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การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทกิง่สบูดํา 
โดยเทคนิคการระเบิดดวยไอน้ําเพื่อผลิตไซลิทอล 

The Suitable Condition for Hydrolysate Preparation from Jatropha curcas Linnaeus. Branch  
Using Steam Explosion Technique for Xylitol Production 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการแยกน้ําตาลไซโลสออกจากกิ่งสบูดํา ไดแก 

กระบวนการแชสารละลายกรดซัลฟูริกกอนการระเบิด (Pre-hydrolysis and Steam explosion) และ 

กระบวนการระเบิดกอนแชสารละลายกรดซัลฟูริก (Steam explosion and Post-hydrolysis) โดยกิ่งสบูดําแหง

ประกอบดวยเซลลูโลสรอยละ 41.25 เพนโตแซนรอยละ 32.13 ลิกนินรอยละ 26.98 และสารแทรกที่ละลายในเอ

ทานอล/เบนซินรอยละ 1.68  จากผลการทดลองพบวาการแชสารละลายกรดซัลฟูริก 1% w/v เปนเวลา 1 วัน 

กอนการระเบิด ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที ใหปริมาณน้ําตาลไซโลสสูงสุดรอยละ 6.82 คิด

เปนประสิทธิภาพในการแยกน้ําตาลไซโลสรอยละ 24.37 ของปริมาณน้ําตาลไซโลสเริ่มตนในกิ่งสบูดํา สวน

กระบวนการระเบิด ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 นาที แลวนําไปแชในสารละลายกรดซัลฟูริก 3 % 

w/v นาน 45 นาที ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ใหปริมาณน้ําตาลไซโลสสูงสุดรอยละ 6.33 คิดเปน

ประสิทธิภาพในการแยกน้ําตาลไซโลสรอยละ 22.62 ของปริมาณน้ําตาลไซโลสเริ่มตนในกิ่งสบูดํา   
 
คําสําคัญ : กิ่งสบูดํา  การระเบิดดวยไอน้ํา  ไซลิทอล   

 

ABSTRACT 
 This research aims to compare the efficiency of xylose fractionation from Jathopha curcas 

Linnaeus. branch using pre-hydrolysis following by steam explosion processes and steam explosion 

following by post-hydrolysis processes. Jathopha curcas Linnaeus. branch consists of 41.25% 

cellulose, 30.59% pentosan, 26.98% lignin and 1.68% ethanol/benzene extractive based on 100 g dry 

weight. The result revealed that pre-hydrolysis (soaking with sulfuric acid 1% w/v) for 1 day following 

by steam explosion at 200 °C for 1 minute had the maximum xylose (6.82%) and the efficiency of 

xylose fractionation of was 24.37%. Whereas the steam explosion at 200 °C for 3 minutes following by 
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post-hydrolysis process (3% sulfuric acid w/v) at 121 °C for 45 minutes gave the maximum xylose 

(6.33%) and the efficiency of xylose fractionation was 24.62% of the initial xylose in Jathopha curcas 

Linnaeus. branch. 
 
Keywords : Jathopha curcas Linnaeus. branch, steam explosion, xylitol 
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คํานํา 
ปจจุบันพลังงานเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต อยางไรก็ตามพลังงานที่ใชในปจจุบันเปนพลังงานที่ได

จากน้ํามันปโตรเลียมซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงตามความเจริญและเทคโนโลยีที่เพ่ิมสูงขึ้น วิธีการหนึ่งที่

สามารถแกไขปญหาการใชพลังงานเชื้อเพลิง คือการหาแหลงพลังงานทดแทน โดยปจจุบันสบูดําเปนพืชพลังงาน

ชนิดหนึ่งที่ไดรับความสนใจในการศึกษาและเพาะปลูกอยางมาก เนื่องจากเมล็ดของสบูดําใหปริมาณน้ํามันสูงจึง

เปนที่สนใจในการนําไปใชทดแทนน้ํามันปโตรเลียม ซึ่งมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆตามสภาวะกาลปจจุบัน  

สบูดํา มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Jatropha curcas Linnaeus. จัดเปนหนึ่งในพืชพลังงานที่นาสนใจใน

การนํามาพัฒนาเปนแหลงพลังงานทดแทนภายในประเทศ เนื่องจากเมล็ดของสบูดําใหปริมาณน้ํามันที่สูง แต

การที่จะทําใหสบูดําออกดอกติดผลใหเก็บเกี่ยวไดอยางตอเนื่องนั้นจะตองมีการตัดแตงกิ่ง (ศูนยวิจัยพืชไร

นครราชสีมา,2548) ทําใหเกิดเปนวัสดุเหลือทิ้งที่ไมไดนํามาใชประโยชน ซึ่งจากการวิเคราะหองคประกอบทาง

เคมีของกิ่งสบูดําพบวากิ่งสบูดําประกอบดวยเซลลูโลสรอยละ 42.14 เพนโตแซนรอยละ 30.59 ลิกนินรอยละ 

26.13 และสารแทรกที่ละลายในเอทานอล/เบนซินรอยละ 1.86 เม่ืออางอิงกับน้ําหนักแหงกิ่งสบูดํา อยางไรก็ตาม

เนื่องจากเพนโตแซน คือปริมาณเฮมิเซลลูโลสที่อยูในรูปของพอลิเมอรน้ําตาลไซโลสเปนองคประกอบหลักและมี

ในปริมาณสูงจึงสามารถนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลไซลิทอลได  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทําการสราง

มูลคาเพ่ิมจากกิ่งสบูดํา โดยใชเทคนิคการระเบิดดวยไอน้ําเพ่ือแยกน้ําตาลไซโลสออกจากกิ่งสบูดําเพ่ือผลิตไซลิ

ทอลในขั้นตอนตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การเตรียมตัวอยางชิ้นไมสับและการวคิราะหองคประกอบทางเคมีของกิ่งสบูดํา  
 นํากิ่งสบูดํา (Jatropha curcas Linnaeus.) มาตากแหงใหมีความชื้นประมาณรอยละ 10 แลวนําเขา

เครื่องสับชิ้นไมใหมีความหนาไมเกิน 5 มิลลิเมตร และความกวางไมเกิน 1 นิ้ว นําชิ้นไมสับท่ีไดไปบดดวยเครื่อง 

Wiley-mill แลวนําไปรอนรอนผานตะแกรงใหไดขนาด 40/60 เมช จากน้ันศึกษาองคประกอบทางเคมีของไมตาม

วิธีมาตรฐานของ Tappi (Browing, 1963) 

 

2.  การแยกน้ําตาลไซโลสจากกิ่งสบูดําโดยเทคนิคการระเบิดดวยไอน้าํ 
2.1 การระเบิดดวยเครื่องระเบิดไอนํ้า (Steam explosion)  

ทําการระเบิดกิ่งสบูดําดวยเครื่องระเบิดไอนํ้าของบริษัท Kitto Koatsu ประเทศญี่ปุน ชนิดทํางานเปน

ครั้ง (batch) ขนาดความจุ 2.5 ลิตร ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส (ความดัน 16 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร) 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1685 

เปนเวลา 1, 3 และ 5 นาที จากนั้นนํามาตมที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที กรองแยกไฮโดรไล

เสทและเยื่อออกจากกัน จากน้ันปรับปริมาตรไฮโดรไลเสทใหได 1 ลิตร 

2.2 การแชสารละลายกรดกอนการระเบิด (Pre-hydrolysis and Steam explosion) 

นํากิ่งสบูดําแหงสับ 100 กรัม มาแชสารละลายกรดซัลฟูริก ความเขมขน 1% w/v (อัตราสวน 1:10 

Solid: Liquid) เปนเวลา 1 วัน (Cara et al, 2007) กอนนําไประเบิดตามวิธีการขางตน 

2.3 การระเบิดกอนการแชสารละลายกรด (Steam explosion and Post-hydrolysis) 

นํากิ่งสบูดําแหงสับ 100 กรัม ไประเบิดตามวิธีการขางตน จากนั้นนําเยื่อและไฮโดรไลเสทมาแช

สารละลายกรดซัลฟูริก ความเขมขน 1, 2 และ 3% w/v กอนนําไปนึ่งที่ความดันไอนํ้า 121 องศาเซลเซียส ณ 

เวลาตางๆ คือ 15, 30, 45 และ 60 นาที (พิชญา, 2549) 

2.4 นําไฮโดรไลเสทที่ไดขางตน มาวิเคราะหปริมาณสารตางๆดวยเครื่อง High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) ของบริษัท Shimadzu (Class LC10 ประเทศญี่ปุน) ไดแก ปริมาณน้ําตาลไซโลส 

กลูโคส ดวยคอลัมน Aminex HPX-87P (Bio-Rad) ที่สภาวะ Mobile phase : Deionized water  อัตราการไหล 

0.6 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส Detector :  Reflextive index (RI) สวนปริมาณอนุพันธที่เกิดขึ้น 

ไดแก เฟอรฟูรอล, 5-ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟูรอล ดวยคอลัมน Aminex HPX-87H (Bio-Rad) ที่สภาวะ Mobile 

phase :  0.005 M H2SO4  อัตราการไหล 0.6 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส Detector :  UV ที่ความ

ยาวคลื่น 280 นาโนเมตร และสารประกอบฟนอลิกดวยเครื่องเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร (V-530 UV/VIS 

Spectrophotometer) ของบริษัท Jasco ที่ความยาวคลื่น 735 นาโนเมตร 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. องคประกอบทางเคมีของกิ่งสบูดํา 
Table 1 แสดงองคประกอบทางเคมีของกิ่งสบูดํา ประกอบดวยเซลลูโลสรอยละ 41.25 เพนโตแซนรอย

ละ 32.13 ลิกนินรอยละ 26.98 และสารแทรกที่ละลายในเอทานอล/เบนซินรอยละ 1.68 นอกจากนี้กิ่งสบูดํายัง

ประกอบดวยปริมาณน้ําตาลไซโลสรอยละ 27.99 และกลูโคสรอยละ 50.52 เม่ือเทียบกับนํ้าหนักแหงกิ่งสบูดํา 
 

Table 1  Composition of Jatropha curcas Linnaeus. branch based on material dry weight.  

Composition % Based on material dry weight  

Cellulose 41.25 

Pantosan 32.13 

Lignin 26.98 

Extractive (ethanol/benzene) 1.68 

Glucose 50.52 

Xylose 27.99 

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1686 

2. การแยกน้ําตาลไซโลสจากกิ่งสบูดําโดยเทคนิคการระเบิดดวยไอน้าํ 
Table 2 แสดงองคประกอบในไฮโดรไลเสทจากกระบวนการแชสารละลายกรดกอนการระเบิด โดยสภาวะที่

ใหปริมาณน้ําตาลไซโลสสูงสุดรอยละ 6.82 คือการระเบิดที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที 
 

Table 2 Percentage by weight of sugars and their derivatives in Jathopha curcas Linnaeus. branch  

 hydrolysate of Pre-hydrolysis and  Stream explosion Processes. All values were calculated  

 based on 100 g dry weight. 

 

Table 3(1) แสดงองคประกอบในไฮโดรไลเสทจากกระบวนการระเบิดกิ่งสบูดํากอนการแชสารละลาย

กรด โดยสภาวะที่ใหปริมาณน้ําตาลไซโลสสูงสุดที่รอยละ 0.15 คือ การระเบิดที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 3 นาที และเมื่อทําการยอยโอลิโกเมอรของน้ําตาลไซโลสดวยสารละลายกรดซัลฟูริกตอไป เพ่ือใหไดน้ําตาล

ไซโลส Table 3(2) พบวาสภาวะที่ใหปริมาณน้ําตาลไซโลสสูงสุดที่รอยละ 6.33 คือ การนําไฮโดรไสเสทนึ่งที่

อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 นาที ที่ความเขมขนกรดซัลฟูริก 3% w/v 

จากการวิเคราะหพบวาการแชกิ่งสบูดําในสารละลายกรดซัลฟูริกกอนการระเบิดใหไฮโดรไลเสทที่มี

ปริมาณน้ําตาลไซโลสสูงกวาในสภาวะที่ไมแชสารละลายกรดซัลฟูริกกอนการระเบิด โดยใหปริมาณน้ําตาลไซโล

สอยูในชวงรอยละ 5.45-6.82 (Table 2) เนื่องจากสารละลายกรดเขาไปทําปฏิกิริยา hydrolysis ทําใหโครงสราง

ของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินแยกออกจากกัน ดังนั้นจึงมีผลทําใหปริมาณน้ําตาลไซโลสในน้ําลางกิ่งสบู

ดําหลังการระเบิดมีคาสูงกวาในสภาวะที่ไมแชกิ่งสบูดําในสารละลายกรดกอนการระเบิด จากขอมูลที่ไดใน

สภาวะการแชกิ่งสบูดําในสารละลายกรดซัลฟูริกกอนการระเบิด พบวาปริมาณน้ําตาลไซโลสลดลงเมื่อระยะเวลา

เพ่ิมขึ้น เนื่องจากความรุนแรงในการระเบิดที่มากขึ้น ทําใหน้ําตาลไซโลสเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชั่น กลายเปนเฟอรฟู

รอลมากขึ้นในขณะที่ ลิกนินก็สลายตัวกลายเปนสารประกอบฟนอลิกมากขึ้นเชนกัน สวนสภาวะที่ไมแชกิ่งสบูดํา

ในสารละลายกรดกอนการระเบิดจะใหน้ําตาลไซโลสอยูในชวงรอยละ 0.10-0.15 (Table 3 )  

จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแยกน้ําตาลไซโลสจากกิ่งสบูดํา ระหวางการแชกิ่ง

สบูดําในสารละลายกรดซัลฟูริกกอนการระเบิด กับการระเบิดกิ่งสบูดํากอนดวยไอน้ําและนําไปแชในสารละลาย

กรด ซัลฟูริก พบวาการแชกิ่งสบูดําในสารละลายกรด  ซัลฟูริกเขมขน 1% w/v กอนการระเบิดมีประสิทธิภาพใน

การแยกน้ําตาลไซโลสไดสูงกวา โดยสามารถแยกน้ําตาลไซโลสไดสูงถึงรอยละ 24.37 ของปริมาณน้ําตาลไซโลส

เร่ิมตนในกิ่งสบูดํา (Figure 1) อยางไรก็ตามกระบวนการนี้สามารถแยกน้ําตาลกลูโคสจากกิ่งสบูดําไดต่ํามาก คือ

รอยละ 0.44-5.68 เนื่องจากกูลโคสสวนใหญอยูในเยื่อมากกวาในไฮโดรไลเสท  

Pre-hydrolysis and  Stream explosion processes 

% w/w 
Temperature 

(°C) 
Time 
(min) Xylose  Glucose Furfural 5-HMF 

Total phenolic 
compound 

200 1 6.82 2.05 0.1423 0.1022 1.7330 

200 3 5.52 2.87 1.2292 0.3700 1.9540 

200 5 5.45 1.66 1.0261 0.2064 2.1520 
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Table 3 Percentage by weight of sugar and their derivatives in Jathopha curcas Linnaeus. branch   

 hydrolysate of (1) Stream explosion Process and (2) Post-hydrolysis Process. All values are  

 calculated based on 100 g dry weight. 

(1) Steam explosion process 

% w/w 
Temperature 

(°C) 
Time 
(min) Xylose Glucose Furfural 5-HMF 

Total phenolic 
compound 

200 1 0.12 0.76 0.0004 0.0013 0.7610 

200 3 0.15 1.03 0.0010 0.0016 0.8520 

200 5 0.10 1.27 0.0045 0.0037 1.2750 

(2) Post-hydrolysis process 

% w/w % H2SO4 
(w/v) 

Time 
(min) Xylose Glucose Furfural 5-HMF 

1 15 2.30 0.22 0.017 0.004 

1 30 3.83 0.50 0.026 0.005 

1 45 4.45 0.64 0.035 0.012 

1 60 4.82 1.05 0.074 0.016 

2 15 3.91 0.79 0.037 0.010 

2 30 4.47 0.99 0.053 0.013 

2 45 5.14 1.13 0.084 0.014 

2 60 5.33 1.48 0.148 0.024 

3 15 4.77 1.20 0.088 0.021 

3 30 4.47 1.01 0.085 0.020 

3 45 6.33 1.89 0.121 0.024 

3 60 5.79 1.60 0.260 0.030 
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Pre-hydrolysis and steam explosion
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Steam explosion and post-hydrolysis
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Figure 1  Comparison of result from Pre-hydrolysis and Post-hydrolysis processes. 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกน้ําตาลไซโลสจากกิ่งสบูดํา โดยการเปรียบเทียบระหวาง

กระบวนการแชกิ่งสบูดําในสารละลายกรดซัลฟูริกความเขมขน 1% w/v กอนการระเบิดดวยไอน้ําที่อุณหภูมิ 200 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที และกระบวนการระเบิดกิ่งสบูดําดวยไอน้ํา ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

3 นาที และนําไปแชในสารละลายกรดซัลฟูริก 3% w/v ที่อณุหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 นาที พบวา

ประสิทธิภาพในการแยกน้ําตาลไซโลสของทั้งสองกระบวนการไมแตกตางกัน คือประมาณรอยละ 6.33-6.87 คิดเปน

รอยละ 22.62 -24.37 ของปริมาณน้ําตาลไซโลสเริ่มตนในกิ่งสบูดํา  อยางไรก็ตามกระบวนการแชกิ่งสบูดําใน

สารละลายกรดซัลฟูริกความเขมขน 1% w/v กอนการระเบิดดวยไอน้ํา เปนกระบวนการที่มีความยุงยากนอยกวา

ดังนั้นจึงเลือกสภาวะดังกลาวในการเตรียมไซโลสเพื่อนําไปศึกษากระบวนการผลิตไซลิทอลตอไป อยางไรก็ตาม

เนื่องจากการแยกน้ําตาลไซโลสจากกิ่งสบูดําอาจกอใหเกิดอนุพันธตางๆ เชน เฟอรฟูรอล 5-ไฮดรอกซีเมทธิลเฟอรฟู

รอล และสารประกอบฟนอลิก ซึ่งอนุพันธเหลานี้มีผลยับยั้งการเจริญและการผลิตไซลิทอลของเชื้อจุลินทรียที่ใชใน

กระบวนการหมัก ดังนั้นแนวทางการศึกษาตอไป คือ การศึกษาวิธีกําจัดสารพิษใหมีปริมาณลดลง เพ่ือเปนประโยชน

ตอกระบวนการหมักไซลิทอลตอไป 
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