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 3) อัตราส:วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดของสารสกัดหยาบเกสรบัวหลวงและใบรางจืดท่ีมีฤทธิ์            
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to study the chemical structures of 
leaves of Thunergia laurifolia Linn. and pollen of Nelumbo nucifera Gaertn. and 
identify their flavonoids, 2) to study the efficiency of the antioxidants of crude 
extracts of Thunergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen,                
3) to investigate the optimum ratio between crude extracts of Thunergia laurifolia 
Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen as an antioxidant agent, 4) to develop 
an antioxidant herbal serum using the mix of crude extracts of Thunergia laurifolia 
Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen and 5) to transfer the research 
knowledge to student. The crude extracts from the Thunergia laurifolia Linn. leaves 
and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen were obtained via a maceration process using 
ethanol as a solvent. The flavonoids found in the crude extracts of Thunergia 
laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen were identified using the 
TLC fingerprint technique. The total phenolic and flavonoid contents, and the 
antioxidant efficiency of Thunergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera 
Gaertn. pollen crude extracts were analyzed. Then, the optimum ratio between the 
crude extract of Thunergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. 
pollen, as an antioxidant agent was determined. A cytotoxicity test of the crude 
extract of Thunergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen 
crude was performed. The physical properties and some chemical properties of the 
developed herbal serum using Thunergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo 
nucifera Gaertn. pollen were tested. Moreover, in order to transfer the research 
knowledge, learning lessons for science club members were developed. The 
education tool used was the learning lessons using the Index of Congruence. The 
statistics used were Mean and Standard deviation. 
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 The results were as follows: 
 1) The total phenolic contents of the crude extracts of Thunergia laurifolia Linn. 
leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen were 0.11 and 1.81 mg of gallic / g extract, 
respectively. As for, the total contents of flavonoids, they were 0.32 and 27.71 mg of 
rutin / g extract, respectively. The identification of the crude extracts from Thunergia 
laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen were done using the TLC 
fingerprint technique.  The flavonoids were also identified.   
 2) The crude extracts of Thunergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo 
nucifera Gaertn. pollen showed an antioxidant agent with EC50 of 3.04 and 7.45, mg   
/ mL. compared to using BHT (EC50 = 1.12 mg /mL). 
 3) The optimum ratio of the antioxidant agent from Thunergia laurifolia Linn. 
leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen was found to be “1” with EC50 0.42 mg 
/ mL. No cytotoxicity was observed. 
 4) The development of the serum from the crude extracts showed that the white 
serum was homogeneous and without any phase separations. The pH value of the 
serum was 7. 
 5) The learning lessons were divided as follows; the first learning lesson was 
entitled “Thai herbal plants: Thunergia laurifolia Linn. and Nelumbo nucifera Gaertn.” The 
second learning lesson was “The extraction of significant compounds from Thunergia 
laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen.” Finally, the third 
learning lesson was entitled “The production of an antioxidant serum using crude 
extracts of Thunbergia laurifolia Linn. leaves and Nelumbo nucifera Gaertn. pollen.” 
An Index of Congruence = 1.00. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา   
ในป�จจุบันมนุษย�มีความใส�ใจใจในด�านสุขภาพ ความงามและการดูแลตนเองมากข้ึน             

ท้ังการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน�ต�อร�างกาย การออกกําลังกาย และการแสวงหาวิธีการต�างๆ  
ท่ีจะสามารถช�วยชะลอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับร�างกาย  โดยเฉพาะผิวหนังเป1นอวัยวะท่ีสําคัญ
ซ่ึ ง มีส� วน ท่ี ทํ าหน� า ท่ีป4 อง กัน อันตราย ให� แก� ร� า งกาย  อีก ท้ั งยั งควบ คุมการผ� าน เข� าออก                   
ของสาร เม่ือผิวหนังเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มักท่ีจะหันมาดูแลสุขภาพผิวหนังเพ่ิมข้ึน ท้ังการเลือกใช�
ผลิตภัณฑ�ครีม โลชั่น หรือเซรั่มเพ่ือช�วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับผิวหนัง              
ช�วยชะลอริ้วรอย ชะลอความแก� และต�านการอักเสบ 

ผลิตภัณฑ�เซรั่มเป1นรูปแบบหนึ่งของผลิตภัณฑ�ท่ีช�วยปกป4องผิวหนังจากป�จจัยต�างๆ                 
ท้ังจากภายนอกร�างกายและจากภายในร�างกาย เนื่องมาจากผลิตภัณฑ�เซรั่มเป1นผลิตภัณฑ�
เครื่องสําอางประเภทหนึ่งท่ีโมเลกุลขนาดเล็กอุดมไปด�วยสารอาหารท่ีเข�มข�นกว�าครีม แต�จะมี          
ความเบาของเนื้อมากกว�าสามารถซึมเข�าสู�ผิวได�ลึกและเร็ว เนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ เข�มข�น            
เนื้อเซรั่มอาจจะเป1นเจลหรือจะเป1นอิมัลชั่นก็ได�  ท่ีสามารถซึมผ�านผิวหนังชั้นนอกลงไปสู�ผิวหนังชั้นใน              
โดยทําปฏิกิริยากับเซลผิวชั้นหนังแท�ให�นุ�มชุ�มชื่น ใสตึงกระชับ ไม�มันโดยไม�มีผลข�างเคียงใดๆ               
ท้ังนี้ สารออกฤทธิ์ โดยเฉพาะสารกลุ� มฟลาโวนอยด� ท่ี เ ติมลงไปในเซรั่มจะสามารถส� งผล               
และทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีผิวหนังได�อย�างชัดเจนเม่ือเทียบกับการใช�ครีม  
 เ ม่ื อคน เราอายุ มาก ข้ึน เซลล� ในร� า งกาย ทุก เซลล� จะผลิ ตอนุ มู ล อิสระมาก ข้ึน                
และความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระก็ลดลงทําให�ร�างกายเสื่อมโทรมอย�างรวดเร็ว ซ่ึงแม�ว�า
ร�างกายจะสร�างเอนไซม�ท่ีใช�กําจัดอนุมูลอิสระได�แต�ก็ยังไม�เพียงพอ ดังนั้นสารต�านอนุมูลอิสระ            
มีความสําคัญยิ่งในด�านการปกป4องร�างกายไม�ให�แก�เร็วก�อนวัยอันควร ชะลอริ้วรอยชะลอความเสื่อม 
และมีข�อมูลวิจัยท่ีบ�งชี้ว�า อนุมูลอิสระมีความสัมพันธ�กับสุขภาพอีกหลายอย�าง เช�น ก�อให�เกิด              
การอักเสบ การทําลายเนื้อเยื่อ เกิดโรคมะเร็ง เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  ซ่ึงอนุมูลอิสระ           
มีแหล�งท่ีมาท้ังจากภายนอกและภายในร�างกาย ภายนอกได�แก� มลพิษในอากาศควันบุหรี่ แสงแดด                
รังสีแกมมา คลื่นความร�อน และอาหารท่ีมีกรดไขมันไม�อ่ิมตัวหรือธาตุเหล็ก ในปริมาณสูงกว�าปกติ     
ส�วนแหล�งจากภายในร�างกายคือ การเกิดเมแทบอลิซึมของออกซิเจนภายในเซลล� หรือการย�อยทําลาย
แบคทีเรียในเซลล�ของระบบภูมิคุ�มกัน การต�านอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนท้ังจากภายในร�างกายและ
ภายนอกร�างกายสามารถเลือกปฏิบั ติ ได�หลากหลายวิธีด�วยกัน แต� ท้ังนี้การเลือกวิธี ท่ีจะ              
ต�านอนุมูลอิสระควรคํานึงถึงรูปแบบผลิตภัณฑ�ท่ีเลือกใช�  กลุ�มสารสําคัญท่ีจะช�วยในการต�านอนุมูลอิสระ 
อาทิ การเลือกใช�สมุนไพรท่ีมีกลุ�มสาระสําคัญจําพวกฟลาโวนอยด�สามารถช�วยในการกําจัด         
สารอนุมูลอิสระ ซ่ึงเป1นอีกทางเลือกท่ีกําลังได�รับความนิยมสมุนไพรท่ีมีกลุ�มสารสําคัญจําพวก             
ฟลาโวนอยด�จะความสามารถในการต�านอนุมูลอิสระและปฏิกิริยาออกซิเดซ่ันได� อาทิ ใบรางจืด 
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(ภารดี เทียมตะวัน , 2553) และบัวหลวง (Rai Wahile, Mukherjee, Saha & Mukherjee, 2006) 
เป1นต�น 

ใบรางจืด (Thunbergia Lauriforia) ในตํารายาไทยใช�ใบในการถอนพิษต�างๆ จาก
การศึกษาสารเคมีในใบรางจืดพบสารกลุ�มฟลาโวนอยด� ซ่ึงเป1นสารท่ีมีรายงานฤทธิ์การต�านอนุมูล
อิสระและฤทธิ์ในการป4องกันรังสียูวีอีกด�วย (ภารดี เทียมตะวัน, 2553) และการต�านการอักเสบ             
(ผการัตน� ต้ังเข่ือนขันธ�, 2540) 

เกสรบัวหลวงมีสรรพคุณในการบํารุงร�างกายหรือนํามาปรุงเป1นยารักษาโรคได� เช�น เกสรบัว 
( ตัวผู� )  พบสารฟลาโวนอยด� ท่ี มีฤทธิ์ต� านอนุ มูล อิสระ รากบัว  เหง�าบัวและเปลือกผลพบ               
สารพวกแทนนินเป1นสารฝาดสมานท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งอาการท�องเดิน เมล็ดบัว มีสารไขมันช�วยเพ่ิมพลังงาน              
บํารุงไขข�อเอ็นและสารสกัดจากเมล็ดบัวหลวงและเกสรบัวหลวงฤทธิ์ต�านอนุ มูลอิสระสูง              
(Rai Wahile, Mukherjee, Saha & Mukherjee, 2006) 

ดังนั้นผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืด และเกสรบัวหลวง       
ท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระซ่ึงยังไม�มีผู�ใดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนําสารสกัดหยาบของพืชท้ังสอง
ชนิดมาผสมกันและในการศึกษายังเป1นการทดลองเพ่ือพัฒนาเซรั่มให�มีคุณค�าและคุณภาพท้ังยังเป1น
การศึกษาอัตราส�วนของสารสกัดท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถจะเติมลงในเซรั่มจากสารสกัดใบรางจืด   
และเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระทดสอบคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ�เซรั่ม            
และ เป1นการส�งเสริมและเพ่ิมมูลค�าให�กับพืชสมุนไพรในท�องถ่ินให�เกิดประโยชน� โดยสามารถ นํา
ความรู� จากงานวิจัยไปพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู�ในกิจกรรมชมรมวิทยาศาสตร�เพ่ือเป1นพ้ืนฐานใน
การศึกษาข้ันสูงต�อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาองค�ประกอบทางเคมีและตรวจหาฟลาโวนอยด�ของสารสกัดหยาบ        
ใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
 1.2.3 เพ่ือหาอัตราส�วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง         
ท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 
 1.2.4 เพ่ือพัฒนาเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงและทดสอบคุณสมบัติ
บางประการของเซรั่ม 
 1.2.5 เพ่ือถ�ายทอดความรู�จากผลงานวิจัยโดยพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู�ในกิจกรรม
ชมรมวิทยาศาสตร�สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 4 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 1.3.1 ศึกษาองค�ประกอบทางเคมีโดยการหาปริมาณฟbนอลิกท้ังหมดและปริมาณ                
ฟลาโวนอยด�ท้ังหมดของสารสกัดและตรวจหาฟลาโวนอยด�ด�วยเทคนิค TLC-Fingerprint 
 1.3.2 ศึกษาฤทธิ์ต�านการต�านอนุมูลอิสระโดยเทคนิค DPPH Radical Scavenging 
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 1.3.3 ทดสอบคุณสมบัติบางประการของเซรั่ม ได�แก� ทดสอบสี กลิ่น ความหนืด ความเป1น
กรด-ด�าง และความเป1นพิษต�อเซลล� 
 1.3.4 พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู�ชมรมวิทยาศาสตร�สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปbท่ี 4 ซ่ึงประกอบด�วยชุดกิจกรรมจํานวน 3 ชุดคือ เรื่องสมุนไพรไทย: รางจืดและเกสรบัวหลวง           
เรื่องการสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง และเรื่องการทําเซรั่มจากสารสกัดหยาบ         
ใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 

 
1.4 คําจํากัดความท่ีใช+ในการวิจัย 
 1.4.1 เซรั่ม (Serum) หมายถึง ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางประเภทหนึ่งซ่ึงมีสารประกอบ      
ท่ีใช�ทําจะมีโมเลกุลขนาดเล็กกว�าของครีม มีส�วนผสมของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง        
เนื้อเซรั่มเป1นเจล สามารถซึมผ�านผิวหนังชั้นนอกลงไปสู�ผิวหนังชั้นในโดยทําปฏิกิริยากับเซลล�ผิว         
ชั้นหนังแท� ให�นุ�มชุ�มชื่น ใสตึงกระชับ ไม�มัน ไม�เยิ้ม โดยไม�มีผลข�างเคียงใดๆ 
 1.4.2 การแยกองค�ประกอบทางเคมี หมายถึง การใช�เทคนิคทางเคมี ได�แก� เทคนิครงคเรข
ผิวบาง แยกองค�ประกอบทางเคมีตามลักษณะสารสําคัญกลุ�มฟลาโวนอยด�จากสารสกัดหยาบ            
ใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
 1.4.3 สารสกัดหยาบ หมายถึง สารท่ีได�จากการนําใบรางจืด และเกสรบัวหลวง            
สกัดด�วยเอทานอลโดยวิธีการแช�ยุ�ย (Maceration) ระเหยเอทานอลด�วยเครื่องระเหยสุญญากาศ       
และเครื่องทําแห�งแบบเยือกแข็ง 
 1.4.4 ฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ หมายถึงความสามารถโมเลกุลของสารท่ีสามารถจับกับตัวรับ
และสามารถยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของโมเลกุลสารอ่ืนๆ ได� ปฏิกิริยาออกซิเดชันเป1นปฏิกิริยาเคมี          
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนจากสารหนึ่งไปยังตัวออกซิไดซ� ปฏิกิริยายาดังกล�าวสามารถ
ให�ผลิตภัณฑ�เป1นสารอนุมูลอิสระ (Free Radical) ซ่ึงสารอนุมูลอิสระเหล�านี้จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ�              
และทําลายเซลล�ของร�างกาย สารต�านอนุมูลอิสระจะเข�ายุติปฏิกิริยาลูกโซ�เหล�านี้ด�วยการเข�าจับกับ
สารอนุมูลอิสระและยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยถูกออกซิไดซ� ดังนั้นสารต�านอนุมูลอิสระ               
จึงถือเป1นตัวรีดิวซ� อาทิ ฟลาโวนอยด� กรดแอสคอร�บิก และโพลีฟbนอล 
 1.4.5 ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดของสื่อประสมท่ีมีการนําสื่อและกิจกรรมหลาย ๆ ชนิด มา
ประกอบกันเ พ่ือใช� ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมชมรมวิทยาศาสตร�                
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปbท่ี 4 ประกอบด�วยชุดกิจกรรมจํานวน 3 ชุดคือ เรื่องสมุนไพรไทย: รางจืดและ
เกสรบัวหลวง เรื่องการสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง และเรื่องการทําเซรั่มจากสาร
สกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 
 
1.5 ประโยชน!ท่ีคาดว.าจะได+รับ  
 1.5.1 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ�ในรูปแบบเซรั่ม และทราบถึงการทดสอบคุณสมบัติ             
การต�านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ�เซรั่มจากสารสกัดใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต�อการใช�งาน 
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 1.5.2. ได�ผลิตภัณฑ�เซรั่มจากสารสกัดใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีการทดสอบสมบัติ            
บางประการ ความคงตัวทางกายภาพและความคงตัวทางเคมี ไม�มีความเป1นพิษต�อเซลล� 
 1.5.3 เป1นทางเลือกในการผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางท่ีมีส�วนผสมจากธรรมชาตินําไป
ทดแทนสารเคมีสังเคราะห� 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนาเซรั่มจากสารสกัดหยาบของใบรางจืดและเกสรบัวหลวง                 
ท่ีมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระเป*นการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงผู&วิจัยขอนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง
เพ่ือเป*นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 2.1 การสกัดและแยกสารสําคัญจากพืช 
 2.2 อนุมูลอิสระ และปฏิกิริยาออกซิเดซ่ันของอนุมูลอิสระ 
 2.3 สารต&านอนุมูลอิสระ 
 2.4 ความรู&เก่ียวกับใบรางจืด และเกสรบัวหลวง 
 2.5 เทคนิคการวัดสมบัติการต&านออกซิเดซ่ัน  
 2.6 ความรู&เก่ียวกับผลิตภัณฑ=บํารุงผิว 
 2.7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู& 
 2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง 
 
2.1 การสกัดและแยกสารสําคัญจากพืช  
 รัตนา อินทรานุปกรณ= (2547) ได&อธิบายวCาการสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรทําได&            
โดยพืชท่ีจะนํามาสกัดอาจอยูCรูปพืชสดหรือพืชแห&ง แตCควรมีการคํานึงถึงการตรวจเอกลักษณ=             
ให&ถูกต&อง เพ่ือปFองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได& นอกจากนี้หากเป*นพืชสมุนไพรท่ีหายาก         
และขาดแคลนอาจมีการปลอมปน สCวนพืชท่ีได&จากการเพาะปลูกมักไมCคCอยพบปGญหาในเรื่องนี้            
และแนCใจได&วCาเป*นพืชท่ีถูกต&องและเชื่อถือได& 
 2.1.1 การเตรียมตัวอยCางพืช 
  วันดี กฤษณพันธ= (2536) ได&อธิบายวCา การเตรียมตัวอยCางพืชเป*นข้ันตอนแรก           
ท่ีสําคัญสิ่งท่ีมีผลตCอความแตกตCางของสารสําคัญในพืช ได&แกC  
  2.1.1.1 การตรวจเอกลักษณ=ท่ีถูกต&อง 
  2.1.1.2 ไมCมีพืชอ่ืนปนเพราะอาจจะทําให&ได&สารแปลกปลอม ซ่ึงอาจเป*นอันตราย 
  2.1.1.3 ไมCมีโรคพืช 
  2.1.1.4 ความแตกตCางของสารสําคัญในพืชในการเก็บพืชแตCละครั้ง เพ่ือนํามาสกัด
สารสําคัญในพืช อาจแตกตCางกันท้ังปริมาณและชนิด ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชCน ความ
แตกตCางเนื่องจากสายพันธุ= แหลCงท่ีปลูก เป*นต&น 
  2.1.1.5 ผลของการเก็บรักษาและการเตรียมพืช  
 2.1.2 การทําตัวอยCางพืชให&แห&ง 
  โดยท่ัวไปแล&วการสกัดจะได&ผลดีเม่ือเราสามารถสกัดจากพืชสดโดยการนําเอาพืชสด
มาต&มกับแอลกอฮอล=เพ่ือยับยั้งเอนไซม=เสียกCอนเป*นการปFองกันไมCให&สารเคมีในพืชเกิดการเปลี่ยน 
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แปลงจากนั้นนําไปทําการสกัดหรือเก็บพืชสดมาแชCแอลกอฮอล=ระหวCางท่ียังไมCได&สกัดแตCวิธีการเหลCานี้
ไมCสะดวกและไมCเหมาะสมกับอุตสาหกรรม จึงจําเป*นต&องนําเอาตัวอยCางพืชสดมาทําให&แห&งกCอนวิธีทํา
ให&แห&งโดยคงคุณภาพของตัวอยCางพืช ควรทําให&แห&งด&วยวิธีท่ีเร็ว และใช&อุณหภูมิตํ่าๆ เพราะอุณหภูมิ
ท่ีสูงจะทําให&สาระสําคัญสลายหรือเปลี่ยนแปลงไปได& การทําให&แห&งอาจทําได&โดย 
  2.1.2.1 การทําให&แห&งในอากาศ (Air Drying) อาจเป*นการทําให&แห&งในท่ีรCม 
(Shade Drying) หรือนํามาตากแดด (Sun Drying) 
  2.1.2.2 การทําให&แห&งโดยใช&ความร&อนจากพลังงานอ่ืนๆ (Artificial Heat) เชCน 
ไฟฟFา ได&แกC การทําให&แห&งโดยใช&ตู&อบ ซ่ึงจะเป*นการควบคุมอากาศท่ีผCานเข&าออกและอุณหภูมิ วิธีนี้
จะดีกวCาวิธีแรก ท่ีสามารคควบคุมอุณหภูมิได&แนCนอน 
 2.1.3 การแตกยCอยเนื้อเยื่อตัวอยCางพืช 
  เป*นขบวนการแตกยCอยเนื้อเยื่อของพืชให&มีขนาดเล็กลง เพ่ือทําให&การสกัดสารสําคัญ
จากพืชได&ผลดี  
 2.1.4 การสกัดสาระสําคัญจากพืช 
  การสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรทําได&หลายวิธี โดยท่ัวไปการสกัดเบื้องต&น ไมCวCา
การสกัดด&วยวิธีการใดหรือการใช&ตัวทําละลายใด ก็จะได&องค=ประกอบเป*นของผสม หรือสารสกัด
หยาบซ่ึงเป*นสิ่งท่ีหลุดออกมาจากสมุนไพรซ่ึงจะมีองค=ประกอบท่ีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เรียกวCา 
สารสําคัญ และองค=ประกอบท่ีไมCมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ซ่ึงเรียกวCา สารเฉ่ือย ชนิดและสัดสCวนของ
องค=ประกอบในสารสกัดจะเปลี่ยนไปตามสภาพของสมุนไพรท่ีใช&และสภาวะท่ีใช&ในการสกัด ตัวทํา
ละลายท่ีนิยมใช&ในการสกัด ได&แกC น้ํา แอลกอฮอร= หรือสารละลายของสารละลายท้ัง 2 ชนิดนี้  
นอกจากนี้อาจใช&กรด-ดCาง เติมลงในน้ํายาสกัดเพ่ือปรับความเป*นกรด-เป*นดCางของน้ํายาสกัด ให&
เหมาะสมยิ่งข้ึน สCวนตัวทําละลายชนิดอ่ืนๆ เชCน อีเทอร=, คลอโรฟอร=ม มีใช&บ&างเฉพาะกรณี เม่ือทําการ
สกัดสารจากพืชด&วยตัวทําละลายท่ีเหมาะสมแล&ว สารสกัดท่ีได&จะมีปริมาตรมาก และเจือจาง ทําให&นําไป
แยกสCวนไมCสะดวก และไมCมีประสิทธิภาพ จึงจําเป*นต&องนํามาทําให&เข&มข&นกCอนซ่ึงอาจทําได&หลายวิธีท่ี
นิยมใช&กันมาก คือ การระเหย การกลั่นในสุญญากาศ การแชCแข็ง เป*นต&น (รัตนา  อินทรานุปกรณ=, 2547) 
  การสกัดองค=ประกอบทางเคมีจากพืช มีหลายวิธี ได&แกC 
  (1) มาเซอเรชัน (Marceration) เป*นวิธีการสกัดสารสําคัญจากพืชโดยวิธีหมัก
สมุนไพรกับตัวทําละลายในภาชนะท่ีปcด เชCน ขวดปากกว&าง ขวดรูปชมพูCหรือโถ เป*นต&น ท้ิงไว& 7 วัน 
หม่ันเขยCาหรือคนบCอยๆ เม่ือครบกําหนดเวลาจึงคCอยๆ รินเอาสารสกัดออก พยายามบีบสารละลาย
ออกจากกากให&มากท่ีสุด รวมสารสกัดท่ีได&นําไปกรอง การสกัดถ&าจะสกัดให&หมดจด อาจจําเป*นต&อง
สกัดซํ้าหลายๆ ครั้ง วิธีนี้มีข&อดีท่ีสารไมCถูกความร&อนแตCเป*นวิธีท่ีสิ้นเปลืองตัวทําละลาย 
   เนื่องจากกระบวนการสกัดด&วยวิธีมาเซอเรชันช&า จึงมีผู&ดัดแปลงใช&เครื่องผสม
หรือเครื่องบด มาชCวยทําให&เซลล=พืชแตกออกการสกัดจึงเร็วข้ึนเรียกวิธีการสกัดนี้วCาการสกัด         
แบบวอร=ทิคอล (Vortical (Turbo) Extraction) ซ่ึงตCอมาได&พัฒนาใช&การสกัดแบบอัลตราซาวด=      
(Ultrasound Extraction) โดยใช&เสียงท่ีมีความถ่ีสูงเกิน 20,000 เฮิร=ซ แตCการใช&เสียงชCวย             
ในการสกัดอาจทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ําไปเป*นเปอร=ออกไซด= ซ่ึงอาจมีผลตCอสารท่ีสกัด            
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และยังอาจทําให&เกิดการออกซิเดชันตCอสารโดยตรง เพราะขณะท่ีใช&อัลตร&าซาวด=จะเกิดชCองวCาง          
และมีอากาศเข&าไปแทรกในตัวทําละลาย นอกจากนี้ยังอาจเพ่ิมความเร็วในการสกัด  โดยเพ่ิมอุณหภูมิ 
แตCต&องระวังการสลายตัวของสารสําคัญ เชCนกัน และยังมีผู& พัฒนาใช&ประจุจากกระแสไฟฟFา             
ในการชCวยทําให&เนื้อเยื่อแตกและการสกัดเร็วข้ึน โดยกระแสไฟฟFาจะทําให&ชCองวCางและพลังงาน         
ซ่ึงเคลื่อนท่ีด&วยความเร็วและแรงพอท่ีจะทําให&เนื้อเยื่อแตกออก  
  (2) เปอโคเลชัน (Percolation) เป*นวิธีการสกัดสารสําคัญแบบตCอเนื่องโดยใช&
เครื่องมือ ท่ีเรียกวCาเปอร=โคเลเตอร= (Percolator) โดยนําสมุนไพรมาหมักกับตัวทําละลาย            
พอชื้น  ท้ิงไว& 1ชั่วโมงเพ่ือให&พองตัวเต็มท่ี แล&วคCอยๆ บรรจุผงสมุนไพรทีละน&อยเป*นชั้นลงใน         
เปอร=โคเลเตอร=เติมตัวทําละลายลงไปให&ระดับตัวทําละลายสูงเหนือสมุนไพร (Solvent Head)         
ประมาณ 0.5 เซนติเมตรท้ิงไว& 24 ชั่วโมง จึงเริ่มไขเอาสารสกัดออกโดยคอยเติมตัวทําละลาย          
เหนือสมุนไพรอยCาให&แห&งเก็บสารสกัดจนการสกัดสมบูรณ=บีบกากเอาสารสกัดออกให&มากท่ีสุด          
นํ าสารส กัด ท่ี เ ก็บ ได& ท้ั งหมดรวมกันนํ า ไปกรอง  เ พ่ื อ เ พ่ิมประสิทธิภาพในการส กัดสาร                       
ในข้ันอุตสาหกรรมใช&เปอร=โคเลเตอร=ตCอกันหลายตัว เรียกวCา Countercurrent – Operated 
Percolator Battery และมีการดัดแปลงวิธีการสกัดให&มีการเคลื่อนท่ีของสารท่ีจะสกัด              
และตัวทําละลายเข&าหากัน เรียกวCา Counter Current Extraction   
  (3) การสกัดด&วยซอร=กเลต (Soxhlet Extraction) เป*นวิธีการสกัดแบบตCอเนื่อง  
โดยใช&ตัวทําละลายซ่ึงมีจุดเดือดตํ่า การสกัดทําได&โดยใช&ความร&อนทําให&ตัวทําละลายในขวดกลั่น
ระเหยข้ึนไป แล&วกลั่นตัวลงมาในทิมเบิล (Thimble) ซ่ึงบรรจุสมุนไพรไว& เม่ือตัวทําละลายในเครื่อง
สกัด (Extracting Chamber)  สูงถึงระดับจะเกิดกาลักน้ํา  สารสกัดจะไหลกลับลงไปในขวดกลั่นด&วย
วิธีการกาลักน้ํา ขวดกลั่นนี้ได&รับความร&อนจากเตาให&ความร&อน (Heating Mantle) หรือหม&ออัง     
ไอน้ํา  ตัวทําละลายจึงระเหยข้ึนไป ท้ิงสารสกัดไว&ในขวดกลั่น ตัวทําละลายเม่ือกระทบเครื่องควบแนCน
จะกลั่นตัวกลับลงมาสกัดสารใหมCวนเวียนเชCนนี้ จนกระท่ังการสกัดสมบูรณ= การสกัดด&วยวิธีนี้ใช&ความ
ร&อนด&วยจึงอาจทําให&สารเคมีบางชนิดสลายตัว 
  (4) การสกัดของเหลว – ของเหลว (Liquid – Liquid Extraction) เป*นการสกัดสาร 
จากสารละลายซ่ึงเป*นของเหลวลงในตัวทําละลายอีกชนิดหนึ่งซ่ึงไมCผสม กับตัวทําละลายชนิดแรกการ
สกัดวิธีนี้ เป*นเทคนิคท่ีงCายและใช&กันท่ัวไป โดยมีจุดประสงค=ดังนี้  
   4.1) แยกสารท่ีละลายน้ําออกจากสารท่ีละลายได&ในตัวทําละลายอินทรีย= 
   4.2) แยกสารท่ีมีสมบัติเป*นกรดหรือเบสโดยการสกัด ด&วยสารละลายเบสและ
กรดตามลําดับ แล&วนํามาสะเทินแล&วสกัดใหมCด&วยตัวทําละลายอินทรีย=อีกทีหนึ่ง 
   ในการสกัดแบบใดก็ตามเม่ือได&ชั้นของสารอินทรีย= (Organic Layer) ต&องนํามา
กําจัดน้ําท่ีหลงเหลือด&วยโซเดียมซัลเฟตหรือแมกนีเซียมซัลเฟตท่ีปราศจากน้ํากCอน จากนั้นก็กรองแล&ว
นําไประเหยแห&ง 
 2.1.5 การเลือกใช&ตัวทําละลายในการสกัดสาระสําคัญของพืช 
  วันดี กฤษณพันธ= (2536) ได&อธิบายวCา ในการสกัดจะได&ผลดีหรือไมC อยูC ท่ีการ
คัดเลือกตัวทําละลายท่ีเหมาะสม ตัวทําละลายท่ีดีควรมีสมบัติ 
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  1) เป*นตัวทําละลายท่ีละลายสารท่ีต&องการสกัดได&ดี 
  2) ไมCระเหยงCายหรือยากเกินไป 
  3) ไมCทําปฏิกิริยากับสารท่ีต&องการสกัด 
  4) ไมCเป*นพิษ 
  5) ราคาไมCแพง 
  และในการเลือกใช&ตัวทําละลายอาศัยหลักเกณฑ=ตCอไปนี้ 
  1) สารละลายและตัวทําละลายมีคุณสมบัติความมีข้ัวคล&ายคลึงกัน 
  2) ละลายสารท่ีต&องการออกมามากท่ีสุดขณะท่ีละลายสารท่ีไมCต&องการออกมาน&อยท่ีสุด 
  3) แรงซ่ึงเก่ียวข&องในการละลายท่ีสําคัญ คือ 
   1) Dispersion Force เป*นแรงท่ีเกิดจาก Transient Charger Induced          
ในโมเลกุล พวกตัวทําละลายท่ีไมCมีข้ัวจะประกอบด&วยโมเลกุลซ่ึงเรียงตัวไมCเป*นระเบียบ ทําให&พวกสาร
ท่ีไมCมีข้ัวเข&าไปแทรกอยูCระหวCางโมเลกุลได&งCาย 
   2) Dipole-Dipole Force เป*นแรงท่ีพบในตัวทําละลายท่ีมีข้ัวเหนี่ยวนําโมเลกุล
เกิดเป*นข้ัวบวก และข้ัวลบ ทําให&โมเลกุลของตัวทําละลายท่ีมีข้ัวจับกันแนCน พวกสารท่ีไมCมีข้ัวจะแทรก
เข&าไปได&ยาก 
   3) H-bonding สารท่ีสามารถสร&างพันธะไฮโดรเจนกับตัวทําละลายได& ดี                      
ก็จะละลายได&ดี สารท่ีสร&างสร&างพันธะไฮโดรเจนได&แบCงออกเป*น 
    3.1) สารท่ีมี Active Hydrogen แตCไมCมี Donor Atom เชCน CHCl3 
    3.2) สารท่ีมี Donor Atom แตCไมCมี Active Hydrogen 
    3.3) สารท่ีมีท้ัง Donor Atom และ Active Hydrogen 
    3.4) ส า ร ท่ี ส าม า รคจั บ ตั ว ตC อ เ นื่ อ ง เ ป* น รC า ง แห  เ กิ ด โ ม เ ล กุ ล ให มC              
(Network of Bonding) ได&แกC น้ํา โพลีฟ{นอล และกรดไฮดรอกซ่ี เป*นต&น 
    โดยท่ัวไปแล&วตัวทําละลายท่ีเหมาะสมกับสารท่ีมีข้ัว และตัวทําละลายท่ีไมCมี
ข้ัว เหมาะสมกับสารท่ีไมC มี ข้ัว การผสมระหวCางตัวทําละลายท่ีมี ข้ัวและไมC มี ข้ัว  อาจทําให&              
การละลายดีข้ัน เชCน กรดสามารถละลายท้ังในเอทานอล อะซิโตน 
    ตัวทําละลายท่ีนิยมใช& 
    1) คลอโรฟอร=ม (Chloroform) เป*นตัวทําละลายท่ีดีแตCมี Selectivity น&อย 
เกิดอิมัลชั่นงCาย ถ&าใช&สกัดสารท่ีเป*นดCางแกC อาจสลายตัวให&กรดเกลือ 
    2) อีเทอร= (Ether) มีความสามารถในการละลายน&อยกวCาคลอโรฟอร=ม         
แตCมี Selectivity ดีกวCาคลอโรฟอร=ม ข&อเสีย คือระเหยงCาย ระเบิดงCาย เกิดออกซิไดซ=ได&งCาย และ    
ดูดน้ําได&มาก 
    3) เฮกเซน (Hexane) เหมาะสําหรับสารท่ีไมCมีข้ัว มักใช&เป*นตัวทําละลาย
สําหรับกําจัดไขมันจากตัวอยCางพืช มีราคาถูก 
    4) อัลกอฮอล= (Alcohol) นิยมในเมทานอล และเอทานอลเป*น All  Process 
Solvent เนื่องจากมีความสามารถในการละลายกว&างมาก และยังใช&ทําลาเอนไซม=ในพืช 
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 2.1.6 การทําสารสกัดให&เข&มข&น 
  วันดี กฤษณพันธ= (2536) อธิบายไว&วCา เม่ือสกัดสารจากพืชด&วยตัวทําละลาย         
ท่ีเหมาะสมแล&ว สารสกัดท่ีได&มักจะมีปริมาตรและความเจือจางมาก จึงจําเป*นต&องทําให&เข&มข&นกCอน 
ซ่ึงอาจทําได&หลายวิธี คือ 
  2.1.6.1 การระเหย (Free Evaporation) 
     การระเหยให&แห&งโดยใช&ความร&อนจากหม&ออังไอน้ํา (Water Bath) หรือ 
Hot Plate บางครั้งอาจเป~าอากาศร&อนลงไปในสารสกัดด&วย เพ่ือให&ระเหยได&ดีข้ึน 
  2.1.6.2 การกลั่นในภาวะสูญญากาศ (Distillation in Vacum) 
  2.1.6.3 การแชCแข็ง (Freezing) 
     ถ&าเป*นการสกัดด&วยน้ําใช& Lyophi Lizer หรือ Freeze Dryer แตCถ&าเป*น ตัวทํา
ละลายอ่ืนเฉพาะตัวทําละลายเทCานั้นท่ีจะแข็ง ซ่ึงจะสามารถแยกสารสกัดท่ีเข&มข&นได&โดยการปG�นเหวี่ยง 
  2.1.6.4 อัลตราฟcวเตรชัน (Ultrafiltration) 
     เป*นการทําให&สารสกัดเข&มข&นด&วยน้ํ าโดยการใช& เมมเบรน ซ่ึงใช& กับ             
สารท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงกวCา 5,000 
 
2.2 อนุมูลอิสระ และปฏิกิริยาออกซิเดซ่ันของอนุมูลอิสระ 
 อนุมูลอิสระคืออะตอมหรือโมเลกุลท่ีมีอิเล็คตรอนไมCเป*นคูCอยูCในวงอิเล็คตรอนวงนอกสุด 
(Outer Orbital) เนื่องจากการมีอิเล็กตรอนท่ีโดดเด่ียว (Unpaired Electron) อยูCในวงโคจรของ
โมเลกุลทําให&ไมCเสถียรทําให&อนุมูลอิสระเป*นสารท่ีมีความไวในการเข&าทําปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอ่ืน
สูงมากโดยอนุมูลอิสระจะไปแยCงจับหรือดึงเอาอิเล็กตรอนจากโมเลกุลหรืออะตอมสารท่ีอยูCข&างเคียง
เพ่ือให&ตัวมันเสถียรโมเลกุลท่ีอยูCข&างเคียงท่ีสูญเสียหรือรับอิเล็กตรอนจะกลายเป*นอนุมูลอิสระชนิดใหมC
ซ่ึงอนุมูลอิสระท่ีเกิดมาใหมCนี้จะไปทําปฏิกิริยากับสารโมเลกุลอ่ืนตCอไปเกิดเป*นปฏิกิริยาลูกโซC      
(Chain Reaction) ตCอกันไปเรื่อยๆ (Halliwell, 1991) โดยท่ีอนุมูลอิสระก็มีสมบัติเหมือนสารท่ัวๆ 
ไปตรงท่ีความสามารถในการเข&าทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนสามารถเปลี่ยนแปลงได&ตามอุณหภูมิ                  
ความเป*นกรดดCาง (pH) และความชื้น เป*นต&น 
 อนุมูลอิสระมีท้ังท่ีอยูCในสภาวะท่ีเป*นกลางทางไฟฟFา และอนุมูลในสภาวะท่ีมีประจุไฟฟFา 
โดยมีท้ังประจุบวกและประจุลบ สัญลกษณ=ทางเคมีของอนุ มูลอิสระ คือ อิเลกตรอนเด่ียว           
ของอนุมูลอิสระจะแสดงด&วยจุดในตําแหนCงข&างบนของสัญลกษณ=ทางเคมี เชCน อนุมูล R• แทนอะตอม
หรอโมเลกุลของอนุมูลอิสระท่ีไมCจําเพาะเจาะจง ซ่ึงอนุมูลอิสระมีท้ังท่ีเป*นประจุบวก (R+•)                
เชCน อนุมูล Pyridinyl (NAD+•) และประจุลบ (R-•) เชCน อนุมูล Superoxide (O2-•) หรือเป*นกลาง 
เชCน อนุมูล Peroxyl (ROO•) หรืออนุมูล Thiyl (RS•) เป*นต&น ซ่ึงจากคําจํากัดความนี้สCงผลให&อะตอม
ของธาตุและสารละลายหลายชนิดถูกจัดเป*นอนุมูลิอสระด&วย เชCน คลอรีนอะตอม (Cl•) และซิลเวอร=
อะตอม (Ag•) เป*นต&น (Roberfroid & Calderon, 1995) 
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 2.2.1 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) 
  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีโมเลกุลหรืออะตอม              
มีการสูญเสียอิเล็กตรอนจากวงโคจรให&กับโมเลกุลท่ีทําหน&าท่ีเป*นตัวรับอิเล็กตรอนเรียกสาร                
ท่ีทําหน&าท่ีเป*นตัวให&อิเล็กตรอนวCาตัวรีดิวซ= (Reducing Agent) และเรียกสารท่ีทําหน&าท่ีรับ
อิเล็กตรอนนี้ว Cาตัวออกซิไดซ= (Oxidizing Agent) โดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน มักจะเก่ียวข&อง            
กับออกซิเจน นอกจากนี้ออกซิเดชันยังหมายถึงการเสียไฮโดรเจนอะตอมออกจากโมเลกุลอีกด&วย 
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและอนุมูลอิสระนั้นมีความเก่ียวข&องเนื่องจากปฏิกิริยานี้ทําให&เกิดอนุมูลอิสระ   
ของสารตCางๆ ได&มากมาย หลายชนิดและอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนจะทําให&เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน        
กับสารอ่ืนๆ เป*นปฏิกิริยาลูกโซCตCอไป (Garces, 2006) 
  ปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระจะเกิดปฏิกิริยาท่ีเป*นแบบปฏิกิริยาลูกโซC             
แบCงเป*น 3 ข้ันตอนคือ 
  2.2.1.1 ข้ันอินนิทิเอชัน (Chain Initiation) 
   อนุมูลอิสระเกิดมาจากกลไกตCางๆ กันได &หลายวิธี คือการแตกพันธะ        
ของโมเลกุลท่ีเรียกวCา Homolysis หรือการแตกพันธะเนื่องจากแสง (Photolysis) หรือผลของรังสี 
(Radiolysis) หรือมาจากปฏิกิริยารีดอกซ= (Redox) ซ่ึงปฏิกิริยาท้ัง 4 จัดเป*นกลไกพ้ืนฐาน              
ในการสร&างอนุมูลอิสระจากสารอินทรีย= (Roberfroid & Calderon, 1995)  
   (1) Bond homolysis โมเลกุลของสารอินทรีย= ท่ีมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 
(Valence Electron) เป*นจํานวนคู Cแล&วในทางทฤษฎีสามารถแยกออกจากกันให&ผลลัพธ =                       
เป*นอนุมูลอิสระได& โดยในสภาวะท่ีอุณหภูมิปกติการท่ี อิเล็กตรอนคูCในพันธะโควาเลนท=สามารถ                  
แยกจากกันไปให&อะตอมแตCละตัวได&นั้นต&องเป*นโมเลกุลท่ีมี พลังงานระหวCางพันธะท่ีอCอนมาก                
เชCน Disulfide และการเกิดปฏิกิริยาจะมีอัตราท่ีช&ามากจึงคาดวCาไมCนCาจะเกิดในระบบของสิ่งมีชีวิตได& 
ตัวอยCาง Bond Homolysis แสดงได&ดังสมการตCอไปนี้ 
   ROOR     �2RO•  
   (2) Photolysis เป*นการแตกพันธะของโมเลกุลจากการดูดพลังงานแสง   
เ ช Cน  แส ง อุลตร &า ไ ว โ อ เ ล ต ทํ า ให &เ กิ ดอนุ มู ล อิ ส ระ ข้ึ น ท่ีพบมาก คือกา รแตก พันธ ะขอ ง                      
Hydrogen Peroxide (H2O2) กลายเป*นอนุมูล Hydroxyl (HO•) โดยในสิ่งมีชีวิตพลังงานแสง            
จะถูกดูดโดยโมเลกุลท่ีมีความไวตCอแสง เชCน รงควัตถุและสารอะโรมาติกคาร=บอนบางชนิดหลัง         
ดูดพลังงานแสงแล&วจะทําให&โมเลกุลอยูCในสถานะท่ีต่ืนตัว (Excited State) จึงต&องมีการปลดปลCอย
พลังงานออกมาเพ่ือให&โมเลกุลกลับเข&าสู Cสถานะพ้ืน (Ground State) ดังเดิมและวิธีหนึ่ง                     
ของการคายพลังงานคือการแตกพันธะของโมเลกุลเกิดเป*นอนุมูลอิสระ 2 ตัวดังนี้ (Hudson, 1990)  
   ROCl  �  RO.+Cl. 
   (RCOO)2� 2RCOO• 

   (3) Radiolysis พลังงานจากรังสีชนิดตCางๆ เชCน รังสีแกมมารังสีเอกซ=            
และอิเล็กตรอนท่ีมีพลังงานสูงสามารถ ทําให&เกิดการแตกพันธะโควาเลนท=ของโมเลกุลสารได& 
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โดยเฉพาะโมเลกุลน้ําจะให&อนุมูลประจุบวก (H2O
+•) และอนุมูล Hydroxyl (HO•) ซ่ึงอนุมูลอิสระ           

เหลCานี้เป*นตัวท่ีมีความไวในการเข&าทําปฏิกิริยากับสารอินทรีย=สูงทําให&เกิดอนุมูลอิสระออกมามากมาย
นอกจากนี้รังสียังทําให&เกิดอนุมูลอิสระได&โดยตรงจากสารองค=ประกอบเคมีของเซลล=อีกด&วย       
โดยเฉพาะสามารถกCอให&เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันไมCอ่ิมตัวในรCางกายสิ่งมีชีวิตซ่ึงปฏิกิริยานี้
นับเป*นจุดเริ่มต&นท่ีสําคัญของปฏิกิริยาลูกโซCของอนุมูลอิสระ 
   (4) ปฏิกิริยารีดอกซ= หรือเรียกอีกอยCางวCาปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน   
เป*นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปในระบบทางชีววิทยาปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันบางชนิดมีประโยชน=         
แตCมีปฏิกิริยาออกซิเดชันบางชนิดกCอให&เกิดความเสียหายโดยสามารถกCอให&เกิดอนุมูลอิสระได&ท่ีสําคัญ
คือโมเลกุลของอนุมูล Superoxide (O2 -) ซ่ึงเป*นสารตัวกลาง (Intermediate) ในกระบวนการ        
ถCายทอดอิเล็กตรอนในไมโตคอนเดรียและเยื่อหุ&มนิวเคลียสนอกจากนี้ปฏิกิริยารีดอกซ=ของไอออน
โลหะในรCางกายก็จัดเป*นปฏิกิริยาท่ีสําคัญในการเกิดอนุมูลอิสระเชCนกันโดยเฉพาะเหล็ก (Fe•2+) และ
ทองแดง (Cu2+) โดยไอออนโลหะ เปรียบเสมือนเป*นตัวเรCงปฏิกิริยารีดอกซ= (Hudson, 1990)  
  2.2.1.2 ข้ันพรอพาเกชัน (Chain Propagation) 
   เป*นข้ันท่ีอนุมูลอิสระมีการทําปฏิกิริยาเปลี่ยนเป*นอนุมูลอิสระของสารอ่ืน      
ซ่ึงปฏิกิริยาจะดําเนินตCอๆ กันไปเป*นปฏิกิริยาลูกโซC ได&อนุมูลอิสระชนิดใหมCออกมาตลอดเวลา จัดเป*นการ
เปลี่ยนตําแหนCงของอิเล็กตรอนท่ีไมCเข&าคูC (Unpaired Electron) ซ่ึงสามารถแบCงกลไก ของปฏิกิริยาในข้ัน
พรอพาเกชันได& 3 ชนิดท่ีมีความเก่ียวข&องกับระบบทางชีววิทยาท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตคือ 
   (1) การถCายทอดอะตอมหรือกลุCมของอะตอม (Atom or Group Transfer) 
จัดเป*นกลไกท่ีเกิดมากท่ีสุดในลําดับของพรอพาเกชันโดยปฏิกิริยาจะเก่ียวข&องกับการดึงไฮโดรเจน ดัง
สมการ (Hudson, 1990)     
   Cl•+ RH          �       HCl + R• 
   R•

1 + R2Cl       �       R1Cl + R•
2 

   (2) การถCายทอดอิเล็กตรอน (Electron Transfer) เป*นการถCายทอด
อิเล็กตรอนจากอนุ มูล อิสระท่ี เป *นกลางหรือมีประจุลบไปให &โมเล กุล ท่ีไม Cใช Cอนุ มูลอิสระ              
(Non-radical Molecule) ซ่ึงเป*นกลไกท่ีสําคัญของปฏิกิริยาออกซิเดชันไขมันในสิ่งมีชีวิต                 
(Lipid Peroxidation) (Roberfroid & Calderon, 1995) 
   (3) การเติมอนุมูลอิสระ (Addition of Radicals) เป*นการเติมกลุCมอนุมูล
อิสระเข&าไปในโมเลกุลตCางๆ ดังสมการ 
   R•+   O2 � ROO• 
   ตัวอยCางของปฏิกิริยานี้ ได&แกC การเติมอนุมูลอิสระของกรดไขมันไมCอ่ิมตัว
ปฏิกิริยาออกซิเดชันโมเลกุลของไขมัน (Lipid Peroxidation) แสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของไขมันแสดงได&ดังสมการ (Frankel, 1979)  
   Chain initiation: L-H � L• + radial-H 
   Chain propagation:  L• � L-O-O• 
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       L-O-O•  � L-O-O-H+L• 
   Chain termination: L• + L•  � L-L 
  2.2.1.3 ข้ันเทอร=มิเนชัน (Chain Termination) 
   เป*นข้ันหยุดปฏิกิริยาลูกโซCของอนุมูลอิสระประกอบด&วยกลไกหลัก 3 ชนิด คือ 
   (1) การรวมตัวกันของอนุมูลอิสระ (Homolinking and Cross-Linking of 
Radicals) เป*นการรวมตัวกันของอนุมูลอิสระ 2 โมเลกุลโดยการนําอิเล็กตรอนท่ีไมCมีคูCของแตCละ
โมเลกุลอนุมูลอิสระ  มาสร&างพันธะกันได&เป*นสารโมเลกุลใหมCท่ีมีพันธะรCวมกันหากเป*นการรวมตัวกัน
ระหวCางอนุมูลอิสระ 2 โมเลกุลท่ีเป*นชนิดเดียวกันเรียกโมเลกุลสารใหมCท่ีได&วCา Homodimer           
แตCถ&าเป*นการรวมตัวของอนุมูลอิสระตCางชนิดกันเรียก Heterodimer ซ่ึงกลไกนี้เป*นปฏิกิริยาท่ีสําคัญ  
ในการสร&างสารชีวโมเลกุลท่ีมีความเสถียรข้ึนมาใหมCภายในเซลล=สิ่งมีชีวิต เชCน โปรตีน กรดนิวคลีอิก
และไขมัน เป*นต&น การรวมตัวกันของอนุมูลอิสระแสดงได&ดังนี้ (Roberfroid & Calderon, 1995)    
   ROO•+ R•

� ROOR 
   2ROO• � ROO-OOR 
   2R•    �  R-R   
   (2) การกําจัดอนุมูลอิสระ (Radical Scavenging) คําวCา Scavenge 
หมายถึง การกําจัดเอาขยะและสิ่งท่ีไมCต&องการออกไปซ่ึงในกรณีนี้เปรียบอนุมูลอิสระได&กับสิ่งท่ีไมCต&อง
การซ่ึงการกําจัดออกจะกระทําโดยสารกลุCมหนึ่งท่ีเรียกวCา Scavenger หรือสารต&านออกซิเดชัน 
(Antioxidant) เชCน สารประกอบฟ{นอลิกซ่ึงจัดเป*น Radical Scavenger ท่ีมี ประสิทธิภาพรวมท้ัง
วิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอ เป*นต&น 
   (3) การถCายทอดอิเล็กตรอน (Electron Transfer) เป*นการถCายทอด
อิเล็กตรอนท่ีไมCได&จับคูCของอนุมูลอิสระออกจากโมเลกุลหรือเป*นการรับเอาอิเล็กตรอน 1 ตัวจาก
ภายนอกมาเข&าคูCกับอิเล็กตรอนเดิมท่ียังมี ท่ีวCางอยูCในโมเลกุลทําให&สภาวะการเป*นอนุมูลอิสระหมดไป 
เชCน อนุมูล Superoxide (O2

-•) เกิดการถCายทอดอิเล็กตรอนกลายเป*นโมเลกุลออกซิเจนปกติ (O2)   
เป*นต&น 
 
2.3 สารต�านอนุมูลอิสระ 
 สารต&านอนุมูลอิสระหรือสารต&านออกซิเดซ่ัน (Antioxidant) คือสารท่ีทําหน&าท่ียับยั้งหรือ 
ตCอต&านปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือสารท่ีสามารถขจัดอนุมูลอิสระออกจากรCางกายรCางกายมีระบบต&าน   
ออกซิเดชันแบCงได&เป*น 2 กลุCม ใหญCๆ คือประเภทแรกปFองกันการเกิดสารอนุมูลอิสระ ได&แกC เอนไซม=
Superoxide Dismutase, Glutathione Peroxidase, Catalase, Peroxidase, Cytochrome        
C Peroxidase ทองแดง สังกะสี ซีเลเนียม โปรตีนซ่ึงมีทองแดงอยูCในโมเลกุล (Ceruloplasmin)        
สCวนอีกประเภทหนึ่ง คือสารต&านออกซิเดชันในกลุ Cมท่ีทําลายปฏิกิริยาลูกโซCนี้ ได&แกC วิตามินอี                
เบต&าแคโรทีน วิตามินซี Ubiquinone, Uric Acid, Bilirubin, Albumin, Sulfhydryl Groups ใน
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กรดอะมิโน Cysteine ซ่ึงมีอยูCในโปรตีน เชCน เนื้อสัตว= นอกจากวิธีนี้ยังมีสารประกอบฟ{โนลิก 
(Phenolic Compounds) และสารกลุCม Flavanoids ท่ีเป*นสารต&านออกซิเดชันท่ีนCาสนใจอีกด&วย  
 2.3.1 สารต&านอนุมูลอิสระสําหรับปFองกันภาวะเครียดออกซิเดซ่ันของผิวหนัง 
  2.3.1.1 จุลกายวิภาคศาสตร=ของผิวหนัง 
    โดยท่ัวไปโครงสร&างของผิวหนังแบCงออกเป*น 3 ชั้น ดังนี้ ชั้นนอกสุดเป*นชั้น
ของหนังกําพร&า (Epidermis or Cuticle or Scarf Skin) ชั้นถัดมา คือ หนังแท& (Dermis or Cuticle 
Vera) และชั้นท่ีสาม คือ ชั้นรองรับผิวหนัง (Subcutaneous Tissue or Hypodermis) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1 แสดงโครงสร&างผิวหนัง 
ท่ีมา:  http://topicstock.pantip.com/woman/topicstock/2010 

 
  (1) ชั้นหนังกําพร&า หนังกําพร&าเป*นผิวหนังท่ีอยูCนอกสุด ทําหน&าท่ีปFองกัน
ไมCให&เชื้อโรคจากภายนอกเข&าสูCรCางกาย ชCวยรักษาความชุCมชื้นให&กับผิวหนังและอุณหภูมิในรCางกายให&
คงท่ี ในชั้นหนังกําพร&ามีเซลล=ท่ีสําคัญคือคีราติโนไซต= (Keratinocyte) เป*นเซลล=ท่ีอยูC ชั้นลCางสุด มี
การแบCงตัวและเปลี่ยนแปลงหลายข้ันตอนเป*นเซลล=ชั้นตCางๆ ถัดข้ึนมาเรียกวCาการผลัดเซลล=ผิว 
(Keratinization) ในชั้นหนังกําพร&ายังมีเซลล=ท่ีสําคัญอีก 3 ชนิด คือ เมลาโนไซต= (Melanocyte)    
ทําหน&าท่ีสร&างเม็ดสี (Melanin) ชCวยปกปFองผิวจากแสงแดด Langerhan’s Cell ทําหน&าท่ีคล&าย แมค
โครฟาจ (Macrophage) มีบทบาทสําคัญในระบบภูมิคุ&มกันของผิวหนัง และ Makel Cell ทําหน&าท่ี
เป*นเซลล=ประสาทในชั้นหนังกําพร&า 
  (2) ชั้นหนังแท&เป*นชั้นท่ีอยูCถัดลงมาจากชั้นหนังกําพร&า ประกอบด&วยเนื้อเยื่อ
เก่ียวพันกระจายตัวเป*นรCางแหเรียกวCาไฟโบรบลาสต= (Fibroblasts) นอกจากนี้ ยังมีองค=ประกอบ
พ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีมีให&ผิวมีความตึง ยืดหยุCนและอCอนนุCม ชั้นหนังแท&แบCงออกเป*น 2 ชั้น คือ 
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   1. ชั้นปาปcลลารี (Papillary Layer) เป*นชั้นซ่ึงประกอบด&วย หลอด
เลือดฝอย ปลายประสาทและมีเซลล=ไฟโบรบลาสต=ทําหน&าท่ีสร&างคอลลาเจนและอีลาสตินแทรกอยูC
ระหวCางกันทําหน&าท่ีเสริมความแข็งแรงให&กับผิวหนังและทําให&ผิวหนังมีความยืดหยุCน นอกจาก เส&นใย
คอลลาเจนและอีลาสตินดังกลCาวยังมีองค=ประกอบพ้ืนฐานอ่ืนๆ แทรกอยูCระหวCางเส&นใยเหลCานี้ 
ประกอบด&วย เกลือแรC น้ํา และ Glycoaminoglycans ท่ีสําคัญ ได&แกC กรดไฮยารูโรนิก และ 
Chondrointin Sulfate ทําหน&าท่ีดูดน้ําและอุ&มน้ํา ทําให&ผิวนุCมและชุCมชื้น  
   2. ชั้นเรติคิวลา (Reticular Layer) ชั้นนี้มีหลอดเลือด หลอดน้ําเหลือง
เส&นประสาท รากผมหรือขน ตCอมเหง่ือ ตCอมไขมัน ตCอมกลิ่นและกลุCมเนื้อเยื่อมากมาย ชั้นนี้เป*นสCวนท่ี
ยืดหยุCนไมCดีและเป*นรอยแตกนูนเม่ือถูกยืดออกมากๆ ในชั้นหนังแท& ยังมี Mast Cells อยูCใกล&หลอด
เลือดซ่ึงมีซ่ึงมีบทบาทในการสร&างเฮพพารีน (Heparin) ชCวยปFองกันเลือดแข็งตัว และพรอสตาแกลน
ดิน (Prostaglandins) มีผลให&ฟลอดเลือดขยายตัวซ่ึงเก่ียวข&องกับการตอบสนอง ตCอการแพ&และการ
อักเสบของผิวหนัง 
  (3) ชั้นรองรับผิวหนัง มีตCอมไขมันซ่ึงจะหลั่งไขผิวหนัง (Sebum) เพ่ือหลCอลื่น
และปกคลุมผิวหนัง เส&นผมหรือขน ตCอมไขมันมีการแบCงเซลล=ใหมCเพ่ือทดแทนเซลล=ท่ีตายไป
เชCนเดียวกับเซลล=ผิวหนัง การหลั่งไขผืวหนังอยูCภายใต&การควบคุมของฮอร=โมนเพศชื่อ แอนโดรเจน 
(Androgen) นอกจากนี้ชั้นไขมันยังทําหน&าท่ีให&ความอบอุCน และลดแรงกระแทกตCอรCางกายด&วย 
  2.3.1.2 ผลของแสงแดดตCอผิวหนังแสงแดดสCวนท่ีสCองลงมายังพ้ืนโลก ประกอบด&วย
รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet Light) หรือรังสียูวี รังสีท่ีมองเห็นด&วยตาเปลCา (Visible Light) และ
รังสีอินฟราเรด (Infrared Ligh) รังสีไวโอเลตท่ีออกมาจากดวงอาทิตย= ประกอบด&วยสองสCวน คือ 
Far-UV มีชCวงความยาวคลื่นอยูCในชCวง 180-290 นาโนเมตร เป*นสCวนท่ีสCองไมCถึงพ้ืนโลก และ Near-
UV มีความยาวคลื่นอยูCในชCวง 290-390 นาโนเมตร เป*นสCวนท่ีสCองถึงพ้ืนโลก โดยท่ัวไปแสงแดด
ประกอบด&วยรังสีอัลตราไวโอเลตประมาณ 10 % รังสีอินฟราเรดประมาณ 50 % และรังสีท่ีมองเห็น
ด&วยตาเปลCาประมาณ 40 % รังสีเหลCานี้มีผลตCอผิวหนังตCางกัน ดังนี้ 
   (1) รั งสี อินฟรา เ รด  ทํ า ให& เ กิดความร& อน  เส&น เลื อกขยาย ตัวและ              
เกิดการแตกของ Mast Cells ทําให&มีการปลดปลCอย Arachidonic Acid และพรอสตาแกลนติน 
สCงเสริมผลของรังสีอัลตราไวโอเลตในการทําลายเซลล= การสัมผัสรังสีอินฟราเรดเป*นเวลานานๆ มีผล
ทําลายอีลาสติน (Elastosis) และดีเอ็นเอ ซ่ึงมีผลตCอการกCอมะเร็ง (Carcinogenesis) นอกจากนี้             
ยังสCงเสริมผลของรังสีอัลตราไวโอเลตในการเกิดผิวแกCกCอนวัย (Photoaging) 
   (2) รังท่ีมองเห็นด&วยตาเปลCา รังสีท่ีมองเห็นด&วยตาเปลCาสามารถทะลุทะลวง
ถึงชั้นใต&ผิวหนังจึงมีผลตCอการขยายของเส&นเลือดทําให&เกิดความร&อนและแดงข้ึนมาทันที ท่ีสัมผัสและ
หายไปโดยเร็วเม่ือหยุดสัมผัสรังสี จึงไมCมีอันตรายรุนแรงดังแสดงในภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงชนิดของแสงและความสามารถในการผCานชั้นโอโซนในบรรยากาศ 
ท่ีมา:  http://prune-iet.blogspot.com/2012 
 
  (3) รังสียูวีเอมีความยาวคลื่นระหวCาง 315-390 นาโนเมตรทําให&เกิด ผิวสี
แทนโดยไมCอักเสบอันเป*นผลมาจากการเกิดออกซิเดชันของเมลานินรังสียูวีเอมีพลังงานตํ่าจึงทําให&เกิด
อาการบวมแดงหรือท่ีเรียกวCาอาการจากแดดเผาน&อยกวCาประมาณ 1,000 เทCาเม่ือเทียบกับรังสียูวีบี 
ในกรณีท่ีผิวมีสารท่ีไวตCอแสงสะสมอยูCจะทําให&เกิดความผิวปกติตCอผิวหนัง ดังนั้นจึงทําให&เกิดการแพ&
แสงได&มากกวCาเพราะมีผลตCอ Langerhan’s Cell ซ่ึงเก่ียวข&องกับระบบภูมิคุ&มกันและสามารถทะลุ
ถึงชึ้นหนังแท&จึงมีผลตCอคอลลาเจนและอีลาสตินทําให&ผิวหนังเสียความยืดหยุCนและแกCกCอนวัยได&
เพราะสามารถกระตุ&นให&มีการสร&างอนุมูลอิสระออกมาทําลายท้ังคอลลาเจนแลพอีลาสตินได&ทําให&เกิด
อาการแดงหลังสัมผัสรังสี 72 ชั่วโมงนอกจากนี้รังสียูวีเอยังเป*นตัวสCงเสริมให&รCางกายตอบสนองตCอ  
รังสียูวีบีมากข้ึน 
  (4) รังสียูวีบีมีความยาวคลื่นระหวCาง 290-315 นาโนเมตร มีพลังงานสูงจึง
ทําลายเซลล=ผิวหนังได&มาก โดยเฉพาะผิวหนังชั้นหนังกําพร&า เพราะไมCสามารถทะลุถึงชั้นหนังแท&ได& ทํา
ให&เกิดอาการบวมแดงหลังสัมผัส 8 ชั่วโมงและผลยังคงอยูCนานถึง 24 ชั่วโมงหรือมากกวCานั้น           
ดังแสดงในภาพท่ี 2.3 ถ&าสัมผัสรังสียูวีบีนานๆ โดยไมCมีการปFองกัน สามารถกระตุ&นให&เกิดมะเร็ง         
ท่ีผิวหนังได& จากการกระตุ&นให&มีการสร&างอนุมูลอิสระไปทําลายดีเอ็นเอของเซลล=ผิวหนัง 
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ภาพท่ี 2.3  แสดงความสามารถในการผCานชั้นผิวหนังของรังสีอัลตราไวโอเลต 
ท่ีมา: http://www.cmicosmetic.com/2013 
 
   (5) รังสียูวีซี มีความยาวคลื่นระหวCาง 180-290 นาโนเมตร ถูกกรองโดย
โอโซนในชั้นบรรยากาศ มนุษย=จึงได&รับผลกระทบจากรังสียูวีซีน&อยมาก ตราบใดท่ีโอโซนในชั้น
บรรยากาศยังไมCถูกทําลายไปเนื่องจากมลพิษทางอากาศ แตCอยCางไรก็ตามมนุษย=อาจได&รับรังสียูวีซี
จากการรั่วไหลของโอโซนในชั้นบรรยากาศได& เพราะรังสีชนิดนี้มีพลังงานสูงสามารถทําลายผิวหนังได& 
โดยทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลงการสร&างดีเอ็นเอ อาร=เอ็นเอและโปรตีน ทําให&เกิดการบวมแดงได&มาก
แม&สัมผัสระยะเวลาสั้นๆ นอกจากนี้รังสียูวีซียังมีฤทธิ์ฆCาเชื้อจุลินทรีย=ได&อีกด&วย 
    โดยท่ัวไปเม่ือรังสีจากแสงแดดผCานเข&าชั้นผิวหนังจะกCอให&เกิดอนุมูล
อิสระจากปฏิกิริยาลูกโซCลิปcดเปอร=ออกซิเดชัน (Lipid Peroxidation) โดยเปFาหมายในการทําลาย       
ของอนุมูลอิสระ คือ ฟอสโฟลิพิด (Phospholipids) เป*นไขมันไมCอ่ิมตัวท่ีเป*นสCวนประกอบของผิวหนัง 
ไขมันเหลCานี้จะถูกเปลี่ยนเป*นลิปcดเปอร=ออกไซด= (Lipid Peroxides) เม่ือทําปฏิกิริยากับโปรตีน          
จะเกิดเม็ดสีหรือ Lipofuscin และมีการสะสมมากข้ึนตามอายุ สCวนท่ีได&จากการสลายตัว             
ของลิปcดเปอร=ออกไซด= คือ มาลอนไดแอลดีไฮด= (Malondiadehyde, MDA) จะเข&าจับและทําลาย     
คอลลาเจน จึงเป*นสาเหตุทําให&ความยืดหยุCนของผิวหนังลดลง และดูแกCกCอนวัย 
  2.3.1.3 สารต&านอนุมูลอิสระสําหรับปFองกันภาวะเครียดออกซิเดชั่นของผิวหนัง 
   (1) สารต&านอนุมูลอิสระกลุCมวิตามิน 
    1. วิตามินเอในธรรมชาติวิตามินเอจะพบเฉพาะในสัตว =เท Cานั้น          
แตCในพืชจะมีสารประกอบแคโรทีนอยด=ท่ี สามารถเปลี่ยนเป*นวิตามินเอได& จัดเป*น Precursor                
ของวิตามินเอเรียกวCาโปรวิตามินเอมักพบในพืชผัก ใบเขียวผักและผลไม&ท่ีมี สีเหลืองหรือสีส&มแดง 
(Packer & et al., 1999) 
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    2. วิตามินซีมีชื่อทางเคมีวCากรดแอสคอร=บิค (Ascorbic Acid) เป*น  
วิตามินท่ีละลายได&ในน้ําจะสลายตัวเม่ือถูกความร&อนหรือท้ิงไว&ในอากาศท่ีมีความชื้นวิตามินซี มีสมบัติ
เป*นสารต&านออกซิเดชันโดยจะเข&าทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร=ออกไซด= อนุมูล Hydroxyl และ
อนุมูล Peroxyl  (Basu & et al., 1999) นอกจากวิตามินซีสามารถเข&าทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระแล&
วยังทําหน&าท่ีเป*นตัวสCงเสริมประสิทธิภาพของสารต&านออกซิเดชันของวิตามินอีด&วยโดยทําให&      
อนุมูล α-tocopherol (TO•) เปลี่ยนกลับไปเป*น α-tocopherol (TOH) ดังเดิมดังสมการ 
(Cadenas & Packer, 1996)  
    TO•  +  AH-  

� TOH+A•   
    3. วิตามินอีป*นวิตามินท่ีละลายได&ในไขมันเป*นสารต&านออกซิเดชันท่ี
สําคัญโดยวิตามินอีทํางานรCวมกับสารต&านออกซิเดชันตัวอ่ืนๆ เชCน วิตามินซีและซิลิเนียม เป*นต&น 
วิตามินอีชCวยปรับให&&รCางกายสามารถนําเอาวิตามินเอมาใช& ซ่ึงจะชCวยในการปFองกันสารท่ีเป*นพิษท่ีมี 
ผลมาจากโลหะ เชCน ตะก่ัวในธรรมชาติ มีวิตามินอีอยูCหลายชนิดปGจจุบันแบCงเป*น 2 กลุCมใหญC              
คือ โทโคฟ{รอลและโทโคไทอินอลแตCละกลุCม ยังแยกเป*นวิตามินยCอยๆ อีก 4 ชนิดได&แกC อัลฟ~า (α-)  
เบต&า (β-) แกมมCา (γ-) และเดลต&า (δ-) วิตามินอีทําหน&าท่ีเป*นตัวให&ไฮโดรเจนแกCอนุมูล Peroxyl 
ดังสมการ 
    α- tocopherol + LOO• � α- tocopherol• + LOOH
อนุมูล α- tocopherol•ท่ีเกิดข้ึนสามารถทําปฏิกิริยากับอนุมูล Peroxyl ตัวอ่ืนทําให&ได&สาร              
ท่ีมีความเสถียร (LOO-α- tocopherol) ดังสมการเป*นผลให&ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันหยุดลง 
(Basu & et al., 1999)   
    α- tocophero• + LOO• �  LOO- α- tocopherol 
   (2) สารต&านอนุมูลอิสระสารสังเคราะห= 
    1. บิวทิลเลท ไฮดรอกซิลโทลุอีน (Butylated Hydroxytoluene, 
BHT) BHT เป*นสารประกอบอินทรีย= ละลายได&ในไขมันและใช&เป*นสารต&านอนุมูลอิสระในอาหาร 
เครื่องสําอางและยา BHT เกิดจากปฏิกิริยาของ p-cresol กับ Isobutylene ถูกจดสิทธิบัตร          
ในป{คริสตศักราช 1947 และได&ยอมรับในวงการอาหารและยาสําหรับใช&เป*นสารปรุงแตCง            
และสารกันเสียในอาหารและยา ในป{คริสตศักราช 1954 BHT ทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระอยCางช&าๆ
เพ่ือปFองกันการเปลี่ยนสี กลิ่นในเครื่องสําอางท่ีมีสCวนผสมของ BHT 
    2. บิวทิลเลท ไฮดรอกซิลอะนิโซล (Butylated Hydroxyanisole, 
BHA) BHA เป*นของแข็งคล&ายข้ีผึ้ง มีคุณสมบัติเป*นสารต&านอนุมูลอิสระเหมือน BHT โดย Conjugate 
Aromatic Ring ของ BHA ทําให&อนุมูลอิสระคงตัวและถูกแยกออกจากกัน และสามารถปFองกัน              
การเกิดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระได&ด&วย จึงนิยมใช&ในตํารับเครื่องสําอางเพ่ือเพ่ิมความคงตัว                
ของผลิตภัณฑ=เครื่องสําอางเชCนเดียวดับการใช& BHT 
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   (3) สารต&านอนุมูลอิสระท่ีได&จากพืช 
    1. ฟลาโวนอยด=หรือไบโอฟลาโวนอยด= (Buhler & Miranda, 2000)  
ฟลาโวนอยด=เป*นสารประกอบฟ{นอลิกท่ีพบมากชนิดหนึ่งจะพบมากในพืชผักและผลไม& มีหน&าท่ีสอง  
อยCางคือ เป*นรงควัตถุทําหน&าท่ีกรองแสงท่ีมีความยาวคลื่นท่ีจําเพาะเจาะจงและทําหน&าท่ี เป*น     
สารต &านออกซิเดชัน โดยไปกําจัดอนุ มูลอิสระท่ี เ กิด ข้ึนในเซลล =พืชออกไปความสามารถ                 
ของการต&านออกซิเดชันข้ึนอยู Cกับโครงสร&างของฟลาโวนอยด=และคุณสมบัติของฟลาโวนอยด=            
ยังสามารถชCวยลดการอักเสบชCวยให&หลอดเลือดแข็งตัวทําให&การไหลเวียนเลือดดีข้ึนตCอต&านแบคทีเรีย
และไวรัส  ลดโคเลสเตอรอลและชCวยเสริมการทํางานของวิตามินซีพบได&ในพืชหลายชนิด เชCน         
ส&ม พริกไทยและพวกเบอร=รี่ตCางๆ เป*นต&น ฟลาโวนอยด=แบCงได&เป*น 5 ประเภทใหญCๆ คือ 
     1.1) แอนโธไซยานิดิน (Anthocyanidin) แอนโธคลอร=ส (Anthochlors) 
และออโรนัส (Auronus) แอนโธไซยานิดินเป*นรงควัตถุในพืชให&สีน้ําเงินแดง (Red-blue) คือ ให&สีชCวง
สีแดงถึงสีน้ําเงินข้ึนกับชนิดของพืชพบในบลูเบอร=รี่เชอรี่องุCนแดงหัวหอมกะหล่ําปลี เป*นต&น แอนโธ
คลอร=สเป*นรงควัตถุท่ีให&สีเหลืองพบมากในดอกไม&   
     1.2) ฟลาโวนอยด=ท่ีพบน&อย (Minor flavonoid) ฟลาโวนอยด=ท่ี
พบน&อยในธรรมชาติ ได&แกC ฟลาโวโนน (Flavonones) ฟลาวาน-3-ออล (Flava-3ols)   ไดไฮโดรฟลาโวน 
(Dihydroflavone) และไดไฮโดรชาล=โคน (Dihydrochalcones) กลุCมนี้พบในพืชตระกูลส&ม (Citrus) 
ได&แกC ส&ม องุCน แตCจะพบในสCวนท่ีเป*นน้ํา 
     1.3) ฟลาโวน (Flavone) และฟลาโวนอล (Flavonols) เป*นกลุCมท่ี
พบมากท่ีสุดของฟลาโวนอยด=พบในบลูเบอร=รี่ เชอรี่หวาน บลอคคอลี่ หัวหอม ชาดําชาเขียว ไวน=แดง 
มันฝรั่ง มะเขือเทศ แครอท ผักขม ส&ม ลูกแพร แอปเปc�ล องุCน เป*นต&น 
     1.4) ไอโซฟลาโวนอยด= (Isoflavonoid) พบมากในพืชตระกูลถ่ัว 
(Leguminosae; Legume) พวกนี้สามารถเปลี่ยนเป*นไอโซฟลาโวน (Isoflavone) เทอโรคาร=แปนส= 
(Terocarpans) ไอโซฟลาวาน (Isoflavans) และโรทีนอยด= (Rotenoid) ได& โดยท่ัวไป จะรวมถึง    
เจนีสทีน (Genistein) ไบโอชานินเอ (Biochanin a) และไดด=ซีน (Daidzein)   
     1.5) แทนนิน (Tannin) แทนนินหรือโปรแอนโธไซยานิดิน เป*นสาร
ประเภทโพลีฟ{นอล (Polyphenols) แทนนินสามารถเพ่ิมคCาการต&านออกซิเดชันเนื่องจากสามารถจับ
กับโปรตีนได& 
    2. สารประกอบฟ{โนลิก (Phenolic Compounds) สารประกอบ       
ฟ{โนลิกเป*นสารท่ีพบได&ในพืชท่ัวไปมีสูตรโครงสร&างทางเคมีเป*นวงแหวนท่ีมีหมูCไฮดรอกซิลอยCางน&อย
หนึ่งหมูCหรือมากกวCานั้นสามารถละลายน้ําได&ท่ีพบในพืชมักจะรวมอยูCในโมเลกุลของน้ําตาลในรูปของ
สารประกอบไกลโคไซด= (Glycosides) และพบได&ในสCวนของชCองวCางภายในเซล= (Cellvacuole)     
สารประกอบฟ{โนลิกท่ีพบในธรรมชาติมีมากมายหลายชนิดมีลักษณะสูตรโครงสร&างทางเคมีท่ีแตกตCาง
กันซ่ึงกลุ CมใหญCท่ีสุดท่ีพบจะเป*นสารประกอบพวกฟลาโวนอยด=(Flavonoids)นอกจากนั้นยังมี
สารประกอบตCางๆ เชCน Simple Monocyclic Phenol, Phenyl Propanoid, Phenolic Quinine 
และ Polyphenolic ซ่ึงได&แกC พวก Lignin, Tannin เป*นต&น รวมท้ังยังพบวCามีสารประกอบท่ีมีกลุCม     
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ฟ{นอล (Phenolic Unit) รวมอยูCในโมเลกุลของโปรตีน อัลคาลอยด= (Alkaloid) และเทอร=พีนอยด= 
(Terpenoid) เป*นต&น สารประกอบฟ{โนลิกหลายชนิดมีสมบัติเป*นสารต&านออกซิเดชัน เชCน                
ฟลาโวนอยด= กรดฟ{โนลิกและแทนนินเป*นต&นสารประกอบฟ{โนลิกทําหน&าท่ีเป*นตัวขับไลCอนุมูลอิสระท่ี
สําคัญคือ อนุมูล Peroxyl (Packer & et al., 1999) โดยมีกลไก 2 แบบ คือเม่ืออยูCในสภาวะท่ีมีความ                  
เข&มข&นตCางๆ เม่ือเทียบกับ สารออกซิไดซ= สารประกอบฟ{โนลิกจะปFองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
นอกจากนี้อนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนในปฏิกิริยาจะถูกทําให&เป*นสารท่ีมีความเสถียร ดังนั้นจึงสามารถ            
ปFองกันการเกิดข้ันตอนพลอพาเกชันได& นอกจากนี้สารประกอบฟ{โนลิกบางชนิดยังทําหน&าท่ีเป*น  
สารคีเลตดักจับไอออนของ โลหะเข&าไว& ในโมเลกุลเชCนเคอร=ซิทิน (Quercetin) สารประกอบฟ{โนลิก
ยังทําหน&าท่ีท้ังเป*นสารให&อิเล็กตรอนหรือเป*นตัวให&ไฮโดรเจนและกําจัดออกซิเจนท่ีอยูCในรูปแอคทีฟด&
วยหน&าท่ีตCางๆ ดังกลCาวจึงทําให&สารประกอบฟ{โนลิกเป*นสารต&าน ออกซิเดชันท่ีสําคัญชนิดหนึ่งในพืช
ท่ัวไป (Rice-Evans & Miller, 1996)   
    3. แคโรทีนอยด ,เป*นรงควัตถุท่ีพบท่ัวไปในธรรมชาติจะถูกสังเคราะห=ข้ึน
ในคลอโรพลาสต=ของพืชและพบมากในผักและผลไม&สุก (Tomas-Barberan & Robins, 1997) โครง
สร&างพ้ืนฐานของแคโรทีนอยด=ประกอบด&วยโครงสร&างหลักท่ีเรียกวCาTetraterpeneskeletonซ่ึงอาจมี
วงแหวนท่ีบริเวณปลายด&านใดด&านหนึ่งหรือท้ังสองด&านของโมเลกุลวงแหวนนี้อาจเป*นวงแหวนห&าหรือ
หกเหลี่ยมก็ได&แคโรทีนอยด=สามารถแบCงออกเป*น 2 กลุCมใหญC ตามองค=ประกอบของโครงสร&างใน
โมเลกุล ดังนี้ แคโรทีน (Carotene) เป*นแคโรทีนอยด=ท่ีโครงสร&างโมเลกุลประกอบด&วยคาร=บอนและ
ไฮโดรเจนเทCานั้นเชCนเบต&า-แคโรทีน (β-Carotene) อัลฟ~า-แคโรทีน (α-Carotene) แกมมCา-แคโร
ทีน (γ-Carotene) ไลโคป{น (Lycopene) เป*นต&นและซ่ึง เบต&า-แคโรทีนเป*นสารต้ังต&นของวิตามินเอ
การเปลี่ยนรูปจากเบต&า-แคโรทีนไปเป*นวิตามินเอโดยการแตกพันธะคูCท่ีตําแหนCงก่ึงกลางของโมเลกุล
โดย เอนไซม= Carotene Deoxygenase เม่ือเบต&า-แคโรทีนสามารถดักจับอนุมูลอิสระเข&าไว&ใน
โมเลกุลแล&วโมเลกุลของเบต&า-แคโรทีนจะอยูCในลักษณะ ท่ีมีความเสถียร 
    ออกโซแคโรทีนอยด= (Oxocarotenoid) หรือแซนโทฟ{ล (Xanthophyll) 
เป*นแคโรทีนอยด=ท่ีโครงสร&างโมเลกุลบริเวณวงแหวนประกอบด&วยกลุCมอ่ืนนอกเหนือจากคาร=บอนและ
ไฮโดรเจนเชCนเบต&า-คริบโทแซนทิน (β-Cryptoxanthin) และลูทีน (Lutein) 
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2.4 ความรู�เก่ียวกับใบรางจืด และเกสรบัวหลวง 
 2.4.1 ความรู&เก่ียวกับรางจืด 
 ชื่อวิทยาศาสตร= : Thunbergia Laurifolia Linn. 
 ชื่อวงศ=  : Acanthaceae 

 ชื่อท&องถ่ิน  : รางจืด, กําลังช&างเผือก, ยาเขียว, เครือเถาเขียว, ขอบซะนาง, 
ดุเหวCา, คาย, ปGงกะลCะ, เครือเขาเขียว, หนามแนC, ย้ําแย&, รางเย็น, แอดแอ 

 

 
 
ภาพท่ี 2.4 แสดงใบรางจืด 
ท่ีมา: http://www.thaihof.org/2013 

 
  2.4.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร= 
   ใบเป*นใบเด่ียวรูปขอบขนานหรือรูปไขCกว&าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 8-14 
เซนติเมตร ขอบใบเว&าเล็กน&อย  
   ดอกชCอ ออกท่ีปลายก่ิง กลีบดอกสีมCวงแกมน้ําเงิน ใบประดับสีเขียวประสี
น้ําตาลแดง        
   สารสําคัญพบสารกลุCม Amino acid, Flavonoid และ Carotenoid 
 2.4.2 ความรู&เรื่องบัวหลวง 
 ชื่อวิทยาศาสตร= :   Nelumbo Nucifera Gaertn. 
 ชื่อสามัญ  :   Lotus 
 วงศ=    :   Nelumbonaceae 
 ชื่อท&องถ่ิน  :   บัวหลวง 
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ภาพท่ี 2.5 แสดงเกสรบัวหลวง 
ท่ีมา: http://www.lotus.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011 

 
  2.4.2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร= 
   เป*นไม&ล&มลุก มีเหง&าและไหลอยูCใต&ดิน เหง&า จะมีลักษณะเป*นทCอนยาว        
มีปล&องสีเหลืองอCอนจนถึงเหลือง แข็งเล็กน&อย ถ&าตัดตามขวางจะเป*นรูกลมๆ หลายรู ไหลจะเป*น            
สCวนท่ีเจริญไปเป*นต&นใหมC  
   ใบ ใบเ ด่ียวรูปโลC  ออกสลับ แผCนใบจะชู เหนือน้ํ า  รูปใบเกือบกลม              
ขนาดใหญC ขอบเรียบและเป*นคลื่น ผิวใบมีนวล ก&านใบแข็งเป*นหนาม ถ&าตัดตามขวางจะเห็นเป*นรู
ภายในก&านใบมีน้ํายางขาว เม่ือหักจะมีสายใยสีขาว ใบอCอนสีเทานวล ปลายม&วนงอข้ึนท้ังสองด&าน 
ก&านใบจะติดตรงกลางแผCนใบ  
   ดอกเด่ียว มีสีขาว สีชมพู กลิ่นหอม บัวหลวงจะเริ่มบานต้ังแตCตอนเช&า ก&าน
ดอกยาวมีหนามเหมืนก&านใบ ชูดอกเหนือน้ํา และชูสูงกวCาใบเล็กน&อย กลีบเลี้ยง 4- 5 กลีบ         
ขนาดเล็ก สีขาวอมเขียว หรือสีเทาอมชมพู รCวงงCาย กลีบดอกมีจํานวนมากเรียงซ&อนหลายชั้น  
   เกสรตัวผู&มีจํานวนมากสีเหลือง ปลายอับเรณูมีรยางค=คล&ายกระบองเล็กๆ    
สีขาว เกสรตัวเมียจะฝGงอยูCในฐานรองดอกรูปกรวยสีเหลืองนวล  
   ผล รูปกลมรีสีเขียวนวล มีจํานวนมาก ฝGงอยูCในสCวนท่ีเป*นรูปกรวย เม่ืออCอน
มีสีเหลือง รูปกรวยนี้เม่ือเป*นผลแกCจะขยายใหญCข้ึนมีสีเทาอมเขียว ท่ีเรียกวCา “ฝGกบัว” มีผลสีเขียว
อCอนฝGงอยูCเป*นจํานวนมาก 
   สารสําคัญ : Nucifera Gaertn.) คือดอกใบก&านใบฝGกบัวเมล็ดและ
โดยเฉพาะดีบัว มีสารอัลคาลอยด= (Alkaloids) หลายชนิด ท่ีมีฤทธิ์ตCอการขยายเส&นเลือดท่ีเลี้ยงหัวใจ 
เกสรบัว (ตัวผู&) พบสารฟลาโวนอยด= (Flavonoids) ท่ีมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระรากบัว เหง&าบัวและ
เปลือกผล พบสารพวกแทนนิน (Tannin) เป*นสารฝาดสมานท่ีมีฤทธิ์ชCวยยับยั้งอาการท&องเดิน และ
รากบัวมีสารพวกแคลเซียม (Calcium) ชCวยบํารุงรCางกายเมล็ดบัว มีสารไขมัน (Lipid) ชCวยเพ่ิม
พลังงาน บํารุงไขข&อและเอ็น 
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2.5 เทคนิคการวัดสมบัติการต�านออกซิเดซ่ัน 
 การวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Activity Determination) วิธีการ           
วิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระสมารถแบCงออกเป*น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ
เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณ ในแตCละประเภทจะมีหลายวิธีด&วยกัน 
ซ่ึงแตCละวิธีมีความจําเพาะแตกตCางกันโดยปกติมักใช&หลายวิธีรCวมกันในการตรวจสอบและสรุปผล   
 2.5.1 วิธีการวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระเชิงคุณภาพ    
  เป*นการทดสอบเพ่ือหาชนิดของสารต&านอนุมูลอิสระท่ีมีอยู CในตัวอยCางโดยอาศัย
หลักการตCางๆ เชCน การทําให&เกิดสี การทําให&เกิดตะกอน ความสามารถของการละลาย ในตัวทํา
ละลาย และการถูกดูดซับโดยตัวดูดซับ วิธีการวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระท่ีนิยม ได&แกC การ
ตรวจวัดสารโพลีฟ{นอล ชนิดตCางๆ เชCน Shinoda test และ Pew Test โครมาโตกราฟ{แบบชั้นบาง 
(Thin Layer Chromatography, TLC) และการตรวจหาสารต&านอนุมูลอิสระ ชนิดตCางๆ โดยใช&
เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 
  2.5.1.1 การวิ เคราะห =ฤทธิ์ ต & านอนุ มูลอิสระของสารโพลีฟ {นอลชนิดต C างๆ                
โดยการทําให&เกิดสี (Colorimetric Assay) เป*นวิธีการนําสารเคมีชนิดตCางๆ มาทําปฏิกิริยา               
กับสารตัวอยCางและดูสีท่ีเกิดข้ึน หลังจากการเกิดปฏิกิริยาตัวอยCางของวิธีนี้ ได&แกC   
   (1) วิธี Shinoda Test เป*นการทดสอบปฏิกิริยากับไซยานิดินส= 
(Cyanidins Reaction) โดยการทําปฏิกิริยาของสารตัวอยCางกับผงแมกนีเซียมหรือวงแหวน
แมกนีเซียม (Magnesium Ribbon) กรดไฮโดรคลอริกเข &มข &นและออกทิลแอลกอฮอล=               
(Octyl Alcohol) ซ่ึงจะเกิดการแยกชั้น ถ&าเกิดสีแดงแสดงวCามีสารจําพวกฟลาโวนอล (Flavonol) 
ฟลาวาโนน (Flavanone) ฟลาวาโนนอล (Flavanonol) หรือแซนโทน (Xanthone) หรือถ&าเกิด         
สีแดงแสดงวCามีสารจําพวกฟลาโวน (Flavones) ชาลโคน (Chalcone) หรือ ออโรน (Ourone)  
   (2) วิธี Pew test หรือการทดสอบของพิว เป*นการทําปฏิกิริยาระหวCาง
สารตัวอยCางกับผงสังกะสี (Zinc Dust) และกรดไฮโดรคลอริก ถ&าเกิดสีแดงเข&มภายใน 2-5 นาที 
แสดงวCามีสารฟลาวาโนนอล (Flavanonol) และฟลาโวนอล-3-ไกลโคไซด= (Flavonol-3-glycoside) 
แตCถ&าเป*นสีจางๆ แสดงวCามีสารฟลาวาโนน (Flavanone) และฟลาโวนอล (Flavonol)  
   วิธีการท้ังสองมีข&อดี คือ ทําได&หลายตัวอยCางพร&อมกัน ข้ันตอนไมCยุCงยาก ไมC
ซับซ&อน และใช&ต&นทุนตํ่าในการวิเคราะห=สารตัวอยCาง แตCมีข&อเสีย คือ มีความไว (Sensitivity) และ
ความแมCนยํา (Precision) ตํ่าและเหมาะสมสําหรับวิเคราะห=สารตัวอยCางท่ีบริสุทธิ์ เพราะสารหลาย ๆ 
ชนิดอยูCด&วยกัน สีท่ีเกิดข้ึนสามารถรบกวนกันได& วิธีการดังกลCาวข&างต&นได&ถูกนํามาวิเคราะห=หาสารโพลีฟ{
นอล ตัวอยCางเชCน เกสรตัวผู&ของบัวหลวง และยCานาง พบวCามีสารฟลาโวนอยด= ท่ีมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ  
  2.5.1.2 การวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระของสารโพลีฟ{นอลด&วยวิธีโครมาโตกราฟ{
แบบชั้นบาง (Thin Layer Chromatography, TLC) เป*นเทคนิคท่ี ใช&ในการแยกสารและวิเคราะห=           
สารโพลีฟ{นอลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยอาศัยหลักการการถูกดูดซับโดยตัวดูดซับ 
(Adsorbent หรือ Stationary Phase) ซ่ึงอัตราการเคลื่อนท่ีของสารตัวอยCางบนตัวดูดซับข้ึนอยูCกับ
ความสามารถในการละลายของสารตัวอยCางกับตัวทําละลาย และความ สามารถในการดูดซับของ         
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ตัวดูดซับท่ีมีตCอสารตัวอยCางในแตCละชนิด สารตัวอยCางท่ีแตกตCางกันจะถูกละลาย และถูดดูดซับได&        
ไมCเทCากัน โดยสารท่ีละลายในตัวทําละลายได&ดีและถูกดูดซับน&อยจะเคลื่อนท่ีเร็ว คCา R เข&าใกล& 1.0 
(R= ระยะทางท่ีสารตัวอยCางเคลื่อนท่ี/ระยะทางท่ีตัวทําละลายเคลื่อนท่ี) ส Cวนสารท่ีละลาย               
ในตัวทําละลายได&น&อยและ ถูกดูดซับได&ดีจะเคลื่อนท่ี Rf ช&า คCา Rจะเข&าใกล& 0 ซ่ึงตัวดูดซับท่ีนิยมใช& 
คือ ซิลิกาเจล และตัวทําละลายหรือตัวพาท่ีนํามาใช&ในการแยกสารมีหลายชนิด ท้ังนี้อาจมีการใช&ตัว
ทําละลายเพียง ชนิด เ ดียวหรือหลายชนิดผสมกันเ พ่ือให & เ กิดการแยกท่ี ดี ท่ีสุด  ตัวอย C าง                
ของตัวทําละลาย เช Cน น้ํา เอทานอล เมทานอล เอทิลอะซิเทต กรดฟอร =มิก คลอโรฟอร =ม            
สารตัวอยCางบางชนิดสามารถแยกโดยใช & TLC แล &ว สามารถมองเห็นสีได &ด &วยตาเปล Cา                     
ได&แกC  แอนโทไซยานิน ชาลโคน และออโรน แตCบางชนิดต&องนําแผCน TLC ไปทําปฏิกิริยาตCอกับ             
ไอของแอมโมเนีย หรือสCองด &วยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) หรือฉีดพ Cนด &วยสารต Cางๆ                     
เชCน สารละลายโฟลิน สารละลายวานิลลินในกรดซัลฟูริก สารละลายวานิลลินในกรดไฮโดรคลอริก 
สารละลาย Freagent และสารละลาย DPPH ข&อดีของวิธีนี้ คือ ใช&สารตัวอยCางในปริมาณน&อย        
วิเคราะห=สารหลายชนิดได&พร&อมกัน ใช&เวลาในการวิเคราะห=สั้น ข้ันตอนไมCยุCงยากซับซ&อน ใช&ต&นทุนตํ่า
ในการวิเคราะห=ตัวอยCาง สามารถแยกองค=ประกอบตCางๆ ในสารตัวอยCางได&ท้ัง ท่ีมีสีและไมCมีสี          
แตCมีข&อเสีย คือ มีความไวและความ แมCนยําตํ่า และในกรณีท่ีองค=ประกอบตCางๆ ในตัวอยCาง          
มีคCาR ใกล&เคียงกันมาก จะไมCสามารถแยกองค=ประกอบตCางๆ เหลCานั้นออกจากกันได& หรือแยกได&    
แต C ไม Cบริสุทธิ์ ซ่ึ ง ตัวอย Cางของการวิ เคราะห =สารโพลีฟ {นอลพบในย Cานาง และผักช &าเลือด                        
โดยการใช&สารละลาย DPPH ฉีดพCนบนแผCนโครมาโตกราฟ{แบบชั้นบาง 
  2.5.1.3 การวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระชนิดตCางๆ เครื่อง High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) ใช&หลักการคล&ายกับเทคนิคของ TLC โดยเครื่อง HPLC มีสCวน
ของปG�มมาชCวยให& ตัวทําละลายหรือเฟสเคลื่อนท่ี (Mobile Phase) และตัวดูดซับหรือเฟสอยูCกับท่ี 
(Stationary Phase) บรรจุเป*นทรงกลมเล็กๆ หรือเรียกวCาคอลัมน= โดยสารตัวอยCางแตCละชนิดจะ
เคลื่อนท่ีผCานคอลัมน= หรือ Stationary Phase ได&แตกตCางกัน คอลัมน=ตCางชนิดกันแยกสารได&แตกตCาง
กัน ซ่ึงสารท่ีถูกดูดซับได& น&อยจะเคลื่อนท่ีผCานคอลัมน=ออกมากCอน สCวนสารท่ีถูกดูดซับได&ดีจะ
เคลื่อนท่ีผ Cานคอลัมน =ออกมาทีหลัง องค=ประกอบอีกสCวนท่ีสําคัญ คือ สCวนตรวจวัดสัญญาณ 
(Detector) มีหน&าท่ีตรวจวัดสัญญาณของสารตัวอยCางท่ีแยกออกมาแตCละชนิดซ่ึงสัญญาณท่ีตรวจวัด
จะมีลักษณะเป*นพีค (Peak) เรียกวCาโครมาโตแกรม (Chromatogram) โดยสCวนตรวจวัดสัญญาณ 
สามารถตรวจวัดด&วย UV,  Fluorescence, IR เป*นต&น ซ่ึงแตCละชนิดจะมีความจําเพาะเจาะจงกับสาร
แตกตCางกัน การแยกสารต&านอนุมูลอิสระ โดยใช&เครื่อง HPLC สามารถตรวจหาสารได&ท้ังเชิงคุณภาพ
และปริมาณในเวลาเดียวกัน อีกท้ังสามารถหาสารหลายชนิดไป พร&อมๆ กัน ท้ังนี้ต&องมีสารมาตรฐาน
ในการ เปรียบเทียบโดยสารชนิดเดียวกันจะมีพีคออกมาใน ระยะเวลา (Retention Time) เดียวกัน
เสมอ ข&อดีของวิธี นี้ คือ สามารถวิเคราะห=ได&ท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณวิเคราะห=สารหลายชนิดได&  
พร&อมกัน และวิเคราะห=สารได& ในปริมาณตCางๆ แตCมีข&อเสีย คือ มีคCาใช&จCายสูง เนื่องจากเครื่อง HPLC 
มีราคาคCอนข&างแพง และ Mobile Phase ต&องใช&ประเภท HPLC Grade ตัวอยCาง ในการวิเคราะห=
ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ Catechin, Gallic acid และ Rutin โดยใช&เครื่อง HPLC ในพืชผัก  
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 2.5.2 วิธีการวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณ  
  เป*นการวิเคราะห=เพ่ือหาปริมาณของสารต&านอนุมูลอิสระในตัวอยCางประเภทตCางๆ 
วิธีท่ีนิยม ได&แกC การวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระด&วยวิธีการทําลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH•) 
วิธีการฟอกสีอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (ABTS•+) และการวิเคราะห=ความสามารถในการรีดิวซ=เฟอร=ริกของ
สารต&านอนุมูลอิสระ (FRAP Assay) ซ่ึงวิธีการดังกลCาวข&างต&นจะมีการสร&างอนุมูลอิสระท่ีทราบ       
ความเข &มข &น ท่ีแน Cนอน และวิ เคราะห =ความสามารถ ในการยับยั้ งหรือกําจัดอนุ มูลอิสระ                
ของสารตัวอยCางท่ีสนใจโดยวัดปริมาณอนุมูลอิสระท่ีลดลงหรือท่ีเหลือจากคCาการดูดกลืนแสง        
สารอนุมูลอิสระท่ีนิยมใช& เชCน ABTS•+ และ DPPH• การคํานวณหาปริมาณสารต&านอนุมูลอิสระแสง
ของสารตัวอยCางกับสารมาตรฐาน (เชCน Trolox, Vitamin C และ Ferrous Sulfate) หนCวยของการ          
วิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณแสดงได& 2 แบบ คือ  
  แบบปริมาณความเข&มข&นของสารต&านอนุมูลอิสระท่ีมีในตัวอยCาง ซ่ึงคCาตัวเลขสูง             
ก็แสดงวCามีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระสูง  
  แบบปริมาณความเข&มข&นของสารตัวอยCางท่ีทําให&สารอนุมูลอิสระลดลง 50 %          
(IC50 % of Inhibitory Concentration) โดยคCา ตัวเลขตCางๆ แสดงวCามีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระสูง    
ท้ังสองแบบสามารถแสดงหนCวยได&หลากหลาย ได&แกC µM/mg, mM/mg, µM/mL, mM/mL เป*นต&น 
  2.5.2.1 การวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ ด&วยวิธีการทําลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช 
(Diphenyl Picryhydrazyl Radical Scavenging Assay, DPPH) เป*นการทดสอบด&วยวิธีทางเคมี           
โดยใช&สารท่ีมีคุณสมบัติเป*นอนุมูลอิสระในท่ีนี้ก็คืออนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH•, diphenyl-
Picryhydrazyl Radical) ซ่ึงเป*นสารสังเคราะห=ท่ีอยูCในรูปอนุมูลอิสระท่ีคงตัว และมีสีมCวงสามารถ
ดูดกลืนแสงได&สูงสุดโดยใช&เครื่องสเปกโตโฟโตรมิเตอร= (Spectrophotometer) ท่ีความยาวคลื่น    
515 นาโนเมตร เม่ือ DPPH ทําปฏิกิริยากับสารต&านอนุมูลอิสระ ท่ีละลายด&วยเอทานอล (สารท่ีให&
อิเล็กตรอน) จะทําให&สีมCวงจางลง ๆ จนเป*นสีเหลือง ซ่ึงกCอนนํามาวัดคCาการดูดกลืนแสงต&องต้ังท้ิงไว&ท่ี
มืดเป*นเวลา 30 นาที เพ่ือให&เกิดปฏิกิริยา ทําให&สามารถ หาการเป*นสารต&านอนุมูลอิสระของสาร
ตัวอยCางได&จากการคํานวณสีท่ีจางลงของการยับยั้ง อนุมูลอิสระ DPPH สูตรคํานวณ ได&จากการนําคCาการ
ดูดกลืนแสงท่ีลดลงจากการใสC ตัวอยCางเทียบกับคCาการดูดกลืนแสงต้ังต&น (กCอนใสCสารตัวอยCาง) ดังนี้  
  % Radical Scavenging = [(AB - AA) / AB] x100 
  เม่ือ AA = คCาการดูดกลืนแสงท่ีวัดได&ของสารตัวอยCางผสมกับ DPPH 
   AB = คCาการดูดกลืนแสงท่ีวัดได&ของสารละลาย DPPH 
  สารมาตรฐาน ท่ีใช &ในการเทียบฤทธิ์ต &านอนุมูลอิสระ คือ โทรล็อกซ= (Trolox,                       
6-hydroxy2, 5, 7, 8-tetramethylchlorman-2-carboxylic Acid) แสดงคCาเป*น TEAC                
(Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) มีหนCวยเป*น mM/mg หรือ µM/mg ข&อดีของ วิธีนี้
คือง Cาย สะดวก และรวดเร็ว  ส Cวนข &อเสีย คือ DPPH• คCอนข &างเสถียร ไม C ไวต Cอปฏิ กิริยา              
เหมือนอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนในรCางกายจริง จึงทําให&เกิดปฏิกิริยาได&ช &า ทําให&คCาการวิเคราะห=              
ฤทธิ์ต &านอนุมูลอิสระท่ีวัดได&น&อยกวCาความเป*นจริง และต&องวัดในปฏิกิริยาท่ีเป*นแอลกอฮอล=               
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ซ่ึงจะทําให&โปรตีนตกตะกอนจึงไมCสามารถวิเคราะห=ในตัวอยCางท่ีเป*นเลือดได& อีกท้ังสารปนเป��อน            
และโลหะจะรบกวน (Interfere) ซ่ึงสามารถเป*นตัวรีดิวซ=แล&วทําให&สีของอนุมูลอิสระ DPPH จางลงได&
เชCนกัน ได&มีการนําวิธีการนี้ไปใช&ตัวอยCาง เช Cน การศึกษาฤทธิ์ต &านอนุมูลอิสระในกระถิน ต้ิว                
และกระโดนบก พบวCาสารสกัดท้ังสามให&สารสกัดท่ีมีความสามารถในการเป*นสารต&านอนุมูลอิสระ           
ได&ดี  ขณะท่ีสารสกัดเมทานอลจากใบของชุมเห็ดเทศมีฤทธิ์ต&านออกซิเดชันท่ีแรง กวCาดอกและฝGก        
เชCนเดียวกับใบของมะตูมมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ (IC50) มากกวCาผลและราก  
  2.5.2.2 การวิเคราะห=ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระด&วยการฟอกสีอนุมูลอิสระเอบีทีเอส
(ABTS Radical Cation Decolorization Assay) เป*นวิธีการวัดความ สามารถในการฟอกสีอนุมูล
อิสระเอบี ที เอส (ABTS•+,2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-ปนน้ําเ งินสามารถ          
ดูดกลื นแสงได & สู ง สุ ด ท่ีความยาวคลื่ น  734  นา โน เมตร  เนื่ อ งจากสีของ  ABTS•+ ปก ติ                    
จะมีคCาการดูดกลืนแสงสูง จึงต&องทําการเจือจาง ABTS•+ด&วยฟอสเฟตบัฟเฟอร= จากนั้นนํา ABTS          
ทําปฏิกิริยากับสารตัวอยCางท่ีละลายด&วยเอทานอลเจือ จางซ่ึงจะทําให&สีจางลง (ดังสมการ 6)              
และต้ังท้ิงไว& เพ่ือให&เกิดปฏิกิริยา จึงสามารถหาความเป*นสารต&านอนุมูลอิสร ะของสารตัวอยCางได& 
จากการคํานวณสีท่ี จางลงของการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS•+ ซ่ึงวิธีการคํานวณและการเทียบกับ          
สารมาตรฐาน Trolox กระทํา เชCนเดียวกับวิธี DPPH ข&อดีของวิธีการนี้ คือ ABTS ละลายได&ดีในน้ํา
และตัวทําละลายอินทรีย=จึงทํา ปฏิกิริยาได&อยCางรวดเร็ว และทําปฏิกิริยาได&ดีในชCวง pH กว&าง            
สCวนข&อเสีย คือ ABTS ไมCเป*นสารธรรมชาติท่ีพบในรCางกายหรือในเซลล=ของสิ่งมีชีวิต และต&องมีการทํา
ปฏิกิริยากับสารอ่ืนกCอนถึงจะเกิดเป*นอนุมูลอิสระ ตัวอยCางท่ีได&มีการนําวิธีนี้มาใช& ได&แกC การตรวจพบ
ฤทธิ์ต &านอนุมูลอิสระของโหระพา การตรวจพบฤทธิ์ต &านอนุมูลอิสระส Cวนของเมล็ด มะมCวง 
(Mangifera  indica L.)  มากกวCาใบอCอน ใบแกC  และเปลือกของผลดิบ และพบวCาสCวนสกัดจากใบ
ผัก ช&าเลือด (Ceasalpinia Mimosoides Lamk.) มีฤทธิ์ตCอต&านอนุมูลอิสระมากกวCาสCวนของยอดอC
อน ใบ ดอก และลําต&น อีกท้ังได&มีการตรวจพบต&านอนุมูลอิสระสารสกัดจากโดCไมCรู&ล&ม ผักคราดหัว
แหวน  หญ&าตดหมา เหียง กะทกรก ทองพันชั่ง ผักหวาน ป~า เพกา และมะระข้ีนก  
  ABTS•++ AH (antioxidant)     ABTS (สีจางลง) + A (สมการ 6)  
  2.5.2.3 การวิเคราะห=ความสามารถในการรีดิวซ=เฟอร=ริกของสารต&านอนุมูลอิสระ 
(Ferric Ion•Reducing Antioxidant Power (FRAP) Assay) วิธีการนี้ อาศัยหลักการของ               
สารต&านอนุมูลอิสระสามารถถCายเทอิเล็กตรอนให&กับสารประกอบเชิงซ&อน [Fe(III) (TPTZ)2]3+ทําให&
เกิดการเปลี่ยนรูปเป*นซ่ึง [Fe(II)(TPTZ) มีความสามารถในการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 593         
นาโนเมตร ปริมาณของ [Fe(II)(TPTZ)2]2+ ท่ีเกิดข้ึนสามารถประมาณความสามารถในการเป*น             
สารต&านอนุมูลอิสระได&ในรูปFRAP Value เทียบกับกราฟมาตรฐานของเฟอร=รัสซัลเฟต (FeSO) ซ่ึง
ข้ันตอนโดยละเอียดของวิธีการนี้ ได&แกC การทําให&เกิดสารประกอบเชิงซ&อน [Fe(III)(TPTZ)24]3+ 
ประกอบ 2,2+ ด &วยนําสารละลาย TPTZ (2,4,6-tri(2-Pyridyl)-Striazine) ท่ีละลายด&วย               
กรดไฮโดรคลอริกเจือจางมาทําปฏิกิริยากับสารละลายอะซิเทตบัฟเฟอร=และสารละลายเฟอริกไตร
คลอไรด=เฮกซะไฮเดรตจากนั้นทําการรีดิวซ=เฟอร=ริกโดยการเติมสารละลายมาตรฐานเฟอร=รัสซัลเฟต
หรือสารตัวอยCาง (สารต&านอนุมูลอิสระ) และต้ังท้ิงไว&ในท่ีมืดวิธีการนี้เป*นวิธีท่ีงCายใช&เวลาน&อยไมCแพง
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และสามารถทําซํ้าแล&วให&ผลเหมือนเดิมแตCข&อเสียคือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเป*นปฏิกิริยาเคมีท่ีไมCเก่ียวข&อง
กับสภาวะรCางกายและสารละลายท่ี ใช&อ&างอิงต&องใช&น้ําปราศจากไอออน (Deionized Water) ตัวอยCาง
งานวิจัยท่ีใช&วิธีการดังกลCาว  เชCน การตรวจพบฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเอทิลอะซิเทตและ 
บิวทานอลของใบฝรั่ง สารสกัดรังนกแท& ในประเทศจีนท่ีสกัดด&วยตัวทําละลายชนิดตCางๆ และสารสกัด         
เมทานอลและเอทิลอะซิเทตในพืชวงศ= Lamiaceae และวงศ= Apiaceae จํานวน 7 ชนิด จากประเทศอิหรCาน  
 
2.6 ความรู�เก่ียวกับผลิตภัณฑ,บํารุงผิว 
 ผลิตภัณฑ=บํารุงผิว หมายถึงผลิตภัณฑ=สําหรับการปกปFองดูแลผิว แบCงออกตามเนื้อ
ผลิตภัณฑ=ได& 5 ชนิดดังนี้ 
 1. เนื้อครีมประกอบด&วยน้ํามันและน้ําอาจมีซิลิโคนผสมด&วยเนื้อครีมจะเข&มข&นและหนัก
กวCาแบบโลชั่นเหมาะสําหรับคนท่ีมีผิวแห&งหรือผิวท่ีต&องการความชุCมชื้นเป*นพิเศษเนื้อครีมจะซึมผCาน
ลงสูCชั้นผิวหนังได&นานกวCาแบบโลชั่นหรือเจล เพราะมีสCวนประกอบของน้ํามันมากกวCา 
 2. เนื้อโลชั่น ประกอบด&วยน้ํามันและน้ํา สCวนผสมสCวนใหญCจะเป*นน้ํา เนื้อโลชั่นจะบางเบา
ซึมได&เร็วกวCาเนื้อครีม เหมาะสําหรับผิวผสมหรือผิวมัน 
 3. เนื้ออิมัลชัน มักอยูCในรูปของเหลวมีเนื้อหนักกวCาโลชั่นมีลักษณะคล&ายน้ํานม เนื้อเบาบาง
กวCาเนื้อครีมเหมาะสําหรับคนผิวธรรมดาและผิวแห&ง 
 4. เนื้อเจล ประกอบด&วยน้ําเป*นหลักและมีน้ํามันปริมาณน&อย จึงทําให&ซึมลงสูCผิวได&งCายและ
รวดเร็วกวCาเนื้อครีมหรือโลชั่น เหมาะสําหรับผิวผสม 
 5. เนื้อเซรั่ม ประกอบด&วยซิลิโคน น้ํา และสารประสานซิลิโคนกับน้ํา ลักษณะเนื้อ
ผลิตภัณฑ=จะคล&ายกับเจลท่ีสามารถระเหยไว การซึมลงสูCผิวหนังใกล&เคียงกับเจล เหมาะสําหรับคนผิว
แห&ง ผิวธรรมดา และผิวมัน 
 ผลิตภัณฑ=เซรั่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ=เครื่องสําอางประเภทหนึ่งซ่ึงประกอบด&วยสารออกฤทธิ์     
ท่ีเข&มข&น เนื้อจะเป*นเจลหรือจะเป*นอิมัลชั่นก็ได& เนื้อสัมผัสแตCละตัวก็จะตCางกันไป แล&วแตCสารออก
ฤทธิ์ สามารถซึมผCานผิวหนังชั้นนอกลงไปสูCผิวหนังชั้นในโดยทําปฏิกิริยากับเซลผิวชั้นหนังแท&              
ทําให&นุCมชุCมชื่น ใสตึงกระชับ ไมCมันโดยไมCมีผลข&างเคียงใดๆ ซ่ึงบางตําราอาจจัดอยูCในเวชสําอาง 
 ข&อเปรียบเทียบระหวCางครีมบํารุงผิวกับเซรั่ม   
 1. ความเข&มข&นของ Active Ingredients เซรั่มใสCสCวนผสมท่ีออกฤทธิ์เข&มขันกวCาครีม     
ทําให&เห็นผลได&เร็วกวCาครีม  
 2. ความชุCมชื้นผิว ครีมมีสCวนผสมน้ํามันทําให&สามารถให&ความชุCมชื้นผิวได&มากกวCาเซรั่ม  
 3. การซึมชับเข&าสูCผิว เซรั่มซึมลึกเข&าสูCผิวชั้นในเพ่ือแก&ไขปGญญาผิวจากด&านใน ในขณะท่ี
ครีมให&ความชุCมชื้นแกCผิวได&แคCผิวชั้นนอก  
 4. ความรู&สึกเหนียวเหนอะแหนะ เนื้อเซรั่มซึมเข&าสูCผิวได&เร็วและลึกกวCาเนื้อครีม ทําให&
เซรั่มรู&สึกเหนียวเหนอะแหนะน&อยกวCาครีม  
 5. ราคา ครีมมีราคาถูกกวCาเซรั่ม    
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2.7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู� 
 ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรม เป*นสื่อท่ีครูนํามาใช&ประกอบการสอนแตCตCอมาแนวคิด            
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน&นผู&เรียนเป*นสําคัญได&เข&ามามีบทบาทมากข้ึน ในการวิจัยผู&วิจัยใช&          
แบบฝ�กซ่ึงเป*นกิจกรรมหนึ่งของชุดกิจกรรม ดังนั้นการทํากิจกรรมตCางๆ ในชุดแบบฝ�กคือการทํา
กิจกรรมท่ีเก่ียวข&องกับการเรียนรู&ของผู&เรียน ซ่ึงมีผู&ให&ความหมายของชุดกิจกรรมไว& ดังนี้ 
 ดํารงศักด์ิ  มีวรรณ= (2552) สรุปไว&วCา ชุดกิจกรรม คือ การจัดประสบการณ=เรียนรู&ให&กับ
ผู&เรียน ให&ผู&เรียนเกิดการเรียนรู&แก&ปGญหาด&วยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู& โดยใช&แหลCงการเรียนรู&ท่ี
หลากหลาย โดยครูต&องเป*นผู&วางแผน กําหนดเปFาหมายวัตถุประสงคืการเรียนรู& สิ่งท่ีต&องการผู&เรียน
เกิดการเรียนรู&และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู&โดยครูมีหน&าท่ีให&คําปรึกษา 
 นพคุณ แดงบุญ  (2552) สรุปไว&วCา ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการสอนท่ีผู&สอนสร&างข้ึน 
ประกอบด&วยสื่อวัสดุอุปกรณ=หลายชนิดประกอบเข&ากันเป*นชุด เพ่ือเกิดความสะดวกตCอการใช&ในการ
เรียนการสอน และทําให&การเรียนการสอนบรรลุผลตามเปFาหมายของการเรียนรู& ท้ังด&านความรู&               
ด&านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร= และเจตคติตCอวิทยาศาสตร= 
 ประเสริฐ  สําเภารอด (2552) สรุปไว&วCา ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอน
ประเภทสิ่งตีพิมพ=และกิจกรรมท่ีเน&นให&ผู&เรียนทํากิจกรรมด&วยกระบวนการกลุCม ประกอบด&วย         
9 องค=ประกอบ ได&แกC 1) ชื่อกิจกรรม 2) คําชี้แจง 3) จุดประสงค= 4) เวลาท่ีใช& 5) วัสดุอุปกรณ=        
6) เนื้อหาและใบความรู& 7) สถานการณ= 8) กิจกรรม 9) แบบทดสอบท&ายกิจกรรม 
 จากความหมายข&างต&น สรุปได&วCา ชุดกิจกรรมหมายถึง สื่อท่ีชCวยให&นักเรียนสามารถเรียนรู&
ได&ด&วยตนเอง  มีการจัดสื่อไว&อยCางเป*นระบบ  ชCวยให&นักเรียนเกิดความสนใจตลอดเวลาเกิดทักษะ                
ในการแสวงหาความรู& และทําให&การเรียนการสอนบรรลุผลตามเปFาหมายของการเรียนรู& 
  
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.8.1.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับใบรางจืด 
     รัชฎาพร อุCนศิวิไลย=  (2549) ได&ศึกษาคุณสมบัติเชิงหน&าท่ีและโภชนเภสัช
ของสารสกัดรางจืด (Thunbergia laurifolia lindl.) โดยนําไปสกัดด&วยน้ํา เอทานอล และอะซีโตน 
จากการตรวจหาสCวนประกอบและตรวจสอบคุณสมบัติเชิงหน&าท่ัและโภชนเภสัชของสารสกัดรางจืด 
พบวCารางจืดมีองค=ประกอบหลักคือฟ{นอลิกคาโรทีนอยด=และคลอโรฟcลล=โดยพบปริมาณสารฟ{นอลิก
สูงสุด  (24.3 ไมโครกรัมของกรดกาลิค ) ในสารสกัดน้ํ ารองลงมาเป*นสารสกัดเอทานอล                    
(5.65 ไมโครกรัมของกรดกาลิคและน&อยท่ีสุดในสารสกัดอะซีโตน) (1.42 ไมโครกรัมของกรดกาลิค) 
จากการตรวจหาสCวนประกอบหลักโดยวิธี HPLC พบวCากรดคาเฟอิก และอะพีจีนิน (Apeginin)              
เป*นสCวนประกอบหลักในสารสกัดน้ําและสารประกอบคลอโรฟcลล=เป*นสารประกอบหลักในสารสกัด     
เอทานอลและสารสกัดอะซีโตนในการทดสอบคุณสมบัติในด&านการแก&พิษของสารสกัดรางจืด              
โดยวัดคCาการเพ่ิมการออกตามฤทธิ์ของเอนไซม= NAD(P)H: Quinine Oxidoreductase (NQO1)     
ในเซลล=ตับชนิด Hepa 1c1c7 พบวCา สารสกัดอะซีโตนมีฤทธิ์ในการเพ่ิมปฏิกิริยาของเอนไซม= NQO1 
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สูงสุด 2.8 เทCาเม่ือเทียบกับตัวควบคุมรองลงมาคือสารสกัดเอทานอลและสารสกัดน้ําซ่ึงมีฤทธิ์               
ในการเพ่ิมปฏิกิริยาของเอนไซม= 1.35 และ 1.56 เทCาตามลําดับ การทดสอบฤทธิ์การเป*นสารกCอกลาย
พันธุ=และการตCอต&านฤทธิ์ของสารกCอกลายพันธุ= พบวCาสารสกัดรางจืดทุกชนิดมีฤทธิ์ต&านการกCอกลาย
พันธุ=ของ 2 Amino-Anthracene สูงสุดท่ีสายพันธุ= TA98 และ TA100. สารสกัดน้ําแสดงฤทธิ์               
ต&านอนุมูลอิสระโดยการตรวจสอบด&วยวิธี DPPH Assay ท่ีคCา EC50 สูงสุดท่ี 0.13 มิลลิกรัม                    
กรดกาลิคตCอมิลลิลิตร ขณะท่ีสารสกัดเอทานอลและอะซีโตนแสดงคCา EC50 ท่ี 0.26 และ 0.61 
มิลลิกรัมกรดกาลิคตCอมิลลิลิตรตามลําดับนอกจากนี้การแสดงฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ โดยการตรวจสอบ
ด&วยวิธี  FRAP Assay  สูงสุดท่ี 0.93  มิลลิโมลตCอกรัมในสารสกัดน้ํา รองลงมาเป*นสารสกัดเอทานอล
และอะซีโตนท่ีคCา 0.18 และ 0.04 มิลลิโมลตCอกรัม ตามลําดับ สCวนการทดสอบความเป*นพิษ                  
ของสารสกัดรางจืดในเซลล=ไลน= L929, BHK(21) C13, Hep G2,  และ Caco-2  พบวCา มีคCา               
ความเป*นพิษตํ่ากับทุกเซลล=ไลน=ท่ีระดับความเข&มข&นของสารสกัดมากกวCา 100 ไมโครกรัมตCอมิลลิลิตร
ในการศึกษาอายุการเก็บของใบรางจืดแห&งและสารสกัดในระยะเวลา 6 เดือน  ณ อุณหภูมิแตกตCาง
กันท่ี -25, 25, 30 และ 50oC พบวCาไมCมีความแตกตCางอยCางมนัยสําคัญของระดับฟ{นอลิกใน              
ชCวงอายุการเก็บท่ีทดลองท้ังในใบแห&งและสารสกัด สCวนระดับคลอโรฟcลล=มีระดับลดลงซ่ึงแปรผันกลับ
กับอุณหภูมิของการเก็บท่ีสูงข้ึนและระยะเวลาการเก็บรักษา สCวนระดับของลูทีนจะลดลงในชCวงระยะเวลา              
การเก็บรักษา ณ ทุกอุณหภูมิท่ีทําการทดลอง  
     ศิริพร  โอโกโนกิ และคนอ่ืนๆ (2550) ได&ศึกษาศึกษาสารต&านอนุมูลอิสระ
จากสมุนไพรไทย 26 ชนิดจํานวน 43 ตัวอยCาง แล&วนําไปทดสอบฤทธิ์ต&านออกซิเดชันโดยใช&วิธี ABST, 
DPPH, FRAP และ Lipid Peroxidation และได&นําไปศึกษาความพิษตCอเซลล=โดยใช& Peripheral 
Blood Mononuclear Cell (PBMC) เป*นตัวแทนเซลล=ปกติ ผลการทดลองพบวCา ใบรางจืด แสดงคCา 
IC50 ตCอเซลล=ปกติเทCากับ 5.3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  
     สุรีย=พร บุญชื่น  (2552) ได&ศึกษาฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระของใบรางจืด               
และเถารางจืดเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHA โดยศึกษาชนิดของตัวทําละลาย 2 ชนิดคือน้ําและ
เอทานอล และศึกษาเวลาท่ีใช&ในการแชCในตัวทําละลายแตCละชนิดท่ี 8 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง และ24
ชั่วโมงรวมท้ังศึกษาผลของอุณหภูมิและความเป*นกรดดCางด&วยวCามีผลตCอการสูญเสียตCอฤทธิ์การต&าน
อนุมูลอิสระหรือไมC ผลการวิจัยพบวCา 1) สCวนของใบรางจืดท่ีสกัดด&วยเอทานอลท่ีเวลา 8 ชั่วโมงให&
ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด (85.266 %) สCวนของเถาเม่ือสกัดด&วยน้ําท่ีเวลา 16 ชั่วโมง ให&ฤทธิ์ต&าน
อนุมูลอิสระมากท่ีสุด (70.530 %) และเม่ือเปรียบเทียบระหวCางสCวนของใบและเถารางจืด จะเห็นวCา
สCวนของใบจะให&ฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระมากกวCาสCวนของเถาและเม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน 3 – tert – 
Butyl – 4 –Hydroxylanisole  (BHA) พบวCาสารมาตรฐาน BHA ในเอทานอลมีเปอร=เซ็นต=การกําจัด
สารอนุมูลอิสระ 97.067 % และสารมาตรฐาน BHA ในน้ํามีเปอร=เซ็นต=การกําจัดสารอนุมูลอิสระ 
96.245 % ผลปรากฏวCาสCวนสกัดของใบรางจืดมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระใกล&เคียงกับสารมาตรฐาน  
BHA มากกวCาสCวนสกัดของเถารางจืดและผลของอุณหภูมิวCาอุณหภูมิมีผลตCอการเปลี่ยนแปลงของฤทธิ์
ต&านอนุมูลอิสระเพียงเล็กน&อย อีกท้ังผลของความเป*นกรด-ดCางตCอฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระคCาความเป*น
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กรด-ดCางมีผลตCอฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากใบและเถาของรางจืดเม่ือเพ่ิมคCา pH สูงข้ึน
เปอร=เซ็นต=การต&านอนุมูลอิสระก็ลดลงมาก  
     รัชฎาพร  อุCนศิวิไลย= (2554) ได&ศึกษาฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพร
ดังกลCาวเพ่ือเป*นองค=ความรู&ประกอบสําหรับการประยุกต=ใช&ในผลิตภัณฑ=อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีถูกต&อง
และเหมาะสมโดยได&ทําการศึกษาฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดยCานางเครือหมาน&อยและรางจืด   
ได&แกCปริมาณฟ{นอลิก ท้ังหมด (Totalphenolic) การเป*นสารต&านอนุ มูลอิสระและทดสอบ             
ความเป*นพิษตCอเซลล=โดยเตรียมสารสกัดด&วยตัวทําละลายชนิดตCางๆ ได&แกC น้ําเอทานอลและอะซีโตน 
จากการศึกษาพบวCาปริมาณของฟ{นอลิกท้ังหมดของสารสกัดรางจืดน้ํามีปริมาณสูงสุด (2,634.87 
mgGAE /100g RM) รองลงมาได&แกสารสกัดน้ําเครือหมาน&อยและยCานาง (1,940.73 mg GAE 
/100g RM และ 978.99 mg GAE /100 g RM)  ตามลําดับ สCวนสารสกัดรางจืดด&วยอะซีโตนมี
ปริมาณฟ{นอลิกทงหมดตํ่าท่ีสุด (81.58 mg GAE/100 g RM)และเม่ือศึกษาคุณสมบัติการเป*นสาร
ต&านอนุมูลอิสระ ด&วยวิธี DPPH assay, ABTS Assay และ FRAP Assay พบวCาสารสกัดรางจืดน้ํา                 
มีความสามารถในการต&านอนุมูลอิสระดีท่ีสุดท่ีคCา IC50 3.920mg/ml, 1.598 mg/ml  และ 0.254 
mmol Fe2+/g RM ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับสารสกัดน้ําของสมุนไพรท้ังสามชนิด รองลงมา
ได&แกC เครือหมาน&อย และยCานาง ตามลําดับ จากการศึกษาความเป*นพิษตอเซลล=ของสารสกัดสมุนไพร
ท้ังสามชนิดโดยวิธี MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) 
Colorimetric Assay พบวCา สารสกัดรางจืด เอทานอล มีความสามารถในเป*นสารต&านการเพ่ิม
จํานวนของเซลล=ได&ดีท่ีสุดใน  Caco-2 Cell Lines รองลงมาคือสารสกัดเครือหมาน&อยและสารสกัด
ยCานาง โดยมีคCา IC50  มากกวCา 100 µg ของสารสกัด/mL ดังนั้นสมุนไพรท้ังสามชนิดจึงจัดอยูCใน
ประเภทของสารท่ีมีความเป*นพิษต่ํา 
  2.8.1.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับเกสรบัวหลวง 
    สมอุรา ทองรุCงโรจน= (2550) ได&ศึกษาองค=ประกอบทางเคมี ของสารหอม
ระเหยเกสร (ตัวผู&) บัวหลวง 4 สายพันธุ=ในประเทศไทย (ปทุม, บุณฑริก, สัตตบงกช และสัตตบุศย=) 
วิเคราะห=หาองค=ประกอบทางเคมีของสารหอมระเหยเกสรบัวหลวงด&วย  เครื่องแก็สโครมาโทกราฟ{-
แมสสเปกโทเมตรี (GC-MS) พบวCา บัวแหลม (ปทุม, บุณฑริก) มีองค=ประกอบ 16 และ 9 ชนิด 
ตามลําดับ สCวนบัวหลวงฉัตร (สัตตบงกช, สัตตบุศย=) มีองค=ประกอบ 9 และ 13 ชนิด ตามลําดับ สารท่ี
เป*นองค=ประกอบหลักคือ Pentadecaniic Acid, 14-Methyl-, Methyl Ester และ 9, 12, 15-
Octadecatrienoic Acid, Methyl Ester และสารสกัดท่ีได&จาก เกสรบัวหลวงนี้มีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ 
    ปcยะวดี เจริญวัฒนะ และคนอ่ืนๆ (2552) ได&ศึกษาวิจัยพบสารชนิดตCางๆ            
ในสCวนประกอบของบัวหลวงท่ีมสรรพคุณในการบํารุงรCางกายหรือนํามาปรุงเป*นยารักษาโรคได&                   
เชCน สCวนตCางๆ ของบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) คือ ดอก ใบ ก&านใบ ฝGกบัว เมล็ด                
และโดยเฉพาะดีบัวมีสารอัลคาลอยด= (Alkaloids) หลายชนิด ท่ีมีฤทธิ์ตCอการขยายเส&นเลือดท่ีเลี้ยง
หัวใจ เกสรบัว (ตัวผู&) พบสารฟลาโวนอยด= (Flavonoids) ท่ีมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ รากบัว เหง&าบัว 
และเปลือกผล พบสารพวกแทนนิน (Tannin) เป*นสารฝาดสมานท่ีมีฤทธิ์ชCวยยับยั้งอาการท&องเดิน 
และรากบัวมีสารพวกแคลเซียม (Calcium) ชCวยบํารุงรCางกายเมล็ดบัว มีสารไขมัน (Lipid) ชCวยเพ่ิม
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พลั ง งานบํ ารุ ง ไขข& อและเ อ็น  (http://www.kmitl.ac.th/agridata/Lotus/article/Lotus.pdf) 
การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย=จากบัวหลวงในประเทศไทยทําให&ทราบองค=ประกอบทางเคมี
และฤทธิ์ทางชีวภาพของบัวหลวง ในการนําไปประยุกต=ใช&ประโยชน=ตCอไป 
    อ&อมใจ แต&เจริญวิริยกุล และคนอ่ืนๆ (2554) ได&ศึกษาฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์ต&านแซนทีนออกซิเดส เบื้องต&นของสารสกัดจากสมุนไพร 20 ชนิด โดยการนําสารสกัด             
จากสมุนไพรมาทดสอบฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระด&วยวิธี 2,2-diphenyl-1 (2, 4, 6-Trinitrophenyl) 
hydrazyl (DPPH) Assay เทียบกับวิตามินซี กรดแกลลิก และเคอร=คูมิน คัดเลือกสมุนไพรท่ีมีคCา      
IC50 ตํ่ากวCา 100.00 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เพ่ือนํามาศึกษาฤทธิ์ต&านแซนทีนออกซิเดสในหลอดทดลอง 
เทียบกับอัลโลพูริ-นอล (Allopurinol) ผลการศึกษาพบวCาสารสกัดสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ในการต&านอนุมูล
อิสระท่ีดี (IC50 น&อยกวCา 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ดังนี้ คือ โกฐพุงปลา พลู ทับทิม อบเชย เกสรบัว
หลวง เสี้ยวแดง พอก วCานชักมดลูก แพว ต้ิว จันทร=แดง และลูกจันทร= ผลการทดสอบฤทธิ์ต&านแซนที
นออกซิเดส พบวCา สมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม= Xanthine Oxidase ได&แกC อบเชย เกสรบัวหลวง 
พลู แพว และวCานชักมดลูก โดยเทียบกับ คCาความเข&มข&นของสารทดสอบท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งแซนทีน              
ออกซิเดสสมมูลกับอัลโลพูรินอล 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (Allopurinol Equivalent Antixanthine 
Oxidase Activity) การศึกษานี้ทําให&พบวCาพืชสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระและยับยั้ง
เอนไซม=แซนทีนออกซิเดสได& โดยสมุนไพรบางชนิดควรได&รับการรักษาโรคเกาต=ในสัตว=ทดลองตCอไป 
    สุรัตน=วดี วงค=คลัง  เลอลักษณ= เสถียรรัตน= และ อรุณพร อิฐรัตน= (2557) ได&
ศึกษาฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระของบัวหลวง การสกัดสมุนไพรด&วยเอทธานอล 95 % จากสCวนตCางๆ ของ
บัวหลวง 10 ตัวอยCาง โดยนํามาอบ บดให&ละเอียด หมักแล&วนํามากรอง และระเหยให&แห&งจนได&สาร
สกัดหยาบ (Crude Fiber) ปริมาณสารสกัดจากสCวนของบัวหลวงท่ีได&สูงสุดสามอันดับแรกคือ ใบแกC 
กลีบดอก และดีบัว ปริมาณสารสกัดท่ีได&  13.82 %,  12.54 % , และ 10.53 % ตามลําดับ               
และการศึกษาฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระด&วยวิธี DPPH โดยใช&  Butylated Hydroxytoluene (BHT)              
เป*นสารมาตรฐาน ในการทดสอบ ซ่ึงมีคCา EC50 = 13.19 µg/mL พบวCาสCวนประกอบของบัวหลวง                
ท้ัง 10 สCวน มีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระแตกตCางกัน กลีบบัวและก&านดอกมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระดีท่ีสุด 
โดยกลีบบัวมีคCา EC50 ตํ่าสุดคือ 16.32 µg/mL รองลงมาคือก&านดอกมีคCา EC50 เทCากับ 17.98 
µg/mLสCวนรังไขCและดีบัวมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระปานกลาง โดย รังไขCมีคCา EC50 เทCากับ 38.23 
µg/mL สCวนดีบัวมีคCา EC50 เทCากับ 45.81 µg/mL  สCวนรากมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระน&อยตํ่าท่ีสุด โดย
มีคCา EC50 เทCากับ 68.05 µg/mL สCวน เกสร, ใบอCอน, ใบแกC, เมล็ด และไหลไมCมีฤทธิ์ต&านอนุมูล 
อิสระน&อย (EC50 > 100 µg/mL) ผลการศึกษาสามารถสรุปได&วCากลีบบัวมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระดีท่ีสุด 
รองลงมาคือก&านดอก   
  2.8.1.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับฤทธิ์การต&านอนุมูลอิสระ 
    ระวิวรรณ แก&วอมตวงศ= และทรงพร จึงม่ันคง (2549) ได&ศึกษาฤทธิ์ต&าน 
อนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณสารฟ{นอลรวม ของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยบางชนิด พบวCา พืช
สมุนไพรท่ีพบท่ัวไปในจังหวัดอุบลราชธานี 8 ชนิด ได&แกC เหียง กระบก แมงลักคา หูเสือ เอนอ&า      
มะพอก มะสังและตูมกาขาว ด&วยการนําสCวนตCางๆ ของพืชมาสกัดโดยใช&ตัวทําละลายเอทิลอะซิเตต
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และเอทานอล ได&สารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตตและเอทานอล ท้ังหมด 36 สารสกัด จากนั้นทดสอบการ
ยับยั้งอนุมูลอิสระโดยใช& DPPH  พบวCาสารสกัดชั้นเอทานอลแสดงฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระได&สูงกวCาสาร
สกัดในชั้นเอทิลอะซิเตต โดยมีเปอร=เซ็นต=การยับยั้งอยูCในชCวง 19.8+2.3 ถึง 51.4+1.3 เม่ือใช&สารสกัด
เข&มข&นเดียวกัน (500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) มีคCา vitamin C equivalent Antioxidant Capacity 
(VCEAC) อยูCในชCวง 4.4+7.2  ถึง 105.9+4.3 มิลลิกรัมวิตามินซี/100 กรัมสารสกัด สCวนการหา
ปริมาณสารฟ{นอลรวมของสารสกัดชั้น Ethanol  โดยใช&วิธี Folin-Ciocalteu  พบวCาปริมาณสาร     
ฟ{นอลรวมในสารสกัดนี้จะอยูCในชCวง 5.4+0.1 ถึง 41.5+0.3  มิลลิกรัมแกลลิคแอซิด/กรัมสารสกัด 
เม่ือนํามาวิเคราะห=ความสัมพันธ=ระหวCางสารฟ{นอลรวมกับการมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระพบวCา มีความ
สัมพันธ=กันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติด&วยคCาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ= 0.6 
    พงศธร  ล&อสุวรรณ และคนอ่ืนๆ (2551) ได&ศึกษาสารประกอบฟ{นอลิก
ท้ังหมด สมบัติการต&านอนุมูลอิสระและการต&านจุลินทรีย=ของสารสกัดจากเปลือกผลไม& 8 ชนิด ได&แกC 
มังคุด มะมCวง กล&วยหอม ทุเรียน ลองกอง มะละกอ ส&ม และสับปะรด พบวCาเปลือกมังคุด และเปลือก
มะมCวงปริมาณสารประกอบฟ{นอลิกท้ังหมด และสมบัติการต&านอนุมูลอิสระ 2,2-Diphenly-1-
Picrylhydrazy (DPPH) และอนุมูลอิสระ 2, 2’–azobis (3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic 
Acid) Diammonium Salt (ABTS) สูงกวCาเปลือกผลไม&ชนิดอ่ืน นอกจากนี้ยังพบวCาเปลือกมังคุดยังมี
สารประกอบฟลาโวนอยด=สูงสุดเม่ือเทียบกับตัวอยCางเปลือกผลไม&ทีทําการศึกษา เม่ือทดสอบสมบัติ
การต&านจุลินทรีย=พบวCา เปลือกมังคุดและเปลือกมะมCวงมประสิทธิภาพในการต&านจุลินทรีย=สูงกวCา
เปลือกผลไม&ชนิดอ่ืน และเปลือกผลไม&ท่ีได&ทําการทดลองสCวนใหญCสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียแกรมบวกได&ดีกวCาแกรมลบ อีกท้ังยังพบวCาเปลือกมังคุดยังมีสมบัติในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของรา Aspergillus Flavus นอกจากนี้วิธีการเตรียมตัวอยCาง (การทําแห&งแบบแชCแข็ง 
และการเตรียมในรูปแบบเส&นใย) สCงผลตCอปริมาณสารประกอบฟ{นอลิก ท้ังหมด ปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยด=ท้ังหมด สมบัติการต&านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS และ สมบัติ               
การต&านจุลินทรีย= ข้ึนอยูCกับชนิดของเปลือกผลไม& 
    ภัทราพร ผูกคล&าย (2552) ได&ศึกษาองค=ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต&าน             
การกลายพันธุ=ของสารสกัดสมุนไพรฮวานง็อก พบวCา ฮวานง็อก เป*นพืชสมุนไพรซ่ึงมีถ่ินกําเนิดอยูใน
ประเทศเวียดนาม เชื่อกันวCาใบของฮวานง็อกมีสรรพคุณในการรักษาโรคหลากหลาย แตCอยCางไรก็ตาม
ยังไมCมีงานวิจัยท่ีตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากนัก โดยเฉพาะฤทธิ์ยับยั้งเซลล=มะเร็ง ซ่ึงมีสาเหตุ
สําคัญจากการกลายพันธุ=ของสารพันธุกรรม ดังนั้นการศึกษานีมีวัตถุประสงค=เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต&านการ
กลายพันธุ=ด&วยวิธีเอมส= โดยใช&แบคทีเรีย ซัลโมเนลลา ธัยฟcมิวเรียม สายพันธุ= TA98 และ TA100 และ
วิเคราะห=ปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรฮวCานง็อกท่ีสกัดด&วยน้ําและ       
เอทานอล พบวCาสารสกัดน้ําและเอทานอลมีฤทธิ์ต&านการกลายพันธุ=และสามารถยับยั้งการกลายพันธุ=
ได&อยCางสมบูรณ= โดยสารสกัดน้ํามีคCา IC50 ตCอแบคทีเรียซัลโมเนลลา ธัยฟcมิวเรียม สายพันธุ= TA98 
และ TA100 ท่ี 15.11 ± 0.05 ไมโครกรัมตCอเพลทและ 17.99 ± 0.32 ไมโครกรัมตCอเพลทตามลําดับ 
ขณะท่ีสารสกัดเอทานอลมีคCา IC50 8.53 ± 0.06 ไมโครกรัมตCอเพลท และ 10.49 ± 0.03 ไมโครกรัม
ตCอเพลทตามลําดับ แสดงวCาสารสกัดสมุนไพรจากเอทานอลมีความสามารถในการต&านการกลายพันธุ=
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ได&ดีกวCาสารสกัดน้ํา ซ่ึงสอดคล&องกับปริมาณของสารโพลีฟ{นอลิกและฟลาโวนอยด=ท่ีพบในสารสกัด           
เอทานอลมีปริมาณของสารท้ังสองชนิดมากกวCาท่ีพบในสารสกัดน้ําอยางมีนัยสําคัญ โดยสารสกัด           
เอทานอลมปริมาณโพลีฟ{นอล 9.2 ± 0.61 mgGAE/g  Fresh  Weight และ ฟลาโวนอยด= 2.3 ± 
0.37 mgQE/g Fresh Weight ปริมาณโพลีฟนอลและ ฟลาโวนอยด=ของสารสกัดน้ําคือ 1.1 ± 0.06 
mgGAE/g Fresh Weight และ 0.5 ± 0.03 mgQE/g  Fresh  Weight ตามลําดับ จากการศึกษานี้
แสดงให&เห็นวCาสารสกัดของใบฮวานง็อกด&วยตัวทําละลายน้ําและเอทานอล มีคุณสมบัติในการต&าน
การกลายพันธุ=ของแบคทีเรียซัลโมเนลลา ธัยฟcมิวเซียม สายพนธุ=  TA98 และ TA100 ดังนั้น                     
ฮวCานง็อกจึงเป*นสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดท่ีมีความนCาสนใจอยCางยิ่งในการนําไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพตCอ
เซลล=มะเร็งและฤทธิ์ทางชีวภาพอ่ืนๆ ตCอไป 
    จิรศักด์ิ คงเกียรติขจร (2553) ได&ศึกษาปริมาณสารต&านอนุมูลอิสระ           
และคุณสมบัติการต&านอนุมูลอิสระของเปลือกข&าวในระหวCางการเก็บ โดยทําการศึกษาศึกษาปริมาณ
สารฟcนอลิกและฟลาโวนอยด=ในเปลือกข&าวท่ีเก็บรักษาและกCอนการเก็บรักษา วัตถุประสงค=คือเพ่ือจะ
ตรวจวิเคราะห=ผลของอายุการเก็บรักษาและอุณหภูมิตCอสCวนประกอบของสารต&านอนุมูลอิสระและ
คุณสมบัติการต&านอนุมูลอิสระของเปลือกข&าว ได&สกัดเปลือกข&าวด&วยเมธานอล 70  เปอร=เซ็นต= ตรวจ
วิเคราะห=ปริมาณสารฟcนอลิกและฟลาโวนอยด=โดยวิธีการวัดสีท่ีเกิดข้ึนในปฏิกิริยา Folin-Ciocalteau 
และ Aluminum Chloride ตามลําดับ เปลือกข&าวท่ีเก็บไว&ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสมีปริมาณ    
ฟcนอลิกและฟลาโวนอยด=สูงกวCาเปลือกข&าวท่ีเก็บไว&ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปลือกข&าวกCอนการ
เก็บรักษามีความสามารถในการต&านอนุมูลอิสระในการขจัด 1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl 
Radical และ Anti-lipid Peroxidation  มากกวCาเปลือกข&าวภายหลังการเก็บ 1-7 เดือน 
    จรัสรัตน=  ปานโคก (2555) ได&ศึกษาประสิทธิภาพในการเป*นสารต&านอนุมูล
อิสระของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยบางชนิด พบวCา จากการวิเคราะห=ประสิทธิภาพในการต&านอนุมูล
อิสระ และปริมาณสารประกอบฟ{นอลิกรวมของสารสกัดจากพืชท้ัง 7 ชนิด พบวCา ในขิงแกCแห&ง          
มีร&อยละการผลิตน&อยกวCาขิงแกCสด แตCมีปริมาณสารประกอบฟ{นอลิกรวม และประสิทธิภาพ                  
ในการต&านอนุมูลอสระสูงกวCา เชCนเดียวกับในขม้ินและขม้ินชันท่ีพืชแห&งมีปริมาณสารประกอบ              
ฟ{นอลิกรวม และประสิทธิภาพในการต&านอนุมูลอิสระสูงกวCาพืชสด และจากการวิเคราะห=ปริมาณ
สารฟ{นอลิก พบวCาพืชท้ัง 7 ชนิดมีปริมาณของสารฟ{นอลิกตCางกัน ซ่ึงสารสกัดจากมะขามปFอมมี
ปริมาณสารฟ{นอลิคสูงเทCากับ 260.20 mg GAE/g DW รองลงมาคือ ชาอัสสัม ขม้ินชัน และข&าว
เหนียวดํา และการวิเคราะห=ปริมาณสารฟ{นอลิกให&ผลสอดคล&องกบประสิทธิภาพการต&านอนุมูลอิสระ
โดยวิธี DPPH (Figure 1c) ท่ีพบวCาสารสกัดจากมะขามปFอม และชาอัสสัมมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
เทCากับ 4,191.88 และ 3,549.55 mg/L BHT equivalent/g DW ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสารสกัด
จากพืชอ่ืน ซ่ึงการทดสอบความสามารถดักจับอนุมูล DPPH• เชCนเดียวกับประสิทธิภาพการต&าน   
อนุมูลอิสระ ด&วยวิธี ABTS  (Figure  1d)  ท่ีพบวCา สารสกัดจากมะขามปFอมและชาอัสสัม มี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเทCากับ 1,744.7 และ 841 mg/L BHT equivalent/g DW ตามลําดับ ซ่ึงคCาการ
ต&านอนุมูลอิสระ อีกท้ังเม่ือเปรียบเทียบผลการเป*นสารต&านอนุมูลอิสระกับปริมาณพอลีฟ{นอล เห็นได&
วCาความสามารถดักจับอนุมูล DPPH และ ABTS กับปริมาณพอลีฟ{นอล ในสารสกัดมีความสัมพันธ=กัน 
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แสดงให&เห็นวCาประสทธิภาพการออกฤทธิ์ต&านอนมูลอิสระของสารสกัดข้ึนกับปริมาณพอลีฟ{นอล ใน
สารสกัดนั้นๆ อยCางไรก็ตามความสามารถให&อิเล็คตรอนของพอลีฟ{นอล มิได&อยูCภายใต&อิทธิพลของ
จํานวนหมูC ฟ{นอลิกอยCางเดียวเทCานั้น แตCอาจข้ึนกับตําแหนCงของหมูC Hydroxyl ท่ีเป*นสCวนประกอบ
โครงสร&างดังกลCาวด&วย เนื่องจากมีรายงานวCา หมูC Ortho-dihydroxyl บนวงแหวน (B-ring) ของ    
ฟลาโวนอยด= สามารถให&อิเล็คตรอนได&ดีกวCาหมูC Hydroxyl ท่ีตําแหนCงอ่ืนๆ บนโมเลกุลเดียวกัน 
(Morel & et al., 1998) 
    ชลดา  จัดประกอบ (2555) ได&ศึกษาฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต&านการกCอ
กลายพันธุ=ของสารสกัดเห็ดหิ้งเกือกม&า พบวCา การสกัดแอลคาลอยด ได& % yield สูงสุด คือ 20.82 % 
รองลงมาคือ การสกัดด&วยเอทานอล (18.5 %) และการสกัดด&วยน  &า (14.5 %) ตามลําดับ และ              
การทดสอบฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH Assay พบวCา สารสกัดท่ีให&คCาอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด คือ 
สารสกัดเห็ดหิ้งเกือกม&าท่ีสกัดด&วย เอทานอล (8.26±1.40  ไมโครกรัม/มิลลิลตร) รองลงมาคือ              
การสกัดด&วยน้ํา (20.12±3.65 ไมโครกรัม/มิลลิลตร) และสกัดแอลคาลอยด= (94.15±9.08  
ไมโครกรัม/มิลลิลตร) ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับ Ascorbic  Acid  (5.02±0.46 ไมโครกรัม/
มิลลิลตร) การทดสอบฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP Assay ผลการศึกษาพบวCาสารสกัดท่ีให&          
คCาอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด คือ สารสกัดเห็ดหิ้งเกือกม&าท่ีสกัดด&วยวิธีการสกัดด&วยเอทานอล (0.33±0.017  
มิลลิโมล/มิลลิกรัมสารสกัด) รองลงมาคือการสกัดด&วยน้ํา (0.11±0.01 มิลลิโมล/มิลลิกรัมสารสกัด) 
และสกัดแอลคาลอยด= (0.13±0.01 มิลลิโมล/มิลลิกรัมสารสกัด) ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับ 
Ascorbic Acid (0.34±0.02 มิลลิโมล/มิลลิกรัมสารสกัด)  
    ลักษณา  เจริญชัย (2555)  ได&ศึกษาการต&านออกซิเดชั่น ปริมาณของสาร
กลุCมฟ{นอลิกและสารกลุCมฟลาโวนอยด=ในผักหวานป~า พบวCา  ผักหวานป~าเป*นพืชอาหารท่ีพบได&ในป~า
ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต& ในขณะท่ีผักหวานเมาซ่ึงมีลักษณะ ทาง
พฤกษศาสตร=คล&ายกันแตCเป*นพืชมีพิษ จุดมุCงหมายของงานวิจัยเรื่องนี้ คือตรวจสอบ ฤทธิ์ต&าน        
ออกซิเดชั่นของผักหวานป~าเปรียบเทียบกับผักหวานเมา สCวนสกัดของผักหวานเตรียมโดย ใช&วิธีการ
สกัดด&วยตัวทําละลายด&วยชุดสกัด Soxhlet Apparatus สCวนสกัดของผักหวาน ในตัวทําละลายชนิด
ตCางๆ ถูกนํามาศึกษาฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระด&วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-Picryhydrazyl Radical 
Scavenging Assay (DPPH), Ferric Reducing Antioxidant Power Assay (FRAP) and Nitric 
Oxide Assay (NO) ผลการวิจัยพบวCา ผักหวานป~าจากจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอุทัยธานีมีฤทธิ์ต&าน
ออกซิเดชั่นสูงกวCาผักหวานเมาจากจังหวัดกาญจนบุรีเล็กน&อย โดยเฉพาะสCวนสกัดเมทานอลของ
ผักหวานปาสระบุรีมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระแสดงเป*นคCา IC50 เทCากับ 1.94  มคก./มคล. เปรียบเทียบ
กับสารมาตรฐานแกลลิคแอซิดท่ีมีคCา IC50 เทCากับ 2.80 มคก./มคล. เม่ือทดสอบด&วยวิธี DPPH 
นอกจากนี้สCวนสารสกัดเมทานอลของผักหวานป~าสระบุรีมีคCา DPPH Activity  เป*น 35.83+1.24 มก.
สมมูลของแกลลิคแอซิดตCอ 100 กรัมของสารสกัดแห&ง และมีคCา 995.42+31.70  มก.สมมูลของ 
Trolox  ตCอ 100 กรัมของสารสกัดแห&งในการทดสอบ FRAP  ปริมาณสารฟ{นอลลิกรวมและ
ปริมาณฟลาโวนอยด=ของสCวนสกัดเมทานอลของผักหวานป~าสระบุรีมคCาเป*น 1506.95+19.78  มก.
สมมูลของแกลลิคแอซิดตCอ 100 กรัมของสารสกัดแห&ง และ 415.82+12.94 มก. สมมูลของ 
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Catechin ตCอ 100 กรัมของสารสกัดแห&ง ตามลําดับ สCวนสกัด เมทานอลนี้ยังแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเกิด
ไนตริกออกไซด=สูงถึงร&อยละ 93.67 ในการทดสอบ NO ดังนั้น จากผลการวิจัยจําเป*นต&องมีการศึกษา
องค=ประกอบทางเคมีของสCวนสกัดเมทานอลของผักหวานป~าเพ่ิมเติมตCอไป 
    สุกัญญา เขียวสะอาด (2555) ได&ศึกษาการต&านอนุมูลอิสระจากต&นกะเพรา 
โดยพบวCาในกะเพราะพบวิตามินซี มีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังพบสารฟ{นอลิกและ                
ฟลาโวนอยด=ในใบกะเพรา ซ่ึงสารกลุCมเหลCานี้มีบทบาทสําคัญในการต&านอนุมูลอิสระ มีรายงานพบ   
สาร Luteolin และ Orientin ในกะเพราซึงมีโครงสร&างตรงพันธะคูCทีตําแหนCง 2-3 คอนจูเกทกับหมูC 
4-oxo ในวง C ซึงสารทีมีโครงสร&างลักษณะนี้จะมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระสูง  
    ศรินรัตน=  ฉัตรธี ระนันท=  และคนอ่ืนๆ (2556)  ได& ศึกษาการศึกษา
องค=ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบขCอยดําแห&งท่ีสกัดด&วยเอทิลแอซีเตตและเอทานอล   
95 % พบสารพฤกษเคมีท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ได&แกC ฟลาโวนอยด= และแอลคาลอยด= แตCไมCพบ        
แอนทราควิโนน เทอร=พีนอยด= แทนนิน ซาโปนิน และคาร=ดิแอกไกลโคไซดการทดสอบฤทธิ์ต&าน
ออกซิเดชันและ หาปริมาณสารประกอบฟ{นอลิกรวมด&วยวิธี DPPH assay และ Folin-Ciocaltue 
ตามลําดับ พบวCาสารสกัดเอทิลแอซีเตตและอทานอลมีฤทธิ์ต&านออกซิเดชันโดยรายงานเป*นคCา IC50 
เทCากับ 4.46±0.04 และ 4.03±0.14 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ปริมาณสารประกอบฟ{นอลิกรวม
ของสารสกดเอทิลแอซีเตตมีคCาเทCากับ 258.84±3.84 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/กรัมสารสกัด 
ในขณะท่ีสารสกัด เอทานอลมีคCาเทCากับ 289.49±1.32 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/กรัมสารสกัด และ
พบวCาฤทธิ์ ต&านออกซิเดชันมีความสัมพันธ=กับปริมาณสารประกอบฟ{นอลิกรวม โดยมีคCาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ=เทCากับ 0.8191 
  2.8.1.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับชุดกิจกรรม 
    สันติภาพ อุดมมงคล (2550)  ได&ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู&ท่ีเอ้ือ ตCอการ
ดําเนินชีวิตามแนวเศรษฐกิจพอพียง เรื่องการผลิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป{ท่ี 4 โรงเรียน
เมืองเชลียง อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบวCา ชุดกิจกรรมการเรียนรู&ท่ีเอ้ือ ตCอการดําเนิน       
ชีวิตามแนวเศรษฐกิจพอพียง เรื่องการผลิตพืชมีประสิทธิภาพตามเกณฑ= 75/75 นักเรียนมีความพึง
พอใจตCอชุดกิจกรรมการเรียนรู&ท่ีเอ้ือตCอการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอพียง เรื่องการผลิตพืช ใน
ระดับดีมาก 
    นพดล  ถาวร (2550) ได&ศึกษาการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร=
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู&วิทยาศาสตร=เรื่องความหลากหลายชนิดของเฟร=นในอุทยานแหCงชาติแจ&ซ&อน 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชCวงชั้นท่ี 4 พบวCา ชุดกิจกรรมการเรียนรู&วิทยาศาสตร=เรื่องความ
หลากหลายชนิดของเฟร=นในอุทยานแหCงชาติแจ&ซ&อน ท่ีสร&างข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.20/82.22 และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวCากCอนเรียน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ด&านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร=และด&านเจตคติทางวิทยาศาสตร= อยูCในระดับดี 
    อําไพรินทร= มุCงมาตร (2553) ได&ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล=สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป{ท่ี 4 โดยใช&ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู&แบบรCวมมือ พบวCา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องการสลายสารอาหารระดับ
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เซลล=สูงกวCากCอนเรียน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู&แบบรCวมมือมีคCาเทCากับ 84.12/82.05 สูงกวCาเกณฑ=มาตรฐานท่ีกําหนดไว& และมีคCาดัชนี
ประสิทธิผลของชุดกิจกรรม มีคCาเทCากับ 0.7428 
    อรพิน  ควรสุวรรณ (2555) ได&ศึกษาผลการใช&ชุดกิจกรรมการเรียนรู&แบบ
สืบเสาะหาความรู& (5E) ท่ีมีตCอการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร=ขันผสมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาฟcสิกส= หนCวยการเรียนรู& เรื่องความสัมพันธ=ระหวCางกระแสไฟฟFาและ
สนามแมCเหล็ก ของนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาป{ท่ี 6 โรงเรียนประชาราชวิทยา จังหวัดลําปาง 
พบวCา ชุดกิจกรรมการเรียนรู&แบบสืบเสาะหาความรู  & (5E) รายวิชาฟcสิกส= เรื่องความสัมพันธ=ระหวCาง
กระแสไฟฟFาและสนามแมCเหล็ก มีคCาประสิทธิภาพ เทCากับ 82.95/84.89 ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร=ข้ันผสมของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช&ชุดกิจกรรมการเรียนรู  &แบบสืบเสาะหาความรู&
(5E) สูงกวCากCอนเรียนอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา    
ฟcสิกส=ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช&ชุดกิจกรรมการเรียนรู  &แบบสืบเสาะหาความรู& (5E) สูงกวCากCอน
เรียนอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2.8.2 งานวิจัยตCางประเทศ 
  2.8.2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับใบรางจืด  
    มาริโอ เฟอรัชชี และคนอ่ืนๆ (Mario Ferruchi & et al., 2008) ได&ศึกษา
ฤทธิ์การต&านอนุมูลอิสระและความเป*นพิษของสารสกัดใบรางจืด โดยทําการสกัดด&วยน้ํา เอทานอล 
และอะซีโตน พบวCา เม่ือสกัดด&วยน้ํามีปริมาณฟ{นอลิกท้ังหมด 2433.9 mgGAE/100g เม่ือสกัดด&วย     
เอทานอลและอะซีโตน มีปริมาณฟ{นอลิก 562 และ 142.1 mgGAE/100g คCาการต&านอนุมูลอิสระ
เม่ือสกัดด&วยน้ํา มีคCาการต&านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุดคือ 0.13 mg GAE/mL สCวนในเอทานอล               
และอะซีโตนมีคCา 0.26 และ 0.61 mg GAE/mL ตามลําดับ 
    อีริค ชาน และคนอ่ืนๆ (Eric W.C. Chan & et al., 2009) ได&ศึกษา
ประสิทธิภาพการต&านอนุมูลอิสระของชารางจืด โดยทําการศึกษาปริมาณฟ{นอลิกท้ังหมด และฤทธิ์
การต&านอนุมูลอิสระจากใบรางจืด พบวCา เม่ือนําใบรางจืดท้ังใบสดและใบแห&งมาสกัดด&วยเมทานอล 
และการต&มด&วยน้ําแล&วทําการศึกษาฤทธิ์การต&านอนุมูลอิสระ แล&วทําการเปรียบเทียบกับใบชา         
ในท&องตลาด พบวCาใบรางจืดแห&ง มีปริมาณฟ{นอลิกท้ังหมด และฤทธิ์การต&านอนุมูลอิสระสูงกวCา             
ใบสด และมีคCาการต&านอนุมูลอิสระมากกวCาใบชาท่ัวไปท่ีจําหนCายในท&องตลาด 
    อีริค ชาน และคนอ่ืนๆ (Eric W.C. Chan & et al., 2011) ได&ศึกษาพฤกษเคมี 
และเภสัชวิทยาคุณสมบัติของ Thunbergia Laurifolia: พบวCามีสารต&านพิษ พวกเขาจะถูกนํามาใช&
เป*นยาแก&พิษและยาเสพติดรวมท้ังการรักษาติดยาเสพติด และยังได&รับรายงานวCามีสารต&านอนุมูลอิสระ 
ปFองกันโรคเบาหวาน ต&านการอักเสบและคุณสมบัติลดไข& เป*นสมุนไพรท&องถ่ินมีการผลิตชาสมุนไพร
และแคปซูลของ T. Laurifolia เป*นรู&จักกันในรางจืดในไทย สารสกัดจากใบมี Glucosides Iridoid, 
Grandifloric, Glucopyranosides และอนุพันธ=ของ Apigenin สารอ่ืนๆ ท่ีพบในใบและดอกถูก 
Delphinidin อนุพันธ=และกรดฟ{นอลของ Chlorogenic, Caffeic คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสาย
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พันธุ=ได&รับการทบทวน คุณสมบัติการตรวจสอบรวมถึงสารต&านอนุมูลอิสระ ต&านจุลชีพ และต&านการ
อักเสบ  
    อีริค ชาน และคนอ่ืนๆ (Eric W.C. Chan & et al., 2013) ได&ศึกษา
คุณสมบัติต&านอนุมูลอิสระ (AOP) ของสมุนไพรคือ ใบหมCอน ใบรางจืด โดยศึกษาปริมาณฟ{นอล
ท้ังหมด (TPC), วิตามินซีเทียบเทCาสารต&านอนุมูลอิสระ (Aeac) ธาตุเหล็ก (ไฟเบอร=กลาส) และความ
เข&มข&นท่ีมีประสิทธิภาพคีเลต (CEC50) โดยใช&ไมโครเวฟและเตาอบแห&งนําไปสูCการลดลงอยCางมากใน 
AOP แตCแชCแข็งแห&งผลในการเพ่ิมอยCางมีนัยสําคัญสําหรับใบของดาหลา ใบของดาหลาตอบสนอง           
ในทางบวกกับ ท้ังสามการรักษาการอบแห& ง  TPC และไฟเบอร=กลาสตCอไปนี้ เตาอบแห& ง                     
ยังคงไมCเปลี่ยนแปลง แตC Aeac และ CEC50 เพ่ิมข้ึน 27 % และ 22 % ตามลําดับ แชCแข็งแห&งผล             
ในการเพ่ิม TPC (16 %), Aeac (26 %), ไฟเบอร=กลาส (20 %) และ CEC50 (44 %) ไมโครเวฟ
อบแห&งเพ่ิมข้ึน TPC, Aeac และไฟเบอร=กลาสโดย 24 %, 91 % และ 30 % ตามลําดับ ไมโครเวฟ
อบแห&ง AOP ท่ีเพ่ิมข้ึนของใบ Laurifolia TPC และ Aeac เพ่ิมข้ึน 34 % และ 67 % ตามลําดับ ผล
การศึกษาพบวCาการรักษาท่ีแตกตCางกันในการอบแห&งมีผลตัวแปรท่ี AOP ของสมุนไพร รวมถึง
ผลกระทบน&อยหรือไมCมีการเปลี่ยนแปลงอยCางมีนัยสําคัญหรือความสูญเสียท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพใน
เนื้อหาของฟ{นอลและสารต&านอนุมูลอิสระ ลดลงใน AOP ตCอไปนี้การรักษาท่ีได&รับการอบแห&ง
ประกอบกับการสลายตัวของสารพฤกษเคมี เอนไซม=ยCอยสลายของสารประกอบฟ{นอลและการสูญเสีย
ของกิจกรรมของเอนไซม=ต&านอนุมูลอิสระ เหตุผลสําหรับการเพ่ิมข้ึนของ AOP ตCอไปนี้การรักษาการ
อบแห&งรวมถึงการเปcดตัวของสารประกอบฟ{นอล จํากัด จากการแตกตัวขององค=ประกอบของเซลล=
และการกCอตัวของสารใหมC ท่ีมีคุณสมบัติต&านอนุมูลอิสระเพ่ิม 
  2.8.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับเกสรบัวหลวง 
    ฮวน อา จุง และคนอ่ืนๆ (Hyun Ah Jung & et al., 2003) ได&ศึกษา
องค=ประกอบของเกสรบัวหลวงพบวCาเกสรบัวหลวงประกอบประกอบด&วยสารสําคัญกลุCมฟลาโวนอยด=
ได&แกC Quercetin, Luteolin, Isoquercetin, Luteolin-glycoside, β sitosterolglucopyranoside, 
Myricetin 3, 5-dimethylether 3-0-β-D-glucopyranoside, Kaempferol และอนุพันธ= และได&
ศึกษาฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระของสารสกัดเกสรตัวผู&ของบัวหลวงพบวCาสารสกัดเมธานอลมีฤทธิ์        
ต&านอนุมูลอิสระสูงในแบบจําลอง Peroxynitriles (ONOO-) System (IC50=18.90+

-2,14 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และสารสกัดเมธานอลมีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระตํ่าในแบบจําลอง DPPHsystem 
(IC50=273.50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 
    ฮวน อา จุง และคนอ่ืนๆ (Hyun Ah Jung & et al., 2003) ได&ศึกษา              
การกําหนดสารต&านอนุมูลอิสระจากแหลCงธรรมชาติของเกสร Nelumbo nucifera พบวCา DPPH      
สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา ROS (Reactive Oxyen Species) ท้ังมวลในการ Homogenates   
จะใช& 2, 7, Dichlorodihy Drofluoresce in Diacetate และสามารถขับสาร Authentic 
Peroxynitrites สารสกัดเมธานอลท่ีได&จากเกสรบัวหลวงแสดงให&เห็นฤทธิ์การต&านอนุมูลอิสระท่ี
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กระบวนการ ONOO และมีปฏิกิริยาเล็กน&อยในกลุCม DPPH และในกระบวนการ ROS ยังแตกตัวใน
สารละลายอินทรีย=หลายชนิด 
    ดี-เอช ซอห=น และคนอ่ืนๆ (D.-H. Sohn & et al., 2003) ได&ศึกษา
คุณสมบัติการขับอนุมูลอิสระและปFองกันตับของบัวหลวง Nelumbo nucifera (ENN) พบวCาสารสกัด
เอทานอลจากบัวหลวง เป*นสารต&านอนุมูลอิสระมีความสามารถในการปFองกันตับ ผลการขจัดอนุมูล
อิสระท่ีมีผลตCอรCางกายอยCางรุนแรง โดยมีคCาความเข&มข&นการยับยั้งเฉลี่ยอยูCท่ี 6.49 µg/ml การรักษา
เซลล=ตับโดยใช& ENN ยับยั้งการผลิต Serum Enzyme การเป*นพิษตCอเซลล=จาก CC14 และหนCวย
พันธุกรรมจาก AFB1 ถูกยับยั้งโดย ENN เชCนกัน 
    โอ เอช และคนอ่ืนๆ  (Oh H & et al., 2004) ได&ทดสอบฤทธิ์ต&านอนุมูล
อิสระ ของ Luteolin ซ่ึงเป*นสารหนึ่งในเกสรบัวหลวง พบวCามีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระชนิด Superoxide               
และชนิด DPPH ท่ี IC50=5.9+0.3 ไมโครโมลาร=และ 22.7+2.8 ไมโครโมลาร= ตามลําดับ  
    อารมณ=ดี และคนอ่ืนๆ (Aromdee & et al., 2005) ได&ทดสอบฤทธิ์ต&าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดเมทานอลจากเกสรตัวผู&บัวหลวงในท&องตลาด 14 ตัวอยCาง โดยใช&แบบจําลอง 
DPPH พบวCา IC50=43.10-195.50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ซ่ึงทําให&เข&าใจได&วCาตัวอยCางของบัวหลวงใน
ท&องตลาด มีความแตกตCางกันในเรื่องของฟทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ อยCางไรก็ตามก็ยังมีฤทธิ์ดีกวCาท่ี
รายงานโดยจุง (2546) ซ่ึงมีคCา IC50=273.50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
    ฮอง ยู และคนอ่ืนๆ (Hong-Yu & etal., 2009) ได&ศึกษาประสิทธิภาพการ
ต&านอนุมูลอิสระจากใบบัวหลวง ด&วยวิธี DPPH ยับยั้งความหนาแนCนตํ่าไลโปโปรตีนชนิดออกซิเดชัน
และต&านอนุมูลอิสระ และทําให&บริสุทธิ์กิจกรรมแนะนําท่ีจะระบุสCวนประกอบของสารต&านอนุมูลอิสระ
ใบบัว (ใบบัวหลวง) สารสกัดเมทานอลของใบบัว ถูกแยกออกเป*นเอทิลอะซิเตท บิวทานอล และน้ํา 
แสดงความสามารถมากข้ึนในการต&าน DPPH ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไลโคโปรตีน พบวCามี   
คCาต&านอนุมูลอิสระสูงกวCา และพบสารสําคัญกลุCมฟลาโวนอยด= ผลการวิเคราะห=สารเหลCานี้ถูกระบุวCา
เป*นสารประกอบคาทิชิน (1), Quercetin (2), Quercetin-3-O-Glucopyranoside (3), Quercetin-3-O-
Glucuronide (4), Quercetin-3-O-Galactopyranoside (5), (6) เฟอรอ-3-O-Glucopyranoside และ 
Myricetin-3-O-Glucopyranoside (7) Quercetin และไกลโคไซด=ของ (สารประกอบ 2-5) กระทํา
การยับยั้งท่ีมีศักยภาพของ LDL ออกซิเดชันขณะ Myricetin-3-O-Glucopyranoside แสดงให&เห็น
ถึงความแข็งแกรCงในการต&านอนุมูลผลการศึกษานี้แสดงให&เห็นวCาสารต&านอนุมูลอิสระของใบบัวเป*น
บางสCวนท่ีเก่ียวข&องกับ Flavonoids  
  2.8.2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับฤทธิ์การต&านอนุมูลอิสระ  
    เดวี และคนอ่ืนๆ (Devi & et al., 2000) พบสารฟลาโวนอยด= 2 ชนิด 
ได&แกC Orientin และ Vicenin ในใบกะเพรา ซ่ึงสามารถยับยั้งปฏิกิริยาลิพิดเปอร=ออกซิเดชันในตับหนู
ด&วยความเข&มข&นตํ่าประมาณ 10-500 ไมโครโมลาร= โดยยับยั้งการเกิดอนุมูลไฮดรอกซิลท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาเฟนตัน มีรายงานสารต&านอนุมูลอิสระซ่ึงเป*นสารฟ{นอลิกในใบกะเพรา 6 ชนิด ได&แกC 
Cirsilineol, Crsimaritin, Isothymusin, Isothymonin, Apigenin และ Rosmarinic Acid และ
พบวCาสารเหลCานี้มีฤทธิ์ต&านอนุมูลอิสระ  
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    ลี และคนอ่ืนๆ (Lee & et al., 2002) ศึกษาสมบัติการต&านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดด&วยเอทานอลของเปลือกแค็กตัส มีสมบัติเป*นสารต&านอนุมูลอิสระ พบวCา สารสกัดด&วย       
เอทานอลของเปลือกแค็กตัส มีสมบัติเป*น  Free  Radical  Scavenger  ตCอ  Superoxide  Anion  
(O2-�) Hydroxyl  Radical  (-�OH)  และ  DPPH  Radical  นอกจากนี้ยังมีผลตCอการปFองกัน  
Plasmid  DNA ตCอการเข&าทําปฏิกิริยาของ Hydroxyl Radical ด&วย 
    อาดัม และ ลิว (Adom & Liu, 2002) ศึกษาสมบัติการต&านอนุมูลอิสระ
ของธัญพืช ได&แกC ข&าวโพด ข&าวโอ¡ต และข&าว ทําการทดสอบวัดปริมาณสารประกอบฟ{นอลิกด&วย         
การทําปฏิกิริยากับ Folin –Ciocalteu และหาปริมาณฟลาโวนอยด=โดยให&อยูCในรูปของสารประกอบ
เชิงซ&อน คือ Flavonoid – Aluminum Complex พร&อมกับทดสอบสมบัติการต&านอนุมูลอิสระ 
พบวCาข&าวโพดมีปริมาณสารประกอบฟ{นอลิก และฟลาโวนอยด=สูงสุด รวมท้ังมีสมบัติการเป*นสารต&าน
อนุมูลอิสระได&ดีท่ีสุด 

   
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้เป�นการศึกษาการพัฒนาเซรั่มจากสารสกัดหยาบของใบรางจืดและเกสรบัวหลวง   
ท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระซ่ึงผู)วิจัยได)ดําเนินการทดลองตามลําดับข้ันดังนี้ 
 3.1 การสํารวจข)อมูลพ้ืนฐาน 
 3.2 การวางแผนการทดลอง 
 3.3 การทดลองในห)องปฏิบัติการวิทยาศาสตร5 
 3.4 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู) 
 ในแต8ละข้ันตอนมีกิจกรรมย8อยซ่ึงแสดงในแผนภาพท่ี 3.1 ได)ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 

การสํารวจ
ข)อมูลพื้นฐาน 

- การศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
- สอบถามผู)เชี่ยวชาญที่เก่ียวข)อง 

- ศึกษาวิธีการสกัดสารที่มีฤทธิต์)านอนุมลูอิสระจากใบรางจืด
และเกสรบัวหลวง 
- ศึกษาองค5ประกอบทางเคมีและตรวจหาฟลาโวนอยด5จาก
สารสกัดหยาบจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
- ศึกษาฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระจากสารสกัดหยาบจากใบรางจืด
และเกสรบัวหลวง 
- หาอัตราส8วนที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบใบรางจืดและ
เกสรบัวหลวงที่มีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระมากที่สุด 
- การพัฒนาเซร่ัมจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบใบรางจืด
และเกสรบัวหลวง 
- การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู) 
 

ข)อมูล
พื้นฐาน 

การ
ทดลอง 

- สกัดสารออกฤทธิ์จากเกสรบัวหลวงและใบรางจืด 
- ตรวจหาฟลาโวนอยด5จากสารสกัดหยาบจากใบรางจืดและ
เกสรบัวหลวงด)วยเทคนิค TLC Fingerprint 
- การหาปริมาณสารฟMนอลิกทั้งหมด และฟลาโวนอยด5
ทั้งหมดของสารสกัด 
- การศึกษาฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบรางจดื
และเกสรบัวหลวง 
- การหาอัตราส8วนที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบใบรางจืด
และเกสรบัวหลวงที่มีฤทธิต์)านอนุมูลอิสระ 
- การพัฒนาเซร่ัมจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบใบรางจืด
และเกสรบัวหลวงทดสอบคุณสมบัติบางประการของ
ผลิตภัณฑ5เซร่ัม 

การวางแผน 
การทดลอง รูปแบบ 

การ
ทดลอง 

การทดลองใน 
ห)องปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตร5 

ฤทธิ์ของสาร
สกัดหยาบ  
ใบรางจืด

และเกสรบัว
หลวง 

- กําหนดจุดประสงค5และขอบข8ายการสร)างชุดกิจกรรมการเรียนรู) 
- สร)างชุดกิจกรรมการเรียนรู) จํานวน 3 เร่ือง 

การ
ถ8ายทอด

ผลงานวิจัย
โดยพัฒนา
ชุดกิจกรรม
การเรียนรู) 

 

ได)ชุด
กิจกรรม

การเรียนรู) 

เซร่ัมจากสาร
สกัดหยาบใบ
รางจืดและ

เกสรบัวหลวง 
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3.1 การสํารวจข�อมูลพ้ืนฐาน 
 ข้ันตอนนี้เป�นการสํารวจข)อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องเพ่ือคัดเลือกหา
คุณประโยชน5ของพันธุ5พืชสมุนไพรไทยท่ีสนใจโดยสํารวจพันธุ5พืชท่ีสามารถปกปOองผิวหนังจาก    
อนุมูลอิสระในใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
 
3.2 การวางแผนการทดลอง 
 ข้ันตอนนี้เป�นการวางแผนโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องกับวิธีการสกัด      
การวิเคราะห5ปริมาณฟMนอลิกท้ังหมด (Total Phenolic) และฟลาโวนอยด5ท้ังหมด (Total 
Flavonoid) สารสกัดหยาบท่ีได)มาตรวจพิสูจน5เอกลักษณ5และหาฤทธิ์ในการต)านอนุมูลอิสระ
อัตราส8วนท่ีสามารถเติมลงไปในผลิตภัณฑ5และพัฒนาเซรั่มเพ่ือต)านอนุมูลอิสระจากสารสกัดหยาบ      
ใบรางจืดและเกสรบัวหลวง  
 
3.3 การทดลองในห�องปฏิบัติการ 
 ข้ันตอนนี้ผู)วิจัยได)ทําการศึกษาทดลองในห)องปฏิบัติการวิทยาศาสตร5โดยการเตรียม
ตัวอย8างของใบรางจืดและเกสรบัวหลวง เพ่ือหาปริมาณสารฟMนอลิกท้ังหมด และหาปริมาณ               
ฟลาโวนอยด5 นําสารสกัดหยาบท่ีได)จากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงนํามาหาฤทธิ์การต)านอนุมูลอิสระ
ผู)วิจัยได)ทําการทดลองโดยใช)เครื่องมือ อุปกรณ5และสารเคมีของศูนย5วิทยาศาสตร5 คณะวิทยาศาสตร5
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ5 ในพระบรมราชูปถัมภ5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1 อุปกรณ5และเครื่องมือท่ีใช)ในงานวิจัย 
  3.3.1.1 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) 
  3.3.1.2 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน8ง (Analytical Balance) 
  3.3.1.3 เครื่องสกัดแบบต8อเนื่อง (Sohlet Extraction) 
  3.3.1.4 เครื่องเขย8าสาร (Vortex Mixer, Scientific Industries, สหรัฐอเมริกา) 
  3.3.1.5 ตู)อบชนิดลมร)อน (Hot Air Oven) 
  3.3.1.6 ตู)แช8สารอุณหภูมิ -200C (Deep Freezer) 
  3.3.1.7 เครื่องส8องรังสีเหนือม8วง (Ultraviolet Light) 
  3.3.1.8 เครื่องระเหยแห)งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) 
  3.3.1.9 เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Evaporator) 
  3.3.1.10 กระดาษกรองเบอร5 41 
  3.3.1.11 เครื่องแก)วและอุปกรณ5สําหรับการวิเคราะห5 
  3.3.1.12 แผ8น TLC (Aluminium Silica Gel 60 F 254 Merck, Layer Thickness 0.25 mm) 
 3.1.2 สารเคมี 
  3.3.2.1 เอทานอล 99.9 % (Ethanol, Mallinckrodt Mexico) 
  3.3.2.2 เมทานอล (Methanol) Commercial Grade 
  3.3.2.3 กรดแกลลิก (Gallic Acid, Fluka Germamy) 
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  3.3.2.4 รูทิน (Rutin, Sigma USA) 
  3.3.2.5 น้ํากลั่น (Purified Water) 
  3.3.2.6 โซเดียมคาร5บอเนต (Sodium Carbonate) 
  3.3.2.7 โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Sodium Dihydrogen Phosphate) 
  3.3.2.8 โซเดียมไนไตรต5 (Sodium Nitrite, Merck Germany) 
  3.3.2.9 ฟอร5ลิน (Folin Ciocalteu Reagent) 
  3.3.2.10 อลูมิเนียมคลอไรด5 (Aluminium Chloride, Sigma USA) 
  3.3.2.11 เนเจอรัลโปรดักส5 (NP, Natural Products) 
  3.3.2.12 โพลีเอธิลลีนไกลคอล (PEG, Polyethylene Glycol) 
  3.3.2.13 คาร5โบพอล อัลเทรต 10 (Carbopol Ultrez 10)  
  3.3.2.14 กลีเซอรีน (Glycerine)  
  3.3.2.15 โพรพีลีนไกลคอล (Propylene Glycol)  
  3.3.2.16 ดิสโซเดียม อีดีทีเอ (Dissodium EDTA) 
  3.3.2.17 เตรตระโนลาไมน5 (Tiethanolamine)  
  3.3.2.18 ไมโครแคร5 พีเอ็ม 50 (Microcare PM50)  
 3.3.3 วิธีการทดลอง 
  3.3.3.1 การสกัดสารออกฤทธิ์จากเกสรบัวหลวงและใบรางจืดด)วยเอทานอล 
   (1) การเตรียมตัวอย8างของเกสรบัวหลวงและใบรางจืด 
    1. นําเกสรบัวหลวงและใบรางจืดไปอบให)แห)ง นําไปบดให)ละเอียด     
ชั่งเกสรบัวหลวงและใบรางจืดหนัก 1,000 กรัม แช8ด)วยตัวทําละลายเอทานอล 2,000 มิลลิลิตร 
    2. ใส8ขวดโหลแก)วป{ดปากขวดโหลด)วยกระดาษฟรอยด5ให)สนิท ท้ิงไว)    
1 สัปดาห5 
    3. กรองตัวทําละลายออกโดยใช)เครื่องกรองสุญญากาศด)วยกระดาษ
กรอง Whatman เบอร5 41  
    4. นําสารสกัดท่ีได)มาระเหยตัวทําละลายออก โดยใช)เครื่องระเหย
สุญญากาศแบบหมุนแล)วนํามาทําให)แห)งอีกครั้งด)วยเครื่องระเหยแห)งแบบเยือกแข็ง จะได)สารสกัด
หยาบเกสรบัวหลวงและใบรางจืดชั่งน้ําหนักของสารสกัดหยาบท่ีได) เพ่ือนําไปวิเคราะห5ปริมาณ            
สารฟMนอลิกท้ังหมด และฟลาโวนอยด5ท้ังหมด และประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบรางจืดและ 
เกสรบัวหลวงมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระต8อไป 
  3.3.3.2 การหาปริมาณฟMนอลิกท้ังหมด 
   (1) การเตรียมสารละลายตัวอย8าง 
    ชั่งสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงอย8างละ 20 มิลลิกรัม 
ละลายด)วยเอทานอล 99.9 % ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
   (2) การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 



 43 

    1. ชั่งสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic Acid) 20 มิลลิกรัม 
ละลายด)วยเอทานอล 99.9 % ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
    2. นํามาเจือจางด)วยเอทานอล 20 % ให)ได)ความเข)มข)นต8างๆ (0.8, 0.4, 
0.2, 0.1 และ 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
   (3) การเตรียม 20 % สารละลายโซเดียมคาร5บอเนต ชั่ง Na2CO3 10 กรัม 
ละลายด)วยน้ํากลั่น ปรับปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
   (4) การหาปริมาณฟMนอลิกท้ังหมด 
    1. ป{เปตน้ํากลั่น  8,400 ไมโครลิตร ใส8ในหลอดทดลอง 
    2. ป{เปตสารตัวอย8าง 100 ไมโครลิตร เขย8าให)เข)ากัน 
    3.  เติม Folin - Ciocalteu Reagent 500 ไมโครลิตรเขย8า 1 นาที 
    4. เติม 20 % Na2CO3 1,000 ไมโครลิตร เขย8าให)เข)ากัน 
    5. ต้ังท้ิงไว)ท่ีอุณหภูมิห)องในท่ีมืดเป�นเวลา 1 ชั่วโมง 
    6. วัดค8าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 nm 
   (5) การเตรียม Blank 
    1. ป{เปตน้ํากลั่น 8,500 ไมโครลิตร ใส8ในหลอดทดลอง 
    2. เติม Folin- Ciocalteu Reagent 500 ไมโครลิตร เขย8า 1 นาที 
    3. เติม 20 % Na2CO3 1,000 ไมโครลิตร เขย8าให)เข)ากัน 
    4. ต้ังท้ิงไว)ท่ีอุณหภูมิห)องในท่ีมืดเป�นเวลา 1 ชั่วโมง 
    5. วัดค8าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 nm 
  3.3.3.3 การหาปริมาณฟลาโวนอยด5ท้ังหมด 
   (1) การเตรียมสารละลายตัวอย8าง 
    ชั่งสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง อย8างละ 20 กรัม ละลาย
ด)วยเอทานอล 80 % ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
   (2) การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
    1. ชั่งสารละลายมาตรฐานรูทิน 20 มิลลิกรัม ละลายด)วยเอทานอล    
80 % ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
    2. นํามาเจือจางด)วยเอทานอล 80 % ให)ได)ความเข)มข)นต8างๆ (0.8, 0.4, 
0.2, 0.1 และ 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
   (3) การเตรียม 5 % โซเดียมไนไตรต5 
    ชั่งสารโซเดียมไนไตรต5 5 กรัม ละลายด)วยน้ํากลั่น ปรับปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
   (4) การเตรียม 10 % อะลูมิเนียมคลอไรด5 
    ชั่ ง ส ารอะลู มิ เนี ยมคลอไรด5  10 กรั ม  ละลายด) วย  เมทานอล           
ปรับปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
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   (5) การเตรียม 1 M สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด5 
    ชั่งสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด5 10 กรัมละลายด)วยน้ํากลั่นปรับ
ปริมาตรเป�น 250 มิลลิลิตร 
   (6) การหาปริมาณสารฟลาโวนอยด5ท้ังหมด 
    1. ป{เปตสารตัวอย8าง/สารละลายมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร ใส8ขวดวัด
ปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตรเติมน้ํากลั่น 4 มิลลิลิตร (ทํา 3 ซํ้า) 
    2. ท่ีเวลา 0 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตรของ 5 % NaNO2 

    3. ท่ีเวลา 5 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตรของ 10 % AlCl3 

    4. ท่ีเวลา 6 นาที เติม 2 มิลลิลิตรของ 1 M NaOH 
    5. ปรับปริมาตรด)วยน้ํากลั่นจนครบ 10 มิลลิลิตร เขย8าให)เข)ากัน นําไป
วัดค8าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 นาโนเมตรบันทึกและคํานวณผลการทดลอง 
   (7) การเตรียม Blank 
    1. ป{เปตน้ํากลั่น 5 มิลลิลิตร ใส8ขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร 
    2. ท่ีเวลา 0 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตร ของ 5 % NaNO3 

    3. ท่ีเวลา 5 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตร ของ 10 % AlCl3 

    4. ท่ีเวลา 6 นาที เติม 2 มิลลิลิตร ของ 1 M NaOH 
    5. ปรับปริมาตรด)วยน้ํากลั่นจนครบ 10 มิลลิลิตร เขย8าให)เข)ากัน นําไป
วัดค8าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร 
  3.3.3.4 ตรวจหาสารฟลาโวนอยด5ในใบรางจืดและเกสรบัวหลวงด)วยเทคนิค              
TLC Fingerprint 
   การทํา TLC Fingerprint ท่ีบ8งชี้ด)วยสารมาตรฐานรูทิน 
   - ชั่งผงเกสรบัวหลวงและใบรางจืด 0.5 กรัมอุ8นกับเมทานอล 5 มิลลิลิตร   
ในอ8างน้ําร)อน (Water Bath) ท่ี 60 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีท้ิงไว)ให)เย็น กรองผ8านกระดาษกรอง 
   - นําสารสกัดท่ีได) ไประเหยด)วยเครื่องระเหยสุญญากาศ แบบหมุน (Rotary 
Evaporator) ให)แห)งแล)วละลายด)วยเมทานอล 1 มิลลิลิตร 
   - เตรียมสารละลายมาตรฐานรูทิน (Rutin) 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในเมทานอล 
   - นําสารละลายตัวอย8างและสารละลายสารมาตรฐาน (3 ไมโครลิตร)      
มาแต)มบนแผ8น TLC ท้ิงไว)ให)แห)งแล)วนําไปใส8ในถังทํา TLC ท่ีอ่ิมตัวด)วยน้ํายาเอทิล อะซิเตท- กรดฟอร5มิก   
-กรดอะซิติก-น้ํา ให)น้ํายาซึมข้ึนไปบนแผ8น TLC เป�นระยะทาง 5 เซนติเมตร 
   - นําแผ8น TLC ออกมาท้ิงไว)ให)แห)งแล)วพ8นด)วยน้ํายาเนเจอรัลโปรดักส5พอลิ
เอทิลลีนไกลคอล (NP/PEG) (พ8น PEG ก8อนแล)วจึงพ8นตามด)วย NP) ท้ิงไว)ให)แห)ง และสังเกตการเรือง
แสงภายใต)รังสียูวีความยาวคลื่น 366 นาโนเมตรสังเกตและบันทึกผลการทดลอง 
   - การเตรียมน้ํายาเนเจอรัลโปรดักส5-โพลีเอทิลลีนไกลคอล (NP/PEG, 
Natural Products-Polyethylene Glycol) 
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   สารละลาย A: ละลายไดฟ{นิลโบริลออกซีเอทิลเอมีน 1 กรัม ในเมทานอล 100 มิลลิลิตร 
   สารละลาย B: ละลายโพลีเอทิลีนไกลคอล 5 กรัม ในเอทานอล 100 มิลลิลิตร 
   วิธีใช) ฉีดพ8นสารละลาย A แล)วตามด)วยสารละลาย B 
 3.3.3.5 การทดสอบฤทธิ์การต)านอนุมูลอิสระด)วยวิธี DPPH Assay 
  ข้ันตอนการทดลองศึกษาคุณสมบัติการต)านอนุมูลของสารสกัด 
  1) การเตรียมสารละลายตัวอย8าง 
   1. ชั่งสารสกัดหยาบเอทานอล-น้ําจากสารสกัดหยาบใบรางจืด 20 % 
เกสรบัวหลวง 20 % ละลายด)วย 99.99 % เอทานอล 20 มล. เขย8า 30 นาที เพ่ือช8วยการละลาย 
   2. นํามาเจือจางด)วย 99.99 % เอทานอล ให)ได)ความเข)มข)นต8างๆ 
(500, 250, 150, 50 และ 5 มก./มล.) 
  2) การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
   1. ชั่งสารละลายมาตรฐาน (BHT และ BHA) 0.010 กรัม ละลายด)วย 
99.99 % เอทานอล 20 มล.เขย8า 30 นาที เพ่ือช8วยการละลาย 
   2. นํามาเจือจางด)วย 99.99 % เอทานอล ให)ได)ความเข)มข)นต8างๆ 
(500, 250, 150, 50 และ 5มก./มล.)   
  3) การเตรียมสารละลายอนุมูลอิสระ DPPH  
   ชั่ง DPPH 0.0237 กรัม ละลายด)วย 99.99 % เอทานอล ปรับปริมาตร 
10 มล. จะได) Stock Solution เข)มข)น 6 × 10-3 โมลาร5 เม่ือจะนํามาใช)ให)เจือจางให)เป�น 6 × 10-5  
โมลาร5 โดยป{เปตมา 0.1 มล. ปรับปริมาตร 10 มล. 
  4) การทดสอบฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ 
   นําสารละลายตัวอย8างความเข)มข)นต8างๆ มาทดสอบความสามารถใน
การจับกับอนุมูลอิสระ  DPPH เทียบกับสารละลายมาตรฐาน BHT และ BHA ผสมสารละลายลงใน
จานหลายหลุม A, B และ C (ทํา 3 ซํ้า) ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงการเติมสารละลายในการทดสอบฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ 
 

A (Test Sample): - สารละลายตัวอย8างหรือสารละลายมาตรฐานใน 
99.99 % เอทานอล 
- สารละลาย DPPH 6 × 10-5 โมลาร5 ใน 99.99 % 
เอทานอล  

100 ไมโครลิตร 
100 ไมโครลิตร 

B (Blank  of  A): - สารละลายตัวอย8างหรือสารละลายมาตรฐานใน 
99.99 % เอทานอล 
- 99.99 % เอทานอล  

100 ไมโครลิตร 
100 ไมโครลิตร 

C (Control): - สารละลาย DPPH 6 × 10-5 โมลาร5 ใน 99.99 % 
เอทานอล 
- 99.99 % เอทานอล 

100 ไมโครลิตร 
100 ไมโครลิตร 

 
 หลังจากเติมสารท่ีจะทดสอบลงในจานหลุม (Micro Plate) ดังตารางท่ี 3.1 
แล)วนําจานหลุมวางลงบนถาดของเครื่องวัดการดูดกลืนแสงในจานหลุม (Micro Plate Reader) ผสม
สารทดสอบในแต8ละหลุมให)เข)ากันดี บ8มท่ีอุณหภูมิห)อง 30 นาทีในท่ีมืด จากนั้นจึงวัดค8าการดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร  
 3.3.3.6 การหา อัตราส8 วน ท่ี เหมาะสม ท่ีสุ ดของสารส กัดหยาบใบรางจื ด                 
และเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ 
  การหาอัตราส8วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการต)านอนุมูลอิสระ เป�นข้ันตอน          
เพ่ือตรวจสอบว8าสารสกัดหยาบจากเกสรบัวหลวงและใบรางจืดท่ีมีคุณสมบัติเสริมฤทธิ์ต)านอนุมูล
อิสระข้ันตอนดังนี้ 
  1) นําสารสกัดหยาบเกสรใบรางจืดและเกสรบัวหลวงมาผสมกันใน
อัตราส8วนต8างๆ กันจํานวน 2 อัตราส8วน  
  2) นําสารสกัดท้ัง 2 อัตราส8วนไปทดสอบฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระวิธีการ
ข)างต)น (ทํา 3 ซํ้า) 
 3.3.3.7 การพัฒนาเซรั่มจากสารสกัดหยาบผสมใบรางจืดและเกสรบัวหลวง  
  1) สูตรเซรั่มพ้ืนท่ีเตรียมไว) 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงส8วนประกอบและคุณสมบัติของสารในเซรั่ม 
 

ส+วนประกอบ คุณสมบัติของสาร 
DI water qs. Diluent 

Carbopol Ultrez 10 Jelling Agent 
Dissodium EDTA Chelating Agent 

Glycerin Humectant 
Microcare PM5 Preservative 
สารสกัดใบรางจืด Antioxidant 

สารสกัดเกสรบัวหลวง Antioxidant 
 
 2) วิธีการเตรียมเซรั่ม 
  1. เติม EDTA ลงน้ํา คนให)ละลาย จากนั้นเติม Carbopol Ultrez 10 
ลงในน้ํา ท้ิงไว) 10 นาที ให)กระจายตัวในน้ําอย8างท่ัวถึง 
  2. เติม Glycerine กับ Propylene Glycol ลงในสารข)อท่ี 1 
  3. เติมสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีอัตราส8วนท่ี
เหมาะสมท่ีสุดท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ 
  4. ปรับ pH ด)วย TEA 
 3.3.3.8 การทดสอบคุณสมบั ติบางประการของ เซรั่ มจากสารส กัดหยาบ              
ใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
  (1) ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเซรั่ม ได)แก8 สี กลิ่น การแยกชั้น และ
ความคงตัวโดยนําเซรั่มท่ีได)ผ8านวัฏจักร Heating and Cooling 6 Cycles โดยนําเซรั่มทดสอบความ
คงตัวในสภาวะเร8งด)วยวิธี Heating Cooling 6 Cycles (4 oC 48 ชม. และ 45 oC 48 ชม.)  โดยนํา
เซรั่มเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 0C เป�น Control และ ท่ีอุณหภูมิห)องเป�น Reference เป�นเวลา 2 สัปดาห5 
  (2) ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของเซรั่ม ได)แก8 ค8า pH 
  (3) ทดสอบความเป�นพิษต8อเซลล5สัตว5ของสารสกัดหยาบเกสรบัวหลวงและใบ
รางจืดโดยนําอัตราส8วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง ท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ 
นํามาทดสอบโดยส8งให)ศูนย5พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเป�นผู)ทําการทดสอบ 
 
3.4 การถ+ายทอดความรู�จากผลงานวิจัย 
 ผู)วิจัยนําความรู)ท่ีได)จากผลงานวิจัยไปถ8ายทอดโดยพัฒนาเป�นชุดกิจกรรมการเรียนรู)ให)กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 4 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู)ท่ีผู)วิจัยสร)างข้ึนมาเพ่ือนําไปใช)ในการ
เรียนการสอน ประกอบด)วยชุดกิจกรรมการเรียนรู)ประกอบด)วย 3 ชุดกิจกรรม ส8วน ดังนี้ 
 ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่องสมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง 
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 ชุดกิจกรรมท่ี 2 เรื่องการสกัดสาระสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
 ชุดกิจกรรมท่ี 3 เรื่องการสร)างสรรค5ผลิตภัณฑ5เซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและ                  
เกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ 
 ท้ังนี้ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู)ท้ัง 3 ส8วน ได)ผ8านการตรวจสอบความเท่ียงตรง           
เชิงเนื้อหา โดยผู)ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ท8านมีค8าดัชนีความสอดคล)อง (IOC) มากกว8า 0.5 ข้ึนไป จึงจะ
สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนเพ่ือเผยแพร8ความรู) ให)กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 4 ได)
ต8อไป 
 3.4.1 สถิติท่ีใช)ในการวิเคราะห5 
  ในการวิเคราะห5ข)อมูล ผู)วิจัยได)ใช)สถิติดังต8อไปนี้ 
  3.4.1.1 ค8าเฉลี่ย (Mean, X ) คํานวณได)จากสูตร (อุษา ช8อผล, 2536) 

 
X     แทนค8าเฉลี่ย 
X    แทนค8าท่ีได)จากการทดลองแต8ละครั้ง 
N    แทนค8า จํานวนครั้งในการทดลอง 

 3.4.2.2 ค8าดัชนีความสอดคล)องระหว8างวัตถุประสงค5กับเนื้อหาของเอกสารประกอบ           
การเรียนการสอน ความสอดคล)องระหว8างวัตถุประสงค5กับการทดลอง และความสอดคล)องระหว8าง
วัตถุประสงค5กับแบบทดสอบความรู)ผู)เรียนหลังใช)ชุดกิจกรรม 
  การหาค8าดัชนีความสอดคล)อง (IOC) ได)จากสูตร (พวงรัตน5 ทวีรัตน5, 2538) 

IOC     =       
N

R∑

 
    
  เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล)อง 
   R    แทน คะแนนความคิดเห็นของผู)เชี่ยวชาญ 

     N    แทน จํานวนผู)เชี่ยวชาญ 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต"าน
อนุมูลอิสระ ได"ดําเนินการทดลองตามข้ันตอนได"ผลการทดลอง ดังนี้ 
 4.1 ผลการสกัดสารออกฤทธิ์จากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงด"วยเอทานอล 
 4.2 ผลการตรวจหากลุ.มสารสําคัญในสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง                        
ด"วยเทคนิค TLC Fingerprint 
 4.3 ผลการศึกษาปริมาณฟCนอลิกท้ังหมดและปริมาณฟลาโวนอยดEท้ังหมดของสารสกัด
หยาบ ใบรางจืด และเกสรบัวหลวง 
 4.4 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการต"านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบรางจืด และเกสร
บัวหลวง  
 4.5 ผลการศึกษาอัตราส.วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการต"านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบ                 
ใบรางจืด และเกสรบัวหลวง 
 4.6 ผลการพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑEเซรั่มจากสารสกัดหยาบ             
ใบรางจืด และเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต"านอนุมูลอิสระ 
 4.7 ผลการถ.ายทอดความรู"จากผลการวิจัยผ.านชุดกิจกรรมการเรียนรู"  
 
 
4.1 ผลการสกัดสารออกฤทธิ์จากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงด�วยเอทานอล 
 4.1.1 การสกัดสารออกฤทธิ์จากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงด"วยวิธีการสกัดแบบแช.ยุ.ยด"วย
เอทานอล แสดงดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ร"อยละผลผลิตของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีสกัดโดยวิธีการแช.ยุ.ย
 ด"วยเอทานอล 
 

ชนิดของพืชแห�ง 
น้ําหนัก 
(กรัม) 

น้ําหนักสารสกัด 
 (กรัม) 

ร�อยละผลผลิต       
(% Yield) 

ใบรางจืด 1,000 221.00 22.10 
เกสรบัวหลวง 1,000 147.00 14.70 

 
 จากตารางท่ี 4.1 การทดลองสกัดสารสกัดจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง โดยวิธีการแช.ยุ.ย 
ด"วยเอทานอล พบว.า สารสกัดหยาบใบรางจืดท่ีได"มีลักษณะเปOนของเหลวหนืดสีเขียวเข"ม น้ําหนักของ
สารสกัดหยาบใบรางจืดเท.ากับ 221.00 กรัม คิดเปOนร"อยละผลผลิตเท.ากับ 22.10 และพบว.า สารสกัด
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หยาบเกสรบัวหลวงท่ีได"มีลักษณะเปOนของเหลวหนืด สีเหลืองใส น้ําหนักของสารสกัดหยาบเกสรบัวหลวง
เท.ากับ 147.00 กรัม คิดเปOนร"อยละผลผลิตเท.ากับ 14.70 

 
4.2 ผลการตรวจหาฟลาโวนอยด�ในสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง ด�วยเทคนิครงขเรขผิวบาง 
 การหาชนิดของกลุ.มฟลาโวนอยดEของใบรางจืดและเกสรบัวหลวง ผลการทดสอบเทียบกับ
สารมาตรฐาน (Std.) แสดงดังภาพท่ี 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.1 TLC Fingerprints ขององคEEประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบของใบรางจืด และเกสร
 บัวหลวง 
 
 จากภาพท่ี 4.1 การตรวจองคEประกอบทางเคมีของสารฟลาโวนอยดEในสารสกัดหยาบใบรางจืด 
และเกสรบัวหลวงด"วยเทคนิค TLC Fingerprints พบว.ามีกลุ.มสารจําพวกฟลาโวนอยดE โดยในการ
วิเคราะหEสารจําพวกฟลาโวนอยดEใช"ระบบตัวทําละลาย เอทิลแอซิเตต: กรดฟอรEมิก: กรดอะซิติก: น้ํา 
(10: 1: 1: 2) เม่ือพ.นด"วยน้ํายาเนเจอรัลโปรดักสE-โพลีเอทิลลีนไกลคอล (NP/PEG, Natural 
Products-Polyethylene Glycol) ได"ค.า R

f 
ของสารสกัดหยาบได"ค.า Rf ของกลุ.มสารดังนี้  ค.า Rf  

ของสารกลุ.ม Flavonoids เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน Rutin ได" Rf ของสารสกัดหยาบใบรางจืดและ               
เกสรบัวหลวง เท.ากับ 0.44 และ 0.42 และค.า Rf ของ Rutin เท.ากับ 0.45 
 
 

สารสกัดเกสรบัวหลวง 
EAC: Formic acid: Acetic acid: H2O 

10: 1: 1: 2 

สารสกัดใบรางจืด 
EAC: Formic acid: Acetic acid: H2O 

10: 1: 1: 2 
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4.3 ผลการหาปริมาณฟ;นอลิกท้ังหมดและปริมาณฟลาโวนอยด�ท้ังหมดของสารสกัดหยาบ        
ใบรางจืด และเกสรบัวหลวง 
 4.3.1 ผลการหาปริมาณฟCนอลิกท้ังหมด 
  โดยนําค.าดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบใบรางจืด  และเกสรบัวหลวง ท่ีได" ไป
คํานวณหาปริมาณฟCนอลิกท้ังหมด เฉลี่ยในรูปมิลลิกรัมของกรดแกลลิกต.อกรัมของสารสกัดเทียบกับ
กราฟมาตรฐานระหว.างความเข"มข"นของกรดแกลลิกและค.าดูดกลืนแสง แสดงดังตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการหาปริมาณฟCนอลิกท้ังหมดของสารสกัดหยาบใบรางจืด และเกสรบัวหลวง
 เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก  
 

ตัวอย<าง 
ปริมาณฟ;นอลิกท้ังหมด 

(mg of Gallic Acid / g Extract) 
สารสกัดหยาบใบรางจืด 0.11 

สารสกัดหยาบเกสรบัวหลวง 1.81 
   
 จากตารางท่ี 4.2 พบว.าสารสกัดหยาบ ใบรางจืด และเกสรบัวหลวงมีปริมาณฟCนอลิก
ท้ังหมด เทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแกลลิก (ภาพท่ี 4.2) เท.ากับ 0.11 และ 1.81 
มิลลิกรัมของกรดแกลลิกต.อกรัมของสารสกัดตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.2 กราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแกลลิก (Gallic Acid) 
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 4.3.2 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยดEท้ังหมด 
  โดยนําค.าการดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบใบรางจืด และเกสรบัวหลวงท่ีได"ไป
คํานวณหาปริมาณฟลาโวนอยดEท้ังหมดเฉลี่ยในรูปมิลลิกรัมของรูทินต.อกรัมของสารสกัด เทียบจาก
กราฟมาตรฐานระหว.างความเข"มข"นของรูทินและค.าดูดกลืนแสง แสดงดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยดEท้ังหมดของสารสกัดหยาบใบรางจืด และ เกสรบัว
 หลวงเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานรูทิน  
 

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

สารสกัดหยาบใบรางจืด 0.32 
สารสกัดหยาบเกสรบัวหลวง 27.71 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว.า สารสกัดหยาบใบรางจืด และเกสรบัวหลวงมีปริมาณ ฟลาโวนอยดEท้ังหมด
เทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานของรูทิน (ภาพท่ี 4.4) เท.ากับ 0.32 และ 27.71 มิลลิกรัมของรูทิน
ต.อกรัม ของสารสกัดตามลําดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี  4.4 กราฟสารละลายมาตร 

 
ภาพท่ี 4.3 กราฟสารละลายมาตรฐานของรูทิน  
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4.4 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการต�านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง  
 ผลการหาประสิทธิภาพการต"านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบรางจืด และเกสรบัวหลวง
ได"ผลการทดลอง ดังตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการหาประสิทธิภาพการต"านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัว
 หลวง เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHA  
 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว.า สารสกัดหยาบใบรางจืด  และเกสรบัวหลวงมีประสิทธิภาพ        
การต"านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง เปรียบเทียบกับ สารมาตรฐาน 
BHT (ภาพท่ี 4.4) เท.ากับ 3.04 และ 7.45 มิลลิกรัมต.อมิลลิลิตร ตามลําดับ และสารมาตรฐาน BHT 
มีค.าเท.ากับ 4.63 มิลลิกรัมต.อมิลลิลิตร 

 
 

 
 
 

ชนิดของสารตัวอย<าง 
ความเข�มข�นของ             

สารตัวอย<าง (µg/mL) 
% Scavenging 

EC50 
(mg/mL) 

สารสกัดใบรางจืด 

20 
40 
60 
80 
100 

51.86 
66.02 
79.16 
90.95 
103.62 

 
 

3.04 

สารสกัดเกสรบัวหลวง 

20 
40 
60 
80 
100 

38.83 
64.78 
85.44 
94.15 
97.13 

 
 

7.45 

BHT 

20 
40 
60 
80 
100 

55.45 
75.06 
81.42 
84.45 
87.33 

 
 

4.63 
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ภาพท่ี 4.4 กราฟสารละลายมาตรฐานของสารมาตรฐาน BHT 
 
4.5 ผลการศึกษาอัตราส<วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการต�านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบ ใบรางจืด
และเกสรบัวหลวง 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการต"านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบรางจืด และเกสร            
บัวหลวง ได"ผลตามตารางท่ี 4.5  
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการหาประสิทธิภาพการต"านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบรางจืด และเกสรบัว
 หลวงในอัตราส.วนท่ี 1 และอัตราส.วนท่ี 2 เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT  
 

 

ชนิดของสารตัวอย<าง 
ความเข�มข�นของ             

สารตัวอย<าง (µg/mL) 
% Scavenging 

EC50 
(mg/mL) 

อัตราส.วนท่ี 1  

20 
40 
60 
80 
100 

78.17 
101.02 
121.30 
125.60 
124.67 

 
 

0.04 

อัตราส.วนท่ี 2   

20 
40 
60 
80 
100 

85.99 
113.11 
131.50 
133.13 
132.48 

 
 

0.06 
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ตารางท่ี 4.5 (ต<อ) 
 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว.า สารสกัดหยาบใบรางจืด และเกสรบัวหลวง มีประสิทธิภาพ             
การต"านอนุมูลอิสระในอัตราส.วนท่ีต.างกัน เปรียบเทียบกับ สารมาตรฐาน BHT (ภาพท่ี 4.5) 
อัตราส.วนสารสกัดใบรางจืดและเกสรบัวหลวงอัตราส.วนท่ี 1 และ 2 เท.ากับ 0.04 และ 0.06 มิลลิกรัม
ต.อมิลลิลิตร ตามลําดับ เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHA มีค.าเท.ากับ 1.12 มิลลิกรัมต.อมิลลิลิตร 

 
4.6 ผลการพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ�เซรั่มจากสารสกัดหยาบ        
ใบรางจืด และเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 
 นําสารสกัดหยาบใบรางจืด และเกสรบัวหลวง มาพัฒนาเปOนผลิตภัณฑEเซรั่ม แล"วทดสอบ
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการ 
 4.6.1 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของเซรั่มจากสารสกัดหยาบผสมใบรางจืด และ
เกสรบัวหลวงพบว.า ผลิตภัณฑEเซรั่มจากสารสกัดหยาบผสมของใบรางจืด และเกสรบัวหลวงท่ีได" มีสี
น้ําตาลอ.อน ใส ไม.มีกลิ่น ไม.แยกชั้น ลักษณะเปOนเนื้อเดียวกัน  
 4.6.2 ผลการทดสอบสมบัติทางเคมีบางประการของผลิตภัณฑEเซรั่มจากสารสกัดหยาบผสม
ใบรางจืด และเกสรบัวหลวงพบว.า มีค.าความเปOนกรด – ด.าง เท.ากับ 7 
 4.6.3 ผลการทดสอบความเปOนพิษต.อเซลลEผิวหนัง พบว.าไม.มีความเปOนพิษต.อเซลลEผิวหนัง 
โดยทําการทดสอบท่ีศูนยEเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
4.7 ผลการถ<ายทอดความรู�จากผลการวิจัยผ<านชุดกิจกรรมการเรียนรู� 
 ผู"วิจัยได"นําผลการวิจัยไปสร"างชุดกิจกรรมการเรียนรู"ประกอบกิจกรรมชมรมวิทยาศาสตรE
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 4 ซ่ึงในชุดกิจกรรมจํานวน 3 ชุดกิจกรรมประกอบด"วย                    
ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง สมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง ชุดกิจกรรมท่ี 2 เรื่องการสกัดสาระสําคัญจาก       
ใบรางจืดและเกสรบัวหลวง และชุดกิจกรรมท่ี 3  เรื่องการสร"างสรรคEผลิตภัณฑEเซรั่มจากสารสกัด
หยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต"านอนุมูลอิสระ หาค.าดัชนีความสอดคล"องกับวัตถุประสงคE 
โดยให"ผู"ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท.าน ประเมินค.าดัชนีความสอดคล"องระหว.างวัตถุประสงคEกับเนื้อหาของ

ชนิดของสารตัวอย<าง 
ความเข�มข�นของ       

สารตัวอย<าง (µg/mL) 
% Scavenging 

EC50 
(mg/mL) 

BHT 

20 
40 
60 
80 
100 

87.41 
88.64 
89.89 
90.83 
90.67 

 
 

1.12 
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เอกสารประกอบการเรียนการสอน ความสอดคล"องระหว.างวัตถุประสงคE กับการทดลอง                      
และความสอดคล"องระหว.างวัตถุประสงคEกับแบบทดสอบความรู"ผู"เรียนหลังใช"ชุดกิจกรรมพบว.า 
 ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่องสมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง มีค.าดัชนีความสอดคล"องเท.ากับ 
1.00 
 ชุดกิจกรรมท่ี 2 เรื่องการสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงค.าดัชนี                  
ความสอดคล"องเท.ากับ 1.00 
 ชุดกิจกรรมท่ี 3 เรื่องการทําเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์           
ต"านอนุมูลอิสระมีค.าดัชนีความสอดคล"องเท.ากับ 1.00 
 ดังนั้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู"ท้ัง 3 เรื่องนี้ มีค.าดัชนีความสอดคล"องเฉลี่ยเท.ากับ 1.00 
แสดงว.าเปOนชุดกิจกรรมการเรียนรู"ท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถจะนําไปจัดการเรียนการสอนได" 
 

   



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยและพัฒนาเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต!านอนุมูลอิสระ          
สรุปสาระสําคัญได!ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 การสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงโดยวิธีการแช0ยุ0ย ด!วยตัวทํา
ละลายเอทานอล ได!ร!อยละผลผลิตเท0ากับ 22.10 และ 14.70 ตามลําดับ ในสารสกัดหยาบใบรางจืด
และเกสรบัวหลวงมีปริมาณสารฟ8นอลิกท้ังหมด เท0ากับ 0.11 และ 1.81 มิลลิกรัมของกรดแกลลิค   
ต0อกรัมของสารสกัด และมีปริมาณสารฟลาโวนอยด;ท้ังหมด เท0ากับ 0.32 และ 27.71 มิลลิกรัมของ   
รูทินต0อกรัม ของสารสกัด ตามลําดับ  
 5.1.2 การศึกษาองค;ประกอบทางเคมีและตรวจเอกลักษณ;ของสารสกัดหยาบใบรางจืดและ
เกสรบัวหลวง ผลการวิเคราะห;ชนิดของกลุ0มสารสําคัญโดยการทํา TLC Fingerprints ผลการวิเคราะห;
หาชนิดกลุ0มสารสําคัญ พบว0าในใบรางจืดและเกสรบัวหลวง มีสารกลุ0มฟลาโวนอยด;  
 5.1.3 การศึกษาอัตราส0วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง              
ท่ีมีฤทธิ์ต!านอนุมูลอิสระ ผลการวิจัยพบว0า สารสกัดจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง มีฤทธิ์ต!านอนุมูล
อิสระมีค0า EC50 3.04 และ 7.45 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ และสารสกัดใบรางจืดผสมสารสกัด             
เกสร บัวหลวงอัตราส0วนท่ี 1 มีค0า EC50 เท0ากับ 0.04 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เทียบกับสารมาตรฐาน BHT 
ซ่ึงมีค0า EC50 เท0ากับ 1.12 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  
 5.1.4 การพัฒนาเซรั่มท่ีมีส0วนผสมของใบรางจืดและเกสรบัวหลวงและทดสอบสมบัติ           
บางประการของผลิตภัณฑ; ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ;เซรั่ม และนําผลิตภัณฑ;เซรั่มไปทดสอบความคงตัว 
ด!วยวิธี Heating Cooling Cycle พบว0าผ0านการทดสอบเพราะผลิตภัณฑ; ไม0ตกตะกอน ไม0เปลี่ยนสี 
ไม0แยกชั้น มี pH เท0ากับ 7 และเม่ือนําสารสกัดไปทดสอบความเปXนพิษต0อเซลล;สัตว;พบว0าสารสกัดไม0
มีความเปXนพิษต0อเซลล; 
 5.1.5 การถ0ายทอดความรู!จากผลงานวิจัยผ0านชุดกิจกรรมการเรียนรู!ท้ัง 3 ชุดกิจกรรมได!แก0 
ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่องสมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง มีค0าดัชนีความสอดคล!อง เท0ากับ 1.00 และ
ชุดกิจกรรมท่ี 2 เรื่องการสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงค0าดัชนีความสอดคล!องเท0ากับ 
1.00 และ ชุดกิจกรรมท่ี 3 เรื่องการสร!างสรรค;ผลิตภัณฑ;เซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสร
บัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต!านอนุมูลอิสระมีค0าดัชนีความสอดคล!องเท0ากับ 1.00 ท้ัง 3 ชุดกิจกรรมมีค0าดัชนี
ความสอดคล!องเฉลี่ยเท0ากับ 1.00 
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5.2 อภิปรายผล 
 การหาปริมาณฟลาโวนอยด;ท้ังหมดของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีสกัด   
ด!วยตัวทําละลายเอทานอล โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานรูทิน พบว0า                
สารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีสกัดด!วยตัวทําละลายเอทานอลมีปริมาณสารฟลาโวนอยด;
ท้ังหมดเท0ากับ 0.32 และ 27.71  มิลลิกรัมของรูทินต0อกรัมของสาร ตามลําดับ และการหาปริมาณ    
ฟ8นอลิกท้ังหมดของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีสกัดด!วยทําละลายเอทานอล                
โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก พบว0า สารสกัดหยาบใบรางจืดและ
เกสรบัวหลวง มีปริมาณสารฟ8นอลิกท้ังหมด เท0ากับ 0.11 และ 1.81 มิลลิกรัมของกรดแกลลิคต0อกรัม
ของสาร ตามลําดับ สอดคล!องการศึกษาความสัมพันธ;ของปริมาณฟ8นอลิกกับความสามารถในการเปXน
สารต!านออกซิเดชันของ Jacobo- Velazquez และคนอ่ืนๆ (2009)  ซ่ึงพบว0าค0าการต!านอนุมูล
อิสระ ปริมาณสารฟgนอลิกและฟลาโวนอยด;มีความสัมพันธ;กัน และสอดคล!องกับการศึกษาปริมาณ
สารโพลีฟ8นอล ปริมาณฟ8นอลิกและปริมาณของฟลาโวนอยด;ของพืชสมุนไพรไทยบางชนิดของ            
จรัสรัตน; และคนอ่ืนๆ (2555) ซ่ึงพบว0าประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ต!านอนุมูลอิสระของสารสกัดข้ึนกับ
ปริมาณพอลีฟ8นอล ในสารสกัดนั้นๆ และยังพบรายงานของรวิวรรณ  แก!มอรตวงศ; (2549) ซ่ึงศึกษา
ความสัมพันธ;ระหว0างปริมาณสารฟ8นอลกับฤทธิ์การต!านอนุมูลอิสระของสารสกัดพบว0ามีความสัมพันธ;
กันอย0าง มีนัยสําคัญทางสถิติโดยพิจารณาจากค0า Correlation Coefficient R = 0.6 (P<0.05) 
ฤทธิ์ต!านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดชั้นเอทานอลส0วนใหญ0จะแปรผันตรงกับปริมาณสารฟ8นอล
รวม เช0น  สารสกัดจากเปลือกต!นมะพอก ใบเอนอ!า ใบกระบก รากเอนอ!า ลําต!นเอนอ!า เปXนต!น   
สารกลุ0มฟ8นอลจึงเปXนสารออกฤทธิ์กลุ0มหนึ่งของพืชเหล0านี้ และรายงานของศรินรัตน; ฉัตรธีระนันท; 
(2556) พบว0า ในการศึกษาองค;ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต!านออกซิเดชันของใบข0อยดํา                          
ปริมาณสารประกอบฟ8นอลิกรวมของสารสกัดเอทิลแอซีเตตมีค0าเท0ากับ 258.84±3.84 มิลลิกรัมสมมูล
กรดแกลลิก/กรัมสารสกัด ในขณะท่ีสารสกัดเอทานอลมีค0าเท0ากับ 289.49±1.32 มิลลิกรัมสมมูล        
กรดแกลลิก/กรัมสารสกัด และพบว0าฤทธิ์ต!านออกซิเดชันมีความสัมพันธ;กับปริมาณสารประกอบฟ8นอ
ลิกรวม โดยมีค0 าสัมประสิทธสหสัมพันธ; เท0 า กับ 0 .8191 ซ่ึงสอดคล!อง กับรายงานของ                   
(Pourmorad  & et al., 2006) ท่ีพบว0าสารสกัดท่ีมีปริมาณสารประกอบฟ8นอลิกและฟลาโวนอยด;ใน
ปริมาณท่ีสูง จะมีฤทธิ์ต!านออกซิเดชันสูงด!วย นอกจากนี้ยังพบอีกว0าปริมาณสารประกอบฟ8นอลิกและ
ฤทธิ์ต!านออกซิเดชันข้ึนอยู0กับชนิดของพืช และตัวทําละลาย  
 การพัฒนาเซรั่มจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต!าน
อนุมูลอิสระ ได!นําเอาสารสกัดจากใบรางจืดและสารสกัดจากเกสรบัวหลวง ในผลิตภัณฑ;เซรั่ม           
และเลือกสูตรท่ีดีท่ีสุด 1 สูตร มาทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ; พบว0า สูตรท่ี 1 คือสูตรท่ีผ0าน
การทดสอบ พบว0า กลิ่น สี ความข!นเหลว ค0า pH ของผลิตภัณฑ;ไม0มีการเปลี่ยนแปลง และไม0มี         
การตกตะกอน ไม0แยกชั้น ไม0มีความเปXนพิษต0อเซลล;สัตว; ดังนั้นเซรั่มจากสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบ         
ใบรางจืดและเกสรบัวหลวงจึงมีศักยภาพทีจะนํางานวิจัยไปต0อยอดในเชิงพาณิชย;ต0อไป 
 จากการถ0ายทอดความรู!จากผลงานการวิจัยผ0านชุดกิจกรรมการเรียนรู!ท้ัง 3 ชุดกิจกรรม 
ได!แก0 ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่องสมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง ชุดกิจกรรมท่ี 2 เรื่องการสกัดสารสําคัญ
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จากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงและชุดกิจกรรมท่ี 3 เรื่องการทําเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและ
เกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต!านอนุมูลอิสระ ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู!เปXนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบ
หนึ่งท่ีสามารถนํามาใช!ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร;เพ่ือฝuกให!ผู!เรียนมีการคิดอย0างมีวิจารณญาณ 
เพราะเปXนการจัดกิจกรรมให!ผู!เรียนได!ศึกษาค!นคว!าด!วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ มีอิสระ
ในการคิด ทุกคนมีโอกาสใช!ความคิดอย0างเต็มท่ี โดยคํานึงถึงความแตกต0างระหว0างบุคคล ซ่ึงผู!เรียนจะ
ดําเนินการเรียนจากคําแนะนําท่ีปรากฏอยู0ในชุดกิจกรรมการเรียนรู!ไปตามลําดับข้ันด!วยตนเอง ซ่ึง
สอดคล!องกับธรรมชาติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีอยากรู!อยากเห็น อยากคิดค!นในสิ่งต0างๆ ตรงกับ
แนวคิด การจัดการเรียนการสอนของบลูม (Bloom, 1976) ท่ีกล0าวว0า การจัดกิจกรรมให!นักเรียนได!
ปฏิบัติตาม ท่ีตนต!องการย0อมกระทํากิจกรรมนั้นด!วยความกระตือรือร!น ทําให!เกิดความม่ันใจ เกิดการ
เรียนรู!ได!เร็ว และประสบความสําเร็จสูง ทําให!เกิดความพึงพอใจในตนเองได!ในท่ีสุด ซ่ึงในการพิจารณา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู!จากค0าดัชนีความสอดคล!องโดยผู!เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท0านตรวจสอบและประเมิน 
พบว0า ชุดกิจกรรมการเรียนรู! ท่ีสร!างคุณภาพ ท้ังนี้เนื่องมาจากชุดกิจกรรมท่ีผู!วิจัยได!สร!างนั้นมี
การศึกษาเนื้อหา การกําหนดจุดประสงค;การเรียนรู! การวัดและประเมินผล จากนั้นก็ได!นําข!อมูลมา
ออกแบบและพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือให!บรรลุวัตถุประสงค;การเรียนรู!ท่ีกําหนดไว! ซ่ึงเปXนไปตามแนวคิด
และหลักการในการนําชุดกิจกรรมการเรียนรู!มาใช!ในการศึกษาของดํารงศักด์ิ มีวรรณ; (2552) กล0าวว0า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู!เปXนการจัดประสบการณ;เรียนรู!ให!กับผู!เรียน ให!ผู!เรียนเกิดการเรียนรู!แก!ปxญหา
ด!วยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู! โดยใช!แหล0งการเรียนรู!ท่ีหลากหลาย โดยครูต!องเปXนผู!วางแผน 
กําหนดเปyาหมายวัตถุประสงค;การเรียนรู! สิ่งท่ีต!องการผู!เรียนเกิดการเรียนรู!และในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู!โดยครูมีหน!าท่ีให!คําปรึกษา ซ่ึงสอดคล!องกับการให!ความหมายของนักการศึกษาซ่ึงให!คําจํากัด
คว ามว0 า  ชุ ด กิ จกรรมการ เรี ยนรู!  หมาย ถึ ง  ก า ร ใช! สื่ อป ระสม โดยการ กํ าหนด เนื้ อห า                     
และกิจกรรมต0างๆ ซ่ึงนํามาจัดการเรียนการสอน นักเรียนเกิดความรู!ในเรื่องท่ีสอน และทําให!           
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ในด!านการหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู!นั้น                
เม่ือผู!เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู!โดยพิจารณาจากค0าดัชนี                
ความสอดคล!องระหว0างวัตถุประสงค;กับเอกสารประกอบการเรียนการสอน ความสอดคล!องระหว0าง
วัตถุประสงค;กับกิจกรรมการเรียนรู!และความสอดคล!องระหว0างวัตถุประสงค;กับแบบทดสอบความรู!
ของผู!เรียนหลังใช!ชุดกิจกรรม พบว0ามีเฉลี่ยเท0ากับ 1.00 โดยเกณฑ;ท่ีใช!กําหนดการพิจารณาระดับ          
ค0าดัชนีความสอดคล!องต้ังแต0 0.5 ข้ึนไปจะถือว0ามีคุณภาพ มีความตรงเชิงเนื้อหา ดังนั้นชุดกิจกรรม
ท้ัง 3 ชุดนี้มีคุณภาพ มีความเหมาะสมในการนําไปจัดกระบวนการเรียนการสอนให!กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี 4 ได!ต0อไป 
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5.3 ข�อเสนอแนะ 
 5.3.1 การศึกษาองค;ประกอบในใบรางจืดและเกสรบัวหลวง พบว0ามีกลุ0มสารออกฤทธิ์อยู0
หลายกลุ0มท่ีน0าจะมีคุณสมบัติท่ีจะนําไปใช!ประโยชน;อ่ืนๆ ได!อีกหลายด!าน อาจมีการศึกษาต0อยอด
เก่ียวกับฤทธิ์ทางชีวภาพด!านอ่ืนๆ ของใบรางจืดและเกสรบัวหลวงได!  
 5.3.2 ข!อมูลของงานวิจัยนี้มีสารสําคัญกลุ0มสารประกอบฟ8นอลิกและฟลาโวนอยด;ซ่ึงมี
แนวโน!มท่ีจะนําไปพัฒนาต0อยอดในเชิงพาณิชย;ในการทําผลิตภัณฑ;เครื่องสําอางอ่ืน ๆ เช0น ครีม โลชั่น 
เพ่ือเพ่ิมมูลค0าให!กับพืชสมุนไพรไทย  
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รายนามผู
ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
 

1. ชื่อ    รองศาสตราจารย� ดร.วีรพงษ�  แสง-ชูโต  
    สถานท่ีทํางาน  ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม3 

จังหวัดเชียงใหม3 50200  
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร�ศึกษา)                   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
2. ชื่อ    รองศาสตราจารย� ดร.วิลาศ พุ3มพิมล 

สถานท่ีทํางาน คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ถนนลําปาง-แม3ทะ         
ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

    วุฒิการศึกษา      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อินทรีย�เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
3. ชื่อ    ผู
ช3วยศาสตราจารย� ดร.รังสรรค� เพ็งพัด   
    สถานท่ีทํางาน  - 
    วุฒิการศึกษา   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร�ศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะห�ค3าดัชนีความสอดคล
องชุดกิจกรรมการเรียนรู
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ค3าดัชนีความสอดคล
อง (IOC) ของชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่องสมุนไพรไทย:             
 รางจืดและบัวหลวง 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ค าดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ผลการ
ประเมิน ท านท่ี 1 ท านท่ี 2 ท านท่ี 3 

1. ชื่อเรื่องสอดคล
องกับเนื้อหา
กิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

2. ผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวัง
สอดคล
องกับกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

3. สาระการเรียนรู
 สอดคล
อง
กับกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

4. จุดประสงค�การเรียนรู

สอดคล
องกับทักษะกระบวนการ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

5. เวลาท่ีใช
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมสอดคล
องกับสาระการ
เรียนรู
 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

6. กระบวนการเรียนรู
 มีความ
สอดคล
องกับกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

7. วิธีการทดลองสอดคล
องกับ
การส3งเสริมให
นักเรียนมีทักษะ
ปฏิบัติการทดลอง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

8. รายงานผลการทดลอง
สอดคล
องกับวิธีการทดลอง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

9. คําถามท
ายการทดลอง
สอดคล
องกับทักษะการคิด
วิเคราะห� 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

10. การสรุปผลการทดลอง
สอดคล
องกับวัตถุประสงค� 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ค3าดัชนีความสอดคล
อง (IOC) ของชุดกิจกรรมท่ี 2 เรื่องการสกัด
 สารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ค าดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ผลการ
ประเมิน ท านท่ี 1 ท านท่ี 2 ท านท่ี 3 

1. ชื่อเรื่องสอดคล
องกับเนื้อหา
กิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

2. ผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวัง
สอดคล
องกับกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

3. สาระการเรียนรู
 สอดคล
อง
กับกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

4. จุดประสงค�การเรียนรู

สอดคล
องกับทักษะกระบวนการ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

5. เวลาท่ีใช
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมสอดคล
องกับสาระการ
เรียนรู
 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

6. กระบวนการเรียนรู
 มีความ
สอดคล
องกับกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

7. วิธีการทดลองสอดคล
องกับ
การส3งเสริมให
นักเรียนมีทักษะ
ปฏิบัติการทดลอง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

8. รายงานผลการทดลอง
สอดคล
องกับวิธีการทดลอง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

9. คําถามท
ายการทดลอง
สอดคล
องกับทักษะการคิด
วิเคราะห� 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

10. การสรุปผลการทดลอง
สอดคล
องกับวัตถุประสงค� 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห�ค3าดัชนีความสอดคล
อง (IOC) ของชุดกิจกรรมท่ี 3 เรื่องการทําเซรั่ม  
 จากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต
านอนุมูลอิสระ 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ค าดัชนีความ

สอดคลอง 
(IOC) 

ผลการ
ประเมิน ท านท่ี 1 ท านท่ี 2 ท านท่ี 3 

1. ชื่อเรื่องสอดคล
องกับเนื้อหา
กิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

2. ผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวัง
สอดคล
องกับกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

3. สาระการเรียนรู
 สอดคล
อง
กับกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

4. จุดประสงค�การเรียนรู

สอดคล
องกับทักษะกระบวนการ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

5. เวลาท่ีใช
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมสอดคล
องกับสาระการ
เรียนรู
 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

6. กระบวนการเรียนรู
 มีความ
สอดคล
องกับกิจกรรม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

7. วิธีการทดลองสอดคล
องกับ
การส3งเสริมให
นักเรียนมีทักษะ
ปฏิบัติการทดลอง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

8. รายงานผลการทดลอง
สอดคล
องกับวิธีการทดลอง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

9. คําถามท
ายการทดลอง
สอดคล
องกับทักษะการคิด
วิเคราะห� 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
 

10. การสรุปผลการทดลอง
สอดคล
องกับวัตถุประสงค� 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใช
ได
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ภาคผนวก ค  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เร่ืองสมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เร่ืองการสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและ        

     เกสรบัวหลวง   
ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เร่ืองการทําเซร่ัมจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและ 

     เกสรบัวหลวงที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ     

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

นางธัญญลักษณ<  ป=>นนอย 

 

 

 

 

 

สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  : ชมรมวิทยาศาสตร< 
กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร< 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปBที่ 4 

โรงเรียนแสงอรุณ 
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คํานํา 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือส3งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร�เปNนสื่อ           
การเรียนรู
 ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใช
เปNนแนวทางในการจัดกิจกรรมชมรมพัฒนาผู
เรียนโดยยึดหลักการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู
ท่ีเน
นผู
เรียนเปNนศูนย�กลาง (Child Centered) ตามหลักการยึดผู
เรียน 
เปNนสําคัญ ส3งเสริมให
นักเรียนมีส3วนร3วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู
 สามารถสร
างองค�ความรู

ได
ด
วยตนเอง ท้ังเปNนรายบุคคลและรายกลุ3ม โดยครูมีบทบาทหน
าท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกให

นักเรียนประสบผลสําเร็จ สนับสนุนให
นักเรียนมีโอกาสฝXกปฏิบัติงานท้ังในห
องเรียนและนอก
ห
องเรียน เน
นกระบวนการคิดสร
างสรรค�และการทํางานร3วมกันของกลุ3ม และสามารถสร
างองค�
ความรู
ได
ด
วยตนเอง ทําให
นักเรียนได
รับการพัฒนาสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค�
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร� นําเสนอเนื้อหาแบ3งเปNน 3 ชุดกิจกรรม คือ ชุด
กิจกรรมท่ี 1 เรื่องสมุนไพรไทย : ใบรางจืดและเกสรบัวหลวง ชุดกิจกรรมท่ี 2 การสกัดสารสําคัญจาก
ใบรางจืดและเกสรบัวหลวง และชุดกิจกรรมท่ี 3 การทําเซรั่มจากสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัว
หลวงท่ีมีฤทธิ์ต
านอนุมูลอิสระ ท้ังนี้หวังเปNนอย3างยิ่งว3าชุดกิจกรรมนี่จะสามารถพัฒนาการเรียนรู

วิทยาศาสตร�ได
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คําช้ีแจงชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชมรมวิทยาศาสตร< สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี 4 

กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร< 
   

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู
ของชมรมวิทยาศาสตร� กลุ3มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร�  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYท่ี 4 ประกอบด
วยชุดกิจกรรมท้ังหมด 3 ชุดกิจกรรม คือชุดกิจกรรมท่ี 1 
เรื่องสมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง ชุดกิจกรรมท่ี 2 การสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสร บัว
หลวง และชุดกิจกรรมท่ี 3 การทําเซรั่มจากสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ ต
าน
อนุ มูล อิสระ ชุด กิจกรรม ท้ัง  3  ชุด  เปNนชุด กิจกรรม ท่ี เน
นให
ผู
 เ รี ยนได
 ลง มือปฏิบั ติจริ ง                         
ในการสืบค
นข
อมูลจากแหล3งเรียนรู
ท่ีหลากหลายท้ังสถานท่ีจริง เอกสาร วารสาร และอินเทอร�เน็ต ได

ฝXกกระบวนการคิดจากสถานการณ�จริงท่ีเกิดข้ึนใกล
ตัวและไกลตัว และสถานการณ�จําลองท่ีผู
สอนจัด
ให
  มีความยากง3ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู
เรียน เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค� 
การเรียนรู
และสามารถนําความรู
ไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันได
  
 ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่องสมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง จํานวน 2 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมท่ี 2 
การสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง จํานวน 2 ชั่วโมง และชุดกิจกรรมท่ี 3 การทําเซรั่ม
จากสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ต
านอนุมูลอิสระจํานวน 3 ชั่วโมง รวมท้ังหมด  
3 ชุดกิจกรรม 7 ชั่วโมง 
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คําช้ีแจง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน: ชมรมวิทยาศาสตร< 
กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร<   

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี 4 
 
 
 

  1. บทบาทครูผูสอน 
 
 1.1 ครูผู
สอนศึกษาคู3มือครูอย3างละเอียด เก่ียวกับการใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู
 
 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
 ครูต
องจัดให
ครบตามท่ีระบุไว
ในแผนการจัดการเรียนรู
 
เพ่ือให
กิจกรรมเปNนอย3างต3อเนื่องและบรรลุตามจุดประสงค� ในชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่องสมุนไพรไทย:
รางจืด  และบัวหลวง จํานวน 2 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมท่ี 2 การสกัดสาระสําคัญจากใบรางจืดและเกสร
บัวหลวง จํานวน 2 ชั่วโมง และชุดกิจกรรมท่ี 3 การทําเซรั่มจากสาระสําคัญจากใบรางจืดและเกสร 
บัวหลวง ท่ีมีฤทธิ์ต
านอนุมูลอิสระ จํานวน 3 ชั่วโมงรวมเวลาท่ีใช
ท้ังหมด 7 ชั่วโมง 
 1.3 ก3อนลงมือทํากิจกรรมทุกครั้ง ครูต
องอธิบาย ชี้แจงและให
นักเรียนอ3านคําแนะนําการ
ทํากิจกรรมให
เข
าใจชัดเจนแล
วลงมือทํากิจกรรมตามข้ันตอนอย3างเคร3งครัด จึงจะทําให
การจัด
กิจกรรมการเรียนรู
บรรลุเปZาหมายและมีประสิทธิภาพ 
 1.4 ครูควรกระตุ
นให
นักเรียนทุกคนมีส3วนร3วมในการทํากิจกรรมเพ่ือเปNนการฝXกให
นักเรียน      
มีความรับผิดชอบต3อหน
าท่ี รู
จักการทํางานร3วมกับผู
อ่ืน กล
าแสดงออก มีน้ําใจช3วยเหลือซ่ึงกันและกัน  
และคอยสังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียนและคอยช3วยเหลือเม่ือเกิดป[ญหา 
 1.5 เม่ือการทํากิจกรรมสิ้นสุดลง ครูและเพ่ือนนักเรียนช3วยกันประเมินผลการเรียนรู
ของ
นักเรียน 
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2. ส่ิงท่ีครูตองเตรียม 

 ครูต
องเตรียมสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ให
ครบตามท่ีระบุไว
ในชุดกิจกรรม  ดังนี้ 
 2.1 บัตรภาระงาน 
 2.2 บัตรความรู
 
 2.3 บัตรกิจกรรม 
 2.4 บัตรคําถาม 
 2.5 แบบบันทึกกิจกรรม 
 2.6 แบบบันทึกคําตอบ 
 2.7 บัตรเฉลยกิจกรรม 
 2.8 บัตรเฉลยคําถาม 
 2.9 แบบวัดการคิดวิเคราะห�นักเรียน 
 2.10 แบบทดสอบก3อน-หลังเรียน 
 2.11 วัสดุอุปกรณ�ท่ีต
องใช
ในการทดลองจัดเตรียมให
ครบทุกกลุ3ม 
 
3. การประเมินผลการเรียนรู 
 3.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานกลุ3ม 
 3.2 ประเมินผลด
านความรู
 ทักษะกระบวนการคิด จากแบบทดสอบและผลงานของนักเรียน 
  3.2.1 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
  3.2.2 ตรวจคําตอบจากแบบบันทึกกิจกรรม 
  3.2.3 ตรวจคําตอบจากแบบบันทึกคําตอบ 
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แบบทดสอบก อนเรียน 
กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร<  ชมรมวิทยาศาสตร< ระดับช้ันมัธยมศึกษาปB ท่ี 4               
เรื่อง สมุนไพรไทย: ใบรางจืดและเกสรบัวหลวง  เวลา   10  นาที              จํานวน 10 ขอ                  
 
คําช้ีแจง  ให
นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต
องและทําเครื่องหมาย  X ลงในกระดาษคําตอบ 
จุดประสงค< : อธิบายเก่ียวกับสมุนไพรและภูมิปFญญาไทยท่ีเก่ียวกับความงามและสุขภาพ 
1. สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติหมายความถึงข
อใด  

  ก. ยาท่ีได
จากผัก  
  ข. ยาท่ีได
จากเนื้อสัตว� 
  ค. ยาท่ีได
จากรากต
นไม
 
  ง. ยาท่ีได
จากพืช สัตว� และแร3 

2. ข
อใดไม ใช ชื่อชื่อท
องถ่ินของรางจืด 
 ก. ย้ําแย
 
 ข. ดุเหว3า 
 ค. ยาเขียว 
 ง. ออดแอด 
3. ข
อใดเขียนชื่อวิทยาศาสตร�ของรางจืดถูกต
อง 
 ก. Psidium guajava Linn. 
 ข. Carthamus tinctorius Linn. 
 ค. Thunbergia laurifolia Linn. 
 ง. Nelumbo nucifera Gaerth. 
4. ข
อใดเปNนสรรพคุณทางยาของรางจืด 

  ก. ถอนพิษ  
  ข. ยาแก
จุกเสียด 
  ค. แก
ลมวิงเวียน 
  ง. โรคหนองใน และป[สสาวะเปNนหนอง  

5. สาระสําคัญท่ีสามารถพบได
ในใบรางจืด คือ ข
อใด 
ก.  Amino acid 
ข.  Flavonoid 
ค.  Carotenoid 
ง.   ถูกทุกข
อ 
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6. ข
อใดเขียนชื่อวิทยาศาสตร�ของบัวหลวงถูกต
อง 
 ก. Psidium guajava Linn. 
 ข. Carthamus tinctorius Linn. 
 ค. Thunbergia laurifolia Linn. 
 ง. Nelumbo nucifera Gaertn.               
7. ส3วนใดของบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ  

  ก. ใบ 
  ข. เกสร 
  ค. กลีบดอก 
  ง. กลีบเลี้ยง 

8. ข
อใดเปNนสรรพคุณทางยาของบัวหลวง 
  ก. บํารุงหัวใจ  
  ข. แก
ลมวิงเวียน 
  ค. แก
อาการท
องเดิน 
  ง. โรคหนองใน และป[สสาวะเปNนหนอง 

9. สาระสําคัญท่ีสามารถพบได
ในบัวหลวง คือ ข
อใด 
  ก. แทนนิน ข. อัลคาลอยด� 
  ค. ฟลาโวนอยด� ง. ถูกทุกข
อ 

10. พืชชนิดหนึ่งมีลักษณะมีเหง
าและไหลอยู3ใต
ดิน ใบเด่ียวรูปโล3 ดอกเด่ียว มีสีขาว สีชมพู เกสรตัวผู

มีจํานวนมากสีเหลือง ผลเปNนรูปกลมรีสีเขียวนวล คือข
อใด 

ก. มะระ  ข. บัวหลวง 
  ค. รางจืด ง.  สารภ ี
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  ชุดกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง สมุนไพรไทยน ารู            ใช
เวลาทํากิจกรรม  2 ชัว่โมง 
 

   ผลการเรียนรู 

 1. สืบค
นข
อมูลและอธิบายเก่ียวกับสมุนไพรและภูมิป[ญญาไทยท่ีเก่ียวกับความงามและ
สุขภาพ 
 2. สํารวจตรวจสอบสมุนไพรในท
องถ่ินท่ีนํามาใช
ประโยชน�เพ่ือความงามและสุขภาพ 

 
  สาระการเรียนรู 
 

 1. รางจืด   
 2. เกสรบัวหลวง 
 
  จุดประสงค<การเรียนรู 

 1. ด
านความรู
 
  1.1 อธิบายเก่ียวกับสมุนไพรและภูมิป[ญญาไทยท่ีเก่ียวกับความงามและสุขภาพ 
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ข้ันเราความสนใจ (Engagement) 

 
คําช้ีแจง    นักเรียนดูภาพแล
วตอบคําถาม 
คําถาม :   นักเรียนรู
จักสมุนไพรในภาพหรือไม3 มีชื่อว3าอะไรบ
าง 
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ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) 
 
คําช้ีแจง นักเรียนศึกษาบัตรเน้ือหาท่ี 1 เร่ืองสมุนไพรไทย : รางจืดและบัวหลวง 
 

บัตรเนื้อหา ชุดที่  1 เร่ืองสมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง 
 
 สมุนไพร (Herbs) หมายถึงพืชท่ีใช
ทําเปNนเครื่องยา มนุษย�ได
ใช
ประโยชน�จากสมุนไพร    
เพ่ือการส3งเสริมดูแลสุขภาพและการรักษาโรค ใช
เปNนอาหาร เครื่องด่ืม อาหารเสริม เปNนส3วนประกอบ
ในเครื่องสําอาง ใช
แต3งกลิ่น แต3งสีอาหารและยา ตลอดจนใช
เปNนสารกําจัดศัตรูพืช นอกจากสมุนไพร
จากพืช ยังมีสมุนไพรท่ีมาจากสัตว� เช3น เขา หนัง กระดูกของสัตว�บางชนิด หรือสัตว�ท้ังตัว และ
สมุนไพรท่ีเปNนแร3ธาตุ เช3น เกลือแกง 
 ประโยชน�ของสมุนไพร เม่ือพิจารณาประโยชน�ของสมุนไพรในประเทศท่ีพัฒนาแล
วจะเห็น
ว3า สมุนไพรมีประโยชน�คือ  
 1. เปNนวัตถุดิบในการผลิตตัวยาสําคัญ เช3น ซิงโคนาใช
ผลิตควินิน ดูบอยเซีย (Duboisia)     
ใช
ผลิตอะโทรปYน (Atropine) เปNนต
น 
 2. เปNนวัตถุดิบในการผลิตสารต้ังต
นในการสังเคราะห�ยา เช3น พืชสกุลกลอย เปNนวัตถุดิบ         
ในการผลิตไดออสเจนิน (Diosgenin) ซ่ึงเปNนสารต้ังต
นในการผลิตยาประเภทสเตียรอยด� (Steroid)            
หรือน้ํามันพืชเปNนวัตถุดิบในการผลิตบีตาซิโตสเตียรอล (Beta Sitosterol) ซ่ึงใช
ผลิตยาสเตียรอยด�         
เปNนต
น ผลิตภัณฑ�ท่ีมีเกสรผึ้งเปNนส3วนผสม (เกสรผึ้งคือเกสรดอกไม
ท่ีติดมากับขาผึ้ง) 
 3. เปNนแบบอย3างในการสังเคราะห�ยา ยาส3วนใหญ3ท่ีใช
ในป[จจุบันมีต
นกําเนิดจากธรรมชาติ
แทบท้ังสิ้น เม่ือค
นพบตัวยาสําคัญจากธรรมชาติแล
ว จึงมีการสังเคราะห�เลียนแบบข้ึน การศึกษาหายา
ใหม3ๆ จากพืชจึงยังคงดําเนินอยู3ต3อไป น้ํามันพืช ใช
เปNนวัตถุดิบในการผลิตสารต้ังต
นในการสังเคราะห�
ยาสเตียรอยด� น้ํามันพืช ใช
เปNนวัตถุดิบในการผลิตสารต้ังต
น ในการสังเคราะห�ยาสเตียรอยด�   
 4. เปNนผลิตภัณฑ� เพ่ือบํารุงสุขภาพ ในช3วงเวลา 4-5 ปYท่ีผ3านมานี้ ชาวตะวันตกได
หันมา
นิยมใช
ผลิตภัณฑ�จากธรรมชาติมากยิ่งข้ึน เนื่องจากกลัวความเปNนพิษรุนแรงจากยาสังเคราะห�                
และสารตกค
างจากกระบวนการสังเคราะห� นอกจากนี้ยังเนื่องมาจากความเชื่อท่ีว3า ในพืชและสัตว�             
มีระบบการปZองกันตัวเองท่ีคล
ายคลึงกัน เช3น ระบบเอนไซม� เปNนต
น จึงเชื่อว3าผลิตภัณฑ�จากพืช         
และสัตว�น3าจะปลอดภัยกับคนด
วย ตัวอย3าง เช3น โสม นมผึ้ง และเกสรผึ้ง เปNนต
น ซิงโคนา ใช
เปNน
วัตถุดิบในการผลิตยาควินิน จะเห็นว3าแม
แต3ประเทศท่ีพัฒนาแล
ว ก็ยังตระหนักถึงคุณค3า และ
ความสําคัญของสมุนไพร สําหรับประเทศไทยนั้น เรื่องการแพทย�แผนไทย และสมุนไพรได
ถูกละเลย
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กันไประยะหนึ่ง การท่ีจะพัฒนานํามาใช
ใหม3อีกครั้ง จึงจําเปNนต
องผ3านข้ันตอนต3างๆ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห3งชาติ จึงได
ต้ังคณะทํางาน เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาสมุนไพรในช3วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห3งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529)  
ความรูเก่ียวกับใบรางจืด และเกสรบัวหลวง 
1. ความรู
เก่ียวกับรางจืด 
 ชื่อวิทยาศาสตร� : Thunbergia laurifolia Linn. 
 ชื่อวงศ� : Acanthaceae 
 ชื่อท
องถ่ิน : รางจืด, กําลังช
างเผือก ยาเขียว เครือเถาเขียว  
   ขอบซะนาง ดุเหว3า คาย ป[งกะล3ะ เครือเขาเขียว หนามแน3   
   ย้ําแย
 รางเย็น แอดแอ 

 

 
 
ภาพท่ี 1.1 แสดงใบรางจืด 
ท่ีมา: http://www.thaihof.org/knowledge/article/detail/1655 
  
 1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร� 
  ใบเปNนใบเด่ียวรูปขอบขนานหรือรูปไข3กว
าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร 
ขอบใบเว
าเล็กน
อย  
  ดอกช3อ ออกท่ีปลายก่ิง กลีบดอกสีม3วงแกมน้ําเงิน ใบประดับสีเขียวประสีน้ําตาลแดง 
  สารสําคัญพบสารกลุ3ม Amino acid, Flavonoid และ Carotenoid 
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2. ความรู
เรื่องบัวหลวง 
 ชื่อวิทยาศาสตร� :  Nelumbo nucifera Gaertn. 
 ชื่อสามัญ : Lotus 
 วงศ�  : Nelumbonaceae 
 ชื่อท
องถ่ิน : บัวหลวง 
 

 
 
ภาพท่ี 1.2 แสดงเกสรบัวหลวง 
ท่ีมา: http://www.lotus.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/08/mix_14.jpg 
 
 2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร� 
  เปNนไม
ล
มลุก มีเหง
าและไหลอยู3ใต
ดิน เหง
า จะมีลักษณะเปNนท3อนยาว มีปล
องสีเหลือง
อ3อนจนถึงเหลือง แข็งเล็กน
อย ถ
าตัดตามขวางจะเปNนรูกลมๆ หลายรู ไหลจะเปNน ส3วนท่ีเจริญไป   
เปNนต
นใหม3  
  ใบ ใบเด่ียวรูปโล3 ออกสลับ แผ3นใบจะชูเหนือน้ํา รูปใบเกือบกลม ขนาดใหญ3 ขอบ
เรียบและเปNนคลื่น ผิวใบมีนวล ก
านใบแข็งเปNนหนาม ถ
าตัดตามขวางจะเห็นเปNนรูภายในก
านใบมีน้ํา
ยางขาว เม่ือหักจะมีสายใยสีขาว ใบอ3อนสีเทานวล ปลายม
วนงอข้ึนท้ังสองด
าน ก
านใบจะติดตรง
กลางแผ3นใบ  
  ดอกเด่ียว มีสีขาว สีชมพู กลิ่นหอม บัวหลวงจะเริ่มบานต้ังแต3ตอนเช
า ก
านดอกยาวมี
หนามเหมืนก
านใบ ชูดอกเหนือน้ํา และชูสูงกว3าใบเล็กน
อย กลีบเลี้ยง 4- 5 กลีบ ขนาดเล็ก สีขาวอม
เขียว หรือสีเทาอมชมพู ร3วงง3าย กลีบดอกมีจํานวนมากเรียงซ
อนหลายชั้น  
  เกสรตัวผู
มีจํานวนมากสีเหลือง ปลายอับเรณูมีรยางค�คล
ายกระบองเล็กๆ    สีขาว 
เกสรตัวเมียจะฝ[งอยู3ในฐานรองดอกรูปกรวยสีเหลืองนวล  
  ผล รูปกลมรีสีเขียวนวล มีจํานวนมาก ฝ[งอยู3ในส3วนท่ีเปNนรูปกรวย เม่ืออ3อนมีสีเหลือง 
รูปกรวยนี้เม่ือเปNนผลแก3จะขยายใหญ3ข้ึนมีสีเทาอมเขียว ท่ีเรียกว3า "ฝ[กบัว" มีผลสีเขียวอ3อนฝ[งอยู3เปNน
จํานวนมาก 
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  สารสําคัญ: คือดอกใบก
านใบฝ[กบัวเมล็ดและโดยเฉพาะดีบัว มีสารอัลคาลอยด� 
(Alkaloids) หลายชนิด ท่ีมีฤทธิ์ต3อการขยายเส
นเลือดท่ีเลี้ยงหัวใจ เกสรบัว (ตัวผู
) พบสารฟลาโวนอยด� 
(Flavonoids) ท่ีมีฤทธิ์ต
านอนุมูลอิสระรากบัว เหง
าบัวและเปลือกผล พบสารพวกแทนนิน (Tannin) 
เปNนสารฝาดสมานท่ีมีฤทธิ์ช3วยยับยั้งอาการท
องเดิน และรากบัวมีสารพวกแคลเซียม (Calcium) ช3วย
บํารุงร3างกายเมล็ดบัว มีสารไขมัน (Lipid) ช3วยเพ่ิมพลังงาน บํารุงไขข
อและเอ็น 
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กิจกรรมสํารวจสมุนไพรไทยในทองถิ่น 

 
 

เรื่อง สมุนไพรท่ีฉันรูจัก             เวลาท่ีใช 2 คาบ  
จุดประสงค< 
 1. ยกตัวอย3างสมุนไพรในท
องถ่ิน 
 2. ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพบางประการของสมุนไพรในท
องถ่ิน 
 3. สืบค
นข
อมูลเก่ียวกับการใช
ประโยชน�สมุนไพรในท
องถ่ิน 
 4. รวบรวมข
อมูล จัดกระทําข
อมูล และนําเสนอข
อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
รายการวัสดุอุปกรณ<  
 

 รายการ จํานวนต อกลุ ม 
1. ตัวอย3างพืชสมุนไพรท่ีหาได
ง3ายในท
องถ่ิน เช3น เทียนก่ิง ขม้ิน บัวบก 
ว3านหางจระเข
 เตย กุหลาบ ขิง ตะไคร
หอม รางจืด บัวหลวง 

แต3ละชนิด  
จํานวนพอประมาณ 

2. วัสดุอุปกรณ�สําหรับตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสมุนไพรตามท่ี
กลุ3มจะเลือกใช
 เช3น มีด โกร3งบดสาร แท3งแก
วคนสาร กระดาษกรอง แว3น
ขยาย 

ชนิดละ 1 อัน 

3. กระดาษโปสเตอร�สีต3างๆ  2-3 แผ3น 
4. เทปกาว 1 ม
วน 
5. กรรไกร 1 เล3ม 
6. คอมพิวเตอร�ท่ีเชื่อมต3อเครือข3ายอินเทอร�เน็ต 2 เครื่อง/ห
อง 

 
วิธีทํากิจกรรม 
1. ระดมความคิดกันในกลุ3ม เก่ียวกับสมุนไพรตามประสบการณ�
เดิมของแต3ละคน เช3น ท่ีมาของสมุนไพร สมุนไพรท่ีนักเรียนรู
จัก 
หรือท่ีมีอยู3ในบ
านของนักเรียน เช3น เทียนก่ิง ขม้ิน บัวบก ขิง ตะไคร
 
2. อภิปรายเก่ียวกับลักษณะตัวอย3างสมุนไพรท่ีมีใช
ในบ
านของ
นักเรียน เปNนพืชท่ีปลูกอยู3ในบ
าน หรือเก็บมาจากท่ีอ่ืน ในรูปของ
พืชสดหรือแปรรูปแล
ว การใช
ประโยชน�จากสมุนไพร  
3. ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของพืชสมุนไพรบางชนิดในท
องถ่ิน ท่ีหามาเปNนตัวอย3างในชั้นเรียน 
เช3น ลักษณะท่ัวไป กลิ่น สี รสชาติ บันทึกลักษณะและสมบัติของพืชดังกล3าว 
4. สืบค
นข
อมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับการปลูกพืชสมุนไพรเหล3านั้นและการใช
ประโยชน� 
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5. รวบรวมและจัดกระทําการใช
สมุนไพร เปNนข
อมูลของกลุ3ม นําเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสม                 
เช3น จัดทําเปNนแผนภาพ โปสเตอร�ให
กลุ3มอ่ืนๆ มาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความรู
 
 

ตัวอย างผลการทํากิจกรรม 
 

สมุนไพร ภาพ ลักษณะ แหล งท่ีพบ การใชประโยชน< 
ขิง 

 

เปลือกนอกสีน้ําตาล
แกมเหลือง เนื้อในสี
เหลืองอ3อนมีกลิ่นหอม
เฉพาะ 

พบท่ัวไป ใช
เหง
าเปNน
ส3วนประกอบของ
อาหาร 
ใช
เปNนยาขับลม 

เตย 

 

ใบยาวเรียวคล
ายใบหอก 
ปลายใบแหลม ขอบใบ
เรียบ ผิวใบเปNนมัน เส
น
กลางใบเว
าลึกเปNนแอ3ง 
ใบมีกลิ่นหอม 

พบท่ัวไป เจริญ
ได
ดีในดินชื้น 

แต3งกลิ่น แต3งสี
ขนม 

บัวบก 

 

ใบเด่ียว เรียงสลับ ก
าน
ใบยาว ขอบใบหยัก 

ตามพ้ืนดิน ท่ี
ชื้น 

ท้ังต
น แก
ช้ําใน 

ว3านหาง
จระเข
 

 

ใบเด่ียว อวบน้ํามาก สี
เขียวอ3อน หรือเขียวเข
ม 
ภายในมีวุ
นใส 

พบในท่ีแล
ง วุ
นในใบใช
รักษา
แผลไฟไหม
น้ํา
ร
อนลวก 

รางจืด 

 

ใบเด่ียว ออกตรงข
าม 
รูปขอบขนานหรือรูปไข3 
ปลายใบเรียวแหลม โคน
ใบมนเว
า  มีเส
น 3  

พบท่ัวไป ใบใช
เปNนยาถอน
พิษ 

บัวหลวง 

 

ใบ ใบเด่ียวรูปโล3 ออกสลับ 
แผ3นใบจะชูเหนือน้ํา รูป
ใบเกือบกลม ขนาดใหญ3 
ขอบเรียบและเปNนคลื่น 
 ผิวใบมีนวล 

พบท่ัวไป บํารุงหัวใจ เกสร
ปรุงเปNนยาหอม      
ชูกําลัง ทําให
ชื่น
ใจ ยาสงประสาท 
ขับเสมหะ 
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ภาพประกอบกิจกรรม สมุนไพรไทยน ารู 
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ข้ันอธิบายลงขอสรุป (Explanation) 

 
คําช้ีแจง ให
นักเรียนสืบค
นข
อมูลและอธิบายเก่ียวกับสมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวงลงในกรอบ
ข
อความด
านล3างตามความเข
าใจ 
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ข้ันขยายความรู (Elaboration) 
 

 

คําช้ีแจง  ให
นักเรียนวาดภาพสมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง พร
อมลักษณะและแหล3งท่ีพบพร
อม
ท้ังการใช
ประโยชน�ในด
านต3างๆ ท่ีนักเรียนได
เห็นตามประสบการณ�ของตนเอง 
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ข้ันประเมิน (Evaluation) 

 
 
คําช้ีแจง   นักเรียนตอบคําถามบัตรฝXกเสริมทักษะ 
 

บัตรฝZกเสริมทักษะท่ี 1  เรื่อง  สมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง 
 

1.    สมุนไพร จําพวกรางจืด มีสรรพคุณเด3นในเรื่องใด 
 
 
 
2.    บัวหลวง มีสรรพคุณด
านใดบ
าง 
 
 
 
3.   ใบรางจืดถูกนิยมใช
ในการถอนพิษ แก
อาการอักเสบ และด
านใดอีกบ
าง 
 
 
 
4.   เกสรบัวหลวงมีคุณสมบัติเด3นในเรื่องใดบ
าง 
 
 
 
5.  สมุนไพรกลุ3มใดนิยมนํามาใช
ในการต
านริ้วรอย และอนุมูลอิสระ 
 
 
 
6.    การเก็บสมุนไพรเพ่ือให
ได
สารสําคัญควรมีข
อคํานึงในเรื่องใดบ
าง 
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ขอสอบหลังเรียน 
กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร<  ชมรมวิทยาศาสตร< ระดับช้ันมัธยมศึกษาปB ท่ี 4               
เรื่อง สมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง เวลา   10   นาที                 จํานวน   10   ขอ                  

  
คําช้ีแจง  ให
นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต
องและทําเครื่องหมาย  X ลงในกระดาษคําตอบ 
จุดประสงค< :  อธิบายเก่ียวกับสมุนไพรและภูมิป[ญญาไทยท่ีเก่ียวกับ ความงามและสุขภาพ 
1. สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติหมายความถึง ข
อใด  

  ก. ยาท่ีได
จากผัก  
  ข. ยาท่ีได
จากเนื้อสัตว� 
  ค. ยาท่ีได
จากรากต
นไม
 
  ง. ยาท่ีได
จากพืช สัตว� และแร3 

2. ข
อใดไม ใช ชื่อชื่อท
องถ่ินของรางจืด 
 ก. ย้ําแย
 
 ข. ดุเหว3า 
 ค. ยาเขียว 
 ง. ออดแอด 
3. ข
อใดเขียนชื่อวิทยาศาสตร�ของรางจืดถูกต
อง 
 ก. Psidium guajava Linn. 
 ข. Carthamus tinctorius Linn. 
 ค. Thunbergia laurifolia Linn. 
 ง. Nelumbo nucifera Gaerth. 
4. ข
อใดเปNนสรรพคุณทางยาของรางจืด 

  ก. ถอนพิษ  
  ข. ยาแก
จุกเสียด 
  ค. แก
ลมวิงเวียน 
 ง. โรคหนองใน และป[สสาวะเปNนหนอง  

5. สารสําคัญท่ีสามารถพบได
ในใบรางจืดคือข
อใด 
ก.  Amino acid 
ข.  Flavonoid 
ค.  Carotenoid 
ง.   ถูกทุกข
อ 
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6. ข
อใดเขียนชื่อวิทยาศาสตร�ของบัวหลวงถูกต
อง 
 ก. Psidium guajava Linn. 
 ข. Carthamus tinctorius Linn. 
 ค. Thunbergia laurifolia Linn. 
 ง. Nelumbo nucifera Gaerth               
7. ส3วนใดของบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ  

  ก. ใบ  ข. เกสร 
  ค. กลีบดอก ง. กลีบเลี้ยง 

8. ข
อใดเปNนสรรพคุณทางยาของบัวหลวง 
  ก. บํารุงหัวใจ  
  ข. แก
ลมวิงเวียน 
  ค. แก
อาการท
องเดิน 
  ง.   โรคหนองใน และป[สสาวะเปNนหนอง 

9. สาระสําคัญท่ีสามารถพบได
ในบัวหลวง คือ ข
อใด 
  ก. แทนนิน ข. อัลคาลอยด� 
  ค. ฟลาโวนอยด� ง. ถูกทุกข
อ 

10. พืชชนิดหนึ่งมีลักษณะมีเหง
าและไหลอยู3ใต
ดิน ใบเด่ียวรูปโล3 ดอกเด่ียว มีสีขาว สีชมพู เกสรตัวผู

มีจํานวนมากสีเหลือง ผลเปNนรูปกลมรีสีเขียวนวล คือข
อใด 

ก. มะระ 
ข. บัวหลวง 

  ค. รางจืด 
  ง.  สารภ ี
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง สมุนไพรไทย: รางจืดและบัวหลวง 

 
1. ง. ยาท่ีได
จากพืช สัตว� และแร3 
2. ง. ออดแอด 
3. ค. Thunbergia laurifolia Linn. 
4. ก. ถอนพิษ 
5. ง. ถูกทุกข
อ 
6. ง. Nelumbo nucifera Gaerth               
7. ข. เกสร 
8. ก. บํารุงหัวใจ 
9. ง. ถูกทุกข
อ 
10. ข. บัวหลวง 
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แบบทดสอบก อนเรียน 

กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร<  ชมรมวิทยาศาสตร<    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี 4               
เรื่องการสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง เวลา   10   นาที    จํานวน   10   ขอ                  
 
คําช้ีแจง  ให
นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต
องและทําเครื่องหมาย  X ลงในกระดาษคําตอบ 
จุดประสงค< : 1. ออกแบบและลงมือปฏิบัติเพ่ือสกัดสารท่ีต
องการจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
                 2. รวบรวมข
อมูล จัดกระทําข
อมูลและนําเสนอข
อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
1. ตัวทําละลายชนิดใดท่ีใช
สกัดแยกสารออกฤทธิ์จากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงได
ดีท่ีสุด 
 ก. น้ํา (Water) 
 ข. เอทานอล (Ethanol) 
 ค. เมทานอล (Methanol) 
 ง. แอลกอฮอล� (Alcohol) 
2. ฟลาโวนอยด�เปNนสารเคมีท่ีมีอยู3ในพืชมีคุณสมบัติเด3นในเรื่องใด 
 ก. การต
านอนุมูลอิสระ 

ข. การสังเคราะห�เมลานิน 
ค. การสังเคราะห�เอนไซน�ไทโรซิเนส 
ง.   การยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซน�ไทโรซิเนส 

3. การศึกษาองค�ประกอบทางเคมีจาก สารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงศึกษาจากปริมาณ
ท้ังหมดของสารกลุ3มใด 
 ก. ปริมาณรูทินท้ังหมด 
 ข. ปริมาณฟYนอลิกท้ังหมด 
 ค. ปริมาณกรดแกลลิคท้ังหมด 
 ง. ปริมาณกรดแทนนิคท้ังหมด 
4. สารมาตรฐานท่ีนิยมใช
เปNนสารเปรียบเทียบปริมาณฟYนอลิกท้ังหมดคือสารใด 
 ก. กรดแกลลิค ข. กรดแทนนิก 
 ค. กระอะซีติก ง. กรดกลูตามิก 
5. ข
อใดไม3ใช3ประโยชน�ของโครมาโทกราฟYแบบเยื่อบาง 
 ก. ใช
หาระบบของตัวทําละลาย 
 ข. ใช
ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสาร 

ค. ใช
วิเคราะห�คุณสมบัติทางเคมีได
แก3 pH 
ง. ใช
วิเคราะห�เบื้องต
นว3าสารสกัดท่ีได
มีสารก่ีชนิด ประเภทใด 
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6. ข
อใดเปNนวิธีการท่ีสามารถทําให
มองเห็นสารท่ีแยกได
จากแผ3น TLC 
 ก. การสเปรย�ด
วยไอโอดีน 
 ข. การสเปรย�ด
วยกรดซัลฟุริค 
 ค. การมองภายใต
แสง UV 
 ง. ถูกทุกข
อ 
7. เทคนิคอย3างง3ายท่ีใช
แยกสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงให
บริสุทธิ์คือข
อใด 
 ก. โครมาโทกราฟYแบบเยื่อบาง 
 ข. โครมาโทกราฟYแบบคอมลัมน� 
 ค. โครมาโทกราฟYแบบก�าซ 
 ง. ถูกท้ังข
อ ก. และ ข. 
8. การสกัดด
วยตัวทําละลายช3วยในการแยกสารและทําสารให
บริสุทธิ์ ตัวทําละลาย ในข
อใดไม3นิยม
ใช
เพราะอาจก3อให
เกิดอันตราย 
 ก. เอทานอล ข. เมทานอล 
 ค. อะซิติก ง. คลอโรฟอร�ม 
9. สารสกัดหยาบของพืชชนิดหนึ่งมีลักษณะข
นหนืดสีเขียวเข
ม เปNนลักษณะของพืชชนิดใด 
 ก. สารภี  ข. คําฝอย 
 ค. รางจืด ง. บัวหลวง 
10. สารสกัดหยาบของพืชชนิดหนึ่งมีลักษณะเปNนของเหลว สีเหลืองใส เปNนลักษณะของพืชชนิดใด 

ก. สารภี  ข. คําฝอย 
 ค. รางจืด ง. บัวหลวง 
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  ชุดกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 

   ผลการเรียนรู 

 1. สืบค
นข
อมูลและอธิบายเก่ียวกับสมุนไพรและภูมิป[ญญาไทยท่ีเก่ียวกับความงามและ
สุขภาพ 
 2. สํารวจตรวจสอบสมุนไพรในท
องถ่ินท่ีนํามาใช
ประโยชน�เพ่ือความงามและสุขภาพ 
 3. เสนอแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือความงามและสุขภาพท่ีมีส3วนผสมของสมุนไพร
ในท
องถ่ิน 
 4. วิเคราะห�ข
อมูล และนําความรู
ไปใช
ในการเลือกใช
ผลิตภัณฑ�เพ่ือความงามและสุขภาพ
อย3างถูกต
องและเหมาะสม 
 5. สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู
 และสร
างสรรค�ผลงานเก่ียวกับความงามและสุขภาพอย3างมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

 
   สาระการเรียนรู 
  

 การใช
ประโยชน�จากพืชสมุนไพร สามารถนํามาส3วนของพืชใช
ประโยชน�โดยตรง หรืออาจ
แยกเฉพาะสารท่ีมีสมบัติท่ีต
องการออกมาจากส3วนต3างๆ ของพืชด
วยวิธีการต3างๆ เช3น สกัดด
วยตัวทํา
ละลาย กลั่นด
วยไอน้ํา สารท่ีแยกออกมาได
มีลักษณะเปNนสารเนื้อเดียว ถ
าต
องการทราบว3ามี
องค�ประกอบเพียงชนิดเดียวหรือไม3 ต
องนําไปแยกต3อด
วยวิธีการอ่ืนๆ เช3น โครมาโทกราฟY การใช

สมุนไพรให
ได
ประโยชน�สูงสุดข้ึนอยู3กับ อายุของสมุนไพร ฤดูกาลท่ีเก็บ ช3วงเวลาท่ีเก็บสมุนไพร แหล3ง
ท่ีเก็บสมุนไพร และวิธีเก็บรักษาสมุนไพรอย3างถูกต
อง 
 

   จุดประสงค<การเรียนรู 
 
 1. ด
านความรู
 
  1.1 ออกแบบและลงมือปฏิบัติเพ่ือสกัดสารท่ีต
องการจากส3วนต3างๆ ของพืช 
  1.2 รวบรวมข
อมูล จัดกระทําข
อมูล และนําเสนอข
อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
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ข้ันเราความสนใจ (Engagement) 
 

เรื่อง การสกัดสารจากพืชสมุนไพร 

 
 
 
 
 
 
              ดอกกระดังงา               ผลมังคุด 
 
 ในการใช
ประโยชน�จากสมุนไพรอาจแยกเฉพาะสารท่ีมีสมบัติท่ีต
องการออกมาจากส3วน
ต3างๆ ของพืช เช3น ราก ใบ ดอก ผล เปลือก และต
น ซ่ึงสามารถทําได
หลายวิธี เช3น ต
มหรือสกัดด
วย
น้ําร
อน นําไปละลายในตัวทําละลาย ตัวอย3างของพืชท่ีสามารถนํามาแยกสารท่ีต
องการด
วยวิธีนี้ เช3น 
เตย มะตูม ในบางท
องถ่ินมีการใช
ประโยชน�จากน้ํามันท่ีมีกลิ่นหอมออกจากผิวส
ม ต
มใบเตยแล
วกรอง
ส3วนท่ีเปNนของเหลวมีกลิ่นหอมมาใช
 หรือนํารากกระชายดํามาแช3ในแอลกอฮอล� วิธีการเหล3านี้ก็เปNน
ภูมิป[ญญาของคนไทยในการใช
ประโยชน�จากพืชพรรณในท
องถ่ิน สารท่ีแยกออกมาได
นี้สามารถ
นําไปใช
ประโยชน�ได
มากมาย  
 สารท่ีแทรกอยู3ในส3วนต3างๆ ของพืชบางชนิดเปNนน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงเปNนสารเนื้อเดียว 
ระเหยง3าย ไม3ละลายน้ํา และไม3ทําปฏิกิริยากับน้ํา สามารถแยกออกมาได
โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ
ของสารนั้น เม่ือทําให
สารมีอุณหภูมิสูงข้ึน สารจะเปลี่ยนสถานะเปNนแก�ส แยกออกมา ซ่ึงสามารถทํา
ให
เปลี่ยนสถานะกลับเปNนของเหลวได
อีกครั้งโดยการลดอุณหภูมิ ตัวอย3างพืชท่ีนิยมนํามาสกัดน้ํามัน
หอมระเหย เช3น ตะไคร
หอม นอกจากน้ํามันหอมระเหยแล
ว ยังมีสารเนื้อเดียวชนิดอ่ืนๆ ในพืช เช3น สี 
ท่ีสามารถแยกออกมาได
โดยอาศัยสมบัติเก่ียวกับความสามารถในการละลาย ซ่ึงเปNนสมบัติเฉพาะตัว
ของสาร ถ
าเราใช
ตัวทําละลายท่ีเหมาะสม จะแยกสารนั้นออกมาได
  
 การสกัดสารด
วย การกลั่นด
วยไอน้ํา (Steam Distillation) ในกิจกรรมเสนอแนะ ทําได

โดยผ3านความร
อนจากไอน้ําเดือดมายังส3วนของพืชท่ีต
องการแยกน้ํามันหอมระเหย เช3น ใบตะไคร

หอม ผิวมะกรูด ความร
อนจากไอน้ําจะช3วยให
น้ํามันหอมระเหยในพืชระเหยออกมาอย3างรวดเร็วและ
ได
น้ํามันหอมระเหยปริมาณมาก 
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ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) 
 
ใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่องการสกัดสารจากส วนต างของพืช      เวลา 2 คาบ 
จุดประสงค< 

1. ออกแบบและลงมือปฏิบัติเพ่ือสกัดสารท่ีต
องการจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
2. รวบรวมข
อมูล จัดกระทําข
อมูล  และนําเสนอข
อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

รายการวัสดุอุปกรณ<  
 

รายการ จํานวนต อกลุ ม 
1. พืชสมุนไพรท่ีหาได
ง3ายในท
องถ่ิน เช3น ใบรางจืด เกสรบัวหลวง 
3. เอทิลแอลกอฮอล� 
4. น้ํากลั่น 
5. น้ําแข็ง 
6. ขวดรูปกรวย ขนาด 100 cm3  
7. หลอดแก
วหรือพลาสติก เส
นผ3านศูนย�กลางประมาณ 2.5 cm 
ยาวประมาณ 15 cm ปลายเป�ด 2 ด
าน  
8. หลอดทดลองขนาดกลาง 
9. จุกยางขนาดท่ีป�ดหลอดแก
วพลาสติก เส
นผ3านศูนย�กลาง
ประมาณ 2.5 cm ได
พอดี เจาะ 1 รู 
10. หลอดนําแก�สรูปตัว V 
11. สายพลาสติกเส
นผ3านศูนย�กลาง 6 mm ยาว 50 cm 
12. บีกเกอร�ขนาด 250 cm3 
13. บีกเกอร�ขนาด 100 cm3 
14. กรวยแก
วหรือกรวยพลาสติก 
15. กระบอกตวงขนาด 10 cm3 
16. โกร3งบดสาร 
17. ถ
วยระเหย 
18. ตะเกียงแอลกอฮอล�พร
อมท่ีก้ันลมและตะแกรงลวด 
19. ขาต้ังและท่ีจับหลอดทดลอง 
20. ท่ีวางหลอดทดลอง 

ชนิดละ 10 g 
 
20 cm3 

50 cm3 

20 g 
2 ใบ  
1 หลอด 
 
1 หลอด 
1 อัน 
 
1 อัน 
1 เส
น 
1 ใบ 
2 ใบ 
1 อัน 
1 ใบ 
1 ชุด 
1 ใบ 
1 ชุด 
1 อัน 
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รายการ จํานวนต อกลุ ม 
21. กระดาษกรอง 
22. แท3งแก
วคนสาร 
23. มีดขนาดเล็กสําหรับหั่น 
24. ผ
าขาวบาง ขนาด 15 x 15 cm  
25. ผ
าสําหรับพันสายพลาสติก 

1 อัน 
2 แผ3น 
1 อัน 
1 เล3ม 
1 ผืน 
1 ผืน 

 
วิธีทํากิจกรรม 
ตอนท่ี 1 
1. เลือกพืชท่ีกลุ3มสนใจจะศึกษามาหนึ่งชนิด เช3น ดอกไม
 ใบไม
 ผลไม
 รากพืชท่ีมีสีสวย หรือกลิ่นหอม 
สังเกตและบันทึกลักษณะภายนอกของส3วนต3างๆ ของพืชนั้น 
2. ฉีกหรือหั่นส3วนของพืชเปNนชิ้นเล็กๆ สังเกตและบันทึกว3ามีสาร
ท่ีมีสีแยกออกมาบ
างหรือไม3 หรือได
กลิ่นหอมมากข้ึนหรือไม3 
3. อภิปราย ระดมความคิดกันในกลุ3ม เพ่ือออกแบบวิธีการสกัด
สารท่ีต
องการออกจากส3วนต3างๆ ของพืชนั้น โดยอาจใช
คําถาม
ต3อไปนี้ประกอบการอภิปราย 

- จะใช
ส3วนต3างๆ ของพืชในปริมาณเท3าไร  
- จะใช
สารใดละลายสารในพืชออกมา 
- ใช
อุปกรณ�อะไรบ
าง 

4. นําเสนอแนวคิดให
กลุ3มอ่ืนๆ เสนอความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุง
วิธีการ บันทึกผล 
5. ทําการทดลองตามวิธีการท่ีออกแบบ สังเกต บันทึก และ
นําเสนอผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.3 แสดงการสกัดโดยการกลั่นด
วยไอน้ํา  
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ตอนท่ี 2 
 1. นําส3วนของพืชท่ีสนใจจะศึกษา 5 กรัม หั่นเปNนชิ้นเล็กๆ ใส3ลงในขวดรูปกรวย เติมน้ํา
กลั่น 5 ลูกบาศก�เซนติเมตร ป�ดด
วยจุกยางแล
วเขย3าแรงๆ นาน 5 นาที แยกส3วนท่ีเปNนของเหลว
ออกมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี และกลิ่น  
 2. ทําซํ้าแต3เปลี่ยนจากน้ําเปNนเอทิลแอลกอฮอล� เปรียบเทียบผลท่ีได
ท้ังสองครั้ง 
 3. จัดชุดการสกัดโดยการกลั่นด
วยไอน้ําดังรูป บรรจุส3วนของพืชท่ีหั่นแล
ว 5 กรัม ลงใน
หลอดแก
วขนาดใหญ3ปลายเป�ดท้ังสองด
าน ป�ดปลายหลอดด
านล3างด
วยผ
าขาวบางให
โปร3งพอท่ีไอน้ํา
จะผ3านได
 แล
วให
ความร
อนแก3น้ําในขวดรูปกรวยจนเดือด สังเกตการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบ
สมบัติของสารท่ีได
ในหลอดทดลองขนาดกลางในบีกเกอร�บรรจุน้ําเย็น 
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ข้ันอธิบายลงขอสรุป (Explanation) 
 
 จากการสํารวจสมุนไพรในท
องถ่ินท่ีนํามาใช
ประโยชน�เพ่ือความงามและสุขภาพให
นักเรียน
เลือกมาสมุนไพรมา 1 ชนิด ออกแบบวิธีการเพ่ือสกัดสารท่ีต
องการจากส3วนต3างๆ ของพืชท่ีนักเรียน
เลือกมา และนําเสนอข
อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
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  ข้ันขยายความรู (Elaboration) 

 
 
 ในข้ันนี้ครูให
นักเรียนวาดภาพการสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีนักเรียน
ได
เห็นตามประสบการณ�ของตนเอง 
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ข้ันประเมิน (Evaluation) 
 
นักเรียนตอบคําถาม 
บัตรฝXกเสริมทักษะท่ี 2 เรื่องการสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง และทําแบบทดสอบหลังเรียน 
1. จงยกตัวอย3างสมุนไพรท่ีนิยมใช
แต3งสี 
 
 
 
2. อัญชัน กรรณิการ� ขม้ิน  เตย คราม ครั่ง เปNนพืชท่ีนิยมใช
แต3งสีซึ่งให
สีใดตามลําดับ  
 
 
 
3. จงยกตัวอย3างสมุนไพรท่ีนิยมนํามาใช
ในรูปของน้ํามันหอมระเหย 
 
 
 
4. การสกัดส3วนต3างๆ ของพืชเพ่ือใช
ประโยชน�ในด
านต3างๆ นิยมใช
ส3วนใดบ
างและจากพืชชนิดใด 
 

 
5. จงยกตัววิธีการแยกสารท่ีต
องการจากพืชสมุนไพรท่ีนักเรียนรู
จัก และสามารถนําสารท่ีแยก    
ออกมาใช
ประโยชน�ในด
านใดบ
าง  
 
 
 

6. จงยกตัวอย3างสมุนไพรท่ีสามารถนํามาสกัดด
วยน้ําร
อน    
 
 
 

7. วิธีการใดเหมาะสมกับพืชท่ีจะนํามาสกัดน้ํามันหอมระเหยท่ีมีลักษณะบาง อ3อนนุ3ม เช3น กลีบ ดอกไม
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แบบทดสอบหลังเรียน 
กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร<  ชมรมวิทยาศาสตร<    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี 4               
เรื่องการสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง เวลา   10   นาที    จํานวน   10   ขอ                  

  
คําช้ีแจง  ให
นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต
องและทําเครื่องหมาย  X ลงในกระดาษคําตอบ
1. ตัวทําละลายชนิดใดท่ีใช
สกัดแยกสารออกฤทธิ์จากใบรางจืดและเกสรบัวหลวงได
ดีท่ีสุด 
 ก. น้ํา    

ข. เอทานอล  
 ค. เมทานอล  
 ง. แอลกอฮอล�  
2. ฟลาโวนอยด�เปNนสารเคมีท่ีมีอยู3ในพืชมีคุณสมบัติเด3นในเรื่องใด 
 ก. การต
านอนุมูลอิสระ 

ข. การสังเคราะห�เมลานิน 
ค. การสังเคราะห�เอนไซน�ไทโรซิเนส 
ง. การยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซน�ไทโรซิเนส 

3. การศึกษาองค�ประกอบทางเคมีจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงศึกษาจากปริมาณ
ท้ังหมดของสารกลุ3มใด 
 ก. ปริมาณรูทินท้ังหมด 
 ข. ปริมาณฟYนอลิกท้ังหมด 
 ค. ปริมาณกรดแกลลิคท้ังหมด 
 ง. ปริมาณกรดแทนนิคท้ังหมด 
4. สารมาตรฐานท่ีนิยมใช
เปNนสารเปรียบเทียบปริมาณฟYนอลิกท้ังหมดคือสารใด 
 ก. กรดแกลลิค ข. กรดแทนนิก 
 ค. กระอะซีติก ง. กรดกลูตามิก 
5. ข
อใดไม3ใช3ประโยชน�ของโครมาโทกราฟYแบบเยื่อบาง 
 ก. ใช
หาระบบของตัวทําละลาย 
 ข. ใช
ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสาร 

ค. ใช
วิเคราะห�คุณสมบัติทางเคมีได
แก3 pH 
ง. ใช
วิเคราะห�เบื้องต
นว3าสารสกัดท่ีได
มีสารก่ีชนิด ประเภทใด 
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6. ข
อใดเปNนวิธีการท่ีสามารถทําให
มองเห็นสารท่ีแยกได
จากแผ3น TLC 
 ก. การสเปรย�ด
วยไอโอดีน 
 ข. การสเปรย�ด
วยกรดซัลฟุริค 
 ค. การมองภายใต
แสง UV 
 ง. ถูกทุกข
อ 
7. เทคนิคอย3างง3าย ท่ีใช
แยกสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงให
บริสุทธิ์คือข
อใด 
 ก. โครมาโทกราฟYแบบเยื่อบาง 
 ข. โครมาโทกราฟYแบบคอมลัมน� 
 ค. โครมาโทกราฟYแบบก�าซ 
 ง. ถูกท้ังข
อ ก. และ ข. 
8. การสกัดด
วยตัวทําละลายช3วยในการแยกสารและทําสารให
บริสุทธิ์ ตัวทําละลาย ในข
อใดไม3นิยม
ใช
เพราะอาจก3อให
เกิดอันตราย 
 ก.  เอทานอล ข. เมทานอล 
 ค.  อะซิติก ง.  คลอโรฟอร�ม 
9. สารสกัดหยาบของพืชชนิดหนึ่งมีลักษณะข
นหนืดสีเขียวเข
ม เปNนลักษณะของพืชชนิดใด 
 ก. สารภี  ข. คําฝอย 
 ค. รางจืด ง. บัวหลวง 
10. สารสกัดหยาบของพืชชนิดหนึ่งมีลักษณะเปNนของเหลว สีเหลืองใส เปNนลักษณะของพืชชนิดใด 
 ก. สารภี  ข. คําฝอย 
 ค. รางจืด ง. บัวหลวง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่องการสกัดสารสําคัญจากใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 

 
1. ค. เมทานอล 
2. ก. การต
านอนุมูลอิสระ 
3. ข. ปริมาณฟYนอลิกท้ังหมด 
4. ก. กรดแกลลิค  
5. ง. ใช
วิเคราะห�เบื้องต
นว3าสารสกัดท่ีได
มีสารก่ีชนิด ประเภทใด 
6. ค. การมองภายใต
แสง UV 
7. ก. โครมาโทกราฟYแบบเยื่อบาง 
8. ง. คลอโรฟอร�ม 
9. ค. รางจืด 
10. ง. บัวหลวง 
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แบบทดสอบก อนเรียน 
กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร<  ชมรมวิทยาศาสตร< ระดับช้ันมัธยมศึกษาปB ท่ี 4               
เรื่อง การทําเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
เวลา   10   นาที              จํานวน   10   ขอ                  

  
คําช้ีแจง  ให
นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต
องและทําเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคําตอบ 
จุดประสงค< 1. สืบค
นข
อมูล อภิปราย และเลือกใช
ผลิตภัณฑ�เก่ียวกับความงามและสุขภาพ ท่ีมี
สมุนไพรเปNนส3วนประกอบ โดยใช
ข
อมูลท่ีเหมาะสมประกอบการตัดสินใจ 

 2. พัฒนาแนวคิดในการใช
ประโยชน�จากสมุนไพรเพ่ือความงามและสุขภาพอย3างสร
างสรรค�  
1. ข
อใดคือสาเหตุหลักท่ีทําให
เกิดป[ญหาความบกพร3องของผิวพรรณ เช3น ฝZา กระ รอยด3างดํารอยหมองคล้ํา 
 ก. การกินยาคุมกําเนิด 
 ข. การใช
ผลิตภัณฑ�ผสมสารลอกผิวบ3อยๆ 
 ค. ความรุนแรงของแสงแดดและความร
อน 
 ง. การเผชิญกับมลพิษ ควันพิษและฝุ�นละอองในอากาศ 
 2. ป[ญหาริ้วรอยบนใบหน
า กระ ฝZา เกิดจากกระบวนการในข
อใด 

ก. การสังเคราะห�เมลานิน 
ข. การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
ค. การสังเคราะห�เอนไซน�ไทโรซิเนส 
ง. การยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซน�ไทโรซิเนส 

3. พืชสมุนไพรข
อใดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของอนุมูลอิสระ ช3วยลดการ เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นบนผิวหนังได
 

ก. ใบรางจืด เกสรบัวหลวง 
 ข. ขม้ินชันสด   ปอสาอบแห
ง 
 ค. บัวบกสด     โลดทะนงอบแห
ง 
 ง. ถูกทุกข
อ 
4. หากต
องการสร
 างสรรค�ผลิตภัณฑ� โดย คัด เลื อกสมุนไพรและคุณสมบั ติของส มุนไพร                    
ข
อใดไม3สัมพันธ�กัน 
 ก.  ขม้ิน  :  บํารุงผิว ลดการระคายเคือง 
 ข.  ว3านนางคํา :  บํารุงผิวพรรณให
เปล3งปลั่ง 
 ค.  พญายา :  ต
านเอนไซม�ไทโรสิเนส 
 ง.  ไพล  : ยับยั้งการไหลเวียนของเลือด 
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5. สารชนิดใดในผลิตภัณฑ�เซรั่มท่ีทําหน
าท่ีในการปรับสมดุลค3าความเปNนกรด-ด3าง 
 ก. TEA   ข. Glycerine  
 ค. Microcare PM5 ง.  Dissodium EDTA 
6. สารเคมีชนิดใด ท่ีใช
เปNนส3วนผสมในเซรั่ม ท่ีช3วยทําให
ผิวพรรณมีความชุ3มชื้น 
 ก. TEA   ข. Glycerine  
 ค. Microcare PM5 ง.  Dissodium EDTA 
7. ข
อใดคือประโยชน�ของการทําผลิตภัณฑ�เซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดกับเกสรบัวหลวง 
 ก. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีมีส3วนผสมของพืชสมุนไพรแทนการใช
สารเคมีสังเคราะห� 
 ข. เพ่ือส3งเสริมและเพ่ิมมูลค3าให
กับพืชสมุนไพรไทยในท
องถ่ิน 
 ค. เพ่ือให
ได
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพ สามารถใช
ในชีวิตป[จจุบันได
อย3างปลอดภัย 
 ง. ถูกทุกข
อ 
8. คุณสมบัติของเซรั่มตรงกับข
อใดมากท่ีสุด 
 ก. เปNนของเหลวท่ีไม3มีสี ไม3มีกลิ่น มีความหนืด  
 ข. เปNนของเหลวข
นคล
ายน้ํามัน มีความหนืด ไม3มีรสหวาน 

ค. สามารถละลายได
ในแอลกอฮอล�แต3ไม3ละลายในน้ํา 
 ง. สามารถละลายได
ดีในไขมัน แต3ไม3ละลายในแอลกอฮอล� 
9. เครื่องสําอาง คือ สาร หรือเครื่องประทินใดๆ ท่ีใช
เพ่ือทําให
เกิดความสวยงาม เสริมบุคลิกภาพ และอาจ
รวมไปถึงการส3งเสริมสุขภาพ และอนามัย อย3างไรก็ตาม เครื่องสําอางบางประเภทอาจมีผลต3อสุขภาพ หรือ
ก3อให
เกิดโทษแก3ผู
ใช
ได
 ตัวอย3างเช3น ผลิตภัณฑ�กันแดด บํารุงผิว หรือปรับสภาพผิว อาจมีส3วนผสมท่ีทําให

เกิดผื่นคัน หรือแพ
แสงแดด ดังนั้น นอกจากคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางแล
ว 
ก3อนท่ีจะนําผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางออกจําหน3ายในท
องตลาด จําเปNนต
องทดสอบความปลอดภัยด
านใดบ
าง 

ก. การทดสอบทางเคมีและกายภาพ (Physicochemical test) 
 ข. การทดสอบประสิทธิภาพ (Efficacy test) 
 ค. การทดสอบความเปNนพิษ (Toxicological test) 
 ง. ถูกทุกข
อ 
10. ในฐานะผู
บริโภค ท3านคิดว3าจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ทําความสะอาดประเภทผลิตภัณฑ�บํารุงผิวชนิด
ต3างๆ ควรคํานึงถึง ข
อใดมากท่ีสุด 
 ก. ต
องเหมาะสมกับสภาพผิวหนังชั้นนอก 
 ข. ต
องมีความคงตัวท่ีดีท้ังทางกายภาพและเคมี 
 ค. ต
องสามารถขจัดสิ่งสกปรกให
ออกได
จากผิวได
อย3างหมดจด 
 ง. ถูกทุกข
อ 
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   ชุดกิจกรรมท่ี 3 เรื่อง การทําเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
   ท่ีมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

 
  ผลการเรียนรู 
 
 1. สืบค
นข
อมูลและอธิบายเก่ียวกับสมุนไพรและภูมิป[ญญาไทยท่ีเก่ียวกับความงามและ
สุขภาพ 
 2. สํารวจตรวจสอบสมุนไพรในท
องถ่ินท่ีนํามาใช
ประโยชน�เพ่ือความงามและสุขภาพเสนอ
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือความงามและสุขภาพท่ีมีส3วนผสมของสมุนไพรในท
องถ่ิน 
 3. วิเคราะห�ข
อมูล และนําความรู
ไปใช
ในการเลือกใช
ผลิตภัณฑ�เพ่ือความงามและสุขภาพ
อย3างถูกต
องและเหมาะสม 
 4. สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู
 และสร
างสรรค�ผลงานเก่ียวกับความงามและสุขภาพอย3างมีคุณธรรม
และจริยธรรม 
   
  สาระการเรียนรู 

 
การใช
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบการใช
ประโยชน�จากสมุนไพรเพ่ือ

ความงามและสุขภาพ ผนวกกับการใช
ความคิดสร
างสรรค� การออกแบบผลิตภัณฑ� เปNนแนวทางหนึ่ง
ในการฟ��นฟูและพัฒนาภูมิป[ญญาไทยและเทคโนโลยีในท
องถ่ินให
มีการใช
ประโยชน�อย3างยั่งยืน 
 
  จุดประสงค<การเรียนรู 
 
 1. ด
านความรู
 
  1.1 สืบค
นข
อมูล อภิปราย และเลือกใช
ผลิตภัณฑ�เก่ียวกับความงามและสุขภาพท่ีมี
สมุนไพรเปNนส3วนประกอบ โดยใช
ข
อมูลท่ีเหมาะสมประกอบการตัดสินใจ 
  1.2 พัฒนาแนวคิดในการใช
ประโยชน�จากสมุนไพรเพ่ือความงามและสุขภาพอย3าง
สร
างสรรค�  
 
 
 



110 

  

 
 ข้ันเราความสนใจ (Engagement) 

 
 
ครูนําเข
าสู3บทเรียนโดยให
นักเรียนศึกษาภาพแล
วถามคําถามเพ่ือให
นักเรียนตอบคําถาม 
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 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) 

 
 

ใบกิจกรรมท่ี 3 เรื่อง การทําเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ           เวลาท่ีใช
  3  คาบ 
 
จุดประสงค<  
 1. รวบรวมข
อมูลเก่ียวกับการใช
ประโยชน�สมุนไพรเพ่ือความงามและสุขภาพ 
 2. อภิปรายกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ�เก่ียวกับความงามและสุขภาพ 
 3. เสนอแนะการเลือกใช
สมุนไพรเพ่ือความงามและสุขภาพโดยใช
ข
อมูลท่ีเหมาะสม
ประกอบการตัดสิน 
 
สาระการเรียนรู 
 1. ผลิตภัณฑ�บํารุงผิว หมายถึงผลิตภัณฑ�สําหรับการปกปZองดูแลผิว แบ3งออกตามเนื้อ
ผลิตภัณฑ�ได
 5 ชนิดดังนี้ 
  1) เนื้อครีม ประกอบด
วยน้ํามันและน้ํา อาจมีซิลิโคนผสมด
วย เนื้อครีมจะเข
มข
น และ
หนักกว3าแบบโลชั่นเหมาะสําหรับคนท่ีมีผิวแห
ง หรือผิวท่ีต
องการความชุ3มชื้นเปNนพิเศษ เนื้อครีมจะซึม
ผ3านลงสู3ชั้นผิวหนังได
นานกว3าแบบโลชั่นหรือเจล เพราะมีส3วนประกอบของน้ํามันมากกว3า 
  2) เนื้อโลชั่น ประกอบด
วยน้ํามันและน้ํา ส3วนผสมส3วนใหญ3จะเปNนน้ํา เนื้อโลชั่นจะบาง
เบาซึมได
เร็วกว3าเนื้อครีม เหมาะสําหรับผิวผสมหรือผิวมัน 
  3) เนื้ออิมัลชัน มักอยู3ในรูปของเหลวมีเนื้อหนักกว3าโลชั่นมีลักษณะคล
ายน้ํานม เนื้อเบา
บางกว3าเนื้อครีมเหมาะสําหรับคนผิวธรรมดาและผิวแห
ง 
  4) เนื้อเจล ประกอบด
วยน้ําเปNนหลักและมีน้ํามันปริมาณน
อย จึงทําให
ซึมลงสู3ผิวได
ง3าย
และรวดเร็วกว3าเนื้อครีมหรือโลชั่น เหมาะสําหรับผิวผสม 
  5) เนื้อเซรั่ม ประกอบด
วยซิลิโคน น้ํา และสารประสานซิลิโคนกับน้ํา ลักษณะเนื้อ
ผลิตภัณฑ�จะคล
ายกับเจลท่ีสามารถระเหยไว การซึมลงสู3ผิวหนังใกล
เคียงกับเจล เหมาะสําหรับคนผิว
แห
ง ผิวธรรมดา และผิวมัน 
  ผลิตภัณฑ�เซรั่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางประเภทหนึ่งซ่ึงประกอบด
วยสารออก
ฤทธิ์ท่ีเข
มข
น เนื้อจะเปNนเจลหรือจะเปNนอิมัลชั่นก็ได
 เนื้อสัมผัสแต3ละตัวก็จะต3างกันไป แล
วแต3สาร
ออกฤทธิ์ สามารถซึมผ3านผิวหนังชั้นนอกลงไปสู3ผิวหนังชั้นในโดยทําปฏิกิริยากับเซลผิวชั้นหนังแท
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ทําให
นุ3มชุ3มชื่น ใสตึงกระชับ ไม3มันโดยไม3มีผลข
างเคียงใดๆ ซ่ึงบางตําราอาจจัดอยู3ในเวชสําอาง ข
อ
เปรียบเทียบระหว3างครีมบํารุงผิวกับเซรั่ม   
  1) ความเข
มข
นของ Active Ingredients เซรั่มใส3ส3วนผสมท่ีออกฤทธิ์เข
มขันกว3าครีม 
ทําให
เห็นผลได
เร็วกว3าครีม  
  2)  ความชุ3มชื้นผิว ครีมมีส3วนผสมน้ํามันทําให
สามารถให
ความชุ3มชื้นผิวได
มากกว3าเซรั่ม  
  3) การซึมชับเข
าสู3ผิว เซรั่มซึมลึกเข
าสู3ผิวชั้นในเพ่ือแก
ไขป[ญญาผิวจากด
านใน ในขณะท่ี
ครีมให
ความชุ3มชื้นแก3ผิวได
แค3ผิวชั้นนอก  
  4) ความรู
สึกเหนียวเหนอะแหนะ เนื้อเซรั่มซึมเข
าสู3ผิวได
เร็วและลึกกว3าเนื้อครีม ทําให

เซรั่มรู
สึกเหนียวเหนอะแหนะน
อยกว3าครีม  
  5) ราคา ครีมมีราคาถูกกว3าเซรั่ม    
 2. สมุนไพร 
  2.1 รางจืด  
   2.1.1 ลักษณะท่ัวไปของรางจืด 
    ชื่อวิทยาศาสตร� : Thunbergia laurifolia Linn. 
    ชื่อวงศ� : Acanthaceae 
    ชื่อท
องถ่ิน : รางจืด, กําลังช
างเผือก, ยาเขียว, เครือเถาเขียว,  
      ขอบซะนาง, ดุเหว3า, คาย, ป[งกะล3ะ, เครือเขาเขียว,  
      หนามแน3, ย้ําแย
, รางเย็น, แอดแอ 
 

 
รูปท่ี 1.4 แสดงใบรางจืด 
ท่ีมา: http://www.thaihof.org/knowledge/article/detail/1655 
  
 2.1.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร� 
  ใบเปNนใบเด่ียวรูปขอบขนานหรือรูปไข3กว
าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 8-14 
เซนติเมตร ขอบใบเว
าเล็กน
อย  
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  ดอกช3อ ออกท่ีปลายก่ิง กลีบดอกสีม3วงแกมน้ําเงิน ใบประดับสีเขียวประสี
น้ําตาลแดง        
  สารสําคัญพบสารกลุ3ม Amino acid, Flavonoid และ Carotenoid 
 2.2 บัวหลวง 
  ชื่อวิทยาศาสตร� :  Nelumbo nucifera Gaertn. 
  ชื่อสามัญ : Lotus 
  วงศ�  :  Nelumbonaceae 
  ชื่อท
องถ่ิน : บัวหลวง 
 

 
 
รูปท่ี 1.5 แสดงเกสรบัวหลวง 
ท่ีมา: http://www.lotus.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/08/mix_14.jpg 
    

          2.2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร� 
  เปNนไม
ล
มลุก มีเหง
าและไหลอยู3ใต
ดิน เหง
าจะมีลักษณะเปNนท3อนยาว มี

ปล
องสีเหลืองอ3อนจนถึงเหลือง แข็งเล็กน
อย ถ
าตัดตามขวางจะเปNนรูกลมๆ หลายรู ไหลจะเปNนส3วนท่ี
เจริญไปเปNนต
นใหม3  

  ใบ ใบเ ด่ียวรูปโล3  ออกสลับ แผ3นใบจะชู เหนือน้ํ า  รูปใบเกือบกลม              
ขนาดใหญ3 ขอบเรียบและเปNนคลื่น ผิวใบมีนวล ก
านใบแข็งเปNนหนาม ถ
าตัดตามขวางจะเห็นเปNนรู
ภายในก
านใบมีน้ํายางขาว เม่ือหักจะมีสายใยสีขาว ใบอ3อนสีเทานวล ปลายม
วนงอข้ึนท้ังสองด
าน 
ก
านใบจะติดตรงกลางแผ3นใบ  

  ดอกเด่ียว มีสีขาว สีชมพู กลิ่นหอม บัวหลวงจะเริ่มบานต้ังแต3ตอนเช
า ก
าน
ดอกยาวมีหนามเหมืนก
านใบ ชูดอกเหนือน้ํา และชูสูงกว3าใบเล็กน
อย กลีบเลี้ยง 4- 5 กลีบ ขนาดเล็ก 
สีขาวอมเขียว หรือสีเทาอมชมพู ร3วงง3าย กลีบดอกมีจํานวนมากเรียงซ
อนหลายชั้น  
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  เกสรตัวผู
มีจํานวนมากสีเหลือง ปลายอับเรณูมีรยางค�คล
ายกระบองเล็กๆ   
สีขาว เกสรตัวเมียจะฝ[งอยู3ในฐานรองดอกรูปกรวยสีเหลืองนวล  

  ผล รูปกลมรีสีเขียวนวล มีจํานวนมาก ฝ[งอยู3ในส3วนท่ีเปNนรูปกรวย เม่ืออ3อน
มีสีเหลือง รูปกรวยนี้เม่ือเปNนผลแก3จะขยายใหญ3ข้ึนมีสีเทาอมเขียว ท่ีเรียกว3า “ฝ[กบัว” มีผลสีเขียว
อ3อนฝ[งอยู3เปNนจํานวนมาก 

  สารสําคัญ:  Nucifera Gaertn.) คือ ดอก ใบ ก
านใบ ฝ[กบัว เมล็ด และ
โดยเฉพาะดีบัว มีสารอัลคาลอยด� (Alkaloids) หลายชนิด ท่ีมีฤทธิ์ต3อการขยายเส
นเลือดท่ีเลี้ยงหัวใจ 
เกสรบัว (ตัวผู
) พบสารฟลาโวนอยด� (Flavonoids) ท่ีมีฤทธิ์ต
านอนุมูลอิสระรากบัว เหง
าบัว และ
เปลือกผล พบสารพวกแทนนิน (Tannin) เปNนสารฝาดสมานท่ีมีฤทธิ์ช3วยยับยั้งอาการท
องเดิน และ
รากบัวมีสารพวกแคลเซียม (Calcium) ช3วยบํารุงร3างกายเมล็ดบัว มีสารไขมัน (Lipid) ช3วยเพ่ิม
พลังงาน บํารุงไขข
อและเอ็น 

 3. การทําผลิตภัณฑ�เซรั่มสมุนไพรจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
  3.1 สูตรเซรั่มพ้ืนท่ีเตรียมไว
 
 

ส วนประกอบ เปอร<เซ็นต<ท่ีใช คุณสมบัติของสาร 
DI water qs. 100 Diluent 
Carbopol Ultrez 10 0.30 Jelling Agent 
Dissodium EDTA 0.10 Chelating Agent 
Glycerine 1.00 Humectant 
Microcare PM5 0.50 Preservative 
สารสกัดใบรางจืด  Antioxidant 
สารสกัดเกสรบัวหลวง  Antioxidant 

 
 3.2 วิธีการเตรียมเซรั่ม 
  1) เติม EDTA ลงน้ํา คนให
ละลาย จากนั้นเติม Carbopol Ultrez 10 ลงในน้ํา 
ท้ิงไว
 10 นาที ให
กระจายตัวในน้ําอย3างท่ัวถึง 
  2) เติม Glycerine กับ Propylene Glycol ลงในสารข
อท่ี 1 
  3) เติมสารสกัดท่ีความเข
มข
นร
อยละ 2 
  4) ปรับ pH ด
วย TEA 
 3.3 การทดสอบสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ�เซรั่มจากสารสกัดหยาบผสมใบ
รางจืด และเกสรบัวหลวง                
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  หลังจากได
เซรั่มท่ีมีส3วนผสมของสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง
เรียบร
อยแล
วนํามาทดสอบเสถียรภาพในสภาวะต3างๆ ดังนี้ 
  1) การวัดค3าความเปNนกรดเบส 
 

 
ข้ันอธิบายลงขอสรุป (Explanation) 

 
 พืชสมุนไพรท่ีนักเรียนสนใจและเลือกมาใช
ประโยชน�สมุนไพรเพ่ือความงามและสุขภาพ         
มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ�เก่ียวกับความงามและสุขภาพอย3างไร พร
อมท้ังเสนอแนะการเลือกใช

สมุนไพรเพ่ือความงามและสุขภาพโดยใช
ข
อมูลท่ีเหมาะสมประกอบการตัดสินใจ 
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  ข้ันขยายความรู (Elaboration) 

 
 
 ในข้ันนี้ครูให
นักเรียนวาดผลิตภัณฑ�เก่ียวกับความงามและสุขภาพท่ีนักเรียนได
พบเห็นตาม
ประสบการณ�ของตนเอง 
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ข้ันประเมิน (Evaluation) 
 
 
ครูจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู
ในข้ันประเมิน นักเรียนตอบคําถาม 
บัตรฝXกเสริมทักษะท่ี 3 การสร
างสรรค�ผลิตภัณฑ�เซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง
และทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 
1. ใบรางจืดและเกสรบัวหลวงพบสารกลุ3มสําคัญท่ีมีความสามารถในการต
านอนุมูลอิสระ คือสารกลุ3มใด 
 

 
 
2. ผลิตภัณฑ�จากเซรั่มประกอบด
วยสารชนิดใดบ
าง 
 

 
3. จงเปรียบเทียบความแตกต3างระหว3างผลิตภัณฑ�บํารุงผิวชนิดเนื้อเซรั่มกับชนิดเนื้อครีม 
 

 
4. ผลิตภัณฑ�เซรั่มสมุนไพรผสมสารสกัดหยาบใบรางจืดกับเกสรบัวหลวงท่ีได
จากการทดลองมี
ลักษณะ อย3างไร และมีคุณสมบัติใด 
 
 
 
5. การเลือกใช
ผลิตภัณฑ�บํารุงผิวท่ีเหมาะสมกับการใช
งานควรมีการเลือกใช
อย3างไร 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร<  ชมรมวิทยาศาสตร< ระดับช้ันมัธยมศึกษาปB ท่ี 4               
เรื่องการทําเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
เวลา  10 นาที                                                              จํานวน   10   ขอ                  
 
คําช้ีแจง  ให
นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต
องและทําเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคําตอบ 
1. ข
อใดคือสาเหตุหลักท่ีทําให
เกิดป[ญหาความบกพร3องของผิวพรรณ เช3น ฝZา กระ รอยด3างดํา รอย
หมองคล้ํา 
 ก. การกินยาคุมกําเนิด 
 ข. การใช
ผลิตภัณฑ�ผสมสารลอกผิวบ3อยๆ 
 ค. ความรุนแรงของแสงแดดและความร
อน 
 ง. การเผชิญกับมลพิษ ควันพิษและฝุ�นละอองในอากาศ 
2. ป[ญหาริ้วรอยบนใบหน
า กระ ฝZา เกิดจากกระบวนการในข
อใด 

ก. การสังเคราะห�เมลานิน 
ข. การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
ค. การสังเคราะห�เอนไซน�ไทโรซิเนส 
ง. การยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซน�ไทโรซิเนส 

3. พืชสมุนไพรข
อใดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทํางานของอนุมูลอิสระ ช3วยลดการ เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นบนผิวหนังได
 

ก. ใบรางจืด เกสรบัวหลวง 
 ข. ขม้ินชันสด   ปอสาอบแห
ง 
 ค. บัวบกสด     โลดทะนงอบแห
ง 
 ง. ถูกทุกข
อ 
4. หากต
องการสร
 างสรรค�ผลิตภัณฑ� โดย คัด เลื อกสมุนไพรและคุณสมบั ติของส มุนไพร                    
ข
อใดไม3สัมพันธ�กัน 
 ก.  ขม้ิน  :  บํารุงผิว ลดการระคายเคือง 
 ข.  ว3านนางคํา :  บํารุงผิวพรรณให
เปล3งปลั่ง 
 ค.  พญายา :  ต
านเอนไซม�ไทโรสิเนส 
 ง.  ไพล  : ยับยั้งการไหลเวียนของเลือด 
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5. สารชนิดใดในผลิตภัณฑ�เซรั่มท่ีทําหน
าท่ีในการปรับสมดุลค3าความเปNนกรด-ด3าง 
 ก. TEA 
 ข. Glycerine  
 ค. Microcare PM5 
 ง.  Dissodium EDTA 
6. สารเคมีชนิดใด ท่ีใช
เปNนส3วนผสมในเซรั่ม ท่ีช3วยทําให
ผิวพรรณมีความชุ3มชื้น 
 ก. TEA 
 ข. Glycerine  
 ค. Microcare PM5 
 ง.  Dissodium EDTA 
7. ข
อใดคือประโยชน�ของการทําผลิตภัณฑ�เซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดกับเกสรบัวหลวง 
 ก. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ�ท่ีมีส3วนผสมของพืชสมุนไพรแทนการใช
สารเคมีสังเคราะห� 
 ข. เพ่ือส3งเสริมและเพ่ิมมูลค3าให
กับพืชสมุนไพรไทยในท
องถ่ิน 
 ค. เพ่ือให
ได
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพ สามารถใช
ในชีวิตป[จจุบันได
อย3างปลอดภัย 
 ง. ถูกทุกข
อ 
8. คุณสมบัติของเซรั่มตรงกับข
อใดมากท่ีสุด 
 ก. เปNนของเหลวท่ีไม3มีสี ไม3มีกลิ่น มีความหนืด  
 ข. เปNนของเหลวข
นคล
ายน้ํามัน มีความหนืด ไม3มีรสหวาน 

ค. สามารถละลายได
ในแอลกอฮอล�แต3ไม3ละลายในน้ํา 
 ง. สามารถละลายได
ดีในไขมัน แต3ไม3ละลายในแอลกอฮอล� 
9. เครื่องสําอาง คือ สาร หรือเครื่องประทินใดๆท่ีใช
เพ่ือทําให
เกิดความสวยงาม เสริมบุคลิกภาพ และ
อาจรวมไปถึงการส3งเสริมสุขภาพ และอนามัย อย3างไรก็ตาม เครื่องสําอางบางประเภทอาจมีผลต3อ
สุขภาพ หรือก3อให
เกิดโทษแก3ผู
ใช
ได
 ตัวอย3างเช3น ผลิตภัณฑ�กันแดด บํารุงผิว หรือปรับสภาพผิว อาจ
มีส3วนผสมท่ีทําให
เกิดผื่นคัน หรือแพ
แสงแดด ดังนั้น นอกจากคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางแล
ว ก3อนท่ีจะนําผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางออกจําหน3ายในท
องตลาด จําเปNนต
อง
ทดสอบความปลอดภัยด
านใดบ
าง 

ก. การทดสอบทางเคมีและกายภาพ (Physicochemical test) 
 ข. การทดสอบประสิทธิภาพ (Efficacy test) 
 ค. การทดสอบความเปNนพิษ (Toxicological test) 
 ง. ถูกทุกข
อ 
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10.  ในฐานะผู
บริโภค ท3านคิดว3าจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ทําความสะอาดประเภทผลิตภัณฑ�บํารุงผิวชนิด
ต3างๆ ควรคํานึงถึง ข
อใดมากท่ีสุด 
 ก. ต
องเหมาะสมกับสภาพผิวหนังชั้นนอก 
 ข. ต
องมีความคงตัวท่ีดีท้ังทางกายภาพและเคมี 
 ค. ต
องสามารถขจัดสิ่งสกปรกให
ออกได
จากผิวได
อย3างหมดจด 
 ง. ถูกทุกข
อ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่องการทําเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวงท่ีมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

 
1. ค. ความรุนแรงของแสงแดดและความร
อน 
2. ข. การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
3. ก. ใบรางจืด เกสรบัวหลวง 
4. ง.  ไพล:  ยับยั้งการไหลเวียนของเลือด 
5. ก. TEA 

6. ข. Glycerin 

7. ง. ถูกทุกข
อ 

8. ก. เปNนของเหลวท่ีไม3มีสี ไม3มีกลิ่น มีความหนืด 
9. ง. ถูกทุกข
อ 
10. ข. ต
องมีความคงตัวท่ีดีท้ังทางกายภาพและเคมี 
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ภาคผนวก ง 
ผลการทดสอบความเปNนพิษต3อเซลล�สัตว�ของสารสกัดใบรางจืด 

และเกสรบัวหลวง 
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ผลการทดสอบความเป\นพิษต อเซลล<สัตว<จากสารสกัดใบรางจืดและเกสรบัวหลวง 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบความเปNนพิษต3อเซลล�สัตว�ของศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 แห3งชาติ 
 

Screening 
code 

Sample 
code 

Final 
concentration 

(µg/ml) 

Fluorescence 
unit 

% 
Survival 

Activity 
IC50 

(µg/ml) 
Average S.D. 

Negative Cell+DMSO 1% DMSO 4359 491 100.00 - - 
Positive Ellipticine 10.00 

5.00 
2.50 
1.25 
0.625 
0.313 

234  
1339  
2180  
3430  
3629  
4548 

89 
52 
242 
434 
256 
272 

5.37 
30.72 
50.02 
78.69 
83.25 
104.35 

cytotoxic 2.75 

V9360 ใบรางจืด
ผสมเกสรบัว

หลวง 

100.00 
50.00 
25.00 
12.25 
6.25 
3.13 

3435 
3383 
3620 
3812 
4061 
3546 

166 
167 
97 
434 
394 
263 

78.80 
77.62 
83.04 
87.47 
93.17 
81.35 

non-
cytotoxic 

- 

 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล ธัญญลักษณ�  ป��นน�อย 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 8 ตุลาคม 2525 
สถานท่ีเกิด  กรุงเทพมหานคร 
ท่ีอยู+ป,จจุบัน 40/3326 หมู+บ�านพฤกษา B ตําบลคลองสาม          

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
ประวัติการศึกษา 
        พ.ศ. 2548 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประวัติการทํางาน 
        พ.ศ. 2548 

 
โรงเรียนแสงอรุณ 

ตําแหน+งหน�าท่ีการงานป,จจุบัน ครู 
ท่ีทํางานป,จจุบัน โรงเรียนแสงอรุณ 177 เทศบาลสาย 1 วัดกัลยาณ� ธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีได�รับ - 
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