
1049 
 

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด 
Antioxidant Activity Anthocyanin Content and pH of Four Herbals Shampoo 

 
อาทิติญา สิทธิกรรณ์1, วิภาดา วิเชียรดี1, นพรัตน์ โพธิบัลลังก์1, อภิญญา โพธิบัลลังค์1,  

กิติมาภรณ์ สมบัติพล1, ปาริชาติ จ าปาศักดิ์1, อมรรัตน์ ดงประขา1, มณฑา หมีไพรพฤกษ์2 และณัฐภาณี บัวดี3 
 

ArtitiyaSittigun1, WipadaWichiandee1, NopparatPhotibunlung1, ApinyaPhotibunlung1, 
KittimapornSombatpol1, ParichartJumpasuk1, Amornrnt Dongprakha1, Montha Meepripruk2 and 

Nattaphanee Buadee3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

3อาจารย์กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินรวม และค่าpH ในแชมพูผสมสมุนไพร 4 
ชนิด (ทองพันช่ัง ฆ้องสามย่าน ดอกอัญชัน และมะกรูด) ของกลุ่มสามัคคีธรรม ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชรโดยการน าผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด มาหากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี DPPH 
ปริมาณแอนโทไซยานินโดยใช้วิธี pH differential method และวัดค่า pH โดยใช้เครื่อง pH meter ผลการวิจัยพบว่า 
แชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด มีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 80.62 ± 0.977 ปริมาณแอนโทไซยานินรวมเท่ากับ 
0.016 ± 0.001 มิลลิลิตร/ลิตร และค่า pH เท่ากับ 5.36 ± 0.032 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ / ปริมาณแอนโทไซยานิน / ค่า pH   
 

Abstract 
This research aims to study the antioxidant activity, anthocyanin contentand pH of four herbals 

shampoo (white crane flower, christmas tree plant, butterfly pea and kaffir lime) of Samakkhi- tham 
Group Tambon Klong Nam Lai, KhlongLan District, Kamphaeng Phet Province.  The four herbals 
shampoo were test antioxidant activity by DPPH free assay, anthocyanin content by pH differential 
method, and pH by pH meter. The result found that the four herbals shampoo have antioxidant activity 
of 80.62 ± 0.977, Total anthocyanin content of 0.016 ± 0.001 mL/L and pH of 5.36 ± 0.032.  
Keywords: antioxidant activity / anthocyanin / pH  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ในชีวิตประจ าวันของเราจะต้องสัมผัสกับฝุ่นละออง ก๊าซต่างๆ เขม่า และไอน้ ามัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ท าให้ผม
เราสกปรก นอกจากเส้นผมแล้วหนังศรีษะของเราก็ยังมีต่อมส าหรับขับไขมัน การท าความสะอาดหนังศรีษะและเส้นผม 
เพื่อให้เส้นผมสะอาดและหนังศีรษะมีสุขภาพดี ไม่สามารถใช้เพียงน้ าสะอาด เพราะน้ าไม่สามารถขจัดคราบมันได้  
(ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ, 2529) ต้องใช้แชมพูสระผม ในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายชนิดทั้งใช้สารเคมีและใช้
สมุนไพรจากธรรมชาติปัจจุบันผู้บริโภคสนใจสมุนไพรมากขึ้น ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรธรรมชาติมากขึ้น แชมพู
สมุนไพรเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพ ซึ่งส่วนผสมหลักเป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติ ไม่เป็นอันตราย เนื่องจาก
ปราศจากสารเคมีท าให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าปลอดภัย แชมพูสมุนไพรมีหลายสูตรแต่ละสูตรจะใช้สมุนไพรแตกต่างกัน เพื่อ
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เพิ่มสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ เช่น มะกรูด อัญชัน ฆ้องสามย่าน และทองพันช่ัง มาผลิตเป็นแชมพู มีค่าความเป็นกรด-ด่าง
อยู่ในช่วง 4.5-8.5 ซึ่งไม่เป็นอันตราย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค (จิราวรรณ หาญวัฒนกุล, ม.ป.ป.) ตัวอย่างสรรพคุณของ
สมุนไพรที่นิยมผสมในแชมพู เช่น ดอกอัญชันจะมีสาร “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) เป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวียนของโลหิต ท าให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดี รวมทั้งบริเวณรากผม ซึ่งช่วยท าให้ผมดกด า เงางาม มะกรูด 
ป้องกันผมหงอก แก้ปัญหาผมร่วง ซึ่งความเปรี้ยวของน้ ามะกรูดยังมีฤทธ์ิเป็นกรดอ่อนๆ ช่วยขจัดคราบแชมพู หรือช าระ
ล้างสิ่งอุดตันต่างๆ ตามรูขุมขนบนหนังศีรษะ และทองพันช่ัง แก้อาการผมหงอกเนื่องจากเช้ือรา การน าสรรพคุณของ
สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณดังกล่าวมาท าเป็นแชมพูเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันเพราะการใช้สารเคมีเป็นอันตรายต่อหนังศรีษะที่
อาจก่อให้เกิดการแพ้ และเกิดการสะสมสารเคมีบนหนังศรีษะ แชมพูท่ีท าจากสมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 
(MedThai, 2016)  

กลุ่มแม่บ้านสามัคคีธรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร ผลิตแชมพูสมุนไพรที่มีส่วนผสมสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ทองพันช่ัง ฆ้องสามย่าน ดอกอัญชัน 
และมะกรูดผลิตขายให้กับกลุ่มแม่บ้านและชาวบ้านที่สนใจ แต่ไม่ทราบคุณสมบัติของแชมพู เช่น ค่า pH ปริมาณ
สารส าคัญที่ออกฤทธิ์ตามสรรพคุณของสมุนไพร ดังนั้น การหากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานิน และ
ค่า pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด ท าให้ทราบถึงคุณสมบัติของแชมพูผสมสมุนไพร ท าให้ผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพสินค้า
ทั้งด้านคุณสมบัติของสมุนไพร ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและ
ชุมชน อีกทั้งเป็นการลดใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด ด าเนินวิจัยดังนี้  
1. การวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ โดยการหาประสิทธิภาพของการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH free 

radical scavenging activity) (Butsat and Siriamornpun, 2010)  
น าแชมพูผสมสมุนไพร ปริมาตร 3 มิลลิลิตรเติมเอทานอล 95% ปริมาตร 30 มิลลิลิตรตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง

เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วน ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ปิเปตสารสกัดแชมพูผสมสมุนไพร ปริมาตร 3 มิลลิลิตรลง
ในหลอดทดลอง แล้วปิเปตสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.1มิลลิโมลลาร์ ปริมาตร 1 มิลลิลิตรเขย่าให้เข้ากันและตั้ง
ทิ้งไว้ในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 nm ค านวณหาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 
ดังสมการ  
       % inhibition = (Acontrol-Asample)/(Acontrol)*100 

Acontrol = ค่าการดดูกลืนแสงของตัวควบคุม (สารละลาย DPPH กับเอทานอล) 
Asample= ค่าการดดูกลืนแสงของตัวอย่าง 

 
 2. การหาปริมาณแอนโทไซยานินรวม โดยใช้วิธี pH differential method (Giusti and Wrolstad, 2001) 

น าสารสกัดแชมพูผสมสมุนไพร 100 ไมโครลิตร เติมตัวท าละลายโปตัสเซียมคลอไรด์ (0.025 M, pH 1.0) 5
มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที น าสารสกัดแชมพูผสมสมุนไพร 100 ไมโครลิตร เติมตัวท าละลายในสารละลายโซเดียมอะซี
เตต (0.4M, pH 4.5) 5มิลลิลิตร ลงไปตั้งทิ้งไว้ 5 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ช่วงคลื่น 510  nm และ 700 nm 
ค านวณหาปริมาณแอนโทไซยานินรวมตามสมการ 

A = (A510-A700)pH 1.0 – (A510-A700)pH 4.5 

TA content = (A x Mw x dilution factor x 100)/ () 
โดยที่ ; Mw = 449.2 g mol,  = 26900 M cm, dilution factor = 1 
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3. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553)   
น าแชมพูสมุนไพร ชนิด และแชมพูตามท้องตลาด ไปวัดค่า pH โดยใช้เครื่อง pH meter ท าการวัดตัวอย่างละ 

3 ซ้ า และ น าค่าที่ได้ไปค านวณหาค่าเฉลี่ย 
 
ผลการทดลองและการอภิปราย  

1. การวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระการหาประสิทธิภาพของการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH  
ผลการวัดกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระจากแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิดที่ทดสอบด้วยวิธี DPPH แสดงไว้ใน

ตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 กิจกรรมการต้านอนมุลูอิสระจากแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด  

แชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด กิจกรรมการต้านอนมุูลอิสระ ค่าเฉลี่ย ± S.D. 
ครั้งท่ี 1 79.52 

80.62 ± 0.977 ครั้งท่ี 2 81.38 
ครั้งท่ี 3 80.97 

ฤทธิก์ารต้านอนุมูลอิสระของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิดด้วยวิธี DPPH พบว่า แชมพูผสมสมุนไพร 4 มฤีทธิก์าร
ต้านอนุมูลอิสระ 80.62 + 0.977  

2. ปริมาณแอนโทไซยานินด้วยวิธี pH-differential method  
ปริมาณแอนโทไซยานินของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด แสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ปริมาณแอนโทไซยานินของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด  

แชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด ปริมาณแอนโทไซยานิน (mL/L) ค่าเฉลี่ย ± S.D. 
ครั้งท่ี 1 0.017 

0.016 ± 0.001 ครั้งท่ี 2 0.017 
ครั้งท่ี 3 0.015 

ปริมาณแอนโทไซยานินของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด พบว่า แชมพูผสมสมุนไพร 4 มีปริมาณแอนโทไซยานิน 
เท่ากับ 0.016 ± 0.001 มิลลิลิตร/ลิตร 

3. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแชมพูผสมสมนุไพร 4 ชนิด  
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิดกับผลิตภัณฑ์แชมพูจากท้องตลาด จ านวน 3 ชนิด 

แสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแชมพูสมุนไพรกับผลติภณัฑ์แชมพูจากท้องตลาด 3 ชนิด  

แชมพูสมุนไพร 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ค่าเฉลี่ย ± S.D. 
แชมพูสมุนไพร4 ชนิด 5.36±0.032 

แชมพูท่ีขายตามท้องตลาดชนิดท่ี 1 5.49±0.000 
แชมพูท่ีขายตามท้องตลาดชนิดท่ี 2 5.45±0.025 
แชมพูท่ีขายตามท้องตลาดชนิดท่ี 3 6.97±0.039 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิดกับผลิตภัณฑ์แชมพูจากท้องตลาด 3 ชนิด พบว่า 
แชมพู ผสมสมุนไพร 4 ชนิดมีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.36 ± 0.032 แชมพูท่ีขายตามท้องตลาดชนิดท่ี 1 มีค่าความ
เป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.49 แชมพูท่ีขายตามท้องตลาดชนิดท่ี 2 มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.45 และแชมพูท่ีขายตาม
ท้องตลาดชนิดท่ี 3 มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 6.97  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

แชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระร้อยละ 80.62 ± 0.977 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Zheng and Wang (2001) ที่รายงานว่ากิจกรรมในการต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรอยู่ในช่วง 2.35 ถึง 
92.18 µmol TE /g ของน้ าหนักสด โดยสมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระมีผลต่อผิวหนังและให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพผิวหรือเส้นผม โดยทั่วไปสารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบในพืชมีวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระ น้ ามันต่างๆ น้ ามัน
หอมระเหย ไฮโดรคาร์ไลด์ โปรตีน สเตียรอยด์และโมเลกุลออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Kapoor (2005) ส าหรับปริมาณแอนโทไซยานินท่ีพบในผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร เท่ากับ 0.016 ± 0.001 มิลลิลิตร/ลิตร 
มาจากอัญชันที่ผสมในแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด ซึ่งพบแอนโทไซยานินในปริมาณน้อย อาจเนื่องมาจากปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณแอนโทไซยานิน (เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์, 2534) โดยในขั้นตอนการผลิตแชมพูสมุนไพรมีการใช้ความร้อนใน
อุณหภูมิที่สูงซึ่งความร้อนมีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานิน คือเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความเสถียรของแอนโทไซยานนิ
และรงควัตถุต่างๆที่พบในสมุนไพรจะลดลง ค่าความเป็นกรด-ด่างของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด มีค่าเท่ากับ 5.36 ± 
0.032 เมื่อเปรียบเทียบแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิดกับผลิตภัณฑ์แชมพูที่ขายตามท้องตลาดทั้ง 3 ชนิด พบว่ามีค่าความ
เป็นกรด-ด่างที่ ใกล้ เคียงกัน โดยมีค่า ใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการยอมรับซึ่ งจะมีค่าที่มีค่า  pH 5.48  
(Chandran et al., 2013) ในการพัฒนาและประเมินผลของแชมพูขจัดรังแคจากแหล่งธรรมชาติ ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ในแชมพูท าความสะอาดเส้นผมอยู่ในช่วง 4.5-8.5 ซึ่งถ้าแชมพูมีความเป็นกรดท าให้ผมมีความกระด้าง แข็ง มีการหดตัว
ของเส้นผมท าให้เส้นผมพันหรือติดกัน แต่ถ้าใช้แชมพูท่ีมีความเป็นด่างจะส่งผมให้เส้นผมขยายพองตัวออกและนิ่มขึ้น (จิ
ราวรรณ หาญวัฒนกุล, ม.ป.ป.)  
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