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บทคัดยอ  

 

นําผลมะตาดแหงบดละเอียดมาสกัดตอเน่ืองดวยเครื่องสกัดซอกหเลตโดยใชนํ้าเปนตัวทําละลายสกัด แลวนําสารสกัดนํ้า

วิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดโดยเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (สมการเสนตรง 

คือ y = 0.0082x – 0.0148 มีคา R2 = 0.9994) และสารละลายมาตรฐานแคทีชิน (สมการเสนตรง คือ y = 0.0028x – 0.0007 

มีคา R2 = 0.9999) ตามลําดับ ผลพบวาสารสกัดนํ้ามีปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวม เทากับ 15.7596±0.10 

มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกตอพืชแหง 1 กรัม และ 12.1592±0.13 มิลลิกรัมสมมูลแคทีชินตอพืชแหง 1 กรัม ตามลําดับ จะเห็นวา

ผลมะตาดมีคุณสมบัติตานออกซิเดชัน ทําใหการบริโภคอาหารหรือนํ้าสกัดจากผลมะตาดเปนสวนประกอบสามารถชวยลด

อัตราเส่ียงของโรคที่มีสาเหตุของอนุมูลอิสระได 

 

คําสําคัญ: มะตาด  แอปเปลชาง  สารตานออกซิเดชัน  สารตานอนุมูลอิสระ 

 

Abstract 

 

The air-dried fruits of Dillenia indica L. were extracted with water using a Soxhlet extractor. The 

water extract was analyzed as total phenolics content (TPC) and total flavonoids content (TFC), that 

were compared with the calibration curve of gallic acid (y = 0.0082x – 0.0148,  R2 = 0.9994) and catechin 

(y = 0.0028x – 0.0007,  R2 =  0.9999), respectively, as a standard compound. Consequently, the water extract 

showed TPC and TFC with a value of 15.7596±0.10 mgGAE/gDW and 12.1592±0.13 mgCE/gDW, respectively.  

As according to antioxidant activity of D. indica fruits, a consumption of food and beverage prepared 

from D. indica fruits as an ingredient could be reduced the risk of disease caused by a free radical.  

 

Keywords: Dillenia indica, elephant apple, antioxidant, anti-free radical 

 

 

 

 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018 

56 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Regional Development 

1. บทนํา  
 

ในปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น วิธีการดูแลสุขภาพมีทั้งการออกกําลังกาย

และการเลือกรบัประทานอาหาร clean food หลีกเล่ียงอาหารประเภทปง ยาง และทอด ดื่มนํ้าผัก ผลไม และสมุนไพร เพื่อ

ลดอัตราเล่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ภาวะแกชราภาพกอนวัย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความจําเส่ือม 

ภาวะการอักเสบ และโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เปนตน ซ่ึงในนํ้ามันทอดซํ้าหรืออาหารที่มีปริมาณไขมันสูงหลังจาก

ผานการปง ยาง และทอดเปนเวลานาน ๆ จะเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) เม่ือรางกายไดรับอนุมูลอิสระมากเกินไป เรียกวา 

ภาวะเครียดออกซิเดทีฟ (oxidative stress) จะทําใหดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมัน และโมเลกุลอ่ืน ๆ ถูกทําลายอยางตอเน่ือง จน

เกิดโรคขางตนในที่สุด (สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย, 2010) การปองกันภาวะเครียดออกซิเดทีฟ คือ การใชสารตาน

ออกซิเดชัน (antioxidant) หรือสารตานอนุมูลอิสระ แหลงที่พบในธรรมชาติ ไดแก พืช ผัก ผลไม และพืชสมุนไพร 

มะตาด (Dillenia indica L.) ดังภาพที่ 1 อยูในวงศดิลลีเนียซีอี (Dilleniaceae) เปนพืชทองถิ่นชุมชนชาวมอญ 

จัดเปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใบเปนรูปใบหอกหรือรูปไขกลับ ขอบใบหยักเปนฟนเล่ือย กวางประมาณ 8-12 

เซนติเมตร และยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวนวล ผลเปนผลเดี่ยวรูปทรงกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 10-

15 เซนติเมตร ผลออนมีสีเขียว สวนผลแกจะเปนสีเหลืองเขม ผลมีกล่ินเฉพาะตัว มีเมือกเหนียว และมีรสเปรี้ยวอมฝาด (Med 

Thai, 2016) ชาวบานชุมชนชาวมอญจะนิยมนําผลมะตาดมาประกอบอาหาร เชน แกงสม แกงคั่ว หรือใชผลสดจ้ิมกับนํ้าพริก 

เปนตน ทางภูมิปญญาทองถิ่นผลมะตาดชวยระบบขับถาย แกอาการไอ และชวยขับเสมหะได  วุนในผลมะตาด ซ่ึงมีลักษณะ

เหนียวล่ืนจะชวยเคลือบแผลในกระเพาะและลําไส  สวนใบจะมีรสฝาดสามารถใชเปนยาสมานแผลไดดี (สาระเร็ว, 2559; 

BSRU identity, 2017) 

 

    
 

ภาพที่ 1 ลักษณะมะตาด (D. indica) ไดแก ขนาดลําตน ดอก ใบ และผล 

 

การรายงานฤทธ์ิทางชีวภาพของผลมะตาด ออกฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Kumar et al., 2010) ยับยั้ง

แบคทีเรีย (ขัตติยา ฉลาดลํ้า และรัฐพล ศรประเสริฐ, 2546; Jaiswal et. al., 2014) ยับยั้งเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส 

(anticholinesterase) (Bhadra et. al., 2014) และตานออกซิเดชัน (antioxidation) โดยตัวทําละลายที่เคยใชในการสกัด

สารตานออกซิเดชันจากผลมะตาด ไดแก เมทานอล ปโตรเลียมอีเทอร และนํ้า  ทดสอบผลการออกฤทธ์ิตานออกซิเดชันดวย

วิธีดักจับอนุมูลดีพีพีเอช (DPPH radical scavenging assay) พบวาสารสกัดเมทานอลออกฤทธ์ิดีที่สุด คือ มีคา IC50 เทากับ 

31.25 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เทียบกับวิตามินซี มีคา IC50 เทากับ 43.7 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  )Das et. al., 2012) 

นอกจากน้ี Abdile et al  (2005) วิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดเอทิลอะซีเตต เมทานอล และนํ้า ไดผลคิดเปน 

รอยละโดยนํ้าหนักของกรัมสมมูลกรดแทนนิก เทากับ 9.37, 34.14 และ 1.41 ตามลําดับ และความสามารถในการตาน
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ออกซิเดชันโดยวิธีดักจับอนุมูลดีพีพีเอช มีผลการยับยั้งเทากับ  25-50%, 60-70% และ 8-18% ตามลําดับ เทียบกับ BHA มี

คาเทากับ 65-77% ผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตนในผลมะตาด สวนใหญพบสารกลุมฟลาโวนอยด (flavonoid) คารดิแอก

ไกลโคไซด (cardiac glycoside) และแอลคาลอยด (alkaloid) (รัตนา เฉลิมกล่ิน และคณะ, 2549) ซ่ึงองคประกอบทางเคมีที่

ออกฤทธ์ิตานออกซิเดชัน ไดแก โปรแอนโทไซยานิน (proanthocyanidins) เปนสารกลุมฟลาโวนอยด (Fu et. al., 2015) 

และกรดเบทูลินิก (betulinic acid) เปนสารกลุมเทอรพีน (Kumar et. al., 2010) ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 โครงสรางโปรแอนโทไซยานินและกรดเบทูลินิก 

 

สมมุติฐานของงานวิจัยน้ี คือ โปรแอนโทไซยานิน และกรดเบทูลินิก รวมทั้งสารกลุมฟลาโวนอยดตาง ๆ ที่พบในผล

มะตาด ซ่ึงโครงสรางสารกลุมฟลาโวนอยดจะมีหมูไฮดรอกซิลบนวงเบนซีน เรียกวา สารประกอบฟนอลิก มีคุณสมบัติตาน

ออกซิเดชันเชนเดียวกัน โดยสารทั้งหมดดังกลาวมีสภาพมีขั้ว (polarity) คอนขางมาก  สามารถใชนํ้าสกัดสารออกมาได ดังน้ัน 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม (Total phenolics content) และปริมาณฟลาโวนอยดรวม  )Total 

flavonoids content) ของสารสกัดนํ้าจากผลมะตาด ซ่ึงองคความรูที่ไดน้ีจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาเปนสินคาหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑเก่ียวกับมะตาด เชน อาหาร และนํ้าดื่มสมุนไพร เปนตน รวมทั้งชวยอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นพืชสมุนไพรไทย

ตอไป 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย  
  

 2.1 วิธีการทดลองทั่วไป 

ความยาวคล่ืนสูงสุด (max) และคาการดูดกลืนแสง (Abs.) วิเคราะหดวยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทมิเตอรุน  

U -1800 บริษัท Hitachi และคิวเวตตเปนพลาสติก ตัวทําละลาย ไดแก เฮกเซน และเอทานอล นํามากล่ันใหบริสุทธ์ิกอนนํา

ใชเปนตัวทําละลายสกัด สารมาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) ยี่หอ Sigma-Aldrich ความบริสุทธ์ิ ≥98% และแคทีชิน 

(catechin) ยี่หอ  Aldrich ความบริสุทธ์ิ ≥96% 
 

2.2 การเตรียมพืชอัดแหง  

เก็บตัวอยางประกอบดวยก่ิงที่มีใบและดอกที่สมบูรณ จากหมูบานโบออง ตําบลปล็อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นํามาจัดเรียงและตัดแตงตัวอยางบนกระดาษหนังสือพิมพขนาดไมเกิน 25x42 

เซนติเมตร โดยแสดงสวนตาง ๆ ใหชัดเจน ทับดวยกระดาษหนังสือพิมพอีกชั้น ทําใหแหงโดยอบในตูอบลมรอนอุณหภูมิไมเกิน 

70 องศาเซลเซียส จนกระทั่งแหง สงพิสูจนและเก็บตัวอยางพืชอัดแหงอางอิงเลขที่ BKF no. 194726 ไวที่สํานักหอพรรณไม 

สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   
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2.3 การเตรียมสารสกัดจากผลมะตาด 

 นําผลมะตาดสดผาเอาเมล็ดออกกอน จากน้ันหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ อบใหแหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิไมเกิน 60  

องศาเซลเซียส จนกระทั่งนํ้าหนักคงที ่(ปริมาณนํ้า 89.94%) ชั่งผงมะตาดแหงบดละเอียดนํ้าหนัก 7.767 กรัม มาสกัดตอเน่ือง

ดวยเครื่องสกัดซอกหเลต (Soxhlet extractor) ดวยเฮกเซนเพื่อกําจัดไขมันออกกอน แลวนํากากเดิมมาสกัดตอดวยนํ้า 

จนกระทั่งไดสารสกัดในซอกหเลตใสไมมีสี นําสารสกัดที่ไดไประเหยตัวทําละลายออกจนกระทั่งแหงดวยเครื่องระเหยแหงลด

ความดันแบบหมุน คิดเปนผลไดของสารสกัดหยาบเฮกเซนและสารสกัดหยาบนํ้า เทากับ 0.5021% และ 30.6810%

ตามลําดับ 
 

2.4 การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม  

เตรียมสารละลายของสารสกัดนํ้าเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร 100 มิลลิลิตร แลวเติมในสารละลาย Folin-

ciocalteu 10% และสารละลายโซเดียมคารบอเนต 7.5% อางอิงวิธีการวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของ Singleton et al. 

(1999) นําคาการดูดกลืนแสง (3 ซํ้า) ที่ max 746 นาโนเมตร ของสารสกัดนํ้าเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐาน            

กรดแกลลิกเขมขน 5, 10, 40, 80 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร จากน้ันคํานวณปริมาณฟนอลิกรวมในหนวยมิลลิกรัมสมมูล 

กรดแกลลิกตอพืชแหง 1 กรัม (mgGAE/gDW) จากสมการที่ (1) 
 

                                                                                                                                               (1) 
 

เม่ือ  T  หมายถึง ปริมาณฟนอลิกรวม (mgGAE/g DW) 

       C หมายถึง ความเขมขนที่คํานวณไดจากกราฟมาตรฐาน (mg/mL) 

                 V หมายถึง ปริมาตรสารละลายของตัวอยางที่เตรียม (mL) 

       M หมายถึง นํ้าหนักของพืชแหง (g) ของสารสกัดหยาบที่เตรียมสารละลายของตัวอยาง 
 

2.5 การวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวม (Total flavonoids content) 

เตรียมสารละลายของสารสกัดเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร 100 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยากับรีเอเจนตตาง ๆ ตาม

วิธีการวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวมของ Wolfe et al. (2003) หลังจากน้ัน นําคาการดูดกลืนแสง (3 ซํ้า) ของสารสกัดที่ 

max 510 นาโนเมตร เทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานแคทีชินเขมขน  5, 10, 40 80 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

คํานวณปริมาณฟนอลิกรวมในหนวยมิลลิกรัมสมมูลแคทีชินตอพืชแหง 1 กรัม (mgCE/gDW) จากสมการที่ (2) 
 

                                                                                                                                                    (2) 
   

เม่ือ  T  หมายถึง ปริมาณฟลาโวนอยดรวม (mgGAE/g DW) 

       C หมายถึง ความเขมขนทีค่ํานวณไดจากกราฟมาตรฐาน (mg/mL) 

                 V หมายถึง ปริมาตรสารละลายของตัวอยางที่เตรียม (mL) 

       M หมายถึง นํ้าหนักของพืชแหง (g) ของสารสกัดหยาบที่เตรียมสารละลายของตัวอยาง 
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3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

3.1 การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวม  

            วิเคราะหปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดนํ้าจากผลมะตาดโดยเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก 

มีสมการเสนตรง คือ  y = 0.0082x – 0.0148 มีคา R2 เทากับ 0.9994 (ภาพที่ 3)  ผลพบวามีปริมาณฟนอลิกรวม เทากับ 

15.7596±0.10 mgGAE/gDW ดังตารางที่ 1 ซ่ึงผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Abdile et al. (2005) วิเคราะหปริมาณ   

ฟนอลิกรวมของสารสกัดนํ้า มีคาเทากับ 1.41 รอยละโดยนํ้าหนักของกรัมสมมูลกรดแทนนิก การเกิดปฏิกิริยาอธิบายไดโดย

สารละลาย Folin-ciocalteu เปนสารละลายสีเหลืองของโมลิบดีนัม (Mo+6) และทังสเตน (W+6) เม่ือเกิดรีดักชันโดยรับ

อิเล็กตรอนจากสารประกอบฟนอลิก ฟลาโวนอยด หรือสารอ่ืน ๆ ที่คุณสมบัติเหมือนกัน ทําใหเลขออกซิเดชันของโมลิบดีนัม

และทังสเตน เปล่ียนเปน +5 และ +4 เกิดสารละลายสีนํ้าเงิน ปฏิกิริยาดังสมการที่ (3)-(7) (Agbor, Vinson & Donnelly, 

2014) 
 

Na2WO4/Na2MO4 (yellow)             (Phenol-MoW11O40)
-4 (blue)                                                (3) 

Mo+6 (yellow) + e-    Mo+5 (blue)                                                                      (4) 

Mo+5 + e-                Mo+4 (blue)                                                                      (5) 

Ar-OH                           Ar-O
•
 + H+ + e-                                                              (6) 

Ar-O-                            Ar-O
•
 + e-                                                                       (7) 

 

 
ภาพที่ 3 กราฟของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก   

 

 3.2 การวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวม 

วิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวมเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานแคทีชิน มีสมการเสนตรง คือ  y = 

0.0028x – 0.0007 มีคา R2 เทากับ 0.9999 (ภาพที่ 4) ผลพบวามีคาเทากับ 12.1592±0.13 mgCE/gDW ดังตารางที่ 1 ซ่ึง

ผลที่ไดสอดคลองกับผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตนในผลมะตาด ซ่ึงพบสารกลุมฟลาโวนอยดเปนองคประกอบทางเคมี 

(รัตนา เฉลิมกล่ิน และคณะ, 2549)  การเกิดปฏิกิริยาโดยปฏิกิริยาการแทนที่วงแอโรแมติกของฟลาโวนอยดดวยอิเล็กโทรไฟล 

(NO+) เขาที่ตําแหนงพารา- ของหมูไฮดรอกซิล (-OH) จากน้ันเบสจะเหน่ียวนําใหเกิดการแทนที่วงแอโรแมติกของฟลาโวนอยด

OHHO
OH

COOH
gallic acid
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อีกโมเลกุลหน่ึง ไดผลิตภัณฑที่มีระบบคอนจูเกต (conjugated system) เพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 5 (Hornback, 2006) สงผลให

สารละลายเปล่ียนเปนสมถึงสีแดง  

 

 
ภาพที่ 4 กราฟของสารละลายมาตรฐานแคทีชิน 

 

 

OH

flavonoid

NaNO2

AlCl3

OH

NO

base

O

NOH

OH

NO OH

orange to red solution  
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีของวิธีการวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดรวม 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณฟนอลิกรวม (TPC) และปริมาณฟลาโวนอยดรวม (TFC) ของสารสกัดนํ้าจากผลมะตาด 
 

วิเคราะห 
คาการดูดกลืนแสง ปริมาณรวม (mg/gDW) 

1 2 3 เฉล่ียSD 1 2 3 เฉล่ียSD  

TPC 

(mgGAE/gDW)  
0.437 0.433 0.438 0.43600.0026 15.7970 15.6473 15.8344 15.75960.0990 

TFC 

(mgCE/gDW) 
0.111 0.113 0.111 0.11170.0012 12.0861 12.3053 12.0861 12.15920.1265 

All data were expressed as mean ±SD for 3 replications. 

 

 จากผลการวิเคราะหขางตนจะเห็นวาปริมาณฟนอลิกรวม (15.7596±0.09 mgGAE/gDW) มีคามากกวาปริมาณ   

ฟลาโวนอยดรวม (12.1592±0.12 mgCE/gDW) เน่ืองจากฟลาโวนอยดทุกชนิดจัดอยูในกลุมสารประกอบฟนอลิก  

 

OHO

OH
OH

OH

OH

catechin
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

สารสกัดนํ้าจากผลมะตาดมีปริมาณฟนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยดรวมเทากับ 15.7596±0.10 mgGAE/gDW 

และ 12.1592±0.13 mgCE/gDW แสดงวาการรับประทานอาหารทองถิ่นทีใ่ชผลมะตาดเปนสวนประกอบ หรือดื่มนํ้าสมุนไพร

มะตาดซ่ึงสามารถพัฒนาเปนสินคา OTOP ได มีสรรพคุณชวยลดอัตราเส่ียงของโรคมะเร็ง ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ชวยชะลอ

การแกกอนวัย และโรคความจําเส่ือม เปนตน เน่ืองจากผลมะตาดมีฤทธ์ิตานออกซิเดชันได  อยางไรก็ตาม ผูวิจัยจะได

วิเคราะหปริมาณสารออกฤทธ์ิและแยกสารบริสุทธ์ิของสารสกัดนํ้าตอไป เพื่อจะไดนําพัฒนาตอยอดเปนยารักษาโรคมะเร็ง 

และเน้ืองอก รวมทั้งโรคตาง ๆ ที่มีสาเหตุของอนุมูลอิสระ ประโยชนพื่อลดการนําเขายาจากตางประเทศ  
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