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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีศึกษาพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียในแมงกะพรุนดองฝาด อาหารพื้นเมืองในแถบภาค

ตะวันออกของประเทศไทย ซ่ึงใชภูมิปญญาชาวบานในการถนอมอาหารโดยนําเปลือกไมของตนอินทรีมาดองกับ

แมงกะพรุน โดยศึกษาเทียบกับแมงกะพรุนสดที่ยังไมผานการดองฝาด นํ้าดองกะพรุน และสารสกัดนํ้าจากเปลือก

ตนอินทรีที่ใชในการดองกะพรุน จากการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตนโดยใชปฏิกิริยาของ Wagner ตรวจพบสารใน

กลุมแอลคาลอยดเฉพาะในแมงกะพรุนสด และนํ้าดองกะพรุน ทั้งน้ีอาจเปนไปไดวาแอลคาลอยดจากแมงกะพรุน

สดถูกปลดปลอยออกมาสู นํ้าดองกะพรุนหลังกระบวนการดองฝาด นอกจากน้ียังพบสารในกลุมแทนนิน  

ฟลาโวนอยด และฟนอลิก ในแมงกะพรุนดองฝาด นํ้าดองแมงกะพรุน และสารสกัดเปลือกตนอินทรี แตไมพบสาร

ดังกลาวในแมงกะพรุนสด แสดงใหเห็นวาหลังการดองฝาดพฤกษเคมีจากเปลือกไมตนอินทรียังคงตกคางอยูใน

แมงกะพรุนดองฝาด ซ่ึงสงผลใหแมงกะพรุนดองฝาดมีความสามารถในการยับยั้งเช้ือกอโรคบางชนิด ไดแก 

Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus ATCC25923 และ Psuedomonas aeruginosa ATCC27853 

ในขณะที่คุณสมบัติยับยั้งเช้ือแบคทีเรียน้ีไมพบในแมงกะพรุนสดที่ไมผานการดองฝาด 
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ABSTRACT 

Phytochemicals and antibacterial activities of Jellyfish (Rhopilema hispidum) puckery 

curing, a traditional Thai food in the East of Thailand produced from the folk wisdom by using 

bark of Peltophorum dasyrachis, were studied comparatively with fresh jellyfish, P. dasyrachis 

bark water extracted and jellyfish marinade. The result showed that phytochemical components 

of jellyfish before and after curing were significantly different. By Wagner’s reaction, alkaloid was 

found only in fresh jellyfish and jellyfish marinade which implies that after curing process, 

alkaloid may be released from fresh jellyfish to marinade solution. Moreover, there were three 

compounds including tannin, flavonoid and phenolic were detected in jellyfish curing, jellyfish 

marinade and P. dasyrachis bark extracted. These compounds were not detected in fresh 

jellyfish. This refers to the phytochemicals from P. dasyrachis bark still contained in the jellyfish 

after preservation. Due to the presentation of phytochemical in jellyfish curing as in  

P. dasyrachis bark extracted, the jellyfish marinade showed inhibitory activity against Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus ATCC25923 and Psuedomonas aeruginosa ATCC27853 whereas 

this property was not found in the fresh jellyfish. 
 

คําสําคัญ: แมงกะพรุนดองฝาด  ตนอินทรี  ฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย  พฤกษเคมี  ฟนอลิก 

Keywords: Jellyfish curing, Peltophorum dasyrachis, Antibacterial activity, Phytochemistry, 

Phenolic 

 

1. บทนํา 

แมงกะพรุน (Jellyfish) เปนสัตวทะเลที่ไมมี

กระดูกสันหลังมีรูปรางคลายรมซ่ึงมีลักษณะพิเศษคือ มี

ปากตรงกลางทอง และมีเข็มพิษ (nematocyst) ซอน

อยูบริเวณหนวดและสวนรอบปาก โดยภายในเข็มพิษมี

นํ้าพิษ (venom) ที่อาจกอใหเกิดการระคายเคืองเพียง

เล็กนอยในแมงกะพรุนที่มีพิษออน แตบางชนิดมีพิษ

รายแรงมากจนสามารถทําใหเสียชีวิตได อยางเชน 

แมงกะพรุนไฟ (สุรินทร, 2540) แมงกะพรุนที่สามารถ

นํามาบริโภคเปนอาหารได (edible jellyfish) สวน

ใหญ เปนแมงกะพรุนที่ มีพิษนอย ซ่ึ งอยู ในอันดับ 

Rhizostomeae และ Scyphomedusae (Omori 

and Nakano, 2001) ลักษณะของแมงกะพรุนในกลุม

น้ีโดยมากมีขนาดใหญ เน้ือหนา เหนียว และมีรูปรางคง

ตัว ซ่ึงแมงกะพรุนทีร่ับประทานไดมีอยางนอยไมต่ํากวา 

11 สายพันธุ เชน Cephea cephea, Catostylus 

mosaicus, Lobonema smithii, Rhopilema 

esculentum, Rhopilema hispidum แ ล ะ 

Stomolophus meleagris (Omori and Nakano, 

2001) โดยในประเทศไทยแมงกะพรุนที่เปนที่นิยมใน

การบริโภคคือ แมงกะพรุนลอดชอง (Lobonema 

smithii) และแมงกะพรุนหนัง  (Rhopilema 

hispidum) (อิสรีและคณะ, 2552; วิเชียร, 2547; 

Omori and Nakano, 2001) การบริโภคแมงกระพรุน

โดยสวนใหญจะอยูในรูปของแมงกะพรุนดองเค็มซ่ึงพบ

เห็นไดในอาหารหลายชนิด การแปรรูปแมงกะพรุนสด
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เปนแมงกะพรุนดองเค็มน้ันผูประกอบการจะใชเกลือ

รวมกับสารสมในการดองเค็ม นอกจากน้ีในบางครั้งมี

การใชโซดาหรือโซเดียมไบคารบอเนตเพิ่มเติมดวย 

(พิสิฐและคณะ, 2551) โดยเกลือมีหนาที่ชวยทําใหนํ้า

เกิดการออสโมซีสออกจากตัวแมงกะพรุน และรักษา

สภาพไมใหเกิดการเนาเสีย (Wootton et al., 1982) 

สวนสารสมมีผลในการลดคา pH ทําใหเกิดสภาวะที่ไม

เอ้ือตอการเจริญเติบโตของเช้ือ (Huang, 1988) 

สําหรับโซดาจะชวยทําใหเน้ือแมงกะพรุนขาวขึ้นและมี

ความกรุบกรอบ (Hsieh et al., 2001) อีกรูปแบบหน่ึง

ของการบริโภคแมงกะพรุนคือแมงกะพรุนดองฝาด  

ซ่ึงเปนอาหารพื้นเมืองที่พบมากในแถบภาคตะวันออก

ของประเทศไทย เชน จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

โดยกรรมวิธีในการดองจะใชเปลือกไมหรือนํ้าเปลือกไม

ของตนอินทรี (Peltophorum dasyrachis) หมักกับ

แมงกะพรุน โดยลักษณะของเน้ือกะพรุนหลังการดอง

ฝาดจะมีสีแดง เน้ือแข็ง แนน อวบนํ้า (เบญจวรรณและ

คณะ, 2554) เม่ือเปรียบเทียบกับการดองเค็มแลว

พบวาแมงกะพรุนที่ดองเกลือ (แมงกะพรุนถวย )  

มีปริมาณโปรตีน ไขมันและเถาสูงกวา แตมีปริมาณ

ความช้ืนต่ํากวาแมงกะพรุนที่ดองดวยนํ้าเปลือกไม 

นอกจาก น้ี ยั ง พบว า ไ ม ส ามาร ถย อย โ ป รตี น ใน

แมงกะพรุนที่ดองฝาดได เ น่ืองจากสารแทนนินใน

เปลือกไมเกิดสารประกอบเชิงซอนกับโปรตีนในเน้ือของ

แมงกะพรุน (เบญจวรรณและคณะ, 2554) 

อยางไรก็ตามการศึกษาเก่ียวกับพฤกษเคมี

ของเปลือกไมตนอินทรีที่หลงเหลืออยูในแมงกะพรุน

ดองฝาดยังไมมีการรายงานอยางชัดเจน งานวิจัยน้ีจึง

สนใจศึกษาเก่ียวกับพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของ

แมงกะพรุนดองฝาด เปรียบเทียบกับแมงกะพรุนสดที่

ไมผานการดอง นํ้าเปลือกไมตนอินทรีทั้งกอนและหลัง

การดองฝาด โดยขอ มูลจากการศึ กษาน้ีจะเปน

ประโยชนอยางยิ่ งตอผูบริโภค และยังเปนการไข

ความลับภูมิปญญาชาวบานซ่ึงจะนําไปสูการตอยอด

ความรูตอไป 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

2.1 แหลงท่ีมาของสารตัวอยาง 

แ ม ง ก ะ พ รุ น ห นั ง ส ด  (Rhopilema 

hispidum)  เปลือกไมตนอินทรี (Peltophorum 

dasyrachis) และวิธีการผลิตแมงกะพรุนดองฝาดที่ใช

ในการทดลองน้ี ไดรับความอนุเคราะหจากชาวบานที่

ประกอบอาชีพทําแมงกะพรุนดองฝาดในชุมชนตําบล

บางสระเกา อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บ

ตัวอยางในเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2555 การตรวจสอบ

ชนิดของแมงกะพรุนหนังที่ใชการทดลองน้ีไดรับความ

อนุเคราะหจาก ดร.ชุตาภา คุณสุข อาจารยภาควิชา

ชี ว วิ ท ย า  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยแมงกะพรุนหนัง

สดน้ันจัดอยูในช้ันไซโฟซัว (Scyphozoa) มีรางกายเปน

กอนคลายวุนโปรงใส ไมมีสี มีรูปรางคลายรม ขอบรมมี

ริ้วตรงกลาง และมีสวนที่ยื่นออกไปเปนชอคลายดอก

กะหลํ่า มีปากอยูตรงกลาง ผิวหยาบขรุขระคอนขาง

แข็ง (นนทิวิชญ, 2544) 

สํ าห รั บ เ ป ลื อ ก ไม ต น อิ นทรี ไ ด รั บ กา ร

ตรวจสอบชนิดของพันธุพืชโดยอาจารยศศิธร พุทธรักษ 

ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ

ไดเก็บรักษาตัวอยางของพืชไวที่ภาควิชาชีววิทยา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยตนอินทรีที่นําเปลือกไม

มาใชในการทดลองน้ีเปนพืชในวงศ Leguminosae 

วงศยอย Casalpinoideae มีเสนรอบวงของลําตน

เทากับ 116 เซนติเมตร สูงประมาณ 6 เมตร ใบเปนใบ

ประกอบแบบขนนกสองช้ัน ดอกเปนสีเหลือง ออกดอก

เปนชอมีลักษณะหอยลง ผลเปนฝกแหงทรงแบน  

(เอ้ือมพรและปณิธาณ, 2547) 
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2.2 การเตรียมสารสกัด 

แบงเ น้ือของแมงกะพรุนหนังตัวเดียวกัน

ออกเปนสองสวนเทากันสวนละ 1,000 กรัม นําสวน

แรกไปเตรียมเปนแมงกะพรุนหนังดองฝาด โดยนํา

เปลือกตนอินทรสีดบดละเอียดหนัก 500 กรัม คลุกกับ

แมงกะพรุ นห นั ง และ เ ติ ม นํ้าป ร าศจากไอออน 

(Deionized water) 500 มิลลิลิตร บรรจุภาชนะปด

บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 72 ช่ัวโมง เน้ือแมงกะพรุน

จะเปล่ียนเปนสีแดง ลางแมงกะพรุนที่ผานการดองให

สะอาดด วย นํ้าปราศจากไอออน จาก น้ันนํา เ น้ือ

แมงกะพรุนดองฝาดไปปนดวยเครื่องปนและสกัดสาร

จากแมงกะพรุนดองฝาดที่ปนละเอียดดวยการคั้นและ

กรอง ไดสารสกัดนํ้าของแมงกะพรุนดองฝาด สวนที่

สองของแมงกะพรุนหนังสดนํามาปนใหละเอียดแลวคั้น

และกรองเอาสารสกัดจากเน้ือแมงกะพรุน ไดสารสกัด

นํ้าจากแมงกะพรุนห นังสด  นําสารส กัด นํ้าของ

แมงกะพรุนดองฝาด แมงกะพรุนหนังสด และนํ้าเปลือก

ไมที่เหลือจากการดองกะพรุนที่ผานการกรองเอากาก

ออกมาระเหยนํ้าออกดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ จะ

ไดเปนสารสกัดหยาบของแมงกะพรุนหนังดองฝาดมี

ลักษณะเปนของแข็งสีนํ้าตาลแดง 13.72 กรัม สารสกัด

แมงกะพรุนหนังสดเปนของแข็งสีขาว 4.72 กรัม และ

สารสกัดนํ้าเปลือกไมที่ เหลือจากการดองกะพรุนมี

ลักษณะเปนของเหลวหนืดสีนํ้าตาลแดง 17.75 กรัม 

สําหรับสารสกัดหยาบเปลือกตนอินทรี เตรียมไดโดยนํา

เปลือกตนอินทรีบดละเอียดหนัก 500 กรัม แชในนํ้า 

500 มิลลิลิตร เปนเวลา 72 ช่ัวโมง แลวนํามากรอง 

และระเหยนํ้าออกดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ ไดเปน

สารสกัดนํ้าจากเปลือกตนอินทรมีีลักษณะเปนของเหลว

หนืดสีนํ้าตาลแดง 14.87 กรัม เก็บสารสกัดหยาบทั้งส่ี

ชนิดที่ไดไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกวาจะใชใน

การทดลอง 

 

2.3 การตรวจสอบเบื้องตนทางพฤกษเคมี 

การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตนของสาร

สกัดหยาบ โดยทําการทดสอบสารพฤกษเคมี 6 กลุม 

ไดแก แอลคาลอยด แทนนิน สารประกอบฟนอลิก 

ฟลาโวนอยด แอนทราควิโนน และซาโปนิน โดยใช

ปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (De et al., 2010; 

Ayoola et al., 2008) ดังน้ี 

การตรวจสอบฟลาโวนอยด ช่ังสารสกัด 0.2 

กรัม ละลายใน petroleum ether 4 มิลลิลิตร กรอง 

แลวนําสวนของตะกอนมาละลายใน 80% เอทานอล 8 

มิลลิลิตร จากน้ันนํามาทดสอบดวยวิธี Cyadinin test 

โดยใสลวด Mg 3-4 ช้ิน แลวหยดกรด HCl เขมขน 3 

หยด ผลบวกจะใหสารละลายสีแดง สม หรือเหลือง 

การตรวจสอบแอลคาลอยด ช่ังสารสกัด 0.2 

กรัม ละลายใน 5% HCl 5 มิลลิลิตร จากน้ันอุนเปน

เวลา 15 นาที กรองสารละลาย แลวนํามาทดสอบกับ 

Wagner’s reagent ซ่ึงผลบวกจะใหตะกอนสีนํ้าตาล 

การตรวจสอบแทนนิน ช่ังสารสกัด 0.2 กรัม 

ละลายนํ้า 5 มิลลิลิตร แลวอุนเปนเวลา 15 นาที กรอง

สารละลาย แลวนํามาทดสอบกับสารละลายเจลาติน 

1% โดยผลบวกจะเกิดตะกอนขาวขุน 
การตรวจสอบสารประกอบฟนอลิก ช่ังสาร

สกัด 0.2 กรัม ละลายนํ้า 5 มิลลิลิตร อุน 15 นาที 

กรอง แลวนําสารละลายมาทดสอบกับ 1% FeCl3 จะ

ให ส าร ละลาย สี นํ้ า เ งิ นห รื อ เ ขี ย ว เ ม่ือต รวจพบ

สารประกอบฟนอลิก 

การตรวจสอบแอนทราควิโนน ช่ังสารสกัด 

0.2 กรัม ละลายใน 0.5 โมลาร KOH 10 มิลลิลิตร เติม 

3% H2O2 1 มิลลิลิตร ตมบนหมออังไอนํ้า 10 นาที 

กรองสารละลายแลวทิ้งใหเย็น หยด CH3COOH จน

เปนกรด จากน้ันสกัดดวย Toluene แลวนํามาเติม 

10% NaOH 1 มิลลิลิตร หากเกิดผลบวกจะใหสีชมพู

ถึงแดงในช้ันดาง 
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การตรวจสอบซาโปนิน ช่ังสารสกัด 0.2 กรัม 

ละลายในนํ้าเดือด 5 มิลลิลิตร ทําใหเย็นโดยการตั้งทิ้ง

ไว 3 นาที สังเกตฟอง โดยผลบวกจะเกิดฟองที่คลาย

ฟองสบู 

2.4 การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม 

สร า ง กร าฟมาต ร ฐ านของสาร ละลาย

มาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) ที่ความเขมขน 

100 150 200 250 และ 300 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 

ปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร ผสมกับ Folin Ciocalteu 

reagent 2.5 มิลลิลิตร ใหเขากัน ทิ้งไว 8 นาที เติม 

10% Na2CO3 2 มิลลิลิตร และผสมใหเขากัน ทิ้งไว  

1 ช่ัวโมง วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 760 

นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโตรมิเตอร (T60-visible 

spectrophotometer, PG instruments Ltd., 

England) การหาปริมาณฟนอลิกในสารตัวอยาง  

ทําการทดลองเชนเดียวกับสารละลายมาตรฐานกรด

แกลลิก โดยควบคุมใหสารสกัดหยาบมีความเขมขน

เทากันทุกสารที่ความเขมขนเทากับ 0.3 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร (75 ไมโครกรัม) ปริมาณของสารประกอบ  

ฟนอลิกรายงานเปนมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/

มิลลิกรัมสารสกัด (mg GAE/mg crude extract) ทํา

การทดสอบหาปริมาณฟนอลทั้งหมดตัวอยางละ 3 ซํ้า 

(วันเช็งและดวงฤดี, 2554; ศรินรัตนและคณะ, 2556) 

2.5 การทดสอบฤทธิ์การยับย้ังเช้ือแบคทีเรียดวยวิธี 

Disc diffusion 

เจือจางเช้ือแบคเรียกอโรค 4 ชนิด ไดแก 

 P. aeruginosa ATCC27853, B. subtilis, S. 

aureus ATCC25923 และ E. coli ATCC25922 ลงใน

อาหารเล้ียงเช้ือ Mueller Hinton Broth (MHB) 

จากน้ันนําไปบมทีอุ่ณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

24 ช่ัวโมง แลวทําใหมีความเขมขนของเช้ือเทียบเทากับ

ความขุนของ McFarland Standard scale No.5 

จากน้ันใชกานพันสําลี (cotton swab) ปลอดเช้ือจุมลง

ไปในสารละลายเช้ือ แลวกวาดเช้ือ (Swab plate) ให

ทั่วผิวหนาอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) ทิ้ง

ใหแหงประมาณ 5-15 นาที หยดสารสกัดที่ตองการ

ทดสอบลงบน paper disc ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 

มิลลิเมตร ปริมาตร 25 ไมโครลิตร/disc ทิ้งไวใหแหง

ประมาณ 20 นาที จากน้ันนําไปวางบนผิวหนาอาหาร 

กดแผนยาใหแนบสนิทกับผิวหนาอาหาร และปองกัน

ไม ใ ห แ ผ นย า เ ล่ื อนตํ า แหน ง  ซ่ึ ง มี ย าปฏิ ชี วน ะ 

Ceftazidime เปนตัวควบคุมสําหรับแบคทีเรียแกรม

ลบ (Positive control) ยาปฏิชีวนะ Vancomycin 

เปนตัวควบคุมสําหรับแบคทีเรียแกรมบวก (Positive 

control)  นํ้ าเปนตัวทําละลายและตัวควบคุมลบ 

(Negative control) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวตรวจสอบการเกิดบริเวณ

ยับยั้ง (zone of inhibition) โดยวัดขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของวงใส (clear zone) ที่เกิดขึ้น เพื่อ

คัดเลือกสารสกัดที่มีแนวโนมยับยั้งการเจริญของเช้ือดี

ที่สุด 

 

3. ผลการวิจัยและวิจารณ 

แมงกะพรุนหนังเปนสัตวทะเลที่ไมมีกระดูก

สันหลัง ลําตัวเปนสีขาวใสภายในมีนํ้าเปนองคประกอบ

ในปริมาณมาก เม่ือนําแมงกะพรุนหนังมาสกัดพบวาได

สารสกัดหยาบที่เปนของแข็งสีขาวตามสีดั้งเดิมของ

แมงกะพรุนสดแต เ ม่ือนําแมงกะพรุนหนังมาผาน

กระบวนการดองฝาดดวยเปลือกไมตนอินทรี พบวาสี

ของแมงกะพรุนจะเปล่ียนจากขาวใสไปเปนสีแดง แสดง

ใหเห็นวาสีของเปลือกไมไดตกคางอยูบนเ น้ือของ

แมงกะพรุน และเม่ือนํามาสกัดเปนสารสกัดหยาบ

พบวามีลักษณะเปนของแข็งสีนํ้าตาลแดง เชนเดียวกับสี

ของสารสกัดหยาบจากนํ้าดองฝาด และสารสกัดหยาบ

เปลือกตนอินทรี  โดย นํ้าหนักของสารสกัดหยาบ

แมงกะพรุนหนังสด แมงกะพรุนดองฝาด นํ้าดองฝาด 
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และเปลือกตนอินทรีมีคาเทากับ 4.72 13.72 17.75 

และ 14.87 กรัม ตามลําดับ คิดเปนรอยละผลไดเทากับ 

0.48 1.79 2.69 และ 3.04 ตามลําดับ ผลการทดลอง

แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 นํ้าหนักสารสกัดหยาบและรอยละผลไดของสารสกัด 

สารสกัดหยาบ นํ้าหนักสารสกัด (g) รอยละผลได 

แมงกะพรุนหนังสด 4.72 0.48 

แมงกะพรุนหนังดองฝาด 13.72 1.79 

น้ําดองฝาด 17.75 2.69 

เปลือกตนอินทรี 14.87 3.04 
 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องตนของสารสกัดหยาบจาก แมงกะพรุนหนังสด แมงกะพรุนหนังดอง

ฝาด นํ้าดองกะพรุน และนํ้าแชเปลือกไมตนอินทร ี

พฤกษเคม ี
สารสกัดหยาบ 

กะพรุนหนังสด กะพรุนหนังดองฝาด นํ้าดองฝาด เปลือกตนอินทรี 

แอลคาลอยด + - + - 

แทนนิน - + + + 

ฟนอลิก - + + + 

แอนทราควิโนน - - - - 

ฟลาโวนอยด - + + + 

ซาโปนิน - - - - 

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย + หมายถึงตรวจพบพฤกษเคมี; เครื่องหมาย – หมายถึงตรวจไมพบพฤกษเคมี 
 

ตารางท่ี 3 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมในสารสกัดนํ้าแชเปลือกไมตนอินทรี นํ้าดองกะพรุน และแมงกะพรุน

ดองฝาด 

สารสกัด 
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม 

(mg GAE/mg crude extract) 

แมงกะพรุนดองฝาด 1.75±0.19 

น้ําดองกะพรุน 2.52±0.18 

น้ําแชเปลือกไมตนอินทรี 3.68±0.21 
 

ผลการตรวจสอบพฤกษเคมีทั้ง 6 กลุม ไดแก 

แ อลค าลอย ด  แทน นิน  ส ารป ร ะ กอบฟ นอ ลิ ก  

ฟลาโวนอยด แอนทราควิโนน และซาโปนิน ของสาร

สกัดหยาบ 4 ชนิด แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2 

โดยตรวจพบแอลคาลอยดในแมงกะพรุนหนังสดและนํ้า

ดองฝาดแตไมพบแอลคาลอยดในสารสกัดแมงกะพรุน

ดองฝาดและ เป ลื อกต น อินทรี เ ม่ือทดสอบด วย 

Wagner’s reagent ซ่ึงอาจเปนไปไดวา แอลคาลอยด

ที่ตรวจพบไมไดมาจากเปลือกตนอินทรี แตอาจมีอยูใน

เน้ือของแมงกะพรุนสด และเม่ือนําแมงกะพรุนมาดอง

ฝาด มีผลทําใหแอลคาลอยดจากแมงกะพรุนสดหลุด

ออกไปอยูในนํ้าดองฝาด ทําใหตรวจพบแอลคาลอยดใน
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นํ้าดองฝาดดวยเชนกัน แอลคาลอยดที่พบในสัตวทะเล

และแมงกะพรุนบางชนิดเปนสารที่มีพิษเชน ฮีสตามีน 

(histamine) ที่พบในแมงกะพรุนขนสิงโต (Cyanea 

capillata) (Uvnäs, 1961) ปลาทูนา และปลาซาดีน 

(Visciano et al., 2012) ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิด

อาการแพได ดังน้ันจึงเปนไปไดที่กระบวนการดองฝาด

จะชวยลดปริมาณแอลคาลอยดในแมงกะพรุนสดจึงเปน

การลดความเ ส่ียงในการบริ โภคอาหารทะเลที่ มี 

แอลคาลอยดเปนพิษใหนอยลงได สําหรับสารสกัด

แมงกะพรุนดองฝาด นํ้าดองฝาด และเปลือกตนอินทรี 

ตรวจพบวามีพฤกษเคมีเหมือนกัน 3 ชนิดคือ แทนนิน 

สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยด ในขณะที่

แมงกะพรุนสดไมพบสารดังกลาว แสดงใหเห็นวา 

พฤกษเคมีทั้งสามชนิดที่อยูในแมงกระพรุนดองฝาดมา

จากเปลือกตนอินทรี ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ 

Fujiwara et al. (2011) ที่พบวาในเปลือกตนอินทรีมี

สารที่อยู ในกลุมฟลาโวนอยดหลายชนิดโดยสาร 

ฟลาโวนอยดน้ีพบวามีฤทธ์ิในการยับยั้งการทํางานของ

เอนไซมไทโรซิเนส (Tyrosinase) ซ่ึงเปนเอนไซมสําคัญ

ในกระบวนการสังเคราะหเม็ดสีเมลานินของผิวหนังได

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีในเปลือกของตนอินทรี

ยังพบสารที่มีฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของเอนไซมอะซิติล

โคลีนเอสเตอเรส (acetyl cholinesterase) ซ่ึงเปน

เอนไซมที่ เก่ียวของกับกระบวนการที่ทําใหความจํา

ลดลงและเกิดโรคสมองเส่ือม (Fujiwara et al., 2010) 

แมรายงานเก่ียวกับสารประกอบฟนอลิกจากเปลือกตน

อินทรีจะยงัไมปรากฏชัด แตตนไมสายพันธุใกลเคียงกัน

อยางเชน ตนนนทรี (Peltophorum pterocarpum) 

มีรายงานวิจัยพบสาร Bergenin ซ่ึงเปนสารประกอบ 

ฟนอลิกที่พบในสารสกัดนํ้าจากไมตนนนทรีที่มีฤทธ์ิตาน

อนุมูลอิสระและปองกันการเ กิดมะเร็ ง ผิวหนังได 

(Zhang et al., 2013) ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

ปริมาณของสารประกอบฟนอลิกในสารสกัดนํ้าจาก

เปลือกตนอินทรี และวิเคราะหการหลงเหลือของ

สารประกอบน้ีในแมงกะพรุนดองฝาด ซ่ึงจากผลการ

ทดลองหาปริมาณฟนอลิกรวม พบวาสารสกัดหยาบ

แมงกะพรุนหนังดองฝาด นํ้าดองกะพรุน และนํ้าแช

เปลือกไมตนอินทรีมีปริมาณฟนอลิกรวมเทากับ 1.75 

2.52 และ 3.68 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/มิลลิกรัม

สารสกัด ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3 ซ่ึงแสดงให

เห็นวาสารประกอบฟนอลิกเกือบครึ่งจากเปลือกไม

ยั งคงตกคางอยู ใน เ น้ือของแมงกะพรุนดองฝาด 

เน่ืองจากสารประกอบฟลาโวนอยด ฟนอลิก และ 

แทนนินในพืชหลายชนิด มีฤท ธ์ิในการยับยั้ งการ

เจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย (Sukumaran et al., 

2011; Bhargava et al., 2012; Jain et al., 2012) 

ประกอบกับคุณสมบัติของแมงกะพรุนดองฝาดที่ยังคง

สภาพอยู ไดนานโดยที่ ไม เนาเ สีย ซ่ึงมีโอกาสสูงที่

แมงกะพรุนดองฝาดอาจมีสมบัติในการยับยั้งเช้ือที่

เก่ียวของกับกระบวนการเนาเสียของอาหารได ดังน้ัน

ผูวิจัยจึงทําการศึกษาฤทธ์ิการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของ

แมงกะพรุนดองฝาด เทียบกับแมงกะพรุนสด และนํ้า

เปลือกไมตนอินทรีกอนและหลังการดอง โดยใชเช้ือ

แบคทีเรียในการทดสอบ 4 ชนิด คือ B. subtilis, P. 

aeruginosa ATCC27853, S. aureus ATCC25923 

และ E. coli ATCC25922 ซ่ึงผลการทดสอบ (ตารางที่ 

4) พบวาแมงกะพรุนสดที่ไมผานการดองฝาดไมมีฤทธ์ิ

ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียทั้งส่ีชนิดน้ี ในขณะที่แมงกะพรุน

ดองฝาด นํ้าดองกะพรุน และนํ้าเปลือกไมตนอินทรีกอน

ดองกะพรุนมีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ

แบคทีเรีย 3 ชนิด คือ B. subtilis, P. aeruginosa 

ATCC27853 และ S. aureus ATCC25923 เม่ือ

เปรียบเทียบเสนผานศูนยกลางของ Inhibition zone 

และค าความเข มขนต่ํ า สุดที่ ส ามารถยับยั้ งกา ร

เจริญเติบโตของเช้ือ (MIC) ทั้งสามชนิด (ตารางที่ 5) 

พบวานํ้าเปลือกไมกอนดองกะพรุนมีฤทธ์ิการยับยั้งการ



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 43 ฉบับที่ 1 113 

 

 

เจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียทั้งสามชนิดดีที่สุดโดยมี

คา MIC อยูในชวง 12.50-25.00 mg/ml รองลงมาคือ

นํ้าดองกะพรุน (12.50-50.00 mg/ml) และ

แมงกะพรุนดองฝาด  (25.00-100.00 mg/ml) 

นอกจากน้ีเ ม่ือเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมกับฤทธ์ิยับยั้งเ ช้ือ

แบคที เรี ยพบวามีแนวโนม ไปในทางเดี ยวกันคื อ  

นํ้าเปลือกไมกอนดองกะพรุนมีปริมาณฟนอลิกมากที่สุด

จะมีฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือสูงสุดดวยเชนกัน 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดแมงกะพรุนสด แมงกะพรุนดองฝาด นํ้าดอง

กะพรุน นํ้าแชเปลือกไมตนอินทรี (ปริมาณสารที่ใช 2.5 mg/disc) 

จุลินทรียทดสอบ 
เสนผานศูนยกลางของ Inhibition zone (mean±SD; มิลลเิมตร) 

Positive control 
กะพรุนสด กะพรุนดอง นํ้าเปลือกไมหลังดอง นํ้าเปลือกไมกอนดอง 

E. coli  - - - - 22.00±0.00 

B. subtilis - 10.89±0.19 11.11±0.19 13.00±0.00 18.66±0.00 

P. aeruginosa - 8.89±0.19 11.67±0.33 13.00±0.00 21.78±0.19 

S. aureus - 9.89±0.19 10.11±0.19 12.78±0.19 15.00±0.00 

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย - หมายถึง ไมมีฤทธ์ิยับย้ังเช้ือ 
 

ตารางท่ี 5 คาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย (MIC) ของสารสกัดแมงกะพรุนสด แมงกะพรุน

ดองฝาด นํ้าดองกะพรุน นํ้าแชเปลือกไมตนอินทร ี

จุลินทรียทดสอบ 
คาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทเีรีย (mg/ml) 

กะพรุนดอง นํ้าเปลือกไมหลังดอง นํ้าเปลือกไมกอนดอง 

B. subtilis 50.00 12.50 12.50 

P. aeruginosa 25.00 25.00 12.50 

S. aureus 100.00 50.00 25.00 
 

4. สรุปผลการวิจัย 

แมงกะพรุนหนังสดเม่ือผานการดองฝาดดวย

เปลือกไมของตนอินทรีจะไดเปนแมงกะพรุนดองฝาดที่

ยังคงมีสารพฤกษเคมีในกลุมแทนนิน ฟลาโวนอยด และ

สารประกอบฟนอลิกจากเปลือกไมหลงเหลืออยู 

โดยพฤกษเคมีน้ีเองสงผลใหแมงกะพรุนดองฝาดมีฤทธ์ิ

ตานเช้ือแบคทีเรียกอโรคบางชนิดที่ เ ก่ียวของกับ

กระบวนการเนาเสียของอาหาร ซ่ึงชวยลดความเส่ียง

ของการเกิดภาวะอาหารเปนพิษ งานวิจัยน้ีจึงชวยเพิ่ม

ความม่ันใจในการบริโภคแมงกะพรุนดองฝาดและอาจ

นําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาชาวบานใหมี

คุณภาพมากยิ่งขึน้ แตอยางไรก็ตามงานวิจัยน้ีเปนเพียง

การตรวจสอบพฤกษเคมีในเบื้องตน ผูวิจัยมีแนวคิดวา

ควรมีการศึกษาองคประกอบทางเคมีเพื่อหาโครงสราง

สารสําคัญที่มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย ตลอดจนศึกษา

ฤทธ์ิทางชีวภาพดานอ่ืนตอไป 
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อุปกรณ เช้ือกอโรค ตลอดจนตรวจสอบสายพันธุพืช

และสัตวในการทดลองครั้งน้ี 
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