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บทคัดย�อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาองค�ประกอบทางเคมีและตรวจหาฟลาโวนอยด�ของ 
สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 2) ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรสิเนสของ 
สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 3) หาอัตราส0วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว0างสารสกัดหยาบ 
ดอกคําฝอยและสารสกัดหยาบใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรสิเนส 4) พัฒนาโลชัน
จากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรสิเนส 
5) ถ0ายทอดความรู?จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ�โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” ให?กับนักศึกษา  ผู?วิจัยนําสารสกัดหยาบจากดอกคําฝอยและใบฝรั่งมาสกัดด?วย
วิธีการแช0ยุ0ยโดยใช?เอทานอลเปIนตัวทําละลาย นําสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมาวิเคราะห�หา
ปริมาณฟJนอลิกท้ังหมด แทนนินท้ังหมด และฟลาโวนอยด�ท้ังหมด ตรวจหาฟลาโวนอยด�ในสารสกัดดอก
คําฝอยและใบฝรั่งโดยใช?เทคนิครงคเลขผิวบาง จากนั้นนําไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�
ไทโรสิเนส แล?วนํามาหาอัตราส0วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรสิเนส ทดสอบความเปIนพิษต0อเซลล�สัตว�ของสารสกัดหยาบดอก
คําฝอยและใบฝรั่ง นําสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมาพัฒนาเปIนโลชัน ทดสอบสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีบางประการของโลชัน และนําความรู?จากผลการวิจัยมาถ0ายทอดโดยพัฒนาเปIน
ชุดฝKกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ�โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอก
คําฝอยและใบฝรั ่ง” ให?กับนักศึกษาจํานวน 30 คน เครื ่องมือที่ใช? ได?แก0 ชุดฝKกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หาค0าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือก0อนนําไปใช?อบรม โดยการหาค0าดัชนี
ความสอดคล?อง สถิติที่ใช?ได?แก0 ค0าเฉลี่ย ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความรู?ก0อนและ
หลังการอบรมโดยการทดสอบค0าที

ผลการวิจัยพบว0า 
1) ปริมาณฟNนอลิกท้ังหมดในสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งเท0ากับ 0.11 และ 0.39

มิลลิกรัมของกรดแกลลิกต0อกรัมของสารสกัด ตามลําดับ มีปริมาณแทนนินท้ังหมดเท0ากับ 0.09 และ 
0.37 มิลลิกรัมของกรดแทนนิกต0อกรัมของสารสกัด และมีปริมาณฟลาโวนอยด�ท้ังหมดเท0ากับ 0.15 
และ 0.42 มิลลิกรัมของรูทินต0อกรัมของสารสกัด ตามลําดับ ร?อยละผลผลิตของสารสกัดหยาบดอก
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คําฝอยและใบฝรั่งเท0ากับ 5.70 และ 4.56 ตามลําดับ และตรวจพบสารฟลาโวนอยด�ในสารสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยและใบฝรั่งโดยใช?เทคนิครงคเลขผิวบาง 
 2) สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม�ไทโรสิเนส   
โดยมีค0า IC50 เท0ากับ 6.20 และ 6.89 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร ตามลําดับ เทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก 
ซ่ึงมีค0า IC50 เท0ากับ 1.30 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร  
 3) อัตราส0วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว0างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม�ไทโรสิเนส คือ อัตราส0วนท่ี 3 โดยมีค0า IC50 เท0ากับ 4.07 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร 
และไม0มีความเปIนพิษต0อเซลล�สัตว� 
 4) โลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมีสีขาว มีความคงตัวและ ไม0แยกชั้น 
ทดสอบค0า pH ของโลชันมีค0าเท0ากับ 6.5  
 5) ชุดฝKกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีพัฒนามีค0าดัชนีความสอดคล?อง เท0ากับ 1.00 และนําไปจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ พบว0า หลังการอบรม นักศึกษามีความรู?เพ่ิมข้ึน และแตกต0างจากก0อนการอบรม
อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรม พบว0า อยู0ใน
ระดับมาก ( X  = 4.08, S.D. = 0.69) 
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ABSTRACT 

 The aims of this research were 1) to study the chemical structures of crude 
extracts of Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves and 
identify their flavonoids, 2) to study the efficiency of crude extracts of Carthamus 
tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves as a tyrosinase inhibitor,     
3) to investigate the optimum ratio between crude extracts of Carthamus tinctorius 
Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves as a tyrosinase inhibitor, 4) to develop 
a tyrosinase inhibition lotion made from the mix of crude extracts of Carthamus 
tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves, and 5) to transfer the 
research knowledge to undergraduate students under the title of “Lotion Development 
from Mixed Herbal Crude Extracts of Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium 
guajava Linn. Leaves”. The data concerning the crude extracts of Carthamus 
tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves were obtained via a 
maceration process using ethanol as a solvent. The analysis of the total phenolic, 
tannin and flavonoid contents was done. The flavonoids found in the crude extracts 
of Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves were 
identified using the TLC Fingerprint technique. The efficiency of Carthamus tinctorius 
Linn. flower and Psidium guajava Linn. leave crude extracts as a tyrosinase inhibitor 
were analyzed. Then, the optimum ratio between the crude extracts of Carthamus 
tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves as a tyrosinase inhibitor was 
determined. A cytotoxicity test of the extract of Carthamus tinctorius Linn. flowers 
and Psidium guajava Linn. leaves was performed. The physical properties and some 
chemical properties of the developed lotion using Carthamus tinctorius Linn. flowers 
and Psidium guajava Linn. leaves were tested. Moreover, in order to transfer the 
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research knowledge, a practice training package was developed and entitled “Lotion 
Development from Mixed Herbal Crude Extracts of Carthamus tinctorius Linn. 
Flowers and Psidium guajava Linn. Leaves as a Tyrosinase Inhibitor.” The practical 
training package was used with 30 undergraduate students. Education tools such as 
the practical training package, tool accuracy prior to use, and index of Congruence 
were chosen for this standard. Mean deviation and t-test were used, standard 
deviation and t-test were used to evaluate the knowledge prior and after the training 
program. 
 The results were as follows: 
 1) The total phenolic contents of the crude extracts of Carthamus tinctorius 
Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves were 0.11 and 0.39 mg of gallic / g of 
extract, respectively. The total contents of tannin were 0.09 and 0.37 mg of tannic 
acid / g of extract, respectively, while the total flavonoid contents were 0.15 and 
0.42 mg of rutin / g of extract, respectively. The percentages of Carthamus tinctorius 
Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves in the crude extracts were 5.70 % and 
4.56 %, respectively. The flavonoids were also identified using the TLC fingerprint 
technique.  
 2) The crude extracts of Carthamus tinctorius Linn. flowers and Psidium 
guajava Linn. leaves showed tyrosinase inhibition properties with IC50 of 6.20 and 
6.89 mg/mL. compared to using Kojic acid (IC50 = 1.30 mg / mL).   
 3) The optimum ratio of the tyrosinase inhibitor from Carthamus tinctorius  
Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves was found to be “3” with IC50 = 4.07 
mg/mL. No cytotoxicity was observed. 
 4) The development of the lotion from the crude extracts of Carthamus 
tinctorius Linn. flowers and Psidium guajava Linn. leaves showed that the white lotion 
was homogeneous without any phase separations. The pH value of the lotion was 6.5. 
 5) The training program was set up, and the results showed that the Index 
of Congruence = 1.00. After the training program, the students were more knowledgeable 
than prior to the training program at a statistical level of 0.05. The training satisfaction 

was at a high level ( X  = 4.08, S.D. = 0.69). 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 สังคมไทยนิยมการมีผิวสีอ�อนมากกว�าผิวสีเข�ม เพราะดูสะอาดตาและสดใส โดยเฉพาะผิว
บริเวณใบหน�า ซ่ึงเป(นจุดเด�นในการเข�าสังคม ดังนั้นผู�ท่ีมีผิวสีเข�มจึงพยายามค�นหาวิธีการหรือสาร
ต�างๆ เพ่ือทําให�สีผิวจางลงและขาวข้ึน นอกจากนี้โรคผิวหนังบางโรคยังทําให�ผิวหนังสร�างเม็ดสี
ผิดปกติ ซ่ึงจําเป(นต�องใช�ผลิตภัณฑ4เหล�านี้ ผลิตภัณฑ4ช�วยให�ผิวขาวคือผลิตภัณฑ4ท่ีทําให�ความเข�มของ
สีผิวจางลง โดยมีส�วนผสมของสารท่ีช�วยให�ผิวขาว ซ่ึงอาจหมายถึงสารคลุมผิว (เช�น TiO2  Talcum 
และ Kaolin เป(นต�น) สารปDองกันแสงแดดซ่ึงช�วยลดการกระตุ�นการสร�างเม็ดสีในผิวหนัง สารลอกซ่ึง
ลอกเซลล4ผิวท่ีคล้ําออก และสารท่ีไปยับยั้งเอนไซม4ไทโรสิเนสซ่ึงเป(นเอนไซม4ท่ีกระตุ�นการสร�างเม็ดสี 
(อรัญญา มโนสร�อย, 2556) ซ่ึงในปIจจุบันเครื่องสําอางจากสารสกัดพืชสมุนไพรกําลังเป(นท่ีนิยม สารท่ี
มีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม4ไทโรสิเนสจึงถูกนํามาศึกษาเป(นลําดับแรกๆ เพ่ือใช�
คัดเลือกหาประโยชน4จากสารสกัดสมุนไพร แล�วนํามาใช�เป(นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ4
เครื่องสําอาง (จันทิมา หอมกลบ และคนอ่ืนๆ, 2554) เช�น โลชัน (Lotion) เป(นอิมัลชันท่ีมีความหนืด
ตํ่าเพราะมีวัฏภาคภายนอกในปริมาณท่ีสูงวัฏภาคภายในมักไม�เกิน 35 % เป(นรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุด
ในผลิตภัณฑ4ทาผิว โดยเฉพาะผิวหนังท่ีมีบริเวณกว�างเพราะทาแล�วชุ�มชื้น ไม�เหนอะหนะ ดูดซึมดี ให�
ความรู�สึกสบาย และล�างน้ําออกได�ง�าย เช�น โลชันทาผิว ซ่ึงโลชันนี้อาจใช�สารเพ่ิมความหนืดในวัฏภาค
น้ําให�หนืดข้ึนได�แต�ยังคงเป(นของเหลวท่ีไหลได� (เสาวนีย4 กระสานติสุข และคนอ่ืนๆ, 2549) 
 ดอกคําฝอย (Carthamus tinctorius Linn.) เป(นพืชท่ีนิยมเก็บเก่ียวส�วนเมล็ดไปใช�สกัด
น้ํามัน ดอกนําไปใช�ในการทําสีและประโยชน4ทางการแพทย4 ดอกคําฝอยเป(นพันธุ4พืชโบราณท่ีมีถ่ิน
กําเนิดจากแถบตะวันออกลาง ในอินเดียใช�ดอกคําฝอยในการผลิตน้ํามันพืชเพ่ือใช�ภายในประเทศ 
ส�วนในประเทศจีนนิยมนําดอกไปใช�ในการแพทย4แผนโบราณ (Ekin z, 2005) สีท่ีได�จากดอกคําฝอย
จะมีสีเหลืองแดง เรียกว�า คาร4ทามิน (Carthamin) ในกลีบดอกคําฝอยมีสารสีเหลืองคาร4ทามิน 
(Carthamin) ซ่ึงเป(นสีธรรมชาติท่ีปลอดภัยสําหรับรับประทานองค4ประกอบทางเคมีท่ีสําคัญท่ีพบใน
ดอกคําฝอยคือสารในกลุ�มฟลาโวนอยด4กลัยโคไซด4 (Flavonoid Glycoside) เช�น คาร4ทามิน 
(Carthamin) ซาฟฟลอร4 เยลโล� (Safflor Yellow) ทิงค4ทอมีน (Tinctormine) (Yoon H. R. &      
et al., 2007) และสารในกลุ�มฟลาโวน เช�น ลูทีโอลิน (Luteolin) (Asgarpanah & Kazemivash, 
2013) และจากการศึกษางานวิจัยพบว�า สารสกัดด�วยน้ําจากกลีบดอกคําฝอยมีคุณสมบัติในการต�าน
ออกซิเดชัน (Yaginuma S. & et al., 1999) ต�านอักเสบ โดยยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด4 และ
พรอสตาแกลนดินซ่ึงเป(นสารท่ีทําให�เกิดการอักเสบ (Wang C. C. & et al., 2011) 
 ฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) เป(นไม�ต�นสูง 3-10 เมตร เปลือกต�นเรียบใบเด่ียวขอบ
ขนานกว�าง 3-8 เซนติเมตรยาว 6-14 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาวร�วงง�าย เกสรตัวผู�มีเป(นจํานวนมาก
ผลคล�ายลูกแพร4หรือลูกสาลี่ ฝรั่งเป(นพืชพ้ืนเมืองในอเมริกาเขตร�อน อินเดียตะวันตก อเมริกาใต�
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อินเดียและอียิปต4 ปIจจุบันมีการเพาะปลูกท่ัวไปในเขตร�อน จากการศึกษางานวิจัยพบว�า ใบฝรั่งมี
สารฟลาโวนอยด4ชนิดหนึ่งคือสารเคอร4ซิทิน (Lutterodt & Maleque, 1988) ซ่ึงมีฤทธิ์ต�านอนุมูล
อิสระและฤทธิ์ต�านเอนไซม4ไทโรสิเนส (ศิริวรรณ วีระทวีพร และคนอ่ืนๆ, 2552) 
 จากการศึกษาค�นคว�าเบื้องต�น พบว�า ดอกคําฝอยมีสารฟลาโวนอยด4 (Beata W., 2010) 
เช�น คาร4ทามิน (Carthamin) และซาฟฟลอร4 เยลโล� (Safflor Yellow) (Yoon H. R. & et al., 
2007) ซ่ึงให�สารสีเหลืองจนถึงสีเหลืองส�มสําหรับใช�ในอาหารและเครื่องสําอาง เช�น ลิปสติก 
(Vrijendra Singh & et al., 2013) และใบฝรั่งมีสารแทนนิน (Tannin) และเควอร4ซิติน (Quercetin) 
ท่ีเป(นสารกลุ�มฟลาโวนอยด4 (อัมพวัน อภิสริยะกุล, 2536) ซ่ึงฟลาโวนอยด4เป(นสารประกอบฟ|นอลิกท่ี
จากการศึกษาวิจัย พบว�าสารประกอบฟ|นอลิกมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม4ไทโรสิเนส 
(สุพัตรา ฤกษ4สมโภชน4, 2550)  
 ไทโรสิเนส (Tyrosinase) เป(นเอนไซม4ท่ีช�วยเร�งปฏิกิริยาการเกิดเม็ดสีเมลานินในผิวหนัง 
ซ่ึงเป(นสาเหตุทําให�เกิดสีท่ีผิวหนัง และทําให�ผิวคล้ํา ดังนั้น สารท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม4ไทโรซิเนส จึงมี
ผลยับยั้งการสร�างเมลานิน สารเหล�านี้มีประโยชน4ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิด เช�น ฝDา กระ 
นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป(นสารท่ีช�วยทําให�ผิวขาว (Whitening Agent) ท่ีใช�ในเครื่องสําอาง    
อีกด�วย (นิสากร แซ�วัน, 2553) 
 จากข�อมูลดังกล�าวข�างต�นผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะนําดอกคําฝอยและใบฝรั่งมาทําการสกัดเพ่ือ
ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม4ไทโรสิเนสและนําผลการศึกษาท่ีได�ไปพัฒนาผลิตภัณฑ4โลชันท่ี
มีส�วนผสมของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งซ่ึงมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม4ไทโรสิเนส
และทําการเผยแพร�ผลงานการวิจัยโดยการนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ4
โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” ให�กับนักศึกษาเพ่ือเป(นการเพ่ิมคุณค�า
ให�กับสมุนไพรไทยและเป(นข�อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาข้ันสูงต�อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาองค4ประกอบทางเคมีและตรวจหาฟลาโวนอยด4ของสารสกัดหยาบดอก
คําฝอยและใบฝรั่ง 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม4ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอย
และใบฝรั่ง 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาอัตราส�วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว�างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ี
มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม4ไทโรสิเนส 
 1.2.4 เพ่ือพัฒนาโลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งและทดสอบ
สมบัติบางประการของโลชัน 
 1.2.5 เพ่ือถ�ายทอดความรู�จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ4โลชันจากสมุนไพร
ผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” ให�กับนักศึกษา 
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1.3 ประโยชน!ท่ีคาดว*าจะได,รับจากการวิจัย 
 1.3.1 ทําให�ทราบถึงวิธีการสกัดการแยกสารสําคัญ และฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม4ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 1.3.2 ข�อมูลจากการทดลองเป(นข�อมูลพ้ืนฐานสามารถนําไปใช�ประโยชน4เชิงพาณิชย4ในการ
ทําผลิตภัณฑ4เครื่องสําอางท่ีมีส�วนผสมของพืชสมุนไพรแทนการใช�สารเคมีสังเคราะห4ต�อไป 
 1.3.3 เป(นการพัฒนา ส�งเสริมและเพ่ิมมูลค�าให�กับพืชสมุนไพรไทยท่ีมีในท�องถ่ินในการ
นํามาใช�ให�เกิดประโยชน4สูงสุด 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ดอกคําฝอย (Carthamus tinctorius Linn.) ท่ีใช�ในการศึกษาองค4ประกอบทางเคมี
และฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม4ไทโรสิเนส ได�มาจากการนําดอกคําฝอยแห�งมาจากจังหวัด
เชียงใหม�นํามาบดให�ละเอียดนําไปสกัดด�วยเอทานอล 95 % 
 1.4.2 ใบฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) ท่ีใช�ในการศึกษาองค4ประกอบทางเคมีและฤทธิ์
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม4ไทโรสิเนส เป(นใบฝรั่งพันธุ4ข้ีนก นํามาจากอําเภออินทร4บุรี จังหวัดสิงห4บุรี ได�
จากการนําใบแก�ของต�นฝรั่งมาทําให�แห�งโดยการอบ นํามาบดให�ละเอียด นําไปสกัดด�วยเอทานอล 95 % 
 1.4.3 ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานเอนไซม4ไทโรสิเนส ด�วยวิธีโดพาโครม (Dopachrome 
Method) 
 1.4.4 องค4ประกอบทางเคมีท่ีศึกษา ได�แก� การหาปริมาณสารสําคัญ โดยการวิเคราะห4หา
ปริมาณฟ|นอลิกท้ังหมด แทนนินท้ังหมด และฟลาโวนอยด4ท้ังหมดของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและ
ใบฝรั่งด�วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปกโตรสโกป| และตรวจหาฟลาโวนอยด4ด�วยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
 1.4.5 ทดสอบสมบัติทางกายภาพบางประการของโลชันได�แก� สีความคงตัว และการแยกชั้น
ทดสอบสมบัติทางเคมีบางประการ ได�แก� ค�า pH และทดสอบความเป(นพิษของสารสกัดต�อเซลล4สัตว4 
 1.4.6 ชุดฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ4โลชันจากสมุนไพรผสมสาร
สกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” ประกอบด�วยชุดฝ�กอบรม 3 ส�วน 
  ส�วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม 
  ส�วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ (การทดลอง) 
  ส�วนท่ี 3 การวัดและประเมินผล 

 
1.5 นิยามศัพท!เฉพาะ 
 1.5.1 การแยกองค4ประกอบทางเคมี หมายถึง การใช�เทคนิคทางเคมี ได�แก� เทคนิครงคเลข
ผิวบางแยกองค4ประกอบทางเคมีจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 1.5.2 สารสกัดหยาบดอกคําฝอย หมายถึง สารสกัดท่ีได�จากการนําดอกคําฝอยไปสกัดด�วย 
ตัวทําละลายเอทานอล ระเหยเอทานอลออกด�วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน และเครื่องทําแห�ง
แบบเยือกแข็ง 
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 1.5.3 สารสกัดหยาบใบฝรั่ง หมายถึง สารสกัดท่ีได�จากการนําใบฝรั่งไปสกัดด�วยตัวทํา
ละลายเอทานอล ระเหยเอทานอลออกด�วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน และเครื่องทําแห�งแบบ
เยือกแข็ง 
 1.5.4 ฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซม4ไทโรสิเนส หมายถึง ความสามารถในการยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม4ไทโรสิเนสท่ีได�จากสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งและดอกคําฝอย 
 1.5.5 IC50 (Inhibition Concentration) หมายถึง ความเข�มข�นของสารสกัดในการยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม4ไทโรสิเนสลดลงร�อยละ 50 
 1.5.6 โลชั่น หมายถึง อิมัลชันท่ีมีความหนืดตํ่าท่ีมีส�วนผสมของสารสกัดหยาบดอกคําฝอย
และใบฝรั่งใช�สําหรับบํารุงผิว 
 1.5.7 ชุดฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ หมายถึงเอกสารท่ีใช�ประกอบการจัดการอบรมเรื่อง 
“การพัฒนาผลิตภัณฑ4โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง       
การทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสเป+นการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงผู/วิจัยขอนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข/องเพ่ือเป+นข/อมูลพ้ืนฐานดังนี้ 
 2.1 การสกัดแยกสารสําคัญจากพืช 
 2.2 สารประกอบฟ6นอลิก 
 2.3 กระบวนการสร/างเมลานินโดยเอนไซม)ไทโรสิเนส 
 2.4 พืชสมุนไพรท่ีใช/ในการวิจัย 
 2.5 ความรู/ท่ัวไปเก่ียวกับโลชัน 
 2.6 ชุดฝ<กอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 
 
2.1 การสกัดแยกสารสําคัญจากพืช 
 การสกัดแยกสารสําคัญจากพืชสมุนไพรทําได/หลายวิธี โดยท่ัวไปการสกัดเบื้องต/นไม@ว@า    
จะสกัดด/วยวิธีการใดหรือใช/ตัวทําละลายใด ก็จะได/องค)ประกอบเป+นของผสมหรือสารสกัดหยาบ 
(Crude Extract) ซ่ึงเป+นสิ่งท่ีสกัดออกมาจากสมุนไพร โดยใช/ตัวทําละลายสารสกัดอย@างหยาบเป+น
ของผสมขององค)ประกอบทางเคมีของสมุนไพร ซ่ึงจะมีท้ังองค)ประกอบท่ีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
เรียกว@า สารสําคัญ (Active Constituents) และองค)ประกอบท่ีไม@มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ซ่ึงเรียกว@า 
สารเฉ่ือย (Inert Substances) ชนิดและสัดส@วนขององค)ประกอบในสารสกัดจะเปลี่ยนไปตามสภาพ
ของสมุนไพรท่ีใช/และสภาวะท่ีใช/ในการสกัด  
 2.1.1 วิธีการสกัด 
  วิธีการสกัดมีหลายวิธี 1) มาเซอเรชัน (Maceration) เป+นวิธีการสกัดสารสําคัญจาก
พืชโดยวิธีการหมักสมุนไพรกับน้ํายาสกัดจนกระท่ังเนื้อเยื่อของสมุนไพรอ@อนนุ@มและน้ํายาสกัด
สามารถซึมเข/าไปละลายองค)ประกอบในผงสมุนไพรออกมาได/ 2) เพอร)โคเลชัน (Percolation)    
เป+นวิธีการสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรโดยการปล@อยให/น้ํายาสกัดไหลผ@านผงสมุนไพรอย@างช/าๆ
พร/อมกับละลายเอาองค)ประกอบออกจากผงสมุนไพรออกมา โดยใช/เครื่องมือท่ีเรียกว@าเพอร)โคเลเตอร) 
(Percolator) 3) การสกัดแบบต@อเนื่อง (Continuous Extraction) เป+นวิธีการสกัดสารสําคัญจาก
สมุนไพรทํานองเดียวกับเพอร)โคเลชัน (Percolation) แต@ต/องใช/ความร/อนเข/าช@วยและใช/ซอกซ)เลต
เอ็กซ)แทรกเตอร) (Soxhlet Extractor) ซ่ึงเป+นระบบป_ดโดยใช/ตัวทําละลายซ่ึงมีจุดเดือดตํ่า เม่ือได/รับ
ความร/อนจากฮิทติงแมนเทิล (Heating Mantle) หรือหม/ออังไอน้ําน้ํายาสกัดในภาชนะระเหยข้ึนไป
แล/วกลั่นตัวลงมาในทิมเบิล (Thimble) ซ่ึงบรรจุสมุนไพรไว/น้ํายาสกัดจะผ@านผงสมุนไพรซํ้าแล/วซํ้าอีก
ไปเรื่อยๆจนกระท่ังองค)ประกอบในสมุนไพรถูกสกัดออกมา เม่ือน้ํายาสกัดในเอ็กซ)แทรกติงแชมเบอร) 



6 
 

(Extracting Chamber) สูงถึงระดับจะเกิดกาลักน้ําสารสกัดจะไหลกลับลงไปในภาชนะวนเวียนเช@นนี้
จนกระท่ังการสกัดสมบูรณ)ผู/วิจัยเลือกใช/วิธีการสกัดแบบมาเซอเรชัน (Maceration) ในการสกัด   
ดอกคําฝอยและใบฝรั่งวิธีการนี้เหมาะสมกับพืชสมุนไพรท่ีมีโครงสร/างหรือเนื้อเยื่อท่ีไม@แข็งแรงมากนัก
เช@น ใบ ดอก เมล็ด ซ่ึงทําให/อ@อนนุ@มได/ง@าย จัดเป+นวิธีท่ีใช/น้ํายาสกัดน/อยจึงประหยัดและเป+นวิธีการ  
ท่ีไม@ใช/ความร/อนจึงเหมาะสม (รัตนา อินทรานุปกรณ), 2547)  
 2.1.2 น้ํายาสกัดหรือตัวทําละลาย 
  น้ํายาสกัดหรือตัวทําละลายท่ีนิยมใช/ในการเตรียมสารสกัดได/แก@ น้ํา แอลกอฮอล)
หรือสารละลายผสมของสารละลายท้ัง 2 ชนิดนี้ นอกจากนี้อาจใช/กรดหรือด@างเติมลงในน้ํายาสกัดเพ่ือ
ปรับความเป+นกรด-ด@างของน้ํายาสกัดให/เหมาะสมยิ่งข้ึน ส@วนตัวทําละลายชนิดอ่ืนๆ เช@น อีเทอร)
คลอโรฟอร)มมีใช/บ/างเฉพาะกรณี เม่ือทําการสกัดสารจากพืชด/วยตัวทําละลายท่ีเหมาะสมแล/วสารสกัด
ท่ีได/มักจะมีปริมาตรมากและเจือจาง ทําให/นําไปแยกส@วนไม@สะดวกและไม@มีประสิทธิภาพ            
จึงจําเป+นต/องนํามาทําให/เข/มข/นเสียก@อน ซ่ึงอาจทําได/หลายวิธีแต@วิธีท่ีนิยมใช/กันมากคือ การระเหย 
การกลั่นในสุญญากาศ การแช@แข็ง เป+นต/น (รัตนา อินทรานุปกรณ), 2547)  
 2.1.3 การทําให/สารสกัดเข/มข/น (Concentration)  
  เม่ือทําการสกัดสารจากพืชด/วยตัวทําละลายท่ีเหมาะสมแล/วสารสกัดท่ีได/มักจะมี
ปริมาตรมากและเจือจาง ทําให/นําไปแยกส@วนไม@สะดวกและไม@มีประสิทธิภาพ จึงจําเป+นต/องนํามา  
ทําให/เข/มข/นเสียก@อนซ่ึงอาจทําได/หลายวิธีแต@วิธีท่ีนิยมใช/กันมากคือ 
  1. การระเหย (Free Evaporation) คือ การทําให/แห/งด/วยหม/ออังไอน้ําบางครั้งอาจ
เปkาอากาศร/อนลงไปในสารสกัดด/วยเพ่ือให/ระเหยได/เร็วข้ึน 
  2. การกลั่นในสุญญากาศ (Distillation in Vacuum) เป+นวิธีระเหยแห/งโดยการ
ระเหยตัวทําละลายออกท่ีอุณหภูมิตํ่าและลดความดันลงให/เกือบเป+นสุญญากาศใช/เครื่องสูบ
สุญญากาศ (Vacuum Pump) เครื่องมือนี้เรียกว@าโรตารีอีวาโพเรเตอร) (Rotary Evaporator) 
ประกอบด/วยสามส@วนคือภาชนะบรรจุสารอย@างหยาบท่ีจะกลั่นส@วนคอนเดนเซอร)หรือส@วนควบแน@น
ไอสารละลาย (Condenser) และภาชนะรองรับสารละลายหลังการกลั่น (Receiving Flask) โดยสาร
สกัดหยาบซ่ึงบรรจุในภาชนะจะแช@อยู@ในหม/ออังไอน้ําท่ีควบคุมอุณหภูมิได/และจะหมุน (Rotate) 
ตลอดเวลาท่ีทํางานเพ่ือให/มีการกระจายความร/อนอย@างท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ ภาชนะบรรจุสารสกัด
อย@างหยาบนี้จะต@อเข/ากับส@วนควบแน@นซ่ึงมีระบบทําความเย็นหล@ออยู@ตลอดเวลาปลายของส@วน
ควบแน@นจะมีภาชนะรองรับโดยท้ังระบบจะต@อเข/ากับระบบสุญญากาศสารละลายท่ีระเหยออกจาก
ภาชนะบรรจุจะควบแน@นท่ีบริเวณคอนเดนเซอร)และหยดลงมาในภาชนะรองรับสารละลายหลังการ
กลั่นซ่ึงสารละลายดังกล@าวสามารถนําไปทําให/บริสุทธิ์และสามารถนํากลับมาใช/ใหม@ได/ 
  3. การแช@แข็ง (Freezing) ถ/าเป+นสารสกัดด/วยน้ําใช/ Lyophizer ทําให/แห/ง 
(Freeze Dryer) แต@ถ/าเป+นตัวทําละลายอ่ืนเฉพาะตัวทําละลายเท@านั้นท่ีแข็งซ่ึงเราจะแยกจากความ
เข/มข/น (Concentrate) โดยเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge)  
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 2.1.4 โครมาโทกราฟ6 (Chromatography)  
  เป+นวิธีการแยกองค)ประกอบต@างๆ ออกจากกันท่ีได/ผลดีมากและนิยมใช/กันอย@าง
แพร@หลาย โดยอาศัยความแตกต@างของการกระจายตัวของสารตัวอย@างระหว@าง 2 เฟสท่ีไม@ผสม    
เป+นเนื้อเดียวกันคือเฟสเคลื่อนท่ี (Mobile Phase) ซ่ึงอาจเป+นแกtสหรือของเหลว กับอีกเฟสหนึ่งซ่ึง
เป+นเฟสอยู@กับท่ี (Stationary Phase) อาจเป+นของแข็งหรือของเหลวท่ีล/อมรอบวัสดุช@วยพยุง
(Supporting Material) ซ่ึงทําหน/าท่ีในการแยกสารหรือองค)ประกอบของสารตัวอย@างออกจากกัน
ข้ึนอยู@กับความจําเพาะเจาะจงของสารตัวอย@างท่ีมีต@อเฟสอยู@กับท่ี ประโยชน)ของการทําโครมาโทกราฟ6
คือ ใช/แยกสารแต@ละชนิดออกจากสารผสมตรวจความสมํ่าเสมอ (Homogeneity) ของสารตัวอย@าง 
ทําให/สารบริสุทธิ์ (Purification) ตรวจเอกลักษณ)ของสาร ตรวจวิเคราะห)หาปริมาณ และตรวจ       
สารปนเปvwอน (Impurity)  
  1. ทินเลเยอร)โครมาโทกราฟ6 (Thin Layer Chromatography) เป+นเทคนิคท่ีใช/แยก
และตรวจสอบสารปริมาณน/อยๆ ในงานวิเคราะห)และใช/ในงานพรีแพเรทีฟ (Preparative) ซ่ึงใช/กับสาร
ปริมาณมากๆ ได/ด/วย โดยใช/เฟสอยู@กับท่ีแผ@บนแผ@นรองรับหรือซัพพอร)เทอร)ซ่ึงทําด/วยแก/ว หรืออลูมิเนียม 
หรือพอลิเอทีลีน (Polyethylene) เม่ือหยดสารละลายตัวอย@างซ่ึงเป+นสารผสมลงบนแอดซอร)เบนท)
เรียบร/อยแล/ว จึงนําแผ@น TLC ใส@ลงในแท็งก) TLC ซ่ึงบรรจุเฟสเคลื่อนท่ีหรือระบบ ตัวทําละลายท่ี
เหมาะสม เพ่ือให/เกิดกระบวนการท่ีเฟสเคลื่อนท่ีเคลื่อนท่ีไปบนเฟสอยู@กับท่ีซ่ึงเรียกว@า ดีวีลอปเมนท) 
(Development) จะเกิดการแยกสารประกอบต@างๆ ออกจากกันโดยอาศัยกลไก ท่ีกล@าวมาข/างต/นแล/วว@า
อาจมีกลไกมากกว@าหนึ่งกลไกก็ได/ข้ึนอยู@กับธรรมชาติและคุณสมบัติของเฟสอยู@กับท่ีและเฟสเคลื่อนท่ี   
แอดซอร)เบนท)ของทินเลเยอร)โครมาโทกราฟ6ส@วนใหญ@จะใช/ซิลิกาเจล อลูมินา หรือเซลลูโลส 
   1) การเตรียมแผ@นทินเลเยอร)โครมาโทกราฟ6 (TLC) ก@อนอ่ืนต/องเตรียมน้ํายา
แขวนตะกอน (Suspension) ของแอดซอร)เบนท)ซ่ึงทําโดยนําซิลิกาเจลหรืออลูมินาผสมน้ําเขย@าใน
ขวดซ่ึงป_ดจุกแน@นเป+นเวลา 30–45 วินาที สําหรับเซลลูโลสต/องใช/เครื่องคนแม@เหล็กช@วยการผสม 
จากนั้น นําสารละลายไปแผ@บนแผ@น TLC ให/มีลักษณะบางและหนาสมํ่าเสมอกันท่ัวท้ังแผ@น แล/วนําไป
ทําให/แห/งในอากาศก@อน จากนั้นนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที 
   2) การจุดหรือสปอตสารละลายตัวอย@างบนแผ@น TLC โดยใช/แคบิลลารี 
(Capillaries) พยายามให/จุดเล็กไม@เกิน 2.5 มิลลิเมตร ถ/าสารละลายมีปริมาตรสูงให/หยดหลายๆ ครั้ง
และทําให/แต@ละครั้งแห/งก@อนค@อยหยดซํ้า นําแผ@น TLC ท่ีสปอตสารตัวอย@างและสารมาตรฐานแล/วไป 
ดีวีลอปในแท็งก) (Tank) ซ่ึงทําให/อ่ิมตัวก@อน (Prostrate) ด/วยระบบตัวทําละลายท่ีจะใช/ หลังจาก ดี
วีลอปแผ@น TLC หากเป+นสารมีสีจะเห็นและรู/ตําแหน@งของสารท่ีแยกได/ทันที แต@สารส@วนใหญ@ไม@มีสีจึง
ต/องมีวิธีการท่ีจะบอกตําแหน@งของสารท่ีแยกได/หรือบอกว@าสารท่ีแยกได/เป+นสารกลุ@มใดโดยใช/น้ํายา
ตรวจสอบแบบท่ัวไปหรือน้ํายาตรวจสอบแบบจําเพาะเจาะจง 
  2. คอลัมน)โครมาโทกราฟ6 (Column Chromatography) เป+นเทคนิคท่ีนิยมใช/แยก
สารให/ได/ปริมาณมาก โดยเฟสเคลื่อนท่ีจะทําหน/าท่ีพาสารเคลื่อนท่ีไปบนเฟสอยู@กับท่ีซ่ึงบรรจุ ใน
หลอดแก/วปลายเป_ด (Open Column) จึงเกิดการกระจายตัวของสารระหว@างสองเฟสนี้ 
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   1) การเตรียมคอลัมน)ทําโดยเทตัวทําละลายลงในคอลัมน)ซ่ึงส@วนปลายของ
คอลัมน)นี้อุดด/วยใยแก/วท่ีบริเวณเหนือกtอกป_ดเป_ดในกรณีท่ีปลายคอลัมน)ไม@ใช@ซินเทอร)ดิสก) (Sinter 
Disk) จากนั้นโปรยทรายละเอียดท่ีล/างด/วยกรดด@างและตัวทําละลายอินทรีย) แล/วเทลงบนใยแก/ว
ประมาณ 1 เซนติเมตร ทําหน/าทรายให/เรียบ เป_ดกtอกให/ระบบตัวทําละลายไหลผ@านเพ่ือให/
ฟองอากาศออกเทแอดเซอร)เบนท)ซ่ึงอยู@ในตัวทําละลายลงในคอลัมน) หลังจากท่ีแอดเซอร)เบนท)   
นอนก/นแล/วให/ใส@แผ@นกระดาษกรองและทรายเพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงมิให/แอดเซอร)เบนท)ถูกรบกวน 
ในขณะท่ีเติมตัวทําละลายลงไปยังคอลัมน)ปล@อยตัวทําละลายท่ีอยู@เหนือแอดเซอร)เบนซ)ออกไป       
จนระดับตัวทําละลายเหลืออยู@เหนือแอดเซอร)เบนท)ประมาณ 1 เซนติเมตร ระดับของตัวทําละลาย
ต/องไม@ตํ่ากว@าระดับบนของแอดเซอร)เบนท) ไม@เช@นนั้นแอดเซอร)เบนท)จะแตกทําให/ประสิทธิภาพ    
การแยกไม@ดี เนื่องจากตัวทําละลายจะไหลผ@านรอยแตกมากกว@าอนุภาคแอดเซอร)เบนท) 
   2) เม่ือเตรียมคอลัมน)เรียบร/อยแล/วให/ใส@ (Load) สารละลายตัวอย@าง ซ่ึง
สารละลายในสารละลายอินทรีย)ท่ีมีข้ัวน/อยท่ีสุดสามารถละลายสารตัวอย@างได/และต/องมีปริมาตร
น/อยๆ อีกท้ังต/องระวังมิให/ผิวหน/าแอดเซอร)เบนท)ถูกรบกวน ปล@อยให/สารละลายตัวอย@างค@อยๆ 
เคลื่อนผ@านชั้นทรายและแอดเซอร)เบนท) โดยค@อยๆ เป_ดกtอก เติมตัวทําละลายอีกเล็กน/อยเพ่ือล/าง 
สารตัวอย@าง จากนั้นค@อยๆ เพ่ิมปริมาณตัวทําละลายมากข้ึน เพ่ือให/เกิดการแยกสารเก็บสารละลาย  
ท่ีแยกออกมาจากคอลัมน)เป+นส@วนๆ ในภาชนะท่ีเหมาะสม การเปลี่ยนตัวทําละลายจากตัวหนึ่งไปเป+น
ตัวทําละลายอ่ืนๆ ควรค@อยๆ เปลี่ยน กลไกท่ีใช/ในการแยกองค)ประกอบสําคัญจากพืชสมุนไพรด/วยวิธี
คอลัมน)โครมาโทกราฟ6ส@วนใหญ@จะเป+นการดูดซับ ระบบตัวทําละลายท่ีใช/คือตัวทําละลายไม@มีข้ัว เช@น
ป_โตรเลียมอีเทอร) เบนซีน โทลีน คลอโรฟอร)ม เป+นต/น และสามารถใช/สารละลายเด่ียวๆ ในการ     
ชะล/างสารสําคัญออกจากคอลัมน)  
   3) การเก็บแฟรกชันสําหรับสารตัวอย@างท่ีมีสีอาจดูด/วยตาได/ หากเป+นสารท่ี ไม@มี
สีสามารถตรวจหาด/วยตาได/ ถ/ามันเรืองแสงได/เช@น ควินิดีน (Quinidine) เป+นต/น หากเป+นสารท่ีไม@มีสี
เราต/องเก็บหลายๆ แฟรกชัน โดยแต@ละแฟรกชันมีปริมาตรน/อยๆ บางทีอาจใช/เครื่องเก็บแฟรกชัน
แบบอัตโนมัติ (Automatic Fraction Collectors) ซ่ึงทําให/เก็บแฟรกชันได/มากมายและสามารถแยก
แต@ละสารได/ดีกว@า สามารถปรับอัตราเร็วของสารไหล (Flow Rate) เพ่ือเก็บสารท่ีต/องการได/ และการ
ตรวจดูสารในแต@ละแฟรกชันทําได/โดยใช/เทคนิคโครมาโทกราฟ6แบบแผ@นบาง (รัตนา อินทรานุปกรณ), 
2547) 

 
2.2 สารประกอบฟ$นอลิก 
 สารประกอบฟ6นอลิกเป+นสารท่ีพบได/ในพืชท่ัวไป มีคุณสมบั ติเป+นสารอินทรีย) ท่ี มี         
สูตรโครงสร/างทางเคมีเป+นวงแหวนอโรมาติก (Aromatic Ring) ท่ีมีจํานวน Hydroxyl Group    
อย@างน/อยหนึ่งหรือมากกว@าหนึ่งหมู@ในโมเลกุล สามารถละลายได/ในน้ํา ส@วนใหญ@สารประกอบฟ6นอลิก
มักพบอยู@รวมกับน้ําตาลในรูปของสารประกอบไกลโคไซด) (Glycoside) สารประกอบฟ6นอลิกท่ีพบ  
ในธรรมชาติมีหลายกลุ@มและมีลักษณะสูตรโครงสร/างทางเคมีแตกต@างกัน กลุ@มใหญ@ท่ีพบจะเป+น
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สารประกอบฟลาโวนอยด) (Flavonoid) นอกจากนั้นยังพบว@ามีสารประกอบต@างๆ เช@น Simple 
Monocyclic Phenol Phenyl Propanoid Phenolic Quinine และ Polyphenolic ซ่ึงได/แก@   
พวกลิกนิน (Lignin) เมลานิน (Melanin) และแทนนิน (Tannin) เป+นต/น รวมท้ังยังพบว@ามี
สารประกอบท่ีมีกลุ@มฟ6นอล (Phenolic Unit) รวมอยู@ในโมเลกุลของโปรตีนอัลคาลอยด) (Alkaloid) 
และเทอร)พีนอยด) (Terpenoid) เป+นต/น 
 หน/าท่ีของสารประกอบฟ6นอลิกเหล@านี้บางชนิดก็ทราบแน@ชัด เช@น ลิกนินทําหน/าท่ีเป+น
โครงสร/างให/ความแข็งแรงแก@ผนังเซลล)ของพืช สารในกลุ@มแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เป+นสารท่ี
ให/สีในดอกไม/ สารในกลุ@มฟลาโวนอยด)มีความสําคัญในการควบคุมการเจริญของพืชจากพวกถ่ัว     
เป+นต/น นอกจากนี้พบว@า สารประกอบฟ6นอลิกหลายชนิดมีสมบัติเป+นสารต/านอนุมูลอิสระ เช@น ฟลาโวนอยด) 
กรดฟ6นอลิก และแทนนิน เป+นต/น นอกจากนี้สารประกอบฟ6นอลิกบางชนิดยังทําหน/าท่ีเป+น 
Chelating Agent ดักจับไอออนของโลหะเข/าไว/ในโมเลกุล เช@น เคอร)ซิทิน (Quercetin) โดย
โครงสร/างของเคอร)ซิทินมีตําแหน@ง (Binding Site) ท่ีสามารถดักจับไอออนของโลหะ เช@น ทองแดงได/ 
3 บริเวณ ดังภาพท่ี 2.1 (Packer L. & et al., 1999) 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ภาพแสดงบริเวณ Binding Site ของเคอร)ซิทินท่ีจับกับไอออนของโลหะ 
 
 2.2.1 ประเภทของสารประกอบฟ6นอลิก สารประกอบฟ6นอลิกสามารถแบ@งออกได/เป+น      
3 กลุ@มใหญ@ (Ho C. T., 1992) คือ 
  2.2.1.1 สารประกอบฟ6นอลิกอย@างง@ายและกรดฟ6นอลิกแบ@งออกเป+น 3 ประเภท 
   1) Monocyclic Phenols พบท่ัวไปในพืช ได/แก@ Phenol Catechol 
Hydroquinone และ P-hydroxycinnamic Acid  
   2) Dicyclic Phenols ได/แก@ Flavonoids และ Lignans 
   3) Triphenols พบในอนุพันธ)ของกรดแกลลิกเป+นส@วนใหญ@ เช@น Catechin ในชา 
  2.2.1.2 Hydrocinnaic Acid และอนุพันธ) Hydrocinnaic Acid และอนุพันธ) ได/แก@ 
Chlorogenic Acid และ Ferulic Acid ซ่ึงฟ6นอลิกกลุ@มนี้มักพบในรูปของ Conjugated มากกว@า   
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ในรูปของ Glycosides ซ่ึง Chlorogenic Acid มีความสําคัญท่ีสุดในกลุ@มนี้ เนื่องจากเป+นสารต้ังต/นท่ี
สําคัญของการเกิดสีน้ําตาลจากเอนไซม)ในพืช เช@น แอปเป_wล 
  2.2.1.3 ฟลาโวนอยด) (Flavonoid) เป+นฟ6นอลิกในพืชท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด   
สูตรโครงสร/างทางเคมีพ้ืนฐานโดยท่ัวไปคือ โครงสร/างไดฟ6นิวโปรเปน (C6-C3-C6) กับกลุ@มฟ6นอลิก   
ไฮดรอกซีในธรรมชาติพบมากกว@า 2000 ชนิด ซ่ึงจะพบเคอร)ซิทินและรูทินมากท่ีสุด รองลงมาคือ     
มีริซิทิน (Miean & Mohamed, 2001) โดยท่ัวไปในใบ ดอก ผล และส@วนต@างๆ ของพืชประกอบด/วย 
Glycosides ของฟลาโวนอยด) ส@วนเปลือกและเมล็ดท้ังหมดจะพบท้ัง Glycosides และ Aglycon
ของฟลาโวนอยด) 
  2.2.1.4 แทนนิน (Tannin) เป+นสารประกอบเชิงซ/อนมีโครงสร/างทางเคมี เป+นสาร
ผสมของโพลีฟ6นอล (Polyphenols) พบในส@วนต@างๆ ของพืช เช@น เปลือกต/น ใบ ลําต/น ราก เป+นต/น 
ละลายได/ดีในน้ํา มีคุณสมบัติสมานผิว (Astringent) มีรสขม ละลายได/บ/างในน้ําเย็น ไม@ละลายใน 
Organic Solvents จากโครงสร/างฟ6นอลทําให/แทนนินมีฤทธิ์เป+นกรดอ@อนทนต@อการเกิดออกซิเดชัน
(Oxidation) แทนนินท่ีมีหมู@ฟ6นอลิกและน้ําหนักโมเลกุลมากจะสามารถรวมตัวกับโปรตีนในหนังสัตว)
ป�องกันไม@ให/หนังเน@าเปv�อยและเปลี่ยนสภาพเป+นหนังฟอกใช/งานได/ ส@วนแทนนินท่ีมีหมู@ฟ6นอลิกและ
น้ําหนักโมเลกุลน/อยไม@มีคุณสมบัติฟอกหนังแต@ยังคงมีคุณสมบัติฝาดสมาน (Astringent) นํามาใช/  
ทางยาและเครื่องสําอาง เช@น ใช/เป+นยาห/ามเลือด ฆ@าเชื้ออย@างอ@อน ล/างแผล และใช/ภายในสําหรับ
ป�องกันการอักเสบท่ีเนื้อเยื่อผิวของปากและคอ ใช/เป+นยาแก/ท/องเสีย เม่ือพืชมีอายุมากจะเกิด        
โพลิเมอไรเซชั่น (Polymerization) ทําให/คุณสมบัติของแทนนินลดลง แทนนินแบ@งออกเป+น 2 กลุ@ม
ใหญ@ๆ คือ Hydrolysable Tannins และ Condensed Tannins 
 2.2.2 ประโยชน)ของสารประกอบฟ6นอลิก 
  2.5.2.1 การต/านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) อาจเรียกได/ว@าเป+น Free Radical 
Scavengers มีฤทธิ์ในการทําลายอนุมูลอิสระให/กลายเป+นสารท่ีไม@มีอันตราย สารต/านอนุมูลอิสระสามารถ
ยับยั้งอนุมูลอิสระไม@ให/ทําลายเซลล) โดยการทําหน/าท่ีเป+นตัวให/อิเล็กตรอนแก@อนุมูลอิสระ    ทําให/หยุด
ปฏิกิริยาลูกโซ@ได/ และยังสามารถยับยั้งโลหะได/ เช@น เหล็ก ซ่ึงเป+นตัวเร@งปฏิกิริยาออกซิเดชันทําให/สามารถ
ป�องกันโรคท่ีเกิดจากอนุมูลอิสระได/สารต/านอนุมูลอิสระท่ีมีอยู@ตามธรรมชาติ ได/แก@ 
   1) วิตามินซีหรือกรดแอสคอร)บิค (Vitamin C) มีคุณสมบัติละลายน้ําได/ดี 
จึงทําหน/าท่ีต/านอนุมูลอิสระ 
   2) วิตามินอี (Vitamin E) ท่ีพบมาก คือ ในรูปของอัลฟา-โทโคฟ6นอล 
(Alpha-Tocophenol) เป+นสารต/านอนุมูลอิสระท่ีมีพิษน/อยท่ีสุด วิตามินอีถูกดูดซึมท่ีลําไส/เล็กและ   
ส@งต@อไปยังตับ เพ่ือบรรจุใส@ในไลโปโปรตีนเพ่ือขนส@งไปยังเนื้อเยื่อต@างๆ  
   3) สารประกอบฟ6นอลิก (Phenolic Compounds) จัดเป+นสารต/าน   
อนุมูลอิสระท่ีได/รับจากภายนอกและพบได/มากในธรรมชาติ ได/แก@ พืชผักผลไม/ ชาเขียว ชาดํา 
ช็อกโกแลตและไวน)แดง เป+นต/น ในป�จจุบันพบสารประกอบฟ6นอลิกมากกว@า 8,000 ชนิดในธรรมชาติ
เช@น กรดฟ6นอลิก ฟ6นิลโปรพานอยด) ฟลาโวนอยด) ลิกนิน และแทนนิน เป+นต/น สารโพลีฟ6นอลิก    
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เป+นสารท่ีมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากมีฤทธิ์ต/านแบคทีเรีย ต/านไวรัส ต/านการอักเสบ ต/านการแพ/และมี
คุณสมบัติในการสลายลิ่มเลือด เป+นต/น ตัวอย@างของสารกลุ@มฟลาโวนอยด) ได/แก@ ฟลาแวน
(Flanvanes) ฟลาวาโนน (Flavanols) ฟลาวานอล (Favanols) ฟลาโวนอล (Flavonols) ฟลาโวน
(Flavonoes) และแอนโทไซยานิดิน (Anthocyanidins) เป+นต/น 
  2.2.2.2 สารออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเม็ดสีเมลานินแบ@งออกเป+น 4 กลุ@ม ดังนี้ 
   1) สารฟอกสี เช@น ไฮโดรควิโนน และปรอทแอมโมเนีย เป+นสารห/ามใช/ใน
เครื่องสําอาง  
   2) สารทําให/ผิวขาว ท่ีนิยมใช/กันมากในเครื่องสําอางในท/องตลาดเมืองไทย 
ได/แก@ อาร)บิวติน และกรดโคจิก สารดังกล@าวยังไม@มีประกาศควบคุม โดยเฉพาะอาร)บิวตินใช/ใน
ผลิตภัณฑ)ทําให/ผิวขาวมี 2 แบบ คือ ได/จากการสังเคราะห)ทางเคมี และได/จากการสกัดจากพืช      
อาร)บิวตินไม@สลายเป+นไฮโดรควิโนนโดยเอนไซม)ในผิวหนังมนุษย) อาร)บิวตินออกฤทธิ์โดยแย@งโดพา  
ในการเข/าทําปฏิกิริยากับเอนไซม)ไทโรสิเนส มีผลต@อการยับยั้งการสร/างเมลานิน ไม@เป+นพิษต@อเซลล)
สร/างเมลานิน ทําให/ผิวหน/าขาวข้ึนและมีความปลอดภัยสูง ไม@ทําให/เกิดอาการระคายเคืองและอาการ
ข/างเคียงใดๆ ท้ังยังคงสภาพต@อแสงแดดได/ดีกว@าไฮโดรควิโนน และได/ผลดีกว@ากรดโคจิก เป+นท่ีนิยมใช/
กันมากในญ่ีปุkน โดยใช/อาร)บิวตินความเข/มข/นร/อยละ 3-7 และกรดโคจิกท่ีใช/ในผลิตภัณฑ)ทําให/
ผิวหน/าขาวได/จากการสังเคราะห)ทางเคมี หรือได/จากการสกัดกรดโคจิกท่ีเกิดข้ึนจากข้ันตอนการหมัก
กลูโคสด/วยเชื้อราแอสเพอร)จิลลัส โอริซี ช@วยลดการสร/างเมลานิน ใช/ในผลิตภัณฑ)ทําให/หน/าขาวท่ีมี
ความเข/มข/นร/อยละ 1-3 
   3) สารปกคลุมผิว ใช/พิกเมนต)ซ่ึงเป+นสารท่ีมีคุณสมบัติทึบแสงและมีสีขาว
ทันที แต@เม่ือล/างออกสีผิวหนังคงเดิมไม@ได/ขาวข้ึน สารท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ไททาเนียม          
ไดออกไซด) ส@วนสารอ่ืนท่ีใช/ เช@น ซิงค)ออกไซด) ทัลคัม สารเหล@านี้นอกจากทําให/ผิวขาวแล/วยังเป+น 
สารกันแดดด/วยเนื่องจากมีคุณสมบัติทึบแสง  
   4) เอเอชเอ หรืออัลฟาไฮดรอกซีแอซิด เรียกกันว@ากรดผลไม/ เป+นสารท่ีมีอยู@
ตามธรรมชาติในอาหาร เอเอชเอช@วยละลายเนื้อเยื่อเก่ียวพันซ่ึงยึดอยู@ระหว@างเซลล)ท่ีตายแล/วลอกออก
อย@างรวดเร็วและสมํ่าเสมอ ทําให/รูขุมขนไม@อุดตันช@วยในการขับน้ําคัดหลั่งของต@อมเหง่ือ ลดรอยฝ�า
และจุดด@างดํา และยังกระตุ/นการสร/างคอลลาเจนอีกด/วยการเร@งหลุดออกของเซลล)ทําให/ริ้วรอยเล็กๆ
และรอยเหี่ยวย@นหลังจากการใช/หลายครั้ง และสะท/อนแสงอย@างสมํ่าเสมอทําให/ผิวดูอ@อนกว@าวัย 
 
2.3 กระบวนการสร�างเมลานินโดยเอนไซม+ไทโรสิเนส 
 จากกระบวนการสร/างเม็ดสีเมลานินโดยเอนไซม)ไทโรสิเนส มีองค)ประกอบและหน/าท่ี      
ท่ีเก่ียวข/อง ดังนี้ 
 2.3.1 ผิวหนัง 
  ผิวหนังมี 3 ชั้น คือ หนังกําพร/า หนังแท/ และชั้นรองรับผิวหนัง ผิวหนังเป+นส@วนท่ี  
ปกคลุมร@างกาย ทําหน/าท่ีป�องกันอันตรายจากสิ่งต@างๆ เช@น ป�องกันอันตรายจากการสูญเสียน้ํา 
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ป�องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคต@างๆ นอกจากนี้ยังเป+นท่ีอยู@ของรากขน ต@อมเหง่ือ 
เป+นต/น จากการท่ีผิวหนังเป+นส@วนนอกสุดจึงมีโอกาสท่ีจะได/รับอันตรายจากรังสี โดยเฉพาะประชากร
ท่ีอยู@ในทวีปเอเชียซ่ึงเป+นเขตท่ีมีแสงแดดจ/าตลอดป6 อย@างไรก็ตามร@างกายมีกลไกป�องกันตนเอง     
โดยการสร/างเม็ดสีเมลานินเพ่ือประโยชน)ดังกล@าว (รัตนา อินทรานุปกรณ), 2547) 
 2.3.2 เซลล)เมลาโนไซต) 
  เซลล)เมลาโนไซต) (ภาพท่ี 2.2) จะสร/างเม็ดสีเมลานินซ่ึงทําหน/าท่ีดูดซับแสงในช@วง
แสงท่ีมองเห็น (Visible Light: 400-700 nm) และในช@วงแสงอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet: 281-
400 nm) ปริมาณเมลานินท่ีไม@เท@ากันในคนต@างเชื้อชาติเผ@าพันธุ)ทําให/เกิดความแตกต@างของสีผิว   
เม่ือเปรียบเทียบส@วนต@างๆ ของร@างกายของคนคนเดียวกันพบว@า จํานวนเมลาโนไซต)จะแตกต@างกัน   
ในส@วนต@างๆ ของร@างกาย พบว@าบริเวณใบหน/าจะพบเมลาโนไซต)หนาแน@นท่ีสุด ส@วนบริเวณลําตัวและ
แขนขาจะมีน/อยลงตามลําดับ ในคนผิวขาวและคนผิวดําจะมีจํานวนเมลาโนไซต)ต@อพ้ืนท่ีของร@างกาย
ไม@แตกต@างกัน แต@การทํางานของเมลาโนไซต)ในคนผิวดําจะทํางานมากกว@า ขนาดของเมลาโนไซต)  
โตกว@า มีเดนไดรต) (Dendrite) มากกว@า (ดวงดาว ฉันทศาสตร), 2540) 
  

 
ภาพท่ี 2.2 ภาพแสดงลักษณะการสร/างเม็ดสีผิวของเมลานิน 
ท่ีมา: http://www.mayoclinic.org 
 
 2.3.3 เอนไซม)ไทโรสิเนส 
  เอนไซม)ไทโรสิเนส เรียกอีกชื่อหนึ่งว@า เอนไซม)โพลีฟ6นอลออกซิเดส เป+น Rate 
Limiting Enzyme ของกระบวนการสร/างเม็ดสีเมลานิน (บัวนัส วงษ)สุด และคนอ่ืนๆ, 2545)      
เป+นเอนไซม)ท่ีสําคัญในกระบวนการสร/างเมลานินซ่ึงเป+นสารท่ีทําให/เกิดสีบนผิวหนัง สารท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม)ไทโรสิเนสจึงมีผลยับยั้งการสร/างเมลานิน เนื่องจากมีความสามารถเป+น Chelating Agent 
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เป+นสารกลุ@ม Phenolic Acid ซ่ึงจะเข/าจับกับทองแดงในโมเลกุลของเอนไซม)ไทโรสิเนส ซ่ึงเป+น
เอนไซม)ในการเร@งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ Tyrosine ท่ีเป+นเอมีนท่ีมีอยู@ตามผิวหนังมนุษย)   
ไปเป+น Dopa และต@อไปเป+น Dopaquinone จากนั้นจึงเกิดปฏิกิริยา Polymerization จนเป+นเม็ดสี
เมลานินทําให/ผิวหนังมีสีเข/มข้ึน (ภาพท่ี 2.3) 
  กระบวนการสร/างเม็ดสีจะอาศัยการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสในการเร@งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไทโรซีน ซ่ึงเป+นกรดอะมิโนท่ีอยู@ในผิวหนังไปเป+น DOPA แล/วเปลี่ยน DOPA เป+น 
Dopaquinone และเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันผ@านสารมัธยันต)อีกหลายข้ันตอนจนได/เม็ดสี 2 ชนิด 
คือ ยูเมลานิน (Eumelanin) ซ่ึงมีสีน้ําตาลหรือดํา และฟ6โอเมลานิน (Pheomelanin) ซ่ึงมีสีแดงหรือ
เหลือง (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2554) ปฏิกิริยากระบวนการสร/างเม็ดสีท้ัง 2 ชนิดนี้ แสดงดังภาพท่ี 2.3 

 

 
ภาพท่ี 2.3 การเกิดเม็ดสี Eumelanins และ Pheomelanin จาก Tyrosine หรือ Dopa 
ท่ีมา: นิสากร แซ@วัน (2553)  
 
 2.3.4 กระบวนการชีวสังเคราะห)ของเมลานิน 
  กระบวนการชีวสังเคราะห)ของเมลานิน มีข้ันตอนตามภาพท่ี 2.4 ดังนี้ สารเริ่มต/น   
ในการสร/างเมลานิน คือ L-tyrosine จะถูกเปลี่ยนเป+น L-DOPA โดยเอนไซม)ไทโรสิเนส จากนั้น     
L-DOPA จะถูกเปลี่ยนต@ออย@างรวดเร็วไปเป+น Dopaquinone โดยเอนไซม)ไทโรสิเนส จากนั้น 
Dopaquinone จะถูกเปลี่ยนต@อไปเป+น Dopachrome ซ่ึงมีสีแดง และถูกเปลี่ยนต@อไปอีกจนสุดท/าย
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ได/เป+นเมลานินท่ีสําคัญ 2 ชนิด คือ Eumelanin และ Pheomelanin เซลล)จะสร/างเมลานินชนิดใด
มากหรือน/อยข้ึนอยู@กับเชื้อชาติ และลักษณะทางพันธุกรรม กล@าวคือ ในคนผิวดําจะมี Eumelanin
ปริมาณมาก ส@วนคนผิวขาวจะพบ Pheomelanin มาก สารประกอบฟ6นอลิกมีความสามารถในการ
เป+น Chelating Agent และมีประโยชน)ในการพัฒนายาเพ่ือรักษาโรคผิวหนังบางชนิด นอกจากนี้   
ยังอาจพัฒนาเป+นผลิตภัณฑ)ช@วยให/ผิวขาวได/ (บุญชู ศรีตุลารักษ) และคนอ่ืนๆ, 1998) 
 

 

 
ภาพท่ี 2.4 กระบวนการชีวสังเคราะห)ของเมลานิน 
ท่ีมา: http://www.bio.davidson.edu 
 

 2.3.5 กลไกการออกฤทธิ์ของสารยับยั้งการสังเคราะห)เมลานิน 
  1) การป�องกันรังสี อัลตราไวโอเลต เช@น สารอนินทรีย)  หรือสารดูดซับรังสี           
อัลตราไวโอเลตท่ีมีคุณสมบัติสะท/อนแสงปรือกระจายแสงได/ ซ่ึงกลไกนี้เป+นการป�องกันป�จจัยท่ีกระตุ/น
การสร/างเมลานิน คือ แสงแดด 
  2) การใช/สารท่ียับยั้งการสังเคราะห)เอนไซม)ไทโรสิเนส 
  3) การใช/สารท่ีมีคุณสมบัติกําจัดอนุมูลอิสระเช@นเดียวกับเมลานิน ซ่ึงจะชะลอ
ปริมาณเมลานินท่ีจะสร/างข้ึน เช@น วิตามินอี (ดวงดาว ฉันทศาสตร), 2540) 
  4) การใช/สารท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส โดยมีคุณสมบัติเป+น 
Copper-Chelating Agent เข/าจับกับอิออนของทองแดงในโมเลกุลของเอนไซม) ซ่ึงออกฤทธิ์โดยตรง
ต@อการทํางานของเอนไซม) จึงจัดเป+นสารกลุ@ม Suppressive Type เช@น Kojic Acid 
  5) การใช/สารท่ีเป+นพิษต@อเมลาโนไซต) เช@น Hydroquinone ซ่ึงให/ผลดีท่ีสุดในการ
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส (บัวนัส วงษ)สุด และคนอ่ืนๆ, 2545) 
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2.4 พืชสมุนไพรท่ีใช�ในการวิจัย 
 2.4.1 ดอกคําฝอย 
   ชื่อวิทยาศาสตร) (Scientific Name): Carthamus tinctorius Linn. 
   ชื่อวงศ) (Family): Asteraceae 
   ชื่อสามัญ (Common or English Name): Safflower 
   ชื่อไทย (Thai Name): คําฝอย คํา คํายอง ดอกคํา 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 ภาพแสดงลักษณะดอกคําฝอย 
ท่ีมา: http://www.greenerald.com 
 
 1) ลักษณะทางพฤกษศาสตร) 
  ดอกคําฝอยเป+นพืชล/มลุกตระกูลเดียวกับเบญจมาศและทานตะวัน ลําต/นและก่ิง
แตกเป+นพุ@มสูงประมาณ 40-130 เซนติเมตร มีใบเด่ียวสีเขียวเข/มเรียงสลับดอกอ@อนสีเหลืองและ
เปลี่ยนเป+นสีส/มเม่ือแก@ ขอบใบมีหนามแหลมคมและแข็ง ผลลักษณะเป+นผลแห/ง เมล็ดทรงรียาวและ
เล็กสีน้ําตาลอ@อน (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) คําฝอยเป+นพืชเพาะปลูกเก@าแก@ในอินเดีย
ตะวันออกเป+นท่ีรู/จักต้ังแต@สมัยอียิปต)โบราณกรีซ โรม และอาฟกานิสถาน พบการปลูกดอกคําฝอย
มากในแถบภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม@ ฯลฯ) ซ่ึงในช@วงปลายฤดูฝนต/นฤดูหนาวเป+นเวลาท่ี
เหมาะสําหรับการปลูก เนื่องจากความชื้นในดินยังคงอยู@เกษตรกรจึงนิยมปลูกราวๆ เดือนตุลาคมถึง
ธันวาคมด/วยการเพาะเมล็ดซ่ึงสามารถปลูกเป+นพืชเด่ียวหรือร@วมกับพืชอ่ืน (สํานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2550) 
 2) สรรพคุณ 
  2.1) ดอกใช/บํารุงโลหิต แก/แสบร/อน คันตามผิวหนัง บํารุงประสาท บํารุงหัวใจ 
ขับเหง่ือ ขับป�สสาวะ ทําให/ประจําเดือนมาปกติ แก/โรคผิวหนัง แก/อ@อนเพลีย เป+นยาระบาย          
ใช/บรรเทาอาการอาหารไม@ย@อย ย/อมสีอาหารและเครื่องสําอาง ใช/ย/อมสีเครื่องนุ@งห@ม เกสรบํารุงโลหิต
บํารุงประสาท แก/แสบร/อนตามผิวหนัง 
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  2.2) เมล็ดขับเสมหะ แก/โรคผิวหนัง แก/บวม เป+นยาถ@าย น้ํามันจากเมล็ดแก/โรค
ขัดข/อ ลดไขมันในเลือด น้ํามันจากเมล็ดคําฝอยใช/ปรุงอาหารสําหรับผู/ต/องการลดน้ําหนัก ลดไขมัน   
ในเลือด ใช/เป+นน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันชักเงา น้ํามันหล@อลื่น 
 3) สารสําคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
  ดอกหรือเกสรมีสาร Carthamin และ Isocarthamin เป+นสีแดงสด ไม@ละลายน้ํา 
และ Safflower Yellow ซ่ึงเป+นสารให/สีเหลืองแดง ละลายน้ําได/ สีจากดอกคําฝอยใช/บริโภคได/อย@าง
ปลอดภัย ซ่ึงในดอกคําฝอยมีโปรตีน เบต/าแคโรทีน และวิตามินอี  
 4) องค)ประกอบทางเคมี 
  สารในกลุ@มฟลาโวนอยด)กลัยโคไซด) (Flavonoid Glycoside) ได/แก@ คาร)ทามิน
( Carthamin)  ซ าฟ โ ฟล มิน  ( Safflomin)  ซ าฟฟล อร) เ ย ล โ ล@  ( Saffloryellow)  ทิ ง ค) ท อ มี น 
(Tinctormine) พรีคาร)ทามิน (Precartamin) และ คาร)ตอมิน (Cartormin) (Yoon H. R. & et al., 
2007) และสารในกลุ@มฟลาโวน เช@น ลูทีโอลิน (Luteolin) (Asgarpanah & Kazemivash, 2013) 

 
ภาพท่ี 2.5 โครงสร/างทางเคมีของสารสําคัญ Carthamin 
ท่ีมา: http://www.drugfuture.com 
 
 5) คุณสมบัติในการป�องกันและรักษา 
  5.1) ต/านออกซิเดชัน โดยสารสกัดด/วยน้ําจากกลีบดอกคําฝอยมีคุณสมบัติในการ
ต/านออกซิเดชัน (Yaginuma S. & et al., 1999) 
  5.2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการไหลเวียนของเลือด โดยมีคุณสมบัติในการขยาย
หลอดเลือดแดง เพ่ิมการไหลเวียนเลือดและการนําออกซิเจนเข/าสู@เนื้อเยื่อ และสามารถยับยั้งการเกิด
ลิ่มเลือด รวมถึงละลายลิ่มเลือดได/อีกด/วย (Emongor V., 2010) สารสีคาร)ทามินท่ีพบในดอกคําฝอย
มีคุณสมบัติในการลดความข/นเหนียวของเลือด ทําให/เลือดไหลเวียนดีข้ึนซ่ึงเป+นประโยชน)ในการรักษา
โรคท่ีเก่ียวข/องกับการเลือดค่ัง (Li H. X. & et al., 2009) 
  5.3) ต/านอักเสบ บรรเทาปวด โดยสารสกัดด/วยน้ําจากกลีบดอกคําฝอยมี
คุณสมบั ติ ในการต/ านอักเสบ โดยยับยั้ งการผลิตไนตริกออกไซด)  และพรอสตาแกลนดิน 
(Prostaglandin) ซ่ึงเป+นสารท่ีทําให/เกิดการอักเสบ (Wang C. C. & et al., 2011) 
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  5.4) ลดระดับน้ําตาลในเลือด โดยสารสกัดด/วยแอลกอฮอล)และน้ําจาก        
ดอกคําฝอยมีคุณสมบัติในการลดระดับน้ําตาลในเลือด ซ่ึงเป+นประโยชน)ในการนําไปรักษา
โรคเบาหวาน (Asgary S. & et al., 2012) 
 6) การศึกษาทางพิษวิทยา 
  จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัด 50 % แอลกอฮอล) จาก
ดอกคําฝอย พบว@า ค@า LD50 มีค@ามากกว@า 10 กรัม/กิโลกรัม เม่ือให/โดยการป�อนหรือฉีดเข/าใต/ผิวหนัง 
(มงคล โมกขะสมิต และคนอ่ืนๆ, 2546) 
   
 2.4.2 ฝรั่ง 
  ชื่อทางวิทยาศาสตร) (Scientific Name): Psidium guajava Linn. 
  ชื่อวงศ) (Family): Myrtaceae 
         ชื่อสามัญ (Common or English Name): Guava 
  ชื่อไทย (Thai Name): ฝรั่ง มะก/วย มะปุkน มะม่ัน ยามู มะจีน สีดา ยะริง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 ภาพแสดงลักษณะฝรั่งพันธุ)ข้ีนก 
ท่ีมา: http://bot.swu.ac.th 
 
 1) ลักษณะทางพฤกษศาสตร) 
  ลักษณะท่ัวไปเป+นไม/พุ@มขนาดกลาง แตกก่ิงก/านสาขามากมาย ใบหนาและแข็ง  
ใบเด่ียวรูปใบรี ปลายใบและโคนใบมน หลังใบจะมีขนอ@อนนุ@ม ท/องใบจะหยาบเห็นเส/นใบเป+นร@างแห
ชัดเจนมาก พ้ืนใบมีสีเขียวอมเทา ผลดิบมีสีเขียวเม่ือสุกมีสีเขียวปนเหลือง เนื้อในสีขาวมีเมล็ดภายใน
มากสีน้ําตาลอ@อน การขยายพันธุ)โดยการเพาะเมล็ด ตอนก่ิงและตัดยอดป�กชํา การท่ีใบฝรั่งและผลดิบ
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ช@วยบรรเทาอาการท/องเสียได/เพราะมีสารแทนนิน ซ่ึงมีรสฝาดแก/ท/องเสียได/ มีการนําใบฝรั่งข้ีนกมา
เตรียมเป+นยาบ/วนปากเพ่ือระงับกลิ่นปาก โดยเฉพาะท่ีเกิดจากฟ�นผุ เหงือกอักเสบ 
  ฝรั่งเป+นพืชพ้ืนเมืองของอเมริกาเขตร/อน และถูกนํามาปลูกในประเทศเขตร/อน
ท่ัวไป ฝรั่งท่ีรับประทานผลสดมีอยู@หลายพันธุ) อาจแบ@งตามถ่ินกําเนิดเดิมได/เป+น 
  1.1) ฝรั่งพันธุ)พ้ืนเมืองของไทย ได/แก@ พันธุ)ข้ีนกผลมีขนาดเล็กมาก รูปร@างมีท้ัง
กลมและรูปไข@ ผิวเรียบ เนื้อสีชมพู เนื้อบาง รสหวานอมเปรี้ยวหรือมีฝาดปน ไส/สีแดง ติดผลเป+นกลุ@ม 
เมล็ดมีจํานวนมาก ลําต/นแข็งแรงทนทานต@อสภาพแวดล/อมได/ดีมาก ไม@มีการปลูกเป+นการค/า ป�จจุบัน
จะหาดูได/ตามชนบท 
  1.2) ฝรั่งพันธุ)เวียดนาม มีถ่ินเดิมอยู@ในประเทศเวียดนาม นําเข/าประเทศไทย
ประมาณ 10 ป6ท่ีผ@านมา ผิวขรุขระ เนื้อหนา กรอบ มีเมล็ดจํานวนมาก ให/ผลดก ลําต/นแข็งแรงมาก 
ทรงต/นแผ@กว/างมาก แบ@งออกได/หลายพันธุ)ตามรูปร@างลักษณะของผล เช@น พันธุ)กลมสาลี่ ผลกลม     
มีขนาดใหญ@ เนื้อหนาแน@นและกรอบ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน/อยพันธุ)ขาวเศวต (ศรีวิชัยหนึ่ง) ผลขนาด
ใหญ@มาก รสหวาน ผิวสีเขียวอ@อนเกือบขาวพันธุ)กลมทูลเกล/า (ศรีวิชัยสอง) ลักษณะเหมือนพันธุ)    
ขาวเศวต แต@มีรูปร@างผลกลม ลักษณะใบกลมพันธุ)บางกอกแอปเป_ล ได/มาจากการผสมพันธุ)ระหว@าง
พันธุ)อีแห/ว (ฝรั่งอินเดีย) กับพันธุ)กลมสาลี่ (พันธุ)เวียดนาม) เป+นพันธุ)ไม@มีเมล็ด ลําต/นหรือก่ิงกระโดง
หรือก่ิงท่ีแตกใหม@มีลักษณะเป+นเหลี่ยม ใบมนใหญ@ค@อนข/างกลม ขอบใบเป+นคลื่นเล็กน/อย เส/นใบ   
เม่ือมองด/านบนจะเป+นร@องลึกและห@างอย@างเด@นชัดต@างกับฝรั่งท่ัวๆไป ผลมีขนาดใหญ@ ค@อนข/างกลม
คล/ายแอปเป_ล เนื้อหนาแน@นตลอดท้ังผล กรอบ รสชาติคล/ายสาลี่อมเปรี้ยวนิดๆ สุกช/า ข/อเสียคือ   
ติดผลยาก และให/ผลผลิตตํ่า พันธุ)แป�นสีทอง ได/จากการคัดเลือกพันธุ) ท่ีเพาะเมล็ดมาจากพันธุ)     
กลมสาลี่ ลักษณะผลมีขนาดใหญ@ ข้ัวใหญ@ และหัวบุ�มมากกว@าพันธุ)กลมสาลี่ ผิวขรุขระ เม่ือผลอายุ 
มากข้ึนผลจะเปลี่ยนรูปร@างจากกลมเป+นกลมแป�น และมีครีบข้ึนคล/ายฟ�กทองเนื้อหนาและเมล็ดน/อย 
ต/นเป+นพุ@มก่ิงค@อนข/างทอด ใบมีสีเขียวเข/ม การเรียงตัวของใบเป+นแบบก/างปลา ผลดก 
 2) องค)ประกอบทางเคมี 
  พบสารกลุ@ม Sesquiterpene Hydrocarbon จาก Essential Oil ในใบฝรั่ง 
(Smitth R. M. & Siwatibau S., 1975) 
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ภาพท่ี 2.7 ภาพแสดงโครงสร/างทางเคมีของ Quercetin 
ท่ีมา: http://chemistry.about.com 
 
 3) การทดสอบความเป+นพิษ 
  3.1) พิษเฉียบพลัน สารสกัดด/วยน้ําจากใบ มีค@าขนาดท่ีทําให/สัตว)ตายร/อยละ 50 
(LD50) มากกว@าหรือเท@ากับ 20 กรัมต@อกิโลกรัม เม่ือให/ทางปากในหนูถีบจักรท้ัง 2 เพศ (34, 35) และ
มีค@ามากกว@า 5 กรัมต@อกิโลกรัม เม่ือฉีดเข/าทางช@องท/อง (Jaiarj P. & et al., 1999) 
  3.2) พิษเรื้อรัง การให/สารสกัดน้ําจากใบทางปาก ขนาด 0.2 2 และ 20 กรัมต@อ
กิโลกรัม ทุกวันติดต@อกันเป+นเวลา 6 เดือน  พบว@า อัตราการเพ่ิมของน้ําหนักตัวลดลงในกลุ@มท่ีได/รับ
สารสกัด เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ@มควบคุมท่ีได/รับน้ํา ขณะท่ีไม@พบความแตกต@างของปริมาณอาหารท่ี
รับประทานในทุกกลุ@มพฤติกรรมท่ัวไปปกติในทุกกลุ@ม หนูเพศผู/มีระดับ ALP SGPT และ WBC สูงข้ึน 
ขณะท่ีระดับของโซเดียมและคลอเลสเตอรอลในเลือดลดลง น้ําหนักของตับและไตเพ่ิมข้ึน การตรวจ
ทางจุลทัศนกายวิภาคพบการเปลี่ยนแปลงของไขมันและลักษณะ Hydronephrosisหนูเพศเมียมี
ระดับโซเดียม โปแตสเซียม และอัลบูมินในเลือดเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีเกล็ดเลือดและกลอบูลิน ลดลง ไม@พบ
การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัวและไต แต@พบลักษณะ Nephrocalcinosis และ Pyelonephritis ใน
บางตัว (เอมมนัส อัตตวิชญ) และคนอ่ืนๆ, 2538) 
 
2.5 ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับโลชัน 
 2.5.1 ความหมายของโลชัน 
  โลชัน (Lotion) เป+นอิมัลชันท่ีมีความหนืดตํ่า (เหลว) เพราะมีวัฏภาคภายนอกใน
ปริมาณท่ีสูงวัฏภาคภายใน มักไม@เกิน 35 % เช@นถ/าเป+นอิมัลชัน O/W (ชนิดน้ํามันในน้ํา) มีวัฏภาค
ภายในคือน้ํามันไม@เกินร/อยละ 35 เป+นต/น โลชันอาจเป+นได/ท้ัง O/W (ชนิดน้ํามันในน้ํา) หรือ W/O 
(ชนิดน้ําในน้ํามัน) แต@แบบ W/O ไม@เป+นท่ีนิยม เพราะจะถูกน้ําชะล/างออกหมด โลชันอาจใช/สารเพ่ิม
ความหนืดเพ่ือให/หนืดข้ึนได/แต@ยังคงเป+นของเหลวท่ีไหลได/ 
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 2.5.2 อิมัลชัน (Emulsion) 
  อิมัลชัน หมายถึง ผลิตภัณฑ)รูปแบบหนึ่งท่ีประกอบด/วย ของเหลวอย@างน/อย 2 ชนิด
ซ่ึงไม@เข/ากันหรือไม@ละลายในกันและกัน เช@น น้ําและน้ํามัน ถูกนามาผสมเข/าเป+นเนื้อเดียวกันโดย
อาศัยตัวทําอิมัลชัน (Emulsifier) อิมัลชันจะมี 2 วัฏภาค คือวัฏภาคภายใน (Internal Phase) 
และวัฏภาคภายนอก (External Phase) โดยท่ัวไปหยดของวัฏภาคภายในอาจทําให/มีขนาดต@างๆ กัน
ได/ตั้งแต@เล็กกว@า 0.05-25 ไมครอน ซ่ึงขนาดของวัฏภาคภายในนี้มีผลต@อการกระจายแสงได/ต@างกัน จึง
ทําให/อิมัลชันมีลักษณะภายนอกท่ีมองเห็นได/แตกต@างกันด/วย 
 2.5.3 ชนิดของอิมัลชัน 
  แบ@งตามลักษณะภายนอกท่ีมองเห็นได/เป+น 2 ชนิดคือ 
  1) แมคโครอิมัลชัน (Macroemulsion) คือ อิมัลชันลักษณะขุ@นขาวท่ีพบโดยท่ัวไป 
มักมีขนาดต้ังแต@ 0.25-10 ไมครอน อิมัลชันเป+นรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดท้ังในอุตสาหกรรมอาหารยา
และเครื่องสําอาง เช@น ไอศกรีม ครีมสลัด ครีมรักษาโรคผิวหนัง ครีมกันแดด โลชันทาผิว เป+นต/น 
  2) ไมโครอิมัลชัน (Microemulsion) มีลักษณะโปร@งใสเนื่องจากอนุภาคของวัฏภาค
ภายในมีขนาดเล็กมากประมาณ 10-75 นาโนเมตร หยดของวัฏภาคภายในมีลักษณะกลม ถูก
ล/อมรอบด/วยฟ_ล)มของตัวทําอิมัลชัน มีท้ังชนิดน้ําในน้ํามันหรือน้ํามันในน้ํา 
  แบ@งตามชนิดของของเหลวท่ีเป+นวัฏภาคภายในและวัฏภาคภายนอกได/ 3 ชนิด 
  1) อิมัลชันชนิดน้ําในน้ํามัน (w/o Emulsion) ภายในเป+นน้ํา ภายนอกเป+นน้ํามัน 
พบอิมัลชันนี้บ/างในผลิตภัณฑ)เครื่องสําอาง เช@น ครีมล/างหน/า (Cleansing Cream) ครีมทากลางคืน 
(Night Cream) ครีมนวดหน/า (Massage Cream) อิมัลชันชนิดนี้ล/างน้ําออกยาก มีความเหนอะหนะ
จึงเป+นท่ีนิยมน/อย 
  2) อิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ํา (o/w Emulsion) วัฏภาคภายนอกจะเป+นน้ํา จึงมีความ
เหนอะหนะน/อย ทาแล/วกระจายดี ล/างน้ําออกง@าย จึงเป+นท่ีนิยมมากในผลิตภัณฑ)เครื่องสําอาง เช@น
ครีม และโลชันทาผิว (Body Cream) ครีมทาหน/า (Vanishing Cream) และครีมทากันแดด            
(Sun Screen Cream)  
  3) อิมัลชันเชิงซ/อน (Multiple Emulsion) เป+นอิมัลชันท่ีมีวัฏภาคภายในซ/อนกันอยู@
ซ่ึงเป+นของเหลวต@างชนิดกัน เช@น น้ําในน้ํามันในน้ํา (w/o/w) หรือน้ํามันในน้ําในน้ํามัน (o/w/o) 
อิมัลชันแบบนี้สามารถกลับกลายเป+นอิมัลชันธรรมดาได/ เช@น น้ําในน้ํามันในน้ํา (w/o/w) ซ่ึงมีน้ํา
เป+นวัฏภาคภายนอกแต@วัฏภาคภายในซ่ึงเป+นน้ํามันจะมีหยดเล็กๆของน้ําซ/อนอยู@อีกที เม่ือกลายเป+น
อิมัลชันธรรมดาจะกลายเป+นน้ํามันในน้ํา (o/w) พบชนิดนี้ได/บ/างในผลิตภัณฑ)เครื่องสําอาง เช@น  
Cold Cream ซ่ึงเป+นน้ํามันในน้ําในน้ํามัน (o/w/o)  
  แบ@งตามความหนืดของอิมัลชันได/เป+น 2 ชนิด 
  1) โลชัน (Lotion) เป+นอิมัลชันท่ีมีความหนืดตํ่า เพราะมีวัฏภาคภายนอกในปริมาณ 
ท่ีสูง วัฏภาคภายในมักมีไม@เกิน 35 % เป+นรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดในผลิตภัณฑ)ท่ีใช/ทาผิว โดยเฉพาะ
ผิวหนังท่ีมีบริเวณกว/างเพราะทาแล/วชุ@มชื้น ไม@เหนอะหนะ ดูดซึมได/ดี ให/ความรู/สึกสบายและล/างน้ํา
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ออกง@าย เช@น โลชันทาผิว โลชันป�องกันแสงแดด ซ่ึงโลชันนี้อาจใช/สารเพ่ิมความหนืด (Thickening 
Agent) ในวัฏภาคน้ําเพ่ือให/หนืดข้ึนได/แต@ยังคงเป+นของเหลวท่ีไหลได/ 
  2) ครีม (Cream) เป+นอิมัลชันท่ีมีความหนืดสูง เพราะมีส@วนประกอบของสารพวก   
ไขแข็ง (Waxes) และไขมัน (Fatty Acid หรือ Fatty Alcohol) ซ่ึงช@วยเพ่ิมความหนืดและเนื้อครีม
ผสมอยู@กับน้ํามัน (Oils) ในวัฏภาคน้ํามัน ครีมมักจะมีความหนืดมากกว@าโลชันเพราะมีปริมาณวัฏภาค
ภายในสูงกว@าคือปริมาณ 35-75 % โดยมีการใช/สารเพ่ิมเนื้อครีม (Bodying or Stiffening Agent) 
เช@น ไขมันและไขแข็ง และถ/าเป+นชนิดน้ํามันในน้ํา (o/w) อาจมีการใส@สารเพ่ิมความหนืด 
(Thickening Agent) ร@วมด/วย เช@น Acasia หรือ Veegum  
 2.5.4 ส@วนประกอบของอิมัลชัน 
  2.5.4.1 วัฏภาคน้ํา (Water Phase) ได/แก@ น้ําและสารต@างๆ ซ่ึงอาจเป+นของแข็ง
หรือของเหลวท่ีละลายได/ในน้ํา อาจเป+น 
    1) สารเพ่ิมความหนืด เช@น Veegum Acasia Tragacanth Carbopol 
และ Methylcellulose 
    2) สารฮิวแมคแทนท) เช@น Glycerin Propylene Glycol หรือ Glycols  
    3) สารกันเสีย เช@น Methylparaben และ Sodium Benzoate  
    4) สารลดแรงตึงผิว เช@น Tween และ Sodium Lauryl Sulfate  
    5) สีท่ีละลายน้ําได/ เช@น Amaranth  
    6) สารต/านออกซิเดชัน เช@น Sodium Metabisulfite 
  2.5.4.2 วัฏภาคน้ํามัน (Oil Phase) ได/แก@ Fixed Oil Volatile Oil Mineral Oil 
Castor Oil Cod Liver Oil Arachis Oil และ Safflower Oil ไขมัน เช@น Paraffin Beeswax และ 
Fatty Alcohol (เสาวนีย) กระสานติสุข และคนอ่ืนๆ, 2549) 
 
2.6 ชุดฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การฝ<กอบรมเชิงปฏิบัติการ เป+นรูปแบบของการฝ<กอบรมท่ีส@งเสริมให/ผู/เข/ารับการฝ<กอบรม
เกิดการเรียนรู/ท้ังด/านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําสิ่งท่ีได/เรียนรู/ไปปฏิบัติงานในสถานการณ)จริงท่ี    
ผู/เข/ารับการฝ<กอบรมปฏิบัติอยู@ ลักษณะของการฝ<กอบรมเชิงปฏิบัติการแบ@งออกเป+น 2 ส@วนคือ 
 1) การให/ความรู/ของวิทยากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู/ความเข/าใจให/แก@ผู/เข/ารับการฝ<กอบรม   
ให/สามารถแก/ไขข/อขัดข/องในการทํางาน กําหนดแนวทางในการปฏิบัติและปรับปรุงงานได/ 
 2) การปฏิบัติของผู/เข/ารับการฝ<กอบรม ส@วนนี้ เป+นการท่ีผู/ เข/ารับการฝ<กอบรมหารือ 
อภิปราย ให/ได/แนวทางแก/ป�ญหาหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะดําเนินการท้ังกลุ@มใหญ@หรือ
แบ@งเป+นกลุ@มย@อย ซ่ึงการดําเนินการของส@วนท่ีสอง จะใช/เนื้อหาสาระหรือหลักการท่ีวิทยากร         
ได/บรรยายหรืออภิปรายมาแล/วในส@วนท่ีหนึ่งมาใช/ประกอบเป+นแนวทาง 
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 ข/อดีของการฝ<กอบรมเชิงปฏิบัติการคือ ส@งเสริมการมีส@วนร@วมของผู/เข/ารับการฝ<กอบรม  
ทุกคน ผู/เข/ารับการฝ<กอบรมมีอิสระในการคิดและปฏิบัติงานกลุ@ม ผู/เข/ารับการฝ<กอบรมสามารถนําผล
การประชุมปฏิบัติการไปใช/ในการดําเนินงาน และปฏิบัติงานในหน@วยงานของตน 
 ข/อจํากัดของการฝ<กอบรมเชิงปฏิบัติการคือ จะต/องใช/เจ/าหน/าท่ีจํานวนมากเพ่ืออํานวย
ความสะดวกต@อผู/เข/ารับการฝ<กอบรมในแต@ละกลุ@ม รวมท้ังต/องใช/เวลามากโดยเฉพาะเวลาสําหรับการ
ปฏิบัติงานกลุ@ม 
 การฝ<กอบรมเชิงปฏิบัติการเป+นการสร/างภาวการณ)เรียนรู/  เพ่ิมพูนสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพด/านความรู/ความเข/าใจ ทักษะและเจตคติให/แก@ผู/เข/ารับการอบรม ทําให/สามารถนําสิ่งท่ี
ได/รับจากการฝ<กอบรมไปปรับใช/ได/กับการปฏิบัติงานจริง สิ่งหนึ่งท่ีจะช@วยให/เกิดการเรียนรู/ได/ดี คือ 
สื่อการเรียนรู/ ซ่ึงมีอยู@หลายประเภท อย@างไรก็ตาม สื่อท่ีจําเป+นในการฝ<กอบรมคือ สื่อประเภทวิธีการ 
ซ่ึงในการฝ<กอบรมมักจะเรียกว@าเทคนิคการฝ<กอบรม 
 การฝ<กอบรมเป+นกระบวนการจัดการเรียนรู/ จึงต/องอาศัยเทคนิคและวิธีการต@างๆ เพ่ือใช/
เป+นสื่อหรือเครื่องมือในการดําเนินงานให/เป+นไปตามวัตถุประสงค) เจ/าหน/าท่ีฝ<กอบรมหรือวิทยากรท่ี
สามารถประยุกต)และเลือกใช/เทคนิควิธีการฝ<กอบรมประเภทต@างๆ ได/อย@างสอดคล/องกับวัตถุประสงค)
ของการฝ<กอบรม เหมาะสมกับเนื้อหาสาระในหลักสูตร กระบวนการเรียนรู/ของผู/เข/ารับการฝ<กอบรม 
จะช@วยให/ผู/เข/ารับการฝ<กอบรมเกิดความรู/ความเข/าใจ มีการพัฒนาทักษะความสามารถได/อย@าง
รวดเร็ว ถูกต/องและง@ายข้ึน ท้ังยังช@วยประหยัดค@าใช/จ@ายและเวลาได/เป+นอย@างมาก ดังนั้น เจ/าหน/าท่ี
ฝ<กอบรม วิทยากรจําเป+นต/องมีความรู/เก่ียวกับการฝ<กอบรมเพ่ือจะได/จัดการฝ<กอบรมได/อย@างมี
ประสิทธิผล (รสสุคนธ) มกรมณี, 2549) 
  
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.7.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข/องในประเทศ 
  2.7.1.1 งานวิจัยเก่ียวกับดอกคําฝอย 
   จิตติมา ต้ังศิริมงคล (2548) ศึกษาเก่ียวกับป�จจัยท่ีเหมาะสมต@อการสกัด
กรดไลโนลิอิกจากเมล็ดคําฝอยด/วยตัวทําละลาย นํามาแปรรูปด/วยวิธีการอบแห/งแบบพ@นฝอย บรรจุ
ในแคปซูลและศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ)ผงแห/งท่ีได/ โดยชนิดของตัวทําละลายท่ีเหมาะสม     
ในการสกัดกรดไลโนลิอิกจากเมล็ดคําฝอยคือ เอทานอลความเข/มข/นร/อยละ 95 โดยน้ําหนัก สภาวะท่ี
เหมาะสมในการสกัดคือ อัตราส@วนระหว@างเมล็ดคําฝอย 6 กรัมต@อปริมาณเอทานอล 80 มิลลิลิตร 
เป+นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํามาทําผงด/วยเครื่องอบแห/งแบบพ@นฝอย ใช/อุณหภูมิขาเข/า 180°C
และอุณหภูมิขาออก 85-95 °C ความเข/มข/นของมอลโทเด็กซ)ทริน DE.10 ท่ีเหมาะสมคือ ร/อยละ 10 
ต@อปริมาตรสารผสม ผงท่ีได/บรรจุในแคปซูลเก็บรักษาท้ังในและนอก Desicator ท่ีอุณหภูมิห/อง       
เป+นเวลา 6 เดือน พบว@า ผลิตภัณฑ)มีความชื้นสูงข้ึน และปริมาณกรดไลโนลิอิกลดลงตามอายุการเก็บ
รักษา โดยผลิตภัณฑ)ท่ีเก็บรักษาใน Desicator จะมีคุณภาพดีกว@าผลิตภัณฑ) ท่ีไม@ได/เก็บรักษา            
ใน Desicator 
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   ปานทิพย) บุญส@ง และคนอ่ืนๆ (2553) ศึกษาการวิเคราะห)คุณลักษณะทาง
กายภาพและทางเคมีของรงควัตถุจากสารสกัดพืชท/องถ่ิน 3 ชนิด ได/แก@ Caesalpinia sappan L., 
Carthamus tinctorius L., และ Hibiscus sabdariffa L. สกัดด/วยตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ  อะซิโตน   
เอทานอล และเมทานอล ผลการวิจัยพบว@า Caesalpinia sappan L., Carthamus tinctorius L., 
และ Hibiscus sabdariffa L. ท่ีสกัดด/วยเมทานอลให/ % yield สูงสุด เท@ากับร/อยละ 14.5, 26.3, 
และ 40.7 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ เม่ือนําไปวัดค@าสีพบว@า พืชท้ัง 2 ชนิดให/สีแดงเหลือง และสีเหลือง
เขียว ส@วน Hibiscus sabdariffa L. ให/สีแดงเหลือง และสีเหลืองเขียว ส@วนค@าความยาวคลื่นสูงสุด
ของสารสกัดจากพืชท้ัง 3 ชนิด มีค@าระหว@าง 470 และ 620 nm และพบสาร Prasinoxanthin, 
Lutein, Alloxanthin และ อนุพันธ)ของ Chlorophyll A และ B 
  2.7.1.2 งานวิจัยเก่ียวกับใบฝรั่ง 
   จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ) และคนอ่ืนๆ (2548) ศึกษาการเตรียมสารสกัดจาก
ใบฝรั่งสองสายพันธุ)คือ พันธุ)พ้ืนเมืองและพันธุ)เวียดนาม กระบวนการสกัดสมุนไพรทําโดยการใช/ตัวทํา
ละลาย 50 % ethanol in DI-water แล/วนําไประเหยตัวทําละลาย ทําให/สารสกัดแห/งด/วย Speed 
Vac® และ Vacuum Oven ได/สารสกัดใบฝรั่งในรูปของผงแห/งสีน้ําตาลเข/มของใบฝรั่งพันธุ)พ้ืนเมือง
และพันธุ)เวียดนาม คิดเป+นร/อยละของน้ําหนักใบฝรั่งแห/งเท@ากับ 10.19 w/w และ 8.08 w/w 
ตามลําดับ นําสารสกัดของใบฝรั่งท้ังสองสายพันธุ)มาวิเคราะห)หาปริมาณสารสําคัญท่ีมีอยู@ใน สารสกัด 
ซ่ึงสารสําคัญท่ีออกฤทธิ์ในใบฝรั่ง คือ Quercetin การวิจัยนี้ได/พัฒนาวิธีการวิเคราะห)หาปริมาณ
สารสําคัญดังกล@าวโดยใช/ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ชนิด Reversed 
Phase ใช/อัตราส@วนของตัวทําละลายเคลื่อนท่ี (Mobile Phase) เท@ากับ 0.1 % aq Phosphoric 
Acid-Methanol เท@ากับ 1:1 โดยมีอัตราการไหล 1.2 ml/min และตรวจวัดสารสําคัญ Quercetin 
ท่ีมีความยาวคลื่นเท@ากับ 255 nm โดยใช/เครื่อง Diode-Arrays พบว@า Retention Time ของ
สารสําคัญ Quercetin เท@ากับ 19.6 นาที ซ่ึงวิธีการท่ีได/พัฒนาข้ึนมานี้มีความถูกต/อง แม@นยํา และ
จําเพาะเจาะจง สําหรับการตรวจสอบความถูกต/องของวิธีวิเคราะห)ได/ค@า % recovery อยู@ในช@วง 
100.75-101.55 % โดยมี % RSD น/อยกว@า 1.61 % การตรวจสอบความเท่ียงตรงของวิธีวิเคราะห)มี
ค@า % RSD ของการทํากราฟมาตรฐานท้ัง Intra-Day และ Inter-Day มีค@าน/อยกว@า 2 % และ 3 % 
ตามลําดับ ในการหา Linearity ของวิธีวิเคราะห)สารสําคัญ Quercetin มีค@า r2 ของกราฟมาตรฐาน
อยู@ในช@วงระหว@าง 0.9937-0.9998 ในช@วงความเข/มข/น 0.0165-0.3300 มิลลิกรัมต@อมิลลิลิตร สําหรับ
การทํา Specificity ของการวิเคราะห)พบว@า Aerosil® ใช/เป+นสารดูดความชื้นท่ีเติมในสารสกัดเพ่ือ
เตรียมเป+นผลิตภัณฑ)ของสารสกัดใบฝรั่ง ไม@รบกวนวิธีการวิเคราะห)ท่ีพัฒนาข้ึน ดังนั้น HPLC-
condition ท่ีพัฒนาข้ึนมานี้สามารถใช/วิเคราะห)หาปริมาณสารสําคัญ Quercetin ท้ังในสารสกัดและ
ผลิตภัณฑ)จากสารสกัดใบฝรั่งในสารสกัดใบฝรั่งพันธุ)พ้ืนเมืองพบว@า มีปริมาณสาระสําคัญ Quercetin
มากกว@าพันธุ)เวียดนามประมาณ 4.8 เท@า และเม่ือนําไปทดสอบหาฤทธิ์ในการเป+นสารต/านออกซิเดชัน
ของสารสกัดท้ังสองสายพันธุ) พบว@าสารสกัดใบฝรั่งพันธุ)พ้ืนเมืองและพันธุ)เวียดนามมีค@า EC50 เท@ากับ 
3.31 ไมโครกรัมต@อมิลลิลิตร (r2 = 1) และ 4.48 µg/ml (r2 = 0.9991) ของสารสกัด ตามลําดับ 
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ดังนั้นในการพัฒนาเพ่ือเตรียมเป+นผลิตภัณฑ)จะเตรียมจากสารสกัดใบฝรั่งพันธุ)พ้ืนเมือง อย@างไรก็ตาม
พบว@าสารสําคัญ Quercetin ในสารสกัดใบฝรั่งมีความไม@คงตัวต@อความร/อน แสง ความชื้น ในสภาวะ
ท่ีเป+นกรดและด@าง การเตรียมผลิตภัณฑ)จากสารสกัดใบฝรั่งพันธุ)พ้ืนเมืองในการวิจัยครั้งนี้ได/เติม   
สารดูดความชื้น Aerosil® ลงไป 3.35 % w/w ในขณะท่ีทําให/แห/งได/ผลิตภัณฑ)ท่ีมีลักษณะเป+นผงแห/ง
สีน้ําตาล นําผลิตภัณฑ)ท่ีเตรียมไปหาปริมาณสารสําคัญ  Quercetin ได/เท@ากับ 1.71 % และมีฤทธิ์  
ในการเป+นสารต/านออกซิเดชัน (EC50) น/อยกว@า 5 ไมโครกรัมต@อมิลลิลิตรของสารสกัดในสภาวะเร@ง
เพ่ือการศึกษาความคงตัว (เก็บท่ีอุณหภูมิ 45 60 และ 70 องศาเซลเซียสท่ีความชื้นสัมพัทธ) 75 %) 
ของท้ังสารสกัดและผลิตภัณฑ)จากสารสกัดใบฝรั่ง พบว@าการสลายตัวของสารสําคัญ Quercetin ของ
สารสกัดและผลิตภัณฑ)ไม@เป+นเส/นตรง มีรูปแบบการสลายตัวเป+นแบบ Second-order Kinetic 
เหมือนกัน ซ่ึงในการหาค@าครึ่งชีวิตจะข้ึนอยู@กับความเข/มข/นเริ่มต/น และค@าคงท่ีของอัตราการสลายตัว
จะข้ึนอยู@กับเง่ือนไขแต@ละชนิด อย@างไรก็ตามพบว@าในผลิตภัณฑ)ของสารสกัดจากใบฝรั่งพบว@า จะมี 
Lag Time ของการสลายตัวของสารสําคัญ Quercetin โดยการสลายตัวจะเกิดข้ึนน/อยมากในช@วง    
7 วันแรกของการทดลอง ซ่ึงแสดงให/เห็นว@าสารดูดความชื้นสามารถป�องกันการสลายตัวได/ 7 วัน     
ท่ีอุณหภูมิ 45 และ 60°C และเม่ือนําผลิตภัณฑ)ดังกล@าวไปทดสอบความคงตัวโดยการผ@านความร/อน
สูงเป+นเวลา 3 5 และ 10 นาที พบว@าปริมาณสารสําคัญเท@ากับ 99.44 83.38 และ 77.06 % 
ตามลําดับ เม่ือเทียบกับเวลาเริ่มต/น จะเห็นว@ามีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสาระสําคัญน/อยมาก    
ท่ีเวลา 3 นาที ซ่ึงเป+นเวลาเดียวกันกับท่ีโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปใช/ทําอาหารสัตว)ให/แห/ง          
ในข้ันตอนสุดท/าย และเม่ือนําผลิตภัณฑ)ในสภาวะเร@งไปหาฤทธิ์ในการเป+นสารต/านออกซิเดชัน พบว@า
ความเข/มข/นของผลิตภัณฑ)ท่ีมีค@า EC50 ประมาณ 10 µg/mL ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเวลาเริ่มต/น แต@พบว@า
ยังคงมีฤทธิ์ท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกับ BHT ท่ีใช/เป+น  Positive  Control (19.92 µg/mL) 
   จินดาพร คงเดช (2551) ได/ศึกษาประสิทธิภาพการเป+นสารยับยั้งการ
ทํางานเอนไซม)ไทโรสิเนส และสารต/านอนุมูลอิสระจากพืช 13 ชนิด โดยนํามาสกัดด/วย ตัวทําละลาย 
2 ชนิดคือ เอทานอล และป_โตรเลียมอีเทอร) พบว@า ประสิทธิภาพการเป+นสารยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนส
และการเป+นสารต/านอนุมูลอิสระสามารถแบ@งได/ 3 กลุ@มดังนี้ กลุ@มประสิทธิภาพสูงได/แก@ ขม้ินชันสด 
ปอสาอบแห/ง บัวบกสด โลดทะนงอบแห/ง และถ่ัวเหลืองอบแห/ง กลุ@มประสิทธิภาพปานกลาง ได/แก@ 
ไพลสด ตําลึงสด ขิงสด ใบฝรั่งสด ทานาคาอบแห/ง และเถาวัลย)เปรียงอบแห/ง กลุ@มประสิทธิภาพตํ่า 
ได/แก@ ข@าสด และว@านหางจระเข/ เม่ือนําสารสกัดปอสาอบแห/งและบัวบกสด มาประยุกต)ใช/ใน        
ครีมทาหน/า พบว@า สารสกัดดังกล@าวมีค@าความสว@างเพ่ิมข้ึนร/อยละ 5.18 และ 4.75 เม่ือใช/ครีมทาหน/า
เป+นเวลา 7 วัน 
   ศิริพร โอโกโนกิ (2551) เปรียบเทียบฤทธิ์ต/านออกซิเดชันและความเป+นพิษ
ต@อเซลล)ของพืชสมุนไพรท่ีพบท่ัวไปในประเทศไทย นอกจากนั้นยังเป+นการเสาะหาสารสําคัญ ท่ีแสดง
ฤทธิ์ต/านออกซิเดชันสูงท่ีสุดและมีความเป+นพิษต@อเซลล)ปรกติน/อยท่ีสุด พร/อมท้ังศึกษาสูตรโครงสร/าง
ของสารออกฤทธิ์นั้นด/วยงานวิจัยของโครงการ จึงเริ่มต/นด/วยการรวบรวมพืชสมุนไพร ในประเทศโดย
มีหลักเกณฑ)ว@าต/องเป+นพืชสมุนไพรท่ีหาได/ง@าย มีปริมาณมาก หรือเป+นของเหลือใช/หรือเป+นพืชท่ีมี
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รายงานท้ังทางวิทยาศาสตร)หรือทางภูมิป�ญญาพ้ืนบ/านว@าใช/เก่ียวข/องกับฤทธิ์ต/านออกซิเดชัน ด/วยเหตุ
นี้จึงรวบรวมพืชสมุนไพรได/ 26 ชนิด บางชนิดใช/เพียงส@วนเดียว เช@น ส@วนของใบหรือส@วนลําต/น หรือ
ส@วนรากบางชนิดใช/หลายๆ ส@วน ดังนั้นจึงรวบรวมได/ท้ังหมด 43 ตัวอย@าง ได/นํามาเตรียมสารสกัด
หยาบจากเอทานอล ได/สารสกัดหยาบท้ังหมด 43 ชนิดแล/วนําไปทดสอบฤทธิ์ต/านออกซิเดชันโดยใช/
วิธี ABTS DPPH FRAP และ Lipid Peroxidation อีกท้ังได/นําไปศึกษา ความเป+นพิษต@อเซลล)โดยใช/ 
Peripheral Blood Mononuclear Cell (PBMC) เป+นตัวแทนเซลล)ปรกติ และใช/ Caco-2 Cell เป+น
ตัวแทนเซลล)มะเร็งผลการทดลองพบว@า สารสกัดหยาบมีฤทธิ์ ต/านออกซิเดชันในระดับท่ีแตกต@างกัน 
สารสกัดส@วนใหญ@ไม@เป+นพิษต@อเซลล)ปรกติ ยกเว/นสารสกัดจากเปลือกมังคุด ใบรางจืดและ             
ใบฟ�าทะลายโจรท่ีแสดงค@า IC50 ต@อเซลล)ปรกติเท@ากับ 4.9 5.3 และ 8.6 ไมโครกรัมต@อมิลลิลิตร 
ตามลําดับ ในขณะท่ีสารสกัดหยาบจากเปลือกผลมังคุดแสดงความเป+นพิษต@อเซลล)มะเร็ง โดยมีค@า 
IC50 เท@ากับ 32 ไมโครกรัมต@อมิลลิลิตร จากฤทธิ์ต/านออกซิเดชันท่ีได/ทําให/พิจารณาเลือกตัวอย@างพืช 
5 ชนิด ได/แก@ ใบฝรั่ง ใบสะระแหน@ เปลือกผลทับทิม ใบทับทิม และ ใบรางจืด ไปทําการสกัดแยกส@วน 
โดยใช/ตัวทําละลายต@างข้ัว ได/แก@ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต บิวทานอล และเมทานอล ทําให/ได/สารสกัด
แยกส@วน 20 ชนิดเม่ือนําสารสกัดแยกส@วนท้ัง 20 ชนิดนี้ ไปศึกษาสมบัติเคมีเบื้องต/นพบว@า มีสาร
กลุ@มฟลาโวนอยด)เป+นองค)ประกอบและพบปริมาณของฟ6นอลิกสูง ในสารสกัดแยกส@วนจากเมทานอล 
เม่ือนําสารสกัดแยกส@วนท้ัง 20 ชนิด ไปทดสอบฤทธิ์ ต/านออกซิเดชันและความเป+นพิษต@อเซลล)        
ผลการทดลองแสดงให/เห็นว@าสารสกัดแยกส@วนจาก เมทานอลของใบฝรั่ง เปลือกผลทับทิมและใบ
ทับทิม มีฤทธิ์ต/านออกซิเดชันสูงท่ีสุด แต@เนื่องจากเปลือกผลทับทิมและใบทับทิมแสดงความเป+นพิษ
ต@อเซลล)ปกติ ดังนั้นจึงเลือกสารสกัดจากใบฝรั่งไปทําการแยกสกัดหาสารบริสุทธิ์ท่ีมีฤทธิ์ต@อไป การ
แยกสารบริสุทธิ์จากใบฝรั่งได/ใช/หลักการของคอลัมน) โครมาโทกราฟ6พบว@า สามารถแยกสารสําคัญ
ออกมาได/ 3 ชนิด ต้ังชื่อว@า สาร 1 สาร 2 และสาร 3 จากการศึกษาสูตรโครงสร/างของสารท้ัง 3 ชนิด 
โดยอาศัยหลักการของ Spectroscopy และทางเคมี ทําให/ทราบว@า สาร 1 สาร 2 และสาร 3 คือ     
เควอร)ซิทีน มอรีนและเควอร)ซิทีน ตามลําดับ เม่ือนําสารท้ัง 3 ชนิดมาศึกษาฤทธิ์ต/านออกซิเดชัน
เปรียบเทียบกัน ก็พบว@า สาร 1 หรือ เควอร)ซิทีนมีฤทธิ์ ต/านออกซิเดชันสูงท่ีสุด โดยให/ค@า TEAC IC50 
และ EC เป+น 24.19±0.06 มิลลิกรัมต@อมิลลิลิตร 1.20±0.02 ไมโครกรัมต@อมิลลิลิตร และ 
35.64±0.24 มิลลิกรัมต@อมิลลิลิตร ตามลําดับ เม่ือนําสารนี้มาทดสอบความเป+นพิษต@อเซลล) PBMC 
และ KB-31 พบว@าสารนี้ไม@เป+นพิษต@อเซลล)ท้ังสองเลย จากการศึกษาท้ังหมดนี้พอสรุปได/ว@าในบรรดา
พืชสมุนไพรท้ัง 26 ชนิด หรือ 43 ตัวอย@างท่ีนํามาศึกษาในครั้งนี้ใบฝรั่งเป+นแหล@งพืชสมุนไพรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด เนื่องจากมีสารท่ีมีฤทธิ์ต/านออกซิเดชันสูงท่ีสุด ซ่ึงสารท่ีว@านี้มีชื่อว@าเควอร)ซิทีน 
   สุกัญญา  เตชกิตติรุ@งโรจน) (2551) ศึกษาสารประกอบฟ6นอลิกและฤทธิ์ต/าน
อนุมูลอิสระของพืชท/องถ่ินท่ีคัดเลือก โดยศึกษาฤทธิ์ต/านอนุมูลอิสระและความเป+นพิษต@อเซลล) ส@วน
ของสารสกัดท่ีให/ฤทธิ์ดีท่ีสุดและไม@เป+นพิษจะถูกนํามาแยกและพิสูจน)โครงสร/างของสารท่ีแสดงฤทธิ์
ต/านอนุมูลอิสระสูง ผลการวิจัยพบว@า สารสกัดเอทานอลจากพืชไทย 26 ชนิดท่ีนํามาศึกษาและ
เปรียบเทียบฤทธิ์ต/านอนุมูลอิสระด/วยวิธีทดสอบฤทธิ์ต/านอนุมูลอิสระท้ัง ABTS DPPH FRAP และ  
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β-Carotene Bleaching พบว@าสารสกัดใบฝรั่งให/ฤทธิ์ต/านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด ซ่ึงมีค@า TEAC เท@ากับ 
4.908±0.050 มิลลิโมลต@อมิลลิกรัม เม่ือนําใบฝรั่งมาทําการศึกษาต@อโดยการสกัดแยกส@วนด/วย
สารละลายท่ีมีข้ัวตํ่าไปจนถึงสารละลายท่ีมีข้ัวสูงคือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต บิวทานอล และเมทานอล 
ตามลําดับ พร/อมทดสอบฤทธิ์ต/านอนุมูลอิสระและหาปริมาณสารประกอบฟ6นอลิกด/วยวิธี           
Folin-Ciocalteu Reaction ผลการทดสอบพบว@า สารสกัดจากใบฝรั่งท่ีสกัดด/วยเมทานอลให/ฤทธิ์
ต/านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟ6นอลิกสูงท่ีสุด และตามด/วยสารสกัดจากบิวทานอล
เอทิลอะซิเตต และเฮกเซน ตามลําดับ สารสกัดเมทานอลจากใบฝรั่งได/ถูกนํามาทําให/บริสุทธิ์ด/วย
วิธีการทางคอลัมน)โครมาโทกราฟ6 สารบริสุทธิ์ท้ังสามตัวท่ีแยกได/ถูกพิสูจน)โครงสร/างทางเคมีด/วย
เทคนิคทางสเปคโตรเมตรี พบว@าสารประกอบท้ังสามคือ เคอซิติน เคอซิตินไกลโคไซด) และมอริน   
เม่ือนําสารบริสุทธิ์ท้ังสามมาทดสอบฤทธิ์ต/านอนุมูลอิสระพบว@า เคอซิตินให/ฤทธิ์สูงท่ีสุดด/วยค@า IC50 
TEAC และ EC เท@ากับ 1.20±0.02 ไมโครกรัมต@อมิลลิลิตร 57.54±0.07 มิลลิโมลต@อมิลลิกรัม และ 
72.69±1.06 มิลลิโมลต@อมิลลิกรัม ตามลําดับ ส@วนเคอซิตินไกลโคไซด) และมอรินมีฤทธิ์ต/าน       
อนุมูลอิสระตํ่ากว@าเคอซิตินอย@างมีนัยสําคัญ 
   ศิริวรรณ วีระทวีพร และคนอ่ืนๆ (2552) ศึกษาฤทธิ์ต/านอนุมูลอิสระและ
ฤทธิ์ต/านไทโรสิเนสของสารสกัดใบฝรั่งและตํารับเซรั่มใบฝรั่ง พบว@าการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)       
ไทโรสิเนสของสารสกัดใบฝรั่งจะเพ่ิมข้ึนเม่ือความเข/มข/นของสารสกัดมากข้ึน แต@จะมีค@าคงท่ีเม่ือ 
ความเข/มข/นถึงระดับหนึ่ง เม่ือนํามาหาค@าความเข/มข/นของสารสกัดใบฝรั่งท่ีสามารถออกฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม)ไทโรสิเนสได/ 50 % (IC50) พบว@ามีค@า IC50 เท@ากับ 9.864 มิลลิกรัมต@อมิลลิลิตร 
  2.7.1.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข/องกับการยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส 
   อ/อมบุญ  ล/วนรัตน) และพรรณวิภา กฤษฎาพงษ) (2548) ได/ศึกษาการยับยั้ง
เอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดจากก่ิงหม@อนในประเทศไทยและโลชันลดความคล้ํา สรุปว@า สารสกัด
หยาบท่ีได/จากการสกัดด/วยแอลกอฮอล)และความร/อนจากไอน้ําท่ีความเข/มข/น 1,000-5,000 มิลลิกรัม
ต@อลิตร สามารถยับยั้งเอนไซม)ได/มากกว@าสารมาตรฐานท้ัง 3 ตัวได/แก@ อาร)บูติน กรดโคจิก และสารท
รานส)เรสเวอราทรอล และยังมากกว@าสารสกัดหม@อนท่ีมีขายอยู@ในป�จจุบัน ซ่ึงมีค@าการยับยั้งสูงท่ีสุดคือ 
ร/อยละ 40 78 41 และ 60 ตามลําดับ จากงานวิจัยนี้ ทําให/ทราบถึงประสิทธิภาพ การยับยั้งเอนไซม)
ไทโรสิเนสของสารสกัดจากก่ิงหม@อน การวิเคราะห)การยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนส วิธีการเตรียมสาร
มาตรฐานท้ัง 3 ชนิด เพ่ือใช/เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม) พร/อมท้ังการทํากราฟ
แสดงประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม)ของสารแต@ละชนิด และได/สูตรการผลิตโลชันท่ีช@วยให/
ใบหน/าขาวข้ึน การศึกษาองค)ประกอบทางเคมีของสารกลุ@มออกฤทธิ์ ด/วยปฏิกิริยาทางเคมี พบว@าเป+น 
สารกลุ@มแทนนิน และการตรวจสอบด/วยเทคนิคโครมาโทกราฟ6แบบแผ@นบางพบว@า มีกรดแทนนิกเป+น
ส@วนประกอบ 
   สุพัตรา ฤกษ)สมโภชน) (2550) ศึกษาวิธีการสกัดสารท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง เอนไซม)
ไทโรสิเนสจากเนื้อในเมล็ดมะม@วงโชคอนันต) ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม@วงโชค
อนันต)ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสโดยวิธีโดพาโครม ศึกษาองค)ประกอบทางเคมีของสารสกัดจาก
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เนื้อในเมล็ดมะม@วงโชคอนันต) และเพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร@ความรู/ให/กับผู/ท่ีสนใจทําการ
ทดลองสกัดสารจากเนื้อในเมล็ดมะม@วงโชคอนันต) โดยการทดลองเปรียบเทียบระหว@างการใช/พืชสด
และแห/งมาทําการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสโดยวิธีโดพาโครม การหาวิธีสกัด
เพ่ือให/ได/สารท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยใช/วิธีสกัด 3 วิธี คือ การสกัดด/วยเอทานอล การรีฟรักซ)ด/วย
เอทานอล และการรีฟรักซ)ด/วย 1.2 โมลาร)กรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล การแยก สารสกัดท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดด/วยเทคนิคโครมาโทกราฟ6แบบคอลัมน) ทําการวิเคราะห)ฤทธิ์ในการยับยั้ง
เอนไซม)ไทโรสิเนสและปริมาณสารฟ6นอลิกสารแต@ละกลุ@มท่ีแยกได/ แล/วทําการตรวจองค)ประกอบทาง
เคมีของสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 2 วิธี คือการทดสอบด/วยปฏิกิริยาทางเคมีและการทดสอบด/วย
เทคนิคโครมาโทกราฟ6แบบแผ@นบาง ผลการวิจัย พบว@า เนื้อในเมล็ดมะม@วง แบบสดท่ีใช/วิธีการสกัด
แบบการรีฟรักซ)ด/วย 1.2 โมลาร)กรดไฮโดรคลอริกในเอทานอลให/สารท่ีมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม)    
ไทโรสิเนสดีท่ีสุด โดยมีค@า IC50 เท@ากับ 0.26 มิลลิกรัมต@อมิลลิลิตร และปริมาณสารฟ6นอลิกท้ังหมด 
เท@ากับ 67.43 มิลลิกรัมต@อลิตรกรดแกลลิก และเม่ือนํามาแยกสารด/วยเทคนิคโครมาโทกราฟ6แบบ
คอลัมน) พบว@า สารกลุ@มท่ี 3 มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม)ได/ดีท่ีสุดมีค@า IC50 ลดลงเท@ากับ 0.10 
มิลลิกรัมต@อมิลลิลิตรและปริมาณสารฟ6นอลิกท้ังหมดเพ่ิมข้ึนเท@ากับ 92.51 มิลลิกรัมต@อมิลลิลิตร 
   จันทิมา หอมกลบ และคนอ่ืนๆ (2554) ศึกษาฤทธิ์ต/านอนุมูลอิสระฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสและปริมาณสารประกอบฟ6นอลิกท้ังหมดของสารสกัดเอทิลอะซีเตดจาก    
ผลมะขามป�อมท้ัง 4 แหล@งในประเทศไทย ได/แก@ จังหวัดกาญจนบุรี บุรีรัมย) ประจวบคีรีขันธ) และ
มหาสารคาม พบว@า สารสกัดหยาบด/วยเอทิลอะซีเตดของผลมะขามป�อมเป+นของเหลวก่ึงแข็ง เหนียว 
มีกลิ่นเฉพาะตัวของผลมะขามป�อมและมีสีเขียวเข/มจนถึงสีน้ําตาลเข/มข้ึนกับแหล@งท่ีปลูก โดยมีร/อยละ
ของสารสกัดมะขามป�อมท่ีได/จากประจวบคีรีขันธ) กาญจนบุรี มหาสารคาม และบุรีรัมย) ได/แก@ 2.32 
1.87 1.28 และ 0.95 เปอร)เซ็นต) ตามลําดับ มีปริมาณสารประกอบฟ6นอลิกท้ังหมดเท@ากับ 597±18.8 
345±13.1 494±19.5 และ 496±5.51 มิลลิกรัมแกลลิคแอซิดต@อกรัมน้ําหนักแห/ง ตามลําดับหลัง 
จากนั้นตรวจสอบฤทธิ์ต/านอนุมูลอิสระด/วยวิธี DPPH พบว@า สารสกัดจากผลมะขามป�อมด/วย  
เอทิลอะซีเตดซ่ึงมีฤทธิ์ในการต/านอนุมูลอิสระ (SC50) มีค@าเท@ากับ 0.025±0.002 0.037±0.002 
0.030±0.001 และ 0.032±0.001 มิลลิกรัมต@อมิลลิลิตร ตามลําดับ และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)         
ไทโรสิเนส (IC50) เท@ากับ 0.403± 0.055 0.293±0.051 0.710±0.026 และ 0.151±0.072 มิลลิกรัม
ต@อมิลลิลิตรตามลําดับ 
   ฉัตร เจนชัย (2555) ได/ ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบจากเปลือกสีเสียดไทย โดยใช/เปลือกสดมาสกัดด/วยเอทานอล 
แล/วนําสารสกัดหยาบมาหาปริมาณฟ6นอลิกท้ังหมด ปริมาณแทนนินท้ังหมด และศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม)ไทโรซิเนสแต@ละกลุ@มท่ีแยกได/ จากผลการวิจัยพบว@า สารสกัดหยาบจากเปลือกสีเสียดไทย    
มีปริมาณฟ6นอลิกท้ังหมด และปริมาณแทนนินท้ังหมด เท@ากับ 16.4 และ 7.14 ไมโครกรัมต@อมิลลิลิตร 
ตามลําดับ มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสโดยมีค@า IC50 เท@ากับ 13.39 ไมโครกรัมต@อ
มิลลิลิตร 
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 2.7.2 งานวิจัยต@างประเทศ 
  2.7.2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข/องกับดอกคําฝอย 
   บีตา โดมากัลสการ) (Beata W. Domagalska, 2010) ได/ศึกษาเก่ียวกับ
ดอกคําฝอยซ่ึงเป+นพืชท่ีรู/จักกันดีต้ังแต@สมัยโบราณ แต@ในป�จจุบันนี้ ไม@ค@อยมีการนํามาใช/ใน
เครื่องสําอาง น้ํามันดอกคําฝอยยังคงมีการนํามาใช/ในประเทศแถบเอเชีย โดยใช/เป+นสีตามธรรมชาติ
ซ่ึงเป+นสีของคาร)ทามินท่ีมีราคาถูกกว@า แทนการใช/สีสังเคราะห) ในหลายป6ท่ีผ@านมาเคยมีการศึกษา
สรรพคุณของดอกคําฝอยท่ีชาวจีนและชาวอินเดียใช/เป+นยา จากการศึกษาเหล@านี้สามารถยืนยันถึง
ประสิทธิภาพในการต/านอนุมูลอิสระของสารสกัดด/วยเอทานอลของดอกคําฝอย และด/วยสรรพคุณ
ของน้ํามันดอกคําฝอยสามารถนํามาประยุกต)ใช/เป+นยาพ้ืนบ/านในประเทศเกาหลีเป+นเวลานานหลายป6 
สารสกัดและน้ํามันดอกคําฝอยอาจมีแนวโน/มในการใช/เป+นส@วนผสมของเครื่องสําอางสําหรับผิวขาว  
ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห)เมลานิน 
   แอสกาปานาร) และ คาเซมิวาช (Asgarpanahand J. & Kazemivash N., 
2013) ได/ศึกษาเก่ียวกับดอกคําฝอยซ่ึงเป+นท่ีรู/จักกันในชื่อของซาฟฟลาวเวอร) สารสกัดและน้ํามัน 
ดอกคําฝอยเป+นสิ่งสําคัญในการพัฒนายาท่ีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของโลก พืชชนิดนี้สามารถปลูกโดย 
ใช/เมล็ด ซ่ึงใช/ส@วนของน้ํามันนํามากินได/ เป+นเวลายาวนานท่ีมีการใช/ดอกคําฝอยเป+นยาพ้ืนบ/านในการ
นํามาใช/เป+นยาถ@าย ยาแก/ปวด ยาลดไข/ และยาแก/พิษจากการวางยาพิษ ดอกคําฝอยเป+นพืชท่ีใช/    
ในการแก/ป�ญหาการปวดรอบเดือน การตกเลือดหลังคลอด และโรคกระดูกพรุน ซ่ึงดอกคําฝอยมีฤทธิ์
ในการต/านอนุมูลอิสระ แก/ปวด ต/านการอักเสบ และรักษาโรคเบาหวาน คาร)ทามินเป+นสารสีเหลือง
ของดอกคําฝอยซ่ึงเป+นส@วนประกอบหลักในดอกคําฝอย คาร)ทามิดิน ไฮดรอกซีซาฟฟลาวเวอร)เยลโล@ 
เอซาฟฟลานิน ซี และ ลูทีโอลิน ก็เป+นส@วนประกอบหลักท่ีพบว@ามีรายงานจากพืชชนิดนี้ คารีโอฟ_ลลีน 
อัลลีโทลูอีน อะซิโตซีเตตระลิน และ เฮนิโคเซน ซ่ึงใช/ระบุส@วนประกอบหลักของน้ํามันหอมระเหย 
ดอกคําฝอย เนื่องจากพืชชนิดนี้มีการเก็บท่ีง@าย มีการปลูกอย@างกว/างขวาง และมีฤทธิ์ทางชีวภาพ       
ท่ีโดดเด@น พืชชนิดนี้กลายเป+นท้ังอาหารและยาจํานวนมากของโลก  
   เชน และคนอ่ืนๆ (Chen Y.S. & et al., 2013) ได/ศึกษาเก่ียวกับ Carthamus 
Yellow (CY) ซ่ึงเป+นองค)ประกอบหลักในสีเหลืองของดอกคําฝอย ซ่ึง CY นิยมใช/เป+นสีตามธรรมชาติ
สําหรับใช/กับอาหารและเครื่องสําอาง ดังนั้นจึงนํา CY มาทําการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้ง
เอนไซม)ไทโรสิเนส ซ่ึงมีค@า IC50 เท@ากับ 1.01±0.03 มิลลิกรัมต@อมิลลิลิตร ซ่ึงจากการศึกษาเก่ียวกับ 
CY พบว@า มีฤทธิ์ ในการยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนส และจากการศึกษาความเป+นพิษของ CY                
ท่ีความเข/มข/น 1-4 มิลลิกรัม พบว@า ไม@มีความเป+นพิษต@อเซลล)ของกระบวนการสร/างเมลานิน ดังนั้น 
CY จึงมีประสิทธิภาพในการใช/เป+นสารให/ความขาวแก@ผิวหนังได/ในอนาคต 
  2.7.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข/องกับใบฝรั่ง 
   ดอง-ฮยุน ยู และคนอ่ืนๆ (Dong-Hyun You & et al., 2011) ได/ศึกษา
ฤทธิ์การต/านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสของตัวทําละลาย 4 ชนิด (อะซีโตน         
เอทานอล เมทานอล และน้ํา) ท่ีใช/ในการสกัด ก่ิง ผล ใบ และเมล็ดของฝรั่ง และทําการทดสอบ     
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หาปริมาณฟ6นอลิกท้ังหมด ทดสอบฤทธิ์การต/านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนส 
พบว@า สารสกัดจากอะซิโตนของก่ิงและใบฝรั่งให/ผลในการต/านอนุมูลอิสระสูงกว@าสารสกัดจากผลและ
เมล็ดฝรั่ง และมีปริมาณฟ6นอลิกท้ังหมดสูง มีค@าเท@ากับ 141.28 มิลลิกรัมต@อกรัมแกลลิกแอซิดซ่ึงมีค@า 
IC50 เท@ากับ 3.23 µg/mL ขณะท่ีสารสกัดด/วยน้ําของเมล็ดฝรั่งให/ฤทธิ์ในการต/านอนุมูลอิสระตํ่าท่ีสุด 
ส@วนฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดจากใบฝรั่งท่ีสกัดด/วยเอทานอลมีค@าเท@ากับ 
69.56 % ซ่ึงให/ผลในการยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสได/ดีกว@าสารสกัดชนิดอ่ืน 
   เมก้ี เนลส) ไมเลา และคนอ่ืนๆ (Meigy Nelce Mailoa & et al., 2013) ได/
ศึกษาเก่ียวกับปริมาณสารแทนนินในใบฝรั่ง โดยใช/ตัวทําละลาย 2 ชนิดท่ีความเข/มข/นต@างกัน โดยใช/
วิธีการวิเคราะห)ปริมาณสารแทนนินโดยดูจากสีของสารประกอบ FeCl3 ซ่ึงการวิเคราะห)ปริมาณสาร
แทนนิน โดยใช/กรดแทนนิกเป+นกราฟมาตรฐานท่ีความยาวคลื่น 724.5 นาโนเมตร ในการวิเคราะห)
ปริมาณ สารแทนนินจะใช/ตัวทําละลาย 2 ชนิด ท่ีความเข/มข/นต@างกัน ได/แก@ เอทานอล และอะซิโตน 
ท่ีความเข/มข/น 30 % 50 % และ 70 % ปริมาณสารแทนนินในสารตัวอย@างเม่ือเทียบกับ EAT 
(Tannates Acid Equivalent) พบว@า ปริมาณสารแทนนินในใบฝรั่งของ 30 % 50 % และ 70 % 
Ethanol เท@ากับ 3.228 2.9970 และ 2.333 มิลลิกรัมต@อกรัม และปริมาณสารแทนนินใน ใบฝรั่งของ 
30 % 50 % และ 70 % Acetone เท@ากับ 2.781 2.738 และ 2.405 มิลลิกรัมต@อกรัม 
   ชิรู ดาคัพพา ชรูติ และคนอ่ืนๆ (Shiru Dakappa Shruthi & et al., 
2013) ได/ศึกษาเก่ียวกับความสําคัญในทางอาหาร และทางการแพทย)ของฝรั่งในประเทศเขตร/อน    
ซ่ึงมีการนํามาใช/เป+นอาหารและทําเป+นยาท่ัวท้ังโลก ในฝรั่งอุดมไปด/วยสารสําคัญหลายชนิด เช@น  
แทนนิน ไตรเทอร)พีนอยด) ฟลาโวนอยด) (เคอร)ซิติน) ซาโปนิน แคโรทีนอยด) เลคตินและกรดเอลลาจิก 
จากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของฝรั่ง พบว@าสามารถนํามาใช/เป+นยารักษาโรคท/องร@วงและ
โรคเบาหวานได/ 



 

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง   
การทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส เป+นการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงผู/วิจัยได/ดําเนินการตามลําดับข้ันดังนี้ 
 3.1 การสํารวจข/อมูลพ้ืนฐาน 
 3.2 การวางแผนการทดลอง 
 3.3 การทดลองในห/องปฏิบัติการ 
 3.4 การพัฒนาชุดฝ9กอบรม 
 ในแต:ละข/อมีกิจกรรมย:อยซ่ึงแสดงในภาพท่ี 3.1 ได/ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

การสํารวจ
ข/อมูลพ้ืนฐาน 

- การศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
- สอบถามผู/เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข/อง 

- ศึกษาองค)ประกอบทางเคมีและหาฟลาโวนอยด)จาก
สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
- ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสจากสารสกัด
หยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
- ศึกษาอัตราส:วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว:าง สารสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนส 
- พัฒนาโลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอก
คําฝอยและใบฝรั่ง 
- พัฒนาชุดฝ9กอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอก
คําฝอยและใบฝรั่ง” 
 

 

ข/อมูลพ้ืนฐาน 
การทดลอง 

- สกัดสารออกฤทธิ์จากดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
- หาปริมาณฟFนอลิก ฟลาโวนอยด) และแทนนิน
ท้ังหมด และตรวจหาสารฟลาโวนอยด)จาก        
ดอกคําฝอยและใบฝรั่งด/วยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
- ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัด
หยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
- หาอัตราส:วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว:างสารสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนส 
- พัฒนาโลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอย
และใบฝรั่งและทดสอบสมบัติ บางประการของโลชัน 
 

การวางแผน 
การทดลอง 

รูปแบบ 
การทดลอง 

การทดลองใน 
ห/องปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตร) 

ฤทธิ์ของ 
สารสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยและ

ใบฝรั่ง 
 

- พัฒนาชุดฝ9กอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ส:วน ได/แก: 
ส:วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม ส:วนท่ี 2 
ภาคปฏิบัติ ส:วนท่ี 3 การวัดและประเมินผล 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ)โลชัน
จากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” 

การถ:ายทอด
ความรู/จาก
ผลงานวิจัย 

 

ผู/เข/าอบรมมี
ความรู/เพ่ิมข้ึน
และสามารถทํา

โลชันได/ 

โลชันจาก
สมุนไพรผสม 
สารสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยและ     

ใบฝรั่ง 
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3.1 การสํารวจข�อมูลพ้ืนฐาน 
 ข้ันตอนนี้เป+นการศึกษาค/นคว/าหาข/อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง     
เพ่ือคัดเลือกหาคุณประโยชน)ของพันธุ)พืชสมุนไพรไทยท่ีสนใจ ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม) 
ไทโรสิเนสได/ 
 
3.2 การวางแผนการทดลอง 
 ข้ันตอนนี้ เป+นการนําข/อมูลและความรู/ ท่ีได/จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/องกับ       
ดอกคําฝอยและใบฝรั่งมาวางแผนการทดลอง โดยเริ่มจากการเตรียมพืชตัวอย:างท่ีใช/ในงานวิจัย    
การสกัดแยก วิธีแยกองค)ประกอบทางเคมี การวิเคราะห)ปริมาณสารประกอบฟFนอลิกท้ังหมด   
(Total Phenolic) ฟลาโวนอยด)ท้ังหมด (Total Flavonoid) และแทนนินท้ังหมด (Total Tannin) 
และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง โดยวิธี       
โดพาโครมเทียบกับสารมาตรฐาน  
 
3.3 การทดลองในห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร, 
 ข้ันตอนนี้ผู/วิจัยได/ทําการทดลองในห/องปฏิบัติการวิทยาศาสตร) โดยเตรียมตัวอย:างของ 
ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง และหาปริมาณสารประกอบฟFนอลิกท้ังหมด (Total Phenolic) ฟลาโวนอยด)
ท้ังหมด (Total Flavonoid) และแทนนินท้ังหมด (Total Tannin) นําสารสกัดหยาบท่ีได/มาวิเคราะห)
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสโดยวิธีโดพาโครมเทียบกับสารมาตรฐาน การแยกองค)ประกอบทางเคมี
และพัฒนาโลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม)ไทโรสิเนส 
 ผู/วิจัยได/ทําการทดลองโดยใช/เครื่องมือ อุปกรณ) และสารเคมีจากห/องปฏิบั ติการ         
ศูนย)วิทยาศาสตร) คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรม
ราชูปถัมภ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.3.1 อุปกรณ)และเครื่องมือท่ีใช/ในงานวิจัย 
  3.3.1.1 เครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร) (UV-VIS Spectrophotometer) 
  3.3.1.2 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหน:ง 
  3.3.1.3 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน:ง 
  3.3.1.4 เครื่องเขย:าสาร (Vortex Mixer) 
  3.3.1.5 ตู/อบลมร/อน (Hot Air Oven) 
  3.3.1.6 ตู/แช:สารอุณหภูมิ -200C (Deep Freezer) 
  3.3.1.7 เครื่องส:องรังสีเหนือม:วง (Ultraviolet Light) 
  3.3.1.8 เครื่องระเหยแห/งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) 
  3.3.1.9 เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Vacuum Rotary Evaporator) 
  3.3.1.10 แผ:น TLC และ แทงก) TLC 
  3.3.1.11 กระดาษกรองเบอร) 1 
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  3.3.1.12 เครื่องแก/วและอุปกรณ)สําหรับการวิเคราะห) 
 3.3.2 สารเคมี 
  3.3.2.1 เอทานอล (Ethanol) 
  3.3.2.2 เมทานอล (Methanol) 
  3.3.2.3 เมทิลีนคลอไรด) (Methylene Chloride) 
  3.3.2.4 กรดฟอร)มิก (Formic Acid) 
  3.3.2.5 เอทิลอะซีเตท (Ethyl Acetate) 
  3.3.2.6 กรดอะซิตริก (Acetic Acid) 
  3.3.2.7 กรดแทนนิก (Tannic Acid) 
  3.3.2.8 กรดแกลลิก (Gallic Acid) 
  3.3.2.9 รูทิน (Rutin) 
  3.3.2.10 น้ํากลั่น (Purified Water) 
  3.3.2.11 โซเดียมคาร)บอเนต (Sodium Carbonate) 
  3.3.2.12 โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Sodium Dihydrogen Phosphate) 
  3.3.2.13 ไดโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Di-Sodium hydrogen Phosphate) 
  3.3.1.14 แอล-โดพามิน (L-dopamine, L-DOPA)  
  3.3.1.15 เอนไซม)มัสรูม ไทโรสิเนส (Mushroom Tyrosinase Enzyme)  
  3.3.2.16 โซเดียมไนไตรต) (Sodium Nitrite) 
  3.3.2.17 สารลายฟอร)ลิน (Folin- Ciocalteu Reagent) 
  3.3.2.18 อลูมิเนียมคลอไรด) (Aluminium Chloride) 
  3.3.2.19 เนเจอรัลโปรดักส) (NP, Natural Products) 
  3.3.2.20 โพลีเอธิลลีนไกลคอล (PEG, Polyethylene Glycol) 
 3.3.3 วิธีการทดลอง 
  3.3.3.1 การสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกคําฝอยและใบฝรั่งด/วยเอทานอล 
   1)  เตรียมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งโดยวิธีการแช:ยุ:ย (Maceration) 
    1.1) ทําความสะอาดดอกคําฝอยและล/างใบฝรั่งให/สะอาด นําไปอบแห/ง 
ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนกระท่ังดอกคําฝอยและใบฝรั่งแห/ง แล/วนํามาบดให/ละเอียด 
    1.2) นําดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีผ:านการอบและบดมา ชั่งน้ําหนัก 
1,000 กรัม ห:อด/วยผ/าขาวบาง แช:ในเอทานอล 95 เปอร)เซ็นต) ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร เขย:าเบาๆ 
ป|ดฝาเก็บไว/ในท่ีมืดเป+นเวลา 7 วัน 
    1.3) นําสารจากข/อ 1.2 มากรองเอากากออกแล/วใช/เครื่องกรอง
สุญญากาศด/วยกระดาษกรอง Whatman เบอร) 1 กากท่ีเหลือ สกัดซํ้าด/วยเอทานอล ท้ิงไว/ 5 วัน 
แล/วนําส:วนสารสกัดท่ีได/เก็บไว/ในขวดเพ่ือทําการระเหยตัวทําละลายออก 
    1.4) รวบรวมสารสกัดดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีได/ไปกรอง นําไประเหย
ตัวทําละลายออกด/วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Evaporator) แล/วนําไประเหยแห/ง
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แบบเยือกแข็ง จะได/สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งชั่งน้ําหนักของสารสกัดหยาบท่ีได/ บันทึกผล 
คํานวณหาร/อยละผลผลิต (% Yield) ของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีได/จากสูตร 
 

ร/อยละผลผลิตของสารสกัดหยาบ  =   น้ําหนักสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง X 100 
     น้ําหนักดอกคําฝอยและใบฝรั่งอบแห/ง 

           1.5) นําสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งไปวิเคราะห)ปริมาณ    
สารฟFนอลิกท้ังหมด ฟลาโวนอยด)ท้ังหมด แทนนินท้ังหมด และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
        3.3.3.2 ตรวจหาฟลาโวนอยด)ในดอกคําฝอยและใบฝรั่งด/วยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
     การทํา TLC Fingerprint ท่ีบ:งชี้ด/วยสารมาตรฐานประเภทฟลาโวนอยด) 
     1) ชั่งผงดอกคําฝอยและใบฝรั่งแห/ง 0.5 กรัม อุ:นกับเมทานอล 5 มิลลิลิตร
ในอ:างน้ําร/อน (Water Bath) ท่ี 60 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีท้ิงไว/ให/เย็น กรองผ:านกระดาษกรอง 
     2) นําสารสกัดท่ีได/ ไประเหยด/วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน 
(Vacuum Rotary Evaporator) ให/แห/ง แล/วละลายด/วยเมทานอล 1 มิลลิลิตร 
     3) เตรียมสารละลายมาตรฐานรูทิน (Rutin) 0.5 มิลลิกรัมต:อมิลลิลิตร      
ในเมทานอล 
     4) นําสารละลายตัวอย:างและสารละลายสารมาตรฐาน (3 ไมโครลิตร)     
มาแต/มบนแผ:น TLC ท้ิงไว/ให/แห/งแล/วนําไปใส:ในแทงก) TLC ท่ีอ่ิมตัวด/วยเอทิลอะซิเตท-กรดฟอร)มิก-
กรดอะซิติก-น้ําให/น้ํายาซึมข้ึนไปบนแผ:น TLC จนถึงบริเวณท่ีต/องการ      
     5) นําแผ:น TLC ออกมาท้ิงไว/ให/แห/ง แล/วพ:นด/วยน้ํายาเนเจอรัลโปรดักส) 
พอลิเอทิลลีนไกลคอล (NP/PEG) (พ:น NP ก:อนแล/วจึงพ:นตามด/วย PEG) ท้ิงไว/ให/แห/งและสังเกต  
การเรืองแสงภายใต/รังสียูวี ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร สังเกตและบันทึกผลการทดลอง 
     6) การเตรียมน้ํายาเนเจอรัลโปรดักส)-โพลีเอทิลลีนไกลคอล (NP/PEG, 
Natural Products-Polyethylene Glycol) 
   สารละลาย A: ละลายไดฟ|นิลโบริลออกซีเอทิลเอมีน 1 กรัม ในเมทานอล 100 
มิลลิลิตร 
   สารละลาย B: ละลายโพลีเอทิลีนไกลคอล 5 กรัม ในเอทานอล 100 มิลลิลิตร 
   วิธีใช/ ฉีดพ:นสารละลาย A แล/วตามด/วยสารละลาย B 
   3.3.3.3 การหาปริมาณฟFนอลิกท้ังหมด 
     1) การเตรียมสารละลายตัวอย:าง 
      ชั่งสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งอย:างละ 20 มิลลิกรัม ละลาย
ด/วยเอทานอล 99.9 % ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
     2) การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
      2.1) ชั่งสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก 10 มิลลิกรัม ละลายด/วย       
เอทานอล 99.9 % ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตรด/วยเอทานอล 99.9 % 
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      2.2) นํามาเจือจางด/วย เอทานอล 99.9 % ให/ได/ความเข/มข/นต:างๆ    
(1.0, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1 และ 0.05 มิลลิกรัมต:อมิลลิลิตร)   
     3) การเตรียม 20 % สารละลายโซเดียมคาร)บอเนต 
      ชั่ง  Na2CO3 10 กรัม ละลายด/วยน้ํากลั่นปรับปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
     4) การหาปริมาณฟFนอลิกท้ังหมด 
      4.1) ป|เปตน้ํากลั่น 8,400 ไมโครลิตร ใส:ในหลอดทดลอง 
      4.2) ป|เปตสารตัวอย:าง 100 ไมโครลิตร เขย:าให/เข/ากัน 
      4.3) เติมสารละลายฟอร)ลิน 500 ไมโครลิตรเขย:า 1 นาที 
      4.4) เติม 20 % Na2CO3 1,000 ไมโครลิตร เขย:าให/เข/ากัน 
      4.5) ต้ังท้ิงไว/ท่ีอุณหภูมิห/องในท่ีมืดเป+นเวลา 1 ชั่วโมง 
      4.6) วัดค:าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 
     5) การเตรียม Blank 
      5.1) ป|เปตน้ํากลั่น 8,500 ไมโครลิตร ใส:ในหลอดทดลอง 
      5.2) เติมสารละลายฟอร)ลิน 500 ไมโครลิตรเขย:า 1 นาที 
      5.3) เติม Na2CO3 20 % 1,000 ไมโครลิตร เขย:าให/เข/ากัน 
      5.4) ต้ังท้ิงไว/ท่ีอุณหภูมิห/องในท่ีมืดเป+นเวลา 1 ชั่วโมง    
      5.5) วัดค:าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 
  3.3.3.4 การหาปริมาณแทนนินท้ังหมด 
    1) การเตรียมสารละลายตัวอย:าง 
     ชั่งสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งอย:างละ 20 มิลลิกรัม ละลาย
ด/วยเอทานอล 99.9 % ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
    2) การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
     2.1) ชั่งสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก 10 มิลลิกรัม ละลายด/วย     
เอทานอล 99.9 % ปรับปริมาตร 5 มิลลิลิตรด/วยเอทานอล 99.9 %  
     2.2) นํามาเจือจางด/วย เอทานอล 99.9% ให/ได/ความเข/มข/นต:างๆ    
(1.0, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1 และ 0.05 มิลลิกรัมต:อมิลลิลิตร) 
    3) การเตรียมสารละลายโซเดียมคาร)บอเนต 20 % 
     ชั่ง Na2CO3 10 กรัม ละลายด/วยน้ํากลั่น ปรับปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
    4) การหาปริมาณแทนนินท้ังหมด 
     4.1) ป|เปตน้ํากลั่น 8,400 ไมโครลิตร ใส:ในหลอดทดลอง 
     4.2) ป|เปตสารตัวอย:าง 100 ไมโครลิตร เขย:าให/เข/ากัน 
     4.3) เติมสารละลายฟอร)ลิน 500 ไมโครลิตรเขย:า 1 นาที 
     4.4) เติม Na2CO3 20 % 1,000 ไมโครลิตร เขย:าให/เข/ากัน 
     4.5) ต้ังท้ิงไว/ท่ีอุณหภูมิห/องในท่ีมืดเป+นเวลา 1 ชั่วโมง 
     4.6) วัดค:าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 
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    5) การเตรียมสารตัวอย:าง 
     5.1) ป|เปตน้ํากลั่น 8,500 ไมโครลิตร ใส:ในหลอดทดลอง 
     5.2) เติมสารละลายฟอร)ลิน 500 ไมโครลิตรเขย:า 1 นาที 
     5.3) เติม 20 % Na2CO3 1,000 ไมโครลิตร เขย:าให/เข/ากัน 
     5.4) ต้ังท้ิงไว/ท่ีอุณหภูมิห/องในท่ีมืดเป+นเวลา 1 ชั่วโมง    
     5.5) วัดค:าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 
   3.3.3.5 การหาปริมาณฟลาโวนอยด)ท้ังหมด 
     1) การเตรียมสารละลายตัวอย:าง 
      ชั่งสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง อย:างละ 20 กรัม ละลายด/วย 
เอทานอล 80 % ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
     2) การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
      2.1) ชั่งสารมาตรฐานรูทิน 10 มิลลิกรัม ละลายด/วยเอทานอล 80 % 
ปรับปริมาตร 5 มิลลิลิตร 
      2.2) นํามาเจือจางด/วยเอทานอล 80 % ให/ได/ความเข/มข/นท่ี 1.0, 0.8, 
0.4, 0.2, 0.1 และ 0.05 มิลลิกรัมต:อมิลลิลิตร 
     3) การเตรียมโซเดียมไนไตรต) 5 % 
      ชั่งโซเดียมไนไตรต) 5 กรัม ละลายด/วยน้ํากลั่น แล/วนํามาปรับปริมาตร 
100 มิลลิลิตร 
     4) การเตรียมอะลูมิเนียมคลอไรด) 10 % 
      ชั่งอะลูมิเนียมคลอไรด) 10 กรัม ละลายด/วยเมทานอล แล/วนํามาปรับ
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
     5) การเตรียม 1 M สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด)   
      ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด) 10 กรัม ละลายด/วยน้ํากลั่น แล/วนํามาปรับ
ปริมาตร 250 มิลลิลิตร 
     6) หาปริมาณสารฟลาโวนอยด)ท้ังหมด 
      6.1) ป|เปตสารตัวอย:างหรือสารละลายมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร ใส:ขวด   
วัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 4 มิลลิลิตร (ทํา 3 ซํ้า) 
      6.2) ท่ีเวลา 0 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตรของ 5 % NaNO2 
      6.3) ท่ีเวลา 5 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตรของ 10 % AlCl3 
      6.4) ท่ีเวลา 6 นาที เติม 2 มิลลิลิตรของ 1 M NaOH 
      6.5) ปรับปริมาตรด/วยน้ํากลั่นจนครบ 10 มิลลิลิตร เขย:าให/เข/ากัน 
นําไปวัดค:าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร 
     7) การเตรียม Blank 
      7.1) ป|เปตน้ํากลั่น 5 มิลลิลิตร ใส:ขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร 
      7.2) ท่ีเวลา 0 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตรของ 5 % NaNO2 
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      7.3) ท่ีเวลา 5 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตรของ 10 % AlCl3 
      7.4) ท่ีเวลา 6 นาที เติม 2 มิลลิลิตรของ 1 M NaOH 
      7.5) ปรับปริมาตรด/วยน้ํากลั่นจนครบ 10 มิลลิลิตร เขย:าให/เข/ากัน 
นําไปวัดค:าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร 
   3.3.3.6 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
     1) การวิเคราะห)หาฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส 
      1.1) การเตรียมสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร) 0.02 โมลาร)     
(pH 6.8) โดยชั่ง Na2HPO4.2H2O 0.44 กรัม และ NaH2PO4.2H2O 0.39 กรัม ละลายด/วยน้ํากลั่น    
250 มิลลิลิตร 
      1.2) การเตรียมสารละลายเอนไซม)ไทโรสิเนส (314.8 ยูนิตต:อมิลลิลิตร) 
ละลายเอนไซม)ไทโรสิเนส 0.2 มิลลิกรัม ด/วย 5 มิลลิลิตรของ 0.02 โมลาร)โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร) 
(pH 6.8) 
      1.3) การเตรียมสารละลาย L-DOPA 0.34 มิลลิโมลาร) โดยชั่ง            
L-DOPA 0.32 มิลลิกรัมของ 0.02 โมลาร)โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร) (pH 6.8) 
     2) การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนส 
      2.1) นําสารสกัดดอกคําฝอยและใบฝรั่งความเข/มข/นต:างๆกันมาทดสอบ
การยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส โดยใช/ Dopachrome Mesamoto ซ่ึงได/ดัดแปลงมาจาก
วิธีของบุญชู ศรีตุลารักษ) และคนอ่ืนๆ (2545) เทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดโคจิก (Kojic Acid) 
ดังนี้ 
      2.2) เติมสารละลาย A B C และ D แยกกันลงในหลอดทดลอง         
(ทํา 3 ซํ้า) ได/แก: 
      A (Control)   
      - สารละลายเอนไซม)ไทโรสิเนส (314.8 ยูนิตต:อมิลลิลิตร 50 ไมโครลิตร) 
      - โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร) 0.02 โมลาร) (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร  
      - สารละลายตัวอย:างในเอทานอล 20 % 50 ไมโครลิตร 
      B (Blank of A)   
      - โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร) 0.02 โมลาร) (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 
      - สารละลายตัวอย:างในเอทานอล 20 % 50 ไมโครลิตร 
      C (Test Sample)  
      - สารละลายเอนไซม)ไทโรสิเนส (314.8 ยูนิตต:อมิลลิลิตร 50 ไมโครลิตร) 
      - โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร) 0.02 โมลาร) (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 
      - สารละลายตัวอย:างใน 20 % เอทานอล 50 ไมโครลิตร 
      D (Blank of C)   
      - โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร) 0.02 โมลาร) (pH 6.8) 150 ไมโครลิตร 



38 
 

      - สารละลายตัวอย:างในเอทานอล 20 % 50 ไมโครลิตร 
      เขย:าสารให/เข/ากันดี แล/วบ:มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 10 นาที 
จากนั้นเติมสารละลาย L-DOPA 50 ไมโครลิตร ลงในแต:ละหลอด เขย:าให/เข/ากัน แล/วนําไปวัดค:า  
การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 492 นาโนเมตร จากนั้นบ:มท่ีอุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส เป+นเวลา 
2 นาที แล/ววัดค:าการดูดกลืนแสงอีกครั้งท่ีความยาวคลื่นเดิม 
     3) คํานวณเปอร)เซ็นต)ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนส จากสูตร 
 

 
 

 โดย A B C และ D คือผลต:างของการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 492 นาโนเมตร 
ระหว:างค:าท่ีวัดได/ก:อนการบ:ม และหลังการบ:มแล/ว 2 นาที (A0min – A2min) ทดลองจนหาความเข/มข/น
ของสารละลายตัวอย:าง จนได/เปอร)เซ็นต)ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสท่ีได/จากการคํานวณ             
ให/อยู:ระหว:างร/อยละ 50 
 3.3.3.7 การหาอัตราส:วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว:างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและ  
ใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส 
  การหาอัตราส:วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว:างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและ   
ใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส เป+นข้ันตอนเพ่ือตรวจสอบว:าสารสกัดหยาบ
จากดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีคุณสมบัติเสริมฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสมีข้ันตอนดังนี้ 
  1) นําสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมาผสมกันในอัตราส:วนต:างๆ 
กันจํานวน 3 อัตราส:วน  
  2) นําสารสกัดท้ัง 3 อัตราส:วนไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)
ไทโรสิเนสตามวิธีการข/างต/น (ทํา 3 ซํ้า) 
 3.3.3.8 การพัฒนาโลชัน 
  นําอัตราส:วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว:างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
ท่ีมีฤทธิ์การยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสท่ีได/จากข/อ 3.3.3.7 มาทําผลิตภัณฑ)ในรูปแบบ
ของโลชัน โดยมีข้ันตอนการทําโลชัน ดังนี้ 
  1) แบ:งส:วนประกอบของตํารับออกเป+นวัฏภาคน้ํา (Water Phase) และ  
วัฏภาคน้ํามัน (Oil Phase) 
  2) อุ:นวัฏภาคท้ังสองบนหม/ออังไอน้ํา โดยอุ:นให/อุณหภูมิของวัฏภาคน้ําสูง
ถึง 73-78 °C และอุ:นวัฏภาคน้ํามันให/อุณหภูมิสูงถึง 70-75°C (ให/อุณหภูมิวัฏภาคน้ําสูงกว:าวัฏภาค
น้ํามัน 2-3 °C) 
  3) ค:อยๆ เทวัฏภาคน้ําลงในวัฏภาคน้ํามันโดยเทผ:านแท:งแก/วคนให/เป+นสาย
พร/อมท้ังคนเบาๆ ติดต:อกันตลอดเวลา ใส:สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งลงไป และคนเบาๆ
จนกระท่ังโลชันเย็นลงท่ีอุณหภูมิห/อง 
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 3.3.3.9 การทดสอบสมบัติบางประการของโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและ
ใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส 
  1) ทดสอบสมบั ติทางกายภาพของโลชัน ได/แก:  สี  ความคงตัวและ         
การแยกชั้น 
  2) ทดสอบสมบัติทางเคมีของโลชัน ได/แก: ค:า pH 
  3) ทดสอบความเป+นพิษต:อเซลล)สัตว)ของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
โดยนําอัตราส:วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระว:างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง การทํางานของ
เอนไซม)ไทโรสิเนส นํามาทดสอบท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีแห:งชาติ (สวทช.) 
 
3.4 การถ/ายทอดความรู�จากผลงานวิจัย 
 ผู/วิจัยนําความรู/ท่ีได/จากผลงานวิจัยไปถ:ายทอดโดยนําไปพัฒนาชุดฝ9กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให/กับนักศึกษา จํานวน 30 คน  ซ่ึงชุดฝ9กอบรมประกอบด/วย 3 ส:วน ดังนี้ 
 ส:วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม เป+นเอกสารประกอบการอบรมท่ีได/จากการวิเคราะห)
เนื้อหาในเอกสารงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบ        
ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” มีความครอบคลุม ความถูกต/อง และมีการเรียบเรียงของเนื้อหาให/สอดคล/อง
กับวัตถุประสงค)ของโครงการ 

 ส:วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ เป+นภาคปฏิบัติมีการจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ) ของกิจกรรมการทดลอง
ให/สอดคล/องกับวัตถุประสงค)ของโครงการ 
 ส:วนท่ี 3 การวัดและประเมินผล เป+นการวัดและประเมินผลด/วยแบบทดสอบก:อนและหลังการ
อบรม และการประเมินความพึงพอใจให/สอดคล/องระหว:างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค)ของโครงการเช:นกัน  
 ท้ังนี้ การพัฒนาชุดฝ9กอบรมท้ัง 3 ส:วน ได/นําไปหาค:าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ประเมิน
ดัชนีความสอดคล/องโดยผู/ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท:าน มีค:าดัชนีความสอดคล/องมากกว:า 1.00 ข้ึนไป 
จึงนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร:ความรู/เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพรผสม
สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” ให/กับนักศึกษาเพ่ือศึกษาหาความรู/ด/านสมุนไพร และการนํา
สารสกัดจากธรรมชาติมาใช/ในผลิตภัณฑ)เครื่องสําอางในรูปแบบโลชัน 
 3.4.1 การฝ9กอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1) เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
  2) จัดเตรียมเอกสารท่ีใช/ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  3) ประชาสัมพันธ)โครงการ 
  4) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพร
ผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” โดยใช/ชุดฝ9กอบรมท้ัง 3 ส:วน 
  5) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให/กับนักศึกษา คณะครุศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน 
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  6) กิจกรรมท่ีปฏิบัติในระหว:างการอบรม มีการบรรยายเก่ียวกับเรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” การอภิปรายซักถาม และ
การปฏิบัติทดลองโดยใช/ชุดฝ9กอบรมส:วนท่ี 1 และส:วนท่ี 2 
  7) สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 3.4.2 สถิติท่ีใช/ในการวิเคราะห) 
  3.4.2.1 ค:าเฉลี่ย (Mean, X ) คํานวณได/จากสูตร (อุษา ช:อผล, 2536) 

 
 X  แทนค:า เฉลี่ย 
 X  แทนค:า ท่ีได/จากการทดลองแต:ละครั้ง 
 N  แทน จํานวนครั้งในการทดลอง 
 3.4.2.2 การหาค:าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (ล/วน สายยศ, 2540) 

S.D =  

 X  แทนค:า เฉลี่ย 
 S  แทนค:า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 Xi  แทนค:า ท่ีได/จากการทดลองแต:ละครั้ง 
   3.4.2.3 ค:าสถิติเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน (t-test) เพ่ือหาความแตกต:างของ
คะแนนเฉลี่ยก:อนและหลังการฝ9กอบรม (ล/วน สายยศ, 2540) 

                                ΣD 

          t =         NΣD
2
 – (ΣD)

2
 

                                N-1  
 D   =   ผลต:างของคะแนนการทดสอบหลังและก:อนการฝ9กอบรม 
 N   =   จํานวนกลุ:มตัวอย:างท่ีทําแบบทดสอบ 
 3.4.2.4 ค:าดัชนีความสอดคล/องระหว:างวัตถุประสงค) กับเนื้อหาของเอกสาร
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความสอดคล/องระหว:างวัตถุประสงค)กับแบบทดสอบความรู/ผู/เข/ารับ
การอบรม ความสอดคล/องระหว:างวัตถุประสงค)กับกิจกรรมภาคปฏิบัติ การหาค:าดัชนีความสอดคล/อง
ได/จากสูตร (พวงรัตน) ทวีรัตน), 2538) 

IOC     =       
N

R∑

    

 เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล/อง 
  R   แทน คะแนนความคิดเห็นของผู/เชี่ยวชาญ 
  N   แทน จํานวนผู/เชี่ยวชาญ 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง     
การทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส ได*ดําเนินการตามข้ันตอนได*ผลการทดลอง ดังนี้ 
 4.1 ผลการสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกคําฝอยและใบฝรั่งด*วยเอทานอล 
 4.2 ผลการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบ         
ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 4.3 ผลการศึกษาอัตราส5วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว5างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง
ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส 
 4.4 ผลการพัฒนาและศึกษาสมบัติบางประการของโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอย
และใบฝรั่ง  
 4.5 ผลการถ5ายทอดความรู*จากผลงานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพร
ผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” 
 
4.1 ผลการสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกคําฝอยและใบฝรั่งด�วยเอทานอล 
 4.1.1 ผลการหาปริมาณฟAนอลิกท้ังหมด  
  โดยนําค5าดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีได* ไปคํานวณหา
ปริมาณฟAนอลิกท้ังหมด ในรูปมิลลิกรัมของกรดแกลลิกต5อกรัมน้ําหนักแห*งเทียบกับกราฟมาตรฐาน
ระหว5างความเข*มข*นของกรดแกลลิกและค5าการดูดกลืนแสง แสดงดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการหาปริมาณฟAนอลิกท้ังหมดของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งเทียบกับ
 สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก 
 

ตัวอย)าง 
ปริมาณฟ-นอลิกท้ังหมด 

(mg of Gallic Acid / g Extract) 
สารสกัดหยาบดอกคําฝอย 0.11 
สารสกัดหยาบใบฝรั่ง 0.39 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว5าสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมีปริมาณฟAนอลิกท้ังหมด
เทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแกลลิก (ภาพท่ี 4.1) เท5ากับ 0.11 และ 0.39 มิลลิกรัม
ของกรดแกลลิกต5อกรัมของสารสกัด ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 4.1 กราฟสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก  
 
 4.1.2 ผลการหาปริมาณแทนนินท้ังหมด 
  โดยนําค5าดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีได* ไปคํานวณหา
ปริมาณแทนนินท้ังหมด ในรูปมิลลิกรัมของกรดแทนนิกต5อกรัมของสารสกัดเทียบกับกราฟมาตรฐาน
ระหว5างความเข*มข*นของกรดแทนนิกและค5าการดูดกลืนแสง แสดงดังตารางท่ี 4.2  
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการหาปริมาณแทนนินท้ังหมดของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งเทียบกับ
 สารมาตรฐานกรดแทนนิก      
 

ตัวอย)าง 
ปริมาณแทนนินท้ังหมด 

(mg of Tannic Acid / g Extract) 
สารสกัดหยาบดอกคําฝอย 0.09 
สารสกัดหยาบใบฝรั่ง 0.37 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว5าสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมีปริมาณแทนนินท้ังหมด 
เทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิก (ภาพท่ี 4.2) เท5ากับ 0.09 และ 0.37 มิลลิกรัม
ของกรดแทนนิกต5อกรัมของสารสกัด ตามลําดับ 
 
 
 

 

ความเขม้ขน้ (mg/mL) 



43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2 กราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิก 
 
 4.1.3 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยด)ท้ังหมด 
  โดยนําค5าการดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง ท่ีได*ไป
คํานวณหาปริมาณฟลาโวนอยด)ท้ังหมดในรูปมิลลิกรัมของรูทินต5อกรัมของสารสกัดเทียบกับกราฟ
มาตรฐานระหว5างความเข*มข*นของรูทินและค5าการดูดกลืนแสง แสดงดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยด)ท้ังหมดของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งเทียบ
 กับสารมาตรฐานรูทิน  
 

ตัวอย)าง 
ปริมาณฟลาโวนอยด�ท้ังหมด 
(mg of Rutin / g Extract) 

สารสกัดหยาบดอกคําฝอย 0.15 
สารสกัดหยาบใบฝรั่ง 0.42 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว5า สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมีปริมาณฟลาโวนอยด)
ท้ังหมดเทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานของรูทิน (ภาพท่ี 4.3) เท5ากับ 0.15 และ 0.42 มิลลิกรัม
ของรูทินต5อกรัมของสารสกัด ตามลําดับ 
 
 
 

ความเขม้ขน้ (mg/mL) 
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ภาพท่ี 4.3 กราฟสารละลายมาตรฐานของรูทิน  
 
 4.1.4 ผลการสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกคําฝอยและใบฝรั่งด*วยวิธีการสกัดแบบแช5ยุ5ยด*วย   
เอทานอล พบว5าให*ร*อยละผลผลิตของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง ดังตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ร*อยละผลผลิตของการสกัดสารจากดอกคําฝอยและใบฝรั่งโดยวิธีการแช5ยุ5ยด*วยเอทานอล  
 

พืชแห�ง น้ําหนัก (g) น้ําหนักสารสกัด (g) 
ร�อยละผลผลิต

(% yield) 
ดอกคําฝอย 1,000 56.95 5.70 

ใบฝรั่ง 1,000 45.58 4.56 
 
 จากตารางท่ี 4.4 การสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกคําฝอยและใบฝรั่งโดยวิธีการแช5ยุ5ย ด*วย    
เอทานอล พบว5า สารสกัดหยาบดอกคําฝอยท่ีได*มีลักษณะเหนียว มีสีส*มเข*ม และใบฝรั่งท่ีได* มี
ลักษณะเหนียว มีสีเขียวเข*ม น้ําหนักของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยมีค5าเท5ากับ 56.95 กรัม และ     
ใบฝรั่งเท5ากับ 45.58 กรัม คิดเปKนร*อยละผลผลิตเท5ากับ 5.70 และ 4.56 ตามลําดับ 
 4.1.5 ผลการตรวจหาฟลาโวนอยด)ในสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งด*วยเทคนิค    
รงคเลขผิวบาง 
  การตรวจหาฟลาโวนอยด)ในสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง ผลการทดลอง
เทียบกับสารมาตรฐาน แสดงดังภาพท่ี 4.4 ได*แก5 
 

กราฟสารมาตรฐานรูทิน (Rutin) 
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  สารสกัดดอกคําฝอย                            สารสกัดใบฝรั่ง    

Ethyl Acetate: Formic Acid: Acetic Acid: H2O (10: 1: 1: 2) 
Specific Reagent NP/PEG, Std. Rutin 

 
ภาพท่ี 4.4 TLC Fingerprints ขององค)ประกอบทางเคมีของดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 
 จากภาพท่ี 4.4 การตรวจหาฟลาโวนอยด)ในสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งด*วยเทคนิค
รงคเลขผิวบาง พบว5ามีสารฟลาโวนอยด) และวิเคราะห)โดยใช*ระบบตัวทําละลายเอทิลแอซิเตต:  กรดฟอร)มิก: 
กรดอะซิติก: น้ํา (10: 1: 1: 2) เม่ือพ5นด*วยน้ํายาเนเจอรัลโปรดักส)-โพลีเอทิลลีนไกลคอล (NP/PEG, 
Natural Products-Polyethylene Glycol) ได*ค5า R

f 
ของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง เท5ากับ 

0.41 และ 0.60 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน รูทินซ่ึงมีค5า R
f 
เท5ากับ 0.41 และ 0.60 ตามลําดับ   

 
4.2 ผลการศึกษาฤทธิ์ยับย้ังการทํางานของเอนไซม�ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอย   
และใบฝรั่ง 
 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง         
ท่ีสกัดด*วยตัวทําละลายเอทานอล เทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดโคจิก แสดงดังกราฟต5อไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.5 กราฟแสดงค5า IC50 ของสารสกัดหยาบดอกคําฝอย 
 

 
ภาพท่ี 4.6 กราฟแสดงค5า IC50 ของสารสกัดหยาบใบฝรั่ง 
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ภาพท่ี 4.7 กราฟแสดงค5า IC50 ของกรดโคจิก 
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ตารางท่ี 4.5 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งเทียบกับ      
 สารมาตรฐานกรดโคจิก  
 

Treatment 
Concentration 

(µg/mL) 
% Scavenging Linear Equation IC50(mg/mL) 

ดอกคําฝอย 

40 1.34 

y=10.79x-16.96 6.20 
80 2.68 
120 4.03 
160 6.71 

200 9.40 

ใบฝรั่ง 

40 0.66 

y=9.326x-14.31 6.89 
80 3.31 
120 5.30 
160 5.96 
200 7.28 

กรดโคจิก 

40 62.04 

y=42.07x-4.904 1.30 
80 75.91 
120 82.48 
160 88.32 
200 91.24 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว5า สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมีค5า IC50 เท5ากับ 6.20 
มิลลิกรัมต5อมิลลิลิตร และ 6.89 มิลลิกรัมต5อมิลลิลิตร ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสารละลายมาตรฐาน
กรดโคจิก (ภาพท่ี 4.8) ซ่ึงมีค5า IC50 เท5ากับ 1.30 มิลลิกรัมต5อมิลลิลิตร  
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ภาพท่ี 4.8 เปรียบเทียบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอย ใบฝรั่งและสาร
 มาตรฐานกรดโคจิก  

 
4.3 การศึกษาอัตราส)วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว)างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์
ยับย้ังการทํางานของเอนไซม�ไทโรสิเนส 
 การทดสอบอัตราส5วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว5างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมี
ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดโคจิก แสดงดังกราฟ
ต5อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 4.9 กราฟแสดงค5า IC50 ของอัตราส5วนท่ี 1 

ชนิดของตัวอย5าง 
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ภาพท่ี 4.10 กราฟแสดงค5า IC50 ของอัตราส5วนท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 4.11 กราฟแสดงค5า IC50 ของอัตราส5วนท่ี 3 
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ภาพท่ี 4.12 กราฟแสดงค5า IC50 ของกรดโคจิก 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการหาอัตราส5วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว5างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมี
 ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสเทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก 
 

Treatment 
Concentration 

(µg/mL) 
% Scavenging 

Linear 
Equation 

IC50 
(mg/mL) 

อัตราส)วนท่ี 1 

40 3.17 

y=14.93x-21.57 4.79 
80 6.35 
120 7.94 
160 11.11 

200 14.29 

อัตราส)วนท่ี 2 

40 3.12 

y=15.97x-23.16 4.58 
80 6.25 
120 9.37 
160 12.50 
200 14.06 

อัตราส)วนท่ี  3 

40 3.08 

y=19.52x-29.55 4.07 
80 6.15 
120 9.23 
160 13.85 
200 16.92 

กรดโคจิก 

40 62.04 

y=42.07x-4.904 1.30 
80 75.91 
120 82.48 
160 88.32 
200 91.24 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว5า ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยผสมใบฝรั่ง อัตราส5วนท่ี 3 มีฤทธิ์การยับยั้งสูงท่ีสุด โดยมีค5า IC50 เท5ากับ 4.07 มิลลิกรัม
ต5อมิลลิลิตร รองลงมาคืออัตราส5วนท่ี 2 โดยมีค5า IC50 เท5ากับ 4.58 มิลลิกรัมต5อมิลลิลิตร และ
อัตราส5วนท่ี 1 โดยมีค5า IC50 เท5ากับ 4.79 มิลลิกรัมต5อมิลลิลิตร ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสารละลาย
มาตรฐานกรดโคจิก ซ่ึงมีค5า IC50 เท5ากับ 1.30 มิลลิกรัมต5อมิลลิลิตร 
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ภาพท่ี 4.13 เปรียบเทียบค5า IC50 อัตราส5วนของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งอัตราส5วนท่ี 1
 อัตราส5วนท่ี 2 อัตราส5วนท่ี 3 และสารมาตรฐานกรดโคจิก 
 
ตารางท่ี 4.7 ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส (IC50) ของสารมาตรฐานกรดโคจิก        
 สารสกัดหยาบดอกคําฝอย สารสกัดหยาบใบฝรั่ง อัตราส5วนท่ี 1 อัตราส5วนท่ี 2 และ
 อัตราส5วนท่ี 3  
 

ค)า IC50 (mg/mL) 
กรดโคจิก ดอกคําฝอย ใบฝรั่ง อัตราส)วนท่ี 1 อัตราส)วนท่ี 2 อัตราส)วนท่ี 3 

1.30 6.20 6.89 4.79 4.58 4.07 
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ภาพท่ี 4.14 แผนภูมิแสดงค5า IC50 ของสารมาตรฐานกรดโคจิก สารสกัดหยาบดอกคําฝอย สารสกัด
 หยาบใบฝรั่ง อัตราส5วนท่ี 1 อัตราส5วนท่ี 2 และอัตราส5วนท่ี 3  
 
 จากตารางท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.14 จะพบว5า ค5า IC50 ของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและ  
ใบฝรั่งมีค5าเท5ากับ 6.20 และ 6.89 มิลลิกรัมต5อมิลลิลิตร ตามลําดับ แต5เม่ือเทียบกับสารละลาย
มาตรฐานกรดโคจิกจะมีค5ามากกว5า ส5วนค5า IC50 ของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยผสมใบฝรั่ง  
อัตราส5วนท่ี 1 มีค5ามากท่ีสุด รองลงมาคืออัตราส5วน 2 และอัตราส5วน 3 ตามลําดับ แสดงให*เห็นว5า
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งในอัตราส5วนท่ี 3 มีฤทธิ์         
ดีท่ีสุดแต5ยังน*อยกว5าสารละลายมาตรฐานกรดโคจิก 
 
4.4 ผลการพัฒนาและศึกษาสมบัติบางประการของโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและ     
ใบฝรั่ง และผลการทดสอบผลิตภัณฑ�  
 นําสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส  
มากท่ีสุดมาพัฒนาเปKนโลชัน แล*วทดสอบสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และความเปKนพิษต5อเซลล)สัตว) 
 4.4.1 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและ    
ใบฝรั่ง พบว5า โลชันมีสีขาว มีความคงตัว และไม5แยกชั้น 
 4.4.2 ผลการทดสอบสมบัติทางเคมีบางประการของโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอย
และใบฝรั่ง พบว5า มีค5าความเปKนกรด-ด5าง เท5ากับ 6.5 
 4.4.3 ผลการทดสอบความเปKนพิษต5อเซลล)สัตว)ของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
พบว5า ไม5มีความเปKนพิษต5อเซลล)สัตว) 
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4.5 ผลการถ)ายทอดความรู�จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ�โลชันจากสมุนไพรผสม
สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” 
 4.5.1 ผลการพัฒนาชุดฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
  ผู*วิจัยได*สร*างชุดฝsกอบรมเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพรผสมสาร
สกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” สําหรับนําไปเผยแพร5ให*กับผู*เข*ารับการอบรม ประกอบด*วย     
ส5วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม ส5วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ (การทดลอง) และส5วนท่ี 3 การวัดและ
ประเมินผลการอบรม  
 4.5.2 ผลการหาค5าดัชนีความสอดคล*อง พบว5า ค5าดัชนีความสอดคล*องกับวัตถุประสงค) 
โดยให*ผู*ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท5าน ประเมินค5าดัชนีความสอดคล*อง พบว5า  
  ส5วนท่ี 1   เอกสารประกอบการอบรม มีความสอดคล*องระหว5างเนื้อหากับวัตถุประสงค)
ของโครงการ มีค5าดัชนีความสอดคล*อง = 1.00  
  ส5วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ (ทดลอง) มีความสอดคล*องระหว5างกิจกรรมการทดลองกับ
วัตถุประสงค)ของโครงการ มีค5าดัชนีความสอดคล*อง = 1.00  
  ส5วนท่ี 3 การวัดและประเมินผล มีความสอดคล*องระหว5างแบบทดสอบและแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการอบรมกับวัตถุประสงค)ของโครงการ มีค5าดัชนีความสอดคล*อง = 1.00  
  ดังนั้น ชุดฝsกอบรมท้ัง 3 ส5วนนี้ มีค5าดัชนีความสอดคล*องเท5ากับ 1.00 แสดงว5าเปKน
ชุดฝsกอบรมท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได*  
 4.5.3 ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ผู*วิจัยได*ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ)โลชันจาก
สมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” โดยนําชุดฝsกอบรมท่ีพัฒนาผ5านการประเมิน   
ท้ัง 3 ส5วน ไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให*กับนักศึกษาคณะครุศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ)   
ในพระบรมราชูปถัมภ) จํานวน 30 คน ผลการทดสอบความรู*ก5อนและหลัง การฝsกอบรม และผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผู*เข*าการรับอบรม แสดงไว*ดังตารางท่ี 4.8 และตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการทดสอบก5อนการฝsกอบรมและหลังการฝsกอบรม 
 

การทดสอบ N X  S.D.  t 
ก5อนเรียน 30 11.36 1.40 

9.635* 
หลังเรียน 30 15.10 1.84 

(p < 0.05) 
 
 จากตารางท่ี 4.8 จากค5า t ท่ีได*จากการคํานวณ พบว5า เม่ือเปรียบเทียบกับค5าจากตาราง
แจกแจง t การทดสอบแบบ One – Tail มีค5า 0.01 

 
t29 = 2.84 ค5า t ท่ีคํานวณได* (t = 9.635) 

มากกว5าค5า t ท่ีเปxดตาราง สรุปได*ว5า คะแนนเฉลี่ยของการสอบวัดความรู*ก5อนและหลังการฝsกอบรม
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เชิงปฏิบัติการ ของผู*เข*ารับการอบรมจํานวน 30 คน มีความแตกต5างกันอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนจากแบบทดสอบ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพรผสมสาร
สกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” หลังการฝsกอบรม ( X =15.10, S.D.= 1.84) สูงกว5า ก5อนการ
ฝsกอบรม ( X =11.36, S.D.= 1.46) แสดงว5า การฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทําให*ผู*เข*ารับการ
ฝsกอบรมมีความรู*เพ่ิมข้ึน  
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ)โลชันจาก
 สมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” ของผู*เข*ารับการอบรม (N = 30) 

 
 เกณฑ) ค5าเฉลี่ย 5.00 - 4.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด  
  ค5าเฉลี่ย 4.49 - 3.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมาก  
  ค5าเฉลี่ย 3.49 - 2.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับปานกลาง  
  ค5าเฉลี่ย 2.49 - 1.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน*อย 
  ค5าเฉลี่ย 1.49 - 1.00 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน*อยท่ีสุด (ถิรเดช พิมพ)ทองงาม, 
2552)  
 จากตารางท่ี 4.9 พบว5า ความพึงพอใจในการฝsกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” จากผู*เข*ารับการฝsกอบรม
ท้ังหมด 30 คน ในภาพรวมอยู5ในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาเปKนรายข*อพบว5า 
ระดับความพึงพอใจอยู5ในระดับมากท่ีสุด 1 อันดับ คือ ความรู*จากการอบรมสามารถนําไปใช*    
ปฏิบัติจริง ( X  = 4.62, S.D. = 0.62)  

หัวข�อประเมิน X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. เนื้อหาในการอบรมเหมาะสม 3.79 0.62 มาก 
2. บุคลิกภาพของวิทยากรผู*ให*การอบรม 4.03 0.73 มาก 
3. เทคนิคในการถ5ายทอด 3.89 0.61 มาก 
4. อุปกรณ)และโสตทัศนูปกรณ) 4.06 0.75 มาก 
5. เอกสารท่ีได*รับจากการอบรม 3.86 0.64 มาก 
6. ระยะเวลาในการอบรม 4.03 0.73 มาก 
7. สถานท่ีจัดอบรม 4.27 0.79 มาก 
8. อาหารว5างและอาหารกลางวัน 4.20 0.72 มาก 
9. ความรู*จากการอบรมสามารถนําไปใช*ปฏิบัติจริง 4.62 0.62 มากท่ีสุด 
10. ประโยชน)ท่ีได*รับจากการอบรม 4.07 0.75 มาก 

รวม 4.08 0.69 มาก 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง     
การทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส  ได*ผลการทดลองดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 การสกัดสารสําคัญจากดอกคําฝอยและใบฝรั่ง โดยวิธีการแช0ยุ0ยด*วยตัวทําละลาย    
เอทานอล พบว0า ในสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมีปริมาณสารฟ6นอลิกท้ังหมดเท0ากับ 0.11 
และ 0.39 มิลลิกรัมกรดแกลลิกต0อกรัมของสารสกัด มีปริมาณสารแทนนินท้ังหมดเท0ากับ 0.09 และ 
0.37 มิลลิกรัมกรดแทนนิกต0อกรัมของสารสกัด และมีปริมาณสารฟลาโวนอยด)ท้ังหมดเท0ากับ 0.15 
และ 0.42 มิลลิกรัมรูทินต0อกรัมของสารสกัด ตามลําดับ มีร*อยละผลผลิตเท0ากับ 5.70 และ 4.56 
ตามลําดับ และผลการวิเคราะห)ด*วยเทคนิค TLC Fingerprint พบสารฟลาโวนอยด) 
 5.1.2 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบ        
ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง พบว0า มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส โดยมีค0า IC

50 
เท0ากับ 

6.20 และ 6.89 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดโคจิก ซ่ึงมีค0า 
IC

50 
เท0ากับ 1.30 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร  

 5.1.3 การทดสอบอัตราส0วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว0างสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง
ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส พบว0า อัตราส0วนท่ี 3 มีฤทธิ์การยับยั้งสูงท่ีสุด โดยมีค0า 
IC50 เท0ากับ 4.07 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร รองลงมาคืออัตราส0วนท่ี 2 โดยมีค0า IC50 เท0ากับ 4.58 
มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร และอัตราส0วนท่ี 1 โดยมีค0า IC50 เท0ากับ 4.79 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร ตามลําดับ 
เม่ือเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดโคจิกซ่ึงมีค0า IC50 เท0ากับ 1.30 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร 
 5.1.4 โลชันท่ีได* มีสีขาว มีความคงตัว และไม0แยกชั้น เม่ือทดสอบค0าความเปNนกรด-ด0าง 
พบว0าโลชันท่ีพัฒนาข้ึน มีค0า pH เท0ากับ 6.5 
 5.1.5 การถ0ายทอดความรู*จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพร
ผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” ให*กับนักศึกษา พบว0า ชุดฝXกอบรมเชิงปฏิบัติการท้ัง        
3 ส0วน ได*แก0 ส0วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม ส0วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ ส0วนท่ี 3 การประเมินผลการ
อบรม แต0ละส0วนมีค0า IOC เท0ากับ 1.00 และเม่ือนําไปจัดอบรมให*กับนักศึกษาคณะครุศาสตร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน โดยการ
ทําแบบทดสอบวัดผลท้ังก0อนและหลังการฝXกอบรมจํานวน 20 ข*อ พบว0า มีความแตกต0างกันอย0างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการเข*ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครั้งนี้ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.08 อยู0ในเกณฑ)ระดับมาก 
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5.2 อภิปรายผล  
 การหาปริมาณฟ6นอลิกท้ังหมดของสารสกัดหยาบใบฝรั่งท่ีสกัดด*วยตัวทําละลายเอทานอล 
โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก พบว0าสารสกัดหยาบใบฝรั่งท่ีสกัด
ด*วยตัวทําละลายเอทานอลมีปริมาณสารฟ6นอลิกท้ังหมดเท0ากับ 0.39 มิลลิกรัมกรดแกลลิกต0อกรัม
ของสารสกัด สอดคล*องกับงานวิจัยของ ดอง-ฮยุน ยู และคนอ่ืนๆ (Dong-Hyun You & et al., 
2011) ท่ีนําก่ิง ผล ใบ และเมล็ดของฝรั่งมาสกัด เพ่ือศึกษาฤทธิ์การต*านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส และทดสอบหาปริมาณฟ6นอลิกท้ังหมด พบว0า ใบฝรั่งมีปริมาณฟ6นอลิก
ท้ังหมดเท0ากับ 141.28 มิลลิกรัมกรดแกลลิกต0อกรัมของสารสกัด ซ่ึงเปNนสารกลุ0มเดียวกันกับท่ีพบใน
สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง ซ่ึงมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสเช0นกัน 
 การหาปริมาณแทนนินท้ังหมดของสารสกัดหยาบใบฝรั่งท่ีสกัดด*วยตัวทําละลายเอทานอล 
โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก พบว0า สารสกัดหยาบใบฝรั่งท่ีสกัด
ด*วยตัวทําละลายเอทานอล มีปริมาณแทนนินท้ังหมดเท0ากับ 0.37 มิลลิกรัมกรดแทนนิกต0อกรัมของ
สารสกัด มีความสอดคล*องกับงานวิจัยของเมก้ี เนลส) ไมเลา และคนอ่ืนๆ (Meigy Nelce Mailoa & 
et al., 2013) ท่ีศึกษาปริมาณแทนนินของสารสกัดใบฝรั่งโดยใช*ตัวทําละลายเอทานอล 30 %  50 % 
และ 70 % พบว0า มีปริมาณแทนนินเท0ากับ 3.228 2.970 และ 2.333 มิลลิกรัมแทนนิกต0อกรัมของ
สารสกัด ตามลําดับ 
 การหาปริมาณฟลาโวนอยด)ท้ังหมดของสารสกัดหยาบใบฝรั่ง ท่ีสกัดด*วยตัวทําละลาย       
เอทานอล โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานรูทิน พบว0า มีปริมาณฟลาโวนอยด)
ท้ังหมดเท0ากับ 0.42 มิลลิกรัมรูทินต0อกรัมของสารสกัด ซ่ึงสอดคล*องกับงานวิจัยของชิเรอร) ดาคัพพา 
ชรูติ และคนอ่ืนๆ (Shirur Dakappa Shruthi & et al., 2013) ท่ีพบว0าในใบฝรั่งมีสารเคอร)ซิติน    
ซ่ึงเปNนสารฟลาโวนอยด)ชนิดหนึ่ง และมีสารอ่ืนๆ เช0น แทนนิน และแคโรทีนอยด) 
 ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยท่ีสกัดด*วย       
ตัวทําละลายเอทานอล โดยมีค0า IC50 เท0ากับ 6.20 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร เม่ือเทียบกับสารละลาย
มาตรฐานกรดโคจิก มีค0า IC50 เท0ากับ 1.30 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร ซ่ึงมีความสอดคล*องกับงานวิจัยของ
เชน และคนอ่ืนๆ (Chen YS. & et al., 2013) ท่ีศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส 
ของดอกคําฝอย พบว0า มีค0า IC50 เท0ากับ 1.01±0.03 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร 
 ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบใบฝรั่งท่ีสกัดโดยใช*           
ตัวทําละลายเอทานอล โดยมีค0า IC50 เท0ากับ 6.89 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร เม่ือเทียบกับสารละลาย
มาตรฐานกรดโคจิก มีค0า IC50 เท0ากับ 1.30 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร ซ่ึงมีความสอดคล*องกับงานวิจัยของ  
ศิริวรรณ วีระทวีพร และคนอ่ืนๆ (2552) ท่ีได*ศึกษาฤทธิ์ต*านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต*านไทโรสิเนสของ
สารสกัดใบฝรั่งและตํารับเซรั่มใบฝรั่ง พบว0า สารสกัดใบฝรั่งท่ีสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม)ไทโรสิเนสได* 50 % (IC50) มีค0า IC50 เท0ากับ 9.864 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร  
 ดังนั้นผู*วิจัยได*นําสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมาผสมกันในอัตราส0วนท่ีเหมาะสม 
ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสมากท่ีสุด คืออัตราส0วนท่ี 3 มีค0าเท0ากับ 4.07 มิลลิกรัม
ต0อมิลลิลิตร ซ่ึงมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนสตํ่ากว0าสารสกัดหยาบใบฝรั่ง ซ่ึงมีค0า



 59 

เท0ากับ 6.89 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร เนื่องจากในพืชสมุนไพรท้ัง 2 ชนิดมีสารออกฤทธิ์กลุ0มเดียวกันคือ       
สารกลุ0มฟลาโวนอยด) เม่ือนํามาผสมกันจึงมีค0าใกล*เคียงกับสารสกัดหยาบดอกคําฝอย ซ่ึงมีค0าเท0ากับ 
6.20 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร ดังนั้นการนําสารสกัดหยาบใบฝรั่งผสมเข*าไปจะทําให*ลดต*นทุน เนื่องจาก
ใบฝรั่งเปNนพืชท่ีหาได*ง0ายในท*องถ่ิน มีราคาถูก จึงเปNนการเพ่ิมมูลค0าของพืชสมุนไพร   
 จากการถ0ายทอดความรู*จากผลงานวิจัยโดยนําชุดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ)โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พบว0า ผู*เข*าอบรมมีความรู*เพ่ิมข้ึน อาจเนื่องมาจากเอกสารประกอบการอบรมท้ัง 3 ส0วน ซ่ึงประเมิน
จากผู*ทรงวุฒิจํานวน 3 ท0าน มีค0าดัชนีความสอดคล*อง เท0ากับ 1 โดยหลังการฝXกอบรม ( X = 15.10, 
S.D. = 1.84) ผู*เข*าอบรมมีความรู*มากกว0าก0อนการฝXกอบรม ( X = 11.36, S.D. = 1.46) และแตกต0าง
อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ค0า (t = 9.635) ซ่ึงสอดคล*องกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สังวาลย) 
(2557) ท่ีได*ศึกษาองค)ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบเมล็ดบานเย็น และได*นําผลการวิจัยไป
พัฒนาชุดฝXกอบรมเชิงปฏิบัติการและนําไปจัดอบรมให*กับนักศึกษาจํานวน 30 คน พบว0า ผลการ
ทดสอบความรู*ก0อนและหลังการฝXกอบรม และผลการสํารวจความพึงพอใจของผู*เข*าการรับอบรม 
พบว0าผู*เข*ารับการอบรมมีความรู*เพ่ิมข้ึนอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ดังนั้นชุดฝXกอบรมเชิง
ปฏิบัติการนี้สามารถนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได*อย0างมีประสิทธิภาพ 
  
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข*อเสนอแนะท่ัวไป 
   5.3.1.1 ควรระมัดระวังเรื่องของแสง เนื่องจากแสงมีผลต0อการศึกษาองค)ประกอบ
ทางเคมีเช0น การหาปริมาณฟ6นอลิกท้ังหมด ปริมาณแทนนินท้ังหมด ปริมาณฟลาโวนอยด)ท้ังหมด 
และการวัดค0าดูดกลืนแสงในการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม)ไทโรสิเนส 
 5.3.2 ข*อเสนอแนะการวิจัย 
   5.3.2.1 จากการศึกษาองค)ประกอบทางเคมีในดอกคําฝอยและใบฝรั่งพบกลุ0ม    
สารออกฤทธิ์อยู0หลายกลุ0มท่ีน0าจะมีคุณสมบัติท่ีจะนําไปใช*ประโยชน)ในด*านอ่ืนๆ โดยอาจมีการศึกษา    
ต0อยอดเก่ียวกับฤทธิ์ทางชีวภาพด*านอ่ืนๆ ของดอกคําฝอยและใบฝรั่งได* 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
 

1. ชื่อ    รองศาสตราจารย  ดร.วีรพงษ  แสง-ชูโต  
    สถานท่ีทํางาน  ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม4 
    วุฒิการศึกษา   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร ศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2. ชื่อ    รองศาสตราจารย  ดร.วิลาศ พุ4มพิมล 
    สถานท่ีทํางาน  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ถนนลําปาง-แม4ทะ         
    ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
    วุฒิการศึกษา      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อินทรีย เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ชื่อ    ผูช4วยศาสตราจารย  ดร.รังสรรค  เพ็งพัด   
    สถานท่ีทํางาน  - 
    วุฒิการศึกษา   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร ศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก  ข 

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝร่ัง 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ#โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 

 
หลักการและเหตุผล 
 สังคมไทยนิยมการมีผิวสีอ4อนมากกว4าผิวสีเขม เพราะดูสะอาดตาและสดใส โดยเฉพาะผิว
บริเวณใบหนา ซ่ึงเปFนจุดเด4นในการเขาสังคม ดังนั้นผูท่ีมีผิวสีเขมจึงพยายามคนหาวิธีการหรือสาร
ต4างๆเพ่ือทําใหสีผิวจางลงและขาวข้ึน ปIจจุบันเครื่องสําอางจากสารสกัดพืชสมุนไพรกําลังเปFนท่ีนิยม 
สารท่ีมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม ไทโรสิเนส จึงถูกนํามาศึกษาเปFนลําดับแรกๆ เพ่ือ
ใชคัดเลือกหาประโยชน จากสารสกัดสมุนไพร แลวนํามาใชเปFนวัตถุดิบในพัฒนาผลิตภัณฑ 
เครื่องสําอางและยา (จันทิมา หอมกลบ และคนอ่ืนๆ, 2554) 
 จากการศึกษาเบื้องตน พบว4า ดอกคําฝอยและใบฝรั่งมีสารประกอบฟPนอลิก (Phenolic) 
เปFนองค ประกอบอยู4ดวย ซ่ึงสารกลุ4มนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม ไทโรสิเนส ซ่ึงเปFน
เอนไซม ท่ีช4วยเร4งปฏิกิริยาออกซิเดชันใหเกิดเปFนเม็ดสีเมลานิน (Melanin) ทําใหผิวหนังมีสีเขมข้ึน 
หรือสีผิวคล้ําข้ึน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยสารกลุ4มนี้จากดอกคําฝอยและใบฝรั่ง เพ่ือนํามาประยุกต ใช
ในการทําผลิตภัณฑ เครื่องสําอาง คือ โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
เพ่ือทดแทนสารเคมีสังเคราะห  ผูบริโภคสามารถใชผลิตภัณฑ จากธรรมชาติไดอย4างปลอดภัย              
ในชีวิตประจําวัน และยังเปFนการพัฒนา ส4งเสริม และเพ่ิมมูลค4าใหกับสมุนไพรไทยอีกดวย 
 
วัตถุประสงค# 
 1. ผูเขารับการอบรมสามารถบอกวิธีการตรวจหาสารฟลาโวนอยด ดวยเทคนิครงคเลขผิวบางได  
 2. ผูเขารับการอบรมสามารถบอกความหมายของกระบวนการสรางเม็ดสีเมลานิน       
โดยเอนไซม ไทโรสิเนสได  
 3. ผูเขารับการอบรมสามารถบอกประโยชน และสรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยได  
 4. ผูเขารับการอบรมสามารถบอกวิธีและปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ โลชันจากสมุนไพร
ผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งได  
 
เป/าหมาย 
 ดานปริมาณ   ผูเขารับการอบรมจํานวน 30 คน 
 ดานคุณภาพ  ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการแยกองค ประกอบ  
ทางเคมี และการแยกสารอย4างง4ายดวยเทคนิครงคเลขผิวบาง กระบวนการสรางเมลานินโดยเอนไซม      
ไทโรสิเนส ประโยชน และสรรพคุณของสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ โลชันจากสมุนไพรผสม   
สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 
สถานท่ี 
 หองประชุมศูนย วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
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ระยะเวลา 
 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30–16.00 น. 
 
งบประมาณ 
 2,000 บาท 
 
การดําเนินการ 
 1. สํารวจกลุ4มบุคคลท่ีจะเขารับการอบรม 
 2. เขียนโครงการอบรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ  และสถานท่ีใชในการอบรม 
 4. ดําเนินการอบรม 
 5. ประเมินผลและสรุปผล 
 
การประเมินผล 
 1. การทดสอบดวยแบบทดสอบก4อนและหลังการอบรม 
 2. การตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในการอบรม 
 
ผลท่ีคาดว1าจะไดรับ 
 1. ผูเขารับการอบรมทราบสาเหตุหลักของการเกิดรอยด4างดํา และวิธีการป\องกันผิวไม4ให
หมองคล้ํา 
 2. ผูเขารับการอบรมปฏิบัติการแยกสารอย4างง4ายดวยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
 3. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูเก่ียวกับพืชสมุนไพรไปใชประโยชน ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ จากพืชสมุนไพรใชเองได เช4น ผลิตภัณฑ โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอย
และใบฝรั่ง 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวฐิตารีย  ชุ4มชัยพฤกษ  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา           
คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
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กําหนดการอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ#โลชันจากสมุนไพรผสม 

สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” 
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 

 ณ อาคารศูนย#วิทยาศาสตร# มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ# ในพระบรมราชูปถัมภ# 
 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น. พิธีเป^ด  
09.00 - 09.30 น. ทดสอบก4อนอบรม                                   
09.30 - 10.30 น. บรรยาย ความรูเรื่องผลิตภัณฑ โลชันบํารุงผิว 

 - รูจัก “ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” พืชสมุนไพรไทย  
 - กระบวนการสรางเมลานินโดยเอนไซม ไทโรสิเนส 
 - การแยกองค ประกอบทางเคมีมีดวยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
 - ความรูเก่ียวกับเครื่องสําอางและโลชัน 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว4าง 
10.45 - 12.00 น. นําเสนอผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ โลชันจากสมุนไพรผสมสาร 
 สกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม ไทโรสิเนส  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติการท่ี 1 เรื่อง การตรวจหาฟลาโวนอยด โดยใชเทคนิครงคเลข ผิวบาง 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว4าง 
14.45 - 15.30 น. ปฏิบัติการท่ี 2 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัด 
 หยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
15.30 - 15.45 น. ทดสอบหลังการอบรม                                   
15.45 - 16.00 น. ประเมินผลการอบรม / ป^ดการอบรม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ชุดฝbกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ส4วน 

เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอย 
และใบฝร่ัง 
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ส1วนท่ี 1 
เอกสารประกอบการอบรม 

 
 
 
 

 
 

โดย 
นางสาวฐิตารีย#   ชุ1มชัยพฤกษ# 

นักศึกษาปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ# ในพระบรมราชูปถัมภ# 
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ความรูเก่ียวกับเครื่องสําอางและโลชัน 
 เครื่องสําอางจัดเปFนผลิตภัณฑ สุขภาพท่ีทุกคนตองใชเปFนประจํา ไดแก4 ยาสีฟIน สบู4 โรลออน
ดับกลิ่นกาย น้ํายายอมผม ผาเย็น น้ําหอม โลชันทาผิว หรือครีมกันแดด พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 
พุทธศักราช 2535 ไดแบ4งเครื่องสําอางออกเปFน 3 ประเภท ประเภทท่ีมีความเสี่ยงต4อการเกิดอันตรายมาก
ท่ีสุด เรียกว4า 1) เครื่องสําอางควบคุมพิเศษ โดยเครื่องสําอางกลุ4มนี้ จะมี การกํากับดูแลท่ีเขมงวดมาก
ท่ีสุด เครื่องสําอางกลุ4มนี้ไดแก4 ผลิตภัณฑ ยอมผมถาวร ยาสีฟIนผสมฟลูออไรด  ผลิตภัณฑ ดัดผม ฟอกสีผม 
กําจัดขน ท่ีฉลากตองมีขอความ กํากับไวใกลกับเครื่องหมาย อย. ดวย 2) เครื่องสําอางควบคุม 
เครื่องสําอางกลุ4มท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง ผูประกอบธุรกิจจะตองยื่นแบบแจงการผลิตและการนําเขา ไม4
นอยกว4า 15 วันก4อนการผลิตหรือนําเขา และจัดทําฉลากภาษาไทยใหถูกตอง เครื่องสําอางกลุ4มนี้ ไดแก4 
เครื่องสําอางท่ีผสมสารป\องกันแสงแดด แป\งฝุcนโรยตัว แป\งน้ํา แป\งเย็น ผาอนามัย ผาเย็น สังเกตท่ีฉลาก
จะระบุขอความขอความว4า เครื่องสําอางควบคุม  ไวดวย 3) เครื่องสําอางท่ัวไป เปFนกลุ4มท่ีความเสี่ยงต4อ
การเกิดอันตรายค4อนขางนอย เครื่องสําอาง   ในกลุ4มนี้  ไดแก4 พวกแชมพู ครีมนวดผม สเปรย  เจลแต4งผม 
ดินสอเขียนค้ิว สบู4 โฟมลางหนา และพวกเครื่องสําอางแต4งหนา 
 อิมัลชัน (Emulsion) หมายถึง ผลิตภัณฑ รูปแบบหนึ่งท่ีประกอบดวยของเหลวอย4างนอย   
2 ชนิด ซ่ึงไม4เขากันหรือไม4ละลายในกันและกัน เช4น น้ําและน้ํามัน ถูกนํามาไวดวยกันในลักษณะท่ี
ผสมผสานเขาเปFนเนื้อเดียวกันไดโดยอาศัยตัวทําอิมัลชัน (Emulsifier) อิมัลชันท่ีเกิดข้ึนถามองดวย 
ตาเปล4าจะเห็นลักษณะเปFนเนื้อเดียวกัน แต4ถาส4องดูดวยกลองจุลทรรศน จะเห็นเปFน 2 วัฏภาค คือ 
หยดเล็กๆ ของของเหลวชนิดหนึ่งซ่ึงเรียกว4า วัฏภาคภายใน กระจายตัวแทรกอยู4ในของเหลวอีก   
ชนิดหนึ่ง ซ่ึงเรียกว4า วัฏภาคภายนอก อิมัลชันแบ4งตามความหนืดได 2 ชนิด คือ โลชัน และครีม 
 โลชัน (Lotion) เปFนอิมัลชันท่ีมีความหนืดตํ่า เพราะมีวัฏภาคภายนอกในปริมาณท่ีสูง     
วัฏภาคภายในมักไม4เกิน 35 % เปFนรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดในผลิตภัณฑ ทาผิว โดยเฉพาะผิวหนังท่ีมี
บริเวณกวาง เพราะทาแลวชุ4มชื้น ไม4เหนอะหนะ ดูดซึมดี ใหความรูสึกสบายและลางน้ําออกไดง4าย
เช4น โลชันทาผิว ซ่ึงโลชันนี้อาจใชสารเพ่ิมความหนืด (Thickening Agent) ในวัฏภาคน้ําใหหนืดข้ึนได
แต4ยังคงเปFนของเหลวท่ีไหลได (เสาวนีย  กระสานติสุข และคนอ่ืนๆ, 2549) 
 
ผลิตภัณฑ#โลชันทาผิว  
 การมีสุขภาพผิวท่ีดีนั้นมาจากการบํารุงรักษาผิวอย4างสมํ่าเสมอ ผลิตภัณฑ บํารุงผิวนับเปFน
เครื่องมือชิ้นสําคัญท่ีช4วยใหเราสามารถรักษาการมีสุขภาพผิวท่ีดีไวได ตัวอย4างของผลิตภัณฑ ท่ีนิยม มาจนถึง
ปIจจุบัน คือ โลชัน (Lotion) เนื่องจากโลชันเปFนผลิตภัณฑ ท่ีมีราคาถูก ไม4เปFนพิษต4อร4างกาย มีกลิ่นหอม 
รวมท้ังสามารถใหความชุ4มชื้นใหกับผิวภายหลังการใช จึงจําเปFนตองพัฒนาผลิตภัณฑ โลชันใหมีคุณสมบัติท่ี
พิเศษ มีการนําเอาสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใชแทนสารเคมีสังเคราะห เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค  
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 ดอกคําฝอยและใบฝรั่งเปFนพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งท่ีมีสรรพคุณช4วยส4งเสริมคุณค4า
ผลิตภัณฑ โลชันได จากการศึกษาวิจัยดอกคําฝอยและใบฝรั่ง โดยนํามาศึกษาองค ประกอบทางเคมี 
และฤทธิ์ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม ไทโรสิเนสของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง พบว4า
สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม ไทโรสิเนส ซ่ึงเปFน
เอนไซม ท่ีสําคัญในกระบวนการสรางเมลานินท่ีทําใหเกิดสีบนผิวหนัง ผูวิจัยจึงใหความสําคัญในการนํา
สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งมาเปFนส4วนผสมในการทําผลิตภัณฑ โลชัน เนื่องจากโลชันเปFน
รูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดในผลิตภัณฑ ทาผิว  โดยเฉพาะผิวหนังท่ีมีบริเวณกวางเพราะทาแลวชุ4มชื้นไม4
เหนอะหนะ ดูดซึมดี ใหความรูสึกสบายและลางน้ําออกไดง4าย เปFนการพัฒนา ส4งเสริม และเพ่ิมมูลค4า
ใหกับพืชสมุนไพรไทยท่ีมีในทองถ่ินในการนํามาใชใหเกิดประโยชน สูงสุด 
 
 รูจัก “ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง” พืชสมุนไพรไทย 
 ดอกคําฝอย 
  ชื่อวิทยาศาสตร  (Scientific Name): Carthamus tinctorius Linn. 
  ชื่อวงศ  (Family): Asteraceae  
  ชื่อสามัญ (Common or English Name): Safflower 
  ชื่อไทย (Thai Name): คําฝอย คํา คํายอง ดอกคํา 
   

 
 
ภาพท่ี 1 ภาพแสดงลักษณะของดอกคําฝอย 
ท่ีมา: http://www.greenerald.com 
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 ลักษณะทางพฤกษศาสตร# 
  ดอกคําฝอยเปFนพืชลมลุกตระกูลเดียวกับเบญจมาศและทานตะวัน สูงประมาณ   
40-130 ซม. (ข้ึนอยู4กับพันธุ วิธีปลูกและสภาพแวดลอม) ลําตนก่ิงแตกเปFนพุ4ม มีใบเด่ียวสีเขียวเขม
เรียงสลับดอกอ4อนสีเหลือง และเปลี่ยนเปFนสีสมเ ม่ือแก4  ขอบใบมีหนามแหลมคมและแข็ง            
(โดยเฉพาะท่ีปลายใบ) ผลลักษณะเปFนผลแหง เมล็ดทรงรียาวและเล็กสีน้ําตาลอ4อน (สํานักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร, 2550) 
  
 ถ่ินกําเนิดและการแพร1กระจาย 
  คําฝอยเปFนพืชเพาะปลูกเก4าแก4ในอินเดียตะวันออกเปFนท่ีรูจักต้ังแต4สมัยอียิปต 
โบราณกรีซ โรม บริเวณภูเขาของอะบิสสิเนีย (Abyssinia) และอาฟกานิสถาน แพร4กระจายจาก
ประเทศอินเดีย จีน ไปยังเปอร เซีย คอเคซัส อียิปต  อิตาลีและสเปน นําเขาสู4ประเทศสหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย เม่ือไม4นานมีการเพาะปลูกคําฝอยเกือบทุกรัฐในประเทศอินเดีย ปIจจุบันพบคําฝอย
มากในเอเซียกลาง อินเดีย เมดิเตอร เรเนียน ยุโรป แอฟริกาเหนือ เอเชียไมเนอร  เอเซียตะวันออก
ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือและใต พบการปลูกดอกคําฝอยมากในแถบภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม4 ฯลฯ) ซ่ึงในช4วงปลายฤดูฝนตนฤดูหนาวเปFนเวลาท่ีเหมาะสําหรับการปลูกเนื่องจากความชื้น
ในดินยังคงอยู4เกษตรกรจึงนิยมปลูกราวๆ เดือน ต.ต. – ธ.ค. ดวยการเพาะเมล็ดซ่ึงสามารถปลูกเปFน
พืชเด่ียวหรือร4วมกับพืชอ่ืน (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) 
 
 สรรพคุณพ้ืนบาน 
  ดอก ใชบํารุงโลหิตแกแสบรอน คันตามผิวหนัง บํารุงประสาท บํารุงหัวใจ ขับเหง่ือ
ขับปIสสาวะ ทําใหประจําเดือนมาปกติ แกโรคผิวหนัง แกอ4อนเพลีย เปFนยาระบายใชบรรเทาอาการ
อาหารไม4ย4อย ใชยอมสีอาหารและเครื่องสําอาง ใชยอมสีเครื่องนุ4งห4ม ใชแทนหญาฝรั่น (Crocus 

sativus L.) ซ่ึงราคาแพงมาก เกสรบํารุงโลหิต บํารุงประสาท แกแสบรอนตามผิวหนัง 
  เมล็ด ขับเสมหะ แกโรคผิวหนัง แกบวม เปFนยาถ4าย น้ํามันจากเมล็ดแกโรค ขัดขอ 
แกฝP ลดไขมันในเลือด ลดไขมันในเลือด ใชเปFนน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันชักเงา น้ํามันหล4อลื่น 
 
 สาระสําคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
  ดอกหรือเกสรมีสาร Carthamin และ Isocarthamin เปFนสีแดงสด ไม4ละลายน้ํา 
และ Safflower Yellow ซ่ึงเปFนสารใหสีเหลืองแดง ละลายน้ําได สีจากดอกคําฝอยใชบริโภคไดอย4าง
ปลอดภัยซ่ึงในดอกคําฝอยมีโปรตีน เบตาแคโรทีน และวิตามินอี  
 



 78 

 ประโยชน#ทางเครื่องสําอาง 
  ดอกคําฝอยใชในเครื่องสําอางแต4โบราณอียิปต โบราณใชสีคาร ทามินแต4งหนาปIจจุบัน
ใชแต4งหนานักแสดง 
  น้ํามันดอกคําฝอยท่ีคงตัวและผ4านการ Standardized เทียบกับวิตามินอีสามารถ
นําไปใชบํารุงผิวในคนแทนน้ํามันพืชปกติ 
  น้ํามันคําฝอยเปFนส4วนประกอบในโลชันทาผิวและครีมช4วยทําใหผิวนุ4มใน ความ
เขมขน 0.1-5 % เปFนสารบํารุงเสนผมและผิวหนัง 
 
 ฝรั่ง 
  ชื่อวิทยาศาสตร  (Scientific Name): Psidium guajava Linn. 
  ชื่อวงศ  (Family): Myrtaceae 
  ชื่อสามัญ (Common or English Name): Guava 
  ชื่อไทย (Thai Name): ฝรั่ง มะกวย มะปุcน มะม่ัน ยามู มะจีน สีดา ยะริง 
 

 
 
ภาพท่ี 2 ภาพแสดงลักษณะของฝรั่งพันธุ ข้ีนก 
ท่ีมา: http://bot.swu.ac.th 
 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร# 
  เปFนไมพุ4มขนาดกลาง แตกก่ิงกานสาขามากมาย ใบหนาและแข็ง ใบเด่ียวออกเปFนคู4
ตรงกันขามบิดเล็กนอย รูปใบรี ปลายใบและโคนใบมน หลังใบจะมีขนอ4อนนุ4ม ทองใบจะหยาบเห็น
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เสนใบเปFนร4างแหชัดเจนมาก พ้ืนใบมีสีเขียวอมเทา ยอดอ4อนมีขนอ4อนสั้นๆ ออกดอกตรงส4วนยอดของ
ก่ิงกานตนช4อละ 2-3 ดอกขนาดไม4ใหญ4นัก สีขาว ผลดิบมีสีเขียวเม่ือสุกมีสีเขียว ปนเหลือง เนื้อในสี
ขาวมีเมล็ดภายในมากสีน้ําตาลอ4อน ขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด ตอนก่ิงและ ตัดยอดปIกชํา ฝรั่งเปFน
พืชพ้ืนเมืองของอเมริกาเขตรอน และถูกนํามาปลูกในประเทศเขตรอนท่ัวไป ฝรั่งท่ีรับประทานผลสดมี
อยู4หลายพันธุ  อาจแบ4งตามถ่ินกําเนิดเดิมไดเปFน 
  ฝรั่งพันธุ พ้ืนเมืองของไทย ไดแก4 พันธุ ข้ีนกผลมีขนาดเล็กมาก รูปร4างมีท้ังกลมและรูปไข4 ผิว
เรียบ เนื้อสีชมพู เนื้อบาง รสหวานอมเปรี้ยวหรือมีฝาดปน ไสสีแดง ติดผลเปFนกลุ4ม เมล็ดมีจํานวนมาก ลําตน
แข็งแรงทนทานต4อสภาพแวดลอมไดดีมาก ไม4มีการปลูกเปFนการคา ปIจจุบันจะหาดูไดตามชนบท 
 
 สรรพคุณ 
  ช4วยบรรเทาอาการทองเสีย การท่ีใบฝรั่งและผลดิบช4วยบรรเทาอาการทองเสียได 
เพราะท้ังใบและผลดิบมีสารแทนนิน ซ่ึงมีรสฝาดแกทองเสียได มีการนําใบฝรั่งข้ีนกมาเตรียมเปFน    
ยาบวนปาก ชนิดผสมน้ําก4อนใชเพ่ือระงับกลิ่นปาก โดยเฉพาะท่ีเกิดจากฟIนผุ เหงือกอักเสบ          
แกทองร4วง ทองเดิน เปFนบิดเรื้อรัง แกลมพิษ ผดผื่นคัน ใชใบสดขยี้ใส4แผลสด ใชเปลือกหรือใบสดอม  
แกปวดฟIน เหงือกบวม และรักษากลิ่นปาก แกลําไสอักเสบ แกกระเพาะอาหารอักเสบ ใชเปFนยา
สมานแผล และใบฝรั่งสามารถนํามาขยี้ใหคนท่ีเมาคางดมเพ่ือลดอาการคลื่นไส และมึนศีรษะได 
 
 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
  1) ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
   สารสกัดส4วนเนื้อ (Pulp) และเปลือก (Peel) ของฝรั่งมี Dietary Fiber     
48.55-49.42 % และ Polyphenol 2.62-7.79 % สาร Polyphenol ในเปลือกฝรั่งแหงน้ําหนัก     
1 กรัม มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยผลท่ีไดมีค4าเทียบเท4ากับการใช Trolox 43 116 และ 176 mg 
ตามลําดับ (Jime’s nez-Escrig & et al., 2001) 
  2) ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม ไทโรสิเนส 
   สารสกัดใบฝรั่งสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม ไทโรสิเนสได โดยจะสามารถยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม ไทโรสิเนสไดเพ่ิมข้ึน เม่ือความเขมขนของสารสกัดมากข้ึน แต4จะมีค4าคงท่ีเม่ือ
ความเขมขนถึงระดับหนึ่ง เม่ือนํามาหาค4าความเขมขนของสารสกัดใบฝรั่งท่ีสามารถ ออกฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม ไทโรสิเนสได 50 % (IC50) พบว4ามีค4า IC50 เท4ากับ 9.864 มิลลิกรัมต4อมิลลิลิตร (ศิริวรรณ      
วีระทวีพร และคนอ่ืนๆ, 2552) 
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 กระบวนการสรางเมลานินโดยเอนไซม#ไทโรสิเนส 
  จากกระบวนการสรางเม็ดสีเมลานินโดยเอนไซม ไทโรสิเนส มีองค ประกอบและ
หนาท่ี ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  1) ผิวหนัง 
   ผิวหนังมี 3 ชั้น คือ หนังกําพรา หนังแท และชั้นรองรับผิวหนัง  ผิวหนังเปFนส4วน
ท่ีปกคลุมร4างกาย ทําหนาท่ีป\องกันอันตรายจากสิ่งต4างๆ เช4น ป\องกันอันตรายจากการสูญเสียน้ํา 
ป\องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคต4างๆ นอกจากนี้ยังเปFนท่ีอยู4ของรากขน ต4อมเหง่ือ 
เปFนตน จากการท่ีผิวหนังเปFนส4วนนอกสุดจึงมีโอกาสท่ีจะไดรับอันตรายจากรังสี โดยเฉพาะประชากร
ท่ีอยู4ในทวีปเอเชียซ่ึงเปFนเขตท่ีมีแสงแดดจาตลอดปP อย4างไรก็ตามร4างกายมีกลไกป\องกันตนเอง     
โดยการสรางเม็ดสีเมลานินเพ่ือประโยชน ดังกล4าว (รัตนา อินทรานุปกรณ , 2547) 
  2) เซลล เมลาโนไซต  
   เซลล เมลาโนไซต  (ภาพท่ี 3) จะสรางเม็ดสีเมลานินซ่ึงทําหนาท่ีดูดซับแสงในช4วง
แสง ท่ีมองเห็น (Visible Light: 400-700 nm) และช4วงแสงอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet: 281-400 
nm) ปริมาณเมลานินท่ีไม4เท4ากันของคนต4างเชื้อชาติต4างเผ4าพันธุ จะทําใหเกิดความแตกต4างของสีผิว               
เม่ือเปรียบเทียบส4วนต4างๆ ของร4างกายของคนคนเดียวกันพบว4า จํานวนเมลาโนไซต จะแตกต4างกัน   
ในส4วนต4างๆของร4างกาย พบว4าบริเวณใบหนาจะพบเมลาโนไซต หนาแน4นท่ีสุด ส4วนบริเวณลําตัวและ
แขนขาจะมีนอยลงตามลําดับ ในคนผิวขาวและคนผิวดําจะมีจํานวนเมลาโนไซต ต4อพ้ืนท่ีของร4างกาย
ไม4แตกต4างกัน แต4การทํางานของเมลาโนไซต ในคนผิวดําจะทํางานมากกว4า ขนาดของเมลาโนไซต    
โตกว4า มีเดนไดรต  (Dendrite) มากกว4า (ดวงดาว ฉันทศาสตร , 2540)  
 

 
 
ภาพท่ี 3 ลักษณะการสรางเม็ดสีผิวของเมลานิน 
ท่ีมา: http://www.mayoclinic.org/skin-layers-and-melanin/img-20007151 



 81 

 3) เอนไซม ไทโรสิเนส 
  เอนไซม ไทโรสิเนส เรียกอีกชื่อหนึ่งว4า เอนไซม โพลีฟPนอล ออกซิเดส เปFน Rate 
Limiting Enzyme ของกระบวนการสรางเม็ดสีเมลานิน (บัวนัส วงษ สุด และคนอ่ืนๆ, 2545) เปFน
เอนไซม ท่ีสําคัญในกระบวนการสรางเมลานินซ่ึงเปFนสารท่ีทําใหเกิดสีบนผิวหนัง สารท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม ไทโรสิเนสจึงมีผลยับยั้งการสรางเมลานิน เนื่องจากมีความสามารถเปFน Chelating Agent 
เปFนสารกลุ4ม Phenolic Acid ซ่ึงจะเขาจับกับทองแดงในโมเลกุลของเอนไซม ไทโรสิเนส ซ่ึงเปFน
เอนไซม ในการเร4งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ Tyrosine ท่ีเปFนเอมีนท่ีมีอยู4ตามผิวหนังมนุษย    
ไปเปFน Dopa และต4อไปเปFน Dopaquinone จากนั้นจึงเกิดปฏิกิริยา Polymerization จนเปFนเม็ดสี
เมลานินทําใหผิวหนังมีสีเขมข้ึน (ภาพท่ี 4) 
  กระบวนการสรางเม็ดสีจะอาศัยการทํางานของเอนไซม ไทโรสิเนสในการเร4งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไทโรซีน ซ่ึงเปFนกรดอะมิโนท่ีอยู4ในผิวหนัง ไปเปFน DOPA แลวเปลี่ยน DOPA เปFน 
Dopaquinone และเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร ไรเซชันผ4านสารมัธยันต อีกหลายข้ันตอนจนไดเม็ดสี  2 ชนิด คือ 
เม็ดสียูเมลานิน (Eumelanin) ซ่ึงมีสีน้ําตาลหรือดํา และเม็ดสีฟPโอเมลานิน (Pheomelanin) ซ่ึงมีสีแดงหรือ
เหลือง (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2554) ปฏิกิริยากระบวนการสรางเม็ดสีท้ัง 2 ชนิดนี้ แสดงดังภาพท่ี 4 

 
 

ภาพท่ี 4 การเกิดเม็ดสี Eumelanins และ Pheomelanin จาก Tyrosine หรือ Dopa 
ท่ีมา: นิสากร แซ4วัน (2553) 
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 4) กระบวนการชีวสังเคราะห ของเมลานิน 
  กระบวนการชีวสังเคราะห ของเมลานิน มีข้ันตอนตามภาพท่ี 4 โดยสารเริ่มตนใน
การสรางเมลานิน คือ L-Tyrosine จะถูกเปลี่ยนเปFน L-DOPA โดยเอนไซม ไทโรสิเนส จากนั้น         
L-DOPA จะถูกเปลี่ยนต4ออย4างรวดเร็วไปเปFน Dopaquinone โดยเอนไซม ไทโรสิเนส จากนั้น 
Dopaquinone จะถูกเปลี่ยนต4อไปเปFน Dopachrome ซ่ึงมีสีแดง และถูกเปลี่ยนต4อไปอีกจนสุดทาย
ไดเปFนเมลานิน  ท่ีสําคัญ 2 ชนิด คือ Eumelanin และ Pheomelanin เซลล จะสรางเมลานินชนิดใด
มากหรือนอยข้ึนอยู4กับเชื้อชาติ และลักษณะทางพันธุกรรม กล4าวคือ ในคนผิวดําจะมี Eumelanin 
ปริมาณมาก ส4วนคนผิวขาวจะพบ Pheomelanin มาก สารประกอบฟPนอลิกมีความสามารถในการ
เปFน Chelating Agent และมีประโยชน ในการพัฒนายาเพ่ือรักษาโรคผิวหนังบางชนิด นอกจากนี้ยัง
อาจพัฒนาเปFนผลิตภัณฑ ช4วยใหผิวขาวได (บุญชู ศรีตุลารักษ  และคนอ่ืนๆ, 1998) 

 

 

 

ภาพท่ี 5 กระบวนการชีวสังเคราะห ของเมลานิน 

ท่ีมา: http://www.bio.davidson.edu 

 
 5) กลไกการออกฤทธิ์ของสารยับยั้งการสังเคราะห เมลานิน 
  5.1) การป\องกันรังสีอุลตราไวโอเลต เช4น สารอนินทรีย  สารดูดซับรังสีอุลตราไว
โอเลต ท่ีมีคุณสมบัติสะทอนแสงปรือกระจายแสงได เช4น Titanium Dioxide ซ่ึงกลไกนี้เปFนการ
ป\องกันปIจจัยท่ีกระตุนการสรางเมลานิน คือ แสงแดด 
  5.2) การใชสารท่ียับยั้งการสังเคราะห เอนไซม ไทโรส ิเนส 
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  5.3) การใชสารท่ีมีคุณสมบัติกําจัดอนุมูลอิสระเช4นเดียวกับเมลานิน ซ่ึงจะชะลอ
ปริมาณเมลานินท่ีจะสรางข้ึน เช4น วิตามินอี (ดวงดาว ฉันทศาสตร , 2540) 
  5.4) การใชสารท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม ไทโรสิเนส โดยมีคุณสมบัติ
เปFน Copper-Chelating Agent เขาจับกับอิออนของทองแดงในโมเลกุลของเอนไซม  ซ่ึงออกฤทธิ์
โดยตรงต4อการทํางานของเอนไซม  จึงจัดเปFนสารกลุ4ม Suppressive Type เช4น Kojic Acid 
  5.5) การใชสารท่ีเปFนพิษต4อเมลาโนไซต  เช4น Hydroquinone และ 
Monobenzyl Ether of Hydroquinone (HBEH) ซ่ึง Hydroquinone ใหผลดีท่ีสุดในการยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม ไทโรสิเนส (บัวนัส วงษ สุด และคนอ่ืนๆ, 2545) 
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ส1วนท่ี 2 
ภาคปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวฐิตารีย#   ชุ1มชัยพฤกษ# 

นักศึกษาปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ# ในพระบรมราชูปถัมภ# 
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ปฏิบัติการท่ี 1 
เรื่อง  TLC Fingerprints ของดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 

 

หลักการและทฤษฎี  
 เทคนิครงคเลขผิวบาง (Thin Layer Chromatography) เปFนเทคนิคท่ีใชแยกและ
ตรวจสอบสารปริมาณนอยๆ ในงานวิเคราะห และใชในงานพรีแพเรทีฟ (Preparative) ซ่ึงใชกับสาร
ปริมาณมากๆ ไดดวย โดยใชเฟสอยู4กับท่ีแผ4บนแผ4นรองรับ หรือซัพพอร เทอร ซ่ึงทําดวยแกวหรือ
อลูมิเนียมหรือ พอลิเอทีลีน (Polyethylene) เม่ือหยดสารละลายตัวอย4างซ่ึงเปFนสารผสมลงบน             
แอดซอร เบนท เรียบรอยแลว จึงนําแผ4น TLC ใส4ลงในแทงก ซ่ึงบรรจุเฟสเคลื่อนท่ีหรือระบบ          
ตัวทําละลายทีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดกระบวนการท่ีเฟสเคลื่อนท่ีเคลื่อนท่ีไปบนเฟสอยู4กับท่ีซ่ึงเรียกว4า      
ดีวีลอปเมนท  (Development) จะเกิดการแยกสารประกอบต4างๆ ออกจากกันโดยอาศัยกลไกท่ี 
กล4าวมาขางตนแลวว4าอาจมีกลไกมากกว4าหนึ่งกลไกก็ได ข้ึนอยู4กับธรรมชาติและคุณสมบัติของเฟส 
อยู4กับท่ีและเฟสเคลื่อนท่ี แอดซอร เบนท ของทินเลเยอร โครมาโทกราฟPส4วนใหญ4จะใชซิลิกาเจลอลูมินา
หรือเซลลูโลส 
 1) การเตรียมแผ4น TLC ก4อนอ่ืนตองเตรียมน้ํายาแขวนตะกอนของแอดซอร เบนท  ซ่ึงทําโดย
นําซิลิกาเจลหรืออลูมินาผสมน้ํา เขย4าในขวดซ่ึงจุกแน4นเปFนเวลา 30–45 วินาที สําหรับเซลลูโลส   
ตองใชเครื่องคนแม4เหล็กช4วยการผสม จากนั้นนําสารละลายไปแผ4บนแผ4น TLC ใหมีลักษณะบาง และ
หนาสมํ่าเสมอกันท่ัวท้ังแผ4น แลวนําไปทําใหแหงในอากาศก4อน จากนั้นนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศา
เซลเซียส นาน 30 นาที 
 2) การจุดหรือสปอตสารละลายตัวอย4างบนแผ4น TLC โดยใชแคบิลลารี (Capillaries) 
พยายามใหจุดเล็กไม4เกิน 2.5 มิลลิเมตร ถาสารละลายมีปริมาตรสูงใหหยดหลายๆ ครั้ง และทําให  
แต4ละครั้งแหงก4อนค4อยหยดซํ้า นําแผ4น TLC ท่ีสปอตสารตัวอย4างและสารมาตรฐานแลวไปดีวีลอป  
ในแทงก ซึ่งทําใหอ่ิมตัวก4อน (Presaturate) ดวยระบบตัวทําละลายท่ีจะใช หลังจากดีวีลอปแผ4น  TLC 
หากเปFนสารมีสีจะเห็นและรูตําแหน4งของสารท่ีแยกไดทันที แต4สารส4วนใหญ4ไม4มีสี จึงตองมีวิธีการท่ี 
จะบอกตําแหน4งของสารท่ีแยกไดหรือบอกว4าสารท่ีแยกไดเปFนสารกลุ4มใด โดยใชน้ํายาตรวจสอบ  
แบบท่ัวไป หรือน้ํายาตรวจสอบแบบจําเพาะเจาะจง 
 ประโยชน ของเทคนิครงคเลขผิวบาง ท่ีนํามาใชในการศึกษาสารเคมีในสารสกัดจาก
ผลิตภัณฑ ธรรมชาติ พอสรุปไดดังนี้ 
 1) ใชวิเคราะห เบื้องตนว4าสารสกัดนั้นๆ มีสารก่ีชนิด หรืออาจบอกไดว4ามีสารประเภทใด 
 2) ใชหาระบบของตัวทําละลาย (Solvent System) สําหรับการแยกโดยวิธีโครมาโทกราฟP
แบบคอลัมน  
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 3) ใชตรวจสอบสารท่ีแยกไดจากโครมาโทกราฟPแบบคอลัมน  เพ่ือรวบรวมส4วนท่ีแยกได         
ท่ีเหมือนกันเขาดวยกัน 
 4) ใชตรวจสอบว4าสารบริสุทธิ์หรือไม4 ทําไดโดยเปลี่ยนระบบของตัวทําละลายท่ีต4างกัน 
อย4างนอย 3 ระบบ ถาท้ัง 3 ระบบพบว4ามีสารเพียงสารเดียวในโครมาโทแกรม แสดงว4าสารนั้นๆ 
บริสุทธิ์ 
 5) ใชตรวจสอบว4าสาร 2 ชนิดเปFนสารเดียวกันหรือไม4 โดยการทํา TLC ผสม คือ ทํา TLC  
3 จุด จุดท่ี 1 และจุดท่ี 3 เปFนสารสองสารตามลําดับ ส4วนจุดกลางจะเปFนของผสมระหว4างสารท้ังสอง 
ถาโครมาโทแกรมพบว4าจุดท้ังสามมีค4า Rf เท4ากัน แสดงว4าสารท้ังสองเปFนสารตัวเดียวกัน 

 
วัตถุประสงค#  
 ทํา TLC Fingerprints ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง เพ่ือตรวจหาสาร Flavonoid 
 
วัสดุ อุปกรณ#และสารเคมี 
 1) สมุนไพรดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 2) อุปกรณ /เครื่องมือ 
  2.1) เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Vacuum Rotary evaporator) 
  2.2) เครื่องส4องรังสีเหนือม4วง (UV-Lamp) 
  2.3) เครื่องชั่งดิจิตอล (Digital Scale) 
  2.4) อ4างน้ํารอน (Water Bath) 
  2.5) เครื่องแกวสําหรับพ4นน้ํายาตรวจวัด (TLC Sprayer) 
  2.6) ถังทํา TLC (TLC TanK) 
  2.7) เครื่องแกวพ้ืนฐาน 
 
สารเคมี 
 1) สารเคมีท่ีใชทํา TLC โดยบ4งชี้ดวยสารมาตรฐานประเภทฟลาโวนอยด    
  1.1) สารมาตรฐานรูทิน (Rutin) หรือสารมาตรฐานเคอร เซติน (Quercetin) 
  1.2) น้ํายาเนเจอรัลโปรดักส -โพลีเอธิลลีนไกลคอล (NP/PEG) 
  1.3) เมทานอล (Methanol) 
  1.4) ตัวทําละลาย ไดแก4 เมทานอล (Methanol) คลอโรฟอร ม (Chloroform) โทลูอีน 
(Toluene) เอทิลอะซิเตต (Ethyl Acetate) กรดฟอร มิก (Formic Acid) กรดอะซิติก (Acetic Acid) 
และน้ํา (H2O) 
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วิธีการทดลอง 
 1) วิธีการวิเคราะห โดยใชเทคนิค TLC Fingerprints  
  1.1) การทํา TLC Fingerprints ท่ีบ4งชี้ดวยสารมาตรฐานประเภทฟลาโวนอยด  
   - ชั่งผงดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 0.5 กรัม อุ4นกับเมทานอลปริมาตร 5 มิลลิลิตร     
ในอ4างน้ํารอน (Water Bath) ท่ี 60 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ท้ิงไวใหเย็น กรองผ4านกระดาษกรอง 
   - นําสารสกัดท่ีได ไประเหยดวยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Vacuum 
Rotary Evaporator) ใหแหง แลวละลายดวยเมทานอล 1 มิลลิลิตร 
   - เตรียมสารละลายมาตรฐานรูทิน 0.5 มิลลิกรัมต4อมิลลิลิตร ในเมทานอล 
   - นําสารละลายตัวอย4างและสารละลายสารมาตรฐาน (3 ไมโครลิตร) มาแตมบน
แผ4น TLC ท้ิงไวใหแหงแลวนําไปใส4ในถังทํา TLC ท่ีอ่ิมตัวดวยระบบตัวทําละลายเอธิลอะซิเตท-    
กรดฟอร มิก-กรดอะซิติก-น้ํา ใหน้ํายาซึมข้ึนไปบนแผ4น TLC เปFนระยะทาง 5 เซนติเมตร 
   - นําแผ4น TLC ออกมาท้ิงไวใหแหง แลวพ4นดวยน้ํายาเนเจอรัลโปรดักส  พอลิเอทิล
ลีนไกลคอล (NP/PEG) (พ4น PEG ก4อนแลวจึงพ4นตามดวย NP) ท้ิงไวใหแหงและสังเกตการเรืองแสง
ภายใตรังสียูวีความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร สังเกตและบันทึกผลการทดลอง 
   - การเตรียมน้ํายาเนเจอรัลโปรดักส -โพลีเอทิลลีนไกลคอล (NP/PEG, Natural 
Products-Polyethylene Glycol)  
 สารละลาย A: ละลายไดฟ̂นิลโบริลออกซีเอทิลเอมีน 1 กรัม ในเมทานอล 100 มิลลิลิตร 
 สารละลาย B: ละลายโพลีเอทิลีนไกลคอล 5 กรัม ในเอทานอล 100 มิลลิลิตร 
 วิธีใช: ฉีดพ4นสารละลาย A แลวตามดวยสารละลาย B 
 
ผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
สรุปผลการทดลอง 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
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ปฏิบัติการท่ี 2 
 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ#โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 
หลักการและทฤษฎี 
 ผลิตภัณฑ เครื่องสําอางจากสมุนไพร กําลังเปFนท่ีนิยมอย4างกวางขวางในปIจจุบัน กระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบาย และดําเนินการท่ีชัดเจนในการส4งเสริม การวิจัย การพัฒนา ตลอดจนส4งเสริมการ
ผลิตและการใชสมุนไพร ทําใหมีผลิตภัณฑ ท่ีผสมสมุนไพรหรือมีสมุนไพรเปFนส4วนประกอบมากมายหลาย
ชนิด เช4น ผลิตภัณฑ ประเภทเพอซันแนล แคร  (Personal Care) อโรมาเทอราพี (Aromatherapy) และ 
สปา (Spa) เปFนตน โลชันบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง ก็เปFนหนึ่งในความหลากหลาย
ท่ีน4าสนใจ มีความปลอดภัย เนื่องจากเปFนโลชันท่ีผสมสารสกัดจากสมุนไพร 
 จากการศึกษางานวิจัยพืชสมุนไพรชนิดต4างๆ พบว4ามีพืชสมุนไพรหลายชนิด เช4น ลูกเดือย 
เถาสิรินธรวัลลี มะม4วงโชคอนันต  แก4นมะหาด หม4อน สีเสียด เปFนตน มีสารสําคัญท่ีออกฤทธิ์ทาง
เภสัช สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม ไทโรสิเนส ดอกคําฝอยและใบฝรั่งเปFนพืชสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพของไทยชนิดหนึ่งท่ีมีสรรพคุณทางยาและทางเครื่องสําอางท่ีน4าสนใจศึกษา จากการศึกษา
เบื้องตน พบว4า มีสารประกอบฟPนอลิก (Phenolic) เปFนองค ประกอบอยู4ดวย ซ่ึงสารกลุ4มนี้            
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม ไทโรสิเนส ซ่ึงเปFนเอนไซม ท่ีช4วยเร4งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันใหเกิดเปFนเม็ดสีเมลานิน (Melanin) ทําใหผิวหนังมีสีเขมข้ึนหรือสีผิวคล้ําข้ึน ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาวิจัยสารกลุ4มนี้จากดอกคําฝอยและใบฝรั่ง เพ่ือนํามาประยุกต ใชในการทําผลิตภัณฑ 
เครื่องสําอาง คือ โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง เพ่ือทดแทนสารเคมี
สังเคราะห  ผูบริโภคสามารถใชผลิตภัณฑ จากธรรมชาติไดอย4างปลอดภัยในชีวิตประจําวัน และยังเปFน
การพัฒนา ส4งเสริม และเพ่ิมมูลค4าใหกับสมุนไพรไทยอีกดวย 
 
วัตถุประสงค# 
 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 
สารเคมี 
 โลชันพ้ืน และสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 
อุปกรณ# 
 Beaker 50 และ 250 ml   
 Dropper 
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 ชอนตักสาร  
 Hot Plate 
 Cylinder 100 ml  
 Stirring Rod   
 Thermometer 
 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหน4ง  
 Watch Glass  
 
วิธีการปฏิบัติ 
 1) แบ4งส4วนประกอบของตํารับโลชันออกเปFนวัฏภาคน้ํา (Water Phase) และวัฏภาค
น้ํามัน (Oil Phase) 
 2) อุ4นวัฏภาคท้ังสองบนหมออังไอน้ํา โดยอุ4นใหอุณหภูมิของวัฏภาคน้ําสูงถึง 73-78 °C 
และอุ4นวัฏภาคน้ํามันใหอุณหภูมิสูงถึง 70-75°C (ใหอุณหภูมิวัฏภาคน้ําสูงกว4าวัฏภาคน้ํามัน 2-3 °C) 
 3) ค4อยๆ เทวัฏภาคน้ําลงในวัฏภาคน้ํามันโดยเทผ4านแท4งแกวคนใหเปFนสายพรอมท้ัง     
คนเบาๆ ติดต4อกันตลอดเวลา ใส4สารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งลงไป และคนเบาๆ จนกระท่ัง
โลชันเย็นลงท่ีอุณหภูมิหอง  
 
ผลการทดลอง 
 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
สรุปผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ส1วนท่ี 3 
การวัดและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

นางสาวฐิตารีย#   ชุ1มชัยพฤกษ# 
นักศึกษาปริญญาโท 

 
 
 

 
 
 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ# ในพระบรมราชูปถัมภ# 
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3.1 แบบทดสอบความรูผูเขารับการอบรม 
 
คําช้ีแจง เลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 
3.1.1 ผูเขารับการอบรมสามารถบอกประโยชน#และสรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยได 
1. “ดอกคําฝอย” เปFนพืชท่ีปลูกกันมากทางภาคใดของประเทศไทย 
 ก. ภาคใต 
 ข. ภาคกลาง  
 ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ง. ภาคเหนือ 
2. ท4านคิดว4า ขอใดเปFนลักษณะของฝรั่งพันธุ ข้ีนก 
 ก. ลูกใหญ4 เมล็ดนอย 
 ข. รสฝาด เมล็ดนอย 
 ค. ลูกเล็ก ไสมีสีแดง 
 ง. ลูกเล็ก รสหวาน 
3. ท4านคิดว4า “คําฝอย” เปFนพืชลมลุกตระกูลเดียวกันกับพืชชนิดใด 
 ก. สารภี    
 ข. ดาวเรือง    
 ค. ทานตะวัน    
 ง. โป�ยเซียน 
4. พืชสมุนไพรขอใดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม ไทโรสิเนสและช4วยลดการ
สังเคราะห เม็ดสีผิว (Melanin) ในผิวหนังได 
  ก. ชะเอมเทศ ถ่ัวเหลืองอบแหง 
  ข. ขม้ินชันสด ปอสาอบแหง 
  ค. บัวบกสด โลดทะนงอบแหง 
  ง. ถูกทุกขอ 
5. ขอใดต4อไปนี้ไม4ใช4พืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการแกปIญหารอยหมองคล้ําและจุดด4างดําของผิว 
  ก. ข้ีเหล็ก กระเจี๊ยบแดง 
  ข. แก4นมะหาด พญายา 
  ค. สีเสียด หม4อน 
  ง. ลูกเดือย เถาสิรินธรวัลลี 
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3.1.2 ผูเขารับการอบรมสามารถทราบถึงกระบวนการสรางเมลานินโดยเอนไซม#ไทโรสิเนสได 
 
6. ขอใดคือสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดปIญหาความบกพร4องของผิวพรรณ เช4น ฝ\า จุดด4างดํา กระ และ
รอยหมองคล้ํา 
  ก. ความรุนแรงของแสงแดดและความรอน 
 ข. การกินยาคุมกําเนิด 
 ค. การใชผลิตภัณฑ ผสมสารลอกผิวบ4อยๆ 
 ง. การเผชิญกับมลพิษ ควันพิษและฝุcนละอองในอากาศ 
7. ปIญหาความหมองคล้ําและรอยด4างดําบนใบหนา เกิดจากกระบวนการในขอใด 
 ก. การสังเคราะห ดวยแสง 
 ข. การสังเคราะห เอนไซม ไทโรสิเนส 
 ค. การสังเคราะห เมลานิน 
 ง. การยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซม ไทโรสิเนส 
8. ขอใดคือบทบาทและหนาท่ีท่ีสําคัญของเอนไซม ไทโรสิเนส (Tyrosinase Enzyme) ต4อ
กระบวนการสรางเม็ดสีเมลานิน  
 ก. เปFนตัวสังเคราะห แสง 
 ข. เปFนตัวเร4งปฏิกิริยา 
 ค. เปFนสารต้ังตน 
 ง. เปFนสารตัวกลาง 
9. ผิวหนังชั้นใดท่ีสัมผัสกับแสงแดดมากท่ีสุด 
 ก. ชั้นหนังกําพรา 
 ข. ชั้นหนังแท 
 ค. ผิวหนังชั้นล4าง 
 ง. ผิวหนังชั้นใน 
10. ในกระบวนการสรางเม็ดสีเมลานินของผิวหนังเอนไซม ไทโรสิเนสทําหนาท่ีเร4งปฏิกิริยาเปลี่ยน
กรดอะมิโนชนิดใดไปเปFนสารท่ีมีชื่อว4า โดปา (Dopa) 
  ก. ไลซีน 
  ข. ลิวซีน 
  ค. ไทโรซีน 
  ง. ทริบซีน 
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3.1.3 ผูเขารับการอบรมสามารถบอกวิธีการแยกองค#ประกอบทางเคมีและปฏิบัติการแยกสาร
อย1างง1ายดวยเทคนิครงคเลขผิวบางได 
 
11. ตัวทําละลายชนิดใดท่ีใชสกัดแยกสารออกฤทธิ์จากดอกคําฝอยและใบฝรั่งไดดีท่ีสุด 
 ก. น้ํา (Water) 
 ข. เอทานอล (Ethanol) 
 ค. เมทานอล (Methanol) 
 ง. เฮกเซน (Hexane) 
12. ขอใด ไม4ใช4 ประโยชน ของการแยกสารดวยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
  ก. ใชวิเคราะห เบื้องตนว4าสารสกัดท่ีไดมีสารก่ีชนิด ประเภทใด 
  ข. ใชหาระบบของตัวทําละลาย 
 ค. ใชวิเคราะห คุณสมบัติทางเคมีไดแก4 pH 
 ง. ใชตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสาร 
13. ขอใดเปFนวิธีการท่ีสามารถทําใหมองเห็นสารท่ีแยกไดจากแผ4น TLC 
  ก. การสเปรย ดวยไอโอดีน 
  ข. การสเปรย ดวยกรดซัลฟุริค 
  ค. การมองภายใตแสง UV 
  ง. ถูกทุกขอ 
14. การ Spot สารละลายตัวอย4างลงบนแผ4น TLC ควรมีขนาดไม4เกินเท4าไร 
  ก. 0.1 มิลลิลิตร 
  ข. 1.0 มิลลิลิตร 
  ค. 2.0 มิลลิลิตร 
  ง.  2.5 มิลลิลิตร 
15. การสกัดแยกสารสําคัญจากดอกคําฝอยและใบฝรั่งดวยเทคนิครงคเลขผิวบางส4วนใหญ4ใชสารใด
เปFนวัฏภาคอยู4กับท่ี 
  ก. Silica Gel 
  ข. Alumina 
  ค. Cellulose 
  ง. Polyamide 
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3.1.4 ผูเขารับการอบรมสามารถปฏิบัติและบอกประโยชน#ของผลิตภัณฑ#โลชันจากการสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 

 
16. คุณสมบัติของโลชัน (Lotion) ตรงกับขอใดมากท่ีสุด 
 ก. เปFนอิมัลชันท่ีมีความหนืดตํ่า ดูดซึมไดดี 
 ข. เปFนของเหลวขนคลายน้ํามัน มีความหนืด  
 ค. สามารถละลายไดในแอลกอฮอล แต4ไม4ละลายในน้ํา 
 ง. สามารถละลายไดดีในไขมัน แต4ไม4ละลายในแอลกอฮอล  
17. ขอใดไม4ใช4ข้ันตอนในการทําโลชัน 
 ก. นําส4วนผสมยกต้ังไฟจนหลอมละลาย 
 ข. นําส4วนผสมไปใหความรอน ผ4านน้ําท่ีอุณหภูมิ 70–75 องศาเซลเซียส 
 ค. อุ4นวัฏภาคท้ังสองบนหมออังไอน้ํา (Water Bath) โดยอุ4นใหอุณหภูมิของวัฏภาคน้ําสูง
กว4าวัฏภาคน้ํามัน 2-3 องศาเซลเซียส 
 ง. ค4อยๆ เทวัฏภาคน้ําลงในวัฏภาคน้ํามันพรอมท้ังคนเบาๆ ติดต4อกันตลอดเวลา จากนั้น
นําไปอังกับน้ําเย็นเพ่ือทําใหโลชันเย็นตัวลงอย4างรวดเร็ว 
18. วิธีท่ีถูกตองในการเทวัฏภาคน้ําลงในวัฏภาคน้ํามันของการทําโลชันควรทําอย4างไร 
 ก. เทลงตรงกลางบีกเกอร  
 ข. ค4อยๆ เทลงขางบีกเกอร  
 ค. เทผ4าน Stirring Rod ใหเปFนสายพรอมท้ังคนเบาๆ 
 ง. เทผ4าน Stirring Rod ใหเปFนสายอย4างรวดเร็ว  
19. ขอใดคือประโยชน ของการทําโลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและ ใบฝรั่ง 
 ก. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ ท่ีมีส4วนผสมของพืชสมุนไพรแทนการใชสารเคมีสังเคราะห  
 ข. เพ่ือส4งเสริมและเพ่ิมมูลค4าใหกับพืชสมุนไพรไทยในทองถ่ิน 
 ค. เพ่ือใหไดผลิตภัณฑ ท่ีมีคุณภาพ สามารถใชในชีวิตปIจจุบันไดอย4างปลอดภัย 
 ง. ถูกทุกขอ 
20. ในฐานะผูบริโภค ท4านคิดว4าในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ทาผิวประเภทโลชัน ควรคํานึงถึงขอใดมากท่ีสุด 
 ก. ตองไม4เหนียวเหนอะหนะ 
 ข. ตองมีความคงตัวท่ีดีท้ังทางกายภาพและทางเคมี 
 ค. ตองลางน้ําออกไดง4าย 
 ง. ถูกทุกขอ 
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เฉลยแบบทดสอบความรูผูเขารับการอบรม 
 

1. ง. 2. ค. 3. ค. 4. ง. 5. ก. 
6. ก. 7. ค. 8. ข. 9. ก. 10. ค. 
11. ข. 12. ค. 13. ค. 14. ง. 15. ก. 
16. ก. 17. ง. 18. ค. 19. ง. 20. ง. 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ#โลชันจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 

โดย นางสาวฐิตารีย# ชุ1มชัยพฤกษ# 
 

คําชี้แจง  ทําเครื่องหมาย � ลงในช4องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท4าน 
 

หัวขอประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. เนื้อหาในการอบรมเหมาะสม      
2. บุคลิกภาพของวิทยากรผูใหการอบรม      
3. เทคนิคในการถ4ายทอด      
4. อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณ       
5. เอกสารท่ีไดรับจากการอบรม      
6. ระยะเวลาในการอบรม      
7. สถานท่ีจัดอบรม      
8. อาหารว4างและอาหารกลางวัน      
9. ความรูจากการอบรมสามารถนําไปใช
ปฏิบัติจริง 

     

10. ประโยชน ท่ีไดรับจากการอบรม      
 

ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ 
 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มาก 
 3 หมายถึง ปานกลาง 
 2 หมายถึง นอย 
 1 หมายถึง นอยท่ีสุด 
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แบบประเมินชุดฝTกอบรม 

 

หัวขอพิจารณา 

ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 
ขอ 

เสนอแนะ 
สอดคลอง 

(+1) 
ไม1แน1ใจ 

(0) 
ไม1สอดคลอง 

(-1) 

ส1วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค# ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการอบรมและ 
   กิจกรรมการอบรม 

1.1 เนื้อหาครอบคลุมเรื่องท่ีอบรม 
1.2 ความถูกตองของเนื้อหา 
1.3 กิจกรรมการอบรม 

    

ส1วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค# ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมการทดลอง 
2.2 วัสดุ/อุปกรณ  มีความเหมาะสม 

    

ส1วนท่ี 3 การวัดและประเมินผล  
3.1 แบบทดสอบ 
     3.1.1 ผูเขารับการอบรม
สามารถบอกประโยชน และ
สรรพคุณของสมุนไพรไทยได 

1     

2     
3     
4     
5     

     3.1.2 ผูเขารับการอบรม
สามารถเขาใจกระบวนการ
สร าง เมลานินโดยเอนไซม    
ไทโรสิเนสได 

6     
7     

8     

9     
10     
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หัวขอพิจารณา 

ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 
ขอ 

เสนอแนะ 
สอดคลอง 

(+1) 
ไม1แน1ใจ 

(0) 
ไม1

สอดคลอง 
(-1) 

   3.1.3 ผูเขารับการอบรม
สามารถบอกวิธีการแยก
องค ประกอบทางเคมีและ
ปฏิบัติการแยกสารอย4างง4าย
ดวยเทคนิครงคเลขผิวบางได 

11     
12     
13     
14     
15     

     3.1.4 ผูเขารับการอบรม
สามารถปฏิบัติการและบอก
ประโยชน ของโลชันจาก
สมุนไพรผสมสารสกัดหยาบ
ดอกคําฝอยและใบฝรั่งได 

16     
17     
18     
19     
20     

3.2 แบบประเมินความ      
พึงพอใจในการอบรม
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
ของโครงการ 
       3.2.1 หัวขอประเมิน
ครอบคลุมกิจกรรมการอบรม 
       3.2.2 ระดับความ     
พึงพอใจ 
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ภาคผนวก ง 
ผลการประเมินชุดฝbกอบรมจากผูทรงคุณวุฒิ 
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ตารางท่ี ง.1 สรุปค4าความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินชุดฝbกอบรม  
 

 

หัวขอพิจารณา ขอ 
ผูทรงคุณวุฒิ คนท่ี 

IOC ความหมาย 
1 2 3 

ส1วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค# ดังนี้ 
1.1 ความครอบคลุมของเนื้อหา  1 1 1 1.00 สอดคลอง 
1.2 ความถูกตองของเนื้อหา 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
1.3 การเรียบเรียงของเนื้อหา 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
1.4 กิจกรรมการอบรม 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
ส1วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค# ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมการทดลอง 
2.2 วัสดุ/อุปกรณ  มีความเหมาะสม 

 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
1 1 1 1.00 สอดคลอง 

ส1วนท่ี 3 การวัดและประเมินผล 
3.1 แบบทดสอบ 1 1 0 1 0.66 สอดคลอง 
  3.1.1 ผูเขารับการอบรมสามารถบอก 2 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
   วิธีการแยกองค ประกอบทางเคมี 3 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
   และปฏิบัติการแยกสารอย4างง4าย 4 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
   ดวยเทคนิครงคเลขผิวบางได 5 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
 3.1.2 ผูเขารับการอบรมสามารถบอก 6 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
        ความหมายของกระบวนการสราง 7 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
        เม็ดสีเมลานินโดยเอนไซม  8 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
        ไทโรสิเนสได 9 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
 10 0 1 1 0.66 สอดคลอง 
 3.1.3 ผูเขารับการอบรมสามารถบอก 11 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
   ประโยชน และสรรพคุณของ 12 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
   สมุนไพรไทยได 13 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
 14 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
 15 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
 3.1.4 ผูเขารับการอบรมสามารถบอก 16 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
   วิธีและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ  17 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
   โลชันจากสารสกัดหยาบ 18 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
   ดอกคําฝอยและใบฝรั่งได 19 1 1 1 1.00 สอดคลอง 
 20 1 1 1 1.00 สอดคลอง 



 101 

ตารางท่ี ง.1 (ต1อ) 
 

หัวขอพิจารณา ขอ 
ผูทรงคุณวุฒิ IOC ความหมาย 

1 2 3 
  

3.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
     3.2.1 หวัขอประเมินครอบคลุม
กิจกรรมการอบรม          
     3.2.2 ระดับความพึงพอใจ 

            

1 1 1 1 สอดคลอง 

1 1 1 1 สอดคลอง 
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ภาคผนวก   จ 

ภาพประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ภาพท่ี จ.1 ผูวิจัยไดบรรยายเรื่องการทําผลิตภัณฑ โลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 

 
 
ภาพท่ี จ.2 การเตรียมส4วนผสมในการทําโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
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ภาพท่ี จ.3 การทําผลิตภัณฑ โลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 
 

 
 
ภาพท่ี จ.4 ผลิตภัณฑ โลชันจากสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่งท่ีผูอบรมไดทําข้ึน 
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ภาพท่ี จ.5 ผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบ 

 

 
 
ภาพท่ี จ.6 ร4วมถ4ายภาพกับผูเขารับอบรม 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการทดสอบความเปFนพิษของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝร่ัง 
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ภาพท่ี ฉ.1 ภาพแสดงรายงานผลการทดสอบความเปFนพิษของสารสกัดหยาบดอกคําฝอยและใบฝรั่ง 
 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล ฐิตารีย� ชุ�มชัยพฤกษ� 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 20 พฤษภาคม 2527 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดปทุมธานี 
ท่ีอยู�ป,จจุบัน 12 หมู� 11 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี 12120 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2552-ป,จจุบัน 

 
ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร� คณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย 

ตําแหน�งหน=าท่ีการงานป,จจุบัน ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร� คณะเภสัชศาสตร�  
มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย 

ท่ีทํางานป,จจุบัน มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีได=รับ - 
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