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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากส่วนใบ ล าต้น หัว และรากของปรง
ทะเลด้วยตัวท าละลายเฮกเซน น าสารสกัดหยาบที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี disc diffusion โดยใช้เช้ือ
ทดสอบ 4 ชนิด ได้แก่ Bacillus cereus TISTR687, Staphylococcus aureus TISTR1466, Escherichia coli 
TISTR780 และ Salmonella typhimurium TISTR292 ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากใบมีประสิทธิภาพต้าน
การเจริญของเช้ือทดสอบทั้ง 4 ชนิด วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งได้ 9.20  0.37, 8.92  0.09, 
6.62  0.48 และ 7.82  0.56 มิลลิเมตร ตามล าดับ สารสกัดหยาบจากล าต้น หัว และรากมีประสิทธิภาพต้านการ
เจริญของ B. cereus เพียงชนิดเดียว วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งได้ 8.02  0.25, 8.51  0.21 
และ 10.87  0.13 มิลลิเมตร ตามล าดับ แสดงถึงความเป็นไปได้ในการน าส่วนต่างๆ ของปรงทะเลไปพัฒนาเพื่อเป็น
สมุนไพรบ าบัดการก่อโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย 
 

Abstract 
 The aim of this research was to study the antibacterial activities of crude extract, with 
hexane, from the leaves, stems, corms and roots of Acrostichumaureum L. by disc diffusion 
method against the pathogens viz., Bacillus cereus TISTR687, Staphylococcus aureus TISTR1466, 
Escherichia coli TISTR780 and Salmonella typhimurium TISTR292. The results revealed that the 
leaves extracts showed antibacterial activity onall of fourtested pathogenic bacteria with the 
inhibition zone of 9.20  0.37, 8.92  0.09, 6.62  0.48 and7.82  0.56 mm.respectively. While the 
stems, corms and roots extracts showed antibacterial activity ononly B. cereus with the inhibition 
zone of 8.02  0.25, 8.51  0.21 and 10.87  0.13 mm. respectively. This preliminary screening 
results demonstrated the potential of the extracts from various parts of Acrostichumaureum L. to 
be used as antibacterial agent and to be further researched and developed into innovative 
pharmaceutical and cosmetic products.  
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

1. บทน า 
 ป่าชายเลนเป็นป่าที่ปกคลุมอยู่บนดินเลนริมฝั่งทะเลในแถบน้ ากร่อยหรือน้ าทะเลเข้าถึงพืชกินได้ในพื้นที่ป่า
ชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารและสมุนไพรที่มีคุณค่า (นันทวัน,2545)  ซึ่งในปัจจุบันประชาชนได้หันมาสนใจและ
ให้ความส าคัญกับพืชสมุนไพรมากขึ้น (รัตนา, 2547)  สารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรเป็นทางเลือกใหม่ในการ
เลือกวัตถุดิบทางธรรมชาติส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ยา และเครื่องส าอาง สามารถน าไปประยุกต์เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้อุตสาหกรรมผลิตยา  อุตสาหกรรมผลิตอาหาร  และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องส าอางเพื่อทดแทน
สารเคมีสังเคราะห์ 
 ปรงทะเล (Acrostichumaureum L.)  เป็นพืชป่าชายเลนท่ีขึ้นเป็นกลุ่มบริเวณดินเลนที่มีน้ าขัง มีล าต้นเป็น
เหง้ามีเกล็ดใหญ่สีน้ าตาลคล้ าอยู่ใต้ดิน  ชูส่วนของใบขึ้นมาเป็นกอ โคนต้นมีรากค้ ายันใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบ
ขนนก (Bonde, 2002) มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นเบตา – สเตียรอยด์, แอลคาลอยด์, ฟลาโวนอยด์, สารประกอบ                 
ฟีนอลิก (Cambieand Ash, 1994),คาเทชิน, ซาโปนิน และแทนนิน (Jesudasset al., 2003)  ด้วยความรู้จากภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่สามารถน าส่วนต่างๆ ของปรงทะเลมาใช้ประโยชน์อาทิเช่น ในหมู่เกาะมูเรีย ประเทศเฟรนช์โปลินีเซีย
ใช้ปรงทะเลในการรักษาโรคทางระบบทางเดินหายใจ รักษาอาการไซนัสอักเสบเจ็บคอการติดเช้ือทางระบบผิวหนัง 
ช่วยรักษาบาดแผล ช่วยรักษาอาการท้องเดินในระบบทางเดินอาหารแล้วยังใช้ในการรักษาโรคเท้าช้าง เป็นยาลดไข้  
รักษาอาการเจ็บหน้าอก อาการติดเช้ือในกระแสเลือด (Cambie and Ash, 1994) สามารถต้านเช้ือแบคทีเรีย มีฤทธิ์
ต้านการฝังตัวของตัวอ่อนในมดลูกในหนู (Prakashet al., 1985)  ชาวกัมพูชาใช้ล าต้นของปรงทะเลเป็นสมุนไพร
พื้นบ้านรักษาโรคมาลาเรีย (Houtet al. 2006)  ในประเทศไทยมีการน ายางจากต้นใช้ทาแผลหรือฝีเพื่อดูดหนองและ
ดับพิษ ส่วนหัวน าไปฝนผสมน้ าข้าวสารทาแก้เริมหรือน าไปต้มพอกแผลที่มีอาการบวมฟกช้ าด าเขียวส่วนหัวของปรง
ทะเลผสมกับหัวว่าวและหัวจากต าเข้าด้วยกันใส่น้ าใช้ทาแผลแก้เริมงูสวัดใบอ่อนสีแดงใช้เป็นอาหาร ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของปรงทะเลที่เก็บในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล            
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสารสกัดจากพื้นท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
 

2. วิธีการศึกษา 
  การเก็บตัวอย่างและการเตรียมสารสกัด 
  เก็บตัวอย่างใบ ล าต้น หัว และรากของปรงทะเลบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2555 น ามาล้างน้ าให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง หั่นเป็นช้ินเล็กๆ และน าไปอบที่อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดไฟฟ้า ท าการสกัดตัวอย่างพืชโดยชั่งตัวอย่างพืชแต่
ละส่วนหนัก 50 กรัม สกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน กรองสารละลายที่ได้ด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 น าไป
ระเหยตัวท าละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ เก็บสารสกัดหยาบที่ได้ไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอ
ทดสอบต่อไป 
  การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากปรงทะเล 
  ทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียโดยวิธี disc diffusion (NCCLS, 1999) โดยใช้เช้ือทดสอบจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้แก่ Bacillus cereus TISTR687, Staphylococcus 
aureus TISTR1466, Escherichia coli TISTR780 และ Salmonella typhimurium TISTR292 
  เลือก isolated colony จ านวน 3 – 5  โคโลนี  โดยใช้ loop แตะใส่ในอาหารเลี้ยงเช้ือ Tryptic Soy 
Broth (TSB) หลอดละ 2 มิลลิลิตรบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 – 6 ช่ัวโมงตรวจสอบเชื้อให้มีความขุ่น
มาตรฐาน McFarland No. 0.5 โดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 625 นาโนเมตร จะได้ค่า  
OD อยู่ในช่วง 0.08 – 0.10 (ถ้าเช้ือขุ่นมากกว่าความขุ่นมาตรฐานให้เจือจางด้วยอาหาร TSB เช้ือที่มีความขุ่นเท่ากับ
ความขุ่นมาตรฐานน้ีจะมีจ านวนเชื้อประมาณ 1.5x108 CFU/ml) ใช้ sterile cotton swab จุ่มลงในเชื้อที่อยู่ในอาหาร 
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TSB น ามา swab เป็น 3 ระนาบ (Three dimension swab)ให้เช้ือกระจายทั่วผิวหน้าอาหาร Tryptic Soy Agar 
(TSA) ปล่อยให้ผิวอาหาร TSA แห้ง (3 – 5 นาที) ใช้ forceps ที่ปราศจากเช้ือคีบแผ่น Disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 มิลลิเมตร วางบนผิวของอาหาร TSA กดเบาๆ ให้แผ่น Disc ติดกับวุ้นฉีดสิ่งสกัดหยาบลงไปต าแหน่งละ 20 
ไมโครลิตร โดยใช้เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติที่ปราศจากเชื้อ และใช้เฮกเซนเป็นสารควบคุมท าการทดสอบ 3 ซ้ า
น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บันทึกผลโดยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใส
ของการยับยั้งเชื้อเป็นมิลลิเมตร (mm.) 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 การเตรียมสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของปรงทะเลโดยใช้ตัวท าละลายเฮกเซน 
 จากการเตรียมสารสกัดหยาบของปรงทะเลด้วยตัวท าละลายเฮกเซน พบว่าสารสกัดที่ได้จากส่วนใบ ล าต้น              
หัว  และราก มีลักษณะเป็นสารเหนียวหนืดสีเขียวเข้ม ของแข็งสีเขียวเข้ม ของแข็งสีส้ม และของแข็งสีเหลือง 
ตามล าดับ  สารสกัดที่ได้จากส่วนล าต้นมีปริมาณของสารสกัดมากที่สุด  รองลงมาคือส่วนใบ หัว และราก ตามล าดับ 
การค านวณร้อยละผลได้ของสารสกัดแสดงดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1  ปริมาณและร้อยละผลได้ของสารสกัดที่ได้จากส่วนต่างๆ ของปรงทะเลเมื่อสกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน 
 

ส่วนต่างๆ ของปรงทะเล น้ าหนักสารสกัด (กรัม) ร้อยละผลได้ * 

ใบ 1.52 3.04 
ล าต้น 3.49 6.98 
หัว 0.09 0.18 
ราก 0.06 0.12 

 

* ร้อยละผลได ้(% yield)    =             น ้าหนักของสารสกัดที่ได ้  x   100 
       น ้าหนักของพืชบดละเอียดที่ใช้ในการสกัด 
 

 การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากปรงทะเล 
 จากการศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากส่วนใบ ล าต้น หัว และรากของปรงทะเลด้วยตัว
ท าละลายเฮกเซนด้วยวิธี disc diffusion โดยใช้เช้ือทดสอบ 4 ชนิด ได้แก่ Bacillus cereus TISTR687, 
Staphylococcus aureus TISTR1466, Escherichia coli TISTR780 และ Salmonella typhimurium TISTR292
โดยใช้ตัวท าละลายเฮกเซนเป็นสารควบคุม  ให้ผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1  ผลการยับยั้งแบคทีเรยีของสารสกดัจากส่วนต่างๆ ของปรงทะเลในการยับยั้งเช้ือ (a) B. cereus,  
 (b) S. aureus, (c) E. coli และ (d) S. typhimurium ตามล าดับ 
  หมายเหตุ :  L =  Leaves      S =  Stems      C =  Corms      R =  Roots 
 

 เมื่อวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งในหน่วยมิลลิเมตร พบว่าสารสกัดหยาบจากใบมี
ประสิทธิภาพต้านการเจริญของเช้ือทดสอบทั้ง 4 ชนิด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง 9.20  0.37, 
8.92  0.09, 6.62  0.48 และ 7.82  0.56 มิลลิเมตร ตามล าดับ สารสกัดหยาบจากส่วนล าต้น หัว และรากมี
ประสิทธิภาพต้านการเจริญของ B. cereus เพียงชนิดเดียว วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งได้ 8.02  
0.25, 8.51  0.21 และ 10.87  0.13 มิลลิเมตร ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของปรงทะเลในตัวท าละลายเฮกเซน 
 

แบคทีเรีย 
ขนาดเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm) 

Control 
สารสกัดจากสว่นต่างๆ ของปรงทะเล 

ใบ ล าต้น หัว ราก 
B. cereus 
TISTR 687 

- 9.20 ± 0.37 8.02 ± 0.25 8.51 ± 0.21 10.87 ± 0.13 

S. aureus 
TISTR 1466 

- 8.92 ± 0.09 - - - 

E. coli 
TISTR 780 

- 6.62 ± 0.48 - - - 

S. typhimurium 
TISTR 292 

- 7.82 ± 0.56 - - - 
 

หมายเหตุ :  -   หมายถึง   ไมเ่กิดวงใสของการยับยั้งการเจริญ 
 

 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากส่วนรากมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรียดีที่สุด  สารสกัดจากส่วนล าต้นให้ปริมาณสารสกัดมากที่สุดแต่สามารถยับยั้งการเจริญของ 
B. cereus เพียงชนิดเดียว ในขณะที่สารสกัดจากใบให้ปริมาณสารสกัดมากเป็นอันดับ 2 แต่สามารถยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียได้ทั้ง 4 ชนิด โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง B. cereus มากที่สุด รองลงมาคือ S. aureus, S. 
typhimurium และ E. coli ตามล าดับ สารสกัดจากทุกส่วนของปรงทะเลสามารถยับยั้งการเจริญของB. cereusซึ่ง

(c) (d) 
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เป็นแบคทีเรียก่อโรคที่ท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษชนิด intoxication (พิมพ์เพ็ญ และ นิธิยา, ม.ป.ป.) ที่สามารถน าไป
พัฒนาใช้เป็นสารถนอมอาหารธรรมชาติเช่นเดียวกับการใช้น้ ามันหอมระเหยของอบเชยในน้ าแครอท (ดาวริน, ม.ป.ป.) 
น้ ามันหอมระเหยผิวมะกรูดในข้าวหุงสุก (นวลจันทร์ และ สุภาพร, 2549) ยับยั้งการเกิดโรคในมะม่วง (ศิริลาภาและ
คณะ, 2545) ทั้งนี้การศึกษาฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียในสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของปรงทะเลในตัวท าละลาย
อื่นๆ ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจากการเลือกตัวท าละลายในการสกัดมีผลท าให้ความสามารถในการต้านเช้ือ
แบคทีเรียของสารสกัดแตกต่างกัน (ตรีชฎา, 2548) เช่นเดียวกับสารสกัดกานพลูในตัวท าละลายเฮกเซนและน ้ามันหอม
ระเหยที่มีสาระส าคัญสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียอยู่ในกลุ่มสารไม่มีขั้วจึงสามารถยับยั้งแบคทีเรีย
ทดสอบได้ทุกชนิดในช้ันตัวท าละลายเฮกเซน ในขณะที่สมอเปลือกทับทิมและเมล็ดมะรุมสามารถยับยั้งแบคทีเรีย
ทดสอบได้ในตัวท าละลายที่มีขั้วสูงกว่าเช่น เอทานอล (วรยุทธและคณะ, 2555) 
 

4. สรุป 
  การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากส่วนใบ ล าต้น หัว และรากของปรงทะเลในตัวท าละลายเฮกเซนมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย จึงมีความเป็นไปได้ในการใช้เป็นแนวทางพัฒนาสมุนไพรไทยหรือหา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในยาทาภายนอก เครื่องส าอาง สารถนอมอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป 
 

5. กิตตกิรรมประกาศ 
  คณะผู้ท าวิจัยขอขอบคุณสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังที่ได้เอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่ในการท า
วิจัยและขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยครั้งนี้ 
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