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การให้อิเลคตรอน (reducing property) โดยวิธี Total Phenols Assay รายงานค่าเป็ นมิลลิกรัม gallic acid ต่อน้ าหนัก
100 กรั ม (mg GAE/100 g FW) พบว่ามี ป ริ ม าณสารฟี นอลิ กทั้งหมด ซึ่ ง เป็ นสารต้านอนุ มู ล อิ สระในผลิ ต ภัณ ฑ์
เพิ่มขึ้นตามลาดับปริ มาณของกากใยสับปะรด ผลการตรวจสอบวิเคราะห์ปริ มาณวิตามินซี ในผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย
ด้วยวิธีการไทเทรตแบบ Direct titration และคานวณเป็ นร้อยละโดยมวลของวิตามิ นซี พบว่าปริ มาณวิตามิ น ซี
ปริ มาณเพิม่ ขึ้นตามลาดับตามปริ มาณของกากใยสับปะรด
ผลการศึกษาทางกายกายภาพผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากกากใยสับปะรดโดยการทดสอบค่าความสว่างของ
ผลิตภัณฑ์พบว่าค่าสี ของผลิตภัณฑ์เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าจะมีลกั ษณะสี เหลืองค่อนข้างน้ าตาลเข้มตามลาดับ เมื่อทา
การวัดด้วยเครื่ องมือวัดค่าระบบ CIE Hunter L*a*b* พบว่า ผลิตภัณฑ์จะสี เข้มข้นตามปริ มาณของกากใยสับปะรด
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สับปะรดมาหาปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยโ์ ดยวิธี Total Aerobic Plate Count ตามมาตรฐานเครื่ องสาอางทัว่ ไป มอก. 1522539 ไม่พบว่ามีการปนเปื้ อนจากเชื้จุลินทรี ยใ์ นผลิตภัณฑ์
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The objective of this research was to be develop the body mask product innovating by pine
apple meal. Body mask use 80/100 mesh of pine apple meal. We found that texture of production
depend on increase of pine apple meal. The total phenolic content was 40.02 ± 1.08 (GAE / 100 gFW).
The antioxidant activity was 86.11 ± 1.68 (% AA )
This study was found that on biological activities by total phenols assay and can report that
total phenolic increase depend on pine apple meal content unit of total phenols content is mg GAE/100
g FW. Vitamin C content analysis by direction titration and was found that vitamin c content will
increase depend on pine apple meal content.
This study report result of physical property of production, It was found that the viscosity
increase test by viscometer and color of production was dark when pine apple meal increase test by
CIE Hunter L*a*b*
This study report of the microorganisms by total plate count assay, it was found that have no
the microorganisms content in this production follow by Food and Drug Administration.
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ขอขอบพระคุณ อาจารย์ปัณรสี สู่ ศิริรัตน์ นักวิจยั ร่ วม ที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําแนวทางที่เป็ น
ประโยชน์ ช่ วยตรวจแก้ไขการศึกษานี้ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนกระทัง่ การสารนิ พนธ์น้ ี สําเร็ จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ที่ให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการศึกษาสารนิพนธ์ และ
เอื้อเฟื้ อสถานที่ เครื่ องมือและสารเคมีเพื่อใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อน พี่ น้อง บุคลากรและคณาจารย์มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ทุกท่าน ที่
ช่วยเหลื อ ให้คาํ แนะนํา และกําลังใจด้วยดี เสมอมา ท้ายสุ ดประโยชน์อนั เนื่องมาจากการศึกษา จะพึงมีเพียงใด
คุณความดีน้ นั ขอมอบแด่ บิดา และมารดาที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนประสิ ทธิ์
ประสาทวิชาความรู ้จนถึงปั จจุบนั
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บทที่ 1
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1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
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สับปะรดถือเป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำคัญของประเทศไทยและเป็ นผูส้ ่งออกสับปะรดอันดับ
1 ของโลก จำกกำรศึกษำแนวโน้ มและทิศทำง ควำมต้องกำรสินค้ำสับปะรดของตลำดส่งออก
สำคัญต่ำงๆ ผ่ำนกำรสำรวจของสำนักงำนพำณิชย์ ในต่ำงประเทศ (สพต.) จำนวน 21 แห่ง ใน
16 ประเทศทัว่ โลก ระหว่ ำ งช่ ว งปี 2559 และแนวโน้ ม ในปี 2560 เพื่อ น ำข้อ มู ล ที่ไ ด้ ม ำใช้
ประกอบกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒ นำกำรค้ำสิน ค้ำสับ ปะรดของไทย (กระทรวงพำณิ ชย์,
2559)

ภำพที่ 1.1 แสดงสัดส่วนตลำดส่งออกสินค้ำสับปะรดและผลิตภัณฑ์ของไทย ระหว่ำง
ช่วงเดือน ม.ค. - ก.ค. 2559

โดยผลผลิต สับ ปะรดสดภำยในประเทศร้อ ยละ 70-80 จะส่ง เข้ำ โรงงำนแปรรูป ที่
เหลือ ใช้บ ริโ ภคสดภำยในประเทศร้อ ยละ 20-30 และจังหวัดที่มผี ลผลิต สับ ปะรดมำกที่สุ ด
ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์โดยมีผลผลิตเป็ นร้อยละ 36.43 ของผลผลิตสับปะรดของประเทศ
ซึง่ สับปะรดส่วนใหญ่จะส่งขำยให้โรงงำนอุตสำหกรรมเพื่อแปรรูปเป็ นสับปะรดกระป๋ อง และน้ ำ
สับปะรด จำกกระบวนกำรแปรรูปดังกล่ำวทำให้โรงงำนอุตสำหกรรมแปรรูปสับปะรดกระป๋ องมี
กำกใยสับปะรดทีจ่ ดั เป็ นส่วนเหลือทิง้ จำกอุตสำหกรรมน้ ำสับปะรด ทีไ่ ด้จำกกระบวนกำรบีบคัน้
น้ ำ และกรองกำกใยสับปะรดประมำณร้อยละ 40-50 ของน้ ำหนักสด จึงเป็ นแนวทำงให้ผวู้ จิ ยั ได้

พิจำรณำศึกษำกำรนำกำกใยสับปะรดซึ่งเป็ นเยื่อใยอำหำรชนิดที่ไม่ละลำยน้ ำมำใช้ประโยชน์
และเพิม่ มูลค่ำของวัสดุเหลือใช้ในท้องถิน่ ให้มำกยิง่ ขึน้
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ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดผิวทีม่ อี ยูใ่ นท้องตลำดบำงชนิดใช้สำรขัดพอลิเมอร์สงั เครำะห์
ซึ่งอำจทำให้เกิดกำรบำดหรือ ระคำยเคือ งผิว โดยประเภทผลิต ภัณ ฑ์ขดั หรือพอกหน้ ำที่มใี น
ท้องตลำดจะมีควำมแตกต่ำงทัง้ ในส่วนประกอบและปริมำณของส่วนประกอบ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ ปริม ำณของแข็งที่เป็ น ส่ ว นผสมซึ่งจะท ำให้คุ ณ สมบัติในกำรท ำควำมสะอำด (Cleansing
activity) แตกต่ ำ งกัน ซึ่ง วัต ถุ ดิบ ที่ใช้ใ นกำรผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ข ัด ผิว กำยท ำมำจำกสำรขัด ผิว
สังเครำะห์และยังคงต้องพึง่ พำกำรนำเข้ำวัตถุดบิ จำกต่ำงประเทศและมีรำคำแพง กำรวิจยั ครัง้ นี้
จึงมีจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สปำจำกธรรมชำติโดยนำกำกใยสับปะรดที่เหลือจำก
โรงงำนอุตสำหกรรมกำรผลิตน้ ำสับปะรดกระป๋ องมำเสริมในผลิตภัณฑ์สปำสำหรับผิวกำย โดย
เป็ นวัตถุดบิ จำกธรรมชำติท่มี อี ยู่ภำยในประเทศซึ่งสำมำรถนำมำทดแทนเพื่อลดกำรนำเข้ำลด
ต้นทุนในกำรผลิต เนื่องจำกกำกใยสับปะรดนัน้ มีประโยชน์ต่อกำรบำรุงผิวหนัง และยังเป็ นสำร
ขัดผิว (Exfoliating ) ธรรมชำติ ซึง่ มีเอนไซม์บำงชนิดทีม่ คี ุณสมบัตใิ นกำรช่วยกำจัดเซลล์ผวิ เก่ำ
และในกำกสับปะรดยังมีสำรออกฤทธิ ์ที่มคี ุณสมบัตติ ้ำนอนุ มลู อิสระ และวิตำมินซีจำกธรรมชำติ
ทีม่ ปี ระโยชน์ในกำรบำรุงผิว ช่วยกระตุ้นกำรไหลเวียนของโลหิต ทัง้ ยังเป็ นผลิตภัณฑ์ทำงเลือก
ใหม่ให้กบั ผู้บริโภค และสำมำรถนำไปใช้ในอุตสำหกรรมควำมงำมเพื่อนำไปสู่เชิงพำณิชย์ได้
โดยทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้เลือ กพัฒ นำผลิต ภัณ ฑ์สปำสำหรับผิวกำยที่มสี ่วนผสมจำกกำกใยสับปะรด
ทดแทนสำรขัดผิวสังเครำะห์ เนื่ องจำกกำกใยสับปะรดเป็ น ส่ วนผสมจำกธรรมชำติ เพรำะใน
ปั จจุบนั ผลิตภัณ ฑ์ประเภทขัดผิวกำยเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทบำรุงผิว เป็ นที่นิยมเพื่อใช้ขจัดสิง่
สกปรกและเซลล์ผ ิว เก่ ำ ที่ต ำยแล้ว ซึ่ง ในปั จ จุ บ ัน พบว่ ำ ผู้บ ริโ ภคหัน มำนิ ย มใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์
เครือ่ งสำอำงทีม่ สี ่วนผสมจำกธรรมชำติมำกขึน้ จึงมีแนวทำงส่งเสริมให้ใช้กำกใยสับปะรดทีเ่ หลือ
จำกโรงงำนอุตสำหกรรมกำรผลิตน้ ำสับปะรดกระป๋ องมำเสริมในผลิตภัณฑ์สปำสำหรับผิวกำย
ซึง่ สอดคล้องกับเป้ ำหมำยของกำรวิจยั ในครัง้ นี้
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั

2.1 เพื่อพัฒนำสูตรผลิตภัณฑ์สปำสำหรับผิวกำยชนิดต่ำงๆทีม่ สี ่วนผสมของกำกใย
สับปะรด
2.2. ศึกษำสมบัตทิ ำงกำยภำพ เคมี และกำรตรวจสอบทำงจุลชีววิทยำผลิตภัณฑ์สปำ
สำหรับผิวกำยชนิดต่ำงๆทีม่ สี ่วนผสมของกำกใยสับปะรด
2.3. ศึกษำกำรเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์สปำสำหรับผิวกำยชนิดต่ำงๆทีม่ สี ่วนผสม
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กำกใยสับปะรดในระหว่ำงกำรเก็บรักษำ
2.4. ทดสอบกำรยอมรับของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์สปำสำหรับผิวกำยทีม่ สี ่วนผสม
ของกำกใยสับปะรด
3. สมมติ ฐำนของกำรวิ จยั
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3.1 กำกใยสับปะรดมีเส้นใยประเภทไม่ละลำยน้ ำเมือ่ บดละเอียดขนำดต่ำงๆมีคุณสมบัติ
เป็ นสำรขัดจำกธรรมชำติ (Natural abrasives) สำมำรถนำมำใช้ทดแทนสำรขัดผิวสังเครำะห์
(Synthetic abrasives) ได้
3.2 กำกใยสับปะรดสำมำรถนำมำเป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สปำสำหรับผิวกำยประเภท
ต่ำงๆได้
3.3 กำกใยสับปะรดมีสำรต้ำนอนุ มูลอิสระกลุ่มฟี นอลิก และวิตำมินซีซง่ึ มีคุณสมบัตทิ ่ดี ี
ในกำรดูแลผิวจึงนำมำเป็ นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สปำสำหรับผิวกำยเพื่อเพิม่ คุณค่ำผลิตภัณฑ์
3.4 รำคำต้นทุนในกำรผลิตลดลงและคุณค่ำผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับสำร
ขัดผิวสังเครำะห์ (Synthetic abrasives) ในผลิตภัณฑ์สปำทัวไป
่
4. ขอบเขตของกำรวิ จยั

เพื่อศึก ษำกำรพัฒ นำผลิต ภัณ ฑ์สปำสำหรับผิว กำยผสมกำกใยสับ ปะรดด้วยภำยใต้
ข้อจำกัดต่ำงๆดังต่อไปนี้
4.1 กำกใยสับปะรดชนิดหยำบทีเ่ หลือจำกโรงงำนผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋ อง ในเขต
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
4.2 ทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ำรจุลชีววิทยำ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
5. ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั

5.1 ผลิตภัณฑ์สปำสำหรับผิวกำยประเภทครีมพอกผิวกำยทีม่ สี ่วนผสมของ
กำกใยสับปะรดเป็ นเอกลักษณ์และเป็ นผลิตภัณฑ์ของฝำกประจำจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
5.2 ผลิตภัณฑ์สปำผสมกำกใยสับปะรดมีฤทธิ ์ในกำรกำจัดเซลล์ผวิ เก่ำ และฤทธิ ์ต้ำน
อนุมลู อิสระ
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5.3 สำมำรถใช้เป็ นแนวทำงของกำรผลิตในระดับวิสำหกิจชุมชนให้กบั กลุ่มแม่บำ้ นและ
เกษตรกรเพื่อเพิม่ รำยได้ให้กบั กลุ่มแม่บำ้ นและเกษตรกร
5.4 เพื่อเป็ นกำรเพิม่ มูลค่ำวัสดุเหลือใช้จำกอุตสำหกรรมแปรรูปสับปะรด
5.5 เพื่อเพิม่ ทำงเลือกใหม่ให้กบั กลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจสปำและผูบ้ ริโภคแทนผลิตภัณฑ์
เดิมในท้องตลำดทีม่ รี ำคำค่อนข้ำงแพง
6. นิ ยำมศัพท์
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6.1 ผลิตภัณฑ์พอกผิวกำย (Body Mask)
6.2 กำกใยสับปะรด (Pineapple meal)
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
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1. สับปะรด ( Ananas comosus.L. )
1.1. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสับปะรด

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดง Ananas comosus.L.
แหล่งทีม่ า https://th.wikipedia.org/wiki/สับปะรด

สับปะรดมีช่อื ทางวิท ยาศาสตร์ว่า Ananas comosus วงศ์ Bromeliaceae ในประเทศ
ไทยสับ ปะรดนั บ ว่ า เป็ น พืช เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ มีป ริม าณการผลิต เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ของ โลก
รองลงมาคือ ฟิ ลปิ ปิ นส์และจีน ตามลาดับ โดยทัวไป
่ สับปะรดสดจะมีน้าเป็ นองค์ประกอบถึงร้อย
ละ 80-85 น้ าตาลร้อยละ 12-15 กรดร้อยละ 0.6 โปรตีนร้อยละ 0.4 เถ้าร้อยละ 0.5 ไขมันร้อยละ
0.1 ส่ว นที่เหลือ เป็ น เส้นใย และวิต ามิน (Salvi M.J. ,et. 1995) น้ าตาล ส่ วนใหญ่ เป็ น น้ าตาล
อย่างง่าย เช่น ซูโครส กลูโคส และ ฟรุคโทส ซึง่ น้าตาลซูโครสมีมากถึง 2 ใน 3 ส่วนของ น้าตาล
ทัง้ หมด ที่เหลือจะเป็ นน้ าตาลรีดวิ ส์ ซึง่ ประกอบ ด้วยกลูโคสและฟรุคโทส (Camara, M., 1995)
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) 3.3-3.7 กรดส่วนใหญ่เป็ นกรดซิตริกและกรดมาลิค นอกจากนี้ ยังมี
กรดแอสคอบิคประมาณ 22.5-33.5 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง ในขณะที่มสี ารประกอบ ฟี
นอลค่อนข้างสูง (~355-361 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร) เมื่อเทียบกับผักผลไม้อ่นื ๆ สารประกอบฟี
นอลิก ในอาหาร และเภสัช โภชนภัณ ฑ์ (Nutraceuticals) เป็ นอนุ พ ัน ธ์ข อง ฟี นิ ว อะลานี ล
(Phenylalanine) และไทโรซีน (Tyrosine) เกิดจากเมตาบอไลท์ทุตยิ ภูมใิ นพืช ประกอบด้วยหมู่
aromatic ring ที่ก่อพันธะกับหมู่ไฮดรอกซิลอย่างน้ อย 1 หมู่ และอนุ พนั ธ์ของฟี นอล (สโรบล
,2554)

1.2 องค์ประกอบทางเคมี
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เศษเหลือของสับปะรดจากโรงงานจะมีส่วนประกอบทางเคมีทแ่ี ตกต่างกันทัวไปเรี
่
ยกว่า
เปลือ กสับ ปะรด หรือ กากสับ ปะรดจะประกอบไปด้ว ยส่ ว นต่ างๆ มีเปลือ กด้านข้าง ส่ ว นหัว
ส่วนล่าง ไส้ (แกนกลาง) และเศษเนื้อ อาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งมากน้อยแล้วแต่โรงงาน ซึง่ จะทา
ให้ส่วนประกอบทางเคมีจากเศษเหลือของสับปะรด หรือเปลือกสับปะรดมีค่าแตกต่างกัน (ตาราง
ที่ 3) โดยทัวไปเปลื
่
อกสับปะรดสดจากโรงงานทาสับปะรดกระป๋ องจะมีปริมาณน้ าาอยู่สูง มีวตั ถุ
แห้งประมาณ 10-12% มีความเป็ นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 3.2-3.4 (Perez and Hsu, 1973)
มียอดโภชนะย่อยได้ (TDN) 65-74% มีโปรตีนปริมาณแร่ธาตุต่ างๆ และวิต ามินอีต่า (Muller,
1974, 1975) ปริมาณน้าตาลทีพ่ บมากส่วนใหญ่เป็ นพวกซูโครส (70%) กลูโคส (20%) และฟรุค
โตส (10%) (Muller, 1978) และได้รวบรวมผลวิเคราะห์ของเปลือกสับปะรดได้จากโรงงานแปร
รูปทาสับปะรดกระป๋ อง (ตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกสับปะรดจากโรงงาน (% วัตถุแห้ง)
โปรตีน
4.80
6.90
3.74
6.44
6.00

ไขมัน
1.90
0.90
3.81
1.84
3.81

เยือ่ ใย
25.5
17.80
12.72
13.96
14.81

ที่มา : อ้างโดยจินดา (2547)
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เถ้า
4.50
4.00
3.99
6.81
6.81

NFE
63.30
70.40
77.72
52.92
68.54

ตารางที่ 2.2 ส่วนประกอบทางเคมีของกากสับปะรดโดยวิธ ี Detergent analysis
เปลือกด้านข้าง
85.8
4.4
1.5
8.1
4.9
81.1
72.9
27.1
12.1
1.7
10.4
15.0

ส่วนหัว
84.9
4.1
1.2
11.6
5.4
77.7
61.2
38.8
17.1
1.9
15.2
21.7

ส่วนล่าง
85.9
5.4
1.4
13.4
7.6
72.2
53.1
46.9
20.4
2.8
17.6
26.5

แกน (ไส้)
88.6
3.2
1.3
8.9
3.8
82.8
73.1
26.3
12.2
0.7
11.5
14.1

เศษเนื้อ
84.5
3.6
1.2
4.7
4.2
86.3
85.5
14.5
5.8
0.6
5.2
8.7
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องค์ประกอบ
Moisture
Crude protein
Crude fat
Crude fiber
Ash
NFE
NDS
NDF
ADF
ADL
Cellulose
Hemicellulose

ที่มา : วรพงษ์ และวิภา (2528)
หมายเหตุ : NFE = Nitrogen free extract, NDS = Neutral detergent soluble, NDF = Neutral detergent
fiber, ADF = Acid detergent fiber, ADL = Neutral detergent lignin

2. ผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาดผิว

ผลิต ภัณ ฑ์ พ อกผิว (mask) เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ส าหรับ ใช้พ อกผิว เพื่อ บ ารุงผิว ขจัดคราบ
สกปรกและเซลลผิวเก่าทาให้ผวิ หน้าและผิวกายผุดผ่องขึน้ ผลิตภัณฑ์พอกผิวเป็ นผลิตภัณฑ์ ใช้
ทัง้ ทาหน้าและทาตัวในรูปแบบของของเหลวหรือกึ่งของแข็งกึ่งเหลวแล้วปล่อยให้แห้งหรือแข็ง
เพื่อทาให้ผวิ สะอาดและดูดขี น้ึ บางชนิดจะทาให้ผวิ หน้ าร้อนและกระชับโดยการกระตุ้นให้ผลัด
เซลล์ผวิ เพื่อกาจัดสิง่ สกปรกและความมันบนผิว จากนัน้ จึงเช็ดหรือล้างออกซึง่ จะช่วยกาจัดเศษ
ผิวหนังและสิวหัวดาได้พร้อมๆ กันแบ่งตามวิธกิ ารใช้เป็ น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดลอกออก (peel-off
type) ชนิ ด เช็ด หรือ ล้ างออก (wipe off and rinse-off types) ชนิ ด ลอกออกเมื่อ แข็ง (peel-off
when hard type) และชนิดกาว (adhesive fabric type) ผลิต ภัณ ฑ์พอกหน้ าชนิดเช็ดหรือล้าง
ออกอาจอยู่ในรูป ครีม โคลนพอกหรือ เจลลี่ เมื่อ ปล่ อ ยทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ ง ผลิต ภัณ ฑ์จ ะมี
ลักษณะแห้งติดผิวต้องใช้ผา้ นุ่ มชุบน้ าอุ่นเช็ดหรือล้ างด้วยน้ าอุ่นออก สิง่ สกปรกต่างๆ ถึงจะถูก
กาจัดออกไปด้วยในขณะทีเ่ ช็ดหรือล้าง (เอกพล, 2014)
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ผลิตภัณฑ์ขดั ผิว เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภททาความสะอาดและบารุงผิว ซึ่งการขัดผิวนัน้
เป็ นการขจัดเซลล์ผวิ หนัง ที่ตายแล้ว (Williams and Schmitt, 1996) นัน่ คือส่วนชัน้ บนสุดของชัน้
คอร์เนียม (stratum corneum) ให้หลุดลอกออกไปเพราะเป็ นเซลล์ทไ่ี ม่สามารถทาหน้าทีเ่ ก็บกัก
ความชุ่มชื้นได้อกี แล้ว การขัดผิวจึงช่วยให้ผวิ มีความสดใส ช่วยลดการอุดตันของรูขุมขน และ
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของการหลุดลอกเซลล์ผวิ ทีเ่ สื่อมสภาพออก โดยทัวไปผลิ
่
ตภัณฑ์ประเภท
นี้จะประกอบด้วยส่วนผสมของสารขัดผิวเม็ดเล็กๆ ที่ไม่ทาลายผิว และครีมประเภทนี้มกั อยู่ใน
รูปอิมลั ชันชนิดน้ ามันในน้ า (O/W emulsions) และมีส่วนผสมของอนุ ภาคเม็ดขัดผิว ซึง่ อาจเป็ น
เม็ดขัดผิวสังเคราะห์ เช่น โพลีเอทิลนี หรือ สารชนิดอื่นทีเ่ ฉื่อยต่อการทาปฏิกริ ยิ า เช่น เมล็ดพืช
ที่มเี ปลือกแข็ง (ground seed-husks) ซึ่งหากต้องการใช้ในปริมาณมากควรใช้อย่างระมัดระวัง
เนื่องจากกลไกในการขัดอาจทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้ (ปั ณรสี, 2554)
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U

3. สารขัดผิ ว (Exfoliating/Scrubbing agent)
ผลิต ภัณ ฑ์ส ารขัด ผิว (Scrub Products) ปั จ จุบ ัน ได้รบั ความนิ ย มมากขึ้น ตามล าดับ
โดยเฉพาะ อย่างยิง่ การใช้ในสปาซึ่งเน้ นถึงปรัชญาในการผ่อนคลาย เป็ นการใช้เพื่อการดูแล
ผิวพรรณ และทาให้รสู้ กึ เป็ นหนุ่ มสาว นอกเหนือจากการทาความสะอาดผิว ผลิตภัณฑ์ขดั ผิว
นอกจากช่วยขจัดสิง่ สกปรก ฝั งแน่ นและช่วยขจัดเซลล์ผวิ เก่าเพื่อให้ผวิ เรียบเนียนแล้ว ยังช่วย
ให้การไหลเวียนโลหิ ตดี กระตุน้ เซลล์ ผิวใหม่ให้แข็งแรงโดยอาศัยการถูนวดไปมาเบา ๆ บนผิว
ผลิ ตภัณฑ์ขดั ผิวมักประกอบด้วยสารขัดถู (abrasives) ซึ่ งอาจเป็ นสารที่ละลายน้ าได้ เช่ น เกลื อ
น้ าตาล หรื อเป็ นสารไม่ ล ะลายน้ า เช่ น โพลีเอทธิล ีน สังเคราะห์ (polyethylene beads), เปลื อก
เมล็ด หรื อเมล็ดธัญพืช เป็ นต้น อาจมีการเติมสารปรับสภาพและบารุ งผิว (conditioner) เช่ น เกลือ
แร่ (minerals) น้ ามันจากธรรมชาติ สารอิมอลเลียนท์ วิตามิน และสารอาหารต่าง ๆ สารขัดถู ถูก
ผสมลงในยาพื้น (base) ในลักษณะแขวนกระจาย หรื อแบบนอนก้นก็ได้ ดังนั้น ยาพื้นที่ใช้ตอ้ งไม่
เป็ นตัวทาละลาย สาหรับสารขัดถู สารขัดถูซ่ ึ งมีความแข็ง อนุ ภาคใหญ่ และรู ปร่ างไม่แน่นอน มัก
ทาให้ระคายผิว ทาลายผิว และก่ อระคายเคืองได้ง่าย ในทางตรงกันข้าม สารขัดถู ซ่ ึ งอ่อนเป็ นผง
ละเอี ยดจะไม่ เกิ ดผลในการนวดถู เพียงพอที่จะท าให้เกิ ดความรู ้ สึก ผ่อนคลาย สารขัดถู ที่ ดีควรมี
ความแข็ง ตั้งแต่ 0.5-7 (สเกลความแข็ง 0 หมายถึง แข็งที่สุด 10 หมายถึง อ่อนที่สุด) ขนาดอนุภาค
ตั้งแต่ 278 180-420 ไมครอน (ผ่านแร่ งเบอร์ 40-80 mesh) รู ปร่ างทรงกลมให้ผลดีที่สุดในการขัด
ผิว ปริ มาณ ขัดถู อาจใช้ต้ งั แต่ 0.5-10% ในตารับ การใช้สารขัดถูจากธรรมชาติตอ้ งระวังเรื่ องการ
ปนเปื้ อนของ จุ ลินทรี ย ์ ถ้าจะให้ปลอดภัย ควรทาการฆ่าเชื้ อโดยทาไร้เชื้ อแบบใช้รังสี ก่อนนามา
ผสมในผลิตภัณฑ์
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สารขัดถูที่ได้จากธรรมชาติมกั ได้จากเปลือกผลเปลือกเมล็ด หรื อเมล็ดธัญพืชและถัว่ ต่าง ๆ
เช่ น เมล็ดลู กท้อ (apricot seed) เปลือกอัลมอนด์ (almond shell) เมล็ดองุ่น (grape seed) เมล็ด
พีช (peach seed) เมล็ดทานตะวัน (Sunflower seed) เปลือกเมล็ดวอลนัท (walnut shall) เมล็ด
แตงโม (Watermelon seed) เปลือกเมล็ดฝ้าย (cotton seed shell) สารเหล่านี้ มีความแข็ง หยาบ
ขัดถู ดี สารพวกไขแข็ง เช่ น almond meal, jojoba wax, jojoba bead ซึ่ ง ไม่ แ ตกสลาย ราคา ก็
แพง ไม่ทนความร้ อน สารขัดถู ที่เป็ นสารสังเคราะห์ เช่ น polyethylene powder, nylon powder,
polypropylene powder, cellulose beads และ polystyrene รวมถึ ง Synthetic silica ซึ่ งมี ท้ ั ง
ชนิ ดที่ แตกสลายได้และไม่ได้ มีรูพรุ น ขนาดอนุ ภาคมีต้ งั แต่ 10-1000 ไมครอน ดูดซับความมัน/
สิ่ งสกปรก ได้ดี ทนความร้อน เข้ากับสารอื่นในตารับได้กว้าง นอกจากนี้อาจได้จากหิ น pumice ซึ่ ง
เป็ นหิ นจาก ภูเขาไฟที่มีรูพรุ น โดยทัว่ ไปสารขัดถูมกั มีขนาดอนุ ภาค 180-420 ไมครอน (ผ่านแร่ ง
เบอร์ 40-80 mesh) นิ ย มใช้ข นาด 300 ไมครอนมากที่ สุ ด (ผ่า นแร่ ง เบอร์ 60 mesh) (พิ ม พร,
2547)
ตารางที่ 2.3 คุณสมบัตขิ องสารขัดผิวชนิดต่างๆทีน่ ิยมใช้ในท้องตลาด

แหล่งทีม่ า
ตัวอย่างสารขัดผิว
1.จากธรรมชาติ เมล็ดแอฟพริคอต
(Apricot seeds) แ ล ะ
วอลนัต
(Walnut seeds)
โจโจบา เอสเทอร์
(Jojoba esters)
2. สารอินทรีย์ เม็ดโพลีเอทิลนี
ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร (Polyethylene beads)
สังเคราะห์
โพลีเมทธาคีเลท
(Cross-linked
polymethacrylate)
แคลเซียมคาร์บอเนต
(Calcium carbonate)

คุณสมบัติ
เป็ นเมล็ดพืชจากธรรมชาติ ทีน่ ามาบดให้ละเอียด
มีลกั ษณะแข็ง หยาบ และสาก อาจก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองได้งา่ ย ไม่ค่อยบริสุทธิ ์ ลักษณะปรากฏ
ไม่สวยงาม
เป็ นชนิดทีแ่ ตกตัวไม่ได้ มีราคาแพง ไม่มคี วามคงตัว
ทีอ่ ุณหภูมสิ งู
ความหนาแน่นต่า มีโอกาสทีเ่ ชือ้ จุลนิ ทรียจ์ ะเจริญได้
มีความคงตัวในช่วง pH ทีแ่ คบ คือในช่วง 6-9 และ
ไม่มคี วามคงตัวในด้านสี โดยถ้าอยูใ่ นสภาวะทีเ่ ป็ น
กรด จะทาให้สขี องเม็ดขัดผิวเปลีย่ น
เป็ นชนิดทีแ่ ตกตัวไม่ได้ มีราคาแพง มีความหนา
แน่นสูง จึงไม่เหมาะทีจ่ ะใช้กบั ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วาม
หนืดต่า
ค่อนข้างแข็ง หยาบ และสาก ก่อให้เกิดการระคาย
เคืองได้งา่ ย
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นอกจากนี้ยงั มีสารขัดผิวชนิดอื่นๆ ทัง้ ทีไ่ ด้จากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ ทีน่ ิยม
ใช้ในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิว แสดงดังตารางที่ 2.3 ดังนี้
4. สารต้านอนุมลู อิ สระ (พิมพร, 2551)
สารต้านอนุ มลู อิสระหรือแอนตี้ออกวิแดนท์มบี ทบาทในการป้ องกันเซลล์ผวิ หนังจากการ
ถูกทาลาย จึงใช้ป้องกันหรือชะลอความเหีย่ วย่นของผิวได้
ปกติผ ิว หนังมีเอนไซม์แ ละสารหลายชนิ ด ทัง้ ในชัน้ ของหนังก าพร้า และหนังแท้ ซึ่ง
สามารถต้านออกซิเดชันได้ ดังแสดงในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 สารต้านออกซิเดชันทีพ่ บในผิวหนังชัน้ หนังกาพร้าและหนังแท้ของคน

DP
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ความเข้มข้น
หนังกาพร้า (Epidemis)
หนังแท้ (Dermis)
816  106 units/gm skin 361  28 units/gm skin
2912  406
355  89
0.71  0.09
0.44  89
0.63  0.11
0.20  0.20
0.57  0.09
0.27  0.04
1.53  0.22
0.37  0.04
3.26  1 nmol/gm skin 1.78  1.78 nmol/gm skin
31.0  3.8
16.2  1.10
3.53  0.79
0.35  0.08
4.12  0.59
2.86  0.84
3798  1016
723  320
3802  1552
588  240
1071  242
182  24
460.9  77.4
75.1  9.0
23.2  6.41
9.6  3.8

สารต้ านออกซิ เดชัน
Superoxide dismutase
Catalase
Glutathione peroxidease
Glutathione reductase
Clucose-6-phosphate
dehydrogenase
Isocitrate dehydrogenase
 -Tocopherol
 -Tocopherol
Ubiqunol 10
Ubiquinone 10 (Coenzyme Q10)
Ascorbic acid
Dehydroascorbic acid
Uric acid
Reduced glutathione
Oxidized glutathione
แหล่งทีม่ า : ปั ณรสี (2554)
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การศึกษาเพื่อวัดปริมาณและประสิทธิภาพของสารต้านอนุ มูลอิสระ (antioxidants) ได้
ถูกศึกษาและพัฒนาขึน้ หลายวิธดี ว้ ยกัน ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) และ
เป็ น การศึก ษาโดยเปรีย บเทียบกับ ฤทธิ ์ของสารต้านอนุ มูล อิส ระมาตรฐาน (เช่น วิต ามินอี,
วิตามินซี เป็ นต้น) และใช้สารต้านอนุ มูลอิสระชนิดสังเคราะห์ท่ไี ม่มใี นร่างกายตามธรรมชาติ
เป็ นตัวแทนในการทาปฏิกริ ยิ าในหลอดทดลอง ดังนัน้ การศึกษาฤทธิ ์สารต้านอนุ มูลอิสระของ
สารสกัดสมุนไพรหรืออาหารเสริม จึงเป็ นการศึกษาฤทธิ ์ทีม่ อี ยู่ในตัวอย่างเท่านัน้ ไม่ได้เป็ นการ
รับ ประกัน ว่ า เมื่อ ใช้ห รือ รับ ประทานเข้าไปแล้ว จะมีฤ ทธิจ์ ริงอย่างที่ศึก ษาในหลอดทดลอง
เนื่องจากสารต้านอนุ มลู อิสระจะต้องผ่านการดูดซึมทางลาไส้ จึงผ่านการถูกทาลายจากเอนไซม์
ต่างๆ ก่อนเข้าสู่กระแสเลือด ดังนัน้ ในการศึกษาฤทธิ ์ต้านอนุ มลู อิสระในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
หรือสารสกัดจากสมุนไพรในเบือ้ งต้น ผลการศึกษาทีไ่ ด้เป็ นเพียงการหาปริมาณสารออกฤทธิ ์ทีม่ ี
ในสารสกัด และอนุ มานได้ว่าตัวอย่างทีม่ ฤี ทธิ ์ต้านอนุมลู อิสระสูง ย่อมมีโอกาสเกิดประโยชน์ต่อ
ผูบ้ ริโภคมากกว่าสารทีม่ ฤี ทธิ ์ต้านอนุ มลู อิสระต่า (สุ นีย ์ ชาญณรงค์, 2552)
สารต้านอนุ มลู อิสระมีมากมายหลายกลุ่ม มีคุณสมบัตทิ งั ้ ทางเคมีและกายภาพแตกต่าง
กันไป แต่มคี ุณสมบัตติ ้านอนุ มลู อิสระได้เหมือนกัน คือ สามารถจับกับอนุ มูลอิสระได้ ซึ่งสาร
อนุ มูลอิสระที่มใี นร่างกาย มีหลายประเภทเช่นกัน ฤทธิ ์การยับยัง้ สารอนุ มูลอิสระของสารต้าน
อนุ มูลอิสระที่พ บในอาหารและพืชสมุนไพรได้มกี ารศึกษากันอย่างกว้างขวางและยืนยันได้ว่า
สามารถลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ ได้อย่างมาก
สารต้านอนุ มูลอิสระ แบ่งออกเป็ นหลายกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ ์ เช่น การเข้าทา
ปฏิกริ ยิ ากับอนุ มลู อิสระ การทาให้เปอร์ออกไซด์ (peroxide) หมดฤทธิ ์ และการเข้าจับกับโลหะ
หนัก ดังนัน้ ก่ อนจะสรุปว่าสารต้านอนุ มูล อิสระแต่ละชนิดแต่ชนิดมีฤ ทธิ ์เพียงใด ควรทาการ
วิเคราะห์โดยหลายๆ วิธกี ่อน ซึง่ การวิเคราะห์ท่นี ิยม คือ การทาปฏิกริ ยิ าทางเคมี ซึง่ มีวธิ ใี หญ่
อยู่ 2 วิธ ี คือ
1. ปฏิกิรยิ าที่ม ีก ารโอนถ่ ายไฮโดรเจนอะตอมหรือ hydrogen atom transfer based
method เรียกย่อว่า HAT เช่น วิธ ี  - carotene bleaching method
2. ปฏิกิรยิ าที่มกี ารโอนถ่ ายอิเล็คตรอน หรือ electron transfer based method เรียก
ย่อว่า ET เช่น ปฏิกริ ยิ าส่วนใหญ่ทก่ี ล่าวถึงในบทนี้

วิธ ี HAT จะเป็ นการวัดความสามารถของสารต้านอนุ มูลอิสระในการทาลายฤทธิ ์ของ
อนุ มลู อิสระ โดยการให้ไฮโดรเจนแก่อนุ มลู อิสระ สาหรับวิธ ี ET จะเป็ นการวัดความสามารถของ
สารต้านอนุ มลู อิสระในการโอนถ่ายอิเล็คตรอนเพื่อทาการรีดวิ ซ์สารอนุ มลู อิสระ รวมทัง้ ไอออน
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ของโลหะหนักและหมู่ฟังก์ชนั ทีต่ ้องการอิเล็คตรอน ปฏิกริ ยิ าทัง้ สองนี้ อาจเกิดขึน้ พร้อมๆ กัน
ได้ ถ้าแบบใดเกิดขึน้ มากกว่า จะถือเป็ นตัวแทนของปฏิกริ ยิ านัน้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณของสาร
ผลผลิตของแต่ละปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ สามารถทาการวิเคราะห์ได้ดว้ ยวิธที ่เี หมาะสม ดังนัน้ ก่อน
จะสรุป ลงไปว่ า สารต้านอนุ มูล อิส ระมีค วามสามารถมากน้ อ ยเพียงใดจะต้อ งใช้ห ลายๆ วิธ ี
ร่วมกัน เพื่อ จะได้อ ธิบายปฏิกิรยิ าที่เกิดขึ้น เมื่อ รับประทานหรือ ทาสารออกฤทธิ ์เหล่านี้ ทาง
ผิวหนัง ซึง่ ในความเป็ นจริงอาจจะมีกลไกอื่นทีต่ ่างจากในหลอดทดลองก็ได้
การระบุ ค วามสามารถหรือ ฤทธิข์ องสารต้ า นอนุ มู ล อิส ระ เรีย กได้ ห ลายชื่อ เช่ น
“Antioxidant capacity” ซึ่งอยู่กบั วิธกี ารที่ศกึ ษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวอย่าง วิธ ี
การศึกษาฤทธิ ์ของสารต้านทานอนุมลู อิสระทีน่ ิยมในการทาวิจยั ในปั จจุบนั มีตวั อย่างดังนี้
Oxygen radical absorbance capacity (ORAC)
Total antioxidant scavenging capacity (TOSC)
Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC)
ABTS assay
Ferric reducing antioxidant power (FRAP)
DPPH assay DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) Assay

DP
U

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็ น วิธ ีก ารศึก ษาฤทธิ ์การต้านอนุ มูล อิส ระที่ง่าย นิ ยมใช้ก ัน อย่างกว้างขวางในการ
ทดสอบฤทธิ ์ของอาหารและสมุนไพร สารที่ใช้ค ือ อนุ มูล อิส ระ DPPH· หรือ อนุ มูล อิส ระ 2,2
diphenyl-1-picrylhydrazyl เป็ นสารทีอ่ ยู่ในรูปของอนุ มลู อิสระทีม่ คี วามคงตัว ดูดกลืนแสงได้ดที ่ี
ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร มีสมี ่วงอมสีน้ าเงินเมื่อ ถูกรีดวิ ซ์โดยสารต้านอนุ มูลอิสระ จะ
เปลี่ย นจากสีม่ ว งอมน้ า เงิน เป็ นสีเหลือ ง (DPPH· เปลี่ย นเป็ นDPPH-H) ซึ่ง การเปลี่ย นสีจ ะ
สัมพันธ์โดยตรงกับจานวนของอิเล็คตอนที่ก่อพันธะกับไฮโดรเจนที่ได้จากสารต้านอนุ มูลอิสระ
การศึกษาโดยวิธนี ้ีค่าความสามารถในการต้านอนุ มลู อิสระ สามารถคานวณได้หลายแบบแล้วแต่
ผูท้ ดลองจะกาหนดตัวอย่างเช่น การเทียบกับสารต้านอนุ มลู อิสระมาตรฐานทีท่ ราบความเข้มข้น
แน่ นอน โดยวัดที่ระยะเวลาที่ทาปฏิกริ ยิ าเท่ากัน การรายงานผลจะเป็ น % antioxidant activity
(% AA) คานวณได้ดงั สมการ
% AA 

[1  ( A517 of sample)]
100
( A517 of s tan dard )
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นอกจากนี้ ยังสามารถรายงานผลในรูปของ Effective concentration (EC50%) เป็ นค่ า
ความเข้ม ข้นหรือ ปริม าณของสารที่ล ดความเข้มข้น ของ DPPH· ได้ 50% ของความเข้ม ข้น
เริม่ ต้น ซึ่งวิธนี ้ีจะต้องเตรียมสารตัวอย่างให้มคี วามเข้มข้นหลายๆ ค่าและวัดที่เวลาต่างๆ แล้ว
พล๊อต กราฟระหว่าง % DPPH· remaining (ปริมาณของ DPPH· ที่ เหลืออยู่ท่เี วลาต่างๆ) กับ
เวลา เพื่อการติดตามปฏิกริ ยิ า จากนัน้ หาความเข้มข้นสามารถลดค่าการดูดกลืนแสงลงได้ 50%
ของเริม่ ต้น บันทึกผลออกมาเป็ นค่า EC50%

DP
U

ข้อควรระวังของการวัดด้วยวิธนี ้ี คือ สารต้านอนุ มูลอิสระที่ทาปฏิกริ ยิ ากับ DPPH·+จะ
เป็ นชนิดที่ละลายน้ าได้ จึงวิเคราะห์ผลได้เฉพาะส่วนทีล่ ะลายน้ าได้เท่านัน้ ดังนัน้ มีผวู้ จิ ยั บาง
คนใช้ต ัวท าละลายเป็ นไฮโดรเมทธานอล (hydromethanol) แทนน้ าบริสุท ธิ ์ เพื่อ ให้ส ารต้าน
อนุ มลู อิสระที่ไม่ละลายน้ าในตัวอย่างสามารถละลายและถูกวัดได้และระยะเวลาที่ใช้ทาปฏิกริ ยิ า
ควรจะนานเพียงพอจะวัดค่าได้ถูกต้องมากขึน้ เชื่อถือหรือไม่ ขึน้ กับสารมาตรฐานที่ใ ช้และการ
วิเคราะห์ป ริม าณสารออกฤทธิใ์ นตัว อย่างร่ว มด้ว ยอย่างไรก็ต าม แต่ ล ะวิธ ีค วรมีก ารศึก ษา
จลนศาสตร์ของปฏิกริ ยิ าร่วมด้วย เนื่องจากในสารสกัดสมุนไพรโดยเฉพาะ crude extract จะมี
สารออกฤทธิ ์หลายชนิด ปนกับ และสารแต่ ละชนิดจะมีขดี การละลายน้ าหรือตัวกลางที่ศึก ษา
แตกต่ างกัน ปฏิกิรยิ าจึงอาจเกิดขึ้นช้าหรือ เร็วแตกต่ างกัน การใช้ววี ิเคราะห์วธิ ีใดวิธ ีห นึ่งที่
เจาะจงเกินไป อาจทาให้แปลผลคลาดเคลื่อนได้ การทดลองควรมีชุดควบคุมที่ดเี พื่อ ตัดข้อ
สงสัยต่างๆ ออกไป และมีขอ้ ควรคานึงถึงอีกประการหนึ่ง คือ ผลการศึกษานี้ เป็ นการวิเคราะห์
นอกร่างกาย ซึ่งยังไม่สามารถยืนยันผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อ เข้าสู่ร่างกายได้ เนื่องจากสารต่างๆ
จะต้องผ่านการดูดซึมทัง้ ทางผิวหนังหรือเยื่อบุทางเดินอาหารที่อาจทาให้การออกฤทธิ ์แตกต่าง
จากผลนอกร่างกาย อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ยอมรับกันทัวไปว่
่ า ถ้าผลในหลอดทดลองให้ผลที่ดี
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาย่อมมีโอกาสถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่า
6. เอนไซม์โบรมิ เลน

โบรมิ เ ลนเป็ นเอนไซม์ ท่ี เ ร่ ง ปฏิ กิ ร ิย าการย่ อ ยโมเลกุ ล ของสารประเภทโปรตี น
(proteolytic enzyme) จัดอยู่ในกลุ่มซัลฟโฮดริล โปรตีเอส เช่นเดียวกับปาเปน ฟิ ซนิ และจาก
Streptococcus protease เป็ นเอนไซม์ทอ่ี ยู่ภายในเซลล์ (intracellular) สามารถเร่งปฏิกริ ยิ าการ
ย่อยโปรตีน สภาวะทีเ่ หมาะสมกับการทางานของเอนไซม์โบรมิเลนคือในสภาพทีม่ ี pH 7.0 เมื่อ
ใช้เคซีนเป็ นซับสเตรท และ pH 5.0 เมือ่ ใช้เจลาตินเป็ นซับสเตรท อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมประมาณ
63-65 องศาเซลเซียส ถูก ทาลายด้วยความร้อนทีอ่ ุณหภูมสิ ูงกว่า 70 องศาเซลเซียส มีความคง
ตัว ที่ pH 3.0-5.5 และเมื่อ pH ตัง้ แต่ 2.5 ลงมาจะไม่เสถียร เป็ นเอนไซม์ท่ลี ะลายน้ าได้ ไม่
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ละลายในแอลกอฮอล์และอะซีโตน ได้มกี ารนาเอนไซม์โบรมิเลนไปใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง
เช่นเดียวกับปาเปน และโปรตีนเอสอื่น เพื่อให้หนังพองอ่อนนุ่ ม และในอุตสาหกรรมสีเพื่อเพิม่
ความคงตัว ความหนืดของโปรตีนอีมลั ซิไฟเออร์ทใ่ี ช้ในสี later ส่วนนอุตสาหกรรมอาหารมีการ
ใช้โบรมิเลนเพื่อเร่งขบวนการทาน้ าปลาจากไส้ตนั และเพิม่ คุณค่าทางอาหาร และการใช้โบรมิ
เลนเพื่อป้ องกันการเกิดความขุ่นของเบียร์ในการเก็บรักษา และเพื่อความยืดหยุ่นและปริมาตร
ของขนมปั งในอุ ต สาหกรรมขนมปั ง ผลิต ภัณ ฑ์เนื้ อ สัต ว์โบรมิเลนช่ ว ยท าให้เนื้ อ นุ่ ม และใน
อุตสาหกรรมยาใช้เป็ นยาช่วยย่อย ยาแก้ประจาเดือน ยาถ่ายพยาธิ ใช้ขบั mucus ก่อน X-ray
มดลูก และใช้แก้การอักเสบ และในอุตสาหกรรมเครื่องสาอางได้มกี ารสกัดเอนไซม์โบรมิเลน
บริสุ ท ธิเ์ พื่อ ใช้เป็ น ส่ ว นประกอบในผลิต ภัณ ฑ์ก ลุ่ ม พอกหรือ ลอกผิว ผลิต ภัณ ฑ์ข ดั ผิว และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว เป็ นต้น (อรวินท์ วงค์มีเกียรติ, 2527)
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7. การศึกษางานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
7.1 จากการศึกษาผลจากการอบแห้งใยสับปะรด (อุบลรัต น์ , 2549) ด้วยตู้อบลมร้อน
ชนิดถาดทีอ่ ุณหภูม ิ 70 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 3 ชัวโมง
่
30 นาที พบว่าได้ใยสับปะรดอบแห้ง
คิดเป็ นร้อยละ 3.26 ของน้ าหนักสด และเมื่อนาใยสับปะรดอบแห้งไปบด และร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 18 เมซ เพื่อ เป็ นส่วนผสมในผลิตภัณ ฑ์ข้าวแต๋นได้ใยสับปะรดแห้งบด คิดเป็ นร้อยละ
1.47 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ใยสับปะรดอบแห้งมีปริมาณโปรตีน ไขมัน ใย
อาหาร เถ้า และ ความชืน้ คิดเป็ นร้อยละ 3.04 0.85 80.60 2.21 และ 7.41 ตามลาดับ (แสดงดัง
ตารางที่ 2.5)
ตารางที่ 2.5 องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดบิ
ชนิดของวัตถุดบิ

ใยสับปะรดอบแห้งบด

โปรตีน
3.04

องค์ประกอบทางเคมีคดิ เป็ นร้อยละ
ไขมัน
ใยอาหาร
เถ้า
0.85
80.60
2.21

ความชืน้
7.41

2. จากการศึก ษาความสามารถในการต้ า นออกซิเ ดชัน ในหลอดทดลอง (in vitro
antioxidant capacity) ของสับปะรดพันธุ์ปัต ตาเวียและพันธุ์ ภูเก็ต ทัง้ ในเปลือก แกน และเนื้อ
ของ สุ ดารั ต น์ และศศิ ธ ร (2550) โดยวิ ธ ี Total phenol วิ ธ ี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) วิ ธี 2,2-azino-bis(3-ethylbenzothaizoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
(ABTS) และวิธ ี Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) พบว่า เปลือ กสับปะรดพัน ธุ์
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ปั ต ตาเวียมีค วามสามารถในการต้านออกซิเดชัน สูงสุ ด ส่ วนเนื้อ และแกนของสับ ปะรดพัน ธุ์
ปั ตตาเวียมีความสามารถในการต้านออกซิเดชันแตกต่างอย่างไม่มนี ัยสาคัญ ในขณะที่เปลือก
สับ ปะรดพัน ธุ์ภูเก็ต มีค วามสามารถในการต้านออกซิเดชันสูงสุ ด รองลงมาคือ เนื้ อ และแกน
สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเนื้อเยื่อส่วนเดียวกันของสับปะรด 2
พันธุ์ พบว่า เปลือก แกน และเนื้อของสับปะรดพันธุภ์ ูเก็ตมีความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
สูงกว่าสับปะรดพันธุป์ ั ตตาเวียอย่างมีนัยสาคัญ
3. จากการศึก ษาสมบัติเคมีกากใยสับ ปะรดของปั ณ รสี (2554) โดยตรวจทดสอบค่ า
กิจกรรมเอนไซม์โบรมิเลนโดยวิธ ี Enzyme assay for amidase activity ดัดแปลงจากวิธ ีของ
ดีเคเซอร์ (Dekeyser et al., 1994) โดยตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 410 nm ของปฏิกริ ยิ าไฮ
โดไลซิส L-BABNA (substrate) แสดงค่าดังตาราง
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ตารางที่ 2.6 ค่ากิจกรรมเอนไซม์โบรมิเลนในตัวอย่างกากใยสับปะรดแห้ง

ตัวอย่าง
กากสับปะรดแห้ง

Unit of activity (nkat/10g)
1.77±0.13

4. ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขดั ผิวกายออร์แกนิคจากข้าวหอมนิล ของศาตนันท์
(2551) พบว่า ขนาดเม็ดขัดผิวคือ 40/60 mesh และความเข้มข้นทีเ่ หมาะสมในการขัดผิว คือ 7
% และเมื่อพัฒนาเป็ นตารับผลิตภัณฑ์ 2 ตารับคือสูตรครีมแบบมีน้ าและสูตรครีมแบบปราศจาก
น้ าพบว่าทัง้ 2 สูต รมีค วามคงตัว ปกติ และอาสาสมัค รมีค วามพงพอใจในสูต รครีมแบบมีน้ า
มากกว่าสูตรครีมแบบปราศจากน้า
5. ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจากลูกเดือยของประดับฟ้ า (2550) พบว่า
การพัฒนาสูตรครีมโดยใช้ลูกเดือยบดมีขนาดอนุ ภาคไม่เกิน 418 ไมครอน และความเข้มข้นลูก
เดือยต่างกันตัง้ แต่ 3-15% นัน้ สูตรที่มคี วามคงตัวของตารับดีท่สี ุดและได้รบั ความพึงพอใจจาก
อาสาสมัครมากทีส่ ุดคือสูตรครีมผสมลูกเดือย 3%
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บทที่ 3
อุปกรณ์และวิ ธีวิจยั
3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี
FNB Machinery and Solution
XCL HK-04B
Ohaus Adventurer
Retsch รุน่ AS-200
Novel
Study industrial
Clean Model V.6
FOC 225I VELP Scientifica
Consort C830
Brook field DV-III ULTRA
Hunter Lab Miniscan XE plus
Biochrom 3 รุน่ Libra S 22
WiseTis HG-15D&HG-15A
Biohit PLC.
Hettich zentrifugen Universal 32R
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3.1.1 เครือ่ งอบแห้งแบบถาด (Tray dryer)
3.1.2 เครือ่ งบดสมุนไพร
3.1.3 เครือ่ งชังทศนิ
่
ยม 4 ตาแหน่ง
3.1.4 Sieve Shaker
3.1.5 Compound light microscope
3.1.6 Autoclave
3.1.7 Laminar air flow
3.1.8 Incubator
3.1.9 pH meter
3.1.10 Viscometer
3.1.11 Colorimeter CIE
3.1.12 Spectrophotometer
3.1.13 Homogenizer
3.1.14 Auto pipette
3.1.15 Centrifuge
3.1.16 ตระแกรง
3.1.17 ถุงมือปลอดเชือ้
3.1.18 จานเพาะเลีย้ งเชือ้
3.1.19 เข็มเขีย่ เชือ้
3.1.20 ตะเกียงแอลกอฮอล์
3.1.21 บีกเกอร์
3.1.22 กระบอกตวง
3.1.23 ปิ เปต
3.1.24 Micropipette tip
3.1.25 กากสับปะรด

3.2 สารเคมีที่ใช้ในการวิ จยั
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3.2.1 อาหารเลีย้ งเชือ้
3.2.2 Ethyl alcohol 98 %
3.2.3 Ethyl alcohol 70 %
3.2.4 Glycerin
3.2.5 Clay
3.2.6 Titanium dioxide
3.2.7 Talcum
3.2.8 Kaolin
3.2.9 Phenonip
3.2.10 PEG 400
3.2.11 Dipropylene glycol
3.2.12 Essential oil
3.2.13 Methanol 95%
3.2.14 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
3.2.15 Acetic acid
3.2.16 Cysteine-HCl
3.2.17 EDTA
3.2.18 Folin-Ciocalteu
3.2.19 Sodium carbonate
3.2.20 Gallic acid
3.2.21 Ascorbic acid
3.2.22 N-benzoyl-Larginine-4-nitroanilide
3.2.23 Potassium Iodide
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3.3 วิ ธีวิจยั
3.3.1 การเตรียมสารขัดผิวจากกากใยสับปะรดและศึกษาสมบัตกิ ายภาพและเคมี ดังนี้
3.3.1.1 อบแห้งกากใยสับปะรดโดยนากากใยสับปะรดที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
การผลิต น้ าสับปะรดบรรจุก ระป๋ องมาล้างทาความสะอาด นาไปอบแห้งที่อุณ หภูม ิ 50 องศา
เซลเซียส จนแห้ง นามาชังจนน
่ ้ าหนักของกากสับปะรดคงที่ จากนัน้ นากากสับปะรดที่อบแห้ง
แล้วไปบดให้ละเอียดด้วยเครือ่ งบดสมุนไพร
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3.3.1.2 บด/แร่งกากใยสับปะรดขนาดต่าง ๆ โดยนากากสับปะรดที่บดแล้วไปร่อน
ผ่านตะแกรงร่อนขนาดต่าง ๆ บรรจุในถุง ปิ ดผนึกแบบสุญ ญากาศ เก็บไว้เพื่อนาไปใช้ในการ
ทดลองต่อไป
3.3.1.3 ตรวจสมบัตกิ ายภาพกากใยสับปะรดทีผ่ ่านการแร่งขนาดต่าง ๆ โดยนากาก
สับปะรดมาส่องดูลกั ษณะรูปทรงของกากใยทีบ่ ดละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่าง ๆ

3.3.1.4 ตรวจสอบสมบัติก ารให้ อิเ ลคตรอน (reducing property) โดยวิธ ี Total
phenols assay ดัดแปลงวิธ ีของ คิมและลี (Kim & Lee, 2002) วัดค่ าการดูดกลืนแสงที่ 760 nm
เทียบกับกราฟมาตรฐาน ความเข้ม ข้น ของ Gallic acid และรายงานค่า เป็ น มิล ลิก รัม Gallic
acid ต่อน้าหนัก 100 กรัม (mg GAE/100 g FW)

3.3.1.5 การวิเคราะห์หาความสามารถรวมในการต้านออกซิเดชัน่ (Total
Antioxidant Capacity, TAC) ด้วยวิธ ี Diphenyl-1-picrylhydrazyl assay (DPPH) ในการศึกษา
นี้จะใช้วธิ ี DPPH โดยอนุ มูล DPPH เป็ นอนุ มูลไนโตรเจนที่คงตัวมีสมี ่วงอยู่ในรูปอนุ มูลอยู่แล้ว
โดยไม่ต้องทาปฏิกริ ยิ าเพื่อให้เกิดอนุ มูลการวิเคราะห์เป็ นการวัดความสามารถในการรีดวิ ซ์การ
วัดทาโดยใช้เครื่องสเปคโตรวัดการลดลงของสีเมื่อเติมสารต้านอนุ มูลลงไปโดยวัดการดูดกลืน
แสงทีค่ วามยาวคลื่น 515 นาโนเมตร (Dasgupta N, 2005)
3.3.1.6 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในกากใยสับปะรดอบแห้งบดละเอียด
ด้วยวิธกี ารไทเทรตแบบ Direct titration เป็ นการไทเทรตตรงระหว่างสารละลายตัวอย่างซึง่ มีไอ
โอไดด์, I- (จากโพแทสเซียมไอโอไดด์, KI) มากเกินพอ กับสารละลายโพแทสเซียมไอโอเดต
(KIO3) โดยใช้ KIO3 เป็ นตัวไทเทรต อาศัยปฏิกริ ยิ าระหว่างไอโอเดต, IO3- กับ I- มากเกินพอใน
สภาวะกรด จากปฏิกริ ยิ าดังกล่าว ทาให้เกิด I2 และ I2 ทีเ่ กิดขึน้ นี้จะทาปฏิกริ ยิ าทันทีกบั วิตามิน
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ซี โดยกรดแอสคอร์บิก เป็ นตัว รีดิว ซ์ ใ ห้ อิเ ล็ก ตรอนแก่ I2 ซึ่ง เป็ นตัว ออกซิไ ดซ์ เมื่อ กรด
แอสคอร์บิก ถู ก I2 ออกซิไ ดซ์แ ล้ว จะได้เป็ น กรดดีไฮดรอกซีแอสคอร์บิก หลังจากวิต ามิน ซี
หมดแล้ว ไอโออีนทีเ่ กิดขึน้ จะทาปฏิกริ ยิ ากับ I- เกิดเป็ นไตรไอโอไดด์, I3 ซึง่ สามารถรวมตัวกับ
น้ าแป้ ง (อินดิเคเตอร์) เกิดสารเชิงซ้อนสีน้ าเงิน ซึ่งเป็ นจุดยุตขิ องการไทเทรต (จากไม่มสี เี ป็ นสี
น้าเงิน)
การคานวณหาปริมาณวิตามินซีในตัวอย่าง ใช้ความสัมพันธ์จากปฏิกริ ยิ า ดังนี้
จานวนโมลของวิตามินซี = 3 เท่าของจานวนโมลของ KIO3 ทีใ่ ช้ในการไทเทรต
โดยที่ จานวนโมลของสารใดๆ = (ความเข้มข้นเป็ น M ของสารนัน้ x ปริมาตรเป็ น ml
ของสารนัน้ )/1000
และสามารถหา ร้อยละโดยมวลของวิตามินซีได้จาก
ร้อยละโดยมวลของวิตามินซี = (มวลของวิตามินซี/มวลตัวอย่าง) x 100
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3.3.2 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย (Body mask) ด้วยกากใยสับปะรดอบแห้ง
บดละเอียดทีข่ นาดอนุภาค/ความเข้มข้นตามสูตรดัดแปลงตารับสูตร Non-drying Cleansing
Mask (อรัญญา, 2532) และศึกษาสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ ดังนี้
3.3.2.1 การเตรีย มสู ต รผลิต ภัณ ฑ์ โดยเลือ กใช้ Pineapple meal ขนาด 80/100
mesh และปรับอัตราส่วนของ Pineapple meal ให้ได้อตั ราส่วนร้อยละ 0,3, 5,7 และ10 โดยปรับ
ตามความเหมาะสม และกาหนดจากผลการทดสอบสมบัตทิ างเคมีของกากใยสับปะรด ดังตาราง
ที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 สูตรผลิตภัณฑ์สครับพอกผิวกายผสมกากใยสับปะรด 0, 3, 5, 7 และ10
เปอร์เซ็นต์
ชื่อสาร

ปริ มาณ(%w/w)

Phase A
Pineapple meal 80/100 mesh
(starch)

0.0
3.0
5.0
7.0
10.0

Phase B
Dipropylene glycol
PEG 400
Glycerine
Clay
Ethyl alcohol
Titanium dioxide
Kaolin
Talcum
Phenonip
Water DI
Essential oil

Exfoliating agent
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5.0
8.0
10.0
2.0
1.0
5.0
10.0
5.0
0.5
0.4
0.3

หน้ าที่ของสาร

Humectants
Humectants

Preservative

Aromatic scent

3.3.2.2 การตรวจสมบัตติ ่างๆของผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะปรากฏ (Appearance) โดยใช้ สายตา (Visual test) อธิบายลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ สาเร็จเปรียบเทียบแต่ละสูตรของแต่ละผลิตภัณฑ์
2. กลิน่ (Odor) โดยวิธ ี Sniff test คือตรวจสอบโดยการดมกลิน่ ผลิตภัณฑ์
3. สี (Color) วัดค่าสีโดยใช้เครือ่ งมือวัดค่าสี ระบบ CIE Hunter L*a*b*
4. ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้ pH meter ทุกสูตรของผลิตภัณฑ์
5. ความหนื ด (Viscosity) โดยใช้ เครื่ อ ง Brookfield viscometer ทุ กสู ต รของ
ผลิตภัณฑ์
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6. ทดสอบการปนเปื้ อนของจุลนิ ทรีย์ (Total aerobic plate count) โดยนาทุก
สูตรของผลิตภัณฑ์มาหาปริมาณเชื้อจุลนิ ทรียโ์ ดยวิธ ี Total aerobic plate count ตามมาตรฐาน
เครือ่ งสาอาง ทัวไป
่ มอก. 152-2539
7. ตรวจสอบสมบัติ ก ารให้ อิ เ ลคตรอน (reducing property) โดยวิธ ี Total
phenols assay ดัดแปลงวิธขี อง Kim & Lee (2002) วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 760 nm เทียบกับ
กราฟมาตรฐาน ความเข้มข้นของ Gallic acid และรายงานค่าเป็ นมิลลิกรัม Gallic acid ต่อน้ าหนัก
100 กรัม (mg GAE/ 100 g FW)
8. ตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดยวิธ ี ORAC (Oxygen
radical absorbance capacity Assay) ดัดแปลงจากวิธขี อง Prior et al (2003) วัด Hydrophilic
ORAC (H-ORAC) และ Lipophilic ORAC (L-ORAC) เทีย บกับ กราฟมาตรฐานความเข้ม ข้น
ของ Trolox ORAC ผลรวมของ H-ORAC และ L-ORAC คื อ Total Antioxidant Capacity
(TAC0 แ ล ะ ร า ย ง า น ค่ าเป็ น  mol Trolox Equivalents ต่ อ น้ าห นั ก 1 0 0 ก รั ม ( 
molTE/100gFW)

9.ตรวจวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย ด้วยวิธกี ารไทเทรต
แบบ Direct titration เป็ นการไทเทรตตรงระหว่างสารละลายตัวอย่างซึง่ มีไอโอไดด์, I- (จาก
โพแทสเซียมไอโอไดด์, KI) มากเกินพอ กับสารละลายโพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) โดยใช้
KIO3 เป็ นตัวไทเทรต อาศัยปฏิกริ ยิ าระหว่างไอโอเดต, IO3- กับ I- มากเกินพอในสภาวะกรด
จากปฏิกริ ยิ าดังกล่าว ทาให้เกิด I2 และ I2 ทีเ่ กิดขึน้ นี้จะทาปฏิกริ ยิ าทันทีกบั วิตามินซี โดยกรด
แอสคอร์บกิ เป็ นตัวรีดวิ ซ์ให้อเิ ล็กตรอนแก่ I2 ซึง่ เป็ นตัวออกซิไดซ์ เมือ่ กรดแอสคอร์บกิ ถูก I2
ออกซิไดซ์แล้ว จะได้เป็ นกรดดีไฮดรอกซีแอสคอร์บกิ หลังจากวิตามินซีหมดแล้ว ไอโออีนที่
เกิดขึน้ จะทาปฏิกริ ยิ ากับ I- เกิดเป็ นไตรไอโอไดด์, I3 ซึง่ สามารถรวมตัวกับน้ าแป้ ง (อินดิเคเตอร์)
เกิดสารเชิงซ้อนสีน้ าเงิน ซึง่ เป็ นจุดยุตขิ องการไทเทรต (จากไม่มสี เี ป็ นสีน้าเงิน)
การคานวณหาปริมาณวิตามินซีในตัวอย่าง ใช้ความสัมพันธ์จากปฏิกริ ยิ า ดังนี้
จานวนโมลของวิตามินซี = 3 เท่าของจานวนโมลของ KIO3 ทีใ่ ช้ในการไทเทรต
โดยที่ จานวนโมลของสารใดๆ = (ความเข้มข้นเป็ น M ของสารนัน้ x ปริมาตรเป็ น ml
ของสารนัน้ )/1000
และสามารถหา ร้อยละโดยมวลของวิตามินซีได้จาก
ร้อยละโดยมวลของวิตามินซี = (มวลของวิตามินซี/มวลตัวอย่าง) x 100

3.3.2.3 การทดสอบความคงตัว ทางกายภาพ (Stability test) ทุก สูต รของ
ผลิต ภัณ ฑ์พ อกผิว กาย โดยท าการทดสอบโดยวิธ ีทดสอบ แบบ Heat Cooling Cycle โดยน า
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U

ผลิตภัณฑ์ทุกสูตรมาเข้าตู้บ่มที่อุณหภูม ิ 45 องศาเซลเซียส 24 ชัวโมง
่
และที่อุณหภูม ิ 4 องศา
เซลเซียส 24 ชัวโมง
่
ทาสลับไปมาจานวน 4 รอบ (อรัญญา มโนสร้อย และ จีรเดช มโนสร้อย,
2537)
3.3.2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ T-Test และวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ โดย Duncan’s Multiple Range Test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95
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บทที่ 4
ผลการวิ จยั
4.1 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกากสับปะรด

DP
U

การตรวจสมบัตทิ างกายภาพกากสับปะรดหลังจากผ่านการอบแห้งทีอ่ ุณหภูม ิ 50 องศา
เซลเซีย สด้ว ยเครื่อ งอบลมร้อ นแบบถาด (Tray dryer) จากนั ้น น ามาปั น่ เพื่อ ลดขนาดกาก
สับปะรดด้วยเครื่องบดความเร็วสูง และคัดแยกขนาดต่างๆ คือ 20, 40, 60, และ 100 mesh
ตามลาดับ จากการศึกษาทางกายภาพของกากสับปะรดที่ขนาดต่างๆ โดยการส่องดูลกั ษณะ
ของรูปทรงด้วยกล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 400 เท่าพบว่ากากสับปะรดขนาดต่ างๆ มีลกั ษณะ
รูปทรงกระบอกสัน้ ๆ โดยมีความลักษณะความหยาบเรียงตามลาดับคือ หยาบมาก หยาบปาน
กลาง หยาบเล็ก น้ อ ย และละเอีย ดมีรูป ทรงไม่ แ น่ น อนตามล าดับ จากการส่ อ งด้ ว ยกล้อ ง
จุลทรรศน์พบว่าขนาดกากสับปะรดทีเ่ หมาะสมสาหรับการนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกผิวกายคือ
ขนาด 100 mesh เพราะเนื่องจากมีขนาดทีค่ ่อนข้างละเอียด ซึง่ ไม่ทาให้เกิดบาดแผลได้

การตรวจสอบฤทธิ ์ทางชีวภาพกากสับปะรดโดยการทดสอบคุณ สมบัติการต้านอนุ มูล
อิส ระ โดยวิธ ี Total phenol assay วัดค่ าการดูดกลืนแสงที่ 760 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับ
กราฟมาตรฐานความเข้ม ข้น ของ Gallic acid และรายงานผลเป็ น มิล ลิก รัม gallic acid ต่ อ
น้ าหนัก 100 กรัม (mg GAE/100 g) พบว่าปริมาณของสารฟี นอลิกทัง้ หมดเท่ากับ 40.02±1.08
(GAE/100g FW) ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด ในสารตัวอย่างกากสับปะรดอบแห้ง
ตัวอย่าง
กากสับปะรดอบแห้ง

ปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด (mgGAE/100g)
40.02±1.08

การตรวจสอบฤทธิ ์ทางชีว ภาพกากสับ ปะรดโดยทดสอบความสามารถในการต้า น
ออกซิเดชันโดยวิธ ี DPPH assay (Dasgupta N, 2005) โดยวิธกี ารวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517
นาโนเมตร เปรีย บเทีย บกับ สารมาตรฐาน Ascorbic acid พบว่ าความสามารถในการต้ า น
ออกซิเดชัน (% antioxidation activity) เท่ากับ 86.11±1.68 (%AA) ดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ปริมาณร้อยละในการต้านอนุมลู อิสระในตัวอย่างกากสับปะรดอบแห้ง
ตัวอย่าง
กากสับปะรดอบแห้ง

% antioxidation activity (%AA)
86.11±1.68

4.2 ผลการศึกษาสมบัติผลิ ตภัณฑ์พอกผิ วกายผสมกากใยสับปะรด

DP
U

จากผลการศึ ก ษาสมบัติ ท างกายภาพผลิต ภัณ ฑ์ พ อกผิว กายผสมกากสับ ปะรด
บดละเอียด 100 mesh โดยใช้ปริมาณเท่ากับ 3%, 5%, 7% และ 10% ตามลาดับ ในส่วนผสม
ของผลิต ภัณ ฑ์พ อกผิวกาย จากนัน้ นามาทดสอบความคงตัว (stability) ของผลิต ภัณ ฑ์แบบ
Heat cooling cycle (บ่มผลิตภัณฑ์ทอ่ี ุณหภูม ิ 45 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชัวโมง
่
และบ่มต่อที่
อุณหภูม ิ 4 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชัวโมง)
่
โดยทาสลับกันเป็ นจานวน 4 รอบ จากนัน้ สังเกต
ผลทางกายภาพของผลิตภัณฑ์และจดบันทึกการทดลอง พบว่าผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกาก
ใยสับปะรดมีผลทางกายภาพดังนี้คอื เนื้อของผลิตภัณฑ์พอกผิวกายมีความเนียน โดยมีปริมาณ
กากใยสับปะรดกระจายตัวในผลิตภัณฑ์ เนื้อสัมผัสของครีม พอกผิวกายมีความหยาบ และหนืด
เพิ่ม ขึ้น ตามล าดับของปริมาณกากใยสับ ปะรดตามสูต รโดยใช้ปริม าณคือ 3%, 5%, 7% และ
10% และลักษณะของกลิน่ แต่ละสูตรมีความหอมอ่อนๆ จากกากสับปะรดเล็กน้อย มีค่าความ
เป็ นกรดด่ า งมีก ารเพิ่ม ขึ้น เล็ก น้ อ ยอยู่ท่ีระหว่ า ง 5.41-6.20 ตามปริม าณของกากสับ ปะรด
ตามลาดับ ดังภาพที่ 4.3 ดังตารางที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใยสับปะรด 3%, 5%, 7% และ 10% ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 สมบัตทิ างกายภาพผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใยสับปะรด 3%, 5%, 7% และ
10% ตามลาดับ
สมบัตทิ าง
กายภาพ
ลักษณะ
ปรากฏ

กลิน่ หอม
จากกาก
สับปะรด
และมี
แอลกอฮอล์
เล็กน้อย
5.6

วิธกี าร
สูตร 10%
เนื้อครีมเนียน Visual
มีกากสับปะรด test
กระจายตัวมาก
เนื้อสัมผัสดู
หยาบมาก
กลิน่ หอมจาก
กากสับปะรด
และมี
แอลกอฮอล์
เล็กน้อย

Sniff test

5.40

pH meter

DP
U

กลิน่

สูตร 3%
เนื้อครีม
เนียนมีกาก
สับปะรด
กระจายตัว
เล็กน้อย

ผลการตรวจ
สูตร 5%
สูตร 7%
เนื้อครีม
เนื้อครีมเนียน
เนียนมีกาก มีกากสับปะรด
สับปะรด
กระจายตัว
กระจายตัว ปานกลาง เนื้อ
ปานกลาง
สัมผัสดูหยาบ
เล็กน้อย
กลิน่ หอมจาก กลิน่ หอมจาก
กากสับปะรด กากสับปะรด
และมี
และมี
แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์
เล็กน้อย
เล็กน้อย

ความเป็ น
กรด-ด่าง

5.49

5.47

จากการศึกษาสมบัตทิ างกายภาพค่าสีของผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใยสับปะรด
บดละเอียด 100 mesh ตามสูตรดัดแปลง ผสมกากใยสับปะรดปริมาณ 3%, 5%, 7% และ 10%
ตามลาดับ พบว่าค่าสีของผลิตภัณฑ์เมื่อมีการสังเกตด้วยตาเปล่าจะมีลกั ษณะสี ขาวค่ อนข้าง
เหลือง โดยจะมีความเข้มข้นของสีเพิม่ ขึน้ เมื่อมีการทดสอบความคงตัวแบบ heat cooling cycle
โดยการบ่มด้วยอุณ หภูม ิ 45 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชัวโมง
่
และอุณ หภูม ิ 4 องศาเซลเซียส
เวลา 24 ชัวโมง
่
ทาสลับกันจานวน 4 รอบตามลาดับ จากนัน้ นามาวัดค่าสีดว้ ยเครื่องวัดสีระบบ
CIE Hunter L*a*b* พบว่าค่า L* หมายถึง ค่าความสว่าง มีค่าลดลงหรือผลิตภัณฑ์มสี เี ข้มขึ้น
ตามลาดับ ค่า a* หมายถึงค่าที่แสดงถึงค่าสีท่อี ยู่ในช่วงสีเขียวและสีแดง มีค่ามาทางบวกและ
เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณกากใยสับปะรด จึงทาให้ผลิตภัณฑ์มสี ที างสีแดง และค่า b* หมายถึงค่าสีท่ี
แสดงอยู่ในช่วงสีน้ าเงินและสีเ หลืองมีค่ามาทางบวกและเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณกากสับปะรดจึงทา
ให้ผลิตภัณฑ์มสี เี ทา ดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ค่ า สีผ ลิต ภั ณ ฑ์ พ อกผิ ว กายผสมกาก ใยสับ ปะรด 3%, 5%, 7% และ 10%
ตามลาดับ
ผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย
สูตร 0%
สูตร 3%
สูตร 5%
สูตร 7%

L*
86.49±0.02
72.21±0.01
54.69±0.02
49.94±0.02

a*
0.63±0.12
4.30±0.08
5.67±0.08
6.39±0.02

b*
8.44±0.08
21.35±0.11
23.31±0.11
23.74±0.04

DP
U

ผลการศึกษาสมบัตทิ างกายภาพค่าความหนืดผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากสับปะรด
บดละเบียดขนาด 100 mesh ผสมกากสับปะรดปริมาณ 3%, 5%, 7% และ 10% ตามล าดับ
พบว่าค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์เพิม่ มากขึน้ ตามลาดับของปริมาณกากสับปะรดดังตาราง 4.5
ตารางที่ 4.5 ค่าความหนืดผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากสับปะรด 3%, 5%, 7% และ 10%
ตามลาดับ
ผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย
สูตร 0%
สูตร 3%
สูตร 5%
สูตร 7%
สูตร 10%

ค่าความหนืด (x103 cP)
4.56±0.21
8.47±0.18
12.24±0.30
28.53±0.17
27.82±0.20

ผลการตรวจสอบการปนเปื้ อ นของจุล ิน ทรีย์ (Toatal plate count) โดยนาผลิต ภัณ ฑ์
พอกผิวกายผสมกากสับปะรด 3%, 5%, 7% และ 10% ตามลาดับ มาหาปริมาณเชื้อจุลนิ ทรีย์
โดยวิธ ี Total plate count ตามมาตรฐานเครื่อ งส าอางทัว่ ไป มอก. 152/2539 ไม่ พ บการ
ปนเปื้ อนของจุลนิ ทรียช์ นิดต่างๆ ดังตาราง 4.6 ทัง้ นี้ เนื่องจากสูตรผลิตภัณฑ์เป็ นสูตรปราศจาก
น้า กากสับปะรดทีอ่ บแห้ง และมีการใส่สารกันเสียและน้ามันหอมระเหย
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ตารางที่ 4.6 ปริมาณเชื้อจุลนิ ทรียใ์ นตัวอย่างผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใยสับปะรด 3%,
5%, 7% และ 10% ตามลาดับ
จุลนิ ทรีย์
แบคทีเรียทัง้ หมด
ยีสต์ ราทัง้ หมด

สูตร 0%
ไม่พบ
ไม่พบ

ผลการตรวจ
สูตร 5%
สูตร 7%
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

สูตร 3%
ไม่พบ
ไม่พบ

สูตร 10%
ไม่พบ
ไม่พบ

DP
U

ผลการทดสอบฤทธิ ์ทางชีวภาพผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใยสับปะรดโดยวิธกี าร
ทดสอบสมบัติการให้อิเลคตรอน (reducing property) โดยวิธ ี Total Phenol Assay วัดค่าการ
ดูด กลืน แสงที่ 760 นาโนเมตร เทีย บกับ กราฟมาตรฐานความเข้ม ข้น ของ Gallic acid และ
รายงานค่ า เป็ นมิล ลิก รัม gallic acid ต่ อ น้ า หนั ก 100 กรัม (mg GAE/100 g FW) พบว่ า มี
ปริม าณสารฟี นอลิก ทัง้ หมดในผลิต ภัณ ฑ์เพิ่ม ขึ้น ตามล าดับ ปริม าณของกากสับ ปะรด คือ
3.00±0.03, 0.29±0.03, 0.35±0.01, 0.48±0.11 และ 0.57±0.08 (mg GAE/100 g FW) ดัง
ตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด (mg GAE/100 g) ในผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกาก
ใยสับปะรด 3%, 5%, 7% และ 10%

ตัวอย่าง
สูตร 0%
สูตร 3%
สูตร 5%
สูตร 7%
สูตร 10%

ปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด (mg GAE/100 g)
3.00±0.03
0.29±0.03
0.35±0.01
0.48±0.11
0.57±0.08

ผลการตรวจสอบฤทธิท์ างชีว ภาพผลิต ภัณ ฑ์พ อกผิว กายผสมกากใยสับ ปะรดโดย
ทดสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดยวิ
่
ธ ี DPPH assay (Dasgupta N, 2005) โดย
วิธกี ารดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร เทียบกับกราฟมาตฐานความเข้มข้นของ Ascorbic acid
และรายงานค่าเป็ น ร้อยละ antioxidant activity (%AA) พบว่าผลิตภัณฑ์มคี วามสามารถในการ
ต้ า นออกซิเ ดชัน่ เพิ่ ม ขึ้น ตามล าดับ ตามปริม าณกากสับ ปะรด คือ 0.47±0.02, 0.35±0.04,
0.45±0.00, 0.42±0.00 และ 0.53±0.05 (%AA) ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.8 ทัง้ นี้ความสามารถ
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ในการต้านออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ่ าค่อนข้างมากนัน้ อาจเป็ นผลมาจากความสามารถใน
การต้านออกซิเดชันทีเ่ กิดจากส่วนของน้ามันหอมระเหยก็เป็ นได้
ตารางที่ 4.8 ความสามารถในการต้านอนุ มลู อิสระในตัวอย่างผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใย
สับปะรด 3%, 5%, 7% และ 10%
% antioxidant activity (%AA)
0.36±0.00
0.58±0.00
0.56±0.02
0.54±0.02
0.53±0.05

DP
U

ตัวอย่าง
สูตร 0%
สูตร 3%
สูตร 5%
สูตร 7%
สูตร 10%

ผลการตรวจสอบวิเคราะห์ป ริม าณวิต ามิน ซีในผลิต ภัณ ฑ์พ อกผิว กาย ด้ว ยวิธ ีก าร
ไทเทรตแบบ Direct titration และค านวณเป็ น ร้อ ยละโดยมวลของวิต ามิน ซี พบว่าปริม าณ
วิต ามิน ซีม ีป ริม าณเฉลี่ย 1.66±0.01, 1.68±0.12, 1.74±0.04, 1.76±0.00, 1.82±0.02 (%โดย
มวลของวิตามินซี) ดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใย
สับปะรดสูตร 3%, 5%, 7%, 10%
ตัวอย่าง
สูตร 0%
สูตร 3%
สูตร 5%
สูตร 7%
สูตร 10%

% โดยมวลของวิตามินซี
1.66±0.01
1.68±0.12
1.74±0.04
1.76±0.00
1.82±0.02
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4.3 ผลการทดสอบความคงตัวทางกายภาพ (Stability Test) ผลิ ตภัณฑ์พอกผิ วกายผสม
กากใยสับปะรด
ผลการทดสอบความคงตัวทางกายภาพ (Stability Test) ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสม
กากใยสับปะรดโดยทาการทดสอบแบบ Heating Cooling Cycle โดยนาผลิตภัณฑ์ทุกสูตรมา
เข้าตูบ้ ่มทีอ่ ุณหภูม ิ 45 องศาเซลเซียส 24 ชัวโมง
่ และทีอ่ ุณหภูม ิ 4 องศาเซลเซียส 24 ชัวโมง
่
ทาสลับไปมาจานวน 4 รอบ 1 สัปดาห์
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ค่าสีเริม่ ต้นของผลิตภัณฑ์เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าจะมีลกั ษณะสีขาวค่อนข้างไปทางสีเทา
มีความเข้มของสีเพิม่ ขึน้ เมื่อปริมาณกากใยสับปะรดเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ ดังภาพที่ 4.3 และเมือ่ ทา
การวัดด้วยเครื่องวัดสีระบบ CIE Hunter L*a*b* พบว่าเมื่อวิเคราะห์ทุกค่าตรงกับการสังเกต
ด้วยตาคือผลิตภัณฑ์มสี อี อกขาวไปทางเทา และเมือ่ เวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ ค่าสี L*a*b* ทุกสูตร
ผลิตภัณฑ์มกี ารเปลีย่ นแปลงเล็กน้อยแต่ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ ดังตารางที่ 4.10-4.12
ตารางที่ 4.10 การทดสอบความคงตัวทางกายภาพ แสดงค่าสี L* ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พอกผิว
กายผสมกากใยสับปะรดสูตร 3%, 5%, 7%, 10% ทีส่ ภาวะ heating cooling cycle
สูตรผสมกากใยสับปะรด

สูตร 0%
สูตร 3%
สูตร 5%
สูตร 7%
สูตร 10%

L*

T0
86.49±0.02
72.21±0.01
54.69±0.02
49.94±0.02
64.78±0.04

หมายเหตุ : ค่าเฉลีย่ ของ T0 และ T4 ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
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T4
76.54±0.01
64.14±0.02
57.80±0.02
48.11±0.01
48.11±0.00

ตารางที่ 4.11 การทดสอบความคงตัวทางกายภาพ แสดงค่าสี a* ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พอกผิว
กายผสมกากใยสับปะรดสูตร 3%, 5%, 7%, 10% ทีส่ ภาวะ heating cooling cycle
สูตรผสมกากใยสับปะรด
สูตร 0%
สูตร 3%
สูตร 5%
สูตร 7%
สูตร 10%

a*
T0
0.63±0.12
4.30±0.08
5.67±0.08
6.39±0.02
7.57±0.07

T4
1.79±0.02
5.11±0.02
6.44±0.04
7.40±0.10
7.80±0.05

DP
U

หมายเหตุ : ค่าเฉลีย่ ของ T0 และ T4 ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
ตารางที่ 4.12 การทดสอบความคงตัวทางกายภาพ แสดงค่าสี b* ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พอกผิว
กายผสมกากใยสับปะรดสูตร 3%, 5%, 7%, 10% ทีส่ ภาวะ heating cooling cycle
สูตรผสมกากใยสับปะรด

สูตร 0%
สูตร 3%
สูตร 5%
สูตร 7%
สูตร 10%

b*

T0
8.44±0.08
21.35±0.11
23.31±0.02
23.74±0.04
25.93±0.20

T4
11.52±0.03
23.95±0.07
25.91±0.62
25.35±0.08
26.30±0.20

หมายเหตุ : ค่าเฉลีย่ ของ T0 และ T4 ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ

ค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์ เมื่อทดสอบค่าความคงตัว แบบ Heating Cooling Cycle 4
รอบ พบว่าความหนืดมีการเปลีย่ นแปลงลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อย
ละ 95 (p<0.05) ดังตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 การทดสอบความคงตัวทางกายภาพ แสดงค่าความหนืดตัวอย่างผลิตภัณฑ์พอก
ผิวกายผสมกากใยสับปะรดสูตร 3%, 5%, 7%, 10% ทีส่ ภาวะ heating cooling cycle
สูตรผสมกากใยสับปะรด
สูตร 0%
สูตร 3%
สูตร 5%
สูตร 7%
สูตร 10%

ค่าความหนืด (x103 cP)
T0
4.56±0.21
8.47±0.18
12.24±0.30
28.53±0.17
27.82±0.20

T4
3.97±0.05
6.23±0.09
10.84±0.91
25.54±0.72
25.38±0.11
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หมายเหตุ : ค่ าเฉลี่ยของ T0 และ T4 มีค วามแตกต่ างอย่างมีนับสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับความ
เชื่อมันร้
่ อยละ 95 (p<0.05)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
5.1 การเตรียมสารขัดผิวและสารพอกผิ วกายผสมกากใยสับปะรด และศึกษาสมบัติ
กายภาพและเคมี
การตรวจสมบัติก ายภาพกากใยสับปะรดหลังจากการส่องดูลกั ษณะรูปทรงด้วยกล้อ ง
จุลทรรศน์ กาลังขยายต่างๆ พบว่ากากใยสับปะรดขนาด 20, 40, 60 และ 100 mesh มีลกั ษณะ
รูปทรงกระบอกสัน้ ๆ มีเนื้อสัมผัสหยาบมาก ค่อนข้างมาก และเล็กน้ อยตามลาดับ ส่วนกากใย
สับปะรดขนาด 100 mesh จะมีขนาดเล็กและรูปร่างไม่แน่ นอนเนื้อสัมผัสค่อนข้างละเอียด
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ฤทธิ ์ทางชีวภาพกากใยสับปะรด พบว่ามีปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด (Total phenolics)
โดยวิธ ี Total phenol assay เท่ากับ 40.02±1.08 (GAE/100 gFW)

ความสามารถในการต้ า นออกซิ เ ดชัน ของกากใยสับ ปะรด โดยวิธ ี DPPH assay
(%Antioxidant activity) เท่ากับ 86.11±1.68 (%AA)

5.2 ผลการศึกษาสมบัติผลิ ตภัณฑ์พอกผิ วกายผสมกากใยสับปะรด

ผลการศึกษาสมบัตกิ ายภาพผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใยสับปะรดบดละเอียดที่
ขนาดอนุภาค 100 mesh ความเข้มข้นตามสูตรดัดแปลงตารับสูตรปราศจากน้ า 3%, 5%, 7%
และ 10% ทีผ่ ่านการทดสอบแบบ Heating Cooling Cycle พบว่าความเนียนของครีมเพิม่ ขึน้ ตาม
ปริมาณกากใยสับปะรดตามสูตร และมีกลิน่ เฉพาะตัวของสับปะรดและความเป็ นกรดด่าง ซึง่
ผลิตภัณฑ์มคี ่าความเป็ นกรดเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยระหว่าง 5.41 – 6.20 ตามปริมาณกากใยสับปะรด
ในสูตรตามลาดับ

ผลการศึกษาสมบัตกิ ายภาพค่าสีผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากสับปะรดบดละเอียดที่
ขนาด 100 mesh ความเข้มข้นตามสูตรดัดแปลงตารับสูตรปราศจากน้ า 3%, 5%, 7% และ 10%
พบว่าค่าสีของผลิตภัณฑ์เมือ่ สังเกตด้วยตาเปล่าจะมีลกั ษณะสีขาวค่อนข้างเทาตามลาดับ สีจะไม่
ค่อยเปลี่ยนแปลงนักเมื่อผ่านการทดสอบแบบ Heating Cooling Cycle และเมื่อทาการวัดด้วย
เครื่องมือวัดค่าสีระบบ CIE Hunter L*a*b* พบว่าผลิตภัณฑ์มสี คี ่อนข้างออกสีขาวจนถึงเทา สีจะ
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยตามปริมาณของกากใยสับปะรด

ผลการศึกษาสมบัตกิ ายภาพค่าความหนืดผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใยสับปะรด
บดละเอียดขนาดอนุ ภาค 100 mesh ความเข้มข้นตามสูตรดัดแปลงตารับสูตรปราศจากน้ า 3%,
5%, 7% และ 10% พบว่าค่ าความหนื ด ของผลิต ภัณ ฑ์เพิ่ม มากขึ้น ตามล าดับ ปริม าณกากใย
สับปะรด
ผลการทดสอบการปนเปื้ อนของจุลนิ ทรีย์ (Total plate count) โดยนาผลิตภัณฑ์พอกผิว
กายผสมกากใยสับปะรดมาหาปริม าณเชื้อ จุล ิน ทรีย์โดยวิธ ี Total plate count ตามมาตรฐาน
เครือ่ งสาอางทัวไป
่ มอก. 152-2539 ไม่พบการปนเปื้ อนของเชือ้ จุลนิ ทรีย์
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ผลการตรวจสอบฤทธิ ์ทางชีวภาพผลิตภัณ ฑ์พอกผิวกายผสมกากใยสับปะรดโดยการ
ทดสอบสมบัติ ก ารให้ อิ เ ลคตรอน (Reducing property) โดยวิธ ี Total Phenols Assay และ
รายงานค่ า เป็ นมิล ลิก รัม gallic acid ต่ อ น้ า หนั ก 100 กรัม (mg GAE/ 100 g FW) พบว่ า มี
ปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมดในผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ ตามลาดับปริมาณของกากใยสับปะรด
ผลการตรวจสอบฤทธิ ์ทางชีวภาพผลิตภัณฑ์พอกผิวกายผสมกากใยสับปะรดโดยทดสอบ
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดยวิธ ี DPPH assay รายงานค่าเป็ น %antioxidant activity
(%AA) พบว่าผลิตภัณฑ์มคี วามสามารถในการต้านออกซิเดชันเพิม่ ขึน้ ตามลาดับปริมาณกากใย
สับปะรด
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑ์พอกผิวกาย ด้วยวิธกี ารไทเทรตแบบ
Direct titration และคานวณเป็ นร้อยละโดยมวลของวิตามินซี พบว่าปริมาณวิตามินซีมปี ริมาณ
เพิม่ มากขึน้ ตามปริมาณของกากใยสับปะรด
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5.3 ผลการทดสอบความคงตัวทางกายภาพ (Stability Test) ผลิ ตภัณ ฑ์พอกผิ วกายผสม
กากใยสับปะรด
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การทดสอบความคงตัว ทางกายภาพผลิต ภัณ ฑ์ขดั ผิว กายผสมกากใยสับ ปะรดแบบ
Heating Cooling Cycle 4 รอบ พบว่าค่ าสีเริม่ ต้น ของผลิต ภัณ ฑ์เมื่อ สังเกตด้ว ยตาเปล่ าจะมี
ลักษณะสีขาวค่อนข้างเทา มีความเข้มของสีเพิม่ ขึน้ เมื่อปริมาณกากใยสับปะรดเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ
และเมือ่ ทาการวัดด้วยเครือ่ งวัดสี ระบบ CIE hunter L*a*b* พบว่าเมือ่ วิเคราะห์ทุกค่าตรงกับการ
สังเกตด้วยตาเปล่าคือผลิต ภัณ ฑ์มสี อี อกขาวไปทางเทา และเมื่อเวลาผ่ านไป 1 สัปดาห์ ค่ าสี
L*a*b* ทุกสูตรผลิต ภัณ ฑ์มกี ารเพิม่ ขึ้นของสีเล็กน้ อยแต่ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ ค่าความ
หนืดของผลิตภัณฑ์มกี ารเปลีย่ นแปลงลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ
95 (p<0.05)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรมเครื่ องสาอางทั่วไป มอก.152-2539
(ข้ อกาหนดคุณลักษณะทางจุลชีววิทยา)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่ องสาอางทั่วไป มอก. 152-2539 (ข้ อกาหนดคุณลักษณะ
ทางจุลชีววิทยา)
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เครื่ องสำอำงต้องมีคุณลักษณะจุลชีววิทยำดังนี้
1. จำนวนแบคทีเรี ย ยีสต์ และรำทั้งหมด (total colony count) น้อยกว่ำ 1000 โคโลนีต่อกรัม หรื อ

ลูกบำศก์เซนติเมตร

2. จุลินทรี ยอ์ ื่น ๆ ที่ทำให้เกิดกำรแปรสภำพ (fault producing organisms) ซึ่งเป็ นจุลินทรี ยท์ ี่ไม่

ต้องกำรอำกำศ เช่น ครอสตริ เดียม (clostridium spp.) ต้องไม่พบ

3. สตำฟิ โลค็อกคัส ออเรี ยส ( staphylococcus aureus roosenbach) ต้องไม่พบ

4. สเตรปโตค็อกคัส (streptococcus spp.) ต้องไม่พบ
5. ซำลโมเนลลำ (salmonella) ต้องไม่พบ

6. ซูโดโมแนส แอรู จิโนซำ (psudomonas aeruginosa (schroeter) migula) ต้องไม่พบ

7. โคลิฟอร์มแบคทีเรี ย (coliform bacteria) วิธีเอ็มพีเอ็น (MPN) น้อยกว่ำ 10 โคโลนีต่อกรัม

ลูกบำศก์เซนติเมตร
8.

เอสเชอริ เชีย โคไล ( Escherichia coli (Migula) Castle et Chalm) ต้องไม่พบ
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ภาคผนวก ข
การวิเคราะห์ สารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด (Total Polyphenol Contents)
กำรตรวจวัดปริ มำณสำรประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด โดยวัดปริ มำณควำมเข้มข้นของสำร ประกอบ
ทั้งหมดที่มีหมู่ไฮดรอกซิ ล อยูใ่ นโมเลกุล และไม่คำนึ งถึงน้ ำหนักโมเลกุลของสำรประกอบ โพลีฟีนอลนั้นๆ
ดังนั้นกำรวิเครำะห์ ในรู ป แบบนี้ จึ งไม่ มีก ำรระบุ ชนิ ดของสำรประกอบโพลี ฟี นอลที่ มี อยู่ในตัวอย่ำง ซึ่ ง
วิธีกำรวิเครำะห์ เกิ ดขึ้นเป็ นปฏิ กิริยำรี ดกั ชัน-ออกซิ เดชัน (reduction-oxidation) โดยที่ส ำรประกอบโพลี ฟี
นอลิกถูกออกซิ ไดซ์ในสภำวะที่เป็ นด่ำง จำกนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะไปรี ดิวซ์สำรประกอบเชิงซ้อนทังสติก -
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ฟอสโฟโมลิบดิก (phosphotungstic - phosphomolybdic complex) ได้ผลิตภัณฑ์เชิ งซ้อนที่มีสีน้ ำเงินและสำมำรถ
วัดค่ำกำรดูดกลืนแสงได้ที่ควำมยำวคลื่น 760 นำโนเมตร
1. สำรเคมี

1.1 Folin-Ciocalteu

1.2 โซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) ควำมเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์

1.3 สำรละลำยกรดแกลลิกควำมเข้มข้น 400 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

2. กำรวิเครำะห์ปริ มำณสำรประกอบลีฟีนอลในตัวอย่ำงสำรสกัด

2.1 ปิ เปตตัวอย่ำงสำรสกัด ปริ มำตร 0.5 มิลลิลิตร ปรับปริ มำตรด้วยน้ ำกลัน่ ให้ปริ มำตร รวมใน

แต่ละหลอดเป็ น 10 มิลลิลิตร

2.2 เติมสำรละลำย Folin-Ciocalteu ปริ มำตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ำกันด้วยเครื่ องผสม

(vertex mixer) ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 5 นำที
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2.3 เติมสำรละลำยโซเดียมคำร์บอเนต ควำมเข้มข้น 10 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มำตร 2 มิลลิลิตร ผสม
ให้เข้ำกันด้วยเครื่ องผสม (vertex mixer) ตั้งทิง้ ไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 10 นำที
2.4 วัดค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 760 นำโนเมตร
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2.5 สำหรับ blank ให้ใช้เมธำนอล 95 เปอร์ เซ็นต์แทนตัวอย่ำงสำรสกัดในข้อ 2.1

ภาพที่ ข1 แสดงสำรสกัดกำกใยสับปะรดและผลิตภัณฑ์ขดั ผิวกำยผสมกำกใยสับปะรดสู ตรต่ำง ๆด้วยเมธำ
นอล 95 เปอร์เซ็นต์

3. กำรเตรี ยมกรำฟมำตรฐำนกรดแกลลิก

3.1 เตรี ยมสำรละลำยมำตรฐำนกรดแกลลิกควำมเข้มข้นเริ่ มต้น 400 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

3.2 ปิ เปตสำรละลำยมำตรฐำนดังกล่ำวใส่ หลอดทดลอง หลอดละ 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.30
และ 0.35 มิลลิลิตร ปรับปริ มำตรด้วยน้ ำกลัน่ ให้ปริ มำตรรวมในแต่ละหลอดเป็ น 10 มิลลิลิตร
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3.3 เติมสำรละลำย Folin-Ciocalteu ปริ มำตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ำกันด้วยเครื่ องผสม (vertex
mixer) ตั้งทิง้ ไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 5 นำที
3.4 เติมสำรละลำยโซเดียมคำร์ บอเนต ควำมเข้มข้น 10 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มำตร 2 มิลลิลิตร ผสมให้
เข้ำกันด้วยเครื่ องผสม(vertex mixer) ตั้งทิง้ ไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 10 นำที
3.5 วัดค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 760 นำโนเมตร
3.6 เขี ย นกรำฟควำมสั ม พัน ธ์ ระหว่ำงค่ ำ กำรดู ด กลื น แสงกับ ปริ ม ำณกรดแกลลิ ก ในหน่ ว ย
ไมโครกรัม
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1.2

y = 0.13x R² = 0.96

Absorbance

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0

Concentration of Gallic acid (µg/ml)

ภาพที่ ข2 กรำฟมำตรฐำนกรดแกลลิกในกำรวิเครำะห์ปริ มำณสำรประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมด
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ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระ DPPH
กำรวิเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุ มู ลอิ ส ระ DPPH จะใช้วิธี ที่ รำยงำนโดยมี ห ลัก กำรคื อ
สำรละลำยของอนุ มูลอิสระ DPPH จะมีสีม่วง ซึ่ งดูดกลืนแสงได้ที่ 517 นำโนเมตร ในกรณี ตวั อย่ำงสำรสกัดมี
ฤทธิ์ ในกำรทำลำยอนุ มูลอิสระได้ดี จะทำให้สีม่วงแดงของสำรละลำย DPPH จำงลงได้มำกกว่ำตัวอย่ำงสำร
สกัดที่มีฤทธิ์ในกำรทำลำยอนุมูลอิสระได้นอ้ ย
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1. สำรเคมี
1.1 สำรละลำย DPPH ควำมเข้มข้น 0.8 มิลลิโมลำร์ โดยชัง่ DPPH 0.0158 กรัม ละลำยในเมธำ

นอล 95 เปอร์เซ็นต์ ปรับปริ มำตรให้เป็ น 50 มิลลิลิตร
2. วิธีวเิ ครำะห์

2.1 ปิ เปตตัวอย่ำงสำรสกัด และเมธำนอลควำมเข้มข้น 95 เปอร์ เซ็นต์ นัน่ คือปริ มำตรรวมของ

ตัวอย่ำงสำรสกัด และเมธำนอลควำมเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ จะต้องเท่ำกับ 5.4 มิลลิลิตร

2.2 ปิ เปตสำรละลำย DPPH ควำมเข้มข้น 0.8 มิลลิโมลำร์ 0.6 มิลลิลิตร เพรำะฉะนั้นปริ มำตร

ของสำรละลำยที่ทำปฏิกิริยำรวมทั้งหมดเป็ น 6 มิลลิลิตร

2.3 ผสมให้เข้ำกันด้วยเครื่ องผสม (vortex mixer) ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 30 นำที

2.4 วัดค่ำกำรดู ดกลื นแสงที่ ควำมยำวคลื่ น 517 นำโนเมตร โดยใช้เ มธำนอลควำมเข้มข้น 95

เปอร์เซ็นต์เป็ น blank
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2.5 คำนวณควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระเทียบกับสำรมำตรฐำน Ascobic acid ที่ควำม
เข้มข้น 1 mM โดยวัดที่ระยะเวลำที่ทำปฏิกิริยำเท่ำกัน กำรรำยงำนผลจะเป็ น % antioxidant activity (% AA)
คำนวณได้ดงั สมกำร
[1 ( A517 of sample)]
100
( A517 of s tan dard )
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ประวัติผวู้ ิ จยั
ชื่อ-สกุล

DP
U

ทิพย์สุดา ถ้าแก้ว
Ms. TIPSUDA THAMKAEW
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิด
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
สถานทีเ่ กิด
จ. นครปฐม
คุณวุฒ ิ
 วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ) มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปั จจุบนั
อาจารย์ประจาสาขาบูรณาการสุขภพและความงาม
สถานทีท่ างานปั จจุบนั
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์การทางาน

พ.ค. 2553 – มิ.ย. 2557 ครูปฏิบตั กิ ารประจา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ก.ค. 2557 –ปั จจุบนั อาจารย์ประจาสาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม คณะ

ประสบการณ์ในงานวิจยั
ปี 2551-2552 โครงการงานวิจยั การตรวจวิเคราะห์หาอฟลาทอกซินในยาสมุนไพร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัตกิ ารได้รบั ทุน
1. ทุนวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี การศึกษา 2555 เรือ่ งการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์สปาสาหรับผิวกายจากกากใยสับปะรด

DP
U

ชื่อ-นามสกุล (นักวิจยั ร่วม)
ปั ณรสี สู่ศริ ริ ตั น์
Mrs.PANNARASI SUSIRIRUT
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิด
5 มกราคม พ.ศ.2520
สถานทีเ่ กิด
จ.ราชบุร ี
คุณวุฒ ิ
 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์เครือ่ งสาอาง) มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้ าหลวง
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Pre-HACCP โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูผ้ ลิตอาหาร
ระดับ SME เตรียมเข้าสู่ระบบ HACCP” สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Advanced Cosmetic Science for Hair
and Nail” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Advanced Cosmetic Science for
Aromatherapy and Spa” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Advanced Cosmetic Science for Color
and Makeup” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Advanced Cosmetic Science for Skin”
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ใบอนุญาตผูด้ าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa Manager) สานักงาน
ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปั จจุบนั
อาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์
สถานทีท่ างานปั จจุบนั
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์การทางาน
มี.ค. 2544 – ก.พ. 2545 นักวิชาการ กองเกษตรเคมี กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
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พ.ค. 2546 – ธ.ค. 2551 อาจารย์ประจา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ม.ค. 2552 – พ.ค. 2555 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มิ.ย. 2555 – ปั จจุบนั อาจารย์ประจา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธ.ค. 2551 – ปั จจุบนั ทีป่ รึกษาด้านความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
บริษทั เดล คาซาโร ประเทศไทย จากัด

ประสบการณ์ในงานวิจยั
พฤษภาคม พ.ศ.2542 -พฤษภาคม พ.ศ.2544 ผูช้ ่วยวิจยั รศ.ดร.สุรพล วิเศษสรรค์
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญในการใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติเพื่อทดแทนสารเคมีในการป้ องกันกาจัดแมลง
ประวัตกิ ารได้รบั ทุน
1. ทุนอุดหนุ นและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับโท-เอกประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2545 จากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
2. ทุนวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี การศึกษา 2550 เรือ่ ง ประสิทธิผล
ของสารสกัดจากเปลือกว่านหางจระเข้ ในการควบคุมหนอนใยผัก
3. ทุนวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี การศึกษา 2552 เรือ่ ง การพัฒนาชุด
ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้ อนของเชือ้ รา Aspergillus สายพันธุส์ ร้าง Aflatoxin ในขมิน้ ชันและขิง
(นักวิจยั ร่วม)
4. ทุนวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี การศึกษา 2552 เรือ่ ง การใช้สาร
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สกัดหยาบจากเปลือกว่านหางจระเข้เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนส และโรคขัว้ ผลเน่าในมะม่วง
พันธุน์ ้าดอกไม้ เขตอาเภอปราณบุร ี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชุดโครงการวิจยั ชุมชนอาเภอปราณ
บุร ี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
5. ทุนวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี การศึกษา 2554 เรือ่ งการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์สปาสาหรับ
ผิวกายจากกากใยสับปะรด
ผลงานวิจยั ทีพ่ มิ พ์ออกเผยแพร่
1. รายงานผลการวิจยั และประเมินผลโครงการวิจยั เพื่อลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ระยะที่ 2 (ปี 2540-2544) เสนอต่อ คณะกรรมการวิจยั วัตถุมพี ษิ การเกษตร กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2546
2. บทความวิชาการ เรือ่ ง แนวทางการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงงานสู่
ระบบเทคโนโลยีสะอาด : กรณีศกึ ษาโรงงานสับปะรดบรรจุกระป๋ อง บริษทั ปราณบุร ี โฮเตอิ
จากัด สัมมนาวิชาการบริหารและการจัดการ ครัง้ ที่ 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 21-22
ตุลาคม พ.ศ. 2552
3. บทความวิจยั การใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกว่านหางจระเข้เพื่อควบคุมโรค
แอนแทรคโนส และโรคขัว้ ผลเน่าในมะม่วงพันธุน์ ้ าดอกไม้ เขตอาเภอปราณบุร ี การนาเสนอ
ผลงานวิชาการโครงการชุดวิจยั ชุมชน อาเภอปราณบุร ี โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาเภอปราณบุร ี โรงแรมปั ตตาเวีย อ.ปราณบุร ี จ.
ประจวบคีรขี นั ธ์ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554
4. นาเสนอผลงานวิจยั
การใช้สารสกัดหยาบจากเปลือกว่านหางจระเข้เพื่อ
ควบคุมโรคแอนแทรคโนส และโรคขัว้ ผลเน่าในมะม่วงพันธุน์ ้าดอกไม้ เขตอาเภอปราณบุร ี ใน
งาน การนาเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) วันที่ 30
สิงหาคม พ.ศ. 2554

53

