รวบรวมและเรียบเรียงโดย: บุญเรียม น้อยชุมแพ สลิลดา พัฒนศิริ และ อทิตยา วังสินธุ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สบูจ่ ากไคโตซานร่วมกับน�้ำหมักชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้วิจัย

นางสาวสุพร สีเงินยวง
นางสาวจุฑารัตน์ บุญปัญญา
นางอาซีซ๊ะ มรรคาเขต
นางสาวอมร อรุณรัตน์

นางสาวนูรีย๊ะ พุ่มจันทร์
นางสาวนัจมีย์ จ่าวิสูตร
นายณัฐวุฒิ กิ้มเส้ง

วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล

ที่มาและความสำ�คัญ
ไคโตซานเป็นไบโอพอลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญในรูปของ D-glucosamine พบได้ในธรรมชาติ
โดยเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวกกุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวคือ เป็น
วัสดุชีวภาพ (biomaterials) ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการน�ำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดผลเสียและความปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ พบว่าไคโตซานช่วยรักษาความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้แก่ผิวหนังและเส้นผม และ
นอกเหนือจากสมบัติในการช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดอาการระคายเคืองหรือคันศรีษะแล้ว อันตรกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างพอลิแซ็กคาไรด์และโปรตีนของเส้นผมยังมีส่วนในการเพิ่มความเงางามให้แก่เส้นผม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมของ
สารไคตินและไคโตซาน ได้แก่ ครีมและโลชันบ�ำรุงผิว แชมพู โลชันบ�ำรุงผม แป้งทาหน้า ยาทาเล็บ ยาสีฟัน และมอยเจอไรเซอร์
จากที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ทางกลุ่มผู้ท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ โดยใช้สารสกัดไคโตซานเป็นส่วน
ประกอบส�ำคัญร่วมกับน�้ำมันชีวภาพจากผลไม้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ และการละลายของน�้ำหมักชีวภาพจากคนผลไม้ ระหว่างน�้ำหมักชีวภาพจากผล
แอปเปิลและน�้ำหมักชีวภาพจากผลไม้รวม
2. เพื่อหาปริมาตรที่เหมาะสมของน�้ำหมักชีวภาพจากผลไม้รวมในฝาถังหมัก ที่มีผลต่อความหนืดของสารละลายไคโตซาน
3. เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างกลีเซอรีน สารละลายไคโตซาน และน�้ำหมักชีวภาพในถังหมักจากผลแอปเปิลที่มี
ผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์สบู่
4. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สบู่จากไคโตซานร่วมกับน�้ำหมักชีวภาพที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. เพื่อทดสอบการแพ้และการระคายเคืองของกลุ่มผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ไคโตซานร่วมกับน�้ำหมักชีวภาพที่พัฒนาขึ้น
6. เพื่อศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สบู่จากไคโตซานร่วมกับน�้ำหมักชีวภาพที่มีต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิวบนผิวหน้า
เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไป

วัสดุอุปกรณ์

ไคโตซาน

เครื่องชั่งดิจิทัล
เตาไฟฟ้า
น้ำ�หมักชีวภาพ

พิมพ์ซิลิโคน
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วิธีการทดลอง

3

1. สังเกตลักษณะ สี กลิ่น และลักษณะอื่นๆ ที่
ปรากฏให้เห็น วัดค่าพีเอชของน�้ำหมักชีวภาพและสังเกตการ
ละลายของไคโตซาน

2. หาปริมาตรของน�้ำหมักชีวภาพจากผลไม้รวมใน
ฝาถังหมักที่มีผลต่อความหนืดของไคโตซานได้แก่ 10, 20,
30, 40 และ 50 มิลลิลิตร

3. อัตราส่วนผสมระหว่างกลีเซอรีน สารละลาย
ไคโตซานและน�้ ำ หมั ก ชี ว ภาพ ที่ มี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์สบู่ 11 อัตราส่วน

4. ด�ำเนินการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สบู่
จากไคโตซานรวมกับน�้ำหมักชีวภาพที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์
มาตรฐาน

5. ทดสอบการแพ้และการระคายเคืองของกลุ่ม
ผู ้ ท ดลองใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส บู ่ จ ากไคโตซานรวมกั บ น�้ ำ หมั ก
ชีวภาพที่พัฒนาขึ้น

6. ศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สบู่จากไคโตซานร่วมกับ
น�้ำหมักชีวภาพ ที่มีต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิวบน
ผิวหน้าเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปของผู้ทดลองใช้จ�ำนวน 3 คน
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สรุปผลการทดลอง
1. น�้ำหมักชีวภาพในถังหมักที่ได้จากผลไม้รวมมีค่าพีเอชต�่ำสุด เท่ากับ 2 โดยมีลักษณะสีเหลืองอมส้ม กลิ่นฉุนอมเปรี้ยว
และน�้ำหมักชีวภาพในฝาถังหมักจากผลแอปเปิลมีค่าพีเอชสูงสุด เท่ากับ 5 โดยมีลักษณะใส และมีกลิ่นแอปเปิล
2. ไคโตซานสามารถละลายในน�้ำหมักชีวภาพจากผลไม้รวม
3. น�้ำหมักชีวภาพจากผลไม้รวมในฝาถังหมักที่ปริมาณ 30 มิลลิลิตร ท�ำให้สารละลายไคโตซานมีความหนืดเหมาะสม
4. อัตราส่วนระหว่างกลีเซอรีน สารละลายไคโตซาน และน�้ำหมักชีวภาพ ในถังหมักจากผลแอปเปิลที่เหมาะสมในการผลิต
สบู่ ได้แก่ 50:10:10 และ 50:10:15 โดยจะท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์สบู่ที่มีลักษณะสีขาวขุ่น ทึบแสง ก้อนแข็ง และไม่มีหยดน�้ำเกาะ
5. ผลิตภัณฑ์สบู่จากไคโตซานร่วมกับน�้ำหมักชีวภาพที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยผลิตภัณฑ์สบู่จาก
ไคโตซานร่วมกับน�้ำหมักชีวภาพมีจ�ำนวนแบคทีเรีย ยีสต์ และราทั้งหมดที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ = 2.5 × 101 โคโลนีต่อกรัม และ
ไม่พบ สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส แคนดิดา อัลบิแคนส์ และคลอสตริเดียม ในผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทางกายภาพและเคมีคือ ทึบแสง มี
ฟองปานกลาง ไม่พบเหงื่อบนผลิตภัณฑ์ และมีค่าพีเอช เท่ากับ 8.0
6. ไม่เกิดอาการแพ้และการระคายเคืองในกลุ่มผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สบู่จากไคโตซานร่วมกับน�้ำหมักชีวภาพที่พัฒนาขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 100
7. เมื่อเวลาผ่านไป 5 วัน สิวของกลุ่มผู้ทดลองใช้ยุบหายไป ปรากฏเฉพาะรอยจางๆ กระจัดกระจายทั่วไปบนบริเวณใบหน้า
โดยสิวเริ่มยุบตัวและมีขนาดเล็กลงหลังใช้สบู่จากไคโตซานร่วมกับน�้ำหมักชีวภาพตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ข้อเสนอแนะ

1. เป็นแนวทางหนึ่งที่น�ำไคโตซานมาใช้ประโยชน์ได้
ง่าย สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจในการหารายได้ระหว่างเรียน
สามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชาวบ้านในจังหวัด
สตู ล ได้ เนื่ อ งจากวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ น� ำ มาสกั ด เป็ น ไคโตซานคื อ
เปลือกปู เปลือกกุ้ง ที่สามารถหาได้ง่ายและมีจ�ำนวนมาก
2. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกระดองปูม้าและเปลือกกุ้ง
ซึ่งเหลือทิ้งจากการบริโภคและลดมลภาวะทางกลิ่น
3. ท� ำ ให้ เ กิ ด ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การน� ำ
ไคโตซานไปใช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส� ำ อาง
อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว และผลิตภัณฑ์
บ�ำรุงดูแลเส้นผม
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