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สมบัติการต้านอนุมลูอสิระของพืชบริเวณชายฝ่ังอ่าวนครศรีธรรมราช 
Anti-Oxidation Property in Plants of Nakhon Si Thammarat Bay 

ปวีณา ปรวัฒน์กุล1* และ รุ่งนภา พิมเสน1 
 

บทคัดย่อ 
ชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีป่าชายเลนซึ่งเป็นระบบนิเวศท่ีสําคัญทางธรรมชาติโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นํ้าวัยอ่อนและความหลากหลายของชนิดพืชพรรณ พืชบางชนิดมีสรรพคุณทาง
เภสัชวิทยา โดยเฉพาะการต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธ์ิทางยา งานวิจัยน้ีจึงศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) และวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของพืชป่า
ชายเลนท่ีสํารวจจากบริเวณชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช จํานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ช่อดอกจาก ผลจาก ผักเบ้ีย 
ปรงทะเล  เหงือกปลาหมอดอกขาว ชะคราม ผลอ่อนลําพู เถาคัน ผลอ่อนลําแพน และหวายลิง จากการทดลอง
พบว่า สารสกัดพืชป่าชายเลนในตัวทําละลายเมทานอลท่ีมีค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระท่ี 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) ดีท่ีสุด
คือ ผลอ่อนลําพู มีค่า IC50 เท่ากับ 1.00 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐานกรด
แอสคอร์บิก (IC50 เท่ากับ 2.04 มิลลิกรัม/ลิตร) ส่วนเถาคันไม่แสดงฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบ 
ฟีนอลิกท้ังหมดในสารสกัดพบในช่อดอกจากมากท่ีสุดคือ 168.50 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/100 กรัมพืช 
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ABSTRACT 
The most of Nakhon Si Thammarat Bay have the mangrove forests areas, which 

important for the natural ecosystem, especially the habitat of juvenile aquatic and variety of 
plant species. Some mangrove plants have pharmacological properties, in particular free radical 
scavenging and medicinal activity. The anti-oxidation property with DPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl) radical and total phenolic content of each 10 samples (Nypa Fruticans Wormb. 
(inflorescence), Nypa Fruticans Wormb. (fruit), Trianthema decandra L., Acrostichum aureum L., 
Acanthus ebracteatus Vahl, Suaeda maritima Dum., Sonneratia caseolaris (L.) Engl., Cissus 
carnosa Roxb., Sonneratia ovata Back and Flagellaria indica L. survey from Nakhon Si 
Thammarat Bay were studied in this research. It was found that, mangrove plants extracted in 
methanol, which exhibits the highest antioxidant activity with IC50 = 1.00 mg/l is Sonneratia 
caseolaris (L.) Engl. This value was higher than standard ascorbic acid (IC50 = 2.04 mg/l). Cissus 
carnosa Roxb. was negative. The total polyphenolic compound was highest in Nypa Fruticans 
Wormb. (inflorescence), at 168.50 mg gallic acid/100 g DW.  
 
คําสําคัญ: สารต้านอนุมูลอิสระ พืชป่าชายเลน อ่าวนครศรีธรรมราช 
Keywords: Antioxidant, Mangroves plants, Nakhon Si Thammarat Bay 
 

บทนํา 
อ่าวนครศรีธรรมราชหรือเรียกสั้นๆ ว่า “อ่าว

นคร” หรือ “อ่าวปากพนัง” ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ีประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร 
(93,750 ไร่) มีลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพเป็นอ่าวตื้น 
ความลึกเฉลี่ย 0.7–1.5 เมตร ด้านตะวันตกของอ่าวคือ
อําเภอเมือง ด้านตะวันออกท่ีติดกับทะเลอ่าวไทยคือ
อําเภอปากพนัง มีต้นนํ้าจากแม่นํ้าปากพนังและลํา
คลองสั้น  ๆหลายสายจากเทือกเขาหลวงไหลลงสู่ทะเล (รูปท่ี 1) 
ทําให้เป็นพ้ืนท่ีชายเลนท่ีกว้างใหญ่ สภาพของดินท้องนํ้ามี
ลักษณะเป็นโคลนซึ่งเป็นท่ีอยู่ของสัตว์นํ้าหลายประเภท 
ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา อย่างชุกชุม ทําให้เกิดชุมชน
อาศัยบริเวณพ้ืนท่ีรอบ ๆ อ่าวนครศรีธรรมราชในพ้ืนท่ี
หลายตําบล ได้แก่ ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก ตําบล
ปากพนังฝั่งตะวันตก ตําบลแหลมตะลุมพุก ตําบลคลอง

น้อย ตําบลบางจาก ตําบลท่าไร่ ตําบลปากนคร ตําบล
ท่าซัก ตําบลปากพูน และเขตต่อเน่ืองในอําเภอท่าศาลา 
(ฉัตรชัย, 2553) อ่าวนครมีระบบนิเวศวิทยาท่ี
หลากหลายท้ังบริเวณลุ่มแม่นํ้า ซึ่งป่าชายเลนเป็นป่าท่ี
สําคัญทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา พืชท่ีอยู่ในป่าชาย
เลนน้ันไม่เพียงแต่เป็นพืชท่ีช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนยัง
เป็นท่ีอาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ พืชบางชนิดใช้เป็น
อาหาร เช่น ดอกลําพู ใช้เป็นผักจิ้มนํ้าพริก ผักเหนาะ, 
ปรงใช้ยอดทําแกงเลียง, แมงค่าใช้ยอดเป็นอาหาร 
(แพทริค และคณะ, 2547) พืชบางชนิดใช้เป็นยาแผน
โบราณ เช่น ใบเหงือกปลาหมอใช้รักษาแผลเรื้อรัง 
(พัฒน์, 2522) เปลือกต้นแสมขาวรักษาแผล (มูลนิธิ
หยาดฝน, 2524) เปลือกต้นโกงกางใบเล็กใช้แก้ท้องเสีย 
รักษาแผลเรื้อรั ง (สมาคมแพทย์แผนโบราณ วัด
มหาธาตุฯ, 2523) 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 3 965 

 

 

เน่ืองจากในสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์ทุกชนิดมี
กระบวนการควบคุมอนุมูลอิสระเพ่ือรักษาสมดุลของ
อนุมูลอิสระภายในร่างกาย เรียกสารท่ีทําหน้าท่ีใน
กระบวนการกําจัดอนุมูลอิสระว่า สารต้านอนุมูลอิสระ 
(antioxidants) ซึ่งทําหน้าท่ีควบคุมสมดุลของอนุมูล
อิสระในสภาวะท่ีมีปริมาณอนุมูลอิสระมากกว่าท่ีระบบ
ป้องกันจะยับยั้งอนุมูลอิสระได้ จะส่งผลให้อนุมูลอิสระ
ไปทําลายเน้ือเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
(Ames et al., 1993) การได้รับสารต้านอนุมูลอิสระ
จากภายนอกอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยส่งเสริมการ
ควบคุมการป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึน 
แต่สารต้ านอนุมูล อิสระ ท่ี ถูกสั ง เคราะห์ ข้ึนจาก
กระบวนการทางเคมีจะมีข้อจํากัดในการใช้งานและ
ความปลอดภัยในการบริโภคทําให้มีการศึกษาสารออก
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติมากข้ึนในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรไทย ซึ่ง
สามารถนําประยุกต์ใช้ในทางเภสัชวิทยา การแพทย ์
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือ
ลดการนําเข้าสารสังเคราะห์จากต่างประเทศ อีกท้ังเป็น
การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติของ
ไทยท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ จากการสอบถาม
ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราชพบว่ามี
การใช้พืชป่าชายเลนเพ่ือรับประทานและใช้เป็นยาลด
น้อยลง เน่ืองจากมีสถานพยาบาลของรัฐและร้านขาย
ยาใกล ้

วัตถุประสงค์ในการวิจัยน้ีเป็นการศึกษา
เบ้ืองต้นเพ่ือตรวจสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลของพืชป่าชาย
เ ล น ท่ี สํ า ร ว จ จ า ก ชุ ม ช น บ ริ เ ว ณ ช า ย ฝั่ ง อ่ า ว
นครศรีธรรมราช โดยใช้ วิ ธี  DPPH radical 
scavenging assay และหาปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกท้ังหมด เพ่ือจะได้นําข้อมูลเผยแพร่สู่ชุมชนท่ีมี

การใช้ประโยชน์จากพืชป่าชายเลน เพ่ือส่งเสริมให้
ชาวบ้านในชุมชนเห็นคุณค่าและความสําคัญของพืชป่า
ชายเลน และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับการ
ประยุกต์ในด้านอ่ืนต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
1. เก็บตัวอย่างพืชป่าชายเลน 

เก็บตัวอย่างพืชป่าชายเลนบริ เวณชุมชน
ชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราชจํานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ 
ลําพูส่วนผลอ่อน (Sonneratia caseolaris (L.) Engl) 
ลําแพนส่วนผลอ่อน (Sonneratia ovata Back) 
เหงือกปลาหมอดอกขาว (Acanthus ebracteatus 
Vahl) ปรงทะเล (Acrostichum aureum L.) ลูกจาก 
(Nypa Fruticans Wormb.) ช่อดอกจาก (Nypa 
Fruticans Wormb.) ชะคราม (Suaeda maritima 
Dum.) ผักเบ้ีย (Trianthema decandra L.) หวายลิง 
(Flagellaria indica L.) และเถาคัน (Cissus carnosa 
Roxb.) 
2. การเตรียมสารสกัดจากพืช 

นําตัวอย่างพืชมาหั่นเป็นช้ินเล็กๆ และนํามา
แช่ใน ตัวทําละลายเมทานอล (methanol) เป็นเวลา 1 
วัน โดยทําการสกัดซ้ํา 3 ครั้ง กรองแยกเอากากของพืช
ออกด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 หลังจากน้ันนํา
สารละลายมารวมกันแล้วระเหยออกด้วยเครื่องระเหย
สูญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) ท่ีอุณหภูมิ 
55 องศาเซลเซียส จนแห้ง นําสารสกัดหยาบใส่ภาชนะท่ี
ป้องกันความช้ืนแล้วนําไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียสเพ่ือใช้ทดสอบหาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกต่อไป 
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รูปท่ี 1 แผนท่ีชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช (รุ่งนภา, 2553) 
 

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดโดย
วิธี DPPH radical scavenging assay 

การทดสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดจากพืชป่าชายเลน ตรวจวัดโดยใช้อนุมูลอิสระ
เสถียร 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ปรับปรุงตาม
วิธีการของ Blois  (1958) เปรียบเทียบกับสารต้าน
อนุมูลอิสระมาตรฐาน คือ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic 
acid) โดยนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 515 นาโนเมตร 
ทําการทดสอบตัวอย่างซ้ํา 3 ครัง้ 

3.1 การเตรียมสารเคม ี
3.1.1 เตรียมสารละลายมาตรฐาน DPPH 

(มีคุณสมบัติเป็นอนุมูลอิสระท่ีค่อนข้างเสถียรชนิดหน่ึง
เมื่อเตรียมเป็นสารละลายสีม่วงใช้เป็นรีเอเจนต์ในการ
ทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระเมื่อทําปฏิกิริยากับสาร
สกัดจากพืชหรือกรดแอสคอร์บิกท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูล-
อิสระสีของสารละลาย DPPH จะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็น
สีเหลือง) ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ในเมทานอล 

3.1.2 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรด
แอสคอร์บิก (ใช้เป็นสารมาตรฐานท่ีแสดงฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระ) ท่ีระดับความเข้มข้น 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 
และ3.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

3.1.3 เตรียมสารละลายตัวอย่างจากพืช
ป่าชายเลนแต่ละชนิดให้ได้ความเข้มข้น 0.5 1.0 1.5 
2.0 2.5 และ 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

3.2 การตรวจวัดสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ 
3.2.1 เตรียมสารละลายท่ีจะวัดค่าการ

ดูดกลืนแสงจากสารละลายท่ีเตรียมไว้แล้วในข้อ 3.1 
ได้แก่สารละลายควบคุม; สารละลายมาตรฐาน DPPH 
และกรดแอสคอร์บิก (1:1); สารละลายมาตรฐาน 
DPPH และสารละลายตัวอย่างพืชป่าชายเลนแต่ละ
ความเข้มข้น (1:1) เขย่าให้เข้ากันตั้งท้ิงไว้ 3 นาที ท่ี
อุณหภูมิห้อง 

3.2.2 นําสารละลายแต่ละความเข้มข้นท่ี
เตรียมไว้ในข้อ 3.2.1 ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความ
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ยาวคลื่น 515 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS spectrophotometer) 
ในแต่ละความเข้มข้นจะทําซ้ํา 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย
ของการดูดกลืนแสง 
4. การคํานวณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 

หาค่า 50 % inhibitory concentration (IC50 
= ค่าความเข้มข้นของสารท่ีสามารถยับยั้งทําให้ความ
เข้มข้นของ DPPH ลดลง 50 เปอร์เซ็นต์) โดยสร้าง
กราฟระหว่าง % inhibition กับความเข้มข้นของสาร 

% inhibition = [(Acontrol - Asample)/Acontrol] × 100 

Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ 
Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม 

ค่ า ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ส า ร ส กั ด ท่ี  50 % 
inhibition ได้คือค่า IC50 ของแต่ละตัวอย่าง และนําค่า 
IC50 มาเปรียบเทียบความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระ 
5. การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกจากสารสกัด
พืชป่าชายเลน 

การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ปรับปรุงจากวิธีของ AOAC (1990) โดยนําสารสกัดแต่
ละชนิดมาเตรียมเป็นสารละลายท่ีมีความเข้มข้น 0.5 
มิลลิกรัม/ลิตร ในเมทานอลแล้วเจือจางในนํ้ากลั่น 
จากน้ันเติมสารละลายท่ีเจือจางปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร 
ในนํ้ากลั่นปริมาตร 5 มิลลิลิตร แล้วผสมกับสารละลาย 
Folin-Ciocalteu’s phenol reagent ปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตร ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 นาที เติม 
35% Na2CO3 ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
บ่มท่ีอุณหภูมิห้องนาน 20 นาที จากน้ันนํามาวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร เทียบกับ
แบลงค์ (blank) ซึ่งใช้เมทานอลแทนสารสกัด หา
ปริมาณพอลีฟีนอลในสารสกัดโดยเทียบค่าท่ีวัดได้กับ

กราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิก (gallic 
acid) 
 

ผลและอภิปรายผลการทดลอง 
จากการศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระใน

ตัวอย่างพืชป่าชายเลน จํานวน 10 ตัวอย่าง โดยใช้พืช
ตัวอย่าง 2 กรัม ในตัวทําละลายเมทานอล แล้วทดสอบ
ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical 
scavenging assay หาค่าความเข้มข้นท่ีสามารถยับยั้ง
อนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) ผลการทดสอบดัง
ตารางท่ี 1 พบว่าสารสกัดหยาบของพืชป่าชายเลนท่ีมี
ค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระได้ดีท่ีสุด ได้แก่ ผลอ่อนลําพู 
ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 1.00 มิลลิกรัม/ลิตร ตามด้วย ผล
อ่อนลําแพน IC50 เท่ากับ 1.16 มิลลิกรัม/ลิตร และ
เหงือกปลาหมอดอกขาว IC50 เท่ากับ 1.26 มิลลิกรัม/
ลิตร พืชป่าชายเลนท้ัง 3 ชนิดมีความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่ากรดแอสคอร์บิกซึ่งเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระมาตรฐานท่ีมีค่า IC50 เท่ากับ 2.04 
มิลลิกรัม/ลิตร ถัดมาคือ ช่อดอกจาก ผักเบ้ีย ปรงทะเล 
ยอดชะคราม หวายลิง และลูกจาก ตามลําดับ ส่วน
เถาคันไม่แสดงฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Nantavan et. al. (2004) ได้ทดสอบฤทธ์ิ
ต้านออกซิเดชันจากพืชป่าชายเลน 18 ชนิด พบว่าพืชท่ี
มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีดีจะมีค่า EC50 (half maximal 
effective concentration หรือค่าความเข้มข้นของ
สารท่ีสามารถทําให้ความเข้มข้นของอนุมูลอิสระลดลง 
50 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่าสัมพันธ์กับค่า IC50) น้อยกว่า 
0.010 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หรือ 10 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร โดยตัวอย่างท่ีให้ผลดีท่ีสุดคือ กลีบเลี้ยงของ
ลําพูทะเล รองลงมาได้แก่ เกสรตัวผู้ของลําพูและเถาคัน
ไม่แสดงฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน 
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ตารางท่ี 1 ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดหยาบของพืชป่าชายเลน จํานวน 10 ตัวอย่างด้วยวิธี DPPH 
radical scavenging assay 

พืชตัวอย่าง IC50 (มิลลิกรัม/ลิตร) 

เหงือกปลาหมอดอกขาว  1.26 
ผลอ่อนลําพู  1.00 
ผลอ่อนลําแพน  1.16 
ปรงทะเล  2.54 
ผักเบ้ีย  2.14 
ช่อดอกจาก  2.08 
ลูกจาก  5.26 
เถาคัน  negative 
หวายลิง  5.14 
ยอดชะคราม  2.94 
กรดแอสคอร์บิก 2.04 

 

จากรายงานการศึกษาสารท่ีเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในสารสกัดจากพืชท่ีมีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระสงู 
พบว่าสารส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มของสารประกอบ 
ฟีนอลิก (phenolic compounds) ฟลาโวนอยด์ 
(flavonoids) และ แทนนิน (tannin) (Satoshi and Hara, 
1990) เช่นเดียวกับการศึกษาสารสกัดพืชป่าชายเลนท่ีมี
ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระท่ีดี เมื่อเปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐานกรดแอสคอร์บิก และคาดว่าสารต้านอนุมูล
อิสระดังกล่าวอาจเป็นสารในสารประกอบฟีนอลิก  
ฟลาโวนอยด์ ซึ่งรายงานการวิจัยว่าสารกลุ่มน้ีเป็นสาร
ออกฤทธ์ิท่ีสําคัญในพืชท่ีมีสรรพคุณทางยา สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายผลการวิเคราะห์
หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 

การศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกใน
สารสกัดหยาบของพืชป่าชายเลนท้ัง 10 ตัวอย่าง 
(ตารางท่ี 2) พบว่าสารสกัดพืชตัวอย่างท่ีมีปริมาณพอ
ลีฟีนอลิกมากท่ีสุด ได้แก่ ช่อดอกจาก มีปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 168.50 มิลลิกรัมของกรด
แกลลิก/100 กรัมพืช ตามด้วย ผักเบ้ีย ปรงทะเล 
เหงือกปลาหมอดอกขาว ยอดชะคราม ผลอ่อนลําพู 
เถาคัน ผลอ่อนลําแพน หวายลิง และลูกจาก มีค่า
เท่ากับ 112.50 103.00 90.00 76.50 69.00 53.00 
45.50 30.00 และ 23.50 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก 
/100 กรัมพืช ตามลําดับจากผลการทดลองพบว่า
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของยอดชะคราม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วริศรา และคณะ (2553) ได้
ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกท้ังหมด
ของสารสกัดจากชะคราม พบว่าสารสกัดจากชะครามสี
เขียวในเอทานอลมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 
66.91±16.32 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/100 กรัมพืช 
จะเห็นว่าผลอ่อนท่ีมีสมบัติต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุดแต่
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดน้อยกว่าพืชชนิด
อ่ืนเน่ืองจากผลอ่อนลําพูอาจจะมีสารกลุ่มอ่ืนท่ีออก
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมท้ังหมดในสารสกัดหยาบของพืชป่าชายเลนจํานวน 10 ตัวอย่าง 

พืชตัวอย่าง 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 

(มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/100 กรัมพืช) 

เหงือกปลาหมอดอกขาว 90.00 
ผลอ่อน ลําพู 69.00 
ผลอ่อน ลําแพน 45.50 
ปรงทะเล 103.00 
ผักเบ้ีย 112.50 
ช่อดอกจาก 168.50 
ลูกจาก 23.50 
เถาคัน 53.00 
หวายลิง 30.00 
ยอดชะคราม 76.50 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการสกัดพืชป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งอ่าว

นครศรีธรรมราช จํานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ลําพูส่วน
ผลอ่อน ลําแพนส่วนผลอ่อน เหงือกปลาหมอดอกขาว 
ปรงทะเล ลูกจาก ช่อดอกจาก ชะคราม ผักเบ้ีย หวาย
ลิง และเถาคัน โดยสกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอล 
สรุปได้ว่า สารสกัดพืชป่าชายเลนท่ีมีการยับยั้งอนุมูล-
อิสระดีท่ีสุดคือ ผลอ่อนลําพู มีค่า IC50 เท่ากับ 1.00 
มิลลิกรัม/ลิตร รองลงมาคือ ยอดชะคราม ผลอ่อน
ลําแพน เหงือกปลาหมอดอกขาว ผักเบ้ีย ปรงทะเล 
หวายลิง ช่อดอกจาก และผลจาก ตามลําดับ แต่เมื่อ
พิจารณาจากปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระท้ังหมดใน
สารสกัดพืชป่าชายเลน พบว่าช่อดอกจาก มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด 168.50 มิลลิกรัมของกรด
แกลลิก/100 กรัมพืช รองลงมาคือ เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว ผักเบ้ีย ผลอ่อนลําแพน ผลอ่อนลําพู ปรง
ทะเล ช่อดอกจาก หวายลิง ผลจาก และเถาคัน 
ตามลําดับ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารสกัดพืช
ป่าชายเลนหลายชนิดเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระ
ธรรมชาติ ท่ีสําคัญ คาดว่าน่าจะนํามาประยุกต์ใช้

ประโยชน์ต่อไปได้ และสามารถนําข้อมูลไปเผยแพร่แก่
ชุมชนให้เห็นถึงประโยชน์และมีการนําไปใช้มากข้ึน 
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