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บทคัดยอ
การสกัดโปรตีนเซริซินดวยน้ําจากเศษเสนไหมดิบสามพันธุ ไดแก ไหมพื้นบานนางตุย ไหมพื้นบานนางนอย
ศรีสะเกษ และไหมลูกผสมเหลืองไพโรจน ทีอ่ ุณหภูมิ 25 และ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0 - 60 นาที เมื่อวิเคราะห
จากปริมาณผลผลิตที่สกัดได ปริมาณโปรตีนดวยวิธี Bradford assay และแถบโปรตีนดวย SDS-PAGE พบวาการสกัด
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาทีนั้นไมสามารถสกัดโปรตีนจากเศษเสนไหมดิบทั้งสามพันธุได แตการ
สกัดที่ 100 องศาเซลเซียส ใหผลผลิตของการสกัด ปริมาณโปรตีนเมื่อใชเวลา 30 และ 60 นาทีมากขึ้นกวาที่ 0 นาที
โดยไหมนางนอยศรีสะเกษ และเหลืองไพโรจนผลผลิตและปริมาณโปรตีนดีกวาพันธุนางตุย เมื่อนําโปรตีนที่สกัดไดมา
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
เส น ไหม เป น เส น ใยโปรตี น ธรรมชาติ ที่ มี
องค ประกอบหลัก คือ ไฟโบรอิน (fibroin) รอ ยละ
70-80 ไขมั น แว ก ซ ร อ ยละ 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 ทําหนาที่เปนกาว
เชื่อมไฟโบรอิน (fibroin filaments) ไวดวยกัน เปน
โปรตีนหรือไกลโคโปรตีนที่ละลายน้ําได (Gamo et al.,
1977) ประกอบดวยเซริซินอยางนอย 6 ชนิด ที่มีขนาด
โมเลกุลตั้งแต 6-467 กิโลดาลตัน (Kato et al., 1998;
Takasu et al., 2002; Wu et al., 2007) โดยเซริซิน
ขนาดโมเลกุ ล เล็ ก ละลายน้ํ า ได ง า ยกว า โมเลกุ ล ใหญ
โดยทั่วไปโปรตีนเซริซินประกอบดวยกรดอะมิโน 18
ชนิด จําพวกมีขั้วจึงทําใหเซริซินละลายน้ําไดดี ที่พบ
มากกว า ร อ ยละ 70 ได แ ก serine,
aspartic,
glutamic, arginine, threonine และ lysine
ความสามารถในการละลายน้ําของเซริซินแบงไดเปน 4
กลุ ม แยกตามการละลายจากมากไปหาน อ ย ได แ ก
sericin I, II, III และ IV ที่เรียงจากชั้นนอกสุดเขาหา
ชั้ น ในสุ ด ภายในโครงสร า ง amorphous matrix
(Komatsu, 1980a) ทั้ งนี้ ขึ้น กับ อัต ราส วนระหว า ง
กรดอะมิโนที่มีขั้วกับกรดอะมิโนไมมีขั้ว รวมถึงความ
เป น ระเบี ย บของโครงสร า งหรื อ crystallinity ของ
เซริซินในแตละชั้นดวย Dash และคณะ (2006) พบ
เสนไหมตางชนิดกันมีกรดอะมิโนที่เปนองคประกอบ

แตกตา งกัน อยา งไรก็ ตาม Sothornvit และคณะ
(2010) พบวาการแยกเซริซินออกจากเสนไหมดวยวิธีที่
แตกตางกันนั้น ไมพบความแตกตางของกรดอะมิโนที่
เปนองคประกอบ แตพบปริมาณตางกันเล็กนอย
กระบวนการเตรียมเสนไหมจากรังไหมเพื่อใช
ในการทอผานั้น จําเปนตองผานขั้นตอนที่เรียกวา “การ
ลอกกาวไหม” ซึ่งเปนขั้นตอนแยกองคประกอบของเสน
ไหมอื่ น ๆ ออกจากไฟโบรอิ น รวมถึ ง เซริ ซิ น ด ว ย
เสนไหมจากพันธุพื้นเมืองและลูกผสมที่มีสีเหลืองเขม
นั้นจําเปนตองลอกกาวไหมเพื่อให มีสีจางลงกอนเพื่อ
ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการย อ มสี ใ นขั้ น ตอนต อ ไป
สามารถทําไดหลายวิธี เชน การต ม กับน้ําเดือด และ
อาจใชกรดหรือดางชวย (Zhao et al., 2007)
นอกจากนั้นการลอกกาวไหมจากรังไหมยังสามารถทํา
ไดอีกหลายวิธี เชน การตมรังไหมในน้ําบริสุทธิ์ภายใต
ความดันไอ การใชสารละลายดาง การใชสารละลาย
กรด การสกัดดวยสารละลายยูเรีย หรือการสกัดดวย
เอนไซม โปรตี น เซริ ซิ น ที่ ส กั ด จากสายพั น ธุ ไ หมและ
วิธีการสกัดที่ตางกันจะไดผลผลิต ขนาดของโปรตีนและ
องค ป ระกอบของกรดอะมิ โ นต า งกั น ด ว ย การสกั ด
เซริซินจากเสนไหมของสุธาสินี และคณะ (2553) พบวา
การตมดวยน้ํารอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน
9 ชั่วโมง ใหปริมาณผงเซริซินมากที่สุดรอยละ 21.67
และเซริซินที่ไดมี มวลโมเลกุล ในชวง 3 - 250 กิโลดาลตันจากการวิเคราะหโดย SDS-PAGE สวนการสกัด
ดวยดางใหปริมาณโปรตีนรอยละ 15.14 และไดโปรตีน
มีมวลโมเลกุลต่ํากวา 37 กิโลดาลตัน การเปรียบเทียบ
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การสกัดเซริซินจากรังไหมเสียรังสีขาวและรังสีเหลือง
ของเกียรติชัย (2553) เมื่อสกัดดวยดางจากขี้เถาแกลบ
และดา งของขี้ เถา ผัก โขมหนามที่ 95 องศาเซลเซีย ส
เปนเวลา 30, 60 และ 90 นาที พบวาการตมในน้ําดาง
จากขี้เถาแกลบ นาน 90 นาที ใหโปรตีนสูงที่สุดจากทั้ง
รังไหมสีขาวและรังไหมสีเหลือง รองลงมาคือการตมใน
น้ําดางผักโขม นาน 60 และ 30 นาที ตามลําดับ ซึ่ง
เป น ขอ สั ง เกตวา วิ ธี การลอกกาวไหมมี ผ ลต อ ปริ ม าณ
เซริซินและมวลโมเลกุลของเซริซินที่สกัดได
ปจจุบันมีแนวโนมนําเซริซินไปใชประโยชน
หลายอย าง เซริ ซิน ที่มี ขนาดโมเลกุ ลใหญ ตั้ง แต 100
กิโลดาลตันขึ้นไป เปนโปรตีนที่นําไปใชประโยชนดาน
ชี ว การแพทย เนื่ อ งจากไม ก อ ให เ กิ ด อาการแพ หรื อ
ระคายเคืองตอเซลลมนุษย (Gregory et al., 2003) ไม
เปนพาหะหรือสารกอโรค มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ยับยั้ง
การทําลายเซลลโดย reactive oxygen species
ปองกันการเกิดเซลลมะเร็ง มีการนําไปใชในการควบคุม
การสลายตัวของยา เชน การเชื่อมตอของเซริซิน-แอลแอสพาราจิ เ นส ทํ า ให ค วามเสถี ย รของยาสู ง ขึ้ น ยื ด
ระยะเวลาการสลายตัว และลดการตอตานของระบบ
ภูมิคุมกัน ซึ่งสามารถนําไปใชเปนยาตานโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาว เซริซิน-อินซูลิน สามารถนําไปใชกับผูปวยที่
เปนโรคเบาหวาน เพื่อชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ใหมีระยะเวลาในการสลายตัวเพิ่มขึ้นได (Zhaorigetu
et al., 2003; Dash et al., 2008; สุพัตรา และสุธาสินี
, 2555) นอกจากนั้ นยั งมี ฤทธิ์ต านเชื้ อแบคทีเ รีย บาง
ชนิดซึ่งเปนสาเหตุของโรคผิวหนังและชวยรักษาแผลให
หายเร็ ว ขึ้ น (Zhang,
2002) ช ว ยส ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตของเซลล นําไปใชทดแทนซีรัมในการเลี้ยง
เซลลในหองปฏิบัติการได (Terada et al., 2005) สวน
เซริซินที่มีขนาดโมเลกุลเล็กมีการนําไปใชประโยชนทาง
เวชสําอาง เพราะมีคุณสมบัติในการดูดซับ รักษาน้ําไว
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ไดดี และมีฤทธิ์ทางชีวภาพ เชน ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ ต า นเอนไซม ไ ทโรซิ เ นส ยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย
บางชนิด เปนตน (Dash et al., 2007; Subhas et al.,
2008; Modasiya et al., 2011) อยางไรก็ตามการใช
ประโยชนจากโปรตีนไหมในดานการแพทยนั้นเพื่อให
การนํ า โปรตี น เซริ ซิ น และไหมไฟโบรอิ น ไปใช อ ย า ง
ปลอดภัยจําเปนตองแยกโปรตีนทั้งสองออกจากกันให
บริสุทธิ์กอน ดวยศักยภาพของเซริซินดังกลาว ปจจุบัน
จึงมีผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของเซริซิน เชน สบู โลชั่น
บํารุงผิว ออกมาสูทองตลาดเปนจํานวนมาก เซริซินจึง
เปนพอลิเมอรหรือ biomaterial ที่ไดรับความสนใจ
อยางมากตอการนํามาใชประโยชน ดังนั้นหากมีวิธีการ
ที่เหมาะสมในการสกัดเซริซินที่มีมวลโมเลกุลที่ตองการ
ระหวา งกระบวนการผลิ ต หรือ จากเศษวัส ดุแ ลว จะ
สามารถนํามาสรางแนวทางในการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้ง
จากอุตสาหกรรมไหมมาใชใหเกิดประโยชนและสราง
รายไดใหแกเกษตรกรได
พันธุไหมไทย (Bombyx mori L.) ซึ่งเปน
พั น ธุ รั บ รองจากกรมวิ ช าการเกษตร และได รั บ การ
สงเสริมจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม ใหมีการ
เพาะเลี้ยงนั้น ไดแก ไหมไทยพื้นเมืองนางตุย ไหมไทย
พื้นเมืองนางนอยศรีสะเกษ เนื่องจากเปนพันธุพื้นเมือง
ที่มีลักษณะเดน ไดแก การเจริญของหนอนไหมเปนไป
อยางสม่ําเสมอ ใหปริมาณไขสูง ผลผลิตรังสูง มีความ
แข็ ง แรง เลี้ ย งง า ยในทุ ก สภาพพื้ น ที่ ร อ ยละของการ
เลี้ ย งรอดสู ง ในสภาพอากาศร อ นจั ด และไหมไทย
ลูกผสมเหลืองไพโรจน ซึ่งเกิดจากการนําไหมญี่ปุนพันธุ
J108 ผสมกับไหมไทยนางลาย เปนพันธุไหมที่มีความ
แข็งแรง ใหผลผลิตรัง ที่ดี สาวงาย มีคุณภาพสูงมาก
โดยรังไหม 1 รัง ไดเสนไหมยาวประมาณ 1,100 เมตร
(ไหมไทยพื้นเมือง 1 รังไดเสนไหมยาวประมาณ 800
เมตร) ซึ่งวิธีการลอกกาวไหมของชาวบานทําโดยการตม
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ไมจํากัดเวลา (เคี่ยว) กอนนําเสนไหมที่ไดไปยอมสี ซึ่ง
หากสามารถหาวิธีในการลอกกาวไหมที่ใชในการสกัด
เซริซินที่มีปริมาณและขนาดโมเลกุลตั้งแต 100 กิโลดาลตันขึ้นไป จะเปนประโยชนอยางมากในการนําไปใช
ตอไป
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ
เปรียบเทียบผลของวิธีการสกัดตอ ปริมาณ และแบบ
แผนของโปรตีนเซริซินจากเศษเสนไหมดิบจากไหมไทย
สามพั น ธุ ได แ ก ไหมไทยพื้ น เมื อ งนางตุ ย ไหมไทย
พื้นเมืองนางนอยศรีสะเกษ และไหมไทยลูกผสมเหลือง
ไพโรจน

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ตัวอยางที่ใชในการทดลอง เศษเสนไหม
ดิบ ไดแก ไหมไทยพื้นเมืองนางตุย ไหมไทยพื้นเมือง
นางนอยศรีสะเกษ และไหมไทยลูกผสมเหลืองไพโรจน
ได รั บ การอนุ เ คราะห จากศู น ย วิ จั ย หม อ นไหมเฉลิ ม
พระเกียรติฯ นครราชสีมา จ. นครราชสีมา
2. การเตรียมตัวอยางและการสกัดเซริซิน
จากเสนไหม นําเศษเสนไหมดิบที่ทําความสะอาดและ
อบแหงแลว ตัดใหเปนชิ้นเล็กๆ ยาวประมาณ 1 ซม.
นํามาแชในน้ํากลั่นที่ 25 องศาเซลเซียส หรือตมในน้ํา
เดือด ดวยอัตราสวน 1 กรัมตอน้ํา 60 มิลลิลิตร เปน
เวลา 0, 30 และ 60 นาที หลังจากนั้นจึงกรองสารที่
สกั ด ได โ ดยใช ก ระดาษกรองเบอร 1 และเก็ บ ไว ที่
อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส เพื่อใชในการทดลอง
ตอไป
3. การวิเคราะหผลผลิตที่สกัดได
3.1 โดยน้ําหนัก
ชั่งน้ําหนักแหงของเสนไหมดิบหลังการอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง กอนและ
หลังการสกัดดวยน้ํา นําน้ําหนักที่ไดคํานวณน้ําหนักที่
หายไปหลั ง การสกั ด และรายงานเป น ร อ ยละของ
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น้ําหนักเสนไหมดิบที่หายไปหลังการสกัด โดยคํานวณ
จาก [(น้ําหนักแหงเสนไหมดิบกอนการสกัด – น้ําหนัก
แหงหลังการสกัด) / น้ําหนักแหงเสนไหมดิบกอนการ
สกัด] x 100
3.2 โดยปริมาณโปรตีน
นํ า สารที่ ส กั ด ได ม าวั ด ปริ ม าณโปรตี น ด ว ย
Bradford assay kit (Biorad, USA) โดยใช BSA เปน
โปรตี น มาตรฐาน และรายงานในหน ว ยของปริ ม าณ
โปรตีนทั้งหมดที่สกัดไดเปนไมโครกรัมตอน้ําหนักเสน
ไหมทั้งหมด
4. การวิเคราะหแบบแผนโปรตีนเซริซินที่
สกั ด ได ด ว ยวิ ธี SDS-polyacrylamide gel
electrophoresis (SDS-PAGE)
ใช โ ปรตี น ที่ส กั ด ได (5 ไมโครกรัม ) มาแยก
หนวยยอยของโปรตีนดวย 10% SDS-PAGE (10%
acrylamide separating gel และ 5% acrylamide
stacking gel) ดวยกระแสไฟ 120 mV จากนั้นนําเจล
ที่ ไ ด ม าตรึ ง โปรตี น ด ว ย fixative solution ที่
ประกอบดวย 50% ethanol และ 10% acetic acid
ในน้ํากลั่นสองครั้ง นาน 5-10 นาที ที่อุณหภูมิหอง ลาง
ดวยน้ํากลั่น 3 ครั้ง แลวยอมดวย Coomassie Blue
นาน 30-60 นาที เมื่อสังเกตเห็นแถบโปรตีนปรากฏขึ้น
ชัดเจน จึงเทสียอมออก แลวลางสีสวนเกินดวยน้ํากลั่น
แลว นํา ไปถา ยภาพดวยเครื่อ ง Gel Document
วิ เ คราะห น้ํ า หนั ก โมเลกุ ล ของแถบโปรตี น โดย
เปรียบเทียบกับน้ําหนักโมเลกุลของโปรตีนมาตรฐาน
ขนาด 10-250 กิโลดาลตัน (Biorad, USA)

ผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลผลิตที่สกัดได
จากการสกัดโปรตีนเซริซินดวยวิธีการแชใน
น้ํากลั่นและตมในน้ําเดือด ในเศษเสนไหมดิบ นางตุย
นางนอยศรีสะเกษ และเหลืองไพโรจน ไดลักษณะของ
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เสนไหมดิบหลังการสกัดและสารละลายโปรตีนที่สกัดได
ดังรูปที่ 1 การวิเคราะหผลผลิตที่สกั ดไดโดยน้ําหนั ก
(รู ปที่ 2) การวิเ คราะหค าน้ํ า หนั ก ของเศษเส น ไหมที่
หายไป พบว า สภาวะการสกั ด ด ว ยน้ํ า ที่ อุ ณ หภู มิ 25
องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาทีใหผลผลิตไมแตกตาง
จากกลุมควบคุม (0 นาที) และเมื่อใหความรอนที่ 100
องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 และ 60 นาที ใหผลผลิต
มากกวากลุมควบคุม (0 นาที) ไมแตกตางกัน ซึ่งพันธุที่
ใหผลผลิตมากที่สุด ไดแก เหลืองไพโรจน (ประมาณ
ร อ ยละ 40) และรองลงมาคื อ ไหมพั น ธุ น างตุ ย
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(ประมาณรอยละ 35) และไหมพันธุนางนอยศรีสะเกษ
ให (ประมาณรอยละ 25) ตามลําดับ แตเมื่อวิเคราะห
ปริมาณโปรตีนที่สกัดไดดวยวิธี Bradford assay (รูปที่
3) พบวาการสกัดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 60 นาที ใ ห ป ริ ม าณโปรตี น มากกว า 30 นาที
ยกเวนพันธุไหมนางตุยที่ใหปริมาณโปรตีนลดลง โดย
โปรตีนที่สกัดไดอยูในชวง 180-392 มิลลิกรัม และสกัด
ไดจากไหมพันธุนางนอยศรีสะเกษที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 60 นาทีใหปริมาณโปรตีนมากที่สุด
(392.86 มิลลิกรัม)

สกัดดวยน้าํ กลั่นที่ 25 องศาเซลเซียส
0 นาที
60 นาที

0 นาที

สกัดดวยน้าํ เดือดที่ 100 องศาเซลเซียส
30 นาที

60 นาที

รูปที่ 1 การสกัดเซริซินจากเศษเสนไหมดิบดวยน้ําที่ 25 และ 100 องศาเซลเซียสเปนเวลา 0 – 60 นาที
A นางตุย B นางนอยศรีสะเกษ C เหลืองไพโรจน

งานวิจัย
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นางตุย

นางนอยศรีสะเกษ

133

เหลืองไพโรจน

รูปที่ 2 รอยละของผลผลิตทีส่ กัดไดจากเสนไหม

นางตุย

นางนอยศรีสะเกษ

เหลืองไพโรจน

รูปที่ 3 ปริมาณโปรตีนเซริซินที่สกัดไดจากเสนไหม
2. การวิเคราะหแบบแผนโปรตีนเซริซินที่สกัดได โดย
วิธี SDS-PAGE
ผลการวิ เ คราะห แ บบแผนโปรตี น ที่ ส กั ด ได
จากเสนไหมดิบทั้งสามพันธุนั้น ถึงแมวาการวิเคราะห
ปริมาณดวย Bradford assay ทําใหเห็นวาโปรตีนจาก
เสนไหมดิบนั้นสามารถละลายน้ําไดอยางรวดเร็วโดย

พบวาการสกัดโปรตีนทื่ 25 และ 100 องศาเซลเซียสยัง
ตรวจพบโปรตีนถึง 2 มิลลิกรัม แตไมสามารถตรวจพบ
แถบโปรตีนดวยวิธี SDS-PAGE ไดเลยเมื่อใชโปรตีน
ทั้งหมดในการวิเคราะห 5 ไมโครกรัม (ไมไดแสดงผล)
แตพบแถบโปรตีนหลังการสกัดดวยความรอนที่ 100
องศาเซลเซียส (รูปที่ 4 และ ตารางที่ 1) โดยพันธุนาง
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ตุยพบแถบโปรตีนขนาด 250 กิโลดาลตัน เมื่อใชเวลา
สกัด 30 นาที แตไมพบเมื่อใชเวลาสกัด 60 นาที ทั้งนี้
สอดคลองกับปริมาณโปรตีนที่ลดลงดวย (รูปที่ 3) สวน
สกัดโปรตีนจากเศษไหมนางนอยศรีสะเกษ พบวาการ
ใชเวลาในการสกัด 30 นาที พบแถบโปรตีนขนาดเล็ก
ขนาด 25 กิโลดาลตัน รวมกับโปรตีนขนาด 33 กิโลดาลตัน แตไมพบแถบ 25 และ 33 กิโลดาลตัน เมื่อใช
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เวลาในการสกั ด เพิ่ ม ขึ้ น เป น 60 นาที ซึ่ ง เห็ น แถบ
โปรตีนที่มีขนาดใหญขึ้นเปน 70 และ 120 กิโลดาลตัน
เพิ่มเติม สวนพันธุเหลืองไพโรจนนั้น เมื่อใชเวลาในการ
สกัด 30 นาทีไมสามารถตรวจพบแถบโปรตีนใด ๆ แต
เมื่อใชเวลาในการสกัดเปน 60 นาทีพบวามีแถบโปรตีน
ข น า ด 1 2 0 , 1 3 0 , 1 5 0 กิ โ ล ด า ล ตั น

รูปที่ 4 แบบแผนโปรตีนเซริซินที่สกัดได
ตารางที่ 1

แถบโปรตีนเซริซินจากเศษไหมสามพันธุที่วิเคราะหไดจาก SDS-PAGE

สกัดที่ 100 องศาเซลเซียส
30 นาที
60 นาที

นางตุย
150, 250
-

ขนาดของแถบโปรตีนที่สกัดได (กิโลดาลตัน)
นางนอยศรีสะเกษ
เหลืองไพโรจน
25, 33, 140, 150
70, 120, 130, 150
120, 130, 150

สรุปและวิจารณผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบอุณหภูมิและเวลาในการ
สกัดโปรตีนเซริซินจากเศษเสนไหมไทยสามพันธุ พบวา
อุณหภูมิสูงสามารถสกัดโปรตีนไดดีกวาที่อุณหภูมิต่ํา
โดยเมื่อใชอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสแลวไมสามารถ

สกัดโปรตีนออกจากเศษเสนไหมได แตเมื่อใชอุณหภูมิ
100 องศาเซลเซี ย ส พบว า สามารถสกั ด ได ร วมทั้ ง
องคประกอบอื่นของเสนไหม เชน รงควัตถุ เปนตน แต
การเพิ่มเวลาที่ใชในการสกัดจาก 30 เปน 60 นาทีนั้น
พบวามีผลตอปริมาณและคุณภาพของเซริซินที่สกัดได

งานวิจัย
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การสกั ด โปรตี น เซริ ซิ น จากเศษเส น ไหมที่
เหลือจากขั้นตอนการสาวไหมดิบ หรือเศษเสนไหมดิบ
กอนการนําไปลอกกาวไหมทั้งในระดับครัวเรือนและ
อุตสาหกรรม เพื่อนําเสนไหมไปถักทอตอไป พบวาไหม
พั น ธุ น างตุ ย มี ผ ลผลิ ต ที่ ส กั ด ได จ ากน้ํ า และปริ ม าณ
โปรตี น น อ ยกว า พั น ธุ น างน อ ยศรี ส ะเกษและเหลื อ ง
ไพโรจนทั้งจากการสกัดที่อุณหภูมิ 25 และ 100 องศา
เซลเซียส การสกัดที่ 100 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30
นาที ให โปรตี นเซริ ซิน ที่มี ขนาดใหญใ นช วง 150-250
กิโลดาลตัน ซึ่งเปน ขนาดที่ใหญ กวาที่พ บในพั นธุนาง
นอยศรีสะเกษ และเหลืองไพโรจน แตไมพบเมื่อสกัด
จากพั น ธุ เ หลื อ งไพโรจน เ ป น เวลา 60 นาที นั้ น อาจ
เป น ไปได ว า เซริ ซิ น อาจมี ก ารเปลี่ ย นโครงรู ป และ
ตกตะกอนระหวางการใหความรอนที่อุณหภูมิดังกลาว
ผลของเวลาที่ใชในการสกัดโปรตีนเซริซินจากเศษเสน
ไหมพันธุนางนอยศรีสะเกษที่ 100 องศาเซลเซียสนั้น
พบว า เมื่ อ เพิ่ ม เวลา พบการเปลี่ ย นขนาดของแถบ
โปรตีนที่เล็กที่สุดนั้นมีขนาดใหญขึ้น จาก 25 กิโลดาล
ตันเป น 70 กิโลดาลตัน ซึ่ งนาจะเกิ ดการรวมตั วของ
โมเลกุ ล โปรตี น หลั ง การได รั บ ความร อ นนานขึ้ น
เชนเดียวกับเหลืองไพโรจนที่พบแถบโปรตีนหลังการ
สกัดเปนเวลา 60 นาที อยางไรก็ตามโปรตีนเซริซินจาก
ไหมทั้งสามพันธุนั้นมีขนาดอยูในชวง 100-250 กิโลดาล
ตัน สอดคลองกับรายงานการวิจัยของกนกพร พลเยี่ยม
และ สินีนาฏ ศิริ (2556) ที่สกัดโปรตีนเซริซินจากการ
ตมรังไหมพื้นบาน Bombyx mori และไหมปา Samia
Cynthia ricini ดวยน้ํากลั่นที่ 60 องศาเซลเซียสและ
สารละลายด า ง ปรากฏแถบโปรตี น ที่ข นาด 15-210
กิโลดาลตัน และ 20-170 กิโลดาลตัน ตามลําดับ ทั้งนี้
การสกัดที่ 100 องศาเซลเซียสนาจะมีขอดีกวาการสกัด
ดวยน้ําบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสภายใต
ความดั น นาน 60 นาที ซึ่ ง โปรตี น ที่ ส กั ด ได มี ข นาด
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35-150 กิโลดาลตันที่ตอเนื่อง (Arawit et al., 2010)
ซึ่ ง น า จะแสดงถึ ง ผลของการได รั บ อุ ณ หภู มิ สู ง เป น
เวลานานทําใหเกิดการยอยโปรตีนขึ้น จากการทดลองนี้
พบไดวาโปรตีนเซริซินจากไหมไทยพันธุนางนอยศรีสะ
เกษและเหลือ งไพโรจน นา จะเปน ทางเลื อกของการ
นําไปใชประโยชนทางดานการแพทยหรือเวชสําอางได
เนื่ อ งจากมี ข นาดโมเลกุ ล ของเซริ ซิ น ที่ ต่ํ า อยู ใ นช ว ง
100-250 กิ โ ลดาลตั น และมีก ารเปลี่ย นแปลงขนาด
โมเลกุลเล็กนอยเมื่อไดรับความรอนเปนเวลา 1 ชั่วโมง
ซึ่งจะเปนแนวทางในการนําไปศึกษาถึงวิ ธีการสกัด ที่
สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ ห ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ข อง
ชาวบานเพื่อใหไดเซริซินที่สามารถนํามาใชประโยชนใน
โอกาสตอไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น วิ จั ย จากคณะ
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณเงินรายได
และเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป
งบประมาณ 2558-2559

เอกสารอางอิง
กนกพร พลเยี่ยม และ สินีนาฏ ศิริ. (2556) การสกัดเซริซินจาก
รังไหม Bombyx mori and Samia Cynthia
ricini. บทความวิจัยการประชุมหาดใหญวิชาการ
ครั้งที่ 4. หนา 43-51.
เกียรติชัย ดวงศรี. (2553). การใชสารสกัดเซอริซินจากรังไหม
เสีย. วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร.ี
สุธาสินี ทัพพสารพงศ, จารุวรรณ รองศักดิ,์ ณัฏฐพร พิมพะ และ
วราภรณ ภูตะลุน. (2553). โครงการการศึกษา
คุณสมบัติผงโปรตีนจากรังไหมเพื่อใชเปนวัตถุดิบใน
การเตรีย มเครื่อ งสํา อาง: รายงานฉบับ สมบูรณ ,
กรุงเทพ: สํานังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุพัตรา บุตราช และสุธาสินี ทัพพสารพงศ. (2555). ศึกษาฤทธิ์
การต า นอนุ มู ล อิ ส ระและการยั บ ยั้ ง เอนไซม ไ ทโร

136

KKU Science Journal Volume 45 Number 1

ซิ เ นสของไหมเซริ ซิ น พั น ธุ UB1 X UB5 โดย
เปรียบเทียบกับไหมเซริซินที่มีจําหนายทางการคา .
การประชุมวิชาการและนํา เสนอผลงานระดับ ชาติ
The 4th Annual Northeast Pharmacy
Research Conference of 2012: 11 – 12
กุมภาพันธ 2555 “Pharmacy Profession in
Harmony” ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลั ย
ขอนแกน: 206-209.
Aramwit, P., Damrongsakkul, S., Kanokpanont, N.,
Nakpheng, T. and Srichana, T. (2010).
Properties and antityrosinase activity of
sericin from various extraction methods.
Biotechnol. Appl. Biochem. 55(2): 91-98.
Aramwit, P., Kanokpanont, N., Nakpheng, T., and
Srichana, T. (2010). The effect of sericin from
various extraction methods on cell viability
and collagen production. Int. J. Mol. Sci.
11(5): 2200-2211.
Dash, R., Chitrangada, A., Bindu, P.C. and Kundu, S.C.
(2008). Antioxidant potential of silk protein
sericin against hydrogen peroxide-induced
oxidative stress in skin fibroblasts. BMB
reports 41(3): 236-241.
Dash, R., Mandal, M., Ghosh, S. and Kundu, S. (2008).
Silk sericin protein of tropical tasar silkworm
inhibits UVB-induced apoptosis in human
skin keratinocytes. Mol. Cell. Biochem.
311(1): 111- 119.
Dash, R. Mukherjee, S. and Kundu, S.C. (2006).
Isolation, purification and characterization of
silk protein sericin from cocoon peduncles
of tropical tasar silkworm, Antheraea mylitta.
Int. J. Biol. Macromol. 38: 255-258.
Gamo, T., Inokuchi, T., and Laufer, H. (1977).
Polypeptides OF fibroin and sericin secreted
from the different sections of the silk gland
in Bombyx mori. Insect. Biochem. 7: 285-295.

Research

Gregory, H., Altman, F.D., Caroline, J.T., Calabro, R.L.,
Horan, C. J., Lu, H., Richmond, J. and
Kaplaqn, D.L. (2003). Silk-based biomaterials.
Biomaterials 24:401-416.
Kaplan, D.L. Adams, W.W. Farmer, B. and Viney, C.
(1994). Silk: biology, structure, properties
and genetics. ACS. Symp. Ser. 544: 2-16.
Kato, N. Sato, S. Yamanaka, A., Yamada, H., Fuwa, N.
and Nomura, M. (1998). Silk protein, sericin,
inhibits lipid peroxidation and tyrosinase
acitivity. Biosci. Biotechnol. Biochem. 62(1):
145-147.
Komatsu, K. (1980a). Chemical and structural
characteristics of silk sericin. In Structure of
Silk Yarn, Part B: Chemical structure and
processing of silk yam. Infield Science
Publisbers: 47-65.
Modasiya, R.P. and M.K. (2011). Sericin: pharmaceutical
applications. Int. J. Res.Pharmac. Biomed.
Sci. 2(3): 913-917.
Sothornvit, R., Chollakup, R. and Suwanruji, P. (2010).
Extracted sericin from silk waste for film
formation. Songklankarin J. Sci. Technol.
32(1): 17-22.
Subhas, C., Kundu, B.C., Dash, R.D. and David, L. K.
(2008). Natural protective glue protein,
sericin bioengineered by silkworms:
Potential for biomedical and biotechnological applications. Prog. Polym. Sci. 33:
998-1012.
Terada, S. Sasaki, M. Yanagihara, K. and Yamada, H.
(2005). Preparation of silk protein sericin as
mitogenic factor for better mammalian cell
culture. J. Biosci. Bioeng. 100(6): 667-671.
Takasu, Y., Yamada, H. and Takasu, Y. (2002). Isolation
of three main sericin components from the
cocoon of the silkworm, Bombyx mori.

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1

Biosci. Biotechnol. Biochem. 66(12): 27152718.
Wu, J.H., Wang, Z. and Xu, S.Y. (2007). Preparation and
characterization of sericin powder extracted
from silk industry wastewater. Food Chem.
103: 1255-1262.
Zhao, H.P., Feng, X.Q., Cui, W.Z. and Zou, F.Z. (2007).
Mechanical properties of silk-worm cocoon
pelades. Eng. Fract. Mech. 74: 1953-62.
Zhaorigetu, S., Yanaka, N., Sasaki, M., Watanabe, H.
and Kato, N. (2003). Inhibitory effects of silk
protein, sericin on UVB-induced acute

137

damage and tumor promotion by reducing
oxidative stress in the skin of hairless
mouse. J. Photochem. Photobio. B. 71: 1117.
Zhang, Y.Q. (2002). Applications of natural silk protein
sericin in biomaterials. Bitechnol. Adv. 20:
91-100.
Zhang, Y.Q., Tao, M.L., Shen, W.D., Zhou, Y.Z., Ding, y.
Ma, y. and Zhou, W.L. (2004). Immobilization
of L-asparaginase on the microparticles of
the natural silk sericin protein and its
characters. Biomaterials 25(17): 3751-3759.



