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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี จุดตกตะกอนของโปรตีน (pI) และสภาวะที่
เหมาะสมในการสกัดโปรตีนเข้มข้นของจิ้งหรีด 3 ชนิดที่นิยมเลี้ยงเพื่อจาหน่ ายทางการค้า ได้แก่ จิ้งหรีด
ทองแดงลาย (Acheta domesticus) จิ้ง หรีด ทองมาเลย์ (Gryllus testaceus) และจิ้ง โกร่ ง (Brachytrupes
portentosus) ผลการทดลองพบว่า จิ้งหรีดสดทัง้ 3 สายพันธุ์มปี ริมาณโปรตีนที่แตกต่างกัน โดยจิ้งโกร่งมี
ปริมาณโปรตีนสูงสุด ร้อยละ 68.97 จุดตกตะกอนของโปรตีน จากจิ้งหรีดทองแดงลาย จิ้งหรีดทองมาเลย์
และจิง้ โกร่ง อยู่ท่ี pH 5.5 เมื่อทาการสกัดโปรตีนเข้มข้นด้วยการตกตะกอนที่ pH 5.5 โดยกาหนดปั จจัย ได้แก่
อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 องศาเซลเซียสและเวลาในการสกัด 30, 60 และ 90 นาที ผลการทดลองพบว่ า
สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีดทองแดงลายและจิ้งโกร่ง คือการสกัดที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที ได้ปริมาณโปรตีน 26.77 mg/mL และ 27.00 mg/mL ตามลาดับ ในขณะที่
การสกัดทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 90 นาที เป็ นสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสกัดโปรตีนเข้มข้นจาก
จิง้ หรีดทองมาเลย์ โดยได้ปริมาณโปรตีน 26.99 mg/mL
คาสาคัญ : จิง้ หรีด, โปรตีนเข้มข้น, การสกัดโปรตีน, จุดตกตะกอนโปรตีน
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Abstract
The objective of this research was to evaluate the chemical composition of 3 cricket types;
house cricket ( Acheta domesticus) , golden cricket ( Gryllus testaceus Walker) and giant cricket
( Brachytrupes portentosus) . The optimum condition for protein concentrate extraction and their
isoelectric point (pI) were also studied. Giant cricket (B. portentosus) had the highest protein content
of 68.97%. The pI value of proteins from house cricket, golden cricket and giant cricket was 5.5. The
protein concentrate extraction was studied using the temperature of 40, 50 and 60 °C for 30, 60 and
90 min. The results found that the highest protein contents from house cricket and giant cricket,
extracted at 50 °C for 60 min were 26.77 and 27.00 mg/mL, respectively. The highest protein content
from golden cricket extracted was 26.99 mg/mL at the condition of 60 °C for 90 min.
Keywords: cricket; protein concentrate; protein extraction; isoelectric point

1. บทนา

โดยแมลงที่ ส ามารถรั บ ประทานได้ บ นโลกนี้ มี
ม า กกว่ า 1, 400 สปี ชี ส์ ( Van Huis, 2013) ใ น
ประเทศไทยนิยมบริโภคแมลงมาอย่างยาวนาน มี
การเลี้ยงแมลงเพื่อทาการบริโภคมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
2543 (ทัศนีย์, 2555) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อ แมลงที่นิยม
นามาบริโภค ได้แก่ ด้วง หนอนผีเสื้อตั ๊กแตน และ
จิ้งหรีด (วรากร และคณะ, 2518) จิ้งหรีดเป็ นแมลง
กินได้ท่มี คี วามนิยมในปั จจุบนั ทัง้ ในด้านการเลี้ยง
และการแปรรูป โดยมีฟาร์มจิง้ หรีดประมาณ 22,340
รายในประเทศไทย (Hanboonsong et al., 2001)
รวมทัง้ มีการขยายพันธุจ์ ง้ิ หรีดในระดับอุตสาหกรรม
และมีเ กษตรกรจ านวนมากเพาะเลี้ย งเป็ น อาชีพ
เสริม
นอกจากนี้ อ งค์ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (FAO) ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชน
หันมาบริโภคแมลงเพื่อต่อสู้กับภาวะอดอยากและ
ขาดแคลนอาหารอันเนื่องมาจากจานวนประชากรที่
เพิม่ มากขึ้น และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ดังนัน้ แมลงกินได้จงึ เป็ น
อาหารทางเลือ กโดยเฉพาะอาหารโปรตีน เพื่อ
ทดแทนอาหารที่ข าดแคลนไป (Gahukar, 2011)

โปรตีนเป็ นสารประกอบอินทรีย์ทส่ี าคัญของ
สิง่ มีชวี ติ เพราะเซลล์ของสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ทุกชนิดจะต้อง
มีโปรตีนเป็ นองค์ประกอบอยู่ในไซโทพลาซึม โดย
มนุ ษย์ได้รบั สารอาหารประเภทโปรตีนจากพืชและ
สัตว์ (นิธยิ า, 2557) การสกัดโปรตีนสามารถทาได้ 3
วิธี ได้แก่ การสกัดโดยใช้ความร้อน การสกัดโดยใช้
กรดหรือด่าง และการสกัดด้วยเอนไซม์ (Panyam
and Kilara, 1996) ซึ่งคุณลักษณะของโปรตีนที่ได้
จะแบ่ ง เป็ น โปรตีน เข้ม ข้น (concentrate protein)
โปรตี น ไอโซเลท (isolated protein) และโปรตี น
ไฮโดรไลเซท (hydrolysate protein) โดยโปรตีน
สกัดเข้มข้นทีส่ กัดโดยใช้ความร้อนหรือด่าง จะนิยม
นามาใช้ผลิตเป็ นโปรตีนเข้มข้นด้วยการสกัดด้ว ย
เอนไซม์หรือกรด เพื่อให้มปี ริมาณโปรตีนเพิม่ มาก
ขึ้นและปรับปรุงหรือเพิ่ม คุณสมบัติเชิงหน้ า ที่บ าง
ประการให้ดขี น้ึ เช่น สมบัตกิ ารเกิดอิมลั ชัน การเกิด
โ ฟ ม กา รเกิ ด เจ ล แ ละ กา รละ ลา ย เป็ นต้ น
(Kristinson and Rasco, 2000)
แมลงเป็ น สัต ว์ท่ีมีป ริม าณมากที่สุด ในโลก
และมีบทบาทสาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี กี่ยวข้อง
กับ อาหารของมนุ ษย์มาช้า นาน (Defoliart, 1992)
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จากงานวิจ ัย ของ Hanboonsong (Hanboonsong
et al.,2001) จิ้ง หรีด มีปริมาณโปรตีน เฉลี่ย ร้อยละ
21.5 โดยมีป ริมาณโปรตีน เฉลี่ยมากกว่า เนื้อสุกร
และไข่ ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 14.6 และ 13.0
ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับแมลงกินได้ชนิดอืน่ ๆ
เช่ น หนอนไม้ไ ผ่ ที่มีป ริม าณโปรตีน ร้อยละ 15.3
(Yhoung–Aree and Viwatpanich, 2005) ตัก๊ แตน
เล็กร้อยละ 20.6 (กัณฑ์วรี ,์ 2542)
อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบปริมาณโปรตีนจาก
ถั ่วเหลือง พบว่ามีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าถั ่วเหลือง
(มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 36.5) (Young and Pallet,
1994) จากสถานการณ์ ในปั จจุบนั การผลิตโปรตีน
จากเนื้อสัตว์หรือพืชมีต้นทุนสูง โดยกลุ่มประเทศ
สหภาพยุ โ รปมีก ารแก้ ปั ญ หานี้ ด้ว ยการใช้แ หล่ ง
โปรตีนทางเลือกจากแมลง นอกจากจะมีประโยชน์
ในแง่คุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังถือว่าแมลงเป็ น
แหล่งอาหารโปรตีนที่มีต้นทุนต่ าด้วย (Van Huis,
2013) ปั จ จุ บ ัน กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมแปรรูป แมลงใน
ประเทศไทยนิยมแปรรูปแมลงในรูปแบบของการ
ทอดและการแช่ แ ข็ง เป็ น ส่ ว นใหญ่ ผ ลิต ภัณฑ์จ าก
แมลงกิน ได้ส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศไทยจะมีก ารคง
รูปร่างของแมลงไว้ ทาให้ผู้บริโภคเกิดความกังวล
และไม่ม ั ่นใจจะรับประทาน การแปรรูปแมลงกินได้
เช่น การบดเป็ นผง การสกัดบางส่วนจากแมลงเพื่อ
นาไปใช้ในผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ จะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดการ
ยอมรับและรับประทานแมลงมากขึน้ โดยงานวิจ ยั นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจาก
จิ้ง หรีด และศึก ษาสภาวะที่เ หมาะสมในการผลิต
โปรตี น เข้ม ข้น จากจิ้ง หรีด ที่นิ ย มเพาะเลี้ย งและ
จ าหน่ า ยทางการค้า ซึ่ง ศัก ยภาพของผลิต ภัณฑ์
อาหารโปรตีน จากแมลงที่ไ ด้ก ล่ าวมานั น้ สามารถ
น าไปพัฒ นาเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ต่ า งๆ ที่มีคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการได้อีกมากมาย เช่น เครื่องดื่มสาเร็จรูป
โปรตีนสูง การนาแมลงอบแห้งผงไปใช้ทดแทนแป้ ง
ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็ นต้น

2.วิ ธีการ
2. 1 ก า ร เ ต รี ย ม ตั ว อ ย่ า ง จิ้ ง ห รี ด ที่
เพาะเลี้ยงและจาหน่ ายทางการค้า
จิ้งหรีด 3 ชนิด ได้แก่ จิ้งหรีดทองแดงลาย
(Acheta domesticus) จิ้งหรีดทองมาเลย์ (Gryllus
testaceus) แ ล ะ จิ้ ง โ ก ร่ ง ( Brachytrupes
portentosus) เลี้ยงในฟาร์มที่มรี ะบบปิ ด ให้อาหาร
จากผัก เช่ น แครอท ผัก กาด และเกล็ด ข้า วโพด
จากภาคิณฟาร์ม อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน นามา
ล้างทาความสะอาดด้วยน้ า แล้วนาไปนึ่งทีอ่ ุณหภูมิ
80 องศาเซลเซี ย ส อบแห้ ง ด้ ว ยตู้ อ บลมร้ อ น
( Memmert, Germany) ที่ อุ ณ ห ภู มิ 80 อ ง ศ า
เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
ให้มคี วามชื้นเหลือ
น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 10 (AOAC, 2007) ท าการบดให้
ละเอียดโดยใช้เครื่องบดตัวอย่าง (IKA, Germany)
ร่ อ นผ่ า นตะแกรงขนาด 16 mesh (Endecotts,
England) แ ละ เก็ บ รั ก ษ า ที่ อุ ณ ห ภู มิ 4 อง ศ า
เซลเซียสในถุงพอลิเอทิลนี เพื่อใช้ในการวิจยั ต่อไป
2.2 การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบโดย
ประมาณของจิ้งหรีด
การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยประมาณ ของ
จิ้ง หรีดทัง้ 3 สายพัน ธุ์ โดยตรวจวัดองค์ประกอบ
ทางเคมี ได้แ ก่ ปริม าณโปรตีน โดยวิธี Kjeldahl
method (N x 6.25), ปริมาณไขมัน โดยวิธี Soxhlet
extraction, ปริมาณความชื้น และปริมาณเถ้าตาม
วิธมี าตรฐาน AOAC (AOAC, 2007)
2.3 การศึกษาจุดตกตะกอนโปรตี นของ
จิ้งหรีด
ท าการสกัด ตัว อย่ า งจิ้งหรีด อบแห้งในช่วง
pH 2–12 ด้ว ยฟอสเฟสบัฟ เฟอร์ (RCI, USA) ใช้
อัตราส่วนตัวอย่างจิ้งหรีดชนิดต่างๆ ต่อฟอสเฟส
บั ฟ เ ฟ อ ร์ 1: 10 โ ด ย ใ ช้ magnetic stirrer ( IKA,
Germany) เป็ นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมหิ ้อง แยก
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ส่วนสารละลายที่เป็ นของเหลว (supernatant) ซึ่ง
เป็ นส่วนที่โปรตีนละลายอยู่ด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง
(Hermle, Germany) ทีค่ วามเร็วรอบ 9500 รอบต่อ
นาที เป็ นเวลา 20 นาที จากนัน้ วิเคราะห์ปริมาณ
โปรตีน น ามาเปรียบเทีย บร้อ ยละการละลายของ
โปรตีน (protein solubility) โดยเลือกค่า pH ทีใ่ ห้ค่า
ร้อ ยละโปรตีน ที่สกัด ได้สูง สุ ด เป็ น ค่ า pH ในการ
สกัด โปรตีน เข้ม ข้น จากจิ้ง หรีด (ดัด แปลงวิธีจ าก
กาญจนา และสุคนธ์ช่นื , 2549)
2. 4 ก า ร ศึ ก ษ า อุ ณห ภู มิ แ ล ะ เว ล า ที่
เหมาะสมในการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีด
ศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการ
สกัด โปรตีน เข้ม ข้น โดยวางแผนการทดลองแบบ
factorial design ผันแปร 2 ปั จจัย คือ อุณหภูมิ (40,
50 และ 60 องศาเซลเซีย ส) และเวลาที่ใช้ในการ
สกัด (30, 60 และ 90 นาที) โดยกาหนด pH ที่ได้
จากการทดลองในข้อ 2.3 จากนัน้ ทาการตรวจวัด
คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณโปรตีนทีล่ ะลายน้ า
(soluble protein) ด้วยวิธี Bicinchoninic acid assay
(BCA) (Walker, 2009)
2.5 การวิ เคราะห์สถิ ติ
ในการทดลอง หน่ ว ยทดลองจะถู ก ท าซ้ า
จ านวน 3 ซ้ า และท าการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ด้ ว ย

โปรแกรมทางสถิติสาเร็จ รูป Minitab 16 (Minitab
Inc. State College, PA, USA) และเปรี ย บเทีย บ
ค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan's new multiple range test
(DMRT) ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ผล
3.1 องค์ประกอบโดยประมาณของจิ้งหรีด
ชนิ ดต่างๆ
องค์ประกอบโดยประมาณของจิ้งหรีดแต่ละ
สายพันธุ์ทงั ้ 3 ชนิด ได้แก่ จิ้งหรีดทองแดงลาย (A.
domesticus) จิ้งโกร่ง (B. portentosus) และจิ้งหรีด
ทองมาเลย์ (G. testaceus) ที่ผ่านการอบแห้งเป็ น
เวลา 24 ชัว่ โมง ผลการทดลองพบว่ า ปริม าณ
องค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า
และความชื้ น ของจิ้ ง หรี ด สายพั น ธุ์ ต่ า งๆ มี ค่ า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย
ปริมาณโปรตีนของจิ้งโกร่งมีปริมาณสูงที่สุดร้อยละ
68.97 จิ้งหรีดทองมาเลย์มปี ริมาณโปรตีนน้อยทีส่ ุด
ร้ อ ยละ 62.11 (Table 1) ซึ่ ง มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ
งานวิจยั ของ Ndiritu (2017) พบว่าจิ้งหรีดทองแดง
ลายมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 62.72 ถึงแม้ว่าจิ้งหรีด
ทองมาเลย์จากการทดลองจะมีปริมาณโปรตีน ต่ า
ทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับจิง้ หรีดทางการค้าชนิดอืน่ ๆ

Table 1 Chemical composition (g/100 g sample, dry basis) of dried commercial crickets.
Chemical composition
A. domesticus
B. portentosus
G. testaceus
(g/100g sample)
Protein
66.83 ± 0.68b
68.97 ± 0.24a
62.11 ± 0.66c
Fat

19.36 ± 0.42b

16.12 ± 1.23c

25.64 ± 0.91a

Ash

4.48 ± 0.03a

4.14 ± 0.07b

3.36 ± 0.08c

Moisture

8.21 ± 0.91ab

9.22 ± 0.74a

7.71 ± 0.37b

Carbohydrates ns
1.13 ± 0.13
1.55 ± 0.47
1.17 ± 0.26
Note: a, b, c, means within the same row with different letters are significantly different (p<0.05).
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แต่กย็ งั มีปริมาณโปรตีนสูงกว่าแมลงกินได้ชนิดอืน่ ๆ
เช่น หนอนไหม (Bombyx mori) ทีม่ ปี ริมาณโปรตีน
ร้อยละ 53.76 (Blasquez et al., 2012) และตั ๊กแตน
(Sphenarium purpurascens) ที่มีป ริม าณโปรตี น
ร้อยละ 52.60 (Phillips and Burkholder, 1984)
ปริมาณไขมันของจิง้ หรีดแต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกัน
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (p<0.05) จิ้ง หรีด ทอง
มาเลย์มปี ริมาณไขมันสูงทีส่ ุดร้อยละ 25.64 จิ้งโกร่ง
มีไ ขมัน เพีย งร้อ ยละ 16.12 โดยมีป ริม าณเถ้า อยู่
ในช่วงร้อยละ 3.36–4.48 (Table1) ปริมาณไขมัน
และเถ้าของจิ้งหรีดทองแดงลายทีว่ เิ คราะห์ได้ มีค่า
ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ Ndiritu (2017) โดยพบว่า
จิ้งหรีดทองแดงลายมีปริมาณไขมัน ร้อยละ 18.87
และปริมาณเถ้า ร้อยละ 4.19 เมื่อทาการอบแห้งแล้ว
ปริมาณความชื้นทีเ่ หลืออยู่ของจิ้งหรีดทองแดงลาย
จะมีปริมาณความชืน้ น้อยทีส่ ุด คือร้อยละ 7.71
3.2 จุดตกตะกอนโปรตีนของจิ้งหรีด
โปรตีนในสภาวะปกติจะมีค่า pH สูงกว่าจุด
ไอโซอิเล็กทริก (pI) และมีประจุรวมเป็ นลบ ทาให้

โปรตีนสามารถแขวนลอยในน้ าอยู่ในสภาวะไฮโดร
คอลลอยด์ ก ารท าให้ pH ลดลง จนเข้ า ใกล้ จุ ด
ตกตะกอนท าให้โ ปรตีน มีป ระจุเ ป็ น ศู น ย์ เมื่อ แรง
ผลักระหว่างโมเลกุลลดลงทาให้เกิดการตกตะกอน
(นิธยิ า, 2557) โดยโปรตีนจะสามารถละลายน้ าได้ดี
ที่ pH สู ง หรื อ ต่ า จะเกิ ด จากโครงสร้ า งของกลุ่ ม
โปรตีน ที่ค ลายตัว ออกแล้ว ประจุ ร วมของโมเลกุล
ของโปรตีนเป็ นลบ แล้วมีผลทาให้กลุ่มโปรตีนทีช่ อบ
น้ า ละลายได้ดมี ากขึน้ (Yu et al., 2007) การหาจุด
ตกตะกอนของโปรตีน จากจิ้งหรีด ทัง้ 3 สายพันธุ์
โดยการตกตะกอนด้วยบัฟเฟอร์ใ น pH ที่แตกต่าง
กันช่วง pH 2–12 พบว่าจุดตกตะกอนโปรตีนของ
จิ้งหรีดทองแดงลาย จิ้งหรีดทองมาเลย์ และจิ้งโกร่ง
มี ค่ า อยู่ ท่ี pH 5.5 (Figure 1) มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ
งานวิจยั ของ Gresiana (Gresiana et al., 2015) ที่
ได้ทาการทดลองหาจุดตกตะกอนโปรตีนของโปรตีน
ไอโซเลทของจิ้งหรีด (Gryllus mitratus) พบว่ามีจุด
ตกตะกอนโปรตีนอยู่ท่ี pH 5 และมีการละลายสูงสุด
ที่ pH 8

50.00

Protein solubility (%)

45.00
40.00
35.00

A. domesticus

30.00

B. portentosus

25.00

G. tetaceous

20.00
15.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pH
Figure 1 The protein solubility of commercial crickets at pH 2–12
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3.3 อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการ
สกัดโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีด
การศึ ก ษาผลของอุ ณ หภู มิ แ ละเว ลาที่
เหมาะสมในการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากจิง้ หรีด โดย
ใช้ผ งจิ้ง หรีด อบแห้ง บดละเอีย ด ในการวิเ คราะห์
ปริมาณโปรตีน ได้ผลดัง Table 2
การสกัดโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีดทองแดง
ลายโดยใช้อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60
นาที จะได้ปริมาณโปรตีนสูงที่สุด (26.77 mg/mL)
โดยปริมาณโปรตีนทีไ่ ด้ไม่แตกต่างจากการสกัดทีใ่ ช้
อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 90 นาที

(26.37 mg/ mL) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
เช่นเดียวกันกับการสกัดโปรตีนเข้มข้นจากจิง้ โกร่งที่
อุ ณ หภู มิแ ละเวลาเดีย วกัน จะได้ป ริม าณโปรตีน
27.00 mg/mL และ 26.98 mg/mL ตามลาดับ (Table
2) สภาวะทีเ่ หมาะสมในการสกัดโปรตีนจากจิ้งหรีด
ทองมาเลย์ พบว่ า การสกัด ที่อุ ณ หภู มิ 60 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 90 นาที จะได้ปริมาณโปรตีนสูง
ทีส่ ุด คือ 26.99 mg/mL L’Hocine and Pitre (2016)
รายงานว่ า การใช้ อุ ณ หภู มิ ท่ี สู ง กว่ า 50 องศา
เซลเซีย สในการสกัด จะน าไปสู่ก ารสูญ เสีย สภาพ
ของโปรตีน แบบที่ไ ม่ ส ามารถคืน สู่ ส ภาพเดิม ได้
(irreversible denaturation)

Table 2 Protein content of concentrated protein from commercial crickets with different extracted
temperatures and times.
Protein content (mg/mL)
Temp Time
Treatments
(oC)
(min)
A. domesticus
B. portentosus
G. testaceus
d
f
1
40
30
18.25 ± 0.94
20.23 ± 1.32
22.80 ± 0.66d
2
40
60
23.75 ± 0.94c
24.05 ± 0.37d
25.11 ± 1.07bc
3
40
90
23.13 ± 0.40c
24.95 ± 0.32cd
25.99 ± 0.31ab
4
50
30
18.54 ± 1.04d
22.78 ± 0.89e
22.90 ± 0.20d
5
50
60
26.77 ± 0.27a
27.00 ± 0.53a
26.90 ± 0.64a
6
50
90
25.07 ± 0.98b
26.30 ± 0.18ab
26.57 ± 0.75a
7
60
30
23.65 ± 0.73c
24.56 ± 0.19cd
24.70 ± 0.21c
8
60
60
23.70 ± 0.50c
25.73 ± 0.81bc
24.88 ± 0.84bc
9
60
90
26.37 ± 0.65ab
26.98 ± 0.57a
26.99 ± 0.19a
Note: a–f means within the same column with different letters are significantly different (p<0.05)
Table 3 p–value of factors and interaction between temperature and time for protein extraction.
p–values
A. domesticus
B. portentosus
G. testaceus
Temperature
<0.001
<0.001
0.012
Time
<0.001
<0.001
<0.001
Temp*Time
<0.001
0.04
0.01
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ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสกัดโดยตรงคืออุณหภูมิ
และเวลาที่ใ ช้ใ นการสกัด ค่ า p–value ของแต่ ละ
ปั จ จัย มีค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 (Table 3) โดยมีผ ลต่ อ
ปริม าณโปรตีน ที่สกัด ได้จ ากจิ้ง หรีด ทุ ก สายพัน ธุ์
รวมไปถึงอันตรกิรยิ าระหว่างอุณหภูมแิ ละเวลาก็มี
ผลต่ อ ปริม าณโปรตี น ที่ส กัด ได้ เ ช่ น เดีย วกั น ซึ่ ง
ปริม าณโปรตีน สกัด เข้ม ข้น จากจิ้งหรีด ทัง้ 3 สาย
พันธุ์มีค่าสูงขึ้น เนื่องจากถูกทาให้บริสุทธิข์ ้นึ จาก
การสกัด และลดปริม าณองค์ป ระกอบอื่น ลง โดย
ปริมาณโปรตีนที่สกัดได้ท่แี ตกต่างกันในแต่ละสาย
พันธุ์ของจิ้งหรีด มีผลมาจากความแตกต่างระหว่าง
สายพันธุ์ อาหาร และวงจรชีวติ (Chen et al., 2009)
ปริมาณโปรตีนทีส่ กัดได้จะมากขึน้ เมื่อใช้อุณหภูมทิ ่ี
สูงขึ้น และเวลาทีน่ านขึน้ Lee et al. (2019) แต่ผล
ของการใช้สภาวะที่รุน แรงในการสกัด จะส่งผลให้
กรดอะมิโนเปลี่ยนรูปจาก L–form เป็ นกรดอะมิโน
D–form ซึ่งร่างกายไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะใช้ เ ป็ นส่ ว นผสมในผลิต ภัณ ฑ์
อาหาร (วารยา, 2539; Johnson and Peterson,
1974) การใช้อุณหภูมแิ ละเวลาในการสกัดโปรตีน
เข้ม ข้น เป็ น วิธีท่ีง่ า ยที่สุ ด มีต้ น ทุ น ต่ า และมีส าร
ตกค้า งน้ อ ย สามารถประยุ ก ต์ส าหรับ ชุ ม ชนและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กได้ (Coelho et al., 2019)

เวลา 90 นาที จะได้ปริมาณโปรตีน 26.99 mg/ mL
โดยที่อุ ณ หภู มิแ ละเวลาที่ใ ช้ใ นการสกัด มีผ ลต่ อ
ปริมาณโปรตีนทีส่ กัดได้ ซึ่งโปรตีนสกัดเข้มข้นทีไ่ ด้
สามารถน าไปใช้ใ นการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์อ าหาร
ต่อไป

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นงานวิจยั จาก
โครงการการสร้า งภาคีใ นการผลิต บัณ ฑิต ระดับ
ปริญญาโท–เอก ระหว่างสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (วว.) กั บ
สถาบัน การศึก ษา และทุ น อุ ด หนุ น การวิจ ัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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