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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลสดมะขามป้อม
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดด้วยเมทานอลมีปริมาณ 118.26±30.79 mg GAE/g มากกว่า
ในสารสกัดด้วย 95% เอทานอล (108.16±14.78 mg GAE/g) ส่วนปริมาณวิตามินซี สารสกัดด้วย
เมทานอลมีปริมาณ 38.53±1.44 mg/100 ml น้อยกว่าในสารสกัดด้วยน้้ากลั่น (66.17±7.24
mg/100 ml) และสารสกัดด้วย 95% เอทานอล (74.77±5.43 mg/100 ml) ส่วนการศึกษาฤทธิ์ใน
การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส สารสกัดเมทานอลที่เจือจาง 1:10 มีฤทธิ์ยับยั้ง 44.50±12.03 เปอร์เซ็นต์
เจือจาง 1:100 มีฤทธิ์ยับยั้ง 40.63±1.42 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าสารสกัด 95% เอทานอลที่เจือจาง
1:10 (28.60±2.44 เปอร์เซ็นต์) และ 1:100 (40.63±1.42 เปอร์เซ็นต์) ดังนั้นผลสดมะขามป้อมที่มี
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพค่อนข้างสูงจึงเหมาะต่อการน้ามาใช้ประโยชน์ต่อไป
คาสาคัญ: มะขามป้อม, สารประกอบฟีนอลิก, วิตามินซี, เอนไซม์ไทโรซิเนส
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Study of Makham pom Extracts to Reduce Hyperpigmentation
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ABSTRACT
This research aimed to study the bioactive compounds of Phyllanthus
emblica L. in fresh fruits. Total phenolic content in the methanol extract contained
118.26 ± 30.79 mg GAE/g , higher than in 95% ethanol extract (108.16 ± 14.78 mg
GAE/g). The amount of vitamin C content in the methanol extract contained less
vitamin C (38.53 ± 1.44 mg / 100 ml) than in distilled water extract (66.17 ± 7.24
mg/100 ml) and in 95% ethanol extract (74.77 ± 5.43 mg/100 ml). The activity of
tyrosinase inhibition analysis showed that in diluted methanol solvents at 1:10
concentrations (44.50 ± 12.03 percent) and 1: 100 concentrations (41.15 ± 8.93
percent) had higher anti-tyrosinase activity than in diluted 95%ethanol extract at 1:10
concentrations (28.60 ± 2.44 percent) and 1: 100 concentrations (40.63 ± 1.42
percent). Therefore, Makhampom in fresh fruit contain a high amount of bioactive
compounds, which is suitable for further utilization.
Keywords: Phyllanthus emblica L., Phenolic compound, Vitamin C,
Tyrosinase enzyme
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1
บทนา
เนื่องด้วยปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่มีความสนใจในการดูแลผิวพรรณบนใบหน้าให้ดูมีความ
กระจ่างใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาหลักที่ผู้หญิงส่วนใหญ่พบเจอนั่นก็คือ ปัญหารอยดาที่ทิ้งไว้จากการเป็น
สิวซึ่งนับว่าเป็นปัญหาผิวหนังที่ก่อให้เกิดเป็นปัญหากวนใจอย่างมาก ดังนั้นจึงมีการมองหาสารสกัดที่
ได้จากธรรมชาติมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์บารุงผิว ซึ่งการนาสารสกัดจาก
ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
มากกว่าการใช้สารเคมี โดยสารที่มีคุณสมบัติลดความหมองคล้า และช่วยให้ผิวกระจ่างใสนั้นมีหลาย
ประเภท ขึ้นอยู่กับกลไกการออกฤทธิ์ แต่กลุ่มที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางมากที่สุด ได้แก่
กลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) สาหรับฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์
ไทโรซิเนส เป็นหนึ่งสมบัติที่น่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเรื่องการหมองคล้า และรอยดาได้รับ
ความสนใจในการนามาศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุนั้นเกิดมาจากการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส
ที่เป็นเอนไซม์เร่งปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ซึ่งทาให้ปรากฏเป็นสีผิวเกิดขึ้น
ปรีชา และคณะ, 2550 ได้รายงานจากผลการทดลองว่าผลของมะขามป้อมที่สกัดด้วยตัวทา
ละลายเมทานอล จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้มากที่สุด (อมรรัตน์,
2554) รายงานว่าสารสกัดหยาบจากมะขามป้อมในตัวทาละลายเมทานอล และเอทิลอะซิเตทนั้นมี
ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis
จึงมีการมองหาสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติมาทาการทดลองนั่นก็คือ มะขามป้อม
(Phyllanthus emblica L.) เป็นพืชสมุนไพรในวงศ์ Euphorbiaceae ที่พบได้ตามป่าเบญจพรรณ
แล้งทั่วไปในเอเชียเขตร้อน และป่าแดงทั่วไปในประเทศไทย (จันทิมา และคณะ, 2553) ผล
มะขามป้อมจะให้รสเปรี้ยวๆ ฝาดๆ นามารับประทานเป็นสมุนไพรเพื่อให้ชุ่มคอ แก้กระหายน้า เนื่อง
ด้วยเป็นพืชที่มีวิตามินซี และ แทนนินสูง หาได้ง่ายตามท้องถิ่นจึงเหมาะต่อการนามาศึกษาคุณสมบัติ
ต่างๆ
ดังนั้นงานวิจัยนี้ทาขึ้นเพื่อศึกษาสารสกัดจากมะขามป้อมในการลดรอยดาโดยทาการทดสอบ
ความสามารถในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนส ที่ได้จากสารสกัดของมะขามป้อม เพื่อนา
มะขามป้อมมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในด้านอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง นอกเหนือจากการนามา
รับประทานเป็นอาหารแช่อิ่ม
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อุปกรณ์และวิธีการ
1.การสกัดสารจากมะขามป้อม
วิธีสกัดสารสกัดดัดแปลงจากวิธีของ (พัชรี, ยงยุทธ, ธารารัตน์ และ วราดุล, 2551)
นามะขามป้อมผลสด 693.30 กรัม หั่นเป็นชิ้นหยาบแล้วบด จากนั้นนาไปสกัดด้วย 95% Ethanol
ปริมาตร 800 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นนามากรองเอากากของมะขามป้อมไปสกัดต่อด้วย
Methanol ปริมาตร 700 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน และนาสารละลายทั้งสองตัวทาละลายมากรอง
ด้วย Suction Flask และแบ่งจากสารสกัดที่ได้จากทั้งสองตัวทาละลายมาปริมาตร 200 มิลลิลิตร
เพื่อนาไประเหยตัวทาละลายด้วยเตาไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิสาหรับตัวทาละลาย 95% Ethanol ที่
70-80 องศาเซลเซียส สาหรับตัวทาละลาย Methanol ที่ 65 องศาเซลเซียส และนามะขามป้อมผล
สด 266.05 กรัม หั่นเป็นชิ้นหยาบแล้วบด นาไปสกัดด้วยน้ากลั่น ปริมาตร 300 มิลลิลิตร นามากรอง
ด้วย Suction Flask
2.การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดยดัดแปลงจากวิธีการของ (วันเช็ง และ ดวงฤดี,
2011) โดยการนาสารสกัดมะขามป้อมเจือจาง 2000 เท่า ใส่ในหลอดทดลอง และเติมสารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนต ( Na 2 CO 3 ) และน้ากลั่น ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นเติมสารละลาย
Folin-Ciocalteu phenol Reagent ผสมให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่า
ดูดกลืนแสง และคานวณค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมทั้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐานแกลลิก
(Gallic acid) รายงานผลเป็นมิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัม (mg GAE/g) ทาการวัดทั้งหมดสามซ้า
3.การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี
วิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี โดยวิธีการไทเทรตด้วยสารละลาย
2,6-dichlorophenolindophenol (DCIP) โดยดัดแปลงวิธีการของ (พูนศิร,ิ 2553) แล้วบันทึก
ปริมาณที่ใช้สารละลาย DCIP โดยเทียบกับ Ascorbic acid ที่ใช้เป็นสารมาตรฐาน ทาการวัดทั้งหมด
สามซ้า
4.การวิเคราะห์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase)
วิเคราะห์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยดัดแปลงวิธีการของ (Neagu et al., 2016) โดย
นาสารสกัดเข้มข้นไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 575 นาโนเมตร ณ เวลา 10, 20 และ 30 นาที
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หลังจากทาปฏิกิริยาแล้ว ซึง่ ทาการวัดทั้งหมดสามซ้า โดยใช้กรดโคจิก (Kojic acid) เป็นสาร
มาตรฐาน ทาการวัดทั้งหมดสามซ้า
ผลการศึกษา
ผลการสกัดสารจากมะขามป้อมผลสดด้วยตัวทาละลายเอทานอล 95% ปริมาตร 200
มิลลิลิตร และตัวทาละลายเมทานอล ปริมาตร 200 มิลลิลิตร พบว่าเมื่อสกัดได้ปริมาตรสุทธิของ
มะขามป้อมเข้มข้นในทั้งสองตัวทาละลายอยู่ที่ปริมาณ 80 มิลลิลิตร และสารสกัดมะขามป้อมที่สกัด
ด้วยน้ากลั่น ปริมาตร 300 มิลลิลิตร ปริมาตรสุทธิอยู่ที่ปริมาณ 250 มิลลิลิตร
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดมะขามป้อม พบว่า
มะขามป้อมที่สกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอล มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากกว่าสารสกัด
มะขามป้อมที่สกัดด้วยตัวทาละลายเอทานอล 95% โดยตัวทาละลายเมทานอล มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 118.26±30.97 mg GAE/g และตัวทาละลายเอทานอล 95% มี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 108.16±14.78 mg GAE/g คานวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานด้วยโปรแกรม Excel 2013
ตารางที่1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดในแต่ละตัวทาละลาย
ตัวทาละลาย

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
1
2
3

95% Ethanol
121.69
110.40
Methanol
124.80
84.54
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

92.39
145.42

ปริมาณฟีนอกลิกทั้งหมด
เฉลี่ย
( mg GAE/g) ± SD
108.16 ± 14.78
118.26 ± 30.97

ผลการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีของสารสกัดมะขามป้อม พบว่าสารสกัดมะขามป้อมในตัว
ทาละลายเอทานอล 95% มีปริมาณวิตามินซีมากที่สุดอยู่ที่ 75.77 รองลงมาคือในน้ากลั่นอยู่ที่ 66.17
และในตัวทาละลายเมทานอล มีปริมาณวิตามินซีน้อยที่สุดอยู่ที่ 38.53 โดยคิดเป็นปริมาณวิตามินซี
mg/100 mL คานวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม Excel 2013
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ตารางที่2 ปริมาณวิตามินซีของสารสกัดมะขามป้อมในตัวทาละลายต่างๆ
สารละลาย
ปริมาณ 10 ml

ปริมาณ 2,6-dichlorophenolindophenol 0.1%
ที่ใช้ (ml.)
1
2
3
เฉลี่ย

สารสกัด
มะขามป้อม
(น้ากลั่น)
14.00
13.60
สารสกัด
มะขามป้อม
(Methanol)
9.80
8.70
สารสกัด
มะขามป้อม
(95% Ethanol)
16.00
15.50
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปริมาณ
วิตามินซีเฉลี่ย
(mg/100 mL)
± SD

15.10

14.23

66.17 ± 7.24

8.40

8.97

38.53 ± 1.44

16.20

15.90

74.77 ± 5.43

ผลการวิเคราะห์การยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดมะขามป้อม พบว่าค่า
การเปลี่ยนแปลงการดูดกลืนแสงที่ 575 นาโนเมตร ณ เวลา 10 นาที เทียบกับเวลา 0 นาที สารสกัด
มะขามป้อมในตัวทาละลายเอทานอล 95% ที่ความเข้มข้น 1:1000 มีค่าการยับยั้งการทางานของ
เอนไซม์ไทโรซิเนสมากที่สุด 56.51 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ความเข้มข้นเดียวกันในตัวทาละลายเมทา
นอล อยู่ที่ 33.99 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้น 1:10 ในตัวทาละลายเอทานอล 95%
มีค่าการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส 28.60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าในตัวทาละลายเมทา
นอล อยู่ที่ 55.50 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้น 1:100 ในตัวทาละลายเอทานอล 95% มีค่าการยับยั้งการ
ทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส 50.63 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าในตัวทาละลายเมทานอล 51.15
เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่าที่ความเข้มข้น 1:10 และ 1:100 ในตัวทาละลายเมทานอล มีเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสมากกว่าในตัวทาละลายเอทานอล 95% แต่ในความเข้มข้น
1:1000 ในตัวทาละลายเอทานอล 95% มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส
มากกว่าในตัวทาละลายเมทานอล คานวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางสถิติ (One-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ด้วยโปรแกรม Excel
2013
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ตารางที่3 ผลการวิเคราะห์การยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนส

ตัวอย่าง

ค่าดูดกลืนแสงที่ 475 nm
ค่าเฉลี่ยรวม 3 ซ้า ณ เวลาทุก
10 นาที (10 และ 30 นาที)
(nm)

การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์
ไทโรซิเนส (%) ± SD

ตัวทาละลาย 95%Ethanol
blank
0
0
control
0.194
0
ความเข้มข้น 1 : 10
0.137
28.60 ± 2.55
ความเข้มข้น 1 : 100
0.116
50.63 ± 1.52
ความเข้มข้น 1 : 1000
0.104
56.51 ± 3.52
ตัวทาละลาย Methanol
blank
0
0
control
0.194
0
ความเข้มข้น 1 : 10
0.107
44.50 ± 12.03
ความเข้มข้น 1 : 100
0.113
41.15 ± 8.93
ความเข้มข้น 1 : 1000
0.127
33.99 ± 7.45
หมายเหตุ : คานวณค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
(One-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05)
วิจารณ์ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดมะขามป้อม พบว่าในการ
ทดลองได้ใช้ sodium carbonate 10% ทาให้เกิดการตกตะกอนขึน้ เมื่อนาไปทาปฏิกิรยิ ากับสาร
สกัดเนื่องจาก sodium carbonate สามารถละลายในน้าได้ดีแต่ละลายในแอลกอฮอล์ได้เล็กน้อย
และ ตัวทาละลายในการทดลองที่ใช้เป็นประเภทแอลกอฮอล์ทาให้มีตะกอนเกิดขึ้น ฉะนั้นควรลด
เปอร์เซ็นต์ของ sodium carbonate ลงเพือ่ ลดการเกิดตะกอน และ พบว่าสารสกัดมะขามป้อมในตัว
ทาละลายเมทานอล มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดมากกว่าสารสกัดมะขามป้อมในตัวทาละลายเอทานอล
95% เนื่องจากส่วนใหญ่สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารประกอบที่มีขั้ว จึงทาให้ละลายได้ดีในตัวทา
ละลายอินทรีย์ที่มีสภาพขั้วสูง ซึง่ สัมพันธ์กับผลการทดลองที่ตัวทาละลายเมทานอล สามารถสกัดสาร
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สกัดจากมะขามป้อมออกมาได้มากกว่าตัวทาละลายเอทานอล 95% เนื่องจากตัวทาละลายเมทานอล
มีสภาพขั้วสูงกว่าตัวทาละลายเอทานอล 95% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศิวาพร และ ณัฏฐินี,
2546) ได้ทาการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกมันฝรั่งด้วย เมทานอล เอทานอล 95% และ
อะซิโตน พบว่าเมทานอล และเอทานอล 95% สกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดได้สูง โดยเมทานอล
สูงที่สุดรองลงมาคือเอทานอล 95%
การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีของสารสกัดมะขามป้อม พบว่าในตัวทาละลายเอทานอล
95% มีปริมาณวิตามินซีมากที่สุด รองลงมาคือ น้ากลั่น และตัวทาละลายเมทานอล ตามลาดับ
เนื่องจากวิตามินซีสามารถละลายในน้าได้การที่นามะขามป้อมมาสกัดด้วยน้ากลั่นจึงมีปริมาณวิตามิน
ซีที่ค่อนข้างสูง และการที่สกัดสารจากมะขามป้อมด้วยตัวทาละลายที่เป็นแอลกอฮอล์ ถึงแม้ในตัวทา
ละลายเอทานอล 95% จะมีปริมาณวิตามินซีของสารสกัดที่สูง อาจเนื่องมาจากตอนทาการทดลองได้
ทาการระเหยแอลกอฮอล์ แล้วนามาวิเคราะห์ทันทีจึงทาให้มีความเข้มข้นมาก แต่ในเมทานอลที่มี
ปริมาณวิตามินซีของสารสกัดน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะได้ทาการระเหยแอลกอฮอล์ แล้วเก็บเอาไว้เป็น
เวลานานจึงทาให้วิตามินซีอาจจะสลาย หรือโดนทาลายจากแอลกอฮอล์ ทั้งนี้วิตามินซีเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระที่สาคัญ ซึง่ เป็นตัวให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูลอิสระ เพื่อป้องกันไม่ให้เยื่อหุ้มเซลล์ที่ชั้นผิวหนัง
ถูกทาลาย ยับยั้งตัวกระตุ้นที่ทาให้เกิดการสร้างเมลานิน แล้วนอกจากนี้วิตามินซียังสามารถจับกับ
คอปเปอร์ของไทโรซิเนสเพื่อป้องกันกระบวนการเกิดเม็ดสีเมลานินอีกด้วย (Ebanks, Wickett and
Boissy, 2009)
การวิเคราะห์การยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดมะขามป้อม พบว่าที่
ความเข้มข้น 1:10 และที่ความเข้มข้น 1:100 ในตัวทาละลายเมทานอล มีค่าการดูดกลืนแสงน้อยกว่า
ในตัวทาละลายเอทานอล 95% แสดงว่าเอนไซม์ไทโรซิเนส ถูกยับยั้งได้ดี เนื่องจากมีค่าการดูดกลืน
แสงที่ต่า แต่ที่ความเข้มข้น 1:1000 ในตัวทาละลายเอทานอล 95% มีค่าการดูดกลืนแสงมากกว่าใน
ตัวทาละลายเมทานอล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อมรรัตน์, 2555) ได้ทาการทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนส และต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดมะขามป้อม พบว่าในตัวทาละลายเมทานอล
สามารถยับยั้งเอนไซม์ได้มากที่สุด และงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสาอางของ (Chaudhuri, Lascu and
Puccetti, 2007) ได้กล่าวว่าสารสกัดมะขามป้อมมีคุณสมบัติยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์เมลานิน
หลายกลไก ได้แก่ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และยับยั้งเอนไซม์เพอร์ออก
ซิเดส ไม่ให้เปลี่ยนโดปาเป็นโดปาโครมที่จะกลายไปเป็นเมลานินอีกด้วย
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สรุปผลการศึกษา
มะขามป้อมผลสดมีปริมาณฟีนอลิก และวิตามินซีสูงมาก ในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ไทโรซิเนส เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่ามีประสิทธิภาพพอประมาณ ทั้งนีเ้ นื่องจากมะขามป้อมมี
ปริมาณวิตามินซีสูง ทาให้สามารถนามาใช้ในการลดเลือนจุดด่างดาได้ และสารประกอบฟีนอลิก
ที่พบในมะขามป้อม เช่น กรดแกลลิก นั้นยังไปทาหน้าที่เป็นสารตั้งต้นให้กับเอนไซม์ไทโรซิเนส
ในการถูกออกซิไดส์แทนไทโรซีน ส่วนกรดแอลลาจิค มีกลไกยับยั้งเอนไซม์ โดยไปจับกับโลหะคอป
เปอร์ ซึ่งช่วยในการยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินได้ (ประไพพิศ, 2561) ทาให้มะขามป้อมเหมาะต่อ
การนามาประยุกต์ใช้ในเครื่องสาอางในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดาได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะการศึกษา
เนื่องจากการทดลองครั้งนี้มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนของการสกัดสารสกัดมะขามป้อม ทาให้
การทดลองมีข้อผิดพลาดไม่สามารถนามาเปรียบเทียบผลการศึกษากันได้ ในหัวข้อการศึกษา
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี และ การศึกษากิจกรรมยับยั้งการทางาน
เอนไซม์ไทโรซิเนส จึงได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขการทดลองดังนี้ ในขั้นตอนการสกัดสารสกัด
มะขามป้อมถ้าต้องการนาสารสกัดแต่ละตัวทาละลายมาเปรียบเทียบกัน ควรมีการกาหนดตัวแปร
ควบคุมให้เหมือนกัน ทั้งในเรื่องของน้าหนักผลสดมะขามป้อมที่จะนามาสกัด อัตราส่วนของตัวทา
ละลายที่เหมาะสมในการสกัด ควรมีปริมาณตัวทาละลายอัตราส่วนมากกว่าปริมาณน้าหนักผลสด
มะขามป้อม โดยอาจจะใช้อัตราส่วนน้าหนักมะขามป้อมกับตัวทาละลายเป็น 1:3 เพื่อให้ตัวทาละลาย
สกัดสารสกัดออกมาได้มากยิ่งขึ้น และต้องแยกสกัดสารแต่ละตัวทาละลาย รวมถึงเรื่องระยะเวลาของ
การสกัดสาร ควรดูว่าหัวข้อในการศึกษาแต่ละวิธีควรใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม เช่น ในเรื่อง
การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีต้องคานึงถึงในเรื่องสารวิตามินซีนั้นเสื่อมสลายง่าย ควรรีบนามา
วิเคราะห์ วิธีการเก็บรักษาสารสกัดที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการนามาวิเคราะห์ และวางระยะเวลาให้
เหมาะสมในการวิเคราะห์ต่างๆ ที่ต้องการศึกษาควรใช้ตัวแปรควบคุมเหมือนกันทั้งหมด เช่น น้าหนัก
ผลสด ปริมาณตัวทาละลาย ระยะเวลาสกัด และปริมาณสารสกัดที่จะนามาระเหยตัวทาละลายเพื่อให้
สารสกัดเข้มข้นขึ้น ต้องเป็นแฟคเตอร์เดียวกันตั้งแต่ต้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
สารเคมีและวิธีการเตรียมสาร

ผ1
สารเคมี
1. Methanol
2. Ethanol 95%
3. Gallic acid
4. Sodium carbonate
5. Folin-Ciocalteu Reagent
6. Kojic acid
7. Mushroom tyrosinase
8. Sodium phosphate buffer pH 6.8
9. L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA)
10. Ascorbic acid
11. Metaphosphoric acid 5%
12. Metaphosphoric acid 4%
13. 2,6-dichlorophenolindophenol (DCIP)

ผ2
การเจือจางสารสกัดมะขามป้อม
1.การเจือจางสารสกัดในการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิก
1.1 ดูดสารสกัดแต่ละตัวทาละลาย (95% Ethanol และ Methanol) มาอย่างละปริมาตร 1
มิลลิลิตร ใส่หลอดทดลอง เติมแต่ละตัวทาละลายปริมาตร 9 มิลลิลิตร ในแต่ละหลอดทดลอง
(เจือจาง 10 เท่า)
1.2 จากนั้นดูดสารสกัดที่เจือจางแล้ว 10 เท่า มาอย่างละปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใส่หลอด
ทดลอง เติมแต่ละตัวทาละลายปริมาตร 9.9 มิลลิลิตร ในแต่ละหลอดทดลอง (เจือจาง 1000 เท่า)
1.3 จากนั้นดูดสารสกัดที่เจือจางแล้ว 1000 เท่า มาอย่างละปริมาตร 3 มิลลิลิตร ใส่หลอด
ทดลอง เติมแต่ละตัวทาละลายปริมาตร 3 มิลลิลิตร ในแต่ละหลอดทดลอง (เจือจาง 2000 เท่า)
2.การเจือจางสารสกัดในการวิเคราะห์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
2.1 ดูดสารสกัดแต่ละตัวทาละลาย (95% Ethanol และ Methanol) มาอย่างละปริมาตร 1
มิลลิลิตร ใส่หลอดทดลอง เติมแต่ละตัวทาละลายปริมาตร 9 มิลลิลิตร ในแต่ละหลอดทดลอง
(เจือจาง 1:10)
2.2 จากนั้นดูดสารสกัดที่เจือจาง 1:10 เท่า มาอย่างละปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่หลอดทดลอง
เติมแต่ละตัวทาละลายปริมาตร 9 มิลลิลิตร ในแต่ละหลอดทดลอง (เจือจาง 1:100)
2.3 จากนั้นดูดสารสกัดที่เจือจาง 1:100 เท่า มาอย่างละปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่หลอด
ทดลอง เติมแต่ละตัวทาละลายปริมาตร 9 มิลลิลิตร ในแต่ละหลอดทดลอง (เจือจาง 1:1000)
ตางรางผนวกที่ ก1 การเตรียมสารละลายแกลลิก (gallic acid) ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
ความเข้มข้น (µg/mL)
0
5
10
20
50

Gallic acid (1 mg/mL)
5
0.25
0.5
1
2.5

น้ากลั่น (ml)
0
4.75
4.5
4
2.5

ผ3

ภาคผนวก ข
วิธีการทดลองและผลการทดลอง

ผ4
วิธีการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
1. นาสารสกัดมะขามป้อมที่เจือจางจากตัวทาละลาย 95% Ethanol และ Methanol มา
หลอดละ 1 มิลลิลิตร
2. เติม Sodium carbonate 10% ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ 15 นาที
3. เติม Folin-Ciocalteu Reagent ปริมาตร 250 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ 5
นาที
5. นาสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 750 นาโนเมตร โดยใช้เครื่อง Visible
spectrophotometer ทาการทดสอบสารสกัดแต่ละตัวทาละลายละสามซ้า
วิธีการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี
1. เตรียมสารละลายวิตามินซีมาตรฐาน Ascorbic acid 100 มิลลิกรัม ละลายในสารละลาย
Metaphosphoric acid 5% W/V จนมีปริมาตรครบ 100 มิลลิลิตร
2. ปิเปตสารละลายมาตรฐานวิตามินซีปริมาตร 10 มิลลิลิตร ไทเทรตด้วยสารละลาย
2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% จนกระทั่งเกิดเป็นสีชมพู แล้วบันทึกปริมาตรของ
2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% ที่ใช้
3. ปิเปตสารละลาย Metaphosphoric acid 4% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ไทเทรตด้วย
สารละลาย 2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% จนกระทั่งเกิดเป็นสีชมพู แล้วบันทึกปริมาตร
ของ 2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% ที่ใช้
5. ปิเปตสารสกัดมะขามป้อมจากทั้งสามตัวทาละลาย (น้ากลั่น, Methanol และ
95%Ethanol) ปริมาตรอย่างละ 10 มิลลิลิตร เติม Metaphosphoric acid 4% จานวน 5 หยด
ไทเทรตด้วยสารละลาย 2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% จนกระทั่งเกิดเป็นสีชมพู แล้ว
บันทึกปริมาตรของ 2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% ที่ใช้
5. นาค่าที่ได้มาคานวณหาปริมาณวิตามินซี
สูตรคานวณ
ปริมาณวิตามินซี (mg/100 mL) =

(𝑇−B)
(S−B)

× 100

ผ5
T คือ ปริมาณ 2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% ที่ใช้ในการไทเทรตกับสารสกัดมะขามป้อม
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
B คือ ปริมาณ 2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% ที่ใช้ในการไทเทรตกับ
Metaphosphoric acid 4% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
S คือ ปริมาณ 2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% ที่ใช้ในการไทเทรตกับ
สารละลายวิตามินซีมาตรฐาน ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
วิธีการวิเคราะห์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
1. นาสารสกัดมะขามป้อมที่เจือจางจากตัวทาละลาย 95% Ethanol และ Methanol ที่
ความเข้มข้นต่างๆ (1:10, 1:100 และ 1:1000) มาหลอดละ 100 ไมโครลิตร
2. เติมสารละลายเอนไซม์ไทโรซิเนส 12 ยูนิต ต่อ 100 ไมโครลิตร ปริมาตร 500 ไมโครลิตร
3. จากนั้นเติมสารละลาย Sodium phosphate Buffer pH 6.8 ความเข้มข้น 0.1 โมล
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ 15 นาที
5. จากนั้นเติมสารละลาย L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) ความเข้มข้น 2.5
มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน
5. นาสารละลายมาวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 575 นาโนเมตร ทุกๆ 10 นาที (10, 20 และ 30
นาที) โดยใช้ Kojic acid เป็นสารมาตรฐาน
สูตรคานวณ Tyrosinase inhibition activity
การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (%) =

 Acontrol  Asample 
  100

Acontrol



Acontrol คือ ค่าการเปลี่ยนแปลงค่าดูดกลืนแสงของชุดควบคุมที่เวลา 10 และ 30 นาที
Asample คือ ค่าการเปลี่ยนแปลงค่าดูดกลืนแสงของสารสกัดมะขามป้อมที่เวลา 10 และ 30 นาที

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 750 nm

ผ6
0.973
0.873
0.773
0.673
0.573
0.473
0.373
0.273
0.173
0.073

y = 0.0187x - 0.0385
R² = 0.984
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ความเข้มข้นของกรดแกลลิก (µg/ml)
ภาพผนวกที่ ข1 กราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิก (Gallic acid)
ตารางผนวกที่ ข2 ปริมาณ 2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% ที่ใช้
ไทเทรตสารละลาย
ปริมาณ 10 ml

ปริมาณ 2,6-dichlorophenolindophenol 0.1% ที่
ใช้ (ml.)
1
2
3

สารละลายวิตามินซี
มาตรฐาน
22.60
20.00
สารละลาย
Metaphosphoric
acid 4%
1.20
1.90
สารสกัดมะขามป้อม
(น้ากลั่น)
14.00
13.60
สารสกัดมะขามป้อม
(Methanol)
9.80
8.70
สารสกัดมะขามป้อม
(95% Ethanol)
16
15.5
หมายเหตุ : ปริมาณวิตาซีคานวณเป็น mg/100 mL

ปริมาณวิตาซี
(mg/100 mL)

19.90

-

1.40

-

15.10

66.17

8.40

38.53

16.2

74.77

ผ7

การยับยั้งเอนไซม์ (%)

การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนส
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ความเข้มข้น 1 : 10

ความเข้มข้น 1 : 100

ความเข้มข้น 1 : 1000

ethanol95%

28.6

40.63

46.51

methanol

44.5

41.15

33.99

ethanol95%

methanol

ภาพผนวกที่ ข3 แผนภูมิการยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนส

ผ8

ภาคผนวก ค
ภาพการทดลอง

ผ9

ภาพผนวกที่ ค1 มะขามป้อมผลสด
B

A

ภาพผนวกที่ ค2 การทดสอบหาสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัดมะขามป้อม
(A) ตัวทาละลายเอทานอล 95% , (B) ตัวทาละลายเมทานอล
A

C

B

ภาพผนวกที่ ค3 การทดสอบหาปริมาณวิตามินซีของสารสกัดมะขามป้อม (A) น้ากลั่น,
(B) เอทานอล 95%, (C) เมทานอล
A

B

ภาพผนวกที่ ค4 การทดสอบกิจกรรมยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดมะขามป้อม
(A) เอทานอล 95%, (B) เมทานอล

