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บทคดัย่อ  
 การศกึษาสารสกดัจากใบและเมล็ดสะเดามีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบสมบตัิในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพของ

การเป็นสารต้านอนมุลูอิสระจากสารสกัดหยาบ จากวิธีการสกัดที่แตกต่างกัน 2 วิธี ด้วยตวัทําละลาย 2 ชนิด คือ 95% เอทานอล และ 

เฮกเซน วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ด้วยเทคนิคยวูี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมทรี โดยเทียบกบักราฟมาตรฐาน

กรดแกลลิกและแคเทชินตามลําดบั จากนัน้นําสารสกดัที่ได้ไปทดสอบฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS ตามลําดบั ผล

การศกึษาพบวา่ % yield crude extract ของสารสกดัที่ได้จากเมล็ดสะเดาจะมีปริมาณสงูกว่าสารสกดัในใบสะเดา โดยปริมาณสารสกัด

ที่สงูที่สดุได้จากการสกัดเมล็ดสะเดาด้วยตวัทําละลาย 95% เอทานอล โดยวิธีซอกเลตเท่ากับ 8.15 g คิดเป็น 27.16 % ปริมาณฟีนอลิก

และฟลาโวนอยด์สูงสุดได้จากการสกัดใบสะเดาด้วยตัวทําละลายเอทานอล เท่ากับ 475.72±1.56 mg GAE/100 g of crude extract 

และ 684.72 ±7.08 mg CAE/100 g of crude extract ตามลําดับ เม่ือทดสอบการต้านอนุมลูอิสระพบว่าสารสกัดจากใบสะเดามี

ความสามารถในการต้านอนุมลูอิสระสงูกว่าสารสกัดจากเมล็ดสะเดา โดยให้ผลสอดคล้องกันทัง้สองวิธี โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์การต้าน

อนุมลูอิสระเฉลี่ยที่ทดสอบด้วยวิธี DPPH scavenging assay และ ABTS assay ของสารสกัดจากใบสะเดาสูงสุดเท่ากับ 85.15 และ 

98.29 ตามลําดับ และ มีค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมลูอิสระเฉลี่ยของสารสกัดจากเมล็ดสะเดา เท่ากับ 54.85 และ 74.48 สําหรับการ

ทดสอบด้วยวิธี DPPH scavenging assay และ ABTS assay ตามลําดบั นอกจากนีผ้ลการศึกษาในเบือ้งต้นพบว่าสารสกัดจากเมล็ด

สะเดามีความสามารถในการยบัยัง้การเจริญของแบคทีเรียที่ก่อโรคแกรมลบบางสายพนัธุ์ได้ 

คาํสาํคัญ:  สมบตัิการต้านอนมุลูอิสระ  สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์  สะเดา  ฤทธ์ิการยบัยัง้แบคทีเรีย  

 
Abstract  

The aims of this study were to determinate and compare the antioxidant properties of crude extract from leaves 

and seeds of the siamese neem tree (Azadirachtica indica var. V. siamensis Valeton). There were two different techniques 

of extraction which were Soxhlet and Maceration techniques. Solvent systems used in this work were 9 5 %  ethanol and 

hexane. The % yield of crude extract from neem seed was much higher than from those of leave. It was found that the 

highest ethanolic crude extract of neem seeds via the soxhlet method was 8.15 g (27.16% ). The phenolic and flavonoid 

contents of leaves were higher than those of seed crude extracts. Total phenolic contents (TPC) and total flavonoid 

contents (TFC) were determined via UV-Vis spectrophotometry. Gallic acid and Catechin were used as standard reagents 

for TP and TF measurements, respectively. The results showed that the highest TPC and TFC contents from ethanolic crude 
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extracts of neem leaves were 475.72±1.56 mg GAE/100 g of crude extract and 684.72±7.08 mg CAE/100 g of crude 

extract, respectively. For an analysis of antioxidant activity, DPPH scavenging assay and ABTS assay were used to 

investigate. It was found that crude extract of neem leaves showed higher antioxidant activity than another. The average 

percentages of antioxidant activities of neem leaves were 8 5 .1 5%  and 98 .29 %  for DPPH scavenging assay and ABTS 

assay, respectively. The average percentages of antioxidant activities of neem seeds were 54.85% and 74.48% for DPPH 

scavenging assay and ABTS assay, respectively. In addition, preliminary results showed that neem seed extract has the 

ability to inhibit the growth of pathogenic bacteria. 

Keywords:  antioxidant properties, phenolic and flavonoid contents, Azadirachtica indica var. V. siamensis Valeton,      
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