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บทคัดยอ 

 ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระจากสารสกัดเมทานอลของเปลือกตนพืชวงศอบเชย (Lauraceae) 8 
ชนิด คือ เปลือกตนกระทงัใบใหญ (Litsea grandis Hook. f.), เอียน (Neolitsea zeylanica Merr.), 
เทพทาโร (Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.), เชียด (Cinnamomum iners Blume), ทังบอน 
(Phoebe grandis (Nees) Merr.), ทํามงั (Litsea petiolata Hook. f.), ยางบง (Persea kurzii Kosterm.) 
และ หมีเหมน็ (Litsea glutinosa C.B. Robins.) โดยใหทาํปฏิกริิยากับสารอนมุูลอิสระ DPPH (2, 2–
diphenyl–1–picryl–hydrazyl) แลวนําไปวัดคาการดดูกลืนแสงยวู ี(UV absorbance) เพื่อหาคา EC50 โดย
ใช BHT (3, 5–di–tert–butyl–4–hydroxytol) เปนสารมาตรฐานเปรียบเทียบ พบวาเปลือกตนของพืชทกุ
ชนิดที่ทดสอบมีฤทธิ์ตานอนมุูลอิสระสูงกวา BHT ซึ่งมี EC50= 11.820 µg/ml ยกเวนเปลือกตนกระทังใบใหญ  

 
ABSTRACT 

 The antioxidative activity from 8 species of Lauraceae barks : Litsea grandis Hook. f., 
Neolitsea zeylanica Merr., Cinnamomum  porrectum  (Roxb.) Kosterm., Cinnamomum iners 
Blume, Phoebe grandis (Nees) Merr., Litsea petiolata Hook. f., Persea kurzii Kosterm. and Litsea 
glutinosa C.B. Robins. have been studied. The crude methanolic extract of these plants were 
reacted with standard free radical DPPH (2, 2–diphenyl–1–picryl–hydrazyl). The optical density 
was detected by UV-VIS spectrophotometer. The results were calculated as an effective 
concentration at 50% (EC50 µg/ml) whilst BHT (3, 5–di–tert–butyl–4–hydroxytol) was used as a 
reference compound. It was found that, those plants exhibited strong antioxidative activity, 
whereas the EC50 of BHT was 11.820 µg/ml. All samples showed activity higher than BHT except 
L. grandis. 
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คํานํา 
 พันธุไมวงศอบเชย (Lauraceae) มีพบประมาณ 35 สกุล 2,500 ชนิด กระจายทั่วไปในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตและบราซิล (Gottlieb, 1972) ในประเทศไทยพบ 16 สกุล 140 ชนิด เชน สกุลเอียน 
(Neolitsea) สกุลกะทัง (Litsea) สกุลกะทังเกา (Nothaphoebe) สกุลกะทังทู (Persea) สกุลอบเชย 
(Cinnamomum) เปนตน สวนมากเปนไมตนและไมพุมมีเพียงสกุลเดียวที่เปนพืชลมลุกเถาเลื้อย คือสกุล
สังวาลพระอินทร (Cassytha) เปลือกของตนไมในวงศนี้มักมีเมือกเหนียว และมีกลิ่นหอม มีประโยชน
ในทางเศรษฐกิจ หลายชนิดนํามาปรุงเปนยาสมุนไพร ทําเครื่องแกง และแตงกลิ่นอยางอื่น เชน ในสกุล
อบเชย (Cinnamomum) และสกุลไก (Phoebe) เปนตน นอกจากนี้เนื้อไมหลายชนิดยังนําไปใชกอสรางได
แข็งแรง ทนทาน (ชวลิต, 2540)   

มีรายงานการใชประโยชนและการพบสาระสําคัญในพืชวงศนี้หลายชนิด ดังนี้ กองกานดา (2540) 
รายงานวา เปลือกตนเชียด (Cinnamomum iners Blume) ใชแทนอบเชย (cinnamon) เคี้ยวกินเปนยาแก
ปวดทอง ทํายาชงดื่มเปนยาถาย เปลือกตนเทพทาโร (Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.) มี
กลิ่นหอม ใชแตงกลิ่นอาหารมี safrol และเปนยาบํารุง โดยเฉพาะสตรีในวัยเจริญพันธุ เปลือกตนเอียน 
(Neolitsea zeylanica Merr.) มี tannin เปลือกตนของฟนปลา (Litsea umbellata Merr.) มีสารประกอบ
พวก alkaloid เปลือกตนหมีเหม็น (Litsea glutinosa C.B. Robins.) พบ alkaloid laurotetanine  Burkill 
(1966) รายงานวาเปลือกตนหมีเหม็น มีเมือกมากและในอินเดียใชเปนยา และมีฤทธิ์เปนยาฝาดสมานใน
อาการทองรวง และโรคบิด ผงสดใชเปนยาพอก บาดแผล แผลถลอก เปลือกตน Litsea turfosa มีฤทธิ์
ปองกันเชื้อราและเนื้องอก (Holloway and Scheinmann, 1973) เปลือกและรากของ Machilus 
thunbergii ใชในยาจีนแผนโบราณ (Shimomura et. al., 1987)  และ Persea obovatifolia  มีฤทธิ์ปองกัน
เนื้องอก (Tsai et. al., 1996) เปลือกตนจากตะไครตน (Litsea cubeba Pers.) ใชขับลม และน้ํามันหอม
ระเหยมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ยับยั้งเชื้อรา ยับยั้งการเตนผิดจังหวะของหัวใจ (นันทวัน 
และ อรนุช, 2541)  

ปจจุบันเปนที่ทราบวาสาเหตุของความแก และการเกิดโรคภัยไขเจ็บหลายประเภท เชน โรคมะเร็ง, 
ภูมิคุมกันบกพรอง ลวนแตมีสาเหตุมาจากการที่เซลลถูกทําลายดวยอนุมูลอิสระ การปองกันจึงสามารถหา
ไดโดยการหาสารมาตานการเกิดอนุมูลอิสระ ที่พบทั่วไปในพืชหลายชนิดสามารถตรวจหาไดดวยวิธี DPPH 
assay ซึ่งเปนวิธีการวัดความสามารถของสารตานออกซิเดชัน (antioxidant) ที่งายและใหผลเร็ว โดยอาศัย
การจับ (scavenge) กับ อนุมูลอิสระที่มีความคงตัว (DPPH) แลวสารละลายนี้เปลี่ยนสีจากสีมวงเปนสี
เหลืองออน สามารถวัดคาการดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนแปลงไปที่ความยาวคลื่น 515 nm และนํามาหาปริมาณ
สารออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (สุพัตรา, 2547)  

วัตถุประสงคในการทดลองนี้เปนการศึกษาเบื้องตน เพื่อตรวจหาปริมาณสารออกฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระในสารสกัดเมทานอลจากเปลือกตนวงศอบเชย 8 ชนิด คือ กระทังใบใหญ (Litsea grandis), เอียน 
(Neolitsea zeylanica), เทพทาโร (Cinnamomum porrectum), เชียด (Cinnamomum iners), ทังบอน 
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(Phoebe grandis), ทํามัง (Litsea petiolata), ยางบง (Persea kurzii) และ หมีเหม็น (Litsea glutinosa) โดย
วิธี DPPH assay เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการวิจัยประยุกตในดานอื่นตอไป 

อุปกรณและวิธีการ 

1. วัตถุดิบ 

เปลือกตนกระทังใบใหญ (Litsea grandis), เอียน (Neolitsea zeylanica), เทพทาโร 
(Cinnamomum porrectum), เชยีด (Cinnamomum iners), และทงับอน (Phoebe grandis) เก็บจากสวน 
พฤกษศาสตรภาคใต (ทุงคาย) จังหวัดตรัง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพชื: ตนทาํมัง (Litsea 
petiolata) เกบ็จากจงัหวัดตรัง: ยางบง (Persea kurzii) และหมีเหมน็ (Litsea glutinosa) เก็บจากศูนยวิจัย
ผลิตผลปาไม จังหวัดสกลนคร กรมปาไม: ทัง้หมดเก็บเมื่อเดือนมิถนุายน 2548. 
2. อุปกรณและสารเคม ี

- สารเคมีทุกชนดิที่ใชเปนเกรดวิเคราะห (Analyze grade) 
- DPPH• (2, 2–diphenyl–1–picryl–hydrazyl, Sigma D9132-1G)  
- BHT (3, 5–di–tert–butyl–4–hydroxytol synonym Butylated hydroxy toluene (neat), 

SUPELCO, USA lot. LB37776)  
- เครื่องยูว/ีวิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร Shimadzu รุน UV-1601PC  
- เครื่องบด และ เครื่องระเหยสุญญากาศ 
- อุปกรณที่ใชในการสกัดเย็น และอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

3. วิธีการทดลอง 

1. นําเปลือกตนวงศอบเชยจาํนวน 8 ชนิด คือ กระทังใบใหญ เอยีน เทพทาโร เชียด ทังบอน ทาํมงั 
ยางบง และหมีเหมน็ มาทาํใหแหงโดยอบที่อุณหภูมิ 40 ๐C แลวนํามาบดใหเปนผงอยางหยาบดวยเครื่อง
บด  

2. นําผงเปลือกไมมาสกัดดวยตัวทําละลายเมทานอลที่อุณหภูมิหอง 3 คร้ัง กรอง แลวระเหยเมทานอล 
ภายใตความดันต่ํา ไดสารสกัดรอยละ 12.44, 13.54, 14.23, 7.70, 11.13, 7.67, 36.11 และ 7.78 
ตามลําดับ  

3. ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยนําวิธีของพวงนอย, 2544; สุพัตรา และ วริมา, 2547 มาปรับปรุง
ดําเนนิการ 

3.1  การเตรียมสารเคม ี
3.1.1 เตรียมสารละลายมาตรฐาน DPPH (มีคุณสมบัติเปนอนมุูลอิสระที่คอนขางเสถียรชนดิหนึ่ง 

เมื่อเตรียมเปนสารละลายจะมีสีมวงใชเปนรีเอเจนตในการทดสอบฤทธิต์านอนมุูลอิสระ เพราะเมื่อ DPPH• 
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ทําปฏิกิริยากบัสารสกัดจากพืชหรือ BHT ที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสีของสารละลายสมีวงจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง) 
ความเขมขน 6x10-5 M. ใน absolute ethanol 

3.1.2 เตรียมสารละลายมาตรฐาน BHT (ใชเปนสารมาตรฐานที่แสดงฤทธิต์านอนมุูลอิสระ)
ความเขมขน 100, 75, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 และ 1.562 µg/ml ใน absolute ethanol 

3.1.3 เตรียมสารละลายตัวอยางพชืใหได ความเขมขนตางๆ คือ 100, 75, 50, 25, 12.5, 
6.25, 3.125 และ 1.562 µg/ml ใน absolute ethanol 

3.2  การตรวจวัดสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระในเชิงปริมาณทําไดโดย 
3.2.1 เตรียมสารละลายที่จะวัดคาการดูดกลืนแสงจากสารละลายที่เตรียมไวแลวในขอ 3.1 

ไดแก สารละลาย control; สารละลายมาตรฐาน DPPH และ BHT (1:1);  สารละลายมาตรฐาน DPPH 
และสารละลายตัวอยางพืชที่จะทําการทดสอบแตละความเขมขน (1:1) เขยาใหเขากันและตั้งทิ้งไว 30 นาที 
ที่อุณหภูมิหอง  

3.2.2 นําสารละลายแตละความเขมขนที่เตรียมไวในขอที ่ 3.2.1 ไปวัดคาการดูดกลืนแสงยูวี 
ที่ความยาวคลื่น 515 nm ดวยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer ในแตละความเขมขนจะทําซ้ํา 3 คร้ัง 
แลวหาคาเฉลีย่ของคาการดูดกลืนแสง 

4.  การคํานวณความสามารถฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
4.1 หาคา 50%Effective concentration (EC50 = คาความเขมขนของสารที่สามารถทําใหความ

เขมขนของ DPPH ลดลง 50 เปอรเซ็นต, µg/ml) 
4.1.1 สรางกราฟระหวางความเขมขนของสารตวัอยางกับคาการดูดกลืนแสง 
4.1.2 หาคา EC50 จากกราฟในขอ 4.1.1 ที่แสดงคาความเขมขนของสารตัวอยางที่สามารถ

ทําใหความเขมขนของ DPPH ลดลง 50 เปอรเซ็นต 
4.1.3 ใชคา EC50 ในการเปรียบเทียบความสามารถของสารตานอนมุูลอิสระระหวางตัวอยาง

พืชทีท่ดสอบกบัสารมาตรฐาน BHT 
4.2 คํานวณ  %Radical Scavenging (เปอรเซ็นตการออกฤทธิ์ตานอนุมลูอิสระ) 

สมการ  %Radical Scavenging = [(AB – AA)/ AB] x100 
เมื่อ  AA = คาการดูดกลืนแสงที่วัดไดของสารตัวอยางผสมกับ DPPH 

AB = คาการดูดกลืนแสงที่วัดไดของสารละลาย DPPH 
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ผลการทดลอง 

 ผลของการตรวจสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดเมทานอลจากเปลือกตนวงศอบเชย 8 ชนิด 
คือ กระทังใบใหญ เอียน เทพทาโร เชียด ทังบอน ทํามัง ยางบง และหมีเหม็น โดยวิธี DPPH assay ดังนี้ 

ตารางที ่1  แสดงคาความเขมขนของสารตัวอยางที่สามารถทาํใหความเขมขนของ DPPH ลดลง 50 
เปอรเซ็นต (EC50) 

Sample ช่ือสามัญ % crude MeOH EC50 (µg/ml)* 
Litsea grandis Hook. f. กระทังใบใหญ 12.444 12.857 
Neolitsea zeylanica Merr. เอียน 13.540 6.214 
Cinnamomum  porrectum  (Roxb.) Kosterm. เทพทาโร 14.233 4.031 
Cinnamomum iners Blume เชียด 7.703 4.083 
Phoebe grandis (Nees) Merr. ทังบอน 11.127 9.340 
Litsea petiolata Hook. f. ทํามัง 7.666 7.647 
Persea kurzii Kosterm. ยางบง 36.108 8.450 
Litsea glutinosa C.B. Robins. หมีเหม็น 7.785 11.776 
BHT (3, 5–di–tert–butyl–4–hydroxytol)   11.820 
*EC50 = 50%Effective concentration 
 

ตารางที่ 2  เปอรเซ็นตการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (%Radical scavenging) ของสารสกัดจากเปลือกตน
ทั้ง 8 ชนิด. 

Concentration (µg/ml) Sample 
1.562  3.125  6.25  12.5  25  50 75 100 

Litsea grandis Hook. f. 7.927 16.158 31.098 57.774 80.488 82.012 83.232 83.231 
Neolitsea zeylanica Merr. 11.072 25.659 50.088 80.668 85.237 89.279 91.740 91.740 
Cinnamomum  porrectum   
    (Roxb.) Kosterm. 

7.785 33.218 71.280 72.664 76.126 78.201 78.893 78.547 

Cinnamomum iners Blume 19.850 39.248 75.789 79.248 82.256 82.256 83.008 85.113 
Phoebe grandis (Nees) Merr. 11.293 14.562 42.199 62.704 78.455 78.603 79.049 78.603 
Litsea petiolata Hook. f. 11.988 21.093 44.461 79.059 83.004 86.343 88.771 90.288 
Persea kurzii Kosterm. 9.185 18.815 38.370 73.037 82.667 82.8148 86.074 87.259 
Litsea glutinosa C.B. Robins. 4.540 14.243 28.783 51.780 80.564 85.767 87.092 87.983 
BHT (3, 5–di–tert–butyl–4– 
     hydroxytol) 

13.354 20.030 30.804 50.683 65.402 73.900 75.114 76.173 
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง 

1. สารสกัดเมทานอลของเปลือกตนวงศอบเชย 8 ชนิด ใชในการหาฤทธิต์านอนมุูลอิสระ โดยทาํ
ปฏิกิริยากับสารอนุมูลอิสระ DPPH แลววดัคาการดูดกลนืแสง จากการทดลองพบวา สารสกัดเมทานอลของ 
เปลือกตนกระทังใบใหญ เอยีน เทพทาโร เชียด ทงับอน ทํามัง ยางบง และหมีเหม็น มีคา EC50=12.857 
µg/ml, 6.214 µg/ml, 4.031 µg/ml, 4.083 µg/ml, 9.340 µg/ml, 7.647 µg/ml, 8.450 µg/ml และ 11.776 
µg/ml ตามลําดับ และทัง้หมดมีคานอยเมือ่เปรียบเทยีบกับ EC50 ของสารอางองิ BHT (11.820 µg/ml) ซึ่ง
แสดงใหเหน็วาสารสกัดจากเปลือกตนของพืชเหลานี้มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระคอนขางสูง โดยเทพทาโรมีฤทธิ์
ตานอนมุูลอิสระสูงที่สุด รองลงมาไดแก เชียด เอยีน ทาํมัง ยางบง ทังบอน และหมีเหมน็ ยกเวนเปลือกตน
กระทังใบใหญ ซึ่งมีคา EC50 สูงกวาสารอางอิง BHT (แสดงไวในตารางที ่1 แสดงคาความเขมขนของสารที่
สามารถทําใหความเขมขนของ DPPH ลดลง 50 เปอรเซ็นต) 

2. ในตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารที่ใชกับเปอรเซ็นตการออกฤทธิ์
ตานอนมุูลอิสระ (%Radical scavenging) ของสารสกัดเมทานอลของเปลือกตนทัง้ 8 ชนิด แสดงคา 
scavenging activity สูงกวา BHT เมื่อนาํมาเทยีบกนัในความเขมขนตั้งแต 12.5 µg/ml จนถงึ 100 µg/ml 

ขอเสนอแนะ 

 สําหรับการศึกษาเบื้องตนพบวา คา EC50 ของสารสกัดเมทานอลในเปลือกตนทัง้ 8 ชนิด ซึง่หาโดย
วิธี DPPH assay มีคาคอนขางต่ํา แสดงใหเหน็วาสารสกดัดังกลาวมีสารออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง จงึควร
มีการศึกษาหาสารประกอบทางเคมีที่ออกฤทธิ์สําคัญ เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนทีส่ามารถนําไปพัฒนาการ
ใชประโยชนได   

คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณเจาหนาที่สวนพฤกษศาสตรภาคใต (ทุงคาย) จังหวัดตรัง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช เจาหนาที่ศูนยวิจัยพัฒนาผลิตผลปาไม จังหวัดสกลนคร กรมปาไม และนายจรรยา เจริญรัตตวงค 
สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม กรมปาไม ที่ชวยเก็บตัวอยางเปลือกไม  
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