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ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์ไทโรซิเนส 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือย หา
อัตราส่วน ที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยที่เสริมฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส น าไป
พัฒนา เจลล้างหน้าจากสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือย ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยมี
ปริมาณ ฟินอลิกทั้งหมดเท่ากับ 45.21 และ 38.24 µg/ml และ มีปริมาณแทนนินทั้งหมดเท่ากับ 33.76 และ 22.08 
µg/ml ตามล าดับสารสกัดหยาบพญายาพบกลุ่มสารหลัก สเตอรอยด์-เทอร์ปีนส์ ,ฟลาโวนอยด์ และอัลคาลอยด์ ส่วน
สารสกัดหยาบลูกเดือยพบ สเตอรอยด์-เทอร์ปีนส์ และ ฟลาโวนอยด์ สารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยมีฤทธิ์ยับยั้ง 
การท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยมีค่า IC50 เท่ากันคือ 0.28 อัตราส่วนของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยที่มี
ฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส คือ 1:1 โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.18 mg/ml เจลล้างหน้า มีสีน้ าตาลแดง  
มีกลิ่นสารสกัดเล็กน้อย เกิดฟองกับน้ าได้ดี และมีความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.7 
 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study chemical composition of crude  extract from 
Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson and Coix  lacryma-jobi  Linn, to determine the appropriate ratio 
of crude extract between Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson and Coix lacryma-jobi Linn, to develop 
a facial washing gel derived from crude extract from Naringi crenulata (Roxb.)  Nicolson and Coix 
lacryma-jobi Linn. The results showed  that the crude extracts  from Naringi crenulata (Roxb.) 
Nicolson and Coix lacryma-jobi Linn had the total phenolic at 45.21 and 38.24 µg/ml respectively. 
Whereas, the total tannin from Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson and Coix lacryma-jobi Linn was 
33.76 and 22.08 µg/ml, respectively. The  steroids-terpene, flavonoid and alkaloid were found in 
the crude extract of Naringi crenulata (Roxb.)Nicolson. The Steroids-terpene and flavonoid was 
found in crude extract of Coix lacryma-jobi Linn. IC50 of the tyrosinase inhibition was 0.28 mg/ml. 
The ratio of the crude extract could inhibition the enzyme tyrosinase was 1:1 with the IC500.18  
mg/ml. The facial  washing gel had red–brown colour with slightly smell from the extract with 
stable  bubble. In addition the pH of the product was 6.7 
 
ค าส าคัญ : สารสกัดหยาบ พญายา  ลูกเดือย ไทโรซิเนส 
Keywords  : Crude Extract,  Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson, Coix lacryma-jobi Linn ,tyrosinase. 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันประชาชนต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆไดแ้ก่ รังสีอัลตราไวโอเล็ต สารเคมี ควันพิษ ความร้อนประกอบ
กับความเครียดจากปัญหาการงาน ครอบครัว สภาวะสังคมและเศรษฐกิจที่ตกต่ า อันเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาริ้วรอย จุดด่างด า ความหมองคล้ าโดยเฉพาะผิวหน้าเป็นอวัยวะที่พบเห็นการเปลี่ยนแปลงการเกิดริ้วรอย จุดด่าง
ด า ความหมองคล้ า มีกระ และเม็ดสีผิวได้ง่ายกว่าส่วนอื่น หากมีวิธีการใดที่จะช่วยสามารถชะลอหรือหยุดการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได้ย่อมเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ใช้กับผิวหน้าในปัจจุบันมีท้ังส่วนผสมจาก
สารเคมีโดยตรงและสารสกัดจากธรรมชาติ แต่เครื่องส าอางที่ก าลังเป็นที่นิยมใช้กันคือเครื่องส าอางที่ผลิตมาจากสาร
สกัดจากธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะสนับสนุนให้มีการน าสารสกัดจากธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง 
โดยพืชที่น ามาศึกษาในครั้งนี้คือพญายาและลูกเดือย 
 พญายา (Naringi crenulata (Roxb.) Nicoson )หรือ กระแจะ เป็นสมุนไพรอยู่ในวงศ์ Rutaceae เป็น
สมุนไพรที่พบได้ในประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คือเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น  ตามล าต้น และ              
กิ่งก้านมีหนามแหลมยาว  กลิ่นหอมเย็น จากข้อมูลสรรพคุณพบว่า ส่วนล าต้นสามารถใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง               
รากใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ ใบใช้แก้ลมบ้าหมู ผล บ ารุงร่างกาย (เนตรนภา เพ็ญศรี ,2550) นอกจากนี้ชาวพม่ายังใช้
เนื้อไม้ น ามาบด ฝน หรือท าให้เป็นผงละเอียด มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ใช้ทาผิวหนัง ท าให้ผิวเนียนสวย เป็นส่วนผสมหลักใน
เครื่องประทินผิวแบบโบราณหลายชนิด ใช้ผสมในเครื่องหอม ที่เรียกว่า “กระแจะตะนาว” นิยมใช้กันมากในประเทศพม่า 
 ลูกเดือย (Coix lacryma-jobi Linn) หรือเดือย เป็นธัญพืชอยู่ในวงศ์ Poaceae โดยมีลักษณะเป็นเม็ดสีขาว  
เม็ดจะออกกลมรี รสชาติออกมันเล็กน้อยมีคุณค่าทางอาหารสูง ประโยชน์ในต ารายาจีนกล่าวว่า ลูกเดื อย รสชุ่มจืด        
เย็น  แก้ร้อนใน บ ารุงไต ม้าม ปอด กระเพาะอาหาร  ขับปัสสาวะ รวมทั้งบ ารุงเลือดลมในสตรีหลังคลอด รักษาอาการ
คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย แก้ไข้ เหน็บชา ชักกระตุก สตรีตกขาวมากกว่าปกติ สารสกัดด้วยน้ าหรือตัวท าละลายอินทรีย์
จากรากหรือเมล็ดเดือย มีฤทธิ์ท าให้การหมุนเวียนของเลือดที่ผิวหนังดีขึ้น (จิราภรณ์ ชัยสิริเจริญกุล, 2552) 
 จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าทั้งพญายาและลูกเดือยมีสรรพคุณทางด้านผิวหนังกล่าวคือพญายา
มีสรรพคุณบ ารุงผิวพรรณท าให้ผิวเนียนสวย ส่วนลูกเดือยมีฤทธิ์ท าให้การหมุนเวียนของเลือดที่ผิวหนังดีขึ้น จึงท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากลุ่มสารส าคัญของพืชทั้งสองชนิดนี้ โดยท าการศึกษาทดลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพการยับยั้งการ
ท างานของเอนไซม์ไทโรสิเนสจากสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือย ซึ่งยังไม่มีผู้ศึกษาวิจัยมาก่อนและยังเป็นการ
ส่งเสริมสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสในการมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์               
เจลล้างหน้าท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีก
ประการหนึ่ง 
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1.1  เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบจากพญายาและลูกเดือย 
 1.1.2  เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยที่เสริมฤทธิ์ยับยั้งการท างาน
ของเอนไซม์ไทโรซิเนส 

1.1.3  เพื่อพัฒนาเจลล้างหน้าท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากพญายาและลูกเดือย 
1.2 ขอบเขตการวิจยั 
 1.2.1  พญายาที่น ามาใช้ในครั้งนี้ได้จากส่วนที่เป็นเนื้อไม้แก่ต้นพญายาที่บดเป็นผง 
 1.2.2  ลูกเดือยที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้จากเมล็ดลูกเดือยแก่จัดทั้งเมล็ด 
 1.2.3  องค์ประกอบทางเคมีที่ศึกษาใช้เทคนิค TLC fingerprints วิเคราะห์กลุ่มสารหลักที่เป็นองค์ประกอบ
ในพญายาและลูกเดือยได้แก่ สารสเตอรอยด์-เทอร์ปีนส์ สารอัลคาลอยด์และสารฟลาโวนอยด์  
 1.2.4  ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท างานเอนไซม์ไทโรซิเนส ด้วยวิธีโดปาโครม 
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2. วิธีการทดลอง 
 การวิจัยมุ่งเน้นศึกษาในประเด็นหลักคือฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและองค์ประกอบทางเคมีได้แก่ 
ปริมาณสารฟีนอลิก แทนนิน สารสเตอรอยด์-เทอร์ปีนส์  สารอัลคาลอยด์ และสารฟลาโวนอยด์ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียดดังนี้ 
2.1 การเตรียมสารสกัดหยาบเอทานอลจากพญายาและลูกเดือย 
 ช่ังพญายา 3,000 กรัม และเมล็ดลูกเดือย 3,000 กรัม  แล้วบรรจุด้วยผ้าขาวบางแล้วแช่ลงในเอทานอล 
ปริมาตร 3,000 มิลลิลิตรเทใส่ขวดโหลแก้ว ปิดปากขวดด้วยแผ่นพาราฟิล์มและกระดาษฟรอยด์ให้สนิทน าไปเขย่าด้วย
เครื่องเขย่า (shaker) ในที่มืดและทิ้งไว้ประมาณ  2 สัปดาห์น าไปกรองโดยใช้เครื่องกรองสุญญากาศผ่านกระดาษกรอง 
น าสารที่สกัดได้มาระเหยตัวท าละลายออกโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน  แล้วน ามาท าให้แห้งอีกครั้งด้วย
การท าให้แห้งแบบเย็น จะได้สารสกัดหยาบ 
2.2 การหาปริมาณสารฟีนอลิกและแทนนิน 
 เตรียมสารละลายมาตรฐานแกลลิกและแทนนิกเข้มข้น1,000 ppm และ 100 ppm และเจือจางจนมีความ
เข้มข้นเป็น0, 20 , 40, 60 และ 80 ppm จากนั้นสร้างกราฟมาตรฐานแกลลิกและแทนนิก ตามวิธีของ Hoe  et  al. 
(2003) น าสารละลายที่เตรียมได้ในแต่ละความเข้มข้นไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องUV ที่ความยาวคลื่น 748   
นาโนเมตร (A748) หลังจากนั้นวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดพญายาและลูกเดือยจากกราฟมาตรฐาน 
2.3 การวิเคราะห์หากลุ่มสารหลักด้วย TLC fingerprints 
 กลุ่มสารหลักในการวิเคราะห์หาด้วยเทคนิค TLC fingerprints ประกอบด้วยกลุ่มหลักดังนี้ สารสเตอรอยด์-
เทอร์ปีนส์  สารอัลคาลอยด์ และสารฟลาโวนอยด์ 
 2.3.1 การวิเคราะห์หาสารกลุ่มสเตอรอยด์-เทอร์ปีนส์ (steroids-terpens) 
  2.3.1.1  ช่ังพญายาและลูกเดือยอย่างละ 5 กรัม เติมเฮกเซน 25 มิลลิลิตร เขย่า  30 นาทีกรอง
ผ่านกระดาษกรองเบอร์ 41 ชะล้าง (rinse) กระดาษกรองด้วยเฮกเซน 5 มิลลิลิตร  น าสารสกัดที่ได้ไประเหย
สุญญากาศแบบหมุน ที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส  

2.3.1.2  น าสารสกัดที่ได้ละลายด้วยคลอโรฟอร์ม 1 มิลลิลิตร ได้สารละลายตัวอย่าง 
  2.3.1.3  น าสารละลายตัวอย่างและสารละลายมาตรฐาน (เบต้า-ซิโตสเตอรอล) spot บนแผ่นTLC 
แล้วใส่ลงถังที่มี mobile phase คือ Ethyl acetate : Hexane (2:10) ตั้งทิ้งให้ mobile phase ซึมขึ้นไปบนแผ่น  
TLC เป็นระยะทาง 10  เซนติเมตรน าแผ่น TLC พ่นด้วยน้ ายาวานิลลิน-กรดซัลฟูริกตรวจดูแถบสารภายใต้รังสียูวีความ
ยาวคลื่น 254 นาโนเมตร 
 2.3.2 การวิเคราะห์หาสารกลุ่มอัลคาลอยด์ (alkaloids) 
  2.3.2.1  ช่ังผงพญายาและลูกเดือยอย่างละ 5 กรัม เติม 0.1 นอร์มอล กรดซัลฟูริก 100 มิลลิลิตร  
เขย่า  20 นาที กรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 41ชะล้างกระดาษกรองด้วย 0.1 นอร์มอล กรดซัลฟูริก 10 มิลลิลิตร น าสารสกัด
ที่ได้ท าให้เป็นด่าง โดยเติม 5% แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ จนได้ pH 8-9 สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม (3 ครั้ง ปริมาตรแต่ละ
ครั้ง 40 มิลลิลิตรนาน 10 นาที) ในกรวยแยกรวมสารสกัดในช้ันคลอโรฟอร์มมาก าจัดน้ าที่ปนอยู่โดยกรองผ่านโซเดียม
ซัลเฟตแอนไฮดรัสบนกระดาษกรองเบอร์ 41 แล้วน าสารสกัดที่ได้ไประเหยที่อุณหภูมิ 40– 50 องศาเซลเซียส 
  2.3.2.2  น าสารสกัดที่ได้ละลายด้วยเมทานอล 1 มิลลิลิตร ได้สารละลายตัวอย่าง 
  2.3.2.3  น าสารละลายตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐาน(ควินินซัลเฟต) spot บนแผ่น TLC แล้ว
ใส่ลงในถังท า TLC  ที่มี mobile phase คือ Chloroform : Methanol : Water (30:7:1) ตั้งทิ้งให้ mobile phase
ซึมขึ้นไปบนแผ่น TLC เป็นระยะทาง 10 เซนติเมตร น าแผ่น TLC พ่นด้วยน้ ายาดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s 
reagent) ตรวจดูแถบสารภายใต้รังสียูวี ความยาวคลื่น 254   นาโนเมตร 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue



264 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

 2.3.3  การวิเคราะห์หาสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavinoids) 
 2.3.3.1  ช่ังผงพญายาและลูกเดือยอย่างละ 10 กรัม เติมเมทานอล 40 มิลลิลิตร อุ่นที่อุณหภูมิ 60  องศา
เซลเซียส นาน 5 นาที ทิ้งให้เย็นกรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 41 ชะล้าง กระดาษกรองด้วย เมทานอล 10 มิลลิลิตร 
น าสารสกัดที่ได้ไประเหยสุญญากาศแบบหมุน ที่อุณหภูมิ 40 – 50 องศาเซลเซียส 
 2.3.3.2  น าสารสกัดที่ได้ละลายด้วยเมทานอล 1  มิลลิลิตร ได้สารละลายตัวอย่าง 
 2.3.3.3  น าสารละลายตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐาน (รูทิน) spot บนแผ่น TLC แล้วใส่ลงในถังท า TLC ที่
มี mobile phase คือ Ethanol : Formic  acid : Acetic acid : water (9:1.1:1.1:2.4) ตั้งทิ้งให้ mobile phase           
ซึมขึ้นไปบนแผ่น TLC เป็นระยะทาง 10 เซนติเมตร น าแผ่น TLC ตรวจดูแถบสารภายใต้รังสียูวี ความยาวคลื่น 254 nm 
2.4 การหาประสิทธิภาพการยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส 
 การหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส มีขั้นตอนท่ีส าคัญได้แก่ การเตรียมสารละลายตัวอย่าง การ
เตรียมสารละลายมาตรฐาน การเตรียมสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ การเตรียมสารละลายเอนไซม์ไทโร-ซิเนส 
และการเตรียมสารละลาย L-DOPA จากนั้นน าน าสารละลายตัวอย่างความเข้มข้นต่างๆ มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ไทโรซิเนส เทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดโคจิกตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.4.1 การเตรียมสารละลายตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 
 น าสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยมาช่ังชนิดละ 0.010 กรัม ละลายด้วยเอทานอล เข้มข้น 20% เขย่า
นาน 30 นาที ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร  จากนั้นน ามาเจือจางด้วยเอทานอลเข้มข้น 20% ให้ได้ความเข้มข้น 200,  
160, 120, 80 และ 40  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
 2.4.2 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนส 
 น าสารละลายตัวอย่างความเข้มข้นต่างๆ มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสเทียบกับ
สารละลายมาตรฐานกรดโคจิก โดยเติมลงในจานหลุมทดสอบดังรายละเอียดด้านล่าง 
 
เติมสารละลาย  A, B, C และ D แยกกนัลงในจานหลุม (microtitre  plate) (ท าซ้ า 3  ซ้ า) ได้แก ่

A ( control )  :     - สารละลายเอนไซม์ไทโรซิเนส 50 ไมโครลิตร 

 - โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร ์0.02 โมลาร์ (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 

 - 20% เอทานอล 50 ไมโครลิตร 

B ( blank of A ) : - โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร ์0.02 โมลาร์ (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 

 - 20%เอทานอล 50 ไมโครลิตร 

C (test sample) : - สารละลายเอนไซม์ไทโรซิเนส 50 ไมโครลิตร 

 - โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร ์0.02 โมลาร์ (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 

 - สารละลายตัวอย่าง ใน  20% เอทานอล 50 ไมโครลิตร 

D ( blank of C ) : - โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร ์0.02 โมลาร์ (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 

 - สารละลายตัวอย่างใน 20% เอทานอล 50 ไมโครลิตร 
 

เขย่าให้สารละลายผสมกันดี  แล้วบ่มที่อุณหภูมิ  25  องศาเซลเซียส  10  นาที  จากนั้นเติมสารละลาย  L-DOPA 50 
ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม เขย่าให้เข้ากัน แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 492 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัด
การดูดกลืนแสงในจานหลุมจากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 2  นาที  แล้ววัดค่าการดูกลืนแสงอีกครั้งที่ความ
ยาวคลื่นเดิม  
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2.4.3  การค านวณหาค่าร้อยละของการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 
 2.4.3.1   ค านวณหาค่าร้อยละของการยับยั้งการท างานของเอนไซมไ์ทโรซเินส โดยใช้สูตร 

   

 โดย  A,  B  C และ D  คือ  ผลต่างค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  492 นาโนเมตร ระหว่างค่าที่วัดได้
ก่อนการบ่มและหลังบ่มแล้ว 2 นาที (A2 min – A0 min) 
 2.4.3.2  การค านวณหาค่า IC50 จากกราฟ 
 การหาค่า IC50 (ค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ 50%) ใช้โปรแกรม Excel สร้างกราฟเส้นตรง
ระหว่างค่า Log10 ของความเข้มข้นของสารตัวอย่าง (แกนx) กับ % Lethality (แกนy) ค านวณโดยแทนค่า y = 50  
ลงในสมการกราฟเส้นตรง จะหาได้ค่า x และ antilog x จะเป็นค่า  IC50 
2.5  การหาค่าการยับย้ังเอนไซม์ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือย 
 ช่ังสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยในอัตราส่วน พญายา : ลูกเดือย อัตราส่วน  1:1 น ามาผสมให้เข้ากัน
แล้วน าไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดโคจิกและค านวณหาค่า 
IC50 เกี่ยวกับความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 
2.6 การท าผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้า 
 การท าผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าท าได้โดยน าส่วนผสมของสารในต ารับการท าเจลล้างหน้าท่ีได้มาเติมสารสกัด
หยาบพญายา : ลูกเดือย อัตราส่วน 1:1 เนื่องจากเป็นอัตราส่วนในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ดีที่สุดผสมลงในต ารับ
เจลล้างหน้า 
2.7  การทดสอบสมบัติบางประการของเจลล้างหน้าผสมสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือย 
 สมบัติบางประการของเจลลา้งหน้าท่ีมีสว่นผสมจากสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยประกอบด้วยสมบัติ
ทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติความคงตัว โดยมีวิธีการทดสอบ ดังนี้ 
 2.7.1  สมบัติทางกายภาพ เช่น สถานะ สี กลิ่น การเกิดฟองกับน้ า และลักษณะของเนื้อเจล ทดสอบโดยการ 
น าเจลล้างหน้ามาตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส  
 2.7.2  สมบัติทางเคมี ทดสอบโดยการวัดค่าความเป็นกรด-เบสของเจลล้างหน้า 
 2.7.3  ทดสอบความคงตัวของเจลล้างหน้าทดสอบโดยน าเจลล้างหน้าผสมสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือย 
ไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่างกันคือ ท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิห้อง (25-32 องศาเซลเซียส) และ อุณหภูมิ 
2- 8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 สัปดาห์   
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 ผลการสกัดพญายาและลกูเดือยด้วยเอทานอล 
 การสกัดสารจากพญายาและเมล็ดลูกเดือยบดละเอียดด้วยเอทานอล พบว่าสารสกัดหยาบพญายามีลักษณะ
เป็นยางเหนียวสีน้ าตาลแดงส่วนสารสกัดหยาบเมล็ดลูกเดือยมีลักษณะเป็นของเหนียวหนืดสีเขียวมีน้ ามันเล็กน้อยและ
เมื่อพิจารณาร้อยละผลผลิตพบว่าสารสกัดหยาบพญายามีค่า 22.24 สารสกัดลูกเดือยมีค่า 12.09 
3.2 การหาปริมาณฟีนอลิกและแทนนินทั้งหมดของสารสกัดพญายาและลูกเดือย 
 การหาปรมิาณฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกดัพญายาและลูกเดือยโดยเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
ให้ผลการทดลองดังตารางที่ 1 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาปรมิาณฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือย 

ชนิดของสาร 
ระดับความเขม้ข้น (ppm) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
สารสกัดพญายา 45.12 45.22 45.28 45.21 
สารสกัดลูกเดือย 38.25 38.26 38.23 38.24 

 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาปรมิาณแทนนินทั้งหมดของสารสกดัพญายาและลูกเดือย 

ชนิดของสาร 
ระดับความเขม้ข้น (ppm) 

ครั้งที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
สารสกัดพญายา 33.79 33.73 33.75 33.76 
สารสกัดลูกเดือย 22.04 22.08 22.12 22.08 

 

 จากตารางที่ 1 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยมีค่าเท่ากับ 45.21 และ 38.24 
ppm ตามล าดับและจากตารางที่ 2 ปริมาณแทนนินทั้งหมดของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยมีค่าเท่ากับ 33.76 
และ 22.08 ppm ตามล าดับ โดยสารสกัดหยาบพญายาพบปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและแทนนินทั้งหมดมากกว่าสาร
สกัดหยาบลูกเดือย 
3.3 ผลการวิเคราะห์หากลุ่มสารหลักด้วย TLC  fingerprints 
 ผลการวิเคราะห์กลุ่มสารหลักด้วยเทคนิค TLC  fingerprints พบว่าสารสกัดหยาบพญายาพบกลุ่มสารหลัก 
สเตอรอยด์-เทอรป์ีนส ์,ฟลาโวนอยด์ และอัลคาลอยด์ ส่วนสารสกัดหยาบลูกเดือยพบ สเตอรอยด์-เทอร์ปีนส์ และ ฟลาโวนอยด์
และจากการสังเกตผลของแถบสีจากแผ่น TLC พบว่าแถบสีของสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยมีแถบสีที่ขึ้นตรงกัน
หลายจุดแสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยมีองค์ประกอบของสารที่มีความคล้ายกัน 
3.4 ผลการศึกษาประสิทธภิาพการยับย้ังการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส 
 ประสิทธิภาพการยับยั้งการท างานของอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบพญายา ลูกเดือยและสารสกัดหยาบ
พญายาผสมลูกเดือยในอัตราส่วน 1:1 เทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดโคจิก  แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 
 

ตารางที่ 3  เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสของกรดโคจิก สารสกัดหยาบพญาและลูกเดือย 
% การยบัยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 

สารละลายมาตรฐานกรดโค
จิก 

พญายา ลูกเดือย พญายาผสมลูกเดือย 
อัตราส่วน 1:1 

60.00 23.33 31.51 31.50 
70.00 40.00 39.73 46.57 
86.67 46.67 50.68 52.05 
93.33 53.33 58.90 61.64 
96.67 76.67 63.01 87.67 

 

ตารางที่ 4 ค่า IC50 ของสารสกัดหยาบพญาและลูกเดือยเทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก 
ค่า IC50 (mg/ml) 

สารละลายมาตรฐานกรดโค
จิก 

พญายา ลูกเดือย พญายาผสมลูกเดือย 
อัตราส่วน 1:1 

0.03 0.28 0.28 0.18 
 

 จากตารางที ่3 และ 4 ประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบพญายามีค่าเท่ากับสารสกัด
หยาบลูกเดือยแต่เมื่อน าสารสกัดหยาบของพญายาและลูกเดือยมาผสมกันในอัตราส่วน 1:1 จะพบว่าประสิทธิภาพการ
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ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสสูงกว่าสารสกัดพญายาและลูกเดือยอย่างเดียว แสดงให้เห็นว่าสารสกัดพญายาและลูกเดือย           
เสริมฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสท าให้ประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสสูงขึ้น 
3.5 ผลการศึกษาสมบัติบางประการของเจลล้างหน้าผสมสารสกดัหยาบพญายาและและลูกเดือย 
 การพัฒนาเจลล้างหน้าผสมสารสกัดจากสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยเป็นการน าสารสกัดจากธรรมชาติ
มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้า ผลการทดสอบสมบัติบางประการ พบว่าเจลล้างหน้ามีลักษณะทางกายภาพ
คือสีน้ าตาลแดง มีกลิ่นสารสกัดเล็กน้อย เจลมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อน าไปทดสอบละลายน้ าเกิดฟองกับน้ าได้ดี 
มีสภาพความเป็นเบสที่ระดับ  pH  เท่ากับ 6.7 และเมื่อน าไปทดสอบความคงตัวพบว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปไม่ส่งผลต่อ
ลักษณะทางกายภาพของเจลล้างหน้า 
 

4.สรุป 
 สารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยพบองค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญได้แก่ ฟีนอลิกทั้งหมดและแทนนิน
ทั้งหมดโดยสารสกัดหยาบพญายาพบปริมาณสารฟีนอลิกและแทนนินทั้งหมดมากกว่าลูกเดือยเล็กน้อย ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของสารด้วยเทคนิคTLC  fingerprints พบว่าสารสกัดหยาบพญายาพบกลุ่มสารหลัก ได้แก่ 
สเตอรอยด์-เทอร์ปีนส์ ,ฟลาโวนอยด์ และอัลคาลอยด์ ส่วนสารสกัดหยาบลูกเดือยพบ สเตอรอยด์-เทอร์ปีนส์ และ         
ฟลาโวนอยด์ สารสกัดพญายาและลูกเดือยมีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 1:1          
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดหยาบพญายาและลูกเดือยมีลักษณะเจลเป็นเนื้อเดียวกันสีน้ าตาลแดงมีกลิ่นสารสกัด
เล็กน้อย เกิดฟองกับน้ าได้ดี  มีสภาพความเป็นเบสที่ระดับ  pH  เท่ากับ 6.7 
 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยและ
ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าและเอื้อเฟื้ออุปกรณ์  เครื่องมือวิเคราะห์ 
และให้ความช่วยเหลือในการใช้ห้องปฏิบัติการ ท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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