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บทคัดย่อ
การใช้พรีไบโอติกในอาหารสัตว์เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยไคโตซานเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิยม
ใช้เสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุกร ไคโตชานสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและทาให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีขึ้น
เนื่องจากไคโตซานเป็นสารพรีไบโอติกเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร ทาให้ความสามารถในการย่อย
ของสารอาหารมีประสิทธิภาพที่ดีส่งผลต่อสุขภาพของสุกรอีกด้วย อย่างไรก็ตามการใช้ไคโตซานในอาหารสุกรระยะต่างๆ นั้น ควร
คานึงถึงระดับการใช้ที่เหมาะสม โดยปริมาณไคโตซานที่เหมาะสม คือ 300 พีพีเอ็ม ในสูตรอาหารส่งผลให้สุกรระยะต่างๆ มีอัตรา
การเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นการเสริมไคโตซานควรจะเป็นการเสริมในอาหารเพื่อสุขภาพของสุกรมากกว่าใช้เป็นสาร
เร่งการเจริญเติบโต
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Abstract
Supplementation of prebiotics are not harmful for the consumers and the environment. Chitosan is
one of the popular choices in animal feed, especially in swine. Chitosan effectively increased the growth rate
and animal health. Since chitosan is a prebiotic, it is stimulating the growth of beneficial microorganisms in
the digestive tract, and increasing digestibility of nutrients in swine. However, using chitosan on swine diets
should be recommended at 300 ppm. The swine has a good performance and a good health. Therefore,
chitosan supplementation should be supplemented in the feed for swine replace to the other growth
promoters.
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บทนา
ปัจจุบันมีการนาสารเคมีมาใช้ผสมลงในสูตรอาหาร
สัตว์ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตอย่างกว้างขวาง การนาเอา
สารเคมีมาใช้ส่วนใหญ่ หากใช้ร ะยะที่ยาวนานทาให้มีส าร
ตกค้ า งในเนื้ อ สั ต ว์ ซึ่ ง เป็ น อั น ตรายต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค ท าให้ มี
การศึกษาหาสารที่ได้จากธรรมชาติและมีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาใช้ผสมลงในสูตรอาหาร
ของสัตว์ต่อการเจริญเติบโตและสมรรถภาพของผลผลิต จึงมี
การนาเอาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติมาใช้ทดแทน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
ตัวสัตว์ที่มากขึ้น ในปัจจุบันมีการนาเปลือกกุ้งและหัวกุ้งไป
ใช้ประโยชน์ ซึ่งส่วนมากแล้วก็จะนาไปป่นบดเป็นส่วนผสม
ในอาหารสัตว์ แต่อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่องค์ประกอบ
ทางเคมีของเปลือกกุ้งและหัวกุ้งสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
มากกว่ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ไคติ น ( chitin) ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบหลักที่มีอยู่ในเปลือกกุ้ง หากมีการสกัดออกมา
และน ามาแปรรู ป ใช้ ง านสามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
หลากหลาย นอกจากนี้ Surawattanawan (2001) กล่าวว่า
ภายในเปลื อ กกุ้ ง จะมี ส ารอยู่ ช นิ ด หนึ่ง ที่ ช่ ว ยดัก จั บ ไขมั น
ภายในเส้นเลือด หากสัตว์ได้รับสารชนิดเข้าไปจะทาให้การ
สะสมไขมันของสัตว์ต่าลง ซึ่งจะทาให้มีการสะสมเนื้อแดงที่
เพิ่มขึ้นด้วย สารชนิดนั้นคือ สารไคโตซาน สารนี้มีคุณสมบัติ
ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและสามารถกระตุ้น
การสร้ างภูมิ ต้านทานโรค ทาให้ สัต ว์มี สุขภาพที่ดี ช่ว ยลด
ต้นทุน ค่า ผลิ ตภัณฑ์ ด้านยาให้ แก่เกษตรกร อย่ างไรก็ตาม
น้าย่อยภายในตัวสัตว์ไม่สามารถย่อยเปลือกกุ้งให้เป็น
ไคโตซานได้ ดัง นั้นจึง ควรนามาสกัดด้วยสารเคมีหรือสกัด
ด้วยจุลินทรีย์ก่อนนาไปใช้ส ามารถทาให้ น้าย่อยภายในตัว
สัตว์สามารถย่อยและนาไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น
เปลือกกุ้ง
เปลื อ กกุ้ ง เป็ น ผลพลอยได้ จ ากอุ ต สาหกรรมการ
ส่งออกกุ้ง ประกอบด้วยส่วนหัว เปลือกและหางกุ้ง สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งโปรตีนจากสัตว์ โดยการ
นาไปบดทาเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ สารสี Astaxanthin
ที่เป็นองค์ประกอบในเปลือกกุ้ง มีประโยชน์ในการเพิ่มสีใน
เนื้อ หรือไข่ได้ จากรายงานของ Hertrampf and Piedad Pascual (2000) พบว่าเปลือกกุ้ง มีสารให้สี Astaxanthin
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และ Cantaxanthin ที่ระดับ 7 และ 27 มก./กก. ตามลาดับ
สอดคล้องกับ Khempaka et al. (2006) รายงานว่าการใช้
เปลือกกุ้งในอาหารไก่เนื้อที่ระดับ 4-12 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
เพิ่ ม ความแดง (Redness) ในเนื้ อส่ ว นน่อ ง และไข่ แ ดง
นอกจากเป็นแหล่งโปรตีนจากสัตว์แล้ว หากมองลงไปให้ลึก
ถึ ง องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเปลื อ กกุ้ ง และหั ว กุ้ ง แล้ ว
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะส่วนของ
สารโพลิแซ็กคาไรด์ ซึ่งเป็นไบโอโพลิเมอร์ที่เรียกว่า ไคติน
(chitin) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่มีอยู่มากในเปลือกกุ้งและ
หั ว กุ้ ง ซึ่ ง สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ห ลายด้ า นทั้ ง ใน
อุตสาหกรรมยา เคมี เครื่องส าอาง อาหารและเครื่องดื่ ม
ตลอดจนใช้ในการบาบัดน้าเสีย (Chitsatchapong, 2009)
เปลือกกุ้ง มีคุณสมบัติและองค์ประกอบในการใช้ ประโยชน์
ทางอาหารสั ต ว์ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ หลายปั จ จั ย ได้ แ ก่
แหล่งที่มา สายพันธุ์ และวิธีการแปรรูป เป็นต้น (Table 1)
ข้อจากัดในการใช้เปลือกกุ้งป่นในอาหารสัตว์
เปลือกกุ้งประกอบด้วยไคติน ซึ่ง ปริมาณของไคติน
มักผันแปรไปตามสัดส่วนของหัว และหางกุ้ง ซึ่ง ไคติน เป็น
ส่ ว นที่ ย่ อ ยได้ ย า ก แล ะน ามาใช้ ปร ะโ ยช น์ ไ ด้ น้ อ ย
(Chajarern, 2004) รวมทั้งมีหลายงานวิจัยที่ได้รายงานว่า
ไคติ น เป็ น ตั ว จ ากั ด ในการใช้ ป ระโยชน์ ได้ ข องโภชนะ
เนื่ อ งจากไคติ น มี ก ารย่ อ ยได้ ต่ าเมื่ อ น ามาใช้ เ ลี้ ย งสั ต ว์
(Khempaka et al., 2006) นอกจากนี้ข้อจากัดในการใช้
เปลือกกุ้งป่นในอาหารสัตว์คือ ปริมาณของเถ้า แคลเซียม
และเกลื อ โดยทั่ ว ไปเปลื อ กกุ้ ง ป่ น มี เ กลื อ ประมาณ 3
เปอร์เซ็นต์ หากระดับเกลือซึ่งใช้ป้องกันไม่ให้ เปลือกกุ้งเน่า
ก่อนที่จะนาไปทาให้แห้งสูงเกินระดับดังกล่าว การใช้เปลือก
กุ้งป่นในอาหารสัตว์ ต้องจากัดไม่ให้สูงเกินไป ควรใช้เปลือก
กุ้ง ป่ นรวมกั บ แหล่ ง โปรตี นอื่ น เพื่ อ ช่ วยลดระดั บของ เถ้ า
แคลเซียม และเกลือในอาหารให้น้อยลง (Chajarern, 2004)
ไคตินและไคโตซาน
ไคโตซานและไคตินเป็นสารพอลิเมอร์ชีวภาพที่ถูก
นามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม ทางด้ า นการแพทย์ การเกษตร
เครื่องสาอาง และทางด้านอาหาร รวมถึงทางด้านอื่นๆ อีก
มากไคติ น ถู ก พบครั้ ง แรกเมื่ อ ปี ค.ศ. 1811 โดย Henri
Bracannot ด้วยการแยกได้จากเห็ด และในปี ค.ศ. 1823 มี
การตั้ง ชื่อสารที่เป็นพอลิเมอร์ช นิดนี้ว่า ไคติน โดย Odier
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ที่ ม าจากค าว่ า Chitonในภาษากรี ก แปลว่ า เกาะหุ้ ม
(Srinutthrakun, 2010) ไคติน เป็นสารโพลิแซคคาไรด์ที่
เป็นสารโพลิเมอร์ ธรรมชาติที่เกิดจากสาร 2- acetamido –
2-deoy-β –D-glucose และ 2- amino-2-deoxy -β – D
– glucose มีค วามแตกต่างจากโพลีแซคคาไรด์ช นิดอื่น
เนื่ อ งจากไคติน มี ไ นโตรเจนเป็ น องค์ ป ระกอบ มีลั ก ษณะ
โครงสร้างคล้ายเซลลูโลส แต่ต่างกันที่คาร์บอนตาแหน่งที่ 2
ของเซลลูโลสจะมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) เกาะอยู่ ส่วนของไค
ตินจะมีหมู่ acetamide (NH-CO-CH3) เกาะอยู่ (fig.1)
ไคติน เป็น สารโมเลกุ ล ยาว ไม่ มีป ระจุ มีน้ าหนัก โมเลกุ ล
ประมาณ 200,000 มีสู ตรคือ (C8H13NO5) ประกอบด้ว ย
ไฮโดรเจน 6.5 เปอร์เซ็ นต์ คาร์ บอน 47.3 เปอร์ เซ็น ต์
ไนโตรเจน 6.9 เปอร์เซ็นต์ และออกซิเจน 39.4 เปอร์เซ็นต์
มีคุณสมบัติไม่ละลายน้า ไคตินพบได้ในสิ่งมีชีวิตทั่วไป โดย
พบมากในสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกหรือผนังแข็งหุ้มลาตัว เช่น กุ้ง

ปู หอย แมลง รวมถึงผนังเซลล์ของเชื้อรา ยีสต์ และสาหร่าย
สารนี้ทาหน้าที่เป็นโครงสร้างป้องกัน และสร้างความแข็งแรง
ให้แก่โครงสร้างร่างกาย
ไคโตซาน หรือเรียก deacetylated chitin เป็น โค
โ พ ลี เ ม อ ร์ ที่ เ กิ ด จ า ก glucosamine
แ ล ะ Nacetylglucosamine ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย glucosamine
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ จัดเป็นสารอนุพันธุ์ของไคตินที่ผลิต
ได้จ ากการทาปฏิกิริยากับด่างเข้มข้นเพื่อกาจัดหมู่อะซิติล
ทาให้โมเลกุลเล็กลง และมีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถขึ้น รูป
เป็นเจล เม็ด เส้นใย หรือคอลลอยด์ รวมถึงการใช้ประโยชน์
ในรู ป แบบต่ า งๆ ได้ ม ากขึ้ น นอกจากนั้ น ไคโตซาน
ประกอบด้วยหมู่อะมิโน (-NH2) และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH)
ที่สามารถทาปฏิกิริยากับสารอื่นเปลี่ยนเป็นสารอนุพันธ์อื่นๆ
ได้หลากหลาย

Table 1 Nutrition composition of shrimp shells (as feed basic)
Nutritional composition (%)
Ash
Crude
Calcium
fiber
phosphorus
1
1
24.46
13.18
2
2
26.73
29.75
6.052
25.603
26.893
16.693
16.804
1.184
0.744
17.045
4.305
7.005
28.506
9.606
0.576

Dry
Crude
Ether
Total
Chitin
Energy
Matter
protein extract
(Kcal/kg)
1
1
1
95.40
56.95
4.51
2
2
2
2
39.32
0.94
0.97
30.44
1,3502
92.133
24.033
5.143
0.853
18.703
9383
91.274
53.474
3.424
0.314
1,3124
46.305
9.045
3.035
9.825
2,5005
36.606
10.306
0.956
6
1,032.1
Sources: Chimsang et al. (2006)1, Khempaka et al. (2006)2, Mahata et al. (2008)3, Ojewola and Udom (2005)4,
Okoye et al. (2005)5 and Adeyeye et al. (2008)6

Chitin

Chitosan
Fig. 1 Chemical structure of chitin and chitosan
Source: Surawattanawan (2001)
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ประโยชน์ไคโตซาน
Srinutthrakun (2010) กล่าวว่า ในปัจจุบันนิยมนา
ไคโตซานและไคตินทั้งสองรูปมาใช้ประโยชน์ แต่ส่วนมากจะ
ใช้ประโยชน์ในรูปของไคโตซานมากกว่า โดยมีประโยชน์ดังนี้
1. ทางการแพทย์ ไคโตซานเป็นสารที่มีคุณสมบัติที่ดี
ที่สามารถนามาใช้ในทางการแพทย์ได้หลายรูปแบบ สามารถ
เตรี ย มได้ ใ นรู ป แบบเม็ ด เจล แผ่ น ฟิ ล์ ม ฟองน้ า เพลเลท
แคปซูล และยาเม็ด เป็นต้น ไคโตซานและอนุพันธ์ใช้ป้องกัน
ฟันผุ เช่น เอซิลีนไกลคอน-ไคตินคาบอกซีเมทิล -ไคตินซัลเฟ
ตเตด ไคโตซาน และฟอสฟอไลเลตเต็ด ไคติน สามารถยับยั้ง
การจับ และก่อตัวของแบคทีเรียบนผิวฟันที่เป็นสาเหตุของ
ฟั น ผุ ไ ด้ ดี ไคติ น หรื อ ไคโตซานซั ล เฟตสามารถยั บ ยั้ ง การ
แข็งตัวของเลือด และปลดปล่อย lipoprotein lipase โดย
นามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการฟอกเลือดเพื่อป้องกันการ
แข็ง ตัวของเลือด นอกจากนี้ ยัง ใช้ส าหรั บรัก ษาแผล และ
ป้องกันการติดเชื้อของแผลได้ดี
2. ทางการเกษตร ด้า นการเกษตรนิ ยมใช้ไ คติ น
ไคโตซานในหลายด้านด้วยกัน อาทิ เช่น การใช้เคลือบเมล็ด
พันธุ์พืช ป้องกันโรคแมลง การเน่าเสียจากจุลินทรีย์ และยืด
อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืช
ทาหน้าที่เป็นฮอร์โมนกระตุ้นการเกิดรากใช้สาหรับปรับปรุง
ดิน เพิ่มธาตุอาหารในดิน ปรับปรุงดินเค็ม ปรับปรุงดินที่เป็น
กรดเป็นด่าง
3. อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยคุณสมบัติของไคติน
และไคโตซานที่สามารถจับกับเซลล์เมมเบรน ของจุลินทรีย์
ทาให้เกิดการรั่วไหลของโปรตีน และสารอื่นๆ ออกมานอก
เซลล์ จ นจุ ลิ น ทรี ย์ ไ ม่ ส ามารถเติ บ โต และลดจ านวนลง
ส าหรั บ การผลิ ต แผ่น ฟิ ล์ ม บรรจุ อ าหาร เนื่ อ งด้ว ยการใช้
แผ่นฟิล์มพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีนมีข้อเสียทาให้อาหารเน่า
เสียเร็วเนื่ องจากกั กเก็บความชื้นไว้ภ ายใน แต่แผ่นฟิ ล์มที่
ผลิตจากไคโตซานสามารถยืดอายุอาหารได้ดีกว่า เนื่องจาก
สามารถถ่ายเทความชื้นจากอาหารสู่ภายนอกได้ดีกว่า ใน
สารเติมแต่ง ในน้าผลไม้ การเติมสารไคโตซานจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเป็น fining agent และควบคุมสภาพ
ความเป็นกรดของน้าผลไม้ได้ดี
4. เครื่องสาอาง ด้วยคุณสมบัติของไคติน และไคโต
ซานที่ ส ามารถอุ้ ม น้ าได้ ดี และการเป็ น ฟิ ล์ ม บางๆ คลุ ม
ผิวหนังป้องกันการเสียความชุ่มชื้นของผิว รวมถึงฤทธิ์ในการ
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ต้านเชื้อจุลินทรีย์จึงนิยมนามาเป็นส่วนผสมของเครื่องสาอาง
หลายชนิด เช่น แป้งทาหน้า แป้งผัดหน้า สบู่ ยาสีฟัน
ยาสระผม ครีม กัน แดด ครี มบ ารุ ง ผิ ว ยาย้อ มผม และยา
เคลือบผม
5. ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยคุณสมบัติของไคติน และ
ไคโตซานที่ส ามารถดูดซับ และจับกั บสารอินทรีย์จ าพวก
ไขมั น สี รวมถึ ง สารจ าพวกโลหะหนั ก ได้ ดี จึ ง นิ ย มน ามา
ประยุกต์ใช้สาหรับเป็นสารกรองหรือตัวดูดซับสารมลพิษใน
ระบบบาบัดน้าเสีย
การผลิตไคตินและไคโตซาน
ไคตินในธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ อัลฟาไคติน
และเบต้าไคติน โดยเปลื อกปูและเปลือกกุ้งเป็นชนิดอัลฟา
ไคติน ส่วนไคตินจากแกนปลาหมึกเป็นชนิดเบต้าไคติน ไค
ตินสามารถพบได้ทั้งในพืชและสัตว์ โดยการผลิตไคโตซานจะ
ใช้ไคตินเป็นสารตั้งต้น ซึ่งการผลิตไคตินมักนิยมใช้เปลือกกุ้ง
ปูและหอยในการผลิต เพราะมีร าคาถูก และหาซื้อง่ ายใน
อุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งเป็นแหล่งที่ส ามารถให้ไคตินสูง
โดยเปลื อ กกุ้ ง จะประกอบด้ ว ยไคติ น ประมาณ 14-30
เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักแห้ง ปูมีประมาณ 13-15 เปอร์เซ็นต์
ของน้าหนักแห้ง ขบวนการผลิตไคตินจากเปลือกของสัตว์ที่
ไม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง โดยใช้ ส ารเคมี มี 3 ขั้ น ตอน ดั ง นี้
(Phayai, 2001)
1. การกาจัด โปรตีน (Deproteinization) เป็ น
ขั้ น ตอนก าจั ด โปรตี น ออกจากเปลื อ กกุ้ ง ปู ด้ ว ยการท า
ปฏิกิริยากับด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น
3-5 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิในช่วง 80-90 องศาเซลเซียส 2-3
ชั่วโมง
2. การกาจัดเกลือแร่ (Demineralization) เป็น
ขั้นตอนการกาจัดอนินทรีย์สารจาพวกแร่ธาตุต่างๆ ที่อยู่ใน
เปลือกกุ้ง ปู ด้วยการทาปฏิกิริยากับกรดเกลือ (HCl) ความ
เข้มข้น 3-5 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง นาน 24 ชั่วโมง
แร่ธาตุจะถูกกาจัดออกในรูปของอนินทรีย์สารที่ละลายน้าได้
3. การกาจัดสี (Decoloration) เป็นขั้นตอนการ
ก าจั ด รงควั ต ถุ ห รื อ สี อ อกให้ ห มด ขั้ น ตอนนี้ อ าจท าก่ อ น
กระบวนการผลิตไคโตซานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไคติน และนา
ไคตินมาผลิตไคโตซานหรือทาหลังขั้นตอนการผลิตไคโตซาน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ คโตซานการฟอกสี จ ะจะใช้ ส าร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) หรือโซเดียมเปอร์คลอเรต
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(NaOCl4) หลังการกาจัดจะเข้าสู่การล้างน้าให้สะอาดก่อนส่ง
เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกระบวนการผลิตไคโตซานการผลิตไคโต
ซานจะมีขั้นตอนเหมือนกับการผลิตไคตินจนกระทั่งได้สาร
ไคตินบริสุทธิ์ หลัง จากนั้นจะใช้สารไคตินเป็นสารตั้ง ต้นใน
การผลิ ต ไคโตซาน การ ก าจั ด หมู่ อ ะซิ ติ ล ของไคติ น
(Demineralization)
การสกัดแยกโดยการหมักด้วยจุลินทรีย์
Phayai (2001) กล่าวว่า การหมักด้วยจุลินทรีย์ เป็น
อีกวิธีหนึ่งที่สามารถผลิตเป็นไคตินได้โดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่
ชื่อว่า Lactobacillus spp. ซึ่งจะทาให้ความเป็นกรดเป็น
ด่างของเปลือกกุ้ง ลดลงให้เหลือค่า pH ที่ 6.0 แล้วเพิ่ม
น้าตาลกลูโคส 5 เปอร์เซ็นต์ ลงไปร่วมกับกรด acetic ที่ 7586 เปอร์เซ็นต์ จะทาให้โปรตีนถูกกาจัดออกโดยสามารถ
กาจัดโปรตีนได้ถึง 88-90 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นก็ทาตาม
ขั้นตอนการใช้สารเคมีเพื่อทาให้ได้ไคโตซานต่อไป นอกจากนี้
Khanafari et al. (2008) รายงานว่า การสกัดแยกไคติน
และไคโตซานด้ ว ยจุ ลิ น ทรี ย์ ส ามารถใช้ เ ชื้ อ แบคที เ รี ย
Lactobacillus spp. เช่นเดียวกัน โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อบน
MRS broth และ agar media นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 35-37
องศาเซลเซียส มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ นาน
48-72 ชั่วโมง หลัง จากนั้นใส่ MRS broth 5 มิลลิลิตร ใน
เชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus spp. เพื่อให้เกิดการหมักบ่ม
ของอาหารเลี้ยงเชื้อ (น้ากลั่น 50 มิลลิลิตร และเปลือกกุ้ง
บดละเอี ย ด 5 กรั ม ) นาน 7 วั น ที่ อุ ณ หภู มิ 30 องศา
เซลเซียส มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก
นั้นนาอาหารเลี้ยงเชื้อที่ ได้จ ากการหมักบ่ม ไปปั่นเหวี่ยงที่
3000 รอบ/นาที นาน 5 นาที ทาให้คืนสภาพเป็นของแข็ง
นาไปล้างด้วยน้ากลั่นให้สะอาดเพื่อนาไปใช้ต่อไป
คุณสมบัติของไคโตซาน
โดยธรรมช าติ แ ล้ ว ไค โตซานไม่ ล ะลายในน้ า
เช่นเดียวกับเปลือกกุ้ง กระดองปู หรือเปลือกไม้ทั่วไปและใน
สภาวะที่เป็นกลางหรือเป็นด่าง แต่ไคโตซานจะละลายได้ดี
เมื่อใช้ก รดอินทรี ย์เป็นตั วทาละลายเช่น กรดแลกติก กรด
กลูตามิก เป็นต้น (Senel and McClure, 2004) และมีค่า
LD50 เท่ากับ 16 กรัม/กิโลกรัม (Inez et al., 2001) และ
พบว่าน้าหนักโมเลกุลของไคโตซานมีผลต่อความหนืด เช่น
ไคโตซานที่มีน้ าหนักโมเลกุล สูง สารละลายที่ได้จ ะมีค วาม
ห นื ด สู ง ก ว่ า ไ ค โ ต ซ า น ที่ มี น้ า ห นั ก โ ม เ ล กุ ล ต่ า
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(Surawattanawan, 2001) ซึ่งสามารถสรุปคุณสมบัติของ
ไคโตซานได้ (Table 2)
คุณสมบัติในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
ไคติ น เป็ น สารประกอบอี ก ตั ว หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจใน
การศึกษาถึง ความเป็นไปได้ในการทดสอบเพื่อใช้เป็นสาร
พรีไบโอติ ก (prebiotic) และไคตินยั ง มีคุณสมบัติในการ
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของ
พรีไบโอติกในการกระตุ้นการเจริญเติบโต และการทางาน
ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลาไส้ใหญ่ การพัฒนาเซลล์ของ
ระบบทางเดินอาหาร การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเยื่อบุผ นัง
ล าไส้ และจะส่ง ผลให้ ค นและสัตว์ ที่ได้รั บพรีไ บโอติ กเป็ น
อาหาร มีสุขภาพที่ดีขึ้น (Okawa et al., 2003) สอดคล้อง
กับรายงานของ Chen et al. (2002) รายงานว่า ไคตินเป็น
ส่วนประกอบในเปลือกกุ้งมีผ ลต่อการยับยั้ง การทางานของ
จุลินทรีย์ ที่ก่ อให้เ กิดโรคและยัง สามารถกระตุ้ นการสร้า ง
ภูมิคุ้มกัน โดยเพิ่มการทางานของเม็ดเลือดขาวโมโนซัยต์ คือ
นิวโทรฟิลส์ และแมคโครฟาจ ซึ่งมีคุณสมบัติในการกาจัดสิ่ง
แปลกปลอมที่เข้าสู่ ร่างกาย นอกจากนั้นการเพิ่ มของเม็ ด
เลือดขาวชนิดโมโนไซต์ส่งผลในการกระตุ้นการทางานของ
แมคโครฟาจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภ าพในการทาลาย และตรวจจับสิ่ ง
แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายของเซลล์แมคโครฟาจควบคุม
การหลั่ง Cytokines ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพให้ แ ก่ เ ซลล์ แ มคโครฟาจในการก าจั ด สิ่ ง
แปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ร่างกาย เมื่อแมคโครฟาจตรวจพบ
จุลินทรีย์ที่ก่อโรค หรือการติดเชื้อ เซลล์แมคโครฟาจจะทา
การโอบล้อมเซลล์จุลินทรีย์ที่ก่อโรคและทาลายทิ้งในที่สุด ซึ่ง
กระบวนการดัง กล่ าวเรี ย กว่ า Phagocytosis โดยเซลล์
แมคโครฟาจจะทาการฆ่าจุลิ นทรีย์ที่ ก่อโรค หรือเชื้อโรค
ต่างๆ โดยการสร้าง Toxic free radicals หรือไลโซไซม์ซึ่ง
เป็นเอนไซม์ทาหน้าที่ในการย่อยสลายชั้น Peptidoglycan
ของผนังเซลล์ของเซลล์จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ส่งผลให้เชื้อ
โรคถูกทาลาย อย่างไรก็ตาม Lindberg (2014) กล่าวถึง
ประโยชน์ จ ากการเสริ ม สารพรีไ บโอติ ก ในอาหารสุก รว่ า
สามารถทาให้เกิดกระบวนการหมักอาหารจากเชื้ อจุลินทรีย์
ที่เป็นประโยชน์สูงขึ้น ทาให้ได้กรดไขมันสายสั้นออกมาซึ่ง
ช่วยลดความเป็นกรดด่างภายในลาไส้ ช่วยลดอัตราการตาย
ของเซลล์ (apoptosis) ในล าไส้เล็กทาให้มีการย่อยได้และ
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การดูด ซึมดี ขึ้น จากการวิ จัย ของ Yin et al. (2010)
ทาการศึกษาถึง ประโยชน์ของไคโตโอลิโกแซคคาร์ไรด์ ใน
ด้านต่างๆ เช่น คุณสมบัติความเป็นพรีไบโอติก การกระตุ้น

การเจริ ญ เติบ โตของพื ช พบว่ า ไคโตโอลิ โ กแซคคาร์ ไ รด์ มี
คุณ สมบั ติ ก ระตุ้ น ระบบภู มิคุ้ ม กั นโรคพืช หลายชนิ ด เช่ น
ยาสูบ แคโนลา องุ่น และ ข้าว เป็นต้น

Table 2 Physical and chemical properties of chitosan
Physical property
Chemical property
- Is a natural polymer
- Less melting at high pH (pH 7.4)
- Easy to use.
- High viscosity
-Biodegradable and Biocompatible
- Low toxicity
- It has a positive charge, so it attaches to the surface of
the negative charge.
- Increased absorption through the mucous membranes.
Source: Mohamed et al. (2005)
ข้อจากัดของไคติน
ไคตินเป็ นสารโพลิแซคคาไรด์ช นิดหนึ่ง ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้โดยเอ็นไซม์ที่ผลิตจากระบบทางเดินอาหารสัตว์
เนื่องจากระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ไม่ส ามารถ
ผลิตเอ็นไซม์ที่ใช้ย่อยไคตินได้คือ ไคติเนส (Chitinase) แต่
เอ็นไซม์ดัง กล่าวจะถูก ผลิตโดยจุลิ นทรีย์ในระบบทางเดิ น
อาหาร ดังนั้นการมีไคตินในระดับที่สูงเกินไปในอาหารสัตว์
จะส่งผลในการขัดขวางการย่อย และเป็นตัวจากัดในการใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะ (Khempaka et al., 2006)
การศึกษาการใช้ไคโตซานในสุกรระยะต่างๆ
Chen et al. (2009) ทดลองเสริมไคโตซาน (COS)
ในอาหารสุกรหย่านมที่ระดับ 0 2.5 และ 5 กรัม/กิโลกรัม
พบว่า ตลอดระยะการทดลองค่าของ ADG, ADFI และ F/G
มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ตามจ านวนไคโตซานที่ เ สริ ม แต่ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ขัดแย้งกับ
การทดลองของ Zhou et al. (2012) โดยเสริมไคโตซานใน
อาหารสุกรหย่านมกลุ่มที่ 1 อาหารควบคุม กลุ่มที่ 2 เสริม
ยาปฏิชีวนะ กลุ่มที่ 3COS 1 กรัม/กิโลกรัม กลุ่มที่ 4 เสริม
COS 2 กรัม/กิโลกรัม พบว่าการเสริม COS ที่ระดับ 2 กรัม/
กิโ ลกรัม ท าให้อั ตราการเจริญเติ บโตและการย่อยได้ของ
วัตถุแห้ง ไนโตรเจนแตกต่า งกันอย่า งมีนัยส าคั ญทางสถิ ติ
(P<0.05) นอกจากนี้ Xu et al. (2014) ได้ทาการทดลอง
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เสริม ไคโตซานในอาหารสุกรหย่านมที่ร ะดับ 100, 500,
1,000 และ 2,000 มิล ลิกรัม/กิโ ลกรัม พบว่า การเสริม
ไคโตซานที่ระดับ 500 มิล ลิกรัม/กิโลกรัม ในอาหารทาให้
อัตราการเจริญเติ บโต/วัน ของลูกสุกรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่มีอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)
ส่วนการทดลองของ Liu et al. (2008) โดยการเสริม COS
ในอาหารสุก รหย่ านมที่ร ะดับ 0 100 200 และ 400
มิล ลิ กรัม /กิ โ ลกรัม พบว่า การเสริม COS ที่ ร ะดั บ 200
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในอาหารทาให้อัตราการเจริญเติบโต/วัน
และอั ต ราการเปลี่ ย นอาหารเป็ น เนื้ อ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ไคโตซานเป็นสารพรีไบโอติกซึ่ง
เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลาไส้เล็กทาให้มีการ
ดูดซึมโภชนะได้ดีขึ้น ลดอัต ราท้องเสียและทาให้ ลักษณะ
สัณฐานของสาไส้ดีขึ้นอีกด้วย
Han et al. (2007) ทาการทดลองเสริมไคโตซานใน
อาหารสุกรรุ่น-ขุนที่ระดับ 0 0.04 และ 0.02 เปอร์เซ็นต์
พบว่ า การเจริ ญ เติ บ โต/วั น และการเปลี่ ย นอาหารเป็ น
น้ าหนั ก แตกต่ า งอย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05)
Subthawapolboon et al. (2009) ทาการทดลองเสริม
ไคโตซานในอาหารสุกรรุ่น-ขุนที่ระดับ 200 400 600 และ
800 พีพีเอ็ม พบว่าการใช้ไคโตซานที่ระดับ 200 พีพีเอ็ม ใน
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สู ต รอาหารท าให้ ก ารอั ต ราเจริ ญ เติ บ โต/วั น และต้ น ทุ น
ค่าอาหารในการเพิ่มน้าหนักแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) แต่ การเสริมที่ ร ะดั บ 600 พีพี เอ็ม ทาให้ มี
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) และพบว่า การเสริมไคโตซานช่วยลดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ (Amoxycillin) ซึ่ง ขัดแย้ง กับ การศึกษาของ
Senkwankaew et al. (2015) ซึ่งได้ทดลองเสริมไคโตซาน

ในอาหารสุกรเล็ก-รุ่น ที่ระดับ 0 200 300 และ 400 พีพี
เอ็ม พบว่าการเสริมไคโตซานที่ร ะดับ 300 พีพีเอ็ม ทาให้
อัตราการเจริญเติบโต/วัน การเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนั ก
สูง ขึ้นแต่ไม่แ ตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่ วนการตรวจ
องค์ประกอบของเลือดพบว่ากลุ่มที่เสริมไคโตซานที่ร ะดับ
300 พีพีเอ็ม มีจานวนเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 3)

Table 3 Effect of chitosan on growth performance in pigs
Level of chitosan
ADG/g
ADFi/g
F:G/kg
8
8
Weaning pig
4.5 g/kg
210
270
0.788
5 g/kg
4203
5823
0.7223
200 mg/kg
3155
4605
0.6695
500 mg/kg
5726
9556
0.606
Piglet
300 ppm
7112
1,4232
1.9982
2 g/kg
5027
8557
1.717
Growing pig
200 ppm
9901
5241
2.601
300 ppm
6922
1,8032
2.602
0.1 %
7224
1.7494
2.494
Finishing pig
200 ppm
1,0601
1,2761
2.421
0.1 %
8864
3.1244
3.534
Source: 1Subthawapolboon et al. (2009), 2Senkwankaew et al. (2015), 3Chen et al. (2009),4Han et al. (2007),
5
Liu et al. (2008), 6Xu et al. (2014), 7Zhou et al. (2012) and 8Jiao et al. (2015)
สรุป
สารไคโตซานที่สกัดด้วยวิธีการต่างๆ จากเปลือกกุ้ง
หรื อ จากสั ต ว์ จ าพวกมี ข้ อ หรื อ ปล้ อ งอื่ น ๆ เช่ น กุ้ ง หอย
กระดองปู แกนในปลาหมึก เป็นต้น มีแนวโน้มช่วยให้สัตว์มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นและส่งผลเด่นในด้านของสุขภาพ

สัตว์ โดยเฉพาะมีการเพิ่มขึ้นของจานวนและชนิดของเซลล์
เม็ดเลือดขาว เมื่อนาไคโตซานมาผสมอาหารใช้เลี้ยงสุก ร
สุกรที่ได้รับสารไคโตซานมีสุภ าพที่ดีขึ้น เพราะมีภูมิคุ้มกัน
โรคที่ เ พิ่ มขึ้ น เมื่ อสุ ก รสุ ข ภาพที่ ดี แ ล้ ว ส่ ง ผลให้เ กษตรกร
สามารถลดการใช้ยาในสัตว์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม
กาไรให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

References
Adeyeye, E.I., Adubiaro, H.O. and Awodola, O.J. 2008. Comparability of Chemical Composition and Functional
Properties of Shell and Flesh of Penaeusnotabilis. Pakistan Journal of Nutrition 7 (6): 741-747.
Chajarern, S. 2004. Feed and feeding non ruminant. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture,
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม2560
Volume 11 Number 2 July – December 2017

วารสารเกษตรพระวรุณ 143

Prawarun Agr. J. Volume 14(2) 2017, Pages 136-145
KhonKaen University. (In Thai)
Chen, H.C., Chang, C.C., Mau, W.J. and Yen, L.S. 2002. Evaluation of N- acetylchito-oligosaccharides as the
main carbon sources of the growth of intestinal bacteria. FEMS Microbiol. Lett. 209: 53-56.
Chen, Y.J., Kim, I.H., Cho, J.H., Yoo, J.S., Wang, Y., Huang, Y., Kim, H.J. and Shin. S.O. 2009. Effects of
chitooligosaccharide supplementation on growth performance, nutrient digestibility, blood
characteristics and immune responses after lipopolysaccharide challenge in weanling pigs. Livest. Sci.
124: 255-260.
Chimsang, N., Salox, N., Pimonrat, P. and Tantikitti, C. 2006. Effect of shrimp head meal in the diets on growth,
feed efficiency and pigmentation of sex-reversed red tilapia, Oreochromis niloticus x O. mossambicus.
Songklanakarin J. Sci. Technol. 28(5): 951-964. (In Thai)
Chitsatchapong, C. 2009. The effects of shrimp shell meal on production performance, microbial population
changes and immune response of broilers. M.Sc. Thesis in Animal Production Technology, Suranaree
University of Technology. (In Thai)
Han, K.N., Kwon, I.K., Lohakare, J.D., Heo, S. and Cha, B.J. 2007. Chito-oligosaccharides as an alternative to
antimicrobials in improving performance, digestibility and microbial ecology of the gut in weanling pigs.
Asian-Aust. J. Anim. Sci. 20(4): 556-562.
Hertrampf, J.W. and Piedad-Pascual, F. 2000. Handbook on ingredients for aquaculture feeds. Kluwer
Academic Publishers. Dordrecht: Boston. 573 pp.
Inez ven der Lubben M., Verhoof, C., Borchace, G. and Jugiinger, H. 2001. Chitosan and it derivatives in
mucosal drug and vaccine delivery. J. Phamarm Sci: 201:207.
Jiao,L. F., Ke, Y. L., Xiao, K., Song, Z.H., Hu, C.H. and Shi, B. 2015. Effects of cello-oligosaccharide on intestinal
microbiota and epithelial barrier function of weanling pigs. J. Anim. Sci. 2015.93:1157–1164.
Khanafari, A., Marandi, R. and Sanatei, Sh. 2008. Recovery of chitin and chitosan from shrimp waste by
chemical and microbial methods. Iranian J. Environ. Health Sci. Eng. 5(1): 19-24.
Khempaka, S., Koh, K. and Karasawa, Y. 2006. Effect of shrimp meal on growth performance and digestibility in
growing broilers. Poult. Sci. 43: 250-254.
Lindberg, J.E. 2014. Fiber effects in nutrition and gut health in pigs. J. Anim. Sci. Biotechnology. 5: 1-7.
Liu, P., Piao, X.S., Kim, S.W., Wang, L., Shen, Y.B., Lee, H.S. and Li, S.Y. 2008. Effects of chito-oligosaccharide
supplementation on the growth performance, nutrient digestibility, intestinal morphology, and fecal
shedding of Escherichia coli and Lactobacillus in weaning pigs. J. Anim. Sci. 86: 2609–2618.
Mahata, M.E., Dharma, A., Ryanto, H.I. and Rizal, Y. 2008. Effect of substituting shrimp waste hydrolysate of
Penaeus merguensis for fish meal in broiler performance. Pakistan J. Nutr. 7(6): 806-810.
Mohamed, M., Magnus, K.H. and Artursson, P. 2005. Chitosan and the mucosal delivery of biotechnology
drugs. Drug Discov. Today Technol. 2(1): 1-6.
Ojewola, G.S. and Udom, S.F. 2005. Chemical evaluation of the nutrient composition of some unconventional
animal protein sources. Poult. Sci. 4(10): 745-747.
Okawa, Y., Kobayashi, M., Suzuki, S. and Suzuki, M. 2003. Comparative study protective effects of chitin,
chitosan, and N-acetyl chitohexaose against Pseudomonas aeruginosa and Listeria monocytogenes
144 วารสารเกษตรพระวรุณ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Volume 14 Number 2 July – December 2017

Prawarun Agr. J. Volume 14(2) 2017, Pages 136-145
infection in mice. Biol. Pharm. Bull. 26(6): 902-904.
Okoye, F.C., Ojewol, G.S. and Njoku-Onu, K. 2005. Evaluation of shrimp waste meal as a probable animal
protein source for broiler chicken. Int. J. Poultry Sci. 4(5): 458-461.
Phayai, S. 2001. Extraction and study of lead chitosan adsorption properties. Thesis Faculty of Science and
Technology, Rajabhat Institute Chiang Mai. (In Thai)
Senel, S. and McClure. S.J. 2004. Potential applications of chitosan in veterinary medicine. Adv. Drug Deliv.
Rev. 56(10): 1467-1480.
Senkwankaew, C., Makpangwon, A., Maneewon, B. and Thirabunyanon, M. 2015. Study on supplemented
chitosan various forms in diet on nutrients absorption and growth performance of growing - finishing pig
(15-90 kg). M.Sc. Thesis in Animal Science, Faculty of Animal Science and Technology, Maejo University.
(In Thai)
Srinutthrakun, W. 2010. From shrimp shells and crab shells to chitosan. Thailand Institute of Nuclear
Technology
[online].
[Accessed
August
14,
2017].
Available
from:
http://www.tint.or.th/nkc/nkc53/content/nstkc53-062.html (In Thai)
Subthawapolboon, K., Settakul, J. and Sitthikraipong, R. 2009. Effects of chitosan supplementation on the
performance of pig production. Agricultural Seminar in 2009. Faculty of Agriculture, Khonkaen
University. pp. 242-244.
Surawattanawan, P. 2001. Chitin - Chitosan [online]. [Accessed August 5, 2017]. Available from: URL:
http://www. Gpo.or.th./rdi/html/chitin.html.
Xu, Y., Shi, B., Yan, S., Li, J., Li, T., Guo, Y. and Guo. X. 2014. Effects of chitosan supplementation on the
growth performance, nutrient digestibility, and digestive enzyme activity in weaned pigs. Czech J. Anim.
Sci. 59(4): 156–163.
Yin, Y., Yao, K., Liu, Z., Gong, M., Ruan, Z., Deng, D., Tan, B., Liu, Z. and Wu. G. 2010. Supplementing L-leucine
to a low-protein diet increases tissue protein synthesis in weanling pigs. Amino Acids. 39(5): 1477–1486.
Zhou, T.X., Cho, J.H. and Kim, I.H. 2012. Effect of supplementation of chito-oligosaccharide on the growth
performance, nutrient digestibility, blood characteristics and appearance of dirhea in weaning pigs.
Livest. Sci. 144(3): 263-268.

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม2560
Volume 11 Number 2 July – December 2017

วารสารเกษตรพระวรุณ 145

