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0.05 มิลลิกรัมของกรดแทนนิกต:อกรัมของสารสกัด ตามลําดับ และมีปริมาณฟลาโวนอยด�ท้ังหมด
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25.80 และ 24.76 ตามลําดับ และตรวจพบฟลาโวนอยด�ในสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอโดยใช%
เทคนิครงคเลขผิวบาง 
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 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ�ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและในยอพบว:ามีสีขาว มีความ
คงตัว ไม:แยกชั้น มีค:าความเปFนกรด – ด:างเท:ากับ 6.5 
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ABSTRACT 

 The aims of this research were 1) to study the chemical structure of crude 
extracts of Mammea siamensis Kosterm. flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves 

and identify their flavonoids, 2) to study the efficiency of the antioxidants of crude 
extracts of Mammea siamensis Kosterm. flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves,    
3) to investigate the optimum ratio between crude extracts of Mammea siamensis Kosterm. 
flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves as an antioxidant agent, 4) to develop               
an antioxidant cream made from the mix of crude extracts of Mammea siamensis 
Kosterm. flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves, and 5) to  transfer the research 
knowledge to undergraduate students under the title “Development of an antioxidant 
Cream made from Crude Extracts of Mamaea siamensis Kosterm. Flowers and 
Morinda citrifolia Linn. Leaves.” The moisture content of Mammea siamensis Kosterm. 
flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves were studied, recorded and extracted via a 
maceration process using ethanol as a solvent. The flavonoids found in the crude 
extracts of Mammea siamensis Kosterm. flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves 
were identified using the TLC fingerprint technique. The total phenolic, tannin and 
flavonoid contents, and the antioxidant efficiency of Mammea siamensis Kosterm. 
flower and Morinda citrifolia Linn. leave crude extracts were analyzed. Then, the 
optimum ratio between the crude extract of Mammea siamensis Kosterm. flowers 
and Morinda citrifolia Linn. leaves, as an antioxidant agent, was determined.             
A cytotoxicity test of the crude extracts of Mammea siamensis Kosterm. flowers and 
Morinda citrifolia Linn. leaves was performed. The physical properties and some 
chemical properties of the developed cream using Mammea siamensis Kosterm. 
flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves were tested. Moreover, in order to transfer 
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the research knowledge, a practice training package was developed and titled 
“Development of an antioxidant Cream made from Crude extracts of Mammea siamensis 
Kosterm. Flowers and Morinda citrifolia Linn. Leaves” The practical training package 
was used with 30 undergraduate students. Education tools such as the practical 
training package, tool accuracy prior to use, and index of Congruence were chosen. 
Mean, standard deviation and t-test were used to evaluate the knowledge prior and 
after the training program. 
 The results were as follows: 
 1) The total phenolic contents of the crude extracts of Mammea siamensis 
Kosterm. flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves were 0.16 and 0.06 mg of gallic/g 
of extract, respectively. A for,  the total contents of tannin, they  were 0.14 and 0.05 
mg of tannic acid/g of extract respectively while the total flavonoid contents were 
0.27 and 0.18 mg of rutin/g of extract, respectively. The moisture contents of Mammea 
siamensis Kosterm. flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves were recorded as 
63.50 % and 47.10 %, respectively. The percentages of Mammea siamensis Kosterm. 
flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves in the crude extracts were 25.80 % and 
24.76 %, respectively. The flavonoids were also identified using the TLC fingerprint 
technique. 
 2) The crude extracts of Mammea siamensis Kosterm. flowers and Morinda 
citrifolia Linn. leaves showed an antioxidant efficiency with EC50 of 1.67 and 4.38 
mg/mL. compared to using BHT (EC50 = 1.12 mg /mL). 
 3) The optimum ratio of the antioxidant agent from Mammea siamensis  Kosterm. 
flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves was found to be “2” with EC50 1.78 mg / 
mL. No cytotoxicity was observed. 
 4) The development of the cream from the crude extracts of Mammea siamensis 
Kosterm. flowers and Morinda citrifolia Linn. leaves showed that the white cream was 
homogeneous without any phase separations. The pH value of the cream was 6.5. 
 5) The training program was set up, and the results showed that the lndex of 
Congruence = 1.00. After the training program, the students were more knowledgeable 
than prior to the training program at a statistical level of 0.05. The training satisfaction 

was at the highest level (X = 4.73, S.D. = 0.41). 
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มารดา ครู อาจารย
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่งท่ีอุดมด�วยสมุนไพรซ่ึงมีอย�างหลากหลายและใช�สมุนไพรมา
เปนเวลานาน โดยการถ�ายทอดภูมิป'ญญาจากรุ�นหนึ่งสู�อีกรุ�นหนึ่ง ต�อมาในป+พุทธศักราช 2544 ประเทศ
ไทยและประเทศต�างๆ ให�ความสนใจเรื่องสมุนไพรเปนอย�างมาก เนื่องจากประสบกับป'ญหาด�านเศรษฐกิจ 
ส�งผลให�ยารักษาโรคมีราคาสูงข้ึนเปนอย�างมากถึงแม�ว�ายารักษาโรคท่ีใช�สามารถใช�รักษาให�หายได�ผลอย�าง
รวดเร็วและมีประสิทธิผลยังไม�มีเพียงแต�สามารถชะลออายุให�อยู�นานข้ึนจึงทําให�เกิดแนวคิดท่ีจะกลับคืนสู�
ธรรมชาติโดยการใช�สมุนไพรท่ีมีคุณภาพ (ปราณี นันทศรี, 2549) ซ่ึงในป'จจุบันได�นําเอาเอาสมุนไพรมาใช�
กันอย�างกว�างขวางเพราะสมุนไพรมีประโยชน@หลายด�านเช�น สุขภาพความงามและอาหาร โดยการนํา
สมุนไพรมาใช�ในผลิตภัณฑ@ต�างๆ โดยเฉพาะในรูปแบบผลิตภัณฑ@เครื่องสําอางจึงมีการศึกษาวิจัยพืช
สมุนไพรกันมากข้ึนเพ่ือใช�เปนส�วนผสมในเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ@ต�างๆ ในรูปแบบของสารสกัด เพ่ือให�
สะดวกต�อการผลิตและมีการจัดทํารูปแบบท่ีทันสมัย สวยงาม น�าใช� ตรงตามความต�องการของผู�บริโภค
มากข้ึน เช�นผลิตภัณฑ@ประเภททําความสะอาดผิวผลิตภัณฑ@ประเภทรักษาสิวฝDากระ  ผลิตภัณฑ@ประเภท
บํารุงผิวพรรณ เพ่ือใช�ในการตกแต�งร�างกายให�สวยงามเปนท่ีดึงดูดแก�ผู�พบเห็นนอกจากนี้ยังเพ่ิมความ
ม่ันใจให�กับตนเองและผลิตภัณฑ@ครีมบํารุงผิวพรรณลดริ้วรอยก�อนวัยกําลังได�รับความสนใจเช�น 
ผลิตภัณฑ@ครีมบํารุงผิวเปนผลิตภัณฑ@ท่ีมีความหนืดสูงเนื่องจากมีส�วนประกอบของสารพวกไขแข็งและ
ไขมันซ่ึงช�วยเพ่ิมความหนืดเนื้อครีมมีความข�นมากกว�าโลชันเพราะมีวัฏภาคภายในปริมาณท่ีสูงกว�า
ประมาณ 35- 75 % ผลิตภัณฑ@เหล�านี้ใช�เพ่ือรักษาความชุ�มชื้นของผิวหนังทดแทนหรือปDองกันการ
สูญเสียน้ํา แบ�งผลิตภัณฑ@ครีมเปน 3 กลุ�มใหญ�ๆ คือ กลุ�มเพ่ิมความงามและความชุ�มชื้นเปนหลัก กลุ�มท่ี
ใช�เพ่ือรักษาสภาพบกพร�องของผิวหนังและกลุ�มชะลอความแก�หรือลดรอยเหี่ยวย�นบนผิว (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ,  
2543) ผลิตภัณฑ@ครีมโดยท่ัวไปท่ีอยู�ในกลุ�มชะลอความแก�ลดรอยเหี่ยวย�นมักมีการเติมสารเคมีเพ่ิมข้ึนอาจ
ใช�สารสังเคราะห@หรือสารเคมีท่ีเข�มข�น พืชสมุนไพรท่ีมีสารสําคัญกลุ�มฟลาโวนอยด@เปนสารประกอบกลุ�ม
สําคัญท่ีมีคุณสมบัติในการต�านอนุมูลอิสระและยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นท่ีเกิดข้ึนบนผิวหนัง ซ่ึงอนุมูลอิสระ
เกิดจากอะตอมหรือโมเลกุลท่ีมีอิเล็กตรอนไม�เปนคู� อยู�ในวงอิเล็กตรอนวงนอกสุด (Outer Orbital) 
เนื่องจากการมีอิเล็กตรอนท่ีโดดเด่ียว (Unpaired Electron) อยู�ในวงโคจรของโมเลกุลทําให�ไม�เสถียรจึง
ทําให�อนุมูลอิสระเปนสารท่ีมีความไวในการเข�าทําปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอ่ืนเร็วมาก โดยอนุมูลอิสระจะ
ไปแย�งจับ หรือดึงเอาอิเล็กตรอนจากโมเลกุลหรืออะตอมอ่ืนท่ีอยู�ข�างเคียงเพ่ือให�ตัวมันเสถียร โมเลกุลท่ีอยู�
ข�างเคียงท่ีสูญเสียหรือรับอิเล็กตรอนจะกลายเปนอนุมูลอิสระชนิดใหม� ซ่ึงอนุมูลอิสระท่ีเกิดมาใหม�นี้จะ
เข�าไปทําปฏิกิริยากับสารโมเลกุลอ่ืนต�อไป เกิดเปนปฏิกิริยาลูกโซ� (Chain Reaction) ต�อกันไปเรื่อยๆ 
(Halliwell, 1991) โดยการท่ีอนุมูลอิสระมีสมบัติเหมือนสารท่ัวๆ ไป เช�น การเข�าทําปฏิกิริยากับสารอ่ืน
สามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามอุณหภูมิ ความเปนกรดด�าง (pH) สารท่ีสามารถหยุดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ
ลงได� เรียกว�า สารต�านอนุมูลอิสระ มีท้ังสารท่ีมาจากธรรมชาติและสารสังเคราะห@ โดยสารต�านอนุมูล
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อิสระจากธรรมชาติอาจอยู�ในรูปของสารอาหารต�างๆ โดยเฉพาะวิตามิน เช�น วิตามินซีและวิตามินอี     
เปนต�น (ปaยาภัทร ไตรสนธิ, 2550) ส�วนสารท่ีพบในพืชจะเปนสารจําพวกฟลาโวนส@  แทนนิน  ฟ+นอลิก 
และได�มีการศึกษาว�าใช�เปนอาหารเสริมหรือใช�ทําเปนยารักษาโรคได� (ออนจิลา บัวประเสริฐ, 2549) ซ่ึงสารท่ี
พบในพืชเหล�านี้จัดเปนสารต�านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได� อาทิ สารภี ยอ เปนต�น 
 จากการศึกษาค�นคว�าเบื้องต�น พบว�าดอกสารภี (Mammea Siamensis Kosterm.) จัดอยู�                 
ในวงศ@ Guttiferae เปนพืชสมุนไพรพ้ืนบ�านซ่ึงพบมากทางภาคเหนือ พบตามปiาเบญจพรรณและปiาดิบ
ของประเทศไทย ดอกสารภีมีกลิ่นหอม ใช�ทําเปนยาหอมบํารุงหัวใจ บํารุงกําลัง แก�ไข�มีพิษร�อนช�วยให�
เจริญอาหารสารภีมีรสฝาดสมานหอมเย็นจัดเปนยาเย็น ดอกสารภีจัดเปนตําราไทยเปนเครื่องยาชนิดหนึ่ง
ในพิกัดเกสรท้ัง 5 นิยม มีรายงานการวิจัยพบว�าสารสกัดจากดอกสารภีแห�งมีฤทธิ์ต�านออกซิเดชั่น      
ท่ีดี (IC50 =0.3271 มิลลิกรัม / มิลลิลิตร) มีการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ@ท่ีใช�ในสปาเพ่ือชะลอความแก�ต�อไป 
(นริศรา คําแก�น, 2551 อ�างถึงใน นิติมา วงศ@วัฒนานุกุล และคนอ่ืนๆ, 2549) 
 ยอ (Morinda Citrifolia Linn.) เปนพืชสมุนไพรอยู�ในวงศ@ Rubiaceae เปนพืชพ้ืนเมืองในแถบ
โพลีเนเซียตอนใต�  ยอเปนไม�ยืนต�น ลําต�นสูง 8 - 9  เมตร ใบยอมีลักษณะเด�นคือมีขนาดใหญ�สีเขียวเข�ม
เปนมัน เปลือกต�นเรียบ ดอกออกเปนช�อท่ีซอกใบ  ผลทรงยาวรี เม่ือผลมีอ�อนสีเขียว พอสุกเปลี่ยนเปนสี
ขาวนวล เนื้อนุ�ม รสเผ็ด กลิ่นแรง มีเมล็ดจํานวนมาก สีน้ําตาลเข�มมีการศึกษาพบว�าในใบยอมีสารสําคัญ
กลุ�ม Flavonol Glycosides และ Phenolic Compounds (ปราณี  นันทศรี, 2549) 
 จากความสําคัญดังกล�าวผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภี
และสารสกัดหยาบใบยอท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ ท้ังนี้ยังไม�มีการศึกษาวิจัยมาก�อนและยังเปนการส�งเสริม 
เพ่ิมมูลค�ากับดอกสารภีและใบยอให�เกิดประโยชน@สูงสุด ผลการวิจัยจะเปนประโยชน@ในการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑ@เครื่องสําอาง คือ ครีมผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพรท่ีสามารถใช�ได�อย�างปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวันผลการวิจัยท่ีได�จะนําไปใช�ประโยชน@ โดยนําไปพัฒนาชุดฝvกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
พัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ” ให�กับผู�ท่ีสนใจเพ่ือเผยแพร�
ความรู�และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาข้ันสูงต�อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาองค@ประกอบทางเคมีและตรวจหาสารฟลาโวนอยด@ของสารสกัดหยาบ 
ดอกสารภีและใบยอ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาอัตราส�วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว�างสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมี
ฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 
 1.2.4 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ@ครีมจากสมุนไพรผสมของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ี
มีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 
 1.2.5 เพ่ือถ�ายทอดความรู�จากผลการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบ      
ดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ” ให�กับนักศึกษา 
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 สารสกัดหยาบจากดอกสารภีและใบยอมีสารกลุ�มฟ+นอลิก แทนนินและฟลาโวนอยด@ 
 1.3.2 สารสกัดหยาบจากดอกสารภีและใบยอมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 
 1.3.3 อัตราส�วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว�างสารสกัดหยาบจากดอกสารภีและใบยอจะมีฤทธิ์
ต�านอนุมูลอิสระ 
 1.3.4 ชุดฝvกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและ    
ใบยอท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ” มีประสิทธิภาพผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�มากข้ึน  

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ดอกสารภี (Mammea Siamensis Kosterm.) ท่ีใช�ในการศึกษาองค@ประกอบทางเคมี
และฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ เปนดอกสารภีสดนํามาจากอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม�โดยการนําดอก
สารภีมาทําให�แห�งด�วยการอบแล�วบดให�ละเอียด สกัดด�วยตัวทําละลายเอทานอล 95 % 
 1.4.2 ใบยอ  (Morinda Citrifolia Linn.) ท่ีใช�ในการศึกษาองค@ประกอบทางเคมีและฤทธิ์
ต�านอนุมูลอิสระ เปนใบยอสด นํามาจาก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยการนําใบยอมาทําให�
แห�งด�วยการอบแล�วบดให�ละเอียด สกัดด�วยตัวทําละลายเอทานอล 95 % 
 1.4.3 องค@ประกอบทางเคมีได�แก�การหาปริมาณฟ+นอลิกท้ังหมด แทนนินท้ังหมด ฟลาโวนอยด@
ท้ังหมดด�วยเทคนิคสเปกโตรสโกป+และหาสารฟลาโวนอยด@ด�วยเทคนิครงคเลขผิวบางใน ดอกสารภี
และใบยอ 
 1.4.4 ศึกษาฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระโดยเทคนิค DPPH Radical Scavenging และหา
อัตราส�วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว�างสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
 1.4.5 ทดสอบคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ@ครีม ได�แก� ทดสอบลักษณะสี ความคงตัว 
ความเปนกรด-ด�างและทดสอบความเปนต�อเซลล@สัตว@   
 1.4.6 ชุดฝvกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบ
ยอท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ” ประกอบด�วยเอกสาร 3 ส�วน 
  ส�วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม 
  ส�วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ 
  ส�วนท่ี 3 การประเมินผล 
 
1.5 นิยามศัพท!เฉพาะ 
 1.5.1 การแยกองค@ประกอบทางเคมี หมายถึง การใช�เทคนิคทางเคมี ได�แก� เทคนิครงคเลข
ผิวบางแยกองค@ประกอบทางเคมีจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
 1.5.2 สารสกัดหยาบ หมายถึง สารท่ีได�จากดอกสารภีและใบยอ ท่ีสกัดด�วยเอทานอล           
โดยวิธีการแช�ยุ�ย ระเหยเอทานอลออกด�วยเครื่องระเหยสูญญากาศและเครื่องทําแห�งแบบเยือกแข็ง 
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 1.5.3 ฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ หมายถึง การนําสาร
สกัดหยาบใบยอไปทดสอบฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH Assay โดยพิจารณาจากค�า EC50 เทียบ
กับสารมาตรฐาน 
 1.5.4 ผลิตภัณฑ@ครีม หมายถึงครีมท่ีมีส�วนผสมของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอใช�
สําหรับบํารุงผิว 
 1.5.5 ชุดฝvกอบรมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง เอกสารท่ีใช�ประกอบในการอบรม เรื่อง “การ
พัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ” 
 
1.6 ประโยชน!ท่ีคาดว1าจะได3รับ 
 1.6.1 ทราบถึงวิธีการสกัดการแยกสารสําคัญ องค@ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต�านอนุมูล
อิสระของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
 1.6.2 ใช�เปนข�อมูลจากการศึกษาสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการต�านอนุมูลอิสระท่ีสามารถ
นําไปใช�ประโยชน@เชิงพาณิชย@ในการทําผลิตภัณฑ@เครื่องสําอางแทนการใช�สารเคมีสังเคราะห@ 
 1.6.3 เปนการส�งเสริมและเพ่ิมมูลค�าให�กับสมุนไพรท่ีมีในท�องถ่ินนํามาใช�ให�เกิดประโยชน@
สูงสุด 
 1.6.4 ผู�เข�าอบรมเชิงปฏิบัติการได�รับความรู�เรื่องการพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอก
สารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ
เป'นการวิจัยเชิงทดลองซ่ึงผู#วิจัยขอนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องเพ่ือเป'นข#อมูลพ้ืนฐานดังนี้ 
 2.1 การสกัดแยกสารสําคัญจากพืช 
 2.2 อนุมูลอิสระและสารต#านอนุมูลอิสระ 
 2.3 ความรู#เก่ียวกับสารภีและใบยอ 
 2.4 ความรู#เก่ียวกับครีม 
 2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง 

 
2.1 การสกัดแยกสารสําคัญจากพืช 
 ในการสกัดเพ่ือแยกสารสําคัญออกจากพืชเพ่ือนํามาทําการศึกษานั้นมีด#วยกันหลายวิธีแต;
วิธีท่ีนิยมใช#กันอย;างแพร;หลายได#แก;วิธีการดังต;อไปนี้ 
 2.1.1 วิธี Maceration เป'นวิธีหมักพืชกับตัวทําละลายในภาชนะท่ีมีฝาปGดสนิทจนเนื้อเยื่อ
ของพืชอ;อนนุ;มและน้ํายาสกัดสามารถแทรกซึมเข#าไปละลายองคIประกอบในพืชออกมาได# 
 2.1.2 วิธี Percolation เป'นวิธีปล;อยให#ตัวทําละลายไหลผ;านผงสมุนไพรช#าๆ พร#อมกับ
ละลายส;วนท่ีเป'นองคIประกอบออกจากผงสมุนไพรออกมาโดยใช#เครื่องมือท่ีเรียกว;า Percolation 
 2.1.3 วิธี Continuous Extraction เป'นวิธีการสกัดแบบต;อเนื่องโดยใช#ความร#อนเข#าช;วย
และใช#เครื่องมือ Soxhlet Extractor ซ่ึงเป'นระบบปGดใช#ตัวทําละลายท่ีมีจุดเดือดตํ่า เม่ือได#รับความ
ร#อนก็จะระเหยข้ึนไปแล#วกลั่นตัวลงมายังบริเวณท่ีบรรจุสมุนไพรไว# ตัวทําละลายจะผ;านผงสมุนไพรซํ้า
แล#วซํ้าอีกเรื่อยๆ แล#วก็จะไหลกลับไปยังท่ีบรรจุตัวทําละลายไปเจอความร#อนก็จะระเหยเป'นแบบเดิม
เรื่อยไปจนกระท่ังองคIประกอบในสมุนไพรถูกสกัดออกมา 
 2.1.4 วิธี Chromatography เป'นวิธีท่ีสามารถแยกสารท่ีผสมกันอยู;โดยอาศัยหลักการท่ีว;า 
สารต;างชนิดกันจะกระจายตัวอยู;ในวัฏภาคนิ่ง (Stationary Phase) หรือตัวดูดซับ และวัฏภาค
เคลื่อนท่ี (Mobile Phase) หรือตัวทาละลายได#ไม;เท;ากัน สารต;างชนิดกันจึงเดินทางผ;านวัฏภาคนิ่ง
ออกมากับวัฏภาคเคลื่อนท่ีได#ไม;พร#อมกันจึงเกิดการแยกข้ึน 
  ส;วนตัวทําละลายท่ีนิยมใช#ในการเตรียมสารสกัด ได#แก; น้ํา แอลกอฮอลI หรือ
สารละลายผสมของสารละลายท้ัง 2 ชนิดนี้ นอกจากนี้อาจใช#กรดหรือด;างเติมลงในน้ํายาสกัดเพ่ือ
ปรับความเป'นกรดหรือด;างของน้ํายาสกัดให#เหมาะสมยิ่งข้ึน ส;วนตัวทําละลายชนิดอ่ืนๆ เช;น อีเทอรI, 
คลอโรฟอรIม มีใช#ในเฉพาะบางกรณี เม่ือทําการสกัดสารจากพืชด#วยตัวทําละลายท่ีเหมาะสมแล#ว สาร
สกัดท่ีได#มักจะมีปริมาตรมากและเจือจาง ทําให#นําไปแยกส;วนไม;สะดวกและไม;มีประสิทธิภาพ จึง
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จําเป'นต#องนํามาทําให#เข#มข#นเสียก;อน ซ่ึงอาจทําได#หลายวิธีแต;วิธีท่ีนิยมใช#กันมาก คือ การระเหย การ
กลั่นในสุญญากาศและการแช;แข็ง เป'นต#น (รัตนา อินทรานุปกรณI, 2547) 
  ท้ั ง นี้ ผู# วิ จั ย ไ ด# ใ ช# วิ ธี ก า ร แ ช; ยุ; ย ( Maceration)  แ ล ะ วิ ธี โ ค ร ม า โ ท ก ร า ฟcd
(Chromatography) เนื่องจากเป'นวิธีการแยกองคIประกอบต;างๆ ออกจากกันท่ีได#ผลดีและนิยมใช#กัน
อย;างแพร;หลาย โดยอาศัยความแตกต;างของการกระจายตัว (Distribution of Partition) ของสาร
ตัวอย;างระหว;าง 2 เฟส (Phases) ท่ีไม;ผสมเป'นเนื้อเดียวกัน คือ เฟสเคลื่อนท่ี(Mobile Phase) ซ่ึง
อาจเป'นแกgส (Gas) หรือของเหลว (Liquid) กับอีกเฟสหนึ่งซ่ึงเป'นเฟสอยู;กับท่ี (Stationary Phase) 
อาจเป'นของแข็ง (Solid) หรือของเหลวท่ีล#อมรอบวัสดุช;วยพยุง (Supporting Material) ซ่ึงทําหน#าท่ี
ในการแยกสาร หรือองคIประกอบของสารตัวอย;างออกจากกันข้ึนอย; ูกับความจําเพาะเจาะจงของสาร
ตัวอย;างท่ีมีต;อเฟสอยู;กับท่ีประโยชนIของการทําโครมาโทกราฟc คือใช#แยกสารแต;ละชนิดออกจากสาร
ผสม ตรวจความสมํ่าเสมอ (Homogeneity) ของสารตัวอย;างทําให#สารบริสุทธิ์ (Purification) ตรวจ
เอกลักษณIของสารวิเคราะหIหาปริมาณ (Quantitative Analysis) และตรวจสารปนเปpqอน (Impurity) 

 
2.2 อนุมูลอิสระและสารต�านอนุมูลอิสระ 
 2.2.1 อนุมูลอิสระ 
  อนุมูลอิสระ (Free Radicals) คือ อะตอมกลุ;มอะตอมหรือโมเลกุลท่ีมีอิเล็กตรอน
เด่ียวเป'นส;วนประกอบอยู; ซ่ึงปกติวงโคจรของอิเล็กตรอน 1 รอบจะต#องมีอิเล็กตรอนเป'นคู;ๆ เสมอ
หากอะตอมหรือโมเลกุลมีอิเล็กตรอนขาด หรือเกินเพียงหนึ่งอิเล็กตรอน จะว;องไวต;อการเกิดปฏิกิริยา
มาก ซ่ึงถ#าทําปฏิกิริยากับโมเลกุลปกติก็เกิดปฏิกิริยาลูกโซ; เช;น Lipid Peroxidation มีการส;งต;อของ
อนุมูลอิสระไปเรื่อยๆ จนเกิดการทําลายผนังเซลลIตามมา 
  โดยท่ัวไปอนุมูลอิสระสามารถเกิดข้ึนได#เองจากในร;างกายจากการท่ีภายในเซลลI
สร#าง หรือปลดปล;อยอนุมูลอิสระท่ีเป'นอนุพันธIออกซิเจนจากปฏิกิริยา เช;น Mitochondrial 
Electron Transport Chain, Microsomal Electron Transport Chain ตัวอย;างอนุมูลอิสระ
อนุพันธIออกซิเจนท่ีรู#จักกันดี ได#แก; Superoxide Radical (O2 

•), Hydroperoxide Radical (HO2
•) 

และ Hydroxyl Radical (OH•) ซ่ึงเกิดได#จากปฏิกิริยาดังต;อไปนี้  
  1. Superoxide Radical (O2 

•) เกิดจากการรับ e ของโมเลกุล O2 
    O2 

R  +  hv    →R  +•+   e   →R +   +    O2
•  (1) 

 2. Hydro Peroxide Radical (HO2 
•) เกิดจาก Superoxide Radical จับกับโปรตอน 

O2 
•   +  H +→ HO2 

•     (2) 
Superoxide Radical และ Hydro peroxide Radical เก่ียวข#องในการเกิด H2O2   
2O2 

•+ 2 H +  →   O2    +    H2 O2  (3)   
2HO2  

•   →O2    +     H2 O2    (4) 
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HO2
•+  O2 

•+  H+ →O2    +    H2 O2  (5) 
 3. Hydroxyl radical (OH•) เป'นสารท่ีว;องไวท่ีสุด เกิดจากปฏิกิริยา Harber-Weiss 

O2 
•+  H2 O2        → O2    + OH   + OH•

  (6) 
 ในสภาวะตามธรรมชาติท้ัง  OH•และ O2 

•ถูกสร#างข้ึนตลอดเวลา โดย OH• ท่ีเกิดข้ึน
จะส;งผลทําให#ผนังเซลลIถูกทําลายในท่ีสุด ส;วน O2

• ซ่ึงเกิดจาก Chemical Accident เกิด Auto 
Oxidation หรือรั่วไหลจาก Electron Transport Chain พบว;ามีประโยชนI และบทบาทสําคัญใน
การฆ;าเชื้อแบคทีเรีย จึงถือได#ว;าอนุมูลอิสระมีท้ังประโยชนI และโทษ ร;างกายจึงต#องมีกลไกสําหรับ
ควบคุมอนุมูลอิสระไม;ให#มีมากจนเกิดภาวะท่ีเรียกว;า Oxidative Stress ขณะเดียวกันกลไกการ
ควบคุมนี้ก็ไม;ควรมีประสิทธิภาพจนไม;เหลืออนุมูลอิสระท่ีมีประโยชนIเพ่ือป{องกันร;างกายด#วย 
 2.2.1.1 ผลของอนุมูลอิสระต;อผิวหนัง 
  จากการศึกษาพบว;าสาเหตุสําคัญในการเกิดการทําลายเซลลIท่ีผิวหนัง คือ
การเกิดปฏิกิริยา Lipid Peroxidation เนื่องจากไขมันท่ีผนังเซลลIท่ัวไป และผิวหนังส;วนมากเป'นกรด
ไขมันไม;อ่ิมตัว (Polyunsaturated Fatty Acid) ถูกออกซิไดซIเป'น Lipid Peroxide ได#ง;ายจากการ
กระตุ#นของรังสียูวี ดังนั้นไขมันจะเป'นเป{าหมายท่ีอนุมูลอิสระจะทําให#เกิดการเปลี่ยนแปลง มี
การศึกษาวิจัยยืนยันว;าเกิด Lipid Oxidation ในหนังกําพร#า โดย Superoxide Radical (O2

•) ท่ีเกิด
จากรังสียูวีทําปฏิกิริยากับ Hydrogen Atom ตามสมการ (3) ข#างต#น เกิดเป'น H2 O2 ทําปฏิกิริยาต;อ
กับ Ferrous Iron (Fe2+)  โดย Fenton Reaction เกิด Hydroxyl Radical ดังสมการ (7) เปลี่ยน 
Unsaturated Fatty Acid ให#เป'น Lipid Peroxide ดังสมการ (8) 

 
Fe2+  +  H2 O2           Fe3+  +   OH•   +   OH (7) 

 
 
 

 
           O2                     O2 

• 
 
 

 
    UV radiation 

 
 
 

                                          Lipid  (LH)                     Lpid radical (L•)  (8) 
                                               Unsaturated fatty acid 
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 Polyunsaturated fatty acid (LH) เม่ือได#รับรังสียูวีจะเกิด Lipid Adical 
(Alkyl Radical, L•) ทําปฏิกิริยากับ O2 เกิด Lipid Peroxy Radical (LOO•) ซ่ึงจะไปทําปฏิกิริยาต;อ
กับ LH ท่ีอยู;ข#างเคียง เกิดเป'น Lipid Peroxide (LOOH) ดังสมการ (9) ปฏิกิริยานี้จะเป'นปฏิกิริยา
ลูกโซ; และทําให#ผนังเซลลIถูกทําลายในท่ีสุด 
 UV   Radiation 

LH                                       L• 
L•    +   O2                               LOO• 
LOO•    +   LH                          LOOH   + L  (9) 

 นอกจากผลต;อผนังเซลลIแล#ว อนุมูลอิสระยังสามารถทําปฏิกิริยากับส;วน
อ่ืนๆ ของเซลลIได#อีก เช;น กรดนิวคลิอิก ท้ังดีเอ็นเอ (DNA) และอารIเอ็นเอ (RNA) โดยการจับกับ 
Metalion หรือการเกิดออกซิเดชันเป'น 8-Hydroxy deoxy guanosine หลังได#รับรังสียูวีบี (UVB) 
และ H2O2 
 2.2.1.2 ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของอนุมูลอิสระ 
  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) หมายถึงปฏิกิริยาท่ีโมเลกุลหรืออะตอม  
มีการสูญเสียอิเล็กตรอนจากวงโคจรให#กับโมเลกุลท่ีทําหน#าท่ีเป'นตัวรับอิเล็กตรอนเรียกสารท่ีทําหน#าท่ี
เป'นตัวให#อิเล็กตรอนว;า ตัวรีดิวซI (Reducing Agent) และเรียกสารท่ีทําหน#าท่ีรับอิเล็กตรอนนี้ว;าตัว
ออกซิไดซI (Oxidizing Agent) โดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น มักจะเก่ียวข#องกับออกซิเจน นอกจากนี้ออก
ซิเดชั่นยัง หมายถึง การเสียไฮโดรเจนอะตอมออกจากโมเลกุลอีกด#วยปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและอนุมูล
อิสระนั้นมีความเก่ียวข#องเนื่องจากปฏิกิริยานี้ทําให#เกิดอนุมูลอิสระของสารต;างๆ ได#มากมายหลาย
ชนิดและอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนจะทําให#เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารอ่ืนๆ เป'นปฏิกิริยาลูกโซ;ต;อไป 
(Garces, 2006) 
  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระจะเกิดปฏิกิริยาท่ีเป'นแบบ
ปฏิกิริยาลูกโซ; แบ;งเป'น 3 ข้ันตอน คือ ข้ันแรกเป'นข้ันตอนท่ีอนุมูลอิสระถูกสร#างหรือผลิตข้ึน เรียก
ข้ันตอนนี้ว;าข้ันตอน อินนิทิเอชัน (Initiation Step) ข้ันตอนท่ีสองเป'นข้ันท่ีอนุมูลอิสระถูกเปลี่ยนไป
เป'นอนุมูลอิสระตัวอ่ืนต;อๆ กันไปเรียกว;าข้ันพรอพาเกชัน (Propagation Step) และข้ันสุดท#าย 
เรียกว;า ข้ันเทอรIมิเนชัน (Termination Step) เป'นข้ันหยุดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ เป'นข้ันตอนท่ีมี
การรวมกันของอนุมูลอิสระ 2 อนุมูล ได#เป'น สารท่ีมีความเสถียร (Hudson, 1990) โดยท่ัวไปการท่ี
โมเลกุลหรืออะตอมของสารท่ีมีอิเล็กตรอนเข#าคู;กันครบเสียอิเล็กตรอนไปกลายเป'นอนุมูลอิสระได#นั้น 
ต#องอยู;ในสภาวะอุณหภูมิสูง แต;ก็มีโมเลกุลอีกหลายชนิดท่ีกลายเป'นอนุมูลอิสระได# เม่ืออยู;ในสภาวะ
ปกติ ซ่ึงรวมถึงสารชีวโมเลกุลต;างๆ ท่ีพบในสิ่งมีชีวิตด#วย ซ่ึงปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ ท่ีมักพบใน
สภาวะปกติของสิ่งมีชีวิตมีดังนี้  
  (1) ข้ันอินนิทิเอชั่น (Chain Initiation) อนุมูลอิสระเกิดมาจากกลไกต;างๆ 
กันได#หลายวิธี คือการแตกพันธะของโมเลกุลท่ีเรียกว;า Homolysis หรือการแตกพันธะเนื่องจากแสง 
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(Photolysis) หรือผลของรังสี (Radiolysis) หรือมาจากปฏิกิริยารีดอกซI (Redox) ซ่ึงปฏิกิริยาท้ัง      
4 จัดเป'นกลไกพ้ืนฐานในการสร#างอนุมูลอิสระจากสารอินทรียI (Roberfroid & Calderon, 1995)  
   (1.1) Bond Homolysis โมเลกุลของสารอินทรียIท่ีมีอิเล็กตรอนวงนอก
สุด (Valence Electron) เป'นจํานวนคู;แล#วในทางทฤษฎีสามารถแยกออกจากกันให#ผลลัพธIเป'น
อนุมูลอิสระได# โดยในสภาวะท่ีอุณหภูมิปกติ การท่ี อิเล็กตรอนคู;ในพันธะโควาเลนท่ีสามารถแยกจาก
กันไปให#อะตอมแต;ละตัวได#นั้น ต#องเป'นโมเลกุลท่ีมี พลังงานระหว;างพันธะท่ีอ;อนมาก เช;น Disulfide
และการเกิดปฏิกิริยาจะมีอัตราท่ีช#ามาก จึงคาดว;าไม;น;าจะเกิดในระบบของสิ่งมีชีวิตได# ตัวอย;าง 
Bond Hemolysis แสดงได#ดังสมการต;อไปนี้  
   ROOR     →2RO• 
   (1.2) Photolysis เป'นการแตกพันธะของโมเลกุลจากการดูดพลังงาน
แสง เช;น แสงอัลตร#าไวโอเลต ทําให#เกิดอนุมูลอิสระข้ึน ท่ีพบมากคือการแตกพันธะของ Hydrogen 
Peroxide (H2O2) กลายเป'นอนุมูล Hydroxyl (HO•) โดยในสิ่งมีชีวิตพลังงานแสงจะถูกดูดโดยโมเลกุล
ท่ีมีความไวต;อแสง เช;น รงควัตถุและสารอะโรมาติกคารIบอนบางชนิด หลังดูดพลังงานแสงแล#วจะทําให#
โมเลกุลอยู;ในสถานะท่ีต่ืนตัว (Excited State) จึงต#องมีการปลดปล;อยพลังงานออกมาเพ่ือให#โมเลกุล
กลับเข#าสู;สถานะพ้ืน (Ground State) ดังเดิม และวิธีหนึ่งของการคายพลังงาน คือ การแตกพันธะ
ของโมเลกุลเกิดเป'นอนุมูลอิสระ 2 ตัว ดังนี้ (Hudson, 1990)  
   ROCl   →     RO•+Cl• 
   (RCOO)2 → 2RCOO• 
   (1.3) Radiolysis พลังงานจากรังสีชนิดต;างๆ เช;น รังสีแกมมา รังสี
เอกซI และอิเล็กตรอนท่ีมีพลังงานสูงสามารถ ทําให#เกิดการแตกพันธะโควาเลนทIของโมเลกุลสารได# 
โดยเฉพาะโมเลกุลน้ําจะให#อนุมูลประจุบวก (H2O

+•) และอนุมูล Hydroxyl (HO•) ซ่ึงอนุมูลอิสระ
เหล;านี้เป'นตัวท่ีมีความไวใน การเข#าทําปฏิกิริยากับ สารอินทรียIสูง ทําให#เกิดอนุมูลอิสระออกมา
มากมาย นอกจากนี้รังสียังทําให#เกิดอนุมูลอิสระได#โดยตรงจากสารองคIประกอบเคมีของเซลลIอีกด#วย 
โดยเฉพาะสามารถก;อให#เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ไม;อ่ิมตัวในร;างกายสิ่งมีชีวิต ซ่ึงปฏิกิริยานี้
นับเป'นจุดเริ่มต#นท่ีสําคัญของปฏิกิริยาลูกโซ;ของอนุมูลอิสระ  
   (1.4) ปฏิกิริยารีดอกซI หรือเรียกว;าปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น เป'น
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปในระบบทางชีววิทยา ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่นบางชนิดมีประโยชนIแต;มี
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นบาง ชนิดก;อให#เกิดความเสียหายโดยสามารถก;อให#เกิดอนุมูลอิสระได# ท่ีสําคัญคือ
โมเลกุลของอนุมูล Superoxide (O2

-) ซ่ึงเป'นสารตัวกลาง (Intermediate) ในกระบวนการ ถ;ายทอด
อิเล็กตรอนในไมโตคอนเดรียและเยื่อหุ#มนิวเคลียส นอกจากนี้ปฏิกิริยารีดอกซIของไอออนโลหะใน
ร;างกาย ก็จัดเป'นปฏิกิริยาท่ี สําคัญในการเกิดอนุมูลอิสระเช;นกัน โดยเฉพาะเหล็ก (Fe•2+)  
และทองแดง (Cu2

+) โดยไอออนโลหะ เปรียบเสมือนเป'นตัวเร;งปฏิกิริยารีดอกซI (Hudson, 1990) 
  (2) ข้ันพรอพาเกชัน (Chain Propagation) เป'นข้ันท่ีอนุมูลอิสระมีการทํา
ปฏิกิริยาเปลี่ยนเป'นอนุมูลอิสระของสารอ่ืน ซ่ึงปฏิกิริยาจะดําเนินต;อๆ กันไปเป'นปฏิกิริยาลูกโซ; ได#
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อนุมูลอิสระชนิดใหม;ออกมาตลอด เวลา จัดเป'นการเปลี่ยน ตําแหน;งของอิเล็กตรอนท่ีไม;เข#าคู; 
(Unpaired Electron) ซ่ึงสามารถแบ;งกลไกของปฏิกิริยาในข้ันพรอพาเกชั่นได# 3 ชนิด ท่ีมีความ
เก่ียวข#องกับระบบทางชีววิทยาท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต คือ   
   (2.1) การถ;ายทอดอะตอม หรือกลุ;มของอะตอม (Atom or Group 
Transfer) จัดเป'นกลไกท่ี เกิดมากท่ีสุดในลําดับของพรอพาเกชั่น โดยปฏิกิริยาจะเก่ียวข#องกับการดึง
ไฮโดรเจนดังสมการ (Hudson, 1990)     
   Cl•+ RH             → HCl + R• 
   R•

1 + R2Cl          → R1Cl + R•
2 

   (2.2) การถ;ายทอดอิเล็กตรอน (Electron Transfer) เป'นการถ;ายทอด
อิเล็กตรอนจากอนุมูลอิสระท่ีเป'นกลางหรือมีประจุลบไปให#โมเลกุลท่ีไม;ใช; อนุมูลอิสระ (Non-Radical 
Molecule) ซ่ึงเป'นกลไกท่ีสําคัญของปฏิกิริยาออกซิเดชันไขมันในสิ่งมีชีวิต (Lipid Peroxidation) 
(Roberfroid & Calderon, 1995)  
   (2.3) การเติมอนุมูลอิสระ (Addition of Radicals) เป'นการเติมกลุ;ม
อนุมูลอิสระเข#าไปในโมเลกุลต;างๆ ดังสมการ      
   R•   +   O2 →     ROO• 
   ตัวอย;างของปฏิกิริยานี้ ได#แก; การเติมอนุมูลอิสระของกรดไขมันไม;
อ่ิมตัว ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น โมเลกุลของไขมัน (Lipid Peroxidation) แสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของไขมันแสดงได#ดังสมการ (Frankel, 1979)  
   Chain initiation: L-H → L• + radial-H 
   Chain propagation:  L• → L-O-O• 
   L-O-O•   → L-O-O-H+L• 
   Chain termination: L• + L• → L-L 
  (3) ข้ันเทอรIมิเนชัน (Chain Termination) เป'นข้ันหยุดปฏิกิริยาลูกโซ;ของ
อนุมูลอิสระ ประกอบด#วย กลไกหลัก 3 ชนิด คือ  
   (3.1) การรวมตัวกันของอนุมูลอิสระ (Homolinking and Cross-
Linking of Radicals) เป'นการรวมตัวกันของอนุมูลอิสระ 2 โมเลกุล โดยการนําอิเล็กตรอนท่ีไม;มีคู;
ของแต;ละโมเลกุลอนุมูลอิสระมาสร#างพันธะกันได#เป'นสารโมเลกุลใหม;ท่ีมีพันธะร;วมกัน หากเป'นการ
รวมตัวกันระหว;างอนุมูลอิสระ 2 โมเลกุลท่ีเป'นชนิดเดียวกัน เรียกโมเลกุลสารใหม; ท่ีได#ว;า 
Homodimer แต;ถ#าเป'นการ รวมตัวของอนุมูลอิสระต;างชนิดกันเรียก Heterodimer ซ่ึงกลไกนี้เป'น
ปฏิกิริยาท่ีสําคัญในการสร#างสารชีวโมเลกุลท่ีมีความเสถียรข้ึนมาใหม;ภายในเซลลIสิ่งมีชีวิต เช;น 
โปรตีน กรดนิวคลีอิกและไขมัน เป'นต#น การรวมตัวกันของอนุมูลอิสระแสดงได#ดังนี้ (Roberfroid & 
Calderon, 1995)    
   ROO• + R• 

→ROOR 
   2ROO• →ROO-OOR 
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   2R•  →R-R 
   (3.2) การกําจัดอนุมูลอิสระ (Radical Scavenging) คําว;า Scavenge 
หมายถึงการกําจัดเอาขยะและสิ่งท่ีไม;ต#องการออกไปซ่ึงในกรณีนี้เปรียบอนุมูลอิสระได#กับสิ่งท่ีไม;
ต#องการ ซ่ึงการกําจัดออกจะกระทําโดยสารกลุ;มหนึ่งท่ีเรียกว;า Scavenger หรือสารต#านออกซิเดชั่น 
(Antioxidant) เช;น สารประกอบฟcนอลิกซ่ึงจัดเป'น Radical Scavenger ท่ีมี ประสิทธิภาพ รวมท้ัง
วิตามินซี วิตามินอี วิตามินเอ เป'นต#น  
   (3.3) การถ;ายทอดอิเล็กตรอน (Electron Transfer) เป'นการถ;ายทอด
อิเล็กตรอนท่ีไม;ได#จับคู;ของอนุมูลอิสระออกจากโมเลกุล หรือเป'นการรับเอาอิเล็กตรอน 1 ตัว จาก
ภายนอกมาเข#าคู;กับอิเล็กตรอนเดิมท่ียังมี ท่ีว;างอยู;ในโมเลกุล ทําให#สภาวะการเป'น อนุมูลอิสระหมดไป 
เช;น อนุมูล Superoxide (O2

-•) เกิดการถ;ายทอดอิเล็กตรอนกลายเป'นโมเลกุลออกซิเจนปกติ (O2) เป'นต#น   
 2.2.1.3 สารต#านอนุมูลอิสระ 
  อนุมูลอิสระมีบทบาทสําคัญก;อให#เกิดโรคและความชรา จึงมีการป{องกัน
อันตรายจากสารนี้โดยทดลองใช#สารต#านอนุมูลอิสระในรูปแบบต;างๆ เพ่ือชะลอความชราและการเกิด
โรคต;างๆ ชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ต#องกําจัดอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนในปฏิกิริยาลูกโซ;ด#วยสาร
ต#านอนุมูลอิสระ ซ่ึงต#องมีปริมาณมากพอท่ีจะสามารถยับยั้งปฏิกิริยาได#โดยสารท่ีจัดว;าเป'น Primary 
Antioxidants หรือสารประกอบฟcนอลิก ซ่ึงจะให#อิเล็กตรอนแก;อนุมูลอิสระ เช;น Alkoxyl Radical 
หรือ Peroxyl Radical ปฏิกิริยานี้จะทําให#เกิด Antioxidant Free Radical ซ่ึงจะมีพลังงานตํ่าและมี
ความลงตัวสูง เม่ือเทียบกับ RO˙และ ROO˙ 
  สารต#านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) อาจเรียกได#ว;าเป'น Free Radical 
Scavengers มีฤทธิ์ในการทําลายอนุมูลอิสระให#กลายเป'นสารท่ีไม;มีอันตราย สารต#านอนุมูลอิสระ
สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระไม;ให#ทําลายเซลลIโดยการทําหน#าท่ีเป'นตัวให#อิเล็กตรอนแก;อนุมูลอิสระ      
ทําให#หยุดปฏิกิริยาลูกโซ;ได# และยังสามารถยับยั้งโลหะได# เช;น เหล็ก ซ่ึงเป'นตัวเร;งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันทําให#สามารถป{องกันโรคท่ีเกิดจากอนุมูลอิสระได# อนุมูลอิสระในธรรมชาติสามารถแบ;งได#
เป'น 2 กลุ;มใหญ;ๆ ได#แก; 
  (1) Intracellular Antioxidants โดยปกติร;างกายจะมีสารท่ีคอยควบคุม
ระดับอนุมูลอิสระไม;ให#มีมากเกินไปจนเป'นอันตรายแก;เซลลI เช;น Superoxide Dismutase (SOD), 
Ghtathione Peroxidase (GPx), Glutathione Reductase (GSR), Glutathione Transferase 
และ Catalase เป'นต#น โดยจะเข#าไปหยุดหรือชะลอปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระต;อการทําลาย
ส;วนประกอบของเซลลIผิวหนัง 
  (2) Extracellular Antioxidants มีโมเลกุลขนาดเล็กเม่ือเทียบกับ 
Intracellular Antioxidants โดยปกติแล#วสารท่ีควบคุมระดับอนุมูลอิสระในร;างกายจะมีปริมาณ
ลดลงเม่ืออายุมากข้ึน และจากการทําลายของรังสีอัตราไวโอเลต ดังนั้นการชะลอริ้วรอยจึงจําเป'นต#อง
นําสารต#านออกซิเดชั่น หรือสารต#านอนุมูลอิสระจากภายนอกมาใช#เพ่ือควบคุมระดับอนุมูลอิสระไม;ให#
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มีมากเกินไปตัวอย;างสารต#านอนุมูลอิสระในกลุ;มนี้ท่ีสําคัญเช;น กรดแอสคอรIบิก กรดยูริก วิตามินอี 
และแคโรทีนอยดI เป'นต#น 
  สารต#านอนุมูลอิสระท่ีมีอยู;ตามธรรมชาติ เช;น 
  (1) วิตามินซีหรือกรดแอสคอรIบิค (Vitamin C; Ascorbic Acid, C6H8O6) 
มีคุณสมบัติละลายน้ําได#ดี จึงทําหน#าท่ีต#านอนุมูลอิสระในเซลลIและอวัยวะท่ีมีน้ําเป'นองคIประกอบ
หลักมีหมู;ไฮดรอกซี 2 หมู;ท่ีแตกตัวให#ไฮโดรเจนได#ปฏิกิริยาโดยรวม คือ การให#อิเล็กตรอน 1 ตัว 
ร;วมกับอะตอมไฮโดรเจน แก;อนุมูลอิสระ เป'นการกําจัดหรือสลายอนุมูลอิสระคือ R• ให#เป'น RH จาก
การกําจัดนี้จะได#อนุมูลอิสระตัวใหม;ท่ีมีความไวตํ่าคือ Asc•−แสดงดังภาพท่ี 2.1 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.1 โครงสร#างกรดแอสคอรIบิค 
ท่ีมา: สุพิศรา  เตชะเปรมปรีชา (ม.ป.ป.) 
 

(2) วิตามินอี (Vitamin E: C429H50O2) น้ําหนักโมเลกุล 430.69 มีรูปแบบ   
6 แบบ ท่ีพบมากคือ ในรูปของอัลฟา-โทโคฟcนอล (Alpha-Tocophenol) เป'นสารต#านอนุมูลอิสระท่ี
มีพิษน#อยท่ีสุด วิตามินอีถูกดูดซึมท่ีลําไส#เล็กและส;งต;อไปยังตับ เพ่ือบรรจุใส;ในไลโปรโปรตีน เพ่ือขนส;งไป
ยังเนื้อเยื่อต;างๆ เช;น ไมโตครอนเดรีย เม็ดเลือดแดง และเซลลIในระบบทางเดินหายใจป{องกันผนังเซลลI
จากอนุมูลอิสระ ป{องกันการจับตัวของเลือด ป{องกันการเกิดโรคหัวใจ พบมากในน้ํามันพืช น้ํามันปลา
จมูกข#าว ในน้ํามันพืช เมล็ดทานตะวัน มะละกอ และมันเทศ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 โครงสร#างวิตามินอีชนิดแอลฟา-โทโคฟGรอล (α-Tocopherol) 
ท่ีมา:  สุพิศรา เตชะเปรมปรีชา (ม.ป.ป.) 
 

 (3) สารประกอบฟcนอลิก (Phenolic Compounds) สารประกอบฟcนอลิก
จัดเป'นสารต#านอนุมูลท่ีได#รับจากภายนอกและพบได#มากในธรรมชาติได#แก;พืชผักผลไม#ชาเขียวชาดํา
ช็อกโกแลตและไวนIแดงเป'นต#นในป�จจุบันพบสารประกอบฟcนอลิกมากกว;า 8,000 ชนิด ในธรรมชาติ
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ต้ังแต;โมเลกุลอย;างง;าย เช;น กรดฟcนอลิกฟcนิลโปรพานอยดI และฟลาโวนอยดIไปจนถึงโครงสร#าง      
โพลิเมอรIท่ีซับซ#อน เช;น ลิกนินเมลานินและแทนนิน เป'นต#น แม#ว;าปริมาณสารกลุ;มฟcนอลิกใน
ธรรมชาติจะมีปริมาณท่ีแตกต;างกันแต; พบว;าปริมาณโดยเฉลี่ยท่ีคนได#รับต;อวันจะอยู;ในช;วงต้ังแต;    
20 มิลลิกรัม – 1 กรัม ซ่ึงเป'นปริมาณท่ีสูงกว;าปริมาณวิตามินอีท่ีได#รับต;อวันสารโพลีฟcนอลิกเป'นสาร
ท่ีบทบาทสําคัญเนื่องจากมีฤทธิ์ต#านแบคทีเรียต#านไวรัสต#านการอักเสบต#านการแพ#และมีคุณสมบัติใน
การสลายลิ่มเลือดรวมเป'นสารต#านการก;อมะเร็ง และสามารถลดความดันโลหิตในการสลายลิ่มเลือด
เหล;านี้ เป'นต#น ซ่ึงคุณสมบัติดังกล;าวนี้มีความสัมพันธIกับคุณสมบัติการเป'นสารต#านอนุมูลโครงสร#าง
ท่ัวไปของสารประกอบฟcนอลิกประกอบด#วยโครงสร#างท่ีเป'นวงอะโรมาติกและมีหมู;แทนท่ีเป'นหมู;   
ไฮดรอกซีอย;างน#อย 1 หมู;ในท่ีนี้จะกล;าวถึงสารกลุ;มท่ีสําคัญ ได#แก; ฟลาโวนอยดI 

 สารกลุ;มฟลาโวนอยดI (Flavonoids) แบ;งเป'นกลุ;มย;อยได#หลายกลุ;ม ตาม
ความแตกต;างของสูตรโครงสร#าง โดยเฉพาะท่ีวงท่ีมีอะตอมออกซิเจนอยู;ในรูปแบบต;างๆ เช;น      
อีเทอรIคีโตน รวมท้ังการมีหมู;ไฮดรอกซีแทนท่ีบนวงอะโรมาติกในโมเลกุล ตัวอย;างของสารกลุ;มฟลาโวนอยดI
ได#แก; ฟลาแวน (Flanvanes) ฟลาวาโนน (Flavanols) ฟลาวานอล (Favanols) ฟลาโวนอล 
(Flavonols)  ฟลาโวน (Flavonoes) และแอนโทไซยานิดิน (Anthocyanidins) เป'นต#น โครงสร#าง
ของกลุ;มฟลาโวนอยดIบางชนิดดังรูปท่ี 2.3 

 
ภาพท่ี 2.3 ตัวอย;างของกลุ;มฟลาโวนอยดI 
ท่ีมา: โอภา วัชระคุปตI และคนอ่ืนๆ, 2550 
 
 โดยปกติร;างกายจะมีสารท่ีคอยควบคุมระดับอนุมูลอิสระไม;ให#มีมากเกินไป
จนเป'นอันตรายแก;เซลลI เช;น Superoxide Dismutase, Glutathione Peroxidase, Catalase และ 
Coenzyme Q-10 เป'นต#น โดยจะเข#าไปหยุดหรือชะลอปฏิกิริยาของ Superoxide Radical, 
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Hydroperoxide Radical และ Hydroxyl Radical ต;อการทําลายส;วนประกอบของเซลลIผิวหนัง ซ่ึง
สารท่ีควบคุมระดับอนุมูลอิสระเหล;านี้จะมีปริมาณลดลงเม่ืออายุมากข้ึน และจากการทําลายของ    
รังสียูวี ดังนั้นการชะลอความแก; จึงจําเป'นต#องนําสารต#านออกซิเดชั่น หรือสารกําจัดอนุมูลอิสระจาก
ภายนอกมาใช#เพ่ือควบคุมระดับอนุมูลอิสระไม;ให#มีมากเกินไป ตัวอย;างสารต#านอนุมูลอิสระท่ีสําคัญ
เช;น วิตามินเอ  บีต#าแคโรทีน วิตามินซี และวิตามินอี นอกจากนี้ยังสามารถพบสารต#านอนุมูลอิสระได#
ในสารสกัดจากพืชอีกด#วย  
 สารต#านอนุมูลอิสระท่ีพบในพืชส;วนใหญ;จะมีโครงสร#างเป'นสารกลุ;มแทนนิน 
และฟลาโวนอยดI ซ่ึงจะมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ป�จจุบันสารกลุ;มฟลาโวนอยดI
กําลังได#รับความสนใจในการศึกษาวิจัยเพ่ือนํามาใช#ในทางยา อาหาร และเครื่องสําอางเป'นอย;างมาก 
ตัวอย;างพืชท่ีมีการศึกษา และพิสูจนIฤทธิ์แล#ว ได#แก; ลูกพรุน องุ;นแดง บลูเบอรี่ และราสเบอรี่ ซ่ึงมี
ฤทธิ์แรง ส;วนท่ีมีฤทธิ์รองลงมา ได#แก; ผักโขม อัลฟาฟา และบร็อคโคลี่ เป'นต#น พืชเหล;านี้มีการศึกษา
แล#วว;ามีประสิทธิภาพในการจับอนุมูลอิสระในเลือดได#สูงถึงร#อยละ 10-25 นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
การใช#สารฟลาโวนอยดIโดยการทาภายนอก พบว;ามีประสิทธิภาพต#านอนุมูลอิสระได#ดีกว;าวิตามินซี
ประมาณ 20 เท;า และดีกว;าวิตามินอีประมาณ 50 เท;า ฟลาโวนอยดIยังใช#ในทางการแพทยIอย;าง
กว#างขวาง เช;น ใช#เป'นยาต#านจุลชีพ ยาต#านมะเร็ง ยาต#านไวรัส ใช#เป'นสารต#านอนุมูลอิสระ ตัวอย;าง
ของฟลาโวนอยดI เช;น Kaempferol, Myricetin และQuercetin ซ่ึงเป'นฟลาโวนอยดIท่ีพบมากท่ีสุด 
 ฟลาโวนอยดIมักจะมีสีเหลืองเป'นส;วนใหญ; โดยเฉพาะอย;างยิ่งเม่ือละลายใน
ด;าง  และสีจะจางลงเ ม่ือเ ติมกรด สามารถพบได# ในพืชชั้ นสู ง  โดยท่ัวไปจะมีมากในวงศI 
Polygonaceae, Rutaceae, Leguminosae, Apiaceae และ Asteraceae 
 มีรายงานการวิจัยจํานวนมากท่ีเก่ียวข#องกับการศึกษาฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ
จากพืช อาทิเช;น รายงานการวิจัยของ Braca และคนอ่ืนๆ ซ่ึงทดลองฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระของสาร
กลุ;มฟลาโวนอยดIจาก Licania Licaniaeflora โดยวิธี DPPH Assay พบว;า สารท้ังหมดท่ีสกัดแยก
ออกมามีฤทธิ์ในการต#านอนุมูลอิสระ อนุพันธIของ Quercetin จะมีฤทธิ์แรงท่ีสุด ในขณะท่ี 
Flavanone 8-Hydroxy-Naringenia และ Kaempferol 3-O- α -Rhamnoside จะมีฤทธิ์ตํ่าลงมา
ตามลําดับ  
 รายงานการวิจัยของ Leong และ Shui ซ่ึงทดสอบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ
ของผลไม# 27 ชนิด จากตลาดในประเทศสิงคโปรI พบว;า Ciku มีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด ตามด#วย 
สตรอเบอรี่ พลัม มะเฟpอง ฝรั่ง องุ;นไม;มีเมล็ด Salak, มังคุด อะโวคาโด ส#ม Solo Papaya มะม;วง 
Cempedak, ส#มโอ มะนาว สับปะรด แอปเปGqล Foot Long Papaya, เงาะ Rambutan King, กล#วย 
เนื้อมะพร#าว มะเขือเทศ Rock Melon, Honeydew, แตงโม และน้ํามะพร#าว จะมีฤทธิ์ต#านอนุมูล
อิสระตํ่าลงมาตามลําดับ  
 รายงานการวิจัยของ VanderJagt และคนอ่ืนๆ ซ่ึงทําการเปรียบเทียบ
ความสามารถของฤทธิ์ในการต#านอนุมูลอิสระจากพืช 30 ชนิดท่ีพบในมลรัฐนิวเม็กซิโก ด#วยวิธี 
Trolox Equivalent พบว;าสารสกัดจากใบของ Llex Paraguensis มีความสามารถต#านอนุมูลอิสระ



15 

 

สูงสุดเทียบเท;า Trolox 972 µmol ตามด#วย ดอกของ Rosa sp.(804 µmol),เปลือกของ 
Chinchona sp.(692 µmol), ลําต#นของ RumexHymenosepalus (672 µmol),ใบของ 
Marrubium Vulgare (560 µmol) โดยพืชท่ีมีความสามารถต#านอนุมูลอิสระตํ่าท่ีสุดได#แก;เมล็ดของ 
Linum Lewissii (29 µmol) และรากของ Yucca sp. (27 µmol) 
 2.2.2 ผิวหนังและโครงสร#างของผิวหนัง 
  ผิวหนังเป'นอวัยวะส;วนนอกสุดของร;างกาย ซ่ึงเป'นส;วนท่ีปกคลุมอวัยวะต;างๆ ของ
ร;างกายไว# โดยเฉพาะอย;างยิ่งช;วยรักษาน้ําในร;างกายไม;ให#สูญเสียมากเกินไปจนดํารงชีวิตไม;ได#ผิวหนัง
ยังเป'นด;านแรกท่ีจะเผชิญต;ออันตรายจากภายนอกร;างกาย เช;นอาวุธการทุบตีสารพิษ เชื้อโรค ความ
ร#อน แสงแดด เป'นต#น โดยผิวหนังจะเป'นส;วนท่ีได#รับอันตรายก;อนอวัยวะอ่ืนใด ผิวหนังจะมีความหนา
บางไม;เท;ากัน ส;วนท่ีบางท่ีสุดคือเปลือกตา มีความหนาประมาณ 0.2 - 0.6 มิลลิเมตร ผิวหนังส;วนท่ี
หนาท่ีสุด คือ ฝ�ามือและฝ�าเท#ามีความหนาประมาณ 2-4 มิลลิเมตร และผิวหนังยังเป'นแหล;งกําเนิด
ของขนและผมซ่ึงอยู;ติดกับต;อมไขมันซ่ึงปริมาณขนก็มีมากน#อยแตกต;างกันในแต;ละส;วนของผิวหนัง 
  2.2.2.1 หน#าท่ีของผิวหนัง  
   ผิวหนังแม#จะเป'นสิ่งบอบบางแต;ก็เป'นอวัยวะท่ีกว#างใหญ;ท่ีสุดในร;างกายและมี
มวลมากกว;าร#อยละ 10 ซ่ึงจะมีขบวนการซ;อมแซมและสร#างใหม;อยู;เสมอ โดยผิวหนังจะมีหน#าท่ีหลัก ได#แก; 
   (1) ปกคลุมและปGดบังส;วนท่ีไม;น;าดูซ่ึงอยู;ใต#ผิวหนังลงไป ลักษณะผิวหนังท่ี
ปรากฏ เช;น สีผิว ความมัน ความละเอียดหรือแห#งหยาบเป'นสิ่งส;งเสริมบุคลิกภาพและความงาม 
   (2) เป'นส;วนบ;งชี้สุขภาพของร;างกายและจิตใจรวมถึงวัยด#วย ถ#าร;างกาย
ขาดสารอาหาร เช;น วิตามินจะแสดงอาการทางผิวหนังอย;างเด;นชัด 
   (3) ช;วยปกป{องร;างกายจากสิ่งแวดล#อมท่ีเป'นอันตราย เช;นการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด รวมถึงอันตรายอ่ืนๆ เช;นสารเคมี เชื้อจุลชีพ สารก;อภูมิแพ# รังสี 
   (4) ช;วยควบคุมสมดุลของร;างกาย ได#แก; การควบคุมอุณหภูมิของร;างกาย 
ความดันโลหิต และการขับถ;ายของเสียออกจากร;างกาย 
   (5) ให#ความรู#สึกและรับสัมผัสจากภายนอก เช;น ความร#อน แรงกดดัน 
ความเจ็บปวด และความสบาย 
   (6) เป'นแหล;งสร#างวิตามินดีจากแสงแดด 
   (7) ไขมันใต#ผิวหนังใช#เป'นพลังงานสํารองแก;ร;างกาย 
   (8) ช;วยความคุมระดับน้ําในร;างกายจากการขับเหง่ือหรือการป{องกันการ
สูญเสียความชื้น การท่ีผิวหนังจะทําหน#าท่ีต;างๆ ได#อย;างสมบูรณIนั้น ต#องมีความแข็งแรง ทนทาน 
ยืดหยุ;น และในแต;ละส;วนต#องทํางานร;วมกันอย;างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2.2 โครงสร#างของผิวหนัง 
   (1) ชั้นหนังกําพร#า (Epidermis) ชั้นหนังกําพร#าแบ;งเป'น 2 ชั้นย;อย คือ 
ผิวชั้นข้ีไคล (Stratum Corneum) ซ่ึงเป'นชั้นของเซลลIท่ีตายแล#วและชั้นหนังกําพร#าท่ียังมีชีวิตอยู; 
(Viable Epidermis) ผิวชั้นข้ีไคลเป'นชั้นนอกสุดของผิวหนัง ลักษณะเป'นเซลลIแบน ไม;มีสี เรียงเป'น
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แถวขนานกับผิว ไม;มีนิวเคลียส ไม;มีกระบวนการเมแทบอลิซึม และมีส;วนประกอบหลัก คือเคราทิน
ร#อยละ 70 ไขมันร#อยละ 20 โดยความหนาจะแตกต;างกันไปในแต;ละบริเวณ ข้ึนอยู;กับความถ่ีในการ
สัมผัสสิ่งแวดล#อม ผิวชั้นนี้จะมีการผลัดเปลี่ยนทุก 2-3 สัปดาหI มีหน#าท่ีหลัก คือ เป'นตัวกีดกัน 
(Barrier) ให#กับร;างกายป{องกันการสูญเสียน้ําของร;างกาย และป{องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก
เซลลIของผิวหนังชั้นข้ีไคล มีการพัฒนามาจากชั้นหนังกําพร#าท่ีมีชีวิต โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงและ
ผลักดันเซลลIใหม;ข้ึนสู;ชั้นบน ในระหว;างการเคลื่อนท่ีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายข้ันตอน ก;อนท่ีจะ
กลายเป'นเซลลIท่ีตายแล#วในท่ีสุด ดังนั้นในชั้นกําพร#าจะประกอบด#วยเซลลIหลากหลายรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงอยู;ในชั้นย;อยๆ ได#แก; Stratum Basale, Stratum Spinosum, Stratum Granulosum 
และ Stratum Lucidum  
   (2) ชั้ นหนั งแท#  ( Dermis)  เ ป' นส; วนประกอบสํ า คัญของร; า งกาย 
ประกอบด#วยระบบเส#นเลือดฝอย ประสาทรับความรู#สึก และระบบน้ําเหลือง ดังนั้นชั้นนี้จึงมีหน#าท่ี
เป'นแหล;งให#สารอาหารแก;ผิวหนัง ควบคุมอุณหภูมิของร;างกาย และการตอบสนองต;อระบบภูมิคุ#มกัน
ผิวหนังชั้นนี้มีความหนาประมาณ 0.1–0.5 เซนติเมตร ประกอบด#วยเส#นใยคอลลาเจน (Collagenous 
Fiber) ร#อยละ 70 ซ่ึงช;วยในการคํ้าจุนโครงสร#างและรองรับแรงจากภายนอก และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน     
อิลาสติก (Elastic Connective Tissue) ช;วยให#ความยืดหยุ;น ในชั้นนี้จะมีเซลลIอยู;น#อย เม่ือเทียบกับ
ชั้นหนังกําพร#า เซลลIท่ีสําคัญได#แก; เนื้อเยื่อเก่ียวพัน และเซลลIสร#างสีผิว (Melanocyte) ซ่ึงเก่ียวข#อง
กับการสร#างเม็ดสีผิว (Melanin) เป'นต#น 
   (3) ชั้นใต#ผิวหนัง (Subcutaneous Tissue) เป'นชั้นท่ีอยู;ลึกมากท่ีสุด มี
หน#าท่ีควบคุมความร#อน และเป'นแหล;งเก็บพลังงาน มีส;วนประกอบหลัก คือ ไขมัน เซลลIสร#างเส#นใย 
Fibroblasts และ Macrophages 
   (4) ส;วนประกอบอ่ืนๆ  
    (4.1) ขน (Hair) มีอยู;ท่ัวไปบนผิวหนัง ยกเว#น ฝ�ามือ ฝ�าเท#า และริม
ฝcปาก ประกอบด#วย เส#นขนซ่ึงเป'นส;วนท่ียื่นออกมาจากผิวหนังและรากขนซ่ึงอยู;ในรูขุมขน โดยรูขุมขน
เป'นส;วนของชั้นหนังกําพร#าท่ีเว#าลึกลงไปถึงชั้นใต#ผิวหนัง ขนแต;ละเส#นจะมีต;อมไขมันอยู;ด#านข#าง โดยต;อม
ไขมันนี้จะอยู;ในชั้นหนังแท# และมีท;อเปGดออกสู;รูขุมขน ต;อมไขมันจะผลิตไขมันท่ีเรียกว;าไขผิวหนัง 
(Sebum) ซ่ึงเป'นสารหล;อลื่นผิวหนัง และยังช;วยทําให#ผิวหนังมีค;าความเป'นกรด – ด;างเท;ากับ 5 
    (4.2) ต;อมเหง่ือ (Sweat Glands) มีอยู;ท่ัวไปตามผิวหนัง อยู;ในชั้น
หนังแท# มีลักษณะขดเป'นวงกลม ทําหน#าท่ีผลิตเหง่ือ โดยปล;อยสู;ท;อเหง่ือท่ีผ;านชั้นผิวหนังข้ึนมาเปGดสู;
ผิวหนังด#านบน ช;วยควบคุมความร#อนในร;างกาย   
    (4.3) ต;อมกลิ่น (Apocrine Glands) พบอยู;บางบริเวณของร;างกาย 
ได#แก; รักแร# รูทวาร และอวัยวะท่ีเก่ียวกับเพศ มีลักษณะเป'นทรงกระบอกขดเป'นวงอยู;ติดกับรากขน 
ต;อมนี้พบน#อยในเด็กโดยจะเริ่มมีการพัฒนาเม่ือเข#าสู;วัยหนุ;มสาวต;อมนี้จะหลั่งสารซ่ึงมีลักษณะเป'น
ของเหลวสีขาวขุ;นคล#ายน้ํานม ไม;มีกลิ่น ประกอบด#วยโปรตีน ไขมัน ไลโปโปรตีน และแซคคาไลดI 
จากนั้นแบคทีเรียท่ีผิวหนังจะทําการเมแทบอไลตI (Metabolize) ให#กลายเป'นสารท่ีมีกลิ่น    
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ภาพท่ี 2.4 โครงสร#างของผิวหนัง 
ท่ีมา: http://www.uchospitals.edu/images/nci/CDR0000579036.jpg 
 
 2.2.3 ป�ญหาความหมองคล้ํา จุดด;างดําและริ้วรอยบนใบหน#าและการแก#ป�ญหา 
  ป�จจุบันข#อมูลทางวิทยาศาสตรIชีวภาพล#วนบ;งชี้ว;าอนุมูลอิสระเป'นสาเหตุของโรคใน
มนุษยIมากกว;า 100 ชนิด แต;ท่ีได#รับความสนใจมากท่ีสุดขณะนี้ คือ บทบาทของอนุมูลอิสระ ใน
ผิวหนังชราจากแสงแดด (Photoaging) และมะเร็งผิวหนัง 
  มนุษยIอาศัยอยู;ในสิ่งแวดล#อมท่ีเต็มไปด#วยออกซิเจนและขบวนการชีวเคมีของเซลลIใน
ร;างกายจะผลิตอนุมูลอิสระออกมาตลอดเวลา ถ#าไม;มีวิธีควบคุม เซลลIก็จะถูกทําลาย สําหรับผิวหนังซ่ึง
เป'นอวัยวะท่ีใหญ;ท่ีสุด และปกคลุมอยู;ภายนอก ทําให#ต#องสัมผัสกับสิ่งแวดล#อม เช;น แสงแดด ความร#อน 
ความเย็นหรือสารเคมี เป'นด;านแรกจะได#รับอนุมูลอิสระจากพลังงานท่ีถูกส;งต;อจากเม็ดสีผิว (Melanin 
Pigment) ซ่ึงภายหลังจากท่ีได#รับรังสียูวี พลังงานนี้สามารถกระตุ#นออกซิเจน (O2) ให#เปลี่ยนเป'น 
Superoxide Radical (O2) ก;อให#เกิด Lipid Peroxidation, Lipid Radical, Melanin Radical และจาก
การศึกษานอกร;างกาย แสดงว;ารังสียูวีทําให#ผิวแก;ก;อนวัยได# โดยอนุมูลอิสระสามารถทําให#คอลลาเจน
เกิดการเปลี่ยนแปลง คล#ายท่ีพบในผิวหนังท่ีถูกแสงแดดเสมอ นอกจากนี้ยังพบอีกว;าบริเวณผิวหนังท่ี
ได#รับรังสียูวีเป'นประจํา จะมีเม็ดเลือดขาวจํานวนมาก ซ่ึงเม็ดเลือดขาวเหล;านี้สามารถปล;อยอนุมูลอิสระ
ออกมาทําลายคอลลาเจนได#เช;นกัน และหากอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณสูงกว;าระบบต#านทานใน
ร;างกายจะกําจัดได# ย;อมทําให#เซลลIถูกทําลาย ผิวหนังมีลักษณะท่ีผิดปกติ และเกิดริ้วรอยเหี่ยวย;นตามมา 
  2.2.3.1 ป�ญหาริ้วรอยหมองคล้ําบนใบหน#า 
   ป�ญหาผิวพรรณความหมองคล้ําบนใบหน#านับว;าเป'นป�ญหาท่ีสําคัญท่ีทุกคน
ไม;ชอบเพราะใบหน#าเป'นบริเวณท่ีเกิดป�ญหาได#ง;ายและเห็นชัดท่ีสุด ส;วนใหญ;มีสาเหตุมาจากการ
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สัมผัสกับแสงแดดเป'นประจําเนื่องจากแสงแดดเป'นตัวกระตุ#นการผลิตเม็ดสีเมลานินมากกว;าปกติ  ซ่ึง
ป�ญหาบนใบหน#าท่ีพบบ;อย ได#แก; ป�ญหาฝ{าและกระ 
   (1) ฝ{า (Melasma) ฝ{ามีลักษณะเป'นรอยปpqนสีน้ําตาลอ;อนจนถึงเข#มท่ี
ปรากฏบนใบหน#า เกิดจากความผิดปกติของการสร#างสีผิวของผิวหนังบางแห;งและเป'นเฉพาะบางคน
เท;านั้น ฝ{าเกิดได#หลายๆ บริเวณบนใบหน#า เนื่องจากผิวหนังท่ีหน#ามีเซลลIสร#างสีผิวมากกว;าบริเวณ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะโหนกแก#มและสันจมูกเป'นบริเวณท่ีมีฝ{าเกิดข้ึนได#บ;อยๆ เนื่องจากเป'นบริเวณท่ีรับ
แสงแดดมากท่ีสุด ฝ{าพบในผู#หญิงมากกว;าผู#ชาย มีป�จจัยหลายอย;างท่ีทําให#เป'นฝ{า เช;น แสงแดด 
ฮอรIโมนยารับประทาน เครื่องสําอาง การขาดสารอาหาร และพันธุกรรม (ปารยะ อาศนะเสน, 2551) 
   (2) กระ (Freckles or Ephelides) กระมีลักษณะเป'นรอยด;างดําท่ีผิวหนัง 
มีลักษณะเป'นจุดเล็กๆ กระจายท่ัวไป มีขอบเขตชัดเจน ซ่ึงต;างกับฝ{า เพราะมีลักษณะเป'นปpqนและ
ขนาดใหญ;กว;า กระเกิดจากการท่ีเซลลIสร#างเม็ดสีมากข้ึนผิดปกติ เม่ือถูกแสงแดดในช;วง UVB ท่ีได#สะสม
มานาน มักเกิดในคนผิวขาวมากกว;าผิวดํา หากตากแดดเป'นประจําทําให#กระเพ่ิมจํานวนมากข้ึนได# 
นอกจากนี้ยังเชื่อกันว;ากระเป'นความผิดปกติของผิวเนื่องมาจากกรรมพันธุI (วิไล  ธนสารอักษร, 2546) 
  2.2.3.2 การแก#ป�ญหารอยหมองคล้ําและจุดด;างดํา 
   การแก#ป�ญหาผิวพรรณหมองคล้ําท่ีเกิดข้ึนบนใบหน#าสําหรับผู#ท่ีเป'นฝ{าและ
กระท่ีมีสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสกับแสงแดดอยู;เป'นประจํา มีหลายวิธีดังนี้ 
   (1) หลีกเลี่ยงการเผชิญกับแสงแดดจากการศึกษาข#อมูลพบว;าในเวลา
ประมาณ 10.00 นาฬิกา– 17.00 นาฬิกา นั้นเป'นเวลาท่ีแสงแดดจัด ซ่ึงเป'นอันตรายต;อผิวหนัง เพราะ
แสงแดดในช;วงเวลาดังกล;าวมีรังสีอัลตร#าไวเลต (UV) ท่ีมีผลต;อร;างกายมนุษยIมากคือช;วงคลื่น 290-
315 นาโนเมตรแสงแดดซ่ึงประกอบด#วยรังสีอัลตร#าไวเลต (UV) ประมาณ 10 % รังสีอินฟราเรด
ประมาณ 50 % และรังสีท่ีมองเห็นด#วยตาเปล;า 40 % มีผลต;อผิวหนังต;างกันดังแสดงในตารางท่ี 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1 ผลของรังสีชนิดต;างๆ ท่ีมีในแสงแดดต;อผิวหนังคนเรา  
 

ผลต,อผิวหนัง 
รังสีอินฟราเรด 
(770-1,400 

nm) 

รังสีท่ีมองเห็น 
ด�วยตาเปล,า 

(400-
760nm) 

รังสียูวี 

UVA 
(320-400 

nm) 

UVB 
(290-320 

nm) 

UVC 
(180-

290 nm 

อาการแดดเผา 
(Sunburn) 

- - น#อยมาก มากท่ีสุด - 

ผิวหนังร#อนแดง 
(Erythema) 

- - น#อยมาก มากท่ีสุด - 
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ตารางท่ี 2.1 (ต,อ) 
 

ผลต,อผิวหนัง 
รังสีอินฟราเรด 
(770-1,400 

nm) 

รังสีท่ีมองเห็น 
ด�วยตาเปล,า 
(400-760 

nm) 

รังสียูวี 

UVA 
(320-400 

nm) 

UVB 
(290-320 

nm) 

UVC 
(180-

290 nm 

อาการแพ#แสง 
(Photosensitization) 

น#อยมาก น#อยมาก มาก - - 

มะเร็งผิวหนัง 
(Skin Cancer) 

สัมผัสนานๆ 
จะเสริม UV 

- ปานกลาง มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

หลอดเลือดขยาย 
(Vasodilate) 

เกิดความร#อนและ
เส#นเลือดขยาย 

ผิวหนังแดงทันที
และหายไปเม่ือ

หยุดรับรังสี 
- - - 

การเกิดผิวสีแทน 
(สีคล้ํา) (Tanning) 

- - มากท่ีสุด ปานกลาง 
- 

ความแก; 
(Photoaging) 

สัมผัสนานๆ 
จะเสริม UV 

- มาก ปานกลาง 
- 

 
ท่ีมา: พิมพร ลีลาพรพิสิฐ (2544) 
 
 รังสีอินฟราเรด (IR) ทําให#เกิดความร#อนและเส#นเลือดขยายและเกิดการแตก
กระจายของ Mate Cell ปลดปล;อย Free Arachidonic Acid และProstaglandins ส;งเสริมผลของ
รังสีอัลตร#าไวเลตในการทําลายเซลลI การสัมผัส IR นานๆ ทําให#เกิดการทําลายอิลาสติน (Elastosis) 
และมีผลต;อ DNA ในการเกิดมะเร็ง (Carcinogenesis) จึงส;งเสริมผลของรังสีอัลตร#าไวเลตในการเกิด
ผิวแก;ก;อนวัย (Photo Aging) และมะเร็งผิวหนัง (Photo Carcinogenesis) ได# 
 รั ง สี ท่ี มอ ง เห็ นด# ว ยตา เปล; า  สามารถทะลุ ทะลวงชั้ น ใต# ผิ วหนั ง  
(Subcutaneous) จึงมีผลต;อการขยายของเส#นเลือดทําให#เกิดความร#อนและแดงข้ึนทันทีท่ีสัมผัสและ
หายไปเม่ือหยุดรับรังสีโดยเร็ว ไม;มีอันตราย 
 รังสีอัลตร#าไวเลตเอ (UVA) ทําให#เกิดผิวสีแทนโดยไม;อักเสบเพราะทําให#เม
ลานินเกิดออกซิเดชั่น เนื่องจากมีพลังงานตํ่าจึงทําให#เกิดการบวมแดงหรือแดดเผาน#อยมาก เม่ือเทียบ
กับรังสีอัลตร#าไวเลตบี (UVB) (น#อยกว;า 1000 เท;า) แต;ทําให#เกิดภาวะผิดปกติของผิวหนัง 
(Abnormal Skin Reaction) ในกรณีท่ีมีสารท่ีเป'น Photoactive ดังนั้นจึงเกิดการแพ#แสงได#มาก 
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เพราะมีผลต;อ Langerhan’s Cell จึงมีผลต;อระบบภูมิคุ#มกัน และสามารถทะลุถึงชั้นหนังแท#จึงมีผล
ต;อคอลลาเจน (Collagen) และอิลาสติน (Elastin) ทําให#ผิวหนังเสียความยืดหยุ;นและแก;ก;อนวัยได#
เพราะอนุมูลอิสระออกมา การสัมผัสรังสี UVA จะเกิดการแดงภายหลังสัมผัส 72 ชั่วโมง ผิวจะไม;คล้ํา
ทันที รังสี UVA  ยังเป'นตัวส;งเสริมให#ร;างกายตอบสนองต;อ UVB มากข้ึน 
 รังสีอัลตร#าไวเลตบี (UVB) มีพลังสูงจึงทําลายเซลลIผิวหนังมาก โดยเฉพาะ
ผิวหนังชั้นหนังกําพร#า เพราะไม;สามารถทะลุถึงชั้นหนังแท#ได# ทําให#เกิดอาการบวมแดง แดดเผาภายหลัง
สัมผัส 8 ชั่วโมง และผลยังคงอยู;นานถึง 24 ชั่วโมงหรือมากกว;า ถ#าสัมผัสนานๆ โดยไม;มีการป{องกัน จะ
ทําให#เกิดมะเร็งท่ีผิวหนังได# โดยมีผลทลาย DNA ของเซลลIผิวหนังเพราะเกิด Thymine Dimmers 
 รังสีอัลตร#าไวเลตซี (UVC) ถูกกรองโดยโอโซนในชั้นบรรยากาศ มนุษยIจึง
กระทบผลน#อยมากตราบใดท่ีโอโซนในชั้นบรรยากาศยังไม;ถูกทําลายเนื่องจากมลพิษของอากาศ 
อย;างไรก็ตามมนุษยIอาจได#รับรังสี UVC จากการรั่วของกระแสไฟฟ{าได#จึงควรระวัง เพราะมีพลังงาน
สูงทําให#ผิวหนังถูกทําลาย (Cytotoxic) โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงการสร#าง DNA, RNA และโปรตีน
และยังทําให#เกิดอาการบวมแดงได#มาก แม#สัมผัสระยะสั้นๆ รังสี UVC มีฤทธิ์ฆ;าเชื้อจุลินทรียIได# 
 (2) การขจัดกระบวนการสร#างสีผิว การขจัดกระบวนการสร#างสีผิว         
(เมลานิน) ควรเลือกใช#สารท่ีสามารถหยุดหรือยับยั้งการสร#างเมลานิน โดยไม;ทําให#เซลลIสร#างสีผิวตาย 
เพราะถ#าใช#สารทําลายเซลลIสร#างสีผิวแล#ว ร;างกายจะขาดเซลลIสําคัญในการป{องกันผิวหนังจากการ
ถูกแดดเผา (Sunburn) หรือ Phototoxic Substance ได# ดังนั้นเม่ือเป'นฝ{าแล#วมักจะไม;หายขาด 
ตราบใดท่ีฮอรIโมนยังไม;ถูกควบคุมหรือขจัด การใช#ยารักษาฝ{าจึงขจัดได#ชั่วคราวเท;านั้น ส;วนการ
ป{องกันการเกิดฝ{าใหม;ก็คือหลีกเลี่ยงการใช#เครื่องสําอางท่ีผสมฮอรIโมน นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการ
สัมผัสแดดในช;วงระยะเวลาประมาณ 9.00 – 15.00 นาฬิกา ถ#าจําเป'นเนื่องจากการทํากิจกรรมหรือ
ภารกิจต;างๆ ควรใส;หมวกหรือกางร;มเพ่ือไม;ให#ใบหน#าสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง 
 ในทางการแพทยIมักจะแนะนําให#ใช#ยาท่ีสามารถหยุดยั้งการสร#างผิว โดยไม;
ทําให#เซลลIสร#างสีตายและอาจมีการผสมยา เช;น ไฮโดรควินิน ยาท่ีช;วยในการปรับสมดุลของการสร#าง
สีให#สู;สภาพปกติเร็วข้ึน ทําให#เส#นเลือดขยายตัว เพ่ือให#สีของฝ{าท่ีอยู;ลึกๆ ถูกดูดซึมและขับถ;ายออกไป
จากร;างกาย ยาท่ีมีคุณสมบัติดังกล;าวนี้ก็คือ กรดวิตามินเอ (Vitamin a Acid) ซ่ึงมีการผลิตครีมท่ีมี
ส;วนผสมของไฮโดรควินินและกรดวิตามินเอใช#เพ่ือในการรักษาฝ{า โดยจะต#องทาติดต;อกันทุกวันจนฝ{า
หายไปจากผิวหน#าและสีผิวหน#าเท;านั้น (เป'นการปรับสมดุลของสีผิวท่ีปลายเหตุ เพราะต#นเหตุคือ
ฮอรIโมนซ่ึงควบคุมได#ยาก) หลังจากนั้นจะค;อยๆ หยุดยาโดยเว#นระยะการทายาเป'นวัน เว#นวัน และท้ิง
ช;วงระยะเวลาไปเรื่อยๆ ไม;ควรจะหยุดทายาทันทีเม่ือฝ{าหายเพราะมีโอกาสท่ีจะเกิดการสร#างสีผิวท่ีเสีย
สมดุลทําให#ฝ{ากลับปรากฏข้ึนมาอีกได# นอกจากนี้การใช#ผลิตภัณฑIป{องกันแสงแดดร;วมด#วยก็เป'น
สิ่งจําเป'นในการป{องกันมิให#ผิวหน#าสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงอันเป'นตัวกระตุ#นให#เกิดฝ{าข้ึนมาอีก 
 นอกจากนี้สารไฮโดรควิโนนผสมกรดวิตามินเอแล#วยังมีการผลิตครีมท่ีมี
ส;วนผสมของ Hydroquinone, Ascorbyl Palmitate และ 2-2-4-4 Tetrahydroxy Benzophenone
ออกจําหน;าย ซ่ึงมีการศึกษาและทดลองใช#สารท่ีออกฤทธิ์เฉพาะต;อเซลลIสร#างสีท่ีผิดปกติเท;านั้น แต;ไม;
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เป'นอันตรายต;อเซลลIสร#างสีท่ีปกติ สารนี้ ได#แก; Azelaic Acid หรือ Carboxylic Acid ผลทางคลินิก
พบว;า สารนี้รักษาฝ{าได#ดีแต;มีผลข#างเคียงควรอยู;ในความดูแลของแพทยI ในหลายประเทศจัดสารนี้ 
เข#าข;ายยาไม;ใช;เครื่องสําอาง (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2544) 
 (3) การใช#ผลิตภัณฑIป{องกันแสงแดดการป{องกันไม;ให#ผิวหนังเกิดอาการแดด
เผาทําได#โดยการใช#ผลิตภัณฑIป{องกันแสงแดดเพ่ือลดปริมาณรังสีอัลตร#าไวโอเลตท่ีจะมาสัมผัสกับ
ผิวหนัง การป{องกันมี 2 แบบได#แก; 
  (3.1) ป{องกันโดยกะทันหัน (Protection by Reflection) โดยการใช#
สารท่ีเป'นตัวสะท#อนแสงป{องกันไม;ให#รังสีอัลตร#าไวโอเลต (UV) ถึงผิวหนัง มีสารหลายอย;างท่ีทําหน#าท่ี
นี้ เช;น Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Magnesium Carbonate, Calcium Carbonate, 
Magnesium Oxide เป'นต#น 
  (3.2) ป{องกันโดยการดูดกลืน (Protection by Ultraviolet Absorption) 
โดยการใช#สารดูดกลืนรังสีอัลตร#าไวโอเลต (UV) ไว# และเกิดการถ;ายเทอิเล็กตรอน (Electronic Shift) 
ทําให#กลายเป'น Excited Compound คือมีระดับพลังงานสูงกว;าสูตรโครงสร#างเดิม Excited 
Compound นี้ไม;คงสภาพจะค;อยๆ คายพลังงานท่ีดูดกลืนออกมาเพ่ือกลับเป'นสารเดิมและมีระดับ
พลังงานเท;าเดิม พลังงานท่ีคายออกมาช#าๆ จะอยู;ในรูปของพลังงานท่ีมีความยาวคลื่นยาวกว;าเดิม ซ่ึง
มักอยู;ในช;วงรังสีท่ีมองเห็นด#วยตา หรือรังสีอินฟราเรดซ่ึงไม;ทําให#เกิดการบวมแดงแก;ผิวหนัง การคาย
พลังงานในช;วงรัศมีท่ีมองเห็นด#วยตา ได#แก;ปรากฏการณI  Fluorescence การคายพลังงานในช;วงรังสี
อินฟราเรด ได#แก; ความร#อน สารประกอบอินทรียIจําพวก Aromatic, Heterocyclic และ 
Conjugated Aliphatic มี Electronic Resonance Energy ใกล#เคียงอย;างมากกับระดับพลังงานท่ี
ทําให#เกิดแดดเผา คือช;วง 290 – 320 นาโนเมตร ดังนั้นสามารถใช#สารพวกนี้ป{องกันแสงแดดได#ดี 
เพราะสามารถดูดกลืนพลังงานดังกล;าวไว#ในตัวมันได# 
 
2.3 ความรู�เก่ียวกับสารภีและใบยอ 
 2.3.1 ดอกสารภี 
  ชื่อวิทยาศาสตรI: Mammea Siamensis Kosterm. 
  ชื่อวงศI  GUTTIFFERAE 
  ชื่ออ่ืนๆ  สารภีแนน (เชียงใหม;), ทรพี สารพี (จันทบุรี), สร#อยพี (ภาคใต#) 
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ภาพท่ี 2.5 แสดงลักษณะท่ัวไปของดอกสารภี 
ท่ีมา: www.rspg.or.th/plants 
  
 2.3.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรI 
  (1) ลําต#นของสารภีจัดเป'นไม#ยืนต#นขนาดกลางไม;ผลัดใบ มีความสูง
ประมาณ 10-15 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป'นทรงพุ;มทึบ แตกก่ิงก#านแผ;กว#างเปลือกลําต#นเป'นสีเทา
อมน้ําตาลถึงดํา แตกล;อนเป'นสะเก็ดตลอดท่ัวลําต#น เปลือกในเป'นสีน้ําตาลแดง มียางสีครีม หรือสี
เหลืองอ;อนเล็กน#อย ส;วนเนื้อไม#เป'นสีน้ําตาลปนแดง เนื้อละเอียด มีความแข็งและค;อนข#างทนทาน 
ขยายพันธุIด#วยวิธีการใช#เมล็ดและการตอนก่ิง ปลูกได#ดีท้ังในท่ีร;มรําไรและท่ีกลางแจ#ง ปลูกได#ในดินทุก
สภาพ ชอบดินร;วนซุย ต#องการน้ําและความชื้นปานกลาง 
  (2) ใบเป'นใบเด่ียว คล#ายรูปไข;ขอบขนาน ปลายใบมนมีขนาดกว#าง 4.0 -
6.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 14 - 20  เซนติเมตร เนื้อใบหนาและค;อนข#างเรียบบางทีอาจมีต่ิง
สั้นๆ หรือหยักเว#าต้ืนๆ ใบมีสีเขียวเข#มเป'นมัน ท#องใบจะสีอ;อนกว;า เส#นแขนงของใบไม;มี แต;เห็นเส#น
ใบย;อยเป'นแบบเส#นร;างแหชัดท้ังสองด#าน  
  (3) ดอกออกดอกเด่ียว หรือออกเป'นช;อกระจุกตามก่ิง ดอกย;อยเป'นสีขาว 
มีกลิ่นหอมมาก ดอกมีกลีบดอก 4 กลีบ ส;วนกลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ มีเกสรตัวผู#สีเหลืองจํานวนมาก รังไข;
มี 2 ช;อง ในแต;ละช;องมีไข;อ;อนจํานวน 2 ปลาย หลอดรังไข;แยกเป'นแฉก 3 แฉก โดยจะออกดอก
ในช;วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
  (4) ผลสารภี ผลมีลักษณะเป'นรูปกระสวยหรือกลมรี มีกลิ่นหอม ขนาด
ประมาณ 2.5 - 5.0 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ ผลอ;อนสีเขียว เม่ือสุกจะเป'นสีเหลืองอมส#ม เนื้อผลนิ่ม 
ผลเม่ือแก;จะแตกออกได# และมีเมล็ดเดียว โดยจะเป'นผลในช;วงเดือนกุมภาพันธIถึงเดือนเมษายน 
 2.3.1.2 สรรพคุณ 
  (1) ดอกแห#งใช#ปรุงเป'นยาหอมสําหรับแก#ไข#ท่ีพิษร#อนบํารุงหัวใจช;วยให#
เจริญอาหาร แก#วิงเวียนศีรษะเป'นยาชูกําลัง และแก#โลหิตพิการ  
  (2) ดอกตูม ใช#ย#อมผ#าไหมให#สีแดง 
  (3) ผล มีรสหวาน บํารุงหัวใจ ขยายหลอดโลหิต 
  (4) เกสร บํารุงครรภI แก#ไข 



23 

 

 2.3.1.3 สารเคมีท่ีพบ 
  ในดอกสารภีจะพบสารกลุ;ม 4-Phenyl-Coumarins, สารกลุ;ม Triterpenoids 
สารกลุ;ม 3,4-Dihydrobenzoic Acid Gallic Acid สารกลุ;ม Flavonoids Tannins Terpenoids 
 2.3.1.4 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
  มีรสขมหอมเย็น บํารุงหัวใจ บํารุงกําลังแก#โลหิตพิการ แก#ไขมีพิษร#อนมีฤทธิ์
ช;วยในการขับลมดอกสารภี มีฤทธิ์ในการต#านออกซิเดชั่น เพราะมีสาร Absolute และนอกจากนี้ยังมี
ฤทธิ์ในการต#านจุลชีพของสารสกัดคลอโรฟอรIมและเมทานอล มีฤทธิ์ต#านเชื้อต#านแบคทีเรียชนิด   
Staphylococcus Aureus (นพมาศ สุนทรเจริญนนทI และคนอ่ืนๆ, 2551) 
 2.3.2 ใบยอ 
  ชื่อวิทยาศาสตรI:  Morinda Citrifolia Linn. 
  ชื่อวงศI   Rubiaceae 
  ชื่ออ่ืนๆ   ยอบ#านมะตาเสือ (ภาคเหนือ) ยอ ยอบ#าน (ภาคกลาง) 
แยใหญ; (กะเหรี่ยง แม;ฮ;องสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6  แสดงลักษณะท่ัวไปของใบยอ 
ท่ีมา: http://plant.opat.ac.th/plant-data/plant-5/p-124/ 
  
 2.3.2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรI 
  (1) ลําต#น ยอเป'นพรรณไม#ยืนต#นขนาดเล็ก สูงประมาณ 5.0 - 15 เมตร 
เป'นพืชพ้ืนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต# ต#นยอข้ึนได#ท้ังในป�าทึบหรือตามชายฝ�dงทะเลท่ีเป'นโขดเขา
หรือพ้ืนทราย ต#นโตเต็มท่ีเม่ืออายุครบ 18 เดือน ยอเป'นพืชทนทานต;อดินเค็ม สภาวะแห#งแล#ง ต#นยอ
จะแตกก่ิงก#านสาขาไม;มากนัก ผิวลําต#นเกลี้ยง สีน้ําตาลเทาๆ 
  (2)  ใบเป'นไม#ใบเด่ียวออกเรียงเป'นคู;ๆ รูปมนรี ปลายและโคนเหลม ขอบ
ใบเป'นคลื่น  
  (3) ผิวใบเป'นมัน ใบมีสีเขียว ขนาดของใบกว#างประมาณ 5.0 - 14 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 – 14 เซนติเมตร ตามใบจะมีจุดแต#มเป'นตุ;มต;างๆ   
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  (4) ดอก ออกดอกเป'นช;ออยู;ตามงามใบ ช;อดอกยาว 2.5 – 3.5 เซนติเมตร
สีขาวมีขนาดเล็กโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป'นรูปท;อ ปลายดอกแยกเป'น 5 กลีบยาว 0.45 - 0.50
เซนติเมตรเป'นดอกสมบูรณIเพศ 
  (5) ผล เป'นรูปกลมหรือรูปรี ผิวเป'นตุ;มๆ รอบๆ ผลอ;อนมีสีเขียวพอแก;มีสี
ขาวอมเขียวหรือออกเหลือง  
 2.3.2.2 สรรพคุณ  
  (1) ราก  ใช#เป'นยาระบาย 
  (2) เปลือก แก#ไข#จับสั่น  
  (3) ใบ แก#ท#องร;วง แก#จุกเสียด รักษาแผลเปpdอย ข#ออักเสบ เป'นยาบํารุงแก#
อาการท#องร;วง แก#ปวดตามข#อของนิ้วมือ นิ้วเท#า 
  (4) ผล  แก#อาเจียน ขับลม บํารุงธาตุ เป'นยาขับระดู  บรรเทาอาการเจ็บคอ 
และรักษาโรคเหงือก  
  (5) เมล็ด: ใช#เป'นยาระบาย  
 2.3.2.3 สารเคมีท่ีพบ 
  ในใบยอจะพบสารกลุ;ม Flavonoids สารกลุ;มอ่ืน  ๆUrsolic Acid, Anthraquinones, 
Terpenoids, Anthocyanins 
 2.3.2.4 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
  ยอมีสารสําคัญหลายชนิดซ่ึงมีฤทธิ์ทางยา สารสกัดจากราก ผลและใบของ
ยอมีวิตามินซี, อี, β-Carotene และสารกลุ;มของโพลีฟcนอลิก (Polyphenolics) ในปริมาณท่ี
แตกต;างกัน ซ่ึงสารเหล;านี้มีคุณสมบัติต#านอนุมูลอิสระ ซ่ึงฤทธิ์ในการต#านอนุมูลอิสระนี้จะสัมพันธIกับ
ฤทธิ์ในการต#านมะเร็ง ป{องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชะลอความเสื่อมของผิวหนังบํารุงผิวพรรณได# 
(วิภาวี สาระทา, 2557) นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต#านรังสียูวีท่ีมีผลกระทบต;อผิวหนังได#เพราะในใบยอมีสาร
แอนโทไซยานิดิน (Proanitho Cyanidins) ซ่ึงเป'นสารประกอบในกลุ;มฟลาโวนอยดI 
  ผู#วิจัยเลือกใช#ดอกสารภีและใบยอในการทําผลิตภัณฑIครีมบํารุง เนื่องจากใน
ดอกสารภีพบสารกลุ;มฟลาโวนอยดI (Flavonoids) ส;วนในใบยอพบสารประกอบกลุ;มของโพลีฟcนอลิก 
(Polyphenolics) และฟลาโวนอยดI (Flavonoids) มีคุณสมบัติต#านอนุมูลอิสระ ซ่ึงสารท้ังสองกลุ;มนี้
จัดเป'นสารท่ีสามารถต#านอนุมูลอิสระได# 
 
2.4 ความรู�เก่ียวกับครีม 
 ครีมเป'นตํารับในรูปแบบอิมัลชันท่ี มีลักษณะก่ึงแข็ง ก่ึงเหลว มีลักษณะขาวขุ;นมี
ส;วนประกอบด#วยของเหลวสองชนิดท่ีไม;เข#ากัน ได#แก; น้ํา น้ํามันและตัวกระทําอิมัลชันเนื้อครีมผสม
อยู;กับน้ํามันในวัฏภาคน้ํามันครีมมักจะมีความหนืดมากกว;าโลชันเพราะมีปริมาณวัฏภาคภายในสูงกว;า
ประมาณ35 -75 % โดยมีการใช#สารเพ่ิมเนื้อครีม (Bodying or Stiffening Agent) เช;น ไขมันและ  
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ไขแข็งถ#าเป'นชนิดน้ํามันในน้ํา (Oil in Water หือ o/w) อาจมีการใส;สารเพ่ิมความหนืดร;วมด#วย เช;น
Acacia, Veegum อิมัลชันสามารถเกิดได# 2 ชนิด คือ 
 (1) ครีมชนิดน้ําในน้ํามัน (Water in Oil) ครีมชนิดนี้มีน้ําเป'นวัฏภาคภายในและมีน้ํามัน
เป'นวัฏภาคภายนอก มีข#อดีคือ ช;วยทําให#ผิวหนังอ;อนนุ;มไม;แข็งกระด#างเนื่องจากน้ํามันซ่ึงเป'นวัฏภาค
ภายนอกจะปกคลุมผิวหนังและป{องกันการสูญเสียความชุ;มชื้นของผิว 
 (2) ครีมชนิดน้ํามันในน้ํา (Oil in Water) ครีมชนิดนี้มีน้ํามันเป'นวัฏภาคภายในและมีน้ํา
เป'นวัฏภาคภายนอก นิยมใช#ในทางการแพทยI (เภสัชกรรม) เนื่องจากเป'นครีมท่ีแทรกซึมเข#าผิวหนัง  
ได#ดี น้ําในครีมเม่ือระเหยออกจะทําให#รู#สึกเย็น ล#างออกง;าย ไม;เหนียวเหนอะหนะ 
 2.4.1 ประเภทของครีมแบ;งเป'น 2 ประเภท คือ 
  2.4.1.1 ครีมท่ีใช#เป'นยา (Medicated Cream) ส;วนมากจะมีตัวยาละลายหรือ
กระจายตัวในยาพ้ืนแบบอิมัลชันชนิด O/W หรือ W/O 
  2.4.1.2 ครีมท่ีใช#เป'นเครื่องสําอาง (Cosmetic Cream) ในป�จจุบันนิยมใช#กันมาก มี
กลิ่นหอม เรียกชื่อ ต;างกันตามประโยชนIท่ีนําไปใช# เช;น ครีมล#างหน#า (Cleansing Cream) ครีมทําให#
ผิวนุ;ม (Emollient Cream) ครีมบํารุงผิว (Nourishing Cream) 
   ผู#วิจัยเลือกทําผลิตภัณฑIครีมชนิดน้ํามันในน้ํา (Oil in Water) เนื่องจากครีม
ชนิดนี้มีน้ํามันเป'นวัฏภาคภายในและมีน้ําเป'นวัฏภาคภายนอกเม่ือทาครีมแล#วจึงมีความเหนอะหนะ
น#อยกว;ากระจายตัวดี เนื้อครีมสามารถแทรกซึมเข#าผิวหนังได#ดี และล#างน้ําออกง;ายครีมชนิดน้ํามันใน
น้ําเป'นท่ีนิยมมากในการผลิตภัณฑIเครื่องสําอางอาทิ เช;น ครีมทาผิว ครีมทาหน#า ครีมทากันแดด ครีม
รองพ้ืน เป'นต#น 

 
2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเป'นการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู# ความเข#าใจ ทักษะและ
กระบวนการให#เพ่ิมข้ึน และนําความรู#ท่ีได#รับจากการอบรมไปใช#จริงทําให#ผู#เข#ารับการอบรมเกิด
ความสามารถในการทํางานโดยเน#นการฝ�กปฏิบัติของผู#เข#าอบรมเป'นสําคัญ นอกจากนี้การอบรม    
เชิงปฏิบัติการเป'นการพัฒนาองคIความรู# ซ่ึงจะมีวัตถุประสงคIเฉพาะเจาะจงในเนื้อหาและมีการ
ประเมินผลโครงการเม่ือผู#เข#ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมแล#วการประเมินผล จึงเป'นสิ่งท่ีสําคัญ 
ดังนั้นการประเมินผลคือการนําข#อมูลท่ีได#จากการวัดผลจากโครงการอบรมนั้นนํามาวิเคราะหI  
 กระบวนการวัดผลและการประเมินผล 
 กระบวนการประเมินผลการเรียนรู#ท่ีเน#นผู#เรียนเป'นศูนยIกลางมีกระบวนการประเมินดังนี้ 
 2.5.1 กําหนดวัตถุประสงคIและเป{าหมายการประเมินท่ีสอดคล#องกับวัตถุประสงคIของ
โครงการ 
 2.5.2 พิจารณาขอบเขต เกณฑI วิธีการและสิ่งท่ีประเมิน เช;น ความรู# ทักษะ 
 2.5.3 พิจารณากําหนดองคIประกอบ และผู#ประเมินว;ามีใครบ#างท่ีเป'นผู#ประเมิน เช;น
ผู#เชี่ยวชาญ ผู#ทรงวุฒิ 
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 2.5.4 เลือกใช#เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินท่ีหลากหลายเหมาะสมกับองคIประกอบ
และเกณฑIในการประเมิน เช;น การทดสอบ การสัมภาษณI 
 ผู#วิจัยได#นําความรู#จากการวิจัยมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาครีมจากสารสกัด
หยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระได#ประเมินผล โดยการวัดความรู#ก;อนและหลังของผู#
เข#ารับการอบรมเอกสารท่ีใช#ประกอบการอบรมและใช#ชุดฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีได#ผ;านการหาดัชนี
ความสอดคล#องจากผู#ทรงคุณวุฒิ 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข#องในประเทศ 
  2.6.1.1 งานวิจัยเก่ียวกับฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ 
   พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และคนอ่ืนๆ (2547) ศึกษาสารสกัดจากเมล็ดมะเก๋ียงมี
องคIประกอบของสารกลุ;มฟลาโวนอยดI ซาโปนิน แอนทราควิโนนกลัยโคซายดI และแทนนิน ทําการสกัด
แยกส;วนด#วยตัวทําละลายอินทรียIท่ีมีข้ัวต;างกัน 4 ชนิด ได#สารสกัดส;วน F1 (Hexane) มีลักษณะเป'น
ยางเหนียวสีเขียวปนเหลืองมี Yield ร#อยละ 10.07  สารสกัดส;วน F2 (Chlorofom) มีลักษณะเป'น
ยางเหนียวสีเขียวเข#มมี Yield ร#อยละ 8.68 สารสกัดส;วน F3 (Ethyl Acetate) มีลักษณะเป'น
ของแข็งสีเขียวปนเทา มี Yield ร#อยละ 3.25 สารสกัดส;วน F4 (N-Butanol) มีลักษณะเป'นของแข็งสี
น้ําตาลอมแดง มี Yield ร#อยละ 20.50 ตามลําดับการทดสอบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระของสารสกัด
ดังกล;าวด#วยวิธี ABTS Assays พบว;า สารสกัดแยกส;วนท่ีได#จากการสกัดแยกด#วย N-Butanol และ 
Ethyl Acetate (F4 และ F3) เป'นส;วนท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระสูงกว;าสารสกัดส;วนอ่ืน โดยมีค;า 
TEAC เท;ากับ 1.5108 และ 1.3943 กรัม/กรัม ซ่ึงมีฤทธิ์น#อยกว;า BHA, Quercetin แต;มีฤทธิ์
มากกว;า BHT Kaempferol และ Rutin ตามด#วยสารสกัดส;วน F, F1 และ F2 ตามลําดับ และเม่ือ
ทดสอบด#วยวิธี DPPH Assays พบว;าฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระของสารสกัดสูงสุด คือ สารสกัดสกัดส;วน 
F4, F3, F, F1และ F2 ตามลําดับเช;นกัน ซ่ึงมีฤทธิ์น#อยกว;า BHA, Quercetin, BHT แต;มีฤทธิ์
มากกว;า Kaempferol จึงน;าจะนําสารสกัดส;วน F3 และ F4 ไปพัฒนาตํารับเสริมอาหารหรือ
เครื่องสําอางเพ่ือชะลอความแก;ต;อไป 
   ธนธร  รจนานุกูล (2549) ศึกษาประสิทธิภาพการลดริ้วรอยและเสถียรภาพ
ของตํารับเครื่องสําอางผสมสารสกัดเมล็ดมะเก๋ียง โดยการสกัดเมล็ดมะเก๋ียงบดแห#งด#วยตัวทําละลาย
อินทรียIสามชนิดท่ีแตกต;างกัน ได#แก; คลอโรฟอรIม บิวทานอล และ 95 % เอทิลแอลกอฮอลIนําสาร
สกัดไปตรวจสอบทางพฤกษเคมีเบื้องต#น โครมาโทกราฟcชนิดแผ;นบางและทดสอบฤทธิ์ต#านอนุมูล
อิสระในหลอดทดลอง โดยวิธี  DPPH และ ABTS  Assay จากนั้นคัดเลือกสารสกัดท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูล
อิสระดีท่ีสุด นําไปพัฒนาเป'นตํารับในรูปของครีมและเจล แล#วประเมินประสิทธิภาพ ผลการวิจัย
พบว;า สารสกัดอทิลแอลกอฮอลI เป'นผงสีน้ําตาแดง มีองคIประกอบของฟลาโวนอยดI ซาโปนิน และ
แทนนิน การทดสอบโครมาโทกราฟcชนิดแผ;นบางตรวจพบการเรืองแสงของสารกลุ;มฟลาโวนอยดI  
ฟลาโวนอล และ ฟลาโวน ซ่ึงสารสกัดนี้มีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระดีท่ีสุด โดยมีค;า Trolox Equivalent 
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Antioxidant Capacity เท;ากับ 1.3247 กรัม/กรัม เม่ือเตรียมเป'นตํารับครีมและเจลท่ีผสมสารสกัด
เมล็ดมะเก๋ียงความเข#มข#นร#อยละ 1.25 โดยน้ําหนัก พบว;ามีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระดีกว;าตํารับคุณสมบัติ
เดียวกันท่ีมีจําหน;ายในท#องตลาด ไม;ก;อให#เกิดอาการระคายเคืองในกระต;ายและมีเสถียรภาพของ  
ฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระในระดับดี แต;ลักษณะทางกายภาพเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ สีเข#มข้ึนกว;าเดิม การ
ทดสอบในอาสาสมัคร 15 คน พบว;า ประสิทธิภาพการลดริ้วรอยของเจลมะเก๋ียงดีกว;าเจลพ้ืนอย;างมี
นัยสําคัญ ในขณะท่ีเปรียบเทียบระหว;างครีมมะเก๋ียงกับครีมพ้ืน และครีมมะเก๋ียงกับเจลมะเก๋ียง 
ประสิทธิภาพไม;แตกต;างกันอย;างมีนัยสําคัญแต;ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครมีแนวโน#มชอบครีม
มะเก๋ียงมากกว;าเจล ซ่ึงจากการวิจัยในครั้งนี้สรุปได#ว;า ตํารับเรื่องสําอางผสมสารสกัดเมล็ดมะเก๋ียงใน
รูปแบบของเจล มีประสิทธิภาพลดริ้วรอยได#และมีเสถียรภาพทางฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระเป'นอย;างดี 
   ปริยานุช อินทรIรอด (2551) ศึกษาฤทธิ์ต#านออกซิเดชันของส;วนสกัดย;อย  
เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และน้ําของต#นเร;วหอมและว;านสาวหลง โดยนํามาทดสอบฤทธิ์กําจัดอนุมูล 
DPPH ทดสอบความสามารถในการรีดิวซIและความสามารถในการคีเลทไอออนของโลหะในการ
ทดสอบฤทธิ์กําจัดอนุมูล DPPH เปรียบเทียบสารต#านออกซิเดชันมาตรฐาน คือกรดแอสคอรIบิก และ
บีเอชที (BHT) จากการทดสอบพบว;า ส;วนสกัดย;อยเอทิลอะซิเตทของต#นเร;วหอมและว;านสาวหลงมี
ฤทธิ์กําจัดอนุมูล DPPH สูงท่ีสุด รองลงมาคือส;วนสกัดย;อยน้ํา และสกัดย;อยเฮกเซนตามลําดับ 
นอกจากนี้ยังพบว;าส;วนสกัดเอทิลอะซิเตทของต#นเร;วหอมและว;านสาวหลงมีความสามารถในการ
รีดิวซIสูงท่ีสุด  ส;วนความสามารถในการคีเลทไอออนของโลหะ พบว;าส;วนย;อยเฮกเซนของเร;วหอม
และส;วนย;อยน้ําของต#นว;านสาวหลงมีความสามารถในการคีเลทไอออนของโลหะสูงท่ีสุดและเม่ือทํา
การวิเคราะหIปริมาณสารประกอบฟcนอลรวมพบว;า ส;วนสกัดย;อยเอทิลอะซิเตท และน้ําของต#นเร;ว
หอม และว;านสาวหลงมีปริมาณสารประกอบฟcนอลรวมสูงสุดท่ีสุด และพบว;าฤทธิ์กําจัดอนุมูล DPPH       
มีความสัมพันธIกับปริมาณสารประกอบฟcนอลรวม ด#วยค;าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธIเท;ากับ 0.9731 
   สุกัญญา เตชกิตติรุ;งโรจนI (2551) ศึกษาสารประกอบฟcนอลิคและฤทธิ์ต#าน
อนุมูลอิสระของพืชท#องถ่ินท่ีคัดเลือกโดยศึกษาฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระและความเป'นพิษต;อเซลลIส;วน
ของสารสกัดท่ีให#ฤทธิ์ดีท่ีสุดและไม;เป'นพิษจะถูกนํามาแยกและพิสูจนIโครงสร#างของสารท่ีแสดงฤทธิ์
ต#านอนุมูลอิสระสูง ผลการวิจัยพบว;า สารสกัดเอทานอลจากพืชไทยยี่สิบหกชนิดท่ีนํามาศึกษาและ
เปรียบเทียบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระด#วยวิธีทดสอบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระท้ัง ABTS, DPPH, FRAP และ 
β-Carotene Bleaching พบว;า สารสกัดใบฝรั่งให#ฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด ซ่ึงมีค;า TEAC 
เท;ากับ 4.908 ±0.050 มิลลิโมลต;อมิลลิกรัม เม่ือนําใบฝรั่งมาทําการศึกษาต;อ โดยการสกัดแยกส;วน
ด#วยสารละลายท่ีมีข้ัวตํ่าไปจนถึงสารละลายท่ีมีข้ัวสูงคือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต บิวทานอล และเมทานอล 
ตามลําดับ พร#อมทดสอบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟcนอลิกด#วยวิธี Folin-
Ciocalteu Reaction ผลการทดสอบพบว;าสารสกัดจากใบฝรั่งท่ีสกัดด#วยเมทานอลให#ฤทธิ์ต#านอนุมูล
อิสระและปริมาณสารประกอบฟcนอลิกสูงท่ีสุดและตามด#วยสารสกัดจากบิวทานอล เอทิลอะซิเตต 
และเฮกเซน ตามลําดับ สารสกัดเมทานอลจากใบฝรั่งได#ถูกนํามาทําให#บริสุทธิ์ด#วยวิธีการทางคอลัมนI
โครมาโตรกราฟฟc โดยใช# Silica Gel, RP-18 Silica Gel, Sephadex LH-20,  MCI-Gel และ 
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Toyopearl HW-40C สารบริสุทธิ์ท้ังสามตัวท่ีแยกได#ถูกพิสูจนIโครงสร#างทางเคมีด#วยเทคนิคทาง  
สเปคโตรเมตรี (IR, MS, 1H-NMR, 13 C-NMR) พบว;า สารประกอบท้ังสาม คือ เคอซิติน เคอซิตินไกลI
โคไซดI และมอริน เม่ือนําสารบริสุทธิ์ท้ังสามมาทดสอบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระพบว;าเคอซิตินให#ฤทธิ์สูง
ท่ีสุดด#วยค;า IC50, TEAC และ EC เท;ากับ 1.20 ± 0.02 ไมโครกรัมต;อมิลลิลิตร 57.54 ± 0.07     
มิลลิโมลต;อมิลลิกรัมและ 72.69 ± 1.06 มิลลิโมลต;อมิลลิกรัม ตามลําดับ ส;วนเคอซิตินไกลIโคไซมIและ
มอรินมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระตํ่ากว;าเคอซิตินอย;างมีนัยสําคัญ 
   ขวัญเรือน สินสายออ (2555)  การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ
จากผลหมากท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระพบว;าสารสกัดหยาบจากผลหมากมีปริมาณฟGนอลิกท้ังหมด
เท;ากับ 54.38 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และมีปริมาณแทนนินท้ังหมด 87.74 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นํามา
ทดสอบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระด#วยวีธี DPPH Radical มีค;า IC50 เท;ากับ 7.32 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
เม่ือทําการแยกสารด#วยวีธีโครมาโทรกราฟแบบคอลัมนI ได#กลุ;มสาร 8 กลุ;ม และนํากลุ;มสารท้ังหมดไป
ทดสอบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระด#วยวิธี DPPH Radical พบว;า สารกลุ;ม F6 ให#ผลดีท่ีสุดคือ 2.68 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เม่ือเปรียบเทียบกับสารต#านอนุมูลอิสระสังเคราะหI BHT และ BHA  พบว;า สาร
กลุ;ม F6 มีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระสูงกว;าโดยค;า IC50 ของ BHT, BHA และสารกลุ;ม F6 เท;ากับ 8.96, 
9.61 และ 2.68 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ จากการวิเคราะหIองคIประกอบทางเคมีของสารสกัด
กลุ;ม F6 พบสารกลุ;มฟลาโวนอยดI แทนนิน และโพลิฟcนอล ได#นําสารสกัดกลุ;ม F6 มาพัฒนา
ผลิตภัณฑIสบู;กลีเซอรีนได#สีชมพูอ;อน ไม;มีกลิ่น เกิดฟองกับน้ําได#ดี และมีความเป'นกรด-ด;างเท;ากับ 9 
สรุปได#ว;าสารสกัดหยาบจากผลหมากมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ  
   สุกัญญา เขียวสะอาด (2555) ได#ศึกษาการต#านอนุมูลอิสระจากต#นกะเพรา 
โดยพบว;าในกะเพรา พบวิตามินซี มีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังพบสารฟGนอลิกและสารฟลาโวนอยดI 
ในใบกะเพราโดยสารกลุ;มเหล;านี้มีบทบาทสําคัญในการต#านอนุมูลอิสระ มีรายงานพบสาร Luteolin 
และ Orientin ในใบกะเพราซ่ึงมีโครงสร#างตรงพันธะท่ีตําแหน;ง 2-3 คอนจูเกทกับหมู; 4- oxo ในวง c 
ซ่ึงสารท่ีมีโครงสร#างลักษณะนี้จะมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระสูง 
   ปราวีณา  ประดับพันธI (2556)  การพัฒนาเจลล#างหน#าสมุนไพรผสมสาร
สกัดใบขนุนพันธุIพู;ชบา ได#ศึกษาโดยทําการสกัดใบขนุนพันธุIพู;ชบา ด#วยวิธีการสกัดแบบหมักและแบบ
ไหลย#อนกลับ ส;วนผลมะแขว;นสกัดแบบหมักด#วยเอทานอล-น้ํา และทดสอบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระด#วย
วีธี DPPH Radical Scavenging ใช# TLC วิเคราะหIกลุ;มสารจําพวกสเตอรอยดI-เทอรIปcนสI แอลคาลอยดI
และฟลาโวนอยดIใช# RP-HPLC หาตําแหน;งพีคสําคัญและนํามาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑIเจลล#างหน#า     
ผลการศึกษาพบว;า ใบแห#งของขนุนพันธุIพู;ชบาและผลมะแขว;นมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระท่ีค;า EC50 
เท;ากับ 0.0021, 7.56 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรตามลําดับเทียบกับ BHT และ BHA มีค;า EC50 เท;ากับ 
5.44 และ 0.02  ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ และการวิเคราะหIหากลุ;มสาระสําคัญด#วยเทคนิครงคเลข   
ผิวบาง TLC พบสารสเตอรอยดI-เทอรIปcนสI และฟลาโวนอยดIแต;ไม;พบแอลคาลอยดI ท้ังในการสกัด
ใบขนุนพันธุIพู;ชบาและสารสกัดผลมะแขว;นเม่ือวิเคราะหIด#วย RP-HPLC 
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   มนตรี  กระสายทอง (2556) การพัฒนาแชมพูสมุนไพรผสมสารสกัดใบขนุน
พันธุIฟ{าถล;ม ได#ศึกษาโดยทําการสกัดใบขนุนพันธุIฟ{าถล;มโดยวิธีการหมักด#วยตัวทําละลายแบบไล;ข้ัว 
การหมักด#วยตัวทําละลาย การสกัดแบบต;อเนื่องและแบบไหลย#อนกลับ ส;วนผลมะแขว;นสกัดด#วยวิธี
หมักด#วยตัวทําละลาย และทดสอบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระด#วยวีธี DPPH Radical Scavenging 
วิเคราะหIกลุ;มสารจําพวกสเตอรอยดIแอลคาลอยดIและฟลาโวนอยดIด#วยเทคนิครงคเลขผิวบาง        
ผลการศึกษาฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ พบว;า ใบขนุนพันธุIฟ{าถล;ม, ผลมะแขว;น และใบขนุนพันธุIฟ{าถล;ม
ผสมผลมะแขว;นด#วยวีธี DPPH เทียบกับสารละลายมาตรฐาน BHT และ BHA มีค;า EC50 เท;ากับ 
0.50, 7.55, 30.90, 5.44 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรตามลําดับ เทียบกับ BHT และ BHA มีค;า EC50 เท;ากับ 
5.44 และ 0.02 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ การวิเคราะหIกลุ;มสารจําพวกสเตอรอยดI แอลคาลอยดI
และฟลาโวนอยดIด#วยเทคนิครงคเลขผิวบาง ผลการศึกษาพบสารกลุ;มจําพวกสเตอรอยดIและ        
ฟลาโวนอยดIแต;ไม;พบสารแอลคาลอยดIท้ังในการสกัดใบขนุนพันธุIฟ{าถล;มและสารสกัดผลมะแขว;น 
   สุธาทิพยI อิทรกําชัยและคนอ่ืนๆ (2556) ศึกษาฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระจาก
ดอกมะลิลาและพัฒนาตํารับครีมชะลอวัยผสมสารสกัดดอกมะลิลา การสกัดสารออกฤทธิ์จากดอก
มะลิลาด#วยเอทิลแอลกอฮอลIร#อยละ 95 ให#ผลผลิตสารสกัดร#อยละ 39.64 และ 21.24 สําหรับดอก
แห#งและดอกสดตามลําดับ สารสกัดดอกมะลิลามีปริมาณสารประกอบฟGนอลิก 56.05 สมมูลของแกลลิก   
ต;อกรัมตัวอย;าง ซ่ึงสูงกว;าปริมาณฟpนอลิกท่ีพบในสารสกัดทางการค#าคือสารสกัดเปลือกเมล็ดลําไย 
เมล็ดทับทิม และเปลือกมังคุด 77, 140 และ 2.1 เท;า ตามลําดับ ฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระของสารสกัด
ดอกมะลิลาพบว;า IC50 เท;ากับ 0.87 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร การพัฒนาครีมชะลอวัยผสมสารสกัดดอกมะลิลา 
โดยผสมสารสกัดปริมาณร#อยละ 2, 6 และ 10 ในสูตรพบว;าสีของครีมเข#มข้ึนแต;ความหนืดลดลงตาม
ปริมาณสารสกัดท่ีมากข้ึน สูตรท่ีมีปริมาณสารสกัดร#อยละ 10 พบการแยกชั้นหลังจากทดสอบความ
เสถียรภายใต#สภาวะวะเร;งการป�dนเหวี่ยงและการเก็บท่ีอุณหภูมิร#อนสลับเย็นจํานวน 3 รอบ 
   ศรินรัตนI ฉัตรธีระนันทI และคนอ่ืนๆ (2556)  ได#ศึกษาองคIประกอบทาง     
พฤกษเคมีของสารสกัดจากใบข;อยดําแห#งท่ีสกัดด#วยเอทิลแอซีเตตและเอทานอล 95 % พบสาร   
พฤกษเคมีท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ได#แก; ฟลาโวนอยดI และอัลคาลอยดIแต;ไม;พบแอนทราควิโนน เทอรIพีนอยดI 
แทนนิน ซาโปนินและคารIดิแอกไกลโคไซด การทดสอบฤทธิ์ต#านออกซิเดชั่นและหาปริมาณ
สารประกอบฟGนอลิก รวมด#วยวิธี  DPPH Assay และ Folin -  Ciocaltue  ตามลําดับ พบว;าสาร
สกัดเอทิลแอซีเตตและเอทานอลมีฤทธิ์ต#านออกซิเดชั่นโดยการรายงานเป'นค;า IC50 เท;ากับ 4.46±0.04 
และ 4.03±0.14 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ปริมาณสารประกอบฟGนอลิกรวมของสารสกัดเอทิลแอซีเตต
มีค;าเท;ากับ 258.84±3.84 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/ กรัมสารสกัด ในขณะท่ีสารสกัดเอทานอล         
มีค;าเท;ากับ 289.49±1.32 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/ กรัมสารสกัดและพบว;าฤทธิ์ต#านออกซิเดชั่น      
มีความสัมพันธIกับปริมาณสารประกอบฟGนอลิกรวมโดยมีค;าสัมประสิทธสหสัมพันธIเท;ากับ 0.8191 
 2.6.1.2 งานวิจัยเก่ียวกับดอกสารภี 
  นิติมา วงศIวัฒนานุกุล และคนอ่ืนๆ (2549) ได#ศึกษาการศึกษาฤทธิ์ต#าน
ออกซิเดชั่นของน้ํามันหอมระเหย พบว;าพืชหอมเครื่องเทศไทยซ่ึงมาจากพืช 12วงศI จํานวน 19 ชนิด 
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โดยวิธีวัดความสามารถในการขจัด 1,1-Diphenyl-2-Picryihydrazyl (DPPH
•
) เปรียบเทียบกับสาร

มาตรฐาน 3 ชนิด คือ Trolox, Quercetin และ Kaempferol น้ํามันหอมระเหยถูกสกัดโดยวิธีการ
กลั่นด#วยน้ํา ส;วนสารหอมถุกสกัดโดยตัวทําละลาย ผลการศึกษาพบว;า น้ํามันกระเพรามีฤทธิ์ท่ีดีท่ีสุด 
(Ocimum Sanctum., IC50=0.6294 มิลลิกรัม /มิลลิลิตร) รองลงมา คือน้ํามันไพล (Zingiber 
cassumunar., IC50=1.0599 มิลลิกรัม /มิลลิลิตร) และน้ํามันขิง (Z.officinale, IC50=4.384  
มิลลิกรัม /มิลลิลิตร)ในส;วนของสารหอมจากดอกไม# พบว;าสารหอมจากดอกสารภีมีฤทธิ์ดีท่ีสุด          
(Mammea Siamemsis, IC50=0.3271 มิลลิกรัม /มิลลิลิตร) รองลงมาคือ ดอกจําปc (Micheli alba, 
IC50=0.7155  มิลลิกรัม /มิลลิลิตร) และดอกลีลาวดี (Plumeria alba C50= 1.0766  มิลลิกรัม /
มิลลิลิตร) ซ่ึงได#นําข#อมูลเหล;านี้ มาศึกษาต;อโดยคัดเลือกพืชหอมและเครื่องเทศของไทยท่ีมีฤทธิ์ ต#าน
ออกซิเดชั่นท่ีดีมาพัฒนาเป'นผลิตภัณฑIท่ีใช#ในสปาเพ่ือชะลอความแก;ต;อไป 
  ศุภชัย ติยวรนันทI และคนอ่ืนๆ (2546) ได#ศึกษาองคIประกอบเคมีผลดิบของ
สารภี อันนําไปสู;การแยกสารกลุ�มอะเซทาไมดIท่ีได#สารบริสุทธิ์ 1 ชนิด สารนี้คือ คือ 2-E-(2,R,3,R,4 S- 
Trithydroxy-Cyclopentylidene) - Acetamide ให#ชื่อว;าแมมเมียเซทาไมดI (Ammeacetamide) การ
อธิบายโครงสร#างของสารนี้ทําโดยอาศัยข#อมูลทางสเปกโทรสโคปc 
  สนั่น ศุภธีรสกุล และคนอ่ืนๆ (2548) การสกัดแยกสารจากดอกสารภี ด#วย
คลอโรฟอรIมโดยเทคนิคโครมากราฟฟcได#สารผสมสเตียรอดIย 2 ชนิด คือสารผสมระหว;างบีตาซิโตสเตอรอล 
(β-Sitosterol) กับสติกมาสเตอรอล (Stigmasterol) และสารเทอรIปcนนอยดI  (Terpenoid)            
1 ชนิด คือ ฟริเดลิน (Friedelin) สูตรโครงสร#างทางเคมีท่ีแยกสารได#หาโดยอาศัยข#อมูลทางด#าน      
สเปกโตรสโคปcและเปรียบเทียบลักษณะบน TLC กับสารมาตรฐานได#ทําการศึกษาฤทธิ์ทางชีววิทยา
เบื้องต#น เช;น ฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียI, ฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระของ DPPH และ
ความเป'นพิษต;อเซลลIเม่ือทดสอบกับไรน้ําเค็มของสารสกัดดอกสารภี พบว;าสารสกัดด#วยคลอโรฟอรIม
มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิด Staphylococcus aureus และ Bacillus subtilis 
โดยมีระยะการเจริญเติบโตเป'น 7.8 และ 9.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ  สารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ยับยั้ง 
B.Subtilis สารสกัดท้ังสองส;วนไม;มีฤทธิ์การเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli และ Candida 
albicans สารสกัดด#วยคลอโรฟอรIมและเมทานอลไม;ฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระของ DPPH  แต;มีความเป'น
พิษต;อเซลสัตวIเม่ือทดสอบกับไรน้ําเค็ม โดยมีค;าความเข#มข#นท่ีสามารถทําให#ไรน้ําเค็มตายได# 50 % 
(IC50) คือ 5.2 และ 43.2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรตามลําดับ ส;วนสารผสมระหว;าง β –Sitosterol กับ
Stigmasterol และ Friedelin ไม;มีความเป'นพิษต;อเซลลIเม่ือทดสอบกับไรน้ําเค็ม 
  จุฑาทิพยI บุตรรัตนI และคนอ่ืนๆ (2553) ได#ศึกษาฤทธิ์ต#านแบคทีเรียของ
พืชสมุนไพร จํานวน 13 ชนิด ได#แก; กระดังงาไทย การเวก สัตบรรณ โมก ปcบ เล็บมือนาง จันจําปc 
สารภี นางแย#มประดู; พิกุลและแก#ว  สกัดด#วยเอทานอล 95 % และทดสอบฤทธิ์ต#านเชื้อแบคทีเรีย
ของสารสกัดเอทานอลจากพืชสมุนไพรด#วยวิธี agar disc diffusion ต;อแบคทีเรีย 6 ชนิด ได#แก; 
Staphylococcus aureus Enterobacter faecalis  Klebsiella pneumoniae Micrococcus 
luteus Bacillus subtilis และ Chromobacterium violaceum พบว;าสารสกัดก่ิงสารภีและดอก
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สารภีมีฤทธิ์ต#านเชื้อแบคทีเรียทุกชนิด มีขนาดของวงใสอยู;ในช;วง 9.7 – 13.7 mm และ 9.7-10.7 
mm ตามลําดับ ค;าความเข#มข#นตํ่าสุดของสารสกัดก่ิงสารภีต;อเชื้อ S. aureusB. subtilis 
E. faecalis  K..pneumonia  M. luteusและ C. violaceum คือ 0.25  0.25 1.50 0.67 และ 
1.50 g/mL ตามลําดับ ส;วนค;าความเข#มข#นตํ่าสุดของสารสกัดดอกสารภีต;อเชื้อ S. aureus  
B. subtilis  E. faecalis  K..pneumonia  M. luteus และ C. violaceum คือ 0.25  0.025  0.25   
4.15  และ 1.50 g/mL ตามลําดับโดย C.violaceum เป'นแบคทีเรียก;อโรคท่ีมีความรุนแรงทําให#
ผู#เสียชีวิตได# 69 % พบมากในประเทศอินเดีย ฮ;องกงและโคลัมเบีย  
 2.6.1.3 งานวิจัยเก่ียวกับใบยอ    
  ศิรดา อมรเดชาพลและคนอ่ืน ๆ (2553) ได#ศึกษาการพัฒนาสูตรตํารับครีม
ทาหน#าจากสารสกัดจากยอ ผลการศึกษาพบว;าในใบยอมีสารสําคัญกลุ;มฟลาโวนอยดI ซ่ึงมีรายงานถึง
ฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมIไทโรเนสท่ีกระตุ#นการสร#งเม็ดสีเมลานิน จึงทําให#สีผิวในบริเวณท่ีทาจางลงได# 
นอกจากนี้ยังมีสารสําคัญต;างๆ เช;น กรดอัวโซอิก กลุ;มแอนทราควิโนนสI เทอรIปcนอยดI ท่ีมีรายงานถึง
ฤทธิ์ช;วยต#านอนุมูลอิสระและเป'นประโยชนIต;อผิวพรรณ การพัฒนาสูตรใช#ใบยอหมักกับเอทานอล   
95 % พบว;าในสารสกัดเอทานอลมีสารกลุ;มฟลาโวนอยดIซ่ึงให#สารสีเหลือง ภายใต#ความยาวคลื่น   
366 นาโนเมตร นํามาทดสอบทางกายภาพและความคงตัวพบว;าครีมใบยอท่ีท่ีมีความเข#มข#น 1 % มี
ความเหมาะสมท่ีสุด จากนั้นทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัครจํานวน 25 คนท่ีผ;านการทดสอบการ
ระคายเคืองโดยใช#ครีมเป'นเวลา 6 สัปดาหI พบว;าอาสาสมัครมีความรู#สึกว;าครีมท่ีมีสารสกัดใบยอมี
ความหนืดและทําให#ผิวบริเวณท่ีทาแลดูขาวข้ึนมากกว;าครีมท่ีไม;มีสารสกัดอย;างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พัชรา บูรณชาติ (2546) ศึกษาทางพฤษเคมีของรากยอดิน สามารถแยกสาร
บริสุทธิ์ในกลุ;มแอนทราควิโนนได# 3 ชนิด คือ 1- hydroxyl 2- methoxy 3 formyl anthraquinone, 
Soranjidiol และสารผสมกลุ;มสเตียรอยดI คือ Stigmasterol กับ β-Sitosterol ซ่ึงพิสูจนIโครงสร#าง
ทางเคมีของสารเหล;านี้ทําโดยการวิเคราะหIข#อมูลทางสเปคโตรสโคปcประกอบด#วย EIMS  UV IR  
และ NMS รวมท้ังการเปรียบเทียบกับข#อมูล 
 2.6.2 งานวิจัยต;างประเทศ 
  2.6.2.1 ฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ 
   อาดัม และลิว (Adom & Liu, 2002) ศึกษาสมบัติการต#านอนุมูลอิสระของ
ธัญพืช ได#แก; ข#าวโพด ข#าวโอgตและข#าว ทําการทดสอบวัดปริมาณสารประกอบฟcนอลิกด#วยการทํา
ปฏิกิริยากับ Folin-Ciocalteu Reagent และหาปริมาณฟลาโวนอยดIโดยให#อยู;ในรูปของสารประกอบ
เชิงซ#อน คือ Flavonoid-Aluminum Complex พร#อมกับทดสอบสมบัติการต#านอนุมูลอิสระ       
พบว;าข#าวโพดมีปริมาณสารประกอบฟcนอลิก และฟลาโวนอยดIสูงสุด รวมท้ังมีสมบัติการเป'นสารต#าน
อนุมูลอิสระได#ดีท่ีสุด 
   ฮักคิม (Hakkim, 2007) รายงานสารสกัดเมทานอลจากกะเพรามีความสามารถ
ในการต#านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช;น อนุมูลออกไซดIแอนไออน อนุมูลไฮดรอกซิล อนุมูลเปอรIออกไซดI
และการจับกับโลหะเหล็กซ่ึงส;วนของใบมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระสูงกว;าก่ิงและช;อดอก 
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   บาลานีฮู  และคนอ่ืนๆ (Balanehru, Nagarajan & et al., 2007) ได#แยก
สาร Urolic Acid จากกะเพรา พบว;ามีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระได#สูงถึง 60 % และสามรถลดปฏิกริยา   
ลิพิดเปอรIออกซิเดชันในตับและโครโมโซมของหัวใจสัตวIทดลองท่ีได#รับยา Adriamycin เม่ือนําสาร 
Oleanolic Acid ซ่ึงได#จากการแยกต#น Eugenia Jumbolana มาผสมกับสาร Urolic Acid พบว;าสามารถ
ลดปฏิกริยาลิพิดเปอรIออกซิเดชั่นได#สูงถึง 69 % ทําให#ความเป'นพิษต;อหัวใจของ Adriamyain ลดลง 
   สุบิน มารี ซาชารี และคนอ่ืนๆ (SubinMary Zachairah & et al., 2010) 
ยาท่ีได#มาตรฐาน ซ่ึงต#นบานเย็นเป'นหนึ่งในยาสมุนไพรท่ีได#ทําการศึกษา โดยทําการศึกษาถึงการลด
อาการอักเสบ การต#านการอักเสบ และยาระบายพบว;าต#นบานเย็นมีฤทธิ์ในการต#านอาการอักเสบ ใน
ป�จจุบันได#มีการนําต#นบานเย็นมาสกัดเพ่ือศึกษาการต#านอนุมูลอิสระและหาปริมาณฟลาโวนอยดI
ท้ังหมด พบว;าปริมาณฟลาโวนอยดIท้ังหมดท่ีวิเคราะหIได#เท;ากับ 4.41 ± 2 มิลลิกรัม/กรัม โดยใช#
สารละลายเมทาโนลิกเป'นสารมาตรฐาน จากผลการทดลองจึงสามารถสรุปได#ว;าสารสกัดต#นบานเย็นมี
ศักยภาพในการต#านอนุมูลอิสระ 
  2.6.2.2 งานวิจัยต;างประเทศเก่ียวกับสารภี 
   งัง  เอ็น และคนอ่ืนๆ ( Ngo  NT & et al., 2010) ได#ศึกษาความเป'นพิษ
ของสารคูมารินจากเปลือกต#นสารภีในประเทศเวียดนาม ในสารกลุ;มคูมารินประกอบด#วยสาร 
geranylated, (E)-4-(1-hydroxypropyl)-5,7-dihydroxy-6-(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)-8-
(3-methyl-1-oxobutyl) และพบสารอ่ืนๆ ในสารคูมารินอีก 4 ชนิด ได#แก; surangins B,C และ 
theraphins B,C และแซนโทนอีก7 ชนิด โดยหาสารสําคัญ ตรวจสอบด#วยวิธีสเปกโทรสและ
เปรียบเทียบด#วยวิธี methylated derivatives ซ่ึงสารคูมารินท้ังสี่ คือ surangins C และ D, 
theraphins B และ C ได#นํามาทดสอบการยับยั้งการแพร;กระจายของเซลลIใน DLD-1 (มะเร็งลําไส#
ใหญ;) MCF-7 (มะเร็งเต#านม) HeLa (มะเร็งปากมดลูกของมนุษยI) และ NCI-H460 (โรคมะเร็งปอด) 
โดยใช# วิธี sulforhodamine B (SRB) ในการตรวจ ในท้ังสี่สายพันธุIเซลลI, theraphin C มีค;ายับยั้ง 
(IC50 ในช;วง 1.6-5.7 ไมครอน) การทดสอบฤทธิ์ต#านการเจริญของสารอนุพันธI methylated 
derivatives แสดงให#เห็นว;าเซลลIมะเร็งลดลงดังนั้นจํานวนและตําแหน;งของกลุ;มไฮดรอกซิล          
มีความสําคัญมากสําหรับฤทธิ์ต#านการเจริญเติบโตของเซลลI   
  2.6.2.3 งานวิจัยต;างประเทศเก่ียวกับใบยอ 
   เบส  เจ และคนอ่ืนๆ  (Brett J. West  Shixin Deng & et al., 2010) ได#
ศึกษาการจําแนกชนิดของลูกยอซ่ึงสามารถตรวจสอบได#อย;างรวดเร็วและใช#งบประมาณน#อย โดย
ทดสอบลูกยอและผลิตภัณฑIจากลูกยอรวมท้ังใบยอโดยวิธีการรงคเลขผิวบาง Thin layer 
chromatography methods (TLC) ซ่ึงวิธีนี้ เป'นวิธีการท่ีพัฒนาเพ่ือหาคุณสมบัติของ 
deacetylasperulosidic ในลูกยอ รวมท้ังการทํา TLC ยังได#รับการพัฒนาเพ่ือหาคุณสมบัติของ 
scopoletin ในลูกยอและใบยอ โดยใช#สารมาตรฐานคือ rutin พบว;า ผลการทดสอบ TLC ตรงกับ วิธี 
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ซ่ึงความเข#มข#นของสารท่ีตรวจพบโดยวิธี 
HPLC นั้นแสดงให#เห็นว;า วิธีการเหล;านี้มีความรวดเร็วในการระบุชนิดของลูกยอและสารสําคัญต;างๆ 
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ในยอ  ซ่ึงลูกยอได#จากแหล;งท่ีมาท่ัวโลกและสามารถนํามาใช#ได#ในเชิงพาณิชยI  ซ่ึงวิธีการเหล;านี้ไม;
จําเป'นต#องใช#เครื่องมือท่ีมีราคาแพงหรือห#องปฏิบัติการเฉพาะโดยเราสามารถย#ายไปยังห#องปฏิบัติการ
ท่ัวๆ ไปซ่ึงสามารถดําเนินงานภายใต#สถานการณIต;างๆ ได# 
 

 
 

 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้เป�นการศึกษาการพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์   
ต'านอนุมูลอิสระซ่ึงผู'วิจัยได'ดําเนินการทดลองตามลําดับข้ันดังนี้ 
 3.1 การสํารวจข'อมูลพ้ืนฐาน 
 3.2 การวางแผนการทดลอง 
 3.3 การทดลองในห'องปฏิบัติการ 
 3.4 การถ9ายทอดความรู'จากผลงานวิจัย 
 ในแต9ละข'อมีกิจกรรมย9อยซ่ึงแสดงในภาพท่ี 3.1 ได'ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

- พัฒนาชุดฝ>กอบรมเชิงปฏิบตัิการ ประกอบด'วย 3 ส9วน 
ได'แก9 ส9วนที่ 1 เอกสารประกอบการอบรม ส9วนที่ 2 
ภาคปฏิบัติ ส9วนที่ 3 การวัดและประเมินผล 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาครีมจากสาร
สกัดหยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ” 
 

การสํารวจ
ข'อมูลพื้นฐาน 

- การศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
- สอบถามผู'เชี่ยวชาญที่เก่ียวข'อง 

- ศึกษาวิธีการสกัดสารที่มีฤทธิต์'านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
- ศึกษาองคBประกอบทางเคมีและตรวจหาสาร 
ฟลาโวนอยดBจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
- ศึกษาฤทธิ์ต'านนุมูลอิสระจากสารสกัดหยาบดอกสารภี
และใบยอ 
- หาอัตราส9วนที่เหมาะสมที่สดุระหว9างสารสกัดหยาบ
ดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑBครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภี
และใบยอมีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ 
- พัฒนาชุดฝ>กอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใช'สารสกัด
จากธรรมชาติมาเป�นส9วนผสมในการทําผลิตภัณฑBครีม 

ข'อมูลพื้นฐาน 
การทดลอง 

- สกัดสารออกฤทธิ์จากดอกสารภีและใบยอ 
- การหาปริมาณสารฟGนอลิกทั้งหมดแทนนินทั้งหมด 
และฟลาโวนอยดBทั้งหมดของสารสกัด 
- ตรวจหาฟลาโวนอยดBจากสารสกัดหยาบจากดอกสารภี
และใบยอด'วยเทคนิค TLC Fingerprint 
- ศึกษาฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบดอก
สารภีและใบยอ 
- การหาอัตราส9วนที่เหมาะสมทีสุ่ดระหว9างสารสกัด
หยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ 
 - การพัฒนาผลิตภัณฑBครีมจากสารสกัดหยาบดอก
สารภีและใบยอและทดสอบคุณสมบัติบางประการของ
ผลิตภัณฑBครีม 

การวางแผน 
การทดลอง 

รูปแบบ 
การทดลอง 

การทดลองใน 
ห'องปฏิบัติการ 
วิทยาศาสตรB 

ฤทธิ์ของสารสกัด
หยาบดอกสารภี

และใบยอ 

 

ถ9ายทอดความรู'
จากผลงานวจิัย

ให'นักศึกษา 
 

ผู'เข'าอบรมได'รับ 
ความรู'เพิ่ม 

ครีมจากสมุนไพร
ผ ส ม ส า ร ส กั ด
หยาบดอกสารภี
และใบยอ 
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3.1 การสํารวจข�อมูลพ้ืนฐาน 
 ข้ันตอนนี้เป�นการสํารวจข'อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข'องเพ่ือคัดเลือก
ศึกษาคุณประโยชนBของพันธุBพืชสมุนไพรไทยท่ีสนใจโดยสํารวจพันธุBพืชท่ีสามารถปกปTองผิวหนังจาก
อนุมูลอิสระในการศึกษาครั้งนี้ผู'วิจัยได'ใช'พืชสมุนไพรคือดอกสารภีและใบยอ  
 
3.2 การวางแผนการทดลอง 
 ข้ันตอนนี้เป�นการวางแผนโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข'องกับวิธีการสกัดนํา
สารสกัดหยาบท่ีได'ศึกษาองคBประกอบทางเคมีตรวจเอกลักษณBและสารสําคัญ วิเคราะหBปริมาณ        
ฟGนอลิกท้ังหมดปริมาณแทนนินท้ังหมด และปริมาณฟลาโวนอยดBท้ังหมด ศึกษาฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ
และอัตราส9วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ นําสารสกัดหยาบดอกสารภี
และใบยอไปทดสอบความเป�นพิษต9อเซลลBสัตวBพัฒนาเป�นผลิตภัณฑBครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภี
และใบยอ ทดสอบสมบัติบางประการของผลิตภัณฑBและถ9ายทอดความรู'จากผลงานวิจัยโดยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให'กับนักศึกษาเปรียบเทียบความรู'ก9อนและหลังการฝ>กอบรม 
 
3.3 การทดลองในห�องปฏิบัติการ 

ข้ันตอนนี้ผู'วิจัยได'ทําการศึกษาทดลองในห'องปฏิบัติการวิทยาศาสตรB โดยการเตรียม
ตัวอย9างของดอกสารภีและใบยอเพ่ือหาองคBประกอบทางเคมีตรวจเอกลักษณBและสารสําคัญ  
วิเคราะหBะปริมาณฟGนอลิกท้ังหมด (Total Phenolic) ปริมาณแทนนินท้ังหมด (Total Tannin) และ
ปริมาณฟลาโวนอยดBท้ังหมด (Total Flavonoid) โดยนําสารสกัดหยาบท่ีได'จากดอกสารภีและใบยอ
มาหาฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระและอัตราส9วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดนําสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอไป
ทดสอบความเป�นพิษต9อเซลลBสัตวBพัฒนาเป�นผลิตภัณฑBครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ
และทดสอบสมบัติบางประการของผลิตภัณฑBผู'วิจัยได'ทําการทดลองโดยใช'เครื่องมืออุปกรณBและ
สารเคมีของศูนยBวิทยาศาสตรB คณะวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB    
ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1 อุปกรณBและเครื่องมือท่ีใช'ในงานวิจัย 
  3.3.1.1 เครื่องยูวีวิสิเบิลเสปกโตรโฟโตมิเตอรB (UV-VIS Spectrophotometer) 
  3.3.1.2 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหน9ง (Balance) 
  3.3.1.3 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน9ง (Analytical Balance) 
  3.3.1.4 เครื่องเขย9าสาร (Vortex Mixer) 
  3.3.1.5 ตู'อบลมร'อน (Hot air Oven) 
  3.3.1.6 ตู'แช9สารอุณหภูมิ -200C (Deep Freezer) 
  3.3.1.7 เครื่องส9องรังสีเหนือม9วง (Ultraviolet Light) 
  3.3.1.8 เครื่องระเหยแห'งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) 
  3.3.1.9 เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Vacum Rotary Evaporator) 
  3.3.1.10 กระดาษกรองเบอรB 1 
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  3.3.1.11 ชุดเครี่องแก'วพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะหB 
  3.3.1.12 แผ9น TLC (TLC Aluminium Sheet Silica Gel 60 F 254 (Merck, 
Layer Thickness 0.25 mm) 
 3.3.2 สารเคมี 
  3.3.2.1 เอทานอล 99.9 % (Ethanol) 
  3.3.2.2 เมทานอล (Methanol)  
  3.3.2.3  เมทิลีนคลอไรดB (Methylene Chloride) 
  3.3.2.4 กรดฟอรBมิก (Formic Acid) 
  3.3.2.5 เอททิลอะซีเตท (Ethyl Acetate) 
  3.3.2.6 กรดอะซิตริก (Acetic Acid) 
  3.3.2.7 กรดแทนนิก (Tannic Acid) 
  3.3.2.8 กรดแกลลิก (Gallic Acid) 
  3.3.2.9 รูทิน (Rutin) 
  3.3.2.10 เบต'า-ซิโตสเตอรอล (Beta-Sitosterol) 
  3.3.2.11 กรดซัลฟzวริก (Sulfuric Acid) 
  3.3.2.12 น้ํากลั่น (Purified Water) 
  3.3.2.13 โซเดียมคารBบอเนต (Sodium Carbonate) 
  3.3.2.14 โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Sodium Dehydrogenate Phosphate) 
  3.3.2.15 โซเดียมไนไตรตB (Sodium Nitrite) 
  3.3.2.16 ฟอรBลิน (Folin Ciocalteu Reagent) 
  3.3.2.17 อลูมิเนียมคลอไรดB (Aluminium Chloride) 
  3.3.2.18 เนเจอรัลโปรดักสB (NP, Natural Products) 
  3.3.2.19 โพลีเอธิลลีนไกลคอล (PEG, Polyethylene Glycol) 
 3.3.3 วิธีการทดลอง 
  3.3.3.1 การวิเคราะหBหาความชื้นของดอกสารภีและใบยอ  

   1)  การวิเคราะหBปริมาณความชื้น (Moisture Content) ของดอกสารภี
และใบยอ 
   การวิเคราะหBหาปริมาณความชื้นในดอกสารภีและใบยอ โดยการดอกสารภี
และใบยอมาทําความสะอาด โดยการชั่งถ'วยอลูมิเนียมฟรอยดB (A กรัม) ชั่งดอกสารภีและใบยอสด
อย9างละประมาณ 100 กรัม (B กรัม) อบท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป�นเวลา 2 ชั่วโมง นําออกมา
ท้ิงไว'ให'เย็นในโถดูดความชื้น 30 นาที ชั่งน้ําหนัก (C กรัม) นํามาคํานวณหาค9าความชื้นจากสูตร 
 
        
 
 

( )
( ) 
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 โดยท่ี A คือ น้ําหนักของถ'วยอลูมิเนียมฟรอยดB 
  B คือ น้ําหนักของถ'วยอลูมิเนียมฟรอยดB + น้ําหนักของดอกสารภี
สด/ใบยอสด 
  C คือ น้ําหนักของถ'วยอลูมิเนียมฟรอยดB + น้ําหนักของดอกสารภี
แห'ง/ใบยอแห'ง 
 2) การเตรียมสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอโดยวิธีการแช9ยุ9ย (Maceration) 
  2.1) ทําความสะอาดดอกสารภีและล'างใบยอให'สะอาดนําไปอบแห'งท่ี
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จนกระท่ังดอกสารภีและใบยอแห'งแล'วนํามาบดให'ละเอียด 
  2.2) นําดอกสารภีและใบยอท่ีผ9านการอบและบดมา ชั่งน้ําหนัก 1,000 กรัม 
ห9อด'วยผ'าขาวบาง แช9ในเอทานอล 95 เปอรBเซ็นตB ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร เขย9าเบาๆ ปzดฝาเก็บไว'
ในท่ีมืดเป�นเวลา 7 วัน 
  2.3) นําสารจากข'อ 2.2 มากรองเอากากออกแล'วใช'เครื่องกรอง
สุญญากาศด'วยกระดาษกรอง Whatman เบอรB 1 กากท่ีเหลือ สกัดซํ้าด'วยเอทานอล ท้ิงไว' 5 วัน 
แล'วนําส9วนสารสกัดท่ีได'เก็บไว'ในขวดเพ่ือทําการระเหยตัวทําละลายออก 
  2.4) รวบรวมสารสกัดดอกสารภีและใบยอท่ีได'ไปกรอง นําไประเหยตัว
ทําละลายออกด'วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุนหากระเหยเอทานอลออกไม9หมดให'นําไประเหย
แห'งแบบเยือกแข็ง จะได'สารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอชั่งน้ําหนักของสารสกัดหยาบท่ีได' ชั่ง
น้ําหนักสารสกัดท่ีได' แล'วบันทึกผล คํานวณหาร'อยละผลิตผล (% Yield) ของสารสกัดหยาบดอก
สารภีและใบยอท่ีได'จากสูตร 

ร'อยละผลผลิตของสารสกัดหยาบ  =  น้ําหนักสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ  X  100 
               น้ําหนักดอกสารภีและใบยออบแห'ง 
                    2.5) นําสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอไปวิเคราะหBหา ปริมาณสาร 

ฟGนอลิกท้ังหมด แทนนินท้ังหมด ฟลาโวนอยดBท้ังหมด และประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบดอกสารภี
และใบยอ และเก็บสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีได'จากการสกัด แช9ตู'เย็นท่ีอุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียสเพ่ือรอการนําไปทดสอบฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระต9อไป 
 3.3.3.2 ตรวจหาสารฟลาโวนอยดBในดอกสารภีและใบยอด'วยเทคนิครงคเลขผิวบาง
(TLC Fingerprint) 
   การทํา TLC Fingerprint ท่ีบ9งชี้ด'วยสารมาตรฐานประเภทฟลาโวนอยดB 
  1) ชั่งผงดอกสารภีและใบยอ 0.5 กรัมอุ9นกับเมทานอล 5 มิลลิลิตรในอ9าง
น้ําร'อนท่ี 60 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีท้ิงไว'ให'เย็น กรองผ9านกระดาษกรอง 
  2) นําสารสกัดท่ีได' ไประเหยด'วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน 
(Rotary Evaporator) ให'แห'งแล'วละลายด'วยเมทานอล 1 มิลลิลิตร 
  3) เตรียมสารละลายมาตรฐานรูทิน 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในเมทานอล 
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  4) นําสารละลายตัวอย9างและสารละลายสารมาตรฐาน (3 ไมโครลิตร)      
มาแต'มบนแผ9น TLC ท้ิงไว'ให'แห'งแล'วนําไปใส9ในถังทํา TLC ท่ีอ่ิมตัวด'วยน้ํายา เอทิลอะซิเตท-กรด
ฟอรBมิก-กรดอะซิติก-น้ําให'น้ํายาซึมข้ึนไปบนแผ9น TLC เป�นระยะทาง 5 เซนติเมตร 
  5) นําแผ9น TLC ออกมาท้ิงไว'ให'แห'งแล'วพ9นด'วยน้ํายาเนเจอรัลโปรดักสB     
พอลิเอทิลลีนไกลคอล (NP/PEG) (พ9น NP ก9อนแล'วจึงพ9นตามด'วย PEG) ท้ิงไว'ให'แห'งและสังเกตการ
เรืองแสงภายใต'รังสียูวีความยาวคลื่น 366 นาโนเมตรสังเกตและบันทึกผลการทดลอง 
  6) การเตรียมน้ํายาเนเจอรัลโปรดักสB-โพลีเอทิลลีนไกลคอล (NP/PEG, 
Natural Products-Polyethylene Glycol) 
  สารละลาย A: ละลายไดฟzนิลโบริลออกซีเอทิลเอมีน 1 กรัม ในเมทานอล 
100 มิลลิลิตร 
  สารละลาย B: ละลายโพลีเอทิลีนไกลคอล 5 กรัม ในเอทานอล 100 มิลลิลิตร 
  วิธีใช'  ฉีดพ9นสารละลาย A แล'วตามด'วยสารละลาย B 
 3.3.3.3 การหาปริมาณฟGนอลิกท้ังหมด 
  1) การเตรียมสารละลายตัวอย9าง 
   1.1) ชั่งสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยออย9างละ 20 มิลลิกรัม ละลาย
ด'วยเอทานอล 99.9 % ปรับปริมาตรเป�น 10 มิลลิลิตร 
  2) การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
   2.1) ชั่งสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก 20 มิลลิกรัม ละลายด'วย      
เอทานอล 99.9 % ปรับปริมาตรเป�น10มิลลิลิตร 
   2.2) นํามาเจือจางด'วยเอทานอล 20 % ให'ได'ความเข'มข'นต9างๆ (1.0, 
0.8, 0.4, 0.2, 0.1 และ 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)   
  3) การเตรียม 20 % สารละลายโซเดียมคารBบอเนต 
   3.1) ชั่ง  Na2CO3 10 กรัม ละลายด'วยน้ํากลั่น ปรับปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
  4) การหาปริมาณฟGนอลิกท้ังหมด 
   4.1) ปzเปตน้ํากลั่น 8,400 ไมโครลิตร ใส9ในหลอดทดลอง 
   4.2) ปzเปตสารตัวอย9าง 100 ไมโครลิตร เขย9าให'เข'ากัน 
   4.3) เติมสารละลายฟอรBลิน 500 ไมโครลิตรเขย9า 1 นาที 
   4.4) เติม  20 % Na2CO3 1,000 ไมโครลิตร เขย9าให'เข'ากัน 
   4.5) ต้ังท้ิงไว'ท่ีอุณหภูมิห'องในท่ีมืดเป�นเวลา 1 ชั่วโมง 
   4.6) วัดค9าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 
  5) การเตรียม Blank 
   5.1) ปzเปตน้ํากลั่น 8,500 ไมโครลิตร ใส9ในหลอดทดลอง 
   5.2) เติมสารละลายฟอรBลิน 500 ไมโครลิตรเขย9า 1 นาที 
   5.3) เติม  Na2CO320 % 1,000 ไมโครลิตร เขย9าให'เข'ากัน 
   5.4) ต้ังท้ิงไว'ท่ีอุณหภูมิห'องในท่ีมืดเป�น เวลา 1 ชั่วโมง    
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   5.5) วัดค9าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 
 3.3.3.4 การหาปริมาณแทนนินท้ังหมด 
  1) การเตรียมสารละลายตัวอย9าง 
   1.1) ชั่งสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยออย9างละ 20 มิลลิกรัม  ละลาย
ด'วย เอทานอล 99.9 % ปรับปริมาตรเป�น 10 มิลลิลิตร 
   1.2) ชั่งสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก 20 มิลลิกรัม ละลายด'วย      
เอทานอล 99.9 % ปรับปริมาตรเป�น 10 มิลลิลิตร 
   1.3) นํามาเจือจางด'วยเอทานอล 20 % ให'ได'ความเข'มข'นต9างๆ (1.0, 
0.8, 0.4, 0.2, 0.1 และ 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
  2) การเตรียมสารละลายโซเดียมคารBบอเนต20 % 
   2.1) ชั่ง Na2CO3 10 กรัม ละลายด'วยน้ํากลั่น ปรับปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
  3) การหาปริมาณแทนนินท้ังหมด 
   3.1) ปzเปตน้ํากลั่น 8,400 ไมโครลิตร ใส9ในหลอดทดลอง 
   3.2) ปzเปตสารตัวอย9าง 100 ไมโครลิตร เขย9าให'เข'ากัน 
   3.3) เติมสารละลายฟอรBลิน 500 ไมโครลิตรเขย9า 1 นาที 
   3.4) เติม Na2CO3 20 % 1,000 ไมโครลิตร เขย9าให'เข'ากัน 
   3.5) ต้ังท้ิงไว'ท่ีอุณหภูมิห'องในท่ีมืดเป�นเวลา 1 ชั่วโมง 
   3.6) วัดค9าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 
  4) การเตรียมสารตัวอย9าง 
   4.1) ปzเปตน้ํากลั่น 8,500 ไมโครลิตร ใส9ในหลอดทดลอง 
   4.2) เติมสารละลายฟอรBลิน 500 ไมโครลิตรเขย9า 1 นาที 
   4.3) เติม 20 % Na2CO3 1,000 ไมโครลิตร เขย9าให'เข'ากัน 
   4.4) ต้ังท้ิงไว'ท่ีอุณหภูมิห'องในท่ีมืดเป�นเวลา 1 ชั่วโมง    
   4.5) วัดค9าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 
 3.3.3.5 การหาปริมาณฟลาโวนอยดBท้ังหมด 
  1) การเตรียมสารละลายตัวอย9าง 
   1.1) ชั่งสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยออย9างละ 20 มิลลิกรัมละลาย
ด'วย เอทานอล 80 % ปรับปริมาตรเป�น 10 มิลลิลิตร 
  2) การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
   2.1) ชั่งสารละลายมาตรฐานรูทิน 20 มิลลิกรัม ละลายด'วย เอทานอล 
80 % ปรับปริมาตรเป�น 10 มิลลิลิตร 
   2.2) นํามาเจือจางด'วย เอทานอล 80 % ให'ได'ความเข'มข'นท่ี 1.0, 0.8, 
0.4, 0.2, 0.1 และ 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
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  3) การเตรียมโซเดียมไนไตรตB 5 % 
   3.1) ชั่งสารละลายโซเดียมไนไตรตB 5 กรัม ละลายด'วยน้ํากลั่น ปรับ
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
  4) การเตรียม อะลูมิเนียมคลอไรดB 10 % 
   4.1) ชั่งสารละลายอะลูมิเนียมคลอไรดB 10 กรัม ละลายด'วยเมทานอล ปรับ
ปริมาตร 100  มิลลิลิตร 
  5) การเตรียม 1 M สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดB   
   5.1) ชั่งสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดB 10 กรัม ละลายด'วยน้ํากลั่น ปรับ
ปริมาตร 250 มิลลิลิตร 
  6) หาปริมาณสารฟลาโวนอยดBท้ังหมด 
   6.1) ปzเปตสารตัวอย9าง/สารละลาย มาตรฐาน 1 มิลลิลิตร ใส9ขวดวัด
ปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตรเติมน้ํากลั่น 4 มิลลิลิตร (ทํา 3 ซํ้า) 
   6.2) ท่ีเวลา 0 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตรของ 5 % NaNO2 
   6.3) ท่ีเวลา 5 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตรของ 10 % AlCl3 
   6.4) ท่ีเวลา 6 นาที เติม 2 มิลลิลิตรของ 1 M NaOH 
   6.5) ปรับปริมาตรด'วยน้ํากลั่นจนครบ 10 มิลลิลิตร เขย9าให'เข'ากัน 
นําไปวัดค9าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 นาโนเมตรบันทึกและคํานวณผลการทดลอง 
  7) การเตรียม Blank 
   7.1) ปzเปตน้ํากลั่น 5 มิลลิลิตร ใส9ขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร 
   7.2) ท่ีเวลา 0 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตรของ 5 % NaNO2 
   7.3) ท่ีเวลา 5 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตรของ 10 % AlCl3 
   7.4) ท่ีเวลา 6 นาที เติม 2 มิลลิลิตรของ 1 M NaOH 
   7.5) ปรับปริมาตรด'วยน้ํากลั่นจนครบ 10 มิลลิลิตร เขย9าให'เข'ากัน 
นําไปวัดค9าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร 
 3.3.3.6 การทดสอบการออกฤทธิ์ต'านอนุ มูลอิสระด'วยวิธี  DPPH Radical 
Scavenging Assay  
  1) การเตรียมสารละลายตัวอย9าง 
   1.1) ชั่งสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 0.010 กรัมละลายด'วย        
เอทานอล 99.99 % 20 มิลลิลิตรเขย9า 30 นาที เขย9าเพ่ือช9วยการละลาย 
   1.2) นํามาเจือจางด'วย เอทานอล 99.99 % ให'ได'ความเข'มข'นต9างๆ 
(100, 80, 60, 40 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
  2) การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
   2.1) ชั่งสารละลายมาตรฐาน (BHT) 0.010 กรัม ละลายด'วย เอทานอล 
99.99 % 20 มิลลิลิตรเขย9า 30 นาที เพ่ือช9วยการละลาย 
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   2.2) นํามาเจือจางด'วย เอทานอล 99.99 % ให'ได'ความเข'มข'นต9างๆ 
(100, 80, 60, 40 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
  3) การเตรียมสารละลายอนุมูลอิสระ DPPH  
   3.1) ชั่ง DPPH 0.0237 กรัม ละลายด'วยตัวทําละลายเอทานอล 99.99 % 
ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร จะได' Stock Solution เข'มข'น 6 × 10-3 โมลารB เม่ือจะนํามาใช'ให'เจือจาง
ให'เป�น 6 × 10-5 โมลารB โดยปzเปตมา 0.1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
  4) การทดสอบฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ 
   4.1) นําสารละลายตัวอย9างความเข'มข'นต9างๆ มาทดสอบความสามารถ
ในการจับกับอนุมูลอิสระ DPPH เทียบกับสารละลายมาตรฐาน BHT ผสมสารละลายลงในหลอด
ทดลองA, B และ C (ทํา 3 ซํ้า) ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงการเติมสารละลายในการทดสอบฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ 
 

ตัวอย+าง สารตัวอย+าง ปริมาณ 
A (Test Sample): - สารละลายตัวอย9างหรือสารละลายมาตรฐานใน  

เอทานอล 99.99 % 
- สารละลาย DPPH 6 × 10-5 โมลารB ใน เอทานอล 
99.99 % 

1 มิลลิลิตร 
 

1 มิลลิลิตร 
 

B(Blank  of  A): - สารละลายตัวอย9างหรือสารละลายมาตรฐานใน 
เอทานอล 99.99 %  
- เอทานอล 99.99 %  

1 มิลลิลิตร 
 

1 มิลลิลิตร 
C(Control): - สารละลาย DPPH 6 × 10-5 โมลารB ใน เอทานอล 

99.99 % 
- เอทานอล 99.99 %  

1 มิลลิลิตร 
 

1 มิลลิลิตร 
 
 ผ ส มส า รทดส อบ ในแต9 ล ะหล อด ให' เ ข' า กั น ดี บ9 ม ท่ี อุณหภู มิ ห' อ ง 
30 นาที ในท่ีมืด จากนั้นจึงวัดค9าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตรหลังจากนั้นทําการ
คํานวณหา ร'อยละของฤทธิ์ต9อต'านอนุมูลอิสระดังนี้ 
 % DPPH Scavenging = Abacontrol – Abs Samplex 100 

    Abs Control 
 พล�อตกราฟหาค9า EC50 เปรียบเทียบกับ BHT และการสกัดหยาบดอกสารภี
และใบยอ ในการรายงานค9าจะรายงานค9าเป�น EC50 ซ่ึงได'จากการสร'างกราฟแสดงความสัมพันธB
ระหว9าง % Scavenging กับความเข'มข'น ซ่ึงการคํานวณ EC50 คือความเข'มข'นท่ีมีค9า % 
Scavenging เท9ากับ 50 
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 3.3.3.7 การหาอัตราส9วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว9างสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบ
ยอท่ีมีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ 

  การหาอัตราส9วนท่ีเหมาะสมในการต'านอนุมูลอิสระ เป�นข้ันตอนเพ่ือตรวจสอบว9า
สารสกัดหยาบจากดอกสารภีและใบยอมีคุณสมบัติเสริมฤทธิ์การต'านอนุมูลอิสระ มีข้ันตอนดังนี้ 
  1) นําสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอมาผสมกันในอัตราส9วนต9างๆ กัน
จํานวน 3 อัตราส9วน  
  2) นําสารสกัดท้ัง 3 อัตราส9วนไปทดสอบฤทธิ์การต'านอนุมูลอิสระตาม
วิธีการข'างต'น (ทํา 3 ซํ้า) 
  3) ทดสอบความเป�นพิษต9อเซลลBสัตวBของสารสกัดหยาบดอกสารภีและ    
ใบยอ โดยนําอัตราส9วนท่ีเหมาะสมของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ
มากท่ีสุด นํามาทดสอบท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยีแห9งชาติ (สวทช.) 
 3.3.3.8 การพัฒนาผลิตภัณฑBครีม 
  นําอัตราส9วนท่ีมีฤทธิ์การต'านอนุมูลอิสระ มากท่ีสุดท่ีได'จากข'อ 3.3.3.7 มา
ทําผลิตภัณฑBในรูปแบบของครีมโดยมีข้ันตอนการทําผลิตภัณฑBครีม ดังนี้ 
  1) แบ9งส9วนประกอบของตํารับออกเป�นวัฏภาคน้ําและวัฏภาคน้ํามัน 

  2) อุ9นวัฏภาคท้ังสองบนหม'ออังไอน้ําโดยอุ9นให'อุณหภูมิของวัฏภาคน้ําสูงถึง 
73-78 องศาเซลเซียสและอุ9นวัฏภาคน้ํามันให'อุณหภูมิสูงถึง 70-75 องศาเซลเซียส (ให'อุณหภูมิวัฏ
ภาคน้ําสูงกว9าวัฏภาคน้ํามัน 2-3 องศาเซลเซียส) 
  3) ค9อยๆ เทวัฏภาคน้ํามันลงในวัฏภาคน้ําโดยเทผ9าน Stirring Rod ให'เป�น
สายพร'อมท้ังคนเบาๆ ติดต9อกันตลอดเวลา 

  4) เติมสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีอัตราส9วนท่ีเหมาะสมคน
จนกระท่ังครีมเย็นลงท่ีอุณหภูมิห'อง 

 3.3.3.9 การทดสอบคุณสมบัติบางประการของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ
ทดสอบคุณสมบัติบางประการของครีม  
  1) ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของครีม ได'แก9 สีการแยกชั้น และความ
คงตัวของครีม 

  2) ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของครีม ได'แก9 ค9า pH 

 

3.4 การถ+ายทอดความรู�จากผลงานวิจัย 
 ผู'วิจัยนําความรู'ท่ีได'จากผลงานวิจัยไปถ9ายทอดโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให'กับ
นักศึกษา จํานวน 30 คน  ได'จัดทําชุดฝ>กอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาครีมจาการสกัดหยาบ
ดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ”  ประกอบด'วยชุดฝ>กอบรม 3 ส9วน ดังนี้ 
 ส9วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรมท่ีได'จากการวิเคราะหBเนื้อหาในเอกสารงานวิจัย เรื่อง 
“การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ” โดยมีความถูกต'อง 
ครอบคลุมและมีการเรียบเรียงของเนื้อหาให'สอดคล'องกับวัตถุประสงคBของโครงการ 
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 ส9วนท่ี 2 ภาคปฎิบัติ เป�นภาคปฏิบัติกิจกรรมการทดลองให'สอดคล'องกับวัตถุประสงคBของ
โครงการ 

 ส9วนท่ี 3 การวัดและประเมินผลด'วย แบบทดสอบก9อน – หลังการอบรมและการประเมิน
ความพึงพอใจ เป�นการวัดและประเมินผลด'วย แบบทดสอบก9อน – หลังการอบรมและการประเมิน
ความพึงพอใจให'สอดคล'องระหว9างแบบทดสอบกับวัตถุประสงคBของโครงการ เช9นกัน  
 ท้ังนี้ การพัฒนาชุดฝ>กอบรมท้ัง 3 ส9วน ได'นําไปหาค9าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ประเมิน 
ดัชชีความสอดคล'องโดยผู'ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท9าน มีค9าดัชนีความสอดคล'อง มากกว9า 0.05 ข้ึนไป 
จึงนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร9ความรู' เรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอก
สารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ” ให'กับนักศึกษาและผู'ท่ีสนใจศึกษาหาความรู'ด'านสมุนไพร 
และการนําสารสกัดจากธรรมชาติมาใช'ในผลิตภัณฑBเครื่องสําอางในรูปแบบครีม 

 3.4.1 การฝ>กอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  1) เสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 
  2) จัดเตรียมเอกสารท่ีใช'ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  3) ประชาสัมพันธBโครงการให'กับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 

  4) ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอก
สารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระ โดยใช'ชุดฝ>กอบรมท้ัง 3 ส9วน 

  5) จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการให'กับนักศึกษา เอกวิทยาศาสตรB คณะครุศาสตรB 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณB ในพระบรมราชูปถัมภB จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน 

  6) กิจกรรมท่ีปฏิบัติในระหว9างการอบรม มีการบรรยายเก่ียวกับเรื่อง “การพัฒนา
ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต'านอนุมูลอิสระการอภิปรายซักถาม และการ
ปฏิบัติทดลองโดยใช'ชุดฝ>กอบรมส9วนท่ี 1 และส9วนท่ี 2 และการทําแบบทดสอบก9อนเรียน – หลังเรียน
และแบบประเมินความพึงพอใจ ในส9วนท่ี 3 

  7) สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 3.4.2 สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะหB 
  ในการวิเคราะหBข'อมูล ผู'วิจัยได'ใช'สถิติดังต9อไปนี้ 
  3.4.2.1 ค9าเฉลี่ย (Mean, X) คํานวณได'จากสูตร (อุษา ช9อผล, 2536) 

 
   X   แทนค9า เฉลี่ย 
   X  แทนค9า ท่ีได'จากการทดลองแต9ละครั้ง 
   N    แทนค9า จํานวนครั้งในการทดลอง 
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 3.4.2.2 การหาค9าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D. (ล'วน สายยศ, 2540) 

 S.D =  

 

 X    แทนค9า เฉลี่ย 
  S    แทนค9า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      Xi    แทนค9า ท่ีได'จากการทดลองแต9ละครั้ง 
  3.4.2.3 ค9าสถิติเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน (t-test) เพ่ือหาความแตกต9างของ

คะแนนเฉลี่ยก9อนและหลังการฝ>กอบรม (ล'วน สายยศ, 2539) 

                                ΣD 

          t =         NΣD
2
 – (ΣD)

2
 

                                N-1  
  

 D   =   ผลต9างของคะแนนการทดสอบหลังและก9อนการฝ>กอบรม 
 N   =   จํานวนกลุ9มตัวอย9างท่ีทําแบบทดสอบ 

   
3.4.2.4 ค9าดัชนีความสอดคล'องระหว9างวัตถุประสงคB กับเนื้อหาของเอกสาร

ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความสอดคล'องระหว9างวัตถุประสงคBกับแบบทดสอบความรู'ผู'เข'ารับ
การอบรมความสอดคล'องระหว9างวัตถุประสงคBกับกิจกรรมการทดลอง 

 การหาค9าดัชนีความสอดคล'อง (IOC) ได'จากสูตร (พวงรัตนB ทวีรัตนB, 2540) 

 IOC     =       
N

R∑
 

    

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



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ 
ได#ผลการทดลอง ดังนี้ 
 4.1 ผลการหาปริมาณฟ/นอลิก แทนนิน และฟลาโวนอยด1ท้ังหมด ในสารสกัดหยาบดอก
สารภีและสารสกัดหยาบใบยอ การหาความชื้นและการสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกสารภีและใบยอด#วย
เอทานอล การตรวจหาฟลาโวนอยด1ในสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอด#วยเทคนิครงคเลขผิวบาง  
 4.2 ผลการศึกษาฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระในสารสกัดหยาบดอกสารภีและสารสกัดหยาบใบยอ 
 4.3 ผลการศึกษาอัตราส9วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว9างสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมี
ฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ 
 4.4 ผลการทดสอบความเป:นพิษต9อเซลล1สัตว1และผลการศึกษาคุณสมบัติบางประการของ
ผลิตภัณฑ1ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
 4.5 ผลการถ9ายทอดความรู#จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอก
สารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ 
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4.1 ผลการตรวจหาปริมาณฟ�นอลิก แทนนิน และฟลาโวนอยด�ท้ังหมด หาความช้ืน สารออกฤทธิ์  
และตรวจหาฟลาโวนอยด� 
 4.1.1 ผลการหาปริมาณฟ/นอลิกท้ังหมด 
  โดยนําค9าดูดกลืนแสงของสารสกัดดอกสารภีและสารสกัดใบยอท่ีได#ไปคํานวนหา
ปริมาณฟ/นอลิกท้ังหมด เฉลี่ยในรูปของมิลลิกรัมของกรดแกลลิกต9อกรัมของสารสกัด เทียบจากกราฟ
มาตรฐานระหว9างความเข#มข#นของกรดแกลลิกและวัดค9าดูดกลืนแสงได#ผลดังตารางท่ี 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 ผลการหาปริมาณฟ/นอลิกท้ังหมดของสารสกัดดอกสารภีและสารสกัดใบยอเปรียบเทียบ
 กับสารละลายมาตรฐานของกรดแกลลิก  
 

ตัวอย.าง 
ปริมาณฟ�นอลิกท้ังหมด 

(มิลลิกรัมของกรดแกลลิกต.อกรัมของสาร) 
สารสกัดหยาบดอกสารภี 0.16 
สารสกัดหยาบใบยอ 0.06 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 กราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแกลลิก  
 
 4.1.2 ผลการหาปริมาณแทนนินท้ังหมด 
  โดยนําค9าดูดกลืนแสงของสารสกัดดอกสารภีและสารสกัดใบยอท่ีได#ไปคํานวนหา
ปริมาณแทนนินท้ังหมด เฉลี่ยในรูปของมิลลิกรัมของกรดแทนนิกต9อกรัมของสารสกัด เทียบจากกราฟ
มาตรฐานระหว9างความเข#มข#นของกรดแทนนิกและวัดค9าดูดกลืนแสงได#ผลดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการหาปริมาณแทนนินท้ังหมดของสารสกัดหยาบดอกสารภีและสารสกัดหยาบใบยอ  
 เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิก 
 

ตัวอย.าง 
ปริมาณแทนนินท้ังหมด 

(มิลลิกรัมของกรดแทนนิกต.อกรัมของสาร) 
สารสกัดหยาบดอกสารภี 0.14 
สารสกัดหยาบใบยอ 0.05 

 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2 กราฟสารละลายมาตรฐานของกรดแทนนิก 
 
 4.1.3 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยด1ท้ังหมด 
  โดยนําค9าดูดกลืนแสงของสารสกัดดอกสารภีและสารสกัดใบยอท่ีได#ไปคํานวนหา
ปริมาณฟลาโวนอยด1ท้ังหมดเฉลี่ยในรูปของมิลลิกรัมของรูทินต9อกรัมของสารสกัด เทียบจากกราฟ
มาตรฐานระหว9างความเข#มข#นของรูทินและวัดค9าดูดกลืนแสง ได#ผลดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการหาปริมาณฟลาโวนอยด1ท้ังหมดของสารสกัดหยาบดอกสารภีและสารสกัดหยาบ  
 ใบยอ เปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานรูทิน  
 

ตัวอย.าง 
ปริมาณฟลาโวนอยด�ท้ังหมด 

(มิลลิกรัมของรูทินต.อกรัมของสาร) 
สารสกัดหยาบดอกสารภี 0.27 
สารสกัดหยาบใบยอ 0.18 
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ภาพท่ี 4.3 กราฟสารละลายมาตรฐานของรูทิน  
 
 4.1.4 การหาความชื้นจากดอกสารภีและใบยอด#วยวิธีการนําไปอบให#แห#งพบว9าดอกสารภี
และใบยอให#ค9าความชื้นร#อยละ แสดงดังตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ร#อยละความชื้นของดอกสารภีและใบยอแห#ง 
 

พืชตัวอย.าง น้ําหนักก.อนอบ (กรัม) น้ําหนักหลังอบ (กรัม) ร�อยละความช้ืน 
ดอกสารภี 2,000 1,270 63.50 

ใบยอ 2,350 1,107 47.10 
  
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการหาความชื้นของดอกสารภีและใบยอ พบว9า มีความชื้นร#อยละ 
63.50 และ 47.10 ตามลําดับ 
 4.1.5 การสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกสารภีและใบยอด#วยวิธีการแช9ยุ9ยด#วยเอทานอล พบว9า      
ให#ร#อยละผลผลิตของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ แสดงดังตารงท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 ร#อยละผลผลิตของดอกสารภีและใบยอแห#งด#วยวิธีการแช9ยุ9ยด#วยเอทานอล 
 

พืชตัวอย.าง 
น้ําหนักพืชตัวอย.าง 

(กรัม) 
น้ําหนักสารสกัด 

(กรัม) 
ร�อยละผลผลิต 

  
ดอกสารภี 1,000 258 25.8 

ใบยอ 1,000 247 24.7 
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 จากตารางท่ี 4.5 การทดลองสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกสารภีและใบยอแห#งด#วยวิธีการ    
แช9ยุ9ยด#วยเอทานอล พบว9า สารสกัดหยาบดอกสารภี ท่ีได#มีลักษณะเหนียวข#นเป:นสีเหลือง ส9วนสาร
สกัดใบยอมีลักษณะเป:นผลึกแข็งมีสีเขียว น้ําหนักของสารสกัดดอกสารภีและใบยอเท9ากับ 258                    
และ 247 กรัม คิดเป:นร#อยละผลผลิตเท9ากับ 25.8 และ 24.7 ตามลําดับ 
 4.1.6 การตรวจหาสาระสําคัญในสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอด#วยเทคนิครงคเลข  
ผิวบาง การหาชนิดกลุ9มสารสําคัญในดอกสารภีและใบยอ กลุ9มสารสําคัญท่ีทดสอบในครั้งนี้ได#แก9 ฟลา
โวนอยด1 ผลการทดลองเทียบกับสารมาตรฐาน แสดงดังภาพท่ี 4.4 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          สารสกัดดอกสารภี                                               สารสกัดใบยอ 

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

 
ภาพท่ี 4.4 ผลการตรวจหาฟลาโวนอยด1ของดอกสารภีและใบยอ 
 
 จากภาพท่ี 4.4 ผลการตรวจหาฟลาโวนอยด1ของดอกสารภีและใบยอด#วยเทคนิครงคเลข  
ผิวบาง พบว9า ในสารสกัดดอกสารภีและใบยอ พบสารสําคัญกลุ9มฟลาโวนอยด1 วิเคราะห1โดยใช#ระบบ
ตัวทําละลาย เอทิลแอซิเตต: กรดฟอร1มิก: กรดอะซิติก: น้ํา (10:1:1:2) เม่ือพ9นด#วยน้ํายาเนเจอรัลโปร 
ดักส1-โพลีเอทิลลีนไกลคอล (NP/PEG, Natural Products-Polyethylene Glycol ได#ค9า Rf  ของ
สารสกัดดอกสารภีและใบยอ เท9ากับ 0. 65 และ  0.45 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสารมาตรฐานรูทินซ่ึง
มีค9า R

f 
 เท9ากับ 0. 65 และ 0.45 ตามลําดับ 
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4.2 การศึกษาฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ  
 
ตารางท่ี 4.6 ผลการทดลอบฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอเทียบกับสาร
 มาตรฐาน BHT  
 

Treatment 
 

Concentration of 
sample (µg/ml) 

Log 
Concentration 

of sample 
(µg/ml) 

% Scavenging 
EC50 

(mg/mL.) 

 
 

สารสกัดหยาบ
ดอกสารภี 

20 
40 
60 
80 
100 

1.301 
1.602 
1.778 
1.903 
2.000 

24.60 
42.95 
57.24 
65.56 
72.81 

 
 

1.68 
 

 
สารสกัดหยาบ

ใบยอ 

20 
40 
60 
80              

           100 

1.301 
1.602 
1.778 
1.903 
2.000 

15.33 
16.74 
19.62 
21.39 

         23.38 

 
 

4.38 

 
 

BHT 

20 
40 
60 
80              
100 

1.301 
1.602 
1.778 
1.903 
2.000 

55.45 
75.06 
81.42 
84.45 
87.33 

 
 

1.12 
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ภาพท่ี 4.5 กราฟแสดงการหาค9า EC50 ของสารสกัดหยาบดอกสารภี 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.6 กราฟแสดงการหาค9า EC50 ของสารสกัดหยาบใบยอ 
 
 
 
 
 
 

Standard curve of 
Morinda citriforia Linn. 

y = 69.482x - 66.66

R² = 0.9973
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ค9า EC50 (mg/mL) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.7 กราฟแสดงการหาค9า EC50 ของสารมาตรฐาน BHT 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว9า สารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีสกัดด#วยเอทานอลมีฤทธิ์ต#าน
อนุมูลอิสระท่ีดี โดยมีค9า EC50 เท9ากับ 1.67 และ 4.38 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ เม่ือเทียบกับ
สารมาตรฐาน BHT ซ่ึงมีค9า EC50 เท9ากับ 1.12 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.8 แผนภูมิแท9งแสดงสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีสกัดด#วยเอทานอล มีฤทธิ์ต#าน
 อนุมูลอิสระ  
 

Standard curve of BHT 
 

ชนิดของตวัอย.าง BHT สารภี ใบยอ 
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4.3 การศึกษาอัตราส.วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ  
 
ตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบอัตราส9วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว9างสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมี

ฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน BHT  
 

Treatment 
Concentration of 
sample (µg/ml) 

Log 
Concentration 

of sample 
(µg/ml) 

% Scavenging 
EC50 

(mg/mL.) 

 
 

อัตราส9วนท่ี 1 

20 
40 
60 
80 
100 

1.301 
1.602 
1.778 
1.903 
2.000 

23.45 
32.42 
40.49 
46.44 
51.35 

 
 

1.99 
 

 
อัตราส9วนท่ี 2 

 

20 
40 
60 
80              
100 

1.301 
1.602 
1.778 
1.903 
2.000 

26.27 
39.24 
48.71 
55.69 
62.82 

 
 

1.78 

 
อัตราส9วนท่ี 3 

 

20 
40 
60 
80              
100 

1.301 
1.602 
1.778 
1.903 
2.000 

23.06 
36.97 
44.61 
51.70 
57.44 

 
 

1.86 

 
 
BHT 

20 
40 
60 
80              
100 

1.301 
1.602 
1.778 
1.903 
2.000 

55.45 
75.06 
81.42 
84.45 
87.33 

 
 

1.12 
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ภาพท่ี 4.9 กราฟแสดงการหาค9า EC50 อัตราส9วนท่ี 1 ของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.10 กราฟแสดงการหาค9า EC50 อัตราส9วนท่ี 2 ของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
 
 
 
 
 
 

Standard curve of mixture  

Standard curve of mixture 
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ค9า EC50 (mg/mL) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.11 กราฟแสดงการหาค9า EC50 อัตราส9วนท่ี 3 ของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.12 กราฟแสดงอัตราส9วนของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ
 เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน BHT  
 

Standard curve of mixture 
 

ชนิดของตวัอย.าง 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว9า อัตราส9วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว9างสารสกัดหยาบดอกสารภีและ  
ใบยอมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระท่ีดี โดยมีค9า EC50  เท9ากับ 1.99, 1.78 และ 1.86 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน BHT ซ่ึงมีค9า EC50 เท9ากับ 1.12 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร    
 
ตารางท่ี 4.8 ค9า EC50 ของสารสกัดหยาบดอกสารภี ใบยอ และอัตราส9วนท่ี 1 อัตราส9วนท่ี 2 
 อัตราส9วนท่ี 3 เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน BHT 
 

EC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ) 

BHT ดอกสารภี ใบยอ 
สารภ:ี ใบยอ 
อัตราส9วนท่ี 1 

สารภี: ใบยอ 
อัตราส9วนท่ี 2 

สารภี: ใบยอ 
อัตราส9วนท่ี 3 

1.12 1.67 4.38 1.99 1.78 1.86 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
    

 
 
 
ภาพท่ี 4.13 แผนภูมิแสดงค9า EC50 ของสารสกัดหยาบดอกสารภี ใบยอ และอัตราส9วนท่ี 1 
 อัตราส9วนท่ี 2 อัตราส9วนท่ี 3 เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน BHT 
 
 ท้ังนี้ผู#วิจัยได#เลือกอัตราส9วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ คือ อัตราส9วนท่ี 2 มี
ค9า EC50 เท9ากับ 1.78 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นํามาพัฒนาเป:นผลิตภัณฑ1ครีมสารสกัดหยาบดอกสารภี
และใบยอท่ีมีต#านอนุมูลอิสระ ต9อไป 

 1.86 

1.78 

   1.99 
4.38 

1.67 

1.12 
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4.4 ผลการพัฒนาและศึกษาสมบัติบางประการผลิตภัณฑ�ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ  
 4.4.1 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ1ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภี
และใบยอ พบว9าผลิตภัณฑ1ครีมท่ีได#มีสีขาว มีความคงตัว และไม9แยกชั้น มีค9าความเป:นกรด–เบส 
เท9ากับ 6.5 
 4.4.2 ผลการทดสอบความเป:นพิษต9อเซลล1สัตว1ของสารสกัดหยาบดอกสารภีและสารสกัด
หยาบใบยอ พบว9าสารสกัดหยาบดอกสารภีและสารสกัดหยาบใบยอไม9มีเป:นพิษต9อเซลล1สัตว1 

    
4.5 ผลการถ.ายทอดความรู�จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและ
ใบยอท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 
 4.5.1 ผลการพัฒนาชุดฝqกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ผู#วิจัยได#พัฒนาชุดฝqกอบรม เรื่อง การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและ
ใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ สําหรับนําไปเผยแพร9ให#ความรู#กับผู#เข#าอบรม ประกอบด#วยเอกสาร     
1 ชุด มี 3 ส9วน  
  - ส9วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม  
  - ส9วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ (การทดลอง) 
  - ส9วนท่ี 3 การวัดและประเมินผลการอบรม 
 4.5.2 ผลการหาค9าดัชนีความสอดคล#อง 
  ค9าดัชนีความสอดคล#องกับวัตถุประสงค1 โดยผู#ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท9าน ประเมินค9า
ความสอดคล#อง พบว9า 
  เอกสารส9วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม มีความสอดคล#องระหว9างเนื้อหากับ
วัตถุประสงค1ของโครงการ  มีค9าดัชนีความสอดคล#อง = 1.00 
  เอกสารส9วนท่ี 2  ภาคปฏิบัติ (การทดลอง) มีความสอดคล#องระหว9างกิจกรรมการ
ทดลองกับวัตถุประสงค1ของโครงการ  มีค9าดัชนีความสอดคล#อง = 1.00 
  เอกสารส9วนท่ี 3 การวัดและประเมินผลการอบรม มีความสอดคล#องระหว9าง
แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมกับวัตถุประสงค1ของโครงการ มีค9าดัชนี
ความสอดคล#อง = 1.00 
  ดังนั้น เอกสารท้ัง 3 ส9วน มีค9าดัชนีความสอดคล#อง เท9ากับ 1 แสดงว9าชุดฝqกอบรมนี้
มีคุณภาพ สามารถนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการได# 
 4.5.3 ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ผู#วิจัยได#นําชุดฝqกอบรมเชิงปฏิบัติการไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา
ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ” ให#กับนักศึกษา คณะครุศาสตร1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปถัมภ1 จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน ผลการ
ทดสอบความรู#ก9อน–หลัง การฝqกอบรมและผลการสํารวจความพึงพอใจของผู#เข#ารับการอบรม แสดง
ไว#ดังตารางท่ี 4.9 และตารางท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบก9อนการฝqกอบรมและหลังการฝqกอบรม 
 

ทดสอบ N X  S.D. t 
ก9อนเรียน 30 9.93 6.82 

7.38 
หลังเรียน 30 14.66 4.02 

 P ≤.005 
 
 จากตารางท่ี 4.9 จากค9า t ท่ีได#จากการคํานวณ พบว9า  เม่ือเปรียบเทียบกับค9าจากตาราง
แจกแจง ทดสอบแบบ one – Tail มีค9า 7.38 มากกว9าค9า t เปwดจากตารางมีค9า 1.69 สรุปได#ว9า 
คะแนนเฉลี่ยของการสอบวัความรู#ก9อนและหลังการฝqกอบรมเชิงปฏิบัติการ ของผู#เข#ารับการอบรม
จํานวน 30 คน มีความแตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคะแนนจาก
แบบทดสอบ หลังการฝqกอบรม ( X  = 14.66, S.D. = 4.02) สูงกว9าก9อนการฝqกอบรม ( X  = 9.93, 
S.D. = 6.82) แสดงว9าการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ผู#เข#าอบรมได#รับความรู#เพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงความพึงพอใจในการฝqกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัด
 หยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ” ของผู#เข#ารับอบรม (N=30) 

 

หัวข�อประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เนื้อหาในการอบรมเหมาะสม 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
2. บุคลิกภาพของวิทยากรผู#ให#การอบรม 4.54 0.50 มากท่ีสุด 
3. เทคนิคในการถ9ายทอด 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
4. อุปกรณ1และโสตทัศนูปกรณ1 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
5. เอกสารท่ีได#รับจากการอบรม 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
6. ระยะเวลาในการอบรม 4.50 0.51 มากท่ีสุด 
7. สถานท่ีจัดอบรม 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
8. อาหารว9างและอาหารกลางวัน 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
9. ความรู#จากการอบรมสามารถนําไปใช#ปฏิบัติจริง 4.92 0.28 มากท่ีสุด 
10. ประโยชน1ท่ีได#รับจากการอบรม 4.96 0.20 มากท่ีสุด 

รวม 4.73 0.41 มากท่ีสุด 
 

 เกณฑ1 ค9าเฉลี่ย  5.00 – 4.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
  ค9าเฉลี่ย  4.49 – 3.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมาก 
  ค9าเฉลี่ย  3.49 – 2.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับปานกลาง 
  ค9าเฉลี่ย  2.49 – 1.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน#อย 
  ค9าเฉลี่ย  1.49 –  1.00 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน#อยท่ีสุด 
 (ถิรเดช พิมพ1ทองงาม, 2542) 
 จากตารางท่ี 4.8  พบว9า ความพึงพอใจในการฝqกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ” จากผู#เข#ารับอบรมท้ัหมด       
30 คน ภาพรวมอยู9ในระดับดีมาก ( X  = 4.73, S.D. = 0.41) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป:นรายข#อ
พบว9าระดับการพึงพอใจอยู9ในเกณฑ1ระดับมากท่ีสุดทุกข#อ 
 
 

  



บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ 
ได#ผลการทดลองดังนี้ 
  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 การสกัดสารสําคัญจากดอกสารภีและใบยอ โดยวิธีการแช0ยุ0ยด#วยตัวทําละลายเอทานอล 
พบว0า ในสารสกัดดอกสารภีและใบยอ มีปริมาณฟ4นอลิกท้ังหมดเท0ากับ 0.16 และ 0.06 มิลลิกรัมกรด
แกลลิกต0อกรัมน้ําหนักแห#ง มีปริมาณแทนนินท้ังหมดเท0ากับ 0.14 และ 0.05 มิลลิกรัมกรดแทนนิกต0อ
กรัมน้ําหนักแห#ง และมีปริมาณฟลาโวนอยด8ท้ังหมดเท0ากับ 0.27 และ 0.18 มิลลิกรัมรูทินต0อกรัม
น้ําหนักแห#ง ตามลําดับ มีความชื้นร#อยละเท0ากับ 63.50 และ 47.10 ตามลําดับ มีร#อยละผลผลิต
เท0ากับ 25.80 และ 24.70 ตามลําดับ และผลการวิเคราะห8ด#วยเทคนิครงคเลขผิวบาง พบว0า ในดอก
สารภีและใบยอพบสารกลุ0มฟลาโวนอยด8 เม่ือเทียบกับสารมาตรฐานรูทิน 
 5.1.2 การทดสอบฤทธิ์ ก ารต# านอนุ มูล อิสระ พบว0 า  สารส กัดหยาบดอกสารภี             
และใบยอท่ีสกัดด#วยเอทานอลมีฤทธิ์การต#านอนุมูลอิสระ โดยมีค0า EC50 เท0ากับ 1.67 และ 4.38 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ เทียบเท0ากับสารมาตรฐาน BHT ซ่ึงมีค0า EC50 เท0ากับ 1.12 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร 
 5.1.3 การทดสอบอัตราส0วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีฤทธิ์การต#านอนุมูลอิสระของสารสกัด
หยาบดอกสารภีและใบยอพบว0า อัตราส0วนท่ี 2 มีฤทธิ์การต#านอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด โดยมีค0า EC50 

เท0ากับ 1.78 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร รองลงมาคืออัตราส0วนท่ี 3 โดยมีค0า EC50 เท0ากับ 1.86 มิลลิกรัม
ต0อมิลลิลิตร และอัตราส0วนท่ี 1 โดยมีค0า EC50 เท0ากับ 1.99 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร ตามลําดับ เม่ือ
เทียบกับสารละลายมาตรฐาน BHT ซ่ึงมีค0า EC50 เท0ากับ 1.12 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร  
 5.1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ8ครีมและการทดสอบสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ8ครีม 
พบว0า ผลิตภัณฑ8ครีมมีสีขาว มีความคงตัว ไม0แยกชั้น มีค0า pH เท0ากับ 6.5 การทดสอบความเปJนพิษ
ของสารกัดดอกสารภีและใบยอพบว0า ไม0มีความเปJนพิษต0อเซลล8สัตว8       
 5.1.5 การถ0ายทอดความรู#จากผลงานวิจัย  เรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอก
สารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ” ให#กับนักศึกษา พบว0า ชุดฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท้ัง  3 ส0วน 
คือ ส0วนท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรม ส0วนท่ี 2 ภาคปฏิบัติ และส0วนท่ี 3 การประเมินผล มีค0าดัชนี
ความสอดคล#อง เท0ากับ 1.00 และเม่ือนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให#กับนักศึกษา คณะครุศาสตร8  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ8 ในพระบรมราชูปถัมภ8 จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน โดยการ
ทําแบบทดสอบวัดผลก0อนและหลังการฝQกอบรมจํานวน 20 ข#อ พบว0า หลังการอบรมผู#เข#ารับการ
อบรมมีความรู#เพ่ิมข้ึน คือ มีค0าเฉลี่ยของผลการทดสอบเท0ากับ 14.66 มีค0าส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท0ากับ 4.02 การทดสอบวัดความรู#ก0อนและหลังการฝQกอบรมของผู#เข#ารับการอบรมครั้งนี้มีความ
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แตกต0างกันอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการ
เข#ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.73 และมีค0าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท0ากับ 0.41 อยู0ในเกณฑ8ระดับมากท่ีสุด 

 
5.2 อภิปรายผล 
 การหาปริมาณฟลาโวนอยด8ท้ังหมดของสารสกัดหยาบดอกสารภี ท่ีสกัดด#วยตัวทําละลาย             
เอทานอลโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานรูทิน พบว0าสารสกัดหยาบ                
จากดอกสารภีท่ีสกัดด#วยตัวทําละลายเอทานอลมีปริมาณฟลาโวนอยด8ท้ังหมดเท0ากับ 0.27 มิลลิกรัม
ของรูทินต0อกรัมของสารสกัด และการตรวจหาสารสําคัญด#วยเทคนิครงคเลขผิวบาง  พบว0าสารสกัด
หยาบจากดอกสารภีมีกลุ0มสารฟลาโวนอยด8 สอดคล#องกับงานวิจัยท่ีพบในดอกสารมีสารกลุ0ม 
ฟลาโวนอยด8, แทนนิน, เทอร8ฟ4นอยด8และคูมาริน (นพมาศ สุนทรเจริญวงศ8, 2551)  
 การหาปริมาณฟลาโวนอยด8ท้ังหมดของสารสกัดหยาบใบยอ สกัดด#วยตัวทําละลายเอทานอล
โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานรูทิน พบว0าสารสกัดหยาบจากใบยอท่ีสกัดด#วย
ตัวทําละลายเอทานอลมีปริมาณฟลาโวนอยด8ท้ังหมดเท0ากับ 0.18 มิลลิกรัมของรูทินต0อกรัมของสาร
สกัด สอดคล#องกับงานวิจัยของ ศิรดา อมรเดชาพล  และคนอ่ืนๆ (2553) พบว0าในใบยอมีสารสําคัญ
กลุ0มสารฟลาโวนอยด8และสารสําคัญอ่ืนๆ เช0น ฟXนอลิก แอนทราควิโนนส8 กรดอัวโซลิก เทอร8ป4นอยด8 
 ผู#วิจัยได#ศึกษาสารกลุ0มฟลาโวนอยด8และศึกษาฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระพบว0าสารสกัดหยาบ
จากพืชท้ังสองชนิดมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ เพราะมีสารประกอบกลุ0มฟXนอลิกและฟลาโวนอยด8เปJน
องค8ประกอบอยู0ในดอกสารภีและใบยอ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยพบว0า สารประกอบฟXนอลิก
และฟลาโวนอยด8จะมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ เช0น งานวิจัยของ สุธาทิพย8 อินทรกําชัย และคนอ่ืนๆ 
(2556) ได#ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาครีมชะลอวัยผสมสารสกัดดอกมะลิลาพบว0า สารสกัดดอกมะลิลา
มีปริมาณสารประกอบฟXนอลิก 56.05 มิลลิกรัมต0อกรัมและสารสกัดหยาบดอกมะลิลามีฤทธิ์ต#าน
อนุมูลอิสระมีค0า IC50  เท0ากับ 0.87 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร งานของธนธร รจนานุกูล (2549) 
 ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ8ลดริ้วรอยจากสารสกัดจากเมล็ดมะเก๋ียง พบว0า สารสกัดจาก
เมล็ดมะเก๋ียงท่ีนํามาสกัดด#วย 95 % เอทิลแอลกอฮอล8 มีองค8ประกอบของฟลาโวนอยด8 แทนนินและ
ซาโปนินมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ เท0ากับ 1.3247 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร  งานวิจัยของ ปราวีณา ประดับพันธ8 
(2556) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเจลล#างหน#าสมุนไพรผสมสารสกัดใบขนุนพันธุ8พู0ชบา โดยการ
วิเคราะห8ด#วยเทคนิครงเลขผิวบาง  พบว0าใบขนุนพันธุ8พู0ชบาและผลมะแขว0นมีสารกลุ0มฟลาโวนอยด8
และศึกษาฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบขนุนพันธุ8พู0ชบา สารสกัดผลมะแขว0นมีค0า EC50  

เท0ากับ 0.0021 และ 7.56 ไมโครกรัมต0อมิลลิลิตร ตามลําดับ งานวิจัยของมนตรี กระสายทอง 
(2556) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแชมพูสมุนไพรผสมสารสกัดใบขนุนพันธุ8ฟ̂าถล0ม วิเคราะห8ด#วย
เทคนิครงเลขผิวบาง พบว0าใบขนุนพันธุ8ฟ̂าถล0มและผลมะแขว0นมีสารกลุ0มฟลาโวนอยด8และฤทธิ์ต#าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบขนุนพันธุ8ฟ̂าถล0ม สารสกัดผลมะแขว0น  และสารสกัดใบขนุนพันธุ8ฟ̂า
ถล0มผสมผลมะแขว0นมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ โดยมีค0า EC50 เท0ากับ 0.50, 7.55 และ 30.90   
ไมโครกรัมต0อมิลลิลิตร ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสารละลายมาตรฐาน BHT และ BHA มีค0า EC50  
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เท0ากับ 5.44 และ 0.02 ไมโครกรัมต0อมิลลิลิตร ตามลําดับ และงานวิจัยของนิติมา วงศ8วัฒนานุกุล 
และคนอ่ืนๆ (2551) ท่ีศึกษาฤทธิ์ต#านออกซิเดชั่นของน้ํามันหอมระเหยพบว0า น้ํามันหอมระเหยจาก
ดอกสารภีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระโดยมีค0า IC50 เท0ากับ 0.3271  มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร   
 ผู#วิจัยนําสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอมาผสมกันในอัตราส0วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีฤทธิ์
ต#านอนุมูลอิสระ คืออัตราส0วนท่ี 2 มีค0า EC50 เท0ากับ 1.78 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร โดยมีฤทธิ์ต#านอนุมูล
อิสระตํ่ากว0าสารสกัดหยาบใบยอท่ีมีค0า EC50  เท0ากับ 4.38 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร ซ่ึงในสารสกัดหยาบ
ของพืชท้ังสองชนิดมีสารออกฤทธิ์ในกลุ0มเดียวกันคือ สารกลุ0มฟลาโวนอยด8และฟXนอลิก จึงทําให#สาร
สกัดหยาบดอกสารภีและใบยอในอัตราส0วนท่ี 2 มีค0า EC50 เท0ากับ 1.78 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร มีค0า
ตํ่าลงและมีค0าใกล#เคียงกับสารสกัดหยาบดอกสารภีมีค0า EC50 เท0ากับ 1.67 มิลลิกรัมต0อมิลลิลิตร  ใน
การทําผลิตภัณฑ8ครีมอาจจะใช#ดอกสารภีชนิดเดียวก็ได# แต0เนื่องจากดอกสารภีมีราคาแพง ถ#าใช#สาร
สกัดหยาบดอกสารภีเพียงอย0างเดียวจะเปJนการเพ่ิมต#นทุนเพราะฉะนั้นการใช#สารสกัดหยาบใบยอ
ผสมเข#าไปในผลิตภัณฑ8จะทําให#ลดต#นทุน เนื่องจากใบยอเปJนพืชท่ีหาได#ง0ายในท#องถ่ินท่ัวไปในทุก
ภู มิภ าคของประ เทศไทยและใบยอ มีร าคา ถูก  จึ ง เปJ นการ เ พ่ิม มูลค0 าของ พืชส มุน ไพร                   
ดังนั้นสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอจึงมีศักยภาพท่ีจะนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ8ครีมบํารุง             
ในเชิงพาณิชย8ต0อไป 
 จากการถ0ายทอดความรู#จากผลการวิจัยโดยนําชุดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การพัฒนาครีม
จากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต#านอนุมูลอิสระ” มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพบว0า ผู#
เข#าอบรมมีความรู#เพ่ิมข้ึน อาจเนื่องมาจากเอกสารท้ัง 3 ส0วนได#หาค0าดัชนีความสอดคล#องเท0ากับ 
1.00 จากผู#ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท0าน และการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เปJนการปฏิบัติการทดลอง 
ทําห#ผู#เรียนมีความรู#  ความเข#าใจมากข้ึน โดยก0อนอบรมมีความรู#เท0ากับ 9.33 และหลังการอบรมผู#เข#า
อบรมมีความรู#เท0ากับ 14.66    ซ่ึงผู#เข#าอบรมมีความรู#เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล#องกับงานวิจัยของขวัญเรือน 
สินสายออ (2555) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลหมากมาใช#เปJนสารต#านอนุมูลอิสระใน
ชีวิตประจําวัน พบว0า ผู#เข#ารับการอบรมมีความรู#ก0อนการอบรมเท0ากับ 8.17 และหลังการอบรมมี
ความรู#เท0ากับ 11.53 แสดงว0าผู#เข#าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู#เพ่ิมข้ึน และงานวิจัยของ วรรณิภา 
เฉลิมหมู0  (2557) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของภาพของครีมย#อมผมจากสารสกัดหยาบเปลือกต#นพะยอม
และเปลือกต#นคูณ ได#เปXดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทําผลิตภัณฑ8ครีมย#อมผมจากสกัดเปลือก
พะยอม พบว0า ผู#เข#าอบรมมีความรู#เพ่ิมข้ึนอย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข#อเสนอแนะท่ัวไป 
  ควรระมัดระวัง เรื่องของแสงเพราะมีผลต0อการศึกษาปริมาณสารประกอบฟ4นอลิก
ท้ังหมดและการวัดค0าดูดกลืนแสงของ DPPH Radical 
 5.3.2 ข#อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต0อไป 
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  ควรมีการศึกษาวิจัยการนําสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอไปผสมกับผลิตภัณฑ8
อ่ืน เช0น  เซรั่ม โลชัน และควรศึกษาติดตามสารกลุ0มดังกล0าวหลังจากทําผลิตภัณฑ8ว0ายังพบสารสําคัญ
อยู0หรือไม0 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 
 
หลักการและเหตุผล 
 ผลิตภัณฑ1เครื่องสําอางจากสมุนไพรกําลังเป4นท่ีนิยมอย5างกว)างขวาง เนื่องจากมีความ
ปลอดภัย จึงทําให)มีผลิตภัณฑ1ต5างๆ วางจําหน5าย ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายท่ีจะส5งเสริมและ
การศึกษาวิจัยการใช)พืชสมุนไพรมาเป4นส5วนประกอบของผลิตภัณฑ1มากมายหลายชนิด เช5น ครีม
บํารุงผิว ครีมทําความสะอาดผิว   ซ่ึงการนําดอกสารภีและใบยอก็เป4นส5วนหนึ่งในความหลากหลายท่ี
สามารถนําสารสกัดมาผลิตเป4นครีมบํารุงผิว เพราะเป4นครีมท่ีมีส5วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ ไม5ก5อ
เกิดความระคายเคืองต5อผิวหนัง 
 จากการศึกษางานวิจัยพืชสมุนไพร พบว5าดอกสารภีและใบยอมีสารสําคัญท่ีออกฤทธิ์ทาง
เภสัชสามารถต)านอนุมูลอิสระได) เนื่องจากมีสารมีสารกลุ5มฟลาโวนอยด1 ซ่ึงสารกลุ5มนี้มีฤทธิ์ต)าน   
อนุมูลอิสระท่ีเป4นสาเหตุของริ้วรอยและความเหี่ยวย5น ดังนั้นผู)วิจัยสนใจศึกษา วิจัยสารกลุ5มนี้จาก
ดอกสารภีและใบยอ  เพ่ือนํามาประยุกต1ใช)ในการทําผลิตภัณฑ1เครื่องสําอาง คือ ครีมบํารุงผิวจากสาร
สกัดหยาบดอกสารภีและใบยอเพ่ือทดแทนสารเคมีสังเคราะห1 ผู)บริโภคสามารถใช)ผลิตภัณฑ1จาก
ธรรมชาติได)อย5างปลอดภัยในชีวิตประจําวัน เป4นการพัฒนา ส5งเสริมและเพ่ิมมูลค5าให)กับสมุนไพรไทย
อีกด)วย 
 
วัตถุประสงค. 
 1. ผู)เข)ารับการอบรมสามารถบอกวิธีการหาฟลาโวนอยด1ด)วยเทคนิครงคเลขผิวบาง ในดอก
สารภีและใบยอได) 
 2. ผู)เข)ารับการอบรมสามารถบอกความหมายของอนุมูลอิสระและสารต)านอนุมูลอิสระได) 
 3. ผู)เข)ารับการอบรมสามารถบอกประโยชน1และสรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยได) 
 4. ผู)เข)ารับการอบรมสามารถบอกวิธีและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ1ครีมจากสารสกัดหยาบ  
ดอกสารภีและใบยอได) 
 
เป/าหมาย 
 ด)านปริมาณ ผู)เข)ารับการอบรมจํานวน 30 คน เป4นนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร1 คณะครุศาสตร1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปถัมภ1 จังหวัดปทุมธานี 
 ด)านคุณภาพ ผู)เข)ารับการอบรมมีความรู)ความเข)าใจเก่ียวกับวิธีการตรวจเอกลักษณ1
องค1ประกอบทางเคมีและกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระและสารต)านอนุมูลอิสระ ประโยชน1และ
สรรพคุณของสมุนไพร และการทําผลิตภัณฑ1ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
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สถานท่ี 
 ห)องประชุมศูนย1วิทยาศาสตร1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปถัมภ1 
จังหวัดปทุมธานี 
 
ระยะเวลา 
 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
งบประมาณ  
 5,000 บาท 
 
การดําเนินการ 
 1. สํารวจกลุ5มบุคคลท่ีจะเข)ารับการอบรม 
 2. เขียนโครงการอบรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ1 สถานท่ี และบุคลากรท่ีใช)ในการอบรม 
 4. ดําเนินการอบรม 
 5. ประเมินผลและรายงานผล 
 
การประเมินผล 
 1. การทดสอบวัดความรู)จาก แบบทดสอบก5อนและหลังการอบรม 
 2. การตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในการอบรม 
 
ผลท่ีคาดว2าจะได)รับ 
 1. ผู)เข)ารับการอบรมปฏิบัติการแยกสารอย5างง5ายด)วยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
 2. ผู)เข)ารับการอบรมทราบสาเหตุหลักของการเกิดริ้วรอยก5อนวัยและวิธีการปKองกันไม5ให)
เกิดริ้วรอยก5อนวัย 
 3. ผู)เข)ารับการอบรมสามารถนําความรู)เก่ียวกับพืชสมุนไพรไปใช)ประโยชน1ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ1จากพืชสมุนไพรใช)เองได) เช5น ครีมบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
 
ผู)รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาววธัญญา  นิลวรรณ  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปภัมภ1 จังหวัดปทุมธานี 
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กําหนดการอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 

ณ ศูนย.วิทยาศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปภัมภ. จังหวัดปทุมธานี 
 

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 
08.00  -  08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30  -  09.00 น.    พิธีเปNด 
09.00  -  09.30 น.    ทดสอบก5อนอบรม 
                           - ความรู)เก่ียวกับเครื่องสําอางและครีมบํารุงผิว 
09.30  -  10.30 น.    บรรยาย ความรู)เก่ียวกับครีมและผลิตภัณฑ1บํารุงผิว 
 - พืชสมุนไพรไทย ท่ีใช)ศึกษา “ดอกสารภีและใบยอ” 
 - กระบวนการเกิดอนุมูลอิสระและสารต)านอนุมูลอิสระ 
 - การตรวจเอกลักษณ1ทางเคมีด)วยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
10.30  -  10.45 น.    พักรับประทานอาหารว5าง 
10.45  -  12.00 น.    นําเสนอผลการวิจัยเรื่อง 
                           “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 
12.00  -  13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  14.30 น.    ภาคปฏิบัติ “การแยกสารด)วยเทคนิครงคเลขผิวบาง (TLC)” 
14.30  -  14.45 น.    พักรับประทานอาหารว5าง 
14.45  -  15.30 น.     ภาคปฏิบัติ “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์

ต)านอนุมูลอิสระ”  
15.30  -  15.45 น     ทดสอบหลังการอบรม 
 15.45  -  16.00 น.   ประเมินผลการอบรม / ปNดการอบรม 
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ภาคผนวก ข 

ชุดฝVกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธ์ิต)านอนุมูลอิสระ” 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ”                                   

ณ ศูนย.วิทยาศาสตร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวดัปทมุธาน ี

 
 

โดย 
 

นางสาววธัญญา  นิลวรรณ 
นักศึกษาปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ”                                   

ณ ศูนย.วิทยาศาสตร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวดัปทมุธาน ี

 

 
 

 
 
 

โดย 
 

นางสาววธัญญา  นิลวรรณ 
นักศึกษาปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวดัปทมุธาน ี
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ”  

หลักการและเหตุผล 
 ผลิตภัณฑ1เครื่องสําอางจากสมุนไพรกําลังเป4นท่ีนิยมอย5างกว)างขวาง เนื่องจากมีความ
ปลอดภัย จึงทําให)มีผลิตภัณฑ1ต5างๆ วางจําหน5าย ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายท่ีจะส5งเสริมและ
การศึกษาวิจัยการใช)พืชสมุนไพรมาเป4นส5วนประกอบของผลิตภัณฑ1มากมายหลายชนิด เช5น ครีม
บํารุงผิว ครีมทําความสะอาดผิว  ซ่ึงการนําดอกสารภีและใบยอก็เป4นส5วนหนึ่งในความหลากหลายท่ี
สามารถนําสารสกัดมาผลิตเป4นครีมบํารุงผิว เพราะเป4นครีมท่ีมีส5วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ ไม5ก5อ
เกิดความระคายเคืองต5อผิวหนัง 
 จากการศึกษางานวิจัยพืชสมุนไพร  พบว5าดอกสารภีและใบยอมีสารสําคัญท่ีออกฤทธิ์ทาง
เภสัชสามารถต)านอนุมูลอิสระได) เนื่องจากมีสารมีสารกลุ5มฟลาโวนอยด1 ซ่ึงสารกลุ5มนี้มีฤทธิ์ต)านอนุมูล
อิสระท่ีเป4นสาเหตุของริ้วรอยและความเหี่ยวย5น ดังนั้นผู)วิจัยสนใจศึกษา วิจัยสารกลุ5มนี้จากดอกสารภี
และใบยอ เพ่ือนํามาประยุกต1ใช)ในการทําผลิตภัณฑ1เครื่องสําอาง คือ ครีมบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบ
ดอกสารภีและใบยอเพ่ือทดแทนสารเคมีสังเคราะห1 ผู)บริโภคสามารถใช)ผลิตภัณฑ1จากธรรมชาติได)
อย5างปลอดภัยในชีวิตประจําวัน เป4นการพัฒนา ส5งเสริมและเพ่ิมมูลค5าให)กับสมุนไพรไทยอีกด)วย 
 
วัตถุประสงค. 
 1. ผู)เข)ารับการอบรมสามารถบอกวิธีการหาฟลาโวนอยด1ด)วยเทคนิครงคเลขผิวบางในดอก
สารภีและใบยอได) 
 2. ผู)เข)ารับการอบรมสามารถบอกความหมายของอนุมูลอิสระและสารต)านอนุมูลอิสระได) 
 3. ผู)เข)ารับการอบรมสามารถบอกประโยชน1และสรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยได) 
 4. ผู)เข)ารับการอบรมสามารถบอกวิธีและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ1ครีมจากสารสกัดหยาบ  
ดอกสารภีและใบยอได) 
 
เป/าหมาย 
 ด)านปริมาณ ผู)เข)ารับการอบรมจํานวน 30 คน เป4นนักศึกษาเอกวิทยาศาสตร1 คณะครุศาสตร1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปถัมภ1 จังหวัดปทุมธานี 
 ด)านคุณภาพ ผู)เข)ารับการอบรมมีความรู)ความเข)าใจเก่ียวกับวิธีการตรวจเอกลักษณ1
องค1ประกอบทางเคมีและกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระและสารต)านอนุมูลอิสระ ประโยชน1และ
สรรพคุณของสมุนไพรและการทําผลิตภัณฑ1ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
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สถานท่ี 
 ห)องประชุมศูนย1วิทยาศาสตร1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปถัมภ1
จังหวัดปทุมธานี 
 
ระยะเวลา 
 วันท่ี  26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
งบประมาณ  
 5,000 บาท 
 
การดําเนินการ 
 1. สํารวจกลุ5มบุคคลท่ีจะเข)ารับการอบรม 
 2. เขียนโครงการอบรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ1 สถานท่ี และบุคลากรท่ีใช)ในการอบรม 
 4. ดําเนินการอบรม 
 5. ประเมินผลและรายงานผล 
 
การประเมินผล 
 1. การทดสอบวัดความรู)แบบทดสอบก5อนและหลัง 
 2. การตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในการอบรม 
 
ผลท่ีคาดว2าจะได)รับ 
 1. ผู)เข)ารับการอบรมปฏิบัติการแยกสารอย5างง5ายด)วยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
 2. ผู)เข)ารับการอบรมทราบสาเหตุหลักของการเกิดริ้วรอยก5อนวัยและวิธีการปKองกันไม5ให)
เกิดริ้วรอยก5อนวัย 
 3. ผู)เข)ารับการอบรมสามารถนําความรู)เก่ียวกับพืชสมุนไพรไปใช)ประโยชน1ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ1จากพืชสมุนไพรใช)เองได) เช5น ครีมบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและสารสกัดหยาบใบยอ 
 
ผู)รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาววธัญญา นิลวรรณ นัก ศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา             
คณะวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ1 ในพระบรมราชูปภัมภ1 จังหวัด
ปทุมธานี 
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กําหนดการอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 

ณ ศูนย.วิทยาศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปภัมภ. จังหวัดปทุมธานี 
 

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 
08.00  -  08.30 น.    ลงทะเบียน 
08.30  -  09.00 น.    พิธีเปNด 
09.00  -  09.30 น.    ทดสอบก5อนอบรม 
                             - ความรู)เก่ียวกับเครื่องสําอางและครีมบํารุงผิว 
09.30  -  10.30 น.    บรรยาย ความรู)เก่ียกับครีมและผลิตภัณฑ1บํารุงผิว 
 - พืชสมุนไพรไทย ท่ีใช)ศึกษา “ดอกสารภีและใบยอ” 
 - กระบวนการเกิดอนุมูลอิสระและสารต)านอนุมูลอิสระ 
 - การตรวจเอกลักษณ1ทางเคมีด)วยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
10.30  -  10.45 น.    พักรับประทานอาหารว5าง 
10.45  -  12.00 น.    นําเสนอผลการวิจัยเรื่อง 
                            “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 
12.00  -  13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  14.30 น.    ภาคปฏิบัติ การแยกสารด)วยเทคนิครงคเลขผิวบาง (TLC)  
14.30  -  14.45 น.    พักรับประทานอาหารว5าง 
14.45  -  15.30 น.    ภาคปฏิบัติ “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์     
                           ต)านอนุมูลอิสระ” 
15.30  -  15.45 น     ทดสอบหลังการอบรม 
15.45  -  16.00 น.    ประเมินผลการอบรม / ปNดการอบรม 
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ชุดฝ>กอบรมส2วนที่  1 
เอกสารประกอบการอบรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาววธัญญา  นิลวรรณ 
นักศึกษาปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทมุธาน ี
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เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
เร่ือง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 
   
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาววธัญญา  นิลวรรณ 
รหัสนักศึกษา 54B54670201 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวดัปทมุธาน ี
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ความรู)เก่ียวกับครีมและผิวหนัง 
 ผิวพรรณท่ีอ5อนเยาว1ย5อมเป4นสิ่งท่ีทุกคนต)องการโดยปกติเม่ือเรามีอายุมากข้ึนประสิทธิภาพ
การทํางานของเซลล1ต5างๆ ในร5างกายลดลงทําให)ผิวหนังมีความยืดหยุ5นลดลงเกิดเป4นริ้วรอยได) ดังนั้น
ผลิตภัณฑ1ลบริ้วรอยจึงเข)ามามีบทบาทมากข้ึนเพ่ือทะนุบํารุงและถนอมผิวพรรณให)ชุ5มชื้น นุ5มนวล
เนียน ไม5แห)งและลื่นเม่ือสัมผัส โดยแบ5งครีมเป4นหลายประเภทดังนี้ 
 1. ครีมทากลางวัน 
 2. ครีมทากลางคืน 
 3. ครีมทามือและทาตัว 
 4. ครีมเอนกประสงค1 
 5. ครีมปกปKองผิว 
 
สาเหตุและความจําเปCนในการใช)การผลิตภัณฑ.บํารุงผิว 
 ในธรรมชาติมีในการปKองกันน้ําระเหยจากผิวโดยมีกลไกของผิวหนังคือมีเยื่อแบ5งกันพีเอช
ของผิวหนังและไขผิวหนัง ทําหน)าท่ีหล5อลื่นและยึดเซลล1ให)ติดอยู5 รักษาความชุ5มชื่นของผิวหนัง แต5
พบว5าในการดํารงชีวิตประจําวัน กลไกธรรมชาติมีไม5เพียงพอในการปKองกันผิวจากการแห)งหรือ
แตกระแหงจากอิทธิพลสิ่งแวดล)อมต5างๆ โดยมีสาเหตุ 3 ประการ 
 1. การสูญเสียน้ําจากผิวหนัง เป4นสาเหตุท่ีทําให)ผิวแห)ง เช5นสภาพอากาศท่ีหนาว หรือใน
ห)องแอร1 ผิวหนังจะสูญเสียน้ํามากโดยการระเหยสู5อากาศอย5างรวดเร็วจึงจําเป4นต)องใช)น้ําและน้ํามัน
ช5วยรักษาความชุ5มชื่นของผิว 
 2. การสูญเสียไขมันหรือน้ํามันหล5อเลี้ยงผิวหนัง ส5วนใหญ5ได)มาจากการชําระล)างและการ
ซักฟอกบ5อยๆ สารเหล5านี้มีฤทธิ์เป4นด5างจะเกิดการทําลายไขมันในผิวหนัง 
 3. ต5อมไขมันใต)ผิวหนังขับน้ํามันน)อยลง เป4นสาเหตุธรรมชาติของผิวโดยตรง เช5น ลักษณะ
ผิว การเปลี่ยนแปลงตามวัย เม่ืออายุมากข้ึนต5อมไขมันจะผลิตน้ํามันได)น)อยลง  
 
ข)อแตกต2างระหว2างมอยซ.เจอไรเซอร.และอิมอเลียนท. 
 มอยซ1เจอไรเซอร1 คือ สารท่ีทําให)เกิดความชุ5มชื้นแก5ผิวหนัง ทําให)ผิวอ5อนนุ5มและมีความ
ยืดหยุ5นดี 
 อิมอเลียนท1  คือ สารท่ีทําหน)าท่ีเป4นมอยซ1เจอไรเซอร1 และหล5อลื่นผิวลดแรงเสียดทาน ทํา
ให)ผิวเนียนนุ5ม ลื่นมือเวลาสัมผัส 
 
การตั้งสูตรครีมบํารุง 
 ในสูตรครีมบํารุงจะมีสารหลัก คือ สารมอยซ1เจอไรเซอร1 สารอิมอเลียนท1 สารฮิวเมคเทนท1
หรือสารปรับสภาพผิว ในการต้ังสูตรจําเป4นต)องใช)สารอ่ืนช5วยเพ่ือให)ได)ผลิตภัณฑ1ในรูปแบบของครีม
หรือโลชั่น ได)แก5 สารทําอิมัลชัน สารเพ่ิมเนื้อครีม สารเพ่ิมความหนืด สารกันเสีย สารต)านออกซิเดชั่น 
สารแต5งกลิ่นและสี  
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 อิมัลชัน (Emulsion) หมายถึง ผลิตภัณฑ1รูปแบบหนึ่งท่ีประกอบด)วยของเหลวอย5างน)อย   
2 ชนิด ซ่ึงไม5เข)ากันหรือไม5ละลายในกันและกัน เช5น น้ํากับน้ํามัน จะถูกเก็บไว)ในลักษณะท่ีผสมผสาน
เป4นเนื้อเดียวกันโดยอาศัยตัวทําอิมัลชัน แต5ถ)าส5องด)วยกล)องจุลทรรศน1จะเห็นเป4น 2 วัฏภาค คือ     
วัฏภาคภายใน เป4นของของเหลวชนิดหนึ่งหยดเล็กๆ กระจายตัวแทรกอยู5ในของเหลวอีกชนิดหนึ่งคือ 
วัฏภาคภายนอก โดยท่ัวไปหยดของวัฏภาคภายในอาจทําให)มีขนาดต5างๆ ต้ังแต5เล็กกว5า 0.05 

ไมครอนจนถึง 25 ไมครอน ซ่ึงขนาดหยดอนุภาคของวัฏภาคภายในจะส5งผลต5อการกระจายแสงได)
ต5างกันจึงทําให)อิมัลชันมีลักษณะภายนอกท่ีมองเห็นได)ต5างกัน 
 ครีม (Cream) เป4นอิมัลชันท่ีมีความหนืดสูง (ลักษณะก่ึงแข็ง) เพราะมีส5วนประกอบของ
พวกไขแข็ง (Waxes) และไขมัน (Fatty Acid) ซ่ึงช5วยเพ่ิมความหนืดและเนื้อครีมผสมอยู5กับน้ํามัน 
(Oils) ในวัฏภาคน้ํามัน ครีมมีท้ัง o/w และ w/o ครีมมีความหนืดมากกว5าโลชั่นเพราะจะมีวัฏภาค
ภายในสูงกว5าประมาณ 35-75 % แล)วแต5ความหนืดของเนื้อครีมท่ีต)องการโดยมีการใช)สารเพ่ิมเนื้อ
ครีม เช5นไขมันและไขแข็ง นอกจากนี้ในกรณีของครีมชนิด o/w อาจใส5สารเพ่ิมความหนืดร5วมด)วย 
เช5น ครีมทาผิว ครีมบํารุงถนอมผิว ครีมแต5งผม ครีมโกนหนวด ครีมทากันแดด ครีมแก)สิวฝKา ส5วนครีม
ชนิด w/o เช5น ครีมฮอร1โมน ครีมล)างหน)า ครีมนวดหน)า เป4นต)น ผลิตภัณฑ1ในรูปแบบอิมัลชัน          
มีส5วนประกอบหลักท่ีสําคัญ 3 ส5วนคือ 
 1. วัฏภาคน้ํา   (Water Phase) ได)แก5 น้ําหรือของแข็งท่ีละลายน้ําได) 
 2. วัฏภาคน้ํามัน (Oil Phase) ได)แก5 น้ํามันต5างๆ หรือสารออกฤทธิ์ ฮอร1โมน วิตามิน 
 3. ตัวทําอิมัลชัน (Emulsifier) ได)แก5 สารลดแรงตึงผิว คอลลอยด1ท่ีชอบน้ํา อิมัลชันเป4นตัว
สําคัญในการผสมผสานให)วัฏภาคน้ําและน้ํามันเข)าเป4นเนื้อเดียวกัน 
 
กลไกการเกิดอิมัลชัน 
 ปกติของเหลวสองชนิดซ่ึงไม5เข)ากันเม่ืออยู5รวมกันจะแยกกันอยู5เป4น 2 ชั้น เนื่องจากเกิดแรงตึง
ระหว5างผิวข้ึน แต5เม่ือมีการเขย5า ซ่ึงเป4นการเพ่ิมพลังงานและพ้ืนผิวสัมผัสระหว5างของเหลวท้ังสองจะทําให)
ของเหลวข)นกระจายเป4นหยดเล็กๆ ในกันและกันได) จะมีลักษณะของอิมัลชันเกิดข้ึนเพียงชั่วคราว เม่ือ
หยุดเขย5าหยดของเหลวจะพยายามกลับมารวมตัวกันและแยกชั้นดังเดิม เหตุการณ1การดังกล5าวสามารถทํา
ให)เกิดข้ึนอย5างถาวร คือให)ของเหลวท้ังสองชนิดมีสภาพคงเดิมโดยไม5กลับแยกชั้นดังเดิมโดยการเติมตัวทํา
อิมัลชันลงไปก5อนการเขย5าดังนั้น การเกิดอิมัลชันได)ต)องอาศัยกระบวนการ 2 ข้ันตอน คือ 
 1. การทําให)ของเหลวท่ีเป4นวัฏภาคภายในแตกกระจายเป4นหยดเล็กๆ โดยอาศัยพลังงาน
ความร)อน, การคนหรือเขย5า 
 2. การทําให)หยดเล็กๆ ท่ีกระจายอยู5นั้นคงสภาพอยู5ได)ต)องอาศัยตัวทําอิมัลชัน 
 
ปGจจัยท่ีมีอิทธิพลต2อความคงตัวของอิมัลชัน 
 อิมัลชันคงตัว หมายถึง อิมัลชันท่ีเป4นเนื้อเดียวกัน ไม5เกิดการแยกชั้นหรือเปลี่ยนไปจากเดิม
แม)ภายหลังการผลิตนานเป4นปq ปrจจัยท่ีมีผลต5อความคงตัวของอิมัลชันมีดังนี้ 
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 1. ตัวทําอิมัลชัน การเลือกใช)สารชนิดใดเพ่ือเป4นตัวอิมัลชันจะต)องคํานึงถึงคุณสมบัติและ
ปริมาณท่ีใช)เพราะมีผลต5อความต5อความแข็งแรงของฟNล1มท่ีห5อหุ)มรอบหยดวัฏภาคภายใน 
 2. การต้ังสูตรตํารับ ส5วนผสมของสารอ่ืนต)องเหมาะสมและไม5กระทบกระเทือนต5อ
คุณสมบัติของตัวทําอิมัลชัน สภาวะความเป4นกรด- ด5าง 
 3. เทคนิคการผสม เครื่องมือท่ีใช)ในการผสมมีผลต5อรูปแบบการไหลของของเหลวถ)าใช)เครื่อง
ผสมจะเข)ากันดีท่ีสุดควรใช)อัตราความเร็วสูงเท5ากับเป4นการเพ่ิมพลังงานมากข้ึนทําให)มีเนื้อละเอียด 
 4. อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ท้ัง 2 วัฏภาคควรมีอุณหภูมิเท5ากันหรือใกล)เคียงกัน โดยท่ัวไป
อุณหภูมิท่ีใช)การผลิตอิมัลชันประมาณ 70-75 องศาเซลเซียส 
 5. เวลาท่ีใช)ในการผสม เวลาท่ีใช)ในการผสมจะต)องมากพอท่ีจะทําให)สารลดแรงตึวผิวท่ีอยู5
ในท้ังสองวัฏภาคอยู5ในสภาพสมดุล ซ่ึงจะทําให)อิมัลชันคงตัวมากข้ึน 
 6. อัตราส5วนท่ีใช)ในการทําให)เย็น ถ)าทําให)อิมัลชันเย็นตัวลงเร็วไปจะเกิดการตกผลึกของ
สารพวกข้ีผึ้งและน้ํามัน ทําให)อิมัลชันท่ีได)เนื้อหยาบและความหนืดเปลี่ยนไป 
 
ตัวทําอิมัลชันท่ีใช)ในเครื่องสําอาง 
 ตัวทําอิมัลชันท่ีใช)ทางเครื่องสําอางมักเป4นสารลดแรงตึงผิวแบ5งตามชนิดดังนี้ 
 1. ตัวทําอิมัลชันชนิดน้ําในน้ํามัน (w/o) ตัวทําอิมัลชันชนิดนี้ต)องละลายได)ดีในน้ํามันทําให)
เกิดการลดแรงตึงผิวระหว5างผิวของน้ํากับน้ํามันได)สูง   
 2. ตัวทําอิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ํา (o/w) ตัวทําอิมัลชันชนิดนี้ มีความสามารถถูกดูดซึมได)ท่ี
ผิวประจันของน้ํากับน้ํามันซ่ึงทําให)เกิดการลดแรงตึงระหว5างผิวของวัฏภาคท้ังสองได)ดี 
 3. ตัวทําอิมัลชันผสม หมายถึง การใช)ตัวอิมัลชันต้ังแต5 2 ชนิดข้ึนไป ผสมกันเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของอิมัลชันให)ดีข้ึน เช5น ได)เนื้อครีมท่ีขาวเนียนและมีความคงตัวดี  
 ดอกสารภีและใบยอเป4นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งท่ีมีสรรพคุณช5วยส5งเสริมคุณค5าผลิตภัณฑ1ครีม
บํารุงผิวได)จากการศึกษาวิจัยดอกสารภีและใบยอ โดยการศึกษาองค1ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต)านอนุมูล
อิสระพบว5าสารสกัดหยาบดอกสารภีและสารสกัดหยาบใบยอมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ ซ่ึงเป4นสารท่ีทําให)ลด
ริ้วรอยได) ดังนั้นผู)วิจัยจึงได)พัฒนาผลิตภัณฑ1เป4นครีม เนื่องจากครีมมีส5วนผสมท่ีเข)มข)นกว5าโลชั่น เป4นการ
พัฒนา ส5งเสริมและเพ่ิมมูลค5าให)กับพืชสมุนไพรไทยท่ีมีอยู5ในท)องถ่ินนํามาใช)ให)เกิดประโยชน1สูงสุด 
    
 
 
 
          
 
 
ภาพท่ี 1 ผลิตภัณฑ1ครีม 
ท่ีมา: http://image.baidu.co.th 
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พืชสมุนไพรไทย ท่ีใช)ศึกษา “ดอกสารภีและใบยอ” 
 สารภีจัดเป4นไม)ยืนต)นขนาดกลางไม5ผลัดใบ มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร ลักษณะเรือน
ยอดเป4นรูปไข5 หนาทึบ แตกก่ิงก)านแผ5กว)าง เปลือกลําต)นเป4นสีเทาอมน้ําตาลถึงดํา แตกล5อนเป4น
สะเก็ดตลอดท่ัวลําต)น เปลือกในเป4นสีน้ําตาลแดง มียางสีครีมหรือสีเหลืองอ5อนเล็กน)อย ส5วนเนื้อไม)
เป4นสีน้ําตาลปนแดง เนื้อละเอียด เสี้ยนตรง ถ่ีและสมํ่าเสมอ แข็ง และค5อนข)างทนทาน ขยายพันธุ1
ด)วยวิธีการใช)เมล็ดและการตอนก่ิง ปลูกได)ดีท้ังในท่ีร5มรําไรและท่ีกลางแจ)ง ปลูกได)ในดินทุกสภาพ 
ชอบดินร5วนซุย ต)องการน้ําและความชื้นปานกลาง 

      
ภาพท่ี 2 ลักษณะท่ัวไปของดอกสารภี 
ท่ีมา:  http://www.biogang.net 
 
ช่ือวิทยาศาสตร. :  Mammea Siamensis Kosterm. 
ช่ือวงศ.           :  GUTTIFFERAE 
ช่ืออ่ืนๆ           :  สารภีแนน (ภาคเหนือ), ทรพี สารพี (จันทบุรี), สร)อยพี (ภาคใต))        
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร. 
ใบ 
 เป4นใบเด่ียว ออกเรียงตรงข)ามสลับต้ังฉาก ลักษณะของใบเป4นรูปไข5กลับหรือเป4นรูปรีแกม
ขอบขนาน ปลายใบมนกว)างๆ บางทีอาจมีต่ิงสั้นๆ หรือหยักเว)าแบบต้ืนๆ โคนใบสอบเรียว ส5วนขอบ
ใบเรียบ ใบมีความกว)างประมาณ 2.5 -7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 7.5-25 เซนติเมตร แผ5นใบ
หนาเกลี้ยงสีเขียวเข)มเป4นมัน ท)องใบจะสีอ5อนกว5า เนื้อใบหนาและค5อนข)างเรียบ เส)นแขนงของใบไม5มี 
แต5เห็นเส)นใบย5อยเป4นแบบเส)นร5างแหชัดท้ังสองด)าน และมีก)านใบยาวประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร 
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ดอก  
 ออกดอกเด่ียวหรือออกเป4นช5อกระจุกตามก่ิง ดอกย5อยเป4นสีขาว มีกลิ่นหอมมาก ดอกมี
กลีบดอก 4 กลีบ ส5วนกลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ มีเกสรตัวผู)สีเหลืองจํานวนมาก รังไข5มี 2 ช5อง ในแต5ละช5อง
มีไข5อ5อนจํานวน 2 ปลาย หลอดรังไข5แยกเป4นแฉก 3 แฉก โดยจะออกดอกในช5วงเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม 
 
ผล 
 ผลของสารภีมีลักษณะเป4นรูปกระสวยหรือกลมรี ขนาดประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ผิวผล
เรียบ ผลอ5อนสีเขียว เม่ือสุกจะเป4นสีเหลืองอมส)ม เนื้อผลนิ่ม ผลเม่ือแก5จะแตกออกได) และมีเมล็ด
เดียว โดยจะเป4นผลในช5วงเดือนกุมภาพันธ1ถึงเดือนเมษายน 
 
สรรพคุณดอกสารภี 
 (1) ดอกแห)งใช)ปรุงเป4นยาหอมสําหรับแก)ไข)ท่ีพิษร)อน บํารุงหัวใจช5วยให)เจริญอาหาร แก)วิงเวียน
ศีรษะ เป4นยาชูกําลัง และแก)โลหิตพิการ  
 (2) ดอกตูม ใช)ย)อมผ)าไหมให)สีแดง 
 (3) ผล มีรสหวาน บํารุงหัวใจ ขยายหลอดโลหิต 
 (4) เกสร บํารุงครรภ1 แก)ไข 
 
สารเคมีท่ีพบในดอกสารภี 
 ในดอกสารภีจะพบสารกลุ5ม 4-Phenyl-Coumarins, สารกลุ5ม Triterpenoids เช5น Friedlin 
และสารกลุ5มอ่ืนๆ เช5น 3, 4-Dihydrobenzoic Acid, Gallic Acid, สารกลุ5ม Flavonoids, Tannins 
และ Terpenoids 
 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
 มีรสขมหอมเย็น บํารุงหัวใจ บํารุงกําลังแก)โลหิตพิการ แก)ไขมีพิษร)อนมีฤทธิ์ช5วยในการขับ
ลม ดอกสารภี มีฤทธิ์ในการต)านออกซิเดชั่น เพราะมีสาร Absolute และนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการ
ต) านจุลชีพของสารส กัดคลอโรฟอร1มและเมทานอล มีฤทธิ์ ต) านเชื้ อต) านแบคทีเรียชนิด   
Staphylococcus Aureus (นพมาศ  สุนทรเจริญนนท1 และคนอ่ืนๆ, 2551)   
 ยอเป4นพรรณไม)ยืนต)นขนาดเล็ก สูงประมาณ 5-15 เมตร เป4นพืชพ้ืนเมืองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต) ต)นยอข้ึนได)ท้ังในป�าทึบหรือตามชายฝr�งทะเลท่ีเป4นโขดเขาหรือพ้ืนทราย ต)นโต
เต็มท่ีเม่ืออายุครบ 18 เดือน ยอเป4นพืชทนทานต5อดินเค็ม สภาวะแห)งแล)ง ต)นยอ จะแตกก่ิงก)านสาขา
ไม5มากนัก ผิวลําต)นเกลี้ยง สีน้ําตาลเทาๆ 
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ภาพท่ี 3  ลักษณะท่ัวไปของใบยอ 
ท่ีมา: http://www.bloggang.com 
 
ช่ือวิทยาศาสตร. :  Morinda citrifolia Linn.  
ช่ือวงศ.           :  Rubiaceae 
ช่ืออ่ืนๆ          :  ยอบ)าน, มะตาเสือ (ภาคเหนือ) ยอ ยอบ)าน (ภาคกลาง) 
                      (กะเหรี่ยง แม5ฮ5องสอน) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร. 
ใบ  
 เป4นไม)ใบเด่ียวออกเรียงเป4นคู5ๆ รูปมนรี ปลายและโคนแหลม ขอบใบเป4นคลื่น  ผิวใบเป4น
มัน ใบมีสีเขียว ขนาดของใบกว)างประมาณ 5-14 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12 – 14 เซนติเมตร ตาม
ใบจะมีจุดแต)มเป4นตุ5มต5างๆ   
 
ดอก 
 ออกดอกเป4นช5ออยู5ตามง5ามใบ ช5อดอกยาว 1-1.5 นิ้ว สีขาวมีขนาดเล็กโคนกลีบดอกเชื่อม
ติดกันเป4นรูปท5อ ปลายดอกแยกเป4น 5 กลีบยาว 4.5-5 มิลลิเมตร 
 
ผล 
 เป4นรูปกลมหรือรูปรี ผิวเป4นตุ5มๆ รอบๆ ผลอ5อนมีสีเขียวพอแก5มีสีขาวอมเขียวหรือออก
เหลือง ภายในมี 1 เมล็ด 
 
สรรพคุณของยอ  
 (1) ใช)เป4นยาระบาย ซ่ึงในบันทึกตามประวัติการใช)งานของยอพบว5า ชาวอินเดียใช)ราก
ของยอในการเป4นยาถ5ายโดยพบองค1ประกอบทางเคมี และกลุ5มสารสําคัญ คือ แอนทราควิโนน 
(Anthraquinones)  
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 (2) เปลือก ชาวอินเดียวใช)เปลือกของต)นยอนํามาต)มด่ืมเป4นยาฝาดสมาน ชาวมาเลเซียใช)
ต)มด่ืมแก)ไข)จับสั่น ประกอบด)วยกลุ5มสารสําคัญคือ สารกลุ5มควินอยด1 (Quinolds) ได)แก5 อะลิซาริน 
(Alizarin) กรดรูเบอรีทริค (Ruberythric Acid) และรูเบียดิน (Rubiadin) 
 (3) ใบ แก)ท)องร5วง แก)ไข) แก)จุกเสียด ชาวฟNลิปปNนส1 ใช)ใบสดรักษาแผลเป��อย ข)ออักเสบใน
ขณะท่ีชาวอินเดียใช)เป4นยาสมานแผล และรับประทานเป4นยาบํารุงกําลัง โดยมีองค1ประกอบด)วย สาร
แอสเพอรูโลไซด1 (Asperuloside) เบต)า – ซิโตสเตอรอล (ß – Sitosterol) กรดอัวโซลิค (Ursolic 
Acid) เบต)า – คาโรทีน (ß – Carotene) โปรตีน นอกจากนี้ในใบยอยังมีแคลเซียมมากถึง 469 
มิลลิกรัมต5อน้ําหนัก 100 กรัม 
 (4) ผล แก)อาเจียน ขับลม บํารุงธาตุ โดยใช)ผลยอท่ีไม5สุกหรือดิบเกินไป หั่นปN�งไฟพอ
เหลืองกรอง ต)มเอาน้ําเป4นกระสาย ใช)ร5วมกับยาแก)คลื่นไส)อาเจียนท่ีไม5รุนแรง หรือนําผลดิบหรือผล
ห5ามสดประมาณ 2 กํามือ ฝานเป4นชิ้นบางๆ ย5างหรือค่ัวไฟอ5อนๆ ให)เหลืองกรอบต)มหรือชงน้ําด่ืม เอา
น้ําท่ีได)จิบทีละน)อยและบ5อยครั้ง ชาวฟNลิปปNนส1 ใช)ผลเป4นยาขับระดู ผลดิบมีคุณสมบัติในการรักษา
โรคเหงือก น้ําค้ันจากผลบรรเทาอาการเจ็บคอ ท้ังนี้ผลของต)นยอประกอบด)วยกลุ5มสารสําคัญ คือ 
กลุ5มโมโนเทอร1ปqน (Monoterpenes) ได)แก5 แอสเพอรูโลไซด1 (Asperuloside)  
 (5) เมล็ด: ใช)เป4นยาระบาย โดยในเมล็ดของยอนั้นจะมีน้ํามันประกอบด)วยกรดซิโนเลอิด 
(Ricinoleic Acid) 
 
สารเคมีท่ีพบในใบยอ 
 ในใบยอจะพบสารกลุ5ม Flavonoids  สารกลุ5มอ่ืนๆ Ursolic Acid, Anthraquinones และ 
Terpenoids สาร Anthocyanins, สารกลุ5ม Flavonol  Glycosides  
 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
 ยอมีสารสําคัญหลายชนิดซ่ึงมีฤทธิ์ทางยา เช5น รักษาอาการโรคปวดข)อในกระดูก ยอเป4น
สารประกอบกลุ5มของโพลีฟqนอลิก (Polyphenolics) มีคุณสมบัติต)านอนุมูลอิสระ ช5วยปกปKองหลอด
เลือดโดยการช5วยขยายหลอด และกระตุ)นการไหลเวียนของเลือด สามารถช5วยลดคอเลสเตรอลใน
เลือดโดยการไปยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของกรดไขมันไม5อ่ิมตัว กระตุ)นให)เส)นผมดํา และมี
ฤทธิ์ต)านรังสียูวีมีสารแอนโทไซยานิดิน (Proanithocyanidins) เป4นสารประกอบในกลุ5มฟลาโวนอยด1 
เช5นเดียวกับ สารแอนโทไซยานินมีคุณสมบัติในการต)านอนุมูลอิสระช5วยปKองกันผลการกระทบจาก  
รังสียูวีต5อผิวหนังได)  
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กระบวนการเกิดอนุมูลอิสระและสารต)านอนุมูลอิสระ 
       
 
 
อนุมูลอิสระ 
 อนุมูลอิสระ (Free Radicals)  คือ อะตอม กลุ5มอะตอมหรือโมเลกุลท่ีมีอิเล็กตรอนเด่ียว
เป4นส5วนประกอบอยู5 ซ่ึงปกติวงโคจรของอิเล็กตรอน 1 รอบจะต)องมีอิเล็กตรอนเป4นคู5ๆ เสมอ หาก
อะตอมหรือโมเลกุลมีอิเล็กตรอนขาด หรือเกินเพียงหนึ่งอิเล็กตรอน จะว5องไวต5อการเกิดปฏิกิริยามาก 
ซ่ึงถ)าทําปฏิกิริยากับโมเลกุลปกติก็เกิดปฏิกิริยาลูกโซ5 เช5น Lipid Peroxidation มีการส5งต5อของ
อนุมูลอิสระไปเรื่อยๆ จนเกิดการทําลายผนังเซลล1ตามมาเช5น การรับประทานอาหารท่ีมีไขมันมาก
และอาหารท่ีต)องทอดน้ํามันในอุณหภูมิสูงและปrจจัยภายนอกก็ทําให)เกิดอนุมูลอิสระ ได)แก5 การรับ
รังสีอัลตร)าไวโอเลต มลพิษต5างๆ เช5น ควันจากท5อไอเสียรถยนต1 ควันจากบุหรี่ โดยปกติสารเหล5านี้
เกิดข้ึนภายในร5างกายอยู5แล)วมักเกิดเป4นปฏิกิริยาลูกโซ5 และร5างกายก็จะมีระบบของสารต)านอนุมูล
อิสระขจัดออกไปแต5ถ)าร5างกายได)รับสารอนุมูลอิสระจากภายนอกมากเกินไป จะส5งผลต5อสุขภาพทํา
ให)เกิดโรคต5างๆ ได)   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 สาเหตุการเกิดอนุมูลอิสระ 
ท่ีมา:  http://kenkoarigato.com/2009/09/antioxidant/what-is-free-radicals 
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 ภาพท่ี 5 การทํางานของ antioxidant 
 ท่ีมา: https://www.thaimlm.net  
 
สารอาหารต)านอนุมูลอิสระ  
 สารต)านอนุมูลอิสระ มีท้ังสารท่ีมาจากธรรมชาติและสารสังเคราะห1 โดยสารต)านอนุมูลอิสระ
จากธรรมชาติอาจอยู5ในรูปของสารอาหารต5างๆ โดยเฉพาะวิตามิน เช5น วิตามินซีและวิตามินอี เป4นต)น  
(ปNยาภัทร ไตรสนฺธิ, 2550) ส5วนสารท่ีพบในพืชจะเป4นสารจําพวกฟลาโวนส1 แทนนิน ฟqนอลิก และได)มี
การศึกษาว5าใช)เป4นอาหารเสริมหรือใช)ทําเป4นยารักษาโรคได) (ออนจิลา บัวประเสริฐ, 2549) ร5างกายมี
ระบบต5อต)านอนุมูลอิสระ วิตามินท่ีร5างกายท่ีได)รับท่ีมีคุณสมบัติในการต5อต)านอนุมูลอิสระ ได)แก5         
แคโรทีนอยด1 (แหล5งกําเนิดของวิตามินเอ) วิตามินซี วิตามินอี และแร5ธาตุต5างๆ เช5น สังกะสี ซิลิเนียม 
โดยสารอาหารเหล5านี้จะทําหน)าท่ีร5วมกับเอมไซม1ในร5างกายเพ่ือปKองกันเซลล1ถูกทําลายจากอนุมูลอิสระ   
 
แคโรทีนอยด. 
 แคโรทีนอยด1 (แหล5งกําเนิดของวิตามินเอ) วิตามินซี วิตามินอีและซิลิเนียมทําหน)าท่ีต5อต)าน
อนุมูลอิสระ นอกจากนี้แคโรทีนอยด1ยังมีบทบาทในการเสริมภูมิคุ)มกันโรค วิตามินเอมีหน)าท่ีในการ
ดูแลรักษาความสมดุลของสุขภาพผิวหนัง   
 
เบต)าแคโรทีน  
 เบต)าแคโรทีน เป4นสารต)านอนุมูลอิสระจึงปKองกันมะเร็งได)ดี ท้ังยังเป4นสารท่ีสามารถ
กระตุ)นภูมิต)านทาน ในขณะเดียวกันเบต)าแคโรทีนจะทําให)เซลล1ร5างกายแข็งแรงข้ึน เป4นการชะลอ
ความชราและปKองกันการกลายไปเป4นเซลล1มะเร็งในตัว จากงานวิจัยพบว5า เบต)าแคโรทีนจะทําให)
เซลล1ปอด หลอดลม ผิวหนัง หลอดอาหาร กระดูก กระเพาะอาหาร ลําไส)ใหญ5 ไต สมอง แข็งแรงข้ึน 
เบต)าแคโรทีนช5วยรักษาผิวพรรณ ลบริ้วรอยของสิวฝKา ริ้วรอยของผิวเหี่ยวย5น ช5วยให)มองเห็นได)ดีข้ึน
ในท่ีสลัวๆ  ผักใบเขียวจัดๆ จะมีเบต)าแคโรทีนมากกว5า ผักไทยเช5น ใบยอ ใบย5านาง ใบชะพลู ใบตําลึง 
ใบบัวบก ใบแมงลัก ใบเหมียง ผักกูด ผักชีลาว ผักแว5น ยอดแค ใบข้ีเหล็ก ใบกะเพรา 
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วิตามินซี   
 วิตามินซี มีชื่อทางเคมีว5า กรดคอร1บิค (Ascorbic Acid) เป4นวิตามินท่ีละลายในน้ําสลายตัว
เม่ือถูกความร)อนหรือท้ิงว)ในอากาศ วิตามินซีเพ่ิมความแข็งแกร5ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ของเม็ดเลือดขาว ช5วยบรรเทาอาการของภูมิแพ) ช5วยระบายท)อง ช5วยปKองกันการแข็งตัวและการอุด
ตันของเส)นเลือด จึงปKองกันโรคหลอดเลือดหัวใจและอัมพาต ช5วยสมานแผล ช5วยรักษาอาการหวัด 
คลายเครียด วิตามินซี มีมากในความสด ซ่ึงสดเท5าไรยิ่งมีวิตามินซีมากเท5านั้น ผักท่ีเก็บจากต)นเด๋ียว
นั้น และกินเด๋ียวนั้น ย5อมให)วิตามินซีมากกว5าเก็บมาไว)ข)ามคืน จากรายงานวิจัยพบว5าวิตามินซีจะ
น)อยลงเรื่อยๆ เม่ือเก็บผักหรือผลไม)จากต)นนานๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 แหล5งวิตามิน 
ท่ีมา:  http://www.baidu.co.th 
 
วิตามินอี 
 วิตามินอีเป4นวิตามินท่ีละลายในไขมัน ทําหน)าท่ี วิตามินอีในร5างกายท่ีมีความแรงมากท่ีสุด
คือ Alpha-tocopherol (Tocopherol) วิตามินอีทําหน)าท่ีเป4นสารต)านอนุมูลอิสระ สารอนุมูลอิสระ
เป4นสารท่ีเกิดจากการสันดาปหรือของเสียท่ีเกิดจากการผลิตพลังงาน สารอนุมูลอิสระเหล5านี้จะ
ทําลายเซลล1ทําให)เกิดความเสี่ยงต5อโรคหัวใจและโรคมะเร็ง จากการศึกษาพบว5าวิตามินอีจะลดการ
ผลิตอนุมูลอิสระ และชะลอการเสื่อมของเซลล1 นอกจากนั้นวิตามินอี ยังมีส5วนในการสร)างภูมิคุ)มกัน 
การซ5อม DNA  
 
ซิลีเนียม ทองแดง และสังกะสี 
 ซิลีเนียมเป4นธาตุท่ีมีความจําเป4น เป4นสารต)านออกซิเดชั่นทางอ)อม เนื่องจากเป4น
ส5วนประกอบของเอนไซม1ท่ีทําหน)าท่ีเป4นสารต)านออกซิเดชั่น การใช)ซิลิเนียมและวิตามินอีร5วมกันช5วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการปKองกันโรคมะเร็งบางชนิด พบได)จากสารอาหารตามธรรมชาติอิสระ เช5น 
เนื้อสัตว1 ปลา และธัญพืชต5างๆ 
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ประโยชน.ของสารต)านอนุมูลอิสระ 
 - ชะลอกระบวนการแก5ชรา 
 - ช5วยให)ร5างกายขับสารพิษท่ีก5อมะเร็ง 
 - ช5วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิด 
 - ยับยั้งการเจริญเติบโตจากเนื้องอกต5างๆ ในร5างกาย 
 - ช5วยบรรเทาอาการของโรคอัลไซเมอร1ได) 
 - ช5วยลดระดับคอเลสเตอรอล 
 - ช5วยปKองกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได) 
 - ช5วยปKองกันโรคเส)นเลือดโลหิตในสมองตีบ 
 - ช5วยปKองกันโรคศูนย1กลางจอประสาทตาเสื่อม 
 - ช5วยเป4นเกราะในการปKองกันมลพิษต5างๆ จากสิ่งแวดล)อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ผักและผลไม)ต)านอนุมูลอิสระ 
ท่ีมา:  http://image.baidu.co.th 
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ชุดฝ>กอบรมที่ 2 
ภาคปฏิบัติ 

 
 

-  การแยกสารด)วยเทคนิครงคเลขผิวบาง (TLC Fingerprint) 
-  การทําผลิตภัณฑ.ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 

 
 
 
 

 
 
 

โดย 
 
 

นางสาววธัญญา   นิลวรรณ 
นักศึกษาปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทมุธาน ี
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                                  การทดลองที่ 1 
เรื่อง การแยกสารด)วยเทคนิครงคเลขผิวบาง (TLC Fingerprint) ของดอกสารภีและใบยอ 
 
การแยกองค.ประกอบทางเคมีมีด)วยเทคนิคโครมาโทกราฟZ (Chromatography)  
 เป4นวิธีการแยกองค1ประกอบต5างๆ ออกจากกันท่ีได)ผลดีมากและนิยมใช)กันอย5างแพร5หลาย 
โดยอาศัยความแตกต5างของการกระจายตัว  (Distribution of Partition) ของสารตัวอย5างระหว5าง   
2 เฟส (Phases) ท่ีไม5ผสมเป4นเนื้อเดียวกัน คือ เฟสเคลื่อนท่ี (Mobile Phase) ซ่ึงอาจเป4นแก�ส (Gas) 
หรือของเหลว (Liquld) กับอีกเฟสหนึ่งซ่ึงเป4นเฟสอยู5กับท่ี (Stationary Phase) อาจเป4นของแข็ง 
(Solid) หรือของเหลวท่ีล)อมรอบวัสดุช5วยพยุง (Supporting Material) ซ่ึงทําหน)าท่ีในการแยกสาร 
หรือองค1ประกอบของสารตัวอย5างออกจากกัน ข้ึนอยู5กับความจําเพาะเจาะจงของสารตัวอย5างท่ีมีต5อ
เฟสอยู5กับท่ี ประโยชน1ของการทําโครมาโทกราฟq คือ 
 - ใช)แยกสารแต5ละชนิดออกจากสารผสม 
 - ตรวจความสมํ่าเสมอ (Homogeneity) ของสารตัวอย5าง 
 - ทําให)สารบริสุทธิ์ (Purification) 
 - ตรวจเอกลักษณ1ของสาร 
 - ตรวจวิเคราะห1หาปริมาณ (Quantitative Analysis)  
 - ตรวจสารปนเป��อน (Impurity) 
 
1. หลักการ / ทฤษฎี 
 เทคนิครงคเลขผิวบาง (Thin Layer Chromatography) เป4นเทคนิคท่ีใช)แยกและ
ตรวจสอบสารปริมาณน)อยๆ ในงานวิเคราะห1และใช)ในงานพรีแพเรทีฟ (Preparative) ซ่ึงใช)กับสาร 
สารปริมาณมากๆ ได)ด)วย โดยใช)เฟสอยู5กับท่ีแผ5บนแผ5นรองรับหรือซัพพอร1เทอร1ซ่ึงทําด)วยแก)วหรือ
อลูมิเนียมหรือพอลิเอทีลีน (Polyethylene) เม่ือหยดสารละลายตัวอย5าง ซ่ึงเป4นสารผสมลงบน     
แอดซอร1เบนท1เรียบร)อยแล)ว จึงนําแผ5น TLC ใส5ลงในแท็งก1ซ่ึงบรรจุเฟสเคลื่อนท่ีหรือระบบตัวทํา
ละลายท่ีเหมาะสม เพ่ือให)เกิดกระบวนการท่ีเฟสเคลื่อนท่ีท่ีเคลื่อนท่ีไปบนเฟรสอยู5กับท่ีซ่ึงเรียกว5า       
ดีวีลอปเมนท1 (Development) จะเกิดการแยกสารประกอบต5างๆ ออกจากกันโดยอาศัยกลไกท่ีกล5าว
มาข)างต)นแล)วว5าอาจมีกลไกมากกว5าหนึ่งกลไกก็ได) ข้ึนอยู5กับธรรมชาติและคุณสมบัติของเฟสอยู5กับท่ี 
และเฟสเคลื่อนท่ี แอดซอร1เบนท1ของทินเลเยอร1โครมาโทกราฟqส5วนใหญ5จะใช)ซิลิกาเจล อลูมินาหรือ 
เซลลูโลส 
 1) การเตรียมแผ5น (TLC) ก5อนอ่ืนต)องเตรียมน้ํายาแขวนตะกอน (Suspension) ของ     
แอดซอร1เบนท1ซ่ึงทําโดยนิซิลิกาเจล หรืออลูมินาผสมน้ําเขย5าในขวดซ่ึงจุดแน5น เป4นเวลา 30 – 45 นาที 
สําหรับเซลลูโลสต)องใช)เครื่องคนแม5เหล็กช5วยการผสม จากนั้นนําสารละลายไปแผ5บนแผ5น TLC ให)มี
ลักษณะบางและหนาสมํ่าเสมอกันท่ัวท้ังแผ5นแล)วนําไปทําให)แห)งในอากาศก5อน จากนั้นนําไปอบท่ี
อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
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 2) การจุด หรือสปอตสารละลายตัวอย5างบนแผ5น TLC โดยใช)แคบิลลารี (Capillaries)   
พยายามให)จุดเล็กไม5เกิน 2.5 มิลลิเมตร ถ)าสารละลายมีปริมาตรสูงให)หยดหลายๆ ครั้งและทําให)แต5
ละครั้งแห)งก5อนค5อยหยดซํ้า นําแผ5น TLC ท่ีสปอตสารตัวอย5างและสารมาตรฐานแล)วไปดีวีลอปใน
แท็งก1 (Tank) ซ่ึงทําให)อ่ิมตัวก5อน (Presaturate) ด)วยระบบตัวทําละลายท่ีจะใช) หลังจากดีวีลอปแผ5น 
TLC หากเป4นสารมีสีจะเห็นและรู)ตําแหน5งของสารท่ีแยกได)ทันที แต5สารส5วนใหญ5ไม5มีสี จึงต)องมี
วิธีการท่ีจะบอกตําแหน5งของสารท่ีแยกได)หรือบอกว5าสารท่ีแยกได)เป4นสารกลุ5มใดโดยใช)น้ํายา
ตรวจสอบแบบท่ัวไป หรือน้ํายาตรวจสอบแบบจําเพาะเจาะจง 
  ประโยชน1ของเทคนิครงคเลขผิวบาง ท่ีนํามาใช)ในการศึกษาสารเคมีในสารสกัดจาก
ผลิตภัณฑ1ธรรมชาติ พอสรุปได)ดังนี้ 
  1) ใช)วิเคราะห1เบื้องต)นว5าสารสกัดนั้นๆ มีสารก่ีชนิด หรืออาจบอกได)ว5ามีสารประกอบใด 
  2) ใช)หาระบบของตัวทําละลาย (Solvent System) สําหรับการแยกโดยวิธีโครมาโทกราฟq 
แบบคอลัมน1 
  3) ใช)ตรวจสอบสารท่ีแยกได)จากโครมาโทกราฟqแบบคอลัมน1 เพ่ือรวมส5วนท่ีแยกได)ท่ี
เหมือนกันเข)าด)วยกัน 
  4) ใช)ตรวจสอบว5าสารบริสุทธิ์หรือไม5 ทําได)โดยเปลี่ยนระบบของตัวทําละลายท่ีต5างกัน อย5าง
น)อย 3 ระบบ ถ)าท้ัง 3 ระบบพบว5ามีสารเพียงสารเดียวในโครมาโทแกรม แสดงว5าสารนั้นๆ บริสุทธิ์ 
  5) ใช)ตรวจสอบว5าสาร 2 ชนิดเป4นสารเดียวกันหรือไม5 โดยการทํา TLC ผสมคือ ทํา 
TLC 3 จุด จุดท่ี 1 และจุดท่ี 3 เป4นสารสองสารตามลําดับ ส5วนจุดกลางจะเป4นของผสม ระหว5างสาร
ท้ังสอง ถ)าโครมาโทแกรมพบว5าจุดท้ังสามมีค5า Rf  เท5ากันแสดงว5าสารท้ังสองเป4นสารตัวเดียวกัน                               
  ฟลาโวนอยด1 (Flavonoid) เป4นสารประกอบฟNนอลิก (Phenolic Compound) 
ประเภทโพลีนอล (Polyphenol) มีสูตรโครงสร)างทางเคมีเป4นวงแหวนอะโรมาติก (Aromatic Ring) 
ท่ีมีจํานวนหมู5ไฮดรอกซิล (Hydroxyl Group) รวมอยู5ในโมเลกุล ต้ังแต5 2 วงข้ึนไป สามารถละลายใน
น้ําได) ส5วนใหญ5มักพบอยู5รวมกับน้ําตาล ในรูปของสารประกอบไกลโคไซด1 (Glycoside) สารประกอบ 
Flavonoids ได)แก5 Flavonol, Flavonone, lavone, Isoflavone,  Catechin และ Anthocyanins 
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ภาพท่ี 8 องค1ประกอบทางเคมี 
ท่ีมา:  https://www.foodnetworksolution.com 
 

วัตถุประสงค. 
 
 1) เพ่ือหาสารกลุ5ม  Flavonoid ในดอกสารภีและใบยอ   
 
1. อุปกรณ. / สารเคมี 
 1.1 อุปกรณ1 
   1) เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Evaporator) 
   2) เครื่องชั่งดิจิตอล (Digital Scale)   
   3) เครื่องส5องรังสีเหนือม5วง (Uv-Lamp) 
   4) อ5างน้ําร)อน (Water Bath) 
   5) เครื่องแก)วสําหรับพ5นน้ํายาตรวจวัด (TLC Sprayer) 
   6) ถังทํา TLC (TLC Chamber) 
   7) เครื่องแก)วพ้ืนฐาน 
 1.2 สารเคมี 
   1) สารมาตรฐานรูทิน (Rutin) หรือ เคอร1เซติน (Quercetin) 
   2) น้ํายาเนเจอรัลโปรดักส1 โพลีเอธิลลีนไกลคอล  (NP / PEG) 
   3) เมทานอล (Methanol) 
   4) กรดอะซิตริก (Acetic Acid) 
   5) คลอโรฟอร1ม (Chloroform) 
   6) เอทิลอะซีเตท (Ethyl Acetate) 
   7) กรดฟอร1มิก (Formic Acid)   
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   8) น้ํากลั่น (Purified Water) 
   9) สารตัวอย5าง  ดอกสารภี, ใบยอ 
 
3. วิธีการทดลอง 
 1) ชั่งดอกสารภีและใบยอ อย5างละ 0.5 กรัม อุ5นกับเมทานอล 5 มิลลิลิตร ในอ5างน้ําร)อน 
(Water Bath) ท่ี 60 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ท้ิงไว)ให)เย็น กรองผ5านกระดาษกรอง 
 2) นําสารละลายจากข)อ 1 ไประเหยด)วยเครื่ องสุญญากาศแบบหมุน (Rotary 
Evaporator) ให)แห)งแล)วละลายเมทานอล 1 มิลลิลิตร 
 3) เตรียมสารละลายมาตรฐานรูทิน (Rutin) 0.5 มิลลิกรัมต5อมิลลิลิตร ในเมทานอล 
(Methanol) 
 4) นําสารละลาย (3 ไมโครลิตร) มาแต)มบนแผ5น TLC ท้ิงไว)ให)แห)งแล)วนําไปใส5ในถังทํา 
TLC ท่ีอ่ิมตัวด)วยน้ํายา เอธิลอะซิเตท- กรดฟอร1มิค- กรดอะซิตริก-น้ํา ให)น้ํายาซึมข้ึนไปบนแผ5น TLC 
เป4นระยะทาง 5 เซนติเมตร 

 5) นําแผ5น TLC ออกมาท้ิงไว)ให)แห)งแล)วพ5นด)วยน้ํายาเนเจอรัลโปรดักส1โพลีเอธิลลีน      
ไกลคอล (NP/PEG) (พ5น PEG ก5อนแล)วจึงพ5นด)วย NP) ท้ิงไว)ให)แห)งและสังเกตการเรืองแสงภายใต)
รังสียูวีความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร สังเกตและบันทึกผล 
 6) การเตรียมน้ํายาเนเจอรัลโปรดักส1 -โพลี เอธิลลีนไกลคอล (NP/PEG, Natural 
Products–Polyethylene glycol) 
 
 สารละลาย A: ละลายไดฟNนิลโบริลออกซีเอธิลเอมีน 1 กรัมในเมทานอล 100 มิลลิลิตร 
 สารละลาย B: ละลายโพลีเอธิลลีนไกลคอล 5 กรัม ในเอทานอล 100 มิลลิลิตร 
 วิธีใช):  ฉีดพ5นสารละลาย A แล)วตามด)วยสารละลาย B 
 
ผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. 
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การทดลองที่ 2 
เรื่อง  การทําผลิตภัณฑ.ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 

 
1. หลักการ / ทฤษฎี 
 การมีผิวพรรณท่ีสดใส อ5อนเยาว1 ไร)ริ้วรอยเป4นสิ่งท่ีทุกคนต)องการ แต5สภาพร5างกายท่ีร5วง
โรยตามกาลเวลาเป4นความเสื่อมตามธรรมชาติท่ียากจะหลีกเลี่ยงได) ซ่ึงผิวหนังเป4นอวัยวะท่ีเห็นการ  
เปลี่ยนแปลงได)อย5างชัดเจน เช5น การเกิดริ้วรอยเหี่ยวย5น ผิวหนังขาดความยืดหยุ5น และผิวหนังแห)ง
หยาบกร)าน นอกจากนี้ยังมีปrจจัยเสริมอ่ืนๆ เช5น มลภาวะและแสงแดด อันก5อให)เกิดอนุมูลอิสระเพ่ิม
มากข้ึน ซ่ึงอนุมูลอิสระเป4นตัวเร5งทําให)ผิวหนังเกิดริ้วรอยก5อนวัย ซ่ึงมีผลต5อการเปลี่ยนแปลงของ
ร5างกาย  ดังนั้นการแก)ไขปrญหาเหล5านี้ คือการใช) เครื่องสําอางบํารุงผิวท่ีมีสารสกัดจากธรรมชาติ  
จากการศึกษางานวิจัยพืชสมุนไพรชนิดต5างๆ พบว5า มีพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีมีสารสําคัญท่ีออกฤทธิ์
สามารถต)านอนุมูลอิสระได) คือสารกลุ5มฟลาโวนอยด1 เช5น เปลือกมังคุด, ผลหมาก, และเมล็ดมะเก๋ียง 
เช5นเดียวกับดอกสารภีและใบยอ ซ่ึงมีสารฟลาโวนอยด1และสามารถต)านอนุมูลอิสระได) ดังนั้นผู)วิจัยจึง
สนใจท่ีจะศึกษาวิจัยดอกสารภีและใบยอ และนํามาทําเป4นผลิตภัณฑ1ครีมบํารุงผิว เพ่ือเป4นการพัฒนา
และส5งเสริมพืชสมุนไพรในท)องถ่ินและยังทําให)ผู)บริโภคสามารถใช)ผลิตภัณฑ1ครีมบํารุงผิวจากสารสกัด
หยาบดอกสารภีและใบยอได)อย5างปลอดภัย 
 
2. วัตถุประสงค. 
 1) เพ่ือทําผลิตภัณฑ1ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและสารสกัดหยาบใบยอ 
 
3. สารเคมี / อุปกรณ.  
 3.1 สารเคมี 
  1) ครีมเบส 
  2) สารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ  
 3.2 อุปกรณ1 
  1) บีกเกอร1ขนาด  50 ml, 250 ml 
  2) เครื่องชั่งสาร 2 ตําแหน5ง 
  3) แผ5นให)ความร)อน 
  4) แท5งแก)วคนสาร 
  5) เทอร1โมมิเตอร1 
  6) ช)อนตักสารเครื่องกวนละลายสาร (Magnetic Stirrer) 
 
4. วิธีการทดลอง 
  1) แบ5งส5วนประกอบของตํารับออกเป4น วัฏภาคน้ําและวัฏภาคน้ํามัน  
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  2) อุ5นวัฏภาคท้ังสองบนหม)ออังไอน้ํา โดยอุ5นให)อุณหภูมิของวัฏภาคน้ําสูง ถึง 73-78 °C 
และอุ5นวัฏภาคน้ํามัน ให)อุณหภูมิสูงถึง 70-75°C (ให)อุณหภูมิวัฏภาคน้ําสูงกว5าวัฏภาคน้ํามัน 2-3 °C) 
  3) ค5อยๆ เทวัฏภาคน้ํามันลงในวัฏภาคน้ํา โดยเทผ5าน Stirring Rod ให)เป4นสายพร)อม
ท้ังคนเบาๆ ติดต5อกันตลอดเวลา 
  4) เติมสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอคนจนกระท่ังครีมเย็นลงท่ีอุณหภูมิห)อง  
  5) เทใส5ภาชนะแล)วปNดฝาให)สนิท  
 
ผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ชุดฝ>กอบรมท่ี 3 
การวัดและประเมินผล 

 
 

   
                      -   แบบทดสอบความรู)ก2อนและหลังการอบรมเร่ือง  
        “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธ.ต)านอนุมูลอิสระ” 

-  แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
 

 
 
 

 
โดย 

นางสาววธัญญา   นิลวรรณ 
นักศึกษาปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทมุธาน ี
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แบบทดสอบความรู)ผู)เข)ารับการอบรม  
เรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 

 
คําช้ีแจง  เลือกคําตอบท่ีถูกต)องท่ีสุดเพียงข)อเดียว (ข)อสอบมีจํานวน 20 ข)อ) 
 
1. การสกัดแยกสารสําคัญจากดอกสารภีและใบยอด)วยเทคนิครงคเลขผิวบางส5วนใหญ5ใช)สารใด    
เป4นวัฏภาคอยู5กับท่ี 

ก. Silica  gel                       ข. Alumina 
ค. Cellulose                        ง. Polyamide 

2. การสปอตสารละลายตัวอย5างลงบนแผ5น TLC ควรมีขนาดไม5เกินเท5าไร 
ก.   0.1 มิลลิลิตร                    ข.   1.0 มิลลิลิตร 
ค.  2.0 มิลลิลิตร                     ง.   2.5 มิลลิลิตร 

3. ข)อใดเป4นวิธีทางกายภาพท่ีสามารถทําให)มองเห็นสารท่ีแยกได)จากแผ5น TLC 
ก.  การสเปรย1ด)วยกรดซัลฟNวริค  ข.  การสเปรย1ด)วยไอโอดีน 
ค.  การมองภายใต)แสง UV        ง.  การใช)สารมาตรฐานรูทิน  

4. เทคนิคอย5างง5ายท่ีใช)แยกสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอให)บริสุทธิ์คือข)อใด 
ก.  เทคนิครงคเลขผิวบาง           ข.  โครมาโทกราฟqแบบคอมลัมน1 
ค.  โครมาโทกราฟqแบบก�าซ         ง.  ถูกท้ังข)อ ก. และ ข. 

5. ข)อใดไมใช2ประโยชน1ของการแยกสารด)วยเทคนิครงคเลขผิวบาง 
ก.  ตรวจหาปริมาณสาร              ข.  ตรวจเอกลักษณ1ของสาร 
ค.  ตรวจหาความบริสุทธิ์ของสาร   ง.  ตรวจหาสารสีเขียว 

6. อนุมูลอิสระ คืออะไร 
ก.  อะตอมท่ีอยู5ในร5างกาย              ข.  อะตอมท่ีมีอิเล็คตรอนเด่ียวและต)องการคู5 
ค.  การเสถียรของเซลล1                 ง.  การผลัดของเซลล1ผิว 

7. สารต)านอนุมูลอิสระ คือสารชนิดใด 
ก.  สารท่ีทําลายชั้นผิวหนัง              ข.  สารท่ีช5วยเพ่ิมก�าซในร5างกาย 
ค.  สารท่ีไปทําลายอนุมูลอิสระ        ง.  สารท่ีไม5มีประโยชน1ต5อร5างกาย       

8. อนุมูลอิสระมีบทบาทอย5างไรต5อมนุษย1มากท่ีสุด 
ก.  ทําให)เกิดสิวและผดผื่น               ข.  ทําให)เกิดริ้วรอย 
ค.  ทําให)ผิวหนังตกกระ                 ง.  ทําให)กล)ามเนื้อลีบ 

9. พฤติกรรมของใครท่ีสามารถรับสารต)านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด 
ก.  นุช รัประทานอาหาปN�งย5างเป4นประจํา     ข.  น)อง ใช)ผลิตภัณฑ1ครีมบํารุงผิวทุกวัน 
ค.  น)อย แต5งหน)าด)วยผลิตภัณฑ1ธรรมชาติ     ง.  นิด ชอบไปพักผ5อนท่ีทะเล 
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10.  สารกลุ5มใดบ)างท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ 
ก.  กลุ5มฟลาโวนอยด1                             ข.  กลุ5มฟNนอลิก 
ค.  กลุ5มแทนนิน                                   ง.  ถูกทุกข)อ 

11.  ผลสุกของดอกสารภี  มีสรรพคุณในข)อใด 
ก. ขยายหลอดเลือด                       ข. แก)ไข)หวัด  
ค. ช5วยเจริญอาหาร                        ง.  ถูกทุกข)อ 

12. ถ)าท5านต)องการรักษาแผลจากการถูกน้ําร)อนลวกท5านควรใช)พืชสมุนไพรข)อใด 
ก. เมล็ดองุ5น                                 ข. ทับทิม 
ค. บัวบกสด                                  ง. ว5านหางจระเข) 

13.  พืชสมุนไพรใดท่ีใช)เป4นประจําจะช5วยลดรังแคบนหนังศีรษะได) 
ก. ใบบัวบก                                  ข. ผลมะกรูด 
ค. ใบมะกรูด                                ง. ดอกสารภี 

14.  พืชสมุนไพรชนิดใดท่ีช5วยบํารุงหัวใจ แก)วิงเวียนศีรษะได) 
ก. ดอกทานตะวัน                          ข. ดอกสารภี 
ค. ว5านหางจระเข)                            ง. ใบยอ 

15.  ใบของยอมีประโยชน1อย5างไร 
ก. บํารุงธาตุ                                 ข. ใช)ยอมผ)า 
ค. รักษากลากเกลื้อน                      ง. แก)จุกเสียด 

16. เพราะเหตุใดครีมจึงมีความหนืดมากกว5าโลชั่น 
ก. มีวัฏภาคภายในสูงกว5า                  ข. มีวัฏภาคภายในตํ่ากว5า 
ค. มีวัฏภาคภายนอกสูงกว5า                ง. มีวัฏภาคภายในและภายนอกเท5ากัน 

17.   ข)อใดเป4นข้ันตอนในการผลิตครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
ก. แบ5งส5วนประกอบเป4นวัฏภาคน้ําและวัฏภาคน้ํามัน  ข. อุ5นวัฏภาคท้ังสองบนหม)ออังไอน้ํา 
ค. เทวัฏภาคน้ํามันลงในวัฏภาคน้ํา   ง. ถูกทุกข)อ 

18. ข)อใดเป4นอุณหภูมิท่ีใช)ในการอุ5นวัฏภาคน้ํามัน 
ก. 60-65 °C                                   ข. 65-70 °C   
ค. 70-75 °C                                   ง. 75-80 °C 

19.  ครีมบํารุงผิวจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอมีประโยชน1อย5างไร 
ก. ทําให)ผิวขาว                               ข. ต)านเชื้อโรค 
ค. ปKองกันแดด                                ง. ลดริ้วรอย  

20.  ถ)าท5านจะซ้ือผลิตภัณฑ1บํารุงผิวท่ีแก)ปrญหาเก่ียวกับริ้วรอยต5างๆ ท5านควรซ้ือผลิตภัณฑ1ท่ีมีฤทธิ์ใด    
มากท่ีสุด 
ก. ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม1ไทโรซิเนส            ข. ฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ 
ค. ฤทธิ์ยับยั้งการสร)างเมลามิน             ง.  ถูกทุกข)อ 
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เฉลยแบบทดสอบความรู)ผู)เข)ารับการอบรม 
เรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 

 
1. ก                             
2. ง                     
3. ค            
4. ก 
 

5.  ง                              
6.  ข                      
7.  ค         
8.  ข 
 

9.   ข                            
10.  ง                   
11.  ก           
12.  ง 
 

13. ค                              
14. ข                    
15. ง          
16. ก 
 

17. ง                             
18. ค                    
19. ง          
20. ข 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม 
เรื่อง  “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 

โดย นางสาววธัญญา  นิลวรรณ 
คําช้ีแจง  ทําเครื่องหมาย / ลงในช5องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท5าน 
 

หัวข)อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. เนื้อหาในการอบรมเหมาะสม      
2. บุคลิกภาพของวิทยากรผู)ให)การอบรม      
3. เทคนิคในการถ5ายทอด      
4. อุปกรณ1และโสตทัศนูปกรณ1      
5. เอกสารท่ีได)รับจากการอบรม      
6. ระยะเวลาในการอบรม      
7. สถานท่ีจัดอบรม      
8. อาหารว5างและอาหารกลางวัน      
9. ความรู)จากการอบรมสามารถนําไปใช)ปฏิบัติจริง      
10. ประโยชน1ท่ีได)รับจากการอบรม      

 
ข)อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  น)อย 
  1 หมายถึง  น)อยท่ีสุด 
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แบบประเมินชุดฝ>กอบรม 
เรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 

 

หัวข)อพิจารณา 
ความคิดเห็นผู)ทรงคุณวุฒิ 

ข)อ 
เสนอแนะ 

สอดคล)อง 
(+1) 

ไม2แน2ใจ 
(0) 

ไม2สอดคล)อง 
(-1) 

ชุดฝ>กอบรมท่ี 1 เอกสารประกอบการอบรมมีความสอดคล)องกับวัตถุประสงค. ดังนี้ 
1. เอกสารประกอบการอบรมและ 
   กิจกรรมการอบรม 

1.1 เนื้อหาครอบคลุมเรื่องท่ีอบรม 
1.2 ความถูกต)องของเนื้อหา 
1.3 กิจกรรมการอบรม 

    

ชุดฝ>กอบรมท่ี 2 ภาคปฏิบัติมีความสอดคล)องกับวัตถุประสงค. ดังนี้ 
2. 1 กิจกรรมการทดลอง  
2.2 วัสดุ/อุปกรณ1มีความเหมาะสม 

    

ชุดฝ>กอบรมท่ี 3  การวัดและประเมินผล 
3.1 แบบทดสอบ 
      3.1.1  ผู)เข)ารับการอบรม
สามารถบอกวิธีการแยก
องค1ประกอบทางเคมีและ
ปฏิบัติการแยกสารอย5างง5าย
ด)วยเทคนิครงคเลขผิวบางได) 

1     
2     
3     
4     
5     

     3.1.2  ผู)เข)ารับการอบรม
สามารถบอกความหมายของ
อนุมูลอิสระและสารต)าน
อนุมูลอิสระได) 

6     
7     
8     
9     
10     

     3.1.3  ผู)เข)ารับการอบรม
สามารถบอกประโยชน1และ
สรรพคุณของพืชสมุนไพรไทย
ได) 

11     
12     
13     
14     
15     
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แบบประเมินชุดฝ>กอบรม 
เรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 

 

หัวข)อพิจารณา 
ความคิดเห็นผู)ทรงคุณวุฒิ 

ข)อ 
เสนอแนะ 

สอดคล)อง 
(+1) 

ไม2แน2ใจ 
(0) 

ไม2สอดคล)อง 
(-1) 

3.1.4 ผู)เข)ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติการและบอก
ประโยชน1ของผลิตภัณฑ1ครีม
บํารุงผิวจากการสกัดหยาบ
ดอกสารภีและใบยอ 

16     
17     
18     
19     
20     

3.2  แบบประเมินความพึง
พอใจในการอบรมสอดคล)อง
กับวัตถุประสงค1ของโครงการ 
       3.2.1 หัวข)อประเมิน
ครอบคลุมกิจกรรมการอบรม 
       3.2.2 ระดับความ     
พึงพอใจ 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู)ทรงคุณวุฒิ หนังสือเชิญเป4นผู)ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 

และผลการประเมินชุดฝVกอบรมจากผู)ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู)ทรงคุณวุฒิ 
 

1. ชื่อ    รองศาสตราจารย1 ดร. วีรพงษ1 แสง-ชูโต  
    สถานท่ีทํางาน  ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม5 

จังหวัดเชียงใหม5 50200  
วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร1การศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
2. ชื่อ    รองศาสตราจารย1 ดร.วิลาศ พุ5มพิมล 

สถานท่ีทํางาน คณะวิทยาศาสตร1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

    วุฒิการศึกษา      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกอินทรีย1เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
3. ชื่อ    ผู)ช5วยศาสตราจารย1 ดร.รังสรรค1 เพ็งพัด   
    สถานท่ีทํางาน  - 
    วุฒิการศึกษา   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร1ศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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แบบประเมินชุดฝ>กอบรม 
เร่ือง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต)านอนุมลูอิสระ” 

 

ตารางท่ี 1 แบบประเมินชุดฝVกอบรม 
 

หัวข)อพิจารณา 
ความคิดเห็นผู)ทรงคุณวุฒิ 

ข)อ 
เสนอแนะ 

สอดคล)อง 
(+1) 

ไม2แน2ใจ 
(0) 

ไม2สอดคล)อง 
(-1) 

ชุดฝVกอบรมท่ี 1 เอกสาประกอบการอบรมมีความสอดคล)องกับวัตถุประสงค1 ดังนี้ 
1. เอกสารประกอบการอบรมและ 
   กิจกรรมการอบรม 

    

1.1 เนื้อหาครอบคลุมเรื่องท่ีอบรม +1 +1 +1  

1.2 ความถูกต)องของเนื้อหา +1 0 +1  
1.3 กิจกรรมการอบรม +1 +1 +1  

ชุดฝVกอบรมท่ี 2 ภาคปฏิบัติมีความสอดคล)องกับวัตถุประสงค1 ดังนี้ 
2. 1 กิจกรรมการทดลอง  +1 +1 +1  

2.2 วัสดุ/อุปกรณ1มีความเหมาะสม +1 +1 +1  

ชุดฝVกอบรมท่ี 3 การวัดและประเมินผล 
3.1 แบบทดสอบ 
      3.1.1  ผู)เข)ารับการอบรม
สามารถบอกวิธีการแยก
องค1ประกอบทางเคมีและ
ปฏิบัติการแยกสารอย5างง5าย
ด)วยเทคนิครงคเลขผิวบางได) 

1 +1 +1 +1  
2 +1 +1 +1  
3 +1 +1 +1  
4 +1 +1 +1  
5 +1 +1 +1  

     3.1.2  ผู)เข)ารับการอบรม
สามารถบอกความหมายของ
อนุมูลอิสระและสารต)าน
อนุมูลอิสระได) 

6 +1 +1 +1  
7 +1 +1 +1  
8 +1 +1 +1  
9 +1 +1 +1  
10 +1 0 +1  

     3.1.3  ผู)เข)ารับการอบรม
สามารถบอกประโยชน1และ
สรรพคุณของพืชสมุนไพรไทย
ได) 

11 +1 +1 +1  
12 +1 +1 +1  
13 +1 +1 +1  
14 +1 +1 +1  
15 +1 +1 +1  
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แบบประเมินชุดฝ>กอบรม 
เร่ือง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต)านอนุมลูอิสระ” 

 

หัวข)อพิจารณา 
ความคิดเห็นผู)ทรงคุณวุฒิ 

ข)อ 
เสนอแนะ 

สอดคล)อง 
(+1) 

ไม2แน2ใจ 
(0) 

ไม2สอดคล)อง 
(-1) 

3.1.4 ผู)เข)ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติการและบอก
ประโยชน1ของผลิตภัณฑ1ครีม
บํารุงผิวจากการสกัดหยาบ
ดอกสารภีและใบยอ 

16 +1 +1 +1  
17 +1 +1 +1  
18 +1 +1 +1  
19 +1 +1 +1  
20 +1 +1 +1  

3.2  แบบประเมินความพึง
พอใจในการอบรมสอดคล)อง
กับวัตถุประสงค1ของโครงการ 

     

       3.2.1 หัวข)อประเมิน
ครอบคลุมกิจกรรมการอบรม 

 +1 +1 +1  

       3.2.2 ระดับความ      
พึงพอใจ 

 +1 +1 +1  
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ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห1ค5าความสอดคล)อง (IOC) ของข)อคําถามกับจุดประสงค1และผลการ
 วิเคราะห1เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภี
 และใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ 
 
 ชุดท่ี 1 จํานวน 3 ข)อ  
 

ข)อ
ท่ี 

คะแนนของผู)ทรงคุณวุฒิ 

 

ค2า IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
2 +1 0 +1 2 0.66 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
3 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
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ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห1ค5าความสอดคล)อง (IOC) ของข)อคําถามกับจุดประสงค1และผลการ
วิเคราะห1การปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบ
ยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ 

 
ชุดท่ี 2 จํานวน 2 ข)อ  
 

ข)อ
ท่ี 

คะแนนของผู)ทรงคุณวุฒิ 

 

ค2า IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
2 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
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ตารางท่ี 4  แสดงการวิเคราะห1ค5าความสอดคล)อง (IOC) ของข)อคําถามกับจุดประสงค1และผลการ
วิเคราะห1แบบทดสอบเรื่องการพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์
ต)านอนุมูลอิสระ 

  
ชุดท่ี 3 จํานวน 20 ข)อ  
 

ข)อ
ท่ี 

คะแนนของผู)ทรงคุณวุฒิ 
 ค2า IOC ความหมาย 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
2 +1 +1 +1 1 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
3 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
4 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
5 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
6 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
7 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
8 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
9 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
10 +1 0 +1 2 0.66 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
11 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
12 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
13 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
14 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
15 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
16 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
17 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
18 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
19 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
20 +1 +1 +1 3 1 สอดคล)องกับวัตถุประสงค1 
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ภาคผนวก ง 
ภาพประกอบการอบรม 
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ภาพท่ี ง. 1 ผู)เข)ารับการอบรมลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี ง. 2 ผู)วิจัยบรรยายเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ1ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ” 

ประมวลภาพถ2าย กิจกรรมเชิงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร2ความรู)ให)กับนักศึกษา 
เรื่อง “การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอท่ีมีฤทธิ์ต)านอนุมูลอิสระ” 
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ภาพท่ี ง. 3 ผู)เข)ารับการอบรมทําแบบทดสอบวัดความรู)ก5อนเรียน – หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ง. 4  ผู)เข)ารับการอบรมได)สกัดสารจากดอกสารภีและใบยอเพ่ือนําไปทดสอบข้ันต5อไป 
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ภาพท่ี ง. 5 ผู)เข)ารับการอบรมได)ทดลองการทํา TLC Fingerpint 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี ง. 6 ผู)เข)ารับการอบรมได)ฝVกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ1ครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
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ภาพท่ี ง. 7 ผู)วิจัยถ5ายรูปร5วมกับผู)เข)ารับการอบรม 
 

 
ภาพท่ี ง.8  ผลิตภัณฑ1ครีมบํารุงจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 

 
 



 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ผลการทดสอบความเป4นพิษต5อเซลล1สัตว1ของสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 
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ผลการทดสอบความเปCนพิษต2อเซลล.สัตว.จากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอ 

 



 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล วธัญญา  นิลวรรณ 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 8 มกราคม 2516 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดปทุมธานี 
ท่ีอยู'ป(จจุบัน 139/235 หมู' 4 ตําบลพยอม อําเภอวังน2อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2538 
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร;ท่ัวไป 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ; ในพระบรมราชูปถัมภ;  
จังหวัดปทุมธานี 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2538 
พ.ศ. 2548-ป(จจุบัน 

 
ครูโรงเรียนเอกชน 
อาจารย;โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ; 
ในพระบรมราชูปถัมภ;จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหน'งหน2าท่ีการงานป(จจุบัน อาจารย; โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ; 
ในพระบรมราชูปถัมภ; จังหวัดปทุมธานี 

ท่ีทํางานป(จจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ; 
ในพระบรมราชูปถัมภ; จังหวัดปทุมธานี 
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