บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ปลาเผาะ
ปลาเผาะหรือปลาโมงเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pangasius bocourti
Sauvage อยูในวงศปลาสวาย (Pangasiidae) สวนหัวมีลักษณะมนกลม ปากแคบ รูปรางปอม ทอง
อูม ลําตัวตอนหนาคอนขางกลม และแบนขางเล็กนอยที่ดานทาย ครีบไขมันเล็ก ปลาวัยออนมีสีเทา
เหลือบเหลืองหรือเขียวออน ขางลําตัวมีแถบคล้ํา ครีบอกมีแตมสีจาง ปลาตัวเต็มวัยมีสีเทาอมน้ําตาล
ออนหรือฟาออน ทองสีขาว ครีบสีจาง ครีบหางมีแถบสีคล้ําจาง มีขนาดประมาณ 60 - 80 ซ.ม. ปลา
วัยออนกินแมลง ปลาตัวเต็มวัยกินพืชเปนสวนใหญ อาจกินแมลงและหอยบาง พบกระจายพันธุอยู
ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทยพบมากในแมน้ําโขง และในแมน้ําเจาพระยา
(สถาบันอาหาร, 2549)

รูปที่ 2.1 ปลาเผาะ (Pangasius bocourti)
ปลาเผาะมีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยเนื้อปลาเผาะ 100 กรัม มีพลังงานทั้งหมด 274.75
กิโลแคลอรี่ โปรตีน 14.15 กรัม และไขมัน 21.07 กรัม ซึ่งในสวนของไขมันมีกรดไขมันที่จําเปนตอ
รางกายมากกวา 10% มี Docosahexaenoic acid (DHA) 2% และมีกรดไขมันโอเมกา 3 มากกวา 3 %
คุณคาทางโภชนาการของปลาเผาะแสดงดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 คุณคาทางโภชนาการของปลาสวายเผาะตอน้ําหนัก 100 กรัม
รายการ
พลังงานทั้งหมด
พลังงานจากไขมัน
ไขมันทั้งหมด
ไขมันอิ่มตัว
ไขมันชนิดทรานส
โคเลสเตอรอล
โปรตีน
คารโบไฮเดรตทั้งหมด
ใยอาหาร
น้ําตาล
โซเดียม
วิตามิน A
วิตามิน B1
วิตามิน B2
วิตามิน C
แคลเซียม
เหล็ก

ปริมาณตอ 100 กรัม
274.75 กิโลแคลอรี่
189.63 กิโลแคลอรี่
21.07 ก.
7.92 ก.
ไมพบ
10.09 มก.
14.15 ก.
7.13 ก.
58.11 มก.
0.1 มก.
0.26 มก.
0.72 มก.
28.35 มก.
0.32 มก.

ที่มา: สถาบันอาหาร (2549)
เนื่องจากปลาเผาะมีเนื้อสีขาว มีกางนอย และมีไขมันต่ํา ชาวยุโรปจึงนิยมรับประทานปลา
เผาะเพื่อทดแทนปลาแฮลิบัท (halibut) ที่มีราคาแพง ตลาดสงออกปลาเผาะที่สําคัญคือ กลุมประเทศ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน รัสเซีย และกลุมประเทศที่แยกจากรัสเซีย โดยตองการปลาเผาะ
ปละประมาณ 486 ลานตัว และความตองการยังเพิ่มรอยละ 45 ตอปในกลุมประเทศสหภาพยุโรป
และรอยละ 25 ในสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยเริ่มสงเสริมใหเลี้ยงปลาเผาะอยางจริงจังในป 2549
โดยขยายปริมาณการเพาะเลี้ยงเปน 4 ลานตัวในพื้นที่ริมแมน้ําโขง ไดแก จังหวัดนครพนม เลย
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี มีโรงงานแปรรูปที่สามารถรองรับ
ปลาเผาะไดเดือนละ 350,000 ตัว ซึ่งสามารถแปรรูปเปนชิ้นปลา (fillet) ได 140 ตัน ดังนั้น จึงมีของ
เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เชน หัว กาง และหนัง เปนปริมาณสูงมาก (สถาบันอาหาร, 2549;
คมชัดลึก, 2549)
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2.2 คอลลาเจน (collagen)
คอลลาเจนเปนโปรตีนในกลุมโปรตีนเสนใย (fibrous protein) พบไดในเนื้อเนื่อเกี่ยวพัน
เช น เส น เอ็ น กระดู ก ผิ ว หนั ง ระบบท อ ลํ า เลี ย งในสั ต ว รวมถึ ง แผ น เนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น ที่ อ ยู ร อบ
กลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อเหนียว โปรตีนกลามเนื้อของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมีคอลลาเจนประมาณ
10% สวนในปลาจะมีปริมาณนอยกวา คอลลาเจนมีหลายชนิด ทั้งที่ละลายในสารละลายเกลือที่เปน
กลาง สารละลายกรด และบางชนิดก็ไมละลายในสารละลายชนิดใด (Foegeding, 1996)
คอลลาเจนเปนโปรตีนรูปทรงกระบอก เสนผานศูนยกลาง 14-15 Å ยาวประมาณ 2800 Å
ประกอบดวยสายเปปไทดซึ่งเรียกวา α-chain 3 สาย ขดรวมกันเปน triple helix ดวยพันธะ
ไฮโดรเจน สาย α-chain แตละสายมีมวลโมเลกุลประมาณ 100,000 D ดังนั้นมวลโมเลกุลทั้งหมด
ของคอลลาเจนคือประมาณ 300,000 D (Foegeding, 1996)
โพลีเปปไทดของคอลลาเจนจะขดเปนเกลียวเกือบทั้งสาย ยกเวนสวนปลาย อยางไรก็ตาม
เนื่องจากคอลลาเจนมีกรดอะมิโนโพรลีนและไฮดรอกซีโพรลีนสูง ทําใหโครงสรางเกลียวฮีลิกซ
ของคอลลาเจนแตกตางจากแอลฟาฮีลิกซ (α-helix) ทั่วไป โดยฮีลิกซของคอลลาเจนมีลักษณะวน
ซายและมีกรดอะมิโน 3 ตัวตอเกลียว 1 รอบ ในขณะที่แอลฟาฮีลิกซทั่วไปเปนเกลียววนขวาและมี
กรดอะมิโน 3.6 ตัวตอรอบ โมเลกุลคอลลาเจนจะเชื่อมตอกันทั้งจากปลายและดานขาง ทําใหเกิด
คอลลาเจนไฟเบอร ซึ่งอาจเรียงตัวขนานกันเพื่อใหเกิดความแข็งแรง เชน เสนเอ็น หรือเรียงตัวเปน
แขนงและไมเปนระเบียบ เชน ผิวหนัง (Foegeding, 1996 and Nelson, 2005)

รูปที่ 2.2 โครงสรางอันดับ 1, 2 และ 3 ของคอลลาเจน
ที่มา: Murray (2003)
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รูปที่ 2.3 โครงสรางของคอลลาเจนไฟเบอร
ที่มา: Nelson (2005)
กรดอะมิโนในคอลลาเจนไมสมดุลทางโภชนาการ เชน ขาดทริ พโตเฟน แตมีไกลซี น
โพรลี น และไฮดรอกซี โพรลี น สู ง และเป น หนึ่ง ในโปรตีน เพี ย งไม กี่ ชนิ ด ที่มี ไ ฮดรอกซี ไลซี น
คอลลาเจนมีปริมาณไกลซีนเกือบ 1 ใน 3 ของกรดอะมิโนทั้งหมด โดยกระจายตัวอยูทุก 3 ตําแหนง
ตลอดโมเลกุลคอลลาเจน ยกเวนตําแหนงที่ 14 จากปลาย N และตําแหนงที่ 10 จากปลาย C
คอลลาเจนเปนโปรตีนเพียงชนิดเดียวที่มีไฮดรอกซีโพรลีนสูง คือ มากถึง 10% ในคอลลาเจนของ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม แตในปลาจะมีปริมาณนอยกวา และเนื่องจากคอลลาเจนมีไฮดรอกซีโพรลีน
มากกวาโปรตีนชนิดอื่นมาก จึงมักใชปริมาณไฮดรอกซีโพรลีนเพื่อบอกปริมาณคอลลาเจนใน
อาหาร (Foegeding, 1996)
โพรลีนทําใหโครงสราง triple helix เสถียรโดยปองกันการหมุนตัวของพันธะ N-C สวน
ไฮดรอกซีโพรลีนก็ชวยทําใหโมเลกุลคอลลาเจนเสถียร คอลลาเจนที่มีปริมาณกรดอิมิโน (imino
acid) ต่ํา จะเสียสภาพที่อุณหภูมิต่ํากวาคอลลาเจนที่มีกรดอิมิโนสูง พบวาปริมาณกรดอิมิโนและ
ความเสถียรตอความรอนของคอลลาเจนในปลามีความสัมพันธกับอุณหภูมิของน้ําที่ปลาอาศัยอยู
(Foegeding, 1996)
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รูปที่ 2.4 Proline (ซาย) และ 4-hydroxyproline (ขวา)
ที่มา: Barrett and Elmore (2004)
คอลลาเจนยังมีคารโบไฮเดรตเปนสวนประกอบ ซึ่งอาจเปนแล็กโทสหรือกาแล็กโทส
เชื่ อ มต อ กั บ ไฮดรอกซี ไ ลซี น ที่ ห มู ไ ฮดรอกซิ ล ของกรดอะมิ โ น การเชื่ อ มต อ กั บ หมู น้ํ า ตาล
(glycosylation) และอัตราสวนระหวางน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวกับน้ําตาลโมเลกุลคู ขึ้นอยูกับชนิดของ
คอลลาเจนและสภาวะทางสรีรวิทยา หนาที่ของคารโบไฮเดรตในคอลลาเจนยังไมทราบแนชัด แต
อาจจะเกี่ยวของกับการรวมตัวเปน fibril ของโมเลกุลคอลลาเจนและการกําหนดขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของ fibril (Schrieber and Gareis, 2007)
ปจจุบันพบคอลลาเจนในสัตวอยางนอย 30 ชนิด แตชนิดที่พบมากในปลาคือ ชนิด I
นอกจากนี้ยังพบชนิด II, III, IV, V และ VI ดวย ลักษณะสําคัญของคอลลาเจนทั้ง 6 ชนิดแสดงดัง
ตารางที่ 2.2 (Nishimoto et al., 2004; Rigo et al., 2002; Bruggemann and Lawson, 2005)
ตารางที่ 2.2 ชนิดของคอลลาเจนที่พบในปลา
ชนิด
สายองคประกอบ
Iก
[α1(I)]2[α(I)]
IIก
[α1(II)]3
IIIก
[α1(III)]3
[α1(IV)2[α2(IV)]
IVก
[α1(V)][α2(V)][α3(V)]
Vก
[α1(VI)][α2(VI)][α3(VI)]
VIก
ที่มา: King (2006) และ Whitford (2005)

ตําแหนงที่พบ
ผิวหนัง กระดูก และเสนเอ็น
กระดูกออน
หลอดเลือด และลําไส
ชั้นรองรับเยื่อบุผิว (basal lamina) เลนสตา
และระบบกรองภายในไต
เนื้อเยื่อแทรก
เนื้อเยื่อแทรก
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2.3 เจลาติน (gelatin)
เจลาตินเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการเสียสภาพหรือการแตกสลายของคอลลาเจน เจลาติน
สามารถกอเจลรวมกับน้ํา เกิดเปนเจลที่ยอนกลับไดดวยความรอน (thermally reversible gel)
เจลาตินที่มีจําหนายในปจจุบันมีทั้งที่อยูในรูปเจลาตินผงและเจลาตินแผน ขอเสียของเจลาตินคือ
ผลิตจากหนังหรือกระดูกสัตว ในขณะที่สารกอเจลอื่นๆ เชน สตารช แอลจิเนต เพคติน วุน และ
คาราจีแนน เปนคารโบไฮเดรตที่ไดมาจากพืช อยางไรก็ตามเจลของสารเหลานี้ขาดสมบัติละลายใน
ปากและความยืดหยุนซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของเจลาติน (Cole, 2000)
2.3.1 เคมีและชีวเคมีของเจลาติน
เจลาตินเปนโปรตีนที่เปนทั้งกรดและดาง (amphoteric protein) มีจุดไอโซอิเล็กทริก
(isoelectric point) อยูในชวง 5 ถึง 9 ขึ้นอยูกับวัตถุดิบและวิธีการผลิต กรดอะมิโนที่เปน
องคประกอบของเจลาตินเหมือนกับกรดอะมิโนที่พบในคอลลาเจน คือมีไกลซีนประมาณ 1 ใน 3
ของกรดอะมิโนทั้งหมด มีโพรลีนและไฮดรอกซีโพรลีนสูง สวนโปรตีนอีกชนิดที่มีไฮดรอกซีโพรลีนคือ อีลาสติน (elastin) แตอีลาสตินมีปริมาณของไฮดรอกซีโพรลีนต่ํากวาในคอลลาเจนมาก
ดังนั้นจึงสามารถวัดปริมาณไฮดรอกซีโพรลีนเพื่อหาปริมาณคอลลาเจนหรือเจลาตินในอาหารได
เจลาตินสวนใหญสกัดไดจากวัตถุดิบที่มีคอลลาเจนชนิดที่ 1 มาก ซึ่งเปนชนิดที่ไมมีซิสตีน อยางไร
ก็ตาม หนังหรือกระดูกสัตวอาจมีคอลลาเจนชนิดที่ 3 อยูดวย ซึ่งอาจทําใหพบซิสตีนปริมาณนอย
มากในเจลาตินที่สกัดออกมา (Cole, 2000)
คอลลาเจนเกิดจากการรวมตัวกันของ α-chain ดวยพันธะหลายชนิด แตพันธะเหลานี้ถูก
รีดิวซไดงาย เมื่อคอลลาเจนพัฒนาสมบูรณเต็มที่ พันธะเหลานี้จะเสถียรมากขึ้น เมื่อเวลาผานไป หมู
อีตาอะมิโน (eta-amino) ของไลซีนจะถูกเชื่อมตอกับอารจินีนโดยโมเลกุลกลูโคสโดยปฏิกิริยา
เมลลารด เกิดเปนพันธะชนิด pentosidine ซึ่งเสถียรมาก ในกระบวนการสกัดเจลาตินจากหนังของ
สัตวที่ยังออนดวยวิธีที่ใชดาง พบวาดางจะทําลายพันธะ pyridinoline ซึ่งเปนพันธะเริ่มตนของการ
รวมตัวของ α-chain ดังนั้นในการใหความรอนในขั้นตอนตอมาจะทําใหคอลลาเจนถูกปลดปลอย
ออกมาในรู ป α-chain ที่ เ สี ย สภาพ แต ใ นกรณี ข องการสกั ด เจลาติ น จากหนั ง ของสั ต ว แ ก ซึ่ ง
คอลลาเจนมีพันธะ pentosidine เกิดขึ้นแลวนั้น กระบวนการหลักในการทําใหคอลลาเจนเสียสภาพ
คือการไฮโดรไลซิสพันธะเพปไทดดวยความรอน เกิดเปนสายยอยของโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุล
ต างๆ กั น สว นในกระบวนการสกัด ที่ ใ ช ก รดนั้น การเสีย สภาพของคอลลาเจนจะเกิ ด จากการ
ไฮโดรไลซิสพันธะเพปไทดรวมกับความรอนเทานั้น และสวนที่ถูกสกัดออกมาในรูป α-chain จะมี
เพียงเล็กนอย (Cole, 2000)
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คอลลาเจนสามารถทนเอนไซมยอยโปรตีนสวนใหญ การยอยสลายคอลลาเจนดวยเอนไซม
ตองใชเอนไซมคอลลาจีเนส (collagenase) พิเศษ ในขณะที่เจลาตินถูกยอยสลายไดงายดวยเอนไซม
ยอยโปรตีนสวนใหญ แตเอนไซมเหลานั้นจะไมยอยเจลาตินใหกลายเปนเพปไทดที่มีกรดอะมิโนต่ํา
กวา 20 ตัว (Cole, 2000)
การเชื่อมตอโมเลกุลเจลาตินดวยแอลดีไฮดสามารถเพิ่มการใชประโยชนจากเจลาตินได
การใช glutaraldehyde กับฟลมเจลาตินชวยเพิ่มความคงตัวตอความรอน ลดการละลายน้ํา รวมถึง
ปรั บ ปรุ ง สมบั ติ เ ชิ ง กลของฟ ล ม เจลาติ น ในญี่ ปุ น และบราซิ ล ยอมรั บ ให ใ ช เ อนไซม ท รานส กลูตามิเนส (trans-glutaminase) สําหรับเชื่อมตอระหวางโมเลกุลเจลาตินหรือเจลาตินกับโปรตีนอื่น
ใหใชในอาหารได ปรากฏการณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเจลาตินไวในตูไมใหม คือเจลาตินละลาย
น้ําไดนอยลง เนื่องจากฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) จากกาวระเหยออกมาและทําใหโมเลกุล
เจลาตินเชื่อมตอกัน แตปรากฏการณนี้ถูกนํามาใชประโยชนในการผลิตสารยึดติดที่ทนน้ําจาก
เจลาติน นอกจากนี้ ควันที่ใชถนอมอาหารซึ่งมีอัลดีไฮดปริมาณสูงอาจทําปฏิกิริยากับเจลาตินได
(Cole, 2000)
2.3.2 ความปลอดภัยของเจลาติน
เจลาตินถือวาเปนสวนประกอบในอาหารมากกวาจะเปนวัตถุเจือปนในอาหาร สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจัดใหเจลาตินเปนสารที่โดยทั่วไปถือวาปลอดภัย
(Generally regarded as safe, GRAS) นอกจากนี้ Joint Expert Commission on Food Additive
(JEFCA) จัดใหเจลาตินเปนสารที่ใชไดอยางไมจํากัด ในชวงแรกที่เกิดการระบาดของโรควัวบา
ผูบริโภคหวาดระแวงวาผลิตภัณฑที่มีตนกําเนิดจากวัวอาจแพรเชื้อและทําใหเกิดโรคระบบประสาท
และสมองที่เรียกวา Creutzfeldt–Jakob disease (CJD) ในคน ซึ่งเปนการประเมินโดยไมอาศัย
หลักการทางวิทยาศาสตร ในปจจุบันมีขอพิสูจนวาโรควัวบานี้ไมเกี่ยวของกับหนังของสัตว และ
เชื้อพริออนไมสามารถรอดชีวิตจากกระบวนการผลิตเจลาตินได (Cole, 2000)
เจลาตินเปนอาหารที่เหมาะสมสําหรับแบคทีเรียสวนใหญ ดังนั้นกระบวนการผลิตจะตองมี
สุขอนามัยที่ดีเพื่อปองกันการปนเปอน นอกจากนี้ยังควรใชระบบ Hazard Analysis and Critical
Control Point (HACCP) ในการผลิต (Baziwane and He, 2003)
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2.4 การสกัดเจลาติน
ขั้นตอนการสกัดเจลาตินโดยสังเขปเปนดังรูปที่ 2.5
วัตถุดิบ เชน กระดูกและหนังสัตว
↓

การปรับสภาพหนังปลา (pretreatment) ดวยกรดหรือดาง
↓

การสกัดดวยความรอน
↓

การทําใหเจลาตินบริสุทธิ์ เชน การกรอง การขจัดไอออน
↓

การฆาเชื้อ
↓

การทําแหง
รูปที่ 2.5 ขั้นตอนการผลิตเจลาตินในระดับอุตสาหกรรม
ดัดแปลงจาก: Schrieber and Gareis (2007)
2.4.1 วัตถุดิบ
วัตถุที่มีคอลลาเจนเปนสวนประกอบสามารถใชเปนวัตถุดิบในการสกัดเจลาตินได แต
วัตถุดิบสวนใหญซึ่งหาไดทางการคาประกอบดวย กระดูกสัตวที่ขจัดแรธาตุแลว (ossein) หนังสุกร
หนังโค หนังปลา และในประเทศจีนยังใชหนังลาเปนวัตถุดิบในการสกัดเจลาตินอยางแพรหลาย
(Cole, 2000)

รูปที่ 2.6 วัตถุดิบหลักในการผลิตเจลาตินในปจจุบนั คือกระดูกที่ขจัดแรธาตุแลว (ossein) (ซาย)
และหนังสุกร (ขวา)
ที่มา: Pioneer Asia Group (2008) และ Gelita (2009)
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2.4.2 การปรับสภาพวัตถุดิบ
คอลลาเจนในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของสัตวละลายไดชามากแมในน้ําเดือด เนื่องจากคอลลาเจน
มีพันธะเชื่อมตอตามธรรมชาติ ดังนั้นกอนการสกัดจึงตองปรับสภาพวัตถุดิบเพื่อทําลายพันธะที่
ไมใชโควาเลนท (non-covalent bonds) และทําลายการจัดเรียงตัวของโปรตีน ทําใหโปรตีนพองตัว
ซึ่งงายตอการทําลายพันธะทั้งภายในและภายนอกโมเลกุลของคอลลาเจน การปรับสภาพวัตถุดิบ
นิยมใชสารละลายกรดหรือดางที่เจือจางมาก ซึ่งจะทําลายเฉพาะพันธะเชื่อมขามระหวางโมเลกุล
สวนการสลายพันธะภายในโมเลกุลของคอลลาเจนเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย (Gómez-Guillén et al.,
2009)
ระยะเวลาการปรับสภาพขึ้นอยูกับอายุของสัตว วัตถุดิบจากสัตวที่มีอายุมากตองปรับสภาพ
นานกวาสัตวที่มีอายุนอย เนื่องจากพันธะที่เชื่อมตอโมเลกุลคอลลาเจนของสัตวที่มีอายุมากจะ
แข็งแรงกวาสัตวที่มีอายุนอย สวนหนังหมูซึ่งมีปริมาณไขมันสูงควรปรับสภาพดวยกรดเพื่อปองกัน
การเกิดปฏิกิริยาซาปอนิฟเคชัน อยางไรก็ตาม วัตถุดิบทุกชนิดสามารถใชการปรับสภาพดวยกรดได
ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 การปรับสภาพที่เหมาะสมกับวัตถุดิบแตละชนิดสําหรับการสกัดเจลาติน
ชนิดวัตถุดิบ
กระดูก
หนังโค
หนังสุกร
หนังปลา
หนังสัตวปก
เทาสัตวปก
ดัดแปลงจาก: Schrieber and Gareis (2007)

วิธีการปรับสภาพ
กรด
X
X
X
X
X
X

ดาง
X
X

นอกจากการปรับสภาพดวยกรดและดางแลว ยังสามารถใชเอนไซมรวมในการทําลาย
พันธะเชื่อมขาม โดยเอนไซมที่ใชจะตองเปนคอลลาจีเนส (collagenase) ชนิดพิเศษ เนื่องจาก
เอนไซมยอยโปรตีนโดยทั่วไปไมสามารถยอยคอลลาเจนในรูปธรรมชาติได ดังนั้นรางกายคนจึง
สามารถยอยเจลาตินได แตยอยคอลลาเจนไมได (Schrieber and Gareis, 2007)
การปรับสภาพวัตถุดิบที่ใชในอุตสากรรมโดยทั่วไป ไดแกการใชสารละลายกรดหรือดาง
อยางไรก็ตามมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับสภาพวัตถุดิบดวยสารอื่น เชน สารละลายเกลือและ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนตน การศึกษาเกี่ยวกับการปรับสภาวะหนังปลามีดังตอไปนี้

13

1) สารละลายกรด
ชนิดของกรดและชนิดของปลามีผลตอสมบัติของเจลาติน ซึ่งจากการศึกษาการปรับ
สภาพหนังปลา megrim (Lepidorhombus boscii) ดวยกรดอินทรียชนิดตางๆ ไดแก กรดฟอรมิก
กรดแอซีติก กรดโพรพิโอนิก กรดแลคติก กรดมาลิก กรดทารทาริก และกรดซิตริก ที่ความเขมขน
0.05, 0.1 และ 0.5 M เปนเวลา 16-18 ชม. จากนั้นจึงสกัดเจลาตินในน้ํากลั่นที่ 45°C นาน 30 นาที
พบวา การปรับสภาพดวยกรดแอซีติกและกรดโพรพิโอนิกทําใหไดเจลาตินที่มีคามอดูลัสยืดหยุน
คามอดูลัสขนหนืด อุณหภูมิหลอมเหลว และความแข็งแรงของเจลสูง โดยเฉพาะเมื่อผานการปรับ
สภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.2 M มากอน อยางไรก็ตาม การปรับสภาพดวยกรด
แอซีติกและกรดโพรพิโอนิกอาจสงผลตอกลิ่นของเจลาติน แตการลางวัตถุดิบซึ่งเปนขั้นตอนตอมา
จะชวยขจัดกลิ่นได การปรับสภาพดวยกรดแลคติกและกรดฟอรมิกชวยใหการสกัดเจลาตินเกิดไดดี
เชนกัน การปรับสภาพดวยกรดแลคติกไมสงผลตอกลิ่นของเจลาติน การปรับสภาพดวยกรดซิตริก
ไดเจลาตินที่มีความขุนนอยที่สุด สวนการปรับสภาพดวยกรดโพรพิโอนิกไดเจลาตินที่มีความขุนสูง
ที่ สุ ด การปรั บ สภาพด ว ยกรดกรดซิ ต ริ ก กรดทาร ท าริ ก กรดฟู ม าริ ก และกรดมาลิ ก จะทํ า ให
สารละลายที่ใชสกัดมี pH ต่ํา, ionic strength สูง และหนังปลาพองตัวนอย ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจทําให
คอลลาเจนเสียสภาพมากเกินไป สงผลใหสายเจลาตินไมสามารถจัดเรียงตัวไดอยางเหมาะสมใน
การเกิดเจล นอกจากนี้ยังพบวาการใชความเขมขนของกรดที่สูงกวา 0.05 M ไมทําใหสมบัติทาง
รีโอโลยีของเจลาตินสูงขึ้น (Gómez-Guillén and Montero, 2001) เจลาตินที่ไดจากการปรับสภาพ
ดวยกรดเรียกวาเจลาตินชนิด A มีจุดไอโซอิเล็กทริกอยูในชวง 7 ถึง 9 (Cole, 2000)
สําหรับการสกัดเจลาตินจากหนังปลา Dover sole (Solea vulgaris) โดยการปรับสภาพ
หนังปลาดวยกรดแลคติก 0.025 และ 0.05 M เปรียบเทียบกับกรดแอซีติก 0.05 M พบวา การปรับ
สภาพดวยกรดแลคติกความเขมขน 0.025 M จะไดเจลาตินที่มีสมบัติทางกายภาพใกลเคียงกับการใช
กรดแอซีติก 0.05 M โดยไมสงผลเสียตอลักษณะทางประสาทสัมผัส อยางไรก็ตามการปรับสภาพ
ดวยกรดแลคติกความเขมขน 0.05 M จะทําใหเจลาตินถูกไฮโดรไลซมากเกินไป ซึ่งสงผลทําให
สมบัติทางกายภาพ เชนความแข็งแรงของเจล และความหนืดลดลง (Giménez et al., 2005b)
การปรับสภาพหนังปลา channel catfish (Ictalurus punctatus) ดวยสารละลายตางๆ มี
ผลตอสมบัติของฟลมเจลาตินที่ได โดยพบวา ปรับสภาพหนังปลาดวยกรดแอซีติก 0.09 M เปน
ขั้นตอนสุดทายกอนสกัดดวยน้ําที่ 50°C 3 ชม. จะไดฟลมเจลาตินที่มีคา tensile strength สูง
โดยเฉพาะเมื่อใชโซเดียมไฮดรอกไซด 0.025 M แลวตามดวยกรดแอซีติกจะสามารถคงสภาพของ
α-chain ไวไดมาก ขนาดโมเลกุลโดยรวมของเจลาตินที่ไดสูงกวาเจลาตินทางการคาจากสัตวเลี้ยง
ลูกดวยนม นอกจากนี้ฟลมเจลาตินจากปลา channel catfish ที่ผานสกัดดวยสภาวะที่เหมาะสม
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ดังกลาวยังมีคา tensile strength, elongation และการแพรผานของไอน้ําไมแตกตางจากเจลาตินจาก
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Zhang et al., 2007a)
การปรับสภาพหนังปลา Alaska Pollock ที่ผานการปรับสภาพดวยแคลเซียมไฮดรอก
ไซด 0.2 M ดวยสารละลายกรดแอซีติก กรดซิตริก และกรดซัลฟวริกความเขมขน 0.01, 0.025,
0.05, 0.075 และ 0.1 M กอนการสกัดในน้ํากลั่นที่ 50°C 3 ชม.พบวา การปรับสภาพดวยกรดทั้งสาม
ไดผลผลิตเจลาตินต่ําเมื่อความเขมขนของกรดต่ํากวา 0.05 M และผลผลิตเจลาตินจะสูงขึ้นอยางมาก
เมื่อใชความเขมขน 0.05 M การใชความเขมขนของกรดสูงกวานี้สามารถเพิ่มผลผลิตเจลาตินเพียง
เล็กนอย สวนความแข็งแรงของเจลมีคาสูงสุดที่ความเขมขนของกรด 0.05 M ในกรดทั้งสามชนิด
ความเขมขนของกรดที่สูงหรือต่ํากวานี้ทําใหความแข็งแรงของเจล ลดลง เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
ชนิดของกรดที่ความเขมขนเดียวกันพบวากรดแอซีติกใหความแข็งแรงของเจลสูงที่สุด รองลงมาคือ
กรดซิตริก และกรดซัลฟวริก ตามลําดับ คาที่แตกตางกันนี้เปนผลมาจากความสามารถในการแตก
ตัวของกรด โดยกรดซัลฟวริกเปนกรดแกที่แตกตัวให H+ มากที่สุด สวนกรดซิตริกและกรดแอซีติก
เปนกรดออน ซึ่งกรดซิตริกแตกตัวไดมากกวากรดแอซีติก ดังนั้นเมื่อพิจารณา pH ของสารละลายจะ
พบวา คาผลผลิตและความแข็งแรงของเจลของเจลาติน ที่ สกัด จากกรดทั้ งสามชนิด มีคาอยูบน
เสนแนวโนมเดียวกัน โดยผลผลิตเจลาตินจะสูงขึ้นอยางมากเมื่อลด pH จาก 9 มาถึง 4 แตผลผลิต
เจลาตินเพิ่มขึ้นไมมากนักเมื่อ pH ต่ํากวา 4 สวนความแข็งแรงของเจลมีคาสูงสุดที่ pH 6 และลดลง
เมื่อ pH สูงหรือต่ํากวานี้ (Zhou and Regenstein, 2005)
2) การใชสารละลายดาง
การปรับสภาพดวยดางนี้เหมาะสําหรับวัตถุดิบที่ตัดเปนชิ้นเล็กๆ และเหมาะกับกระดูก
ที่ผานการกําจัดแรธาตุออกแลว (ossein) ระยะเวลาของกระบวนการนี้ขึ้นอยูกับความเขมขนของ
สารละลายดางและอุณหภูมิที่ใช การกวนสามารถชวยเรงความเร็วของกระบวนการนี้ได ความ
แข็ง แรงของเจลและความหนื ด ของเจลาติ น ที่ ไ ดขึ้ น อยูกั บ ความเข ม ขน อุณ หภูมิของด าง และ
ระยะเวลาที่ใชในการปรับสภาพ การปรับสภาพนานมักทําใหไดเจลาตินที่มีความหนืดสูง
การปรับสภาพดวยดาง เชน โซเดียมไฮดรอกไซด แคลเซียมไฮดรอกไซด จะชวยขจัด
สารที่ไมใชโปรตีน เชน mucopolysaccharide สารประกอบซัลเฟอร น้ําตาล และไขมัน รวมถึง
โปรตีนที่ไมใชคอลลาเจน โดยเฉพาะอัลบูมิน และโกลบูลิน กระบวนการนี้ยังชวยลดความแตกตาง
ของวัตถุดิบเชน อายุของสัตว เปนตน การใชสารละลายดางที่มีความรุนแรงเกินไปจะทําใหคอลลา
เจนละลายไดในน้ําเย็น ดังนั้นการลางวัตถุดิบในขั้นตอนตอมาจะทําใหคอลลาเจนถูกชะออกไปดวย
สงผลใหผลผลิตเจลาตินลดลง (Cho et al., 2006; Schrieber and Gareis, 2007) สารละลายดางยัง
เปลี่ยนกรดอะมิโนแอสพาราจีนและกลูตามีนเปนกรดแอสพารติกและกรดกลูตามิก เจลาตินที่ได
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จากกระบวนการนี้จึงมักมีจุดไอโซอิเล็กทริกอยูในชวง pH 4 ถึง 5 (Baziwane and He, 2003)
อยางไรก็ตาม หากการปรับสภาพดวยดางใชเวลานอยกวา 7 วัน เจลาตินที่ไดจะมีจุดไอโซอิเล็กทริก
ประมาณ 6 เจลาตินที่ไดจากการปรับสภาพดวยดางเรียกวาเจลาตินชนิด B (Cole, 2000)
การปรับสภาพหนังปลา skate (Raja Kenojei) ดวยสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 0.5, 1.0, 1.5 และ 2% เปนเวลา 2 วัน ที่อุณหภูมิ 5°C กอนปรับ pH ใหเปน 7 แลวสกัด
ดวยน้ํากลั่นที่ 50°C เปนเวลา 3 ชม. พบวา การปรับสภาพดวยสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 1.5% ไดผลผลิตเจลาติน ความแข็งแรงของเจล ความหนืด และความสวางสูงที่สุด
(Cho et al., 2006) สวน ศึกษาการปรับสภาพหนังปลา Alaska Pollock ดวยสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 0.01, 0.1, 0.2 และ 0.5 M เปนเวลา 60 นาที
เปรียบเทียบกับการใชกรดแอซีติก 0.05 M 60 นาที พบวา การใชสารละลายดางที่มีความเขมขนของ
ไฮดรอกซีไอออนต่ํากวา 0.5 M สามารถขจัดโปรตีนที่ไมใชคอลลาเจน (non-collagenous protein)
โดยไมทําใหคอลลาเจนละลายออกไปดวย ในขณะที่การใชกรดจะทําใหคอลลาเจนละลายออกไป
แมจะใชกรดออนที่ความเขมขนต่ํา และอุณหภูมิต่ํา คอลลาเจนยังคงละลายออกไปบางสวน โดย
ตรวจพบกรดอะมิโนไฮดรอกซีโพรลีนในสารละลายกรดที่ใชปรับสภาพ เมื่อนํามาทดสอบดวย
SDS-PAGE พบวามีโมเลกุลขนาด 124 และ 209 kDa แสดงวามีคอลลาเจนละลายออกมาจํานวน
มาก นอกจากนี้ การใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด 0.1 M หรือการ
ใชกรดแอซีติก 0.05 M สามารถยับยั้งเอนไซมโปรตีเอสในหนังปลา ซึ่งเปนสาเหตุของการยอย
สลายโมเลกุลเจลาตินได การปรับสภาพดวยสารละลายดางและตามดวยสารละลายกรดไมเพียงแต
จะขจัดโปรตีนที่ไมใชคอลลาเจน แตยังปรับ pH ใหเหมาะสมกับการสกัดเจลาตินในขั้นตอมา ซึ่งจะ
ทําลายพันธะเชื่อมขามระหวางโมเลกุลคอลลาเจน ทําใหเจลาตินละลายออกมา โดยทําลายพันธะ
เพปไทดเพียงเล็กนอย (Zhou and Regenstein, 2005)
การสกั ด คอลลาเจนใช วิ ธี ก ารปรั บ สภาพหนั ง ปลาที่ ค ล า ยกั บ การสกั ด เจลาติ น โดย
สารละลายที่นิยมใชคือโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 M เปนระยะเวลาแตกตางกัน เชน ปลา silver-line
grunt ใชเวลา 4 ชม. (Noitup, 2004) ปลาคารพใชเวลา 6 ชม. (Duan et al., 2009) ปลา grass carp ใช
เวลา 12 ชม. (Zhang et al., 2007b) และปลา skate ใชเวลา 24 ชม. (Hwang et al., 2007) โดยเปลี่ยน
สารละลาย 2 ถึง 3 ครั้ง
3) สารละลายเกลือ
วิธีการหนึ่งที่เปนไปไดในการปรับปรุงคุณภาพของเจลาตินคือการใชสารละลายเกลือ
ทั้งนี้อิเล็กโทรไลตมีผลตอการพองตัว การละลาย การกอเจล ความหนืด และการอุมน้ําของโปรตีน
ซึ่งผลดังกลาวขึ้นอยูกับคา ionic strength และ pH ของสารละลาย ไอออนของเกลืออาจจับโดยตรง
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กั บ สายเพปไทด ห ลั ก ของคอลลาเจนหรื อ มี ผ ลทางอ อ มต อ การม ว นตั ว ของคอลลาเจนโดยมี
อันตรกิริยา (interaction) กับ bound water ที่จับกับคอลลาเจน ไอออนจากเกลือที่เปนกลางอาจ
ทําลายพันธะ non-ionic ของคอลลาเจน เชน พันธะไฮโดรเจน ทําใหเกิดการดูดน้ํา เรียกวา lyotropic
hydration ดังนั้นสาร lyotropic agent อาจเปลี่ยนแปลงโครงสรางของน้ํารอบๆ โมเลกุลคอลลาเจน
ทําลายพันธะไฮโดรเจน หรือมีอันตรกิริยากับพันธะไฮโดรโฟบิกโดยจับกับตําแหนงตางๆ ในสาย
เพปไทดโดยตรง (Giménez et al., 2005a)
การลางหนังปลา Dover sole (Solea vulgaris) ดวยสารละลายเกลือชนิดตางๆ ไดแก
NaCl, KCl, MgCl2 และ MgSO4 ที่ความเขมขน 0.8 M เปนเวลา 2 นาทีกอนการสกัดดวย
กระบวนการใชกรด โดยพบวา การลางหนังปลาดวยเกลือ KCl หรือ NaCl ทําใหไดผลผลิตเจลาติน
สูง และเจลาตินที่ไดมี α-chain และ β-component เหลืออยูมาก จึงสงผลทําใหมีความแข็งแรงของ
เจลและสมบัติวิสโคอิลาสติกดีกวาการใชเกลือ MgCl2, MgSO4 และการไมใชเกลือ แตการลางดวย
MgSO4 หรือ MgCl2 ทําใหผลผลิตเจลาตินลดลง เนื่องจาก Mg2+ สรางพันธะ ionic ระหวางสาย
คอลลาเจน โดยเฉพาะ MgSO4 ทําใหสกัดไดเฉพาะโมเลกุลขนาดเล็ก นอกจากนี้ Mg2+ ที่เหลืออยูใน
เจลาติน หลั งการสกั ด ยัง ทํา ให เ จลาติน ที่ไ ดมี คุณ ภาพลดลง อย า งไรก็ ต าม การใช เ กลือ เหล า นี้
โดยเฉพาะคลอไรดลางหนังปลากอนการสกัด จะชวยละลาย myofibrillar protein ทําใหขจัดเนื้อ
ออกจากหนั ง ได ง า ยขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง อาจทํ า ให ค อลลาเจนอยู ใ นรู ป ที่ เ หมาะสมต อ การสกั ด
(Giménez et al., 2005a)
4) สารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดเปนสารออกซิแดนทที่ใชฟอกสีอาหารทะเล เมื่อ H2O2 ละลาย
น้ําจะแตกตัว สลายพันธะ O-H หรือ O-O เกิดเปน hydroperoxyl anion (HOO_), อนุมูล
hydroperoxyl (HOO•) และอนุมูล hydroxyl (OH•) ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยากับสารหลายชนิด รวมถึง
chromophore ซึ่งเปนสารใหสี การแชหนังปลาในสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดนอกจากจะ
ชวยลดการเกิดสีคล้ําของเจลาตินแลว ยังชวยเพิ่มผลผลิตของเจลาตินดวย เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดจะสลายพันธะไฮโดรเจน จึงทําใหสกัดไดงายขึ้น ไฮโดรเจนเปอรออกไซดยังทําใหเกิด
ออกซิเดชันของกรดอะมิโนทริปโตเฟน ฮิสติดีน โพรลีน ไลซีน ซีสเตอีน เมไทโอนีน และไทโรซีน
โดยดึงอะตอมไฮโดรเจนออกจากหมู OH-, S- หรือ N- ทําใหโครงสรางของคอลลาเจนหรือเจลาติน
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหเจลาตินมีคา bloom strength สูงขึ้น เนื่องจากออกซิเดชันทํา
ใหเกิดหมูคารบอนิลซึ่งจะเกิด Schiff base รวมกับหมูอะมิโน นําไปสูการเชื่อมขามของโปรตีน
(Aewsiri et al., 2009)
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การสกัดเจลาตินจากหนังปลา cuttlefish โดยปรับสภาพหนังปลาดวยสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 2% และ 5% เปนเวลา 24 และ 48 ชม. พบวา ผลผลิตเจลาติน
และความแข็งแรงของเจลมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซดและระยะเวลา
การปรับสภาพ การใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด 5% เปนเวลา 48 ชม. ไดผลผลิตเจลาตินและความ
แข็งแรงของเจลสูงที่สุด การใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดยังเพิ่มความสวางของเจล สมบัติเกี่ยวกับ
อิมัลชัน และการเกิดโฟมของเจลาตินดวย ไฮโดรเจนเปอรออกไซดทําใหเจลาตินเกิดออกซิเดชัน
สง ผลใหป ริ มาณคาร บอนิล ในเจลาติ น สูง ขึ้น แตค ารบอนิ ลที่เ พิ่มขึ้น นี้ทํา ใหเ กิ ด การเชื่อ มขา ม
ระหวางโมเลกุลของเจลาตินมากขึ้น สมบัติดานตางๆ ของเจลาตินจึงดีขึ้น (Aewsiri et al., 2009)
2.4.3 การสกัดเจลาติน
คอลลาเจนและเจลาตินเปน macromolecule เดียวกัน แตมีรูปแบบตางกัน การสกัด
คอลลาเจนด ว ยสารละลายกรดที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า จะทํ า ให ค อลลาเจนละลายโดยไม เ ปลี่ ย นแปลง
โครงสราง triple helix ของคอลลาเจน แตหากใชอุณหภูมิสูงขึ้น ความรอนจะสลายพันธะ
ไฮโดรเจนและโควาเลนท เชน พันธะเอไมด ทําให triple helix ไมเสถียรและเกิด helix-to-coil
transition ไดเปนเจลาติน โมเลกุลของเจลาตินมีหลายขนาดผสมกันตั้งแต 16-150 kDa อุณหภูมิที่สูง
กวา 40°C จะทําใหไดเจลาตินซึ่งละลายอยูในรูป random coil อยางไรก็ตาม บางตําแหนงของ
เจลาตินยังคงรูปรางเปน helix ขึ้นกับจํานวน pyrrolidine residues คือโพรลีนและไฮดรอกซีโพรลีน
ในเจลาติน (Cho et al., 2006; Kolodziejska et al., 2008)
ปจจัยหลักที่มีผลตอการสกัดเจลาตินมีดังนี้
1) อุณหภูมิ
อุณหภูมิที่ใชในการสกัดเจลาตินจะตองสูงกวาอุณหภูมิที่ทําใหคอลลาเจนเสียสภาพ
โดยคอลลาเจนจากโคและสุกรเสียสภาพที่อุณหภูมิ 35-40°C ในทางอุตสาหกรรมจึงสกัดที่อุณหภูมิ
45°C ขึ้นไป คอลลาเจนจากปลาน้ําเย็นเสียจะสภาพที่อุณหภูมิ 15-20°C จึงสามารถใชอุณหภูมิสกัด
ที่ต่ําลงได
จากการศึกษาการสกัดเจลาตินจากปลา skate โดยปรับสภาพหนังปลาดวยสารละลาย
แคลเซียมไฮดรอกไซด 1.5% แลวนําไปสกัดในสารละลาย pH 6 ที่อุณหภูมิ 40-70°C เปนเวลา 3
ชม. พบวาผลผลิตเจลาตินจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่ใชสกัด แตความหนืดและความแข็งแรงของ
เจลสูงสุดที่อุณหภูมิการสกัด 40°C เนื่องจากอุณหภูมิสูงทําลายพันธะไฮโดรเจนและหมูไฮดรอกซิลของกระอะมิโนอิสระ คาสี a* และ b* จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่ใชสกัด อยางไรก็ตาม การสกัดที่
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อุณหภูมิ 50°C ไดผลผลิตเจลาตินสูงกวาการสกัดที่ 40°C มาก โดยมีคุณภาพดอยกวาเพียงเล็กนอย
(Cho et al., 2006)
สวนการศึกษาการสกัดเจลาตินจากปลา saithe โดยปรับสภาพหนังปลาดวยโซเดียม
ไฮดรอกไซด 0.1 M, 24 ชม. ตามดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด 1%, 30 นาที กอนสกัดที่อุณหภูมิ 22,
45 และ 65°C เปนเวลา 12-24 ชม. พบวา การสกัดที่อุณหภูมิและระยะเวลาดังกลาวใหผลผลิต
เจลาตินไมแตกตางกัน โดยขนาดโมเลกุล อุณหภูมิกอเจล อุณหภูมิหลอมเหลว มอดูลัสสะสม และ
ปริมาณฮีลิกซของเจลาตินที่สกัดที่อุณหภูมิ 22 และ 45°C ใกลเคียงกัน แสดงวาอุณหภูมิ 22°C
เพียงพอตอการสกัดเจลาตินจากปลาชนิดนี้ แตเจลาตินที่สกัดที่อุณหภูมิ 65°C มีสมบัติทางกายภาพ
ลดลง แสดงวาเกิดไฮโดรไลซิสเนื่องจากความรอน ซึ่งสงผลใหสมบัติเหลานั้นลดลง นอกจากนี้ยัง
พบวา สมบัติทางกายภาพที่ศึกษาแปรผันตามขนาดโมเลกุลของเจลาติน (Eysturskard et al., 2009)
2) pH ของสารละลายที่ใชสกัด
การสกัดเจลาตินจากปลา saithe โดยใชสารละลาย pH 4-9 ซึ่งปรับ pH ดวยกรดไฮโดร
คลอริกหรือโซเดียมไฮดรอกไซดกอนการสกัดที่ 50°C 3 ชม. พบวา คา pH ของสารละลายและ
ระยะเวลาการสกัดมีผลตอผลผลิตและคุณภาพของเจลาตินที่สกัดได การสกัดที่ pH ต่ําจะทําให
ไดผลผลิตเจลาตินสูงขึ้น แตความแข็งแรงและความสวางของเจลจะสูงสุดที่ pH 6-7 ในขณะที่การ
เพิ่มระยะเวลาการสกัดจะชวยใหสกัดเจลาตินออกมาไดมากขึ้น แตความแข็งแรงและความสวาง
ของเจลไมผันแปรโดยตรงกับระยะเวลาการสกัด โดยความแข็งแรงและความสวางของเจลาตินจะ
เพิ่มขึ้นในชวงแรก แตการสกัดนานเกินไปจะทําใหโมเลกุลของคอลลาเจนถูกไฮโดรไลซ ซึ่งสงผล
ใหความแข็งแรงของเจลลดลง Cho et al. (2006)
3) ระยะเวลาการสกัด
Cho et al. (2006) ไดศึกษาการสกัดเจลาตินจากปลา saithe โดยใชสารละลาย pH 6
อุณหภูมิการสกัด 50°C เปนเวลา 3 ถึง 6 ชม. พบวา การสกัดเปนระยะเวลานานทําใหไดผลผลิต
เจลาตินมากขึ้น โดยความหนืดและความแข็งแรงของเจลลดลงไมมากนัก
สภาวะการสกัดเจลาตินจากหนังปลาชนิดตางๆ แสดงในตารางที่ 2.4 การปรับสภาพ
วัตถุดิบมีทั้งที่ใชดาง เชน โซเดียมไฮดรอกไซด และแคลเซียมไฮดรอกไซด และกรด เชน กรด
ซิตริก กรดซัลฟวริก และกรดซิตริก หรือใชกรดและดางรวมกัน ตามดวยการสกัดที่ 45-70°C โดย
ระยะเวลาที่ใชอยูในชวง 2-18 ชม. พบวา ผลผลิตเจลาตินที่ไดอยูในชวง 6.5-23% ซึ่งแตกตางไป
ตามสภาวะที่ ส กั ด และชนิ ด ของปลา การสกั ด เจลาติ น จากปลาเขตน้ํ า เย็ น เช น ปลาคอด และ
ปลาแซลมอน จะไดเจลาตินคอนขางนอย
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ตารางที่ 2.4 สภาวะการสกัดเจลาตินจากปลาตางๆ และผลผลิตเจลาตินที่ได
วัตถุดิบ
หนังปลา sole
หนังปลา megrim
หนังปลา cod
หนังปลา hake
หนังปลา Atlantic salmon
หนังปลา Atlantic cod

หนังปลา skate
หนังปลา yellowfin tuna

หนังปลา channel catfish

หนังปลา Nile perch
กางปลา Nile perch

การสกัด
45°C, ขามคืน

0.04 M sodium hydroxide, 30 นาที
ตามดวย 0.12 M sulfuric acid, 30 นาที
และ 0.005 M citric acid, 30 นาที

สกัด 2 ครั้ง
ครั้งแรก 56°C, 2 ชม. และ
ครั้งที่สอง 65°C, 2 ชม.

0.1 M calcium hydroxide ตามดวย
0.05 M acetic acid
1.5% calcium hydroxide
0.5 M sodium chloride, 5 นาที
ตามดวย 0.1 M sodium hydroxide,
40 นาที
0.05 M sodium hydroxide, 2 ชม.
ตามดวย 0.02 M sulfuric acid, 2 ชม.
และ 0.05 M citric acid, 2 ชม.
0.1 M sulfuric acid
3% hydrochloric acid, 9-12 วัน

50°C, 3 ชม.

ผลผลิตเจลาติน (%)
8.3
7.4
7.2
6.5
สกัดครั้งแรกได 11.3
ครั้งที่สองได 4.0
สกัดครั้งแรกได 10.1
ครั้งที่สองได 1.8
14

เอกสารอางอิง
Gómez-Guillén et al. (2002)

Arnesen and Gildberg (2007)

Zhou and Regenstein (2005)

pH 6, 50°C, 3 ชม.
0.1 M acetic acid,
50°C, 18 ชม.

17.48
18.0

Cho et al. (2006)
Rahman et al. (2008)

50°C, 16 ชม.

23.06

Zhang et al. (2007a)

pH 3.5-4.0,
50-70°C, 5 ชม.

20-22
13

Muyonga et al. (2004)
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หนังปลา Alaska pollock

การปรับสภาพ
0.2 M sodium hydroxide, 1.5 ชม.
ตามดวย 0.05 M acetic acid, 3 ชม.
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Response surface methodology (RSM) เปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการหา
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต โดยมีหลักการคือการสรางสมการแบบจําลองความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จากนั้นจึงหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตจากสมการที่สรางขึ้น
(Cho et al., 2005) ตารางที่ 2.5 แสดงการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจาก
ปลาโดยใช RSM โดยพบวาการปรับสภาพหนังปลาดวยดางใชเวลาไมต่ํากวา 24 ชม. สวนการปรับ
สภาพเกล็ดปลาใชเวลาเพียง 3 ชม. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากหนังปลาเพื่อใหไดผล
ผลิตเจลาตินสูงและเจลาตินมีความแข็งแรงของเจลสูงคืออุณหภูมิในชวง 43-59°C ระยะเวลาการ
สกัด 4.7-5.8 ชม.
2.4.4 การทําใหเจลาตินบริสุทธิ์
สารละลายเจลาตินที่สกัดไดจะผานขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์ ผูผลิตแตละรายอาจมีขั้นตอน
หรือใชอุปกรณตางๆ กันตามประสบการณ ขั้นตอนที่ใชสวนใหญมีดังตอไปนี้
การทําใหใสและการกรอง
ขั้นตอนแรกในการทําใหบริสุทธิ์คือการใชเครื่องแยก (separator) ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ
แยกสารละลายเจลาตินออกเปน 3 เฟส ไดแก ของแข็งที่ไมละลาย สารละลายเจลาติน และไขมัน
ในการผลิตเจลาตินจากหนังหมู ปริมาณไขมันสูงกวาเจลาตินที่สกัดได จึงถือเปน by-product ที่
สําคัญ และจะถูกนําไปผานกระบวนการทําใหบริสุทธิ์เพื่อแปรรูปตอไป สวนในการสกัดเจลาติน
จากหนังวัวหรือกระดูกที่ผานการขจัดแรธาตุจะไดไขมันปริมาณนอย ถือเปน by-product ที่ไม
ตองการ หลังจากผานเครื่องแยก สารละลายเจลาตินยังไมใสเทาที่ควร จึงตองนําไปผานการกรอง
ดวย diatomaceous earth, perlite หรือแผนกรองเซลลูโลส โดย diatomaceous earth หรือ perlite นั้น
หากความแตกต า งของความดั น ถึ ง จุ ด ที่ กํ า หนดจะต อ งทิ้ง ไป แต แ ผ น กรองเซลลู โ ลสสามารถ
นํ า ไปใช ใ หม ไ ด ส ว นในการผลิ ต เจลาติ น ชนิ ด มวลโมเลกุ ล ต่ํ า ผู ผ ลิ ต สามารถใช เ ทคนิ ค
microfiltration แทนการกรองหรือหมุนเหวี่ยงได (Schrieber and Gareis, 2007)
การขจัดไอออน
กฎหมายสวนใหญกําหนดใหเจลาตินตองมีปริมาณเถาไมเกิน 2% อุตสาหกรรมยาบาง
ประเภทตองการเจลาตินที่มีเถาไมเกิน 1% สวนในอุตสาหกรรมภาพถายตองการเจลาตินชนิด
ปราศจากเกลือ (salt free) (Schrieber and Gareis, 2007)
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ตารางที่ 2.5 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากปลาชนิดตางๆ โดยใช Response surface methodology
วัตถุดิบ
หนังปลา pollock

หนังปลา yellowfin
tuna

Ca(OH)2 0.1%,
อัตราสวนตอหนังปลา 10:1

หนังปลา grass carp

เกล็ดปลา lizardfish

อัตราสวนตอเกล็ดปลา 2:1,
อุณหภูมิหอง (30°C)
อัตราสวนตอเกล็ดปลา 2:1

สภาวะที่ศึกษา
0.05-0.25 M Calcium hydroxide
อุณหภูมิปรับสภาพ 2-20°C
0.025-0.125 M Acetic acid
อุณหภูมิสกัด 30-50°C
1-3% Sodium hydroxide
ระยะเวลาการปรับสภาพ 1-5 วัน
อุณหภูมิการสกัด 40-80°C
ระยะเวลาการสกัด 1-9 ชม.
ระยะเวลาการปรับสภาพ 68-76 ชม.

สภาวะที่เหมาะสม
0.25 M
2°C
0.09 M
50°C
1.89%
2.87 วัน
58.15°C
4.72 ชม.
68.8 ชม.

อุณหภูมิการสกัด 40-46°C
ระยะเวลาการสกัด 5.33-6.00 ชม.
0.1-3% Hydrochloric acid
ระยะเวลาการปรับสภาพ 1-24 ชม.
อุณหภูมิการสกัด 40-80°C
ระยะเวลาการสกัด 1-8 ชม.
0.1-0.9% Sodium hydroxide
ระยะเวลาการสกัด 1-5 ชม.
อุณหภูมิการสกัด 70-90°C
ระยะเวลาการสกัด 1-5 ชม.

43.2°C
5.73 ชม.
1.19%
24 ชม.
52.61°C
5.12 ชม.
0.51%
3.10 ชม.
78.5°C
3.02 ชม.

เกณฑการคัดเลือก
ผลผลิตเจลาตินสูง
ความแข็งแรงของเจลสูง
ความหนืดสูง

เอกสารอางอิง
Zhou and Regenstein
(2004)

ผลผลิตเจลาตินสูง
ความแข็งแรงของเจลสูง

Cho et al. (2005)

ความแข็งแรงของเจลสูง

Liu et al. (2008)

ผลผลิตเจลาตินสูง
ความแข็งแรงของเจลสูง

Kasankala et al.
(2007)

ผลผลิตเจลาตินสูง
ความแข็งแรงของเจลสูง
ความหนืดสูง

Wangtueai and
Noomhorm (2009)
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หนังปลา channel
catfish

สภาวะคงที่
อัตราสวนตอหนังปลา 6:1,
ระยะเวลา 60 นาที 3 ครั้ง
อัตราสวนตอหนังปลา 6:1,
ระยะเวลา 45 นาที
อัตราสวนตอหนังปลา 8:1,
อุณหภูมิ 10°C
อัตราสวนตอหนังปลา 6:1
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เกลือที่ละลายอาจสงผลตอสมบัติทางกายภาพซึ่งสงผลตอลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
เจลาติน เจลาตินที่มีปริมาณเกลือมากจะมีคุณภาพไมดี โดยเฉพาะเกลือบางชนิดซึ่งไมเปนที่ตองการ
เชน เจลาตินที่มีปริมาณซัลเฟตสูง หากนําไปละลายในน้ําที่มีแคลเซียม จะทําใหเจลขุน เนื่องจาก
ตะกอนแคลเซียมซัลเฟต เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจึงจําเปนตองนําสารละลายเจลาตินไปผาน
เครื่องแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchanger) (Schrieber and Gareis, 2007)
การทําใหเขมขน
สารละลายเจลาตินที่ผานการทําใหบริสุทธิ์และขจัดแรธาตุแลวมีน้ําประมาณ 95% ในขณะ
ที่เจลาตินแหงตองมีน้ําไมเกิน 10-12% เพื่อใหมีอายุการเก็บไมจํากัดในดานจุลชีววิทยา นอกจากนี้
สารละลายเจลาตินเจือจางยังสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษาและขนสงยาก การทําใหสารละลาย
เจลาตินเขมขนนิยมใชเครื่องระเหยสุญญากาศ (vacuum evaporator) กระบวนการแบบขั้นตอนเดียว
จะใชที่อุณหภูมิ 52°C สวนกระบวนการแบบหลายขั้นตอนจะใชอุณหภูมิในชวง 50-100°C การให
ความรอนในกระบวนการระเหยอาจทําใหโปรตีนโกลบูลินและอัลบูมินที่ยังหลงเหลืออยูเสียสภาพ
และตกตะกอน ดังนั้นจึงอาจจําเปนตองเพิ่มขั้นตอนการกรองเพื่อใหไดสารละลายเจลาตินที่ใส
Schrieber and Gareis (2007)
นอกจากนี้ยังอาจใชการกรองแบบ ultrafiltration ซึ่งมีขอดีคือใชพลังงานต่ํา แผนกรองที่ใช
มีขนาดรู 0.05 micron ซึ่งสามารถแยกน้ําและเกลือของแรธาตุออกไปได แตวิธีนี้มีขอเสียคือโมเลกุล
เจลาตินขนาดเล็กอาจลอดผานแผนกรองไปได ทําใหไดผลผลิตเจลาตินต่ํา ดังนั้นจึงตองเลือกแผน
กรองใหเหมาะสมกับชนิดเจลาตินที่ตองการผลิต สารละลายเจลาตินเขมขนที่ไดควรมีเจลาตินไมต่ํา
กวา 50% ในทางปฏิบัติตองการเจลาตินที่มีความเขมขนสูงสุดเพื่อลดพลังงานที่ใชในการอบแหงใน
ขั้นตอนตอไป (Schrieber and Gareis, 2007)
2.4.5 การฆาเชื้อ
การฆา เชื้อสารละลายเจลาติน เขมขนในปจจุบันมี ทั้งการฆา เชื้อทางออมโดยใช เครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน (plate heat exchanger) และการฆาเชื้อโดยตรงดวยไอน้ํา ทั้งสองวิธี
ทําใหเจลาตินปลอดภัยจากจุลินทรีย แตการแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผนสามารถนําพลังงาน
ความรอนกลับมาใชใหมไดถึง 95% ในขณะที่การใหความรอนดวยไอน้ําไมสามารถนําพลังงาน
กลับมาใชใหมได อยางไรก็ตามวิธีนี้สงผลกระทบกับผลิตภัณฑนอยกวา (Schrieber and Gareis,
2007)
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2.4.6 การทําใหแหง
หลังการฆาเชื้อ สารละลายเจลาตินเขมขนจะถูกทําใหเย็นดวย scraped surface heat
exchanger ซึ่งสารละลายเจลาตินจะกลายเปนเจลและถูกเอกซทรูดออกมาเปนเสนตกลงสูสายพาน
อบแหง ลมที่ใชในกระบวนการอบแหงตองเปนลมที่สะอาดและปราศจากความชื้น เนื่องจาก
เจลาตินมีจุดหลอมเหลวต่ํา จึงไมสามารถอบแหงดวยลมรอนไดโดยตรง เมื่อเริ่มตนการอบแหง
ความชื้นสัมพัทธของอากาศคือ 10-15% อุณหภูมิของลม 30°C โดยอุณหภูมิของลมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตามอัตราความแหงของเจลาตินเพื่อใหอากาศสามารถเก็บไอน้ําไดมากขึ้น เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
อบแหง ลมรอนจะมีอุณหภูมิ 60°C ซึ่งเปนลมที่มีความชื้นสัมพัทธสูง เจลาตินแหงที่ไดจะมีลักษณะ
เปนเสน มีความชื้นประมาณ 10% จากนั้นจึงนําไปบดใหเปนผง (Schrieber and Gareis, 2007)
เจลาตินแหงอีกรูปแบบหนึ่งคือเจลาตินแผน ซึ่งใชในระดับครัวเรือน รานเบเกอรี่ และการ
จัดเลี้ยง เจลาตินแผนผลิตโดยนําเจลาตินผงมาละลายน้ําเปนสารละลายเจลาตินความเขมขนสูง แลว
เทลงบนลูกกลิ้งสแตนเลสเพื่อทําใหเปนแผน จากนั้นจึงตัดใหเปนแผนวางลงบนสายพานตาขาย
ไนลอน เพื่อเขาสูอุโมงลมรอนเพื่ออบแหงในลักษณะเดียวกับการผลิตเจลาตินผง (Schrieber and
Gareis, 2007)

2.5 สมบัติของเจลาติน
2.5.1 การละลายน้ํา
เจลาตินละลายไดเพียงบางสวนในน้ําเย็น อยางไรก็ตาม เมื่อคนเจลาตินแหงในน้ําเย็น
เจลาตินจะดูดน้ําและพองตัว โดยของผสมนี้ควรมีเจลาตินไมเกิน 34% เมื่อใหความรอนที่ 40°C
ประมาณ 30 นาที เจลาตินจะหลอมเหลวเกิดเปนสารละลายเนื้อเดียว อีกวิธีหนึ่งในการละลาย
เจลาตินคือคนเจลาตินแหงในน้ํารอน โดยตองคนตลอดเวลาจนกระทั่งไดเปนสารละลาย วิธีนี้นิยม
ใชเตรียมสารละลายเจลาตินที่มีความเขมขนไมสูงมากนัก เมื่อนําสารละลายเจลาตินที่อยูในสถานะ
ซอล (sol) ไปทําแหงแบบพนฝอย (spray drying) หรือแบบลูกกลิ้ง (drum drying) จะไดเจลาตินที่
ละลายในน้ํ า เย็ น อย า งไรก็ ต ามเจลที่ ไ ด จ ะขุ น ดั ง นั้ น เจลาติน ชนิ ด นี้ จึ ง มั ก ใช ทํ าพุ ด ดิ้ ง นมหรื อ
ผลิตภัณฑอื่นที่ไมตองการความใส (Cole, 2000)
สารละลายเจลาติ น ในน้ํ า สามารถผสมกั บ แอลกอฮอล ที่ มี ห มู ไ ฮดรอกซี ห ลายหมู
(polyhydric alcohols) เชน กลีเซอรอล โพรพิลีน ไกลคอล ซอรบิทอล เปนตน ไดอยางไมจํากัด ซึ่ง
ใชปรับปรุงความแข็งของฟลมจากเจลาตินได ในผลิตภัณฑที่มีน้ํานอย เชน ลูกกวาด ซึ่งมีสารอื่นที่
แย ง น้ํ า กั บ เจลาติ น เช น กลู โ คสไซรั ป ทํ า ให เ จลาติ น ตกตะกอนและเกิ ด ความขุ น ในกรณี นี้
ความสามารถในการละลายของเจลาตินจะขึ้นอยูกับประจุของโมเลกุลโปรตีนหรือ pH ของ
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ผลิตภัณ ฑ ดั งนั้ น หากผลิตภั ณ ฑ มี pH
ห า งจากจุด ไอโซอิเ ล็ ก ทริก ของเจลาติ น มากเทาใด
ความสามารถในการละลายและประสิทธิภาพของเจลาตินก็จะมากขึ้นเทานั้น (Cole, 2000)
2.5.2 การกอเจล
เจลาตินเปนสารผสมของสายพอลิเมอรที่มีความยาวตางๆ กัน เมื่อละลายน้ําจะไมเปน
สารละลายแท (real solution) แตจะเปนสารละลายคอลลอยด (colloidal solution) หรือซอล (sol)
สารละลายคอลลอยดจากเจลาตินนี้ ในทางฟสิกสเคมีถือวาเปน “สารละลายคอลลอยดในอุดมคติ”
เมื่อทําใหเย็นซอลจะเปลี่ยนเปนเจล (gel) และเมื่อทําใหอุนก็จะกลับเปนซอลอีกครั้ง กระบวนการ
ก อ เจลที่ ย อ นกลั บ ได อ ย า งไม จํ า กั ด ในเชิ ง ทฤษฎี นี้ ถื อ ว า เป น สมบั ติ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของเจลาติ น
ไฮโดรคอลลอยดอื่น เชน แอลจิเนต คาราจีแนน หรือเพคติน สามารถกอเจลไดเชนกัน แตการกอ
เจลของสารเหลานี้ไมสามารถยอนกลับได หรือยอนกลับไดอยางจํากัด (Schrieber and Gareis,
2007)
สารละลายเจลาตินเจือจางเปนของไหลแบบนิวโตเนียน โมเลกุลเจลาตินอยูในรูป random
coil แตเมื่ออุณหภูมิลดต่ําลง โมเลกุลของเจลาตินจะเริ่มขดตัวคลายกับการขดตัวของคอลลาเจน
โมเลกุลที่เคลื่อนที่จะเริ่มจับตัวกันเกิดเปน cluster ขนาดเล็ก เมื่ออุณหภูมิลดลงจนถึงจุดกอเจล
โมเลกุลเจลาตินจะจับตัวกันมากขึ้นจนเกิดเปนโครงสรางสามมิติ (รูปที่ 2.7) พันธะระหวางโมเลกุล
คงตัวมากขึ้น พันธะหลักที่เกี่ยวของกับการจับตัวกันของโมเลกุลเจลาตินคือพันธะไฮโดรเจน สวน
พันธะไฮโดรโฟบิก และ electrostatic interaction มีผลเล็กนอย เจลที่เกิดขึ้นมีสมบัติแบบวิสโคอิลาสติก การเปลี่ยนเฟสระหวางซอลและเจลนี้เรียกวา “sol-gel transition” (Schrieber and Gareis,
2007)

รูปที่ 2.7 การกอเจลของเจลาติน จากการเปลี่ยนจากซอลไปเปนเจลระหวางการทําใหเย็น
ที่มา: Schrieber and Gareis (2007)
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สมบั ติ ข องเจลาติ น ที่ นํ า ใช ม ากที่ สุ ด ในอุ ต สาหกรรมคื อ สมบั ติ ก ารก อ เจล สมบั ติ นี้ ใ ช
กําหนดราคาของเจลาตินสวนใหญ ยกเวนเจลาตินชนิดที่ไมกอเจล ดังนั้นความแข็งแรงของเจลจึง
เปนลักษณะที่สําคัญที่สุดของเจลาติน (Schrieber and Gareis, 2007)
คาบลูม (Bloom value) เปนคาที่แสดงถึงความสามารถในการกอเจลของเจลาติน คานี้เปน
แรงในหนวยกรัมที่ใชในการกดหัววัดขนาดครึ่งนิ้วลงไปในเจลความเขมขน 6.67% ปริมาณ 112 g
เปนระยะทาง 4 mm เจลที่ใชตองผานการบมที่ 10°C เปนเวลา 16-18 ชม. เจลาตินที่จําหนาย
ทางการคามีความแข็งแรงของเจลอยูในชวง 50-300 บลูม เจลาตินที่มีคาบลูม 200 ถึง 300 กรัมถือวา
มีคาบลูมสูง สวนเจลาตินที่มีคาบลูมที่ 100 ถึง 200 ถือวามีคาบลูมปานกลาง และที่มีคาบลูม 50 ถึง
100 ถือวามีคาบลูมต่ํา เจลาตินที่มีคาบลูมสูงจะมีจุดหลอมเหลวและจุดกอเจลสูง ใชระยะเวลาการ
กอเจลสั้น รวมทั้งมักจะมีสีออน มีกลิ่นและรสชาติดีกวาชนิดที่มีคาบลูมต่ํา ความสามารถในการกอ
เจลสูงยังหมายถึงปริมาณที่นอยลงเพื่อทําใหไดเจลที่มีความแข็งแรงเทากัน (Schrieber and Gareis,
2007)
การทดสอบความแข็งแรงของเจลนี้จะตองทําตามวิธีที่ใชทดสอบอยางเครงครัด เนื่องจาก
ความแข็งแรงของเจลขึ้นอยูกับความเขมขนอยางมาก ดังนั้นจึงตองชั่งเจลาตินและตวงน้ําใหถูกตอง
ภาชนะบรรจุตัวอยางจะตองมีรูปรางตามที่กําหนด การละลายเจลาตินตองทําที่อุณหภูมิไมเกิน 60°C
และอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 50-55°C เปนเวลา 20 นาที การสูญเสียน้ําระหวางการใหความรอนนี้
อาจทํ าใหความเขมขนของเจลาตินเพิ่มขึ้นและสงผลตอคาบลู ม ดังนั้น จึงตองปดภาชนะบรรจุ
ตัวอยางระหวางการละลายและตองนําน้ําที่กลั่นตัวกลับคืนสูตัวอยาง นอกจากนี้ตองระวังไมใหเกิด
ฟองระหวางการเตรียมตัวอยาง การกอเจลจะตองทําตามสภาวะมาตรฐาน เนื่องจากกระบวนกอเจล
เกิดขึ้นอยางชาๆ การทําใหเย็นอยางรวดเร็วจะทําใหคาบลูมลดลงประมาณ 10% ความแข็งแรงของ
เจลจะเพิ่มขึ้นระหวางการบมจนถึง 16-18 ชม. หลังจากนั้นความแข็งแรงของเจลจะเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย อุณหภูมิและระยะเวลาการบมจึงสงผลตอคาที่วิเคราะหอยางมาก ดังนั้นจึงนิยมทิ้งให
เจลแข็งตัวในอางน้ําเย็นอุณหภูมิ 10°C การเบี่ยงเบนของอุณหภูมิไมควรเกิน ±0.1°C (Schrieber
and Gareis, 2007)
สําหรับสารละลายเจลาตินบริสุทธิ์นั้น คาความเขมขนของเจลคูณกับรากที่สองของคาบลูม
จะมีคาคงที่เสมอสําหรับเจลาตินชนิดหนึ่งๆ ดังสมการ
C

B

C
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โดย C เปนความเขมขนของสารละลายเจลาติน และ B เปนคาบลูม จากสมการนี้ หาก
ผูผลิตอาหารที่เปลี่ยนสวนผสมของเจลาตินจาก 250 เปน 280 บลูม จะสามารถลดปริมาณเจลาตินที่
ใชจาก 8% เปน 7.7% โดยเจลที่ไดยังมีความแข็งแรงเทาเดิม อยางไรก็ตาม การคํานวณวิธีนี้เปนการ
คํานวณอยางหยาบ เนื่องจากสวนประกอบอื่นในสูตรอาจสงผลตอคาบลูมของเจลาติน ดังนั้นจึงควร
ทดสอบทางประสาทสัมผัสและวิเคราะหสมบัติดานอื่นเพิ่มเติม (Schrieber and Gareis, 2007)
โดยทั่วไป เจลาตินที่มีมวลโมเลกุลต่ําจะใหความแข็งแรงของเจลและความหนืดต่ํา อยางไร
ก็ตาม สายแอลฟา (α-chain) ของคอลลาเจนซึ่งมีมวลโมเลกุล 100 kDa และใหความแข็งแรงของ
เจล 364 บลูม จะเปนองคประกอบที่สัมพันธกับความแข็งแรงของเจลมากที่สุด ในขณะที่โมเลกุล
ขนาดใหญกวาคือสายเบตา (β-chain) ที่มีมวลโมเลกุล 200 kDa และสายแกมมา (γ-chain) ที่มีมวล
โมเลกุล 300 kDa ตลอดจนไมโครเจล (microgel) ที่มีมวลโมเลกุลมากกวา 300 kDa พบวามี
ความสัมพันธกับความแข็งแรงของเจลเพียงเล็กนอย แตมีความสัมพันธอยางมากกับคาความหนืด
(Cole, 2000)
เจลาตินพองตัวเมื่ออยูในน้ํา โดยสามารถดูดน้ําได 5-10 เทาของปริมาตรเดิม เจลาตินจึงมี
สมบัติการดูดน้ําที่ดี ตัวอยางการใชประโยชนในดานนี้คือการผลิตแฮมกระปอง ซึ่งการเติมเจลาติน
ลงในกระปองกอนการฆาเชื้อ จะทําใหน้ําที่ไหลออกจากแฮม (exudates) ในระหวางการใหความ
รอน ถูกเจลาตินดูดซับและเกิดเปนเจล (Cole, 2000)
ในการผลิตลูกกวาดแบบเหนียว เชน กัมมี (gummy) เจลาตินจะทําหนาที่เปนตัวประสาน
ของผลิตภัณฑกัมมี โดยมีสวนผสมหลักคือเจลาติน น้ําตาล และกลูโคสไซรัป ความไมเขากัน
ระหวางเจลาตินและกลูโคสไซรัปอาจเกิดขึ้นไดตามความเขมขนของโพลีเมอรกลูโคสที่มีกลูโคส
มากกวา 2 หนวย กลาวคือในผลิตภัณฑที่มีน้ํานอย โพลีเมอรกลูโคสจะแยงน้ํากับเจลาติน ซึ่งอาจทํา
ใหเจลาตินตกตะกอน และสงผลใหผลิตภัณฑแข็งและสูญเสียการเปนเจล เจลาตินตางชนิดกันที่มี
สมบัติในน้ําคลายกัน อาจมีสมบัติตางกันในผลิตภัณฑลูกกวาด (Cole, 2000)
ผลไมสดบางชนิด เชน สับปะรดและมะละกอมีเอนไซมยอยโปรตีนชนิดโบรมีเลนและ
ปาเปน ตามลํ า ดั บ เอนไซม นี้ จ ะไฮโดรไลซ เ จลาติ น ทํ า ให สู ญ เสี ย สมบั ติ ก ารก อ เจล ดั ง นั้ น จึ ง
จํ า เป น ต อ งให ค วามร อ นกั บ ผลไม เ พื่ อ ทํ า ลายเอนไซม ย อ ยโปรตี น ก อ นทํ า การเติ ม ผลไม ล งใน
สารละลายเจลาติน (Cole, 2000)
2.5.3 ความหนืด
ความหนืดเปนสมบัติที่สําคัญอันดับสองของเจลาติน ขึ้นอยูกับการใชงาน เจลาตินที่มีความ
หนืดสูงใชสําหรับการทําใหอิมัลชันคงตัว อยางไรก็ตาม ในการผลิตลูกกวาดที่ตองขึ้นรูปจะนิยมใช
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เจลาตินชนิดความหนืดต่ําเพื่อปองกันการไหลตามเปนเสน (tailing effect) ในขณะที่การผลิตฟลม
เจลาตินนิยมใชเจลาตินความหนืดสูง (Cole, 2000)
วิธี ม าตรฐานในการวั ด ความหนื ด คื อ การใช ป เ ปต โดยวั ด ระยะเวลาการไหลออกของ
สารละลายเจลาตินความเขมขน 6.67% ปริมาณ 100 มล. ที่มีอุณหภูมิ 60°C และรายงานผลในรูป
mPas สวนในกรณีของเจลาตินไฮโดรไลเสต จะใชสารละลายเจลาตินความเขมขน 10 หรือ 20% ที่
อุณหภูมิ 25 หรือ 30°C ในการใชงานบางอยางอาจวัดโดยใชเครื่องวัดความหนืด (rotary
viscometer) เครื่องรีโอมิเตอร หรืออุปกรณอื่นๆ กับสารละลายเจลาตินที่มีความเขมขนและอุณหภูมิ
ตางๆ กัน (Schrieber and Gareis, 2007)
2.5.4 การเกิดโฟม
เจลาตินเปนสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการทําใหโฟมคงตัว สมบัตินี้นําไปใชในการผลิต
มารชเมลโลว เจลาตินตางชนิดกันทําใหโฟมเสถียรไดตางกัน จึงตองเลือกเจลาตินใหเหมาะสม ใน
การผลิตมารชเมลโลวนั้น ยังใชสมบัติการเกิดฟลมของเจลาตินในการทําใหโฟมเสถียรระหวางการ
ทําใหเย็น และเนื่องจากผลิตภัณฑชนิดนี้มักมีความเปนกรดต่ํา จึงจําเปนตองทําใหมีความชื้นต่ํากวา
15% เพื่อปองกันราระหวางการเก็บรักษา ในขณะที่ผลิตภัณฑกัมมีมีความเปนกรดสูงกวา จึง
สามารถใหมีความชื้นสูงถึง 24% (Cole, 2000)
2.5.5 การยึดติด
เจลาตินมีสมบัติเปนสารยึดติด จึงสามารถใชเปนกาวจากสัตว โดยใชสารละลายเจลาตินที่
ยังอุนและตองไมเกิดเจลกอนที่พื้นผิวจะติดกัน การใชประโยชนจากเจลาตินในดานนี้คือการผลิต
เม็ดยาหรือเม็ดลูกกวาดที่ตองเชื่อมชั้นเขาดวยกัน (Cole, 2000)
2.5.6 การเกิดฟลม
สมบัติการเกิดฟลมของเจลาตินถูกนํามาใชในการผลิตแคปซูลยาทั้งชนิดแข็งและออน ฟลม
เจลาตินมักจะหดตัวระหวางการทําใหแหง ดังนั้นจึงมักเติมแอลกอฮอลที่มีหมูไฮดรอกซีหลายหมู
(polyhydric alcohols) เพื่อปรับปรุงการยึดติดและความยืดหยุนของฟลมเจลาติน ในการผลิตฟลม
เจลาตินนั้นควรใชเจลาตินชนิดที่มีความหนืดสูงมากกวาชนิดที่มีความหนืดต่ํา (Cole, 2000)
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2.5.7 การเปนอิมัลซิไฟเออร
เจลาตินทําใหอิมัลชันแบบน้ํามันในน้ําคงตัวโดยไมจําเปนตองเกิดเจล โดยเพิ่มความหนืด
ของเฟสน้ํา อยางไรก็ตามความหนืดของเจลาตินขึ้นอยูกับกระบวนการผลิต เจลาตินชนิด A ซึ่งปรับ
สภาพดวยกรดมีความหนืดประมาณครึ่งหนึ่งของเจลาตินชนิด B ซึ่งปรับสภาพดวยดาง ดังนั้น
เจลาตินชนิด B จึงเหมาะสมสําหรับทําใหอิมัลชันคงตัว (Schrieber and Gareis, 2007)
2.5.8 ความคงตัว
เจลาตินแหงมีอายุการเก็บไมจํากัด ตราบใดที่ไมไดรับความชื้นจนทําใหอุณหภูมิที่เกิด
glass transition ต่ํากวาอุณหภูมิที่เก็บรักษา เจลาตินหนังโคที่มีความชื้น 12.9% เริ่มเกิด glass
transition ที่อุณหภูมิ 48°C เจลาตินหนังสุกรที่มีความชื้น 12.7% เริ่มเกิด glass transition ที่อุณหภูมิ
44°C แสดงวาสามารถเก็บรักษาเจลาตินจากหนังโคสุกรที่มีความชื้นไมเกิน 13% ไวที่อุณหภูมิหอง
ได อยางไรก็ตาม เจลาตินจากหนังปลา yellowfin tuna ที่มีความชื้น 8.9% เริ่มเกิด glass transition ที่
อุณหภูมิ 30°C แสดงวาเจลาตินจากหนังปลาตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิต่ํากวา 30°C เพื่อปองกัน
การเกิด glass transition (Rahman et al., 2008) หากอุณหภูมิในการเก็บรักษาเจลาตินสูงกวาอุณหภูมิ
ที่เกิด glass transition จะทําใหเจลาตินอยูในสถานะ rubbery state ซึ่งที่สถานะนี้น้ํามี molecular
mobility สูง ทําใหจุลินทรียสามารถใชน้ําที่มีอยูในเจลาตินและทําใหเจลาตินเสื่อมเสียได (D’Cruz
and Bell, 2005)
สวนความคงตัวของสารละลายเจลาตินขึ้นอยูกับอุณหภูมิและคา pH โดยทั่วไปสารละลาย
เจลาตินจะสูญเสียความแข็งแรงของเจลและความหนืดเมื่อเก็บไวนาน โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงและ
pH ต่ํา เนื่องจากโมเลกุลเจลาตินจะถูกไฮโดรไลซดวยกรดและความรอน (Schrieber and Gareis,
2007) ดังนั้น pH ของสารละลายเจลาตินควรอยูในชวง 5-7 อุณหภูมิควรต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได
และไมควรเก็บสารละลายเจลาตินไวนานโดยไมจําเปน หลังจากการเติมกรดในสวนผสมลูกกวาด
แลว ควรนําสารละลายไปใชและทําใหเย็นหรือเกิดเจลใหเร็วที่สุด (Cole, 2000)
2.5.9 โพรเทคทีฟคอลลอยด (Protective colloid)
เมื่อนําเจลลี่ไปแชแข็งจะเกิดการแยกตัวของน้ํา (syneresis) แตเมื่อนําสารละลายเจลาติน
ความเขมขน 0.5% ไปแชแข็ง จะเกิดผลึกน้ําแข็งขนาดเล็กจํานวนมากแทนที่จะเปนผลึกขนาดใหญ
จํานวนนอย คุณสมบัตินี้นําไปใชในการผลิต ice lollies และไอศกรีม ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดจะมีเนื้อ
เนียนเนื่องจากผลึกน้ําแข็งมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังทําใหน้ําตาลแล็กโตสที่ตกผลึกมีขนาดเล็ก
ปองกันการเกิดตําหนิจากผลึกขนาดใหญ (graininess) (Cole, 2000)
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2.6 การใชประโยชนจากเจลาติน
เจลาตินถูกนํามาใชประโยชนในผลิตภัณฑอาหารหลายชนิด ดังตารางที่ 2.6 โดยมีหนาที่
แตกตางกันตามชนิดของผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ (Schrieber and Gareis, 2007)
ลูกกวาดและขนมหวาน
เจลาติ น ทํ า หน า ที่ เ ป น สารก อ เจลในผลิ ต ภั ณ ฑ กั ม มี ทํ า ให เ นื้ อ สั ม ผั ส นุ ม และยื ด หยุ น
ผลิตภัณฑชนิดนี้สวนใหญจะใชเจลาตินชนิด A ที่มีคาบลูมสูง เนื่องจากใหเนื้อสัมผัสที่ดี ใส ไม
สงผลตอสีและกลิ่น นอกจากนี้ยังมีจุดหลอมเหลวสูงและขึ้นรูปไดเร็ว
ตารางที่ 2.6 หนาที่ของเจลาตินในการผลิตอาหารชนิดตางๆ

ขนมหวาน

200-260

ความเขมขน
(%)
1.5-3

กัมมี

200-280

6-10

กอเจล

มารชเมลโลว
Nougat
Pastilles

160-260
180-220
160-220

1-3
1.5-3
1-2

ทําใหเกิดโฟม
ทําใหเกิดโฟม
ตัวประสาน

คาราเมล

140-200

0.5-2.5

โยเกิรต
ขนมฟองนม
ขนมวุนนม
แซนวิชสเปรด
(ชนิดไมมีเนื้อ)
เนื้อและไสกรอก
เนื้อกระปอง

220-260
180-240
180-240
240-280

0.2-1
0.3-3
1-2
0.3-1.5

อิมัลซิไฟเออร, ทําให
โฟมคงตัว
ปองกันน้ําแยกชั้น
ทําใหเกิดโฟม
กอเจล
ทําใหอิมัลชันคงตัว

220-260
220-260

0.5-2
0.5-2

ทําใหอิมัลชันคงตัว
ตัวประสาน

อาหาร

Bloom

ที่มา: (Schrieber and Gareis, 2007)

หนาที่หลัก
กอเจล

หนาที่รอง
ใหเนื้อสัมผัส ความโปรงแสง
ความเปนประกาย
ใหเนื้อสัมผัส ความยืดหยุน
ความโปรงแสง ความเปน
ประกาย
ทําใหโฟมคงตัว กอเจล
ทําใหโฟมคงตัว กอเจล
ใหเนื้อสัมผัส ปรับปรุงสมบัติ
การละลายในปาก ปองกันการ
แยกตัว
ทําใหเคี้ยวได
ใหเนื้อสัมผัส ความเปนครีม
ใหเนื้อสัมผัส ความคงตัว
ใหเนื้อสัมผัส ความเปนครีม
ใหเนื้อสัมผัส ความเปนครีม
ชวยอุมน้ํา
ใหเนื้อสัมผัส สามารถตัดได
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เจลาตินมีหนาที่ในการกอโฟมและทําใหโฟมคงตัวในผลิตภัณฑประเภทเมลโลว เชน
มารชเมลโลว (marshmallow) และเมอแรง (meringue) การเติมเจลาตินลงไปตีรวมกับน้ําตาลจะได
โฟมปริมาตรสูง โดยเจลาตินจะลดแรงตึงผิวทําใหเกิดโฟมไดงายขึ้น และเกิดเปนฟลมระหวางเฟส
น้ําและอากาศ สงผลใหโฟมคงตัว สมบัติในการทําใหเกิดโฟมของเจลาตินบางชนิดเทียบเทากับของ
ไขขาวหรืออัลบูมินผง
สําหรับในผลิตภัณฑซีเรียลบาร เจลาตินทําหนาที่หลักเปนตัวประสานสวนผสมตางๆ เขา
ด ว ยกั น การใช เ จลาติ น ไฮโดรไลเสทกํ า ลั ง ได รั บ ความสนใจในผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด นี้ เนื่ อ งจากมี
ความสามารถในการยึดติดสูง ละลายน้ําไดดีและมีความหนืดต่ํา จึงสามารถเตรียมในรูปสารละลาย
ความเขมขน ทําใหปริมาณน้ําที่เติมลงในผลิตภัณฑมีนอยลง ผลิตภัณฑซีเรียลบารที่ผสมเจลาตินมี
คา aw 0.40-0.55 จึงสามารถบรรจุบารไดทันทีโดยไมตองผานขั้นตอนการฆาเชื้อ
เจลาตินทําหนาที่กอเจลในผลิตภัณฑประเภทวุน เชน เยลลี่ พุดดิ้ง และแฟลน (flan) การ
ผลิตวุนเจลาตินโดยทั่วไปจะใชเจลาติน 230-250 บลูม ในปริมาณ 10-12% ของสวนผสมผง หรือ
1.5-2.0% ของผลิตภัณฑสุดทาย วุนเจลาตินที่ทําจากเจลาตินชนิด A จะสูญเสียน้ําหลังจากการกอ
เจลนอยกวาชนิด B เนื่องจากจุดไอโซอิเล็กทริกของเจลาตินที่แตกตางกัน
ผลิตภัณฑนม
เจลาตินทําหนาที่เปนอิมัลซิไฟเออรทดแทนเคซีนในผลิตภัณฑนมหมัก เนื่องจากเอนไซม
เรนนินที่ใชและกรดที่เกิดขึ้นระหวางการแปรรูป จะทําใหเคซีนเกิดเปนเคิรดและสูญเสียสมบัติ
อิมัลซิ ไฟเออร เจลาติ น ยั ง ทํา หนาที่เ ป น โพรเทคทีฟ คอลลอยดใ นผลิ ตภัณ ฑ โ ยเกิรต ผลไม แ ละ
โยเกิรตพรอมดื่ม ทําใหสารแขวนลอยคงตัวและปองกันการแยกชั้นของโปรตีน ไขมัน และเวย
เจลาตินที่เหมาะสมกับการใชงานในดานนี้คือเจลาตินที่มีคาบลูมสูงซึ่งปรับ pH ใหเทากับจุดไอโซอิเล็กทริกแลว นอกจากนี้ เจลาตินทําใหโฟมในไอศกรีมคงตัว โดยเจลาตินลดแรงตึงผิวของน้ํา ทํา
ใหเกิดโฟมไดงาย เจลาตินยังทําหนาที่กักน้ําและปองกันการรวมตัวของผลึกน้ําแข็ง ทําใหไอศกรีม
มีเนื้อสัมผัสเนียน
ผลิตภัณฑเนื้อ
การโรยผงเจลาตินลงบนเนื้อที่สไลซเปนแผนบาง จะชวยลดการสูญเสียน้ํา และยังสงผลดี
ตอสี เนื้อสัมผัส กลิ่น และรสชาติของเนื้อ เจลาตินยังเปนสวนผสมในผลิตภัณฑแอสปก (aspic) ซึ่ง
เปนอาหารพรอมรับประทานที่อยูในวุนเจลาตินผสมเครื่องเทศ สารละลายแอสปกนั้นเมื่อเซ็ตตัว
แลวจะโปรงใสและสามารถสไลซได สวนผสมที่ใชในแอสปกมีทั้งเนื้อ ปลา อาหารทะเล ผักและ
ผลไม ผลิตภัณฑแอสปกไดรับความนิยมในยุโรปและมีแนวโนมที่จะแพรหลายไปทั่วโลก เจลาติน
ที่ใชควรเปนชนิดบลูมสูงเนื่องจากมีอุณหภูมิหลอมเหลวสูง
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เครื่องดื่ม
เจลาตินถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมเบียร น้ําผลไม และไวนเพื่อทําใหผลิตภัณฑใส โดย
ตกตะกอนสารที่ทําใหเกิดความขุน และลดความเขมขนของสารโพลีฟนอล เชน แทนนิน โดยนิยม
ใชเจลาตินชนิด A เนื่องจากมีจุดไอโซอิเล็กทริกในชวง 8-9 ซึ่งจะมีประจุบวกมากกวาเจลาตินชนิด
B เมื่ออยูในผลิตภัณฑเหลานี้ ซึ่งมีคา pH อยูในชวง 3.5-4.5 สวนในกรณีของของน้ําผลไมที่มีเนื้อ
ผลไม (pulp) ผสมอยู การใชเจลาตินไฮโดรไลเสทจะทําใหเนื้อผลไมยังคงแขวนลอยอยู
2.6.5 คุณคาโภชนาการของเจลาติน
เจลาตินเปนแหลงของโปรตีนที่ไมสมบูรณ เนื่องจากขาดทริปโตเฟนและมีกรดอะมิโนที่มี
ซัลเฟอรเปนองคประกอบ คือ ซิสเตอีน และเมไทโอนีน ในปริมาณนอยมาก ดังนั้นจึงไมควรใช
เจลาตินเพียงอยางเดียวเปนแหลงของโปรตีน อยางไรก็ตาม เจลาตินมีไลซีนซึ่งเปนกรดอะมิโน
จําเปนสูงถึง 4% กรดอะมิโนนี้จําเปนสําหรับการสรางกลามเนื้อ อารจินีนซึ่งถือวาเปนกรดอะมิโน
กึ่งจําเปนมีอยูมากในเจลาตินเชนกัน โดยอารจินีนมีบทบาทสําคัญในเมแทบอลิซึมของพลังงานใน
เซลลกลามเนื้อ (Schrieber and Gareis, 2007)
กรดกลู ต ามิ ก ในเจลาติ น มี ป ริ ม าณใกล เ คี ย งกั บ อาร จิ นี น กรดกลู ต ามิ ก มี ค วามจํ า เป น
โดยเฉพาะกับนักกีฬาประเภทที่ตองใชความอดทน เพื่อเพิ่มกระบวนการฟนฟู นอกจากนี้ กรด
กลูตามิกยังชวยเสริมระบบภูมิคุมกัน เจลาตินมีกรดอะมิโนไฮดรอกซีโพรลีนซึ่งรางกายสามารถดูด
ซึม ได ทัน ที และร า งกายสามารถสัง เคราะห จ ากกรดอะมิโนโพรลีน โดยอาศัย เอนไซม proline
hydroxylase กรดอะมิโนไฮดรอกซีโพรลีนจําเปนสําหรับการสังเคราะหคอลลาเจน โดยมีวิตามินซี
และเหล็ ก ร ว มด ว ย หากร า งกายได รั บ สารเหล า นี้ ไ ม เ พี ย งพออาจทํ า ให เ กิ ด โรคลั ก ป ด ลั ก เป ด
(Schrieber and Gareis, 2007)
เจลาตินใหพลังงานเพียง 3.5 kcal/g นอกจากนี้มีการศึกษาพบวาการบริโภคเจลาติน 7-10 g
ตอวันชวยเพิ่มการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของเล็บ ชวยใหผมยาวเร็วขึ้น รวมถึงชวยบรรเทา
อาการของผูปวยโรคขอตออักเสบ (Cole, 2000; Baziwane and He, 2003)

