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Preparation of Physic Nut’s Branch Using Steam Explosion Pretreatment for
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บทคัดยอ
จากการวิเคราะหองค ประกอบของกิ่งสบูดําที่ เปนวั สดุเหลือทิ้งจากการตัดแตงกิ่ งพบว า มีป ริม าณ
แอลฟาเซลลูโลสรอยละ 42.99, เพนโตแซนรอยละ 19.61 และ ลิกนินรอยละ 24.11 เมื่อนําวัสดุนี้ผานการเตรียม
3 ขั้นตอนกอนการหมักเปนเอทานอล คือ การระเบิดดวยไอน้ํา (ที่ความดัน17, 19, 21,23 และ 25 kgf /cm2 เวลา
1, 2, 3, 4 และ 5 นาที) การสกัดดวยน้ํารอนและการสกัดดวยสารละลายเบสพบวาการระเบิดดวยไอน้ําที่ความ
ดัน 21 kgf /cm2 อุณหภูมิ 213 oC ระยะเวลา 1 นาที ใหวัสดุที่มีปริมาณแอลฟาเซลลูโลสสูงสุดรอยละ 34.46
ในขณะที่ปริมาณเพนโตแซน และปริมาณลิกนินรอยละ 7.64 และ 20.40 ตามลําดับ หลังจากผานกระบวนการ
สกัดดวยน้ํารอนพบวาปริมาณแอลฟาเซลลูโลส, เพนโตแซน และลิกนินในวัสดุลดลงเหลือรอยละ 33.99, 5.83
และ 19.87 ตามลําดับ เมื่อนําไปผานกระบวนการสกัดดวยสารละลายเบสจะไดวัสดุที่มีปริมาณแอลฟาเซลลูโลส,
เพนโตแซน และ ลิกนินลดลงเหลือรอยละ 33.11,3.36 และ 15.32 ตามลําดับ
คําสําคัญ : เอทานอล กิ่งสบูดํา การระเบิดดวยไอน้ํา

ABSTRACT
From the analysis of Jatropha curcas Linnaeus’s branch from pruning, the chemical
composition of the materials was 42.99% alpha-cellulose, 19.61% pentosan and 24.11% lignin. A
consequent preparation of 3 steps was conducted before alcoholic fermentation namely steam
explosion (pressure: 17, 19, 21, 23 and 25 kgf /cm2; time: 1, 2, 3, 4 and 5 min), hot water extraction,
and alkali extraction. It was found that the best condition was 21 kgf/cm2, 213 oC, and 1 minute with
the highest amount of alpha-cellulose at 34.46%, while pentosan and lignin at 7.64% and 20.40%,
respectively. After the extraction process with hot water, the amount of alpha-cellulose, pentosan and
lignin were reduced to 33.99%, 5.83% and 19.87%, respectively. After the extraction process with
alkali, the final amount of alpha-cellulose, pentosan and lignin were 33.11%, 3.36% and 15.32%
respectively.
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คํานํา
สบูดําเปนพืชที่ไดรับการสงเสริมใหมีการเพาะปลูกเพื่อศึกษา เนื่องจากเปนพืชน้ํามันประเภทที่ไมใช
อาหาร (non edible oil) เปนไมยืนตน (อายุประมาณ 20 ป) ที่สามารถเพาะปลูกไดงายในทุกภูมิภาค และเปนลิก
โนเซลลูโลส ซึ่งประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 สวนคือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน (วรณีและวิชัย,
2546) อยางไรก็ตามเพื่อใหไดผลิตผลที่ดีจึงตองทําการตัดแตงกิ่งทิ้งบอยครั้ง (ปรัชญา, 2549) ดังนั้นจึงมีการนํา
กิ่งที่ถูกตัดทิ้งเหลานี้มาสรางมูลคาเพิ่มในรูปการหมักใหเปนเอทานอล โดยการยอยสลายดวยไอน้ํากอนการหมัก
ปจจุบันมีการศึกษาการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบลิกโนเซลลูโลสตางๆ เชน ฟางขาวบารเลย (Gaspar et al.,
2007) ซังขาวโพด (Ohgren et al., 2007) และชานออย (Carlos et al.,2002) เปนตน โดยปจจัยสําคัญหนึ่งที่
ตองคํานึงถึง คือการแยกเซลลูโลสออกจากองคประกอบหลักอื่นๆ เพื่อใหมีความบริสุทธิ์มากเพียงพอกอนหมัก
เปนเอทานอล โดยตนทุนในขั้นตอนนี้ขึ้นกับกระบวนการเตรียมวัตถุดิบเชน การตมวัตถุดิบดวยสารละลายเบส
(Linde et al., 2007) การตมวัตถุดิบดวยสารละลายกรด (Bower et al.,2008) การตมวัตถุดิบดวยสารละลาย
อินทรีย (Araque et al., 2008) และกระบวนการยอยวัตถุดิบดวยไอน้ํา (Ohgren et al., 2007)
กระบวนการยอยวัตถุดิบดวยไอน้ําเปนกระบวนการที่ไมจําเปนตองใชสารเคมี เนื่องจากในระหวาง
กระบวนการภายใต ส ภาวะของไอน้ํ า ร อ นที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง และความดั น สู ง ในถั ง ปฏิ กิ ริ ย าจะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
autohydrolysis (ภาพที่ 1) โดยหมู อัลดีไฮดของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเปนกรด ยู
โรนิกทําใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสตอไปเปนเฟอรฟูรอลและไฮดรอกซีเมทอกซีเฟอฟูรอล การไฮโดรไลซิสนี้
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนทายที่สุดไดเปน กรดเลเวอรูริก กรดแอซิติก ซึ่งจะกลายเปนตัวเรงปฏิกิริยาในระบบตอไป
(Palmqvist and Hahn-Hagerdal, 2000)

ภาพที่ 1 ปฏิกิริยา ออโตไฮโดรไลซิส ของไมสน
ที่มา : (Palmqvist and Hahn-Hagerdal, 2000)
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ในงานวิจัยนี้จะกลาวถึงขั้นตอนในการเตรียมกิ่งสบูดําที่เปนวัสดุเหลือทิ้งจากการตัดแตงกิ่ง กอนการ
หมักเปนเอทานอล อันไดแกขั้นตอนการระเบิดดวยไอน้ํา ขั้นตอนการสกัดดวยน้ํารอน และขั้นตอนการสกัดดวย
สารละลายเบส และทําการเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีของกิ่งสบูดําหลังจากผานแตละขั้นตอน

อุปกรณและวิธีการ
ทําการสับกิ่งสบูดําขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตร ดวยเครื่องสับไม นําไปรอนผานตะแกรงขนาด
1 ตารางเซนติ เ มตร จากนั้ น นํ า ไปตากให แ ห ง จนได ค วามชื้ นร อ ยละ 10 เก็ บ ใส ถุ ง พลาสติ ก ถุ งละ 200 กรั ม
(น้ําหนักแหง) มัดปากถุงใหสนิทเพื่อเก็บไวใชในการทดลองตอไป
ทําการยอยสลายกิ่งสบูดํา 200 กรัม ดวยไอน้ําในเครื่องระเบิดดวยไอน้ําของบริษัท Kitto Koatsu
ประเทศญี่ปุน ชนิดทํางานเปนครั้ง (batch) ที่ความดัน 17, 19, 21, 23 และ 25 kgf/cm2 เปนเวลา 1, 2, 3, 4
และ 5 นาที จากนั้นนําวัตถุดิบที่ผานการระเบิดดวยไอน้ําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีไดแก ลิกนิน,
แอลฟาเซลลูโลส และ เพนโตแซน นําวัตถุดิบจากการระเบิดดวยไอน้ําภายใตความดันดวยความดันและเวลาที่
เหมาะสม มาทําการสกัดดวยน้ํารอนที่อุณหภูมิ 80 oC ในอัตราสวน วัตถุดิบตอน้ํา 1:10 เปนเวลา 1 ชั่วโมง
จากนั้นนําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีไดแก ลิกนิน, แอลฟาเซลลูโลส และ เพนโตแซน ทําการสกัด
วัตถุดิบตอดวยสารละลาย NaOH 10% (น้ําหนักโดยปริมาตร)(0.1กรัมของ NaOH ตอ 1 กรัมของวัตถุดิบ) ใน
อัตราสวนวัตถุดิบตอน้ํา 1:5 จากนั้นนําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีไดแก ลิกนิน, แอลฟาเซลลูโลส และ
เพนโตแซน
การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีดําเนินการภายใตมาตรฐาน TAPPI ดังนี้ การวิเคราะหหาปริมาณ
เซลลูโลสตามมาตรฐาน T203 om-88 การวิเคราะหปริมาณเพนโตแซนตามมาตรฐาน T223 cm-84 และการ
วิเคราะหปริมาณลิกนินตามมาตรฐาน T222 om-98 (วิทยา, 2541)
Raw material
1st analysis

1st fermentation

1) Steam explosion
2nd analysis

2nd fermentation

2) Hot water extraction
3rd analysis

3rd fermentation

3) Alkaline extraction

ภาพที่ 2 การเตรียมวัสดุกอนการหมัก 3ขั้นตอน
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ผลการทดลองและวิจารณ
การศึกษาสภาวะในการระเบิดดวยไอน้าํ ที่เหมาะสม
ความดันในการระเบิดดวยไอน้ํา
ตารางที่ 1 แสดงองคประกอบของกิ่งสบูดํากอนและภายหลังการระเบิดดวยไอน้ํา ผลการทดลองแสดง
ใหเห็นวา กอนการยอยสลาย วัตถุดิบมีแอลฟาเซลลูโลส 42.99% เพนโตแซน 19.61%และ ลิกนิน 24.11% หลัง
การยอยสลาย ปริมาณลิกนินในวัตถุดิบมีคาเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย ในขณะที่ปริมาณเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลสมีคา เปลี่ยนแปลงตามความดัน เมื่อความดันเพิ่ มขึ้น ปริมาณเซลลูโลสและเพนโตแซนมี คาลดลง
ตามลําดับ โดยความดันที่ใหวัสดุที่มีปริมาณเซลลูโลสสูงคือที่ความดัน17 kgf/cm² และ 21 kgf/cm2
จากลักษณะทางกายภาพที่ไดพบวา ที่ความดัน 17 และ 19 kgf/cm2 มีปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเกิดขึ้นเพียง
เล็กนอย มีเพนโตแซนหลงเหลืออยูในวัตถุดิบเปนปริมาณสูง โดยเสนใยของวัตถุดิบยังมีการจับตัวคงรูปเปน
ลักษณะของชิ้นไม ที่ความดัน 21 kgf/cm2 เสนใยของวัตถุดิบมีการกระจายตัวอยางชัดเจน ที่ความดัน 23 และ
25 kgf/cm2 เสนใยของวัตถุดิบมีลักษณะสั้นละเอียด ดังนั้นในการทดลองขั้นตอไปจะเลือกดําเนินการที่ความดัน
21 kgf/cm2 เนื่องจากนอกจากที่สภาวะดังกลาวจะใหวัสดุที่มีใหปริมาณแอลฟาเซลลูโลสสูงที่ 34.07% แลวยังให
เสนใยของวัสดุที่มีการกระจายตัวอยางชัดเจนซึ่งเปนลักษณะที่สงผลดีตอการยอยตอไปดวยเอนไซม
ระยะเวลาในการระเบิดดวยไอน้ํา
ตารางที่ 2 แสดงองคประกอบของวัสดุที่ไดจากการยอยสลายกิ่งสบูดํา 200 กรัม ดวยไอน้ําที่ความดัน
21 kgf/cm2 เปนเวลา1, 2, 3, 4 และ 5 นาที พบวาระยะเวลาในการระเบิดดวยไอน้ําไมมีผลตอลักษณะทาง
กายภาพของวัตถุดิบ ดังนั้นเพื่อประหยัดพลังงานจึงเลือกใชระยะเวลาในการระเบิดดวยไอน้ําที่ 1 นาที ที่ความ
ดัน 21 kgf/cm2 ซึ่งเปนเวลาที่ใหปริมาณเซลลูโลสสูงสุดและปริมาณลิกนินต่ําสุดคือ 34.46% และ 20.40%
ตามลําดับ (ปริมาณเซลลูโลสและลิกนินลดลงจากเดิมกอนการระเบิด 8.53% และ 3.71% ตามลําดับ) หลังจาก
นั้นจึงนําวัสดุที่ไดมาผานการสกัดดวยน้ํารอนและสารละลายเบสตอไป

1724

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของวัสดุกอนและหลังผานกระบวนการระเบิดดวยไอน้ําเปนเวลา 2 นาทีที่
ความดัน 17, 19, 21, 23 และ 25 Kgf/cm2
Before steam explosion
Percentage* (w/wdry)
Raw material

Cellulose

Pentosan

Lignin

42.99

19.61

24.11

After steam explosion
Condition

Percentage* (w/wdry)

Pressure(Kgf/cm2)

Cellulose

Pentosan

Lignin

17

34.63

10.58

22.49

19

33.46

7.04

21.87

21

34.07

5.83

22.51

23

31.08

4.25

21.03

2.75

20.49

25
28.87
* % weight based on the dry weight of the raw material.

ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีของวัสดุหลังผานกระบวนการระเบิดดวยไอน้ําที่ความดัน 21 Kgf/cm2 ที่เวลา
1, 2, 3, 4 และ 5 นาที
Percentage (w/wdry)

Condition
Time (min)

Cellulose

Pentosan

Lignin

1

34.46

7.64

20.40

2

34.07

5.83

22.51

3

30.67

5.92

21.89

4

29.88

4.37

21.95

5

29.65

3.02

22.06

จาก ภาพที่ 3 พบวาหลังจากผานขั้นตอนการระเบิดดวยไอน้ํา ขั้นตอนการลางดวยน้ํารอนและขั้นตอน
การลางดวยสารละลายเบสแลวปริมาณเซลลูโลสมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกอนการระเบิดดวยไอน้ํารอยละ
8.53, 9.00 และ 9.88 ตามลําดับ ในขณะที่ลิกนินมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรอยละ 3.71, 4.24 และ 8.79
ตามลําดับ
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบองคประกอบทางเคมีของวัสดุกอนกระบวนการระเบิดดวยไอน้ํา (raw material) และหลัง
ผานการเตรียมวัสดุ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการระเบิดดวยไอน้ํา (product 1) ขั้นตอนการลางดวยน้ํา
รอน (product 2) และ ขั้นตอนการลางดวยสารละลายเบส (product 3)

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
เนื่องจากขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบกอนการหมักเปนขั้นตอนที่สําคัญในการลดตนทุนการผลิตเอทา
นอล ดังนั้นเพื่อหาวิธีลดตนทุนในการผลิตเอทานอล งานวิจัยครั้งนี้จึงทําการเปรียบเทียบ ปริมาณเซลลูโลสและ
ลิกนินที่เปลี่ยนไปในแตละขั้นตอนของการเตรียมการกอนการหมัก จากการทดลองพบวาการระเบิดดวยไอน้ําที่
ความดัน 21 kgf/cm2 เปนเวลา 1 นาทีใหวัสดุที่มีปริมาณเซลลูโลสสูงสุดและปริมาณลิกนินต่ําสุด แตเมื่อผาน
กระบวนการสกัดดวยน้ํารอนและสกัดดวยสารละลายเบส ปริมาณเซลลูโลสมีคาลดลงเพียงเล็กนอย ในขณะที่
ปริมาณลิกนินจะลดลงเล็กนอยในสองขั้นตอนแรกแตจะลดลงอยางมากในขั้นตอนการสกัดดวยสารละลายเบส
โดยในงานวิจัยขั้นตอไปจะนําเซลลูโลสที่ไดในแตละขั้นตอนไปทําการหมักเพื่อหาอิทธิพลของลิกนินตอการหมัก
และ ปริมาณเอทานอลที่ผลิตได เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกขั้นตอนการผลิตเอทานอลที่คุมคาตอ
การลงทุน
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