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บทคดัยอ่  

 

การศึกษาพฤกษเคมีจากผลสกุของชะมวง (Garcinia cowa Roxb. ex DC.) สามารถแยกและระบุสาร
กลุ่ม เบนโซ ฟี โนน  2 ตัว  คื อ  garcicowin B (1) และ  oblongifolin C (2) และสารกลุ่ม แซนโทน  3 ตัว  คื อ 
brasixanthone B (3), 9-hydroxycalabaxanthone (4)  และ 3-O-methylmangostenone D (5) โครงสรา้งของ
สารที่เคยมีการรายงานแลว้ที่แยกไดท้ัง้หา้ตวันีถู้กหาได้โดยวิธีทางสเปกโตรสโคปี (UV, IR และ 1H-NMR) และ
เปรียบเทียบกบัขอ้มลูที่เคยมีการรายงานมาแลว้ สารทัง้หมดที่แยกไดถ้กูน าไปทดสอบฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟา-

กลโูคซิเดส ผลพบว่าสาร 4 และ 5 แสดงฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซิเดสดว้ยค่า IC50 เท่ากบั 63.41 ± 1.26 
และ 87.16 ± 0.35 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร ตามล าดบั ผลจากการศึกษาน าไปสูก่ารใชป้ระโยชนส์  าหรบังานวิจยัดา้น
เคมีผลติภณัฑธ์รรมชาติตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ: ชะมวง เบนโซฟีโนน แซนโทน แอลฟา-กลโูคซิเดส 
 

Abstract 
 

Phytochemical investigation of Cha-muang (Garcinia cowa Roxb. ex DC.) ripe fruits led to the 
isolation and identification of two benzophenones; garcicowin B (1) and oblongifolin C (2), and three 
xanthones; brasixanthone B (3), 9-hydroxycalabaxanthone (4) and 3-O-methylmangostenone D (5). The 
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structures of these five known isolated compounds were elucidated based on spectroscopic methods 
(UV, IR, and 1H-NMR) as well as comparison with previous reported data in the literatures. All these 
isolates were evaluated for their inhibitory effects on α-glucosidase. Results indicated that compounds 
4 and 5 showed potent α-glucosidase inhibitory activities with IC50 values of 63.41 ± 1.26 and 87.16 ± 
0.35 ug/ml, respectively. The result from this study led to further utilization of research on natural 
products. 
 

Keywords: Garcinia cowa, Benzophenones, Xanthones, α-Glucosidase 
 
บทน า 

ในปัจจบุนัทั่วโลกใหค้วามส าคญักบัการจดัการ
โรค ไม่ ติ ด ต่ อ  ห รือ  non-communicable disease-
NCDs โดยเฉพาะ 4 กลุม่โรคหลกั คือ 1) โรคเบาหวาน 
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) โรคมะเร็งและ 4) โรค
ทางเดินหายใจเรือ้รัง เนื่องจากเป็นปัญหาสุขภาพ
อันดับหนึ่งทั้งในมิติของการเสียชีวิตและภาระโรค
โดยรวม มีอตัราการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกมาก
ถึงปีละ 38 ล้านคน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 68 ของการ
เสยีชีวิตทัง้หมด ส าหรบัประเทศไทยมีขอ้มลูชีช้ดัแลว้ว่า 
ตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคไม่ติดต่อนี ้ 
เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตรอ้ยละ 75 ของการ
เสีย ชีวิตทั้งหมด หรือประมาณ  320,000 คนต่อปี  
โดยในทุก 1 ชั่ วโมงจะมีผู้เสียชีวิต 37 ราย ทั้งนี ้พบ
ผู้ เสีย ชี วิตจากโรค เบาหวาน เป็นล าดับที่  3 ของ
ผูเ้สยีชีวิตทัง้หมด 1 

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง
ส  าคัญที่องค์กรสหประชาชาติประกาศใหเ้ป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขที่ทุกประเทศทั่ ว โลกต้องร่วมมือ
ด าเนินการควบคุมอย่างเขม้งวด ส าหรบัประเทศไทย
คาดการณว์า่ความชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มสงูขึน้ถึง 
5.3 ลา้นคนภายในปี พ.ศ. 2583 1 

โรคเบาหวานเป็นภาวะความผิดปกติของระบบ
การเผาผลาญอาหารในรา่งกาย ท าใหร้า่งกายมีระดบั
น า้ตาลในเลอืดสงูกวา่ปกติ เนื่องจากตบัออ่นมีการผลิต
ฮอรโ์มนอินซูลนิไมเ่พียงพอ ท าใหร้า่งกายไมส่ามารถน า
น า้ตาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ร่างกายมี
ระดบัน า้ตาลในเลอืดสงูเป็นระยะเวลานานสง่ผลใหเ้กิด
โรคแทรกซอ้นต่ออวยัวะต่าง ๆ ตามมาได ้โรคเบาหวาน
แบง่ไดเ้ป็น 4 ประเภทดว้ยกนัดงันี ้1) เบาหวานประเภท
ที่ 1 เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสรา้งอินซูลินได้ พบ 

รอ้ยละ 3.4 2) เบาหวานประเภทที่ 2 เกิดจากตับอ่อน
ผลติอินซูลนิไมเ่พียงพอต่อการใชง้าน พบรอ้ยละ 95-97  

3) เบาหวานประเภทที่ 3 เกิดจากพันธุกรรมหรือโรค
บางอย่าง และ 4) เบาหวานประเภทที่  4 เกิดขณะ
ตัง้ครรภเ์มื่อคลอดแลว้ก็จะหายไป  

เอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสเป็นเอนไซมซ์ึ่งอยู่
บริเวณล าไสเ้ล็ก ท าหนา้ที่ย่อยแป้งและคารโ์บไฮเดรต
ใหเ้ป็นน า้ตาลโมเลกุลเดี่ยว ดว้ยปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส
ของเอนไซม์ 2 เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่
กระแสเลือดและน าไปเลีย้งเซลลต์่าง ๆ ของร่างกาย
ต่อไป ดงันัน้ถ้าสามารถยับยัง้การท างานของเอนไซม์
แอลฟา-กลูโคซิเดสได้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยชะลอ
หรอืยบัยัง้การดดูซึมน า้ตาลเขา้สูก่ระแสเลือด ส่งผลให้
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ระดับน ้าตาลในเลือดลดลงท าให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ประเภทที่ 2 เกิดสภาวะคั่งของน า้ตาลในเลือดลดลง
เช่นกนั 

ชะมวง มี ช่ือทางวิทยาศาสตร์ คือ Garcinia 
cowa Roxb. ex DC. เ ป็ น พ ร รณ ไม้ อ ยู่ ใ น ว ง ศ ์
Clusiaceae ที่มีนกัวิจยัสนใจศกึษากนัมาก เนื่องจากมี
องค์ประกอบทางเคมีหลากหลายชนิดจากส่วนของ  
ล าตน้ ใบ ราก และก่ิง ชะมวงมีสรรพคณุมากมาย เช่น 
ใบช่วยลดอาการไข้ แก้ไอ เปลือกใชร้กัษาโรคผิวหนัง
และสว่นท่ีเป็นผลใชร้บัประทานเป็นผลไม ้นอกจากนีย้งั
มีสรรพคุณใช้เป็นยาระบาย ช่วยการย่อยอาหาร 
สามารถต้านเชื ้อจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดิน
อาหาร ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยบ ารุง
ผิวพรรณ ป้องกันผิวเหี่ยวย่น การเกิดฝ้าและกระ ช่วย
บ ารุงสายตาท าให้มองเห็นในที่มืดได้ดีรวมถึงช่วย
ปอ้งกนัโรคตาชนิดต่าง ๆ ดงันัน้ ชะมวงจึงเป็นสมนุไพร
ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็นยารักษาโรคและนิยมน ามา
บริโภค มีรายงานวิจยัพบวา่สารสกดัจากชะมวง มีฤทธ์ิ
ทางชีวภาพที่มีประโยชนห์ลากหลาย เช่น ฤทธ์ิยับยัง้
แบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบหลายชนิด 
ความเป็นพิษต่อเซลลม์ะเรง็หลายชนิด นอกจากนีย้งัมี
ฤทธ์ิต้าน จุลินทรีย์ ยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอล 
ยบัยัง้เอนไซม ์Pancreatic lipase ฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระ
และฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซิเดส 3 สารที่แยก
ไดส้่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของแซนโทน (xanthones) เบน
โซ ฟี โน น  (benzophe-nones) แ ล ะ  ฟ ล า ว า โน น 
(flavanones)   

จากสรรพคุณของชะมวงและโครงสร้างที่ 
หลากหลายที่กล่าวมาขา้งตน้นัน้ เป็นเหตุผลส าคัญที่
ท  าให้ผูว้ิจัยมีความสนใจศึกษาองคป์ระกอบทางเคมี
จากผลสุกของชะมวงและฤทธ์ิยับยัง้เอนไซมแ์อลฟา- 

กลโูคซิเดส ทัง้นีผ้ลที่ไดร้บัจากการศกึษาจะเป็นพืน้ฐาน
ดา้นองคป์ระกอบทางเคมีและน าไปสู่การใชป้ระโยชน์
ส  าหรบังานวิจยัทางดา้นผลติภณัฑธ์รรมชาติตอ่ไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
อุปกรณ/์เคร่ืองมือและสารเคมี   

(1) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงสเปกโทรโฟโต
มิ เต อ ร์  (Ultraviolet-Visible (UV-Vis) spectrophoto 
meter) ยี่หอ้ Perkin-Elmer รุน่ Varian Cary 5000 UV-
Vis-NIR spectrophotometer 

(2) เค รื่อ งอิ นฟ า เรดส เปก โทร โฟ โตมิ เตอ ร ์
(In frared ( IR)  spectrophotometer )  ยี ่ห ้อ  
PerkinElmer Fron t ier  Opt ica FT - IR 
spectrophotometer  

(3) เ ค รื่ อ ง ฉ า ย แ ส ง ยู วี  (UV-lamp) ยี่ ห้ อ 
SHIMDZU รุน่ UV-1601 

(4) เค รื่อ งนิ ว เค ลี ย ร์แม ก เน ติ ก เร โซ แนนซ ์
ส เป ก โท รมิ เต อ ร์ (Nuclear Magnetic Resonance 
(NMR) spectrometer) ยี่ห้อ /รุ่น  AVANCE NEO 500 
MHz Bruker  spectrometers  

(5) คอลัมน์โครมา โทกราฟี แบบ เร็ว  (Quick 
Column Chromatography; QCC) และ คอลัมน์โคร
มาโทกราฟีแบบธรรมดา               

(6) ซิลิกาเจล 60 H (5-40 μm, SiliCycle® Inc.) 
และซิลกิาเจล 100 H (63-200 μm, SiliCycle® Inc.) 

(7) แผ่น โครมาโทกราฟี ผิวบาง (Thin Layer 
Chromatography; TLC) ส าเร็จรูปชนิด Silica gel 60 
F254 ยี่หอ้ Merck 

(8) เค รื่ อ ง ร ะ เห ย สุ ญ ญ า ก า ศ  (Rotatory 
evaporator) ยี่หอ้ BUCHI รุน่ R-220 PRO 
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(9) เค รื่ อ ง ชั่ ง  4 ต า แ ห น่ ง  ยี่ ห้ อ  METTLER 
TOLEDO รุน่ PG 2002-3 

(10) ตัวท าละลายอินทรีย์ส  าหรับตรวจวัดด้วย
เค รื่ อ ง  NMR ได้ แ ก่  CDCl3 (δH 7.24 แ ล ะ  δC 77.0 
ppm) ที่ผสมสารละลายมาตรฐาน (TMS)  

(11) สารเคมีในการทดลองนีจ้าก sigma Aldrich 
และ Merck 
ตัวอยา่งพืช 

เก็บตัวอย่างผลสุกของชะมวง  สายพันธุ ์
Garcinia cowa Roxb.ex DC บริเวณหลงัอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัด
สงขลา ในวนัท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  
 

   
 

Figure 1. Garcinia cowa Roxb. ex DC. 
 
การสกดั 

น าผลสกุของชะมวงสด 1 กิโลกรมั (Figure 1.) 
หั่นเป็นชิน้เล็ก ๆ ใสใ่นโหลแกว้ ท าการสกดัโดยแช่ดว้ย
เมทานอล 3 ครัง้ ๆ ละ 3 วนั ที่อณุหภมูิหอ้ง จากนัน้น า
สว่นที่กรองรวมกนัมาระเหยเอาตวัท าละลายออกดว้ย
เครื่องระเหยแบบสุญญากาศจนได้สารสกัดหยาบ 
(4.59 กรมั) ซึง่มีลกัษณะเป็นของเหลวหนืดสนี า้ตาลด า 
น าสารสกัดหยาบที่ไดม้าแยกต่อดว้ยเทคนิคการสกัด
แยกส่วน (partitioned extraction) ในน า้ โดยใชต้ัวท า
ละลายอินทรีย ์คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทนและเอทิลอะ
ซิเตต  ตามล าดับ  จากนั้นรวมส่วนที่ แสดงใน TLC  

โครมาโทแกรมที่เหมือนกันคือ ส่วนสกัดหยาบ ไดคลอ
โรมี เทนและเอทิลอะซิ เตตเข้าด้วยกัน (2.40 กรัม )  
แลว้น าไปท าการแยกบรสิทุธ์ิ 
การแยกบริสุทธ์ิ 

น าส่วนสกัดหยาบ ไดคลอโรมี เทนและ     
เอทิลอะซิเตต มาแยกต่อโดยใชเ้ทคนิคโครมาโทกราฟี
แบบเร็ว (ซิลิกาเจล: 60 H 5-40 ไมครอน) เริ่มต้นชะ
ด้วย เฮกเซนแล้วเพิ่มขั้วโดยใช้ไดคลอโรมีเทนจนถึง 
20% เม ท าน อล  จ าก นั้ น รวม ส่ ว น ที่ แ ส ด ง  TLC  
โครมาโทแกรมที่เหมือนกันเขา้ดว้ยกัน จะไดส้่วนแยก
ย่อยทั้งหมด 10 ส่วนแยกย่อย (GC1-GC10) รวม
ส่วนย่อย GC3 และ GC4 (500 มิลลิกรมั) เขา้ดว้ยกัน 
แลว้น ามาแยกตอ่ดว้ยคอลมันแ์บบธรรมดา โดยชะดว้ย
ระบบ 20% อะซิโตนในเฮกเซน จนไดส้ารบริสุทธ์ิสอง
ตัว คือ สาร 1 (2.3 มิลลิกรัม) และ 2 (1.5 มิลลิกรมั)  
น าสว่นแยกย่อย GC5 (320 มิลลิกรมั) มาแยกต่อดว้ย
คอลมันโ์ครมาโทกราฟีแบบธรรมดา (ซิลกิาเจล: 100 H 
63-200 μm) ชะด้วยระบบ 30% อะซิโตนต่อเฮกเซน 
และแยกต่อด้วยระบบ 20% เอทิลอะซิเตตต่อเฮกเซน 
จนได้สารบริสุทธ์ิหนึ่งตัว คือ สาร 3 (1.2 มิลลิกรัม )    
น าส่วนแยกย่อย GC7 รวมกับ GC8 (430 มิลลิกรมั) 
แล้วท าการแยกโดยใช้ คอลัมน์โครมาโทกราฟีแบบ
ธรรมดา (ซิลกิาเจล: 100 H 63-200 μm) โดยท าการชะ
ดว้ยระบบ 40% อะซิโตนต่อเฮกเซน จนไดส้ารบริสทุธ์ิ
ส อ ง ตั ว  คื อ  ส า ร  4 (1.4 มิ ล ลิ ก รั ม ) แ ล ะ  5  
(1.8 มิลลกิรมั)  
การทดสอบฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟา-กลูโคซิเดส  

เตรียมละลายสารตวัอย่าง (สาร 1-5) หรือ สาร
มาตรฐาน (อะคารโ์บส; acarbose) ดว้ย 5% ไดเมทิล

ซลัฟอกไซด์ในบัฟเฟอรฟ์อสเฟต (pH 6.8 - 7.0) ให้มี
ความเขม้ขน้ 100-1000 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร จากนัน้



PBRU SCIENCE JOURNAL 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 

49 

 

PBRU Science Journal 
Volume 19 Number 1 January-June 2022 

ท าการทดสอบโดยน าสารละลายตวัอย่างปริมาตร 60 
ไมโครลิตร มาผสมกับสารละลายเอนไซม์แอลฟา- 
กลูโคซิ เดส  (0.35 หน่วย /มิ ลลิลิต ร ) ป ริม าตร  50 
ไมโครลิตร ในไมโครเวลเพลท ท าการบ่มสารละลาย
ผสมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 10 นาที 
จากนัน้เติมสารละลาย 4-ไนโตรเฟนิล-แอลฟา-ดี-กลโูค
ไพราโนไซด ์(1.5 ไมโครโมลาร)์ ปริมาตร 50 ไมโครลิตร 
ลงในไมโครเวลเพลท แล้วท าการบ่มต่ออีก 20 นาที 
จากนัน้หยดุการด าเนินของปฏิกิรยิาโดยเติมสารละลาย 
1 โมลาร ์โซเดียมคารบ์อเนต ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
ลงในแตล่ะหลมุ แลว้น าสารละลายผสมที่ไดไ้ปตรวจวดั
ค่าดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร 
โดยเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท น าค่าการดูดกลืน
จากการทดลองที่ไดม้าท าการค านวณรอ้ยละการยบัยัง้
และหาคา่ความเขม้ขน้ของสารตวัอยา่งที่สามารถยบัยัง้
ได ้50% (IC50) โดยในทกุการทดสอบจะท าซ า้สามครัง้ 
และผลที่ไดจ้ะแสดงในรูปของค่าเฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ผลการวิจัย 
 เมื่อน าสารสกัดจากผลสุกของชะมวงมาท า
การแยกบริสุท ธ์ิด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีพบว่า 
สามารถแยกสารบริสทุธ์ิไดท้ัง้หมด 5 ตัว คือ สาร 1-5 
ดงัแสดงใน (Figure 2.) โครงสรา้งทางเคมีของสารทัง้ 5 
ตัวนี ้หาได้จากข้อมูลทางสเปกโทสโกปี (UV IR และ 
1H-NMR)  
การหาโครงสร้างทางเคมี 

สาร 1 (C43H58O5): มีลักษณะเป็นของหนืดสี
น า้ตาล จากขอ้มูล UV-Vis (MeOH) λmax (nm) พบว่า
ปรากฏค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  225 238 
และ 294 ปรากฎสัญญาณการสั่นของ IR (neat) ที ่
3440 2928 1725 และ  1650 cm-1 และจากข้อมู ล

โปรตอน NMR พบสัญญาณของโปรตอนดังแสดงใน 
Table 1. 

 
 

 
 

Figure 2. Structures of compounds 1-5 
 

จากข้อมูล 1H-NMR สเปกตรมัของสาร 1 พบ
สัญญาณของ olefinic proton 5 ชุดสัญญาณที่ค่า 
chemical shift ของโปรตอน  (δH) 4.86, 4.93, 5.12, 
5.06 และ 4.98 ที่ต  าแหน่ง 18, 25, 30, 35 และ 40 
ตามล าดบั และพบ 10 สญัญาณของ methyl proton ที่
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ค่ า  δH 1.68, 1.62, 0.87, 1.54, 1.67, 1.78, 1.55, 
1.64, 1.55 และ 1.66  

พบอนพุนัธข์อง acylphloroglucinol กบั วงของ 
2,2-dimethylbicyclo[3,3,1]nonane พบสญัญาณ 1,3 
disubstituted benzene โดยปรากฏสญัญาณที่ค่า δH 
7.03 (m, H-12) 7.01 (m, H-14) 7.23 (t, J = 7.9,  
H-15) และ 6.99 (m, H-16) การเช่ือมตอ่ของโครงสรา้ง
ยื น ยัน โด ย ใช้ข้อมู ล จ าก เท คนิ ค  Heteronuclear 
Multiple Bond Correlation (HMBC) โดยพบว่า H-15 
เห็นความสมัพนัธ์กับ C-12 และ C-13 และ H-12 เห็น
ความสัมพันธ์กับ  C-14 และ C-16 นอกจากนี ้ H-12 
และ H-16 ยงัเห็นความสมัพันธ์กับ carbonyl carbon 
ที่ C-10 ประกอบกับข้อมูล 13C-NMR จึงยืนยัน ได้ว่า 
carbonyl carbon อยู่ต  าแหน่งที่ 10 ดังแสดง โดยใช้
ขอ้มลูจากเทคนิค HMBC (Figure 3.)  

 

 
 

Figure 3. Selected HMBC correlations (HC) of 
compound 1 

 
 จากขอ้มลูทางสเปกโทสโกปีดงักลา่วและขอ้มลู
ของสารท่ีเคยมีรายงานการแยกมาแลว้พบวา่สาร 1 คือ 
garcicowin B ซึ่งเป็นสารที่เคยมีรายงานการแยกแลว้
จากสว่นก่ิงของชะมวง 4  

 

สาร 2 (C43H58O6): มีลักษณะเป็นของหนืดสี
น า้ตาล จากขอ้มูล UV-Vis (MeOH) λmax (nm) พบว่า
ปรากฏค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  228 280 
และ 310 nm ปรากฏสัญญาณการการสั่นของ IR 
(neat) ที่ 3420 2928 1728 และ 1642 cm-1 และจาก
ขอ้มูล 1H-NMR พบสญัญาณของโปรตอนดังแสดงใน 

Table 1. 
Table 1. 1H-NMR Spectroscopic Data (CDCl3, 500 
MHz) for compounds 1 and 2  

 

position δH (multi., J in Hz) position δH (multi., J in Hz) 
1 2 1 2 

6 1.78, m 1.76, m 25 4.93, m 4.95, m 
7a 2.03, m 2.07, m 27 1.92, m 1.98, m 
7b 1.31, m 1.40, m 28 1.54, s 1.54, s 
12 7.03, m  7.10, m 29a 2.54, m 2.51, m 
14 7.01, m  - 29b 2.41, m 2.46, m 
15 7.23, t, 7.9 6.68, d, 8.4 30 5.12, m 5.12, m 
16 6.99, m 7.02, m 32 1.67, s 1.71, s 
17a 2.78, m 2.76, m 33 1.78, s 1.69, s 
17b 2.77, m 2.60, m 34 1.92, m 2.03, m 
18 4.86, m 4.79, m 35 5.06, m 5.07, m 
20 1.68, s 1.61, s 37 1.55, s 1.64, s 
21 1.62, s 1.69, s 38 1.64, s 1.54, s 
22 0.87, s 0.85, s 39 2.03, m 1.98, m 
23 1.66, m 1.71, m 40 4.98, m 5.01, m 
24a 2.06, m 2.11, m 42 1.55, s 1.79, s 
24b 1.71, m 1.72, m 43 1.66, s 1.69, s 

 
จากข้อมูล 1H-NMR สเปกตรัม ของสาร 2 

เปรยีบเทียบกบัสาร 1 พบวา่มีสญัญาณที่เหมือนกนั แต่
แ ต ก ต่ า งกั น ที่ ส า ร  2 พ บ สัญ ญ าณ ขอ ง  1,3,4 
trisubstituted benzene โดยมีค่า δH 7.10 (m, H-12) 
6.68 (d, J = 8.4, H-15) และ 7.02 (m, H-16) ยืนยัน
ต าแหน่งของโปรตอนและคารบ์อนในโครงสรา้งโดย
ข้อมูลจากเทคนิค  HMBC โดยเห็นความสัมพันธ์
ระหวา่ง H-15 กบั C-11, C-13 และ C-14 (Figure 4.) 
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Figure 4. Selected HMBC correlations (HC) of 
compounds 2-3 

 
 จากขอ้มลูทางสเปกโทสโกปีดงักลา่วและขอ้มลู
ของสารที่เคยมีรายงานการแยกมาแลว้พบวา่สาร 2 คือ 
oblongifolin C ซึง่เป็นสารท่ีเคยมีรายงานการแยกแลว้
จากสว่นเปลอืกของ Garcinia oblongifolia จาก
ประเทศเวียดนาม 5 

สาร 3 (C23H22O5): มีลักษณะเป็นของหนืดสี
เหลือง จากข้อมูล UV-Vis (MeOH)  λmax (nm) พบว่า
ปรากฏค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 234 289 
320 และ360 nm  ปรากฏสัญญาณการสั่นของ IR 
(neat) ที่  3424 1710 และ1625 cm-1 และจากข้อมูล
1H-NMR  พบสญัญาณของโปรตอนดงัแสดงใน Table 
2. 
 จากขอ้มลู 1H NMR สเปกตรมัของ สาร 3 แสดง
สญัญาณของ chelated hydroxyl proton ที่คา่ δH 
13.10 (s, 1-OH) สญัญาณของ aromatic proton 3 

ต าแหนง่ ทีค่า่ δH 7.40 (d, J = 8.8; H-5), 7.27 (m; H-
6) และ 7.60 (d, J = 3.1; H-8) โดยม ีตามล าดบั พบ
สญัญาณ ของ cromine protons 2 ชดุ ที่คา่ δH 6.78 
(d, J = 10.0; H-11) และ 5.63 (d, J = 10.0; H-12)  
 การยืนยันต าแหน่งของโปรตอนและคารบ์อน
ตา่งๆในโครงสรา้งโดยใชข้อ้มลูจากเทคนิค HMBC โดย
เห็นความสมัพนัธร์ะหวา่ง H-12 กบั C-2, C-13 และ C-
15 และ H-11 กับ C-3 และ C-13 จึงยืนยันได้ว่าวง 
cromine เกาะอยู่กับต าแหน่ง C-2 และ C-3 ของวง
แซนโทน นอกจากนี ้ยังพบชุดสัญญาณของ prenyl 
group ที่ประกอบดว้ยสญัญาณของ olefinic proton ที่ 
δH 5.25 (m, H-17) สัญญาณของ methylene proton 
ที่คา่ δH 3.49 (d, J = 7.3, H-16) และพบสญัญาณของ 
methyl proton ที่ ค่ า  δH 1.90 (s, H-19) แ ล ะ  1.71  
(s, H-20)  
 จากขอ้มลู HMBC ยืนยนัไดว้า่ หมู ่prenyl อยูท่ี่
ต  าแหนง่ C-4 โดยเห็นความสมัพนัธร์ะหวา่ง H-16 ไป
ยงัต าแหนง่ C-3, C-4, C-4a, C-17 และ C-18 ดงัแสดง
ใน (Figure 4.) 
 จากขอ้มลูทางสเปกโทสโกปีดงักลา่วและขอ้ มลู
ของสารท่ีเคยมีรายงานการแยกมาแลว้พบวา่สาร 3 คือ 
brasixanthone B ซึ่งเป็นสารที่เคยมีรายงานการแยก
แล้ว จ าก ส่ ว น ขอ ง เป ลื อ ก ต้น ขอ ง  Calophyllum 
brasilienses 6 

สาร 4: มีลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง จาก
ขอ้มลู UV-Vis (MeOH) λmax (nm) พบวา่ปรากฏคา่การ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 229 290 350 และ 381 
nm ปรากฏสัญญาณการสั่นของ IR (neat) ที่  3443 
2925 2862 1644 และ 1603 cm-1 และจากขอ้มูล 1H-
NMR พบสญัญาณของโปรตอนดงัแสดงใน (Table 2.) 
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 จากขอ้มูล 1H NMR สเปกตรมัของสาร 4แสดง
สัญญ าณ ของ chelated hydroxyl proton ที่ ค่ า  δH 
13.72 (s, 1-OH) สัญญาณของ  aromatic proton ที่ 
ค่า δH 6.24 (s, H-4) และ 6.84 (s, H-5) พบสญัญาณ 
ของ cromine protons ที่ ค่ า  δH 6.73 (d, J = 10, H-
11) และ 5.57 (d, J = 10, H-12) พบสัญญาณของ 
phenyl groups 1 ชดุสญัญาณ ดงัแสดงใน (Table 2.) 
 จากขอ้มลูทางสเปกโทสโกปีดงักลา่วและขอ้ มลู
ของสารท่ีเคยมีรายงานการแยกมาแลว้พบวา่สาร 4 คือ 
9-hydroxycalabaxanthone ซึง่เป็นสารท่ีเคยมีรายงาน
การแยกแล้วจ าก ส่ วน ต้น ของมั งคุ ด  (Garcinia 
mangostana) 7 

สาร 5: มีลักษณะเป็นของแข็งสีเหลือง จาก
ขอ้มลู UV-Vis (MeOH) λmax (nm) พบวา่ปรากฏคา่การ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 238 252 315 และ 360 
nm ปรากฏสัญญาณการสั่นของ IR (neat) ที่  3444 
2925 1641 และ 1602 cm-1 และจากข้อมูล 1H-NMR 

พบสญัญาณของโปรตอนดงัแสดงใน (Table 2.) จาก
ขอ้มูล 1H-NMR สเปกตรมัของสาร 5 แสดงสญัญาณ
ของ chelated hydroxyl proton ที่ค่า δH 13.45 (s, 1-
OH) สญัญาณของ aromatic proton ที่ค่า δH 6.35 (s, 
H-4) และ  6.81 (s, H-5) สัญ ญ าณ ของ  methoxyl 
proton ที่ ค่ า  δH 3.90 (s, 3-OMe) สัญ ญ าณ ข อ ง 
prenyl groups 1 ชุดสญัญาณโดยแสดงสญัญาณของ 
olefinic proton ที่ ค่ า  δH 5.23 (d, J = 6.8, H-12) 
สญัญาณ ของ methylene proton ที่ค่า δH 3.35 (d, J 
= 7.2, H-11) พบสัญญาณของ methyl proton ที่ค่า 
δH 1.80 (s, H-14) และ1.68 (s, H-15) และสัญญาณ
ของ 3-oxygenated-3-methyl-butyl group ที่ ค่ า  δH 
3.51 (t, J = 6.4, H-16) 1.86 (t, J = 6.4, H-17) และ 
1.39 (s, H-19 และ H-20)  

Table 2. 1H-NMR Spectroscopic Data (CDCl3, 500 
MHz) for compounds 3-5 
 

Position  δH (multi., J in Hz) 
3 4 5 

1-OH 13.10, s 13.72, s 13.45, s 
3-OMe - - 3.90, s 
4 - 6.24, s 6.35, s 
5 7.40, d, 8.8 6.84, s 6.81, s 
6 7.27, m - - 
6-OH - 6.35, br s 6.40, br s 
7-OH 5.51, br s - - 
7-OMe - 3.83, s - 
8 7.60, d, 3.1 - - 
11 6.78, d, 10.0 6.73, d, 10.0 3.35, d, 7.2 
12 5.63, d, 10.0 5.57, d, 10.0 5.23, d, 6.8 
14 1.51, s 1.51, s 1.80, s 
15 1.51, s 1.51, s 1.68, s 
16 3.49, d, 7.3 4.10, d, 6.4 3.51, t, 6.4 
17 5.25, m 5.25, d, 6.4 1.86, t, 6.4 
19 1.90, s 1.68, s 1.39, s 
20 1.71,  s 1.82, s 1.39, s 

 
 จากขอ้มลูทางสเปกโทสโกปีดงักลา่วและขอ้ มลู
ของสารท่ีเคยมีรายงานการแยกมาแลว้พบวา่สาร 5 คือ 
3-O-ethylmangostenone D ซึ่ ง เ ป็ น ส า ร ที่ เ ค ย มี
รายงานการแยกแล้วจากส่วน ก่ิ งของติ ้ว เกลี ้ย ง 
(Cratoxylum cochinchinense) 8 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
งานวิจัยนีเ้ป็นการรายงานผลขอ้มูลทางสเปกโทสโกปี 
1D  และ 2D NMR ของสาร 1-4 ครั้งแรกที่ ใช้ตัวท า
ละลาย CDCl3 โดยขอ้มลูที่เคยมีการรายงานก่อนหนา้นี ้
ใชต้วัท าละลาย MeOD 4-7  
ฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซิเดส 
 เมื่อน าสารทัง้หมดท่ีแยกไปทดสอบฤทธ์ิยับยัง้
เอนไซม์แอลฟา -กลูโคซิ เดส  พบว่าสาร  4 และ 5 
แสดงผลการยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟา-กลโูคซิเดสที่คา่ IC50 
เท่ากับ 63.41 ± 1.26 และ 87.16 ± 0.35 ไมโครกรมั/
มิลลิลิตร ตามล าดับ ดงัแสดงใน (Table 3.) จากฤทธ์ิ
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ดังกล่าวเป็นท่ีน่าสนใจว่าฤทธ์ิยับยัง้เอนไซม์แอลฟา- 
กลูโคซิเดสของสาร 4 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับสาร
มาตรฐานแอสคารโ์บสที่ใชใ้นการทดลอง 
 
Table 3. α - Glucosidase inhibitory activities of 
compounds 1-5  

Compound % Inhibition IC50 (ug/ml) 
1 34.21 ± 1.13 inactive 
2 19.05 ± 0.33 inactive 
3 25.03 ± 1.25 inactive 
4 94.69 ± 0.07 63.41 ± 1.26 
5 57.07 ± 0.29 87.16 ± 0.35 

(+) acarbose                               65.41 ± 0.12 

 
อภปิรายผล 

 งานวิจยันีเ้ป็นการรายงานฤทธ์ิยบัยัง้แอลฟา-
กลูโคซิเดสของสารทั้ง 5 ตัว และพบว่าสารที่ 1-3 ไม่
แสดงฤทธ์ิยับยัง้แอลฟา-กลูโคซิเดสในขณะที่สารที่ 4 
และ 5 แสดงฤทธ์ิยับยัง้เอนไซมด์ังกล่าวที่ค่า 63.41 ± 
1.26 และ 87.16 ± 0.35 ตามล าดับ โดยสาร 4 แสดง
ฤทธ์ิยบัยัง้แอลฟา-กลโูคซิเดสไดใ้นระดับเดียวกับสาร
มาตรฐานอะคาโบส ซึ่งสอดคลอ้งกบัการรายงานก่อน
หนา้นีพ้บว่าสารกลุ่มเบนโซฟีโนนที่แยกไดจ้ากชะมวง
สว่นใหญ่ไม่แสดงฤทธ์ิในการยบัยัง้การแอลฟา-กลโูคซิ
เดส และนอกจากนีย้งัพบว่าสารกลุม่แซนโทนบางส่วน
แสดงฤทธ์ิในการยบัยงัแอลฟา-กลโูคซิเดสที่ดี 9 ผูว้ิจยัมี
ทรรศนะว่าผลจากการศึกษานีส้ามารถน าไปสู่การใช้
ประโยชนส์  าหรบังานวิจัยดา้นเคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ
ตอ่ไปได ้

 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสาร

สกัดจากผลสุกของชะมวงพบว่าสามารถแยกสารได้
ทั้งหมด 5 ตัวคือ garcicowin B (1), oblongifolin C (2), 
brasixanthone B (3), 9-hydroxycalaba xanthone (4) 
และ 3-O-methylmangostenone D (5) และเมื่ อน า
สารทั้งหมดที่แยกได้นีไ้ปทดสอบฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์
แอลฟา-กลโูคซิเดสพบว่ามีเพียงสาร 4 และ 5 เท่านัน้ที่
แสดงฤทธ์ิ ผลจากการศึกษานีส้ามารถน าไปสู่การใช้
ประโยชนส์  าหรบังานวิจัยดา้นเคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ
ตอ่ไป 
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