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การเพิ่มผลผลิตนํา้ตาลจากชานอ้อยโดยการย่อยสลายด้วย 

การระเบิดด้วยไอนํา้ร่วมกับกรดอะซิตกิ  

ENHANCING SUGAR PRODUCTION FROM BAGASSE BY STEAM EXPLOSION  

WITH ACETIC ACID DIGESTION 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาการเพ่ิมผลผลิตนํา้ตาลจากชานอ้อยด้วยการย่อยสลายโดยการระเบิดด้วยไอนํา้

ร่วมกบักรดอะซิติก ก่อนนํามาทําการหมกัเพ่ือผลิตเอทานอล โดยนําชานอ้อยมาทําการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ีอณุหภูมิ 

120 และ 180 องศาเซลเซียส ร่วมกบักรดอะซิติกท่ีความเข้มข้น6ค่าตัง้แต่ร้อยละ 0 – 5(กรัม/ปริมาตร) เป็นเวลา

ตัง้แต่ 5 –40 นาที จากผลการทดลองพบว่าการย่อยสลายท่ีเหมาะสมคือ การระเบิดด้วยไอนํา้ท่ีอุณหภูมิ 180 

องศาเซลเซียสร่วมกบักรดอะซิติกท่ีความเข้มข้นร้อยละ 4(กรัม/ปริมาตร) เป็นเวลา 5 นาทีสามารถผลิตนํา้ตาลรวม

ได้สงูเท่ากบั16.91 กรัม/ลิตร โดยผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณนํา้ตาล4 ประเภท คือ ไซโลส ฟรุกโทส กลโูคส 

และซูโครสด้วยเคร่ือง HPLCพบว่าการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ีอณุหภูมิ 120 และ 180 องศาเซลเซียส จะได้ปริมาณ

นํา้ตาลท่ีแตกตา่งกนัโดยท่ีอณุหภมิู 120 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณนํา้ตาลกลโูคสสงูสดุและท่ีอณุหภูมิ 180 องศา

เซลเซียสได้ปริมาณนํา้ตาลไซโลสได้สงูสดุ 

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.  
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คาํนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการทําการเกษตรเป็นหลกั จงึมีเศษวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากของ

เสียจากกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมการเกษตร ซึง่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลงังานได้เพราะในขัน้ตอนของการ

เจริญเติบโตพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และนํา้เปลี่ยนพลงังานจากแสงอาทิตย์โดยผ่านกระบวนการสงัเคราะห์แสง

ได้ออกมาเป็นแป้งและนํา้ตาล แล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆ ของพืช วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลกัท่ีสามารถ

นํามาใช้เป็นพลงังานทดแทนเช่นชานอ้อย จะมีองค์ประกอบของเซลลูโลสสูงสามารถใช้เป็นแหล่งนํา้ตาลท่ีมี

ศกัยภาพ เน่ืองจากเซลลโูลสและเฮมิเซลลโูลสสามารถถกูย่อยสลายไปเป็นนํา้ตาลกลโูคสและไซโลส เพ่ือใช้ในการ

ผลิตเอทานอลได้ (ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย, 2550) 

ในการผลิตเอทานอลจากเซลลโูลสประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลกัได้แก่ การเตรียมวตัถุดิบ(Pretreatment) 

การย่อยสลาย(hydrolysis)  และการหมกั(Fermentation)ซึง่การเตรียมวตัถดิุบเป็นขัน้ตอนการทําลายโครงสร้างท่ี

แข็งแรงของเซลลโูลส เพ่ือให้เอนไซม์เซลลเูลสสามารถเข้าถึงและย่อยเซลลโูลสได้ง่ายขึน้ การเตรียมวตัถุดิบทําได้

ทัง้วิธีทางเคมี เช่นการย่อยด้วยกรดหรือด้วยด่าง รวมถึงวิธีทางกายภาพ ได้แก่ การระเบิดด้วยไอนํา้ เป็นต้นการ

ย่อยสลาย มี 2 วิธี คือ การใช้กรดหรือการใช้เอนไซม์ วตัถปุระสงค์เพ่ือช่วยเพ่ิมความพรุนของเนือ้วสัด ุลดปริมาณ

เฮมิเซลลโูลสและลิกนินในเนือ้วสัดกุารย่อยด้วยกรดมี 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการย่อยเฮมิเซลลโูลสเพ่ือให้ได้นํา้ตาล

เพนโทส จากนัน้ช่วงท่ีสองเป็นการย่อยเซลลโูลสให้ได้นํา้ตาลกลโูคสส่วนการย่อยด้วยเอนไซม์จะใช้เอนไซม์เซลลู

เลสเพ่ือเปลี่ยนเซลลโูลสไปเป็นนํา้ตาลกลโูคสท่ีเป็นนํา้ตาลโมเลกลุเด่ียวท่ีเลก็ท่ีสดุ ซึง่การเปลี่ยนนํา้ตาลกลโูคสไป

เป็นเอทานอลนัน้สามารถทําได้โดยใช้วิธีการหมกัด้วยเชือ้จุลินทรีย์จําพวกยีสต์หรือแบคทีเรีย(นคร, 2553) ดงันัน้

ขัน้ตอนการเปลี่ยนเซลลโูลสและเฮมิเซลลโูลสเป็นนํา้ตาลจึงมีความสําคญั เน่ืองจากปริมาณนํา้ตาลท่ีสงูจะทําให้

ได้ผลิตภณัฑ์เอทานอลสงูด้วย 

การย่อยสลายโดยทัว่ไปมี 4 วิธีหลกั คือวิธีการทางกายภาพ เคมีกายภาพ เคมี และชีวภาพ(Cheng et 

al., 2008) ศกึษาการย่อยสลายชานอ้อยด้วยกรดซลัฟิวริก 1.25 นน./นน. ท่ีอณุหภมิู 121 องศาเซลเซียส 2 ชัว่โมง 

ได้นํา้ตาล 59.1 กรัม/ลิตร แล้วทําการล้างพิษท่ีเกิดขึน้ด้วย Electrodialysis ก่อนนําสารละลายท่ีได้มาผลิตเอทา

นอล (Carrasco et al., 2010) ศกึษาการย่อยสลายชานอ้อยด้วยซลัเฟอร์ไดออกไซด์ร้อยละ 2 และความร้อน 190 

องศาเซลเซียส ร่วมกบัเอนไซม์ Celluclast 1.5L 65FPU/กรัม และ Novozym 188 376IU/กรัมกลโูคซิเดส ท่ีพีเอช 

5 ก่อนการหมกัด้วย S.CerevisiaeและP. stipites เพ่ือผลิตเอทานอล  

ปัญหาของการย่อยสลายด้วยวิธีทางเคมีและการใช้เอมไซม์คือ ภายหลงัการย่อยสลายแล้วอาจต้องมี

การกําจดัสารพิษท่ีจะมีผลต่อเชือ้จุลินทรีย์ในการหมกั และเอนไซม์มีราคาแพงมากทําให้ต้นทุนในการผลิตเอทา

นอลสูงมากด้วย  ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงเป็นการศกึษาประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากวสัดุเหลือทิง้การเกษตร

อย่างชานอ้อย จากอุตสาหกรรมแปรรูปอ้อยเป็นนํา้ตาล โดยนํามาปรับสภาพเบือ้งต้นด้วยการระเบิดด้วยไอนํา้

ร่วมกบักรดอะซิติกเพ่ือศกึษาสภาวะท่ีเหมาะสมตอ่การผลิตนํา้ตาลจากเซลลโูลสให้ได้ปริมาณสงูสดุ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมชานอ้อย 

ตวัอย่างชานอ้อยนํามาจากโรงงานผลิตนํา้ตาลทรายในจังหวดัราชบุรี ชานอ้อยซึง่เป็นของเสียจากการ

หีบอ้อยของโรงงานถูกนํามาล้าง ตากให้แห้ง แล้วอบท่ี 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง บดให้ละเอียดด้วย

เคร่ืองบด จากนัน้ทําการคดัขนาดโดยการนํามาร่อนผ่านตะแกรงคดัขนาดท่ีขนาด 0.25 มิลลิเมตร แล้วจึงนําชาน

อ้อยท่ีได้ไปใช้ในการทดลองตอ่ไป 

องค์ประกอบของชานอ้อย  

ตวัอย่างชานอ้อยจากโรงงานจะถูกนํามาทําให้แห้ง บดละเอียด และคดัขนาดเล็กกว่า 0.25 มิลลิเมตร 

และวิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบมวลชีวภาพต่างๆ ได้แก่ ปริมาณ neutral detergent fiber (NDF), acid 

detergent fiber (ADF) หรือเฮมิเซลลโูลส, permanganate lignin (PML) หรือลิกนิน และเผาเถ้าหรือเซลลโูลส 

ตามวิธีของ Goering and Van Soest(1970) และพบว่าชานอ้อยมีปริมาณของเซลลูโลสร้อยละ 46.23เฮมิ

เซลลโูลสร้อยละ 23.65 และลิกนินร้อยละ 12.46(Table 1) 

 

Table 1 Element of biomass 

biomass Element of biomass (% by weight) 

Cellulose Hemicellulose lignin 

bagasse 46.23 23.65 12.46 

 

การทดสอบผลของอุณหภูมิ ความเข้มข้นของกรดอะซิตกิ และระยะเวลาที่ใช้ในการระเบดิด้วยไอนํา้ 

 ศกึษาผลของอุณหภูมิ ความเข้มข้นของกรดอะซิติก และระยะเวลาท่ีใช้ในการระเบิดด้วยไอนํา้ ท่ีมีต่อ

ชนิดและปริมาณนํา้ตาล และปริมาณนํา้ตาลรีดิวซ์ โดยนําชานอ้อยท่ีผ่านการเตรียมเบือ้งต้นแล้วมาทําการย่อย

สลายด้วยการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ีอณุหภูมิ 120 และ 180 องศาเซลเซียส ร่วมกบักรดอะซิติกท่ีความเข้มข้นเท่ากบั

ร้อยละ 0, 1, 2 ,3, 4 และ 5(กรัม/ปริมาตร) เป็นเวลา 5, 10, 20, 30 และ 40 นาที ชานอ้อยหลงัจากย่อยสลายแล้ว

จะถูกนํามาทําการกรองแยกส่วนของสารละลายและชานอ้อยท่ีได้ แล้วนําสารละลายท่ีได้มาตรวจสอบชนิดและ

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 ร่ื อ ง High 

PerformanceLiquidChromatography(HPLC) จาก Shimadzu, Japan รุ่น ELSD-LTII  

 

พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์และวิธีการวิเคราะห์ 

เซลลโูลส เฮมิเซลลโูลส และลิกนิน โดยใช้วิธีของ Goering and Van Soest(1970) 

ชนิดและปริมาณนํา้ตาลด้วย HPLC จาก Shimadzu, Japan รุ่น ELSD-LTII 

ปริมาณนํา้ตาลรีดิวซ์ โดยใช้วิธีของ Mandel and Sernbery (1976) 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลของอุณหภูมิและความเข้มข้นของกรดอะซิตกิต่อปริมาณนํา้ตาลที่ได้ด้วยการระเบดิด้วยไอนํา้ 

จากการศกึษาผลการย่อยสลายชานอ้อยด้วยการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ีอณุหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ร่วมกบั

กรดอะซิติกท่ีความเข้มข้นของกรดอะซิติก6 คา่ ตัง้แตร้่อยละ 0 – 5(กรัม/ปริมาตร)ท่ีเวลา 5 นาที พบว่าสารละลาย

ชานอ้อยหลงัการย่อยสลายมีปริมาณนํา้ตาลรวมเพ่ิมขึน้เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของกรดอะซิติก โดยท่ีความเข้มข้น

ของกรดอะซิติกร้อยละ 5 จะได้ปริมาณนํา้ตาลรวมสงูสดุเท่ากบั 4.21 กรัม/ลิตร เม่ือเปรียบเทียบกบัการการระเบิด

ด้วยไอนํา้ท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเพียงอย่างเดียวพบว่าการใช้กรดอะซิติกร้อยละ 5จะช่วยเพ่ิมปริมาณ

นํา้ตาลรวมสูงขึน้ 0.86 กรัม/ลิตร(ร้อยละ 25.86) (Figure 1)จากผลการจําแนกชนิดและปริมาณนํา้ตาลใน

สารละลายท่ีได้จากการย่อยสลายพบว่าสามารถตรวจพบนํา้ตาลได้3 ชนิด คือ ฟรุกโทส กลโูคส และซูโครสโดย

เม่ือทําการเพ่ิมความเข้มข้นของกรดอะซิติกจากร้อยละ 0 กรัม/ปริมาตร เป็นร้อยละ 5(กรัม/ปริมาตร) จะได้

ปริมาณนํา้ตาลฟรุกโทสและกลโูคสเพ่ิมขึน้ 

จากการศกึษาผลการย่อยสลายชานอ้อยด้วยการระเบิดด้วยไอนํา้พบวา่สารละลายชานอ้อยหลงัการย่อย

สลายมีปริมาณนํา้ตาลรวมเพ่ิมขึน้อย่างเห็นได้ชดั โดยความเข้มข้นของกรดอะซิติกร้อยละ 4 จะได้ปริมาณนํา้ตาล

รวมสูงสุดเท่ากับ 16.91กรัม/ลิตร เม่ือเปรียบเทียบกับการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเพียง

อย่างเดียวพบว่าการใช้กรดอะซิติกร้อยละ 4 จะช่วยเพ่ิมปริมาณนํา้ตาลรวมสูงขึน้ 12.89 กรัม/ลิตร(ร้อยละ 

320.79) (Figure 2)นอกจากนีย้งัพบวา่นํา้ตาลท่ีได้จากการย่อยสลายชานอ้อยด้วยการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ีอณุหภูมิ 

180 องศาเซลเซียส ร่วมกับกรดอะซิติกมี3 ชนิด คือ ไซโลส ฟรุกโทสและกลูโคส โดยเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ

กรดอะซิติกจากร้อยละ 0 กรัม/ปริมาตร เป็นร้อยละ 5(กรัม/ปริมาตร) จะได้ปริมาณนํา้ตาลไซโลสเพ่ิมขึน้  

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 

จากผลการทดลองพบว่าการย่อยสลายชานอ้อยโดยการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ี 180 องศาเซลเซียสร่วมกับ

กรดอะซิติก จะให้ปริมาณนํา้ตาลรวมสงูกวา่การย่อยสลายชานอ้อยโดยการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ี 120 องศาเซลเซียส 

ท่ีเวลาเท่ากนั โดยสภาวะท่ีให้ผลผลิตนํา้ตาลสูงสุดคือท่ี 180 องศาเซลเซียส ร่วมกบักรดอะซิติกร้อยละ 4(กรัม/

ปริมาตร) เป็นเวลา 5 นาที ได้นํา้ตาล 16.91 กรัม/ลิตร และเม่ือทําการเพ่ิมกรดอะซิติกจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 1 

จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตนํา้ตาลเพ่ิมสงูขึน้ถึง 267.15%ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าการใช้กรดอะซิติกเพียงร้อย

ละ 1 ร่วมกบัการระเบิดด้วยไอนํา้ในการย่อยสลายชานอ้อยให้เป็นนํา้ตาลจะสามารถเพ่ิมผลผลิตนํา้ตาลรวมและ

นํา้ตาลไซโลสเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญั ซึง่จะมีผลตอ่การผลิตเอทานอลให้เพ่ิมสงูขึน้ด้วย 

ผลของระยะเวลาต่อปริมาณนํา้ตาลที่ได้ด้วยการระเบดิด้วยไอนํา้ 

ผลของระยะเวลาท่ีใช้ในย่อยสลายชานอ้อยโดยการระเบิดด้วยไอนํา้ร่วมกับกรดอะซิติกท่ีเวลาต่างๆ 

ตัง้แต่ 5 – 40 นาที พบว่าเม่ือเพ่ิมระยะเวลาในการย่อยสลายชานอ้อยจะทําให้ได้ปริมาณนํา้ตาลรวมลดลง การ

ย่อยสลายชานอ้อยโดยการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส โดยไม่เติมกรดอะซิติก (ชุดควบคุม) 

โดยท่ีเวลาท่ี 5 – 40 นาที จะทําให้ได้ปริมาณนํา้ตาลรวมลดลงเม่ือใช้เวลาในการย่อยสลายนานขึน้ เม่ือทําการ

ย่อยสลายท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ร่วมกับกรดอะซิติกความเข้มข้นต่างๆ พบว่าแนวโน้มนํา้ตาลรวมท่ีได้

เหมือนกบัชดุควบคมุ (Figure 3) 

สว่นผลของระยะเวลาในการย่อยสลายชานอ้อยโดยการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ีอณุหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 

ท่ีเวลาตา่งๆ ตัง้แต ่5 – 40 นาที พบว่าการย่อยสลายชานอ้อยโดยไม่เติมกรด (ชุดควบคมุ) ท่ีเวลา5 – 40 นาที จะ

ทําให้ได้ปริมาณนํา้ตาลรวมเพ่ิมขึน้เม่ือใช้เวลาในการย่อยสลายนานขึน้ โดยผลจากการวิเคราะห์นํา้ตาลพบว่าการ

ใช้กรดอะซิติกมีผลต่อปริมาณนํา้ตาล โดยในชุดควบคุมท่ีให้ความร้อนเพียงอย่างเดียวจะพบนํา้ตาลไซโลส 

ฟรุกโทส และกลูโคส แต่ไม่พบซูโครสท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของสารละลายชานอ้อยหลังผ่านการย่อยสลาย

(Figure 4) 
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Figure 3 Total sugar from bagasse by steam explosion with acetic acid digestion at 120 Celsius 

 
Figure 4 Total sugar from bagasse by steam explosion with acetic acid digestion at 180 Celsius 

จากกราฟสรุปได้ว่า การย่อยสลายชานอ้อยท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสอย่างเดียวต้องใช้เวลาย่อย

สลายนาน5 นาที จงึจะได้ปริมาณนํา้ตาลรวมสงูสดุ ส่วนการใช้อณุหภูมิ 120 องศาเซลเซียสร่วมกบักรดอะซิติกท่ี

ความเข้มข้นร้อยละ 1(กรัม/ปริมาตร) ต้องใช้เวลา 10 นาที และท่ีร้อยละ 2 - 5(กรัม/ปริมาตร) ต้องใช้เวลา 5 นาที 

จงึจะได้ปริมาณนํา้ตาลรวมสงูสดุ ขณะท่ีการใช้อณุหภมิู 180 องศาเซลเซียสอย่างเดียวต้องใช้เวลา 30 นาที จึงจะ

ได้ปริมาณนํา้ตาลรวมสงูสดุ ส่วนการใช้อณุหภูมิ 180 องศาเซลเซียสร่วมกบักรดอะซิติกจะใช้เวลาลดลง ท่ีความ

เข้มข้นกรดอะซิติกร้อยละ 1 (กรัม/ปริมาตร) ใช้เวลาย่อยสลาย 10 นาที และท่ีร้อยละ 2-5(กรัม/ปริมาตร) ใช้เวลา

ย่อยสลายเพียง5นาที จงึจะได้นํา้ตาลรวมสงูสดุ 
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Table 2 Implemented pretreatments for sugarcane bagasse exploitation. 

Pretreatments Conditions Yield References 

Temperature

(˚C) 

Time 

(hr) 

Pressure %wt./wt. 

of SCB1/ 

g/l 

NaOH2%with Celluclast 107 

CFU/mlvolume20% by 

weight,pH5 

121 

55 

4 

4 

1.1kg/cm2 

- 

 

50 50.08 Salas et al. 

(2009) 

SO22%and heat  

Enzyme celluclast 1.5L 

65FPU/g andNovozym 188 

376IU/g Glucosidase, pH5 

190 

40 

0.08 

72 

- 68 ND Carrasco 

et al. 

(2010) 

Steam explosion with acetic 

acid 4% 

180 0.08 10kg/cm2 8.45 16.91 This study 

 

1/   SCB: Sugarcane bagasse 

 

สรุป 

สภาวะท่ีมีเหมาะสมในการย่อยสลายมวลชีวภาพชานอ้อยคือ การย่อยสลายโดยการระเบิดด้วยไอนํา้ท่ี

อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ร่วมกับกรดอะซิติกเข้มข้นร้อยละ 4(กรัม/ปริมาตร) เป็นเวลา 5 นาที ได้ผลผลิต

นํา้ตาลรวมสงูเท่ากบั 16.91 กรัม/ลิตร  และสามารถย่อยสลายเปลี่ยนเซลลโูลสและเฮมิเซลลโูลสในชานอ้อยเป็น

นํา้ตาลรวมได้สูงสุดร้อยละ24.91จากผลการทดลองใช้กรดอะซิติกซึ่งเป็นผลผลิตกรดทางชีวภาพร่วมกับการ

ระเบิดด้วยไอนํา้เพ่ือเปลี่ยนเซลลโูลส และเฮมิเซลลโูลสในมวลชีวภาพชานอ้อยเป็นนํา้ตาลโดยตรง นอกจากจะได้

ผลผลิตนํา้ตาลรวมสงูแล้วยงัเป็นวิธีท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ํากว่าเน่ืองจากการใช้กรดอินทรีย์แทน

การใช้สารเคมีหรือกรด – ดา่งในการผลิตเอทานอล ซึง่วิธีท่ีใช้สารเคมีตามด้วยการใช้เอมไซม์มีราคาสงูในปัจจุบนั 

วิธีการย่อยสลายนีจ้งึช่วยลดต้นทนุในการผลิตเอทานอลได้เป็นอย่างดี 
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