
 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ดาวเรือง 

ดาวเรอืง ชื่อวทิยาศาสตร ์:Tagetes erecta L. ชื่อสามญั : (Marigold) จากขอ้มลูที่
เคยมรีายงานพบว่าดาวเรอืงได้รบัการตพีมิพ์ในการเป็นพชืสมุนไพรที่มสีารสกดัของสารต้าน
อนุมลูอสิระสูง, เป็นยาต้านจุลชพี, ป้องกนัมะเรง็และต้านการอกัเสบ(Z. etal 2008.93–95.และ 
M.L. etal 2009.439–445.) และนอกจากนี้อกีหลายๆ ประเทศยงันิยมน าดอกดาวเรอืงแหง้มาชง
เป็นชาสมนุไพรดื่มเพื่อรกัษาโรคเกี่ยวกบัดวงตา โรครดิสดีวงทวารและแผลทีล่ าไส้ (H.J.D. etal 
2000.308–316., M.S.H. etal 2009.41–51.และ M. et.al.1994.446) ดอกดาวเรอืงยงัสามารถ
น ามาใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารไก่ซึ่งจะมผีลต่อผวิหนังและไข่แดง และดอกดาวเรอืงจะมนี ้ามนั
หอมระเหย ทีม่กีลิน่หอมซึง่น ามาใชใ้นน ้าหอม และมสีารกลุ่ม ไทโอฟิน ทีม่กีลิน่ฉุนทีส่ามารถขบั
ไล่ศตัรพูชืได ้(Zakayo etal 2017.453–458) องคป์ระกอบทางเคมหีลกัของดอกดาวเรอืงจะม ี
น ้ามนัหอมระเหย เทอรพ์นี,  ฟีนอล, ฟลาโวนอยด์, และ แคโรทนีอยด์ (LMAS etal 2005) เป็น
ตน้ 

 

    
 

ภาพ 1 รปูดอกดาวเรอืงทีใ่ชศ้กึษา (Tagetes erecta L.)
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 องคป์ระกอบทางเคมีของดอกดาวเรือง 
 1. ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เป็นสารประกอบในกลุ่มโพลฟีีนอล (polyphenolic 
compounds) มโีครงสรา้งพืน้ฐานเป็น ฟีนิลเบนโซไพโรน (phenylbenzopyrone) ฟลาโวนอยด์
เป็นส่วนประกอบซึ่งอยู่ในอาหารทีเ่รารบัประทานในชวีติประจ าวนั รวมถงึพชืสมุนไพรทีใ่ชใ้น
ต าราแพทย์แผนโบราณ งานวจิยัจ านวนมากแสดงให้เหน็ว่า ฟลาโวนอยด์ มฤีทธิท์างเภสชั
วทิยาหลายอย่าง เช่น ต้านอนุมลูอสิระ  (antioxidant) ต้านการเกดิมะเรง็ (anticancer) ยบัยัง้
การแบ่งตัวและเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็ง  (antiproliferation) ต้านการอักเสบ 
(antiinflammation) เป็นตน้  
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ภาพ 2 ตวัอยา่งโครงสรา้งของฟลาโวนอยด ์
 

 2. สารประกอบฟีนอล (Phenolic compound) เป็นโมเลกุลรปูวงแหวนหกเหลีย่มวง
เดยีว มหีมูแ่อลกอฮอลล ์หรอืหมู่อลัดไีฮด ์หรอื หมู่คารบ์อกซลิกิเชื่อมต่อกบัวงแหวนหกเหลีย่ม 
ได้แก่ ผลของวานิลลา ประโยชน์ของฟีนอลกิ หลายชนิดมฤีทธิต์้านอนุมูลอสิระ (Antioxidant) 
สามารถป้องกนัโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหวั 
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ภาพ 3 ตวัอยา่งโครงสรา้งของสารประกอบฟีนอล 
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 3. อลัคาลอยด ์(Alkaloids) อลัคาลอยด ์มปีระโยชน์ในการรกัษาโรค เช่น เป็นยาระงบั
ปวด เป็นยาชาเฉพาะที ่ยาแก้ไอ ยารกัษาแผลในกระเพาะ ยาลดความดนั ยาควบคุมการเต้น
ของหวัใจ เป็นตน้ พชืสมนุไพรทีม่อีลัคาลอยด ์เช่น หมากล าโพง ซงิโคนา ยาสบู ฝ่ิน กลอย เป็น
ตน้ 

H
N

 

ภาพ 4 ตวัอยา่งโครงสรา้งของอลัคาลอยด ์

 4. แคโรทีนอยด์ (Carotenoids) เป็นสารประกอบซึ่งให้สีเหลืองหรือสีส้ม ในกลีบ
ดอกไม ้เปลอืกและเนื้อของผลไม ้แบ่งออกเป็นสารสองกลุ่ม คอื แคโรทนี (carotene) และแซน
โทฟิลล ์(xanthophylls) โดยพบว่าสารเบต้า-แคโรทนีมสีมบตัใินการป้องกนัการเกดิเซลลม์ะเรง็
ในรา่งกายของมนุษยแ์ละสตัวแ์ละยงัน าไปสรา้งในวติามนิเอ ซึง่มผีลต่อการมองเหน็ (Xu LW 
etal 2012, Pankaj Gupta etal 2012)  
 

HO

OH

 
 

ภาพ 5 ตวัอยา่งโครงสรา้งของแคโรทนีอยด ์
 
วิธีการสกดัและการแยกสารให้บริสทุธ์ิ 
 การสกดั 
 1. การชง (Infusion) คอืการเอาสมนุไพรหรอืพชืทีต่อ้งการสกดัมาแช่ดว้ยน ้ารอ้นหรอืน ้า
เยน็ในเวลาเพยีงสัน้ๆ สารสกดัทีไ่ดจ้ะเป็นสารทีส่ามารถละลายน ้าไดด้ทีีอุ่ณหภูมไิมส่งูมาก 
  2. การตม้ (Decoction) คอืการสกดัสารทีล่ะลายไดด้ใีนน ้าและสามารถทนความรอ้นได้
ดโีดยการตม้สมนุไพรหรอืพชืในน ้าจนเดอืด  
  3. การหมกั (Maceration) คอื เป็นวธิกีารสกดัโดยน าสมุนไพรหรอืพชืหมกักบัตวัท า
ละลายในภาชนะทีปิ่ด ทิง้ไว ้3-7 วนั เขยา่หรอืคนบ่อยๆ แลว้กรองเอาสารสกดัไปใช้ ถ้าต้องการ
ใหส้ารออกจนหมดอาจตอ้งสกดัหลายครัง้ ขอ้ด ีคอืสารจะไม่ถูกความรอ้น แต่เป็นวธิทีีส่ ิน้เปลอืง
ตวัท าละลาย 
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  4. การสกดัแบบต่อเนื่อง (Soxhlet Extractor) เป็นอุปกรณ์ทีอ่อกแบบมาส าหรบัสกดั
สารใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสูงสุด ซึ่งนิยมใชใ้นกรณีทีส่ารทีจ่ะสกดัละลายได้ไม่ดนีักในตวัท าละลาย
อนิทรยีท์ีจ่ะสกดั การสกดัท าโดยอาศยัหลกัการการให้ตวัท าละลายระเหยกลายเป็นไอ จากนัน้
กลัน่ตวัเป็นของเหลวผ่านลงไปในสาร (ของแขง็หรอืของเหลว) จากนัน้ตวัท าละลายที่ไดส้มัผสั
กับสารจะไหลลงสู่ขวดรองรบั ตัวท าละลายที่พาสารลงมาในขวดนี้จะถูกระเหยกลับขึ้นไป     
(ทิ้งสารที่สกดัออกมาไว้ในขวดรองรบั) แล้วกลัน่ตวัลงบนสารซ ้าแล้วซ ้าอกีดงันี้ไปเรื่อยๆ การ
กระท าเช่นน้ีจะท าใหไ้ดส้ารทีต่อ้งการสกดัในขวดรองรบั 

 
 

ภาพ 6 การจดัตัง้อุปกรณ์ส าหรบัการสกดัโดยใช ้Soxhlet Extractor 
 

 5. การสกดัดว้ยตวัท าละลาย (Solvent Extraction) เป็นวธิหีนึ่งทีม่ปีระโยชน์มากในการ
แยกสารและท าสารให้บรสิุทธิ ์เช่น การสกดัแยกสารประกอบบางชนิดออกจากแหล่งที่เกดิใน
ธรรมชาต ิเช่น ใบไม้ ดอกไม้ และพชืสมุนไพร การสกดัแยกสารผลติภณัฑ์ออกจากของผสม
หลงัท าปฏกิริยิา หลกัการของการสกดัคอื การใชต้วัท าละลายที่เหมาะสมละลายสารทีต่้องการ
ออกมาจากสารผสม เช่น  
 1) การสกดัของแขง็ดว้ยของเหลว (Solid/Liquid Extraction) เป็นการใชต้วัท าละลายที่
เหมาะสมละลายสารทีต่อ้งการออกมาจากสารซึง่เป็นของแขง็ เช่น เปลอืกไม ้ใบไม ้ดอกไม ้เป็น
ตน้ โดยการแช่ในตวัท าละลายทีอุ่ณหภมูหิอ้งหรอืตม้ใหค้วามรอ้น 
 2) การสกดัของเหลวดว้ยของเหลว (Liquid/Liquid Extraction) ซึง่มหีลกัการ คอื ท าให้
ตวัถูกละลายที่ละลายในตวัท าละลายที่ 1 (ปกติคือตัวท าละลายของน ้า) กระจายไปสู่ตัวท า
ละลายที่ 2 (ปกติคอืตวัท าละลายอนิทรยี์) โดยที่ตวัท าละลายทัง้สองชนิดนี้ไม่ละลายเป็นเนื้อ
เดยีวกนั วธิกีารสกดัสามารถท าได้ง่ายๆ คอื น าสารละลายของน ้าที่มตีวัถูกละลายที่ต้องการ
แยกใส่ในกรวยแยก (Separatory funnel) แลว้เตมิตวัท าละลายอนิทรยีต์ามลงไปในกรวยแยก 
จากนัน้เขย่ากรวยแยก 2-3 นาท ีให้คว ่ากรวยแยกแล้วเปิดจุกเพื่อระบายความดนั แล้วท าการ
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เขย่าต่อ จนกระทัง่การกระจายของตวัถูกละลายระหว่างตวัท าละลายทัง้สองถงึสมดุล ตัง้กรวย
แยกทิง้ไวจ้นกระทัง่ตวัท าละลายทัง้สองแยกชัน้ (Handley AJ.1999.) 
 

 
 

ภาพ 7 การจดัตัง้อุปกรณ์ส าหรบัการสกดัโดยใชก้รวยสกดั 

 การแยกสารใชห้บริสทุธ์ิ  
 1. การตกตะกอน (Sedimentation) ใชแ้ยกของผสมเนื้อผสมทีเ่ป็นของแขง็แขวน 
ลอยอยู่ในของเหลว  ท าไดโ้ดยน าของผสมนัน้วางทิง้ไวใ้หส้ารแขวนลอยค่อยๆ ตกตะกอนนอน
ก้น ในกรณีที่ตะกอนเบามากถ้าต้องการให้ตกตะกอนเรว็ขึ้นอาจท าได้โดย ใช้สารตวักลางให้
อนุภาคของตะกอนมาเกาะ เมือ่มมีวลมากขึน้ น ้าหนกัจะมากขึน้จะตกตะกอนไดเ้รว็ขึน้ 
 2. โครมาโตกราฟี (Chromatography) เป็นการแยกสารผสม วธิกีารนี้จะมเีฟส 2 เฟส 
คอื เฟสคงที ่(stationary phase) กบั เฟสเคลื่อนที ่(mobile phase) โดยทีส่ารในเฟสคงทีจ่ะท า
หน้าทีดู่ดซบั (adsorb) สารทีใ่ชท้ าเฟสคงทีจ่งึมลีกัษณะเป็นผง ละเอยีดมพีืน้ทีผ่วิมากเช่น อลูมิ
นา (alumina, Al2O3) ซลิกิาเจล (silica gel, SiO2) ส่วนเฟสเคลื่อนทีจ่ะท าหน้าทีช่ะ (elute) เอา
สารผสมออกจากเฟสคงที่ให้เคลื่อนที่ไปด้วย สารที่ใช้เป็นเฟสเคลื่อนที่จงึได้แก่ ตวัท าละลาย 
เรยีงตามล าดบัจากมขีัว้น้อยไปมาก ไดแ้ก่  hexane < diethyl ether < dichloromethane < ethyl 
acetate < ethanol < methanol < acetic acid  
 ชนิดของโครมาโตกราฟี    
 1. โครมาโตกราฟีแบบคอลมัน์ (Column chromatography)  ท าไดโ้ดยการบรรจุสารที่
เป็นเฟสคงที ่เช่น อลูมนิาหรอืซลิกิาเจล ไวใ้นคอลมัน์แลว้เทสารผสมทีเ่ป็นสารละลายของเหลว
ลงสู่คอลมัน์ สารผสมจะผ่านคอลมัน์ชา้ๆ โดยตวัท าละลายซึง่เป็นเฟสเคลื่อนทีเ่ป็นตวัพาไป สาร
ในเฟสคงทีจ่ะดดูซบัสารในสารผสมไวส้่วนประกอบใดของสารผสมทีถู่กดูดซบัไดด้จีะเคลื่อนทีช่า้
ส่วนทีถู่กดดูซบัไมด่จีะเคลื่อนทีไ่ดเ้รว็ท าใหส้ารผสมแยกจากกนัได้ 
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 การบรรจคุอลมัน์ 
          1. เตรยีมเฟสคงทีเ่ป็นสารแขวนลอยทีม่ลีกัษณะขน้เหลว โดยผสมกบัตวัท าละลาย  
   2. ค่อยๆเทเฟสคงที ่ทีเ่ตรยีมไว้ลงในคอลมัน์ทีม่สี าลอุีดทีป่ลายดา้นในโดยระวงัมใิหต้วั
ท าละลายไหลออกควรเคาะคอลมัน์เบาๆ เพื่อไล่ฟองอากาศออกใหห้มด 
     3. ปล่อยใหเ้ฟสคงทีน่อนกน้ (โดยท าจนไดค้วามสงูของเฟสคงทีส่งูตามตอ้งการ)  
   4. เปิดใหต้วัท าละลายไหลออกไปจนเหลอือยูเ่หนือระดบัเฟสคงทีเ่ลก็น้อย 
   5. บรรจสุารลงในคอลมัน์แลว้เปิดใหต้วัท าละลายไหลลงจนผวิหน้าเกอืบแหง้ แลว้ชะสาร
ในคอลมัน์ดว้ยตวัท าละลายเลก็น้อยท าซ ้าจนแน่ใจว่าสารตวัอย่างถูกล้างลงสู่เฟสคงทีห่มดแล้ว 
จากนัน้เตมิตวัท าละลายไดม้ากๆ 
 

 

ภาพ 8  โครมาโตกราฟีแบบคอลมัน์ 
 

 2. โครมาโตกราฟีแบบแผ่นบาง (Thin Layer Chromatography หรอื TLC) เป็นโครมา

โตกราฟีที่ท าเฟสคงทีใ่หม้ลีกัษณะเป็นครมีขน้ แลว้เคลอืบบนแผ่นกระจกใหค้วามหนาของการ

เคลอืบเท่ากนัตลอดแลว้น าไปอบใหแ้หง้ สปอรต์สารละลายของสารผสมทีต่้องการแยกบนแผ่นที่

เคลอืบเฟสคงทีน่ี้ไว ้แลว้น าไปจุ่มในภาชนะทีบ่รรจุตวัท าละลายทีเ่ป็นเฟสเคลื่อนที ่โดยใหร้ะดบั

ของตวัท าละลายต้องอยู่ต ่ากว่าระดบัของจุดที่สปอรต์สารผสม  ตวัท าละลายจะซมึไปตามเฟส

คงที ่ตวัท าละลายจะชะเอาองคป์ระกอบในสารผสมนัน้ไปดว้ยอตัราเรว็ทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัสภาพมขีัว้ (polarity) ของสารทีเ่ป็นองคป์ระกอบกบัสารทีเ่ป็นตวัท าละลาย   
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ภาพ 9  โครมาโตกราฟีแบบแผ่นบาง (TLC) 
 

 3. โครมาโตกราฟีแบบกระดาษ (Paper chromatography) เป็นโครมาโทกราฟีแบบ
ระนาบอกีแบบหนึ่ง มวีธิกีารและหลกัการเหมอืนกบัโครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง แตกต่างกนัที่
เฟสคงที่ใช้กระดาษที่สามารถดูดซบัไดแ้ทนกระจกที่เคลอืบด้วยซลิกิาเจล (เผดจ็ สทิธสิุนทร 
และคณะ 2543 
     

 
 
 
 
 
 

ภาพ 10 โครมาโตกราฟีแบบกระดาษ   
 
สเปกโทรสโกปีในการพิสจูน์โครงสร้างของสารอินทรีย ์
 วิธีทางสเปกโทรสโกปี เพื่อการวิเคราะห์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนี่อง ซึ่งนับว่ามี
ววิฒันาการอยา่งมากส าหรบัการตรวจวดัและการวเิคราะหโ์ครงสรา้งของสารประกอบอนิทรยีท์ีม่ ี
ปรมิาณสารจ านวนน้อยไดถ้งึระดบันาโนกรมั เทคนิคที่ส าคญัซึง่จะกล่าวถงึเป็นการประยุกต์ใช้ 
สเปกโทรสโกปี 4 แบบ ไดแ้ก่ อลัตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี (Ultraviolet Spectroscopy, UV) 
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Infrared Spectroscopy, IR) นิวเคลยีร์แมกเนติกเรโซแนนซ์      
สเปกโตรสโกปี (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR) และแมสสเปกโทรสโกปี 
(Mass spectroscopy, MS)  
  
 
 



12 
 

 อลัตราไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทรสโกปี (Ultraviolet-Visible Spectroscopy, UV) 
เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตรวจวดัปรมิาณแสงและค่า intensity ในช่วงรงัสยีวูคีวามยาวคลื่นทีใ่ชอ้ยู่
ระหว่าง 190-400 nm และถ้าขยายไปถงึช่วงของวซิเิบลิจะอยู่ระหว่าง 380-800 nm ช่วงแสงขาวที่
ทะลุผ่านหรือถูกดูดกลืนโดยตัวอย่างที่วางอยู่ในเครื่องมือ  โดยที่ความยาวคลื่นแสงจะมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่าง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอินทรีย์
สารประกอบเชงิซอ้น และสารอนินทรยี ์ทีส่ามารถดดูกลนืแสงในช่วงความยาวคลื่นเหล่านี้ได ้
 องคป์ระกอบเครื่อง 
 1. แหล่งก าเนิดแสง (light source) แหล่งก าเนิดแสงจะต้องใหร้งัสใีนช่วงความยาวคลื่นที่
ต้องการอย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอดเวลา รวมทัง้มคีวามเขม้แสงที่มากพอ รงัสอัลัตราไวโอเลต
นิยมใชห้ลอดดวิทเีรยีม (deuterium lamp) เป็นแหล่งก าเนิดแสง ซึง่ใหแ้สงในช่วง 160-360 nm
ส่วนหลอดทงัสเตน (tungsten filament lamp) จะใหค้วามยาวคลื่นทีค่รอบคลุมช่วงแสงทีม่องเหน็
ได ้คอื ตัง้แต่ 380-800 nm 
 2.  โมโนโครเมเตอร ์(monochromator) เป็นส่วนส าคญัทีท่ าหน้าทีแ่ยกองคป์ระกอบแสง

ที่มคีวามยาวคลื่นต่อเน่ืองให้เป้นแสงที่มคีวามยาวคลื่นเดยีว มกัใช้ diffraction grating ที่มี

คุณภาพ ท างานคลา้ยกบัแท่งปรซิึม่ แสงจะถูกส่งต่อเนื่องทีก่ระจกเวา้รบัแสง และแยกออกเป็น 

2 ล าแสงในความเขม้เท่าๆกนั เพื่อผ่านเขา้สู่ตวัอยา่ง (sample) สารอ้างองิ (reference) ก่อนเขา้

สู่ตวัรบัสญัญาณ (detector) เพื่อตรวจวดัและแปลผลต่อไป 

  3. อุปกรณ์บนัทกึสญัญาณ (recorder) จะรบัขอ้มลูจากตวัรบัสญัญาณและบนัทกึในรปู

ของกราฟ 

 ลกัษณะของ UV สเปกตรมั 
 UV สเปกตรมัเป็นการบนัทกึกราฟความส าพนัธร์ะหว่างค่าการดูดกลนืแสง (A) ในแกน
ตัง้ กบั ความยาวคลื่น (λ) ในแกนนอน ในบาง กรณีอาจบนัทกึค่า log  ในแกนตัง้และความยาว
คลื่นในแกนนอน 
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ภาพ 11 ตวัอยา่งของยวูสีเปกตรมั 

 อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Infrared Spectroscopy, IR) โมเลกุลของสารอนิทรยีซ์ึง่
ประกอบด้วยอะตอมที่ยึดเกาะกันด้วยพันธะเคมี ซึ่งโดยปกติแล้วอะตอมเหลานี้  จะมีการ
เคลื่อนไหวหรอืสัน่ (vibrate) อยู่เสมอ การสัน่แบบพืน้ฐานของพนัธะเคมมีอียู่ 2 แบบ คอื การ
ยดื (stretching) และการงอ (bending) พลงังานในช่วง IR ระหว่าง 4000-4000 ซม. จะมผีลต่อ
การสัน้ของพนัธะเคมแีต่ละชนิดแตกต่างกนัไป เช่น 3800-3400 ซม. มผีลต่อการสัน่แบบยดืของ
พนัธะ O-H หรอืที ่3000-2800 ซม. เป็นการยดืของพนัธะ C-H ที ่1250-1000 ซม. จะเป็นการ
ยดืของ C-O จากความแตกต่างกนัของพลงังานทีม่ผีลต่อการสัน่ของพนัธะเคมแีต่ละชนิด ท าให้
สามารถจ าแนกชนิดของหมูฟ่งัก์ชนัในองคป์ระกอบนัน้ได ้
 ย่าน 4000-2500 ซม. เป็นค่าการสัน่พนัธะ X-H (X= C,O,N,S) ซึ่งเป็นพนัธะของ
อะตอม 2 อะตอมทีม่ผีลรวมของมวลต ่า 
 หมู่ไฮดรอกซี (O-H) จะพบพคีทีก่วา้ง (broad) ทีป่ระมาณ 3500 ซม. เกดิจากพนัธะ
ไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล 
 เอมีน (amine) หมู ่N-H พบค่าการดดูกลนืในยา่นเดยีวกบั O-H สงัเกตไดจ้าก O-H ยดื 
จะพบพคีรว่มคอื C-O ทีป่ระมาณ 1050-1250 ซม. เสมอ ซึง่ขึน้อยูก่บัชนิดของแอลกอฮอล์ 
 เอไมด์ (amide) เอไมด์จะพบ N-H ยดืเช่นเดยีวกบัเอมนี แต่ในเอไมด์จะบค่าการ
ดูดกลนืแสงของหมู่ C=O ยดืทีป่ระมาณ 1670 ซม. และ N-H งอทีป่ระมาณ 1557 ซม. ควบคู่
เสมอ 
 อลัดีไฮด ์(aldehydes) จะพบค่าการดูดกลนืแสงซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ คอื C-H ยดื 
2 พคี ทีช่่วง 2900-2700 ซม. ซึง่เป็นพคีส าคญัทีจ่ะยนืยนัไดว้่าเป็นสารประกอบอลัดไีฮด ์ 
 ย่าน 2500-1900 ซม. ยา่นการดดูกลนืแสงนี้จะพบเพยีงพคีของพนัธะสาม หรอืพนัธคู่ที่
เป็น cumulated double bond แอลไคน์ (alkyne) การยดืของแอลไคน์จะประกฎในช่วง 2200-
2100 ซม. 



14 
 

 ย่าน 1900-1500 ซม. เป็นย่านที่ส าคญัมาก เนื่องจากเป็นย่านการดูดกลืนของหมู่
ฟงัก์ชนัคารบ์อนิล C=O , C=C และ N=C เป็นต้น พคีของ C=O ยดื จะพบในลกัษณะเขม้ โดย
หมู่ C=O ของสารประกอบคารบ์อนิลทุกชนิดจะปรากฏในช่วง 1800-1650 ซม. แต่ไม่อาจ
ก าหนดไดแ้น่นอนขึน้อยูก่บัสภาพสิง่แวดลอ้มของกลุ่มต่างๆ ทีต่่ออยู่กบัหมู่คารบ์อนิลนัน้ๆ เช่น 
คโีตน พบพคีที่ประมาณ 1725-1705 ซม. อลัดไีฮด์จะพบที่ 1720-1700 ซม. เอสเทอรพ์บที ่
1750-1735 ซม. กรดคารบ์อกซ ีพบที ่1710 ซม.  
 

 
 

ภาพ 12 ลกัษณะของสเปกตรมั IR 
 

 นิวเคลียรแ์มกเนติกเรโซแนนซ์ สเปกโตรสโกปี (Nuclear Magnetic Resonance 
Spectroscopy, NMR) มพีลงังานอยู่ในช่วงทีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง "สปิน" ซึง่เป็นสมบตัิ
เฉพาะของนิวเคลยีสแต่ละชนิดเมื่ออยู่ภายใต้สนามแม่เหลก็ ไม่ใช่นิวเคลยีสทุกชนิดที่จะสามารถ
เกดิการดูดกลนืคลื่นวทิยุได ้ แต่จะต้องเป็นนิวเคลยีสทีม่คี่า "สปิน" ไม่เป็นศูนยเ์ท่านัน้ ตวัอย่าง 
เช่น 1H, 13C, 31P, 19F เป็นต้น ในทีน่ี้ 1H เป็นนิวเคลยีสทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดเนื่องจากเป็นธาตุ
ทีพ่บมากในสารประกอบอนิทรยีท์ัว่ไป เป็นทีน่่าเสยีดายว่าคารบ์อน  ซึง่เป็นธาตุองคป์ระกอบหลกั
ของสารอนิทรยีน์ัน้มเีพยีง 13C ซึ่งพบในปรมิาณน้อยมาก (1%) เท่านัน้ที่ให้สญัญาณ NMR 
ในขณะที ่12C ไมใ่หส้ญัญาณเนื่องจากมสีปินเป็นศูนย ์
 การวดั NMR spectrum (Measuring of NMR spectrum) 
โดยปกต ิ1H NMR spectrum ของสารตวัอยา่งใดๆ ท า ไดโ้ดย 
 1. น าสารตวัอย่างมาประมาณ 2 - 3 mg.ละลายในตวัท าละลายทีไ่ม่ม ี1H อยู่ เช่น CCl4, 
CDCl3 , CD3OD แลว้ใส่สารอา้งองิ (reference) ลงไปดว้ย  
 2. น าหลอดใส่ลงไปใน  radiofrequency (rf) coil ซึง่จะวางอยู่ระหว่างขัว้แม่เหลก็ก าลงัสูง 
ท า ให ้nuclei เกดิการวางตวัแบบขนานหรอืสวนทางกบัสนามแมเ่หลก็  
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 3. เพิม่พลงังานใหแ้ก่ nuclei ไปเรื่อยๆโดยใช ้rf coil จนกระทัง่มพีลงังานเท่ากบัความ
แตกต่างของระดบัพลงังาน ณ จุดนี้ nuclei ก็จะ absorb พลงังานเข้าไปท าให้ได้เป็น NMR 
spectrum 

 

ภาพ 13 ลษัณะสเปกตรมั A คอื 1H NMR spectrum และ B คอื 13C NMR spectrum  

 แมสสเปกโทรสโกปี (Mass spectroscopy, MS) จะแตกต่างจาก spectroscopy ชนิด
อื่นในแง่ที่ว่า เทคนิคนี้ไม่ขึน้กบั transition ระหว่างระดบัพลงังาน Mass Spectroscopy จะ
เปลี่ยนโมเลกุลเป็นไอออน แล้วจะเรียงไอออนเหล่านี้ตามอัตราส่วนระหว่างมวลต่อประจ ุ
(mass/charge; m/z) หลงัจากนัน้จะวดัปรมิาณของไอออนเหล่านัน้ทีม่อียู่ การท าการวเิคราะห์
ท าได้โดยการใส่ สารตวัอย่างลงใน high-vacuum chamber ซึ่งจะเกดิการระเหยของตวัท า
ละลายและถูก bombard ดว้ย electron ทีม่พีลงังานสูง electron ทีถู่ก bombard จะถูกยงิเขา้ไป
ทีโ่มเลกุล M ท า ให ้electron ทีอ่ยูใ่นโมเลกุลถูกยงิหลุดออกไป กลายเป็น cation radical ซึง่เรา
เรยีนว่า molecular ion; M+ (สมเดช กนกเมธากุล 2547) 
                                                                  

                                                                                           
ภาพ 14 ตวัอยา่งสเปกตรมัของ MS 

 
 

A B 
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สารต้านอนุมลูอิสระ (Antioxidant) 
 สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) คือโมเลกุลของสารที่สามารถจบักับตัวรบัและ
สามารถยบัยัง้ปฏกิริยิาออกซเิดชนัของโมเลกุลสารอื่นๆ ได้ ปฏกิริยิาออกซเิดชนัเป็นปฏกิริยิา
เคมีที่เกี่ยวเนื่องจากการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนจากสารหนึ่งไปยงัตัวออกซิไดซ์ ปฏิกิริยา
ดงักล่าวสามารถเกดิปฏกิริยิาลูกโซ่และท าลายเซลล์ของร่างกายโดยสารต้านอนุมลูอสิระจะเขา้
ไปยตุปิฏกิริยิาลกูโซ่เหล่านี้ดว้ยการเขา้จบักบั อนุมลูอสิระและยบัยัง้ปฏกิริยิาออกซเิดชนั  
 DPPH assay หรือ 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity 
assay เป็นวธิกีารวเิคราะหค์วามสามารถในการเป็นสารต้านออกซเิดชนั (antioxidant) ซึง่ใช ้
reagent คอื 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl เป็นวธิทีี่สะดวก รวดเรว็ ง่ายต่อการวเิคราะห ์ให้
ความถูกต้องและแม่นย าสูง DPPH เป็น stable radical ในตวัท าละลายเมทานอล (methanol) 
สารละลายนี้มสีมี่วง ดูดกลนืแสงได้ดทีี่ความยาวคลื่น 515-517 นาโนเมตร  โดย DPPH● จะ
เกดิปฏกิริยิากบั antioxidant (AH) หรอืกบั radical species (R●) 

DPPH● + AH-------------DPPH-H + A● 
                                 DPPH● + R●-------------- DPPH-R 
เมื่อ DPPH● ท าปฏกิริยิากบัสารที่มฤีทธิต์้านอนุมลูอสิระ สขีองสารละลายสมี่วงจะเปลีย่นเป็นสี
เหลือง โดยเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูอิสระที่ใช้เป็นมาตรฐานคือ BHT ถ้าตัวอย่างมี
ความสามารถในการต้านออกซเิดชนัไดสู้ง ความเขม้ของสารละลายสมี่วงจะลดลงซึง่จะรายงาน
ผลเป็นค่า IC50 หรอื EC50 
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            DPPH● สมีว่ง              สารตา้นอนุมลูอสิระ            DPPH● สเีหลอืง 

 
ภาพ 15 กลไกการเกดิปฏกิริยิาของ DPPH● กบั สารตา้นอนุมลูอสิระ 

 
  
 
 
 
 

+  R● 
●

 



17 
 

 ABTS assay หรือ 2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 
cation radical -scavenging assay เป็นวธิกีารวเิคราะหค์วามสามารถในการเป็นสารต้าน 
ออกซเิดชนั (antioxidant) ซึ่งใช้ reagent คอื 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-
sulphonic acid) ซึง่จะ stable radical ในตวัท าละลาย aqueous solution สารละลายนี้มสีเีขยีว 
ดดูกลนืแสงไดด้ทีีค่วามยาวคลื่น 734 นาโนเมตร 
OH● + ABTS------------- ABTS●+ + H2O   antioxidant (AH) จะท าปฏกิริยิากบั ABTS+ ดงันี้ 
ABTS●+ + AH ------------- ABTS + A● ซึ่งถ้าความเขม้ของสารละลายสเีขยีวลดลงจะราย    
งานผลการทดลองเป็นค่า 50% effective concentration (EC50) ซึ่งหมายถงึ ปรมิาณสารต้าน
ออกซเิดชนัทีท่าใหค้วามเขม้ขน้ของ ABTS+ เหลอือยู่ 50% หรอืรายงานผลเป็น 50% inhibition 
concentration (IC50) ซึง่หมายถงึ ปรมิาณสารต้านออกซเิดชนัทีท่ าใหค้วามเขม้ขน้ของ ABTS+ 
ลดลง 50% 
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ภาพ 16 โครงสรา้งของ ABTS  

 
 FRAP assay หรือ Ferric reducing antioxidant power เป็นอกีวธิหีนึ่งทีใ่ชใ้นการ
ตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซเิดชนั ดูดกลนืแสงได้ดทีี่ความยาวคลื่น 595 นาโน
เมตร โดยอาศยัปฏกิริยิารดีอกซแ์ละตดิตามการเปลีย่นแปลงสขีองสารประกอบเชงิซอ้น คอืเมื่อ
สารประกอบ เชงิซ้อน ferric tripyridyltriazine (Fe3+-TPTZ) ได้รบัอเิลก็ตรอนจากสารต้าน
ออกซเิดชนั แลว้จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปสารประกอบเชงิซอ้น ferrous tripyridyltriazine (Fe2+-
TPTZ) ทีม่สีมีว่งน ้าเงนิ ดงัภาพ 2.17 (ปรยีนนัท ์บวัสด 2549) 
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ภาพ 17 กลไกการเกดิปฏกิริยิาของ ferric tripyridyltriazine 
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สารควบคมุการเจริญเติบโตของพืช 
ฮอร์โมนพืช  (plant  hormones)  เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นเองในปริมาณน้อย

มาก แต่มีผลในด้านการส่งเสริมหรือยับยัง้การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาภายในต้นพืช
นัน้ๆ ทัง้นี้ไม่รวมถงึน ้าตาลหรอืสารอาหารทีเ่ป็นอาหารพชืโดยตรง โดยปรมิาณทีฮ่อรโ์มนสรา้ง
ขึน้เพยีงพอที่จะควบคุมการเตบิโตภายในต้นพชืนัน้ๆ ดงันัน้การสกดัฮอร์โมนออกมาจากต้น
พชื เพื่อไปพ่นใหต้้นไมอ้ื่นๆ จงึเป็นเรื่องยากและไม่คุม้ค่า จงึไดม้กีารคน้ควา้และสงัเคราะหส์าร
ต่างๆ ซึง่มคีุณสมบตัคิลา้ยฮอรโ์มนธรรมชาตขิึน้มาใชป้ระโยชน์แทน เช่น 

1. ออกซิน คุณสมบตัทิีส่ าคญัของออกซนิ คอื  ความสามารถในการกระตุ้นการเกดิราก
และการเจรญิของรากจงึได้มกีารน าออกซนิมาใช้กบักิง่ปกัช าหรอืกิง่ตอนของพชืทัว่ๆ ไป เพื่อ
เร่งให้เกิดรากเรว็ขึน้และมากขึน้ สารที่นิยมใช้ในการเร่งราก คอื เอ็นเอเอ(NAA) และไอบเีอ
(IBA) ซึง่ทัง้ 2 ชนิดนี้จดัว่าเป็นออกซนิ อยา่งอ่อน มพีษิต่อพชืน้อย  
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ภาพ 18 โครงสรา้งของ ออกซนิ IBA 

  2. จิบเบอเรลลิน มคีุณสมบตัสิ าคญัเกี่ยวขอ้งกบัการยดืตวัของเซลล์ ดงันัน้ จงึใชใ้น
การเร่งการเติบโตของพชืทัว่ๆ ไป ผกักินใบหลายชนิดตอบสนองต่อจบิเบอเรลลนิได้ดี โดย    
จะม ีการเตบิโตของเซลลร์วดเรว็ขึน้ท าให้ได้ผลผลติเพิม่ขึน้ ผกับางชนิดทีม่กีารเตบิโตของต้น
เป็นแบบกระจุก (rosette plant) เช่น ผักกาดหอม ผักกาดขาวปลี กะหล ่าปลี  ถ้ามีการใช ้     
จบิเบอเรลลนิ กบัพืชเหล่านี้ในระยะต้นกล้าจะท าให้เกิดการยดืตัวของต้นอย่างรวดเรว็  และ  
ออกดอกไดด้ ี 
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ภาพ 19 โครงสรา้งของจบิเบอเรลลนิ GA1 
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3. ไซโตไคนิน ช่วยในการแบ่งเซลล์ในการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพชื ใชเ้ร่งการแตกตาของ
พชื พชืทีข่ยายพนัธุด์ว้ยการตดิตาแลว้ ไซโตไคนินยงัมคีุณสมบตัชิะลอการแก่ชราของพชืได้ จงึ
สามารถยดือายกุารเกบ็เกีย่วของผกักนิใบ ผลไม ้และดอกไมห้ลายชนิด 
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ภาพ 20 โครงสรา้งของไซโตไคนิน 
 

สารชะลอการเจริญเติบโตของพืช (plant growth retardants) สารกลุ่มนี้ไม่จดัเป็น
ฮอรโ์มนพชื แต่เป็นสารสงัเคราะห์ทีม่คีุณสมบตัสิ าคญั คอื ยบัยัง้การสรา้งหรอืยบัยัง้การท างาน
ของฮอรโ์มนจบิเบอเรลลนิในพชืจงึมผีลลดการยดืตวัของเซลล์ท าใหป้ลอ้งสัน้ ใบหนา เขยีวเขม้ 
กระตุ้นการออกดอกของพืชบางชนิดและมีคุณสมบัติอื่นๆ  ได้แก่ ท าให้พืช ทนทานต่อ
สภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม เช่น รอ้นจดั เยน็จดั ดนิแหง้ ดนิเกลอื สารชะลอการเจรญิเตบิโตที่
ส าคญัไดแ้ก่ แอนซมิดิอล (ancymidol), คลอมคีวอน (chlormequat), ดามโินไซด์ (daminozide), 
พาโคลบวิทราโซล (paclobutrazol)  (Tsavkelova.E.A etal 2006.117-126., Leena Borah etal 
2016.75–84) 
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ภาพ 21 โครงสรา้งของดามโินไซด ์(daminozide) 
 
ไฮโดรโปนิกส ์(Hydroponics) 
 เป็นการปลกูพชืโดยไมใ่ชด้นินบัเป็นวธิกีารใหมใ่นการปลูกพชืโดยเฉพาะผกัและพชืทีใ่ช้
เป็นอาหาร เนื่องจากประหยดัพืน้ที ่และไมป่นเป้ือนกบัสารเคมต่ีางๆ ในดนิ ท าใหไ้ดพ้ชืทีป่ลอด
สารพษิ ปจัจบุนัเทคนิคการปลกูพชืแบบไรด้นิมหีลายแบบ  
 การปลูกพืชโดยให้ส่วนของรากแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจรญิเตบิโตของพชืโดยตรง แต่ส่วนของล าต้นและส่วนอื่นๆจะอยู่เหนือสารละลาย หรอืปลูกบน
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วสัดุอื่นที่ไม่ใชด้นิ และรดด้วยสารละลายธาตุอาหารหรอืน ้าปุ๋ ย วสัดุที่ใช้ปลูก เช่น กรวด ทราย 
หนิ ขีเ้ลื่อย เปลอืกไม ้ขยุมะพรา้ว ถ่านแกลบ เป็นตน้   
 ขัน้ตอนการปลูก  
1. เพาะเมลด็ในกระบะเพาะ โดยใชฟ้องน ้าส าหรบัเพาะเมลด็ น าฟองน ้ามาแช่น ้าและกดฟองน ้า
ใหน้ ้าซมึทัว่ทัง้ฟองน ้า 
2. ใส่เมลด็พนัธุท์ีต่อ้งการเพาะลงในฟองน ้า โดยใหเ้มลด็จมลงในฟองน ้าเพยีงครึง่เมลด็  
3. เทน ้าลงในกระบะเพาะ รกัษาระดบัน ้าประมาณ 3/4 ของความสงูของฟองน ้า 
4. น ากระบะทีล่งเมลด็แลว้เกบ็ใหพ้น้แสงแดด เยน็ และชืน้ โดยไมต่อ้งปิดฝากระบะเพาะ 
5. หลงัจาก 1-2 วนั สงัเกตเมือ่เมลด็เริม่งอก ใหน้ ากระบะเพาะออกไปรบัแสงแดด เป็นแดดตอน
เชา้ แลว้เกบ็เขา้ทีร่ม่โดยไม่ตอ้งเกบ็ในทีม่ดื 
6. ท าตามขอ้ 5. ไปจนตน้กลา้ไดอ้ายปุระมาณ 7 วนั นับจากวนัทีง่อกโดยทุกๆวนัใหห้มัน่เตมิน ้า 
3/4 ของฟองน ้า 
7. ตน้กลา้อาย ุ8 วนั สงัเกตว่าตน้กลา้เริม่มใีบที ่3 งอกออกมาจากนัน้ใหเ้ตมิสารละลายธาตุ
อาหาร A,B 
8. ท าตามขอ้ 7. ไปจนตน้กลา้อาย ุ14 วนั โดยรกัษาระดบัสารอาหารโดยจะวดัค่า pH ของ
สารละลายใหอ้ยูใ่นช่วง 5.8-6.2 และค่า EC ใหอ้ยูใ่นช่วง 1.3 - 1.4 ms/cm  
9. สงัเกตว่าตน้กลา้เริม่มใีบที ่4 สมบรูณ์ และมรีากงอกออกมาจากฟองน ้า น าตน้กลา้ทีง่อก
สมบรูณ์แลว้ยา้ยลงภาชนะปลกู 

พืชท่ีใช้ในงานวิจยั ก   
 ผักกาดหอม  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lactuca sativa Linn. จัดอยู่ในวงศ ์                  
ASTERACEAE (COMPOSITAE) มคีุณค่าทางโภชนาการ คอื ประกอบดว้ยวติามนิบ ีวติามนิซ ี
เบต้าแคโรทนี และลูเทยีน มยีาง (latex) ชื่อ แลคทูคาเรยีม (lactucarium) ซึง่มปีรมิาณสูงมาก
ขณะออกดอก สรรพคุณของผกักาดหอมและการใชป้ระโยชน์ของผกักาดหอม นัน้มกัใชเ้ป็น ผกั
สลดั มสีารต้านมะเรง็และสารต้านอนุมูลอิสระ เช่นเดยีวกบัผกัสลดัที่มสีีเขยีวอื่นๆ ส่วนที่ใช้
ประโยชน์ของผักกาดหอมคือ ใบ เมล็ด และต้น ซึ่งแต่ละส่วนจะให้สรรพคุณแตกต่างกัน 
ดงัต่อไปนี้                                                       
 - ตน้ผกักาดหอม ทัง้ต้นคัน้เอาแต่น ้า น าน ้าทีไ่ดม้าทาฝีมะมว่ง(รดีเอาหนองออกก่อน) ใชข้บั
พยาธ ิแกพ้ษิ ขบัลม เป็นยาระบาย                                                                   
- ใบผกักาดหอม น ้าคัน้จากใบ ใชแ้กไ้อ ท าใหห้ลบังา่ย แกไ้ข ้ขบัปสัสาวะ ขบัเหงือ่          
- เมลด็ผกักาดหอม ใชร้กัษาโรคตบั ขบัปสัสาวะ ขบัน ้านม ระงบัปวด แกป้วดเอว และรกัษาโรค  
   

http://frynn.com/tag/ASTERACEAE/
http://frynn.com/tag/COMPOSITAE/
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 เรดโอ๊ค เป็นผกัตระกูลสลดัใบมสีแีดงเขม้และเขยีวเขม้แลว้แต่สายพนัธุ ์มธีาตุเหลก็และ
วติามนิซสีูงมกีากใยอาหารสูง ย่อยง่าย ช่วยบ ารุงสายตา บ ารุงกล้ามเนื้อ บ ารุงผวิพรรณ ช่วย
ป้องกนัโรคปากนกกระจอก และยงัช่วยล้างผนังล าไส้ ก าจดัพวกไขมนัและอนุมูลอสิระที่เกาะ
ตามผนงัล าไส ้และวติามนิซสีงู  

 เรดคอรลั เป็นผกัคล้ายเรดโอ๊ค ใบมสีเีขยีวอมแดง หวานกรอบกว่าเรดโอ๊ค มกีากใย
อาหารมากเช่นกัน และช่วยบ ารุงสายตา บ ารุงเส้นผม บ ารุงประสาทและกล้ามเนื้อ บ ารุง
ผวิพรรณ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
เปรมชยั เอี่ยมศรินิพกุล และคณะ (2555) ไดท้ดสอบฤทธิข์องสารสกดัในการยบัยัง้เชือ้

ดว้ยวธิ ีagar diffusion พบว่าสารสกดัหยาบของดอกดาวเรอืงดว้ยสารละลาย 95% ethanol สาร
สกดัส่วนทีล่ะลายใน hexane, chloroform, ethyl acetate และน ้า สามารถยบัยัง้เชือ้ S. aureus 
และ เชือ้ E. coli  ได ้ดงันัน้จงึน าสารสกดัส่วนทีล่ะลายใน ethyl acetate ซึง่มฤีทธิส์ูงสุดในการ
ยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีทัง้สองชนิด มาเตรยีมสบู่ก้อนโดยผสมกบั soap chip ในอตัราส่วนตัง้แต่ 
10:90, 20:80, 30:70 จนถงึอตัราส่วน 70:30 โดยน ้าหนัก และท าการทดสอบฤทธิใ์นการยบัยัง้
เชือ้พบว่าอตัราส่วนต ่าสุดทีผ่่านเกณฑก์ารยอมรบัของ มอก. 29-2545 คอื การใชส้ารสกดัรอ้ย
ละ 40 โดยน ้าหนกั  

ศริธิร ศริอิมรพรรณ และคณะ (2555) ศกึษาฤทธิต์า้นอนุมลูและแคโรทนีอยด ์(ไลโคปีน, 
β-แคโรทนี, ลูทนี) ของดอกดาวเรอืง (Tagetes erecta L.) ทีเ่กดิจากกระบวนการอบแห้งที่
แตกต่างกนั กระบวนการอบแห้งที่แตกต่างกนัคอื การอบแห้งแช่แขง็ (FD), อากาศรอ้นแห้ง 
(HA) และ รงัสอีนิฟราเรดทีม่กีารหมุนเวยีนอากาศรอ้น (FIR-HA) พบว่า HA ใหป้รมิาณ สูงสุด
ของ β-แคโรทนี (15.5 มก./100 กรมัน ้าหนักแหง้) ในขณะที ่FIR-HA และ FD ใหร้ะดบัสูงสุด
ของลทูนีและไลโคปีน ผลการศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ว่า FIR-HA เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมส าหรบัการ
อบแหง้ดอกดาวเรอืงทีเ่กี่ยวกบัการรกัษาสแีละคุณสมบตัติ้านอนุมูลอสิระและสารออกฤทธิท์าง
ชวีภาพซึง่ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัการผลติภาคอุตสาหกรรมของผงดอกดาวเรอืง  

ชยัอาทติย ์อิน่ค า และ คณะ (2557)  ไดศ้กึษาผลของการใชส้ารสกดัชวีภาพเพื่อเป็น
แหล่งของธาตุอาหารต่อการเจรญิเตบิโตของของผกัสลดัที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ ม ี 2 
ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัที ่1 สูตรของสารสกดัชวีภาพ 2 สูตร (สูตรทีส่กดัจากพชื และสูตรทีส่กดัจาก
สตัว)์ และปจัจยัที ่ 2 อตัราส่วนของความเขม้ขน้ของสารสกดัชวีภาพต่อน ้า 3 ระดบั  (1:250 
1:500 และ 1:1000) จากผลการศกึษาพบว่าทีร่ะยะเกบ็เกี่ยว (45 วนัหลงัปลูก) จ านวนใบ ความ
สูงต้น ความกวา้งทรงพุ่ม และพืน้ทีใ่บ ของกรรมวธิทีีไ่ดร้บัสารสกดัชวีภาพจากสตัว์ ใหค้่าทีสู่ง
กว่ากรรมวธิทีีไ่ดร้บัสารสกดัชวีภาพจากพชื และอตัราส่วนความเขม้ขน้ของสารสกดัชวีภาพต่อ
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น ้าที ่1:250 ใหค้วามสูงต้น และพืน้ทีใ่บ มากกว่า อตัราส่วน 1:1000 ส าหรบัปจัจยัร่วมระหว่าง
สูตรสารสกดัชวีภาพกบัอตัราส่วนความเขม้ขน้ พบว่า ผกัสลดัทีไ่ดร้บัสารสกดัชวีภาพจากสตัว์ 
ร่วมกบั อตัราส่วนความเขม้ขน้ที่ 1:250 และ 1:500 (สารสกดัชวีภาพ: น ้า) ใหน้ ้าหนักสดของ
พชืสงูทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบกบักรรมวธิอีื่นๆ 

Pankaj Gupta etal (2012) ไดศ้กึษาองคป์ระกอบทางเคมใีนดอกดาวเรอืง ไทโอฟีน 
เช่น 5-(4-acetoxy1butenyl)-2,2-bithienyl, 5-(3-buten-1-ynyl )-2,2'bithienyl และ 5-(3-buten-
1-ynyl)-2,2' bithienyl, ฟลาโวนอยด์ เช่น quercetagetin, 6-hydroxykaempferol-7-
Oglucoside, quercetin-3-galactoside, kaempferol-7-Orhamnoside และ quercetin, แคโรที
นอยด ์เช่น lutein และ zeaxanthin, สารประกอบฟีนอล เช่น syringic acid และ methyl-3,5-
dihydroxy-4-methoxy benzoate  

Ying Gong etal (2012) พบว่าปรมิาณของสารประกอบฟีนอลและฟลาโวนอยดท์ัง้หมด
ของสารสกดัจากเอทานอล/น ้า (7:3) มปีรมิาณสารฟีนอลและฟลาโวนอยด์มากที่สุดเท่ากบั 
62.33 mg gallic acid equivalent (GAE)/g และ 97.00 mg rutin equivalent (RE)/g ตามล าดบั 
และฤทธิต์้านอนุมูลอสิระของสารสกดัไดท้ดสอบโดยวธิ ีABTS, DPPH และ FRAP ผลการ
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์พบว่าฤทธิต์้านอนุมูลอสิระมคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณของฟีนอลกิและฟ
ลาโวนอยดท์ัง้หมด(R2> 0.900) ซึง่ gallicin acid, quercetagetin,    6-hydroxykaempferol-O-
hexoside, patuletin-O-hexoside และ quercetin เป็นสารต้านอนุมลูอสิระทีโ่ดดเด่นในสารสกดั, 
และ quercetagetin แสดงฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระทีม่ากทีสุ่ด  

Anna Pekal etal (2015) ไดศ้กึษาความเป็นพษิของ Tagetes erecta L. และ Tagetes 
patula L.ต่อการงอกและการเจรญิเตบิโตของพชื มกีารทดสอบ สารต้านอนุมลูอสิระ ฟีนอลกิ 
ฟลาโวนอยด ์และความเป็นพษิ จากสารสกดั ทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารทัง้ก่อนและหลงัการงอก 
ทดสอบใน เมล็ดผกักาดหอม และ หอมหวัใหญ่ พบว่ามกีารงอกและการพฒันาของต้นกล้า 
ลดลง ดงันัน้ T.erecta และ T.patula มคีวามเป็นสารพษิที่ท าใหก้ารงอกของเมลด็พชืและการ
พฒันาตน้กลา้ลดน้อยลงจากเกษตรอนิทรยีซ์ึง่ส่วนใหญ่จะอยูใ่นผกั          

Zakayo Kazibwe etal (2017) ได้ศกึษาวธิกีารสกดัสารจากดอกดาวเรอืงโดย
เปรยีบเทยีบระหว่างการสกดัโดยใชน้ ้าดว้ยเทคนิคอลัตราโซนิกกบัการสกดัแบบน ้ารอ้นธรรมดา 
พบว่า การสกดัโดยใชน้ ้าดว้ยเทคนิคองัตราโซนิก สกดัไดป้รมิาณของฟีนอลรวมสารต้านอนุมูล
อสิระและฟลาโวนอยดไ์ดด้กีว่าวธิกีารสกดัดว้ยน ้ารอ้นธรรมดา  
 


