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โคกินไมยราบไรหนาม..... ตาย!
ผูเลี้ยงโคเปนอาชีพเสริมรายหนึ่งคอนขางจะมีความรูแ ละความคิดกาวหนา ไดอานบทความ
เรื่อง “การใชไมยราบยักษเปนอาหารสัตว” ซึ่งเรียบเรียงโดยจินดา สนิทวงศ ใจความสรุปไดวา
ไมยราบยักษ เปนพืชตระกูลถั่วที่มีคณ
ุ คาทางอาหารใกลเคียงกับกระถินและมีขอดีกวากระถินคือไมมี
สารพิษ “มิโมซิน” จึงสามารถใชเปนแหลงโปรตีนในอาหารโคไดเปนอยางดี
เมื่อเย็นวันที่ 23 กันยายน 2529 ผูเลี้ยงโครายนี้ไดใชไมยราบไรหนาม ซึ่งขึ้นรวมอยูกับหญา
ขน ประมาณวาพืชที่เขาเกีย่ วมาไดนั้น มีไมยราบอยูประมาณ 80% และมีหญาขนอยู 20% แลวนํามาให
โคกินทันทีดว ยความมั่นใจวา ในเมื่อไมยราบยักษสามารถใชเปนอาหารโคไดดี ไมยราบไรหนามก็ควร
จะใชไดเชนเดียวกัน เขามีโคทั้งหมด 6 ตัว ในบรรดาโคเหลานี้มีอยู 2 ตัวที่มีขนาดใหญและเกเร ดังนั้น
เมื่อเจาของใสไมยราบลงในรางอาหาร โคตัวที่โตที่สุดจึงกินอยางรีบเรง พรอมกับกีดกันโคตัวอื่นๆ
ไมใหเขามากิน เมื่อกินจนอิม่ พอใจแลว โคตัวที่โตเปนที่สองจึงไดกนิ อยางเต็มที่ สวนโคอีก 4 ตัวไดกิน
ไมยราบที่เหลืออยูไมมากนัก หลังจากนั้นก็กินหญาขนซึ่งเจาของเกีย่ วมาใหใหมภายหลัง
เชาวันที่ 24 กันยายน โคตัวที่โตที่สุดมีอาการยืนซึมไมกินอาหาร ไมเคี้ยวเอื้อง เจาของไมกังวล
มากนักและยังไมคิดวาเปนผลมาจากไมยราบ ตอนเย็นมีอาการหนักขึน้ ลิ้นจุกปาก น้ําลายฟูมปาก ขา
แข็ง กลามเนือ้ สั่น หายใจขัด และลมลงนอนไมรูสึกตัว จึงหามขึ้นรถ นําสงโรงพยาบาลสัตว คณะสัตว
แพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สัตวแพทยทําการใหน้ําเกลือและใหยาอีกหลาย

โคตัวแรกที่ถกู นําสงโรงพยาบาล

โคตัวที่ 2 สงโรงพยาบาลตั้งแตมีอาการเล็กนอย
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อยาง ประมาณ 1 ชั่วโมงตอมา โคมีอาการดีขึ้น คือสามารถยกหัวขึน้ ได แตหลังจากนั้นไมนาน อาการก็
กลับทรุดลงอีก ตลอดเวลาทีท่ ําการรักษา โคไมมีการถายปสสาวะเลย และมีอาการหายใจลําบากมาก ใน
ที่สุดโคตัวนั้นก็ถึงแกความตาย สรุประยะเวลาตั้งแตโคไดกินไมยราบไรหนามเขาไป ถึงเวลาที่เริ่ม
แสดงอาการผิดปกติ (ซึม) ประมาณ 15 ชั่วโมง และตายหลังจากเริ่มแสดงอาการประมาณ 20 ชั่วโมง
สัตวแพทยทําการผาซากพิสูจนโรค พบวาเมื่อผาทองจะมีน้ําใสๆ ไหลออกมาจากชองทองในปริมาณ
มาก ในกระเพาะใหญ (รูเมน) มีไมยราบไรหนามอยูเ ต็ม อาหารที่อยูใ นกระเพาะสามสิบกลีบมีลักษณะ
แหงมาก ในกระเพาะที่สี่และลําไสมีอาหารอยูนอยมาก ลักษณะผิดปกติของอวัยวะภายในที่เดนชัดคือ
ไตและปอดมีอาการบวมน้ํา
อยางมาก มามขยายใหญ ตับ
กระเพาะปสสาวะและผนัง
กระเพาะใหญมีจุดเลือดออก
สัตวแพทยไดนําเนื้อเยื่อจาก
อวัยวะภายในตางๆ ไปเพาะ
เชื้อ ไมปรากฏวามีเชื้อใดๆ
เกิดขึ้น

ผาซากโคที่ตายปรากฏวามีน้ําในชองทองปริมาณมาก
เชาวันที่ 25 กันยายน โคตัวที่โตอันดับสอง แสดงอาการซึมเล็กนอย เจาของรีบนําสง
โรงพยาบาลสัตว เพราะเกรงวา ถาขืนปลอยไวนานจะรักษาไมไดเชนเดียวกับตัวแรก สัตวแพทยทําการ
รักษาอยางใกลชิด แตอาการกลับเลวลงเรื่อยๆ ไมกินอาหาร ไมปสสาวะ ถายอุจจาระเพียงเล็กนอย
กลามเนื้อสั่นเปนครั้งคราว น้ําลายฟูมปากอยูตลอดเวลา ปอดทํางานไมปกติ และถึงแกความตายตอนค่ํา
ของวันที่ 28 กันยายน ผาซากพบลักษณะผิดปกติตางๆ คลายคลึงกับตัวแรก สรุประยะเวลาตั้งแตโคกิน
ไมยราบไรหนามเขาไปถึงเวลาเริ่มแสดงอาการผิดปกติประมาณ 38 ชั่วโมง และตายหลังจากแสดง
อาการได 86 ชั่วโมง
วันที่ 27 กันยายน โคตัวที่สาม มีอาการซึมและไมกนิ อาหาร เจาของสงไปโรงพยาบาลเชนเคย
รักษาอยูได 1 วัน อาการไมดีขึ้น ประจวบกับโคตัวทีส่ อง ไดตายลงอีกตัว ทั้งๆ ที่นําสงโรงพยาบาล
ตั้งแตมีอาการเพียงเล็กนอย เจาของจึงตัดสินใจนําโคตัวทีส่ ามซึ่งแสดงอาการปวยเล็กนอย และอีก 3 ตัว
ซึ่งไมแสดงอาการเขาโรงฆาสัตวทั้งหมด เพราะคิดวาตัวที่แสดงอาการแลวคงไมมีทางรักษา สวนตัวที่
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ยังไมแสดงอาการก็อาจจะแสดงอาการในระยะตอมา หรือถึงจะไมแสดงอาการก็คงจะเลี้ยงไมโต ดังนั้น
จึงสมควรขายเอาเงินทุนคืน เพื่อซื้อโคชุดใหมมาขุนจะดีกวา การตัดสินใจครั้งนีน้ ับวาถูกตอง เพราะ
หลังจากฆาโคตัวหลังๆ นี้ ก็มีสิ่งบงบอกวาโคจะตองตายในระยะตอมา เพราะไตมีอาการบวมน้าํ แลว
เชนกัน
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาว คณะอาจารยซึ่งเปนสัตวแพทยไดรวมกันพิจารณาและสรุปวา
เกิดจากพิษของไมยราบไรหนามแนนอน เพราะไมพบเชื้อโรคจากการเพาะเชื้อขางตน และทุกสิ่งทุก
อยางสอดคลองกับผลการวิจยั ของ มาลินี ลิ้มโภคา (2525) ซึ่งศึกษาที่จังหวัดขอนแกน โดยผูกแมโค
อเมริกันบราหมัน จํานวน 5 ตัว กินไมยราบหมดแปลง แสดงอาการปวยรุนแรง น้ําลายฟูมปาก ไมเคี้ยว
เอื้อง ซึม กลามเนื้อสั่น หายใจลําบาก ลมลงนอนและตายภายใน 35, 44 และ 62 ชั่วโมง ตามลําดับ โคอีก
2 ตัว กินประมาณครึ่งแปลง และตายภายใน 11, 12 วันตอมา ผาซากพบจุดเลือดออกทั่วไปในชัน้ ใต
ผิวหนัง หัวใจ และไต กระเพาะรูเมนและลําไสอักเสบ ปอด ตับ ไต และตอมน้ําเหลืองมีอาการบวมน้ํา
จากการนําตัวอยางไมยราบไรหนามที่ใหสัตวกิน
อาหารในกระเพาะและอวัยวะภายในบางอยางไป
วิเคราะหหาสารพิษ พบวามีสารพิษไนเตรท และไซยาไนท ดังนี้
ตัวอยาง
ไมยราบที่สัตวกิน

สิ่งที่อยูในกระเพาะของสัตวตาย
ตับ
ไต
เลือด

สารพิษที่ตรวจพบ
ไนเตรท
80-85 มิลลิกรัม
ตอพืชสด 1 กิโลกรัม
หรือ ++++
+++
+++
+++
++

ไซยาไนด
50-75 ppm
50 ppm
50 ppm
50 ppm
++ ppm

อยางไรก็ตาม ผูเลี้ยงโคบางรายอาจจะแยงวา โคของทานเคยกินไมยราบไมเห็นเปนอะไร ครับ
เปนไปได เพราะอาจจะกินเขาไปไมมากนัก อีกทั้งไมยราบที่โคของทานกินไปนั้นอาจจะมีสารพิษอยู
นอย เพราะปจจัยที่ทําใหสารพิษมีมากหรือนอยนัน้ มีหลายอยาง เชน แรธาตุในดินที่ไมยราบขึ้นอยู และ
วัยของตนไมยราบ กลาวคือ ระยะกอนออกดอก จะมีสารพิษมากกวาขณะที่ตน แกออกฝกแลวถึง 4 เทา
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บางครั้งเกิดมีโคตายอยางกระทันหันโดยไมทราบสาเหตุ ซึ่งโดยปกติมักจะสันนิษฐานวาโคถูก
งูกัด อันที่จริงอาจจะเปนเพราะโคกินไมยราบไรหนามหรือพืชที่มีสารพิษทํานองนีเ้ ขาไป ดังเชนเจาของ
โรงฆาสัตวซึ่งผูเลี้ยงโครายนีน้ ําโคไปฆา เลาใหฟงวา โคฝูงของเขา ซึ่งปลอยเลี้ยงบริเวณเดียวกันนี้เคย
ตายมากกวา 10 ตัวพรอมๆ กัน มีอาการตางๆ เหมือนกับกรณีนี้ทุกประการ เพิ่งทราบวันนี้เองวาเปน
เพราะโคกินไมยราบเขาไป
รายงานวิจัยขางตน พบวาโคที่แสดงอาการปวยไมรุนแรง ไดรับการรักษาจากผูเชี่ยวชาญ
ทางดานนี้โดยเฉพาะ แตก็ยงั ตองตายภายในวันที่ 11-12 ดังกลาวแลว แสดงวาโคทีเ่ กิดพิษจากไมยราบ
ไรหนามนี้ ยากที่จะรักษาใหห ายได เพราะสารพิษเขาไปทําลายไต และปอดแลว ดังนั้น การปองกัน
นับวาสําคัญยิง่ ผูเลี้ยงโคพึงจําไววา จงอยาใหโคของทานกินไมยราบไรหนามเปนอันขาด และควรกําจัด
ไมยราบไรหนามจากแปลงหญาหรือบริเวณที่ปลอยโคลงแทะเล็มหญาใหหมดสิ้น
ไมยราบไรหนามดังกลาวนีไ้ ดรับการสงเสริมโดย กรมพัฒนาที่ดินและนักปฐพีวิทยาใหปลูก
เปนพืชคลุมดิน เพราะเปนพืชตระกูลถั่วที่ขึ้นไดงาย สามารถตรึงไนโตรเจนไดดี และเมล็ดมีความงอก
อยูไดหลายป อนาคตคาดวา ไมยราบไรหนามอาจจะเปนตนเหตุใหนักปฐพีวิทยาตองทะเลาะกับนัก
เลี้ยงสัตวก็เปนได
กอนจบ ทานควรทราบไววา พืชอันตรายชนิดนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Mimosa invisa สวน
ไมยราบยักษ มีชื่อวา Mimosa pigra
เอกสารอางอิง
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