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บทคัดย่อ
การแยกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบริสุทธิ์ จากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของราก Artocarpus thailandicus วงศ์ Moraceae
โดยนารากของ Artocarpus thailandicus ที่แห้งเป็นผงละเอี ยดมาสกัดด้วยเฮกเซนที่อุณหภูมิห้องทาการแยกสารบริสุทธิ์
จากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี โดยมีซิลิกาเจล 60 เป็นตัวดูดซับ ชะด้วย 0% - 100% เอทิลอะซิเตท
ต่อเฮกเซน ได้ 11 ส่วนสกัดย่อย ทาการแยกส่วนสกัดที่ 3 ต่อด้วยคอลัมน์ โครมาโทกราฟี ชะด้วย 5% เอทิลอะซิเตทต่อเฮกเซน
พบสารบริ สุท ธิ์ที่ เ ป็ น ของแข็ ง 1 ชนิ ด ทาการตกผลึ กใหม่ ด้ วยเฮกเซน ได้สารบริสุท ธิ์ มีลั กษณะเป็ น ผลึกรู ป เข็ม สี ข าว
มีจุดหลอมเหลว 239 – 242 oC นาสารบริสุทธิ์ที่ได้มาพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยวิธีทางสเปกโทรสโกปี โดยใช้เทคนิค 1H NMR
และ 13C NMR เปรียบเทียบข้อมูลสเปกตรัมกับสารอ้างอิงกลุ่ม triterpenoids และยืนยันสูตรโครงสร้างด้วยเทคนิค DEPT- 90
และ DEPT- 135 พบว่าสารบริสุทธิท์ ี่ได้คือ β-amyrin acetate
คาสาคัญ: Artocarpus thailandicus, β-amyrin acetate

Abstract
The isolation of pure natural products from crude hexane extracts of the Artocarpus thailandicus roots (Moraceae),
the dried powder roots of Artocarpus thailandicus was extracted with hexane at room temperature and evaporated to dryness
to give crude hexane extracts. This crude hexane extracts were carried out by chromatographic techniques over silica gel 60
and eluted with 0% - 100% ethyl acetate in hexane to give 11 fractions. Fractions 3 was further purified by column
chromatography over silica gel 60 and eluted with 5% ethyl acetate in hexane to give one pure compound. After
recrystallization, one pure compound was obtained as white needle with melting point at 239 – 242 oC. The structure of this
pure compound was identified by spectroscopic techniques; 1H NMR 13C NMR DEPT-90 and DEPT- 135. The comparison
of the sample spectra to the reference spectra of triterpenoids, indicated this pure compound was β-amyrin acetate.
Keywords : Artocarpus thailandicus, β-amyrin acetate

1. บทนา
พืชสมุนไพรเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หาง่าย ราคาถูก นามาใช้ประโยชน์ ทางด้านสุขภาพ ความงาม ยารักษาโรค
และเป็นอาหารได้ เช่น ตาลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt.) ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ป้องกันการเกิดอัมพาต
พริก (Capsicum frutescens (L.)) ช่วยรักษาโรคลักปิดลักเปิด หรือโรคเลือดออกตามไรฟัน ขิง (Zingiber officinale Roscoe.)
ช่วยลดความอ้ วน ลดระดับไขมัน คอเลสเตอรอลด้วยการดูด ซึมคอเลสเตอรอลจากล าไส้ แล้ วปล่ อยให้ ร่างกายกาจั ดออก
ทางอุจจาระ กระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) ใช้ใบช่วยแก้โลหิตเป็นพิษด้ วยการใช้ใบ เหง้า ช่วยบารุงหัวใจ
(รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล และคณะ, 2542) ชะเอมเทศ ใช้รักษาโรคเบาหวาน ฟ้าทะลายโจร ใช้เป็นยาแก้ไข้ กล้วย ช่วยบรรเทา
อาการของริดสีดวงทวาร เปลือกมะละกอ แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน ซึ่งในปัจจุบันความนิยมสมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับ
และต้องการของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ (นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, 2544) จากการทดลองและค้นคว้าวิจัยพบว่า
สมุนไพรมีผลข้างเคียงในการรักษาโรคน้อยมากเมื่อเทียบกับยารักษาโรคที่สังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมี จึงเป็นสาเหตุทาให้
สมุนไพรได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การศึกษาวิจัยเพื่อนาสมุนไพรมาใช้เป็นยาแผนปัจจุบัน ได้มีการวิจัยอย่างกว้างขวางโดย
นักวิทยาศาสตร์ได้นาเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสกัด และการแยกสารบริสุทธิ์ จากสมุนไพร เพื่อศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ท างด้ า นเคมี แ ละฟิ สิ ก ส์ ข องสารบริ สุ ท ธิ์ เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า เป็ น สารชนิ ด ใด ตรวจสอบฤทธิ์ ด้ า นเภสั ช วิ ท ยา
ศึกษาความเป็น พิษและผลข้างเคีย ง แล้วนาสารนั้นมาเตรี ยมเป็นยาในรู ปแบบที่เหมาะสมต่ อไป เพื่อ นาไปสู่การส่ง เสริ ม
การอนุรักษ์ การรู้คุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรต่อไป (รัตนา อินทรานุปกรณ์, 2550)
สมุ น ไพรในวงศ์ Moraceae มี ถิ่ น ก าเนิ ด ในแถบเอเชี ย ใต้ แ ละตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ทั้ ง ในที่ ชุ่ ม ชื้ น และที่ แ ห้ ง แล้ ง
โดยมี ลั กษณะล าต้ น ตั้ ง ตรง ผิ วเปลื อ กนอกค่ อ นข้ า งขรุ ข ระสี น้ าตาลด า หรื อ สี เ ทาแกมน้ าตาล บริ เ วณเปลื อ กของล าต้ น
มักมี รอยแตก และมี ยางสีข าวเหมือ นน้านม (โชติ อนั นต์ และคณะ, 2550) น ามาใช้ รักษาโรคได้ เช่น มะหาด (Artocarpus
lakoocha Roxb.) แก่นใช้แก้จุกเสียดแน่น แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ รากใช้ลดอาการไข้ แก้กระษัยเส้นเอ็น สาเก (Artocarpus altilis
(Parkinson) Fosberg) เปลือกแก้ปวดท้อง ผลแก้ไอ ยางแก้โรคบิด ขนุนป่า (Artocarpus rigidus) เปลือกหุ้มเมล็ดช่วยป้องกัน
โรคเบาหวาน ใบใช้พอกแก้โรคผิวหนัง กะออก (Artocarpus elasticus Reinw. Ex Blume) ใบผสมกินกับข้าว ใช้เป็นยาแก้
วัณโรค (ก่องกานดา ชยามฤต และคณะ, 2545) ) วงการแพทย์แผนปัจจุบันได้ทาการศึกษาวิจัยสกัดสาระสาคัญจากสมุนไพร
เพื่ อศึ กษาคุ ณสมบั ติท างด้านเคมี ของสาร และตรวจสอบฤทธิ์ ด้านเภสั ชวิ ทยา เช่ น มะหาดเป็น พืชสมุ นไพรที่กาลั งได้รั บ
ความนิยมในปัจจุบันมีสารสาคัญคือ Oxyresvertol ซึ่งเป็น สารธรรมชาติในกลุ่ม Stilbene ที่สามารถยับยั้งการทางานของ
เอนไซม์ไทโรซิเนส ทาให้สีผิวขาวมากขึ้น จึงนิยมนามาใช้ประโยชน์ทางด้านเครื่องสาอาง (นิจศิริ เรืองรังสี และคณะ, 2547)
จากงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาพบสารบริ สุ ท ธิ์ ห ลายชนิ ด ที่ อ อกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพจากส่ ว นต่ า ง ๆ ของวงศ์ Artocarpus
เช่นในส่ วนของราก Artocarpus champeden พบสารบริสุทธิ์ 2 ชนิด artoindonesianin A และ artoindonesianin B
จากส่วนสกัดเฮกเซน และเมทานอลซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว P388 (Hakima, E. H., et al.,
1999) รากของ Artocarpus lakoocha. พบสารบริสุทธิ์ 2 ชนิดคือ Lakoochin A และ Lakoochin B จากส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน
ซึ่งสาร Lakoochin A มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านม BC และสาร Lakoochin B มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของมะเร็งเต้านม BC และมะเร็งโพรงจมูก KB (Puntumchai, A., et al., 2004) ส่วนสกัดคลอโรฟอร์มของราก
Artocarpus communis พบสารบริสุทธิ์4 ชนิด คือ artomunoisoxanthone, dihydroartomunoxanthone, cyclocomunomethonol
และ artomunoflavanone พบว่า dihydroartomunoxanthone สามารถห้ามเลือดได้ (Weng, J. R., et al., 2006) ในส่วนสกัด
เมทานอลของราก Artocarpus xanthocarpus พบสารบริสุทธิ์ 6 ชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสี (Jin,Y.J., et al., 2015)
และส่วนสกัดเอทานอลของราก Artocarpus xanthocarpus พบฟลาโวนอยด์ชนิดใหม่ 4 ชนิดที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์คาเทปซิน
(Yuan, W.J., et al., 2015) ในส่วนสกัดเอทานอล ของลาต้น Artocarpus nitidus subsp. Lingnanensis พบ 2-hydroxy naringenin
4′-O-β-D-glucopyranoside ใช้ ใ นการรั กษาโรคมะเร็ ง ปอด A549 (Ti, H. ,et al., 2011) จากส่ ว นสกั ด เอทิ ลอะซิ เตท
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ของใบ Artocarpus thailandicus พบ p-hydroxyphenyl-6-acetoxy-β-D-glucopyranoside และ phydroxyphenyl-β-Dglucopyranoside ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย (Boonkla, W., et al., 2011) จากส่วนสกัดเมทานอลของใบ Artocarpus altilis
พบสารใหม่ทั้งหมด 3 ชนิด altilisin H , altilisin I, และ altilisin J สามารถใช้เป็นยารักษาและป้องกันโรคเบาหวาน และใช้เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องสาอาง (Mai, N.T.T., et al., 2012) ส่วนสกัดเอทานอลของใบ Artocarpus heterophyllus พบสารบริสุทธิ์
ชนิดใหม่ 2 ชนิดที่ยับยั้งเซลล์มะเร็ง(Wang,X. L., et al., 2017) และส่วนสกัดเมทานอลของก้านใบ Artocarpus heterophyllus
พบสารบริสุทธิ์ชนิดใหม่ 3 ชนิดที่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง (Boonyaketgoson. S., et al., 2017) จากส่วนสกัดของผล Artocarpus
communis พบสารใหม่ 2 ชนิด คือ arcommunol A และ arcommunol B สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ
SK-Hep-1(Hsu, C.-L., et al., 2011)
พืชในสกุล Artocarpus มี สรรพคุ ณที่ห ลากหลายในการรั กษาโรค และพบสารบริ สุท ธิ์ ที่ อ อกฤทธิ์ ท างชี วภาพ
ที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย จึงสนใจนารากของ Artocarpus thailandicus ที่อยู่ในวงศ์ Moraceae มาทาการสกัดแยก
สารบริสุทธิ์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการแพทย์ต่อไป

2. วิธีทดลอง
นาส่วนรากของ Artocarpus thailandicus (BKF 162676) เก็บในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก หอพรรณไม้กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร (ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้, 2557)
มาทาให้แห้งแล้วบดให้เป็นผงละเอียด หนัก 4.00 กิโลกรัม ทาการสกัดแบบเย็นที่อุณหภูมิห้องตัวทาละลายเฮกเซนลงเป็นเวลา
1 สัปดาห์ จากนั้นนาส่วนที่เป็นสารละลายออกมานาไประเหยตัวทาละลายด้วยเครื่องระเหยแบบหมุน และทาให้แห้งด้วย
เครื่องดูดสุญญากาศ ทาการสกัดซ้า 2 ครั้ง ได้ส่วนสกัดหยาบเฮกเซนน้าหนัก 19.00 กรัม
น าส่ วนสกัด หยาบเฮกเซนของราก Artocarpus thailandicus มาท าให้ บ ริ สุท ธิ์ ด้ วยเทคนิ ค คอลั ม น์ โ ครมาโทกราฟี
โดยมีซิลิกาเจล 60 (0.063-0.200 mm, Merck) เป็นตัวดูดซับ เริ่มชะด้วยเฮกเซนจากนั้นทาการเพิ่มความมีขั้วด้วยเอทิลอะซิเตท
จนถึงเอทิลอะซิเตท (0% - 100% เอทิลอะซิเตทต่อเฮกเซน)แล้วชะด้วยเมทานอล เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อชะสารที่อยู่ในคอลัมน์
ออกมาให้หมด ในระหว่างการชะด้วยตัวทาละลาย เก็บสารละลายที่ออกมาจากคอลัมน์ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้นนาไป
ระเหยตัวทาละลายด้วยเครื่องระเหยแบบหมุนให้แห้ง และตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารแต่ละส่วนสกัดย่อยด้วยเทคนิค TLC
(thin layer chromatography) และตรวจสอบภายใต้หลอดกาเนิดแสงอัลตราไวโอเลต โดยส่วนสกัดย่อยที่มีลักษณะ TLC
เหมือนกันจะรวมเป็นส่วนสกัดย่อยเดียวกัน หากส่วนสกัดย่อยใดยังไม่บริสุทธิ์จะทาการแยกต่อด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี ทานองเดี ยวกันต่ อไปจนได้ สารบริ สุท ธิ์ ส่ วนสกัด ย่อ ยใดที่ พ บสารบริ สุทธิ์ จากการตรวจสอบด้ วย TLC จะนาไป
ตกผลึกใหม่และพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ เพื่อหาสูตรโครงสร้างด้วยเทคนิค
1
H NMR, 13C NMR, DEPT-90, DEPT-135 และหาจุดหลอมเหลว

3. ผลการทดลองและอภิปราย
จากการน ารากของ Artocarpus thailandicus มาท าการสกัดด้ วยตั วท าละลายเฮกเซน ได้ ส่วนสกัด หยาบเฮกเซน
19.00 กรัม จากนั้นทาการแยกส่วนสกัดหยาบ เฮกเซน ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟีมีซิลิกาเจล 60 (0.063-0.200 mm,
Merck) เป็นตัวดูดซับ โดยเริ่มชะด้วยเฮกเซนจากนั้นทาการเพิ่มความมีขั้ว ด้วยเอทิลอะซิเตท จนถึงเอทิลอะซิเตท (0% - 100%
เอทิลอะซิเตทต่อเฮกเซน) แล้วชะด้วยเมทานอล สามารถแยกสารได้ทั้งหมด 11 ส่วนสกัดย่อย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลั ก ษณะและน้ าหนั ก ของส่ ว นสกั ด ย่ อ ยจากส่ ว นสกั ด หยาบเฮกเซนของราก
thailandicus

Artocarpus

ส่วนสกัดย่อย
F1
F2
F3
F4
F5
F6

น้าหนักสาร (g)
0.8328
1.3936
1.4812
0.1174
0.8387

ลักษณะสาร
ของเหลวหนืดสีเหลือง
ของเหลวหนืดสีเหลืองอ่อน
ของเหลวหนืดสีขาวขุ่น
ของเหลวหนืดสีเหลืองอ่อน
ของเหลวหนืดสีเหลืองอ่อน
ของเหลวหนืดสีเหลืองอ่อน

น้าหนักสาร (g)
0.1045
0.6087
1.6029
1.0091
2.8602
0.2378

ส่วนสกัดย่อย
F7
F8
F9
F10
F11

ลักษณะสาร
ของเหลวสีเหลืองอ่อน
ของเหลวหนืดสีขาวขุ่น
ของเหลวหนืดสีเขียว
ของเหลวหนืดสีเขียว
ของเหลวหนืดสีเขียว

จากการแยกสารจากส่ ว นสกั ด หยาบเฮกเซนของราก Artocarpus thailandicus พบว่ าสามารถแยกได้ ทั้ ง หมด
11 ส่วนสกัดย่อย เมื่ อ นามาทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค TLC พบว่ า ทุ ก ส่วนสกัดย่อย ยั ง ไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ จึ ง นาไปแยกต่ อ ด้ ว ย
คอลัม น์ โครมาโทกราฟี พบว่ าเมื่ อน าส่วนสกัด ย่อ ยที่ 3 มาแยกต่อ ด้ ว ยวิ ธีค อลัม น์ โครมาโทกราฟี โดยมีซิลิ กาเจล 60
(0.063-0.200 mm, Merck) เป็นตัวดูดซับ ชะด้วย 5% เอทิลอะซิเตทต่อเฮกเซน สามารถแยกสารได้ทั้งหมด 3 ส่วนสกัดย่อย
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะและน้าหนักของส่วนสกัดย่อยที่แยกได้จากส่วนสกัดย่อยที่ 3 ของส่วนสกัดหยาบเฮกเซน
ของราก Artocarpus thailandicus
ส่วนสกัดย่อย
F3.1
F3.2
F3.3

ลักษณะสาร
ของเหลวหนืดสีเหลืองอ่อน
ของเหลวหนืดสีขาวขุ่น
ของเหลวหนืดสีขาวขุ่น

น้าหนักสาร (g)
0.3510
0.6423
0.0570

จากการแยกส่วนสกัดย่อยที่ 3 ด้วย ด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟีโดยมีซิลิกาเจล 60 (0.063-0.200 mm, Merck)
เป็นตัวดูดซับชะด้วย 5% เอทิลอะซิเตทต่อเฮกเซน สามารถแยกสารได้ทั้งหมด 3 ส่วนสกัดย่อย ได้แก่ ส่วนสกัดย่อยที่ 3.1-3.3
นามาทดสอบด้วยเทคนิค TLC พบว่า ส่วนสกัดย่อย ที่ ไ ด้ ยั ง ไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ จึ ง นาทุ ก ส่วนสกัดย่อยไปแยกต่ อ ด้ ว ยเทคนิ ค
คอลัมน์โครมาโทกราฟี พบว่าเมื่อนาส่วนสกัดย่อยที่ 3.2 มาแยกต่อด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี โดยมีซิลิกาเจล 60
(0.063-0.200 mm, Merck) เป็นตัวดูดซับ และชะด้วย5% เอทิลอะซิเตทต่อเฮกเซนสามารถแยกสารได้ทั้งหมด 3 ส่วนสกัดย่อย
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ลักษณะและน้าหนักของส่วนสกัดย่อยที่แยกได้จากส่วนสกัดย่อยที่ 3.2 ของส่วนสกัดหยาบเฮกเซน
ของราก Artocarpus thailandicus
ส่วนสกัดย่อย
F3.2.1
F3.2.2
F3.2.3

ลักษณะสาร
ของเหลวหนืดสีขาว
ของแข็งสีขาว
ของเหลวหนืดสีขาว
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น้าหนักสาร (g)
0.0015
0.3338
0.1200

จากการแยกสาร ส่วนสกัดย่อยที่ 3.2 ด้วยด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟีโดยมีซิลิกาเจล 60 (0.063-0.200 mm,
Merck) เป็นตัวดูดซับ และชะด้วย 5% เอทิลอะซิเตทต่อเฮกเซน สามารถแยกสารได้ทั้งหมด 3 ส่วนสกัดย่อย จากการทดสอบ
ด้วยเทคนิค TLC พบว่า ส่วนสกัดย่อยที่ 3.2.2 เป็นสารบริ สุ ท ธิ์ มี ลั ก ษณะเป็ น ของแข็งสีขาว จึงนาไปตกผลึกใหม่ด้วยเฮกเซน
ได้ผลึกรูปเข็มสีขาวหนัก 0.1823 กรัม นาผลึกที่ได้นามาทาการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรมิเตอร์ และหาสูตรโครงสร้างด้วยเทคนิค 1H NMR, 13C NMR, DEPT-90, DEPT-135 ให้ข้อมูลดังตารางที่ 4
และจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์มีค่า 239 – 242 oC
จากข้ อ มู ล 13C NMR ของสารบริ สุ ท ธิ์ (ส่ ว นสกั ด ย่ อ ยที่ 3.2.2) แสดงจ านวนคาร์ บ อนประมาณ 30 คาร์ บ อน
ซึ่งเป็นสารกลุ่ม triterpenoids และเมื่อทาการสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูล NMR ของสารบริสุทธิ์กับสารกลุ่ม triterpenoids
จากงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าข้อมูลทาง NMR ของสารบริสุทธิ์ที่ได้มีข้อมูลเหมือนกับ β-amyrin acetate (Jiao,X., et al., 2010 และ
Thuy, T.-T., et al., 2008) ดังตารางที่ 4 และ β-amyrin acetate มีโครงสร้างดังรูปที่ 1

ตารางที่ 4

ค่าสัญญาณ 1H NMR, 13C NMR, DEPT–90 และ DEPT–135 ของสารบริสุทธิ์และ β-amyrin
acetate
สารบริสุทธิ์

ตาแหน่ง

 H (ppm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

(J in Hz)
1.38(m), 1.92(m)
1.68(m), 2.02(m)
4.50(t,J=8Hz)
0.82(s)
1.44(m), 1.47(m)
1.27(m), 1.63(m)
1.35
1.42-1.47
5.14(s)
0.93-1.34 (m)
1.60(m), 2.01(m)
1.03
1.44(m), 2.02(m)
1.31-1.42 (m)
1.31-1.42(m)
0.89(s)
0.89(s)
0.99(s)

 C (ppm)

DEPT – 90 (ppm)

38.49
23.53
80.84
37.69
55.27
18.28
32.89
39.81
47.65
36.84
23.57
121.65
145.14
41.69
26.62
26.95
32.61
47.56
46.79
31.26
34.75
37.17
28.11
16.88
15.73

38.20
23.20

DEPT – 135
(ppm)

80.10
55.22

17.60
33.30
23.50
26.10
28.10
46.80
34.70
37.17
-

5

47.22
121.64
-

47.58
-

28.02
16.87
15.76

β-amyrin acetate
 H (ppm)
 C (ppm)
(J in Hz)
1.39(m), 1.92(m)
38.40
1.66(m), 2.02(m)
23..70
4.50(t,J=8Hz)
81.00
37.90
0.83(s)
55.40
1.43(m), 1.46(m)
18.40
1.29(m), 1.62(m)
32.70
39.90
1.35
47.70
37.00
1.42-1.46(m)
23.70
5.18(s)
121.80
145.30
41.80
0.93-1.33 (m)
26.30
1.65(m), 2.01(m)
27.10
32.60
1.03(m)
47.40
1.43(m), 2.05(m)
46.90
31.20
1.32-1.42 (m)
34.90
1.32-1.42(m)
37.30
0.87(s)
28.20
0.87(s)
16.90
0.96(s)
15.70

ตารางที่ 4

ค่าสัญญาณ 1H NMR, 13C NMR, DEPT–90 และ DEPT–135 ของสารบริสุทธิ์และ β-amyrin
acetate (ต่อ)
สารบริสุทธิ์

ตาแหน่ง

 H (ppm)

26
27
28
29
30
31
32

(J in Hz)
0.93(s)
1.15(s)
0.84(s)
0.82(s)
0.82(s)
2.07(s)

 C (ppm)

DEPT – 90 (ppm)

16.83
26.15
28.40
33.34
23.71
170.74
21.41

-

DEPT – 135
(ppm)
16.81
26.24
28.41
32.88
23.70
21.44

β-amyrin acetate
 H (ppm)
 C (ppm)
(J in Hz)
0.96(s)
16.90
1.12(s)
26.10
0.84(s)
28.50
0.82(s)
33.50
0.82(s)
23.80
171.10
1.95(s)
21.40

จากตารางที่ 5 ข้อมูล 13C NMR ของสารบริสุทธิ์ พบว่ามี ค่าสัญญาณ ที่ 31.26, 32.61, 36.84, 37.69, 39.81, 41.69, 145.14
และ 170.74 ppm เป็นลักษณะของ quaternary carbon (-C-) 8 ลักษณะที่ตาแหน่ง 20, 17, 10, 4, 8 ,14, 13 และ 31 ตามลาดับ
ค่าสัญญาณ ที่ 47.56, 47.65, 55.27, 80.84 และ 121.65 ppm เป็นลักษณะของ methine carbon (-CH) 5 ลักษณะที่ตาแหน่ง 18, 9,
5, 3 และ 12 ตามลาดับ ค่าสัญญาณที่ 18.28, 23.53 , 23.57, 26.62, 26.95, 32.89, 34.75, 37.17, 38.49 และ 46.79 ppm
เป็นลักษณะของ methylene carbon (-CH2) 10 ลักษณะ ที่ตาแหน่ง 6, 2, 11, 15, 16, 7, 21, 22, 1 และ 19 ตามลาดับ ค่าสัญญาณ
ที่ 15.73, 16.83, 16.88, 21.41, 23.71, 26.15, 28.11, 28.40 และ 33.34 ppm เป็นลักษณะของ methyl carbon (-CH 3 )
ทั้งหมด 9 ลักษณะที่ตาแหน่ง 25, 26, 24, 32, 30, 27, 23, 28 และ 29 ตามลาดับ
จากตารางที่ 5 ข้อมูล 1H NMR ของสารบริสุทธิ์ พบว่า ค่าสัญญาณ ที่ 0.82, 1.03 , 1.35, 4.50 และ 5.14 ppm เป็นลักษณะ
ของ methine proton (-CH) 5 ลักษณะที่ตาแหน่ง 5, 18, 9 , 3 และ 12 ตามลาดับ ค่าสัญญาณที่ (0.93-1.34), (1.27, 1.63),
(1.31-1.42), (1.31-1.42), (1.38, 1.92), (1.42- 1.47), (1.44, 1.47), (1.44, 2.02), (1.60, 2.01) และ (1.68, 2.02) เป็นลักษณะของ
methylene proton (-CH2) 10 ลักษณะ ที่ตาแหน่ง 15, 7, 22, 21, 1, 11, 6, 19, 16 และ 2 ตามลาดับ ค่าสัญญาณที่ 0.82, 0.82,
0.84, 0.89, 0.89, 0.93, 0.99, 1.15 และ 2.07 ppm เป็นลักษณะของ methyl carbon (-CH3) 9 ลักษณะที่ตาแหน่งที่ 29, 30, 28, 23,
24, 26, 25, 27 และ 32 ตามลาดับ
จากการเปรียบเทียบข้อมูลของ 1H NMR และ 13C NMR ของสารบริสุทธิ์ที่ได้จาก ส่วนสกัดย่อยที่ 3.2.2 กับข้อมูล
1
H NMR และ 13C NMR ของเอกสารอ้างอิง ของ β-amyrin acetate (ตารางที่4) พบว่า มีค่าสัญญาณ และจุดหลอมเหลว
(จุดหลอมเหลวอ้างอิง 238 - 241 oC ) เหมือนกันกับ β-amyrin acetate ทุกประการ (Jiao, X., et al., 2010 และ Thuy, T.-T.,
et al., 2008) จึงสรุปได้ว่าสารบริสุทธิ์ที่ได้นี้ คือ β-amyrin acetate ซึ่งมีสูตรโครงสร้างดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสร้างของ β-amyrin acetate
6

จากข้อมูล DEPT-90 พบค่าสัญญาณ ที่17.60, 23.20, 23.50, 26.10, 28.10, 33.30, 34.70, 37.17, 38.20 และ 46.80 ppm
เป็นลักษณะของ methylene carbon (-CH2) มี ทั้ ง หมด 10 ลั ก ษณะจากข้อมูล DEPT-135 พบค่า ค่าสัญญาณ 47.58, 47.22,
55.22, 80.10 และ 121.64 ppm เป็นลักษณะของ methine carbon (-CH-) 5 ลั ก ษณะ และค่ า สั ญ ญาณ 15.76, 16.81, 16.87,
21.44, 23.70, 26.24, 28.02, 28.41 และ 32.88ppm เป็นลักษณะของ methyl carbon (-CH3) ทั้งหมด 9 ลักษณะ
เมื่ อ นาข้ อ มู ล ของ DEPT-90 และ DEPT-135 พบว่ า มีลักษณะ methine carbon (-CH) จานวน
5 ลั ก ษณะ ลักษณะของ methyl carbon (-CH3) จานวน 9 ลักษณะ ลักษณะของ methylene carbon (-CH2) มี ทั้ ง หมด
10 ลั ก ษณะ เมื่อนาข้อมูลของ DEPT-90 และ DEPT-135 มาเปรียบเทียบกับ 13C NMR จะพบว่าลักษณะที่เหลือไม่ตรงกับ
DEPT-90 และ DEPT-135 ซึ่งเป็นลักษณะของ quaternary carbon (-C-) ทั้งหมด 8 ลักษณะ ที่ตาแหน่ง 4, 8, 10, 13, 14, 17, 20
และ 31
จากการศึกษาข้อมูลจาก 1H NMR, 13C NMR สารบริสุทธิ์แล้วทาการยืนยันโครงสร้างด้วย DEPT-90 และ DEPT-135
และจากค่าจุดหลอมเหลว239 – 242 oC มีค่าใกล้เคียงกับจุดหลอมเหลวอ้างอิง 238-241 oC (Jiao,X., et al., 2010 และ Thuy,
T.-T., et al., 2008) พบว่าสารบริสุทธิ์มีข้อมูลเหมือนสารอ้างอิง ดังนั้นสารบริสุทธิ์ที่ได้จากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของราก
Artocarpus thailandicus คือ β-amyrin acetate

4. สรุป
การแยกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของราก Artocarpus thailandicus พบสารบริสุทธิ์
มีลั กษณะเป็ นรู ปเข็ม สีข าว หลั งจากตกผลึ กใหม่ ด้วยเฮกเซน และนาไปพิสูจน์ เอกลั กษณ์ โ ดยเทคนิค นิวเคลีย ร์แ มกเนติ ก
เรโซแนนซ์สเปกโทรเมตรี และเปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิงมีข้อมูลเหมือนกับ β-amyrin acetate ดังนั้นสารบริสุทธิ์ชนิดนี้
คือ β-amyrin acetate ที่ยังไม่เคยมีรายงานในงานวิจัยจากพืชชนิดนี้ที่ผ่านมาจากการทบทวนงานวิจัย และควรจะนาสารบริสุทธิ์นี้
ไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไป
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