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ภาพจาก http://www.specialtyproduce.com/produce/Marigold_Flowers_6604.php 

เมือช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนทีผ่านมาน ีเชือว่าเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั วประเทศ คงได้มี

โอกาสร่วมกันปลูกต้น “ดาวเรือง” ไว้ตามบ้าน อาคาร และสถานทีต่างๆ เพือใหด้อกสีเหลืองอร่ามของ

ดาวเรืองไดบ้านสะพรั งพร้อมกันในช่วงเดือนตุลาคม ซึงเป็นช่วงเวลาสําคัญของคนไทยทุกคนทีจะได้

ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และในการนีก็มีหลายๆ 

หน่วยงาน ทั งภาครัฐและภาคเอกชนทพีร้อมใจกันออกมาร่วมรณรงค ์แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และให้ความรู้

เกียวกับการปลูกต้นดาวเรืองแก่ประชาชนกันอย่างมากมาย และในป ั จจุบันดาวเรืองไม่ได้เป็นเพียงไม้

ประดับหรือไม้ตัดดอกขายสําหรับทําพวงมาลัยเท่านั น แต่ย ังมีการใช้ดาวเรืองในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

เครืองสําอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ด้วย เนืองจากในดอกดาวเรืองมีสารสําคัญทีมีฤทธิ ทาง

เภสัชวิทยาทน่ีาสนใจมากมาย  

ดาว เ รือ ง ใ หญ่  ( Marigold)  มีชื อ วิทยาศาสตร์ ว่ า  Tagetes erecta L.  เ ป็นพืช ในวงศ์  

COMPOSITAE (ASTERACEAE) ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุก สูง 15 - 60 ซม. ใบประกอบแบบขนนก เรียง

ตรงข้าม ใบย่อยรูปวงรี ขอบใบหยักฟ ั นเลือย ดอกช่อออกทีปลายกิง ดอกย่อยมี 2 ลักษณะ คือ ดอกไม่

สมบูรณ์เพศอยู่รอบนอกจํานวนมากสีเหลืองหรือเหลืองส้ม ลักษณะคล้ายลินบานแผ่ออก ซ้อนกันหลาย

ชั น ปลายม้วนลง ดอกสมบูรณ์เพศมีลักษณะเป็นหลอดเล็กๆ จํานวนมาก รวมกลุ่มอยู่บริเวณกลางช่อ

ดอก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก (1) สรรพคุณแผนโบราณระบุว่า ต้น ข ับลมในลําไส้ แก้ปวดท้อง แก้จุก

เสียด ใบ แก้ฝีหนอง ดอก แก้ปวดฟ ั น แก้ตาเจ็บ บํารุงตับ ข ับร้อน ข ับลม ละลายเสมหะ แก้เวียนหัว แก้

ตาแดงตาเจ็บเนืองจากลมและไฟ แก้แผลมีหนอง ข ับของเสีย (1) 

สารสําคัญทีพบในดอกดาวเรืองเป็นสารให้สใีนกลุ่มแคโรทีนอยด์ คือ ลูทีน (lutein) พบประมาณ 

% และซีแซนทีน (zeaxanthin) พบประมาณ % ซึงทั ง  ชนิดเป็นแคโรทีนอยด์ทไีม่สามารถ

เปลียนเป็นวติามินเอในร่างกายได้ (non-provitamin A carotenoids) เรียกกลุ่มย่อยนีว่า แซนโทฟิลล์ 

(xanthophylls) (2) นอกจากนีย ังพบสารสําคัญในกลุ่ม flavonoids, terpenoids และ steriods (3 - 8) ซึง

มีฤทธิ ทางเภสัชวิทยามากมาย 



            

 

สูตรโครงสร้างของลูทีนและซีแซนทีน 

 

การใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์

 การใช้ดอกดาวเรืองหรือสารสกัดจากดอกดาวเรืองเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว ์ จะช่วยสัตว์มี

สุขภาพดีและมีสีส ันสวยงาม หากผสมในอาหารสัตว์ปีกจะทําใหไ้ข่แดงมีสีเข้มขึนและช่วยให้มีคุณค่าทาง

อาหารมากขึน (3 - 7, 9) 

การใช้ในอุตสาหกรรมเครืองสําอาง 

นอกจากการใช้สีทีได้จากสารแคโรทีนอยดเ์พือการแต่งสีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว นํามันหอม

ระเหยทีสกัดได้จากดอกดาวเรืองย ังถูกใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญในนําหอมคุณภาพสูงต่างๆ ด้วย ซึง

นํามันดังกล่าวนีย ังมีฤทธิ ต้านการอักเสบ ฆ่าเชือ ฝาดสมาน ข ับนํานม และฆ่าแมลงด้วย (3 - 7) และ

การศึกษาฤทธิ ทางเภสัชวิทยาพบว่าสารสกัดเมทานอล ส่วนสกัดของเอทิลอะซิเตด เอ็น-บวิทานอล และ

นําของดอกดาวเรืองมีฤทธิ ปกป้ องและช่วยบํารุงผิว โดยพบว่าสารสกัดต่างๆ เหล่านีมีฤทธิ ต้าน

เอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) อีลาสเตส (elastase) และเมทริก เมตาโลโปรติเนส (MMP-1) 

ซึงเป็นเอนไซม์ทีย่อยโปรตีนในชั นผิวหนัง ทําให้ผิวแห้งเหียว ขาดความยืดหยุ่น และสารออกฤทธิ ทีพบ

คือ กรดไซรินจิก (syringic acid) และเบต้า-อะไมริน (β-amyrin) (10) 

การใช้ในอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ทีสามารถนํามารับประทานได้ ซึงอาจนํามาโรยในสลัด ทําเป็นเมียง

ดอกไม้ ยําดอกไม้ หรือนํามาชุบแป้ งทอด นอกจากนีย ังนิยมนํานําคั นจากส่วนดอกทีมีสีเหลืองส้มมาแต่ง

สีให้กับอาหาร เครืองดืม และขนมของหวานต่างๆ เนืองจากมีความปลอดภัยสูง แต่สงิทีต้องระมัดระว ัง

เป็นพิเศษสําหรับการนําดอกดาวเรืองมาใช้กับอาหารก็คือ ควรเป็นดอกดาวเรืองทีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือ

เป็นดอกดาวเรืองทีปลูกเอง เพือหลีกเลียงสารพิษจากยาฆ่าแมลงทีอาจปนเปือนมาได้ นอกจากนีย ังมี

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีใชเ้พือการบํารุงสายตาซึงมีส่วนประกอบของสารลูทีนและซีแซนทีนด้วย 

เนืองจากลูทีนและซแีซนทีนมีบทบาทสําคญัในการปกป้ องดวงตา โดยเชือว่าสารประกอบทั งสองนีทํา

หน้าทีเป็นสารต้านออกซิเดชันเพือป้ องกันเซลล์ร ับแสง (photoreceptor cells) จากอนุมูลอิสระทีเซลล์

สร้างขึนเนืองมาจากมีปริมาณออกซิเจนสูง (oxygen tension) และจากการถูกแสง นอกจากนีย ังเชือว่า



สารประกอบทั งสองนมีีหน้าทีในการกรองคลืนแสงสีฟ้ าทีเป็นคลืนแสงทีมีพลังงานสูง โดยมีการประมาณ

ว่าจะสามารถกรองคลืนแสงสีฟ้ าลงได้ถึง % ก่อนทีแสงจะตกถึงแมคูลา (macula) ซึงเป็นจุดโฟกัสของ

ดวงตา ทั งนีเนืองจากลูทีนและซีแซนทีนจะมีแถบดูดกลืนแสง (absorption bands) อยู่ทีใกล้ๆ  ส่วนปลาย

ของแถบสีทีคนมองเห็น (visible spectrum) คือส่วนปลายทีเป็นสีฟ้ าถึงสีม่วง ทําให้มีคุณสมบัติในการ

กรองคลืนแสงสีฟ้ าได้ดี ดังนันจะสามารถลดสภาวะความเครียดออกซิเดชันต่อจอประสาทตาได้อย่างมี

นัยสําคัญ แม้จะไม่มีการกําหนดปริมาณลูทีนทีควรได้ร ับต่อว ัน (Dietary Recommended Intake (DRI)) 

แต่มีการศึกษาว่าขนาดทีสามารถลดความเสียงในการเกิดโรคต้อกระจก (cataract) และโรคจอประสาท

ตาเสือม (age-related macular degeneration (AMD)) ได้คือ   มก./ว ัน (2) 

ฤทธิ ทางเภสัชวิทยาทีน่าสนใจ  

การศึกษาฤทธิ ทางเภสัชวิทยาของดอกดาวเรืองมีเป็นจํานวนมาก โดยพบว่าดาวเรืองมีฤทธิ ต้าน

อนุมูลอิสระ (  - , 11 - 13) ย ับย ั งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งหลายชนิด (11) มีฤทธิ ข ับพยาธิตัวกลม 

Caenorhabditis elegans และยับยั งการวางไขข่องพยาธดิังกล่าว (14) ต้านอาการซึมเศร้า (  - ) 

ช่วยให้หลับ คลายความกังวล (16) ย ับย ั งเชือแบคทีเรียหลายชนิด (3 - 7, 12 - 13) ต้านเบาหวาน 

(ย ับย ั งเอนไซม์ -glucosidase และ -amylase) ลดไขมัน (ย ับย ั งเอนไซม์ pancreatic lipase) ( ) ฆ่า

แมลง กําจัดยุง ต้านอักเสบ และบรรเทาปวด (  - ) แม้ว่าการศึกษาทั งหมดจะยังอยู่ในระดับเซลล์และ

หลอดทดลอง แต่ก็นับว่าดอกดาวเรืองและสารสําคัญต่างๆ มีแนวโน้มทีดีในการนํามาพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทีจะช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ไดใ้นอนาคต 

แม้พ่อจะไม่ได้อยู่ก ับเราแล้ว แต่คําสอนของท่านจะยังคงอยูต่ลอดไป เพือให้เราทุกคนได้น้อม

นํามาปฏิบัติเพือให้เกิดประโยชน์กับทั งตนเอง ผู้อืน และประเทศชาตขิองเราค่ะ  
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