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บทคัดยอ 
 สารฟอรบอลเอสเทอร (PEs) เปนสารประกอบประเภท tetracyclic triterpenoid ที่พบโดยทั่วไป 

ในพืชที่อยูในวงศ Euphorbiaceae สบูดําเปนหนึ่งในพืชวงศนี้ที่มีการนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย  

โดยเฉพาะเปนพืชที่มีศักยภาพทางดานอุตสาหกรรมและทางยา มีการศึกษาวิจัยพบวาเมล็ดสบูดํามีความ 

เปนพิษตอมนุษยและสัตวเนื่องจากประกอบดวยสารพิษหลายชนิดโดยเฉพาะสาร PEs ซึ่งความเปนพิษนี้ 

จํากัดศักยภาพในการนําพืชชนิดนี้มาใชเปนสวนประกอบในอาหารสัตว ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาสบูดําให

สามารถนํามาใชประโยชนไดมากขึ้น จึงจําเปนตองมีการศึกษาสารพิษในสบูดําพันธุมีพิษนอย เพื่อใหสามารถ

นํามาใชเปนอาหารสัตวไดในอนาคต การศึกษาวิจัยนี้ไดวิเคราะหปริมาณสาร PEs ชนิด DHPB ในสวนใบ 

เนื้อผล และเมล็ด ของสบูดําพันธุมีพิษนอย โดยวิเคราะหปริมาณสารดวยเทคนิค High Performance Liquid  

Chromatography (HPLC) โดยใชสาร TPA เปนสารมาตรฐาน คาการคงอยู (retention time) ของสาร PEs 

มีคาอยูในชวง 6-12 นาที  จากการศึกษาพบวาสารพิษ PEs พบในสวนของใบมากที่สุดที่ปริมาณของสารเฉลี่ย

เทากับ 1.07 mg g-1DW  สวนสาร PEs ที่พบในเนื้อผล (pulp) และเนื้อในเมล็ด (kernel)  มีคาเฉลี่ย  0.25 

และ 0.21 mg g-1DW ตามลําดับ  สําหรับปริมาณสาร PEs ที่พบในเปลือกหุมเมล็ด (seed coat) นั้น  มีคา

นอยที่สุดที่ 0.12 mg g-1DW เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารพิษนี้ในเมล็ด พบวาคาที่วิเคราะหไดในสบูดําพันธุมี

พิษนอย มีคาต่ํากวาในสบูดําพันธุมีพิษที่ปลูกในประเทศไทย 
 
คําสําคัญ : ฟอรบอลเอสเทอร  สบูดํา  tetracyclic triterpenoid  Euphorbiaceae 
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ABSTRACT 

Phorbol esters (PEs) are the tetracyclic diterpenoids generally known for their tumor 

promoting activity. They occur naturally in many plants of the family Euphorbiaceae.  Jatropha 

curcas L., one of the plants belongs to this family, is a multipurpose shrub of significant economic 

importance because of its several potential industrial and medicinal uses. The seeds from J. 

curcas containing toxic compounds, PEs, are toxic to humans, rodents and livestock.  The toxicity 

of this plant limits the use of its by product to be used as animal feed. In this study, PEs (DHPB) 

content were investigated from the leaves, pulps and seeds of non-toxic variety of J. curcas L. 

from Mexico. These toxic compounds were present in leaves at the greatest level, 1.07 mg g-1DW, 

of all selected parts. The amount of PEs in pulps and kernel were 0.25 and 0.21 mg g-1DW 

respectively, and the concentration of PEs was low in the seed coat at 0.12 mg g-1DW. From the 

results, we found that J. curcas L. leaves contained high level of PEs (DHPB) but in the seeds, PEs 

content is lower than those found in toxic variety from Thailand. 
 
Keywords : Phorbol esters, Jatropha curcas L., tetracyclic triterpenoid, Euphorbiaceae 
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คํานํา 

 สบูดําเปนพืชน้าํมันที่ปลูกในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกา เอเชีย และอัฟริกา (Heller, 1996) 

เมล็ดสบูดําสามารถนํามาบีบน้ํามันเพื่อนําไปใชเปนน้ํามันไบโอดีเซลได สบูดําเปนพืชที่มีสรรพคุณทางดาน

สมุนไพร และในหลายประเทศไดนําน้ํามันสบูดํามาใชในการผลิตสบูและเครื่องสําอางค สวนของกากที่เหลือ

จากการหีบน้ํามันประกอบดวยโปรตีนในปรมิาณที่สูง แตจากการศึกษาพบวา กากสบูดํามีความเปนพษิตอหนู

ทดลองและสัตวกระเพาะรวม ดงันั้นจึงไมสามารถนํามาใชเล้ียงสัตวได นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับความเปน

พิษของเมล็ดสบูดําในคน โดยอาการที่แสดงในผูที่รับประทานเมล็ดสบูดํา คอื อาการเวียนศรีษะ อาเจียน 

ทองเสียอยางรนุแรง และอาจเสียชีวิตได (Becker and Makkar, 1998) ความเปนพิษในเมล็ดสบูดํามีสาเหตุ

เนื่องมาจากสารในกลุม Diterpene esters ซึ่งไดแกสารฟอรบอลเอสเทอร (PEs) ที่พบในปริมาณคอนขางสูง

ในสบูดําพันธุมพีิษ แตพบในปริมาณนอยในเมล็ดสบูดําพันธุไมมพีิษจากประเทศเม็กซิโก (Makkar, 1997; 

Makkar, 1998) สารฟอรบอลเอสเทอรสามารถพบไดในพืชวงศ Euphorbiaceae และ Thymelaeceae 

สารพิษชนิดนี้เปนเอสเทอรของสาร tigliane diterpene ซึง่เมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชันจะไดสารประเภท

แอลกอฮอล ซึ่งเมื่อทําปฏิกิริยากับกรดไขมันจะไดเปนสารฟอรบอลเอสเทอรชนิด DHPB (12-deoxy-16-

hydroxyphorbol-4′-[12′,14′-butadienyl]-6′-[16′,18′,20′-nonatrienyl]-bicyclo[3.1.0]hexane-(13-O)-2′-[car  

boxylate]-(16-O)-3′-[8′-butenoic-10′]ate) สารฟอรบอลเอสเทอรชนิด DHPB นี้จะพบในกากและน้าํมัน

สบูดํา (Hass and Mittelbach, 2000) จากการวิเคราะหปริมาณสารในสวนตางๆ ของสบูดําพบวาสาร PEs 

เปนสารที่ใชบงบอกถึงสายพันธุของสบูดําวาเปนพันธุที่มีพิษหรือไมมีพิษ โดยพันธุที่ไมมีพิษจะมีปริมาณสาร 

PEs นอยกวา 0.011% โดยน้าํหนัก เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน TPA (4β-12-O-tetradecanoylphorbol-13-

acetate) สาร PEs เปนสารที่สงเสริมใหเกิดเนื้องอก (co-carcinogen) การอักเสบ และการบวมของผิวหนัง 
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(Hass and Mittelbach, 2000) การกําจัดสารพิษ PEs ออกจากน้ํามันสบูดําเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากมีการนํา

น้ํามันสบูดําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งเปนไปไดวามนุษยอาจมีการสัมผัสน้ํามันสบูดําโดยตรง ไดมีรายงาน

วิจัยเกี่ยวกับการกําจัดสารพิษในน้ํามันสบูดําโดยการสกัดดวยเอทานอล แตวิธีการนี้อาจมขีอจาํกัดดานเทคนิค

และตนทุนในกรณีที่ตองกําจัดสารพษิออกจากตัวอยางเมล็ดปริมาณมากๆ ในระดับอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น

การปรับปรุงพนัธุสบูดําใหไดพันธุที่มีสารพษินอยลงก็อาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ ซึ่งจะชวยใหกระ 

บวนการกําจัดสารพิษทําไดงายขึ้น ในงานวจิัยนี้ไดศึกษาปริมาณสารพิษในเมล็ดและสวนตางๆ ของสบูดําพันธุ

มีพิษนอยจากประเทศเม็กซโิกทีจ่ะนาํมาคัดเลือกเปนตนพอแมพันธุในการปรบัปรุงพันธุสบูดําใหไดพันธุที่ไมมี

สารพษิหรือมีสารพษิต่ํา โดยจะวิเคราะหปริมาณสาร PEs เปรียบเทียบในสวนเนื้อผล เมล็ด และใบ  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การสกัดสารฟอรบอลเอสเทอรจากตัวอยางสบูดํา 

 นําตัวอยาง ใบ เนื้อผล และเมล็ดของสบูดําพันธุมีพิษนอยจากประเทศเม็กซิโก ซึ่งปลูกทดสอบใน

แปลงทดลองของภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มาอบแหงที่อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส 24 ชั่วโมง แลวบดใหละเอียด จากนั้นนําไปสกัดดวยตัวทําละลายเมทานอล (analytical grade) 

โดยใชเครื่องสกัดสาร soxhlet extractor (Buchi B-811) เวลาในการสกัด 4 ชั่วโมง นําสวนสกัดที่ไดไประเหย

ตัวทําละลายดวยเครื่องกลั่นระเหยแบบสุญญากาศ (rotary evaporator) ปรับปริมาตรสารโดยใชเมทานอล 

(HPLC glade) ปริมาตร 25 มิลลิลิตร นําสารละลายตัวอยางไปวิเคราะหปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรดวย 

HPLC  
 

2. การวิเคราะหปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรดวยเทคนิค HPLC (high performance liquid 
   chromatography)  

  ดัดแปลงตามวิธีการของ Hass and Mittelbach (2000) โดยตรวจวิเคราะหตัวอยางดวยเครื่อง 

Waters 600E (Photodiode Array Detector: 280 nm; Symmetry C18 Column ขนาด 3.9 x 150 mm) 

ปริมาตรของสารละลายตัวอยางที่ใชวิเคราะหคือ 20 ไมโครลิตร กรองดวยเมมเบรน (syringe filter) ชนิด

ไนลอน (nylon) ขนาด 0.45 ไมโครเมตร คอลัมนควบคุมอณุหภูมิที่ 25 oC ใชสารฟอรบอลเอสเทอร TPA จาก

บริษัทซิกมา (Sigma) เปนสารมาตรฐานในการสราง calibration curve สารเคมีตางๆ จากบริษัท 

เมอรก (Merck) เฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) คือ อะซโีตไนไตรล (acetonitrile, HPLC grade) และน้ํา 

(HPLC grade) ผสมในอัตราสวน 80 ตอ 20 โดยปริมาตร อัตราการไหล 1 มลิลิลิตรตอนาที  
 

ผลและวจิารณ 

  ผลการวิเคราะหปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรดวยเทคนิค high performance liquid chro- 

matography (HPLC) โดยใชตัวทําละลายผสมระหวางอะซโีตไนไตรลและน้ํา ในอัตราสวน 80:20 พบวา คา

การคงอยู (retention time) ของสารฟอรบอลเอสเทอรชนิด DHPB อยูในชวง 6-12 นาที (Figure 1) ซึ่งมีคา

ใกลเคียงกับคา retention time ที่รายงานในการศึกษาวิจัยของ Hass and Mittelbach (2000) 
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   จากขอมูลงานวจิัยที่ผานมาพบวาการศึกษาปรมิาณสารพิษฟอรบอลเอสเทอรในน้ํามันสบูดาํนั้น ใน

ขั้นตอนการเตรียมสารสกัดกอนการวิเคราะหดวย HPLC โดยใชเมทานอลเปนตัวทําละลาย ยังคงเหลือสาร

ฟอรบอลเอสเทอรในน้ํามันประมาณ 5% ดังนั้นจึงกลาวไดวาปริมาณสารที่สามารถสกัดไดในงานวิจัยนี้มีคา 

ประมาณ 95% ของสารทั้งหมดในตัวอยางสบูดํา และจากการเปรียบเทียบปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรที่

วิเคราะหไดโดยใชสารมาตรฐานที่แตกตางกันคือ สาร TPA  (Wink et al., 1997) และ DHPB (Glaser, 1991) 

พบวา การใชสารมาตรฐาน TPA สําหรับการสราง calibration curve จะทําใหปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอร

ที่วิเคราะหไดมีคาสูงกวาในกรณีที่ใชสารฟอรบอลเอสเทอรชนิด DHPB เปนสารมาตรฐาน แตเนื่องจากใน

ปจจบุันยังไมมสีารมาตรฐาน DHPB จําหนายในเชิงการคา ซึ่งอาจเปนไปไดวาการสังเคราะหสารชนิดนี้มี

ขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนและใชตนทุนสูง ดังนั้นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสารฟอรบอลเอสเทอรในสบูดําสวน

ใหญจึงใชสาร TPA เปนสารมาตรฐานแทน จากการวิเคราะหปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรชนิด DHPB ใน

สวนตางๆ ของสบูดําพันธุมีพษิในประเทศไทย (วิทยา และคณะ, 2550) พบวา ปริมาณของสารมีคาสูงในสวน

เนื้อในเมล็ดและสวนใบ  ดังแสดงใน Table 1 

.. 

A 

B C 

D E 

Figure 1  HPLC chromatogram of the methanol   

  extract of Jatropha curcas L. 

  A) kernel, toxic variety (Korat) 

  B) leaves, non-toxic variety (Mexico) 

  C) pulps, non-toxic variety (Mexico) 

  D) seed coat, non-toxic variety (Mexico) 

  E) kernel, non-toxic variety (Mexico) 
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Table 1 Phorbol esters (DHPB) content in several parts of toxic variety of Jatropha curcas L. 

   (retention time: 8-12 min) (วิทยา และคณะ, 2550)  
 

Phorbol esters  
Plant parts 

mg g-1DW  %w/w 

Leaves               0.88  0.09 

Pulps               0.00  0.00 

Wood               0.00  0.00 

Seed coat               0.36  0.04 

Kernel               3.65  0.37 

 

  ในการศึกษาวจิัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณสารพษิฟอรบอลเอสเทอรใน

สวนตางๆ ของสบูดําพันธุมีพษินอยจากประเทศเม็กซิโก เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงพนัธุสบู

ดํา ซึ่งผลการวิเคราะหปริมาณสารในสวนใบ เปลือกผล เปลือกหุมเมล็ด และเนื้อในเมล็ด ของสบูดาํพันธุมี

พิษนอย จาํนวน 10 ตน พบวา ปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรในสวนใบมีคามากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

1.07 mg g-1DW รองลงมา คือ ในเนื้อผลและเนื้อในเมล็ด มีคาเฉลี่ยเทากับ  0.25 และ 0.21 mg g-1DW 

ตามลําดับ สวนปริมาณสารที่วิเคราะหไดในเปลือกหุมเมล็ดมีคานอยที่สุด เฉลี่ยเทากับ 0.12 mg g-1 DW เมื่อ

เปรียบเทียบปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรในสวนตางๆ ของสบูดําพันธุมีพษินอยกับปริมาณสารที่วิเคราะหได

ในพันธุมีพษิ พบวา ปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรในสวนใบของสบูดําพันธุมีพิษนอยมีคาสูงกวาพันธุมีพิษ

เล็กนอย แตปริมาณสารพษิที่พบในเนื้อในเมล็ดของสบูดําพันธุมีพิษมคีาสูงกวาปริมาณสารที่วิเคราะหไดใน

พันธุมีพิษนอยหลายเทา เมื่อพิจารณาปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรในสวนตางๆ ของสบูดําพันธุมีพิษนอยแต

ละตนที่นํามาศึกษา (Figure 2) พบวา ตน M1 M2 และ M10 มีปริมาณสารในใบต่ํากวาตนอื่นๆ แตหาก

พิจารณาเฉพาะในสวนเมล็ดพบวามีหลายตนที่มีปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรต่ํา รวมทั้งตน M10 ดวย จาก

การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรในสวนตางๆ ของสบูดํา พบวา 

ปริมาณสารพษิชนิดนี้ในเนื้อในเมล็ดมีความสัมพันธกบัปริมาณสารในเปลือกหุมเมล็ด (r = -0.75543) กลาว 

คือเมล็ดที่มีปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรในสวนเนื้อในเมล็ดมากจะมีปริมาณสารในเปลือกหุมเมล็ดต่ํา 

(Table 2) และเมื่อพิจารณาคาความสัมพันธระหวางปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรในสวนตางๆ ของสบูดําแต

ละตน (Table 3) พบวาปริมาณสารพิษที่วิเคราะหไดมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 
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Figure 2 The content of Phorbol esters (DHPB) in methanol extracts of non-toxic variety Jatropha 

    curcas L. from Mexico  
 

   ดังนั้นหากจะคัดเลือกตนพอแมพันธุสําหรับการปรับปรุงพันธุสบูดําใหไดพันธุที่เมล็ดไมมีพษิ ก็อาจ

พิจารณาเฉพาะตนที่มีปริมาณสารพิษในเมล็ดนอย แตหากตองการใหไดสบูดําพันธุที่สวนอื่นของตนมีสารพิษ

ต่ําดวยเพื่อจะไดนําพืชชนิดนี้ไปใชประโยชนไดมากขึ้นก็ตองพิจารณาปริมาณสารพิษทั้งในสวนเนื้อผลและใบ

ดวย  
 

Table 2 The correlation coefficient of Phorbol esters content among leaves pulps kernel and 

   seed coat of non-toxic Jatropha curcas L.  
 

 Leaves Pulps Kernel Seed coat 

Leaves 1 0.22937 -0.26923 0.32263 

Pulps  1 -0.28914 0.292791 

Kernel   1 -0.75543 

Seed coat    1 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
  ผลการศึกษาปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรในสวน ใบ เปลือกผล และเมล็ด ของสบูดาํพันธุมีพิษ

นอยจากประเทศเม็กซิโก พบวา ในใบมีปริมาณสารพิษมากที่สุด รองลงมาคือสวนเปลือกผลและเนื้อในเมล็ด 

และพบสารฟอรบอลเอสเทอรในเปลือกหุมเมล็ดปริมาณนอยที่สุด และเนื่องจากตนสบูดาํที่นํามาศึกษาครั้งนี้

เปนตนที่ปลูกโดยใชเมล็ด จึงพบวามีความแปรปรวนของปริมาณสารฟอรบอลเอสเทอรในสวนตางๆ ของสบูดํา   

แตละตน เมื่อพิจารณาปริมาณสารในเมล็ด พบวา มีบางตนที่มีปริมาณคอนขางต่ําซึ่งอาจจะคัดเลือกเปนตน

พอแมพันธุสําหรับการปรับปรุงพันธุสบูดําได และเพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ในการทดลองขั้น

ตอไปจะศึกษาผลของฤดูกาลและอายุของสบูดําที่มีตอปริมาณสารพิษฟอรบอลเอสเทอร เพื่อเปนประโยชนตอ

การนําสบูดําพนัธุมีพิษนอยไปใชตอไป  
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Table 3 The correlation coefficient of Phorbol esters content among plants (M1-M10, non-toxic 

   Jatropha curcas L.)  
 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

M1 1 0.90831 0.69753 0.61541 0.66436 0.45708 0.89814 0.69734 0.60998 0.24195 

M2  1 0.92542 0.87921 0.91087 0.77720 0.99819 0.93248 0.87914 0.61534 

M3   1 0.99403 0.99838 0.88921 0.93995 0.99344 0.99297 0.79309 

M4    1 0.99700 0.90539 0.89715 0.98590 0.99937 0.83208 

M5     1 0.91190 0.92485 0.99557 0.99745 0.82623 

M6      1 0.77634 0.92730 0.91974 0.97357 

M7       1 0.94092 0.89549 0.61740 

M8        1 0.98878 0.83399 

M9         1 0.84893 

M10          1 

 

คํานิยม 
  ขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และ บริษัทโปรเทคเตอร นิวตริชัน จํากัด ที่สนับสนุนทุนในการทําวิจัยครั้งนี้ 
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