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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสจากเนื้อ
ในเมล็ดมะมวงโชคอนันต ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะมวงโชคอนันตท่ีมีฤทธ์ิยับยั้ง
เอนไซมไทโรสิเนสโดยวิธีโดพาโครม ศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะมวง
โชคอนันต และเพื่อจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเผยแพรความรูใหกับผูท่ีสนใจ 

ทําการทดลองสกัดสารจากเนื้อในเมล็ดมะมวงโชคอนันต โดยการทดลองเปรียบเทียบ
ระหวางการใชพืชสดและแหงมาทําการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสโดยวิธี  โดพา
โครม การหาวิธีการสกัดเพื่อใหไดสารท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยใชวิธีสกัด 3 วิธี คือ การสกัดดวย 
เอทานอล การรีฟรักซดวยเอทานอล และการรีฟรักซดวย 1.2 โมลารกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล  
แยกสารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบคอลัมน ทําการวิเคราะหฤทธ์ิ 
ในการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสและปริมาณสารฟนอลิคสารแตละกลุมท่ีแยกได แลวทําการตรวจ
องคประกอบทางเคมีของสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 2 วิธี คือการทดสอบดวยปฏิกริยาทางเคมีและ
การทดสอบดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบแผนบาง 

ผลการวิจัย พบวา เนื้อในเมล็ดมะมวงแบบสดท่ีใชวิธีการสกัดแบบการรีฟรักซดวย 1.2  
โมลาร  กรดไฮโดรคลอริกในเอทานอลใหสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสดีท่ีสุด โดยมีคา 
IC50  เทากับ 0.26 มิลิกรัม/มิลลิลิตร และปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด เทากับ 67.43 มิลลิกรัมตอลิตร 
กรดแกลลิก และเม่ือนํามาแยกสารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบคอลัมน พบวา สารกลุมท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไดดีท่ีสุดมีคา IC50 ลดลงเทากับ 0.10 มิลิกรัม/มิลลิลิตร และปริมาณ
สารฟนอลิกท้ังหมดเพิ่มข้ึนเทากับ 92.51 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก 
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การศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารกลุมออกฤทธ์ิ ดวยปฏิกริยาทางเคมี พบวาเปนสาร
กลุมแทนนิน และการตรวจสอบดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบแผนบางพบวา มีกรดแทนนิคเปน
สวนประกอบ  

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง สารชวยใหผิวขาวและการใชสารสกัดจากเนื้อใน
เมล็ดมะมวง  เปนสารยับยั้งการสรางเมลานินท่ีผิวหนัง ใหกับนักศึกษาจํานวน 30 คน พบวาการทดสอบ
วัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของนักศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.01 แสดงวาการฝกอบรมทําใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสารชวยใหผิวขาวและการใชสารสกัดจากเนื้อ
ในเมล็ดมะมวงเปนสารยับยั้งการสรางเมลานินท่ีผิวหนังเพิ่มข้ึน และนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
อบรมอยูในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The objective of the research is to study the appropriate preparation and extraction condition 

of crude extract from mango (Mangifera indica L.) seed kernel variety ‘Chok-anan’ by measuring 
tyrosinase inhibition activity and total phenolic content. The selected extract is fractioned to elucidate the 
chemical compositions which have potent tyrosinase inhibition activity. The research is included 
transferring to public using training course for students. 

The preparation conditions of samples are fresh and dry seed kernel with 95%ethanol and 
water extraction. The selected condition is used to study further extractions as follows; (1) extraction by 
ethanol, (2) refluxing with ethanol and (3) refluxing with 1.2 M HCl in ethanol. The Tyrosinase 
inhibition activity by Dopachrome method and total phenolic content by Folin Ciocalteu’s phenol reagent 
are determined for evaluating the appropriate extraction condition. After that, the selecting condition is 
used to extract sample for applying in column chromatography. The Tyrosinase inhibition activity and 
total phenolic content are evaluated all fraction to select the appropriate fraction. The selected fraction is 
analyzed the chemical composition including saponin, flavonoids, tannin and anthraquinone by chemical 
reaction and elucidate the main active component by using thin layer chromatography 

The result shows that fresh seed kernel extracting with 1.2 M HCl in ethanol  has the 
appropriate condition to inhibit tyrosinase efficiency (IC50 = 0.26 mg/ml) and total phenolic content 
equaled to 67.43 mg of GAE/g of extract 0.2 mg. From column chromatography, we have found that 
fraction 3 shows the strongest tyrosinase inhibition (IC50 = 0.10 mg/ml) and fraction 4 shows the highest 
total phenolic content (92.51 mg of GAE/g of extract 0.2 mg. The active chemical compound of fraction 
3 is tannin and the main active compound analyzed by thin layer chromatography is tannic acid. The 
training seminar is conducted with 30 participants. From the quiz test, the student get significantly higher 
marks (p < 0.01) after attending the seminar and from the questionnaires, they satisfied the seminar. 
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ความสําคัญของปญหา 
มะมวง (Mangifera indica L.) เปนผลไมท่ีมีการเพาะปลูกมากท่ีสุดในประเทศไทย 

นอกจากจะใชในการบริโภคกันภายในประเทศท้ังในรูปผลสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆได
เชน มะมวงกระปอง มะมวงกวน มะมวงแผน มะมวงดอง มะมวงแชอ่ิม ท้ังนี้การแปรรูปจะใช
เฉพาะสวนเนื้อในมะมวงเทานั้น สวนท่ีเหลือเปนของเสียของโรงงานคือเปลือกและเมล็ดของ
มะมวงคิดเปนรอยละ 36 ของน้ําหนักมะมวงสด  

จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวา เนื้อในเมล็ดมะมวงมีสารประกอบฟนอลิกท่ีสามารถยับยั้ง
การทํางานเอนไซมไทโรซิเนส  (Lupo, 2001; Auger et al., 2004) ซ่ึงเปนเอนไซมในการเรงการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไทโรซิน (tyrosine) ซ่ึงเปนเอมีนท่ีมีอยูตามผิวหนังมนุษยไปจนเปนเม็ด
สีเมลินิน (melanin) ทําใหผิวหนังมีสีเขมข้ึนหรือสีผิวคลํ้าข้ึนนั่นเอง จึงไดมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนานําสารกลุมนี้มาใชในอาหาร และเคร่ืองสําอางเพ่ือทดแทนสารสังเคราะห เนื่องจากมีความ
ปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค  

จากการคนควาเอกสารรายงานวิจัยและสิทธิบัตร พบวายังไมมีการศึกษาประสิทธิภาพ
การยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสจากเนื้อในเมล็ดมะมวง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสกัดสารจากเนื้อในเมล็ด
ของมะมวงเพื่อนํามาใชเปนสารยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสเพื่อพัฒนาไปใชในอุตสาหกรรม
เคร่ืองสําอางทดแทนการใชสารสังเคราะหเปนการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติเพื่อ
ความปลอดภัย  ลดการนําเขาสินคาจากตางประเทศและยังเปนการชวยลดคาใชจายในการกําจัดกาก
อุตสาหกรรม  ท้ังยังสามารถนําไปเปนวัตถุดิบเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลคาสินคาใหกับมะมวงอีก
ดวย โดยคัดเลือกเมล็ดมะมวงจากมะมวงพันธุโชคอนันตเพราะมีปริมาณของสารฟนอลิคอยูสูงและ
มีการปลูกมาก และผลการวิจัยท่ีไดจะนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สารชวยใหผิวขาวและการ
ใชสารสกัดจากเน้ือในเม็ดมะมวงเปนสารยับยั้งการสรางเมลานินท่ีผิวหนัง ใหกับนักศึกษาเพื่อเปน
พื้นฐานในการศึกษาข้ันสูงตอไป 

 
คําสําคัญ 

สารฟนอลิค เนื้อในเมล็ดมะมวง เอนไซมไทโรซิเนส สารชวยใหผิวขาว  โดพาโครม
มะมวงโชคอนันต เมลานิน IC50 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

วิธีการสกัดและแยกสารสกัดจากเน้ือในเมล็ดมะมวงโชคอนันตท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งการทํางาน
ของ เอนไซมไทโรซิเนสไดดีมีวิธีการหรือแนวทางอยางไร 

  
วัตถุประสงคของการวิจัย   

1.   เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสจากเนือ้ในเมล็ดมะมวง 
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2.   เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะมวงโชคอนันตท่ีมีฤทธ์ิยับยั้ง
เอนไซมไทโรสิเนสโดยวิธีโดพาโครม 

3.   เพื่อศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากเนือ้ในเมล็ดมะมวงโชคอนันต 
4.   เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสารชวยใหผิวขาวและการใชสารสกัดจากเนื้อใน

เมล็ดมะมวง  เปนสารยับยั้งการสรางเมลานินท่ีผิวหนัง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.   ข้ันตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาขอมูล เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

ปริมาณเนื้อในเมล็ดมะมวงและปริมาณของสารฟนอลิคท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสในเนื้อ
ในเมล็ดมะมวงชนิดตาง ๆ พบวาเนื้อในเมล็ดมะมวงท่ีมีปริมาณสารฟนอลิกมากท่ีสุด คือ เนื้อในของ
เมล็ดมะมวงแกว รองลงมาคือเนื้อในของมะมวงโชคอนันต  แตเม่ือดูจากสภาพการบริโภคมะมวงใน
ปจจุบันพบวามะมวงแกวมีปริมาณการบริโภคนอยมาก สวนมะมวงโชคอนันตไดรับความนิยมและมี
การบริโภคมากจึงมีเมล็ดท่ีเหลือมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกเมล็ดมะมวงโชคอนันตเพื่อนํามาทําการ
ทดลองศึกษา 

2.   ข้ันตอนการวางแผนการทดลอง โดยนําขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ท่ีรวบรวมมาหาวิธีการสกัด 
วิธีการทําใหบริสุทธ์ิ และวิธีการตางๆ เพื่อไฮโดรไลซิสเพิ่มปริมาณสารฟนอลิก รวมถึงวิธีการทําให
สารบริสุทธ์ิ โดยวิธีโครมาโทกราฟฟแบบคอลัมนและโครมาโทกราฟฟแบบแผนบาง การตรวจวัด
ปริมาณสารฟโนลิก และการทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสจากเนื้อในเมล็ดมะมวงโดยวิธี
โดพาโครมเทียบกับสารมาตรฐาน 

3.   ข้ันตอนการทดลองในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  
1)   การเตรียมเนื้อในเมล็ดมะมวงโชคอนันต  
2)   การหาปริมาณเนื้อในเมล็ดมะมวงท่ีแยกออกจากเมล็ดมะมวงโชคอนันต 
3)   การสกัดสารจากเนื้อในเมล็ดมะมวงเพื่อเลือกระหวางพืชสดหรือพืชแหง โดยการ

วิเคราะหหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 
4)   นําเนื้อในเมล็ดมะมวงท่ีมีสารยับยั้งเอนไซมมากท่ีสุดมาหาวิธีการสกัดเพื่อใหได

สารท่ีมีสารยับยั้งเอนไซมมากท่ีสุดจาก 3 วิธี โดยการวิเคราะหหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโร
สิเนสและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 

5)   การหาระบบตัวทําละลาย 
6)   การแยกสารใหบริสุทธ์ิข้ึนดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบคอลัมน 
7)   การหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 

จากกลุมสารท่ีแยกจากโครมาโทกราฟแบบคอลัมน 
8)   การตรวจสอบกลุมสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซม ดวยปฏิกริยาทางเคมีและโคร

มาโตกราฟแบบแผนบาง 
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4.   ข้ันตอนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยดําเนินการเสนอและขออนุมัติ
โครงการ การจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง สารชวยใหผิวขาวและการใชสารสกัดจากเนื้อใน
เม็ดมะมวงเปนสารยับยั้งการสรางเมลานินท่ีผิวหนัง และไดดําเนินการจัดอบรมใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปภัมภ 
จํานวน 30 คน โดยไดใหผูท่ีเขารับการอบรมทําแบบทดสอบวัดความรูกอนและหลังการอบบรม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขาอบรม  

5.   การประเมินผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนําผลการตอบแบบสอบถามความ 
พึงพอใจ และแบบทดสอบกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการไปวิเคราะหขอมูล 
 
ผลการวิจัย 

1. การหาปริมาณเนื้อในเมล็ดมะมวงท่ีแยกออกจากเมล็ดมะมวงโชคอนันต พบวาในเมล็ด
มะมวงจะมีเนื้อในเมล็ดประมาณรอยละ 58.38 ท่ีเหลืออีกรอยละ 41.62 เปนสวนของเปลือกท่ีไมได
นํามาใชประโยชนในการวิจัยนี้ 

2. การหาความช้ืนจากเนื้อในเมล็ดมะมวงแหงมีความช้ืนรอยละ 4.40 สวนจากเนื้อในเมล็ด
มะมวงสดมีความช้ืนอยูรอยละ 28.80 

3. การนําเนื้อในเมล็ดมะมวงแบบแหงและสด มาสกัดเปรียบเทียบระหวางเอทานอลและน้ํา 
พบวาไดสารสกัดออกมาท้ังหมด 7 สวนมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสท่ี 
รอยละ 50 (IC50) และปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดพบวา เนื้อเมล็ดมะมวงสดท่ีสกัดจากเมทานอลสวนท่ี
เปนของแข็งมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยหา IC50 เทากับ 4.27 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาณสารฟนอลิก
ท้ังหมดเทากับ 89.64 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก  ผลดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  แสดงประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดจากสารสกัดหยาบ 
 

เนื้อ
เมล็ด 

ตัวทํา
ละลาย 

ลักษณะของสารสกัด 
ประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเอนไซม(IC50) 

ปริมาณสารฟนอลิก
ท้ังหมด (ppm) 

1. ของแข็งสีเหลือง 4.27 89.64 
สด เอทานอล 

2. ของเหลวสีน้ําตาลเขม 6.62  27.68 
แหง เอทานอล 3. ของแข็งสีเหลืองออน 22.45 23.87 

4. ของแข็งเหนียวสีน้ําตาล 4.33 67.28 
สด น้ํา 

5. ของเหลวสีน้ําตาลเขม 13.31 3.32 
6. ของแข็งสีน้ําตาลเขม 7.63 44.63 

แหง น้ํา 
7. ของเหลวสีน้ําตาลเขม 6.85 8.20 
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4.   การสกัดหาปริมาณสารจากเนื้อเมล็ดมะมวงสด 3 วิธี ไดแก การสกัดดวยเอทานอล การ
รีฟรักซดวยเอทานอล และการรีฟรักซดวย 1.2 โมลารกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล พบวา สารท่ีสกัด
จากวิธีท่ี 3 มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมดีท่ีสุดท่ีรอยละ50 (IC50) เทากับ 0.26 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
และปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดเทากับ 67.43 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก และเม่ือนําวิธีนี้มา
เปรียบเทียบระหวางปรับและไมปรับใหเปนกลางดวยโซเดียมไฮดรอกไซดกอนแยกตัวทําละลายออกมี
คาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดแตกตางกันนอยมาก ผลการทดลอง
ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  แสดงประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดจากการสกัดสาร
เปรียบเทียบท้ัง 3 วิธีเทียบกบัสารมาตรฐาน 

สารตัวอยาง ลักษณะของสาร 
ประสิทธิภาพการยับยัง้
เอนไซม(IC50) (mg/ ml) 

ปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 
(ppm) 

กรดเออลลาจิก ผงสีขาว 2.43 76.44 
กรดเทนนิค ผงสีเหลือง 8.07 102.89 

สารสกัดวิธีท่ี 1 ของแข็งสีเหลือง 1.54 59.52 
สารสกัดวิธีท่ี 2 ของแข็งสีเหลือง 1.97 60.91 

ของแข็งสีดํา 0.26 67.43 สารสกัดวิธีท่ี 3 
ของแข็งสีดํา 0.27 61.35 

 

 5.   การทดลองแยกสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมจากเนื้อเมล็ดมะมวง โดยนําสารสกัด
จากเนื้อเมล็ดมะมวงสดโดยการรีฟรักซดวย 1.2 โมลารกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล 10 กรัม มาแยก
สารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบคอลัมน เก็บสารได 59 สวนทําการรวมกลุมสารได 7 กลุม จึงนําไป
ทดสอบหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส ผลการทดลองดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  แสดงประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดจากสารท่ีแยกผาน
โครมาโทกราฟแบบคอลัมนท้ัง 7 กลุม 

สารกลุมท่ี 
การยับยัง้เอนไซมไทโรซิเนส (IC50) 

(mg/ml) 
ปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 

(ppm) 

1 - - 
2 2.68 34.32 
3 0.10 92.51 
4 0.32 126.25 
5 0.19 93.99 
6 0.15 56.30 
7 0.57 34.26 
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 จากตารางจะเห็นวา สารกลุมท่ี 3 มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสท่ี รอยละ 50 (IC50) 
ไดสูงท่ีสุด เทากับ 0.1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สวนปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด พบวา สารกลุมท่ี 4  มีปริมาณ
สารฟนอลิกท้ังหมด สูงท่ีสุด เทากับ 126.25 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก สวนสารกลุมท่ี 1 ไมสามารถหาคาได
จากการทดลองได 

6.  การตรวจสอบกลุมสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซม ดวยปฏิกริยาทางเคมีในกลุม
สาร 4 กลุมไดแก ซาโปนิน ฟลาโวนอยด แทนนิน และแอนทราควิโนนกลัยโคไซด พบวาสารกลุม 
เปาหมายเปนสารกลุม แทนนิน สําหรับการตรวจสอบดวยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบแผนบาง
พิสูจนไดวา สารกลุมเปาหมายมีกรดแทนนิคเปนสวนประกอบ เนื่องจากสามารถวิเคราะหสารเทียบ
กับสารมาตรฐานกรดแทนนิคแลวไดคา Rf  ตรงกันท้ัง 3 ระบบ 
 
อภิปรายผล 
 1. เนื้อในเมล็ดมะมวงสดมีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสและปริมาณสาร 
ฟนอลิกท้ังหมดสูงกวาเนื้อในเมล็ดมะมวงแบบแหง อาจเนื่องจากความรอนท่ีใชในการอบแหงเนื้อใน
เมล็ดมะมวงท่ีใชอุณหภูมิท่ี 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง ถึงแมจะใชอุณหภูมิไมสูงนักแตอาจ
เนื่องจากสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมเปนสารกลุมแทนนิน ซ่ึงเปนสารกลุมท่ีสามารถ 
ถูกออกซิไดซเปนสารอ่ืนไดงาย  
 2. การใชตัวทําละลายสกัดสารระหวางเอทานอลและนํ้า พบวา ท่ีสกัดจากเอทานอล  
มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดสูงกวาท่ีสกัดจากการใช
น้ําเปนตัวทําละลาย อีกท้ังการใชน้ําสกัดใชเวลากรองสารละลายดวยชุดกรองสูญญากาศนานถึง 5 
ช่ัวโมง แตการใชเอทานอลใชเวลาเพียง 5 นาที ดังนั้นการใชน้ําสกัดจึงไมเหมาะสมในการทดลองนี้ 
 3. เม่ือนําเนื้อในเมล็ดมะมวงสดมาหาวิธีสกัดเพื่อใหไดสารที่มีฤทธ์ิมากท่ีสุดโดยทําการ
สกัด 3 วิธี ไดแก การสกัดดวยเอทานอล, การรีฟรักซดวยเอทานอล และการรีฟรักซดวย 1.2 โมลาร 
กรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล พบวา สารท่ีสกัดจากวิธีสุดทาย สารสกัดหยาบท่ีไดมีประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเอนไซมดีท่ีสุดท่ี รอยละ50 (IC50) เทากับ 0.26 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และปริมาณสารฟนอลิก
ท้ังหมดเทากับ 67.43 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก  และเพ่ือความม่ันใจวาประสิทธิภาพการยับยั้ง
เอนไซมท่ีดีนั้น ไมไดมาจากความเปนกรดท่ีมาจากตัวทําละลาย จึงทําการเปรียบเทียบระหวางปรับและ
ไมปรับใหเปนกลางดวยโซเดียมไฮดรอกไซดกอนแยกตัวทําละลายออกพบวามีความแตกตางของ IC50 
เพียง 0.01 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดแตกตางกันเพียง 0.07 มิลลิกรัมตอลิตร
กรดแกลลิก  จึงสรุปไดวาวิธีการสกัดโดยการรีฟรักซดวย 1.2 โมลารกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล 
สามารถสกัดสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมไดดีท่ีสุดและการปรับคาความเปนกรดดางไมมีผลตอ
ฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซม 
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 4. การทดลองแยกสารกลุมท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมจากเนื้อในเมล็ดมะมวงดวยเทคนิคโคร
มาโทกราฟแบบคอลัมน ดวยระบบตัวทําละลาย คือ เฮกเซน: เมททิลีนคลอไรด เมททิลีนคลอไรด : 
เอททิลอะซีเตท และ เมทานอล ตามลําดับ เก็บสารได 59 สวน ทําการรวมกลุมสารได 7 กลุม และนําสาร
แตละกลุมท่ีแยกไดไปทําการทดลอง ดังนี้ 

 4.1 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสพบวา สารกลุมท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสท่ีรอยละ 50 (IC50) ไดสูงท่ีสุด เทากับ 0.1 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร แสดงวาเม่ือผานการแยกสารใหบริสุทธ์ิข้ึนทําใหไดสารท่ีมีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม
ไทโรซิเนสสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบมีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมดีท่ีสุดท่ีรอยละ50 
(IC50) เทากับ 0.26 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

 4.2 หาปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด พบวา สารกลุมท่ี 4  มีสูงท่ีสุด เทากับ 126.25 
มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก เม่ือเปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด
ตํ่ากวามาก เทากับ 67.43 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของพิชญอร ไหม
สุทธิสกุล (2550: บทคัดยอ) ซ่ึงพบวาปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดของเนื้อในเมล็ดมะมวง มี
ต้ังแต 65-110 มิลลิกรัมกรดแกลลิค แสดงวา สารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะมวงท่ีผานการทําใหบริสุทธ์ิ
ข้ึนมีปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดเพิ่มข้ึนมาก 

 จากผลที่ได สารกลุมท่ี 1 ไมสามารถหาคาได ท้ังประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม          
ไทโรซิเนสและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด แสดงวาไมมีสารกลุมฟนอลิคท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโร
ซิเนสได ซ่ึงสอดคลองกันท่ีวาสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสเปนสารประเภทฟนอลิก  

 5.   เม่ือนําสารกลุมท่ี 3 ท่ีแยกไดจากโครมาโทกราฟแบบคอลัมน และมีประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเอนไซมดีท่ีสุดมาตรวจสอบหากลุมสารดวยปฏิกริยาทางเคมี พบวาเปนสารกลุมแทนนินและการ
ตรวจสอบดวยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบแผนบาง พบวามีกรดแทนนิคเปนสวนประกอบ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ซันเดย เอส อรอกบา (2000: บทคัดยอ) ท่ีสรุปวาสารสกัดหยาบจากเนื้อในเมล็ดมะมวง
โดยใชเอทานอลเปนตัวทําละลายใหผลเปนบวกเม่ือทําปฏิกริยากับสารท่ีใชในการตรวจสอบแทนนิน 
และยังหาปริมาณสารกลุมแทนนินท้ังหมดไดเทากับรอยละ 91 (น้ําหนักตอปริมาตร) และมีปริมาณ 
กรดแทนนิคอยูเทากับ รอยละ 46 ของสารกลุมแทนนินท้ังหมดอีกดวย 

 6.   การทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของนักศึกษา มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาการฝกอบรมทําใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับความรูดาน
สมุนไพรและการนําสารสกัดจากพืชมาใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการอบรมนี้
เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาไดรับฟงบรรยายและทําการทดลองท่ีสัมพันธกับเนื้อหา จึงทําให
มีความรูมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการใชวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน ฟอน นายะพันธ (2548 : 
บทคัดยอ) ทําการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชสารสกัดจากกระพังโหมยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย  สเตร็พ
โต-ค็อกคัส มิวแทนส ท่ีทําใหเกิดโรคฟนผุเพิ่มข้ึน ใหแกนักศึกษา ทําใหนักศึกษามีความรูเพิ่มข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 เชนกัน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1.   สวนของเมล็ดมะมวงท่ีนํามาใชในงานวิจัย ไดมาจากโรงงานอุตสากรรมอาหารมะมวง
กระปองซ่ึงเปนสวนเหลือใช จึงท้ิงไวเปนกองและอยูกลางแจงจึงเสมือนตากแดดมาแลวอุณหภูมิอาจอยู
ท่ี 40-50 องศาเซลเซียล ซ่ึงก็เปนจุดท่ีควรระวังในการรักษาสารสําคัญไมใหสลายตัว  

2.   เนื้อในเมล็ดมะมวงสดไดจากนําสวนเมล็ดมาผาคร่ึงแลวเอาเนื้อดานในมาวิเคราะห  
แตสวนเนื้อในเมล็ดมะมวงแหงไดจากเอาเนื้อดานในมาอบท่ีอุณหภูมิไมเกิน 70 องศาเซลเซียล และ
กอนนํามาสกัดตองบดหรือตําใหละเอียดกอนเพื่อใหไดประสิทธิภาพของการสกัดท่ีดี   

3.   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยควรใชเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยลดปญหาตางๆ ลงได
เชนจากงานวิจัยนี้ เคร่ืองระเหยแหงแบบใชความเย็นไดสารสกัดหยาบอยางละ 2 สวน คือสวนท่ีเปน
ของแข็งและสวนท่ีเปนของเหลว ท้ังๆท่ีควรจะไดสารสกัดออกมาเพียงสวนเดียวเพราะสวนท่ีเปน
ของเหลวคือน้ํานั่นเอง จึงทําใหมีตัวอยางในการวิเคราะหมากข้ึนโดยไมจําเปน 

4.   ในการวิจัยไดทดลองสกัดสารดวยตัวทําละลายเอทานอลเปรียบเทียบกับน้ําไดพบวาการ
ใชน้ําสกัดจะไมเกิดปญหาในข้ันตอนของการกรองสารดวยชุดกรองสูญญากาศซ่ึงใชเวลานานถึง  
4 ช่ัวโมงในขณะท่ีใชเอทานอลสกัดใชเวลาเพียง 10 นาที ถึงแมวาจะหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม
ไดใกลเคียงกันก็ตาม นั่นแสดงวาน้ําไมเหมาะสมในการทดลองนี้ 

5.   เนื่องจากสารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสเปนสารกลุมแทนนิน ซ่ึงเปนสารกลุมท่ี
สามารถถูกออกซิไดซเปนสารอ่ืนไดงาย ดังนั้นการวิเคราะหสารกลุมนี้ควรทําการวิจัยภายใตสภาวะ
ควบคุม เชน การเตรียมสารควรเตรียมและใชในทันที สถานท่ีในการวิจัยควรควบคุมเร่ืองของแสงท่ีอาจ
มีผลตองานวิจัยจึงควรทําการทดลองในหองมืด และสารกลุมแทนนินสามารถสกัดไดจากพืชชนิดอ่ืนๆ 
ท่ีมีรสฝาด เชน เปลือกมังคุด ทับทิม หรือกลวยดิบ เปนตน ดังนั้น จึงควรวิจัยหาสารท่ีมีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งเอนไซมจากพืชท่ีมีสารกลุมแทนนินเพิ่มเติม 

 
 ขอเสนอแนะการวิจัย 
เพื่อทําใหการวิจัยในคร้ังนี้มีความสมบูรณมากข้ึนควรนําสารท่ีแยกไดไปวิเคราะหหาสูตร

โครงสรางดวยเทคนิคใหม ๆ เชน NMR, MS และเทคนิคทางกายภาพอ่ืน ๆ เพื่อใหบริสุทธ์ิและมีฤทธ์ิใน
การยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสมากข้ึน แตท้ังนี้ก็อาจสงผลกระทบของตนทุนท่ีอาจเพ่ิมข้ึน
ในทางการคาดวย 
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