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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์

รวมของสารสกัดล าต้นนกกระลิงแดงที่สกัดด้วยเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและเมทานอล ท าการตรวจสอบ
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโดยวิธี DPPH พบว่าสารสกัดแอซิโตนมีความสามารถในการต้านออกซิเดชันสูงที่สุด (IC50 = 

2.12  0.01 mg/ml) และมีฤทธิ์สูงกว่าสารมาตรฐาน BHT (IC50 = 14.05  0.05 mg/ml) ประมาณ 6.6 เท่า 
การหาปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์วิเคราะห์ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric 
aluminium chloride และ Bromocresol Green method ตามล าดับ ผลการวิจัยพบว่าปริมาณสาร 

ฟีนอลิกรวมของทุกสารสกัดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p 0.05)  ส่วนปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูงสุดพบใน

สารสกัดเฮกเซนมีค่า 140.0  0.01 มิลลิกรัมสมมูลเควอซิทินต่อกรัมสารสกัด ซึ่งแตกต่างจากสารสกัดชนิดอื่น

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.05) และปริมาณแอลคาลอยด์สูงสุดพบในสารสกัดแอซิโตน คือ 1,684.95 ± 0.02 
มิลลิกรัมสมมูลของอะโทรพีนต่อกรัมสารสกัด จากผลการวิจัยครั้งนีพ้บว่าความสามารถในการต้านออกซิเดชันของ
สารสกัดล าต้นนกกระลิงแดงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณสารฟีนอลิกและแอลคาลอยด์รวมที่ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ r เท่ากับ 0.991 และ 0.686 ตามล าดับ แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสาร
สกัดซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็น 0.966 
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ABSTRACT 

 This research aims to study the antioxidant activity, total phenolic, flavonoid and 
alkaloid contents of hexane, dichloromethane, acetone and methanol extracts from dried stem 
of Capparis kerrii Craib. The antioxidant activity was evaluated by DPPH assays. The results 

showed that acetone extract (IC50 = 2.120.01 mg/ml) exhibited higher antioxidant potential 

than BHT standard (IC50 = 14.050.05 mg/ml) about 6.6 times. Total phenolic, flavonoid and 
alkaloid contents were investigated using Folin-Ciocalteu, colorimetric aluminium chloride assays 
and Bromocresol green method, respectively. The results showed that there was no significant 

difference on the total phenolic contents (p 0.05) in all extracts. The highest total flavonoid 

content found in hexane extract (p0.05) was 140.0  0.01 mg QE/g crude extract and the 
highest total alkaloid in extracts of acetone was 1,684.95 ± 0.02 mg AE/g crude extract. In 
addition, the positive correlation coefficients were observed between the antioxidant potential 
and total phenolic content (r = 0.991) and alkaloid content (r = 0.686), respectively. However, 
the negative correlation coefficients were found (r = 0.966) between the antioxidant activity and 
total flavonoid content. 
 

ค าส าคัญ : ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน  ฟีนอลิก  ฟลาโวนอยด์  แอลคาลอยด์  นกกระลิงแดง 
Keywords : Antioxidant activity, Phenolics, Flavoniod alkaloid, Capparis kerrii Craib 
 

บทน า 
 อนุมูลอิสระ (free radical) เป็นอะตอม 
โมเลกุลหรือไอออนที่มีอิเล็กตรอนที่ไม่มีคู่ (Lu et al., 
2010) จะมีความว่องไวสูงในการเข้าท าปฏิกิริยากับ
โมเลกุลชีวภาพอย่าง ดีเอ็นเอ โปรตีน เนื้อเยื่อไขมัน 
(Temple, 2000) ซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถก าจัด
ได้ด้วยสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ดังนั้นสาร
ต้านออกซิเดชันจึงมีความส าคัญและน่าสนใจที่จะศึกษา
ฤทธิ์ ต้ านออกซิ เด ชันและปริ ม าณของสารต้ าน
ออกซิเดชันในพืชสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งของสารต้าน
ออกซิเดชันที่ส าคัญ โมเลกุลที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
ออกซิเดชัน ได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก (phenolic 
compounds) วิตามิน (vitamins) เช่น วิตามินซีและ
วิตามินอี เป็นต้น พอลิแซคคาไรด์ (polysaccharides) 

เปปไทด์ (peptides) โปรตีน (proteins) กรดอินทรีย์ 
(organic acids) แคโรทีนอยด์ (carotenoids) แอลคา-
ลอยด์ (alkaloids) และนิวคลีโอไทด์ (nucleotides) 
เป็นต้น (Stajić et al., 2013) 
 สารต้านออกซิเดชัน เป็นสารที่สามารถยับยั้ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ลดปริมาณอนุมูลอิสระในร่างกาย 
สามารถเกิดคีเลตกับไอออนโลหะในร่างกายและ
ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน 
(Lipid peroxidation) (Pieniz et al., 2009) การ
รับประทานอาหารที่มี สารต้ านออกซิ เด ชัน เป็น
องค์ประกอบจะช่วยป้องกันและลดโอกาสการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases) 
มะเร็ง (cancer) เบาหวาน (diabetes mellitus)  
ต้อกระจก (cataracts) ข้ออักเสบ (arthritis) ภาวะชรา



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 3 533 

 
ก่อนก าหนด (premature aging) และอื่น ๆ ซึ่งเป็น
โรคที่เกิดจากการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกาย ดังนั้น
การได้รับสารต้านออกซิเดชันจะท าให้ร่างกายมี
ความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระได้ดี ขึ้ น 
(Mourao et al., 2011) เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดโรค
เหล่านี้ได้ 

พืชวงศ์กุ่มบก (Capparaceae) เป็นพืช
สมุนไพรที่เป็นทั้งไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้พุ่มคล้ายไม้ยืนต้น
ขนาดเล็กและไม้เลื้อยมีทั้งหมด 39 สกุลและ 650  
สปี ชีส์  กระจายทั่ ว ไปในพื้นที่ เขตอบอุ่นทั่ ว โลก 
(Hamed et al., 2007) โดยพบว่าพืชในสกุล 
Capparis เป็นสกุลที่พบมากที่สุดในประเทศไทยและ
ทั่วโลกของพืชวงศ์นี้ (Wiriyakarun et al., 2554; 
Hamed et al., 2007) ในไทยพบพืชสกุลนี้ ได้แก่ 
ค้อนกลอง (Capparis grandis, L.f.) พุงแก 
(Capparis siamensis Kurz) หนามโมนา (Capparis 
monantha Jacobs) ซึ่งพืชสกุลนี้หลายชนิดมี
สรรพคุณที่น่าสนใจ เช่น คุณสมบัติในการต้านการ
อักเสบ ระงับปวด ต้านเช้ือแบคทีเรีย รักษาโรคความ
ดัน ป้องกันตับถูกท าลายและต้านเบาหวาน เป็นต้น 
(Chahlia, 2009, Mali et al., 2004) มีรายงาน
องค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุล Capparis หลาย
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสเตอรอล เช่น - sitosterol (Yu et 
al., 2006) กลุ่มกลูโคซิโนเลต เช่น guanosine 
glucoibelin sinigrin glucobrassicin และ 
glucocapparin (Daxenbichler et al., 1991) และ
สารกลุ่มหลักที่พบเกือบทุกส่วนของพืชสกุลนี้คือ กลุ่ม
แอลคาลอยด์เช่น capparisinine codonocarpine 
cadabicine capparidisine capparisine 15-N-
acetylcapparisin และ flazine (Rathee et al., 
2011) และที่ส าคัญยังพบกลุ่มฟลาโวนอยด์และฟีนอลิก
หลายชนิด เช่น quercetin 3-O-gentiobioside 

apigenin kaempferol isorhamnetin และ 
isorhamnetin 3-O-rutiniside (Afsharypuor et al., 
1998) ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มสารที่ส าคัญที่สามารถแสดง
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันได้ (Ghasemzadeh et al., 
2010)  

นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib.) 
เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็ก ตามหลักแพทย์แผนโบราณมี
การน าส่วน ของพืช เช่น ใบ ดอก ผลและล าต้นไปใช้
เป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น 
อาการปวดเมื่อย ปวดฟัน แก้ไข้ แก้ร้อนใน ช่วยในการ
ขับลม รักษาอาการแผลอักเสบ รักษาริดสีดวงและ
รักษามะเร็ง เป็นต้น (Suwansin, 2010) กลุ่มผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาเบื้องต้นถึงฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งใน
มนุษย์ 3 ชนิด ได้แก่ มะเร็งช่องปากชนิด KB มะเร็งเต้า
นมชนิด MCF-7 และมะเร็งปอดชนิด NCl- H 187 ของ
สารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและเมทา
นอล โดยทดสอบฤทธิ์ท่ีระดับความเข้มข้นของสารสกัด
สูงสุด 50.0 g/mL พบว่าสารสกัดไดคลอโรมีเทน
แสดงฤทธิ์ความเป็นพิษที่ดีต่อเซลล์มะเร็ง KB 99.61% 
เซลล์มะเร็ง MCF-7 94.65% และ NCl-H187 ที่ 
100.01% สารสกัดแอซิโตนมีฤทธิ์ต่อเซลล์ KB ที่ 
99.38% และ NCl-H187 ที่ 100.18% ดังนั้นนก
กระลิงแดงอาจเป็นแหล่งของสารต้ านมะเร็งที่มี
ศักยภาพสูงได้  และจากการศึกษาสารพฤกษเคมี
เบื้องต้นในสารสกัดล าต้นของนกกระลงิแดงพบสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด ได้แก่ ไตรเทอร์พีน ฟลาโว-
นอยด์ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์และแอลคาลอยด์ (Sudta 
et al., 2015) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่ายังมีข้อมูลวิจัย
เกี่ยวกับนกกระลิงแดงไม่มากนัก เนื่องจากนกกระลิง
แดงเป็นพืชหายากที่พบในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและมี
ฤทธิ์ ท า ง ชี วภาพที่ น่ า สน ใจ  ดั งนั้ น ง านวิ จั ยนี้ มี



534 KKU Science Journal Volume 45 Number 3 Research 

 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านออกซิ เดชัน 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคา-
ลอยด์ของสารสกัดจากล าต้นนกกระลิงแดง เนื่องจาก
หากสารสกัดจากล าต้นนกกระลิงแดงมีฤทธิ์ ต้าน
ออกซิเดชันที่ดีและปริมาณสารต้านออกซิเดชันสูงจะ
เป็นแหล่งของสารต้านออกซิเดชันที่ดีสามารถใช้เป็นยา
หรื อผลิ ตภัณฑ์ เ ส ริ ม อาหาร เพื่ อหลี ก เ ลี่ ย งการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันของเซลล์ ในร่างกายได้ 
(Lamien-Meda et al., 2008) อีกทั้งอาจใช้เป็นข้อมูล
เชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการน าสมุนไพรท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์ตามภูมิปัญญา ส าหรับการป้องกันหรือรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งและเบาหวาน เป็นต้น 
หรือแม้แต่การน าข้อค้นพบจากการวิจัยไปต่อยอดเชิง
ลึกในอนาคต 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือและสารเคมี 
 เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ rotary 
evaporator (Buchi B-500, Switzerland) เครื่อง 
UV-Visible spectrophotometer (Shimadza UV-
1601, Australia) สารเคมีที่ส าคัญ ได้แก่ DPPH (2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl)  BCG (Bromocresol 
Green) เควอซิทิน (quercetin) กรดแกลลิก (gallic 
acid) และอะโทรพีน (Atropine) ซื้อจากบริษัท 
Sigma-Aldrich (USA)  โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 
โซเดียมไนไทรท์ (NaNO2) และอลูมิเนียมคลอไรด์ 
(AlCl3) ซื้อจากบริษัท Univar (Australia) และ BHT 
(Butylated hydroxytoluene) จากบริษัท Fluka 
(Germany) และตัวท าละลายทุกชนิดที่ใช้ในงานวิจัยนี้
เป็นเกรดส าหรับการวิเคราะห์ (AR grade) 
แหล่งที่มาของตัวอย่างพืช 
 ตัวอย่างล าต้นของนกกระลิงแดงเก็บจากป่า
โป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เมื่อเดือนเมษายน 

พ.ศ.2557 ผ่านการตรวจเอกลักษณ์และช่ือ
วิทยาศาสตร์โดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างพันธุ์ไม้
และเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่ส านักงานหอพรรณไม้ 
กรมอุ ทย านแห่ ง ช าติ สั ต ว์ ป่ า แล ะพั น ธุ์ พื ช โ ดย  
ผศ. นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์  
การเตรียมสารสกัด 
 น าล าต้นของนกกระลิงแดงมาหั่นให้มีขนาด
เล็กและผึ่งลมให้แห้ง บดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด ช่ังผง
ล าต้นนกกระลิงแดงหนัก 250 กรัม บรรจุในขวดแก้วที่
แห้งและสะอาด สกัดด้วยเฮกเซนโดยการแช่หมัก 
(maceration) พืชเป็นเวลา 3 วันที่อุณหภูมิห้อง กรอง
ด้วยกระดาษกรอง ระเหยตัวท าละลายด้วยเครื่อง
ระเหยแบบหมุน (rotary evaporator) ท าซ้ า 3 ครั้งจะ
ได้สารสกัดเฮกเซน  น ากากพืชมาแช่หมักต่อด้วยตัวท า
ละลายที่มีสภาพขั้วสู งขึ้น ได้แก่  ไดคลอโรมี เทน  
แอซิโตนและเมทานอล จะได้สารสกัดไดคลอโรมีเทน 
แอซิโตนและเมทานอล ตามล าดับ เก็บสารสกัดที่แห้ง
ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการทดลอง
ขั้นตอนต่อไป 
การทดสอบฤทธิ์ ต้านออกซิเดชัน โดยวิธี  DPPH 
assay ซึ่งเป็นความสามารถของสารสกัดที่ดักจับอนุมูล
อิสระ DPPH โดยดัดแปลงมาจากวิธีของ Karagozler 
et al. (2008) โดยใช้ BHT เป็นสารมาตรฐาน มีวิธีการ
ทดลองดังนี้ เตรียมสารละลาย DPPH ในเอทานอลที่
ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ลงในหลอด
ทดลองขนาดเล็ก ให้ได้ปริมาตรรวมสุดท้ายเป็น 6 
มิลลิลิตร แบ่งชุดการทดสอบเป็น 3 ชุด (ชุด A, B และ 
C) ดังนี ้

ชุด A (สารตัวอย่าง)  = สารตัวอย่าง 
3 มิลลิลิตร + สารละลาย DPPH 3 มิลลิลิตร 
 ชุด B (สารไร้สิ่งตัวอย่าง) = สารตัวอย่าง 
3 มิลลิลิตร + เอทานอล 3 มิลลิลิตร 
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 ชุด C (สารควบคุม)  = เอทานอล 3 มิลลิลิตร 
+ สารละลาย DPPH 3 มิลลิลิตร 

ผสมสารให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ในที่มืด เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน าไปวัดค่าการ

ดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร โดยใช้เครื่องสเปกโทร-
โฟโตมิเตอร์ ค านวณหา % Radical Scavenging 
(สมการ 1) และ IC50 

 

%Radical Scavenging = (Acontrol – Asample) X 100 / Acontrol                   (1) 
 

เมื่อ Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุด C 
Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุด A – ค่าการดูดกลืนแสงของชุด B 

 

ค่า IC50 ค านวณได้จากการสร้างกราฟ
มาตรฐานระหว่าง % Radical Scavenging ที่ระดับ
ความเข้มข้นต่าง ๆของสารสกัด เมื่อค่า IC50 คือความ
เข้มข้นของสารสกัดที่ท าให้ค่า  % Radical 
Scavenging ลดลงร้อยละ 50 ซึ่งค านวณได้จากกราฟ
มาตรฐานระหว่าง % Radical Scavenging และความ
เข้มข้นของสารสกัด 
การหาปริมาณฟีนอลิกรวม 

การหาปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-
Ciocalteu ซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีของ Singleton and 
Rossi (1965) โดยใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐานที่
ช่วงความเข้มข้น 0 – 1.000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดย
ผสมสารสกัดหรือสารมาตรฐานปริมาตร 0.05 มิลลิลิตร 
ผสมกับ Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 0.25 
มิลลิลิตร และสารละลาย 20% โซเดียมคาร์บอเนต 
จ านวน 0.25 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่นจนปริมาตรครบ 5 
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันจากนั้นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร การหาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดค านวณจากกราฟ
มาตรฐานกรดแกลลิก แสดงผลเป็นหน่วยมิลลิกรัม
สมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด (mg GAE/g 
crude extract) การวิเคราะห์สารตัวอย่างท าซ้ า 3 ครั้ง 
 

การหาปริมาณฟลาโวนอยด์รวม  
การหาปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัด

โดยใช้วิธี Aluminium chloride colorimetric 
method (ดัดแปลงจากวิธีของ Zhishen และคณะ, 
1999) น าสารสกัดความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
มา 0.5 มิลลิลิตรผสมกับน้ ากลั่น 1 มิลลิลิตร เติม
สารละลายโซเดียมไนไทรท์ (5% (w/w) NaNO2) 
ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร ปล่อยทิ้งไว้ 6 นาที จากนั้น
เติมสารละลายอลูมิเนียมคลอไรด์ (10% AlCl3) 
ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร และปล่อยทิ้งไว้ 6 นาทีแล้ว
เติมสารละลาย 4% NaOH ลงไปปริมาตร 2 มิลลิลิตร
ในสารผสม  และเติมน้ าเพื่อปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น 5 
มิลลิลิตร ผสมสารละลายให้เข้ากันและปล่อยไว้อีก 15 
นาทีที่อุณหภูมิห้อง และน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 
510 นาโนเมตร โดยมีแบลงค์เป็นสารละลายผสมที่เติม
น้ าแทนสารสกัด โดยใช้เควอซิทิน (quercetin) เป็น
สารมาตรฐานที่ช่วงความเข้มข้น 0 - 0.3200 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ปริมาณของฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัด
ค านวณจากกราฟมาตรฐานของเควอซิทินและแสดงผล
ออกมาเป็นมิลลิกรัมสมมูลของเควอซิทินต่อกรัมของ
สารสกัด (mg QE/g crude extract)  การวิเคราะห์
สารตัวอย่างท าซ้ า 3 ครั้ง 
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การหาปริมาณแอลคาลอยด์รวม 

การหาปริมาณแอลคาลอยด์รวมของสารสกัด
โดยใช้วิธีท าปฏิกิริยากับ Bromocresol Green 
(ดัดแปลงจากวิธีของ Fazel และคณะ, 2010)  น าสาร
สกัด 1 มิลลิกรัมมาละลายในกรดไฮโดรคลอริก 2 นอร์
มอล (2N HCl) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร น าสารละลายที่ได้
สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม (CHCl3) 10 มิลลิลิตร 3 ครั้ง 
ปรับ pH ของสารละลายให้เป็นกลางด้วย สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 นอร์มอล (0.1 N NaOH) และ
เติมสารละลายโบรโมครีซอล กรีน (BCG)  และ
สารละลายฟอสเฟตบัพเฟอร์ (pH 4.7) อย่างละ 5 
มิลลิลิตร เขย่าสารผสมจนเกิดสารเชิงซ้อนและน ามา
สกัดด้วยคลอโรฟอร์มปริมาตร 1 2 3 และ 4 มิลลิลิตร 
รวมสารสกัดที่ ได้ ใส่ ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 
มิลลิลิตรและปรับปริมาตรด้วยคลอโรฟอร์ม และน าไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 470 นาโนเมตร โดยใช้ 
อะโทรพีน (atropine) เป็นสารมาตรฐานที่ช่วงความ
เข้มข้น 0 – 12 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาณแอลคา
ลอยด์รวมของสารสกัดค านวณจากกราฟมาตรฐาน
ของอะโทรพีนและแสดงผลเป็นมิลลิกรัมสมมูลของ 

อะโทรพีนต่อกรัมของสารสกัด (mg AE/g crude 
extract) การวิเคราะห์สารตัวอย่างท าซ้ า 3 ครั้ง 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์  

การวิ เคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล เวอร์ชัน 2010 ส าหรับการ
ค านวณค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความ
คลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย และใช้โปรแกรม SPSS 
เวอร์ชัน 19  ในการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างฤทธิ์ต้ านออกซิ เดชันกับปริมาณฟีนอลิก  
ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์รวมของสารสกัด 
 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 
 สารสกัดจากล าต้นนกกระลิงแดงมีลักษณะ
เป็นของเหลวหนืดสีเหลืองถึงน้ าตาลเข้ม น้ าหนักสาร
สกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและเมทานอลมี
ค่าเท่ากับ 1.98, 2.30, 3.38 และ 11.21 กรัม 
ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละโดยน้ าหนักเท่ากับ 0.79 
0.92 1.35 และ 4.48 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและปริมาณของสารสกัดล าต้นนกกระลิงแดง 
สารสกัด ลักษณะทางกายภาพ น  าหนัก (กรัม) ร้อยละโดยน  าหนักa 

เฮกเซน ของเหลวหนืด สีเหลืองอ่อน 1.98 0.79 
ไดคลอโรมีเทน ของเหลวหนืด สีน้ าตาลอ่อน 2.30 0.92 

แอซิโตน ของเหลวหนืด สีน้ าตาลอมแดง 3.38 1.35 
เมทานอล ของเหลวหนืด สีน้ าตาลเข้ม 11.21 4.48 

a หมายถึง ร้อยละโดยน้ าหนักของสารสกัดเทียบกับน้ าหนักพืชแห้ง 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าการสกัดด้วยตัวท า
ละลายที่ต่างกันท าให้ได้ปริมาณสารสกัดที่ต่างกัน 
โดยสารสกัด เมทานอลมีปริมาณมากที่สุดร้อยละ 4.48 
รองลงมาเป็นสารสกัดแอซิโตนร้อยละ 1.35 แสดงว่า
สารในล าต้นนกกระลิงแดงส่วนใหญ่มีขั้วสูงจึงสามารถ

สกัดได้ด้วยตัวท าละลายที่มีขั้วสูงอย่างเมทานอลและ 
แอซิโตน ตามล าดับ 
การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 

การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิ เดชันด้วยวิธี 
DPPH assay รายงานผลเป็นค่า IC50 (จากกราฟ  
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y = mx+c ; R2 =1) โดยพิจารณาจากค่าที่มีค่าน้อยจะ
มีความสามารถในการต้านออกซิเดชันสูง พบว่าสาร
สกัดเฮกเซน ไดคลอไรมีเทน แอซิโตนและเมทานอล 
มีค่า IC50 เท่ากับ 105.21±0.65 12.46±0.08  
2.12±0.01 และ 40.53±0.13 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

ตามล าดับ ในขณะที่สารมาตรฐาน BHT มีค่า IC50 
เท่ากับ 14.05±0.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังตาราง 
ที่ 2 
 

 

ตารางที่ 2 ฤทธิต์้านออกซิเดชัน DPPH 
สารสกัด สมการกราฟมาตรฐาน ค่า IC50  (mg/ml) 

เฮกเซน 
ไดคลอไรมีเทน 
แอซิโตน 
เมทานอล 
BHT 

y = 0.402x + 7.706 (R2 = 0.996) 
y = 2.734x + 15.940 (R2 = 0.978) 
y = 12.480x + 23.580 (R2 = 0.938) 
y = 0.925x + 12.510 (R2 = 0.959) 
y = 3.202x + 5.000 (R2 = 0.985) 

105.21±0.65 
12.46±0.08 
2.12±0.01 
40.53±0.13 
14.05±0.05 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าสารสกัดชนิดต่าง ๆ 
ของล าต้นนกกระลิงแดงมีความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันได้แตกต่างกัน (อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.05) โดยสารสกัดแอซิโตนมีความสามารถในการต้าน
ออกซิ เด ชันสูงที่ สุดที่ ค่ า  IC50 เท่ ากับ 2.12±0.01 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและมีประสิทธิภาพในการต้าน
ออกซิเดชัน DPPH ได้ดีกว่าสารมาตรฐาน BHT (IC50 = 
14.05±0.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ประมาณ 6.6 เท่า 
รองลงมาเป็นสารสกัดไดคลอโรมีเทน ( IC50 = 12.46 
±0.08 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน BHT ส่วนสารสกัดที่มี
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันต่ าที่สุดคอืสารสกัด
เฮกเซนมีค่า IC50 เท่ากับ 105.21±0.65 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร 
ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์รวม 
 ปริมาณฟีนอลิกรวมค านวณได้จากกราฟ
มาตรฐานกรดแกลลิก (y = 0.191x + 0.005, R2 = 
0.9980) รายงานผลเป็นมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก
ต่อกรัมสารสกัด พบว่าปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัด 

เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทานอล มีค่า
เป็น 23.80± 0.01  27.50± 0.01  28.15± 0.01 และ 
26.95± 0.02  มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัม
สารสกัด ตามล าดับ ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมค านวณ
ได้จากกราฟมาตรฐานเควอซิทิน (y = 2.674x + 0.04, 
R2 = 0.9940) รายงานผลเป็นมิลลิกรัมสมมูลของ 
เควอซิทินต่อกรัมสารสกัด พบว่าปริมาณฟลาโวนอยด์
รวมของสารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และ
เมทานอล มีค่าเป็น 140.0± 0.01  30.0± 0.01  
20.0± 0.02  และ 35.0± 0.01  มิลลิกรัมสมมูลของ 
เควอซิทินต่อกรัมสารสกัด ตามล าดับ และปริมาณ 
แอลคาลอยด์รวมค านวณได้จากกราฟมาตรฐาน 
อะโทรพีน (y=0.052x+0.002, R2 =0.992) รายงานผล
เป็นมิลลิกรัมสมมูลของอะโทรพีนต่อกรัมสารสกัด 
พบว่าปริมาณแอลคาลอยด์รวมของสารสกัดเฮกเซน  
ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทานอล มีค่าเป็น 
327.32± 0.02  565.14± 0.03  1,684.95± 0.02  
และ 1,111.11 ± 0.01  มิลลิกรัมสมมูลของอะโทรพีน
ต่อกรัมสารสกัด ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์รวมของสารสกัด 

สารสกัด ปริมาณฟีนอลิกรวม 
(mg GAE/g crude extract) 

ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม 
(mg QE/g crude extract) 

ปริมาณแอลคาลอยด์รวม 
(mg AE/g crude extract) 

เฮกเซน 23.80± 0.01 140.00± 0.01a 327.32± 0.02a 
ไดคลอโรมีเทน 27.50± 0.01 30.00± 0.01b 565.14± 0.03a 
แอซิโตน 
เมทานอล 

28.15± 0.01 

26.95± 0.02 
20.00± 0.02b 

35.00± 0.01b 
1,684.95± 0.02b 

1,111.11 ± 0.01b 

Superscripts with different letters are significantly different at p  0.05 within the same column 
 

จากตารางที่  3 พบว่าสารสกัดล าต้น 
นกกระลิงแดงโดยใช้ตัวท าละลายที่แตกต่างกัน คือ  
เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและเมทานอล มี

ปริมาณฟีนอลิกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p  
0.05) และพบว่าสารสกัดเฮกเซนมีปริมาณฟลาโวนอยด์
สูงที่สุดคือ 140.00± 0.01 มิลลิกรัมสมมูลของเควอซิ-
ทินต่อกรัมสารสกัด โดยมีปริมาณฟลาโวนอยด์เป็น 4.6  
7.0 และ 4.0 เท่าของสารสกัดไดคลอโรมีเทน แอซิโตน
และเมทานอล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

(p  0.05)   ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าในสาร
สกัดไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและเมทานอลมีปริมาณ 

ฟลาโวนอยด์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p0.05) 
แสดงว่าฟลาโวนอยด์ที่ เป็นองค์ประกอบในล าต้น 
นกกระลิงแดงมีสภาพขั้วใกล้เคียงกับเฮกเซน แต่จาก
ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ที่พบในสารสกัด 
ต่าง ๆ ของนกกระลิงแดงส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่าง
กันแม้จะใช้ตัวท าละลายที่มีความมีขั้วแตกต่างกันใน
การสกัดก็ตาม และพบปริมาณแอลคาลอยด์สูงที่สุดใน
สารสกัด แอซิโตน รองลงมาเป็นสารสกัดเมทานอล คือ 
1,684.95± 0.02 และ 1,111.11 ± 0.01 มิลลิกรัม
สมมูลของอะโทรพีนต่อกรัมสารสกัด ตามล าดับ พบว่า

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p  0.05) แต่ปริมาณแอลคา-
ลอยด์แตกต่างจากสารสกัดเฮกเซนและไดคลอโรมีเทน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) จากผลการวิจัย

พบว่าตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัดที่มีขั้วแตกต่างกันจะ
สามารถสกัดสารพฤกษเคมีออกมาจากพืชในปริมาณที่
แตกต่างกัน  ซึ่งโดยทั่วไปการสกัดเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ที่จะท าให้ได้มาซึ่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชและ
ส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งปริมาณ องค์ประกอบและความ
บริสุทธิ์ของสารออกฤทธิ์ที่ได้จากสารสกัดนั้นขึ้นอยู่กับ
โครงสร้าง หรือลักษณะเฉพาะทางเคมีรวมทั้งสภาพขั้ว
ของสารออกฤทธิ์ จ านวนของตัวอย่างและสภาวะหรือ
วิธีการสกัด เช่น ชนิดของตัวท าละลาย เวลา อุณหภูมิ 
ตลอดจนสิ่งรบกวนต่าง ๆ ในขั้นตอนการสกัด เป็นต้น 
และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และ
แอลคาลอยด์ในสารสกัดต่าง ๆ พบว่าสารสกัดของ 
นกกระลิงแดงมีปริมาณแอลคาลอยด์สูงกว่าสารพฤกษ-
เคมีชนิดอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rathee และ
คณะ (2011) ที่กล่าวว่าสารแอลคาลอยด์เป็นสารกลุ่ม
หลักท่ีพบในพืชสกุล Capparis 
ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ ต้านออกซิเดชันกับปริมาณ 
ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์รวม 
 จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปริมาณ 
ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์รวมในสารสกัด
ล าต้นนกกระลิงแดงต่อฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน แสดง
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ดังตารางที่ 4 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 3 539 

 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม 

Correlation 
ปริมาณฟีนอลิก 

(mgGAE/gcrude 
extract) 

ปริมาณฟลาโวนอยด ์
(mgQE/gcrude 

extract) 

ปริมาณแอลคาลอยด์ 
(mgAE/gcrude extract) 

DPPH assay 
IC 50 (mg/mL) 

ปริมาณฟีนอลิก 
(mgGAE/g crude 

extract) 

1 -0.989* 0.740 -0.991** 

ปริมาณฟลาโวนอยด ์
(mgQE /g crude 

extract) 

-0.989* 1 -0.707 0.966* 

ปริมาณแอลคาลอยด ์
(mgAE/g crude 

extract) 

0.740 -0.707 1 -0.686 

DPPH assay 
IC 50 (mg/mL) 

-0.991** 0.966* -0.686 1 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าปริมาณฟีนอลิก  
ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์มีความสัมพันธ์กับฤทธิ์
ต้านออกซิเดชัน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันกับปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์
และแอลคาลอยด์ คือ 0.991 (เชิงลบ) 0.966 (เชิงบวก) 
และ 0.686 (เชิงลบ) ตามล าดับ เนื่องจากฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันรายงานเป็นค่า IC50 (mg/mL) โดย
พิจารณาจากค่าที่มีค่าน้อยจะมีความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชันสูง แสดงว่าปริมาณฟีนอลิกและ 
แอลคาลอยด์มีบทบาทส าคัญต่อฤทธ์ิต้านออกซิเดชันซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานของ Stajic และคณะ (2013)  
และพบว่าปริมาณฟีนอลิกมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ต้ านออกซิ เด ชันมากกว่ าแอลคาลอยด์ จ ากค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่สูงกว่า แสดงว่าเมื่อปริมาณ 
ฟีนอลิกสู งจะส่ งผลให้ประสิทธิภาพในการ ต้ าน
ออกซิเดชันเพิ่มสูงขึ้นด้วย แต่ปริมาณฟลาโวนอยด์ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการต้านออกซิเดชัน จากงานวิจัย

นี้ พบว่ าปริ ม าณสารฟีนอลิกมี ความสัมพันธ์ กั บ
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันสอดคล้องกับ
รายงานของ Pourmorad et al.(2006) ที่พบว่าสาร
สกัดที่มีปริมาณสารฟีนอลิกสูงจะมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
สูงด้วย  เนื่องจากสารประกอบฟีนอลิกเป็นสารต้าน
ออกซิเดชันที่ท าหน้าที่เป็น free radical terminators 
(Abdel-Hameed, 2009) ที่มีโครงสร้างหลัก
ประกอบด้วยวงอะโรมาติก (aromatic ring) แทนที่
ด้วยหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group) ที่สามารถใช้ดัก
จับอนุมูลอิสระได้ ดังนั้นเมื่อสารสกัดมีปริมาณสาร 
ฟีนอลิกสูงจึงส่งผลให้มีแนวโน้มในการต้านออกซิเดชัน
ได้สู งด้วย  แต่พบว่าปริมาณฟลาโวนอยด์รวมที่
วิเคราะห์ได้มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถใน
การต้านออกซิเดชัน เมื่อสารสกัดมีปริมาณฟลาโวนอยด์
สูงขึ้นแต่ท าให้มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันลดต่ าลง ซึ่ ง
แตกต่างจากรายงานของ Pourmorad et al.(2006) ที่
พบว่าสารสกัดที่มีปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ใน
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ปริมาณที่สูงจะมีความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
สูงด้วย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสารฟีนอลิกและฟลาโว
นอยด์ที่พบในสารสกัดล าต้นนกกระลิงแดงน้ันมีปริมาณ
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณของแอลคาลอยด์ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานของ Rathee et al. (2011) ที่
พบว่าแอลคาลอยด์เป็นสารกลุ่มหลักที่พบเกือบทุกส่วน
ของพืชสกุลนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท าให้ทราบความสามารถใน
การต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และ
แอลคาลอยด์รวมของสารสกัดล าต้นนกกระลิงแดง 
พบว่าสารสกัดแอซิโตนมีความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันได้สูงที่สุดและสูงกว่าสารมาตรฐาน BHT 
และพบว่าสารสกัดชนิดต่าง ๆ มีปริมาณฟีนอลิกและ 
ฟลาโวนอยด์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

(p 0.05) มีเพียงสารสกัดเฮกเซนเท่านั้นที่มีปริมาณ 
ฟลาโวนอยด์แตกต่างจากสารสกัดชนิดอื่น และพบว่า
สารสกัดแอซิโตนและเมทานอลมีปริมาณแอลคาลอยด์
สูงกว่าสารสกัดเฮกเซนและไดคลอโรมีเทนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05)  เมื่อหาความสัมพันธ์
ของปริมาณสารกับฤทธิ์ ต้ านออกซิ เด ชัน  พบว่า
ประสิทธิภาพในการต้านออกซิเดชัน DPPH ของสาร
สกัดล าต้นนกกระลิงแดงมีความสัมพันธ์กับปริมาณ 
ฟีนอลิกรวมของสารสกัดที่ วิ เคราะห์ ได้มากที่สุด 
รองลงมาเป็นปริมาณแอลคาลอยด์ แต่มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับปริมาณฟลาโวนอยด์รวม เมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ของสาร
สกัดล าต้นนกกระลิงแดงพบว่ามีปริมาณแอลคาลอยด์
ในระดับที่สูงกว่าสารกลุ่มอื่นในตัวท าละลายที่มีขั้วและ
มีฤทธ์ิต้านออกซิเดชันที่สอดคล้องกัน ดังนั้นจึงน่าสนใจ
ที่จะสกัดและแยกสารกลุ่มแอลคาลอยด์ที่บริสุทธิ์ของ
พืชชนิดนี้เพื่อน ามาศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์

ทางชีวภาพทีเ่กี่ยวข้องกับฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์
อื่นๆ ทีน่่าสนใจต่อไป 
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