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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากลูกจันในเครื่ องสาอางโดยการสกัด
แบบหมักแช่ของลูกจันดิบด้วยเอทานอล และทดสอบฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัดหยาบ
จากลูกจัน จากการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบที่ได้มีสีน้ าตาลเข้มเหนี ยวและมีกลิ่ นหอมอ่อน ๆ
ร้อยละผลผลิ ต เท่ากับ 23.95 ต่อน้ าหนักของผลลูกจันสด มีฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระ เมื่อทดสอบ
ด้วยวิธี DPPH (2,2 diphenyl-1-picryhydrazyl) โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517
nm ด้วยเครื่ อง UV – Vis spectrophotometer คิดเป็ นค่า IC50 เท่ากับ 0.22 mg/ml ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพ
น้อยกว่าวิตามินซี มาตรฐาน (IC50 เท่ากับ 0.09 mg/ml) 2.44 เท่า แต่ก็ถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพที่สูงมาก
เนื่องจากเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างสารสกัดหยาบและสารบริ สุทธิ์ ของวิตามินซี จากการทดสอบ
สารสกัดหยาบ พบว่าสารสกัดหยาบมีฤทธิ์ ตา้ นอนุ มูลอิสระและมีร้อยละผลผลิตสู ง ซึ่ งมีแนวโน้มที่
ดีที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในทางเครื่ องสาอางและเป็ นการเพิ่มคุ ณค่าของพืชของประเทศ
ไทยในอนาคต
คาสาคัญ: ลูกจัน/สารสกัดหยาบ/ฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระ
Abstract
This research aims to study potential application of Gold Apple in cosmetics by
extracting Gold Apple by ethanol maceration and evaluating an antioxidant activity of Gold
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Apple crude extract. Gold Apple crude extract appeared as dark brown, sticky with slightly sweet
smell. It had % yield of 23.95 of fresh fruit. It exhibited antioxidant activity, examined by DPPH
(2,2 diphenyl-1-picryhydrazyl) method by evaluating absorbance value with UV – Vis
spectrophotometer at wavelength 517 nm. The result showed an antioxidant activity of Gold
Apple crude extract as IC50 at 0.22 mg/ml. It showed 2.44 fold lower antioxidant activity than
standard Vitamin C (IC50 = 0.09 mg/ml) but it is considered to be very effective due to a
comparison between crude extract and pure substances of vitamin C. From crude extract tested, it
showed high antioxidant activity and had a high yield percentage. There is a good trend to be used
in cosmetic and to increase the value of plants in Thailand in the future.
Keywords: Gold Apple/Crude Extract/Antioxidant activity
บทนา
อินจันมีชื่อสามัญว่า Gold Apple (Diospyros decandra Lour.) ซึ่ งอยูใ่ นวงศ์มะพลับ
(Ebenaceae) มีชื่อเรี ยกอื่น ๆ ได้แก่ สมุนไพรอินจัน จัน อิน จันอินจันโอ จันอิน จันลูกหอม จันท์ลูก
หอม จันขาว ลูกจัน ลูกอิน จันอิน ลูกจันทน์ และลูกจันทร์ ต้นอินจันยังเป็ นต้ นไม้ประจาจังหวัด
จัน ทบุ รี และยัง เป็ นต้น ไม้ป ระจ ามหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร ต้น อิ น จัน หรื อ ต้น จัน เป็ นต้น ไม้ที่
เจริ ญเติ บ โตช้า เป็ นต้นไม้โบราณที่ ใ นปั จจุ บ ันใกล้จ ะสู ญพัน ธุ์ สมัย นี้ ห าดู ไ ด้ค่ อนข้า งยาก ซึ่ ง
เมื่อก่อนจะนิ ยมปลูกไว้ตามวัด ต้นอินจันนับว่าเป็ นไม้ผลที่ค่อนข้างแปลก โดยต้นเดียวกันแต่ออก
ผลได้ 2 แบบ ซึ่ งไม่เหมือนกัน ผลหนึ่ งลูกกลมป้ อม ๆ ขนาดใหญ่กว่ามาก เราเรี ยกว่า “ลูกอิน” แต่
อีกผลลูกแบน ๆ แป้ น ๆ มีขนาดเล็กกว่า เราจะเรี ยกว่า “ลูกจัน” เนื้ อไม้เป็ นไม้ที่มีลวดลายสวยงาม
ทาให้เป็ นที่นิยมในการนามาทาเฟอร์ นิเจอร์ ประดับตกแต่ง แต่ในปั จจุบนั นี้ จดั เป็ นไม้หวงห้ามไป
แล้ว เพราะหายากและใกล้ศูนย์พนั ธุ์ ลูกจันผลสุ กจะมีรสหวานและฝาดเล็กน้อย นิยมรับประทาน
เป็ นผลไม้สด หรื อนาไปแปรรู ปเป็ นของหวาน ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ผลไม้ในไทย พบว่าน้ าผลไม้
ไทยจากลูกอินจัน มีฤทธิ์ ต่อต้านอนุ มูลอิสระและมีฤทธิ์ ช่ วยยับยั้งการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงได้
(นิดดา หงส์ววิ ฒั น์และทวีทอง หงส์วิวฒั น์, 2550) และจากงานศึกษาวิจยั ผลไม้ในไทยของ Kubola,
Siriamornpun & Meeso (2011) ศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ ปริ มาณวิตามินซี และน้ าตาลในผลไม้
ไทย 19 ชนิด พบว่าสารสกัดจากลูกจันดิบ มีฤทธิ์ ต่อต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH ได้
ร้อยละการต้านอนุ มูลอิสระเท่ากับ 95 มีสารฟี นอลิกรวมและฟลาโวนอยด์สูงที่สุด เท่ากับ 215 mg
GAE/g และ 187 mg RE/g ตามลาดับ ซึ่ งมีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับผลไม้ไทยชนิ ดอื่น 19 ชนิด และ
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ยังพบสาร Gallic acid, Caffeic acid และ Ferulic acid เท่ากับ 90.90, 100.60 และ 112.76 mg/g
ตามลาดับ
ข้อมูลจากสานักธุ รกิ จบริ การและโลจิสติ กส์ การค้า กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ประจาปี 2557 และคลังข้อมูลอุตสาหกรรมเวชสาอาง ประจาปี 2557 ระบุว่าตลาดเครื่ องสาอาง
เครื่ องหอม และสบู่ มีมูลค่าประมาณ 129,532 ล้านบาท ร้อยละ 10 ของกลุ่มผูจ้ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
ผลิ ตในประเทศ และใช้ตราของคนไทยเป็ นเครื่ องสาอางที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ (สานักงาน
ส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558) จากข้อมูลข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การนาสารสกัดที่ ไ ด้จากลู กจันมาเป็ นสารต้านอนุ มูลอิ สระเพื่ อเป็ นข้อมูล ในการประยุก ต์ใ ช้ใ น
เครื่ องสาอางต่อไปในอนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรี ยมสารสกัดลูกจัน
เก็บตัวอย่างลูกจันดิบจากกรุ งเทพฯ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิ งหาคม 2559 นาลูกจันดิบ
มาผสมเอทานอล 1: 2 (w/v) โดยการปั่ นละเอียด และทาการหมักแช่เป็ นเวลา 3 วัน แล้วนามากรอง
เก็บส่ วนของเหลวไว้ ส่ วนกากใส่ เอทานอลเพิ่ม 1: 2 (w/v) หมักแช่เป็ นเวลา 3 วัน แล้วนามากรอง
เก็บส่ วนใสไว้ กากที่เหลืออบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยส นาส่ วนใสไประเหยเอทานอล ออกด้วย
เครื่ อง Rotary evaporation จะได้สารสกัดหยาบของลูกจัน (สมศักดิ์ นวลแก้ว, 2556)
2. การทดสอบฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระของสารสกัดวิธี DPPH
เตรี ยมสารละลาย DPPH ในเอทานอลที่ความเข้มข้น 0.1 mMol/dm3 จากนั้นเตรี ย ม
ตัวอย่างสารสกัดลูกจันโดยใช้ DI water เป็ นตัวทาละลายที่ความเข้มข้น 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.3125
0.15625, 0.078125 และ 0.0390625 mg/ml และสารมาตรฐานวิตามินซี ที่ความเข้มข้น 1, 0.5, 0.1,
0.01 และ 0.001 mg/ml นาสารตัวอย่างและสารมาตรฐานวิตามินซี ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ปริ มาตร
300 µl ผสมกับสารละลาย DPPH ในเอทานอลปริ มาตร 1000 µl ตั้งทิง้ ไว้ในที่มืด 30 นาที แล้วนามา
ทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่ น 517 nm ด้วยเครื่ อง UV – Vis spectrophotometer
จากนั้นเปรี ยบเทียบผลการคานวณที่ได้โดย แสดงผลเป็ นกราฟระหว่างค่า % Inhibition กับความ
เข้มข้นของสาร จากนั้นหาค่า IC50 (mg/ml) ของสารสกัดเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐาน
ผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. การสกัดสารสกัดลูกจัน
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นาผลลูกจันดิบ (ภาพที่ 1 ก) ทาการหั่นบาง ๆ (ภาพที่ 1 ข) และนามาปั่ นละเอียด สกัด
โดยเอทานอล (ผลลูกจันดิบ: เอทานอล เท่ากับ 1: 2 (w/v)) ทาการสกัด 2 ครั้ง โดยการหมักแช่แต่ละ
รอบใช้เวลา 3 วัน แล้วนามากรองเก็บส่ วนของเหลวไว้ ของเหลวที่กรองได้มีสีน้ าตาลใส (ภาพที่ 2
ก) กากที่ เหลื ออบที่ อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยส ได้กากสี น้ าตาลเข้ม นาส่ วนของเหลวไประเหย
เอทานอลออกด้วยเครื่ อง Rotary evaporation จะได้สารสกัดหยาบที่มีสีน้ าตาลเข้ม เหนี ยวจับกัน
เป็ นก้อน (ภาพที่ 2 ข) และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ เฉพาะตัวของลูกจัน มีค่าร้อยละผลผลิตเท่ากับ 23.95
ต่อน้ าหนักของผลลูกจันสด เมื่อนาสารสกัดหยาบมาละลายด้วยเอทานอล 5 % มีค่าพีเอชเท่ากับ 7
และเมื่อนาสารสกัดหยาบมาทาการทดสอบการละลายด้วย เอทานอล DI water และ Propylene
glycol ที่ความเข้มข้น 5 % พบว่าเอทานอลและ DI water สามารถละลายได้หมด แต่ละลายได้เพียง
บางส่ วนใน Propylene glycol และได้ทดสอบเพิ่มเติมพบว่าสารสกัดหยาบสามารถละลายในเอทา
นอลได้สูงสุ ด 20 % (ภาพที่ 3) ซึ่ งการศึกษานี้ ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการนาสารสกัดหยาบไป
ใช้ในสู ตรตารับเครื่ องสาอางควรเตรี ยมในตัวกลางที่เหมาะสมก่อนนาไปใช้

ภาพที่ 1 ผลลูกจันสด (ก = ผลลูกจันดิบ ข = ผลลูกจันหัน่ บาง)

ภาพที่ 2 สารสกัดหยาบ (Crude extract) จากลูกจัน (ก = ก่อนการระเหยตัวทาละลาย และ ข = หลัง
การระเหยตัวทาละลาย)
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ภาพที่ 3 ทดสอบการละลายสารสกัดหยาบจากลูกจัน
2. การทดสอบฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระของสารสกัดวิธี DPPH
จากการทดสอบฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัดลูกจันและสารละลายมาตรฐาน
วิตามิ นซี โดยการวัดค่ าการดู ดกลื นแสงที่ ความยาวคลื่ น 517 nm ด้วยเครื่ อง UV – Vis
spectrophotometer พบว่าสารสกัดลูกจันมีค่า IC50 เท่ากับ 0.22 mg/ml และสารละลายมาตรฐาน
วิตามินซี มีค่า IC50 เท่ากับ 0.09 mg/ml ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัดลูก
จันมีค่าน้อยกว่าสารละลายวิตามินซีมาตรฐาน 2.44 เท่า
ถึงแม้ค่าการต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัดหยาบจากลูกจันจากการทดสอบจะน้อยกว่า
สารละลายมาตรฐานวิตามินซี แต่ก็ถือว่าเป็ นค่าที่สูงมาก เมื่อพิจารณาว่าสารสกัดที่นามาทดสอบ
เป็ นสารสกัดหยาบที่ นามาเปรี ย บเที ย บกับ สารบริ สุ ท ธิ์ ของวิต ามิ น ซี ซึ่ ง สอดคล้องกับ ข้อมู ล ที่
รายงานโดย Kubola et al. (2011) ซึ่ งพบว่าสารสกัดจากผลจันดิบมีค่าประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าพืชชนิ ด
อื่น ๆ ใน 19 ชนิด ที่ทาการศึกษาโดยพบว่าค่า % DPPH inhibition เป็ น 95 % ที่ความเข้มข้นของ
การสกัด 0.01 % ซึ่ งสู งใกล้เคียงกับวิตามินซี มาตรฐาน (% Inhibition เท่ากับ 99 %) และนอกจากนี้
ยัง มี พื ช ที่ อ ยู่ใ นวงศ์ เ ดี ย วกัน เช่ น ต้น พลับ ที่ ใ ห้ ค่ า การต้า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ สู ง เช่ น เดี ย วกัน (%
Inhibition เท่ากับ 90) (Rashed, 2013)
สรุ ปผลการทดลอง และข้ อเสนอแนะ
จากการสกัดสารสกัดจากลูกจันดิบด้วยเอทานอล พบว่าได้สารสกัดที่มีสีน้ าตาลเข้ม เหนียว
จับกันเป็ นก้อน และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ เฉพาะตัวของลูกจัน ร้อยละผลผลิตเท่ากับ 23.95 ต่อน้ าหนัก
ของผลลูกจันสด เมื่อทดสอบฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยวิธี DPPH สารสกัดลูกจันมีค่า
IC50 เท่ากับ 0.22 mg/ml (วิตามินซีมาตรฐาน IC50 เท่ากับ 0.09 mg/ml) ซึ่ งพบว่าสารสกัดหยาบมี
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ฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระสู งที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและเป็ นการเพิ่ม
คุณค่าของพืชของประเทศไทยในอนาคต
รายการอ้างอิง
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