รังนกแท-รังนกปลอม ความเหมือนในความตาง

ปจจุบนั รังนกและผลิตภัณฑรังนกไดรับความนิยมสูง เนื่องจากชาวจีนรับประทานมานานกวา 1000 ป
โดยมีความเชื่อวามีสรรพคุณในการรักษาโรคและบํารุงรางกายได จึงนิยมในการบริโภครังนกกันอยางแพรหลาย
โดยทั่วไป รังนกมีจําหนายในหลายรูปแบบ ไดแก รังนกแหง รังนกแหงกึ่งสําเร็จรูป รังนกสดพรอมปรุง
เครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูป เครื่องดื่มรังนกผสมโสม เครื่องดื่ม รังนกสูตรไมมีน้ําตาล เครื่องดื่มรังนกผสมคอลลาเจน
จัดเปนสินคาสงออกที่ทํารายไดใหแกประเทศไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะที่สงออกไปยังฮองกงปละประมาณ
25 ลานบาท
มารูจักรังนกกันกอน

ในประเทศไทยมีนกนางแอน 3 ชนิด คือ นกแอนกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกแอนกินรัง
ตะโพกขาว (Apuspaeificus sp.) และนกแอนหางสี่เหลี่ยมหรือนกแอนรังดํา (Aerodramus maximus) โดย
นกนางแอนทัง้ 3 ชนิดจัดอยูในกลุมนกนางแอนสวิฟตเลตส (Swiftlets) วงศ Apodidae นกแตละชนิดใน
กลุมนี้จะมีขนาดที่ใกลเคียงกันและมีลกั ษณะที่คลายคลึงกันมาก จนยากแกการจําแนกชนิด แตเปนนกที่มี

นิสัยเหมือนกัน คือ ทํารังดวยเยื่อเมือกโปรงแสงสังเคราะหจากตอมน้ําลายผสานกับเสนใยเล็กๆ ของพืช
เชน มอส สาหรายและรากไมเมื่อโดนอากาศก็จะแข็งตัว แตมีนกนางแอนสวิฟตเลตส 2 ชนิด ที่สรางรังดวย
น้ําลายลวน บางครั้งอาจมีขนนกปะปนมาดวย แตเปนสวนนอย ไดแก นกนางแอนหางสี่เหลี่ยม หรือนก
นางแอนรังดํา (Black nest swiftlet) โดยรังของนกชนิดนี้มีขนนกปนอยูบาง อีกชนิดหนึ่งคือนกนางแอนกินรัง
ที่มีรังนกสีขาวประกอบดวยน้ําลายลวน ซึ่งเปนที่นิยมมากและมีราคาสูงกวารังดํา
รังนก ทํามาจากน้ําลายของนกนางแอนหรือนกอีแอน เปนสารจําพวกไกลโคโปรตีน (Glycoprotein)
ซึ่งสํารอกออกมาจากตอมน้ําลายของนกแลวจับตัวแข็ง ตอมชนิดนี้จะมีขนาดโตขึ้นในฤดูผสมพันธุในชวง
เดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน นกจะสรางรังโดยการสํารอกน้ําลายเปนสายเล็กๆ ออกมาจากตอมน้ําลาย
ทั้ง 2 ขาง เมื่อสัมผัสอากาศจะแข็งตัว ติดผนังแนน รังมีลักษณะเปนรูปครึ่งถวยขนาดเล็ก น้ําหนักแหงประมาณ
10 กรัม นกใชเวลาในการสรางรัง 30-35 วัน น้ําลายของนกที่สํารอกออกมาครั้งแรก จะมีสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเรียกวา
รังนกขาว จัดไดวาเปนรังนกที่มีคุณภาพดีทสี่ ุด สวนน้ําลายที่นกนางแอนสํารอกออกมาหลังจากการสรางรัง
ครั้งแรก จะเวนสักระยะหนึ่ง รังนกที่มีคณ
ุ ภาพดีคือรังนกที่เก็บครั้งแรก มีสีขาว มีสิ่งเจือปนนอย มีความเหนียว
และสะอาด ซึ่งจะมีราคาสูงถึงชั่งละ (600 กรัม) ประมาณ 20,000 บาทขึ้นไป
รังนกแทสําเร็จรูปแบบพรอมดื่มที่จําหนายในทองตลาด มีรังนกเปนสวนประกอบประมาณ รอยละ 1.1
โดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดทําการวิเคราะหหาสวนผสมของรังนกนางแอน
พบวาประกอบดวย น้ํา รอยละ 5.11 โปรตีน รอยละ 60.90 แคลเซียม รอยละ 0.85 โพแทสเซียม 0.05 และ
ฟอสฟอรัส รอยละ 0.03 ทั้งนีห้ ากเปรียบเทียบสารอาหารระหวางรังนกกับไขไกและนมสด แสดงไวในตาราง
ขางลางนี้
ตารางเปรียบเทียบสารอาหาร
รังนกสําเร็จรูปพรอมดื่ม
ไขไก
สารอาหาร
(75 มล.)
(1 ฟอง)
พลังงาน (kCal)
52
81
ความชื้น (%)
62
37
โปรตีน (กรัม)
0.22
6.5
ไขมัน (กรัม)
0.02
5.8
คารโบไฮเดรต (กรัม)
12.6
0.4
วิตามินบี 1 (มก.)
0.014
0.19
วิตามินบี 2 (มก.)
23.8
30
แรธาตุ
1.5
111
แคลเซียม (มก.)
0.05
1.6
ที่มา : กรมวิทยาศาสตรบริการ (2548)

นม 1 กลอง
(250 มล.)
155
88
8.5
8
12.2
0.4
295
248
0.25

รังนกปลอมคืออะไร

เนื่องจากรังนกแทมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการของตลาดและมีราคาสูง จึงไดมีผูฉวยโอกาส
ผลิตรังนกปลอมขึ้น และนํามาจําหนายในทองตลาดทั้งในรูปแบบของรังนกแหงและแบบสําเร็จรูปพรอมดื่ม
ซึ่งมีจําหนายในรานสะดวกซื้อ ตลาดนัด และรถเข็นจําหนายทีพ่ บเห็นไดทวั่ ไป
รังนกปลอมผลิตจากยางคารายา ซึ่งเปนยางจากตนสุพรรณิกา (Sterculia urens) มีถิ่นกําเนิดในประเทศ
อินเดีย ลักษณะมีสีขาว หรือสีเหลืองอมชมพู จนถึงมีสนี ้ําตาลเขม มีกลิ่นคลายน้ําสมสายชู รูปรางไมแนนอน
ไมละลายน้าํ แตดูดซับน้าํ และพองตัวคลายรังนกมากจนทําใหสังเกตไดยาก ยางคารายาเปนวัตถุดิบใชใน
อุตสาหกรรมหลายชนิด เชน การทําฟน ยา อาหาร สิ่งทอ กระดาษ ทั้งนี้ยังไมมีรายงานวามีอันตรายตอ
การบริโภค แตก็ไมมีคุณคาทางอาหารแตอยางใด ราคาของยางคารายาเมื่อเทียบกับรังนกแทแลวตางกันมาก
โดยมีราคากิโลกรัมละ 3,000-4,000 บาท
ของแทหรือของเทียม
เนื่องจากรังนกแทและรังนกปลอมมีลักษณะที่ดูจากภายนอกคลายคลึงกันมาก ไมสามารถบงบอกได
ชัดเจนจากการสังเกต และหากตองการซือ้ รังนกนางแอนแทชนิดแหง ควรซื้อจากแหลงจําหนายทีน่ าเชื่อถือ
ไวใจได ซึ่งมีวธิ ีสังเกตรังนกแทและรังนกปลอมจากยางคารายา ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของรังนกแทและรังนกปลอม
รังนกแท
รังนกปลอม
- มีกลิ่นคาวน้าํ ลายนกนางแอนขณะตุน
- ไมมีกลิ่นคาว
- มีรสชาติความอรอยและความเขนเหนียว
- ไมมี
- เห็นเปนเสนชัดเจน
- เปนกอน หรือแผนเล็กๆ คลายวุน

ผูที่ผลิตผลิตภัณฑรังนกปลอมเปนการหลอกลวงผูบริโภค มีความผิดตามกฎหมาย เขาขายอาหาร
ปลอมมีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 10 ป และปรับตั้งแต 5,000 – 100,000 บาท หากบางรายมีการระบุ
เครื่องหมาย อย. ที่ฉลาก เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือทั้งที่ไมไดรับอนุญาต เขาขายความผิดเรื่องเครื่องดื่มเพื่อ
จําหนาย โดยไมไดรับอนุญาตผลิตอาหาร ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ นอกจากนี้ยังมีความผิดไมไดขออนุญาตขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือ
ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับอีกดวย ดังนั้นในการเลือกซื้อรังนกเพื่อการปรุงจําหนายหรือ
บริโภคในครัวเรือน จึงควรพิจารณาที่ราคาเหมาะสม มีฉลากระบุชื่อและที่อยูผูผลิตผูจําหนายที่หรือมี
เครื่องหมาย อย. ชัดเจนหรือหากสงสัยวาเปนรังนกแทหรือไม สามารถสงตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหที่
กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยคาใชจายในการตรวจวิเคราะหตัวอยางละ 1,500 และใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห
สุดทายคงตองขึ้นอยูกับผูบริโภคแลววาเมือ่ รูอยางนี้ จะเลือกอะไรที่เปนประโยชนตอ รางกายใหคมุ
กับคาเงินทีเ่ สียไป สวนผูจําหนายที่ยังหัวใสหลอกชาวบานอยูก็ระวังจะตองไปนอนซดรังนก (ปลอม)ในคุก ซักวัน
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