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บทคัดย่อ 

Schleichera oleosa (Lour.) Oken เป็นพืชในตระกูล Sapindaceae ในประเทศไทยเรียกว่า ตะคร้อ ซึง่

ถกูบริโภคโดยคนพืน้บ้านและเป็นผลไม้ป่ามีรสเปรีย้ว จากคณุสมบติัดงักล่าวจึงตัง้สมมติุฐานว่า ผลตะคร้อน่าจะมี

กรดอินทรีย์สูงและมีคณุสมบติัเป็นสารต้านอนุมลูอิสระ ท่ีควรสนบัสนุนให้เป็นผลไม้บํารุงสขุภาพ จึงวิเคราะห์หา

ปริมาณและชนิดของกรดอินทรีย์จากผลตะคร้อท่ีได้จากจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

โดยใช้เทคนิค High-performance liquid chromatography (HPLC) ทําการสกดัสารสําคญัด้วยนํา้และกรองผ่าน

เมมเบรน 0.45 ไมครอน ก่อนฉีดเข้าเคร่ือง HPLC พบว่า มีปริมาณกรดออกซาลิก กรดทาร์ทาริก กรดฟอร์มิก กรด

แลคติก กรดซิตริก อยู่ระหว่าง 0.04-0.07, 0.12-0.21, 1.82-2.57, 21.13-39.27 และ 16.35-19.58 กรัมต่อ 100 

กรัมนํา้หนกัแห้ง  ตามลําดบั  จากการศกึษา พบว่า ผลตะคร้อจากจงัหวดัหนองบวัลําภูและอดุรธานีมีปริมาณกรด

อินทรีย์โดยรวมมากกวา่ผลตะคร้อจากจงัหวดัชยัภมิู ขอนแก่น และนครราชสีมา ผลตะคร้อจากจงัหวดัท่ีใกล้กนัหรือ

ติดกนัน่าจะมาจากพนัธุกรรมท่ีใกล้เคียงกนั สง่ผลให้มีปริมาณกรดอินทรีย์ในผลตะคร้อท่ีใกล้เคียงกนัด้วย จะเห็นได้

ว่าผลตะคร้อมีกรดอินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ จึงควรสนับสนุนให้ผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพและประชาสัมพันธ์ให้

ประชากรในท้องถ่ินเห็นคณุคา่ อนรัุกษ์สายพนัธุ์ของต้นตะคร้อตอ่ไป  

 

ABSTRACT 

Schleichera oleosa (Lour.) Oken is classified in Sapindaceae family, commonly called as Ta-

khro in Thailand. Its fruits are consumed by the traditional people and taste sour. According to the taste 

characteristic, it was hypothesized that Ta-khro fruits contained high level of organic acids that may 

serve as antioxidants and promote human health. Organic acids in this fruits from different provinces in 

northeastern region of Thailand were investigated using high-performance liquid chromatography 

(HPLC) technique. They were extracted from S. oleosa with water and the fruit extracts were filtered 

through 0.45 micron filter membrane before injecting into HPLC. Results revealed that the major 

components of organic acids were oxalic acid, tartaric acid, formic acid, lactic acid and citric acid 
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(0.04-0.07, 0.12-0.21, 1.82-2.57, 21.13-39.27 and 16.35-19.58  g/100gDW, respectively). Results 

revealed that Ta-Khro fruits from Nongbualamphu and Udonthani had higher amounts of organic acids 

compared to those from Chaiyaphum, Khonkaen and Nakhonratchasima.  The fruits from neighbor 

provinces would have similar genetic characteristics, resulting in similar amount of organic acids. The 

data shown that S. oleosa fruits are nourished with organic acids, and therefore it may have potential to 

develop as commercial food supplements. According to the beneficial effects of S. oleosa, either in 

health or economic aspect, the campaign conducted to promote the conservation of this parental 

species is required in order to preserve biodiversity as well as enhance well-being of local populations.  
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คาํนํา 

ตะคร้อมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า  Schleichera oleosa (Lour.) Oken เป็นพืชในตระกูล Sapindaceae 

เป็นพรรณไม้พืน้บ้าน มีลกัษณะเป็นไม้ยืนต้น ผลดัใบ สงูถงึ 25 เมตร ขึน้อยู่ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ พบมากใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ออกผลเป็นช่อยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เย่ือหุ้มเมล็ดมีสีเหลือง มีรส

เปรีย้ว หรือเปรีย้วอมหวาน ปัจจุบันในประเทศไทยการบริโภคและใช้ประโยชน์ตะคร้อมีอยู่จํากัดพบในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นสว่นใหญ่ ขณะท่ีตา่งประเทศได้มีนกัวิจยัเห็นประโยชน์และศกึษาคณุสมบติัของตะคร้อใน

หลายด้าน ดงัจะเห็นได้จากการศกึษาสารสกดัจากเปลือกและลําต้นของต้นตะคร้อพบว่าสามารถลดการเกิดอนุมลู

อิสระท่ีเป็นสาเหตขุองการตายของเซลล์มะเร็ง (Pettit et al.,2000, Thind et al., 2010)  มีฤทธ์ิต้านการเจริญเติบโต

ของเชือ้ราและแบคทีเรีย (Ghosh et al., 2011) และการใช้นํา้มนัสกดั (Kusum oil or Macassar oil) จากเมล็ด

ตะคร้อ รักษาอาการคนั สิว แผลไหม้ เป็นนํา้มนัสําหรับนวดแก้การปวดไขข้อ (Palanuvej and Vipunngeun, 2008) 

และยงัพบวา่นํา้ต้มเปลือกของต้นตะคร้อยงัรักษาอาการปวดประจําเดือนอีกด้วย (Mahaptma and Sahoo, 2008) 

กรดอินทรีย์ (organic acids) พบอย่างแพร่หลายในพืชผกั ผลไม้ (Joslyn, 1970)  ซึง่เรารู้จกักนัดีในกลุ่ม

ของ AHA (Alpha Hydroxyl Acids) นิยมนํามาเป็นสว่นผสมของเคร่ืองสําอางค์  โดย AHA จะออกฤทธ์ิทําให้เซลล์

ผิวหนังชัน้บนของหนังกําพร้าหลุดลอกและกระตุ้นให้ผิวหนังชัน้ล่างสร้างผิวหนังใหม่ ไม่เกิดการอุดตนัของสาร

ตกค้าง (พรพรรณ, 2542) ในการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอินทรีย์โดยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพ

สูงใช้หลักการแลกเปลี่ยนไอออน (Frayne, 1986) เป็นวิธีวิเคราะห์ท่ีมีความแม่นยําสูง นิยมนํามาวิเคราะห์หา

ปริมาณกรดอินทรีย์อย่างแพร่หลาย เช่น ในสตรอเบอร์ร่ี (Perez et al., 1997) และมะกอก (Ergonul and Nergiz, 

2010) เป็นต้น  

ในประเทศไทยพบมีการนําไปใช้ประโยชน์เฉพาะในแหล่งท่ีมีต้นตะคร้อขึน้อยู่ตามธรรมชาติเท่านัน้  การ

นําไปใช้ประโยชน์นิยมนํามาบริโภคสดและเป็นวตัถดิุบในการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมในผลิตภณัฑ์หนึ่ง

ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากยงัไมมี่การศกึษาวิจยัคณุสมบติัและองค์ประกอบของตะคร้ออย่างจริงจงั หากมีการ

ศกึษาวิจัยคุณสมบติัและองค์ประกอบของผลตะคร้อ น่าจะทําให้ตะคร้อถูกนําไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติและ

องค์ประกอบอย่างกว้างขวาง งานวิจัยชิน้นีจ้ึงได้ศึกษาปริมาณกรดอินทรีย์ในผลตะคร้อจากจังหวดัต่างๆ ท่ีนิยม

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thind%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20545578
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บริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการจําแนกและคดัเลือกสายพนัธุ์ท่ีเหมาะสมในการ

ปลกูเป็นพืชเศรษฐกิจ เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมเสริมสขุภาพตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

รวบรวมผลตะคร้อสดจาก 5 จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ชยัภูมิ ขอนแก่น อดุรธานี หนองบวัลําภู

และนครราชสีมา ทัง้หมด 35 สายต้น นําส่วนเนือ้ตะคร้อมาบดให้ละเอียดแล้วนําเข้ากระบวนการทําให้สารท่ีเปียก

ให้แห้งโดยทําให้สารนัน้เย็นจนแข็งตวัและระเหยเอานํา้แข็งออกไป (freeze drying) เก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศา

เซลเซียส 

การเตรียมสารละลายมาตรฐานและสารตัวอย่าง 

สารละลายมาตรฐานท่ีใช้วิเคราะห์ได้แก่ กรดออกซาลิก (oxalic acid), กรดทาร์ทาริก (tartaric acid), กรด

ฟอร์มิก (formic acid) กรดแลคติก (lactic acid) และกรดซิตริก (citric acid) โดยเตรียมสารละลายกรดออกซาลิก

ท่ีความเข้มข้น 12.5-100 ppm กรดทาร์ทาริกความเข้มข้น 25-200 ppm กรดฟอร์มิกความเข้มข้น 50-400 ppm 

กรดแลคติกและกรดซิตริกความเข้มข้น 100-800 ppm ส่วนสารตวัอย่างละลายด้วยนํา้ให้มีความเข้มข้น 2,500 

ppm กรองสารสกดัท่ีได้ด้วย filter membrane ขนาด 0.45 ไมครอน ทัง้สารละลายมาตรฐานและสารตวัอย่างฉีด

เข้าเคร่ืองด้วยปริมาตร 10 ไมโครลิตร 

การวิเคราะห์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์หาปริมาณกรดอินทรีย์คือ เคร่ืองโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 

(HPLC-UV ของ Waters® 2695 Separations Module, USA) และ detector ใช้ photodiode array detector 

(PDA) และใช้ Prevail™ Organic Acid column ขนาด 150 x 4.6 มิลลิเมตร บรรจุขนาดอนุภาค 5 ไมครอน 

mobile phase ใช้ KH2PO4 ความเข้มข้น 25 mM, pH 2.5 อตัราการไหล (flow rate) 1.0 มิลลิลิตรตอ่นาที ปริมาตร

ท่ีฉีด 10 ไมโครลิตร ใช้ PDA เป็นตวัตรวจวดัท่ีความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร (Shui and Leong., 2002) 

การคาํนวณค่าเปอร์เซ็นต์การคืนกลับของวิธีวิเคราะห์ (% recovery)  

จากสตูร % Recovery = [(A - B)/C] x 100 

โดยท่ี  A = ความเข้มข้นของตวัอย่างตะคร้อท่ีเติมสารมาตรฐาน (Spike sample) 

B = ความเข้มข้นของตวัอย่างตะคร้อไมไ่ด้เติมสารมาตรฐาน (Unspike sample) 

C = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานท่ีเติมในตวัอย่างตะคร้อ 

ค่าสหสัมพันธ์ของกรดอนิทรีย์กับพืน้ที่ที่เกบ็ตัวอย่าง 

การหาสหสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณกรดอินทรีย์จากพืน้ท่ีในจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย

การวิเคราะห์ Principal component analysis บนพืน้ฐาน correlation matrix โดยโปรแกรม PAST version 2.14 

(http://folk.uio.no/ ohammer/past/) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการวิเคราะห์ปริมาณกรดอินทรีย์จากผลตะคร้อจากจงัหวดัตา่งๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่ามี

กรดออกซาลิก (oxalic acid) กรดทาร์ทาริก(tartaric acid) กรดฟอร์มิก (formic acid) กรดแลกติก (lactic acid) 

และกรดซิตริก (citric acids) เม่ือเทียบกบัสารละลายมาตรฐาน แสดงใน Table 1 สําหรับค่า Retention time,  
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%Recovery, Equation, และ R2 แสดงใน Table 2 ผลของการฉีดสารสกดันํา้จากผลตะคร้อเปรียบเทียบสารละลาย

มาตรฐานได้โครมาโตแกรมแสดงใน Figure 1 และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปริมาณกรดอินทรีย์อธิบายโดยใช้

เมตริกซ์สหสมัพนัธ์ แสดงใน Figure 2 

Table 1 Amount of organic acids in S. oleosa from different provinces of northeastern region 

Locations 
Concentration (g/100g DW) 

oxalic acid tartaric acid formic acid lactic acid citric acid 

Chaiyaphum  0.05 + 0.01 0.15 + 0.03 1.91 + 0.27 21.39 + 3.24 16.35 + 4.11 

Khonkaen  0.05 + 0.01 0.16 + 0.03 1.82 + 0.17 26.13 + 11.87 17.07 + 1.98 

Udonthani  0.07 + 0.01 0.15 + 0.06 2.27 + 0.78 31.94 + 7.28 19.58 + 2.12 

Nongbualamphu 0.04 + 0.01 0.21 + 0.05 2.57 + 0.37 39.27 + 8.28 18.17 + 2.10 

Nakhonratchasima 0.06 + 0.01 0.12 + 0.03 2.08 + 0.18 21.13 + 6.96 18.22 + 1.95 

Average 0.54 + 0.01 0.16 + 0.39 2.18 + 0.35 27.97 + 7.57 17.87 + 2.45 

Values are expressed as mean + standard deviation of duplicate analysis  

 

Table 2 Retention times, recovery, calibration parameters for analysis of different organic acids 

Organic acid Retention time (min) Recovery (%) Equation R2 

Oxalic acid 2.706 + 0.005 95.02 Y = 6.85e+003 X 0.999831 

Tartaric acid 3.442 + 0.016 100.00 Y = 1.73e+003 X 0.999959 

Formic acid 3.715 + 0.038 99.31 Y = 3.68e+003 X 0.999975 

Lactic acid 5.566 + 0.018 104.08 Y = 2.83e+002 X 0.999579 

Citric acid 9.652 + 0.128 99.81 Y = 5.65e+002 X 0.997858 

Values are expressed as mean + standard deviation of duplicate analysis 
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Figure 1  HPLC chromatogram of a) mixture standard solutions of organic acids, b) an extract sample 

from S. oleosa using Prevail™ Organic Acid column (150 x 4.6mm.) with 25mM KH2PO4, pH 2.5, 

and PDA detection at 210 nm 

 

 
Figure 2 Principal component analysis (PCA) based on correlation between 5 organic acids 
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จา ก ก าร ศึก ษา ป ริ ม าณ ก ร ดอิ น ท รี ย์ข อ ง ผล ต ะ ค ร้อ ท่ี ม าจ า ก พื น้ ท่ี ใ น จัง ห วัด ต่ า ง ๆ  ใ น ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสงู และได้ทดสอบความแม่นยําโดย

หาค่าเฉลี่ยร้อยละการกลบัคืนของกรดออกซาลิก กรดทาร์ทาริก กรดฟอร์มิก กรดแลคติกและกรดซิตริก พบว่ามี

ค่าเฉลี่ยร้อยละการกลบัคืน(% recovery) ดงั Table 2 ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับของ AOAC 

(AOAC, 2002) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ท่ีต่าง ๆ กับปริมาณกรดอินทรีย์โดยใช้  Principal 

component analysis พบว่า ผลตะคร้อแต่ละพืน้ท่ีมีปริมาณของกรดอินทรีย์แตกต่างกัน โดยผลตะคร้อจาก

อดุรธานี และหนองบวัลําภ ูมีปริมาณกรดอินทรีย์โดยรวมสงูกว่าผลตะคร้อจากพืน้ท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะผลตะคร้อจาก

หนองบวัลําพู มีปริมาณกรดทาร์ทาริก กรดฟอร์มิก กรดแลคติกและกรดซิตริก สงูโดดเด่น รองลงมาคือผลตะคร้อ

จากอดุรธานี จากการจดักลุม่ตะคร้อตามปริมาณกรดอินทรีย์ท่ีสะสมอยู่เป็นไปตามพืน้ท่ีท่ีเก็บตวัอย่าง     เน่ืองจาก

หนองบวัลําภแูละอดุรธานี มีพืน้ท่ีท่ีใกล้เคียงกนัมาก อีกทัง้เดิมหนองบวัลําภเูป็นอําเภอหนึง่ในจงัหวดัอดุรธานี  จึงมี

ความเป็นไปได้ว่าการกระจายพันธุ์ตะคร้อทัง้สองจังหวัด อาจมาจากพันธุกรรมท่ีใกล้เคียงกันมาก เช่นเดียวกับ

จงัหวดัขอนแก่นและชยัภูมิ ท่ีมีพืน้ท่ีติดต่อกนั การกระจายพนัธุ์ของตะคร้อจึงอาจมาจากพนัธุกรรมท่ีใกล้เคียงกัน

เช่นกนั 

 

สรุป 

รายงานฉบบันีเ้ป็นรายงานครัง้แรกของกรดอินทรีย์ท่ีมีอยู่ในผลตะคร้อโดยปริมาณกรดอินทรีย์แต่ละชนิดมี

ปริมาณแตกตา่งกนั  แสดงให้เห็นวา่มีความแปรปรวนในองค์ประกอบของกรดอินทรีย์ของผลตะคร้อตามธรรมชาติ 

อย่างไรก็ตามในการเก็บตวัอย่างมาทําการศกึษาไม่มีข้อมลูอายุผลหลงัจากติดดอกซึง่อาจจะเป็นปัจจยัท่ีทําให้เกิด

ความแตกต่างข้างต้นได้ จึงควรท่ีจะมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณกรดอินทรีย์และอายุของผลตะคร้อ 

เพ่ือท่ีจะได้ข้อมลูท่ีจะเป็นประโยชน์ในการสนบัสนนุการคดัเลือกพนัธุ์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตะคร้ออย่าง

ยัง่ยืนตอ่ไป 
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