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อิทธิพลของสภาวะการระเบิดดวยไอน้าํที่มีตอการแยกองคประกอบทางเคมีจากหญาแฝก 
และการเตรยีมไฮโดรไลเสทเพื่อผลิตไซลิทอล 

Influence of Steam Explosion Conditions on Chemicals Fractionation from Vetiver Grass  
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บทคัดยอ 
จากการทดลองแยกองคประกอบทางเคมีของหญาแฝก (Vetiveria zizanioides Nash) ดวยไอน้ํา ท่ีความ

รุนแรงในชวง log Ro = 3.03-4.13 (ท่ีความดัน 15 และ 17 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรืออุณหภูมิ 203,208 องศา

เซลเซียส) เปนเวลา 1, 3, 5, 7 และ 9 นาที พบวาปริมาณของน้ําตาลไซโลส กลูโคส เฟอรฟูรอล 5-ไฮดรอกซีเมทธิล

เฟอรฟูรอล กรดอะซิติก และสารประกอบฟนอลิกมีคาเพิ่มข้ึนเมื่อเพ่ิมความดัน และระยะเวลาของการระเบิดดวยไอ

นํ้า โดยสภาวะที่ใหความเขมขนไซโลสสูงสุดที่รอยละ 0.831 คือ ความดัน17 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (203 องศา

เซลเซียส) เวลา 5 นาที เมื่อทําการเปลี่ยนน้ําตาลโอลิโกเมอรของไซโลสในไฮโดรไลเสทใหเปนน้ําตาลไซโลส ดวยการ

ไฮโดรไลซในสารละลายกรดซัลฟุริกเขมขน 1 % (w/v) ท่ีอุณหภูมิ 120 oC เปนเวลา 45 นาที พบวาน้ําตาลไซโลสเพิ่ม

จากรอยละ 0.831 เปน 3.917 

 
คําสําคัญ : หญาแฝก  การระเบิดดวยไอน้ํา  เฮมิเซลลูโลส  

 

ABSTRACT 
This research studied on fractionation of vetiver grass (Vetiveria zizanioides nash) using steam 

explosion with the severity (log Ro) of 3.03-4.13, was done at pressure 15 and 17 kg/cm2 (203, 208 oC) for 

1, 3, 5, 7 and 9 min. It was found that the contents of xylose, glucose, furfural, 5-hydroxymethylfurfural, 

acetic acid, and total phenolic compound increased with increasing pressure and time. The highest 

xylose concentration of 0.831% was obtained under the condition at 17 kg/cm2 (203oC) and 5 min. Futher 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900 

 Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900 
2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900 

 Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900 
3 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรงุเทพฯ 10900 

 Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute, Kasetsart University, Bangkok 10900 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6 

 291 

hydrolysis of xylooligosaccharides in hydrolysate to xylose with 1% (w/v) sulfuric acid at 120 oC for 45 min 

improved the yield of xylose from 0.831 to 3.917 %. 
 
Keywords : vetiver grass, steam explosion, hemicellulose 

E-mail : suwichaya.gift@hotmail.com 

 

คํานาํ 
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาความเสื่อมโทรมของหนาดินจากการกัดเซาะของน้ํา และจากสารเคมีที่ใช

ในการเกษตร เนื่องจากหญาแฝกเปนพืชท่ีมีศักยภาพสูงในการอนุรักษดินและน้ํา โดยศักยภาพนี้จะสูงขึ้นเมื่อมีการ

แตกหนอและกอเพิ่มมากขึ้น จากการกระตุนดวยการตัดสวนใบและตน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2535) ทําใหไดสวนใบและ

ตนเปนวัสดุเหลือท้ิง  ท่ีสามารถนํามาแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มเชน การผลิตไซลิทอลจากน้ําตาลไซโลส (Datar et 

al, 2007)  ซึ่งเปนองคประกอบหลักของเฮมิเซลลูโลส การผลิตไซลิทอลมี 2 วิธีคือ วิธีทางเคมี และวิธีทางชีวภาพ ซึ่ง

การผลิตไซลิทอลในปจจุบันใชวิธีทางเคมี ซึ่งตองใชคาใชจายสูงในการทําใหบริสุทธิ์ การแยกองคประกอบเซลลูโลส 

เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน โดยกระบวนการอุตสาหกรรมแบบเดิมน้ันนิยมใชสารเคมีในการยอยสลาย แตในปจจุบัน

การระเบิดดวยไอน้ํา (steam explosion) กําลังไดรับความสนใจ เนื่องจากมีขอดี คือ มีประสิทธิภาพสูงในการแยก

องคประกอบ และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย ดังนั้นจึงนํามาซึ่งงานวิจัยการนําวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมา

ผลิตน้ําตาลไซลิทอลดวยวิธีทางชีวภาพ โดยใชเทคนิคการระเบิดดวยไอน้ํา (steam explosion) ในการแยกน้ําตาล

ไซโลสจากหญาแฝก 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 นําหญาแฝกหอม (Vetiveria zizanioides Nash) สายพันธุศรีลังกา จากกรมพัฒนาที่ดิน อําเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร มาทําการตากแหงลดขนาดใหมีความยาวประมาณ 1 น้ิว แลวนําไปศึกษาองคประกอบทางเคมีของ

หญาแฝก จากนั้นนําหญาแฝกแหง 200 กรัม ผานกระบวนการระเบิดไอน้ําดวยเครื่องระเบิดไอน้ําของบริษัท Kitto 

Koatsu ประเทศญ่ีปุน ชนิดทํางานเปนครั้ง (batch) ขนาดความจุ 2.5 ลิตร ท่ีสภาวะความดัน 15 และ 17 กิโลกรัมตอ

ตารางเซ็นติเมตร (203 และ 204oC) ตามลําดับ เปนเวลา 1,3,5,7 และ 9 นาที นําสวนที่ไดจากการระเบิดดวยไอน้ํา

มาปรับปริมาตรใหได 1.2 ลิตร  นําไปตมท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที กรองแยกไฮโดรไลเสทและ

เยื่อออกจากกัน โดยนําสวนไฮโดรไลเสทมาวิเคราะหหาปริมาณน้ําตาลกลูโคส ไซโลส และอนุพันธท่ีเกิดจากการ

สลายตัวของน้ําตาล ไดแก กรดอะซิติก เฟอรฟูรอล 5-ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟูรอล และสารประกอบฟนอลิก ทําการ

วิเคราะหดวยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC; Shimadzu LC 10A, ประเทศญี่ปุน)

คอลัมน Aminex HPX-87H (BioRad ประเทศญี่ปุน) ท่ีสภาวะ mobile phase 0.005 N H2SO4 อัตราการไหล 0.6 

มิลลิลิตรตอนาที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยใช Detector ชนิด Refractive index (RI) detector และ UV 

277 นาโนเมตร) ทําการยอยไฮโดรไลเสทดวยกรดซัลฟุริกที่ความเขมขนตางๆ คือ 1 และ 2% w/v ท่ีอุณหภูมิ 120     
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องศาเซลเซียส เปนเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที จากนั้นนําไปวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลกลูโคส ไซโลส และอนุพันธท่ี

เกิดการสลายตัวของของน้ําตาล 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 จากผลการทดลองพบวาหญาแฝก ประกอบดวย สารแทรก ลิกนิน โฮโลเซลลูโลส เซลลูโลส เพนโตแซน และ

เถา เทากับรอยละ 9.12, 9.97, 59.85, 30.71, 29.13 และ 2.89 เมื่อเทียบกับกับนํ้าหนักแหงของหญาแฝก ตามลําดับ   

ตารางที่ 1 แสดง คารอยละขององคประกอบในไฮโดรไลเสท ท่ีไดหลังจากการระเบิดหญาแฝกดวยไอน้ํา 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณขององคประกอบตางๆ  ในไฮโดรไลเสทหญาแฝกหลังการระเบิดดวยไอน้ํา โดยคํานวณจาก 

 นํ้าหนักแหงของหญาแฝก 200 กรัม  
 

* log Ro = log {t exp [(T-100)/14.75]} 

 

ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาในไฮโดรไลเสทของหญาแฝกมีนํ้าตาลไซโลสมากกวาน้ําตาลกูลโคส เนื่องจาก

ไฮโดรไลเสทมีสวนของเฮมิเซลลูโลสซึ่งประกอบดวยน้ําตาลโอลิโกเมอรของไซโลสเปนหลัก มีนํ้าตาลกลูโคสใน

ปริมาณนอย นอกจากนั้นการเกิดไฮโดรไลซิสท่ีภายในสายเซลลูโลสของเยื่อ อาจทําใหมีนํ้าตาลกลูโคสปนออกมาบาง 

ซึ่งสอดคลองกับปริมาณอนุพันธของกลูโคส คือ 5- ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟูรอลที่มีปริมาณต่ําดวยเชนกนั 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธของน้ําตาลกลูโคส ไซโลส และอนุพันธของน้ําตาลตางๆ ท่ีเกิดจากการสลายตัว 

ระหวางการระเบิดดวยไอน้ําที่สภาวะตางๆ โดยพบวา เมื่อ log Ro มีคาสูงขึ้น กรดอะซิติกจะมีคาสูงขึ้นเชนกันและจะ

ไปสงเสริมการยอยสลายโอลิโกเมอรของน้ําตาลไซโลส ใหเปนน้ําตาลไซโลสสูงขึ้น แตเมื่อคา log Ro ต้ังแต 4.0 ขึ้นไป

% w/w 
Pressure 
(kg/cm2) 

Time 
(min) 

log Ro* 
 Glucose  Xylose  Acetic acid  Furfural  5-HMF  

Total phenolic 
compound  

15 1 3.03 0.028 0.318 0.154 0.0015 0.001 0.022 

15 3 3.51 0.072 0.181 0.657 0.043 0.006 0.033 

15 5 3.73 0.111 0.525 1.186 0.144 0.045 0.038 

15 7 3.87 0.129 0.645 1.474 0.265 0.063 0.04 

15 9 3.98 0.093 0.731 1.677 0.326 0.075 0.039 

17 1 3.18 0 0.574 0.318 0.006 0 0.024 

17 3 3.65 0.052 0.400 0.821 0.109 0.027 0.034 

17 5 3.87 0.145 0.831 1.606 0.339 0.078 0.044 

17 7 4.02 0.081 0.818 1.858 0.438 0.108 0.042 

17 9 4.13 0.061 0.752 1.938 0.524 0.107 0.040 
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ความรุนแรงในการระเบิด จะทําใหปริมาณน้ําตาลไซโลสลดลงและเปลี่ยนไปเปนอนุพันธ คือ เฟอรฟูรอลมากขึ้น แต

คา log Ro ไมสงผลตอปริมาณของสารประกอบฟนอลิก ท้ังนี้เนื่องจากสารประกอบฟนอลิกเปนอนุพันธท่ีเกิดจากการ

ยอยสลายลิกนินที่มีเปนโครงสรางแข็งแรง ท่ีสวนใหญยังคงคางอยูในเยื่อ  สารประกอบฟนอลิกที่พบในไฮโดรไลเสท

น้ันอาจเกิดจากการยอยสลายของลิกนินที่มีโครงสรางขนาดเล็ก ท่ีสามารถละลายไดท้ังในกรดหรือในน้ํา  
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ภาพท่ี 1 อิทธิพลของความดันและเวลาตอปริมาณน้ําตาลไซโลส กลูโคส เฟอรฟูรอล 5-ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟูรอล  

 กรดอะซิติก และสารประกอบฟนอลิก  
  

 จากการทดลองพบวาสภาวะที่ใหปริมาณน้ําตาลไซโลสสูงสุด รอยละ 0.831 โดยมีปริมาณกรดอะซิตริก 

เฟอรฟูรอล และ 5-ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟูรอลอยูในเกณฑตํ่า คือรอยละ 1.6065, 0.339 และ 0.0785 ตามลําดับ คือ

การระเบิดหญาแฝกหอม ท่ีความดัน 17 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เปนเวลา 5 นาที  

 

Glucose
Xylose
5-HMF
Furfural
Acetic acid
Phenolic compound
log Ro

Glucose
Xylose
5-HMF
Furfural
Acetic acid
Phenolic compound
log Ro
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การยอยโอลิโกเมอรของน้ําตาลไซโลสใหเปนน้ําตาลไซโลสดวยสารละลายกรดซัลฟุริก 
 ตารางที่ 2 แสดงปริมาณองคประกอบตางๆ ภายหลังการยอยดวยกรดซัลฟุริกความเขมขน 1 และ 2 %w/v 

ท่ีระยะเวลาตางๆ พบวาน้ําตาลกลูโคส ไซโลส กรดอะซิติก เฟอรฟูรอล 5-ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟูรอล และ

สารประกอบฟนอลิก มีคาเพิ่มข้ึนจนถึงเวลาประมาณ 45 นาที จึงมีปริมาณคอยๆ ลดลง โดยไดปริมาณน้ําตาลไซโลส

สูงสุดรอยละ 3.917 เมื่อใชสารละลายกรดซัลฟุริกความเขมขน 1 %w/v เปนระยะเวลา 45 นาที ดังนั้นการยอยดวย

สารละลายกรดสามารถเพิ่มปริมาณไซโลสจากการระเบิดดวยไอน้ําได 
 

Table 2 ปริมาณขององคประกอบตางๆในไฮโดรไลเสทหญาแฝกหลังการยอยสลายดวยกรด  โดยคํานวณจาก 

 นํ้าหนักแหงของหญาแฝก 200 กรัม  
 

 

 จากภาพที่ 2 พบวาเวลาที่ใชในการยอยสลายดวยกรดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณไซโลสมากที่สุด เมื่อ

เปรียบเทียบกับองคประกอบอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณต่ํามาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% w/w 
% H2SO4 Time (min) 

Glucose  Xylose  Acetic acid  Furfural  5-HMF  

1 15 0.293 3.000 1.956 0.539 0.007 

1 30 0.396 3.759 1.988 0.568 0.074 

1 45 0.449 3.917 2.036 0.670 0.072 

1 60 0.479 3.843 1.973 0.572 0.074 

2 15 0.361 3.497 1.890 0.503 0.063 

2 30 0.477 3.736 1.901 0.690 0.059 

2 45 0.471 3.639 1.870 0.550 0.056 

2 60 0.448 3.466 1.797 0.527 0.049 
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ภาพท่ี 2 อิทธิพลของความเขมขนกรดซัลฟุ ริกและเวลาตอปริมาณน้ําตาลไซโลส  กลูโคส  เฟอรฟูรอล                     

 5-ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟูรอล กรดอะซิติก และสารประกอบฟนอลิก 
  

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
 สภาวะที่เหมาะสมในการแยกเฮมิเซลลูโลสจากหญาแฝก 200 กรัม ดวยการระเบิดดวยไอน้ํา คือ ความดัน 

17 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เปนเวลา 5 นาที โดยสามารถแยกน้ําตาลไซโลสสูงสุดรอยละ 0.831  จากนั้นนํา

ไฮโดรไลเสทที่ไดไปทําการยอยสลายโอลิโกเมอรของน้ําตาลไซโลสดวยสารละลายกรด โดยสภาวะที่เหมาะสม คือ ใช

สารละลายกรดซัลฟุริกความเขมขน 1% w/v แลวนําไปไฮโดรไลซิสท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 นาที 

จะไดนํ้าตาลไซโลสสูงขึ้นเปนรอยละ 3.917 โดยในไฮโดรไลเสทหลังการยอยสลายโอลิโกเมอรของน้ําตาลไซโลส ยังมี

ปริมาณ กรดอะซิตริก เฟอรฟูรอล 5-ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟูรอล และสารประกอบฟนอลิกอยูในปริมาณมาก ซึ่งสาร

เหลานี้สามารถยับย้ังการเจริญและการผลิตไซลิทอลของเชื้อจุลินทรียท่ีใชในกระบวนการหมัก ดังนั้นแนวทางที่ควร

ศึกษาตอไป คือ การกําจัดสารพิษเหลานี้ใหมีปริมาณลดลง เพื่อเปนประโยชนตอกระบวนการหมักไซลิทอลตอไป 

 

Glucose 
Xylose 
5-HMF 
Furfural 
Acetic acid 

Glucose 
Xylose 
5-HMF 
Furfural 
Acetic acid 
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