
 

 

 

   

สารสกดัจากธรรมชาตเิพือ่ผวิขาว : NATURAL WHITENING AGENT  สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ว่านตาลเดี่ยว ภูมิปัญญาดัง้เดิมจากธรรมชาติเพื่อ
การบ ารุงสุขภาพและด้านความงาม เพื่อผิวขาว
กระจ่างใส  

ว่านตาลเดี่ยว ,ว่านดอกค า (ช่ือเรียกใน
ภาคเหนือ,ตะวันออกเฉียงเหนือ) หรือ สตาร์แกรส (star 
grass) ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Hypoxis aurea Lour. 
เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีลักษณะเป็นพืชหัวท่ีมีล าต้นใต้ดินและ
มีรากแขนงรอบๆ ใบเรียวยาวคล้ายใบหญ้าเป็นเส้นตรง
ยาวประมาณ 10-30 ซม. ความกว้างประมาณ 2-3 
มม.  ส่วนดอกมีลักษณะดอกเดี่ยวหรือเป็นคู่ มีสีเหลือง
ทอง(golden-yellow) ก้านดอกยาวประมาณ 2.5-10 
ซ ม .  ลั ก ษ ณ ะ เ รี ย ว ย า ว  มี ห น ว ด รู ป เ ส้ น ด้ า ย
(tuberous)และมีขนโดยรอบ(hairy) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1: Hypoxia aurea Lour. , พืชในวงศ์ 

Hypoxidaceae 

ว่านตาลเดี่ยวสามารถพบได้ในทุ่งกว้าง ใน
พื้นท่ีป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสมไผ่ ท่ีระดับความสูงปาน
กลาง หรือระดับสูงถึง 2,300 เมตร จากระดับน า้ทะเล 
โดยสามารถพบได้ ใน ประเทศ จีน ภูฎาน เนปาล 
ปากีสถาน อินเดีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี และเกาะเชจูใน
เกาหลีใต้ เกาะสุมาตรา และชวาในอินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ พืน้ท่ีแถบอินโดจีน และประเทศไทย 

ภูมิปัญญาโบราณในการรักษาและบ ารุงสุขภาพ 
จากบันทึกในต าราการแพทย์แผนโบราณ  

ว่านตาลเดี่ยวมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรบ ารุง
สุขภาพคล้ายกับโสม ในเชิงเสริมสร้างความงาม ,เพิ่ม
ความกระปรีก้ระเปร่า,กระตุ้นก าหนัด และด้านการบ ารุง  

ในประเทศจีนมีการใช้ในด้านการรักษาอาการ
ทางช่องท้อง,ไส้เล่ือน มีฤทธิ์ร้อนบ ารุงไต ในประเทศแถบ
เทือกเขาหิมาลัยทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีการใช้รากเป็น
ยากระตุ้นก าหนัด ในประเทศจีนและมาเลเซีย มีการใช้เป็น
ยาบ ารุงและกระตุ้นก าหนัด ส่วนในประเทศไทย มีการใช้
เพ่ือการบ ารุงผิว รักษาอาการ สิว ฝ้า กระ จุดด่างด า
เพ่ือผิวหน้ากระจ่างใส โดยใช้ส่วนล าต้นใต้ดิน ฝนน า้ทา
ทัว่ใบหน้าแก้อาการ สิว ฝ้า และท าให้ผิวชุ่มชืน้ หรือ ต า
กับเกลือผสมน ้าแล้วพอกหน้า เพ่ือท าให้หน้าลอก 
นอกจากนียั้งมีการใช้เป็นยาสมุนไพรบ ารุงโลหิต 
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คณุปารชิาต สมคัรการ(ปีโป้) 
OB Supervisor ฝ่ายนวัตกรรมวัตถุดบิเคร่ืองส าอาง 
และ OEM เคร่ืองส าอาง CDIP (Thailand) Co., Ltd. 

 

กรณตีอ้งการสัง่ซ้ือโปรดตดิตอ่ตวัแทนจ าหนา่ย 
 

ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือทางวิทยาศาสตร์ 
Hypoxis aurea Lour. 
ช่ือทัว่ไป 
ว่านตาลเดี่ยว,ว่านดอกค า (ภาษาไทย) หรือ สตาร์แกรส
(Golden star grass, Yellow star grass ในภาษาอังกฤษ) 
ช่ือเรียกในภูมิภาคอื่นๆ 
จีน: Hsien-mao, P'o-lo men sheu, xiao jin mei cao 
小金梅草 
ฮินดู: Bhui Khajur, Golkya भूई खजूर 
ญ่ีปุ่น: Ko-kinbai-zasa コキンバイザサ 
มาราธ:ี Sontara सोनतारा 
เนปาล: Ban siru बन ससरु 
สันสกฤต: Ho-lun-lei-t'o 
เวียดนาม: H[aj] tr[aa]m 
ฟิลิปินส์: Kitkitli (Ig.) 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2: บริเวณท่ีพบ Hypoxis aurea Lour. 

 

 
ว่านตาลเดี่ยว 

นวตักรรมสารสกดัจากธรรมชาติ
รางวลัการนัต ีและผลงานวิจยั

เพือ่ผวิขาวกระจ่างใส 
 

ผลติภายใตส้ิทธบิตัร Hypoxis aurea Lour. 

STALEAFTM นวตักรรมสารสกดัจากธรรมชาตเิพือ่ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิขาว กระจา่งใส   

โดย  CDIP (Thailand) Co., Ltd. 
 



StaleafTM นวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อ
ผิวขาวกระจ่างใส การันตีด้วยผลงานวิจัยและ
รางวัลระดับโลก 

“StaleafTM” คือสารสกัดจากส่วนใบของ
ว่านตาลเดี่ยว (ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Hypoxis aurea 
Lour) หรือ สตาร์แกรส (Star grass) เนื่องด้วยทาง
บริษัท CDIP (Thailand) Co.Ltd. ได้มีความร่วมมือ
ต่อกันในการศึกษาวิจัยร่วมกับทางอาจารย์นักวิจัย
และนักวิทยาศาสตร์ ในวิทยาลัยแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อันเป็นไป
ด้วยดี โดยได้ผลสรุปท่ีว่าสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว
น่าจะน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางได้ จึงได้
มีการส่งผ่านองก์ความรู้กระบวนการและเทคโนโลยีท่ี
ใช้ในการผลิตสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว ภายใต้
ความร่วมมืออันดีต่อกัน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการ
วิจัยในห้องปฏิบัติการมาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจัด
จ าหน่ายสู่ ท้องตลาดจริง พร้อมทั้งจดสิทธิบัตร 
ภายใต้ช่ือทางการค้า “StaleafTM” ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อผิว
ขาวกระจ่างใส ท่ีได้รับความนิยมในวงกว้างและยังคง
มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง   

ในกระบวนการผลิต StaleafTM ทางบริษัท 
CDIP(Thailand) Co.Ltd. ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของคุณภาพมาตรฐานของสินค้า จึงมีการเอาใจใส่
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงคุณภาพของสินค้า
และกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามสิทธิบัตร 
 

สารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวมีฤทธิ์ในการยับยั ้ง
การท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase 
Inhibitor) ต่อการสงัเคราะหเ์มด็สเีมลานนิ สาเหตุ
ของการเกิดฝ้าและใบหน้าหมองคล ้า อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับสารที่ช่วยให้ผิว
ขาว (whitening ingredients) ชนิดอื่นๆ  

อ้างอิงจากการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ
สารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวด้าน ฤทธิ์ในการยับยัง้การ
ท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส  “In vitro Anti-
Melano genesis on Murine Melanoma Cell 
Line (B16F10) and Tyrosinase Inhibition Activity 
of Hypoxis aurea Lour. Leave Extracts”, 
Korawinwich Boonpisuttinant et.al พบว่าสาร
สกัดจากส่วนใบของว่านตาลเดี่ยว (HE) มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส(Tyrosinase 
Inhibitor)  อย่างมีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับวิตามินซี 
ซ่ึงเป็นสารช่วยให้ผิวขาว (whitening ingredients) 
ชนิดหน่ึงท่ีแพร่หลายในปัจจุบัน 
 นอกจากนีผ้ลการศึกษาช่ือว่า “In Vitro 
Anti-melanogenesis and Collagen Biosynthesis 
Stimulating Activities of Star Grass (Hypoxis 

aurea Lour.) Extracts”, Korawinwich Boonpisut 
tinant et.al พบว่าในสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว
ประกอบด้วย Glycoside (deoxysugars) และ 
Tannins โดยสารประกอบดังกล่าวมีฤทธิ์ในด้านสาร
ต้านอนุมูลอิสระ การยับยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนส (anti-
tyrosinase activity) การต้านการอักเสบและการ
ต้านฤทธิ์ของเชื้อแบคทีเรีย  
 

สารสกัดจากส่วน ใบของว่ านตาล เดี่ ยวมี
ความสามารถในการยบัยัง้ การสร้างเมลานิน ใน
เซลล์ เมลาโนไซต์ (Anti-melanogenesis)  

เซลล์เมลาโนไซต์(Melanocyte) คือเซลล์ใน
ชัน้ผิวหนังท่ีมีบทบาทในการสร้างเม็ดสีท่ีก าหนดสีผิว
ในบุคคล และการเกิดฝ้า เมื่อถูกกระตุ้นด้วย
สภาพแวดล้อม เช่นรังสียูวี(UV) ,ยา,สารเคมี หรือแร่
ธาตุบางชนิด จะส่งผลกระตุ้นการท างานของเซลล์เม
นาโนไซต์(Melanocyte) ท าให้สร้างเม็ดสีเมลานิน
(Melanin) ออกมามากมาย ส่งผลให้เกิดฝ้าและสีผิว
ท่ีหมองคล า้   

ผลจากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากส่วน
ใบของว่านตาลเดี่ยว เม่ือเทียบกับวิตามินซีแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพในการยับยัง้ การสร้างเมลานิน ใน
เซลล์ เมลาโนไซต์ (Anti-melanogenesis)  อีกทัง้ไม่
พบความเป็นพิษต่อเซลล์ B16F10 นอกจากนีส้ารสกัด
จากใบของว่านตาลเดี่ยวแสดงประสิทธิภาพท่ีโดดเด่น
ในการยับยัง้ การสร้างเมลานิน ในเซลล์ เมลาโนไซต์ 
(Anti-melanogenesis)  เม่ือเทียบกับวิตามินซี 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 3: ผลการทดสอบ Tyrosinase inhibition activity ด้วยวิธี 
dopachrome method (IC50 values) และ free radical scavenging 
activity ด้วยวิธ ีDPPH assay (SC50 values) ของสารสกัดจากส่วนใบ
ของว่านตาลเด่ียว   (Hypoxis aurea Lour.) จากการศึกษา “In vitro 
Anti-Melano genesis on Murine Melanoma Cell Line (B16F10) 
and Tyrosinase Inhibition Activity of Hypoxis aurea Lour. Leave 
Extracts”, Korawinwich Boonpisuttinant et.al 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4: กราฟแสดงความสามารถในการยับยัง้ การสร้างเมลานิน ใน
เซลล์ เมลาโนไซต์ (Anti-melanogenesis) ของสารสกัดจากส่วนเหง้า  

(SGTW) และสารสกัดจากส่วนใบ (  SGLE) ของว่านตาลเด่ียว เมื่อเทียบกับ 
ตัวควบคุม(Control) และวิตามินซี 

การทดสอบทางดา้น Cytotoxicity ของสารสกดั
จากว่านตาลเดี่ยว พบว่าไม่เป็นพิษต่อเซลล์ 

ผลจากการทดสอบความเป็นพิษ   (Cytotoxicity) ต่อ
เซลล์จากสารสกัดว่านตาลเดี่ยว พบว่าไม่เป็นพิษต่อ
เซลล์ เม่ือเทียบกับวิตามินซี ซ่ึงคาดว่ากรณีดังกล่าว
มีผลต่อการกระตุ้นการสร้างไฟโบรบลาสต์ในชัน้ผิว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5 : แสดงผลการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสาร
สกัดจากเหง้า  :SGTW และใบ: SGLE ของว่านตาลเดี่ยวในระดับ
ความเข้มข้นต่างๆต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ (human skin 
fibroblasts) (A) และเซลล์เพาะเลี ้ยง murine melanoma 
(B16F10) cells (B) เมื่อเทียบกับ ตัวควบคุม(Control) และ
วิตามินซี 

 
ความสามารถในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน 
(Collagen Biosynthesis) 

ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบของ
ว่านตาลเดี่ยว(SGLE) สามารถกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจน(collagen biosynthesis) ในเซลล์ชัน้ผิว
ของมนุษย์ได้มากกว่าวิตามินซีถึงประมาณ 26% 
ในขณะท่ีสารสกัดจากส่วนเหง้า(SGTW) ของว่านตาล
เดี่ยวสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน(collagen 
biosynthesis) ได้ในระดับใกล้เคียงกับวิตามินซี 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 : แสดงผลการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (collagen 
biosynthesis) ด้วยสารสกัดจากเหง้าของว่านตาลเด่ียว:SGTW และใบ
ของว่านตาลเด่ียว:SGLE 

 

 



StarleafTM, ไอเดียในห้องปฏิบัติการวิจัยสู่

ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผิวขาว
กระจ่างใส พร้อมรางวัลการันตีมากมาย 

สืบเนื่องจากความร่วมมือด้วยดีระหว่างกัน 
ระหว่างบริษัท CDIP (Thailand)Co. Ltd. และ
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุรี ในการศึกษาวิจัยสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว 
ซ่ึงต่อมาได้รับรางวัลมากมายจากหลายเวทีการ
ประกวดทางด้านนวัตกรรม  

ในปัจจุบันสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวดังกล่าวได้
ถูกน ามาผลิตเพื่อจัดจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “StaleafTM” ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ผิ ว ข า วก ร ะ จ่ า ง ใ ส จ า ก ธ ร ร ม ช า ติ  ใ น ธุ ร กิ จ
เคร่ืองส าอางและเวชส าอางในปัจจุบัน 

ผลการประกวดรางวัล 
 “Special Prize” โดย Chinese 

Innovation & Invention Society 
(Taiwan) 2014 

 “Special Prize” โดย Korea Invention 
New2014 

 “Bronze Medal” โดย the 8th 
International Warsaw Invention 
Show (IWIS) 2014 กรุงวอร์ซอร์ 
ประเทศโปแลนด์ 

 “Best Award”, Invention Day 2014 
โดย National Research Council of 
Thailand (NRCT), ประเทศไทย 

 “Top Ten Awards” โดยมหาวิทยาลัย
ราชมงคลธัญบุรี 

 “Best Award” โดย 2nd Academic 
Science and Technology 
Conference (ASTC) 2014. Science 
and Technology: Innovation 
Education Challenges the Nation 
towards AEC. 2014 กรุงเทพฯ 

 “Merit Award” โดย 2014 WIAF : 
WORLD INVENTOR AWARD 
FESTIVAL, ประเทศเกาหลี 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oxyresversatrol สารออกฤทธิ์ส าคัญ (Active 
ingredient) ใน StaleafTM เพื่อผิวขาวกระจ่างใส 

     Oxyresversatrol เป็นสารประกอบหลักท่ี
พบในส่วนแก่นของมะหาด  โดย Oxyresversatrol มี
ฤทธิ์ในด้านการยับยัง้การท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส 
ท่ีพบว่ามีความสามารถดังกล่าวกว่า 32 เท่าอีกทัง้
ยังมีฤทธิ์ในการยับยัง้การสร้างเม็ดสี เม่ือเทียบกับกรด
โคจิก นอกจากนี ้Oxyresversatrol มีฤทธิ์มากกว่า 
resveratrol ถึง 150 เท่า จึงได้ถูกน ามาใช้เป็นสาร
ช่วยให้ผิวขาวในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อผิวขาว
กระจ่างใส และในเชิงการแพทย์ในความผิดปกติของ
การสร้างเม็ดสี เพื่อหลีกเล่ียงผลข้างเคียงท่ีคนไข้อาจ
ได้ รับจากยาท่ี ใ ช้ ในการยั้ง ยั้งการสร้าง เม็ดสี ท่ี มี
ส่วนผสมของไฮโดรควิโนน(Hydroquinone) ใน
ท้องตลาดปัจจุบัน  ประโยชน์ของ Oxyresversatrol 
มีดังนี ้

 

 ยับยัง้การท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส 
 ฤทธิ์ด้านสารต้านอนุมูลอิสระ  
 ปกป้องระบบประสาท(neuroprotective 

effect) และ ลดการท าลายเซลล์ 
(apoptotic cell death) 

 

เน่ืองจากมะหาดเป็นพืชยืนต้นท่ีใช้ระยะเวลานาน
ในการเจริญเติบโตเต็มท่ี จึงเป็นข้อจ ากัดในการน ามาใช้
ประโยชน์ ในขณะท่ีว่านตาลเดี่ยวเป็นพืชล้มลุกท่ีมี
ปริมาณสาร Oxyreveratrol ทัง้ในส่วนเหง้าและส่วน
ใบ จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการน ามาสกัดเพื่อน าสาร 
Oxyreveratrol มาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เพื่อผิว
ขาวกระจ่างใสท่ีได้รับความนิยมกว้างขวาง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

นวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผิวขาวกระจ่างใส 

ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องส าอางและเวชส าอาง

โดยออกฤทธิ์ท างานในระดับเซลล์ ช่วยให้ผิวกระจ่างใส

แล ะลดริ้ ว รอยแห่ ง วั ยอย่ า งมี ปร ะ สิทธิภ าพ โดย 

Staleaf
TM 
เป็นสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวที่มีผลงานวิจัย

รองรับจาก คณะนักวิจัยจากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และได้จดแจ้ง 

ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรในการเตรียมและกรรมวิธีการสกัด

เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส า รสกั ดที่ มี คุณภ าพมาตรฐ าน แล ะ มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

STALEAF
TM

 เป็นสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว(Hypoxis 

aurea Lour.)  ท่ีมีประวัติการใช้เพื่อรักษา สิว จุดด่าง

ด า มาแต่ในอดีตและได้บรรจุอยู่ในสารานุกรมสมุนไพร

ด้วย โดย STALEAF
TM 
 ได้ถูกศึกษาวิจัยวิเคราะห์ทาง 

วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นสารสกัดที่ออก

ฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเซลล์เม็ดสีเข้มของผิวหนัง 

ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และยังช่วยต่อต้าน

อนุมูลอิสระอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสารสกัดที่มีคุณสมบัติ

หลากหลาย และจากผลงานวิจัยท าให้ ได้รับรางวัลงาน

นวัตกรรมมากมายจากในประเทศและต่างประเทศ 

 

STALEAF
TM

 

 ยับยั้งการท างานเอนไซม์ไทโรซิเนส  

 ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน 

 กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน 

 ปลอดภัย 

 

Active Ingredient 

Oxyresveratrol   

 

สารประกอบ Phenolic active ingredients 

Tannins , Glycoside 

 

Application 

ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวและลดเลือนริ้วรอย 

 

Recommend dosage 

0.5-2% 

 

An Innovative and Award winning Natural Cosmetic Ingredient 


