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Abstract
This research was determined the effect of hydrolyzing time on physico-chemical and functional
properties of fish protein hydrolysate solution from dried largehead hairtail. Hydrolyzing was produced by
using 6 Molar hydrochloric acid at the ratio of fish to acid was 1:1 (w/v). Hydrolyzing time was varied to 2, 4
and 6 hours. The results found that, increasing of hydrolyzing time, degree of hydrolysate, amino-nitrogen
content, moisture content and salt content were increased. The amino nitrogen content exhibited highest at 4
hours hydrolyzing time and the protein content was decreased. The physical properties revealed that, as the
hydrolyzing time increased, viscosity and redness (a*) were increased, while the lightness (L*) and yellowness
(b*) were decreased. The functional properties showed that increasing of hydrolyzing time, nitrogen solubility,
radical scavenging activity, reducing power, foaming capacity were increased, especially at hydrolyzing time at
4 hours showed the highest foaming capacity. Emulsifying activity index and emulsion stability index
decreased with increasing of hydrolyzed time.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยโปรตีนต่อสมบัติทางเคมี -กายภาพ และสมบัติเชิงหน้าที่ของสารละลาย
โปรตีนไฮโดรไลเซตจากเนื้อปลาดาบเงินอบแห้ง ทาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตโดยการย่อยด้วยกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 6
โมลาร์ โดยใช้อัตราส่วนเนื้อปลาอบแห้งต่อปริมาณกรดเท่ากับ 1:1 (น้าหนักต่อปริมาตร) แปรผันระยะเวลาในการย่อยที่ 2 4 และ
6 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการย่อยมากขึ้น ระดับการย่อยสลาย และปริมาณอะมิโนไนโตรเจนเพิ่มขึ้น
ปริมาณความชื้นและเกลือเพิ่มขึ้น โดยปริมาณอะมิโนไนโตรเจนมีค่าสูงสุ ดในชั่วโมงที่ 4 และปริมาณโปรตีนมีค่าลดลง ในด้าน
สมบัติทางกายภาพ เมื่อระยะเวลาการย่อยเพิ่มขึ้น พบว่าค่าความหนืดเพิ่มขึ้น ค่าสีแดง (a*) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ ค่าความสว่าง (L*)
และค่ า สี เ หลื อ ง (b*) ลดลง ในด้ า นสมบั ติ เ ชิ ง หน้ า ที่ พ บว่ า เมื่ อ เพิ่ ม ระยะเวลาในการย่ อ ย ปริ ม าณไนโตรเจนที่ ล ะลายได้
ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระและกาลังการรีดิวซ์เพิ่มขึ้น และความสามารถในการเกิดโฟมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถในการเกิดโฟมมี ค่าสูงที่สุดที่เวลาในการย่อย 4 ชั่วโมง และความสามารถในการเกิดอิมัลชันและความคงตัวของ
อิมัลชันลดลง เมื่อใช้เวลาในการย่อยมากขึ้น
คาสาคัญ: โปรตีนไฮโดรไลเซต, ปลาดาบเงิน
คานา*
โปรตีนจากปลาทะเลประกอบด้วยกรดอะมิโนจาเป็นที่ร่างกายใช้ในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อที่สึก
หรอ โปรตีนปลาใกล้เคียงกับโปรตีนในเนื้อสัตว์ทั่วไป เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ (Green และ Mattick, 1979)
โปรตีนจากปลาเข้มข้นหรือโปรตีนไฮโดรไลเซต เตรียมได้จากปลาทะเลชนิดต่างๆ โดยมีขั้นตอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียม
วัตถุดิบ (แยกส่วนก้าง หรือกระดูก ลาไส้) การสกัดไขมันออก และการใช้เอนไซม์กลุ่มที่ย่อยสลายโปรตีนหรือกรด ดังนั้นการผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเซตให้มีคุณภาพดีนั้น นอกจากการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีปริมาณโปรตีนสูง ราคาถูกและหาได้ง่าย ยังมีผลจาก
กระบวนการผลิตอีกด้วย ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต ได้แก่ สัดส่วนของวัตถุดิบกับสารละลายที่ย่อยสลาย อุณหภูมิ และระยะเวลา
ในการย่อยสลาย (Kristinsson และ Rasco, 2000a) โปรตีนปลาไฮโดรไลเซตที่มีคุณภาพดีจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง ได้แก่ การเป็นแหล่งไนโตรเจนสาหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ ใช้ เป็นอาหารสัตว์ ใช้เป็นสารเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สารเชิง
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