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Comparisons of Sericin Protein Extraction Methods
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บทคัดยอ
การสกัดโปรตีนเซริซินดวยนํ้าจากเศษเสนไหมดิบสามพันธุ ไดแก ไหมพ้ืนบานนางตุย ไหมพ้ืนบานนางนอย

ศรีสะเกษ และไหมลูกผสมเหลืองไพโรจน ท่ีอุณหภูมิ 25 และ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0 - 60 นาที เมื่อวิเคราะห
จากปริมาณผลผลิตท่ีสกัดได ปริมาณโปรตีนดวยวิธี Bradford assay และแถบโปรตีนดวย SDS-PAGE พบวาการสกัด
ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาทีน้ันไมสามารถสกัดโปรตีนจากเศษเสนไหมดิบท้ังสามพันธุได แตการ
สกัดท่ี 100 องศาเซลเซียส ใหผลผลิตของการสกัด ปริมาณโปรตีนเมื่อใชเวลา 30 และ 60 นาทีมากข้ึนกวาท่ี 0 นาที
โดยไหมนางนอยศรีสะเกษ และเหลืองไพโรจนผลผลิตและปริมาณโปรตีนดีกวาพันธุนางตุย เมื่อนําโปรตีนท่ีสกัดไดมา
วิเคราะหแถบโปรตีนดวยวิธี SDS-PAGE พบแถบโปรตีนจากไหมพันธุนางตุย นางนอยศรีสะเกษ และเหลืองไพโรจน
ในชวง 100 และ 250 กิโลดาลตัน

ABSTRACT
Water soluble sericin protein from waste silk thread of 3 subspecies of Bombyx mori L.;

Nang-Tui, Nang-Noi Sri-Sa-Ket and Leung-Pairoj were extracted at 25 and 100 oC for 0 - 60 min.
Yield, protein quantity and SDS-PAGE protein pattern were analyzed. Extraction at 25 oC for 60
min did not give neither protein yield not protein pattern. However, extraction at 100 oC for 30
and 60 min gave greater yield and protein than extraction for 0 min. Higher yield and protein
were given from Nang-Noi Sri-Sa-Ket and Leung-Pairoj more than Nang-Tui. SDS-PAGE protein
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patterns of Nang-Tui, Nang-Noi Sri-Sa-Ket and Leung-Pairoj showed protein bands in range of 100
and 250 kDa.

คําสําคัญ: เซริซิน การสกัด แบบแผนโปรตีน
Keywords: Sericin, Extraction, Protein pattern

บทนํา
เสนไหม เปนเสนใยโปรตีนธรรมชาติ ท่ีมี

องคประกอบหลักคือ ไฟโบรอิน (fibroin) รอยละ
70-80 ไขมันแวกซ รอยละ 0.4-0.8 สารประกอบ
ไฮโดรคารบอนรอยละ 1.2-1.6 รงควัตถุรอยละ 0.2
เถารอยละ 0.7 และกาวไหมหรือเซริซิน (sericin)
รอยละ 20-30 (Kaplan et al., 1994) เซริซินมี
ลักษณะเปน amorphous matrix ทําหนาท่ีเปนกาว
เช่ือมไฟโบรอิน (fibroin filaments) ไวดวยกัน เปน
โปรตีนหรือไกลโคโปรตีนท่ีละลายนํ้าได (Gamo et al.,
1977) ประกอบดวยเซริซินอยางนอย 6 ชนิด ท่ีมีขนาด
โมเลกุลตั้งแต 6-467 กิโลดาลตัน (Kato et al., 1998;
Takasu et al., 2002; Wu et al., 2007) โดยเซริซิน
ขนาดโมเลกุลเล็กละลายนํ้าไดงายกวาโมเลกุลใหญ
โดยท่ัวไปโปรตีนเซริซินประกอบดวยกรดอะมิโน 18
ชนิด จําพวกมีข้ัวจึงทําใหเซริซินละลายนํ้าไดดี ท่ีพบ
มากกวารอยละ 70 ไดแก serine, aspartic,
glutamic, arginine, threonine และ lysine
ความสามารถในการละลายนํ้าของเซริซินแบงไดเปน 4
กลุมแยกตามการละลายจากมากไปหานอย ไดแก
sericin I, II, III และ IV ท่ีเรียงจากช้ันนอกสุดเขาหา
ช้ันในสุดภายในโครงสราง amorphous matrix
(Komatsu, 1980a) ท้ังน้ีข้ึนกับอัตราสวนระหวาง
กรดอะมิโนท่ีมีข้ัวกับกรดอะมิโนไมมีข้ัว รวมถึงความ
เปนระเบียบของโครงสรางหรือ crystallinity ของ
เซริซินในแตละช้ันดวย Dash และคณะ (2006) พบ
เสนไหมตางชนิดกันมีกรดอะมิโนท่ีเปนองคประกอบ

แตกตางกัน อยางไรก็ตาม Sothornvit และคณะ
(2010) พบวาการแยกเซริซินออกจากเสนไหมดวยวิธีท่ี
แตกตางกันน้ัน ไมพบความแตกตางของกรดอะมิโนท่ี
เปนองคประกอบ แตพบปริมาณตางกันเล็กนอย

กระบวนการเตรียมเสนไหมจากรังไหมเพ่ือใช
ในการทอผาน้ัน จําเปนตองผานข้ันตอนท่ีเรียกวา “การ
ลอกกาวไหม” ซึ่งเปนข้ันตอนแยกองคประกอบของเสน
ไหมอ่ืน ๆ ออกจากไฟโบรอิน รวมถึงเซริซินดวย
เสนไหมจากพันธุพ้ืนเมืองและลูกผสมท่ีมีสีเหลืองเขม
น้ันจําเปนตองลอกกาวไหมเพ่ือใหมีสีจางลงกอนเพ่ือ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการยอมสีในข้ันตอนตอไป
สามารถทําไดหลายวิธี เชน การตมกับนํ้าเดือด และ
อาจใชกรดหรือดางชวย (Zhao et al., 2007)
นอกจากน้ันการลอกกาวไหมจากรังไหมยังสามารถทํา
ไดอีกหลายวิธี เชน การตมรังไหมในนํ้าบริสุทธ์ิภายใต
ความดันไอ การใชสารละลายดาง การใชสารละลาย
กรด การสกัดดวยสารละลายยูเรีย หรือการสกัดดวย
เอนไซม โปรตีนเซริซินท่ีสกัดจากสายพันธุไหมและ
วิธีการสกัดท่ีตางกันจะไดผลผลิต ขนาดของโปรตีนและ
องคประกอบของกรดอะมิโนตางกันดวย การสกัด
เซริซินจากเสนไหมของสุธาสินี และคณะ (2553) พบวา
การตมดวยนํ้ารอนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน
9 ช่ัวโมง ใหปริมาณผงเซริซินมากท่ีสุดรอยละ 21.67
และเซริซินท่ีไดมีมวลโมเลกุลในชวง 3 - 250 กิโล-
ดาลตันจากการวิเคราะหโดย SDS-PAGE สวนการสกัด
ดวยดางใหปริมาณโปรตีนรอยละ 15.14 และไดโปรตีน
มีมวลโมเลกุลต่ํากวา 37 กิโลดาลตัน การเปรียบเทียบ
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การสกัดเซริซินจากรังไหมเสียรังสีขาวและรังสีเหลือง
ของเกียรติชัย (2553) เมื่อสกัดดวยดางจากข้ีเถาแกลบ
และดางของข้ีเถาผักโขมหนามท่ี 95 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 30, 60 และ 90 นาที พบวาการตมในนํ้าดาง
จากข้ีเถาแกลบ นาน 90 นาที ใหโปรตีนสูงท่ีสุดจากท้ัง
รังไหมสีขาวและรังไหมสีเหลือง รองลงมาคือการตมใน
นํ้าดางผักโขม นาน 60 และ 30 นาที ตามลําดับ ซึ่ง
เปนขอสังเกตวาวิธีการลอกกาวไหมมีผลตอปริมาณ
เซริซินและมวลโมเลกุลของเซริซินท่ีสกัดได

ปจจุบันมีแนวโนมนําเซริซินไปใชประโยชน
หลายอยาง เซริซินท่ีมีขนาดโมเลกุลใหญตั้งแต 100
กิโลดาลตันข้ึนไป เปนโปรตีนท่ีนําไปใชประโยชนดาน
ชีวการแพทย เน่ืองจากไมกอใหเกิดอาการแพ หรือ
ระคายเคืองตอเซลลมนุษย (Gregory et al., 2003) ไม
เปนพาหะหรือสารกอโรค มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ยับยั้ง
การทําลายเซลลโดย reactive oxygen species
ปองกันการเกิดเซลลมะเร็ง มีการนําไปใชในการควบคุม
การสลายตัวของยา เชน การเช่ือมตอของเซริซิน-แอล-
แอสพาราจิเนส ทําใหความเสถียรของยาสูงข้ึน ยืด
ระยะเวลาการสลายตัว และลดการตอตานของระบบ
ภูมิคุมกัน ซึ่งสามารถนําไปใชเปนยาตานโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาว เซริซิน-อินซูลิน สามารถนําไปใชกับผูปวยท่ี
เปนโรคเบาหวาน เพ่ือชวยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
ใหมีระยะเวลาในการสลายตัวเพ่ิมข้ึนได (Zhaorigetu
et al., 2003; Dash et al., 2008; สุพัตรา และสุธาสินี
, 2555) นอกจากน้ันยังมีฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียบาง
ชนิดซึ่งเปนสาเหตุของโรคผิวหนังและชวยรักษาแผลให
หายเร็ว ข้ึน (Zhang, 2002) ชวยสงเสริมการ
เจริญเติบโตของเซลล นําไปใชทดแทนซีรัมในการเลี้ยง
เซลลในหองปฏิบัติการได (Terada et al., 2005) สวน
เซริซินท่ีมีขนาดโมเลกุลเล็กมีการนําไปใชประโยชนทาง
เวชสําอาง เพราะมีคุณสมบัติในการดูดซับ รักษานํ้าไว

ไดดี และมีฤทธ์ิทางชีวภาพ เชน ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
ฤทธ์ิตานเอนไซมไทโรซิ เนส ยับยั้ งเ ช้ือแบคทีเรีย
บางชนิด เปนตน (Dash et al., 2007; Subhas et al.,
2008; Modasiya et al., 2011) อยางไรก็ตามการใช
ประโยชนจากโปรตีนไหมในดานการแพทยน้ันเพ่ือให
การนําโปรตีนเซริซินและไหมไฟโบรอินไปใชอยาง
ปลอดภัยจําเปนตองแยกโปรตีนท้ังสองออกจากกันให
บริสุทธ์ิกอน ดวยศักยภาพของเซริซินดังกลาว ปจจุบัน
จึงมีผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของเซริซิน เชน สบู โลช่ัน
บํารุงผิว ออกมาสูทองตลาดเปนจํานวนมาก เซริซินจึง
เปนพอลิเมอรหรือ biomaterial ท่ีไดรับความสนใจ
อยางมากตอการนํามาใชประโยชน ดังน้ันหากมีวิธีการ
ท่ีเหมาะสมในการสกัดเซริซินท่ีมีมวลโมเลกุลท่ีตองการ
ระหวางกระบวนการผลิต หรือจากเศษวัสดุแลว จะ
สามารถนํามาสรางแนวทางในการแปรรูปวัสดุเหลือท้ิง
จากอุตสาหกรรมไหมมาใชใหเกิดประโยชนและสราง
รายไดใหแกเกษตรกรได

พันธุไหมไทย (Bombyx mori L.) ซึ่งเปน
พันธุรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และไดรับการ
สงเสริมจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม ใหมีการ
เพาะเลี้ยงน้ัน ไดแก ไหมไทยพ้ืนเมืองนางตุย ไหมไทย
พ้ืนเมืองนางนอยศรีสะเกษ เน่ืองจากเปนพันธุพ้ืนเมือง
ท่ีมีลักษณะเดน ไดแก การเจริญของหนอนไหมเปนไป
อยางสม่ําเสมอ ใหปริมาณไขสูง ผลผลิตรังสูง มีความ
แข็งแรง เลี้ยงงายในทุกสภาพพ้ืนท่ี รอยละของการ
เลี้ยงรอดสูงในสภาพอากาศรอนจัด และไหมไทย
ลูกผสมเหลืองไพโรจน ซึ่งเกิดจากการนําไหมญี่ปุนพันธุ
J108 ผสมกับไหมไทยนางลาย เปนพันธุไหมท่ีมีความ
แข็งแรง ใหผลผลิตรัง ท่ีดี สาวงาย มีคุณภาพสูงมาก
โดยรังไหม 1 รัง ไดเสนไหมยาวประมาณ 1,100 เมตร
(ไหมไทยพ้ืนเมือง 1 รังไดเสนไหมยาวประมาณ 800
เมตร) ซึ่งวิธีการลอกกาวไหมของชาวบานทําโดยการตม
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ไมจํากัดเวลา (เคี่ยว) กอนนําเสนไหมท่ีไดไปยอมสี ซึ่ง
หากสามารถหาวิธีในการลอกกาวไหมท่ีใชในการสกัด
เซริซินท่ีมีปริมาณและขนาดโมเลกุลตั้งแต 100 กิโล-
ดาลตันข้ึนไป จะเปนประโยชนอยางมากในการนําไปใช
ตอไป

ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย น้ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พ่ื อ
เปรียบเทียบผลของวิธีการสกัดตอปริมาณ และแบบ
แผนของโปรตีนเซริซินจากเศษเสนไหมดิบจากไหมไทย
สามพันธุ ไดแก ไหมไทยพ้ืนเมืองนางตุย ไหมไทย
พ้ืนเมืองนางนอยศรีสะเกษ และไหมไทยลูกผสมเหลือง
ไพโรจน

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ตัวอยางท่ีใชในการทดลอง เศษเสนไหม

ดิบ ไดแก ไหมไทยพ้ืนเมืองนางตุย ไหมไทยพ้ืนเมือง
นางนอยศรีสะเกษ และไหมไทยลูกผสมเหลืองไพโรจน
ไดรับการอนุเคราะห จากศูนยวิจัยหมอนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ นครราชสีมา จ. นครราชสีมา

2. การเตรียมตัวอยางและการสกัดเซริซิน
จากเสนไหม นําเศษเสนไหมดิบท่ีทําความสะอาดและ
อบแหงแลว ตัดใหเปนช้ินเล็กๆ ยาวประมาณ 1 ซม.
นํามาแชในนํ้ากลั่นท่ี 25 องศาเซลเซียส หรือตมในนํ้า
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ผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลผลิตท่ีสกัดได

จากการสกัดโปรตีนเซริซินดวยวิธีการแชใน
นํ้ากลั่นและตมในนํ้าเดือด ในเศษเสนไหมดิบ นางตุย
นางนอยศรีสะเกษ และเหลืองไพโรจน ไดลักษณะของ
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เสนไหมดิบหลังการสกัดและสารละลายโปรตีนท่ีสกัดได
ดังรูปท่ี 1 การวิเคราะหผลผลิตท่ีสกัดไดโดยนํ้าหนัก
(รูปท่ี 2) การวิเคราะหคานํ้าหนักของเศษเสนไหมท่ี
หายไป พบวาสภาวะการสกัดดวยนํ้าท่ีอุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาทีใหผลผลิตไมแตกตาง
จากกลุมควบคุม (0 นาที) และเมื่อใหความรอนท่ี 100
องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 และ 60 นาที ใหผลผลิต
มากกวากลุมควบคุม (0 นาที) ไมแตกตางกัน ซึ่งพันธุท่ี
ใหผลผลิตมากท่ีสุด ไดแก เหลืองไพโรจน (ประมาณ
รอยละ 40) และรองลงมาคือ ไหมพันธุนางตุ ย

(ประมาณรอยละ 35) และไหมพันธุนางนอยศรีสะเกษ
ให (ประมาณรอยละ 25) ตามลําดับ แตเมื่อวิเคราะห
ปริมาณโปรตีนท่ีสกัดไดดวยวิธี Bradford assay (รูปท่ี
3) พบวาการสกัดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 60 นาทีใหปริมาณโปรตีนมากกวา 30 นาที
ยกเวนพันธุไหมนางตุยท่ีใหปริมาณโปรตีนลดลง โดย
โปรตีนท่ีสกัดไดอยูในชวง 180-392 มิลลิกรัม และสกัด
ไดจากไหมพันธุนางนอยศรีสะเกษท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 60 นาทีใหปริมาณโปรตีนมากท่ีสุด
(392.86 มิลลิกรัม)

สกัดดวยนํ้ากลั่นที่ 25 องศาเซลเซียส
0 นาที 60 นาที

สกัดดวยนํ้าเดือดที่ 100 องศาเซลเซียส
0 นาที 30 นาที 60 นาที

รูปท่ี 1 การสกัดเซริซินจากเศษเสนไหมดิบดวยนํ้าท่ี 25 และ 100 องศาเซลเซียสเปนเวลา 0 – 60 นาที
A นางตุย B นางนอยศรีสะเกษ C เหลืองไพโรจน
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นางตุย นางนอยศรีสะเกษ เหลืองไพโรจน
รูปท่ี 2 รอยละของผลผลิตท่ีสกัดไดจากเสนไหม

นางตุย นางนอยศรีสะเกษ เหลืองไพโรจน
รูปท่ี 3 ปริมาณโปรตีนเซริซินท่ีสกัดไดจากเสนไหม

2. การวิเคราะหแบบแผนโปรตีนเซริซินท่ีสกัดได โดย
วิธี SDS-PAGE

ผลการวิเคราะหแบบแผนโปรตีนท่ีสกัดได
จากเสนไหมดิบท้ังสามพันธุน้ัน ถึงแมวาการวิเคราะห
ปริมาณดวย Bradford assay ทําใหเห็นวาโปรตีนจาก
เสนไหมดิบน้ันสามารถละลายนํ้าไดอยางรวดเร็วโดย

พบวาการสกัดโปรตีนท่ื 25 และ 100 องศาเซลเซียสยัง
ตรวจพบโปรตีนถึง 2 มิลลิกรัม แตไมสามารถตรวจพบ
แถบโปรตีนดวยวิธี SDS-PAGE ไดเลยเมื่อใชโปรตีน
ท้ังหมดในการวิเคราะห 5 ไมโครกรัม (ไมไดแสดงผล)
แตพบแถบโปรตีนหลังการสกัดดวยความรอนท่ี 100
องศาเซลเซียส (รูปท่ี 4 และ ตารางท่ี 1) โดยพันธุนาง
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ตุยพบแถบโปรตีนขนาด 250 กิโลดาลตัน เมื่อใชเวลา
สกัด 30 นาที แตไมพบเมื่อใชเวลาสกัด 60 นาที ท้ังน้ี
สอดคลองกับปริมาณโปรตีนท่ีลดลงดวย (รูปท่ี 3) สวน
สกัดโปรตีนจากเศษไหมนางนอยศรีสะเกษ พบวาการ
ใชเวลาในการสกัด 30 นาที พบแถบโปรตีนขนาดเล็ก
ขนาด 25 กิโลดาลตัน รวมกับโปรตีนขนาด 33 กิโล-
ดาลตัน แตไมพบแถบ 25 และ 33 กิโลดาลตัน เมื่อใช

เวลาในการสกัดเพ่ิมข้ึนเปน 60 นาที ซึ่งเห็นแถบ
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การสกัดโปรตีนเซริซินจากเศษเสนไหมท่ี
เหลือจากข้ันตอนการสาวไหมดิบ หรือเศษเสนไหมดิบ
กอนการนําไปลอกกาวไหมท้ังในระดับครัวเรือนและ
อุตสาหกรรม  เพ่ือนําเสนไหมไปถักทอตอไป พบวาไหม
พันธุนางตุยมีผลผลิตท่ีสกัดไดจากนํ้าและปริมาณ
โปรตีนนอยกวาพันธุนางนอยศรีสะเกษและเหลือง
ไพโรจนท้ังจากการสกัดท่ีอุณหภูมิ 25 และ 100 องศา
เซลเซียส การสกัดท่ี 100 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30
นาทีใหโปรตีนเซริซินท่ีมีขนาดใหญในชวง 150-250
กิโลดาลตัน ซึ่งเปนขนาดท่ีใหญกวาท่ีพบในพันธุนาง
นอยศรีสะเกษ และเหลืองไพโรจน แตไมพบเมื่อสกัด
จากพันธุเหลืองไพโรจนเปนเวลา 60 นาทีน้ัน อาจ
เปนไปไดวาเซริซินอาจมีการเปลี่ยนโครงรูปและ
ตกตะกอนระหวางการใหความรอนท่ีอุณหภูมิดังกลาว
ผลของเวลาท่ีใชในการสกัดโปรตีนเซริซินจากเศษเสน
ไหมพันธุนางนอยศรีสะเกษท่ี 100 องศาเซลเซียสน้ัน
พบวาเมื่อเพ่ิมเวลา พบการเปลี่ยนขนาดของแถบ
โปรตีนท่ีเล็กท่ีสุดน้ันมีขนาดใหญข้ึน จาก 25 กิโลดาล
ตันเปน 70 กิโลดาลตัน ซึ่งนาจะเกิดการรวมตัวของ
โมเลกุลโปรตีนหลังการได รับความรอนนานข้ึน
เชนเดียวกับเหลืองไพโรจนท่ีพบแถบโปรตีนหลังการ
สกัดเปนเวลา 60 นาที อยางไรก็ตามโปรตีนเซริซินจาก
ไหมท้ังสามพันธุน้ันมีขนาดอยูในชวง 100-250 กิโลดาล
ตัน สอดคลองกับรายงานการวิจัยของกนกพร พลเยี่ยม
และ สินีนาฏ ศิริ (2556) ท่ีสกัดโปรตีนเซริซินจากการ
ตมรังไหมพ้ืนบาน Bombyx mori และไหมปา Samia
Cynthia ricini ดวยนํ้ากลั่นท่ี 60 องศาเซลเซียสและ
สารละลายดาง ปรากฏแถบโปรตีนท่ีขนาด 15-210
กิโลดาลตัน และ 20-170 กิโลดาลตัน ตามลําดับ ท้ังน้ี
การสกัดท่ี 100 องศาเซลเซียสนาจะมีขอดีกวาการสกัด
ดวยนํ้าบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสภายใต
ความดัน นาน 60 นาที ซึ่งโปรตีนท่ีสกัดไดมีขนาด

35-150 กิโลดาลตันท่ีตอเน่ือง (Arawit et al., 2010)
ซึ่งนาจะแสดงถึงผลของการไดรับอุณหภูมิสูงเปน
เวลานานทําใหเกิดการยอยโปรตีนข้ึน จากการทดลองน้ี
พบไดวาโปรตีนเซริซินจากไหมไทยพันธุนางนอยศรีสะ
เกษและเหลืองไพโรจน นาจะเปนทางเลือกของการ
นําไปใชประโยชนทางดานการแพทยหรือเวชสําอางได
เน่ืองจากมีขนาดโมเลกุลของเซริซินท่ีต่ํา อยูในชวง
100-250 กิโลดาลตัน และมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
โมเลกุลเล็กนอยเมื่อไดรับความรอนเปนเวลา 1 ช่ัวโมง
ซึ่งจะเปนแนวทางในการนําไปศึกษาถึงวิธีการสกัดท่ี
สามารถนําไปประยุกตใช ใหสอดคลองกับวิถีของ
ชาวบานเพ่ือใหไดเซริซินท่ีสามารถนํามาใชประโยชนใน
โอกาสตอไป
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