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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์
ไทย ชนิ ดเมล็ ดลายกับ สายพันธุ์ ออสเตรเลี ย ชนิ ดเมล็ดดา และการประยุก ต์ใช้ในตารั บ อิ ม ลั ชั่น
โดยเตรี ยมสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทาละลายโดยใช้ตวั ทาละลายคือ 50%
aqueous ethanol พบว่า สายพันธุ์ ไ ทยมี น้ าหนัก สารสกัดหยาบเที ยบกับ น้ าหนัก พื ช แห้งมากกว่า
สายพั น ธุ์ อ อส เตรเลี ย อยู่ 5.64% จากนั้ นวิ เคราะห์ ปริ มาณ ส ารฟิ นอลิ ก ทั้ งหมดด้ ว ยวิ ธี
Folin-Ciocalteu Phenol Test พบว่าสายพันธุ์ไทยมีปริ มาณสารฟิ นอลิกทั้งหมด 3,932 mg GAE/100
g Crude extract ซึ่ งมากกว่าสายพันธุ์ออสเตรเลี ย (2,852 mg GAE/100 g Crude extract) แล้วจึงนา
สารสกัดหยาบจากสายพันธุ์ไทยมาหาประสิ ทธิ ภาพการต้านอนุ มูลอิส ระ DPPH พบว่ามี ค่า IC50
เท่ากับ 1.061 mg/ml ซึ่ งมากกว่าสารละลายมาตรฐานกรดแอสคอร์ บิคซึ่ งมีค่า IC50 เท่ากับ 0.0052
mg/ml จากนั้น พัฒนาตารั บอิ มลั ชั่นรู ปแบบ O/W ที่ ความเข้มข้น สารสกัดหยาบต่าง ๆ แล้วเลื อก
ตารับอิมลั ชัน่ ที่ผสม 3% สารสกัดหยาบไปศึกษาความคงตัวเป็ นเวลา 1 เดือน พบว่าที่อุณหภูมิ 50°C
ค่า b* เพิ่ มขึ้ น 18.05% โดยเปลี่ ยนจากสี เหลื องอ่อนเป็ นสี เหลื องเข้ม ค่า pH คงที่ ค่าความหนื ดมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งถื อ ว่า ยอมรั บ ได้ใ นแง่ ก ารใช้ ง าน อี ก ทั้ง เป็ นต ารั บ ที่ มี ค วามคงตัว ภายใต้
สภาวะเร่ ง และมีประสิ ทธิ ภาพการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ที่อุณหภูมิ 25°C ลดลงจาก 86.53±0.01
เป็ น 65.28±0.08 จึงสรุ ปได้ว่าตารับอิมลั ชั่นที่ ผสม 3% สารสกัดหยาบจากต้นอ่อนทานตะวันสาย
พัน ธุ์ ไ ทย ชนิ ด เมล็ ด ลายมี ค วามคงตัว ปานกลาง และสารสกั ด หยาบดั ง กล่ า วเป็ นสารต้า น
อนุมูลอิสระที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งมีประสิ ทธิภาพน้อยกว่าสี่ เท่าเมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน
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คาสาคัญ: ต้นอ่อนทานตะวัน/ ฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระ/ ตารับอิมลั ชัน่ / ความคงตัว
Abstract
The main objective of this work was to determine the antioxidant activity of Sunflower
Sprout of two species which are Thai specie striped seeds and Australia specie black seeds, and
study its application in emulsion. Crude extract was extracted by 50% aqueous ethanol. Thai
specie has higher %yield (12.40%) than Australia specie (6.76%). Thai specie has higher total
phenolic content (3,932 mg GAE/100 g) than Australia specie (2,852 mg GAE/100 g). The IC50
value of Thai specie of crude extract determined by DPPH method was 1.061 mg/ml which is
higher than standard Ascorbic acid (0.0052 mg/ml). The crude extract of Thai specie was selected
for apply in O/W emulsion at various concentrations. The 3% concentration of crude extract was
selected for stability test for 1 month. The b*of emulsion increased when stored at 50°C (18.05%)
which indicate the diminishing of color from the yellow product's emulsion but this change is
acceptable in cosmetic. The pH of emulsion was stable and the degree of viscosity increased for
all storage conditions. The emulsion has good stability under accelerated conditions. The
% DPPH inhibition of crude extract in emulsion for 1 month at 25°C was investigated by DPPH
method. The result showed that % DPPH inhibition decreased from 86.53±0.01 to 65.28±0.08.
In conclusion, the emulsion of 3% extract of Thai specie striped seeds Sunflower Sprout has
moderate stability and this crude extract was source of natural antioxidant with relative low
4 folds antioxidant when compared with the standard Vitamin C.
Keywords: Sunflower Sprout/ antioxidant activity/ emulsion/ stability
บทนา
การดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ในปั จจุบนั นี้ ตอ้ งเผชิ ญกับมลภาวะต่างๆมากมาย ทั้งฝุ่ นควันจาก
อากาศ การได้รั บ รั ง สี ยู วี ติ ด ต่ อ กัน เป็ นเวลานาน รวมทั้ง ความเครี ย ด ปั จ จัย เหล่ า นี้ ก่ อ ให้ เกิ ด
อนุ มูลอิ สระขึ้ น ซึ่ งส่ งผลให้เกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ เดชั่นที่ เป็ นสาเหตุ สาคัญของความเหี่ ยวย่น และ
ริ้ วรอยก่อนวัย จึงมีผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางจานวนมากที่ทาหน้าที่ยบั ยั้ง หรื อชะลอการเกิดปฏิกิริยา
ดังกล่าว โดยสารสาคัญในผลิตภัณฑ์มีท้ งั ที่มาจากการสังเคราะห์ และมาจากธรรมชาติ โดยที่มาจาก
ธรรมชาติกาลังได้รับความสนใจ และเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค อนึ่ งต้นอ่อนทานตะวันจัดเป็ นพืชที่
ได้รับความนิยมในการบริ โภคเพื่อยับยั้งหรื อชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่
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ทานตะวัน มี ชื่ อทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Helianthus annuus Linn. เป็ นพื ช ที่ อ ยู่ ใ นวงศ์
Asteraceae (Compositae) จัดอยู่ในแฟมิ ลี่ Compositene จัดเป็ นไม้ลม้ ลุกอายุประมาณ 1 ปี ลาต้นมี
ลักษณะตั้งตรง มีขนสากแข็ง ใบเดี่ ยวเรี ยงสลับกัน ใบเป็ นรู ปไข่ ขอบใบจักเป็ นฟันเลื่อย มีขนแข็ง
ทั้งสองด้าน ดอกเป็ นกระจุกขนาดใหญ่ ก้านดอกยาว จานรองดอกมีลกั ษณะแบน กลีบดอกวงนอก
และวงในสี เหลื องอ่อนหรื อสี ทอง ผลสี ขาว เหลือง หรื อดา นันทวัน บุณยะประภัศร (2541) มีงาน
ศึ ก ษาวิจยั ชนิ ดของสารประกอบฟี นอลในต้น อ่ อนทานตะวัน ด้วยวิธี RP-HPLC-DAD Analysis
พบว่ามี มากถึ ง 16 ชนิ ด (Liang, Cui, Li, Liu, & Zhao, 2013) นอกจากนี้ ก็มีงานศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับ
ตัว ท าละลายที่ ใ ช้ ใ นการสกัด ต้น อ่ อ นทานตะวัน ด้ว ยวิธี ก ารสกัด ด้ว ยตัว ท าละลาย และใช้ต ัว
ท าละลายที่ มี ส ภาพขั้ว (Polarity) แตกต่ างกัน จากนั้นจึ งหาปริ ม าณสารฟี นอลิ กทั้งหมดด้วยวิธี
Folin-Ciocalteu Phenol Test พบว่าตัวทาละลายที่ใช้ในการสกัดต้นอ่อนทานตะวันแล้วให้ปริ มาณ
สารฟี นอลิ ก ทั้ง หมดสู ง ที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม alcohol (Ye, Liang, Li, & Zhao, 2015) ซึ่ งตัว ท าละลายที่
เหมาะสมในการน ามาประยุก ต์ใ ช้ท างเครื่ อ งส าอาง คื อ 50% (v/v) ethanol แม้ว่า 90% (v/v)
methanol จะเป็ นตัวทาละลายที่ให้ปริ มาณสารฟี นอลิกทั้งหมดสู งที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก methanol
มีความเป็ นพิษต่อร่ างกาย ถัดมามีงานวิจยั ตรวจสอบสารสกัดเชิ งคุ ณภาพของต้นอ่อนทานตะวันที่
อายุ 1 และ 2 สัปดาห์โดยใช้เทคนิ ค GC-MS พบว่าอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันในการ
นามาประยุกต์ใช้ทางเครื่ องสาอาง คือ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ เนื่ องจากต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 สัปดาห์มี
สารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพหลายชนิ ดกว่าต้นอ่อนทานตะวันอายุ 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะ 9-octadecenoic
acid (Z)- ethyl ที่มีคุณสมบัติตา้ นอนุมูลอิสระ (รักชนก ภูวพัฒน์, มูฮมั มัดบาคอรี ยูโซ๊ะ และโซเฟี ย
เมฆารัฐ, 2559)
ด้ว ยเหตุ ดัง กล่ า วผู ว้ ิจ ัย จึ ง มี ค วามประสงค์ที่ จ ะศึ ก ษาปริ ม าณสารฟี นอลิ ก ทั้ง หมดของ
ต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์ไทย ชนิ ดเมล็ดลายเปรี ยบเทียบกับสายพันธุ์ออสเตรเลีย ชนิ ดเมล็ดดา
เมื่ อได้ส ายพันธุ์ ที่ ให้ ป ริ ม าณสารฟี นอลิ กทั้งหมดสู งที่ สุ ดแล้วก็ ศึก ษาฤทธิ์ ต้านอนุ มู ลอิ ส ระของ
สายพันธุ์ดงั กล่าว และนามาประยุกต์ใช้เป็ นสารสาคัญในตารับอิมลั ชัน่ รู ปแบบ oil in water จากนั้น
จึงทดสอบความคงตัวเบื้องต้นของตารับดังกล่าว
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมต้ นอ่อนทานตะวัน
นาเมล็ดทานตะวันทั้ง 2 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ไทย ชนิ ดเมล็ดลายและสายพันธุ์ออสเตรเลีย
ชนิ ดเมล็ดดา) ซึ่ งเก็บจากจังหวัดลพบุรี ไปแช่ น้ าเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง จากนั้นนามาห่ อด้วยผ้าเปี ยก
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เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้วจึงนาไปโรยในกระบะดินที่มีดินปริ มาณสามในสี่ ส่วนของกระบะแล้วโรย
ดินทับหน้าบาง ๆ จากนั้นรดน้ าวันละ 1 ครั้งแล้วจึงเก็บเกี่ยวเมื่อต้นอ่อนทานตะวันมีอายุ 1 สัปดาห์
2. การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
นาต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 2 สายพันธุ์ไปตัดเพื่อให้มีขนาดเล็กลง จากนั้นนามาทาให้แห้ง
โดยการอบด้วย hot-air oven ที่ อุณ หภู มิ 40 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วน าต้น อ่ อ น
ทานตะวันที่ได้ปริ มาณ 50 กรัม ใส่ ใน 50% aqueous ethanol 250 มิลลิลิตร (Ye et al., 2015) พร้อม
กับ sonicate ที่ อุณ หภู มิ 40 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 30 นาที แล้วน าไปกรองด้วยกระดาษกรอง
จากนั้นนาสารสกัดที่ ได้ไประเหยแห้งโดยใช้ rotary evaporation ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยสได้
เป็ นสารสกัดหยาบ
3. การวิเคราะห์ หาปริมาณสารฟิ นอลิกทั้งหมด (Total Phenolic Content)
วิเคราะห์ ป ริ ม าณสารฟิ นอลิ กทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากต้นอ่อนทานตะวัน ด้วยวิธี
Folin-Ciocalteu Phenol Test โดยค านวณปริ ม าณฟิ นอลิ ก ทั้ง หมดเที ย บจากกราฟมาตรฐานของ
กรดแกลลิ ก ที่ ค วามเข้ม ข้น 60, 120, 140, 160 และ 180 ppm (Lourith, Kanlayavattanakul, &
Chanpirom, 2009)
4. การหาประสิ ทธิภาพของการต้ านอนุมูลอิสระด้ วยวิธี DPPH (DPPH Free Radical Scavenging
Activity)
การหาประสิ ทธิ ภาพการต้านอนุมูลอิสระ DPPH โดยใช้วิธีของ Braca, Sortino, Politi, &
Mendez, 2002 โดยละลายสารสกัดหยาบหรื อกรดแอสคอร์บิค (ชุ ดควบคุมผลบวก) ในความเข้มข้น
1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร และ absolute ethanol เพื่ อ เป็ นตัว แปรควบคุ ม เติ ม สารละลาย DPPH
ความเข้ ม ข้ น 0.1 มิ ล ลิ โ มลาร์ ตั้ งบ่ ม ในที่ มื ด เป็ นเวลา 30 นาที อ่ า นค่ า การดู ด กลื น แสงที่
ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร แล้วรายงานเป็ นค่า IC50 ซึ่งได้จากการสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง % DPPH inhibition กับความเข้มข้น
5. การประยุกต์ ใช้ ในตารับอิมัลชั่ น
น าสารสกัด หยาบจากต้น อ่ อ นทานตะวัน สายพัน ธุ์ ไ ทยมาพัฒ นาเป็ นตารั บ อิ ม ัล ชั่น ใน
รู ป แบบ O/W โดยศึ ก ษาเปอร์ เซ็ น ที่ เหมาะสม (3%) ซึ่ งพิ จ ารณาจากลัก ษณะทางกายภาพของ
ตารับอิมลั ชัน่ และเปอร์เซ็นที่ให้ประสิ ทธิภาพ
6. การศึกษาความคงตัวเบื้องต้ นของตารับอิมัลชั่น
นาตารับอิมลั ชัน่ ที่มีสารสกัดหยาบจากต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์ไทยมาศึกษาความคงตัว
เบื้องต้นในสภาวะต่างๆ คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส, อุณหภูมิ 25 – 32 องศาเซลเซี ยส, อุณหภูมิ
40 องศาเซลเซี ยส, อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส, สภาวะได้รับแสงนี ออนวันละ 8 ชั่วโมง, สภาวะ
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Heating – Cooling Cycle แบบที่ 1 (อุ ณ หภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 วัน สลับ กับ อุ ณ หภู มิ
4 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 1 วัน ), สภาวะ Heating – Cooling Cycle แบบที่ 2 (อุ ณ หภู มิ 50
องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 1 วัน สลับกับอุ ณหภู มิ 4 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 1 วัน) โดยวัดลักษณะ
ทางกายภาพเบื้องต้น ซึ่ งเป็ นการเก็บผลทุก ๆ สัปดาห์ เป็ นเวลา 1 เดือน
7. ศึกษาประสิ ทธิภาพการต้ านอนุมูลอิสระของตารับอิมัลชั่นทีม่ ีสารสกัดหยาบ
นาตารับอิมลั ชัน่ ที่ มีสารสกัดหยาบจากต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์ไทยที่ผลิ ตเสร็ จทันที
เปรี ยบเทียบกับตารับอิมลั ชัน่ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 เดือน มาหาประสิ ทธิภาพของ
การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ตามวิธีของ Braca et al., 2002 โดยละลายครี มปริ มาณ 1 กรัมใน
absolute ethanol 3 มิ ลลิ ลิตร แล้วนาไปปั่ นเหวี่ยงด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงที่ ความเร็ วรอบ 5,000 rpm
เป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นนาส่ วนใสที่ ได้จากการปั่ นเหวี่ยงผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น
0.1 มิ ล ลิ โมลาร์ ตั้ง บ่ ม ในที่ มื ด เป็ นเวลา 30 นาที อ่ า นค่ า การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 517
นาโนเมตร
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. การปลูก
ลัก ษณะของเมล็ ดและต้น อ่ อนทานตะวัน 2 สายพัน ธุ์ แ ตกต่ างกัน ดังแสดงในภาพที่ 1
เมล็ดของทานตะวัน สายพัน ธุ์ ไทย ชนิ ดเมล็ดลาย มี ลกั ษณะรี ยาว และมี ล ายตามยาวสี ขาวสลับ
สี ด า และต้น อ่ อ นที่ ไ ด้ มี ล ัก ษณะล าต้น ผอมสู ง ส่ ว นภาพที่ 2 เมล็ ด ของทานตะวัน สายพัน ธุ์
ออสเตรเลีย ชนิดเมล็ดดา มีลกั ษณะกลม และมีสีดา ทั้งเมล็ด และต้นอ่อนที่ได้มีลกั ษณะลาต้นอวบ
แต่ไม่สูงมาก

ภาพที่ 1 เมล็ดและลาต้นของทานตะวันสายพันธุ์ไทย ชนิดเมล็ดลาย

ภาพที่ 2 เมล็ดและลาต้นของทานตะวันสายพันธุ์ออสเตรเลีย ชนิดเมล็ดดา
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2. การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
นาต้น อ่ อนทานตะวัน ทั้ง 2 สายพัน ธุ์ ม าท าให้แห้ง โดยอบที่ อุณ หภู มิ 40 องศาเซลเซี ย ส
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมงได้ร้อยละน้ าหนักพืชแห้งเที ยบกับน้ าหนักพืชสดของต้นอ่อนทานตะวันสาย
พันธุ์ ไทย ชนิ ดเมล็ดลาย และสายพันธุ์ ออสเตรเลี ย ชนิ ดเมล็ดดาเป็ น 9.92 และ 7.31 ตามล าดับ
จากนั้นนาไปสกัดได้ร้อยละน้ าหนักสารสกัดหยาบเทียบกับน้ าหนักพืชแห้งของต้นอ่อนทานตะวัน
สายพันธุ์ไทย ชนิดเมล็ดลาย และสายพันธุ์ออสเตรเลีย ชนิดเมล็ดดาเป็ น 12.40 และ 6.76 ตามลาดับ
สารสกัดหยาบของต้นอ่อนทานตะวันทั้ง 2 สายพันธุ์มีลกั ษณะเหมื อนกัน คือ เป็ นเพสต์ (Pastes)
สี น้ าตาลอ่ อ น กลิ่ น ฉุ น เฉพาะตัว เมื่ อ น าสารสกัด หยาบปริ ม าณ 10 กรั ม ละลายใน DI-Water
ปริ มาตร 10 มิลลิลิตรมีค่า pH อยูท่ ี่ 6.28±0.01
3. การวิเคราะห์ ปริมาณสารฟิ นอลิกทั้งหมด (Total Phenolic Content)
วิเคราะห์ ปริ มาณสารฟิ นอลิ กทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu Phenol Test พบว่าต้นอ่อน
ทานตะวันสายพันธุ์ไทย ชนิ ดเมล็ดลายมีปริ มาณสารฟิ นอลิ กทั้งหมด 3932 mg GAE/100 g Crude
extract และต้นอ่ อนทานตะวัน สายพันธุ์ออสเตรเลี ย ชนิ ดเมล็ดดามี ป ริ มาณสารฟิ นอลิ กทั้งหมด
2852 mg GAE/100 g Crude extract ซึ่ งผลที่ได้ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ Ye et al., 2015 ที่มีปริ มาณ
สารฟิ นอลิกทั้งหมด 2935.7 – 3045.2 mg Crude extract

ภาพที่ 3 ปริ มาณสารฟิ นอลิกทั้งหมดของต้นอ่อนทานตะวัน สายพันธุ์ไทย ชนิดเมล็ดลาย และ
สายพันธุ์ออสเตรเลีย ชนิดเมล็ดดา
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4. ประสิ ทธิภาพของการต้ านอนุมูลอิสระด้ วยวิธี DPPH (DPPH Free Radical Scavenging
Activity)
เมื่อพิจารณาจากร้ อยละของน้ าหนักพืชแห้งเที ยบกับน้ าหนักพืชสด, ร้ อยละของน้ าหนัก
สารสกัดหยาบเทียบกับน้ าหนักพืชแห้ง และปริ มาณสารฟิ นอลิ กทั้งหมด พบว่าต้นอ่อนทานตะวัน
สายพันธุ์ไทย ชนิ ดเมล็ดลาย มีค่าดังกล่าวทั้งสามมากกว่าต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์ออสเตรเลี ย
ชนิ ดเมล็ดดา ผูว้ ิจยั จึงนาสารสกัดหยาบจากต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์ ไทย ชนิ ดเมล็ดลายมาหา
ประสิ ทธิภาพของการต้านอนุมูลอิสระเป็ นวิธีที่อา้ งอิงมาจาก Braca et al., 2002โดยเปรี ยบเทียบกับ
สารละลายมาตรฐานกรดแอสคอร์ บิค พบว่าสารสกัดหยาบมี ค่า IC50 เท่ากับ 1.061 mg/ml ขณะที่
สารละลายมาตรฐานกรดแอสคอร์ บิคมีค่า IC50 เท่ากับ 0.0052 mg/ml แสดงว่าสารละลายมาตรฐาน
กรดแอสคอร์ บิกมีฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระมากกว่าสารสกัดหยาบค่อนข้างมาก
5. การประยุกต์ สารสกัดใช้ ในตารับอิมัลชั่น
น าสารสกัด หยาบจากต้น อ่ อ นทานตะวัน สายพัน ธุ์ ไ ทย ชนิ ด เมล็ ด ลายมาพัฒ นาเป็ น
สารสาคัญตารับอิมลั ชัน่ ในรู ปแบบ O/W โดยใช้ครี มเบสมาตรฐานซึ่ งผ่านการทดสอบความคงตัว
ในสภาวะเร่ ง 2 สภาวะ คื อ สภาวะ Heating – Cooling Cycle โดยเมื่ อ ครบ 8 รอบ ทั้ง 2 สภาวะ
ไม่ พ บการแยกชั้น จากนั้ น น าครี ม เบสมาตรฐานดัง กล่ า วมาผสมสารสกัด หยาบจากต้น อ่ อ น
ทานตะวัน สายพัน ธุ์ ไ ทย ชนิ ด เมล็ ด ลายที่ ก ระจายตัวใน Butylene Glycol โดยใช้เปอร์ เซ็ น ของ
สารสกัด หยาบที่ 1, 3, 5 และ 7% ดัง แสดงในตารางที่ 1 เมื่ อ พิ จ ารณาจากสี กลิ่ น ค่ า pH และ
ค่าความหนืดแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงเลือกตารับอิมลั ชัน่ ที่ผสม 3% สารสกัดหยาบไปศึกษาความคงตัวเบื้องต้น
ตารางที่ 1. สู ตรตารับอิมลั ชัน่
Raw Materials
Disodium EDTA

Functions
Chelating Agent

%W/W
0.10

Glycerin

Humectant

Butylene Glycol

Humectant

Deionized Water

Solvent

Glyceryl Stearate and PEG-100 Stearate
BHT

Emulsifier
Antioxidant agent

4.50
0.50

Cetyl Alcohol

Co-emulsifier

0.50

Stearyl Alcohol

Co-emulsifier

1.00

Shea Butter
Dimethicone
Dimethicone and Trimethylsiloxysilicate
Isopropyl Myristate

Emollient
Skin Conditioning Agent
Skin Conditioning Agent
Emollient

8.20
1.65
0.25
2.00

Crude extract

Active Ingredient

Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin

Preservative

2.50
1.80
q.s.100

1.00, 3.00, 5.00, 7.00
1.00
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6. ความคงตัวเบื้องต้ นของตารับอิมัลชั่น
น าต ารั บ อิ ม ั ล ชั่ น ที่ ผ สม 3% สารสกั ด หยาบจากต้ น อ่ อ นทานตะวัน สายพั น ธุ์ ไ ทย
ชนิ ดเมล็ดลายมาทดสอบความคงตัวเบื้ องต้นโดยทดสอบภายใต้สภาวะเร่ ง 2 สภาวะ คือ สภาวะ
Heating – Cooling Cycle แบบที่ 1 พบว่ า เมื่ อ ครบ 8 รอบ ไม่ พ บการแยกชั้ น และสภาวะ
Heating – Cooling Cycle แบบที่ 2 พบว่า เมื่อครบ 2 รอบ เนื้ อเหลวลง และเมื่อครบ 8 รอบ ไม่พบ
การแยกชั้น นอกจากนี้ ก็ น าผลิ ตภัณ ฑ์ ดังกล่ าวไปเก็ บ ที่ ส ภาวะต่ าง ๆ พบว่าสภาวะอุ ณ หภู มิ 25
องศาเซลเซี ยส, อุณหภูมิ 25 – 32 องศาเซลเซี ยส และสภาวะได้รับแสงนีออนไม่สามารถแยกความ
แตกต่างของสี ได้ด้วยตา แต่ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยสพบว่าในสั ปดาห์ ที่ 2 มี สีเหลื องเข้มขึ้ น
และสี เหลื อ งเข้ม เพิ่ ม มากขึ้ น ในสั ป ดาห์ ที่ 3 และ 4 ตามล าดับ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ค่ า สี ที่ ว ดั ด้ว ย
เครื่ อ งมื อ วัด สี ตามระบบ L*a*b* พบว่า b* เพิ่ ม ขึ้ น 18.05% โดยเปลี่ ย นจากสี เหลื อ งอ่ อ นเป็ น
สี เหลืองเข้ม ส่ วนของกลิ่ นพบว่าในทุกสภาวะมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ และกลิ่ นหอมเปลี่ ยนแปลงเพียง
เล็กน้อย ส่ วนค่า pH วัดด้วยเครื่ อง pH Meter ใช้สภาวะในการวัด คือ อุ ณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส
พบว่าในทุกสภาวะมีความคงตัว และค่าความหนื ดวัดด้วยเครื่ อง Viscometer โดยใช้สภาวะในการ
วัด คื อ อุ ณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ย ส เวลา 1 นาที เข็ ม เบอร์ CP52 ความเร็ วรอบ 0.6 rpm พบว่า
ผลิตภัณฑ์ที่เก็บในสภาวะ 25 องศาเซลเซี ยส และ 25 - 32 องศาเซลเซี ยส มีความหนื ดเพิ่มขึ้น และ
ไม่ แตกต่างกันมากเมื่ อถึ งสั ปดาห์ ที่ 4 ส่ วนสภาวะได้รับแสงนี ออนค่าความหนื ดเพิ่ มมากขึ้ นใน
สัปดาห์ที่ 1 – 3 แล้วลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 4 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2. ค่าความหนืด และค่า pH ของตารับอิมลั ชัน่ ที่เก็บไว้ที่สภาวะต่าง ๆ
สั ปดาห์

25°C

25 – 32 °C

แสงนีออน

ความหนืด (cps)

ค่ า pH

ความหนืด (cps)

ค่ า pH

ความหนืด (cps)

ค่ า pH

0

85,281.00

6.28

85,281.00

6.28

85,281.00

6.28

1

86,763.33

6.28

84,506.67

6.28

145,133.33

6.28

2

95,693.33

6.27

109433.33

6.27

146,333.33

6.27

3

100,886.67

6.28

112,166.67

6.28

156,500.00

6.27

4

131,600.00

6.28

125,166.67

6.28

110,233.33

6.28
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7. ประสิ ทธิภาพการต้ านอนุมูลอิสระของตารับอิมัลชั่นที่มีสารสกัดหยาบ
นาตารับอิมลั ชั่นที่ผสม 3% สารสกัดหยาบที่ ผลิ ตเสร็ จทันทีและหลังเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 เดือน มาหาประสิ ทธิ ภาพของการต้านอนุ มูลอิสระ DPPH ตามวิธีของ
Braca et al., 2002 พบว่าตารับอิมลั ชัน่ ที่ผลิตเสร็ จทันทีมีประสิ ทธิ ภาพการต้านอนุมูลอิสระ DPPH
เท่ากับ 86.53 ± 0.01 ซึ่ งมากกว่าตารั บ อิ มลั ชั่นหลังเก็บไว้ที่อุณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
1 เดือน ที่มีประสิ ทธิภาพของการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 65.28 ± 0.08 ซึ่งลดลง 24.56%
สรุ ปผล
ตารับอิมลั ชัน่ ที่ผสม 3% สารสกัดหยาบจากต้นอ่อนทานตะวันสายพันธุ์ไทย ชนิดเมล็ดลาย
มีความคงตัวปานกลาง และสารสกัดหยาบดังกล่าวเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งมี
ประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่าสี่ เท่าเมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน จากงานวิจยั นี้ ควรศึกษาวิธีเก็บรักษาคุณภาพ
ของสารสกัดหยาบ และทดสอบความคงตัวของผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ส ภาวะ Freeze – Thaw รวมถึ งควร
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการต้านอนุ มูลอิสระของตารับอิมลั ชัน่ ที่มีสารสกัดหยาบที่เก็บไว้ที่สภาวะอื่นๆ
เพิ่มเติม
รายการอ้างอิง
นันทวัน บุณยะประภัศร. (2541). สมุนไพรไม้ พืน้ บ้ าน. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั ประชาชน จากัด.
รักชนก ภูวพัฒน์, มูฮมั มัดบาคอรี ยูโซ๊ะ และโซเฟี ย เมฆารัฐ. (2559). Suitable period of young
sunflower (Helianthus annuus L.). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชคริ นทร์ , 8(1), 90 –
100.
Braca, A., Sortino, C., Politi, M., & Mendez, J. (2002). Antioxidant activity of flavonoids from
Licania licaniaeflora. Ethnopharmacol, 79, 379-381.
Ye, F., Liang, Q., Li, H., & Zhao, G. (2015). Solvent effects on phenolic content, composition,
and antioxidant activity of extracts from florets of sunflower (Helianthus annuus L.).
Agricultural and Food Industrial, 76, 574-581.
Liang, Q., Cui, J., Li, H., Liu, J., & Zhao, G. (2013). Florets of sunflower (Helianthus annuus L.):
Potential new source of dietary fiber and phenolic acids. Agricultural and Food
Chemistry, 61, 3435-3442.
9

Lourith, N., Kanlayavattanakul, M., & Chanpirom, S. (2009). Free radical scavenging efficacy of
tamarind seed coat and its cosmetics application. Health Research, 23(4), 159-162.

10

