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Abstract
The study of anatomical structures relating to durability and flexibility of water monitor (Varanus salvator) skin was useful 
for improvement of tanning process and leatherwork production. For this objective, the skin at dorsocervical region, dorsal 
thoracolumbar region, lateral region of body and ventroabdominal region were observed for characteristics and collected to 
perform paraffin section with hematoxylin and eosin (H&E) and Masson’s trichrome staining for histological study and der-
mal thickness measurement. Density and location of alpha keratin in epidermis were also examined by immunohistochemis-
try. The substantial results revealed that deep dermis of dorsocervical and dorsal thoracolumbar regions comprised of mod-
erate and large sized collagen bundles in multi-directional arrangement, while large transverse uni-directionally             arranged 
collagen bundles were found at lateral and ventroabdominal regions. However, the collagen bundles in interscale dermis of 
all regions were appeared only in transverse pattern. The interscale dermal thickness showed no differences among dorsocer-
vical, dorsal thoracolumbar and lateral regions of body, whereas ventroabdominal dermis was significantly thicker. Moreo-
ver, immunohistochemical study of alpha keratin, which indicated epidermal pliability, was weakly expressed in dorsocervi-
cal interscale region. From the results, we concluded that leathers from dorsocervical and dorsal thoracolumbar regions were 
extendable, but easily torn at interscale position. They were suitable for leatherworks that needed large sheet of leather and 
unique pattern, but external forces endurance was not required. Meanwhile, large covering scales and dense collagen bundles 
within interscale dermis caused rigidity and endurance of ventroabdominal skin. Therefore, this part of leather was appropri-
ate for stable shaped and durable leatherworks.

Keywords:  Alpha keratin, Collagen bundle, Histology, Skin, Water monitor

*Corresponding author: Urai Pongchairerk, Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, 50 Ngamwongwan Rd., Lad 
Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 E-mail: au_urai@yahoo.com, fveturp@ku.ac.th  

Article history; received manuscript: 4 February 2018, accepted manuscript: 3 May 2018, published online: 15 June 2018
Academic editor: Korakot Nganvongpanit



Vet Integr Sci Boonchuay et al. Vet Integr Sci. 2018; 16(2): 53-68

Veterinary Integrative Sciences

54

 หนังสัตว์ที่ผลิตในประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดเครื่องหนังท้ังในและต่างประเทศ 

เนื่องจากมีความสวยงาม ละเอียดและประณีต สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้มาก หนังสัตว์ที่

ส่งออกมากที่สุดประเภทหนึ่งคือหนังสัตว์ประเภทหายาก (exotic skin) เช่น หนังจระเข้ หนังปลากระเบน 

และหนังตัวเงินตัวทอง  ทั้งนี้หนังจากตัวเงินตัวทองได้รับความสนใจจากผู้เพาะเลี้ยงและผู้ค้าเครื่องหนัง

จ�านวนมาก เนื่องจากมีลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ (Office of Industrial Economics, 2011) 

ตัวเงินตัวทอง (ชื่อสามัญ: water monitor; ชื่อวิทยาศาสตร์: Varanus salvator) ถูกจัดให้อยู่ในบัญชี

หมายเลข 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าใกล้สูญพันธุ์ 

(CITES) และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (CITES Sec-

retariat, 2014) ท�าให้การค้าหนังตัวเงินตัวทองต้องอยู่ภายใต้การควบคุม มีผลให้หนังตัวเงินตัวทองเป็นที่

ต้องการมากขึ้นและมีมูลค่าสูง

 ในการผลิตงานเครื่องหนังนั้นนอกจากจะค�านึงถึงความสวยงามและความประณีตแล้วยังต้อง

ค�านงึถึงความแขง็แรงทนทานและความยดืหยุน่ของหนงัด้วย ซึง่คุณสมบตัเิหล่านีเ้กดิจากโครงสร้าง ทีเ่ป็น

องค์ประกอบอยู่ภายในผวิหนงั จากการศกึษาผวิหนงัของสตัว์เลือ้ยคลานในกลุม่กิง้ก่าและตุก๊แก (lizard) 

พบว่าผิวหนังแบ่งเป็นชั้นหนังก�าพร้า (epidermis) และชั้นหนังแท้ (dermis) โดยชั้นหนังก�าพร้าประกอบ

ด้วย 5 ชั้นย่อย คือ ชั้นฐาน (basal) ชั้นเหนือฐาน (suprabasal) ชั้นแอลฟา (alpha) ชั้นเบตา (bata) และ 

ชั้นโอเบอฮาวเทน (oberhautchen) (Alibardi, 2000; Pough et al., 2004; Alibardi and Toni, 2006; 

Paterson, 2006) ส่วนชั้นหนังแท้ประกอบด้วยชั้นสตราตัม แลคซัม (stratum laxum) ซึ่งมีเส้นใยคอลลา

เจน (collagen fiber) และมัดคอลลาเจน (collagen bundle) จัดเรียงตัวกันอย่างหลวม อยู่เหนือชั้นส

ตราตัม คอมแพคตัม (stratum compactum) ที่มีการเรียงตัวของมัดคอลลาเจนอย่างหนาแน่น (Mader-

son,1965; Alibardi, 2000; Alibardi and Toni, 2006; Paterson, 2006) ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับที่

พบในหนังแท้ชั้นผิว (superficial dermis) และชั้นลึก (deep dermis) ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ 

(Monteiro-Riviere, 2006) และที่พบบริเวณขากรรไกรของง ูNerodia sipedon (Close and Cundall, 

2014)  เส้นใยและมัดคอลลาเจนท�าหน้าที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวหนัง และแนวการเรียงตัว

ของโครงสร้างเหล่านี้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของผิวหนัง (Sanggaard et al., 2012; Yang et al., 2013; 

Close and Cundall, 2014) ส่วนที่ชั้นหนังก�าพร้าจะพบเซลล์ที่บรรจุแอลฟา เคอราติน (alpha keratin) 

หรือ ไซโตเคอราติน (cytokeratin) ซึ่งท�าหน้าที่ในการป้องกันการสูญเสียน�้าจากบริเวณผิวหนัง รวมถึง

สร้างกลไกที่ท�าให้เซลล์สามารถทนต่อแรงเหยียดที่เกิดขึ้น (Alibardi and Toni, 2006; Gu and Cou-

lombe, 2007)  และยังมีเซลล์ที่บรรจุเบตา เคอราติน (beta keratin) ซึ่งมีลักษณะแข็งท�าหน้าที่ช่วย

ปกป้องผิวหนัง (Alibardi, 2000) จากการศึกษาผิวหนังขณะลอกคราบของกิ้งก่า  Podarcis muralis  

พบแอลฟา เคอราติน ภายในเซลล์ชั้นฐาน เหนือฐาน และ แอลฟา โดยในขณะลอกคราบนั้นชั้นแอลฟาจะ

ประกอบด้วยชั้นย่อย ได้แก่ ชั้นมีซอส (mesos) ลาคูนาร์ (lacunar) และ เคลียร์ (clear) ซึ่งพบว่ามี

แอลฟา เคอราตินอยู่ภายในเซลล์ของทุกชั้นส�าหรับในชั้นเบตาจะพบแอลฟา เคอราตินขณะที่ชั้นนี้ก�าลัง

พัฒนาเท่าน้ัน เม่ือมีการลอกคราบออกไปแล้ว ชั้นเบตาที่เจริญเต็มที่จะพบแอลฟา เคอราตินจ�านวนน้อย

บทน�ำ
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มากหรือไม่พบเลย แต่กลับพบเบตา เคอราตินอยู่เป็นปริมาณมาก (Alibardi, 2000; Alibardi et al., 

2000) ลักษณะเช่นนี้ยังพบได้ในผิวหนังของ กิ้งก่าทัวทาร่า (Sphenodon punctatus) รวมถึงสัตว์เลื้อย

คลานที่อยู่ในอันดับ squamata ได้แก่ งู และสัตว์ในกลุ่มกิ้งก่าและตุ๊กแกทุกชนิด (Alibardi and Gill, 

2007) มีการวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติขององค์ประกอบภายในหนังก�าพร้าของผิวหนังบริเวณท้องของงู 4 

ชนิด ได้แก่ Lampropeltis getula californiae, Epicrates cenchria cenchria, Morelia viridis และ 

Gongylophis colubrinus  พบว่าผิวด้านนอกที่สัมผัสกับพื้นผิวที่งูเคลื่อนที่ผ่านอันประกอบไปด้วยเบตา 

เคอราตินภายในชั้นเบตาและโอเบอฮาวเทน จะมีค่าโมดูลัสของสภาพยืดหยุ่น (elastic modulus) และ

ความแข็ง (hardness) มากที่สุดและจะลดลงในชั้นแอลฟาที่อยู่ลึกลงไป (Klein et al., 2010; Klein and 

Gorb, 2012) ซึ่งโครงสร้างที่มีโมดูลัสของสภาพยืดหยุ่นสูงบ่งชี้ถึงความคงรูปและทนทานต่อแรงดึงและ

แรงกดจากภายนอกแต่จะมีความยืดหยุ่นต�่า จึงเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยาก  (Guthold et al., 2007; 

Lima et al., 2018) ในขณะที่ชั้นแอลฟาซึ่งมีแอลฟา เคอราตินเป็นองค์ประกอบจะมีความอ่อนนุ่มและ

ยืดหยุ่นสูง (Klein et al., 2010; Klein and Gorb, 2012) นอกจากการศึกษาในผิวหนังสัตว์แล้ว โมดูลัส

ของสภาพยืดหยุ่นยังใช้ในการประเมินความทนทานและความยืดหยุ่นของโครงสร้างในเซลล์และเนื้อเยื่อ

ชนิดอื่น เช่น ขนที่อยู่บริเวณผิวเซลล์ชนิดยูคาริโอท (eukaryotic cell) และโปรคาริโอท (prokaryotic 

cell) (Sokolov et al., 2013) และเส้นใยคอลลาเจน รวมถึงเนื้อเยื่อฟันด้วย (Bar-On and Wagner, 

2012) 

 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่พบภายในช้ันของผิวหนังรวมถึงปริมาณและลักษณะที่พบล้วนแต่มี

ผลต่อคุณสมบัติของผิวหนัง เช่น ความสวยงาม ความทนทาน ความสามารถในการถูกยืดขยายและความ

ยืดหยุ่น  ซึ่งผิวหนังแต่ละบริเวณนั้นย่อมมีความแตกต่างกันของปัจจัยเหล่านี้  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา

ลักษณะทางกายวิภาคของผิวหนังตัวเงินตัวทองแต่ละบริเวณ โดยสอดคล้องกับการน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ

การผลิตงานเครื่องหนัง ได้แก่ การสังเกตลักษณะของเกล็ดและผิวหนังเพื่อท�าให้เห็นความแตกต่างของ

ลวดลายและความยากง่ายในการเลาะผิวหนังแต่ละบริเวณ และการศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคเพื่อดู

โครงสร้างภายในผิวหนังแต่ละชั้นโดยเฉพาะเส้นใยและมัดคอลลาเจนภายในชั้นหนังแท้รวมถึงการวัด

ความหนาของชั้นนี้ ซึ่งมีความส�าคัญต่อความทนทานและความสามารถในการถูกยืดขยายออกของแผ่น

หนัง นอกจากนี้ ยังต้องการศึกษาการปรากฏและการกระจายตัวของแอลฟา เคอราตินภายในชั้นหนัง

ก�าพร้าของตัวเงินตัวทอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อความยืดหยุ่นของผิวหนังด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก

ประเทศไทยยังขาดแคลนงานวิจัยเพื่อพัฒนาวัตถุดิบในการผลิตเครื่องหนัง เช่น หนังดิบ หนังฟอก ถึง

แม้ว่าจะเป็นแหล่งผลิตหนังที่ส�าคัญให้กับประเทศในแถบยุโรปที่เป็นเจ้าของตราสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับ

โลก เช่น อิตาลีและฝรั่งเศส รวมถึงผลิตหนังสัตว์ประเภทหายากส่งออกให้กับประเทศจีนก็ตาม แต่หนังที่

ไทยส่งออกไปนั้นยังมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างต�่า (Office of Industrial Economics, 

2011)  ส�าหรับตัวเงินตัวทองนั้นยังไม่พบว่ามีงานวิจัยที่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของหนัง 

ในขณะที่ปัจจุบันแนวโน้มการผลิตและส่งออกหนังสัตว์จากประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Office 

of Industrial Economics, 2017) จึงควรใช้โอกาสในการสร้างงานวิจัยเพื่อให้การผลิตหนังและเครื่อง

หนังจากตัวเงินตัวทองมีคุณภาพและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น  โดยงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลส�าหรับ

พัฒนากระบวนการผลิตหนังฟอกจากตัวเงินตัวทอง และคัดเลือกบริเวณของหนังให้เหมาะสมกับการผลิต

เครื่องหนังแต่ละประเภท อีกทั้งเป็นการน�าหนังสัตว์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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อุปกรณ์และวิธีกำร

สัตว์ทดลองและกำรเก็บตัวอย่ำง
 ตัวเงินตัวทองอายุประมาณ 1 ถึง 1 ปีครึ่ง  จ�านวน 6 ตัว เป็นเพศผู้ 4 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว ได้

รับการวางยาสลบโดยใช้  Zoletil®100 (250 mg Tiletamine และ 250 mg Zolazepam) ฉีดเข้ากล้าม

เนื้อบริเวณขาหลังในขนาด 4-10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Schumacher and Mans, 2014) ภายหลังจากที่

สัตว์หมดความรู้สึกแล้ว ท�าการเก็บตัวอย่างผิวหนังขนาด 1×1 เซนติเมตรที่บริเวณหลังคอ (dorsocervi-

cal region) กลางหลัง (dorsal thoracolumbar region) ข้างล�าตัว (lateral region of body) และใต้

ท้อง (ventroabdominal region) ในสารละลาย Bouin’s solution จากนั้นจึงเย็บปิดบาดแผลและน�า

ไปแยกเลี้ยงภายในคอกพักสัตว์เพื่อดูแลแผล และฉีดยาปฏิชีวนะ เอนโรฟลอคซาซิน (enrofloxacin) 

ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเข้ากล้ามเนื้อ (Mitchell, 2006) และ มีลอกซิแคม (meloxicam) ขนาด 

0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเข้ากล้ามเนื้อเพื่อลดการอักเสบ (Schumacher and Mans, 2014)  เป็นเวลา 7 

วัน จึงท�าการตัดไหม ส�าหรับกระบวนการเก็บตัวอย่างผิวหนังตัวเงินตัวทองนั้นได้รับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการก�ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 24 

กรกฎาคม 2558 (เลขที่ ACKU 01757)

กำรศึกษำลักษณะผิวหนังของตัวเงินตัวทองในแต่ละบริเวณ
 สังเกตลักษณะผิวหนังภายนอกร่างกายของตัวเงินตัวทองด้วยตาเปล่า ได้แก่ รูปร่างของเกล็ด 

ขนาด และสีของเกล็ดในแต่ละบริเวณ รวมไปถึงลักษณะการยึดติดระหว่างผิวหนังกับชั้นใต้ผิวหนัง (sub-

cutaneous) และเอ็นหุ้มกล้ามเนื้อ (aponeurosis) ที่ผิวหนังแต่ละบริเวณขณะท�าการเก็บตัวอย่าง

ผิวหนัง

กำรเตรียมตัวอย่ำงเพื่อศึกษำลักษณะจุลกำยวิภำค
 ตัวอย่างเนื้อเยื่อผิวหนังตัวเงินตัวทองจะถูกน�ามาคงสภาพใน Bouin’s solution นาน 8 ชั่วโมง

ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นน�าเนื้อเยื่อมาล้างด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70  จนกระทั่ง Bouin’s 

solution ถูกล้างออกจากเนื้อเยื่อจนหมด จึงผ่านกระบวนการเตรียมเนื้อเยื่อจนได้เป็นบล็อกพาราฟิน 

และน�าไปตัดเป็นแผ่นบางที่ความหนา 5 ไมโครเมตร แล้วย้อมด้วยสี hematoxylin and eosin (H&E) 

และ Masson’s trichrome (Romeratanaphan, 2002) เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างทางจุลกายวิภาค

โดยทั่วไปของผิวหนังตัวเงินตัวทอง รวมถึงความหนาแน่น ขนาด และการเรียงตัวของเส้นใยคอลลาเจน

และมัดคอลลาเจนที่ชั้นหนังแท้ของผิวหนังแต่ละบริเวณ



Vet Integr Sci Boonchuay et al. Vet Integr Sci. 2018; 16(2): 53-68

Veterinary Integrative Sciences

57

กำรวัดควำมหนำของชั้นหนังแท้
 การวัดความหนาของผิวหนังตัวเงินตัวทองในแต่ละบริเวณ กระท�าโดยถ่ายภาพลักษณะทางจุล

กายวิภาคของผิวหนังที่ย้อมด้วยสี H&E ของตัวเงินตัวทองทั้ง 6 ตัว โดยการใช้โปรแกรม Cell D (Olym-

pus® Japan) วัดระยะความหนาของชั้นหนังแท้ตั้งแต่ฐานของหนังก�าพร้าลึกลงไปจนถึงรอยต่อชั้นใต้

ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านล่าง ชั้นหนังแท้ของผิวหนังบริเวณใต้เกล็ดแต่ละเกล็ดจะถูกวัดความหนา

จ�านวน 7 จุด ส่วนพื้นที่บริเวณระหว่างเกล็ดจะถูกวัดจ�านวน 3 จุด จากนั้นจึงน�าค่าความหนาที่ได้ทั้งหมด

มาค�านวณหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error, SE)

กำรศึกษำทำงอิมมูโนฮิสโตเคมี
 การใช้เทคนคิอมิมโูนฮสิโตเคมเีพือ่ศกึษาต�าแหน่งและความหนาแน่นของแอลฟา เคอราตนิ (ไซโต

เคอราตนิ) ทีช่ัน้หนงัก�าพร้าของผวิหนงัตวัเงนิตวัทองกระท�าโดยการน�าแผ่นเนือ้เยือ่ทีต่ดิบนสไลด์มาก�าจดั

พาราฟิน แล้วท�าวธิคีนืสภาพแอนตเิจน (antigen retrieval) โดยการใช้สารละลาย 0.1 M citrate buffer 

(pH 6.0) ทีอ่ณุหภมู ิ95 องศาเซลเซยีส และบ่มสไลด์ใน 2% bovine serum albumin (BSA) เพือ่ป้องกัน

การจบักนัของแอนตบิอดีอ้ย่างไม่เจาะจง จากนัน้ท�าการบ่มสไลด์เนือ้เยือ่ใน mouse monoclonal an-

ti-cytokeratin antibody (Novocastra, UK) และยบัยัง้เอนไซม์ alkaline phosphatase ในเนือ้เยือ่โดย

ใช้ 0.4 mM Tetramisole (Sigma, USA) ตามด้วย alkaline phosphatase conjugated anti-mouse 

IgG (Vector Laboratories,  USA) และใช้ Vector® Red alkaline phosphatase substrate (Vector 

Laboratories,  USA) เพือ่ท�าให้เกดิสแีดงขึน้ตรงต�าแหน่งทีเ่กดิปฏกิริยิา การตดิสภีายในเซลล์แต่ละชัน้ของ

หนงัก�าพร้าทัง้ 4 บรเิวณจะถกูประเมนิเป็น 5 ระดบั ได้แก่ การตดิสมีากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และไม่

พบการตดิส ีโดยอาศยัผูป้ระเมนิทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านจลุกายวภิาคศาสตร์จ�านวน 3 คน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ค่าความหนาของชัน้หนงัแท้ในผวิหนงัทัง้ 4 บรเิวณ ถกูน�ามาวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติแิบบ one 

way ANOVA และเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างความหนาของผวิหนงัแต่ละบรเิวณด้วย Tukey’s 

Multiple Comparison Test  โดยใช้โปรแกรม  GraphPad Prism Version 5.0 
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ผลกำรศึกษำ

ลักษณะผิวหนังของตัวเงินตัวทองในแต่ละบริเวณ
 ผิวหนังของตัวเงินตัวทองส่วนใหญ่มีสีด�า โดยส่วนหลัง (dorsal area) ของร่างกายจะมีลายดอก

เป็นรูปวงกลมหรือวงรีสีขาวเรียงกันเป็นแถวตามขวางจ�านวนหลายแถวตั้งแต่บริเวณหลังคอ (dorsocer-

vical region) ไปจนถึงโคนหาง (dorsococcygeal region) หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นลายพาดตามขวาง

ต่อไปจนถึงปลายหาง  ที่ส่วนท้อง (ventral area) ตั้งแต่ใต้คอ (ventrocervical region) ลงไปจนถึงใต้

หาง (ventrococcygeal region) จะมีสีขาวหรือเหลืองอ่อนและไม่มีลาย  ส่วนด้านข้างของล�าตัว (later-

al region of body) เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างผิวหนังที่แผ่นหลัง (dorsal thoracolumbar region) 

และใต้ท้อง (ventroabdominal region) จึงมีลายริ้วสีด�าที่ต่อเนื่องลงมาจากด้านหลังปะปนอยู่กับพื้นสี

ขาวซึ่งเป็นลักษณะของผิวหนังด้านท้อง (Figure 1) ผิวหนังของตัวเงินตัวทองถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดทั่ว

ทั้งร่างกาย โดยเกล็ดที่พบบริเวณส่วนหลังจะมีขนาดเล็ก รูปร่างค่อนข้างกลมเรียงชิดกันเป็นแถวตามขวาง

ของล�าตัว และไม่มีการซ้อนเกยกัน พื้นผิวของเกล็ดแต่ละอันนูนขึ้นมาเป็นสันบริเวณตรงกลาง เกล็ดส่วน

ใหญ่เป็นสีด�า ยกเว้นในส่วนที่เป็นลายดอกจะมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน (Figure 1A, B) ส่วนเกล็ดที่ผิวหนัง

ด้านท้องของล�าตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่กว่าเกล็ดที่ส่วนหลัง ขอบด้านยาวของเกล็ดจะชิด

กันเรียงเป็นแถวตามขวางซึ่งต่อเนื่องมาจากเกล็ดบริเวณหลัง พื้นผิวของเกล็ดแบนเรียบมีสีขาวหรือสี

เหลืองอ่อน (Figure 1D) ส�าหรับเกล็ดบริเวณข้างล�าตัวส่วนบน (dorsolateral region) จะมีลักษณะ

เหมือนกับเกล็ดบริเวณหลัง แต่ส่วนล่าง (ventrolateral region) จะเหมือนกับเกล็ดส่วนท้อง (Figure 

1C) นอกจากความแตกต่างของเกล็ดแล้ว ความหนาของชั้นใต้ผิวหนังในแต่ละบริเวณก็มีความแตกต่าง

กันด้วย โดยผิวหนังที่คอมีชั้นใต้ผิวหนังกว้างที่สุด ท�าให้สามารถแยกผิวหนังออกได้ง่ายกว่าบริเวณอื่น 

ส่วนข้างล�าตัวมีชั้นใต้ผิวหนังที่กว้างรองลงมา บริเวณใต้ท้องพบชั้นใต้ผิวหนังค่อนข้างบาง ส่วนที่กลางหลัง

พบว่าผิวหนังจะอยู่แนบชิดกับเอ็นยึดกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างใต้ ท�าให้สามารถเลาะแยกผิวหนังออกได้ยาก

Figure 1 Anatomy of water monitor skin at dorsocervical region (A), dorsal thora-

columbar region (B), lateral region of body (C) and ventroabdominal region (D)
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Figure 2 Light micrographs of water monitor skin from dorsocervical region (A), dorsal 

thoracolumbar region (B), lateral region of body (C) and ventroabdominal region (D) 

stained with H&E. The histological feature showed basal (b), suprabasal (s), alpha (a), 

beta (be) and oberhautchen (ob) layers of epidermis. Various size and distribution of 

melanophore (m) were found in epidermis and superficial dermis of dorsocervical, 

dorsal thoracolumbar and lateral regions but absent at ventroabdominal region. 

Scale bar 25 µm (40x magnification)  

กำรศึกษำลักษณะทำงจุลกำยวิภำคของผิวหนัง 
 จากการย้อมสีเนื้อเยื่อด้วย H&E พบว่าผิวหนังของตัวเงินตัวทองประกอบด้วยชั้นหนังก�าพร้า

และชั้นหนังแท้ โดยชั้นหนังก�าพร้าของผิวหนังบริเวณหลังคอ กลางหลัง ข้างล�าตัว และใต้ท้องประกอบ

ด้วยเซลล์รูปร่าง cuboidal หรือ columnar เรียงตัวชั้นเดียวอยู่ที่ฐาน และมีเซลล์รูปร่าง squamous 

หรือ low cuboidal จ�านวน 1 ถึง 2 ชั้น ในชั้นเหนือฐาน ถัดขึ้นมาคือชั้นแอลฟา ซึ่งเซลล์มีรูปร่างแบนติด

สีแดง (acidophilic) เรียงตัวซ้อนกันแน่นหลายชั้น และชั้นเบตาเป็นชั้นหนาที่สุดประกอบด้วยเซลล์ติดสี

จางซึ่งมีชั้นบางอยู่ที่ผิวบนเรียกว่าชั้นโอเบอฮาวเทน (Figure 2) 
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Figure 3 Histological morphology of water monitor skin showed collagen bundle ar-

rangement in superficial and deep dermis at dorsocervical region (A), dorsal thora-

columbar region (B), lateral region of body (C) and ventroabdominal region (D) stained 

with H&E. Superficial dermis (sd) of all regions composed of collagen fiber and small 

loosely arranged collagen bundles. However, deep dermis (dd) at dorsocervical and 

dorsal thoracolumbar regions presented moderate and large collagen bundles in 

multidirectional arrangement, where as those of skin in lateral and ventroabdominal 

regions were arranged unidirectionally. Scale bar 100 µm (10x magnification); ep = 

epidermis

 ส่วนชั้นหนังแท้ประกอบด้วยชั้นผิว (superficial dermis) ซึ่งมีองค์ประกอบที่มีลักษณะคล้าย

กันในทั้ง 4 บริเวณ คือพบเส้นใยคอลลาเจน และ มัดคอลลาเจนขนาดเล็ก (ความหนาประมาณ 5-10 

ไมครอน) เรียงตัวกันอย่างหลวม  และชั้นลึก (deep dermis) ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจน และ มัด

คอลลาเจนขนาดปานกลาง (ความหนาประมาณ 10-20 ไมครอน) ถึงขนาดใหญ่ (ความหนามากกว่า 20 

ไมครอน) เรียงตัวแตกต่างกันระหว่าง 4 บริเวณที่ศึกษาในครั้งนี้ โดยผิวหนังบริเวณหลังคอและกลางหลัง 

พบมัดคอลลาเจนเรียงตัวหนาแน่นไปในหลายทิศทาง (Figure 3A, B) ส่วนที่ข้างล�าตัวและใต้ท้องพบว่า

เฉพาะบริเวณท่ีต่อจากช้ันผิวลงมาเล็กน้อยเท่าน้ันที่พบมัดคอลลาเจนเรียงตัวหนาแน่นหลายทิศทาง      

แต่ในต�าแหน่งต�่ากว่านั้นพบว่ามัดคอลลาเจนมีขนาดใหญ่และเรียงตัวอย่างหนาแน่นขนานกันไปในทิศทาง

เดียว (Figure 3C-D) 
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Figure 4 Light micrographs of water monitor interscale skin from dorsocervical region 

(A), dorsal thoracolumbar region (B), lateral region of body (C) and ventroabdominal 

region (D) stained with H&E. In all regions, the epidermis (ep) was thin and collagen 

bundles in dermis (d) were arranged in parallel. Scale bar 50 µm (20x magnification)

 ระหว่างเกล็ดของผิวหนังทั้ง 4 บริเวณ มีชั้นหนังก�าพร้าลักษณะบาง ที่ชั้นหนังแท้พบมัดคอลลา

เจนขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่จ�านวนมากเรียงตัวในทิศทางเดียวกัน (Figure 4) จากการย้อมด้วยสี 

Masson’s trichrome พบว่าการเรียงตัวและขนาดของเส้นใยและมัดคอลลาเจนภายในชั้นผิวและชั้นลึก

ของหนังแท้ในผิวหนังทั้ง 4 บริเวณสอดคล้องกับผลที่พบโดยการย้อมด้วยสี H&E นอกจากนี้ ผิวหนัง

บริเวณหลังคอ กลางหลัง และข้างล�าตัวยังพบเซลล์เมลาโนฟอร์ (melanophore) ซึ่งเป็นเซลล์ผลิตเม็ดสี

อยู่ด้วย โดยที่หลังคอและกลางหลังสามารถพบเซลล์นี้ทั้งที่ชั้นหนังก�าพร้าและชั้นผิวของหนังแท้  และ

เซลล์ที่พบในหนังแท้บริเวณหลังคอจะมีขนาดใหญ่กว่าที่กลางหลัง (Figure 2A, B) ส่วนที่ผิวหนังข้างล�าตัว

จะพบเซลล์ขนาดใหญ่จ�านวนเล็กน้อยอยู่ภายในชั้นผิวของหนังแท้เท่านั้น (Figure  2C) ในขณะที่ผิวหนัง

ใต้ท้องจะไม่พบเซลล์นี้ (Figure 2D)
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Table 1 The average thickness of dermis at dorsocervical region (DC), dorsal thoracolumbar region (DTL), lateral region of 

body (LB) and ventroabdominal region (VA) measured below the scale and between scales (interscale)  

กำรวัดควำมหนำของชั้นหนังแท้ 
 เมื่อวัดความหนาของชั้นหนังแท้ในผิวหนังส่วนที่อยู่ใต้เกล็ด (Table 1) พบว่า บริเวณหลังคอ 

กลางหลัง ข้างล�าตัว และใต้ท้องมีความหนาเฉลี่ย เท่ากับ 856.20 ± 56.13, 834.80 ± 68.31, 663.70 ± 

60.24  และ 562.40 ± 54.65 ไมโครเมตร ตามล�าดับ  พบว่าที่หลังคอ และกลางหลังมีความหนาของชั้น

หนังแท้มากกว่าใต้ท้องอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) แต่ที่ด้านข้างล�าตัวไม่มีความแตกต่างจาก

บริเวณอื่น  ส่วนค่าเฉลี่ยของชั้นหนังแท้ตรงผิวหนังระหว่างเกล็ดที่บริเวณหลังคอ กลางหลัง และข้างล�าตัว 

มีค่าเท่ากับ 287.90 ± 27.90, 295.60 ± 15.28 และ 334.70 ± 13.36 ไมโครเมตร ตามล�าดับ ซึ่งน้อย

กว่าที่ใต้ท้องซึ่งหนา 476 ± 60.32 ไมโครเมตร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P < 0.05) 

กำรศึกษำทำงอิมมูโนฮิสโตเคมี
 จากการย้อมสีด้วยเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมีพบว่าการติดสีของไซโตเคอราตินในเซลล์ชั้นฐาน 

และเหนือฐานของทุกบริเวณจะพบระดับการติดสีมากที่สุด ยกเว้นชั้นเหนือฐานของผิวหนังหลังคอที่จะ

พบการติดสีในระดับมาก และชั้นแอลฟาพบการติดสีมากในทุกบริเวณ ยกเว้นที่ข้างล�าตัวซึ่งมีการติดสี

ระดับปานกลาง ส่วนในชั้นเบตาและโอเบอฮาวเทนของทุกบริเวณจะไม่พบการติดสี (Table 2) เมื่อ

พิจารณาผิวหนังบริเวณระหว่างเกล็ดพบว่าเซลล์ชั้นฐาน และ เหนือฐานของผิวหนังกลางหลัง ข้างล�าตัว 

และใต้ท้องพบระดับการติดสีมากที่สุด ส่วนหลังคอพบการติดสีระดับปานกลาง ในขณะที่ชั้นแอลฟาของ

ทุกบริเวณพบระดับการติดสีน้อย (Table 3)

AREA
REGION

DC DTL LB VA

Below scale 856.20 ± 56.13a 834.80 ± 68.31a  6-63.70 ± 60.24a,b 562.40 ± 54.65b

Interscale 287.90 ± 27.90a 295.60 ± 15.28a 334.70 ± 13.36a 476.60 ± 60.32b

    Data are presented as mean ± SE (n = 6).

  a,b indicate significant difference among regions within a row (P < 0.05)  
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Table 2 Alpha keratin expression in epidermis of water monitor skin at dorsocervical 

region (DC), dorsal thoracolumbar region (DTL), lateral region of body (LB) and ventro-

abdominal region (VA)  

Table 3 Alpha keratin expression in interscale epidermis of water monitor skin at dor-

socervical region (DC), dorsal thoracolumbar region (DTL), lateral region of body (LB) 

and ventroabdominal region (VA)  

REGION  
LAYER

Basal Suprabasal Alpha Beta Oberhautchen

DC + + + + + + + + + + - -

DTL + + + + + + + + + + + - -

LB + + + + + + + + + + - -

VA + + + + + + + + + + + - -

Level of intensity: + + + + very high, + + + high, + + moderate, + low, – absent 

REGION  
LAYER

Basal Suprabasal Alpha Beta Oberhautchen

DC + + + + + - -

DTL + + + + + + + + + - -

LB + + + + + + + + + - -

VA + + + + + + + + + - -

Level of intensity: + + + + very high, + + + high, + + moderate, + low, – absent 
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วิจำรณ์

 จากการศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อผิวหนังตัวเงินตัวทอง พบว่าชั้นหนังก�าพร้า

ประกอบด้วยชั้นฐาน เหนือฐาน แอลฟา เบตา และโอเบอฮาวเทน ตามล�าดับ ซึ่งลักษณะดังกล่าวคล้ายกับ

ที่พบในผิวหนังของสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในอันดับ squamata ชนิดอื่น เช่น กิ้งก่า Anolis carolinensis 

และ Podarcis muralis (Alibardi, 2000;  Alibardi, 2012 ) ส่วนชั้นหนังแท้แบ่งเป็นชั้นผิว และชั้นลึก

ซึ่งมีเส้นใยคอลลาเจนและมัดคอลลาเจนที่มีขนาดและการจัดเรียงตัวที่แตกต่างกัน กล่าวคือชั้นผิวของ

หนังแท้จะพบเส้นใยคอลลาเจนและมัดคอลลาเจนขนาดเล็กเรียงตัวกันแบบหลวมทุกบริเวณ  ส่วนชั้นลึก

ของหนังแท้บริเวณหลังคอและกลางหลังจะพบมัดคอลลาเจนขนาดปานกลางและขนาดใหญ่ จัดเรียงตัว

หลายทิศทางอย่างหนาแน่น ซึ่งแตกต่างจากบริเวณข้างล�าตัวและใต้ท้องที่จะพบมัดคอลลาเจนขนาดใหญ่

เป็นหลักและมีการเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน ลักษณะเช่นน้ีสามารถพบได้ที่ช้ันหนังแท้ของผิวหนัง

บริเวณขากรรไกรของงู  Nerodia sipedon  ซึ่งเป็นบริเวณที่เคลื่อนไหวในแนวเดียวขณะที่งูอ้าปากเพื่อ

กินเหยื่อแล้วงับลงเพื่อกลืน (Close and Cundall, 2014) และหากพิจารณาจากหน้าตัดของชิ้นเนื้อเยื่อ

ผิวหนังตัวเงินตัวทองขณะท�าการฝังเป็นบล็อกพาราฟินแล้ว จะเห็นว่ามัดคอลลาเจนที่พบในชั้นลึกของ

หนังแท้บริเวณข้างล�าตัวและใต้ท้องของตัวเงินตัวทองมีการเรียงตัวในแนวขวางล�าตัว (transverse) จึง

สันนิษฐานได้ว่าหนังตัวเงินตัวทองที่ได้จากบริเวณดังกล่าวสามารถถูกดึงได้ในแนวขวางของล�าตัวเพียง

แนวเดียว

 เมื่อเปรียบเทียบความหนาของชั้นหนังแท้ในผิวหนังของตัวเงินตัวทองทั้ง 4 บริเวณแล้ว พบว่า

บริเวณหลังคอและกลางหลังมีความหนาของชั้นหนังแท้ส่วนที่อยู่ใต้เกล็ดมากกว่าบริเวณใต้ท้อง แต่ความ

หนาของชั้นนี้ในผิวหนังข้างล�าตัวนั้นไม่แตกต่างจากบริเวณอื่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ในขณะที่ชั้นหนัง

แท้ตรงผิวหนังที่อยู่ระหว่างเกล็ดบริเวณใต้ท้องมีความหนามากกว่าบริเวณหลังคอ กลางหลัง และข้างล�า

ตัวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะเกล็ดบนผิวหนังของตัวเงินตัวทอง จะเห็นว่าเกล็ด

ที่พบบริเวณหลังคอ และกลางหลังนั้นมีลักษณะนูนขึ้นมากกว่าเกล็ดที่พบบริเวณข้างล�าตัว และใต้ท้อง ซึ่ง

มีผลให้ชั้นหนังแท้บริเวณดังกล่าวมีความหนามากกว่า นอกจากนี้การที่เกล็ดของตัวเงินตัวทองมีลักษณะ

เรียงต่อกัน ไม่มีการซ้อนทับหรือเกยกัน ท�าให้ขณะที่ผ่านกระบวนการฟอกหนังซึ่งต้องยืดแผ่นหนังเพื่อให้

เกิดความนิ่มและขนาดกว้างขึ้นนั้น (Tienprateep, 2012) ผิวหนังที่อยู่ระหว่างเกล็ดจะเป็นส่วนที่ถูกดึง

ให้ยืดออกได้มากกว่าผิวหนังบริเวณที่มีเกล็ดปกคลุม เมื่อพิจารณาร่วมกับขนาดและการจัดเรียงตัวของมัด

คอลลาเจนที่พบในชั้นลึกของหนังแท้ทั้ง 4 บริเวณแล้ว จึงสันนิษฐานได้ว่าผิวหนังที่ใต้ท้องจะถูกยืดออกได้

ในแนวขวางล�าตัวเพียงแนวเดียว และจะมีความต้านทานต่อแรงดึงสูง เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีมัดคอลลา

เจนขนาดใหญ่เรียงตัวขนานกัน อีกทั้งยังมีความหนาของชั้นหนังแท้ตรงบริเวณระหว่างเกล็ดมากกว่า

ผิวหนังส่วนอื่นของร่างกาย ส่วนผิวหนังบริเวณหลังคอและกลางหลังจะสามารถถูกยืดออกได้หลายแนว

จนเป็นแผ่นกว้างได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีมัดคอลลาเจนเรียงตัวหลายทิศทาง แต่จากการที่พบมัดคอลลาเจน

ขนาดใหญ่และปานกลางปะปนกัน รวมถึงการที่มีชั้นหนังแท้ส่วนที่อยู่ระหว่างเกล็ดบางกว่า จึงท�าให้

ผิวหนังบริเวณนี้มีความทนทานต่อแรงดึงต�่ากว่า โดยในขณะที่ถูกยืดออกอาจเกิดรอยขาดตรงบริเวณ

ระหว่างเกล็ดได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ผิวหนังบริเวณคอและหลังนั้นมีลวดลายเฉพาะตัวที่สวยงาม ในขณะที่

บริเวณใต้ท้องจะมีเกล็ดแข็งขนาดใหญ่และไม่มีลวดลาย ส�าหรับผิวหนังบริเวณข้างล�าตัวนั้นแม้ว่าจะมี

ความหนาน้อยกว่าผิวหนังใต้ท้องแต่สามารถถูกดึงได้ในแนวเดียว และมีลวดลายส่วนบนคล้ายกับบริเวณ

หลังแต่ส่วนล่างเป็นเกล็ดแข็งเช่นเดียวกับส่วนใต้ท้อง จากคุณลักษณะเหล่านี้ท�าให้สามารถคัดเลือกหนัง

จากบริเวณที่เหมาะสมกับการผลิตเครื่องหนังแต่ละชนิดได้
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 ส�าหรับการศึกษาต�าแหน่งและความหนาแน่นของแอลฟา เคอราติน ภายในชั้นหนังก�าพร้าทั้ง 4 

บริเวณของตัวเงินตัวทอง พบว่าชั้นฐาน และเหนือฐานของทุกบริเวณมีการติดสีของแอลฟา เคอราติน ใน

ระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนชั้นแอลฟา มีการติดสีระดับรองลงมา และชั้นเบตา และโอเบอฮาวเทน นั้นไม่

พบการติดสีเลย ในขณะที่ชั้นฐาน และเหนือฐานของชั้นหนังก�าพร้าที่อยู่ระหว่างเกล็ดก็พบการติดสีใน

ระดับมากที่สุดเช่นกัน ยกเว้นบริเวณหลังคอที่พบการติดสีระดับปานกลาง ส่วนชั้นแอลฟา นั้นพบการติดสี

เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากการติดสีในลักษณะดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าต�าแหน่งที่พบ แอลฟา เคอราติน ใน

ผิวหนังชั้นหนังก�าพร้าของตัวเงินตัวทองนั้นมีความแตกต่างกับในผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กล่าวคือ 

การสร้างโทโนฟิลาเม้นท์ (tonofilament) ในผิวหนังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเริ่มขึ้นในชั้นสตราตัม สปาย

โนซัม (stratum spinosum) ซึ่งเปรียบเทียบได้กับชั้นเหนือฐานของผิวหนังตัวเงินตัวทอง และเพิ่มมาก

ขึ้นจนแผ่กระจายเต็มเซลล์ในชั้นบน โดยอาศัยการท�างานร่วมกันกับโปรตีนไฟแลคกริน (filaggrin) (Mon-

teiro-Riviere, 2006) ในขณะที่ผิวหนังของตัวเงินตัวทองจะพบแอลฟา เคอราตินในชั้นฐานและเหนือฐาน

มากกว่าชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป โดยเฉพาะในชั้นเบตา และโอเบอฮาวเทนจะไม่พบแอลฟา เคอราตินเลย แต่

กลับพบเบตา เคอราตินปริมาณมากอันท�าให้ชั้นเบตา และโอเบอฮาวเทนมีลักษณะแข็งเป็นเกล็ด (Alibar-

di and Toni, 2006) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาแอลฟา เคอราตินด้วยเทคนิคทางทางอิมมูโนฮิสโตเคมี

พบว่าเนื้อเยื่อสามารถติดสีต่อแอนตี้บอดี้ของไซโตเคอราตินหรือแอลฟา เคอราตินจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วย

นมได้ จึงเชื่อว่าแอลฟา เคอราตินที่พบในผิวหนังตัวเงินตัวทองน่าจะมีโครงสร้างโมเลกุลที่ใกล้เคียงกับที่

พบในผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จึงเชื่อได้ว่าหน้าที่ของแอลฟา เคอราติน ในผิวหนังของตัวเงินตัว

ทองนั้นไม่น่าจะแตกต่างไปจากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คือท�าหน้าที่เสริมโครงสร้างให้กับเซลล์ชั้นหนัง

ก�าพร้า ปกป้องเซลล์จากแรงเหยียดที่เกิดขึ้นกับเซลล์ และมีบทบาทในการป้องกันการสูญเสียน�้าจากทาง

ผิวหนัง (Alibardi, 2000; Alibardi et al., 2000) นอกจากนี้ จากการค�านวณโมดูลัสของสภาพยืดหยุ่นใน

หนังก�าพร้าของงูพบว่ามีค่าสูงสุดในชั้นที่มีลักษณะแข็งเช่นชั้นเบตาและต�่าลงในช้ันแอลฟาซึ่งมีความอ่อน

นุ่มและยืดหยุ่นสูง (Klein et al., 2010; Klein and Gorb, 2012) จึงท�าให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณของ

ผวิหนงัตวัเงนิตวัทองทีพ่บแอลฟา เคอราตนิในแต่ละชัน้ของหนงัก�าพร้าเป็นปรมิาณมากจะมคีวามยดืหยุน่ 

สูงกว่าบริเวณที่พบปริมาณน้อยกว่า ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้จะพบว่าผิวหนัง

ส่วนที่มีเกล็ดปกคลุมในบริเวณที่ท�าการศึกษาทั้ง 4 บริเวณนั้นมีระดับแอลฟา เคอราตินไม่แตกต่างกันมาก

นัก จึงไม่น่าจะมีความแตกต่างของระดับความยืดหยุ่น แต่หากพิจารณาผิวหนังตรงระหว่างเกล็ดจะพบ

ว่าที่บริเวณกลางหลัง ข้างล�าตัว และใต้ท้องน่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าบริเวณหลังคอ ดังนั้น ถ้าต้อง

ท�าการยืดผิวหนังบริเวณดังกล่าวจะมีการหดตัวกลับได้มากกว่าบริเวณหลังคอ จึงต้องออกแรงยืดมากกว่า

เพื่อให้เกินขีดจ�ากัดของสภาพยืดหยุ่นจึงจะท�าให้แผ่นหนังยืดออกได้ อย่างไรก็ตาม เซลล์ในแต่ละชั้นของ

หนังก�าพร้าในสัตว์เลื้อยคลานอันดับกิ้งก่าและงู (squamata) นั้นไม่ได้พบแต่แอลฟา เคอราติน หรือเบตา 

เคอราตินเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มักพบว่าแอลฟา เคอราตินซึ่งเป็น intermediate filament ที่มี

ขนาดโมเลกุลใหญ่ (40-68 กิโลดาลตัน) มักจะพบร่วมกับเบตา เคอราตินซึ่งมีขนาดเล็ก (10-25 กิโลดาล

ตัน) ดังนั้น เบตา เคอราตินจึงถูกเรียกว่า keratin-associated beta proteins (KabetaPs) ซึ่งหาก

พิจารณาตามสัดส่วนของกรดอะมิโนที่พบเป็นองค์ประกอบหลักคือไกลซีน (gly) และซิสเตอีน (cys) แล้ว 

จะถูกแบ่งเป็น 3 วงศ์ได้แก่ HgG5 (glycine rich; 28% gly, 3.6% cys) HgGC10 (glycine-cysteine 

medium rich; 13% gly, 14.5% cys) และ HgGC3 (glycine-cysteine rich; 30.4% gly, 8.7% cys) 

(Alibardi et al., 2012) ในการศึกษาพัฒนาการของชั้นหนังก�าพร้าในกิ้งก่า Anolis carolinensis พบว่า 

HgG5 ปริมาณมากจะอยู่ที่ชั้นเบตา โดย cys ที่พบบริเวณ N และ C terminals ของ HgG5 นั้นมักสร้าง
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พันธะโควาเลนท์กับโปรตีนอื่นรวมทั้ง HgGC10 ซึ่งประกอบด้วย cys จ�านวนมาก ท�าให้ชั้นดังกล่าวเกิด
ความแข็ง มีความต้านทานต่อแรงกลสูง และมีความยืดหยุ่นต�่า นอกจากนี้ ชั้นเบตาที่เจริญเต็มที่แล้วจะไม่
พบแอลฟา เคอราตินอยู่ ซึ่งแตกต่างจากชั้นแอลฟาที่จะไม่พบ HgG5 แต่จะมี HgGC10 และ HgGC3 อยู่
ร่วมกับแอลฟา เคอราตินจ�านวนมากที่มีลักษณะเป็นเส้นใยหนา ซึ่งส่งผลให้มีคุณสมบัติความยืดหยุ่นเกิด
ขึ้นได้มากกว่า นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพบว่า KabetaPs ชนิดที่มี cys เป็นองค์ประกอบเหล่านี้ หากไม่
ได้อยู่ร่วมกับ HgG5 ก็มักจะไม่สร้างพันธะไดซัลไฟต์อันแข็งแรงซึ่งกันและกัน และการเกิดพันธะระหว่าง 
KabetaPs เหล่านี้กับแอลฟา เคอราตินนั้นส่งผลให้มีลักษณะยืดหยุ่นเกิดขึ้นที่ชั้นนั้นเช่นกัน  (Alibardi, 
2012; Alibardi, 2013 ) ดังนั้น การสันนิษฐานว่าปริมาณแอลฟา เคอราตินในแต่ละชั้นของหนังก�าพร้านั้น
แปรผันตรงกับความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นจึงมีความเป็นไปได้  อย่างไรก็ตาม หากมีการศึกษาร่วมกับการกระ
จายตัวของ KabetaPs แต่ละชนิดด้วยก็จะท�าให้สามารถสรุปลักษณะดังกล่าวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ง
การศึกษาระดับความยืดหยุ่นของผิวหนังตัวเงินตัวทองโดยอาศัยปริมาณแอลฟา เคอราตินภายในหนัง
ก�าพร้านั้นเป็นสิ่งส�าคัญ เนื่องจากในการผลิตหนังสัตว์ระดับอุตสาหกรรมนั้นจะมีการใช้เอนไซม์ย่อยสลาย
เคอราติน (keratinase) ซึ่งผลิตจากเชื้อแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการท�าลายขนที่อยู่บน
แผ่นหนังและท�าให้เกิดความนุ่ม จึงมักใช้ในการผลิตหนังที่ได้จากโค กระบือ (Zhang et al., 2016a; 
Zhang et al., 2016b) แต่ส�าหรับการผลิตหนังสัตว์เลื้อยคลานนั้นต้องการคงรูปร่างและลวดลายของ
เกล็ดไว้จึงไม่ใช้สารประเภทนี้ ดังนั้นเคอราตินที่อยู่บนผิวหนังจึงไม่ถูกท�าลายไป และมีผลต่อคุณสมบัติต่าง 
ๆ ของหนังสัตว์ตามชนิดและปริมาณของเคอราตินที่เป็นองค์ประกอบอยู่ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

สรุป

 จากการศึกษาผิวหนังตัวเงินตัวทองบริเวณหลังคอ กลางหลัง ด้านข้างล�าตัวและใต้ท้อง โดยการ
สังเกตลักษณะผิวหนังและเกล็ด การศึกษาการเรียงตัวและความหนาแน่นของเส้นใยและมัดคอล
ลาเจนรวมถึงการวัดความหนาของชั้นหนังแท้ และการประเมินระดับแอลฟา เคอราตินในแต่ละชั้นของ
หนังก�าพร้า  สามารถสรุปได้ว่าแผ่นหนังจากบริเวณหลังของตัวเงินตัวทองมีลักษณะและคุณสมบัติที่
เหมาะสมส�าหรับน�ามาใช้ในการผลิตงานเครื่องหนังประเภทที่ต้องการความสวยงามและไม่จ�าเป็นต้องรับ
น�้าหนักหรือถูกแรงดึงหรือแรงกดมากนัก เช่น กระเป๋าถือ รองเท้า หมวก และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
เนื่องจากบริเวณนี้มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ผืนหนังสามารถถูกยืดขยายได้มากและหลายทิศทาง เช่น
เดียวกับบริเวณคอซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่ความยืดหยุ่นจะต�่ากว่า อีกทั้งผืนหนังยังมีขนาดเล็กและมี
ลวดลายน้อยกว่าด้วย  ส่วนหนังบริเวณใต้ท้องมีลักษณะค่อนข้างแข็งเนื่องจากมีเกล็ดขนาดใหญ่ หนังยืด
ขยายได้ไม่มากและสามารถยืดออกได้ในแนวเดียว จึงเหมาะกับการผลิตเครื่องหนังที่ต้องการการคงรูป
ร่างและความแข็งแรง เช่น ท�ากระเป๋าธนบัตร ฐานกระเป๋าถือ และพื้นผิวเครื่องเรือน เป็นต้น ส่วนหนังข้าง
ล�าตัวจะมีลักษณะผสมระหว่างที่หลังและใต้ท้องคือส่วนบนจะคล้ายกับบริเวณหลัง แต่ส่วนล่างจะมีเกล็ด
แข็งเหมือนใต้ท้อง จึงเหมาะส�าหรับการน�ามาตัดต่อลายบริเวณขอบหรือสันกระเป๋า เป็นต้น  ซึ่งผลการ
ศึกษาในครั้งน้ีสามารถใช้เป็นข้อมูลส�าหรับพัฒนากระบวนการผลิตหนังฟอกจากตัวเงินตัวทองโดยเฉพาะ
การเพิ่มความระมัดระวังในการดึงยืดหนังแต่ละบริเวณเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย และใช้ในคัดเลือกแผ่น
หนังแต่ละบริเวณให้เหมาะสมกับการผลิตเครื่องหนังแต่ละประเภทด้วย 
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