การปรับสภาพเปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าวด้วยของเหลวไอออนิก
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บทคัดย่อ

การศึกษานีแ้ สดงการปรับสภาพโดยใช้ของเหลวไอออนิกในวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส ได้แก่ เปลือกข้าวโพด
และเปลือกมะพร้าว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร้อยละการคืนกลับของนํ้าตาลกลูโคสโดยของเหลวไอออนิกที่ใช้ศึกษา
มีสองชนิดคือ 1-บิวทิล-3-เมทิลอิมิดาโซเลียมคลอไรด์ (1-butyl-3-methylimidazolium chloride, BmimCl)
และ1-เอทิล-3-เมทิลอิมิดาโซเลียมอะซิเทต (1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, EmimOAc) ภายหลังจากที่
วัสดุผ่านการปรับสภาพแล้วจะถูกนำ�ไปย่อยด้วยเอนไซม์โดยเอนไซม์ที่ใช้คือ Celluclast 1.5L และ Novozymes 188
ซึง่ พบว่าสภาวะการปรับสภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดสำ�หรับเปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าวในการช่วยเพิม่ ปริมาณนํา้
ตาลกลูโคสในรูปของร้อยละคืนกลับสูงสุดคือ การใช้ของเหลวไอออนิกชนิด EmimOAc ปรับสภาพที่อุณหภูมิ 130 องศา
เซลเซียส เป็นระยะ เวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งจะให้ผลร้อยละคืนกลับนํ้าตาลกลูโคสสูงสุดที่ 68.2 และ 62.8 ตามลำ�ดับ
นอกจากนี้ยังพบว่าการปรับสภาพดังกล่าวสามารถลดปริมาณลิกนินที่มีอยู่ในโครงสร้างของเปลือกข้าวโพดและเปลือก
มะพร้าวได้มากถึงร้อยละ 9.2 และ 14.6 ตามลำ�ดับ

Abstract

The study demonstrates the ionic liquid pretreatment for lignocellulosic materials like corn husk
and coconut husk in order to optimize the yield of glucose recovery. Two ionic liquids: 1-butyl-3-methylimidazolium chloride (BmimCl) and 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate (EmimOAc) were studied. The
pretreated materials were enzymatically hydrolyzed using Celluclast 1.5L and Novozymes 188. It was found
that the optimum pretreatment condition for corn husk and coconut husk were accomplished using
EmimOAc at the temperature of 130 Cํ and duration of 2 hours, resulted in the maximum glucose recovery at
68.2 and 62.8%, respectively. In addition, using ionic liquid pretreatment could decrease the lignin content
in corn husk and coconut husk structures for 9.2 and 14.6%, respectively.
คำ�สำ�คัญ : วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส, การปรับสภาพ, ของเหลวไอออนิก, การย่อยด้วยเอนไซม์
Keywords : Lignocellulosic materials, Pretreatment, Ionic liquid, Enzymatic hydrolysis
1
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
*Corresponding author E-mail address : kwatcharee@dss.go.th

26

Bulletin of Applied Science Vol.2 No.2 August 2013.

1. บทนำ� (Introduction)

cellulose

cellulose

ในปัจจุบันการผลิตไบโอเอทานอลเพื่อนำ�มา
pretreatment
pretreatment
ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียมได้รับความสนใจเพิ่มมากligninlignin
ขึ้นเรื่อยๆ โดยวัสดุหลักที่ใช้ผลิตไบโอเอทานอลคือ
นํ้าตาลกลูโคส วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเป็นนํ้าตาลดังกล่าว
hemicel
lulose
hemicellulose
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ วัสดุประเภทนํ้าตาล
เช่น อ้อย และกากนํ้าตาล วัสดุประเภทแป้ง เช่น มัน Figure 1 Results in pretreatment of a lignocellulosic material [2]
สำ�ปะหลัง ข้าว ข้าวโพด และอื่นๆ และประเภทสุดท้าย
การปรับสภาพวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสมี
คือวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสที่ประกอบด้วยเซลลูโลส หลายกระบวนการทัง้ กระบวนการทางกายภาพ (physical
เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เช่น ฟางข้าว กากอ้อย แกลบ pretreat- ment) โดยการใช้แรงกล เช่น การบด การตัด
ซังข้าวโพด และไม้อ่อนชนิดต่างๆ เช่น สน ยูคาลิปตัส เป็นต้น การปรับสภาพโดยกระบวนการทางเคมีกายภาพ
เป็นต้น แต่ด้วยข้อจำ�กัดที่วัสดุสองประเภทแรกนั้นใช้ (physic-chemical pretreatment) เช่น การระเบิดด้วย
เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ดังนั้นวัสดุประเภทลิกโน ไอนํ้า (steam explosion) การระเบิดด้วยแอมโมเนีย
เซลลูโลสซึ่งมีอยู่ปริมาณมากและไม่ได้เป็นพืชอาหาร (ammonia fiber explosion) เป็นต้น การปรับสภาพ
ของมนุษย์จึงมีความเหมาะสมมากกว่า กระบวนการ โดยกระบวนการทางเคมี (chemical pretreatment)
ย่อยเซลลูโลสของวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสให้กลาย เช่น การใช้กรด (acid hydrolysis) การใช้ด่าง (alkaline
เป็นนํ้าตาลนั้นการทำ�งานของเอนไซม์หรือกรดที่ใช้ใน hydrolysis) การใช้สารละลายอินทรีย์ (organosolve)
การย่อยนั้นมักถูกกีดขวางโดยปัจจัยทางกายภาพและ การใช้โอโซน การกำ�จัดลิกนินในเซลลูโลสด้วยซัลไฟท์
ทางเคมีหลายประการส่งผลให้ประสิทธิภาพในการย่อย (sulfite pretreatment to overcome recalcitrance of
เซลลูโลสลดลง ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของวัสดุ lignocellulose, SPORL) การใช้ของเหลวไอออนิก (ionic
ประเภทลิกโนเซลลูโลสให้เหมาะสมต่อกระบวนการย่อย liquid) เป็นต้น และการปรับสภาพโดยกระบวนการ
จึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำ�คัญโดยอาศัยกระบวนการที่ ทางชีวภาพ (biological pretreatment) เช่น การใช้
เรียกว่า การปรับสภาพ (pretreatment)
เชื้อจุลินทรีย์จำ�พวกรา เช่น ราขาว รานํ้าตาล เป็นต้น
กระบวนการปรับสภาพคือ การเปลี่ยนหรือ อย่างไรก็ตามแต่ละกระบวนการปรับสภาพจะส่งผลต่อ
กำ�จัดโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ ป็นสิง่ กีดขวาง โครงสร้างของวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสแตกต่างกัน
ต่อกระบวน การย่อยเซลลูโลส เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพ ดั ง นั้ น การเลื อ กกระบวนการปรั บ สภาพมาใช้ ใ นการ
การย่ อ ยดี ขึ้ น และผลที่ ไ ด้ คื อ ผลผลิ ต นํ้ า ตาลเพิ่ ม ขึ้ น ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัสดุชีวมวลนั้น
ดั ง นั้ น การปรั บ สภาพจึ ง ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนสำ � คั ญ ในการ จำ�เป็นต้องทราบถึงชนิด โครงสร้างทางเคมี และองค์
เปลี่ยนเซลลูโลสให้เป็นนํ้าตาลกลูโคส วัตถุประสงค์ ประกอบอื่นๆ ของวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสแต่ละ
ของกระบวนการปรับสภาพคือ กำ�จัดลิกนินและเฮมิ ชนิดเสียก่อน แล้วจึงทำ�การเลือกกระบวนการปรับ
เซลลูโลสออกลดโครงสร้างแบบผลึกของเซลลูโลส เพิ่ม สภาพให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พื้นที่ผิวเซลลูโลส และเพิ่มความเป็นรูพรุนของวัสดุ ย่อยเซลลูโลส นอกจากนีย้ งั ต้องคำ�นึงถึงค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ใน
ชีวมวล [1] ดังแสดงในรูปที่ 1
การดำ�เนินการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ในงานวิจัยนี้วัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลสที่ใช้
ศึกษาคือ เปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าว ทั้งนี้
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เนื่องจากเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอยู่มากมาย
ในท้องถิ่นและมีเซลลูโลสในปริมาณมาก โดยทั่วไป
เปลื อ กข้ า วโพดนอกจากใช้ ทำ � เป็ น ส่ ว นประกอบใน
อาหารสัตว์แล้ว ยังใช้ประดิษฐ์งานทางด้านหัตถกรรม
เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ตุก๊ ตา เป็นต้น ส่วนเปลือกมะพร้าว
โดยทั่วไปใช้ทำ�กระถางใส่กล้วยไม้ ดังนั้นการเลือกนำ�
วัสดุเหล่านี้มาศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการ
เพิ่มมูลค่าตัววัสดุเองในแง่ของการนำ�ไปใช้ผลิตนํ้าตาล
เพื่อผลิตเป็นไบโอเอทานอล กระบวนการปรับสภาพ
ทีใ่ ช้ในงานวิจยั นีเ้ ป็นการปรับสภาพด้วยของเหลวไอออนิก
เพื่อให้ได้ผลผลิตนํ้าตาลสูงสุดภายหลังจากการย่อยด้วย
เอนไซม์ โดยอาศัยหลักการที่ว่าของเหลวไอออนิก
สามารถละลายเซลลูโลสได้ดีและบางชนิดยังสามารถ
ละลายลิกนินได้อีกด้วย [3] และด้วยสมบัติที่เป็นสาร
ประเภทเกลือไอออนิกที่คงสถานะเป็นของเหลว ณ
อุณหภูมิที่ตํ่ากว่าปกติ ดังนั้นข้อดีของของเหลว ไอออนิก
คือ เป็นสารที่ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ทนต่อความร้อนได้ดี ระเหยกลายเป็นไอได้น้อยและ
สามารถนำ�กลับมาใช้ได้หลายครั้ง

2. วิธีการวิจัย (Experimental)

2.1 วัตถุดิบและสารเคมี
นำ�เปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าวมาตัด
ละเอียดให้มีขนาดความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตรโดย
ใช้เครื่องตัดประเภท universal cutting mill (FRITSCH,
Germany) แล้วเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งและปิดให้มิดชิด
เพื่อป้องกันความชื้นก่อนการนำ�ไปใช้งาน ของเหลว
ไอออนิกที่ใช้คือ 1-บิวทิล-3-เมทิลอิมิดาโซเลียมคลอไรด์
(1-butyl-3-methylimidazolium chloride, BmimCl)
และ1-เอทิล-3-เมทิลอิมิดาโซเลียมอะซิเทต (1-ethyl
-3-methylimidazolium acetate, EmimOAc) (ยี่ห้อ
Sigma-aldrich ความบริสทุ ธิส์ งู กว่าร้อยละ 90) เนื่องจาก
ทั้งสองชนิดนี้มีความสามารถในการละลายเซลลูโลสได้ดี
เอนไซม์ที่ใช้คือ Cellulase จาก Trichoderma reesai
(ชื่อทางการค้า Celluclast 1.5L) และ Cellobiase จาก
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Aspergillus niger (ชื่อทางการค้า Novozymes 188),
tetracycline, cycloheximide, sodium acetate buffer
pH 4.65, แคลเซียมคาร์บอเนต และกรดซัลฟิวริก

Figure 2 Untreated corn husk and coconut husk

2.2 การปรั บ สภาพเปลื อ กข้ า วโพดและเปลื อ ก
มะพร้าวด้วยของเหลวไอออนิก
ชั่งเปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าวที่ตัดให้
มีขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตร 1 กรัม ใส่ในขวด
แก้วทนความร้อน อัตราส่วนของของแข็งที่ใช้เป็นร้อยละ
5 ต่อนา้ํ หนักของของเหลวไอออนิก วางขวดแก้วดังกล่าว
ลงในอ่างนา้ํ มันซิลิโคนที่ควบคุมอุณหภูมิและวางอยู่บน
เตาความร้อน ใส่แท่งแม่เหล็กเพื่อใช้คนสารละลาย
ของเหลวไอออนิกโดยตั้งความเร็วที่ 250 รอบต่อนาที
และคลุ ม อ่ า งนํ้ า มั น ซิ ลิ โ คนด้ ว ยแผ่ น อลู มิ เ นี ย มเพื่ อ
ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ซึ่งในงานวิจัยนี้ศึกษาที่อุณหภูมิ
90, 110 และ 130 องศาเซลเซียส เมื่อครบระยะเวลา
ที่ 120 นาที จึงนำ�ขวดแก้วออกจากอ่างนํ้ามันซิลิโคน
ตั้งทิ้งไว้จนอุณหภูมิตํ่ากว่า 90 องศาเซลเซียสจึงเติมนํ้า
ปราศจากไอออนพร้อมคนด้วยแท่งแม่เหล็กเพื่อทำ�ให้
เซลลูโลสที่ละลายอยู่ในของเหลวไอออนิกตกตะกอน
เป็นเซลลูโลส (regenerated cellulose) อีกครั้งหนึ่ง
แยกเซลลูโลสที่ได้ออกจากของเหลวไอออนิก ด้วยวิธี
หมุนเหวี่ยง ล้างเซลลูโลสด้วยนํ้าปราศจากไอออนจน
กระทั่งไม่มีของเหลวไอออนิกหลงเหลืออยู่บนเซลลูโลส
โดยวัดจากการนำ�น้าํ ล้างไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์
สารด้วยอินฟราเรด (FTIR) ซึ่งจะต้องไม่ปรากฏหมู่
ฟังก์ชั่นของของเหลวไอออนิก นำ�เซลลูโลสที่ได้ไปอบ
ลมร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียสเป็นเวลา
24 ชั่วโมง เซลลูโลสที่ได้นี้จะนำ�ไปย่อยด้วยเอนไซม์เพื่อ
ผลิตเป็นนํา้ ตาลต่อไป
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2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบในเปลือกข้าวโพด
และเปลือกมะพร้าว
ปริมาณเซลลูโลส ไซแลน และลิกนินสามารถ
วิเคราะห์ได้โดยการย่อยตัวอย่างด้วยกรด (acid hydrolysis)
ตามด้วยการวิเคราะห์สารละลายที่เตรียมได้ด้วยเครื่อง
ไอออนโครมาโทรกราฟีและการวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก
โดยใช้วิธีมาตรฐาน NREL [4, 5] ชั่งตัวอย่าง 0.3 กรัม
และเติมสารละลายกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นร้อยละ
72 ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เพื่อย่อยตัวอย่างที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นเติมนํ้า
ปราศจากไอออนปริมาตร 84 มิลลิลิตรเพื่อปรับความ
เข้มข้นสารละลายกรดซัลฟิวริกเป็นร้อยละ 4 และนำ�
ขวดตัวอย่างไปใส่ในเครื่องนึ่งทำ�ลายเชื้อด้วยไอนํ้าร้อน
แรงดันสูงทีอ่ ณุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง
จากนั้ น นำ � ของเหลวที่ ไ ด้ ซึ่ ง มี ส ภาพเป็ น กรดไปปรั บ
สภาพเป็ น กลางด้ ว ยแคลเซี ย มคาร์ บ อเนตแล้ ว นำ �
สารละลายทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ปริมาณเซลลูโลส และไซแลน
ด้วยเครื่องไอออนโครมาโทกราฟี (ยี่ห้อ Dionex รุ่น ICS
3000) ระบบของไอออนโครมาโทกราฟีที่ใช้ประกอบ
ด้วยคอลัมน์ชนิด CarboPac PA1 Analytical column
โดยทำ�การวิเคราะห์ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และ
เครื่องตรวจวัดเป็นชนิดเคมีไฟฟ้า วัฏภาคเคลื่อนที่ที่
ใช้คือนํ้าปราศจากไอออนและโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มี
ความเข้มข้น 250 มิลลิโมลาร์ โดยอัตราการไหลที่ใช้คือ
1 มิลลิลิตรต่อนาที ส่วนปริมาณลิกนินที่ไม่ละลายใน
กรด (acid-insoluble lignin) ภายหลังขั้นตอนการย่อย
ด้วยกรดสามารถวิเคราะห์ได้โดยการกรองและวิเคราะห์
โดยการชั่งนํ้าหนักของแข็งที่กรองได้ ส่วนปริมาณลิกนิน
ที่ละลายในกรด (acid-soluble lignin) วิเคราะห์โดย
ใช้เครื่องวัดปริมาณแสงในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงขาว
(UV-visible spectro-photometer) ที่ความยาวคลื่น
205 นาโนเมตร และค่าคงทีก่ ารดูดกลืนแสง (extinction
coefficient) ที่ใช้คือ 110 ลิตรต่อกรัม-เซนติเมตร

2.4 การย่อยด้วยเอนไซม์ ในเปลือกข้าวโพดและ
เปลือกมะพร้าวเพื่อผลิตนํ้าตาล
การย่อยเปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าวด้วย
เอนไซม์ดำ�เนินการตามวิธีมาตรฐาน NREL [4] โดยชั่ง
ตัวอย่างให้มีปริมาณเซลลูโลส 0.1 กรัม ใส่ลงในขวดชมพู่
(Erlenmeyer flask) ขนาด 25 มิลลิลิตร เติมสารละลาย
โซเดียมอะซิเทตบัฟเฟอร์ที่มีค่ากรดเบส (pH) 4.65 และ
มีความเข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์ ปริมาณ 5 มิลลิลิตร
ตามด้วยสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
คือ Tetracycline (ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรในสารละลายเอทานอลที่มีความเข้มข้นร้อยละ
70) และ cycloheximide (ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรในนํ้ากลั่น) ปริมาณ 40 และ 30 ไมโครลิตรตาม
ลำ�ดับ จากนัน้ เติมเอนไซม์ Celluclast 1.5L และ Novozymes
188 ลงไปในปริมาณ 60 FPU ต่อกรัมเซลลูโลส และ 64
pNPGU ต่อกรัมเซลลูโลสตามลำ�ดับ โดยเอนไซม์
Celluclast 1.5L จะทำ�หน้าที่แตกพันธะบริเวณอสัณฐาน
(amorphous sites) ได้เป็นสายโซ่เส้นใหม่และเกิด
การแตกออกเป็นนํ้าตาลหลายโมเลกุล (เช่น นํ้าตาล
สี่โมเลกุล (tetrasaccharides), นํ้าตาลโมเลกุลคู่
(disaccharides เป็นต้น) ส่วนเอนไซม์ Novozymes 188
จะทำ�หน้าที่เปลี่ยนนํ้าตาลดังกล่าวให้อยู่ในรูปนํ้าตาล
โมเลกุลเดี่ยว [6] จากนั้นปิดขวดชมพู่และนำ�ไปวางใน
ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 50 องศา
เซลเซียส ความเร็วในการเขย่าที่ 120 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 72 ชั่วโมง ภายหลังการเก็บตัวอย่างสารละลาย
ที่ได้จากการย่อยด้วยเอนไซม์ที่ระยะเวลาต่างๆ แต่ละ
ครั้งจะต้องนำ�ตัวอย่างดังกล่าวไปจุ่มในนํ้าเดือดเป็น
เวลา 5 นาที เพื่อหยุดการทำ�งานของเอนไซม์ จากนั้น
แยกของแข็งออกจากของเหลวด้วยวิธีหมุนเหวี่ยง และ
นำ�สารละลายตัวอย่างที่ได้ในแต่ละช่วงเวลาไปวิเคราะห์
ปริ ม าณนํ้ า ตาลด้ ว ยเครื่ อ งไอออนโครมาโทรกราฟี
โดยใช้สภาวะการวิเคราะห์ดังที่กล่าวไปแล้วในข้อ 2.3
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3. ผลและวิจารณ์ (Results and Discussion)

3.1 เปรียบเทียบองค์ประกอบของเปลือกข้าวโพด
และเปลือกมะพร้าว
การวิเคราะห์องค์ประกอบของเปลือกข้าวโพด
และเปลื อ กมะพร้ า วก่ อ นการนำ � ไปปรั บ สภาพเป็ น สิ่ ง
จำ�เป็นทีต่ อ้ งศึกษา ทัง้ นีเ้ พือ่ ใช้เปรียบเทียบว่าภายหลังการ
ปรับสภาพแล้วองค์ประกอบแต่ละชนิดนั้นเปลี่ยนแปลง
จากสภาพเริ่มต้นหรือไม่ ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบ
ของเปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าวก่อนการนำ�ไป
ปรับสภาพ จะเห็นได้ว่าในเปลือกข้าวโพดมีปริมาณ
เซลลูโลส (ร้อยละ 32) และเฮมิเซลลูโลส (ร้อยละ 35.7)
มากกว่าเปลือกมะพร้าวร้อยละ8 และ23.7 ตามลำ�ดับ ใน
ขณะที่เปลือกมะพร้าวมีปริมาณลิกนินทั้งหมด (ร้อยละ
64) มากกว่าเปลือกข้าวโพดถึง 2 เท่า ปริมาณเถ้า
ในเปลือกข้าวโพดมีน้อยกว่าในเปลือกมะพร้าวประมาณ
3 เท่า และไซแลนซึ่งคำ�นวณจากนํ้าตาลไซโลสในเปลือก
ข้าวโพดมีปริมาณมากกว่าในเปลือกมะพร้าวประมาณ 2 เท่า
ปริมาณองค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้ในงานวิจัยนี้
เมื่อนำ�ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงอื่นๆ
[7, 8] พบว่าได้ค่าต่างกันน้อยกว่าร้อยละ 7 ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากส่วนต่างๆ ของตัวอย่างที่เลือกนำ�ศึกษา
เช่น เลือกเฉพาะเปลือกข้าวโพด ไม่รวมเส้นใยของฝัก
ข้าวโพด เป็นต้น ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างตลอดจนวิธี
ที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์
3.2 เปรียบเทียบการปรับสภาพเปลือกข้าวโพดและ
เปลือกมะพร้าวด้วยของเหลวไออนิก
ในงานวิจัยนี้ใช้ของเหลวไอออนิก 2 ชนิดคือ
1-บิวทิล-3-เมทิลอิมิดาโซเลียมคลอไรด์ (1-butyl-3methylimidazo lium chloride, BmimCl) และ 1-เอทิล-3เมทิลอิมิดาโซเลียมอะซิเทต (1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, EmimOAc) เพื่อใช้ละลายเซลลูโลส
ที่มีอยู่ในเปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าว ณ สภาวะ
อุณหภูมิที่เหมาะสม จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าเปลือก
ข้าวโพดและเปลื อ กมะพร้ า วสามารถละลายได้ ดี ใ น
EmimOAc ดังแสดงในรูปที่ 1C และ1D ตาม ลำ�ดับ
ในขณะที่ BmimCl สามารถละลายเซลลูโลสที่มีอยู่ใน
เปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าวได้เช่นกันแต่นอ้ ยกว่า
EmimOAc ดังแสดงในรูปที่ 1A และ1B โดยสังเกต
ได้จากความสามารถในการละลายเป็นเนื้อเดียวกันและ
สีที่เข้มน้อยกว่า

Table 1 Composition of untreated corn husk and
coconut husk (dry basis)
Corn husk

Coconut
husk

32.0

24.0

35.7

12.0

32.3

64.0

acid soluble lignin

3.67

2.40

acid insoluble lignin

28.6

61.6

ash

2.54

8.48

glucan

35.5

26.6

xylan

4.00

1.82

Component (%)
cellulose
Hemicellulose

*

Total lignin

Note : * hemicellulose (%) = 100-cellulose (%) – lignin (%)

30

BmimCl A
B EmimOAc C
D
Figure 3 Dissolution of Corn husk in BmimCl (A) and EmimOAc
(C) and coconut husk in BmimCl (B) and EmimOAc (D)

นอกจากนี้ยังพบว่าของเหลวไอออนิกทั้งสองชนิด
สามารถละลายลิกนินที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือก
ข้าวโพดและเปลือกมะพร้าวได้ โดยสังเกตจากสีของ
ของเหลวไอออนิกทีเ่ ปลีย่ นจากใสไม่มสี ี (รูปที่ 1 BmimCl)
และสีเหลืองอ่อนใส (รูปที่ 1 EmimOAc) เป็นสีนํ้าตาลเข้ม
ซึง่ เป็นสีของลิกนินทีล่ ะลายออกมาอยูใ่ นของเหลวไอออนิก
เมื่อเปรียบเทียบสีระหว่างเปลือกข้าวโพดและเปลือก
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มะพร้ า วจะเห็ น ได้ ว่ า สี ข องเปลื อ กมะพร้ า วที่ ล ะลาย
ในของเหลวไอออนิกทั้งสองชนิดมีสีที่เข้มกว่าเปลือก
ข้าวโพด ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณลิกนินในองค์ประกอบ
ของเปลือกมะพร้าวมีมากกว่าเปลือกข้าวโพดถึง 2 เท่า
ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 1
3.3 การย่อยด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตนํ้าตาล
		 ภายหลั ง จากปรั บ สภาพตั ว อย่ า งเปลื อ ก
ข้ า วโพดและเปลื อ กมะพร้ า วด้ ว ยของเหลวไอออนิ ก
ที่อุณหภูมิ 90, 110 และ 130 ํC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ตัวอย่างดังกล่าวจะถูกนำ�มาวิเคราะห์ปริมาณกลูแคน

ไซแลน และลิกนิน เพื่อพิจารณาว่าเปลี่ยนแปลงจาก
ก่อนปรับสภาพมากหรือน้อยเพียงใด ส่วนปริมาณกลูแคน
ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณเซลลูโลสจะถูกนำ�มาใช้คำ�นวณ
ปริมาณเอนไซม์ที่จะเติมลงไป ตารางที่ 2 แสดง
ปริมาณกลูแคน ไซแลน ลิกนิน ของตัวอย่างภายหลังการ
ปรับสภาพ ณ สภาวะต่างๆ และร้อยละคืนกลับของ
นํ้าตาลกลูโคสที่ได้สูงสุดภายหลังผ่านกระบวนการย่อย
ด้วยเอนไซม์ Celluclast 1.5L และ Novozymes 188
เป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิคงที่ที่ 50 องศา
เซลเซียส

Table 2 Experimental data for ionic liquid pretreatment of corn husk and coconut husk
sample
Untreated corn husk (ch)
BmimCl-treated ch at 90C 2h
EmimOAc-treated ch at 90C 2h
BmimCl-treated ch at 110C 2h
EmimOAc-treated ch at 110C 2h
BmimCl-treated ch at 130C 2h
EmimOAc-treated ch at 130C 2h
Untreated coconut husk (cch)
BmimCl-treated cch at 90C 2h
EmimOAc-treated cch at 90C 2h
BmimCl-treated cch at 110C 2h
EmimOAc-treated cch at 110C 2h
BmimCl-treated cch at 130C 2h
EmimOAc-treated cch at 130C 2h

Content (%)
glucan
xylan
35.5
4.00
33.6
4.45
30.5
3.91
32.0
5.18
38.5
4.16
39.0
4.83
41.5
4.72
26.6
1.82
23.5
1.85
25.1
1.73
25.7
2.24
21.1
1.38
24.7
1.99
27.2
2.13

Lignina
(%)
32.3
21.4
22.8
21.8
18.9
24.4
23.1
64.0
56.0
53.9
51.5
51.7
54.9
49.4

glucose
recoveryb (%)
24.4
30.8
48.9
39.6
64.5
58.2
68.2
5.4
2.4
4.0
13.7
10.9
17.1
62.8

Note :
a
lignin (%) = acid-insoluble lignin (%) + acid-soluble lignin (%)
b
glucose recovery (%) = (maximum glucose released via enzymatic hydrolysis) / (theoretical glucose yield) x 100
ch = corn husk, cch = coconut husk
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จากตารางที่ 2 พบว่าปริมาณกลูแคนในตัวอย่าง
เปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าวภายหลังการปรับ
สภาพมีปริมาณไม่แตกต่างจากก่อนปรับสภาพอย่ า งมี
นัยสำ�คัญ ในขณะทีป่ ริมาณไซโลสภายหลังการปรับสภาพ
แล้วจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยในเปลือกข้าวโพด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 - 1.18 ในขณะที่ในเปลือกมะพร้าว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 - 0.42 ซึ่งสามารถอธิบายการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณไซแลนได้ว่าขณะทำ�การปรับสภาพนั้นบาง
ส่วนของเฮมิ เ ซลลู โ ลสซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบสำ�คัญใน
ชีวมวลละลายออกมาในของเหลวไอออนิก ดังนัน้ ภายหลัง
การปรับสภาพจึงทำ�ให้ปริมาณไซแลนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้
ยังพบว่าของเหลวไอออนิกทั้งสองชนิด เมื่อใช้ปรับสภาพ
เปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าว ณ สภาวะเดียวกัน
คือที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
จะสามารถเพิ่มร้อยละคืนกลับของนํ้าตาลกลูโคสได้สงู
กว่าโดยสภาวะดังกล่าว เปลือกข้าวโพดทีผ่ า่ นการปรับสภาพ
80

untreated corn husk

70

Glucose recovery (%)

ด้วย EmimOAc จะให้ผลผลิตนํ้าตาลสูงกว่า BmimCl
ร้อยละ 10 และมากกว่าเปลือกข้าวโพดที่ไม่ผ่านการ
ปรับสภาพประมาณ 3 เท่า ในขณะที่การปรับสภาพด้วย
BmimCl จะให้ผลผลิตนํ้าตาลมากกว่าเปลือกข้าวโพด
ที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ 2 เท่า ส่วนเปลือกมะพร้าวที่
ผ่านการปรับสภาพด้วย EmimOAc จะให้ผลผลิตนํ้า
ตาลสูงกว่า BmimCl เช่นกันโดยมากกว่าเปลือกมะพร้าว
ที่ไม่ผ่านการปรับสภาพถึง 11 และ 3 เท่า ตามลำ�ดับ
นอกจากนี้การปรับสภาพโดยใช้ของเหลวไอออนิกยัง
สามารถละลายลิกนินออกจากโครงสร้างชีวมวลโดย
ปริมาณลิกนินที่มีอยู่ในโครงสร้างของเปลือกข้าวโพด
และเปลือกมะพร้าวลดลงร้อยละ 9.2 และ 14.6 ตามลำ�ดับ
ซึ่งข้อมูลนี้สามารถใช้อธิบายสีของของเหลวไอออนิก
ที่ เ ข้ ม ขึ้ น ภายหลั ง การปรั บ สภาพว่ า เป็ น สี ข องลิ ก นิ น
ดังแสดงในรูปที่ 1

BmimCl 130C 2h
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EmimOAc 130C 2h
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Figure 4 Glucose recovery of untreated and ionic liquid-pretreated corn husk
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รูปที่ 3 และ 4 แสดงร้อยละคืนกลับของนํ้าตาล
กลูโคสจากเปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าว ณ เวลา
ที่ร้อยละ คืนกลับของนํ้าตาลกลูโคสจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่
สูงในช่วงระยะเริ่มต้นและค่อยๆ ลดลงจนคงที่เมื่อเวลา
ผ่านไป เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเปลือกข้าวโพดและ
เปลื อ กมะพร้ า วจะพบว่ า ผลผลิ ต นํ้ า ตาลกลู โ คสที่ ไ ด้
จากเปลือกมะพร้าวจะตํา่ กว่าเปลือกข้าวโพด ทัง้ นีส้ ามารถ
อธิบายได้ว่าโดยธรรมชาติขององค์ประกอบในเปลือก
มะพร้าวนั้นมีปริมาณเซลลูโลสน้อยกว่าเปลือกข้าวโพด
70
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60
Glucose recovery (%)

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีปริมาณลิกนินที่สูงถึงร้อยละ 64 ซึ่ง
ส่ ว นของลิ ก นิ น นั้ น ไม่ ส ามารถใช้ ผ ลิ ต เป็ น นํ้ า ตาลได้
และยังเป็นอุปสรรคสำ�คัญที่ทำ�ให้เอนไซม์เข้าถึงพื้นที่
การทำ�ปฏิกริ ยิ ากับเซลลูโลสได้ยากขึน้ ดังนัน้ จึงได้ผลผลิต
นํา้ ตาลตํา่ กว่าเปลือกข้าวโพด และหากต้องการเพิม่ ผลผลิต
นํ้าตาลกลูโคสจากเปลือกมะพร้าวให้เพิ่มสูงขึ้น แนวทาง
การศึกษาต่อไปคือการขจัดลิกนินในเปลือกมะพร้าวให้มี
ปริมาณลดลงโดยใช้วิธีอื่นก่อนแล้วจึงทำ�การปรับสภาพ
ด้วยของเหลวไอออนิก
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Figure 5 Glucose recovery of untreated and ionic liquid-pretreated coconut husk

4. สรุป (Conclusion)       

การปรับสภาพเปลือกข้าวโพดและเปลือกมะพร้าว
ด้วยของเหลวไอออนิกสามารถเพิม่ ผลผลิตนํา้ ตาลกลูโคส
เมือ่ ผ่านขัน้ ตอนการย่อยด้วยเอนไซม์สงู ขึน้ ได้ โดยสภาวะ
การปรั บ สภาพที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต นํ้ า ตาลกลู โ คสสู ง สุ ด ใน
ชีวมวลทั้งสองชนิดคือที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 2 ชัว่ โมง และของเหลวไอออนิกชนิด EmimOAc
จะให้ผลผลิตน้ำ�ตาลที่สูงกว่า BmimCl
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