เรื่องลับๆ ของหมึก
The secret of squid ink
สายันต รวดเร็ว
หนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร
หลายคนเขาใจ(เอาเอง)วาหมึกเปนปลาเลยพยายามยัดเยียดใหเปน “ปลาหมึก” แต
แทจริงแลวหมึกเปนสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังอยูในกลุมเดียวกับหอย หรือในทางวิทยาศาสตร
เรียกวาเปนกลุม Mollusk ซึ่งในโลกนี้มีหมึกอยูหลายสายพันธุ มีขนาดตั้งแตเล็กไมกี่มิลลิเมตรที่
เรียกวาหมึกแคระจนถึงขนาดใหญหลายสิบเมตรที่เราเรียกวาหมึกยักษ โดยหมึกจะกินสัตวขนาด
เล็กที่ลอยในทะเล (Zooplankton) และกินปลาที่มีขนาดเล็กเปนอาหาร เมื่อดูถึงระดับไอคิวแลวจะ
พบวา หมึกมีความฉลาดอยางไมนาเชื่อ ซึ่งทานผูอานบางทานอาจพอเคยผานตากับสารคดีหรือ
ขาวที่แสดงภาพหมึกกําลังใชหนวดเปดขวดฝาเกลี่ยวเพื่อกินอาหาร และบางชนิดยังสามารถ
เปลี่ย นสีตัวไดดว ย แตไม วาจะเป น หมึกเล็ก หรือ หมึก ยัก ษ ฉลากมากหรือฉลาดนอย ทั้ง หมด
สุดทายก็ลวนกลายเปนอาหารของมนุษยทั้งสิ้น แตมาจบที่เรื่องกินไดยังไงก็ไมทราบ เอาเปนวาคง
ไมลงรายละเอียดใหลึกลงไปกวานี้ เพราะจะกลายเปนตําราชีววิทยาไปเสีย ผูอานทานใดสนใจ
เกี่ยวกับชีวิตสัตวโลกชนิดนี้ก็คงหาขอมูลเองไดไมยากนัก
อยางที่กลาววาหมึกถูกนํามาปรุงเปนอาหารมากมายหลายเมนู ตั้งแตบริโภคแบบสด
อยางชาวญี่ปุน หรือจะนํามาประกอบเปนอาหารคาว จนถึงนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ที่
ตามแต จ ะรั ง สรรค ป น แต ง กั น นั้ น ทั้ ง หมดล ว นแต ใ ช ส ว นที่ เ ป น เนื้ อ หมึ ก ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการที่ไดจะเปนโปรตีนเปนหลัก โดยเมื่อดูในรายละเอียดในดานคุณภาพของโปรตีนในเนื้อ
หมึกโดยทําการวิเคราะหหาปริมาณกรดอะมิโน พบวาเปนโปรตีนที่ประกอบดวยกรดอะมิโนที่
จําเปนตอรางกายสูง กรดอะมิโนจําเปนก็คือกรดอะมิโนที่รางกายสรางเองไมไดตองไดรับจาก
อาหารเทานั้น โดยเฉพาะไลซีนและทรีโอนีนซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตในเด็ก และจากการประเมิน
คุณภาพของโปรตีนโดยใชคาคะแนนของกรดอะมิโน (Amino acid score) พบวาโปรตีนของหมึกมี
คุณภาพดีพอสมควร เชน หมึกกลวยไดคะแนนเทากับ 74 (น้ํานมวัวซึ่งมีคาเทากับ 91) นอกจาก
โปรตีนก็จะมีสวนที่เปนไขมันและวิตามินตางๆ เชน บีหนึ่ง บีสอง และไนอะซิน
นอกเหนือจากเนื้อหมึกแลวก็ดูไมนาจะมีอะไรอื่นที่กินได ถาทานคิดเชนนั้นก็ผิดถนัด
เพราะยังมีอีกสวนที่นํามาใชเปนอาหารไดและนอยคนจะรูวามีประโยชนนาสนใจทีเดียว สิ่งนั้นก็
คือน้ําหมึกสีดําๆ ของหมึกนั่นเอง อยางเชน เสนสปาเก็ตตี้สีดํา ซอสครีมหมึกดํา พิซซาหมึกดํา
แบบญี่ปุน (Squid ink Japanese pizza) หรือ Black squid ink rice ซึ่งเปนอาหารของชาวสเปน
ที่ดูคลายๆ กระยาสาทรบานเรา ซึ่งสีดําที่เห็นอยูนั้น มาจากการผสมน้ําหมึกลงไป ซึ่งวัตถุประสงค
หลักก็คงจะเปนเพื่อการแตงสีสันอาหารใหดึงดูดความสนใจผูบริโภค นอกจากนี้ น้ําหมึกก็ยังใช
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สําหรับเปนหมึกพิมพไดดวย บทความนี้จะนําทานไปรูจักอีกแงมุมหนึ่งของน้ําหมึกสีดําๆ วาน้ํา
หมึกนั้นคืออะไร ประกอบขึ้นจากอะไรและมีประโยชนอยางไร
“น้ํ า หมึ ก ” (Squid
Ink) เป น ของเหลวที่ ผ ลิ ต โดยสั ต ว น้ํ า ที่ ชื่ อ เหมื อ นกั น คื อ หมึ ก
องค ป ระกอบหลั ก ร อ ยละ 51.2 เป น สารจํ า พวกคาร โ บไฮเดรตกลุ ม โพลี แ ซคคาไรด
(Polysaccharide) อี ก ร อ ยละ 30.8 เป น สารให สี (Pigment) และที่ เ หลื อ อี ก ร อ ยละ 17.8 เป น
โปรตีนชนิดเปปไทด (Peptides) ซึ่งโดยธรรมชาติมีประโยชนเพื่อการปองกันตัวเองของหมึกในยาม
คับขัน โดยใชพนใสศัตรูผูรุกราน โดยจะทําใหเกิดอาการมึนงงไปชั่วขณะหรือเพื่อการพรางตัว แต
นอกจากจะเปนเครื่องมือปองกันตัวเองแลว น้ําหมึกยังมีสรรพคุณที่นาสนใจทีเดียว ดังจะเห็นไดวา
ในประเทศญี่ปุน จีน หรือ ประเทศในแถบยุโรป ไดใชน้ําหมึกเปนยารักษาโรคมาชานานแลว โดยมี
ผูศึกษาพบวาน้ําหมึกมีสรรพคุณในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial activity) และยังมีผล
กับการหลั่งของน้ํายอยดวย (Gastric juice secretion activity) แตก็ยังไมมีใครไดศึกษาลึกลงไป
วาสารใดในน้ําหมึกที่เปนสารออกฤทธิ์ดังกลาว ตอมาคณะนักวิจัยชาวญี่ปุนพบวา สวนประกอบ
ชนิดหนึ่งในน้ําหมึกที่เรียกวา Peptidoglycan ซึ่งเปนสารที่เกิดจากการจับกับของสวนที่เปนโปรตีน
และคารโบไฮเดรต มีคุณสมบัติพิเศษในการยับยั้งการเกิดเนื้องอก (Antitumor) ซึ่งนาจะเปน
การศึกษาเชิงลึกครั้งแรกเกี่ยวกับน้ําหมึก โดยผูวิจัยไดสกัดแยกสาร Peptidoglycan ออกเปน 3
ชนิดยอยตามองคประกอบ แลวนําไปทดลองฤทธิ์การยับยั้งเนื้องอกในหนูทดลอง โดยการฉีดเขา
ทางชองทองของหนู (Intraperitoneally) ซึ่งผลการทดลองพบวาสาร Peptidoglycan ทั้ง 3 ชนิด
ใหผลยับยั้งการเกิดเนื้องอกได โดยพบวาสาร Peptidoglycan นี้จะไปชวยเสริมกลไกการทําลาย
เซลลเนื้องอกดวยการกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกาย (Immune-mediated path) และที่
นาสนใจคือการใหความรอนแกน้ําหมึกที่ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ไมไดทําลายฤทธิ์การ
ยับยั้งเนื้องอก นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดศึกษาลึกลงไปถึงโครงสรางและองคประกอบของสาร
Peptidoglycan เหลานั้นดวย โดยพบวามีบางสวนเปนคารโบไฮเดตรที่มีโครงสรางชนิดใหม แต
ผูเขียนคงไมนํามาบรรยายในที่นี้ เพราะเกรงวาจะกลายเปนตําราวิชาการขนาดยาว หากทานใด
สนใจก็สามารถหาอานไดจากบทความตามที่ใหไวในอางอิงขางทายนี้
ก็ จ ะขอจบเอาดื้ อ ๆ ตรงนี้ ว า การศึ ก ษาที่ ย กมาเล า ในที่ นี้ เ ป น การศึ ก ษาเบื้ อ งต น ใน
สัตวทดลองโดยการฉีดสารเขาทางชองทอง (Intraperitoneally) ซึ่งผิดแผกไปจากการบริโภค
อาหารตามปกติวิสัยของคนเรา ซึ่งจะกินทางอาหารทางปากหรือจะเรียกดวยภาษาฝรั่งใหหรูสัก
หนอยก็จะเรียกวา “Oral Administration” ดังนั้น ก็ยังคงตองรอผลการศึกษายืนยันวาการบริโภค
ทางปากจะใหฤทธิ์ยับยั้งเซลลเนื้องอก เหมือนการฉีดเขาทางชองทองหรือไมอยางไร ผูเขียนก็จะได
ติดตามขอมูลมาใหทราบตอไปตามแตโอกาสจะอํานวย

3

ที่มาของขอมูล:
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ปลาอาหารคูชีวิต. ใน www.nutrition.anamai.
moph.go.th. สืบคนเมื่อ 14 มกราคม 2551.
Arnold GP. Squid: A Review of Their Biology and Fisheries. 1979. A Laboratory Leaflet
Number 48. Ministry of Agriculture Fisheries and Food, Directorate of Fisheries
Research, UK.
Hajime M, Yoshiaki T, Hidenitsu U, Tetsushi N, Bun-ichi O, Funiaki N, Kunio I, Jin-ichi S.
Antitumor Peptidoglycan with New Carbohydrate Structure from Squid Ink. In
Ohigashi H, Osawa T, Terao J, Watanabe S, Yoshikawa T (Eds.). Food Factors
for Cancer Prevention. Tokyo: 1997; Springer-Verlag Tokyo. p331-6.
Sasaki J, Ishita K, Takaya Y, Uchisawa H, Matsue H. Anti-tumor Activity of Squid Ink
(Abstract). J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1997; 43(4): 455-61.
Wikipedia, the free encyclopedia. Cephalopod Size. November 16, 2007. Retrieved
January 14, 2008 from www.wikipedia.com.

