การพัฒนาตารับเซรั่มนา้ มันทีม่ ีส่วนผสมของนา้ มันเมล็ดฟักเขียว
Development of Oil Serum Containing Benincasa Hispida Seed Oil
วราภรณ์ เตียงธวัช
อีเมล์: preciousyai@gmail.com
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง
สานักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่ องสาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดร. นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล
อีเมล์: naphatsorn.kum@mfu.ac.th
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติน้ ามันจากเมล็ดฟั กเขียวซึ่ งเป็ น
ส่ วนที่ไม่ใช้จากผลฟั กเขียวนามาทาประโยชน์ โดยนาเมล็ดมาสกัดและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่มีน้ ามันของเมล็ดฟั กเขียวเป็ นส่ วนผสมใน
รู ปแบบเซรั่มน้ ามัน วิธีการสกัดน้ ามันจากเมล็ดฟั กเขียวใช้วิธี Macerate ในตัวทาละลายเฮกเซน
ก่ อ นน ามาระเหยตัว ท าละลายภายใต้ค วามดัน จากนั้นจึ ง น าน้ า มัน ที่ ส กัด ตรวจเอกลัก ษณ์ แ ละ
องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้การตรวจสอบด้วยวิธี GC ประเมินความคงตัวของสู ตรตารับ ลักษณะ
ทางกายภาพ ค่าไอโอดีน ค่าความ-หนืด การตรวจค่ากรดไขมัน ชนิดต่าง ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงของสี จากนั้นจึงทดลองใช้น้ ามันเมล็ดฟักเขียวในตารับเซรั่ม ก่อนประเมินความพึง
พอใจของอาสาสมัคร โดยให้อาสาสมัครจานวน 20 คน ทดสอบการใช้น้ ามันเซรั่มทาบนผิวและ
ประเมินความพึงพอใจ จากการประเมินความพึงพอใจหลังใช้ผลิตภัณฑ์โดยรวม ให้ความนุ่มลื่น
โดยไม่รู้สึกถึงความเหนอะของน้ ามันเซรั่ม ให้กลิ่นอ่อนนุ่มของเซรั่ม และความชุ่มชื้นต่อผิว
สามารถสรุ ปได้วา่ น้ ามันจากเมล็ดฟักเขียวมีศกั ยภาพเพียงพอในการนาไปประยุกต์การใช้เป็ น
วัตถุดิบในทางเครื่ องสาอาง
คาสาคัญ: เซรั่ม/ น้ ามันเมล็ดฟักเขียว/ กรดไขมัน/ เฮกเซน/จีซี
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Abstract
This independent study was aimed to extract and evaluate chemical and physical
composition oil from Benincasa hispida seed which is the waste in food industry which will be
used in to oil serum. The Benincasa hispida seed was extracted by maceration with hexane and
evaporated by rotary evaporator. The extracted oil was analyzed for their physical and chemical
properties such as stability, acid value, iodine value, fatty acid constituents by gas
chromatography. Preferences of the product were tested in 20 volunteers. It was found that the
subjects were satisfied after using the product, with soft and smooth feeling mild natural oil odor.
In conclusion, this suggested that Benincasa hispida seed oil could have a potential for utilizing
as a cosmetic ingredient.
Keywords: Serum/ Benincasa hispida seed oil/Fatty acid/ Hexane/ GC
บทนา
ฟั ก เขี ย ว เป็ นพื ช ผัก ที่ มี คุ ณ ประโยชน์ ม ากมาย สามารถน าทุ ก ส่ ว นของฟั ก เขี ย วมาใช้
ประกอบอาหารในประเภทต้ม ผัด แกงหรื อทาขนมหวาน อาหารยอดนิ ยมของฟั กเขียวที่เห็นอยูเ่ ป็ น
นิ จคือ แกงจื ดฟั ก ต้ม ไก่ แกงเขี ย วหวานไก่ ฟัก เขี ย ว แกงเลี ย งฟั ก เขี ยว ผัดกับหมู ใ ส่ ไข่ ฟั ก เชื่ อม
ผลของฟั กเขียวนอกจากมีคุณประโยชน์ท้ งั ทางด้านโภชนาการและทุกส่ วนยังมีสรรพคุ ณมากมาย
ในการรักษาโรค ทั้งนี้จากการบริ โภคฟั กเขียวเป็ นอาหารและทาให้เห็นว่าเศษเมล็ดฟั กเขียวมีคุณค่า
แต่ได้ทิ้งไปอย่างน่าเสี ยดาย โดยเฉพาะเมล็ดอุดมไปด้วยน้ ามันและโปรตีน น้ ามันเมล็ดฟั กเขียวมี
รายงานว่าประกอบด้วย Palmitic (16:0) Stearic (18:0) Oleic (18:1 n-9) และ Linoleic (18:2 n-6 or
ω-6) acid ซึ่ งมีประโยชน์ที่ดีต่อผิวพรรณประกอบกับในปั จจุบน
ั ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางในรู ปแบบ
เซรั่มน้ ามันกาลังเป็ นที่นิยมสังเกตุได้จากมีผลิตภัณฑ์ลกั ษณะดังกล่าวออกมาสู่ ทอ้ งตลาดเป็ นจานวน
มาก ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นว่าน้ ามันเมล็ดฟักเขียว ได้จากการสกัดเมล็ดฟักเขียวซึ่ งเป็ นวัสดุเหลือใช้ที่หาได้
ในประเทศจึ ง เหมาะสมในการพัฒนาเป็ นต ารั บ เซรั่ ม น้ า มันซึ่ ง สามารถนาไปต่ อยอดใช้ใ นเชิ ง
พาณิ ชย์ได้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารสกัดน้ ามันจากเมล็ดฟักเขียว
2. เพื่อทดลองตั้งตารับเซรั่มน้ ามันที่มีส่วนผสมของน้ ามันจากเมล็ดฟักเขียว
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาน้ ามันที่สกัดได้ในเมล็ดฟักเขียว
2. ศึกษาวิธีการสกัดน้ ามันที่เหมาะสมสามารถให้จานวนปริ มาณของน้ ามันสกัดจากเมล็ด
ฟักเขียว
3. พัฒนาตารับและศึกษาคุณสมบัติของเซรั่มน้ ามันจากเมล็ดฟักเขียว
ทบทวนวรรณกรรม
ผิวหนังเป็ นส่ วนที่ ใหญ่ที่สุดของร่ างกายที่ ตอ้ งเผชิ ญกับสภาวะแวดล้อมตลอดเวลา จาก
ความแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงจากความร้ อ นของแสงแดด ความเย็ น ของ
เครื่ องปรับอากาศ ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของการระบายความร้อนเย็นของผิวหนังกับอากาศที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้ผวิ หนังสู ญเสี ยน้ ามาก จากการระเหยและดูดซับความชื้ น ความแห้ง
ทาให้การขับน้ ามันออกมาน้อยลงและเมื่อผิวหนังไม่มีไขมันมาปกคลุมตามกลไกตามธรรมชาติซ่ ึ ง
ไม่ทนั ต่อความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้ น ผลคือทาให้ผิวเหี่ ยวย่นและหย่อนเป็ นสาเหตุ ของการแก่ก่อนวัย
(พิมพ์พร,2551)
จากการเปลี่ ยนสภาวะอากาศ ท าให้ปัจจุ บนั มี ผ ลิ ตภัณฑ์สาหรั บ เสริ ม สร้ า งความชุ่ ม ชื้ น
ให้กบั ผิวมีความสาคัญมากขึ้น ทาให้มีการศึกษาวิจยั พัฒนาเพื่อนาสารสกัดจากสมุนไพรนามาเป็ น
ส่ วนผสมเพิ่มประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นเป็ นพิเศษมากมาย
ฟักเขียว (Winter melon) มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Benincasa hispida (เต็ม,2544) มีสารสกัด
ของกรดไขมันจากเมล็ดฟั กเขียว ในปริ มาณ Linoleic acid ร้อยละ 80.0 ของกรดไขมันทั้งหมด
(Mandana และคณะ,2012) ซึ่ งมี ป ริ มาณสู งเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ พื ช ชนิ ด อื่ น ๆในตระกู ล
Cucurbitacceae ซึ่ งสามารถใช้ทดแทนองค์ประกอบของไขมันที่เป็ นปราการของผิว (Skin barrier)
ได้ ทั้งนี้ Linoleic acid เป็ นสารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้จาเป็ นอย่างยิ่งที่ควรได้รับจากการ
บริ โภคหรื อการนาสู่ เข้าร่ างกายในลักษณะเป็ นเครื่ องสาอางบารุ งผิวอีกทางหนึ่ง
จากแนวคิ ดที่ ก ล่ าวมา น้ า มันที่ ส กัดจากเมล็ ดฟั ก เขี ยวสามารถเป็ นตัวเลื อกหนึ่ งในการ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ค วามชุ่ ม ชื้ น ได้เ พื่ อ ให้ ผิ ว มี ค วามชุ่ ม ชื้ น ไม่ มี ขุ ย และช่ ว ยปกป้ อ งผิ ว จาก
สิ่ งแวดล้อมได้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. นาเมล็ดฟั กเขียวพันธุ์ฟักหอมนาลอกเส้นใยที่ ติดเมล็ดและสิ่ งปนเปื้ อนทางกายภาพเช่ น
เปลือก จนสะอาด ให้เหลือส่ วนที่เป็ นเมล็ด
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2. นาเมล็ดที่ลา้ งสะอาดและเสด็ดน้ าดี แล้วเข้าตูอ้ บที่อุณหภูมิ 45°C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงและ
นามาบดให้ละเอียด
3. เตรี ยมภาชนะสะอาดนาผงเมล็ดที่บดละเอียดแล้วสกัดด้วยวิธี Maceration โดยอัตราส่ วน
ของวัตถุดิบ 20 กรัม ต่อตัวทาละลาย 300 มิลลิลิตร ทาการแช่หมักเป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง
4. นาสารสกัด ที่ ไ ด้แยกกากออกและนาไประเหยเอาตัวท าละลายออกด้ว ยเครื่ อ ง Rotary
vacuum evaporator
5. ทดสอบน้ ามันที่ สกัดได้ทางกายภาพ คื อลักษณะปรากฏค่า สี L*a*b*, ความหนื ดและ
คุณสมบัติทางเคมี คือ Iodine value, Acid value และองค์ประกอบของกรดไขมัน และทาง
ประสาทสัมผัส
6.คัดเลือกสู ตรตารับของผลิตภัณฑ์เซรั่มน้ ามันของเมล็ดฟักเขียวและทดสอบความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธี Heating - Cooling cycle
7. ประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัครด้วยแบบสอบถามเป็ นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 17 คน
ซึ่ งมีช่วงอายุชาย 20 – 35 ปี เพศหญิง 25 – 40 ปี เป็ นการให้แสดงความพึงพอใจในสู ตร
ตารับที่ทดสอบ
8. ใช้สถิติการเปรี ยบเทียบข้อมมูลดังกล่าวไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ SPSS for window
version 21.0
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบพบว่าน้ ามันที่สกัดได้มีลกั ษณะเป็ นสี เหลืองเข้ม มีกลิ่นคล้ายถัว่ ดูดซึ มผ่าน
ผิวได้ดี มีค่าสี ของ L* = 55.10 a* = 3.55 b* = 20.04 ซึ่ งมีสีใกล้เคียงกับสี ที่เห็นด้วยตาเปล่า
ประกอบด้วยกรดไขมัน Linoleic เป็ นชนิ ดสาคัญในความเข้มข้นที่ 78 - 82% และพบว่าน้ ามันที่
สกัดได้มีค่า Iodine value เท่ากับ 97.69 ± 14.71 g/100 g oil, Acid value เท่ากับ 1.0825 ± 0.0530 mg
KOH/g oil และค่าความหนืดเท่ากับ 99.10 ± 0.33 cps ซึ่ งมีปริ มาณของน้ ามันสกัดจากเมล็ดฟั กเขียว
ร้อยละ 22 – 25 จึงนามาพัฒนาเป็ นตารับเซรั่มน้ ามันจากเมล็ดฟักเขียว
การคัดเลือกสู ตรตารับของผลิตภัณฑ์ เซรั่มนา้ มันของเมล็ดฟักเขียว
จากผลการทดสอบพัฒนาสู ตรตารับทั้งหมด 3 สู ตร ซึ่ งมีส่วนผสมแสดงไว้ ตารางที่ 1 โดย
ปรับอัตราส่ วนผสมบางตัวในสู ตรเซรั่มพื้นสู ตรที่ B1 สู ตรที่ B2 สู ตรที่ B3 เพื่อให้ได้สูตรที่ใสและ
ให้ความนุ่มลื่นกับผิวเมื่อสัมผัส จากทั้ง 3 สู ตรได้คดั เลือกสู ตรพื้นสู ตรที่ B2 ที่แสดงไว้ใน ตารางที่ 2
มาผสมกับน้ ามันจากเมล็ดฟั กเขียวใน 3 ความเข้มข้นได้แก่ สู ตร F1, F2, F3, ใช้ความเข้มข้นของ
น้ ามันเมล็ดฟั กเขียวที่ 2% 4% และ 6% ตามลาดับ เพื่อนาไปทดสอบในขั้นต่อไป โดยสังเกตจาก
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ลัก ษณะของผลิ ตภัณฑ์ท างประสาทสั มผัส ความหนื ด การซึ ม สู่ ผิว เพื่ อศึ ก ษาความเข้มข้นที่
พอเหมาะกับสภาพผิวแต่ละวัย โดยสามารถนาข้อมูลไปศึกษาและพัฒนาความเข้มข้นให้เหมาะสม
กับสภาพผิวเป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีกทางหนึ่ง
ตารางที่ 1 สู ตรเซรั่มพื้นฐาน
ชื่ อสาร
1. Caprylic/capric triglyceride
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชื่ อสาร
2. Propylene glycol
3. Glycerine
4. Tween 20
5. Isopropyl myristic
6. Dicaprylyl ether
7. Benzyl alcohol
8. Neopentyl glycol dihetanoate
9. Tocopheryl acetate
10. BHT

เซรั่มพืน้ ฺ B1
91.90
เซรั่มพืน้ ฺ B1
2.00
1.00
2.00
0.20
0.10
-

เซรั่มพืน้ B2
98.1
เซรั่มพืน้ B2
0.2
0.1
3.00
0.2
0.2

เซรั่มพืน้ B3
97.1
เซรั่มพืน้ B3
0.2
0.1
-

การทดสอบความคงตัวด้ านผลิตภัณฑ์ (Stability test)
จากการทดสอบความคงตัวสภาวะแบบเร่ งของทั้ง 3 สู ตร ด้วยวิธี Heating – Cooling cycle
แล้วประเมินสู ตรตารับ โดยตรวจสอบลักษณะกายภาพของผลิ ตภัณฑ์ที่เปลี่ ยนแปลงไป ผลที่ได้
แสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่าผลิตภัณฑ์ท้ งั 3 สู ตร F1, F2 และF3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง ไม่ตกตะกอน มีลกั ษณะเป็ นเซรั่มใสเป็ นสี เหลืองอ่อนๆ
ตารางที่ 3 ผลการดสอบความคงตัวของตารับในสภาวะเร่ งด้วยวิธี Heating – cooling cycle
การทดสอบ
ก่อนการทา
Heating – cooling
cycle

สี
ใส

สู ตร F1
กลิน่
ไม่
เปลี่ยนแปลง

ตกตะกอน
ไม่
ตกตะกอน

สี
ใส

สู ตร F2
กลิน่
ตกตะกอน
ไม่
ไม่
เปลี่ยนแปลง ตกตะกอน

สี
ใส

สู ตร F3
กลิน่
ตกตะกอน
ไม่
ไม่
เปลี่ยนแปลง ตกตะกอน
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หลังการทา
Heating – cooling
cycle

ใส

ไม่
เปลี่ยนแปลง

ไม่
ตกตะกอน

ใส

ไม่
เปลี่ยนแปลง

ไม่
ตกตะกอน

ใส

ไม่
เปลี่ยนแปลง

การทดสอบความพึงพอใจกับอาสาสมัคร
ในการทดสอบความพึงพอใจของตารั บทั้ง 3 ตารั บในอาสาสมัครจานวน 20 คน โดยมี
หัวข้อในการประเมิน 7 หัวข้อได้แก่ สี กลิ่ น ความหนื ด การแผ่กระจาย ความเหนอะหนะ การดูด

ซึ ม และสัมผัส ความพึงพอใจ พบว่าน้ ามันที่ได้ท้ งั 3 สู ตร มีคะแนนความพึงพอใจไม่แตกต่างอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางถิติ (p < 0.05) ที่แสดงไว้ในภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ลักษณะทางประสาทสัมผัส (Sensory profile) ของตารับเซรั่มน้ ามัน

ภาพที่ 2 สู ตรพื้น B1 , B2 และ B3

ไม่
ตกตะกอน
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ภาพที่ 3 สู ตร F1, F2 และ F3
จึงสรุ ปได้วา่ น้ ามันที่สกัดได้จากเมล็ดฟั กเขียวมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะนามาใช้ในสู ตรตารับ
เครื่ องสาอางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึ กษาวิจยั นี้ มีเวลาที่ จากัด ท าให้การศึ กษาเพื่ อเปรี ยบเที ยบผลในเชิ งกายภาพของ
วิธีการสกัดทั้ง 2 วิธียงั ได้ไม่ครบถ้วน
2. แม้วา่ น้ ามันที่สกัดได้ดว้ ยวิธี Maceration มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ ามันชนิ ดอื่นๆ ซึ่ งน้ ามันที่
สกัดได้สามารถนามาทดสอบประสิ ทธิ ภาพในด้านอื่น ๆเช่น การศึกษาปริ มาณค่า Phenolic
และสารสาคัญอื่น ๆ ที่มีอยูใ่ นเมล็ดฟั กเขียวเพิ่มเติม น่าจะได้ประโยชน์ในการเป็ นวัตถุดิบที่
ใช้ในเครื่ องสาอางครบถ้วน
3. การทดสอบทางกายภาพของน้ ามันจากเมล็ดฟั กเขี ยวแม้ว่าจะมีค่าตามข้อกาหนด ถ้าได้นา
น้ า มัน ชนิ ด อื่ น ทดสอบเปรี ย บเที ย บในสภาวะเดี ย วกัน จึ ง สามารถสรุ ป ได้ชั ด เจนว่ า มี
คุณสมบัติใช้เป็ นประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน
รายการอ้างอิง
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