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รังไหม..โปรตีนจากธรรมชาติ
เพื่อการดูแลสุขภาพผิว

รู้จักรังไหม
 
 “ไหม” ที่น�ามาทอเป็นผ้าไหม หรือ “ซิลค์” (silk)  
เป็นเส้นใยโปรตีนท่ีสร้างข้ึนโดยหนอนไหม (silk worm) ท่ีมีช่ือ 
ทางวิทยาศาสตร์ว่า Bombyx mori อยู่ในวงศ์ Bombycidae 
หนอนไหม เป็นแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ 
(completely metamorphosis insect) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
ได้แก่ไข่ (silkworm egg) ตัวหนอน (silkworm) ดักแด้ (silk  
pupa) และผีเส้ือ (silk moth) หนอนไหมกินใบหม่อนเป็นอาหาร
ซึ่งสารอาหารจะถูกน�าไปใช้ผลิตโปรตีนไหม (silk protein) ใน 
ระยะไหมสุกก่อนเข้าท�ารัง หนอนไหมจะสะสมโปรตีนมีลักษณะ 
เป็นของเหลวไว้ที่ต่อมไหม (silk gland) เมื่อต่อมไหมเจริญ 
เต็มที่จนเข้าไปเบียดส่วนของกระเพาะอาหารท�าให้ไม่สามารถ 
กินอาหารต่อไปได้จึงเกิดกระบวนการบีบตัวเองให้ของเหลวใน 
ต่อมไหมพ่นออกมาทางรูพ่นเส้นใยไหม เส้นไหมที่หนอนไหม 
พ่นออกมาน้ัน ประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิด ได้แก่ โปรตีน 
ไฟโบรอิน (fibroin) หรือโปรตีนเส้นใย มีประมาณร้อยละ 
70-75 และโปรตีนเซริซิน (sericin) หรือโปรตีนกาวไหมมี
ประมาณร้อยละ 25-30 ท�าหน้าที่คล้ายกาว “gum-like-
protein” ยึดเส้นใยไฟโบรอินให้อยู่ด้วยกัน 

องค์ประกอบของโปรตีนไหมและก�รใช้ประโยชน์

 โปรตีนไฟโบรอินถูกน�ามาใช้ในการผลิตเป็นเส้นใยไหม
เพ่ือน�ามาทอเป็นผ้าไหม ในขณะท่ีโปรตีนเซริซิน จะถกูต้มทิง้ไป
ในกระบวนการสาวไหม เครือ่งส�าอางทีม่ส่ีวนผสมของผงโปรตนี
ไฟโบรอนิ หรือ fibroin powder ได้มกีารวางขายในท้องตลาด
มาแล้วกว่า 30 ปี โดยได้น�าไฟโบรอินมาหลอมให้อยู่ในรูปของ

สุวรรณี แทนธ�นี  นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร 

  สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน

รูปที่ 1 หนอนไหม และรังไหมสีขาว

ที่มา: http://www.todayifoundout.com/wp-content/

uploads/2014/10/silk-worm.jpg
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สารละลายก่อนที่จะท�าเป็นผงและครีมโดยผสมในผลิตภัณฑ์
ประเภทครมี โลชัน่ แป้งฝุน่ แป้งแขง็ ซึง่คุณสมบตัขิองเคร่ือง
ส�าอางที่มีส่วนผสมของโปรตีนไฟโบรอินจะช่วยให้เนือ้แป้ง 
หรอืเนือ้ครมีเกาะตดิกับผวิหนงัได้ด ี ตดิทนนานไม่หลดุลอกเมื่อ 
สัมผัสกับเหงื่อ ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวไว้ได้นานและมี
ความคงตวัทีด่เียีย่ม มงีานวจิยัจ�านวนมากได้ศกึษาคณุสมบติัของ
โปรตนีกาวไหมโดยหวงัว่าจะสามารถเพิม่มลูค่าของเหลอืท้ิงจาก
อุตสาหกรรมไหม  จากการศกึษาพบว่าโปรตนีกาวไหมประกอบด้วย
กรดอะมโินจ�านวน 18 ชนดิ เป็นกรดอะมโินประเภททีม่ขีัว้และ 
มปีระจ ุจงึท�าให้ละลายน�า้ได้ด ีโดยมเีซอรนีถึงร้อยละ 34 ซึ่งเป็น
ทีม่าของช่ือโปรตนีเซรซินิ  โปรตนีกาวไหมมสีมบัตท่ีิดหีลายประการ 

เช่น ลดการอักเสบ ต้านเชือ้จุลินทรีย์บางชนิด ดูดซึมและปลดปล่อย
ความชืน้ได้ด ีสามารถเข้ากนัได้ดกีบัโปรตนีในร่างกายมนษุย์และ 
สามารถกระตุ้นการเจรญิของเซลล์ได้ จงึมกีารน�าไปประยกุต์ใช้
ทางการแพทย์เพื่อควบคุมการสลายตัวของยา หรือผลิตเป็น
แผ่นปิดแผลเพือ่กระตุน้การสร้างคอลลาเจนเพือ่ให้แผลหายเรว็  
นอกจากนี้โปรตีนดังกล่าวยงัมคีณุสมบติัโดดเด่นเป็นพเิศษในการ
กกัเก็บน�า้ได้ด ีมฤีทธิต้์านอนมุลูอสิระ ป้องกนัรังสอุีลตราไวโอเลต 
(UV) ยบัยัง้กิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซเินสทีท่�าหน้าทีร่วมเมด็สทีี่
ผวิหนงั ส่งผลให้ผวิพรรณดขูาว เปล่งปลัง่ผ่องใสตามธรรมชาติ 
จึงนิยมใช้ในเป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง 
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สุวรรณี แทนธ�นี  นักวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร 

  สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน
ชนิดกรดอะมิโน หน้าที่และคุณสมบัติต่อร่างกาย

1. Aspartic acid ช่วยขับไล่อาการบาดเจ็บและพิษแอมโมเนียออกจากร่างกาย ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการเหนื่อยอ่อน ช่วย
ระบบกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว

2. Threonine ป้องกันการเกิดไขมันในตับ ช่วยย่อยและช่วยระบบการท�างานของร่างกาย

3. Serine เป็นแหล่งสะสมน�้าตาล glucose ในตับและกล้ามเนื้อจึงช่วยส่งเสริมระบบการท�างานของ insulin เป็นการ
ลดน�้าตาลในเลือด ซึ่งช่วยเผาผลาญไขมันสะสมในร่างกายช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น สังเคราะห์ 
กรดไขมันล้อมรอบ nerve fibers

4. Glutamic acid ช่วยลดแอมโมเนียในเลือด ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับโปรตีนในสมองและระบบการท�างานของน�้าตาล ช่วยควบคุม 
โรคพิษสุรา (alcoholism) รักษาปริมาณน�้าของผิวหนังและป้องกันผิวแห้ง

5. Proline รักษาความดันโลหิตสูง มีความส�าคัญอย่างมากต่อการท�างานของข้อและเอ็น ช่วยบ�ารุงรักษากล้ามเนื้อหัวใจ

6. Glycine ควบคุมระดับโคเลสเตอรอล ป้องกันและรักษาความดันโลหิตสูง ช่วยเสริมสร้างการท�างานของตับ

7. Alanine เป็นแหล่งพลังงานส�าคัญต่อเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ สมอง และระบบประสาทส่วนกลาง ผลิต antibodies ที่ช่วยให้
ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น ช่วยในกระบวนการท�างานของน�้าตาล กรดอินทรีย์ สลายแอลกอฮอล์ (digest alcohol)

8. Cystine ท�าหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายในการต่อต้านรังสีและ
มลพิษ ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน มีความจ�าเป็นต่อการสร้างผิวหนังซึ่งจะช่วยให้แผลไฟไหม้และแผลผ่าตัด
หายเร็วขึ้น ส่วนของผมและผิวหนังจะประกอบด้วย cysteine ร้อยละ 10 - 14

9. Valine ช่วยให้จิตใจกระปรี้กระเปร่า ประสานการท�างานของกล้ามเนื้อ

10. Methionine เป็นแหล่งที่ให้สารก�ามะถัน ซึ่งป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับผม ผิวหนังและเล็บ ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลโดย
การผลิตเลซิตินในตับ ลดไขมันในตับและป้องกันไต ป้องกันผมร่วงและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม

11. Isoleucine กระตุ้นการท�างานของสมองส่วนบน

ตารางที่ 1 หน้าที่และคุณสมบัติของกรดอะมิโนในโปรตีนไหมที่มีต่อร่างกาย

ทีม่า : https://www.tint.or.th/index.php/th/2013-07-31-07-00-21/e-book/19-2013-08-07-01-16-52/e-book/117-2013-08-14-07-11-27
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ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อ�งจ�กโปรตีนก�วไหม
 
 ด้วยคณุสมบตัอินัโดดเด่นของโปรตนีกาวไหม จงึมผีูป้ระกอบ 
การผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางน�าโปรตนีดงักล่าวไปเป็นส่วนประกอบ 
โดยคาดหวงัในเรือ่งประสทิธภิาพในการบ�ารงุผวิเพือ่เพิม่มลูค่า
สนิค้า สารสกดัโปรตนีกาวไหมมจี�าหน่ายเชงิพาณชิย์ แต่มรีาคา
ค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการจึงได้ลดต้นทุนด้วยการสกัดโปรตีน
กาวไหมด้วยตนเอง แต่ยงัประสบปัญหาคอืผลติภณัฑ์ทีผ่ลติขึน้
ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตที่
ไม่ถกูวธิ ีกลุม่ผลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร ส�านกัเทคโนโลยี
ชมุชน กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ได้ด�าเนนิการศกึษาวธิกีารสกดั
โปรตีนจากรงัไหมเสยี ซึง่ไม่เหมาะจะน�าไปสาวเป็นเส้นไหม เช่น 
รงัเจาะ โดยใช้สารละลายด่างร่วมกบัการให้ความร้อน ซ่ึงเป็น 
วิธีที่ปลอดภัย สะดวก ได้โปรตีนท่ีมีความคงสภาพในรูป
สารละลาย เมื่อน�าไปวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธีการ 
วัดค่าการดูดกลืนแสง พบว่า รังไหมสีเหลืองมีปริมาณโปรตีน
สูงกว่ารังไหมสีขาว จากน้ันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ผสมสารสกัดโปรตีนไหม และได้ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ผูป้ระกอบการ ทัง้วธิกีารสกดัโปรตนีกาวไหม และกระบวน 
การผลติผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง เพือ่เป็นทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค
ที่นิยมการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพิ่มโอกาส
ทางการตลาด และลดต้นทุนการผลิต

รูปที่ 2 และ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดโปรตีนกาวไหม

 
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รสกัดโปรตีนก�วไหม
ขน�ดโมเลกุลเล็ก
 
 มรีายงานการศกึษาวิจยัการวเิคราะห์โปรตีนกาวไหมด้วย
เคร่ืองแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า (gel electrophoresis)  
พบว่าการสกดัด้วยวธิท่ีีต่างกันจะให้โปรตีนไหมท่ีมีขนาดโมเลกลุ
ต่างกัน เช่น โปรตีนกาวไหมท่ีได้จากการสกัดด้วยสารละลาย
ด่าง (ยูเรยี) ร่วมกับการให้ความร้อนให้โปรตนีทีม่ขีนาด 50,000 
โปรตีนกาวไหมที่ได้จากการสกัดด้วยน�้าร้อนมีขนาดโมเลกุล 
24,000 ในขณะท่ีการใช้เอนไซม์ให้โปรตีนท่ีมีขนาด 300-
10,000 ขนาดของโมเลกุลของโปรตีนมีผลต่อสมบัติของเครื่อง
ส�าอาง  โปรตีนขนาดโมเลกุลใหญ่ (high molecular weight 
protein) จะมสีมบตัใินการเกดิฟิล์มได้ดจีงึควรใช้ผสมในเครือ่ง
ส�าอางประเภทช�าระล้าง ในขณะที่โปรตีนขนาดโมเลกุลเล็ก 
(low molecular weight protein)  มคีณุสมบติัในการช่วยให้
ความชุม่ชืน้ ยดึเกาะกบัโปรตนีผวิหนงัและเส้นผมได้ด ีจึงควรใช้
ผสมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบ�ารุงผิวและเส้นผม ปัจจุบัน สถาบัน
เทคโนโลยนีวิเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) มกีารใช้รังสแีกมมาในการ
ช่วยสกัด ท�าให้โปรตีนกาวไหมแตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก 
และละลายออกมาได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าว
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จ�าเป็นต้องมีเครื่องปฏิกรณ์ที่มีราคาสูง ท�าให้ผงไหมมีราคาสูง
ถึงกิโลกรัมละ 80,000 บาท 
 จากองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้มีการน�า
เอนไซม์มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีข้อดีคือสามารถ
เร่งปฏิกิริยาได้ในสภาวะที่ไม่รุนแรง และไม่ท�าให้เกิดสารพิษ 
ผลผลติทีไ่ด้มีความบรสิทุธิส์งู เอนไซม์ทีเ่หมาะสมในการน�ามา
ใช้ในการย่อยโปรตีน คือเอนไซม์โปรตีเอส (protease) ท�า
หน้าที่เร่งปฏิกิริยาการสลายพันธะเปปไทด์ในโปรตีนด้วยน�้า 
(hydrolysis) ได้เป็นสายโพลเีปปไทด์ (peptide) ทีส่ัน้ลงและ/
หรือกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีน มีการศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของ
โปรตีนจากพืชก่อนและหลังย่อยด้วยเอนไซม์โปรตีเอสพบว่า 
โปรตีนที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์มีสมบัติเชิงหน้าที่ และมี
ประสทิธภิาพในการออกฤทธิท์างชวีภาพท่ีดข้ึีน โดยท่ีเปปไทด์
ที่มีขนาดเล็กมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่า
เปปไทด์ขนาดใหญ่ และจากแนวโน้มการใช้เปปไทด์ในวงการ
แพทย์และเครื่องส�าอางคาดว่าจะเป็นที่นิยมสูงขึ้น โดยในช่วง 
2-3 ปีทีผ่่านมามีงานวจิยัเกีย่วกับการพฒันาเปปไทด์ชนดิใหม่ๆ 
รวมทัง้มกีารศกึษาทางคลนิกิเพือ่พสิจูน์ประสทิธภิาพของเปปไทด์
ในการฟ้ืนฟสูภาพผิว ช่วยสร้างและฟ้ืนฟคูอลลาเจน และอลีาสตนิ
ซึง่เป็นโปรตนีในชัน้ผวิหนงั ท�าให้ผวิตงึกระชบัเรยีบเนยีน และยงัคง
ศึกษาอย่างต่อเนือ่ง กรมวทิยาศาสตร์บรกิารจงึด�าเนนิโครงการวจิยั
เพือ่ค้นหาวิธกีารสกัดโปรตีนกาวไหมเพือ่ให้ได้ขนาดโมเลกลุที่
เลก็ลง มวีธิกีารทีง่่าย ไม่ซบัซ้อน รวมทัง้จะด�าเนนิการทดสอบ
สารสกดัเพือ่พสิจูน์ประสทิธภิาพ ได้แก่ ความสามารถในการต้าน
อนมูุลอสิระ และความสามารถในการยบัยัง้เอนไซม์ไทโรซเินส 
เพื่อใช้ในการต่อยอดการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอางจากโปรตีนรังไหมให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

 

เอกส�รอ้�งอิง

 Challoner, N.I., S.P. Chahal and R.T. Jones. 1997.
Cosmetic proteins for skin care. J. Cosmetics and 
Toiletries. 12(112): 51-63.
 Schagen, S. K. (2017). Topical peptide treat-
ments with effective anti-aging results. Cosmetics,  
4(2), 16.
 พัสตราภรณ์ ทองอิ่มพงษ์, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน 
เกิดชูชื่น, สุรพงษ์ พินิจกลาง, และ และ เบญจวรรณ  
 ธรรมธนารกัษ์. 2559. สมบัตต้ิานอนมุลูอสิระและสมบัติ
เชงิหน้าทีข่องโปรตนีจากกากทานตะวนัทีไ่ฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์
โบรมเิลนและ Flavourzyme®. วารสารวจิยัและพัฒนา มจธ. 
ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559. หน้า 565-583.
 สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์, สุพนิดา วินิจฉัย, หทัยรัตน์ ริม
คีรี, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, และ สุคันธรส ธาดากิตติสาร.  
2553.ความสามารถในการต้านอนมุลูอสิระ การยบัยัง้กิจกรรม 
เอนไซม์ไทโรซเินส สมบตัทิางกายภาพและเคมบีางประการของ 
ผงโปรตีนไหมพันธุ์โนนฤาษีที่เตรียมโดยการสกัดวิธีต่างๆ.การ
ประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 
48: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. หน้า 319-327.
 สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2553. 
มหรรศจรรย์ผงไหม. [ออนไลน์]. [อ้างถงึวนัที ่12 มนีาคม 2561]. 
เข้าถึงจาก https://www.tint.or.th/index.php/th/2013-
07-31-07-00-21/e-book/19-2013-08-07-01-16-52/e-
book/117-2013-08-14-07-11-27




