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บทคัดยอ 

ในปจจุบันเซริซิน(กาวไหม) ถูกนําไปใชอยางกวางขวาง ท้ังทางดานอาหาร เครื่องสําอาง 

รวมไปถึงอุตสาหกรรมความงาม โดยท่ีกระบวนการลอกกาวไหมแบบดั้งเดิมท่ีใชเบสใหเซริซินท่ีไม

บริสุทธิ์ และเกิดของเสียกระทบตอสิ่งแวดลอม ในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการลอกกาวไหมดวยวัสดุ

ธรรมชาติ ใหเซริซินท่ีบริสุทธิ์ โดยใชสารละลายข้ีเถาเปลือกนุน และสารละลายข้ีเถาลูกขนุนในการ

สกัดเซริซินจากเสนไหมไทยนางนอยศรีสะเกษ-1 โดยศึกษาภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัด พบวา ท่ี

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ใหปริมาณเซริซินมากท่ีสุด 219.17 และ 177.50 มิลลิกรัม

ตอลิตร ตามลําดับ นอกจากนี้เม่ือทดสอบกับการลอกกาวไหมดวยน้ํากลั่น เบสลอกกาวไหมสําเร็จรูป 

และสารละลายโซเดียมคารบอเนต พบวาการสารละลายข้ีเถาเปลือกนุน และสารละลายข้ีเถาลูกขนุน

ใหปริมาณเซริซินท่ีไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% เม่ือเทียบกับการลอกกาว

ไหมดวยสารละลายเบสฟอกกาวไหมสําเร็จรูปและสารละลายโซเดียมคารบอเนต และใหเซริซินท่ีไดมี

ความบริสุทธิ์มากกวา ดังนั้นการลอกกาวไหมดวยทําละลายสารละลายข้ีเถาเปลือกนุน และ

สารละลายข้ีเถาลูกขนุนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีดีในการลอกกาวไหมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

คําสําคัญ: เซริซิน ลอกกาวไหม ข้ีเถาเปลือกนุน ข้ีเถาลูกขนุน 
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ABSTRACT 

Currently, sericin is a very useful in food, cosmetics and pharmaceutical 

industry. Classical method for serecin extraction was heated silk in an aqueous 

alkaline solution which produced an impurity containing in serecin and a large 

volume of chemical into the textile wastewaters. Therefore, the aim of this research 

was to use white silk cotton (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.) bark and jack fruit 

(Artocarpus heterophyllus Lam.) ashes as the natural material solution for silk 

degumming and explored the optimal condition for sericin extraction from Thai 

native silk cocoon (Nangnoi Sisaket-1). The optimized condition for sericin extraction 

was studied. The results were shown the optimal temperature at 80 0C and the 

optimal extracted time for 30 minute which produced sericin concentration of 219.17 

mg/L for white silk bark ash and 177.50 mg/L for Jack Fruit ash. Furthermore, the 

comparison of silk degumming efficiency by using white silk cotton bark and jack fruit 

ashes solution with classical methods (hot water, commercial soap degumming and 

sodium carbonate) were studied. The results indicated that amount of sericin by 

using white silk cotton bark and jack fruit ashes solution were not significantly 

different at 95% confidence level with commercial soap degumming and sodium 

carbonate. Moreover, the sericin powder from commercial soap degumming and 

sodium carbonate had lower purity than the sericin from white silk cotton bark and 

jack fruit ashes solution. Thus, this method is an alternatives method for 

development of a green and efficient sericin extraction form silk. 

 

Keywords: Sericin, Silk degumming, White silk cotton bark ash and Jack fruit ash 

 

1. บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีสรางผลิตภัณฑจากไหมอยางหลากหลาย เชน ผลิตภัณฑจากรัง

ไหม ไหมดิบ เศษไหม ดายไหม ดายไหมจากเศษไหม ผาไหม และผลิตภัณฑผาไหม โดยในป 2551

กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานวามีมูลคาการสงออกสินคาไหมและผลิตภัณฑ ประมาณ 1,500 

ลานบาท แตพบวาอุตสาหกรรมไหมไทยไมมีการนําเซริซินหรือกาวไหมไปใชประโยชน โดยทําการ

ลอกเซริซินออกจากเสนไหม และท้ิงเปนของเสียจากอุตสาหกรรมไหม แตในปจจุบันพบวาเซริซินใน
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ตลาดโลกมีมูลคาทางการตลาดสูง โดยเซริซินบริสุทธิ์ 1 กรัม มีราคาสูงถึง 7,000 บาท (sigma-

aldrich, 2015)  

เซริซินเปนโปรตีนท่ีมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ ชะลอรองรอยแหงวัย (Kitisin and 

others, 2013, pp. 54-62) ตานเชื้อแบคทีเรีย ปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต สามารถยับยั้งการทํางาน

ของเอ็นไซมไทโรซิเนส ซ่ึงเก่ียวของกับกระบวนการสังเคราะหเมลานิน ดังนั้นจึงนิยมนําเซริซินมาใช

เปนสวนผสมเครื่องสําอางสําหรับผิว (เสาวนีย กระสานติสุข และหทัยชนก รุณรงค, 2549, p. 3) รวม

ไปถึงประยุกตใชในอุตสาหกรรมทางยา (Padamwar and Pawar, 2004, pp. 323-329) ยิ่งไปกวา

นั้นเซริซินสามารถละลายเปนเนื้อเดียวกับอาหารและเครื่องดื่มไดเปนอยางดี ในประเทศญี่ปุนมีการนํา

เซริซินไปผสมกับผลิตภัณฑอาหารท่ีหลากหลายเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑเชน บะหม่ี ไอศกรีม 

เครื่องดื่มชูกําลัง เปนตน (หยาดพิรุณ บุญสด และ ประสงค สีหานาม, 2554, pp. 436-442) เพ่ือชวย

สงเสริมในดานปริมาณโปรตีนและดานสุขภาพ จากเหตุผลขางตน สงผลใหเซริซินเปนผลิตภัณฑจาก

ไหมท่ีมีความสําคัญและสรางมูลคาทางการตลาดสูง 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความประสงคท่ีจะสกัดเซริซินหรือการลอกกาวไหม ท่ียังคงใหเสน

ไหมท่ีมีคุณภาพดี และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงในงานวิจัยนี้เลือกศึกษาการใชเถาของเปลือกนุนและ

ลูกขนุน ซ่ึงเปนสารท่ีไดจากธรรมชาติ โดยข้ีเถาจากธรรมชาติ เชน ข้ีเถาจากไม มีคุณสมบัติความเปน

เบส ซ่ึงสามารถลอกกาวไหมได มาใชแทน สบู และเบส (โซเดียมคารบอเนต) ซ่ึงเปนสารเคมี ท่ี

กอใหเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอม 

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาภาวะท่ีเหมาะสมของการสกัดเซริซิน และเปรียบเทียบปริมาณเซริซินจาก

การใชเถาของเปลือกนุนและลูกขนุนจากเสนไหม กับการลอกกาวไหมดวยน้ํากลั่น เบสลอกกาวไหม

สําเร็จรูป และโซเดียมคารบอเนต 

2.2 เพ่ือศึกษาผลการใชเถาของเปลือกนุนและลูกขนุนในการลอกกาวไหมตอสัณฐาน

วิทยาของเสนไหม และศึกษาคุณภาพของเซริซินท่ีไดจากการลอกกาวไหมดวยเถาของเปลือกนุนและ

ลูกขนุน เปรียบเทียบกับการลอกกาวไหมดวยน้ํากลั่น เบสลอกกาวไหมสําเร็จรูป โซเดียมคารบอเนต 

 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 

3.1 ศึกษาภาวะท่ีเหมาะสมตอการลอกกาวไหมดวยสารละลายข้ีเถาของเปลือกนุนและ

ลูกขนุน โดยใชตัวอยางเสนไหมพันธุนางนอยศรีสะเกษ-1 จากอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ศึกษาผล

ของอุณหภูมิตอการลอกกาวไหมท่ีอุณหภูมิ 60 80 และ 100 องศา ศึกษาผลของเวลาตอการลอกกาว

ไหมท่ี 15 30 45 และ 60 นาที ดวยสารละลายเถาของเปลือกนุนและลูกขนุน ซ่ึงเตรียมโดยนําเปลือก
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นุนและลูกขนุนสับใหละเอียด ใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนแหง จากนั้นนําตัวอยางท่ี

ไดเขาเตาเผา (Furnace) ใหอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชั่วโมงเพ่ือใหตัวอยางเปนเถา

อยางสมบูรณ (Mahendra and others, 1993, pp. 103-116) ชั่งเถา 1 กรัม ละลายน้ําปริมาตร 

1000 มิลลิลิตร ผสมในขวดพลาสติก แลวเขยาใหเถากระจายตัว ตั้งไวในอุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 

(เกียรติชัย ดวงศรี, 2553, p. 28)  

3.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลอกกาวไหมดวยสารละลายข้ีเถาเปลือกนุนและข้ีเถา

ลูกขนุนและสารละลายชนิดตางๆ ไดแก น้ํากลั่น สารละลายเบสฟอกไหมสําเร็จรูป และสารละลาย

โซเดียมคารบอเนต ภาวะในการสกัดเปนดังแสดงท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ภาวะท่ีใชในการลอกกาวไหมดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ 

 

สารละลาย ความเขมขน 

(%w/v) 

เวลา 

(นาที) 

อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 

เอกสารอางอิง 

สารละลายข้ีเถาเปลือกนุน 0.1% 30 80 งานวิจัยนี้ 

สารละลายข้ีเถาเปลือกขนุน 0.1% 30 80 งานวิจัยนี้ 

น้ํากลั่น - 30 80 กนกพร(2556) 

สารละลายโซเดียมคารบอเนต 0.5% 30 80 กนกพร(2556)  

สารละลายลอกกาวไหมสําเร็จรูป 0.5% 30 80 - 

 

3.3 การหาปริมาณเซริซินโดย Bradford assay จะเปนการทําปฏิกิริยาของโปรตีนกับ 

Coomassie dye-based ใหสารเชิงซอนซ่ึงมีสีน้ําเงิน (Bradford, 1976, pp. 248-254) โดย

เปรียบเทียบและหาความเขมขนของโปรตีนท่ีสกัดไดกับกราฟมาตรฐานท่ีไดจากการวัดคาการดูดกลืน

แสงของซีรัมอัลบูมิน ท่ีความเขมขน 125 250 500 1000 และ 1500 มิลลิกรัมตอลิตร โดยผสม

โปรตีนกับ Dye Reagent ในอัตราสวน 1 ตอ 50 บมท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที กอนนําไปวัด

คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร  

รอยละของการลอกกาวไหมคํานวณไดจาก (Haesung and others, 2013, pp. 59-65) 

Degumming ratio (%)       =       W0  -  Wf   x   100 

                                                                   W0 

เม่ือ  W0  คือ  น้ําหนักเสนไหมกอนการลอก  และ Wf  คือ  น้ําหนักเสนไหมหลังการลอก 
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3.4 ศึกษาสัณฐานวิทยาของเสนไหมกอนและหลังลอกกาวไหม ดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) บริษัท JEOL รุน JSM-

6010LV 

3.5 พิสูจนเอกลักษณของผงเซริซินท่ีไดจากการลอกกาวไหม โดยเตรียมผงเซริซินดวยวิธี 

Tray dry (Gupta and others, 2013, pp. 488-494) ซ่ึงทําไดโดย นําสารละลายท่ีไดจากกการลอก

กาวไหมระเหยตัวทําละลายออกท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ใหสารละลายเหลือประมาณ 1 ใน 4 

ของสารละลายเริ่มตน จากนั้นนําสารละลายใสใน Glass tray เขาตูอบลมรอน ท่ีอุณหภูมิ 40 องศา

เซลเซียส จนกระท่ังไดผงเซริซิน พิสูจนเอกลักษณของผงเซริซินท่ีเตรียมไดจากการลอกกาวไหมดวย

สารละลายชนิดตางๆ เทียบกับเซริซินมาตรฐานจากบริษัท Sigma-Aldrich ดวย Fourier transform 

infrared spectrometer (FT-IR) บริษัท PerkinElmer รุน Spectrum Two 

 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ภาวะท่ีเหมาะสมตอการลอกกาวไหมดวยสารละลายข้ีเถาของเปลือกนุนและลูกขนุน 

ผลของเวลาในการลอกกาวไหมตอปริมาณเซริซิน โดยใชตัวทําละลายสารละลายข้ีเถาเปลือกนุน และ

สารละลายข้ีเถาลูกขนุน ท่ี 80 0C ใชเวลาในการลอกกาวไหมท่ี 15 30 45 และ 60 นาที ไดผลดัง

แสดงในภาพท่ี 1 ผลของอุณหภูมิตอปริมาณเซริซินโดยใชตัวทําละลายสารละลายข้ีเถาเปลือกนุน 

และสารละลายข้ีเถาลูกขนุน ใหความรอนท่ี 60 80 และ 100 0C เปนเวลา 30 นาที ไดผลดังแสดงใน

ภาพท่ี 2 

4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลอกกาวไหมดวยสารละลายข้ีเถาเปลือกนุนและ

ข้ีเถาลูกขนุนและสารละลายชนิดตางๆไดแกการลอกกาวไหมดวย น้ํากลั่น สารละลายเบสลอกไหม

สําเร็จรูป และสารละลายโซเดียมคารบอเนต พิจารณาจากปริมาณเซริซินไดท่ีจากการลอกกาวไหม

ดวยสารละลายตางๆ และเปรียบเทียบอัตราการลอกกาวไหมดวยสารละลายท้ังหาชนิดใหผลดังแสดง

ในตารางท่ี 2 

4.3 สัณฐานวิทยาของเสนไหมท่ีไดจากกการลอกกาวไหมสารละลายข้ีเถาเปลือกนุนและ

ข้ีเถาลูกขนุนและสารละลายชนิดตางๆ แสดงในภาพท่ี 3  

4.4 พิสูจนเอกลักษณของผงเซริซินท่ีไดจากการลอกกาวไหมดวยสารละลายตางๆ 

ในการพิสูจนเอกลักษณของผงเซริซินท่ีสกัดไดจากการใชสารละลายข้ีเถาเปลือกนุนและข้ีเถาลูกขนุน 

ของสารเปนดังแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 1 ผลของเวลาตอปริมาณเซริซิน 

 

 
ภาพท่ี 2 ผลของอุณหภูมิตอปริมาณเซริซิน 

 

ตารางท่ี 2 ปริมาณเซริซินและอัตราการลอกกาวไหมดวยสารละลายชนิดตางๆ 

 

สารละลายในการลอกกาวไม ปริมาณเซริซิน  อัตราการลอกกาวไหม 

mg/L t-statistic % t-statistic 

สารละลายข้ีเถาเปลือกนุน 219.17 0.848 19.84* 0.002 

สารละลายข้ีเถาลูกขนุน 177.50 0.547 11.27* 0.000 

น้ํากลั่น 118.75* 0.034 7.61* 0.000 

สารละลายลอกกาวไหมสําเร็จรูป 225.00 0.739 28.62 0.589 

สารละลายโซเดียมคารบอเนต 233.75 - 27.65 - 

หมายเหตุ * แตกตางอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับสารละลายโซเดียมคารบอเนตท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95% (t-test, p value < 0.05, n=3) 
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ภาพท่ี 3 ภาพ SEM ของเสนไหมกอนลอกกาวไหม(ก) หลังการลอกกาวไหมดวยสารละลายข้ีเถา

เปลือกนุน(ข) สารละลายข้ีเถาลูกขนุน(ค) น้ํากลั่น(ง)  

สารละลายเบสลอกกาวไหมสําเร็จรูป(จ)  และสารละลายโซเดียมคารบอเนต(ฉ)  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 FT-IR สเปกตรัมของผงเซริซินมาตรฐาน(ก) ผงเซริซินท่ีสกัดไดโดยใชน้ํากลั่น(ข)  

ผงเซริซินท่ีสกัดดวยสารละลายข้ีเถาเปลือกนุน(ค) และข้ีเถาลูกขนุน(ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 FT-IR สเปกตรัมของผงเซริซินมารตฐาน(ก) ผงเซริซินท่ีสกัดไดโดยใชเบสลอกกาวไหม

สําเร็จรูป(ข) และผงเซริซินท่ีสกัดไดจากสารละลายโซเดียมคารบอเนต(ค) 
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5. อภิปรายผล 

5.1 ภาวะท่ีเหมาะสมตอการลอกกาวไหมดวยสารละลายข้ีเถาของเปลือกนุนและลูกขนุน 

ผลของเวลาในการลอกกาวไหมตอปริมาณเซริซิน พบวาเม่ือเวลาท่ี 30 นาทีใหปริมาณเซริซินสูง และ

ลดลงไปเรื่อยๆจนกระท่ังเวลา 60 นาที อันเปนผลมาจากเม่ือใหความรอนกับโปรตีนเปนเวลานาน

โปรตีนเกิดการสลายตัว ผลของอุณหภูมิ พบวาท่ีอุณหภูมิ 80 0Cใหปริมาณเซริซินมากกวาท่ีอุณหภูมิ 

60 0C และท่ี 100 0C ปริมาณเซริซินท่ีไดลดลงอันเนื่องมาจากโปรตีนสลายตัวท่ีอุณหภูมิสูง ซ่ึง

สอดคลองกับผลการทดลองของ กนกพร พลเยี่ยม และสินีนาฏ ศิริ (2556, pp. 43-51) 

5.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลอกกาวไหมดวยสารละลายข้ีเถาเปลือกนุนและ

ข้ีเถาลูกขนุนและสารละลายชนิดตางๆ พบวา สารละลายข้ีเถาเปลือกนุนข้ีเถาลูกขนุน เบสฟอกไหม

สําเร็จรูปและสารละลายโซเดียมคารบอเนตใหปริมาณเซริซินท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และให

ปริมาณเซริซินท่ีสูงกวาน้ํากลั่นอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงใหผลการทดลอง

เชนเดียวกับ Haesung and others (2013, pp. 59-65) ท่ีลอกกาวไหมโดยใชสารละลาย 0.02 M 

โซเดียมคารบอเนต ใหใหปริมาณเซริซินมากกวาน้ํากลั่น เม่ือพิจารณาอัตราการลอกกาวไหม พบวา

เบสฟอกไหมสําเร็จรูปและสารละลายโซเดียมคารบอเนตใหอัตราการลอกกาวไหมท่ีไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ และใหอัตราการลอกกาวไหมท่ีสูงกวาสารละลายข้ีเถาเปลือกนุนและข้ีเถาลูกขนุน

อยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

5.3 สัณฐานวิทยาของเสนไหมท่ีไดจากกการลอกกาวไหมสารละลายข้ีเถาเปลือกนุนและ

ข้ีเถาลูกขนุนและสารละลายชนิดตางๆ พบวา เม่ือทําการลอกกาวไหมโดยใชตัวทําละลายข้ีเถาเปลือก

นุนและข้ีเถาลูกขนุน พบเสนไหมมีความสะอาดข้ึนแตยังพบเซริซินท่ีพ้ืนผิวเสนไหม โดยสอดคลองกับ

อัตราการลอกกาวไหมของสารละลายข้ีเถาเปลือกนุนและข้ีเถาลูกขนุนท่ี 19.84 และ 11.27 % 

ตามลําดับ การสกัดเซริซินดวยน้ํากลั่น เสนไหมยังคงติดกันไมแยกออกจากกันนั่นแสดงถึงการสกัดเซริ

ซิน ออกไดนอยมาก ซ่ึงสอดคลองกับอัตราการลอกกาวไหมท่ีต่ําเพียงแค 7.61 % เม่ือพิจารณาเสน

ไหมท่ีไดจากการลอกกาวไหมดวยสารละลายเบสสําเร็จรูปและสารละลายโซเดียมคารบอเนตพบวาได

เสนไหมท่ีสะอาด เรียบ ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดลองในการหาประสิทธิภาพการลอกกาวไหม ยิ่งไป

กวานั้นยังใหการลอกกาวไหมท่ีสมบูรณเนื่องจากไมพบเซริซินเกาะอยูบนเสนไหมเลย ซ่ึงสอดคลองกับ

อัตราการลอกกาวไหมท่ีไดสูงเกือบ 30 % 

5.4  พิสูจนเอกลักษณของผงเซริซินท่ีไดจากการลอกกาวไหมดวยสารละลายตางๆ ภาพ

ท่ี 4ก เปนสเปกตรัมท่ีไดจากเซริซินมาตรฐานแสดงเอไมดพีกท่ีอยูโปรตีน โดยพีก 3000-3500 cm-1 

เปน N-H stretching ของพันธะเอไมด พีกท่ี 1600-1700 cm-1 เปน C=O stretching ของเอไมด I 

และเปนพีกท่ีสําคัญในการยืนยันโครงสรางของโปรตีน พีกท่ีแสดงความเปนตัวตนของเซริซิน คือพีก 

1400 cm-1 แสดงความเปนเอไมด III ซ่ึงปรากฏในทุกตัวอยางภาพท่ี 4 ก-ค นอกจากนี้เกิดจาก C-H 
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stretching รวมกับ N-H plane blending ท่ี 1240-1250 cm-1 แตจะพบแบนท่ีแตกตางจากเซริซิน

มาตรฐานท่ี 1430 cm-1 ของผงเซริซินท่ีสกัดดวยสารละลายข้ีเถาเปลือกนุนและข้ีเถาลูกขนุน ซ่ึงเกิด

เนื่องจาก asymmetric stretching ของ carbonate .ในข้ีเถา (Chang and others, 2009, pp. 

4618-4625) นั่นแสดงใหเห็นวาผงเซริซินท่ีไดจากสกัดดวยสารละลายข้ีเถาเปลือกนุนและข้ีเถาลูก

ขนุนมีข้ีเถาปนอยู  

จากภาพท่ี 5ข และ 5ค เปนผงเซริซินท่ีไดจากสกัดไดโดยใชเบสลอกกาวไหมสําเร็จรูป 

และสารละลายโซเดียมคารบอเนต พบวาใหพีกท่ีตางกับเซริซินมาตรฐานท่ี 1680 cm-1 ซ่ึงเปน 

stretching ภายใน HCO3- และพีกท่ีชัดเจนท่ี 1350-1500 cm-1 และ 887 cm-1 ซ่ึงเปน stretching 

และ blending ของ CO3
2- ตามลําดับ ซ่ึงเปนสเปกตรัมของ Na2CO3 (Su and Suarez, 1997, pp 

814-825) แสดงใหเห็นวาเซริซินท่ีไดมีเบสเปนองคประกอบหลัก ซ่ึงหากตองนําเซริซินไปใชงานตองมี

กระบวนการในการแยกเบสออกกอน 

 

6. สรุปผลการทดลอง 

ในการสกัดเซริซินดวยสารละลายข้ีเถาเปลือกนุน และสารละลายข้ีเถาลูกขนุน ภาวะท่ี

เหมาะสมในการสกัดคือท่ีอุณหภูมิ 80 0C เปนเวลา 30 นาทีใหปริมาณเซริซินสูง แตใหปริมาณ      เซ

ริซินท่ีนอยกวาสารละลายเบสลอกกาวไหมสําเร็จรูปและสารละลายโซเดียมคารบอเนตอยางมี

นัยสําคัญ เม่ือพิจารณาผงเซริซินไดท่ีพบวามีความบริสุทธิ์สูงกวา สารละลายเบสลอกกาวไหม

สําเร็จรูปและสารละลายโซเดียมคารบอเนตท่ีหากตองนําเซริซินไปใชงานตองมีกระบวนการในการ

เตรียมตัวอยางกอนเอาไปใชงาน ดังนั้นสารละลายข้ีเถาเปลือกนุน และสารละลายข้ีเถาลูกขนุนจึงเปน

อีกทางเลือกหนึ่งในการนําไหสกัดเซริซินท่ีดี 

 

7. ขอเสนอแนะ 

7.1 เซริซินท่ีไดจากการสกัดดวยน้ํา สารละลายข้ีเถาเปลือกนุน และสารละลายข้ีเถาลูก

ขนุน มีความบริสุทธิ์ ควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาท่ีแตกตางกัน 

หากตองการนําเซริซินท่ีไดไปใชในอุตสาหกรรมความงาม 

7.2 ในการทดลองครั้งนี้ทดลองไหมพันธุนางนอย ศรีสะเกษ-1เพียงพันธุเดียว ควร

ทดสอบการลอกกาวไหมในหลายสายพันธุเพ่ือเปรียบเทียบสารพันธุท่ีใหปริมาณเซริซินมากท่ีสุด 
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