู 2 และ อรทัย ชวาลภาฤทธิ์1
Pornvipa Thongmitr1,Warawut Chulalaksananukul2and Orathai Chavalparit1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาการเพิ่มผลผลิตนํ ้าตาลจากชานอ้ อยด้ วยการย่อยสลายโดยการระเบิดด้ วยไอนํ ้า
ร่ วมกับกรดอะซิติก ก่อนนํามาทําการหมักเพื่อผลิตเอทานอล โดยนําชานอ้ อยมาทําการระเบิดด้ วยไอนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ
120 และ 180 องศาเซลเซียส ร่ วมกับกรดอะซิติกที่ความเข้ มข้ น6ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 0 – 5(กรัม/ปริ มาตร) เป็ นเวลา
ตังแต่
้ 5 –40 นาที จากผลการทดลองพบว่าการย่อยสลายที่เหมาะสมคือ การระเบิดด้ วยไอนํา้ ที่อุณหภูมิ 180
องศาเซลเซียสร่ วมกับกรดอะซิติกที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 4(กรัม/ปริ มาตร) เป็ นเวลา 5 นาทีสามารถผลิตนํ ้าตาลรวม
ได้ สงู เท่ากับ16.91 กรัม/ลิตร โดยผลการวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณนํ ้าตาล4 ประเภท คือ ไซโลส ฟรุ กโทส กลูโคส
และซูโครสด้ วยเครื่ อง HPLCพบว่าการระเบิดด้ วยไอนํา้ ที่อณ
ุ หภูมิ 120 และ 180 องศาเซลเซียส จะได้ ปริ มาณ
นํ ้าตาลที่แตกต่างกันโดยที่อณ
ุ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส ได้ ปริ มาณนํ ้าตาลกลูโคสสูงสุดและที่อณ
ุ หภูมิ 180 องศา
เซลเซียสได้ ปริ มาณนํ ้าตาลไซโลสได้ สงู สุด

ABSTRACT
This study aimed to enhance sugar production from bagasse bysteam explosion with acetic
acid digestion before fermentation to ethanol.This study varied the temperature ofsteam explosion
conditionat 120 and 180 OC and varied concentration of acetic acid at 6 levelfrom 0 to 5% (g/V).The
reaction time of digestion was also varied from 5 to40 minutes.After digestion, bagasse was filtered
through GF/C filter paper to remove solids fraction from the solution. Then the filtrate was analyzed for
4 types ofsugar such as : xylose fructose glucose and sucrose with HPLC. The results showed that the
optimum condition for digestionwas steam explosion at 180OCwith acetic acid at concentration of 4%
g/V,respectively with reaction time of 5 minutes. The maximum total sugar yield could achieved at
concentration of 16.91g/l,respectively. It was observed that maximum sugar obtainedfrom
pretreatment with the stream explosion at 120 and 180 OC was different. The stream explosion of
bagasse at 120 OCobtained a maximum concentration of glucose while stream explosion at
180 OCobtained a maximum concentration of xylose.
Key Words : bagasse, steam explosion, acetic acid digestion
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คํานํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการทําการเกษตรเป็ นหลัก จึงมีเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรหรื อกากของ
เสียจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร ซึง่ สามารถเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานได้ เพราะในขันตอนของการ
้
เจริ ญเติบโตพืชใช้ คาร์ บอนไดออกไซด์ และนํ ้าเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง
ได้ ออกมาเป็ นแป้งและนํา้ ตาล แล้ วกักเก็บไว้ ตามส่วนต่างๆ ของพืช วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรหลักที่สามารถ
นํามาใช้ เป็ นพลังงานทดแทนเช่นชานอ้ อย จะมีองค์ประกอบของเซลลูโลสสูงสามารถใช้ เป็ นแหล่งนํ า้ ตาลที่ มี
ศักยภาพ เนื่องจากเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสสามารถถูกย่อยสลายไปเป็ นนํ ้าตาลกลูโคสและไซโลส เพื่อใช้ ในการ
ผลิตเอทานอลได้ (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย, 2550)
ในการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสประกอบด้ วย 3 ขันตอนหลั
้
กได้ แก่ การเตรี ยมวัตถุดิบ(Pretreatment)
การย่อยสลาย(hydrolysis) และการหมัก(Fermentation)ซึง่ การเตรี ยมวัตถุดิบเป็ นขันตอนการทํ
้
าลายโครงสร้ างที่
แข็งแรงของเซลลูโลส เพื่อให้ เอนไซม์เซลลูเลสสามารถเข้ าถึงและย่อยเซลลูโลสได้ ง่ายขึ ้น การเตรี ยมวัตถุดิบทําได้
ทังวิ
้ ธีทางเคมี เช่นการย่อยด้ วยกรดหรื อด้ วยด่าง รวมถึงวิธีทางกายภาพ ได้ แก่ การระเบิดด้ วยไอนํ ้า เป็ นต้ นการ
ย่อยสลาย มี 2 วิธี คือ การใช้ กรดหรื อการใช้ เอนไซม์ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มความพรุ นของเนื ้อวัสดุ ลดปริ มาณ
เฮมิเซลลูโลสและลิกนินในเนื ้อวัสดุการย่อยด้ วยกรดมี 2 ช่วง ช่วงแรกเป็ นการย่อยเฮมิเซลลูโลสเพื่อให้ ได้ นํ ้าตาล
เพนโทส จากนันช่
้ วงที่สองเป็ นการย่อยเซลลูโลสให้ ได้ นํ ้าตาลกลูโคสส่วนการย่อยด้ วยเอนไซม์จะใช้ เอนไซม์เซลลู
เลสเพื่อเปลี่ยนเซลลูโลสไปเป็ นนํ ้าตาลกลูโคสที่เป็ นนํ ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เล็กที่สดุ ซึง่ การเปลี่ยนนํ ้าตาลกลูโคสไป
เป็ นเอทานอลนันสามารถทํ
้
าได้ โดยใช้ วิธีการหมักด้ วยเชื ้อจุลินทรี ย์จําพวกยีสต์หรื อแบคทีเรี ย(นคร, 2553) ดังนัน้
ขันตอนการเปลี
้
่ยนเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเป็ นนํ ้าตาลจึงมีความสําคัญ เนื่องจากปริ มาณนํ ้าตาลที่สงู จะทําให้
ได้ ผลิตภัณฑ์เอทานอลสูงด้ วย
การย่อยสลายโดยทัว่ ไปมี 4 วิธีหลัก คือวิธีการทางกายภาพ เคมีกายภาพ เคมี และชีวภาพ(Cheng et
al., 2008) ศึกษาการย่อยสลายชานอ้ อยด้ วยกรดซัลฟิ วริ ก 1.25 นน./นน. ที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส 2 ชัว่ โมง
ได้ นํ ้าตาล 59.1 กรัม/ลิตร แล้ วทําการล้ างพิษที่เกิดขึ ้นด้ วย Electrodialysis ก่อนนําสารละลายที่ได้ มาผลิตเอทา
นอล (Carrasco et al., 2010) ศึกษาการย่อยสลายชานอ้ อยด้ วยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ร้อยละ 2 และความร้ อน 190
องศาเซลเซียส ร่ วมกับเอนไซม์ Celluclast 1.5L 65FPU/กรัม และ Novozym 188 376IU/กรัมกลูโคซิเดส ที่พีเอช
5 ก่อนการหมักด้ วย S.CerevisiaeและP. stipites เพื่อผลิตเอทานอล
ปั ญหาของการย่อยสลายด้ วยวิธีทางเคมีและการใช้ เอมไซม์คือ ภายหลังการย่อยสลายแล้ วอาจต้ องมี
การกําจัดสารพิษที่จะมีผลต่อเชื ้อจุลินทรี ย์ในการหมัก และเอนไซม์มีราคาแพงมากทําให้ ต้นทุนในการผลิตเอทา
นอลสูงมากด้ วย ดังนัน้ งานวิจยั นี ้จึงเป็ นการศึกษาประสิทธิ ภาพการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ ้งการเกษตร
อย่างชานอ้ อย จากอุตสาหกรรมแปรรู ปอ้ อยเป็ นนํา้ ตาล โดยนํามาปรั บสภาพเบือ้ งต้ นด้ วยการระเบิดด้ วยไอนํา้
ร่ วมกับกรดอะซิติกเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตนํ ้าตาลจากเซลลูโลสให้ ได้ ปริ มาณสูงสุด
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมชานอ้ อย
ตัวอย่างชานอ้ อยนํามาจากโรงงานผลิตนํ ้าตาลทรายในจังหวัดราชบุรี ชานอ้ อยซึง่ เป็ นของเสียจากการ
หีบอ้ อยของโรงงานถูกนํามาล้ าง ตากให้ แห้ ง แล้ วอบที่ 60 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง บดให้ ละเอียดด้ วย
เครื่ องบด จากนันทํ
้ าการคัดขนาดโดยการนํามาร่ อนผ่านตะแกรงคัดขนาดที่ขนาด 0.25 มิลลิเมตร แล้ วจึงนําชาน
อ้ อยที่ได้ ไปใช้ ในการทดลองต่อไป
องค์ ประกอบของชานอ้ อย
ตัวอย่างชานอ้ อยจากโรงงานจะถูกนํามาทําให้ แห้ ง บดละเอียด และคัดขนาดเล็กกว่า 0.25 มิลลิเมตร
และวิเคราะห์หาปริ มาณองค์ประกอบมวลชีวภาพต่างๆ ได้ แก่ ปริ มาณ neutral detergent fiber (NDF), acid
detergent fiber (ADF) หรื อเฮมิเซลลูโลส, permanganate lignin (PML) หรื อลิกนิน และเผาเถ้ าหรื อเซลลูโลส
ตามวิธีของ Goering and Van Soest(1970) และพบว่าชานอ้ อยมีปริ มาณของเซลลูโลสร้ อยละ 46.23เฮมิ
เซลลูโลสร้ อยละ 23.65 และลิกนินร้ อยละ 12.46(Table 1)
Table 1 Element of biomass
biomass
bagasse

Element of biomass (% by weight)
Cellulose

Hemicellulose

lignin

46.23

23.65

12.46

การทดสอบผลของอุณหภูมิ ความเข้ มข้ นของกรดอะซิตกิ และระยะเวลาที่ใช้ ในการระเบิดด้ วยไอนํา้
ศึกษาผลของอุณหภูมิ ความเข้ มข้ นของกรดอะซิติก และระยะเวลาที่ใช้ ในการระเบิดด้ วยไอนํา้ ที่มีต่อ
ชนิดและปริ มาณนํ ้าตาล และปริ มาณนํ ้าตาลรี ดิวซ์ โดยนําชานอ้ อยที่ผ่านการเตรี ยมเบื ้องต้ นแล้ วมาทําการย่อย
สลายด้ วยการระเบิดด้ วยไอนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ 120 และ 180 องศาเซลเซียส ร่ วมกับกรดอะซิติกที่ความเข้ มข้ นเท่ากับ
ร้ อยละ 0, 1, 2 ,3, 4 และ 5(กรัม/ปริ มาตร) เป็ นเวลา 5, 10, 20, 30 และ 40 นาที ชานอ้ อยหลังจากย่อยสลายแล้ ว
จะถูกนํามาทําการกรองแยกส่วนของสารละลายและชานอ้ อยที่ได้ แล้ วนําสารละลายที่ได้ มาตรวจสอบชนิดและ
ป ริ ม า ณ นํ ้ า ต า ล 4 ช นิ ด คื อ ไ ซ โ ล ส ฟ รุ ก โ ท ส ก ลู โ ค ส แ ล ะ ซู โ ค ร ส ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง High
PerformanceLiquidChromatography(HPLC) จาก Shimadzu, Japan รุ่ น ELSD-LTII
พารามิเตอร์ ท่ วี ิเคราะห์ และวิธีการวิเคราะห์
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน โดยใช้ วิธีของ Goering and Van Soest(1970)
ชนิดและปริ มาณนํ ้าตาลด้ วย HPLC จาก Shimadzu, Japan รุ่ น ELSD-LTII
ปริ มาณนํ ้าตาลรี ดิวซ์ โดยใช้ วิธีของ Mandel and Sernbery (1976)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของอุณหภูมิและความเข้ มข้ นของกรดอะซิตกิ ต่ อปริมาณนํา้ ตาลที่ได้ ด้วยการระเบิดด้ วยไอนํา้
จากการศึกษาผลการย่อยสลายชานอ้ อยด้ วยการระเบิดด้ วยไอนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส ร่ วมกับ
กรดอะซิติกที่ความเข้ มข้ นของกรดอะซิติก6 ค่า ตังแต่
้ ร้อยละ 0 – 5(กรัม/ปริ มาตร)ที่เวลา 5 นาที พบว่าสารละลาย
ชานอ้ อยหลังการย่อยสลายมีปริ มาณนํ ้าตาลรวมเพิ่มขึ ้นเมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของกรดอะซิติก โดยที่ความเข้ มข้ น
ของกรดอะซิติกร้ อยละ 5 จะได้ ปริ มาณนํ ้าตาลรวมสูงสุดเท่ากับ 4.21 กรัม/ลิตร เมือ่ เปรี ยบเทียบกับการการระเบิด
ด้ วยไอนํา้ ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเพียงอย่างเดียวพบว่าการใช้ กรดอะซิติกร้ อยละ 5จะช่วยเพิ่มปริ มาณ
นํา้ ตาลรวมสูงขึน้ 0.86 กรั ม/ลิตร(ร้ อยละ 25.86) (Figure 1)จากผลการจําแนกชนิดและปริ มาณนํา้ ตาลใน
สารละลายที่ได้ จากการย่อยสลายพบว่าสามารถตรวจพบนํ ้าตาลได้ 3 ชนิด คือ ฟรุ กโทส กลูโคส และซูโครสโดย
เมื่อทํ าการเพิ่ ม ความเข้ มข้ นของกรดอะซิติ กจากร้ อยละ 0 กรั ม/ปริ มาตร เป็ นร้ อยละ 5(กรั ม/ปริ มาตร) จะได้
ปริ มาณนํ ้าตาลฟรุ กโทสและกลูโคสเพิ่มขึ ้น

Total sugar (g/l)

จากการศึกษาผลการย่อยสลายชานอ้ อยด้ วยการระเบิดด้ วยไอนํ ้าพบว่าสารละลายชานอ้ อยหลังการย่อย
สลายมีปริ มาณนํ ้าตาลรวมเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั โดยความเข้ มข้ นของกรดอะซิติกร้ อยละ 4 จะได้ ปริ มาณนํ ้าตาล
รวมสูงสุดเท่ากับ 16.91กรั ม/ลิตร เมื่อเปรี ยบเทียบกับการระเบิดด้ วยไอนํา้ ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเพียง
อย่างเดียวพบว่าการใช้ กรดอะซิติกร้ อยละ 4 จะช่วยเพิ่ มปริ มาณนํ า้ ตาลรวมสูงขึน้ 12.89 กรั ม/ลิตร(ร้ อยละ
320.79) (Figure 2)นอกจากนี ้ยังพบว่านํ ้าตาลที่ได้ จากการย่อยสลายชานอ้ อยด้ วยการระเบิดด้ วยไอนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ
180 องศาเซลเซียส ร่ วมกับกรดอะซิติกมี3 ชนิด คือ ไซโลส ฟรุ กโทสและกลูโคส โดยเมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของ
กรดอะซิติกจากร้ อยละ 0 กรัม/ปริ มาตร เป็ นร้ อยละ 5(กรัม/ปริ มาตร) จะได้ ปริ มาณนํ ้าตาลไซโลสเพิ่มขึ ้น
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Figure 1 Total sugar from bagasse digestion by steam explosion at 120 Celsius, 5 minutes
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Figure 2Total sugar from bagasse digestion by steam explosion at 180 Celsius, 5 minutes
จากผลการทดลองพบว่าการย่อยสลายชานอ้ อยโดยการระเบิดด้ วยไอนํ ้าที่ 180 องศาเซลเซียสร่ วมกับ
กรดอะซิติก จะให้ ปริ มาณนํ ้าตาลรวมสูงกว่าการย่อยสลายชานอ้ อยโดยการระเบิดด้ วยไอนํ ้าที่ 120 องศาเซลเซียส
ที่เวลาเท่ากัน โดยสภาวะที่ให้ ผลผลิตนํา้ ตาลสูงสุดคือที่ 180 องศาเซลเซียส ร่ วมกับกรดอะซิติกร้ อยละ 4(กรั ม/
ปริ มาตร) เป็ นเวลา 5 นาที ได้ นํ ้าตาล 16.91 กรัม/ลิตร และเมื่อทําการเพิ่มกรดอะซิติกจากร้ อยละ 0 เป็ นร้ อยละ 1
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนํ ้าตาลเพิ่มสูงขึ ้นถึง 267.15%ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าการใช้ กรดอะซิติกเพียงร้ อย
ละ 1 ร่ วมกับการระเบิดด้ วยไอนํ ้าในการย่อยสลายชานอ้ อยให้ เป็ นนํ ้าตาลจะสามารถเพิ่มผลผลิตนํ ้าตาลรวมและ
นํ ้าตาลไซโลสเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ จะมีผลต่อการผลิตเอทานอลให้ เพิ่มสูงขึ ้นด้ วย
ผลของระยะเวลาต่ อปริมาณนํา้ ตาลที่ได้ ด้วยการระเบิดด้ วยไอนํา้
ผลของระยะเวลาที่ ใช้ ในย่อยสลายชานอ้ อยโดยการระเบิดด้ วยไอนํา้ ร่ วมกับกรดอะซิติกที่เวลาต่างๆ
ตังแต่
้ 5 – 40 นาที พบว่าเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการย่อยสลายชานอ้ อยจะทําให้ ได้ ปริ มาณนํ ้าตาลรวมลดลง การ
ย่อยสลายชานอ้ อยโดยการระเบิดด้ วยไอนํ ้าที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส โดยไม่เติมกรดอะซิติก (ชุดควบคุม)
โดยที่เวลาที่ 5 – 40 นาที จะทําให้ ได้ ปริ มาณนํ ้าตาลรวมลดลงเมื่อใช้ เวลาในการย่อยสลายนานขึ ้น เมื่อทําการ
ย่อยสลายที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ร่ วมกับกรดอะซิติกความเข้ มข้ นต่างๆ พบว่าแนวโน้ มนํา้ ตาลรวมที่ได้
เหมือนกับชุดควบคุม (Figure 3)
ส่วนผลของระยะเวลาในการย่อยสลายชานอ้ อยโดยการระเบิดด้ วยไอนํ ้าที่อณ
ุ หภูมิ 180 องศาเซลเซียส
ที่เวลาต่างๆ ตังแต่
้ 5 – 40 นาที พบว่าการย่อยสลายชานอ้ อยโดยไม่เติมกรด (ชุดควบคุม) ที่เวลา5 – 40 นาที จะ
ทําให้ ได้ ปริ มาณนํ ้าตาลรวมเพิ่มขึ ้นเมื่อใช้ เวลาในการย่อยสลายนานขึ ้น โดยผลจากการวิเคราะห์นํ ้าตาลพบว่าการ
ใช้ กรดอะซิ ติก มี ผลต่อ ปริ มาณนํ า้ ตาล โดยในชุด ควบคุมที่ ให้ ค วามร้ อนเพี ยงอย่างเดีย วจะพบนํ า้ ตาลไซโลส
ฟรุ กโทส และกลูโคส แต่ไม่พบซูโครสที่ เป็ นองค์ ประกอบหลักของสารละลายชานอ้ อยหลังผ่านการย่อยสลาย
(Figure 4)
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Figure 3 Total sugar from bagasse by steam explosion with acetic acid digestion at 120 Celsius
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Figure 4 Total sugar from bagasse by steam explosion with acetic acid digestion at 180 Celsius
จากกราฟสรุ ปได้ ว่า การย่อยสลายชานอ้ อยที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสอย่างเดียวต้ องใช้ เวลาย่อย
สลายนาน5 นาที จึงจะได้ ปริ มาณนํ ้าตาลรวมสูงสุด ส่วนการใช้ อณ
ุ หภูมิ 120 องศาเซลเซียสร่ วมกับกรดอะซิติกที่
ความเข้ มข้ นร้ อยละ 1(กรัม/ปริ มาตร) ต้ องใช้ เวลา 10 นาที และที่ร้อยละ 2 - 5(กรัม/ปริ มาตร) ต้ องใช้ เวลา 5 นาที
จึงจะได้ ปริ มาณนํ ้าตาลรวมสูงสุด ขณะที่การใช้ อณ
ุ หภูมิ 180 องศาเซลเซียสอย่างเดียวต้ องใช้ เวลา 30 นาที จึงจะ
ได้ ปริ มาณนํ ้าตาลรวมสูงสุด ส่วนการใช้ อณ
ุ หภูมิ 180 องศาเซลเซียสร่ วมกับกรดอะซิติกจะใช้ เวลาลดลง ที่ความ
เข้ มข้ นกรดอะซิติกร้ อยละ 1 (กรัม/ปริ มาตร) ใช้ เวลาย่อยสลาย 10 นาที และที่ร้อยละ 2-5(กรัม/ปริ มาตร) ใช้ เวลา
ย่อยสลายเพียง5นาที จึงจะได้ นํ ้าตาลรวมสูงสุด
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Table 2 Implemented pretreatments for sugarcane bagasse exploitation.
Pretreatments
Conditions
Yield
References
Temperature Time Pressure %wt./wt. g/l
(˚C)
(hr)
of SCB1/
NaOH2%with Celluclast 107
121
4
50
50.08 Salas et al.
1.1kg/cm2
CFU/mlvolume20%
by
(2009)
55
4
weight,pH5
SO 2 2%and heat
Enzyme celluclast 1.5L
65FPU/g andNovozym 188
376IU/g Glucosidase, pH5
Steam explosion with acetic
acid 4%

190

0.08

40

72

180

0.08

-

68

ND

Carrasco
et al.
(2010)

10kg/cm2

8.45

16.91 This study

1/ SCB: Sugarcane bagasse

สรุ ป
สภาวะที่มีเหมาะสมในการย่อยสลายมวลชีวภาพชานอ้ อยคือ การย่อยสลายโดยการระเบิดด้ วยไอนํ ้าที่
อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ร่ วมกับกรดอะซิติกเข้ มข้ นร้ อยละ 4(กรั ม/ปริ มาตร) เป็ นเวลา 5 นาที ได้ ผลผลิต
นํ ้าตาลรวมสูงเท่ากับ 16.91 กรัม/ลิตร และสามารถย่อยสลายเปลี่ยนเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสในชานอ้ อยเป็ น
นํา้ ตาลรวมได้ สูงสุดร้ อยละ24.91จากผลการทดลองใช้ กรดอะซิติกซึ่งเป็ นผลผลิตกรดทางชี วภาพร่ วมกับการ
ระเบิดด้ วยไอนํ ้าเพื่อเปลี่ยนเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสในมวลชีวภาพชานอ้ อยเป็ นนํ ้าตาลโดยตรง นอกจากจะได้
ผลผลิตนํ ้าตาลรวมสูงแล้ วยังเป็ นวิธีที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตํ่ากว่าเนื่องจากการใช้ กรดอินทรี ย์แทน
การใช้ สารเคมีหรื อกรด – ด่างในการผลิตเอทานอล ซึง่ วิธีที่ใช้ สารเคมีตามด้ วยการใช้ เอมไซม์มีราคาสูงในปั จจุบนั
วิธีการย่อยสลายนี ้จึงช่วยลดต้ นทุนในการผลิตเอทานอลได้ เป็ นอย่างดี
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