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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 1 (2553)

บรรณาธิการแถลง
วารสารขาวศูนยฯ ฉบับนี้นําทานไปพบงานวิจัยที่เปนประโยชนดานการผลิตอาหารสัตวที่จะชวยเพิ่มคุณคาใหแก
อาหารสุกร แกะรอยไปสูที่มาของเครื่องหนังราคาแพง สัมผัส“กระเชาสีดา” พืชที่นอกจากจะมีผลรูปรางแปลกตานารักแลว
ยังมีบทบาทสําคัญตอวงจรชีวิตของผีเสื้อถุงทองซึ่งปจจุบันใกลสูญพันธุ อีกหนึ่งคุณคาที่เกื้อกูลการดํารงอยูของธรรมชาติ
ที่ไมสามารถประเมินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจได และสุดทายธาตุ“ซีลีเนียม” คําที่ไมคุนหู แตมนุษยและสัตวจําเปนตองไดรับ
จากพืช
บรรณาธิการขอขอบคุณทุกทานที่ ติดตามอานวารสารขาวศูนยฯ เพราะทานเปนผู ที่ ทําใหความรู รวมทั้งสิ่ งละอัน
พันละนอย ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารไดรับการเผยแพร
สวัสดีคะ

บรรณาธิ การ

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ ครั้งที่9 วันที่
24-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
² กณิ ษ ฐา สั งคะหะ ญาณี มั่ น อ น เฟ อ งฟ า
จันทนิยม อตินุช แซจิวและ อุดม แกวสุวรรณ เสนอผลงานเรื่ อง
การถายทอดเทคโนโลยี การลดอัตราการเสี่ยงตอการเกิดโรคพืช
โดยใชวิธีทางชีววิธีรวมกับการพัฒนาดิน
± การประชุ มวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6 วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2552 ณ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน อํ า เภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
² อรุ ณศิ ริ กําลั ง จั นทร จรั ส วี รสาร และ สุ ริ ยา
สาสนรักกิจ เสนอผลงานเรื่อง ผลของการใสปุยมูลโครวมกับ
ปุ ยเคมี เป นปุ ยรองพื้ นต อการเจริ ญเติ บโตและผลผลิ ต
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105
² สมโภชน ทับเจริญ เกรียงศักดิ์ สะอาดรักษ ภาณี
ทองพํานัก และ ลิขิต สูจิฆระ เสนอผลงานเรื่อง เทคนิคการ
ขยายพันธุกวาวเครือขาว SARDI190 ดวยวิธีการตัดชํา
² วันชาติ นิติพันธ เจริญ ขุนพรม รัตนะ สุวรรณเลิศ
และ ไพร มัทธวรัตน เสนอผลงานเรื่อง การสํารวจสถานภาพของ
มะละกอในเขตจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
² ปฐพี เจนกุลประสูติ ศุภพร ไทยภักดี สุรพงษ
ดํารงกิ ตติ กุ ล และ สุ รั ตน วดี จิ วะจิ นดา เสนอผลงานเรื่ อง
การพั ฒนาฐานข อมู ลพื ชสมุ นไพรภาคใต ของประเทศไทยบนเว็ บไซต
± การประชุม ISSAAS 2009 International Congress
2009 วันที่ 11-15 มกราคม 2553 ณ สวนนงนุช อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
±

คณิตฐา ชินวงษเขียว

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม

ผลงานวิจัยของนักวิจัยสังกัดฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรับรางวัล
± ผลงานเรื่ อง Photonic crystal structure of wing scales

in Thailand butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus
โดย ปุณยวีร เดชครอง ณัฐพล ชุมแสง ภราดร ดอกจันทร
สุรัตนวดี จิวะจินดา สิทธิศักดิ์ เสพไพศาล ธรนินท ชัยเรืองศรี
และ Makoto Shiojiri ได รั บรางวั ลชนะเลิ ศการนําเสนอ
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอรสาขาชีววิทยา ในการประชุมวิชาการ
จุลทรรศนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจําป 2553 วันที่
19-22 มกราคม 2553 ณ โรงแรมเดอะแฟรเฮาสบีชรีสอรท
แอนดโฮเต็ล อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

การเสนอผลงานทางวิชาการ

บุ คลากรฝ ายปฏิ บั ติ การวิ จั ยและเรื อนปลู กพื ชทดลอง
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวาระตางๆ ดังนี้
± การประชุ มวิ ชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย วันที่ 14-17 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเดอะไทด
รีสอรต อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
² มณี ตั น ติ รุ ง กิ จ อรวรรณ ชวนตระกู ล และ
สาวิตตรี ลิ่มทอง เสนอผลงานเรื่อง การพัฒนา Kluyveromyces
marxianus เพื่อการผลิตไบโอเอทานอล
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² ชวนพิศ

อรุณรังสิกุล เสนอผลงานเรื่อง Farmers
Perception on Durian Innovative: A Case Study of Certified
Orchards Growers in Chanthaburi Province, Eastern Thailand
² พีรพงษ แสงวนางคกูล ชูศักดิ์ คุณุไทย ยุพิน
ออนศิริ เจริญ ขุนพรม สมนึก ทองบอ นวลวรรณ ฟารุงสาง
และ อุดม ฟารุงสาง เสนอผลงานเรื่อง Effects of Chitosan on
Seed Germination and Seedling Growth of Chili และ Effects
of Chitosan Spray on Chili Growth and Fruit Production
² รุงนภา กอประดิษฐสกุล ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
และ ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล เสนอผลงานเรื่อง The Development of Private Standard : ThaiGAP vs GLOBALGAP
² ศิริพร วิหคโต เสนอผลงานเรื่อง Effect of Salted
Hide Moisture on Contamination of Halophilic and Halotolerant
Bacteria
² ศิริพร วิหคโต ลักขณา เบ็ญจวรรณ รงรอง
หอมหวล เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ เจริญ ขุนพรม และ
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล เสนอผลงานเรื่อง Risk Assessment and
Bacterial Reduction in Raw Material Preparation for Cereal
Health Products
² สุ ดาวรรณ เชยชมศร ี และ วิ น เชยชมศรี
เสนอผลงานเรื่อง New Cell Lines from Helicoverpa armigera
and their Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus
± งานประชุมวิชาการจุลทรรศนแหงประเทศไทย ครั้งที่
27 วันที่ 19-22 มกราคม 2553 ณ โรงแรมเดอะแฟรเฮาสบีช
รีสอรทแอนดโฮเต็ล อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
² ปุ ณยวี ร เดชครอง ณั ฐพล ชุ มแสง ภราดร
ดอกจันทร สุรัตนวดี จิวะจินดา สิทธิศักดิ์ เสพไพศาล ธรนินท
ชัยเรืองศรี และ Makoto Shiojiri เสนอผลงานเรื่อง Photonic
crystal structure of wing scales in Thailand butterflies, Euploea
mulciber and Troides aeacus
± งานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้ งที่ 48 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ 2553 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
² สุดาวรรณ เชยชมศรี เสนอผลงานเรื่อง จําแนก
เซลลไลนของแมลงดวยเทคนิคพีซีอาร

การจัดนิทรรศการ

บุ คลากรฝ ายปฏิ บั ติ การวิ จั ยและเรื อนปลู กพื ชทดลอง
รวมจัดนิทรรศการทางวิชาการในวาระตางๆ ดังนี้
± นิ ทรรศการ งานประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง
การบูรณาการงานดานวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
กั บ จั งหวั ด/กลุ มจั งหวั ด (ครั้ งที่ 1) : สร า งงาน สร างเงิ น
สรางคุณภาพชีวิ ตดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กับกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง1 (กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม
สุพรรณบุร)ี จัดโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ โรงแรมเฟลิกซ
ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22-24 พฤศจิกายน
2552
² มณฑา วงศมณีโรจน รงรอง หอมหวล สุลักษณ
แจมจํารัส อําพล ยอดเพชร น้ําออย พลเสน กรรณิภา สามงามพุ ม
และ มัณฑนา สระทองแกว เรื่อง การผลิตหนอไมฝรั่งคุณภาพ
สงออกจากตนกลาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
² รงรอง หอมหวล มณฑา วงศมณีโรจน กมลศรี
สระทองพรม และ สุ ลักษณ แจมจํารั ส เรื่ อง การขยายพั นธุ กลวยไม
โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
± นิ ทรรศการ งานเกษตรกําแพงแสน ป 2552 ณ
บริ เวณสระพระพิ รุ ณ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 3-10 ธันวาคม 2552
กลุมเผยแพรความรู สมุนไพรเพื่อสุขภาพและอาหาร
ปลอดภัย
² ชวนพิศ อรุณรังสิกุล เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ลักขณา เบ็ญจวรรณ รงรอง หอมหวล ศิริพร วิหคโต และ เจริญ
ขุนพรม เรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลคา
จากธัญพืชไทย
² มณี ตันติรุงกิจ เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลชีววิทยา
² สุรัตนวดี จิวะจินดา เรื่อง การแปรรูปสมุนไพร
เพื่อนําไปใชพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
² สุดาวรรณ เชยชมศรี และ จรูญ บุญวงษ เรื่อง
เชื้อเอ็นพีวี ทางเลือกเพื่อการกําจัดแมลงศัตรูพืช
กลุ มงานบริ การของฝ า ยปฏิ บั ติ การวิ จั ยและเรื อน
ปลูกพืชทดลอง
² งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร
§ หนวยวิเคราะห วิจัยดิ น พืช และการประยุ กต
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพปุยอินทรีย
§ หน วยวิ จั ยโรคพื ชและศาสตร สั มพั นธ เรื่ อง
เมื่อพืชเปนโรค...
§ หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ และปรับปรุ งพันธุ พืช
เรื่อง การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ
§ หนวยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เรื่อง เทคนิคการ
เพาะเลี้ ยงเมล็ดและการขยายพั นธุ กล วยไม โดยการเพาะเลี้ ยง
เนื้อเยื่อ
² งานทรั พยากรชี ว ภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
§ หน วยจุ ลชี ววิ ทยาประยุ กต เรื่ อง จุ ลิ นทรี ย :
ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย
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² งานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี

ชุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ําภาคสนาม

เรื่อง

นิ ทรรศการ บนเส นทางงานวิ จั ยมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร ป 2553 งานเกษตรแฟร ประจําป 2553 ณ
อาคารจักรพันธุเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ 2553
² ชวนพิ ศ อรุ ณรั งสิ กุ ลเรื่ อง ถั่ วฝ กยาวพั นธุ กํ าแพงแสน
² ลักขณา เบ็ญจวรรณ เรื่อง คุณคาทางโภชนาการ
ของน้ําคั้นและผลิตภัณฑจากน้ําคั้นใบขาวไทย
² นวลวรรณ ฟารุงสาง เรื่อง ความกาวหนาของงาน
วิจัยการควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของผลไมโดยใชจุลินทรียทรงพุม
² รงรอง หอมหวล เรื่ อง การพั ฒ นาเทคนิ ค
การคัดเลือกออยทนแลงในสภาพปลอดเชื้อ
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อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสําปะหลังตอปริมาณจุลินทรีย
ในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุนและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุน-ขุน*
Effect of Pelleting Temperature of Cassava Diets on Microbial Populations
in the Gastro-intestinal Tract of Growing Pigs and Performances of Growing-Finishing Pigs
สุรพันธ จิตวิริยนนท1, อุทัย คันโธ1, สุกัญญา จัตตุพรพงษ2, มณี ตันติรุงกิจ3
Surapan Jitviriyanon1, Uthai Kanto1, Sukanya Juttupornpong2, Manee Tantirungkij3

บทคั ดยอ

การศึกษาผลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดตอปริมาณ
จุ ลิ นทรีย ในระบบทางเดิ นอาหารสุ กรระยะรุ นและสมรรถภาพ
การผลิตสุกรระยะรุน-ขุน โดยแบงอาหารออกเปน 4 กลุม คือ
อาหารผงและอาหารอัดเม็ดที่ชวงอุณหภูมิ 61-65, 66-70 และ
71-75 oซ ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด จากการวิเคราะห
ปริ มาณของแบคที เรี ยกรดแลคติ ค แบคที เรี ยกลุ มโคลิ ฟอร ม
และยีสต ในของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม และในมูลสุกรรุน
พบวา สุกรระยะรุนกอนกินอาหารทดลองกลุมตางๆ มีปริมาณ
จุลินทรียทั้ง 3 กลุม ในของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม ในมูล
และระดับของพีเอชของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ ยมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ(P>0.05) หลังจากกินอาหารทดลอง
พบวา ปริมาณของจุลินทรียทั้ง 3 กลุม ในของเหลวจากลําไสเล็ก
สวนไอเลี่ ยม ในมูลและระดับของพีเอชของเหลวจากลําไสเล็ก
สวนไอเลี่ยมของสุกรทุกกลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) เชนกัน การศึกษาผลของระดับอุณหภูมิในการ
อัดเม็ดตอสมรรถภาพการผลิตสุกรระยะรุน-ขุน พบวา สุกรที่กิน
อาหารผงและอาหารสูตรมันสําปะหลังอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ
มีอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และประสิทธิภาพ
การใชอาหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
แต พบว าสุ กรช วงอายุ 16-22 สั ปดาห ที่ กิ นอาหารผง
มี ประสิ ทธิภาพการใช อาหารต่ํากว ากลุ มอื่ นอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05)

ABSTRACT

Mashed and pelleted cassava diets at different pelleting
temperature of 61-65, 66-70 and 71-75 oC were studied
for microbial populations in the gastro-intestinal tract of
growing pigs and performances of growing-finishing pigs by
utilizing a completely randomized design. Results of the study
have shown that there were no significant differences in the
microbial population of lactic acid bacteria, coliform bacteria
and yeast in the ileum, in the feces and pH of ileal contents of
pigs before offering the experimental diets. The microbial
population of lactic acid bacteria, coliform bacteria and yeast
in the ileum, in the feces and pH of ileal contents of pigs were
also not significantly different after offering the experimental
diets. There were no significant differences in average daily
gain, feed intake, feed conversion ratio and carcass quality of
pigs fed either mashed or pelleted diets with different pelleting
temperature in every period of pigs except the growing pigs
(16-22 wks) fed with mashed diet showed the significantly
poorer feed conversion ratio than those pelleted fed diets
(P<0.05).
Keywords: Cassava, Microbial, Pelleted feed
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คํานํา

แตกตางกัน ดังนี้
กลุ มที่ 1 อาหารที่ ใชมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานไมผาน
การผลิ ต อาหารสั ต ว ในป จ จุ บั นมี ความต องการใช
กระบวนการอัดเม็ด
มันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานในอาหารสัตวมากขึ้น เนื่องจาก
กลุ มที่ 2 อาหารที่ ใช มั นสําปะหลั งเป นแหล งพลั งงาน
มันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานในอาหารสั ตว ที่ มี ราคาต่ํากวา
แหลงวัตถุดิบพลังงานชนิดอื่ นๆ สงผลใหตนทุนในการผลิตอาหาร อัดเม็ดชวงอุณหภูมิ 61-65 oซ
กลุ มที่ 3 อาหารที่ ใช มั นสําปะหลั งเป นแหล งพลั งงาน
สั ตว ลดลง นอกจากนี้ มั นสําปะหลั งส งผลดี ต อการผลิ ตสั ตว
อัดเม็ดชวงอุณหภูมิ 66-70 oซ
หลายประการ อาทิ สั ตว สามารถย อยได ง ายเนื่ องจากแป งใน
กลุ มที่ 4 อาหารที่ ใช มั นสําปะหลั งเป นแหล งพลั งงาน
มันสําปะหลังเปนแปงออน (soft-starch) รวมทั้งมันสําปะหลังมี
แบคทีเรียและยีสตที่เปนประโยชนตอรางกายสัตว อาทิ แบคทีเรีย อัดเม็ดชวงอุณหภูมิ 71-75 oซ
โดยที่ อาหารไม มี ก ารใช ย าปฏิ ชี ว นะและคํา นวณให มี
กรดแลคติค ปนเปอนมาโดยธรรมชาติจากดินที่ปลูกมันสําปะหลัง
สวนประกอบของโภชนะตางๆ ครบตามความตองการของสุกร
(กานดา, 2546) โดยแบคทีเรียในกลุมดังกลาวสามารถผลิตสาร
รุน-ขุน ตามคําแนะนําโดย NRC (1998) องคประกอบวัตถุดิบ
ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคในสัตว
อาหารและองค ประกอบทางโภชนะของอาหารทดลองไดแสดงไว ใน
(Gilliland and Speck, 1977) สงผลใหการใชมันสําปะหลัง
Table 1 และสุกรกินอาหารและน้ําเต็มที่ (ad libitum)
เปนที่ ยอมรับของเกษตรกรผู เลี้ ยงสัตว โดยเฉพาะในกลุ มของ
เกษตรกรที่เลี้ยงสุกร แตเนื่องจากกระบวนการผลิตอาหารสัตว
ในปจจุบัน โดยเฉพาะในระดับอุตสาหกรรมมีการผลิตอาหารสัตว Table 1 Feed ingredients and chemical composition of
experimental diets.
ในรูปอาหารอัดเม็ดที่ใชอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจ
มีผลตอการอยูรอดของแบคทีเรียที่เปนประโยชนในมันสําปะหลัง
Feed ingredients
Growing phase Finishing phase
ดั งนั้ น การศึ กษานี้ จึ งมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาผลของระดั บ
อุณหภูมิในกระบวนการอัดเม็ดอาหารที่ใชมันสําปะหลังเปนแหลง
Ground cassava chips
41.90
50.03
พลังงานตอปริมาณของเชื้อจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารสุกร
Soybean meal (CP 44%)
34.10
29.14
ระยะรุน และสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุน-ขุน
Rice bran
15.00
15.00
Rice bran oil
4.00
2.00
อุปกรณและวิธีการ
Monocalcium phosphate
3.10
2.30
Ground limestone
1.00
0.65
สัตวทดลอง
Salt
0.25
0.25
แบงสุกรออกเปน 2 กลุมการทดลอง โดยสุกรกลุมที่ 1
Vitamin and mineral premix 0.50
0.50
ทดลองจุ ลิ น ทรี ย ในระบบทางเดิ นอาหาร ใช สุ ก รลู ก ผสม
DL-Methionine
0.15
0.08
สามสายพันธุ (ลารจไวท × แลนดเรซ × ดูรอค) เพศผูตอน 16
L-Threonine
0.05
ตั ว แบ งสุ กรออกเป น 4 กลุ ม กลุ มละ 4 ซ้ํ า ซ้ํ า ละ 1 ตั ว
Total
100
100
และสุกรกลุมที่ 2 ทดลองสมรรถภาพการผลิต ใชสุกรลูกผสม
Chemical composition by calculation
สามสายพันธุ (ลารจไวท × แลนดเรซ × ดูรอค) เพศผูตอน 64
Crude protein (%)
18.00
16.00
ตั ว แบ งสุ กรออกเป น 4 กลุ ม กลุ มละ 4 ซ้ํ า ซ้ํ า ละ 4 ตั ว
ME (kcal/kg)
3,154.77
3,107.69
น้ําหนักเริ่ มตนเฉลี่ ยประมาณ 25 กิโลกรัม อายุประมาณ 10
Crude fat (%)
6.46
4.47
สัปดาห โดยสุกรทุกตัวที่นํามาทดลองมาจากฟารมเดียวกัน
Crude fiber (%)
5.86
5.84
Calcium (%)
1.08
0.80
อาหารทดลอง
Available phosphorus (%)
0.81
0.64
อาหารทดลองที่ใชประกอบดวยอาหารสุกรระยะรุน-ขุน
Lysine (%)
1.05
0.92
ทั้ งอาหารผงและอาหารที่ ผ า นกระบวนการอั ด เม็ ด ที่ ระดั บ
Methionine+Cystine (%)
0.68
0.55
ชวงอุณหภูมิตางๆ โดยอาหารสุกรระยะรุ นใชมันเสนในสูตรอาหาร Tryptophan (%)
0.22
0.20
ประมาณ 41.90 เปอร เซ็ นต ส วนอาหารระยะขุ นใช มั นเส น
Threonine (%)
0.68
0.65
ในสูตรอาหารประมาณ 50.03 เปอรเซ็นต ซึ่งสุมใหสุกรกินอาหาร
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Yij = µ + α i + ε ij

การสุมตัวอยางและการบันทึกขอมูล

การศึ ก ษาปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย ใ นระบบทางเดิ น อาหาร
ใชสุกรเพศผูตอนจํานวน 16 ตัว แบงสุกรออกเปน 4 กลุม กลุมละ
4 ซ้ํา ซ้ําละ 1 ตัว เมื่อสุกรทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 40
กิโลกรัม จึงผาตัดใส T-cannula ที่บริเวณลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม
โดยใหสุกรทั้ งหมดไดกินอาหารทดลองที่ ใชขาวโพดเปนแหลง
พลังงานที่ ไมผานกระบวนการอัดเม็ด และทําการเก็บตัวอยาง
ของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม และมูล เพื่อวิเคราะหระดับ
พีเอชของของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ ยม และปริมาณจุลินทรีย
ในระบบทางเดินอาหารกอนกินอาหารทดลอง หลังจากนั้นจึงสุม
ใหสุกรแตละกลุมกินอาหารทดลองสูตรมันสําปะหลังทั้ง 4 กลุม
การทดลองเปนเวลา 14 วัน แลววิเคราะหระดับพีเอชของของเหลว
ลําไสเล็กสวนไอเลี่ ยม และปริมาณจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร
อีกครั้ง
ในสวนการศึกษาสมรรถภาพการผลิตสุกรระยะรุ น-ขุน
ที่กินอาหารทดลองทั้ง 4 สูตร ทําการสุมสุกรเพศผูตอน 64 ตัว
แบงสุกรออกเปน 4 กลุมการทดลอง กลุมทดลองละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ
4 ตัว บันทึกน้ําหนักสุกรแตละตัวเมื่อเริ่มตนและสิ้นสุดการทดลอง
ในแตละชวง และจดบันทึกปริมาณอาหารสุกรทดลองที่สุกรกิน
และเหลือในแตละระยะ รวมทั้ งสุ มเก็บตัวอยางอาหารทดลอง
แต ละสู ตร เพื่ อนําไปวิ เคราะห ท างเคมี ของโภชนะในอาหาร
เมื่ อสิ้ นสุดระยะขุนทําการบันทึกความหนาไขมันสันหลัง พื้ นที่
หน าตั ดสั นหลั ง และเปอร เซ็ นต เนื้ อแดงของสุ กรทุ กกลุ มการ
ทดลอง โดยใชรีลไทม อัลตราซาวด ทั้ง4 กลุม กลุมละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ
2 ตัว

การวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย

- แบคทีเรียกรดแลคติค (Lactic acid bacteria) เลี้ยงใน
อาหาร Man Rogosa Sharpe Agar (MRS agar) โดยใชอาหาร
สําเร็จรูปของ Merck (Merck, 1996b)
- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมเลี้ยงในอาหารColiform Agar
ตามวิธีของ Christen et al. (1992) ซึ่งใชอาหารสําเร็จรูปของ
Chromocult Coliform Agar (Merck, 1996a)
- ยีสต เลี้ยงในอาหาร Yeast Extract Peptone Dextrose
Agar (YPD agar) ตามวิธีของ Atlas and Park (1993)

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design; CRD) แลวทําการเปรี ยบเที ยบค าเฉลี่ ยโดยวิธี
Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) (SAS, 2003)
โดยที่สามารถเขียนสมการเชิงเสนตรง ดังนี้

โดยที่

Yij
i
j

µ
αi
ε ij

แทนคาสังเกตที่ไดจากหนวยทดลองที่ j
ซึ่งไดรับทรีทเมนตที่ i
มีคาเทากับ 1, 2, 3 และ 4
มีคาเทากับ 1, 2, 3 และ 4
แทนคาเฉลี่ยของประชากรในทรีทเมนตทั้งหมด
แทนคาอิทธิพลของทรีทเมนตที่ i
แทนความคลาดเคลื่อนของการทดลอง

ผลการทดลองและวิจารณ

ผลการวิ เคราะห ปริ มาณจุ ลิ นทรี ย และระดั บของพี เอช
ในระบบทางเดิ นอาหารสุ กรก อนกิ นอาหารสู ตรมั นสําปะหลั ง
พบวา จุลินทรียในของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม3 กลุม คือ
แบคที เรี ยกลุ มโคลิ ฟอร ม แบคที เรี ย กรดแลคติ ค และยี ส ต
ของสุกรทุกกลุ มทดลองมีความแตกตางอย างไมมี นัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05) นอกจากนี้พบวา ชนิดของจุลินทรียที่พบมากที่สุด
บริเวณลําไสเล็กสวนไอเลี่ ยม คือ แบคทีเรียกรดแลคติค รองมาคือ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม และยีสต ตามลําดับ รวมทั้งระดับของ
พี เอชของของเหลวลําไส เล็ กส วนไอเลี่ ยมของสุ กรแต ละกลุ ม
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เชนกัน
สวนจุลินทรียในมูลสุกรกอนกินอาหารสูตรมันสําปะหลัง
พบวา ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม แบคทีเรียกรดแลคติค
และยีสต ของสุกรทุกกลุมทดลองแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ซึ่งชนิดของจุลินทรียที่พบมากที่สุดในมูลสุกร คือ
แบคที เรี ยกรดแลคติ ค รองมาคื อ แบคที เรี ยกลุ มโคลิ ฟอร ม
และยีสต ตามลําดับ (Table 2)
ปริมาณจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารสุกรหลังกินอาหาร
สูตรมันสําปะหลัง ทั้งในสวนของอาหารผง และอาหารอัดเม็ด
ที่ระดับอุณหภูมิตางๆ พบวา จุลินทรียในของเหลวจากลําไสเล็ก
สวนไอเลี่ยม คือ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม แบคทีเรียกรดแลคติค
และยีสต ของสุกรทุกกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้พบวา ชนิดจุลินทรีย
ที่พบมากสุดในลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม คือ แบคทีเรียกรดแลคติค
รองมาคือ ยีสต และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม ตามลําดับ และ
ระดั บ ของพี เอชของของเหลวจากลําไส ส วนไอเลี่ ยมของสุ กร
แตละกลุมมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต(P>0.05)
ิ
สวนจุลินทรียในมูลสุกรหลังกินอาหารสูตรมันสําปะหลังพบวา
ปริ มาณของแบคที เรี ยกลุ มโคลิ ฟอร ม แบคที เรี ยกรดแลคติ ค
และยีสต ของสุกรทุกกลุมทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) (Table 3)
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ดั งนั้ นสามารถสรุ ปได ว าระดั บของอุ ณหภู มิ ที่ ใช ในการ
อัดเม็ดอาหารสูตรมันสําปะหลังไมมีผลตอปริมาณของจุลินทรีย
ชนิดตางๆ ในระบบทางเดินอาหารสุกร เนื่องจากไดมีการศึกษา
ปริมาณของจุลินทรียทั้ง 3 กลุม ในอาหารผง และอาหารหลังผาน
กระบวนการอั ดเม็ ด พบว า อาหารที่ ผานกระบวนการอั ดเม็ ด
มี ปริ มาณของจุ ลิ นทรี ย น อยกว าอาหารผง (สุ รพั นธ และอุ ทั ย,
2551) ซึ่งไมไดแสดงขอมูลในรายงานฉบับนี้ แตหลังจากสุกร
กินอาหารผงและอาหารอัดเม็ดสูตรมันสําปะหลั งช วงอุณหภูมิต างๆ
มีปริมาณจุลินทรียแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต(P>0.05)
ิ
ผลของอาหารผงและอาหารอั ดเม็ ดสู ตรมั นสําปะหลั ง
ชวงอุณหภูมิตางๆ ตอสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุน-ขุน
พบวา สุกรที่กินอาหารผงและอาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ
ชวงอายุ 10-16 สัปดาห มีอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหาร
ที่ กิ น และประสิ ทธิ ภ าพการใช อ าหารแตกต างกั น อย า งไม มี

นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
สมรรถภาพการผลิตสุกร ชวงอายุ 16-22 สัปดาห พบวา
สุกรที่ กินอาหารผงและอาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ มีแนวโนม
อัตราการเจริญเติบโตแตกตางกัน (P=0.08) ปริมาณอาหารที่กิน
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตสุกรที่ กิน
อาหารผงมีประสิ ทธิ ภาพการใช อาหารต่ํากว าสุกรที่ กิ นอาหารอั ดเม็ ด
ที่ชวงอุณหภูมิ 66-70 และ 71-75 oซ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05)
สมรรถภาพการผลิตสุกรชวงอายุ 22-24 สัปดาห พบวา
สุกรที่กินอาหารผงและอาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ มีอัตรา
การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตสุกรที่ กินอาหารผงและ
อาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ มีแนวโนมของปริมาณอาหาร
ที่ กินแตกตางกัน (P=0.10) โดยสุกรกลุ มที่ กินอาหารอัดเม็ด

Table 2 Microbial populations and pH levels in gastro-intestinal tract of pigs before the feeding of the experimental diets.1
Dietary treatment of various temperature (oC)
Mash feed 61-65
66-70
71-75
Digesta

Fecal

1

Coliform bacteria
Lactic acid bacteria
Yeast
pH of ileal contents
Coliform bacteria
Lactic acid bacteria
Yeast

7.21
8.22
7.29
6.60
7.13
8.47
7.00

7.00
7.41
6.88
6.28
7.34
7.88
6.96

7.28
7.66
6.91
6.60
7.45
7.68
7.54

7.49
7.62
6.97
6.52
7.34
8.12
7.28

P-value

Pooled SE

0.48
0.054
0.40
0.81
0.44
0.26
0.15

0.11
0.11
0.08
0.12
0.07
0.14
0.11

Log10 (y) cfu/g of sample

Table 3 Microbial populations and pH levels in gastro-intestinal tract of pig after the feeding of the experimental diets.1
Dietary treatment of various temperature (oC)
Mash feed 61-65
66-70
71-75
Digesta

Fecal

1

Coliform bacteria
Lactic acid bacteria
Yeast
pH of ileal contents
Coliform bacteria
Lactic acid bacteria
Yeast

Log10 (y) cfu/g of sample

6.74
8.00
7.18
6.25
6.81
8.30
6.90

6.68
8.22
7.64
6.80
6.78
7.36
7.12

6.74
7.82
7.20
6.42
6.96
7.96
7.44

6.65
8.06
6.98
6.12
7.04
8.31
7.46

P-value

Pooled SE

0.98
0.92
0.54
0.28
0.84
0.16
0.09

0.10
0.11
0.13
0.11
0.10
0.14
0.10

งานวิจัย
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ชวงอุณหภูมิ 71-75 oซ มีการกินอาหารสูงสุด
หากพิจารณาสมรรถภาพการผลิตสุกรโดยรวมช วงอายุ
10-24 สัปดาห พบวา สุกรที่กินอาหารผงและอาหารอัดเม็ด
ชวงอุณหภูมิตางๆ มีแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตแตกตางกัน
(P=0.10) แต มี ปริ มาณอาหารที่ กิ นและประสิ ทธิ ภาพการใช
อาหารแตกต า งกั นอย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05)
อย างไรก็ ตาม ผลจากการศึ กษาพบว า สุ กรที่ กิ นอาหารผ าน
กระบวนการอัดเม็ดมีแนวโนมของสมรรถภาพการผลิตดีกวาสุกร
ที่กินอาหารผง ซึ่งสุกรกลุมที่กินอาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิ 7175 oซ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด (Table 4)
จากการทดลองพบวา แมสุกรระยะรุนและขุนที่กินอาหาร
ผงและอาหารอัดเม็ดที่ชวงอุณหภูมิตางๆ มีอัตราการเจริญเติบโต
ปริมาณอาหารที่กิน และประสิทธิภาพการใชอาหารแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต(P>0.05)
ิ
แตสุกรที่ กินอาหารอัดเม็ด
มีคาเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหาร
ดี กว าสุ กรที่ กิ นอาหารผง ทั้ งนี้ อาจเนื่ องจากอาหารที่ ผ านกระบวนการ
อัดเม็ดจะสามารถถูกยอยในระบบทางเดิ นอาหารไดดี กวาอาหารผง
สงผลใหสัตวสามารถใชประโยชนจากสารอาหารดีขึ้น (Wondra
et al., 1995) สอดคล องกั บ ณั ฐชนกและปฐมา (2549)
รายงานว า ระดั บ มั น สํ า ปะหลั ง และอุ ณ หภู มิ ไ อน้ํ า ที่ เพิ่ มขึ้ น
ในสูตรอาหารจะทําใหเม็ดอาหารมีระดับการเขายอยของเอนไซม
เพิ่มขึ้น แตสุกรที่กินอาหารอัดเม็ดมีปริมาณอาหารที่กินมากกวา
สุกรที่กินอาหารผง เนื่องจากอาหารอัดเม็ดมีความหนาแนนของ
อาหารสูงกวาอาหารผงและอาหารอัดเม็ดมีความเปนฝุนนอยกวา
อาหารผง สัตวจึงสามารถกินอาหารไดในปริมาณมากขึ้น (Skoch
et al., 1983)

Table 4 Performances of growing and finishing pig fed cassava diets as mashed feed and pelleted feed produced at various
pelleting temperatures.
Dietary treatment of various temperature (oC)
Mash Feed 61-65
66-70
71-75
10 to 16 Wks
16 to 22 Wks
22 to 24 Wks
10 to 24 Wks

a,b

ADG (g/day)
FI (kg/day)
FCR
ADG (g/day)
FI (kg/day)
FCR
ADG (g/day)
FI (kg/day)
FCR
ADG (g/day)
FI (kg/day)
FCR

646.0
1.41
2.22
759.00
2.39
3.16a
1176.8
3.49
3.08
753.00
2.06
2.74

616.2
1.36
2.21
801.50
2.26
2.82ab
1323.3
3.36
2.54
769.75
1.94
2.54

667.0
1.52
2.28
838.75
2.30
2.74 b
1175.8
3.16
2.74
797.00
2.04
2.56

664.8
1.49
2.26
899.75
2.59
2.88b
1379.5
3.65
2.71
852.75
2.19
2.56

P-value

Pooled SE

0.88
0.48
0.94
0.08
0.12
0.04
0.49
0.10
0.43
0.10
0.14
0.16

22.95
0.04
0.04
20.73
0.05
0.06
55.38
0.07
0.11
15.54
0.04
0.04

Values within a row bearing different superscript letters differ significantly (P<0.05)

Table 5 Carcass quality of pigs fed cassava diets as mashed feed and pelleted feed produced at various pelleting temperatures.
Dietary treatment of various temperature (oC)
Mash Feed 61-65
66-70
71-75
Back fat depth (cm)
Loin eye depth (cm)
Loin eye area (cm2)
Lean (%)

1.44
5.54
38.06
54.46

1.55
5.71
39.11
54.45

1.52
5.71
39.10
54.38

1.46
5.68
38.92
54.49

P-value

Pooled SE

0.67
0.72
0.72
0.98

0.03
0.06
0.35
0.10
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ผลของอาหารผงและอาหารอั ดเม็ ดสู ตรมั นสําปะหลั ง
ชวงอุณหภูมิตางๆ ตอคุณภาพซากสุกรระยะขุน พบวา สุกรที่กิน
อาหารผงและอาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ มีคาความหนา
ไขมันสันหลัง ความลึกของเนื้ อสัน พื้นที่หนาตัดสันหลัง และ
เปอร เซ็ นต เนื้ อแดงแตกต างกั นอย างไม มี นั ยสําคั ญทางสถิ ติ
(P>0.05) (Table 5)
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กระเปาแสนสวย
ศิริพร วิหคโต1
เวลาไปเดินตามหางสรรพสินคาชั้ นนําแลวเคยแปลกใจ
ไหมวากระเปาหนังแสนสวย ราคาแพงลิบลิ่ว รวมทั้งเครื่องหนัง
อยางอื่น เชน กระเปาสตางค รองเทา เข็มขัด สายนาฬิกาขอมือ
อุปกรณกีฬา หรือแมแตชุดเกาอี้รับแขกบุหนังนั้นไดมาอยางไร
ทําอยางไรจึงเปลี่ ยนจากหนังสัตวสกปรก มีกลิ่ นเหม็นไมนาเขาใกล
มาเปนของหรูเริดราคาแพง
ก อนที่ จะกล าวถึ ง วิ ธี ก ารผลิ ต หนั งเพื่ อให ไ ด ก ระเป า
ใบสวยสั ก หนึ่ งใบ เราควรมาทํ า ความรู จั ก กั บ หนั ง กั น ก อ น
หลายคนคงสงสั ยว าหนั งสั ตว อะไรบ างที่ สามารถนํามาทําเป น
เครื่ องหนังได แทจริงแลวหนังของสัตวมีกระดูกสันหลังเกือบ
ทุ กชนิ ดสามารถนํามาทําเป นเครื่ องหนั งได ไม ว าจะเป นหนั ง
สัตวเลื้อยคลาน เชน งู สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา เชน จระเข สัตวปก เชน
นกกระจอกเทศ ปลา เชน ปลากระเบน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน
แกะ แพะ กวาง ชาง หมู จามรี แตหนังที่นิยมนํามาทําเครื่องหนัง
มากที่สุดคือ หนังโค และกระบือ เพราะหางายและราคาไมแพง
ดังนั้นเราจึงควรมาทําความรูจักกับองคประกอบและโครงสราง
หนังของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกันกอน

องคประกอบและโครงสรางหนังของสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม

หนังของสั ตว เลี้ ยงลู กด วยนมประกอบด วยน้ําประมาณ

รอยละ 64 โปรตีนรอยละ 32.3 ไขมันรอยละ 2 เมือก (Mucins,
Mucoids) รอยละ 0.7 แรธาตุรอยละ 0.5 อื่นๆ เชน เม็ดสีรอยละ
0.5 จะเห็นไดวาน้ําและโปรตีนเปนองคประกอบสําคัญของหนัง
ในขณะที่ สั ตว มีชีวิ ตอยู นั้ น น้ําเป นองคประกอบสําคั ญที่ ทําให
ผิวหนังชุ มชื้น สวนโปรตีนนั้ นมีหลายชนิด โดยมีสัดสวนและหนาที่
แตกตางกันไป ไดแก คอลลาเจน (Collagen) ที่มีรอยละ 29
มีลักษณะเปนเสนใย ชวยใหผิวหนังมีความคงทนตอการฉีกขาด
หรือเกิดบาดแผล เคอราติน (Keratin) ที่มีรอยละ 2 ชวยปองกัน
การสูญเสียน้ํา อิลาสติน (Elastin) มีรอยละ 0.3 ชวยใหผิวหนัง
มีความยืดหยุน มีการหดคืนตัวไดดีทําใหหนังตึงไมเปนรอยยน
นอกจากนี้ยังมีโปรตีนที่ไมไดทําหนาที่เปนโครงสราง เชน อัลบูมิน
(Albumins) และโกลบูลิน (Globulins) ซึ่งมีประมาณรอยละ 1
อัลบูมินทําหนาที่รักษาความเปนกรด-ดางและรักษาสมดุลของ
ของเหลวในรางกาย รวมทั้งการสรางภูมิคุมกัน โกลบูลินเปน
โปรตีนที่ละลายในเลือด ชวยในการขนยายสารที่จําเปนตอรางกาย
และสารที่อยูในระบบภูมิคุมกัน
โครงสรางของผิวหนังแบงออกไดเปน 3 ชั้น ชั้นนอก
ที่อยูบนสุดคือหนังกําพรา(Epidermis) เปนชั้นบางๆ มีเคอราติน
ชวยปองกันการสูญเสียน้ํา หนังชั้นกลางคือหนังแท(Dermis หรือ
Grain) เปนที่อยูของเสนเลือด เสนประสาท ตอมเหงื่อ ตอมไขมัน
และเสนใยคอลลาเจนที่เรียงอัดกันแนน สวนหนังชั้นลางหรือ
ตอมไขมัน
ตอมเหงื่ อ

ขน

หนังกําพรา
(Epidermis)
หนังแท
(Dermis/Grain)
รอยตอระหวางหนังแทกับชั้นใตหนังแท

เส นเลือดดํา
เส นเลื อดแดง

ชั้นใตหนังแท
(Hypodermis/Corium)

เสนใยคอลาเจน
เนื้อ/ไขมัน

ภาพที่ 1 ภาพขยายของมั ดของคอลลาเจน เมื่ อดู ด วยกล อง
จุลทรรศน (Kites and Thomson, 2003)
1

ภาพที่ 2 โครงสรางของหนังสัตวเลี้ ยงลูกดวยนม (Kites and
Thomson, 2003)

นักวิจัย งานทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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ชั้นใตหนังแท (Hypodermis หรือ Corium) ประกอบดวยเสนใย
คอลลาเจนที่ มีการเรียงตัวกันหลวมกวาในชั้นหนังแท โดยสวนลาง
จะเรียงตัวเปนแนวนอนเพื่อแบงสวนของหนังออกจากสวนของ
เนื้อและไขมัน (ภาพที่ 1 และ 2)

กวาจะเปนกระเปาใบสวย

กวาจะไดเปนเครื่ องหนังแตละชิ้ นนั้ น หนังจะตองผาน
กระบวนการตางๆ ที่ พอสรุปไดเปนสามขั้ นตอนสําคัญ โดยเริ่ มจาก
การเก็บรวบรวมหนังดิบ การฟอกและตกแตงหนัง และสุดทาย
การออกแบบตัดเย็บเปนผลิตภัณฑแตละชนิด (ภาพที่ 3)

การรวบรวมหนังดิบ (Raw hides and skin)

จากโรงฆาสัตวเพื่อสงไปยังโรงฟอกหนังนั้ นใชเวลามาก
น อยแตกต างกั นไป ถ าเป นโรงฆ าสั ตว ขนาดใหญ จะสามารถ
รวบรวมหนั งได ร วดเร็ ว เพี ยงพอต อการขนส งในแต ละเที่ ยว
แตถาเปนโรงฆาขนาดเล็กในทองถิ่น จะตองใชเวลานานในการ
รวบรวม อาจเปนสัปดาหหรือเปนเดือนขึ้นกับขนาดของโรงฆาสัตว
แต เ นื่ องจากหนั ง สั ต ว เ น า เสี ย จากการทํ า ลายของจุ ลิ น ทรี ย
(แบคทีเรีย และรา) ไดงายภายในเวลาไมกี่ ชั่วโมงหลังการชําแหละ
ดั งนั้ นสิ่ งสําคั ญในขั้ น ตอนนี้ คื อการป อ งกั น การเน าของหนั ง
ดวยการปรับสภาพหนังไมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย ซึ่งทําไดหลายวิธี เชน การทําใหเย็นซึ่งเหมาะสําหรับ

ภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นหรือมีชวงเวลาหลังการชําแหละ
จนถึ งการนําหนั งไปฟอกไม นานนั ก อี กวิ ธี คื อการทําให แห ง
เพื่ อไม ใ ห มี น้ํ า สํ า หรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย วิ ธี นี้
ทํ า ได ด ว ยการตากแดด ซึ่ งจะต อ งระวั ง ไม ไ ห แ ห ง เกิ น ไป
เพราะจะทํ า ให ห นั ง เปราะหั ก ได แ ละยากต อ การฟอกหนั ง
อีกวิธีหนึ่งคือการใชเกลือ (ประมาณรอยละ 40 โดยน้ําหนัก)
ในการดึ งน้ําออกจากหนังด วยกระบวนการออสโมซีส จากนั้ น
ผึ่ ง หนั ง ในที่ ร ม ให ห มาดก อ นการพั บ เก็ บ เพื่ อ รอส ง โรงฟอก
หรือการแชหนังในน้ําเค็ม วิธีนี้เหมาะสําหรับประเทศที่มีทะเลสาบ
น้ํ า เค็ มที่ มี ความเข มข นของเกลื อสู งมาก เช น ประเทศตุ ร กี
โดยการแชหนังในน้ําเกลือกอนนําออกผึ่งใหแหง นอกจากนี้ยังมี
วิธีการปองกันหนังเนาดวยสารเคมี แตไมคอยนิยมเพราะคาใชจาย
สูง ปจจุบันวิธีที่นิยมใชมากที่สุดเพราะงายและตนทุนการผลิตต่ํา
คือการหมักเกลือและการดองดวยน้ําเกลือจนไดเปนหนังเค็ม
หลังจากเก็บรวบรวมหนังเค็มไดมากพอแลว หนังจะถูก
ขายตอไปยังโรงฟอก (Beam house) ในขั้นตอนนี้หนังอาจจะ
ถู กเก็ บเพื่ อรอการฟอกนานนั บเดื อน สําหรั บประเทศไทยนั้ น
ประมาณรอยละ 60 ของหนั งดิ บที่ มายังโรงฟอกเปนหนั งดิ บ
ที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งหนังเหลานี้อาจจะใชเวลาเปนเดือน
ในการขนส ง ดั ง นั้ นถ า หนั ง หมั ก เกลื อไม ดี ก็ จ ะเกิ ดการเน า
ในกรณี ที่ หนั ง เน า มากจะส ง กลิ่ นเหม็ น หนั ง แฉะเป น เมื อ ก
ขนหลุ ดรวง บางครั้ งเกิ ดสี แดงที่ เรี ยก “Red heat” ซึ่ งเปนสี

หนังภายในประเทศ

หนังจากตางประเทศ

หนังสัตว (สด)

หนังสัตว (สด)

หนังเค็ม

หนังเค็ม
การฟอกหนัง

การตกแตงหนัง

สงออกตางประเทศ

การออกแบบตัดเย็บ
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง
ขายภายในประเทศ

สงออกตางประเทศ

ภาพที่ 3 แผนภูมิการทําเครื่องหนังในประเทศไทย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ เกิ ดจากแบคที เรี ย แต ถ าการเน าไม รุ นแรงมากก็ อาจไม พบ
ลักษณะดังกลาว แตอาจจะมากพอที่จะทําใหคุณภาพหนังต่ําลง
โดยเฉพาะถาการเนานั้นทําใหผิวดาน หนังสวนกลางผืนเกิดการ
ถลอก
ขั้นตอนตอมาคือการฟอกหนังเพื่อเปลี่ยนสภาพหนังดิบ
ที่เนาเสียไดใหเปนหนังสําเร็จที่คงตัว ทนทานตอการถูกทําลายโดย
จุลินทรีย สภาพอากาศและการใชงาน โดยการใชสารเคมีหรือ
สารสกั ดจากธรรมชาติ ทําปฏิกิ ริยากับคอลลาเจนที่ เป นองคประกอบ
สําคั ญในหนั ง ก อนการฟอกต องเตรี ยมสภาพหนั งโดยทําให
หนังเค็มคืนตัว กําจัดขน และปรับสภาพหนังใหเปนกรด
การทําหนังเค็มที่แหงใหคืนตัวไดดวยการแชน้ํา (Washing and Soaking) ที่ผสมสารลดแรงตึงผิวเพื่อชวยใหหนังชุมน้ํา
เร็วขึ้นและใสสารฆาเชื้อ (Disinfectant) ปองกันการเนา ทําการ
แชไวประมาณ 8-20 ชั่วโมง ขึ้นกับความหนาของหนัง การแชน้ํา
เป นการช วยล างเกลื อ รวมทั้ งสิ่ งสกปรกอื่ นๆ ออกจากหนั ง
และชวยใหสารเคมีที่ใชฟอกแทรกซึมเขาไปในเสนใยหนังไดงาย
ตอมาเปนการกําจัดขน โดยการใชปูนขาว (Lime หรือ Calcium
carbonate) เพื่ อปรับหนังใหมีสภาพเปนดางแก ในขั้ นตอนนี้
อาจจะใชสารเคมีอื่ นเพื่ อชวยใหขนหลุดไดงาย เชน โซเดียมซัลไฟด
โซเดียมไฮดรอกไซด แคลเซียมไฮโดรซัลไฟด เปนตน ตอนนี้
รูขุมขนจะเปดกวางขนจึงหลุดไดงาย แตถามีขนเหลือใหใชการ
โกนขน ในขั้ นตอนนี้ หนั งกําพร าและโปรตี นส วนที่ ละลายน้ํา
จะถูกกําจัดออกแตไมทําลายคอลลาเจน นอกจากกําจัดขนแลว
ยั งตองมี การเลาะเศษเนื้ อและไขมันที่ ติ ดมากั บหนั งออกให หมดด วย
ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมหนังเพื่อฟอกคือ การลางปูนขาว
ออกดวยน้ําหรือการใชสารเคมีชวย เชน การใชแอมโมเนียมซัลไฟต
หรือแอมโมเนียมคลอไรด กอนการลางดวยน้ํา สารเคมีที่ ใช
ในขั้นตอนนี้จะชวยปรับสภาพจากดางมาเปนกรดเพื่อใหสารเคมี
ที่ใชในการฟอกโครมในขั้นตอนการฟอกหนังสามารถละลายได

การฟอกหนัง (Tanning Process)

กรรมวิธีการฟอกหนังที่ใชกันอยูสวนใหญมี 2 วิธี คือ
1. การฟอกโครม (Chrome Tanning)
การฟอกหนังวิธีนี้ใชสารเคมีจําพวกโครม (Chrome)
ซึ่งเปนเกลือของโครเมียม เชน โครมิค (Chromic) เปนตัวฟอก
ทําใหหนังมีสภาพเปนไฟเบอร (Fiber) การฟอกโครมจะทําใน
ถังปน เมื่อหนังแหงแลวจะแข็งและมีสีขาวอมฟาหรือเขียวจึงเรียก
“หนังเขียว” (Wet blue) หนังสวนใหญจะฟอกดวยวิธีนี้เนื่องจาก
เปนที่ตองการของตลาด ใชเวลาสั้น สารเคมีราคาถูก หนังที่ได
ทนทานตอความรอนและความชื้น เมื่อฟอกเสร็จแลวตองทําให
หนังมีสภาพเปนกลาง (Neutralization) โดยการใชโซเดียมคลอไรด และกรดซัลฟูริค
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2. การฟอกฝาด (Vegetable Tanning)
การฟอกประเภทนี้ ใช ส ารสกั ดประเภทแทนนิ น
จากเปลือกไมหรือใบไม เช น จาก ยูคาลิ ปตัส (Eucaryptus)
ควีบราโค (Quibraco) เชสนัท (Chest nut) สารสกัดจาก เทอรา
(Tara) และ ไพโรกอลลอล (Pyrogallol) เปนตน มาใชฟอก
ทําไดในถังไมปนหรือในบอคอนกรีตที่ตอเรียงๆ กัน เนื่องจาก
สารที่ใชฟอกนั้นเปนสารธรรมชาติ ดังนั้นน้ําที่ใชฟอกแลวสามารถ
นํากลับมาใชไดอีก ขั้นตอนตอมาคือ การลางหนัง (Rinsing)
โดยใช กรดออกซาลิกเพื่ อลางฝาดส วนเกินออกจากหนั ง หนั ง
หลังการฟอกมีสีน้ําตาล
ในขั้นตอนนี้หนังมีความหนาประมาณ 5 มม. ซึ่งไมเหมาะ
กับการใชงานทั่วไปจึงตองมีการผาหนัง (Splitting) ดวยเครื่อง
ผ าหนั งให มี ความหนาตามการใช งาน เริ่ มแบ งจากหนั งที่ อยู
ดานขนสวนบนที่เปนหนังแท ใหมีความหนาประมาณ 0.9-2.0
มม. ไดเปนหนัง Upper หรือ Grain และหนังสวนลาง เรียกวา
หนังทองหรือ Corium หรือ Splits leather ที่หนากวาหนัง Upper
จึงสามารถแบงตอไดอีกจนกวาจะมีความหนาตามตองการ
หนังแทหรือ Grain เปนส วนที่ มี คุณภาพดี ที่ สุดเพราะ
แข็งแรงเนื่ องจากมีเสนใยคอลลาเจนเรียงตัวกันอยางหนาแนน
จึ ง ทนทานต อการยื ดและการขู ดขี ด มี การระบายอากาศที่ ดี
เนื่องจากมีรูขุมขน หนัง Grain ยังแบงตามคุณภาพหนังไดเปน
สองระดั บ คื อ Full grain เป น หนั ง แท ที่ ผิ ว ไม มี ร อยตํา หนิ
จึ ง เป น หนั ง ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด ส ว นหนั ง แท ที่ มี ร อยตํ า หนิ
จากการขีดขวน แมลงกัด ความเสียหายอื่นๆ หรือจากการตีตรา
จนมีผลใหหนังแทบางสวนหายไปจะเรียก Top grain จึงเปนหนัง
คุณภาพรองลงมาจากตําหนิตางๆ แตยังมีความแข็งแรงทนทาน
แตสามารถปกปดรอยตําหนิของ Top grain ไดดวยการขัดผิวและ
ตกแตง สวนหนังทองหรือหนัง Split เปนสวนที่มีเสนใยรวมกัน
อยางหลวมๆ จึงไมคงทนเทาหนัง Upper นิยมนําไปทําเข็มขัด
รองเทาหนังกลับ ที่ไมเนนความคงทนหรือทําถุงมือที่ใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม ถุงมือทําสวน ทําเครื่ องหนังที่ ตองการความนุ ม
แตไมตองคงทนนัก เชน ใชบุในกระเปา รองเทา หรือนํามาทํา
กระดูกเทียมเปนของเลนสัตวเลี้ยง (Dogchew) หนังที่ไดจากทั้ง
2 วิธีการฟอกจะถูกนําไปทําใหแหง เพื่อจําหนายใหกับโรงงาน
ที่ ทําการตกแตงหนังตอไป หรือบางโรงงานอาจทําการตกแตง
หนังจนไดเปนหนังฟอกสําเร็จ (Finished leather)

การตกแตง (Finishing Process)

การตกแตงนี้ แบงไดเปนขั้นตอนหลักๆ คือ การฟอกทับ
(Retannage) การย อมสี (Dyeing) และการใส น้ํ า มั น (Fat
liquoring)
การฟอกทั บ (Retannage) ทํ า เฉพาะในหนั ง เขี ย ว
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เพื่ อปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพหนั ง ให เ หมาะสมสํ า หรั บ การย อ มสี
และความตองการของตลาด สารที่ใชในการฟอกทับมีทั้งที่เปน
สารเคมี เชน โครเมียม สารสกัดจากธรรมชาติ เชน แทนนิน
และสารสังเคราะห เชน ซินแทน สําหรับหนังที่ ไดจากการฟอกฝาด
นั้นจะไมมีการฟอกทับ แตจะใชกรดฟอรมิกปรับสภาพหนังกอน
ตอจากนั้นนําไปทําการยอมสี (Dyeing) โดยหนังที่ไดจากการ
ฟอกฝาดจะยอมดวยสี Aniline เปนสียอมจากน้ํามันดําถานหิน
สวนหนังที่ ไดจากการฟอกโครมจะยอมดวยสารเคมีดวยวิธีการ
ใชถังปนหรือโดยการพนสีบนหนัง หลังการยอมสีแลวจะมีการ
ใสน้ํามัน เพื่อใหหนังที่ไดจากการฟอกทั้ง 2 วิธีมีความออนนุม
อยูตัว การใสน้ํามันนี้อาจทําพรอมกับการฟอกทับ หรือการยอมสี
หรืออาจแยกทําตางหากก็ได หลังจากนั้ นทําใหแหงกอนนําไป
ตกแตง ที่มีทั้งการเคลือบดวยเคมีเปนฟลมบางๆ อัดลายหรือ
พิมพลาย (Pad coats) การขัดผิว (Buffing) ซึ่งมีทั้งการขัดดาน
(Dull finished) และขัดมัน (Shining finished) ทําใหหนังที่ได
มีทั้งลายและลักษณะผิวดานหรือมันตรงกับความตองการ
เนื่ องจากความหลากหลายของหนั งสั ตว ที่ เป นวั ตถุ ดิ บ
ในการนํามาทําเครื่องหนังแลว เครื่องหนังยังสามารถนําไปทําเปน
ผลิตภัณฑไดมากมาย ตั้งแตผลิตภัณฑที่ตองการความแข็งแรง
ทนทานจนถึงผลิตภัณฑที่ตองการความนุมและยืดหยุน ดังนั้น
กรรมวิ ธีดังกลาวข างตนจึ งเปนเพียงวิธีหลั กในการทําหนัง ซึ่ ง
แต ละโรงงานจะมี รายละเอี ยดที่ แตกต างกั นออกไปซึ่ งถื อเป น
เทคนิคเฉพาะของแตละที่

การออกแบบและตัดเย็บ

ขั้ นตอนนี้จะทําที่ โรงงานผลิตเครื่ องหนังของแตละยี่ หอ
หรืออาจจะทําที่โรงงานที่รับจางเพื่อผลิตตามคําสั่งและแบบของ
แต ละยี่ ห อ ดั งนั้ นการคั ดเลื อกคุ ณภาพหนั ง ออกแบบ และ
การสร างกระแสความนิ ยมจึ งเป นเอกลั กษณ และเอกสิ ทธิ์ ของ
แตละยี่หอ
จากที่ กลาวมาขางตนจะเห็นวา การที่ จะไดกระเปาหรือ
เครื่องหนังสักชิ้นมาใชนั้น ตองใชแรงงานและผานหลายขั้นตอน
เพื่อเปลี่ยนหนังสัตวใหเปนเครื่องหนัง ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษา
เครื่ องหนั งของเราเพื่ อให สวยงาม และมี สภาพการใช งานที่ ดี
โดยเริ่มจากการเช็ดดวยผานุมธรรมดาเพื่อกําจัดฝุน หรือถาเช็ด
ดวยผาแหงไมออกก็อาจจะใชผานุมชุบน้ําอุน หรือชุบน้ําสบูออนๆ
บิ ดหมาดๆ เช็ ด แล วใชผ าชุ บน้ําเช็ดสบู ออก รอให แห งสนิ ท
กอนการใชงาน หามใชสารเคมีรุนแรง เชน ครีมขัด น้ํามันสน
น้ํายาขัดเงา น้ํามัน หรือน้ํายาที่มีสภาพเปนกรดในการทําความ
สะอาด และเนื่องจากเครื่องหนังทําจากหนังสัตว ดังนั้นจึงตอง
คอยระวังสิ่งที่อาจมีผลกระทบ เชน แสงแดด ความชื้น นอกจากนี้
เครื่องหนังยังตองการการบํารุงดวย Conditioner เพื่ อปองกัน

ไมใหเกิ ดการแหงแตก หรือกระดางและเพื่ อคงความสวยงาม
โดยใชน้ํายาที่ออกแบบมาเฉพาะกับหนังแตละชนิด
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กระเชาสีดา พืชสําคัญของหนอนผีเสื้ออนุรักษ
วิชัย สรพงษไพศาล1 และ ภราดร ดอกจันทร2
เมื่อกลาวถึงกระเชาสีดา เปนพืชที่รูจักกันมาชานานแลว
ดั งปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่ อง อิเหนา บทพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ตอนหนึ่งความวา...

“…เห็นกระเชาสีดาระยายอย
ดังแกลงหอยไวกับกิ่งพฤกษา
นางทูลออนวอนองคพระพี่ยา
พระสั่งใหเก็บมาประทานนาง…”
กระเช าสี ดาเป นหนึ่ งในพื ชอี กหลายชนิ ดในวงศ
Aristolochiaceae ที่พบในประเทศไทย ดวยลักษณะพิเศษของฝก
ที่ แตกออกเมื่ อแห ง มี ลั กษณะคล ายถุ งหรื อกระเช าขนาดเล็ ก
ฝกแหงของพืชกลุมนี้มีความหลากหลาย พืชในสกุลAristolochia
ในประเทศไทยพบหลายชนิด ไดแก กระเชาสีดา Aristolochia

A

indica L. (ภาพที่ 1 และ 2) เปนไมเถา ใบเรียงเวียน รูปขอบขนาน
แกมรู ปใบหอกกลั บ ช อดอกแบบช อกระจะ ออกตามง ามใบ
ดอกเปนกระเปาะ และหลอดสีเขียวออน ปลายยื่นยาวออกคลาย
ลิ้น ปากหลอด และดานลางของลิ้นสีมวงเขม ดานบนลิ้นสีน้ําตาล
เขมอมเขียว ผลแบบแหงแตก คอนขางกลม เมื่อแกแตกเปนรูป
คลายกระเชา เมล็ดมีปก กระเชาสีดามีถิ่นกําเนิดเดิมอยูที่ประเทศ
ศรีลังกา และอินเดีย ในประเทศไทยไมพบขึ้นเองตามธรรมชาติ
แตมีปลูกบางเพื่อเปนไมประดับ และใชทํายา กระเชาถุงทอง
Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte เป น ไม เ ถา
มีขนราบประปรายตามลําตน ใบเรียงสลับรูปไขขวาง รูปหัวใจ
หรือเปน 3 แฉกตื้นๆ ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามงามใบ
ดอกสีเขียวอมน้ําตาล และมวงอมน้ําตาล ผลแบบแหงแตกรูปไข
มี 6 สั น เมื่ อแก แตกเป นรู ปคล ายกระเช า กระเช าถุ งทอง
มีเขตการกระจายพันธุทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวั นออก ภาคตะวั นออกเฉี ยงใต และภาค
ตะวันตกเฉียงใต ขึ้นตามเขาหินปูนในปาผลัดใบ ปาดิบ หรือตาม
ทุงหญาที่สูงจากระดับน้ําทะเล100-400 เมตร กระเชาปากเปด
Aristolochia kerrii Craib เปนไมเถาใบเวียน รูปสามเหลี่ยม

วิชัย สรพงษไพศาล และภราดร ดอกจันทร

B

ภาพที่ 1 กระเชาสีดา Aristolochia indica L.: ชอดอก (A) และใบ (B)
1

นักวิจัย ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน
จ. นครปฐม 73140
2 เจาหนาที่วิจัย ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
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แกมรูปไข ชอดอกแบบชอกระจะ ออกตามงามใบ หลอดดอก
และกระเปาะสี เ หลื อ งอมน้ํ า ตาลอ อ น ปากหลอดสี ม ว งแดง
ใบประดับรูปใบหอกมีตอมมาก ผลแบบแหงแตกรูปไข มี 6 สัน
เมื่อแกแตกเปนรูปคลายกระเชา กระเชาปากเปด เปนพรรณไม
ถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออก บนพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล 450-1,370
เมตร กระเชาภูเก็ต Aristolochia curtisii King เปนไมเถา
ใบเรี ย งเวี ย น เป น แกนลึ ก 3 แฉก แฉกกลางปลายแหลม
แฉกข า งปลายมน ช อ ดอกเป น ช อ กระจะ ออกตามง า มใบ
ดอกสีน้ําเงินเขม ใบประดับสีแดง ผลแบบแหงแตก รูปขอบขนาน
มี 6 สัน เมื่ อแกแตกเปนรูปคลายกระเชา กระเชาภูเก็ตมีเขต
การกระจายพันธุในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 250-440 เมตร กระเชาหนู Aristolochia helix
Phuphathanaphong เปนไมลมลุกทอดนอนบนพื้ นดิน ลําตน
คดไปมา มีขนหนาแนน ใบเรียงสลับ รูปหัวใจ ผิวดานบนสาก
ดอกสีมวงออน ผลแบบแหงแตก รูปกลม เมื่อแกแตกเปนรูป

คลายกระเชา กระเชาหนูเปนพรรณไมถิ่นเดียวของไทย พบทาง
ภาคใตที่จังหวัดกระบี่และพังงา ขึ้นตามเขาหินปูน กระเชาผีมด
Aristolochia tagala Cham. (ภาพที่ 3) เปนไมเถา ใบเรียงเวียน
รูปไขแกมรูปใบหอก มีตอมเปนจุดเล็กๆ ทั่วแผนใบ ชอดอกแบบ
ชอกระจะ หรือ ชอแยกแขนง ออกตามงามใบ ดอกเปนกระเปาะ
และหลอดสี ชมพู อมเขี ยวอ อน ปลายยื่ นยาวออกไปคล ายลิ้ น
สีแดงอมน้ําตาล ผลแบบแหงแตกรูปไข เมื่อแกแตกเปนรูปคลาย
กระเชา เมล็ดมีปก กระเชาผีมดชนิดนี้ มีเขตการกระจายพันธุ
ที่ประเทศไทยทั่วทุกภาค ขึ้ นในปาดิบชื้ น ปาเบญจพรรณ ที่โลงแจง
และบนดินปนทราย ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 5-1,030 เมตร
พื ชในสกุ ล Aristolochia นี้ มี สารสําคั ญชนิ ดหนึ่ งคื อ
Aristolochic acid ซึ่งสารชนิดนี้พบในแมลงหลายชนิดโดยเฉพาะ
แมลงในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่กินพืชในสกุลนี้เปนอาหาร
จากการศึกษาของ Mebs and Schneider (2002) พบวามีผีเสื้อ
หลายชนิ ดที่ กิ นพื ชในสกุ ลนี้ เป นอาหารและสามารถสะสมสาร
Aristolochic acid ได เชน ผีเสื้ อในสกุลOrnithoptera สกุล Troides

ภาพที่ 2 กระชาสีดา Aristolochia indica L.: ผลแหงและเมล็ด

A
ภาพที่ 3 กระเชาผีมด Aristolochia tagala Cham.: ชอดอกและผล (A) ใบ (B)

B

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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A

B

ภาพที่ 4 ผีเสื้อถุงทองธรรมดา Troides aeacus (Felder): ตัวหนอน (A) ตัวเต็มวัย (B)
และสกุล Atrophaneura สําหรับในประเทศไทยนั้น พืชเหลานี้
มี ค วามสํ า คั ญ ในแง ข องการเป น พื ช อาหารของผี เ สื้ อหายาก
และผีเสื้ออนุรักษที่มีปกสวยงามที่เรารูจักกันดีและจัดเปนสัตวปา
คุมครองภายใตพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2535 และสัตวป าบัญชีที่ 2 อนุ สัญญาว าด วยการค าระหวาง
ประเทศซึ่ งชนิ ดสั ตว ป าและพื ช ป าที่ ใ กล สู ญพั น ธุ (CITES,
Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora) จํานวน 5 ชนิดไดแก
ผี เสื้ อถุ งทองภู เขา (Troides cuneifera paeninsulae
(Pendlebury)) พบที่เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผี เ สื้ อ ถุ ง ทองป า สู ง (Troides helena (Linnaeus))
พบที่เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม
ผีเสื้อถุงทองปกษใต (Troides amphrysus (Cramer))
พบที่ ธารโตจั งหวั ดยะลา จั งหวั ดระนอง และจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus (Felder)) พบได
ทั่วไป (ภาพที่ 4)
ผี เสื้ อสมิ งเชี ยงดาว (Bhutanitis lidderdalei
ocellatomaculata Igarashi) พบได ที่ ดอยเชี ยงดาว จั งหวั ด
เชี ย งใหม แต ป จจุ บั น ได สู ญ พั น ธุ ไปจากประเทศไทยแล ว
เนื่องมาจากไมมีพืชอาหารเพราะเกิดไฟไหมปาติดตอกันถึง 3 ป
ในป จจุ บัน เราสามารถเพาะเลี้ ยงผีเสื้ อถุ งทองธรรมดาไดแลว
พรอมกับการเพาะพืชอาหาร คือ ตนกระเชาสีดา ไปพรอมๆ กัน
แตตองใหเพียงพอตอความตองการของตัวหนอน ทั้งนี้จากการ
ทดลองเลี้ยง พบวา วงจรชีวิตของผีเสื้อถุงทองธรรมดา มีระยะไข
6-7 วัน ตัวหนอน มี 5 วัยใชเวลาประมาณ 14-18 วัน โดย
ตัวหนอนในวัยที่ 1-4 จะกินเฉพาะใบของตนกระเชาสีดาเทานั้น
สวนตัวหนอนวัยที่ 5 จะกัดกินเฉพาะกานและผลของกระเชาสีดา
และเตรียมเขาดักแด ระยะดักแด 21 วัน อาจมีการพักตัว 2-3
เดือน แลวจึงออกมาเปนผีเสื้ อตัวเต็มวัย โดยผีเสื้ อตัวเต็มวัย

สามารถอยูในธรรมชาติไดนานประมาณ 10-15 วัน
เปนที่ นาอั ศจรรยใจวา ผี เสื้ อสามารถรั บรู ถึ งการเจริ ญ
เติบโตของพื ชอาหารที่ มันอาศัยอยู ในชวงหนาหนาว มันจึง
พักตัวเขาดักแดนานขามป ทั้งนี้เปนเพราะวาตนพืชอาหาร คือ
กระเชาสีดา จะขาดแคลนไมแตกใบ พรอมกับพักตัวคลายพืชมีหัว
อยูใตดิน ถึงแมผีเสื้อจะออกจากดักแด มันก็ไมสามารถหาที่วางไข
และไมมีอาหารสําหรับตัวออน นี่คือ สัญชาตญาณแหงการอยูรอด
จะเห็นไดวา หากเรามีอาหาร เราก็จะมีชีวิตรอด ดังนั้น
ป จจั ยสําคั ญที่ จะให ผี เ สื้ อถุ ง ทองสามารถดํารงชี วิ ต อยู ต อได
ใหชวยจรรโลงโลกใหมีสีสันสวยงาม ก็จําเปนตองมีตนกระเชาสีดา
ใหมันดวยเชนกัน
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การเกษตร

“ซีลีเนียม” สําคัญอยางไร
ธนพัฒน ปลื้มพวก1
ซี ลี เ นี ย ม (selenium, Se) เป น ธาตุ ป ระเภทอโลหะ
หรือเมทาลลอยด (metalloid) พบครั้งแรกในป พ.ศ. 2360
โดยนักเคมีชาวสวีเดนชื่ อจาคอบ เบอรเซเลียส โดยคิดวาเปน
เทลลูเรียม (tellurium) แตเมื่อตรวจวิเคราะหอยางละเอียดจึงรูวา
เป น ธาตุ ใหม และให ชื่ อว า Selenium ซึ่ งแปลว าดวงจั นทร
(เพื่อใหเกี่ยวเนื่องกับ tellurium ที่แปลวาโลก) ซีลีเนียมมีสมบัติ
ทางเคมี คล ายกํามะถั นและเทลลู เรี ยม มี การใช ประโยชน ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวัสดุตัวนําแสง เพราะเปนธาตุที่เปลี่ยน
สภาพเปนตัวนําไฟฟาเมื่อไดรับแสง ใชเปนสารเรงปฏิกิริยาเคมี
ในหลายปฏิกิริยา
ซีลีเนียมแบงเปน 2 รูป คือ รูปอนินทรีย และรูปอินทรีย
(ภาพที่ 1)
1. อนินทรียซีลีเนียม(inorganic selenium) โดยธรรมชาติ
พบในรูปของธาตุ (Se0) บางแตนอยมาก พบไดในหินอัคนี
หินฟอสเฟต ดิน และน้ํา อนินทรียซีลีเนียมสวนใหญอยูในรูปของ
สารประกอบ เชน ซีลีไนด (selenide, Se2-), ซีลีไนต (selenite,
SeO32-) และซีลีเนต (selenate, SeO42-) อยางไรก็ตามพบวา
ยีสตและพืชบางชนิดสามารถที่จะเปลี่ยนซีลีเนียมจากอนินทรีย
ไปเปนสารประกอบอินทรียได
2. อินทรียซีลีเนียม (organic selenium) พบอยูในรูป
สารประกอบอินทรียของซีลีโนโปรตีนที่ มีซีลีเนียมเปนองคประกอบ
ของกรดอะมิ โน (selenoamino acids) เช น ซี ลี โนซี สเทอี น
(selenocysteine, SeCys) ซีลีโนเมไธโอนีน (selenomethionine,
SeMet)
OO=Se

selenite (SeO32-)

ซีลีเนียมกับพืช

ความสนใจในซีลีเนียมเพิ่มขึ้นเมื่อชวง 20 ป ที่ผานมา
เนื่องจากซีลีเนียมเปนแรธาตุที่เปนเหมือนกุญแจนําไปสูสุขภาพ
ที่ ดีของมนุษยและสัตว ศาสตราจารยปเตอร ซูไร นักชีวเคมี
ทางอาหารของวิทยาลัยเกษตรกรรมแหงสก็อตแลนด กลาววา
คนสวนใหญในยุโรปและเอเชียไดรับซีลีเนียมจากอาหารเพียง
ครึ่งเดียวของความตองการซึ่งจะสงผลถึงสุขภาพไดในระยะยาว
และสาเหตุ เ ป น เพราะดิ น ที่ เป น แหล ง ปลู ก พื ช นั้ นขาดธาตุ
ซี ลี เนี ยม แม ว าการได รั บซี ลี เนี ยมของมนุ ษย และสั ตว จะเป น
ประโยชนอยางยิ่ง แตซีลีเนียมจัดเปนธาตุอาหารที่เปนประโยชน
สําหรั บพื ชบางชนิ ดเท านั้ น พื ชแต ละชนิ ดจะมี ความสามารถ
ในการดูดซับและสะสมซี ลีเนี ยมของส วนเหนือดิ นแตกตางกัน
แมจะปลูกในดินที่มีซีลีเนียมระดับคงที่ และยังแตกตางกันในเรื่อง
ความทนทานอีกดวย ดังนั้นสภาพดินและชนิดพืชจึงเปนปจจัย
ที่กําหนดการดูดซับและสะสมซีลีเนียมของพืชอยางเห็นไดชัด
เนื่องจากซีลีเนียมเปนธาตุอาหารที่ไมจําเปนสําหรับพืช
สวนใหญ แตการใชปุยซีลีเนียมอาจทําใหคุณภาพของผลผลิตพืช
บางชนิดดีขึ้น การผลิตพืชเสริมซีลีเนียม (Se-enriched crops)
จึงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับซีลีเนียม 4 ประการคือ 1) ความ
แตกตางในดานความสามารถในการสะสมธาตุเซเลเนียมของพืช
แตละชนิด 2) รูปของสารประกอบซีลีเนียมที่มีในพืชแตละชนิด
3) ระดับความเปนประโยชนของธาตุนี้ในแปลงปลูก ซึ่ งการจัดการ
ด านปุ ย ซี ลี เนี ย มให ส อดคล อ งกั บ ความเป นประโยชน ใ นดิ น

OO=Se=O

O-

บทบาทของซีลีเนียมตอพืช

O

-

selenate (SeO42-)

O

O
OH
H2N
SeH

Se-cysteine

Se
HO
NH2

Se-methionine

ภาพที่ 1 โครงสรางของอนินทรียซีลีเนียม: ซีลีไนต (SeO32-) และซีลีเนต (SeO42-) และอินทรียซีลีเนียม:
ซีลีโนซีสเทอีน (SeCys) และซีลีโนเมไธโอนีน (SeMet)
1

เจาหนาที่วิจัย งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140

การเกษตร
และชนิดของพืช จะชวยใหปริมาณของธาตุนี้ในผลิตภัณฑอาหาร
มีความสม่ําเสมอและบังเกิดผลดีตอผู บริโภค และ4) การกระจาย
ของซีลีเนียมในรางกาย

ซีลีเนียมในดิน
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เยื่อหุมเซลล
นอกเซลล
ในเซลล

โดยทั่ วไปดิ นมี ซี ลี เนี ยมเป นส วนประกอบเฉลี่ ย 0.09
มิลลิกรัม/กิโลกรัม แตในดินซีลีนิเฟอรัส (seleniferous soils)
มี สูงกว า 300 มิลลิ กรัม/กิ โลกรั ม ซี ลี เนียมในดินมาจากการ
สลายตั วของหิ นและการใส ปุ ยฟอสเฟตซึ่ งมี หิ นฟอสเฟตเป น
วั ต ถุ ดิ บในการผลิ ต หิ นฟอสเฟตมี ป ริ มาณซี ลี เนี ยม 0.07
มิลลิกรัม/กิโลกรัม บางแหลงอาจมีสูงถึง178 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
และประมาณวาปุ ยฟอสเฟตมีซีลีเนียมสูงกวาหินฟอสเฟตซึ่ งใชเปน ภาพที่ 2 การขนสงซีลีเนต (SeO42-) ผานเยื่อหุมเซลลโดยใช
วัตถุดิบ 40-60%
พาหะซึ่ งมีสัมพรรคสูงตอซั ลเฟต ซึ่ งกลไกการดูดกระตุ น
ซีลีเนียมในดินเปนออกโซแอนไอออน (oxoanions) เชน
(+) โดย O-Acetylserine และยับยั้ง (-) โดยซัลเฟต
22SeO3 และ SeO4 ดังนั้นการดูดซับในดินจึงขึ้นอยูกับความ
(SO42-) กลูทาไทโอนรูปรีดิวซ(GSH) (Terry, et al.,
สามารถในการแลกเปลี่ ยนลิ แกนด (ligand-exchange) กั บ
2000)
4ออกโซแอนไอออนอื่นๆ เชน H2PO การเพิ่มฟอสเฟตไอออน
2. การดูดซีลีไนต มิไดใชพาหะสําหรับซัลเฟตเนื่องจาก
ดวยการใสปุ ยฟอสเฟตทําใหความเปนประโยชนตอพืชของซีลีเนต
1) การดูดซีลีไนตถูกยับยั้งเพียง 20% เมื่อใสสารยับยั้งเมแทในดินสู งขึ้ น กํามะถั นในปุ ยหรื อดินมี ผลในการลดการดู ดใช
บอลิซึม (hydroxylamine) ในสารละลายธาตุอาหาร ในขณะที่
ซีลีเนียมของพืชที่ปลูก
สารนี้ ยั บยั้ งการดู ดซี ลี เนตถึ ง 80% และ 2) เมื่ อมี ซี ลี ไนต
การดูดและเคลื่ อนยายซีลีเนียมของพืช
ในสารละลายธาตุอาหาร ความเขมขนของซีลีเนียมในเอ็กซูเดต
พืชดูดซีลีเนียมในรูป ซีลีไนต ซีลีเนต และสารอินทรีย
ซีลี เนี ยม แล วเคลื่ อนยายทางไซเล็ มสู ส วนเหนือดิน จากนั้ นก็
จากไซเล็ม (xylem exudate) มักต่ํากวาสารละลายภายนอก แตถา
กระจายไปยังสวนตางๆ ของพืช โดยมีกลไกดังนี้
มีซี ลีเนตในสารละลายธาตุ อาหารความเข มข นของซีลี เนี ยมใน
1. การดูดซีลีเนต เซลลพืชดูดซีลีเนตผานเยื่อหุมเซลล
เอ็กซู เดตจากไซเล็ มจะสู งกว าสารละลายภายนอก 6-13 เท า
ของรากแบบแอกทีฟ เนื่องจากเปนการดูดทวนเกรเดียนตศักยเนื่ องจากการดู ดซี ลี ไนต ของรากพื ชจากสารละลายธาตุ อาหาร
เคมีไฟฟา โดยใชพาหะที่มีสัมพรรคภาพ (affinity) สูงสําหรับ
ลดลงอยางมากเมื่อเพิ่มฟอสเฟตไอออน การดูดซีลีไนตกรณีนี้
การดูดสารซัลเฟต จึงแขงกับซัลเฟต และถูกซัลเฟตยับยั้งการดูด จึงเปนกระบวนการแบบแอกทีฟ และใชพาหะสําหรับฟอสเฟต
(ภาพที่ 2) พาหะสําหรับการดูดซัลเฟต (sulfate transporter) มี
(phosphate transporter)
2 แบบ คือ 1) พาหะที่มีสัมพรรคสูง (Km สําหรับซัลเฟต 7-10
3. การดูดสารอินทรียซีลีเนียม รูปของสารประกอบ
ไมโครโมลาร) อยูในราก ทําหนาที่หลักในการดูดซัลเฟต การดูด
อิ นทรี ย ที่ รากพื ชดู ดแบบแอกที ฟคื อ SeMet อุ ณหพลศาสตร
ซีลีเนตดวยพาหะนี้ถูกยับยั้งดวยซัลเฟตและกลูทาไทโอนรูปรีดิวซ (kinetics) ของการดูดเปนไปตามหลักของ Michaelis-Menten
(GSH) แตไดรับการกระตุนดวย O-Acetylserine และ 2) พาหะ
และเชื่ อมโยงเมแทบอลิซึม เนื่ องจากการใชสารยับยั้ งเมแทบอลิซึม
ที่มีสัมพรรคต่ํา (Km* 100 ไมโครโมลาร) อยูในรากและสวน
(dinnitrophenol) และภาวะขาดออกซิเจนมีผลใหอัตราการดูด
เหนือดิน ทําหนาที่ขนสงซัลเฟตระหวางเซลล ภาวะปฏิปกษของ
SeMet ลดลงอยางมาก
ซั ลเฟตต อการดู ดซี ลี เนตปรากฏอย างชั ดเจนในพื ชหลายชนิ ด
การเคลื่อนยายซีลีเนียมจากรากสูสวนเหนือดินขึ้นอยูกับ
การเพิ่มความเขมขนของซัลเฟตในสารละลายธาตุอาหารจาก 0.5
รูปที่รากพืชดูดได โดยซีลีเนตเคลื่อนยายไดงายกวาซีลีไนตหรือ
เปน 2.5 มิลลิโมลารทําใหรากขาวโพดดูดซีลีเนตจากสารละลาย
SeMet ซึ่ งเปรี ยบเที ยบได 2 แนวทาง คื อ 1) จากเรโชของ
ที่ ใช 5 ไมโครโมลารลดลงมาก เปนเหตุใหความเข มข นของซีลี เนียม ความเขมขนระหวาง Se ในสวนเหนือดิน/Se ในราก (shoot Se/
ในสวนเหนือดินและรากลดลงประมาณ 50%
root Se) กลาวคือเมื่อใหซีลีเนต SeMet และซีลีไนต จะมีคาเรโช
ดังกลาว 1.4-17.2, 0.6-1.0 และต่ํากวา 0.5 ตามลําดับ และ
2) ความรวดเร็วของการลําเลียง สําหรับซีลีเนตที่รากถั่วดูดได
* Km คือคาสัมประสิทธิ์ของปฏิกิริยาที่มีเอนไซมเปนตัวเรง มีความ
จะถูกลําเลียงสู สวนเหนือดิน50% ภายใน 3 ชั่ วโมง สวนซีลีไนตนั้ น
สั มพั นธ เชิ งผกผั นกั บความสามารถของเอนไซม ในการจั บกั บสารตั้ งต น มักแปรสภาพเปนอินทรีย เชน SeMet ในราก แลวสะสมสวนมาก
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วารสารขาวศูนยฯ ปที่ 24 ฉบับที่ 1 (2553)

เอาไวที่ราก มีเพียงสวนนอยที่ถูกลําเลียงสูสวนเหนือดิน ดังนั้น
จึงพบวามีซีลีเนตในใบมากแตซีลีไนตและ SeMet นอย

การสะสมซี ลีเนี ยมของพืช

พื ชมี การกระจายซี ลี เนี ยมเพื่ อไปสะสมตามส วนต างๆ
ตางกันตามชนิดพืชดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความเขมขนของซีลีเนียมในสวนเหนือดิ นของพืช
เมื่อปลูกในดินที่มีธาตุนี้ 2-3 มิลลิกรัม Se/กิโลกรัม
(Shrift, 1969; Terry, et al., 2000)
ชนิดพืช

ความเขมขนของซีลีเนียม
(มิลลิกรัม Se/กิโลกรัมพืชแหง)

Astragalus pectinalus
Stanleya pinnata
Artiplex nuttallii
Gutierrezia fremontii
Lalium perenne (หญาไรย)
Zea mays (ขาวโพด)
Helianthus annuus (ทานตะวัน)

4,000
1,190
300
70
23
10
2

พืชที่สะสมซีลีเนียมมีลักษณะการสะสมธาตุนี้ตางกันใน 2
ระยะการพัฒนา คือ ในชวงแรกของระยะการเจริญเติบโตจะสะสม
ในใบออน ระยะเจริญพันธุ ปริมาณที่ สะสมในใบจะลดลงแตมีมาก
ในเมล็ด สวนพืชไมสะสมซีลีเนียม เชน ธัญพืช ในระยะสุกแก
มีการสะสมในเมล็ดและรากใกลเคียงกัน ซึ่งเปนปริมาณที่สูงกวา
ในลําตนและใบ การที่พืชแตละชนิดมีการดูดและสะสมซีลีเนียม
ในสวนที่ อยู เหนื อดินแตกต างกั นเมื่ อปลู กในวั สดุ ที่ มี ซี ลี เนี ยม
ปริมาณมาก จึงใชเกณฑดังกลาวจําแนกพืชไดเปน 3 กลุม คือ
พืชสะสมซีลีเนียม พืชไมสะสมซีลีเนียม และพืชสะสมซีลีเนียม
ทุติยภูมิ
1. พืชสะสมซีลีเนียม พืชหลายชนิดในสกุล Astragalus,
Morinda, Neptunia, Oonopsis, Xylorrhiza และ Stanleya
เป นพื ชสะสมซี ลี เนี ยมและเจริ ญได ดีในดิ นซี ลี นิ เฟอรั(seleniferous
ส
soils) ซึ่งมีซีลีเนียมสูงกวา 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทั้งสะสม
ซีลีเนียมไวที่สวนเหนือดินหลายรอยจนถึง10,000 มิลลิกรัม Se/
กิโลกรัมพืชแหง อยางไรก็ตามโดยปกติจะพบพืชสะสมซีลีเนียม
ในดินซีลีนิเฟอรัสแตก็มีพืชหลายชนิดในดินนี้ที่เปนพืชไมสะสม
ซีลีเนียมก็ไดเนื่องจากมีธาตุนี้ในเนื้อเยื่อไมมาก พืชหลายชนิด
ในสกุ ล Astragalus ที่ ไม ได เป นพวกสะสมซีลีเนียมจึงมีความ
แตกต างระหว างชนิ ด ในแง ความสามารถในการสะสมธาตุ นี้
ค อนข างมาก โดยพวกสะสมซี ลี เนี ยมอาจมี ธาตุ นี้ ในเนื้ อเยื่ อ
มากกวาพวกที่ไมสะสม พืชที่สะสมธาตุซีลีเนียมไดมากสามารถ
ใชเปนพืชปรับปรุงดินที่มีมลพิษจากซีลีเนียมได

2. พืชไมสะสมซีลีเนียม พืชอาหารสัตวและพืชเศรษฐกิจ
ทั่วไปเปนพวกไมสะสมซีลีเนียม มักมีซีลีเนียมเปนองคประกอบ
ของสวนเหนือดินนอยกวา25 มิลลิกรัม/กิโลกรัมพืชแหง เมื่ อปลูก
ในดินซี ลีนิ เฟอรั สก็สะสมซีลี เนียมไดไม เกิ100
น มิ ลลิกรั ม/กิ โลกรั ม
พืชแหง จึงอยูในดินธรรมดาและมีซีลีเนียมในสวนเหนือดินเพียง
1.01-1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พืชในกลุ มนี้ เปนพิษเนื่ องจาก
ซีลีเนียมไดงาย เชน อาลฟาลฟาเปนพิษแมเมื่อสะสมเพียง 100
มิลลิกรัม/กิโลกรัมพืชแหง สวนขาวสาลีนั้ นไวตอพิษของธาตุนี้ มาก
และเปนพิษเมื่อสะสมในระดับต่ําเพียง 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
พืชแหง สําหรับพืชในวงศกะหล่ํา (Cruciferae) เชน บร็อกโคลี
สะสมและทนซีลีเนียมไดหลายรอยมิลลิกรัม/กิโลกรัมพืชแหง
3. พืชสะสมซีลีเนียมทุติยภูมิ เปนพวกที่อยูในดินซึ่งมี
ซี ลี เนี ยมระดั บต่ํ า ถึ ง ปานกลาง สามารถสะสมได ถึ ง 1,000
มิลลิกรัม Se/กิโลกรัมน้ําหนักแหง ไดแก พืชหลายชนิดในสกุล
ต อไปนี้ คื อ Aster, Astragalus, Atriplex, Castilleja และ
Commandra เปนตน นอกจากนี้พืชในสกุล Brassica หลายชนิด
เช น อิ นเดี ย นมั สทาร ด (Brassica juncea) และโคโนลา
(Brassica napus) ก็จัดอยู ในกลุ มนี้ เนื่ องจากเมื่ ออยู ในดินที่ มีมลพิษ
จากซีลีเนียมสามารถสะสมในสวนเหนือดินไดหลายรอยมิลลิกรัม
Se/กิโลกรัม

ความเปนพิษของซีลีเนียมตอพืช

เมื่อดินหรือวัสดุปลูกพืชมีซีลีเนียมมากเกินไป จะเปนพิษ
และพืชแสดงอาการผิดปกติ เชน ตนแคระแกร็น ใบเหลืองซีด
เพราะพรองคลอโรฟลล ใบไหมหรือแหง และตายเร็วกวาปกติ
สวนการเปลี่ยนแปลงในดานเมแทบอลิซึม ไดแก การสังเคราะห
โปรตีนลดลง สําหรับปริมาณซีลีเนียมที่พืชสะสมไดโดยไมเปนพิษ
มีความแตกตางกันมากระหวางพืชสะสมและไมสะสมซีลีเนียม
หากเปรียบเทียบความเขมขนที่เปนขีดเริ่มเปลี่ยน (threshold)
ซึ่ งหมายถึ งความเข มข นของซี ลี เนี ยมในส วนเหนื อดิ นที่ ทําให
ผลผลิตลดลง 10% ระหวางพืชแตละชนิดตางกัน ดังนี้ ขาว และ
ไวตโคลเวอร 2 และ 300 มิลลิกรัม Se/กิโลกรัม ตามลําดับ
สวนพืชสะสมซีลีเนียมอาจมีไดถึงกวา400 มิลลิกรัม Se/กิโลกรัม
โดยไมมีผลดานลบแตอยางใด
ความเขมขนที่เปนขีดเริ่มเปลี่ยนของแตละพืชที่ไมสะสม
ซีลีเนียม ยังแตกตางกันตามอายุ ปริมาณซัลเฟต และรูปของ
ซีลีเนียมที่พืชไดรับ ดังนี้ 1) ขาวสาลีและขาวโพดเมื่อยังเล็ก
มีความไวตอพิษมากกวาตนซึ่งโตเต็มที่แลว 2) พืชจะทนตอพิษ
ของซีลีเนียมไดดีขึ้น ถาไดรับซัลเฟตมากขึ้น ดังนั้นความเขมขน
ที่เปนขีดเริ่มเปลี่ยนของพืชหนึ่ง จะไมเทากันหากใสปุยซัลเฟต
อัตราตางกันและ3) ซีลี ไนตเปนพิษตอพืชงายกวาซีลีเนต เนื่ องจาก
ซีลีไนตเปลี่ยนเปน SeCys และ SeMet ไดเร็วกวาและเขามาเปน
องค ประกอบของโปรตีนแทนซีสเทอี นและเมไธโอนี น ซึ่ งเปน
กรดอะมิโนที่มีกํามะถันอันเปนสาเหตุหนึ่งของความเปนพิษของ

การเกษตร
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ซีลีเนียมตอพืช อยางไรก็ตามในบางพืชความเปนพิษของซีลีเนต
อาจมากกวาซีลีไนตก็ได

บทบาทของซีลีเนียมตอมนุษยและสัตว

ประโยชนของซีลีเนียมตอมนุษยและสัตว

ซีลีเนียมเปนธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับมนุษยและสัตว
เนื่องจากซีลีเนียมเปนสวนประกอบของกรดอะมิโนซีลีโนซีลีโน
ที่มีความสําคัญมากในเมตาโบลิซึมของมนุษยและสัตว คือ เปน
โคแฟกเตอรของเอนไซม glutathione peroxidase ซึ่งทําหนาที่
ในระบบของการรี ดิ วซ H2O 2, lipid peroxide และ sterol
peroxide ปองกันมิใหสวนสําคัญของเซลล เชน เยื่อหุมเซลลและ
DNA ถูกทําลายจากอนุมูลอิสระ(free radicle) และเพอรออกไซด
ตางๆ ทํางานรวมกับวิตามินอีชวยรักษาเนื้อเยื่อตางๆ และชะลอ
การแกตายของเซลลตามธรรมชาติ สงเสริมการสรางกําลังของ
เซลลโดยการนําออกซิเจนไปเลี้ยง ควบคุมสุขภาพสายตา ผิวหนัง
และผม ชวยในการทํางานของตับ ปองกันการดูดซึมโลหะหนัก
ที่เปนพิษ เชน ปรอท เงิน แคดเนียม เขารางกายและชวยให
ขับถายออกไดเร็วขึ้น มนุษยและสัตวตองไดรับซีลีเนียมอยาง
เพียงพอจากอาหารที่รับประทาน อาหารที่อุดมดวยธาตุนี้จึงถือวา
มีคุณภาพดีในดานโภชนาการ
ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐไมอามี่(University of
Miami) สหรัฐอเมริกาศึกษาผลของซีลีเนียมตอเชื้ อเอชไอวี(HIV)
พบวาจํานวนไวรัสเอชไอวีในผูปวยเอดสลดลง การทดลองทําโดย
ใหผูปวยโรคเอดส 91 ราย กินยาแคปซูลที่มีปริมาณตัวยา ไฮซีลีเนียมยีสต (high-selenium yeast) 200 ไมโครกรัม และ
ผูปวยอีก83 ราย กินยาที่ไมมีตัวยา(placebo) ทุกวัน โดยที่เริ่มตน
ผูปวยทั้ง2 กลุ มมีระดับธาตุซีลีเนียมในเลือดเทากัน แตเมื่อผานไป
9 เดือน ผู ปวยกลุ มแรกจะมีระดับธาตุซีลีเนียมสูงกวา พบวา
ทั้งหมดในกลุมนี้มีปริมาณไวรัสเอชไอวีต่ําลง และมีจํานวนเซลล
ซีดีโฟร (CD4) สูงกวา ซึ่งเซลลนี้เปนเซลลสําคัญที่ตอสูกับเชื้อโรค
ที่ เขาสู รางกาย ทั้ งนี้ นักวิชาการเองก็ยังไมทราบแนชัดวาธาตุ
ซีลีเนียมมีกลไกในการยับยั้ งเชื้อเอชไอวีไดอยางไร แตมีสมมติฐาน
ขอหนึ่งวา คุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระของซีลีเนียมอาจจะชวย
ซอมแซมเซลลภูมิคุ มกันที่ ถูกออกซิเจนทําลาย ซึ่ งในผู ติดเชื้ อ

เอชไอวีมีการสรางออกซิเจนมากกวาคนปกติ
ยูเซฟ อาซาด ผู อํานวยการ แนชันเนล เอดส ทรัสต
(National Aids Trust) แสดงความคิดเห็นวา ซีลีเนียมอาจมีสวน
ชวยยาตานไวรัสในการบําบัดรักษาผูปวยเอดส แตแคตัวมันเอง
เพียงลําพังนั้ นไมสามารถรั กษาผู ปวยได อี กทั้ งยังบอกดวยวา
การรั ก ษาด วยยาต า นไวรั ส นั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด แล ว
ความก าวหน าของยาต านไวรั สสามารถทําให ผู ติ ดเชื้ อเอชไอวี
มีอายุยืนยาวกวาที่คาดการณไวได แตทั้งนี้ก็ยังมีความเสี่ยงตอ
ผลข างเคี ยงที่ อาจเกิ ดจากยา และการรั กษาที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ
ตองรักษาอยางตอเนื่องและเขมงวด

ซีลีเนียมในอาหาร

ซี ลี เนี ยมในอาหารมั กเป นอิ นทรี ย ซี ลี เนี ยม อาหารที่ มี
ซีลีเนียมมาก ไดแก เครื่องใน กลามเนื้อสัตว ปลา หอย สัตวปก
ไข ผลิตภัณฑนม และอาหารทะเลตางๆ ในพืชอาหาร ไดแก
ข าวต างๆ ที่ ไม ขั ดสี ซี เรี ยล นอกจากนี้ มี ในกระเที ยม เห็ ด
บร็อคโคลี่ หัวหอม มะเขือเทศ ซีลีเนียมรูปอนินทรียก็มีอยูใน
พืชอาหารเชนเดียวกันแตปริมาณไมมาก
ปริมาณซีลีเนียมในอาหารขึ้นกับปจจัยหลายอยาง ที่สําคัญ
คือปริมาณโปรตีนในอาหาร ดังนั้นโดยทั่วไปอาหารที่ไดจากสัตว
จึ งมั กมี ซี ลี เนี ยมในปริ มาณสู งกว าอาหารที่ ได จากพื ช ซึ่ งปกติ
ปริมาณซีลีเนียมในผลไมและผัก มีมากกวา 0.1 มิลลิกรัม Se/
กิโลกรัม ยกเวนในบราซิลนัท (ภาพที่ 3) ซึ่ งมักพบซีลีเนียม
ในปริมาณที่ สูงมาก(ประมาณ 8-83 ไมโครกรัม Se/กรัม) ดังนั้น
การรับประทานนัทหรือถั่วเปลือกแข็งชนิดนี้มากเกินไปอาจทําให
ไดรับซีลีเนียมมากเกินไป อยางไรก็ตามปริมาณซีลีเนียมในพืช
ขึ้นอยูกับระดับซีลีเนียมในดินที่ปลูก แมวาอาหารที่ไดจากสัตว
จะมีปริมาณซีลีเนียมสูงกวาอาหารที่ไดจากพืชก็ตาม แตรางกาย
ดูดซึมไดนอยกวา ดังนั้ นหากผัก-ผลไมมีปริมาณธาตุซีลีเนียม
ที่เพียงพอก็จะเปนประโยชนตอรางกายไดมากกวา
ซีลีเนียมรูปสารอินทรียเปนประโยชนตอรางกายมากกวา
รูปสารอนินทรีย จากผลการศึกษาพบวา 82-95% ของซีลีเนียม
รูปอนินทรียที่เขาสูรางกายจะถูกขับถายออกมาในปสสาวะและ
อุ จจาระ แต สําหรั บ SeMet เมื่ อเข าสู ร างกายจะออกมากั บ
สิ่งขับถายเพียง 26% เทานั้น

science.howstuffworks.com/nuts/
www.nutsonline.com/blog/
ภาพที่ 3 บราซิลนัท (Bertholletia excelsa)
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ปริมาณซีลีเนียมตอวันที่ควรไดรับคือ เด็ก3-5 เดือน และ
6-11 เดื อน ควรได รั บ 10-40 ไมโครกรั ม และ 20-60
ไมโครกรัม ตามลําดับ เด็ก 1-3 ป และ 4-6 ป ควรไดรับ 2080 ไมโครกรัม และ 30-120 ไมโครกรัม ตามลําดับ หญิงและ
ชายตั้งแต 7 ป ขึ้นไปควรไดรับ 50-200 ไมโครกรัม หนวยงาน
มาตรฐานของสหรั ฐอเมริ กา ไดแนะนําปริ มาณซี ลีเนี ยมที่ ควร
ไดรับจากอาหาร 55-70 ไมโครกรัม การไดรับซีลีเนียม 200
ไมโครกรัม/วัน จะชวยลดการเกิดมะเร็งลําไสใหญได 70%
การบริ โภคซี ลี เนี ยมที่ มากกว า 400 ไมโครกรั ม/วั น
อาจทําใหเกิดพิษได นายแพทยเรมอนด เบิรค และ ดร. ออรวิลล
เลแวนเดอร ผู เชี่ ยวชาญการวิ จั ย ธาตุ ซี ลี เ นี ย มเตื อ นไว ว า
ควรระวังการใชซีลีเนียมเพื่ อปองกันมะเร็งไวบาง เพราะมีการ
ทดลองในสั ตว พบว า ซี ลี เนี ยมในปริ มาณสู งสามารถป องกั น
มะเร็งบางชนิดได แตในบางกรณีอาจไปกระตุนการเจริญเติบโต
ของเซลลมะเร็งไดดวยเชนกัน เขาจึงไมแนะนําใหรับประทาน
ซีลีเนียมในรูปของผลิตภัณฑเสริมอาหาร แตควรจะรับประทาน
ซี ลี เนี ยมจากอาหาร ซึ่ งดี กว าและปลอดภั ยกว า นอกจากนี้
หญิ งมี ครรภ ที่ ได รั บซี ลี เนี ยมมากเกิ นไปอาจส งผลให เกิ ดการ
ผิดปกติของพัฒนาการทางรางกายของทารกที่อยูในครรภ
ในสั ต ว ห ากจะป อ งกั น การขาดธาตุ นี้ ควรมี ใ นอาหาร
อยางนอย 0.1-0.3 ไมโครกรัม Se/กรัมน้ําหนักแหง เมื่อสัตว
ที่ไดซีลีเนียมต่ํากวาเกณฑนี้ สัตวอายุนอยจะแสดงอาการเจ็บปวย
แตถาไดรับมากเกินไปจะเปนพิษ สัตวแตละชนิดมีความทนทาน
ตอพิษของซีลีเนียมแตกตางกันไป ซึ่งจะทนไดมากที่สุดเมื่อมีใน
อาหาร 1-5 ไมโครกรัม/กรัมน้ําหนักแหง อยางไรก็ตามระดับ
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แหงตอเนื่องกันนานๆ
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