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การผลิตเอทธานอลจากมันสําปะหลังเพื่อพลังงานทดแทน
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starch factory in Khon Kaen province. There are three stages in
the process: 1)Liquefaction and saccharification by using two
บทคัดยอ
การผลิตเอทธานอลจากมันสําปะหลัง เปนโครงการที่มีเปาหมาย enzymes, α-amylase and glucoamylase, 2)Ethanol fermentation
เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการแปรรู ป ชี ว มวลของผลผลิ ต ทางการเกษตร by Saccaromycese cerevisiae, and 3)Ethanol distillation by a
อย า งเช น มั น สํ า ปะหลั ง ให เ ปลี่ ย นเป น พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ในรู ป batch distillation tower in Faculty of Technology, Khon Kaen
เอทธานอล และเปนพลังงานทดแทนในสภาวะวิกฤตดานพลังงาน โดย University. Results showed that by fermenting in the 20-L
ทําการทดลองวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางป พ.ศ. 2545- fermentors for 189 hours retention time, the highest yield of
2547 ใชแปงมันสําปะหลังจากโรงงานแปงมันในจังหวัดขอนแกนเปน ethanol was 12.46% and the highest biomass microorganism of
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตเอทธานอล มี 3 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นตอนเตรียม 2.09 x 108 during 9 day. Continuous fermentation by the several
วั ต ถุ ดิ บ ก อ นหมั ก โดยใช เ อ็ น ไซม 2 ชนิ ด คื อ α- amylase และ steps in semi-batch fermentors gave satisfactory results. Ethanol
glucoamylase เพื่ อ ย อ ยแป ง มั น สํ า ปะหลั ง ให เ ปลี่ ย นเป น น้ํ า ตาล product distillate of 85.90-88.88% was obtained by a batch
2)ขั้นตอนการหมัก โดยใชเชื้อยีสต Saccaromycese cerevisiae เพื่อ distillation tower. Further, purification of ethanol is required for
หมั ก น้ํ า ตาลให เ ปลี่ ย นเป น เอทธานอล และ 3)ขั้ น ตอนการกลั่ น being used in blending with gasoline to produce gasohol.
เ อ ท ธ า น อ ล โ ด ย ใ ช ห อ ก ลั่ น แ บ บ ก ะ ข อ ง ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี Keywords; Cassava/ Ethanol/ Gasohol/ Renewable energy
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการทดลองปรากฏวา การหมักในถังหมัก
ปริมาตร 20 ลิตร ไดเอทธานอลสูงสุด 12.46% ที่ระยะเวลาหมัก 189 1. บทนํา
ชม. จํานวนจุลินทรียสูงสุด 2.09 x 108 ที่ระยะเวลาหมัก 9 วัน การหมัก
โครงการผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง แอลกอฮอล จ ากแป ง มั น สํ า ปะหลั ง นี้ มี
ตอเนื่องในถังหมักโดยวิธีการตอเชื้อไดผลเปนที่นาพอใจ การกลั่นโดย วัตถุประสงคเพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเอธิลแอลกอฮอลจาก
ใชหอกลั่นแบบกะไดเอทธานอลบริสุทธิ์ 85.90-88.88% เพื่อนําไป แปงมันสําปะหลังใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหคาพลังงานความรอนสูง
เตรียมใหบริสุทธิ์ขึ้นสําหรับใชเปนสวนผสมน้ํามันเบนซินผลิตเปนกาซ และลดมลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม สามารถแก ไ ขป ญ หาบรรเทาความ
โซฮอลตอไป
เดือดรอนของกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังไดเปนอยางดี โดยมี
คําสําคัญ; มันสําปะหลัง/เอทธานอล/กาซโซฮอล/พลังงงานทดแทน
ผลผลิตที่ไดจากโครงการ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก เปนการผลิต
เอทธานอล โดยผานกระบวนการหมักแปงมันสําปะหลังและการกลั่น
Abstract
เอธิลแอลกอฮอล หรือเอทธานอล ซึ่งสามารถนํามาผสมน้ํามันเบนซิน
The aimed of the production of ethanol from cassava project เปนกาซโซฮอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตและเครื่องยนตเบนซิน
was to investigate the biological process of agricultural product [2], [3], [4] แนวทางที่สอง เปนการผลิตเชื้อเพลิงแอลกอฮอลแข็ง
such as cassava in producing the fuel energy, ethanol, to be an โดยนําเอธิลแอลกอฮอลที่กลั่นไดมาผสมกับกรดไขมันและดาง เพื่อแปร
alternative energy resource in the energy crisis situation. This รูปเปนแอลกอฮอลแข็ง เปนวัสดุสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงหุงตมหรืออุน
research was located in Khon Kaen University, Thailand, during อาหาร [1] การวิจัยนี้ เสนอเฉพาะการวิจัยและพัฒนาใชเอทธานอลที่
the fiscal year 2002-2004. Tapioca starch was provided from
กลั่นไดจากแนวทางแรกเทานั้น เพื่อมุงเปาหมายนําเอทธานอลที่กลั่น
* Corresponding author
ไดไปผสมน้ํามันเบนซินผลิตเปนกาซโซฮอล เพื่อพลังงานทดแทน
1

สาขาพลังงานทดแทน
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2.3 ขั้นตอนการกลั่นเอทธานอล
ขั้นตอนกระบวนการกลั่นเอทธานอล เปนการกลั่นน้ําหมักที่ได
จากขั้นตอนกระบวนการหมัก ซึ่งมีความเขมขนแอลกอฮอลประมาณ
10% ตองทําการกลั่นเพื่อใหไดเอธิลแอลกอฮอล หรือ เอทธานอลสูงสุด
(เปาหมาย 95%) โดยใชหอกลั่นแบบกะ (Batch distillation column)
ในระดับหองปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยี มข.
วิธีการเก็บขอมูล สุมตัวอยางผลผลิตที่กลั่นไดจากเครื่องกลั่น เพื่อ
ตรวจวิเคราะหห าปริมาณเอทธานอลที่กลั่นได พยายามทํา การกลั่น
หลายครั้งเพื่อใหไดปริมาณเอทธานอลสูงสุด
2.4 ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหขอมูล
วิ ธี วิ เ คราะห ข อ มู ล ในขั้ น ตอนการผลิ ต เอทธานอลจากแป ง มั น
สําปะหลัง
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบกอนการหมัก ทําการวิเคราะหปริมาณ
แปงและน้ําตาล ที่ไดจากการยอยแปงสุกดวยเอนไซมทั้งสอง วิเคราะห
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด โดยใชเครื่อง Spectrophotometer และ/หรือ
โดยวิธี Phenol sulfuric acid ปริมาณความเขมขนแปง คํานวณจาก
ผลตางระหวางปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (Total sugar) กับปริมาณกลูโคส

สาขาพลังงานทดแทน

3. ผลการทดลองและวิจารณ
3.1 ผลการทดลองขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแปงมันสําปะหลัง
และกระบวนการหมักเอทธานอล
การเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ แป ง มั น สํ า ปะหลั ง เพื่ อ ใช ใ นขั้ น ตอน
กระบวนการหมักเอทธานอล โดยใชเอนไซมยอยแปงมันสําปะหลังกอน
ทําการหมักในเครื่องหมัก ปริมาตร 4-5 ลิตร และถังหมัก ปริมาตร 20
ลิตร โดยทําการหมักตามกรรมวิธีดังกลาวขางตน และทําการวิเคราะห
ขอมูลในระหวางกระบวนการหมักในเครื่องหมัก ไดแก ปริมาณน้ําตาล
ทั้งหมด ปริมาณความเขมขนเอทธานอล และน้ําหนักแหง ผลวิเคราะห
แสดงดังในรูปที่ 1, รูปที่ 2 และรูปที่ 3 ตามลําดับ
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2.2 ขั้นตอนกระบวนการหมักเอทธานอล
ขนตอนกระบวนการหมั
ั้
กเอทธานอล ใชเชื้อยีสต Saccaromyces
cerevisiae (สายพันธุ Sweden) ทําการหมักน้ําตาลใหเปลี่ยนเปน
เอทธานอล ใชระยะเวลาการหมัก ประมาณ 48 ชม. ที่ pH 4-5 โดยทํา
การทดลองในถังหมัก ปริมาตร 5 ลิตร โดยใชเครื่องควบคุมการหมัก
(Biostat B) และทดลองหมักอยางตอเนื่องในถังหมัก (ถังน้ําดื่มทั่วไป)
ปริมาตร 20 ลิตร
วิธีการเก็บขอมูล สุมตัวอยางจากถังหมัก เพื่อตรวจหาปริมาณ
เซลลยีสต ปริมาณน้ําตาล และปริมาณเอทธานอล ที่ระยะเวลาหมัก
ตางๆกัน

(glucose) วิเคราะหปริมาณความเขมขนกลูโคส โดยใชเครื่อง HPLC
(High pressure liquid chromatography)
ขั้นตอนการหมัก ทําการวิเคราะหอัตราการเจริญเติบโตของจุลินท
รีย โดยวิธี Total Plate Count วิเคราะหปริมาณความเขมขนเซลล โดย
วิธีการวัดน้ําหนักแหง โดยอบแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 105°ซ. เวลา 24
ชั่วโมง และวิเคราะหปริมาณความเขมขนเอทธานอล โดยใชเครื่อง GC
(Gas Chromatography)
ขั้นตอนการกลั่น ทําการวิเคราะหป ริมาณเอทธานอลหรือเอธิล
แอลกอฮอล ที่กลั่นได โดยใชเครื่อง GC
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รูปที่ 1 แสดงผลวิเคราะหปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (Total sugar)
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2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ
2.1 ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ
วัตถุดิบแปงมันสําปะหลัง ใชแปงมันสําปะหลังจากโรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน และใชวิธีการเตรียมวัตถุดิบ
กอนการหมัก ดังนี้ [5]
ขั้นตอนแรกกระบวนการ Liquefaction เปนการเตรียมแปงมัน
สําปะหลัง โดยใชวิธีการตมเคี่ยวน้ําแปงสําปะหลังดวยเอนไซมตัวที่ 1
คือ α-amylase ปริมาณ 7-8% ของน้ําหนักแปงมันสําปะหลัง เคี่ยว
รักษาอุณหภูมิที่ 120-150°ซ. (โดยใชหมอเคี่ยวบนเตาไฟแกซ) แลวลด
อุณหภูมิใหคงที่ 95°ซ. เพื่อลดปริมาณแบคทีเรียในน้ําแปงสุก กอน
นํามาผานขั้นตอนที่สองกระบวนการ Saccharification โดยทําใหน้ํา
แปงสุกเย็น กอนผสมเอนไซมตัวที่ 2 คือ gluco-enzyme เพื่อยอยแปง
สุกใหเปนน้ําตาลกอนเขาสูกระบวนการการหมัก
วิธีการเก็บขอมูล สุมตัวอยางผลผลิตน้ําตาลที่ไดจากการยอยแปง
ดวยเอนไซมทั้งสอง มาเพื่อวิเคราะหหาปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (Total
sugar) ที่ผลิตไดและปริมาณแปงที่เหลือ
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รูปที่ 2 แสดงผลวิเคราะหปริมาณเอทธานอล (Ethanol)
รูปที่ 3 แสดงผลวิเคราะหน้ําหนักแหง (Total solid)

RE02-2

0.8

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

Total solid (g)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

50

100

150

200
250
Time (hr.)

300

350

400

450

3.2 ผลการทดลองขั้นตอนการกลัน่ เอทธานอล
การกลั่นเอทธานอลจากน้ําหมักที่ไดจากถังหมัก ปริมาตร 20 ลิตร
บรรจุปริมาตรน้ําหมัก 10 ลิตร ที่ระยะเวลาหมัก 45 วัน โดยใชหอกลั่น
แบบกะ ไดปริมาตรผลิตภัณ ฑเอทธานอลที่กลั่นได และผลวิเคราะห
ความเขมขนเอทธานอลที่กลั่นได แสดงดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณความเขมขนเอทธานอลที่กลั่นได
ตัวอยางน้ําหมักจาก
ถังหมัก (ปริมาตร
น้ําหมัก 10 ลิตร)
น้ําหมักถังหมักที่ 1
น้ําหมักถังหมักที่ 2

Fermentors

% ความเขมขน
เอทธานอล
85.90
88.88

รูปที่ 5 แสดงปริมาตรเอทธานอลที่กลั่นไดจากน้ําหมักในถังหมัก

หมายเหตุ: %ความเขมขนเอทธานอลที่กลั่นได วิเคราะหโดยใชเครื่อง
GC คํานวณเทียบกับเอทธานอลบริสุทธิ์ 99.8% (Absolute GR for
analysis)
3.3 ผลการวิเคราะหอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
ทํ า การวิ เ คราะห อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ใน
ตัวอยางน้ําหมักในถังหมัก ปริมาตร 20 ลิตร บรรจุปริมาตรน้ําหมัก 15
ลิตร ระยะเวลาเก็บตัวอยางรวม 21 วัน ผลตรวจวัดอัตราการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียในถังหมัก แสดงผลดังในรูปที่ 4
รูปที่ 4 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียในถังหมัก
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3.4 ผลการทดลองกระบวนการหมักเอทธานอลแบบกึ่งตอเนื่อง
โดยวิธีการตอเชื้อ
หลังจากทําการเตรียมน้ําหมักโดยวิธีการยอยแปงมันสําปะหลัง
ด ว ยเอนไซม และทํ า การหมั ก ต อ เนื่ อ งแบบต อ เชื้ อ ยี ส ต ในถั ง หมั ก
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ปริมาณเอทธานอลที่กลั่นไดสูงสุด
ปริมาตรรวมที่กลั่นได
(มล.)
837
730

ปริมาตร 20 ลิตร ซึ่งบรรจุปริมาตรน้ําหมักและปริมาตรเชื้อยีสตที่
เตรียมไวรวม 18 ลิตร ใชถังหมักตอเนื่องรวม 12 ถัง ที่ระยะเวลาหมัก
ตางๆกัน จากนั้น ทําการกลั่นเอทธานอล จากน้ําหมักที่หมักไดจากถัง
หมักแบบกะและถังหมักแบบตอ เนื่อ ง จํานวนทั้งหมด 20
ถัง ที่
ระยะเวลาหมั ก ต า งๆกั น นั้ น ผลการทดลองได ป ริ ม าตรผลิ ต ภั ณ ฑ
เอทธานอลที่กลั่นได โดยใชเครื่องกลั่นแบบกะ แสดงดังในรูปที่ 5

Ethanol distillate (mL)

0.7

4. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองพอสรุปผลการทดลอง ดังตอไปนี้
4.1 ขั้น ตอนกระบวนการการเตรีย มแปง มัน สํา ปะหลัง ก อนการ
หมัก เปนการเปลี่ยนแปงมันสําปะหลังเปนน้ําตาล ทําโดยวิธีการเคี่ยว
น้ําแปงสําปะหลังดวยเอนไซมตัวที่ 1 คือ อัลฟาอะไมเลส ปริมาณ 7-8%
ของน้ําหนักแปงมันสําปะหลัง ที่อุณหภูมิ 120-150°ซ. แลวลดอุณหภูมิ
ใหคงที่ 95°ซ. จากนั้นทิ้งใหน้ําแปงสุกเย็น กอนผสมเอนไซมตัวที่ 2 คือ
กลูโ คเอ็นไซม เพื่อยอยแปงสุก ใหเปนน้ําตาลกอนเขา สูก ระบวนการ
หมักเอทธานอล (ขอมูลปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (Total sugar) เริ่มตน
การหมัก ประมาณ 393.38 มก./ล.)
4.2 ขั้นตอนกระบวนการหมักเอทธานอล เปนกระบวนการหมัก
น้ําตาลที่ไดจากกระบวนการยอยแปงมันสําปะหลังดวยเอนไซม โดยใช
เชื้อยีสต Saccaromyces cerevisiae สําหรับการหมักน้ําตาลใหเปน
เอทธานอล ใชระยะเวลาการหมัก ประมาณ 48 ชม. ที่ pH 4-5 ขอมูล
ปริม าณเอทธานอลสูง สุดที่ร ะยะเวลาหมัก 7-8 วัน ประมาณ 10.4812.46%
4.3 ขั้นตอนการกลั่นเอทธานอล เปนกระบวนการกลั่นเอทธานอล
จากน้ําหมักที่ผลิตไดจากกระบวนการหมักเอทธานอล โดยใชหอกลั่น
แบบกะ (Batch distillation column) ซึ่งเปนเครื่องกลั่นในระดับ
หองปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยี มข. ขอมูลปริมาตรเอทธานอลที่
กลั่นไดสูงสุด ประมาณ 6.43-9.08% ของปริมาตรน้ําหมัก
4.4
การวิ เ คราะห ป ริ มาณน้ํ า ตาลทั้ ง หมด โดยวิธี ใช เ ครื่อ ง
Spectrophotometer วัดปริมาณความเขมขนเอทธานอล โดยวิธีใช
เครื่อง GC และตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตของจํานวนจุลินทรีย โดย
วิธี Total plate count ขอมูลปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่เหลือหลังผาน
กระบวนการหมัก ที่ระยะเวลา 12 วัน ลดลงประมาณ 88.83% ของ
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การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดเริ่มตน, ปริมาณน้ําหนักแหง (Total solid) ที่
ระยะเวลาหมัก 384 ชั่วโมง ลดลงประมาณ 82.57% จากเริ่มตน, อัตรา
การเจริญเติบโตของจุลินทรียสูงสุด ที่ระยะเวลาหมัก 9 วัน ประมาณ
1.54 x 108 ถึง 2.09 x 108 เซลลตอซีซี และปริมาณความเขมขน
เอทธานอลที่กลั่นได ประมาณ 85.90-88.88% โดยใชหอกลั่นแบบกะ
ซึ่งจะตองทําใหเอทธานอลบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นตอไป เพื่อใชเปนสวนผสม
น้ํามันเบนซิน ผลิตเปนพลังงานทดแทนกาซโซฮอล โดยใชกระบวนการ
ตัวอยางเชน Molecular sieve หรือ Membrane pervaporation เปนตน
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