เพื่อผูบริโภค

เจลาติน ผลิต

อุษา ภูคัสมาส
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

เจลาติน (gelatin) เปนผลิตภัณฑชนิดหนึ่งที่ไดจากสัตว ซึ่งเปนสวนผสมของ purified protein ที่ไดจากขบวนการ partial acid
hydrolysis (type A) หรือ partial alkaline hydrolysis (type B) ของคอลลาเจน (collagen) จากสัตว ประกอบดวย amino acid
เชื่อมตอกันดวย amino linkage เปน linear polymer มีน้ำหนักโมเลกุลตั้งแต 1,500-250,000 (http://www.pharmacy.mahidol.
ac.th/file-specialproj/file-pdf/2549-25.pdf)
เจลาตินเปนโปรตีนที่ไดจากการสลายตัวครั้งแรกของคอลลาเจน เปนองคประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่พบในกระดูก ผิวหนัง
และเอ็นจากสัตว ปจจุบันมีการนำเจลาตินมาใชในอุตสาหกรรมอาหาร อยางกวางขวาง เชน ใชเปนสารปรับแตงเนื้ออาหาร สารเพิ่ม
ความคงตัวในไอศครีม สารเพิ่มความหนืด รวมทั้งเจลเคลือบอาหารหรือผักผลไมที่ตองการใหมีความมันวาว
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ผลพลอยไดจากสัตว
การนำเจลาตินมาใชในผลิตภัณฑตางๆ
เจลาติ น จั ด อยู ใ นกลุ ม อาหารที่ มี
E number คือ E 441 และเปนสวน
ประกอบของผลิตภัณฑหลายชนิด เชน
อาหาร ยา เครือ่ งสำอาง และฟลมถา ยรูป
ทางเภสั ช กรรมจะใช เ จลาติ น ในการ
เคลือบเม็ดยา การผลิตแคปซูลทั้งชนิด
แคปซูลแข็งและแคปซูลนิ่มเพื่อใชบรรจุ
ยา ใชเปนสารเพิม่ ความหนืดในตำรับยา
ตางๆ และเปนสวนผสมของยาชนิดครีม
ทางการเกษตรจะใช เ จลาติ น เป น ตั ว
กลางสำหรับแรธาตุที่จำเปนในการปลูก
พืช รวมทั้งในสวนของการนำไปใชใน
ผลิตภัณฑอาหารชนิดตางๆ ซึ่งนิยมนำ
เจลาตินมาใชกันอยางมากมาย ไดแก
ผลิตภัณฑนม ใชในกระบวนการ
UHT นม, นมเปรี้ยว (ใชเจลาติน 0.20.8%), เนยนิม่ (soft cheese) เชน ซาวร
ครีม, คอตเตจชีส, ชีสสเปรด (เนยทา
ขนมป ง ) เค ก แช แ ข็ ง , พุ ด ดิ้ ง , เต า หู
นมสด, คัสตารด, ไอศครีม, เนยไขมันต่ำ,
มาการีน (ใชเจลาติน 0.5-3.5%)
ขนมหวาน เยลลี่, มารชแมลโลว,
อาหารเคลือบน้ำตาล, เคลือบผิวขนม,
เคลือบทอฟฟ (ชอกโกแลตหรือหมาก
ฝรัง่ ), กัมมีแบร, นูกตั , ลิโคลิส, ขนมเคีย้ ว
หนึบ, แยม, ชีสเคก, ซีเรียลบาร (ธัญพืชที่
ทำเปนแทง)
ผลิตภัณฑเนื้อ เนื้อบรรจุกระปอง,
ไสกรอก, เคลือบผิวแฮม, อาหารทะเล
กระปอง และอาหารอื่นๆ เชน ซุป, ซอส,
มายองเนสไขมันต่ำ, น้ำสลัด, น้ำผลไม
เปนตน (http://www.Saiburi.ac.th/main
/subindex.php?)

สวนประกอบของเจลาติน
เจลาตินมีแหลงทีม่ าจากสัตว ทำใหเจลาตินประกอบไปดวยกรดอะมิโนตางๆ หลาย
ชนิด เชน ไกลซีน (Glycine) ชวยกระตุนการปลอยออกซิเจน ซึ่งจำเปนตอกระบวน การ
สรางเซลล เปนกรดที่ใชในการสรางฮอรโมนซึ่งเกี่ยวกับการเสริมสรางระบบภูมิคุมกัน
ใหรางกายแข็งแรง
กรดกลูตามิก (Glutamic acid) ไดรบั การยอมรับวาเปน “อาหารสมองตามธรรมชาติ”
โดยชวยฟนฟูสภาพทางจิตใจ ชวยเรงการรักษาเยื่อบุผิวหนัง ชวยใหรางกายผอนคลาย
จากอาการออนเพลีย รวมถึงชวยควบคุมอาการพิษสุราเรื้อรัง จิตเภท และความอยาก
น้ำตาล
กรดแอสพารตกิ (Aspatic acid) ชวยขับแอมโมเนียซึง่ เปนอันตรายออกจากรางกาย
เมื่อแอมโมเนียเขาสูระบบหมุนเวียนในรางกาย จะกลายเปนสารพิษที่สงผลตอระบบ
ประสาทสวนกลาง ผลการศึกษาเมื่อไมนานมานี้ บงชี้วา กรดแอสพารติกอาจเพิ่มแรง
ตานทานความเหนื่อยลาและชวยใหรางกายอดทนตอภาวะแวดลอม
โพรลีน (Proline) ทำหนาที่เปนแอนตี้อ็อกซิแดนท ชวยใหรางกายสามารถปองกัน
การแผรังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟาและมลภาวะ ขณะเดียวกันยังชวยชะลอความแก
ชวยลดภาวะเปนพิษ ชวยในการสังเคราะหโปรตีน
อะลานีน (Alanine) เปนแหลงพลังงานที่สำคัญสำหรับเนื้อเยื่อกลามเนื้อ สมอง
และระบบประสาทสวนกลาง เสริมสรางระบบภูมิคุมกันใหแข็งแกรงขึ้นดวยการผลิต
แอนตี้บอดี้ที่ชวยในการเผาผลาญน้ำตาลและกรดอินทรีย (Martha Thailand.com)
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ประโยชนของเจลาตินที่มีตอรางกาย
เนื่องจากเจลาตินเปนโปรตีนหรือกลุมกรดอะมิโนที่ไดจากโปรตีนคอลลาเจนของ
สัตวอีกทีหนึ่ง ดังนั้นประโยชนหลักๆ ของเจลาตินก็คือเปนแหลงโปรตีนที่รางกายนำไป
สรางคอลลาเจนไดทันที หรือเปนสวนประกอบหลักของอวัยวะที่มีโปรตีนคอลลาเจน
เปนองคประกอบ ซึ่งไดแกอวัยวะเหลานี้
1. เล็บ ชวยใหเล็บแข็งแรงเปนเงามัน ไมแตกหรือเปราะหักงาย
2. เสนผม ชวยใหผมดกดำเปนเงางาม โทนสีสม่ำเสมอ เสนผมยาวเหยียดตรง
และมีน้ำหนัก
3. ผิวหนา ชวยใหผวิ หนังไมเหีย่ วยนเกินวัย ผิวพรรณชุม ชืน่ นุม นวล ผองใส ทำให
สุขภาพผิวแข็งแรงทนทานตอสภาพแวดลอมและเชื้อโรคได
4. เปนสวนประกอบของกระดูกออน เอ็นและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในรางกาย (connective tissues) (http://www.clinicneo.co.th/2007detailcolumn.php?)

คุณคาทางโภชนาการของเจลาติน
ในเจลาติ น จะมี โ ปรตี น ที่ มี ก รดอะมิ โ นที่ จ ำเป น ต อ ร า งกาย เช น ทริ ป โตเฟน
และเมธไทโอนีนในปริมาณที่นอย ดังนั้น เจลาตินจึงไมใชแหลงโปรตีนที่ดีนัก การรับ
ประทานเจลาตินควรตองบริโภคควบคูไปกับโปรตีนชนิดอื่น เพื่อใหรางกายไดรับสาร
อาหารที่ครบถวน และเมื่อนำเจลาตินผสมกับโปรตีนจากเนื้อวัว พบวาจะทำใหมี
ปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นจาก 84% เปน 99% นอกจากนี้ เจลาตินยังมีปริมาณแคลอรี่ต่ำ
เพียง 3.5 kcal/g เทานั้น จากงานวิจัยพบวา การบริโภคเจลาติน 7-10 กรัม/วัน จะชวย
เพิ่มความแข็งแรงของเล็บและเพิ่มการงอกของเสนผมได (http://www.halalscience.
org/uploadfiles/hal 2.pdf)

กรรมวิธีการผลิตเจลาติน
การผลิตเจลาตินโดยทั่วไป สามารถผลิตได 2 แบบ คือ
1. แบบใชดาง (Alkaline treatment) ซึ่งมีคา Isoelectric ระหวาง 4.7-5.0
2. แบบใชกรด (Acid treatment) ซึ่งมีคา Isoelectric ระหวาง 7.0-9.0
แตไมวาจะใชกรดหรือดางในการผลิตเจลาตินจะมีกรรมวิธีในการผลิตที่เหมือน
กัน คือ เริม่ จากการนำกระดูกของสัตวทใี่ ชผลิตเจลาตินมาทำความสะอาด ปรับคาความ
เปนกรด-ดาง จากนั้นนำไปแยกแคลเซียมออกใหเหลือแตโปรตีนอยางเดียว แลวจึงนำ
มาสกัดไดเปนน้ำโปรตีนหรือน้ำเจลาตินใสๆ นำมาผานการกรองใหเหลือแตโปรตีน
บริสุทธิ์ 100% จึงทำใหเขมขนและฉีดออกมาเปนเสนเขาตูอบ ลำดับตอมา คือ บดให
เปนเม็ดตามขนาดที่ตองการไดเปนผลิตภัณฑเจลาติน

60

Food: Vol.41 No.1 January - March 2011

ขั้นตอนการผลิตเจลาติน
กระดูกสัตว
↓
การทำความสะอาด
↓
ปรับคาความเปนกรด-ดาง
↓
แยกแคลเซียมออกเหลือแตโปรตีน
↓
กรองใหเหลือแตโปรตีนบริสุทธิ์ 100%
↓
ทำใหเขมขน
↓
ฉีดออกมาเปนเสนเขาตูอบ
↓
บดตามขนาดที่ตองการ

เจลาตินทีผ่ ลิตไดจะใหเจลทีส่ ามารถ
เปลีย่ นรูปรางไดภายใตความรอน (Thermal reversible gel) โดยจะแข็งตัวเกิด
เจลไดที่อุณหภูมิประมาณ 20oC และ
ละลายที่อุณหภูมิประมาณ 30oC ความ
แข็งของเจล (Gel strength) วัดโดยใช
เครือ่ งบลูมเจลโลมิเตอร (Bloom Gellometer) โดยมีคาทั่วไปอยูระหวาง 50-300
บลูม โดยพบมากที่ 250 บลูม

เจลาตินผลิตผลพลอยไดจากสัตว
ทำไมเจลาตินจึงนับวาเปนผลิตผล
พลอยไดจากสัตว เหตุผลเพราะวัตถุดิบ
หลักทีน่ ำมาผลิตเจลาติน คือ กระดูกหนัง
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของโค กระบือและสุกร

ปจจุบนั ไดมงี านวิจยั ทีพ่ ยายามทีจ่ ะ
ผลิตเจลาตินจากสวนตางๆ ของสัตวอนื่ ๆ
ที่เหลือทิ้ง เชน กระดูกไก หนังปลา เกล็ด
ปลา เห็นไดจากงานวิจยั ของอุดมลักษณ
และอิษยา ภูธนกิจ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง
ไดทำวิจยั เรือ่ ง การสกัดเจลาตินจากเศษ
กระดูกไก โดยเริ่มจากการนำกระดูกไก
สดที่ผานการกำจัดไขมันดวยเฮกเซนใน
อัตราสวน 1:1 เปนเวลา 5 ชัว่ โมง แลวนำ
ไปทำแห ง เพื่ อ ให ส ามารถเก็ บ รั ก ษา
กระดูกไดที่อุณหภูมิหองจากนั้นนำมา
กำจัดแรธาตุ เพื่อกำจัดไตรแคลเซียมฟอตเฟตออกจากระดูก โดยใชกรดไฮโดรคลอริกที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิหอง ภายหลังจาก

การกำจัดแรธาตุ กระดูกจะผานสูการ
เตรียมการกอนการสกัด เพื่อทำใหคอล
ลาเจนในกระดูกพองตัวและเปลี่ยนเปน
เจลาติ น ได ง า ยขึ้ น สำหรั บ สภาวะที่
เหมาะสมคือ การแชกรดไฮโดรคลอริก
ความเขมขนรอยละ 1 เปนเวลา 10 ชัว่ โมง
ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง จากนัน้ นำกระดูกมาสกัด
ุ หภูมิ 75 องศา
เจลาตินโดยใชนำ้ อุน ทีอ่ ณ
เซลเซียส เปนเวลา 3 ชัว่ โมง จะไดเจลาติน
ที่มีคุณภาพดี โดยมีความแข็งแรงของ
เจลสูงถึง 2.62 และ Yield สูงถึงรอยละ
30.1760 และเมือ่ นำมาอบแหงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
65 องศาเซสเซียส จะไดเจลาตินผงที่
มีความชื้นรอยละ 11.33 ปริมาณเถา
รอยละ 1.97 (http://pikul.lid.ku.ac.th/
cgi_bin/agdb1.exe?rec_id)
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งานวิจยั จากโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาซึ่งวิจัย เรื่อง
การสกัดเจลาตินจากหนังปลาทรายแดง
ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเนื้อ
ปลาบดมาสกัดเจลาติน โดยศึกษาระดับ
ความเขมขนของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด รวมถึงอุณหภูมทิ ใี่ ชในการสกัดแลว
เปรียบเทียบคุณสมบัติของเจลาตินที่ได
จากหนังปลาทรายแดงกับเจลาตินทาง
การคาและเจลาตินในหองปฏิบัติการ
โดยแปรผันระดับความเขมขนของสาร
ละลายกรดไฮโดรคลอริกและสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด จากนัน้ นำไปทดสอบ
คุ ณ ลั ก ษณะชี้ บ ง ตามวิ ธี ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเจลาติน พบวา
เจลาตินที่สกัดไดมีลักษณะชี้บงเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของเจลาติน
และอีกงานวิจัยที่นาสนใจ คือ การ
นำผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลา เพราะ
เกล็ดปลานอกจากจะใชประดิษฐเปน
เครือ่ งประดับตางๆ หรือของตกแตงบาน
ไดสวยงามแลว ยังสามารถนำมาผลิต
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เจลาติ น ได จากงานวิ จั ย ของ นั ฎ ฐา
คเชนทรภกั ดีและคณะ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิจัยเรื่อง
การผลิ ต เจลาติ น จากเกล็ ด ปลากะพง
ผลการวิจยั ทีไ่ ด พบวาสภาวะทีเ่ หมาะสม
ในการผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลา คือ
การแชเกล็ดปลาในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ระดับความเขมขนรอยละ
1 นาน 2.5 ชั่วโมง และแชในสารละลาย
กรดอะซิตกิ เขมขนรอยละ 0.8 นาน 2.5
ชั่ ว โมง การสกั ด ที่ อุ ณ หภู มิ 70 องศา
เซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ใหคาความแข็ง
แรงของเจล 10.24 (gcm-1) ความชืน้ เถา
และไขมันรอยละ 4.47, 6.58 และ 0.07
ตามลำดับ ปริมาณเชือ้ แบคทีเรียทัง้ หมด
นอยกวา 30 CFU/g และจากการตรวจ
สอบเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ที่ เ ป น อั น ตรายต อ
สุขภาพ ปรากฏวาไมพบ ในการทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัส พบวา
ผูบริโภคใหการยอมรับในดานกลิ่น เนื้อ
สัมผัส ความใสและกลิ่นรส

บทบาทของเจลาตินในงานวิจัย
การนำเจลาตินมาใชในงานวิจัย นับวามีประโยชนสำหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ทั้งทางดานเพื่อสุขภาพ และชวย
เพิ่มความหลากหลายของชนิดอาหาร หรือชวยอนุรักษฉลาม
เชน งานวิจยั ทีช่ ว ยลดการนำเขาหูฉลามของ ดร.มาริสา จาตุพรพิพัฒน คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ซึ่งไดวิจัยเรื่องหูฉลามเทียมกึ่งสำเร็จรูป
แบบเสน โดยมีขั้นตอนการเตรียม 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมสารละลายเจลเจลาติน โดยเตรียม
ของผสมระหวางเจลาติน และโซเดียมแอลจิเนตในน้ำรอน
อุณหภูมิ 60-100 องศาเซลเซียส ใหมีความเขมขน รอยละ 4, 2
และ 96 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ จากนั้นผสมน้ำมันปลารอยละ
0.5 โดยน้ำหนัก ลงในสารละลายเจลเจลาติน
ขั้นตอนที่ 2 นำสารละลายเจลเจลาตินจากขั้นตอนที่ 1
ไปอุนในอางควบคุมอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30
นาที ลางผลิตภัณฑดวยน้ำกลั่น 2-3 ครั้ง เพื่อกำจัดอิออน
แคลเซียม
ขั้นตอนที่ 3 นำผลิตภัณฑทไี่ ดจากขัน้ ตอนที่ 2 แชในสาร
ละลายสีของผงลูกอรหันต รอยละ 2-4 โดยน้ำหนักเปนเวลา
5-30 นาที จนไดผลิตภัณฑสีเหลืองทองและเมื่อนำผลิตภัณฑ
เตรียมเปนซุปหูฉลามเทียมทดสอบการยอมรับทางดานประสาท
สัมผัส พบวา ผูบริโภคยอมรับเชนเดียวกับผลิตภัณฑซุปหูฉลาม
ที่ไดจากธรรมชาติ จากงานวิจัยดังกลาวสามารถนำไปประกอบ
อาหาร ไดแก ซุปหูฉลามน้ำแดง ซุปหูฉลามน้ำใส ซุปหูฉลามตุน
ยาจีน เปนตน
รวมถึงงานวิจยั ทีส่ ง ผลดีตอ สุขภาพ เพือ่ ใชเปนอาหารเสริม
หรืองานวิจยั เพือ่ สุขภาพของ ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล สกว. สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดคิดคนวิธีการผลิตคอลลาเจน เจลาติน และไฮโดรไลเสตจาก
หนังปลา เพื่อใชเปนอาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งปลาที่เหมาะจะนำ
มาสกัดนัน้ หนังควรหนา อยางปลาตาหวาน ปลากะพงขางเหลือง
ปลาวัว ปลาฉลามกบ กรรมวิธกี ารสกัดเริม่ จาก ทำความสะอาด
หนังปลา กำจัดโปรตีนที่ไมใชคอลลาเจน นำมาแชกรดใหพอง
กอนนำมาสกัดดวยการแชในน้ำอุนที่อุณหภูมิ 45-50 องศา
เซสเซียส ในระยะเวลาที่เหมาะสม จะไดสารละลายเจลาติน
ลักษณะขนหนืด 10 เปอรเซ็นต จากน้ำหนักที่สกัด นำเจลาติน
ที่ไดไปผานขบวนการทำใหแหง โดยฟรีสดรายหรือสเปรดราย
จะไดผงลักษณะสีขาว นำมาผานขบวนการ “ไฮโดรไลเสต” ให
เกิดเปน “เปปไทด” สายสั้น ที่รางกายสามารถดูดซึมนำไปใช
ประโยชนไดงาย ซึ่งเปปไทดเหลานี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เชน ฤทธิ์
ในการกำจัดอนุมูลอิสระ ลดความดันโลหิต อีกทั้งนำมาใชเปน

อาหารเสริมสุขภาพ จากการทดสอบเบือ้ งตนในการเติมเจลาติน
ไฮโดรไลเสตลงในเครื่องดื่มในระดับที่เหมาะสมพบวาสามารถ
เพิ่มฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของเครื่องดื่มไดมากขึ้น โดยไมมี
ผลตอรสชาติและกลิ่น
นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ทีเ่ ปนการเพิม่ คุณคาของผลิตภัณฑ
รวมถึ ง เพิ่ ม โอกาสและทางเลื อ กให แ ก ผู บ ริ โ ภคของรวิ โ รจน
อั ม พลเสถี ย ร และเรื อ งชั ย รั ต นกิ ติ กุ ล คณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดทำวิจยั เพือ่ พัฒนาสูตรขนมเจลาตินสมุน
ไพรที่มีกลิ่นและสีสรรสวยงามนารับประทาน และยังคงรสชาติ
ของสมุนไพร โดยคัดเลือกสมุนไพร 6 ชนิด ไดแก เกกฮวย ใบเตย
ใบบัวบก อัญชัน ตะไครและเห็ดหลินจือ ซึ่งสูตรของเจลาติน
พื้นฐานประกอบดวย น้ำสมุนไพรเขมขน ในปริมาณรอยละ 62
น้ำตาลรอยละ 28 และเจลาตินรอยละ 12 โดยน้ำหนักตอปริมาตร
จากการประเมินผลิตภัณฑขนมเจลาตินสมุนไพรทั้ง 6 สูตร ทาง
ประสาทสัมผัส โดยวิธี 9-point Hedonic Scal ในผูประเมิน 15
คน โดยทำการประเมิน 3 ครั้ง เมื่อทำการวิเคราะหทางสถิติโดย
วิธี Analysis of Variance พบวาขนมเจลาตินสูตรเกกฮวย สูตร
ใบเตย และสูตรใบบัวบก ไดรับคะแนนความชอบเฉลี่ย 6.64,
6.09 และ 6.02 ตามลำดับ แตสงู กวาขนมเจลาตินสูตรอัญชัน
ตะไครและเห็ดหลินจือ ซึ่งไดรับคะแนนความชอบเฉลี่ย 5.18,
5.04 และ 4.60 หลังจากนั้นนำขนมเจลาตินทั้ง 3 สูตร คือ สูตร
เกกฮวย ใบเตย และใบบัวบก มาทำการประเมินอีกครั้ง ในผู
ประเมิน 60 คน พบวา ขนมเจลาตินสมุนไพรสูตรใบเตยและ
สูตรเกกฮวย ไดรับคะแนนความชอบเฉลี่ย 6.82 และ 6.77 ตาม
ลำดับ สูงกวาสูตรใบบัวบก ซึง่ ไดรบั คะแนนความชอบเฉลีย่ 5.13
อยางมีนัยสำคัญ (p<0.05)
บทสรุป
เจลาตินคือโปรตีนชนิดหนึง่ ทีเ่ กิดจากการสลายคอลลาเจน
ดวยกรดหรือดาง วัตถุดิบที่นำมาสกัดเจลาตินจะไดจากอวัยวะ
สวนตางๆ ของสัตว เชน กระดูก หนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของ
สัตว การนำเจลาตินมาใชในผลิตภัณฑอาหารนั้น เพื่อใหเกิด
ความคงตัว การยืดหยุน และเพื่อเคลือบอาหารที่ตองการใหมี
ความมันวาว
สำหรับประโยชนของเจลาตินทีม่ ตี อ รางกาย คือ ชวยในการ
เสริมสราง เล็บ ผมใหแข็งแรง รวมทัง้ เปนสวนประกอบของกระดูก
ออนและเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพันในรางกาย สวนดานงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร ทำให มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเพื่ อ
สุขภาพเพิม่ ขึน้ เกิดความหลากหลายของอาหาร นอกจากนี้ การ
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ผลิตเจลาติน ซึ่งแตเดิมจะผลิตไดจาก กระดูก หนังของโค
กระบือ และสุกร ปจจุบนั ไดมงี านวิจยั ทีพ่ ยายามคิดคนการผลิต
เจลาตินจากสัตวชนิดอื่น เชน การผลิตเจลาตินจากกระดูกไก
เกล็ดปลาและหนังปลา ชวยใหเศษเหลือทิ้งของสัตวเหลานี้ไม
สูญเปลากอประโยชนเกิดเปนมูลคา ไดอีกทางหนึ่ง
สำหรับการบริโภคผลิตภัณฑอาหารจากเจลาติน ถึงแมวา

เจลาตินจะเปนโปรตีนชนิดหนึ่ง แตถาจะกลาวในแงคุณคาทาง
โภชนาการนัน้ นับวายังไมเพียงพอ ดังนัน้ ควรรับประทานโปรตีน
จากสัตวควบคูไปดวย เพื่อเปนการเสริมใหรางกายไดรับคุณคา
อาหารจำพวกโปรตีนครบถวน และที่ขาดไมไดควรรับประทาน
ผักและผลไมรวมดวย
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