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งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสกัดคอลลาเจนจากหนังปลานิลโดยใช้กรดอะซิติกและแปรความ
เข้มข้น 3 ระดับ คือ 0.25, 0.5 และ 0.75 โมลาร์ พบว่าการใช้กรดอะซิติกเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ให้ปริมาณ
ผลผลิตคอลลาเจนสูงที่สุดคือ ร้อยละ 39.23 และผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของคอลลาเจนที่สกัดได้จากการ
ทดลอง พบว่าคอลลาเจนจากหนังปลานิลทุกชุดการทดลองมีการดูดกลืนแสงยูวีสูงสุดที่ความยาวคลื่น 232   
นาโนเมตร มีปริมาณกรดอะมิโน ได้แก่ ไกลซีนสูงที่สุด รองลงมาเป็นโพรลีน อะลานีน และกรดกลูตามิก 
ตามล้าดับ สามารถละลายได้ดีที่ความเข้มข้นของเกลือต่้ากว่าร้อยละ 2 และการละลายจะลดลงเมื่อความ
เข้มข้นของเกลือเพ่ิมขึ นถึงร้อยละ 4 และละลายได้ดีในสารละลายที่มีสภาวะเป็นกรด (pH 1 - 4) โดยการ
ละลายจะลดลงเมื่อ pH เพ่ิมขึ นจนไม่ละลายที่สภาวะเป็นกลาง (pH 7) ความหนืดของสารละลายคอลลาเจน
ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ นจาก 4 องศาเซลเซียส และคงที่เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส 
ผลการศึกษารูปแบบและโครงสร้างของโปรตีนโดยการวิเคราะห์ SDS-PAGE และ FTIR พบว่าคอลลาเจนจาก
หนังปลานิลเป็นชนิด Type I และมีโครงสร้างเป็นแบบเกลียวสามสาย 
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Abstract 
 

This research was aim at collagen extraction from Nile tilapia skins by using 3 
levels of acetic acid concentration as 0.25, 0.5 and 0.75 M. Collagen extraction by using 0.5 M 
acetic acid showed the highest yield of 39.23%. The properties of all obtained collagen were 
characterized. All samples exhibited a maximum UV absorbance at 232 nm. It was found that 
glycine was the major amino acid while proline, alanine and glutamic acid were observed in 
descending order. These collagens had good solubility at below 2% NaCl concentration. 
However, the solubility decreased with an increasing NaCl concentration up to 4%. These 
collagens also showed good solubility in acidic condition solution (pH 1 - 4) but this property  
decreased with an increasing of pH until neutral condition (pH 7). Moreover, the viscosity of 

all samples decreased gradually with increasing temperature from 4C and became steady at 

above 40C. The SDS-PAGE analysis can classified these collagen as Type I collagen and 
Fourier Transform Infrared spectra (FTIR) investigations revealed the existence of helical 
arrangements of collagen.  
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ค าน า 
 

คอลลาเจนเปนโปรตีนที่พบมากท่ีสุดในสัตวโดยมีประมาณร้อยละ 30 ของโปรตีนทั งหมด (Bailey 
and Light, 1989) โดยคอลลาเจนพบได้ในสวนตาง ๆ ของรางกาย ไดแก เอ็น ผิวหนัง กระดูก เส้นเลือด และ
เนื อเยื่อเกี่ยวพัน (Foegeding et al., 1996) มีการใช้คอลลาเจนกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
ฟิล์มถ่ายภาพ ยารักษาโรค เครื่องส้าอาง และอาหาร ปกติแหล่งของคอลลาเจนและเจลาตินที่ส้าคัมมาจาก
หนังและกระดูกของวัวและหมู อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy: 
BSE) ท้าให้เกิดความกังวลใจส้าหรับผู้ใช้คอลลาเจนและผลิตภัณฑ์จากคอลลาเจนที่ได้จากสัตว์บก เนื่องจากมี
ความเสี่ยงที่จะได้รับสารดังกล่าว นอกจากนี คอลลาเจนจากหมู ไมสามารถใชเปนสวนประกอบของอาหาร
ส้าหรับคนบางศาสนาได้ (Sadowska et al., 2003) ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องหาคอลลาเจนจากแหล่ง
ใหม่ เช่น หนัง และ ก้างปลา ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น ้า 

การแปรรูปสัตว์น ้าท้าให้มีเศษเหลือประมาณร้อยละ 50-70 ของวัตถุดิบเริ่มต้น ซึ่งขึ นกับกระบวนการ
ผลิตที่ใช้และชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยเศษเหลือเหล่านี ประกอบไปด้วยส่วนหัว ไส้พุง หนัง และ ก้างปลา (Morrissey 
et al., 2000) ปกติเศษเหลือดังกล่าวมักใช้เป็นอาหารสัตว์หรือปุ๋ย ซึ่งมีมูลค่าต่้า (Nagai and Suzuki, 2000) 
ประมาณร้อยละ 30 ของเศษเหลือเหล่านี คือ หนัง และ กางปลา ซึ่งมีปริมาณคอลลาเจนอยู่สูง (Shahidi, 
1994) ดังนั นเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น ้า เช่น หนัง กาง เกล็ด และ ครีบปลา จึงสามารถใช้เป็นทางเลือก
ใหม่ส้าหรับการสกัดคอลลาเจนได้  

ที่ผ่านมามีการศึกษาการสกัดคอลลาเจนจากหนังและก้างปลา ซึ่งส่วนใหม่เป็นปลาทะเล เช่น 
Skipjack tuna, Japanese sea-bass, Yellow sea bream, Bullhead shark และ Horse mackerel 
(Nagai and Suzuki, 2000) Baltic cod (Sadowska et al., 2003) Bigeye snapper (Kittiphattanabawon 
et al., 2005; Nalinanon et al., 2007) Brownstripe red snapper (Jongjareonrak et al., 2005) 
Walleye pollock (Yan et al., 2008) และ Yellowfin tuna (Woo et al., 2008) โดยมีการศึกษาการสกัด
คอลลาเจนจากหนังปลาน ้าจืดน้อยมาก เช่น Nile perch (Muyonga et al., 2004) และ Grass carp (Zhang 
et al., 2007) 

ปลานิลเป็นปลาน ้าจืดที่มีความส้าคัมทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ในปี 2548 มี
ผลผลิตจากปลานิลถึง 203,737 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,883 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 ของมูลค่าสัตว์น ้าจืด
ทั งหมดของไทย โดยมีการส่งออกปลานิลประมาณร้อยละ 30 ของผลผลิตทั งหมด ซึ่งในปี 2550 ประเทศไทย
ได้ส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์จากปลานิลรวมทั งสิ น 12,764 ตัน คิดเป็นมูลค่า 670 ล้านบาท โดยส่งออกใน
รูปของเนื อปลาแล่และเนื อปลาบดประมาณร้อยละ 13 ของปลานิลและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกทั งหมด คิดเป็น 
1,659 ตัน (กรมประมง, 2551) ดังนั นจึงเกิดเศษเหลือจากการแปรรูปปริมาณมาก ถ้าสามารถน้าเศษเหลือ
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดคอลลาเจน จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่เศษเหลือเหล่านั น 
และเป็นทางเลือกใหม่ของแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการสกัดคอลลาเจนอีกด้วย 
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โครงสร้างของคอลลาเจนมีลักษณะเฉพาะคือ มีโครงสร้างเป็นเกลียวสามสาย (triple-helix) ของ
โพลีเปปไทด์ ซึ่งแต่ละสายเรียกว่า สายแอลฟา (α-chain) แต่ละสายจะมีกรดอะมิโนมากกว่า 1000 ตัวต่อกัน 
ลักษณะการเรียงตัวของกรดอะมิโนจะมีลักษณะซ ้าๆ กันของ -Gly-X-Y- โดย X และ Y มักเป็นโพรลีนและ  
ไฮดรอกซีโพรลีนตามล้าดับ 

คอลลาเจนแบ่งออกเป็น 13 ชนิด โดยแบ่งตามล้าดับของกรดอะมิโน มวลโมเลกุล ส่วนประกอบ
ของหน่วยย่อย (subunit) ความยาวของสายฮีลิกซ์ คุณสมบัติและขนาดของส่วนที่ไม่เป็นฮีลิกซ์ (non-helix 
portion) (Kucharz, 1992)  

คอลลาเจน type I พบได้เป็นส่วนใหม่ในสัตว์ชั นสูง ในส่วนของหนัง เอ็น และกระดูก ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 สาย ได้แก่ สาย α 1 (I) จ้านวน 2 สาย และ α 2 (I) จ้านวน 1 สาย ซึ่งสาย α 1 และ α 2 จะ
มีส่วนประกอบของกรดอะมิโนที่แตกต่างกัน นอกจากนี ยังพบสาย α 1 (I) จ้านวน 3 สายซึ่งพบได้น้อยมาก 
คอลลาเจนชนิดนี จะพบกรดอะมิโนชนิดไกลซีนประมาณ 1 ใน 3 ของกรดอะมิโนทั งหมด มีจ้านวนกรดอะมิโน
ประมาณ 1,050 ตัว มีส่วนที่ไม่บิดเป็นเกลียวสั นประกอบด้วยไทโรซีนและฮิสติดีน โดยไม่พบกรดอะมิโนชนิด 
ทริปโตเฟนและซีสเตอีนเลย 

คอลลาเจน type II พบได้ส่วนใหม่ในกระดูกอ่อน ประกอบด้วยสาย α 1 (II) จ้านวน 3 สาย ซึ่ง
เชื่อกันว่ามีลักษณะคล้ายสาย α 1 (I) มีปริมาณของไฮดรอกซีไลซีนสูงกว่า type I ถึง 3 เท่า 

คอลลาเจน type III พบได้ปริมาณน้อย (ประมาณร้อยละ 10) ส่วนใหม่พบในเส้นเลือดซึ่งพบว่า
คอลลาเจน type III จะจับกับคอลลาเจน type I ดังนั น ในการสกัดคอลลาเจนส่วนใหม่จะพบ type III ปน
ร่วมกับคอลลาเจน type I เล็กน้อย (Piez, 1985) 

คอลลาเจน type IV มีความจ้าเพาะเจาะจงมาก ซึ่งพบได้เฉพาะในร่างแหของเส้นใยฝอยที่เกาะ
กันหลวมๆ ในเยื่อแผ่นบางๆ ที่อยู่นอกเซลล์  

ส้าหรับคอลลาเจนชนิดอ่ืนๆ จะพบในปริมาณที่น้อยมากและมีการเชื่อมโยงกับโครงสร้างทาง
ชีววิทยาที่จ้าเพาะ ในการศึกษาส่วนใหม่นิยมศึกษาคอลลาเจน type I เนื่องจากมีปริมาณมาก และมีการ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทางการแพทย์ 

การสกัดคอลลาเจนมีหลายวิธี เช่น การสกัดด้วยสารละลายกรด การสกัดด้วยสารละลายเกลือ 
หรือ การสกัดด้วยเอนไซม์เปปซิน เป็นต้น การสกัดด้วยสารละลายกรดเป็นวิธีที่นิยมใช้เนื่องจากมีราคาไม่แพง
และมีประสิทธิภาพในการสกัดดีกว่าการใช้สารละลายเกลือ ส้าหรับการสกัดคอลลาเจนโดยใช้เอนไซม์เปปซิน
นั น จะได้คอลลาเจนที่มีคุณภาพดีที่สุด มักน้าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม การใช้เอนไซม์ก็มี
ราคาสูงเช่นกัน (นันทพร, 2550) 

คอลลาเจนถูกใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา เครื่องส้าอาง
การถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ บ้ารุงผิวพรรณและเล็บให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีและลดรอย
เหี่ยวย่น นอกจากนี คอลลาเจนจากหนังสัตว์และเอ็นใช้ส้าหรับท้ากาว ส้าหรับทางการแพทย์คอลลาเจนถูกใช้ใน
ศัลยกรรมเสริมความงาม โดยใช้เป็นผิวหนังเทียม ส้าหรับแผลไฟไหม้รุนแรง ใช้ฉีดเพ่ือลดรอยตีนกา ผิวย่นจาก
อายุที่มากขึ น  
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วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือศึกษาความเข้มข้นของกรดทีเ่หมาะสมที่ใช้ในการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลานิล และศึกษา
คุณสมบัติของคอลลาเจนที่สกัดได้     
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การเตรียมหนังปลานิล 
 

น้าปลานิลสดขนาด 2-3 ตัวต่อกิโลกรัม มาล้าง ขอดเกล็ด แล่เนื อ และแล่หนัง จากนั นน้าหนังมา
ล้างน ้า และตัดเป็นชิ นเล็กๆ ขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร บรรจุใส่ถุงพลาสติก เก็บที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส เพ่ือรอการสกัดคอลลาเจนต่อไป 
 
2. การสกัดคอลลาเจนจากหนังปลานิล  
 

ท้าตามวิธีของ Jongjareonrak et al. (2005) ดังนี  ชั่งหนังปลาที่เตรียมไว้ 10 กรัม (ต่อ 1 ชุด
การทดลอง) เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1 นอร์มอล โดยใช้อัตราส่วนหนังปลาต่อสารละลาย
ด่างเป็น 1:30 (w/v) กวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั นล้างด้วยน ้าเย็นจนกระทั่งค่า 
pH ของน ้าล้างเป็นกลาง แล้วแช่ในสารละลาย butyl alcohol เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้อัตราส่วนหนัง
ปลาต่อสารละลายเป็น 1:30 (w/v) กวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั นล้างด้วยน ้า
เย็น แล้วแช่ในสารละลายกรดอะซิติกโดยแปรความเข้มข้นของสารละลายกรดอะซิติกที่ใช้ 3 ระดับ คือ 0.25, 
0.5 และ 0.75 โมลาร์ ใช้อัตราส่วนหนังปลาต่อกรดเป็น 1:30 (w/v) กวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส จากนั นกรองด้วยผ้าขาวบาง 2 ชั น แล้วเก็บส่วนของเหลวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส่วนกาก
ที่เหลือน้ามาสกัดซ ้าด้วยสารละลายกรดอะซิติกที่ความเข้มข้นเดียวกับที่สกัดครั งแรกอีกครั ง จากนั นกรองด้วย
ผ้าขาวบาง 2 ชั น และรวมส่วนของเหลวเข้าด้วยกัน แล้วท้าการตกตะกอนโดยการเติม โซเดียมคลอไรด์ให้ได้
ความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 0.9 โมลาร์ จากนั นเติมโซเดียมคลอไรด์อีกครั งให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 2.6 โม
ลาร์ ในสารละลาย tris-HCl ความเข้มข้น 0.05 โมลาร์ ที่ pH 7.5 แล้วปั่นเหวี่ยงที่ 20,000 g เป็นเวลา 1 
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั นละลายตะกอนด้วยสารละลายกรดอะซิติกเข้มข้น 0.5 โมลาร์ 
ปริมาตร 10 เท่าของปริมาณตะกอน จากนั นท้าการ dialysis ในสารละลายกรดอะซิติกเข้มข้น 0.1 โมลาร์ 
ปริมาตร 40 เท่าของสารละลายตะกอน เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แล้วท้าการ dialysis 
ในน ้ากลั่น ปริมาตร 40 เท่าของสารละลายตะกอน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พร้อมกับเปลี่ยนน ้ากลั่น
จนกระทั่งค่า pH ของน ้ากลั่นเป็นกลาง จากนั นท้าการ freeze drying แล้วเก็บคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการทดสอบต่อไป 
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ชั่งหนังปลา 10 กรัม และเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มอล อัตราส่วน 1:30 (w/v) 
กวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 
ล้างด้วยน ้าเย็นจนกระทั่งค่า pH ของน ้าล้างเป็นกลาง 

 
แช่ในสารละลาย butyl alcohol เข้มข้นร้อยละ 10 อัตราส่วน 1:30 (w/v) 

กวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
 

ล้างด้วยน ้าเย็น 
 

แช่ในสารละลายกรดอะซิติก 0.25, 0.5 และ 0.75 โมลาร์ อัตราส่วน 1:30 (w/v) 
กวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 
กรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วเก็บส่วนของเหลวทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 
ส่วนกากน้ามาสกัดซ ้าด้วยสารละลายกรดอะซิติกท่ีความเข้มข้นเดิมอีกครั ง 

 
กรองด้วยผ้าขาวบาง และน้าส่วนของเหลวรวมเข้าด้วยกัน 

 
เติมโซเดียมคลอไรด์ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 2.6 โมลาร์ 

 
เหวี่ยงที่ 20,000 g เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 
ละลายตะกอนด้วยกรดอะซิติก 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 10 เท่าของปริมาณตะกอน และท้าการ dialysis 

ในกรดอะซิติก 0.1 โมลาร ์ปริมาตร 40 เท่าของสารละลายตะกอน เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
 

ท้าการ dialysis ในน ้ากลั่น ปริมาตร 40 เท่าของสารละลายตะกอน 
ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปลี่ยนน ้ากลั่นจนกระทั่งค่า pH ของน ้ากลั่นเป็นกลาง 

 
ท้าการ freeze drying และเก็บคอลลาเจนจากหนังปลานิลไว้ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

เพ่ือรอการทดสอบต่อไป 
 
ภาพที่ 1 ขั นตอนการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลา 
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3. ปริมาณร้อยละของผลผลิต (% yield) 
  

ค้านวณจากสมการดังนี  
ปริมาณร้อยละของผลผลิต (dry basis) = น ้าหนักคอลลาเจนหลังการท้าแห้ง (กรัม) × 100  

                                                                   น ้าหนักหนังปลาสดเริ่มต้นที่หักลบความชื น (กรัม) 
 
4. การทดสอบคุณสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิล 
 

4.1 การดูดกลืนแสงยูวี (Ahmad and Benjakul, 2010) 
ชั่งตัวอย่างคอลลาเจน 0.01 กรัม เติมกรดอะซิติกเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร กวน

ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งละลายหมด น้าสารละลายคอลลาเจนที่ได้ไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงยูวีที่ความยาวคลื่น 190 - 400 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
 

4.2 ปริมาณกรดอะมิโน (Nagai and Suzuki, 2000) 
ย่อยคอลลาเจน 0.02 กรัม ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6 โมลาร์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ภายใต้

สภาวะลดความดัน ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั นกรองผ่าน membrane filter 
ขนาด 0.45 ไมครอน ฉีดเข้าเครื่อง HPLC ที่มี on-line precolumn derivatization ด้วย OPA ใช้คอลัมน์
ชนิด reversed-phase C18s (4.6x150 มิลลิเมตร) ใช้ fluorescence detector ตั งค่า excitation = 345 
นาโนเมตร และ emission = 455 นาโนเมตร ค้านวณหาปริมาณกรดอะมิโนหน่วยเป็นกรัมต่อน ้าหนัก  
คอลลาเจน 100 กรัม 
 

4.3 การละลาย (Jongjareonrak et al., 2005) 
4.3.1 ศึกษาผลกระทบของปริมาณเกลือต่อการละลายของคอลลาเจน 
ชั่งตัวอย่างคอลลาเจน 0.21 กรัม เติมกรดอะซิติกเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 35 มิลลิลิตร 

กวนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งละลายหมด ดูดสารละลายคอลลาเจน
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใส่บีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร จ้านวน 7 ใบ เติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์เย็นปริมาตร 
5 มิลลิลิตร ความเข้มข้น 0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ในสารละลายกรดอะซิติก 0.5 โมลาร์ 
กวนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั นเหวี่ยงที่ 10,000 g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 30 นาที น้าส่วนใสมาวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนตามวิธีของ Lowry et al. (1951) และ ค้านวณค่า 
relative solubility เป็นร้อยละของปริมาณโปรตีนที่วัดได้เทียบกับปริมาณโปรตีนที่วัดได้สูงสุดที่ละลายใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0 - 12 เปอร์เซ็นต์ ดังนี  

 
ค้านวณค่า Relative Solubility = ปริมาณโปรตีนที่วัดได้ x 100 

                                                           ปริมาณโปรตีนทีว่ัดไดสู้งสุด 
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4.3.2 ศึกษาผลกระทบของ pH ต่อการละลายของคอลลาเจน 
ชั่งตัวอย่างคอลลาเจน 0.24 กรัม เติมกรดอะซิติกเข้มข้น 0.5 โมลาร์ ปริมาตร 80 มิลลิลิตร 

กวนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หรือจนกระทั่งละลายหมด จากนั นดูดสารละลาย  
คอลลาเจนปริมาตร 8 มิลลิลิตร ใส่หลอดเหวี่ยงขนาด 50 มิลลิลิตร จ้านวน 10 หลอด ปรับ pH ด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 6 นอร์มอล หรือกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6 นอร์มอล ให้ได้ค่า pH 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 จากนั นปรับปริมาตรเป็น 10 มิลลิลิตร ด้วยน ้ากลั่นที่มีค่า pH ตามที่ปรับไว้ แล้ว
เหวี่ยงที่ 10,000 g ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาท ีน้าส่วนใสมาวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนตามวิธี
ของ Lowry et al. (1951) และ ค้านวณค่า relative solubility เป็นร้อยละของปริมาณโปรตีนที่วัดได้เทียบ
กับปริมาณโปรตีนที่วัดได้สูงสุดที่ละลายในช่วง pH 1 – 10 ดังนี  

 
ค้านวณค่า Relative Solubility = ปริมาณโปรตีนที่วัดได้ x 100 

                                                           ปริมาณโปรตีนทีว่ัดไดสู้งสุด 
 

4.4 ความหนืด (Kittiphattanabawon et al., 2005) 
ชั่งตัวอย่างคอลลาเจน 0.15 กรัม เติมกรดอะซิติกเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 500 มิลลิลิตร 

กวนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกระทั่งละลายหมด จากนั นวัดความหนืดโดยใช้เครื่อง Brookfield 
viscometer ใช้หัววัดเบอร์ 1 ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที วัดความหนืดที่อุณหภูมิ 15-50 องศาเซลเซียส 
โดยเริ่มต้นวัดที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ใช้อัตราการเพ่ิมความร้อน 4 องศาเซลเซียสต่อ
นาที และคงอุณหภูมิ ณ จุดที่ต้องการวัดเป็นเวลา 30 นาที บันทึกค่าความหนืด และค้านวณค่าความหนืด
สัมพัทธ์ (relative viscosity) ดังนี  

 
ค้านวณค่า Relative Viscosity = ความหนืดที่อุณหภูมิที่ต้องการวัด 

                          ความหนืดที่ 4 องศาเซลเซียส 
 

4.5 รูปแบบของโปรตีนโดยวิธ ีSDS-PAGE (SDS-polyacrylamide gel electrophoresis) 
(Laemmli, 1970) 

ละลายคอลลาเจน 80 มิลลิกรัม ใน 10 มิลลิลิตร ของสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 0.02 
โมลาร์ pH 7.2 ที่มี SDS 1 เปอร์เซ็นต ์(w/v) และยูเรีย 3.5 โมลาร์ กวนเบาๆ ทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 12 ชั่วโมง จากนั นเหวี่ยงที่ 3,000 g เป็นเวลา 3 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แล้วน้าส่วนใสมาผสม
กับสารละลาย sample buffer ซึ่งประกอบไปด้วย Tris–HCl 0.5 โมลาร์ (pH 6.8), SDS 4 เปอร์เซ็นต์ (w/v), 
glycerol 20 เปอร์เซ็นต์ (v/v) และ β-mercaptoethnol 10 เปอร์เซ็นต์ (v/v) ในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร 
ใช้เจลเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ กระแสไฟฟ้าคงที่ 20 mA/gel ย้อมเจลด้วย Coomassie brilliant blue (R-250) 
0.05 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ในเมทธานอล 15 เปอร์เซ็นต์ (v/v) และกรดอะซิติก 5 เปอร์เซ็นต์ (v/v) ล้างเจลด้วย
เมทธานอล 30 เปอร์เซ็นต์ (v/v) และกรดอะซิติก 10 เปอร์เซ็นต ์(v/v) 
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4.6 การวิเคราะห์ Fourier Transform Infrared spectra (Yan et al., 2008) 
ชั่งตัวอย่างคอลลาเจน 0.2 มิลลิกรัม ผสมกับโปรแตสเซียมโบรไมด์ 10 มิลลิกรัม บรรจุในจาน

กลมภายใต้สภาวะแห้ง วิเคราะห์โครงสร้างเกลียวสามสายของคอลลาเจนด้วยเครื่อง Fourier Transform 
Infrared spectrometer (FTIR) ที่ wave number 4000 – 500 cm-1 ใช้อัตราการบันทึกข้อมูล 2 cm-1 ต่อ
จุด ซึ่งในการทดลองนี ได้ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์เครื่องมือวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ  
 

วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely randomized design) วิเคราะห์ความแปรปรวน
โดยใช้ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการค้านวณทางสถิติ 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

 
1. องค์ประกอบทางเคมีของหนังปลานิล 
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของหนังปลานิลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดคอลลาเจน ซึ่งผล
แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าหนังปลานิลมีปริมาณความชื นร้อยละ 67.29 ปริมาณโปรตีนร้อยละ 30.75 ปริมาณ
ไขมันร้อยละ 1.64 และปริมาณเถ้าร้อยละ 0.25 

 
ตารางท่ี 1  องค์ประกอบทางเคมีของหนังปลานิล 

องค์ประกอบทางเคมี ร้อยละ (%)  
ความชื น 67.29 ± 0.77 
โปรตีน 30.75 ± 0.02 
ไขมัน 1.64 ± 0.12 
เถ้า 0.25 ± 0.03 

 
2. ปริมาณร้อยละของผลผลิตคอลลาเจน (% yield) 
 

จากการทดลอง เมื่อสกัดคอลลาเจนจากหนังปลานิลโดยการแปรค่าความเข้มข้นของกรดอะซิติก 
3 ระดับ คือ 0.25, 0.5 และ 0.75 โมลาร์ พบว่าได้ปริมาณร้อยละของผลผลิตคอลลาเจนดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ปริมาณร้อยละของผลผลิตคอลลาเจนที่ได้จากการสกัดด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 3 ระดับ 
ความเข้มข้นของกรดอะซิติก (โมลาร์) ปริมาณคอลลาเจน (% dry weight) 

0.25 33.95 ± 0.91 a 
0.50 39.23 ± 1.60 b 
0.75 35.97 ± 1.48 a 

a, b อักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัม (P≤0.05) 
  

ซึ่งพบว่าการใช้กรดอะซิติกความเข้มข้น 0.50 โมลาร์ ในการสกัดคอลลาเจนจะได้ปริมาณผลผลิต
คอลลาเจนสูงที่สุดอย่างมีนัยส้าคัม (P≤0.05) คือ ร้อยละ 39.23 ของหนังปลาเริ่มต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Wang et al. (2008) ที่ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลา Grass carp โดยใช้
ความเข้มข้นของกรดอะซิติกในการสกัดตั งแต่ 0.20 - 0.80 โมลาร์ พบว่าที่ความเข้มข้นของกรดอะซิติก 0.54 
โมลาร์ จะให้ปริมาณคอลลาเจนสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม ปริมาณคอลลาเจนที่สกัดได้จากหนังปลานิลยังมีปริมาณ
น้อยกว่าปริมาณคอลลาเจนจากหนังปลาทะเล 3 ชนิด คือ Japanese sea-bass, Chub mackerel และ 
Bullhead shark ดังนี  ร้อยละ 51.4, 49.8 และ 50.1 (dry basis) ตามล้าดับ (Nagai and Suzuki, 2000)  

 

 
ภาพที่ 2  คอลลาเจนที่สกัดได้จากหนังปลานิลหลังจากการท้าแห้งด้วยเครื่อง freeze dryer 
 
3. การดูดกลืนแสงยูวี 
 

การดูดกลืนแสงยูวีของคอลลาเจนจากหนังปลานิลแสดงดังภาพที่ 3 พบว่าคอลลาเจนที่สกัดได้
จากหนังปลานิลสามารถดูดกลืนแสงยูวีสูงสุดที่ความยาวคลื่น 232 นาโนเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับผลการทดลอง
ของนรินทร์ และ วรางคณา (2558) ที่สกัดคอลลาเจนจากหนังปลาสลาดแล้วพบว่า คอลลาเจนจากหนังปลา
สลาดสามารถดูดกลืนแสงยูวีสูงสุดที่ความยาวคลื่น 233 นาโนเมตร ซึ่งโดยปกติแล้วโปรตีนส่วนใหม่จะดูดกลืน
แสงยูวีสูงสุดที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร เนื่องจากมีกรดอะมิโนชนิดไทโรซีน และทริปโตเฟน (Yan et al., 
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2008) แต่ UV spectrum ของคอลลาเจนจากหนังปลานิลในการทดลองนี  (ภาพที่ 3) ไม่พบการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร ดังนั นโปรตีนที่สกัดได้คือโปรตีนคอลลาเจน 

 
ภาพที่ 3  การดูดกลืนแสงยูวีของคอลลาเจนที่สกัดได้จากหนังปลานิล 
 
4. ปริมาณกรดอะมิโน (Amino acid composition) 
 

ผลการวิเคราะห์กรดอะมิโนของคอลลาเจนที่สกัดได้จากหนังปลานิลโดยใช้กรดอะซิติก 3 ระดับ
ความเข้มข้น แสดงดังตารางที่ 3 พบว่าคอลลาเจนจากหนังปลานิลมีปริมาณไกลซีนสูงที่สุดคือ 25.60 - 25.91 
กรัมต่อ 100 กรัม รองลงมาเป็นโพรลีน 8.64 - 10.09 กรัมต่อ 100 กรัม อะลานีน 7.51 – 8.94 กรัมต่อ 100 
กรัม และกรดกลูตามิก 6.66 – 8.55 กรัมต่อ 100 กรัม ตามล้าดับ โดยไม่พบไทโรซีนเลย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Woo et al. (2008) ที่สกัดคอลลาเจนจากหนังปลาทูน่าครีบเหลืองแล้วพบว่าปริมาณกรดอะมิโน
ของคอลลาเจนที่สกัดได้มีปริมาณไกลซีนสูงที่สุด รองลงมาเป็นโพรลีน และไม่พบไทโรซีน องค์ประกอบของ
กรดอะมิโนในคอลลาเจนจะมีผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของคอลลาเจน เช่น สมบัติการละลายในสารละลาย
เกลือ และความคงตัวต่อความร้อน (Lin and Liu, 2006) สัตว์แต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบของกรดอะมิโนที่
แตกต่างกัน คอลลาเจนจากหนังสัตว์น ้ามีปริมาณของไฮดรอกซีโพรลีนต่้ากว่าคอลลาเจนจากหนังสัตว์บก  เช่น 
วัว และสุกร ซึ่งปริมาณของไฮดรอกซีโพรลีนจะมีความสัมพันธ์กับความคงตัวต่อความร้อนของคอลลาเจน 
เนื่องจากไฮดรอกซีโพรลีนจะช่วยให้โครงสร้างของโทรโปรคอลลาเจนมีความคงตัวมากขึ น  (Jose and 
Harrington, 1964)  
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ตารางท่ี 3  ปริมาณกรดอะมิโนของคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่สกัดด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 3 ระดับ 
ชนิดกรดอะมิโน ปริมาณกรดอะมิโน (กรัม) / 100 กรัม คอลลาเจน 

กรดอะซิติก 0.25 โมลาร์ กรดอะซิติก 0.5 โมลาร์ กรดอะซิติก 0.75 โมลาร์ 
Aspartic acid 2.93 ± 0.03 a 3.56 ± 0.14 b 3.36 ± 0.07 b 
Threonine 2.45 ± 0.01 a 2.95 ± 0.11 b 2.73 ± 0.05 b 

Serine 2.72 ± 0.01 a 3.34 ± 0.15 b 3.07 ± 0.10 b 
Glutamic acid 6.66 ± 0.01 a 8.55 ± 0.40 b 8.00 ± 0.26 b 

Proline 8.64 ± 0.01 a 10.09 ± 0.12 b 9.16 ± 0.34 a 
Glycine 25.60 ± 0.43 ns 25.75 ± 1.19 ns 25.91 ± 0.17 ns 
Alanine 7.51 ± 0.02 a 8.94 ± 0.31 b 8.44 ± 0.54 ab 
Valine 1.86 ± 0.31 a 2.24 ± 0.11  b 2.12 ± 0.06 b 

Methionine 0.62 ± 0.01 ns 0.61 ± 0.04 ns 0.68 ± 0.02 ns 
Isoleucine 0.76 ± 0.07 ns 1.11 ± 0.34 ns 0.83 ± 0.02 ns 
Leucine 1.61 ± 0.17 ns 2.32 ± 0.55 ns 1.85 ± 0.09 ns 
Tyrosine 0.00  0.00 0.00 

Phenylalanine 1.57 ± 0.01 a 1.95 ± 0.09 b 1.77 ± 0.09 ab 
Histidine 0.83 ± 0.01 a 0.97 ± 0.01 b 0.98 ± 0.02 b 
Lysine 4.20 ± 0.02 a 5.00 ± 0.28 b 4.43 ± 0.05 a 

Arginine 5.21 ± 0.11 a 7.10 ± 0.30 b 5.70 ± 0.06 a 
a, b อักษรที่แตกต่างกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัม (P≤0.05) 
ns มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัม (P>0.05) 
 
5. การละลายของคอลลาเจน (Collagen solubility) 
 

ผลกระทบของปริมาณเกลือต่อการละลายของคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่สกัดด้วยกรดอะซิติก
เข้มข้น 3 ระดับ แสดงดังภาพที่ 4 พบว่าคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่สกัดได้ มีรูปแบบการละลายใน
สารละลายเกลือที่คล้ายคลึงกันดังนี  คอลลาเจนทั งหมดสามารถละลายได้ดีที่ความเข้มข้นของเกลือต่้ากว่า 2 
เปอร์เซ็นต์ จากนั นการละลายของคอลลาเจนจะลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงที่ความเข้มข้นของเกลือ 4 เปอร์เซ็นต์ 
และการละลายของคอลลาเจนจะคงท่ีในระดับต่้า ที่เป็นเช่นนี เนื่องจากเมื่อความเข้มข้นของเกลือในสารละลาย
เพ่ิมขึ นจะท้าให้ค่า ionic strength เพ่ิมขึ น ซึ่งมีผลท้าให้สายโซ่โปรตีนท้าปฏิกิริยาไฮโดรโฟบิกระหว่างกันมาก
ขึ น แล้วโปรตีนก็จับตัวเป็นก้อนจนกระทั่งตกตะกอนแยกตัวออกมาจากสารละลาย ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี 
ว่า salting out (Vojdani, 1996)  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aspartic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Threonine
https://en.wikipedia.org/wiki/Serine
https://en.wikipedia.org/wiki/Glutamic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Proline
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycine
https://en.wikipedia.org/wiki/Alanine
https://en.wikipedia.org/wiki/Valine
https://en.wikipedia.org/wiki/Methionine
https://en.wikipedia.org/wiki/Isoleucine
https://en.wikipedia.org/wiki/Leucine
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrosine
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenylalanine
https://en.wikipedia.org/wiki/Histidine
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysine
https://en.wikipedia.org/wiki/Arginine
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ภาพที่ 4  การละลายสัมพัทธ์ของคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่สกัดด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 3 ระดับ ที่ความ  
             เข้มข้นของเกลือต่างๆ 
 

ผลกระทบของ pH ต่อการละลายของคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่สกัดด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 3 
ระดับ แสดงดังภาพที่ 5 พบว่าคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่สกัดได้มีรูปแบบการละลายที่คล้ายคลึงกันคือ 
คอลลาเจนจากหนังปลานิลสามารถละลายได้ดีในสภาวะที่เป็นกรด โดยมีค่าการละลายสัมพัทธ์ของคอลลาเจน
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง pH ตั งแต่ 1 - 4 จากนั นการละลายของคอลลาเจนจะลดลงต่้าสุดที่ pH 7 ทั งนี 
เนื่องจากค่า pH อยู่ในช่วง pI ของคอลลาเจน กล่าวคือในช่วง pI ค่าประจุมวลรวมของโมเลกุลโปรตีนจะ
เท่ากับศูนย์ ท้าให้โมเลกุลโปรตีนไม่เกิดแรงผลักระหว่างกัน ดังนั นสายโซ่โปรตีนจึงสามารถท้าปฏิกิริยา 
ไฮโดรโฟบิกระหว่างกัน เกิดการจับตัวกันเป็นก้อนและตกตะกอนออกมา ค่าการละลายของโปรตีนจึงลดลง 
ในทางตรงกันข้าม ที่ pH ต่้ากว่าหรือสูงกว่าค่า pI จะท้าให้ค่าประจุมวลรวมของโมเลกุลโปรตีนเพ่ิมขึ น เมื่อสาย
โซ่โปรตีนมีประจุมวลรวมมากขึ นท้าให้เกิดแรงผลักกันระหว่างสายโซ่โปรตีน จึงท้าให้การละลายของโปรตีนเพ่ิม
มากขึ น (Vojdani, 1996) โดย Foegeding et al., (1996) ได้รายงานค่า isoelectric point ของคอลลาเจน
อยู่ในช่วง pH 6 - 9  
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ภาพที่ 5  การละลายสัมพัทธ์ของคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่สกัดด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 3 ระดับ ที่ pH ต่างๆ 
 
6. ความหนืด (Viscosity) 
 

ความหนืดสัมพัทธ์ของคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่สกัดด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 3 ระดับ แสดง
ดังภาพที่ 6 พบว่าคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่สกัดด้วยกรดอะซิติกทั ง 3 ความเข้มข้น มีรูปแบบการลดลงของ
ความหนืดที่คล้ายกันคือ ความหนืดสัมพัทธ์ของคอลลาเจนจะค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ จาก 100 เปอร์เซ็นต์ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส จากนั นความหนืดสัมพัทธ์ของ
คอลลาเจนจะ ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 80 เปอร์เซ็นต์ จนถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และ
ความหนืดสัมพัทธ์จะค่อยๆคงที่จนถึงอุณหภูมิ 48 องศาเซลเซียส การที่ความหนืดของคอลลาเจนลดลงเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ นเนื่องจากการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงสามารถสลายพันธะไฮโดรเจน ซึ่งเป็นพันธะที่ท้าให้
โครงสร้างของคอลลาเจนคงตัว (Wong, 1989) 
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ภาพที่ 6  ความหนืดสัมพัทธ์ของคอลลาเจนจากหนังปลานิลทีส่กัดด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 3 ระดับ ที่อุณหภูมต่ิางๆ 
 
7. รูปแบบของโปรตีนโดยวิธี SDS-PAGE 
 

รูปแบบของโปรตีนจากคอลลาเจนหนังปลานิลที่สกัดด้วยกรดอะซิติก 3 ระดับความเข้มข้น แสดง
ดังภาพที่ 7 พบว่ารูปแบบโปรตีนของคอลลาเจนจากหนังปลานิลทั งหมดมีรูปแบบที่คล้ายกันคือ ประกอบไป

ด้วยสายโซ่แอลฟา 2 สาย (α 1 และ α 2) สายโซ่เบต้า (ß) และส่วนประกอบแกมมา (γ) ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของ Giraud-Guille et al. (2000) ที่กล่าวว่าคอลลาเจนจากหนังปลาส่วนใหม่ประกอบไปด้วยสายโซ่

แอลฟา 2 สาย (α 1 และ α 2) สายโซ่เบต้า (ß) และส่วนประกอบแกมมา (γ)  
 
เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนของคอลลาเจนจากหนังปลานิลกับรูปแบบโปรตีนของคอลลาเจน 

Type I จากหนังสุกร (ช่องท่ี 7 และ 8) พบว่ามีองค์ประกอบหลักที่คล้ายกันคือ ประกอบไปด้วยสายโซ่แอลฟา  

2 สาย (α 1 และ α 2) และสายโซ่เบต้า (ß) แสดงว่าคอลลาเจนจากหนังปลานิลเป็นชนิด Type I คือประกอบ
ไปด้วยสายโซ่ α1  2 สาย และสายโซ่ α2  1 สาย ซึ่งเป็นคอลลาเจนส่วนใหม่ที่พบในส่วนของหนัง เอ็น และ
กระดูกในสัตว์ชั นสูง (Bailey and Light, 1989) 
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                        M        1      2       3       4        5       6       7       8        M 
 
ภาพที่ 7  รูปแบบโปรตีนของคอลลาเจนหนังปลานิลที่สกัดด้วยกรดอะซิติก 3 ระดับความเข้มข้น  
             M: โปรตีนมาตรฐาน  1, 2: 0.25 โมลาร์  3, 4: 0.5 โมลาร์  5, 6: 0.75 โมลาร์ 
             7, 8: คอลลาเจน Type I จากหนังสุกร 
 
8. การวิเคราะห์ Fourier Transform Infrared spectra 
 

FTIR spectrum ของคอลลาเจนจากหนังปลานิลแสดงดังภาพที่ 8 พบแถบ Amide A ที่ wave 
number 3331 cm-1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดพันธะไฮโดรเจนที่ต้าแหน่ง N-H หากว่าต้าแหน่งนี ไม่เกิดพันธะ
ไฮโดรเจน (free N-H) จะปรากฏแถบการดูดซับในช่วง 3,400-3,440 cm-1 แต่ถ้าต้าแหน่ง N-H เกิดพันธะ
ไฮโดรเจนจะปรากฏแถบการดูดซับที่ wave number ต่้าลง ที่ค่าประมาณ 3,300 cm-1 พบแถบ Amide B ที ่
wave number 2933 cm-1 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการยืดตัวแบบไม่สมมาตรของ CH2  

 
ต้าแหน่ง Amide I พบที่ wave number 1651 cm-1 มาจากการสั่นสะเทือนของการยืดตัวของ

หมู่คาร์บอนิลในเปปไทด์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีน แถบ Amide II พบที่ wave number 
1534 cm-1 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการงอที่ต้าแหน่ง N-H และการยืดตัวของ C-N ส้าหรับแถบ Amide III พบที่ wave 
number 1235 cm-1 เกี่ยวข้องกับการยืดตัวของ C-N และ N-H ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างเกลียวสามสายของ
คอลลาเจน ดังนั นคอลลาเจนจากหนังปลานิลในการทดลองนี มีการจัดเรียงตัวของโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบ
เกลียวสามสาย 
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นอกจากนี แถบการดูดซับ Amide A, Amide B, Amide I, Amide II และ Amide III ของ
คอลลาเจนจากหนังปลานิลในการทดลองนี มีความใกล้เคียงกับรายงานของนรินทร์ และ วรางคณา (2558) ที่
สกัดคอลลาเจนจากหนังปลาสลาด พบแถบการดูดซับที่ wave number 3332, 2932, 1649, 1534 และ 
1235 cm-1 ตามล้าดับ 

 
 
ภาพที่ 8  FTIR spectrum ของคอลลาเจนที่สกัดได้จากหนังปลานิล 
        
9. การเปรียบเทียบคุณสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิลกับคอลลาเจนจากหนังปลาชนิดอ่ืนๆ 
 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลานิลที่สกัดได้จากการ
ทดลองนี กับคอลลาเจนจากหนังปลาชนิดอ่ืนๆ อีก 4 ชนิด พบว่าคอลลาเจนจากหนังปลานิลมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับคอลลาเจนจากหนังปลาชนิดอ่ืนๆ กล่าวคือ มีการดูดกลืนแสงยูวีสูงสุดในช่วงความยาวคลื่น 220- 
233 นาโนเมตร มีไกลซีนเป็นองค์ประกอบหลักของกรดอะมิโน ละลายได้ดีในสารละลายเกลือความเข้มข้น 0-2 
เปอร์เซนต์ และละลายได้ดีในสารละลายที่มีสภาวะเป็นกรด คือ pH 1-4 คอลลาเจนจากหนังปลาทุกชนิดเป็น
ชนิด Type I และมีโครงสร้างเป็นเกลียวสามสาย 
 
 
 
 
 

Amide A 

Amide B 

Amide I 

Amide II 

Amide III 
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ตารางท่ี 4  คุณสมบัติของคอลลาเจนจากหนังปลาชนิดต่างๆ 
 

คุณสมบัต ิ
คอลลาเจนจากหนังปลาชนิดต่างๆ 

ปลานิล1 
 

ปลาสลาด2 
 

ปลาตาหวาน3 
 

ปลากะพงแดง 
ข้างแถบ4 

ปลา Walleye 
pollock5 

ดูดกลืนแสงยูวีสูงสดุ 232  
นาโนเมตร 

233  
นาโนเมตร 

- - 220 นาโนเมตร 

องค์ประกอบของ 
กรดอะมโินหลัก 

Gly 25.7% 
Pro 10.1% 
Ala   8.9% 
Glu   8.5% 

Gly 33.7% 
Pro 11.3% 
Ala  11.6% 
Glu   8.5% 

Gly 28.6% 
Pro 11.6% 
Ala  13.6% 
Glu   7.8% 

Gly 25.2% 
Pro 13.1% 
Ala  14.3% 
Glu   8.1% 

Gly 19.7% 
Pro 11.5% 
Ala  10.4% 
Glu  11.6% 

การละลายใน
สารละลายเกลือความ
เข้มข้นต่างๆ 
- ละลายไดด้ ี
- ละลายได้น้อย 

 
 
 

0-2% 
2-4% 

 
 
 

0-2% 
2-4% 

 
 
 

0-3% 
3-6% 

 
 
 

0-2% 
2-6% 

 
 
 
- 
- 

การละลายใน
สารละลาย pH ต่างๆ 
- ละลายไดด้ ี
- ละลายได้น้อย 

 
 

pH 1-4 
pH 5-7 

 
 

pH 1-5 
pH 6-8 

 
 

pH 1-5 
pH 6-10 

 
 

pH 1-4 
pH 4-10 

 
 
- 
- 

ชนิดของคอลลาเจน Type I Type I Type I Type I Type I 
โครงสร้างของ 
คอลลาเจน 

เกลียวสาม
สาย 

เกลียวสาม
สาย 

- เกลียวสามสาย เกลียวสามสาย 

ที่มา: 1ผลการวิเคราะหจ์ากการทดลองนี  
       2นรินทร์ และ วรางคณา (2558) 
       3Kittiphattanabawon et al. (2005) 
       4Jongjareonrak et al. (2005) 
       5Yan et al. (2008) 
 
10. ต้นทุนการผลิต (ต่อคอลลาเจน 100 กรัม) 
 

- หนังปลา        1.98 บาท 

- โซเดียมไฮดรอกไซด์     61.54 บาท 

- บิวทานอล  2,547.69 บาท 

- กรดอะซิติก  1,121.54 บาท 

- โซเดียมคลอไรด์  1,211.54 บาท 

รวม 4,944.29  บาท 
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จากการค้านวณต้นทุนการผลิตของคอลลาเจนจากการทดลองนี พบว่ามีราคาค่อนข้างสูง 
เนื่องจากยังท้าในระดับ lab scale ซึ่งทดลองท้าในปริมาณน้อยจึงมีราคาต้นทุนค่อนข้างแพง แต่ถ้าผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมทีต่้องผลิตในปริมาณมาก ก็จะสามารถลดต้นทุนลงได้อีก 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

ความเข้มข้นของกรดอะซิติกที่เหมาะสมในการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลานิลคือ 0.5 โมลาร์ 
เนื่องจากได้ปริมาณผลผลิตคอลลาเจนสูงที่สุดคือ ร้อยละ 39.23 ซึ่งมีปริมาณมากกว่าการใช้กรดอะซิติกเข้มข้น 
0.25 โมลาร์ และ 0.75 โมลาร์ อย่างมีนัยส้าคัม คอลลาเจนจากหนังปลานิลสามารถดูดกลืนแสงยูวีสูงสุดที่
ความยาวคลื่น 232 นาโนเมตร คอลลาเจนจากหนังปลานิลเป็นชนิด Type I ซึ่งคล้ายกับคอลลาเจนที่พบใน
หนังปลาส่วนใหม่ และคอลลาเจนที่สกัดได้ยังคงมีโครงสร้างเป็นเกลียวสามสาย โดยมีองค์ประกอบหลักของ
กรดอะมิโนคือ ไกลซีน รองลงมาเป็นโพรลีน อะลานีน และกรดกลูตามิก ตามล้าดับ คอลลาเจนที่สกัดได้
สามารถละลายได้ดีที่ความเข้มข้นของเกลือต่้ากว่าร้อยละ 2 และการละลายจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความ
เข้มข้นของเกลือเพ่ิมขึ นถึงร้อยละ 4 และสามารถละลายได้ดีในสารละลายที่มีสภาวะเป็นกรด (pH 1 - 4) โดย
การละลายจะลดลงเมื่อ pH เพ่ิมขึ นจนถึงสภาวะเป็นกลาง (pH 7) ความหนืดของสารละลายคอลลาเจนที่สกัด
ได้จะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ นจนถึง 40 องศาเซลเซียส หลังจากนั นความหนืดจะค่อยๆ คงที่
จนถึงอุณหภูมิ 48 องศาเซลเซียส 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ควรมีการทดลองเพ่ือต่อยอดการใช้ประโยชน์จากคอลลาเจน ดังนี  
1. การทดลองน้าคอลลาเจนที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ โดยอาจน้าไปท้าเป็นอาหารเสริมสุขภาพ 

หรือ เป็นส่วนผสมของเครื่องส้าอาง 
2. การทดลองน้ากรดที่ได้จากการหมักพืชหรือผลไม้ มาใช้ในการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลา

เพ่ือลดการใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก 
 
ภาพผนวกที ่1 ขั นตอนการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลานิล 
 

 
หนังปลานิลที่ตัดเป็นชิ นเล็กๆ 

 
เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มอล กวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 4ºC 

 
หนังปลานิลหลังจากแช่สารละลายด่างเพ่ือก้าจัดโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจน 
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ล้างน ้าเย็นจนกระทั่งค่า pH ของน ้าล้างเป็นกลาง 

 

 
แช่ในสารละลาย butyl alcohol เข้มข้น 10% กวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 4ºC 

 

 
หนังปลานิลหลังจากแช่สารละลาย butyl alcohol เพ่ือก้าจัดไขมัน 

 
 
 



25 

 

 
แช่ในสารละลายกรดอะซิติกเข้มข้น 3 ระดับ กวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 4ºC 

 

 
น้ามากรองเอาส่วนของเหลวเก็บไว้ ส่วนกากน้าไปสกัดต่ออีกครั ง 

 

 
สกัดด้วยกรดอะซิติกเข้มข้นรอบที่ 2 กวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทีอุ่ณหภูมิ 4ºC 
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น้าส่วนของเหลวที่ได้มาเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์เพ่ือตกตะกอนโปรตีน 

 

 
น้าตะกอนโปรตีนไปเหวี่ยงเพ่ือแยกส่วนของแข็งกับของเหลว 

 

 
ท้า dialysis ในน ้ากลั่น ทีอุ่ณหภูมิ 4ºC จนกระท่ังค่า pH ของน ้ากลั่นเป็นกลาง 


