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กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าวได้
ทั้งหมด  ท่านแรกที่ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคือ ท่านผู้เชี่ยวชาญนุชนาฏ ณ ระนอง  ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นผู้ให้ค าปรึกษาตลอดท าการวิจัยในโครงการฯ  รวมถึงคณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  
ขอขอบคุณผอ.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทุรี ผู้ให้ค าปรึกษาและอ านวยความ
สะดวกในทุกเรื่อง  ขอขอบคุณผอ.เกษสิริ ฉันทพิริยะพูน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิตที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องHPLC SPECTROPHOTMETER  และอุปกรณ์อ่ืนๆ
รวมทั้งสารเคมีบางตัว ขอขอบคุณคุณขนิษฐา วงศ์นิกรและคุณประไพ หงษา นักวิทยาศาสตร์ช านาญ
การ  ที่ให้ค าปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงในการใช้เครื่องมือของกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการ
ผลิต  และขอขอบคุณพ่ีๆในกลุ่มวิจัยและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยใช้
เครื่องFTIR  ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้โครงการฯส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และ
ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีเสริมสุข สลักเพ็ชร์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ที่ให้แง่คิดและมุมมองในการปฏิบัติงานวิจัย  ซึ่งผู้วิจัยยึดเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานเสมอมา 
            สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ สามี ขอขอบใจน้องชายและลูกๆ ที่อยู่เบื้องหลังใน
ความส าเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้ก าลังใจตลอดมา 
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บทน า 
พ้ืนที่ปลูกเงาะของประเทศไทยในปี  2555  มีเนื้อที่ยืนต้น 335,695 ไร่  เนื้อที่ ให้ผล  

314,698 ไร่   มีผลผลิตรวมทั้ งประเทศ  335,745 ตัน  และมีการจ าหน่ายในรูปเงาะผลสด 
11,241,822 กิโลกรัม แปรรูปเป็นเงาะสอดไส้สับปรดในน้ าเชื่อม 5,986,429  กิโลกรัม(ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร,2556)  จึงมีเปลือกเงาะซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในปริมาณมาก ดังนั้น
การใช้ประโยชน์จากเปลือกเงาะที่มีอยู่มากมายในประเทศและไม่มีมูลค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็น
การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกทาง โดยการเพ่ิมมูลค่าสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการสกัดสารส าคัญ
จากเปลือกเงาะให้ได้สารซาโปนิน เชิดศักดิ์ และธนพัฒน์ (2544) พบว่า ในเงาะมีสารซาโปนิน
สามารถทดสอบเบื้องต้นโดยน าเปลือกเงาะขยี้ในน้ าแล้วเขย่าจะเกิดฟองขึ้น และเมื่อเติมกรดฟองจะ
ยังคงอยู่ จึงเป็นช่องทางในการศึกษาสารส าคัญในเปลือกเงาะเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าให้แก่เงาะ 
สารซาโปนินสามารถพบในสมุนไพรหลายๆ ชนิดเช่น โสม แปะก๊วย ส้มป่อย เจียวกู้หลาน พรมมิ หาง
ไหลแดง หนอนตายหยาก และพริก ซาโปนินเป็นสารสกัดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากในทาง
การเกษตรมีประสิทธิภาพในการก าจัดหอยเชอรี่ สามารถทดแทนการน าเข้ากากเมล็ดชาจากประเทศ
จีน และสามารถยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคผลเน่าและใบจุดที่ส าคัญในผลไม้หลายชนิด สารซาโปนินที่
พบว่ามีอยู่ในเงาะที่มีมากมายในประเทศ จึงควรน าสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการน าเข้าสารเคมีที่มีราคาสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกร เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

เพ่ือศึกษาวิธีการสกัดสาร ชนิด และปริมาณสารซาโปนินจากเปลือกเงาะส าหรับการใช้
ประโยชน์ในทางการเกษตร และเพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้  

 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ศึกษาวิธีการสกัด ชนิด และปริมาณสารซาโปนินจากเปลือกเงาะส าหรับการใช้ประโยชน์
ในทางการเกษตร และเพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้  

 
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

กระบวนการสกัดส่วนสกัดหยาบ โดยการสกัดด้วยตัวท าละลาย (solvent extraction) มี 2 
วิธี คือ การสกัดสารและแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟี เป็นการท าให้สารมีความบริสุทธิ์ขึ้นโดย
อาศัยการละลายที่แตกต่างกัน และเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการแยกสารต่างๆ ออกจากสารผสม การ
สกัดสารจากของเหลว การสกัดจะต้องเลือกตัวท าละลายที่เหมาะสม คือ ไม่ละลายกับตัวท าละลายที่
มีอยู่เดิม และต้องละลายสารที่ต้องการได้ดีกว่าตัวท าละลายเดิม ไม่ละลายสารอ่ืนๆ ที่เราไม่ต้องการ
สกัด ไม่ท าปฏิกิริยากับสารที่เราต้องการสกัด ตัวท าละลายสามารถแยกออกจากสารที่เราต้องการสกัด
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ได้ง่าย มีจุดเดือดต่ า ระเหยง่าย ตัวท าละลายไม่เป็นพิษ และมีราคาถูก ส่วนอีกวิธีเป็นการแยกสารบาง
ชนิดออกจากสารผสมโดยใช้ตัวท าละลายสกัดออกมา เป็นเทคนิคที่ใช้กันมากในเคมีอินทรีย์ สารผสม
ที่น ามาสกัดเป็นสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การสกัดสารด้วยวิธีนี้อาศัย สมบัติของการท าละลายของ
สารที่ต่างกันในตัวท าละลายชนิดต่างๆ ซึ่งการสกัดท าได้หลายวิธี เช่น การสกัดสารจากของแข็ง ท า
การสกัดโดยท าให้ของแข็งแห้งแล้วจึงบดให้ละเอียด จากนั้นจึงน าไปแช่ในตัวท าละลาย ได้แก่ เฮกเซน 
อีเธอร์ เมธิลีนคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม อะซิโตน แอลกอฮอล์ หรือน้ า จะได้สารสกัดขั้นต้น (crude 
extract) น ามาแยกต่อให้ได้สารบริสุทธิ์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์หาโครงสร้างในขั้นต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ซาโปนินเป็นสารกลุ่มไกลโคไซด์ที่มีมวลโมเลกุลสูง ไกลโคไซด์ หมายถึงกลุ่มของสารประกอบ

อินทรีย์ที่เกิดจาก อะไกลโคน จับกับส่วนที่เป็นน้ าตาล หรืออนุพันธ์ของน้ าตาลซึ่งเรียกว่า ไกลโคพาท
โดยผ่านทางไกลโคไซด์ดิกบอนด์ส่วนของอะไกลโคล ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่น้ าตาลจะเป็นกลุ่มสารที่มี
โครงสร้างทางเคมีแตกต่างกัน  ดังนั้นฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารในกลุ่มนี้จึงหลากหลาย  ส่วนที่เป็น
น้ าตาลไม่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแต่เป็นส่วนช่วยท าให้การละลายและการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายดีข้ึน  ช่วย
ระบบกล้ามเนื้อหัวใจและระบบการไหลเวียนของโลหิตฆ่าเชื้อแบคทีเรีย   ซาโปนินส่วนใหญ่มี
คุณสมบัติเป็นสาร Detergent ท าให้เกิดโฟมที่เสถียรในน้ า  มีรสขมและเป็นพิษในปลา คุณสมบัติของ
ซาโปนินจะแตกต่างกันตามกลุ่มของพืช  ซาโปนินเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพ่ือความสะดวกใน
การเรียกจึงมักเรียกซาโปนินตามโครงสร้างของโมเลกุลที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ าตาล   หรืออาจ
เรียกว่า จีนิน หรือสโปจีนิน  ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มของจีนิน ได้เป็น 3 กลุ่ม  คือ ไตรเทอร์ปีน สเตีย
รอยด ์และสเตียรอยด์ อัลคาลอยด์ (Hostettmann and Marston, 1995; Glycoside, 2007) 

        
Triterpene class          Steroid class                      Steroid alkaloid class                  
 
สารซาโปนินมีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวธรรมชาติ (natural surfactant) ในทาง

การเกษตรจึงใช้สารซาโปนินในการก าจัดหอยเชอรี่  ส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศจีนซึ่งได้มาจากการ
หีบเอาน้ ามันออกจากเมล็ดของชาที่มีชื่อวา Camellia oleifera ซึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปวา Oil-seed 
Camellia, Tea Oil Camellia หรือ Lu Shan Snow Camellia เปนพืชที่พบแพรกระจายทั่วไปใน
ประเทศจีนซึ่งในเมล็ดชามีสารซาโปนิน (Tea saponin) 11-18% ซึ่งสารซาโปนินนี้เปนสารประกอบ
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ไ ก ล โ ค ไซ ด Glycoside compound) จั บ กั บ  glucuronic acid, arabinose, xylose and 
galactoseเป็นซาโปนินในกลุ่ม triterpene( Li et al., 1994).  

 
molecular structure of Camellia oleifera saponin 

 
การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของซาโปนินในรากโสม(Ginseng) พบซาโปนินเป็นสาร

ออกฤทธิ์ที่ส าคัญของโสมที่รู้จักกันเป็นซาโปนินที่เรียกว่า ginsenosides ซึ่งมีสูตรโครงสร้างหลักเป็น
ซาโปนินในกลุ่ม Steroid  ซึ่งสามารถแยกออกเป็น ginsenosides Rb1, ginsenosides Rb2, 
ginsenosides Rc และ ginsenosides Rd (Jin-Gyeong Cho et al., 2010) ท าให้โสมเป็นสมุนไพร
ที่มีประสิทธิภาพได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเชื่อถือกันมากยิ่งขึ้นท่ัวโลกโดยเฉพาะในด้าน
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการป้องกันและบ าบัดรักษาโรคของโสม โดยไม่มีฤทธิ์ข้างเคียงท่ีเป็น
อันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อการเสพติดเหมือนสารเคมีสังเคราะห์อ่ืนๆ    
 

 
Chemical structures of ginsenosides Rb1, Rb2, Rc, and Rd isolated from the 

roots of Panax ginseng. 
 
ซาโปนินมีความเป็นพิษรุนแรงเฉพาะสัตว์เลือดเย็นหรือสัตว์ชั้นต่ า เช่น ปลา กุ้ง และหอย  

เท่านั้น  แต่ในสัตว์ชั้นสูงหรือสัตว์เลือดอุ่น เช่น คน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมซาโปนินเป็นพิษต่อ
เนื้อเยื่อจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องจมูก  แต่สลายตัวได้ง่าย  ไม่สะสมในร่างกายของ
คนและสัตว์เลี้ยง ความเป็นพิษจะหมดไปหลังใช้ 7-14 วัน โดยสารซาโปนินจะมีผลต่อศูนย์ประสาทที่
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ควบคุมการหายใจของสัตว์ชั้นต่ า  ท าให้ขาดออกซิเจนและท าให้เกิดการสลายตัวของเม็ดเลือดแดง 
และมีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวธรรมชาติ เหมือนกับ Sodium dodecyl sulfate และ Sodium 
linear alkylbenzene sulfonate ซึ่งสามารถใช้ในการก าจัดหอยเชอรี่ได้ และสารซาโปนินยังมีฤทธิ์
ในการต้านเชื้อรา  สัมฤทธิ์ (2547) รายงานว่า สกัดสารซาโปนิน (Saponin) จากพริกมีคุณสมบัติใน
การควบคุม เชื้ อราที่ เป็ นสาเหตุ โรคต่ างๆ ในสตรอเบอรี่   โดย เฉพาะเชื้ อราส าคัญ อย่ าง  
Collectotrichum และ Phomopsis สาเหตุโรคผลเน่า และโรคใบจุด โดยซาโปนินจะแทรกซึมเข้า
ไปตามรูเล็กๆ บนเซลล์เมมเบรนของเชื้อราจนท าให้เซลล์แตกในที่สุด   และสามารถก าจัดเชื้อรา 
Aspergillus flavus ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุของโรคในพืชหลายชนิด และโรคหลังการเก็บเกี่ยวได้มากถึง
ร้อยละ 95 

นอกจากนี้ทางด้านเวชส าอางใช้เป็นสารท าให้เกิดฟอง ทางการแพทย์ใช้สารซาโปนินเป็นสาร
น าส่งวัคซีน การศึกษาการสกัดแยกซาโปนินจากส้มป่อยเพ่ือใช้เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยน าส่ง
วัคซีน นอกจากนี้ยังพบการใช้ประโยชน์จากสารซาโปนินที่สกัดได้จากสมุนไพรชนิดต่างๆ กรกนกและ
คณะ (2552) ท าการศึกษาวิจัยสมุนไพร “พรมมิ” ตั้งแต่การปลูก ศึกษาทางเคมีการสกัดและพัฒนา
วิธีการสังเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรมมิ การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดพรมมิ
ในทางเภสัชวิทยาทั้งในระดับหลอดทดลองสัตว์ทดลอง การศึกษาพิษวิทยารวมถึงการทดลองทาง
คลินิกด้วย พบว่า สารสกัดที่ได้จากต้นพรมมิมีสารซาโปนิน (saponins) ทั้งนี้สารซาโปนินที่พบใน
พรมมิเป็นสารชนิดเดียวกับที่พบในโสม หรือ แปะก๊วย (Ginkgo) ซึ่งสามารถชะลอการเสื่อมของเซลล์
สมอง มีผลกระตุ้นความจ า นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกท าลายของเซลล์ประสาท ซ่ึง
สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้  

จากการศึกษาเชิดศักดิ์ และธนพัฒน์ (2544) พบว่าเมื่อน าเปลือกเงาะมาสกัดหาสารซาโปนิ
และทดสอบเบื้องต้นโดยทดสอบการเกิดฟองเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานซาโปนินคือไตรเทอร์พีน
นอยด์ ซาโปนิน และ สเตียรอยด์ ซาโปนิน  พบว่าเป็นสารสกัดจากเปลือกเงาะเป็นสารซาโปนิน 
จากนั้นน ามาท าโครมาโทกราฟีผิวบาง เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานซาโปนินคือไตรเทอร์พีนนอยด์ 
ซาโปนิน และสเตียรอยด์ ซาโปนิน  พบว่าเป็นสารซาโปนินในกลุ่ม ไตรเทอร์พีนนอยด์ ซาโปนิน และส
เตียรอยด์ ซาโปนิน  แต่ยังไม่ทราบสูตรโครงสร้างและปริมาณของซาโปนินที่สกัดได้ ดังนั้นการศึกษา
สารซาโปนินในเปลือกเงาะที่มีมากมายในประเทศ จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการน าเข้าสารเคมีที่มีราคาสูง ลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพ่ิมรายได้
ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

      การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการสกัดแยกสารซาโปนินจากเปลือกเงาะ  
   - สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
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    - สารเคมี Ethanol, Diethyl ether, n-Butanol, Chloroform, Andydrous 
sodium sulfate, Acetic anhydride, Sulfuric acid, Standard saponin,  Digitonin 

    - อุปกรณ์เครื่องชั่ง, Rotary vacuum evaporator, กระดาษกรอง 
    - อุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 
 - แบบและวิธีการทดลอง 
การสกัดหยาบ 

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design  (CRD)  ท าซ้ า 3 ซ้ า 
กรรมวิธีที ่1 สกัดสารซาโปนินโดยใช้เอธานอล 70% เป็นตัวท าละลาย(เชิดศักดิ์ และธนพัฒน์ (2544)) 
               เป็นกรรมวิธีควบคุม 
กรรมวิธีที ่2  สกัดแบบไหลย้อนกลับ (Reflux  extraction)  โดยใช้เอธานอล 70% เป็นตัวท าละลาย 
กรรมวิธีที ่3  สกัดโดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย 
กรรมวิธีที ่4  สกัดแบบไหลย้อนกลับ (Reflux  extraction)  โดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย 
กรรมวิธีที ่5  สกัดโดยใช้เมธานอล 70% เป็นตัวท าละลาย 
กรรมวิธีที ่6  สกัดแบบไหลย้อนกลับ (Reflux  extraction)  โดยใช้เมธานอล 70% เป็นตัวท าละลาย 
 
  - วิธีปฏิบัติการทดลอง 
     1.  การเตรียมตัวอย่าง 

     -  เตรียมตัวอย่างเปลือกเงาะโดยล้างท าความสะอาดเปลือกเงาะพันธุ์โรงเรียนในจังหวัด
จันทบุรี  

     -  อบแห้งที่ 50-60 องศาเซลเซียส จนน้ าหนักแห้งคงที่ 
     -  แบ่งเปลือกเงาะออกเป็น 6 ส่วน สกัดสารตามกรรมวิธี 

 2. การสกัดสารซาโปนิน (Extraction of saponin) ชั่งเปลือกเงาะแห้งกรรมวิธีละ 100 กรัม  
2.1 สกัดโดยวิธีการแช่ (กรรมวิธีที่1,3และ5) 

-  แช่ด้วยสารละลายเอธานอล 70% ,น้ า และเมธานอล 70% จ านวน 1,000 
มิลลิลิตร(อัตราส่วน1:10) เป็นตัวท าละลาย เขย่าวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน น าสารละลาย
ที่ได้กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์1 

-  สกัดซ้ า 3 ครั้ง  
-  ระเหยตัวท าละลายออกโดยการกลั่นล าดับส่วน ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ได้

เฉพาะชั้นน้ า ชั่งน้ าหนักสารสกัดหยาบที่ได้ 
     2.2  สกัดโดยวิธีการกลั่นแบบไหลย้อนกลับ(กรรมวิธีที่2,4และ6) 

  โดยใช้เอธานอล 70% เป็นตัวท าละลาย 
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-  กลั่นแบบไหลย้อนกลับด้วยสารละลายเอธานอล 70% ,น้ า และเมธานอล 70% 
จ านวน 1,000 มิลลิลิตร(อัตราส่วน1:10) เป็นตัวท าละลาย เป็นเวลา 3 ชั่วโมง น าสารละลาย
ที่ได้กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์1 

-  สกัดซ้ า 3 ครั้ง  
-  ระเหยตัวท าละลายออกโดยการกลั่นล าดับส่วน ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ชั่ง

น้ าหนักสารสกัดหยาบที่ได้ 
3.  การท าให้สารซาโปนินบริสุทธิ์ (Purification of saponin) เพ่ือศึกษาชนิดของซาโปนิน 
น าสารสกัดหยาบจากเปลือกเงาะ จากข้อ2.1และ2.2 สกัดต่อด้วย Diethyl ether เก็บชั้น 

Diethyl ether ไว้  แล้วน าชั้นน้ ามาสกัดต่อด้วย n-Butanol ที่อ่ิมตัวด้วยน้ า(n-buthanol alcohol 
saturated with water )เก็บชั้น n-Butanol และชั้นน้ าไว้  น าสารซาโปนินที่สกัดได้จากตัวท า
ละลายทั้ง 3 ชนิดมาระเหยตัวท าละลายออกด้วย Rotary Evaporator ก็จะได้สารสกัดซาโปนิน 
น ามาหาศึกษาชนิดของซาโปนิน 

3.1  การทดสอบคุณสมบัติของซาโปนิน 
  - การทดสอบการเกิดฟอง (Froth test) น าสารซาโปนินที่สกัดได้จากตัวท าละลาย
ทั้ง 3 ชนิดจากข้อ2.1, 2.2และ2.3  และเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานซาโปนิน(ไตรเทอร์พีนนอยด์ ซา
โปนิน และสเตียรอยด์ ซาโปนิน)  โดยชั่งสาร  500 มก. ผสมน้ าร้อน 10 มล. ทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้น
เขย่าแรงๆ 10 วินาที น ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 6 น าสารละลายที่กรองได้มา 1 มล. จากนั้น
ปรับปริมาตรให้เป็น 10 มล. เขย่าแรงๆ ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที สังเกตลักษณะการเกิดฟอง ความสูงของ
ฟอง   
 - การทดสอบชนิดของซาโปนิน โดยวิธี Liebermann-Burchard test การน าสาร
ซาโปนินที่สกัดได้จากตัวท าลายทั้ง 3 ชนิด จากข้อ2.1, 2.2และ2.3 และเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน
ซาโปนิน โดยชั่งสาร  50 มก. เติม เอธานอล 70%  5 มล. เติม H2SO4  เข้มข้น 0.2 M 10 มล. ต้มให้
เดือดนาน 15 นาที น าสารละลายที่ต้มแล้วใส่ใน separatory funnel เติมคลอโรฟอร์ม 15 มล. เก็บ
ชั้นคลอโรฟอร์มไว้ แล้วเติมanhydrous sodium sulfate จนสารละลายใส  จากนั้นเติม acetic 
anhydride 1 มล. และ H2SO4เข้มข้น 2 มล. สังเกตุสีที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับสีของสารละลาย
มาตรฐานไตรเทอร์พีนนอยด์ ซาโปนินให้สีม่วงแดง และสเตียรอยด์ ซาโปนินให้สีเขียว 
 5.  วิเคราะห์ผล  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  และสรุปผลการทดลอง 
 
การทดลองที่ 2  การวิเคราะห์ปริมาณสารสกัดซาโปนินจากเปลือกเงาะ  
   - สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
    - ส า ร เ ค มี  Anisaldehyde, Glacial acetic acid, Sulfuric acid, Standard 

saponin, Digitonin, Acetic anhydride และ Iodine 
    - อุปกรณ์เครื่องชั่ง, Rotary vacuum evaporator, กระดาษกรอง 
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    - อุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ  
 - แบบและวิธีการทดลอง 
    ไม่มีกรรมวิธีและการวางแผนการทดลองทางสถิติ  
       - วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. การวิเคราะห์ปริมาณซาโปนิน (Quantitive analysis of saponin) 
  1.1  การวิเคราะห์หาปริมาณสารซาโปนินด้วยเทคนิค FTIR  น าสารซาโปนินี่สกัดได้ 
วัดด้วยเครื่องFTIR เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานซาโปนิน 

1.2  การวิเคราะห์หาปริมาณสารซาโปนินด้วยเครื่อง spectrophotometer ตามวิธี
ของ Pasaribu,2014 

1.2.1 การเตรียมสารสกัด 
น าวิธีการสกัดที่ให้สารสกัดหยาบปริมาณมากท่ีสุด 3 กรรมวิธี มาท าการสกัดใหม่  ระเหยตัว

ท าละลายออกโดยการกลั่นล าดับส่วน ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ชั่งน้ าหนักสารสกัดหยาบที่ได้ 
 
1.2.2 การหาปริมาณซาโปนินรวม(Total Saponin) 
การวิเคราะหห์าปริมาณซาโปนินรวมเทียบกับสารมาตรฐานซาโปนินตามวิธีของ Pasaribu,2014 มี
ขั้นตอนดังนี้ 

1.2.2.1  การเตรียมสารมาตรฐานและการสร้างกราฟมาตรฐาน 
ชั่ง สารมาตรฐานซาโปนิน 0.03 กรัม/มิลลิตร ได้ความเข้มข้น 30,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

น ามาใช้เตรียม 5, 10, 50 และ 100  ไมโครกรัม/มิลลิลิตร น าสารมาตรฐานทุกความเข้มข้นมา 50 
ไมโครลิตร เติม 5% vanillin 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่องผสม (Vortex) เติม 
perchloric 0.8 มิลลิลิตร เขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่องผสม (Vortex)  น าไปต้มในwater bath ที่
อุณหภูมิ 70% นาน 15 นาที หลังจากนั้นน าไปแช่ในอ่างน้ าแข็งประมาณ 30 วินาที เติมglacial 
acetic acid 5 มิลลิลิตร เขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่องผสม (Vortex)  น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ( A 550 nm) เพ่ือท ากราฟมาตรฐาน ให้ได้สมการเส้นตรง เพ่ือหาค่าความ
ชัน น ามาใช้ในการค านวณหาปริมาณสารซาโปนินรวมในสารที่สกัดได้ต่อไป 

1.2.2.2  การวิเคราะห์หาปริมาณซาโปนินรวมในสารสกัดจากเปลือกเงาะ 
น าสารสกัดหยาบทั้งหมดมาละลายด้วยน้ า  ปรับปริมาตรเป็น 100 มล. มาสกัดต่อด้วย n-

Butanol ที่ อ่ิมตัวด้วยน้ า(n-buthanol alcohol saturated with water )เก็บชั้น n-Butanolมา
ระเหยบิวทานอลออก ชั่ง 0.1 กรัม ปรับปริมาตรเป็น 10 มิลลิลิตร น าตัวอย่างมา 50 ไมโครลิตร เติม 
5% vanillin 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่องผสม (Vortex) เติม perchloric 0.8 
มิลลิลิตร เขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่องผสม (Vortex) น าไปต้มในwater bath ที่อุณหภูมิ 70% นาน 
15 นาที หลังจากนั้นน าไปแช่ในอ่างน้ าแข็งประมาณ 30 วินาที เติมglacial acetic acid 5 มิลลิลิตร 
เขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่องผสม (Vortex)  น าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร 
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( A 550 nm) หาปริมาณสารซาโปนินจากกราฟมาตรฐานที่ท าในวันเดียวกัน โดยท าการทดลอง
ตัวอย่างละ 3 ซ้ า  ค านวณหาปริมาณสารซาโปนินทั้งหมดในสารสกัด 
 
การค านวณปริมาณสาร 
จากสูตร  
ปริมาณสารซาโปนิน(มก.)ที่วัดได้จากสารสกัดหยาบ 1 กรัม   = (ค่าabs.ที่วัดได้xปริมาณสารทั้งหมด) 
                                                                            (ค่าที่ได้จากกราฟxปริมาณสารสกัด) 
ปริมาณสารซาโปนิน   =  ปริมาณสารซาโปนิน(มก.)จากสารสกัดหยาบ1กรัมxน้ าหนักสารสกัดท้ังหมด                       
(มก.)ที่วัดได้จากเปลือก                                         น้ าหนักเปลือกเงาะแห้ง   
เงาะแห้ง1กรัม  
 

บทคัดย่อ 
การสกัดสารซาโปนินจากเปลือกเงาะส าหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตร มีประสิทธิภาพใน

การก าจัดหอยเชอรี่ ยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคผลเน่าและใบจุดที่ส าคัญในผลไม้หลายชนิด มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสกัดสาร ชนิดและปริมาณของสารซาโปนินจากเปลือกเงาะ น าเปลือกเงาะ
แห้ง 100 กรัม สกัดโดยใช้ เอธานอล70% เมทานอล 70% และน้ ากลั่น โดยวิธีการแช่และสกัดแบบ
ไหลย้อนกลับ พบว่า สารสกัดหยาบที่ได้จากการสกัดแบบแช่มีน้ าหนัก 42.47 45.91 และ 35.89 กรัม
ตามล าดับ  การสกัดแบบไหลย้อนกลับมีน้ าหนัก 51.63 47.74 และ 28.46 กรัมตามล าดับ  ตรวจ
วิเคราะห์ชนิดสารสกัดเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานไตรเทอร์พีนนอยด์ ซาโปนิน  และสารมาตรฐานดิ
จิโทนิน  โดยวิธี Foam test และ Liebermann-Burchard test พบว่า สารสกัดมีคุณสมบัติเป็นไตร
เทอร์พีน ซาโปนิน และ สเตียรอยด์ ซาโปนิน  วิเคราะห์ปริมาณซาโปนินด้วยเครื่องสเปคโตรโฟ โต
มิเตอร์ ตามวิธีของ Pasaribu, 2014 พบว่าสารที่สกัดแบบไหลย้อนกลับด้วย เมทานอล70 % มี
ปริมาณสารซาโปนิน 422.05 mg/g สูงกว่าเอธานอล70%และน้ ากลั่น น าสารสกัดหยาบทดสอบการ
ก าจัดหอยเชอรี่โดยเลี้ยงในน้ าผสมสารสกัดหยาบซาโปนิน 0 1,000 2,000 4,000  ppm. พบว่าที่
ความเข้มข้น 0 ppm หอยเชอรี่มีชีวิต  ที่ 2,000 และ 4,000 ppm หอยเชอรี่ตายภายใน 12 ชม. 
ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา 3 ชนิดในจานเลี้ยงเชื้อ คือ Phytophthora palmivora, 
Colletotrichum sp. and Marasmius palmivorus Sparples บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ผสมสาร
สกัดหยาบซาโปนินที่ความเข้มข้น 0 1,000 2,000 ppm พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้
ทั้ง 3 ชนิด 
ค าส าคัญ : เปลือกเงาะ สารสกัด สารซาโปนิน 
 

ABSTRACT 
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The effect of Saponin extracted from Rambutan peel on snail and fungal 
control were studied. Dry rambutan peel was extracted for Saponin with 7 0 % 
ethanol, 70% methanol or distilled water using Soak and Reflux Extraction methods. 
Crude extract weight of 42.47 g 45.91 g and 35.89 g were found from solvent 
extraction soak method, respectively. With Reflux Extraction method 51.63 g 47.74 g 
and 28.46 g were found, respectively. Triterpene  Saponin and Steroid Saponin were 
found in the extracts.Determination of total saponin as described by Pasaribu et al., 
2014 with Reflux  Extraction methods 70% methanol. The absorbance measured by 
spectrophotometer at a wavelength at 5 4 4  nm had Total saponin concentrations  
422.05 mg/g higher than 70% ethanol and distilled water. Snails control in 1 2 hours 
was achieved with 2 ,0 0 0  and 4 ,0 0 0  ppm Saponin extract. The growth of 
Phytophthora palmivora, Colletotrichum sp. and Marasmius palmivorus Sparples on 
PDA could be controlled with 2,000 ppm Saponin extract. 
 

ผลการวิจัย 
1. การสกัดสารซาโปนินด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ  การสกัดแบบไหลย้อนกลับที่มี

เอธานอล 70% และเมทานอล70% สามารถสามารถสกัดสารซาโปนินออกมาได้น้ าหนักแห้งของสาร
สกัดมากกว่าการแช่  โดยเอธานอล 70% สกัดแบบไหลย้อนกลับสามารถสกัดสารซาโปนินออกมาได้
น้ าหนักแห้งของสารสกัดมากที่สุด 51.63 กรัม รองลงมา เมทานอล70% สกัดแบบไหลย้อนกลับ 
47.74 กรัม ส่วนการแช่น้ าสกัดออกมาได้น้อยที่สุด คือ 35.89 กรัม  

 
ตาราง 1 แสดงน้ าหนักแห้งของสารสกัดจากเปลือกเงาะแห้ง 100 กรัม  ที่สกัดด้วยตัวท า

ละลายชนิดต่างๆ ดังนี้ 

กรรมวิธี น้ าหนักแห้งของสารสกัด(กรัม) 

เอธานอล 70% 42.47  bc 
เอธานอล 70% สกัดแบบไหลย้อนกลับ 51.63    a 
น้ า  35.89  cd 
น้ า สกัดแบบไหลย้อนกลับ 28.46    d 
เมทานอล 70% 45.91  ab 
เมทานอล 70% สกัดแบบไหลย้อนกลับ  47.74  ab 
CV(%) 7.98 
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2. หลังจากนั้นน าสารสกัดหยาบจากเปลือกเงาะที่สกัดได้ มาท าให้สารซาโปนินบริสุทธิ์ 
(Purification of saponin)  โดยน าสารสกัดหยาบ 25 กรัม ละลายด้วยน้ าร้อน 70 องศาเซลเซียส 
มาสกัดต่อด้วย Diethyl ether ครั้งละ 50 มล. จ านวน 2 ครั้งเก็บชั้นน้ ามาสกัดต่อด้วย n-Butanol 
ครั้งละ 50 มล. จ านวน 2 ครั้ง  และระเหยตัวท าละลายออก  สารสกัดในชั้น Diethyl ether เป็น
ของแข็งมีสีเหลือง สารสกัดในชั้นn-Butanolและชั้นน้ า  มีลักษณะเป็นของแข็งสีน้ าตาลเข้ม มีกลิ่นฉุน  
พบว่า สารสกัดที่อยู่ในชั้นบิวทานอลมีปริมาณน้อยประมาณ 0.1 ไม่สามารถน ามาท าการทดลองต่อได้  
สารสกัดที่อยู่ในชั้น n-Butanol มีปริมาณใกล้เคียงสารสกัดในชั้นน้ า ในชั้น n-Butanol เปลือกเงาะที่
สกัดด้วยเอธานอล 70% มีปริมาณสารสกัดมากที่สุด  รองลงมา คือ เมทานอล 70% และน้ า
ตามล าดับ  ส่วนในชั้นน้ าเปลือกเงาะที่สกัดด้วยน้ ามีปริมาณสารสกัดมากที่สุดรองลงมาคือเอธานอล 
70% และเมทานอล 70% มีปริมาณใกล้เคียงกัน   

 
 ตาราง2 แสดงน้ าหนักแห้งของสารสกัดที่ น ามาสกัดต่อด้วย Diethyl ether และ n-

Butanol  

กรรมวิธี 
ชั้น Diethyl 
ether (กรัม)   

ชั้น n-
Butanol 
(กรัม)     

ชั้นน้ า 
(กรัม)    

รวมสาร
สกัด 3 ชั้น 

(กรัม) 

%สารสูญ
หาย 
(กรัม)    

เอธานอล 70% 0.13 a 10.03 ab 8.61 c 38.73 ab 8.79 b 
เอธานอล 70% สกัดแบบไหล
ย้อนกลับ 

0.17 a 12.80   a 8.61 c 47.37 a 8.28 b 

น้ า 0.16 a 8.49 bc 13.69 a 29.25 bc 13.10 a 
น้ า สกัดแบบไหลย้อนกลับ 0.14 a 5.16   c 12.88 b 26.32 c 14.55 a 
เมทานอล 70% 0.18 a 8.69 bc 8.64 c 42.42 a 7.66 b 
เมทานอล 70% สกัดแบบ
ไหลย้อนกลับ 

0.16 a 9.19 ab 8.64 c 44.03 a 7.85 b 

CV(%) 13.04 17.95 3.08 11.47 13.34 
 

3. การทดสอบการเกิดฟอง โดยน าสารสกัดหยาบในชั้น n-Butanol และชั้นน้ า มา 
500 มก. เติมน้ า 70-80 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ให้เย็น เขย่าแรงๆ 10 วินาที กรองด้วยกระดาษกรอง 
น าสารละลายมา 1 มล.จากนั้นปรับปริมาตรให้เป็น 10 มล. เขย่าแรงๆ ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที สังเกตพบว่า
เกิดฟองสูงประมาณ 1-2 ซม. แสดงว่ามีคุณสมบัติเป็นซาโปนิน สารสกัดทั้ง 3 ส่วนมีสมบัติเป็นซาโป
นิน 
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ตาราง 3 แสดงความสูงของฟองของสารสกัดหยาบจากเปลือกเงาะแห้ง และสารสกัด  n-
Butanol และชั้นน้ า  เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานซาโปนินและดิจิโทนิน  ดังนี้ 

กรรมวิธีในการสกัดสกัด สารสกัดจาก
เปลือกเงาะ (ซม.)  

ชั้น n-Butanol 
(ซม.) 

ชั้นน้ า 
(ซม.) 

เอธานอล 70% 2.31   bc 2.63   ab 1.74 d 
เอธานอล 70%สกัดแบบไหลย้อนกลับ 2.47    b 2.45  abc 1.76 d 
น้ าสกัดแบบไหลย้อนกลับ 1.76   cd 1.93   bc 1.91 c 
น้ า 1.80    d 1.68     c 1.36 f 

เมทานอล 70% 2.14 bcd 1.67     c 1.17 g 
เมทานอล 70%สกัดแบบไหลย้อนกลับ 1.66    d 2.04    bc 1.46 e 
สารมาตรฐานซาโปนิน 3.08     a 3.08     a 3.08 b 

สารมาตรฐานดิจิโทนิน 3.24     a 3.24     a 3.24 a 
CV(%) 11.60 15.36 1.91 
 

ภาพ 1 แสดงความสูงของฟองของสารสกัด 

 
 
4.   การทดสอบชนิดของซาโปนินโดยวิธี Liebermann-Burchard test  โดยน าสารสกัด

จากข้อ 1 2 3 และ4  จากการทดลองที่1.1 ในชั้น n-Butanol และชั้นน้ า มา 500 มก. เติมเอทานอล 
70% 5 มล. เติม H2SO4 0.2 M จ านวน 10 มล.  ต้มให้เดือดนาน 15 นาที  ใส่ใน seperatory 
funnel เติม คลอโรฟอร์ม 15 มล. เก็บชั้นคลอโรฟอร์มมาเติม anhydrous sodium sulfate จน
สารละลายใส เติม acetic anhydride 1 มล. และ H2SO4  เข้มข้น 2 มล. สังเกตสีที่เกิดขึ้น  พบว่ามี
สีเขียวและสีม่วงแดงเช่นเดียวกับสารมาตรฐานแสดงว่าสารสกัดทั้ง 2 ส่วนมีสมบัติเป็นซาโปนิน 
 

ตาราง 4 แสดงสีของสารสกัดจากการทดสอบชนิดของซาโปนินโดยวิธี Liebermann-
Burchard test ดังนี้ 

กรรมวิธีในการสกัดสกัด ชั้น n-Butanol ชั้นน้ า 
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เอธานอล 70% เขียว ม่วงแดง 
เอธานอล 70%สกัดแบบไหลย้อนกลับ เขียว ม่วงแดง 
น้ าสกัดแบบไหลย้อนกลับ เขียว ม่วงแดง 
น้ า เขียว ม่วงแดง 

เมทานอล 70% เขียว ม่วงแดง 
เมทานอล 70%สกัดแบบไหลย้อนกลับ เขียว ม่วงแดง 

สารมาตรฐานซาโปนิน ม่วงแดง 

สารมาตรฐานดิจิโทนิน เขียว 
 
ภาพ 2 แสดงแสดงสีของสารสกัดการทดสอบชนิดของซาโปนินโดยวิธี Liebermann-

Burchard test 

 
 

5. จากผลของIR พิจารณาได้ว่าสารสกัดท่ีได้จากการสกัดเปลือกเงาะอบแห้งด้วยกรรมวิธีที่ 
สกัดด้วย 70%เอทานอล, 70%เมทานอล และน้ า  ทั้งแบบแช่และแบบกลั่น reflux  มีสารซาโปนิน
เป็นส่วนประกอบ 
 

ภาพ 3 แสดง FTIR spectra ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ, saponin-AR สารสกัดจาก 70% 
Ethanol Reflux, saponin-A สารสกัดจาก 70% Ethanol Soak, Digitonin-Sigma และ Saponin 
8-25% สารมาตรฐานซาโปนิน 
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ภาพ 4 แสดง FTIR spectra ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ, saponin-WR สารสกัดจาก 70% 
Water Reflux, saponin-W สารสกัดจาก 70% Water Soak, Digitonin-Sigma และ Saponin 8-
25% สารมาตรฐานซาโปนิน 
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ภาพ 5 แสดง FTIR spectra ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ, saponin-MR สารสกัดจาก 70% 
Methanol Reflux, saponin-M สารสกั ด จ าก  70% Methanol Soak, Digitonin-Sigma และ 
Saponin 8-25% สารมาตรฐานซาโปนิน 
 

 

 
 
6.  ก ารวิ เคราะห์ ห าป ริม าณ สารซาโปนิ น ด้ วย เครื่ อ ง  spectrophotometer ตามวิ ธี ขอ ง 
Pasaribu,2014 
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ภาพ 6 แสดงกราฟมาตรฐานจากสารมาตรฐานซาโปนินที่ความเข้มข้น0,5,10,50และ
100µg/ml 

 
 

ตาราง 5 แสดงค่าการดูดกลืนแสงที่ 550 นาโนเมตร และปริมาณซาโปนิน(µg/ml)ที่ค านวณ
จากค่า การดูดกลืนแสงของสารสกัดที่ความเข้มข้น 1/1,000 1/500 และ 1/100 

กรรมวิธี 
ค่าการดูดกลืนแสงที่550 

nm. 
ปริมาณซาโปนิน(µg/ml)
ที่ค านวณจากค่า abs. 

สารสกัดจากน้ า(reflux) 1/1000 0.02 335229.51 
สารสกัดจากน้ า(reflux) 1/500 0.04 389778.69 
สารสกัดจากน้ า(reflux) 1/100 0.15 301706.56 
สารสกัดจาก70%เมทานอล(reflux) 1/1000 0.02 456229.51 
สารสกัดจาก70%เมทานอล(reflux) 1/500 0.04 403663.93 
สารสกัดจาก70%เมทานอล(reflux) 1/100 0.20 406242.62 
สารสกัดจาก70%เอทานอล(reflux) 1/1000 0.02 372918.03 
สารสกัดจาก70%เอทานอล(reflux) 1/500 0.04 372918.03 
สารสกัดจาก70%เอทานอล(reflux) 1/100 0.18 365578.69 
 

ตาราง 6 แสดงน้ าหนักสารสกัด และปริมาณ  Total saponin จากสารสกัด 1 กรัมและ
เปลือกเงาะแห้ง 1 กรัม 

กรรมวิธี 
น้ าหนักสารสกัด 
จากเปลือกเงาะ
แห้ง 100 กรัม

น้ าหนักสารสกัด
ที่สกัดด้วย
buthanol 

สารสกัด 1 กรัม
มี Total 

saponin (มก.) 

เปลือกเงาะแห้ง 
1 กรัมมี Total 
saponin(มก.) 



17 

 

(กรัม)   (กรัม)  
เอธานอล 70%สกัด
แบบไหลย้อนกลับ 

40.19 b 25.09 a 370.47 ab 92.95 a 

น้ าสกัดแบบไหล
ย้อนกลับ 

24.24 c 6.07  c 342.24  b 20.77 c 

เมทานอล 70%สกัด
แบบไหลย้อนกลับ 

43.97 a 19.95 b 422.05 a 84.20 b 

CV(%) 0.10 0.48 8.18 5.76 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
ปี2556 ท าการทดสอบการน าไปใช้ประโยชน์เบื้องต้น โดยการทดสอบประสิทธิภาพการใช้

สารสกัดหยาบจากเปลือกเงาะมาทดลองการฆ่าหอยเชอรี่  โดยน าหอยเชอรี่ที่เก็บได้จากนาข้าวมา
ทดลองแช่ในน้ าผสมสารซาโปนินอัตราต่างๆ ดัง นี้ 0 20 40 80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร อัตราละ 2 ซ้ า 
ซ้ าละ 5 ตัว พบว่าที่อัตรา 0 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หอยเชอรี่มีชีวิต ในขณะที่ อัตรา40 และ80 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร  หอยเชอรี่หยุดเคลื่อนไหวภายใน 1 ชั่วโมง  และแสดงชัดเจนว่าเสียชีวิตภายใน 12 
ชั่วโมง  และอัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  หอยเชอรี่หยุดเคลื่อนไหวภายใน 12 ชั่วโมง  และแสดง
ชัดเจนว่าเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง ดังภาพ 

 
ภาพ 3 แสดงการตายของหอยเชอรี่เมื่อแช่ในน้ าผสมสารซาโปนินอัตรา 0 20 40 80 กรัมต่อ

น้ า 20 ลิตร 

 
  

 ปี 2557 ท าการทดลองการใช้ประโยชน์จากสารสกัดซาโปนินเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ โดย
ท ด ส อ บ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารค วบ คุ ม เชื้ อ ร า  Phytophthora palmivora จ าก ทุ เรี ย น ,  
Colletotrichum sp. จากมะละกอ และเชื้อ Marasmius palmivorus Sparples.จากผลสละ   
พบว่าสารสกัดซาโปนินสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ทั้ง 3 ชนิด  โดยเมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของ
สารสกัดให้สูงขึ้น  ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
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 ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อรา  Marasmius palmivorus, 
Phytophthora palmivora และ Colletotrichum ในวนัที่ 1 3 และ 5 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 
ผสมสารสกัดหยาบซาโปนินจากเปลือกเงาะที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ  

ความ
เข้มข้น 

 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ(เซนติเมตร) 

Marasmius palmivorus Phytophthora 
palmivora 

Colletotrichum 

1วัน 3 วัน 5 วัน 1วัน 3 วัน 5 วัน 1 วัน 3 วัน 5 วัน 

0 ppm. 

(ชุดควบคุม) 
0.95 a 5.37 a 9.00*a 1.33 a 6.67 a 9.00*a 0.88 a 3.23 a 4.10 a 

1,000ppm.  0.87 b 2.20 b 3.03 b 1.07 b  5.20 b 8.16 b 0.62 b 1.97 b 2.83 b 

2,000ppm. 0.87 b 2.27 b 2.76 c 0.90 c 4.13 c 7.50 c 0.63 b 1.73 c 2.13 c 

 CV(%) 3.27 2.82 0.78 4.46 2.61 2.70 2.84 1.24 2.88 

* คือ โคโลนีเชื้อราเจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อ 

 

 ต ารา ง  8  แ ส ด งภ าพ ก า ร เจ ริญ ข อ ง โค โล นี เชื้ อ ร า   Phytophthora palmivora, 
Colletotrichum sp. และ Marasmius palmivorus Sparples ในวันที่ 3 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 
ผสมสารสกัดหยาบซาโปนินจากเปลือกเงาะที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ  

ความเข้มข้น Marasmius palmivorus Phytophthora 
palmivora 

Colletotrichum 

0 ppm. 

ชดุควบคุม 
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1,000 ppm.  

 

 
2,000 ppm.  

 

 
 
 

อภิปรายผล 
การสกัดสารซาโปนินโดยใช้70%เอทานอลตามวิธีของ เชิดศักดิ์ และธนพัฒน์ (2544)โดย

วิธีการแช่พบว่าจากการทดลองในครั้งนี้เมื่อน ามากลั่นแบบไหลย้อนกลับโดยตัวท าละลายตัวเดียวกัน  
และอัตราส่วนของเปลือกเงาะต่อเอทานอลเท่ากันได้สารสกัดในปริมาณท่ีมากกว่าและประหยัดเวลา
กว่าจาก 9 วันลดเวลาเหลือ 3 ชั่วโมง 

ปริมาณสารสกัดที่ได้ 
และเมื่อใช้ตัวท าละลายอ่ืนที่มีราคาถูกลง เช่น 70%เมทานอล  และน้ า  พบว่าปริมาณสารที่

สกัดได้โดยใช้70%เมทานอลได้สารสกัดในปริมาณที่ใกล้เคียงกับใช้70%เอทานอล  แต่การใช้น้ าได้
ปริมาณสารสกัดน้อยกว่า 70%เอทานอล และ70%เมทานอล เท่าตัว การใช้น้ าในการสกัดสารซา
โปนินจึงไม่เหมาะ  เมื่อน าสารสกัดที่ได้มาทดสอบการเกิดฟองและการเกิดสีเมื่อเทียบกับสาร
มาตรฐานดิจิโทนินและสารมาตรฐานซาโปนินพบว่า การเกิดฟองสารที่สกัดได้เมื่อน ามาสกัดด้วยบิวทา
นอล สารในชั้นบิวทานอลมีความสูงของฟองประมาณ 2 ซม. และให้สีเขียว  ชั้นน้ า1.5 ซม.และให้สี
ม่วงแดง สารมาตรฐานดิจิโทนิน 3 ซม.ให้สีเขียว  สารมาตรฐานซาโปนิน 3 ซม.ให้สีม่วงแดง และ
น ามายืนยันอีกครั้งด้วยเทคนิค FTIR ดังนั้นสารที่สกัดได้มีคุณสมบัติเป็นสารซาโปนินสอดคล้องกับการ
ทดลองของเชิดศักดิ์ และธนพัฒน์ (2544)  จึงน าไปวิเคราะห์หาปริมาณของสารซาโปนินที่มีอยู่ในสาร
สกัดตามวิธีของPasaribu (2014) พบว่าในเปลือกเงาะแห้ง 1 กรัมมีปริมาณซาโปนินที่สกัดโดยการ
กลั่นแบบไหลย้อนกลับด้วย70%เอทานอลมากท่ีสุดคือ 92.95 มิลลิกรัม สารสกัดจากกรรมวิธีดังกล่าว
ยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าหอยเชอรี่และยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชอีกด้วย 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

การสกัดสารซาโปนินจากเปลือกเงาะด้วยการกลั่นแบบ reflux โดยใช้70%เอทานอลให้สาร
สกัดที่มีน้ าหนักมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ปริมาณสารซาโปนินในสารสกัด 1 กรัม การการกลั่นแบบ 
reflux โดยใช้ 70%เมทานอล ให้สารซาโปนินมากที่สุด เมื่อตรวจสอบชนิดของซาโปนินพบว่าสาร
สกัดมีคุณสมบัติเป็นไตรเทอร์พีน ซาโปนิน และ สเตียรอยด์ ซาโปนิน  เมื่อน าสารสกัดที่ได้มาใช้
ประโยชน์ในการก าจัดหอยเชอรี่ พบว่าที่ความเข้มข้นของสารสกัด 4,000 ppm หอยเชอรี่ตายภายใน 
12 ชม. ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา 3 ชนิดในจานเลี้ยงเชื้อ คือ Phytophthora 
palmivora, Colletotrichum sp. และ Marasmius palmivorus Sparples พบว่าที่ความเข้มข้น
ของสารสกัด2,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราทั้ง 3 ชนิดได ้
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