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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสกัดโปรตีนจากผงดักแด้หนอนไหมทีผ่ ่านสกัด
ไขมันออกแล้ว และศึกษาสมบัตทิ างเคมีกายภาพและสมบัตเิ ชิงหน้าทีข่ องโปรตีนทีส่ กัดได้ ในขัน้ ตอนการสกัด
โปรตีน พบว่า ค่า pH ทีเ่ หมาะสมในการสกัดโปรตีนจากดักแด้หนอนไหมเท่ากับ 4.5 ซึง่ โปรตีนทีส่ กัดได้มสี ี
ออกเหลืองส้ม (L* เท่ากับ 58.04 ± 0.47, a* เท่ากับ 9.71 ± 1.31 และ b* เท่ากับ 38.58 ± 1.28) และมีปริมาณ
โปรตีนเท่ากับร้อยละ 50.37 ± 0.72 การศึกษาสมบัตเิ ชิงหน้าทีข่ องโปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม พบว่ามี
ความสามารถในการละลายทีด่ ใี นสภาวะทีม่ คี ่า pH มากกว่า 7 มีความสามารถในการทาให้เกิดโฟมต่ า แต่มี
ความคงตัวของโฟมทีเ่ กิดขึน้ สูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับเวย์โปรตีนเข้มข้นและไข่ขาวผง
ที่จ าหน่ า ยทางการค้า เมื่อ ปรับ ค่ า pH มากกว่ า หรือ เท่ า กับ 9 โปรตี น สกัด จากดัก แด้ ห นอนไหมจะมี
ความสามารถในการทาให้เกิดอิมลั ชันระหว่างน้าและน้ามันได้
คาสาคัญ: ดักแด้หนอนไหม; การสกัดโปรตีน; โปรตีนจากแมลง; สมบัตทิ างเคมีกายภาพของโปรตีน; สมบัติ
เชิงหน้าทีข่ องโปรตีน

Abstract
The objectives of this study were to investigate the optimum condition to extract
protein from defatted silkworm pupae powder and to investigate physicochemical and
functional properties of that protein. The optimum pH value for extraction of silkworm
pupae protein was 4.5. The protein extract had a yellow-orange color (Hunter L* 58.04 ±
0.47, a* 9.71 ± 1.31 and b* 38.58 ± 1.28) and 50.37 ± 0.72% of protein content. For
functional properties of silkworm pupae protein, the result showed high protein solubility
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when pH value was more than 7. Foaming capability of silkworm pupae protein was the
lowest but foam stability was the highest (p < 0.05), when compare with commercial whey
protein concentrate and egg white powder. In addition, silkworm pupae protein showed
the emulsion capacity when pH value was greater or equal to 9.
Keyword: Silkworm pupae; Protein extraction; Insect protein; Physicochemical properties of protein;
Protein functionality

1. บทนา

กับ ชนิ ด ของแมลง (Rumpold, & Schluter, 2013)
นอกจากนัน้ ยังมีปริมาณไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ
สูง รวมถึงใช้พ้ืนที่แ ละทรัพยากรในการผลิตน้ อย
และผลิตแก๊สเรือนกระจกในปริมาณทีต่ ่าอีกด้วย แต่
ปั ญหาหลักสาหรับการบริโภคแมลงของมนุ ษย์ คือ
ลั ก ษณะปรากฏที่ ไ ม่ น่ า รั บ ประทาน ซึ่ ง ปั ญหา
ดังกล่าว แก้ไขได้โดยการแปรรูป เเมลงให้อยู่ใน
รูปแบบที่ผู้บริโภคจดจาไม่ได้ เช่น การทาให้อยู่ใน
รูปของผงแมลง หรือสกัดเป็ นโปรตีนจากแมลง และ
ใช้เป็ นส่วนผสมเชิงหน้ าที่ในอาหาร เช่น การเพิม่
ความสามารถในการเกิดอิมลั ชัน ความสามารถใน
การเกิด เจลและฟอง (Osasona & Olaofe, 2010
and Yi et al., 2013) เป็ นต้น
ดักแด้หนอนไหม (Bombyx mori Linn.) เป็ น
แมลงชนิดหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความสนใจในการเป็ นแหล่ง
โปรตีนชนิดใหม่ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง (Wu, Tan, Xu, & Gui, 2011) โดยดักแด้หนอน
ไหมเป็ นผลพลอยได้หลักทีไ่ ด้จากอุตสาหกรรมการ
ผลิตผ้าไหม ซึง่ ประเทศไทยถือเป็ นประเทศทีม่ กี าร
ทาอุตสาหกรรมผ้าไหมเป็ นจานวนมาก โดยปกติ
แล้ ว ดัก แด้ ห นอนไหมที่ไ ด้ ห ลัง จากการสาวไหม
มัก จะน าไปปั น่ ผสมเพื่อ ท าเป็ น อาหารสัต ว์ หรือ
นาไปรับประทานในรูปแบบดักแด้ไหมคัว่ ซึง่ เป็ นที่
นิ ย ม กั น ใ น แ ถ บ ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในปั จจุบนั มีการพัฒนาเป็ น
อาหารสาเร็จรูปบรรจุกระป๋ อง เนื่องจากมีคุณค่าทาง
อาหารสู ง และไม่ มี ปั ญหาเรื่ อ งสารพิ ษ ตกค้ า ง

ในปั จจุบนั สภาพสังคมในหลายประเทศ มีการ
ขยายตัว ของขนาดประชากรอย่ า งมาก ซึ่ง มีก าร
คาดการณ์ ว่ า ในปี 2050 ประชากรบนโลกอาจ
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 65 ส่งผลให้ความต้องการอาหาร
เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย โดยเฉพาะสารอาหารประเภท
โปรตี น โดยแหล่ ง โปรตี น หลั ก ของมนุ ษ ย์ คื อ
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ซึ่ง
หากประชากรบนโลกเพิ่ ม ขึ้น อาจท าให้ ค วาม
ต้องการในการบริโภคเพิม่ ขึน้ ถึง 200 ล้านตันต่อปี
( Kim, Setyabrata, Lee, Jones, & Kim, 2016)
อย่ า งไรก็ต าม การท าปศุ สตั ว์ย ัง เป็ น อัน ตรายต่ อ
สิ่ง แวดล้อ ม โดยเป็ น สาเหตุ หนึ่ง ในการท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ เ รื อ นกระจก เนื่ อ งจากเป็ นการ
ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และแก๊ส
มี เ ทน ดั ง นั ้ น หากสถานการณ์ เป็ นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตได้อาจไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของมนุ ษย์ รวมถึงทาให้สงิ่ แวดล้อม
ของโลกถู ก ท าลายลงอี ก ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม
International Livestock Research Institution ได้ให้
ข้อ มูลไว้ว่ า ปั ญ หาดัง กล่ า วต้อ งแก้ไ ขด้ว ยการใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมและการหาแหล่งโปรตีนชนิด
ใหม่ (Armstrong, 2009)
แหล่งโปรตีนชนิดใหม่ทก่ี าลังได้รบั ความสนใจ
ได้แก่ แมลงที่สามารถรับประทานได้ โดยแมลงถือ
ว่าเป็ นแหล่งโปรตีนทางเลือกที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมี
ปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่างร้อยละ 35 ถึง 61 ขึน้ อยู่
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สามารถน ามาบริโภคได้ทุกสายพันธุ์ ทงั ้ พันธุ์ไทย
พื้น เมือ ง ไทยลู ก ผสม และลู ก ผสมต่ า งประเทศ
นอกจากนี้ ในน้ า มัน ดัก แด้ไ หมยัง มีก รดไขมันไม่
อิ่มตัวสูงถึงร้อยละ 67.30 โดยประกอบด้วย กรด
โอเลอิค (oleic acid) ซึง่ เป็ นสารตัง้ ต้นของฮอร์โมน
บางชนิด ช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบหดตัว ควบคุมการ
หลังน
่ ้ าย่อยของตับอ่อน และควบคุมความดันโลหิต
และกรดไลโนเลนิ ค (linolenic acid) ซึ่ง มีบ ทบาท
สาคัญในการเสริมสร้างการเจริญเติบโต โดยดักเด้
หนอนไหมอาจมีปริมาณโปรตีนทัง้ หมด ร้อยละ 45
ถึง 55 ปริม าณไขมัน ทัง้ หมด ร้อ ยละ 20 ถึง 30
(โดยน้ าหนักแห้ง) และแร่ธาตุต่างๆ ในปริมาณมาก
ซึ่งการสกัดโปรตีนจากดักแด้หนอนไหมมีหลายวิธี
เช่น การนาผงดักแด้หนอนไหมไปละลายน้า เพื่อให้
ได้ โ ปรตี น ที่ล ะลายน้ า ได้ อ อกมา รวมถึ ง การใช้
หลัก การตกตะกอนของโปรตีน มีก ารรายงาน
เกี่ยวกับการสกัดโปรตีนจากดักแด้หนอนไหม และ
ศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่และกิจกรรมการต้านอนุ มูล
อิส ระของโปรตีน ที่ ล ะลายน้ า ได้ท่ีส กัด จากดัก แด้
หนอนไหม พบว่าโปรตีนที่สกัดได้มคี วามสามารถ
ในการละลายทีด่ ใี นช่วง pH เท่ากับ 5–11 แต่โปรตีน
ดักแด้หนอนไหมทีส่ กัดได้ แสดงสมบัตทิ างอิมลั ชัน
และความสามารถในการทาให้เกิดโฟมทีไ่ ม่ดี แต่มี
ฤทธิในการต้
านอนุมลู อิสระทีส่ งู เมื่อวิเคราะห์โดยใช้
์
วิ ธี DPPH, ABTS แ ล ะ FRAP ( Chatsuwan,
Puechkamut, & Pinsirodom, 2018) นอกจากนั น้
Felix et al. (2020) ยังทาการศึกษาสมบัตเิ ชิงหน้าที่
ของโปรตีนดักแด้หนอนไหมเข้มข้น พบว่า โปรตีน
ดัก แด้ห นอนไหมเข้ม ข้น มีค วามสามารถในการ
ละลายต่าทีส่ ดุ ในช่วง pH 4-5 และละลายได้ดใี นช่วง
pH ที่เป็ นเบส ซึ่งส่งผลต่ อการมีกิจกรรมการต้า น
อนุ มูลอิสระที่มากกว่าในสภาวะ pH ที่เป็ นกรดอีก
ด้ว ย แต่ ท่ี pH 2 โปรตีน ดัก แด้ห นอนไหมเข้ม ข้น
แสดงสมบัตกิ ารเกิด

โฟมและความคงตัว ของ โฟมที่ดีก ว่ า pH 8
แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม ข้อ มู ล เกี่ย วกับ สมบัติท างเคมี
กายภาพและสมบัตเิ ชิงหน้ าทีข่ องโปรตีนจากดักแด้
หนอนไหมยังมีไม่มากนัก เนื่องจากยังเป็ นโปรตีน
ทางเลือกชนิดใหม่ นอกจากนัน้ ผลจากการวิเคราะห์
ยังขึ้นอยู่กบั วิธีการที่ใช้ในการเตรียมและการสกัด
( Chatsuwan, Puechkamut, & Pinsirodom, 2018
and Joopawang & Sompongse, 2020)
ดัง นั น้ ในงานวิจ ัย นี้ จึง มีแ นวคิด ในการสกัด
โปรตี น จากดั ก แด้ ห นอนไหม โดยใช้ ห ลั ก การ
ตกตะกอนของโปรตีน ที่จุ ด pI (Isoelectric point)
และศึกษาสมบัตทิ างเคมีกายภาพ องค์ประกอบของ
กรดอะมิโน รวมถึงสมบัตเิ ชิงหน้าทีข่ องโปรตีนสกัด
จากดักแด้หนอนไหมที่ได้ เพื่อเป็ นข้อมูลในการนา
โปรตี น จากดัก แด้ ห นอนไหมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป

2. วิ ธีการ
2.1 วัตถุดิบ และการเตรียมตัวอย่าง
ดัก แด้ ห นอนไหม (Bombyx mori Linn.) แช่
เยือกแข็ง จากฟาร์มเพาะเลีย้ ง ทีเ่ ลีย้ งโดยให้ ใบ
หม่อนที่ปลูกแบบอินทรียโ์ ดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือ
สารเคมีเป็ นอาหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา นามาละลาย
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18 ชัวโมง
่
จากนัน้ นาไปทาแห้งแบบเช่เยือกแข็ง จนมีปริมาณ
ความชืน้ สุดท้ายไม่เกินร้อยละ 7 จากนัน้ บดให้เป็ น
ผงละเอียดโดยใช้เครื่องปั น่ ผสมความเร็วสูง (Philips
รุ่น HR 2118/02, The Netherlands) บรรจุตวั อย่าง
แบบสุญญากาศในถุ งอลูมเิ นียมฟรอยทึบแสงแล้ว
เก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง จนกว่าจะนามาทาการทดลอง
นาตัวอย่างผงแห้งทีไ่ ด้ไปสกัดไขมันออกด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวด ตามวิธกี ารของ
Joopawang & Sompongse (2020)
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2.2 การศึ ก ษาค่ า pH ที่ เ หมาะสมในการ
สกัดโปรตีนจากดักแด้หนอนไหม
2.2.1 การสกั ด โปรตี นจากดั ก แด้
หนอนไหม
ผสมดักแด้หนอนไหมทีผ่ ่านการสกัดไขมัน 30
กรัม ในสารละลายโซเดีย มไฮดรอกไซด์ ความ
เข้ ม ข้ น 0.25 โมลาร์ 450 มิ ล ลิ ลิ ต ร และบ่ ม ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
นา
ตั ว อย่ า งไป ปั ่น เหวี่ ย ง (Sigma รุ่ น 6-16KS,
Germany) ด้ ว ยความเร็ ว 3300 g ที่ อุ ณ หภู มิ 4
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที เก็บส่วนใสและ
ส่วนทีเ่ ป็ นชัน้ เจล แล้วทาการสกัดส่วนของแข็งด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ซ้าอีกครัง้ รวมส่วนใสและส่วน
ทีเ่ ป็ นเจลของการสกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ทงั ้
สองครัง้ เข้าด้วยกัน แบ่งใส่หลอดปั น่ เหวีย่ งหลอดละ
10 มิลลิลติ ร และปรับ pH ให้เป็ น 3, 3.5, 4, 4.5, 5,
5.5, 6, 6.5 และ 7 ด้ ว ยกรดไฮโดรคลอลิก ความ
เข้มข้น 2 โมลาร์ แล้วนาไปปั น่ เหวีย่ ง ด้วยความเร็ว
2400 g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15
นาที แล้ววิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในส่วนใสที่แยก
ได้ เพื่อคัดเลือกค่า pH ทีต่ กตะกอนโปรตีนได้ดที ส่ี ดุ
และทาการสกัดโปรตีนจากดักแด้หนอนไหมโดยใช้
ค่ า pH ดัง กล่ า ว จากนัน้ แยกส่ว นใสออกแล้วล้าง
ตะกอนด้วยน้ ากลัน่ นาไปปั น่ เหวี่ยงด้วยความเร็ว
2400 g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10
นาที แช่เยือกแข็งตะกอนโปรตีนทีล่ ้างแล้วข้ามคืน
แล้ ว น าไปท าแห้ ง แบบแช่ เ ยื อ กแข็ง ให้ ป ริ ม าณ
ความชืน้ สุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 5 บรรจุในถุงพอลิ
เอทิลนี แล้วเก็บไว้ในโถดูดความชื้นที่อุณหภูมหิ อ้ ง
เพื่อรอการวิเคราะห์ต่อไป
2.2.2 การวิ เคราะห์ปริ มาณโปรตี นใน
ส่วนใส
วิเ คราะห์ป ริม าณโปรตีน ในส่ ว นใสหลัง จาก
ตกตะกอนโปรตี น ดัก แด้ ห นอนไหมด้ ว ยค่ า pH

ต่างๆ โดยใช้วธิ กี ารของ Bradford (1976) ที่มกี าร
ดัดแปรบางส่วน โดยเตรียม Bradford reagent (For
0. 1 – 1. 4 mg/ ml protein, BioRad, USA. ) 2
มิลลิลติ ร ใส่ลงในหลอดทดลอง จากนัน้ เติมส่วนใสที่
ได้หลังจากการตกตะกอน 0.1 มิลลิลติ ร ผสมให้เข้า
กัน แล้ววางไว้ในทีม่ ดื 10 นาที จากนัน้ นาไปวัดค่า
การดูด กลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น 595 นาโนเมตร
(Biochrom รุ่น Libra S6, UK.) เปรียบเทียบค่าการ
ดู ด กลืน แสงที่ไ ด้ก ับ กราฟมาตรฐานที่ใ ช้ Bovine
Serum Albumin (BSA) เป็ นโปรตีนมาตรฐาน
2.3 การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและ
สมบัติ เ ชิ งหน้ าที่ ข องโปรตี น สกัด จากดัก แด้
หนอนไหม
2.3.1 การวิ เคราะห์ค่าสี (L* a* b*)
วัดค่าสีโดยใช้เครื่อง Colorimeter (Hunterlab
รุ่น ColorFlex CX2687, USA.) โดยบรรจุผงโปรตีน
ที่สกัดได้ลงในถ้วยใส่ตวั อย่าง ให้มคี วามสูงจากก้น
ถ้วยประมาณ 2.5 มิลลิเมตร แล้วเกลี่ยให้ทวั ่ อ่าน
ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสีแดง (a*) และค่า
ความเป็ นสีเหลือง (b*)
2.3.2 การวิ เคราะห์ปริมาณโปรตีน
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในผงโปรตีนสกัดโดย
ใช้วธิ กี าร Kjeldahl (AOAC, 1995) โดยใช้ Nitrogen
conversion factor เท่ากับ 6.25
2.3.3 การวิ เคราะห์การกระจายของ
ขนาดอนุภาค
วิเ คราะห์ก ารกระจายตัว ของขนาดอนุ ภ าค
โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง Lazer Scattering Particle Size
Distribution Analyzer (Horiba รุ่ น LA950, Japan)
วิเคราะห์ในหน่ วยไมโครเมตร และแสดงผลออกมา
ในรูปของกราฟการกระจายตัวของขนาดอนุภาค
2.3.4 การวิ เคราะห์องค์ประกอบของ
กรดอะมิ โน
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วิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบของกรดอะมิโ นตาม
วิธีก ารของ Sompongse, Morioka, & Itoh (2003)
โดยชัง่ น้ า หนัก ผงโปรตีน 0.008 กรัม ไฮโดรไลซ์
ด้วยกรดไฮโดรคลอลิกเข้มข้น 6 โมลาร์ ทีอ่ ุณหภูมิ
150 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
วิเคราะห์
องค์ ป ระกอบของกรดอะมิโ นในตัว อย่ า งโดยใช้
เครื่อง Amino acid analyzer (Hitachi รุ่น L-8500,
Japan)
2.3.5 การวิ เคราะห์ความสามารถใน
การละลาย (Solubility)
วิเ คราะห์ ค วามสามารถในการละลายของ
โปรตีน ตามวิธกี ารของ Zhao, Vazquez-Gutierrez,
Johansson, Landberg, & Langton (2016) ทีม่ กี าร
ดัดแปรบางส่วน โดยกระจายตัวอย่างโปรตีนสกัดใน
น้ า กลัน่ ให้มีค วามเข้ม ข้น ร้อ ยละ 10 น้ า หนั ก ต่ อ
ปริมาตร แล้วปรับ pH เป็ น 3, 4, 5, 7 และ 9 (โดย
การเติ ม HCl 1 โมลาร์ หรือ NaOH 2.5 โมลาร์)
จากนัน้ คนสารแขวนลอยเป็ น เวลา 30 นาที แล้ว
น าไปปั น่ เหวี่ย งที่ค วามเร็ว 2600 g เป็ น เวลา 30
นาที นาส่วนใสไปวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยใช้วธิ ี
ของ Bradford (1976) ตามวิธกี ารในข้อ 2.2.2 และ
คานวณดัชนีความสามารถในการละลายของโปรตีน
(Protein Solubility Index: PSI) จากสูตร
ความสามารถในการละลายของโปรตีน (ร้อยละ) =
ปริมาณโปรตีนที่ละลาย/ปริมาณโปรตีนทัง้ หมด x
100
2.3.6 การวิ เคราะห์ความสามารถใน
การอุ้มน้า (Water holding capacity)
วิเคราห์ความสามารถในการอุม้ น้าของโปรตีน
ต า ม วิ ธี ก า ร ข อ ง Zhao, Vazquez- Gutierrez,
Johansson, Landberg, & Langton ( 2016) โ ด ย
กระจายตัว อย่ า งโปรตีน 0.5 กรัม ในน้ า กลัน่ 10
มิลลิลิต ร และคนให้เ ข้า กัน โดยใช้เ ครื่อ งเขย่าสาร
เป็ นเวลา 3 นาที จากนัน้ นาไปปั น่ เหวีย่ งทีค่ วามเร็ว

2600 g เป็ นเวลา 15 นาที ชังน
่ ้ าหนักตะกอน และ
ใช้น้ าหนักทีต่ ่างกันในการคานวณความสามารถใน
การอุม้ น้ า รายงานผลในหน่ วยของน้ าหนักเป็ นกรัม
ของน้าทีถ่ ูกดูดซับต่อน้าหนักเป็ นกรัมของตัวอย่าง
2.3.7 การวิ เคราะห์ความสามารถใน
การอุ้มน้ามัน (Oil holding capacity)
วิเคราะห์ความสามารถในการอุ้มน้ ามัน ตาม
วิ ธี ก า ร ข อ ง Zhao, Vazquez- Gutierrez,
Johansson, Landberg, & Langton ( 2016) ที่ มี
การดัดแปรบางส่วน โดยผสมตัวอย่างโปรตีน 0.5
กรัม ในน้ ามันพืช 10 มิลลิลติ ร และผสมให้เข้ากัน
เป็ นเวลา 3 นาที ในเครื่องเขย่าสาร จากนัน้ นาไป
ปั น่ เหวีย่ งทีค่ วามเร็ว 2600 g เป็ นเวลา 30 นาที ชัง่
น้าหนักตะกอน และใช้ความแตกต่างของน้าหนักใน
การคานวณความสามารถในการอุม้ น้ ามัน รายงาน
ผลในหน่ วยของน้ าหนักเป็ นกรัมของน้ ามันที่ถูกดูด
ซับต่อน้าหนักเป็ นกรัมของตัวอย่าง
2.3.8 การวิ เ คราะห์ส มบัติ ด้ า นฟอง
(Foaming properties)
วิเ คราห์ค วามสามารถในการท าให้เ กิดฟอง
(Foaming capacity) และความคงตั ว ของฟอง
(Foaming stability) ตามวิ ธี ก ารของ Zielinska,
Karas, & Baraniak (2018) ทีม่ กี ารดัดแปรบางส่วน
โดยผสมตัว อย่า งโปรตีน 0.2 กรัม ในน้ า กลัน่ 20
มิลลิลติ ร ทาให้เป็ นเนื้อเดียวกันโดยใช้เครื่องผสมให้
เ ป็ น เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น ( high speed homogenizer;
Nissei รุ่ น AM – 8, Japan) เป็ นเวลา 2 นาที
จากนั ้น เคลื่อ นย้ า ยฟองของตัว อย่ า งที่ไ ด้ ไ ปยัง
กระบอกตวง และอ่ า นปริม าตรของฟองที่เ วลา
เริม่ ต้น และหลังจากผ่านไป 30 นาทีภายหลังการ
เกิดฟอง คานวณความสามารถในการทาให้เกิดฟอง
และความคงตัวของฟองทีเ่ กิดขึน้ จากสูตร
ความสามารถในการทาให้เกิดฟอง (ร้อยละ)
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= [(V0 – V)/V] x 100
ความคงตัวของฟอง (ร้อยละ)
= (V30/V0) x 100
เมื่อ V คือ ปริมาตรก่อนเกิดฟอง (มิลลิลติ ร)
V0 คือ ปริมาตรหลังเกิดฟอง (มิลลิลติ ร)
V30 คือ ปริมาตรหลังตัง้ ทิง้ ไว้ 30 นาที (มิลลิลติ ร)
2.3.9 การวิ เคราะห์สมบัติทางอิ มลั ชัน
(Emulsifying properties)
วิ เ คราะห์ กิ จ กรรมทางอิ ม ั ลัช ัน (Emulsion
activity) ของโปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม ตาม
วิธีก ารของ Zielinska, Karas, & Baraniak (2018)
ที่มีก ารดัด แปรบางส่ ว น โดยเตรีย มสารละลาย
โปรตีนโดยการกระจายตัวอย่างโปรตีนในน้ากลันให้
่
ได้ความเข้มข้นร้อยละ 1 น้ าหนักต่อปริมาตร แล้ว
ปรับ pH เป็ น 3, 5, 7, 9 และ 11 (โดยการเติม HCl
1 โมลาร์ หรื อ NaOH 2.5 โมลาร์ ) จากนั ้น น า
สารละลายโปรตีน 50 มิลลิลิตร ผสมกับน้ ามันพืช
50 มิลลิลติ ร ทาให้เป็ นเนื้อเดียวกันเป็ นเวลา 1 นาที

จากนัน้ นาไปปั น่ เหวีย่ งทีค่ วามเร็ว 3000 g เป็ นเวลา
5 นาที และอ่ า นปริ ม าตรของสารในแต่ ล ะชัน้
คานวณความสามารถในการทาให้เกิดอิมลั ชันจาก
สูตร
กิจกรรมทางอิมลั ชัน (EA) (%) = (Ve/V) x 100
เมื่อ V คือ ปริมาตรในหลอดทดลองทัง้ หมด
Ve คือ ปริมาตรของส่วนทีเ่ กิดอิมลั ชัน
2.4 การวางแผนการทดลอง และการ
วิ เคราะห์ทางสถิ ติ
วางแผนการทดลองแบบบล็อ กสุ่ ม สมบูร ณ์
(Randomized Complete Block Designs) ทดลอง
3 ซ้า วิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA (Analysis
of Variance) ที่ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และ
วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยวิ ธี
Duncan’ s New Multiple Range Test โ ด ย ใ ช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

Figure 1 Protein content in supernatant from silkworm protein precipitation at varies pH
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ในการตกตะกอนโปรตีน จากดัก แด้ห นอนไหมใน
ขัน้ ตอนต่อไป
3.2 สมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิ ง
หน้ าที่ของโปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม
3.2.1 ค่าสีและปริมาณโปรตีน
โปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหมทีไ่ ด้ มีค่า L*
เท่ า กับ 58.04 ± 0.47 ค่ า a* เท่ า กับ 9.71 ± 1.31
และมีค่า b* เท่ากับ 38.58 ± 1.28 ทาให้โปรตีนสกัด
ที่ไ ด้มีสีอ อกไปทางโทนสีเ หลือ งส้ม และจากการ
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในผงโปรตีนที่สกัดได้จาก
ดักแด้หนอนไหม พบว่ามีปริมาณโปรตีนเท่ากับร้อย
ละ 50.37 ± 0.72 (Table 2) ซึ่งมากกว่าโปรตีน ที่
สกั ด จากดั ก แด้ ห นอนไหมที่ ล ะลายน้ า ได้ จาก
ง า น วิ จั ย ข อ ง Chatsuwan, Puechkamut, &
Pinsirodom (2018) ทีม่ ปี ริมาณโปรตีนเพียงร้อยละ
6.04 เท่านัน้

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
3.1 การศึ ก ษาค่ า pH ที่ เ หมาะสมในการ
สกัดโปรตีนจากดักแด้หนอนไหม
เมื่อนาดักแด้หนอนไหมที่ผ่านการสกัดไขมัน
มาศึกษาหาค่า pH ที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีน
จากดักแด้หนอนไหม พบว่า เมื่อปรับ pH ให้มีค่า
เท่ากับ 4, 4.5 และ 5 โปรตีนจะเกิดการตกตะกอน
ออกมามาก โดยสังเกตเห็นสารละลายมีความขุ่น
มากกว่าการปรับ pH ที่ค่าอื่นอย่างเห็นได้ชดั เมื่อ
นาส่วนใสที่ได้หลังจากการปั น่ เหวี่ยงไปวิเคราะห์
ปริมาณโปรตีน พบว่าปริมาณโปรตีนในส่วนใสทีไ่ ด้
จากการตกตะกอนที่ pH 4.5 มีค่าน้อยทีส่ ดุ (Figure
1) แสดงว่ า เป็ นค่ า pH ที่ ท าให้ เ กิ ด ตะกอนของ
โปรตีนมากที่สุด ดังนัน้ จึงเลือกใช้ค่า pH ดังกล่าว

Table 2 L*, a*, b* and protein content of silkworm pupae protein
Hunter
Sample
L*
a*
b*
Silkworm pupae
58.04 ± 0.47
9.71 ± 1.31
38.58 ± 1.28
protein
Mean ± SD (n = 3)

Figure 2 Size distribution of silkworm pupae protein
370

Protein Content (%)
50.37 ± 0.72

Vol. 10 • No. 3 • May – June 2021

Thai Journal of Science and Technology

3.2.2 การกระจายตั ว ของขนาด

โปรตีนทางการค้า ได้แก่ เวย์โปรตีนเข้มข้น และไข่
ขาวผง พบว่าโปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม มี
ความสามารถในการละลายทีต่ ่ าทีส่ ุด ในช่วง pH 4
– 5 (Figure 3)ซึง่ ช่วงดังกล่าวเป็ นช่วง pH เดียวกับ
ค่าที่ได้ในการหา pH ที่เหมาะสมในการตกตะกอน
โปรตีนดักแด้หนอนไหม

อนุภาค
จาก Figure 2 แสดงการกระจายตัวของ
ขนาดอนุ ภาคของโปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม
ซึ่ง จะเห็น ได้ว่ า อนุ ภ าคของผงโปรตีน มีข นาดอยู่
ในช่ ว ง 30 ถึ ง 980 ไมโครเมตร และอนุ ภ าคที่มี
ปริมาณมากทีส่ ุด จะอยู่ในช่วง 200 ไมโครเมตร ทา
ให้เ ห็น ว่ า ผงโปรตีน สกัด จากดัก แด้ห นอนไหมมี
ขนาดอนุภาคทีห่ ลากหลาย และไม่สม่าเสมอ ซึง่ อาจ
ส่งผลต่อสมบัตเิ ชิงหน้าทีข่ องโปรตีนสกัดจากดักแด้
หนอนไหมได้ เช่น เมื่อนาไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ความไม่ ส ม่ า เสมอของขนาดอนุ ภ าคจะส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของอาหารได้
3.2.3 องค์ประกอบของกรดอะมิ โน
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดอะมิโน
ในโปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม พบว่าโปรตีน
สกัดจากดักแด้หนอนไหม มีปริมาณกรดอะมิโนทีไ่ ม่
มีข วั ้ หรือ กรดอะมิโ นที่เ ป็ น ไฮโดรโฟบิก ทัง้ หมด
เท่ากับ 438 หน่วยต่อ 1000 หน่วย ซึง่ ทาให้โปรตีน
ดักแด้หนอนไหมมีสว่ นทีไ่ ม่ชอบน้าค่อนข้างสูง ส่วน
ปริม าณกรดอะมิโ นที่มีข วั ้ หรือ กรดอะมิโ นที่เ ป็ น
ไฮโดรฟิ ลกิ เท่ากับ 425 หน่วยต่อ 1000 หน่วย โดย
กรดอะมิโนทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ ได้แก่ แอสพาราจีน
และกลูตามีน (Table 3) ซึ่งกรดอะมิโนดังกล่าวอยู่
ในกลุ่มทีช่ ่วยเพิม่ รสชาติและกลิน่ รสของผลิตภัณ ฑ์
อาหาร จึ ง สามารถน าไปเป็ นสารปรุ ง แต่ ง ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ ซึง่ ผลทีไ่ ด้ตรงกับองค์ประกอบ
ของกรดอะมิโนในโปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม
ที่ ล ะ ล า ย น้ า ไ ด้ Chatsuwan, Puechkamut, &
Pinsirodom (2018) ที่พบกรดกลูตามิคในปริม าณ
สูงทีส่ ดุ เช่นกัน
3.2.4 ความสามารถในการละลาย
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการละลาย
ของโปรตีน สกัด จากดัก แด้ห นอนไหม เทีย บกับ

Table 3 Amino acid composition of silkworm
pupae protein
Residues/1000
Amino acid
Residues
Asp
136
Thr
51
Ser
62
Glu
122
Gly
70
Ala
70
Val
54
Cys
2
Met
27
Ile
39
Leu
80
Tyr
52
Phe
49
Lys
71
His
16
Arg
46
Pro
49
Total
1000
Non-Polar Amino Acids

438

Polar Amino Acids
Others Amino Acids

425
137

Mean from calculation per 1000 units (n = 3)
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Figure 3 Solubility of silkworm pupae protein (SPPE), Whey protein concentrate (WPC) and egg white
powder (EWP) at varies pH
ดังนัน้ จุด pI ของโปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม
จึง อยู่ในช่ว งดังกล่ าว ซึ่ง ใกล้เ คียงกับผลที่ได้จาก
ง า น วิ จั ย ข อ ง Chatsuwan, Puechkamut, &
Pinsirodom (2018) ที่พบว่าความสามารถในการ
ละลายที่ต่ าที่สุดของโปรตีนสกัดจากดักแด้ห นอน
ไหมทีล่ ะลายน้าได้ อยู่ในช่วง pH 3 – 4 นอกจากนัน้
Felix et al. (2020) รายงานค่าความสามารถในการ
ละลายและค่าศักย์ซตี ้าของโปรตีนดักแด้หนอนไหม
เข้มข้น ซึ่งพบว่าโปรตีนดักแด้หนอนไหมเข้มข้นมี
ความสามารถในการละลายต่ าทีส่ ุดในช่วง pH 5 - 6
แต่ เ มื่อ ท าการวิเ คราะห์ค่ า ศัก ย์ซีต้ า ที่บ่ ง บอกถึง
ประจุสทุ ธิบนโมเลกุลของสาร พบว่าที่ pH 4 โปรตีน
ดักแด้หนอนไหมเข้มข้นมีประจุสทุ ธิเท่ากับ 0 ดังนัน้
หากพิจารณาจากประจุสุทธิบนโมเลกุลของโปรตีน
จุด pI ของโปรตีนดักแด้หนอนไหมเข้มข้นจะอยู่ท่ี
pH 4 ซึง่ ใกล้เคียงกับผลทีไ่ ด้ในงานวิจยั นี้ การทีค่ ่าที่
ได้ไม่เท่ากัน อาจเกิดจากการใช้วธิ กี ารและสารเคมี

ในการสกัด ที่แตกต่ า งกัน รวมถึงวิธีก ารวิเคราะห์
ความสามารถในการละลายที่แ ตกต่ า งกัน ด้ ว ย
นอกจากนัน้ ในงานวิจยั ของ Wang et al. (2011) ยัง
มีการรายงานประเภทของโปรตีนที่พบได้ในดักแด้
หนอนไหม (Bombyx mori L.) ซึ่งประกอบไปด้วย
albumin ร้ อ ยละ 27.24, glutelin ร้ อ ยละ 23.72,
prolamin 11. 82 แ ล ะ globulin 4. 21 ซึ่ ง ก า ร มี
องค์ ป ระกอบของโปรตี น ประเภท glutelin และ
prolamin ในปริมาณมาก อาจส่งผลให้โปรตีนสกัด
จากดักแด้หนอนไหมมีความสามารถในการละลาย
ที่ pH ทีเ่ ป็ นกรด - กลาง ต่ า แต่ในสภาวะทีเ่ ป็ นเบส
โปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหมจะมีความสามารถ
ในการละลายทีส่ งู ขึน้ เนื่องจากโปรตีน glutelin และ
prolamin ละลายได้ดใี นสภาวะทีเ่ ป็ นเบส ซึง่ จากผล
ที่ไ ด้ใ นงานวิจยั นี้ แสดงให้เ ห็น ว่ าเมื่อปรับค่ า pH
ของระบบให้มากกกว่า 5 (Figure 3) โปรตีนสกัด
จากดักแด้หนอนไหม มีความสามารถในการละลาย
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ที่เพิ่มสูงขึ้น และเพิ่มขึ้นอย่ างมากเมื่อปรับค่า pH
ให้เท่ากับ 9 ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการละลาย จึงสอดคล้องกับข้อมูลองค์ประกอบ
ของประเภทของโปรตีน ในดัก แด้ห นอนไหม ที่มี
อัตราส่วนของโปรตีนทีส่ ามารถละลายได้ดใี นสภาวะ
ที่เป็ นเบสอยู่มาก (glutelin และ prolamin) ซึ่งหาก
จะน าโปรตีน สกัด จากดัก แด้ห นอนไหมไปใช้เ ป็ น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารอาจมีการปรับปรุงโดย

การย่อยด้วยเอนไซม์ทาเป็ นโปรตีน ไฮโดรไลเสต
เพื่อให้มคี วามสามารถในการละลายได้ดใี นช่วง pH
ทีต่ ่ ากว่านี้ จึงจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้สะดวก
มากขึน้ เช่น เวย์โปรตีนเข้มข้นทีม่ คี วามสามารถใน
การละลายที่ดีใ นช่ ว ง pH 3-4 และสามารถน าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายมากขึน้

Table 4 Water holding capacity and oil holding capacity of silkworm pupae protein, whey protein
concentrate and egg white powder.
Water Holding Capacity
Oil Holding Capacityns
Samples
(ml/g.protein)
(ml/g.protein)
b
Whey protein concentrate
0.14 ± 0.01
2.26 ± 0.42
Egg white powder
ND
2.30 ± 0.78
a
Silkworm pupae protein
1.72 ± 0.141
2.03 ± 0.32
Mean ± SD (n = 3); ns = non-significant difference (p > 0.05), ND = Cannot determine.
Table 5 Foaming properties of silkworm pupae protein, whey protein concentrate and egg white powder
Samples
Foaming Capability (%)
Foam Stability (%)
Whey protein concentrate
55.00b ± 5.77
89.70c ± 3.39
Egg white powder
74.17a ± 3.63
76.25b ± 0.52
Silkworm pupae protein
6.67c ± 2.83
96.37a ± 1.77
Mean ± SD (n = 3); a, b, c Different superscripts in the same column indicate significant differences (p
≤ 0.05)
3.2.5 ความสามารถในการอุ้มน้าและ

ความสามารถในการอุ้มน้ ามันของโปรตีนสกัดจาก
ดักแด้หนอนไหม เท่ากับ 2.03 ± 0.32 กรัมต่อกรัม
ของโปรตี น ซึ่ง ไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ กับ
โปรตีนทางการค้าทัง้ สองชนิด (p > 0.05) (Table 4)
โ ด ย โ ป ร ตี น ส กั ด จ า ก ดั ก แ ด้ ห น อ น ไ ห ม มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อุ้ ม น้ า มั น ที่ สู ง ก ว่ า
ความสามารถในการอุ้มน้ า ซึ่ง อาจเกิด จากการมี

น้ามัน
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการอุ้มน้ า
และน้ า มัน ของโปรตีน สกัด จากดัก แด้ห นอนไหม
เทียบกับเวย์โปรตีนและไข่ขาวผง พบว่าโปรตีนสกัด
จากดักแด้หนอนไหม มีความสามารถในการอุม้ น้ า
เท่ากับ 1.72 ± 0.141 มิลลิลิตรต่ อกรัมของโปรตีน
ซึ่งมากกว่าเวย์โปรตีนเข้มข้น (0.14 ± 0.01) ส่วน
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ปริมาณของกรดอะมิโนทีเ่ ป็ นไฮโดรโฟบิกมากกว่า
(438 หน่วยต่อ 1000 หน่วย)
ใ น ส่ ว น ข อ ง ไ ข่ ข า ว ผ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ห า ค่ า
ความสามารถในการอุ้มน้ าได้ เนื่องจากในระหว่าง
การผสมผงไข่ขาวกับน้า ไข่ขาวจะเกิดเป็ นโฟม เมื่อ
นาสารละลายไปปั น่ เหวีย่ งและแยกส่วนใสออก ส่วน
ทีเ่ ป็ นโฟมจะถูกแยกออกไปด้วย ดังนัน้ น้ าหนักของ
ตะกอนภายหลังการแยกส่วนใสออกจึงมีค่าน้อยกว่า
น้ า หนั ก ของผง ไข่ ข าวเริ่ม ต้ น จึง ไม่ ส ามารถ
คานวณค่าความสามารถในการอุม้ น้าได้
3.2.6 สมบัติด้านฟอง
จากการวิเคราะห์ความสามารถในการทาให้
เกิ ด โฟมและความคงตัว ของโฟมที่เ กิ ด ขึ้น ของ
โปรตี น สกัด จากดัก แด้ ห นอนไหม เทีย บกับ เวย์
โปรตีนและไข่ขาวผง พบว่า โปรตีนสกัดจากดักแด้
หนอนไหมมีค วามสามารถในการท าให้เ กิด โฟม
เท่ า กับ ร้อ ยละ 6.67 ± 2.83 (Table 5) ซึ่ง มีค่ า ต่ า
ทีส่ ดุ เมื่อเทียบกับเวย์โปรตีน

เข้มข้น (55.00 ± 5.77) และไข่ขาวผง (74.17
± 3.63) เช่นเดียวกับในการศึกษาความสามารถใน
การทาให้เกิดโฟมของโปรตีนสกัดจากดักแด้หนอน
ไหมที่ละลายน้ าได้ ที่มรี ้อยละความสามารถในการ
ท าให้ เ กิ ด โฟมเพี ย ง 9.29 ± 1.01 (Chatsuwan,
Puechkamut, & Pinsirodom, 2018) ซึ่ ง อาจเกิ ด
จากการที่โปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหมมีขนาด
อนุ ภ าคที่ไ ม่ ส ม่ า เสมอ (Figure 3) ส่ ง ผลให้ ก าร
เคลื่อนที่ไปล้อมรอบฟองอากาศท าได้ไม่ดี อีกทัง้
ขนาดอนุ ภาคทีไ่ ม่สม่าเสมอ ยังทาให้เกิดการยุบตัว
ของโครงสร้ า งฟิ ล์ ม โปรตีน ได้ ง่ า ย (Chatsuwan,
Puechkamut, & Pinsirodom, 2018) นอกจากนั น้
ค่าทีไ่ ด้ยงั ใกล้เคียงกับในการศึกษาความสามารถใน
การทาให้เกิดโฟมของผงโปรตีนจากแมลงชนิดอื่น
ซึง่ Omotoso (2006) วัดค่าร้อยละความสามารถใน
การท าให้ เ กิ ด โฟมของโปรตี น จากหนอนผี เ สื้อ
กลางคืนจักรพรรดิ (Cirina forda) ได้เพียง ร้อย
ละ 7.1 ± 0.20 เท่านัน้

Table 6 Emulsion activity of silkworm pupae protein, whey protein concentrate and egg white
protein at varies pH value
Samples
Whey protein
Egg white

Emulsion Activity (%)
pH 3

pH 5

pH 7

pH 9

pH 11

50.56b,A±1.73

56.11a,A±2.41

49.86b,A±2.84

51.53b,A±1.68

48.61b,B±3.47

55.97ab,A±4.68 57.22a,A±2.68 55.56ab,A±2.41 52.78b,A±0.48

55.83b,A±1.44

Silkworm
Cannot form Cannot form Cannot form
53.61a,A±1.73 54.44a,A ±3.76
pupae protein
emulsion
emulsion
emulsion
Mean ± SD (n = 3)
A, B, C Different superscripts in the same column indicate significant differences (p ≤ 0.05).
a, b, c Different superscripts in the same row indicate significant differences (p ≤ 0.05).
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ในส่วนของความคงตัวของโฟมทีเ่ กิดขึน้ จาก
Table 5 พบว่าโฟมทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้โปรตีนสกัด
จากดักแด้หนอนไหม มีความคงตัวเท่ากับร้อยละ
96.37 ± 1.77 ซึ่ง สูง กว่ า โฟมที่เ กิด จากการใช้เวย์
โปรตีนเข้มข้น (89.70 ± 3.39) และไข่ขาวผง (76.25
± 0.52) อย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05) การที่โฟมที่
เกิดจากการใช้โปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหมมี
ความคงตัวสูง อาจเกิดจากการมีกรดอะมิโนทีม่ ขี วั ้
และไม่มขี วั ้ ในอัตราส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน (Table 3) จึง
สามารถช่วยเพิ่มอันตรกิริยาระหว่ างโมเลกุ ลของ
โปรตีนกับโปรตีน ทีจ่ ะช่วยเพิม่ การยึดเกาะกันตาม
ธรรมชาติของฟิ ลม์ โปรตีนทีล่ อ้ มรอบฟองอากาศอยู่
จึง ช่ ว ยเพิ่ม ความยืด หยุ่ น และความคงตัว ของผิว
ฟิ ลม์ ได้ (Johnson & Zabik, 1981)
3.2.7 สมบัติทางอิ มลั ชัน
จากการวิเ คราะห์กิจ กรรมทางอิม ัล ชัน ของ
โปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม พบว่า ทีค่ ่า pH 3,
5 และ 7 โปรตี น สกัด จากดัก แด้ ห นอนไหม ไม่
สามารถทาให้เกิดอิมลั ชันระหว่างน้ าและน้ ามันได้
(Table 6) เนื่ อ งจากค่ า pH ดั ง กล่ า ว เป็ นค่ า ที่
ใกล้เคียงกับค่า pI ของโปรตีนสกัดจากดักแด้หนอน
ไหม (pI เท่ากับ 4.5) เช่นเดียวกันกับผลที่ได้จาก
งานวิจยั ของ Biasutti, Vieira & Capobiango (2007)
ที่พบว่าโปรตีนเคซีนที่ปรับค่า pH ให้ใกล้เคียงกับ
ค่ า pI มี ค วามสามารถในการละลายที่ต่ า และมี
ความสามารถในการท าให้เ กิด อิม ัล ชัน ที่ต่ า ด้ว ย
เนื่ อ งจากค่า pH ที่ใ กล้เ คีย งกับค่า pI ของโปรตีน
ทาให้โปรตีนมีความสามารถในการละลายและการ
กระจายตัว ที่ต่ า จึง ไม่ ส ามารถแพร่ ไ ปยัง พื้น ผิว
รอยต่อระหว่างน้ าและน้ามันได้อย่างเพียงพอ ทาให้
ความสามารถในการท าให้เ กิด อิมลั ชัน ต่ า ตามไป
ด้ ว ย แต่ เ มื่อ เพิ่ม pH ของสารละลายโปรตี น ให้
เท่ากับ 9 และ 11 โปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม
สามารถทาให้เกิดอิมลั ชันระหว่างน้ าและน้ ามันได้
(ค่ากิจกรรมทางอิมลั ชัน เท่ากับ 53.61 ± 1.73 และ

54.44 ± 3.76 ตามล าดับ ) ซึ่ง อาจเกิด จากการที่
ในช่วง pH ดังกล่าว โปรตีนสกัดจากดักแด้หนอน
ไหมมีความสามารถในการละลายสูง (Figure 3) ซึง่
เมื่อ โมเลกุ ลของโปรตีน เกิด การละลายได้ดี จะมี
ขนาดอนุ ภ าคที่เล็ก ลงและมีความสามารถในการ
กระจายตั ว ที่ ดี ต ามไปด้ ว ย เช่ น เดี ย วกัน กับ ใน
ง า น วิ จั ย ข อ ง Zhao, Vazquez- Gutierrez,
Johansson, Landberg, & Langton ( 2016) ที่
วิเคราะห์ผลของ pH ต่อสมบัตทิ างวิทยากระแสของ
โปรตีน สกัด จากหนอนนก (Tenebrio molitor) ซึ่ง
พบว่า ที่ pH ที่เป็ นเบส โปรตีนสกัดจากหนอนนก
เกิดการคลายตัวและมีขนาดอนุภาคเล็กลง รวมถึงมี
ค่ า Storage modulus (G’) ของการกระจายตัวสูง
กว่าที่ pH ที่เป็ นกลาง 2-3 เท่า นอกจากนัน้ การที่
ระบบโปรตีนทีม่ คี ่า pH อยู่ในช่วงทีเ่ ป็ นเบส โมเลกุล
ของโปรตีนดักแด้หนอนไหมเข้มข้น ยังมีขนาดเล็ก
กว่ า ในสภาวะที่ เ ป็ นกรด ส่ ง ผลให้ โ มเลกุ ล ของ
โปรตีนมีความสามารถในการแพร่กระจายและถูก
ดูดซับไปยังบริเวณพื้นผิวรอยต่อ ได้รวดเร็วกว่าที่
pH ในช่ ว งที่เ ป็ น กรด - กลาง (Felix et al., 2020)
ซึ่งคุณสมบัตดิ งั กล่าวถือเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะส่งผลต่อ
ความสามารถในการท าให้เ กิด อิมลั ชัน ของระบบ
โปรตีน (Kinsella, 1982)
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า กิ จ กรรมทางอิ ม ัล ชัน ของ
โปรตีนทัง้ สามชนิด พบว่า ที่ pH 9 โปรตีนสกัดจาก
ดัก แด้ ห นอนไหม มี ค่ า กิ จ กรรมทางอิ ม ัล ชัน ไม่
แตกต่างจากเวย์โปรตีนเข้มข้นและไข่ขาวผงอย่างมี
นัยสาคัญ (p > 0.05) แต่เมื่อปรับ pH ให้เท่ากับ 11
โปรตีนสกัดจากดักแด้หนอนไหม มีค่ากิจกรรมทาง
อิมลั ชันสูงกว่าเวย์โปรตีนเข้มข้นอย่างมีนยั สาคัญ (p
< 0.05) (Table 6) แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
กับไข่ขาวผง
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