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บทคัดย่อ: แหนสายพันธุ์ Lemna minor L. เป็ นพืชน้าทีเ่ จริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการสะสมแป้ งปริมาณสูงและ
มีสดั ส่วนของลิกนินเป็ นองค์ประกอบต่ าจึงจัดเป็ นชีวมวลทีเ่ หมาะสมสาหรับการผลิตพลังงานชีวภาพ ในการวิจยั
ครัง้ นี้ได้มกี ารศึกษาสัดส่วนองค์ประกอบเคมีกลุ่มลิกโนเซลลูโลสและปริมาณน้าตาลรีดวิ ซ์ของตัวอย่างชีวมวลแหน
Lemna minor L. โดยศึกษาทัง้ ในตัวอย่างแหนสดและแหนอบแห้ง ผลการทดลองพบว่าตัวอย่างแหนอบแห้ง
มีสดั ส่วนของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสมากทีส่ ดุ ร้อยละ 29.18 และ 64.83 (น้ าหนักต่อน้ าหนัก) ตามลาดับ และ
ยังพบว่าแหนอบแห้งมีปริมาณลิกนินต่ าสุดที่ร้อยละ 5.75 (น้ าหนักต่อน้ าหนัก) เมื่อศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปรับสภาพชีวมวลแหนด้ว ยวิธีการทางเคมีด้วยสารละลายกรดซัลฟิ วริกและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 0.05 0.1 และ 0.2 นอร์มลั ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส พบว่าชีวมวลแหนอบแห้งให้ปริมาณ
น้ าตาลรีดวิ ซ์สูงกว่าแหนสดทัง้ ในการปรับสภาพด้วยสารละลายกรดและด่างทุกความเข้มข้น โดยเฉพาะการใช้
สารละลายกรดซัลฟิ วริกทีค่ วามเข้มข้น 0.05 นอร์มลั ซึง่ ให้ผลผลิตน้าตาลรีดวิ ซ์สงู สุดที่ 796.21 ± 0.91 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ในขณะทีป่ ริมาณน้าตาลรีดวิ ซ์ทต่ี ่าทีส่ ดุ 200.04 ± 1.51 มิลลิกรัมต่อลิตร พบได้ในการปรับสภาพแหนสด
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 0.2 นอร์มลั อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของชีวมวลแหนพบว่าแหน Lemna minor L. สามารถพัฒนาให้เป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นสาหรับการผลิตพลังงาน
เชือ้ เพลิงชีวภาพได้โดยอาศัยการพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีทม่ี คี วามเหมาะสมต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: แหน; Lemna minor L.; องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลส; การปรับสภาพชีวมวล; น้าตาลรีดวิ ซ์
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Abstract: Duckweed, Lemna minor L. is categorized as rapid growth aquatic plant with the ability to
accumulate high proportion of starch content and significantly low lignin ratio. It could be, therefore,
promising as a biomass feedstock for biofuel production. In this research, the lignocellulosic composition
coupled with the reducing sugar concentration either in fresh or dried duckweed Lemna minor L.
biomass was investigated. The results established the highest proportion of cellulose and hemi-cellulose
composition was exclusively observed within dried duckweed biomass at 29.18 and 64.83% (w/w),
respectively, meanwhile, the lowest level of lignin content at 5.75% (w/w). The chemical pretreatment of
duckweed biomass was evaluated through 0.05, 0.1 and 0.2 N of H 2SO4 and NaOH at 80ºC. Within
these experiments, the level of sugar concentration derived from dried duckweed biomass was higher
compared to the fresh biomass. Especially, the highest reducing sugar at 796.21 ± 0.91 mg/l was
released according to the treatment of dried duckweed biomass with 0.05 N H2SO4, whereas the lowest
reducing sugar content was 200.04 ± 1.51 mg/l has been achieved after the treatment of fresh biomass
with 0.2 N NaOH. However, the consecutively chemical composition analysis of duckweed Lemna minor L.
biomass could be contributed to a substrate for biofuel energy production through the further
appropriated variable technologies.
Keywords: Duckweed; Lemna minor L.; Lignocellulosic Composition; Biomass Pretreatment;
Reducing Sugar
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1. บทนา
ปั จจุบนั ความต้องการใช้พลังงานทัว่ โลกมีความ
ต้อ งการสูง ขึ้น เนื่ อ งจากการเพิ่ม ขึ้น ของประชากร
การขยายเขตเมือ งและอุต สาหกรรม โดยมีพ้นื ฐาน
การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็ นหลักและ
มีแนวโน้มทีจ่ ะหมดไปในอนาคตอันใกล้ [1] จึงนาไปสู่
ความต้องการใช้พลังงานทางเลือกทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้
ทัว่ โลก เพื่อ ลดการใช้พ ลัง งานฟอสซิล และยัง เป็ น
วิธีการสาคัญในการลดผลกระทบที่มีต่อสิง่ แวดล้อ ม
ดังเช่น การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากการใช้น้ า มันและถ่ านหิน [2] หนึ่ งในกลุ่ ม
พลังงานทดแทนที่มีบทบาทสาคัญในปั จจุบนั ได้แก่
กลุ่มพลังงานเชือ้ เพลิงชีวภาพ (Biofuel Energy) ทีม่ ี
การผลิ ต จากชี ว มวลซึ่ ง เป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ พ บมากใน
ธรรมชาติ เช่ น ไบโอเอทานอล (Bioethanol) ที่มี
การผลิ ต จากผลิ ต ผลทางการเกษตร เช่ น อ้ อ ย
ข้า วโพดและมัน ส าปะหลัง เป็ นต้ น ซึ่ง การน าพื ช
อาหารมาใช้ในการผลิตเอทานอลอาจส่งผลให้ราคา
สิน ค้าปรับตัว สูงขึ้น และเกิด ผลกระทบต่ อ ผู้บริโ ภค
[3, 4] ดังนัน้ การพิจารณาเลือกวัตถุดิบในการผลิต
พ ลั ง ง า น ชี ว ภ า พ จ ากชี ว มว ลลิ ก โ นเซลลู โ ลส
(Lignocellulosic Biomass) ชนิดอื่น ๆ จึงเป็ นสิง่ ที่
จ าเป็ น ต้อ งให้ค วามสนใจ ได้แ ก่ วัสดุ เ หลือ ทิ้ ง ทาง
การเกษตร หรือวัช พืช ซึ่งนอกจากจะเป็ น การผลิต
พลังงานทางเลือกจากวัสดุเศษเหลือแล้วยังเป็ นวิธกี าร
ช่วยกาจัดวัชพืชทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั พบว่า
การผลิตพลังงานจากชีวมวลช่วยลดการลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gas, GHG) นับได้ว่าเป็ น
แนวทางการผลิตพลังงานทีย่ งยื
ั ่ น [5, 6] แต่อย่างไร ก็
ตามการพิจารณาเลือกชีวมวลทีจ่ ะนามาใช้ในการผลิต

พลัง งานชีว ภาพยัง คงมีค วามจ าเป็ น ต้อ งวิเ คราะห์
องค์ ป ระกอบที่ ส ามารถใช้ เ ป็ นสารตั ง้ ต้ น ส าหรั บ
การผลิตผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งการ
แหน Lemna minor L. เป็ นสิง่ มีชวี ติ กลุ่มพืชดอก
ชนิดใบเลีย้ งเดีย่ ว ในวงศ์ Lemnaceae สามารถลอย
น้ า ได้จ ัด เป็ น กลุ่ ม ของวัช พืช น้ า มัก พบในแหล่ ง น้ า
ทัวไปในประเทศเขตอบอุ
่
่นและในเขตโซนร้อน [7, 8]
ลักษณะทัวไปของแหนที
่
น่ ่าสนใจ เนื่องจากเป็ นพืชน้ า
ทีเ่ จริญได้รวดเร็วและสามารถพบได้ทงั ้ ในแหล่งน้ าผิว
ดินทัวไปและน
่
้ าเสีย [9] และจากรายงานการศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลแหน พบว่าเป็ นพืชที่
มีการสะสมสารอินทรียภ์ ายในเซลล์ทงั ้ กลุ่มไนโตรเจน
และคาร์บ อน อีก ทัง้ ยัง เป็ น พืช ที่มีก ารสะสมแป้ ง ใน
ปริมาณสูงอีกด้วย นอกจากนี้ยงั พบว่าแหนเป็ นชีวมวลที่
มี ก ารสะสมลิ ก นิ น ในปริ ม าณต่ า ซึ่ ง สั ด ส่ ว นของ
เซลลูโลสต่ อลิกนินมีความสาคัญ เนื่องจากการย่อ ย
สลายเซลลูโลสสามารถเกิดขึน้ ได้ง่ายกว่าลิกนิน ดังนัน้
ปริม าณเซลลู โ ลส และเฮมิเ ซลลู โ ลสจึง เป็ น ปั จ จัย
ส าคัญ ในการพิจ ารณาเลือ กชีว มวล และยัง พบว่ า
สัดส่วนลิกโนเซลลูโลสมีผลต่อกระบวนการปรับสภาพ
ชีวมวล (Pretreatment) เพื่อย่อยองค์ประกอบชนิด
เซลลูโลสและลิกโนเซลลูโลส (Hydrolysis) ให้ได้เป็ น
ผลิตภัณฑ์น้าตาลรีดวิ ซ์ทเ่ี หมาะสาหรับใช้เป็ นวัตถุดบิ
ตัง้ ต้นในกระบวนการหมักเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพซึง่
เป็ นผลิตภัณฑ์มลู ค่าสูงต่อไปในอนาคต [10-12]
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ได้สนใจศึก ษาซึ่ง ประสิทธิภาพ
ของแหน (Lemna minor L.) ที่เก็บตัวอย่างใน
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา โดยการ
วิเ คราะห์อ งค์ ป ระกอบกลุ่ ม ลิก โนเซลลู โ ลส ได้ แ ก่
เซลลู โ ลส เฮมิเ ซลลู โ ลส และลิก นิ น เพื่อ ประเมิ น
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2.2 การศึ ก ษาองค์ป ระกอบลิ ก โนเซลลู โ ลสของ
ชีวมวลแหน
เตรียมตัวอย่างชีวมวลแหน ทัง้ ชนิดแหนสดและ
แหนอบแห้ ง เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณเซลลู โ ลส
(Cellulose) เฮมิเซลลูโลส (Hemi-cellulose) และ
ลิก นิ น (Lignin) (ปรับ ปรุ ง จาก [15]) โดยการชัง่
น้าหนักตัวอย่างชีวมวล 0.50 กรัม (A) แล้วนาไปย่อย
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ทีค่ วาม
เข้ม ข้น ร้อ ยละ 24 (น้ า หนั ก ต่ อ ปริม าตร) ปริม าตร
10 มิ ล ลิ ลิ ต ร เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง หลัง จากนั ้น น า
ตัว อย่ า งไปกรองและล้า งด้ว ย น้ า กลัน่ 3 ครัง้ ก่ อ น
น าไปอบที่อุ ณ หภู มิ 65 องศาเซลเซีย ส เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง แล้ว จึง ชัง่ น้ า หนัก (B) จากนัน้ จึง น า
ตัวอย่างดังกล่าวไปย่อยด้วยสารละลายกรดซัลฟิ วริก
(H2SO4) ความเข้มข้นร้อยละ 72 (น้าหนักต่อปริมาตร)
ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เป็ น เวลา 5 ชัวโมง
่
แล้วนาไป
กรองและล้างด้วยน้ ากลัน่ 3 ครัง้ นาไปอบที่อุณหภูมิ
65 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
ชังน
่ ้ าหนัก
(C) ในขัน้ ตอนสุดท้าย นาตัวอย่างไปเผาทีอ่ ุณหภูมิ
500 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 ชัวโมง
่
พักให้เย็น ที่
อุณหภูมหิ ้องและชังน
่ ้ าหนัก (D) จากนัน้ จึงคานวณ
ปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ดังสมการ
ต่อไปนี้

ศักยภาพในการเป็ นวัตถุดบิ สาหรับการผลิตพลังงาน
ชีวภาพ โดยเฉพาะเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสที่เป็ น
สารในกลุ่ ม พอลิ แ ซคคาไรด์ ซ่ึ ง เมื่ อ ถู ก ย่ อ ยจนได้
โมเลกุ ล ขนาดเล็ ก จะสามารถใช้ เ ป็ นสารตั ้ง ต้ น
ในกระบวนการสัง เคราะห์ ท างชี ว ภาพได้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ [13,
14] โดยเฉพาะผลิต ภัณ ฑ์
ประเภทไบโอเอทานอลซึ่งจัดเป็ นพลังงานเชื้อเพลิง
ทีม่ คี วามต้องการสูงขึน้ เป็ นอย่างมากในปั จจุบนั
2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิ ธีการทดลอง
2.1 การเตรียมวัตถุดิบ
ตัวอย่างแหน (Lemna minor L.) เก็บจาก
แหล่ งน้ าในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา
(รูปที่ 1) นามาล้างด้วยน้าสะอาด พักให้สะเด็ดน้ าแล้ว
นาไปอบแห้งทีอ่ ุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
48 ชัวโมง
่
จากนัน้ บดตัวอย่า งชีวมวลแหนที่ผ่า น
การอบแห้งให้มขี นาดประมาณ 0.1 – 0.2 มิลลิเมตร

ปริมาณเซลลูโลส
=B-C
(1)
ปริมาณเฮมิเซลลูโลส
=A-B
(2)
ปริมาณลิกนิน
=C-D
(3)
เมื่อ A = น้าหนักตัวอย่างแหนเริม่ ต้น (A)
B = น้าหนักตัวอย่างหลังการย่อยด้วยด่าง (B)
C = น้าหนักตัวอย่างหลังการย่อยด้วยกรด (C)
D = น้าหนักตัวอย่างหลังการเผา (D) (กรัม)

รูปที่ 1 ลักษณะทัวไปของแหน
่
Lemna minor L.
ทีเ่ ก็บในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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2.3 การปรั บ สภาพชี วมวลแหนด้ ว ยวิ ธี การ
ทางเคมี
การปรับสภาพตัวอย่างชีวมวลแหนในการทดลอง
ครัง้ นี้เลือกใช้วธิ กี ารปรับสภาพด้วยวิธที างเคมีร่วมกับ
การใช้ความร้อน โดยการใช้สารละลายกรดซัลฟิ วริก
และสารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ท่คี วามเข้ม ข้น
0.05, 0.1 และ 0.2 นอร์มลั ในอัตราส่วน 1 : 8 จากนัน้
นาส่ วนผสมระหว่า งชีว มวลแหนสดแหนอบแห้งที่มี
สารละลายกรดซัลฟิ วริกและสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์ ท่ี ค วามเข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ ไปให้ ค วามร้ อ นที่
อุ ณ หภู มิ 80 องศาเซลเซี ย ส ในอ่ า งน้ า ควบคุ ม
อุณหภูมิ (Julabo, Germany) เป็ นเวลา 60 นาที โดย
เขย่ า ให้ เ ข้ า กัน สม่ า เสมอทุ ก ๆ 10 นาที จนครบ
ระยะเวลาของการปรับ สภาพ (ปรับ ปรุ ง จาก [16])
ดาเนินการทดลอง 3 ซ้า และเมื่อครบระยะเวลาของ
การปรับสภาพจึงกรองแยกระหว่างสารละลายส่วนใส
หรือเรียกว่า ไฮโดรไลเสท (Hydrolysate) ออกจาก
ตะกอนชีว มวล แล้ ว น าไฮโดรไลเสทไปวิเ คราะห์
ปริมาณน้าตาลรีดวิ ซ์เป็ นลาดับต่อไป

อุณหภูมทิ ่ี 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที เมื่อ
ครบกาหนดเวลาจึงแช่หลอดทดลองลงในน้ าเย็นทันที
แล้วตัง้ ไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ก่อนนาสารละลายที่
ได้ ไ ปวัด ค่ า การดู ด กลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น 540
นาโนเมตร (Metertech, Taiwan) [17, 18] ชุดควบคุม
(Blank) เตรียมโดยใช้น้ ากลันแทนไฮโดรไลเสทจาก
่
การปรับสภาพ ชีวมวลแหน ค่าน้ าตาลรีดวิ ซ์ทไ่ี ด้จาก
การปรับ สภาพชีว มวลสามารถค านวณได้จ ากการ
เปรีย บเทีย บค่ า น้ า ตาลรีดิว ซ์จ ากกราฟมาตรฐาน
น้าตาลกลูโคส (Glucose Standard Curve)
3. ผลการทดลองและอภิ ปรายผลการทดลอง
3.1 การศึกษาองค์ประกอบลิ กโนเซลลูโลสของ
ชีวมวลแหน
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลส
(Lignocellulosic Biomass) ของชีวมวลแหน Lemna
minor L. ที่เก็บตัวอย่างในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ทีเ่ ตรียมตัวอย่างชนิดแหนสดและ
อบแห้ง ประกอบด้ว ยเซลลูโ ลส เฮมิเ ซลลู โ ลส และ
ลิกนิน แสดงในตารางที่ 1

2.4 การวิ เคราะห์ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์
วิเคราะห์ปริมาณน้าตาลรีดวิ ซ์จากชีวมวลแหนสด
และอบแห้งที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีการทางเคมี
ร่วมกับการใช้ความร้อนด้วยวิธี 3,5-Dinitro Salicylic
Acid Method (DNS Method) ทาได้โดยนาไฮโดร
ไลเสทที่ ไ ด้ จ ากการปรั บ สภาพชี ว มวล ปริ ม าตร
1.5 มิลลิลติ ร และสารละลาย DNS (Sigma-Aldrich,
USA)ปริมาตร 1.5 มิลลิลติ ร ใส่ลงในหลอดทดลอง
ปิ ดฝาหลอดทดลอง และผสมสารละลายให้เป็ นเนื้ อ
เดีย วกัน จากนัน้ จึง บ่มสารละลายในอ่ างน้ าควบคุ ม

ตารางที่ 1
ชีวมวลแหน
ชีวมวล

องค์ประกอบกลุ่ มลิกโนเซลลูโลสของ
องค์ประกอบลิ กโนเซลลูโลส (ร้อยละ)
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิ กนิ น

แหนสด 19.22 ± 0.65 62.70 ± 0.97 12.11 ± 0.14
แหน
29.18 ± 0.41 64.83 ± 0.54 5.75 ± 0.51
อบแห้ง

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบลิกโนเซลลูโลส
ของแหนสดและแหนอบแห้ง พบว่า เมื่อชีวมวลผ่าน
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การอบแห้งโดยการให้ความร้อนทีอ่ ุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียส อาจมีผลให้ปริมาณของลิกนินลดลง เนื่องจาก
ความร้อนที่ได้รบั ทาให้โครงสร้างของชัน้ ผนังเซลล์แหน
ถูกทาลาย มีผลให้ลกิ นินทาปฏิกริ ยิ ากับ ตัวทาละลาย
มากขึ้น [19] จึง ท าให้สดั ส่ว นของเซลลูโ ลสและ
เฮมิเ ซลลูโ ลสในภาพรวมของแหนอบแห้ง สูง กว่ า ที่
วิเคราะห์ได้ในชีวมวลแหนสดซึง่ องค์ประกอบส่วนของ
เซลลูโ ลสและลิก โนเซลลูโ ลสเป็ น วัต ถุ ดิบ ที่สาคัญ ที่
สามารถเปลี่ย นรู ป ให้ เ ป็ นน้ า ตาลส าหรับ การผลิต
เชือ้ เพลิงชีวภาพ (Fermentable Sugar) ทัง้ ยังพบว่า
ปริมาณลิกนินทีพ่ บในสัดส่วนทีน่ ้อยมากทัง้ ในแหนสด
และแหนอบแห้ง ยังเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่งในการ
พิจารณาเลือกแหน Lemna minor L. เป็ นวัตถุดบิ ใน
การผลิตพลังงานชีวภาพ เช่น ก๊าซชีวภาพ (Biogas)
และไบโอเอทานอล (Bioethanol) เป็ นต้น [4, 20-21]
นอกจากนี้ ย ั ง มี ร ายงานวิ จ ั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
องค์ ป ระกอบลิ ก โนเซลลู โ ลสของแหนด้ ว ยวิ ธี
Van Soest Method ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์ปริมาณ
เซลลูโลส ลิกโนเซลลูโลส และลิกนินของแหน (ไม่ระบุ
ชนิดพันธุ)์ พบว่าสัดส่วนขององค์ประกอบทัง้ สามชนิด
ที่วิเ คราะห์ไ ด้นั น้ มีส ัด ส่ว นของลิก นิ น ในปริม าณต่ า
ทีส่ ุดที่รอ้ ยละ 12.0 ในขณะที่องค์ประกอบที่มากที่สุด
ได้แก่ เซลลูโลส ทีร่ อ้ ยละ 55.2 ตามด้วยเฮมิเซลลูโลส
ทีพ่ บว่ามีอยู่ประมาณร้อยละ 32.6 เมื่อนาตัวอย่างแหน
ไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ร่วมกับมูลวัวในอัตราส่วน 90 : 10
พบว่าให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพ 305 มิลลิลติ ร ซีง่ น้อยกว่า
การใช้มูลวัวเพียงอย่างเดียวทีใ่ ห้ผลผลิตก๊าซชีวภาพสูง
ถึง 11,620 มิลลิลติ ร [22] อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
กับวัตถุ ดิบชนิ ดอื่น เช่ น มูลสัตว์ การผลิตพลังงาน
เชือ้ เพลิงชีวภาพจากชีวมวลแหนใช้เวลาหมักนานกว่า

ทัง้ นี้เนื่องมาจากชีวมวลส่วนใหญ่ จ ะมีเซลลูโลสและ
เฮ มิ เ ซลลู โ ลสเป็ นอง ค์ ป ระ กอบ จ า เป็ นต้ อ ง มี
กระบวนการย่อยและเปลีย่ นเป็ นแหล่งพลังงานสาหรับ
จุลินทรีย์ เช่น กลุ่ม สร้า งก๊าซมีเทน (Methanogenic
Bacteria) [23] ซึ่ง ต่ า งจากมู ลสัต ว์ท่ีมีแ หล่ ง ของ
สารอาหารที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการสังเคราะห์
ก๊าซมีเทน (Methanogenesis) ในสัดส่วนที่เพียงพอ
แล้ว [24] และเมื่อพิจารณาการนาชีวมวลแหนไปใช้
เป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นในการผลิตไบโอเอทานอล พบว่ามี
รายงานการใช้แหนสายพันธุ์ Landoltia punctata เป็ น
ซับสเตรตสาหรับการผลิตไบโอเอทานอล ซึ่งเป็ นผล
จากการศึกษาพบว่า แหนเป็ นพืชทีม่ กี ารสะสมแป้ งใน
ปริมาณสูงถึงร้อยละ 75 (ของน้ าหนักเซลล์) [25] และ
ยังพบรายงานวิจยั ที่พบว่าเมื่อมีการปรับสภาวะการ
เพาะเลีย้ งแหนให้เจริญในสภาวะจากัดสารอาหาร และ
ให้แสงเป็ นช่วงเวลานานขึน้ จะมีผลให้แหนสายพันธุ์
Spirodela polyrrhiza สามารถสะสมแป้ งได้เพิม่ ขึน้ ถึง
3 เท่ า [26] ในขณะเดี ย วกั น ยั ง มี ก ารศึก ษาแนว
ทางการส่ง เสริม ให้แ หนสายพัน ธุ์ S. polyrrhiza มี
การสะสมแป้ งปริมาณสูงโดยการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนพืช
ชนิด Abscisic Acid ซึง่ มีผลต่อการทางานของเอนไซม์
Soluble Starch Synthase (SSS) และ Starch Branching
Enzyme (SBE) เป็ นผลให้แหนสามารถสะสมแป้ งได้สงู
ถึงร้อยละ 35.3 ของน้าหนักเซลล์แห้ง [27]
จากการศึกษารายงานวิจยั ที่กล่า วมาข้า งต้นนัน้
พบว่ า องค์ ป ระกอบในกลุ่ ม คาร์ โ บไฮเดรต ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย แป้ ง เฮมิ เ ซลลู โ ลส และเซลลู โ ลส
นับ เป็ น องค์ป ระกอบสาคัญ ที่ส นับ สนุ น ให้แ หนเป็ น
ชีวมวลทีไ่ ด้รบั ความสนใจในการเปลีย่ นเป็ นผลิตภัณฑ์
ทีม่ มี ูลค่าสูงขึน้ และเป็ นที่ต้องการใช้ในปั จจุบนั ทัง้ ยัง
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พบว่าการทีแ่ หนมีความสามารถในการสะสมแป้ งได้ใน
ปริม าณสูง จัด ได้ ว่ า เป็ น สิ่ง สาคัญ สาหรับ การใช้เ ป็ น
วัต ถุ ดิบ ในการผลิต พลังงานชีวภาพ ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยลดขัน้ ตอนและค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพชีวมวล
(Pretreatment) แล้ว ยังเป็ นการเพิม่ ทางเลือกในการ
ทดแทนชีวมวลบางชนิดทีจ่ าเป็ นต้องใช้พ้นื ทีแ่ ละระยะ
เวลานานในการเพาะปลูกเพื่อให้ไ ด้ชีว มวลปริมาณ
มากพอสาหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ [28-29] แต่
อย่า งไรก็ต ามอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิต สารในกลุ่ ม
พลังงานชีวภาพจากชีวมวลชนิดนี้ยงั คงเป็ นประเด็น
ส าคั ญ ที่ ต้ อ งการการพั ฒ นาต่ อ ไป ตั ว อย่ า งเช่ น
การพิจารณาเลือกใช้การปรับสภาพด้วยวิธีการทาง
ชีว ภาพโดยการใช้เ อนไซม์เ พคติ เ นส (Pectinase)
ช่วยในการย่อยชีวมวล เพื่อให้ไ ด้ผลิตภัณฑ์น้ าตาล
รีดิว ซ์ท่ีเ พีย งพอสาหรับ กระบวนการผลิต เชื้อ เพลิง
ชีวภาพ เป็ นต้น [30]
3.2 การวิ เคราะห์ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์
การปรับสภาพชีวมวลแหนทัง้ ชนิด แหนสด และ
แหนอบแห้ง เป็ น กระบวนการย่ อ ยหรือ การท าลาย
โครงสร้างลิกโนเซลลูโลสและกาจัดลิกนิน เพื่อให้เกิด
การย่อยเซลลูโลสให้ดขี น้ึ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึง่ ผลทีไ่ ด้คอื น้ าตาลกลูโคสหรือน้ าตาลในกลุ่มน้ าตาล
รีดวิ ซ์ (Reducing Sugar) [31] ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้
ได้ใช้วิธกี ารปรับสภาพด้วยวิธีการทางเคมีควบคู่กบั
การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โดย
การใช้ ส ารละลายกรดซั ล ฟิ วริ ก และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ท่คี วามเข้มข้น 0.05, 0.1 และ
0.2 นอร์มลั ผลการวิเคราะห์ป ริมาณน้ าตาลรีดิวซ์
พบว่า ชีวมวลแหนชนิดอบแห้งให้ปริมาณน้ าตาล

กลู โ คสสู ง กว่ า แหนสดทัง้ ในการปรั บ สภาพด้ ว ย
สารละลายกรดและด่ า งทุ ก ความเข้ม ข้น เนื่ อ งจาก
ความร้อนที่ใช้ในการปรับสภาพตัวอย่างมีผลทาลาย
โครงสร้างผนังเซลล์ และโครงสร้างที่ซบั ซ้อนของลิก
โนเซลลูโ ลส ท าให้สารกลุ่ ม พอลิแ ซดคาไรด์ ได้แ ก่
เซลลู โ ลส ลิ ก โนเซลลู โ ลส รวม ทั ้ง แ ป้ งที่ เ ป็ น
องค์ประกอบภายในเซลล์สามารถทาปฏิกริ ยิ ากับตัว
ทาละลายและเปลีย่ นเป็ นน้ าตาลรีดวิ ซ์ได้มากกว่าการ
ใช้ชีวมวลแหนสด [32] นอกจากนี้ยงั พบว่าการใช้
สารละลายกรดซัลฟิ ว ริก มีประสิท ธิภาพในการปรับ
สภาพตัวอย่างและให้ปริมาณน้ าตาลรีดวิ ซ์สงู กว่าการ
ใช้สารละลายด่า ง โดยเฉพาะการใช้สารละลายกรด
ซัล ฟิ วริก ที่ค วามเข้ม ข้น 0.05 นอร์ม ัล ในการปรับ
สภาพแหนอบแห้ ง ให้ ผลผลิตน้ าตาลรีดิ วซ์ สู งสุ ด ที่
796.21 ± 0.91 มิลลิกรัมต่ อลิตร ในขณะที่การปรับ
สภาพตัว อย่ า งแหนสดให้ ค่ า น้ า ตาลรีดิว ซ์ สู ง สุ ด ที่
370.67 ± 1.16 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อปรับสภาพด้วย
สารละลายกรดซัล ฟิ วริก ความเข้ม ข้น 0.1 นอร์ม ัล
(รูปที่ 2) จากผลการทดลองพบว่าการใช้สารละลาย
กรดมีประสิทธิภาพในการปรับสภาพตัวอย่างชีวมวล
กลุ่มลิกโนเซลลูโลสเนื่องจากกรดซัลฟิ วริกมีคุณสมบัติ
เป็ น ตัว เร่ง ปฏิกิริย าในการท าลายพัน ธะไกลโคซิดิก
(Glycosidic Linkages) ทาให้เกิดการสะสมผลิตภัณฑ์
กลุ่มพอลิแซคคาไรด์และจะมีประสิทธิภาพดีขน้ึ เมื่อถูก
กระตุน้ ด้วยความร้อน [33] ปริมาณน้ าตาลรีดวิ ซ์ทพ่ี บ
ในตั ว อย่ า งแหน นอกจากจะเกิ ด จากการย่ อ ย
โครงสร้างเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสแล้วนัน้ ยังพบว่า
แหนเป็ นชีวมวลทีม่ กี ารสะสมพอลิแซคคาไรด์ปริมาณสูง
ซึง่ เมื่อผ่านกระบวนการย่อยหรือการปรับสภาพ ทาให้
ได้น้าตาลโมเลกุลเดีย่ วหลายชนิด ดังรายงานวิจยั ของ
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Zhao et al. [34] พบว่ าองค์ป ระกอบในกลุ่ ม
คาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลเดีย่ ว
(Mono Saccharides) ของแหนสายพันธุ์ L. minor มี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 51.2 ของน้าหนักเซลล์แห้ง แสดง
ให้เ ห็น ว่า แหนเป็ น ชีว มวลที่เ หมาะสมในการพัฒนา
เป็ นผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงานเชือ้ เพลิงชีวภาพเป็ นอย่าง
ยิ่ง โดยจากการศึก ษาพบว่ า เมื่อ วิเ คราะห์ป ริม าณ
น้ าตาลในเซลล์แหน L. minor ที่ผ่านการทาแห้ง
สุ ญ ญากาศแบบแช่ เ ยื อ กแข็ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ า ตาล
โมเลกุ ลเดี่ย วที่พ บในปริม าณสูง สุด ได้แ ก่ น้ า ตาล
กลูโคส (331 กรัมต่อกิโลกรัม) นอกจากนี้ยงั มีรายงาน
วิ จ ั ย ที่ ศึ ก ษ า ก ระ บ ว น กา ร ป รั บ ส ภ า พ ชี ว ม ว ล

แหน L. minor ร่วมกับการใช้เอนไซม์ Cellulase และ
ß-Glucosidase เพื่อ เตรีย มสารตัง้ ต้น สาหรับ การ
ผลิ ต ไบโอเอทานอลจากยี ส ต์ ซึ่ ง พบว่ า สามารถ
สังเคราะห์ไบโอเอทานอลได้สูงถึงร้อยละ 80 เมื่อมี
ความเข้มข้นของสารตัง้ ต้นทีเ่ หมาะสม [34-35]
จากผลการวิเคราะห์น้ าตาลรีดวิ ซ์ท่พี บในตัวอย่าง
แหนที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาในครั ้ง นี้ จึ ง เป็ นการเพิ่ ม
แนวทางการใช้ ว ั ต ถุ ดิ บ ชี ว มวลทางเลื อ กส าหรั บ
การผลิต พลัง งานชีวภาพ โดยเฉพาะกลุ่ มเชื้อเพลิง
ชีวภาพที่ต้ องอาศัย การท างานของจุ ลินทรีย์ใ นการ
เปลีย่ นน้าตาลรีดวิ ซ์

รูปที่ 2 ปริมาณน้าตาลรีดวิ ซ์ทไ่ี ด้จากการปรับสภาพตัวอย่างชีวมวลแหนทัง้ ชนิดสดและอบแห้งด้วยการใช้
สารละลายกรดซัลฟิ วริกและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
(Fresh Duckweed = ตัวอย่างชีวมวลแหนสด และ Dried Duckweed = ตัวอย่างชีวมวลแหนอบแห้ง)
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4. สรุปผลการทดลอง
การศึก ษาในครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาศัก ยภาพของ
แหนซึ่ง เป็ น ชีว มวลประเภทหนึ่ ง เพื่อ น ามาใช้เ ป็ น
วัตถุดบิ สาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยเฉพาะ
พลังงานเชือ้ เพลิงชีวภาพทีก่ าลังมีบทบาทสาคัญเป็ น
อย่างมากต่อสถานการณ์โลกในปั จจุบนั เนื่องจากแหน
เป็ นพืช น้ า ที่มีอ ัต ราการเจริญ อย่ า งรวดเร็ว ใช้พ้ืน ที่
น้อยในการเพาะเลี้ยง และจากการศึกษาในครัง้ นี้ยงั
พบว่ า แหนมีสดั ส่ว นขององค์ป ระกอบทางเคมีช นิ ด
เซลลู โ ลสและเฮมิเ ซลลูโ ลสมากกว่ า ลิก นิ น ซึ่ง เป็ น
ปั จจัยสาคัญทีส่ นับสนุ นให้การเปลีย่ นพอลิแซคคาไรด์
กลุ่ ม นี้ ไปเป็ นน้ า ตาลสามารถท าได้ง่ า ย ไม่ ต้อ งการ
วิธกี ารที่ซบั ซ้อน ซึง่ ผลจากการศึกษาปริมาณน้ าตาล
รีดิว ซ์ใ นชีว มวลแหนทัง้ ชนิ ด สดและอบแห้ง พบว่ า
การใช้ชวี มวลแหนชนิดอบแห้งเป็ นวิธกี ารทีช่ ่วยให้ได้
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลรีดวิ ซ์ปริมาณสูงกว่าการใช้แหนสด
แต่อย่างไรก็ตามในการพิจารณาใช้แหนเป็ นวัตถุดิบ
สาหรับกระบวนการหมักยังคงจาเป็ นต้องมีการปรับ
สภาพของตัว อย่ า งแหน และเมื่อ มีก ารใช้ ส ารเคมี
ทัง้ สารละลายกรดและสารละลายด่า ง จาเป็ น ต้อ งมี
ขัน้ ตอนในการปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง ให้เหมาะสม
ต่ อ การเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ท่ี เ ป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ใน
การเปลี่ ย นวั ต ถุ ดิ บ ให้ เ ป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า สู ง
โดยเฉพาะกลุ่ ม พลัง งานชีว ภาพ และยัง พบว่ า การ
ชะล้างสารละลายกรดและสารละลายด่างที่ใช้ในการ
ปรับ สภาพอาจก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม
ดังนัน้ ในการพิจารณาเลือกใช้แหนเป็ นชีวมวลตัง้ ต้น
ส าหรั บ การผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพจ าเป็ นต้ อ งมี
การศึ ก ษาสายพั น ธุ์ แ ละสภาวะการเพาะเลี้ ย งที่
เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาให้เป็ นวัตถุดบิ หลัก

ในการผลิตเชื้อ เพลิงชีวภาพ เป็ นแนวทางสาคัญใน
การลดค่ า ใช้จ่ า ย และสามารถแข่ ง ขัน กับ การผลิต
เชื้ อ เพลิ ง ปิ โตรเคมี จากผลการทดลองในครั ง้ นี้
นอกจากจะเป็ นการศึกษาวัตถุดบิ ทางเลือกทีเ่ หมาะสม
มีต้นทุนการผลิตต่ าแล้ว ยังเป็ นวิธกี ารที่ช่วยควบคุม
อั ต ราการแพร่ ก ระจายของวั ช พื ช น้ าได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย
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