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Physical Property, Total Anthocyanin Content and Antioxidant Activity                           
Shampoo Mixed with 7 Herbals. 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ สารแอนโทไซยานินและปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระของผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด  โดยผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสม
สมุนไพรใช ้7 ชนิด ได้แก่ ข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว ขิง อัญชัน มะกรูด ดอกดาวเรือง ใบย่านาง และว่านหางจระเข้ และ
ใช้ข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว 2 วิธี คือ ระเหยน้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว และไม่ระเหยน้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว มี
จ านวนแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด 4 สูตร ได้แก่ อัตราส่วนของส่วนผสมหลัก: น้ าสมุนไพร (55:45) ในสูตร 1 และสูตร 
2 ใช้วิธีการไม่ระเหยน้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว อัตราส่วนของส่วนผสมหลัก: น้ าสมุนไพร (60:40) ในสูตร 3 และสูตร 
4 ใช้วิธีการระเหยน้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว ผลการวิจัยพบว่า แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 
สูตร มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) อยู่ในช่วง 5.42 - 5.47 แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด สูตรที่ 4 มี
ปริมาณสารแอนโทไซยานินสูงสุด รองลงมา คือ แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด 3 สูตร 2 และสูตร 1 
อยู่ในช่วง  3.80 - 5.28 มิลลิกรัม/ลิตร โดยแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด สูตร 1 มีปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระสูงสุด รองลงมา คือ แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด สูตร 2 สูตร 3 และสูตร 4 มีปริมาณ
สารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในช่วงร้อยละ เท่ากับ 38.50 - 60.25 มิลลิกรัม/100 กรัม 

ค าส าคญั : น้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว/แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสมุนไพร/สารต้านอนุมูลอิสระ/                                  

สารแอนโทไซยานิน 

ABSTRACT          
 This research aims to study the physical property, total anthocyanin content and antioxidant 
activity and customer’s satisfaction of shampoo mixed with 7 Herbals. The 7  herbals consisted of 
Luem Pua black glutinous rice, ginger, butterfly pea, kaffir lime, Marigold, Tiliacora triandra (Colebr.) 
Diels, Aloe Vera. The 2 methods was use to prepare Luem Pua black glutinous rice as evaporated of 
Luem Pua black glutinous rice water and no evaporated of Luem Pua black glutinous rice water. 
There are 4 formulas of shampoo mixed 7 herbals included of the ratio of main ingredients: herbals 
water (55:45) in formula 1 and formula 2 with no evaporated of Luem Pua black glutinous rice water 
and the ratio of main ingredients: herbals water (60:40) in formula 3 and formula 4 with evaporated 
of Luem Pua black glutinous rice water. The result found that pH value of 7 shampoo mixed with 7 
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herbal 4 formulas were 5.42 - 5.47. The shampoo mixed with 7 herbs 7 of formula 4 have highest 
values of anthocyanin content follow, by formula 3, formula 2 and formula 1 with anthocyanin 
content in the range of 3.80 - 5.28 mg /L. The Shampoo mixed with 7 herbs of formula 1 have highest 
value of antioxidant content, followed formula 2, formula 3 and formula 4, with antioxidants in the 
range of 38.50 - 60.25 mg / 100 g.  

Keywords : Luem Pua black glutinous rice/ Herbal Shampoo/ Antioxidant/ Anthocyanin 

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 ในชีวิตประจ าวันแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดเป็นสิ่งที่จ าเป็นและถือว่าขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรี
ต้องหาซ้ือมาท าความสะอาดและบ ารุงเส้นผม เพื่อให้เส้นผมนุ่มสลวยอยู่เสมอ แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด หรือ ยาสระ
ผม เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของของเหลวหนืด ใช้ส าหรับท าความสะอาดเส้นผม ดังน้ันธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหนังศรีษะเป็นธุรกิจที่ท าเงินมหาศาล มีทั้งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ไปจนถึง
กลุ่มแม่บ้านที่ต้องการผลิตสินค้าออกมาเอาใจผู้บริโภค       
 แอนโทไซยานินจัดสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) กลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ช่วยควบคุมอนุมูลอิสระให้
อยู่ในปริมาณที่สมดุล เพราะสารต้านอนุมูลอิสระจะคอยท าลายสิ่งแปลกปลอมที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้ง
มลพิษในอากาศ แสงแดดจัด หนังศีรษะที่มีความมันมากเกินไป และพวกควันของปิ้งย่างทั้งหลาย ซ่ึงถ้าเส้นผมได้รับสิ่ง
เหล่าน้ีมากๆ เข้า อนุมูลอิสระก็จะยิ่งสะสมกลายเป็นสารพิษบ่อเกิดของโรคผมร่วง ผมบางได้ ดังน้ันร่างกายจึงสร้าง 
สารต้านอนุมูลอิสระ ขึ้นมาเพื่อควบคุมเจ้าอนุมูลอิสระตัวร้ายให้อยู่อย่างเป็นระเบียบ แต่เม่ืออายุมากขึ้น ร่างกายอาจ
ไม่สามารถควบคุมความสมดุลของสารต้านอนุมูลอิสระได้เหมือนแต่ก่อน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิดที่มีสมุนไพรที่มีสารแอนโทไซยานินจึงจ าเป็นอย่างมาก เพราะสารต้านอนุมูลอิสระจากแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด
สมุนไพรจะเข้าไปช่วยเสริมทัพได้  จากผลการวิจัยพบว่าแอนโทไซยานินมีส่วนส าคัญในการช่วยชะลอผมหงอก และ
กระตุ้นให้เส้นผมดกด าได้ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ , 2553) ‘ข้าวลืมผัว’ หรือข้าวก่ า ที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่มีชื่อว่า
แอนโทไซยานิน ซ่ึงเป็นรงควัตถุที่พบมากในบริเวณเยื่อหุ้มเมล็ด โดยมีรายงานว่าแอนโทไซยานินเป็นสารที่มีคุณสมบัติ
ในการต่อต้านมะเร็งท าให้เซลล์ร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ลดริ้วรอยท าให้ผิวพรรณสดใสและยังช่วยท าให้เซลล์สมองท างานได้ดี จึงท าให้ปัจจุบันยังมีการ
น าข้าวสายพันธ์ุต่างๆ น้ีไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอาง อาหาร และเครื่องดื่ม 
เป็นต้น (อานนท์และคณะ, 2559)        
 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร ได้มีการจัดจ าหน่ายผลผลิตจากข้าวลืม
ผัว จึงท าให้กลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้าวลืมผัวจากกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรไทรงาม มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ สารแอนโท
ไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชาวบ้านและชุมชน 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสมุนไพร 
 2. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ ปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 
7 ชนิดสมุนไพร 

ขอบเขตการวิจัย         
 งานวิจัยน้ีศึกษาสมบัติทางกายภาพ สารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิด สมุนไพรทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว ขิง อัญชัน มะกรูด ดอกดาวเรือง ใบย่านาง และว่านหาง
จระเข้ เป็นส่วนผสมในการท าแชมพู มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี     
 ขอบเขตด้านเนื้อหา         
 1. แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด 4 สูตร แต่ละสูตรมีอัตราส่วนของ ส่วนผสมหลัก:  ส่วนผสมน้ าสมุนไพร 2 
อัตราส่วน คือ 55 : 45 และ 60 : 40 โดยใช้น้ าข้าวที่ไม่ผ่านการะเหยกับน้ าข้าวที่ผ่านการระเหย   
 2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ การทดสอบค่าความ
เป็นกรด – ด่าง (pH) และหาปริมาณสารแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด
 ขอบเขตการวิจัยด้านตัวแปร       
 ตัวแปรต้น แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด      
 ตัวแปรตาม ปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ  

นยิามศพัทเ์ฉพาะ       
 แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นผมและหนังศีรษะ มีผสมสารสกัด
จากสมุนไพร เช่น มะกรูด ดอกอัญชัน น้ าข้าวเหนียวด าลืมผัว น้ าดอกดาวเรือง น้ าดอกอัญชัน น้ าใบย่านาง น้ าขิง 
น้ ามันผิวมะกรูด น้ าว่านหางจระเข้      
 สมบัติทางกายภาพ  ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง สี กลิ่น การแยกชั้นของของเหลว ความคงสภาพ  
 สมบัติทางเคมี เป็นสมบัติที่เก่ียวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร เช่น 
ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ      
 สารแอนโทไซยานิน เป็นรงควัตถุหรือสารสี ที่ให้สีแดง ม่วง และน้ าเงิน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีอยู่ใน
แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสมุนไพร     
 สารต้านอนุมูลอิสระ สารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ (Free Radicals) ที่มีอยู่ในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด
สมุนไพร 
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กรอบแนวความคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธดี าเนนิการวจิยั         
 การเตรยีมตวัอยา่ง         
 1. การเตรียมน้ าสมุนไพร         
    1.1 น้ ามะกรูด น าผลมะกรูดสดผ่าแกะเมล็ดออก แล้วคั้นน้ าด้วยเครื่องคั้น น้ าที่ได้กรองด้วยผ้าขาวบาง (สุ
มนต์ทิพย์ คงตัน จันทร์ฟัก, 2554)        
    1.2 น้ าว่านหางจระเข้ น้ าว่านหางจระเข้ปอกเปลือก ล้างเอายางสีเหลืองออก น าเอาวุ้นว่านหางจระเข้ที่

ได้มาปั่น ให้ละเอียด กรองน้ าด้วยผ้าขาวบาง (สุมนต์ทิพย์ คงตัน จันทร์ฟัก, 2554)   
    1.3 น้ าอัญชัน น าดอกอัญชันสดมาล้างให้สะอาดใส่น้ า อัตราส่วน 1:20 ต้มให้เดือด นาน 30 นาที ตั้งทิ้งไว้
ให้เย็น กรองน้ าด้วยผ้าขาวบาง (สุมนต์ทิพย์ คงตัน จันทร์ฟัก, 2554)     
    1.4 น้ าใบย่านาง น าใบย่านางแก่มาล้างน้ าให้สะอาด แล้วน ามาปั่นกับน้ าอัตราส่วน 1:10 กรองด้วยผ้าขาว
บาง (ส านักงานข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) 

    1.5 น้ าดาวเรือง น าดอกดาวเรืองเลือกดอกสีเหลืองมาแช่ในน้ าเป็นเวลา 15 นาที น าไปต้มไฟอ่อน
เป็นเวลา เวลา 15 นาที (กาญจนา วงศ์กระจ่าง, 2560)        
    1.6 น้ าผิวมะกรูด น ามะกรูดสดล้างน้ าให้สะอาด ใช้เฉพาะผิวมะกรูด (โดยเลือกเฉพาะส่วนที่ดี ส่วนที่
เป็นรอยด าหรือแมลงกัดให้ตัดทิ้ง) หั่นผิวมะกรูดให้ละเอียด ชั่งผิวมะกรูดที่หั่นละเอียด 100 กรัม เติมน้ า 300 มิลลิลิตร 
ต้มไฟอ่อนจนเดือด แล้วต้มต่ออีก 5 นาที น ามากรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางหลายๆ ชั้น เก็บส่วนที่เป็นน้ าในภาชนะที่
สะอาด (เก็บในตู้เย็นได้ 2- 3 วัน (ส านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ)   
    1.7 น้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว น าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว ในอัตราส่วน 100 กรัม ต่อน้ า 300 

น้ าข้าวเหนียวลืมผัว น้ าขิง  

น้ าอัญชัน น้ าดอกดาวเรือง  

น้ าใบย่านาง น้ ามะกรูด              

น้ าว่านหางจระเข้ 

คุณสมบัติทางกายภาพ                                   

ปริมาณสารแอนโทไซยานิน                 

และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 

ในแชมพูสมุนไพร 4 สูตร                                 

แชมพู สูตร 1 

 

แชมพู สูตร 2 

 

แชมพู สูตร 4 

 

แชมพู สูตร 3 

 

ผลิตภัณฑ์             

แชมพูสมุนไพร  
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มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วน าไปต้มไฟอ่อนปานกลางเป็นเวลา 15-20 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง (ดวงกมล ลืม
จันทร์และคณะ, 2551)         
    1.8 น้ าขิง ใช้ขิงแก่ปอกเปลือก ล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นบางๆ เติมน้ าเล็กน้อยแล้วปั่น กรองด้วยผ้า
ขาวบาง (ลักษณา เจริญใจ, 2551)         
 2. ขั้นตอนการท าแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด     
    2.1 น าส่วนผสมหลักของแชมพูมาผสมใส่ภาชนะขนาด 2 ลิตร เติมน้ าสมุนไพร ตามอัตราส่วนของ
แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด ตาราง 1 และเติมน้ าประมาณ 2/3 คนผสมให้เป็นเน้ือเดียวกัน   
    2.2 วัด pH (กรด-เบส) และปรับ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด โดยเติมน้ ามะกรูดหรือ
สารละลายกรดซิตริก (50%) คนให้เข้ากัน วัด pH ให้อยู่ในช่วง 4.5 – 8.0     
    2.3 เติมสารเพิ่มฟอง ผสมสารละลายให้เป็นเน้ือเดียวกัน     
  2.4 เติมสารเพิ่มความหนืด Aminon C-02S ลงไปในส่วนผสม คนจนเข้ากันให้สารละลายมีความ
หนืดเพิ่มขึ้น            
   2.5 เติมสารกันเสีย Pearl concentrate และน้ าหอม     
   2.6 เติมน้ าส่วนที่เหลือ เพื่อปรับปริมาตรจนได้แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด  
   2.7 ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน ให้ฟองยุบตัว แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุ                     

อัตราส่วนของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด                          
ตาราง 3.1 แสดงอัตราส่วนของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด  

ส่วนผสม อตัราส่วนของ                                       
ส่วนผสมหลกั : น้ าสมนุไพร 

หนา้ที ่

สูตร 1 

55:45 

สูตร 2 

60:40 

สูตร 3 

55:45 

สูตร 4 

60:40 

ส่วนผสมหลกั      

เท็กซาพอน N8000 เข้มข้น 
26% 

43 กรัม 48 กรัม 41 กรัม 46 กรัม มีความสามารถในการช าระล้างได้ดี สารช าระ
ล้างหลักระคายเคืองน้อย 

ผงฟอง / Sodium lauryl 
sulfate SLS 

3 กรัม 3 กรัม 3 กรัม 3 กรัม สารเพิ่มฟอง ล้างสิ่งสกปรก คราบไขมัน 

Aminon C-02S 2 มล. 2 มล. 2 มล. 2 มล. เพิ่มความข้นหนืด 

น้ ามะกรูดคั้น /Citric acid q.s.** q.s.** q.s.** q.s.** ปรับความเป็นกรด-ด่าง 
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หาคุณสมบัติทางกายภาพ         
 1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553) น าแชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิด ทั้ง 4 สูตร วัดค่า pH โดยใช้เครื่อง pH meter ท าการวัดตัวอย่างละ 3 ซ้ า น าค่าที่ได้ไปค านวณหาค่าเฉลี่ย
 2. การสกัดและวัดปริมาณสารแอนโทไซยานินโดยใช้วิธี pH-differential  วิธีการเตรียมบัฟเฟอร์ pH 1.0 
และ pH 4.5 โดยดัดแปลงมาจากวิธีของ Shao et al., 2560 และ วชิระ และปิยะพร, 2560 เตรียมบัฟเฟอร์ pH 1.0 
(โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)) ชั่งน้ าหนัก 1.49 g KCl ลงในถ้วยแก้วแล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร  100  
มิลลิลิตร วัดความเป็นกรด-ด่างและปรับ pH เป็น 1.0 ±(0.05) ด้วย HCl เตรียมบัฟเฟอร์ pH 4.5 (โซเดียมอะซิเตด 
(CH3COONa.3H2O)) ชั่งน้ าหนัก 1.64 g ลงในถ้วยแก้ว แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร วัด
ความเป็นกรด-ด่าง ปรับ pH เป็น 4.5 ± (0.05) ด้วย HCl       

Pearl concentrate 
(EGDS771) 

3 กรัม 3 กรัม 3 กรัม 3 กรัม สารท าให้ทึบแสงหรือสารมุก เน้ือมุก 

PQ-7  polyquaternium 3 กรัม 3 กรัม 5 กรัม 5 กรัม สารช่วยปรับสภาพผมให้นุ่มสลวย ไม่พันกัน 

สารกันเสีย 0.5 มล. 0.5 มล. 0.5 มล. 0.5 มล. ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

น้ าหอม 0.5 มล. 0.5 มล. 0.5 มล. 0.5 มล. มีกลิ่นหอม 

น้ าสมนุไพร      

น้ าข้าวเหนียวลืมผัว 10 มล. 10 มล. 10 มล. 10 มล. ชะลอผมหงอก ผมดกด า 

น้ าขิง 3 มล. 3 มล. 3 มล. 3 มล. บ ารุงผม ช่วยลดป้องกันผมหลุดร่วง 

น้ าอัญชัน 5 มล. 5 มล. 5 มล. 5 มล. กระตุ้นการงอกของผม ผมดกด า กระตุ้นการ
ไหลเวียนหลอดเลือดบนหนังศรีษะ 

น้ าผิวมะกรูด 3 มล. 3 มล. 3 มล. 3 มล. ลดการเกิดรังแค บ ารุงรากผม ลดผมร่วง ท า
ให้ผมด า เงางาม 

น้ าดอกดาวเรือง 3 มล. 3 มล. 3 มล. 3 มล. ป้องกันอนุมูลอิสระ รักษาผมและหนังศรีษะ
สะอาด ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

น้ าใบย่านาง 5 มล. 5 มล. 5 มล. 5 มล. ชะลอผมหงอก ผมดกด า  

น้ าว่านหางจระเข้ 3 มล. 3 มล. 3 มล. 3 มล. ลดอาการคันหนังศรีษะ ให้ความชุ่มชื่น ผม
หนา รักษาแผลบนหนังศรีษะ ปรับสภาพเส้น
ผม 

น้ าสะอาด 13 มล. 8 มล. 13 มล. 8 มล. ปรับปริมาตร 
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 การเตรียมตัวอย่าง น าตัวอย่างแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด 4 สูตร มาตวงอย่างละ 1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร
ด้วยน้ ากลั่นให้เป็น 10 มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยเครื่องVortex 10 นาที แล้วน าไปปั่นเหว่ียง 3,000 rpm เป็นเวลา 15 
นาที แล้วดูดส่วนใสไปใช้ ดูดตัวอย่างมาอย่างละ 3 มิลลิลิตร เจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ pH 1 และ pH 4.5 จนมี
ปริมาณเป็น 30 มิลลิลิตรแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 510 และ 700 นา
โนเมตร           
 ค านวณหาค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างที่เจือจางจากสูตร    
 A = (A510-A700) pH 1.0 – (A510-A700)pH 4.5     

 ปริมาณสารแอนโทไซยานิน = (A x Mw x dilution factor x 100)/ ()    

 โดยที่ ; Mw = 449.2 g mol,  = 26900 M cm, dilution factor = 1   
 3. การวิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี  DPPH free radical scavenging activity (2, 2-
Diphenyl-1-picrylhydrazyl) (ดัดแปลงจาก Butsat and Siriamornpun, 2010)  
 ตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1 2 3 และ 4 น าตัวอย่างที่ศึกษา 4 ตัวอย่างมา 5 
มิลลิลิตร ใส่ในขวดแก้ว เติม 80% Methanol 50 มิลลิลิตร (ตัวอย่างต่อ 80% Methanol ในอัตราส่วน 1:1) ปิดฝา
ขวดแก้วเล็กให้มิดชิด ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กรองกระดาษกรองขนาดเบอร์ 1 เพื่อที่จะท าการวิเคราะห์หาปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระ โดยการเตรียมสารละลายควบคุม (Control) โดยใส่ 80% Methanol อย่างละ 3 มิลลิลิตร ผสมกับ
สารละลาย DPPH 1 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที น าสารสกัดตัวอย่างที่ศึกษา 4 ตัวอย่างมา 2 
มิลลิลติร เติมสารละลาย 0.1 mM 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 2 มิลลิลิตร น าหลอดทดลองไปเก็บไว้
ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-
Vis spectrophotometer บันทึกผล และค านวณหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ โดยท าการทดลองทั้งหมด 5 ซ้ า
ค านวณหาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ดังสมการ       
  % Inhibition = [Ao – Ae ]/Ao x 100          
  ก าหนดให้  Ao คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม     
  Ae คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง 

ผลการวิจัย          

 1. คุณสมบัติทางกายภาพของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสมุนไพร    
 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด 4 สูตร แสดงในตาราง 1  
 ตาราง 1 คุณสมบัติทางกายภาพของค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด4 สูตร  

การทดสอบ เกณฑท์ี่ก าหนด แชมพผูสมสมุนไพร 7 ชนดิน้ าข้าวลมืผวัผสมสมนุไพร 6 
ชนดิ 4 สตูร 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

ค่าความเป็นกรด-เบส pH 4.5-8 5.42 5.46 5.45 5.47 
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การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จากการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิด4 สูตร จากตารางที่ 1 พบว่าแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด4 สูตร มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) อยู่ในช่วง 5.42 – 
5.47 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดที่จะสามารถน ามาใช้ได้ควรจะมี pH ประมาณ 4.5-8.0 (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2561)  

2. ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสารแอนโทไซยานินในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด ทั้ง 4 
สูตร แสดงในตาราง 2         
 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสารแอนโทไซยานินในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด  

 

ปริมาณสารแอนโทไซยานินในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกัน โดยแชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิด สูตรที่ 4 มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 5.28 มิลลิกรัม/ลิตร รองลงมา คือสูตร 3 เท่ากับ 
4.97 มิลลิกรัม/ลิตร สูตร 2 เท่ากับ 4.28 มิลลิกรัม/ลิตร และสูตร 1 เท่ากับ 3.80 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ 
 3. ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด    
 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสารสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด ทั้ง 4 
สูตร แสดงในตาราง 3         
 ตาราง 3 สารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด4 สูตร 

แชมพผูสมสมุนไพร 
7 ชนดิ 

%Inhibition คา่เฉลีย่ 

( x ±SD.) ครัง้ที1่ ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ครัง้ที ่5 

สตูร 1 60.25 60.25 60.25 60.25 60.25 60.25±0.00 

สตูร 2 50.25 50.25 50.25 50.25 50.25 50.25±0.00 

สตูร 3 41.00 41.00 41.00 41.00 41.25 41.05±0.11 

สตูร 4 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50±0.00 

 

สตูร ปรมิาณแอนโทไซยานิน (มลิลกิรัม/ลติร) 

ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 คา่เฉลีย่ ( x ±SD.). 

สตูร 1 4.15 3.84 3.43 3.80+0.36 

สตูร 2 4.84 4.01 4.00 4.28+0.48 

สตูร 3 5.37 4.84 4.72 4.97+0.34 

สตูร 4 5.70 5.34 4.80 5.28+0.45 
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 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกัน โดยแชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1  มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 60.25±0.00 มิลลิกรัม/100 กรัม รองลงมา คือ
สูตร 2 เท่ากับ 50.25±0.00 มิลลิกรัม/100 กรัม สูตร 3 เท่ากับ 41.05±0.11 มิลลิกรัม/100 กรัม และสูตร 4 เท่ากับ 
38.50±0.00 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามล าดับ 

อภปิรายผลวจิยั         
 คุณสมบัติทางกายภาพ สารแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระ ในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดมีทั้งหมด 
4 สูตร ในสูตรที่ 1 และ 2 จะไม่ระเหยน้ าข้าวเหนียวลืมผัว และสูตร 3 และ 4 จะระเหยน้ าข้าวเหนียวลืมผัว และมี 2 
อัตราส่วน โดยอัตราส่วน สูตร 1 และสูตร 3 คือ 55 : 45 และสูตร 2 และสูตร 4 คือ 60 : 40  จากการศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ปริมาณสารแอนโทไซยานิน  และสารต้านอนุมูลอิสระ ผลการวิจัยมีดังน้ี ในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด
สมุนไพรสูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 และสูตร 4  มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) คือ 5.42,5.46,5.45 และ 5.47 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เอส THAI SMEs STANDARD มอก. เอส 12-2561 ที่ก าหนดให้ความเป็นกรด-ด่าง ต้อง
อยู่ระหว่าง 4.5 ถึง 8.0           

 ปริมาณสารแอนโทไซยานินในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกัน โดยแชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร  มีปริมาณสารแอนโทไซยานินช่วง  3.80 - 5.28 มิลลิกรัม/ลิตร โดยแชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิดสูตรที่ 4 มีปริมาณสารแอนโทไซยานินยานินสูงสุด รองลงมา คือ แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตร 3 แชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิดสูตร 2 และแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตร 1 ตามล าดับ เน่ืองจากกระบวนการผลิตแชมพูผสมสมุนไพร 
7 ชนิดได้ผลิตแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด สูตรที ่1 สูตรที่ 2 สูตรที ่3 และ สูตรที่ 4 ตามล าดับ จึงท าให้ระยะในการเก็บ
รักษาแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1 นานที่สุดจึงท าให้แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1 มีปริมาณแอนโทไซ
ยานินน้อยที่สุด ซ่ึงปริมาณสารแอนโทไซยานินขึ้นอยู่กับเวลาในการเก็บรักษา เวลาในการเก็บรักษามีผลต่อความคงตัว
ของสารแอนโทไซยานิน ปริมาณสารแอนโทไซยานินจะลดลงเม่ือเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น  (รัตนา ม่วงรัตน์และ
คณะ,2557) และสอดคล้องกับการศึกษาของ Caabrita et al. (2000) ที่ศึกษาการเสื่อมของแอนโทไซยานิน พบว่า ใน
สารละลายแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 60 หลังจากเก็บไว้ 60 วัน เม่ือมีการเพิ่มอุณหภูมิการเก็บ
จาก 10 องศาเซลเซียส เป็น 23 องศาเซลเซียสและระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น และ Fossen et al. (1998) ศึกษา
ความคงตัวของแอนโทไซยานินโดยเก็บที่อุณหภูมิ 10 และ 23 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 1, 2, 5, 8, 15 และ 60 วัน พบว่า ใน
สภาวะที่อุณหภูมิเดียวกัน เม่ือเวลาการเก็บนานขึ้นท าให้ปริมาณแอนโทไซยานินลดลง และเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นจะท าให้
ปริมาณแอนโทไซยานินลดลงอย่างรวดเร็ว การเก็บรักษาผักและผลไม้ที่อุณหภูมิต่ า อุณหภูมิที่เหมาะสมน้ันขึ้นอยู่กับ
ชนิดของผักและผลไม้ซ่ึงจะช่วยลดอัตราการหายใจ โดยในช่วงแรกของการเก็บรักษาปริมาณน้ าตาลอาจเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงน้อยมากแต่ในช่วงหลังเม่ือมีกรดอินทรีย์เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการท างานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของพืช 
และการท างานของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นขณะเก็บรักษา จากการที่ปริมาณน้ าตาลเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการหายใจของพืช
อาจจะมีผลท าให้ปริมาณแอนโทไซยานินลดลง (จริงแท้, 2549)     
 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกัน โดยแชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิดสูตร 1 มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด รองลงมา คือแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตร 2 แชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิดสูตร 3 และแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตร 4 ตามล าดับ โดยแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร มี
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ตั้งแต่ร้อยละ 38.50-60.25±0.00 เน่ืองจากแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1 และสูตร
ที่ 2 ไม่ได้ใช้ความร้อนในการระเหยน้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว ส่วนสูตรที่ 3 และสตูรที่ 4 ใช้ความร้อนในการระเหย
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น้ าข้าวเหนียวพันธ์ุลืมผัว สูตรที่ 3 และสูตรที ่ 4 จึงมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด
สูตรที่ 1 และสูตรที ่2 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ (2534) การให้ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 
80 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้สารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบและกิจกรรมการ ต้านอนุมูลอิสระลดลง ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วชิระ จิระรัตนรังษี (2560) ที่พบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญเมื่ออุณหภูมิในการแปรรูปเพิ่มขึ้น ในส่วนของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
มากว่าสูตรที่ 2 เป็นเพราะอัตราส่วนความเข้มข้นของน้ าสมุนไพรในสูตรที่ 1 มีมากกว่าสูตรที่ 2 ในทางเดียวกันน้ัน 
อัตราส่วนความเข้มข้นในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด สูตรที่ 3 มีอัตราส่วนความเข้มข้นของน้ าสมุนไพรมากกว่า สูตรที่ 
4 จึงท าให้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูตรที่ 3 มีมากกว่าสูตรที่ 4 

ขอ้เสนอแนะ           

 1. ควรศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารแอนโทไซยานินในส่วนผสมอ่ืนในแชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิด                         
 2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการขยายกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้มากขึ้น   
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