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ศิริวรรณ โพธิ์พรม : การสกัด Silicon Bodies จากพืชโดยใชเอนไซมและวิธีทางกายภาพ                
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การศึกษาลักษณะและรูปรางของ silicon bodies จากใบขาว โดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สองกราด  พบวา silicon bodies  ในใบขาวมี  6  ลักษณะ ดังนี้คือ X-structure  รปูเม็ดขาวโพด  รูปฟนปลาฉนาก  
รปูขนบนใบขาว  รูปแผนที่มีรูพรุน  และ ไมมีรูปที่แนนอน

การศึกษาวิธีการสกัด silicon bodies ออกจากใบขาวโดยใชเอนไซมและวิธีทางกายภาพ พบวา
สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคือ  การนึ่งใบขาวที่ความดันสูง ยอยใบขาวดวย 5 % (w/v) เซลลูเลส แลว 
incubated ที่ 37 °C  เขยา 120 รอบ / นาที  เปนเวลา  5  วัน  จากนั้นโซนเิคทดวยคลื่นความถี่สูงเปนเวลา 1.5        
ชั่วโมง  จะสามารถสกัด silicon bodies ออกจากใบขาวไดมากที่สุด อยางไรก็ตามจากการสกัดโดยวิธีนี้จะเกิด         
พอลิเมอรหนดืขน และเศษซากเสนใยของใบขาวที่เหลือ  ทํ าใหการกรอง และการใหความรอน ไมสามารถแยก 
silicon bodies ออกจากพอลิเมอรหนืดขนได  การ centrifuge มผีลตอการคงรูปของ  silicon bodies

ศึกษาวิธีการสกัด silicon bodies  โดยใชกรด คือ ใชกรดไนตริกเขมขน เปรียบเทียบกับกรดผสม
ระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนตรกิเขมขน ในอัตราสวน 1 : 1 พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติ  (P<0.05) คือการสกัด silicon bodies จากใบขาวดวยกรดไนตริกเขมขน จะไดผลดีกวา กรดผสมระหวาง
กรดไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนตรกิเขมขน ในอัตราสวน 1 : 1 ทัง้นี้การสกัด silicon bodies ดวยกรดไนตริก         
เขมขน ใหปริมาณซิลิกาที่มากกวา คือ 0.6114 ± 0.0364 g SiO2 / g dried weight (mean ± S.D.) และ 0.4853 
± 0.0212 g SiO2 / g dried weight (mean ± S.D.) ตามลํ าดับ เมื่อเปรียบเทียบการสกัด silicon bodies จากใบ
ขาวดวยวิธีการเผาที่ใช  7  วิธี พบวา ทั้ง  7  วิธีมีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P<0.05) วธิีที่ดีที่สุดใน
กลุมการเผา คือ การเผาใบขาวธรรมดาที่ 700 °C เนือ่งจากใหปริมาณซิลิกามากที่สุด คือ 0.6334 ± 0.0468          
g SiO2 / g dried weight (mean ± S.D.)  เมื่อเปรียบเทียบระหวางการใชกรดและการเผา พบวาทั้ง 2 วิธีไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P>0.05)

ท ําการแยกองคประกอบจากใบขาวสดอายุ 2 เดือน ที่มีผลเหนี่ยวนํ าการตกตะกอนในหลอดทดลอง
ไดสํ าเร็จ แลวทํ าการศึกษาตะกอนที่ได โดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบตะกอนสีขาว มี
ลักษณะเปนแทงหกเหลี่ยม มีรูพรุน เมื่อวิเคราะหองคประกอบของตะกอนดวยเทคนิค SEM-EDS พบวาตะกอนนี้
ประกอบดวยโซเดียมและซิลิคอนดวยอัตราสวน 1 : 1
ภาควิชาเคมี         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                      ปการศึกษา 2545
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Silicon bodies in leaves of rice were characterized by Scanning Electron Microscopy and 
X-ray microanalysis. It was found that rice leaves contained 6 types of silicon bodies, namely, X-
structure, corn-seed shape, shark-saw nose shape, trichome, perforated plate, and irregular shape. X-
ray microanalysis of all shapes of silicon bodies revealed that they all contained Si as the major 
element.

Extraction procedures through enzymatic and physical means were employed to liberate 
silicon bodies from rice leaves. It was found that an optimum method was to, first, autoclaved rice 
leaves, followed by digestion with 5 % (w/v) cellulase, incubated at 37 °C with continuous shaking at 
120 r.p.m. for 5 days, then finished with sonication for 1.5 hr. However, this method yielded polymer 
with high viscosity as a by-product. Together with the remnants of fibers from rice leaves, made it 
impossible to filter out the silicon bodies, even though heat was also used. It was found also that 
centrification affected the integrity of Silicon bodies.

Conc. HNO3 and a mixture of conc. HNO3 : conc. HCl were used to extract silicon bodies. It 
was found that the use of only conc. HNO3 yielded significantly higher amount of SiO2 than the use of 
the mixture of acids (p<0.05). The amount of SiO2 extracted were 0.6114 ± 0.0364 g / g dried wt. 
(mean ± S.D.)  and 0.4853 ± 0.0212 g / g dried wt. (mean ± S.D.), respectively. Extractions of silicon 
bodies by heating rice leaves in furnace using different parameters were attempted. It was found that all 
methods yielded significantly different amount of silicon bodies (p<0.05). The method that liberated 
silicon bodies the most is heating at 700° C. The amount of SiO2 obtained was 0.6334 ± 0.0468 g / g 
dried wt. (mean ± S.D.). However, that was no statistically significantly significant difference between 
the use of acid and heating (p>0.05).

Factors inducing precipitation of silicon in vitro were extracted from two-month-old rice 
leaves. The inducing factors were able to precipitate silicon in vitro in the from of hexagon-column 
bodies. SEM-EDS analysis of the pecipitates revealed that it contained Si to Na at 1 : 1.
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Student’s signature………………………………………………….
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1 สมบัติของซิลิคอน

ซลิิคอนเปนธาตุที่มีมากเปนอันดับสองของโลกรองจากออกซิเจน (Ebbing, 1996) พบ
ไดตามสวนตางๆ ที่เปนองคประกอบของเปลือกโลก  โดยปรากฎอยูในรูปที่พบวาจะมีออกซิเจน
เปนองคประกอบประมาณ  28 % ของปริมาณสารที่เปลือกโลก (Borggaard,1985) ซิลิคอนที่
พบในธรรมชาติไมพบอยูในรูปอิสระจะพบอยูในรูปสารประกอบออกไซด ซึ่งพบไดใน ทรายหรือ
ซิลิกา (Clesceni, 1989)  คอืพบในรูปสารประกอบซิลิคอนไดออกไซด  (SiO2) ซึง่พบไดใน ดิน  
หนิ  แรธาตุตางๆ  และในนํ ้าทะเล ซึง่ในนํ้ าทะเลพบวามีความเขมขนของซิลิกาที่ละลายอยูใน
ชวง 2 - 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  นอกจากนี้ยังพบอยูในรูปสารประกอบซิลิเกต (SiO4

4-) ซึ่ง
เปนสารอนุพันธุของกรดซิลิสิก [Si(OH)4] คณุสมบตัิทั่วไปของซิลิคอน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 
1.1 (Ebbing,1996)
ตารางที่ 1.1  สมบัติโดยทั่วไปของธาตุซิลิคอน
             คุณสมบัติ

เลขอะตอม                 14  เปนธาตุตัวที่ 2  ของหมู IVA ในตารางธาตุ
  จดัเปนธาตุกึ่งโลหะ

นํ ้าหนักอะตอม (amu)                  28.086
รัศมีอะตอม (pm)             117
ความหนาแนน (g/cm3)                242
จดุหลอมเหลว (°C)                    1420
จุดเดือด (°C)                              2380
โครงสรางอิเล็กตรอน                 [Ne] 3s2 3p2

เลขออกซิเดชันสามัญ                +4
ไอโซโทปที่เสถียร                         28Si(92.21%)  29Si (4.70%)  30Si (3.09%)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี                      1.8
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1.1.1 รปูแบบของซิลิคอนที่ปรากฏในธรรมชาติ
เราสามารถจํ าแนกรูปของซิลิคอนออกเปน 2 กลุมใหญ ( Kaim, 1994 ) ไดแก

(1)  ซิลิกาผลึก ( crytalline  silica  )
ซลิิกาผลกึนีส้ามารถแบงยอยเปนหลายชนิด ตามความแตกตางของรูปรางลักษณะของ

ผลึกและความหนาแนนของซิลิกา รูปรางผลึกมีหลายแบบ เชน สามเหลี่ยม, ส่ีเหลี่ยม,             
หกเหลี่ยม,  ส่ีเหลีย่มลกูบาศก  และเสนยาว  ตัวอยางซิลิกาที่มีลักษณะเปนรูปผลึก เชน high– 
temperature  quartz  บางครัง้อาจพบในรูป  low–emperature quartz ซิลิกาชนิดผลึกนี้
สามารถแบงยอยออกเปน 3 รูปแบบใหญๆ เปน  quartz, tridymite,  และ  cristobalite  สองรูป
หลังนี้จะพบไดยากในธรรมชาติ  รูปแบบตางๆ สามารถเปลี่ยนไปมาระหวางกันไดโดยการใช
ความรอนกระทํ า

(2) ซิลกิาอสัณฐาน  (amorphous  silica  or  non–crystalline  silica)
จากการศกึษาทางดาน X-ray diffraction (Kaim, 1994) พบวาซิลิกาอสัณฐานเปน        

ซิลิกาที่มีสวนประกอบของรูปรางที่ไมเปนรูปผลึกที่แนนอน พันธะเคมีในซิลิกาอสัณฐานมีหลาย
ชนดิ  รวมทั้ง  siloxane (-Si–O– Si ), silinol (-Si–O–H),  sillane (-Si-H) หรือ organic  silicon 
(-Si-O-R  หรอื –Si-C-R)   ปฏิกิริยาที่สํ าคัญของซิลิกาอสัณฐาน  คือ  คุณสมบัติในการละลาย
นํ ้า ซึง่สามารถละลายได  1.4 ถึง 2.2  mg/kg  ที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส ดังสมการ

   SiO2 (s)  +  2 H2O (l)                         H4SiO4 (aq)

และพบวาการละลายนํ้ าของซิลิกาอสัณฐาน  จะไมข้ึนอยูกับ pH ถา pH ของสารละลาย
ตํ ่ากวา 9  แตถา pH  สูงกวา 9 ความสามารถในการละลายของซิลิกาจะสูงขึ้น เพราะเกิดจาก
การแตกตวัของกรดซิลิสิก  ที่มีคุณสมบัติเปนกรดออน  แบงเปนกลุมใหญๆ 3 กลุม ดังนี้

1. Vitreous  silica  เปนซลิิกาทีใ่ชทํ าแกว  มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันโดยตลอด ไมมีรู
ขนาดเล็ก  เกิดจากการหลอมซิลิกาชนิดผลึก

2. Silica gels เปนซลิิกาทีม่รูีปรางเปนรูขนาดเล็ก (porous) อยูเปนจํ านวนมากมีพื้นที่
ผิวอนภุาคสูง  ตัวอยางของซิลิกาชนิดนี้ไดแก  aquagels, alcogels, xerogels และ aerogels  
เปนตน
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3. Silica powder  เปนซลิิกาทีม่ีสวนประกอบเปนโครงสรางที่มีรูขนาดเล็กมากในระดับ
ไมโครเมตรถึงนาโนเมตร  เรียกโครงสรางนี้วา microstructure หรือ  nanostructure  ตามลํ าดับ  
ตวัอยางซลิิกาชนิดนี้ เชน ผงเอควาเจล (aquagel powder) ซึ่งไดจากการตกตะกอนของสาร
ละลายเอควาเจนนิค (aquagenic), ไพโรเจนิค (pyrogenic powder ) ไดจากการระเหยเอาสวน
ที่เปนนํ้ าในซิลิกาออกไป โดยการใหความรอนในสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ผงไบออเจนิค 
(biogenic  powder) เปนซลิิกาชนิดผงเอควาเจนิค (aquagenic powder) ที่สรางขึ้นในพืชหรือ
ไดอะตอม

1.2 การเกิดของซิลิคอนในธรรมชาติ

1.2.1 หินควอทซ
เป นรูปที่บริสุทธิ์ที่ สุดตามธรรมชาติของซิลิกา เมื่อแชควอทซลงในกรดก็จะได                     

ซลิิคอนไดออกไซดมากกวา  99.95 %  (ซึ่งใชในการผลิตแกวควอทซ)  ทรายและหินทรายจะมี       
ส่ิงเจอืปนตางๆประกอบอยู (มากกวา 10 %) เปนวัตถุดิบตามธรรมชาติที่มีอยูอยางมากมาย      
รูปแบบตางๆของซิลิคอนไดออกไซดจะแบงออกเปน 3 รูปแบบใหญๆ ไดเปน  Quartz, Tridymite 
และ Cristobalite  2  รูปแบบหลังจะพบไดยากในธรรมชาติ   รูปแบบตางๆ  สามารถจะเปลี่ยน
ไปมาระหวางกันไดโดยใชความรอนกระทํ า แสดงดังแผนภาพรูปที่ 1.1

           870 °C                          1470 °C                      1726 °C
   α – quartz                   α – tridymite                α – Cristobalite             melt
                  573 °C  163 ° C                        200-270 °C
  β – quartz               β  – tridymite            β  – Cristobalite

                                         117 ° C
                                       γ – tridymite

รูปที่ 1.1 แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางใหมของควอทซโดยใชความรอนกระทํ า

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของซิลิคอนไดออกไซดตามอุณหภูมิ (รูปที่ 1.1) ทีแ่สดงโดยลูกศร
ตามแนวนอน  จะเปนความสมัพันธที่เกิดขึ้นอยางชาๆ  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางใหมเกิดขึ้น
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อีกครัง้ในระหวางนั้น  พันธะเดิมจะถูกทํ าลายไป การเปลี่ยนแปลงใหมที่เกิดขึ้นอยางสมบูรณจะ
อยูในรูปของ  SiO4  tetrahedral   ซึง่กระบวนการดังกลาวจะตองใชพลังงานกระตุนที่มีคาสูง 
และจากแผนภาพเดียวกัน  ลูกศรตามแนวดิ่ง  เปนการเขาแทนที่กันของการเปลี่ยนแปลงโครง
สรางรองลงมา  จะไมมีการทํ าลายพันธะเดิม  จํ านวนพันธะเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงกระบวน
การเปลี่ยนแปลงมีอัตราความสัมพันธกันสูงในระหวางที่ทํ าใหเย็นลง  ลํ าดับของการเปลี่ยน
แปลงจะแตกตางกัน  tridymite  และ  cristobalite  จะไมเปลี่ยนมาเปน  quartz   ตามเงื่อนไข
ปกติ

1.2.2 ซิลิคอนในดิน (ยงยุทธ  โอสถสภา, 2543)
 แมซิลิคอน (silicon) จะเปนธาตทุี่มีมากที่สุดในชั้นผิวโลก แตปริมาณที่ละลายอยูใน

สารละลายดินมีเพียงเล็กนอย รูปของธาตุนี้ในสารละลายดินสวนมาก คือ กรดโมโนซิลิซิก                          
(monosilicic acid, Si(OH)4)  สภาพละลายไดของกรดดังกลาว (ที่ 25 °C) ประมาณ 2 mM 
หรือ 56  mg Si/L ความเขมขนของกรดโมโนซิลิซิกในสารละลายดินโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 14-20 
mg  Si/L (พสัิย 3.5-40  mg ) หากมีคาเกิน 56 mg Si/L ถอืวาเปนสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่ง หรือ
กรดดงักลาวเริ่มรวมตัวกันเปนพอลิเมอร  ความเขมขนของกรดซิลิซิกในสารละลายดินอาจลดลง 
เนือ่งจากสาเหตุ 2 ประการคือ 1) pH ของดนิสูงเกินกวา 7 และ 2) เมือ่มีเซสควิออกไซด 
(sesquioxide) ในดนิมากเปนเหตุใหเกิดการดูดซับแอนไอออนสูง ซึ่งพบมากในดินเขตรอน

กรดซิลิซิกมีความคลายคลึงกับกรดบอริก (B(OH)3) หลายประการ เชน 1) เปนกรดออน  
2) ท ําปฏกิริิยากบัเพกทินและพอลิฟนอลในผนังเซลลไดดี 3) สวนใหญอยูบนผนังเซลล  อยางไร
ก็ตามซิลิคอนเปนธาตุอาหารที่จํ าเปนสํ าหรับพืชบางชนิด และมีผลดานเสริมประโยชนแกพืช
สวนมากในบางสถานการณ

 1.2.3 ซิลคิอนบนผนังเซลลของไดอะตอม
  ไดอะตอม (diatom)  เปนพชืเซลลเดียวที่อยูในอาณาจักรโปรตีส (Kingdom Protista)     

ดิวิชัน คริสโซไฟตา (Division Crisophyta) จะอาศยัอยูในนํ้ าจืดและนํ้ าเค็ม ผนังเซลลของ        
ไดอะตอมจะประกอบไปดวยสารประกอบซิลิคอน (amorphous hydrated silicium dioxide) 
เคลอืบอยู ซึ่งยึดติดอยูกับโปรตีนและพอลิแซกคาไรดทํ าใหเกิดลวดลายตาง ๆ ที่สวยงามแตก
ตางกัน (Kroger,  1997)  ดังรูปที่ 1.2 และรูปที่  1.3
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รูปที่ 1.2 การสะสมซิลิกาบนผนังเซลลของไดอะตอมที่ยังมีชีวิตอยู เปนภาพถายดวยกลอง
จุลทรรศนแบบแสงสีขาว ( Light  Microscope)

รูปที่  1.3  Scanning Electron Micrograph ของไดอะตอมตระกูล Melosira

บทบาทของซิลิคอนบนผนังเซลลของไดอะตอมนี้  จะมสีวนชวยทํ าใหผนังเซลลแข็งแรง
และคงรูปรางไมสลายตัวไดงาย ดังนั้นเมื่อเซลลตายซากของไดอะตอมจึงทับถมอยูเปนจํ านวน
มากมาย  ดังรูปที่ 1.4
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รูปที่ 1.4 ภาพถายการทับถมของซิลิกาบนผนังเซลลของไดอะตอมหนึ่งเซลลที่ตายแลว ดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เมื่อทับถมมากขึ้นจะกลายเปนสวนของแผนดินที่เรียกวา  
Diatomaceous earth

การทับถมของเซลลที่ตายแลวของไดอะตอมเปนเวลานานในทองทะเลจนกลายเปนสวน
หนึ่งของพื้นดินเรียกวา diatomacous earth ซึ่งนับวามีประโยชนและมีความสํ าคัญทาง
เศรษฐกจิเปนอันมาก ประโยชนที่สํ าคัญของซิลิคอน คือ นํ ามาใชในทางอุตสาหกรรมดานเซมิ-
คอนดักเตอร  ยาขดัตางๆ  เชน  ยาขัดเครื่องเงิน  ทองเหลืองและ เปนตัวชวยกรอง  เปนตน

การสังเคราะหซิลิกาทางเคมี เชน เรซินที่เปนโมเลกุลสํ าหรับเรงปฏิกิริยานั้นตองการ
อุณหภูมิ  ความดนัและ pH ที่สูงมากๆ  แตกระบวนการสะสมซิลิกาในไดอะตอมดํ าเนินไปที่
อุณหภูมิและความดันที่ปกติ เปนการผลิตโครงสรางขนาดเล็กมากที่มีความแปลกใหมหลาก
หลาย  (nanostructured  frameworks)  โดยโครงสรางซิลิกาเปนทรงกลมขนาดเล็กจะเกิดขึ้น
ในถงุทีเ่ปนเมมเบรนพิเศษที่เรียกวา   “ silica  deposition  vesicle”  (SDV)  โดยหลักฐานจาก
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน ทํ าใหเห็นการจัดเรียงตัวของซิลิกาที่เปนทรงกลมขนาดเล็กอยาง
เปนระเบียบอยูที่ผนังเซลล  แสดงดังรูปที่ 1. 5 และ 1. 6
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รูปที่  1.5  ไดอะตอมพันธุ  Cylindrotheca   fusiformis   ขนาด 2.5 µm  จะพบวามีแถบของ  
ซลิิกาทีข่นานกนัเปนแบบเกลียวตามความยาวของเสนแกนของเซลล

รูปที่ 1. 6  เซลลไดอะตอมที่ตัดตามขวาง   ตํ าแหนงที่หัวลูกศรชี้เปน พลาสมาเมมเบลน  และหัว
ลูกศรที่ชี้ดานขางเปน  extracellular  space  ขนาด 100  nm  บริเวณที่เปนรูปไขคือ
ซลิิกาทีอ่ยูที่ผนังเซลลตามความยาวแกน

มีการตรวจสอบองคประกอบของโปรตีนในผนังเซลลจากไดอะตอมพันธุ Cylintheca  
fusifomis โดยการสกดั และทํ าใหบริสุทธิ์ดวย EDTA ทํ าใหไดโปรตีนในลักษณะที่เปน Ca2+- 
binding  protein  family  เรียก  frustulins และเมื่อสกัดหยาบๆ กับ สารละลาย SDS ที่ตม
เดอืดจะไดโปรตีนที่รวมกับซิลิกาโดย SDS เปนแอนไอออนนิค ดีเทอรเจน (anionic  detergent) 
ทีม่ลัีกษณะเปนโมเลกุลชนิดแอมฟพาติก (amphipathic molecule) สามารถเขาจับกับโปรตีน
โมเลกลุบริเวณที่มีไมมีข้ัว (hydrophobic) ทํ าใหหนวยยอย (subunit) แยกออกจากกัน  และ
เปลีย่นโครงรางเปน random coil ของสายพอลิเปปไทด จากการศึกษา  พบวาโปรตีนจํ านวน
มากจะจบักบั  SDS  โดยเชื่อวา  SDS  1 โมเลกุล  จะจับกับกรดอะมิโน 2 ตัว ในสายเปปไทดจึง
สงผลใหโปรตีนมีประจุลบบดบังประจุเดิมของโปรตีน จากนั้นเมื่อละลายซิลิกาดวยกรดไฮโดรฟลู
ออริก (HF)  จะแยกซิลิกากับสารประกอบอินทรีย  (organic  matterial)  ออกจากกัน  ซึ่งในสวน
นีจ้ะอยูในสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก  ซึ่งมีโปรตีนหลักอยู  2  สวน คือ โปรตีนที่มีมวล
โมเลกลุสูง  ตัง้ชือ่วา HEPS แทนโครงสรางของผนังเซลล  และอีกสวนหนึ่งเปนโปรตีนมวล
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โมเลกลุต่ํ าสวนนี้เปนสวนที่เชื่อวามีแรงยึดเหนี่ยวกับซิลิคอน ดวยเหตนุี้จึงใหชื่อวา silaffins ซึ่ง
พบวาเปนสวนของโปรตีนที่สมบูรณที่สุดในสวนสกัดในชั้นสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริกนี้ จาก
นัน้ใช Tricine-SDS-polyacrylamide  gel  electrophoresis (PAGE) แยก silaffins ออกไดเปน 
3 องคประกอบ  คือ  silaffin-1A , silaffin-1B และ silaffin 2     ดังรูป 1. 7

รูปที่ 1.7 โปรตนี silaffins จากสวนชั้นสารละลายสกัดกรดไฮโดรฟลูออริกของ C.fusiformis         
cell  wall extract แยกดวย  PAGE  และยอมดวย  coomassic  blue

โปรตีน  silaffins  แตละชนดิสามารถตกตะกอนซิลิกาได  เมื่อเติม  silaffins  ลงในสาร
ละลายกรดซิลิสิกที่เตรียมใหมๆ สวนสารละลายกรดซิลิสิกที่ไมเติม silaffins ลงไปจะไมตก
ตะกอนและยงัคงเปนเนื้อเดียวกัน  จํ านวนซิลิกาที่ตกตะกอนเปนสัดสวนกับจํ านวน silaffins  คือ  
จ ํานวนโปรตนีทีม่ากขึ้น  จํ านวนซิลิกาที่ตกตะกอนก็จะมากขึ้นดวย

ในการตกตะกอนซิลิกานั้นขนาดของอนุภาคที่ตกตะกอนโดย silaffins จะแตกตางกัน
เมือ่ใช  silaffin-1A  จะตกตะกอนอนุภาคซิลิกาที่เปนทรงกลมที่มีเสนผาศูนยกลางอยูระหวาง 
500-700  nm ดงัรูปที่ 1.8 เนือ่งจาก  silaffins  เปนโปรตีนที่ทํ าใหเกิดการตกตะกอน   จึงไดมี
การตรวจสอบวา  silaffins  นั้นมีสวนทํ าใหซิลิกาตกตะกอนไดอยางไร  การศึกษา silaffins ใน
รายละเอยีด  โดยดูโครงสรางของ  silaffin-1B  พบวาจะมีการสราง preprotein  ซึ่งเปนโปรตีน
เร่ิมตนใหชื่อวา  sil1p ข้ึนมากอน มภีาพรวมของการสรางดังรูปที่ 1.9 sil1p มกีรดอะมิโน 265 
ตวัและมีลํ าดับของกรดอะมิโนดังแสดงในรูปที่  1.10
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ก. ข.

รูปที่ 1.8 scanning electron micrograph ของตะกอนซิลิกาที่ถูกทํ าใหตกตะกอนโดย silaffin-
1A และ silaffins  (bar  =  1  µm)
(ก.) ตะกอนซลิิกาที่ถูกทํ าใหตกตะกอนโดย silaffin-1A อนภุาคมีเสนผาศูนยกลางอยู

ระหวาง  500  ถึง  700 nm
(ข.) ตะกอนซลิิกาที่ถูกทํ าใหตกตะกอนโดย  silaffins  อนภุาคมีเสนผาศูนยกลางนอย

กวา  50  nm

                              Transcription                             Translation
                  DNA                        mRNA                           sil1p

  รูปที่ 1.9  การสราง preprotien sil1p ซึ่งเปนโปรตีนเริ่มตนในการการสราง silaffin-1B

จากโครงสรางของสาย  silaffin-1B  ซึง่เปนพอลิแคทไอออนิกพอลิเมอร (polycationic  
polymer) และมีกรดอะมิโนที่มีหมูไฮดรอกซี (hydroxy amino acid) คือ ซรีีนอยูมาก และยังมี 
ไลซีน-ไลซีน  (lysine-lysine)  อยูติดกันเปนจํ านวนมาก โครงสรางที่มีสวนของกรดอะมิโนเหลานี้
คาดวามสีวนท ําใหเกิดการตกตะกอนของซิลิกา
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รูปที่ 1.10   ลํ าดบักรดอะมิโนของ sil1p  แสดงลํ าดับกรดอะมิโนทั้ง 256 ตัว

จากรูปเปนภาพแสดงลํ าดับกรดอะมิโนของ sil1p โดยตวัอักษรภาษาอังกฤษที่เห็นนี้เปน
ตวัอกัษรเดีย่วทีใ่ชแทนกรดอะมิโนแตละตัว  อยางเชน  M = เมทธิโอนีน  K = ไลซีน   L = ลิวซีน   
พจิารณาจากซายไปขวาโดยเริ่มจากกรดอะมิโนเมทธิโอนีน ตอไปจนถึงลํ าดับที่  20  เปน signal 
peptide sequence  ลํ าดบั 20 ถึง 107 เปนลํ าดับเปปไทดที่มีความเปนกรด (acidic peptide  
sequence)  มกีรดอะมิโนสวนใหญเปนกรด คือ แอสปาติกและกลูตามิก และลํ าดับที่ 108 ถึง 
265  เปนล ําดบัเปปไทดที่มีความเปนเบส ( basic peptide sequence) ที่สวนใหญมีสาย      
เปปไทดทีซ่ํ ้าๆ กัน  คือ  R1 ถึง R7  มีกรดอะมิโนไลซีน,  ซีรีน และอาจินีน  เปนสวนใหญซึ่งสาย 
R1 ถงึ R7 นี้ จะเปนองคประกอบของ silaffin-1B โดยเปนผลจากการเกิด posttranslational  
modification  ของ sil1p  ซึง่เปนการตัดบางสวนของ sil1p ออกไป จนไดเปน silaffin-1B ที่มี
สวนของ R1 ถึง R7 ดังรูปที่ 1.11  จากโครงสรางของสาย  silaffin-1B ซึ่งเปนพอลิแคทไอออนิก
พอลิเมอรและมกีรดอะมิโนที่มีหมูไฮดรอกซี  คือ ซีรีนอยูมาก และยังมีไลซีน-ไลซีน ที่อยูติดกัน  
โครงสรางทีม่สีวนของกรดอะมิโนเหลานี้  คาดวาทํ าใหเกิดการตกตะกอนของซิลิกา
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รูปที่ 1.11  ขบวนการเกิด posttranslational  modification  โดยการตัดบางสวนของ sil1p  
ออกไปจะไดเปน  silaffin-1B  ที่มีสวนของ R1 ถึง R7 อยู

เมือ่ท ําการตรวจสอบชวงซํ้ ากันของ silaffin-1B ในรายละเอียดโดยวิเคราะหโครงสราง
โดยใชเทคนิค Electrospray Ionization Mass Spectroscopy (ESI-MS) รวมกับ 1H-Nuclear  
Magnetic  Resonance  (NMR)  Spectroscopy  ใน D2O  พบวาโครงสรางของ ไลซีน-ไลซีนที่
อยูตดิกันถูกดัดแปร (modified) ไปโดยมี oligomer- N-methyl- propylamine  ที่โครงสราง
คลาย  polyamine  เกิดทีไ่ลซีนซึ่งเปนกรดอะมิโนตวัที่ 3 และมี  ε-N,N-dimethyllysine  เกิดที่
ไลซีน (รูปที่ 1.12)  การดดัแปรไปนี้จะไปเพิ่มความแรงของประจุบวกของโปรตีน silaffins และ
ชวยเสรมิใหเกิดการรวมตัวของอนุภาคซิลิกาดังที่ไดกลาวมาแลว โครงสรางของ silaffins ที่เปน
พอลิแคทไอ-ออนกิพอลิเมอร และมีกรดอะมิโนที่มีหมูไฮดรอกซีและไลซีนที่ถูกดัดแปรไป ทํ าให
เกดิการตกตะกอนของซิลิกาโดย silaffins จะสรางพันธะไฮโดรเจนและพันธะไอออนิกที่ผิวของ
อนภุาคซลิิกา  จงึทํ าใหเกิดการตกตะกอนของซิลิกาที่เปนระเบียบโดยยึดเปนแนวกับ  silaffins  
ซึ่งเปนโปรตีนที่อยูที่ผนังเซลลของไดอะตอม  ปจจุบันยังไมมีรายงานวามีการศึกษาเกี่ยวกับ
โปรตนีทีช่วยใหมกีารตกตะกอนของซิลิกาในพืช  งานวิจัยนี้สวนหนึ่งตองการสกัดปจจัยจากพืชที่
ชวยใหมีการตกตะกอนของซิลิกา
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รูปที่ 1.12 โครงสรางของไลซีนที่ถูกดัดแปรไปซึ่งศึกษาโดยเทคนิค Electrospray Ionization 
Mass Spectroscopy (ESI-MS)  รวมกับ 1H-Nuclear  Magnetic  Resonance 
(NMR)  Spectroscopy  ใน D2O

1.3 ซิลิคอนในพืช

ซิลิคอนจัดเปนธาตุเฉพาะ ที่เพิ่งเขามามีบทบาทสํ าคัญกับพืชบางกลุ มจัดเปน 
Beneficial  elements  สวนใหญจะอยูในรูปสารประกอบกรดซิลิสิก [ Si(OH)4 ]  เปนธาตุที่อยู
มากมายในดนิและแร  แตบทบาทในพืชและสัตวมีการศึกษาไมมากนัก แมวาซิลิคอนไมรวมอยู
ในธาตทุีเ่ปน essential  elements  แตในพืชบางกลุมเชนพืชกลุมใบเลี้ยงเดี่ยว  เชน  พืชตระกูล
หญาและสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวทั้งหลาย เชน ไดอะตอม (diatom) ซลิิคอนถือเปนธาตุหลักซึ่งมี
สวนส ําคัญในการเจริญเติบโตของพืชและเปนองคประกอบของผนังเซลลของไดอะตอม

ซลิิคอนในพืชจะเขาไปในรูปของกรดซิลิสิก (silicic acid) ซึง่พชืสามารถดูดซึมไปใชได
ทนัท ี พชืบนดนิสามารถดูดซึมซิลิคอนไปใชอยางรวดเร็ว  ดังนั้นพืชบนดินสามารถดูดซึมซิลิคอน 
ทีม่คีวามเขมขนอยูในชวง 1 % หรือมากกวาหรืออาจถึง 10 % ของนํ้ าหนักแหง

จากการศึกษาโดยใช  Nuclear Magnetic Resonance  Spectroscopy และ  Infra-
red Spectroscopy   พบวาซลิิกาที่สะสมอยูในพืชมีสูตรโครงสรางอยางงายเปน  SiOn (OH)4-2n  
เมือ่ n = 0,1 และ 2  เปนลักษณะที่เรียกวาซิลิกาอสัณฐาน (Kaim, 1994)  ดังรูปที่ 1.13
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รูปที่ 1.13 โครงรางของซิลิกาอสัณฐานในพืชจากการศึกษาโดย Nuclear Magnetic 
Resonance Spectroscopy  และ Infra-red Spectroscopy  (Kaim, 1994)

เมื่อพิจารณาการสะสมของซิลิกาพบวา ซิลิกาสามารถเขาไปสะสมในพืชไดโดยพืชดูด
นํ ้าซึง่มกีรดซิลิสิกละลายอยู เขาสูพืชทางทอลํ าเลียงนํ้ า (xylem) ไปสูสวนปลายสุดของพืชที่นํ้ า
สามารถไปถึงและเปนจุดที่นํ้ าระเหยออกสูบรรยากาศ

กรดซลิิสิกเมื่อเกิดการขจัดนํ้ าแลวเปลี่ยนเปนซิลิกาอสัณฐาน (amorphous  silica) ซึ่ง
พบวาซลิิกาจะเกิดการสะสมอยูในชองวางระหวางชั้นคิวติเคิล (cuticle) ซึง่เปนชั้นดานนอกของ
ผิวและชั้นอิพิเดอรมิส (epidermis) ซิลิกาสามารถอยูในพืชไดโดยเชื่อมระหวางกรดซิลิสิกกับ
สวนของนํ้ าตาล  (sugar  residue)  ของไกลโคโปรตีน  ดังแผนที่ภาพ รูปที่  1.14

รูปที่ 1.14 โครงสรางที่เปนไปไดในการเชื่อมกันของซิลิกากับไกลโคโปรตีนที่เมมเบรนพืช          
(Kaim, 1994)
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รูปที่ 1.15 ปฏิกริิยาการเชื่อมกันระหวางซิลิกากับสวนของไกลโคโปรตีนของพืช

รายงานวา การสะสมซลิิกาในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมากกวาใบเลี้ยงคูประมาณ 10 ถึง 20 
เทา  (Jeffrey, 1982) และการศกึษาหาปริมาณซิลิคอนในฟางขาวพบวามี SiO2 อยู 4–20%             
(Jame, 1991)  การสะสมซลิิกาในพืช มีหลายรูปแบบที่แตกตางกัน  ข้ึนอยูกับชนิดของพืช การ
ปรากฏของซิลิกาในพืชนั้นจะอยูในรูปแบบตางๆ เชน

(1.) Silicon bodies dumbbell shape
ในป ค.ศ. 2000  Neumann ไดศึกษา silicon bodies dumbbell shape ในพืชชนิด

ตางๆโดยใช scanning electron microscopy เขาพบวาพืชแตละชนิดมี silicon bodies 
dumbbell shape ทีม่รูีปรางแตกตางกันไป  ซึ่งตรงกับ Bonnett ไดทดลองในป ค.ศ. 1972 โดย
ใช light microscope ศกึษาพืชในตระกูลหญา เชน Festucoideae, Pannicoideae และ 
Chlorideae  จากรปูรางที่แตกตางกันของ dumbbell shape เขาสามารถใชในการพิสูจนตระกูล 
(family) ของพชืตระกูลหญาได เนื่องจากจะมี  silicon bodies รูป dumbbell เฉพาะตัว  รูปที่ 
1.16  แสดงลักษณะของ silicon bodies dumbbell shape ในพืชชนิดตางๆ  นอกจากนี้ 
Cheng (2001) ยังไดใชเทคนิค X-ray contact microradiography ในการศึกษาซิลิกาที่ตก
ตะกอนในใบขาวโพด เขาพบ silicon bodies รูป dumbbell ทีเ่ร่ิมตกตะกอนโดยความสัมพันธ
กบัเสนใบ ดังรูปที่ 1.16 ช.
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ป ค.ศ.1998 Whang และคณะ ไดศึกษา silicon bodies ในชั้น epidermal long 
cells  ของสีเ่สนใบที่แตกตางกัน จาก 17 สายพันธุของพืชตระกูล Oryza (ดงัรูปที่  1.17) เสนใบ
ทีศ่ึกษา คือ midrib,  large vein, small vein และ marginal vein โดย Whang และคณะ ได
เสนอวา silicon bodies ไมมรูีปแบบที่แนนอน และรูปรางที่แตกตางกันนั้นมีความสัมพันธกับ
ระบบการดูดซึมนํ้ าของพืช

ก. ข.

ค. ง. จ.

ฉ. ช.

รูปที่  1.16   Silicon bodies dumbbell shape  ในพชืชนิดตางๆ
(ก) Scanning electron micrograph ของ  silicon bodies dumbbell shape  จาก Panicum

sphaerocarpon (Neumann, 2000)
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(ข) Scanning electron micrograph ของ silicon bodies dumbbell shape   จาก
Brachiaria  humidicola (Neumann, 2000)

(ค) Light  micrograph  ของ silicon bodies dumbbell shape จาก  Andropogon
scoparius (X 430)

(ง) Light  micrograph  ของ silicon bodies dumbbell shape จาก  Cenchrus
planciflorus (X 364)

(จ) Light  micrograph  ของ silicon bodies dumbbell shape จาก  Setaria viridis (X 364)
(ค, ง และ จ เปนพืชในตระกูล Punicodeae (Bonnett, 1972) )
(ฉ) Scanning electron micrograph ของ silicon bodies dumbbell shape จาก Themeda  

triandra
(ช.) X-ray contact image ของ silicon bodies dumbbell shape ในใบขาวโพด

ก. ข. ค. ง.

รูปที่   1.17  BSI (backscattered  electron imaging) photographs ของ silicon bodies จาก
ใบพืชในตระกูล Oryza (bars  =  30  µm) (จดุที่ลูกศรชี้ คือ Silicon bodies)

(ก.) silicon bodies ของ Midrib  จาก O. grandiglumis
(ข.) silicon bodies ของ Large vein จาก  O. brachyantha
(ค.) silicon bodies ของ Small vein จาก O.  officinalis
(ง.) silicon bodies ของ Marginal vein จาก O. australiensis
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(2.) Silicon  bodies  motor cell shape  
จากการศกึษาเพื่อหาความแตกตางระหวางขาว  2  พันธุ คือ indica  และ japonica ซึ่ง

เปนชนิดยอยจาก Oryza sativa  โดยใชวิธีการตรวจสอบแยกความแตกตางทางสรีระของ 
silicon bodies (Sato, 2001) ในรายงานนี้ไดเปรียบเทียบรูปรางของ silicon bodies และ
ลักษณะทางสรีระของ silicon bodies ใน indica  และ japonica พบวา silicon bodies จาก
ขาวพันธุ indica  มลัีกษณะที่กลม และเล็ก (α-type) สวน silicon bodies จากขาวพันธุ 
japonica มลัีกษณะเรียว หนา และใหญ (β-type) ดงัรูปที่ 1.18 ก. และ 1.18 ข. การวิเคราะห
ความแตกตางนี้เปนไปตามสมการ

Z = 0.049(a+b) – 0.019c + 0.197d – 4.792(b/a) – 2.614
โดยที่  Z  <  0   =  indica  , Z  ≥   0   =  japonica
โดยคา a, b, c, และ d วดัตามรูปที่  1.18 ค.

ก. ข. ค.

รูปที่  1.18  ลักษณะ silicon bodies motor cell shape ของ  Oryza sativa
ก. motor cell shape ของขาวพันธุ indica
ข. motor cell shape ของขาวพันธุ japonica
ค. การวัดคา a, b, c, และ d

ป 1997 Akira รายงานวา motor cell shape ชวยในการมวนงอของใบเวลาสูญเสียนํ้ า
(รูปที ่ 1.19 ค.)  ซึ่งตรงกับที่ ภูวดล บุตรรัตน (2541) รายงานวา bulliform cell หรือ motor cell 
(รูปที่ 1.19 ก. และ 1.19 ข. )  เปลี่ยนมาจาก epidermis ชวยในการมวนงอของใบเวลาสูญเสีย
นํ ้า เชนกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18

ก. ข.

ค.

รูปที่ 1.19  Motor cell ของพืชชนิดตางๆ
(ก.) Motor cell shape (ลูกศรชี้) จากใบขาวโพด (x 20)
(ข.) Motor cell shape (ลูกศรชี้)  จากใบตะไคร (Cymbopogon  citratus) (x 20)
(ค.) Motor cell shape จากใบขาว
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(3.) Silicon bodies saddle shape
ป ค.ศ. 1994 Theunissen ไดศึกษา silicon bodies ในหญาชนิดตางๆ โดยใช 

Scanning Electron Microscopy พบวาในใบหญาแตละชนิดมี silicon bodies ที่แตกตางกัน 
แสดงดังรูปที่  1.16 ฉ. ซึ่งเปนรูป dumbbell และรูปที่ 1.20 เปนรูป  saddle

ก. ข.

ค.

รูปที่  1.20  silicon bodies รูป saddle ในพชืชนิดตาง ๆ
(ก.) Scanning electron micrograph ของ silicon bodies รูป saddle จาก Trachypogon

spicatus
(ข.) Scanning electron micrograph ของ silicon bodies รูป saddle จาก Urochloa

panicoides
(ค.) Scanning electron micrograph ของ silicon bodies รูป saddle จาก Eragrostis  plana

เปนผิวดานในของ silicon bodies รูป saddle 2  อันติดกัน
( S ในรูป ก. คือ silicon bodies รูป saddle, bars = 5 µm )
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(4.) Silicon bodies ในรูปอ่ืนๆ
ป ค.ศ.1999  Ball และคณะ ไดศึกษา microfossil silica phytolith จากกลีบฐานของ

ดอกของตนขาวสาลี 4 ชนิด ไดแก Triticum monoccocum, T.dicoccon, T. dicoccoides
และ T. aestivum  และ ขาวบารเลย  2 ชนิด  ไดแก Hordeum vulgare และ H. spontaneum 
โดย Ballและคณะ ใหความหมายของ phytolith วาเปนซิลิกาที่ตกตะกอนในเซลลและใน
ต ําแหนงทีเ่ฉพาะเจาะจงในพืช  จากการศึกษาพบ phytolith 4 รูป ดังนี้  1. Silica cell phytolith  
2.  Papillae phytolith  3. Trichome base phytolith  และ  4. Dendriform phytolith  ดังรูปที่  
1.21

ก. ข.

ค. ง.

รูปที่ 1.21   Scanning Electron Micrograph ของ  phytolith รูปตางๆ ในขาวสาลี
(T. aestivum, Bar = 10 µm)

(ก.) Silica cell phytolith
(ข.) Papillae phytolith
(ค.) Trichome base phytolith
(ง.) Dendriform phytolith
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1.3.1 องคประกอบของเซลลพืช
มีความจํ าเปนที่จะตองพิจารณาองคประกอบของเนื้อเยื่อพืชโดยรวม เพราะ silicon 

bodies จะปรากฏอยูในสวนตางๆ ของพืช โดยเฉพาะบริเวณใบ และถูกกักอยูระหวางสายพอลิ-
เมอรของพืช

(1.) เซลลูโลส เปนพอลแิซคคาไรดที่ประกอบดวย ดี-กลูโคส เชื่อมตอกันดวยพันธะ    
β-1,4 glycosidic เปนสายตรงไมมีแขนงยอย (Unbranched polymer) มีสูตรทั่วไปคือ 
(C6H10O5)n เปนองคประกอบซึ่งใหความแข็งแรงในพืช ตามธรรมชาติจะไมพบเซลลูโลสในรูป
อิสระ แตมกัพบอยูรวมกับ ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส เพนโตแซน กัม แทนนิน ไขมัน และสารเกิดสี 
เปนตน (บัณฑิต  ฝงสินธุ, 2538) รูปแบบ (conformation) ของการจัดเรียงตัวของหนวย ดี-
กลูโคส ในสายเซลลูโลสจะมีลักษณะเปนรูปเกาอี้ (chair form) แตละโมเลกุลในสายเซลลูโลส 
(intramolecule) จะเชือ่มตอกันดวยพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) สองแหง คือระหวางหมู
ไฮดรอกซิล (hydroxyl group, -OH) ทีค่ารบอนตํ าแหนงที่ 3 กับออกซิเจนที่อยูในวงแหวนของ
โมเลกลุถดัไป และระหวางหมูไฮดรอกซิลของคารบอนตํ าแหนงที่ 6 กับ 2 ของโมเลกุลถัดไปนอก
จากนี้ยังมีการเชื่อมตอระหวางสายเซลลูโลส (intramolecule) ทีข่นานกันดวยพันธะไฮโดรเจน
ระหวางคารบอนตํ าแหนงที่ 6 กับออกซิเจนของคารบอนตํ าแหนงที่ 3 ในอีกสายหนึ่ง  ดงัแสดงใน
รูปที่ 1.24

จ ํานวนหนวยยอยของกลูโคสในสายของเซลลูโลส จะมีตั้งแตประมาณ 15 หนวยจนถึง
ประมาณ 10,000 – 14,000 หนวย (Cowling และ Kirk,1976) ข้ึนอยูกับชนิดของพืช จากที่
กลาวแลววาโดยธรรมชาติของเซลลูโลสจะไมอยูในรูปของเซลลูโลสอิสระ แตจะเชื่อมอยูกับพอลิ
แซคคาไรดอ่ืนๆ เชน แพคติน, เฮมิเซลลูโลส, แปง และ phenolic polymer ของลิกนิน

Cowling และ Kirk (1976) ศกึษาถงึโครงสรางของเสนใยเซลลูโลสในพืช พบวาในสวน
ของ secondary cell wall จะเปนสวนที่พบเซลลูโลสมากที่สุดและจะมีปริมาณลดลงในสวนของ 
middle lamella สวนเฮมเิซลลูโลสและลิกนิน จะพบมากในสวน middle lamella และจะมี
ปริมาณลดลงในสวนของ secondary cell wall ทัง้นีเ้ซลลูโลสและองคประกอบชนิดอื่นของผนัง
เซลลจะเรียงตัวเปนกลุมยาวเรียก microfibrils ดงัรูปที่ 1.23  microfibrils แตละสายจะเชื่อมตอ
ระหวางสายที่ขนานกันดวยพันธะไฮโดรเจน บริเวณที่มีการจัดเรียงโมเลกุลของเซลลูโลสอยาง
เปนระเบียบสูง (highly order) เรียกวาบริเวณ crystalline สวนบริเวณที่มีการจักเรียงไมเปน
ระเบยีบหรือเปนระเบียบนอยกวา (less order หรือ disorder) เรียกวาบริเวณ amorphous หรือ 
paracrystalline (Wald และคณะ,1984) ดังรูปที่  1.25
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รูปที่  1.22  แสดงการแยกองคประกอบในเซลลพืช (บณัฑิต  ฝงสินธุ,  2538)
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รูปที่ 1.23 องคประกอบในเซลลูโลส

รูปที ่ 1.24   แสดงลักษณะการจัดเรียงตัวของหนวยกลูโคสในเซลลูโลส

รูปที่  1.25  ลักษณะของไมโครไฟบริล  (Nisizawa, 1973)
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ก. กลุมไมโครไฟบริลที่เรียงตัวขนานกันดวยพันธะไฮโดรเจน
ข. ภาพตัดตามยาวของไมโครไฟบริล

บริเวณที่เปน crystalline จะมีปริมาณ 50-90 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือจะเปน 
amorphous (Fan and Lee,1983 ) แตละบริเวณจะยอมรับการเขาทํ าปฏิกิริยาโดยเอนไซมแตก
ตางกัน โดยบริเวณ amorphous ยอมใหเอนไซมเขาทํ าปฏิกิริยายอยสลายไดงายกวา บริเวณ 
crystalline ดงันัน้กลไกการยอยสลายจะเกิดขึ้นที่บริเวณ amorphous ไดเร็วกวาและเกิดขึ้นกอน
บริเวณ crystalline

สามารถแบงลักษณะโครงสรางเซลลูโลสในผนังเซลลของพืช ตามการจัดเรียงตัวของ
ไมโครไฟบริลได  3  ลักษณะ คือ

1. ฟริงจไมเซลล (fringe micelles) คอื ไมโครไฟบริลที่เรียงตัวเปนร้ิวๆ ประกอบดวย
สวนที่เปนผลึก (crystalline) และอสัณฐาน (amorphous) รูปที่ 1.26 ก.

2. โครงสรางเซลลูโลสที่มวนหรือพับไปมาตามแกนของเสนใยเซลลูโลส รูปที่ 1.26 ข.
3. โครงสรางเซลลูโลสที่มีลักษณะเปนริบบ้ินหนา เกิดจากการมวนไปมาโดยตั้งฉากกับ

แกนของริบบ้ิน และริบบ้ินจะมวนเปนเกลียว (helix) รูปที่ 1.26 ค.
ผนังของเซลลพืชจะมีเซลลูโลสเรียงตัวเปนแถบๆ ไมติดตอกันโดยตลอด เมื่อเซลลแก

เต็มที่ภายในชองวางจะเต็มไปดวยลิกนิน นอกจากนี้ยังมีพอลิแซคคาไรดอ่ืนๆ ที่ปนอยูกับ
เซลลูโลสในผนังเซลลพืช ไดแก ไซแลน(xylan), แมนแนน(mannan), พอลิยูโรไนด
(polyuronide), อะระแบน(araban) และ กาแลคแตน(galactan) พอลแิซคคาไรดเหลานี้มักพบ
ในปริมาณที่นอยกวาเซลลูโลส

รูปที่ 1.26 โครงสรางเซลลูโลสที่พบในผนังเซลลของพืชทั่วไป (Nisizawa, 1973)
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ก. ฟริงจไมเซลล (fringe micelles) ในไมโครไฟบริล
ข. โครงสรางเซลลูโลสที่มวนหรือพับไปมาตามแกนของเสนใยเซลลูโลส
ค. โครงสรางเซลลูโลสที่มีลักษณะเปนริบบ้ินหนา

(2.) เฮมิเซลลูโลส เปนสารอินทรียที่พบมากเปนอันดับสองรองจากเซลลูโลสและถูก
ยอยสลายไดงายกวาเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสเปนพอลิเมอรของนํ้ าตาลเพนโตส มีลักษณะเปน 
heterogenous โดยประกอบดวยพอลิแซคคาไรดหลายชนิดมารวมกัน มีลักษณะเปนกิ่งกาน
สาขา ซึง่แตกตางจากเซลลูโลสที่มีโครงสรางเปนเสนตรงอยางมีระเบียบ นํ้ าหนักโมเลกุลของเฮ
มิ-เซลลโูลสจะตํ ่ากวาเซลลูโลส ขนาดของโมเลกุลมีความยาว 30-50 หนวย และมีองคประกอบ
หลักคือ ไซแลน นอกจากนี้ยังมีกลูแคน (glucan), แมนแนน (mannan) และกาแลคแตน  
(galactan)    เฮมเิซลลโูลสเมื่อถูกยอยสลายจะไดเปนนํ้ าตาลเพนโตส และเฮกโซส (hexose) ได
แก ไซโลส (xylose), แมนโนส (manose), กาแลคโตส (galactose) และอะราบิโนส (arabinose)

ไซแลน  ซึง่พบเปนองคประกอบหลักในเฮมิเซลลูโลส นั้นเปนพอลิแซคคาไรดของ ดี-
ไซโลส ที่เชื่อมกันดวยพันธะ เบตา-1,4-ไซโลสิดิก (β-1,4–xylosidic) สามารถแบงเปน 2 กลุม
ดวยกันโดยอาศัยสมบัติการละลาย คือ

ก. ไซแลนทีล่ะลายในสารละลายดาง ซึ่งเปนไซแลนที่พบมากในเฮมิเซลลูโลสของพืชทั่วไป
ข. ไซแลนทีส่ามารถละลายนํ้ าได หรือ เรียกวา “อะราบิโนไซแลน” ที่พบมากในธัญญพืช 

โดยเปนพอลเิมอรของไซโลสที่มีกิ่งกานสาขาเปนพอลิแซคคาไรดชนิดอื่นๆ ปนอยู เชน  (เมธิล) –
กลูคโูรโนไซแลนในพืชพวกไมเนื้อแข็ง (Biely, 1985) เพนโตแซน ก็เปนพอลิเมอรอีกรูปหนึ่งของ        
เฮมเิซลลูโลส ประกอบดวย ไซโลส, อะราบิโนส และกรดยูโรนิก

(3.) ลกินิน เปนสารประกอบที่มีอยูในพืช รองลงมาจากเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส พบ
ใน secondary layer ของผนังเซลล และใน middle lamella ของพชื ในพืชที่ออนอยูมีลิกนิน
เพียงเล็กนอยและจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เมื่อพืชแกข้ึน โครงสรางของลิกนินเปนสารประกอบอะโร-
มาติก (aromatic compound) ประกอบดวยหมูเมทธอกซี (methoxy group, -OCH3)                  
หมูไฮดรอกซิล (hydroxyl group, -OH) และสวนที่เปนสารประกอบฟโนลิก (phenolic 
compound) โดยปกติไมสามารถระบุไดวาลิกนินเปนสารประกอบประเภทใด ทั้งนี้เนื่องจาก       
ลิกนินไมอยูในลักษณะตัวเดียวโดดๆ แตจะเกาะกันเปนสายยาวซึ่งมีอยูหลายแบบ ลิกนินไม
ละลายในนํ้ าและสารอินทรีย
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1.3.2 การดดูซึมซิลิคอน  ความเขมขน และการกระจายในพืช

พชืช้ันสงูดดูซิลิคอนจากดินมาใชไดมากนอยแตกตางกัน อาจแบงพืชออกเปนสามกลุม
โดยพจิารณาความเขมขนของซิลิคอนในสวนเหนือดิน ( % SiO2 คดิจากนํ้ าหนักแหง ) ดังนี้

1. พชืทีม่ซีิลิคอนสูงเปนพืชในวงศ Cyperaceae เชน Equisetum arvense  และพืชใน
วงศ Gramineae ซึง่อยูในนํ้ าขัง เชน ขาวมี 10-15 % SiO2

2. พชืทีม่ซีลิิคอนปานกลาง เปนพืชวงศ Gramineae ซึง่อยูในดินไร เชน ออย กับธัญญ
พชืสวนมากและพืชใบเลี้ยงคูบางชนิดมี 1-3 % SiO2

3. พชืทีม่ซีลิิคอนตํ ่า สวนมากเปนพืชใบเลี้ยงคู โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชตระกูลถั่วมีนอย
กวา 0.5 % SiO2

นอกจากนี้ยังอาจจํ าแนกพืชออกไดเปนสองกลุม คือ พืชสะสมซิลิคอน (silicon 
accumulators) กบัพืชไมสะสมซิลิคอน  (silicon nonaccumulators) โดยถือเกณฑดังนี้  1) พืช
สะสมซลิิคอน  ดูดซิลิคอนมากกวาที่มากับนํ้ าซึ่งพืชดูดได แสดงวากลไกการดูดเปนแบบแอกทีฟ  
2) พชืไมสะสมซลิิคอน ดูดซิลิคอนเทากับหรือนอยกวาที่มากับนํ้ าซึ่งพืชดูดได  ตารางที่ 1.2 แสดง
ความสมัพนัธระหวางชนิดพืช ความเขมขนของซิลิคอนในเนื้อเยื่อ และการดูดซิลิคอน โดยเสนอ
ขอมูลความเขมขนของธาตุในพืชจากการวัดจริงและการคํ านวณ คาจากการคํ านวณ คือ 
ปริมาณธาตุที่ละลายนํ้ าและสะสมในพืชสัดสวนเดียวกับที่พืชดูดมาใช สํ าหรับขาวไมวาซิลิคอน
ในสารละลายภายนอกจะตํ่ าหรือสูงก็สะสมไดมาก แสดงวากลไกการดูดธาตุนี้สวนหนึ่งเปนแบบ
แอกทีฟ (ยงยุทธ  โอสถสภา,  2543)
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ตารางที ่ 1.2  แสดงความสัมพันธระหวางชนิดพืช ความเขมขนของซิลิคอนในเนื้อเยื่อ และการ
ดูดซิลิคอน

ความเขมขนในพืช
(มิลลิกรัมSi/กก.นํ้ า

หนักแหง)พืช

ความเขมขนใน
สารละลายธาตุ
อาหาร (มิลลิกรัม

Si/ลิตร)

สัมประสิทธิ์การ
คายนํ้ า (ลิตร/กก.
นํ ้าหนักแหง)

จากการ
วัด

จากการ
คํ านวณ*

สัดสวนคาจาก
การวัด/คาจาก
การคํ านวณ

ขาว 0.75
30

165

286
248
248

10.9
94.5
124.0

0.2
7.4

40.2

54.5
12.7
3.1

ขาวสาลี 0.75
30

165

295
295
265

1.2
18.4
41.0

0.22
8.9

43.3

5.3
2.1
0.9

ถัว่เหลือง 0.75
30

165

197
197
197

0.2
1.7
4.0

0.15
5.9

31.9

1.3
0.3
0.1

 * ถอืวาไมมีการคัดเลือกไอออนเมื่อปริมาณการดูดของรากเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณที่มาสู
รากดวยการไหลแบบกลุมกอน (mass flow)
ทีม่า : Vorm, 1980

การดดู การเคลื่อนยาย และการสะสมซิลิคอนของพืชแตละชนิดแตกตางกันดังนี้
(1.) ถัว่เหลอืงซึง่เปนพืชที่ไมสะสมซิลิคอน เมื่อความเขมขนของธาตุนี้ในสารละลาย

ธาตอุาหารสูง การดูดและการเคลื่อนยายเขาสู xylem vessel ไมไดเพิ่มเปนสัดสวนกับความเขม
ขนดงักลาว แสดงวามีกลไกบางอยางที่ขับซิลิคอนออกจากรากบาง (Vorm, 1980)

(2.) อัตราการดูดซิลิคอนของรากขาวสาลีมีความสัมพันธกับอัตราการคายนํ้ า ดังนั้น
จงึอาจใชคาความเขมขนของธาตุนี้ในสวนเหนือดินเปนพารามิเตอร สํ าหรับคํ านวณสัมประสิทธิ์
การใชนํ้ าของพืชไดทางหนึ่ง อยางไรก็ตามตองตระหนักดวยวาอัตราการดูดซิลิคอนของพืชตาง
พนัธุก็มีความแตกตางกัน (Nable , 1990)

(3.) พืชสะสมซิลิคอน เชน ขาว และพืชอ่ืนๆ มีอัตราการดูดธาตุนี้ที่สัมพันธกับ            
เมแทบอลิซึมของรากแตไมเกี่ยวของกับอัตราการคายนํ้ า การเคลื่อนยายไอออนในรากขาวฟาง
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ซึ่งเปนธาตุในกลุมนี้จะใชวิถีอะโพพลาสตและสะสมในอะโพพลาสตของคอรเทกซและเอนโด-
เดอรมิสโดยเอนโดเดอรมสิท ําหนาที่กักซิลิคอนเอาไว  และสะสมมากเปนพิเศษที่ผนังเซลลดาน
ใน สวนปลายรากจะมีธาตุนี้มากกวาโคนราก จึงเชื่อวาการสะสมซิลิคอนในผนังเอนโดเดอรมิส      
ดงักลาวอาจเปนกลไกปองกันเชื้อโรคไมใหเขาไปในสวนของรากพืช (Hudson and Sangster, 
1989) ซลิิคอนเคลือ่นยายจากรากสูสวนเหนือดินทางไซเลม และสะสมอยูในผนังของไซเลมเวส-
เซลคอนขางมาก ชวยใหไซเลมแขง็แรงและไมยุบตัวขณะที่พืชมีอัตราการคายนํ้ าสูง สวนปริมาณ
การสะสมซิลิคอนในแตละอวัยวะในสวนเหนือดิน ข้ึนอยูกับอัตราการคายนํ้ าของอวัยวะนั้นๆ 
โดยสะสมที่อะโพพลาสตของเซลลและมีมากขึ้นตามอายุของอวัยวะ การสะสมจะเกิดขึ้นเสมอ
ตรงปลายทางของกระแสการคายนํ้ า ซึ่งไดแก (ก.) ดานนอกของผนังเซลลชั้นผิวใบทั้งดานบน
และดานลาง (ข.) ใบประดับ (bracts) ของดอกหญา (ค.) ขนหรือไตรโคม (trichomes) (ง.) 
bullliform cells ของใบพืชตระกูลหญาซิลิคอนที่สะสมในพืชอยู ในรูปซิลิกาอสัณฐาน 
(amorphous  silica, SiO2.nH2O) จดัเรยีงเปนชั้นในผนังเซลล จึงมีประโยชนตอพืช  2  ประการ 
คอื  (ก.) ลดการคายนํ้ าผานผิวเคลือบคิวติน (cuticle) และ (ข.) เปนสิ่งขัดขวางการเขาทํ าลาย
ของเชื้อโรคเขาไปในเซลล (Balasta,1989)

การสะสมซลิิคอนในขนใบ ลํ าตนและบางสวนของดอกพืชตระกูลหญาบางชนิดอาจ
เปนอันตรายตอมนุษย เชน ใบประดับของดอกหญาสกุล Phalaris และมิลเล็ตชื่อ Setaria 
italica  นัน้มขีนซึง่สะสมซลิิกาที่คมรูปรางเล็กยาว ไดขนาดที่อาจเขาขายสารกอมะเร็ง หากมีสาร
ดังกลาวปะปนอยูในอาหารประเภทธัญญพืช ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งของมะเร็งลํ าไส (ยงยุทธ
โอสถสภา, 2543)

1.3.3 บทบาทของซิลิคอนในเมแทบอลิซึมของพืช

ซิลิคอนเปนธาตุอาหารที่จํ าเปนของไดอะตอมซึ่งเปนพืชเซลลเดียวและพืชชนิด 
silicophile species เชน  Equisetum arvense  และพชืตระกูลหญาที่อาศัยในที่นํ้ าขัง ขาวซึ่ง
ขาดธาตนุีม้กีารเจริญตํ่ าและผลผลิตลดลงมาก ใบเหี่ยวงายและเนื้อเยื่อบางสวนตาย แตขาวที่มี
อาการดงักลาวยังมีชีวิตอยูตอไปได จึงถือวาธาตุนี้ชวยเสริมการเจริญเติบโต แตในเมื่อขาวยังมี
ชีวิตตอไปไดซิลิคอนจึงไมใชธาตุอาหาร อยางไรก็ตามขาวตองการธาตุนี้ในชวงการเจริญเพียง
เล็กนอย แตตองการปริมาณมากขึ้นในชวงเจริญพันธุกอนขาวตั้งทองซิลิคอนจะเคลื่อนยายไป
สะสมในใบธง  หากขาดแคลนในชวงนี้ชอดอกขาวจะไมสมบูรณ (Ma, 1989)
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ออยเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่ตอบสนองดีมากเมื่อไดรับซิลิคอน กลาวคือ ใบออยปกติซึ่ง
ปลูกในไรควรมี 1 %  Si โดยนํ้ าหนัก แตถามีนอยเพียง  0.25 %  Si โดยนํ้ าหนัก ผลผลิตจะลด
ลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง ใบซ่ึงรับแสงเต็มที่จะมีรอยดางทั่วไป แตออยที่ปลูกในเรือนทดลอง
ตองการซิลิคอนเพียงเล็กนอย  ขอมูลทั้งสองสวนไมอาจพิสูจนไดวาธาตุนี้จํ าเปนสํ าหรับออย 
(Anderson,  1991) สํ าหรบัพชือ่ืน เชน มะเขือเทศ  แตงกวา ถั่วเหลือง และสตรอเบอรี  ก็มีผู    
รายงานวาตองการซิลิคอน หากขาดธาตุนี้จะแสดงอาการผิดปกติ เชน ผลผลิตลดลง ใบที่แตก
ใหมมีรูปทรงบิดเบี้ยวและเหี่ยวงาย ละอองเรณูไมงอกและไมติดผล อยางไรก็ตามเมื่อมีการ
ทดสอบซํ ้าในแตงกวาซึ่งเปนพืชที่ไมสะสมซิลิคอน พบวาอาการขาดธาตุนี้จะปรากฏเมื่อพืชไดรับ               
(ก.) ฟอสฟอรสัมากเกินไป  และ (ข.) สังกะสีนอยเกินไป  หรือเมื่อพืชอยูในภาวะขาดสังกะสีและ
เปนพิษจากฟอสฟอรัส เชื่อวาซิลิคอนชวยแกไขสภาพดังกลาวขณะเดียวกันก็ชวยใหสังกะสีมี        
บทบาททางสรีระมากกวาเดิม

สาเหตุสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหการพิสูจนบทบาทของซิลิคอนในแงธาตุอาหารพืชเปน
เร่ืองทีท่ ําไดยาก ก็คือ นํ้ าที่ขจัดสิ่งเจือปนออกอยางเต็มที่แลวยังมีซิลิคอนถึง  20  nM  และมีพืช
พวกสะสมซิลิคอนซึ่งปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ไมเติมซิลิคอน กย็งัมีซิลิคอนในใบ 1-4 mg
SiO2 / g dry weigth อยางไรก็ตาม ผลการศกึษาการเปลี่ยนแปลงดานเมแทบอลิซึมเมื่อไมใส
ซิลิคอนในสารละลายปลูกพืชหรือการใสกรดเยอมานิก (germanic acid) ซึ่งเปนสารยับยั้ง          
เมแทบอลซิึมของซิลิคอนอยางจํ าเพาะเจาะจง  พบวา

(1.) เมื่อขาดซิลิคอนปฏิกิริยาการสังเคราะห ATP, ADP และนํ้ าตาลฟอสเฟตจาก
ฟอสเฟตไอออนของใบออยมีอัตราลดลง

(2.) สัดสวนของลิกนินในผนังเซลลของรากขาวสาลีตํ่ าลง สวนสารฟนอลิกสูงขึ้นกวา
ปกติ

(3.) ซลิิคอนชวยลดการสังเคราะหลิกนิน  การมีซิลิคอนเขาเสริมในผนังเซลลทํ าใหผนัง
เซลลแขง็แรงโดยใชพลังงานตํ่ ากวาการสังเคราะหลิกนิน หากตองการลิกนิน  1  กรัม  ตองอาศัย
พลงังานจากกลโูคสถงึ  2 กรัม  และเมื่อเทียบความสิ้นเปลืองพลังงานสํ าหรรับสรางลิกนินกับ
การใชซิลิคอนเพื่อการนี้คิดเปนสัดสวนได 20:1 ซึ่งแสดงวาซิลิคอนชวยเสริมความแข็งแรงให
เซลลพชืดวยกระบวนการที่ประหยัดพลังงานอยางมาก

(4.) ซิลิคอนชวยใหผนังเซลลมีสภาพยืดหยุน (elasticity) ระหวางที่เซลลกํ าลังขยาย
ขนาดพบธาตุนี้ในผนังปฐมภูมิจับอยู กับเพกติน  และพอลิฟ นอลในลักษณะเชื่อมไขว  
(crosslinks) ซึ่งชวยใหผนังมีสภาพยืดหยุนที่ดีจึงขยายขนาดเซลลไดตามปกติ สํ าหรับเสนใย
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ฝายในชวงที่มีการยืดยาวนั้นจะมีซิลิคอนมาก (0.5 % Si โดยนํ ้าหนัก) แตธาตุนี้จะลดลงเมื่อมี
การสะสมเซลลโูลสเพื่อสรางผนังทุติยภูมิ ฝายที่มีเสนใยยาวจะยิ่งมีซิลิคอนสูง

1.3.4 บทบาทของซิลิคอนในดานเปนธาตุเสริมประโยชน

ซลิิคอนมผีลดานเสริมประโยชนตอพืชหลายประการ เชน ชวยใหใบตั้งชัน (erectness) 
ลํ าตนแข็งไมลมงาย ปองกันการเขาทํ าลายของเชื้อโรคเขาไปในรากและใบ และปองกันความ
เปนพษิของแมงกานีสหรือเหล็กหรือทั้งสองธาตุ  ดังรายละเอียดตอไปนี้

(1.) ชวยใหใบต้ังชัน แปลงที่มีพืชคอนขางหนาแนนหรือใชปุยไนโตรเจนอัตราสูง ใบพืช
สวนปลายมแีนวโนมที่จะโคงลงจึงบังแสงกันเอง  เมื่อพืชไดรับซิลิคอนเพียงพอก็เคลื่อนยายมา
สะสมที่ผนังเซลลชั้นผิวนอกของใบ แผนใยก็แข็งและตั้งชันจึงรับแสงไดดี นอกจากนั้นพืชบาง
ชนดิ เชน แตงกวายังมีปริมาณคลอโรฟลลสูงขึ้น และยืดอายุใบทํ าใหรวงหลนชาลง (Adatia & 
Besford, 1986)

(2.) ลดการลม ขาวที่ไดรับปุยไนโตรเจนอัตราสูงมักมีลํ าตนออนและลมงาย ซิลิคอน
ชวยใหลํ าตนขาวแข็งแรงขึ้นและลมนอยลง (Idris, 1975)

(3.)  ปองกนัการเขาทํ าลายของเชื้อโรคเขาไปในรากและใบ ความแข็งแรงของเซลลผิว
นอกทีม่ซีลิิคอนสงูชวยปองกันไมใหเชื้อราซ่ึงเปนสาเหตุของโรคพืชบางชนิดเขาทํ าลายเซลล และ
แมลงก็กัดกินใบนอยลง

ป ค.ศ. 1967 Djamin และคณะ พบวาพืชที่มีซิลิกาสูงจะทํ าใหฟนของตัวออนหนอน
เจาะตนไมสึกหรอได ดังรูปที่ 1.27 ข. และ ค. เปนรูปกระดูกขากรรไกรลางของตัวออนหนอน
เจาะตนไมทีก่นิพืชที่มีซิลิกาสูงทํ าใหฟนสึกหรอ รูปที่  1.27 ก. เปนรูปกระดูกขากรรไกรลางของ
ตวัออนหนอนเจาะตนไมที่กินพืชที่มีซิลิกาตํ่ าซึ่งพบวายังเปนปกติ

(4.) ปองกันความเปนพิษของแมงกานีสหรือเหล็ก เมื่อถั่วไดรับแมงกานีส 5.0 µM 
ซลิิคอนกจ็ะชวยปองกันไมใหแมงกานีสเปนพิษตอพืช แตถาไดรับแมงกานีสสูงขึ้น ( 10.0 µM) 
ซิลิคอนจะชวยลดความเปนพิษของแมงกานีสลงไดบางสวน สวนบทบาทของซิลิคอนที่แทจริง 
คือ ชวยใหพืชทนตอแมงกานีสไดดีข้ึน เนื่องจากในสภาพดังกลาวพืชยังดูดแมงกานีสไดมาก  
เพียงแตซิลิคอนชวยใหแมงกานีสกระจายในใบอยางทั่วถึงไมสะสมบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาก
เกินไป แตถาพืชไมไดรับซิลิคอนจะพบแมงกานีสสะสมอยูในใบบางบริเวณมากจนเปนพิษและ
เกดิจุดสีนํ้ าตาล หรือ เนโครซิส (necrosis) (Host and Marschner, 1978)
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ก. ข.

ค.

รูปที ่1.27 กระดูกขากรรไกรลางของตัวออนหนอนเจาะตนไม (Chilo suppressalis)
(ก.) ฟนหนาของตัวออนหนอนเจาะตนไมที่กินพืชที่มีซิลิกาตํ่ า
(ข.) และ (ค.) ฟนหนาของตัวออนหนอนเจาะตนไมที่กินพืช (Yabami  Montakhab) 

ทีม่ีซิลิกาสูง

ซิลิคอนชวยใหพืชทนอยูไดแมสารละลายที่ใชปลูกจะมีแมงกานีสและเหล็กสูงดังนี้ คือ  
(ก.) ลดการสะสมเหล็กและแมงกานีสในสวนเหนือดิน และ (ข.) เพิ่มอํ านาจการออกซิไดสของ
ราก กลาวคือ ซิลิคอนชวยเพิ่มปริมาตรและความแข็งแรงของ aerenchyma (คอรเทกซซึ่งมีชอง
อากาศมาก) ทัง้ในสวนรากและในสวนเหนือดิน ออกซิเจนจึงเคลื่อนยายลงไปถึงรากสะดวก และ
ออกซไิดสแมงกานีสกับเหล็กไมใหเปนอันตรายตอราก

(5.)  ซลิิคอนยงัมผีลในดานอื่นๆ อีก เชน ชวยปลดปลอยฟอสเฟตที่ถูกตรึงในดินไร ลด
การคายนํ้ าผานผิวเคลือบคิวตินของใบขาว และชวยใหเมล็ดขาวสาลีงอกดีข้ึนเมื่อสารละลายที่
ใชเพาะเมล็ดมีโซเดียมคลอไรดมากกวาปกติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



32

มีการรายงานวาซิลิคอนนอกจากจะเปนธาตุเสริมประโยชนของพืชแลว ยังเปนธาตุที่มี
อิทธพิลตอสุขภาพและความสวยงามของมนุษยอีกดวย ( Scheer, 1997 )  การที่จะวิเคราะหวา
ซลิิคอนเปนธาตทุี่จํ าเปนตอสุขภาพ จะพิจารณารางกายในกลุมของ กระดูก กระดูกออน และ
เนือ้เยื่อเชื่อมตอ (ไดแก เสนเลือดใหญ (aorta), ผนงัเสนเลือดแดง (artery walls), เอ็นยึด 
(ligaments) และเสนเอ็น (tendons)) แตถาในแงความสวยงามจะพิจารณาที่ ผม, ผิว และเล็บ

ป 1970 Carlisle  ไดศกึษาพบวา แคลเซียมและวิตามินดี เพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอ
การเจรญิเตบิโต,  ความหนาแนน, ความแข็งแรง และความยืดหยุนของกระดูก  ฉะนั้นแรธาตุ
อ่ืนๆ ซึง่รวมถงึซลิิกาจึงจํ าเปนตอความแข็งแรงของกระดูก และเพิ่มคอลลาเจน  ความทนทาน 
และความยืดหยุนของเนื้อเยื่อเชื่อมตอดวย จากการศึกษาไก  โดยดูการเจริญเติบโตและ           
เมแทบอลซิมึของกระดูก  ในตัวที่ไดรับอาหารที่มีและไมมีซิลิกาในอาหารไก  ไดพบขอสังเกต  2  
ขอ คือ

(1.) ไกทีไ่ดรับอาหารเสริมที่มีซิลิกาจะมีคอลลาเจนในกระดูกเพิ่มข้ึนเปน 100 % ซึ่ง
มากกวาไกที่ไมไดรับอาหารที่มีซิลิกาเสริม

(2.) การเจรญิเติบโตของกระดูกเปนไปอยางชาๆ ไมรุนแรง และจะเจริญในสภาวะที่มี
แคลเซียมรวมอยูดวย

นอกจากนี้ยังพบวา ซิลิกาเพียงจํ านวนเล็กนอยจะชวยใหกระดูกเจริญไดเร็วและโตขึ้น 
เธอไดทดลองสภาวะการขาดซิลิกา พบวา มีอัตราการเสี่ยงตอโรคกระดูกพรุน และ Osteopenia

มกีารรายงานวาภาวะการขาดแคลเซียม จะนํ าไปสูสภาวะการขาดซิลิกาดวย จากแนว
คิดนี้  Carlisle (1970) พบวา ซลิิกามีอิทธิพลตอขบวนการสรางแคลเซียม และอัตราในการตก
ตะกอนในกระดูกของแคลเซียม  เธอรายงานวาสัตวทดลองที่ใหอาหารที่มีซิลิกาสูงจะมีกระดูกที่
ใหญ และกดระดูกโตเร็วกวา สัตวทดลองที่ใหอาหารที่มีซิลิกานอยกวา ตอมาในป 1986  เธอพบ
วา ซลิิกาเปนองคประกอบที่พบอยูรวมกับโปรตีน

ซลิิคอนที่มีอยูในผิว เนื้อเยื่อ  และ thymus (เปนตอมไรทอที่อยูดานหลังของกระดูกตั้ง
แตเตานมขึ้นไปถึงบริเวณตอมไธรอยด) จะลดลงอยางรวดเร็วเมื่ออายุมากขึ้น ที่ thymus ในสัตว
ทีม่อีายมุากแลว จะมีซิลิกาอยูเพียง 2 ในลานสวนของซิลิกา  แตในสัตวที่มีอายุนอยจะมีซิลิกา  
56 ในลานสวนของซิลิกา  จะเห็นไดวาตางกันถึง 1/28
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มกีารรายงานวาซิลิกายังมีประโยชนในดานอื่นๆ คือ ซิลิคอนจะเขาไปขัดขวางผลกระทบ
ของอลมูเินยีมที่มีตอรางกาย  ซึ่งมีความสํ าคัญในการปองกันเราจากโรค Alzheimer และโรค
กระดูกพรุน

พบวาถาภายใน artery walls มปีริมาณของซิลิกาลดลงอาจทํ าให artery walls ออนแอ
ลง ซึง่น ําไปสูอัตราการเสี่ยงตอภาวะอุดตันของเสนเลือดที่ไปเล้ียงหัวใจ

ทีม่าของซลิิคอนนัน้มี  2  แหลง คือ จากการดื่มนํ้ า และจากพืชที่มีเสนใยสูง (ไดแก  
sweet potatoes, apples, potatoes, almonds, kidney, seaweed, blue-green algae and 
herb)

โดยสรุปแลวซิลิคอนมีอิทธิพลในแงสุขภาพดังนี้
(1.) ปรับปรุงเมแทบอลิซึมของเซลล และ กระตุนการสรางเซลล
(2.) ยับยั้งขบวนการเสื่อมเนื่องจากอายุมากขึ้นในเนื้อเยื่อ และเมื่ออายุมากขึ้นควรเสริม

ซลิิคอนใหกบัเนื้อเยื่อเนื่องจากซิลิคอนจะลดลงอยางรวดเร็วเมื่อมีอายุมากขึ้น
(3.) เสริมสรางความแข็งแรง ปรับปรุงโครงสราง และหนาที่ของเนื้อเยื่อเชื่อมตอที่ออนแอ
(4.) เพิม่ความยืดหยุนของเสนเลือด  ลดการสะสมของไขมันที่หลอดเลือด
(5.) กระตุนระบบภูมิคุมกัน  สงเสริมการตอตานการอักเสบและการติดเชื้อ

      อิทธพิลของซลิิคอนในแงความสวยงาม ซิลิคอนชวยสงเสริมใหเนื้อเยื่อเชื่อมตอมีความ
แขง็แรง  ฉะนัน้จงึจ ําเปนในการชวยใหผิวออนเยาว เพราะผิวที่มีอายุมาก  เนื่องมาจากการขาด
ความยดืหยุนของเนื้อเยื่อเชื่อมตอที่ผิว โดยการขาดแคลนซิลิคอน และ hyaluronic acid  การ
เสริมซลิิคอนจะชวยใหผม และเล็บ ดีข้ึนเชนเดียวกับผิว มีการศึกษาที่แสดงวา  ซิลิกาเปนสวน
หนึ่งของการสังเคราะห proline (เปนองคประกอบหลักของคอลลาเจน) ซึ่งใชในการสราง 
deoxycollagen  ซลิิคอนท ํางานรวมกับธาตุอ่ืนๆ อีกหลายธาตุ เชน โบรอน แมกนีเซียม และ  
โพแทสเซยีม ซึ่งชวยใหรางกายเราดูดซึมแรธาตุเหลานี้ไดดีข้ึน

1.3.2 เอนไซมเซลลูเลส

งานวิจัยนี้มีเปาหมายที่จะใชเอนไซมเซลลูเลสยอยเซลลูโลส เพื่อปลดปลอย Silicon 
bodies ออกมาจากใบพืช จึงขอกลาวถึงเซลลูเลสโดยสังเขปดังนี้
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เอนไซมเซลลูเลสประกอบดวยเอนไซมหลายชนิดรวมกัน (multiplecomponent 
enzyme) โดยจะมอีงคประกอบของเอนไซมอยางนอย 3 ชนิด มาทํ างานรวมกันไดแก

1. Exo β-1,4 glucan cellobiohydrolase หรือ exoglucanase หรือ C1 ท ําหนาที่ยอย
สลายเซลลูโลสและโอลิโกเซลลูโลสจากปลายดาน non-reducing end ไดเซลโลไบโอส และ
เซลลูโลสสายสั้นๆ

Cellulose 
(amorphous  cellu

2. Endo β
ของเอนไซมชนิดนี้จ
amorphous หรอือน
cell-oligomers เอน
กลูโคส (β-configu

Amorphous cellul

3. β-gluc
cellodextrins ใหเป
และกลูโคส

cellobiose and ce

ระบบการทํ างานขอ
C1 เปนเอนไซมตวัแ
ไดสายของ D-anhy
Cx  จะยอยสลายพัน
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ุพันธของเซลลูโลส เชน carboxymethylcellulose, walseth cellulose และ 
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1.4 การวเิคราะหหาปริมาณซิลิคอน

1.4.1 การวิเคราะหหาปริมาณซิลิคอนเชิงคุณภาพโดยใชเครื่อง Scanning  
Electron  Microscope and  Energy  Dispersive  X- ray  Microanalysis System  (SEM-
EDS)

กลองจลุทรรศนอิเล็กตรอนเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาลักษณะและการวิเคราะหราย
ละเอียดของโครงสรางขนาดเล็กของวัตถุ เนื่องจากมีกํ าลังขยายสูงกวากลอง Opical 
Microscope  ทัว่ไป นอกจากนี้ไดนํ าเครื่อง  Energy  Dispersive  Spectrometer  (EDS)  มา
ประกอบเขากับเครื่อง  Scanning  Electron  Microscope  เพื่อใหสามารถทํ าการวิเคราะหธาตุ
องคประกอบของสารตัวอยางไดจากบริเวณที่ตองการจะศึกษาจริง โดยการวิเคราะหเชิงคุณ
ภาพดวยวิธีการนี้สามารถทํ าไดทั้งแบบปริมาณและคุณภาพ

หลกัการการทํ างานของเครื่อง Scanning  Electron  Microscope
เครื่อง SEM  จะประกอบดวยสวนประกอบที่สํ าคัญตาง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.28 เมื่อ

พจิารณาตามหลักการทํ างานของเครื่องสามารถแบงออกเปน 3 ระบบ คือ ระบบผลิตลํ า
อิเล็กตรอน, ระบบการจับและถายทอดสัญญาณ และระบบการสรางภาพระบบผลิตลํ า
อิเล็กตรอน

(1.) ระบบผลิตลํ าอิเล็กตรอน
ในระบบนี้การสรางลํ าอิเล็กตรอนจะถูกสรางขึ้นในสวนประกอบของเครื่องที่เรียกวาปน

อิเล็กตรอน  (electron  gun)  ซึง่ในปนอเิล็กตรอน ประกอบดวยไสหลอด (filament)  สวนมาก
ใชโลหะทงัสเตนตออยูกับแหลงกํ าเนิดไฟฟา  ทํ าหนาที่เปนขั้วคาโทด  Wehnelt  cap  ทํ าหนาที่
เปนขั้วอาโนด เมือ่ใหคาความตางศักยเขาไปสูงเกินกวาคา work function ของโลหะทังสเตน
อิเล็กตรอน จากไสหลอดจะหลุดออกมาแลววิ่งไปยังขั้วอาโนด  โดยวิ่งผาน Wehnelt  cap หรือ
Grid  cap  ท ําหนาทีค่วบคมุใหอิเล็กตรอนวิ่งออกจากขั้วคาโทดเปนลํ าผานไปยังขั้วอาโนด จาก
นัน้อเิลก็ตรอนจะถูก  condense  ใหเปนลํ าโดยอิเล็กตรอนเลนส  ซึ่งทํ าหนาที่เปน  condenser
lens  เพือ่บังคบัใหลํ าอิเล็กตรอนวิ่งไปยังตัวอยางที่ตองการจะวิเคราะห
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รูปที่ 1.28  สวนประกอบของเครื่อง  SEM

 รูปที่ 1.29  สัญญาณทีเ่กิดจากการที่อิเล็กตรอนชนกับช้ินงาน
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เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งชนวัตถุที่นํ ามาทดสอบจะเกิดปรากฏการณตางๆขึ้นโดยพลังงานสวน
หนึ่งของอิเล็กตรอนจะสูญเสียไปเปนพลังงานความรอนและพลังงานที่เหลือจะทํ าใหเกิด
สัญญาณตางๆ  ตามความลึกของอิเล็กตรอนที่กระทบกับวัสดุ  แสดงดังรูปที่   1. 29 ตามลํ าดับ

เมื่ออิเล็กตรอนกระทบวัตถุจะมีปรากฏการณเกี่ยวกับอิเล็กตรอนและรังสีเอกซดังราย
ละเอียดตอไปนี้

(ก) อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary  Electron  :  SE)
เกิดจากอิเล็กตรอนปฐมภูมิ (Primary  Electron : PE) ชนกบัอิเล็กตรอนในแถบนํ า 

(conduction)ซึ่งเกาะอยูกับวงโคจรอยางหลวมๆทํ าใหอิเล็กตรอนในแถบนํ าหลุดออกมา พลัง
งานของอิเล็กตรอนทุติยภูมิอยูในชวง 0 – 50 eV

(ข) อิเล็กตรอนสะทอนกลับ (Back Scattered  Electrons : BSE)
เปนสวนหนึ่งของอิเล็กตรอนปฐมภูมิที่สะทอนกลับ  เมือ่พุงชนกบัช้ินงานตัวอยาง พลัง

งานของอเิลก็ตรอนที่สะทอนกลับนี้มีคาเกือบเทากับพลังงานของอิเล็กตรอนปฐมภูมิ

(ค) โอเจรอิเล็กตรอน  (Auger  Electrons : AE)
เกดิจากรังสีเอกซเฉพาะตัว  โดยทีอิ่เลก็ตรอนปฐมภูมิวิ่งชนกับอิเล็กตรอนในวงโคจรวง

นอก  เชน  วงโคจร  L หรือ M  เปนตน  โอเจรอิเล็กตรอนมีระดับพลังงานในชวง 0.05 ถึง 2 KeV  
ไดประโยชนสํ าหรับวิเคราะหธาตุไดเชนเดียวกับรังสีเอกซ

(ง) อิเล็กตรอนทะลุผาน (Transmitted  Electrons :  TE)
 ในกรณทีีช่ิน้งานตวัอยางมีขนาดบางมาก (ชวงประมาณ 1ไมโครเมตร) สวนหนึ่งของ

อิเลก็ตรอนปฐมภูมิจะทะลุผานตัวอยางได  อิเลก็ตรอนที่ทะลุผานดังกลาวใชประโยชนใน การ
ศกึษาลกัษณะโครงสรางภาคตัดขวางของสสารในกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

(จ) รังสีเอกซเฉพาะตัว  (Characteristic  X- ray)
เกิดจากการที่อิเล็กตรอนปฐมภูมิซึ่งมีพลังงานสูงพอที่จะพุงชนอิเล็กตรอนที่อยูในวง

โคจรที่ใกลนิวเคลียสแลวหลุดออกจากวงโคจร  ท ําใหเกดิทีว่างในวงโคจรนั้น  อิเล็กตรอนในวง
โคจรนอก  ซึง่มพีลงังานสูงกวาจะกระโดดเขามาแทนที่พรอมทั้งปลอยพลังงานสวนเกินออกมา
ในรูปรังสีเอกซ  ธาตุแตละธาตุจะปลอยรังสีออกมาในรูปรังสีเอกซ  และธาตุแตละธาตุจะปลอย
รังสีเอกซออกมามีระดับพลังงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมซํ้ ากับธาตุอ่ืน เราจึงสามารถทราบ
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ชนดิของธาตุไดอยางแมนยํ า  โดยพิจารณาคาพลงังานของรังสีเอกซและระบบการวิเคราะหรังสี
เอกซแบบ EDS สามารถวิเคราะหทุกธาตุที่มีอยูในตัวอยางไดเพียงไมกี่วินาที ดังรูปที่ 1.30 และ 
1.31 เปนตวัอยางของธาตุแมกนีเซียม (Mg) เมื่อไดรับพลังงานมากเกินพอ จึงทํ าใหอิเล็กตรอน
วงนอกสุด (K- shell)  หลุดออกไป ดังรูปที่ 1.30 และอเิลก็ตรอนในชั้น M เขามาแทนที่ ดังรูปที่ 
1.31  ซึง่จะคายพลงังานเฉพาะคาของธาตุนั้นๆ ออกมา  โดยระบบ EDS  อาศัยหลักการดูด
พลงังานของตวัเอง  (self  absorption) คือ  เมื่อมีรังสีแมเหล็กไฟฟาที่มีพลังงานเพียงพอ
กระทบอะตอมอาจทํ าใหอิเล็กตรอนชั้นในหลุดออกมาและเมื่อทํ าใหอะตอมกลับสูสภาวะปกติ  
อิเล็กตรอนวงนอกจะเขามาแทนที่  ซึ่งจะปลดปลอยพลังงานเทากับความแตกตางระหวาง
สภาวะเริม่ตนกบัสภาวะสุดทาย  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของธาตุโดยดูจากสเปคตรัมดังกลาวจะ
เปนตัวบงบอกลักษณะของแตละธาตุองคประกอบวาเปนธาตุอะไร  โดยการวิเคราะหนี้มีคา
จ ํากดัทีส่ามารถวเิคราะหองคประกอบธาตุที่ผิววัตถุความลึกไมเกิน 1 ไมโครเมตรเทานั้น  และ
การเคลอืบผิวของชิ้นงานตัวอยางเพื่อปองกันการเกิด  charging ตองไมหนามากและวัสดุที่ใช
ในการเคลือบผิวดวยเครื่องมือซ่ึงสวนมากนิยมใชธาตุคารบอนหรือทองดังรูปที่ 1.32 และ
สัญญาณทีไ่ดจากวัสดุที่ใชเคลือบผิวจะตองไมรบกวนสัญญาณที่ตองการวิเคราะห

รูปที่ 1.30  อิเลก็ตรอนวงนอกของแมกนีเซียมหลุดออก
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รูปที่ 1.31 อิเลก็ตรอนชั้นนอกของแมกนีเซียมหลุดออกจากชั้น K อิเลก็ตรอนชั้น M เขามาแทนที่ 
ซึ่งจะคายพลังงานที่เหลือออกมาในรูปรังสีเอกซ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของธาตุธาตุ
หนึ่ง

(ฉ.) การเกิดภาพในระบบ  SEM
 สํ าหรบัเครื่อง SEM ตัวอยางแสดงในรูปที่ 1.33 นัน้สญัญาณที่นํ ามาใชในการสรางภาพ

โดยทั่วไปเปนสัญญาณจาก secondary electrons ในกรณีที่ใชงานพิเศษยังมีการนํ า  
backscattered  electrons  ซึง่เปนอเิล็กตรอนปฐมภูมิที่สะทอนกลับ  มาสรางภาพไดดวยเรียก
ภาพ BEI
              ภาพที่เกิดจาก Scanning Electron Microscope จะเปนภาพที่เกิดจากการสแกนลํ า
แสงอิเล็กตรอนบนวัตถุที่นํ ามาทดสอบแตละจุด แลวนํ าจุดเหลานั้นมาตอๆกัน โดยในแตละ
ภาพทีส่รางขึ้นจะใชจุดสัญญาณไมตํ่ ากวา  4  ลานจดุ  การ scan  จะเร็วมากจนกระทั่งเห็นเปน
ภาพตอเนื่องกัน
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ขอมลูที่ไดจากเครื่อง SEM
ข้ึนอยูกับชนิดของสารตัวอยาง  เชน

(ก.) สารตัวอยางผง จะไดรูปรางตาง ๆ ของอนุภาค เชน รูปรางทรงกลม
วงรี เกล็ด หรืออ่ืน ๆ

ขนาด จะไดขนาดและการกระจายขนาดของอนุภาค

(ข.) พืน้ผิวที่ขัดแลว
ขนาดรูเปด  รูเปดและรูปรางซึง่จะแสดงถึงระดับความหนาแนน

ของสารตัวอยาง
ขนาดเกรน         ขนาดเกรนและการกระจายของขนาดจะแสดงถึง

กระบวนการ sintering และบทบาทของตัวเดิม
(additives)

      การกระจายเฟส  การแยกและตํ าแหนงของเฟสที่สอง (secondary
phase)   จะแสดงถึงบทบาทและการเขากันได

(ค.) พืน้ผิวที่หัก
       จะไดขอมูลรอยแตกซึ่งอาจเปนรอยแตกระหวางเกรน  ( intergrain )  หรือ

รอยแตกผาเกรน  ( intragrain )  ซึ่งรอยแตกเหลานี้มักเกิดจากตํ าแหนงที่
ออนทีสุ่ดในสารตัวอยาง เชน ตํ าแหนงรูเปด  บริเวณเฟสที่สอง  หรือ
บริเวณที่มีรอยแตกเล็ก ๆ  ( microcracks )

รูปที่ 1.32  เครื่องเคลือบคารบอน
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รูปที่ 1.33  ลักษณะของเครื่อง SEM-EDS (ประธานศูนยเครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (SUSTREC) มหาวทิยาลัยศิลปากร)

1.4.2 การวเิคราะหหาซิลิคอนในเชิงปริมาณทางเคมี

การวิเคราะหหาปริมาณซิลิคอนในเชิงปริมาณในงานวิจัยนี้ เลือกใชการสราง 
Heteropolyblue complex แลววิเคราะหดวยเครื่อง Spectrophotometer

( 1 )  หลักการและทฤษฎีการวิ เคราะห หา ซิลิคอนเชิ งปริมาณโดยวิธี  
Microdetermination

นํ าตะกอนซิลิกาที่ไดจากขบวนการตางๆ มาหลอมกับดางโซเดียมไฮดรอกไซดเพื่อทํ า
การเปลี่ยนกรดซิลิสิกที่อยูในรูปของสารประกอบพอลเมอร ไปอยูในรูปของกรดซิลิสิกซึ่งเปนรูปที่
ละลายนํ้ า ดังสมการ

           4NaOH + SiO2                       Na4SiO4 + 2H2O
                                                           (ละลายนํ้ า)
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ท ําการปรับ pH ของสารละลายเปน 7 หรืออาจสูงกวา 7 ก็ได เนื่องจากความสามารถในการ
ละลายนํ ้าของซลิิกาอสัณฐานในนํ้ านั้น พบวาสามารถละลาย ไดประมาณ  0.01-0.015%  โดย   
นํ ้าหนัก ที่อุณหภูมิ  25 °C  และ 0.04 % โดยนํ ้าหนักที่อุณหภูมิ  100  °C

นอกจากนีก้ารละลายนํ้ าของซิลิกายังขึ้นอยูกับ pH อีกดวย  ถา pH สูงจะเกิดการ
ละลายไดดีข้ึน เชนที่ pH 10.2  ซิลิกาจะละลายไดถึง  0.112 %  การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซ-
ซนัลดลงเมื่อ pH สูงขึ้น  การเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันของกรด molybdosilicic acid  จะ
เกดิขึน้ทนัทีทันใดเมื่อ pH ของสารละลายเปน  6  (Boltz ,1956 )

ในขั้นตอนการหาปริมาณซิลิคอนนั้น ทํ าไดโดยการเติมสารละลายแอมโมเนียมโมลิบ-
เดตในกรดลงไป จะไดสารละลายสีเหลืองของกรด molybdosilicic acid มสูีตรโครงสรางดังนี้         
H5Si(Mo2O7)6.H2O  (Furman, 1962)  เมือ่เตมิสารละลาย reductant  ลงไปเพื่อใหเปลี่ยนเปน
สารประกอบ heteropoly  blue  complex  ของซิลิคอน  โดยใช  p – methylaminophenol  
sulfate  เปนรีดิวซิง  เอเจนท  (reducing  agent)

1.5  ความสํ าคัญแหลงที่มาของปญหาทีท่ ําการวิจัยและวัตถุประสงคในการวิจัย

ซิลิคอนเปนธาตุที่มีมากในธรรมชาติ  พบอยูในหลายรูปแบบ เชน ในทราย พลอย  
ควอทซ  นอกจากนี้ยังพบสะสมในพืช เชน ขาว ไผ  หวาย  เปนตน การสะสมของซิลิคอนในพืช
จะอยูในรูป SiO2.nH2O เปนลกัษณะที่เรียกวา ซิลิกาอสัณฐาน (amorphous silica) ในพืชแตละ
ชนดิจะมีรูปรางแตกตางกันไป เรียกซิลิกาอสณัฐาน ที่พบสะสมในพืชนี้วา silicon bodies พืช
ชนดิเดียวกันจะมี silicon bodies ไดหลายรูปแบบ และจากรูปแบบที่แตกตางกันของ silicon 
bodies นี้ทํ าใหสามารถจํ าแนกชนิดของพืชได จากการศึกษาการตกตะกอนของซิลิคอนใน            
ไดอะตอมพบวามีโปรตีนที่ไดอะตอมใชในทํ าใหซิลิคอนตกตะกอนอยูภายในเซลล

 ความมุงหมายในงาน วจิยันี ้คือ ศึกษาลักษณะของ silicon bodies ทีส่ะสมในพืชโดย
เฉพาะในขาว โดยทํ าการสกัด silicon bodies จากขาวโดยใชเอนไซมและวิธีทางกายภาพ  จาก
นัน้วเิคราะหหาปริมาณซิลิคอนจาก silicon bodies ทีส่กดัได จากนั้นทํ าการสกัดสารจากใบขาว
ที่สามารถเรงการตกตะกอนของซิลิกาในหลอดทดลอง
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บทที่  2
เครือ่งมือ / อุปกรณและสารเคมี

2.1 เครือ่งมือ/อุปกรณที่ใชในงานวิจัย

เครื่องมือ/อุปกรณ แหลงที่มา
เครื่อง UV / Visible  Spectrophotometer

- ชนดิลํ าแสงเดี่ยว รุน U – 1100
เครื่อง  Scanning  Electron  Microscope  and   Energy
            Dispersive  X- ray  microanalysis  System
            (SEM-EDS)
เครื่องเคลือบคารบอน     
เครื่องชั่งสารชนิดละเอียด      
เครื่องชั่งสารชนิดหยาบ
เครื่องบด (Homoginize)
รุน Ultra terrax T25
เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH meter)
แทนใหความรอน  (Hot  plate)
เครื่องปน
เดสิกเคเตอร
แทงแมเหล็ก (magnetic  bar)
เซลลควอทซ (Quartz  cell)
บีกเกอรสแตนเลส
บกีเกอรพลาสติก
ขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร
กระดาษกรอง

HITACHI

Cam  Scan Analytical
Cressington

Mettler  Toledo
Sartorius

IKA labotechnik
Mettler  Toledo

Heidolph
Moulinette
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี

บริษัทประนอมซัพพลาย
ตลาดนครปฐม
บริษัทสหธีระพจน
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
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ตารางที่  2.1 (ตอ)

เครื่องมือ/อุปกรณ แหลงที่มา
เมล็ดพันธุขาว

ขวดพลาสติกขนาด 120 และ 240  มิลลิลิตร
 สํ าลี

สถานีทดลองขาว
 บางเขน กทม.

รานขายยาตลาดนครปฐม
ภาควิชาเคมี

2.2 สารเคมีที่ใชในงานวิจัย

ชื่อสารเคมี แหลงที่มา
Acetic acid
Ammonium molybdate tetrahydrate
Anhydrous sodium sulfite
Calciumchloride
Cellulase 1 (from Aspergillus niger)
Cellulase 2 (from Aspergillus niger)

Citric acid
Ethanol 95%
EDTA
Hydrochloric  acid
Hydrofluoric acid
Hydrogenperoxide
Liquid nitrogen

Lysozyme
Metol (p – methylaminophenolsulphate)

Fluka AG
Fluka AG
Fluka AG
Fluka AG
Fluka AG

Dr. M. Iizuka
(Yakult company)

Fluka AG
โรงงานสุราอยุธยา

Fluka AG
B.H.D.Chem. Ltd

Fluka AG
Fluka AG

บ.แมสเซอร อินดสัเตียล
แกสเซส จํ ากัด

Fluka AG
Fluka AG
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)

ชื่อสารเคมี แหลงที่มา
Nitric  acid
Silicium  standard
Silica  gel
99a Sodium feldspar
Sodium acetate
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Sodium dodecylsulphate
Sodium hydroxide
Sulfuric  acid
Tris
Tween  80

Fluka AG
Fluka AG
Fluka AG
 Fluka AG
 Fluka AG
Fluka AG
Fluka AG
Fluka AG

 B.H.D.Chem. Ltd
Sigma
Sigma
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บทที่ 3
วธิกีารทดลอง

การศึกษาเพื่อสกัด silicon  bodies ออกจากใบขาว ไดแบงการทดลอง ออกเปนขั้นตอน
ตาง ๆ ดังนี้ คือ

(1.) การแยก silicon  bodies โดยวธิกีารทางกายภาพ
(2.) การแยก silicon  bodies ออกจากใบขาวโดยใชเซลลูเลส
(3.) การแยก silicon  bodies ออกจากใบขาวโดยใชวิธีทางเคมี
(4.) การสกัดสารที่เรงตกตะกอนซิลิกาจากใบขาว

3.1 การแยก silicon  bodies โดยวธิกีารทางกายภาพ

ใบขาวประกอบดวยกาบใบและแผนใบโดยเชื่อมติดกันดวยขอตอของใบ กาบใบคือสวน
ทีต่ดิกบัทอของล ําตนและหอหุมตนขาวไว แตละขอมีเพียงหนึ่งกาบใบเทานั้น แผนใบคือสวนที่
อยูเหนอืขอตอของใบ มีลักษณะเปนแผนแบนบางๆ พันธุขาวแตละพันธุจะมีความยาว ความ
กวาง รูปราง สีของใบ ตลอดถึงการทํ ามุมของใบกับลํ าตนไมเหมือนกัน  อาจกลาวไดวา ใบขาวมี
ขนาดรปูรางแตกตางกันไปตามชนิดของพันธุขาว และบางพันธุมีแผนใบทํ ามุมกวางหรือทํ ามุม
แคบกบัลํ าตน เสนใบของขาวมองเห็นไดชัดจากดานบนของแผนใบ เสนใบจะขนานกันเพราะ
ขาวเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

3.1.1 การใชใบมีดโกนตัด

คดัเลอืกใบขาวแกมา 1 ใบ ลางใหสะอาดดวยนํ ้าเปลา นํ าไปวางในแนวนอน บนยางลบ
แลวใชใบมีดโกนตัดในแนวขวางกับใบขาวโดยเอียงใบมีดโกนใหทํ ามุมกับใบขาวประมาณ 30
องศา เพื่อใหไดรอยตัดที่บางทีสุ่ด แลวนํ า ไปแชใน  95 % (w/v) เอทานอล เปนเวลา 24 ชั่วโมง
น ําใบขาวออกมาวางติดกันในเดสกิเคเตอรจนแหง แลวนํ าตัวอยางไปเตรียมเพื่อศึกษาโดย
เทคนิค SEM   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



47

3.1.2 การทุบดวยชุด stainless motar-pestle

 คดัเลอืกใบขาวแกมา 3-4  ใบ ลางใหสะอาดดายนํ้ าเปลา ตัดเปนชิ้น ๆ ละ ประมาณ 3
เซนติเมตร นํ าไปใสในชองของชุด stainless motar-pestle (ชุด stainless motar-pestle ดังรูปที่
3.1) แลวน ําไปแชในไนโตรเจนเหลว เปนเวลา 15 นาที  แลวนํ า pestle ทุบลงไปในชอง ที่ใสใบ
ขาวแลว เมื่อใบขาวแตกเปนชิ้นเลก็ ๆ น ําใบขาวไปเก็บในเดสิกเคเตอร จากนั้นสุมหยิบใบขาวไป
เตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาโดยเทคนิค SEM

รูปที่ 3.1 ลักษณะของชุด stainless motar-pestle

3.1.3 การศกึษาลกัษณะภายนอกของใบขาวโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสองกราด

(1.) การเก็บตัวอยางใบขาว

เกบ็ตวัอยางใบขาว 4 พันธุ คือ ขาวดอกมะลิ 105, สุพรรณบุรี 1, กข 9 และ กข 21  โดย
เกบ็ตวัอยางเมื่อตนขาวอายุได 4 สัปดาห  ตัดตรงสวนปลายของใบขาว จากนั้นลางตัวอยางใบ
ขาวใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา แลวยึดหัวและทายของใบขาวใหตึงบนแผนโฟมแลวใชเข็มหมุดยึดใบ
ขาวไว น ําไปอบที่ 70 °C เปนเวลา 4 ชั่วโมง แลวเก็บในเดสิกเคเตอร
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(2.) การเตรียมตัวอยาง

 เตรียมแผนสไลดขนาด 2x5 เซนตเิมตร ปดดวยเทปกาวสองหนา หุมดวย
อะลมูเินยีมฟอยล ตัดแผนคารบอนเทปเปนชิ้นเล็กๆ ปดทบับนแผนอะลูมิเนียมฟอยลนํ าตัวอยาง
ที่เตรียมไวติดลงดานบนของคารบอนเทป นํ าตัวอยางที่เตรียมเรียบรอยแลวไปเคลือบคารบอน
ดวยเครือ่ง  carbon  coater  เพื่อทํ าใหพื้นผิวของตัวอยางมีการนํ าไฟฟาเกิดขึ้น  เปนการลดการ
สะสมของประจุเมือ่ถกูยิงดวยลํ าแสงอิเล็กตรอน  ถาบริเวณใดมีการสะสมของประจุมากบริเวณ
นัน้จะ ปรากฎแสงสวางจา  ทํ าใหมองเห็นรายละเอียดไมชัดเจน

(3.) การบันทึกภาพ

ในขัน้ตอนการบันทึกภาพนี้จะเขาสูระบบ MAXIM 4 ภาพทีเ่กิดจากกลองจุลทรรศน
อิเลก็ตรอนนี ้ จะเปนภาพที่เกิดจากการสแกนบนวัสดุที่นํ ามาทดสอบแตละจุด  แลวนํ าจุดเหลานี้
มาตอ ๆ กนั  โดยแตละภาพที่ถูกสรางขึ้นจะสแกนเร็วมากจนสามารถมองเห็นภาพไดอยางตอ
เนือ่งและมคีวามละเอียดสูง ซึ่งภาพที่ไดเหลานี้สามารถแปลงไฟลใหเล็กลงไดดวยระบบ
คอมพิวเตอร  นํ าเก็บลงบนแผนดสิเก็ตต  เพื่อนํ าไปใชงานตอไปได

(4.) การวเิคราะหองคประกอบของธาตุโดยวิธี EDS

ในการวเิคราะหหาองคประกอบของธาตุของตัวอยางที่เราสนใจนี ้ จะท ําไดโดยเขาสู
โปรแกรม Editor เพือ่ใหระบบท ําการประมวลพีคที่เกิดขึ้น  หลังจากนั้นจึงทํ าการวิเคราะหเพื่อทํ า
การแยกแยะสเปกตรัมที่เกิดขึ้น  โดยโปรแกรม Editor  จะท ําการประมวลผลที่เกิดขึ้นวาแตละ
พคีเปนธาตุอะไรบางที่อยูในตัวอยางที่เราสนใจ

3.2 การแยก silicon   bodies ออกจากใบขาวโดยใชเซลลูเลส

จากความรูทีไ่ดศึกษาในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว โดยเฉพาะขาวพบวามีซิลิคอนกระจาย อยูทั่ว
ไปตลอดทั้งตน แตที่พบมากที่สุดจะอยูที่ใบ และอยูในรูป silicon bodies ในงานวิจัยนี้จึง
ตองการที่จะหาวิธีที่จะสกัด silicon   bodies ออกมาจากใบขาว โดยมีวิธีการทดลองดังตอไปนี้
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3.2.1 การหาสภาวะที่เหมาะสม

เนือ่งจากใบขาวประกอบดวยเซลลูโลสเปนสวนใหญ วิธีที่จะสกัด silicon   bodies ออก
มาจากใบขาว จึงใชเอนไซมเซลลูเลสเขามายอยสลายเซลลูโลสกลายเปนกลูโคส มีการรายงาน
วาการนึง่ดวยความดันสูงทํ าใหเสนใยที่ปกคลุม silicon bodies หลดุออก (จุฑามาศ  ไกรเพิ่ม,
2542)  เพือ่หาสภาวะทีเ่หมาะสมสํ าหรับการทํ างานของเซลลูเลสจึงมีข้ันตอนการทดลองดังนี้

(1.) การหาตัวทํ าละลาย

เลอืกใบขาวทีแ่กจัดมา 1 ใบ ลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดสวนตนและสวนปลายของ
ใบทิง้เกบ็เอาเฉพาะสวนกลาง แลวผาตามความยาวของใบ จะไดใบขาวเปน 2 สวน ตัดใบขาว
แตละสวนออกเปน 5 ชิ้น ชิ้นละ 1 เซนติเมตร นํ าแตละชิ้นใสใน vial จะไดใบขาวสวนที่ 1 จํ านวน
5 vial และ ใบขาวสวนที่  2 จ ํานวน 5 vial ใบขาวสวนที่ 1 เติมนํ้ ากลั่น 4 mL ใน vial แตละขวด
ใบขาวสวนที่ 2 เติม 0.05 M โซเดียมอะซีเตท pH 5.6 ( 0.05 M  CH3COONa, pH 5.6) ปริมาตร
4 mL ใน vial แตละขวด แลวนํ าทั้ง 10 ขวด ไปนึ่งดวยความดันสูงที่ 120 °C เปนเวลา 20 นาที
จากนั้นทิง้ใหเย็นที่อุณหภูมิหอง เติม 1 % (w/v) เซลลูเลส แลว incubated ที่ 37 °C เขยา 120
รอบตอนาท ีเกบ็ตวัอยางทุกวันเปนเวลา 5 วัน แลวนํ าตัวอยางไปเตรียมเพื่อศึกษาโดยเทคนิค
SEM ตอไป ดงัรูปที่ 3.2

(2)  การหาความเขมขนของเซลลูเลส

เลอืกใบขาวที่แกจัด ลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดใบขาวออกเปนชิ้น ชิ้นละ 1
เซนตเิมตร ใสใน vial 8 ขวด ขวดละ 5 ชิ้น เติมนํ้ ากลั่น 4 mL ใน vial แตละขวด นํ าไปนึ่งดวย
ความดันสูงที่ 120 °C  เปนเวลา 20 นาที จากนั้นทิง้ใหเยน็ที่อุณหภูมิหอง เติมเซลลูเลส 0, 1, 2,
3, 4, 5, 10  % (w/v)  ในแตละขวดตามลํ าดับ สวนขวดที่ 8 เปนสภาวะที่เหมาะสมของคุณ
บณัฑติ  ฝงสินธุ ซึ่งใชในการปรับสภาพแกลบกอนที่จะนํ าไปเผา คือ เติม  1 % (w/v)เซลลูเลส ,
0.02 % (w/v)  EDTA และ 0.1 % (V/V) Tween 80 จากนั้นนํ า vial ทัง้ 8 ขวดไป incubated ที่
37 °C เขยา 120 รอบตอนาที เก็บตัวอยางทุกวันเปนเวลา 5 วัน แลวนํ าตัวอยางไปเตรียมเพื่อ
ศกึษาโดยเทคนิค SEM ตอไป ดงัรูปที่  3.3
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เลอืกใบขาวที่แกจัด  1  ใบ  ลางใหสะอาดดวย นํ้ าเปลา

ตดัสวนตนและสวนปลายของใบทิ้งเก็บเอาเฉพาะสวนกลาง

ผาตามความยาวของใบ  จะไดใบขาวเปน 2 สวน     ตดัใบขาวแตละสวนออกเปน 5 ชิ้น
ชิน้ละ 1 เซนติเมตร

น ําแตละชิ้นใสใน vial จะไดใบขาวสวนที่ 1 จ ํานวน  5 vial
และ ใบขาวสวนที่  2 จ ํานวน 5 vial

ใบขาวสวนที่  1    ใบขาวสวนที่  2
เติมนํ้ ากลัน่ 4 mL ใน vial แตละขวด เตมิ 0.05 M โซเดียมอะซีเตท pH 5.6   

( 0.05 M  CH3COONa, pH 5.6)
ปริมาตร 4 mL ใน vial แตละขวด

น ําทัง้ 10 ขวด ไปนึ่งดวยความดันสูงที่ 120 °C เปนเวลา 20 นาที
จากนั้นทิง้ใหเย็นที่อุณหภูมิหอง

เติม 1  %   (w/v) เซลลูเลส แลว incubated ที ่37 °C เขยา 120 รอบตอนาที

เกบ็ตวัอยางทุกวันเปนเวลา 5 วัน
แลวเตรียมตวัอยางเพือ่ศึกษาโดยเทคนิค SEM

รูปที ่3.2  สรุปข้ันตอนการทดลองหาตัวทํ าละลายที่เหมาะสม
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เลอืกใบขาวที่แกจัด ลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา
ตดัใบขาวออกเปนชิ้น ชิ้นละ 1 เซนติเมตร

น ําใบขาวใสใน vial 8 ขวด ขวดละ 5 ชิ้น
แลวเตมินํ้ ากลั่น 4 mL

เตมินํ้ ากลั่น vial ละ  4 mL แลวนึง่ดวยความดันสูงที่ 120 °C เปนเวลา 20 นาที
ปลอยใหเย็นที่อุณหภูมิหอง

เตมิเซลลูเลส 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10  % (w/v)  ในแตละขวดตามลํ าดับ
สวนขวดที่ 8 เติม 1  % (w/v) เซลลูเลส , 0.02  % (w/v) EDTA และ 0.1 % (V/V) Tween 80

incubated ที่ 37 °C เขยา 120 รอบตอนาที

เกบ็ตวัอยางทุกวันเปนเวลา 5 วัน
เตรียมตัวอยางเพือ่ศึกษาโดยเทคนิค SEM

รูปที ่ 3.3  สรุปข้ันตอนการทดลองเพื่อหาความเขมขนที่เหมาะสม ของเซลลูเลส ในการยอยใบ
ขาว

(3)   ขัน้การหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ incubated

เลอืกใบขาวที่แกจัด ลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดใบขาวออกเปนชิ้น ชิ้นละ 1
เซนติเมตร ใสใน vial 3 ขวด ขวดละ 5 ชิ้น เติมนํ้ ากลั่น 4 mL ใน vial แตละขวด นํ าไปนึ่งดวย
ความดันสูงที่ 120 °C เปนเวลา 20 นาที จากนั้นทิง้ใหเย็นที่อุณหภูมิหอง เติม 5 % (w/v)
เซลลูเลส  ในแตละขวดตามลํ าดับ จากนัน้นํ าขวดที่ 2 และ 3 ไป incubated ที่ 32 °C และ 37
°C ตามล ําดบั สวนขวดที่ 1 ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง  เปนเวลา 5 วัน  แลวนํ าตัวอยางไปเตรียม
เพือ่ศึกษาโดยเทคนิค SEM ตอไป
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(4)  การหาเวลาที่เหมาะสม

เลือกใบขาวที่แกจัดมา 1 ใบ ลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดใบขาวออกเปนชิ้นเล็กๆ
จ ํานวน 10 ชิน้ ชิน้ละ 1 เซนติเมตร ใสใน vial  เติมนํ้ ากลั่น 8 mL นํ าไปนึ่งดวยความดันสูงที่ 120
°C เปนเวลา 20 นาที จากนั้นทิง้ใหเยน็ที่อุณหภูมิหอง เติม 5 % (w/v) เซลลูเลส แลว incubated
ที่ 37  °C เขยา 120 รอบตอนาที เก็บตัวอยางทุกวันเปนเวลา 10 วัน แลวนํ าตัวอยางไปเตรียม
เพือ่ศึกษาโดยเทคนิค SEM ตอไป

3.2.2 การพฒันาวธิกีารยอยใบขาวดวยเซลลูเลส

(1.) การปรับสภาพใบขาวกอนนํ าไปยอยดวยเซลลูเลส

ในการยอยใบขาวดวยเอนไซมใหไดผลดีมีประสิทธิภาพสูงนั้น จํ าเปนตองทํ าการปรับ
สภาพใบขาวเสียกอน ทั้งนี้เนื่องจากเซลลูโลสไมไดอยูในรูปอิสระ แตจะอยูในรูปสารประกอบ
เชงิซอนระหวาง ลิกนิน-เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ซึ่งทํ าใหแนนและยากตอการยอยดวย
เอนไซม เนือ่งจากโครงสรางทีซับซอนของคารโบไฮเดรตเหลานี้ และลิกนินที่อยูรวมกับเซลลูโลส
จะเปนตวัปองกันการทํ างานของเอนไซม  วิธีการปรับสภาพใบขาวมีดังนี้

(ก.)  การปรบัสภาพ ดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2)

เลอืกใบขาวที่แกจัด ลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดใบขาวออกเปนชิ้นเล็กๆ พอ
ประมาณ แลวชั่งมา 5 กรัม เติม  15 % (v/v) ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) จ ํานวน 140 mL
ใหความรอนที่ 80 °C เปนเวลา 5 ชัว่โมง จากนั้นนํ าไปลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา อบใหแหงที่
70  °C เปนเวลา 4 ชั่วโมง เก็บในเดสิกเคเตอร

(ข.)  การปรบัสภาพ ดวยเอทานอล (C2H5OH)

เลอืกใบขาวที่แกจัด ลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดใบขาวออกเปนชิ้นเล็กๆ พอ
ประมาณ แลวชั่งมา 5 กรัม เติมเอทานอลกลั่นปริมาตร 140 mL ใหความรอนที่ 80 °C อบให
แหงที่ 70 °C เปนเวลา 4 ชั่วโมง เก็บในเดสิกเคเตอร
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(2)  การทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลลูเลสจากแหลงตางๆ

เลอืกใบขาวที่แกจัด ลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดใบขาวออกเปนชิ้นเล็กๆ พอ
ประมาณ น ําใบขาวใสใน vial จํ านวน 4 ชิ้น เติมนํ้ ากลั่น 1 mL ไปนึ่งดวยความดันสูงที่ 120 °C
เปนเวลา 20 นาที จากนั้นทิง้ใหเย็นที่อุณหภูมิหอง เติม 5 % (w/v) เซลลูเลส 1 แลว incubated
ที่ 37 °C เขยา 120 รอบตอนาที เปนเวลา 4 วัน เก็บตัวอยาง แลวนํ าตัวอยางไปเตรียมเพื่อ
ศกึษาโดยเทคนิค SEM ตอไป   ท ําการทดลองซํ้ าโดยเปลี่ยนจากเซลลูเลส 1  เปน

- 5 % (w/v) เซลลูเลส 2
- 2.5 % (w/v) เซลลูเลส 1 + 2.5 % (w/v) เซลลูเลส 2
- 5 % (w/v) เซลลูเลส 2 +  0.5 % (w/v) proteinase
- ขวดสุดทายเปน control ไมเติมเซลลูเลส

(3) การยอยใบขาวดวยเซลลูเลส รวมกับการนึ่งดวยความดันสูงและการโซนิเคท
ดวยคลื่นความถี่สูง

เลอืกใบขาวที่แกจัด ลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดใบขาวออกเปนชิ้นเล็กๆ จ ํานวน 10
ชิน้ ชิน้ละ 1 เซนติเมตร ใสใน vial  เติมนํ้ ากลั่น 4 mL นํ าไปนึ่งดวยความดันสูงที่ 120 °C  เปน
เวลา 20 นาที จากนั้นทิง้ใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวเกบ็บางสวนของใบขาวเปนตัวอยางที่ 1
จากนั้นเติมเซลลูเลส  5 % (w/v) ลงในขวดเดิมแลว incubated ที่ 37 °C เขยา 120 รอบตอนาที
เปนเวลา 5 วัน แลวเก็บบางสวนของใบขาวเปนตัวอยางที่ 2 แบงใบขาวที่เหลือเปน 2 สวน
สวนที่ 1 น ําไปโซนเิคทดวยคลื่นความถี่สูงเปนเวลา 30 นาที แลวเก็บบางสวนเปนตัวอยางที่ 3
จากนั้นนํ าทีเ่หลือไปนึง่ดวยความดันสูงที่ 120 °C เปนเวลา 20 นาที แลวเก็บบางสวนเปนตัว-
อยางที่ 4 แลวนํ าทีเ่หลือไปโซนเิคทดวยคลื่นความถี่สูง เปนเวลา 30 นาที แลวเก็บบางสวนเปน
ตัวอยางที่ 5 สวนที่ 2 น ําไปนึง่ดวยความดันสูงที่ 120 °C เปนเวลา 20 นาที แลวเก็บบางสวน
เปนตัวอยางที่ 6 แลวน ําไป การโซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูง เปนเวลา 30 นาที แลวเก็บเปน
ตัวอยางที่ 7 (สรุปข้ันตอนการทดลองแสดงไวในรูปที่ 3.4) ท ําการทดลองซํ้ าอีก 2 คร้ัง โดย
เปลี่ยนอุณหภูมิที่ incubated เปน 32 °C และไมควบคุมอุณหภูมิโดยตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง
(ไมนํ าไป incubated)
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เลอืกใบขาวทีแ่กจัด ลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดใบขาวออกเปนชิ้นเล็กๆ จํ านวน 10 ชิ้น
ชิ้นละ 1 เซนติเมตร ใสใน vial

เตมินํ้ ากลั่น 4 mL

นึง่ดวยความดันสูงที่ 120 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที

ทิง้ใหเย็นที่อุณหภูมิหอง  เติมเซลลูเลส  5 %  (w/v)

incubatedที ่37 องศาเซลเซียส เขยา 120 รอบตอนาที เปนเวลา 5 วัน
แลวแบงตัวอยางออกเปน 2 สวน

น ําไปโซนเิคทดวยคลื่นความถี่สูง        นึ่งดวยความดันสูงที่ 120 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 30 นาที              เปนเวลา 20 นาที

         นึง่ดวยความดันสูงที่ 120 องศาเซลเซียส          น ําไปโซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูง
            เปนเวลา  20  นาที                            เปนเวลา 30 นาที

น ําไปโซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูง
  เปนเวลา 30 นาที

รูปที่ 3.4 สรุปข้ันตอนการทดลองการยอยใบขาวดวยเซลลูเลส รวมกับการนึ่งดวยค
และการโซนเิคทดวยคลื่นความถี่สูง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ตัวอยางที่ 7
ตัวอยางที่ 3
ตัวอยางที่ 1
ตัวอยางที่ 2
สวนที ่1
 สวนที่ 2
ตัวอยางที่ 6
ตัวอยางที่ 4
ตัวอยางที่ 5
วามดันสูง
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(4) การหาเวลาทีเ่หมาะสมในการใชการโซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูงรวมกับการ
ยอยดวยเซลลูเลส

น ําใบขาวทีผ่านกระบวนการยอยดวยเซลลูเลส เปนเวลา 4 วันแลว มาแบงเปน  5 สวน
เทากนั ใสใน vial เติมนํ้ าเล็กนอย เกบ็สวนที่ 1 เปน control น ําสวนที่ 2-5 ไป   โซนเิคทดวยคลื่น
ความถีสู่ง เปนเวลา 30, 60, 90 และ 120 นาที ตามลํ าดับ เก็บตัวอยางในแตละสวนไปศึกษา
โดย เทคนิค SEM

3.2.3 การแยก silicon bodies ออกจาก Liquid phase

(1)  การ incubated ตะกอนซิลิกาดวย lysozyme

น ําใบขาวทีผ่านกระบวนการยอยดวยเซลลูเลส เปนเวลา 4 วันแลวนํ าไป โซนิเคทดวย
คลืน่ความถีสู่งเปนเวลา 1.5 ชั่วโมง จากนั้นกรองดวยกระดาษกรอง นํ าสารละลายที่ไดจากการ
กรองไป centrifuge ที่ 10000 rpm เปนเวลา 30 นาที เก็บตะกอนที่ไดจากการ centrifuge แลว
แบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 น ําไป centrifuge ที่ 10000 rpmเปนเวลา 30 นาทีเพื่อเปนการลาง
ตะกอนใหสะอาดขึ้น เก็บตะกอนไปศึกษาโดยเทคนิค SEM เปนตัวอยางที่ 1 สวนที่ 2 ลาง
ตะกอนดวยการ centrifuge ที่ 10000 rpm เปนเวลา 30 นาที เก็บตะกอน จากนั้นเติม 0.1 %
(w/v) lysozyme นํ ้ากลั่น 4 mL  แลว incubated ที ่37 °C เขยาตลอดเวลา เปนเวลา 5 ชั่วโมง
ลางดวยนํ ้ากลั่น 2 คร้ัง เก็บตะกอนไปศึกษาโดยเทคนิค SEM เปนตัวอยางที่ 2  สรุปข้ันตอน
การทดลองดังรูปที่   3.5

(2.) การก ําจัดสิ่งเจือปนใน Liquid phase โดยการใชความรอน

น ําใบขาวทีผ่านกระบวนการยอยดวยเซลลูเลสเปนเวลา 4 วัน แลวนํ าไป โซนิเคทดวย
คลืน่ความถีสู่งเปนเวลา 1.5 ชั่วโมง แลวกรองดวยเครื่องกรองสูญญากาศ  2 ครัง้ จากนั้นกรอง
ดวยกระดาษกรอง 1 คร้ัง นํ าสารละลายที่ไดไปใหความรอนที่ 150 °C เปนเวลา 30 นาที แลว
นํ าไป centrifuge ที่ 7000 rpm เปนเวลา 30 นาที เก็บตะกอนไปศึกษาโดยเทคนิค SEM
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นํ าใบขาวทีผ่านกระบวนการยอยดวยเซลลูเลส เปนเวลา 4 วัน
ไปโซนเิคทดวยคลื่นความถี่สูงเปนเวลา 1.5 ชั่วโมง

กรองแลวน ําสารละลายไปentrifuge ที่ 10000 rpm
เปนเวลา 30 นาที  แลวเกบ็ตะกอน

ลางตะกอนอีกครั้งดวยนํ้ ากลั่น

แบงตะกอนเปน 2 สวน

สวนที่   1 สวนที่  2
เกบ็ตะกอนเพื่อศึกษาดวย SEM       เตมิ นํ้ ากลั่น 4 mL lysozyme 0.1 % (w/v)

เปนตัวอยางที่ 1  แลว incubated ที่ 37 °C
  เขยาตลอดเวลา  5 ชัว่โมง

ลางดวยนํ้ ากลั่น 2 คร้ัง
 เกบ็ตะกอนไปศึกษาโดยเทคนิค SEM

     เปนตัวอยางที่ 2

รูปที ่3.5   สรุปข้ันตอนการทดลอง incubated ตะกอนซิลิกาดวย lysozyme

(3.) การแยก silicon  bodies โดยใชการกรอง

น ําใบขาวทีผ่านกระบวนการยอยดวยเซลลูเลสเปนเวลา 4 วัน แลวนํ าไป โซนิเคทดวย
คลืน่ความถีสู่งเปนเวลา 1.5 ชั่วโมง แลวกรองดวยผาขาวบาง เก็บตัวอยางใบขาวบนผาขาวบาง
เปน ตัวอยางที่ 1 น ําสารละลายที่ไดไปกรองดวยกระดาษกรอง แลวตัดกระดาษกรองเก็บเปน
ตัวอยางที่ 2 น ําสารละลายที่ผานการกรองแลว 2 คร้ังไป centrifuge ที่ 7000 rpm เปนเวลา 30
นาท ีเก็บตะกอนเปน ตัวอยางที่ 3 น ําทัง้ 3 ตัวอยางไปศึกษาโดยเทคนิค SEM
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(4.) การศกึษาผลของการ centrifuge ตอการคงรูปของ silicon  bodies

น ําใบขาวทีผ่านกระบวนการยอยดวยเซลลูเลส เปนเวลา 4 วัน แลวนํ าไป  โซนเิคทดวย
คลืน่ความถีสู่งเปนเวลา 1.5 ชั่วโมง แลวกรองดวยผาขาวบาง แบงสารละลายออกเปน 7 สวน
เทาๆกัน แลวนํ าแตละสวนไป centrifuge ที่ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 และ 7000
rpm ตามล ําดบั เปนเวลา 30 นาที จากนั้น เก็บตะกอนที่ไดไปศึกษาโดยเทคนิค SEM

(5.) การศกึษาผลของการโซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูง, การนึ่งดวยความดันสูง
และ centrifuge ที่มีตอ silica gel for colunm No.7734

น ํา silica gel for colunm No.7734 ปริมาตร 0.1 กรัม ใสใน vial 4 ขวด ขวดที่ 1 นํ าไป
นึง่ดวยความดันสูงที่  120 °C  เปนเวลา 20 นาที ขวดที่ 2 นํ าไป  โซนเิคทดวยคลื่นความถี่สูง
เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง  ขวดที่ 3 น ําไป centrifuge ที่ 7000 rpm เปนเวลา 30 นาที จากนั้นนํ า
silica gel ทัง้ 4 ขวดไปศึกษาโดยเทคนิค SEM

3.3 การสกัด silicon  bodies โดยการใชกรด

3.3.1 การใช 3 M และ 6 M กรดไนตริก

ตดัใบขาวเปนชิ้นเล็กๆ พอประมาณ แลวชั่งมา 0.1 กรัม ใสในขวดรูปชมพู เติม 3 M กรด
ไนตรกิปรมิาตร 10 mL ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํ าไปลางใหสะอาดดวย
นํ ้าเปลา นํ าไปอบที่ 70 °C เปนเวลา 4 ชั่วโมง เก็บตัวอยางนํ าไปศึกษาโดยเทคนิค SEM ตอไป
ท ําซํ ้าโดยเปลี่ยน 3 M กรดไนตริก เปน  6 M กรดไนตริก ท ําการทดลองซํ้ าอีกครั้งโดยเปลี่ยนจาก
ใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพ เปนใบขาวที่ผานการปรับสภาพดวย H2O2

3.3.2 การใช 3 M และ 6 M กรดไนตริกรวมกับการใหความรอน

ชัง่ใบขาวที่ตัดไวแลวในขอ 3.3.1 มา 0.1 กรัม ใสในขวดรูปชมพู เติม 3 M กรดไนตริก
ปริมาตร 10 mL ใหความรอน 150 °C เปนเวลา 2  ชัว่โมง ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภมูหิอง จากนั้น
กรองดวยเครื่องกรองสูญญากาศตดักระดาษกรองเก็บเปน ตัวอยางที่ 1 เกบ็เศษใบขาวบน
กระดาษกรอง เปนตัวอยางที่ 2 แลวกรองสารละลายที่เหลือดวยแผนกรอง millipore เก็บแผน
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กรองเปนตัวอยางที่ 3 น ําทัง้ 3 ตวัอยางไปศึกษาโดยเทคนิค SEM ทํ าซํ้ าโดยเปลี่ยนจาก  3 M
กรดไนตริก เปน 6 M กรดไนตริก ท ําการทดลองซํ้ าอีกครั้งโดยเปลี่ยนจากใบขาวที่ไมผานการ
ปรับสภาพเปนใบขาวที่ผานการปรับสภาพดวย H2O2

3.3.3 การใชกรดไนตริกเขมขน และ กรดผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน:
กรดไนตริกเขม (อัตราสวน 1 : 1) รวมกับการใชความรอน

ลางใบขาวใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดตัวอยางใหเปนชิ้นเล็กๆ พอประมาณ นํ าไปอบที่   
70 °C จนนํ ้าหนกัคงที่ แลวชั่งมา 17 กรัม ใสในขวดรูปชมพู เติมกรดไนตริกเขมขน 300 mL
คอยๆ ใหความรอนจนฟางถูกยอยหมด เหลือตะกอนสีขาวกับสารละลายสีเหลือง ใหความรอน
ไปเร่ือยๆ ประมาณ 250 °C จนสารละลายมีปริมาตรเหลือ 100 mL ตั้งทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิ
หอง จากนั้นคอยๆ เติมกรดไนตริกเขมขนลงไปอีก 100 mL ใหความรอนตอไปจนสารละลายมี
ปริมาตรเหลอื 100 mL ตั้งทิ้งไวใหเย็น จากนั้นเจือจางความเปนกรดของสารละลาย โดยเทสาร
ละลายลงในขวดรูปชมพูที่มีนํ้ ากลั่นบรรจุอยูประมาณ 600 mL ลางตะกอนที่ติดกับขวดรูปชมพู
ขวดเดมิดวยนํ ้ากลั่นหลายๆ คร้ังนํ านํ้ าที่ลางไปรวมกับสารละลายที่เจือจางแลวกรองดวย
กระดาษกรองไมผานการปรับสภาพ ผ่ึงตะกอนใหแหง แลวกรองสารละลายอกีครั้งดวยกระดาษ
กรอง millipore เก็บตะกอนที่ไดในเดสิกเคเตอร ทํ าซํ้ าโดยเปลี่ยนจากกรดไนตริกเขมขน เปน
กรดผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน:กรดไนตริกเขมขน (อัตราสวน 1 : 1)

3.4 การศกึษาลกัษณะภายนอกของซิลิกาโดยเทคนิค SEM

เกบ็ตวัอยางซิลิกาดังตอไปนี้ ไปถายภาพโดยเทคนิค SEM
ซลิิกามาตรฐาน 99.99 %(w/v) (Merck)
ซลิิกาทางการคา (Fluka)
ซลิิกาจากฟางขาวที่ยอยดวยกรดไนตริกเขมขน
ซลิิกาจากฟางขาวที่ยอยดวยกรดผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนตริก
เขมขน (อัตราสวน 1 : 1)
ซลิิกาจากแกลบขาวที่ยอยดวยกรดไนตริกเขมขน
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพ
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 1
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ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 2
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ การปรับสภาพ ดวย H2O2

ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ การปรับสภาพ ดวย HCl 1 : 4
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ การปรับสภาพ ดวย C2H5OH

3.5 การหาปรมิาณซิลิกาโดยวิธี microdetermination  (กัลยาภรณ จันตรี, 2543)

3.5.1 การเตรียมสารละลาย

สารละลายแอมโมเนียมโมลิบเดต  : ชั่งสารแอมโมเนียมโมลิบเดต 20 กรัม ในนํ้ ากลั่นที่
มี  60 mL  ของกรดไฮโดรคลอริกเขัมขน  ปรับปริมาตรครบ 1 ลิตร

สารละลายมีทอล (p - methylaminophenolsulfate) :  ชัง่สารมีทอลจํ านวน 10 กรัม
ลงในนํ ้าทีม่สีารโซเดียมซัลไฟท (sodium sulfite) 6 กรัม  เจือจางดวยนํ้ ากลั่นครบ 500 mL  เก็บ
ไวที่อุณหภูมิหอง

สารละลายกรดออกซาลิก 10 % w/v
สารละลายรีดิวซิง (reducing  solution) : ผสมสารละลายมีทอล  100 mL  สารละลาย

กรดออกซาลิก 10 % w/v  60 mL  สารละลายกรดซัลฟวริก   9  N  จ ํานวน 120 mL  และนํ้ า
กล่ัน 20 mL  ผสมในขวดพลาสติกโพลิเอธิลีน  เก็บไวในตูเย็น

3.5.2 การเตรียมสารละลาย stock solution ซิลิคอน

น ําสารละลายมาตรฐานซิลิคอนที่บรรจุซิลิคอน 1.000 ± 0.002 กรัม  ที่อยูในสาร
ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 14 % ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด

3.5.3 การท ํากราฟมาตรฐานซิลิคอน

ปเปตสารละลายมาตรฐานซิลิคอนในขอ 3.5.2 ความเขมขน 1000 µg/mL  มา 10 mL
นัน่คือจะมีเนื้อซิลิคอนอยู 10,000 µg ปรับปริมาตรเปน 100 mL  จากนั้นทํ าการเจือจางโดยป
เปตสารละลายมา 50 mL  นั่นคือมีเนื้อซิลิคอนอยู  500 µg ปรับ pH เปน  7  ปรับปริมาตรดวย
นํ ้ากลั่นครบ 100 mL  นั่นคือจะมีเนื้อซิลิคอนอยู 5 µg /mL
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ปเปตสารละลายมาตรฐานซิลิคอนมาปริมาตร 2 ,4 , 6 , 8 และ 10 mLนั่นคือจะมีเนื้อ
ซิลิคอนอยู 10, 20, 30, 40 และ 50 µg ใสสารละลายลงในขวดปริมาตรขนาด 50 mL นํ าไป
พฒันาสเีชนเดียวกับสารละลายตัวอยางดังขอ 3.5.5

3.5.4 การยอยตัวอยาง

ชั่งซลิิกาจากใบขาวที่ยอยดวยกรดไนตริกเขมขน ประมาณ 0.05 กรัม ใสในนิกเกิล
ครซูเิบลิ ขนาด 50 mL  ทํ าตัวอยางละ 3 ซํ้ า หยดกรดซัลฟวริกเขมขนลงบนตัวอยางใหทั่วจํ านวน
10  หยด น ําไปใหความรอนบนแทนใหความรอน อุณหภูมิประมาณ 250 °C ใหความรอนจน
กระทั่งไอของกรดซัลฟวริกหมดไป เติมโซเดียมไฮดรอกไซด 1.5 กรัม เพือ่หลอมซิลิคอนในตัว
อยาง น ําไปหลอมบนตะเกียง  บันเซ็นจนกนครูซิเบิลรอนแดง  ประมาณ  20 นาที เพื่อใหเกิดการ
หลอมทีส่มบูรณ  ทิ้งจนครูซิเบิลเย็น ลางดวยนํ้ ากลั่น 120 mL พรอมดวยกรดไฮโดรคลอริกเขม
ขน 1:3  ปริมาตร 12 mL  จากนั้นถายตัวอยางลงในบีกเกอรพลาสติกขนาด 150 mL นํ าบีกเกอร
ไปต้ังบนอางใหความรอน (water bath) จนกระทั่งสารละลายระเหยไปเหลือประมาณ 120 mL
กรองตะกอนสดีํ าออก นํ าสารละลายตัวอยางที่ไดมาปรับ pH เปน 7 ดวยสารละลายกรดไฮโดร
คลอริก 1 M และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 M  ปรับปริมาตรดวยนํ้ ากลั่นครบ  250 mL
ถายใสขวดพลาสติกพอลิเอธิลีน นํ าไปพัฒนาสีเพื่อหาปริมาณซิลิคอน  ท ําซํ ้าโดยเปลี่ยนตัวอยาง
จากซลิิกาจากใบขาวที่ยอยดวยกรดไนตริกเขมขน เปน
ซลิิกาจากใบขาวที่ยอยดวยกรดผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนตริกเขมขน
(อัตราสวน 1 : 1)
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 1
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 2
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ การปรับสภาพ ดวย H2O2

ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ การปรับสภาพ ดวย HCl 1 : 4
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 600 องศาเซลเซียส
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 700 องศาเซลเซียส
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 800 องศาเซลเซียส
ซลิิกาจากการเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 900 องศาเซลเซียส
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3.5.5 การทํ าใหเกิดสี

ปเปตสารละลายตัวอยางที่ยอยแลวปริมาตร 20 mLหรอืถาใชปริมาตรนอยกวานี้ใหปรับ
ปริมาตรดวยนํ้ ากลั่นจนครบ   ใสในขวดปริมาตรขนาด  50 mL  ทํ าตัวอยางละ 5 ซํ้ า  เติมสาร
ละลายแอมโมเนียมโมลิบเดตในกรดตัวอยางละ  3 mL  เขยาใหสารละลายเขากัน  ตั้งทิ้งไว  10
นาท ี จากนัน้เติมสารละลายรีดิวซิงเอเจนท อยางรวดเร็ว 15 mL  ปรับปริมาตรดวยนํ้ ากลั่นครบ
50 mL จบัเวลาครบ 3 ชั่วโมง วัดคาการดูดกลืนแสงที่ 810 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV/Visible
Spectrophotometer  ชนิด single beam สารละลาย blank ทํ าเชนเดียวกับสารละลายตัวอยาง
ควบคูกันไป

3.6 การสกัดสารที่เรงตกตะกอนซิลิกาจากใบขาว

3.6.1 การเตรียมผนังเซลลจากใบขาว

น ําใบขาวสดมาลางใหสะอาดดวยนํ้ าเปลา ตัดเปนชิ้นเล็กๆ นํ าไปบดในไนโตรเจนเหลว
ชัง่ใบขาวที่บดละเอียดแลว 15 กรัม เติม 1 mM CaCl2 ปริมาตร 10 mL แลวแบงเปน 10 สวน
เทาๆ กัน นํ าแตละสวนไปบดโดยเครื่องโฮโมจิไนเซอร แลวนํ าไป centrifugeที่ 1000 xg เปนเวลา
5 นาที เกบ็ตะกอนแลวลางดวย 1 mM CaCl2 อีกหลายๆ คร้ัง จนไดสารละลายใสไมมีสี นํ าผนัง
เซลลที่ไดมารวมกัน เติม 1 mM  CaCl2 ปริมาณ 10 mL แลวแบงเปน 4 สวน นํ าไปบดโดยเครื่อง
โฮโมจไินเซอร จากนั้นนํ าผนังเซลลที่ไดมาลางดวย 1 mM CaCl2 จนไดสารละลายใสไมมีสีอีก
คร้ัง

3.6.2 การสกัดสารเรงการตกตะกอนซิลิกาจากผนังเซลลของใบขาว

น ําผนังเซลลที่เตรียมไดมาเติม 100 mM EDTA ปริมาตร 80 mL ที่อุณหภูมิ 4 °C เปน
เวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนํ าไป centrifuge ที่ 2000 xg เปนเวลา 10 นาที ลางดวยนํ้ าในปริมาตร
ทีเ่ทากนั นํ าไป centrifuge อีกครั้ง จากนั้นเติม SDS 1 % (w/v) ใน 1 M Tris-HCl pH 6.8
ปริมาตร 80 mL แลวใหความรอน 95 °C  เปนเวลา 1 ชั่วโมงใน water bath นํ าไป centrifuge
ที่ 2000 xg เปนเวลา 10 นาท ีแลวลางดวยนํ้ ากลั่น นํ าผนังเซลลที่ผานการสกัดดวย EDTA และ
SDS มาลางดวยนํ ้าอีก 5 คร้ัง แลวแบงเปนสวนเทาๆ กัน ใสใน polypropelene tube ทํ าใหแหง
ในสูญญากาศ เติม กรดไฮโดรฟลูออริกเขมขน ประมาณ 1 mL ในแตละหลอด แลว incubated
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ในนํ ้าแขง็ 1 ชั่วโมง จากนั้นกํ าจัด กรดไฮโดรฟลูออริกเขมขน โดยการผานไอของไนโตรเจน เปน
เวลา 1 ชั่วโมง แลวท ําใหแหงในสูญญกาศ นํ าแตละหลอดทดลองมาละลายดวย 100 mM Tris-
HCl pH 8.8 ปริมาตร 5 mL แลวน ําสารละลายในแตละหลอดทดลองมารวมกัน ทํ าใหเปนกลาง
ดวย   1 M Tris (ดภูาคผนวก) จะไดสารทีส่กดัจากผนังเซลลของใบขาว

3.6.3 การตกตะกอนซิลิกา

 น ําสารสกัดจากใบขาวขอ 3.6.2 จ ํานวน 5 mL มาละลายโดยใช สารละลายบัฟเฟอร
โซเดียมฟอสเฟตซิเตรท (Sodiumphosphate-citrate)  pH  5.0 (ดภูาคผนวก) จากนัน้เติม 1 M
orthosilicic acid ปริมาตร 1 mL  แลวทิง้ไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5 นาที นํ าไป centrifuge ที่
14000  xg เปนเวลา 5 นาที จะไดตะกอน จากนั้นนํ าตะกอนไปศึกษาโดยเทคนิค SEM-EDS ทํ า
การทดลองซํ ้าโดย ตกตะกอนซิลิกาแลวทิ้งตะกอนไวที่อุณหภูมิเปนเวลา 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง 
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บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณผล

จากการศึกษาการสะสมซิลิกาของพืช พบวามีการสะสมซิลิกาในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมาก
กวาพืชใบเลี้ยงคู ซิลิกาที่สะสมในพืชจะอยูในรูปซิลิกาอสัณฐาน SiO2.nH2O (amorphous 
silica) ในพืชแตละชนิดจะมีรูปรางแตกตางกันไป เรียกซิลิกาอสัณฐานที่พบสะสมในพืชนี้วา 
silicon bodies งานวจิัยนี้จึงไดศึกษา silicon bodies ในขาวซึง่เปนตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
โดยใชเทคนิคเอกซเรยไมโครอะนาไลซีสที่ประกอบอยูกับกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราด และพัฒนาวิธีการในการสกัด silicon bodies ออกจากใบขาวโดยใชวิธีทางกายภาพรวม
กบัการใชเอนไซม  ไดผลการทดลองดังรายละเอียดตอไปนี้

4.1 ผลการแยก silicon bodies จากใบขาวโดยวิธีการทางกายภาพ

4.1.1 การใชใบมีดโกนตัด
เพือ่หาวิธีที่สะดวกรวดเร็วในการแยก silicon bodies จากใบขาวจึงไดทดลองใชวิธีการ

ตดัใบขาวดวยใบมีดโกนเพื่อศึกษาการคงอยูของ silicon bodies ในใบขาว และเพื่อศึกษาโครง
สรางภายในของใบขาวโดยพยายามตัดใบขาวใหบางที่สุด ไดผลการทดลองดังรูปที่ 4.1

ก.

แถว X-structure
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ข.

รูปที่ 4.1  Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ตัดดวยมีดโกน
ก. ดานหนาใบขาว (scale bar = 100 µm)
ข. ดานหลังใบขาว (scale bar = 70 µm)

จากรปูที ่ 4.1 ก. และ ข. จะเห็นวา รอยตัดมีลักษณะเปอย ตรงขอบของรอยตัดมวนงอ
เขา อาจจะเนื่องมาจากใบมีดมีขนาดใหญเกินไป ทํ าใหรอยตัดไมคมชัด มีลักษณะเปอย และที่
รอยตัดมวนเขาก็เนื่องมาจากขณะที่ตัดเสร็จใหมๆ รอยตัดตรงที่มวนเขาบางมาก ทํ าใหนํ้ าระเหย
ไปอยางรวดเร็วจึงแหงและมวนเขากอนที่จะนํ าไปแชในแอลกอฮอล แตอยางไรก็ดีเราก็สามารถ
สังเกตเห็น silicon bodies รูปเมด็ขาวโพดอยูตรงกึ่งกลางระหวาง silicon bodies รูป X-
structure 2 แถว และพบวาภายใตแถวของ  silicon bodies รูป X-structure จะมลัีกษณะเปน
เหมอืนทอลํ าเลียง ซึ่งจะตรงกับการคนพบของ Whang และคณะ (1998) ที่ไดศึกษา silicon 
bodies ในชั้น epidermal long cells  บนเสนใบของพืช

4.1.2 การทุบดวยชุด stainless mortar-pestle
เพือ่หาวิธีศึกษา silicon bodies ทีอ่ยูในใบขาวอีกวิธีหนึ่งจึงไดทํ าการทดลองทุบใบขาว

ดวยชุด stainless mortar-pestle โดยน ําใบขาวไปแชในไนโตรเจนเหลว แลวนํ ามาทุบดวยชุด
stainless mortar-pestle จดุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะของ silicon bodies และโครงสรางภาย
ในของใบขาว ผลการทดลองดังรูปที่ 4.2

แถว X-structure

รูปเม็ดขาวโพด

ทอลํ าเลียง
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ก ข

รูปที่ 4.2 Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ทุบดวยชุด stainless mortar-pestle
(ภาพ ก. scale bar = 40 µm, ภาพ ข. scale bar = 20 µm )

 จากรปูที ่4.2 จะเห็นวาใบขาวจะแตกเฉพาะตรงสวนปลาย และเกิดความเสียหายจนไม
สามารถศกึษาโครงสรางภายในใบขาวได และไมสามารถมองเห็น silicon bodies ทีอ่ยูภายใน
ใบขาวเลย

4.1.3 การศกึษาลกัษณะภายนอกของใบขาวโดยใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบสองกราด

เพื่อศึกษาลักษณะ silicon bodies ที่อยูบนผิวใบขาวจึงไดใช กลองจุลทรรศน
อิเลก็ตรอนแบบสองกราด ศึกษาใบขาวอายุ  3  สัปดาห  จนถึงอายุ  16  สัปดาห ของขาว  4  
สายพันธุ   คือ กข 9,  กข 21,  สุพรรณบุรี 1   และขาวดอกมะลิ 105 ผลดังรูปที่ 4.3
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อายุ (สัปดาห)
พนัธุขาว

3  สัปดาห 16  สัปดาห

กข 9

กข 21

สุพรรณบุรี 1

ขาวดอกมะลิ
105

รูปที่ 4.3   Scanning  Electron  Micrograph  ดานหลงัใบ (ดานที่หันลงดิน) ของใบขาว 4 พันธุ
ในชวงอายุ 3 สัปดาหถึงอายุ 16 สัปดาห (scale bar = 100 µm)
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รูปที ่4.4 สเปกตรัมของธาตุที่เปนองคประกอบของ X-structure

จากการศึกษาใบขาว 4 พันธุ คือ กข 9, กข 21, สุพรรณบุรี 1และ ขาวดอกมะลิ 105 โดย
เทคนิค SEM-EDS พบวาเม็ดสีขาวลักษณะคลายตัวเอกซ (x) เรียงเปนแถวตลอดแนวยาวของใบ
ขาวทัง้ดานหนาใบและดานหลังใบ เมื่อศึกษาโดยเทคนิค EDS พบวามีซิลิคอนเปนองคประกอบ
หลัก ดังรูปที่ 4.4  จงึเรียก silicon bodies ทีม่ลัีกษณะคลายตัวเอกซ (x) นี้วา X-structure เมื่อ
ใบขาวมีอายุมากขึ้นจํ านวนแถวของ X-structure กจ็ะเพิม่มากขึ้นตามลํ าดับ ซึ่งการคนพบนี้ตรง
กับ Neumann (2000)  Bonnett (1972)  และ Whang และคณะ (1998)  ซึ่งไดรายงานวาพบ 
silicon bodies รูป dumbbell เมือ่น ํามาเปรียบเทียบกับ  X-structure แลวพบวามีลักษณะ
คลายกันมาก
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4.1.4 ลกัษณะของ silicon bodies ทีพ่บในใบขาว

จากการศึกษาจากการถายภาพดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดลักษณะ
ภายนอกของใบขาวตามขอ 4.1.3 และจากตัวอยางใบขาวที่ไดจากการทดลองหาสภาวะเหมาะ
สมในการสกัด silicon bodies ออกจากใบขาว ทํ าใหพบ silicon bodies ในรูปแบบตางๆ ดังนี้

(1) silicon bodies รูป X-structure

ก. ข. ค.

ง. จ. ฉ.

ช. ซ. ฌ.

รูปที่  4.5  Scanning Electron Micrographs ของ silicon bodies รูป  X-structure
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รูปที ่4.6   สเปกตรัมของธาตุที่เปนองคประกอบของ X-structure

X-structure เปน silicon bodies ทีม่ลัีกษณะคลายตัวเอกซ (x) รูปที่ 4.5 ก.,  ข,  ค  
และ ง.  เปนดานหนาของ X-structure จะเหน็วามสีวนที่โคงนูนขึ้นจากผิวของใบขาว แลวแยก
ออกไปเปน 4 ทิศทางเหมือนตัว X สวนรปูที ่ 4.5 จ. และ ช. เปนพื้นผิวดานในของ X-structure
จะมลัีกษณะผวิทีเ่รียบ ไมนูน และโคงเหมือนผิวดานนอก สวนรูปที่ 4.5 ฉ. และ ซ. เปนดานขาง
ของ    X-structure รูปที ่ 4.5 ฌ. เปนการเรียงกันเปนแถวอยางมีระเบียบตลอดแนวยาวของใบ
ขาวซึ่งจะพบวามีแถวของเม็ดสีขาวอยูระหวางกึ่งกลางของแถว X-structure จากการทดสอบ
ดวย  SEM-EDS แลวพบวามีซิลิคอนเปนองคประกอบหลัก (ดังรูปที่ 4.6) และเม็ดสีขาวนั้น เปน 
silicon bodies อีกชนดิหนึง่ เมือ่ศึกษาใบขาวทั่วทั้งหนาใบและหลังใบจะพบวามี X-structure 
เรียงเปนแถวอยางมีระเบียบตลอดแนวยาวของใบ และเมื่อใบขาวมีอายุมากขึ้นแถวของ X-
structure จะเพิม่ข้ึนดวย และพบวา X-structure นัน้มขีนาดประมาณ  10  µm
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(2)  silicon bodies รูปเม็ดขาวโพด

ก.

ข.

                       ค.

ง.                             จ.

ฉ. ช. ซ.

รูปที่ 4.7  Scanning Electron Micrographs ของ silicon bodies รูปเม็ดขาวโพด

รูปเม็ดขาวโพดเปน silicon bodies ทีม่ลัีกษณะฐานมน และสวนปลายจะเรียวแหลม
ลักษณะคลายเมด็ขาวโพด จากการศึกษาพบวา ตํ าแหนงของรูปเม็ดขาวโพดนี้จะอยูระหวางแถว
ของ X-structure การเรยีงแถวของรูปเม็ดขาวโพดนี้จะเรียงตอกันโดยเอาดานขางมาตอกันเปน
แถวตลอดแนวยาวของใบขาวเชนเดียวกับ X-structure ตรงสวนเวาของรูปเม็ดขาวโพดจะเกาะ
กับ silicon bodies อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งก็คือ silicon bodies รูปฟนปลาฉนาก silicon bodies รูป
เมด็ขาวโพดแตละเม็ด มีขนาดไมเทากัน พบวาขนาดของรูปเม็ดขาวโพดโดยประมาณเทากับ 20 
µm  โดยลกัษณะรูปเม็ดขาวโพดนี้ตรงกับรูปใน Motor cell ของ Sato (2001),  Akira  (1997)  
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และ ภูวดล บุตรรัตน (2541)  ซึง่ไดรายงานวารูป Motor cell นีช้วยในการมวนงอของใบขาวเมื่อ
เกิดการสูญเสียนํ้ า

(3)   silicon bodies รปูฟนปลาฉนาก

ก. ข.

ค.

ง. จ. ฉ.
รูปที่ 4.8  Scanning Electron Micrographs ของ silicon bodies รูปฟนปลาฉนาก

รูปฟนปลาฉนาก เปน silicon bodies ทีม่ลัีกษณะแบน ยาว มีปลายแหลมชี้ไปดานขาง
คลายหนาม พบไดทั่วไปในใบขาว รูปฟนปลาฉนากแตละอันจะมีขนาดและรูปรางที่ไมแนนอน  
แตกตางกันไป  รูปที่  4.6 ค. มีลักษณะคลายกับ Dendriform phytolith ของ Ball และคณะ 
(1999) จากการศึกษาเซลล epidermis ของพืช พบวาเปนเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว อยูชั้นนอกสุด
ของสวนตางๆ ของพืชในระยะการเจริญขั้นแรก รูปรางของเซลล epidermis จะมรูีปรางคอนขาง
กลม หรอืเปนเหลี่ยมขอบเซลลอาจจะหยัก เชน epidermis ของล ําตนออยเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา 
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รูปรางยาว (long cell) และบางเซลลเปลี่ยนรูปรางไปเปนสี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งมีสารซิลิกาอยูมาก 
และ cork cell มีสารซเูบอรินปะปนอยู ดังรูปที่ 4.9 (ภูวดล บุตรรัตน ,  2543)

รูปที่ 4.9 เซลล epidermis ของลํ าตนออย (ภูวดล บุตรรัตน,  2543)

จากรปูที ่ 4.9 คาดวารูปฟนปลาฉนาก นาจะเกิดจากการตกตะกอน
long cell โดยการพจิารณา รูปที่ 4.8 ข. และ ฉ. การเกาะกันของรูปฟนปล
ลักษณะคลายกับการเชื่อมติดกันของ long cell  ในรูปที่ 4.9

(4)   Silicon bodies ในขนบนผิวใบ

ค.

รูปที่ 4.10  Scanning Electron Micrographs ของ Silicon bodies ในขนใบจา

ขนบนใบขาวเปน silicon bodies  อีกรูปหนึง่เนื่องจากเมื่อศึกษาโดย
พบซลิิคอนอยูมาก จากการทดลองของ Cheng (2001) กใ็หผลตรงกันวา ขน

Long  cell

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Cork  cell
Silica cell
ของซิลิกาภายใน 
าฉนากในรูปนี้มี

 

Silicon bodies
ในขนบนผิวใบ
กขาว

 SEM-EDS แลว
ก็เปนแหลงสะสม
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ของซลิิคอน นอกจากที่ขนแลวที่ฐานของขนก็มีซิลิคอนมากเชนเดียวกัน  Ball และคณะ  (1999)  
กไ็ดพบวาฐานของขนมีซิลิคอนสะสมอยูมาก

(5)   silicon bodies รูปแผนที่มีรูพรุน

ก. ข. ค.

ง.

รูปที่ 4.11  Scanning Electron Micrographs ของ silicon bodies รูปแผนที่มีรูพรุน

แผนที่มีรูพรุนเปน silicon bodies อีกรูปหนึง่ พบวาแผนมีรูปรางไมแนนอน แตแผนนี้จะ
มรูีพรุนเปนลกัษณะเฉพาะทุกแผน  จากการศึกษาโดยเทคนิค SEM-EDS พบวาแผนนี้มีซิลิคอน
อยูสูง
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(6)  silicon bodies ไมมีรูปที่แนนอน

ก. ข. ค.

รูปที่  4.12  Scanning Electron Micrographs ของ silicon bodies ซึง่ไมมีรูปที่แนนอน

จากการศึกษาโดยใชเทคนิค SEM-EDS พบวาผลึกสีขาวที่พบในรูปที่ 4.12 ประกอบ
ดวยซิลิคอน จึงจัดเปน silicon bodies อีกรูปหนึ่ง แตไมมีรูปรางที่แนนอน

4.2 การสกัด silicon bodies จากใบขาวโดยการใชเอนไซมเซลลูเลส

ลักษณะการปรากฎอยูของ silicon bodies ในใบขาวบงชี้วา มันอาจจะติดอยูกับเสนใย
เซลลูโลส ซึ่งเปนองคประกอบหลักของไฟเบอรในใบขาว จึงไดทดลองใชเอนไซมเซลลูเลส 
(cellulase) ยอยเสนใยเพื่อปลดปลอย silicon bodies ออกมา  ดังนั้นในขั้นแรกจึงจํ าเปนตองหา  
สภาวะทีเ่หมาะสมในการใชเอนไซมยอยใบขาว

4.2.1 การหาสภาวะที่เหมาะสม

(1) ขัน้การหาตัวทํ าละลาย
จากการทดลองใช นํ้ ากลั่น (H2O) และ สารละลายบฟัเฟอร โซเดียมอะซีเตท pH 5.6       

( CH3COONa, pH 5.6 ) เปนตัวทํ าละลาย แลวยอยดวย  1 % (w/v) เซลลูเลส 2 เปนเวลา 5 วัน 
ผลแสดงดังรูปที่ 4.13
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(ก) นํ้ ากลั่น (ข) โซเดียมอะซีเตท
รูปที่ 4.13  Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส 2 โดยใช

นํ ้ากลั่น (ก.) และสารละลายบฟัเฟอร โซเดียมอะซีเตท pH 5.6 เปนตวัทํ าละลาย (ข.)

จากการทดลองพบวา เมื่อใชนํ้ ากลั่นเปนตัวทํ าละลายเซลลูเลสจะสามารถยอยใบขาวได
ดกีวาใชสารละลายบัฟเฟอร โซเดียมอะซีเตท pH 5.6 เปนตวัท ําละลาย ดังนั้นในการทดลองครั้ง
ตอไปจึงเลือกใชนํ้ ากลั่นเปนตัวทํ าละลาย

(2) ขัน้ตอนการหาความเขมขนของเอนไซมเซลลูเลส
ทดลองยอยใบขาวดวยเซลลเูลส 2 ความเขมขน 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 % (w/v) และ         

1 % (w/v) เซลลูเลส 2 ผสมกับ 0.02 % (w/v EDTA) ผสมกับ 0.1 % (v/v)Tween 80 ผลแสดง
ดังรูปที่ 4.14

ก.  ข.

ค.  ง.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75

จ.  ฉ.

ช.  ซ.
รูปที่ 4.14  Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ถูกยอยดวยเซลลูเลส 2

ทีค่วามเขมขนตางกัน
(ก.)  0 % (w/v)  เซลลูเลส   2 (ข.)  1 % (w/v)  เซลลูเลส   2
(ค)   2 % (w/v)  เซลลูเลส   2 (ง.)   3 % (w/v)  เซลลูเลส   2
(จ)   4 % (w/v)  เซลลูเลส   2 (ฉ.)   5 % (w/v)  เซลลูเลส   2
(ช.)  10 % (w/v)  เซลลูเลส   2
(ซ.)  1% (w/v)  เซลลูเลส   2  +  0.02 % (w/v) EDTA  +  0.1 % (v/v) Tween 80

จากการทดลองพบวา ใบขาวจะเปอย  เนื่องจากถูกเอนไซมยอย และใบขาวจะเปอย
มากที่สุดเมื่อใช  5 %(w/v) เซลลูเลส 2 ดงันั้นจึงเลือกใช  5 %(w/v) เซลลูเลส 2  ในการทดลอง
คร้ังตอไป

(3) ขัน้การหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการincubated
ท ําการทดลองยอยใบขาวที่แกจัด โดยใช  5 %(w/v) เซลลูเลส 2  incubated ที่ 32     

°C และ 37 °C ตามล ําดบั สวนขวดควบคุมต้ังทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง  เปนเวลา 5 วัน  แลวนํ า
ตวัอยางไปเตรียมเพื่อศึกษาโดยเทคนิค SEM  ผลการทดลองดังรูปที่  4.15
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ก. ข.

ค.
รูปที่ 4.15  Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ยอยดวย  5 % (w/v)  เซลลูเลส 2

รวมกับ incubated ทีอุ่ณหภูมิตางกัน
(ก.) อุณหภูมิหอง (ข.)  32  °C (ค.) 37   °C

พบวา การ incubated ทีอุ่ณหภูมิ 37 °C  ใบขาวจะถูกยอยไดมากกวาที่  32 °C  และ
ไมควบคุมอุณหภูมิเลย

(4)   การหาเวลาที่เหมาะสม
เพือ่หาระยะเวลาที่เอนไซมทํ างานไดดีที่สุด จึงไดทํ าการทดลองหมักใบขาวดวย  5 %

(w/v) เซลลูเลส 2 เปนเวลา 10 วันไดผลดังรูปที่ 4.16

ก. ข.
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ค.
รูปที่ 4.16  Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ยอยดวย  5 % (w/v) เซลลูเลส 2

(ก.) Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวกอนยอยดวยเซลลูเลส
(ข.) Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลสวันที่ 5
(ค.) Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลสวันที่ 10

พบวาเมือ่ใชเวลาในการยอยมากขึ้น ใบขาวก็จะถูกยอยไดมากขึ้น ในการทดลองครั้งตอ
ไปจงึเลือกใชเวลาในการยอย 5 วัน

จากการทดลองทํ าใหทราบภาวะที่เหมาะสมในการใชเซลลูเลสยอยใบขาว คือใช 5 %
(w/v)  เซลลเูลส   ละลายในนํ้ ากลั่น แลว incubated ที ่37 องศาเซลเซียส เขยา 120 รอบ/นาที 
เปนเวลา 5 วัน จะไดใบขาวที่ถูกยอยแลวดังรูปที่ 4.17

ก.
รูปที่ 4.17  Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 2 ในสภาวะที่

เหมาะสม
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4.2.2 การพฒันาวธิกีารยอยใบขาวดวยเซลลูเลส

(1) การปรบัสภาพใบขาวกอนนํ าไปยอยดวยเซลลูเลส
เปนข้ันตอนที่กํ าจัดสารอินทรียและสารอนินทรียที่ไมใชซิลิกาออกไปใหมากที่สุด โดย

น ําใบขาวมาลางดวยนํ้ าประปาใหสะอาด เพื่อกํ าจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปอนมากับใบขาวใหออก
ไป  แลวน ําใบขาวที่ลางแลวไปอบแหง  และนํ ามาผานขั้นตอนการปรับสภาพของใบขาวซึ่งมี
อยู  2  วิธี คือ การปรับสภาพ ดวย H2O2  และ การปรับสภาพดวย  C2H5OH ลักษณะใบขาวที่
ผานการปรับสภาพแลว แสดงดังรูปที่ 4.18

ก. ข.
รูปที่ 4.18 Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาว

(ก.) การปรับสภาพ ดวย H2O2

(ข.) การปรับสภาพ ดวย C2H5OH

พบวา ใบขาวที่ปรับสภาพดวย H2O2 และ C2H5OH ผิวใบดานนอกจะถูกทํ าลายดวย
ลักษณะที่ใกลเคียงกัน คือ ตัว X-structure จะหลดุไปบางตัว ผิวใบขาวถูกกัดกรอนเล็กนอย 
เมือ่นํ าใบขาวไปยอยดวยเซลลูเลส 2 ไดผลดังรูป 4.19

ก. ข.
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ค.
รูปที่ 4.19 Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 2

(ก.) ใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพ
(ข.) ใบขาวที่ปรับสภาพดวย H2O2

(ค.) ใบขาวที่ปรับสภาพดวย C2H5OH

พบวา ใบขาวที่ผานการปรับสภาพดวย H2O2 และ C2H5OH ถกูยอยดวยเซลลูเลส 2 ได
ดีกวา ใบขาวที่ไมไดผานการปรับสภาพใดๆ และเมื่อเปรียบเทียบใบขาวที่ถูกปรับสภาพดวย
H2O2 กบั C2H5OH พบวา ทั้งสองถูกยอยดวยเซลลูเลส 2 ไดดีเทาๆกัน

(2) การทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลลูเลส
ทํ าการทดลองเปลี่ยนความเขมขน และชนิดของเซลลูเลสเพื่อเปรียบเทียบวา     

เซลลเูลสแบบใดที่มีประสิทธิภาพในการยอยใบขาวมากที่สุด โดยทดลองใชเซลลูเลสดังตอไป
นี้ 5  % (w/v)  เซลลูเลส 1, 5  % (w/v) เซลลูเลส 2, 2.5 % (w/v) เซลลูเลส 1 + 2.5 % (w/v)
เซลลูเลส 2, 5 % (w/v) เซลลูเลส 2 +  0.5 % (w/v) proteinase และขวดสุดทายเปน control 
ไมเติมเซลลูเลส   ผลการทดลองดังรูปที่  4.20

ก. ข.
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ค. ง.

จ.
รูปที่ 4.20  Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ถูกยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส

(ก)  นํ้ ากลั่น (ไมเติมเซลลูเลส) (ข) 5 % (w/v)   เซลลูเลส 1
(ค) 5 % (w/v) เซลลูเลส 2 (ง) 2.5 % (w/v)เซลลูเลส 1 +  2.5 % (w/v)เซลลูเลส 2
(จ) 5 % (w/v) เซลลูเลส 2 +  0.5 % (w/v)  proteinase

พบวา เซลลูเลส 1  สามารถทํ าให X-structure หลดุออกจากใบขาวไดเล็กนอย ใบ
ขาวถูกทํ าลายตรงสวนขอบเนื่องจากการยอยของเอนไซม เกิดการแตกแลวหลุดเปนชิ้นเล็กๆ 
เพยีงเล็กนอย  เซลลูเลส 2  ท ําให X-structure หลดุออกจากใบไดมากกวา เซลลูเลส 1 ใบขาว
ทีถ่กูยอยจะแตกออกเปนชิ้นเล็กๆ มากกวา สวน 2.5 % (w/v) เซลลูเลส 1  + 2.5 % (w/v)  
เซลลูเลส 2 สามารถยอยใบขาวไดผลใกลเคียงกับ เซลลูเลส 2  และสุดทาย  5 % (w/v) เซลลู-
เลส 2 + 0.5 % (w/v)  proteinase การหลุดของ X-structure และการแตกเปนชิ้นเล็กๆ ของ
ใบขาวจะใกลเคียงกับ เซลลเูลส 1 แตผิวดานนอกของใบขาวจะถูกยอยหายไปหมด

เมือ่เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางเซลลเูลสทั้งหมดที่ไดทดลอง พบวา เซลลูเลส 2  
และ 2.5 % (w/v) เซลลูเลส 1  + 2.5 % (w/v)  เซลลูเลส 2  สามารถยอยไปขาวไดดีที่สุด คือ
สามารถทํ าให X-structure หลดุออกจากใบขาวไดมาก และทํ าใหใบขาวเปอย แยกแตกออก
เปนชิ้นเล็กๆ ไดมากกวา เซลลูเลส 1  และ 5 % (w/v) เซลลูเลส 2 + 0.5 % (w/v)  proteinase
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(3) การยอยใบขาวดวยเซลลูเลส รวมกับการนึ่งดวยความดันสูงและการ        
โซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูง

ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2

ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4

ตัวอยางที่ 5 ตัวอยางที่ 6

ตัวอยางที่ 7
รูปที่ 4.21  Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ถูกยอยดวยเอนไซมเซลลูเลสรวมกับ

การนึ่งดวยความดันสูงและการโซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูง ไดจากการทดลองที่ 
3.2.2 ขอ 3 (รูปที่ 3.3)
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จากผลการทดลอง พบวาเมื่อยอยใบขาวดวยเอนไซมเซลลูเลส พรอม incubated ที่          
37 °C รวมกบัการน ําไปนึ่งดวยความดันสูงแลวไปโซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูงจะทํ าให silicon 
bodies หลดุออกจากใบขาวมากกวาวิธีการอื่นๆ

(4) การหาเวลาทีเ่หมาะสมในการใชการโซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูงรวมกับ
การยอยดวยเซลลูเลส

เมือ่ยอยใบขาวดวยเอนไซมเซลลูเลสพรอม incubated ที ่ 37 °C รวมกับการนํ าไปนึ่ง
ดวยความดันสูงแลวไปโซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูงจะทํ าให silicon bodies หลดุออกจากใบขาว
มากกวาวธิกีารอืน่ๆ ดงันั้นจึงไดทํ าการทดลองเพื่อหาเวลาในการโซนิเคทดวยคลื่นความถี่สูงที่ทํ า
ให silicon bodies หลดุออกมาจากใบขาวใหไดมากที่สุด ผลการทดลองดังรูปที่  4.22

(ก) (ข)

(ค) (ง)

(จ)   
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รูปที่ 4.22 Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่ถูกยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส  รวม
กบัการโซนเิคทที่เวลาตางๆ กัน
(ก.) ใบขาวที่ผานการยอยดวยเอนไซมเปนเวลา  4 วัน
(ข.) ใบขาวที่ผานการโซนเิคทเปนเวลา  30 นาที
(ค.) ใบขาวที่ผานการโซนเิคทเปนเวลา   60 นาที
(ง.) ใบขาวที่ผานการโซนเิคทเปนเวลา   90 นาที
(จ.) ใบขาวที่ผานการโซนเิคทเปนเวลา   120 นาที

ผลการทดลองพบวา เมื่อใชเวลาในการโซนิเคทตางกัน การหลุดออกของ silicon 
bodies จากใบขาวก็จะตางกันดวยโดยสังเกตจากจํ านวนของ silicon bodies ทีเ่หลืออยูบนซาก
ของใบขาว เมื่อใชเวลาในการโซนเิคทดวยคลื่นความถี่สูงนานขึ้น  จ ํานวนของ silicon bodies ที่
เหลอือยูบนซากของใบขาวก็จะมีจํ านวนนอยลงมาก

การทดลองมาถึงขั้นที่สามารถแยก silicon bodies ออกจากใบขาวไดแลวโดยใชวิธีการ
ยอยใบขาวดวยเอนไซมเซลลูเลสพรอมกับ incubated ที่ 37 °C  เปนเวลา 5  วัน หลังจากนั้นนํ า
ใบขาวที่ผานการยอยแลวไปโซนเิคทดวยคลืน่ความถี่สูง เปนเวลา 1.5  ชั่วโมง  เราก็จะสามารถ
แยก silicon bodies ออกจากใบขาวได การทดลองขั้นตอไปคือ การแยกเอา silicon bodies
ออกจาก Liquid phase

4.2.3 การแยก silicon bodies ออกจาก Liquid phase

เมือ่สามารถแยก silicon bodies ออกจากเนื้อใบขาวไดแลวจึงไดทํ าการทดลองแยก 
silicon bodies  ออกจาก Liquid phase  จากการสังเกตพบวา Liquid phase เปนของเหลว
คอนขางหนืด  มีอนุภาคเล็ก ๆ  แขวนลอยอยู ไดตั้งสมมุติฐานวา การที่ Liquid phase มีความ
หนืดอาจเนื่องมาจาก มีแบคทีเรียเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการยอยใบขาว เมื่อกํ าจัด
แบคทีเรียแลว Liquid phase กจ็ะไมมีความหนืด

(1) การ incubated ตะกอนซิลิกาดวย lysozyme
จากการทดลองincubatedตะกอนทีผ่านกระบวนการสกัดแลวดวย 0.1 % (w/v)

lysozyme ไดผลการทดลองดังรูปที่  4.23
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(ก) (ข)
รูปที่ 4.23 Scanning  Electron  Micrograph ของตะกอนซิลิกา

(ก) ตะกอนที่ไดจากการยอยใบขาวดวยเอนไซมเซลลูเลส incubated ดวย lysozyme
(ข)  ตะกอนที่ไดจากการยอยใบขาวดวยเอนไซมเซลลูเลส

เมือ่นํ าตะกอนซิลิกาที่ไดจาก incubated ดวย lysozyme ไปวิเคราะหโดยวิธี SEM ไม
พบ silicon bodies แตพบเมด็สขีาวที่มีลักษณะไมแนนอนกระจายอยู เมื่อวิเคราะหเม็ดสีขาว 
และตะกอนทั้งหมด พบวา เปน silicon  สวนตะกอนที่ไมได incubated ดวย lysozyme ก็ไดผล
เชนเดียวกันการนํ า liqud phase  มา incubated ดวย lysozyme ไมสามารถแยก silicon 
bodies ออกจาก liqud phase ได

(2) การก ําจัดสิ่งเจือปนใน Liquid phase โดยการใชความรอน
วธิีการสกัด silicon  bodies โดยใชเอนไซมนี้ทิ้งซากของเสนใยและพอลิเมอรหนืดขนไว

ภายในภาชนะ ทํ าใหการแยก silicon  bodies ออกมาใหบริสุทธิ์ไดลํ าบาก  จึงไดทํ าการทดลอง
ใชความรอนเพื่อทํ าลายพอลิเมอรหนืดขน ไดผลการทดลองดังรูปที่  4.24

รูปที่ 4.24  Scanning  Electron  Micrograph ของตะกอนที่ผานการใหความรอนที่ 150 °C
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ผลการทดลองใชความรอนเพื่อกํ าจัดพอลิเมอรหนืดขนมีจุดมุงหมายเพื่อแยกเอา
silicon  bodies  ออกมาใหบริสุทธิ์  เมือ่วิเคราะหดวย SEM-EDS ปรากฏวาพบผลกึสีขาว
กระจายอยูทั่วไป ผลึกสีขาวนั้น คือ แคลเซียม ดังรูปที่ 4.25 แตไมพบ silicon bodies เลย

รูปที ่4.25 สเปกตรัมของธาตุที่เปนองคประกอบของผลึกสีขาว

(3) การแยก silicon bodies โดยใชการกรอง
จากการทดลองแยก silicon  bodies โดยใชความรอน ผลการทดลองไมพบ 

silicon  bodies จงึตัง้สมมุติฐานวา silicon  bodies อาจตดิอยูบนกระดาษกรอง ความรอนไม
สามารถทํ าลายซากเสนใยและพอลิเมอรหนืดขนได หรือ silicon  bodies อาจถกูทํ าลายโดยการ
กรองแบบสูญญากาศ  การทดลองในขั้นนี้จึงใชการกรองแบบที่ไมผานการปรับสภาพ  และนํ า
กระดาษกรองมาศึกษาโดยเทคนิค SEM-EDS อีกดวยไดผลการทดลองดังรูปที่  4.26
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(ก) (ข) (ค)
รูปที่ 4.26 Scanning  Electron  Micrograph

(ก) เศษใบขาวบนผาขาวบาง
(ข) กระดาษกรอง
(ค) ตะกอนที่ผานการ centrifuge

ผลการทดลองพบวา ในเศษใบขาวที่อยูบนผาขาวบางยังมี silicon bodies อยู  และบน
กระดาษกรองที่ตัดมาวิเคราะห พบ silicon bodies กระจายอยูเปนจํ านวนมาก สวนในตะกอนที่
นํ าไป centrifuge ไมพบ silicon bodies เลย จะพบแตเม็ดสีขาวรูปรางไมแนนอนที่มีจํ านวน
นอยมาก เมื่อวิเคราะหโดย SEM-EDS แลว เม็ดสีขาวนั้น คือ silicon จากการทดลองขั้นนี้ทํ าให
ทราบวา สาเหตุที่ไมพบ silicon bodies ในตะกอนที่ ผานการ centrifuge นัน้นาจะมาจาก 2 
สาเหตุ คือ silicon bodies ไมสามารถผานรูของกระดาษกรองไดแมวากระดาษกรองที่ใชจะมีรู
ขนาดใหญ แตกม็เีศษใบขาวขนาดเล็กๆ จํ านวนมากมาทับถมกันบนกระดาษกรองจนกลายเปน
ชัน้ของเศษใบขาวปดทับรูกระดาษกรองอีกชั้นหนึ่ง สวนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ การ centrifuge อาจ
จะทํ าให silicon bodies แตก เสยีหายจนกลายเปนเศษซิลิคอน กอนขนาดเล็ก

(4) การศกึษาผลของการ centrifuge ตอการคงรูปของ silicon bodies
เนือ่งจากขอสันนิษฐานจากการทดลองที่ผานมา วาการ centrifuge นาจะมีผลตอการ

คงตวัของ silicon bodies จึงไดทํ าการทดลองนํ าตะกอน silicon bodies มา  centrifuge ที่ 
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 และ 7000 rpm  ตามล ําดับ ผลการทดลองดังรูปที่ 4.27

Silicon bodies
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(ก) (ข)

(ค) (ง)

(จ) (ฉ)

(ช)
รูปที่ 4.27  Scanning  Electron  Micrograph ของตะกอนที่ไดจากการยอยใบขาวแลวนํ าไป

centrifuge
(ก.) centrifuge  ที่ 1000 rpm (ข.) centrifuge  ที่ 2000 rpm
(ค.) centrifuge  ที่ 3000 rpm (ง.) centrifuge  ที่ 4000 rpm
(จ.) centrifuge  ที่ 5000 rpm (ฉ.) centrifuge  ที่ 6000 rpm
(ช.) centrifuge  ที่ 7000 rpm
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ผลการทดลองที่ 1000 rpm  ยงัพบ silicon bodies รูป  X-structure แตพบนอยมาก 
และไมพบ silicon bodies  ในรูปแบบอื่นๆ เลย  เมื่อนํ า liquid phase ไป centrifuge ที่ 2000-
7000 rpm  จะไมพบ silicon bodies  เลย  แตจะพบเม็ดสีขาวที่มีรูปรางไมแนนอนกระจายอยู
ทัว่ไปเมื่อวิเคราะหโดย SEM-EDS แลว เม็ดสีขาวนั้น คือ silicon จากการทดลองนี้ สรุปไดวาการ 
centrifuge มผีลตอการคงรูปของ silicon bodies  เมื่อ centrifugeที ่ 2000 rpm ข้ึนไป แรง
เหวีย่งจะทํ าให silicon bodies  ไมสามารถคงรูปอยูไดจึงแตก บิ่น เสียหาย เปนชิ้นเล็กๆ ทํ าให
เราไมพบ silicon bodies ในรูปแบบใดๆ เลย เมื่อนํ าตะกอนซิลิคอนไป centrifuge  ในการ
ทดลองที่ผานมา

(5) การศกึษาผลของการโซนเิคทดวยคลื่นความถี่สูง, การนึ่งดวยความดันสูง
และ centrifuge ที่มีตอ silica gel for colunm No.7734

เนือ่งจากการทดลองที่ผานมาการ centrifuge มผีลตอการคงตัวของ silicon bodies
เพื่อทดสอบวา การโซนเิคทดวยคลืน่ความถี่สูง, การนึ่งดวยความดันสูงและการcentrifugeมีผล
ตอรูปของ silica gel for colunm No.7734 หรอืไม จึงไดผลการทดลองดังรูปที่ 4.28
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รูปที่ 4.28 Scanning  Electron  Micrograph ของ silica gel  for column No. 7734 รูปซาย
และขวาคือตัวอยางเดียวกัน (scale bar ซาย = 100 µm, scale bar ขวา = 7 µm)

ผลการทดลองพบวา การนึ่งที่ความดันสูง , การcentrifuge ไมมีผลใดๆ ตอรูปของ silica
gel  for column No. 7734   สวนการโซนเิคทดวยคลื่นความถี่สูงมีผลทํ าใหผิวของ silica gel
for column No. 7734 สะอาดขึ้น
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4.3 การสกัด silicon bodies โดยการใชกรด

เนือ่งจากการสกัด silicon bodies โดยใชวธิทีางกายภาพรวมกับการใชเอนไซม ทํ าให
เกดิซากของเสนใบขาวและพอลิเมอรหนืดขนไวภายในภาชนะการแยก silicon bodies ออก
มาใหบริสุทธิ์ทํ าไดยาก นอกจากนี้การ centrifuge ยงัมผีลตอการคงตัวของ silicon bodies
อีกดวย  จากการศึกษาสมบัติของซิลิกาพบวา ซิลิกาจะละลายในกรด HF และจะถูกหลอม
เมือ่อยูในดางแกที่รอน ดังนั้นจึงไดทดลองใชกรด HNO3 เพือ่การสกัด silicon bodies จากใบ
ขาว

4.3.1 การใช  3 M และ 6 M กรดไนตริก
จากการทดลองนํ าใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพ และใบขาวที่ผานการปรับสภาพ

ดวย H2O2 มาแชใน 3 M และ 6 M กรดไนตริก ผลการทดลองดังรูปที่ 4.29

HNO3       3   M HNO3   6   M

ใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพ
HNO3       3   M HNO3   6   M

ใบขาวที่ปรับสภาพดวย H2O2

รูปที่ 4.29  Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวที่แชใน 3 M และ 6 M กรดไนตริก
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พบวา  3 M  กรดไนตริก ท ําให X-structure หลดุออกจากใบขาวไดเพียงเล็กนอย ทํ าให
ใบขาวที่ผานการปรับสภาพดวย H2O2  เกดิแตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย แต X-structure หลดุออกมา
เพยีงเลก็นอย เชนเดียวกับใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพ สวน 6 M กรดไนตริก ทํ าให X-
structure หลดุออกจากใบขาวไดมากวา 3 M กรดไนตริก  ทัง้ใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพ และ
ใบขาวที่ผานการปรับสภาพดวย H2O2  ในใบขาวที่ผานการปรับสภาพดวย H2O2  แตกเปนชิ้น
เลก็ชิน้นอย มากกวา ใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพ

4.3.2 การใช 3 M และ 6 M กรดไนตริก รวมกับการใหความรอน
จากผลทดลองในขอที่ 4.3.1 ทํ าใหทราบวาการแชใบขาวในกรดเพียงอยางเดียวไม

สามารถที่จะสกัด silicon bodies ออกมาได ดังนั้นจึงไดใชความรอนเขารวมดวย ผลดังรูปที่  
4.30
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รูปที่ 4.30  Scanning  Electron  Micrograph ของใบขาวใน 3 M และ 6 M กรดไนตริกรวมกับ
การใหความรอน

เมือ่พจิารณาจากเศษใบขาวที่เหลืออยู (ตัวอยางที่  2) พบวา ใบขาวทีปรับสภาพดวย 
H2O2 เติม  6  M กรดไนตรกิ จากนัน้ใหความรอน จะทํ าลายใบขาวไดมากกวากระบวนการ
อ่ืนๆ  เมือ่พจิารณาที่ กระดาษกรอง (ตัวอยางที่ 1) จะพบซากเสนใยของใบขาวทับถมกันเปน
ชัน้ๆ หลายชั้น และพบวามี silicon bodies ตดิคางอยูบนเศษซากใบนี้ดวย และเมื่อพิจารณา
ที ่แผนกรอง (ตัวอยางที่  3) พบ X-structure นัน่แสดงวายังมี silicon bodies ทีส่ามารถหลุด
รอดกระดาษกรองลงมาไดแตมีปริมาณนอยมาก สรุปคือ การใชกรดรวมกับการใหความรอน
สามารถทํ าลายใบขาว ปลดปลอย silicon bodies ออกมาจากใบขาวไดปริมาณหนึ่ง ซึ่งไม
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มากนกั และไมสามารถใชกระดาษกรองกรองเศษซากเสนใยออกไปไดเนื่องจากเกิดการทับถม
กนั แลวไปอุดตันรูของกระดาษทํ าใหไมสามารถแยก silicon bodies ออกมาใหบริสุทธิ์ได

4.3.3 การใชกรดไนตริกเขมขน และ กรดผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขม
ขน : กรดไนตริกเขมขน (อัตราสวน 1 : 1) รวมกับการใชความรอน

จากผลการทดลองที่ 4.3.2 พบวาการใชกรดเจือจางรวมกับการใหความรอนไม
สามารถสกัด  silicon bodies ออกมาจากใบขาวได จึงไดใชกรดเขมขน และกรดผสมเขมขน
รวมกับการใหความรอนเพื่อใชสกัด  silicon bodies ผลดังรูป  4.31

ก. ข.
รูปที่ 4.31  Scanning  Electron  Micrograph ของซิลิกาจากใบขาว

(ก.) ซลิิกาจากใบขาวที่ไดจากการใชกรดไนตริกเขมขน รวมกับการใหความรอน
(ข.) ซลิิกาจากใบขาวที่ไดจากการใช กรดผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน : กรด

ไนตรกิเขมขน (อัตราสวน 1 : 1) รวมกับการใหความรอน

จากการใชกรดไนตริกเขมขน และกรดผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนต
ริกเขมขน อัตราสวน 1 : 1 รวมกับการใหความรอนเพื่อใชสกัด  silicon bodies พบวาสามารถ
สกัด silicon bodies ออกมาได โดยกรดไนตริกเขมขน สกัด silicon bodies ได 11.006 %ของ
นํ ้าหนักใบขาวแหง สวนกรดผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนตรกิเขมขน อัตราสวน 
1 : 1 สกัด silicon bodies ได 9.600 %ของนํ ้าหนักใบขาวแหง และพบวา กรดผสมระหวางกรด
ไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนตรกิเขมขน อัตราสวน 1 : 1 ใชเวลาในการสกัด silicon bodies
นอยกวา กรดไนตรกิเขมขน แตใชปริมาณของเนื้อกรดมากกวา เนื่องจากกรดผสมระหวางกรด
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ไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนตรกิเขมขน อัตราสวน 1 : 1 เมือ่ไดรับความรอนแลวจะระเหยกลาย
เปนไอเร็วกวา ไนตรกิเขมขน จึงทํ าใหปริมาตรลดลงเร็วกวา

4.4 การศกึษาลกัษณะภายนอกของผงซิลิกาโดยเทคนิค SEM
จากการศกึษาลักษณะภายนอกของซิลิกาทั้ง 9 ชนิด ผลดังรูป 4.32

ก. ข. ค.

ง. จ. ฉ.

ช. ซ. ฌ.

ญ.
รูปที่ 4.32  Scanning  Electron  Micrograph ของซลิิกาที่ไดจากกระบวนการตางๆ
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(ก.)  SiO2 99.99 % (Merck)
(ข.)  SiO2 ทางการคา (Fluka)
(ค.)  SiO2 จากใบขาวที่ยอยดวยกรดไนตริกเขมขน
(ง.)  SiO2 จากใบขาวที่ยอยดวยกรดผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน :

กรดไนตรกิเขมขน อัตราสวน 1 : 1
(จ.)  SiO2 จากแกลบที่ยอยดวยกรดไนตริกเขมขน
(ฉ.)   SiO2 จากการเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพ
(ช.)   SiO2 จากการเผาใบขาวที่ยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส 1
(ซ.)   SiO2 จากการเผาใบขาวที่ยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส 2
(ฌ.)    SiO2 จากการเผาใบขาวที่ ปรับสภาพ ดวย H2O2

(ญ.)     SiO2 จากการเผาใบขาวที่ ปรับสภาพ ดวย HCl 1 : 4

ซลิิกาในรูปที่ 4.32 ก. คอื ซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์ 99.99 % (Merck) เมื่อศึกษาโดยใช
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวามีลักษณะเปนผลึกแข็งไมมีรูปรางที่แนนอน 
สวนรปูที่ 4.32 ข. คือ  ซิลิกาที่อยูในเกรดการคา (Fluka) พบวามลัีกษณะเปนผงกลม เล็ก มี
ขนาดไมเทากัน รูปที่ 4.32 ค. คือ ซิลิกาจากใบขาวที่ยอยดวยกรดไนตรกิเขมขน จะพบ silicon 
bodies รูป X-structure และรูปเมด็ขาวโพดอยูจํ านวนหนึ่งซึ่งไมมากนัก  นอกนั้นเปนซิลิกาที่มี
ลักษณะเปนผงปนละเอียด อาจจะเปนไปไดวา silicon bodies  ถกูท ําลายไปสวนหนึ่งจากการ
ใชกรดไนตรกิเขมขน และการใหความรอน รูปที่ 4.32 ง. คือ  ซิลิกาจากใบขาวที่ยอยดวยกรด
ผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนตรกิเขมขน อัตราสวน 1 : 1 พบ silicon bodies 
รูป X-structure และรูปเมด็ขาวโพดอยูจํ านวนหนึ่งเชนเดียวกับซิลิกาที่ไดจากใบขาวที่ยอยดวย
กรดไนตริกเขมขน รูปที่ 4.32 จ. คือ ซิลิกาจากแกลบที่ยอยดวยกรดไนตรกิเขมขน อาจเนื่องจาก
ในแกลบไมมี silicon bodies รูปตางๆ ที่พบในใบขาว ฉะนั้นจึงไมพบ silicon bodies รูปตางๆ 
เลย  ซิลิกาจากแกลบที่ยอยดวยกรดไนตรกิเขมขนมีลักษณะเปนผง ปนละเอียด  มีกอนซิลิกาที่มี
ลักษณะเปนเหลีย่มแหลม รูป 4.32 ฉ. คือ ซิลิกาจากการเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพ พบ 
silicon bodies รูป X-structure เรียงเปนแถวยาว และเถาที่ไดจากการเผานี้มีสีนํ้ าตาลออน รูป  
4.32 ช. คือ ซิลิกาจากการเผาใบขาวที่ยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส 1 silicon bodies รูป            
X-structure,  รูปเมด็ขาวโพด และรูปฟนปลาฉนาก อยูจํ านวนหนึ่ง เชนเดียวกับรูป 4.32  ซ., ฌ. 
และ ญ.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96

4.5 การหาปริมาณซิลิกาโดยวิธี microdetermination
น ําตะกอน silicon bodies ทีส่กดัไดมาวิเคราะหหาปริมาณ SiO2 ทีม่อียูในเนื้อของ

ตะกอน โดยใชวิธี microdetermenation (กลัยาภรณ  จันตรี, 2543) ผลดังตารางที่ 4.1

ตารางที่  4.1 ปริมาณ SiO2 ในตะกอน silicon bodies ทีส่กดัไดจากกระบวนการตางๆ

ตัวอยาง ปริมาณ SiO2 ± S.D.
  (g SiO2 / g dried weight)

1. SiO2 จากใบขาวที่ยอยดวยกรดไนตริกเขมขน 0.6114  ±   0.0364
2. SiO2 จากใบขาวที่ยอยดวยกรดผสมระหวางกรดไฮโดรคลอริก
    เขมขน : กรดไนตริกเขมขน อัตราสวน 1 : 1

0.4853  ±    0.0212

3. SiO2 จากการเผาใบขาวที่ยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส 1 0.5141  ±    0.0070
4. SiO2 จากการเผาใบขาวที่ยอยดวยเอนไซมเซลลูเลส 2 0.5034  ±  0.0032
5. SiO2 จากการเผาใบขาวที่ ปรับสภาพ ดวย HCl 1 : 4 0.5555  ±   0.0321
6. SiO2 จากการเผาใบขาวที่ 600 องศาเซลเซียส 0.5514  ±   0.0154
7. SiO2 จากการเผาใบขาวที่ 700 องศาเซลเซียส 0.6334  ±   0.0468
8. SiO2 จากการเผาใบขาวที่ 800 องศาเซลเซียส 0.5152  ±  0.0437
9. SiO2 จากการเผาใบขาวที่ 900 องศาเซลเซียส 0.5285  ±   0.0384

จากกระบวนการทั้ง 9 นี้สามารถแบงออกไดเปน  2  กลุมใหญๆ คือ กระบวนการที่ใช
กรดยอย กบักระบวนการที่ใชวิธีการเผา  เมื่อวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS 10.01 เพื่อ
หาความแตกตางระหวางวิธีการใชกรดยอยกับวิธีการเผาในการสกัด silicon bodies ออกมา
จากใบขาว โดยการใช T-test พบวาทัง้สองวธิีไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ 
เนือ่งจากคา p>0.05 (p = 0.201) ฉะนัน้สามารถใชทั้งสองวิธีสกัด silicon bodies ออกจากใบ
ขาวได

ในกระบวนการที่ใชกรดยอยมีการใชกรดอยู   2  ชนิดในการยอยใบขาวเพื่อสกัด silicon 
bodies ออกมาจากใบขาว เมื่อวิเคราะหขอมูลโดยใช T-test แลวพบวา คา p<0.05 (p = 
0.000) นั่นแสดงวาการยอยใบขาวดวยกรดไนตริกเขมขน กับการยอยใบขาวดวยกรดผสม
ระหวางกรดไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนตรกิเขมขน อัตราสวน 1 : 1 มคีวามแตกตางอยางมีนัย
สํ าคญัทางสถิติ พบวาการยอยใบขาวดวยกรดไนตรกิเขมขนจะดีกวา เนื่องจากใหปริมาณซิลิกา
ทีม่ากกวา คือ 0.6114 ±0.0364 g SiO2 / g dried weight (mean ± S.D.) ซึง่ขอมูลการ
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วเิคราะหที่ไดจาก T-test นีต้รงกบัการวิเคราะหโดยใชวิธีวิเคราะหแบบ oneway  anova คือมีคา 
p<0.05 (p = 0.000) หมายความวาการยอยโดยใชกรดทั้งสองชนิดมีความแตกตางกันอยางมี
นยัสํ าคัญทางสถิติ

เมือ่วเิคราะหขอมูลที่ไดจากการเผาทั้ง 7 ชนิด  โดยใช วิธีวิเคราะหแบบ  oneway  
anova เพือ่หาความแตกตางของการเผาทั้ง  7 วิธี  พบวาทั้ง 7 วิธีนี้มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคญัทางสถิติเนื่องจาก คา p<0.05 โดยพบวา
การเผาใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 1 แตกตางจาก  การเผาใบขาวที่ปรับสภาพดวย HCl 1:4
การเผาใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 1 แตกตางจาก การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 600 °C
การเผาใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 1 แตกตางจาก การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 700 °C
การเผาใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 2  แตกตางจาก  การเผาใบขาวที่ปรับสภาพดวย HCl 1:4
การเผาใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 2 แตกตางจาก  การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 600°C
การเผาใบขาวที่ยอยดวยเซลลูเลส 2 แตกตางจาก  การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 700°C
การเผาใบขาวที่ปรับสภาพดวย HCl 1:4 แตกตางจาก  การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่700°C
การเผาใบขาวที่ปรับสภาพดวย HCl 1:4  แตกตางจาก  การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 800 °C
การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 600°C  แตกตางจาก  การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่700°C
การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่  600°C แตกตางจาก  การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 800°C
การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่  700°C แตกตางจาก การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่  800°C
การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่  700°C แตกตางจาก การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่  900°C

แตวธิทีีด่ทีีสุ่ดในกลุมวิธีการเผาก็คือ การเผาใบขาวที่ไมผานการปรับสภาพที่ 700 °C
เนือ่งจากใหปริมาณซิลิกาที่มากที่สุด คือ  0.6334 ± 0.0468 g SiO2 / g dried weight (mean 
± S.D.)

เมือ่เปรียบเทียบกับปริมาณซิลิกาจาก แกลบที่ผานการปรับสภาพดวย 0.2 N HCl แลว
เผาที่  700 °C  มปีริมาณซิลิกาอยู 93.68 %  (กองเกียรติ,  2531), แกลบดิบ  เผาที่  600 °C  มี
ปริมาณซิลิกาอยู 93.00 %,   แกลบตม  เผาที่  600 °C  มปีริมาณซิลิกาอยู  95.2 %,  แกลบที่
ผานการปรับสภาพดวย HCl 1:4  เผาที่ 600 °C  มปีริมาณซิลิกาอยู  99.8 % (บัณฑิต            
ฝงสนิธุ,  2538)  พบวามีคามากกวาปริมาณซิลิกาที่ไดจากการตะกอนที่สกัดออกมาได  สาเหตุ
อาจเนือ่งมากจากวิธีในการทดลองหาปริมาณซิลิกาที่แตกตางกัน
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รูปที่ 4.33  กราฟเปรียบเทียบปริมาณซิลิกาที่ไดจากกระบวนการตางๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4.6 การสกัดสารเรงการตกตะกอนซิลิกาจากใบขาว
จากการน ําใบขาวออนอายุ  2  เดือน มาทํ าการทดลองเพื่อสกัดหาสารที่ตนขาวใชใน

การตกตะกอนซิลิกา เมื่อสกัดไดแลว นํ าสารเรงการตกตะกอนที่ไดมาทดลองตกตะกอนซิลิคอน 
ไดตะกอนซิลิคอน ดังรูปที่ 4.34

ก. ข.
รูปที่ 4.34 Scanning  Electron  Micrograph ของตะกอนซิลิคอนที่ไดจากการนํ าสารเรงการตก

ตะกอนที่สกัดจากใบขาว มาเติมกรดซิลิสิก  รูป ก. และ ข. เปนตัวอยางเดียวกัน
(ก. scale bar = 90  µm, ข. scale bar = 20  µm )

จากการทดลองนํ าสารที่ไดจากการสกัดจากใบขาวมาตกตะกอนซิลิคอน  จะไดตะกอน
เปนรูปหกเหลี่ยม มีขนาดประมาณ  20 µm และเมื่อศึกษาโดย SEM-EDS แลวพบวาตะกอนนี้ 
ประกอบดวย โซเดียม  และซิลิคอน  เปนอัตราสวน 1:1 ดงัรูปที่ 4.36

เมื่อทํ าการทดลองอีกครั้งโดยกํ าหนดระยะเวลาในการตั้งตะกอนทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 
กอนนํ าไป centrifuge จาก  5  นาที เปน 1  ชั่วโมง  และ 2 ชั่วโมง  ผลดังรูปที่   4.35
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ก. ข.

ค.
รูปที่ 4.35  Scanning Electron Micrographs ของตะกอนที่ไดจากการนํ าสารที่สกัดจากขาวมา

ตกตะกอนรวมกับกรดซิลิสิก
(ก.) ตัง้ตะกอนทิง้ไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา  5  นาที
(ข.) ตัง้ตะกอนทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา  1   ชั่วโมง
(ค.) ตัง้ตะกอนทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา  2   ชั่วโมง

จากการนํ าสารที่สกัดจากขาวมาตกตะกอนรวมกับกรดซิลิสิก แลวตั้งตะกอนทิ้งไวที่
อุณหภมูหิองเปนเวลา   5  นาที,  1  ชั่วโมง  และ  2  ชั่วโมง  พบวาการตั้งตะกอนทิ้งไวที่อุณหภูมิ
หองไมวาจะใชเวลาเทาใดก็จะไดตะกอนรูปหกเหลี่ยมเสมอ เมื่อนํ าตะกอนไปศึกษาโดยเทคนิค  
SEM-EDS พบวาตะกอนนี้ประกอบดวย โซเดียมและ ซิลิคอนในอัตราสวน  1: 1
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รูปที ่ 4.36  สเปกตรัมของธาตุที่เปนองคประกอบของตะกอน

เปนไปไดมากทีเดียววาสารเรงการตกตะกอนซิลิกาที่สกัดไดจากใบขาวนั้น เปนโปรตีน
และนาจะมีสมบัติคลายคลึงกับโปรตีน silaffins ทีพ่บในไดอะตอม (Kroger, 1999) กลาวคือ มี
สวนที่เปน polycationic ซึง่ชวยตกตะกอนซิลิกา  จึงเปนสิ่งที่นาสนใจอยางยิ่งที่จะมีการศึกษา
สมบัติทางเคมีของโปรตีนนี้ในใบขาวตอไป
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ตารางที่ 5 ปริมาณซลิิกาจากซิลิกาที่ไดจากการยอยใบขาวดวยกรดไนตริกเขมขน
(g SiO2 /g dried weight)

ตวัอยางที่ 1 ตวัอยางที่ 2 ตวัอยางที่ 3 ตวัอยางที่ 4 ตวัอยางที่ 5
ขวดที่ 1 0.7103 0.6074 0.6100 0.6070 0.7103
ขวดที่ 2 0.6130 0.6013 0.6384 0.6249 0.6249
ขวดที่ 3 0.5836 0.6066 0.6148 0.6136 0.5836
ขวดที่ 4 0.6013 0.6052 0.6158 0.6064 0.6013
ขวดที่ 5 0.6082 0.5836 0.6062 0.5828 0.5244

mean + S.D. 0.6114  ±   0.0364

ตารางที่  6   ปริมาณซลิิกาจากซิลิกาที่ไดจากการยอยใบขาวดวยกรดผสมระหวาง
กรดไฮโดรคลอริกเขมขน : กรดไนตรกิเขมขน อัตราสวน 1 : 1
(g SiO2/g dried weight)
ตวัอยางที่ 1 ตวัอยางที่ 2 ตวัอยางที่ 3 ตวัอยางที่ 4 ตวัอยางที่ 5

ขวดที่ 1 0.5000 0.4966 0.4896 0.4655 0.4936
ขวดที่ 2 0.4655 0.4938 0.4712 0.4655 0.4926
ขวดที่ 3 0.4936 0.4850 0.4914 0.5646 0.4698
ขวดที่ 4 0.4842 0.5000 0.4596 0.4850 0.4916
ขวดที่ 5 0.4532 0.4832 0.4870 0.4696 0.4808

mean + S.D. 0.4853  ±    0.0212
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ตารางที่ 7  ปริมาณซลิิกาจากซิลิกาที่ไดจากการยอยใบขาวดวยเซลลูเลส 1  แลวเผาที่ 600
องศาเซลเซียส (g SiO2/g dried weight)

ตวัอยางที่ 1 ตวัอยางที่ 2 ตวัอยางที่ 3 ตวัอยางที่ 4 ตวัอยางที่ 5
ขวดที่ 1 0.5156 0.5110 0.5174 0.5098 0.5174
ขวดที่ 2 0.5124 0.5122 0.5114 0.5044 0.5114
ขวดที่ 3 0.5232 0.5146 0.5042 0.5372 0.5164
ขวดที่ 4 0.5136 0.5202 0.5134 0.5092 0.5038
ขวดที่ 5 0.5224 0.5144 0.5112 0.5174 0.5090

mean + S.D. 0.5141  ±    0.0070

ตารางที่ 8  ปริมาณซลิิกาจากซิลิกาที่ไดจากการยอยใบขาวดวยเซลลูเลส 2  แลวเผาที่ 600
องศาเซลเซียส (g SiO2/g dried weight)

ตวัอยางที่ 1 ตวัอยางที่ 2 ตวัอยางที่ 3 ตวัอยางที่ 4 ตวัอยางที่ 5
ขวดที่ 1 0.5024 0.5032 0.5140 0.5032 0.5010
ขวดที่ 2 0.5028 0.5038 0.5064 0.5078 0.5064
ขวดที่ 3 0.5002 0.5004 0.5060 0.5022 0.5026
ขวดที่ 4 0.5008 0.5040 0.5006 0.5038 0.5022
ขวดที่ 5 0.4990 0.5020 0.5022 0.5068 0.5016

mean + S.D. 0.5034  ±  0.0032
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ตารางที่ 9 ปริมาณซลิิกาจากซิลิกาที่ไดจากใบขาวที่ treat ดวยHCl  1: 4  แลวเผาที่ 600
องศาเซลเซียส (g SiO2/g dried weight)

ตวัอยางที่ 1 ตวัอยางที่ 2 ตวัอยางที่ 3 ตวัอยางที่ 4 ตวัอยางที่ 5
ขวดที่ 1 0.5234 0.5732 0.5440 0.5440 0.5194
ขวดที่ 2 0.5878 0.5804 0.5362 0.5902 0.5878
ขวดที่ 3 0.5726 0.5894 0.5732 0.5740 0.5912
ขวดที่ 4 0.5868 0.5040 0.5180 0.5474 0.5788
ขวดที่ 5 0.5960 0.5020 0.5062 0.5440 0.5178

mean + S.D. 0.5555  ±   0.0321

ตารางที่ 10 ปริมาณซลิิกาจากซิลิกาที่ไดจากใบขาวเผาที่ 600  องศาเซลเซียส
(g SiO2/g dried weight)

ตวัอยางที่ 1 ตวัอยางที่ 2 ตวัอยางที่ 3 ตวัอยางที่ 4 ตวัอยางที่ 5
ขวดที่ 1 0.5408 0.5430 0.5564 0.5620 0.5594
ขวดที่ 2 0.5594 0.5620 0.5414 0.5430 0.5594
ขวดที่ 3 0.5632 0.5536 0.5430 0.5430 0.5912
ขวดที่ 4 0.5470 0.5430 0.5518 0.5430 0.5644
ขวดที่ 5 0.5550 0.5498 0.4996 0.5562 0.5532

mean + S.D. 0.5514  ±   0.0154
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ตารางที่ 11  ปริมาณซลิิกาจากซิลิกาที่ไดจากใบขาวเผาที่ 700  องศาเซลเซียส
(g SiO2/g dried weight)

ตวัอยางที่ 1 ตวัอยางที่ 2 ตวัอยางที่ 3 ตวัอยางที่ 4 ตวัอยางที่ 5
ขวดที่ 1 0.5888 0.6682 0.5892 0.6704 0.5594
ขวดที่ 2 0.6758 0.6516 0.5922 0.6754 0.6758
ขวดที่ 3 0.5910 0.6772 0.5892 0.6758 0.5912
ขวดที่ 4 0.6030 0.6816 0.6578 0.6800 0.5644
ขวดที่ 5 0.6800 0.5914 0.6692 0.5570 0.6800

mean + S.D. 0.6334  ±   0.0468

ตารางที่  12  ปริมาณซลิิกาจากซิลิกาที่ไดจากใบขาวเผาที่ 800  องศาเซลเซียส
(g SiO2/g dried weight)
ตวัอยางที่ 1 ตวัอยางที่ 2 ตวัอยางที่ 3 ตวัอยางที่ 4 ตวัอยางที่ 5

ขวดที่ 1 0.4778 0.5540 0.4742 0.5076 0.4778
ขวดที่ 2 0.5508 0.4872 0.5590 0.5008 0.4742
ขวดที่ 3 0.4790 0.5622 0.4744 0.5574 0.4790
ขวดที่ 4 0.5598 0.5674 0.4798 0.5642 0.4798
ขวดที่ 5 0.5608 0.4124 0.5616 0.5448 0.5342

mean + S.D. 0.5152  ±  0.0437
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ตารางที่  13  ปริมาณซลิิกาจากซิลิกาที่ไดจากใบขาวเผาที่ 900  องศาเซลเซียส
(g SiO2/g dried weight)

ตวัอยางที่ 1 ตวัอยางที่ 2 ตวัอยางที่ 3 ตวัอยางที่ 4 ตวัอยางที่ 5
ขวดที่ 1 0.5628 0.5540 0.4742 0.5076 0.4778
ขวดที่ 2 0.5630 0.4872 0.5590 0.5008 0.4742
ขวดที่ 3 0.4790 0.5622 0.5630 0.5574 0.4790
ขวดที่ 4 0.5598 0.5674 0.4798 0.5642 0.4798
ขวดที่ 5 0.5608 0.5598 0.5616 0.5448 0.5342

mean + S.D. 0.5285  ±   0.0384

วธิกีารเตรียมสารละลาย
1. 1 M Tris

ชั่ง Tris   121.14  กรัม  จากนั้นปรับปริมาตรเปน 1000 มิลลิลิตร

2. Sodium Phosphate Citrate buffer  pH 5.0
2.1 เตรียม 0.5 M disodium hydrogen phosphate  100  มิลลิลิตร

ชั่ง disodium hydrogen phosphate มา 8.8995  กรัม  ปรับปริมาตรเปน 100
มิลลิลิตร

2.2 เตรียม  0.5 M  Citric acid  100  มิลลิลิตร
ชั่ง Citric acid มา 9.6215  กรัม ปรับปริมาตรเปน Citric acid

เตรียม Sodium Phosphate Citrate buffer  pH 5.0
ปเปต   0.5 M disodium hydrogen phosphate มา  10 มิลลิลิตร  แลวปรับ pH ดวย        

0.5 M  Citric acid จนได pH 5.0

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115

ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางสาวศริิวรรณ   โพธิ์พรม
วนั เดือน ปเกิด 19  เมษายน  2518
สถานที่เกิด จงัหวัดกาฬสินธุ
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)  สถาบันราชภัฏอุดรธานี
จงัหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2541 ศกึษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาเคมีศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Bibliography
	Appendix



