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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาผกัพ้ืนบา้นในเขตบา้นก่าน ต าบลหนองสงัข ์อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิท่ีเก็บ 

ในช่วงมกราคม - มีนาคม ค.ศ. 2015 น ายอดและก่ิงอ่อนสะเดาบาเรนมาสกดัดว้ยเมทานอลพบวา่ก่ิงอ่อนมีสารพฤกษเคมี
ในปริมาณท่ีมากกวา่ยอดอ่อน การศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี DPPH assay พบวา่สารสกดัจากยอดอ่อนมีฤทธ์ิ
ตา้นอนุมูลอิสระท่ีดีกวา่ก่ิงอ่อน (EC50 = 22 ± 0.99 µg/mL) ส าหรับการศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี FRAP พบวา่
สารสกดัจากก่ิงอ่อนมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระท่ีดีกว่ายอดอ่อน (FRAP =193 ± 0.74 mg GEAC/g crude extract) ผลการ
ทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียโดยวีธี agar well diffusion และวิธี broth dilution พบว่าสารสกัดยอดอ่อนมีฤทธ์ิตา้น 
เช้ือ E. coli ไดดี้ท่ีสุด (% Inhibition = 95.77) และสารสกดัก่ิงอ่อนมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ P. aeruginosa ไดดี้ท่ีสุด (% Inhibition 
= 59.48) ซ่ึงการทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียทั้ง 2 วิธีให้ผลการทดลองท่ีสอดคลอ้งกนัซ่ึงสามารถน าไปสู่การคน้พบ
ยาปฏิชีวนะได ้ 

 

ABSTRACT 
This research focused on the study of local vegetables in Bankan, Nong Sang, Kaeng Khro District, 

Chaiyaphum Province collected during January – March 2015. Young leaves and twigs of Schinus terebinthifolius were 
extracted with methanol. There were more phytochemicals in the young twig extract than in the young leaf extract. The 
antioxidant activity test by using DPPH assay showed that the young leaf extract had better activity than the young twig 
extract (EC50 = 22 ± 0.99 µg/mL). The antioxidant activity test via FRAP method showed that the young twig extract 
had better activity than the young leaf extract (FRAP = 193 ± 0.74 mg GEAC/g crude extract). The antibacterial activity 
test by using agar well diffusion and broth dilution methods indicated that the young leaf extract inhibited E. coli with 
the highest inhibition (% Inhibition = 95.77) and the young twig extract inhibited  
P. aeruginosa with the best inhibition (% Inhibition = 59.48). The results from both methods showed a good correlation 
which could lead to the discovery of antibacterial agents. 
 

ค าส าคญั: มะตูมซาอุ ผกัพ้ืนบา้น สารตา้นอนุมูลอิสระ 
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บทน า 
ปัจจุบนัโลกๆ ของสังคมออนไลน์ท าใหรั้บรู้

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไดร้วดเร็วข้ึน รวมทั้งกระแสเร่ือง
ของสุขภาพ การป้องกันโรคและการเจ็บป่วยต่างๆ 
ผูบ้ริโภคไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการบริโภคอาหาร
ท่ีมีประโยชน์ เ พ่ิมมากข้ึน เ ช่น พืชผักและผลไม้ 
โดยเฉพาะพืชผกัเป็นอาหารประจ าวนัของมนุษย์ท่ี
ส าคญัและมีประโยชน์หลายดา้น เช่น เคร่ืองเทศปรุง
อาหาร เคร่ืองปรุงและยารักษาโรค ผูบ้ริโภคสามารถ
เลือกพืชผกัในการบริโภคไดห้ลากหลายทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ฤดูกาลหรือแหล่งชุมชน งานวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์ได้
พิสูจน์ว่าพืชผักมีสารส าคัญต่างๆ และยงัมีบทบาท
ส าคัญในการลดความเส่ียงจากการเกิดโรคภยัต่างๆ 
เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจ และยงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระ 
(Sriket, 2014) และสารส าคญัต่างๆ ปริมาณมากหรือ
นอ้ยข้ึนกบัชนิดของพืชและแหล่งก าเนิด 

สะเดาบาเรนหรือมะตูมซาอุเป็นไมใ้นกลุ่มไม้
ม ะ ม่ ว ง ( ANACARDIACEAE) มี ช่ื อ ส า มั ญ ใ น
ภาษาองักฤษวา่ Brazilian Pepper tree (หนอนนอ้ย, 2013) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Schinus  terebinthifolius พืชชนิดน้ีมี
ถ่ินก า เ นิดอยู่ ในอเมริกาใต้แถบประเทศบราซิล 
อาร์เจนตินาและปารากวยั (Ferriter, 1997) ซ่ึงมีการใช้
ประโยชน์หลากหลาย เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุไมท่ี้มีน ้ ามนั
หอมระเหยหลายชนิด มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและ
เซลลม์ะเร็ง (Bendaoud et al., 2010)  มีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย
และเช้ือรา (Bernardes et al., 2014) ช่วยลดการอักเสบ 
(Fedel-Miyasato et al., 2014) และยังมีการศึกษาความ
เป็นพิษจากเปลือก (Lima et al., 2009) 

การน าสะเดาบาเรนเขา้มาปลูกในประเทศไทย
เกิดข้ึนอย่างแพร่หลายกระจายไปยงัแหล่งชุมชนต่างๆ 
และมีการน ามาใชใ้นการบริโภคในแต่ละทอ้งถ่ิน 

 

วตัถุประสงค์ 
การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาสะเดาบาเรนโดย

ศึกษาด้านสารพฤกษเคมีเบ้ืองตน้ ทดสอบฤทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระ หาปริมาณฟลาโวนอยด์ สารประกอบ 
ฟีนอลิกรวมและปริมาณแทนนิน รวมถึงมีการทดสอบ
ฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรีย  

 

วธีิด าเนินการ 
1) วตัถุดบิและการสกดั 

ตัวอย่ างพืชสดสะเดาบาเรนเก็บมาจาก 
บา้นก่าน ต าบลหนองสังข ์อ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ 
ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ค.ศ. 2015 ส่วนของพืชท่ี
ใชใ้นการทดลองประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ยอดอ่อนและ
ก่ิงอ่อน น าตวัอย่างพืชสดมาลา้งให้สะอาด  จากนั้นผึ่ง
ลมใหแ้หง้แลว้บดเป็นช้ินเล็กๆ ชัง่น ้ าหนกัแหง้ 500 กรัม 
ท าการสกดัดว้ยเมทานอล 1.5 ลิตรดว้ยวิธีการแช่หมกัท่ี
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ กรองและระเหยตวัท า
ละลายออกด้วยเคร่ืองระเหยแบบลดความดัน (rotary 
evaporator) ได้สารสกัดเมทานอลและค านวณหาผลได้
เป็นร้อยละ (%yield) 
2) การตรวจสอบสารพฤกษเคมใีนเบ้ืองต้น 

การตรวจสอบสารพฤกษเคมีของสารสกัด
ยอดและก่ิงอ่อนสะเดาบาเรนประกอบด้วย 9 กลุ่ม 
ได้แก่ ซาโปนิน สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ 
แทนนิน อลัคาลอยด ์แอนทราควโินน ไดเทอร์พีน ไตร
เทอร์พีน และคาร์โบไฮเดรต (Boonmee et al., 2015; 
Danmalam et al., 2012; Denrungruang et al., 2007; 
Yusuf et al., 2014) ดงัน้ี 
 การตรวจสอบซาโปนิน ชัง่สารสกดั 0.1 กรัม 
เติมน ้ ากลัน่ จ านวน 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที  ท้ิงไวใ้ห้
เยน็และกรองสารละลาย  เขยา่แรงๆ หากเกิดฟองและ
คงอยูป่ระมาณ 10 นาที  แสดงวา่พบซาโปนิน 
 การตรวจสอบสารประกอบฟีนอลิก ชั่งสาร
สกัด 0.1 กรัม เติมน ้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที   
ท้ิงไวใ้ห้เยน็และกรอง จากนั้นหยด 2% เฟอริกคลอไรด์ 
ถ้าหากสารละลายให้สีน ้ าเงินเข้มหรือด าแสดงว่า 
พบสารประกอบฟีนอลิก 
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 การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ ชั่งสารสกัด 0.1 
กรัม เ ติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น  1 มิลลิ ลิตร  
อยา่งระมดัระวงั ใส่ลวดแมกนีเซียมลงไป 2 ช้ินเลก็ๆ  ถา้
ฟองท่ี เ กิดเ ป็นสีส้ม แดงหรือชมพู  แสดงว่ าพบ
สารประกอบฟลาโวนอยด ์
 การตรวจสอบแทนนิน ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม  
เติมน ้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร  อุ่น 10 นาที ท้ิงไวใ้ห้เย็นและ
กรองสารละลาย จากนั้นน าสารละลายท่ีไดท้ดสอบด้วย 
2 วิธีดงัน้ี (1) หยด 1% เจลาติน ถา้เกิดตะกอนสีขาวขุ่น
แสดงพบวา่สารกลุ่มแทนนิน (2) หยด 10% เลด อะซิเตต 
โดยผลบวกเกิดตะกอนขาวขุ่น 
 การตรวจสอบอัลคาลอยด์ ชั่งสารสกัด 0.1 
กรัม  เติมน ้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร  อุ่น 10 นาที ท้ิงไวใ้ห้เยน็
และกรองสารละลาย  ทดสอบดว้ย Wagner’s reagent    ถา้
หากเกิดตะกอนสีน ้ าตาลแสดงวา่พบสารอลัคาลอยด ์

การตรวจสอบแอนทราควิโนน ท าการทดสอบ 
2 วธีิคือ (1) Borntrager’s test โดยชัง่สารสกดั จ านวน 0.1 
กรัม  เติมคลอโรฟอร์ม 5 มิลลิลิตร เขย่าและกรอง 
จ า ก นั้ น เ ติ ม  10% แ อ ม โ ม เ นี ย  2 มิ ล ลิ ลิ ต ร   
ถา้ชั้นแอมโนเนีย มีสีส้ม แดง ชมพู เหลืองส้ม แสดงว่า
พบอนุพนัธ์ุแอนทราซิน (2) Modified Borntrager’s test 
โดยชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติม 10 % กรดไฮโดรคลอริก    
5 มิลลิลิตร  อุ่นนาน 5 นาที  กรองสารละลายขณะร้อน 
ท้ิงไวใ้ห้เย็น  แล้วสกัดสารละลายด้วยคลอโรฟอร์ม         
3 มิลลิลิตร จากนั้นน าชั้นของคลอโรฟอร์มมาเติม 10% 
แอมโมเนีย 2 มิลลิลิตร  หากสารละลายเกิดสีชมพู แดง
หรือสม้ แสดงวา่พบอนุพนัธ์ุของแอนทราควโินน 
 การตรวจสอบไดเทอร์พีน ชั่งสารสกัด 0.1 
กรัม  เติมน ้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร  อุ่น 10 นาที  ท้ิงไวใ้ห้เยน็
กรองสารละลาย หยด  10% คอปเปอร์  อะซิ เตต  
ถา้สารละลายเกิดสีเขียวมรกต แสดงวา่พบไดเทอร์พีน 

การตรวจสอบไตรเทอร์พีน ชั่งสารสกัด 0.1 
กรัม  เติมคลอโรฟอร์ม 5 มิลลิลิตร  เขย่าและกรอง 
จ ากนั้ น เ ติ มกรดซั ล ฟิ ว ริ ก เ ข้มข้น  2 มิ ล ลิ ลิ ต ร  
อย่างระมดัระวงั  เขย่าเบาๆ ท้ิงไวส้ัก 2-3 นาที สังเกตสี

ของสารละลายชั้นล่างท่ีเกิดข้ึน หากปรากฏสีน ้ าตาลแดง 
แสดงวา่พบไตรเทอร์พีน 

การตรวจสอบคาร์โบไฮเดรต ท าการทดสอบ 2 
วธีิคือ (1) ทดสอบแป้ง ชัง่สารสกดั 0.1 กรัม  เติมน ้ ากลัน่ 
5 มิลลิลิตร  อุ่น 5 นาที  ท้ิงไวใ้ห้เย็นและกรอง หยด
สารละลายไอโอดีน ถา้หากสารละลายเป็นสีน ้ าเงินหรือ
ด า แสดงว่าพบแป้ง (2) ทดสอบน ้ าตาล ชัง่สารสกดั 0.1 
กรัม  เติมน ้ ากลัน่  5 มิลลิลิตร  อุ่น 10 นาที ท้ิงไวใ้ห้เยน็
และกรอง  จ ากนั้ น เ ติ มสารละล าย เบ เ น ดิ กต์   
1 มิลลิลิตร  ต้มในน ้ าเดือด  5 นาที  สังเกตตะกอนท่ี
เกิดข้ึน หากมีตะกอนสีแดงอิฐ แสดงวา่พบน ้ าตาล 
3) การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant 
Activity) 

3.1) การทดสอบด้วยวิ ธี  DPPH radical 
scavenging assay (Maisuthisakul et al., 2007) 
 การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
DPPH (2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl) assay โดยสร้าง
กราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic 
acid) ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.2 - 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
เตรียมสารละลายตัวอย่างท่ีมีความเข้มข้น 5 – 70  
มิล ลิก รัมต่อ ลิตร  น าสารละลายมาตรฐานหรือ
สารละลายตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร ผสมกับเมทานอล  
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้ นเติมสารละลาย DPPH 
ความเข้มข้น 1 x 10-4 โมลาร์  ปริมาตร 3 มิลลิลิตร  
ผสมให้เขา้กนัตั้งท้ิงไวใ้นท่ีมืด ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 30 นาที  
จากนั้นท าการวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 517 
นาโนเมตร ท าการทดสอบ 3 คร้ัง แลว้ค านวณร้อยละ
ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระจากสมการ 

% DPPH radical scavenging activity 
                               = (Ac – As)  x 100 
                                        Ac 
            Ac = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายควบคุม 
            As = ค่ าการ ดูดกลืนแสงของสารละลาย 
                     ตวัอยา่งหรือสารละลายมาตรฐาน 
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3.2) ก า ร ทดสอบ ด้ ว ย วิ ธี  FRAP assay 
(Ferric Reducing Antioxidant Power) 

เตรียมสารละลาย FRAP โดยผสม 0.3 M 
Acetate buffer pH 3.6 กับ 0.02 M FeCl3 และ 0.01 M 
TPTZ (2,4,6 – Tris (2-pyridyl) - 1,3,5 - triazine) ใน 
อตัราส่วน 10 : 1 : 1 ตามล าดบั เก็บโดยปราศจากแสง 
ใชก้รดแกลลิก (Gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน มีความ
เขม้ขน้ 0.5 - 25.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เตรียมสารละลาย
ตัวอย่างความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยน า
สารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอย่าง  1 
มิลลิลิตร เติมน ้ ากลัน่ ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขยา่ให้เขา้
กนั จากนั้นอุ่นสารละลาย FRAP ท่ี 37 ๐C ประมาณ 5 
นาที  เติมลงไปในสารละลายมาตรฐานหรือสารละลาย
ตัวอย่าง ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ท้ิงไวใ้นท่ีมืดนาน 30 
นาที แลว้น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 
590 นาโนเมตร  ท าการทดลอง 3 คร้ัง  ค  านวณหาฤทธ์ิ
ตา้นอนุมูลอิสระแสดงในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลกรด
แกลลิกต่อกรัมสารสกัด (mg GEAC/g crude extract) 
(Kukongviriyapan et al., 2007) 
4) การหาปริมาณฟลาโวนอยด์ 

การหาปริมาณฟลาโวนอยด์ท าได้โดยใช้ 
เควอซิติน (Quercetin) เป็นสารมาตรฐาน ความเขม้ขน้ 
0.5 - 25.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และเตรียมสารละลาย
ตัวอ ย่ า ง มี ค ว าม เ ข้มข้น  100 มิ ล ลิ ก รั มต่ อ ลิ ต ร   
น าสารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอย่าง 
ป ริ ม าตร  1 มิ ล ลิ ลิ ต ร   ม าผสมกับสารละล า ย  
10% อะลูมิเนียมคลอไรด์ 1 มิลลิลิตร ท้ิงไว ้5 นาที  
แลว้เติม 10% กรดอะซิติก จ านวน 0.5 มิลลิลิตร จากนั้น
ปรับปริมาตรดว้ยน ้ ากลัน่จนครบ 5 มิลลิลิตร และน ามา
ท าการวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 420 นาโน
เมตร  ท า ก า รทดลอง  3 ค ร้ั ง  ค านวณป ริ ม าณ 
ฟลาโวนอยด์จากกราฟมาตรฐานของเควอซิตินใน
หน่วยมิลลิกรัมสมมูลของเควอซิตินต่อกรัมสารสกัด 
(mg QCE/g crude extract) (Gracelin et al., 2013) 
 
 

5) การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวม 
การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมท า

ไดโ้ดยใชส้ารละลาย Folin-Ciocalteu  และกรดแกลลิก 
เป็นสารมาตรฐาน ท่ีมีความเขม้ขน้ 1.0 - 25.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเตรียมสารละลายตวัอยา่งความเขม้ขน้ 100 
มิลลิกรัมต่อลิตร น าสารละลายตวัอยา่งหรือสารละลาย
มาตรฐาน 1 มิลลิลิตร  มาผสมกับสารละลาย Folin-
Ciocalteu ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขยา่และท้ิงไว ้5 นาที 
เกิดตะกอนสีขาว  จากนั้นเติมสารละลาย 20% โซเดียม
คาร์บอเนต จ านวน 1 มิลลิลิตร  ปรับปริมาตรดว้ยน ้ า
กลัน่จนครบ 5 มิลลิลิตร  ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้องและ
ในท่ีมืดเป็นเวลา 1 ชัว่โมง น ามาป่ันเหวี่ยง 3,300 รอบ
ต่อนาที ประมาณ 5 นาที  น าสารละลายท่ีได้มาวดัค่า
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร ท าการ
ทดลอง 3 คร้ัง  แลว้ค านวณหาปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกรวมจากกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก 
ในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกดั 
(mg GAE/g crude extract) (Maisuthisakul et al., 2008) 
6) การหาปริมาณแทนนิน 

การหาปริมาณแทนนินท าไดโ้ดยใชค้าเทชิน 
(Catechin) เป็นสารมาตรฐาน ความเขม้ขน้ 5.0 - 50.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร และสารละลายตวัอยา่งความเขม้ขน้ 
100 มิลลิกรัมต่อลิตร น าสารละลายมาตรฐานหรือ
สารละลายตวัอย่าง 0.25 มิลลิลิตร  มาเติมสารละลาย 
0.1 M FeCl3 ใน 0.1 M HCl ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่า
ให้เขา้กนั จากนั้นเติมน ้ ากลัน่ 2.75 มิลลิลิตร และเติม
สารละลาย 0.008 M K3Fe(CN)6 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
เขย่าให้สารละลายผสมกนั ท้ิงไว ้10 นาที น าไปวดัค่า
การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 500 นาโนเมตร ท า
การทดลอง 3 คร้ัง ค านวณปริมาณแทนนินจากกราฟ
มาตรฐานของคาเทชินในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของ 
คาเทชินต่อกรัมสารสกัด (mg CCE/g crude extract) 
(Gracelin et al., 2013) 
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7) การทดสอบฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทเีรีย 
7.1) Agar Well Diffusion Method 
การทดสอบฤทธ์ิการต้านแบคทีเรียด้วยวิธี 

Agar Well Diffusion โดยเจือจางเช้ือแบคทีเรีย 4 ชนิด
ไดแ้ก่ S. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa และ E. coli  
ให้มีความเข้มข้นของเช้ือเท่ากับความขุ่นของสาร
มาตรฐาน 0.5 McFarland จากนั้ นใช้ก้านพันส าลี  
(cotton swab) ปลอดเช้ือจุ่มลงในสารละลายเช้ือแล้ว
ป้ายเช้ือให้ทัว่ผิวอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) 
ท้ิงให้แห้งประมาณ 5 นาที  และท าการเจาะหลุม 
จากนั้นเตรียมสารละลายตวัอย่างท่ีมีความเขม้ขน้ 50 
และ 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใชไ้ดเมทิลซลัฟอกไซด์ 
(Dimethyl sulfoxide) เป็นตวัท าละลายและกรองในตู ้
ปลอดเช้ือ จากนั้นเติมลงในหลุมๆ ละ 20 ไมโครลิตร 
จะได้สารตวัอย่างท่ีมีความเขม้ขน้ 1 และ 2 มิลลิกรัม 
ตามล าดบั บ่มท่ี 37 ๐C เป็นเวลา 24 - 48 ชัว่โมง และท า
การวดัวงใส (Inhibition zone) (Smânia-Jr et al., 2007) 
 

 

7.2) Broth Dilution Method 
การทดสอบฤทธ์ิการต้านแบคทีเรียด้วยวิธี 

Broth Dilution โดยเจือจางเช้ือแบคทีเรีย 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
S. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa และ E. coli  ให้มี
ความเขม้ขน้ของเช้ือเท่ากบัความขุ่นของสารมาตรฐาน 
0.5 McFarland และเตรียมอาหารเหลว Nutrient Broth 
(NB) หลอดละ 1 มิลลิลิตร และเตรียมสารละลาย
ตัวอย่างความเข้มข้นล าดับท่ี 1 ของตัวอย่างมีความ
เขม้ขน้สูงสุด 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ท าการเจือจาง
ความเขม้ขน้เป็นอนุกรมความเขม้ขน้ลดลงเป็น 2 เท่า 
จนกระทั่ง มีความเข้มข้น 0.2441 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร – 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในหลอดขนาด 5 
มิลลิลิตรท่ีปลอดเช้ือ หลังจากเตรียมเช้ือจุลินทรีย์
มาตรฐานแล้วน ามาเติมลงในแต่ละความเข้มข้น
อัตราส่วนการเจือจาง 1 : 1 บ่มท่ี 37 ๐C เวลา 16 - 20 
ชัว่โมง  น าไปวดัค่าความขุ่น (Optical density) ท่ีความ
ยาวคล่ืน 600 นาโนเมตร ค านวณร้อยละของฤทธ์ิตา้น
เช้ือแบคทีเรีย (%Inhibition) (Smânia-Jr et al., 2007)

 

ตารางที ่1 แสดงผลการตรวจสารพฤกษเคมีในสารสกดัจากยอดอ่อนและก่ิงอ่อนของสะเดาบาเรน 
สารพฤกษเคม ี               ยอด

อ่อน 
กิง่อ่อน 

ซาโปนิน - ++ 
สารประกอบฟีนอลิก ++ +++ 
ฟลาโวนอยด ์ + + 

แทนนิน 
เจลาติน + +++ 
เลด อะซิเตต ++ +++ 

อลัคาลอยด ์ - +++ 

แอนทราควโินน 
Borntrager’s test +++ + 
Modified Borntrager’s test ++ ++ 

ไดเทอร์พีน - - 
ไตรเทอร์พีน + - 

คาร์โบไฮเดรต 
สารละลายเบเนดิกต ์ - +++ 
สารละลายไอโอดีน - - 

+ หมายถึง ตรวจพบสารพฤกษเคมี (+++ = มาก, ++ = ปานกลาง, + = นอ้ย), - หมายถึง ตรวจไม่พบสารพฤกษเคมี 

ผลการทดลอง 
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ตารางที ่2 แสดงผลการทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ  
สารมาตรฐาน 

สารสกดัสะเดาบาเรน 
EC50 values of  DHHP assay 

(EC50, µg/mL) 
FRAP values 

(mg GEAC/g crude extract) 
กรดแกลลิก 3 ± 0.31 - 
ยอดอ่อน 22  ± 0.99 105 ± 2.16 
ก่ิงอ่อน 24 ± 1.34 193 ± 0.74 

Mean ± % RSD (n = 3) 
 
ตารางที ่3 แสดงปริมาณฟลาโวนอยด ์สารประกอบฟีนอลิกรวมและแทนนิน 

สารสกดัสะเดาบาเรน 
Total flavonoids 

(mg QCE/g crude extract) 
Total phenolic compounds 
(mg GAE/g crude extract) 

Total  tannin 
(mg CCE/g crude extract) 

ยอดอ่อน 111 ± 1.68 165 ± 0.64 34 ± 0.07 
ก่ิงอ่อน 29 ± 3.64 217 ± 1.32 82 ± 0.32 

Mean ± % RSD (n = 3)
 

ตารางที ่4 แสดงผลการทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียโดยวธีิ Agar Well Diffusion 
 

สารสกดัสะเดาบาเรน 
(มลิลกิรัม) 

เส้นผ่าศูนย์กลางวงใส (มม.)ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง Agar Well (มม.) 

Gram-positive  bacteria Gram-negative  bacteria 

S. aureus B. subtilis E. coli P. aeruginosa 
ยอดอ่อน 

1.0  
2.0 

 
2.13 ± 0.11 
2.47 ± 0.06 

 
2.14 ± 0.10 
3.00 ± 0.07 

 
2.56 ± 0.15 
3.58 ± 0.18 

 
2.15 ± 0.10 
2.43 ± 0.18 

ก่ิงอ่อน 
1.0 
2.0 

 
2.43 ± 0.14 
2.68 ± 0.08 

 
2.02 ± 0.13 
2.46 ± 0.09 

 
2.18 ± 0.06 
2.76 ± 0.19 

 
2.53 ± 0.06 
3.03 ± 0.12 

Mean ± SD (n = 3) 
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ตารางที ่5 แสดงผลการทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียโดยวธีิ Broth Dilution 

ความ
เข้มข้น

(µg/mL) 

ร้อยละของฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทเีรีย 

ยอดอ่อนสะเดาบาเรน กิง่อ่อนสะเดาบาเรน 
Gram-positive  

bacteria 
Gram-negative  

bacteria 
Gram-positive  

bacteria 
Gram-negative 

bacteria 

S. 
aureus 

B. subtilis E. coli P. aeruginosa S. aureus B. subtilis E. coli P. aeruginosa 

DMSO 100 100 100 100 100 100 100 100 
2,000 27.87  32.30  95.77  27.90 30.85 17.80 32.41 59.48  
1,000 18.57 25.45 91.39 21.57 27.11 16.45 31.66 37.97 
500 8.53  13.59 78.76  15.80  12.32 14.20 18.71 36.38 
250 7.19 8.98 78.32  8.91  7.03 13.81 10.48 11.60 
125 5.33  7.28 77.60 8.35  6.29 12.53 9.77 10.40 
62.5 4.96 7.07 73.97 7.73  6.03 11.21  8.44 10.37 
31.25 4.91 6.98 54.53 7.71 5.71 10.67 7.80 9.32 

15.625 4.84 6.82 35.50 7.51 5.38 9.37 7.27 7.86 
7.8125 4.67 6.79  34.99  7.14  5.33 9.23 7.24 7.82  
3.9063 4.51  5.91  12.53  7.06 4.97 8.50  6.76 7.67  
1.9531 4.29  5.82  11.2  6.05 4.68 7.73 6.46 7.34  
0.9766 4.21 5.43 9.75  5.82  4.41 7.59 6.40 6.65  
0.4883 3.83  5.37 9.66 5.26 4.09 7.57 6.33 6.29  
0.2441 3.00 5.34 8.24 4.92  3.49 6.77 6.24  6.02  

 
 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
สะเดาบาเรนท่ีน ามาทดสอบมี  2 ส่วนคือยอด

อ่อนและก่ิงอ่อน เม่ือท าการสกดัดว้ยเมทานอล พบวา่
น ้ าหนกัสารสกดัยอดอ่อนมีค่าเท่ากบั 33.10 กรัม มีร้อย
ละผลได ้6.62 และน ้ าหนกัสารสกดัก่ิงอ่อนมีค่าเท่ากบั 
22.37 กรัม ร้อยละผลได้คิดเป็น 4.47 การตรวจสอบ
สารพฤกษเคมีทั้ งยอดอ่อนและก่ิงอ่อนสะเดาบาเรน 
พบว่าส่วนใหญ่ตรวจพบสารกลุ่มเดียวกนั ยกเวน้ ซา
โปนิน อลัคาลอยแ์ละน ้ าตาลตรวจพบในก่ิงอ่อน และ
ไตรเทอร์พีนตรวจพบในยอดอ่อน 

การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
DPPH assay พบว่าสารสกัดจากยอดอ่อนมีฤทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระดีกว่าสารสกัดจากก่ิงอ่อน (EC50 = 22 ± 
0.99 µg/mL) ซ่ึงพบว่ายอดมีปริมาณฟลาโวนอยด์
มากกวา่ก่ิงอ่อนและเม่ือน ามาทดสอบฤทธ์ิการตา้นเช้ือ
แบคทีเรียโดยวีธี Agar Well Diffusion และวิธี Broth 
dilution พบว่ายอดอ่อนมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ E. coli ดีท่ีสุด 
(% inhibition = 95.77) และก่ิงอ่อนนั้นมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ  
P. aeruginosa ไดดี้ท่ีสุด (% inhibition = 58.49) ซ่ึงการ
ทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียทั้ง 2 วธีิสอดคลอ้งกนั  

การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
FRAP พบว่าสารสกัดจากก่ิงอ่อนมีฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระดีกวา่สารสกดัจากยอดอ่อน (FRAP = 193 ± 0.74 
mg GEAC/g crude extract) ทั้ งน้ีเน่ืองจากก่ิงอ่อนพบ
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กลุ่มสารซาโปนิน อัลคาลอย์และน ้ าตาลส่งผลให้มี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและแทนนินมากกวา่
ยอดอ่อนสะเดาบาเรน รายงานน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีรายงาน
เก่ียวกบัองคป์ระกอบและฤทธ์ิทางชีวภาพของยอดและ
ก่ิงอ่อนของตน้สะเดาบาเรน 
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