
รายงานผลงานเรื่องเตม็การทดลองที่สิ้นสุด 

 
1. แผนงานวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่และสมุนไพร 

2. โครงการวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาสารส าคัญในพืชสมุนไพร 
กิจกรรมที่ 1  เทคโนโลยีการรักษาสารส าคัญในทุเรียนเทศ 

3. การทดลอง (ภาษาไทย)   ศึกษาวิธีการลดความชื้นและระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมในใบ 
ทุเรียนเทศเพ่ือรักษาสารส าคัญ                  

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Study on Moisture Content Reduction Method and Proper 
Storage Conditon to Maintain Phytochemical Constituents in 
Leaves of Annona muricata L. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  นายนฤเทพ  เวชภิบาล   สังกัด กวป. 
ผู้ร่วมงาน  นางสาวจารุวรรณ บางแวก   สังกัด กวป. 

5. บทคัดย่อ 
ทุเรียนเทศ (Annona muricata L.) เป็นพืชเขตร้อนที่นิยมปลูกมากทางภาคใต้ของประเทศไทย ใบ

ทุเรียนเทศสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย ์งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการลดความชื้น
และระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมในใบทุเรียนเทศเพ่ือรักษาสารส าคัญตลอดอายุการเก็บรักษา โดยน าใบ
ทุเรียนเทศจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงที่เก็บมาในช่วง 2 ฤดู คือฤดูร้อน ที่ผ่านการอบใบที่
อุณหภูมิ 50 70 และ 90 องศาเซลเซียส เก็บเป็นเวลานาน 12 เดือนและฤดูฝน ที่ผ่านการอบใบที่อุณหภูมิ 50 
และ 70 องศาเซลเซียส เก็บนาน 12 เดือน ในถุงพลาสติก ณ อุณหภูมิห้อง โดยท าการศึกษาระหว่างเดือน 
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2561  ณ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผล
เกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิที่ เหมาะสมส าหรับการอบใบ
ทุเรียนเทศในระยะใบเพสลาดที่เก็บในช่วงฤดูร้อน เพ่ือให้มีปริมาณสารส าคัญคงสภาพอยู่ คือการอบใบที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 12 เดือน ณ อุณหภูมิห้อง โดยที่ปริมาณ
สารส าคัญจะมีแนวโน้มลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา ส่วนใบทุเรียนเทศที่เก็บในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณ
ความชื้นเพ่ิมขึ้น แต่องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสารส าคัญมีแนวโน้มลดลงทั้ง 2 อุณหภูมิที่ใช้อบใบ
ทุเรียนเทศตลอดระยะการเก็บรักษา 12 เดือน 
 
 Abstract 

Soursop (Annona muricata L.) is a tropical plant widely planted in the southern area 
of Thailand. Soursop leaves could be applied in the phamaceutical purposes. The objective 
of this research was investigation on moisture content reduction method and proper storage 



conditon to maintain chemical composition (moisture, protein, fat, fiber and ash) and 
phytochemical constituents (annonacin, phenolic compound and flavonoid) in Annona 
muricata L. leaves. The plant materials were collected from Agricultural Development and 
Research Center Pattalung at 2 seasons (dry and raining) during 2017-2018 and were dried at 
50, 70 and 90°C by hot air oven and stored for 1 2  months in the plastic packaging at 
ambient temperature at Postharvest and Processing Research and Development Division, 
Bangkok. It was revealed that the 50°C drying by hot air oven for 13 hours was the optimal 
temperature to prolong chemical composition and phytochemical constituents  (i.e. 
annonacin, phenolic compound and flavonoid) in soursop leaves for 12 months at ambient 
temperature. Phytochemical constituents in leaves collected at dry season trended to 
decrease throughout 12 months storage. Meanwhile, moisture content in soursop leaves 
collected at raining season increase, nonetheless chemical composition and phytochemical 
slightly declined during 12 months storage.  

 
6. ค าน า 

ทุเรียนเทศ (Soursop)  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Annona muricata L. อยู่ ในวงศ์ Annonaceae 
ประเทศไทยพบได้มากทางตอนใต้ ทุเรียนเทศเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 -10 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว
เรียงสลับ ลักษณะโคนใบมน ปลายใบเป็นติ่งแหลมเหมือนทรงรูปไข่ สีเขียวเข้ม มันวาว และผิวใบเกลี้ยง  ใบ
ทุเรียนเทศมีการน ามาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ทางการแพทย์ถูกน าใบมาบดใช้พอกรักษาฝี หิด และ
โรคผิวหนัง ใช้ในยาต้มส าหรับอาการป่วยไข้ โรคทางเดินอาหาร และบรรเทาความเมื่อยล้าชาวบราซิลใช้ชาชง
และน้ าต้มจากใบ รักษาอาการปวดข้อ รูมาตอยด์ และปวดปลายประสาท  (Badrie et al., 2010) แก้ปวด
ศรีษะ นอนไม่หลับ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต้านการอักเสบ (Sousa et al., 
2010) ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศทางยุโรปมีผลิตภัณฑ์ใบทุเรียนเทศหลายรูปแบบ ใช้เป็นผลิตภัณฑ์
ร่วมกับยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่ รูปแบบชาชง ( infusion) โดยรับประทานครั้งละ 1 ถ้วย 
วันละ 3 ครั้ง รูปแบบยาทิงเจอร์ รับประทานครั้งละ 3-4 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง รูปแบบยาผงบรรจุแคปซูล 
รับประทานขนาด 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง (Taylor, 2005) การบริโภคใบทุเรียนเทศในรูปแบบชาชงหรือน้ า
ต้ม ซึ่งอาศัยน้ าเป็นตัวท าละลาย พบว่าข้อมูลวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันยังมีน้อยมาก และส่วนใหญ่พบว่าไม่มีฤทธิ์
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง (เป็นการศึกษาในหลอดทดลอง) ถึงแม้ว่ามีบางงานวิจัยที่พบว่าน้ า
ต้มหรือชาชงใบทุเรียนเทศมีฤทธิ์ดังกล่าว แต่ต้องใช้ขนาดยาที่สูง ทั้งนี้เพราะว่าสารส าคัญในพืชวงศ์นี้เป็นสาร
กลุ่ม annonaceaous acetogenins ซ่ึงเป็นสารที่ไม่ละลายในน้ า (อุณหภูมิห้อง) แต่ละลายได้บ้างในน้ าต้ม 
และการบริโภคน้ าต้มในปริมาณที่มากจะเป็นพิษต่อไตและมดลูก ฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์ห้ามรับประทาน (Arthur 
et al., 2011) นอกจากนี้น้ าต้มใบทุเรียนเทศยังประกอบด้วยสารต่างๆ ที่มีขั้ว ซึ่งอาจจะมีผลต่อร่างกาย เช่น 
สารกลุ่ม cardiac glycosides จะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ การบริโภคใบทุเรียนเทศในรูปแบบยาผง หรือ ยา



ทิงเจอร์ ที่สกัดด้วยตัวท าละลายอ่ืนที่ไม่ใช่น้ า เช่น แอลกอฮอล์ อาจมีผลในการรักษาโรคมะเร็งได้จริง 
เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง และพบว่าสารส าคัญคือสารกลุ่ม 
annonaceous acetogenins และสารกลุ่มแอลคาลอย์ แต่สารกลุ่มดังกล่าวพบว่า ถ้ารับประทานในปริมาณ
มากติดต่อเป็นเวลานาน จะก่อเกิดพิษต่อเนื้อเยื่อสมอง ท าให้เกิดอาการพาร์กินสัน (atypical parkinsonism) 
และเกิดไตวายได้ด้วย ซึ่งงานวิจัยปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการศึกษาระดับการศึกษาในคน (clinical trial) ส่วน
ใหญ่จะเป็นงานวิจัยในระดับหลอดทดลอง พบว่า สารส าคัญที่สกัดได้จากใบด้วยตัวท าละลายที่ไม่มีขั้ว (เช่น 
hexane, chloroform) หรือมีขั้วน้อยถึงปานกลาง (ethanol, methanol, butanol) มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
หลายชนิด ในหลอดทดลอง ซึ่ งสารเหล่ านั้ นคือ สารกลุ่ ม  annonaceous acetogenins, alkaloids, 
styryllactones โดย Champy et al. (2005) ได้ท าการวิเคราะห์สาร annonacin ซึ่งเป็นสารที่พบได้มาก
ที่สุดในสารกลุ่ม annonaceous acetogenins ประมาณ 70% ในใบ โดยพบว่า สาร annonacin จะถูกสกัด
ออกมาในรูปแบบชาชง และน้ าต้มได้น้อยกว่าเนื้อผล ประมาณ 100 เท่า และการที่สาร annonacin ถูกสกัด
ออกมาได้ด้วยน้ าร้อน เนื่องจากสารนี้มีจุดหลอมตัวต่ า (ประมาณ 64 oC)  Gavamukulya et al. (2014) 
พบว่า สารสกัดจากใบทุเรียนเทศด้วยน้ า (อุณหภูมิห้อง) ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับชนิด 
Ehrlich Ascites Carcinoma ในทุกความเข้มข้นขนาด 250, 500, 750, 1000 และ 1250 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร) แต่สารสกัดแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งได้ โดยมีค่า IC50 = 335.85 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สารสกัดน้ ามี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกัดแอลกอฮอล์ โดยมีค่า IC50 = 0.9077 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ส่วนสารสกัด
แอลกอฮอล์มีค่า 2.0456 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งกลุ่มสารที่พบได้ในทั้งสองสารสกัดคือ alkaloids, flavonoid, 
coumarin, phenols และ saponins จากงานวิจัยข้างต้นจะพบว่า ทุเรียนเทศเป็นพืชที่มีประโยชน์ มี
สรรพคุณในทางการแพทย์ และมีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือการบริโภคได้ ดังนั้น
งานทดลองนี้จึงท าการศึกษาวิธีการลดความชื้นและระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมในใบทุเรียนเทศเพ่ือ
รักษาสารส าคัญของใบเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเกษตร ประชาชน และผู้บริโภค ให้สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ต่อไปได ้

 
7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

1. เครื่องบดแห้ง รุ่น Cyclotec TM 1093 ยี่ห้อ Foss ประเทศสวีเดน 

2. เครื่องปั่นกวนระบบแม่เหล็ก (hot plate stirrer) รุ่น F20700430 ยี่ห้อ Velp ประเทศอิตาลี 
3. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) รุ่น UV-160 ยี่ห้อ Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น 
4. เครื่องวิเคราะห์ไขมัน รุ่น SoxtecTM 8000 ยี่ห้อ Foss ประเทศเดนมาร์ก 

5. เครื่องวิเคราะห์เส้นใย รุ่น F30520200 ยี่ห้อ Velp ประเทศอิตาลี 

6. ตู้อบลมร้อน (hot air oven) รุ่น UF 110 ยี่ห้อ Memmert ประเทศเยอรมัน 



7. เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid chromatography, 
HPLC) รุ่น 1260 Infinity ยี่ห้อ Agilent Technologies  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
วิธีการ 
1. น าใบทุเรียนเทศระยะใบเพสลาด จากต้นทุเรียนเทศ อายุประมาณ 5 ปี ณ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรพัทลุง มาล้างท าความสะอาดด้วยน้ าประปา เช็ดใบให้แห้ง หั่นใบเป็นชิ้น แล้วหาปริมาณ
ความชื้นเริ่มต้นในใบ จากนั้นน าใบทุเรียนเทศที่เก็บในช่วงฤดูร้อนหั่นเป็นชิ้น แล้วน าไปลดปริมาณความชื้นให้
เหลือ 10±2%  โดยใช้ตู้อบด้วยลมร้อน (hot air oven) อุณหภูมิ 3 ระดับ (50, 70 และ 90 องศาเซลเซียส) 
และน าตัวอย่างใบทุเรียนเทศที่เก็บในช่วงฤดูฝน มาลดความชื้นให้เป็น 10±2% ด้วยอุณหภูมิ 50 และ 70 
องศาเซลเซียส แล้วบันทึกระยะเวลาในการลดความชื้นที่อุณหภูมิแต่ละระดับ จากนั้นน าตัวอย่างใบทุเรียนเทศ
มาบดให้ละเอียด แล้วบรรจุในถุงพลาสติก ตัวอย่างละ 20 กรัม แล้วเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 12 
เดือน โดยทุกๆ 2 เดือน สุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญ คือ ความชื้น 
โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า สารแอนโนนาซิน สารประกอบฟีนอล และสารฟลาโวนอยด์ 

2. ท าการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิระยะเวลาที่เก็บรักษาปริมาณสารส าคัญ และองค์ประกอบทางเคมี 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และสรุปผลการทดลอง 

กรรมวิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 7 กรรมวิธี 4 ซ้ า โดยกรรมวิธี คือ ระยะเวลาการเก็บรักษาใบ

ทุเรียนเทศนาน 0 2 4 6 8 10 และ 12 เดือน 

เวลา         ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 
สถานที ่     กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง  
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการน าใบทุเรียนเทศ (เก็บในช่วงฤดูร้อน) ทีผ่่านการอบด้วยลมร้อน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 

50 70 และ 90 องศาเซลเซียส และลดความชื้นในใบทุเรียนเทศให้เหลือประมาณ 10±2% นั้น พบว่า 
ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการลดความชื้นในใบให้คงเหลือประมาณ 10±2% ที่อุณหภูมิ 50 70 และ 90 องศา
เซลเซียส จะต้องใช้ระยะเวลานาน 13.00 1.30 และ 0.45 ชั่วโมง ตามล าดับ (Table 1) จากนั้นจึงน าใบ
ทุเรียนเทศมาบดให้ละเอียด และเก็บรักษาไว้ในถุงพลาสติกเป็นเวลานาน 12 เดือน ณ อุณหภูมิห้อง จะพบการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมี และสารส าคัญภายในใบทุเรียนเทศที่แตกต่างกัน เมื่อใบทุเรียนเทศผ่าน
การอบด้วยลมร้อนที่ระดับอุณหภูมิแตกต่างกัน ก่อนน ามาเก็บรักษาไว้ พบว่า ใบทุเรียนเทศที่ผ่านการอบ
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แล้วน ามาเก็บรักษานาน 12 เดือน จะพบว่า ปริมาณความชื้นในใบทุเรียนเทศมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยจะเพ่ิมจาก 10.05% เป็น 11.12% ตลอดการเก็บรักษา ในขณะที่มีปริมาณโปรตีนในช่วง 



16.44-17.81% ไขมัน 2.38-3.14% เยื่อใย 15.24-16.25% เถ้า 8.95-9.78% สารแอนโนนาซิน 0.38-0.79% 
สารประกอบฟีนอล 7.00-8.13 mg GAE/g และฟลาโวนอยด์ 2.85-3.49mg QUE/g มีแนวโน้มลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ตลอดการเก็บรักษานาน 12 เดือน (Table 2 และ 5) ส่วนใบทุเรียนเทศที่ผ่านการอบ
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และเก็บรักษานาน 12 เดือน จะพบว่าปริมาณความชื้นเพ่ิมข้ึนจาก 9.87 เป็น 
10.54% เมื่อเก็บรักษานาน 12 เดือน แต่มีปริมาณโปรตีนระหว่าง 13.71-14.43% ไขมัน 1.91-2.87% เยื่อใย 
13.17-13.95% เถ้า 6.93-7.48% สารแอนโนนาซิน 0.17-0.52% และสารประกอบฟีนอล 5.94-6.87 mg 
GAE/g ซึ่งมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่สารฟลาโวนอยด์มีปริมาณ 1.78-2.17 mgQUE/g ซึ่งมี
แนวโน้มลดลงเช่นกัน (Table 3 และ 5) ส่วนใบทุเรียนเทศที่อบด้วยอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส แล้วเก็บรักษา
ไว้เป็นเวลา 12 เดือน พบว่าปริมาณความชื้นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 10.15 เป็น 10.92% ส่วนโปรตีนมีปริมาณ
ในช่วง 13.12-13.97% ไขมัน 2.00-2.94% เยื่อใย 12.05-12.60% และสารแอนโนนาซิน 0.02-0.29% ซึ่งมี
แนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่เถ้ามีปริมาณในช่วง 7.50-8.05% สารประกอบฟีนอล 3.45-
4.01 mg GAE/g และสารฟลาโวนอยด์ 1.01-1.27 mg UQE/g ซึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลง เมื่อเก็บ
รักษานาน 12 เดือน (Table 4 และ 5)  

ในขณะที่ใบทุเรียนเทศท่ีเก็บในช่วงฤดูฝน แล้วน ามาอบที่อุณหภูมิ 50 และ 70 องศาเซลเซียส บรรจุ
ไว้ในถุงพลาสติก เก็บรักษาเป็นเวลานาน 12 เดือน ณ อุณหภูมิห้อง พบว่า ใบทุเรียนเทศท่ีผ่านการอบอุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส พบว่าปริมาณความชื้นในใบมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจาก 9.98 เป็น 10.27% แต่ปริมาณโปรตีน
มีค่าในช่วง 18.71-18.94% ไขมัน 3.32-3.42% เยื่อใย 18.37-18.54% และเถ้า 9.62-9.81% ซึ่งมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนปริมาณสารแอนโนนาซินมีค่าในช่วง 0.98-1.31% สารประกอบฟีนอล 7.98-8.58 mg GAE/g และ
สารฟลาโวนอยด์ 3.08-3.92 mg QUE/g (Table 6 และ 8) ในขณะที่ใบทุเรียนเทศท่ีอบด้วยอุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส แล้วเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 12 เดือน พบว่าปริมาณความชื้นในใบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.07% 
เป็น 10.29% ในขณะที่ปริมาณโปรตีนมีค่าในช่วง 16.00-16.23% ไขมัน 2.83-3.01% เยื่อใย 17.25-17.35 
และเถ้า 8.54-8.74% มีแนวโน้มลดลง ส่วนสารแอนโนนาซินมีค่าในช่วง 0.68-0.94%  สารประกอบฟีนอล 
7.48-7.91 mg GAE/g และฟลาโวนอยด์ 2.78-3.18 mg QUE/g  (Table 7 และ 8) 

 
Table 1
  

Duration of moisture content reduction in Annona muricata L. leaves at 
50, 70 and 90°C by hot air oven in which collected at Pattalung 
province in the year 2017 on dry season. 

Temperature (°C)  Moisture Reduction Period (hr.) Final Moisture Content (%) 
50 13 10.05 
70 1.3 9.87 
90 0.45 10.15 

Table 2
  

Chemical compositions in Annona muricata L. leaves which dried at 50 
°C by hot air oven and stored for 12 months at ambient temperature 



were collected at Pattalung province in the year 2017 on dry season. 

Storage Month 
50 °C 

Moisture 
(%) 

Protein 
(%) 

Fat (%) Fiber (%) Ash (%) 

0 10.05b 17.81 a 3.14 a  16.25 a 9.78 a 
2 10.95 ab 16.71 b 2.48 b 15.45 b 9.18 b 
4 10.91 ab 16.65 b 2.45 b 15.32 bc 9.05 b 
6 10.94 ab 16.67 b 2.42 b 15.30 bc 9.04 b 
8 11.03 a 16.59 b 2.40 b 15.28 bc 8.97 b 
10 11.08 a 16.45 b 2.40 b 15.24 c 8.95 b 
12 11.12 a 16.44 b 2.38 b 15.24 c 8.96 b 

C.V. (%) 2.2 1.6 1.2 3 2.3 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
Table 3 Chemical compositions in Annona muricata L. leaves which dried at 

70 °C by hot air oven and stored for 12 months at ambient 
temperature were collected at Pattalung province in the year 2017 on 
dry season. 
 

Storage Month 
70 °C 

Moisture 
(%) 

Protein 
(%) 

Fat (%) Fiber (%) Ash (%) 

0 9.87 b 14.43 a  2.87 a 13.95 a 7.49 a 
2 10.05 ab 14.03 ab 2.31 ab 13.55 ab 7.07 ab 
4 10.12 ab 13.89 b 2.01 b 13.21 b 6.98 b 
6 10.09 ab 13.81 b 2.03 b 13.20 b 6.96 b 
8 10.18 ab 13.71 b 1.94 b 13.18 b 6.93b 
10 10.22 ab 13.75 b 1.91 b 13.18 b 6.94b 
12 10.54 a 13.73 b 1.91 b 13.17 b 6.93 b 

C.V. (%) 3.1 3.2 2.2 2.5 3.5 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

Table 4
  

Chemical compositions in Annona muricata L. leaves which dried 
at 90 °C by hot air oven and stored for 12 months at ambient 
temperature were collected at Pattalung province in the year 2017 
on dry season. 

Storage Month 90 °C 



Moisture 
(%) 

Protein 
(%) 

Fat (%) Fiber (%) Ash (%) 

0 10.15 b 13.97 a 2.94 a 12.60 a 8.05 
2 10.45 ab 13.45 ab 2.27 b 12.49 ab 7.85 
4 10.53 ab 13.42 ab 2.18 b 12.38 ab 7.64 
6 10.54 ab 13.38 ab 2.10 b 12.15 b 7.61 
8 10.67 ab 13.19 b 2.04 b 12.10b 7.51 
10 10.89 a 13.15 b 2.00 b 12.05b 7.53 
12 10.92 a 13.12 b 2.00 b 12.05b 7.5 

C.V. (%) 3.5 2.4 2.2 1.8 2.8 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
Table 5 Phytochemical constituents (annonacin, phenolic compound and flavonoid) in 

Annona muricata L. leaves which dried at 50, 70 and 90°C by hot air oven and 
stored for 12 months at ambient temperature were collected at Pattalung province 
in the year 2017 on dry season. 

Storage 
Month 

Annonacin (%) 
Phenolic compound  

(mg GAE/g) 
Flavonoid (mg QUE/g) 

50 °C 70 °C 90 °C 50 °C 70 °C 90 °C 50 °C 70 °C 90 °C 

0 0.79 a 0.52 a 0.29 a 8.13 a 6.87 a 4.01 3.49 a 2.17 1.27 

2 0.70 ab 0.48 a 0.24 ab 8.01 ab 6.54 ab 3.89 3.35 a 2.07 1.14 

4 0.68 ab 0.41 ab 0.20 ab 7.91 ab 6.42 ab 3.74 3.23 ab 2.09 1.07 

6 0.62 ab 0.40 ab 0.11 b 7.87 ab 6.40 ab 3.61 3.21 ab 1.98 1.10 

8 0.54 b 0.23b 0.09 b 7.21 b 6.15b 3.54 3.02 b 1.85 1.01 

10 0.40 b 0.20b 0.08 b 7.04 b 6.02 b 3.49 2.91 b 1.77 1.04 

12 0.38 b 0.17 b 0.02 b 7.00 b 5.94 b 3.45 2.85 b 1.78 1.02 

C.V. (%) 1.5 2.8 2.1 1.9 3.2 2.4 1.6 2.8 2.5 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
Table 6 Chemical compositions Annona muricata L. leaves which dried at    50 

°C by hot air oven and stored for 12 months at ambient temperature 
were collected at Pattalung province in the year 2017 on raining 
season. 



 

Storage Month 
50 °C 

Moisture 
(%) 

Protein 
(%) 

Fat (%) Fiber (%) Ash (%) 

0 9.98 18.94 3.42 18.54 9.81 
2 10.08 18.90 3.40 18.45 9.75 
4 10.11 18.84 3.37 18.40 9.71 
6 10.15 18.87 3.35 18.42 9.71 
8 10.18 18.85 3.35 18.40 9.68 
10 10.22 18.84 3.32 18.37 9.62 
12 10.27 18.71 3.32 18.37 9.62 

C.V. (%) 2.9 3.7 3.9 3.1 3.8 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by LSD 

 
Table 7 Chemical compositions in Annona muricata L. leaves which dried at 70 

°C by hot air oven and stored for 12 months at ambient temperature 
were collected at Pattalung province in the year 2017 on raining 
season. 
 

 

Storage Month 
70 °C 

Moisture 
(%) 

Protein 
(%) 

Fat (%) Fiber (%) Ash (%) 

0 10.07 16.23 3.01 17.35 8.74 
2 10.10 16.18 2.94 17.33 8.70 
4 10.18 16.11 2.88 17.28 8.68 
6 10.19 16.10 2.90 17.30 8.65 
8 10.23 16.05 2.87 17.28 8.60 
10 10.27 16.02 2.85 17.25 8.58 
12 10.29 16.00 2.83 17.25 8.54 

C.V. (%) 3.4 3 2.5 3.9 3.4 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by LSD 

 
 
 
 



Table 8 Phytochemical constituents (annonacin, phenolic compound and flavonoid) in 
Annona muricata L. leaves which dried at 50 and 70 °C by hot air oven and stored 
for 12 months at ambient temperature were collected at Pattalung province in the 
year 2017 on raining season. 

Storage Month 
Annonacin (%) Phenolic compound (mg GAE/g) Flavonoid (mg QUE/g) 

50 °C 70 °C 50 °C 70 °C 50 °C 70 °C 

0 1.31 0.94 8.58 7.91 3.92 3.18 

2 1.27 0.88 8.34 7.84 3.84 3.12 

4 1.21 0.80 8.29 7.74 3.80 3.07 

6 1.23 0.77 8.18 7.68 3.77 3.00 

8 1.04 0.73 8.09 7.56 3.27 2.97 

10 1.01 0.72 8.00 7.50 3.11 2.91 

12 0.98 0.68 7.98 7.48 3.08 2.78 

C.V. (%) 3.5 3.5 2.7 2.6 2.4 2.9 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by LSD 

 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการอบใบทุเรียนเทศในระยะใบเพสลาดที่เก็บในช่วงฤดูร้อน  และฤดูฝน 

เพ่ือให้มีปริมาณสารส าคัญ (สารแอนโนนาซิน สารประกอบฟีนอล และสารฟลาโวนอยด์) ยังคงสภาพอยู่ คือ
การอบใบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 12 เดือน ณ อุณหภูมิห้อง โดยที่
ปริมาณสารส าคัญจะมีแนวโน้มลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าข้อมูลอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดความชื้น รวมทั้งระยะเวลาการเก็บรักษา ณ 
อุณหภูมิห้องที่เหมาะสมในใบทุเรียนเทศเพ่ือรักษาสารส าคัญให้นานสูงสุด 
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