การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

การประยุกตใชสาหราย Spirulina platensis เปนสวนประกอบในครีมบํารุงผิวหนา
Production of Spirulina platensis and Its Application as an Ingredient in Facial Cream
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บทคัดยอ

วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อทดลองเพาะเลี้ยงสาหราย Spirulina platensis และนําไปเปนสวนผสม
ในการผลิตครีมบํารุงผิวหนา โดยวัดการเจริญเติบโตของสาหรายดวยการวัดคาการดูดกลืนแสงของเซลล การชั่ง
น้ําหนักแหงและการวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล พบวาสาหรายเจริญเติบโตสูงสุดในชวงวันที่ 23 ของการเลี้ยง
สาหราย เมื่อนําเซลลมาทําใหแตกโดยวิธีการ Freeze & Thaw รวมกับการใช sonicator หลังจากนั้นนําเซลล
สาหรายที่ไดไปปนเหวี่ยงที่ 10,000 rpm เปนเวลา 5 นาที เพื่อคัดเอาเฉพาะสวนใสมาใชเปนสวนผสมของครีม โดย
ครีมที่ผูทําการวิจัยทําการศึกษามี 3 ชนิด คือ ครีมที่ผลิตขึ้นเองผสมดวยสาหรายสไปรูลินา (Pyrina plus), ครีมที่
ผลิตขึ้นเองแบบไมผสมสาหรายสไปรูลินา (Pyrina minus) และครีมทางการคาซึ่งใชเปนครีมควบคุม โดยที่ครีมทั้ง 3
ชนิดนีจ้ ะผานการตรวจสอบความหนืดของครีมโดย viscometers พบวา ครีม Pyrina มีความหนืดที่ใกลเคียงกับครีม
ทางการคาและเปนไปตามคุณสมบัติของ thixotropy สวนครีม pyrina minus มีความหนืดของครีมนอยกวาครีม
สองชนิดแรก หลังจากนั้นทดสอบความพึงพอใจของผูใชครีมทั้ง 3 ชนิด จํานวน 13 คน พบวาผูทดลองมีความพึง
พอใจ Pyrina Plus มากที่สุด โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งแตกตางจากครีมอื่นที่ทํา
การทดสอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ : สไปรูลินา ครีม ความหนืด น้ําหนักแหง ปนเหวี่ยง

Abstract

The objective of this work was to cultured Spirulina platensis and used as an ingredient in the
production of facial cream. The measurement of Spirulina platensis growth were cell density, dry weight
of cell and chlorophyll content. This study indicated that the maximum growth of Spirulina platensis
occurred at the 23th day of the cultivation. Cells in the late exponential phase were harvested and the
tough cell wall of the algae must then be broken by Freeze & Thaw and Sonication. The algae solutions
were centrifuged at 10,000 rpm for 5 minutes. The supernatant of the solution was used as an ingredient
of the experimental cream, named pyrina. The three cream formulations were examined. These
formulations included the cream with Spirulina platensis (pyrina), the cream without Spirulina platensis
(pyrima minus) and a commercial cream use as a control. The viscosities of those creams were
evaluated using viscometers. The result showed that the viscosity of the pyrina close to the commercial
1

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand

1624

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

grade cream and follow the properties of thixotropy whereas the viscosity of pyrina minus had lower
viscosity than the other two cream formulations. The three cream formulations were also tested for
satisfaction by 13 volunteers. The volunteers prefer to use pyrina than the other two formulations. The
volunteers also more satisfied with the pyrina than the other formulations with highly significant.
Keywords : Spirulina, cream, viscosity, dry weight, centrifuge
E-mail : faassli@ku.ac.th

คํานํา

สาหรายสไปรูลินามีอยูดวยกันประมาณ 35 ชนิด โดยแตละชนิดมีความแตกตางกันทั้งความยาวและ
ลักษณะของเกลียว แตชนิดที่ไดรับวาเหมาะสมในการนํามาเปนอาหารมนุษยและสัตวคือ สาหรายเกลียวทอง
(Spirulina platensis) ซึ่งเปนสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซึ่งในเซลลประกอบดวยกรดอะมิโนหลายชนิด (Ciferri,
1983 ) สาหรายสไปรูลินามีคุณคาทางอาหารสูง คือ มีปริมาณโปรตีนมากกวา 65% ของน้ําหนักแหง และยังอุดมไป
ดวยวิตามิน ซึ่งมีประโยชนทางโภชนาการอยางมาก อีกทั้งการเพาะเลี้ยงสาหรายชนิดนี้สามารถทําไดในระดับ
อุตสาหกรรม (จงกล, 2551) ในปจจุบันจึงไดมีการนําสาหรายสไปรูลินาประยุกตใชดานตางๆ เชน มีการพัฒนาไป
เปนอุตสาหกรรมประเภทอาหารเสริม และอาหารบํารุงรางกายชนิดตางๆ และยังมีการนํามาใชเปนสวนประกอบใน
การผลิตอาหารสัตว นอกจากนี้สารที่สกัดไดจากสาหรายสไปรูลินาสามารถนํามาใชสังเคราะหกรดไขมัน GLA
(Ciferri and Tiboni, 1985; Henrikson, 1989) ซึ่งจะชวยรักษาระดับคลอเรสโตรอลใหอยูในระดับปกติ และชวย
รักษาสมดุลของฮอรโมน นอกจากนี้ในสาหรายสไปรูลินายังมีสารแคโรทีนอยดซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ชวย
ชะลอความแก และยังมีวิตามินบี12 ชวยในระบบประสาท นอกจากนั้นยังมีไฟโคไซยานิน และโพลีแซคคาไรด จาก
การที่สาหรายชนิดนี้มีคุณสมบัติที่มีโปรตีนสูง ชวยบํารุงผิวใหชุมชื้น (บริษัท กรีนไดมอนด, 2539) จึงทําใหมีผูนิยม
นํามาใชเปนสวนประกอบในเครื่องสําอาง เชน ครีมนวดตัว (Almirall Diaz et al., 2005) เปนตน การศึกษาในครั้งนี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า เอาสาหร า ยสไปรู ลิ น ามาเป น ส ว นผสมในครี ม บํ า รุ ง ผิ ว เพื่ อ ที่ จ ะผลิ ต ครี ม สาหร า ยที่ มี
สารประกอบสวนใหญเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ โดยมีเปาหมายอยูที่การไดครีมที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยระดับสูง เพื่อเปนการขยายทางเลือกสําหรับผูที่มีความสนใจผลิตภัณฑจากธรรมชาติและผูที่สนใจทั่วไป

อุปกรณและวิธีการ
1. การเตรียมสาหรายเพื่อใชในการวัดการเจริญเติบโต
เพาะเลี้ยงเซลลสาหรายสไปรูลินาในอาหารเหลว Zarrouk (Zarrouk, 1966)ในขวดรูปชมพูปริมาตร 1 ลิตร
จํานวน 3 ขวด โดยนําสาหราย S. platensis ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร Zarrouk จนมีคาการดูดกลืนแสง (OD560) เทากับ
1 กรองดวยผากรองแพลงกตอน ลางดวยน้ํากลั่น เพื่อใหอาหารที่ติดมาถูกชะลางออกไป ชั่งสาหรายสด 30 กรัม เติม
น้ําใหครบ 1,000 มิลลิลิตร ดูดสาหราย 80 มิลลิลิตรลงในขวดเพาะเลี้ยงเติมอาหารจนมีปริมาตร 800 มิลลิลิตร
ติดตั้งอุปกรณใหอากาศตลอดการทดลอง เพื่อปองกันไมใหสาหรายตกตะกอน ปดขวดดวยจุกสําลี และเพาะเลี้ยง
ในสภาพธรรมชาติ โดยใหไดรับแสงจากดวงอาทิตยในเวลากลางวัน
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2. การศึกษาการเจริญเติบโตของสาหราย
ศึกษาการเจริญเติบโตของสาหราย โดยวัดการเจริญในแตละขวด ขวดละ 3 ซ้ํา โดยใชวิธีการดังนี้
วัดความขุนของเซลล โดยนํามาวัดคาการดูดกลืนแสงดวย เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร (Spectrophotometer, T80 UV/Vis spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร (Sarada et al., 1999) ทุก 24 ชั่วโมง
เปนเวลา 30 วัน
การชั่งน้ําหนักแหงของเซลล โดยชั่งน้ําหนักทุก 72 ชั่วโมง เปนเวลา 30 วัน โดยสุมตวงเซลลมาขวดละ 10
มิลลิลิตร เทใสลงในถวยกระดาษฟอยดที่อบและทราบน้ําหนักแลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา
24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปชั่งน้ําหนักสาหรายที่อบแลว นําน้ําหนักหลังอบสาหรายไปลบกับน้ําหนักกระดาษฟอยด
เริ่มตนจะไดปริมาณน้ําหนักแหงของสาหราย บันทึกผลไวแลวนําไปพล็อตกราฟการเจริญเติบโต
การวัดปริมาณคลอโรฟลล วัดทุก 72 ชั่วโมง เปนเวลา 30 วัน โดยตวงเซลลมาขวดละ 10 มิลลิลิตร นํามา
ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 300 rpm เปนเวลา 10 นาทีเพื่อใหเซลลตกตะกอน เทสวนใสทิ้ง เติม absolute เมทานอล
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใสลูกปดแกว 5 เม็ด ตีเซลลดวยการใชเครื่องผสมสาร (vortex) แลวไปแชในอางน้ํารอนที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที ปนเหวี่ยงใหเซลลตกตะกอนนําสวนใสไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 650
และ 665 นาโนเมตร บันทึกคาการดูดกลืนแสง ที่ไดไปคํานวณหาปริมาณคลอโรฟลล-เอ โดยใชสูตรดังนี้ (ลัดดา,
2543)
ปริมาณคลอโรฟลล-บี = (16.5 × A665) – (8.3 × A650) (มิลลิกรัมตอลิตร)
ปริมาณคลอโรฟลล-เอ = ปริมาณคลอโรฟลล-บี × 2 (มิลลิกรัมตอลิตร)
3. การทําใหเซลลสาหรายแตก
เตรียมสาหรายสําหรับนํามาทําครีมสาหราย โดยการทําใหเซลลสาหรายแตกกอนที่จะนํามาเปนสวนผสม
ในครีม (ภาพที่ 1 ก ข และ ค) เพื่อใหสารในเซลลสาหรายสามารถซึมซาบเขาสูผิวและมีผลตอการบํารุงผิวไดอยางมี
ประสิทธิผล ซึ่งการทําใหเซลลสาหรายแตก ทําไดโดยการกรองสาหรายที่เลี้ยงโดยใชผากรองที่มีความถี่ 40 ไมครอน
นําน้ํา deionized water (DI) ลางสิ่งเจือปนออกจากเซลลสาหราย แลวเก็บเซลลสาหรายแชแข็งที่อุณหภูมิ -70
องศาเซลเซียส จนแข็ง จากนั้นนําสาหรายมาละลายน้ําแข็งออกในน้ําอุนอยางรวดเร็ว ดวยวิธีการที่เรียกวา Freeze
& Thaw เพื่อทําใหเซลลสาหรายแตกบางสวน แลวนําเซลลสาหรายที่ไดนี้มาเติมน้ํา DI พอประมาณ ทําการกระจาย
เซลลสาหรายโดยใชเครื่องผสมสาร จนกวาเซลลสาหรายจะเขากันไดดีกับน้ํา แลวนําไปทําใหเซลลแตกดวยเครื่อง
Sonicator เพื่อทําใหเซลลแตกอยางละเอียด จากนั้นนําเซลลสาหรายที่แตกอยางละเอียดแลวนําไปปนเหวี่ยง ที่
10,000 รอบ เปนเวลา 5 นาที นําสารละลายใสสีเขียวสวนบนใชเปนสวนผสมในการทําครีมตอไป
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ภาพที่ 1 เซลลสาหราย S. platensis ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร Zarrouk ก. กอนการทําใหเซลลแตก ข. หลังจากการ
ทําใหเซลลแตกเปนครั้งแรก (Freeze & Thaw) ค. หลังจากการทําใหเซลลแตกสองครั้งตอมา(Sonicator)
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4. การเตรียมครีม
ครีมที่มีสวนผสมของสาหรายในครั้งนี้กําหนดชื่อของผลิตภัณฑวา “ Pyrina ” โดยสวนผสมที่ใชในการผลิต
ครีมมีดังตอไปนี้ (ความเขมขนของสารเปนความลับทางการผลิต)
- น้ํา DI
- steric acid
- GMS (glyceryl monostearate)
- cetyl alcohol
- IPM (isopropyl methylene)
- triethanalamine
- สารละลายสาหรายสไปรูลินาหลังจากการทําใหเซลลแตก 7.026% V/V
การทําครีมสาหราย Pyrina นั้น เริ่มจากการผสม steric acid และ GMS เขาดวยกันในบีกเกอร หลังจาก
นั้นก็นําไปวางไวบน hot plate เพื่อใหความรอน ทําการคนสารทั้ง 2 ชนิดใหเขากันที่อุณหภูมิสูง เมื่อไดเนื้อเดียวกัน
แลวจึงเติม cetyl alcohol ลงไป คนใหเขากันโดยใชอุณหภูมิต่ํา เมื่อสวนผสมจากทั้งสามสวนเปนเนื้อเดียวกันนํา
ออกจาก hot plate เติม IPM และ triethanalamine หลังจากนั้นจึงใสสารละลายสาหรายสไปรูลินาที่ไดจากการ
ทําใหเซลลแตก 7.026% โดยปริมาตรลงไป คนเนื้อครีมใหเขากันไปในทิศทางเดียวใหเขากันอยางละเอียดโดยใช
เครื่อง homogenizer (รุน T8 บริษัท IKA LABORTECHNIK ประเทศเยอรมัน) จนกวาเนื้อครีมจะมีความหนืดและ
เปนเนื้อ เดียวกันอยางละเอียด จากนั้นนําครีมมาตรวจสอบความหนืดของครีม โดยใชเครื่องมือวัดความหนืด
(Viscometers รุน Viscotester VT 500 บริษัท HAAKE) การวิเคราะหหาความหนืดของครีม การทดลองนั้นจะ
ใหแรงที่ 5 ระดับ แรงแตละระดับใชเวลา 1 นาที บันทึกคา Shear rate (ความเร็วในการหมุนของตัวผัน ที่ใหแรง)
และ คา Viscosity (มณฑล, 2551) และนํามาคํานวณหาคา Shear stress
โดยใชสูตรคํานวณตอไปนี้
Viscosity =

Shear stress
Shear rate

ครีมที่ใชในการทดลองมี 3 ชนิด คือ ครีมที่ผลิตขึ้นเองผสมดวยสาหรายสไปรูลินา(Pyrina plus), ครีมที่
ผลิตขึ้นเองแบบไมผสมสาหรายสไปรูลินา (Pyrina minus) และครีมควบคุมที่เปนมาตรฐานและมีการวางจําหนาย
ที่ไมมีสาหรายเปนสวนผสม การทดลองแบงเปน 4 ทรีทเมนต นอกเหนือจากครีมที่ใชทดลอง 3 ชนิด โดยจะเพิ่มใน
สวนของสภาพผิวหนาของผูใชที่ยังไมไดรับการใชครีมของเรามากอนดวย และทรีทเมนตทั้ง 4 ทรีทเมนต จะทดลอง
เปนระยะเวลาทรีทเมนตละ 2 สัปดาห เมื่อหมดชวง 2 สัปดาหของแตละทรีทเมนตจะเวนชวง 1 สัปดาหเพื่อที่จะปรับ
สภาพผิวหนาของผูใชใหอยูในสภาวะปกติตามธรรมชาติ
5. การประเมินความพึงพอใจในการใชครีม
คัดเลือกอาสาสมัคร 13 คน ซึ่งเปนเพศหญิงทั้งหมด โดยสุมจากอาชีพ และรายไดตอเดือนที่ไดรับ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในหัวขอตางๆของครีม ไดแก ความนุมละเอียดของเนื้อครีม, กลิ่นหอมของครีม, สีของครีม,
ความสามารถในการซึมซาบลงสูผิว, ความชุมชื่นของผิว รวมถึงสภาพของผิวที่เปลี่ยนไปและระดับความพึงพอใจ
ของการใชครีมในภาพรวม โดยใหคะแนนของความพึงพอใจใน 5 ระดับ คือ นอยที่สุด = 1 นอย = 2 ปานกลาง = 3
มาก = 4 มากที่สุด = 5

1627

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

ผลการทดลองและวิจารณ
1. การเจริญเติบโตของสาหรายสไปรูลินา
ศึกษาการเจริญของสาหรายสไปรูลินา โดยเพาะเลี้ยงสาหรายในอาหารสูตร Zarrouk และมีการใหอากาศ
ตลอดเวลา แลววัดการเจริญเติบโตเปนระยะเวลา 28 วัน โดยดูจากการวัดคาการดูดกลืนแสงของเซลลสาหรายสไป
รูลินา (ภาพที่ 2) น้ําหนักแหงของสาหรายสไปรูลินา (ภาพที่ 3) รวมถึงการวัดปริมาณคลอโรฟลล-เอ และ
คลอโรฟลล-บี (ภาพที่ 4)

คาการดูดกลืนแสง
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ระยะเวลา (วัน)

ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตของสาหราย S. platensis ที่เลี้ยงในอาหารสูตร Zarrouk ในสภาพธรรมชาติ เปนเวลา
28 วัน วัดการเจริญเติบโตโดยการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร
จากภาพที่ 2 การวัดคาการดูดกลืนแสงของเซลลแขวนลอยสาหรายสไปรูลินา พบวา ในชวงวันที่1-22 มี
ความขุนของเซลลสูงมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร สูงสุดในวันที่ 23 โดยมี
คา การดูดกลืนแสง เทากับ 1.998 และหลังจากวันที่ 23 แลว พบวาความขุนของเซลลสาหรายสไปรูลินาคอยๆ
ลดลงเปนไปตามระยะการเจริญของสาหรายสไปรูลินา เปนไปตามขั้นตอนการเจริญเติบโตของสาหราย 5 ระยะโดย
ระยะเอกซโพเนนเซียล ซึ่งเปนระยะที่สาหรายสไปรูลินาเจริญเติบโตและแพรขยายพันธุอยางรวดเร็ว ซึ่งระยะนี้จะ
นานเทาใดขึ้นอยูกับปริมาณสารอาหาร และคุณสมบัติทางฟสิกส เคมี ของสิ่งแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความเขมแสง
ชวงแสง รวมทั้งผลผลิตนอกเซลลของแพลงกตอนพืช สภาวะรวมของสิ่งแวดลอม ลักษณะการเจริญเติบโต ในระยะ
นี้เปนแบบที่รวดเร็วในระยะแรก และคอยๆ ชาลงเขาสูระยะเฉื่อย (retardation phase) ระยะคงที่ stationary
phase) และระยะตาย (death phase) ตามลําดับ (ธิดา, 2542)
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ภาพที่ 3 การสะสมน้ําหนักแหงของเซลลสาหราย S. platensis ที่เลี้ยงในอาหารสูตร Zarrouk ในสภาพธรรมชาติ
เปนเวลา 28 วัน
จากภาพที่ 3 เมื่อพิจารณาน้ําหนักแหงของเซลลสาหรายสไปรูลินา พบวาในวันที่ 23 มีคาของน้ําหนักแหง
สูงที่สุด และคอยๆ ลดลงตามลําดับ
9
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ภาพที่ 4 ปริมาณคลอโรฟลล เอ และ บี ของเซลลสาหราย S. platensis ที่เลี้ยงในอาหารสูตร Zarrouk ในสภาพ
ธรรมชาติ เปนเวลา 28 วัน
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของเซลลสาหราย โดยการวัดคาการดูดกลืนแสง และชั่งน้ําหนักแหง (ภาพที่
2 - 4) พบวาคาทั้งหมดมีความสอดคลองกัน คือ ชวงแรก คาการดูดกลืนแสงและน้ําหนักแหงของสาหรายสไปรูลินา
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจนสูงสุดในวันที่ 23 แลวคอยๆมีปริมาณที่ลดลงตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปริมาณคลอโรฟลลของสาหรายสไปรูลินา (ภาพที่ 4) มีความสัมพันธในทํานองเดียวกัน กลาวคือ เมื่อสไปรูลินามี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหมีน้ําหนักแหงและปริมาณคลอโรฟลลที่มากขึ้นตามไปดวย
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2. การวิเคราะหหาความหนืดของครีม
ผลการวิเคราะหหาความหนืดของครีมโดยใชเครื่องมือ viscometers แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคาความหนืด (viscosity) และ คา Shear stress ของครีมที่ทําการทดลองทั้ง 3 ชนิด
Shear stress ( Pa)
Viscosity ( Pa.s )

ครีมชนิด A
554.61
0.67

ครีมชนิด B
41.29
0.50

ครีมชนิด C
834.00
0.63

หมายเหตุ ครีม A คือ Pyrina plus ครีม B คือ Pyrina minus และ ครีม C คือ ครีมควบคุมที่มีการวางจําหนายที่
ไมไดใสสาหราย
จากตารางที่ 1 พบวา คา viscosity ของครีมชนิด A มีคา 0.67 Pa.s ซึ่งมีคาที่ใกลเคียงกับครีมชนิด C มีคา
0.63 Pa.s และเปนไปตามมาตรฐานของ Good Manufacturing Practics (GMP) ตามแผนพัฒนาฉบับแหงชาติ
ฉบับที่ 7 (2535 - 2539) ในขณะที่ครีมชนิด B มีคา 0.50 ซึ่งนอยกวาครีมสองชนิดแรกที่กลาวไปขางตน ซึ่งความ
หนืดของครีมหากมีคาสูงเกินไปก็จ ะทําใหสามารถซึมเขาสูผิวไดนอย แตถาหากมีคานอยเกินไปก็จะจัดอยูใ น
ประเภทโลชั่น สําหรับคา shear stress ของครีมชนิด A มีคา 554.61 Pa ซึ่งคอนขางใกลเคียงกับครีมชนิด C มีคา
834.00 Pa ในขณะที่ครีมชนิด B มีคา 41.29 ซึ่งนับวามีคา shear stress นอยกวาอีกครีมสองชนิด อยางไรก็ตาม
ครีมทั้ง 3 ชนิดที่ศึกษา เมื่อทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคา shear stress และคา shear rate พบวา ครีมที่
ศึกษามีลักษณะการไหลเปนแบบ Non-Newtonian Fluid (ลักษณะการไหลของของไหลที่ไมเปนไปตามการ
สันนิษฐานของนิวตัน คือ ที่ อุณหภูมิหนึ่งๆ ของไหลมีคาความหนืดเปนคาไมคงที่ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับอัตรา
เฉือนหรือ ความเร็วในการกวน) จากการวิเคราะหหาความหนืดของครีม พบวา ความหนืดของครีม A ซึ่งเปนครีมที่
ผสมสาหรายสไปรูลินา และความหนืดของครีม C ซึ่งเปนครีมมาตรฐานที่ใชเปนครีมควบคุมมีความหนืดที่ใกลเคียง
กันและเปนไปตามคุณสมบัติของ thixotropy คือ คุณสมบัติของครีมที่เมื่อถูกแรงกระทําเพิ่มขึ้นแลวมีความหนืด
ลดลง แตเมื่อลดแรงกระทําลงจะมีความหนืดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ครีม B มีความหนืดของครีมนอยกวาครีมสองชนิด
แรก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการไมไดผสมสิ่งใดเพิ่มเติมลงไป
3. การประเมินความพึงพอใจในการใชครีม
การประเมินความพึงพอใจในการใชครีมซึ่งทําโดยการออกแบบสอบถามเพื่อทดสอบความพึงพอใจของ
อาสาสมัครจํานวน 13 คน โดยมีการออกแบบสอบถามผูใชครีมบํารุงแตละทานจะใชครีมทั้งหมดครบ 4 ชนิดการ
ทดลอง อันไดแก ครีมซึ่งผูทดลองใชอยูเปนประจํา พรอมทั้งครีมชนิด A ชนิด B และ ชนิด C ตามลําดับโดยใชครีม
ทดสอบแตละชนิดเปนระยะเวลา 2 สัปดาห แลวทําการเวนชวงของการใชครีมแตละชนิดเปนเวลา 1 สัปดาห สรุป
ผลไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลสรุปการทดลองใชครีมประเภทตางๆ เรียงอันดับตามคาเฉลี่ย
ชนิดของครีม
ครีมที่ผูทดลองใชอยูเปนประจํา
Treatment 2 : ครีมชนิด A
Treatment 3 : ครีมชนิด B
Treatment 4 : ครีมชนิด C

คาเฉลี่ย

(x )

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความพึงพอใจ

อันดับ

3.70
4.47
3.71
3.39

0.65
0.59
0.50
0.60

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3
1
2
4

หมายเหตุ ครีม A คือ Pyrina plus ครีม B คือ Pyrina minus และ ครีม C คือ ครีมควบคุมที่มีการวางจําหนายและ
ไมใสสาหราย
จากตารางที่ 2 ผลสรุปความพึงพอใจในการทดลองใชครีมชนิดตาง ๆ เรียงอันดับความพึงพอใจ โดยใช
คาเฉลี่ย ปรากฏผลดังนี้อันดับที่ 1 ไดแก treatment 2 : ครีมชุด A รองลงมาคือ treatment 3 : ครีมชุด B
อันดับที่ 3 ไดแก ครีมที่ผูทดลองใชอยูเปนประจํา และอันดับที่ 4 ไดแก treatment 4 : ครีมชุด C
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชครีมบํารุงผิวหนา Pyrina กับครีมชนิดอื่น
เมื่อ วิเคราะหความแปรปรวนเพื่อ เปรียบเทียบเปนรายคูของครีมแตละชุดการทดลองตามวิธี Scheffe
(1953) ไดผลดังตารางที่ 3 พบวา ผูทดลองใชครีมบํารุงผิวหนา Pyrina กับครีมชนิดอื่น มีความพึงพอใจแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ผูทดลองใชครีมบํารุงผิวหนา
Pyrina มีความพึงพอใจมากกวาครีมปกติที่ใชอยูเปนประจําและยังมีความพึงพอใจมากกวา ครีมชุด B และครีม
ชุด C สวนคูอื่น ๆ ที่กลาวมาแลวไมพบความแตกตางของการซึมซาบลงสูผิวนั้น ครีมทั้ง 3 ชนิดสามารถซึมซาบลง
สูผิวไดเร็ว
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจระหวางผูใช
ครีมบํารุงผิวหนา Pyrina กับครีมชนิดอื่น
ชนิดของครีม

ครีมที่ผูทดลองใชอยูเปนประจํา (1)
Treatment 2 : ครีมชนิด A
Treatment 3 : ครีมชนิด B
Treatment 4 : ครีมชนิด C
รวม

จํานวน
(N)

คาเฉลี่ย

(x )

ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

13

3.69

.456

(1) ‹ (A) (B)

13

4.40

.444

(A) › (1) (B) (C)

13

3.70

.327

(B) ‹ (A)

13

3.38

.468

(C) ‹ (1) (A) (B)

-

3.79

.559

F

13.038

Sig

คูที่ตางกัน

.000

หมายเหตุ ครีม A คือ Pyrina plus ครีม B คือ Pyrina minus และ ครีม C คือ ครีมควบคุมที่มีการวางจําหนายและ
ไมใสสาหราย
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จากการสํารวจความพึงพอใจในการใชครีมโดยใหผูทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการใชครีม
ทั้ง 3 ชนิด เปนจํานวน 13 คน ทําใหทราบเบื้องตนวาครีมที่มีสวนผสมของสาหรายสไปรูลินา ไดรับความพึงพอใจ
จากผูทดสอบมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากในสาหราย สไปรูลินา มีวิตามิน เกลือแร โดยเฉพาะโปรตีน ที่มีอยูปริมาณ
สู ง ถึ ง 70%
ของน้ํ า หนั ก แห ง นอกจากนี้ ยั ง มี ร งควั ต ถุ ที่ มี มู ล ค า สู ง อี ก หลายชนิ ด เช น phycocyanin,
allophycocyanin, β -carotene, chlorophyll-a และ กรดไขมันจําเปนไมอิ่มตัว เชน gamma-linolenic acid:
GLA อยูรอยละ 26-30 ของกรดไขมันทั้งหมด(จงกล, 2551) ซึ่ง GLA เปนสารตั้งตนในการสังเคราะห
prostaglandins ซึ่งมีสารตานอนุมูลอิสระ ชะลอความแก และรักษาสุขภาพของผิวไดเปนอยางดี

สรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของสาหรายสไปรูลินาทีเ่ พาะเลี้ยงในอาหารสูตร Zarrouk พบวา สาหรายมี
การเจริญเติบโตสูงสุดในชวงวันที่ 23 ของการเพาะเลี้ยง
สําหรับการทดสอบผลิตภัณฑครีมที่ใชในการทดลอง มี 3 ชนิด ไดแก ครีมผสมสาหรายสไปรูลินา (Pyrina
plus) ครีมที่ผลิตขึ้นและไมผสมสาหรายสไปรูลินา (Pyrina minus) และครีมมาตรฐานที่มีการวางจําหนาย พบวา
ความหนืดของครีม A ซึ่งเปนครีมที่ผสมสาหรายสไปรูลินามีความใกลเคียงกับความหนืดของครีม C ซึ่งเปนครีม
มาตรฐาน
ในการประเมินความพึงพอใจในการใชครีมของอาสาสมัคร 13 คน แบบสุมที่มีตอความนุมละเอียดของเนื้อ
ครีม กลิ่นหอมของครีม สีของครีม ความสามารถในการซึมซาบลงสูผิว ความชุมชื่นของผิว รวมถึงสภาพของผิวที่
เปลี่ยนไปและระดับความพึงพอใจของการใชครีมในภาพรวม พบวา ครีมชนิด A ที่มีสวนผสมของสาหรายสไปรูลินา
มีระดับความ พึงพอใจสูงที่สุด ( x = 4.47 , S.D. = 0.59) รองลงมาคือครีมชุด B ( x = 3.71 , S.D. = 0.50),
ครีมที่ผูทดลองใชอยูเปนประจํา ( x = 3.70 , S.D. = 0.65) และครีมชุด C ( x = 3.39 , S.D. = 0.60) ตามลําดับ
และเมื่อทําการวิเคราะหและทําการตรวจสอบรายคูตามวิธีของ Scheffe พบวาผูทดลองใชครีมชุด A เทียบกับครีม
ชุดอื่นแลวมีความพึงพอใจมากกวาอีกทั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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