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(Pangasius bocourti)
พรรณทิพย์ สุ วรรณสาครกุล* สิ ริรัตน์ จงฤทธิพร
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า กรมประมง
บทคัดย่อ
การทดลองนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลื อจากการแปรรู ปปลาโมง
ประกอบด้วย หัว หนัง ไส้ เนื้ อส่ วนท้องกับไขมัน เศษเนื้ อหลังตกแต่งและก้างกลาง โดยพบว่า ปลาขนาด
น้ าหนักมากกว่า 1000 กรัม (L) มีองค์ประกอบของเศษเหลือเหล่านี้ คิดเป็ น ร้อยละ 19.3, 3.9, 5.5, 18.8, 10.0
และ 14.0 ตามลาดับในขณะที่ปลาขนาดน้ าหนักระหว่าง 600-1000 กรัม (S) มีองค์ประกอบเท่ากับ 24.2, 4.9,
5.4, 19.0, 5.7 และ 14.7 ตามลาดับ เมื่อนาเศษเหลือเหล่านี้ ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า เศษเหลือ
ของปลาขนาด L ประกอบด้วยความชื้ นระหว่างร้อยละ 42.25-76.45 โปรตีนร้อยละ 12.40-31.51 ไขมันร้อย
ละ 9.28-41.99 และเถ้าร้ อยละ 0.37-14.28 ส่ วนเศษเหลือจากปลาขนาด S มีองค์ประกอบความชื้ น โปรตีน
ไขมัน และเถ้า เท่ากับร้อยละ 45.66-77.71, 12.63-27.2, 15.80-40.69 และ 0.42-13.72 ตามลาดับ
นาเศษเหลือจากการแปรรู ปปลาโมง มาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ได้แก่ สารสกัดโปรตีน
จากหัว และไส้ เจลาตินจากหนังปลา และแคลเซี่ ยมผงจากก้าง พบว่าสารสกัดโปรตีนหรื อไฮโดรไลเสตจาก
การย่อยโปรตีนจากหัว และไส้ โดยใช้เอนไซม์Protamex และ Flavourzyme ประกอบด้วย โปรตีนร้อยละ
(โดยน้ าหนักแห้ง) 79.12 และ 75.88 ตามลาดับ และมีปริ มาณกรดอะมิโนที่จาเป็ นต่อร่ างกาย เท่ากับ 399 และ
348.43 มิลลิกรัมต่อกรัมโปรตีน ตามลาดับ ซึ่ งปริ มาณและชนิดของกรดอะมิโนที่จาเป็ นในไฮโดรไลเสต ที่
ได้มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน (amino acid scoring pattern) ของ WHO (1973)
ส่ วนการสกัดเจลาตินจากหนังปลาโมง ได้ผลผลิต แผ่นเจลาตินคิดเป็ นร้อยละ 7.75 ของหนังปลาสด
เจลาตินที่ได้มีความชื้ นร้อยละ 9.48-9.72 ปริ มาณเถ้าร้อยละ 0.22-0.38 ค่าความเป็ นกรดด่างที่ 5.0-5.3 และมี
ความแข็งแรงของเจล เท่ากับ 485-550 กรัม และความหนืดระหว่าง 120-137 millipoise
การผลิ ตแคลเซี่ ยมผงจากก้าง โดยแปรวิธีทดลองผลิ ต 2 วิธี ได้แก่ การนาก้างที่ กาจัดโปรตี นและ
ไขมันแล้วไปอบแห้งและบดเป็ นผงละเอียด (CA) ส่ วนอีกวิธี นาก้างกระดูกไปผ่านความร้อนภายใต้ความดัน
ที่ 121oC นาน 1 ชัว่ โมง แล้วจึงนาไปอบแห้งและบดเป็ นผง (HCA) พบว่า ผลผลิตแคลเซี่ยมผง CA และ HCA
เท่ากับร้ อยละ 10.37 และ 9.0 ตามลาดับ มีปริ มาณแคลเซี่ ยมใน CA และ HCA ร้ อยละ(โดยน้ าหนักแห้ง)
26.67 และ 26.09 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่า, เศษเหลือการแปรรู ป, ปลาโมง (Pangasius bocourti) โปรตีน
ไฮโดรไลเสต เจลาติน แคลเซี่ยม
*เกษตรกลาง จตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6130-45

Value-added Products from Processing Waste of Pla Mong (Pangasius bocourti)
Pantip Suwansakornkul* Sirirat Jongrittiporn
Fishery Technological Development Division
Development of Fisheries
Abstract
The wastes from processing of fish filleting ( Pla Mong )comprised heads, skins, guts, belly flesh,
trimmed fatty flesh and bone frames; were utilized for value added products especially as functional foods
and nutraceutical products. The yields of each waste portions from two sizes of fish, large (>1000 g/fish)
and small (600-1000g/fish) were 19.3, 3.9, 5.5, 18.8, 10.0, 14.1%, and 24.2, 4.9, 5.4, 19.1, 5.7, 14.7%,
respectively. The proximate composition of waste from large size fish were 42.25-76.54% moisture, 12.4031.51% protein, 9.28-41.99% fat and 0.37-14.28% ash. Similarly, the waste of small size fish contained
45.66-77.71% moisture, 12.63-27.2% protein, 15.80-40.69% fat and 0.42-13.72% ash. The value added
products were produced from these wastes.
Protein hydrolysate (PHS) was prepared from head and gut portions. Two kinds of enzymes
namely; Protamex and Flavorzyme were used for hydrolysis. The obtained PHSs contained 79.12 and
75.88% protein by dry weight. The total essential amino acid contents were 399 and 348.43 mg per gm
protein, respectively. The compositions and contents of essential amino acid were in the appropriate ratio
according to the amino acid scoring pattern (WHO 1973)
Gelatin was extracted from the skin. The yield obtained was 7.75% of fresh skin weight. The
amount of moistures and ash contents were 9.48-9.72 and 0.22-0.38%, respectively and pH was 5.0-5.3.
The gel strength and viscosity were 485-550 g. and 120-137 millipoises.
Calcium powder was prepared from bone frame portion. Unheat and heat treatment at 121oC/1
hours were applied to the deprotein and defat bone before drying and grinding. The yields of the unheat
(CA) and heated (HCA) treatments were 10.37 and 9.0%, respectively. Calcium contents of CA and HCA
were 26.67 and 26.09% (by dry weight).
Key words: Value-added Products, processing waste, Pla Mong (Pangasius bocourti), protein
hydrolysate, gelatin, calcium powder
*Corresponding author, Kasetklang, Chatuchak. Bangkok 10900. Tel. 0-2940-6130-45
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คำนำ
ปลาโมงหรื อปลาเผาะ (Pangasius bocourti) เป็ นสัตว์น้ าเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กรมประมงสนับสนุ นให้
มี การเพาะเลี้ ย ง ปลาชนิ ดนี้ พ บมากในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะบริ เวณลุ่ ม น้ าโขง ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อจะเรี ยกปลาชนิ ดนี้ วา่ ปลาเผาะ ส่ วนในภาคกลางและภาคเหนื อจะเรี ยกว่าปลาโมง ปลา
เผาะ หรื อปลาโมงเป็ นปลาที่นิยมบริ โภคทัว่ ไปในท้องถิ่นแถบภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลิ ตภัณฑ์ปลาโมง
ส่ วนใหญ่ส่งออกในรู ปปลาแล่ เป็ นชิ้ น (fillet) เนื่ องจากลักษณะเป็ นปลาเนื้ อขาว มี กา้ งน้อยและรสชาติดี
ผลิตภัณฑ์ปลาโมงที่ชาวยุโรปและอเมริ กา นิ ยมรับประทาน คือ สเต็กปลา ดังนั้นปลาโมงจึงถูกเลือกและ
จัดทาเป็ นโครงการพัฒนาสัตว์น้ าเศรษฐกิจตัวใหม่เพื่อการส่ งออก ซึ่ งเป็ นโครงการที่เกิดจากความร่ วมมือของ
ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันอาหาร กรมประมง สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
ภาคเอกชนและเกษตรกร ทาให้ก ารเลี้ ยงปลาโมงในปั จจุบนั นั้น ไม่เพียงแต่เลี้ยงเพื่อการบริ โภคในประเทศ
เท่านั้น แต่ได้เริ่ มพัฒนาให้เป็ นการเลี้ยงในเชิ งพาณิ ชย์เพื่อการส่ งออกมากขึ้น (นฤมล, 2549) ในการนี้ กอง
พัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า จึงได้ดาเนินโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการบรรจุ เพื่อเป็ นการ
สร้างมูลค่าแก่ปลาโมงจากการเพาะเลี้ยง โดย อรวรรณ และ คณะ ( 2553 )
เศษเหลือจากการแปรรู ปปลาโดยทัว่ ไป ได้แก่ หัว ไส้ ไขมัน ก้างและหนัง แต่เดิมเศษเหลือเหล่านี้ จะ
นาไปเป็ นวัตถุ ดิบในการผลิ ตเป็ นอาหารสัตว์ เช่ น ปลาป่ น และ fish silage เนื่ องจากไม่จาเป็ นต้องใช้
เทคโนโลยีที่ยงุ่ ยากซับซ้อน อย่างไรก็ดีเศษเหลือจากสัตว์น้ า จัดเป็ นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางอาหารที่สาคัญ เช่น
กรดอะมิโน และกรดไขมัน (Essential amino acids/fatty acids) ที่จาเป็ นต่อร่ างกายและแคลเซี่ ยม เป็ นต้น มี
การวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพจากเศษเหลือของปลาที่มี การรายงานแล้ว ได้แก่ การสกัดโปรตีนเข้มข้น
จากเศษเหลือปลา (Poulter and Disney, 1978) การผลิ ตโปรตีนสกัดชนิ ดผงและการสกัดเจลาตินและ
แคลเซี่ ยมจากเศษเหลือของโรงงานซูริมิ (วรรณวิบูลย์ และคณะ, 2541 และนิ ติพงษ์, 2543) การผลิตเจลาติน
จากกระดูกปลากะพงแดง (วริ ศรา, 2545) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของปลาทะเล ส่ วน
รายงานการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของปลาที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมีเพียงเล็กน้อย ได้แก่ การสกัดคอลลา
เจนจากหนังปลานิลแดงและดา (Jamilah and Harvinder, 2002)
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จากเศษเหลื อของปลาเพื่อใช้เป็ นผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพ (functional
food) หรื อสารเสริ มสุ ขภาพ (Nutraceuticals) ได้แก่ โปรตีน ไฮโดรไลเสต ที่ได้จากการย่อยโปรตีนให้มีขนาด
โมเลกุลเล็กลงเป็ นโพลี เปปไทด์ เปปโตน และกรดอะมิโนอิสระ ซึ่ งมีรายงานว่า ไฮโดรไลเสตจากโปรตีน
ของปลามี คุณค่าทางโภชนาการที่ ดีเพราะประกอบด้วยกรดอะมิ โนที่ จาเป็ นต่อร่ างกาย (essential amino
acids) ที่ครบถ้วนในปริ มาณสู ง (Lalasidis et. Al, 1978 และ Mackie, 1982) การย่อยสลายโปรตีนเพื่อผลิต
ไฮโดรไลเซท มี 3 วิธีหลัก คือ การย่อยสลายด้วยกรดหรื อด่างหรื อเอนไซม์ การย่อยด้วยกรดหรื อด่างเป็ นการ
ย่อยสลายที่รุนแรงและทาให้กรดอะมิโนบางตัวถูกทาลาย เช่น การย่อยด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) จะเกิด
ตะกอนสี ดาเนื่องจากการรวมตัวของทริ ปโตเฟน (Tryptophan) ส่ วนการย่อยด้วยด่าง เช่ น โซเดียมไฮดรอก
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ไซด์ (NaOH) หรื อแบเรี ยมไฮดรอกไซด์ (Ba(OH)2) ร่ วมกับความร้อนจะทาลายกรดอะมิโนหลายชนิ ด เช่ น
อาร์ จินีน (Arginine) ซี รีน (Serine) ทรี โอนี น (Threonine) ซี สตีน (Cystein) และซี สเตอี น (Cysteine)
(Bailey, 1967) การย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์จะได้ไฮโดรไลเสตที่มีคุณภาพดีกว่าการใช้กรดและด่าง เพราะ
เอนไซม์จะเข้า ท าปฏิ กิ ริย าบริ เวณพันธะเปปไทด์ โดยไม่ เกิ ด การท าลายกรดอะมิ โ น อย่า งไรก็ ดีโ ปรตี น
ไฮโดรไลเสตที่ได้จากการย่อยสลายโปรตีนด้วยเอนไซม์อาจมี รสขม ซึ่ งขึ้นกับชนิ ดของเปปไทด์และกรด
อะมิ โ นในโปรตี น ไฮโดรไลเสต การลดความขมของไฮโดรไลเสตท าได้โ ดยการเลื อ กเอนไซม์ที่ มี
ความจาเพาะในการทาปฏิกิริยากับพันธะเปปไทด์ที่ไม่ทาให้ได้ผลผลิตเปปไทด์หรื อกรดอะมิโนที่ให้รสขม
ปั จจุบนั มีการพัฒนาเอนไซม์ที่ไม่ทาให้เกิดไฮโดรไลเสตที่มีรสขม เช่น Protamex และ Flavourzyme ที่ได้
จาก Bacillus และ Aspergillus ตามลาดับ (Novo Nordisk A/S, 1998)
คอลลาเจนและเจลาตินเป็ นอีกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาเศษเหลือของปลามาเป็ นวัตถุดิบโดยเฉพาะ
หนังปลา เจลาตินเป็ น incomplete protein เนื่ องจากขาดกรดอะมิโนที่จาเป็ นตัวหนึ่ ง คือ ทริ ป โตเฟน แต่
เจลาติน มีปริ มาณไลซี นและเมทไทโอนี นในปริ มาณสู ง ซึ่ งในพวกธัญญพืชทั้งหลายจะขาดกรดอะมิโนสอง
ตัวนี้ ดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีเจลาตินเป็ นส่ วนประกอบร่ วมกับโปรตีนชนิ ดอื่นๆ จะช่วยในการเพิ่ม
ค่า biological value ให้สูงขึ้น (Brody, 1965) และพบว่าการรับประทานอาหารที่มีเจลาตินเป็ นส่ วนประกอบ
อยู่ดว้ ยในปริ มาณเพียงเล็กน้อยคือประมาณ 15 กรัมในอาหารแต่ละวัน สามารถจะใช้เป็ นสารอาหารเสริ ม
โปรตีนที่ดีได้ นอกจากนี้ เจลาตินยังเป็ นอาหารลดน้ าหนักที่ดี เนื่ องจากร่ างกายต้องใช้พลังงานในการย่อย
มากกว่าพลังงานที่ได้รับ และในบางครั้งเจลาตินถูกนามาใช้ในการรักษา เช่น โรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
แผลเป็ นหนอง กล้ามเนื้อไม่ทางานตามคาสั่ง (Ockerman, 1988) เป็ นต้น
นอกจากนี้กา้ งปลาเป็ นแหล่งของแคลเซี่ ยมที่สาคัญแหล่งหนึ่งเพราะร่ างกายสามารถดูดซึ มแคลเซี่ ยม
จากก้างปลาได้ดี (Larsen, et al., 2000) แต่ก้างปลาที่ จะนามาเป็ นสารเสริ มแคลเซี่ ย มได้จะต้องผ่า น
กระบวนการให้ความร้อนโดยการต้มในน้ าร้อนหรื อการต้มในกรดอะซิ ติก หรื อการใช้เอนไซม์ร่วมกับกรด
(Shalidi, 2007) แคลเซี่ ยมมีความสาคัญต่อร่ างกาย คือ การสร้างกระดูกและฟั น การแข็งตัวของเลือด และการ
ทางานของเส้นประสาท (Nordin, et. al., 1997)
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากปลาโมงอย่างคุม้ ค่าสู งสุ ด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจาก
เศษเหลือในการแปรรู ปปลาโมงจึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึง งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของเศษเหลือจากการแปรรู ปปลาโมงได้แก่ หัว ไส้ ไขมัน ก้างและหนัง และนา
คุณสมบัติทางโภชนาการที่ได้มาประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพ (functional food) หรื อ
สารเสริ มสุ ขภาพ (Nutraceuticals)จากเศษเหลือเหล่านั้น
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และคุณค่าทางอาหารจากเศษเหลือของการแปรรู ปปลาโมงในรู ปปลา
แล่เป็ นชิ้น (fillet)
2. ทดลองพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือของการแปรรู ปปลาโมงเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ
(functional food) และสารเสริ มสุ ขภาพ (nutraceuticals)
วิธีดำเนินกำร
1. วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์
1.1 ปลาโมง ขนาด 600-2000 กรัม เลี้ยงในกระชังริ มฝั่งแม่น้ าโขง จากตาบลไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม หลังการจับจะแช่ในน้ าแข็งทันที บรรจุในกล่องโฟมและขนส่ งโดยรถยนต์มายังกองพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า กรมประมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง
1.2 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ
1.3 ตูแ้ ช่เยือกแข็ง (-30 oC)
1.4 เครื่ องมือวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ได้แก่ เครื่ องวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีน ความชื้ น เถ้า ไขมัน
เครื่ องวิเคราะห์ gas chromatography เครื่ องวิเคราะห์ high performance liquid chromatography.
2. วิธีดาเนินงาน
2.1 วัตถุดิบปลาโมงสด
คัดแยกปลาเป็ น 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (S) น้ าหนักอยูร่ ะหว่าง 600-1000 กรัม และขนาดใหญ่ (L) ซึ่ ง
เป็ นปลาที่มีน้ าหนักมากกว่า 1000 กรัม นาปลามาชาแหละทาเนื้ อปลาแล่ (fish fillet)โดยมีข้ นั ตอนการทาคือ
ตัดหัว ผ่าท้อง เอาไส้พุงออก แล่ชิ้นปลาออกจากก้างกลางตัวแล่เอาหนังออก ตัดแต่งชิ้นปลาแล่ที่ได้(แผนภูมิ
ที่ 1) ทาให้ได้เศษเหลือจากกระบวนการทาปลาแล่ ได้แก่ ส่ วนหัว ไส้ หนัง ก้าง เนื้ อปลาแล่ เศษเหลือจากการ
ตัด แต่ ง เนื้ อ และส่ ว นผนัง ท้อ งและไขมัน ชั่ง น้ า หนัก แต่ ล ะส่ ว น เพื่ อ น ามาค านวณร้ อ ยละของแต่ ล ะ
องค์ประกอบ และนาส่ วนต่างๆ ไปตรวจวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณโปรตีน ไขมัน เถ้า
ความชื้ น ตามวิธีของ AOAC (1995) และวิเคราะห์ปริ มาณกรดไขมันอิสระ ตามวิธี IUPAC (1979) ใช้เครื่ อง
Gas chromatography รุ่ น 2010 (Shimadzu)
เศษเหลือแต่ละส่ วน(ภาพที่ 1) แยกบรรจุถุงพลาสติกและนาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18oC จนกว่าจะ
นาไปใช้ทดลองขั้นตอนต่อไป
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือของปลาโมง
นาเศษเหลือปลาโมงมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
2.2.1 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต (Protein Hydrolysate) จากหัวและไส้ปลาโมง (แผนภูมิที่ 2)
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นาหัวปลาและไส้ปลามาละลายแล้วจึงนามาสับให้เป็ นชิ้นเล็กๆ เติมน้ า 2 เท่าโดยน้ าหนัก แล้วนาไป
ต้มที่ 90 oC จนส่ วนที่เป็ นกระดูกแยกออกมาจากส่ วนอื่นๆ เมื่อแยกส่ วนที่เป็ นกระดูกออกแล้ว นาส่ วนที่เหลือ
ไปแช่แข็งเพื่อแยกส่ วนไขมันออก นาส่ วนที่เหลือไปผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต (PHS) ด้วยเอนไซม์ โดยใช้
สภาวะการผลิต ดังนี้ นาส่ วนของโปรตีนที่ได้ 1 ส่ วน เติมน้ า 1.25 ส่ วน โดยน้ าหนัก ปรับความเป็ นกรด-ด่าง
ให้เท่ากับ 6.5 เติมเอนไซม์โดยแปรชนิดของเอนไซม์ 2 ชนิดได้แก่ โปรตาเม็ซ (Protamex) และ ฟลาโวไซม์
(Flavourzyme) ในปริ มาณ 0.4 มก. ต่อสารละลายที่ปรับความเป็ นกรด-ด่าง 100 กรัม ย่อยนาน 4 ชัว่ โมงที่
50oC แล้วต้มที่ 95 oC นาน 5 นาทีเพื่อหยุดปฏิ กิริยาของเอนไซม์ จากนั้นนาไปกรองส่ วนที่เป็ นกากออก
ของเหลวที่ได้คือโปรตีนไฮโดรไลเสต (PHS) นามาตรวจวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีน ไขมัน ความชื้ น เถ้า
(AOAC, 1995) และวิเคราะห์องค์ประกอบกรดอะมิโนใน PHS ตามวิธีในคู่มือ Shimadzu HPLC Amino
Acid Analysis System, Application Data Book.
2.2.2 การสกัดเจลาตินจากหนังปลา ( แผนภูมิที่ 3 )
การสกัดเจลาตินจากหนังปลาโมงใช้สภาวะการผลิ ตซึ่ งดัดแปลงจาก วรรณวิมล (2540) โดยนา
หนังปลาที่แช่แข็งไว้มาละลาย แล้วขูดไขมันและเนื้ อที่ติดหนังออก นาไปแช่สารละลายด่าง (NaOH 0.4%)
ในอัตราส่ วนหนังต่อสารละลายด่าง 1:2 โดยน้ าหนัก นาน 4 ชัว่ โมง แล้วล้างด้วยน้ าจนหมดด่าง หลังจากนั้น
นาไปแช่ในสารละลายกรด (HCl 0.4%) ในอัตราส่ วนหนังต่อสารละลายกรด 1:2 โดยน้ าหนัก นาน 4 ชัว่ โมง
และล้างน้ าจนหมดกรด จากนั้นนาไปต้มในน้ าร้อน 70 oC ในอัตราส่ วน 2:1 (น้ า:หนัง)โดยน้ าหนัก แล้วนาไป
กรองด้วยผ้ากรอง 2 ครั้ง นาของเหลวที่กรองได้แช่แข็งที่ -20 oC 1 คืน ก่อนนาไปละลายเพื่อแยกน้ าออก นา
ส่ วนที่เหลือไปอุ่นให้ละลายและเทใส่ แบบที่ทาจากซิ ลิโคน และนาไปอบที่ 50 oC จนแห้ง จะได้แผ่นเจลาติน
นาเจลาตินที่ได้ไปวิเคราะห์คุณภาพ ได้แก่ ความชื้น เถ้า pH และสมบัติเชิงหน้าที่ ได้แก่ ความแข็งแรงของเจล
(gel strength) ด้วยเครื่ อง Rheo Meter (RT 2002 D.D, Fudoh, Japan) ใช้หัวกดทรงกระบอกขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 มม. และวัดความหนื ด (viscosity) โดยเครื่ องวัดความหนืด (Brookfield DV-11, USA)
โดยใช้วิธีที่ดดั แปลงจากวิธี Official Procedures of the Gelatin Manufacturers Institue of America, Inc.
(GMIA , 2006 )
2.2.3 การผลิตแคลเซี่ยมผงจากก้างปลาโมง (แผนภูมิที่ 4)
นาก้างปลามาตัดแต่งเอาส่ วนที่มีไขมันออกและขูดเนื้อและเอ็นที่ติดออก จากนั้นนาไปแช่สารละลาย
ด่าง NaOH 0.4 % นาน 12 ชัว่ โมง แล้วต้มต่ออีก 1 ชัว่ โมง นาไปล้างน้ าจนหมดด่าง แบ่งส่ วนหนึ่ งไป
อบแห้งที่ 70 oC และบดเป็ นผง อีกส่ วนหนึ่ งนาไปให้ความร้อนภายใต้ความดันที่ 121 oC นาน 1 ชัว่ โมง แล้ว
จึงนาไปอบแห้งที่ 70 oC และบดเป็ นผง นาผงกระดูกที่ได้ไปวิเคราะห์ ปริ มาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้ น
ปริ มาณแคลเซี่ ยม (AOAC, 1995) และวัดสี โดยเครื่ อง Chroma meter (Minolta CR-300)
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ปลาโมงสดทั้งตัว

ตัดหัว ผ่าท้อง เอาไส้พุงออก
แล่ปลาออกจากก้างกลาง

หัว, ไส้, เนื้อหนังท้อง,
ไขมันปลา
ก้างกลาง

ชิ้นเนื้ อปลาแล่

ลอกหนังออก

ตัดแต่ง

ชิ้นปลาแล่

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการทาชิ้นเนื้อปลาแล่และเศษเหลือที่ได้

หนัง

เศษเหลือจากการตัดแต่ง
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2

3

4
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ภำพที่ 1 เศษที่เหลือจากการแล่ปลาโมงเป็ นชิ้นเนื้ อ (fillet) (1) หัว (2) ไส้ (3) เนื้อหนังท้อง
(4) ไขมัน (5)เศษเหลือจากการตัดแต่ง (6) ก้างกลาง (7) หนัง
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หัวปลำและไส้ ปลำ
สับเป็ นชิ้นเล็กๆ
เติมน้ า 2 เท่า
o

ต้ม 90 C / 1 ชม.
กรอง
ส่ วนกระดูกออกไป
ของเหลวจากการกรอง
นาไปแช่แข็ง 1 คืน
เพื่อให้ส่วนที่เป็ นไขมันแข็งตัวสาหรับกาจัดทิ้ง
ไขมัน
ส่ วนที่เหลือสาหรับผลิตไฮโดรไลเสต
เติมน้ า 1.25 เท่า
ปรับ pH เป็ น 6.5
เติมเอนไซม์
ย่อยที่ 50 oC / 4 ชัว่ โมง
หยุดปฏิกิริยาโดยต้มที่ 95 oC / 5 นาที
กรองด้วยผ้าขาวบาง
กากที่เหลือ
โปรตีนไฮโดรไลเสต
(Protein hydrolysate)
แผนภูมทิ ี่ 2 ขั้นตอนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต (protein hydrolysate) จากการย่อยด้วยเอนไซม์
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หนังปลำ
ขูดไขมันและเนื้ อออก
แช่ด่าง (NaOH 0.4%) อัตราส่ วน 2:1 (ด่าง : หนัง)โดยน้ าหนัก
4 ชม.
ล้างน้ าจนหมดด่าง
แช่กรด (HCl 0.4%) อัตราส่ วน 2:1 (กรด: หนัง)โดยน้ าหนัก
4 ชม.
ล้างน้ าจนหมดกรด
ต้มด้วยน้ าร้อน 70 oC อัตราส่ วน 2:1 (น้ า:หนัง)โดยน้ าหนัก
1.5 ชม.
กรองด้วยผ้าขาวบาง (2 ครั้ง)
กาจัดส่ วนที่ไม่ละลายออกไป
ส่ วนที่ได้จากการกรอง
แช่แข็งที่ -20 oC เพื่อให้ไขมันแข็งตัวสาหรับกาจัดทิ้ง
ไขมัน
นามาละลายเพื่อแยกน้ าออก
น้ า
ส่ วนที่เหลืออุ่นที่ 70 oC
เทใส่ พิมพ์และอบที่ 50 oC / 18 ชัว่ โมง
แผ่นเจลาติน
แผนภูมทิ ี่ 3 ขั้นตอนการสกัดเจลาตินจากหนังปลาโมง
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1

2

3

4

5

6
1:หนังปลาโมง
2.ขูดไขมันและเนื้ อออก
3.แช่ในด่างและกรด ตามลาดับ
4.หนังที่ลา้ งน้ าจนเป็ นกลาง แล้วนาไปต้มกับน้ าเพื่อสกัด
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ภำพที่ 2 การสกัดเจลาตินจากหนังปลาโมง

เจลาตินจากหนัง
5.กรองด้วยผ้ากรองเพื่อแยกส่วนที่ไม่ละลายออก
6.เจลาตินที่ได้หลังจากแช่แข็งและละลายส่ วนที่เป็ นน้ า
ออก
7.แผ่นเจลาตินที่ได้
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ก้ำงกลำง
ขูดเนื้ อไขมันและหนังออก
แช่ด่าง (NaOH 0.4%) อัตราส่ วน 2:1 (ด่าง : ก้างปลา)โดยน้ าหนัก
1 คืน
ต้มในด่าง (NaOH 0.4%)
1 ช.ม.
ล้างน้ าจนหมดด่าง
ส่ วนที่1
ส่ วนที่2
อบแห้งที่ 70 oC

บดเป็ นผง
แคลเซี่ยมผง

นาไปให้ความร้อนภายใต้ความดัน 121 oC
นาน 1 ช.ม.
ทาให้เย็นและอบแห้งที่ 70 oC
บดเป็ นผง
แคลเซี่ยมผง

แผนภูมทิ ี่ 4 ขั้นตอนการผลิตแคลเซี่ยมผงจากก้างปลาโมง
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1

2

3

4

5

6

7
8
1.ก้างกลาง 2.ขูดเนื้อ ไขมันและหนังที่ติดก้างออก 3.แช่ด่าง1 คืน 4.เปลี่ยนด่างใหม่
5.นาไปต้ม 1 ชัว่ โมง 6.ล้างน้ าจนหมดด่างจึงนาไปอบแห้งและบดเป็ นผง
7.ก้างที่ลา้ งน้ าจนหมดด่างอีกส่วนหนึ่งนาไปให้ความร้อนในหม้อนึ่งภายใต้ความดันก่อนนาไปอบแห้งและบดเป็ นผง
8.ผงแคลเซี่ยมที่ไม่ผา่ นและผ่านความร้อน ( CA และ HCA ตามลาดับ)

ภำพที่ 3 การผลิตแคลเซี่ ยมผงจากก้างปลาโมง
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. ศึกษาองค์ ประกอบทางเคมีและคุณค่ าทางอาหารจากเศษเหลือปลาโมง
วัต ถุ ดิ บ ปลาโมงที่ นามาทดลองมี 2 ขนาด คื อ ขนาดเล็ ก (S) น้ า หนัก 600-1000 กรั ม ต่ อ ตัว
ขนาดใหญ่ (L) มีน้ าหนักมากกว่า 1000 กรัมต่อตัว เมื่อนาปลามาชาแหละแยกเป็ นส่ วนต่างๆ และแล่เนื้ อ
พบว่า ชิ้ นเนื้ อปลาที่แล่และตัดแต่งเอาส่ วนไขมันออกแล้วจากปลาขนาดใหญ่มีผลผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 28.5
ในขณะที่ปลาขนาดเล็กมีผลผลิตร้อยละ 26.1 โดยมีเศษเหลื อจากการแล่เนื้ อปลา ได้แก่ หัว เนื้ อส่ วนท้อง
และไขมัน ก้างกลาง ไส้ หนัง และ เศษเหลือจากการตัดแต่ง (ภาพที่ 1) ซึ่ งเศษเหลือเหล่านี้คิดเป็ นร้อยละโดย
น้ า หนักตัวปลา (ตารางที่ 1) ของปลาทั้งขนาดเล็ก /ขนาดใหญ่ เท่า กับ ร้ อยละ 24.2 / 19.3 , 19.0 / 18.8,
14.7/14.0, 5.4/5.5, 4.9/3.9 และ 5.7/10.0 ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ ปลาขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบของเนื้ อ
ปลาสู งกว่าปลาขนาดเล็ก จึงทาให้องค์ประกอบของเศษเหลื อต่างๆ ของปลาขนาดใหญ่มีสัดส่ วนน้อยกว่า
เศษเหลือของปลาขนาดเล็ก
ตารางที่ 1 ส่ วนต่างๆ ของปลาโมงในการแล่เนื้ อ
ร้ อยละโดยนา้ หนัก
ปลาทั้งตัว
เนื้อแล่ (fillet)
ส่ วนหัว
ไส้
หนัง
ก้าง
เศษเหลือจาก การตกแต่งชิ้นเนื้อ
เนื้อส่ วนท้อง + ไขมัน

S
100
26.1
24.2
5.4
4.9
14.7
5.7
19.0

L
100
28.5
19.3
5.5
3.9
14.0
10.0
18.8

ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเศษเหลือจากการแล่ปลา ได้แก่ หัว หนัง ไส้ เนื้ อส่ วนท้องกับ
ก้อนไขมัน เศษเนื้ อจากการตัดแต่งชิ้นปลาแล่ และก้างกลาง (ตารางที่ 2) พบว่า ความชื้ นในส่ วนต่างๆ ของ
ปลาขนาดเล็กมีปริ มาณสู งกว่าในปลาขนาดใหญ่ แต่ในทางตรงข้ามกัน ไขมันของเศษเหลือจากปลาขนาด
ใหญ่ มีปริ มาณสู งกว่า ปลาขนาดเล็ก ส่ วนปริ มาณโปรตีนที่พบในส่ วนหัว หนัง และไส้ ของปลาขนาดใหญ่
มีมากกว่าปลาขนาดเล็ก ยกเว้นเนื้อส่ วนท้อง เศษเหลือหลังการตัดแต่งและก้างกลาง ทั้งนี้ เป็ นเพราะปริ มาณ
ไขมันในเศษเหลื อดังกล่าวของปลาขนาดเล็กมีต่ ากว่าปลาขนาดใหญ่ ปริ มาณเถ้าพบมากที่สุด ในส่ วนหัว
และก้างกลาง โดยพบในปลาขนาดใหญ่ ร้ อยละ 8.19 และ 12.77 และในปลาขนาดเล็กร้อยละ 7.39 และ
13.72 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเศษเหลือต่างๆ จากการแปรรู ปปลาโมง
ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
(%)
(%)
(%)
ปลาขนาดใหญ่
หัว
56.42±.27
16.21±0.91
19.60±.31
หนัง
54.65±.11
31.57±0.83
15.59±.16
ไส้
76.45±.45
13.38±0.64
9.28±.27
เนื้อส่ วนท้อง+ไขมัน
42.25±.43
12.40±0.56
41.99±.87
เศษเนื้อจากตัดแต่ง
54.38±.21
14.58±0.33
29.08±.94
ก้างกลาง
55.61±.26
12.52±0.87
17.03±.25
ปลาขนาดเล็ก
หัว
59.41±0.34
14.89±0.86
18.92±.59
หนัง
56.03±.68
27.20±0.46
15.90±.20
ไส้
77.71±.44
12.63±0.62
8.57±.19
เนื้อส่ วนท้อง+ไขมัน
45.66±.927
13.98±0.42
40.69±.66
เศษเนื้อจากตัดแต่ง
56.81±.684
15.42±0.26
25.74±.87
ก้างกลาง
58.25±.827
13.45±0.98
15.80±.31

เถ้ า
(%)
8.19±.44
0.53±.02
1.01±.04
0.37±.03
1.84±.05
14.28±.04
7.39±.32
0.42±.01
1.00±.05
0.52±.06
1.98±.03
13.72±.55

จากองค์ประกอบทางเคมี (ตารางที่ 2) จะเห็นว่า เนื้อส่ วนท้องกับไขมัน และเศษเนื้ อหลังการตัดแต่ง
ของปลาโมงขนาดเล็กและใหญ่ มีปริ มาณไขมันสู งถึงร้อยละ 40.69-41.99 และ 25.74-29.08 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์กรดไขมันพบว่าปริ มาณกรดโอเลอิก (C18:1) และกรดไลโนเลอิก (C18:2) ซึ่ งเป็ น
กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีคุณสมบัติลดระดับโคเลสตอรอลในเลื อดลงได้น้ นั พบในทุกส่ วนโดยส่ วนของเนื้ อ
ผนังท้องและเศษเหลือจากการตัดแต่งมีกรดไขมันดังกล่าวสู งกว่าส่ วนอื่นๆ สาหรับกรดไขมันชนิ ดโอเมก้า
3 ได้แก่ กรดไอโคซะเพนตะอีโนอิค (Eicosapentaenoic acid, EPA) ซึ่ งสามารถลดปั ญหาการเกิดโรคหัวใจ
ขาดเลือดนั้น ตรวจพบเฉพาะในส่ วนหัวเพียง 13-15 มิลลิ กรัม ต่อ 100 กรัม หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.07-0.08
ของปริ มาณไขมันทั้งหมด กรดไขมันชนิ ดโอเมก้า 3 ที่มีความสาคัญอี กชนิ ดหนึ่ งคือ กรดโดโคซะเฮกซะ
อีโนอิค (Docosahexaenoic acid, DHA) ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของเซลล์สมองและเรตินาของดวงตานั้น
ตรวจพบในทุ ก ส่ วนของเศษเหลื อ โดยมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 40-270 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ 100 กรั ม (<0.1%

16

ตารางที่ 3 องค์ประกอบของไขมันและกรดไขมันของเศษเหลือจากการแล่ปลาโมง
ส่ วนของปลาโมง
ไขมัน
(กรัม/100 กรัม)
SFA
MUFA
ขนาดใหญ่
หัว
19.60±1.31
5.53±.39
5.61±.20
หนัง
15.59±0.96
4.59±.51
4.72±.17
ไส้
9.28±0.77
2.04±.54
2.95±.44
เนื้อผนังท้อง+ไขมัน
41.99±3.87
13.06±.55
15.91±.33
ส่ วนเหลือจากการตัดแต่ง 29.08±1.94
7.96±.96
10.85±1.05
ขนาดเล็ก
หัว
18.92±1.59
5.87±.22
4.98±.37
หนัง
15.90±1.20
4.38±.47
4.11±.42
ไส้
8.57±0.79
2.19±.29
2.26±.18
เนื้อผนังท้อง+ไขมัน
40.69±3.66
12.64±1.0
15.69±1.09
ส่ วนเหลือจากการตัดแต่ง 25.74±1.87
7.76±.56
9.45±.93
หมายเหตุ

SFA
MUFA
PUFA
18 : 1
18 : 2

: Saturated Fatty Acid
: Mono Unsaturated Fatty Acid
: Poly Unsaturated Fatty Acid
: Oleic acid
: Linoleic acid

กรดไขมัน (กรัม / 100 กรัม)
PUFA
18:1
18:2

EPA*

DHA*

5.30±.36
4.40±.16
2.35±.58
7.76±.68
4.92±.28

3.40±.34
2.75±.21
1.39±.14
11.12±.11
9.09±.97

1.89±.11
1.13±.07
0.84±.05
1.92±.18
1.42±.07

13±1
0
0
0
0

130±12
110±9
90±5
280±21
160±13

5.15±.44
3.91±.36
1.99±.18
7.53±.63
4.89±.41

2.50±.20
2.95±.21
1.72±.14
9.84±.82
6.49±.65

1.55±.13
1.06±.09
0.64±.05
1.92±.14
1.27±.09

15±1
0
0
0
0

150±11
40±3
60±5
270±22
120±10

EPA : Eicopentaenoic acid
DHA : Docosahexaenoic acid
* หน่วย มิลลิกรัม / 100 กรัม
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ของไขมันทั้งหมด) ซึ่ งปริ มาณกรดไขมันชนิ ดโอเมก้า 3 ที่พบในเศษเหลือจากการแล่ปลาโมงนี้ มีน้อยมาก
เมื่อเทียบกับปริ มาณที่พบในน้ ามันจากปลา Cod, Herring, Menhaden และ Salmon ซึ่ งพบ EPA ร้อยละ 3.90
7.1 12.7 และ 8.8 ตามลาดับ ส่ วน DHAพบร้อยละ 9.5 4.3 7.9 และ 11.1 ตามลาดับ (USDA, 1986 ) เมื่อ
จาแนกกรดไขมันเป็ นกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid, SFA) กรดไขมันไม่อิ่มตัวตาแหน่งเดียว (mono
unsaturated fatty acid, MUFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตาแหน่ง (poly unsaturated fatty acid,
PUFA) พบว่า กรดไขมันประเภท SFA และ MUFA เป็ นองค์ประกอบ ส่ วนใหญ่ในไขมันจากเศษเหลือของ
ปลาโมง ขณะที่ PUFA ซึ่ งเป็ นกรดไขมันที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายพบในปริ มาณน้อยในไขมันทุกส่ วน
ของเศษเหลือ (ตารางที่ 3) Caldironi and Manes (2006) รายงานว่า สัดส่ วนของกรดไขมันประเภท SFA,
MUFA, PUFA ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการลดอัตราความเสี่ ยงโรคหัวใจขาดเลือด (cardiovascular disease)
นั้นควรเท่ากับ 1:1.5:1 แต่อตั ราส่ วนของกรดไขมันทั้ง 3 ประเภทของไขมันที่ได้จากหัว หนัง และไส้ของ
ปลาโมงจากการวิจยั นี้มีค่าใกล้เคียงกันที่ 1:1:1 ส่ วนที่ได้จากส่ วนเนื้อผนังท้องกับไขมัน และเศษเนื้ อจากการ
ตัดแต่งมีอตั ราส่ วนที่ 1.5:2:1 ดังนั้นสัดส่ วนของกรดไขมันจากเศษเหลือปลาโมงในการวิจยั นี้ มีคุณสมบัติ
ไม่ เ หมาะสมต่ อ การน าไปใช้ป ระโยชน์ เ ป็ นอาหารสุ ข ภาพ จึ ง ไม่ น าไขมัน จากปลาโมงมาพัฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในด้านการเสริ มสุ ขภาพ ส่ วนแนวทางการใช้ประโยชน์จากไขมันเหล่านี้ อาจนาไปสกัด
น้ ามันสาหรับไบโอดีเซล เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมหรื ออาจต้องมีการพัฒนาด้านโภชนาการของอาหารใน
การเลี้ยงปลาโมงเพื่อให้ได้ไขมันที่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
2.ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่ าจากเศษเหลือปลาโมง
2.1 การทดลองผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต (Protein Hydrolysate, PHS) จากส่ วนหัวและไส้ปลาโมง
พบว่าส่ วนหัวและไส้มีองค์ประกอบที่เป็ นไขมันสู งคือ ร้อยละ 18.92-19.6 และ 8.53-9.28 ตามลาดับ ดังนั้น
ในการย่ อ ยสลายโปรตี น (แผนภู มิ ที่ 1) จึ ง ต้อ งเพิ่ ม ขั้น ตอนการก าจัด ไขมัน ซึ่ งจะเป็ นอุ ป สรรคต่ อ
กระบวนการย่อยสลายโปรตีน โดยการทดลองนี้ เลือกใช้วิธีทางกายภาพในการกาจัดไขมัน คือ นาส่ วนหัว
และไส้ที่สับแล้วปั่ นกับน้ าแล้วนาไปแช่แข็ง เพื่อให้ไขมันแข็งตัวและช้อนทิ้ง แต่วิธีการนี้ กาจัดไขมันออก
ได้เพียง ร้อยละ 50 ของปริ มาณไขมันที่มีอยู่ เมื่อประมาณการจากน้ าหนักไขมันที่ชอ้ นทิ้งไป
สาหรับการย่อยสลายโปรตีนจากส่ วนหัวและไส้ปลาโมงในการวิจยั นี้ เลื อกใช้เอนไซม์ Protamex
และ Flavourzyme ซึ่ งเป็ นเอนไซม์ชนิด Exopeptidase ที่ได้จากจุลินทรี ย ์ ซึ่ งสามารถย่อยสลายโปรตีนใน
สภาวะเป็ นกรด-ด่าง ที่ 6.5 ซึ่ งใกล้เคียงกับ สภาวะความเป็ นกรดด่างตามธรรมชาติของเนื้อปลา และสามารถ
ลดความขมของไฮโดรไลเซทที่ได้ (Novo Nordisk A/S, 1998)
PHS ที่ได้จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ Protamex (Pro-PHS) และ Flavourzyme (Fla- PHS)
มี ล ัก ษณะเป็ นของเหลวสี ค ล้ า มี ช้ ัน ไขมันลอยที่ ผิ ว หน้า และมี ก ลิ่ น ไขมัน (ภาพที่ 5) ปริ ม าณโปรตี น
ที่วเิ คราะห์ได้ใน Pro- PHS และ Fla- PHS เท่ากับ 9.89±0.18 และ 9.09±0.21 ตามลาดับ (ตารางที่ 4) แต่เมื่อ
คิดเป็ นร้อยละต่อน้ าหนักแห้งนั้น พบว่า Pro- PHS มีโปรตีน ร้อยละ 79.12 ในขณะที่ Fla- PHS มีเพียง
ร้อยละ 75.88 จากผลการวิเคราะห์กรดอะมิโนใน Pro- PHS และ Fla- PHS พบว่า ไฮโดรไลเสตทั้งสองชนิ ด
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มีองค์ประกอบของกรดอะมิ โนที่ จาเป็ นต่อร่ างกาย ได้แก่ Threorine, Valine Methionine, Isoleucine,
Leucine Tyrosine Phenylalanine Lysine ในปริ มาณที่ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน (provisional amino acid
scoring pattern) ของ WHO (1973) ดังรายละเอียด ที่แสดงในตารางที่ 5 และปริ มาณกรดอะมิโนที่จาเป็ น
ทั้งหมดใน Pro- PHS และ Fla- PHS มีค่าเท่ากับ 399.0 และ 348.43 มก./กรัมโปรตีน ตามลาดับ ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานของ WHO 1973 ที่ กาหนดให้มีค่า 360 มก./กรัมโปรตีน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบ
ปริ มาณกรดอะมิโนที่จาเป็ นต่อร่ างกายของ PHS ที่ได้ท้ งั 2 ชนิ ดกับโปรตีนจากนมวัว(Casein) พบว่ากรด
อะมิโนที่จาเป็ นต่อร่ างกายเกือบทุกชนิดของ PHS มีปริ มาณน้อยกว่า โปรตีนจากนมวัว ยกเว้น Lysineที่มีใน
ปริ มาณใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม PHS ที่ได้จากเศษเหลือปลาโมงในการทดลองนี้ จัดว่าเป็ นโปรตีนที่มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์ของ WHO (1973) แต่ขอ้ ด้อยที่พบใน PHS จากเศษเหลือปลาโมง คือ ปริ มาณไขมันใน
PHS ที่ไม่สามารถกาจัดออกไปได้หมด ซึ่ งจะมีผลต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภคแล้วยังอาจเป็ นปั ญหาต่ออายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เสริ มสุ ขภาพที่พฒั นาต่อเนื่องขั้นต่อไป
ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละโดยน้ าหนัก) ของไฮโดรไลเสตที่ได้จากการย่อยด้วยเอนไซมส์
Protamex (Pro- PHS) และ Flavourzyme (Fla- PHS)
ตัวอย่าง
ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
เถ้ า
Pro- PHS
87.50±0.87
9.89±0.18
2.04±0.16
0.48±0.05
Fla- PHS
88.02±0.92
9.09±0.21
1.94±0.14
0.55±0.06
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ตารางที่ 5 ปริ มาณกรดอะมิโนที่จาเป็ นต่อร่ างกาย (essential amino acid, mg/g protein) ของไฮโดรไลเสต
ที่ได้จากการย่อยด้วยเอนไซมส์ Protamex (Pro- PHS) และ Flavourzyme (Fla- PHS)
Essential amino acid content (mg/g protein)
Pro- PHS
Fla- PHS
Casein
WHO
(1973)
399.0
348.43
503.3
360
Total
43.10
38.82
46.6
40
Threonine
40.23
35.86
67.4
50
Valine
27.81
23.77
31.5
35
Methionine
37.24
32.47
54.1
40
Isoleucine
76.26
65.24
95.1
70
Leucine
33.62
26.85
Tyrosine
110.6
60
37.18
33.20
Phenylalanine
88.10
76.11
81.2
55
Lysine
15.45
16.11
16.8
10
Tryptophane
2.2 การผลิตเจลาตินจากหนังปลาโมง ในการทดลองนี้ ใช้สภาวะการผลิตที่ดดั แปลงจากวิธีการผลิต
เจลาตินจากหนังปลากะพงแดงของวรรณวิมล (2540) แต่เนื่ องจากหนังปลาโมงมีปริ มาณไขมันสู งที่ร้อยละ
15.59-15.90 ในขณะที่ หนัง ปลากะพงแดงมี ไ ขมันที่ ร้อยละ 2.34 (วรรณวิม ล 2540) ดัง นั้นในขั้นตอน
การเตรี ยมวัตถุ ดิบ (แผนภูมิที่ 3) จึ งต้องขูดไขมันใต้ผิวหนังออกก่ อน อย่างไรก็ตามยังมี ไขมันบางส่ วน
หลงเหลืออยูซ่ ่ ึ งสามารถกาจัดในขั้นตอนต่อมา คือ การแช่ในสารละลายด่าง NaOH ซึ่ งทาให้คอลลาเจนใน
หนัง ปลาเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี (hydrolysis) ที่ ท าให้ พ วกที่ ไ ม่ ใ ช่ ค อลลาเจน (non-collagen
compounds) ละลายออกมา รวมทั้งทาให้โครงสร้างของไขมันเปลี่ยนแปลงเกิดประจุไฟฟ้ าที่สามารถจับกับ
ประจุไฟฟ้ าในน้ าจึงทาให้สามารถกาจัดออกได้ในการล้างน้ า (Ockerman, 1988) แต่การเพิ่มระยะเวลาใน
การ แช่ ใน NaOH จะทาให้โครงสร้างของคอลลาเจนถูกทาลาย ซึ่ งทาให้เจลาตินที่ได้มีคุณภาพเชิ งหน้าที่
ลดลง สาหรับการทดลองนี้ พบว่า หลังจากการแช่ หนังปลาในด่ างและกรดแล้วจึ งนาไปต้มในน้ าร้ อนที่
อุณหภูมิ 70 oซ นาน 1.5 ชัว่ โมง เพื่อละลายเจลาตินที่สกัดได้ ซึ่ งพบว่า เจลาตินที่ได้มีคราบไขมันติดมาด้วย
จานวนมาก จึงนาเจลาตินที่ได้น้ ี ไปแช่แข็งที่ -20 oซ เพื่อให้ไขมันแข็งตัวแล้วกาจัดออกโดยช้อนทิ้ง จากนั้น
จึงนาเจลาตินไปอุ่นที่ 70 oซ จนละลายและเทในพิมพ์เพื่อให้เป็ นแผ่นเจลาตินและนาไปอบแห้งที่ 50 oซ นาน
18 ชัว่ โมง จะได้แผ่นเจลาตินใส สี เหลื องจางๆ และมีคราบไขมันติดที่ผิว (ภาพที่ 5) ผลผลิต (yield) ของ
เจลาติน ที่ไ ด้เท่า กับ ร้ อยละ 7.75 ของหนังปลาโมงสดซึ่ งต่ ากว่า ผลผลิ ตของเจลาติ นจากหนัง ปลากะพง
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(วรรณวิมล, 2540) ที่ได้ร้อยละ 13.25 แต่สูงกว่าผลผลิตเจลาตินจากเศษเหลือปลาทรายแดงจากโรงงานซู ริมิ
ที่ได้เพียง ร้อยละ 3.35 (นิติพงษ์, 2553)
คุณภาพของเจลาตินที่ได้จากการทดลองนี้ พบว่า มีความชื้ นอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 9.48-9.72 ปริ มาณ
เถ้าร้อยละ 0.22-0.38 และค่าความเป็ นกรดด่างที่ 5.0-5.3 ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของเจลาตินที่ได้จากการ
สกัดหนังปลากะพง และเศษเหลือปลาทรายแดงจากโรงงานซูริมิ ที่ใช้สภาวะการสกัดเจลาตินที่ใกล้เคียงกัน
(ตารางที่ 6) จะพบว่าค่าความชื้นเท่ากับร้อยละ 8.71 และ 10.12 ปริ มาณเถ้า ร้อยละ 0.41 และ 4.45 ความเป็ น
กรดด่างเท่ากับ 4.67 และ 8.46 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานเจลาติน (มอก. 799-2548) ที่สานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่กาหนดให้ความชื้ นไม่เกินร้ อยละ 15 และค่าความเป็ นกรดด่างอยูร่ ะหว่าง 3.8 ถึ ง
7.6 แสดงให้เห็นว่า เจลาตินจากหนังปลาโมงที่สกัดได้มีคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ของ มอก. ดังกล่าว
คุณภาพเชิ งหน้าที่ที่สาคัญสาหรับเจลาตินคือ ความแข็งแรงของเจลและความหนื ด (Karim and
Bhat, 2009) โดยในเชิ งการค้าจะกาหนดเป็ นค่าบลูม (Bloom value) ซึ่ งได้จากแรง (หน่วยเป็ นกรัม) ที่ใช้
หัววัดทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 มม. กดที่เจลของเจลาตินความเข้มข้น 6.67 % เป็ นระยะทาง
4 มม. นั้น พบว่า เจลาตินจากหนังปลาโมงวัดค่าความแข็งแรงของเจล(Bloom value) ได้ระหว่าง 485-550
กรัม หรื อเฉลี่ย 496.2±18.7 กรัม ความหนืดวัดได้ 120-137 millipoises, mP หรื อเฉลี่ย 125.1±6.8 mP เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเจลาตินจากหนังปลากะพงและเศษเหลื อปลาทรายแดงที่รายงานว่ามีความแข็งแรงของเจล
เท่ากับ 1591.4 และ 579.7 กรัม และความหนื ด 148 และ 73.5 mP ตามลาดับ ซึ่ งพบว่า ความแข็งแรงของ
เจลาตินของหนังปลาโมงต่ากว่าเจลาตินจากปลาทั้งสองชนิด อย่างไรก็ตามเจลาตินที่ผลิตเชิ งการค้ากาหนด
ความแข็งแรงของเจลอยูใ่ นช่วง 100-300 บลูม โดยเจลาตินที่เป็ นที่ตอ้ งการต้องมีค่าระหว่าง 250-260 บลูม
ส่ วนความหนื ดของเจลาตินที่ผลิตเชิ งการค้าต้องไม่นอ้ ยกว่า 30 mP โดยค่าที่ตอ้ งการอยูร่ ะหว่าง 20-60 mP
(Karim and Bhat, 2009) ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์คุณภาพข้างต้นแสดงว่า เจลาตินของหนังปลาโมงที่ได้
จากการทดลองนี้มีคุณภาพความชื้นและค่าความเป็ นกรด-ด่าง อยูใ่ นเกณ์มาตรฐาน มอก. นอกจากนี้ มีความ
แข็งแรงของเจลและค่าความหนื ดสู งกว่าเจลาติน ที่ผลิตในเชิ งการค้า อย่างไรก็ดี คราบไขมันที่ยงั คงพบใน
เจลาตินจากหนังปลาโมงที่ได้ยงั เป็ นปั ญหาในการใช้ประโยชน์ของเจลาติน รวมทั้งอายุการเก็บรักษาของ
เจลาติน เนื่องจากการเสื่ อมเสี ยของไขมันจะทาให้เกิดสี และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการเก็บรักษา
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ตารางที่ 6 ผลผลิตและคุณภาพของเจลาตินจากหนังปลาโมง หนังปลากะพง หนังและก้างปลาทรายแดง
และเจลาตินจากหนังปลาที่ผลิตเพื่อการค้า
เจลาติน
รายการ
หนังปลาโมง
หนังปลา
หนังและก้าง หนังปลาที่
กะพง*1
ปลาทรายแดง*2 ผลิตเพือ่
การค้ า*1
ผลผลิต, ร้อยละ
7.75±2
13.25
3.35
ความชื้น, ร้อยละ
เถ้า, ร้อยละ
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
ความหนืด, (mP)
ความแข็งแรงของเจล (กรัม)

9.6±7
(9.48-9.72)
0.28±01
(0.22-0.38)
5.2±1.9
(5.0-5.3)
125.1±6.8
(120-137)
496.2±18.7
(485-550)

8.71

10.12

9.23

0.41

4.45

0.35

4.67

8.46

5.2

148

73.5

31.28

1591.4

579.70
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*1 ข้อมูลจากวรรณวิมล (2540)
*2 ข้อมูลจากนิติพงษ์ (2543)
2.3 การทดลองผลิ ตแคลเซี่ ยมผงจากก้างกลางที่เหลื อจากการแล่ปลาโมงตามขั้นตอนที่
แสดงในแผนภูมิที่ 4 ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนการกาจัดโปรตีนจากเนื้ อที่ติดอยู่ และการกาจัดไขมัน พบว่า
หลังขั้นตอนดังกล่าวจะเหลือส่ วนที่เป็ นกระดูกเพียงร้อยละ 18.65 สาหรับนาไปผลิตเป็ นแคลเซี่ ยมผงซึ่ งใน
การทดลองนี้ ได้แบ่งเป็ นสองการทดลอง โดยนากระดูกปลาไปอบแห้งแล้วบดละเอียด ซึ่ งได้ผลผลิตที่เป็ น
แคลเซี่ยมผง (CA) ร้อยละ 10.37 (โดยน้ าหนัก) ของก้างปลาที่เหลือจากการแล่ปลา ส่ วนอีกการทดลองหนึ่ ง
นากระดูกไปผ่านความร้อนภายใต้ความดันที่ 121oC นาน 1 ชัว่ โมง แล้วจึงนาไปอบแห้งและบดละเอียด วิธี
นี้จะได้ผลผลิตของแคลเซี่ ยมผง (HCA) ลดลงเหลือร้อยละ 9.0 (โดยน้ าหนัก) อย่างไรก็ดีการให้ความร้อน
แก่กา้ งปลานั้น จะทาให้โครงสร้ างของผลึกแคลเซี่ ยมเปลี่ยนไปเป็ นผลึ ก ที่มีโครงสร้างแบบ hydroapatite
(Shimosaka, 1990) ที่ เป็ นผลดี ต่อร่ างกายเพราะท าหน้าที่ เชื่ อมกระดู ก (bone bonding) ดังนั้น ใน
กระบวนการผลิตผงแคลเซี่ ยมจากก้างปลาที่มีข้ นั ตอนการให้ความร้อน จะทาให้ได้แคลเซี่ ยมที่มีคุณสมบัติ
เชิงหน้าที่ดีกว่าแคลเซี่ ยมที่ไม่ผา่ นความร้อน

22

แคลเซี่ ย มผงที่ ไ ด้จ ากทั้ง 2 การทดลองมี ล ัก ษณะใกล้เ คี ย งกัน คื อ เป็ นผงสี ค รี ม ผงแคลเซี่ ย ม
จับตัวกัน ไม่กระจายตัวเนื่ องจากยังมี ไขมันหลงเหลื ออยู่ (ภาพที่ 5) รวมทั้งยังได้กลิ่ นของไขมัน เมื่ อนา
แคลเซี่ ยมผงที่ได้ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (ตารางที่ 7 ) ค่าสี L* a* และ b* ของแคลเซี่ ยมผงจากกระดูก
ปลา CA และ HCA มีค่าใกล้เคียงกัน โดยวัดค่า L*, a*, b* ได้ 88.04 กับ 87.9, +0.05 กับ +0.09 และ +24.09
กับ +23.9 ตามลาดับ ส่ วนองค์ประกอบทางเคมีของผงแคลเซี่ ยม CA และ HCA ก็พบใกล้เคียงกันคือ มี
ความชื้ นเท่ากับร้อยละ 10.4 และ 11.2 และโปรตีน เท่ากับร้อยละ 0.78 และ 0.89 ปริ มาณไขมันเท่ากับร้อย
ละ 1.33 และ 1.09 แต่ปริ มาณเถ้าของ CA สู งกว่า HCA เท่ากับร้อยละ 14.28 และ 12.47 ในขณะที่ปริ มาณ
แคลเซี่ยมในผงแคลเซียม CA มีค่าใกล้เคียงกับผงแคลเซี่ ยม HCA คือ ร้อยละ 26.67 และ 26.09 โดยน้ าหนัก
แห้งตามลาดับ อย่างไรก็ดีปริ มาณแคลเซี่ ยมในการทดลองนี้ ต่ ากว่าแคลเซี่ ยมผงที่ได้จากกระดูกจากปลา
ทะเล ซึ่ งผลการวิจยั ของ Kim et. al., 1998 รายงานปริ มาณแคลเซี่ ยมที่ พบในกระดูกปลา Alaska pollack,
Yellowfin, Sole, Hoki, Conger eel และ Mackerel อยูร่ ะหว่างร้อยละ 37.1-38.6 และยังรายงานว่าปริ มาณ
แคลเซี่ยม ในกระดูกปลาแต่ละชนิดยังขึ้นกับอายุ ชนิด และอาหารของสัตว์น้ าเหล่านั้นอีกด้วย
ตารางที่ 7 องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพของแคลเซี่ยมผงจากเศษเหลือปลาโมง
รายการ
CA
HCA
ผลผลิต, ร้อยละ
10.37
9.0
ความชื้น, ร้อยละ
10.4±0.23
11.2±0.14
โปรตีน**
0.78±.08
0.89±.09
ไขมัน**
1.33±.21
1.09±.02
เถ้า**
14.28±.85
12.47±.78
แคลเซียม**
26.67±1.67
26.09±2.01
สี
L*
88.04±0.43
87.9±0.4
a*
+0.05±0.06
+0.09±0.07
b*
+24.09±0.74
+23.9±0.39
**ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง
กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พิ่ ม มู ล ค่ า จากเศษเหลื อ ของการแปรรู ป ปลาโมง ได้แ ก่ โปรตี น
ไฮโดรไลเสต เจลาติน และแคลเซี่ ยมผง ในการวิจยั นี้ ได้เลือกใช้วิธีการที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เกินความ
จาเป็ นในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ที่ได้ ทาให้ไม่สามารถกาจัดไขมันที่มี
ในเศษเหลื อของปลาโมงได้หมด พบว่ามี ปริ มาณไขมันตกค้างติ ดมากับผลิ ตภัณฑ์ที่ได้ค่อนข้างสู ง เป็ น
ปั ญหาในการนาผลิ ตภัณฑ์ที่ได้ไ ปประยุกต์ใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาหารเสริ มสุ ขภาพหรื อสารเสริ ม
สุ ขภาพ เช่นสี และคราบไขมันที่พบในเจลาตินที่สกัดจากหนัง กลิ่นของไขมันที่พบในโปรตีนไฮโดรไลเสต
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ที่ผลิ ตจากหัวและไส้ และสี และกลิ่ นของไขมันในแคลเซี่ ยมผงจากก้างกลาง นอกจากนี้ ปริ มาณไขมันที่
ยังคงค้างอยูจ่ ะทาให้เกิดการหื นของไขมันซึ่ งจะเป็ นปั ญหาต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ได้ ดังนั้น อาจต้อง
ศึกษาหาวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวให้มีคุณภาพที่จะนาไปใช้เป็ นอาหารเสริ มสุ ขภาพต่อไป
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2

1

3

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่ใช้เศษเหลือการแล่ปลาโมงเป็ นวัตถุดิบ
(1) โปรตีนไฮโดรไลเสตจากส่ วนหัวและไส้โดยการย่อยด้วย Enzyme
(2) เจลาตินจากหนังปลาโมง
(3) แคลเซี่ ยมผงจากก้างปลาโมง
( CA:แคลเซี่ ยมผงไม่ผา่ นความร้อน HCA:แคลเซี่ ยมผงผ่านความร้อน)
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สรุ ปผลการทดลอง
1. เศษเหลือของการแปรรู ปปลาโมงจากกระบวนการผลิ ตเนื้ อปลาแล่ (Fish fillets) จากปลาโมง
ทั้งตัวขนาดเล็ก (น้ าหนัก 600-1000 กรัม) และขนาดใหญ่ (น้ าหนักมากกว่า 1000 กรัม) ประกอบด้วยส่ วน
หัว หนัง ไส้ เนื้ อส่ วนท้อง และไขมัน เศษเนื้ อจากตัดแต่งและก้างกลาง ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ (โดยน้ าหนักปลา
ทั้งตัว)เท่ากับ 24.2, 4.9, 5.4, 19.0, 5.7 และ 14.7 กับ 19.3, 3.9, 5.5, 18.8, 10.0 และ14.0 ตามลาดับโดยปลา
ขนาดเล็ก มีเศษเหลือของการแปรรู ปสู งกว่าปลาที่มีขนาดใหญ่
2. องค์ประกอบทางเคมีในเศษเหลือของการแปรรู ปปลาโมง พบว่า เศษเหลือของปลาขนาดใหญ่
ประกอบด้วยความชื้ นระหว่างร้ อยละ 42.25-76.45 โปรตีนร้อยละ 12.40-31.51 ไขมันร้อยละ 9.28-41.99
และเถ้าร้อยละ 0.37-14.28 ส่ วนเศษเหลือจากปลาขนาดเล็ก ความชื้ น โปรตีน ไขมัน และเถ้า เท่ากับร้อยละ
45.66-77.71, 12.63-27.2, 15.80-40.69 และ 0.42-13.72 ตามลาดับ โดยพบไขมันจากเนื้ อส่ วนท้องและไขมัน
และเศษเนื้ อจากการตัดแต่ง จากปลาขนาดใหญ่และเล็ก มีปริ มาณไขมันเท่ากับร้ อยละ 40.69-41.99 และ
25.74-29.08 ตามลาดับ องค์ประกอบของกรดไขมันจากเศษเหลือของการแปรรู ปปลาโมงมีสัดส่ วนของกรด
ไขมันอิ่มตัวต่อกรดไขมันไม่อิ่มตัวตาแหน่ งเดี ยวต่อกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตาแหน่ งระหว่าง 1:1:1 ถึ ง
1.5:2:1 ซึ่ งเป็ นไขมันที่ไม่เหมาะสมต่อสุ ขภาพ และพบกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตาแหน่งที่เป็ นประโยชน์
เช่น กรดไขมัน ชนิ ด โอเมก้า 3 ได้แก่ EPA และ DHA ในปริ มาณน้อยมาก ดังนั้นในการทดลองนี้ จึงไม่นา
เศษเหลือดังกล่าวมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพและสารเสริ มสุ ขภาพ
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือปลาโมง
3.1 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหัวและไส้ปลา โดยใช้เอนไซม์ Protamex และ Flavourzyme
โปรตี นไฮโดรไลเสตที่ ไ ด้ป ระกอบด้วย โปรตี นร้ อยละโดยน้ า หนัก แห้ง 79.12 และ 75.88 ตามล าดับ
โปรตี นที่ ไ ด้เป็ นโปรตี นที่ มีคุณภาพประกอบด้วยกรดอะมิ โนที่ จาเป็ นต่ อร่ างกายครบถ้วนทั้ง ชนิ ดและ
ปริ มาณตามเกณฑ์กาหนดของ provisional amino acid scoring pattern WHO (1973)
3.2 การผลิตเจลาตินจากหนังปลาโมง พบว่าผลผลิ ตของเจลาตินที่ได้ (yield) คิดเป็ นร้อยละ 7.75
ของหนังปลาสด เจลาตินที่ได้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเจลาติน (มอก. 799-2548) คือ ความชื้ นไม่
เกินร้อยละ 15 และค่าความเป็ นกรดด่างระหว่าง 3.8 ถึง 6 ส่ วนความแข็งแรงของเจลและความหนื ดของเจ
ลาตินวัดได้ระหว่าง 485-550 กรัม และ 125-137 millipoise ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าสู งกว่าเจลาตินที่ผลิ ตเพื่อ
การค้าที่กาหนดเกณฑ์สูงสุ ดเพียง 300 กรัม และ 20-60 millipoise ตามลาดับ
3.3 การผลิตแคลเซี่ ยมจากก้างปลาโมงโดยแปรการการผลิตแบบไม่ผา่ นความร้อน(CA) และผ่าน
ความร้อนภายใต้ความดันที่ 121oC นาน 1 ชัว่ โมง (HCA) ได้ผลผลิตเท่ากับ ร้อยละ 10.37 และ 9.0 (โดย
น้ าหนัก) ของก้างปลาที่เหลือจากการแล่ปลาตามลาดับ และพบว่า แคลเซี่ยมผงที่ได้ท้ งั สองแบบมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกัน คือ เป็ นผงสี ครี ม ผงแคลเซี่ ยมจับตัวกัน ไม่กระจายตัวและมีกลิ่นของไขมัน ส่ วนองค์ประกอบ
ทางเคมีของผงแคลเซี่ยมทั้งสองแบบ ได้แก่ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้าเท่ากับร้อยละ 10.4 และ 11.2 , 0.78

26

และ 0.89, 1.33 และ 1.09 , 14.28 และ 12.47 ตามลาดับ ส่ วนปริ มาณแคลเซี่ยมเท่ากับ ร้อยละ 26.67 และ
26.09 โดยน้ าหนักแห้งตามลาดับ

ข้ อเสนอแนะ
1. เนื่องจากปลาโมงที่ใช้ในการทดลองมีองค์ประกอบของไขมันสู งมาก และมีส่วนประกอบของ
กรดไขมัน ที่ ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ เสริ ม สุ ข ภาพ ดัง นั้น จึ ง ควรมี ก ารพัฒ นาวิ ธี ก าร
เพาะเลี้ยงปลาโมงแบบมีไขมันต่า หรื อ ปลาโมงแบบมีไขมันที่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ เช่น การเสริ ม EPA
หรื อ DHA ในอาหารที่ใช้เลี้ ยง ซึ่ งจะทาให้การใช้ประโยชน์ของเศษเหลื อจากการแปรรู ปปลาโมงเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดเป็ นอาหารเสริ มสุ ขภาพต่อไป
2. ควรมีการจัดการกับเศษเหลื อให้คงคุ ณภาพความสดที่เหมาะสมกับการนาไปผลิ ตเป็ นผลิตเพิ่ม
มูลค่าในขั้นตอนต่อไป
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