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สมบัติการต้านอนุมลู อิสระของพืชบริเวณชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช
Anti-Oxidation Property in Plants of Nakhon Si Thammarat Bay
ปวีณา ปรวัฒน์กุล1* และ รุ่งนภา พิมเสน1
บทคัดย่อ
ชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สําคัญทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําวัยอ่อนและความหลากหลายของชนิดพืชพรรณ พืชบางชนิดมีสรรพคุณทาง
เภสัชวิทยา โดยเฉพาะการต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางยา งานวิจัยนี้จึงศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) และวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของพืชป่า
ชายเลนที่สํารวจจากบริเวณชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช จํานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ช่อดอกจาก ผลจาก ผักเบี้ย
ปรงทะเล เหงือกปลาหมอดอกขาว ชะคราม ผลอ่อนลําพู เถาคัน ผลอ่อนลําแพน และหวายลิง จากการทดลอง
พบว่า สารสกัดพืชป่าชายเลนในตัวทําละลายเมทานอลที่มีค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) ดีที่สุด
คือ ผลอ่อนลําพู มีค่า IC50 เท่ากับ 1.00 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐานกรด
แอสคอร์บิก (IC50 เท่ากับ 2.04 มิลลิกรัม/ลิตร) ส่วนเถาคันไม่แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดพบในช่อดอกจากมากที่สุดคือ 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-1picrylhydrazyl) 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
น้อย ตําบลบางจาก ตําบลท่าไร่ ตําบลปากนคร ตําบล
อ่าวนครศรีธรรมราชหรือเรียกสั้นๆ ว่า “อ่าว ท่าซัก ตําบลปากพูน และเขตต่อเนื่องในอําเภอท่าศาลา
นคร” หรือ “อ่า วปากพนัง ” ตั้ง อยู่ ในพื้นที่ จัง หวั ด (ฉั ต รชั ย , 2553) อ่ า วนครมี ร ะบบนิ เ วศวิ ท ยาที่
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร หลากหลายทั้งบริเวณลุ่มแม่น้ํา ซึ่งป่าชายเลนเป็นป่าที่
(93,750 ไร่) มีลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพเป็นอ่าวตื้น สําคัญทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา พืชที่อยู่ในป่าชาย
ความลึกเฉลี่ย 0.7–1.5 เมตร ด้านตะวันตกของอ่าวคือ เลนนั้นไม่เพียงแต่เป็นพืชที่ช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนยัง
อําเภอเมือง ด้านตะวันออกที่ติดกับทะเลอ่าวไทยคือ เป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ พืชบางชนิดใช้เป็น
อํ า เภอปากพนั ง มี ต้ น น้ํ า จากแม่ น้ํ า ปากพนั ง และลํ า อาหาร เช่น ดอกลําพู ใช้เป็นผักจิ้มน้ําพริก ผักเหนาะ,
คลองสั้นๆ หลายสายจากเทือกเขาหลวงไหลลงสู่ทะเล (รูปที่ 1) ปรงใช้ยอดทําแกงเลียง, แมงค่าใช้ยอดเป็นอาหาร
ทํ าให้ เป็ นพื้ นที่ ชายเลนที่ กว้ างใหญ่ สภาพของดิ นท้ องน้ํ ามี (แพทริค และคณะ, 2547) พืชบางชนิดใช้เป็นยาแผน
ลักษณะเป็นโคลนซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ําหลายประเภท โบราณ เช่ น ใบเหงื อ กปลาหมอใช้ รั ก ษาแผลเรื้ อ รั ง
ได้ แ ก่ กุ้ ง หอย ปู ปลา อย่ างชุ กชุ ม ทํ า ให้เ กิ ดชุ ม ชน (พัฒน์, 2522) เปลือกต้นแสมขาวรักษาแผล (มูลนิธิ
อาศัยบริเวณพื้นที่รอบ ๆ อ่าวนครศรีธรรมราชในพื้นที่ หยาดฝน, 2524) เปลือกต้นโกงกางใบเล็กใช้แก้ท้องเสีย
หลายตําบล ได้แก่ ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก ตําบล รั ก ษาแผลเรื้ อ รั ง (สมาคมแพทย์ แ ผนโบราณ วั ด
ปากพนังฝั่งตะวันตก ตําบลแหลมตะลุมพุก ตําบลคลอง มหาธาตุฯ, 2523)

บทนํา
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เนื่องจากในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ทุกชนิดมี
กระบวนการควบคุมอนุมูลอิสระเพื่อรักษาสมดุลของ
อนุ มู ล อิ ส ระภายในร่ า งกาย เรี ย กสารที่ ทํ า หน้ า ที่ ใ น
กระบวนการกําจัดอนุมูลอิสระว่า สารต้านอนุมูลอิสระ
(antioxidants) ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมสมดุลของอนุมูล
อิสระในสภาวะที่มีปริมาณอนุมูลอิสระมากกว่าที่ระบบ
ป้องกันจะยับยั้งอนุมูลอิสระได้ จะส่งผลให้อนุมูลอิสระ
ไปทํ า ลายเนื้ อ เยื่ อ และอวั ย วะต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย
(Ames et al., 1993) การได้รับสารต้านอนุมูลอิสระ
จากภายนอกอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยส่งเสริมการ
ควบคุมการป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น
แต่ ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ ถู ก สั ง เคราะห์ ขึ้ น จาก
กระบวนการทางเคมีจ ะมี ข้อจํ ากัด ในการใช้ งานและ
ความปลอดภัยในการบริโภคทําให้มีการศึกษาสารออก
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติมากขึ้นในปัจจุบัน
โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรไทย ซึ่ง
สามารถนํา ประยุกต์ใ ช้ในทางเภสัชวิ ทยา การแพทย์
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อ
ลดการนําเข้าสารสังเคราะห์จากต่างประเทศ อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติของ
ไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ จากการสอบถาม
ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราชพบว่ามี
การใช้พืชป่าชายเลนเพื่อรับประทานและใช้เป็นยาลด
น้อยลง เนื่องจากมีสถานพยาบาลของรัฐและร้านขาย
ยาใกล้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา
เบื้องต้นเพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลของพืชป่าชาย
เ ล น ที่ 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
นครศรี ธ รรมราช โดยใช้ วิ ธี DPPH
radical
scavenging assay และหาปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมด เพื่อจะได้นําข้อมูลเผยแพร่สู่ชุมชนที่มี
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การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ชป่ า ชายเลน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ชาวบ้านในชุมชนเห็นคุณค่าและความสําคัญของพืชป่า
ชายเลน และเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น สํ า หรั บ การ
ประยุกต์ในด้านอื่นต่อไป

วิธีการวิจัย
1. เก็บตัวอย่างพืชป่าชายเลน
เก็ บ ตั ว อย่ า งพื ช ป่ า ชายเลนบริ เ วณชุ ม ชน
ชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราชจํานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่
ลําพูส่วนผลอ่อน (Sonneratia caseolaris (L.) Engl)
ลําแพนส่วนผลอ่อน (Sonneratia ovata Back)
เหงื อ กปลาหมอดอกขาว (Acanthus ebracteatus
Vahl) ปรงทะเล (Acrostichum aureum L.) ลูกจาก
(Nypa Fruticans Wormb.) ช่อดอกจาก (Nypa
Fruticans Wormb.) ชะคราม (Suaeda maritima
Dum.) ผักเบี้ย (Trianthema decandra L.) หวายลิง
(Flagellaria indica L.) และเถาคัน (Cissus carnosa
Roxb.)
2. การเตรียมสารสกัดจากพืช
นําตัวอย่างพืชมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ และนํามา
แช่ใน ตัวทําละลายเมทานอล (methanol) เป็นเวลา 1
วัน โดยทําการสกัดซ้ํา 3 ครั้ง กรองแยกเอากากของพืช
ออกด้ ว ยกระดาษกรองเบอร์ 1 หลั ง จากนั้ น นํ า
สารละลายมารวมกันแล้วระเหยออกด้วยเครื่องระเหย
สูญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ
55 องศาเซลเซียส จนแห้ง นําสารสกัดหยาบใส่ภาชนะที่
ป้อ งกั นความชื้ นแล้ว นํ าไปเก็บ ที่อุ ณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียสเพื่อใช้ทดสอบหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกต่อไป
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รูปที่ 1 แผนที่ชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช (รุ่งนภา, 2553)
3. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดโดย
วิธี DPPH radical scavenging assay
การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกั ด จากพื ชป่ า ชายเลน ตรวจวั ด โดยใช้ อ นุ มู ล อิ ส ระ
เสถียร 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ปรับปรุงตาม
วิธีการของ Blois (1958) เปรียบเทียบกับสารต้าน
อนุมูลอิสระมาตรฐาน คือ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic
acid) โดยนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 515 นาโนเมตร
ทําการทดสอบตัวอย่างซ้ํา 3 ครัง้
3.1 การเตรียมสารเคมี
3.1.1 เตรียมสารละลายมาตรฐาน DPPH
(มีคุณสมบัติเป็นอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างเสถียรชนิดหนึ่ง
เมื่อเตรียมเป็นสารละลายสีม่วงใช้เป็นรีเอเจนต์ในการ
ทดสอบฤทธิ์ ต้า นอนุ มูล อิส ระเมื่อ ทําปฏิกิ ริยากับ สาร
สกัดจากพืชหรือกรดแอสคอร์บิกที่ มีฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระสีของสารละลาย DPPH จะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็น
สีเหลือง) ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ในเมทานอล

3.1.2 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรด
แอสคอร์บิก (ใช้เป็นสารมาตรฐานที่แสดงฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ) ทีร่ ะดับความเข้มข้น 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 เตรียมสารละลายที่จะวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงจากสารละลายที่เตรียมไว้แล้วในข้อ 3.1
ได้แก่สารละลายควบคุม; สารละลายมาตรฐาน DPPH
และกรดแอสคอร์บิก (1:1); สารละลายมาตรฐาน
DPPH และสารละลายตัวอย่างพืชป่าชายเลนแต่ละ
ความเข้มข้น (1:1) เขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 3 นาที ที่
อุณหภูมิห้อง
3.2.2 นําสารละลายแต่ละความเข้มข้นที่
เตรียมไว้ในข้อ 3.2.1 ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
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ยาวคลื่ น 515 นาโนเมตร ด้ ว ยเครื่ อ งยู วี -วิ สิ เ บิ ล
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS spectrophotometer)
ในแต่ละความเข้มข้นจะทําซ้ํา 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย
ของการดูดกลืนแสง
4. การคํานวณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
หาค่า 50 % inhibitory concentration (IC50
= ค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งทําให้ความ
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 ที่ 50 %
inhibition ได้คือค่า IC50 ของแต่ละตัวอย่าง และนําค่า
IC50 มาเปรีย บเที ย บความสามารถในการต้ า นอนุ มู ล
อิสระ
5. การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกจากสารสกัด
พืชป่าชายเลน
การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ปรับปรุงจากวิธีของ AOAC (1990) โดยนําสารสกัดแต่
ละชนิดมาเตรียมเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 0.5
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ในเมทานอลแล้ ว เจื อ จางในน้ํ า กลั่ น
จากนั้นเติมสารละลายที่เจือจางปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร
ในน้ํากลั่นปริมาตร 5 มิลลิลิตร แล้วผสมกับสารละลาย
Folin-Ciocalteu’s phenol reagent ปริมาตร 0.5
มิลลิลิตร ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 นาที เติม
35% Na2CO3 ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
บ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 20 นาที จากนั้นนํามาวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร เทียบกับ
แบลงค์ (blank) ซึ่ง ใช้ เ มทานอลแทนสารสกั ด หา
ปริมาณพอลีฟีนอลในสารสกัดโดยเทียบค่าที่วัดได้กับ
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กราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิก (gallic
acid)

ผลและอภิปรายผลการทดลอง
จากการศึ ก ษาฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระใน
ตัวอย่างพืชป่าชายเลน จํานวน 10 ตัวอย่าง โดยใช้พืช
ตัวอย่าง 2 กรัม ในตัวทําละลายเมทานอล แล้วทดสอบ
ฤทธิ์ก ารต้า นอนุ มูลอิส ระด้ วยวิธี DPPH radical
scavenging assay หาค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้ง
อนุมูลอิสระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) ผลการทดสอบดัง
ตารางที่ 1 พบว่าสารสกัดหยาบของพืชป่าชายเลนที่มี
ค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด 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 พืชป่าชายเลนทั้ง 3 ชนิดมีความสามารถในการ
ต้านอนุมูล อิสระได้ ดีกว่ ากรดแอสคอร์ บิกซึ่ งเป็ นสาร
ต้านอนุมูลอิสระมาตรฐานที่มีค่า IC50 เท่ากับ 2.04
มิลลิกรัม/ลิตร ถัดมาคือ ช่อดอกจาก ผักเบี้ย ปรงทะเล
ยอดชะคราม หวายลิ ง และลูก จาก ตามลํ าดั บ ส่ ว น
เถาคันไม่แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Nantavan et. al. (2004) ได้ทดสอบฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันจากพืชป่าชายเลน 18 ชนิด พบว่าพืชที่
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีจะมีค่า EC50 (half maximal
effective concentration หรือค่าความเข้มข้นของ
สารที่สามารถทําให้ความเข้มข้นของอนุมูลอิสระลดลง
50 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีค่าสัมพันธ์กับค่า IC50) น้อยกว่า
0.010 มิลลิก รัม/มิลลิลิตร หรือ 10 ไมโครกรัม /
มิลลิลิตร โดยตัวอย่างที่ให้ผลดีที่สุดคือ กลีบเลี้ยงของ
ลําพูทะเล รองลงมาได้แก่ เกสรตัวผู้ของลําพูและเถาคัน
ไม่แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน
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ตารางที่ 1 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดหยาบของพืชป่าชายเลน จํานวน 10 ตัวอย่างด้วยวิธี DPPH
radical scavenging assay
พืชตัวอย่าง
IC50 (มิลลิกรัม/ลิตร)
เหงือกปลาหมอดอกขาว
1.26
ผลอ่อนลําพู
1.00
ผลอ่อนลําแพน
1.16
ปรงทะเล
2.54
ผักเบี้ย
2.14
ช่อดอกจาก
2.08
ลูกจาก
5.26
เถาคัน
negative
หวายลิง
5.14
ยอดชะคราม
2.94
กรดแอสคอร์บิก
2.04

จากรายงานการศึกษาสารที่เป็นองค์ประกอบ
สําคัญในสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูง
พบว่ า สารส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สารกลุ่ ม ของสารประกอบ
ฟี นอลิ ก (phenolic compounds) ฟลาโวนอยด์
(flavonoids) และ แทนนิน (tannin) (Satoshi and Hara,
1990) เช่นเดียวกับการศึกษาสารสกัดพืชป่าชายเลนที่มี
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐานกรดแอสคอร์บิก และคาดว่าสารต้านอนุมูล
อิ ส ระดั ง กล่ า วอาจเป็ น สารในสารประกอบฟี น อลิ ก
ฟลาโวนอยด์ ซึ่งรายงานการวิจัยว่าสารกลุ่มนี้เป็นสาร
ออกฤทธิ์ ที่สํ าคั ญในพื ชที่ มี สรรพคุณ ทางยา สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายผลการวิเคราะห์
หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
การศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกใน
สารสกัดหยาบของพืชป่าชายเลนทั้ง 10 ตัวอย่าง
(ตารางที่ 2) พบว่าสารสกัดพืชตัวอย่างที่มีปริมาณพอ
ลี ฟี น อลิ ก มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ช่ อ ดอกจาก มี ป ริ ม าณ

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 168.50 มิลลิกรัมของกรด
แกลลิ ก/100 กรั มพื ช ตามด้ วย ผั กเบี้ย ปรงทะเล
เหงือ กปลาหมอดอกขาว ยอดชะคราม ผลอ่อ นลํ า พู
เถาคั น ผลอ่ อ นลํ า แพน หวายลิ ง และลู ก จาก มี ค่ า
เท่ากับ 112.50 103.00 90.00 76.50 69.00 53.00
45.50 30.00 และ 23.50 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก
/100 กรัมพื ช ตามลํา ดับจากผลการทดลองพบว่ า
ปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก ของยอดชะคราม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วริศรา และคณะ (2553) ได้
ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด
ของสารสกัดจากชะคราม พบว่าสารสกัดจากชะครามสี
เขียวในเอทานอลมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
66.91±16.32 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/100 กรัมพืช
จะเห็นว่าผลอ่อนที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดแต่
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดน้อยกว่าพืชชนิด
อื่น เนื่ องจากผลอ่ อนลํ า พู อาจจะมี ส ารกลุ่ ม อื่น ที่ อ อก
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
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ตารางที่ 2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมทั้งหมดในสารสกัดหยาบของพืชป่าชายเลนจํานวน 10 ตัวอย่าง
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
(มิลลิกรัมของกรดแกลลิก/100 กรัมพืช)
เหงือกปลาหมอดอกขาว
90.00
ผลอ่อน ลําพู
69.00
ผลอ่อน ลําแพน
45.50
ปรงทะเล
103.00
ผักเบี้ย
112.50
ช่อดอกจาก
168.50
ลูกจาก
23.50
เถาคัน
53.00
หวายลิง
30.00
ยอดชะคราม
76.50
พืชตัวอย่าง

สรุปผลการวิจัย
จากการสกัดพืชป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งอ่าว
นครศรีธรรมราช จํานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ลําพูส่วน
ผลอ่อน ลําแพนส่วนผลอ่อน เหงือกปลาหมอดอกขาว
ปรงทะเล ลูกจาก ช่อดอกจาก ชะคราม ผักเบี้ย หวาย
ลิง และเถาคั น โดยสกั ด ด้ว ยตั ว ทํา ละลายเมทานอล
สรุปได้ว่า สารสกัดพืชป่าชายเลนที่มีการยับยั้งอนุมูลอิสระดีที่สุดคือ ผลอ่อนลําพู มีค่า IC50 เท่ากับ 1.00
มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร รองลงมาคื อ ยอดชะคราม ผลอ่ อ น
ลํา แพน เหงื อ กปลาหมอดอกขาว ผั กเบี้ ย ปรงทะเล
หวายลิง ช่อดอกจาก และผลจาก ตามลําดับ แต่เมื่อ
พิจารณาจากปริม าณสารต้า นอนุมู ลอิสระทั้งหมดใน
สารสกั ดพืชป่า ชายเลน พบว่ าช่อดอกจาก มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 168.50 มิลลิกรัมของกรด
แกลลิก/100 กรัมพืช รองลงมาคือ เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว ผั ก เบี้ ย ผลอ่ อ นลํ า แพน ผลอ่ อ นลํ า พู ปรง
ทะเล ช่ อ ดอกจาก หวายลิ ง ผลจาก และเถาคั น
ตามลําดับ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารสกัดพืช
ป่าชายเลนหลายชนิดเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระ
ธรรมชาติ ที่ สํ า คั ญ คาดว่ า น่ า จะนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้

ประโยชน์ต่อไปได้ และสามารถนําข้อมูลไปเผยแพร่แก่
ชุมชนให้เห็นถึงประโยชน์และมีการนําไปใช้มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณ และขอขอบคุ ณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่
เอื้อเฟื้อให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการทางเคมี และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
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