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บทคัดยอ 
สมุนไพรเปนจํานวนมากถูกนํามาใชประโยชน เชน ใชเปนสารตานอนุมูลอิสระเพื่อการปองกันโรคตาง ๆ ในงานวิจัยนี้ได

ทําการประเมินฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชโดยวิธี DPPH  (2,2-Diphenyl-1-picryhydrazyl radical) radical 
scavenging และประเมินปริมาณสารหมูฟนอลโดยวิธี FCR (Folin-Ciocalteu reagent) สารตัวอยางถูกสกัดดวยการใชระบบตัว
ทําละลายตางกัน 6 ชนิด ไดแก นํ้า, acetone, MeOH, EtOAc, 50%(v/v) acetone และ 80%(v/v) MeOH เพ่ือสกัดสารตาน
อนุมูลอิสระจากใบพืชสมุนไพรอบแหงจํานวน 3 ชนิด ไดแก ดันหมี (Gonocaryum  lobbianum) กําจาย (Caesalpinia  
decapetala) และพิกุล (Mimusops  elengi) พบวาความแรงของฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของตัวทําลายในสารสกัดดันหมี

เรียงลําดับได ดังนี้ 50%(v/v) acetone > 80%(v/v) MeOH > MeOH � น้ํา > acetone > EtOAc สวนสารสกัดของกําจาย 

คือ 50%(v/v) acetone � 80%(v/v) MeOH � MeOH > acetone > EtOAc > น้ํา และพิกุล เทากับ 50%(v/v) acetone �  

80%(v/v) MeOH �  น้ํา � MeOH � acetone > EtOAc (p < 0.05) สวนฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารสารหมูฟ
นอลของสารสกัดจากจากดันหมี  (r = -0.78, p > 0.1) กําจาย (r = -0.74, p > 0.1) และพิกุล (r = -0.72, p > 0.1) มี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง งานวิจัยนี้เสนอวาในระบบตัวทําละลายผสมโดยเฉพาะเมื่อมีน้ําเปนตัวทําละลายรวม ไดแก 
80%(v/v) MeOH หรือ 50%(v/v) acetone มีแนวโนมที่จะสกัดสารออกฤทธิ์ในพืช 3 ชนิดนี้ไดมีประสิทธิภาพมากกวาระบบตัว
ทําละลายเพียงชนิดเดียว 
 
คําสําคัญ:  สมุนไพร สารตานอนุมูลอิสระ ความมีขั้ว การสกัดดวยตัวทําละลาย 
 

Abstract 
Several herbs have been used as an antioxidant for prevention of certain diseases. This work aim to 

evaluate antioxidant activity of plants by using DPPH radical scavenging method and the phenolic content 
was evaluated by Folin-Ciocalteu reagent. Three selected samples, Gonocaryum  lobbianum, Caesalpinia  
decapetala and Mimusops  elengi dried leaves, were extracted antioxidant compounds by six solvent 
systems: water, acetone, MeOH, EtOAc, 50%(v/v) acetone and 80%(v/v) MeOH. The results showed that the 

highest antioxidant activity of Gonocaryum  lobbianum follows as: 50% acetone > 80%(v/v) MeOH > MeOH � 

water > acetone > EtOAc. Caesalpinia  decapetala gave the lowering order of one by 50%(v/v)  acetone � 

80%(v/v) MeOH � MeOH > acetone > EtOAc > water. Recession for last one of Mimusops  elengi was 

50%(v/v)  acetone �  80%(v/v)  MeOH �  water � MeOH � acetone > EtOAc (p < 0.05). The antioxidant 
activity and phenolic content for Gonocaryum  lobbianum (r = -0.78, p > 0.1), Caesalpinia  decapetala (r = -
0.74, p > 0.1), and Mimusops  elengi (r = -0.72, p > 0.1) have had moderate correlation. The study showed 
that the binary solvent system with a portion of water was added, e.g. 80%(v/v) MeOH or 50%(v/v) acetone, 
of three herbs, it could be considered superior to a mono-solvent system. 
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