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บทคัดยอ 
 การสกัดไคติน และไคโตซานจากเกล็ดปลากะพงขาว (Lates calcarifer) เกล็ดปลานิล (Oreochromis 

niloticus) และเปลือกกุงขาว (Litopenaeus vannamei) ใชวิธีการสกัดไคติน 4 ข้ันตอน คือ การเตรียมวัตถุดิบ โดย

เอาสวนเน้ือ ไขมันออก ลางนํ้าสะอาด และตากแดดใหแหง จากน้ันกําจัดแรธาตุดวย 1 M HCl 24 ช่ัวโมง ในเกล็ดปลา 

และ 72 ช่ัวโมง ในเปลือกกุง จากน้ันกําจัดโปรตีนดวย 2 M NaOH 1 ช่ัวโมง และการกําจัดสีดวย 95% เอทานอล 5 

นาที สําหรับการสกัดไคโตซานใช 2 M NaOH อุณหภูมิ 140 ºC 15 นาที และอบแหงท่ีอุณหภูมิ 100 ±10 ºC เปนเวลา 

1 ช่ัวโมง ในเกล็ดปลา และ 2 ช่ัวโมง ในเปลือกกุงขาว จากการใชเกล็ดปลาและเปลือกกุง 100.15±016 กรัมของนํ้าหนัก

แหง พบวา ผลผลิตนํ้าหนักไคตินท่ีสกัดไดจากเกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุงขาว มีคาเทากับ 

56.96±3.65, 56.15±0.19 และ 48.83±10.23% ตามลําดับ (P>0.05) และใชไคตินปริมาณ 30 กรัม ในการสกัดไคโต

ซาน พบวา ปริมาณของไคโตซานท่ีสกัดไดจากเกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุงขาว มีคาเทากับ 

27.97±4.06, 45.64±7.95 และ 90.05±4.25% ตามลําดับ (P<0.05) โดยไคตินมีลักษณะเปนของแข็ง ไมเปนผงละเอียด 

มีลักษณะสีขาวใสในเกล็ดปลากะพงขาว สีนํ้าตาลออนในเกล็ดปลานิล และสีนํ้าตาลออนในเปลือกกุงขาว สําหรับไคโต

ซานในเกล็ดปลามีลักษณะเปนของแข็ง ผงละเอียด ซึ่งมีลักษณะสีขาวท้ังเกล็ดปลากะพงขาวและเกล็ดปลานิล และไคโต

ซานในเปลือกกุงมีลักษณะเปนแผนเล็กๆ มีสีนํ้าตาลออน 
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Abstract 
 The chitin and chitosan were extracted from fish scales and shrimp shell which part of 

seabass (Lates calcarifer), tilapia (Oreochromis niloticus) and white shrimp (Litopenaeus vannamei). 

The four steps of extraction process were conducted that the raw material preparation was done by 

removing meat and fat, following by water washing and sun light drying. The demineralization was 

processed by immerging fish scale and shrimp shell in 1 M HCl for 24 and 72 h., respectively and 

followed by immerging in 2 M NaOH for 1 h. of deproteinization. The decolorization was immerged in 

95% of ethanol for 5 min. Finally the chitosan was extracted in 2 M NaOH at 140 ºC for 15 min, 

followed by drying fish scale and shrimp shell at 100±10 ºC for 1 and 2 h., respectively. The result 

showed that chitin production from 100.15±016 g of raw materials including seabass scale, tilapia 

scale and white shrimp shell were 56.96±3.65, 56.15±0.19 and 48.83±10.23%, respectively (P>0.05). 

While, the chitosan production from approximately 30 g of extracted chitin from seabass scale, tilapia 

scale and white shrimp shell were 27.97±4.06, 45.64±7.95 and 90.05±4.25%, respectively (P<0.05). In 

this study, the chitin was observed as white solid in seabass scale and brownish in tilapia scale and 

white shrimp shell. In addition, the chitosan was white solid powder in both fish scale materials while 

brownish small piece was observed in shrimp shell source. 
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บทนํา 
 เน่ืองจากภูมิประเทศของประเทศไทยท่ีติดกับชายฝงทะเล สงผลกอใหเกิดอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารจาก

สัตวนํ้า ซึ่งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก ทําใหเกิดเศษเหลือท้ิงจาก

กระบวนการผลิต ถาสามารถนําเศษเหลือท้ิงเหลาน้ันมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ีใชประโยชนได จะชวยเพ่ิมมูลคาจากเศษ

เหลอืท้ิงจากกระบวนการแปรรูปอาหารไดอีกทางหน่ึง อีกท้ังปจจุบันประชาชนและผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าไดหัน

มาสนใจการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมกันมากข้ึน ทําใหเกิดการคิดคนและการนําสิ่งตาง ๆ จากธรรมชาติมาใชใน

การเพาะเลี้ยง เพ่ือทดแทนสารเคมีท่ีเปนอันตราย เชน ไคตินและไคโตซาน ซึ่งพบวาในทุก ๆ ป สัตวนํ้าสามารถผลิต    

ไคตินไดประมาณ 1011 ตัน (Wang and Chio, 1998) 

 ไคโตซาน (chitosan) จัดอยูในกลุมคารโบไฮเดรต ไมมีพิษ เปนพอลิเมอรชีวภาพท่ีมีนํ้าหนักโมเลกุลสูงและมี

ลักษณะคลายกับเซลลูโลส (Li et al., 1992) และเปนอนุพันธตัวหน่ึงของไคติน ไดจากปฏิกิริยาการกําจัดหมูอะซิทิล 

(deacetylation) ของไคตินดวยดางเขมขน ทําใหโครงสรางของไคตินบางสวนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะหมูฟงกชันท่ีมี

ธาตุไนโตรเจน (ในรูปของหมูอะซีตามิโด–NHCOCH3 เปลี่ยนไปเปนรูปของหมูอะมิโน NH2 ท่ีตําแหนงตัวท่ี 2) สมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของไคโตซานพบวาเปนพอลิเมอรสายยาวท่ีมีประจุบวกเน่ืองจากมีหมูอะมิโน (anino, NH2) 

(กมลศิร ิพันธนียะ, 2556) พบวาไคโตซานถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายท้ังในดานการเกษตร การประมง อุตสาหกรรม

อาหาร สิ่งทอ เครื่องสําอาง เภสัช การแพทย และอุตสาหกรมดานอ่ืน ๆ (Muzzarelli, 1985)  
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 พบวาในวงการประมงไดมีการนําไคโตซานมาใชประโยชนในดานการยืดอายุการรักษา และเก็บถนอมอาหารท่ี

เปนผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า โดยมีการสกัดไคโตซานจากหัวกุงดวยกระบวนการยอย เพ่ือนํามาใชในแงเปนสารเสริมคุณคา

อาหาร ของวางท่ีทําจากสัตวนํ้า การปรุงแตงรส และกลิ่นในอาหารขบเคี้ยวท่ีเปนผลิตภัณฑจากสัตวนํ้า เปนตน 

นอกจากน้ีมีการใชประโยชนในดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา มีวิธีการนํามาใช

หลายรูปแบบ  เชน การคลุกกับอาหารเม็ด เพ่ือกระตุนภูมิตานทานโรค กระตุนการยอยอาหาร และกระตุนการ

เจริญเติบโตในกุง นอกจากน้ันยังชวยใหเม็ดอาหารคงรูปอยูในนํ้าไดนานกวาโดยการเคลือบสารไคโตซานบนอาหารท่ีจะ

หวานใหกุงกิน หรือเติมลงไปในนํ้าเพ่ือชวยปรับสภาพแวดลอมใหดีอยูเสมอ (ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ, 2548)  

 นอกจากน้ันในดานการเกษตรกรรม มีการนําไคโตซานมาใชเปนอาหารเสริมใหแกพืช เพ่ือชวยควบคุมการ

ทํางานของพืช ผลไม และตนไม ใหทํางานไดดีข้ึน คลายๆ กับการเพ่ิมปุยพิเศษใหแกพืช ผัก ผลไม และยังนําไปใชในการ

ปองกันโรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย และเช้ือราบางชนิดอีกดวย พบวาชวยใหพืชมีการเจริญเติบโตท่ีดีข้ึน ชวยเสริมสรางความ

แข็งแรงใหแกตนพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ ชวยปองกันการเกิดโรคซึ่งเกิดมาจากเช้ือจุลินทรียในดิน ไปกระตุนการ 

สรางภูมิตานทานใหแกเมล็ดพืชท่ีจะนําไปเพาะขยายพันธุ ทําใหมีอัตราการขยายพันธุเพ่ิมข้ึน ปจจุบันเกษตรกรไดนําเอา

ผลิตภัณฑไคโตซานไปใชประโยชนกับพืช ผัก ผลไม หลายชนิด เชน หนอไมฝรั่ง ตนหอม คะนา แตงโม ขาว ถ่ัว ขาวโพด 

ตลอดจนไมดอกไมประดับท่ีมีราคาสูงหลายชนิด เชน ดอกคารเนช่ัน ดอกเยอบีราพันธุนอก ดอกแคดิโอลัส และดอก

บานช่ืนฝรั่ง เปนตน อีกท้ังในวงการแพทย มีการใชไคโตซานมาหลายปแลว  เชนการใชประโยชนโดยนํามาประกอบเปน

อาหารเพ่ือลดนํ้าหนัก ทําผลิตภัณฑเสริมความงาม เชน  ครีมทาผิว  ทําเปนแผนไคโตซานเพ่ือปดปากแผลท่ีเกิดจากการ

ผาตัดเฉพาะท่ี  ซึ่งพบวาแผนไคโตซานจะชวยใหคนปวยเกิดการเจ็บปวดแผลนอยกวาการใชผากอซชุบนํ้ามันวาสลินมา

ปดแผลเหมือนท่ีเคยปฏิบัติมาในสมัยกอน  นอกจากน้ีเวลาท่ีแผลปดดีแลวและมีการลอกแผนไคโตซานออก ยังสะดวก

และงายกวาการลอกแถบผากอช เพราะจะไมมีการสูญเสียเลือดท่ีเกิดจากการลอกแผนปดแผลออก ทําใหผูปวยไม

เจ็บปวดเทากับการใชแถบผากอซปดแผล นอกจากน้ียังใชไคโตซานเปนสวนผสมของยาหลายประเภท เชน ยาท่ีใชพน

ทางจมูก เพ่ือบรรเทาอาการโรคทางเดินหายใจ (ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ, 2548) 

 ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีไดทําการสกัดไคโตซานจากเศษเหลือท้ิงจากกระบวนการแปรรูปสัตวนํ้า โดยใช

เกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุงขาว ซึ่งชวยเพ่ิมมูลคาใหกับเศษเหลือท้ิงเหลาน้ีไดยิ่งข้ึน และนําไคโตซาน

ท่ีสกัดไดไปประยกุตใชในการเกษตร การประมง หรือการแพทยตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาการสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลากะพงขาว (Lates calcarifer) เกล็ดปลานิล (Oreochromis 

niloticus) และเปลือกกุงขาว (Litopenaeus vannamei) 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณไคโตซานท่ีสกัดไดจากเกล็ดปลากะพงขาว (Lates calcarifer) เกล็ดปลานิล 

(Oreochromis niloticus) และเปลือกกุงขาว (Litopenaeus vannamei) 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 หลังจากการทดลองคาดวาจะไดสารสกัดไคโตซานจากเกล็ดปลากะพงขาว (Lates calcarifer) เกล็ดปลานิล 

(Oreochromis niloticus) และเปลือกกุงขาว (Litopenaeus vannamei) ประมาณ 20-60%       
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการทดลอง  แบงออกไดเปน  2 ข้ันตอน 

 ข้ันตอนท่ี 1  การสกัดสารไคติน (ดัดแปลงจากวรษิฐา พันธุสงา และสุกานดา แสงใส, 2554) 

 1. การเตรียมวัตถุดิบ  

 นําเกล็ดปลา และเปลือกกุงขาว มาแยกเอาสวนเน้ือ ไขมันออก แลวนํามาลางดวยนํ้าสะอาดหลายๆครั้ง  

จากน้ันนําไปตากแดดไวจนแหง  

 2. การกําจัดแรธาตุ 

  นําเกล็ดปลาและเปลือกกุงขาว มากําจัดแรธาตุดวยกรดไฮโดรคลอริก ความเขมขน 1 M เกล็ดปลาแชเปน

เวลา 24 ช่ัวโมง ในขณะท่ีเปลือกกุงแชใชเวลา 72 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิหอง (28±2 องศาเซลเซียส) โดยใชนํ้าหนักตอ

ปริมาตร 1 ตอ 20 หลังจากน้ันลางดวยนํ้ากลั่นจนสะอาด 

 3. การกําจัดโปรตีน 

  นํากากของเกล็ดปลา และเปลือกกุงขาว ท่ีไดจากการกําจัดแรธาตุดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอก-ไซด 

ความเขมขน 2 M กวนตลอดเวลา 1 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิหอง (28±2 องศาเซลเซียส) ดวย Stirring hot plate โดยใช

นํ้าหนักตอปริมาตร 1 ตอ 20 หลังจากน้ันลางนํ้าดวยนํ้ากลั่นจนสะอาด 

 4. การกําจัดส ี

  นําเกล็ดปลา และเปลือกกุงขาวมากําจัดสี โดยใชเอทานอล 95% คนตลอดเวลา 5 นาที บน Stirring hot 

plate โดยใชนํ้าหนักตอปริมาตร 1 กรัมตอ 20 มิลลิลิตร หลังจากน้ันลางดวยนํ้ากลั่นจนสะอาด แลวนํ้าไปอบจนแหง ท่ี

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 

 ข้ันตอนท่ี 2 การสกัดไคโตซาน (ดัดแปลงจากวริษฐา พันธุสงา และสุกานดา แสงใส, 2554) 

 1. นําไคตินท่ีสกัดไดมากําจัดหมู Acetyl (Deacetylation) ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 

2 M โดยนํ้าหนักตอปริมาตร ในอัตราสวน 1 ตอ 20 คนตลอดเวลา 15 นาที ท่ีอุณหภูมิ 140±10 องศา-เซลเซียส ดวย 

Stirring hot plate 

 2. หลังจากน้ันนําไคโตซานท่ีไดไปลางนํ้า และกรองจนหมดดาง ข้ันตอนสุดทายนําไคโตซานจากเกล็ดปลาไป

อบแหงท่ีอุณหภูมิ 100±10 องศาเซลเซียส เปนเวลา  1 ช่ัวโมง และไคโตซานของเปลือกกุงขาวอบแหงท่ีอุณหภูมิ 

100±10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง  

 นําขอมูลไปวิเคราะหเปรียบเทียบรอยละจากไคตินตั้งตน และเปรียบเทียบรอยละจากปริมาณเปลือกตั้งตน 

และวิเคราะหความแตกตางระหวางชุดการทดลองของขอมูลท่ีรวบรวมดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of 

variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของชุดการทดลองดวยวิธี Duncan’s new 

multiple range test (จรัญ จันทลักขณา, 2549) 
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สรุปผลการวิจัย 
 เกล็ดปลากะพงขาว (Lates calcarifer) เกล็ดปลานิล (Oreochromis niloticus) และเปลือกกุงขาว 

(Litopenaeus vannamei) มีนํ้าหนักเฉลี่ย 100.12±0.15, 100.32±0.05 และ 100.01±0.02 กรัม ของนํ้าหนักแหง 

ตามลําดับ ซึ่งพบวาสามารถสกัดไคตินได ท้ัง 3 ชนิด โดยมี นํ้าหนักไคติน 56.96±3.65, 56.15±0.19 และ 

48.83±10.23% ตามลําดับ (ภาพ 1) ซึ่งนํ้าหนักไคตินท่ีสกัดไดจากเกล็ดปลากะพงมีคามากท่ีสดุ รองลงมาคือไคตินท่ีสกัด

จากเกล็ดปลานิล และไคตินจากเปลือกกุงขาวมีคานอยท่ีสุด (P>0.05) (ตาราง 1) 

 จากการเปรียบเทียบปริมาณของไคโตซานจากเกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุงขาว พบวามี

ปริมาณไคโตซาน 27.97±4.06, 45.64±7.95 และ 90.05±4.25 % ตามลําดับ (ภาพ 2) ซึ่งนํ้าหนักไคโตซานท่ีสกัดได

จากเปลือกกุงมีคามากท่ีสุด รองลงมาคือไคโตซานจากเกล็ดปลานิล และไคโตซานจากปลากะพงมีคานอยท่ีสุด (P<0.05) 

(ตาราง 1) 

 ลักษณะไคตินจากเกลด็ปลากะพงขาวมีลักษณะแข็ง ไมเปนผงละเอียด เปนสีขาวใส เกล็ดปลานิลมีลักษณะแข็ง 

เปนสีนํ้าตาลออน เปลือกกุงขาวมีลักษณะแข็ง เปนสีนํ้าตาลออน ดังภาพ 3 และลักษณะไคโตซานจากเกล็ดปลากะพง

ขาวมีลักษณะเปนผง มีสีขาว เกล็ดปลานิลมีลักษณะเปนผง มีสีขาว แตเปลือกกุงขาวมีลักษณะเปนแผนเล็กๆ มีสีนํ้าตาล

ออน ดังภาพ 4    

ตาราง 1 นํ้าหนักเกล็ดหรือเปลือกเฉลี่ย (กรัมของนํ้าหนักแหง) นํ้าหนักไคติน (%) และนํ้าหนักไคโตซาน (%) 

ชนิดสัตวน้ํา 
น้ําหนักเกล็ดหรือเปลือกเฉล่ีย  

(กรัมของน้ําหนักแหง) 
น้ําหนักไคติน 

 (%) 
น้ําหนักไคโตซาน 

 (%) 

เกล็ดปลากะพงขาว 100.12±0.15 a 56.96±3.65a 27.97±4.06c 

เกล็ดปลานิล 100.32±0.05 a 56.15±0.19a 45.64±7.95b 

เปลือกกุงขาว 100.01±0.02 a 48.83±10.23a 90.05±4.25a 

หมายเหตุ: อักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันตามแนวตั้ง แสดงวามคีวามแตกตางทางสถิติ (P<0.05) 

 
ภาพ 1 นํ้าหนักไคติน (%) จากเกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุงขาว 
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ภาพ 2 นํ้าหนักไคโตซาน (%) จากเกล็ดปลากะพงขาว เกลด็ปลานิล และเปลือกกุงขาว 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 3 ลักษณะไคตินจากเกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุงขาว 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 4 ลักษณะไคโตซานจากเกลด็ปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุงขาว 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดลองของ พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ และคณะ (2556) พบวา มีไคติน คิดเปน%นํ้าหนักแหงของ

เปลือกในปูเปใหญ ปูดาว ปูบ้ึง ปูกามยาวดํา ปูฤาษีจุด ปูแมงมุมหนาม และปูฟองนํ้า มีคาเทากับ 13.05±0.27, 

12.95±0.33, 12.87±0.38, 12.39±0.31, 12.25±0.54, 12.11±0.25 และ 12.03±0.54 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากไค

ตินท่ีสกัดจากเกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุงขาว เน่ืองจากเปนสัตวคนละชนิดกัน และในการทดลอง

ของ ก่ิงชม พิชวงค และคณะ (2548) พบวา ไคตินจากเปลือกกุงมีปริมาณ 30% ซึ่งแตกตางกับปริมาณไคตินจากเปลือก

เกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานลิ เปลือกกุงขาว 

เกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานลิ เปลือกกุงขาว 
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กุงขาวในการศึกษาครั้งน้ีโดยมีคาสูงกวาเพียงเล็กนอย (48.83%) นวลใจ โคตรแสง และพงษกร ชมพูแสน (2556) 

รายงานวา เปลือกกุง 50 กรัม พบปริมาณไคติน 4.96 กรัม คิดเปน 9.92 % ซึ่งพบวาไคตินท่ีสกัดจากเปลือกกุงขาวใน

การศึกษาครั้งน้ีมีคาสูงกวามาก (48.83%) ซึ่งสัตวชนิดเดียวกัน อาจจะมีปริมาณไคตินท่ีไดแตกตางกันได เน่ืองจากมี

วิธีการสกัดท่ีแตกตางกัน (ตาราง 2) สวนการทดลองของ วริษฐา พันธุสงา และสุกานดา แสงใส (2554) ใชเกล็ดปลา

กะพงขาว จํานวน 150 กรัม กําจัดโปรตีนดวยดวยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ไดไคติน 80 กรัมของนํ้าหนักแหง (53%) ซึ่ง

สอดคลองกับไคตินท่ีสกัดจากเกล็ดปลากะพงขาวในการศึกษาครั้งน้ี 

 จากการทดลองของ พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ และคณะ (2556) พบวา มีไคโตซานในปูบ้ึง ปูเปใหญ ปูดาว ปู

ฤาษีจุด ปูฟองนํ้า ปูแมงมุมหนาม และปูแมงมุมขาแดง โดยมีคาไคโตซาน คิดเปน%นํ้าหนักแหงเทากับ 10.65±0.15, 

10.17±0.16, 9.99±0.31, 9.89±0.15, 9.86±0.39, 9.55±0.20 และ 9.47±0.26 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากไคโตซานท่ี

สกัดจากเกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุงขาว เน่ืองจากเปนสัตวคนละชนิดกัน และในการทดลองของ  

ก่ิงชม พิชวงค และคณะ (2548) พบวาไคโตซานจากเปลือกกุงมีปริมาณ 42% สวนงานทดลองของ นวลใจ โคตรแสง 

และพงษกร ชมพูแสน (2556) รายงานวาปริมาณสารไคโตซานจากกุงท่ีกําจัดหมูอะซิทิล 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง จะได

ปริมาณไคโตซาน 9.44 และ 7.78% ซึ่งท้ังสองการทดลองมีความแตกตางจากการศึกษาครั้งน้ี โดยพบวาปริมาณไคโต

ซานท่ีสกัดจากเปลือกกุงขาวมีคาต่ํากวา (48.83%) ซึ่งสัตวชนิดเดียวกัน อาจจะมีปริมาณไคโตซานท่ีไดแตกตางกันได 

เน่ืองจากมีวิธีการสกัดท่ีแตกตางกัน (ตาราง 2) สวนการทดลองของ วริษฐา พันธุสงา และสุกานดา แสงใส (2554) 

รายงานวา เมื่อนําไคตินจากเกล็ดปลากะพงไปสกัดไคโตซานดวยโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) เพ่ือกําจัดหมูอะซิทิลออก

จากพอลิเมอรของไคติน จะไดจํานวนไคโตซาน 3.16 กรัม (3.95%) ซึ่งแตกตางจากไคโตซานท่ีสกัดจากเกล็ดปลากะพง

ขาวในการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งมีคาสูงกวา (56.96%) 

 พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ และคณะ (2556) รายงานวาลักษณะไคโตซานจากปูแตละชนิดมีสีคอนขางขาว ซึ่งมี

ลักษณะเหมือนกับไคโตซานจากปลากะพงขาวและปลานิล ในการทดลองของ ก่ิงชม พิชวงค และคณะ (2548) รายงาน

วาลักษณะไคตินและไคโตซานจากเปลือกกุงเปนของแข็ง มีลักษณะเปนสีนํ้าตาลออน ซึ่งสอดคลองกับลักษณะไคตินและ

ไคโตซานจากเปลือกกุงขาวในการศึกษาครั้งน้ี แตในการทดลองของ วริษฐา พันธุสงา และสุกานดา แสงใส (2554) 

รายงานวาสีของไคโตซานจากเกล็ดปลากะพงขาวมีลักษณะเปนของแข็ง สีนํ้าตาลออน ซึ่งแตกตางกับการศึกษาครั้งน้ี 

โดยพบวามีลักษณะสีขาว 

 ดังน้ันเกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลอืกกุงขาวสามารถนํามาสกัดไคตินและไคโตซานได โดยเปลือก

กุงขาวสามารถใหผลผลิตไคโตซานสูงท่ีสุด ซึ่งในสัตวแตละชนิด มีปริมาณไคตินและไคโตซานแตกตางกัน แตในสัตวชนิด

เดียวกันก็สามารถมีปริมาณไคตินและไคโตซานแตกตางกันได เน่ืองจากวิธีการสกัดแตกตางกัน และพบวาลักษณะทาง

กายภาพของไคตินและไคโตซานจะแตกตางกันระหวางกุงกับปลา 
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ตาราง 2 วิธีการสกัดไคตินและไคโตซานจากสัตวนํ้าชนิดตาง ๆ 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 ควรมีการประเมินคุณภาพหลงัการเก็บรกัษานอกเหนือจากการหาเปอรเซ็นตการสญูเสียนํ้าหนัก เชน การตรวจ

สีผิวและสีเน้ือ การวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดท้ังหมด เพ่ือนําไปใชประโยชนตอไปในอนาคตได เชน นําไปเปน

อาหารเสริมสุขภาพ นําไปปลูกตนไม หรือนําไปผสมในอาหารเลีย้งสัตวนํ้า เปนตน 
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ชนิดสัตวน้ํา 

การสกัดไคติน  
การสกัดไคโตซาน 

 
อางอิง 

การกําจัดแรธาตุ การกําจัดโปรตีน 
เกล็ดปลากะพง

ขาว 
- 2 M HCl 1:20
อุณหภูมิหอง 

- 2 M  NaOH 1:20 
อุณหภูมิหอง 

- 30% NaOH  1:20 
140 ºC 2 ชั่วโมง 

วริษฐา พันธุสงา และสุ
กานดา แสงใส (2554) 

เปลือกกุง - 1 M HCl 1:10 
1 คืน 

- 4% NaOH 1: 20 
อุณหภูมิหอง 1 คืน 

- 50% NaOH 1:15 
95 ºC 2 ชั่วโมง 

นวลใจ โคตรแสง และ           
พงษกร ชมพูแสน (2556) 

กระดองปู - 1 N HCl 1 ชั่วโมง 
เททิ้งเติมสารแชใหมอีก  1 
ชั่วโมง 

- 1 N NaOH 1:20 
90 ºC  2 ชั่วโมง 
- เมทานอล 1:10 
1 ชั่วโมง 

- 50% NaOH 1:20 
100 ºC 2 ชั่วโมง 

พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ 
และคณะ (2556) 

เปลือกกุง - 4% HCl 1:4 
อุณหภูมิหอง 

- 1 g : 4 ml 4% NaOH 
24 ชั่วโมง 

- คร้ังที่ 1 50% NaOH 
1:10 อุณหภูมหิอง       
48 ชั่วโมง 
- คร้ังที่ 2 50% NaOH 
1:4  60 ºC  48 ชั่วโมง 

กิ่งชม พิชวงค และคณะ 
(2548) 

เกล็ดปลากะพง
ขาว และ

เกล็ดปลานิล 

- 1 M HCL 1:20 
อุณหภูมิหอง 1 คืน 

- 2 M NaOH 1:20 
อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง  
- เอทานอล 1:20 5 นาท ี

- 2 M  NaOH  1:20 
140 ºC  15 นาท ี

การศึกษาคร้ังนี้ 

เปลือกกุงขาว - 1 M  HCL 1:20 
อุณหภูมิหอง 3 คืน 

- 2 M NaOH 1:20 
อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง 
- เอทานอล 1:20 5 นาท ี

- 2 M  NaOH  1:20 
140  ºC 15 นาท ี

การศึกษาคร้ังนี้ 
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