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บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่องการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลานิล ปลาแรด และปลา
ตะเพียน มีวัตถุประสงค์ในการจัดทาขึ้น 1. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเจลาตินที่ได้จากการสกัดเจลาตินจาก
เกล็ดปลา 2. เพื่อทดสอบความเป็นเจลาติน 3. เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารที่เหมาะสมต่อการสกัดเจลาติน
จากเกล็ดปลา ทางคณะผู้จัดทาได้ทดลองการสกัดเจลาตินในปลาแต่ละชนิดโดยใช้สารละลายกรดแอซิติก
ร่วมกับสารละลายโซเดียวไฮดรอกไซด์และนามาทดสอบหาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อเกล็ดปลาทีไ่ ด้ปริมาณเจ
ลาตินมากทีส่ ุดจากากรทดลองแรก จากาการทดลองพบว่าสารละลายกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น 2% และ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 2% จะได้ปริมาณเจลาตินที่มีเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.38 กรัม
ลาดับที่สองคือ สารละลายกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น 2% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความ
เข้มข้น 3% จะได้ปริมาณเจลาตินที่มีค่าเฉลี่ย 3.13 กรัม และลาดับที่สามคือ สารละลายกรดแอซิติกที่มีความ
เข้มข้น 3% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 2% จะได้ปริมาณเจลาตินที่มีค่าเฉลี่ย 3.07
กรัม

แบบเสนอเค้าโครงโครงงาน
ชื่อโครงงาน :

การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลานิล ปลาแรด และปลาตะเพียน
(Extraction of gelatin from tilapia, Giant gourami and Java barb)
ชื่อผู้ทาโครงงาน :
1. น.ส.อาทิตยา ใยอ่อน
2. น.ส.บุณยนุช รุ่นแรก
3. น.ส.สุณัฏฐญา แสงอรุณ
สาขาของโครงงานที่ทา : สาขาเคมี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : 1. นางสาววีรญาดา บางแบ่ง
2. นางสาวนภาพร สืบสายทองดีแท้
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ : –

1. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ในปัจจุบันนี้ ปัญหามลพิษทางน้้าเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีจ้านวนประชากรเพิ่ม
มากขึ้น มีสาเหตุส้าคัญมาจากการการกระท้าของมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่งปัญหาหลักๆที่พบคือ การทิ้งขยะมูลฝอยเเละ
สิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในเเม่น้าแม่น้าล้าคลอง ไปจนถึงเศษเหลือจากการแปรรูปอาหารจากปลา เช่นเกล็ดปลา ไส้
พุงปลา เเละมูลปลาเป็นจ้านวนมากมายในแต่ละวันจากการค้าขายปลาสดในตลาด ก่อให้เกิดจุลินทรีย์และ
สารอินทรีย์ต่างๆและจนเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้า เช่นน้้าเสียที่เกิดจาก
จุลินทรีย์และแบคทีเรียซค่งจะมีผลท้าให้ปลาและสิ่งมีชีวิตตาย ท้าให้ความอุดมสมบูรณ์หรือแหล่งอาหารของ
สัตว์น้าลดลง และอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด และท้องเสีย ปัญหาน้้าเน่าเสีย
อีกทั้งยังมีผลไปถึงผลกระทบต่อการเพาะปลูก เพราะน้้าเสียที่มีความเป็นกรดและด่างไม่เหมาะส้าหรับท้า
การเกษตร ท้าให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงของระบบนิเวศ เช่น มีกลิ่นเหม็นจากน้้าเน่าเสียท้าให้สุขภาพจิต เกิด
ความตึงเครียดได้และอื่นๆอีกมากมาย จะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชากรทั้งทางตรงและทางอ้อม
ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยปัจจุบันผู้บริโภคภายในประเทศ เริ่มสนใจที่จะบริโภค
ปลานิลเพิ่มสูงขึ้นและกรมประมงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล โอกาสที่การจ้าหน่าย
ภายในประเทศจึงน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นตามไปด้วย ผลผลิตปลานิลส่วนใหญ่จะบริโภคภายในประเทศ เป็นรูป
สดมากถึง 89% ปลานิลเป็นปลาที่ตลาดผู้บริโภคยังมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ ปลานิลเป็นที่นิยมบริโภคและ
เลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในทั่วทุกภูมิภาคเพราะสามารถน้ามาประกอบอาหารได้หลายรูปแบบเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลานิล จะมีการจ้าหน่ายผลผลิตในหลายลักษณะ ได้แก่ ขายปลีกแก่พ่อค้าต่างๆ ที่เข้ามารับซื้อจากฟาร์มซึ่ง
มีทั้งพ่อค้าขายปลีกในตลาดหรือพ่อค้ารวบรวมในพื้นที่
ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาพื้นบ้านของคนไทย ประชาชนนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เป็นที่ต้องการ
ของตลาด ในด้านโภชนาการนั้นเป็นปลาที่ได้รับ ความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่คนไทยทั้งในเมืองและชนบท
เพราะสามารถน้าไปประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบรับประทานเลย หรือถนอมอาหารก็ได้
ปลาแรดเป็นปลาน้้าจืด ขนาดใหญ่ของไทยชนิดหนึ่งมีเนื้อมาก ไม่ค่อยมีก้าง รสชาติดี จึงได้รับความ
นิยมจากประชาชนผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถน้ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น
ทอด ต้มย้า แกงเผ็ด ลาบปลา และน้้ายา ในระยะหลังได้รับการจัดเป็นปลาจานในภัตตาคารต่าง ๆ หรือน้ามา
เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปปลามีมากถึงร้อยละ 50-70 ของน้้าหนักเริ่มต้น ซึ่งปริมาณของเศษเหลือ
ก็จะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตที่ใช้และชนิดของผลิตภัณฑ์แต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการน้าไปแร่ เนื้อออกจน
เหลือเศษ โดยเศษเหลือเหล่านี้จะประกอบไปด้วย ส่วนหัว ไส้พุง หนัง กางปลา และเกล็ดปลา วัสดุเศษเหลือ
ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากต้องการก้าจัด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกแปรรูปต่อไปเป็นอาหารสัตว์หรือ
ปุ๋ยคอก ซึ่งมีมูลค่าต่้า และไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ในเศษเหลือทั้งหมดมีประมาณร้อยละ 30 ของเศษเหลือเป็น
เกล็ดปลา
จากปัญหาข้างต้นผู้จัดท้าจึงได้ศึกษาการน้าเกล็ดปลามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ท้าการศึกษา
ส่วนประกอบของเกล็ดปลาซึ่งพบว่าในเกล็ดปลามีปริมาณเจลาตินอยู่สูง เศษเหลือจากการแปรรูปปลา เช่น
เกล็ดปลา จึงสามารถใช้เป็นทางเลือกใหม่ส้าหรับการน้ามาสกัดเป็นเจลาตินได้ ดังนั้นทางคณะผู้จัดท้าจึงมี
ความสนใจที่จะน้าเกล็ดปลาแต่ละชนิดมาสกัดเป็นเจลาติน

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเจลาตินที่ได้จากการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา
2. เพื่อทดสอบความเป็นเจลาติน
3. เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารที่เหมาะสมต่อการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา

3. สมมติฐานของโครงงาน
สกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาแรดจะได้ปริมาณเจลาตินมากที่สุดโดยใช้ ความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมต่อการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาคือ 2% และ ความเข้มข้นของสารละลาย
กรดแอซิติกที่เหมาะสมต่อการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาคือ 2%

4. ตัวแปร
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ตัวแปรควบคุม

ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ , ความเข้มข้นของ
สารละลายกรดแอซิติก และชนิดเกล็ดปลา
ปริมาณเจลาติน
อุณหภูมิ ปริมาณเกล็ดปลา ปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ปริมาณสารละลายสารละลายกรดแอซิติก

5. นิยามศัพท์เฉพาะ
เจลาติน หมายถึง ของแข็งโปร่งแสง ไม่มีสี เปราะ และแทบไม่มีรสชาติ ได้มาจากการแปรรูปคอลลาเจน

6. ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน
6.1 ขอบเขตด้านประชากร
ปลานิล ปลาแรด ปลาตะเพียน
6.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
วิธีการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา
ศึกษาการทดสอบความเป็นเจลาติน
6.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 20 มกราคม พุทธศักราช 2563
6.4 ขอบเขตด้านสถานที่
สถานที่ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอุทัยวิทยาคมและบ้านผู้วิจัย

7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เจลาติน
เจลาติน (อังกฤษ: gelatin) มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า gélatine เป็นของแข็งโปร่งแสง ไม่มีสี เปราะ และแทบไม่
มีรสชาติ ได้มาจากการแปรรูปคอลลาเจน (collagen) ที่มีอยู่ในผิวหนัง กระดูก รวมทั้งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของ
สัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นิยมน้ามาท้าการผลิต เจลาตินจัดอยู่ในกลุ่มอาหาร มี E number คือ E441 มีการน้าเจ
ลาตินมาใช้ในการเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น เครื่องส้าอาง ยา อาหาร และฟิล์มถ่ายรูป
โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเจลาตินโดยเจลาตินส่วนนี้เรียกว่า edible
gelatin ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารชนิดต่างๆ เช่น ขนมหวาน ไอศครีม โยเกิร์ต เป็นต้น ตลาดที่ใหญ่
รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิตยาโดยใช้เจลาตินในการเคลือบเม็ดยาและผลิตเป็นแคปซูล ทั้งชนิดแคปซูล
แข็งและแคปซูลนิ่ม
เจลาตินเป็นโปรตีนที่ได้การไฮโดรไลซ์คอลลาเจนด้วยความร้อนหรือใช้สารอื่นช่วย เช่น กรดหรือเบส
ท้าให้โครงสร้างคอลลาเจนถูกท้าลายและเปลี่ยนแปลงเป็นสารเจลาติน ในการสลายพันธะในคอลลาเจน
ส่วนประกอบหลักที่พบในเจลาตินเป็นสายเกลียวของ α β และ γ วัตถุดิบในการสกัดเจลาตินคือกระดูก
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และล้าไส้บางส่วนของสัตว์เช่น โคกระบือ สุกร และม้า เป็นต้น พันธะระหว่างโมเลกุลของ
คอลลาเจนถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่จัดเรียงตัวได้ง่ายขึ้น เจลาตินหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวกลับ
เมื่ อ ได้ รั บ ความเย็ น เจลาติ น สามารถก่ อ เจลแบบกึ่ ง ของแข็ ง ร่ ว มกั บ น้้ า เมื่ อ ละลายเจลาติ น ในน้้ า จะได้
สารละลายที่มีความหนืดสูงและก่อเจลเมื่อท้าให้เย็น องค์ประกอบทางเคมีของเจลาตินแทบจะเหมือนคอลลา
เจนเริ่มต้น
เจลาตินมีคุณสมบัติเฉพาะตัวย่างหนึ่งคือการเกิดเจล (gelation) โดยเกิดจากการสร้างร่างแหใน
โครงสร้างจุลภาค (a micro-structural network) เมื่อความเข้มข้นของสารละลายเจลาตินประมาณร้อยละ1
เจลาตินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับตามอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น (thermoreversible gel) ที่ 30-40 องศา
เซลเซียส โดยการเปลี่ยนโครงสร้างจากเกลียวสายพอลีเพปไทด์แอลฟา ที่เป็นระเบียบไปเป็นแบบโครงสร้าง
เกลียวไม่เป็นระเบียบ (random coil) บริเวณของกลุ่มกรดอะมีโนในสายโปรตีนจะเกิด
การเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน เรียกว่า junction zone ในระหว่างที่สารละลายเจลาตินมีอุณหภูมิลดลง
ก็จะจัดเรียงตัวของสายพันธะเพปไทด์ใหม่ให้เป็นโครงสร้างที่มีระเบียบและกลายเป็นร่างแหอีกครั้ง
เจลาตินเมื่อถูกย่อยสลายต่อไปด้วยการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ (enzymatic hydrolysis) ให้เป็น
ส่วนย่อยๆก็จะเกิดคอลลาเจนเพปไทด์ (collagen peptide) ที่มีขนาดของมวลโมเลกุลลดลงเหลือเพียง
2,000-5,000 แต่ไม่มีคุณสมบัติในการเกิดเจลเหมือนเจลาติน คอลลาเจนเพปไทด์มีประโยชน์ในการใช้เป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของกระดูก ข้อต่อ และผิวหนัง
ปลา
ปลานิล (Tilapia nilotica ) เป็นปลาน้้าจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี 2508 เป็น
ต้นมา สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพ การเพาะเลี้ยงระยะเวลา 1ปี มีอัตราการเติบโต ถึงขนาด 500 กรัม รสชาติ
ดีมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง ส่วนขนาดปลานิลที่ตลาดต้องการจะมีน้าหนัก ตัวละ 200-300 กรัม จาก
คุณสมบัติของปลานิลซึ่งเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว แต่ปัจจุบัน ปลานิลพันธุ์แท้ค่อนข้างจะหายาก กรมประมง
จึงได้ ด้าเนินการปรับ ปรุงพันธุ์ปลา ให้ได้ปลานิลที่มีลักษณะสายพันธุ์ดี อาทิ การเจริญเติบโต ปริมาณความดก
ของไข่ ผลผลิตและ ความต้านทานโรค เป็นต้น ดังนั้น ผู้เลี้ยงปลานิล จะได้มีความมั่นใจในการเลี้ยงปลานิล
เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าให้เพียงพอต่อการบริโภคต่อไป

ปลาแรด (Gaint goramy) เป็นปลาน้้าจืดที่นิยมรับประทาน เนื่องจาก ล้าตัวมีขนาดใหญ่ เนื้อมาก
เลี้ยงง่าย กินอาหารได้ทุกชนิด มีความต้องการทางตลาดสูง โดยเฉพาะตามร้านอาหารทั่วไป นอกจากนั้น บาง
ราย ยังนิยมน้ามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วยถิ่นก้าเนิด และการแพร่กระจาย ปลาแรดมีถิ่นก้าเนิดในเอเชีย
บริเวณเกาะสุมาตรา และเกาะบอร์เนียว ซึ่งมีการขุดพบหลักฐานซากฟอสซิลของปลาแรดชนิด O. goramy
บนเกาะสุมาตรา ท้าให้ยืนยันได้ว่าบริเวณหมู่เกาะแถบนี้เป็นต้นก้าเนิดของปลาแรด
ปัจจุบัน พบแพร่กระจายอยู่ตามแหล่งน้้าจืดธรรมชาติทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะออก
เฉียงใต้ เช่น พม่า ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลลิปปินส์ และไทย รวมถึงประเทศอินเดียส่วนประเทศไทยพบ
ปลาแรดมาตั้งแต่นานแล้ว ซึ่งยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นปลาท้องถิ่นดั้งเดิมหรือเป็นปลาที่น้าเข้ามาเลี้ยงแต่อย่างใด
และปลาแรดในไทยเองก็สามารถเติบโต และปรับตัวกับทุกแหล่งน้้าได้ดี ซึ่งพบได้ทั่วไปตามแม่น้าสายหลัก
และสายย่อย อ่างเก็บน้้า ห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆในทุกภาค ซึ่งพบแพร่กระจายมากในเขตภาคกลาง ได้แก่
จังหวัดอุทัยธานี ปทุมธานี นครปฐม และ ชัยนาท
ปลาตะเพียนขาว หรือที่เรียกติดปากกันสั้น ๆ ว่า ปลาตะเพียน ชื่อวิทยาศาสตร์ เรียกว่า Puntius
gonionotus เป็นปลาน้้าจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีถิ่นก้าเนิดอยู่ทั่วไปในแถบประเทศอินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และศรี
ลังกา
ปลาตะเพีย นขาว มีลั กษณะล้ าตัว แบนข้าง ขอบหลั งโค้งยกสูงขึ้น หัว เล็ ก ปากเล็ ก ริมฝี ปากบาง
จะงอยปากแหลม มีหนวดเส้นเล็ก ๆ 2 คู่ มีเกล็ดตามเส้นข้างตัว 29-31 เกล็ดล้าตัวมีสีเงิน บริเวณส่วนหลังมีสี
คล้้าส่วนท้องเป็นสีขาวนวล ปลาตะเพียนขาวซึ่งมีขนาดโตเต็มที่แล้วจะมีล้า ตัวยาวที่สุดเกือบ 50 ซม.ปลา
ตะเพียนขาวเป็นปลาน้้าจืด อาศัยอยู่ทั่วไปทั้งในแม่น้า ล้าคลอง หนอง บึง แต่เจริญเติบโตขยายsพันธุ์ได้ใน
แหล่งน้้าซึ่งมีความกร่อยเล็กน้อย ฉะนั้นจึงสามารถเลี้ยงให้เจริญเติบโตได้ทั้งในบ่อน้้าจืดและน้้ากร่อย อ่างเก็บ
น้้า ตลอดจนในนาข้าว

8. วิธีการดาเนินงาน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
ตอนที่ 1 การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาต่างชนิดกัน
1. เกล็ดปลานิล , เกล็ดปลาแรด และเกล็ดปลาตะเพียน
2. สารละลายกรดแอซิติก ( CH3COOH ) เข้มข้น 2 %
3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH ) เข้มข้น 2 %
4. น้้ากลั่น
5. ตู้อบ
6. ฮอตเพรต
7. เครื่องชั่งสาร
8. ขวดปรับปริมาตร
9. แท่งแก้วคนสาร
10. บีกเกอร์
ตอนที่ 2 การทดสอบเจลาติน
1. เจลาตินตัวอย่าง
2. สารละลายเมอร์คิวรี-กรดไนตริก
3. น้้ากลั่น
4. ฮอตเพลต

5. กระบอกตวง
6. หลอดทดลอง
ตอนที่ 3 การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา
1. เกล็ดปลาตัวอย่าง
2. สารละลายกรดแอซิติก ( CH3COOH ) เข้มข้น 1%, 2 % และ 3%
3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH ) เข้มข้น 1%, 2 % และ 3%
4. น้้ากลั่น
5. ตู้อบ
6. ฮอตเพรต
7. เครื่องชั่งสาร
8. ขวดปรับปริมาตร
9. แท่งแก้วคนสาร
10. บีกเกอร์
วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาต่างชนิดกัน
1. เก็บตัวอย่างเกล็ดปลาเตรียมเกล็ดปลานิล , ปลาแรด และปลาตะเพียน
2. น้าเกล็ดปลามาล้างท้าความสะอาด
3. น้าไปตากแห้งและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 ±2 องศาเซลเซียส
4. แช่เกล็ดปลาแห้งในสารละลายกรดแอซิติก ( CH3COOH ) เข้มข้น 2 % นาน 2.5 ชั่วโมงโดยใช้
สารละลายกรดแอซิติก 120 cm3
5. ล้างด้วยน้้าไหล 10-15 นาที
6. แช่เกล็ดปลาในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH ) เข้มข้น 2 % นาน 2.5 ชั่วโมงโดยใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 120 cm3
7. ล้างด้วยน้้าไหล 10-15 นาที และพักไว้ 5-10 นาที
8. สกัดด้วยน้้าร้ อนปริมาตร150 cm3. ในช่ว งพีเอชที่เป็นกลาง อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 2.5
ชั่วโมง
9. กรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกเกล็ดปลาออก
10. น้าสารละลายที่ได้มาระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
11. ชั่งน้้าหนักผลเจลาตินและบันทึกผล
ตอนที่ 2 การทดสอบเจลาติน
1. เตรียมเตรียมเอทานอล 96%
2. น้าสารละลายที่ได้มาทดสอบกับเจลาติน
3. สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
4. เตรียมสารละลายกรดแอซิติก 5%
5. น้าสารละลายที่ได้มาทดสอบกับเจลาติน
6. สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
7. เตรียมน้้าที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และ 60 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ
8. น้าสารละลายที่ได้มาทดสอบกับเจลาติน

9. สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
ตอนที่ 3 การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา
1. เตรียมเกล็ดปลา
2. ท้าการทดลองตามตอนที่ 1 เปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH )
เป็น 1%, 2 % และ 3% และสารละลายกรดแอซิติก ( CH3COOH ) 1%, 2 % และ 3% ล้าดับ
3. ชั่งน้้าหนักผลเจลาตินและบันทึกผล
9. แผนปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

1 ศึกษาแนวทางการท้าโครงงานและค้นคว้าข้อมูล
2 ศึกษาส่วนประกอบของเกล็ดปลา
3 ศึกษาขั้นตอนการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา
4 ศึกษาคุณสมบัติของสารที่จะใช้ในการสกัดเจลาติน
5 ศึกษาการทดสอบเจลาตินด้วยวิธีต่างๆ
6 เริ่มสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา
7 ทดสอบคุณสมบัติของเจลาตินที่ได้จากการทดลอง
8 สรุปผลการด้าเนินงาน
9 เขียนรายงาน
10 ตรวจสอบรายงาน
11 เสนอผลงาน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท้าให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาความคิด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
2. มี ค วามรู้ ใ นการสกั ด เจลาติ น จากเกล็ ด ปลาโดยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ น้ า ใช้ ใ น
ชีวิตประจ้าวัน
3. ท้าให้ทราบถึงปริมาณของเจลาตินจากเกล็ดปลาแต่ละชนิด
11. เอกสารอ้างอิง

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา ทางคณะผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. เจลาติน
1.1 เจลาติน
1.2 ส่วนประกอบของเจลาติน
1.3 การใช้ประโยชน์จากเจลาติน
1.4 การทดสอบเจลาติน
2. ปลา
2.1 ปลานิล
2.2 ปลาแรด
2.3 ปลาตะเพียน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. เจลาติน
1.1 เจลาติน
เจลาติน (อังกฤษ: gelatin) มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า gélatine เป็นของแข็งโปร่งแสง ไม่มีสี
เปราะ และแทบไม่มีรสชาติ ได้มาจากการแปรรูปคอลลาเจน (collagen) ที่มีอยู่ในผิวหนัง กระดูก รวมทั้ง
เนื้อเยื่อเกีย่ วพันของสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นิยมนามาทาการผลิต เจลาตินจัดอยู่ในกลุ่มอาหาร มี E number คือ
E441 มีการนาเจลาตินมาใช้ในการเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น เครื่องสาอาง ยา อาหาร
และฟิล์มถ่ายรูปโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเจลาตินโดยเจลาตินส่วนนี้
เรียกว่า edible gelatin ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารชนิดต่างๆ เช่น ขนมหวาน ไอศครีม โยเกิร์ต เป็นต้น
ตลาดที่ใหญ่รองลงมาคืออุตสาหกรรมการผลิตยาโดยใช้เจลาตินในการเคลือบเม็ดยาและผลิตเป็นแคปซูล ทั้ง
ชนิดแคปซูลแข็งและแคปซูลนิ่ม
เจลาตินเป็นโปรตีนที่ได้การไฮโดรไลซ์คอลลาเจนด้วยความร้อนหรือใช้สารอื่นช่วย เช่น กรด
หรือเบสทาให้โครงสร้างคอลลาเจนถูกทาลายและเปลี่ยนแปลงเป็นสารเจลาติน ในการสลายพันธะในคอลลา
เจน ส่วนประกอบหลักที่พบในเจลาตินเป็นสายเกลียวของ α β และ γ วัตถุดิบในการสกัดเจลาตินคือกระดูก
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และลาไส้บางส่วนของสัตว์เช่น โคกระบือ สุกร และม้า เป็นต้น พันธะระหว่างโมเลกุลของ
คอลลาเจนถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่จัดเรียงตัวได้ง่ายขึ้น เจลาตินหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวกลับ
เมื่ อ ได้ รั บ ความเย็ น เจลาติ น สามารถก่ อ เจลแบบกึ่ งของแข็ งร่ ว มกั บ น้ า เมื่ อ ละลายเจลาติ น ในน้ าจะได้
สารละลายที่มีความหนืดสูงและก่อเจลเมื่อทาให้เย็น องค์ประกอบทางเคมีของเจลาตินแทบจะเหมือนคอลลา
เจนเริ่มต้น
เจลาตินมีคุณสมบัติเฉพาะตัวย่างหนึ่งคือการเกิดเจล (gelation) โดยเกิดจากการสร้างร่างแหใน
โครงสร้ า งจุ ล ภาค (a micro-structural network) เมื่ อ ความเข้ ม ข้ น ของสารละลายเจลาติ น
ประมาณร้อยละ1 เจลาติน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับตามอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น (thermoreversible
gel) ที่ 30-40 องศาเซลเซียส โดยการเปลี่ยนโครงสร้างจากเกลียวสายพอลีเพปไทด์แอลฟา ที่เป็นระเบียบไป
เป็นแบบโครงสร้างเกลียวไม่เป็นระเบียบ (random coil) บริเวณของกลุ่มกรดอะมีโนในสายโปรตีนจะเกิด

การเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน เรียกว่า junction zone ในระหว่างที่สารละลายเจลาตินมีอุณหภูมิลดลง
ก็จะจัดเรียงตัวของสายพันธะเพปไทด์ใหม่ให้เป็นโครงสร้างที่มีระเบียบและกลายเป็นร่างแหอีกครั้ง
เจลาตินเมื่อถูกย่อยสลายต่อไปด้วยการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ (enzymatic hydrolysis) ให้เป็น
ส่วนย่อยๆก็จะเกิดคอลลาเจนเพปไทด์ (collagen peptide) ที่มีขนาดของมวลโมเลกุลลดลงเหลือเพียง
2,000-5,000 แต่ไม่มีคุณสมบัติในการเกิดเจลเหมือนเจลาติน คอลลาเจนเพปไทด์มีประโยชน์ในการใช้เป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของกระดูก ข้อต่อ และผิวหนัง
1.2 ส่วนประกอบของเจลาติน
เจลาติ น เป็ น สารประเภท Heterogenous polypeptide ที่ ผ สมกั น ระหว่ า ง α-Chain
(one chain) β-Chain (two α-Chain covalent crosslink) และ γ-chain (three α-Chain covalent
crosslink) ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 50.5% ออกซิเจน 25.2% ไนโตรเจน 17% ไฮโดรเจน 6.8% ซึ่งเกิด
จากการสูญเสียสภาพตามธรรมชาติหรือสกัดจากคอลลาเจนที่สามารถหาได้จาก กระดูก หนังสัตว์เช่น หมู วัว
ปลา โดยการใช้กรดและความร้อนเพื่อทาให้คอลลาเจนเสียสภาพและมีโมเลกุลเล็กลงจนกลายเป็นเจลาติน
ดังนั้ น โครงสร้ างของเจลาติน จึ งมี ค วามคล้ ายกั บ คอลลาเจน หรือกล่ าวคื อ เป็ น โมโนเมอร์ของคอลลาเจน
(Collagen monomer) เรียกว่าโทรโปคอลลาเจน (Tropocollagen) เกิดจากพันธะโพลีเปปไทด์ 3 สายพัน
กันเป็นเกลียว (Triple helix) ทีม่ ีหมู่อะมิโนจานวนมาก
1.3 การใช้ประโยชน์จากเจลาติน
มีการนาเจลาตินมาใช้ในการเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น เครื่องสาอาง
ยา อาหาร และฟิลม์ถ่ายรูป ทางเภสัชกรรมจะใช้เจลาตินในการเคลือบเม็ดยา, ผลิตเป็นแคปซูลทั้งชนิดแคปซูล
แข็งและแคปซูลนิ่มเพื่อใช้บรรจุย า, ใช้เป็นสารเพิ่มความหนืดในตารับยาต่าง ๆ ,ใช้เป็นส่วนผสมของยาชนิด
ครีม ทางเกษตรใช้เป็นตัวกลางสาหรับแร่ธาตุที่จาเป็นในการปลูกพืช เป็นต้น ส่วนในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารชนิด
ต่างๆ แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1. เยลลี่และขนมหวาน ผลิตภัณฑ์เยลลี่เติมเจลาตินเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นครีม ช่วยลดไขมัน ใน
ขนมหวานใช้เจลาตินเพื่อให้เนื้อสัมผัสเกิดการหลอมละลายในปาก การกัดเคี้ยว และความคงตัวของโฟมของ
มาร์ชเมลโล (marshmallow) ในแยมเติมเจลาตินเพื่อให้มีความข้นหนืด
2. น้านมและผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ตและไอศกรีมเติมเจลาตินให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว เพื่อป้องกัน
การแยกตัวของเนยเทียม เพิ่มความหนืดของครีม ใช้แทนไขมันนมในผลิตภัณฑ์ลดไขมัน
3. เนื้อและผลิตภัณฑ์แฮมมีการเติมเจลาตินเพื่อช่วยในการอุ้มน้าและนาความร้อนในขณะทาให้สุก
การใช้เจลาตินเคลือบไส้กรอกเพื่อลดการเปลี่ยนสีจากการออกซิเดชันของไขมันและช่วยประสานส่วนผสมให้
เข้ากัน ลดการซึมผ่านความชื้นและออกซิเจนจึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปได้
4. ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เจลาตินช่วยรักษาผลึกน้ าตาลในขนมอบ ใช้แต่งหน้าผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ใช้
ทาขนมกัมมี่ ทอฟฟี่ โดยเพิ่มความยืดหยุ่น ใช้เคลือบช็อกโกแลตในระหว่างการห่อเพื่อป้องกันไขมันและ
การเคลื่อนย้ายความชื้นจากภายในมาที่ผิวหน้าผลิตภัณฑ์
5. น้าผลไม้และไวน์เจลาตินช่วยในกระบวนการกรองให้น้าผลไม้ไวน์ เบียร์และน้าส้มสายชูให้ใส
โดยเจลาตินจะจับกับแทนนิน (tannin) ในน้าผลไม้ไวน์ หรือเบียร์ทาให้เกิดการตกตะกอน นอกจากนี้มีการใช้
เจลาตินในซอสและซุปต่างๆ ใช้ผลิตแคปซูลเพื่อบรรจุสารสกัดและอาหารเสริมต่างๆ ใช้เป็นฟิล์มเคลือบอาหาร
ชนิดที่บริโภคได้หรือฟิล์มที่ย่อยสลายได้ มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นจึงนา มาใช้ในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟโดยรวมเอาสาร
ต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial agent) และสารต้านอนุมูลอิสระ(antioxidant agent) มาผสมในเจลาตินเพื่อ
ใช้ในการห่อหุ้มอาหาร เช่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และขนมปังกรอบเป็นต้น

ในด้านคุณค่าทางโภชนาการ เจลาตินให้แคลอรี่เพียง 3.5 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมและมีคุณภาพของ
โปรตีนต่าเพราะขาดกรดอะมิโนที่จาเป็น คือ ทริปโตเฟนและเมไธโอนีน ดังนั้น การรับประทานเจลาตินควร
รับประทานควบคู่กับโปรตีนชนิดอื่นที่มีคุณภาพดีกว่า เช่น โปรตีนไข่ขาว เป็นต้น
ในปัจจุบันการใช้เจลาตินในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและส่งออกไปต่างประเทศต้องพิจารณาเรื่อง
แหล่งที่มาและวิธีการสกัดของเจลาตินที่สอดคล้องกับหลักศาสนาประกอบ เช่น ในกลุ่มประเทศอาเซียนมี
ประชากรที่นั บ ถือศาสนาอิสลามเป็นจานวนมากใน อินโดนีเซีย มาเลเซียและบรูไน ซึ่งต้องการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่มีส่วนผสมเป็นเจลาตินฮาลาล (halal gelatin) ด้วย โดยเจลาตินฮาลาลนั้น
ต้องเป็น เจลาตินที่ได้จาก ปลา สัตว์ทะเล และสัตว์ที่อนุมัติโดยผ่านการเชือดอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา
อิสลามได้แก่โค กระบือ แพะ แกะ หรือวัตถุดิบที่ใช้แทนเจลาติน ได้แก่ เจลแลน (gellan) อัลจิเนต (alginate)
คาราจีแนน (carrageenan) แป้ งดัดแปร (modified starch) เป็น ต้น ดังนั้ นการเลือกใช้วัตถุดิบเจลาติน ที่
สอดคล้องกับหลักการจึงมีความจาเป็นกับมาตรฐานอาหารฮาลาลและหลักศาสนาที่อนุมัติให้มุสลิมรับประทาน
ซึ่งปัจจุบันเจลาตินฮาลาลที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ซึ่ง
มีคุณภาพ
ในทางการค้า1.4 การทดสอบเจลาติน
ลักษณะทั่วไป
ต้องมีลักษณะเป็นแผ่น ชิ้น เกล็ดหรือผง มีสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองอาพัน สามารถละลายด้ในน้า
ร้อน ไม่สามารถละลายได้ในน้าเย็น พองตัวออละอุ้มน้าได้ถึง 5 ถึง 10 เท่าของน้าหนักเดิม ละลายได้ในกรดแอ
ซิติก ไม่ละลายในอีเทอร์คลอโรฟอร์มหรือเอทานอล 96 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร ไม่มีกลิ่ นแปลกปลอม การ
ทดสอบให้ทาโดยการตรวจพินิจและชั่ง
กลิ่น
ต้องมีกลิ่นตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม การทดสอบให้ทาโดยการตรวจพินิจ
2. ปลา
2.1 ปลานิล
ปลานิ ล (Tilapia nilotica ) เป็น ปลาน้ าจืด ชนิ ดหนึ่ งซึ่ งมี คุณ ค่าทางเศรษฐกิจนั บ ตั้ งแต่ ปี
2508 เป็นต้นมา สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพ การเพาะเลี้ยงระยะเวลา 1ปี มีอัตราการเติบโต ถึงขนาด 500
กรัม รสชาติดีมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง ส่วนขนาดปลานิลที่ตลาดต้องการจะมีน้าหนัก ตัวละ 200 300 กรัม จากคุณสมบัติของปลานิลซึ่งเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว แต่ปัจจุบัน ปลานิลพันธุ์แท้ค่อนข้างจะหายาก
กรมประมงจึงได้ ดาเนิ นการปรับ ปรุงพันธุ์ปลา ให้ ได้ปลานิลที่มีลั กษณะสายพันธุ์ดี อาทิ การเจริญเติบโต
ปริมาณความดกของไข่ ผลผลิตและ ความต้านทานโรค เป็นต้น ดังนั้น ผู้เลี้ยงปลานิล จะได้มีความมั่นใจในการ
เลี้ยงปลานิล เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าให้เพียงพอต่อการบริโภคต่อไป
ปลานิล เป็นปลาน้าจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลชิคลิดี (Cichlidae) มีถิ่นกาเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกา
พบทั่วไปตามหนอง บึง และทะเล สาบ ในประเทศซูดาน ยูกันดา แทนแกนยีกา โดยที่ปลาชนิดนี้เจริญเติบโต
เร็ว และเลี้ย งง่าย เหมาะสมที่จะน ามาเพาะเลี้ ยงในบ่อได้เป็นอย่างดีจึงได้รับความ นิยมและเลี้ ยงกันอย่าง
แพร่หลายในภาคพื้นเอเซีย แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็นิยมเลี้ยงปลาชนิดนี้ รูปร่างลักษณะของปลานิลคล้ายกับ
ปลาหมอเทศ แต่ลักษณะ พิเศษของปลานิลมีดังนี้คือ ริมฝีปากบนและล่างเสมอกัน ที่บริเวณแก้มมีเกล็ด 4
แถว ตามล าตัว มีล ายพาดขวางจานวน9-10 แถบ นอกจากนี้ลักษณะทั่วไปมี ดังนี้ ครีบหลั งมีเพี ยง 1ครีบ
ประกอบด้วยก้านครีบ แข็งและก้านครีบอ่อนเป็นจานวนมาก ครีบก้นประกอบด้วยก้านครีบแข็งและอ่อน

เช่นกันมีเกล็ดตามแนว เส้นข้างตัว 33 เกล็ด ลาตัวมีสีเขียวปนน้าตาล ตรงกลางเกล็ดมี สีเข้ม ที่กระดูกแก้มมีมี
จุดสีเข้มอยู่จุดหนึ่ง บริเวณส่วนอ่อนของครีบหลัง ครีบก้นและครีบหาง นั้นจะมีจุดสีขาวและสีดาตัดขวางแลดู
คล้ายลายข้าวตอกอยู่โดยทั่วไป
ในประเทศไทยพบปลานิลสีเหลืองขาว-ส้มซึ่งเป็นการกลายพันธุ์จากปลานิลสีปกติหรือเป็นการผสม
ข้ามพันธุ์ระหว่างปลานิลกับปลาหมอเทศ ซึ่งนอกจากสีภายนอกที่แตกต่างจากปลานิลธรรมดาแล้วภายในตัว
ปลาที่ผนังช่องท้องยังเป็นสีขาวเงินคล้ายผนังช่องท้องของปลากินเนื้อ และสีของเนื้อปลา เป็นสีขาวชมพูคล้าย
ปลากะพงแดงซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานในต่างประเทศ มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักกันว่า “ปลานิลแดง”
ปลานิล มีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง (ยกเว้นเวลาสืบพันธุ์)มีความอดทนและปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี จากการศึกษาพบว่าปลานิล ทนต่อความเค็มได้ถึง 20 ส่วนในพัน ทนต่อค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ได้ดีในช่วง 6.5-8.3 และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส แต่ใน อุณหภูมิที่ต่ากว่า 10
องศาเซลเซียส พบว่าปลานิลปรับตัวและเจริญเติบโตได้ไม่ดีนัก ทั้งนี้เป็นเพราะถิ่นกาเนิดเดิมของปลาชนิดนี้
อยู่ในเขตร้อน
2.2 ปลาแรด
ปลาแรด (Gaint goramy) เป็นปลาน้าจืดที่นิยมรับประทาน เนื่องจาก ลาตัวมีขนาดใหญ่ เนื้อ
มาก เลี้ยงง่าย กินอาหารได้ทุกชนิด มีความต้องการทางตลาดสูง โดยเฉพาะตามร้านอาหารทั่วไป นอกจากนั้น
บางราย ยังนิยมนามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วย
ถิ่นกาเนิด และการแพร่กระจาย
ปลาแรดมี ถิ่น กาเนิ ด ในเอเชีย บริเวณเกาะสุ ม าตรา และเกาะบอร์เนี ย ว ซึ่งมี ก ารขุด พบ
หลักฐานซากฟอสซิลของปลาแรดชนิด O. goramy บนเกาะสุมาตรา ทาให้ยืนยันได้ว่าบริเวณหมู่เกาะแถบนี้
เป็นต้นกาเนิดของปลาแรด
ปัจจุบัน พบแพร่กระจายอยู่ตามแหล่งน้าจืดธรรมชาติทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะออก
เฉียงใต้ เช่น พม่า ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลลิปปินส์ และไทย รวมถึงประเทศอินเดียส่วนประเทศไทยพบ
ปลาแรดมาตั้งแต่นานแล้ว ซึ่งยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นปลาท้องถิ่นดั้งเดิมหรือเป็นปลาที่นาเข้ามาเลี้ยงแต่อย่างใด
และปลาแรดในไทยเองก็สามารถเติบโต และปรับตัวกับทุกแหล่งน้าได้ดี ซึ่งพบได้ทั่วไปตามแม่น้าสายหลัก
และสายย่อย อ่างเก็บน้า ห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆในทุกภาค ซึ่งพบแพร่กระจายมากในเขตภาคกลาง ได้แก่
จังหวัดอุทัยธานี ปทุมธานี นครปฐม และ ชัยนาท
ลักษณะทัว่ ไปปลาแรด มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลาสลิดหรือปลาหมอตาล ลาตัวมีลักษณะ
แบนใหญ่ มีความยาวจากหัวถึงหางเป็น 2 เท่า ของความกว้างลาตัว (สันหลังถึงท้อง หรือเรียกว่า แนวลึก) ซึ่ง
เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวได้มากกว่า 30-45 เซนติเมตร และอาจพบยาวได้มากถึง 50-60 เซนติเมตร มีส่วน
หัวค่อนข้างเล็ก มีจะงอยปากแหลม โดยมีขากรรไกรล่างยื่นยาวมากกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย บนขากรรไกร
ภายในปากมีฟันซี่เล็ก ส่วนครีบประกอบด้วยครีบหลังที่มีก้านครีบแข็ง 12-16 อัน และก้านครีบอ่อน17-18 อัน
ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 9-12 ก้าน ก้านครีบอ่อน 16-23 ก้าน ครีบอกมีก้านครีบอ่อน 13-16 อัน ครีบท้องมี
ก้านครีบแข็ง 1 อัน และก้านครีบอ่อน 5 อัน โดยก้านครีบอ่อนอันแรกของก้านครีบท้องมีลักษณะเป็นเส้นยาว
และยาวถึงครีบหางก็ได้ ส่วนรูก้นจะอยู่ใต้ก้านครีบท้อง ส่วนครีบหางมีก้านครีบอ่อน 21-23 อัน มีลักษณะเป็น
รูปพัดกลม ปลาแรดที่มีอายุน้อยจะมีเกล็ดสีน้าตาลอมชมพู มีแถบสีดาพาดขวางลาตัว 8-10 แถบ โดยเฉพาะ
ปลาแรดวัยอ่อนที่มีแถบพาดขวางได้มากถึง 10 แถบ นอกจากนั้น ยังพบโคนครีบหางมีจุดสีดา ส่วนปลาแรดที่
โตเต็มที่จะมีเกล็ดที่เป็นสีเส้นข้างลาตัว 28-33 เกล็ด ซึ่งจะพบได้ในปลาที่โตเต็มที่แล้ว ซึ่งเส้นข้างลาตัวจะมีสี
น้าตาลดาหรือน้าตาลเข้ม และจุดที่ดาที่ครีบหางจะหายไป

การสืบพันธุ์ และวางไข่ปลาแรดจะเริ่มเข้าสู่วัยผสมพันธุ์ และวางไข่ได้เมื่ออายุประมาณ 2-3
ปี น้าหนักตัวประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม และยาวประมาณ 35-40 เซนติเมตร โดยตัวผู้จะมีส่วนหัวมีโหนกสีแดง
คล้ายนอแรดขึ้น มีโคนครีบอกบริเวณหลังกระพุ้งแก้มจะมีสีขาว ส่วนตัวเมียจะมีหน้าผากเรียบ ไม่มีโหนก
มีส่วนท้องอูมเป่งมากกว่าตัวผู้ และโคนครีบอกบริเวณหลังกระพุ้งแก้มจะมีสีดา ทั้งนี้ ปลาแรดที่มีอายุเท่ากัน
ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงต้นฤดูฝนจนถึงตลอดฤดูฝน และสามารถ
วางไข่ได้ตลอดทั้งปี รวมถึงฤดูแล้งด้วย โดยตัวผู้จะหาแหล่งสร้างรังบริเวณน้าตื้นหรือริมขอบฝั่ง โดยการตีหน้า
ดินให้เป็นหลุมทรงกลมตื้นๆ พร้อมต้อนตัวเมียเข้าใกล้รัง ก่อนตัวเมียจะวางไข่ในหลุม และตัวผู้จะฉีดน้าเชื้อเข้า
ผสม หลังจากนั้น ตัวผู้จะคาบเศษหญ้ามาคลุมทับรังไว้ โดยบริเวณผิวน้าเหนือรังจะมีจุดน้ามันลอยให้เห็น
นอกจากนี้ มีบางตารากล่าวว่า ปลาแรดตัวผู้จะทาหน้าที่สร้างรังก่อน หลังจากนั้น ตัวเมียจะเข้ามาช่วยกันสร้าง
รัง ซึ่งใช้เวลาสร้างรังประมาณ 4-7 วัน โดยรังที่สร้างจะเป็นรากหญ้า กอหญ้าหรือพรรณไม้น้าบริเวณใกล้ๆกับ
รัง รังวางไข่จะมีลักษณะคล้ายกับรังนก ขนาดรังประมาณ 30-40 เซนติเมตร และหลังจากสร้างรังเสร็จ
ปลาแรดตัวเมียจะวางไข่ และตัวผู้จะฉีดน้าเชื้อเข้าผสมภายในรัง และเมื่อวางไข่ และผสมน้าเชื้อเสร็จแล้ว ปลา
แรดตัวผู้จะไล่ตัวเมียให้ออกห่างจากรัง แล้วตัวผู้จะทาหน้าที่ดูแลไข่ปลาต่อ การวางไข่แต่ละครั้ง ตัวเมียจะ
วางไข่ได้ครั้งละประมาณ 500-4ม000 ฟอง และสามารถวางไข่ได้สูงถึง 18,000 ฟอง/ครั้ง ขึ้นอยู่กับอายุ และ
ขนาดลาตัว โดยตัวเมียที่เริ่มวางไข่ในปีแรกจะวางไข่เพียงครั้งเดียว ส่วนในปีที่ 2 จะวางไข่ 3-4 ครั้ง/ปี และปีที่
3 วางไข่ได้ 4-5 ครั้ง/ปี
ไข่ มี ลั ก ษณะทรงกลม สี เหลื อ ง เมื่ อ ผสมน้ าเชื้ อ แล้ ว จะมี สี เหลื อ งเข้ ม ขนาดประมาณ 2
มิลลิเมตร และจะฟักออกเป็นตัวภายใน 25-36 ชั่วโมง โดยหลังฟักออกจากไข่ใหม่ๆ ลูกปลาแรดจะหงายท้อง
ลอยตามผิวน้า แล้วค่อยๆว่ายน้าลงใต้น้า และจะเริ่มกินอาหารหลังจากฟักออกจากไข่แล้ว 5-8 วัน
2.3 ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียนขาว หรือที่เรียกติดปากกันสั้น ๆ ว่า ปลาตะเพียน ชื่อวิทยาศาสตร์ เรียกว่า
Puntius gonionotus เป็นปลาน้าจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีถิ่นกาเนิดอยู่ทั่วไปในแถบประเทศอินโดนีเซีย ไทย
เวียดนาม และศรีลังกา
รูปร่างลักษณะและนิสัย
ปลาตะเพียนขาว มีลักษณะลาตัวแบนข้าง ขอบหลังโค้งยกสูงขึ้น หัวเล็ก ปากเล็ก ริมฝีปาก
บาง จะงอยปากแหลม มีหนวดเส้นเล็ก ๆ 2 คู่ มีเกล็ดตามเส้นข้างตัว 29-31 เกล็ดลาตัวมีสีเงิน บริเวณส่วน
หลังมีสีคล้าส่วนท้องเป็นสีขาวนวล ปลาตะเพียนขาวซึ่งมีขนาดโตเต็มที่แล้วจะมีลาตัวยาวที่สุดเกือบ 50 ซม.
ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาน้าจืด อาศัยอยู่ทั่วไปทั้งในแม่น้า ลาคลอง หนอง บึง แต่เจริญเติบโตขยายsพันธุ์ได้ใน
แหล่งน้าซึ่งมีความกร่อยเล็กน้อย ฉะนั้นจึงสามารถเลี้ยงให้เจริญเติบโตได้ทั้งในบ่อน้าจืดและน้ากร่อย อ่างเก็บ
น้า ตลอดจนในนาข้าว
ลักษณะเพศและการแพร่ขยายพันธุ์
ลักษณะเพศ ลักษณะภายนอกของปลาตะเพียนขาวตัวผู้ และตัวเมีย คล้ายคลึงกันมาก แต่
เมื่อใกล้ฤดูผสมพันธุ์ จะสังเกตได้ง่ายขึ้น คือตัวเมียจะมีท้องอูมเป่ง พื้นท้องนิ่มและช่องเพศกว้างกว่าปกติ
ส่วนตัวผู้ท้องจะแบน พื้นท้องแข็ง ถ้าเอามือลองรีดเบา ๆ ตรงบริเวณท้อง จะมีสีขาวขุ่นคล้ายน้านมไหลออกมา
ฤดูวางไข่ ปลาตะเพียนขาว จะวางไข่ราว ๆ ปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
ฝนเริ่มตก หลังจากที่ฝนตกหนักเพียง 2-3 ครั้ง ปลาก็จะวางไข่จนหมด ไข่จะฟักออกเป็นตัวภายใน 8-12
ชั่วโมง ในอุณหภูมิของน้าประมาณ 29-30 องศาเซลเซียส

แม่ปลาตะเพียนขาวตัวหนึ่ง ๆ สามารถมีไข่ได้ตั้งแต่ 50,000-100,000 ฟอง และชอบวางไข่
ตามบริเวณชายฝั่งของลาธารเล็ก ๆ ที่ไหลลงมารวมกับลาธารใหญ่ซึ่งมีสภาพเป็นโคลน ปลาตะเพียนขาว
สามารถวางไข่ในบ่อเลี้ยงได้ภายในปีแรก เมื่อแม่ปลามีขนาดตัวยาว 25 ซม.
3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เจนสิรา บัญญัติวงศ์และคณะ (2550) การศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจาก
เกล็ดปลานิล โดยศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมในการแช่หนังปลา โดยนา
หนังปลานิลแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 2 4 6 8 และ 10 เมื่อพิจารณาจาก
ลักษณะการพองตัวของหนังปลานิลที่ผ่านการแช่เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่าความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 4 มีความเหมาะสมที่สุด จากนั้นแช่หนังปลาในสารละลายกรดความเข้มข้นร้อยละ
4 ในสารละลายกรด 3 ชนิด ได้แก่ กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟูริก และกรดฟอสฟอริก จากการพิจารณาการ
พองตัวของหนังปลา พบว่า กรดไฮโดรคลอริกมีความเหมาะสมที่สุด ต่อมาศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่
เหมาะสมในการต้ม โดยใช้อัตราส่วนน้าต่อหนังปลา เท่ากับ 2:1 อุณหภูมิที่ใช้คือ 60 70 และ 80 องศา
เซลเซียส เวลา 1.0 1.5 และ 2.0 ชั่วโมง
หทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว และคณะ (2552) องค์ประกอบทางเคมีของเกล็ดปลา ประกอบด้วย โปรตีน เถ้า
ความชื้น ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และ ไฟเบอร์ ปริมาณ 50.00+3.13 25.65+1.85 20.27+0.26 3.42+0.18
0.54+0.00 และ 0.12+0.01 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ สามารถนามาสกัดเจลาตินได้โดยทีสภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาคือ ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบโดยการแช่เกล็ดปลา ในสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต์ 2 ชั่วโมง และแช่ในสารละลายกรดแอซีติก 2 เปอร์เซ็นต์ 2 ชั่วโมง จากนั้นสกัดด้วยน้า
ในช่วงพีเอชที่เป็นกลาง อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 2.5 ชั่วโมง และอบแห้งเจลาตินที่สกัดได้ที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส 20 ชั่วโมง
Maroid and Adam (2013) การสกัดเจลาตินจากสัตว์บกในทางการค้านั้นมีหลักการในการสกัด
คือ การเตรียมวัตถุดิบ การล้าง การกรอง การทาให้บริสุทธิ์ การทาแห้ง การบด การผสมและการควบคุม
คุณภาพเจลาติน วิธีการสกัดมี2 วิธี
โดยพิจารณาจากกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ได้แก่
1. การสกัดด้วยกรด (acid manufacturing process) วัตถุดิบคือ หนังสัตว์หรือกระดูกสุกร ที่นามา
ผ่านการปรับสภาพให้เป็นกรดจนมีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 4 และให้ความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 50 องศา
เซลเซียสจนเดือดเพื่อให้ได้โปรตีนคอลลาเจนที่เกิดการเสียสภาพและละลายได้ หลังจากนั้นสารละลายที่ได้
นาไปผ่านกระบวนการสกัดเอาไขมันออกไป กรองเพื่อให้ใสแล้วทาให้เข้มข้นด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ
หรือการกรองด้วยเยื่อกรองชนิด Ultra filtration ให้ได้เจลาตินที่มีความเข้มข้นพอที่จะนาไปทาแห้งซึ่งมักใช้
วิธีการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน จากนั้นน าเจลาตินแห้งไปบดผสมและบรรจุผลิตภัณฑ์ เจลาตินที่ได้จาก
การสกัดด้วยวิธีนี้มีค่าไอโซอิเลคทริก (isoelectric point) ที่ 7 ถึง 9 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความรุนแรงของ
การย่อยคอลลาเจนด้วยกรดที่จะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาสลายด้วยน้า (hydrolysis) ของกรดอะมิโนแอสปารา
จีนและกลูตามีน ในแถบอเมริกาเหนือและยุโรป หนังสุกรเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญที่ใช้สกัดเจลาตินบริโภค
แต่กระดูกโคให้สารสกัดเจลาตินที่มีคุณภาพดีกว่า
2. การสกัดด้วยด่าง (alkali manufacturing process) วัตถุดิบคือหนังโคและหนังสัตว์ที่มีอายุมาก
เริ่มต้นกระบวนการด้วยการน าคอลลาเจนไปแช่ในสารละลายด่างแก่ ด่างจะย่อยสลายสายข้างของโมเลกุล
แอสปาราจีน และกลูตามีนให้เป็นกรดกลูตามิกและกรดแอสปาร์ติกทาให้ได้เจลาตินที่มีจุด9ไอโซอิเลคทริกที่
อยู่ระหว่างค่า 4.8 ถึง 5.2 จากนั้นล้างด่างออกและกาจัดเกลือส่วนเกินด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุ (ion

exchange) ย่อยต่อด้วยกรดตามค่าความเป็นกรดด่างที่ต้องการ ซึ่งระดับค่าความเป็นกรดด่างมีผลต่อความ
หนืดและความแข็งแรงของเจลเจลาติน จากนั้นนาสารละลายไปต้มเพื่อเปลี่ยนคอลลาเจนให้เป็นเจลาตินโดยใช้
วิธีการเหมือนกับการสกัดด้วยกรดต่อไป
Montero และGómez-Guillén (2000) ได้ศึกษาเจลาตินจากปลาที่ได้จากผิวหนังและกระดูกของ
ปลา ของเสียจากการแล่ปลาหลังการแล่คิดเป็น 75% ของน้าหนักจับทั้งหมด ประมาณ 30% ของของเสีย
ดังกล่าวประกอบด้วยผิวหนังและกระดูกที่มีปริมาณคอลลาเจนสูงซึ่งสามารถใช้ในการผลิตเจลาตินจากปลาได้
การสกัดเจลาตินจากหนังปลาอาจเป็นแหล่งทางเลือกอื่นที่เป็นที่ยอมรับสาหรับผลิตภัณฑ์โคเชอร์ (ยิว) และฮา
ลาล (มุสลิม) และเป็นทางเลือกสาหรับตลาดที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้สมองอักเสบจากวัว (bovine spongiform
encephalopathy (BSE)) มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัดเจลาตินสาหรับปลาค็อดฮาก ปลาสลิดและปลานิล
ซึ่งเป็นทรัพยากรจากการประมงมากกว่า 1 ใน 3 ของแหล่งจับปลาในสหรัฐฯ แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่า
เป็นแหล่งวัตถุดิบสาหรับการสกัดเจลาตินที่กินได้ มีผลผลิตและคุณภาพของเจลาตินที่เทียบเท่ามาตรฐาน
ปริมาณของเจชาตินที่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู๋กับแค่ชนิดของปลาหรือเนื้อเยื่อที่นามาสกัดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ
กระบวนการสกัดซึ่งอาจขึ้นอยู่กับ pH อุณหภูมิและเวลาระหว่างการปรับสภาพและการสกัด
Norland (1990) ได้ศึกษา การสกัดเจลาตินจากสัตว์ คอลลาเจนที่เป็นแหล่งต้นกาเนิดของเจลาติน
มาจากผลพลอยได้จากสัตว์เช่น สัตวเลี้ยงลูกด้วยน้านม สัตว์น้า สัตว์ปีก และแมลง ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เมื่อนามา
สกัดเอาเจลาตินก็มีองค์ประกอบทางเคมี คือ สัดส่วนกรดอะมิโนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เจลาตินใน
ความหมายทั่วไปคือ การสกัดเจลาตินจากคอลลาเจนของสัตว์ด้วยความร้อน แต่ไม่รวมถึง เจลาตินจากพืช
(vegetable gelatin) ที่มีโครงสร้างทางเคมีไม่ได้ประกอบด้วยสายโซ่ของพอลีเพปไทด์ เช่น คาราจีแนน
(carrageenan) เพคติน (pectin) แป้งดัดแปลง (modified starch)และวุ้น (agar) แหล่งที่มาของเจลาตินจาก
สัตว์ได้แก่
1. สัตว์บก ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและกระดูกสันหลังของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเหล่านี้นามาสกัดเจลาติน
ในทางการค้าได้ เช่น เจลาตินสกัดจากหนังสุกร และ เจลาตินสกัดจากกระดูกโค นอกจากนี้มีการศึกษา
การสกัดเจลาตินจากแพะ และกระต่าย เพื่อเป็นแหล่งทางเลือกใหม่ในการสกัดเจลาติน
2. สัตว์ปีก ในเท้าสัตว์ปีกมีคอลลาเจนที่ใช้สกัดเจลาติน ในกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกมีเศษเท้า
ไก่เหลือเป็นจ านวนมากจึงมีการน ามาสกัดเป็นเจลาตินทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนเจลาตินจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้านม แหล่งของเจลาตินที่มีการศึกษาวิธีการสกัด ได้แก่ หนังเท้าไก่ หนังเท้าเป็ด รวมไปถึงเอ็นเท้าสัตว์ปีก
เหล่านี้
3. สัตว์น้า หนังปลา ก้างและครีบ มีปริมาณคอลลาเจนสูงจึงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้สกัดเจลาตินมา
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือจากอุตสาหกรรมประมง แต่เจลาตินจากปลามีข้อด้อยกว่าเจลาตินจากสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยน้านมเพราะอาจมีกลิ่นตกค้าง รวมทั้งความผันแปรของคุณภาพของเจลาตินที่ได้จากปลาสายพันธุ์ต่างๆ
ในประเทศไทยมีการศึกษาเจลาตินสกัดจากปลากะพงขาว ปลาแพะทองเหลือง
4. แมลง แหล่งเจลาตินทางเลือกสาหรับผู้บริโภคมุสลิมที่มีการนาแมลงบางชนิดที่มีปีกแข็งและเป็น
ศัตรูพืช พวกแตง (melon, bugs, Aspongopus viduatus) และข้าวฟ่าง (sorghum bugs, Agonoscelis
pubescens) ไปสกัดเจลาตินพบว่ามีคุณลักษณะใกล้เคียงกับเจลาตินการค้า

บทที่ 3
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการศึกษาค้นคว้า
การดาเนินการทดลองเรื่องการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาผู้ทาการทดลองได้กาหนด
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการไว้ตามลาดับดังนี้
1. วัสดุและอุปกรณ์
2. วิธีการและขั้นตอนในการดาการ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
ตอนที่ 1 การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาต่างชนิดกัน
1. เกล็ดปลานิล , เกล็ดปลาแรด และเกล็ดปลาตะเพียน
2. สารละลายกรดแอซิติก ( CH3COOH ) เข้มข้น 2 %
3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH ) เข้มข้น 2 %
4. น้ากลั่น
5. ตู้อบ
6. ฮอตเพรต
7. เครื่องชั่งสาร
8. ขวดปรับปริมาตร
9. แท่งแก้วคนสาร
10. บีกเกอร์
ตอนที่ 2 การทดสอบเจลาติน
1. เจลาตินตัวอย่าง
2. สารละลายเมอร์คิวรี-กรดไนตริก
3. น้ากลั่น
4. ฮอตเพลต
5. กระบอกตวง
6. หลอดทดลอง
ตอนที่ 3 การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา
1. เกล็ดปลาตัวอย่าง
2. สารละลายกรดแอซิติก ( CH3COOH ) เข้มข้น 1%, 2 % และ 3%
3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH ) เข้มข้น 1%, 2 % และ 3%
4. น้ากลั่น
5. ตู้อบ
6. ฮอตเพรต
7. เครื่องชั่งสาร
8. ขวดปรับปริมาตร
9. แท่งแก้วคนสาร

10. บีกเกอร์

วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1 การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาต่างชนิดกัน
1. เก็บตัวอย่างเกล็ดปลาเตรียมเกล็ดปลานิล , ปลาแรด และปลาตะเพียน
2. นาเกล็ดปลามาล้างทาความสะอาด
3. นาไปตากแห้งและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 ±2 องศาเซลเซียส
4. แช่เกล็ดปลาแห้งในสารละลายกรดแอซิติก ( CH3COOH ) เข้มข้น 2 % นาน 2.5 ชั่วโมงโดยใช้
สารละลายกรดแอซิติก 120 cm3
5. ล้างด้วยน้าไหล 10-15 นาที
6. แช่เกล็ดปลาในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH ) เข้มข้น 2 % นาน 2.5 ชั่วโมงโดยใช้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 120 cm3
7. ล้างด้วยน้าไหล 10-15 นาที และพักไว้ 5-10 นาที
8. สกัดด้วยน้าร้อนปริมาตร150 cm3. ในช่วงพีเอชที่เป็นกลาง อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 2.5
ชั่วโมง
9. กรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกเกล็ดปลาออก
10. นาสารละลายที่ได้มาระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
11. ชั่งน้าหนักผลเจลาตินและบันทึกผล
ตอนที่ 2 การทดสอบเจลาติน
1. เตรียมเตรียมเอทานอล 96%
2. นาสารละลายที่ได้มาทดสอบกับเจลาติน
3. สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
4. เตรียมสารละลายกรดแอซิติก 5%
5. นาสารละลายที่ได้มาทดสอบกับเจลาติน
6. สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
7. เตรียมน้าที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และ 60 องศาเซลเซียส ตามลาดับ
8. นาสารละลายที่ได้มาทดสอบกับเจลาติน
9. สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
ตอนที่ 3 การศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา
1. เตรียมเกล็ดปลา
2. ทาการทดลองตามตอนที่ 1 เปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( NaOH )
เป็น 1%, 2 % และ 3% และสารละลายกรดแอซิติก ( CH3COOH ) 1%, 2 % และ 3% ลาดับ
3. ชั่งน้าหนักผลเจลาตินและบันทึกผล

บทที่ 4
ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณเจลาตินที่ได้จากการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาแต่ละชนิด
ชนิดเกล็ดปลา
ครังที่

1
2
3
เฉลี่ยรวม

ปลานิล

น้าหนัก ( กรัม )
ปลาตะเพียน

ปลาแรด

1.72
1.38
1.46
1.52

3.08
2.98
3.02
3.03

3.44
3.39
3.32
3.38

จากตารางการทดลอง พบว่า
ปริมาณเจลาตินที่ได้จากการสกัดเกล็ดปลาแรดมีปริมาณของเจลาตินมากที่สุด คือ 3.38
กรัม รองลงมาคือเจลาตินที่ได้จากการสกัดเกล็ดปลาตะเพียนมีปริมาณของเจลาติน คือ 3.03
กรัมและเจลาตินที่ได้จากการสกัดเกล็ดปลานิลมีปริมาณของเจลาตินน้อยที่สุด คือ 3.03 กรัม
ตารางที่ 2

แสดงผลการทดสอบเจลาติน
การทดสอบเจลาตินจากเกล็ดปลานิล
ครังที่
1
2
3

ผลการทดลอง
เอทานอล 96% กรดแอซิตกิ 5%
ไม่ละลาย
ละลาย
ไม่ละลาย
ละลาย
ไม่ละลาย
ละลาย

น้า 10 °C
ไม่ละลาย
ไม่ละลาย
ไม่ละลาย

น้า 60 °C
ละลาย
ละลาย
ละลาย

จากตารางผลการทดลอง พบว่า
เมื่อนาเจลาตินที่สกัดได้จากเกล็ดปลานิลมาทดสอบกับเอทานอล 96% , กรดแอซิติก 5%
นา 10 °Cและนา 60 °C จะพบว่าเจลาตินที่สกัดได้จะไม่สามารถละลายได้ในเอทานอล 96%
และ นา10 °C แต่สามารถละลายได้ในกรดแอซิติก 5% และนา 60 °C

ตารางที่ 3

แสดงผลการทดสอบเจลาติน
การทดสอบเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียน
ครังที่
1
2
3

ผลการทดลอง
เอทานอล 96% กรดแอซิตกิ 5%
ไม่ละลาย
ละลาย
ไม่ละลาย
ละลาย
ไม่ละลาย
ละลาย

น้า 10 °C
ไม่ละลาย
ไม่ละลาย
ไม่ละลาย

น้า 60 °C
ละลาย
ละลาย
ละลาย

จากตารางผลการทดลอง พบว่า
เมื่อนาเจลาตินที่สกัดได้จากเกล็ดปลานิลมาทดสอบกับเอทานอล 96%
กรดแอซิติก 5% , นา 10 °Cและนา 60 °C จะพบว่าเจลาตินที่สกัดได้จะไม่สามารถละลายได้ใน
เอทานอล 96% และ นา10 °C แต่สามารถละลายได้ในกรดแอซิติก 5% และนา 60 °C
ตารางที่ 4

แสดงผลการทดสอบเจลาติน
การทดสอบเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียน
ครังที่
1
2
3

ผลการทดลอง
เอทานอล 96% กรดแอซิตกิ 5%
ไม่ละลาย
ละลาย
ไม่ละลาย
ละลาย
ไม่ละลาย
ละลาย

น้า 10 °C
ไม่ละลาย
ไม่ละลาย
ไม่ละลาย

น้า 60 °C
ละลาย
ละลาย
ละลาย

จากตารางผลการทดลอง พบว่า
เมื่อนาเจลาตินที่สกัดได้จากเกล็ดปลาแรดมาทดสอบกับเอทานอล 96% , กรดแอซิติก 5%
นา 10 °Cและนา 60 °C จะพบว่าเจลาตินที่สกัดได้จะไม่สามารถละลายได้ในเอทานอล 96%
และ นา10 °C แต่สามารถละลายได้ในกรดแอซิติก 5% และนา 60 °C

ตารางที่ 5 แสดงปริมาณเจลาตินที่ได้จากการสกัดเจลาตินจากเกล็ดแรดในความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน (การทดลองครังที่ 1)
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮ
ความเข้มข้นของ
ดรอกไซด์(%(w/w))
สารละลายกรดแอซิติก (%(w/w))

1
2
3

1

น้าหนัก ( กรัม )
2

3

2.42
3.01
2.46

2.55
3.44
3.03

2.74
3.14
3.15

จากตารางผลการทดลอง พบว่า
สารละลายกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น 2% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความ
เข้มข้น 2% จะได้ปริมาณเจลาตินมากที่สุดคือ 3.44 กรัม ลาดับที่สองคือ สารละลายกรดแอซิติกที่
มีความเข้มข้น 3% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 3% จะได้ปริมาณเจลาติน
3.15 กรัม และลาดับที่สามคือ สารละลายกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น 2% และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 3% จะได้ปริมาณเจลาติน 3.14 กรัม
ตารางที่ 6 แสดงปริมาณเจลาตินที่ได้จากการสกัดเจลาตินจากเกล็ดแรดในความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน (การทดลองครังที่ 2)
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮ
ความเข้มข้นของ
ดรอกไซด์(%(w/w))
สารละลายกรดแอซิติก (%(w/w))

1
2
3

1

น้าหนัก ( กรัม )
2

3

2.93
3.14
2.52

2.49
3.39
3.10

2.78
3.08
2.98

จากตารางผลการทดลอง พบว่า
สารละลายกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น 2% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความ
เข้มข้น 2% จะได้ปริมาณเจลาตินมากที่สุดคือ 3.44 กรัม ลาดับที่สองคือ สารละลายกรดแอซิติกที่
มีความเข้มข้น 2% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1% จะได้ปริมาณเจลาติน
3.14 กรัม และลาดับที่สามคือ สารละลายกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น 3% และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 2% จะได้ปริมาณเจลาติน 3.10 กรัม

ตารางที่ 7 แสดงปริมาณเจลาตินที่ได้จากการสกัดเจลาตินจากเกล็ดแรดในความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน (การทดลองครังที่ 3)
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮ
ความเข้มข้นของ
ดรอกไซด์(%(w/w))
สารละลายกรดแอซิติก (%(w/w))

1
2
3

1

น้าหนัก ( กรัม )
2

3

2.76
3.04
2.44

2.40
3.32
3.00

2.86
3.18
3.02

จากตารางผลการทดลอง พบว่า
สารละลายกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น 2% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความ
เข้มข้น 2% จะได้ปริมาณเจลาตินมากที่สุดคือ 3.32 กรัม ลาดับที่สองคือ สารละลายกรดแอซิติกที่
มีความเข้มข้น 2% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 3% จะได้ปริมาณเจลาติน
3.18 กรัม และลาดับที่สามคือ สารละลายกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น 2% และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1% จะได้ปริมาณเจลาติน 3.00 กรัม
ตารางที่ 8 แสดงผลค่าเฉลี่ยปริมาณเจลาตินที่ได้จากการสกัดเจลาตินจากเกล็ดแรดในความ
เข้มข้นทีแ่ ตกต่างกัน
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮ
ความเข้มข้นของ
ดรอกไซด์(%(w/w))
สารละลายกรดแอซิติก (%(w/w))

1
2
3

1%

น้าหนัก ( กรัม )
2%

3%

2.70
3.06
2.47

2.48
3.38
3.07

2.79
3.13
3.05

จากตารางผลการทดลอง พบว่า
สารละลายกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น 2% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความ
เข้มข้น 2% จะได้ปริมาณเจลาตินที่มีเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.38 กรัม ลาดับที่สองคือ สารละลายกรด
แอซิติกที่มีความเข้มข้น 2% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 3% จะได้
ปริมาณเจลาตินที่มีค่าเฉลี่ย 3.13 กรัม และลาดับที่สามคือ สารละลายกรดแอซิติกที่มีความเข้มข้น
3% และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 2% จะได้ปริมาณเจลาตินที่มีค่าเฉลี่ย
3.07 กรัม

