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คุณสมบัติการป้องกันแสงแดดของสารสกัดสาหร่าย 

นวลกัษณ์ เจริญ, ดร. นิสากร แซ่วนั, ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา 
 

บทคดัย่อ 

ก่อนวยั มะเร็งผิวหนงั และช่วยให้ผิวคล ้าแดดโดยไม่มีการอกัเสบ รวมทั้งป้องกนัการเกิดฝ้าและตกกระอีกดว้ย ใน
ผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดดจะมีสารกนัแดดสังเคราะห์ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองไดก้ารคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาวิธีการสกดัสาหร่ายสไปรูลิน่า โดยท าการสกดัสาหร่ายสดและสาหร่ายอบแห้งท่ีอุณหภูมิ40 
และ70 องศาเซลเซียสดว้ยวิธี การหมกัท้ิงไวใ้นตวัท าละลายและการสกดัโดยใชค้ล่ืนเสียง ดว้ยตวัท าละลายต่าง ๆ 
เปรียบเทียบการดูดกลืนรังสียวูีพบวา่การใชส้าหร่ายอบแห้งท่ีอุณหภูมิ40 สกดัดว้ยวิธีการหมกั เป็นวิธีท่ีเหมาะสมใน
การสกดัสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina Spp) จากนั้นท าการศึกษาคุณสมบติัการป้องกนัแสง ของสาหร่ายอีก 2 ชนิดคือ
สาหร่ายเตา (Spirogyra spp) และ สาหร่ายผมนาง (Gracilaria sp) ดว้ยตวัท าละลาย 4 ชนิดไดแ้ก่ น ้ากลัน่, โซเดียมอีดีที
เอ, เอทานอล และ โพรไพลีนไกลคอล เพ่ือศึกษาหาตวัท าละลายท่ีเหมาะสมในการสกดัสารท่ีมีคุณสมบติัดูดกลืนรังสียู
วขีองสาหร่ายแต่ละชนิดพบวา่ โซเดียมอีดีทีเอ เป็นตวัท าละลายท่ีเหมาะสมในการสกดัสาหร่ายสไปรูลิน่า และสาหร่าย
ผมนาง ส่วน น ้ากลัน่ เป็นสารละลายท่ีเหมาะสมในการสกดัสาหร่ายเตาโดยการพิจารณาจากค่าการดูดกลืนรังสียวูีแลว้
น าไปเตรียมเป็นผลิตภณัฑค์รีมโดยใชใ้นความเขม้ขน้  2, 4, 6, 8 และ 10 %w/w เพื่อศึกษา หาความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสม
ในการใชเ้ป็นผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดด จากการวจิยัพบวา่เม่ือความเขม้ขน้สารสกดัเพ่ิมข้ึนแปรผนัตรงกบัค่า SPFและ
สารสกดัจากสาหร่ายเตา ใหค้่า SPF สูงท่ีสุด เม่ือน าสารสกดัจากสาหร่ายเตามาใชร่้วมกบัสารกนัแดดสังเคราะห์ไททา
เนียมไดออกไซด์ จะเสริมให้ประสิทธิภาพการกนัแดดของสารกนัแดดสังเคราะห์ทั้งค่าการป้องกนัรังสียวูีบีSPF และ
การป้องกนัรังสียวูเีอ PA+++ ซ่ึงแสดงไดว้า่สารสกดัสาหร่ายสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการกนัแดด และลดปริมาณการ
ใชค้รีมกนัแดดสงัเคราะห์ลงได ้
ค าส าคญั: สาหร่ายสไปรูลิน่า/สาหร่ายเตา/สาหร่ายผมนาง/สารป้องกนัแสงแดด/ผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดด 
1. บทน า 
จากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั ท าให้แสงแดดท่ีส่องลงมามีความรุนแรงมากข้ึน แสงแดดประกอบไปดว้ยรังสีในรูป
ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น รังสีแกมมา (Gramma ray) รังสีเอ็กซ์(X-ray) รังสีอลัตราไวโอเลต (UV) รังสีท่ี
มองเห็นได(้visible ray) และรังสีอินฟราเรด (Infraredray) เป็นตน้ โดยรังสีท่ีมีผลต่อร่างกายของเรามาก คือ รังสี
อลัตราไวโอเลต ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นคล่ืนแสงท่ีมองไม่เห็น มีความยาวคล่ืนสั้ นกว่าแสงท่ีให้แสงสว่าง รังสี
อลัตราไวโอเลตมีความยาวคล่ืนระหวา่ง (200- 400 นาโนเมตร) ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นความยาวคล่ืนเป็น รังสีคล่ืนยาว
หรือ ยวูเีอ (มีความยาวคล่ืน 320-400 นาโนเมตร) รังสีคล่ืนสั้นหรือรังสียวูบีี(มีความยาวคล่ืน 290-320 นาโนเมตร) รังสี 
อลัตราไวโอเลตมีประโยชน์ต่อร่างกาย คือ ช่วยสร้างวิตามินดี ซ่ึงการสร้างวิตามินดีให้มีปริมาณท่ีเพียงพอนั้น หาก
ไดรั้บรังสีอลัตราไวโอเลตมากเกินไป จะท าให้ผิวหนงัเห่ียวยน่ก่อนวยั เกิดผิวไหมแ้ละอาจท าให้เป็นมะเร็งผิวหนงัได้
จึงควรหลีกเล่ียงแสงแดดในช่วงเวลาท่ีแดดจดั การใชเ้คร่ืองส าอางป้องกนัแสงแดดเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีช่วยป้องกนัผิวของ
เราจากรังสีอลัตราไวโอเลตไดท้างหน่ึง ครีมกนัแดดท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีส่วนประกอบของ
สารกันแดดสังเคราะห์ซ่ึงมีรายงานว่าอาจมีอนัตราย นอกจากน้ีผูบ้ริโภคจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าการป้องกัน
แสงแดดสูงเพ่ือการปกป้องท่ีมากกวา่ ซ่ึงถือเป็นความทา้ทายของผูผ้ลิตผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดดใหมี้ค่าการป้องกนั 
แสงแดดสูงเน่ืองจากการใชส้ารกนัแดดสังเคราะห์ตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีไม่เกินขอ้ก าหนดของ อย. เพราะอาจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อผิวหนงัได ้ส่งผลใหค้่าการป้องกนัแสงแดด (SPF, UVA-PF) ของผลิตภณัฑต์ ่ากวา่ท่ีผูผ้ลิตตอ้งการ นกัวิจยั
ทัว่โลกจึงพยายามท่ีจะหาสารจากธรรมชาติมาเป็นองคป์ระกอบในผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดดเพ่ือเพ่ิมค่าการป้องกนั
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แสงแดดหรือทดแทนปริมาณสารกันแดดสังเคราะห์โอกาสท่ีผิวหนังจะได้รับผลกระทบมีสูงข้ึนท าให้ผลิตภณัฑ์
ป้องกนัแสงแดดมีความจ าเป็นมากข้ึนการศึกษาโดยอิสระน้ีจึงไดค้ดัเลือกสาหร่ายมาท าการศึกษาสาหร่ายทั้ง 3 ชนิดคือ
สาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงิน สาหร่ายสีแดง และสาหร่ายสีน ้ าตาล โดยมีเกณฑค์ดัเลือกคือ เป็นสาหร่ายท่ีมีในประเทศ
รวมทั้งมีการศึกษาในดา้นเภสัชวิทยา สาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina) เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินสาหร่ายผมนาง 
(Gracilaria sp) เป็นสาหร่ายสีแดง และสาหร่ายเตา (Spirogyra spp) เป็นสาหร่ายสีเขียวสารสกดัจากสาหร่ายมี
คุณสมบติัเป็นสารป้องกนัการเกิดออกซิเดชนั (antioxidant) ช่วยก าจดัอนุมูลอิสระ (Free radicle) นอกจากนั้นยงัเป็น
สารท่ีสามารถดูดกลืนรังสียวูีอีกดว้ย ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงไดส้นใจศึกษาคุณสมบติัดา้นการป้องกนัแสงแดดของสาร
สกดัสาหร่าย 
 
2. วธีิการด าเนินการวจิยัและเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 
2.1 สารเคมีท่ีใชใ้นการวจิยั 
Alllantoin, cetyl alcohol, coconut oil, di naedta, di water, dimethicone, ethanol, glyceryl stearate and peg-100 
stearate, isopropyl myristate, methyl paraben, propylene glycol, stearic acid, titanium dioxide, vee gum และ xanthan 
gum จากบริษทัหน าเซียน 
 
2.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นงานวจิยั 
สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina Spp) จากบุญสมฟาร์มจงัหวดัเชียงใหม่, สาหร่ายเตา (Spirogyra spp) จากอ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย และสาหร่ายผมนาง (Gracilaria sp) จากจงัหวดัปัตตานี 
 
2.3 การสกดัสาหร่าย 
ท าการอบสาหร่ายสดท่ี 2 สภาวะคือ อุณหภูมิ40 องศาเซลเซียส นาน 20 ชัว่โมง และ 70 องศาเซลเซียส นาน 9 ชัว่โมง 
จากนั้นน าสกดัดว้ยตวัท าละลาย6 ชนิดคือ น ้า,โซเดียมอีดีทีเอ, เอทานอล, โพรพาลีนไกลคอล, แอมโมเนียมซลัเฟต 
และกรดไฮโดรคลอริก ดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกนัคือ แช่ (Merceration) ไวใ้นสารละลายเป็นเวลา 4 ชัว่โมง และ 
Sonicate เป็นเวลา 50 นาที จากนั้นน าสารสกดัท่ีไดไ้ปป่ันเหวีย่งท่ี 3000 rpm เป็นเวลา 5 นาที 
 
2.4 การวเิคราะห์ค่าการดูดกลืนรังสียวู ี
ท าการวเิคราะห์ค่าการดูดกลืนรังสียวูขีองสารสกดัโดยใชเ้คร่ือง UV-Vis spectrophotometer เพื่อวเิคราะห์หาสภาวะท่ี
เหมาะสมส าหรับการเตรียมสารสกดัจากสาหร่าย เพ่ือน าสภาวะท่ีเหมาะสมไปใชใ้นการสกดัสารต่อไป 
 
2.5 เตรียมผลิตภณัฑป้์องกนัแดด 
เตรียมสูตรผลิตภณัฑป้์องกนัแดดดงัแสดงในตารางท่ี 1 จากนั้นใส่สารสกดัสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirurina), สาหร่ายเตา 
(Tou), สาหร่ายผมนาง (Pom-Nang) ท่ีความเขม้ขน้ 2, 4, 6, 8, 10 % w/w ในสูตรต ารับผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดด
จากนั้นท าการวดัค่า SPF (Sun Protection Factor) โดยใช ้SPF-290S Analyzer System เพื่อเลือกสารสกดัของสาหร่ายท่ี
ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาท าครีมกนัแดดเปรียบเทียบผลกบัสารกนัแดดสงัเคราะห์  
(ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 1. สูตรผลิตภณัฑป้์องกนัแดด 
Part  %W/W 
A Veegum 1.0 
 DI qs 
B Xanthan gum 0.2 
 Propylene glycol 5.0 
 DI 15.0 
C Methyl paraben 0.1 
 Sodium EDTA 0.1 
 Allantoin 0.2 
D Cocunut oil 5.0 
 Stearic acid 1.0 
 Isopropyl myristate 1.5 
 Glyceryl stearate and PEG-100 stearate 3.0 
 Cetyl alcohol 1.5 
 Dimethicone 1.0 
 Stearyl dimethicone 1.0 

 
ตารางท่ี 2. สูตรผลิตภณัฑป้์องกนัแดดท่ีมีส่วนผสมของสาหร่าย 

Part  F1 F2 F3 F4 
A Veegum 1.0 1.0 1.0 1.0 
 DI qs qs qs qs 
B Xanthan gum 0.2 0.2 0.2 0.2 
 Propylene glycol 5.0 5.0 5.0 5.0 
 DI 15.0 15.0 15.0 15.0 
C Methyl paraben 0.1 0.1 0.1 0.1 
 Sodium EDTA 0.1 0.1 0.1 0.1 
 Allantoin 0.2 0.2 0.2 0.2 
D Cocunut oil 5.0 5.0 5.0 5.0 
 Stearic acid 1.0 1.0 1.0 1.0 
 Isopropyl myristate 1.5 1.5 1.5 1.5 
 Glyceryl stearate and PEG-100 stearate 3.0 3.0 3.0 3.0 
 Cetyl alcohol 1.5 1.5 1.5 1.5 
 Dimethicone 1.0 1.0 1.0 1.0 
 Stearyl dimethicone 1.0 1.0 1.0 1.0 
E สารสกดัสาหร่าย - 10 - 10 
 TiO2 - - 5 5 
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3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
สารสกดัสาหร่ายสไปรูลิน่าในตวัท าละลายต่างชนิดจะใหสี้ท่ีแตกต่างกนัดงัแสดงในตารางท่ี 3 โดยสารละลายท่ีมีความ
เป็นขั้วต ่ากว่าจะให้สารสกดัท่ีมีสีเหลืองถึงน ้ าตาล ในขณะท่ีน ้ ากลัน่, สารละลายโซเดียมอีดีทีเอและสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริก จะใหส้ารสกดัท่ีมีสีน ้ าเงินแสดงวา่สารละลายดงักล่าวมีไฟโคไซยานินเป็นองคป์ระกอบ ส่วนสารสกดัท่ี
ใชแ้อมโมเนียมซลัเฟสจะให้สารสกดัท่ีมีสีน ้ าตาลด า สารสกดัสาหร่ายสไปรูลิน่าสด สาหร่ายสไปรูลิน่าอบท่ีอุณหภูมิ
40 องศาเซลเซียสและสาหร่ายสไปรูลิน่าอบท่ีอุณภูมิ70 องศาเซลเซียส ก็ให้สารละลายท่ีแตกต่างกนั คือสาหร่ายท่ีผ่าน
การอบท่ีอุณหภูมิ40 องศาเซลเซียสจะมีสีเขม้ท่ีสุด รองลงมาเป็นสาหร่ายท่ีผา่นการอบท่ีอุณหภูมิ70 องศาเซลเซียสและ
สาหร่ายสดตามล าดบั และการสกดัดว้ยวธีิหมกั (maceration) จะมีสีเขม้กวา่การใชค้ล่ืนสียง ยกเวน้กรณีท่ีใชโ้พรไพลีน
ไกลคอลเป็นตวัท าละลาย จากผลการทดลองส่วนน้ีสามารถสรุปไดว้า่ การเตรียมสาหร่าย (สด,แหง้) วธีิการสกดั (หมกั, 
ใชค้ล่ืนสียง) และตวัท าละลายท่ีใชส้กดัจะใหส้ารสกดัท่ีมีองคป์ระกอบแตกต่างกนั  
จากนั้นท าการวดัค่าการดูดกลืนรังสียวูโีดยใชเ้คร่ือง UV-Vis Spectroscopy เพ่ือหาสภาวะการสกดัท่ีสามารถสกดัสารท่ี
มีความสามารถดูดกลืนรังสียวูไีดดี้ท่ีสุด พบวา่สาหร่ายท่ีผา่นการอบจะให้ค่าการดูดกลืนรังสียวูีสูงกวา่สาหร่ายสดและ
การสกดัดว้ยวธีิการหมกัให้ค่าการดูดกลืนรังสียวูีสูงกวา่วิธีใชค้ล่ืนสียง เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นการละลาย พบวา่ตวัท า
ละลายกรดไฮโดรคลอริกและเอทานอลสามารถสกดัสารทุติยภูมิท่ีมีความสามารถดูดกลืนรังสียวูีจากสาหร่ายสไปรูลิ
น่าท่ีเตรียมโดยการอบท่ีอุณหภูมิ40 องศาเซลเซียสไดดี้ท่ีสุด ส่วนในตวัท าละลายน ้ ากลัน่, โซเดียมอีดีทีเอ และ
แอมโมเนียมซลัเฟสสามารถสกดัสารทุติยภูมิท่ีมีความสามารถดูดกลืนรังสียวูีจากสาหร่ายสไปรูลิน่าท่ีเตรียมโดยการ
อบท่ีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียส เม่ือพิจารณาค่าการดูดกลืนรังสียวูใีนแต่ละตวัท าละลายพบวา่สารสกดัเอทานอลดูดกลืน 
ในช่วงรังสียวูเีอมากกวา่ยวูบีีและน ้ ากลัน่, โซเดียมอีดีทีเอ และกรดไฮโดรคลอลิก ดูดกลืนในช่วงรังสียวูบีีมากกวา่ยวูเีอ 
จากการทดลองจึงเลือกสกดัสาหร่ายสไปรูลิน่าดว้ยวิธีการหมกัในตวัท าละลายน ้ ากลัน่, โซเดียมอีดีทีเอและเอทานอล
เป็นวธีิการสกดัในการทดลองขั้นต่อไป 
 
ตารางท่ี 3. ลกัษณะทางกายภาพของสารสกดัสาหร่าย 
 

ตวัท าละลายละลายทีใ่ช้
สกดั 

สาหร่ายสด อบที ่40 oC, 20 ช่ัวโมง อบที ่70 oC, 20 ช่ัวโมง 

การแช่ 
การใช้คลืน่
เหนือเสียง 

การแช่ 
การใช้คลืน่
เหนือเสียง 

การแช่ 
การใช้คลืน่
เหนือเสียง 

1% กรดไฮโดรคลอริก 

 

25% แอมโมเนียม
ซลัเฟต 

 

95% เอทานอล 
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โพรพีลีนไกลคอล 

 

1% โซเดียมอีดีทีเอ 

 

น ้า 

 
 

 

FM = สไปรูลิน่าสดสกดัดว้ยวิธีหมกั 
FS = สไปรูลิน่าสดสกดัดว้ยวิธีใชค้ล่ืนเสียง 
LM = สไปรูลิน่าอบ 40 oCสกดัดว้ยวิธีหมกั 20  ชัว่โมง 
LS = สาหร่ายสไปรูลิน่าอบ 40 oCสกดัดว้ยวิธีใช ้
คล่ืนเสียง20 ชัว่โมง 
HM = สาหร่ายสไปรูลิน่าอบ 70 oC, 20 ช่ัวโมง สกดัดว้ยวิธี 
หมกั 
HS = สาหร่ายสไปรูลิน่าอบ 70 oC, 20 ช่ัวโมง สกดัดว้ยวิธีใช ้
คล่ืนเสียง 
 

ภาพที ่1. การดูดกลืนแสงของสารสกดัสาหร่ายสไปรูลิน่าในสารละลายต่าง ๆ 
 
เปรียบเทียบคุณสมบติัการป้องกนัแสงแดดของสาหร่ายสไปรูริน่าซ่ึงเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน ้ าเงินกบัสาหร่ายสีเขียว 
(เตา) และสาหร่ายสีแดง (ผมนาง) จึงท าการสกดัสาหร่ายสไปรูริน่าสาหร่ายเตาและสาหร่ายผมนางดว้ยตวัท าละลายท่ี
แตกต่างกนัคือน ้ ากลัน่, โซเดียมอีดีทีเอ และเอทนานอลท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 ชัว่โมงไดส้ารสกดัท่ีมีสีแตกต่างกนั
ดงัแสดงในตารางท่ี 4 ซ่ึงสารสกดัสาหร่ายสไปรูริน่า มีค่า pH เพ่ิมข้ึนในตวัท าละลายทั้ง 4 ชนิด แสดงวา่สารท่ีถูกสกดั
ออกมามีความเป็นด่าง ส่วนสารท่ีถูกสกดัออกมาจากดสาหร่ายเตาและสารสกดัสาหร่ายผมนางมีความเป็นกรด
เน่ืองจากค่า pH ของสารสกดัลดลงจากตวัท าละลายทั้ง 4 ชนิด และจากการวิเคราะห์การดูดกลืนรังสียวูี พบวา่ตวัท า
ละลายท่ีเหมาะสมส าหรับสกดัสาหร่ายสไปรูริน่า (Spirulina) คือ 1% NaEDTA, สารสกดัจากสาหร่ายเตา (Tuo) คือน ้ า 
และสาหร่ายผมนาง (Pom-nang) คือ 1% NaEDTA 
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ตารางท่ี 4 ลกัษณะทางกายภาพของสารสกดัสาหร่าย 

 

 
ภาพที ่2. ผลการดูดกลืนแสงของสาหร่ายสไปรูริน่า (Spirulina) สาหร่ายเตา (Tou) และสาหร่ายผมนาง(Pom-Nang) 

 
จากนั้นผสมสารสกดัสาหร่ายท่ีสกดัดว้ยสภาวะท่ีดีท่ีสุดความเขม้ขน้ 2, 4, 6, 8 และ 10 %w/w ลงในครีมเบสเพื่อศึกษา
การป้องกนัแสงแดด (SPF) ของสารสกดัสาหร่าย ซ่ึงเปรียบเทียบคา่ SPF ของครีมพ้ืน (F1) ดงัแสดงในตารางท่ี 5 ซ่ึง
สรุปไดว้า่ เม่ือใชป้ริมาณสารสกดัเพ่ิมมากข้ึน ประสิทธิภาพของการกนัแดดเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ยมีความสมัพนัธ์แบบ
แปรผนัตรงกนัจากการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพการป้องกนัแสงแดดของสาหร่ายท่ีท าศึกษาทั้ง 3ชนิดพบวา่สาร
สกดัจาก สาหร่ายเตาใหค้่า SPF สูงท่ีสุดตามดว้ย สารสกดัสาหร่ายสไปรูลิน่า และ สาหร่ายผมนาง  

สาหร่ายสไปรูลิน่า 

สาหร่ายเตา 

สาหร่ายผมนาง 
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ตารางท่ี 5ลกัษณะทางกายภาพและค่า SPF ของผลิตภณัฑท่ี์ใส่สารสกดัสาหร่ายท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ 

Extract (%) 
สาหร่ายสไปรูลิน่า สารสกดัสาหร่ายเตา สารสกดัสาหร่ายผมนาง 
ลักษณะ SPF ลักษณะ SPF ลักษณะ SPF 

0 

 

1.10     

2 

 

1.96 

 

1.76 

 

1.11 

4 

 

2.27 

 

2.33 

 

1.26 

6 

 

2.45 

 

3.13 

 

1.54 

8 

 

2.82 

 

3.65 

 

1.71 

10 

 

3.31 

 

4.30 

 

1.92 

 
เม่ือท าการทดสอบประสิทธิภาพการดูดกลืนรังสียวูขีองสาหร่ายเตาเม่ือใชร่้วมกบัสารกนัแดดสงัเคราะห์จากผลการ
ทดลองเปรียบเทียบการดูดกลืนรังสียวูขีองสาหร่ายท่ีใหส้ารกนัแดดจากธรรมชาติพบวา่สาหร่ายเตาสามารถป้องกนั
แสงแดดไดน้อ้ยกวา่สารกนัแดดสงัเคราะห์ titanium 5% w/w และพบวา่เม่ือใชเ้พ่ิมกบัสารกนัแดดสงัเคราะห์Titanium 
dioxide ใหป้ระสิทธิภาพการกนัแดดไดดี้กวา่การใชค้รีมกนัแดดสงัเคราะห์เด่ียว ๆ ซ่ึงเห็นไดว้า่มีการเสริประสิทธิภาพ
กนั (Synergist effect) ทั้งค่า SPF และค่า PA โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค่าการป้องกนัแสงแดด PA เพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน
เม่ือใชส้ารสกดัสาหร่ายคู่กบัการใชส้ารกนัแดดสงัเคราะห์ในการพฒันาสูตรครีมกนัแดดควรใส่สารกนัแดด หลายชนิด
เสริมกนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกนัแดดและเพ่ือลดปริมาณการใชค้รีมกนัแดดสงัเคราะห์ลง (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 ลกัษณะทางกายภาพและค่า SPF ของผลิตภณัฑ ์

 
 
4. สรุปผลของการศึกษาวจิยั 
ในการพฒันาสูตรครีมป้องกันแสงแดดโดยใชส้ารสกัดสาหร่ายเป็นส่วยผสมนั้นมีความปลอดภยัเม่ือใช้กับผิวจึง
เหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะน ามาเป็นส่วนผสมในเคร่ืองส าอาง สามารถสร้างเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์ประจา้ทอ้งถ่ิน 
สร้างความภาคภูมิใจ ช่วยเพ่ิมรายไดแ้ละอาชีพให้กบัคนในชุมชน เพ่ิมเชิงพาณิชยใ์ห้กบัเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสาหร่าย
โดยตรงยงัพบวา่สาหร่ายใหผ้ลในการชะลอ ความชราของเซลลไ์ด ้ลดการใชส้ารกนัแดดสังเคราะห์ อยา่งไรก็ตามสาร
สกดัจากสาหร่ายมีขอ้ดอ้ยหลายประการ ซ่ึงจากการทดลองพบวา่ สีและกล่ินของสารสกดั อาจส่งผลรบกวนผลิตภณัฑ ์
เคร่ืองส าอางได ้หากผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑธ์รรมชาติก็อาจไม่เป็นปัญหาแต่อยา่งใด แต่ผูบ้ริโภคบางคนอาจไม่ชอบก็
ควรแต่งสี กล่ินหรือพฒันาการเก็บกกักล่ินโดยอาจใชเ้ทคโนโลยีไลโปโซมช่วยลดกล่ินคาวจากสาหร่ายลงได ้ และ
เน่ืองจากเป็นสารจากธรรมชาติหากจะมีการพฒันาต่อไปในระดบัอุตสาหกรรมก็ควรค านึงถึง คุณภาพ สี กล่ิน 
สารส าคญัในแต ่รอบอาจไม่สม ่าเสมอ เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติ จากการทดลองวดัประสิทธิภาพการกนัแดด
ของสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด ซ่ึงใหค้่า SPF ไม่สูงมานกัเม่ือเทียบกบัสารกนัแดดสังเคราะห์ท่ีมีขายในทอ้งตลาดแต่ สารสกดั
จากสาหร่ายสาหร่ายสไปรูริน่า(Spirulina) สาหร่ายเตา (Tou) และ สาหร่ายผมนาง (Pom-Nang) นอกจากจะให้ผล
ดูดกลืนรังสีUV ไดแ้ลว้ยงัมีประโยชน์เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ  จึงอาจใชเ้ป็นส่วนประกอบร่วมกบัสารกันแดด
สงัเคราะห์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการกนัแดดและลดการใชส้ารกนัแดดสงัเคราะห์ลงได ้
 
5. เอกสารอ้างองิ 

1. กาญจนภาชน์ล่ิวมโนมนต,์ ประเมษฐ ์พลอยประดบั, ลิขิต ชูชิต, สุจินต ์ดีแท,้ อุดม สิทธิภู่ประเสริฐ 
และปิยะพงศ ์โชติพนัธ์. (2536). การคดัเลอืกชนิดของสาหร่ายวุ้นเพือ่การเพาะเลีย้ง:รายงานการวจิยั. 
กรุงเทพฯ: คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

2. จิราพร ภู่ศรี. (2538). การสกดัไฟโคไชยานินจากสาหร่ายเกลยีวทองเพือ่ใช้เป็นสีผสมอาหาร.วทิยานิพนธ์
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, กรุงเทพฯ. 

3. Bhaskar, S. U., Gopalaswamy, G. & Raghu, R. (2005). A simple method for efficient extraction and 
purification of C-phycocyanin from Spirulina platensis Geitler. Indian J Exp Biol.,43(3), 277-279. 



 9 

4. Bhat, V. B. & Madyastha, K. M. (2000). C-phycocyanin: A potent peroxyl radical scavenger in vivo and in 
vitro. Biochemical and Biophysical Research Communications, 275(1), 20-25. 

5. Hatti-Kaul, R. & Mattiasson, B. (Editors). (2003). Isolation and purification of proteins. New York: 
Marcel Dekker 

6. Jespersen, L., Strømdahl, L. D., Olsen, K. & Skibsted, L. H. (2005). Heat and light stability of three natural 
blue colorants for use in confectionery and beverages. Eur Food Res Technol, 220, 261-266. 

7. Kim, Y. H., Kim, C. S., Park, S., Han, S. Y., Pyo, M. Y. & Yang, M. (2003). Gender differences in the 
levels of bisphenol A metabolites in urine. Biochem Biophys Res Commun, 312(2), 441-448. 

8. Yuan, Y. V. & Walsh, N. A. (2006). Antioxidant and antiproliferative activities of extracts from a variety 
of edible seaweeds. Food Chem. Toxicol., 44, 1144-1150. 


