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คํานํา

ประมวลสารสนเทศพรอมใช เรื่อง “การใชประโยชนของไคโตแซนในการยืดอายุของอาหารและ
เครื่องดื่ม (Applications of chitosan for improvement of shelf life of foods and beverages)” ฉบับนี้ 
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขึ้นภายใต
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2.5 ประมวลสารสนเทศ พรอมใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนารูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใชนี้ใหผูใชไดเขาถึง
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใช
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อาหารและเคร่ืองด่ืม
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การใชประโยชนของไคโตแซนในการยืดอายุของอาหารและเคร่ืองดื่ม
(Applications of chitosan for improvement of shelf life of foods and beverages)

บทคัดยอ 

ไคโตแซนเปนสารพอลิเมอรท่ีผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและมีองคประกอบเปน กลูโคซามีน 
(glucosamine) และ เอ็น-อะซิทิลกลูโคซามีน (N-acetyled glucosamine) เรียงตอกันดวยพันธะ (1-4) - กลูโคสิดิก 
[(1-4) glucosidic bonds] ในปจจุบันแหลงวัตถุดิบหลักในการผลิตไคโตแซนมาจากเปลือกกุงและปู  ซึ่งใน
กระบวนการผลิตไคโตแซนประกอบดวยการกําจัดเกลือแร  การกําจัดโปรตีน  การฟอกสี  และการกําจัดหมู   
อะซิทิลของไคติน  ไคโตแซนมีคุณสมบัติที่โดดเดนหลายประการทําใหไดรับความสนใจและถูกนํามาใช
ประโยชนหลากหลายท้ังในวงการแพทย  เภสัชกรรม  เกษตรกรรม และอาหาร  ไคโตแซนมีบทบาทในการเปน
สารยับย้ังการเจริญของจุลินทรียท่ีพบในอาหารหลายชนิด เชน แบคทีเรีย  ยีสตและรา เปนตน และมีคุณสมบัติ
ในการทําเปนแผนฟลมที่มีประสิทธิภาพในการขัดขวางการผานเขาออกของน้ําและกาซตางๆ  จึงถูกนํามาใช
ประโยชนเพื่อถนอมคุณคาและยืดอายุของอาหารและเครื่องดื่มโดยการเติมลงในอาหารหรือใชเคลือบผิวของ
อาหาร  บทความนีไ้ดรวบรวมผลงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาการใชประโยชนของไคโตแซนในผลไม ไข ขนมปง
รวมทั้งเครื่องดื่ม เชน นม น้ําผลไม และเบียร  นอกจากนี้ยังไดรายงานแหลงวัตถุดิบจากธรรมชาติและกรรมวิธี
การผลิตไคตินและไคโตแซน  ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติท่ีสําคัญของไคโตแซน  

คําสําคัญ  :ไคโตแซน;  อาหาร; เคร่ืองด่ืม; อายุการเก็บรักษา; การถนอมอาหาร; พอลิเมอรธรรมชาติ
Keywords : Chitosan; Food; Beverages; Shelf  life; Food preservative; Natural polymer
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1. บทนํา 

ปจจุบันการใชวัสดุจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมกําลังไดรับความสนใจ
อยางสูง  หน่ึงในน้ันคือ  สารพอลิเมอรธรรมชาติ (natural polymer) ไดแก สารพอลิแซ็กคาไรด (polysaccharide) 
ที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรหรือเปลือกแข็งของสัตวน้ําที่เหลือทิ้ง เชน เซลลูโลส (cellulose) แปง เพกติน 
(pectin) รวมทั้งไคตินและไคโตแซน (chitin and chitosan) ประโยชนและขอดีของสารพอลิเมอรธรรมชาติ
ดังกลาวมีหลายประการ เชน ผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยูมากมายในธรรมชาติทั้งจากผลผลิตทางการเกษตรหรือ
ผลิตผลทางทะเล  นอกจากนี้สารพอลิเมอรธรรมชาติยังเขากับธรรมชาติไดดีและยอยสลายไดเองจึงมีความ
ปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมและสามารถดัดแปลงโดยใชปฏิกิริยาทางเคมีหรือเอนไซมใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
การใชงานเฉพาะอยางได  ซึ่งไคตินและไคโตแซนเปนพอลิเมอรธรรมชาติที่นาสนใจ สามารถผลิตไดจาก
เปลือกแข็งของสัตวน้ําจําพวกกุงและปูเปนหลัก  และยังสามารถสกัดไคตินและไคโตแซนโดยใชจุลินทรีย
จําพวกพวกเห็ดรา (fungi) ไดดวย
 

ไคโตแซน เปนอนุพันธของไคตินและผลิตไดจากปฏิกิริยาการกําจัดหมูแอซิติลของไคตินไคโตแซนมี
องคประกอบเปนกลูโคซามีน (glucosamine) และเอ็น-แอซิติลกลูโคซามีน (N-acetyled glucosamine) เชื่อมตอ
กันเปนสายพอลิเมอรดวยพันธะ (1-4) - กลูโคสิดิก [(1-4) glucosidic bonds]  ทั้งปริมาณและลําดับของหนวย
ยอยเหลานี้เปนตัวกําหนดคุณสมบัติตางๆ ของไคโตแซน  ไคโตแซนที่ผลิตไดมีหลายรูปแบบและมีคุณสมบัติ
ตางกันออกไป สามารถถูกดัดแปลงโครงสรางเกิดเปนอนุพันธของไคโตแซนไดหลายชนิด ไคโตแซนและ
อนุพันธของไคโตแซนไดถูกนํามาใชประโยชนอยางหลากหลายทั้งในดานเกษตรกรรม  อาหาร  ยาและวัสดุ
ศาสตร เปนตน  ในดานอาหารไคโตแซนไดถูกนํามาใชโดยการเติมลงในผลิตภัณฑหรือใชเคลือบผิวเพื่อถนอม
คุณคาและยืดระยะเวลาของการเก็บรักษา  มีงานวิจัยมากมายท่ีไดทําการศึกษาถึงประโยชนของการใชไคโตแซน
ในอาหาร รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมรายละเอียดของแหลงวัตถุดิบ  กระบวนการผลิตและคุณสมบัติท่ีสําคัญของ
ไคโตแซน  ตลอดจนขอมูลการนําไคโตแซนมาใชประโยชนเพ่ือรักษาคุณคาและยืดอายุของการเก็บรักษาอาหาร
และเคร่ืองด่ืม

2. คําน>ยามและองคประกอบของไคโตแซน (Definition and composition of chitosan)

ไคโตแซนจัดเปนสารพอลิเมอรธรรมชาติและเปนอนุพันธของไคติน ไคโตแซนมีองคประกอบเปน
กลูโคซามีน (glucosamine) และ เอน-แอซิติลกลูโคซามีน (N-acetyled glucosamine) เปนหนวยยอยท่ีเรียงตอ
กันเปนสายดวยพันธะ (1-4) - กลูโคสิดิก [(1-4) glucosidic bonds] (รูปท่ี 1)  จํานวนและลําดับของหนวยยอยใน
สายพอลิเมอรจะเปนตัวกําหนดคุณสมบัติทางเคมี  กายภาพและชีวภาพของไคโตแซน
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รูปท่ี 1    โครงสรางของไคติน (a) และไคโตแซน (b) (Harish Prashanth, KV. and Tharanathan, RN., 200Y) 

3. ลักษณะเฉพาะของไคโตแซน (Characteristics of chitosan)  

3.1 ระดับการกําจัดหมูแอซ>ต>ล (Degree of deacetylation, DD)  ไคโตแซนเกิดจากปฏิกิริยาการกําจัด
หมูแอซิติลของไคติน (พอลิเมอรสายยาวท่ีมีองคประกอบเปน เอน-แอซิติลกลูโคซามีน)  สภาพของการเปนไค
โตแซนจึงขึ้นอยูกับปริมาณการการเกิดปฏิกิริยากําจัดหมูแอซิติล ซ่ึงวัดไดจากคาระดบัการกําจัดหมูแอซิติล  การ
ลดลงของหมูแอซิติลในไคตินเปนการเพิ่มขึ้นของหมูอะมิโนของกลูโคซามีนซึ่งเปนการเพิ่มประจุบวกบนสาย
พอลิเมอรทําใหเกิดสภาพของการเปนไคโตแซนเพิ่มขึ้น  การจัดระดับของการกําจัดหมูแอซิติลของไคโตแซนมี
คาเปนรอยละหรือที่เรียกวา Percent Deacetylation  (% DD)  คาระดับการกําจัดหมูแอซิติลของไคโตแซนมีผล
ตอคุณสมบัติตางๆ ของไคโตแซน

3.2 คุณสมบัต>ในการยับยั้งเชื้อจุล>นทร?ย (Antimicrobial properties) (Harish Prashanth and 
Tharanathan, 200Y) ไคโตแซนและอนุพันธของไคโตแซนมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียหลาย
ชนิด เชน แบคทีเรีย  ยีสตและรา  ไคโตแซนจึงไดรับความสนใจอยางมากในการนํามาใชประโยชนเพื่อปองกัน
การเส่ือมสภาพและยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารหลายชนิด เชน อาหารทะเล เน้ือสัตว  ผักและผลไม  นม  
ขนมปง และนํ้าผลไม (No, HK., et al., 200Y)
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จากการศึกษาฤทธิ์ของไคโตแซน (94% DD, 43 kDa) ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียชนิดตางๆ ที่พบใน
อาหารที่ความเขมขน 40-Y50 mg/l (Devlieghere, F., Vermeulen, A., and Debevere, J., 2004) พบวา แบคทีเรีย
แกรมลบมีความไวสูงตอไคโตแซน  ในขณะที่ความไวของแบคทีเรียแกรมบวกจะแตกตางกันมากและยีสตมี
ความไวปานกลาง  นอกจากนี้ยังพบวาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียของไคโตแซนลดลงเมื่อคาความ
เปนกรด-ดาง (pH) สูงขึ้น  องคประกอบของอาหาร เชน แปง โปรตีน และเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) มี
ผลเสียตอการยับย้ังเช้ือจุลินทรีย  สวนไขมันไมพบวามีผลกระทบใดๆ  งานวิจัยของ ดร. บุญศรี จงเสรีจิตต และ
คณะ (254Y) พบวาไคโตแซนที่ความเขมขน 100-3,000 สวนในลานสวน (part per million, ppm) สามารถยับยั้ง
เช้ือแบคทีเรีย S.aureus, E.coli, S. typhimurium ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีคาความเขมขนนอยที่สุดของไคโต
แซน (minimal inhibitory concentration, MIC) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียเทากับ 100, 500 และ 1,000 
ppm ตามลําดับ แตสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ V. parahaemolyticus ไดเพียง Y0%  และยับยั้งเชื้อ                
V. cholerae ไดต่ํามาก  

 สําหรับกลไกการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย  ไดมีผูรวบรวมเสนอไวหลากหลาย (Harish Prashanth, 
KV. and Tharanathan, RN., 200Y) ไคโตแซนอาจยับยั้งเชื้อจุลินทรียโดยอนุภาคประจุบวกบนโมเลกุลของไค
โตแซนสามารถจับกับอนุภาคประจุลบบนผนังเซลลของจุลินทรีย  ทําใหผนังเซลลเกิดความเสียหายขึ้นจนไม
สามารถควบคุมการผานเขาออกของสาร จึงเกิดการรั่วไหลของสารตางๆในเซลลและทําใหเซลลตายในที่สุด 
นอกจากน้ียังพบวาฤทธ์ิในการตานจุลินทรียอาจเปนผลมาจากการขัดขวางสารอาหารเขาสูเซลล  ไคโตแซนบาง
ชนิดโดยเฉพาะชนิดที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา เมื่อเคลื่อนเขาสูเซลลของจุลินทรียจะไปจับกับ DNA จึงยับยั้งการ
สังเคราะห RNA และโปรตีน หรืออาจจับกับอิออนของโลหะ (chelation) และสารอาหารที่จําเปน นอกจากนี้
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียขึ้นอยูกับขนาดน้ําหนักโมเลกุล คาระดับการกําจัดหมูอะซิทิล 
ชนิดของจุลินทรียหรือแบคทีเรีย  ชนิดของสารละลายกรดที่ใช ชนิดของอาหารและอุณหภูมิในการเก็บรักษา  
องคประกอบของอาหาร เชน คารโบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน  เกลือแร เกลือ อาจทําปฏิกิริยากับไคโตแซนและ
สงผลใหประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของจุลินทรียเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได (นภาพร  เช่ียวชาญ และธนารัตน  
ศรีธุระวานิช, 254Y) การดัดแปลงโมเลกุลของไคโตแซนมีผลตอการยับยั้งจุลินทรียดวยเชนกัน อนุพันธของ    
ไคโตแซนหลายตัว เชน dietylmethylchitosan, N,O-acylchitosan และ hydroxypropylchitosan มีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียและเช้ือราไดดีกวาไคโตแซน  

3.3 การทําเปนแผนหรือเยื่อบาง (Formation of film) ไคโตแซนและอนุพันธของไคโตแซนหลายชนิด
มีคุณสมบัติในการนํามาขึ้นรูปเปนแผนฟลมหรือเปนเยื่อบางๆ  ที่มีความเหนียว  คงทน  ยืดหยุนและไมฉีกขาด
งาย  แผนฟลมมีลักษณะเดนในการปองกันการสูญเสียนํ้าหรือความช้ืนและควบคุมการผานเขาออกของกาซไดดี 
สามารถรับประทานได   ไมเปนพิษและยอยสลายไดในธรรมชาติ   นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของ
จุลินทรียหลายชนิด  (นภาพร  เชี่ยวชาญ และธนารัตน  ศรีธุระวานิช, 254Y; Harish Prashanth, KV. and 
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Tharanathan, RN., 200Y) จึงมีการนําไปใชประโยชนเปนบรรจุภัณฑหรือเคลือบบนผิวของอาหารเพื่อชลอการ
เนาเสียและถนอมคุณคาของอาหาร เชน ผลไม  เน้ือสัตว  และเนยแข็ง ไคโตแซนเปนสารท่ีไมละลายน้ํา  ดังนั้น
การทําแผนฟลมไคโตแซนตองใชกรดอินทรียเพื่อเปนตัวทําละลาย เชน กรดอะซิติก (acetic acid) กรดแลคติก 
(lactic acid) กรดฟอรมิก (formic acid)  กรดโพรพิออนิก (propionic acid) และกรดมาลิก (malic acid) เมื่อ
ละลายในกรดอินทรียจะไดสารละลายไคโตแซนท่ีมีความหนืดตางๆ  ขึ้นอยูกับชนิดของกรดที่ใชทําละลายและ
จะมีอิทธิพลตอคุณสมบัติของแผนฟลมหรือการเคลือบไคโตแซน  ประกอบกับกรดอินทรียเหลานี้ยังมี
คุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียในตัวของกรดเอง  จึงชวยเสริมฤทธ์ิในการตานเช้ือจุลินทรียของไค
โตแซนยิ่งขึ้น  ประสิทธิภาพในการการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียขึ้นอยูกับชนิดของกรดอินทรีย  โดยไค
โตแซนท่ีละลายในกรดอินทรียตางชนิดกันจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียแตกตางกันไป
ดวย มีรายงานวาไคโตแซนท่ีละลายในกรดอะซิติก  กรดแลคติกและกรดฟอรมิก มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญของแบคทีเรียมากกวากรดโพรพิออนิกและกรดแอสคอบิก (ascorbic acid) (นภาพร  เชี่ยวชาญ และธ
นารัตน  ศรีธุระวานิช, 254Y)

การผสมสารบางชนิด เชน นํ้ามันหอมระเหยกรดสเตียรกิ (steric acid) และสารเชื่อมโยง (cross-linking 
agent) มีผลตอประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย  การผานเขาออกของน้ําตลอดจนความยืดหยุน 
และความทนทานของแผนฟลมไคโตแซน (Mi, FL., et al., 2006; Moller, H., et al., 2004; Zivanovic, S., Chi, 
F., Draughon, AF., 2005)  นํ้ามันหอมระเหยออริกาโน (oregano essential oil)  ทําใหแผนฟลมหนาและขุนขึ้น  
มีความแข็งแรงลดลงแตมีความยืดหยุนสูงขึ้น  และลดการซึมผานของน้ําไดดีรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังการเจริญของเช้ือ �. �onocytogene และ E. Coli ในแผนไสกรอก (bologna slice) เก็บที่อุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส นาน  5 วัน ไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับแผนฟลมไคโตแซนเดี่ยวๆ (Zivanovic, S., Chi, F., Draughon, 
AF., 2005) นอกจากน้ียังสามารถผลิตเปนแผนฟลมแบบผสม (composite film) กับเซลลูโลส (chitosan-hydroxy 
propyl methyl cellulose film) ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ �isteria �onocytogenes  ซึ่งเปนจุลิ
นทรียท่ีพบในอาหาร (Moller, H., et al., 2004)  

ความแข็งแรงของแผนฟลมไคโตแซนและการปองกันความชื้นเปนคุณสมบัติที่สําคัญและเปนขอจํากัด
ของการใชแผนฟลมไคโตแซน  จากงานวิจัยตางๆ พบวาคุณสมบัติดังกลาวขึ้นอยูกับองคประกอบที่ใชในการ
ผลิต เชน  ชนิดของกรด  คาความเปนกรด-ดาง (pH) และอัตราการกําจัดหมูแอซิติลของไคโตแซน  รวมทั้งชนิด
ของสารท่ีใชเพ่ือทําใหแผนฟลมเกิดความยืดหยุน (plasticizer) เชน กลีเซอรอล (glycerol) หรือพอลีเอธิลีนไกล
คอล (polyethylene glycol) (Suyatma, NE., Tighzert, L., and Copinet, A., 2005)   แผนฟลมไคโตแซนที่ผลิต
จากกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid ) และกรดอะซิติก จะมีเนื้อแนนและเปราะบาง  ในขณะที่ฟลมที่ทํา
จากกรดแลคติก (lactic acid) และกรดซิตริก (citric acid) จะมีความยืดหยุนสูงกวา (Zivanovic, S., Chi, F., 
Draughon, AF., 2005) นอกจากนี้พบวา แผนฟลมไคโตแซนที่มีระดับการกําจัดหมูแอซิติลต่ํา (YZ.9%) จะมีการ
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ซึมผานของน้ําและมีปริมาณสารที่ละลายน้ําได (total soluble matter) ต่ํากวาและมีความแข็งแรงตานตอแรงดึง 
(tensile strength) มากกวาแผนฟลมไคโตแซนที่มีระดับการกําจัดหมูแอซิติลสูง (92.3%)  และแผนฟลมไค
โตแซนที่มีระดับการกําจัดหมูแอซิติลสูงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกวาแผนฟลมไคโตแซนที่มีระดับการกําจัด
หมูแอซิติลต่ําเมื่อชนิดของกรดและคาความเปนกรด-ดาง (pH) เปลี่ยนแปลงไป   นอกจากนี้เมื่อคาความเปน
กรด-ดาง (pH 3, 4 และ 5) สูงข้ึนจะทําใหการซึมผานของนํ้าและมีปริมาณสารท่ีละลายนํ้าไดเพ่ิมข้ึนตามแตจะทํา
ใหตานแรงดึงไดนอยลง  สําหรับแผนฟลมท่ีเตรียมดวยกรดอะซิติกและกรดโพรพิโอนิกจะมีการซึมผานของน้ํา
และมีปริมาณสารท่ีละลายนํ้าไดตํ่าและมีความแข็งแรงตอแรงดึงสูง  ในขณะท่ีสําหรับแผนฟลมท่ีเตรียมดวยกรด
แลคติกจะยืดไดมากและมีปริมาณสารที่ละลายน้ําไดสูงแตมีความแข็งแรงตอแรงดึงนอยที่สุด  (Kim, KM.,      
et al., 2006)  

มีรายงานวาไคโตแซนที่แยกจากเปลือกแข็งของสัตวน้ํา (crawfish) ดวยกรรมวิธีที่แตกตางกันจะมี
คุณสมบัติท่ีไมเหมือนกันท้ังขนาดน้ ําหนักโมเลกุล  ความหนืด  เปอรเซ็นตของการลดหมูแอซิติล (% 
deacetylation)  และปริมาณความชื้น  จึงสามารถพัฒนาเปนฟลมชนิดตางๆที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน โดยศึกษา
พฤติกรรมในการดูดซับความชื้นของไคโตแซนฟลมที่เตรียมจากเปลือกของสัตวน้ําดวยกรรมวิธีตางกันและใช
ตัวทําละลายชนิดตางๆ  และพบวาการใชกรดอะซิติกหรือกรดฟอรมิกเปนตัวทําละลายจะไดแผนฟลมไค
โตแซนท่ีมีความยืดหยุนและโปรงใสซ่ึงเหมาะแกการใชเปนบรรจุภัณฑ  สวนแผนฟลมไคโตแซนที่เตรียมดวย
กรดแลคติกหรือกรดมาลิกจะซับน้ําไดดี (hydrophilic) และกลายเปนกอนเหนียวจึงไมเหมาะสําหรับทําเปน
บรรจุภัณฑ  และแผนฟลมไคโตแซนท่ีเตรียมโดยกรดอะซิติกดูดซับความชื้นไดนอยกวาชนิดที่เตรียมจากกรด
ฟอรมิก  คุณสมบัติในการดูดซับความชื้นของแผนฟลมมีความสําคัญตอคุณภาพและการนํามาใชในสภาวะที่มี
ความชื้น  กรรมวิธีที่ใชในการสกัดแยกไคโตซานจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและชนิดของตัวทําละลายจึงเปน
ปจจัยที่สําคัญในการผลิตแผนฟลมไคโตแซนที่ดูดซับความชื้นนอยลง  ผลจากการวิจัยตางๆเหลานี้จะเปน
แนวทางในการผลิตแผนฟลมไคโตแซนที่เหมาะกับการใชประโยชน (Nadarajah, K., et al., 2006)

3.4 น้ําหนักโมเลกุล  ความหนืดและความสามารถในการละลาย (Molecular weight, viscosity, 
solubility)  ไคโตแซนที่ผลิตขึ้นมีหลากหลายชนิดซึ่งจะมีน้ําหนักโมเลกุลและระดับการกําจัดหมูแอซิติลท่ี
แตกตางกันออกไป  สงผลใหสารละลายไคโตแซนมีความหนืดและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ตางกันไปดวย  ไคโตแซน
ไมสามารถละลายนํ้าแตละลายไดในกรดอินทรีย  ไคโตแซนเมื่อผานปฏิกิริยาการสลายตัวดวยน้ํา (hydrolysis) 
จะอยูในรูปท่ีมีนํ้าหนักโมเลกุลเล็กลงและในรูปของโอลิโกแซ็กคาไรด (oligosaccharide) ท่ีสามารถละลายนํ้าได
และยังคงมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและยีสตหลายชนิด (Tsai, GJ., Zhang, SL., and Shieh, PL.,
2004)  สารละลายที่เตรียมจากไคโตแซนที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงจะมีความหนืดมากและไมสามารถนําไปใช
ประโยชนไดหลากหลาย   จึงมีการนําไคโตแซนมายอยสลายดวยกรรมวิธีทางเคมีฟสิกสหรือใชเอนไซมเพื่อตัด
สายพอลิเมอรใหส้ันลงซ่ึงทําใหมีน้ําหนักโมเลกุลเล็กลง  จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายและถูกดูดซึมไดดี
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ขึ้นตลอดจนเพ่ิมคุณสมบัติอ่ืนๆ เชน  การยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อรา  ความสามารถในการตอตาน
เชื้อโรคตางๆ  ตานมะเร็งและเพิ่มภูมิคุมกันโรค  (Harish Prashanth, KV. and Tharanathan, RN., 200Y; No, 
HK., et al., 200Y)  

4. แหลงวัตถุด>บในธรรมชาต>ของไคต>นและไคโตแซน (Nature source of chitin and chitosan)  

ไคตินและไคโตแซนมักพบอยูรวมกันในธรรมชาติและสามารถผลิตไดจากแหลงวัตถุดิบจากธรรมชาติ  
โดยเฉพาะจากเปลือกแข็งของสัตวนํ้าท่ีในปหน่ึงๆ มีเหลือท้ิงอยูเปนจํานวนมาก  นอกจากน้ียังพบไคตินและไค
โตแซนไดในส่ิงมีชีวิตช้ันตํ่าจําพวกเห็ดรา (fungi)  (Synowiecki, J. and Al-Khateeb, NA., 2003)

4.1 แหลงสัตวน้ําท?่ม?เปลือกแข็ง (Shellfish)      เปลือกแข็งของสัตวน้ํา เชน กุง  ปู  ตัวเคย (krill)  หอย
และแกนปลาหมึก  เปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตไคตินและไคโตแซน  ในปจจุ บันสารไคตินท่ีใชใน
อุตสาหกรรมผลิตมาจากเปลือกแข็งที่เหลือทิ้งของสัตวจําพวกกุงและปู (crustaceans) เปนหลัก  โดยทั่วไปสัตว
จําพวกนี้มีสารไคตินเปนองคประกอบอยู ตั้งแต 2-12% ของมวลรางกายทั้งหมด  ปริมาณดังกลาวขึ้นอยูกับ
สภาวะของการลอกเปลือกในขบวนการผลิต  ภาวะทางโภชนาการและระยะการเจริญพันธุของสัตวน้ํา  
องคประกอบหลักในเปลือกแข็งของสัตวจําพวกกุงและปูประกอบดวยโปรตีน (30-40%)  เกลือแร (30-50%)  
และไคติน (13-42%) เกลือแรที่พบสวนใหญเปนพวกเกลือฟอสเฟต (phosphate) และคารบอเนต (carbonate)  
ของแคลเซียมและแมกนีเซียม  นอกจากนี้ยังมีไขมันและสารแคโรทีนอยด (carotenoids) ในปริมาณเล็กนอย  
ปริมาณไคตินจากเปลือกแข็งของปู (13-26% ของน้ําหนักแหง) ต่ํากวาของกุง(14-42% ของน้ําหนักแหง)  และ
ของตัวเคย (34-49% ของนํ้าหนักแหง)  สําหรับเปลือกหอยกาบ (clam) และหอยนางรม (oyster) มีปริมาณเกลือ
แรตางๆสูงถึง 90% ของนํ้าหนักแหง  จึงมีปริมาณไคตินนอย (Synowiecki, J. and Al-Khateeb, NA., 2003)

4.2 แหลงจุล>นทร?ย (Microbial sources)  พวกเห็ดรา (fungi) หลายชนิดที่สามารถนํามาสกัดไคตินได  
เชน กลุม Allomyces, Aspergillus, Penicillium, Fusarium, �ucor, Rhisopus, Choanephora, Tamnidium, 
Zygorrhynchus และ  Phy-comyces  ซ่ึงมีปริมาณไคตินท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของรา  นอกจากไคตินแลวยัง
พบไคโตแซนในผนังเซลลของเช้ือราเชนกัน  แมปจจุบันนี้ในทางปฏิบัติยังไมมีการนํามาใชเปนแหลงผลิตหลัก
ของไคตินและไคโตแซน  แตวิธีการที่จะนํามาใชในการผลิตไคตินและไคโตแซนไดมีการศึกษาไวอยางละเอียด   
การผลิตไคตินและไคโตแซนจากเชื้อรามีขอดีเนื่องจากเชื้อราเหลานี้มีอยูแพรหลาย  เจริญเติบโตเร็ว  และ
คาใชจายในการเพาะเลี้ยงไมแพง  ยิ่งไปกวานั้นคือเชื้อราไมมีเกลือแคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate)  
และเกลือแรอ่ืนๆ มาก  จึงชวยประหยัดคาใชจายท่ีตองใชไปในการทําปฏิกิริยากับกรดดังเชนท่ีใชใน
กระบวนการผลิตจากเปลือกแข็งของสัตวน้ํา  นอกจากนี้สามารถปรับปริมาณการผลิตใหเหมาะสมไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยการควบคุมสภาวะของการหมักเชื้อราและกระบวนการผลิต  ตลอดจนการใชเทคนิคการ



Z

ดัดแปลงพันธุกรรม (genetic manipulation)  ปริมาณของไคตินและไคโตแซนที่เคยมีรายงานอยูที่ 2-60% ของ
น้ําหนักผนังเซลลแหง  การนําเชื้อรามาใชจําเปนตองจัดองคประกอบของอาหารในการเพาะเลี้ยงและเวลาท่ี
เหมาะสม  รวมท้ังสภาวะอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณของไคติน  ไคโตแซนและโปรตีน (Synowiecki, J. and Al-
Khateeb, NA., 2003)

5. การผล>ตไคต>นและไคโตแซน (Production of chitin and chitosan)

ไคตินและไคโตแซนเปนสารพอลิแซ็กคาไรดท่ีผลิตไดจากแหลงตางๆ เชน สัตวจําพวกกุงและปู 
(crustacean)  หอย (mollusks)  แมลง  สาหราย พวกเห็ดราและยีสต (รูปที่ 2) ในปจจุบันแหลงผลิตไคตินและ  
ไคโตแซนที่สําคัญคือ เปลือกแข็งของสัตวจําพวกกุงและปู (Synowiecki, J. and Al-Khateeb, NA., 2003) โดยมี
กระบวนการผลิตดังนี้

รูปท่ี 2 กระบวนการผลิตไคตินและไคโตแซน

เปลือกแข็งของสัตวนํ้าพวกกุงและปู

การแยกโปรตีนออก �โดยตมกับดาง�

การทําปฏิกิริยากําจัดหมูแอซิติล
�โดยใชดางเขมขนภายใตอุณหภูมิสูง�

การแยกเกลือแรออก �โดยตมกับกรด�

การฟอกสี

เห็ดรา

ไคติน

ไคโตแซน

• ยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย
• แผนฟลมไคโตแซนและบรรจุภัณฑ
• การยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
• การแพทยและเภสัชกรรม
• เกษตรกรรม
•  อ่ืนๆ
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5.1 การผล>ตไคต>น ประกอบดวยกระบวนการกําจัดเกลือแร (demineralization)  กระบวนการกําจัด
โปรตีน (deproteinization) และกระบวนการกําจัดหรือฟอกสี (decolourization หรือ bleaching) ซ่ึง 2 
กระบวนการแรกสามารถสลับลําดับการทํากอนหรือหลังได  ขึ้นอยูกับการนําไคตินไปใชประโยชนและวิธีการ
แยกโปรตีนและสารคาโรทีนอยด (carotenoids and protein recovery) โดยกระบวนการผลิตไคตินมีรายละเอียด
ดังนี้

A. กระบวนการกําจัดเกลือแร (Demineralization)  เปนข้ันตอนการสกัดเปลือกแข็งโดยการนํา
วัตถุดิบมาทําปฏิกิริยากับกรดซึ่งโดยทั่วไปใชกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) เจือจาง (1-Z %) เปนเวลา 
1-3 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิหอง  นอกจากนี้สามารถใชกรดฟอรมิก (formic acid, 90%), กรดไฮโดรคลอริก (ที่ความ
เขมขน 22%, 3Y%, หรือ 6N )  กรดอะซิติก (acetic acid) หรือ กรดซัลฟูริกหรือกรดกํามะถัน (sulfuric acid)     
ในสภาวะตางๆ ที่เหมาะสมทําใหเกลือแรถูกกําจัดออกไป  การกําจัดเกลือแรจะทําไดสมบูรณเมื่อปริมาณของ
กรดสูงกวาเกลือแร  การทําปฏิกิริยาเปนเวลานาน (ถึง 24 ชั่วโมง) ทําใหไคตินแตกสลายได

B. กระบวนการกําจัดโปรต?น (Deproteinization) เปนข้ันตอนการแยกโปรตีนออก โดยการทํา
ปฏิกิริยากับดาง เชน สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
(potassium hydroxide)  ประสิทธิภาพในการกําจัดโปรตีนดวยดางขึ้นกับอุณหภูมิในการทําปฎิกิริยา  ความ
เขมขนของสารละลายดางและอัตราสวนระหวางสารละลายดางตอปริมาณของเปลือกแข็ง  โดยทั่วไปจะใช
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเจือจางที่ความเขมขนตั้งแต 1-10% ในการทําปฎิกิริยากับเปลือกแข็งของสัตว
จําพวกกุงและปูท่ีอุณหภูมิสูง (65 -100 องศาเซลเซียส)  นอกจากนี้ยังสามารถกําจัดโปรตีนจากเปลือกกุงและปู
โดยการทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ  90 องศาเซลเซียสและใชอัตราสวนของเปลือกตอดางเปน 1:2 (w/v)  โดยใช
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขนตั้งแต 1% หรือ  2 %  ตามลําดับ  และปรกติใชเวลาในการทํา
ปฏิกิริยา 0.5 ถึง 6 ชั่วโมง  การทําปฏิกิริยาในดางเปนเวลานานสามารถทําใหเกิดการสลายของสายพอลิเมอร 
(depolymerization) และหมูแอซิติลถูกกําจัด  อีกทางเลือกหนึ่งของวิธีการกําจัดโปรตีนคือ การใชเอนไซม 
(enzymatic deproteinization)   โปรตีนที่แยกดวยวิธีการนี้จะมีคุณคามากกวาในการนําไปใชเปนอาหารสัตวหรือ
เปนองคประกอบในอาหาร  อยางไรก็ตามการใชเอนไซมไมอาจรับรองไดวาจะสามารถกําจัดโปรตีนไดอยาง
สมบูรณ  เน่ืองจากขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการกําจัดโปรตีนของเอ็นไซมและสภาวะในการทําปฏิกิริยา

C. กระบวนการกําจัดหรือฟอกส? (decolourization หรือ bleaching)  สารสี (pigment) ใน     
ไคตินสามารถกําจัดไดโดยการสกัดดวยอะซิโตน (acetone)  คลอโรฟอรม (chloroform)  เอธิลอะซิเตต (ethyl 
acetate)  หรือ สารผสมระหวางเอทานอลและอีเทอร (ethanol and ether mixture)  และโดยปรกติทําการฟอกสี
ดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท (NaOCl)  หรือ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2)
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5.2 การผล>ตไคโตแซน โดยทั่วไปแลวจะไดไคโตแซนจากปฏิกิริยาการกําจัดหมูแอซิติลของไคตินหรือ
ที่เรียกวา ปฏิกิริยา deacetylation ทําใหเอน-แอซิติลกลูโคซามีนซึ่งเปนโมเลกุลเดี่ยวของไคตินถูกเปลี่ยนเปน
กลูโคซามีน  ดังนั้นจากไคตินจึงเปลี่ยนเปนไคโตแซน โดยทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
(sodium hydroxide) หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium hydroxide)  เขมขน (30-60% w/v) ที่อุณหภูมิ
ตั้งแต Z0-140 องศาเซลเซียส เปนเวลานานถึง 10 ช่ัวโมง แลวแตกรรมวิธีที่ใช  อยางไรก็ตามควรที่จะตอง
ควบคุมความเขมขนของสารละลายดาง  เวลาและอุณหภูมิในกระบวนการผลิตอยางเครงครัดเนื่องจากมีอิทธิพล
ตอระดับการกําจัดหมูอะซิทิล  น้ําหนักโมเลกุลและการจัดเรียงของหนวยที่ถูกกําจัดหมูแอซิติล (deacetylated 
unit) ในสายพอลิแซ็กคาไรด  ซ่ึงจากคุณสมบัติเหลาน้ีทําใหสามารถใชประโยชนจากไคโตแซนไดมากมาย  การ
เตรียมไคโตแซนโดยใชโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขนปานกลาง  ณ อุณหภูมิคอนขางต่ําและใชเวลานาน
ทําใหเกิดการจัดเรียงของหนวยที่ถูกกําจัดหมูอะซิทิลอยางไมเจาะจงในโมเลกุลของไคโตแซนและชวยลดการ
เกาะเปนกอน (aggregates) รวมทั้งการเกิดโครงสรางอื่นๆ  สวนการใชอุณหภูมิสูงทําใหระดับการกําจัดหมูแอซิ
ติลเพิ่มขึ้นแตก็ทําใหขนาดโมเลกุลเล็กลงดวย  การทําปฏิกิริยากับดางเปนเวลานานไมทําใหการกําจัดหมูอะซ ิ   
ทิลของไคตินเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญและไมมีประโยชนเนื ่องจากทําใหสายพอลิเมอรเกิดการแตกสลาย  
นอกจากนี้กระบวนการกําจัดโปรตีนก็มีผลตอน้ําหนักโมเลกุลของไคโตแซนดวยเชนกัน  และการมีออกซิเจน
ในระหวางการทําปฏิกิริยาการกําจัดหมูแอซิติลของไคติน  จะมีผลตอการแตกสลายของสายพอลิแซ็กคาไรดจึง
ลดความหนืดและนํ้าหนักโมเลกุลของผลิตภัณฑท่ีไดลง

  การเตรียมไคโตแซนที่มีระดับการกําจัดหมูแอซิติลสูงกวา 90% โดยไมใหเกิดการสลายตัวของโมเลกุล
พอลิแซ็กคาไรดนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยาก  แตการลดระยะเวลาในการทําปฏิกิริยากับดางลงโดยแยกกระบวนการ
กําจัดหมูแอซิติลเปนขั้นตอนยอยๆจะชวยใหน้ําหนักโมเลกุลของผลิตภัณฑเกิดการเปลี่ยนแปลงนอยลง  ซึ่ง
วิธีการหนึ่งท่ีสามารถกําจัดหมูอะซิทิลไดเกือบสมบูรณคือการทําปฏิกิริยาของสารไคตินในสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด (ความเขมขน 50%) ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมงกอน  แลวตามดวย
ขั้นตอนการแยกและผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (ความเขมขน 10%)  และใหความรอนสูงถึง
อุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียสและการลดความดัน (decompression) ของสวนผสมลงอยางรวดเร็ว  

การผลิตไคโตแซนจากไคตินโดยใชดางมักจะไดผลิตภัณฑที่มีน้ําหนักโมเลกุลและระดับการกําจัดหมู
แอซิติลท่ีแตกตางและหลากหลาย  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของระดับการกําจัดหมูแอซิติลและน้ําหนักโมเลกุลที่เปน
ผลมาจากสภาวะของกระบวนการผลิต  ยอมจะมีอิทธิพลตอคุณสมบัติที่สําคัญในการนําไปใชประโยชนตางๆ 
เชน การละลายในกรด  ความหนืดของสารละลายที่ได  ตลอดจนฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological activity) ของ     
ไคโตแซน  จึงจําเปนตองพัฒนาวิธีการผลิตไคตินและไคโตแซนที่เปนมาตรฐาน    นอกจากนี้การใชสารละลาย
ดางเขมขนจํานวนมากยอมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ดังน้ันอีกทางเลือกของผลิตไคโตแซนแทนวิธีการกําจัด
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หมูอะซิทิลโดยการใชดางคือ การแยกไคโตแซนท่ีเกิดข้ึนและมีอยูแลวตามธรรมชาติจากส่ิงมีชีวิตช้ันตํ่าพวกเห็ด
รา (fungal) หรือโดยการใชเอนไซม chitin deacetylase

เสนใยของพวกเห็ดราที่ผานการขจัดโปรตีนออกแลว  สามารถนํามาสกัดไคโตแซนไดดวยกรดอะซิติก
เจือจางและเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเพ่ือทําใหตกตะกอน  อีกวิธีหนึ่งคือการตมเสนใยของพวกเห็ดรา
กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน   ซ่ึงวิธีน้ีสามารถกําจัดโปรตีนและลดหมูแอซิติลของไคตินที่มีอยูใน
เซลลไดดวย  จึงไดปริมาณไคโตแซนเพิ่มขึ้นจากไคติน  แตอยางไรก็ตามการใชสารละลายดางเขมขนทําใหเกิด
การกําจัดหมูแอซิติลและการสลายตัวของไคโตแซนอยางมากเกินกวาจะควบคุมได  นอกจากนี้ผลผลิตไค
โตแซนที่ไดจะมีการปนเปอนของสารกลูแคน (glucan) และไมมีประโยชนตอการนําไปใชงาน  ดังนั้นจึงควร
เลือกใชเห็ดราชนิดท่ีมีปริมาณไคโตแซนสูงเพ่ือจะไดตัดขั้นตอนการใชดางในการกําจัดหมูแอซิติลของไคติน

สําหรับการใชเอนไซมไคตินดีอะเซทิเลสในการผลิตไคโตแซน หรือ โอลิโกเมอรของไคโตแซน 
(oligomers) ไดมีการศึกษาอยางกวางขวาง  ถึงแมวาไคติน (ซ่ึงเปนผลึกท่ีไมละลายในนํ้า) จะตานทาน (resistant) 
ตอเอนไซมในการกําจัดหมูแอซิติล  แตไคตินที่ผานกระบวนทางเคมีเพื่อกําจัดหมูแอซิติลไปบางสวนแลว
สามารถนําไปกําจัดหมูแอซิติลดวยเอนไซมตอไปได  กระบวนทางเอนไซมน้ีจะมีประสิทธิภาพในกําจัดหมูแอซิ
ติลสําหรับโอลิโกเมอรของไคติน (oligomers) มากกวา  เพราะละลายนํ้าไดและเขาถึงเอนไซมไดดีกวา ปฏิกิริยา
การลดหมูแอซิติลดวยเอนไซมน้ีจะไดโอลิโกเมอรของไคโตแซน (chitosan oligomers) ที่มีน้ําหนักโมเลกุลและ
ปริมาณของ N-acetyl residues อยูในชวงที่กําหนดไดแนนอนซึ่งตรงขามกับการใชกระบวนการทางเคมี ซึ่ง
สภาวะของวิธีการผลิตท่ีหลากหลายสงผลใหไดไคโตแซนที่มีความแตกตางกันในดานตางๆซึ่งไดแกระดับการ
กําจัดหมูแอซิติล  การกระจายตัวของหมูแอซิติล  ความยาวของสายพอลิเมอร  โครงสรางและน้ําหนักโมเลกุล  
ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีจะมีอิทธิพลตอการละลาย  การยับย้ังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย และคุณสมบัติอ่ืนๆ  

6. ประโยชนของไคโตแซนในการยืดอายุอาหารและเคร่ืองด่ืม   

6.1 บรรจุภัณฑสําหรับอาหาร (Food packaging)  จากคุณสมบัติที่หลากหลายและมีประโยชนของไค
โตแซน  โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติในการทําใหเปนแผนฟลมที่ปองกันการซึมผานของน้ําและกาซตางๆ และ
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  ประกอบกับเปนสารที่มาจากธรรมชาติ  ไมกอภูมิแพ
และปลอดภัยตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมตลอดจนสามารถเติมสารที่มีประโยชน เชน วิตามินและเกลือแรตางๆ
ลงในแผนฟลมได  ไคโตแซนจึงไดรับความสนใจอยางมากในการนํามาใชเปนวัตถุดิบในการบรรจุหีบหอหรือ
เคลือบผลิตภัณฑอาหารที่เกิดการเนาเสียไดงาย  เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มตางๆ เชน ผัก  
ผลไม  เนยแข็ง  และขนมปง  ซึ่งมีรายงานการศึกษาวิจัยมากมายที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพดังกลาวนี้ (No, 
HK., et al., 200Y)  
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มีงานวิจัยจํานวนไมนอยที่ศึกษาการผลิตบรรจุภัณฑที่มีคุณสมบัติในการตานเชื้อจุลินทรียโดยการผสม
สารถนอมอาหาร (preservatives) ตางๆ ลงไป  เชนเดียวกับการศึกษาบรรจุภัณฑที่สามารถยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียและยีสตในนมและนํ้าสมค้ัน ตามลําดับ  โดยทดลองกับแผนกระดาษแข็ง (paper board)  ที่เคลือบดวย
สารไนซิน (nisin) และ/หรือไคโตแซน  และตรวจนับจํานวนเชื้อแบคทีเรียและยีสตในน้ํานมและน้ําสมคั้นที่
สัมผัสกับกระดาษท่ีเคลือบดวยสารไนซินและ/หรือไคโตแซน  พบวาแผนกระดาษที่เคลือบดวยสารไนซินและ/
หรือไคโตแซนมีประสิทธิภาพในการตานเช้ือจุลินทรียโดยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียดังกลาวไดดี
ที่อุณหภูมิต่ํา (3 และ 10  องศาเซลเซียส) แตมีผลเพียงเล็กนอยที่อุณหภูมิสูงขึ้น (20 องศาเซลเซียส)  สําหรับ
แผนกระดาษที่เคลือบดวยสารไนซินรวมกับไคโตแซนจะมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรียไดดีที่สุด (Lee, CH., Park, 
HJ., and Lee, DS., 2004)

6.2 ไข (Egg)  ตามปรกตใินระหวางการเก็บรักษาไขมักประสบกับปญหาตางๆเชน  ไขมีน้ําหนักลดลง  
ไขขาวเหลว  เส่ือมคุณภาพและอาจเนาเสียอันเน่ืองมาจากการสูญเสียกาซคารบอนไดออกไซดและความชื้นผาน
ออกทางเปลือกไขและจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียทําใหไมสามารถเก็บรักษาใหคงคุณภาพไดนาน  จาก
ขอมูลการศึกษาโดยใชไคโตแซน [เดี่ยวๆหรือผสมสารที่ทําใหเกิดความยืดหยุน (plasticizer) เชน กลีเซอรอล]  
เคลือบผิวของไขจะชวยปองกันไมใหกาซและความชื้นจากไขขาวผานออกทางเปลือกไข  จึงชวยรักษาความสด
และเก็บไดนานขึ้น (No, HK., et al., 200Y)   จากการวิจัยโดย Caner, C and Cansiz, O. (200Y) พบวาไขที่เคลือบ
ผิวดวยไคโตแซนมีคุณภาพของไขแดงและไขขาวที่ดีกวาและมีการสูญเสียน้ําหนักนอยกวาเมื่อเทียบกับไขที่
ไมไดเคลือบ  รวมท้ังปริมาณเกลือแร (แคลเซียม  เหล็กและแมกนีเซียม) ในไขแดงยังคงอยูในระดับที่มีคุณคา
ทางโภชนาการหลังการเก็บรักษานาน 4 สัปดาห  และมีรายงานเพ่ิมเติมวาการเคลือบผิวไขดวยไคโตแซนยังชวย
รักษาคุณภาพของไขขาวไดดีกวาไขที่ไมไดเคลือบเมื่อเปรียบเทียบจากความหนืด  คาความเปนกรด-ดาง (pH) 
และสีของไขขาว  นอกจากน้ีไคโตแซนชวยใหเปลือกไขมีความแข็งแรงข้ึนโดยไมทําใหลักษณะภายนอกของไข
เปลี่ยนแปลงและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค  การผลิตไคโตแซนประกอบดวยขั้นตอนการกําจัดโปรตีน          
การกําจัดเกลือแร  การกําจัดสี  และการกําจัดหมูแอซิติล  ซ่ึงหากสามารถตัดลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยาลงจะชวยลดคาใชจาย  ตางๆ ลงไดมาก  ซึ่งไคโตแซนที่ไดจากกระบวนการผลิตที่มีการตัดทอนใหงาย
ขึ้นนี้  สามารถนํามาใชเพื่อเคลือบผิวของไขไดเพราะไมจําเปนตองใชไคโตแซนที่บริสุทธิ์  และพบวามี
ประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพภายในของไขไดเชนกัน 

6.3 ขนมปงและเบอรเกอร (Bread and burger)  ขนมปงเปนอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาที่จํากัดเพราะ
จะเกิดการเสื่อมสภาพ  มีกลิ่นอับและบูดเสียจากการเจริญของเชื้อจุลินทรีย  จากผลการศึกษาวิจัยที่รวบรวมโดย 
No, HK., et al. (200Y) แสดงใหเห็นวาขนมปงที่เคลือบดวยไคโตแซน (1-2%) ที่มีน้ําหนักโมเลกุลตั้งแต 2-493 
kDa สามารถเก็บรักษาไดนานกวา  มีการเสื่อมสภาพ  การสูญเสียน้ําและความแข็งของขนมปงนอยกวารวมทั้ง
พบวามีปริมาณเช้ือราและจุลินทรียอ่ืนๆ ตํ่ากวาเม่ือเปรียบเทียบกับขนมปงที่ไมไดเคลือบ ขนมปงที่เคลือบหรือ
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เติมไคโตแซนสามารถคงคุณภาพและเก็บไดนานนั้นเปนผลมาจากคุณสมบัติของไคโตแซนในการปองกันการ
สูญเสียความชื้นและความสามารถในการชะลอการเสื่อมสภาพและยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียน้ําหนัก
โมเลกุลและความเขมขนของไคโตแซนที่ใชในขนมปงมีผลตอการยืดอายุในการเก็บรักษา  ไคโตแซนที่มี
นํ้าหนักโมเลกุลสูง (30 และ 120 kDa) จะชวยยืดเวลาการเก็บรักษาไดนานกวาชนิดที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํากวา 
(1 และ 5 kDa)   และการเพิ่มความเขมขนทําใหยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคที่เรียไดดีขึ้นดวย

ไคโตแซนเปนสารอีกชนิดหนึ่งที่มีการนํามาใชในเบอรเกอรเนื้อ (beef burger) เพื่อรักษาคุณภาพของ
เนื้อสัตว  ลดการเกิดกลิ่นหืดและคงสภาพสีของเนื้อสัตวภายหลังการแชแข็งเปนเวลานาน  มีงานวิจัยที่ใชไค
โตแซนเดี่ยวๆ หรือไคโตแซนผสมรวมกับสารสกัดโรสแมรี่ (rosemary extract) หรือสารอัลฟาโทโคเฟอรอล 
(�-tocopherol) เติมลงในเบอรเกอรเนื้อ  พบวา ชวยชะลอการหืนหรือการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน 
(lipid peroxidation)  และรักษาสีแดงของเนื้อสัตวไวไดนานขึ้นตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -1Z 
องศาเซสเซียส  นาน 1Z0 วัน ซ่ึงการใชไคโตแซนรวมกับสารสกัดจากโรสแมรี่ใหผลดีที่สุด (Georgantelis, D., 
et al., 200Y)

6.4 ผลไม (Fruit)  การเคลือบผลไมเปนวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาผลไมหลังการเก็บ
เก่ียวท่ีมักพบปญหาการเนาเสียจากเช้ือราหรือมีการเปล่ียนแปลงของลักษณะท้ังภายในและภายนอก  การเคลือบ
ผิวผลไมชวยลดอัตราการซึมผานของน้ําและกาซตางๆ เชน  คารบอนไดออกไซด ออกซิเจนและเอทิลีน
(ethylene)  ชะลอการเจริญของจุลินทรียและการเปลี่ยนสีของผลไม  จึงชวยชะลอการสุกของผลไมและยืดอายุ
การเก็บรักษาผลไมไดนานขึ้นรวมทั้งรักษาความสดและทําใหเนื้อผลไมมีคุณภาพดีขึ้นดวย (No, HK., et al., 
200Y) 

สตรอเบอร่ีเปนผลไมท่ีติดเช้ือราและเนาเสียงายและมีผิวภายนอกบอบบางจึงงายตอการถูกทําลาย  การ
เคลือบผลสตรอเบอร่ีสดดวยไคโตแซนพบวาสามารถชะลอการเนาเสียของผลสตรอเบอร่ี  ทําใหผลสตรอเบอรี่มี
ความเปนกรดสูงขึ้น  มีการสังเคราะหสารแอนโทรไซยานิน  (anthrocyanin) ชาลง ผลมีเนื้อแนนขึ้นและไมมี
รสชาติที่ผิดปรกติไปหลังการเก็บรักษาแตอาจมีรสขมฝาดเล็กนอยในวันแรกที่เคลือบได (No, HK., et al., 200Y;
Devlieghere, F., et al., 2004)  เชนเดียวกับงานวิจัยของ  ดนัย  บุณยเกียรต ิและ พิมพใจ  สีหะนาม  (2546) พบวา 
การเคลือบผิวสตรอเบอร่ีดวยไคโตแซน (1.5 และ 2.0 %) และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสชวยคงความ
สดของผลสตรอเบอร่ีไดดีกวาและถูกทําลายโดยเช้ือรานอยกวาผลท่ีไมไดเคลือบผิว รวมทั้งไมมีผลกระทบตอสี
ผิว  สีเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได  ปริมาณกรดที่ไทเทรตไดและความแนนของเนื้อผลสตรอเบอรี่    
นอกจากนี้การศึกษาในผลไมอื่นๆ เชน มะเขือเทศ  แอปเปล  กลวย  ผลไมตระกูลสม  และมะมวง พบวาใหผล
ในทํานองเดียวกัน ผลแอปเปลที่เคลือบดวย N,O-carboxymethyl chitosan film สามารถเก็บรักษาในที่เย็นได
นานถึง 6 เดือน  การใชไคโตแซนความเขมขนต่ํา (12.5-125 มิลลิกรัมตอลิตร) ในผลไมตระกูลสมชนิดหนึ่ง 
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(Clementine mandarin fruit) ในชวงกอนและหลังการเก็บเกี่ยว พบวา ชวยชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกผลไม
โดยไมมีผลตอคุณสมบัติภายใน (ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดในน้ําผลไมและความเปนกรด) ของผลไม  
ผลไมมีเปลือกแนนและดูดซึมนํ้านอยลง  รวมท้ังลดการเกิดคราบหยดนํ้า (water spot) บนผิวของผลไม ซึ่งผูวิจัย
คาดวาไคโตแซนที่ความเขมขนดังกลาวนี้ไมนาจะทําใหเกิดเปนฟลมเคลือบผิวผลไมแตจะถูกดูดซึมโดยเซลลที่
เปลือกเขาไปขางในผลไมและแสดงผลการชะลอการสุกงอมและยับยั้งเชื้อราออกมา  (Fornes, F., et al., 2005)  
นอกจากนี้การเคลือบผิวดวยไคโตแซนสามารถชะลอการเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลของเปลือกลิ้นจี่  (No, HK., et al., 
200Y)   

การเคลือบผิวสตรอเบอร่ีดวยไคโตแซน (1%) ไมทําใหมีรสฝาด ผลสตรอเบอรี่ที่เคลือบดวยไคโตแซน
ในสารละลายกรดแลคติกจะมีผิวเปนมันเงาขึ้น  ตางจากวิตามินอีที่ทําใหผลสตรอเบอรี่ที่เคลือบมีความมันเงา
ลดลง  ซ่ึงอาจกระทบตอการยอมรับของผูบริโภค (Han, C., et al., 2005)  สวนการทดลองเคลือบผิวสตรอเบอรี่
สดดวยไคโตแซน (2%) ท่ีผสมกับสารโพแทสเซียมซอรเบท (0.3% potassium sorbate)  ไมพบวาไดผลดีกวาไค
โตแซนเดี่ยวๆในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราเทานั้นแตยังเพิ่มการซึมผานของน้ําและอาจทําใหควบคุมน้ําหนัก
ไมได  นอกจากนี้การเคลือบผิวดวยไคโตแซนสามารถใชเปนตัวกลางในการเติมสารตางๆ เพื่อเพิ่มคุณคาทาง
โภชนาการของผลไม เชน แคลเซียม วิตามินอี  และกรดโอลีอิก (oleic acid)  ซ่ึงการผสมสารเหลานี้ในแผนฟลม
พบวานอกจากจะไมมีผลกระทบในทางลบตอคุณสมบัติตางๆ และการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารของแผนฟลม
ไคโตแซนแลว  ยังทําใหฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรียและประสิทธิภาพในการปองกันความชื้นของแผนฟลม
เพิ่มขึ้น  สําหรับปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นนาจะมาจากการซึมผานเขาไปในระหวางการแชผลไม (No, HK.,   
et al., 200Y)   

6.5 นม (Milk)  มีการศึกษาถึงความเปนไปไดที่จะนําไคโตแซนมาใชเพื่อรักษาคุณภาพและยืดเวลาการ
เก็บรักษา  ซึ่งจากการศึกษาผลของไคโตแซนชนิดที่ละลายน้ํา (water soluble chitosans) ที่มีขนาดโมเลกุลตางๆ 
(0.2-3, 3-10 และ 10-30 kDa)  พบวาไคโตแซนมีผลกระทบตอลักษณะและรสชาติของนม  ความหนืดขน 
(consistency) ของน้ํานมที่ผสมไคโตแซนจะเพิ่มขึ้นเมื่อน้ําหนักโมเลกุลและความเขมขนของไคโตแซนสูงขึ้น 
(0.5%, 1.0 % และ 1.5 %)  นมท่ีผสมไคโตแซนท่ีความเขมขน 0.5% และ 1.0% สามารถนําไปผานการฆาเชื้อที่
อุณหภูมิ Y3 องศาเซสเซียส นาน 15 วินาทีไดโดยไมทําใหโปรตีนจับตัวเปนกอน  การเติมไคโคแซนความ
เขมขน 0.5 % ในน้ํานมมีผลกระทบตอคุณภาพ  สี  กลิ่น และรสชาติของนม  เชน น้ํานมเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล     
มีกล่ินสารเคมีและมีรสฝาดเปนตน  แตอยางไรก็ตามการเติมไคโตแซนไมทําใหรสชาติของนมปรุงแตงรสกาแฟ 
(coffee-flavored milk) แตกตางไปจากนมที่ไมไดเติมไคโตแซน  ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการถูกกลบเกลื่อนดวย
กลิ่นรสกาแฟ  นอกจากนี้ไคโตแซนยังมีผลยับยั้งการเจริญของจุลินทรียเมื่อเก็บไวนาน 15 วันที่อุณหภูมิ 4 และ 
10 องศาเซสเซียส และนมที่ผสมไคโตแซนมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) สูงกวานมปรกติ นอกจากนี้งานวิจัย
เพ่ิมเติมพบวาไคโตแซนชนิดละลายนํ้าได (0.03%) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียและ
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ชะลอการบูดเสียของนมปรุงแตงรสกลวย (banana-flavored milk)  ในระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 15 วัน      
ท่ีอุณหภูมิ 4 และ 10 องศาเซลเซียสและน้ํานมที่ผสมไคโตแซนดังกลาวยังคงคาความเปนกรด-ดางไวสูงกวานม
ท่ีไมไดเติมไคโตแซน (No, HK., et al., 200Y)

6.6 น้ําผลไม (Juice)  ไคโตแซนไดรับความสนใจนํามาใชในกระบวนการผลิตน้ําผลไม  เนื่องจากมี
คุณสมบัติในการจับกับกรดและมีประสิทธิภาพในการชวยแยกอนุภาคแขวนลอย  จึงทําใหน้ําผลไมมีความใส  
ไคโตแซนชนิดที่ละลายน้ําไดชวยลดความขุนของน้ําผลไมหลายชนิด เชน  แอปเปล  องุน  มะนาว  และสม    
ไดดีกวาสารเบนโทไนท (bentonite) และเจลาติน (gelatin) ทําใหน้ําผลไมนารับประทาน  นอกจากนี้มีรายงาน
ดวยวาไคโตแซนที่ผลิตไดจากเห็ดรา (fungal chitosan) มีประสิทธิภาพมากกวาไคโตแซนท่ีผลิตไดจากเปลือกกุง
ในการลดความขุนขนของน้ําแอปเปล  ไคโตแซนยังชวยควบคุมความเปนกรดของน้ําผลไม  รวมทั้งปองกันการ
เปล่ียนเปนสีนํ้าตาลของนํ้าผลไมบางชนิด เชน แอปเปลและแพร  ตลอดจนยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียและ
ยีสตท่ีเปนสาเหตุของการบูดเสียของนํ้าผลไม (No, HK., et al., 200Y)

6.7 เบ?ยร (Beer)  การปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิตเปนสาเหตุสําคัญ
ท่ีทําใหเบียรขุนและกล่ินรสเปล่ียนแปลงไมเปนท่ีนาพอใจ เช้ือแบคทีเรียแกรมลบและเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติค 
(lactic acid bacteria) ที่มักพบรวมกับยีสตท่ีใชในขั้นตอนการหมักบมทําใหเบียรมีกรดมากเกินไปและมีกลิ่นรส
ที่ผิดแผกไป  นอกจากนี้เครื่องบรรจุเบียรลงกระปองหรือขวดแกวยังเปนแหลงสะสมของเชื้อแบคทีเรียชนิด
Bacillus   ssp. ซ่ึงความรอนจากขบวนการฆาเช้ือแบบพลาสเจอรไรเซช่ัน (plasteurization) ไมสามารถกําจัดเชื้อ
แบคทีเรียเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากผลกระทบตอกลิ่นรสของเบียรและคุณภาพของกระปอง
บรรจุเบียร  (bottle integrity) นอกจากนี้ยังพบวา ไคโตแซนสามารถยับย้ังเช้ือ Escherichia coli  ในน้ําเบียรที่ตม
แลวแตยังไมไดหมัก (wort)  แสดงใหเห็นวาไคโตแซนใชปองกันการปนเปอนของแบคทีเรียในน้ําเบียรระหวาง
การเก็บรักษากอนนําไปตม  ไคโตแซนสามารถทนตอความรอนโดยยังคงฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคที่เรียไดอยู
แมผานการตมมาแลว  สําหรับเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก (lactic acid bacteria) เชน Pediococcus sp. ที่มักพบมา
กับยีสตในระหวางการหมักเบียร  สามารถยับยั้งไดดวยไคโตแซนโดยไมทําใหเซลลยีสตตายและไมทําใหคา
ความเปนกรด-ดาง  ปริมาณเอทานอล  รูปลักษณะและกลิ่นรสของเบียรเปลี่ยนแปลงไป  งานวิจัยดังกลาวยัง
แสดงใหเห็นวาไคโตแซนสามารถตานเช้ือ B. �egaterium  ซ่ึงเปนเช้ือที่ทนความรอนและพบไดในขั้นตอนการ
บรรจุเบียร  และเน่ืองจากไคโตแซนเปนสารท่ีทนตอความรอนไดดีจึงสามารถผสมไคโตแซนในเบียรกอนนําไป
ผานการฆาเช้ือดวยวิธีพลาสเจอรไรเซช่ันเพ่ือลดระยะเวลาและ/หรืออุณหภูมิที่ใชในกระบวนการผลิต  ซึ่งจะทํา
ใหกล่ินและรสชาติของเบียรไมเปลี่ยนแปลงมากนักและเปนการลดความเสี่ยงตอการแตกของขวดบรรจุเบียร  
นอกจากนี้ไคโตแซนยังชวยทําใหเบียรมีความตานทานตอเชื ้อจุลินทรีย (�actobacillus plantarum หรือ 
Pediococcus sp. ท่ีแยกไดจากนํ้าเบียรท่ีตมแลวแตยังไมไดหมัก) ในระหวางการเก็บรักษา  แตทวาเบียรท่ีผสมไค
โตแซนจะมีลักษณะเปนฝา (haze) ซึ่งสามารถขจัดออกไดโดยงายดวยการกรอง ดังนั้นจึงตองใชไคโตแซนใน
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ข้ันตอนการผลิตกอนหนาน้ี ผลงานวิจัยน้ีไดแสดงใหเห็นประสิทธิภาพของไคโตแซนในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย
ท่ีอาจปนเปอนในระหวางการผลิตเบียรและอาจนําไคโตแซนไปใชเพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาเบียรหรือ
ใชรวมกับการฆาเช้ือดวยวิธีพลาสเจอรไรเซชัน (Galvagno, MA., et al., 200Y)

7. บทสรุป 

ไคโตเซนเปนสารพอลิเมอรของคารโบไฮเดรตที่ผลิตไดจากไคตินดวยปฎิกิริยาการกําจัดหมูแอซิติล
ของไคติน  ไคโตแซนสวนใหญผลิตมาจากไคตินที่สกัดมาจากเปลือกแข็งของสัตวน้ํา เชน ปู  และกุง  โดย
ขั้นตอนการผลิตที่สําคัญประกอบดวยกระบวนการกําจัดโปรตีน  การกําจัดเกลือแร  การฟอกสีและกระบวนการ
กําจัดหมูแอซิติล  นอกจากนี้อาจพบไคโตแซนที่มีอยูตามธรรมชาติในพวกเห็ดราและยีสต  ไคโตแซนที่ผลิตได
จะมีคาระดับการกําจัดหมูอะซิทิลและน้ําหนักโมเลกุลที่แตกตางกันขึ้นอยูกับสภาวะของการผลิต  ไคโตแซน
เปนสารที่ไมละลายน้ําแตจะละลายไดดีในกรดอินทรีย   คาระดับการกําจัดหมูแอซิติลและน้ําหนักโมเลกุลของ
ไคโตแซนมีผลโดยตรงตอคุณสมบัติในการละลายและความหนืดซึ่งจะสงผลตอถึงคุณสมบัติดานอื่นของไค
โตแซนดวยเชนกัน  คุณสมบัติที่สําคัญของไคโตแซนในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียในอาหารหลาย
ชนิด เชน แบคทีเรีย  ราและยีสต  ตลอดจนตวามสามารถในการนํามาขึ้นรูปเปนแผนฟลมหรือใชเคลือบเปนเยื่อ
บางท่ีสามารถรับประทานไดและมีประสิทธิภาพในการปองกันการผานเขา-ออกของน้ําหรือความชื้นและกาซ
ตางๆ  จึงทําใหไคโตแซนไดรับความสนใจในการนํามาใชเปนวัตถุดิบในการบรรจุหีบหอหรือผสมลงในอาหาร
เพื่อชวยยืดอายูในการเก็บรักษาโดยเฉพาะอาหารที่เนาเสียไดงาย  นอกจากนี้การที่ไคโตแซนเปนสารที่สามารถ
ยอยสลายไดเองในธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ยิ่งดึงดูดใหมีการศึกษาอยางกวางขวางในยุคที่มนุษย
เรากําลังใหความสนใจกับการใชสารที่ปลอดภัยจากธรรมชาติ  และผลจากการวิจัยจํานวนมากก็ไดแสดงใหเห็น
วา ไคโตแซนมีประสิทธิภาพในการถนอมอาหาร และการเคลือบอาหารดวยไคโตแซนสามารถชวยรักษา
คุณภาพและยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารไดหลายชนิด  รวมทั้งการที่ไคโตแซนไดรับการรับรองใหเปน
สารเติมแตงอาหาร (food additive) ในประเทศเกาหลีและญ่ีปุนเปนท่ีเรียบรอยแลวต้ังแตป ค.ศ. 1995  จึงนาที่จะ
มีการนําไคโตแซนมาใชประโยชนทางอาหารเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอนในอนาคต  อยางไรก็ตามประสิทธิภาพ
ในการถนอมอาหารของไคโตแซนข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ชนิดและสภาพของอาหาร   อุณหภูมิที่ใชเก็บ
รักษาอาหารตลอดจนชนิดของจุลินทรีย  จึงอาจจําเปนตองใชไคโตแซนรวมกับวิธีการถนอมอาหารแบบอื่น  
การใชไคโตแซนรวมอาจชวยลดปริมาณการใชสารถนอมอาหารอ่ืนหรือสามารถลดอุณหภูมิท่ีใชใน
กระบวนการผลิตทําใหอาหารไมตองผานกระบวนการผลิตมากเกินไป  จึงชวยลดการสูญเสียรสชาติและคุณคา
ของอาหาร  พรอมกันน้ีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเปนส่ิงท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากไคโตแซนไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  เชน การพัฒนาวิธีการผลิตไคโตแซนใหมีคุณสมบัติทางเคมีฟสิกสคงที่และสม่ําเสมอ  
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟสิกสและประโยชนดานตางๆ ของไคโตแซนและอนุพันธ  การปรับปรุงวิธีการ
ผลิตใหงายและประหยัดขึ้น  การศึกษาชนิดของไคโตแซนท่ีมีความเหมาะสม (ในเชิงของขนาดโมเลกุลและคา
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ของระดับการกําจัดหมูแอซิติล)ในการนํามาใชในอาหาร  การปรับปรุงเพื่อกลบรสขมและฝาดของไคโตแซนที่
ใชถนอมอาหาร  การพัฒนาแผนฟลมไคโตแซนใหมีความทนทานตอความชื้น การศึกษาผลของกรรมวิธีการ
ผลิต  ตัวทําละลายท่ีใชในการทําแผนฟลม  และปริมาณสารที่ชวยใหความยืดหยุนตอพฤติกรรมการดูดซับของ
แผนฟลม  ตลอดจนการทดลองศึกษาในระดับกวางหรือในเชิงพาณิชยเพ่ือจะไดขอมูลในทางปฏิบัติและเปนจริง
มากข้ึน  ซ่ึงมีความจําเปนสําหรับการจําหนายผลิตภัณฑอาหารท่ีเติมหรือเคลือบดวยไคโตแซน
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