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บรรณาธิการแถลง
วารสารขาวศูนยฯ ฉบับนี้นําทานไปพบงานวิจัยท่ีเปนประโยชนดานการผลิตอาหารสัตวท่ีจะชวยเพิ่มคุณคาใหแก

อาหารสุกร  แกะรอยไปสูท่ีมาของเคร่ืองหนังราคาแพง  สัมผัส “กระเชาสีดา” พืชท่ีนอกจากจะมีผลรูปรางแปลกตานารักแลว
ยังมีบทบาทสําคัญตอวงจรชีวิตของผีเสื้อถุงทองซึ่งปจจุบันใกลสูญพันธุ อีกหนึ่งคุณคาท่ีเก้ือกูลการดํารงอยูของธรรมชาติ
ท่ีไมสามารถประเมินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจได  และสุดทายธาตุ “ซีลีเนียม” คําท่ีไมคุนหู แตมนุษยและสัตวจําเปนตองไดรับ
จากพืช

บรรณาธิการขอขอบคุณทุกทานท่ีติดตามอานวารสารขาวศูนยฯ เพราะทานเปนผูท่ีทําใหความรูรวมท้ังสิ่งละอัน
พันละนอย ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารไดรับการเผยแพร

สวัสดีคะ
บรรณาธิการ

คณิตฐา  ชินวงษเขียว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ม. เกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จ. นครปฐม

ผลงานวิจัยของนักวิจัยสังกัดฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลองไดรับรางวัล

± ผลงานเร่ือง Photonic crystal structure of wing scales
in Thailand butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus
โดย ปุณยวีร เดชครอง  ณัฐพล ชุมแสง  ภราดร ดอกจันทร
สุรัตนวดี จิวะจินดา  สิทธิศักด์ิ เสพไพศาล  ธรนินท ชัยเรืองศรี
และ Makoto Shiojiri  ไดรับรางวัลชนะเลิศการนําเสนอ
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอรสาขาชีววิทยา  ในการประชุมวิชาการ
จุลทรรศนแหงประเทศไทย คร้ังที่ 27 ประจําป 2553  วันท่ี
19-22 มกราคม 2553  ณ โรงแรมเดอะแฟรเฮาสบีชรีสอรท
แอนดโฮเต็ล อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

การเสนอผลงานทางวิชาการ
บุคลากรฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวาระตางๆ ดังนี้
± การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย  วันท่ี 14-17 ตุลาคม 2552  ณ โรงแรมเดอะไทด
รีสอรต  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

² มณี ตันติรุ งกิจ  อรวรรณ ชวนตระกูล และ
สาวิตตรี ลิ่มทอง  เสนอผลงานเร่ือง การพัฒนา Kluyveromyces
marxianus เพื่อการผลิตไบโอเอทานอล

± การประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ คร้ังท่ี 9  วันท่ี
24-26 พฤศจิกายน 2552  ณ โรงแรมสุนีย แกรนด  อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

² กณิษฐา สังคะหะ  ญาณี มั่นอน  เฟ องฟา
จันทนิยม  อตินุช แซจิว และ อุดม แกวสุวรรณ  เสนอผลงานเร่ือง
การถายทอดเทคโนโลยี การลดอัตราการเสี่ยงตอการเกิดโรคพืช
โดยใชวิธีทางชีววิธีรวมกับการพัฒนาดิน

± การประชุ มวิ ชาการมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 6  วันท่ี 8 - 9 ธันวาคม 2552  ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

² อรุณศิริ กําลัง  จันทรจรัส วีรสาร และ สุริยา
สาสนรักกิจ  เสนอผลงานเร่ือง ผลของการใสปุยมูลโครวมกับ
ปุ ยเคมี เป นปุ ยรองพื้ นต อการเจริญเติ บโตและผลผลิ ต
ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105

² สมโภชน ทับเจริญ  เกรียงศักด์ิ สะอาดรักษ  ภาณี
ทองพํานัก และ ลิขิต สูจิฆระ  เสนอผลงานเร่ือง เทคนิคการ
ขยายพันธุกวาวเครือขาว SARDI190 ดวยวิธีการตัดชํา

² วันชาติ นิติพันธ  เจริญ ขุนพรม  รัตนะ สุวรรณเลิศ
และ ไพร มัทธวรัตน  เสนอผลงานเร่ือง การสํารวจสถานภาพของ
มะละกอในเขตจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม

² ปฐพี เจนกุลประสูติ  ศุภพร ไทยภักดี  สุรพงษ
ดํารงกิตติกุล และ สุรัตนวดี จิวะจินดา  เสนอผลงานเร่ือง
การพัฒนาฐานขอมูลพืชสมุนไพรภาคใตของประเทศไทยบนเว็บไซต

± การประชุม ISSAAS 2009 International Congress
2009  วันท่ี 11-15 มกราคม 2553  ณ สวนนงนุช  อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
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² ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  เสนอผลงานเร่ือง Farmers
Perception on Durian Innovative: A Case Study of Certified
Orchards Growers in Chanthaburi Province, Eastern Thailand

² พีรพงษ แสงวนางคกูล  ชูศักด์ิ คุณุไทย  ยุพิน
ออนศิริ  เจริญ ขุนพรม  สมนึก ทองบอ  นวลวรรณ ฟารุงสาง
และ อุดม ฟารุงสาง  เสนอผลงานเร่ือง 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  เสนอผลงานเร่ือง The Develop-
ment of Private Standard : ThaiGAP vs GLOBALGAP

² ศิริพร วิหคโต  เสนอผลงานเร่ือง 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  เสนอผลงานเร่ือง Risk Assessment and
Bacterial Reduction in Raw Material Preparation for Cereal
Health Products

² สุ ดาวรรณ เชยชมศร ี และ วิ น เชยชมศรี
เสนอผลงานเร่ือง New Cell Lines from Helicoverpa armigera
and their Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus

± งานประชุมวิชาการจุลทรรศนแหงประเทศไทย คร้ังท่ี
27  วันท่ี 19-22 มกราคม 2553  ณ โรงแรมเดอะแฟรเฮาสบีช
รีสอรทแอนดโฮเต็ล  อําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี

² ปุณยวีร เดชครอง  ณัฐพล ชุมแสง  ภราดร
ดอกจันทร  สุรัตนวดี จิวะจินดา  สิทธิศักด์ิ เสพไพศาล  ธรนินท
ชัยเรืองศรี  และ Makoto Shiojiri  เสนอผลงานเร่ือง Photonic
crystal structure of wing scales in Thailand butterflies, Euploea
mulciber and Troides aeacus

± งานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คร้ังท่ี 48  วันท่ี 3-6 กุมภาพันธ 2553  ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

² สุดาวรรณ เชยชมศรี  เสนอผลงานเร่ือง จําแนก
เซลลไลนของแมลงดวยเทคนิคพีซีอาร

การจัดนิทรรศการ
บุคลากรฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

รวมจัดนิทรรศการทางวิชาการในวาระตางๆ ดังนี้
± นิ ทรรศการ งานประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ เ ร่ื อง

การบูรณาการงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กับจังหวัด/กลุ มจังหวัด (คร้ังท่ี  1) : สรางงาน สรางเงิน
สรางคุณภาพชีวิตดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กับกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม
สุพรรณบุรี)  จัดโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ณ โรงแรมเฟลิกซ
ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี  วันท่ี 22-24 พฤศจิกายน
2552

² มณฑา วงศมณีโรจน  รงรอง หอมหวล  สุลักษณ
แจมจํารัส  อําพล ยอดเพชร  น้ําออย พลเสน  กรรณิภา สามงามพุม
และ มัณฑนา สระทองแกว  เร่ือง การผลิตหนอไมฝร่ังคุณภาพ
สงออกจากตนกลาเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

² รงรอง หอมหวล  มณฑา วงศมณีโรจน  กมลศรี
สระทองพรม  และ สุลักษณ แจมจํารัส  เร่ือง การขยายพันธุกลวยไม
โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

± นิทรรศการ งานเกษตรกําแพงแสน ป 2552  ณ
บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  วันท่ี 3-10 ธันวาคม 2552

กลุมเผยแพรความรู สมุนไพรเพื่อสุขภาพและอาหาร
ปลอดภัย

² ชวนพิศ อรุณรังสิกุล  เนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
ลักขณา เบ็ญจวรรณ  รงรอง หอมหวล  ศิริพร วิหคโต  และ เจริญ
ขุนพรม  เร่ือง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลคา
จากธัญพืชไทย

² มณี ตันติรุงกิจ  เร่ือง การตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลชีววิทยา

² สุรัตนวดี จิวะจินดา  เร่ือง การแปรรูปสมุนไพร
เพื่อนําไปใชพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

² สุดาวรรณ เชยชมศรี และ จรูญ บุญวงษ  เร่ือง
เชื้อเอ็นพีวี ทางเลือกเพื่อการกําจัดแมลงศัตรูพืช

กลุ มงานบริการของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง

² งานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตร
§ หนวยวิเคราะหวิจัยดิน พืช และการประยุกต

เร่ือง การตรวจสอบคุณภาพปุยอินทรีย
§ หนวยวิจัยโรคพืชและศาสตรสัมพันธ  เร่ือง

เม่ือพืชเปนโรค...
§ หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุและปรับปรุงพันธุพืช

เร่ือง การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ
§ หนวยเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช  เร่ือง เทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเมล็ดและการขยายพันธุกลวยไมโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือ

² งานทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

§ หนวยจุลชีววิทยาประยุกต  เร่ือง จุลินทรีย:
ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย
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(อานตอหนา 23)

² งานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี  เร่ือง
ชุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ําภาคสนาม

± นิ ทรรศการ บนเส นทางงานวิ จั ยมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร ป 2553  งานเกษตรแฟร ประจําป 2553  ณ
อาคารจักรพันธุเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
วันท่ี 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ 2553

² ชวนพิศ อรุณรังสิกุล เร่ือง ถ่ั วฝกยาวพันธุ กําแพงแสน
² ลักขณา เบ็ญจวรรณ  เร่ือง คุณคาทางโภชนาการ

ของน้ําค้ันและผลิตภัณฑจากน้ําค้ันใบขาวไทย
² นวลวรรณ ฟารุงสาง  เร่ือง ความกาวหนาของงาน

วิจัยการควบคุมโรคหลังเก็บเก่ียวของผลไมโดยใชจุลินทรียทรงพุม
² รงรอง หอมหวล  เ ร่ื อง การพัฒนาเทคนิค

การคัดเลือกออยทนแลงในสภาพปลอดเชื้อ
² อุดม แกวสุวรรณ  เร่ือง แจง พันธุไมอันทรงคุณคา

ในสยาม : กําลังถูกลืม?
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บทคัดยอ
การศึกษาผลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดตอปริมาณ

จุลินทรียในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุนและสมรรถภาพ
การผลิตสุกรระยะรุน-ขุน โดยแบงอาหารออกเปน 4 กลุม คือ
อาหารผงและอาหารอัดเม็ดท่ีชวงอุณหภูมิ 61-65, 66-70 และ
71-75 oซ ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด จากการวิเคราะห
ปริมาณของแบคทีเรียกรดแลคติค แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
และยีสต ในของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม และในมูลสุกรรุน
พบวา สุกรระยะรุนกอนกินอาหารทดลองกลุมตางๆ มีปริมาณ
จุลินทรียท้ัง 3 กลุม ในของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม ในมูล
และระดับของพีเอชของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ยมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) หลังจากกินอาหารทดลอง
พบวา ปริมาณของจุลินทรียท้ัง 3 กลุม ในของเหลวจากลําไสเล็ก
สวนไอเลี่ยม ในมูลและระดับของพีเอชของเหลวจากลําไสเล็ก
สวนไอเลี่ยมของสุกรทุกกลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) เชนกัน การศึกษาผลของระดับอุณหภูมิในการ
อัดเม็ดตอสมรรถภาพการผลิตสุกรระยะรุน-ขุน พบวา สุกรท่ีกิน
อาหารผงและอาหารสูตรมันสําปะหลังอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ
มีอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารท่ีกิน และประสิทธิภาพ
การใชอาหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
แตพบว าสุ กรช วงอายุ  16-22 สั ปดาห  ท่ี กิ นอาหารผง
มีประสิทธิภาพการใชอาหารตํ่ากวากลุมอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05)

คําสําคัญ: มันสําปะหลัง, จุลินทรีย, อาหารอัดเม็ด
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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
การผลิ ตอาหารสั ตว ในป จจุ บั นมีความต องการใช

มันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานในอาหารสัตวมากข้ึน เนื่องจาก
มันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานในอาหารสัตวท่ีมีราคาตํ่ากวา
แหลงวัตถุดิบพลังงานชนิดอ่ืนๆ  สงผลใหตนทุนในการผลิตอาหาร
สัตวลดลง  นอกจากนี้ มันสําปะหลังสงผลดีตอการผลิตสัตว
หลายประการ อาทิ สัตวสามารถยอยไดงายเนื่องจากแปงใน
มันสําปะหลังเปนแปงออน (soft-starch) รวมท้ังมันสําปะหลังมี
แบคทีเรียและยีสตท่ีเปนประโยชนตอรางกายสัตว อาทิ แบคทีเรีย
กรดแลคติค ปนเปอนมาโดยธรรมชาติจากดินท่ีปลูกมันสําปะหลัง
(กานดา, 2546) โดยแบคทีเรียในกลุมดังกลาวสามารถผลิตสาร
ท่ีมีคุณสมบัติในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดโรคในสัตว
(Gilliland and Speck, 1977) สงผลใหการใชมันสําปะหลัง
เปนท่ียอมรับของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะในกลุมของ
เกษตรกรท่ีเลี้ยงสุกร แตเนื่องจากกระบวนการผลิตอาหารสัตว
ในปจจุบัน โดยเฉพาะในระดับอุตสาหกรรมมีการผลิตอาหารสัตว
ในรูปอาหารอัดเม็ดท่ีใชอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจ
มีผลตอการอยูรอดของแบคทีเรียท่ีเปนประโยชนในมันสําปะหลัง
ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของระดับ
อุณหภูมิในกระบวนการอัดเม็ดอาหารท่ีใชมันสําปะหลังเปนแหลง
พลังงานตอปริมาณของเชื้อจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารสุกร
ระยะรุน และสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุน-ขุน

อุปกรณและวิธีการ

สัตวทดลอง
แบงสุกรออกเปน 2 กลุมการทดลอง โดยสุกรกลุมท่ี 1

ทดลองจุ ลิ นทรีย ในระบบทางเดินอาหาร ใช สุ กรลู กผสม
สามสายพันธุ (ลารจไวท × แลนดเรซ × ดูรอค) เพศผูตอน 16
ตัว แบงสุกรออกเปน 4 กลุม กลุมละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 1 ตัว
และสุกรกลุมท่ี 2 ทดลองสมรรถภาพการผลิต ใชสุกรลูกผสม
สามสายพันธุ (ลารจไวท × แลนดเรซ × ดูรอค) เพศผูตอน 64
ตัว แบงสุกรออกเปน 4 กลุม กลุมละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 4 ตัว
น้ําหนักเร่ิมตนเฉลี่ยประมาณ 25 กิโลกรัม อายุประมาณ 10
สัปดาห โดยสุกรทุกตัวท่ีนํามาทดลองมาจากฟารมเดียวกัน

อาหารทดลอง
อาหารทดลองท่ีใชประกอบดวยอาหารสุกรระยะรุน-ขุน

ท้ั งอาหารผงและอาหารท่ี ผ านกระบวนการอัดเม็ดท่ี ระดับ
ชวงอุณหภูมิตางๆ  โดยอาหารสุกรระยะรุนใชมันเสนในสูตรอาหาร
ประมาณ 41.90 เปอรเซ็นต สวนอาหารระยะขุนใชมันเสน
ในสูตรอาหารประมาณ 50.03 เปอรเซ็นต ซึ่งสุมใหสุกรกินอาหาร

แตกตางกัน ดังนี้
กลุมท่ี 1 อาหารท่ีใชมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานไมผาน

กระบวนการอัดเม็ด
กลุมท่ี 2 อาหารท่ีใชมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงาน

อัดเม็ดชวงอุณหภูมิ 61-65 oซ
กลุมท่ี 3 อาหารท่ีใชมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงาน

อัดเม็ดชวงอุณหภูมิ 66-70 oซ
กลุมท่ี 4 อาหารท่ีใชมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงาน

อัดเม็ดชวงอุณหภูมิ 71-75 oซ
โดยท่ีอาหารไมมีการใชยาปฏิชีวนะและคํานวณใหมี

สวนประกอบของโภชนะตางๆ ครบตามความตองการของสุกร
รุน-ขุน ตามคําแนะนําโดย NRC (1998) องคประกอบวัตถุดิบ
อาหารและองคประกอบทางโภชนะของอาหารทดลองไดแสดงไวใน
Table 1 และสุกรกินอาหารและน้ําเต็มท่ี (ad libitum)

Table 1 Feed ingredients and chemical composition of
experimental diets.

Feed ingredients Growing phase Finishing phase

Ground cassava chips 41.90 50.03
Soybean meal (CP 44%) 34.10 29.14
Rice bran 15.00 15.00
Rice bran oil 4.00 2.00
Monocalcium phosphate 3.10 2.30
Ground limestone 1.00 0.65
Salt 0.25 0.25
Vitamin and mineral premix 0.50 0.50
DL-Methionine 0.15 0.08
L-Threonine - 0.05
Total 100 100
Chemical composition by calculation
Crude protein (%) 18.00 16.00
ME (kcal/kg) 3,154.77 3,107.69
Crude fat (%) 6.46 4.47
Crude fiber (%) 5.86 5.84
Calcium (%) 1.08 0.80
Available phosphorus (%) 0.81 0.64
Lysine (%) 1.05 0.92
Methionine+Cystine (%) 0.68 0.55
Tryptophan (%) 0.22 0.20
Threonine (%) 0.68 0.65
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การสุมตัวอยางและการบันทึกขอมูล
การศึกษาปริมาณจุลินทรีย ในระบบทางเดินอาหาร

ใชสุกรเพศผูตอนจํานวน 16 ตัว แบงสุกรออกเปน 4 กลุม กลุมละ
4 ซ้ํา ซ้ําละ 1 ตัว เม่ือสุกรทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 40
กิโลกรัม จึงผาตัดใส T-cannula ท่ีบริเวณลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม
โดยใหสุกรท้ังหมดไดกินอาหารทดลองท่ีใชขาวโพดเปนแหลง
พลังงานท่ีไมผานกระบวนการอัดเม็ด และทําการเก็บตัวอยาง
ของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม และมูล เพื่อวิเคราะหระดับ
พีเอชของของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม  และปริมาณจุลินทรีย
ในระบบทางเดินอาหารกอนกินอาหารทดลอง หลังจากนั้นจึงสุม
ใหสุกรแตละกลุมกินอาหารทดลองสูตรมันสําปะหลังท้ัง 4 กลุม
การทดลองเปนเวลา 14 วัน แลววิเคราะหระดับพีเอชของของเหลว
ลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม และปริมาณจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร
อีกคร้ัง

ในสวนการศึกษาสมรรถภาพการผลิตสุกรระยะรุน-ขุน
ท่ีกินอาหารทดลองท้ัง 4 สูตร ทําการสุมสุกรเพศผูตอน 64 ตัว
แบงสุกรออกเปน 4 กลุมการทดลอง กลุมทดลองละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ
4 ตัว บันทึกน้ําหนักสุกรแตละตัวเม่ือเร่ิมตนและสิ้นสุดการทดลอง
ในแตละชวง และจดบันทึกปริมาณอาหารสุกรทดลองท่ีสุกรกิน
และเหลือในแตละระยะ รวมท้ังสุมเก็บตัวอยางอาหารทดลอง
แตละสูตร เพื่ อนําไปวิ เคราะหทางเคมีของโภชนะในอาหาร
เม่ือสิ้นสุดระยะขุนทําการบันทึกความหนาไขมันสันหลัง พื้นท่ี
หนาตัดสันหลัง และเปอรเซ็นตเนื้อแดงของสุกรทุกกลุมการ
ทดลอง โดยใชรีลไทม อัลตราซาวด ท้ัง 4 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)

- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมเลี้ยงในอาหาร Coliform 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 Random-

ized Design; CRD) แลวทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) (SAS, 2003)
โดยท่ีสามารถเขียนสมการเชิงเสนตรง ดังนี้

 µ α ε= + +ij i ijY

โดยท่ี  
ijY แทนคาสังเกตท่ีไดจากหนวยทดลองท่ี j

ซึ่งไดรับทรีทเมนตท่ี i
 i มีคาเทากับ 1, 2, 3 และ 4
 j มีคาเทากับ 1, 2, 3 และ 4
 µ แทนคาเฉลี่ยของประชากรในทรีทเมนตท้ังหมด
 α i แทนคาอิทธิพลของทรีทเมนตท่ี i
 ε ij แทนความคลาดเคลื่อนของการทดลอง

ผลการทดลองและวิจารณ  
ผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียและระดับของพีเอช

ในระบบทางเดินอาหารสุกรกอนกินอาหารสูตรมันสําปะหลัง
พบวา จุลินทรียในของเหลวจากลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม 3 กลุม คือ
แบคทีเรียกลุ มโคลิฟอรม แบคทีเรียกรดแลคติค และยีสต
ของสุกรทุกกลุมทดลองมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05)  นอกจากนี้พบวา ชนิดของจุลินทรียท่ีพบมากท่ีสุด
บริเวณลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม คือ แบคทีเรียกรดแลคติค  รองมาคือ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม และยีสต ตามลําดับ รวมท้ังระดับของ
พีเอชของของเหลวลําไสเล็กสวนไอเลี่ ยมของสุกรแตละกลุม
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เชนกัน

สวนจุลินทรียในมูลสุกรกอนกินอาหารสูตรมันสําปะหลัง
พบวา ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม แบคทีเรียกรดแลคติค
และยีสต ของสุกรทุกกลุมทดลองแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ซึ่งชนิดของจุลินทรียท่ีพบมากท่ีสุดในมูลสุกร คือ
แบคทีเรียกรดแลคติค รองมาคือ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
และยีสต ตามลําดับ (Table 2)

ปริมาณจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารสุกรหลังกินอาหาร
สูตรมันสําปะหลัง ท้ังในสวนของอาหารผง และอาหารอัดเม็ด
ท่ีระดับอุณหภูมิตางๆ พบวา จุลินทรียในของเหลวจากลําไสเล็ก
สวนไอเลี่ยม คือ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม แบคทีเรียกรดแลคติค
และยีสต ของสุกรทุกกลุมทดลองมีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  นอกจากนี้พบวา ชนิดจุลินทรีย
ท่ีพบมากสุดในลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม คือ แบคทีเรียกรดแลคติค
รองมาคือ ยีสต และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม ตามลําดับ และ
ระดับของพีเอชของของเหลวจากลําไสสวนไอเลี่ ยมของสุกร
แตละกลุมมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
สวนจุลินทรียในมูลสุกรหลังกินอาหารสูตรมันสําปะหลังพบวา
ปริมาณของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม แบคทีเรียกรดแลคติค
และยีสต ของสุกรทุกกลุมทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) (Table 3)
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ดังนั้นสามารถสรุปไดวาระดับของอุณหภูมิท่ีใชในการ
อัดเม็ดอาหารสูตรมันสําปะหลังไมมีผลตอปริมาณของจุลินทรีย
ชนิดตางๆ ในระบบทางเดินอาหารสุกร เนื่องจากไดมีการศึกษา
ปริมาณของจุลินทรียท้ัง 3 กลุม ในอาหารผง และอาหารหลังผาน
กระบวนการอัดเม็ด พบวา อาหารท่ีผานกระบวนการอัดเม็ด
มีปริมาณของจุลินทรียนอยกวาอาหารผง (สุรพันธและอุทัย,
2551) ซึ่งไมไดแสดงขอมูลในรายงานฉบับนี้ แตหลังจากสุกร
กินอาหารผงและอาหารอัดเม็ดสูตรมันสําปะหลังชวงอุณหภูมิตางๆ
มีปริมาณจุลินทรียแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)

ผลของอาหารผงและอาหารอัดเม็ดสูตรมันสําปะหลัง
ชวงอุณหภูมิตางๆ ตอสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุน-ขุน
พบวา สุกรท่ีกินอาหารผงและอาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ
ชวงอายุ 10-16 สัปดาห มีอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหาร
ท่ี กิน และประสิทธิภาพการใชอาหารแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
สมรรถภาพการผลิตสุกร ชวงอายุ 16-22 สัปดาห พบวา

สุกรท่ีกินอาหารผงและอาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ มีแนวโนม
อัตราการเจริญเติบโตแตกตางกัน (P=0.08) ปริมาณอาหารท่ีกิน
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตสุกรท่ีกิน
อาหารผงมีประสิทธิภาพการใชอาหารตํ่ากวาสุกรท่ีกินอาหารอัดเม็ด
ท่ีชวงอุณหภูมิ 66-70 และ 71-75 oซ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05)

สมรรถภาพการผลิตสุกรชวงอายุ 22-24 สัปดาห พบวา
สุกรท่ีกินอาหารผงและอาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ มีอัตรา
การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตสุกรท่ีกินอาหารผงและ
อาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ มีแนวโนมของปริมาณอาหาร
ท่ีกินแตกตางกัน (P=0.10) โดยสุกรกลุมท่ีกินอาหารอัดเม็ด

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 P-value Pooled SE

Digesta Coliform bacteria 7.21 7.00 7.28 7.49 0.48 0.11
Lactic acid bacteria 8.22 7.41 7.66 7.62 0.054 0.11
Yeast 7.29 6.88 6.91 6.97 0.40 0.08
pH of ileal contents 6.60 6.28 6.60 6.52 0.81 0.12

Fecal Coliform bacteria 7.13 7.34 7.45 7.34 0.44 0.07
Lactic acid bacteria 8.47 7.88 7.68 8.12 0.26 0.14
Yeast 7.00 6.96 7.54 7.28 0.15 0.11

1Log10 (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 P-value Pooled SE

Digesta Coliform bacteria 6.74 6.68 6.74 6.65 0.98 0.10
Lactic acid bacteria 8.00 8.22 7.82 8.06 0.92 0.11
Yeast 7.18 7.64 7.20 6.98 0.54 0.13
pH of ileal contents 6.25 6.80 6.42 6.12 0.28 0.11

Fecal Coliform bacteria 6.81 6.78 6.96 7.04 0.84 0.10
Lactic acid bacteria 8.30 7.36 7.96 8.31 0.16 0.14
Yeast 6.90 7.12 7.44 7.46 0.09 0.10

1Log10 (y) cfu/g of sample
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ชวงอุณหภูมิ 71-75 oซ มีการกินอาหารสูงสุด
หากพิจารณาสมรรถภาพการผลิตสุกรโดยรวมชวงอายุ

10-24 สัปดาห พบวา สุกรท่ีกินอาหารผงและอาหารอัดเม็ด
ชวงอุณหภูมิตางๆ มีแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตแตกตางกัน
(P=0.10) แตมีปริมาณอาหารท่ีกินและประสิทธิภาพการใช
อาหารแตกตางกันอยางไม มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
อยางไรก็ตาม ผลจากการศึกษาพบวา สุกรท่ี กินอาหารผาน
กระบวนการอัดเม็ดมีแนวโนมของสมรรถภาพการผลิตดีกวาสุกร
ท่ีกินอาหารผง ซึ่งสุกรกลุมท่ีกินอาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิ 71-
75 oซ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด (Table 4)

จากการทดลองพบวา แมสุกรระยะรุนและขุนท่ีกินอาหาร
ผงและอาหารอัดเม็ดท่ีชวงอุณหภูมิตางๆ มีอัตราการเจริญเติบโต
ปริมาณอาหารท่ีกิน และประสิทธิภาพการใชอาหารแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  แตสุกรท่ีกินอาหารอัดเม็ด
มีคาเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหาร
ดีกวาสุกรท่ีกินอาหารผง ท้ังนี้อาจเนื่องจากอาหารท่ีผานกระบวนการ
อัดเม็ดจะสามารถถูกยอยในระบบทางเดินอาหารไดดีกวาอาหารผง
สงผลใหสัตวสามารถใชประโยชนจากสารอาหารดีข้ึน (Wondra
et al., 1995) สอดคลองกับ ณัฐชนกและปฐมา (2549)
รายงานว าระดับมันสําปะหลั งและอุณหภู มิไอน้ํา ท่ี เพิ่ มข้ึ น
ในสูตรอาหารจะทําใหเม็ดอาหารมีระดับการเขายอยของเอนไซม
เพิ่มข้ึน แตสุกรท่ีกินอาหารอัดเม็ดมีปริมาณอาหารท่ีกินมากกวา
สุกรท่ีกินอาหารผง เนื่องจากอาหารอัดเม็ดมีความหนาแนนของ
อาหารสูงกวาอาหารผงและอาหารอัดเม็ดมีความเปนฝุนนอยกวา
อาหารผง สัตวจึงสามารถกินอาหารไดในปริมาณมากข้ึน (Skoch
et al., 1983)

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 P-value Pooled SE

Back fat depth (cm) 1.44 1.55 1.52 1.46 0.67 0.03
Loin eye depth (cm) 5.54 5.71 5.71 5.68 0.72 0.06
Loin eye area (cm2) 38.06 39.11 39.10 38.92 0.72 0.35
Lean (%) 54.46 54.45 54.38 54.49 0.98 0.10

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 P-value Pooled SE

10 to 16 Wks ADG (g/day) 646.0 616.2 667.0 664.8 0.88 22.95
FI (kg/day) 1.41 1.36 1.52 1.49 0.48 0.04
FCR 2.22 2.21 2.28 2.26 0.94 0.04

16 to 22 Wks ADG (g/day) 759.00 801.50 838.75 899.75 0.08 20.73
FI (kg/day) 2.39 2.26 2.30 2.59 0.12 0.05
FCR 3.16a 2.82ab 2.74b 2.88b 0.04 0.06

22 to 24 Wks ADG (g/day) 1176.8 1323.3 1175.8 1379.5 0.49 55.38
FI (kg/day) 3.49 3.36 3.16 3.65 0.10 0.07
FCR 3.08 2.54 2.74 2.71 0.43 0.11

10 to 24 Wks ADG (g/day) 753.00 769.75 797.00 852.75 0.10 15.54
FI (kg/day) 2.06 1.94 2.04 2.19 0.14 0.04
FCR 2.74 2.54 2.56 2.56 0.16 0.04

a,b Values within a row bearing different superscript letters differ significantly (P<0.05)
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ผลของอาหารผงและอาหารอัดเม็ดสูตรมันสําปะหลัง
ชวงอุณหภูมิตางๆ ตอคุณภาพซากสุกรระยะขุน พบวา สุกรท่ีกิน
อาหารผงและอาหารอัดเม็ดชวงอุณหภูมิตางๆ มีคาความหนา
ไขมันสันหลัง ความลึกของเนื้อสัน พื้นท่ีหนาตัดสันหลัง และ
เปอรเซ็นตเนื้ อแดงแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05) (Table 5)

สรุปผลและเสนอแนะ
การศึ กษาระดับอุณหภู มิ ในการอัดเม็ดอาหารสู ตร

มันสําปะหลังตอปริมาณจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารสุกร
พบวา ระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหารตอปริมาณแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรม แบคทีเรียกรดแลคติคจากของเหลวลําไสเล็ก
สวนไอเลี่ ยม และในมูลของสุกรระยะรุ นมีปริมาณจุลินทรีย
ไมแตกตางกัน แตพบวา แบคทีเรียกรดแลคติคในของเหลวจาก
ลําไสเล็กสวนไอเลี่ยมมีปริมาณมากกวายีสต และแบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรม ตามลําดับ  ซึ่งความสัมพันธของแบคทีเรียกรดแลคติค
และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม ในระบบทางเดินอาหารของสัตว
พบวา หากในระบบทางเดินอาหารของสัตวมีปริมาณแบคทีเรีย
กรดแลคติคมากจะสงผลใหปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมลดลง
และพบวา จุลินทรียในมูลมีปริมาณสูงกวาจุลินทรียจากของเหลว
ลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม อุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสําปะหลัง
ไมมีผลตอระดับของพีเอชของของเหลวลําไสเล็กสวนไอเลี่ยม

ผลของระดั บอุ ณหภู มิ ในการอั ดเม็ ดอาหารสู ตร
มันสําปะหลังตอสมรรถภาพการผลิตสุกร พบวา สุกรระยะรุน-ขุน
ท่ีกินอาหารอัดเม็ดท่ีชวงอุณหภูมิตางๆ มีแนวโนมใหอัตราการ
เจริญเติบโตมากข้ึน แตอาหารผงมีผลทําใหประสิทธิภาพการใช
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กระเปาแสนสวย
ศิริพร  วิหคโต1

เวลาไปเดินตามหางสรรพสินคาชั้นนําแลวเคยแปลกใจ
ไหมวากระเปาหนังแสนสวย ราคาแพงลิบลิ่ว รวมท้ังเคร่ืองหนัง
อยางอ่ืน เชน กระเปาสตางค รองเทา เข็มขัด สายนาฬิกาขอมือ
อุปกรณกีฬา หรือแมแตชุดเกาอ้ีรับแขกบุหนังนั้นไดมาอยางไร
ทําอยางไรจึงเปลี่ยนจากหนังสัตวสกปรก มีกลิ่นเหม็นไมนาเขาใกล
มาเปนของหรูเริดราคาแพง

กอนท่ี จะกลาวถึงวิ ธีการผลิตหนังเพื่ อใหไดกระเปา
ใบสวยสักหนึ่ งใบ เราควรมาทําความรู จักกับหนังกันกอน
หลายคนคงสงสัยวาหนังสัตวอะไรบางท่ีสามารถนํามาทําเปน
เคร่ืองหนังได แทจริงแลวหนังของสัตวมีกระดูกสันหลังเกือบ
ทุกชนิดสามารถนํามาทําเปนเคร่ืองหนังได ไมวาจะเปนหนัง
สัตวเลื้อยคลาน เชน งู สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา เชน จระเข สัตวปก เชน
นกกระจอกเทศ ปลา เชน ปลากระเบน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน
แกะ แพะ กวาง ชาง หมู จามรี  แตหนังท่ีนิยมนํามาทําเคร่ืองหนัง
มากท่ีสุดคือ หนังโค และกระบือ เพราะหางายและราคาไมแพง
ดังนั้นเราจึงควรมาทําความรูจักกับองคประกอบและโครงสราง
หนังของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกันกอน

องคประกอบและโครงสรางหนังของสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม

หนังของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมประกอบดวยน้ําประมาณ

1 นักวิจัย  งานทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ  ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม  73140

รอยละ 64 โปรตีนรอยละ 32.3 ไขมันรอยละ 2 เมือก (Mucins,
Mucoids) รอยละ 0.7 แรธาตุรอยละ 0.5  อ่ืนๆ เชน เม็ดสีรอยละ
0.5  จะเห็นไดวาน้ําและโปรตีนเปนองคประกอบสําคัญของหนัง
ในขณะท่ีสัตวมีชีวิตอยูนั้น น้ําเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําให
ผิวหนังชุมชื้น  สวนโปรตีนนั้นมีหลายชนิด โดยมีสัดสวนและหนาท่ี
แตกตางกันไป ไดแก คอลลาเจน (Collagen) ท่ีมีรอยละ 29
มีลักษณะเปนเสนใย ชวยใหผิวหนังมีความคงทนตอการฉีกขาด
หรือเกิดบาดแผล  เคอราติน (Keratin) ท่ีมีรอยละ 2 ชวยปองกัน
การสูญเสียน้ํา  อิลาสติน (Elastin) มีรอยละ 0.3 ชวยใหผิวหนัง
มีความยืดหยุน มีการหดคืนตัวไดดีทําใหหนังตึงไมเปนรอยยน
นอกจากนี้ยังมีโปรตีนท่ีไมไดทําหนาท่ีเปนโครงสราง เชน อัลบูมิน
(Albumins) และโกลบูลิน (Globulins) ซึ่งมีประมาณรอยละ 1
อัลบูมินทําหนาท่ีรักษาความเปนกรด-ดางและรักษาสมดุลของ
ของเหลวในรางกาย รวมท้ังการสรางภูมิคุมกัน  โกลบูลินเปน
โปรตีนท่ีละลายในเลือด  ชวยในการขนยายสารท่ีจําเปนตอรางกาย
และสารท่ีอยูในระบบภูมิคุมกัน

โครงสรางของผิวหนังแบงออกไดเปน 3 ชั้น  ชั้นนอก
ท่ีอยูบนสุดคือหนังกําพรา (Epidermis) เปนชั้นบางๆ มีเคอราติน
ชวยปองกันการสูญเสียน้ํา  หนังชั้นกลางคือหนังแท (Dermis หรือ
Grain) เปนท่ีอยูของเสนเลือด เสนประสาท ตอมเหงื่อ ตอมไขมัน
และเสนใยคอลลาเจนท่ีเรียงอัดกันแนน  สวนหนังชั้นลางหรือ

ภาพที ่1 ภาพขยายของมัดของคอลลาเจน เม่ือดูดวยกลอง
จุลทรรศน (Kites and Thomson, 2003)

ภาพที ่2 โครงสรางของหนังสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Kites and
Thomson, 2003)

เน้ือ/ไขมัน

เสนใยคอลาเจน

เสนเลือดดํา
เสนเลือดแดง

ตอมเหงื่อ

ตอมไขมัน ขน หนังกําพรา
(Epidermis)
หนังแท

(Dermis/Grain)

ช้ันใตหนังแท
(Hypodermis/Corium)

รอยตอระหวางหนังแทกับชั้นใตหนังแท
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ชั้นใตหนังแท (Hypodermis หรือ Corium) ประกอบดวยเสนใย
คอลลาเจนท่ีมีการเรียงตัวกันหลวมกวาในชั้นหนังแท  โดยสวนลาง
จะเรียงตัวเปนแนวนอนเพื่อแบงสวนของหนังออกจากสวนของ
เนื้อและไขมัน (ภาพท่ี 1 และ 2)

กวาจะเปนกระเปาใบสวย
กวาจะไดเปนเคร่ืองหนังแตละชิ้นนั้น หนังจะตองผาน

กระบวนการตางๆ ท่ีพอสรุปไดเปนสามข้ันตอนสําคัญ โดยเร่ิมจาก
การเก็บรวบรวมหนังดิบ การฟอกและตกแตงหนัง และสุดทาย
การออกแบบตัดเย็บเปนผลิตภัณฑแตละชนิด (ภาพท่ี 3)

การรวบรวมหนังดิบ (Raw hides and skin)
จากโรงฆาสัตวเพื่อสงไปยังโรงฟอกหนังนั้นใชเวลามาก

นอยแตกตางกันไป ถาเปนโรงฆาสัตวขนาดใหญจะสามารถ
รวบรวมหนังไดรวดเร็วเพียงพอตอการขนสงในแตละเท่ียว
แตถาเปนโรงฆาขนาดเล็กในทองถ่ิน จะตองใชเวลานานในการ
รวบรวม อาจเปนสัปดาหหรือเปนเดือนข้ึนกับขนาดของโรงฆาสัตว
แต เนื่ องจากหนังสัตว เน าเสียจากการทําลายของจุลินทรีย
(แบคทีเรีย และรา) ไดงายภายในเวลาไมก่ีชั่วโมงหลังการชําแหละ
ดังนั้ นสิ่ งสําคัญในข้ันตอนนี้ คือการปองกันการเนาของหนัง
ดวยการปรับสภาพหนังไมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย ซึ่งทําไดหลายวิธี เชน การทําใหเย็นซึ่งเหมาะสําหรับ

ภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็นหรือมีชวงเวลาหลังการชําแหละ
จนถึงการนําหนังไปฟอกไมนานนัก อีกวิ ธีคือการทําใหแหง
เพื่ อไม ให มีน้ําสําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  วิ ธีนี้
ทําได ด วยการตากแดด ซึ่ งจะต องระวั งไม ไห แห งเกินไป
เพราะจะทําใหหนั งเปราะหั กไดและยากต อการฟอกหนั ง
อีกวิธีหนึ่งคือการใชเกลือ (ประมาณรอยละ 40 โดยน้ําหนัก)
ในการดึงน้ําออกจากหนังดวยกระบวนการออสโมซีส จากนั้น
ผ่ึ งหนังในท่ี รมใหหมาดกอนการพับเก็บเพื่ อรอสงโรงฟอก
หรือการแชหนังในน้ําเค็ม วิธีนี้เหมาะสําหรับประเทศท่ีมีทะเลสาบ
น้ําเค็มท่ี มีความเขมขนของเกลือสูงมาก เชน ประเทศตุรกี
โดยการแชหนังในน้ําเกลือกอนนําออกผ่ึงใหแหง นอกจากนี้ยังมี
วิธีการปองกันหนังเนาดวยสารเคมี แตไมคอยนิยมเพราะคาใชจาย
สูง ปจจุบันวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุดเพราะงายและตนทุนการผลิตตํ่า
คือการหมักเกลือและการดองดวยน้ําเกลือจนไดเปนหนังเค็ม

หลังจากเก็บรวบรวมหนังเค็มไดมากพอแลว หนังจะถูก
ขายตอไปยังโรงฟอก (Beam house) ในข้ันตอนนี้หนังอาจจะ
ถูกเก็บเพื่อรอการฟอกนานนับเดือน สําหรับประเทศไทยนั้น
ประมาณรอยละ 60 ของหนังดิบท่ีมายังโรงฟอกเปนหนังดิบ
ท่ีนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งหนังเหลานี้อาจจะใชเวลาเปนเดือน
ในการขนสง ดังนั้ นถาหนังหมักเกลือไม ดี ก็จะเกิดการเนา
ในกรณี ท่ี หนังเนามากจะสงกลิ่ นเหม็น หนังแฉะเปนเมือก
ขนหลุดรวง บางคร้ังเกิดสีแดงท่ีเรียก “Red heat” ซึ่งเปนสี

ภาพที ่3  แผนภูมิการทําเคร่ืองหนังในประเทศไทย

หนังภายในประเทศ หนังจากตางประเทศ

หนังสัตว (สด) หนังสัตว (สด)

หนังเค็ม หนังเค็ม

การฟอกหนัง

การตกแตงหนัง

การออกแบบตัดเย็บ

ผลิตภัณฑเครื่องหนัง

ขายภายในประเทศ

สงออกตางประเทศ

สงออกตางประเทศ

หนังภายในประเทศ หนังจากตางประเทศ

หนังสัตว (สด) หนังสัตว (สด)

หนังเค็ม หนังเค็ม

การฟอกหนัง

การตกแตงหนัง

การออกแบบตัดเย็บ

ผลิตภัณฑเครื่องหนัง

ขายภายในประเทศ

สงออกตางประเทศ

สงออกตางประเทศ
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ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย แตถาการเนาไมรุนแรงมากก็อาจไมพบ
ลักษณะดังกลาว แตอาจจะมากพอท่ีจะทําใหคุณภาพหนังตํ่าลง
โดยเฉพาะถาการเนานั้นทําใหผิวดาน หนังสวนกลางผืนเกิดการ
ถลอก

ข้ันตอนตอมาคือการฟอกหนังเพื่อเปลี่ยนสภาพหนังดิบ
ท่ีเนาเสียไดใหเปนหนังสําเร็จท่ีคงตัว ทนทานตอการถูกทําลายโดย
จุลินทรีย สภาพอากาศและการใชงาน โดยการใชสารเคมีหรือ
สารสกัดจากธรรมชาติทําปฏิกิริยากับคอลลาเจนท่ีเปนองคประกอบ
สําคัญในหนัง กอนการฟอกตองเตรียมสภาพหนังโดยทําให
หนังเค็มคืนตัว กําจัดขน และปรับสภาพหนังใหเปนกรด

การทําหนังเค็มท่ีแหงใหคืนตัวไดดวยการแชน้ํา (Wash-
ing and Soaking) ท่ีผสมสารลดแรงตึงผิวเพื่อชวยใหหนังชุมน้ํา
เร็วข้ึนและใสสารฆาเชื้อ (Disinfectant) ปองกันการเนา ทําการ
แชไวประมาณ 8-20 ชั่วโมง ข้ึนกับความหนาของหนัง การแชน้ํา
เปนการชวยลางเกลือรวมท้ั งสิ่ งสกปรกอ่ืนๆ ออกจากหนัง
และชวยใหสารเคมีท่ีใชฟอกแทรกซึมเขาไปในเสนใยหนังไดงาย
ตอมาเปนการกําจัดขน โดยการใชปูนขาว (Lime หรือ Calcium
carbonate) เพื่อปรับหนังใหมีสภาพเปนดางแก ในข้ันตอนนี้
อาจจะใชสารเคมีอ่ืนเพื่อชวยใหขนหลุดไดงาย เชน โซเดียมซัลไฟด
โซเดียมไฮดรอกไซด แคลเซียมไฮโดรซัลไฟด เปนตน  ตอนนี้
รูขุมขนจะเปดกวางขนจึงหลุดไดงาย แตถามีขนเหลือใหใชการ
โกนขน ในข้ันตอนนี้หนังกําพราและโปรตีนสวนท่ีละลายน้ํา
จะถูกกําจัดออกแตไมทําลายคอลลาเจน นอกจากกําจัดขนแลว
ยังตองมีการเลาะเศษเนื้อและไขมันท่ีติดมากับหนังออกใหหมดดวย
ข้ันตอนสุดทายของการเตรียมหนังเพื่อฟอกคือ การลางปูนขาว
ออกดวยน้ําหรือการใชสารเคมีชวย เชน การใชแอมโมเนียมซัลไฟต
หรือแอมโมเนียมคลอไรด กอนการลางดวยน้ํา  สารเคมีท่ีใช
ในข้ันตอนนี้จะชวยปรับสภาพจากดางมาเปนกรดเพื่อใหสารเคมี
ท่ีใชในการฟอกโครมในข้ันตอนการฟอกหนังสามารถละลายได

การฟอกหนัง (Tanning Process)
กรรมวิธีการฟอกหนังท่ีใชกันอยูสวนใหญมี 2 วิธี คือ
1. การฟอกโครม (Chrome Tanning)

การฟอกหนังวิธีนี้ใชสารเคมีจําพวกโครม (Chrome)
ซึ่งเปนเกลือของโครเมียม เชน โครมิค (Chromic) เปนตัวฟอก
ทําใหหนังมีสภาพเปนไฟเบอร (Fiber) การฟอกโครมจะทําใน
ถังปน เม่ือหนังแหงแลวจะแข็งและมีสีขาวอมฟาหรือเขียวจึงเรียก
“หนังเขียว” (Wet blue)  หนังสวนใหญจะฟอกดวยวิธีนี้เนื่องจาก
เปนท่ีตองการของตลาด ใชเวลาสั้น สารเคมีราคาถูก หนังท่ีได
ทนทานตอความรอนและความชื้น เม่ือฟอกเสร็จแลวตองทําให
หนังมีสภาพเปนกลาง (Neutralization) โดยการใชโซเดียม-
คลอไรด และกรดซัลฟูริค

2. การฟอกฝาด (Vegetable Tanning)
การฟอกประเภทนี้ ใช สารสกัดประเภทแทนนิน

จากเปลือกไมหรือใบไม เชน จาก ยูคาลิปตัส (Eucaryptus)
ควีบราโค (Quibraco) เชสนัท (Chest nut)  สารสกัดจาก เทอรา
(Tara) และ ไพโรกอลลอล (Pyrogallol) เปนตน มาใชฟอก
ทําไดในถังไมปนหรือในบอคอนกรีตท่ีตอเรียงๆ กัน เนื่องจาก
สารท่ีใชฟอกนั้นเปนสารธรรมชาติ ดังนั้นน้ําท่ีใชฟอกแลวสามารถ
นํากลับมาใชไดอีก ข้ันตอนตอมาคือ การลางหนัง (Rinsing)
โดยใชกรดออกซาลิกเพื่อลางฝาดสวนเกินออกจากหนัง หนัง
หลังการฟอกมีสีน้ําตาล

ในข้ันตอนนี้หนังมีความหนาประมาณ 5 มม. ซึ่งไมเหมาะ
กับการใชงานท่ัวไปจึงตองมีการผาหนัง (Splitting) ดวยเคร่ือง
ผาหนังใหมีความหนาตามการใชงาน เร่ิมแบงจากหนังท่ีอยู
ดานขนสวนบนท่ีเปนหนังแท ใหมีความหนาประมาณ 0.9-2.0
มม. ไดเปนหนัง Upper หรือ Grain และหนังสวนลาง เรียกวา
หนังทองหรือ Corium หรือ Splits leather ท่ีหนากวาหนัง Upper
จึงสามารถแบงตอไดอีกจนกวาจะมีความหนาตามตองการ

หนังแทหรือ Grain เปนสวนท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดเพราะ
แข็งแรงเนื่องจากมีเสนใยคอลลาเจนเรียงตัวกันอยางหนาแนน
จึงทนทานตอการยืดและการขูดขีด มีการระบายอากาศท่ี ดี
เนื่องจากมีรูขุมขน หนัง Grain ยังแบงตามคุณภาพหนังไดเปน
สองระดับคือ Full grain เปนหนังแท ท่ี ผิวไม มีรอยตําหนิ
จึ งเปนหนังท่ี มี คุณภาพสู งสุด ส วนหนั งแท ท่ี มีรอยตําหนิ
จากการขีดขวน แมลงกัด ความเสียหายอ่ืนๆ หรือจากการตีตรา
จนมีผลใหหนังแทบางสวนหายไปจะเรียก Top grain จึงเปนหนัง
คุณภาพรองลงมาจากตําหนิตางๆ แตยังมีความแข็งแรงทนทาน
แตสามารถปกปดรอยตําหนิของ Top grain ไดดวยการขัดผิวและ
ตกแตง สวนหนังทองหรือหนัง Split เปนสวนท่ีมีเสนใยรวมกัน
อยางหลวมๆ จึงไมคงทนเทาหนัง Upper นิยมนําไปทําเข็มขัด
รองเทาหนังกลับ ท่ีไมเนนความคงทนหรือทําถุงมือท่ีใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม ถุงมือทําสวน ทําเคร่ืองหนังท่ีตองการความนุม
แตไมตองคงทนนัก เชน ใชบุในกระเปา รองเทา หรือนํามาทํา
กระดูกเทียมเปนของเลนสัตวเลี้ยง (Dogchew) หนังท่ีไดจากท้ัง
2 วิธีการฟอกจะถูกนําไปทําใหแหง เพื่อจําหนายใหกับโรงงาน
ท่ีทําการตกแตงหนังตอไป หรือบางโรงงานอาจทําการตกแตง
หนังจนไดเปนหนังฟอกสําเร็จ (Finished leather)

การตกแตง (Finishing Process)
การตกแตงนี้ แบงไดเปนข้ันตอนหลักๆ คือ การฟอกทับ

(Retannage) การยอมสี (Dyeing) และการใสน้ํามัน (Fat
liquoring)

การฟอกทับ (Retannage) ทําเฉพาะในหนังเขียว
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เพื่ อปรับปรุ งคุณภาพหนั งให เหมาะสมสําหรับการย อมสี
และความตองการของตลาด สารท่ีใชในการฟอกทับมีท้ังท่ีเปน
สารเคมี เชน โครเมียม สารสกัดจากธรรมชาติ เชน แทนนิน
และสารสังเคราะห เชน ซินแทน  สําหรับหนังท่ีไดจากการฟอกฝาด
นั้นจะไมมีการฟอกทับ แตจะใชกรดฟอรมิกปรับสภาพหนังกอน
ตอจากนั้นนําไปทําการยอมส ี (Dyeing) โดยหนังท่ีไดจากการ
ฟอกฝาดจะยอมดวยสี Aniline เปนสียอมจากน้ํามันดําถานหิน
สวนหนังท่ีไดจากการฟอกโครมจะยอมดวยสารเคมีดวยวิธีการ
ใชถังปนหรือโดยการพนสีบนหนัง หลังการยอมสีแลวจะมีการ
ใสนํ้ามัน เพื่อใหหนังท่ีไดจากการฟอกท้ัง 2 วิธีมีความออนนุม
อยูตัว การใสน้ํามันนี้อาจทําพรอมกับการฟอกทับ หรือการยอมสี
หรืออาจแยกทําตางหากก็ได หลังจากนั้นทําใหแหงกอนนําไป
ตกแตง ท่ีมีท้ังการเคลือบดวยเคมีเปนฟลมบางๆ อัดลายหรือ
พิมพลาย (Pad coats) การขัดผิว (Buffing) ซึ่งมีท้ังการขัดดาน
(Dull finished) และขัดมัน (Shining finished) ทําใหหนังท่ีได
มีท้ังลายและลักษณะผิวดานหรือมันตรงกับความตองการ

เนื่องจากความหลากหลายของหนังสัตวท่ีเปนวัตถุดิบ
ในการนํามาทําเคร่ืองหนังแลว เคร่ืองหนังยังสามารถนําไปทําเปน
ผลิตภัณฑไดมากมาย ต้ังแตผลิตภัณฑท่ีตองการความแข็งแรง
ทนทานจนถึงผลิตภัณฑท่ีตองการความนุมและยืดหยุน ดังนั้น
กรรมวิธีดังกลาวขางตนจึงเปนเพียงวิธีหลักในการทําหนัง ซึ่ง
แตละโรงงานจะมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันออกไปซึ่งถือเปน
เทคนิคเฉพาะของแตละท่ี

การออกแบบและตัดเย็บ
ข้ันตอนนี้จะทําท่ีโรงงานผลิตเคร่ืองหนังของแตละย่ีหอ

หรืออาจจะทําท่ีโรงงานท่ีรับจางเพื่อผลิตตามคําสั่งและแบบของ
แตละย่ีหอ ดังนั้นการคัดเลือกคุณภาพหนัง ออกแบบ และ
การสรางกระแสความนิยมจึงเปนเอกลักษณและเอกสิทธ์ิของ
แตละย่ีหอ

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวา การท่ีจะไดกระเปาหรือ
เคร่ืองหนังสักชิ้นมาใชนั้น ตองใชแรงงานและผานหลายข้ันตอน
เพื่อเปลี่ยนหนังสัตวใหเปนเคร่ืองหนัง  ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษา
เคร่ืองหนังของเราเพื่อใหสวยงาม และมีสภาพการใชงานท่ีดี
โดยเร่ิมจากการเช็ดดวยผานุมธรรมดาเพื่อกําจัดฝุน หรือถาเช็ด
ดวยผาแหงไมออกก็อาจจะใชผานุมชุบน้ําอุน หรือชุบน้ําสบูออนๆ
บิดหมาดๆ เช็ด แลวใชผาชุบน้ําเช็ดสบูออก รอใหแหงสนิท
กอนการใชงาน หามใชสารเคมีรุนแรง เชน ครีมขัด น้ํามันสน
น้ํายาขัดเงา น้ํามัน หรือน้ํายาท่ีมีสภาพเปนกรดในการทําความ
สะอาด และเนื่องจากเคร่ืองหนังทําจากหนังสัตว ดังนั้นจึงตอง
คอยระวังสิ่งท่ีอาจมีผลกระทบ เชน แสงแดด ความชื้น  นอกจากนี้
เคร่ืองหนังยังตองการการบํารุงดวย Conditioner เพื่อปองกัน

ไมใหเกิดการแหงแตก หรือกระดางและเพื่อคงความสวยงาม
โดยใชน้ํายาท่ีออกแบบมาเฉพาะกับหนังแตละชนิด
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กระเชาสีดา พืชสําคัญของหนอนผีเสื้ออนุรักษ
วิชัย สรพงษไพศาล1 และ ภราดร ดอกจันทร2

1 นักวิจัย  ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  อ. กําแพงแสน
จ. นครปฐม 73140

2 เจาหนาที่วิจัย  ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน
อ. กําแพงแสน  จ. นครปฐม 73140

เม่ือกลาวถึงกระเชาสีดา เปนพืชท่ีรูจักกันมาชานานแลว
ดังปรากฏในวรรณคดีไทยเร่ือง อิเหนา บทพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ตอนหนึ่งความวา...

“…เห็นกระเชาสีดาระยายอย
ดังแกลงหอยไวกับก่ิงพฤกษา
นางทูลออนวอนองคพระพี่ยา
พระสั่งใหเก็บมาประทานนาง…”

กระเช าสี ดาเป นหนึ่ งในพื ชอี กหลายชนิ ดในวงศ
Aristolochiaceae ท่ีพบในประเทศไทย ดวยลักษณะพิเศษของฝก
ท่ีแตกออกเม่ือแหง มีลักษณะคลายถุงหรือกระเชาขนาดเล็ก
ฝกแหงของพืชกลุมนี้มีความหลากหลาย  พืชในสกุล Aristolochia
ในประเทศไทยพบหลายชนิด ไดแก กระเชาสีดา Aristolochia

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

indica L. (ภาพท่ี 1 และ 2) เปนไมเถา ใบเรียงเวียน รูปขอบขนาน
แกมรูปใบหอกกลับ ชอดอกแบบชอกระจะ ออกตามงามใบ
ดอกเปนกระเปาะ และหลอดสีเขียวออน ปลายย่ืนยาวออกคลาย
ลิ้น ปากหลอด และดานลางของลิ้นสีมวงเขม ดานบนลิ้นสีน้ําตาล
เขมอมเขียว ผลแบบแหงแตก คอนขางกลม เม่ือแกแตกเปนรูป
คลายกระเชา เมล็ดมีปก  กระเชาสีดามีถ่ินกําเนิดเดิมอยูท่ีประเทศ
ศรีลังกา และอินเดีย ในประเทศไทยไมพบข้ึนเองตามธรรมชาติ
แตมีปลูกบางเพื่อเปนไมประดับ และใชทํายา  กระเชาถุงทอง
Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte เปนไม เถา
มีขนราบประปรายตามลําตน ใบเรียงสลับรูปไขขวาง รูปหัวใจ
หรือเปน 3 แฉกต้ืนๆ ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามงามใบ
ดอกสีเขียวอมน้ําตาล และมวงอมน้ําตาล ผลแบบแหงแตกรูปไข
มี 6 สัน เม่ือแกแตกเปนรูปคลายกระเชา  กระเชาถุงทอง
มีเขตการกระจายพันธุทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต และภาค
ตะวันตกเฉียงใต ข้ึนตามเขาหินปูนในปาผลัดใบ ปาดิบ หรือตาม
ทุงหญาท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล 100-400 เมตร  กระเชาปากเปด
Aristolochia kerrii Craib เปนไมเถาใบเวียน รูปสามเหลี่ยม

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

วิชัย  สรพงษไพศาล  และภราดร  ดอกจันทรA B
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แกมรูปไข ชอดอกแบบชอกระจะ ออกตามงามใบ หลอดดอก
และกระเปาะสี เหลืองอมน้ําตาลออน ปากหลอดสีมวงแดง
ใบประดับรูปใบหอกมีตอมมาก  ผลแบบแหงแตกรูปไข มี 6 สัน
เม่ือแกแตกเปนรูปคลายกระเชา กระเชาปากเปด เปนพรรณไม
ถ่ินเดียวของไทย พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออก บนพื้นท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล 450-1,370
เมตร  กระเชาภูเก็ต Aristolochia curtisii King เปนไมเถา
ใบเรียงเวียน เปนแกนลึก 3 แฉก แฉกกลางปลายแหลม
แฉกข างปลายมน ชอดอกเปนชอกระจะ ออกตามง ามใบ
ดอกสีน้ําเงินเขม ใบประดับสีแดง ผลแบบแหงแตก รูปขอบขนาน
มี 6 สัน เม่ือแกแตกเปนรูปคลายกระเชา กระเชาภูเก็ตมีเขต
การกระจายพันธุในประเทศไทยท่ีจังหวัดภูเก็ต บนพื้นท่ีสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 250-440 เมตร  กระเชาหนู Aristolochia helix
Phuphathanaphong เปนไมลมลุกทอดนอนบนพื้นดิน ลําตน
คดไปมา มีขนหนาแนน ใบเรียงสลับ รูปหัวใจ ผิวดานบนสาก
ดอกสีมวงออน ผลแบบแหงแตก รูปกลม เม่ือแกแตกเปนรูป

คลายกระเชา  กระเชาหนูเปนพรรณไมถ่ินเดียวของไทย พบทาง
ภาคใตท่ีจังหวัดกระบ่ีและพังงา ข้ึนตามเขาหินปูน  กระเชาผีมด
Aristolochia tagala Cham. (ภาพท่ี 3) เปนไมเถา ใบเรียงเวียน
รูปไขแกมรูปใบหอก มีตอมเปนจุดเล็กๆ ท่ัวแผนใบ ชอดอกแบบ
ชอกระจะ หรือ ชอแยกแขนง ออกตามงามใบ ดอกเปนกระเปาะ
และหลอดสีชมพูอมเขียวออน ปลายย่ืนยาวออกไปคลายลิ้น
สีแดงอมน้ําตาล ผลแบบแหงแตกรูปไข เม่ือแกแตกเปนรูปคลาย
กระเชา เมล็ดมีปก กระเชาผีมดชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ
ท่ีประเทศไทยท่ัวทุกภาค ข้ึนในปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ ท่ีโลงแจง
และบนดินปนทราย ท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล 5-1,030 เมตร

พืชในสกุล Aristolochia นี้ มีสารสําคัญชนิดหนึ่งคือ
Aristolochic acid ซึ่งสารชนิดนี้พบในแมลงหลายชนิดโดยเฉพาะ
แมลงในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีกินพืชในสกุลนี้เปนอาหาร
จากการศึกษาของ Mebs and Schneider (2002) พบวามีผีเสื้อ
หลายชนิดท่ีกินพืชในสกุลนี้ เปนอาหารและสามารถสะสมสาร
Aristolochic acid ได เชน ผีเสื้อในสกุล Ornithoptera สกุล Troides

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

A B

ภาพที ่2  กระชาสีดา Aristolochia indica L.: ผลแหงและเมล็ด



17ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และสกุล Atrophaneura  สําหรับในประเทศไทยนั้น พืชเหลานี้
มีความสําคัญในแงของการเปนพืชอาหารของผีเสื้ อหายาก
และผีเสื้ออนุรักษท่ีมีปกสวยงามท่ีเรารูจักกันดีและจัดเปนสัตวปา
คุมครองภายใตพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2535 และสัตวปาบัญชีท่ี 2 อนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศซึ่ งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ี ใกลสูญพันธุ  (CITES,
Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora) จํานวน 5 ชนิดไดแก

ผีเสื้อถุงทองภูเขา (Troides cuneifera paeninsulae
(Pendlebury)) พบท่ีเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผีเสื้ อถุงทองปาสูง (Troides helena (Linnaeus))
พบท่ีเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม

ผีเสื้อถุงทองปกษใต (Troides amphrysus (Cramer))
พบท่ี ธารโตจั งหวั ดยะลา จั งหวั ดระนอง และจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus (Felder))  พบได
ท่ัวไป (ภาพท่ี 4)

ผี เสื้ อสมิ งเชี ยงดาว (Bhutanitis lidderdalei
ocellatomaculata Igarashi) พบไดท่ีดอยเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม  แตปจจุ บัน ไดสูญพันธุ ไปจากประเทศไทยแลว
เนื่องมาจากไมมีพืชอาหารเพราะเกิดไฟไหมปาติดตอกันถึง 3 ป
ในปจจุบัน เราสามารถเพาะเลี้ยงผีเสื้อถุงทองธรรมดาไดแลว
พรอมกับการเพาะพืชอาหาร คือ ตนกระเชาสีดา ไปพรอมๆ กัน
แตตองใหเพียงพอตอความตองการของตัวหนอน ท้ังนี้จากการ
ทดลองเลี้ยง พบวา วงจรชีวิตของผีเสื้อถุงทองธรรมดา มีระยะไข
6-7 วัน ตัวหนอน มี 5 วัยใชเวลาประมาณ 14-18 วัน โดย
ตัวหนอนในวัยท่ี 1-4 จะกินเฉพาะใบของตนกระเชาสีดาเทานั้น
สวนตัวหนอนวัยท่ี 5 จะกัดกินเฉพาะกานและผลของกระเชาสีดา
และเตรียมเขาดักแด ระยะดักแด 21 วัน อาจมีการพักตัว 2-3
เดือน แลวจึงออกมาเปนผีเสื้อตัวเต็มวัย โดยผีเสื้อตัวเต็มวัย

สามารถอยูในธรรมชาติไดนานประมาณ 10-15 วัน
เปนท่ีนาอัศจรรยใจวา ผีเสื้อสามารถรับรูถึงการเจริญ

เติบโตของพืชอาหารท่ีมันอาศัยอยู  ในชวงหนาหนาว มันจึง
พักตัวเขาดักแดนานขามป ท้ังนี้เปนเพราะวาตนพืชอาหาร คือ
กระเชาสีดา จะขาดแคลนไมแตกใบ พรอมกับพักตัวคลายพืชมีหัว
อยูใตดิน ถึงแมผีเสื้อจะออกจากดักแด มันก็ไมสามารถหาท่ีวางไข
และไมมีอาหารสําหรับตัวออน นี่คือ สัญชาตญาณแหงการอยูรอด

จะเห็นไดวา หากเรามีอาหาร เราก็จะมีชีวิตรอด ดังนั้น
ปจจัยสําคัญท่ีจะใหผีเสื้ อถุงทองสามารถดํารงชีวิตอยูตอได
ใหชวยจรรโลงโลกใหมีสีสันสวยงาม ก็จําเปนตองมีตนกระเชาสีดา
ใหมันดวยเชนกัน

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
พิสุทธ์ิ เอกอํานวย.  2552.  โลกของผีเสื้อเลม 1: ผีเสื้อกลางวัน.
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ภาพที ่4  ผีเสื้อถุงทองธรรมดา Troides aeacus (Felder):  ตัวหนอน (A)  ตัวเต็มวัย (B)

A B
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การเกษตร

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

ซีลี เนียม (selenium, Se) เปนธาตุประเภทอโลหะ
หรือเมทาลลอยด (metalloid) พบคร้ังแรกในป พ.ศ. 2360
โดยนักเคมีชาวสวีเดนชื่อจาคอบ เบอรเซเลียส โดยคิดวาเปน
เทลลูเรียม (tellurium) แตเม่ือตรวจวิเคราะหอยางละเอียดจึงรูวา
เปนธาตุใหม และใหชื่ อวา Selenium ซึ่ งแปลวาดวงจันทร
(เพื่อใหเก่ียวเนื่องกับ tellurium ท่ีแปลวาโลก)  ซีลีเนียมมีสมบัติ
ทางเคมีคลายกํามะถันและเทลลูเรียม มีการใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับวัสดุตัวนําแสง เพราะเปนธาตุท่ีเปลี่ยน
สภาพเปนตัวนําไฟฟาเม่ือไดรับแสง ใชเปนสารเรงปฏิกิริยาเคมี
ในหลายปฏิกิริยา

ซีลีเนียมแบงเปน 2 รูป คือ รูปอนินทรีย และรูปอินทรีย
(ภาพท่ี 1)

1. อนินทรียซีลีเนียม (inorganic selenium) โดยธรรมชาติ
พบในรูปของธาตุ (Se0) บางแตนอยมาก  พบไดในหินอัคนี
หินฟอสเฟต ดิน และน้ํา  อนินทรียซีลีเนียมสวนใหญอยูในรูปของ
สารประกอบ เชน ซีลีไนด (selenide, Se2-), ซีลีไนต (selenite,
SeO3

2-) และซีลีเนต (selenate, SeO4
2-)  อยางไรก็ตามพบวา

ยีสตและพืชบางชนิดสามารถท่ีจะเปลี่ยนซีลีเนียมจากอนินทรีย
ไปเปนสารประกอบอินทรียได

2. อินทรียซีลีเนียม (organic selenium) พบอยูในรูป
สารประกอบอินทรียของซีลีโนโปรตีนท่ีมีซีลีเนียมเปนองคประกอบ
ของกรดอะมิโน (selenoamino acids) เชน ซีลีโนซีสเทอีน
(selenocysteine, SeCys)  ซีลีโนเมไธโอนีน (selenomethionine,
SeMet)

“ซีลีเนียม” สําคัญอยางไร
ธนพัฒน  ปลื้มพวก1

บทบาทของซีลีเนียมตอพืช
ซีลีเนียมกับพืช
ความสนใจในซีลีเนียมเพิ่มข้ึนเม่ือชวง 20 ป ท่ีผานมา

เนื่องจากซีลีเนียมเปนแรธาตุท่ีเปนเหมือนกุญแจนําไปสูสุขภาพ
ท่ีดีของมนุษยและสัตว  ศาสตราจารยปเตอร ซูไร นักชีวเคมี
ทางอาหารของวิทยาลัยเกษตรกรรมแหงสก็อตแลนด กลาววา
คนสวนใหญในยุโรปและเอเชียไดรับซีลีเนียมจากอาหารเพียง
คร่ึงเดียวของความตองการซึ่งจะสงผลถึงสุขภาพไดในระยะยาว
และสาเหตุเปนเพราะดินท่ี เปนแหล งปลูกพืชนั้ นขาดธาตุ
ซีลีเนียม แมวาการไดรับซีลีเนียมของมนุษยและสัตวจะเปน
ประโยชนอยางย่ิง แตซีลีเนียมจัดเปนธาตุอาหารท่ีเปนประโยชน
สําหรับพืชบางชนิดเทานั้น  พืชแตละชนิดจะมีความสามารถ
ในการดูดซับและสะสมซีลีเนียมของสวนเหนือดินแตกตางกัน
แมจะปลูกในดินท่ีมีซีลีเนียมระดับคงท่ี และยังแตกตางกันในเร่ือง
ความทนทานอีกดวย  ดังนั้นสภาพดินและชนิดพืชจึงเปนปจจัย
ท่ีกําหนดการดูดซับและสะสมซีลีเนียมของพืชอยางเห็นไดชัด

เนื่องจากซีลีเนียมเปนธาตุอาหารท่ีไมจําเปนสําหรับพืช
สวนใหญ  แตการใชปุยซีลีเนียมอาจทําใหคุณภาพของผลผลิตพืช
บางชนิดดีข้ึน  การผลิตพืชเสริมซีลีเนียม (Se-enriched crops)
จึงตองทําความเขาใจเก่ียวกับซีลีเนียม 4 ประการคือ 1) ความ
แตกตางในดานความสามารถในการสะสมธาตุเซเลเนียมของพืช
แตละชนิด  2) รูปของสารประกอบซีลีเนียมท่ีมีในพืชแตละชนิด
3) ระดับความเปนประโยชนของธาตุนี้ในแปลงปลูก ซึ่งการจัดการ
ดานปุ ยซีลี เนียมใหสอดคลองกับความเปนประโยชนในดิน

ภาพที ่1 โครงสรางของอนินทรียซีลีเนียม: ซีลีไนต (SeO3
2-) และซีลีเนต (SeO4

2-) และอินทรียซีลีเนียม:
ซีลีโนซีสเทอีน (SeCys) และซีลีโนเมไธโอนีน (SeMet)

selenite (SeO3
2-) selenate (SeO4

2-) Se-cysteine Se-methionine

O
OH

SeH
H2N

HO
NH2

O
SeO=Se

O-

O-

O=Se
O-

O-

O=Se=O

O-

O-

O=Se=O

O-

O-
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และชนิดของพืช จะชวยใหปริมาณของธาตุนี้ในผลิตภัณฑอาหาร
มีความสมํ่าเสมอและบังเกิดผลดีตอผูบริโภค  และ 4) การกระจาย
ของซีลีเนียมในรางกาย

ซีลีเนียมในดิน
โดยท่ัวไปดินมีซีลีเนียมเปนสวนประกอบเฉลี่ย 0.09

มิลลิกรัม/กิโลกรัม แตในดินซีลีนิเฟอรัส (seleniferous soils)
มีสูงกวา 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซีลีเนียมในดินมาจากการ
สลายตัวของหินและการใสปุยฟอสเฟตซึ่งมีหินฟอสเฟตเปน
วัตถุดิบในการผลิต  หินฟอสเฟตมีปริมาณซีลี เนียม 0.07
มิลลิกรัม/กิโลกรัม  บางแหลงอาจมีสูงถึง 178 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
และประมาณวาปุยฟอสเฟตมีซีลีเนียมสูงกวาหินฟอสเฟตซึ่งใชเปน
วัตถุดิบ 40-60%

ซีลีเนียมในดินเปนออกโซแอนไอออน (oxoanions) เชน
SeO3

2- และ SeO4
2- ดังนั้นการดูดซับในดินจึงข้ึนอยูกับความ

สามารถในการแลกเปลี่ยนลิแกนด (ligand-exchange) กับ
ออกโซแอนไอออนอ่ืนๆ เชน H2PO4-  การเพิ่มฟอสเฟตไอออน
ดวยการใสปุยฟอสเฟตทําใหความเปนประโยชนตอพืชของซีลีเนต
ในดินสูงข้ึน  กํามะถันในปุยหรือดินมีผลในการลดการดูดใช
ซีลีเนียมของพืชท่ีปลูก

การดูดและเคลื่อนยายซีลีเนียมของพืช
พืชดูดซีลีเนียมในรูป ซีลีไนต ซีลีเนต และสารอินทรีย

ซีลีเนียม แลวเคลื่อนยายทางไซเล็มสูสวนเหนือดิน จากนั้นก็
กระจายไปยังสวนตางๆ ของพืช โดยมีกลไกดังนี้

1. การดูดซีลีเนต  เซลลพืชดูดซีลีเนตผานเย่ือหุมเซลล
ของรากแบบแอกทีฟ เนื่องจากเปนการดูดทวนเกรเดียนตศักย-
เคมีไฟฟา โดยใชพาหะท่ีมีสัมพรรคภาพ (affinity) สูงสําหรับ
การดูดสารซัลเฟต จึงแขงกับซัลเฟต และถูกซัลเฟตยับย้ังการดูด
(ภาพท่ี 2)  พาหะสําหรับการดูดซัลเฟต (sulfate transporter) มี
2 แบบ คือ 1) พาหะท่ีมีสัมพรรคสูง (Km  สําหรับซัลเฟต 7-10
ไมโครโมลาร) อยูในราก ทําหนาท่ีหลักในการดูดซัลเฟต การดูด
ซีลีเนตดวยพาหะนี้ถูกยับย้ังดวยซัลเฟตและกลูทาไทโอนรูปรีดิวซ
(GSH) แตไดรับการกระตุนดวย O-Acetylserine และ  2) พาหะ
ท่ีมีสัมพรรคตํ่า (Km* 100 ไมโครโมลาร) อยูในรากและสวน
เหนือดิน ทําหนาท่ีขนสงซัลเฟตระหวางเซลล  ภาวะปฏิปกษของ
ซัลเฟตตอการดูดซีลีเนตปรากฏอยางชัดเจนในพืชหลายชนิด
การเพิ่มความเขมขนของซัลเฟตในสารละลายธาตุอาหารจาก 0.5
เปน 2.5 มิลลิโมลารทําใหรากขาวโพดดูดซีลีเนตจากสารละลาย
ท่ีใช 5 ไมโครโมลารลดลงมาก เปนเหตุใหความเขมขนของซีลีเนียม
ในสวนเหนือดินและรากลดลงประมาณ 50%

2. การดูดซีลีไนต  มิไดใชพาหะสําหรับซัลเฟตเนื่องจาก
1) การดูดซีลีไนตถูกยับย้ังเพียง 20% เม่ือใสสารยับย้ังเมแท-
บอลิซึม (hydroxylamine) ในสารละลายธาตุอาหาร ในขณะท่ี
สารนี้ ยับย้ังการดูดซีลีเนตถึง 80%  และ 2) เม่ือมีซีลีไนต
ในสารละลายธาตุอาหาร ความเขมขนของซีลีเนียมในเอ็กซูเดต
จากไซเล็ม (xylem exudate) มักตํ่ากวาสารละลายภายนอก  แตถา
มีซีลีเนตในสารละลายธาตุอาหารความเขมขนของซีลีเนียมใน
เอ็กซูเดตจากไซเล็มจะสูงกวาสารละลายภายนอก 6-13 เทา
เนื่องจากการดูดซีลีไนตของรากพืชจากสารละลายธาตุอาหาร
ลดลงอยางมากเม่ือเพิ่มฟอสเฟตไอออน การดูดซีลีไนตกรณีนี้
จึงเปนกระบวนการแบบแอกทีฟ และใชพาหะสําหรับฟอสเฟต
(phosphate transporter)

3. การดูดสารอินทรียซีลีเนียม  รูปของสารประกอบ
อินทรียท่ีรากพืชดูดแบบแอกทีฟคือ SeMet อุณหพลศาสตร
(kinetics) ของการดูดเปนไปตามหลักของ Michaelis-Menten
และเชื่อมโยงเมแทบอลิซึม  เนื่องจากการใชสารยับย้ังเมแทบอลิซึม
(dinnitrophenol) และภาวะขาดออกซิเจนมีผลใหอัตราการดูด
SeMet ลดลงอยางมาก

การเคลื่อนยายซีลีเนียมจากรากสูสวนเหนือดินข้ึนอยูกับ
รูปท่ีรากพืชดูดได  โดยซีลีเนตเคลื่อนยายไดงายกวาซีลีไนตหรือ
SeMet ซึ่งเปรียบเทียบได 2 แนวทาง คือ 1) จากเรโชของ
ความเขมขนระหวาง Se ในสวนเหนือดิน/Se ในราก (shoot Se/
root Se) กลาวคือเม่ือใหซีลีเนต SeMet และซีลีไนต จะมีคาเรโช
ดังกลาว 1.4-17.2, 0.6-1.0 และตํ่ากวา 0.5 ตามลําดับ และ
2) ความรวดเร็วของการลําเลียง  สําหรับซีลีเนตท่ีรากถ่ัวดูดได
จะถูกลําเลียงสูสวนเหนือดิน 50% ภายใน 3 ชั่วโมง สวนซีลีไนตนั้น
มักแปรสภาพเปนอินทรีย เชน SeMet ในราก แลวสะสมสวนมาก

ภาพที่ 2 การขนสงซีลีเนต (SeO4
2-) ผานเย่ือหุมเซลลโดยใช

พาหะซึ่งมีสัมพรรคสูงตอซัลเฟต ซึ่งกลไกการดูดกระตุน
(+) โดย O-Acetylserine และยับย้ัง (-) โดยซัลเฟต
(SO4

2-) กลูทาไทโอนรูปรีดิวซ (GSH)  (Terry, et al.,
2000)

เย่ือหุมเซลล
นอกเซลล ในเซลล

เย่ือหุมเซลล
นอกเซลล ในเซลล

* Km คือคาสัมประสิทธิ์ของปฏิกิริยาท่ีมีเอนไซมเปนตัวเรง มีความ
สัมพันธเชิงผกผันกับความสามารถของเอนไซมในการจับกับสารต้ั งตน
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เอาไวท่ีราก มีเพียงสวนนอยท่ีถูกลําเลียงสูสวนเหนือดิน ดังนั้น
จึงพบวามีซีลีเนตในใบมากแตซีลีไนตและ SeMet นอย

การสะสมซีลีเนียมของพืช
พืชมีการกระจายซีลีเนียมเพื่อไปสะสมตามสวนตางๆ

ตางกันตามชนิดพืชดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ความเขมขนของซีลีเนียมในสวนเหนือดินของพืช
เม่ือปลูกในดินท่ีมีธาตุนี้ 2-3 มิลลิกรัม Se/กิโลกรัม
(Shrift, 1969; Terry, et al., 2000)

ชนิดพืช ความเขมขนของซีลีเนียม
(มิลลิกรัม Se/กิโลกรัมพืชแหง)

Astragalus pectinalus 4,000
Stanleya pinnata 1,190
Artiplex nuttallii 300
Gutierrezia fremontii 70
Lalium perenne (หญาไรย) 23
Zea mays (ขาวโพด) 10
Helianthus annuus (ทานตะวัน) 2

พืชท่ีสะสมซีลีเนียมมีลักษณะการสะสมธาตุนี้ตางกันใน 2
ระยะการพัฒนา คือ ในชวงแรกของระยะการเจริญเติบโตจะสะสม
ในใบออน  ระยะเจริญพันธุ ปริมาณท่ีสะสมในใบจะลดลงแตมีมาก
ในเมล็ด  สวนพืชไมสะสมซีลีเนียม เชน ธัญพืช ในระยะสุกแก
มีการสะสมในเมล็ดและรากใกลเคียงกัน ซึ่งเปนปริมาณท่ีสูงกวา
ในลําตนและใบ  การท่ีพืชแตละชนิดมีการดูดและสะสมซีลีเนียม
ในสวนท่ีอยูเหนือดินแตกตางกันเม่ือปลูกในวัสดุท่ีมีซีลีเนียม
ปริมาณมาก จึงใชเกณฑดังกลาวจําแนกพืชไดเปน 3 กลุม คือ
พืชสะสมซีลีเนียม พืชไมสะสมซีลีเนียม และพืชสะสมซีลีเนียม
ทุติยภูมิ

1. พืชสะสมซีลีเนียม  พืชหลายชนิดในสกุล Astragalus,
Morinda, Neptunia, Oonopsis, Xylorrhiza และ Stanleya
เปนพืชสะสมซีลีเนียมและเจริญไดดีในดินซีลีนิเฟอรัส (seleniferous
soils) ซึ่งมีซีลีเนียมสูงกวา 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ท้ังสะสม
ซีลีเนียมไวท่ีสวนเหนือดินหลายรอยจนถึง 10,000 มิลลิกรัม Se/
กิโลกรัมพืชแหง  อยางไรก็ตามโดยปกติจะพบพืชสะสมซีลีเนียม
ในดินซีลีนิเฟอรัสแตก็มีพืชหลายชนิดในดินนี้ท่ีเปนพืชไมสะสม
ซีลีเนียมก็ไดเนื่องจากมีธาตุนี้ในเนื้อเย่ือไมมาก  พืชหลายชนิด
ในสกุล Astragalus ท่ีไมไดเปนพวกสะสมซีลีเนียมจึงมีความ
แตกตางระหวางชนิด ในแงความสามารถในการสะสมธาตุนี้
คอนขางมาก โดยพวกสะสมซีลีเนียมอาจมีธาตุนี้ ในเนื้อเย่ือ
มากกวาพวกท่ีไมสะสม  พืชท่ีสะสมธาตุซีลีเนียมไดมากสามารถ
ใชเปนพืชปรับปรุงดินท่ีมีมลพิษจากซีลีเนียมได

2. พืชไมสะสมซีลีเนียม  พืชอาหารสัตวและพืชเศรษฐกิจ
ท่ัวไปเปนพวกไมสะสมซีลีเนียม มักมีซีลีเนียมเปนองคประกอบ
ของสวนเหนือดินนอยกวา 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัมพืชแหง  เม่ือปลูก
ในดินซีลีนิเฟอรัสก็สะสมซีลีเนียมไดไมเกิน 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
พืชแหง จึงอยูในดินธรรมดาและมีซีลีเนียมในสวนเหนือดินเพียง
1.01-1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พืชในกลุมนี้เปนพิษเนื่องจาก
ซีลีเนียมไดงาย เชน อาลฟาลฟาเปนพิษแมเม่ือสะสมเพียง 100
มิลลิกรัม/กิโลกรัมพืชแหง  สวนขาวสาลีนั้นไวตอพิษของธาตุนี้มาก
และเปนพิษเม่ือสะสมในระดับตํ่าเพียง 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
พืชแหง  สําหรับพืชในวงศกะหล่ํา (Cruciferae) เชน บร็อกโคลี
สะสมและทนซีลีเนียมไดหลายรอยมิลลิกรัม/กิโลกรัมพืชแหง

3. พืชสะสมซีลีเนียมทุติยภูม ิ  เปนพวกท่ีอยูในดินซึ่งมี
ซีลี เนียมระดับตํ่าถึงปานกลาง สามารถสะสมได ถึง 1,000
มิลลิกรัม Se/กิโลกรัมน้ําหนักแหง ไดแก พืชหลายชนิดในสกุล
ตอไปนี้ คือ Aster, Astragalus, Atriplex, Castilleja และ
Commandra เปนตน  นอกจากนี้พืชในสกุล Brassica หลายชนิด
เชน  อินเดียนมัสทารด (Brassica juncea)  และโคโนลา
(Brassica napus) ก็จัดอยูในกลุมนี้เนื่องจากเม่ืออยูในดินท่ีมีมลพิษ
จากซีลีเนียมสามารถสะสมในสวนเหนือดินไดหลายรอยมิลลิกรัม
Se/กิโลกรัม

ความเปนพิษของซีลีเนียมตอพืช
เม่ือดินหรือวัสดุปลูกพืชมีซีลีเนียมมากเกินไป จะเปนพิษ

และพืชแสดงอาการผิดปกติ เชน ตนแคระแกร็น ใบเหลืองซีด
เพราะพรองคลอโรฟลล  ใบไหมหรือแหง และตายเร็วกวาปกติ
สวนการเปลี่ยนแปลงในดานเมแทบอลิซึม ไดแก การสังเคราะห
โปรตีนลดลง  สําหรับปริมาณซีลีเนียมท่ีพืชสะสมไดโดยไมเปนพิษ
มีความแตกตางกันมากระหวางพืชสะสมและไมสะสมซีลีเนียม
หากเปรียบเทียบความเขมขนท่ีเปนขีดเร่ิมเปลี่ยน (threshold)
ซึ่งหมายถึงความเขมขนของซีลีเนียมในสวนเหนือดินท่ีทําให
ผลผลิตลดลง 10% ระหวางพืชแตละชนิดตางกัน ดังนี้ ขาว และ
ไวตโคลเวอร 2 และ 300 มิลลิกรัม Se/กิโลกรัม ตามลําดับ
สวนพืชสะสมซีลีเนียมอาจมีไดถึงกวา 400 มิลลิกรัม Se/กิโลกรัม
โดยไมมีผลดานลบแตอยางใด

ความเขมขนท่ีเปนขีดเร่ิมเปลี่ยนของแตละพืชท่ีไมสะสม
ซีลีเนียม ยังแตกตางกันตามอายุ ปริมาณซัลเฟต และรูปของ
ซีลีเนียมท่ีพืชไดรับ ดังนี้  1) ขาวสาลีและขาวโพดเม่ือยังเล็ก
มีความไวตอพิษมากกวาตนซึ่งโตเต็มท่ีแลว  2) พืชจะทนตอพิษ
ของซีลีเนียมไดดีข้ึน ถาไดรับซัลเฟตมากข้ึน ดังนั้นความเขมขน
ท่ีเปนขีดเร่ิมเปลี่ยนของพืชหนึ่ง จะไมเทากันหากใสปุยซัลเฟต
อัตราตางกันและ 3) ซีลีไนตเปนพิษตอพืชงายกวาซีลีเนต เนื่องจาก
ซีลีไนตเปลี่ยนเปน SeCys และ SeMet ไดเร็วกวาและเขามาเปน
องคประกอบของโปรตีนแทนซีสเทอีนและเมไธโอนีน ซึ่งเปน
กรดอะมิโนท่ีมีกํามะถันอันเปนสาเหตุหนึ่งของความเปนพิษของ
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ซีลีเนียมตอพืช อยางไรก็ตามในบางพืชความเปนพิษของซีลีเนต
อาจมากกวาซีลีไนตก็ได

บทบาทของซีลีเนียมตอมนุษยและสัตว
ประโยชนของซีลีเนียมตอมนุษยและสัตว
ซีลีเนียมเปนธาตุอาหารท่ีจําเปนสําหรับมนุษยและสัตว

เนื่องจากซีลีเนียมเปนสวนประกอบของกรดอะมิโนซีลีโนซีลีโน
ท่ีมีความสําคัญมากในเมตาโบลิซึมของมนุษยและสัตว คือ เปน
โคแฟกเตอรของเอนไซม glutathione peroxidase ซึ่งทําหนาท่ี
ในระบบของการรีดิวซ H2O2, lipid peroxide และ sterol
peroxide ปองกันมิใหสวนสําคัญของเซลล เชน เย่ือหุมเซลลและ
DNA ถูกทําลายจากอนุมูลอิสระ (free radicle) และเพอรออกไซด
ตางๆ  ทํางานรวมกับวิตามินอีชวยรักษาเนื้อเย่ือตางๆ และชะลอ
การแกตายของเซลลตามธรรมชาติ  สงเสริมการสรางกําลังของ
เซลลโดยการนําออกซิเจนไปเลี้ยง  ควบคุมสุขภาพสายตา ผิวหนัง
และผม ชวยในการทํางานของตับ ปองกันการดูดซึมโลหะหนัก
ท่ีเปนพิษ เชน ปรอท เงิน แคดเนียม เขารางกายและชวยให
ขับถายออกไดเร็วข้ึน  มนุษยและสัตวตองไดรับซีลีเนียมอยาง
เพียงพอจากอาหารท่ีรับประทาน อาหารท่ีอุดมดวยธาตุนี้จึงถือวา
มีคุณภาพดีในดานโภชนาการ

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแหงรัฐไมอาม่ี (University of
Miami) สหรัฐอเมริกาศึกษาผลของซีลีเนียมตอเชื้อเอชไอวี (HIV)
พบวาจํานวนไวรัสเอชไอวีในผูปวยเอดสลดลง  การทดลองทําโดย
ใหผูปวยโรคเอดส 91 ราย กินยาแคปซูลท่ีมีปริมาณตัวยา ไฮ-
ซีลีเนียมยีสต (high-selenium yeast) 200 ไมโครกรัม และ
ผูปวยอีก 83 ราย กินยาท่ีไมมีตัวยา (placebo) ทุกวัน โดยท่ีเร่ิมตน
ผูปวยท้ัง 2 กลุมมีระดับธาตุซีลีเนียมในเลือดเทากัน แตเม่ือผานไป
9 เดือน ผูปวยกลุมแรกจะมีระดับธาตุซีลีเนียมสูงกวา พบวา
ท้ังหมดในกลุมนี้มีปริมาณไวรัสเอชไอวีตํ่าลง และมีจํานวนเซลล
ซีดีโฟร (CD4) สูงกวา ซึ่งเซลลนี้เปนเซลลสําคัญท่ีตอสูกับเชื้อโรค
ท่ีเขาสูรางกาย  ท้ังนี้นักวิชาการเองก็ยังไมทราบแนชัดวาธาตุ
ซีลีเนียมมีกลไกในการยับย้ังเชื้อเอชไอวีไดอยางไร  แตมีสมมติฐาน
ขอหนึ่งวา คุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระของซีลีเนียมอาจจะชวย
ซอมแซมเซลลภูมิคุมกันท่ีถูกออกซิเจนทําลาย ซึ่งในผูติดเชื้อ

เอชไอวีมีการสรางออกซิเจนมากกวาคนปกติ
ยูเซฟ อาซาด  ผูอํานวยการ แนชันเนล เอดส ทรัสต

(National Aids Trust) แสดงความคิดเห็นวา ซีลีเนียมอาจมีสวน
ชวยยาตานไวรัสในการบําบัดรักษาผูปวยเอดส แตแคตัวมันเอง
เพียงลําพังนั้นไมสามารถรักษาผูปวยได อีกท้ังยังบอกดวยวา
การรักษาดวยยาตานไวรัสนั้ นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดแลว
ความกาวหนาของยาตานไวรัสสามารถทําใหผู ติดเชื้อเอชไอวี
มีอายุยืนยาวกวาท่ีคาดการณไวได แตท้ังนี้ก็ยังมีความเสี่ยงตอ
ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดจากยา และการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ตองรักษาอยางตอเนื่องและเขมงวด

ซีลีเนียมในอาหาร
ซีลีเนียมในอาหารมักเปนอินทรียซีลีเนียม อาหารท่ีมี

ซีลีเนียมมาก ไดแก เคร่ืองใน กลามเนื้อสัตว ปลา หอย สัตวปก
ไข ผลิตภัณฑนม และอาหารทะเลตางๆ  ในพืชอาหาร ไดแก
ขาวตางๆ ท่ีไมขัดสี ซีเรียล  นอกจากนี้ มีในกระเทียม เห็ด
บร็อคโคลี่ หัวหอม มะเขือเทศ  ซีลีเนียมรูปอนินทรียก็มีอยูใน
พืชอาหารเชนเดียวกันแตปริมาณไมมาก

ปริมาณซีลีเนียมในอาหารข้ึนกับปจจัยหลายอยาง ท่ีสําคัญ
คือปริมาณโปรตีนในอาหาร ดังนั้นโดยท่ัวไปอาหารท่ีไดจากสัตว
จึงมักมีซีลีเนียมในปริมาณสูงกวาอาหารท่ีไดจากพืช ซึ่งปกติ
ปริมาณซีลีเนียมในผลไมและผัก มีมากกวา 0.1 มิลลิกรัม Se/
กิโลกรัม ยกเวนในบราซิลนัท (ภาพท่ี 3) ซึ่งมักพบซีลีเนียม
ในปริมาณท่ีสูงมาก (ประมาณ 8-83 ไมโครกรัม Se/กรัม)  ดังนั้น
การรับประทานนัทหรือถ่ัวเปลือกแข็งชนิดนี้มากเกินไปอาจทําให
ไดรับซีลีเนียมมากเกินไป  อยางไรก็ตามปริมาณซีลีเนียมในพืช
ข้ึนอยูกับระดับซีลีเนียมในดินท่ีปลูก แมวาอาหารท่ีไดจากสัตว
จะมีปริมาณซีลีเนียมสูงกวาอาหารท่ีไดจากพืชก็ตาม แตรางกาย
ดูดซึมไดนอยกวา ดังนั้นหากผัก-ผลไมมีปริมาณธาตุซีลีเนียม
ท่ีเพียงพอก็จะเปนประโยชนตอรางกายไดมากกวา

ซีลีเนียมรูปสารอินทรียเปนประโยชนตอรางกายมากกวา
รูปสารอนินทรีย  จากผลการศึกษาพบวา 82-95% ของซีลีเนียม
รูปอนินทรียท่ีเขาสูรางกายจะถูกขับถายออกมาในปสสาวะและ
อุจจาระ  แตสําหรับ SeMet เม่ือเขาสู รางกายจะออกมากับ
สิ่งขับถายเพียง 26% เทานั้น

ภาพที ่3  บราซิลนัท (Bertholletia excelsa)
science.howstuffworks.com/nuts/ www.nutsonline.com/blog/
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ความเปนพิษของซีลีเนียมตอมนุษยและสัตว
ปริมาณซีลีเนียมตอวันท่ีควรไดรับคือ เด็ก 3-5 เดือน และ

6-11 เดือน ควรไดรับ 10-40 ไมโครกรัม และ 20-60
ไมโครกรัม ตามลําดับ  เด็ก 1-3 ป และ 4-6 ป ควรไดรับ 20-
80 ไมโครกรัม และ 30-120 ไมโครกรัม ตามลําดับ  หญิงและ
ชายต้ังแต 7 ป ข้ึนไปควรไดรับ 50-200 ไมโครกรัม  หนวยงาน
มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ไดแนะนําปริมาณซีลีเนียมท่ีควร
ไดรับจากอาหาร 55-70 ไมโครกรัม  การไดรับซีลีเนียม 200
ไมโครกรัม/วัน จะชวยลดการเกิดมะเร็งลําไสใหญได 70%

การบริโภคซีลีเนียมท่ีมากกวา 400 ไมโครกรัม/วัน
อาจทําใหเกิดพิษได  นายแพทยเรมอนด เบิรค และ ดร. ออรวิลล
เลแวนเดอร  ผู เชี่ ยวชาญการวิจั ยธาตุซีลี เนียมเตือนไว ว า
ควรระวังการใชซีลีเนียมเพื่อปองกันมะเร็งไวบาง เพราะมีการ
ทดลองในสัตวพบวา ซีลีเนียมในปริมาณสูงสามารถปองกัน
มะเร็งบางชนิดได  แตในบางกรณีอาจไปกระตุนการเจริญเติบโต
ของเซลลมะเร็งไดดวยเชนกัน เขาจึงไมแนะนําใหรับประทาน
ซีลีเนียมในรูปของผลิตภัณฑเสริมอาหาร แตควรจะรับประทาน
ซีลีเนียมจากอาหาร ซึ่ งดีกวาและปลอดภัยกวา  นอกจากนี้
หญิงมีครรภท่ีไดรับซีลีเนียมมากเกินไปอาจสงผลใหเกิดการ
ผิดปกติของพัฒนาการทางรางกายของทารกท่ีอยูในครรภ

ในสัตวหากจะปองกันการขาดธาตุนี้ ควรมีในอาหาร
อยางนอย 0.1-0.3 ไมโครกรัม Se/กรัมน้ําหนักแหง เม่ือสัตว
ท่ีไดซีลีเนียมตํ่ากวาเกณฑนี้ สัตวอายุนอยจะแสดงอาการเจ็บปวย
แตถาไดรับมากเกินไปจะเปนพิษ สัตวแตละชนิดมีความทนทาน
ตอพิษของซีลีเนียมแตกตางกันไป ซึ่งจะทนไดมากท่ีสุดเม่ือมีใน
อาหาร 1-5 ไมโครกรัม/กรัมน้ําหนักแหง อยางไรก็ตามระดับ
ความรุนแรงของพิษมีต้ังแตตายอยางเฉียบพลัน ขนรวง กีบผิดรูป
ตาบอด เปนอัมพาต และพิการ อาการประเภทหลังเกิดข้ึน
เนื่องจากสัตวกินพืชท่ีมีซีลีเนียม 5-40 ไมโครกรัม/กรัมน้ําหนัก
แหงตอเนื่องกันนานๆ
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โครงการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีของฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวขอ หัวหนาโครงการ ระยะเวลา ลักษณะโครงการ

1. การเตรียม paraffin section และการทําสไลดถาวร นางนวลวรรณ  ฟารุงสาง 10-11 มีนาคม 2553 การฝกอบรม
จาก paraffin section เพ่ือศึกษาดวยกลองจุลทรรศน เชิงปฏิบัติการ

2. การขยายพันธุไมดอกไมประดับดวยเทคนิค นางรงรอง  หอมหวล 16-19 มีนาคม 2553 การฝกอบรม
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

3. การสรางสายพันธุดับเบิลแฮพลอยดของแตงกวา นางอัญชลี  รวีโรจนวิบูลย 17-19 มีนาคม 2553 การฝกอบรม
และพริกโดยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เชิงปฏิบัติการ

4. การอนุรักษและขยายพันธุไมหอมไทย นางรงรอง  หอมหวล 30-31 มีนาคม 2553 การฝกอบรม

5. การพัฒนาการใชชีวมวลจุลินทรียควบคุมโรคพืช นางกณิษฐา  สังคะหะ 22-23 เมษายน 2553 การฝกอบรม
และในรูปปุยชีวภาพเพ่ือทดแทนการใชปุยเคมี และ เชิงปฏิบัติการ

26-27 สิงหาคม 2553

6. การถายทอดเทคนิคตรวจประเมินคุณภาพน้ํา นางสาวลักขณา  เบ็ญจวรรณ 17-18 พฤษภาคม 2553 การฝกอบรม
 การบําบัดน้ําเสีย และการควบคุมดูแลระบบ และ เชิงปฏิบัติการ

5-6 กรกฎาคม 2553

7. ระบบประกันคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุพืช นางสาวชวนพิศ  อรุณรังสิกุล 8 มิถุนายน 2553 การฝกอบรม
ภายใตโครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีฯ และ

15 มิถุนายน 2553

8. ระบบประกันคุณภาพการผลิตตนกลาพืชผัก นางเนตรชนก  เกียรต์ินนทพัทธ 9 มิถุนายน 2553 การฝกอบรม
เศรษฐกิจ และ

16 มิถุนายน 2553

9. การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑจากน้ําค้ันใบขาวไทย นางสาวลักขณา  เบ็ญจวรรณ 21-22 กันยายน 2553 การฝกอบรม
และ เชิงปฏิบัติการ

9-10 พฤศจิกายน 2553
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(Abstract).

Tantirungkij, M., O. Chountragoon and S. Limtong.  2009.
Manipulation of Kluyveromyces marxianus for
bioethanol production, p. 70.  In The 35th Congress on
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(Abstract).

กระดานสนทนา (Webboard)
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

เปดใหบริการแลว ขอเชิญแลกเปล่ียนขอคิดเห็น

หรือสอบถามขอของใจไดที่

http://rdi.kps.ku.ac.th/new/forum
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