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บทคดัยอ่ 

  
ดว้ยแนวโนม้การใชง้านเวบ็รุ่นท่ี 2 (Web 2.0) ท่ีมากข้ึน  จึงมีการใชเ้ทคนิคใหม่ๆ เช่น 

การน าขอ้มูลจากหลายแหล่งมาผสมผสานกนั 2 (Mashup) การแบ่งปันแลกเปล่ียนขอ้มูล การสร้าง
โปรแกรมประยุกตท่ี์ให้กลุ่มคนเขา้มามีส่วรร่วม (Crowdsourcing) และการท าแผนท่ีโดยใชเ้อพีไอ 
(map API) ในด้านของแพลตฟอร์มการโปรแกรมเว็บ  (Web programing platform) เช่น เอชทีเอ็ม
แอลรุ่นท่ี 5 (HTML5) เฟสบุค้ (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) ไดเ้พิ่มส่วนท่ีสนับสนุนการใช้
งานส าหรับระบุต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-location) เขา้ไปดว้ย เทคโนโลยีเหล่าน้ีช่วยอ านวย
ความสะดวกใหเ้กิดการสร้างขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ข้ึนและกระจายขอ้มูลไดโ้ดยง่าย 

อย่างไรก็ตาม ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเวบ็ไซต์ท่ีมีอยู่ก่อนหน้าน้ีก็ยงั
ถูกใชง้านอยูอ่ยา่งแพร่หลาย ซ่ึงเวบ็ไซตจ์  านวนมากน้ีมีการน าเสนอขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ี
แต่ไม่ได้ถูกจดัเตรียมให้อยู่ในรูปแบบท่ีพร้อมจะน าไปใช้งานกับเว็บโปรแกรมประยุกต์ทาง
ภูมิศาสตร์รุ่นใหม่ งานวิจยัน้ีจึงตอ้งการจดัท าขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงพื้นท่ีให้อยูใ่นรูปแบบท่ี
พร้อมใชง้านส าหรับเวบ็โปรแกรมประยุกตท์างภูมิศาสตร์รุ่นใหม่ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีขอ้มูลท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ และไม่อยู่ในรูปของขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ โดยงานวิจยัไดน้ าเสนอวิธีการคือวีธีใน
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อรวบรวมขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูล และกระจ่ายขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลายหลาย 
งานวิจยัไดพ้ฒันาคลงัขอ้มูลเชิงพื้นท่ีซ่ึงสามารถน าขอ้มูลเขา้มาจดัเก็บไดท้ั้งขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปของ
ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์และยงัไม่อยู่ในรูปของขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ และแปลงขอ้มูลให้อยู่รูปของ
มาตรฐานของโอจีซี (OGC) เพื่อใชง้านกบัเวบ็ประยกุตท์างแผนท่ี 
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Abstract 

Following the Web 2.0 trend, the emerging generation of geographic applications is 
using new techniques such as map mash-ups, sharing, crowdsourcing, mapping application 
programming interface (map API). Modern Web programming platforms, e.g. HTML5, 
Facebook, or Twitter, have also added supports for Geo-location. These technologies have created 
new approaches to create, distribute and use geographic information. However, the previous 
generation of geographic information systems and Web mapping sites are still widely used. 

In addition, there are a lot of web sites that provide location-related data that are not 
in suitable GIS formats. The aim of this paper is to make all geographic-related data, especially 
dynamic and non-GIS data, available for modern Web geographic applications. Our approach is 
to create a methodology and tools for collection, storage and dissemination of geospatial data 
from various sources. We have developed a geospatial repository where GIS and non-GIS data 
can be imported and converted into OGC (Open Geospatial Consortium) standard formats for 
web map applications. 
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สารบญัตาราง 

 ตารางที่                                                                                             หน้า 

 2.1  ปริมาณกรดอะมิโนจ าเป็นท่ีพบในอาหารโปรตีนชนิดตา่งๆ  

  (mg/g nitrogen) 13 

 4.1 องค์ประกอบทางเคมีของโครงปลานิล 42 

4.2 ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน (มิลลิกรัม ตอ่ 100 กรัม) ท่ีพบในโปรตีน 

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ  

2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมงเปรียบเทียบกบั ชนิด             

และปริมาณกรดอะมิโน (มิลลิกรัม ตอ่ 100 กรัม)ท่ีพบในสว่นใสของโครง 

ปลานิลบดเจือจาง 57 

4.3 % yield ของผลิตภณัฑ์ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 65 

 4.4 คา่สีในระบบ L* a* b* ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 66 

 4.5 ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 67 

 4.6 องค์ประกอบทางเคมีของโครงปลากะพง 76 

4.7 ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน (มิลลิกรัม ตอ่ 100 กรัม) ท่ีพบในโปรตีน 

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ                  

3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เปรียบเทียบกบัชนิดและ 

ปริมาณกรดอะมิโน (มิลลิกรัม ตอ่ 100 กรัม) ท่ีพบในสว่นใสของโครงปลา 

กะพงบดเจือจาง 88 

 4.8 % yield ของผลิตภณัฑ์ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 94 

 4.9 คา่สีในระบบ L* a* b* ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 95 

 4.10 ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง 

 ปลากะพง 95 

ก.1 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ  

 ท่ีสง่ผลตอ่ปริมาณโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล (%) 116 
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ตารางท่ี  หน้า 

 ก.2 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3  

 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อยสลาย 0, 1, 2 และ 3  

            ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ระดบัการย่อยสลายโปรตีนในโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซท 

            จากโครงปลานิล 117 

 ก.3 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3  

  เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง  

  ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการขจดัอนมุลู DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซท 

  จากโครงปลานิล 118 

 ก.4 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3  

  เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง  

  ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % metal chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซท 

  จากโครงปลานิล 119 

 ก.5 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L)  

  0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย  

  0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % TBA activity ratio  

  ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 120 

 ก.6 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L)  

  0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย  

  0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % ACE inhibition 

  ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 121 

 ก.7  การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีน 

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 

   2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เม่ือผา่นการเก็บรักษา 

  เป็นเวลา 90 วนั 122 
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 ก.8  การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงสว่นใสของ 

  ............ โครงปลานิลบดเจ่ือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 122 

 ก.9  การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงโปรตีน 

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 

   2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เม่ือผา่นการเก็บรักษา 

  เป็นเวลา 90 วนั 123 

 ก.10  การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงสว่นใสของ 

  โครงปลานิลบดเจือจางเม่ือผ่านการเก็บรักษา 

  เป็นเวลา 90 วนั 123 

 ก.11 การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท 

  จากโครงปลานิลท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์                  

  ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 124 

 ก.12 การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงสว่นใสของ 

  โครงปลานิลบดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 124 

 ก.13 การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibitionของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง    

  ปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ 

  ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 125 

 ก.14 การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibitionของผงโครงสว่นใสของ    

  ปลานิลบดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 125 

 ก.15 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 

  0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 

  0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ปริมาณโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซท 

  จากโครงปลากะพง (%) 126 
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 ก.16 ผลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์  

  ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ ระยะเวลาในการยอ่ย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง  

  ตอ่คา่ระดบัการย่อยสลายโปรตีนของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 127 

 ก.17 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 

   0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย  

  0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการขจดัอนมุลู DPPH  

  ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 128 

 ก.18 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L)  

  0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 

  0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % metal chelating activity  

  ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 129 

 ก.19 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L )  

  0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย  

  0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % TBA activity ratio ของโปรตีน 

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 130 

 ก.20 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L)  

  0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 

  0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % ACE inhibition ของโปรตีน 

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 131 

 ก.21 การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีน 

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3  

  เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เม่ือผา่นการเก็บรักษา 

  เป็นเวลา 90 วนั 132 

 ก.22 การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงสว่นใสของ 

  โครงปลากะพงบดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 132 
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 ก.23 การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงโปรตีน 

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3  

  เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงเม่ือผา่นการเก็บรักษา 

  เป็นเวลา 90 วนั 133 

 ก.24 การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงสว่นใสของ 

  โครงปลากะพงบดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 133 

 ก.25 การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท 

  จากโครงปลากะพงท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ 

  ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงเม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 134 

 ก.26 การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงสว่นใสของ 

  โครงปลากะพงบดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 134 

 ก.27 การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibition ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก 

  โครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ 

  ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงเม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 135 

 ก.28 การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibition ของผงสว่นใสของ 

  โครงปลากะพงบดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 135 

 ข.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบ 

  ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล เม่ือยอ่ยสลายโดยใช้ปริมาณ 

  เอนไซม์ และระยะเวลาในการยอ่ยท่ีระดบัตา่งๆ 136 

 ข.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดบัการยอ่ยสลายโปรตีน  

  ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 136 

 ข.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ 

  ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล เม่ือใช้วิธี DPPH 137 
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 ข.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ 

  ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล เม่ือใช้วิธี metal chelating 

  Activity 137 

 ข.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ 

  ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล เม่ือใช้วิธี TBA 137 

 ข.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารยบัยัง้ 

  การท างานของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 138 

 ข.7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถในการขจดัอนมุลู DPPH  

  ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ 

  ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษา 

  เป็นเวลา 90 วนั 138 

 ข.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % metal chelating activity ของ 

  ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ 

  ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษา 

  เป็นเวลา 90 วนั 138 

 ข.9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีน 

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2  

  เปอร์เซ็นตตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมงท่ีผา่นการเก็บรักษา 

  เป็นเวลา 90 วนั 139 

 ข.10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ% TBA activity ratio ของผงสว่นใสของ 

  โครงปลานิลบดเจือจาง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 139 

 ข.11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % ACE inhibition ของผงโปรตีน 

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 

   2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมงท่ีผ่านการเก็บรักษา 

  เป็นเวลา 90 วนั 139 
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 ข.12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ% ACE inhibition ของผงสว่นใสของ 

  โครงปลานิลบดเจือจาง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 140 

 ข.13 การวิเคราะห์ความแปรปรวน ของปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบใน 

  โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 140 

 ข.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดบัการยอ่ยสลายโปรตีน ในโปรตีน 

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 140 

ข.15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ 

 ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง เม่ือใช้วิธี  DPPH 141 

ข.16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ 

 ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง เม่ือใช้วิธี 

 metal chelating activity 141 

ข.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ 

 ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง เม่ือใช้วิธี TBA 141 

ข.18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารยบัยัง้การท างาน 

 ของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 142 

ข.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถในการขจดัอนมุลู DPPH  

  ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการท่ีผา่นการ 

  ยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง  

  เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 142 

ข.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % metal chelating activity  

ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์

ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงท่ีผา่นการ 

 เก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 142 

ข.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % metal chelating activity ของผงสว่นใสของ

โครงปลากะพงบดเจือจาง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 143 
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ข.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีน 

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 

เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงท่ีผา่นการเก็บรักษา 

 เป็นเวลา 90 วนั 143 

ข.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % TBA activity ratio ของผงสว่นใสของโครงปลา 

 กะพงบดเจือจาง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 143 

ข.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % ACE inhibition ของผงโปรตีน 

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 

เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงท่ีผา่นการเก็บรักษา 

 เป็นเวลา 90วนั 144 

ข.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % ACE inhibition ของผงสว่นใสของโครงปลา 

  กะพงบดเจือจาง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 144 
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สารบญักราฟ 

 กราฟที่ หน้า 

 2.1 ปฏิกิริยาระหวา่งสาร OPA (aromatic compound) และ 

   primary amino group (H2N-R2)ในภาวะท่ีมีสารdithiothreitol 

  (DTT : HS-R1) 15 

 4.1 ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล  

  เม่ือยอ่ยสลายโดยใช้ปริมาณเอนไซม์ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั 

  ตวัอยา่ง และ ระยะเวลาในการยอ่ย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง 44 

 4.2 ระดบัการย่อยสลายโปรตีนของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล  

  ท่ีปริมาณเอนไซม์ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ    

  ระยะเวลาในการยอ่ยสลาย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง 45 

4.3 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3  

 เปอร์เซ็นต์ ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง  

 ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการขจดัอนมุลู DPPH• ของโปรตีนไฮโดรไลเซท 

 จากโครงปลานิล 48 

4.4 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3  

 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง  

 ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % metal chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก 

 โครงปลานิล 50 

 4.5 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3  

  เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง  

  ท่ีสง่ผลตอ่คา่  % TBA activity ratio ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 52 

 4.6 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3  

  เปอร์เซ็นต์ ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง  

  ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % ACE inhibition ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 54 

 



ฒ 
 
 กราฟที่  หน้า 

4.7 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

 ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ 

ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (C) เปรียบเทียบ 

 กบัขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโครงปลานิลบดเจือจาง (B) และ 

สารละลาย CCA อ่ิมตวัท่ีใช้เป็น matrix ส าหรับทดสอบ (A) 61 

 4.8 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 

2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท าการวิเคราะห์ 2 ซ า้  

โดยเปล่ียนชว่งของขนาดของเปปไทด์ท่ีต้องการวิเคราะห์เป็น 400 - 1800 Da 62 

4.9 การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีน 

 ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ   

  2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 68 

4.10 การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท 

 จากโครงปลานิลท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ 

 ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 71 

4.11 การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท 

   จากโครงปลานิล ท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ 

  ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมงและ ผงสว่นใสของโครงปลานิล 

  บดเจือจาง 73 

4.12 การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibition ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท 

 จากโครงปลานิลท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ 

  ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมงและ ผงสว่นใสของโครงปลานิล 

  บดเจือจาง 74 
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 กราฟที่ หน้า 

 4.13 ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก 

  โครงปลากะพง เม่ือย่อยสลายโดยใช้ปริมาณเอนไซม์ 0, 1, 2 และ 3  

  เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ ระยะเวลาในการย่อยเป็น  

  0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง 78 

4.14  ระดบัการย่อยสลายโปรตีนของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง  

  ท่ีปริมาณเอนไซม์ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ  

  ระยะเวลาในการยอ่ย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง 79 

 4.15 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3  

  เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อยสลาย 0, 1, 2 และ 3  

  ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการขจดัอนมุลู DPPH ของโปรตีน 

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 81 

 4.16 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3  

  เปอร์เซ็นต์ ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง  

  ท่ีสง่ผลตอ่ % metal chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก 

  โครงปลากะพง 83 

 4.17 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 

  เปอร์เซ็นต์ ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง 

   ท่ีสง่ผลตอ่ % TBA activity ratio ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 85

 4.18 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3  

  เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง 

   ท่ีสง่ผลตอ่ % ACE inhibition ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 86 

 

 

 

 



ด 
 

กราฟที่ หน้า 

4.19 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

 ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 

 ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง (C) เปรียบเทียบ 

 กบัขนาดของเปปไทด์ในสว่นใสของโครงปลานิลบดเจือจาง (B) และ 

 สารละลาย CCA อ่ิมตวัท่ีใช้เป็น matrix ส าหรับทดสอบ (A) 92 

 4.20 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

 ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 

 ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ท าการวิเคราะห์  

 2 ซ า้ โดยเปล่ียนชว่งของขนาดของเปปไทด์ท่ีต้องการวิเคราะห์เป็น   

 400 - 1800 Da 93 

4.21 การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีน 

 ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 

 ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 97 

 4.22 การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงโปรตีน 

 ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 

 ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง และผงสว่นใส 

 ของโครงปลากะพงบดเจือจาง 99 

4.23 การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท 

 จากโครงปลากะพงท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ 

 ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง และผงสว่นใสของโครงปลากะพง 

 บดเจือจาง 100 

4.24 การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibition ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท 

 จากโครงปลากะพงท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ 

 ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง และผงสว่นใสของโครงปลากะพง 

 บดเจือจาง 102 



ต 
 
 กราฟที่ หน้า 

ง.1 โครมาโตแกรมแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบใน 

 โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล สภาวะท่ีผ่านการย่อยสลายด้วย 

 เอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง  

 (B และ C ตามล าดบั) โดยเปรียบเทียบกบัโครมาโตแกรมของกรดอะมิโน 

 มาตรฐาน (A) 151 

ง.2 โครมาโตแกรมแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบใน 

 โครงปลานิลบดเจือจาง (B และ C ตามล าดบั) โดยเปรียบเทียบกบั 

 โครมาโตแกรมของกรดอะมิโนมาตรฐาน (A) 152 

ง.3 โครมาโตแกรมแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีน 

 ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3  

 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง (B และ C ตามล าดบั) 

  โดยเปรียบเทียบกบัโครมาโตแกรมของกรดอะมิโนมาตรฐาน(A) 153 

 ง.4 โครมาโตแกรมแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบ 

  ในโครงปลากะพงบดเจือจาง (B และ C ตามล าดบั) โดยเปรียบเทียบกบั 

  โครมาโตแกรมของกรดอะมิโนมาตรฐาน (A) 154 

 ง.5 โครมาโตแกรมแสดงปริมาณกรดอะมิโน proline ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

 โครงปลานิลบดเจือจาง และโครงปลากะพงบดเจือจาง(B และ C ตามล าดบั)  

 โดยเปรียบเทียบกบัโครมาโตแกรมของกรดอะมิโน proline มาตรฐาน (A) 155 

ง.6 โครมาโตแกรมแสดงปริมาณกรดอะมิโน proline ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

 ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ 

 ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และ ในโปรตีน 

 ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 

 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (B และ C ตามล าดบั)  

 โดยเปรียบเทียบกบัโครมาโตแกรมของกรดอะมิโน proline มาตรฐาน (A) 156 
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กราฟที่ หน้า 

 ง.7  mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็น 

  องค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลาย 

  ด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง  

  ท าการวิเคราะห์โดยเปล่ียนช่วงของขนาดของเปปไทด์ท่ีต้องการวิเคราะห์ 

  เป็น  1000 – 6000 Da 157 

 ง.8  mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

  ในสว่นใสของโครงปลานิลบดเจือจาง ท าการวิเคราะห์โดยเปล่ียนชว่งของ 

  ขนาดของเปปไทด์ท่ีต้องการวิเคราะห์เป็น 1000 - 6000 Da 158 

 ง.9  mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

  ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 

ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงท าการวิเคราะห์ 

โดยเปล่ียนชว่งของขนาดของเปปไทด์ท่ีต้องการวิเคราะห์เป็น   

1000 - 6000 Da 159 

 ง.10  mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน 

  สว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง ท าการวิเคราะห์โดยเปล่ียนชว่งของ 

                   ขนาดของเปปไทด์ท่ีต้องการวิเคราะห์เป็น 1000 - 6000 Da 160 

 

 

 



บทท่ี 1 

บทน า 

 
 ผลิตภัณฑ์จากปลานิลและปลากะพงเป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีปริมาณการผลิต
เพิ่มขึน้ในประเทศแถบทวีปเอเชีย อาทิเช่น ประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวนั และประเทศ
ไทย โดยมีอัตราการผลิตเพิ่มขึ น้จาก 383,654 เมตริกตันในปี  ค.ศ. 1990 เป็น 1,505,804 
เมตริกตนัในปี ค.ศ. 2002 (Yang และคณะ, 2009)เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
สงู และสามารถหาได้ง่ายภายในท้องถ่ินของประเทศไทย แตเ่น่ืองจากโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆจะ
รับซือ้ปลานิลและปลากะพงคณุภาพดีท่ีมีน า้หนกัและมาตรฐานตามท่ีก าหนดเพ่ือน ามาผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลคา่สงู แตส่ าหรับส่วนของปลานิลและปลากะพงท่ีเหลือจากการตดัแตง่ในโรงงาน
อุตสาหกรรมนัน้จะถูกน ามาขายในราคาถูกหรือน ามาขายเป็นอาหารสตัว์ทัง้ท่ียงัคงมีสารอาหาร
จ าพวกโปรตีนเป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก (Je และคณะ, 2009) ดงันัน้เพ่ือเป็นการเพิ่มมลูคา่
ให้กับวตัถุดิบ จึงน่าจะน าส่วนท่ีเหลือจากการตดัแตง่เหล่านีม้าใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารทางเลือก และ อาหารเพ่ือสขุภาพท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการ มีคณุสมบตัิเชิงหน้าท่ี และช่วย
เพิ่มหรือปรับปรุงกลิ่นรสในผลิตภณัฑ์อาหารตา่งๆ (Je และคณะ, 2009) 
 โปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้จากการย่อยสลายโปรตีนในระดบัท่ี
เหมาะสม เกิดเป็นกรดอะมิโน และเปปไทด์ท่ีมีคุณสมบตัิเชิงหน้าท่ีในด้านของการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ ต้านการเจริญของจุลินทรีย์ และมีส่วนช่วยในการควบคุมความดันโลหิต การผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาเพ่ือให้ได้กรดอะมิโนท่ีมีคณุสมบตัิดงักล่าวนัน้  ขึน้อยู่กับปัจจยัต่างๆ
เชน่ แหลง่ของโปรตีนตัง้ต้นเพ่ือเตรียมท าโปรตีนไฮโดรไลเซท ชนิดและภาวะการท างานของเอนไซม์
ท่ีใช้ในการยอ่ยสลาย และระดบัของการยอ่ยสลาย เป็นต้น  

  จากปัจจยัดงักล่าวท าให้มีความสนใจศึกษาการเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา
เพ่ือเป็นการเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบท่ีมีอยู่ภายในประเทศให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวคิดในการศึกษาสภาวะท่ี
เหมาะสมในการใช้เอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนจากโครงปลาเพ่ือเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ี มี
คณุสมบตัิในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และ การเป็นสารยบัยัง้การท างานของ Angiotensin I-
converting enzyme (ACE) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ 
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สมมตฐิานงานวิจัย 
 โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการยอ่ยสลายโปรตีนในโครงปลา 
ให้เป็นกรดอะมิโน และ เปปไทด์ ซึ่งมีสมบตัิในการเป็นสารต้านอนุมุลอิสระ และยบัยัง้การท างาน
ของ ACE 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และ โครง
ปลากะพง ให้มีสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และยบัยัง้การท างานของ ACE 

2. ศึกษาการเปล่ียนแปลงสมบตัิในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยับยัง้การท างาน
ของ ACE ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล  และโครงปลากะพง                  
(จากสภาวะท่ีถกูคดัเลือก)  

 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล  และโครงปลากะพง ด้วยเอนไซม์ 
Flavourzyme® 1000 L ในปริมาณ และเวลาในการย่อยท่ีแตกต่างกัน โดยวิเคราะห์
สมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 3 วิธี  คือ วิ ธี DPPH, วิธี metal chelating 
activity และ วิธี TBA ตามล าดับ และวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารยับยัง้ 
การท างานของ ACE ในรูปของ % ACE inhibition 

2. ติดตามการเปล่ียนแปลงสมบตัิในการเป็นสารต้านอนมุูลอิสระ และยบัยัง้การท างาน
ของ ACE ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และโครงปลากะพง ท่ีผ่าน
กระบวนการท าแห้งแบบ spray dry ซึ่งบรรจุใน laminated aluminium foil ปิดสนิท  
ท่ีอณุหภมูิห้อง ทกุๆ 15 วนั เป็นเวลา 90 วนั 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

บทที่ 2 
วารสารปริทศัน์ 

2.1   ปลานิล 

ปลานิล( tilapia, nile) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Tilapia nilotica เป็นปลาท่ีรู้จักกันอย่าง

แพร่หลาย เลีย้งง่าย โตเร็ว และมีรสชาตดีิ ปลานิลมีถ่ินก าเนิดเดมิอยู่ท่ีทวีปแอฟริกา และถกูน าเข้า

สู่ประเทศไทยโดยประเทศญ่ีปุ่ น ปลานิลมีลักษณะคล้ายปลาหมอไทย แต่มีลักษณะท่ีพิเศษคือ               

มีริมฝีปากบนและล่างเสมอกัน มีเกล็ด 47 แถวท่ีบริเวณแก้ม และตามล าตวัมีลายขวางจ านวน           

9-10 แถบ (อดุม เรืองนพคณุ, 2547) 

 ปลานิลเป็นปลาท่ีมีคณุคา่ทางเศรษฐกิจตอ่ประเทศไทย โดยมีรายงานว่าในปี พ.ศ. 2548 

ประเทศไทยสามารถผลิตปลานิลคุณภาพดี(น า้หนักมากกว่า 650 กรัมต่อตวั) 68,000 ตนั และ

ปลานิลคุณ ภาพต ่ า  115,000 ตัน  ผลผลิต ท่ี ได้จากการแล่ เนื อ้ปลานิ ลขนาด  750 ก รัม                   

จะประกอบด้วย เนื อ้ปลา  39.16 เปอร์เซ็นต์ เศษเนือ้ปลา 2.84 เปอร์เซ็นต์ หนังปลา 6.48 

เปอร์เซ็นต์ หวัและก้างปลา 43.48 เปอร์เซ็นต์ และไส้และอวยัวะภายในของปลา 8.04 เปอร์เซ็นต์ 

(เลิศชยั พฒันวิจิตร, 2548) ส าหรับราคาจ าหน่ายปลานิลนัน้ขึน้อยู่กับขนาดหรือน า้หนกัของปลา 

โดยพบว่าราคาขายส่งเฉล่ีย ตัง้แต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ ตลาดไท อยู่ท่ี 

53.27 บาท ต่อกิโลกรัม ส าหรับปลานิลขนาดใหญ่ (ไม่ระบุน า้หนัก) รองลงมาคือ 42.82 บาท              

ต่อกิโลกรัม และ 32.06 บาท ต่อกิโลกรัม ส าหรับปลานิลขนาดกลาง และขนาดเล็ก (ไม่ระบุ

น า้หนัก) ตามล าดบั (กรมประมง, 2554) ในขณะท่ีปลานิล(แล่เฉพาะเนือ้) จะมีราคาอยู่ระหว่าง 

170-190 บาทตอ่กิโลกรัม  

 ในกระบวนการอุตสาหกรรมแปรรูปปลานิลจะมีเศษปลาท่ีเหลือจากการตัดแต่ ง หรือ           

เศษปลาเหลือทิง้จากขัน้ตอนการแล่เนือ้ปลาประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์โดยน า้หนกัเปียก ซึ่งเศษปลา

เหล่านีย้ังคงอุดมไปด้วยสารอาหารจ าพวกโปรตีน การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนใน               

เนือ้ปลาคอด (cod) แล่ กับผลพลอยได้จากการแล่ พบว่าเนือ้ปลาคอดแล่มีปริมาณโปรตีน 14.3 

เปอร์เซ็นต์โดยน า้หนักเปียก และ ผลพลอยได้จากการแล่ มีปริมาณโปรตีน 17.3 เปอร์เซ็นต์            

โดยน า้หนักเปียก ตามล าดบั (Shahidi, 1994) นอกจากนีผ้ลิตภัณฑ์จากปลาจะมีสารท่ีมีคุณสมบัต ิ
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ในการเสริมกลิ่นรสของผลิตภณัฑ์ เช่น inosine-5’-monophosphate, glutamate และ กรดอะมิโน

บางชนิดอีกด้วย (Nilsang และคณะ, 2006) 

 

2.2   ปลากะพง 

 ปลากะพง (perch) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer เป็นปลาน า้กร่อยขนาดใหญ่ 

อาศยัอยู่ในเขตร้อนตามล าน า้ท่ีติดตอ่กับฝ่ังทะเลของประเทศตา่งๆในแถบตะวนัออกเฉียงใต้และ

ตะวันออกไกล ตัง้แต่บริเวณตอนใต้ของจีนจนถึงอ่าวเปอร์เซีย(ปัญญา สุวรรณสมุทร , 2545) 

ส าหรับประเทศไทยนัน้ปลากะพงจะอาศยัอยู่บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก ฝ่ังตะวนัตก และมีอยู่

ทัว่ไปตามฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย เช่น ระยอง ชลบุรี และสมุทรสาคร เป็นต้น ปลากะพงเป็นปลาท่ี

เลีย้งง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตสงู นิยมบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย และเป็นท่ีต้องการของตลาด 

 ลกัษณะโดยทัว่ไปของปลากะพง มีล าตวัคอ่นข้างยาว หนา และแบนข้างเล็กน้อย บริเวณ

ไหลโ่ค้งมน ส่วนท้องมีสีเงินแกมเหลือง บริเวณด้านข้างของล าตวัมีสีเงิน เส้นข้างตวัโค้งไปตามแนว

เส้นหลงั มีเกล็ดบนเส้นข้างตวั 52-61 เกล็ด (ประจิตร วงศ์รัตน์ และคณะ, 2531) 

 

2.3   การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท 

 โปรตีนไฮโดรไลเซท คือ ผลติภณัฑ์ที่ได้จากการยอ่ยสลายโปรตีนโดยอาศยัสมบตัิของ กรด ดา่ง หรือ

เอนไซม์ ในการตดัสายโพลเีปปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโนอิสระ หรือ เปปไทด์สายสัน้            เพื่อปรับปรุงคณุคา่ทาง

โภชนาการและสมบตัเิชิงหน้าที่ของโปรตีนให้เหมาะสมตอ่การน าไปใช้ประโยชน์ในผลติภณัฑ์อาหาร โดยทัว่ไป

แล้วขัน้ตอนการผลติโปรตีนไฮโดรไลเซทจะเร่ิมจากการบดหรือสบัวตัถดุิบให้ละเอยีด เติมน า้และสารเคมี(หรือ

เอนไซม์) ผสมให้เข้ากนั แล้วน าไปยอ่ยสลายในภาวะทีเ่หมาะสม จากนัน้ยบัยัง้การท างานของสารเคม(ีหรือ

เอนไซม์) และป่ันเหวี่ยงสารผสม             เพื่อเก็บสารละลายสว่นใสไปท าแห้ง และวิเคราะห์สมบตัเิชิงหน้าที่ของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทตอ่ไป(Asbjorn,1993)  
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2.3.1 วิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท สามารถท าได้ 3 วิธี ได้แก่ 

2.3.1.1   การย่อยโปรตีนด้วยสารละลายกรด 

 การย่อยโปรตีนด้วยสารละลายกรด เป็นวิธีท่ีใช้ต้นทุนในการผลิต

ค่อนข้างต ่า สามารถย่อยสลายโปรตีนได้อย่างรวดเร็ว แต่ท าให้  tryptophan        

ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจ าเป็นถูกท าลาย และอาจมีกลิ่นรสของกรดตกค้างอยู่ใน

ผลิตภัณฑ์ได้ สารละลายกรดท่ีนิยมใช้ในการย่อยโปรตีนได้แก่ กรดซลัฟูริก และ 

กรดไฮโดรคลอริก โดยทัว่ไปนิยมใช้กรดไฮโดรคลอริก เน่ืองจากมีประสิทธิภาพท่ี

ดีกว่าในการสลายพนัธะเปปไทด์ และโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากการยอ่ยโปรตีน

ด้วยสารละลายกรดจะมีเกลือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการท าให้เป็น

กลาง(neutralization) เกิดขึน้  การย่อยโปรตีนด้วยกรดซัลฟู ริกจะเกิดเกลือ

แคลเซียมซัล เฟต ในขณะท่ีการย่อยด้วยกรดไฮโดรคลอริกจะเกิดเกลือ      

โซเดียมคลอไรด์ หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ ซึ่งสามารถใช้ได้ในอาหารทัว่ไป และ

ไมก่่อให้เกิดปัญหาตอ่ผลิตภณัฑ์ (Kristinsson และ Rasco, 2000) 

 

2.3.1.2   การย่อยโปรตีนด้วยสารละลายเบส 

การย่อยโปรตีนด้วยสารละลายเบสนิยมใช้สารละลาย โซเดียม -          

ไฮดรอกไซด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ แบเรียมไฮดรอกไซด์ ในภาวะการยอ่ย

ท่ีคอ่นข้างรุนแรง (ใช้สารละลายเบสความเข้มข้น 4-5 M ท่ีอณุหภมูิสงู) ซึง่อาจท า

ให้กรดอะมิโนบางชนิดเกิดปฏิกิริยา racemization เปล่ียนจาก L-from เป็น      

D-from ท่ี ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (Kristinsson และ

Rasco, 2000) 

 

2.3.1.3   การย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ 

การย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ เป็นการใช้ เอนไซม์โปรติ เอสเพ่ือตัด

พันธะเปปไทด์ในสายโปรตีนให้เป็นเปปไทด์สายสัน้และกรดอะมิโนอิสระ 

เน่ืองจากเอนไซม์มีความจ าเพาะเจาะจงสูงต่อสารตัง้ต้น จึงไม่จ าเป็นต้องใช้
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เอนไซม์ในปริมาณมาก และไม่ต้องใช้ภาวะในการย่อยสลายท่ีรุนแรง การย่อย

สลายโปรตีนด้วยเอนไซม์จะให้อตัราการย่อยสลายค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบ

กับการย่อยสลายด้วยกรดหรือเบส  มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและ

ปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ แตอ่าจท าให้เกิดสารประกอบรสขม เน่ืองจากหมู่

ไม่ชอบน า้(hydrophobic group) ในโมเลกุลของโปรตีนอาจเผยตัว (reveal) 

ออกมา แตเ่ม่ือมีการควบคมุระดบัการย่อยสลายโปรตีน จะสามารถควบคมุไม่ให้

เกิดรสขมได้ (Kristinsson และRasco, 2000) 

  

2.4   การใช้เอนไซม์โปรตเิอสในการย่อยสลายโปรตีน 

เอนไซม์โปรติเอสเป็นเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ีในการตดัพันธะเปปไทด์ในสายโปรตีนให้เป็น  

เปปไทด์สายสัน้และกรดอะมิโนอิสระ โดยอาศยัน า้เข้าร่วมปฏิกิริยา(ปราณี อ่านเปร่ือง, 2547) 

สามารถแบง่เอนไซม์โปรตเิอสเป็นประเภทตา่งๆ ได้ดงันี ้

2.4.1 แบ่งตามต าแหน่งการตัดพันธะเปปไทด์ในสายโปรตี น เป็น            

2 ประเภท คือ 

2.4.1.1   เอกซ์โซเพปติเดส คือเอนไซม์ท่ีตดัพนัธะเปปไทด์ตรงปลาย

สายของโมเลกุลโปรตีน หากตัดทางปลายสายด้านหมู่อะมิโน  (N-

terminal) จะเรียกว่า aminopeptidase หากตัดทางปลายสายด้านหมู่

คาร์บอกซิล (C-terminal) จะเรียกวา่ carboxypeptidase 

 

2.4.1.2 เอนโดเพปติเดส คือเอนไซม์ท่ีตดัพนัธะเปปไทด์อย่างอิสระ

ในสายโปรตีน จนกระทัง่ได้เปปไทด์สายสัน้ เอนไซม์ประเภทนี ้

จะมีความจ าเพาะต่อสารตัง้ต้นโปรตีนหลายชนิด จึงสามารถ

ยอ่ยโปรตีนได้อยา่งรวดเร็ว 
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  2.4.2  แบ่งตามชนิดของสารท่ีบริเวณเร่งของเอนไซม์ เป็น 4 ประเภท คือ 

   2.4.2.1   Serine protease 

เอนไซม์กลุ่มนี เ้ป็นเอนไซม์เอนโดเพปติเดสท่ีมีกรดอะมิโน 

serine อยู่ท่ีบริเวณเร่ง ค่า pH ท่ีเหมาะสมต่อการท างานอยู่ในช่วง 7-11 

และอุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมต่อการท างานคือ 60°C มีน า้หนักโมเลกุล

ระหว่าง 25000-30000 Da เอนไซม์ชนิดนี ถู้กยับยัง้ได้ ด้วยสาร di-

isopropyl-fluorophosphate (DFP) ตัวอย่ างเอนไซม์ ในกลุ่ม นี  ้เช่น 

trypsin, thrombin, subtilisin และ elastase เป็นต้น (Whitaker, 1994) 

 

2.4.2.2   Neutral protease (Metal-containing protease) 

เอนไซม์กลุม่นีเ้ป็นเอนไซม์เอกซ์โซเพปติเดสท่ีมีอะตอมของโลหะ 

เช่น สังกะสี เป็นหมู่ prosthetic มีค่า pH ท่ีเหมาะสมต่อการท างานอยู่

ในช่วง 7-8 (แตเ่อนไซม์จะมีความเสถียรอยู่ในช่วง pH 5-10) อุณหภูมิท่ี

เหมาะสมตอ่การท างานคือ 60°C ความเสถียรในการท างานของเอนไซม์

จะเพิ่มขึน้เม่ืออยู่ในภาวะท่ีมี calcium ion เป็นองค์ประกอบ เอนไซม์

ประเภทนีถู้กยับยัง้ได้ด้วยสารจับโลหะ(metal chelating agent) เช่น 

EDTA , 1-10 phenanthroline เป็นต้น ตัวอย่างเอนไซม์ในกลุ่มนี ้เช่น

thermolysin, carboxypeptidase A และ carboxypeptidase B เป็นต้น

(Whitaker, 1994) 

 

2.4.2.3    Aspartic protease 

เอนไซม์กลุ่มนีจ้ดัเป็น carboxyl protease และ acid protease 

มีกรดอะมิโน aspartic acid อยู่ท่ีบริเวณเร่ง มีน า้หนกัโมเลกลุอยู่ในช่วง 

30000-40000 Da ค่า pH ท่ี เหมาะสมต่อการท างานอยู่ ในช่วง 3-4                 

มีความคงทนต่อสาร di-isopropyl-fluorophosphate (DFP) แต่ถูกยับยัง้
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ได้ด้วยสารประกอบ diazopeptones ตัวอย่างเอนไซม์ในกลุ่มนี ้เช่น 

pepsin และ renin เป็นต้น (Whitaker, 1994) 

 

2.4.2.4   Cysteine peotease 

เอนไซม์กลุ่มนีเ้ป็นเอนไซม์ประเภทเอนโดเพปติเดสมีกรดอะมิโน 

cysteine อยู่ท่ีบริเวณเร่ง ค่า pH ท่ีเหมาะสมต่อการท างานอยู่ในช่วง 

6.0-7.5 เอนไซม์กลุ่ม นี ถู้กยับยัง้ได้ ด้วยสารท่ี มีหมู่  sulfhydryl เป็น

องค์ประกอบ ตัวอย่างเอนไซม์ในกลุ่มนี ้เช่น papain และ bromelain

เป็นต้น (Whitaker, 1994) 

 

นอกจากนีย้งัมีเอนไซม์ทางการค้าหลายชนิดท่ีนิยมใช้ย่อยโปรตีนในระบบอุตสาหกรรม 

เอนไซม์เหล่านีส้่วนใหญ่ได้มาจากจลุินทรีย์ มีความจ าเพาะในช่วงกว้าง และมีประสิทธิภาพสงูใน

การย่อยโปรตีน เอนไซม์เหล่านีจ้ะมีคุณสมบตัิ และภาวะท่ีเหมาะสมต่อการท างานแตกต่างกัน 

ตวัอยา่งเอนไซม์ทางการค้าท่ีนิยมใช้เพ่ือยอ่ยสลายโปรตีน มีดงันี ้

1. Flavourzyme® 

  เป็นเอนไซม์ท่ีได้จากเชือ้ราชนิด Aspergillus oryzae เป็นเอนไซม์ผสมท่ีมีทัง้         

เอนโดเพปติเดส และ เอกซ์โซเพปติเดส มีคา่ pH ท่ีเหมาะสมตอ่การท างานอยู่ในช่วง 5-7 

อณุหภูมิท่ีเหมาะสมตอ่การท างานคือ 50 °C เอนไซม์ชนิดนีเ้หมาะส าหรับใช้ลดความขม

ของผลิตภณัฑ์โปรตีนไฮโดรไลเซท เม่ือยอ่ยสลายโปรตีนท่ีระดบัการยอ่ยสลายต ่า  

 

  Nilsang และคณะ (2005) ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาโดยใช้เอนไซม์ 

Flavourzyme® 50 LAPU/g protein แปรความเข้มข้นของเอนไซม์เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 

เปอร์เซ็นต์ (w/w) ระยะเวลาในการย่อย1-6 ชัว่โมง อุณหภูมิในการย่อย 45, 50, 55 และ 

60°C พบว่า ภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ Flavourzyme® 50 

LAPU/g protein คือ ความเข้มข้นของเอนไซม์เป็น 5 เปอร์เซ็นต์ (w/w) อุณหภูมิ 45°C 

และเวลาในการย่อยสลายเป็น 6 ชัว่โมง  โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้มีระดบัการย่อยสลาย
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โปรตีน 62 เปอร์เซ็นต์  และมี tryptophan ซึ่งเป็นกรดอะมิโนท่ีให้รสขม ในปริมาณต ่า 

(ประมาณ 0.17 กรัมตอ่ลิตร) โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากการย่อยสลายโปรตีนปลาด้วย

เอนไซม์ Flavourzyme® จงึไมมี่รสขม 

 

  Khantaphant, Benjakul แล ะ  Kishimura (2011) ศึ กษ าสมบัติ ใน การ เป็ น                

สารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก brown stripe red snapper โดยใช้

เอนไซม์ Flavourzyme® 500 L ย่อยสลายท่ีอุณหภูมิ 50°C pH 7 ระยะเวลาในการย่อย

สลาย 2 ชั่วโมง แปรระดบัการย่อยสลายเป็น 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษา

พบว่าโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้มีความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระแตกตา่งกัน 

โดยมีคา่ DPPH radical scavenging activity ประมาณ 10 mg Trolox ต่อ g protein ทุก

ระดบัการย่อยสลาย ในขณะท่ีเม่ือวดัความสามารถในการท าปฏิกิริยากบัไอออนของโลหะ

โดยวิธี metal chelating activity พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้มีค่า Ferrous chelating 

activity ลดลงเม่ือระดบัการยอ่ยสลายเพิ่มขึน้  

 

  Klompong และคณะ (2007) ศึกษาสมบตัิในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาสีกุนข้างเหลือง (yellow stripe trevally หรือ Selaroides 

leptolepis) เม่ือย่อยสลายด้วยเอนไซม์ Flavourzyme® 500 L เปรียบเทียบกับการใช้

เอนไซม์ Alcalase 2.4 Lพบว่า ท่ีระดบัการย่อยสลายเท่ากัน โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จาก

การย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์ Flavourzyme® 500 L มีค่า chelating activity สูงกว่า

โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากการย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์ Alcalase และโปรตีนไฮโดรไล

เซทท่ีได้จากการย่อยด้วยเอนไซม์ทัง้สองชนิดจะมีค่า chelating activity สูงขึน้เม่ือระดบั

การยอ่ยสลายเพิ่มมากขึน้ 

 

  Dekker และคณะ (2011) ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท(ระดบัการย่อยสลายโปรตีน

เป็น 13 เปอร์เซ็นต์) จากโปรตีนไอโซเลทของปลานิล (tilapia protein isolate)โดยใช้

เอนไซม์ Flavourzyme® (ไมร่ะบคุวามเข้มข้นของเอนไซม์ท่ีใช้) ปริมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต ์v/v 
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ส าหรับเคลือบ mahimahi red muscle โดยศึกษาสมบัติของโปรตีนไฮโดรไลเซทใน                

การยับยัง้การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน เพ่ือพิจารณาอายุการเก็บรักษาของ 

mahimahi red muscle แป รระยะ เวล าในการเค ลื อบ เป็ น  2  น า ที  และ  4  น า ที                     

ผลการศึกษาพบว่า เวลาท่ีใช้ในการเคลือบ mahimahi red muscle ด้วยโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโปรตีนไอโซเลทของปลานิลไม่ส่งผลต่อสมบัติในการยับยัง้การเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชนั (p ≥ 0.05) เม่ือวิเคราะห์สมบตัิในการยบัยัง้การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ

ไขมันพบว่า mahimahi red muscle มีค่า lipid hydroperoxides value เพิ่มขึน้ท่ีเวลาใน

การเก็บรักษาเป็น 67 ชัว่โมง และมีคา่สงูสดุท่ีเวลา 88 ชัว่โมง นอกจากนีเ้ม่ือวิเคราะห์โดย

วิธี Thiobarbituric acid (TBA) พบว่า การเคลือบ mahimahi red muscle ด้วยโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโปรตีน ไอโซเลทของปลานิลส่งผลตอ่การลดลงของปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ี

เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Thiobarbituric acid reactive substance : TBARS) เม่ือ

เทียบกบั mahimahi red muscle ท่ีไมไ่ด้เคลือบ  

 

2.   Neutrase® 

  เป็น เอนไซม์ ท่ี ได้จากแบคที เรียชนิด  Bacillus licheniformis หรือ Bacillus 

amyloliquefaciens เป็นเอนไซม์ชนิดเอนโดเพปติเดส มีค่า pH ท่ีเหมาะสมตอ่การท างาน

อยูใ่นชว่ง 5.5-7 และอณุหภมูิท่ีเหมาะสมตอ่การท างานคือ 45-55 ºC  

 

3.    Alcalase® 

  เป็นเอนไซม์ท่ีได้จากแบคทีเรียชนิด Bacillus licheniformis เป็นเอนโดเพปติเดส 

มีค่า pH ท่ี เหมาะสมต่อการท างานอยู่ในช่วง 8-8.5 และอุณหภูมิ ท่ี เหมาะสมต่อ                      

การท างานคือ 55-60 ºC 

 

นอกจากชนิดของเอนไซม์แล้ว กิจกรรมของเอนไซม์ยงัส่งผลตอ่ประสิทธิภาพของ

เอนไซม์ในการย่อยสลายโปรตีนด้วย กิจกรรมของเอนไซม์ขึน้อยู่กบัปัจจยัส าคญัตา่งๆ คือ 

ปริมาณเอนไซม์ท่ีใช้ในปฏิกิริยา ภาวะท่ีใช้ในการท าปฏิกิริยา (pH, อุณหภูมิ และ เวลา)
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ชนิดของโปรตีนตัง้ต้น (substrate) การเตรียมโปรตีนตัง้ต้น และสารยบัยัง้ ซึ่งจะกล่าวถึง

ในหวัข้อตอ่ไป 

 

2.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ 

 2.5.1  ปริมาณเอนไซม์ และสารตัง้ต้น 

ในการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์นัน้  ต้องอาศัยการจับกันของเอนไซม์และ                   

สารตัง้ต้น อตัราเร็วของปฏิกิริยาจะขึน้อยู่กบัจ านวนการชนกนัของโมเลกลุทัง้สอง โดยใน

ระยะแรกของปฏิกิริยา อตัราเร็วของปฏิกิริยาจะเป็นสดัส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของ

สารตัง้ต้น และเม่ือสารตัง้ต้นเร่ิมหมดไป อตัราเร็วของปฏิกิริยาจะเร่ิมลดลง และเข้าสู่ช่วง

คงท่ี 

 

2.5.2 ภาวะในการท าปฏิกิริยา  

2.5.2.1    ผลของ pH ต่อการท างานของเอนไซม์ 

 โดยปกติแล้วเอนไซม์แตล่ะชนิดจะมีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยา

แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับความเป็นกรดด่างท่ีเหมาะสมต่อการท างาน ช่วง pH ท่ี

เอนไซม์สามารถท างานได้ดี (optimum pH) ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก pH 

activity prolfile ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า pH และ relative activity 

ของเอนไซม์ ควบคู่ไปกับการค านึงถึงเสถียรภาพในการท างานของเอนไซม์

ในช่วงความเป็นกรดด่างนัน้ๆ โดยสามารถสร้าง pH stability profile ได้จาก

ความสัมพันธ์ระหว่าง incubation pH และ กิจกรรมของเอนไซม์ท่ีเหลืออยู่ 

(enzyme residual activity) (Adler-Nissen, 1986) 

 

2.5.2.2    ผลของอุณหภูมิต่อการท างานของเอนไซม์ 

 เอนไซม์มีคุณสมบัติเป็นโปรตีน อุณหภูมิจึงมีความส าคัญต่อ               

การท างานของเอนไซม์ อณุหภูมิท่ีสงูเกินไปอาจท าให้โครงสร้างของเอนไซม์เกิด

การเสียสภาพ และสญูเสียความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา เช่นเดียวกบัความ
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เป็ นกรดด่ าง  เอน ไซ ม์ แต่ละชนิ ดจะ มี อุณ หภู มิ ท่ี เหมาะสม (optimum 

temperature) แตกต่างกัน และการน าเอนไซม์ไปใช้ประโยชน์นัน้จ าเป็นต้อง

ค านึงถึงเสถียรภาพของเอนไซม์ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก temperature stability 

profile ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ  และ กิจกรรมของเอนไซม์ท่ี

เหลืออยู ่(Adler-Nissen, 1986) 

 

2.5.2.3 ผลของระยะเวลาในการย่อยโปรตีนต่อความสามารถของ

เอนไซม์ 

ระยะเวลาในการย่อยโปรตีน ส่งผลตอ่อตัราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาของ

เอนไซม์ ในช่วงแรกของการย่อย เอนไซม์จะท าปฏิกิริยากับโปรตีนตัง้ต้น                

อย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นเปปไทด์และกรดอะมิโนอิสระ แต่เม่ือระยะเวลาใน                  

การย่อยสลายมากขึน้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์จะเร่ิมคงท่ี            

(Adler-Nissen, 1986) 

 

2.5.3 ชนิดของโปรตีนตัง้ต้น (substrate) 

 แหล่งโปรตีนตัง้ต้น คือวตัถดุิบโปรตีนท่ีใช้เป็น substrate ในการท าปฏิกิริยากับ

เอนไซม์เพ่ือผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท โดยปกติแล้วโปรตีนตัง้ต้นเหล่านีจ้ะมีความแตกตา่งกนั

ในด้านของชนิดของกรดอะมิโน ล าดับของกรดอะมิโน และขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็น

องค์ประกอบในสายโปรตีน ความแตกตา่งนีจ้ะส่งผลตอ่ความจ าเพาะในการเกิดปฏิกิริยา

กบัเอนไซม์  

 สตัว์น า้แตล่ะชนิดจะมีองค์ประกอบทางเคมีแตกตา่งกนั โดยองค์ประกอบทาง

เคมีจะเปล่ียนแปลงไปตาม ชนิด ช่วงอายุ และสภาวะต่างๆของสตัว์น า้ กรดอะมิโนท่ีพบ

ในกล้ามเนือ้สัตว์น า้จะมีปริมาณใกล้เคียงกับสัตว์อ่ืน แต่จะมีปริมาณ lysine, histidine 

และ arginine สงูกวา่สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม (นฤมล อศัวเกศมณี, 2541) 
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McCance และ  Widdowson (1978) รายงานป ริม าณ กรดอะมิ โนจ า เป็ น                  

(ในหนว่ย mg/g nitrogen) ท่ีพบในอาหารจ าพวกโปรตีน ได้แก่ เนือ้ปลา เนือ้สตัว์ นม และ

ไข ่ตามตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ปริมาณกรดอะมิโนจ าเป็นท่ีพบในอาหารโปรตีนชนิดตา่งๆ (mg/g nitrogen) 

กรดอะมิโน ปลา เนือ้สตัว์ นม ไข ่
Cysteine 70 80 60 110 
Isoleucine 330 320 350 350 
Leucine 530 500 640 520 
Lysine 610 570 510 390 
Methionine 180 170 180 200 
Phenylalanine 260 280 340 320 
Threonine 300 290 310 320 
Tryptophan 70 80 90 110 
Tyrosine 220 240 280 250 
Valine 
Total 

360 
2930 

300 
2830 

460 
3220 

250 
2820 

ท่ีมา : McCance และ Widdowson (1978) 

 

2.5.4 การเตรียมโปรตีนตัง้ต้น 

 การเตรียมโปรตีนตัง้ต้นให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการท าปฏิกิริยากับเอนไซม์ 

นิยมใช้การบดลดขนาดวตัถุดิบ เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีผิวในการท าปฏิกิริยาและเปล่ียนโปรตีนใน

วตัถดุิบให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยากับเอนไซม์ได้ง่ายขึน้ การใช้ความร้อน และ

การสกัดไขมันออกจากวัตถุดิบ อาจท าให้เกิดการเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน และ

สง่ผลตอ่การลดลงของอตัราการเกิดผลิตภณัฑ์(เลิศชยั พฒันวิจิตร, 2548) 
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2.6 ระดับการย่อยสลายโปรตีน (Degree of hydrolysis, DH) 

  ระดับการย่อยสลายโปรตีน คือ ดัชนีท่ีใช้อธิบายปฏิกิริยาการย่อยสลายโปรตีนด้วย

เอนไซม์ การติดตามระดบัการย่อยสลายโปรตีนสามารถท าได้ 3 วิธี คือ การวัดปริมาณโปรตีน               

ท่ีเหลืออยู่ การวดัปริมาณกรดอะมิโนท่ีเพิ่มขึน้ และ การไตเตรตปริมาณโปรตอนท่ีถูกปลดปล่อย 

(Silvestre, 1997) 

 

  2.6.1  การวัดปริมาณโปรตีนท่ีเหลืออยู่ 

 การวัดปริมาณโปรตีนท่ีเหลืออยู่ อาศัยหลักการท่ีว่า ปฏิกิริยาการย่อยสลาย

โปรตีนด้วยเอนไซม์จะท าให้ได้เปปไทด์ และกรดอะมิโนอิสระเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีปริมาณ

โปรตีนจะลดลง การติดตามปริมาณโปรตีนท่ีเหลืออยู่ สามารถท าได้หลายวิธี เช่น วิธี 

Kjeldhal, ก า รวัด ค่ า ก า รดู ด ก ลื น แ ส ง , Folin-Lowry Color Development แล ะวิ ธี 

Coomasie Brilliant G 240 เป็นต้น และสามารถค านวณระดับการย่อยสลายโปรตีน                

ได้จากสมการ (1) 

    DH   =   ปริมาณโปรตีนท่ีเหลืออยู×่ 100  

        ปริมาณโปรตีนทัง้หมด          ..............................(1) 

 

2.6.2   การวัดปริมาณกรดอะมิโนที่เพิ่มขึน้  

 การวดัปริมาณกรดอะมิโนท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการท าให้เกิดสี โดยอาศัย

การท าปฏิกิริยาเฉพาะระหว่างสารเคมีบางชนิดกับหมู่อะมิโน ปฏิกิริยาท่ีรู้จักกันดีได้แก่ 

colorimetric ninhydrin reaction,  trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS) แล ะ  ortho-

phtaldehyde (OPA) เป็ น ต้น  ส าห รับ  colorimetric ninhydrin reaction เป็ น การท า

ปฏิกิริยาระหว่างสาร ninhydrin และ กรดอะมิโน เกิดสารประกอบสีน า้เงินเข้ม วิธีนีเ้ป็น

วิธีการเก่าแก่ท่ีมีความไวสงู แตใ่ช้เวลาในการวิเคราะห์นาน และปฏิกิริยาถกูรบกวนได้ง่าย

จากแก๊ซออกซิเจนและแอมโมเนีย (Moore และ Stein, 1948) วิธี TNBS เป็นการใช้สาร 

TNBS ซึ่งท าปฏิกิริยาจ าเพาะต่อ primary amino group เกิดเป็นสารประกอบสีเหลือง 

และสามารถวดัค่าการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 420 นาโนเมตร วิธี TNBS นีมี้ข้อเสีย
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คือ สาร TNBS เป็นสารไม่เสถียร สารละลายท่ีเตรียมเพ่ือวิเคราะห์ต้องเก็บห่างจากแสง  

ใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน และสารเคมีท่ีใช้อาจปนเปือ้นด้วย picric acid ท าให้ค่า 

blank มีคา่สงู นอกจากนี ้TNBS ไม่สามารถท าปฏิกิริยากบั proline และ hydroxyproline 

แต่สามารถเกิดปฏิกิริยากับ - amino group ของ lysine ได้ (Adler-Nissen, 1979) วิธี 

OPA เป็นวิธีท่ีใช้วิเคราะห์ระดับการย่อยสลายโปรตีนโดยการท าปฏิกิริยากับ primary 

amino group เช่น เดียวกับวิธี  TNBS แต่มี ข้อดีกว่าตรงท่ีวิ ธี  OPA นัน้ เป็นวิ ธี ท่ีง่าย                     

มีความถกูต้องสงู และใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาเพียงแค ่2 นาทีก่อนวดัคา่การดดูกลืนแสง 

ท าให้สามารถติดตามคา่ DH ในระหว่างการย่อยสลายโปรตีนได้อย่างต่อเน่ือง (Nielsen, 

Peterson และ Dambmann, 2001) 

 

 Nielsen, Peterson แ ล ะ  Dambmann (2001) อ ธิ บ า ย ว่ า  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์

 ระดับการย่อยสลายโปรตีนด้วยวิ ธี  OPA จะอาศัยการท าปฏิ กิ ริยาของ OPA กับ 

 primary amino group ในสภ าวะ ท่ี มี ส าร  dithiothreitol (DTT) ซึ่ ง มี หมู่ ซั ล ไฟ ด ริล

 (SH-compound) เป็นองค์ประกอบในโมเลกุล  ท าให้ เกิดสารประกอบท่ีสามารถ

 ดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 340  นาโนเมตรได้ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1 

 

 
รูปท่ี 2.1 ปฏิกิริยาระหว่างสาร OPA (aromatic compound) และ primary amino group

 (H2N-R2) ในภาวะท่ีมีสาร dithiothreitol (DTT: HS-R1)  

ท่ีมา : Nielsen, Peterson และ Dambmann (2001) 

 

  การค านวณระดบัการย่อยสลายโปรตีนโดยการวดัปริมาณกรดอะมิโนท่ีเพิ่มขึน้

 สามารถหาได้จากสมการ (2) 

 DH   =   𝐿𝑡−𝐿0

𝐿𝑚𝑎𝑥−𝐿0
×100  ……………………………………… (2) 
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เม่ือ  Lt =  ปริมาณ -amino acid ท่ีเวลา t 

  L0 =  ปริมาณ -amino acid เร่ิมต้น 

  Lmax    =  ปริมาณ  -amino acid หลงัจากยอ่ยโปรตีนเสร็จแล้ว 

 

2.6.3   การไตเตรตปริมาณโปรตรอนท่ีถูกปลดปล่อย 

การไตเตรตปริมาณโปรตอนท่ีถูกปลดปล่อยหรือเทคนิค pH-stat  เป็นการวัด

ปริมาณเบสท่ีใช้เพ่ือรักษาระดบั pH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทในระหว่างการย่อยโปรตีน 

วิธีการนีอ้าศัยหลักการคือ ในระหว่างการย่อยสลายโปรตีนไปเป็นเปปไทด์ และ           

กรดอะมิโนอิสระ ในภาวะท่ีเป็นกลางหรือเป็นเบสเล็กน้อย หมู่ amino ท่ี N-terminal           

จะรับโปรตอนได้น้อยลง ในขณะท่ีหมู่ carboxyl ของ C-terminal จะปลดปล่อยโปรตอน

ออกมา ภาวะเช่นนีส้่งผลให้ค่า pH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทลดลง ดงันัน้เพ่ือรักษาระดบั 

pH ให้คงท่ีจึงต้องมีการเติมสารละลายเบสอย่างตอ่เน่ือง โดยทัว่ไปแล้วสารละลายเบสท่ี

นิยมใช้ ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือ สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 

วิธีการนีมี้ข้อดีคือ เป็นวิธีท่ีง่าย รวดเร็ว และไม่ท าให้เกิดการเสียสภาพของโปรตีน แต่ค่า

ระดบัการย่อยโปรตีนท่ีได้จะอยู่ในลกัษณะของคา่สมัพทัธ์ การค านวณระดบัการย่อยสลาย

โปรตีนสามารถหาได้จากสมการ (3) 

 

 DH  = B×
Nb

Mb
×

1

∝
×

1

h tot
×100.……………………….(3) 

 เม่ือ B   =  ปริมาณเบสท่ีใช้ (มิลลิลิตร) 

 Nb  =  ความเข้มข้นของเบสท่ีใช้ (N) 

 Mb   =  มวลของโปรตีน (กรัม) 
1

∝
  =  ค่ า  calibration ส าห รับ  pH-stat ท่ี  pH 8.5 

   อณุหภมูิ 50-55 ºC มีคา่เทา่กบั 1.04 

 h tot    =  จ านวนพนัธะเปปไทด์ในโปรตีนซึ่งมีค่าเท่ากับ 

  8.3 สมมลูตอ่กิโลกรัมโปรตีน 
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2.7 สมบัตเิชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซท 

 สมบตัิเชิงหน้าท่ีของโปรตีนไฮโดรไลเซท หมายถึง สมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของ

โปรตีน ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์อาหารในระหว่างการแปรรูป เก็บรักษา ตลอดจน               

การบริโภค สมบตัิเชิงหน้าท่ีเหลา่นีเ้ป็นผลมาจากองค์ประกอบทางเคมี และปริมาณกรดอะมิโนท่ีมี

อยู่ในผลิตภณัฑ์ สมบตัิเชิงหน้าท่ีของโปรตีนไฮโดรไลเซท เช่น สมบตัิการละลาย สมบตัิการอุ้ มน า้ 

สมบตัิการเป็นอิมลัซิฟายเออร์  สมบตักิารเกิดโฟม สมบตักิารเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และ สมบตัิ

ในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE เป็นต้น (Jamdar และคณะ, 2010) ส าหรับงานวิจยันี ้

จะมุ่งศกึษาสมบตัิเชิงหน้าท่ีของโปรตีนไฮโดรไลเซท คือ สมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระ และ สมบตัิ

ในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE 

 

2.8    สมบัตใินการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) 

 อนุมูลอิสระ (free radical) คือ โมเลกุล หรือสารท่ีประกอบด้วยอะตอมซึ่งมีอิเล็กตรอนคู่

โดดเด่ียว (unpaired electron) เป็นองค์ประกอบ อนุมูลอิสระเหล่านีไ้ม่เสถียร และมีพลงังานสูง 

จึงมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับสารอ่ืนๆ (Aruoma, 1994) ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้นีจ้ะเรียกว่า 

ปฏิกิริยาออกซิเดชนั ซึ่งมีการสูญเสียอิเล็กตรอนของสารให้กับอนุมูลอิสระ และเกิดอนุมูลอิสระ

ชนิดใหม่ขึน้ในปฏิกิริยา อนุมูลอิสระเหล่านีส้ามารถท าปฏิกิริยากับแก๊ซออกซิเจน เกิดเป็น 

reactive oxygen species (ROS) ซึง่มีความส าคญัตอ่การเส่ือมโทรมของเซลตา่งๆในร่างกาย 

  สารต้านอนุมูลอิสระ คือ สารประกอบท่ีสามารถชะลอ หรือ ยับยัง้การเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชนัได้ (Halliwell, 1997) กลไกในการยบัยัง้ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของสารต้านอนุมูลอิสระ

แตล่ะชนิดจะมีความแตกตา่งกนั เช่น สารประกอบฟีนอลิกและ สารประกอบ aromatic amine จะ

ก าจัดอนุมูลอิสระออกจากปฏิกิ ริยาลูกโซ่  ( free radical scavenging antioxidant) ในขณะ        

คาโรทีนอยด์ จะท าหน้าท่ีในการก าจดั singlet oxygen เป็นต้น (Niki, 2010) จากข้อมูลดงักล่าว 

ท าให้ในปัจจบุนัมีการใช้ประโยชน์จากสารต้านอนมุูลอิสระมากขึน้ ทัง้ในแง่ของการเป็นส่วนผสม

ในเคร่ืองส าอางค์ เพ่ือชะลอการเส่ือมสภาพของเซลผิว และใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพ่ือยืดอายุ

การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ให้ยาวนานขึน้ 
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 ส าหรับสมบตัิในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของกรดอะมิโน เปปไทด์ และโปรตีน-

ไฮโดรไลเซทนัน้ พบว่า สามารถยบัยัง้การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนัได้โดยการท าปฏิกิริยา

กบัโลหะหนกั และ ก าจดัอนุมูลอิสระออกจากระบบ เปปไทด์ส่วนใหญ่ท่ีมีสมบตัิต้านอนุมูลอิสระ

มกัจะประกอบด้วยกรดอะมิโน คือ histidine, tyrosine, methionine, tryptophan และ lysine เป็น

องค์ประกอบในโมเลกลุ ชนิดของกรดอะมิโน และล าดบัของกรดอะมิโน ล้วนสง่ผลตอ่สมบตัใินการ

ต้านอนมุลูอิสระของเปปไทด์ (Pena-Ramos และ Xiong, 2001) 

 

 Wu, Chen และ Shiau (2003) ผลิต โปรตีนไฮโดรไล เซทจากปลาแมคเคอเรล

(Scomber austriasicus) ด้วยกระบวนการ autolysis เปรียบเทียบกบัการใช้เอนไซม์ Protease N 

ในการย่อยสลาย โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปริมาณกรดอะมิโนอิสระ และ เปปไทด์ท่ี

เปล่ียนแปลงในระหว่างการย่อยสลาย ผลการทดลองพบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากการย่อย

สลายด้วยเอนไซม์ Protease-N มีกรดอะมิโนอิสระ และเปปไทด์เป็นองค์ประกอบในปริมาณ

มากกว่าท่ีพบในโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากกระบวนการ autolysis โดยระบุว่า ปริมาณกรด      

อะมิโนอิสระ และ เปปไทด์ท่ีเพิ่มขึน้นีส้่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึน้ของสมบตัิในการเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซท นอกจากนี  ้ได้มีการศึกษาขนาดของเปปไทด์ท่ี เป็น

องค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาแมคเคอเรลท่ีผลิตได้ โดยพบว่า ขนาดของเปปไทด์ 

ส่งผลต่อความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน โดยเปปไทด์ท่ีมีขนาดโมเลกุล

ประมาณ 1400 Da มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเปปไทด์ท่ีมีขนาดโมเลกุล     

900 Da และ 200 Da ตามล าดบั 

   

2.8.1    วิธีวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

 2.8.1.1    วิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

วิธี DPPH เป็นวิธีวัดความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ               

โดยอาศยัการส่งผ่านอิเลกตรอนเด่ียวจากสารต้านอนุมูลอิสระเข้าสู่อนุมลู DPPH• 

ซึง่มีสีมว่ง เกิดการรีดิวซ์อนมุลู DPPH• ไปเป็นสารประกอบ DPPHn ซึง่มีสีเหลือง 

และวดัการลดลงของสีโดยอาศยัการวดัค่าการดดูกลืนแสงด้วยเคร่ืองสเปกโทร -
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โฟโตมิเตอร์ ท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร วิธี DPPH นีมี้ข้อดีคือ เป็นวิธี

วิเคราะห์ท่ีง่าย รวดเร็ว และไม่ต้องใช้เคร่ืองมือมาก แต่ปฏิกิริยาอาจถูกรบกวน           

ได้ง่ายจากแสง แก๊ซออกซิเจน และสารรีดิวซ์ (Bernadini และคณะ, 2011) 

อนมุลู DPPH มีโครงสร้างท่ีเสถียรหากในระบบมีอนมุลูบางชนิดท่ีวอ่งไวมากกว่า 

เช่น peroxyl radical เป็นต้น สารต้านอนุมูลอิสระท่ีต้องการทดสอบอาจท า

ปฏิกิริยากบัอนมุลูวอ่งไวเหล่านัน้ ท าให้คา่ความสามารถท่ีค านวณได้ผิดพลาดไป

จากความเป็นจริง (Prior, Wu และ Schaich, 2005) การค านวณความสามารถ

ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH นัน้ จะค านวณออกมาในรูปของ   

% DPPH radical scavenging  โดยใช้น า้กลั่นแทนตัวอย่างในสารละลาย

ควบคมุ ตามสมการ (4) 

% DPPH radical scavenging =  A517 control – A 517 sample × 100  
     A 517 control          …………… (4) 

 

Jun, Jung และ Kim (2004) ศึกษาความสามารถในการเป็นสารต้าน

อนุมลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง yellowfin sole (Limanda aspera) 

โดยใช้เอนไซม์เปปซิน พบวา่ ผลิตภณัฑ์โปรตีนไฮโดรไลเซทประกอบด้วยเปปไทด์

สายสัน้คือ RPDFDLEPPY มีขนาดโมเลกุล 13 kDa ซึ่งมีสมบัติในการเป็นสาร

ต้านอนมุลูอิสระท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือวิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH 

 

Klompong และคณะ (2007) ศึกษาอิทธิพลของชนิดของเอนไซม์ และ

ระดับการย่อยสลายท่ีมีต่อสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากปลาสีกุนข้างเหลือง โดยวิธี DPPH พบว่าโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากปลาสีกุนข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) ทัง้ท่ีได้จากการย่อยสลายด้วย

เอนไซม์ Flavourzyme® และ Alcalase ซึ่งมีระดบัการย่อยสลาย 5เปอร์เซ็นต์มีค่า 

% DPPH radical scavenging activity สูงกว่าโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีย่อยสลาย
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จนกระทั่งมีระดับการย่อยสลายเป็น 15 และ 25เปอร์เซ็นต์ โดยไม่พบความ

แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั (p > 0.05) 

 Thiansilakul, Benjakul และ Shahidi (2007) ศึกษาองค์ประกอบและ

สมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาทูแขก 

(round scad) (Decapterus maruadsi) ท่ีมีระดับการย่อยสลาย 60 เปอร์เซ็นต์ 

โดยใช้ เอน ไซ ม์  Flavourzyme® 500  L ในการย่ อยสลาย  เม่ื อวิ เค ราะ ห์

ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบว่า โปรตีน

ไฮโดรไลเซทท่ีได้มีคา่ % radical scavenging activity เทา่กบั 59.9 เปอร์เซ็นต ์

 

 Wu, Chen และ Shiau (2003) รายงานว่า สมบัติในการเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระเม่ือวิเคราะห์โดยวิ ธี  DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลา                

แมคเคอเรล (Scomber austriasicus) ท่ีใช้เอนไซม์ protease N ในการย่อยสลาย 

มีค่า  % scavenging effect สูงกว่าในโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีย่อยสลายด้วย

ก ร ะ บ วน ก า ร  autolysis โด ย พ บ ว่ า  % scavenging effect ข อ ง โป ร ตี น      

ไฮโดรไลเซทท่ีได้จะมีค่าเพิ่มขึน้ในช่วง 5 ชัว่โมงแรกของการย่อย และจะเร่ิมคงท่ี

เม่ือเวลาในการยอ่ยนานขึน้ 

 

2.8.1.2    วิธี Metal chelating activity 

เน่ืองจากไอออนของโลหะหนัก เช่น  Fe2+, Cu2+และ Co2+ เป็นต้น
สามารถเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยเฉพาะ Fe2+จะท าปฏิกิริยา

ออกซิเดชนักบัออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นสาร Superoxide anion radical (O2
-•) 

ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระตัวเร่ิมต้นท่ีท าให้เกิดอนุมูลอิสระตัวอ่ืนๆต่อไป ไอออนของ
โลหะเหล่านีย้งัสามารถส่งผ่านอิเล็กตรอนเข้าท าปฏิกิริยากับกรดไขมันไม่อ่ิมตัว 
(Sarkar, 1987) เกิดเป็นอนมุลูอิสระท่ีมีความว่องไวตอ่การท าปฏิกิริยา ดงัสมการ
ท่ี 5 

M(n+1)+ + LH              Mn+ + L• + H+………………………........(5) 
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นอกจากนีไ้อออนของโลหะหนกัยงัสามารถท าปฏิกิริยากบัสารบางชนิด เชน่ 

ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (hydroperoxide) เกิดผลิตภัณฑ์คือ อนุมูลอิสระท่ีสามารถ

เร่งปฏิกิริยาออโต้ออกซิเดชนั ดงัสมการท่ี 6 และ 7 ตามล าดบั 

 M n+ + LOOH    Mn+1 + LO• + OH• ………………………(6) 

M n+1 + LOOH   Mn + LOO• + H+ ………………………..(7) 

 

อนุมลูอิสระท่ีเกิดขึน้เหล่านีส้ามารถเกิดปฏิกิริยาออโตออกซิเดชนั ท าให้

ผลิตภณัฑ์อาหารเส่ือมเสียได้ง่าย การเติมสารต้านอนมุูลอิสระท่ีมีความสามารถ

ในการท าปฏิกิริยากับไอออนของโลหะหนักลงในผลิตภัณฑ์อาหารจึงสามารถ

ชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัได้ (Klompong และคณะ, 2007) การวิเคราะห์

ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยการท าปฏิกิริยาไอออนของ

โลหะหนักนีส้ามารถท าได้โดยอาศยัการท าปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระกับ

สารละลาย FeCl2 โดยมีสารละลาย3-(2-pyridyl)-5,6-bis(4-phenyl-sulfonic 

acid)-1,2,4-triazine (ferrozine) ท าให้ เกิดสีม่ วงของ ferrozine-Fe2+complex 

และวดัคา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 562 นาโนเมตร เชน่เดียวกบัวิธี DPPH 

การค านวณความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี  metal 

chelating activity นัน้ จะค านวณออกมาในรูปของ % metal chelating activity  

โดยใช้น า้กลัน่แทนตวัอยา่งในสารละลายควบคมุ ตามสมการ 8 

 

% Metal chelating activity =  A562 control – A 562 sample × 100  
     A 562 control ………….………(8) 

    

   Dong และคณะ (2008) ศกึษาสมบตัิในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากปลา Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)

โดยวิธี metal chelating activity เปรียบเทียบอิทธิพลของชนิดของเอนไซม์ และ 

ระยะเวลาในการย่อยสลายท่ีมีต่อสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของ



 22 

โป รตี น ไฮ โด รไล เซท  พ บว่ าค่ า  % relative chelating activity มี ค่ า เพิ่ ม ขึ ้น                 

เม่ือระยะเวลาในการย่อยสลายยาวนานขึน้ โดยอธิบายว่าเม่ือระยะเวลาใน        

การย่อยสลายยาวนานขึน้ โปรตีนจะถูกเปล่ียนเป็นกรดอะมิโนและ เปปไทด์             

ขนาดเล็กท่ีสามารถท าปฏิกิริยากับไอออนของโลหะได้ ท าให้สามารถชะลอ              

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัได้  

 

Klompong และคณะ (2007) รายงานสมบัติ ในการเป็นสารต้าน               

อนุมูล อิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาสีกุนข้างเหลือง  (Selaroides 

leptolepis) เม่ือวิเคราะห์โดยวิธี metal chelating activity ว่า โปรตีนไฮโดรไลเซท            

ท่ีได้จากการย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์ Flavourzyme® 500 L มีค่า % metal 

chelating activity สูงกว่าในโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีใช้ เอนไซม์  Alcalase ใน              

การย่อยสลาย และยังกล่าวว่า ค่า % metal chelating activity นีจ้ะเพิ่มขึน้              

เม่ือระดบัการย่อยสลายเพิ่มขึน้โดยจะมีค่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์, 90 เปอร์เซ็นต์ 

และ 93 เปอร์เซ็นต์ เม่ือใช้เอนไซม์ Flavourzyme® 500 L ในการย่อยสลาย ท่ีระดับ

การยอ่ยสลาย 5 เปอร์เซ็นต์, 15 เปอร์เซ็นต์ และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั 

 

2.8.1.3    วิธี TBA (Thiobarbituric acid) 

ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนั (lipid roxidation) เป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิด

จากการท าปฏิกิริยาของแก๊ซออกซิเจนตรงบริเวณพนัธะคู่ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั

ในอาหาร ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ คือ สารไฮโดรเปอร์ออกไซด์(hydroperoxide)            

ซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงเป็นสารอ่ืนๆ (เช่น malonaldehyde เป็นต้น)  ท่ีท าให้

ผลิตภัณฑ์อาหารมีกลิ่นหืนได้ต่อไป ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนัเป็นปฏิกิริยา

ลกูโซ ่ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ  

1. ปฏิกิริยาเร่ิมต้น เป็นการเกิดอนมุลูอิสระของกรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัใน

อาหาร 

 LH        L• + H•………………….(9) 
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2. ปฎิริยาโพรพาเกชนั เป็นการท าปฏิกิริยาของออกซิเจนกบัอนมุลู

อิสระจากปฏิกิริยาเร่ิมต้น เกิดเป็นสาร lipid peroxyl 

radical(LOO•) 

  L• + O2   LOO• ………………… (10) 

3. ปฏิกิริยาเทอร์มินอล เป็นการผลิตสารไฮโดรเปอร์ออกไซด์จากการท า

ปฏิกิริยาของ lipid peroxyl radical และ H• 

  LOO• + H•    LOOH………………... (11) 

สารประกอบไฮโดรเปอร์ออกไซด์ท่ีเกิดขึน้เม่ือถกูเร่งปฏิกิริยาด้วยไอออน

ของโลหะ หรือ ความร้อน จะแตกตวัไปเป็นสารระเหยโมเลกลุเล็ก ท่ีท าให้เกิดกลิ่น

รส ไม่ ดี ใน ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าห ารไ ด้ ต่ อ ไป  (Fernandez, Perez-Alvarez แล ะ 

Fernandez-Lopez, 1996) 

  การทดสอบความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี TBA 

นัน้อาศยัหลักการวัดสีชมพูของสารประกอบเชิงซ้อน TBARS ท่ีเกิดจากการท า

ปฏิกิริยาของสาร TBA และ malonaldehyde ท่ีความยาวคล่ืน 535 นาโนเมตร 

และสามารถค านวณ % TBA activity ได้จากสมการ 12 

% TBA =   A535 control – A 535 sample × 100 ………………………..(12) 
   A 535 control 

 

Dong และคณะ (2008) กล่าวถึง สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลา silver carp ท่ีย่อยสลายด้วยเอนไซม์ Flavouzyme® 

0.5 เปอร์เซ็นต์ (w/w) ว่า % inhibiting lipid oxidation ของโปรตีนไฮโดรไลเซทมี

คา่เพิ่มขึน้จนกระทัง่สงูท่ีสดุเม่ือใช้เวลาในการย่อยสลายเป็น 4 ชัว่โมง และจะเร่ิม

คงท่ีเม่ือเพิ่มเวลาในการย่อยสลายเป็น 5 และ 6 ชัว่โมง ตามล าดบั โดยรายงาน

ว่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการย่อยส่งผลต่อค่า % inhibiting lipid 

oxidation ในลักษณ ะ ท่ี ไม่ เป็ น เส้นตรง  ทั ง้ นี ้ Pihlanto (2006) อ ธิบายว่า 
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องค์ประกอบต่างๆ ในโปรตีนไฮโดรไลเซท เช่น  prooxidative agent และ

สารประกอบท่ีไม่ใช่โปรตีนซึ่งอาจเกิดขึน้ในระหว่างการย่อยสลาย เป็นต้น อาจ

สง่ผลให้ความสามารถในการต้านอนมุลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทมีคา่ลดลง 

 

Jeon, Byun และ Kim (1999) ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลาคอด 

โดยใช้ เอนไซม์ ท่ีสกัดได้จากทางเดินอาหารของปลา tuna และใช้ เทคนิค 

ultrafiltration membrane เพ่ือคัดแยกขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน

โปรตีนไฮโดรไลเซท โดยใช้เย่ือคดัแยก 4 ขนาด คือ 30 KDa, 10 KDa, 5 KDa และ 

3 KDa พบว่า ขนาดของเปปไทด์ส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงหน้าท่ี ท่ีต่างกัน โปรตีน

ไฮโดรไลเซทท่ีมีเปปไทด์ขนาด 10 K เป็นองค์ประกอบ มีความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระใกล้ เคียงกับสาร α- tocopherol ท่ี ใช้ เป็นสารละลายควบคุม            

เม่ือวิเคราะห์โดยวิธี TBA  

 

2.9 สมบัติในการเป็นสารยับยั ้งการท างานของACE (Angiotensin I converting 

enzyme inhibitor) 

ภาวะความดันโลหิตสูง (hypertension) คือ ภาวะท่ีบุคคลมีระดับความดันโลหิต

systolic และ/ หรือ  diastolic ตัง้แต่ 140/90 mm Hg ขึน้ไป (Well และคณะ, 2009) ซึ่งภาวะ

ความดนัโลหิตสูงเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ของระดับความดันโลหิตต่ออัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดของ

บุคคลท่ีช่วงอายุต่างๆ พบว่า อตัราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ภาวะหวัใจ

ขาดเลือด (Ischemic heart disease) และ โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มีความสัมพันธ์แบบ

แปรผนัตรงกบัระดบัความดนัโลหิต ในทกุชว่งอายขุองกลุม่ผู้ทดสอบ (40-89 ปี) 

 กลไกการควบคุมระดับความดันโลหิตในร่างกายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท            

ตามระดับความเร็วในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของความดันโลหิต คือ early response, 

intermediate response และ late response ตามล าดับ early response เป็นการตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว(ในระดับวินาที ) ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ  (sympathetic และ 
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parasympathetic) ส่งผลต่อการลดอัตราการเต้นของหัวใจ และท าให้ เกิดการขยายตัวของ                  

หลอดเลือดแดง และหลอดเลือดด า ในขณะท่ี intermediate response จะเป็นการตอบสนองต่อ               

การเปล่ียนแปลงความดนัโลหิตโดยใช้เวลาในระดบั นาที หรือชัว่โมง ภายใต้การควบคมุของ renin-

angiotensin-aldosterone system (RAAS) เม่ือความดันโลหิตในร่างกายลดลง ไตจะถูกกระตุ้นให้

เกิดการหลัง่สาร renin เพิ่มขึน้ เพ่ือท าหน้าท่ีในการเปล่ียน Angiotensinogen ไปเป็น Angiotensin I 

ซึง่เป็นสารตัง้ต้นในการท าปฏิกิริยากบั Angiotensin I converting enzyme  ให้ผลิตภณัฑ์เป็นสาร 

Angiotensin II ท่ีสามารถก่อให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด และกระตุ้ น การหลั่งฮอร์โมน 

antidiuretic (ADH) จากไฮโปทาลามัส และฮอร์โมน aldosterone จากต่อมหมวกไตท าให้การดูดซึม

กลบัของน า้และเกลือจากท่อไตเข้าสู่หลอดเลือดเพิ่มขึน้ ปัจจยัเหล่านีท้ าให้ความดนัโลหิตเพิ่มขึน้

ได้ ส าหรับ late response นัน้ จะเป็นการตอบสนองท่ีเกิดขึน้โดยใช้เวลาเป็นวนั หรือสัปดาห์ โดย

เม่ือความดนัโลหิตในร่างกายสงูขึน้ ไตจะท าหน้าท่ีในการเพิ่มการขบัน า้และเกลือออกจากร่างกาย 

(Chobanian, 2003) 

 Angiotenin I converting enzyme (ACE, EC 3.4.15.1) เป็ น เอน ไซม์ประ เภท  zinc 

metallocarboxydipeptidase ท่ีท าหน้าท่ีในการควบคุมความดันโลหิตของร่างกาย โดยตัด

พนัธะเปปไทด์ของสาร Angiotensin I (deca-peptide) จากปลาย carboxyl (C-terminal) ไปเป็น

สาร Angiotensin II (octa-peptide) ซึ่งสามารถเหน่ียวน าให้เกิดการหดตวัของหลอดเลือด ส่งผล

ให้ระดบัความดนัโลหิตในร่างกายเพิ่มขึน้ (Raghavan และ Kristinsson, 2009) สารบางชนิด เช่น 

เปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซท เป็นต้น และยาสังเคราะห์บางประเภท เช่น 

Captropril® และ Enalapril® เป็นต้น มีความสามารถในการยบัยัง้การท างานของ ACE โดยจะเข้า

ท าปฏิกิริยากับ ACE ตรงบริเวณเร่งของเอนไซม์ ท าให้ปฏิกิริยาของเอนไซม์หยุดชะงัก ส่งผลให้ 

การสังเคราะห์สาร Angiotensin II หยุดลง จึงสามารถรักษาระดบัความดันโลหิตในร่างกายได้ 

โดยการควบคมุปริมาณสาร Angiotensin II (Murray, Walsh และ FitzGerald, 2004) 

 ชนิดและขนาดของเปปไทด์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความสามารถในการเป็น                

สารยบัยัง้การท างานของ ACE ขนาดของเปปไทด์ท่ีเหมาะสมควรอยู่ในช่วง 2 ถึง 12 โมเลกลุกรด     

อะมิโน (Hernandez-Ledesma, Contreras และ Recio, 2011) โดย Natesh และคณะ (2003) 

อธิบายว่าบริเวณเร่งของเอนไซม์ Angiotensin I ไม่สามารถท าปฏิกิริยาเชิงซ้อนกับเปปไทด์ท่ีมี
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โมเลกุลขนาดใหญ่ได้ แต่จะท าปฏิกิริยาได้ดีกับสารประกอบไตรเปปไทด์ท่ีมีกรดอะมิโนชนิดไม่

ชอบน า้เป็นองค์ประกอบ ตรงบริเวณปลาย carboxyl กรดอะมิโนท่ีมีประสิทธิภาพในการเป็นสาร

ยั บ ยั ้ง ก า รท า ง า น ข อ ง  ACE คื อ  tyrosine, tryptophan, phenylalanine, proline, leucine, 

isoleucine, valine, lysine และ alanine (Gomez-Ruiz, Ramos และ Recio, 2004) 

 

 Nakajima, Yoshie-Stark และ Ogushi (2009) ศึกษาความสามารถในการเป็นสาร

ยบัยัง้การท างานของ ACE ในผลิตภณัฑ์โปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลา 4 ชนิด คือ Atlantic salmon, 

Coho salmon, Alaska Pollack และ Southern blue whiting เปรียบเทียบอิทธิพลของเอนไซม์    

2 ชนิด คือ เอนไซม์ pancreatin และ เอนไซม์ pepsin ในการย่อยสลายโปรตีน พบว่า โปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากปลาทัง้ 4 ชนิดท่ีได้จากการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ pepsin ไมแ่สดงความสามารถ

ในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE ในขณะท่ีเม่ือใช้เอนไซม์ pancreatin ในการย่อยสลาย

พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากการยอ่ยสลายปลา Alaska Pollack มีความสามารถในการเป็น

สารยับยัง้การท างานของ  ACE สูงท่ีสุด แต่เม่ือศึกษาความสามารถในการเป็นสารยับยัง้              

การท างานของ ACE โดยเปรียบเทียบอิทธิพลของพันธุ์ปลาแซลมอน 2 สายพันธุ์  คือ Atlantic 

salmon และ  Coho salmon โดยใช้ เอน ไซม์  thermolysinในการย่อยสลาย พบว่าโปรตีน              

ไฮโดรไลเซทท่ีได้จากปลา Coho salmon มีความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ 

ACE สูงกว่าโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากการย่อยสลายปลา Atlantic salmon โดยมีกรดอะมิโนชนิด

ไม่ชอบน า้ คือ valine,methionine, isoleucine, leucine และ phenylalanine เป็นองค์ประกอบใน

ปริมาณมาก ซึง่กรดอะมิโนเหลา่นีมี้ความสามารถในการยบัยัง้การท างานของ ACE 

 

 Tsai, Chen และ Pan (2008) ศึกษาคณุสมบตัิของเปปไทด์ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก 

hard clam (Meretrix lusoria) ซึง่ใช้เอนไซม์ Protamex ส าหรับยอ่ยสลายโปรตีน ท่ีอณุหภูมิ 50°C 

เป็นเวลา 5 ชัว่โมง พบว่า สารประกอบไดเปปไทด์ คือ Tyr-Asn และสารประกอบไตรเปปไทด์ คือ 

Val-Arg-Lys มีความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ  ACE โดยมีค่า IC50 เท่ากับ     

51 µM และ 700 µM ตามล าดบั 
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 การทดสอบความสามารถในการยับยัง้การท างานของ ACE สามารถท าได้ โดยอาศยั

การท าปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์และสารตัง้ต้น คือ hippuryl-L-histidyl-L-leucine ในขณะท่ีมี           

สารยบัยัง้ร่วมในปฏิกิริยา และวดัปริมาณ hippuric acid ท่ีเกิดขึน้ โดยการวดัคา่การดดูกลืนแสงท่ี

ความยาวคล่ืน 228 นาโนเมตร และเทียบประสิทธิภาพในการยบัยัง้กบัสารมาตรฐาน Captopril® 

(1-(3-mercapto-2-D-methyl-1-oxoproppyl)-1-proline) ซึ่งเป็นยาสงัเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพใน

การลดความดันโลหิต จากนัน้รายงานผลการวิเคราะห์ด้วยค่า % ACE inhibition หรือ IC50 

(Crushman และ Cheung, 1971) 

 

2.10    กระบวนการท าแห้ง 

 กระบวนการท าแห้ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณ ฑ์ โดยอาศัย                

การถ่ายโอนโมเลกุลของน า้ออกจากโมเลกุลของอาหารท าให้ปริมาณน า้อิสระในอาหารลดลง            

จึงสามารถยับยัง้การเจริญของจุลินทรีย์ และชะลอปฏิกิริยาเคมีต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่าง             

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การท าแห้งสามารถท าได้หลายวิธีเช่น การท าแห้งด้วยวิธีพ่นกระจาย 

(spray dry) การท าแห้งแบบลมร้อน หรือการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นต้น การท าแห้งด้วยวิธี

พ่นกระจายเหมาะส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบผง การใช้ลมร้อนอุณหภูมิสูงเพ่ือท าแห้ง           

โดยวิธีนีอ้าจท าให้เกิดการสญูเสียกลิ่นรสและสมบตัิในการไหลของผลิตภัณฑ์ แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้

จะยงัคงมีสารประกอบให้กลิ่นหลงเหลืออยู่ และสามารถคืนสภาพได้ดีกว่าเม่ือเทียบกบัการท าแห้ง

โดยวิธีอ่ืนๆ (Kumar และ Mishira, 2004) 

 

2.10.1 การท าแห้งแบบพ่นกระจาย 

 การท าแห้งแบบพ่นกระจายเป็นวิธีท าแห้งท่ีนิยมใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ใน

 รูปแบบผง โดยโมเลกุลอาหารจะเค ล่ือนท่ีผ่านหัวฉีด (atomizer) กลายเป็นหยด

 ละอองเล็กๆภายในเคร่ืองอบแห้ง และเกิดการระเหยน า้ออกจากโมเลกุลอย่าง

 รวด เร็วเม่ื อถูกพัดผ่ าน ด้วยลม ร้อนอุณ หภูมิ สู ง  ผงผลิตภัณ ฑ์ ท่ี ได้จะตกลง                            

สู่ด้านล่างของ drying chamber และเคล่ือนท่ีเข้าสู่ cyclone ท่ีใช้เก็บผงผลิตภัณฑ์ 

การอบแห้งแบบพ่นกระจายมีข้อดีคือ  เป็นการท าแห้งในระบบปิดจึงมีการปนเปือ้น
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น้อย มีประสิทธิภาพสงู อตัราการแลกเปล่ียนความร้อนสงู และใช้เวลารวดเร็วในการท า

แห้ง อย่างไรก็ตามกระบวนการท าแห้งแบบพ่นกระจายก็มีข้อเสียคือ หากโมเลกุล

อาหารมีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์โบไฮเดรต โดยเฉพาะน า้ตาล เช่น น า้ตาลกลูโคส           

กาแลกโตส และซูโครส เป็นต้น เม่ือถูกความร้อนโมเลกุลจะเกิดการพองตัวและ              

เก็บกักน า้ไว้ภายในโมเลกุล ท าให้อัตราการแลกเปล่ียนความร้อนลดลง ส่งผลให้

ผลิตภัณ ฑ์ ท่ีได้มีลักษณะ เหนียว และเกาะกันเป็นก้อน (Bhandari, Datta และ 

Howes,1997) การเติมสารช่วยท าแห้งจ าพวก มอลโทเดกซ์ทริน จะมีส่วนช่วยใน                

การลดคา่ stickiness ของผลิตภณัฑ์ได้ 

 

 มอลโทเดกซ์ทริน คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการย่อยแป้งด้วยกรด หรือ 

 เอนไซม์  ซึ่ งเป็นสารท่ีนิยมใช้ในการเพิ่ มความคงตัวของผลิตภัณ ฑ์อาหารใน

 ระหว่างกระบวนการท าแห้งแบบพ่นกระจายโมเลกุลของมอลโทเดกซ์ท ริน

 ประกอบด้วยน า้ตาล D-glucoseเช่ือมต่อกันด้วยพันธะ α-1,4 glycosidic และมีค่า

dextrose equivalent (DE) ไมเ่กิน 20 (คา่ dextrose equivalent คือ คา่ท่ี แสดงจ านวน

แป้งท่ีถูกไฮโดรไลซ์ หรือ ปริมาณน า้ตาลรีดิวซ์ท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์) สมบตัิเชิงหน้าท่ีอ

ของมอลโทเดกซ์ทรินจะแตกต่างกันไปตามค่า DE  โดยสมบตัิเชิงหน้าท่ีท่ีส าคญัของ

มอลโทเดกซ์ทริน เช่น bulking ความสามารถในละลาย กระจายตวั และความสามารถ

ในการดดูซบัความชืน้ เป็นต้น 

 

  Silalai และ Roos (2011) พบว่าการเติมมอลโทเดกซ์ทรินท่ีมีคา่ DE ระดบั

ต ่า (DE 9) จะช่วยลดค่า stickiness ของนมผงท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบพ่น

กระจาย ได้ดีกวา่การเตมิมอลโทเดกซ์ทรินท่ีมีคา่ DE ระดบัสงู (DE 17) 

 
  Abdul-Hamid, Bakar และ Bee (2002) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผง

โปรตีนไฮโดรไลเซทจาก black tilapia (Oreochromis mossambicus) โดยเปรียบเทียบ

อิทธิพลของอุณหภูมิลมร้อนท่ีใช้ในการท าแห้งเป็น 2 ระดับ คือ 150°C/76°C และ 
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180°C/90°C ตามล าดับ ซึ่งมีการผสมมอลโทเดกซ์ทริน ปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อ

ปริมาตรตัวอย่าง (ไม่ระบุค่า % DE ของมอลโทเดกซ์ทริน) ผลการศึกษาพบว่า 

ผลิตภัณฑ์โปรตีนไฮโดรไลเซทผงท่ีได้จากการท าแห้งในแต่ละอุณหภูมิ มีกรดอะมิโน 

คื อ  aspartic acid, glutamic acid, serine, arginine, threonine, alanine, proline, 

tyrosine, valine, methionine,isoleucine, leucine, phenylalanine และ lysine เป็น

องค์ประกอบ การท าแห้งโดยใช้อณุหภูมิสงูส่งผลอยา่งมีนยัส าคญั (p ≤ 0.05) ตอ่การ

ลดลงของปริมาณกรดอะมิโนเหล่านี ้แตค่ณุภาพโปรตีนของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้

มีคา่สงู โดยพบวา่ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากการท าแห้งท่ีอุณหภมูิ 150°C/76°C มี

ค่าprotein digestibility และ ค่า protein digestibility corrected amino acid score 

เป็น 92% และ 0.82 ตามล าดบั ในขณะท่ีผงโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากการท าแห้งท่ี

อุณ หภู มิ  180°C/90°C มี ค่ า  protein digestibility และ  ค่ า  protein digestibility 

corrected amino acid score เป็น 88.4% และ 0.34 ตามล าดบั 

 

2.11    การเปล่ียนแปลงในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

 ในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จะเกิดการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ และ สมบตัิเชิง
หน้าท่ีต่างๆ การพิจารณาการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการเก็บรักษา  จะช่วยให้
สามารถก าหนดอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อาหารได้ อายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์คือ ระยะเวลา
ท่ีผลิตภณัฑ์อาหารยงัคงสภาพเดมิและมีความปลอดภยัตอ่การบริโภคภายใต้สภาวะการเก็บรักษา
ท่ีเหมาะสม (Vankerschaver และคณะ, 1996)โดยทัว่ไปแล้วผู้บริโภคจะนิยมใช้ลกัษณะภายนอก
ของผลิตภัณฑ์ เช่น สี ลักษณะเนือ้สัมผัส การเกิดการแยกตัวกันของอาหาร หรือ กลิ่น ในการ
ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ลักษณะภายนอกเหล่านีไ้ม่สามารถบ่งบอกถึงคณุภาพทาง
จลุินทรีย์คณุค่าทางโภชนาการ และ สมบตัิทางเคมีของผลิตภณัฑ์ได้ (Lopez-Duarte และ Vidal-
Quintanar, 2009)การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จึงมีความส าคญัท่ีจะช่วยยืนยนัถึง
ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ คณุภาพทางประสาทสมัผสั และคณุคา่ทางโภชนาการท่ียงัคงอยูใ่น
ผลิตภณัฑ์เหลา่นัน้ก่อนท่ีจะเกิดการเส่ือมเสีย 
 อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับ องค์ประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ การเปล่ียนแปลงทางเคมี และ การเปล่ียนแปลงทางชีวภาพท่ีเกิดขึน้ในผลิตภัณฑ์ใน
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ระหว่างการแปรรูป และการเก็บรักษา รวมถึงปริมาณความชืน้ และ อุณหภูมิในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ด้วย เน่ืองจากอาหารสดส่วนใหญ่จะมีอายุในการเก็บรักษาน้อยกว่าอาหารท่ีผ่าน
กระบวนการแปรรูปเช่น การแช่แข็ง การท าให้เข้มข้น และ การท าให้แห้ง เป็นต้น กระบวนการ
เหล่านีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือลดปริมาณน า้อิสระท่ีมีอยู่ในอาหาร จึงสามารถลดอตัรา การเจริญของ
จุลินทรีย์และ อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านีจ้ึงมีอายุการเก็บรักษาท่ี
ยาวนาน นอกจากกระบวนการท าแห้งตา่งๆท่ีได้กล่าวข้างต้น การเลือกบรรจภุัณฑ์ท่ีเหมาะสม ก็
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึน้โดยบรรจุภัณฑ์จะท า
หน้าท่ีเสมือนเป็นก าแพงในการป้องกันผลิตภัณฑ์อาหารจากสภาวะภายนอก (Cruz, Faria และ 
Van Dender, 2007) ดงันัน้บรรจุภัณฑ์จึงไม่ใช่เพียงแค่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ควรจะป้องกัน 
และ เสริมคณุคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์อาหารได้ (Roberston, 1993) 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาชนิดของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในหลายรูปแบบโดยบรรจุภัณฑ์            
ส่วนใหญ่จะผ่านกระบวนการลามิเนต (laminate) ซึ่งเป็นการเคลือบติดฟิล์มพลาสติกหลายๆ ชัน้ 
เข้าด้วยกันจนกลายเป็นฟิล์มแผ่นเดียวหรือ เป็นการเคลือบฟิล์มพลาสติกเข้ากับวัสดุอ่ืน เช่น 
กระดาษ หรือ ฟอยด์โลหะ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเพิ่มความคงทนให้กบับรรจภุณัฑ์ และสามารถ
ปอ้งกนัการซมึผ่านของแก๊ซ ความชืน้ หรือ สารเคมีจากภายนอกเข้าสูผ่ลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์แตล่ะ
ชนิด จะเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารท่ีแตกต่างกนั ส าหรับงานวิจยันีจ้ะใช้บรรจุ
ภัณฑ์ชนิด aluminium foil ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนไฮโดรไลเซท เพ่ือพิจารณา             
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการเก็บรักษา โดย aluminum foil มีคณุสมบตัิในการป้องกัน             
การซึมผ่านของก๊าซ น า้ กลิ่น น า้มนั และแสง ได้ดี ท าให้สามารถปกป้องและถนอมผลิตภัณฑ์ท่ี
บรรจอุยู่ภายในได้ยาวนานกว่าฟิล์มชนิดอ่ืนๆ (Jena และ Das, 2012) อลูมิเนียมฟอยด์ สามารถ
ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ส าหรับ อาหารและยาท่ีต้องการคงคณุคา่ของสมบตัิตา่งๆ ภายในผลิตภณัฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 31 

บทที่ 3 
อุปกรณ์และขัน้ตอนวิธีด าเนินงานวิจัย 

วัตถุดบิ 
โครงปลานิล ได้มาจากปลานิลคณุภาพดี มีน า้หนกัตอ่ตวัมากกว่า 800 กรัม ซึง่ผา่นการแลเ่นือ้ปลา 
  ออกแล้ว จาก บริษัท ทิพย์วนัชยัซีฟู้ด จ ากดั จงัหวดัชลบรีุ  
โครงปลากะพง ได้มาจากปลากะพงคณุภาพดี มีน า้หนกัตอ่ตวั ประมาณ 400 – 800 กรัม  

 ได้รับความอนเุคราะห์จาก มลูนิธิชยัพฒันา ปลากะพงท่ีได้มานัน้ เป็นปลากะพงทัง้ตวั จึง
ต้องน ามาแลเ่นือ้ออก ก่อนท่ีจะน ามาใช้เป็นวตัถดุบิส าหรับงานวิจยั 

เอนไซม์ Flavourzyme ® 1000 L ได้รับความอนเุคราะห์จากบริษัท Brenntag Ingredients  
 (Thailand) Public Co.,Ltd. 

 
ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์    รุ่นท่ีผลิต  ตราสินค้า/ประเทศผู้ผลิต 

- UV- spectrophotometer  Genesys 10 UV Thermospectronic / U.S.A. 

- Vortex    VTX-3000L  UZUSIO / Japan 
- เคร่ืองบด(mincer)  KM 800  Kenwood / England 

- Water bath shaker  GFL 1092  GFL / Singapore 
- pH meter   Cyberscan 1000 Singapore 

- Freezer -20°C   SF-C95   Sanyo / Japan 
- Centrifuge   Rotanta 460R  Hettich / U.K. 

- Oven    model 600  Memmert / Germany 
- Soxhlet system  EV-16   Gerhardt / U.S.A. 

- Kjeldahl system 
-  Digestion unit  K - 424   BuCHI / Switzerland 
- Scrubber unit  B - 141   BuCHI / Switzerland 
- Distillation unit  B-  324   BuCHI / Switzerland 

- Rotary evaporator  Aspirator A-35  EYELA / Japan 

- Furnace   CWF 1200  Carbolite / England 
- Spray dryer   B-290   BuCHI / Switzerland 
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- เคร่ืองชัง่น า้หนกั 4 ต าแหนง่ BP 2105  Sartorius / Germany 

- เคร่ืองวดัสี   CR 300 series  Minolta / Japan 
 

เคมีภัณฑ์ 
 ส าหรับวิเคราะห์ proximate analysis   
 วิเคราะห์โปรตีน(Kjeldahl method) 

- Selenium and Copper catalyst Merck   A.R. grade 

- Sulfuric acid    QReC   A.R. grade 
- Sodium hydroxide   Rankem  A.R. grade 

- Boric acid    QReC   A.R. grade 

- Methyl red    QReC   A.R. grade 
- Bromocresol green   QReC   A.R. grade 

- Hydrochloric acid   QReC   A.R. grade 
 

 วิเคราะห์ไขมนั 
 - Petroleum ether   QReC   A.R. grade 
 
 วิเคราะห์เย่ือใย 

- Sulfuric acid    QReC   A.R. grade 

- Sodium hydroxide   Rankem  A.R. grade 
- Hydrochloric acid   QReC   A.R. grade 

 - Ethanol      QReC   A.R. grade 
 
 ส าหรับผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท 

- Flavourzyme ® 1000 L   Novozyme®  A.R. grade 
- Sodium hydroxide   Rankem  A.R. grade 

 
 ส าหรับวิเคราะห์ระดบัการย่อยสลายโปรตีน (Degree of hydrolysis : DH) 

- Disodium tetraborate decahydrate UNIVAR  A.R. grade 
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- Sodium dodecyl sulfate  Ajax finechem  A.R. grade 

- o-Phthaldialdehyde   Fluka   A.R. grade 
- Ethanol      QReC   A.R. grade 

- Dithiothreitol    Fluka   A.R. grade 
- Serine      Fisher Scientific A.R. grade 

  
 ส าหรับวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ  
 ส าหรับวิธี DPPH 

-  DPPH       Fluka   A.R. grade 

-  Absolute ethanol   QReC   A.R. grade 
-  BHA (Butylate hydroxylanisole) ACROS ORGANICS A.R. grade 

 
 ส าหรับวิธี Metal chelating activity 

-  Ferrous chloride   QReC   A.R. grade 
-  Ferrozine     QReC   A.R. grade 

 (3-(2-pyridyl)-5,6-bis(4-phenyl-sulfonic acid)-1,2,4-triazine) 
 
 ส าหรับวิธี TBA 
 -   Soy bean oil 
 -  Absolute ethanol   QReC   A.R. grade 
 - Sodium dihydrogen phosphate QReC   A.R. grade 
 -       Disodium hydrogen phosphate QReC   A.R. grade 
 - Sodium dodecyl sulfate  Ajax finechem  A.R. grade 
 -      Glacial acetic acid   QReC   A.R. grade 
 - Sodium hydroxide   Rankem  A.R. grade 
 -      TBA (Thiobarbituric acid)  Fluka   A.R. grade 
 -      α-Tocopherol    Sigma   A.R. grade 
 -  BHA (Butylate hydroxylanisole) ACROS ORGANICS A.R. grade 
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 ส าหรับวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE (ACE-inhibitor) 

- Angiotensin I converting enzyme Sigma   A.R. grade 
-  Hippuryl-L-histidyl-L-leucine  Sigma   A.R. grade 

-  Hydrochloric acid   Ajax finechem  A.R. grade 

-  Ethyl acetate    QReC   A.R. grade 
-  Captopril®    Fluka   A.R. grade 

 
 ส าหรับกระบวนการท าแห้ง 

- Maltodextrin (10% DE) จากบริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ สเปเช่ียลตีส์้ Food grade 
 
ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1    การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโครงปลานิลและโครงปลากะพงก่อนการ 
   ย่อยสลาย 
 ในการวิเคราะห์คณุภาพทางเคมีของโครงปลานิล และ โครงปลากะพง ก่อนการยอ่ยสลาย
จะใช้โครงปลานิล หรือโครงปลากะพงซึ่งเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  -20 °C และผ่านการบดด้วย              
เคร่ืองบด (Kenwood KM 800) โดยจะวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ โปรตีน ไขมนั เย่ือใย และ เถ้าท่ี
เป็นองค์ประกอบในโครงปลานิล และ โครงปลากะพงเร่ิมต้น (ภาคผนวก ค.) โดยอ้างอิงวิธี
วิเคราะห์จาก AOAC (2000) 

 
3.2    การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และโครงปลากะพง 
 บดโครงปลานิล ด้วยเคร่ืองบด (Kenwood KM 800) แบง่ตวัอย่าง 5 กรัม ผสมน า้กลัน่ 50

มิลลิลิตร โดยแปรความเข้มข้นของเอนไซม์ Flavourzyme ®1000 L เป็น 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์

ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง ท่ีอณุหภูมิ 50°C pH 7 เขยา่ท่ีความเร็ว 150 รอบตอ่นาที เป็นเวลา 0, 1, 2 และ 

3 ชัว่โมง ตามล าดบั จากนัน้ยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ Flavourzyme®1000 L ท่ีอณุหภูมิ 75°C 

เป็นเวลา 10 นาที ท าให้เย็นลงทนัที และน าไปป่ันเหว่ียงตกตะกอนท่ีอณุหภูมิ 4°C ความเร็ว 8500 

รอบต่อนาที เก็บสารละลายส่วนใสท่ีอุณหภูมิ -20°C จนกระทั่งน าไปใช้วิเคราะห์ในส่วนต่อไป 

ด าเนินการทดลองผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงเชน่เดียวกบัในกรณีของโครงปลานิล 

 คดัเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมตอ่การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และโครงปลา
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กะพง โดยพิจารณาจากความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและความสามารถใน          

การยบัยัง้การท างานของ ACE (ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป) โดยวางแผนการทดลองแบบ 4×4 

factorial in CRD และวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์และ

ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย โดยใช้ Duncan’s new multiple range test ทดลอง 3 ซ า้ 

 

 3.2.1   การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซท 

 วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในผลิตภณัฑ์โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลานิล และปลากะพงด้วยวิธี Kjeldahl (AOAC, 2000) ทดลอง 3 ซ า้ 

 
 3.2.2   การวิเคราะห์ระดับการย่อยสลายโปรตีน (Degree of hydrolysis) 
   (Nielsen, Peterson และ Dambmann 2001) 

 เต รียมสารละลาย o-phthaldialdehyde (OPA reagent) ด้วยการผสมdi-sodium 
tetraborate decahydrate 7.620 กรัม และ sodium dodecyl sulfate 200 มิลลิกรัม ละลายในน า้ 
deionized (DI) 150 มิลลิลิตร จนกระทัง่สารเคมีละลายหมด จากนัน้ผสม dithiothreitol (DTT) 99 
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 0.176 กรัม และสารละลาย OPA (ละลาย OPA 0.160 กรัม ใน ethanol 4 
มิลลิลิตร) ปรับปริมาตรด้วยน า้ deionized จนเป็น 200 มิลลิลิตร และปิเปตต์ใส่หลอดทดลอง 
หลอดละ 3 มิลลิลิตร และเตรียมสารละลายมาตรฐาน serine 0.050 กรัม ในน า้ deionized 500 
มิลลิลิตร 
 ชั่งน า้หนักตัวอย่างท่ีแน่นอน 4 กรัม ละลายในน า้ deionized 100 มิลลิลิตร ปิ เปตต์
สารละลาย 400 ไมโครลิตร ใส่ในหลอด OPA reagent เขย่าด้วย vortex เป็นเวลา 5 วินาที ตัง้ทิง้
ไว้ 2 นาที และวดัคา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 340 นาโนเมตร จากนัน้ค านวณคา่ degree 
of hydrolysis ดงันี ้

 
   Serine-NH2 =  OD sample – OD blank × 0.9516 × 0.1 × 100  
  OD standard – OD blank         X × P 
   
  เม่ือ Serine-NH2 = meqv serine NH2 / g protein 
    X  คือ น า้หนกัตวัอยา่ง (กรัม) 
    P  คือ เปอร์เซ็นต์โปรตีนของตวัอยา่ง  
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    0.1  คือ ปริมาตรของตวัอยา่ง (ลิตร) 
 
  h =  (Serine-NH2 – β) / α  meqv / g protein 
  เม่ือคา่ α= 1.00, β = 0.40 และ h tot = 8.6 (ภาคผนวก ฉ) 
 
  Degree of hydrolysis = h × 100 
      h tot 
  

3.3     การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีน-      

ไฮโดรไลเซท 

  3.3.1   ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH 

   (Yang และคณะ, 2009) 

 เต รียมสารละลาย  DPPH ( ละลาย  DPPH 0.0098 ก รัม  ใน  Absolute ethanol         

250มิลลิลิตร) ปิเปตต์สารละลาย DPPH ใส่หลอดทดลอง หลอดละ 2.5 มิลลิลิตร ผสมกับโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล หรือ โครงปลากะพง ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร (มีปริมาณโปรตีนเทา่กบั 

3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) เขย่าด้วย vortex 10 วินาที และตัง้ทิง้ไว้ในท่ีมืด เป็นเวลา 30 นาที 

จากนัน้วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร ใช้สารละลาย BHA ความเข้มข้น 

10 ppm เป็นสารละลายเป รียบ เทียบ  ทดลอง 3 ซ า้  และค านวณค่า  % DPPH radical 

scavenging ดงันี ้

 

% DPPH radical scavenging     =  A517 control – A 517 sample 
          A 517 control 

 

 เม่ือ  A 517 control   คือ คา่การดดูกลืนแสงของสารละลายควบคมุ            

     ซึง่ใช้น า้กลัน่ ในปริมาตรเทา่กนัแทนท่ีตวัอยา่ง 

   A 517 sample  คือ คา่การดดูกลืนแสงของตวัอยา่ง 
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 3.3.2  ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี metal chelating 

  activity (Klompong และคณะ, 2007) 

 การวดัความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ โดยวิธี matal chelating activity

นัน้ ดัดแปลงจากวิธีของ Klompong และคณะ (2007) โดยผสมน า้กลั่น 4.7 มิลลิลิตร และ 

ตวัอย่าง 1 มิลลิลิตร (ก าหนดปริมาณโปรตีนเท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ลงในหลอดทดลอง 

เขย่าให้เข้ากันด้วย vortex 10 วินาที  จากนัน้ผสมสารละลาย ferrous chloride (FeCl2) ความ

เข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร และ สารละลาย 3-(2-pyridyl)-5,6-bis(4-phenyl-

sulfonic acid)-1,2,4-triazine ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร และเขย่าด้วย 

vortex อีกครัง้เป็นเวลา 10 วินาที ตัง้ทิ ง้ไว้ในท่ีมืด 20 นาที และวัดค่าการดูดกลืนแสงของ

สารละลายท่ีความยาวคล่ืน 562 นาโนเมตร ทดลอง 3 ซ า้  และค านวณ % metal chelating 

activity ดงันี ้

 
% metal chelating activity     =   A562 control – A 562 sample 
          A 562 control 

 

   เม่ือ  A 562 control   คือ คา่การดดูกลืนแสงของสารละลายควบคมุ  

       ซึง่ใช้น า้กลัน่ ในปริมาตรเทา่กนัแทนท่ีตวัอยา่ง 

   A 562 sample  คือ คา่การดดูกลืนแสงของตวัอยา่ง 

 

 3.3.3   สมบัตใินการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของระบบท่ีมีไขมันเป็น 

องค์ประกอบ วิเคราะห์การเกิด lipid peroxidation ด้วยการทดสอบกับ 

TBA (Jeon, Byun และ Kim, 1999) 

ผสมน า้มนัถัว่เหลือง ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ในสารละลาย absolute ethanol ปริมาตร  

10 มิลลิลิตร และ สารละลาย phosphate buffer pH 7 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และเติมตวัอย่าง 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร (ก าหนดปริมาณโปรตีนเท่ากบั 0.3 มิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตร) ลงในสารผสม และ
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เขย่าให้เข้ากนัด้วย vortex เป็นเวลา 10 วินาที จากนัน้เติมน า้กลัน่จนได้ปริมาตร 25 มิลลิลิตร บ่ม

สารละลายผสมท่ีอณุหภมูิ 45°C เป็นเวลา 7 วนั 

 เตรียม TBA reagent โดยผสมน า้กลัน่ 0.8 มิลลิลิตร เข้ากบัสารละลายโซเดียมโดเดซิล

ซัลเฟต ความเข้มข้น  8.1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร และสารละลายกรดอะซิติก 20 

เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร แล้วปรับ pH เป็น 3.5 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

ความเข้มข้น 10 นอร์มอล จากนัน้เติมสารละลาย TBA ความเข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 1.5 

มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากนัด้วย vortex เป็นเวลา 10 วินาที จากนัน้ ปิเปตต์สารผสมของน า้มนัถัว่เหลือง

และตวัอย่าง ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงใน TBA reagent บ่มท่ีอุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 

และ บ่มต่อท่ีอุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา   1 ชั่วโมง แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายท่ี

ความยาวคล่ืน 535 นาโนเมตร           ใช้สารละลาย BHA ความเข้มข้น 10 ppm และสารละลาย 

α – tocopherol ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ เป็นสารละลายเปรียบเทียบ ทดลอง 3 ซ า้ และ

ค านวณ % TBA activity ratio ดงันี ้

% TBA activity ratio     =  A535 control – A 535 sample 
              A 535 control 

 

  เม่ือ  A 535 control  คือ คา่การดดูกลืนแสงของสารละลายควบคมุ ซึง่ใช้ 

      น า้กลัน่ ในปริมาตรเทา่กนัแทนท่ีตวัอย่าง 

   A 535 sample คือ คา่การดดูกลืนแสงของตวัอยา่ง 

 

3.4    การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของACE 

 (Crushman และ Cheung, 1971) 

  ผสมตัวอย่าง ปริมาตร 50 ไมโครลิตร  (มีปริมาณโปรตีน 0.006 ไมโครกรัมต่อ

ไมโครลิตร) เข้ากับ Angiotensin I converting enzyme (25 munit / ml) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร 

ลงในหลอดทดลองเขย่าให้เข้ากัน แล้วบ่มท่ีอุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 10 นาที จากนัน้น าออกมา

เติมสารละลาย hippuryl-L-histidyl-leucine ความเข้มข้น 8.3 มิลลิ โมลาร์ (ในสารละลาย 

sodium-borate buffer pH 8.3) ปริมาตร 150 ไมโครลิตรเขย่าให้เข้ากัน แล้วบ่มท่ีอณุหภูมิ 37°C 
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เป็นเวลา 30 นาที และหยุดปฏิกิริยาด้วยการเติมสารละลาย hydrochloric acid ความเข้มข้น              

1 โมลาร์ ปริมาตร 250 ไมโครลิตร แล้วเติมสารละลาย ethyl acetate ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร    

เขย่าสารละลายด้วย vortex เป็นเวลา 10 วินาที จากนัน้น าไปป่ันเหว่ียงตกตะกอนท่ีความเร็ว 

5000 รอบต่อนาที ปิเปตต์เฉพาะสารละลายส่วนใสด้านบน ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ลงใน               

หลอดทดลอง แล้วน าเข้าสู่ vacuum dryer เพ่ือระเหยสารละลาย ethyl acetate ท่ีอุณหภูมิห้อง 

เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนัน้ปิเปตต์น า้กลั่น ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง และน าไป

วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของสารท่ีความยาวคล่ืน 228 นาโนเมตร ใช้สารละลาย captopril® 

ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ เป็นสารเปรียบเทียบ ทดลอง 3 ซ า้ และค านวณ % ACE inhibition 

ดงันี ้

   % ACE inhibition     =   A 228 control – A 228 sample 

       A 228 control 

 

  เม่ือ  A 228  control  คือ คา่การดดูกลืนแสงของสารละลายควบคมุ ซึง่ใช้ 

     น า้กลัน่ ในปริมาตรเทา่กนัแทนท่ีตวัอย่าง 

   A 228 sample คือ คา่การดดูกลืนแสงของตวัอยา่ง 

 

3.5    การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีน         

 ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และโครงปลากะพงท่ีถูกคัดเลือก 

 วิเคราะห์ชนิด และปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลานิล และโครงปลากะพงด้วยเทคนิค high performance liquid chromatography 

(HPLC) ตามวิธี inhouse method base on Journal of Chromatography A (2002), 961: 9-21 

(ภาคผนวกท่ี ค 5) 
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3.6    การวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ที่เป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

   ปลานิล และโครงปลากะพงท่ีถูกคัดเลือก 

 วิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

และโครงปลากะพงด้วยเทคนิค Matrix assisted laser desorbtion/ ionization (MALDI-tof) ตาม

วิธีของ Boontha และคณะ (2008) (ภาคผนวกท่ี ค 6) 

 

3.7    การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทด้วยกระบวนการท าแห้งแบบพ่นกระจาย                               

 (Abdul-Hamid, Bakar และ Bee, 2002) 

 ละลายผงมอลโท เด ร็ก ซ์ท ริน  (10% DE) 88 กรัม  ลงในโปรตีน ไฮโดรไล เซท              

(จากสภาวะท่ีถูกคดัเลือก 4 สภาวะ ซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.2) ปริมาตร 800 มิลลิลิตร แล้วป้อน           

เข้าสู่ เคร่ืองท าแห้งแบบพ่นกระจาย (BuCHI Mini Spray Dryer B290) อัตราเร็ว 7 มิลลิลิตร                

ต่อนาที (30% feed rate) ใช้อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150°C อุณหภูมิลมร้อนขาออกอยู่ในช่วง           

80-100°C จากนัน้ค านวณ % yield ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท ดงันี ้

 % yield  =  น า้หนกัตวัอยา่งสดุท้าย × 100 

        น า้หนกัตวัอยา่งเร่ิมต้น 

 

3.7 การตดิตามการเปล่ียนแปลงสมบัตใินการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และ 

 ความสามารถในการเป็นสารยับยั ้งการท างานของ ACE ของผงโปรตีน      

ไฮโดรไลเซท 

 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ (วิเคราะห์โดย

วิธี DPPH, metal chelating activity และ วิธี TBA) และความสามารถในการยับยัง้การท างาน

ของ ACE ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และ โครงปลากะพง ซึ่งบรรจุใ นถุง 

laminated aluminium foil ปิดสนิท ท่ีอณุหภมูิห้อง ทกุๆ 15 วนั เป็นระยะเวลา 90 วนั  
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บทที่ 4 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 

 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และ โครงปลากะพง ส าหรับงานวิจยันี ้จะใช้เอนไซม์ 

Flavourzyme® 1000 L เพื่อย่อยสลายโปรตีนในโครงปลา โดยแปร ปริมาณเอนไซม์ (0 , 1, 2 และ 3 

เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง) และ เวลาในการย่อย (0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง) เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อ

การน าผลิตภณัฑ์โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และ โครงปลากะพงไปใช้ประโยชน์ในด้านของการเป็น

สารต้านอนุมลูอิสระ และ ยับยัง้การท างานของ ACE ในการรายงานผลการทดลองนัน้ จะรายงานในสว่นของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลเป็นอนัดบัแรก แล้วจึงตามด้วยผลการทดลองในสว่นของโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลากะพง โดยจะเร่ิมรายงานจากการพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีเร่ิมต้นของโครงปลานิล ท่ี

น ามาใช้เป็นแหลง่ของโปรตีนตัง้ต้นเพ่ือผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท 

4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโครงปลานิล ก่อนการย่อยสลาย 

โครงปลานิล ได้รับวตัถดุบิในลกัษณะโครงปลา ซึง่เป็นสว่นท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตโดย

ได้รับความอนเุคราะห์จากบริษัท ทิพย์วนัชยัซีฟู้ด จ ากัด เร่ิมต้นเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเซทด้วยการ

บดโครงปลานิลด้วยเคร่ืองบด (Kenwood KM 800) โครงปลานิลท่ีได้ จะมีลักษณะเหลว และ

ประกอบด้วยกระดกูขนาดเล็ก จากนัน้จะวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโครงปลานิลก่อนการ

ย่อยสลาย เพ่ือเป็นการพิจารณาคุณภาพของวตัถุดิบเร่ิมต้น โดยจะวิเคราะห์ ความชืน้ โปรตีน 

ไขมนั และเถ้าท่ีเป็นองค์ประกอบในโครงปลานิล ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโครง

ปลานิลเร่ิมต้น แสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 องค์ประกอบทางเคมีของโครงปลานิล 

องค์ประกอบทางเคมี โครงปลานิล (เปอร์เซ็นต์) 
น า้หนกัเปียก น า้หนกัแห้ง 

ความชืน้ 65.34 - 
โปรตีน 17.52 50.55 
ไขมนั 10.61 30.61 

คาร์โบไฮเดรต 1.24 3.58 
เถ้า 5.29 15.26 

 

จากตารางท่ี 4.1 โครงปลานิลมีองค์ประกอบทางเคมี คือ ความชืน้ 65.34 เปอร์เซ็นต์ 

(โดยน า้หนกัเปียก) มีโปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต และเถ้า เท่ากบั 50.55, 30.61, 3.58 และ 15.26 

เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนักแห้ง) ตามล าดบั องค์ประกอบทางเคมีท่ีวิเคราะห์ได้นีมี้ค่าใกล้เคียงกับ

องค์ประกอบทางเคมีของโครงปลานิล (Oreochromis niloticus) ซึ่ง  เลิศชยั พัฒนวิจิตร (2548) 

รายงานว่ามีความชืน้เป็นองค์ประกอบ 63.60 เปอร์เซ็นต์  (โดยน า้หนกัเปียก) มีโปรตีน ไขมนั และ

เถ้า เท่ากับ 34.62, 47.18 และ 12.45 เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนักแห้ง) ตามล าดับ ในขณะท่ีเม่ือ

เปรียบเทียบกบัองค์ประกอบทางเคมีของเนือ้ปลานิลสด ซึ่งมีปริมาณโปรตีน ไขมนั และเถ้า เทา่กบั 

67.7, 16.8 และ 10.8 เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนกัแห้ง) ตามล าดบั (Steiner-Asiedu, Julshamn และ 

Lie, 1990) จะพบว่า โครงปลานิลมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบในปริมาณท่ีน้อยกว่าปริมาณโปรตีน

ในเนือ้ปลานิลสด แต่มีปริมาณไขมัน และ เถ้า เป็นองค์ประกอบมากกว่าท่ีพบในเนือ้ปลานิลสด 

เน่ืองจากองค์ประกอบของโครงสร้างส่วนใหญ่ คือ โครงกระดูก ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุ เช่น 

แคลเซียม เป็นต้น เป็นองค์ประกอบ (Wu, Stine และ Bechtel, 2011) ดังนัน้ปริมาณเถ้าท่ี

วิเคราะห์ได้จากโครงปลานิลจะสงูกว่าท่ีพบในเนือ้ปลานิลสด นอกจากนีส้่วนของเนือ้เย่ือเก่ียวพนั

ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโครงปลานิล ก็ส่งผลต่อการวิเคราะห์ปริมาณไขมนัได้ เน่ืองจากเนือ้เย่ือ

เก่ียวพนัเหลา่นีจ้ะมีเนือ้เย่ือไขมนั (adipose tissue) เป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก 
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4.2 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล  

การเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ส าหรับงานวิจัยนีจ้ะใช้Flavourzyme® 

1000 L เป็นเอนไซม์ในการย่อยสลาย โดยแปรปริมาณเอนไซม์ และ ระยะเวลาในการย่อยสลาย 

เป็น 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์(ต่อน า้หนักตวัอย่าง) บ่มท่ีอุณหภูมิ 50°C pH 7 เขย่าท่ีความเร็ว 

150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง จากนัน้หยุดการท างานของเอนไซม์ท่ีอุณหภูมิ  

75 °C เป็นเวลา 10 นาที น าไปป่ันเหว่ียงตกตะกอนท่ีอุณหภูมิ 4°C ความเร็ว 8500 รอบต่อนาที 

เป็นเวลา 25 นาที เก็บเฉพาะสารละลายสว่นใสไปวิเคราะห์ระดบัการยอ่ยสลายโปรตีน (degree of 

hydrolysis : DH) และ ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

 

4.2.1 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีผา่นการวิเคราะห์ระดบัการยอ่ยสลายโปรตีนจะถกูน ามาวิเคราะห์ 

ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบ โดยใช้วิธี Kjeldahl ซึ่งอาศยัหลกัการวดัปริมาณไนโตรเจนท่ีเป็น

องค์ประกอบในตวัอย่าง และเปล่ียนเป็นปริมาณโปรตีนโดยใช้ conversion factor เท่ากับ 6.25 

(Marco และคณะ, 2002) ผลการทดลองแสดงในรูปท่ี 4.1 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.1) ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า สภาวะในการย่อยสลาย (ปริมาณเอนไซม์ และ เวลาในการย่อย) ส่งผลตอ่การเพิ่มขึน้ของ

ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล อย่างมีนยัส าคญั (p  

0.05) โดยส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลังจากการป่ันเหว่ียง มีปริมาณโปรตีน

เร่ิมต้น 0.21 เปอร์เซ็นต์ และจะมีค่าเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญั(p  0.05) เม่ือผ่านการย่อยสลาย

ด้วยเอนไซม์ในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่างเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และจะเพิ่มขึน้

จนกระทัง่มีค่าสงูท่ีสุด คือ 1.37 เปอร์เซ็นต์ เม่ือย่อยสลายโดยใช้ปริมาณเอนไซม์ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนักตวัอย่างเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนัน้ปริมาณโปรตีนจะเร่ิมมีค่าคงท่ี (p > 0.05)  เม่ือเพิ่ม

ระยะเวลาในการย่อยให้ยาวนานขึน้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากระยะเวลาในการย่อยท่ีมากขึน้ ท าให้

เอนไซม์สามารถยอ่ยสลายพนัธะเปปไทด์ได้สมบรูณ์ จนกระทัง่สารตัง้ต้นของเอนไซม์ถกูยอ่ยสลาย

จนหมด ท าให้ปริมาณโปรตีนซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ของปฏิกิริยามีคา่คงท่ี 
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รูปท่ี 4.1 ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล เม่ือย่อยสลาย

โดยใช้ปริมาณเอนไซม์ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง และ ระยะเวลาในการย่อย 0, 

1, 2 และ 3 ชัว่โมง 

  เม่ือพิจารณาปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

เปรียบเทียบกับปริมาณโปรตีนในโครงปลานิลเร่ิมต้น จะพบว่าปริมาณโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไล

เซทจากโครงปลานิลนัน้ มีน้อยกวา่ในโครงปลานิลเร่ิมต้น โดยเป็นผลมาจากโปรตีนสว่นใหญ่จะอยู่

ในสว่นตะกอนโครงปลา (residue) ภายหลงัจากการป่ันเหว่ียง  

 

4.2.2 การวิเคราะห์ระดับการย่อยสลายโปรตีน 

 การวิเคราะห์ระดบัการย่อยสลายโปรตีนจะใช้วิธี OPA ซึ่งเป็นการท าปฏิกิริยาระหว่าง

สาร OPA และ primary amino group ในสภาวะท่ีมีสาร dithiothreitol (DTT) เป็นองค์ประกอบ 

(Nielsen, Peterson และ Dambmann, 2001) วดัค่าการดดูกลืนแสงของสารท่ีเกิดขึน้ท่ีความยาว

คล่ืน 340 นาโนเมตร และค านวณระดบัการย่อยสลายของโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลานิล ได้ผลการทดลองดงัแสดงในรูปท่ี 4.2 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.2) 

 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจาง (ไม่ผ่านการย่อย

สลายด้วยเอนไซม์) ท่ีได้ภายหลังการป่ันเหว่ียง ซึ่งใช้เป็นสารตัง้ต้นส าหรับการเตรียมโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล มีระดบัการย่อยสลายเร่ิมต้น 24.90 เปอร์เซ็นต์ และจะมีค่าเพิ่มขึน้
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อย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) เม่ือผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ ในปริมาณ  1 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนกัตวัอย่าง โดยจะมีคา่สงูท่ีสดุ คือ 67.10 เปอร์เซ็นต์ เม่ือย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในปริมาณ 2 

เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนัน้ระดับการย่อยสลายจะมีค่าคงท่ี     

(p > 0.05) แม้จะเพิ่มปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการยอ่ยให้มากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ระดบัการย่อยสลายโปรตีนของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีปริมาณเอนไซม์ 0, 

1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง และ ระยะเวลาในการยอ่ยสลาย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง 

 

 เม่ือพิจารณาเฉพาะการเพิ่มขึน้ของปริมาณเอนไซม์ ท่ีเวลาในการยอ่ยเป็น 0 ชัว่โมง จะ

พบว่าการเพิ่มปริมาณเอนไซม์เพียงอย่างเดียว จะส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของระดบัการย่อยสลาย

โปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลเช่นเดียวกัน ทัง้นีอ้าจเป็นผลเน่ืองมาจากใน

กระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากงานวิจยันี ้จะผสมโครงปลานิลบดเจือจาง ปริมาตร 50 

มิลลิลิตร กับเอนไซม์ Flavourzyme® 1000 L ในขวดรูปชมพู่ และมีการยับยัง้การท างานของ

เอนไซม์ ท่ีอณุหภูมิ 75 ºC เป็นเวลา 10 นาที โดยการเพิ่มอณุหภูมิจาก 50°C ถึง 75 ºC จะใช้เวลา

ประมาณ  5 นาที จึงอาจส่งผลให้โปรตีนบางส่วนเกิดการย่อยสลายโดย proteolytic enzyme ใน

โครงปลานิล และเอนไซม์ Flavourzyme® 1000 L ท่ีเติมลงไปก่อนท่ีเอนไซม์ Flavourzyme® 1000 

L จะถูกยับยัง้การท างาน จากการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ (ตารางภาคผนวกท่ี ข .2) 

สามารถกล่าวได้ว่า ปริมาณเอนไซม์และเวลาในการย่อยเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มระดบัการ
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ยอ่ยสลายโปรตีน ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทโดยผู้วิจยัอ่ืนๆ (ดวงใจ 

ลาภยืนยง, 2548; ธันยพร จนัทร์แสนโรจน์ , 2550; Jamdar และคณะ, 2010) การวิเคราะห์ระดบั

การย่อยสลายโปรตีนด้วยวิธี OPA นัน้จะอาศัยการท าปฏิกิริยาระหว่างสาร OPA กับ primary 

amino group ซึ่งการเพิ่มปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการย่อย  จะท าให้ได้ผลิตภณัฑ์ คือ กรดอะ

มิโน และเปปไทด์ขนาดเล็ก จงึสามารถท าปฏิกิริยากบัสาร OPA ได้ดีขึน้ การท่ีระดบัการยอ่ยสลาย

โปรตีนของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล มีลกัษณะเพิ่มขึน้ในช่วงแรก และเร่ิมคงท่ีในช่วง

หลังของการย่อยสลายนัน้ สามารถอธิบายได้โดยอาศยัพืน้ฐานทางด้านการท าปฏิกิริยาระหว่าง

เอนไซม์และสารตัง้ต้น คือ เม่ือสารตัง้ต้นเร่ิมหมดไป อตัราเร็วของปฏิกิริยาการย่อยสลายสารตัง้ต้น

ด้วยเอนไซม์จะลดลงและคงท่ี ท าให้อัตราการเกิดผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาลดลงและคงท่ีเช่นกัน  

ซึ่งผลการทดลองในส่วนนี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Batista และคณะ (2010) ท่ีผลิตโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากปลา black scabbard ด้วยเอนไซม์ protamexTM โดยแปรความเข้มข้นของ

เอนไซม์เป็น 0.5, 1, 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง ย่อยสลายเป็นเวลา 2 ชัว่โมง วิเคราะห์

ระดบัการย่อยสลายโปรตีนด้วยวิธี OPA พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทมีระดบัการยอ่ยสลายน้อยท่ีสดุ 

คือ 24 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เอนไซม์ protamex TM ปริมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์ และ ระดบัการย่อยสลาย

จะมีคา่เพิ่มขึน้เป็น 56.8 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเพิ่มปริมาณเอนไซม์เป็น 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง 

จากนัน้ระดบัการย่อยสลายนีจ้ะมีคา่คงท่ี แม้จะเพิ่มปริมาณเอนไซม์เป็น 4 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกั

ตวัอย่าง นอกจากนีง้านวิจัยของ ดวงใจ ลาภยืนยง (2548) ซึ่งผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเคร่ืองใน

หอยเป๋าฮือ้ โดยใช้เอนไซม์ Flavourzyme® 500 L ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักหอย ท่ี

อุณหภูมิ 60°C pH 6 แปรระยะเวลาในการย่อยเป็น 30, 60, 90, 120 และ 180 นาที ตามล าดบั 

พบว่า เวลาในการย่อยมีผลตอ่การเพิ่มขึน้ของระดบัการย่อยสลายโปรตีนจากเคร่ืองในหอยเป๋าฮือ้

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้มีระดบัการ ย่อยสลายสูงท่ีสุดคือ 

52.89 เปอร์เซ็นต์ เม่ือย่อยสลายเป็นเวลา 180 นาที โดยอธิบายว่า เวลาในการย่อยท่ีเพิ่มมากขึน้

ท าให้เอนไซม์สามารถยอ่ยสลายพนัธะเปปไทด์ได้มากยิ่งขึน้ 

 

 ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล จะไปใช้เป็น

ข้อมูในการใช้ก าหนดปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทแต่ละสภาวะให้
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เท่ากนั คือ 3 มิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตร (ในกรณีของสมบตัิในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ)และ 0.006 

ไมโครกรัมตอ่ไมโครลิตร (ในกรณีของสมบตัิในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE) การทดลอง

ในส่วนถดัไปจะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไล

เซทจากโครงปลานิล เพ่ือพิจารณาสภาวะท่ีเหมาะสมตอ่การน าโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

นิล ไปใช้ประโยชน์ในผลิตภณัฑ์อาหาร 

 

4.3 สมบัตใินการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

 ในงานวิจยันีจ้ะใช้วิธีทดสอบความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุูลอิสระของโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 3 วิธี คือ วิธี DPPH, วิธี Metal chelating activity และ วิธี TBA โดย

ใช้ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลเท่ากบั 3 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร ซึ่งวิธีทดสอบทัง้สามวิธี จะมีหลกัการวิเคราะห์ท่ีแตกตา่งกัน ขึน้อยู่กบักลไกในการต้าน

อนมุลูอิสระของสารต้านอนมุลูอิสระแตล่ะชนิด 

เน่ืองจากการวิเคราะห์สมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทใน

ปัจจบุนั ยงัไม่มีวิธีในการวิเคราะห์ท่ีแน่นอน และเฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์ความสามารถในการ

เป็นสารต้านอนุมลูอิสระเพียงวิธีเดียว จึงไม่เพียงพอท่ีจะอธิบายกลไกในการต้านอนมุลูอิสระของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทได้อยา่งครอบคลมุ ดงันัน้จงึควรวิเคราะห์สมบตัิในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ

ของโปรตีนไฮโดรไลเซท โดยอาศยัการวิเคราะห์ท่ีมีหลักการแตกต่างกัน (Zulueta, Esteve และ 

Frivola, 2009) งานวิจยันีเ้ลือกใช้การวิเคราะห์ 3 วิธี คือ วิธี DPPH, วิธี metal chelating activity 

และ วิธี TBA เพ่ือพิจารณาความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซท

ให้ครบถ้วน และครอบคลมุ 

 

4.3.1 วิธี DPPH 

   วิธี DPPH เป็นวิธีทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารต่างๆ โดย

อาศยัการส่งผ่านอิเลกตรอนเด่ียวจากสารต้านอนมุลูอิสระเข้าสู่อนมุูล DPPH• ซึ่งมีสีม่วง ท่ีตัง้ทิง้

ไว้ในท่ีมืด 30 นาที เพ่ือให้เกิดการรีดิวซ์อนุมูล DPPH• ไปเป็นสารประกอบ DPPHn ท่ีมีสีเหลือง 
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(Yang และคณะ, 2009) และติดตามการลดลงของสีจากการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาว

คล่ืน 517 นาโนเมตร รูปท่ี 4.3 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.3) แสดงความสามารถในการขจัดอนุมูล 

DPPH• ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

 

รูปท่ี 4.3 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการขจดั

อนมุลู DPPH• ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ (ตารางภาคผนวกท่ี ข.3) พบวา่ ปริมาณเอนไซม์ เวลา

ในการย่อย และปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหว่างปริมาณเอนไซม์และเวลาในการย่อยเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ค่า % DPPH radical scavenging ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลอย่างมีนัยส าคัญ     

(p ≤ 0.05) โดยรูปท่ี 4.3 แสดงว่า สว่นใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลงัการป่ันเหว่ียง มี

ค่า  % DPPH radical scavenging เร่ิม ต้น  เท่ากับ  21.78 เปอร์เซ็น ต์  และจะมีค่าเพิ่ มขึ น้            

(p  0.05) จนกระทั่ งสูง ท่ีสุด  92.47 เปอร์เซ็น ต์  เม่ือย่อยสลายโดยใช้ป ริมาณ เอนไซม์                   

1 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พิจารณาเปรียบเทียบค่า % DPPH radical 

scavenging ของ BHA  ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์ ท่ีใช้เป็นสารละลายเปรียบเทียบ

ส าหรับงานวิจยันี ้พบวา่ โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ ซึ่ง

มีปริมาณโปรตีน 3 มิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการต้านอนมุลูอิสระ เม่ือวิเคราะห์ด้วย
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วิ ธี  DPPH มากกว่ าส ารละลาย  BHA ความ เข้ม ข้น  10  ppm ซึ่ ง มี ค่ า  % DPPH radical 

scavenging เทา่กบั 87.08 เปอร์เซ็นต์ (ไมไ่ด้แสดงผลการทดลองในรูปกราฟ)  

สมบตัิในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซท จะขึน้อยู่กับชนิดของ

กรดอะมิโน ล าดบัของกรดอะมิโนในสายเปปไทด์ และขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน

โปรตีนไฮโดรไลเซท (Pena-Ramos และ Xiong, 2001) ซึ่งปัจจยัเหล่านีจ้ะเกิดการเปล่ียนแปลงใน

ระหว่างกระบวนการย่อยสลาย กรดอะมิโนบางชนิด เช่น histidine, tyrosine, tryptophan และ 

phenylalanine เป็นต้น มีความสามารถในการก าจดัอนมุลูอิสระออกจากระบบ ในขณะท่ีเปปไทด์

ท่ีมีสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระนัน้ จะต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วงประมาณ 1300-

1400 Da (Wu, Chen และ Shiau, 2003 ; Jun, Jung และ Kim, 2004) จึงสามารถอธิบายผลการ

ทดลองได้วา่การเพิ่มปริมาณเอนไซม์ และ เวลาในการยอ่ยสลาย จะส่งผลตอ่การเพิ่มขึน้ของระดบั

การย่อยสลายโปรตีน ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์คือ โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีประกอบด้วยกรดอะมิโน 

และเปปไทด์ท่ีมีขนาดเหมาะสมในการก าจดัอนุมลูอิสระ โดยงานวิจยัของ Wu, Chen และ Shiau 

(2003) ซึ่งศึกษาขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาแมคเคอเรล 

พบวา่ ขนาดของเปปไทด์ ส่งผลตอ่ความสามารถใน การเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ โดยเปปไทด์ท่ีมี

ขนาดโมเลกลุประมาณ 1400 Da มีความสามารถในการต้านอนมุลูอิสระสงูกวา่เปปไทด์ท่ีมีขนาด

โมเลกุล 900 Da และ 200 Da ตามล าดบั เช่นเดียวกบั Jun, Jung และ Kim (2004) ท่ีย่อยสลาย

โครงปลา yellowfin sole ด้วยเอนไซม์ เปปซิน พบว่า ผลิตภัณ ฑ์ โปรตีนไฮโดรไลเซท ท่ีได้

ประกอบด้วยเปปไทด์สายสัน้คือ RPDFDLEPPY มีขนาดโมเลกลุ 1300 Da มีสมบตัิในการเป็นสาร

ต้านอนมุลูอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสงูเม่ือวิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH 

 

4.3.2    วิธี metal chelating activity 

 วิธี metal chelating activity เป็นการวดัความสามารถของสารในการท าปฏิกิริยา 

กับไอออนของโลหะ โดยอาศัยการท าปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระกับสารละลาย FeCl2 

เพ่ือให้เกิดการจบักันของสารต้านอนุมูลอิสระ และ Fe2+ ก่อนท่ีจะเติมสารละลาย 3-(2-pyridyl)-

5,6-bis(4-phenyl-sulfonic acid)-1,2,4-triazine (ferrozine) ซึ่ งจะเข้าไปท าปฏิ กิ ริยากับ  Fe2+ 

อิสระ เกิด Fe2+ - ferrozine complex  ซึ่งมีสีม่วง ตัง้ทิง้ไว้ในท่ีมืด 20 นาที และวดัการลดลงของสี
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มว่งโดยอาศยัการวดัคา่การดดูกลืนแสงของสารท่ีความยาวคล่ืน 562 นาโนเมตร (Klompong และ

คณะ, 2007) รูปท่ี 4.4 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.4) แสดงคา่ % metal chelating activity ของโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

 

 
รูปท่ี 4.4 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนักตวัอย่าง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชั่วโมง ท่ีส่งผลต่อค่า % metal chelating 

activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ (ตารางภาคผนวกท่ี ข.4) พบวา่ ปริมาณเอนไซม์ และ 

เวลาในการย่อย เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของค่า % metal chelating activity ของโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล อย่างมีนัยส าคัญ (p ≤ 0.05) ในขณะท่ีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่าง

ปริมาณเอนไซม์และเวลาในการย่อยกลับไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคญั (p > 0.05) ต่อค่า % metal 

chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล จากรูปท่ี 4.4 สามารถอธิบายผลการ

ทดลองได้วา่ % metal chelating activity ของส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลงัการ

ป่ันเหว่ียง มีค่าเร่ิมต้น 42.59 เปอร์เซ็นต์ และจะมีค่าเพิ่มขึน้จนกระทั่งสูงท่ีสุดในช่วง  85.59 – 

94.72 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเพิ่มปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการย่อย ซึ่งส่งผลให้ระดบัการย่อยสลาย

โปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลมีคา่เพิ่มขึน้ โปรตีนถูกเปล่ียนเป็นกรดอะมิโนอิสระ

และเปปไทด์ขนาดเล็ก ท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัไอออนของโลหะหนกัได้ (Dong และคณะ, 2008) 
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ท าให้  % metal chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล มีค่าเพิ่ มขึ น้          

กรดอะมิโนบางชนิด เช่น lysine, arginine, aspartic acid, glutamic acid และ histidine เป็นต้น 

สามารถท าปฏิกิริยากบัไอออนของโลหะหนกัได้ ในขณะท่ีเปปไทด์ท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัไอออน

ของโลหะหนกัได้นัน้ มกัจะมีหมู่อะมิโน และ/หรือ หมู่คาร์บอกซิล ท่ีบริเวณ side chain ของ กรดอะ

มิโนท่ีมีความเป็นกรด และ/ หรือ มีความเป็นเบสอยู่มาก นอกจากนีต้ าแหน่งของกรดอะมิโนใน

สาย    เปปไทด์ก็ส่งผลต่อความสามารถใน การท าปฏิกิริยากับไอออนของโลหะหนกัเช่นกัน โดย

พบว่าเปปไทด์ท่ีประกอบด้วยกรดอะมิโน histidine ท่ีต าแหน่ง N-terminal จะมีความสามารถในการ

ท าปฏิกิริยากับไอออนของโลหะหนักได้ดีกว่าเม่ือมี histidine ท่ีต าแหน่ง C-terminal (Arcan และ 

Yemenicioglu, 2007; Saiga, Tanabe และ Nishimura, 2003; Suetsuna, Ukeda และ Ochi, 2000)             

ผลการทดลองในส่วนของ % metal chelating activity นีส้อดคล้องกับงานวิจยัของ Klompong และ

คณะ (2007) ซึ่งผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาสีกุนข้างเหลือง โดยใช้เอนไซม์ Flavourzyme® 

ในการย่อยสลาย และพบว่า  % metal chelating activity มี ค่า เพิ่ มขึ น้ อย่างมีนัยส าคัญ              

(p ≤ 0.05) เม่ือเพิ่มระดับการย่อยสลายจาก 5 เป็น 15 เปอร์เซ็นต์ และจากนัน้  % metal 

chelating activity จะมีค่าคงท่ี แม้ระดบัการย่อยสลายโปรตีนจะเพิ่มขึน้เป็น 25 เปอร์เซ็นต์ โดย

กลา่วว่าเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาสีกนุข้างเหลือง จะท าหน้าท่ีเป็น 

primary และ secondary antioxidant ท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัไอออนของโลหะหนกัได้ 

 

4.3.3 สมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของระบบท่ีมีไขมันเป็น

องค์ประกอบ วิเคราะห์การเกิด lipid peroxidation ด้วยการทดสอบกับ 

TBA 

ส าหรับผลิตภณัฑ์อาหารซึง่มีไขมนัเป็นองค์ประกอบ เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษา 

ยาวนานขึน้ จะเกิดการเส่ือมคณุภาพเน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนั ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์

อาหารเหล่านัน้ไม่เป็นท่ียอมรับจากผู้ บริโภค การเติมสารต้านอนุมูลอิสระท่ีสามารถต้านการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนั จึงอาจมีส่วนช่วยในการยืดอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑ์อาหาร

ให้ยาวนานขึน้ งานวิจัยนีจ้ึงเลือกวิเคราะห์สมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล โดยการวัดการเกิด lipid peroxidation โดยใช้น า้มันถั่วเหลืองเป็น
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ตวัแทนของไขมันท่ีมีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร และจะท าการวิเคราะห์การเกิด lipid peroxidation 

ด้วยวิธี TBA ซึ่งเป็นการวดัความสามารถของสารในการต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัในระบบ

ท่ีมีไขมันเป็นองค์ประกอบ การทดสอบโดยวิธีนีจ้ะเร่ิมต้นจากการผสมน า้มันถั่วเหลืองและ

ผลิตภณัฑ์โปรตีนไฮโดรไลเซทเข้ากบัสารละลาย เอทานอลและ สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ บ่ม

ทิง้ไว้ท่ีอุณหภูมิ   45 °C เป็นเวลา 7 วัน น ามาท าปฏิกิริยากับสาร TBA วิเคราะห์ค่า % TBA 

activity ratio ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากการติดตามคา่การดดูกลืนแสงของสารสีชมพท่ีูเกิดขึน้ท่ี

ความยาวคล่ืน 535 นาโนเมตร รูปท่ี 4.5 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.5) แสดงค่า % TBA activity ratio 

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

 

  จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติ (ตารางภาคผนวกท่ี ข.5) พบว่า ปริมาณเอนไซม์ และ

เวลาในการย่อย ส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของค่า % TBA activity ratio ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลานิลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ในขณะท่ีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปริมาณ

เอนไซม์และเวลาในการยอ่ยไม่สง่ผลตอ่คา่ % TBA activity ratio ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลานิลอยา่งมีนยัส าคญั (p > 0.05) 

 

 
รูปท่ี 4.5 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ต่อ

น า้หนกัตวัอย่าง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีส่งผลต่อค่า % TBA activity ratio 

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 
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จากรูป 4.5 จะเห็นวา่สว่นใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลงัการป่ันเหว่ียงมี 

ค่า % TBA activity ratio เร่ิมต้น 30.18 เปอร์เซ็นต์ และจะเพิ่มขึน้จนกระทั่งมีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 

90.54 เปอร์เซ็นต์ เม่ือย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง               

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลส าหรับงานวิจยันี ป้ระกอบด้วยปริมาณ

โปรตีน 3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการต้านการเกิด lipid peroxidation เม่ือ

พิจารณาในรูป % TBA activity ratio ท่ีมากกว่าสารละลาย α- tocopherol ความเข้มข้น 0.1  

มิลลิโมลาร์ และสารละลาย BHA ความเข้มข้น 10 ppm ท่ีใช้เป็นสารละลายเปรียบเทียบ (80.73 

และ 80.49 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) การวิ เคราะห์ค่า % TBA activity ratio นัน้ เป็นการวัด

ความสามารถของสาร (ในท่ีนี คื้อโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล)  ในการต้านการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวในอาหาร และใช้สาร TBA ท าปฏิกิริยากับ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้จากการสลายตัวของ hydroperoxide (ซึ่งสาร hydroperoxide เป็นสาร 

intermediate จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ) ดังนัน้การท่ีค่า % TBA activity ratio ของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลซึ่งผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์มีค่าค่อนข้างสูง อาจมี

สาเหตมุาจากโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล สามารถต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ

กรดไขมันไม่อ่ิมตัวในน า้มันถั่วเหลืองได้ ท าให้สาร hydroperoxide เกิดขึน้ได้น้อย และท าให้

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตวัของสาร hydroperoxide เกิดขึน้ได้น้อยเช่นเดียวกัน  โดยสนันิษฐานว่า

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลประกอบด้วยกรดอะมิโนท่ีมีสมบตัไิม่ชอบน า้ในปริมาณมากจึง

ละลายในไขมนัได้ดี และ ท าให้สามารถต้านปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนัได้ดี (Dong และคณะ, 

2008 ; Rajapakse และคณะ, 2005)  

 

4.4   ความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ ACE 

 สารท่ีมีความสามารถในการยบัยัง้การท างานของ ACE คือสารท่ีสามารถท าปฏิกิริยา

กับ ACE ตรงบริเวณเร่ง ส่งผลให้ปฏิกิริยาของเอนไซม์หยุดชะงัก และท าให้การสังเคราะห์สาร 

Angiotensin II หยุดลง ดังนัน้สารท่ีสามารถยับยัง้การท างานของ ACE ได้ จึงสามารถควบคุม

ความดนัโลหิตในร่างกายได้ โดยการควบคุมปริมาณสาร Angiotensin II (Murray, Walsh และ 
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FitzGerald, 2004) การวิเคราะห์ความสามารถในการยับยัง้การท างานของ ACE สามารถท าได้

ตามวิธีของ Crushman และ Cheung (1971) ซึ่งอาศยัการท าปฏิกิริยาของเอนไซม์ Angiotensin I 

และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา (ในท่ีนีท้ าหน้าท่ีเป็นสารยบัยัง้) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็น

เวลา 10 นาที จากนัน้เติมสาร hippuryl-l-histidyl-l-leucine (HHL) ซึ่งเป็นสารตัง้ต้นของเอนไซม์ 

และบม่ท่ีอณุหภูมิ 37°C เป็นเวลา 30 นาที หยุดปฏิกิริยาด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความ

เข้มข้น 1 โมลาร์ และ สกัดสาร hippuric acid (ผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา) ท่ีเกิดขึน้ด้วยสารละลาย

เอทิลอะซีเตต รูปท่ี 4.6 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.6) แสดงค่า % ACE inhibitionของโปรตีนไฮโดรไล

เซทจากโครงปลานิล 

 

รูปท่ี 4.6 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % ACE inhibition ของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ (ตารางภาคผนวกท่ี ข.6) พบวา่ปริมาณเอนไซม์  และ

เวลาในการย่อย เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของ % ACE inhibition ของโปรตีนไฮโดรไลเซท
จากโครงปลานิลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) ในขณะท่ีปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหว่างปริมาณ
เอนไซม์ และเวลาในการย่อย  ไม่ส่งผลตอ่คา่ % ACE inhibition ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง
ปลานิล (p > 0.05) ซึ่ง % ACE inhibition ของส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลัง
จากการป่ันเหว่ียง มีค่าเร่ิมต้น คือ 31.37 เปอร์เซ็นต์ และจะมีค่าเพิ่มขึน้เม่ือผ่านการย่อยสลาย
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ด้วยเอนไซม์ ท่ีเวลาต่างๆ จนกระทั่งมีค่าสูงท่ีสุด คือ 89.63 เปอร์เซ็นต์ เม่ือย่อยสลายโดยใช้
ปริมาณเอนไซม์ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 3 ชัว่โมง และพบว่าโปรตีนไฮโดรไลเซท
จากโครงปลานิล(ประกอบด้วยโปรตีน 0.06 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) มีค่า  % ACE inhibition 
มากกว่าสารละลาย Captopril® ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ (79.12 เปอร์เซ็นต์) ท่ีใช้ เป็น
สารละลายเปรียบเทียบ  Captopril® เป็นยาท่ีใช้ในการรักษาผู้ ป่วยท่ีมีระดบัความดนัโลหิตสงู โดย
จะเข้าท าปฏิกิริยาท่ีบริเวณเร่งของ ACE ด้วยพันธะไฮโดรเจน 6 พันธะ ท าให้เกิดการจับกันของ 
Captopril® และกรดอะมิโนของเอนไซม์อย่างแข็งแรง จึงสามารถยับยัง้การสังเคราะห์สาร 
Angiotensin II ได้อย่างสมบรูณ์ แตใ่นกรณีของปฏิริยาระหว่างเปปไทด์กบักรดอะมิโนท่ีบริเวณเร่ง
ของ ACE นั น้จะเกิดขึ น้ผ่านอันตรกิ ริยาต่างๆ เช่น  electrostatic repulsion, hydrophobic 
interaction และ พันธะไฮโดรเจน เป็นต้น ซึ่งอันตรกิริยาเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือเปปไทด์นัน้มี
ชนิดของกรดอะมิโนท่ีเหมาะสม อยู่ท่ีต าแหน่งท่ีถกูต้อง จึงจะสามารถท าปฏิกิริยากบักรดอะมิโนท่ี
เป็นองค์ประกอบในบริเวณเร่งของ ACE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zhan-li และคณะ, 2011) 
กรดอะมิโนท่ีมีความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE เช่น tyrosine, tryptophan, 
phenylalanine, proline, leucine, isoleucine, valine, lysine แล ะ  alanine เป็ น ต้ น  (Gomez-
Ruiz, Ramos และ Recio, 2004) จะสามารถเกิดอันตรกิริยากับบริเวณเร่งของ ACE ได้ด้วย 
electrostatic repulsion หรือ hydrophobic interaction ท าให้เปปไทด์ท่ีมีกรดอะมิโนเหล่านีเ้ป็น
องค์ประกอบ สามารถยับยัง้การท างานของ ACE ได้ดี ซึ่งปัจจัยเหล่านีอ้าจส่งผลให้โปรตีน
ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล สามารถยับยัง้การท างานของ ACE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เม่ือ
พิจารณาในส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยน า้ร้อนเพียงอย่างเดียว 
พบว่า เวลาในการย่อยสลายด้วยน า้ร้อนส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของ % ACE inhibition ของส่วนใส
ของโครงปลานิลบดเจือจางได้เช่นกนั โดยการย่อยสลายด้วยน า้ร้อนอาจท าให้เกิดการย่อยสลาย
โปรตีนจากโครงปลานิลได้บางส่วน จึงเกิดผลิตภัณฑ์เป็นกรดอะมิโน และ เปปไทด์ท่ีมีสมบตัิใน
การยบัยัง้การท างานของ ACE ได้ (Tsia, Chen และ Pan, 2008) นอกจากนี ้ขนาดของเปปไทด์ก็
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลตอ่ความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE โดยเปปไทด์ท่ี
มีขนาดเหมาะสม ควรจะเป็นเปปไทด์ขนาดเล็กอยู่ในช่วง 2-12 โมเลกุลกรดอะมิโน ซึ่งเปปไทด์
ขนาดเล็กเหล่านีจ้ะสามารถท าปฏิกิริยาท่ีบริเวณเร่งของ ACE ได้ดีกว่าเปปไทด์ท่ีมีขนาดใหญ่ 
(Hernandez-Ledesma, Contreras และ Recio, 2011) ซึ่ง Raghavan และ Kristinsson (2009) 
ท าการคดัแยกขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลานิล(มีระดบัการ
ย่อยสลายโปรตีน 7.5 เปอร์เซ็นต์) ออกเป็น 3 ขนาด คือ น้อยกว่า 10 kDa, อยู่ในช่วง10 - 30 kDa 



 56 

และ มากกว่า 30 kDa ตามล าดับ พบว่า เปปไทด์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 10 kDa มีค่า % ACE 
inhibitory activity มากท่ีสดุ และจะลดลงอย่างมีนยัส าคญั (p ≤  0.05) เม่ือเปปไทด์มีขนาดใหญ่
ขึน้ ในขณะท่ีเม่ือระดบัการย่อยสลายสูงขึน้เป็น 25 เปอร์เซ็นต์ ขนาดของเปปไทด์กลับ ไม่มีผล     
(p > 0.05) ตอ่ การเพิ่มขึน้ของค่า % ACE inhibitory activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลานิล 
เน่ืองจากเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบมีขนาดใกล้เคียงกนั 

เม่ือทดสอบความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และยบัยัง้การท างานของ 
ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลแล้ว การทดลองในส่วนต่อไปจะเป็นการคดัเลือก
สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล เพ่ือน าไปวิเคราะห์ชนิด 
และปริมาณกรดอะมิโน และขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง
ปลานิล สภาวะนัน้ๆ 
 

4.5 การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไล-

เซทจากโครงปลานิล ในสภาวะท่ีถูกคัดเลือก 

งานวิจยันีจ้ะใช้เทคนิค HPLC ในการวิเคราะห์ ชนิด และปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็น 
องค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากสภาวะท่ีได้คดัเลือกแล้ว เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ และยับยัง้การท างานของ ACE โดยจะท าการย่อยตวัอย่างโปรตีนไฮโดร-     
ไลเซทด้วยสารละลายกรด และด่าง ในขัน้ตอนของการคดัเลือกสภาวะท่ีเหมาะสม จึงพิจารณา
สมบตัิในด้านของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซท ด้วยวิธี DPPH, วิธี metal 
chelating activity, และ วิ ธี  TBA รวมไปถึงการพิ จารณา % ACE inhibition ด้วย จากการ
วิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีได้จากการย่อย
สลายด้วยเอนไซม์ Flavourzyme® 1000 L ในปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง  มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยบัยัง้การท างานของ 
ACE โดยเป็นสภาวะการย่อยสลายท่ีท าให้โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลมีสมบตัิในการเป็น
สารต้านอนมุลูอิสระ และยบัยัง้การท างานของ ACE ท่ีคอ่นข้างสงู กรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบใน
โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลในสภาวะท่ีถกูคดัเลือก จะช่วยอธิบายถึงคณุภาพของโปรตีน
ไฮโดรไลเซทเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และยบัยัง้การท างานของ ACE 
ดงันัน้งานวิจยันีจ้ะวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซท
จากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็น
เวลา 1 ชัว่โมง เปรียบเทียบกบั ชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในส่วนใสของโครง
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ปลานิลบดเจือจางท่ีไมผ่่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ ซึง่แยกได้จากการป่ันเหว่ียง ดงัแสดงในตารางท่ี  
4.2  
 
ตารางที่  4.2 ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน (มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม) ท่ีพบในโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็น

เวลา 1 ชัว่โมง เปรียบเทียบกบั ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน (มิลลิกรัม ตอ่ 100 กรัม) ท่ีพบในส่วน

ใสของโครงปลานิลบดเจือจาง 

ชนิดของกรดอะมิโนท่ีเป็น
องค์ประกอบ 
 

ปริมาณกรดอะมิโน 
(มิลลิกรัม ตอ่ 100 กรัม) 

ส่วนใสของโครงปลานิลบด 
เจือจางซึ่งแยกได้จากการ
ป่ันเหว่ียง 

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง
ปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลาย
ด้วยเอนไซม์ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อ
น า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง 

alanine 13 58 
arginine 14 65 
glutamic acid 16 120 
glycine 10 58 
histidine 1 7 
isoleucine* 2 18 
leucine* 6 49 
lysine* 1 15 
methionine* 1 25 
phenylalanine* 1 13 
cysteine 1 11 
aspartic acid 6 75 
tyrosine 1 20 
proline 14 68 
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serine 4 29 
threonine* 2 21 
tryptophan* 0 2 
valine* 
total 

4 
97 

43 
697 

*กรดอะมิโนจ าเป็น 

การย่อยสลายโปรตีนด้วยเอนไซม์ ส่งผลให้โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่าน

การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีปริมาณกรด     

อะมิโนเพิ่มขึน้ ซึ่งผลการทดลองนีส้อดคล้องกบัทฤษฎีท่ีว่า การเพิ่มปริมาณเอนไซม์ และ เวลาใน

การย่อย ส่งผลให้ระดับการย่อยสลายโปรตีนสูงขึน้ ท าให้โปรตีนถูก เปล่ียนเป็นเปปไทด์ และ 

กรดอะมิโนอิสระในปริมาณมากขึน้ จากตารางท่ี 4.2 เม่ือพิจารณาสัดส่วนของกรดอะมิโนท่ีมี

สมบัติ ในการต้ านอนุมู ล อิส ระ  เช่น  tyrosine, tryptophan, phenylalanine, histidine และ

cysteine เป็นต้น (Arcan และ Yemenicioglu, 2007; Pena-Ramos และ Xiong, 2001) ท่ี เป็น

องค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยปริมาณเอนไซม์     

2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1ชัว่โมง ตอ่ปริมาณกรดอะมิโนทัง้หมด เท่ากบั 0.08 ซึ่ง

เพิ่มขึน้จากท่ีพบในส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลังจากการป่ันเหว่ียง (0.04) 

กรดอะมิโนเหล่านีจ้ะประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติก (aromatic ring) ซัลเฟอร์ (ในกรณีของ 

cysteine) และ วงแหวนอิมิดาโซล (imidazole ring) (ในกรณีของ histidine) เป็นองค์ประกอบใน

โมเลกุล จึงสามารถท าปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระได้โดยการส่งผ่านอิเล็กตรอนให้กับอนุมูลอิสระ 

(Arcan และ Yemenicioglu, 2007; Rajapakse และคณะ, 2005) การเพิ่มขึน้ของสัดส่วนของ

กรดอะมิโนเหล่านี ้จึงอาจเป็นเหตผุลท่ีท าให้โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อย

สลายด้วยปริมาณเอนไซม์ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง มีความสามารถใน

การเป็นสารต้านอนมุูลอิสระ มากกว่าในส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลังจากการ

ป่ันเหว่ียง (ซึ่งมีค่า % DPPH radical scavenging เท่ากับ 21.78 เปอร์เซ็นต์ ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 

4.3) และหากพิจารณาสดัส่วนของกรดอะมิโนท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัไอออนของโลหะหนกั เช่น 

lysine, arginine, aspartic acid, glutamic acid แ ล ะ  histidine เ ป็ น ต้ น  ( Arcan แ ล ะ 
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Yemenicioglu, 2007) ตอ่ปริมาณกรดอะมิโนทัง้หมด จะพบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

นิลท่ีย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และ ส่วนใสของ

โครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลังจากการป่ันเหว่ียง มีสัดส่วนของกรดอะมิโนท่ีสามารถท า

ปฏิกิริยากับไอออนของโลหะหนกัได้เป็น 0.40 และ 0.39 ปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโนเหล่านีก้ับ

ไอออนของโลหะหนักจะเก่ียวข้องกับการเพิ่มขึน้ของหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโน ท่ีเป็น

องค์ประกอบบริเวณ  side chain ของกรดอะมิ โน  (Dong และคณะ , 2008 ; Arcan และ 

Yemenicioglu, 2007) นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาสัดส่วนกรดอะมิโนท่ีมีสมบัติไม่ชอบน า้ เช่น 

glycine, methionine, lysine, tryptophan, alanine, histidine, valine แ ล ะ  proline เ ป็ น ต้ น 

(Pena-Ramos และ Xiong, 2001; Zhu, Zhou และ Qian, 2006) กรดอะมิโนเหล่านีส้่งผลต่อ

ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในระบบท่ีมีไขมันเป็นองค์ประกอบ โดยพบว่า 

สดัสว่นของกรดอะมิโนไมช่อบน า้ตอ่กรดอะมิโนทัง้หมดในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลจาก

สภาวะท่ีคดัเลือก มีคา่เท่ากบั 0.40 ซึ่งใกล้เคียงกบัสดัสว่นในส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ี

ได้ภายหลงัการป่ันเหว่ียง (0.45) จึงน่าจะส่งผลให้โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลสภาวะท่ี

คดัเลือก และส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางมีค่า % TBA activity ratio ใกล้เคียงกัน แต่จาก

ผลการทดลอง (รูปท่ี4.5) จะพบว่าโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลสภาวะท่ีคดัเลือกมีค่า       

% TBA activity ratio สูงกว่าในส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ         

(p ≤ 0.05) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีน

ไฮโดรไลเซทนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับสัดส่วนของกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบ แต่จะขึน้อยู่กับปัจจัย

อ่ืนๆ เช่น ชนิดของกรดอะมิโน ล าดบัของกรดอะมิโน และขนาดของเปปไทด์ เป็นต้น ข้อมูลของ

สดัส่วนของกรดอะมิโนท่ีมีสมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระตอ่กรดอะมิโนทัง้หมด จึงไม่เพียงพอท่ีจะ

บอกถึงประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซท ส าหรับการพิจารณา

สัดส่วนกรดอะมิโนท่ีมีความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ ACE เช่น tyrosine, 

tryptophan, phenylalanine, proline, leucine, isoleucine, valine, lysine และ alanine เป็นต้น 

(Gomez-Ruiz, Ramos และ Recio, 2004) ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดร-ไลเซทจากโครง

ปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 1 

ชั่วโมง ต่อปริมาณกรดอะมิโนทัง้หมด พบว่ามีค่า 0.41 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนของกรดอะมิโน
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เหล่านีต้่อกรดอะมิโนทัง้หมดในส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลังการป่ันเหว่ียง 

(0.43) โดยสามารถอธิบายผลการทดลองในสว่นของ % ACE inhibition (รูปท่ี 4.6) ได้เชน่เดียวกบั

ในกรณีของสดัสว่นของกรดอะมิโนไมช่อบน า้  

ปัจจยัส าคญัท่ีสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และ

ยบัยัง้การท างานของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล คือ ขนาดของ   เปปไทด์ท่ีเป็น

องค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซท ดงันัน้งานวิจัยในส่วนต่อไป จึงเป็นการวิเคราะห์ขนาดของ 

เปปไทด์ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล โดยอาศยัหลักการวิเคราะห์มวลของสารด้วย

เทคนิค MALDI-tof 

 

4.6    การวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ 

 ในการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลานิลส าหรับงานวิจยันี ้จะใช้เทคนิค MALDI-tof ซึ่งอาศยัหลกัการวิเคราะห์มวลของสารในการ

ประเมินขนาดของเปปไทด์ โดยจะท าการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ในช่วง 0-6000 Da การ

วิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจะเป็นส่วนช่วยอธิบาย

เช่ือมโยงความสามารถของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

และยบัยัง้การท างานของ ACE ในรูปท่ี 4.7 แสดง mass spectrum ขนาดของเปปไทด์ในโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนัก

ตัวอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับ mass spectrum ของส่วนใสของโครงปลานิลบด    

เจือจางท่ีไม่ผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ และ mass spectrum ของสารละลาย α-cyano-4-

hydroxycinnamic acid (CCA) อ่ิมตัวท่ีใช้เป็น matrix ส าหรับการทดสอบ และ รูปท่ี 4.8 แสดง

mass spectrum ขนาดของเปปไทด์ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อยสลาย

ด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมงเม่ือเพิ่มช่วงของการ

วิเคราะห์เป็น 400-1800 m/z ตามล าดบั 
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รูปท่ี 4.7 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (C) เปรียบเทียบกบัขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน

โครงปลานิลบดเจือจาง (B) และสารละลาย CCA อ่ิมตวัท่ีใช้เป็น matrix ส าหรับทดสอบ (A) 

 

A B C 
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รูปท่ี 4.8 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 

เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมงท าการวิเคราะห์ 2 ซ า้ โดยใช้ช่วงของ

ขนาดของเปปไทด์ท่ีต้องการวิเคราะห์เป็น  400 - 1800 Da  
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  เม่ื อพิ จารณ า Mass spectrum แสดงขนาดเปปไท ด์ ในช่วง 0 -400 Da ท่ี เป็น

องค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 

เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (รูป 4.7 C) จะพบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลานิลท่ีผ่านการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 

ชัว่โมง ประกอบด้วยเปปไทด์ท่ีมีขนาดตา่งๆ กนัหลายขนาด ซึง่ peak สว่นหนึง่ของ spectrum นัน้

เป็นผลมาจากการรบกวนของสารละลาย CCA อ่ิมตวัท่ีใช้เป็น matrix ส าหรับการทดสอบ (รูป 4.7 

A) ดงันัน้การวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

นิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 

จะต้องเทียบกับ spectrum ของสารละลาย CCA อ่ิมตวัด้วย โดยเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบแล้ว

พบวา่โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์

ต่อน า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ประกอบด้วย  เปปไทด์ท่ีมีขนาด 74.723 , 116.852, 

130.891, 145.942, 154.924, 174.057 แล ะ  265.171 Da ร่ วม กั บ รูป ท่ี  4 .8  ท่ี แ สด ง  Mass 

spectrum ขนาดของเปปไทด์ในช่วง 400-1800 Da ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลานิล ท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ท่ีสภาวะเดียวกนั ซึง่พบเปปไทด์ท่ีมีขนาด 476.805, 

496.274, 522.576, 550.710, 621.364, 666.186, 682.192, 704.121, 877.384, 893.366, 

909.378, 1082.568, 1098.910, 1121.136 และ 1310.413 Da ส าหรับเปปไทด์ขนาดใหญ่กว่า 

1800 Da นัน้จะแสดงในรูปภาคผนวกท่ี  ง.7 โดยพบว่าประกอบด้วยเปปไทด์ท่ีมีขนาด คือ 

2329.374, 3797.199, 4584.567, 4657.032, 5695.355 และ 5779.008 Da ในขณะท่ีส่วนใส

ของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้จากการป่ันเหว่ียง จะประกอบด้วยเปปไทด์ท่ีมีขนาด 0 -400 Da 

(แสดงในรูป 4.7 B) คือ 74.730, 116.858, 130.887 และ 265.188 Da แต่ไม่พบ เปปไทด์ท่ีมี

ขนาดในช่วง   400-1800 Da (ไม่แสดงผลการทดลอง) ในขณะท่ีจะพบเปปไทด์ขนาดใหญ่ 

(แสดงผลการทดลองในรูปภาคผนวกท่ี ง.8) คือ 5678.141 และ 5781.973 Da ตามล าดบั ซึ่งจะ

เห็นว่า โปรตีน   ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 

เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะประกอบด้วยเปปไทด์ท่ีมีขนาดเล็ก และมี

ความหลากหลายในช่วง 400-1800 Da มากกว่าเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในส่วนใสของโครง

ปลานิลบดเจือจางท่ีได้จากการป่ันเหว่ียง ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า เอนไซม์ Flavourzyme® 1000 L ท่ีใช้
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ในการย่อยสลายนัน้เป็นเอนไซม์ผสมระหว่าง endoprotease และ exoprotease ซึ่งจะสามารถ

ยอ่ยสลายพนัธะเปปไทด์ได้ จากทัง้ปลายสาย และภายในสายเปปไทด์ ดงันัน้ปริมาณเอนไซม์ และ

เวลาในการย่อยท่ีเพิ่มขึน้ จึงส่งผลให้เกิดการยอ่ยสลายพนัธะเปปไทด์ได้มากขึน้ ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จึง

เป็นกรดอะมิโนอิสระ และเปปไทด์ขนาดเล็ก เม่ือพิจารณาขนาดของ เปปไทด์ท่ีส่ งผลต่อ

ความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และ ยบัยัง้การท างานของ ACE โดยพิจารณาขนาด

ของเปปไทด์ใน 2 ช่วง คือ เปปไทด์ท่ีมีขนาดประมาณ 1000-1300 Da ซึ่งมีรายงานว่าเป็นขนาดท่ี

เหมาะสมส าหรับต้านอนุมูลอิสระ (Wu, Chen และ Shiau, 2003 ; Jun, Jung และ Kim, 2004)) 

และเปปไทด์ท่ีมีขนาดอยู่ในช่วง ได หรือ ไตรเปปไทด์ (เป็นขนาดท่ีเหมาะสมในการยับยัง้การ

ท างานของ ACE (Tsai, Chen และ Pan, 2008))พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่าน

การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ประกอบ

ด้วยเปปไทด์ท่ีมีขนาด  400-1300 Da เป็นจ านวนมาก และมีได หรือ ไตรเปปไทด์ในปริมาณท่ี

หลากหลายกวา่ในสว่นใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้จากการป่ันหว่ียง จงึอาจเป็นเหตผุลท่ีท า

ให้ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การ

ท างานของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์

ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีค่ามากกว่าในส่วนใสของโครง    

ปลานิลบดเจือจาง (รูปท่ี 4.3, 4.4 ,4.5 และ 4.6 ตามล าดบั)  

เน่ืองจากโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีอยู่ในสถานะของเหลว จะต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ        

-20°C และมีอายกุารเก็บรักษาสัน้ท่ีอณุหภมูิห้อง ดงันัน้เพ่ือความสะดวกในการเก็บรักษา งานวิจยั

นีจ้ึงศึกษาการผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทด้วยวิธีการท าแห้งแบบพ่นกระจาย และศกึษาสมบตัิใน

การเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และ ยบัยัง้การท างานของ ACE ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลานิลจากสภาวะท่ีคดัเลือก เปรียบเทียบกบัผงส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางในระหวา่งการ

เก็บรักษา 
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4.7    การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

 การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ดดัแปลงจากวิธีของ Abdul-Hamid, 

Bakar และ Bee (2002) โดยจะใช้วิธีการท าแห้งแบบพ่นกระจาย (BuCHI Mini Spray Dryer 

B290) โดยมีอัตราการไหลของอากาศ (air flow) ภายในเคร่ืองท าแห้งคงท่ี 30%, ค่า aspiration 

เท่ากับ 100, อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 150°C, อุณหภูมิลมร้อนขาออกอยู่ในช่วง 80-90°C, Feed 

rate 30% (7 มิลลิลิตรตอ่นาที) ใช้ maltodextrin (10% DE) ในปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน า้หนกั

ตวัอย่าง เป็นสารช่วยท าแห้ง ตารางท่ี 4.3 และ 4.4 แสดง % yield และ ค่าสีในระบบ L* a* b* 

ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.3 % yield ของผลิตภณัฑ์ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง  
ปลานิล 

น า้หนกัตวัอยา่ง 
เร่ิมต้น (กรัม) 

 

น า้หนกัตวัอยา่ง 
สดุท้าย (กรัม) 

% yield 

ปริมาณเอนไซม์ 
(%) 

เวลาในการ
ยอ่ย(ชัว่โมง) 

2 1 88 32.21 36.60 
0 0 88 32.37 36.78 

 

ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 

เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และผงส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจาง มีค่า 

% yield ท่ีใกล้เคียงกัน คือ 36.60 เปอร์เซ็นต์ และ 36.78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนัก

ตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และผงส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจาง มีลกัษณะเป็นผงละเอียด 

และมีกลิ่นคาวปลา มีความชืน้เป็นองค์ประกอบ 6.93 และ 5.20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั(Agung 

2015) 
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หลังจากพิจารณาลักษณะทางกายภาพ เช่น สี และ กลิ่นของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท 

การวดัค่าสีในระบบ L* a* b* จะเป็นส่วนท่ีช่วยในการพิจารณาคณุภาพของผลิตภัณฑ์ผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทท่ีได้ ให้มีความแมน่ย ามากขึน้ 

ตารางท่ี 4.4 คา่สีในระบบ L* a* b* ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล  

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง  ปลา
นิล 

คา่สี 

ปริมาณเอนไซม์ 
(%) 

เวลาในการ
ยอ่ย(ชัว่โมง) 

L* a* b* 

2 1 67.61 ± 2.83 -1.14 ± 0.14 2.67 ± 0.13 
0 0 72.69 ± 0.30 -1.45 ± 0.01 2.16 ± 0.04 

  

 ตารางท่ี 4.4 แสดงคา่สีของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีได้จากการท าแห้ง

ในทัง้ 2 สภาวะโดยระบบ L* a* b* พบว่า ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากการท าแห้งโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนัก

ตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จะมีสีค่อนข้างเหลือง โดยมีค่าความสว่าง (L*) เป็น 67.61 เปอร์เซ็นต์ 

คา่สีแดง (a*) -1.14 เปอร์เซ็นต์ และ คา่สีเขียว (b*) 2.67 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีผงส่วนใสของโครง

ปลานิลบดเจือจาง จะมีสีคอ่นข้างขาว มีคา่ความสวา่ง (L*) เป็น 72.69 เปอร์เซ็นต์ คา่สีแดง (a*) -

1.45 เปอร์เซ็นต์ และ คา่สีเขียว (b*) 2.16 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั เน่ืองจากเอนไซม์ Flavourzyme® 

1000 L ท่ีใช้ในการย่อยสลายจะมีสีน า้ตาล ดงันัน้โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีผา่นกระบวนการย่อยสลาย

ด้วยเอนไซม์ Flavourzyme® 1000 L จึงมีสีเข้ม ซึ่งเป็นผลมาจากเอนไซม์ Flavourzyme® ท่ีใช้

ส าหรับผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท (Thiansilakul, Benjakul และ Shahidi, 2007) และสภาวะในการย่อย

สลายท่ีใช้ความร้อน เป็นเวลานาน จะท าให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆได้ง่าย และมากขึน้ เช่น ปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน และ ปฏิกิริยาการเกิดสีน า้ตาล เป็นต้น ปฏิกิริยาเหล่านีจ้ะท าให้ผลิตภัณฑ์โปรตีน

ไฮโดรไลเซทท่ีได้มีสีเข้ม (Dong และคณะ, 2007) 

 หลงัจากพิจารณาลกัษณะทางกายภาพของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ี

ได้แล้ว ขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบใน ผงโปรตีนไฮโดร -   
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ไลเซทจากสภาวะท่ีคดัเลือกเทียบกบัผงส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจาง ดงัแสดงในตารางท่ี 5

  

 

ตารางท่ี 4.5 ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ปริมาณโปรตีน (กรัม ตอ่ 100 กรัม) 
ปริมาณเอนไซม์ (%) เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
2 1 7.56 
0 0 3.44 

 

ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในตวัอย่างทัง้สองท่ีวิเคราะห์ได้ จะน ามาใช้ในการ

ค านวณปริมาณตวัอย่างท่ีต้องใช้ในการวิเคราะห์สมบตัิในการต้านอนมุลูอิสระ(โดยวิธี DPPH, วิธี 

metal chelating activity และ วิธี TBA) และยบัยัง้การท างานของ ACE เพ่ือให้มีปริมาณโปรตีนท่ี

เป็นองค์ประกอบใกล้เคียงกบัตวัอย่างทัง้สองท่ีอยู่ในสภาพของเหลวก่อนการท าแห้ง จากตารางท่ี 

4.5 พบว่า ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 

เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง มีปริมาณโปรตีนเป็นองค์ประกอบ 7.56 กรัมต่อ 

100 กรัม มากกว่า ปริมาณโปรตีนในผงส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจาง ซึ่งมีค่า 3.44 กรัมต่อ 

100 กรัม โดยเป็นผลมาจากปริมาณโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล สภาวะท่ี

คดัเลือกในสภาพของเหลว มีมากกว่าในส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลงัจากการ

ป่ันเหว่ียง (ของเหลว) (มีปริมาณโปรตีน 1.17  และ 0.24 กรัมตอ่ 100กรัม ตามล าดบั)  

 

4.7.1  การติดตามการเปล่ียนแปลงสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

และสมบัติในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ ACE ของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ในระหว่างการเก็บรักษา 

งานวิจยันีจ้ะตดิตามอายกุารเก็บรักษาของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล โดย 
เก็บตัวอย่างผงโปรตีนไฮโดรไลเซทในถุง laminated aluminium foil (PE-Al-PP) ปิดสนิท ท่ี
อณุหภูมิห้อง เป็นเวลา 90 วนั ท าการวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และ 
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ยบัยัง้การท างานของ ACE ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท ทุกๆ 15 วนั ในด้านการเป็นสารต้านอนมุูล
อิสระ ติดตามโดยวิเคราะห์ค่า % DPPH radical scavenging, ค่า % metal chelating activity 
และ คา่ % TBA activity ratio และส าหรับความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE 
นัน้จะพิจารณาการเปล่ียนแปลงของคา่ % ACE inhibition (Müller 2015) 

 

4.7.1.1  การติดตามการเปล่ียนแปลงสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

โดยวิธี DPPH 

  ส าหรับการติดตามการเปล่ียนแปลงสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 

DPPH นัน้ จะท าการทดลองโดยชัง่น า้หนกัผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อย

สลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และ ผงจากการท า

แห้งของส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้ภายหลงัจากการป่ันเหว่ียง มาละลายน า้กลัน่ และ

ผสมกบัสารละลาย DPPH เขย่าให้เข้ากนัด้วย vortex ตัง้ทิง้ไว้ 30 นาที แล้ววดัคา่การดดูกลืนแสง

ของสารละลายผสมท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร โดยคา่ % DPPH radical scavenging ของ

ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมงนัน้จะแสดงในรูปท่ี 4.9 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.7) 
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รูปท่ี 4.9 การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลานิลท่ีผ่านการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 

ชัว่โมง (Ruffins and Barbecue Swingers 2015) 

 ค่า % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่าน

การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง มีคา่เร่ิมต้น

เท่ากับ 52.25 เปอร์เซ็นต์ และ จะมีคา่ลดลงอย่างมีนยัส าคญั (p ≤ 0.05) เม่ือผ่านการเก็บรักษา

เป็นเวลา 30 วนั จากนัน้เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึน้เป็น 45-90 วนั % DPPH radical 

scavenging ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากสภาวะท่ีคดัเลือกจะไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติ (p > 0.05) ผลการทดลองนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ Thiansilakul, Benjakul และ 

Shahidi (2007) ซึ่งศึกษาการเปล่ียนแปลงค่า % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจาก round scad (เตรียมโดยการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) ในระหว่างการเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิ 25°C เป็นเวลา 6 สปัดาห์ พบว่า ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก round scad มีค่า % DPPH 

radical scavenging เร่ิมต้นประมาณ 59.9 เปอร์เซ็นต์ และจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ  

(p ≤ 0.05) เม่ือผ่านการเก็บรักษาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และไม่พบการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นัยส าคญัของค่า % DPPH radical scavenging เม่ือเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  

25 °C เป็นเวลา 6 สปัดาห์ ส าหรับผงส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจาง นัน้ไม่สามารถค านวณคา่ 

% DPPH radical scavenging ได้ เน่ืองจากสารละลายผสมระหวา่งผงส่วนใสของโครงปลานิลบด

เจือจาง และสารละลาย DPPH มีลกัษณะขุ่น ท าให้คา่การดดูกลืนแสงท่ีวดัได้นัน้มีคา่มากกว่าค่า

การดดูกลืนแสงของสารละลายควบคมุ จึงไม่สามารถค านวณค่า % DPPH radical scavenging 

ได้ ทัง้นีค้าดว่าเกิดจากการท่ีผงส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางประกอบด้วยโปรตีนในปริมาณ

ท่ีน้อยกว่าในส่วนของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลสภาวะท่ีคัดเลือก ดังนัน้เพ่ือให้

ปริมาณโปรตีนเท่ากัน จึงต้องใช้ผงส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางในปริมาณมาก ท าให้มี  

มอลโทเด็กซ์ทริน ซึ่งไม่ละลายน า้ อยู่ในระบบท่ีท าการตรวจวดัในปริมาณมาก สารละลายจึงมี

ความขุ่น และไม่สามารถวดัการเกิดปฏิกิริยาได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับในกรณีของผงโปรตีนไฮโดรไล

เซทจากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง 

เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก จงึใช้ในปริมาณน้อย นอกจากนีผ้ง
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โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีสภาวะนี ้จะมีระดบัการย่อยสลายโปรตีนคอ่นข้างสงู ซึ่งจะ

ท าให้เกิดเปปไทด์ขนาดเล็กท่ีมีความเป็นขัว้มากขึน้ จึงสามารถสร้างพนัธะไฮโดรเจนกับน า้ และ

ส่งผลต่อความสามารถในการละลายท่ีเพิ่มขึน้ (Klompong และคณะ, 2007; Dong และคณะ, 

2008) เม่ือเปรียบเทียบค่า % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 1 

ชัว่โมง กบั โปรตีนไฮโดรไลเซท (ของเหลว) ท่ีสภาวะเดียวกนั จะพบว่า ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทมีค่า 

% DPPH radical scavenging น้อยกว่าค่า % DPPH radical scavenging ของโปรตีนไฮโดรไล

เซท (ของเหลว) อาจเน่ืองมาจากความร้อนท่ีใช้ในการท าแห้งโปรตีนไฮโดรไลเซท ท าให้กรดอะมิโน 

และเปปไทด์บางสว่นเกิดการเสียสภาพธรรมชาต ิ(Abdul-Hamid, Bakar และ Bee, 2002)  

  

4.7.1.2    การตดิตามการเปล่ียนแปลงสมบัตใินการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  

 โดยวิธี metal chelating activity 

ในการติดตามการเปล่ียนแปลงของค่า % metal chelating activity ของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนัก

ตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นัน้จะท าการทดลองโดยดดัแปลงจากวิธีของ Klompong และคณะ 

(2007) โดยเร่ิมต้นจากการชั่งตวัอย่างผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลาท่ีผ่านการย่อยสลาย

ด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ละลายในน า้กลัน่ และ

ผสมกับสารละลาย FeCl2 และสารละลาย 3-(2-pyridyl)-5,6-bis(4-phenyl-sulfonic acid)-1,2,4-

triazine (ferrozine) เขยา่ให้เข้ากนั และตัง้ทิง้ไว้ 20 นาที จากนัน้วดัคา่การดดูกลืนแสงท่ีความยาว

คล่ืน 562 นาโนเมตร 

 

รูปท่ี 4.10 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.9) แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในการเก็บรักษา ส่งผลให้

ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล มีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดน้อยลง 

เม่ือวิเคราะห์ด้วยวิธี metal chelating activity ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อย

สลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่างเป็นเวลา 1 ชั่วโมง มีค่า % metal 
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chelating activity เร่ิมต้น 17.61 เปอร์เซ็นต์ และจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p ≤ 0.05) เป็น 9.90 

เปอร์เซ็นต์ เม่ือผ่านการเก็บรักษาเป็นเวลา 30 วนั และจะมีค่าไม่เปล่ียนแปลงอย่างไม่มีนัยส าคญั    

(p > 0.05) เม่ือเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษา เป็น 45 วนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลานิล ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 1 

ชัว่โมง 

 

จะไม่สามารถวิเคราะห์ค่า % metal chelating activity ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ี

ผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมงได้ ทัง้นี ้

เน่ืองมาจากสารละลายผสมระหว่างผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วย

เอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และน า้กลั่น มีลักษณะขุ่น ซึ่ง

ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากความสามารถในการละลายท่ีลดต ่าลงในระหว่างการเก็บรักษ า 

(Klompong และคณะ, 2007 ; Dong และคณะ, 2008 ; Thiansilakul, Benjakul และ Shahidi, 2007) 

นอกจากนีก้ารลดลงของคา่ % metal chelating activity ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ี

ผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เม่ือ

ระยะเวลาในการเก็บรักษายาวนานขึน้ อาจเป็นผลมาจากมาจากกรดอะมิโน และเปปไทด์ท่ีเป็น
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องค์ประกอบในผงโปรตีนไฮโดรไลเซทถูกท าลายไป หรือท าปฏิกิริยากับสารอ่ืนในระบบ 

(Thiansilakul, Benjakul และ Shahidi, 2007) 

 

 4.7.1.3    การติดตามการเปล่ียนแปลงสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ   

  โดยวิธี TBA 

 การติดตามการเปล่ียนแปลงของค่า % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็น

เวลา 1 ชัว่โมง สามารถท าได้โดยผสมตวัอย่างเข้ากบัน า้มนัถัว่เหลือง   เอทานอล และ สารละลาย

ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7 บ่มท่ีอุณหภูมิ 40°C เป็นเวลา 7 วัน และวิเคราะห์ค่า % TBA activity 

ratio โดยการท าปฏิกิริยากับ TBA reagent แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงของสารท่ีความยาวคล่ืน 

535 นาโนเมตร รูปท่ี 4.11 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.11 และ ก.12) แสดงการเปล่ียนแปลงของ        

% TBA activity ratio ของผงโปรตีน  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วย

เอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เทียบกับผงส่วนใสของโครง

ปลานิลบดเจือจาง 

 

 จากรูปท่ี  4.11 จะเห็นว่า การลดลงของค่า % TBA activity ratio ของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทมีค่าค่อนข้างแปรปรวน กล่าวคือ % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลานิล ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็น

เวลา 1 ชัว่โมง จะมีคา่ลดลง (p ≤ 0 .05) เม่ือผ่านการเก็บรักษาเป็นเวลา 45 วนั จากนัน้จะเพิ่มขึน้ 

และลดลงอย่างมีนัยส าคัญ(p ≤ 0 .05) ท่ีระยะเวลาใน การเก็บรักษา 60 วัน และ 75 -90 วัน 

ตามล าดับ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากอันตรกิริยาระหว่าง สารประกอบไฮโดรเปอร์ออกไซด์ และ 

ผลิตภณัฑ์จากการสลายตวัของไฮโดรเปอร์ออกไซด์ กบักรดอะมิโน และโปรตีน ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง

การเก็บรักษา โดยมี pH อุณหภูมิ และ ค่ากิจกรรมของน า้ (water activity; aW) เป็นปัจจยัส าคญั

ในการเร่งอตัราการเกิดปฏิกิริยา (Ladikos และ Lougovois,1990) ทัง้นีอ้ันตรกิริยาดงักล่าวอาจ

ส่งผลต่อความแปรปรวนของค่า % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ท่ี

ผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้ 



 73 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

%
 T

BA
 a

cti
vit

y 
ra

tio

ระยะเวลาเก็บรักษา (วัน)

โปรตีนไฮโดรไล
เซทจากโครงปลา
นิล สภาวะ 2,1
โปรตีนไฮโดรไล
เซทจากโครงปลา
นิล สภาวะ 0,0

นอกจากนีก้ารลดลงของคา่ % TBA activity ratio ของผลิตภณัฑ์ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทอาจเกิดขึน้

เน่ืองจากแก๊ซออกซิเจนบางสว่นซมึผา่นเข้าสูผ่ลิตภณัฑ์ได้ในระหวา่งการเก็บรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล

ท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และ 

ผงสว่นใสของโครงปลานิลบดเจือจาง  

  

โดยงานวิจยัของ Jena และ Das (2012) รายงานค่า oxygen transmission rate ของบรรจุภัณฑ์

ชนิดลามิเนต PE-AI-PE ว่ามีคา่เท่ากบั 0.6 cm3 m-2 day -1 ซึ่งมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ coconut milk 

powder ท่ีเก็บท่ีอณุหภูมิ 38ºC เป็นระยะเวลา 50 วนั มีอตัราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัมากขึน้ 

ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาค่า % TBA activity ratio ของผงส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจาง จะพบ

ความแปรปรวนในช่วง 30 วนัแรกของการเก็บรักษา และจากนัน้ค่า % TBA activity ratio ของผง

ส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจาง จะมีค่าคงท่ี แม้จะเพิ่มเวลาในการเก็บเป็น 45-90 วนั สาเหตุ

อาจเกิดขึน้เน่ืองจากเปปไทด์ขนาดใหญ่ท่ีเป็นองค์ประกอบในผงส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือ

จาง สามารถรักษาเสถียรภาพในระบบท่ีมีไขมนัเป็นองค์ประกอบได้ดีกว่าเปปไทด์ท่ีมีขนาดเล็ก 

 

 4.7.1.4    การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ ACE 

ส าหรับการตดิตามการเปล่ียนแปลงของคา่ % ACE inhibition ของผงโปรตีนไฮโดร-     
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ไลเซทจากโครงปลานิลนัน้  จะท าการวิเคราะห์โดยชั่งน า้หนักตัวอย่าง ผสมกับเอนไซม์ 

Angiotensin I converting และ สารละลาย hippuryl-l-histidyl-lysine บ่มท่ีอุณหภูมิ 37° C เป็น

เวลา 30 นาที และหยดุปฏิกิริยาด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จากนัน้เติมสารละลายเอทิลอะ-

ซีเตต ป่ันเหว่ียง และน าไประเหยสารละลายเอทิลอะซีเตตในสภาวะสญุญากาศ ได้ผลการทดลอง

ดงัแสดงในรูปท่ี 4.12 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.13 และ ก.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibition ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ี

ผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และ 

ผงสว่นใสของโครงปลานิลบดเจือจาง 

  

 รูปท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในการเก็บรักษาส่งผลต่อการลดลงของค่า         

% ACE inhibition ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์

ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และผงส่วนใสของโครงปลานิลบด 

เจือจาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) เน่ืองจากความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้การ

ท างานของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลนัน้ เป็นผลมาจากกรดอะมิโน และ    

เปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ ดงันัน้การเปล่ียนแปลงของกรดอะมิโน และเปปไทด์ใน

ระหว่างการเก็บรักษาจึงเป็นสาเหตุส าคัญ ท่ีส่งผลต่อการลดลงของค่า % ACE inhibition 

(Hernandez-Ledesma, Contreras และ Recio, 2011) กระบวนการท าแห้งแบบพ่นกระจายท่ีใช้
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ความร้อนสงูในการระเหยน า้ออกจากผลิตภณัฑ์ ท าให้ปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในผง

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลานิลมีปริมาณลดลง(Abdul-Hamid, Barkar และ Bee, 2002) โดยมี

รายงานว่ากระบวนการให้ความร้อน (thermal processing) มีผลท าให้เกิดการ cross-linked ของ

กรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในสายเปปไทด์ และท าให้เกิดปฏิกิริยา racemization ปฏิกิริยา

เหล่านีส้่งผลต่อการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของกรดอะมิโนในสายเปปไทด์ ท าให้ปริมาณ     

เปปไทด์ท่ีมีความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE เกิดการเปล่ียนแปลง(Lopez-

Fandino, Otte และ van Camp, 2006) ปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการแปรรูปและ

เก็บรักษา สามารถเหน่ียวน าให้เกิดการออกซิเดชนัของกรดอะมิโนบางชนิด เช่น methionine และ 

tryptophan เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเก็บรักษาผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากงานวิจัยนีเ้ป็นบรรจุภัณฑ์ชนิด laminated aluminium foil ชนิด PE-Al-PP ซึ่ง

ไม่ได้บรรจุแบบสุญญากาศ จึงอาจยอมให้เกิดการซึมผ่านของแก๊ซออกซิเจน และความชืน้ได้ใน

ระหว่างการเก็บรักษา ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของกรดอะมิโนเหล่านีจ้ะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของเปปไทด์ท่ีมีความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE  

  

ในงานวิจัย นี  ้นอกจากจะศึกษาสมบัติ ในการเป็นสารต้านอนุมูล อิสระและ

ความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล

แล้ว ยงัได้ท าการทดลองในส่วนของโครงปลากะพง ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างไปจากใน

ส่วนของโครงปลานิล การรายงานผลการทดลองในหวัข้อถดัไป จะเป็นส่วนขององค์ประกอบทาง

เคมีของโครงปลากะพงเร่ิมต้น และสมบตัิเชิงหน้าท่ีในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และยบัยัง้การ

ท างานของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ตามล าดบั 

 

4.9    การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของโครงปลากะพง ก่อนการย่อยสลาย 

การทดลองในสว่นนีจ้ะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโครงปลากะพงเร่ิมต้น 

ก่อนการย่อยสลาย ปลากะพงท่ีใช้ในงานวิจัยนี ไ้ด้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิชัยพัฒนา ใน

ลกัษณะของปลากะพงสดคณุภาพดี น า้หนักตวัละประมาณ 400 -800 กรัม ซึ่งจะต้องน ามาแล่
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เนือ้ออกก่อน ส่วนโครงปลาน ามาใช้ในการทดลองนี ้องค์ประกอบทางเคมีของโครงปลากะพง

เร่ิมต้น ก่อนการยอ่ยสลายแสดงในตารางท่ี 4.6 

 

 

ตารางท่ี 4.6 องค์ประกอบทางเคมีของโครงปลากะพง 

องค์ประกอบทางเคมี โครงปลากะพง (เปอร์เซ็นต์) 
น า้หนกัเปียก น า้หนกัแห้ง 

ความชืน้ 73.35 - 
โปรตีน 18.51 69.46 
ไขมนั 2.74 10.28 

คาร์โบไฮเดรต 3.16 11.86 
เถ้า 2.24 8.40 

 

โครงปลากะพงประกอบด้วยความชืน้ 73.35 เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนกัเปียก) มีโปรตีน 

ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเถ้า เท่ากับ 69.46, 10.28, 11.86 และ 8.40 เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก

แห้ง) ตามล าดบัเปรียบเทียบกบัองค์ประกอบทางเคมีของเนือ้ปลากะพงเหลืองท่ีพบตามธรรมชาต ิ

ซึ่งประกอบด้วย ความชืน้ โปรตีน และไขมนั เท่ากบั 81.3, 94.3 และ 1.39 เปอร์เซ็นต์ (Gonzalez 

และคณะ, 2006) ตามล าดบั พบว่า โครงปลากะพงมีความชืน้ และไขมนัในปริมาณมากกว่าท่ีพบ

ในเนือ้ปลากะพง ในขณะท่ีมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบในปริมาณน้อยกว่า โดยโครงปลา หรือ 

ก้างปลานัน้จะประกอบด้วยเนือ้เย่ือไขมนั และแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ (Wu, Stine และ Bechtel, 

2011) 

เม่ือเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของโครงปลาสองชนิด คือ โครงปลานิล และ 

โครงปลากะพง จะพบว่า โครงปลานิลมีไขมัน และเถ้า เป็นองค์ประกอบในปริมาณ (เปอร์เซ็นต์

โดยน า้หนกัแห้ง) มากกว่าโครงปลากะพง ในขณะท่ีมีปริมาณโปรตีน (โดยน า้หนกัแห้ง) น้อยกว่า

ปริมาณโปรตีนในโครงปลากะพง เน่ืองจากโครงปลานิลส าหรับงานวิจยันี ้ได้มาจากโรงงาน ท่ีแล่

เนือ้ปลาจากปลานิลขนาดตวัละประมาณ 800 กรัม และเป็นส่วนท่ีเหลือจากการแล่เนือ้ปลาใน
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โรงงานอตุสาหกรรม ซึ่งจะมีสว่นของเนือ้ปลาตดิมาในปริมาณน้อย ในขณะท่ีโครงปลากะพง ได้มา

จากปลากะพง ขนาดกลาง (น า้หนักอยู่ในช่วง 400-800 กรัม) และมีส่วนของเนือ้ปลาติดมาใน

ปริมาณมากกว่า ท าให้โครงปลานิลมีปริมาณไขมนั และเถ้าเป็นองค์ประกอบมากกว่าในโครงปลา

กะพง แต่มีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าในโครงปลากะพง นอกจากนี ้ชนิด ช่วงอายุ และสภาวะตา่งๆ 

(เช่นฤดูกาล เพศ กายวิภาค หรือ ช่วงเวลาวางไข่ เป็นต้น) ก็ส่งผลต่อความแตกต่างของ

องค์ประกอบทางเคมีของสตัว์น า้ (นฤมล อศัวเกศมณี, 2541) 

โครงปลากะพงท่ีได้นีจ้ะน ามาใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลากะพง เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ให้

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านของการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และยบัยัง้การท างานของ ACE 

ตอ่ไป 

 

4.10    การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

 การเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง จะใช้ Flavourzyme®1000 L เป็น

เอนไซม์ในการย่อยสลาย เช่นเดียวกับการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล โดยมี ปริมาณ

เอนไซม์ และ ระยะเวลาในการย่อย เป็นปัจจยัแปรผนั แปรปริมาณเอนไซม์ Flavourzyme® 1000 L ท่ี

ใช้ในการย่อยสลายโปรตีน เป็น 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ (ต่อน า้หนกัตวัอย่าง) บ่มท่ีอุณหภูมิ 50°C 

pH 7 เขย่าท่ีความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง จากนัน้หยุดการท างานของ

เอนไซม์ท่ีอณุหภูมิ 75°C เป็นเวลา 10 นาที น าไปป่ันเหว่ียงตกตะกอนท่ีอณุหภูมิ 4°C ความเร็ว 8500 

รอบต่อนาที เป็นเวลา  25 นาที เก็บเฉพาะสารละลายส่วนใสไปวิเคราะห์ระดบัการย่อยสลายโปรตีน 

(DH) และ ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

 

4.10.1    การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในโปรตีน     

  ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง  

 การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง

จะใช้วิ ธี Kjeldahl ซึ่งอาศัยหลักการวัดปริมาณไนโตรเจนท่ีเป็นองค์ประกอบในตัวอย่าง  และ
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เปล่ียนเป็นปริมาณโปรตีนโดยใช้ conversion factor เท่ากับ 6.25 ผลการทดลองแสดงในรูปท่ี 4.13 

(ตารางภาคผนวกท่ี ก.15) 

 

 
รูปท่ี 4.13 ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง เม่ือย่อย

สลายโดยใช้ปริมาณเอนไซม์ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง และ ระยะเวลาในการ

ยอ่ยเป็น 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง 

   

สว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจางท่ีได้ภายหลงัจากการป่ันเหว่ียง มีปริมาณโปรตีน

เร่ิมต้น  0.44 เปอร์เซ็นต์  และจะมีค่าเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (p ≤ 0.05) เม่ือเพิ่มปริมาณ

เอนไซม์ และเวลาในการย่อย โดยโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง จะมีปริมาณโปรตีนสูง

ท่ีสุด เท่ากับ 2.06 เปอร์เซ็นต์ เม่ือย่อยสลายโดยใช้ปริมาณเอนไซม์ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนัก

ตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงนอกจากนีย้งัพบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง มีโปรตีน

เป็นองค์ประกอบในปริมาณท่ีมากกว่าปริมาณโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

เน่ืองจากโครงปลากะพง และโครงปลานิลเร่ิมต้น มีปริมาณโปรตีน (โดยน า้หนักแห้ง) และ 

คณุภาพของโปรตีนท่ีแตกตา่งกัน เป็นผลท าให้คณุภาพทางเคมีของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลากะพง และ โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลมีความแตกต่างกันด้วย ปัจจยัส าคญัต่างๆ 

เช่น ธรรมชาติของแหล่งโปรตีนตัง้ต้นท่ีใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท ธรรมชาติ

ของเอนไซม์  และสภาวะท่ี ใช้ในการย่อยสลาย  (pH, อุณหภูมิ , ระยะเวลาในการย่อย ,             
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ความเข้มข้นของสารตัง้ต้น และความเข้มข้นของเอนไซม์) เป็นต้น ก็สง่ผลตอ่คณุภาพทางเคมีของ

โปรตีนไฮโดรไลเซท (Adler-Nissen,1986) 

 

  4.10.2    การวิเคราะห์ระดับการย่อยสลายโปรตีน 

การวิเคราะห์ระดบัการย่อยสลายโปรตีนจะใช้วิธี OPA ซึง่อาศยัการท าปฏิกิริยา 

ระหว่างสาร OPA และ primary amino group ในสภาวะ ท่ี มี สาร dithiothreitol (DTT) เป็น

องค์ประกอบ วดัคา่การดดูกลืนแสงของสารท่ีเกิดขึน้ท่ีความยาวคล่ืน 340 นาโนเมตรและค านวณ

ระดับการย่อยสลายของโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง รูป ท่ี 4.14 (ตาราง

ภาคผนวกท่ี ก.16) แสดงระดบัการยอ่ยสลายโปรตีนของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

 

   
รูปท่ี 4.14 ระดับการย่อยสลายโปรตีนของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ท่ีปริมาณ

เอนไซม์ 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง และ ระยะเวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 

ชัว่โมง 

 

 จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการย่อย ส่งผลต่อการ

เพิ่มขึน้ของระดับการการย่อยสลายของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงอย่างมีนัยส าคัญ      

(p ≤ 0.05) แต่ปฏิสมัพันธ์ร่วมระหว่างปริมาณเอนไซม์และเวลาในการย่อยไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึน้

ของระดบัการย่อยสลายโปรตีน (p > 0.05) ผลการทดลองใน รูปท่ี 4.14 แสดงให้เห็นว่า ระดบัการ
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ยอ่ยสลายโปรตีนในส่วนใสของโครงปลากะพงบด เจือจางท่ีได้ภายหลงัจากการป่ันเหว่ียง มีคา่เร่ิมต้น 

10.68 เปอร์เซ็นต์ และจะมีคา่เพิ่มขึน้ จนกระทัง่เร่ิมคงท่ี เม่ือเพิ่มปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการย่อย 

จงึสามารถกลา่วได้วา่ ปริมาณเอนไซม์และเวลาในการย่อย ส่งผลให้ปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์และสาร

ตัง้ต้นเกิดได้สมบรูณ์มากขึน้ (Batista และคณะ, 2010; ดวงใจ ลาภยืนยง, 2548) จึงได้ผลิตภณัฑ์คือ 

เปปไทด์ และกรดอะมิโนในปริมาณมากขึน้ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ธันยพร จนัทร์แสนโรจน์ (2550)  

ซึ่งศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดบัการย่อยสลายโปรตีนในหอยเป๋าฮือ้ โดยใช้เอนไซม์ Flavourzyme® 

พบว่า การเพิ่มปริมาณเอนไซม์และระยะเวลาในการย่อยส่งผลตอ่การเพิ่มขึน้ของระดบัการย่อยสลาย

โปรตีนในหอยเป๋าฮือ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p ≤ 0.05) เม่ือเปรียบเทียบระดบัการย่อยสลายของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล จะพบว่า ระดบั

การย่อยสลายของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากทัง้โครงปลานิล และโครงปลากะพง มีแนวโน้มท่ี

เหมือนกนัคือ มีคา่ระดบัการย่อยสลายเร่ิมต้นต ่า และจะมีคา่มากขึน้ เม่ือเพิ่มปริมาณเอนไซม์และ

เวลาในการย่อย แตเ่ม่ือปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการย่อยสงูถึงระดบัหนึ่ง (เช่น การใช้เอนไซม์

ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 2 หรือ 3 ชั่วโมง เป็นต้น) ระดับการย่อย

สลายโปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจะมีคา่คงท่ี ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่ ท่ีสภาวะดงักล่าว สารตัง้ต้นของ

เอนไซม์ หรือ ปริมาณเอนไซม์ลดลงจนกระทั่งหมดไปในท่ีสุด จึงไม่เกิดการย่อยสลายพันธะเปป

ไทด์ด้วยเอนไซม์อีก  

 ส าหรับการทดลองในส่วนต่อไปนัน้จะเป็นการศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารต้าน

อนุมลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง เพ่ือพิจารณาคดัเลือกสภาวะท่ีเหมาะสม

ตอ่การน าโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงไปใช้ประโยชน์ในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ 

 

4.11 สมบัตใินการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

 ปลากะพง 

 การวิเคราะห์สมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลากะพง จะใช้วิธีการทดสอบท่ีมีหลกัการแตกตา่งกนั คือ วิธี DPPH วิธี metal chelating 

activity และ วิธี TBA เพ่ือใช้ในการพิจารณากลไกในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครปลากะพงได้อยา่งถกูต้อง 
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4.11.1   วิธี DPPH 

 วิธี DPPH เป็นวิธีทดสอบท่ีอาศยัการส่งผ่านอิเลกตรอนเดี่ยวจากสารต้านอนุมลูอิสระ

เข้าสู่อนมุลู DPPH• ซึ่งมีสีม่วง โดยจะท าปฏิกิริยาเช่นเดียวกบัในส่วนของโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลานิล รูปท่ี 4.15 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.17) แสดงความสามารถในการขจดัอนุมูล DPPH 

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

 

 

รูปท่ี 4.15  อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการยอ่ยสลาย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีส่งผลตอ่ความสามารถในการ

ขจดัอนมุลู DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

 

ผลการทดลองในรูปท่ี 4.15 แสดงค่า % DPPH radical scavenging ของส่วนใสของ

โครงปลากะพงบดเจือจางท่ีได้ภายหลงัจากการป่ันเหว่ียง ซึ่งมีคา่เร่ิมต้น 79.24 เปอร์เซ็นต์ และจะ

เพิ่มขึน้จนมีค่าสูงท่ีสุด คือ 96.80 เปอร์เซ็นต์ เม่ือย่อยสลายด้วยเอนไซม์ Flavourzyme© 1000 L 

ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า 

ปริมาณเอนไซม์ เวลาในการย่อย และปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหว่างปริมาณเอนไซม์และเวลาในการย่อย 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อค่า % DPPH radical scavenging ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา
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กะพงอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) เปรียบเทียบกับผลการทดลองในส่วนของโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลานิล จะพบวา่ ส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจางท่ีได้ภายหลงัจากการป่ันเหว่ียง มี

ค่า % DPPH radical scavenging เร่ิมต้นสูงกว่าในส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางท่ีได้

ภายหลังจากการป่ันเหว่ียง ซึ่งเกิดขึน้ได้จากการความแตกต่างทางคุณภาพของโปรตีนท่ีเป็น

องค์ประกอบในโครงปลานิล และโครงปลากะพง  การเพิ่มปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการย่อย 

จะท าให้โปรตีนถูกย่อยสลายมากขึน้ ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์คือ กรดอะมิโนอิสระ และเปปไทด์ใน

ปริมาณมากขึน้ กรดอะมิโนบางชนิด เช่น tyrosine, tryptophan และ phenylalanine จะมีวง

แหวนอะโรมาติก เป็นโครงสร้างในโมเลกุล จึงสามารถท าปฏิกิริยากับ unpaired electron ของ

อนุมูล DPPH• ได้  (Rajapakse และคณะ, 2005) ซึ่ งผลการทดลองในส่วน  % DPPH radical 

scavenging สอดคล้องกับงานวิจยัของ Klompong และคณะ (2007) ท่ีย่อยสลายปลาสีกุนข้าง

เหลือง (Selaroides leptolepis) ด้วยเอนไซม์ Flavourzyme® จนกระทั่งโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้มี

ระดบัการยอ่ยสลายโปรตีนเท่ากบั 5, 15 และ 25 เปอร์เซ็นต์ และศกึษาอิทธิพลของระดบัการย่อย

สลายโปรตีนท่ีมีตอ่สมบตัิในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาสีกนุข้าง

เหลือง (Selaroides leptolepis) โดยวิธี DPPH พบว่าโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาสีกุนข้างเหลือง 

(ระดับการย่อยสลาย 5 เปอร์เซ็นต์) มีค่า % DPPH radical scavenging เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ 

และค่า % DPPH radical scavenging จะไม่เปล่ียนแปลงแม้จะเพิ่มระดบัการย่อยสลายเป็น 15 

และ 25 เปอร์เซ็นต์ โดยอธิบายวา่ โปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาสีกนุข้างเหลืองประกอบด้วยสารซึ่ง

สามารถให้อิเล็กตรอน และ ท าปฏิกิริยากบัอนมุลูอิสระ เพ่ือเปล่ียนอนมุลูอิสระให้เป็นสารท่ีเสถียร 

จึงสามารถหยดุปฏิกิริยาลูกโซ่ท่ีเกิดจากอนมุูลอิสระได้ ซึ่งเปปไทด์จะมีขนาดเล็กลงเม่ือระดบัการ

ย่อยสลายมากขึน้ โดยเปปไทด์ท่ีมีขนาดเหมาะสมจะมีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูล

อิสระ (Jun, Jung  และ Kim, 2004 ; Wu, Chen และ Shiau, 2003)  

 

4.11.2 วิธี metal chelating activity 

 วิธี metal chelating activity อาศัยหลักการวัดความสามารถของสารในการท า

ปฏิกิริยากับไอออนของโลหะ ในขณะท่ีมี สารละลาย 3-(2-pyridyl)-5,6-bis(4-phenyl-sulfonic 

acid)-1,2,4-triazine (ferrozine) ซึ่งท าให้เกิดสีม่วง แล้วตัง้ทิ ง้ไว้ในท่ีมืด 20 นาที วัดค่าการ
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ดดูกลืนแสงของสารท่ีความยาวคล่ืน 562นาโนเมตร รูปท่ี 4.16 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.18) แสดง

คา่ % metal chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

 

 
รูปท่ี 4.16 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ต่อ

น า้หนักตัวอย่าง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชั่วโมง ท่ีส่งผลต่อ    % metal chelating 

activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

 

% metal chelating activity ของส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจางท่ีได้ภายหลัง

จากการป่ันเหว่ียง มีคา่เร่ิมต้น 59.27 เปอร์เซ็นต์ และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เม่ือเพิ่มปริมาณเอนไซม์ 

และ เวลาในการย่อย จากการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ พบว่า ปริมาณเอนไซม์ เป็นปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อค่า % metal chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงอย่างมี

นยัส าคญั(p ≤ 0.05)ในขณะท่ีเวลาในการย่อย และ ปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหว่างปริมาณเอนไซม์ และ

เวลาในการย่อยไม่ส่งผลตอ่คา่ % metal chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

กะพง โดยสามารถอธิบายผลการทดลองได้ในลกัษณะเดียวกับการอธิบายผลการทดลองในส่วน

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล คือ ปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการย่อยท่ีเพิ่มขึน้ ส่งผล

ให้โปรตีนถกูเปล่ียนเป็นกรดอะมิโนอิสระ และเปปไทด์ขนาดเล็ก ท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัไอออน

ของโลหะหนักได้ (Dong และคณะ, 2008 ; Klompong และคณะ, 2007) จึงท าให้ % metal 

chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เปรียบเทียบกับ
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ผลการทดลองในส่วนของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล จะพบว่า % metal chelating 

activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึ่ง

เป็นไปได้ว่าสว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจางท่ีได้ภายหลังจากการป่ันเหว่ียง อาจมีกรดอะมิโน 

และเปปไทด์ ขนาดเล็ก เป็นองค์ประกอบในปริมาณท่ีแตกตา่งจากส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือ

จางจึงท าให้ค่า % metal chelating activity ของส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง มีค่า

มากกว่าส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจาง นอกจากนีข้นาด และ ล าดบัของกรดอะมิโนในสาย

เปปไทด์ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการย่อยสลาย ก็มีความแตกต่างกันด้วย จึงส่งผลต่อการเพิ่ม

ความสามารถในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระท่ีแตกตา่งกนัของโปรตีนไฮโดรไลเซท  

 

4.11.3 สมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของระบบท่ีมีไขมันเป็น

องค์ประกอบ วิเคราะห์การเกิด lipid peroxidation ด้วยการทดสอบ

กับ TBA 

   ในอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีไขมนัเป็นองค์ประกอบ จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ

ไขมนัได้ง่าย ซึง่การวิเคราะห์ความสามารถของสารในการเป็นสารต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั

ของไขมัน จะนิยมวิเคราะห์การเกิด lipid peroxidation และใช้วิธี TBA ในการทดสอบ โดยใน

ขัน้ตอนแรกจะเป็นการผสมน า้มันถั่วเหลืองกับสารต้านอนุมูลอิสระ แล้วบ่มทิง้ไว้เป็นเวลา 7 วนั 

จากนัน้ขัน้ตอนท่ีสอง จะเป็นการติดตามปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันท่ีเกิดขึน้ ด้วยการท า

ปฏิกิริยากับสาร TBA (ซึ่งได้กล่าวอย่างละเอียด ในบทท่ี 3) โดยค่า % TBA activity ratio ของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง แสดงในรูปท่ี 4.17 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.19) 

 

  การเปล่ียนแปลงของ ค่า % TBA activity ratio ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

กะพงมีแนวโน้มท่ีต่างไปจากโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล กล่าวคือ ค่า % TBA activity 

ratio ของโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากโครงปลากะพงมีค่าสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เม่ือผ่านการ

ย่อยสลายด้วยเอนไซม์เป็นเวลานานขึน้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลทางสถิติ (ตารางภาคผนวกท่ี      

ข.17) พบว่า ปริมาณเอนไซม์ส่งผลต่อค่า % TBA activity ratio ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลากะพงอยา่งมีนยัส าคญั (p ≤ 0.05) 
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รูปท่ี 4.17 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ต่อ

น า้หนกัตวัอย่าง และ เวลาในการยอ่ย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ % TBA activity ratio ของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

 

ในขณะท่ีเวลาในการยอ่ย และปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหวา่งปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการยอ่ยกลบัไม่

ส่งผล (p > 0.05) ต่อค่า %TBA activity ratio ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง โดย

สนันิษฐานว่าเป็นผลมาจากปริมาณ หรือสดัส่วนของกรดอะมิโนไม่ชอบน า้ในโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลากะพงแตล่ะสภาวะมีคา่ใกล้เคียงกนั ซึ่งการเพิ่มปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการยอ่ย

อาจท าให้ได้กรดอะมิโน และเปปไทด์ขนาดเล็กท่ีมีสมบตัิชอบน า้ และ ไม่ชอบน า้เกิดขึน้ (Jeon, 

Byun และ Kim, 1999)  จึงส่งผลให้สัดส่วนของกรดอะมิโนท่ีไม่ชอบน า้ต่อปริมาณกรดอะมิโน

ทัง้หมดมีคา่คงท่ี จงึต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนัได้ใกล้เคียงกนัด้วย  

 

4.12 ความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ ACE ของโปรตีน  

 ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

  ความสามารถในการยบัยัง้การท างานของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

กะพง สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ความสามารถของโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลานิล ตามวิธีของCrushman และ Cheung (1971) รูปท่ี 4.18 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.20) 

แสดงคา่ % ACE inhibition ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง  
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รูปท่ี 4.18 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนกัตวัอย่าง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชั่วโมง ท่ีส่งผลต่อ %  ACE inhibition ของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

 

ส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจางท่ีได้ภายหลังจากการป่ันเหว่ียง มีค่า % ACE 

inhibition เร่ิมต้น 10.82 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เม่ือเพิ่มปริมาณเอนไซม์และเวลาในการ

ย่อย จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติ (ตารางภาคผนวกท่ี ข.18)พบว่า ปริมาณเอนไซม์ เวลาในการ

ย่อย และปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการย่อย เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ  ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

กะพง (p ≤ 0.05) การเพิ่มปริมาณเอนไซม์ และเวลาในการย่อย ท าให้ระดบัการยอ่ยสลายโปรตีน

ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงมีค่ามากขึน้ ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นกรดอะมิโน 

และเปปไทด์ขนาดเล็กท่ีมีความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ ACE ในปริมาณท่ี

มากขึ น้ ด้ วย  (Raghavan และ  Kristinsson, 2009) นอกจาก นี ข้น าดของ เปป ไท ด์ ท่ี เป็ น

องค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซท และชนิดของกรดอะมิโนในสายเปปไทด์ ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ี

ส่งผลตอ่ความสามารถของโปรตีนไฮโดรไลเซท ในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ  ACE เช่นกัน 

(Pan และคณะ, 2012 ; Tsai, Chen และ Pan, 2008) จากงานวิจัยของ Pan และคณะ (2012) 

พบว่าการย่อยสลาย whey protein ด้วยเอนไซม์ trypsin ท าให้ค่า % ACE inhibition ของ whey  

protein hydrolysate เพิ่มสูงขึน้อย่างมีนยัส าคญั (p  0.05) จากสภาวะท่ีไม่ผ่านการย่อยสลาย
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ด้วยเอนไซม์ และเม่ือใช้เทคนิค ultrafiltration คัดแยกขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน 

whey protein hydrolysate ออกเป็น 3 ขนาด คือ เล็กกว่า 6 kDa, อยู่ในช่วง 6-10 kDa และ 

มากกว่า 10 kDa ตามล าดับ พบว่าเปปไทด์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 6 kDa มีค่า % ACE inhibition 

64.26 เปอร์เซ็นต์ มากกว่า ค่า % ACE inhibition ท่ีพบในเปปไทด์ท่ีมีขนาดอยู่ในช่วง 6-10 kDa 

(51.54 เปอร์เซ็นต์) และ มากกว่า 10 kDa (40.46 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกับผล

การทดลองในส่วนของ % ACE inhibition ของสว่นใสของโครงปลานิลบดเจือจางจะพบวา่ ส่วนใส

ของโครงปลานิลบดเจือจางมีค่า % ACE inhibition สูงกว่าในส่วนใสของโครงปลากะพงบด      

เจือจาง ซึ่งอาจเป็นเพราะโครงปลานิลท่ีใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับงานวิจัยนี ้เป็นส่วนเหลือทิง้จาก

กระบวนการผลิตปลาแล่ในโรงงานอตุสาหกรรม ซึ่งปกติแล้วจะขายเป็นอาหารสตัว์ จึงไม่ได้มีการ

ดแูลสภาวะในการเก็บอย่างดี โดยเฉพาะในการควบคมุอณุหภมูิ ดงันัน้โครงปลานิลเหลา่นีอ้าจเกิด

การ autolysis ดังจะสังเกตได้จากระดับการย่อยสลายโปรตีนในส่วนใสของโครงปลานิลบด      

เจือจางมีค่าสูง (รูปท่ี 4.2) จึงส่งผลให้ส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจางมีค่า % ACE inhibition 

สงูกวา่ในสว่นของโครงปลากะพงบดเจือจาง  

 

4.13    การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีน

 ไฮโดรไลเซทจาก โครงปลากะพง ในสภาวะท่ีถูกคัดเลือก 

 เช่นเดียวกับกรณีโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล การวิเคราะห์ชนิด และปริมาณ

กรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงจะเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั

เพ่ือเช่ือมโยงถึงคณุภาพของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง กับความสามารถในการเป็น

สารต้านอนุมูลอิสระ และยับยัง้การท างานของ ACE ซึ่งงานวิจัยนีจ้ะเลือกเฉพาะสภาวะท่ี

เหมาะสมตอ่การน าโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ไปใช้ประโยชน์ทัง้ในด้านของการเป็น

สารต้านอนุมูลอิสระและยับยัง้การท างานของ ACE  โดยจะพิจารณาจาก % DPPH radical 

scavebging, % metal chelating activity, % TBA activity ratio แ ล ะ  % ACE inhibition 

ตามล าดบั ซึ่งพบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีได้จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 

Flavourzyme® 1000 L ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง  มีความ

เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยับยัง้การท างานของ ACE เพราะ
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โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จะมีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถใน

การเป็นสารยับยัง้การท างานของ ACE อยู่ในช่วงท่ีสูงท่ีสุด โดยจะวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ

กรดอะมิ โนท่ี เป็นองค์ประกอบ เปรียบเทียบกับ ชนิดและปริมาณของกรดอะมิ โนท่ี เป็น

องค์ประกอบในส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจางท่ีได้ภายหลงัจากการป่ันเหว่ียง ซึ่งไม่ผ่าน

การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ ตารางท่ี 4.8 แสดงชนิด และ กรดอะมิโนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลากะพงท่ีย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์ Flavourzyme® 1000 L ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เทียบกับชนิด และปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบใน

สว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง 

 

ตารางที่  4.7 ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน (มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม)ท่ีพบในโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็น

เวลา 2 ชัว่โมง เปรียบเทียบกบัชนิดและปริมาณกรดอะมิโน (มิลลิกรัม ตอ่ 100 กรัม) ท่ีพบในส่วน

ใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง  

ชนิดของกรดอะมิโนท่ี
เป็นองค์ประกอบ 
 

ปริมาณกรดอะมิโน 
(มิลลิกรัม ตอ่ 100 กรัม) 

สว่นใสของโครงปลากะพงบด
เจือจาง ซึง่แยกได้จากการป่ัน
เหว่ียง 

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง
ปลากะพง ท่ีผ่ านการย่อย
ส ล า ย ด้ ว ย เ อ น ไ ซ ม์  3 
เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง 
ยอ่ยสลายเป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

alanine 59 106 
arginine 63 113 
glutamic acid 23 137 
glycine 14 64 
histidine 2 10 
isoleucine* 5 25 
leucine* 12 64 
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lysine* 3 21 
methionine* 4 33 
phenylalanine* 4 19 
cysteine 11 15 
aspartic acid 17 100 
tyrosine 2 26 
proline 9 62 
serine 7 41 
threonine* 5 30 
tryptophan* 0 2 
valine* 
total 

8 
248 

58 
926 

*กรดอะมิโนจ าเป็น 

 โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ี ได้จากการย่อยสลายโดยใช้ เอนไซม์ 

Flavourzyme® 1000 L ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง มีกรดอะมิโน

เป็นองค์ประกอบ 926 มิลลิกรัมตอ่ 100กรัมโปรตีนไฮโดรไลเซท ในจ านวนนีมี้สดัสว่นกรดอะมิโนท่ี

มีสมบัติ ในการต้านอนุมูล อิสระ เช่น  tyrosine, tryptophan, phenylalanine, histidine และ

cysteine เป็ น ต้ น  (Arcan และ  Yemenicioglu, 2007; Pena-Ramos แล ะ  Xiong, 2001) ต่ อ

ปริมาณกรดอะมิโนทัง้หมดเท่ากับ 0.06 มีสดัส่วนของกรดอะมิโนท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัไอออน

ของโลหะหนัก  เช่น  lysine, arginine, aspartic acid, glutamic acid และ  histidine เป็น ต้น 

(Arcan และ Yemenicioglu, 2007) ต่อปริมาณกรดอะมิโนทัง้หมด เท่ากับ 0.41 มีสัดส่วนกรด   

อะมิโนท่ีมีสมบัติไม่ชอบน า้ เช่น glycine, methionine,  lysine, tryptophan, alanine, histidine, 

valine และ proline เป็นต้น  (Pena-Ramos และ Xiong, 2001; Zhu, Zhou และ Qian, 2006) 

เท่ากับ 0.38 และมีสดัส่วนของกรดอะมิโนท่ีมีความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ 

ACE เช่ น  tyrosine, tryptophan, phenylalanine, proline, leucine, isoleucine, valine, lysine 

และ alanine เป็นต้น (Gomez-Ruiz, Ramos และ Recio, 2004) ต่อปริมาณกรดอะมิโนทัง้หมด 

เท่ากบั 0.41 ในขณะท่ีสว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง มีสดัส่วนกรดอะมิโนท่ีมีสมบตัิในการ



 90 

ต้านอนมุลูอิสระ กรดอะมิโนท่ีสามารถท าปฏิกิริยากบัไอออนของโลหะหนกั  กรดอะมิโนท่ีมีสมบตัิ

ไมช่อบน า้ และ กรดอะมิโนท่ีมีความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE ตอ่ปริมาณ

กรดอะมิโนทัง้หมด เท่ากบั 0.03, 0.43, 0.40, 0.41ตามล าดบั ซึ่งจะเห็นได้ว่า โปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็น

เวลา 2 ชัว่โมง มีกรดอะมิโนทัง้ 4 กลุ่ม ในสดัส่วนท่ีใกล้คียงกบัท่ีพบในส่วนใสของโครงปลากะพง

บดเจือจาง จึงน่าจะส่งผลให้ % DPPH radical scavenging, % metal chelating activity, % 

TBA activity ratio และ % ACE inhibition ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการ

ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง มีคา่ใกล้เคียง

กบัท่ีวิเคราะห์ได้ในส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง แตจ่ากผลการทดลอง (รูปท่ี 4.17) กลบั

พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงสภาวะท่ีคัดลือก  กลับมีค่า % DPPH radical 

scavenging, % metal chelating activity, % TBA acitivity ratio แ ล ะ  % ACE inhibition 

มากกว่าท่ีวิเคราะห์ได้ในส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง ซึ่งอาจกลา่วได้ว่าสมบตัิในการเป็น

สารต้านอนุมูลอิสระ และยบัยัง้การท างานของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง

นัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับสดัส่วนของกรดอะมิโนท่ีมีสมบตัิดงักล่าวต่อปริมาณกรดอะมิโนทัง้หมดเพียง

อย่างเดียว แตย่งัมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ชนิดของกรดอะมิโน ล าดบัของกรดอะมิโน และขนาดของเปป

ไทด์ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีต้องพิจารณา ดงันัน้จึงมีการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็น

องค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงด้วย ซึง่จะรายงานผลในหวัข้อตอ่ไป 

 

4.14 การวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ที่เป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซท 

 จากโครงปลากะพงสภาวะท่ีถูกคัดเลือก 

 การวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

กะพง จะใช้วิธีวิเคราะห์เดียวกับในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล กล่าวคือจะใช้เทคนิค 

MALDI-tof ซึ่งอาศยัหลักการวิเคราะห์มวลของสารในการประเมินขนาดของเปปไทด์ รูปท่ี 4.19 

แสดง mass spectrum ของขนาดของเปปไทด์ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการ

ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เปรียบเทียบ

กับ mass spectrum ของส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง และ mass spectrum ของ
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สารละลาย α-cyano-4-hydroxycinnamic acid (CCA) อ่ิมตัว ท่ี ใช้ เป็น matrix ส าหรับการ

ทดสอบ ส าหรับรูปท่ี 4.20 จะแสดง mass spectrum ของขนาดของเปปไทด์ในโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง            

เป็นเวลา 2 ชัว่โมงเม่ือเพิ่มชว่งของการทดสอบเป็น 0-1800 Da 

 

  Mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตัวอย่าง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  ประกอบด้วยเปปไทด์ท่ี มีขนาด 74.728, 102.821, 130.882, 

174.053,  265.141, 476.671, 494.508, 522.592, 550.700, 666.205, 682.180, 704.056, 

720.010, 877.392, 893.357, 909.338, 1083.001, 1099.047 แ ล ะ  1121.347 Da โด ย จ ะ มี    

เปปไทด์ขนาดใหญ่  คือ 3837.519, 5756.854 และ 5813.418 Da  ตามล าดับ (แสดงในรูป

ภาคผนวกท่ี ง.9) ในขณะท่ีส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจางจะมีเปปไทด์ขนาด 74.734 , 

102.832, 112.798, 116.860, 121.830, 130.887, 144.959 และ  265.189 Da และมี เปปไทด์

ขนาดใหญ่ คือ  3838.688 , 3878.563, 5758.007 และ 5814.104 Da (แสดงในรูปภาคผนวกท่ี  

ง.10) ซึ่งจะเห็นว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 

ปริมาณ3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง จะประกอบด้วยเปปไทด์ท่ีมีขนาดเล็ก

และมีความหลากหลายในช่วง 400 -1000 Da มากกว่าในส่วนของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน

สว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง โดยเม่ือพิจารณาขนาดของเปปไทด์ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถ

ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และ ยบัยัง้การท างานของ ACE พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลากะพงท่ีผ่านการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 

2 ชัว่โมง ประกอบด้วยเปปไทด์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า  1000 Da (ซึ่งจะมีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบ

ไม่เกิน 10 โมเลกลุกรดอะมิโน) ซึง่จะสามารถท าปฏิกิริยาท่ีบริเวณเร่งของ ACE ได้ดีกว่าเปปไทด์ท่ี

มีขนาดใหญ่ (Natesh และคณะ, 2003) จึงท าให้ค่า % ACE inhibition ของโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ท่ีสภาวะดงักล่าวมีคา่สงู ในขณะท่ีเปปไทด์ท่ี

มีขนาดประมาณ 1000-1100 Da นัน้เป็นเปปไทด์ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกบัขนาดของเปปไทด์ท่ีพบใน

รายงานของ Wu, Chen และ Shiau (2003) และ Jun, Jung และ Kim (2004) 
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รูปท่ี 4.19 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง (C)  เปรียบเทียบกับขนาดของเปปไทด์ในส่วนใสของโครงปลานิลบด

เจือจาง (B) และสารละลาย CCA อ่ิมตวัท่ีใช้เป็น matrix ส าหรับทดสอบ (A) 

A B C 
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รูปท่ี 4.20 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ท าการวิเคราะห์ 2 ซ า้ โดยเปล่ียนช่วงของขนาดของเปปไทด์ท่ีต้องการ

วิเคราะห์เป็น  400 - 1800 Da 
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ซึ่งรายงานว่าเปปไทด์ท่ีมีขนาดประมาณ 1300-1400 Da มีความสามารถในการเป็นสารต้าน

อนมุูลอิสระ ดงันัน้  เปปไทด์ขนาด 1000 -1100 Da ดงักล่าวจึงอาจส่งผลตอ่ความสามารถในการ

เป็นสารต้านอนมุลูอิสระท่ีคอ่นข้างสงูของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

การทดลองในส่วนถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์คุณภาพของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลากะพง ซึ่งผ่านกระบวนการท าแห้งแบบพ่นกระจายในสภาวะเช่นเดียวกับการผลิตผง

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล โดยจะติดตามสมบตัใินด้านของการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ

และยบัยัง้การท างานของ ACE ในระหวา่งการเก็บรักษา 90 วนั 

4.15 การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

การผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง จะใช้กระบวนการท าแห้งแบบพ่น

กระจาย ในสภาวะเช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวไปแล้วในส่วนของการผลิตผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลานิล โดยจะพิจารณาลักษณะทางกายภาพ เช่น สี และ กลิ่น ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.8, 4.9 และ 4.10 แสดง % yield, คา่สีในระบบ L* a* b* และ ปริมาณโปรตีนท่ี

เป็นองค์ประกอบ ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.8 % yield ของผลิตภณัฑ์ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

โปรตีนไฮโดรไลเซท น า้หนกัตวัอยา่ง 
(เร่ิมต้น) 

น า้หนกัตวัอยา่ง 
(สดุท้าย) 

% yield 
ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการ
ยอ่ย(ชัว่โมง) 

3 2 88 32.29 36.69 
0 1 88 32.33 36.74 

 

ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากการท าแห้งแบบพ่นกระจายของโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลากะพง ทัง้สภาวะท่ีย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 

ชัว่โมง และส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง มีคา่ % yield ใกล้เคียงกนั คือ 36.69 เปอร์เซ็นต์ 

และ 36.74 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงทัง้ 2 สภาวะ มี

ลักษณะเป็นผงละเอียด โดยผงโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้จากสภาวะท่ีใช้ปริมาณเอนไซม์ 3 



 95 

เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง จะมีสีเหลือง และมีกลิ่นคาวปลามากกวา่ผงสว่น

ใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง 

 

ตารางท่ี 4.9 คา่สีในระบบ L* a* b* ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง  

โปรตีนไฮโดรไลเซท คา่สี 
ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการ
ยอ่ย(ชัว่โมง) 

L* a* b* 

3 2 71.87 ± 0.50 -1.31 ± 0.04 4.20 ± 0.31 
0 1 72.63 ± 0.68 -1.27 ± 0.07 0.66 ± 0.07 
 

 ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าสีของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อย

สลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  ซึ่งมีสีค่อนข้าง

เหลือง มีคา่ความสว่าง (L*) เป็น 71.87 เปอร์เซ็นต์ คา่สีแดง (a*) -1.31 เปอร์เซ็นต์ และ คา่สีเขียว 

(b*) 4.30 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ในขณะท่ีผงสว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง จะมีสีขาว มีคา่

ความสว่าง (L*) เป็น 72.63 เปอร์เซ็นต์ ค่าสีแดง (a*) -1.27 เปอร์เซ็นต์ และ ค่าสีเขียว (b*) 0.66 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ซึ่งสามารถอธิบายโดยใช้เหตผุลเช่นเดียวกบัในกรณีของผงโปรตีนไฮโดรไล

เซทจากโครงปลานิล คือ สีเหลืองท่ีเกิดขึน้ในส่วนของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ท่ี

ผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นัน้

เป็นผลมาจากเอนไซม์ Flavourzyme® ท่ี ใช้ส าหรับผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท (Thiansilakul, 

Benjakul และ Shahidi, 2007)  

 

ตารางท่ี 4.10 ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ปริมาณโปรตีน (กรัม ตอ่ 100 กรัม) 
ปริมาณเอนไซม์ (%) เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
3 2 9.20 
0 1 3.33 
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 ตารางท่ี 4.10 แสดงวา่ ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลาย

ด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง มีปริมาณโปรตีนท่ีเป็น

องค์ประกอบ (9.20 กรัมตอ่ 100กรัม)มากกว่า ปริมาณโปรตีนในผงส่วนใสของโครงปลากะพงบด

เจือจาง (3.33 กรัมต่อ 100กรัม) ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบในผงโปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้ 

จะใช้ในการค านวณปริมาณตวัอย่างท่ีต้องใช้ในการวิเคราะห์สมบตัิในการต้านอนุมูลอิสระ และ

ยบัยัง้การท างานของ ACE เพ่ือให้มีปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบใกล้เคียงกบัท่ีวิเคราะห์ได้ใน

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ของเหลว) และส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง 

(ของเหลว) ตามล าดบั 

 

4.15.1 การตดิตามการเปล่ียนแปลงสมบัตใินการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

และสมบัติในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ ACE ของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ในระหว่างการเก็บรักษา 

 การพิจารณาอายุการเก็บรักษาของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงส าหรับ

งานวิจยันี ้จะเก็บตวัอย่างผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ในถุง laminated aluminium 

foil (PE/Al/PP) ปิดสนิท ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 90 วัน ท าการวิเคราะห์ความสามารถของผง

โปรตีนไฮโดรไลเซทในด้านของการเป็นสารต้านอนุมลูอิสระ และ ยบัยัง้การท างานของ ACE ทกุๆ 

15 วนั ในด้านของการเป็นสารต้านอนุมลูอิสระจะติดตามการเปล่ียนแปลของคา่ % DPPH radical 

scavenging, ค่ า  % metal chelating activity แ ล ะ  ค่ า  % TBA activity ratio แ ล ะ ส า ห รั บ

ความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้ การท างานของ ACE นัน้จะพิจารณาการเปล่ียนแปลงของค่า 

% ACE inhibition ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทในแตล่ะสภาวะ  

 

4.15.1.1  การติดตามการเปล่ียนแปลงสมบัตใินการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

 โดยวิธี DPPH 

 การติ ดตามการเป ล่ี ยนแปลงค่ า  % DPPH radical scavenging ของผงโป รตี น       

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนัก
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ตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง และผงส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจางนัน้จะวิเคราะห์ในลกัษณะ

เช่นเดียวกับกรณีของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล โดยรูปท่ี 4.21 (ตารางภาคผนวกท่ี       

ก.21) แสดงการเปล่ียนแปลงของค่า % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 

ชัว่โมง เปรียบเทียบกบัผงส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง 

 

 
รูปท่ี 4.21 การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 

2 ชัว่โมง  

 

 รูปท่ี 4.21 แสดงการเปล่ียนแปลงค่า % DPPH radical scavenging ของโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงซึ่งมีค่าเร่ิมต้น 54.07 เปอร์เซ็นต์ และจะมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคญั    

(p ≤ 0.05) เม่ือผ่านการเก็บรักษาเป็นเวลา 15 วนั ในขณะท่ีผงส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือ

จางนัน้ ไม่สามารถค านวณค่า % DPPH radical scavenging ได้ เน่ืองจากสารละลายผสมระหว่าง

ผงส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง และน า้กลัน่ มีลกัษณะขุ่น ท าให้ค่าการดดูกลืนแสงท่ีวดั

ได้นัน้มีค่ามากกว่าค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายควบคุม  (ตารางภาคผนวกท่ี ก.22) เม่ือ

เปรียบเทียบค่า % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ี
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ผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง กับ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง (ของเหลว) ท่ีสภาวะเดียวกัน จะพบว่า ผงโปรตีนไฮโดร-     

ไลเซทมีค่า % DPPH radical scavenging น้อยกว่าค่า % DPPH radical scavenging ของโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง (ของเหลว) เน่ืองมาจากความร้อนท่ีใช้ในการท าแห้งโปรตีน

ไฮโดรไลเซท อาจท าให้โปรตีนบางส่วนเกิดการเสียสภาพธรรมชาติ และอาจท าให้กรดอะมิโน    

บางชนิด เช่น lysine, phenylalanine และ tyrosine เป็นต้น ถูกท าลาย (Abdul-hamid, Bakar 

และ Bee, 2002)  

 

4.15.1.2    วิธี metal chelating activity 

 ส าหรับการติดตามการเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง นัน้จะท าในลกัษณะท่ีคล้ายกบัผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล

คือ ชั่งน า้หนักตวัอย่างผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ละลายน า้กลั่น และผสมกับ

สารล ะล าย  FeCl2 และ  ส ารล ะลาย  3-(2-pyridyl)-5,6-bis(4-phenyl-sulfonic acid)-1,2,4-

triazine (ferrozine) ตัง้ทิง้ไว้ 20 นาที แล้ววดัค่าการดดูกลืนแสงของสารละลายท่ีความยาวคล่ืน 

562 นาโนเมตร รูปท่ี 4.22 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.23 และ ก.24) แสดงค่า % metal chelating 

activity ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ    

3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เทียบกับผงส่วนใสของโครงปลากะพงบด     

เจือจาง 

 

 รูปท่ี 4.22 แสดงให้เห็นว่า ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อย

สลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง และ ผงส่วนใสของ

โครงปลากะพงบดเจือจาง มีสมบตัิในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเร่ิมต้น 31.23 เปอร์เซ็นต์ และ 

23.69 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ เม่ือวิเคราะห์ด้วยวิธี metal chelating activity และจะมีค่าลด

น้อยลงอย่างมีนยัส าคญั (p ≤ 0.05) ในระหว่างการเก็บรักษา ผงโปรตนีไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

กะพงท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 
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จะมีค่า % metal chelating activity น้อยท่ีสดุเท่ากับ 2.78 เปอร์เซ็นต์ เม่ือผ่านการเก็บรักษาเป็น

เวลา 45 วนัและจะไมส่ามารถค านวณคา่ % metal chelating activity ได้เม่ือระยะเวลาในการเก็บ

รักษายาวนานขึน้เป็น 60-90 วนั ตามล าดบั 

 

 
รูปท่ี 4.22 การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลากะพง ท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 

ชัว่โมงและ ผงสว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง 

 

  ในขณะท่ีผงส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง  จะมีค่า % metal chelating 

activity น้อยท่ีสดุ คือ 1.33 เปอร์เซ็นต์ เม่ือผ่านการเก็บรักษาเป็นเวลา 75 วนั กระบวนการท าแห้ง

แบบพ่นกระจายซึ่งใช้ความร้อนสงูในการระเหยน า้ออกจากโมเลกุลอาหาร ส่งผลให้ค่า % metal 

chelating activity เร่ิมต้นของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วย

เอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง และ ผงส่วนใสของโครงปลา

กะพงบดเจือจาง มีคา่น้อยกว่า % metal chelating activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซท (ของเหลว) ท่ี

สภาวะเดียวกัน โดย Thiansilakul, Benjakul และ Shahidi (2007) ศกึษาการเปล่ียนแปลงของค่า 

% metal chelating activity ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก round scad (ซึ่งผ่านกระบวนการท า

แห้งแบบแช่เยือกแข็ง) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจาก round scad มีค่า       

% metal chelating activity เร่ิมต้นประมาณ 57 เปอร์เซ็นต์ และจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิต ิ (p ≤ 0.05) เม่ือเก็บรักษาท่ีอณุหภมูิ 25°C เป็นเวลา 4 สปัดาห์ โดยอธิบายวา่เป็นผลมาจาก

สารต้านอนุมูลอิสระท่ีเป็นองค์ประกอบในผงโปรตีนไฮโดรไลเซทถูกท าลายในระหว่างการเก็บ

รักษา  

 4.15.1.3    วิธี TBA 

 การติดตามการเปล่ียนแปลงของค่า % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็น

เวลา 2 ชัว่โมง สามารถท าได้โดยผสมตวัอย่างเข้ากบัน า้มนัถั่วเหลือง เอทานอล และ สารละลาย

ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7 บ่มท่ีอุณหภูมิ 40°C เป็นเวลา 7 วัน และวิเคราะห์ค่า % TBA activity 

ratio โดยการท าปฏิกิริยากับ TBA reagent แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงของสารท่ีความยาวคล่ืน 

535 นาโนเมตร รูปท่ี 4.23(ตารางภาคผนวกท่ี  ก.25 และ ก.26) แสดงการเปล่ียนแปลงของ        

% TBA activity ratio ของผงโปรตีน ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วย

เอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เทียบกับผงส่วนใสของโครง

ปลากะพงบดเจือจาง 

 

 
รูปท่ี 4.23 การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

กะพงท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

และผงสว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง 
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 จากรูปท่ี 4.23 แสดงให้เห็นว่า คา่% TBA activityratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลากะพงท่ีผ่านการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 

2 ชัว่โมง  จะเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั (p ≤ 0.05) เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 15 วนั และจะ มี

แนวโน้มลดลง เม่ือระยะเวลาในการเก็บรักษายาวนานขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปิดผนึก

บรรจภุณัฑ์โดยไมใ่ช้ระบบสญุญากาศ ท าให้แก๊ซออกซิเจนสามารถซึมผา่นเข้าสูบ่รรจภุณัฑ์ได้ การ

ซึมผ่านของแก๊ซออกซิเจนนีเ้ป็นปัจจยัหนึ่งในการเร่งอตัราการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชนัของไขมัน 

ซึ่งการวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารโดยวิธี TBA นัน้ จะวัด

ความสามารถของสารในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนั สารประกอบตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้

เน่ืองจากปฏิกิริยานี ้เช่น ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ และผลิตภัณฑ์จากการสลายตวัของไฮโดรเปอร์ -

ออกไซด์ สามารถเกิดอนัตรกิริยากบักรดอะมิโน และโปรตีนได้ (Ladikos และ Lougovois ,1990) 

ซึง่อนัตรกิริยาดงักล่าวอาจส่งผลตอ่การลดลงของคา่ % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไล

เซทท่ีเก็บรักษาเป็นเวลานานขึน้  

 

4.15.1.4    ความสามารถในการเป็นสารยับยัง้การท างานของ ACE 

 ในส่วนของการติดตามการเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibition นัน้ก็เช่นเดียวกับใน

ส่วนของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล ซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 4.7.1.4 โดยรูปท่ี 

4.24 (ตารางภาคผนวกท่ี ก.27 และ ก.28) แสดงการเปล่ียนแปลงของค่า % ACE inhibition ของ

ผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์

ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง และผงสว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง 

 

 รูปท่ี 4.24 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในการเก็บรักษาส่งผลต่อการลดลงของค่า % 

ACE inhibition ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์

ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05)

ซึ่งสามารถอธิบายผลการทดลองได้เช่นเดียวกับในผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

กล่าวคือ การลดลงของ % ACE inhibition นีเ้ป็นผลมาจากการท่ีกรดอะมิโน และเปปไทด์ถูก

ท าลาย อนัเน่ืองมาจากความร้อน และปฏิกิริยาออกซิเดชนัท่ีเกิดขึน้ในระหว่างกระบวนการท าแห้ง
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แบบพ่นกระจาย ( Abdul-Hamid, Bakar และ Bee, 2006) และในระหว่างการเก็บ รักษา

(Hernandez-Ledesma, Contreras และ Recio, 2011) ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณของ

เปปไทด์ท่ีมีความสามารถในการเป็นสารยบัยัง้การท างานของ ACE (Lopez-Fandino, Otte และ 

van Camp, 2006) 

 

 
รูปท่ี 4.24 การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibition ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง

ท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง และ 

ผงสว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง 

  

การผสมมอลโทเด็กทรินซ์ ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ของน า้ตาล D-glucose ลงไปในโปรตีนไฮโดรไลเซท

อาจท าให้เกิดปฏิกิริยา Maillard และ ปฎิริยา glycation ระหว่างเปปไทด์และมอลโทเดกทรินซ์ได้

ในระหว่างการการท าแห้ง และเก็บรักษา ปฏิกิริยาเหล่านีจ้ะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสมบตัิเชิง

หน้าท่ีของเปปไทด์ และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกรดอะมิโนบางชนิด เช่น lysine, 

methionine, tyrosine, histidine, tryptophan แ ล ะ  proline (Lopez-Fandino, Otteแ ล ะ  van 

Camp, 2006) เป็นต้น นอกจากนีป้ฏิกิริยาออกซิเดชนัท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการแปรรูปและเก็บรักษา 

ก็สง่ผลตอ่การเส่ือมสลายของกรดอะมิโนและเปปไทด์ ท่ีเป็นองค์ประกอบในผงโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลากะพงด้วย 
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บทที่ 5 

สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 

 

5.1    สรุปผลการทดลอง 

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และโครงปลากะพง โดยใช้ปริมาณ

เอนไซม์ และเวลาในการย่อยท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลให้โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และโครง

ปลากะพงท่ีได้ มีระดบัการย่อยสลายโปรตีน ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบ และสมบตัิในการ

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยบัยัง้การท างานของ ACE แตกต่างกัน สามารถคดัเลือกสภาวะท่ี

เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และโครงปลากะพงได้จากการพิจารณา

ค่ า  % DPPH radical scavenging, % metal chelating activity, % TBA activity ratio แ ล ะ      

% ACE inhibition  โดยพบว่า สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง     

ปลานิล คือสภาวะท่ีย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์ Flavourzyme® 1000 L ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้ประกอบด้วยกรดอะมิโน 697 

มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมโปรตีนไฮโดรไลเซท มีเปปไทด์ขนาดเล็กในช่วง 400 – 1300 Da เป็น

องค์ประกอบในปริมาณมาก และมีค่า % DPPH radical scavenging, % metal chelating 

activity, % TBA activity ratio และ % ACE inhibition ท่ีสูงกว่าในส่วนของโครงปลานิลบด       

เจือจางซึ่งไม่ผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ คือ 90.38, 91.80, 70.54 และ 81.90 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล าดบั โดยชนิดของกรดอะมิโน ปริมาณกรดอะมิโน และขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบ

ในโปรตีนไฮโดรไลเซท จะส่งผลต่อความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยับยัง้การ

ท างานของ ACE ในขณะท่ีสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

กะพง คือสภาวะท่ีย่อยสลายโดยใช้เอนไซม์ Flavourzyme® 1000 L ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง โปรตีนไฮโดรไลเซทท่ีได้มีค่า % DPPH radical scavenging,           

% metal chelating activity, % TBA activity ratio และ % ACE inhibition เท่ากับ 96.80, 92.54, 

90.12 และ 92.59 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งค่าเหล่านีอ้ยู่ในช่วงท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงสภาวะอ่ืนๆ นอกจากนีย้ังพบว่ามีกรดอะมิโน 926 มิลลิกรัมต่อ 

100 กรัมโปรตีนไฮโดรไลเซท และมีเปปไทด์ขนาดเล็กในช่วง 400-1100 Da เป็นองค์ประกอบ     
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ในการเปรียบเทียบระหว่างโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์

ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

กะพงท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

นัน้จะพบว่า โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง มีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูล

อิสระ และยบัยัง้การท างานของ ACE  มากกวา่ในสว่นของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

 ส าหรับการพิจารณาการเปล่ียนแปลงสมบตัิเชิงหน้าท่ีของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา  

1 ชัว่โมง และผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 

เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ซึ่งท าแห้งแบบพ่นกระจายนัน้พบว่า ผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากทัง้ 2 สภาวะ มีลกัษณะเป็นผงละเอียด สีเหลือง และ มีกลิ่นคาวปลาเล็กน้อย มี

สมบตัิในการเป็นสารต้านอนุมลูอิสระ และยบัยัง้การท างานของ ACE โดยผงโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็น

เวลา 1 ชัว่โมงมีค่า % DPPH radical scavenging, % metal chelating activity, % TBA activity 

ratio และ  % ACE inhibition เ ร่ิม ต้น เท่ ากั บ  52.25, 17.61, 64.12 และ  55.46 เป อ ร์ เซ็ น ต์ 

ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าในส่วนของผงโครงปลานิลบดเจือจาง และค่าเหล่านีจ้ะลดลงอย่างมี

นยัส าคญั (p ≤ 0.05) เม่ือผ่านการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 วนั ในขณะท่ีผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง จะมีค่า % DPPH radical scavenging, % metal chelating activity, 

% TBA activity ratio แล ะ  % ACE inhibition เ ร่ิ ม ต้ น  คื อ  54.07, 31.23, 32.44 แล ะ  76.51 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งในจ านวนค่าเหล่านี ้มีเพียงค่า % TBA activity ratioของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตวัอย่าง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงเท่านัน้ ท่ีมีคา่เร่ิมต้นน้อยกว่าในส่วนของผงส่วนใสของโครงปลากะพง

บดเจือจาง และคา่ทัง้ 4 ค่าดงักล่าวจะลดลงอย่างมีนยัส าคญั (p ≤ 0.05) เม่ือผ่านการเก็บรักษา

เป็นเวลา 15 วนั ดงัจะเห็นได้ว่าผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วย

เอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนักตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมงนัน้ จะสามารถเก็บรักษาท่ี
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อณุหภูมิห้องได้ยาวนานกว่าผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง ท่ีผ่านการย่อยสลายด้วย

เอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

 

5.2    ข้อเสนอแนะ 

 เน่ืองจากสมบัติในการเป็นสารต้านอนมูลอิสระ และยับยัง้การท างานของ ACE ของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และโครงปลากะพง นัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับชนิดของกรดอะมิโน 

ปริมาณกรดอะมิโน และ ขนาดของเปปไทด์ ท่ีเป็นองค์ประกอบเท่านัน้ หากแต่ยงัขึน้อยู่กับล าดบั 

ของกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในสายเปปไทด์ด้วย ซึ่งการวิเคราะห์สมบตัิในการเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระ และสมบัติในการยับยัง้การท างานของ ACE ส าหรับงานวิจัยนีเ้ป็นการวิเคราะห์

ความสามารถของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล หรือโครงปลากะพง ซึ่งมีกรดอะมิโน หรือ

เปปไทด์หลายชนิดเป็นองค์ประกอบ โดยกรดอะมิโน และเปปไทด์เหล่านีอ้าจจะส่งผลท่ีแตกต่าง

กนัต่อสมบตัิในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยบัยัง้การท างานของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไล

เซทได้ ดงันัน้ในการตอ่ยอดงานวิจยัจึงควรมีการท า purification เพ่ือแยกเปปไทด์ท่ีมีสมบตัใินการ

เป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และยบัยัง้การท างานของ ACE และน ามาวิเคราะห์ล าดบัของกรดอะมิโน

ท่ีเป็นองค์ประกอบในสายเปปไทด์นัน้ๆ นอกจากนีผ้ลการทดลองทัง้หมดส าหรับงานวิจยันีเ้ป็นผล

การทดลองท่ีได้มาจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ( in vitro) เท่านัน้ จึงควรมีการทดสอบใน

สตัว์ทดลอง(in vivo) เพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาประสิทธิภาพของโปรตีนไฮโดรไลเซทในระบบ

ของสิ่งมีชีวิต  
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ภาคผนวก ก. 

ตารางผลการทดลอง 

ตารางท่ี ก.1 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ปริมาณโปรตีนในโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล (%) 

ตวัอยา่ง 
          % โปรตีน(mean ± SD) ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 0.21  ± 0.04a 

0 1 0.29  ± 0.03a 

0 2 0.34  ± 0.01ab 

0 3 0.36  ± 0.11ab 

1 0 0.56  ± 0.02abc 

1 1 0.72  ± 0.17abc 

1 2 0.83  ± 0.22bcd 

1 3 1.01  ± 0.19cde 

2 0 0.68  ± 0.17abc 

2 1 0.94  ± 0.28cde 

2 2 0.97  ± 0.10cde 

2 3 1.05  ± 0.07cde 

3 0 0.92   ± 0.29cde 

3 1 1.37  ± 0.51e 

3 2 1.29  ± 0.54de 

3 3 1.30  ± 0.62de 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.2 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อยสลาย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ระดบัการยอ่ยสลาย

โปรตีนในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล  

ตวัอยา่ง 
    ระดบัการย่อยสลาย(mean ± SD) ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 24.90 ± 6.82a 
0 1 20.41 ± 1.06a 
0 2 15.33 ± 3.68a 
0 3 15.15 ± 1.80a 
1 0 40.39 ± 5.20bc 
1 1 62.10 ± 8.25de 
1 2 62.68  ± 8.68de 
1 3 65.76  ± 8.64e 
2 0 41.66  ± 8.81c 
2 1 61.10  ± 7.69e 
2 2 62.70  ± 2.90de 
2 3 60.41  ± 5.60de 
3 0 27.54  ± 5.06ab 
3 1 45.90  ± 12.53c 
3 2 52.95  ± 13.70cde 
3 3 50.34  ± 11.17cd 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.3 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการขจดั

อนมุลู DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

ตวัอยา่ง 
         % DPPH radical scavenging                    

           (mean ± SD) 
ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 21.78  ± 1.00a 

0 1 49.85  ± 9.57b 

0 2 60.17  ± 7.04c 

0 3 62.06  ± 10.00c 

1 0 83.55  ± 2.45d 

1 1 87.53  ± 4.65de 

1 2 84.66  ± 1.19de 

1 3 92.47  ± 1.07e 

2 0 84.70  ± 3.96de 

2 1 90.38  ± 2.00de 

2 2 97.47  ± 1.53de 

2 3 88.48  ± 1.59de 

3 0 89.07  ± 1.79de 

3 1 90.67  ± 2.06de 

3 2 91.97  ± 1.98de 

3 3 90.66  ± 1.58de 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

*% DPPH radical scavenging ของ BHA มีคา่เทา่กบั 87.08 ± 0.30 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี ก.4 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % metal chelating 

activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

ตวัอยา่ง 
         % metal chelating activity   

          (mean ± SD) 
ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 42.59  ± 1.78a 

0 1 44.76  ± 11.37a 

0 2 55.90  ± 12.50b 

0 3 61.57  ± 4.12b 

1 0 75.63  ± 10.07c 

1 1 79.61  ± 6.98cd 

1 2 87.18  ± 2.74de 

1 3 88.29  ± 5.89de 

2 0 85.59  ± 2.62de 

2 1 91.80  ± 1.17e 

2 2 91.61  ± 0.49e 

2 3 91.34  ± 2.28e 

3 0 91.63  ± 0.99e 

3 1 94.72  ± 0.66e 

3 2 93.34  ± 0.95e 

3 3 93.61  ± 0.87e 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.5 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย  0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % TBA activity ratio 

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

ตวัอยา่ง 
            % TBA activity ratio 

            (mean ± SD) 
ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 30.18  ± 10.36a 
0 1 37.58  ± 19.43a 
0 2 42.30  ± 10.89a 
0 3 64.73  ± 7.62b 
1 0 74.12  ± 10.80bc 
1 1 76.57  ± 6.90bc 
1 2 83.91  ± 4.96c 
1 3 82.51  ± 2.10c 
2 0 81.82  ± 7.87bc 
2 1 81.90  ± 10.01bc 
2 2 82.87  ± 7.26c 
2 3 82.04  ± 10.14bc 
3 0 80.36  ± 9.73bc 
3 1 89.64  ± 6.84c 
3 2 88.95  ± 4.68c 
3 3 90.54  ± 2.93c                                         

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

% TBA activity ratio ของ α- tocopherol 0.1 มิลลิโมลาร์ มีคา่เท่ากบั   80.73 ± 3.35 

เปอร์เซ็นต์ 

% TBA activity ratio ของ สารละลาย BHA เข้มข้น 10 ppm มีคา่ 80.49 ± 2.98

เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี ก.6 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่งและ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % ACE inhibition ของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

ตวัอยา่ง 
              % ACE inhibition ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 31.37  ± 15.09a 

0 1 42.56  ± 23.48ab 

0 2 55.17  ± 2.02bc 

0 3 60.77  ± 6.70cd 

1 0 72.63  ± 1.04de 

1 1 82.82  ± 5.70e 

1 2 83.00  ± 2.46e 

1 3 83.74  ± 2.13e 

2 0 82.14  ± 0.97e 

2 1 83.77  ± 1.83e 

2 2 84.38  ± 0.73e 

2 3 87.78  ± 0.61e 

3 0 81.72  ± 3.74e 

3 1 85.82  ± 4.58e 

3 2 88.25  ± 3.30e 

3 3 89.63  ± 2.22e 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

% ACE inhibition ของ Captopril®ความเข้มข้น 0.1 mM มีคา่เทา่กบั 79.12 ± 4.33 

เปอร์เซ็นต์ 



 113 

ตารางท่ี ก.7  การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลานิลท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็น

เวลา 1 ชัว่โมง เม่ือผ่านการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั) % DPPH radical scavenging 

0 52.25 ± 052b 

15 37.24 ± 0.36ab 

30 31.01 ± 0.66a 

45 26.47 ± 0.65 a 

60 29.42 ± 17.63a 

75 26.39 ± 0.14a 

90 23.25 ± 9.42a 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

 

ตารางท่ี ก.8  การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงสว่นใสของโครง     

ปลานิลบดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั) % DPPH radical scavenging 

0 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

15 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

30 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

45 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

60 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

75 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

90 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.9  การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 

ชัว่โมง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั) % metal chelating activity 

0 17.61  ± 9.82 b 

15 9.90  ± 3.61 ab 

30 6.71 ± 0.90a 

45 6.53 ± 1.85 a 

60 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

75 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

90 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

 

ตารางท่ี ก.10  การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงสว่นใสของโครงปลานิล

บดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั) % metal chelating activity 

0 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

15 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

30 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

45 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

60 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

75 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

90 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.11  การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 

ชัว่โมง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั)      % TBA activity ratio 

0 64.12 ± 6.48b 

15 63.15 ± 7.44b 

30 66.15 ± 5.44b 

45 40.18 ± 3.79a 

60 59.21 ± 1.87b 

75 36.41 ± 7.86a 

90 28.35 ± 2.11a 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

 

ตารางท่ี ก.12  การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงสว่นใสของโปรตีนโครงปลานิล

บดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั)       % TBA activity ratio 

0 53.06   ± 1.62 b 

15 68.42   ± 0.93 a 

30 53.07   ± 2.17 b 

45 55.36   ± 5.05 b 

60 51.31   ± 1.86 b 

75 51.85   ± 1.75 b 

90 50.00   ± 7.38 b 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.13  การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibitionของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง   

ปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 

ชัว่โมง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั)          % ACE inhibition 

0 55.46 ± 0.43 a 

15 49.39 ± 0.64ab 

30 41.28 ± 5.25 b 

45 44.49 ± 1.77 b 

60 28.30 ± 5.35 a 

75 26.75 ± 6.60 a 

90 29.32 ± 5.30 a 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

 

ตารางท่ี ก.14  การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibitionของผงสว่นใสของโครงปลานิลบดเจือจาง 

เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั)           % ACE inhibition 

0 53.63 ± 0.86 de 

15 47.80 ± 2.25e 

30 55.07 ± 0.32de 

45 46.33 ± 6.28 cd 

60 40.04 ± 4.72 bc 

75 38.27 ± 1.32 ab 

90 32.04 ± 0.37 a 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.15 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์

ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการยอ่ย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ปริมาณโปรตีนใน

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง (%) 

ตวัอยา่ง 
     % โปรตีน(mean ± SD) ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 0.44 ± 0.17a 

0 1 0.49 ± 0.19a 

0 2 0.52 ± 0.18a 

0 3 0.51 ± 0.17a 

1 0 0.85 ± 0.39ab 

1 1 1.07 ± 0.22abc 

1 2 1.13 ± 0.32acd 

1 3 1.29 ± 0.21abcd 

2 0 1.25 ± 0.60abcd 

2 1 1.42 ± 0.33bcd 

2 2 1.53 ± 0.24bcd 

2 3 1.68 ± 0.51bcd 

3 0 1.48 ± 0.72bcd 

3 1 1.87 ± 0.67cd 

3 2 2.06 ± 0.83d 

3 3 2.05 ± 0.71d 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางที่  ก.16 ผลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนกัตวัอย่าง และ ระยะเวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ต่อค่าระดบัการย่อยสลายของ

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง  

ตวัอยา่ง 
     ระดบัการยอ่ยสลาย(mean ± SD) ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 10.68  ± 3.84a 

0 1 11.80  ±  2.24a 

0 2 10.79  ± 0.35a 

0 3 11.82  ± 1.64a 

1 0 19.35  ± 7.53a 

1 1 49.86  ± 4.09cd 

1 2 47.68  ± 2.10c 

1 3 57.82  ± 9.02d 

2 0 18.15  ± 1.10a 

2 1 46.13  ± 4.51c 

2 2 56.14 ± 1.77d 

2 3 51.81 ± 5.78cd 

3 0 18.48 ± 3.27a 

3 1 36.30 ± 3.48b 

3 2 44.25 ± 8.11bc 

3 3 51.36 ± 7.12cd 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.17 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์

ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการยอ่ย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการ

ขจดัอนมุลู DPPH ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

ตวัอยา่ง 
  % DPPH  radical scavenging 

(mean ± SD) 
ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 79.24 ± 0.54a 

0 1 78.94 ± 2.72a 

0 2 82.60 ± 1.13b 

0 3 83.82 ± 2.86b 

1 0 83.82 ± 0.37c 

1 1 92.33 ± 0.73d 

1 2 93.86 ± 0.81de 

1 3 94.80 ± 0.70ef 

2 0 93.96 ± 0.82de 

2 1 95.34 ± 0.14ef 

2 2 96.23 ± 0.46f 

2 3 95.23 ± 0.36ef 

3 0 95.53 ± 0.51ef 

3 1 96.19 ± 0.79f 

3 2 96.80 ± 0.39f 

3 3 96.60 ± 0.70f 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

*% DPPH radical scavenging ของ BHA มีคา่เทา่กบั 87.08 ± 0.30 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี ก.18 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการย่อย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % metal chelating 

activity ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

ตวัอยา่ง 
     % Metal chelating activity ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 59.27 ± 6.53a 

0 1 67.24 ± 4.09b 

0 2 64.31 ± 8.53ab 

0 3 67.73 ± 3.93b 

1 0 84.48 ± 3.87c 

1 1 84.04 ± 1.07c 

1 2 85.87 ± 4.19cd 

1 3 89.24 ± 2.85cd 

2 0 88.71 ± 2.35cd 

2 1 87.61 ± 3.42cd 

2 2 90.23 ± 2.39cd 

2 3 91.41 ± 2.45cd 

3 0 90.72 ± 2.60cd 

3 1 92.16 ± 1.37d 

3 2 92.54 ± 2.41d 

3 3 92.74 ± 2.23d 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.19 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์

ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการยอ่ย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % TBA activity 

ratio ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

ตวัอยา่ง 
% TBA activity ratio ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 77.55 ± 8.90ab 
0 1 75.35 ± 11.61a 
0 2 74.49 ± 16.82a 
0 3 76.91 ± 9.21ab 
1 0 79.59 ± 7.18ab 
1 1 81.55 ± 6.08ab 
1 2 84.75 ± 5.59ab 
1 3 85.59 ± 6.92ab 
2 0 89.95 ± 3.95b 
2 1 86.79 ± 2.59ab 
2 2 84.35 ± 5.449ab 
2 3 88.92 ± 0.60ab 
3 0 90.92 ± 4.47b 
3 1 90.29 ± 1.46b 
3 2 90.12 ± 4.04b 
3 3 88.21 ± 2.90ab 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

*% TBA activity ratio ของ α- tocopherol 0.1 มิลลิโมลาร์ มีคา่เทา่กบั  80.73 ± 3.35 

เปอร์เซ็นต์ 

*% TBA activity ratio ของ สารละลาย BHA เข้มข้น 10 ppm มีคา่เทา่กบั 80.49 ± 2.98 

เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี ก.20 อิทธิพลของปริมาณเอนไซม์ (Flavourzyme® 1000 L ) 0, 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์

ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง และ เวลาในการยอ่ย 0, 1, 2 และ 3 ชัว่โมง ท่ีสง่ผลตอ่คา่ % ACE inhibition 

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

ตวัอยา่ง 
      % ACE inhibition ปริมาณเอนไซม์ 

(%) 
เวลาในการยอ่ย 

(ชัว่โมง) 
0 0 10.82 ± 5.48a 

0 1 40.84 ± 12.34b 

0 2 42.45 ± 19.75b 

0 3 58.09 ± 8.90c 

1 0 76.17 ± 7.12de 

1 1 83.89 ± 2.58def 

1 2 82.62 ± 5.73def 

1 3 77.66 ± 7.91def 

2 0 71.20 ± 12.44cd 

2 1 84.11 ± 2.74def 

2 2 83.92 ± 1.62def 

2 3 86.69 ± 2.35ef 

3 0 85.25 ± 4.65def 

3 1 89.52 ± 3.47ef 

3 2 92.59 ± 2.32f 

3 3 90.86 ± 0.66ef 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

% ACE inhibition ของ Captopril®ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ มีคา่เทา่กบั            

79.12 ± 4.33 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี ก.21 การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากโครงปลากะพง ท่ีผ่านการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็น

เวลา 2 ชัว่โมงเม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั)  % DPPH radical scavenging 

0 54.07 ± 2.05d 

15 39.27 ± 0.83 c 

30 40.01 ± 0.42 c 

45 28.68 ± 0.91 ab 

60 39.65 ± 3.87 c 

75 33.17 ± 0.43 b 

90 26.74 ± 2.62 a 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

 

ตารางท่ี ก.22 การเปล่ียนแปลงของ % DPPH radical scavenging ของผงสว่นใสของโครงปลา

กะพงบดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั) % DPPH radical scavenging 

0 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

15 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

30 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

45 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

60 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

75 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

90 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 
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ตารางท่ี ก.23  การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจาก

โครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 

2 ชัว่โมง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั) % metal chelating activity 

0 31.23 ± 7.64 c 

15 11.98 ± 2.94 b 

30 10.86 ± 1.81 b 

45 2.78 ± 2.55 a 

60 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

75 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

90 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

 

ตารางท่ี ก.24  การเปล่ียนแปลงของ % metal chelating activity ของผงสว่นใสของโครงปลา

กะพงบดเจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั)  % metal chelating activity 

0 23.69 ± 8.92b 

15 6.07 ± 0.45a 

30 3.89 ± 0.09a 

45 5.88 ± 1.39a 

60 4.11 ± 4.52a 

75 1.33 ± 0.94a 

90 ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั(p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.25  การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครง

ปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 2 

ชัว่โมง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั) % TBA activity ratio 

0 32.44 ± 1.62 ab 

15 56.25 ± 1.40 c 

30 41.92 ± 3.81 b 

45 37.60 ± 9.96 b 

60 32.89 ± 7.44 b 

75 32.09 ± 1.75 ab 

90 20.15 ± 5.27 a 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

 

ตารางท่ี ก.26  การเปล่ียนแปลงของ % TBA activity ratio ของผงสว่นใสของโครงปลากะพงบด

เจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั)         % TBA activity ratio 

0 44.38 ± 3.08bc 

15 63.48 ± 3.26d 

30 50.00 ± 0.00c 

45 44.64 ± 2.52bc 

60 39.47 ± 7.44abc 

75 35.18 ± 4.36ab 

90 30.59 ± 9.50a 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ตารางท่ี ก.27  การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibition ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลา

กะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง

เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั)         % ACE inhibition 

0 76.51 ± 0.64d 

15 47.04 ± 2.68c 

30 48.03 ± 5.57c 

45 47.87 ± 6.82 c 

60 36.17 ± 3.26 b 

75 19.81 ± 3.08 a 

90 20.93 ± 6.21 a 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 

 

ตารางท่ี ก.28  การเปล่ียนแปลงของ % ACE inhibition ของผงสว่นใสของโครงปลากะพงบด   

เจือจาง เม่ือผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา(วนั)         % ACE inhibition 

0 65.00 ± 3.21d 

15 49.01 ± 2.26c 

30 49.16 ± 6.75c 

45 46.43 ± 1.50bc 

60 37.14 ± 3.78ab 

75 28.42 ± 4.70a 

90 30.62 ± 5.30a 

a, b, c,… ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
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ภาคผนวก ข. 

ตารางผลการวิเคราะห์ทางสถติิ 

 

ตารางภาคผนวกที่  ข.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบใน

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล เม่ือย่อยสลายโดยใช้ปริมาณเอนไซม์ และ ระยะเวลาในการ

ยอ่ยท่ีระดบัตา่งๆ 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 5.398 1.799 25.846 0.000 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 0.876 0.292 4.195 0.013 
AB 9 0.201 0.022 0.322 0.962 
ERROR 32 0.258 0.070   
 

ตารางภาคผนวกที่ ข.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดบัการยอ่ยสลายโปรตีน ในโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 12110.561 4036.854 63.803 0.000 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 1962.402 654.134 10.339 0.000 
AB 9 1760.936 195.660 3.092 0.009 
ERROR 32 1961.400 63.271   
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ตารางภาคผนวกที่ ข.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล เม่ือใช้วิธี DPPH 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 14483.757 4827.919 248.569 0.00 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 1301.880 433.960 22.343 0.00 
AB 9 2013.485 223.721 11.518 0.00 
ERROR 32 621.531 19.423   
 

ตารางภาคผนวกที่ ข.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล เม่ือใช้วิธี metal chelating activity 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 13362.335 4454.112 138.371 0.00 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 706.131 235.377 7.312 0.01 
AB 9 458.878 50.986 1.584 0.162 
ERROR 32 1030.072 32.190   

 

ตารางภาคผนวกที่ ข.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล เม่ือใช้วิธี TBA 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 14260.985 4753.662 56.567 0.000 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 1125.018 375.006 4.462 0.010 
AB 9 1267.877 140.875 1.676 0.136 
ERROR 32 2689.138 84.036   

 
 

 

 



 129 

ตารางภาคผนวกที่ ข.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารยบัยัง้การท างาน

ของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 8075.018 2691.673 46.477 0.000 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 831.360 277.120 4.785 0.014 
AB 9 485.298 53.922 0.931 0.525 
ERROR 32 926.627 57.914   
 

ตารางภาคผนวกที่ ข.7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถในการขจดัอนมุลู DPPH 

ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์

ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 1166.808 194.468 3.385 0.068 
ERROR 7 402.185 57.455   
TOTAL 13 1568.993    

 

ตารางภาคผนวกที่ ข.8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ% metal chelating activityของผง

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 517.459 86.243 5.307 0.023 
ERROR 7 113.747 16.250   
TOTAL 13 631.207    
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ตารางภาคผนวกที่ ข.9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ% TBA activity ratio ของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 2918.995 486.499 16.140 0.001 
ERROR 7 210.997 30.142   
TOTAL 13 3129.992    
 

ตารางภาคผนวกที่ ข.10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ% TBA activity ratio ของผงสว่นใส

ของโครงปลานิลบดเจือจาง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 471.317 78.553 5.806 0.018 
ERROR 7 94.701 13.529   
TOTAL 13 566.018    
 

ตารางภาคผนวกที่ ข.11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ% ACE inhibition ของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตวัอยา่ง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 1565.127 260.854 13.853 0.001 
ERROR 7 131.815 18.831   
TOTAL 13 1696.942    
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ตารางภาคผนวกที่ ข.12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ% ACE inhibition ของผงสว่นใสของ

โครงปลานิลบดเจือจาง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 842.462 140.410 14.185 0.001 
ERROR 7 69.290 9.899   
TOTAL 13 911.752    

 

ตารางภาคผนวกที่ ข.13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบใน

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง เม่ือย่อยสลายโดยใช้ปริมาณเอนไซม์ และ ระยะเวลาใน

การย่อยท่ีระดบัตา่งๆ 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 12.363 4.121 19.246 0.000 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 0.973 0.324 1.515 0.229 
AB 9 0.298 0.033 0.155 0.997 
ERROR 32 6.852 0.214   
 

ตารางภาคผนวกที่ ข.14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดบัการย่อยสลายโปรตีน ในโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

SOV df SS MS F Sig. 

ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 8499.035 2833.012 116.881 0.000 

เวลาในการยอ่ย (B) 3 5087.832 1695.944 69.969 0.000 

AB 9 1945.314 216.146 8.918 0.000 

ERROR 32 775.627 24.238   

 

 

 



 132 

ตารางภาคผนวกที่ ข.15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง เม่ือใช้วิธี DPPH 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 1739.729 579.910 431.662 0.000 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 71.756 23.919 17.804 0.000 
AB 9 34.615 3.846 2.863 0.14 
ERROR 32 42.990 1.343   

 

ตารางภาคผนวกที่ ข.16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง เม่ือใช้วิธี metal chelating activity 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 5634.412 1878.137 125.803 0.000 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 122.822 40.941 2.742 0.059 
AB 9 95.712 10.635 0.712 0.694 
ERROR 32 477.736 14.929   

 

ตารางภาคผนวกที่ ข.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ

ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง เม่ือใช้วิธี TBA 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 1307.353 435.784 8.210 0.000 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 17.775 5.925 0.112 0.953 
AB 9 133.522 14.836 0.280 0.976 
ERROR 32 1698.528 53.079   
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ตารางภาคผนวกที่ ข.18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมบตัใินการเป็นสารยบัยัง้การท างาน

ของ ACE ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง 

SOV df SS MS F Sig. 
ปริมาณเอนไซม์ (A) 3 19546.137 6515.379 104.388 0.000 
เวลาในการยอ่ย (B) 3 2245.307 748.436 11.991 0.000 
AB 9 1972.621 219.180 3.512 0.004 
ERROR 32 1997.282 62.415   

 

 
ตารางภาคผนวกที่ ข.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถในการขจดัอนมุลู 

DPPH ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการยอ่ยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 

เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 1001.393 166.899 41.739 0.000 
ERROR 7 27.991 3.999   
TOTAL 13 1029.383    
 
ตารางภาคผนวกที่ ข.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % metal chelating activity ของผง

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่

น า้หนกัตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 1566.058 261.010 23.778 0.000 
ERROR 7 76.838 10.977   
TOTAL 13 1642.896    
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ตารางภาคผนวกที่ ข.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % metal chelating activity ของผง

สว่นใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง ท่ีผ่านการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 769.317 128.219 8.703 0.006 
ERROR 7 103.131 14.733   
TOTAL 13 872.448    
 

ตารางภาคผนวกที่ ข.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % TBA activity ratio ของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 1742.495 245.416 9.527 0.004 
ERROR 7 180.313 25.759   
TOTAL 13 1652.808    

 

ตารางภาคผนวกที่ ข.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % TBA activity ratio ของผงสว่นใส

ของโครงปลากะพงบดเจือจาง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 1388.192 231.365 8.474 0.006 
ERROR 7 191.117 27.302   
TOTAL 13 1579.309    
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ตารางภาคผนวกที่ ข.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % ACE inhibition ของผงโปรตีน

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผา่นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ตอ่น า้หนกั

ตวัอยา่ง เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 4514.152 752.359 36.604 0.000 
ERROR 7 143.880 20.554   
TOTAL 13 4658.032    
 

ตารางภาคผนวกที่ ข.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ % ACE inhibition ของผงสว่นใสของ

โครงปลากะพงบดเจือจาง ท่ีผา่นการเก็บรักษาเป็นเวลา 90 วนั 

SOV df SS MS F Sig. 
เวลาในการเก็บ 6 1933.579 322.263 17.662 0.001 
ERROR 7 127.723 18.246   
TOTAL 13 2061.303    
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ภาคผนวก ค 

วิธีวิเคราะห์ทางเคมี 

ค.1 การวิเคราะห์ความชืน้ (AOAC, 2000) 

 1. เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 

 - ตู้อบ 

 - เดซิเคเตอร์ 

 - ถ้วยอลมูิเนียม 

 2. วิธีการวิเคราะห์ 

 อบถ้วยอลูมิเนียม พร้อมฝาในตู้อบ ท่ีอณุหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ทิง้ให้

เย็นในเดซิเคเตอร์ ประมาณ 30 นาที  ชั่งน า้หนักท่ีคงท่ีของถ้วยอลูมิ เนียมพร้อมฝา  

จากนัน้ชัง่น า้หนักท่ีแน่นอนของตวัอย่างท่ีจะวิเคราะห์ให้ได้ 5 กรัม ใส่ใน ถ้วยอลูมิเนียม 

พร้อมฝา น าเข้าไปอบในตู้ อบท่ีอุณหภูมิ  105 °C โดยไม่ต้องปิดฝาถ้วยอลูมิ เนียม                   

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เม่ือครบเวลาท่ีก าหนด จึงปิดฝาถ้วยอลูมิเนียม และทิง้ไว้ให้เย็นใน             

เดซิเคเตอร์ เป็นเวลา 30 นาที แล้วชัง่น า้หนกัท่ีคงท่ีของตวัอยา่งภายหลงัการอบแห้ง 

 3. วิธีการค านวณ 

   ร้อยละของปริมาณความชืน้ = (W1 + S) – W2 × 100 
 S 

  เม่ือ  W1 คือ น า้หนกัของถ้วยอลมูิเนียม พร้อมฝาหลงัอบ หนว่ยเป็นกรัม 

  W2 คือ น า้หนกัของตวัอย่างก่อนอบ หนว่ยเป็นกรัม 

  S    คือ น า้หนกัของถ้วยอลมูิเนียม พร้อมฝาและตวัอยา่งหลงัอบ หนว่ยเป็นกรัม 

  

ค.2 การวิเคราะห์โปรตีน (AOAC, 2000) 

 1. เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 

  - เคร่ืองชัง่ ความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม 

  - เคร่ืองยอ่ยโปรตีน  

  - หลอดย่อยโปรตีน 
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  - เคร่ืองดดูควนักรด 

  - เคร่ืองกลัน่ 

  - Flask ขนาด 250 มิลลิลิตร 

  - Burette ขนาด 50 มิลลิลิตร 

 2. สารเคมี 

  - สารเร่งปฏิกิริยา (สารผสมของซีลีเนียม หรือ คอปเปอร์) 

  - สารละลายกรดซลัฟริูกเข้มข้น 

  - สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ 

  - บอริกอินดเิคเตอร์ ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ 

  ละลายกรดบอริก 40 กรัม ในน า้กลัน่ต้มเดือด 800 มิลลิลิตร ทิง้ไว้ให้เย็น แล้วเติม 

 โบรโมครีซอลกรีน 50 มิลลิลิตร (ละลาย โบรโมครีซอลกรีน 0.05 กรัม ใน เอทานอล 50 

 มิลลิลิตร) และ เมทิลเรด 35 มิลลิลิตร (ละลาย เมทิลเรด 0.05 กรัม ใน เอทานอล            

 50 มิลลิลิตร) ปรับปริมาตรสารละลายทัง้หมดเป็น 1000 มิลลิลิตร กวนให้เข้ากนัเป็นเวลา 

 10 นาที 

- สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1 นอร์มอล 

3. วิธีการวิเคราะห์ 

  ชัง่ตวัอย่างให้ได้น า้หนกัท่ีแนน่อน 1 กรัม ใส่ลงในหลอดกลัน่ เติมสารเร่งปฏิกิริยา

7 กรัม และ สารละลายกรดซลัฟูริกเข้มข้น 15 มิลลิลิตร จากนัน้ต่อหลอดกลั่นเข้ากับชุด

เคร่ืองย่อยโปรตีน ท าการย่อยท่ีความร้อนระดับ 8 เป็นเวลา 30 นาที จนได้สารละลาย           

สีน า้ตาลใส ทิง้ไว้ให้เย็นและไมมี่ไอกรดหลงเหลืออยู่ จากนัน้ตอ่หลอดย่อยเข้ากบัชดุเคร่ือง

กลัน่โดยเติมบอริกอินดิเคเตอร์ 25 มิลลิลิตร ลงใน flask ขนาด 250 มิลลิลิตร เพ่ือรองรับ

สิ่งท่ีกลั่นได้ ตัง้ค่าชุดเคร่ืองกลั่น โดยใช้ปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 40 

เปอร์เซ็นต์ 75 มิลลิลิตร เป็นเวลา 3 นาที น าสิ่งท่ีกลัน่ได้ มาไทเทรตกับ สารละลายกรด

ไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.1 นอร์มอล จนกระทัง่สารละลายเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีเทา

ท่ีจดุยตุ ิ
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 4. วิธีการค านวณ 

  ร้อยละของปริมาณโปรตีน =  C × ปริมาตรกรดไฮโดรคลอริก (มิลลิลิตร) 
      น า้หนกัตวัอยา่ง (กรัม) 
 
 เม่ือ C คือ ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก (นอร์มอล) × 1.4 × 6.25 

 

ค.3 การวิเคราะห์ไขมัน โดยการสกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ (AOAC, 2000) 

1. เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 

 - Soxhlet system 

 - thimble 

 - ขวดก้นกลม 

 - ตู้อบ 105 °C 

2. สารเคมี 

 - ตวัท าละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ 

3. วิธีการวิเคราะห์ 

 ชัง่น า้หนักท่ีแน่นอนของตวัอย่างอบแห้ง 5 กรัม ใส่ thimble (โดยตวัอย่างนีเ้ป็น

ตัวอย่างท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง) แล้วน า thimble นี ้            

ใส่ใน extraction unit  จากนัน้ชัง่น า้หนกัท่ีแน่นอนของขวดก้นกลม และเติมตวัท าละลาย

ปิโตรเลียมอีเทอร์ ลงในขวดก้นกลม ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ต่อขวดก้นกลมเข้ากับ 

extraction unit และให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิระดบั 3 ของเตาให้ความร้อน ท าการสกัด

เป็นเวลา 3 ชัว่โมง จึงระเหยตวัท าละลายออกด้วยเคร่ืองระเหย และ น าขวดก้นกลมนี ้

ไปอบท่ีอณุหภูมิ 105 °C นาน 1 ชัว่โมง และทิง้ไว้ให้เย็นในเดซิเคเตอร์ และชัง่น า้หนกัท่ี

แนน่อนของขวด 
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 4. วิธีการค านวณ 

   ร้อยละของปริมาณไขมนั =  ( W3 – W2 ) × 100 
                   W1 

 

เม่ือ W1 คือ น า้หนกัตวัอยา่ง หน่วยเป็นกรัม 

 W2 คือ น า้หนกัขวดก้นกลม หนว่ยเป็นกรัม 

 W3 คือ น า้หนกัขวดก้นกลม และ ไขมนัท่ีได้จากการสกดั หนว่ยเป็นกรัม 

 

ค.4 การวิเคราะห์เถ้า (AOAC, 2000) 

1. เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ 

 - ถ้วยครูซิเบลิ 

 - เตาเผา อณุหภมูิ 550 °C 

 - ตู้อบ 105 °C 

 - คีมคีบครูซิเบลิ 

 - เคร่ืองชัง่น า้หนกั ความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม 

 - เดซิเคเตอร์ 

2. วิธีการวิเคราะห์ 

 อบถ้วยครูซิเบิลท่ีอุณหภุมิ 105 °C เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ทิง้ไว้ให้เย็นในเดซิเคเตอร์ 

เป็นเวลา 30 นาที แล้วชัง่น า้หนกัท่ีคงท่ีของครูซิเบิล จากนัน้ชัง่น า้หนกัตวัอย่างท่ีแนน่อน 

2 กรัม ใส่ลงในถ้วยครูซิเบิล และเผาตัวอย่างพร้อมถ้วยครูซิเบิลบนเตาให้ความร้อน 

จนกระทัง่หมดควนั และน าเข้าไปเผาตอ่ในเตาเผาท่ีอณุหภมูิ 550 °C เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

(หากเผาไหม้ไม่สมบูรณ์อาจต้องเพิ่มเวลาให้มากขึน้) ตัง้ทิง้ไว้ในตู้อบอุณหภูมิ 105 °C 

เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากนัน้ทิง้ไว้ให้เย็นในเดซิเคเตอร์ และชัง่น า้หนกัท่ีคงท่ีอีกครัง้หนึง่ 
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3. วิธีการค านวณ 

   ร้อยละของปริมาณเถ้า = (W1 – W2) × 100 

 S 
 เม่ือ W1 คือ น า้หนกัถ้วยครูซิเบลิ และ ตวัอยา่ง (ก่อนเผา) หน่วยเป็นกรัม 
  W2 คือ น า้หนกัถ้วยครูซิเบลิ และ ตวัอยา่ง (หลงัเผา) หน่วยเป็นกรัม 
  S    คือ น า้หนกัตวัอยา่ง (ก่อนเผา) หนว่ยเป็นกรัม 
 
ค.5  การวิเคราะห์ชนิด และปริมาณกรดอะมิโนอิสระที่ เป็นองค์ประกอบในโปรตีน

 ไฮโดรไลเซท 

  (In house method based on Journal of Chromatography A (2002). 961: 9-21) 

ค.5.1  การวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโน tryptophan 

  ชั่งตวัอย่างโปรตีนไฮโดรไลเซทหนัก 0.5 – 5 กรัม ย่อยด้วยสารละลาย Ba(OH)2 อ่ิมตัว            

ท่ีอุณหภูมิ 110°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง น าไประเหยแห้ง และละลายกลบัด้วยน า้กลัน่ จากนัน้น า

สารละลายท่ีได้ไปท าปฏิกิริยากบัสารละลาย OPA และวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโน tryptophan 

ด้วยเทคนิค HPLCใช้ detector แบบ fluorescence Ex: 340 Em : 455  

 

ค.5.2 การวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโน proline 

  ชัง่ตวัอย่างโปรตีนไฮโดรไลเซทหนกั 0.5 – 5 กรัม ย่อยด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 

ความเข้มข้น 6 โมลาร์  ท่ีอณุหภูมิ 110°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง น าไประเหยแห้ง และละลายกลบั

ด้วยน า้กลัน่ จากนัน้น าสารละลายท่ีได้ไปท าปฏิกิริยากับสารละลาย fluorenylmethyloxycarbonyl 

chloride (FMOC-Cl) และวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโน proline ด้วยเทคนิคHPLC ใช้ detector 

แบบ fluorescence Ex: 270 Em : 316 

  

 ค.5.3 การวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนที่เหลือ 

  ชัง่ตวัอย่างโปรตีนไฮโดรไลเซทหนกั 0.5 – 5 กรัม ย่อยด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 

ความเข้มข้น 6 โมลาร์ ท่ีอุณหภูมิ 110°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง น าไประเหยแห้ง และละลายกลับ
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ด้วยน า้กลัน่ จากนัน้น าสารละลายท่ีได้ไปท าปฏิกิริยากับสารละลาย OPA และวิเคราะห์ปริมาณ

กรดอะมิโน tryptophan ด้วยเทคนิคHPLC ใช้ detector แบบ fluorescence Ex: 340 Em : 455  

 

ค.6 การวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ที่ เป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซทด้วย

 เทคนิค MALDI-tof (Boontha และคณะ, 2008) 

 วิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีนไฮโดรไลเซท ด้วย Microflex 

MALDI-TOF mass spectrometer (Bruker Daltonics) โดยผสมตัวอย่ าง 1 ไมโครลิตร เข้ ากับ

สารละลาย matrix (ซึ่งสารละลาย matrix ประกอบด้วย α-cyano-4-hydroxycinnamic acid (CCA) 

ใน TFA เข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ ในสารละลาย acetonitrile / น า้ (ในอัตราส่วน 1:2)) 10 ไมโครลิตร

จากนัน้หยดสารผสมของตัวอย่าง และ matrix ปริมาณ 1 ไมโครลิตร ลงบน target   รอจนแห้ง 

แล้ววิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์โดยใช้ระบบตรวจวัดแบบ positive ion linear time – of – flight           

ท่ีความตา่งศกัย์ 20 kV 
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ภาคผนวก ง. 

โครมาโตแกรมแสดงผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปภาคผนวกท่ี ง.1 โครมาโตแกรมแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีน 

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล สภาวะท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (B และ C ตามล าดบั) โดยเปรียบเทียบกบัโครมาโตแกรมของ

กรดอะมิโนมาตรฐาน (A) 

B A C 
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รูปภาคผนวกท่ี ง.2 โครมาโตแกรมแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโครง

ปลานิลบดเจือจาง (B และ C ตามล าดับ) โดยเปรียบเทียบกับโครมาโตแกรมของกรดอะมิโน

มาตรฐาน (A) 

 

 
 

A B C 
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รูปภาคผนวกท่ี ง.3 โครมาโตแกรมแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีน 

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพง สภาวะ 3,2 (B และ C ตามล าดับ) โดยเปรียบเทียบกับ            

โครมาโตแกรมของกรดอะมิโนมาตรฐาน (A) 

 

A B C 
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รูปภาคผนวกท่ี ง.4 โครมาโตแกรมแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโนท่ีเป็นองค์ประกอบในโครง

ปลากะพงบดเจือจาง (B และ C ตามล าดบั) โดยเปรียบเทียบกับโครมาโตแกรมของกรดอะมิโน

มาตรฐาน (A) 

 

 

A B

 

C 



 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาคผนวกท่ี ง.5 โครมาโตแกรมแสดงปริมาณกรดอะมิโน proline ท่ีเป็นองค์ประกอบ 

โครงปลานิลบดเจือจาง และโครงปลากะพงบดเจือจาง (B และ C ตามล าดบั) โดยเปรียบเทียบกบั

โครมาโตแกรมของกรดอะมิโน proline มาตรฐาน (A) 

 

A B C 
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รูปภาคผนวกท่ี ง.6 โครมาโตแกรมแสดงปริมาณกรดอะมิโน proline ท่ีเป็นองค์ประกอบในโปรตีน 

ไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2  เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนัก

ตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และ ในโปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลาย

ด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อน า้หนกัตวัอย่าง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (B และ C ตามล าดบั) 

โดยเปรียบเทียบกบัโครมาโตแกรมของกรดอะมิโน proline มาตรฐาน (A) 

A B C 
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รูปภาคผนวกท่ี ง.7 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิลท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 1 ชั่วโมงท าการวิเคราะห์โดยเปล่ียนช่วงของขนาดของเปปไทด์ท่ี

ต้องการวิเคราะห์เป็น  1000 - 6000 Da 
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รูปภาคผนวกท่ี ง.8 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน

ส่วนใสของโครงปลานิลบดเจือจาง ท าการวิเคราะห์โดยเปล่ียนช่วงของขนาดของเปปไทด์ท่ี

ต้องการวิเคราะห์เป็น 1000 - 6000 Da 
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รูปภาคผนวกท่ี ง.9 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลากะพงท่ีผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อ

น า้หนักตัวอย่าง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ท าการวิเคราะห์โดยเปล่ียนช่วงของขนาดของเปปไทด์ท่ี
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ต้องการวิเคราะห์เป็น 1000 - 6000 Da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาคผนวกท่ี ง.10 mass spectrum แสดงการวิเคราะห์ขนาดของเปปไทด์ท่ีเป็นองค์ประกอบใน

ส่วนใสของโครงปลากะพงบดเจือจาง ท าการวิเคราะห์โดยเปล่ียนช่วงของขนาดของเปปไทด์ท่ี

ต้องการวิเคราะห์เป็น 1000 - 6000 Da 
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ภาคผนวก จ 

องค์ประกอบทางเคมีที่พบในเอนไซม์Flavourzyme® 1000 L 

ตารางภาคผนวกที่ จ.1 องค์ประกอบทางเคมีท่ีพบในเอนไซม์ Flavourzyme® 1000 L 

องค์ประกอบ ปริมาณ (% w /w)โดยน า้หนักแห้ง 

น า้ 43 

ซูโครส 30 

อะมิโนเปปทิเดส 17 

โพแทสเซียมคลอไรด์ 10 

โพแทสเซียมซอร์เบท 0.20 

ท่ีมา : บริษัท Brenntag Ingredients (Thailand) Public Co.,Ltd. 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางค่าคงที่ α, β และ htot ของวัตถุดบิโปรตีนชนิดต่างๆ 

 

Protein α β h tot 

Soy 0.970 0.342 7.8 

Gluten* 1.00 0.40 8.3 

Casein 1.039 0.383 8.2 

Whey* 1.00 0.40 8.8 

Gelatin 0.796 0.457 11.1 

Meat* 1.00 0.40 7.6 

Fish* 1.00 0.40 8.6 

 *  When raw material has not been examined, then α and β are estimated to be 1.00 

and 0.40, respectively. 

ท่ีมา : Nielsen, Peterson และ Dambmann, 2001
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