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 การทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือจากการแปรรูปปลาโมง  
ประกอบดว้ย หัว หนงั ไส้ เน้ือส่วนทอ้งกบัไขมนั เศษเน้ือหลงัตกแต่งและกา้งกลาง โดยพบว่า ปลาขนาด
น ้าหนกัมากกวา่ 1000 กรัม (L) มีองคป์ระกอบของเศษเหลือเหล่าน้ีคิดเป็น ร้อยละ  19.3, 3.9, 5.5, 18.8, 10.0 
และ 14.0 ตามล าดบัในขณะท่ีปลาขนาดน ้ าหนกัระหวา่ง 600-1000 กรัม (S) มีองคป์ระกอบเท่ากบั 24.2, 4.9, 
5.4, 19.0, 5.7 และ 14.7 ตามล าดบั เม่ือน าเศษเหลือเหล่าน้ีไปวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี พบวา่ เศษเหลือ
ของปลาขนาด L ประกอบดว้ยความช้ืนระหวา่งร้อยละ 42.25-76.45 โปรตีนร้อยละ 12.40-31.51 ไขมนัร้อย
ละ 9.28-41.99 และเถา้ร้อยละ 0.37-14.28 ส่วนเศษเหลือจากปลาขนาด S  มีองคป์ระกอบความช้ืน โปรตีน 
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ไดมี้ค่าใกลเ้คียงกบัค่ามาตรฐาน (amino acid scoring pattern) ของ WHO (1973) 
 ส่วนการสกดัเจลาตินจากหนงัปลาโมง ไดผ้ลผลิตแผน่เจลาตินคิดเป็นร้อยละ 7.75 ของหนงัปลาสด 
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ไขมนัแลว้ไปอบแหง้และบดเป็นผงละเอียด (CA) ส่วนอีกวธีิ น ากา้งกระดูกไปผา่นความร้อนภายใตค้วามดนั
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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, 12.40-
31.51% 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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ค ำน ำ 
 

 ปลาโมงหรือปลาเผาะ (Pangasius bocourti) เป็นสัตวน์ ้าเศรษฐกิจตวัใหม่ท่ีกรมประมงสนบัสนุนให้
มีการเพาะเล้ียง ปลาชนิดน้ีพบมากในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน ้ าโขง ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะเรียกปลาชนิดน้ีวา่ปลาเผาะ ส่วนในภาคกลางและภาคเหนือจะเรียกวา่ปลาโมง ปลา
เผาะ หรือปลาโมงเป็นปลาท่ีนิยมบริโภคทัว่ไปในทอ้งถ่ินแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลิตภณัฑ์ปลาโมง
ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปปลาแล่เป็นช้ิน (fillet) เน่ืองจากลกัษณะเป็นปลาเน้ือขาว มีกา้งน้อยและรสชาติดี 
ผลิตภณัฑ์ปลาโมงท่ีชาวยุโรปและอเมริกา นิยมรับประทาน คือ สเต็กปลา  ดงันั้นปลาโมงจึงถูกเลือกและ
จดัท าเป็นโครงการพฒันาสัตวน์ ้าเศรษฐกิจตวัใหม่เพื่อการส่งออก ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือของ
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สถาบนัอาหาร กรมประมง ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ภาคเอกชนและเกษตรกร ท าให้การเล้ียงปลาโมงในปัจจุบนันั้น ไม่เพียงแต่เล้ียงเพื่อการบริโภคในประเทศ
เท่านั้น แต่ไดเ้ร่ิมพฒันาให้เป็นการเล้ียงในเชิงพาณิชยเ์พื่อการส่งออกมากข้ึน     (นฤมล, 2549) ในการน้ีกอง
พฒันาอุตสาหกรรมสัตวน์ ้า จึงไดด้ าเนินโครงการวิจยัเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ และพฒันาการบรรจุ เพื่อเป็นการ
สร้างมูลค่าแก่ปลาโมงจากการเพาะเล้ียง โดย อรวรรณ และ คณะ ( 2553 )  
 เศษเหลือจากการแปรรูปปลาโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ หวั ไส้ ไขมนั กา้งและหนงั แต่เดิมเศษเหลือเหล่าน้ีจะ
น าไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตเป็นอาหารสัตว ์เช่น ปลาป่น และ fish silage เน่ืองจากไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
เทคโนโลยท่ีียุง่ยากซบัซอ้น อยา่งไรก็ดีเศษเหลือจากสัตวน์ ้ า จดัเป็นวตัถุดิบท่ีมีคุณค่าทางอาหารท่ีส าคญั เช่น 
กรดอะมิโน และกรดไขมนั (Essential amino acids/fatty acids)  ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายและแคลเซ่ียม เป็นตน้ มี
การวจิยัพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพจากเศษเหลือของปลาท่ีมี การรายงานแลว้ ไดแ้ก่ การสกดัโปรตีนเขม้ขน้
จากเศษเหลือปลา (Poulter and Disney, 1978)  การผลิตโปรตีนสกดัชนิดผงและการสกดัเจลาตินและ         
แคลเซ่ียมจากเศษเหลือของโรงงานซูริมิ (วรรณวิบูลย ์และคณะ, 2541 และนิติพงษ,์ 2543) การผลิตเจลาติน
จากกระดูกปลากะพงแดง (วริศรา, 2545) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการใชป้ระโยชน์จากเศษเหลือของปลาทะเล ส่วน
รายงานการใชป้ระโยชน์จากเศษเหลือของปลาท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงมีเพียงเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ การสกดัคอลลา
เจนจากหนงัปลานิลแดงและด า (Jamilah and Harvinder, 2002)   
 การพฒันาผลิตภณัฑ์จากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ (functional 
food) หรือสารเสริมสุขภาพ (Nutraceuticals) ไดแ้ก่ โปรตีน ไฮโดรไลเสต ท่ีไดจ้ากการยอ่ยโปรตีนให้มีขนาด
โมเลกุลเล็กลงเป็นโพลีเปปไทด์ เปปโตน และกรดอะมิโนอิสระ ซ่ึงมีรายงานว่า ไฮโดรไลเสตจากโปรตีน
ของปลามีคุณค่าทางโภชนาการท่ีดีเพราะประกอบดว้ยกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย (essential amino 
acids) ท่ีครบถว้นในปริมาณสูง (Lalasidis et. Al, 1978 และ Mackie, 1982) การยอ่ยสลายโปรตีนเพื่อผลิต
ไฮโดรไลเซท มี 3 วธีิหลกั คือ การยอ่ยสลายดว้ยกรดหรือด่างหรือเอนไซม ์การยอ่ยดว้ยกรดหรือด่างเป็นการ
ยอ่ยสลายท่ีรุนแรงและท าให้กรดอะมิโนบางตวัถูกท าลาย เช่น การยอ่ยดว้ยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) จะเกิด
ตะกอนสีด าเน่ืองจากการรวมตวัของทริปโตเฟน (Tryptophan) ส่วนการย่อยดว้ยด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอก
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ไซด์ (NaOH) หรือแบเรียมไฮดรอกไซด์ (Ba(OH)2) ร่วมกบัความร้อนจะท าลายกรดอะมิโนหลายชนิด เช่น 
อาร์จินีน (Arginine) ซีรีน (Serine) ทรีโอนีน (Threonine) ซีสตีน (Cystein) และซีสเตอีน (Cysteine)   
(Bailey, 1967) การยอ่ยโปรตีนดว้ยเอนไซม์จะไดไ้ฮโดรไลเสตท่ีมีคุณภาพดีกว่าการใชก้รดและด่าง เพราะ
เอนไซม์จะเข้าท าปฏิกิริยาบริเวณพนัธะเปปไทด์โดยไม่เกิดการท าลายกรดอะมิโน อย่างไรก็ดีโปรตีน
ไฮโดรไลเสตท่ีได้จากการย่อยสลายโปรตีนด้วยเอนไซม์อาจมีรสขม ซ่ึงข้ึนกบัชนิดของเปปไทด์และกรด   
อะมิโนในโปรตีนไฮโดรไลเสต การลดความขมของไฮโดรไลเสตท าได้โดยการเลือกเอนไซม์ท่ีมี
ความจ าเพาะในการท าปฏิกิริยากบัพนัธะเปปไทด์ท่ีไม่ท าให้ไดผ้ลผลิตเปปไทด์หรือกรดอะมิโนท่ีให้รสขม 
ปัจจุบนัมีการพฒันาเอนไซมท่ี์ไม่ท าให้เกิดไฮโดรไลเสตท่ีมีรสขม เช่น Protamex และ Flavourzyme  ท่ีได้
จาก Bacillus และ Aspergillus ตามล าดบั (Novo Nordisk A/S, 1998)  
 คอลลาเจนและเจลาตินเป็นอีกผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการน าเศษเหลือของปลามาเป็นวตัถุดิบโดยเฉพาะ
หนงัปลา เจลาตินเป็น incomplete protein เน่ืองจากขาดกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นตวัหน่ึง คือ ทริปโตเฟน แต่       
เจลาติน มีปริมาณไลซีนและเมทไทโอนีนในปริมาณสูง ซ่ึงในพวกธญัญพืชทั้งหลายจะขาดกรดอะมิโนสอง
ตวัน้ี ดงันั้นการรับประทานอาหารท่ีมีเจลาตินเป็นส่วนประกอบร่วมกบัโปรตีนชนิดอ่ืนๆ จะช่วยในการเพิ่ม
ค่า biological value ให้สูงข้ึน (Brody, 1965) และพบวา่การรับประทานอาหารท่ีมีเจลาตินเป็นส่วนประกอบ
อยู่ดว้ยในปริมาณเพียงเล็กน้อยคือประมาณ 15 กรัมในอาหารแต่ละวนั สามารถจะใช้เป็นสารอาหารเสริม
โปรตีนท่ีดีได ้ นอกจากน้ีเจลาตินยงัเป็นอาหารลดน ้ าหนกัท่ีดี เน่ืองจากร่างกายตอ้งใช้พลงังานในการย่อย
มากกวา่พลงังานท่ีไดรั้บ และในบางคร้ังเจลาตินถูกน ามาใชใ้นการรักษา เช่น โรคท่ีเก่ียวกบัระบบยอ่ยอาหาร 
แผลเป็นหนอง กลา้มเน้ือไม่ท างานตามค าสั่ง (Ockerman, 1988) เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีกา้งปลาเป็นแหล่งของแคลเซ่ียมท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงเพราะร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซ่ียม
จากก้างปลาได้ดี (Larsen, et al., 2000) แต่ก้างปลาท่ีจะน ามาเป็นสารเสริมแคลเซ่ียมได้จะตอ้งผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนโดยการตม้ในน ้ าร้อนหรือการตม้ในกรดอะซิติก  หรือการใชเ้อนไซมร่์วมกบักรด 
(Shalidi, 2007) แคลเซ่ียมมีความส าคญัต่อร่างกาย คือ การสร้างกระดูกและฟัน การแข็งตวัของเลือด และการ
ท างานของเส้นประสาท (Nordin, et. al., 1997) 

ดงันั้นเพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากปลาโมงอยา่งคุม้ค่าสูงสุด การพฒันาผลิตภณัฑ์เพิ่มมูลค่าจาก
เศษเหลือในการแปรรูปปลาโมงจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง  งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบ
ทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของเศษเหลือจากการแปรรูปปลาโมงไดแ้ก่ หวั ไส้ ไขมนั กา้งและหนงั และน า
คุณสมบติัทางโภชนาการท่ีไดม้าประกอบการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ (functional food) หรือ
สารเสริมสุขภาพ (Nutraceuticals)จากเศษเหลือเหล่านั้น  
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วตัถุประสงค์ 
 

 1. ศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารจากเศษเหลือของการแปรรูปปลาโมงในรูปปลา
แล่เป็นช้ิน (fillet) 
 2. ทดลองพฒันาผลิตภณัฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือของการแปรรูปปลาโมงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 
(functional  food) และสารเสริมสุขภาพ (nutraceuticals)  
 

วธีิด ำเนินกำร 
 

1. วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ 
 1.1 ปลาโมง ขนาด 600-2000 กรัม เล้ียงในกระชงัริมฝ่ังแม่น ้ าโขง จากต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน 
จงัหวดันครพนม หลงัการจบัจะแช่ในน ้าแขง็ทนัที บรรจุในกล่องโฟมและขนส่งโดยรถยนตม์ายงักองพฒันา
อุตสาหกรรมสัตวน์ ้า กรมประมง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง 
 1.2 อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ 
 1.3 ตูแ้ช่เยอืกแขง็ (-30 oC)  
 1.4 เคร่ืองมือวเิคราะห์คุณภาพทางเคมี ไดแ้ก่ เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน ความช้ืน เถา้ ไขมนั 
เคร่ืองวเิคราะห์ gas chromatography เคร่ืองวเิคราะห์ high performance liquid chromatography. 
2. วธีิด าเนินงาน 
 2.1 วตัถุดิบปลาโมงสด 
 คดัแยกปลาเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (S) น ้าหนกัอยูร่ะหวา่ง 600-1000 กรัม และขนาดใหญ่ (L) ซ่ึง
เป็นปลาท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่ 1000 กรัม น าปลามาช าแหละท าเน้ือปลาแล่ (fish fillet)โดยมีขั้นตอนการท าคือ 
ตดัหวั ผา่ทอ้ง เอาไส้พุงออก แล่ช้ินปลาออกจากกา้งกลางตวัแล่เอาหนงัออก ตดัแต่งช้ินปลาแล่ท่ีได(้แผนภูมิ
ท่ี 1) ท าใหไ้ดเ้ศษเหลือจากกระบวนการท าปลาแล่ ไดแ้ก่ ส่วนหวั ไส้ หนงั กา้ง เน้ือปลาแล่ เศษเหลือจากการ
ตัดแต่งเน้ือ และส่วนผนังท้องและไขมัน ชั่งน ้ าหนักแต่ละส่วน เพื่อน ามาค านวณร้อยละของแต่ละ
องคป์ระกอบ และน าส่วนต่างๆ ไปตรวจวิเคราะห์หาองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณโปรตีน ไขมนั เถา้ 
ความช้ืน ตามวิธีของ AOAC (1995) และวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมนัอิสระ ตามวิธี IUPAC (1979) ใชเ้คร่ือง 
Gas chromatography รุ่น 2010 (Shimadzu) 
 เศษเหลือแต่ละส่วน(ภาพท่ี 1) แยกบรรจุถุงพลาสติกและน าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -18oC จนกวา่จะ
น าไปใชท้ดลองขั้นตอนต่อไป 
 2.2 พฒันาผลิตภณัฑ์จากเศษเหลือของปลาโมง  
       น าเศษเหลือปลาโมงมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ดงัน้ี 
 2.2.1 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต (Protein Hydrolysate) จากหวัและไส้ปลาโมง (แผนภูมิท่ี 2) 
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 น าหวัปลาและไส้ปลามาละลายแลว้จึงน ามาสับให้เป็นช้ินเล็กๆ เติมน ้ า 2 เท่าโดยน ้ าหนกั แลว้น าไป
ตม้ท่ี 90 oC จนส่วนท่ีเป็นกระดูกแยกออกมาจากส่วนอ่ืนๆ เม่ือแยกส่วนท่ีเป็นกระดูกออกแลว้ น าส่วนท่ีเหลือ
ไปแช่แข็งเพื่อแยกส่วนไขมนัออก น าส่วนท่ีเหลือไปผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต (PHS) ดว้ยเอนไซม ์โดยใช้
สภาวะการผลิต ดงัน้ี น าส่วนของโปรตีนท่ีได ้1 ส่วน เติมน ้ า 1.25 ส่วน โดยน ้ าหนกั ปรับความเป็นกรด-ด่าง
ใหเ้ท่ากบั 6.5 เติมเอนไซมโ์ดยแปรชนิดของเอนไซม์ 2 ชนิดไดแ้ก่ โปรตาเม็ซ (Protamex) และ  ฟลาโวไซม ์
(Flavourzyme) ในปริมาณ 0.4 มก. ต่อสารละลายท่ีปรับความเป็นกรด-ด่าง 100 กรัม ยอ่ยนาน    4 ชัว่โมงท่ี 
50oC  แล้วตม้ท่ี 95 oC  นาน 5 นาทีเพื่อหยุดปฏิกิริยาของเอนไซม์  จากนั้นน าไปกรองส่วนท่ีเป็นกากออก 
ของเหลวท่ีไดคื้อโปรตีนไฮโดรไลเสต (PHS) น ามาตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ไขมนั ความช้ืน เถ้า 
(AOAC, 1995)  และวิเคราะห์องค์ประกอบกรดอะมิโนใน PHS ตามวิธีในคู่มือ Shimadzu HPLC Amino 
Acid Analysis System, Application Data Book.  
 2.2.2 การสกดัเจลาตินจากหนงัปลา ( แผนภูมิท่ี 3 ) 
 การสกดัเจลาตินจากหนังปลาโมงใช้สภาวะการผลิตซ่ึงดดัแปลงจาก วรรณวิมล (2540) โดยน า          
หนงัปลาท่ีแช่แข็งไวม้าละลาย แลว้ขดูไขมนัและเน้ือท่ีติดหนงัออก  น าไปแช่สารละลายด่าง (NaOH 0.4%) 
ในอตัราส่วนหนงัต่อสารละลายด่าง 1:2 โดยน ้ าหนกั นาน 4 ชัว่โมง แลว้ลา้งดว้ยน ้ าจนหมดด่าง หลงัจากนั้น
น าไปแช่ในสารละลายกรด (HCl 0.4%) ในอตัราส่วนหนงัต่อสารละลายกรด 1:2 โดยน ้ าหนกั นาน 4 ชัว่โมง 
และลา้งน ้าจนหมดกรด จากนั้นน าไปตม้ในน ้าร้อน 70 oC ในอตัราส่วน 2:1 (น ้ า:หนงั)โดยน ้ าหนกั แลว้น าไป
กรองดว้ยผา้กรอง 2 คร้ัง น าของเหลวท่ีกรองไดแ้ช่แข็งท่ี -20 oC  1 คืน ก่อนน าไปละลายเพื่อแยกน ้ าออก น า
ส่วนท่ีเหลือไปอุ่นใหล้ะลายและเทใส่แบบท่ีท าจากซิลิโคน และน าไปอบท่ี 50 oC จนแห้ง จะไดแ้ผน่เจลาติน  
น าเจลาตินท่ีไดไ้ปวเิคราะห์คุณภาพ ไดแ้ก่ ความช้ืน เถา้ pH และสมบติัเชิงหนา้ท่ี ไดแ้ก่ ความแขง็แรงของเจล 
(gel strength) ดว้ยเคร่ือง Rheo Meter (RT 2002 D.D, Fudoh, Japan) ใช้หัวกดทรงกระบอกขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 12.7 มม. และวดัความหนืด (viscosity) โดยเคร่ืองวดัความหนืด (Brookfield DV-11, USA)  
โดยใชว้ิธีท่ีดดัแปลงจากวิธี  Official Procedures of the Gelatin Manufacturers Institue of America, Inc.     
(GMIA , 2006 ) 
 2.2.3 การผลิตแคลเซ่ียมผงจากกา้งปลาโมง (แผนภูมิท่ี 4) 
 น ากา้งปลามาตดัแต่งเอาส่วนท่ีมีไขมนัออกและขดูเน้ือและเอน็ท่ีติดออก จากนั้นน าไปแช่สารละลาย
ด่าง NaOH 0.4 % นาน  12  ชัว่โมง แล้วตม้ต่ออีก 1 ชัว่โมง น าไปล้างน ้ าจนหมดด่าง  แบ่งส่วนหน่ึงไป
อบแห้งท่ี 70 oC และบดเป็นผง อีกส่วนหน่ึงน าไปให้ความร้อนภายใตค้วามดนัท่ี 121 oC นาน 1 ชัว่โมง แลว้
จึงน าไปอบแห้งท่ี 70 oC และบดเป็นผง น าผงกระดูกท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ ปริมาณโปรตีน ไขมนั เถา้ ความช้ืน 
ปริมาณแคลเซ่ียม (AOAC, 1995)  และวดัสีโดยเคร่ือง Chroma meter (Minolta CR-300) 
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ปลาโมงสดทั้งตวั 

 
 

                                                                 ตดัหวั ผา่ทอ้ง เอาไส้พุงออก              หวั, ไส้, เน้ือหนงัทอ้ง,  
                                                                                                                                  ไขมนัปลา 
                                                                    แล่ปลาออกจากกา้งกลาง                   กา้งกลาง 

 
 

ช้ินเน้ือปลาแล่ 
 
 

                                                                             ลอกหนงัออก                             หนงั 
 
 

                                                                                ตดัแต่ง                           เศษเหลือจากการตดัแต่ง 
 
 

ช้ินปลาแล่ 
 
 
 

แผนภูมิที ่1  ขั้นตอนการท าช้ินเน้ือปลาแล่และเศษเหลือท่ีได ้
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ภำพที ่1  เศษท่ีเหลือจากการแล่ปลาโมงเป็นช้ินเน้ือ (fillet)  (1) หวั   (2) ไส้   (3) เน้ือหนงัทอ้ง       
              (4) ไขมนั  (5)เศษเหลือจากการตดัแต่ง  (6) กา้งกลาง  (7) หนงั 

1 2 

3 4 5 

6 7 
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หัวปลำและไส้ปลำ 
 

สับเป็นช้ินเล็กๆ 
    เติมน ้า 2 เท่า 

ตม้ 90 oC  / 1 ชม. 
 

กรอง 
ส่วนกระดูกออกไป 

ของเหลวจากการกรอง 
 

น าไปแช่แขง็ 1 คืน 
เพื่อใหส่้วนท่ีเป็นไขมนัแขง็ตวัส าหรับก าจดัทิ้ง 

   ไขมนั 
ส่วนท่ีเหลือส าหรับผลิตไฮโดรไลเสต 

        เติมน ้า 1.25 เท่า 
ปรับ pH เป็น 6.5 

            เติมเอนไซม ์
 

ยอ่ยท่ี 50 oC / 4 ชัว่โมง 
 

หยดุปฏิกิริยาโดยตม้ท่ี 95 oC / 5 นาที 
 

กรองดว้ยผา้ขาวบาง 
   กากท่ีเหลือ 

 
โปรตีนไฮโดรไลเสต 
(Protein hydrolysate) 

 
แผนภูมทิี ่2  ขั้นตอนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต (protein hydrolysate) จากการยอ่ยดว้ยเอนไซม ์
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                                                                    หนังปลำ 
 
                      ขดูไขมนัและเน้ือออก 
 
    แช่ด่าง (NaOH 0.4%) อตัราส่วน 2:1 (ด่าง : หนงั)โดยน ้าหนกั 
       4 ชม. 
                          ลา้งน ้าจนหมดด่าง 
 
    แช่กรด (HCl 0.4%) อตัราส่วน 2:1 (กรด: หนงั)โดยน ้าหนกั 
       4 ชม. 
                       ลา้งน ้าจนหมดกรด 
 
     ตม้ดว้ยน ้าร้อน 70 oC อตัราส่วน 2:1 (น ้า:หนงั)โดยน ้าหนกั 
       1.5 ชม. 
                   กรองดว้ยผา้ขาวบาง (2 คร้ัง) 
                 ก าจดัส่วนท่ีไม่ละลายออกไป 
 
             ส่วนท่ีไดจ้ากการกรอง 
 

     แช่แขง็ท่ี -20 oC เพื่อใหไ้ขมนัแขง็ตวัส าหรับก าจดัทิ้ง 
ไขมนั 

น ามาละลายเพื่อแยกน ้าออก 
น ้า 

                    ส่วนท่ีเหลืออุ่นท่ี 70 oC 
 

เทใส่พิมพแ์ละอบท่ี 50 oC / 18 ชัว่โมง 
 
            แผน่เจลาติน 

 
แผนภูมทิี ่3   ขั้นตอนการสกดัเจลาตินจากหนงัปลาโมง 
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                                           1                                                                                            2 

                   
                                           3                                                                                          4 

               
                                           5                                                                                       6 

 
                                            7 

 

 

ภำพที ่2  การสกดัเจลาตินจากหนงัปลาโมง  

1:หนงัปลาโมง 

2.ขดูไขมนัและเน้ือออก 

3.แช่ในด่างและกรด ตามล าดบั 

4.หนงัท่ีลา้งน ้ าจนเป็นกลาง แลว้น าไปตม้กบัน ้ าเพ่ือสกดั
เจลาตินจากหนงั 

5.กรองดว้ยผา้กรองเพ่ือแยกส่วนท่ีไม่ละลายออก 

6.เจลาตินท่ีไดห้ลงัจากแช่แขง็และละลายส่วนท่ีเป็นน ้ า
ออก 

7.แผน่เจลาตินท่ีได ้
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ก้ำงกลำง 

 
ขดูเน้ือไขมนัและหนงัออก 

 
แช่ด่าง (NaOH 0.4%) อตัราส่วน 2:1 (ด่าง : กา้งปลา)โดยน ้าหนกั 

             1 คืน 
ตม้ในด่าง (NaOH 0.4%)  

                1 ช.ม. 
ลา้งน ้าจนหมดด่าง 

ส่วนท่ี1                                                         ส่วนท่ี2 
 

อบแหง้ท่ี 70 oC   น าไปใหค้วามร้อนภายใตค้วามดนั 121 oC  
     นาน 1 ช.ม.  

 
      บดเป็นผง         ท าใหเ้ยน็และอบแหง้ท่ี 70 oC 
 
    แคลเซ่ียมผง                      บดเป็นผง 
 
                        แคลเซ่ียมผง 
 
แผนภูมทิี ่4  ขั้นตอนการผลิตแคลเซ่ียมผงจากกา้งปลาโมง 
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                                        1                                                                                          2 

                
                                                3                                                                                         4      

                
                                          5                                                                                      6 

             
                                         7                                                                                       8 
1.กา้งกลาง      2.ขดูเน้ือ ไขมนัและหนงัท่ีติดกา้งออก      3.แช่ด่าง1 คืน      4.เปล่ียนด่างใหม่     
5.น าไปตม้ 1 ชัว่โมง      6.ลา้งน ้ าจนหมดด่างจึงน าไปอบแหง้และบดเป็นผง 
7.กา้งท่ีลา้งน ้ าจนหมดด่างอีกส่วนหน่ึงน าไปใหค้วามร้อนในหมอ้น่ึงภายใตค้วามดนัก่อนน าไปอบแหง้และบดเป็นผง  
8.ผงแคลเซ่ียมท่ีไม่ผา่นและผา่นความร้อน ( CA และ HCA ตามล าดบั) 

ภำพที ่3  การผลิตแคลเซ่ียมผงจากกา้งปลาโมง 
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ผลการศึกษาและวจิารณ์ผล 
1. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารจากเศษเหลอืปลาโมง 
 วตัถุดิบปลาโมงท่ีน ามาทดลองมี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (S) น ้ าหนัก 600-1000 กรัมต่อตัว              
ขนาดใหญ่ (L) มีน ้ าหนกัมากกวา่ 1000 กรัมต่อตวั เม่ือน าปลามาช าแหละแยกเป็นส่วนต่างๆ และแล่เน้ือ 
พบว่า ช้ินเน้ือปลาท่ีแล่และตดัแต่งเอาส่วนไขมนัออกแลว้จากปลาขนาดใหญ่มีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 28.5 
ในขณะท่ีปลาขนาดเล็กมีผลผลิตร้อยละ 26.1 โดยมีเศษเหลือจากการแล่เน้ือปลา ไดแ้ก่ หัว เน้ือส่วนทอ้ง
และไขมนั กา้งกลาง ไส้ หนงั และ เศษเหลือจากการตดัแต่ง (ภาพท่ี 1) ซ่ึงเศษเหลือเหล่าน้ีคิดเป็นร้อยละโดย
น ้ าหนักตวัปลา (ตารางท่ี 1) ของปลาทั้งขนาดเล็ก/ขนาดใหญ่ เท่ากบัร้อยละ 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 ตามล าดบั       จะเห็นไดว้า่ปลาขนาดใหญ่ มีองคป์ระกอบของเน้ือ
ปลาสูงกวา่ปลาขนาดเล็ก จึงท าให้องคป์ระกอบของเศษเหลือต่างๆ ของปลาขนาดใหญ่มีสัดส่วนนอ้ยกว่า
เศษเหลือของปลาขนาดเล็ก 
 
ตารางที ่1  ส่วนต่างๆ ของปลาโมงในการแล่เน้ือ 

 ร้อยละโดยน า้หนัก 
 S L 

ปลาทั้งตวั 100 100 
เน้ือแล่ (fillet) 26.1 28.5 
ส่วนหวั 24.2 19.3 
ไส้  5.4 5.5 
หนงั  4.9 3.9 
กา้ง  14.7 14.0 
เศษเหลือจาก การตกแต่งช้ินเน้ือ 5.7 10.0 
เน้ือส่วนทอ้ง + ไขมนั 19.0 18.8 
 

ผลวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของเศษเหลือจากการแล่ปลา ไดแ้ก่ หวั หนงั ไส้ เน้ือส่วนทอ้งกบั
กอ้นไขมนั เศษเน้ือจากการตดัแต่งช้ินปลาแล่ และกา้งกลาง (ตารางท่ี 2) พบวา่ ความช้ืนในส่วนต่างๆ ของ
ปลาขนาดเล็กมีปริมาณสูงกวา่ในปลาขนาดใหญ่ แต่ในทางตรงขา้มกนั ไขมนัของเศษเหลือจากปลาขนาด
ใหญ่ มีปริมาณสูงกวา่ ปลาขนาดเล็ก ส่วนปริมาณโปรตีนท่ีพบในส่วนหวั หนงั และไส้ ของปลาขนาดใหญ่
มีมากกวา่ปลาขนาดเล็ก ยกเวน้เน้ือส่วนทอ้ง เศษเหลือหลงัการตดัแต่งและกา้งกลาง ทั้งน้ีเป็นเพราะปริมาณ
ไขมนัในเศษเหลือดงักล่าวของปลาขนาดเล็กมีต ่ากวา่ปลาขนาดใหญ่ ปริมาณเถา้พบมากท่ีสุด ในส่วนหัว
และกา้งกลาง โดยพบในปลาขนาดใหญ่ ร้อยละ 8.19 และ 12.77 และในปลาขนาดเล็กร้อยละ 7.39 และ 
13.72 ตามล าดบั  
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ตารางที ่2   องคป์ระกอบทางเคมีของเศษเหลือต่างๆ จากการแปรรูปปลาโมง 

 ความช้ืน 
(%) 

โปรตีน 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

เถ้า 
(%) 

ปลาขนาดใหญ่     
หวั 56.42±.27 16.21±0.91 19.60±.31 8.19±.44 
หนงั 54.65±.11 31.57±0.83 15.59±.16 0.53±.02 
ไส้ 76.45±.45 13.38±0.64 9.28±.27 1.01±.04 
เน้ือส่วนทอ้ง+ไขมนั 42.25±.43 12.40±0.56 41.99±.87 0.37±.03 
เศษเน้ือจากตดัแต่ง 54.38±.21 14.58±0.33 29.08±.94 1.84±.05 
กา้งกลาง 55.61±.26 12.52±0.87 17.03±.25 14.28±.04 

ปลาขนาดเลก็     
หวั 59.41±0.34 14.89±0.86 18.92±.59 7.39±.32 
หนงั 56.03±.68 27.20±0.46 15.90±.20 0.42±.01 
ไส้ 77.71±.44 12.63±0.62 8.57±.19 1.00±.05 
เน้ือส่วนทอ้ง+ไขมนั 45.66±.927 13.98±0.42 40.69±.66 0.52±.06 
เศษเน้ือจากตดัแต่ง 56.81±.684 15.42±0.26 25.74±.87 1.98±.03 
กา้งกลาง 58.25±.827 13.45±0.98 15.80±.31 13.72±.55 

 
จากองคป์ระกอบทางเคมี (ตารางท่ี 2) จะเห็นวา่ เน้ือส่วนทอ้งกบัไขมนั และเศษเน้ือหลงัการตดัแต่ง

ของปลาโมงขนาดเล็กและใหญ่ มีปริมาณไขมนัสูงถึงร้อยละ 40.69-41.99 และ 25.74-29.08 ตามล าดบั  
 ผลการวิเคราะห์กรดไขมนัพบวา่ปริมาณกรดโอเลอิก (C18:1) และกรดไลโนเลอิก (C18:2) ซ่ึงเป็น
กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีมีคุณสมบติัลดระดบัโคเลสตอรอลในเลือดลงไดน้ั้น พบในทุกส่วนโดยส่วนของเน้ือ
ผนงัทอ้งและเศษเหลือจากการตดัแต่งมีกรดไขมนัดงักล่าวสูงกวา่ส่วนอ่ืนๆ ส าหรับกรดไขมนัชนิดโอเมกา้ 
3 ไดแ้ก่ กรดไอโคซะเพนตะอีโนอิค (Eicosapentaenoic acid, EPA) ซ่ึงสามารถลดปัญหาการเกิดโรคหวัใจ
ขาดเลือดนั้น ตรวจพบเฉพาะในส่วนหัวเพียง 13-15 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 0.07-0.08 
ของปริมาณไขมนัทั้งหมด กรดไขมนัชนิดโอเมกา้ 3 ท่ีมีความส าคญัอีกชนิดหน่ึงคือ กรดโดโคซะเฮกซะ
อีโนอิค (Docosahexaenoic acid, DHA) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของเซลล์สมองและเรตินาของดวงตานั้น 
ตรวจพบในทุกส่วนของเศษเหลือ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 40 -270 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม (<0.1%
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ตารางที ่3  องคป์ระกอบของไขมนัและกรดไขมนัของเศษเหลือจากการแล่ปลาโมง 

ส่วนของปลาโมง ไขมัน 
(กรัม/100 กรัม) 

กรดไขมัน (กรัม / 100 กรัม) 

SFA MUFA PUFA 18:1 18:2 EPA* DHA* 

ขนาดใหญ่          
 หวั 19.60±1.31 5.53±.39 5.61±.20 5.30±.36 3.40±.34 1.89±.11 13±1 130±12 
 หนงั 15.59±0.96 4.59±.51 4.72±.17 4.40±.16 2.75±.21 1.13±.07 0 110±9 
 ไส้ 9.28±0.77 2.04±.54 2.95±.44 2.35±.58 1.39±.14 0.84±.05 0 90±5 
 เน้ือผนงัทอ้ง+ไขมนั 41.99±3.87 13.06±.55 15.91±.33 7.76±.68 11.12±.11 1.92±.18 0 280±21 
 ส่วนเหลือจากการตดัแต่ง 29.08±1.94 7.96±.96 10.85±1.05 4.92±.28 9.09±.97 1.42±.07 0 160±13 
ขนาดเลก็          
 หวั 18.92±1.59 5.87±.22 4.98±.37 5.15±.44 2.50±.20 1.55±.13 15±1 150±11 
 หนงั 15.90±1.20 4.38±.47 4.11±.42 3.91±.36 2.95±.21 1.06±.09 0 40±3 
 ไส้ 8.57±0.79 2.19±.29 2.26±.18 1.99±.18 1.72±.14 0.64±.05 0 60±5 
 เน้ือผนงัทอ้ง+ไขมนั 40.69±3.66 12.64±1.0 15.69±1.09 7.53±.63 9.84±.82 1.92±.14 0 270±22 
 ส่วนเหลือจากการตดัแต่ง 25.74±1.87 7.76±.56 9.45±.93 4.89±.41 6.49±.65 1.27±.09 0 120±10 
 

 หมายเหตุ SFA :  Saturated Fatty Acid     EPA :  Eicopentaenoic acid 
   MUFA :  Mono Unsaturated Fatty Acid    DHA  :  Docosahexaenoic acid 
   PUFA : Poly Unsaturated Fatty Acid    * หน่วย มิลลิกรัม / 100 กรัม 
   18 : 1 : Oleic acid 
   18 : 2  :  Linoleic acid  
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ของไขมนัทั้งหมด) ซ่ึงปริมาณกรดไขมนัชนิดโอเมกา้ 3 ท่ีพบในเศษเหลือจากการแล่ปลาโมงน้ีมีน้อยมาก
เม่ือเทียบกบัปริมาณท่ีพบในน ้ามนัจากปลา Cod, Herring, Menhaden และ Salmon ซ่ึงพบ EPA ร้อยละ 3.90 
7.1 12.7 และ 8.8 ตามล าดบั ส่วน DHAพบร้อยละ 9.5 4.3 7.9 และ 11.1 ตามล าดบั (USDA, 1986 ) เม่ือ
จ าแนกกรดไขมนัเป็นกรดไขมนัอ่ิมตวั (saturated fatty acid, SFA) กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัต าแหน่งเดียว (mono 
unsaturated fatty acid, MUFA) และกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหลายต าแหน่ง   (poly unsaturated fatty acid, 
PUFA) พบวา่ กรดไขมนัประเภท SFA และ MUFA เป็นองคป์ระกอบ ส่วนใหญ่ในไขมนัจากเศษเหลือของ
ปลาโมง ขณะท่ี PUFA ซ่ึงเป็นกรดไขมนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายพบในปริมาณน้อยในไขมนัทุกส่วน
ของเศษเหลือ (ตารางท่ี 3)     Caldironi and Manes (2006) รายงานวา่ สัดส่วนของกรดไขมนัประเภท SFA, 
MUFA, PUFA ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการลดอตัราความเส่ียงโรคหวัใจขาดเลือด (cardiovascular disease)  
นั้นควรเท่ากบั 1:1.5:1 แต่อตัราส่วนของกรดไขมนัทั้ง 3 ประเภทของไขมนัท่ีไดจ้ากหวั หนงั และไส้ของ
ปลาโมงจากการวจิยัน้ีมีค่าใกลเ้คียงกนัท่ี 1:1:1 ส่วนท่ีไดจ้ากส่วนเน้ือผนงัทอ้งกบัไขมนั และเศษเน้ือจากการ
ตดัแต่งมีอตัราส่วนท่ี 1.5:2:1 ดงันั้นสัดส่วนของกรดไขมนัจากเศษเหลือปลาโมงในการวิจยัน้ี มีคุณสมบติั
ไม่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารสุขภาพ จึงไม่น าไขมันจากปลาโมงมาพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑ์เพื่อใช้ในดา้นการเสริมสุขภาพ  ส่วนแนวทางการใช้ประโยชน์จากไขมนัเหล่าน้ีอาจน าไปสกดั
น ้ามนัส าหรับไบโอดีเซล เพื่อใชใ้นภาคเกษตรกรรมหรืออาจตอ้งมีการพฒันาดา้นโภชนาการของอาหารใน
การเล้ียงปลาโมงเพื่อใหไ้ดไ้ขมนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  
2.ทดลองพฒันาผลติภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลอืปลาโมง 
 2.1 การทดลองผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต (Protein Hydrolysate, PHS) จากส่วนหวัและไส้ปลาโมง 
พบวา่ส่วนหวัและไส้มีองคป์ระกอบท่ีเป็นไขมนัสูงคือ ร้อยละ 18.92-19.6   และ 8.53-9.28 ตามล าดบั ดงันั้น
ในการย่อยสลายโปรตีน (แผนภูมิ ท่ี 1) จึงต้องเพิ่มขั้ นตอนการก าจัดไขมัน ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการยอ่ยสลายโปรตีน โดยการทดลองน้ีเลือกใช้วิธีทางกายภาพในการก าจดัไขมนั คือ น าส่วนหัว
และไส้ท่ีสับแลว้ป่ันกบัน ้ าแลว้น าไปแช่แข็ง เพื่อให้ไขมนัแข็งตวัและชอ้นทิ้ง แต่วิธีการน้ีก าจดัไขมนัออก
ไดเ้พียง ร้อยละ 50  ของปริมาณไขมนัท่ีมีอยู ่เม่ือประมาณการจากน ้าหนกัไขมนัท่ีชอ้นทิ้งไป 
 ส าหรับการยอ่ยสลายโปรตีนจากส่วนหวัและไส้ปลาโมงในการวิจยัน้ีเลือกใช้เอนไซม์ Protamex 
และ Flavourzyme ซ่ึงเป็นเอนไซมช์นิด Exopeptidase  ท่ีไดจ้ากจุลินทรีย ์ ซ่ึงสามารถยอ่ยสลายโปรตีนใน
สภาวะเป็นกรด-ด่าง ท่ี 6.5 ซ่ึงใกลเ้คียงกบั สภาวะความเป็นกรดด่างตามธรรมชาติของเน้ือปลา และสามารถ
ลดความขมของไฮโดรไลเซทท่ีได ้(Novo Nordisk A/S, 1998)  
 PHS ท่ีไดจ้ากการย่อยสลายดว้ยเอนไซม ์Protamex (Pro-PHS) และ Flavourzyme (Fla- PHS)          
มีลักษณะเป็นของเหลวสีคล ้ า มีชั้นไขมันลอยท่ีผิวหน้าและมีกล่ินไขมัน (ภาพท่ี 5)  ปริมาณโปรตีน             
ท่ีวเิคราะห์ไดใ้น Pro- PHS และ Fla- PHS  เท่ากบั 9.89±0.18 และ 9.09±0.21 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4)  แต่เม่ือ
คิดเป็นร้อยละต่อน ้ าหนกัแห้งนั้น พบว่า Pro- PHS  มีโปรตีน ร้อยละ 79.12 ในขณะท่ี Fla- PHS มีเพียง               
ร้อยละ 75.88  จากผลการวเิคราะห์กรดอะมิโนใน Pro- PHS และ Fla- PHS พบวา่ ไฮโดรไลเสตทั้งสองชนิด 
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มีองค์ประกอบของกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ได้แก่ Threorine, Valine Methionine, Isoleucine, 
Leucine Tyrosine Phenylalanine Lysine ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัค่ามาตรฐาน (provisional amino acid 
scoring pattern) ของ WHO (1973) ดงัรายละเอียด ท่ีแสดงในตารางท่ี 5 และปริมาณกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น
ทั้งหมดใน  Pro- PHS และ Fla- PHS มีค่าเท่ากบั 399.0  และ 348.43 มก./กรัมโปรตีน ตามล าดบั ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัค่ามาตรฐานของ WHO 1973 ท่ี ก าหนดให้มีค่า 360 มก./กรัมโปรตีน  แต่เม่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกายของ PHS ท่ีไดท้ั้ง 2 ชนิดกบัโปรตีนจากนมววั(Casein) พบว่ากรด  
อะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกายเกือบทุกชนิดของ PHS มีปริมาณนอ้ยกวา่ โปรตีนจากนมววั ยกเวน้ Lysineท่ีมีใน
ปริมาณใกลเ้คียงกนั  อยา่งไรก็ตาม PHS ท่ีไดจ้ากเศษเหลือปลาโมงในการทดลองน้ี จดัว่าเป็นโปรตีนท่ีมี
คุณภาพ ตามเกณฑ์ของ WHO (1973)  แต่ขอ้ดอ้ยท่ีพบใน PHS จากเศษเหลือปลาโมง คือ ปริมาณไขมนัใน 
PHS ท่ีไม่สามารถก าจดัออกไปไดห้มด ซ่ึงจะมีผลต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคแลว้ยงัอาจเป็นปัญหาต่ออายุ
การเก็บรักษาของผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพท่ีพฒันาต่อเน่ืองขั้นต่อไป 
  
ตารางที ่4  องคป์ระกอบทางเคมี (ร้อยละโดยน ้าหนกั) ของไฮโดรไลเสตท่ีไดจ้ากการยอ่ยดว้ยเอนไซมส์  
      Protamex (Pro- PHS) และ Flavourzyme (Fla- PHS)   

ตัวอย่าง ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า 
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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ตารางที ่5  ปริมาณกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย  (essential amino acid, mg/g protein) ของไฮโดรไลเสต 
    ท่ีไดจ้ากการยอ่ยดว้ยเอนไซมส์ Protamex (Pro- PHS) และ Flavourzyme (Fla- PHS)    

 Essential amino acid content (mg/g protein) 

Pro- PHS Fla- PHS Casein WHO 
(1973) 

Total 399.0 348.43 503.3 360 
Threonine 43.10 38.82 46.6 40 
Valine 40.23 35.86 67.4 50 
Methionine 27.81 23.77 31.5 35 
Isoleucine 37.24 32.47 54.1 40 
Leucine 76.26 65.24 95.1 70 
Tyrosine 33.62 26.85 110.6 60 
Phenylalanine 37.18 33.20 
Lysine 88.10 76.11 81.2 55 
Tryptophane 15.45 16.11 16.8 10 

 
2.2 การผลิตเจลาตินจากหนงัปลาโมง ในการทดลองน้ีใชส้ภาวะการผลิตท่ีดดัแปลงจากวิธีการผลิต               

เจลาตินจากหนงัปลากะพงแดงของวรรณวิมล (2540) แต่เน่ืองจากหนงัปลาโมงมีปริมาณไขมนัสูงท่ีร้อยละ 
15.59-15.90 ในขณะท่ีหนังปลากะพงแดงมีไขมนัท่ีร้อยละ 2.34 (วรรณวิมล 2540) ดังนั้นในขั้นตอน            
การเตรียมวตัถุดิบ (แผนภูมิท่ี 3) จึงตอ้งขูดไขมนัใตผ้ิวหนังออกก่อน อย่างไรก็ตามยงัมีไขมนับางส่วน
หลงเหลืออยูซ่ึ่งสามารถก าจดัในขั้นตอนต่อมา คือ การแช่ในสารละลายด่าง NaOH ซ่ึงท าให้คอลลาเจนใน
หนังปลาเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี (hydrolysis) ท่ีท าให้พวกท่ีไม่ใช่คอลลาเจน (non-collagen 
compounds) ละลายออกมา รวมทั้งท าให้โครงสร้างของไขมนัเปล่ียนแปลงเกิดประจุไฟฟ้าท่ีสามารถจบักบั
ประจุไฟฟ้าในน ้ าจึงท าให้สามารถก าจดัออกไดใ้นการลา้งน ้ า (Ockerman, 1988) แต่การเพิ่มระยะเวลาใน
การ แช่ใน NaOH จะท าให้โครงสร้างของคอลลาเจนถูกท าลาย ซ่ึงท าให้เจลาตินท่ีไดมี้คุณภาพเชิงหน้าท่ี
ลดลง ส าหรับการทดลองน้ี พบว่า หลงัจากการแช่หนงัปลาในด่างและกรดแลว้จึงน าไปตม้ในน ้ าร้อนท่ี
อุณหภูมิ 70 oซ นาน 1.5 ชัว่โมง เพื่อละลายเจลาตินท่ีสกดัได ้ซ่ึงพบวา่ เจลาตินท่ีไดมี้คราบไขมนัติดมาดว้ย
จ านวนมาก จึงน าเจลาตินท่ีไดน้ี้ไปแช่แข็งท่ี -20 oซ เพื่อให้ไขมนัแข็งตวัแลว้ก าจดัออกโดยชอ้นทิ้ง จากนั้น
จึงน าเจลาตินไปอุ่นท่ี 70 oซ จนละลายและเทในพิมพเ์พื่อใหเ้ป็นแผน่เจลาตินและน าไปอบแหง้ท่ี 50 oซ นาน 
18 ชัว่โมง  จะไดแ้ผน่เจลาตินใส สีเหลืองจางๆ และมีคราบไขมนัติดท่ีผิว (ภาพท่ี 5)  ผลผลิต (yield) ของ   
เจลาตินท่ีได้เท่ากบัร้อยละ 7.75 ของหนังปลาโมงสดซ่ึงต ่ากว่าผลผลิตของเจลาตินจากหนังปลากะพง 
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(วรรณวมิล, 2540) ท่ีไดร้้อยละ 13.25 แต่สูงกวา่ผลผลิตเจลาตินจากเศษเหลือปลาทรายแดงจากโรงงานซูริมิ
ท่ีไดเ้พียง ร้อยละ 3.35 (นิติพงษ,์ 2553) 

คุณภาพของเจลาตินท่ีไดจ้ากการทดลองน้ี พบวา่ มีความช้ืนอยูร่ะหวา่งร้อยละ 9.48-9.72 ปริมาณ
เถา้ร้อยละ 0.22-0.38 และค่าความเป็นกรดด่างท่ี 5.0-5.3 ซ่ึงเปรียบเทียบกบัคุณภาพของเจลาตินท่ีไดจ้ากการ
สกดัหนงัปลากะพง และเศษเหลือปลาทรายแดงจากโรงงานซูริมิ ท่ีใชส้ภาวะการสกดัเจลาตินท่ีใกลเ้คียงกนั 
(ตารางท่ี 6) จะพบวา่ค่าความช้ืนเท่ากบัร้อยละ 8.71 และ 10.12 ปริมาณเถา้ ร้อยละ 0.41 และ 4.45 ความเป็น
กรดด่างเท่ากบั 4.67 และ 8.46 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาจากมาตรฐานเจลาติน (มอก. 799-2548) ท่ีส านกังาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีก าหนดให้ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 15 และค่าความเป็นกรดด่างอยูร่ะหว่าง 3.8 ถึง 
7.6 แสดงใหเ้ห็นวา่ เจลาตินจากหนงัปลาโมงท่ีสกดัไดมี้คุณภาพอยูใ่นเกณฑข์อง มอก.  ดงักล่าว 

คุณภาพเชิงหน้าท่ีท่ีส าคญัส าหรับเจลาตินคือ ความแข็งแรงของเจลและความหนืด (Karim and 
Bhat, 2009) โดยในเชิงการคา้จะก าหนดเป็นค่าบลูม (Bloom value) ซ่ึงไดจ้ากแรง (หน่วยเป็นกรัม) ท่ีใช้
หวัวดัทรงกระบอกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 12.7 มม. กดท่ีเจลของเจลาตินความเขม้ขน้ 6.67 % เป็นระยะทาง 
4 มม. นั้น พบวา่ เจลาตินจากหนงัปลาโมงวดัค่าความแข็งแรงของเจล(Bloom value) ไดร้ะหวา่ง 485-550 
กรัม หรือเฉล่ีย 496.2±18.7 กรัม ความหนืดวดัได ้120-137 millipoises, mP หรือเฉล่ีย 125.1±6.8 mP เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเจลาตินจากหนงัปลากะพงและเศษเหลือปลาทรายแดงท่ีรายงานว่ามีความแข็งแรงของเจล
เท่ากบั 1591.4 และ 579.7 กรัม และความหนืด 148  และ 73.5 mP ตามล าดบั ซ่ึงพบวา่ ความแข็งแรงของ   
เจลาตินของหนงัปลาโมงต ่ากวา่เจลาตินจากปลาทั้งสองชนิด อยา่งไรก็ตามเจลาตินท่ีผลิตเชิงการคา้ก าหนด
ความแข็งแรงของเจลอยูใ่นช่วง 100-300 บลูม โดยเจลาตินท่ีเป็นท่ีตอ้งการตอ้งมีค่าระหว่าง 250-260 บลูม 
ส่วนความหนืดของเจลาตินท่ีผลิตเชิงการคา้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 30 mP โดยค่าท่ีตอ้งการอยูร่ะหวา่ง 20-60 mP 
(Karim and Bhat, 2009)  ดงันั้น จากผลการวิเคราะห์คุณภาพขา้งตน้แสดงวา่ เจลาตินของหนงัปลาโมงท่ีได้
จากการทดลองน้ีมีคุณภาพความช้ืนและค่าความเป็นกรด-ด่าง  อยูใ่นเกณ์มาตรฐาน มอก. นอกจากน้ีมีความ
แข็งแรงของเจลและค่าความหนืดสูงกว่าเจลาติน ท่ีผลิตในเชิงการคา้ อยา่งไรก็ดี คราบไขมนัท่ียงัคงพบใน  
เจลาตินจากหนงัปลาโมงท่ีไดย้งัเป็นปัญหาในการใช้ประโยชน์ของเจลาติน รวมทั้งอายุการเก็บรักษาของ   
เจลาติน เน่ืองจากการเส่ือมเสียของไขมนัจะท าใหเ้กิดสีและกล่ินท่ีไม่พึงประสงคใ์นระหวา่งการเก็บรักษา 
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ตารางที ่6  ผลผลิตและคุณภาพของเจลาตินจากหนงัปลาโมง หนงัปลากะพง หนงัและกา้งปลาทรายแดง 
                  และเจลาตินจากหนงัปลาท่ีผลิตเพื่อการคา้ 

 
รายการ 

 
หนังปลาโมง 

เจลาติน 
หนังปลา
กะพง*1 

 
หนังและก้าง 

ปลาทรายแดง*2 

 
หนังปลาที่
ผลติเพือ่
การค้า*1 

ผลผลิต, ร้อยละ 7.75±2 13.25 3.35 - 
     
ความช้ืน, ร้อยละ 9.6±7 8.71 10.12 9.23 
 (9.48-9.72)    
เถา้, ร้อยละ 0.28±01 0.41 4.45 0.35 
 (0.22-0.38)    
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.2±1.9 4.67 8.46 5.2 
 (5.0-5.3)    
ความหนืด, (mP) 125.1±6.8 148 73.5 31.28 
 (120-137)    
ความแขง็แรงของเจล (กรัม)  496.2±18.7 1591.4 579.70 209 
 (485-550)    
*1 ขอ้มูลจากวรรณวมิล (2540) 
*2 ขอ้มูลจากนิติพงษ ์(2543) 
 

 2.3 การทดลองผลิตแคลเซ่ียมผงจากกา้งกลางท่ีเหลือจากการแล่ปลาโมงตามขั้นตอนท่ี
แสดงในแผนภูมิท่ี 4 ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการก าจดัโปรตีนจากเน้ือท่ีติดอยู ่และการก าจดัไขมนั พบว่า 
หลงัขั้นตอนดงักล่าวจะเหลือส่วนท่ีเป็นกระดูกเพียงร้อยละ 18.65  ส าหรับน าไปผลิตเป็นแคลเซ่ียมผงซ่ึงใน
การทดลองน้ีไดแ้บ่งเป็นสองการทดลอง โดยน ากระดูกปลาไปอบแห้งแลว้บดละเอียด ซ่ึงไดผ้ลผลิตท่ีเป็น       
แคลเซ่ียมผง (CA) ร้อยละ 10.37 (โดยน ้าหนกั) ของกา้งปลาท่ีเหลือจากการแล่ปลา ส่วนอีกการทดลองหน่ึง 
น ากระดูกไปผา่นความร้อนภายใตค้วามดนัท่ี 121oC นาน 1 ชัว่โมง แลว้จึงน าไปอบแห้งและบดละเอียด วิธี
น้ีจะไดผ้ลผลิตของแคลเซ่ียมผง (HCA) ลดลงเหลือร้อยละ 9.0 (โดยน ้าหนกั)     อยา่งไรก็ดีการให้ความร้อน
แก่กา้งปลานั้น จะท าให้โครงสร้างของผลึกแคลเซ่ียมเปล่ียนไปเป็นผลึกท่ีมีโครงสร้างแบบ hydroapatite 
(Shimosaka, 1990) ท่ีเป็นผลดีต่อร่างกายเพราะท าหน้าท่ีเช่ือมกระดูก (bone bonding) ดังนั้น ใน
กระบวนการผลิตผงแคลเซ่ียมจากกา้งปลาท่ีมีขั้นตอนการให้ความร้อน จะท าให้ไดแ้คลเซ่ียมท่ีมีคุณสมบติั
เชิงหนา้ท่ีดีกวา่แคลเซ่ียมท่ีไม่ผา่นความร้อน 
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แคลเซ่ียมผงท่ีได้จากทั้ ง 2 การทดลองมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ เป็นผงสีครีม ผงแคลเซ่ียม            
จบัตวักนั ไม่กระจายตวัเน่ืองจากยงัมีไขมนัหลงเหลืออยู่ (ภาพท่ี 5) รวมทั้งยงัได้กล่ินของไขมนั เม่ือน า          
แคลเซ่ียมผงท่ีไดไ้ปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (ตารางท่ี 7 ) ค่าสี L* a* และ b* ของแคลเซ่ียมผงจากกระดูก
ปลา CA และ HCA มีค่าใกลเ้คียงกนั โดยวดัค่า L*, a*, b* ได ้88.04 กบั 87.9, +0.05 กบั +0.09 และ +24.09 
กบั +23.9 ตามล าดบั ส่วนองคป์ระกอบทางเคมีของผงแคลเซ่ียม CA และ HCA ก็พบใกลเ้คียงกนัคือ มี
ความช้ืนเท่ากบัร้อยละ 10.4 และ 11.2 และโปรตีน เท่ากบัร้อยละ 0.78 และ 0.89 ปริมาณไขมนัเท่ากบัร้อย
ละ 1.33 และ 1.09 แต่ปริมาณเถา้ของ CA สูงกวา่ HCA เท่ากบัร้อยละ 14.28 และ 12.47 ในขณะท่ีปริมาณ 
แคลเซ่ียมในผงแคลเซียม CA มีค่าใกลเ้คียงกบัผงแคลเซ่ียม HCA  คือ ร้อยละ 26.67 และ 26.09 โดยน ้ าหนกั
แห้งตามล าดบั อย่างไรก็ดีปริมาณแคลเซ่ียมในการทดลองน้ีต ่ากว่าแคลเซ่ียมผงท่ีได้จากกระดูกจากปลา
ทะเล  ซ่ึงผลการวิจยัของ Kim  et. al., 1998 รายงานปริมาณแคลเซ่ียมท่ีพบในกระดูกปลา Alaska pollack, 
Yellowfin, Sole, Hoki, Conger eel และ Mackerel อยูร่ะหวา่งร้อยละ 37.1-38.6 และยงัรายงานวา่ปริมาณ  
แคลเซ่ียม ในกระดูกปลาแต่ละชนิดยงัข้ึนกบัอาย ุชนิด และอาหารของสัตวน์ ้าเหล่านั้นอีกดว้ย 
 
ตารางที ่7 องคป์ระกอบทางเคมีและลกัษณะทางกายภาพของแคลเซ่ียมผงจากเศษเหลือปลาโมง 

รายการ CA HCA  
ผลผลิต, ร้อยละ  10.37 9.0 
ความช้ืน, ร้อยละ  10.4±0.23 11.2±0.14 
โปรตีน** 0.78±.08 0.89±.09 
ไขมนั** 1.33±.21 1.09±.02 
เถา้** 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 
**ร้อยละโดยน ้าหนกัแหง้ 
 

 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือของการแปรรูปปลาโมง ได้แก่ โปรตีน 
ไฮโดรไลเสต เจลาติน และแคลเซ่ียมผง ในการวิจยัน้ีไดเ้ลือกใชว้ิธีการท่ีหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีเกินความ
จ าเป็นในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดสารเคมีตกคา้งในผลิตภณัฑ์ท่ีได ้ท าให้ไม่สามารถก าจดัไขมนัท่ีมี
ในเศษเหลือของปลาโมงได้หมด พบว่ามีปริมาณไขมนัตกคา้งติดมากบัผลิตภณัฑ์ท่ีได้ค่อนขา้งสูง เป็น
ปัญหาในการน าผลิตภณัฑ์ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมสุขภาพหรือสารเสริม
สุขภาพ เช่นสีและคราบไขมนัท่ีพบในเจลาตินท่ีสกดัจากหนงั กล่ินของไขมนัท่ีพบในโปรตีนไฮโดรไลเสต
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ท่ีผลิตจากหัวและไส้  และสีและกล่ินของไขมนัในแคลเซ่ียมผงจากกา้งกลาง นอกจากน้ีปริมาณไขมนัท่ี
ยงัคงคา้งอยูจ่ะท าให้เกิดการหืนของไขมนัซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ท่ีได ้ดงันั้น อาจตอ้ง
ศึกษาหาวธีิการผลิตผลิตภณัฑด์งักล่าวใหมี้คุณภาพท่ีจะน าไปใชเ้ป็นอาหารเสริมสุขภาพต่อไป 
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ภาพที ่4    ผลิตภณัฑเ์พิ่มมูลค่าท่ีใชเ้ศษเหลือการแล่ปลาโมงเป็นวตัถุดิบ 
   (1) โปรตีนไฮโดรไลเสตจากส่วนหวัและไส้โดยการยอ่ยดว้ย Enzyme  
   (2) เจลาตินจากหนงัปลาโมง 
   (3) แคลเซ่ียมผงจากกา้งปลาโมง 
                        ( CA:แคลเซ่ียมผงไม่ผา่นความร้อน   HCA:แคลเซ่ียมผงผา่นความร้อน) 
 

1 2 

3 
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สรุปผลการทดลอง 
 
 1. เศษเหลือของการแปรรูปปลาโมงจากกระบวนการผลิตเน้ือปลาแล่ (Fish fillets) จากปลาโมง
ทั้งตวัขนาดเล็ก (น ้ าหนกั 600-1000 กรัม) และขนาดใหญ่ (น ้ าหนกัมากกวา่ 1000 กรัม) ประกอบดว้ยส่วน
หวั หนงั ไส้ เน้ือส่วนทอ้ง และไขมนั เศษเน้ือจากตดัแต่งและกา้งกลาง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ (โดยน ้ าหนกัปลา
ทั้งตวั)เท่ากบั 24.2, 4.9, 5.4, 19.0, 5.7 และ 14.7 กบั 19.3, 3.9, 5.5, 18.8, 10.0 และ14.0 ตามล าดบัโดยปลา
ขนาดเล็ก มีเศษเหลือของการแปรรูปสูงกวา่ปลาท่ีมีขนาดใหญ่  
 2. องค์ประกอบทางเคมีในเศษเหลือของการแปรรูปปลาโมง พบว่า เศษเหลือของปลาขนาดใหญ่ 
ประกอบดว้ยความช้ืนระหว่างร้อยละ 42.25-76.45 โปรตีนร้อยละ 12.40-31.51 ไขมนัร้อยละ 9.28-41.99 
และเถา้ร้อยละ 0.37-14.28 ส่วนเศษเหลือจากปลาขนาดเล็ก ความช้ืน โปรตีน ไขมนั และเถา้ เท่ากบัร้อยละ 
45.66-77.71, 12.63-27.2, 15.80-40.69 และ 0.42-13.72 ตามล าดบั โดยพบไขมนัจากเน้ือส่วนทอ้งและไขมนั 
และเศษเน้ือจากการตดัแต่ง จากปลาขนาดใหญ่และเล็ก มีปริมาณไขมนัเท่ากบัร้อยละ 40.69-41.99 และ 
25.74-29.08 ตามล าดบั องคป์ระกอบของกรดไขมนัจากเศษเหลือของการแปรรูปปลาโมงมีสัดส่วนของกรด
ไขมนัอ่ิมตวัต่อกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัต าแหน่งเดียวต่อกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหลายต าแหน่งระหว่าง 1:1:1 ถึง 
1.5:2:1 ซ่ึงเป็นไขมนัท่ีไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ และพบกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหลายต าแหน่งท่ีเป็นประโยชน์
เช่น กรดไขมนั ชนิด โอเมกา้ 3 ไดแ้ก่ EPA และ DHA ในปริมาณนอ้ยมาก ดงันั้นในการทดลองน้ีจึงไม่น า
เศษเหลือดงักล่าวมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑอ์าหารเสริมสุขภาพและสารเสริมสุขภาพ 
 3. การพฒันาผลิตภณัฑม์ูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือปลาโมง 
 3.1 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหวัและไส้ปลา โดยใชเ้อนไซม ์Protamex และ Flavourzyme   
โปรตีนไฮโดรไลเสตท่ีได้ประกอบด้วย โปรตีนร้อยละโดยน ้ าหนักแห้ง 79.12 และ  75.88 ตามล าดับ  
โปรตีนท่ีได้เป็นโปรตีนท่ีมีคุณภาพประกอบด้วยกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกายครบถ้วนทั้งชนิดและ
ปริมาณตามเกณฑก์ าหนดของ provisional amino acid scoring pattern WHO (1973)  
 3.2 การผลิตเจลาตินจากหนงัปลาโมง พบวา่ผลผลิตของเจลาตินท่ีได ้(yield) คิดเป็นร้อยละ 7.75
ของหนงัปลาสด     เจลาตินท่ีไดมี้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเจลาติน (มอก. 799-2548) คือ ความช้ืนไม่
เกินร้อยละ 15 และค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 3.8 ถึง 6 ส่วนความแข็งแรงของเจลและความหนืดของเจ
ลาตินวดัไดร้ะหว่าง 485-550 กรัม และ 125-137 millipoise ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเจลาตินท่ีผลิตเพื่อ
การคา้ท่ีก าหนดเกณฑสู์งสุดเพียง 300 กรัม และ 20-60 millipoise ตามล าดบั 
 3.3 การผลิตแคลเซ่ียมจากกา้งปลาโมงโดยแปรการการผลิตแบบไม่ผา่นความร้อน(CA) และผา่น
ความร้อนภายใตค้วามดนัท่ี 121oC นาน 1 ชัว่โมง (HCA)  ไดผ้ลผลิตเท่ากบั ร้อยละ 10.37 และ 9.0 (โดย
น ้าหนกั) ของกา้งปลาท่ีเหลือจากการแล่ปลาตามล าดบั และพบวา่ แคลเซ่ียมผงท่ีไดท้ั้งสองแบบมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนั คือ เป็นผงสีครีม ผงแคลเซ่ียมจบัตวักนั ไม่กระจายตวัและมีกล่ินของไขมนั ส่วนองคป์ระกอบ
ทางเคมีของผงแคลเซ่ียมทั้งสองแบบ ไดแ้ก่ความช้ืน โปรตีน ไขมนั เถา้เท่ากบัร้อยละ 10.4 และ 11.2 , 0.78 
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และ 0.89, 1.33 และ 1.09 , 14.28 และ 12.47 ตามล าดบั ส่วนปริมาณแคลเซ่ียมเท่ากบั ร้อยละ 26.67 และ 
26.09 โดยน ้าหนกัแหง้ตามล าดบั  
  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. เน่ืองจากปลาโมงท่ีใช้ในการทดลองมีองคป์ระกอบของไขมันสูงมาก และมีส่วนประกอบของ
กรดไขมันท่ีไม่เหมาะสมต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อเสริมสุขภาพ  ดังนั้ นจึงควรมีการพฒันาวิธีการ
เพาะเล้ียงปลาโมงแบบมีไขมนัต ่า หรือ  ปลาโมงแบบมีไขมนัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น การเสริม EPA 
หรือ DHA ในอาหารท่ีใช้เล้ียง ซ่ึงจะท าให้การใช้ประโยชน์ของเศษเหลือจากการแปรรูปปลาโมงเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถต่อยอดเป็นอาหารเสริมสุขภาพต่อไป 
 2. ควรมีการจดัการกบัเศษเหลือให้คงคุณภาพความสดท่ีเหมาะสมกบัการน าไปผลิตเป็นผลิตเพิ่ม
มูลค่าในขั้นตอนต่อไป 
 
 

ค าขอบคุณ 
 

 ขอขอบคุณนางสาวอรวรรณ คงพนัธ์ุ นกัวชิาการผลิตภณัฑอ์าหารช านาญการพิเศษ ท่ีให้ 
ขอ้เสนอแนะในการจดัท ารายงานและช่วยตรวจแกไ้ขรายงานฉบบัสมบูรณ์ และขอขอบคุณนางสาว
สุดานนัท ์หยอ่งเอน  และนางสาวรัดดาวลัย ์ บุญแต่ง  นกัวชิาการประมง  ท่ีมีส่วนร่วมในในการเตรียม
ผลิตภณัฑแ์ละการวเิคราะห์ในโครงการวิจยัน้ี 
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