
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
1. แผนงานวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชไร่และสมุนไพร 
2. โครงการวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือรักษาสารส าคัญในพืชสมุนไพร 

กิจกรรมที่ 1เทคโนโลยีการรักษาสารส าคัญในทุเรียนเทศ 
3. การทดลอง (ภาษาไทย) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญของทุเรียนเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) Chemical composition and Phytochemical constituents in  

Annona muricata L. 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นายนฤเทพ  เวชภิบาล  สังกัด กวป. 
ผู้ร่วมงาน  นางสาวจารุวรรณ บางแวก สังกัด กวป. 

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

ทุเรียนเทศสามารถน ามาบริโภคได้ ส่วนใบทุเรียนเทศสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงการแพทย์ได้ เนื่องจากมี
รายงานว่า ใบทุเรียนเทศมีสารที่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญของทุเรียนเทศในใบ และผลทุเรียนเทศ จากแหล่งปลูกทุเรียนเทศ 
2 แหล่ง  คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ในช่วงปี 
2559-2560 จากผลการศึกษา พบว่าใบทุเรียนเทศที่อยู่ในระยะใบเพสลาดจะมีองค์ประกอบทางเคมี และ
ปริมาณสารส าคัญ เช่น สารแอนโนนาซิน สารฟีนอล และ ฟลาโวนอยด์ มากกว่าในใบอ่อนทุเรียนเทศ ส่วนผล
ทุเรียนเทศพบว่า ในทุเรียนเทศผลสุกจะมี องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญ มากกว่า ในผลแก่
ทุเรียนเทศ ซึ่งจะพบปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า น้ าตาล สารประกอบฟีนอลฟลาโวนอยด์ และกรดคูมาริค ใน
ปริมาณทีสู่งกว่าที่พบในผลอ่อนทุเรียนเทศ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเลือกใช้ใบทุเรียนเทศที่อยู่ในระยะ
ใบเพสลาด และผลทุเรียนเทศสุก เป็นระยะท่ีองค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญที่สูง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เพ่ือการบริโภคชนิดต่างๆ ได้ 
 Abstract 

Soursop (Annona muricata L.) is a tropical plant mostly grown in the southern part of 
Thailand. Soursop fruits in the ripening stage could be consumed, and its leaves have been 
occupied for the medicinal target due to their inhibitory cancer cell functions. The objective 
of this study was to investigate chemical composition and phytochemical constituents in 
various leaf and fruit stages of Annona muricata L. The plant materials were collected from 
2 locations; Agricultural Development and Research Center Pattalung and Agricultural 
Development and Research Center Phetchaburi during 2016-2017. It was found that mature 
leaves of soursop had richer in chemical composition and phytochemical constituents (i.e. 
annonacin, phenolic compound and flavonoid) than younger leaves. Meanwhile, higher 
amounts of chemical composition (protein, fat, ash, sugar) and phytochemical constituents 
(i.e. annonacin, phenolic compound and coumaric acid) were found in ripened soursop fruits 
as compared to mature fruits. It could be implied that chemical composition and 
phytochemical constituent utilizations from mature leaves and ripened fruits of Annona 
muricata L. as bioactive ingredients inconsumable products were recommended. 



6. ค าน า 
ทุเรียนเทศ ( Soursop, Prickly Custard Apple) หรืออาจเรียกว่า ทุเรียนน้ า ทุเรียนแขก หมาก

เขียบหลด และมะทุเรียน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Annona muricata L. อยู่ในวงศ์ Annonaceaeจัดอยู่ใน
ตระกูลเดียวกับน้อยหน่า น้อยโหน่ง กระดังงา และจ าปี มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาเขตร้อน ปัจจุบันปลูกได้ทั่วโลก
ในประเทศแถบเขตร้อนชื้น ในทวีปเอเซียพบได้ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ส าหรับประเทศไทยพบได้มาก
ทางตอนใต้ ทุเรียนเทศเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 5-10เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ ลักษณะโคนใบ
มน ปลายใบเป็นติ่งแหลมเหมือนทรงรูปไข่ สีเขียวเข้ม มันวาว และผิวใบเกลี้ยง  ผลสีเขียวมีหนามคล้ายทุเรียน 
เมื่อสุกจะมีสีเหลือง ลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปหัวใจ เนื้อในมีสีขาวมีเยื่อเส้นใย และฉ่ า รสหวานอมเปรี้ยว
เล็กน้อย ผลทุเรียนเทศเป็นพืชในกลุ่ม climacteric fruit ที่สามารถน ามาบ่มให้สุกได้ หลังจากเก็บเกี่ยวบนต้น 
ผลทุเรียนเทศสุก รับประทานแก้โรคเลือดออกตามไรฟัน เพิ่มน้ านมในแม่ท่ีก าลังให้นมบุตร ผลดิบรับประทาน
แก้โรคบิด ผลน ามาแปรรูปเป็นผลไม้กวน เยลลี่ ไอศกรีม และซอส ในไทยนิยมน าผลอ่อนไปแกงส้ม หรือเชื่อม
แบบสาเกเชื่อม ในมาเลเซียน าไปท าผลไม้กระป๋อง เวียดนามนิยมท าเป็นผลไม้ปั่น ในทางโภชนาการทุเรียนน้ า
มีคาร์โบไฮเดรตมาก เช่น น้ าตาลฟรุกโตส และวิตามินบี (ถนอม, 2557) ผลทุเรียนเทศ ประกอบด้วยสารพฤกษ
เคมี เช่น แทนนินฟลาโวนอยด์ ซาโปนินและอัลคาลอย์ สารดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการรักษา
ทางการแพทย์ เช่น สารฟลาโวนอยด์เป็นสารประกอบฟีนอลที่สังเคราะห์ได้ในพืช มีคุณสมบัติในการต่อต้าน
เชื้อจุลินทรีย์ ( Marjorie, 1996) ต่อต้านสารอนุมูลอิสระ และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสารประกอบฟีนอล มี
สูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวน ที่เป็นอนุพันธ์ของวงแหวนเบนซิน มีหมู่ไฮดรอกซิล (- OH group) อย่าง
น้อยหนึ่งหมู่ต่ออยู่ สารประกอบฟีนอลพื้นฐาน คือ สารฟีนอล ( phenol) ในโมเลกุลประกอบด้วยวงแหวน
เบนซิน 1 วง และหมู่ไฮดรอกซิล1 หมู่ ซึ่งเป็นสารพฤษเคมี (phytochemical) ที่พบตามธรรมชาติในพืชหลาย
ชนิด  เช่น ผัก ผลไม้ ถั่วเมล็ดแห้ง และเมล็ดธัญพืช เป็นต้น สารดังกล่าวอาจถูกสร้างข้ึนเพื่อป้องกันตนเองเมื่อ
ถูกรุกรานโดยจุลชีพ ( phytoalexin)  นั่นคือเป็นสารเคมีท่ีพืชสร้างข้ึนมา รวมทั้งการสารยับยั้งการกินอาหาร
ของแมลง ( antifeedant) และท าหน้าที่ปกป้องแสงยูวีจากดวงอาทิตย์ นอกจากนี้สารประกอบฟีนอลยังมี
ประโยชน์ต่อมนุษย์ คือมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลิสระ ( antioxidant) และป้องกันจากโรคเรื้อรัง อาทิเช่น 
มะเร็ง ความผิดปกติทางสมอง ( brain dysfunction) และภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว ( atherosclerosis) 
(Okwu, 2004) 

ใบทุเรียนเทศมีการน ามาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ทางการแพทย์ถูกน าใบมาบดใช้พอกรักษาฝี 
หิด และโรคผิวหนัง ใช้ในยาต้มส าหรับอาการป่วยไข้ โรคทางเดินอาหาร และบรรเทาความเม่ือยล้า ชาวบราซิล
ใช้ชาชงและน้ าต้มจากใบ รักษาอาการปวดข้อ รูมาตอยด์ และปวดปลายประสาท  (Badrieet al., 2010) แก้
ปวดศรีษะ 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 annonaceaousacetogeninsซึ่งเป็นสารที่ไม่ละลายในน้ า (อุณหภูมิห้อง) แต่ละลายได้บ้างในน้ าต้ม 
และการบริโภคน้ าต้มในปริมาณที่มากจะเป็นพิษต่อไตและมดลูก ฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์ห้ามรับประทาน ( Arthur 



et al., 2011) นอกจากนี้น้ าต้มใบทุเรียนเทศยังประกอบด้วยสารต่างๆ ที่มีข้ัว ซึ่งอาจจะมีผลต่อร่างกาย เช่น 
สารกลุ่ม cardiac glycosides จะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ การบริโภคใบทุเรียนเทศในรูปแบบยาผง หรือ ยา
ทิงเจอร์ ที่สกัดด้วยตัวท าละลายอ่ืนที่ไม่ใช่น้ า เช่น แอลกอฮอล์ อาจมีผลในการรักษาโรคมะเร็งได้จริง 
เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง และพบว่าสารส าคัญคือสารกลุ่ม 
annonaceous acetogenins และสารกลุ่มแอลคาลอย์ แต่สารกลุ่มดังกล่าวพบว่าถ้ารับประทานในปริมาณ
มากติดต่อเป็นเวลานาน จะก่อเกิดพิษต่อเนื้อเยื่อสมอง ท าให้เกิดอาการพาร์กินสัน ( atypical parkinsonism) 
และเกิดไตวายได้ด้วยซึ่งงานวิจัยปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการศึกษาระดับการศึกษาในคน ( clinical trial) ส่วน
ใหญ่จะเป็นงานวิจัยในระดับหลอดทดลอง พบว่า สารส าคัญที่สกัดได้จากใบด้วยตัวท าละลายที่ไม่มีขั้ว (เช่น 
hexane, chloroform) หรือมีข้ัวน้อยถึงปานกลาง (ethanol, methanol, butanol) มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
หลายชนิดในหลอดทดลอง ซึ่งสารเหล่านั้นคือ สารกลุ่ม annonaceous acetogenins, alkaloids, styryl 
lactones โดย Champyet al.(2005) ได้ท าการวิเคราะห์สาร annonacin (Figure 1) ซึ่งเป็นสารที่พบได้มาก
ที่สุดในสารกลุ่ม annonaceousacetogeninsประมาณ 70% ในใบ โดยพบว่า สาร annonacinจะถูกสกัด
ออกมาในรูปแบบชาชง และน้ าต้มได้น้อยกว่าเนื้อผล ประมาณ 100 เท่า และการที่สาร annonacinถูกสกัด
ออกมาได้ด้วยน้ าร้อน เนื่องจากสารนี้มีจุดหลอมตัวต่ า (ประมาณ 64 oC) Fidianingsih et al.(2014) พบว่า 
ชาชงใบทุเรียนเทศ มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด T47D ได้บ้างแต่น้อยกว่าสารมาตรฐาน 
tamoxifen 274 เท่า (มีค่า IC50= 31,384.21 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วนสาร tamoxifen มีค่า IC50 = 114.52 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) แสดงว่าอาจจะมีสาร annonaceousacetogeninละลายออกมาในน้ าร้อนได้บ้าง ส่วน 
Gavamukulya et al. (2014) พบว่า สารสกัดจากใบทุเรียนเทศด้วยน้ า (อุณหภูมิห้อง) ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับชนิด Ehrlich Ascites Carcinoma ในทุกความเข้มข้นขนาด 250, 500, 750, 
1000และ 1250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) แต่สารสกัดแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งได้ โดยมีค่า IC50 = 335.85 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สารสกัดน้ ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกัดแอลกอฮอล์ โดยมีค่า IC50 = 0.9077 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ส่วนสารสกัดแอลกอฮอล์มีค่า 2.0456 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งกลุ่มสารที่พบได้ในทั้งสองสาร
สกัดคือ alkaloids, flavonoid, coumarin, phenols และ saponins กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2557) 
พบว่า สารสกัดน้ าจากใบทุเรียนเทศมีผลต่อเซลล์มะเร็งตับ โดยมีผลฆ่าเซลล์มะเร็งตับได้ โดยเฉพาะน้ าต้มจาก
ใบแห้ง ส่วนน้ าคั้นจากใบสดมีผลเช่นเดียวกันแต่มีพิษต่อเซลล์ตับปกติด้วย นอกจากนี้มีงานวิจัยเป็นจ านวนมาก
ที่ศึกษาในสารสกัดแอลกอฮอล์ของใบทุเรียนเทศ พบว่า สารประกอบทางเคมีส่วนใหญ่ที่พบในสารสกัด
แอลกอฮอล์จากใบ คือ สารกลุ่ม annonaceous acetogenins และสารกลุ่ม isoquinoline alkaloids ซ่ึง
สารกลุ่ม annonaceous acetogenins ที่สกัดได้จากส่วนใบมีมากกว่า 30 ชนิด เช่น annonacin (เป็นสาร
หลัก พบได้มากกว่า 70%), annonacin-10-one, annonacin A, annomutacinisoannonacin, 
isoannonain-10-one, annomuricin C, annopentocins A-C, annocatacin A และ B, Bullatacin, 
goniothalamicin, gigantetrocin, gigantetronenin, muricoreacin, murihexocin A-C, 
muricatetrocins A และ B, muricatocins A-C, annohexocin, annomuricins A และ B ส่วนสารกลุ่ม 
isoquinoline alkaloids ที่พบได้แก่ reticuline, coclaurine, coreximine, atherosperminine, 
stepharine, anomurineและ anomuricin ซึ่งสารเหล่านั้นเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งทั้งในหลอด
ทดลอง และสัตว์ทดลองจาก การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เก่ียวข้องกับใบทุเรียนเทศ พบว่า ใบทุเรียนเทศมี
ฤทธิ์ต้านจุลชีพ โดยสารสกัดน้ า และเมทานอลจากใบของต้นทุเรียนเทศถูกน ามาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย
หลายชนิด เช่น Staphylococcus aureus ATC29213, Escherichia coli ATCC8739, Proteus vulgaris 
ATCC13315, Streptococus pyogenes ATCC8668, Bacillus subtilis ATCC12432, Salmonella 



typhimurium ATCC23564, Klebsiella pneumonia NCIM No.2719 และ Enterobacter aerogenes 
NCIM No.2340 อีกท้ังยังพบว่า เชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่มีความไวต่อสารสกัดน้ า และเมทานอลจากใบ
ทุเรียนเทศ คือ B. subtalisและ S. aureus ในขณะที่เชื้อแบคทีเรีย K. pneumonia และ P. vulgarisมีความ
ไวที่สุดจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ในการทดลองโดยวิธี Kirby-Bauer disk diffusion และวิธี agar cup 
diffusion จากการศึกษานี้ท าให้ทราบว่า ใบของต้นทุเรียนเทศมีความสามารถในการต้านเชื้อหลายชนิด จึงเชื่อ
ว่าสามารถน ามารักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้ เช่น โรคปอดอักเสบ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ
ทางเดินปัสสาวะ รวมถึงโรคผิวหนังบางชนิดด้วย นอกจากนี้ใบทุเรียนเทศยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และอาการ
ปวด โดยท าการทดลองในสัตว์ทดลองด้วยวิธี paw edema พบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบทุเรียนเทศมีฤทธิ์
ในการยับยั้งอาการอุ้งเท้าบวมหลังจากกระตุ้นการอักเสบด้วยสาร carrageenan พบว่า สารสกัดขนาด 200 
และ 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สามารถลดอาการอุ้งเท้าบวมของหนูได้ 29.33 และ 37.33 % ตามล าดับ 
รวมทั้งใบทุเรียนเทศยังมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ าตาล โดยท าการทดลองในสัตว์ทดลอง มีการศึกษาโดยใช้สาร
สกัดเมทานอลของใบทุเรียนเทศ โดยกระตุ้นให้สัตว์ทดลองมีภาวะระดับน้ าตาลในเลือดสูง หรือกระตุ้นเกิด
ภาวะเป็นโรคเบาหวานจากความผิดปกติของตับอ่อน จากนั้นท าการป้อนสารสกัดให้หนูเป็นระยะเวลา 14 วัน 
พบว่า มีระดับน้ าตาลในเลือดลดลง อีกทั้งยังไม่มีผลข้างเคียงจากสารสกัดนี้ (นพมาศ และคณะ, 2558) 

 

 
Figure 1Chemical structure of annonacin 

 
จากงานวิจัยข้างต้นจะพบว่า ทุเรียนเทศเป็นพืชที่มีประโยชน์ มีสรรพคุณในทางการแพทย์ และมี

ศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพื่อการบริโภคได้ อีกทั้งยังพบว่า ประเทศไทยมีการปลูกต้น
ทุเรียนเทศเป็นเวลานาน แต่ถูกตัดโค่นเป็นจ านวนมากเพ่ือปลูกพืชชนิดอื่นที่สามารถสร้างรายได้ แต่ในช่วงปี 
2557 กระแสข่าวเกี่ยวกับความนิยมในการบริโภคใบ และผลทุเรียนเทศเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถรักษา
โรคมะเร็งได้ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับสารส าคัญ และองค์ประกอบทางเคมีที่มีใบใน และผลทุเรียนเทศ 
ที่ปลูกในประเทศไทยยังมีจ ากัด จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม ดังนั้นงานทดลองนี้ จึงท าการศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญของทุเรียนเทศในใบ และผลทุเรียนเทศ จากแหล่งปลูกทุเรียนเทศ 
2 แหล่ง  คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี  เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตร ประชาชน และผู้บริโภค ให้สามารถน าข้อมูลใช้เป็นอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์ในเชิงทาง
การแพทย์ต่อไปได ้

 
 
 



7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์  

1. เครื่องบดแห้ง รุ่น Cyclotec TM 1093 ยี่ห้อ Foss ประเทศสวีเดน 
2. เครื่องปั่นกวนระบบแม่เหล็ก (hot plate stirrer) รุ่น F20700430 ยี่ห้อ Velpประเทศอิตาลี 
3. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) รุ่น UV-160 ยี่ห้อ Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น 
4. เครื่องวิเคราะห์ไขมัน รุ่นSoxtecTM 8000 ยี่ห้อ Foss ประเทศเดนมาร์ก 
5. เครื่องวิเคราะห์เส้นใย รุ่น F30520200 ยี่ห้อ Velp ประเทศอิตาลี 
6. ตู้อบลมร้อน (hot air oven) รุ่น UF 110 ยี่ห้อ Memmertประเทศเยอรมัน 
7. เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (high performanceliquid chromatography, 

HPLC) รุ่น 1260 Infinity ยี่ห้อ Agilent Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 วิธีการ  
 น าตัวอย่างใบทุเรียนเทศ ที่อายุใบ 2 ระยะ คือ ใบเพสลาด (ใบที่ไม่แก่และอ่อนเกินไป) และใบอ่อน 
และตัวอย่างผลทุเรียนเทศ โดยแบ่ง อายุผลเป็น 2 ระยะ คือ ผลสุก และผลแก่ ซึ่งเก็บจาก ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี  เมื่อได้
ตัวอย่างแล้ว จึงน ามาท าความสะอาดด้วยน้ า น าใบและผลทุเรียนเทศหั่นเป็นชิ้นขนาดเล็ก น าไปอบให้แห้งด้วย
เครื่องอบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศา นานอย่างน้อย 24 ชั่วโมงจนตัวอย่างแห้ง  แล้วบดตัวอย่างให้ละเอียด 
แล้วน าตัวอย่างใบ และผลทุเรียนเทศ ไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อ
ไย เถ้า คาร์โบไฮเดรต น้ าตาล  (AOAC, 1995) และปริมาณสารส าคัญ ได้แก่ สารแอนโนนาซิน สารประกอบฟี
นอลฟลาโวนอยด ์และ คูมาริค(Tijjaniet al., 2013) 
 

เวลา ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 
สถานที ่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญในใบทุเรียนเทศ ที่อายุใบ 2 ระยะ คือ 
ใบเพสลาด (ใบที่ไม่แก่และอ่อนเกินไป) และใบอ่อน ที่เก็บจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัด
พัทลุง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  พบว่า ปริมาณความชื้นของใบทุเรียนเทศ
หลังจากผ่านการอบ และบดละเอียด จะอยู่ในช่วง 8.04 – 11.65% หากพิจารณาจากใบทุเรียนเทศในระยะใบ
เพสลาด จะพบว่า องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เส้นใย และเถ้า จะมีปริมาณมากกว่าใบ
ทุเรียนเทศที่อยู่ในระยะใบอ่อน จากทั้ง 2 แหล่งปลูก โดยใบเพสลาดที่เก็บจากจังหวัดพัทลุงจะมีปริมาณโปรตีน 
18.83% ไขมัน 3.17% เยื่อใย 18.25% เถ้า8.57% และคาร์โบไฮเดรต 42.43% และมีปริมาณสารส าคัญในใน
ใบทุเรียนเทศ ได้แก่ สาร แอนโนนาซิน1.42% สารประกอบฟีนอล  7.13 mgGAE/g และฟลาโวนอยด์  3.49 
mgQUE/g ในส่วนของใบเพสลาด ที่เก็บจากจังหวัดเพชรบุรี  จะมีปริมาณความชื้น 11.65% โปรตีน 15.21% 
ไขมัน 1.19% เยื่อใย 15.46% เถ้า 7.23% และคาร์โบไฮเดรต  47.23% และมีปริมาณสารส าคัญในในใบ
ทุเรียนเทศ ได้แก่ แอนโนนาซิน0.21% สารประกอบฟีนอล  3.05 mg GAE/g และฟลาโวนอยด์  1.19 mg 



QUE/g ส่วนใบอ่อนทุเรียนเทศ เก็บจากจังหวัดพัทลุง พบ ปริมาณความชื้น 8. 04% โปรตีน 1 4.47% ไขมัน 
1.28% เยื่อใย 13.71% เถ้า 4.61% และ คาร์โบไฮเดรต 57.89% และมีปริมาณสารส าคัญในในใบทุเรียนเทศ 
ได้แก่ สารประกอบฟีนอล 7.13 mg GAE/g และฟลาโวนอยด์ 3.49 mg QUE/g แต่ไม่พบปริมาณสารแอนโน
นาซินในใบ อ่อนทุเรียนเทศ  และใบอ่อนทุเรียนเทศ ที่เก็บจากจังหวัดเพชรบุรี  พบปริมาณความชื้น 10.23% 
โปรตีน 1 1.85% ไขมัน 0.85% เยื่อใย 1 1.23% เถ้า 5.28% และคาร์โบไฮเดรต 60.56% และมีปริมาณ
สารส าคัญในในใบทุเรียนเทศ ได้แก่ สารประกอบฟีนอล1.71mg GAE/g และฟลาโวนอยด์1.04mg QUE/g แต่
ไม่พบปริมาสารแอนโนนาซินในใบอ่อนทุเรียนเทศ (Table 1)  

หากเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีใบทุเรียนเทศที่อายุใบเดียวกัน แต่สถานที่ปลูกแตกต่างกัน จะ
พบว่า ใบทุเรียนเทศที่ปลูกในจังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มที่มีองค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญมากกว่า
ใบทุเรียนเทศที่ปลูกในจังหวัดเพชรบุรี เช่นเดียวกับท่ีพบในใบทุเรียนเทศในระยะใบอ่อน โดยสารแอนโนนาซิน
เป็นสารส าคัญที่อยู่ในกลุ่ม annonaceous acetogenins ทีม่ักพบในใบทุเรียนเทศ สารดังกล่าวสามารถ ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ ง สามารถน ามารักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้ เช่น โรคปอดอักเสบ โรค
ระบบทางเดินอาหาร รวมถึงโรคผิวหนังบางชนิด นอกจากนี้ใบทุเรียนเทศยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และอาการ
ปวด จากผลการทดลองจะพบสารแอนโนนาซินในใบที่อยู่ในระยะใบเพสลาด ปริมาณ 0.21 – 1.42% แต่ไม่
พบในใบอ่อนทุเรียนเทศจากท้ัง 2 แหล่งปลูก อาจเนื่องจากใบเพสลาดเป็นช่วงอายุใบที่มีความสามารถในการ
สังเคราะห์แสงได้มีประสิทธิภาพ ท าให้มีการสะสมอาหารมากที่ใบ ส่งผลต่อการสร้างสารฑุติยภูมิ (secondary 
metabolite) ได้มากกว่าใบที่อยู่ในระยะใบอ่อน แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสารแอนโนนาซินในใบระยะใบ
เพสลาด แต่แตกต่างสถานที่ปลูก พบว่า สารแอนโนนาซินที่พบในใบ ซึ่งต้นปลูกในจังหวัดพัทลุง จะมีปริมาณ
มากกว่าต้นทุเรียนเทศที่ปลูกในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้อาจเป็นปัจจัยของสภาพอากาศของแหล่งปลูกท่ีต่าง
สถานที่ ส่งผลต่อการสร้างสารส าคัญในใบพืช เพราะพบว่าในช่วงปลายปี 2558 ถึงต้นปี 2559 แหล่งปลูกจาก
จังหวัดพัทลุงจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรน้ าที่ดีกว่า เมื่อพิจาณาจากปริมาณน้ าฝนใน Table 3 ซึ่ง
ปัญหาส าคัญของแหล่งปลูกทุเรียนเทศในจังหวัดเพชรบุรี คือ การขาดแคลนทรัพยากรน้ าจืดที่มีไม่เพียงพอ ท า
ให้ลักษณะของต้นทุเรียนเทศมีขนาดเล็ก ใบมีขนาดเล็กแม้จะอยู่ในระยะใบเพสลาด จากปัจจัยดังกล่าวส่งผล
ให้องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญในใบทุเรียนเทศท้ังสองระยะท่ีปลูกในจังหวัดเพชรบุรี มีปริมาณ
น้อยกว่าแหล่งปลูกในจังหวัดพัทลุง  นอกจากนี้ลักษณะของอุณหภูมิต่ าสุด (Table 4) และอุณหภูมิสูงสุด 
(Table 5) ในแต่ละเดือนต่อปี อาจเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพของต้น และใบทุเรียนเทศ ท าให้ต้น
ทุเรียนเทศที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง มีความสมบูรณ์กว่าต้นทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดเพชรบุรี  

ดังนั้น การเก็บใบทุเรียนเทศในระยะใบเพสลาด จึงเป็นระยะที่แนะน า และเหมาะสมกว่าการเก็บใน
ระยะใบอ่อน เพราะมีองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสารส าคัญท่ีมากกว่า แต่หากเลือกแหล่งปลูกต้น
ทุเรียนเทศที่เหมาะต่อการน าใบทุเรียนไปใช้ประโยชน์ แหล่งปลูกจากจังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งที่เหมาะสมกว่า
แหล่งปลูกในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้น และส่งผลต่อการ
สร้างสารส าคัญในใบ ท าให้ผู้วิจัยเลือกใช้ใบทุเรียนเทศท่ีปลูกในจังหวัดพัทลุง เป็นตัวอย่างวัตถุดิบเพ่ือท าการ
ทดลองเรื่องอายุการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารส าคัญของใบทุเรียนเทศ ในปีถัดไป 

เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญในผลทุเรียนเทศ ที่แบ่งอายุของผลเป็น 2 
ระยะ คือ ผลสุก และผลแก่ ที่เก็บจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พบว่าองค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญในผลสุก
ทุเรียนเทศจะมีปริมาณมากกว่าผล แก่ทุเรียนเทศ  ซึ่งจะพบปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า น้ าตาล สารประกอบฟี
นอลฟลาโวนอยด์ และกรดคูมาริค ที่มีปริมาณสูงกว่าที่พบในทุเรียนเทศในระยะผลอ่อน ซึ่ง สารประกอบฟี



นอลฟลาโวนอยด์ และกรดคูมาริค เป็นสารพฤกษเคมีส าคัญที่ท าหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้งการ
ท าลาย หรือเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆ เนื่องมาจากการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเกิดจากขบวนการเมตาบอลิซึมของ
ร่างกาย รวมทั้งป้องกันการเกิด โรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ โรคอัลไซเมอร์ 
โรคหิด ถ่ายพยาธิ และลดอาการคัน ป้องกันการอักเสบ ลดไข้ บ ารุงหัวใจ บ ารุงตับป้องกันเชื้อแบคทีเรียและ
ไวรัส เป็นต้น (Bhaskaret al., 2009) แต่พบว่า ผลสุกทุเรียนเทศที่เก็บจากจังหวัดเพชรบุรี จะมีองค์ประกอบ
ทางเคมี และปริมาณสารส าคัญที่ใกล้เคียงกับผลแก่ทุเรียนจากพัทลุง ทั้งนี้อาจเนื่องจากแหล่งปลูกทุเรียนเทศ
ในจังหวัดเพชรบุรีมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน และมีปริมาณน้ าฝนน้อยตลอดทั้งปี เมื่อ
เปรียบเทียบกับแหล่งปลูกจากจังหวัดพัทลุง (Table 3, 4 และ 5) ท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ และขนาด
ของผลทุเรียนเทศที่มีขนาดเล็กกว่าผลที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง ส่งผลให้ผลสุกทุเรียนเทศจากแหล่งปลูกเพชรบุรี
มีปริมาณสารใกล้เคียงกับผลแก่ทุเรียนเทศที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง โดยพบว่าผลแก่ทุเรียนเทศที่เก็บจากจังหวัด
พัทลุงจะมีปริมาณความชื้น 14.35% โปรตีน 15.24 % ไขมัน 1.24% เยื่อใย 8. 45% เถ้า  6.45% 
คาร์โบไฮเดรต 54.25% น้ าตาลฟรุกโตส1.34% กลูโคส  1.38% ซูโครส  1.61% และ น้ าตาลทั้งหมด  4.93% 
และมีปริมาณสารส าคัญในในใบทุเรียนเทศ ได้แก่ สารประกอบฟีนอล  1.54 mgGAE/g ฟลาโวนอยด์  0.45 
mgQUE/g และคูมาริค  4.25 mg/100g น้ าหนักแห้ง ส่วนผลแก่ทุเรียนเทศท่ีเก็บจากจังหวัดเพชรบุรี จะมี
ปริมาณความชื้น 17.28% โปรตีน 10.17% ไขมัน 0.65% เยื่อใย 6.78% เถ้า 5.14% คาร์โบไฮเดรต  59.98% 
น้ าตาลฟรุกโตส1.23% กลูโคส 1.10% ซูโครส 1.65% และ น้ าตาลทั้งหมด  3.98% และมีปริมาณสารส าคัญ
ในในใบทุเรียนเทศ ได้แก่ สารประกอบฟีนอล  0.51 mgGAE/g ฟลาโวนอยด์  0.09 mgQUE/g และคูมาริค 
1.13 mg/100g น้ าหนักแห้งส่วนผลอ่อนทุเรียนเทศที่เก็บจากจังหวัดพัทลุง จะพบปริมาณความชื้น 10.78% 
โปรตีน 11.23% ไขมัน 1.02% เยื่อใย 4.39% เถ้า 3.41% คาร์โบไฮเดรต  69.17% น้ าตาลฟรุกโตส1.03% 
กลูโคส 0.87% ซูโครส  1.61% และ น้ าตาลทั้งหมด  3.51% และมีปริมาณสารส าคัญในผลอ่อนทุเรียนเทศ 
ได้แก่ สารประกอบฟีนอล  1.02 mgGAE/g ฟลาโวนอยด์  0.21 mgQUE/g และคูมาริค 2.73 mg/100g 
น้ าหนักแห้งและผลอ่อนทุเรียนเทศ ที่เก็บจากจังหวัดเพชรบุรี มีความชื้น 15.29% โปรตีน 9.36% ไขมัน 
0.51% เยื่อใย 3.62% เถ้า 3.95% คาร์โบไฮเดรต  67.27% น้ าตาลฟรุกโตส1.00% กลูโคส  0.87% ซูโครส  
1.41% และ น้ าตาลทั้งหมด 3.28% และมีปริมาณสารส าคัญในในใบทุเรียนเทศ ได้แก่ สารประกอบฟีนอล  
0.42 mgGAE/g และคูมาริค 2.73 mg/100g น้ าหนักแห้ง แต่ไม่พบฟลาโวนอยด์ในผลอ่อนทุเรียนเทศ  (Table 
2) 

ผลทุเรียนเทศที่เหมาะแก่การบริโภค คือผลที่อยู่ในระยะผลสุก เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการ 
องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญที่มากกว่าผลแก่ทุเรียนเทศ รวมทั้งรสชาติของเนื้อสัมผัสจะดี และ
เป็นที่นิยมมากกว่าการบริโภคในระยะผลแก่ แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคต้องการที่จะบริโภคในระยะผลแก่ 
ก็สามารถบริโภคได้ แต่นิยมน าไปต้ม หรือแกงเพ่ือประกอบอาหาร 

 

 

 

 

 



Table 1 Phytochemical composition in Annona muricata L. mature and young leaves 
collected at Pattalung province and Phetchaburi province, Thailand during 2016-
2017. 

Components 
Mature Leaf Young Leaf 

Pattalung Phetchaburi Pattalung Phetchaburi 
Moisture (%) 8.75 11.65 8.04 10.23 
Protein (%) 18.83 15.21 14.47 11.85 
Fat (%) 3.17 1.19 1.28 0.85 
Fiber (%) 18.25 15.46 13.71 11.23 
Ash (%) 8.57 7.23 4.61 5.28 
Carbohydrate (%) 42.43 49.26 57.89 60.56 
Annonacin (%) 1.42 0.21 ND ND 
Phenolic compound (mg GAE/g) 7.13 3.05 3.56 1.71 
Flavonoid (mg QUE/g) 3.49 1.19 2.73 1.04 
GAE = gallic acid equivalent, QUE = quercetin equivalent, ND = not detect 
 
Table 2 Phytochemical composition in Annona muricata L. ripened and mature fruits 

collected at Pattalung province and Phetchaburi province, Thailand during 2016-
2017. 

Components 
Ripened Fruit Mature Fruit 

Pattalung Phetchaburi Pattalung Phetchaburi 
Moisture (%) 14.35 17.28 10.78 15.29 
Protein (%) 15.24 10.17 11.23 9.36 
Fat (%) 1.24 0.65 1.02 0.51 
Fiber (%) 8.45 6.78 4.39 3.62 
Ash (%) 6.47 5.14 3.41 3.95 
Carbohydrate (%) 54.25 59.98 69.17 67.27 
Fructose(%) 1.34 1.23 1.03 1.00 
Glucose(%) 1.38 1.10 0.87 0.87 
Sucrose(%) 2.22 1.65 1.61 1.41 
Total Sugar(%) 4.93 3.98 3.51 3.28 
Phenolic compound (mg GAE/g) 1.54 0.51 1.02 0.42 
Flavonoid (mg QUE/g) 0.47 0.09 0.21 ND 
Coumaric Acid (mg/100g DW) 4.25 1.13 2.73 1.02 
GAE = gallic acid equivalent, QUE = quercetin equivalent, ND = not detect 
 



Table 3Monthly Rainfall (mm) in Pattalung province and Phetchaburi province, Thailand 
during 2014-2017. 

Month 
Pattalung Phetchaburi 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
Jan 49.50 45.30 220.40 932.10 5.05 17.30 2.40 168.80 
Feb 2.60 5.70 37.10 64.40 4.30 1.10 2.10 80.14 
Mar 18.60 12.14 1.50 157.80 4.90 47.30 2.50 94.20 
Apr 73.80 164.20 5.20 202.70 56.20 38.30 13.60 50.40 
May 79.30 136.50 104.20 164.30 24.00 61.20 49.90 179.60 
Jun 90.20 94.20 79.40 142.90 73.60 65.10 78.70 39.30 
Jul 27.10 185.50 188.90 32.30 99.90 71.50 134.80 114.10 
Aug 98.00 88.20 48.70 140.60 67.30 69.90 117.10 175.80 
Sep 130.30 174.60 20.40 139.20 109.00 164.10 204.60 105.50 
Oct 340.30 222.10 98.40 134.50 389.90 149.60 448.50 227.20 
Nov 505.40 571.80 312.60 1,063.00 74.10 103.20 67.50 300.60 
Dec 742.40 344.30 997.40 980.15 26.10 5.50 11.30 26.00 

Source :Thai Meteorological Department (2017) 
 
Table 4Monthly minimum temperature (°C) in Pattalung province and Phetchaburi province, 

Thailand during 2014-2017. 

Month 
Pattalung Phetchaburi 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
Jan 21.00 21.50 23.70 22.30 12.80 16.70 15.90 20.00 
Feb 18.50 21.00 23.20 21.70 18.40 18.90 16.40 20.00 
Mar 20.30 20.80 23.00 21.00 22.40 23.30 21.80 22.30 
Apr 23.80 23.70 23.90 23.30 23.50 21.90 25.30 24.30 
May 24.20 23.50 23.80 24.10 24.80 24.80 25.00 24.20 
Jun 23.50 23.60 23.00 22.50 24.80 24.60 25.40 25.10 
Jul 23.50 22.60 23.10 23.20 24.50 24.30 24.40 24.50 
Aug 22.90 23.50 24.00 23.50 23.80 24.90 23.70 24.30 
Sep 23.10 23.90 23.40 23.40 23.80 23.50 24.20 24.30 
Oct 23.40 23.00 23.50 23.50 23.50 23.80 23.50 24.10 
Nov 23.50 23.60 23.60 23.20 22.30 23.80 22.30 20.60 
Dec 23.50 22.60 22.00 21.80 18.70 20.70 17.90 15.60 

Source :Thai Meteorological Department (2017) 
 



Table5 Monthly maximum temperature (°C) in Pattalung province and Phetchaburi province, 
Thailand during 2014-2017 

Source :Thai Meteorological Department (2017) 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ใบทุเรียนเทศในระยะใบเพสลาด เป็นใบที่เหมาะสมต่อการน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และ

ปริมาณสารส าคัญสูงกว่าการเก็บใบอ่อน และควรเลือกเก็บตัวอย่างใบทุเรียนเทศจากแหล่งปลูกจังหวัดพัทลุง 
เพราะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบ และการสร้างสารส าคัญในพืช นอกจากนี้ควรเลือกใช้ หรือ
บริโภคผลทุเรียนเทศในระยะผลสุก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการ องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณ
สารส าคัญที่มากกว่าทุเรียนเทศผลแก่ แต่สามารถบริโภคในระยะผลแก่ได้ เช่น การน าไปแกงเพ่ือประกอบ
อาหาร ได้ 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าข้อมูล องค์ประกอบทางเคมี และปริมาณสารส าคัญในใบทุเรียนเทศท่ีอายุใบ และแหล่งปลูกท่ี
เหมาะสมเพื่อใช้ในการทดลองการเก็บรักษาใบทุเรียนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

Month 
Pattalung Phetchaburi 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
Jan 31.90 31.20 32.80 32.10 32.50 32.20 34.50 32.90 
Feb 32.70 32.50 33.50 32.80 31.50 33.30 34.40 34.80 
Mar 34.80 34.00 36.30 34.80 33.60 34.50 34.70 35.80 
Apr 36.20 35.30 39.40 35.00 35.50 35.50 36.50 36.30 
May 36.80 36.00 37.70 35.00 36.50 36.60 38.70 36.80 
Jun 36.00 35.10 36.70 35.80 36.60 36.00 36.50 35.80 
Jul 36.20 35.10 35.40 35.30 35.90 37.10 35.60 34.50 
Aug 36.80 35.10 35.90 35.00 35.40 38.80 36.70 35.60 
Sep 36.60 34.50 36.80 35.50 34.70 36.90 35.80 38.50 
Oct 33.90 34.20 36.40 35.10 34.80 34.50 34.60 36.10 
Nov 32.60 32.50 33.50 33.60 34.60 34.90 33.80 35.10 
Dec 32.50 32.80 32.80 32.40 34.50 34.70 34.20 33.30 
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