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56403222: สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คําสําคัญ : แอนโธไซยานินส์/โคพิกเมนต์เทชัน/ฟี นอลลิก/กระเจียบแดง/ดอกอัญชัน
เหมือนขวัญ กงนอก : การใช้วธิ ี โคพิกเมนต์เทชัน เพือเพิมความคงตัวของรงควัตถุจาก
ดอกกระเจียบแดงและดอกอัญชัน. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณี ชยั
และ ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วไิ ลชาติ. 92 หน้า.
แอนโธไซยานิ นส์เป็ นรงควัตถุธรรมชาติทีให้สีแดง ม่วง และนําเงินในอาหาร ปัญหาสําคัญของ
แอนโธไซยานิ นส์คือความไม่คงตัวต่อปั จจัยด้านพีเอชและอุณหภูมิในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุประสงค์ของการศึกษานีคือเพือปรับปรุ งความคงตัวของสารสกัด
แอนโธไซยานิ นส์จากกระเจียบแดง และดอกอัญชันด้วยวิธีโคพิกเมนต์เทชันโดยใช้สารฟี นอลลิกบริ สุทธิ
(กรดคาเฟอิก กรดแกลลิก และกรดเฟอรู ริก) และใช้สารสกัดฟี นอลลิก (สารสกัดจากเปลือกมังคุดและลูก
หม่อน) เป็ นสารโคพิกเมนต์ การสกัดแอนโธไซยานิ นส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันใช้เอทานอลที
ปรับพีเอชเป็ นกรดเป็ นตัวทําละลาย นําสารสกัดแอนโธไซยานินส์ดงั กล่าวมาผสมให้เกิดโคพิกเมนต์เทชัน
กับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:50 และ 1:100 กับ
สารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อ
สารโคพิกเมนต์ 1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 °C เป็ นเวลา
0-120 นาที แล้ววิเคราะห์ปริ มาณ monomeric anthocyanins (ด้วยวิธี pH differential) และวัดค่าสี (ด้วย
colorimeter) จากผลการวิจยั พบว่าการเกิดโคพิกเมนต์เทชันสามารถเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์
ได้ เมือพิจารณาตัวแปรด้านจลนพลศาสตร์ (ค่าครึ งชีวิต ค่าคงทีอัตราการเกิดปฏิกิริยา และค่าพลังงาน
กระตุน้ ) พบว่าการเกิดโคพิกเมนต์เทชันสามารถเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ต่อความร้อนได้ที
อัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:100 สําหรับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ และ 1:5
สําหรับสารสกัด ฟี นอลลิก เมือทดสอบอายุการเก็บรักษาพบว่าการใช้สารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุด
และลูกหม่อนเพิม ค่าครึ งชีวิตของแอนโธไซยานินส์ได้ จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าผู ้
ทดสอบยอมรับเครื องดืมนํากระเจียบและนําดอกอัญชันทีเติมสารสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและ
ลูกหม่อนเป็ นสารโคพิกเมนต์ได้ และให้คะแนนความชอบในด้านสี ของนํากระเจียบมากกว่าตัวอย่าง
ควบคุมทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนต์อย่างมีนยั สําคัญ
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Anthocyanins are natural pigments responsible for the reds, purples, and blues in
foods. An important problem of anthocyanins is that they are not stable and are affected by
pH and temperature during processing and storage of food products. The objective of this
study is to improve stability of roselle and butterfly pea anthocyanins extracts through
copigmentation with pure phenolic acids (caffeic acid gallic acid and ferrulic acid) and
phenolic crude extracts (mangosteen peel and mulberry fruit extracts) as copigments.
Anthocyanins were extracted from dried roselle fruits and butterfly pea flowers by using
acidified ethanol. Then, the anthocyanin extracts were mixed with the pure phenolic acids at
anthocyanin-to-copigment molar ratios of 1:50 and 1:100 and with the phenolic crude
extracts at anthocyanin-to-copigment molar ratios of 1:1 and 1:5 under pH 3, 5 and 7,
heated at 70, 80 and 90 °C for 0-120 minutes, and analyzed for monomeric anthocyanins (by
pH differential method) and color values (by colorimeter). Results showed that
copigmentation was able to increase anthocyanin stability. When considering kinetics
parameters (half-life and rate constant and activation energy), it was found that
copigmentation increased thermal stability of the anthocyanins at anthocyanin-tocopigment molar ratio of 1:100 for the pure phenolic acids and 1:5 for the phenolic crude
extracts.A storage test revealed that the phenolic crude extracts from mangosteen peel and
mulberry fruit increased the half-life of anthocyanins.From sensory evaluation, roselle and
butterfly pea drinks containing mangosteen peel and mulberry fruit extracts as copigment
were accepted by the test panels. The roselle drinks with the copigments got significantly
higher scores for color preference when compared to a control drinks without the
copigments.
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ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดง
เมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วนโมลาร์ ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ
7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 ºC........................................................................
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ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดง
เมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ
7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 ºC........................................................................
ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของ
ดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก : , : และ :
ทีพีเอช , และ ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 7 ºC .............................................
ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของ
ดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก : , : และ :
ทีพีเอช , และ ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 8 ºC ............................................
ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของ
ดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก : , : และ :
ทีพีเอช , และ ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ ºC .............................................
ตารางที 19 ค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์
ทีสกัดจากกระเจียบแดงกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิทีอัตราส่ วนโมลาร์
ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5
และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚C เป็ นเวลา 0-120 นาที ........................
ตารางที 20 ค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์
ทีสกัดจากดอกอัญชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิทีอัตราส่ วนโมลาร์
ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5
และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚C เป็ นเวลา 0-120 นาที .......................
ตารางที ค่า color difference (∆E*) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์
ทีสกัดจากกระเจียบแดงกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิทีพีเอช 3, 5 และ 7
โดยเปรี ยบเทียบสี ก่อนและหลังการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80
และ 90 ˚Cเป็ นเวลา 0-120 นาที .....................................................................................

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฒ

ตารางที ค่า color difference (∆E*) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์
ทีสกัดจากดอกอัญชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีพีเอช 3, 5 และ 7
โดยเปรี ยบเทียบสี ก่อนและหลังการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80
และ 90 ˚C เป็ นเวลา 0-120 นาที ...................................................................................
ตารางที 23 ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดง
ทีทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีพีเอช 3, 5 และ 7
ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚C เป็ นเวลา 120 นาที .......................................
ตารางที ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน
ทีทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีพีเอช 3, 5 และ 7
ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚C เป็ นเวลา 120 นาที .......................................
ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดง
เมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก : , : และ : ทีพีเอช ,
และ ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ ˚C เป็ นเวลา - นาที ...........................................
ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดง
เมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก : , : และ : ทีพีเอช ,
และ ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 8 ˚C เป็ นเวลา - นาที ...........................................
ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดง
เมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก : , : และ : ทีพีเอช ,
และ ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 9 ˚C เป็ นเวลา - นาที ...........................................
ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชัน
เมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก : , : และ : ทีพีเอช ,
และ ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ ˚C เป็ นเวลา - นาที ...........................................
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ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชัน
เมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก : , : และ : ทีพีเอช ,
และ ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 8 ˚C เป็ นเวลา - นาที ..........................................
ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชัน
เมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก : , : และ : ทีพีเอช ,
และ ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 9 ˚C เป็ นเวลา - นาที ..........................................
ตารางที 31 ค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์
ทีสกัดจากกระเจียบแดงกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5
และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚C เป็ นเวลา 0-120 นาที .......................
ตารางที ค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์
ทีสกัดจากดอกอัญชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5
และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚C เป็ นเวลา 0-120 นาที ........................
ตารางที ค่า color difference (∆E*) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์
ทีสกัดจากกระเจียบแดงกับสารสกัดฟี นอลลิกทีพีเอช 3, 5 และ 7 โดย
เปรี ยบเทียบสี ก่อนและหลังการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ
90 ˚Cเป็ นเวลา 0-120 นาที .............................................................................................
ตารางที ค่า color difference (∆E*) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์
ทีสกัดจากดอกอัญชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีพีเอช 3, 5 และ 7 โดย
เปรี ยบเทียบสี ก่อนและหลังการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ
90 ˚Cเป็ นเวลา 0-120 นาที .............................................................................................
ตารางที 35 ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดง
ทีทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความร้อน
ทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚C เป็ นเวลา 120 นาที ...........................................................
ตารางที 36 ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน
ทีทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความร้อน
ทีอุณหภูมิ 70, 80และ 90 ˚C เป็ นเวลา 120 นาที ............................................................
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ตารางที 37 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของเครื องดืมนํากระเจียบแดงและ
ดอกอัญชันทีมีและไม่มีการทําโคพิกเมนต์เทชัน ..........................................................
ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ในเครื องดืม
นํากระเจียบแดงและนําดอกอัญชันทีมีและไม่มีการทําโคพิกเมนต์เทชันร่ วม
กับนําเปลือกมังคุดและนําลูกหม่อนจากการเก็บรักษานาน 0-2 เดือน
ทีอุณหภูมิ 30 ˚C ...........................................................................................................
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บทที 1
บทนํา
1.1 ทีมาและความสํ าคัญ
สี เป็ นหนึงในคุณสมบัติสาํ คัญทีสุ ดของอาหารและเครื องดืม โดยสี นนถื
ั อว่าเป็ นความ
สวยงามของอาหารซึงสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคได้มาก เนืองจากสี เป็ นคุณสมบัติพืนฐานทีผูบ้ ริ โภคใช้
ตัดสิ นใจเลือกซือสิ นค้านันด้วย ในวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื องดืมนิยมใช้สีสังเคราะห์กนั
มากเพราะมีความคงตัวสู งต่อแสง ออกซิเจน อุณหภูมิ พีเอช และปัจจัยอืนๆ แต่สีสังเคราะห์เหล่านีมี
ความเสี ยงต่อสุ ขภาพมาก (Gris และคณะ, 2007) การใช้สีธรรมชาติจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึงทีผูผ้ ลิต
อาหาร และผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในปัจจุบนั
กระเจียบแดง (roselle) และอัญชัน (butterfly pea) เป็ นพืชทีมีการปลูกมากในประเทศไทย
โดยเป็ นแหล่งของสี ธรรมชาติทีให้สีแดง และสี ม่วงในผลิตภัณฑ์อาหาร สี ดงั กล่าวมาจากสี ของ
รงควัตถุทีเรี ยกว่าแอนโธไซยานินส์ สําหรับแอนโธไซยานินส์ หลักในกระเจียบแดงประกอบด้วย
delphinidin-3-xylosylglucoside กับ cyanidin-3-xylosylglucoside (Du และ Francis, 1973) ส่ วน
แอนโธไซยานินส์หลักในอัญชันประกอบด้วย ternatins หรื อ delphinidin ซึ งมีโครงสร้างทางเคมีต่อ
กับกรด และนําตาลหลายชนิ ด (Terahara และคณะ, 1990)
นอกจากนีแอนโธไซยานินส์ ยงั มีคุณสมบัติในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ และลดความ
เสี ยงทีจะทําให้เกิดโรคมะเร็ ง โรคภาวะข้ออักเสบ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด
ความคงตัวของสี จากแอนโธไซยานินส์จะขึนกับโครงสร้าง ค่าความเป็ นกรด-ด่าง อุณหภูมิ
ความเข้มแสง โลหะ เอนไซม์ ออกซิเจน กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) และนําตาล (Mazza และ
Miniati, 1993) ปั ญหาของการนําแอนโธไซยานินส์ไปใช้ประโยชน์คือความไม่คงตัวของ
แอนโธไซยานินส์ โดยแอนโธไซยานินส์จะเกิดการเปลียนสี และสลายตัวได้ง่าย เมือมีการ
เปลียนแปลง pH การได้รับความร้อน ออกซิเจน และแสง ระหว่างการแปรรู ปและการเก็บรักษา
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วิธีการเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์วธิ ีหนึงทีเป็ นวิธีธรรมชาติไม่ตอ้ งใช้สารเคมี
สังเคราะห์และมีศกั ยภาพสู งคือโคพิกเมนต์เทชัน (copigmentation) ซึ งเป็ นปฏิกิริยาการเกิด
สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ (copigment) เช่น
สารประกอบฟี นอลลิก (phenolic compounds) ชนิดต่างๆในธรรมชาติ ซึ งนอกจะเพิมความคงตัว
(stability improvement) ของแอนโธไซยานินส์แล้ว ยังอาจช่วยเพิมความเข้มสี
(color enhancement) ของแอนโธไซยานินส์ดว้ ย (Cavalcanti และคณะ, 2011)
งานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับโคพิกเมนต์เทชันยังมีอยูน่ อ้ ย และส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษากับ
แอนโธไซยานินส์ของพืชต่างประเทศ ยังไม่มีการศึกษากับแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดงและ
ดอกอัญชันมาก่อน
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1.2.1 เพือศึกษาการเกิดโคพิกเมนต์เทชันของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอก
อัญชัน โดยใช้สารฟี นอลลิกบริ สุทธิ (กรดเฟอรู ลิก กรดแกลลิก และ กรดคาร์เฟอิก) เป็ น
สารโคพิกเมนต์
1.2.2 เพือศึกษาการเกิดโคพิกเมนต์เทชันของแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอก
อัญชัน โดยใช้สารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนเป็ นสารโคพิกเมนต์
1.2.3 เพือศึกษาผลของพีเอช อุณหภูมิ ชนิดและอัตราส่ วนของสารโคพิกเมนต์ ต่อการเพิม
ความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน ด้วยการเกิด
โคพิกเมนต์เทชัน
1.2.4 เพือศึกษาการทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ที
สกัดจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนในระบบเครื องดืม และทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผัสเครื องดืมดังกล่าวของผูท้ ดสอบ
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1.3 สมมติฐานงานวิจัย
1.3.1 การทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
กับสารโคพิกเมนต์ทีเป็ นสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ (กรดเฟอรู ลิก กรดแกลลิก และ กรดคาร์เฟอิก) นัน
จะสามารถเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ได้
1.3.2 การทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
กับสารโคพิกเมนต์ทีสกัดจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนซึงมีสารฟี นอลลิกหลายชนิดปนกันอยูน่ นั
จะสามารถเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ได้ เช่นเดียวกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ
1.3.3 การทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ทีสกัดจากเปลือก
มังคุดและลูกหม่อน สามารถเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ในระบบเครื องดืมได้ โดยที
เครื องดืมยังมีลกั ษณะทางประสาทสัมผัสเป็ นทียอมรับของผูท้ ดสอบ
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บทที 2
เอกสารทีเกียวข้ องกับงานวิจัย
2.1 แอนโธไซยานินส์ (anthocyanins)
แอนโธไซยานินส์เป็ นรงควัตถุทีสามารถละลายได้ในนําและอยูใ่ นเซลล์แซป (ของเหลว
ภายในเซลล์) ของพืช ให้สีแดง นําเงิน และม่วงในผักและผลไม้ (นิธิยา, 2545) เช่น กะหลําปลีม่วง
กระเจียบแดง ผลไม้เปลือกแดง เช่น แอปเปิ ล ชมพู่ และมังคุด
แอนโธไซยานินส์มีลกั ษณะโครงสร้างเป็ น 2-ฟี นิลเบนโซไพริ เลียม
(2-phenylbenzopyrylium) หรื อเกลือของฟลาวิเลียม (flavylium salt) ประกอบด้วยคาร์ บอน 15 ตัว
(C6C3C6) และเป็ นสารประกอบประเภทไกลโคไซด์ (glycoside) ซึ งประกอบด้วยส่ วนทีเป็ นนําตาล
และส่ วนทีเป็ นแอนโธไซยานิดินส์ (anthocyanidins) ทีเรี ยกว่าอะไกลโคน (aglycone) โครงสร้าง
พืนฐานในโมเลกุลของแอนโธไซยานิดินส์ประกอบด้วยวงแหวน chromane จํานวน 2 วงต่อกับวง
แหวนฟี นิล (phenyl ring) มีสูตรโครงสร้างดังแสดงในภาพที 1

ภาพที โครงสร้างพืนฐานของแอนโธไซยานินส์
ทีมา: Cavalcant และคณะ (2011)
4
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2.2 กระเจียบแดง
2.2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของกระเจียบแดง
กระเจียบแดงเป็ นพืชล้มลุกอยูใ่ นตระกูล Malvaceae มีชือวิทยาศาสตร์ Hibiscus sabdariffa
Linn. มีชือสามัญว่า Jamaican sorel, roselle หรื อ roselle of Rama มีชือเรี ยกในประเทศไทยหลาย
ชือ กระเจียบแดง (ภาคกลาง) ผักเก็งเค็ง (ภาคเหนือ) ส้มพอดีหรื อส้มพอเหมาะ (ภาคอีสาน)
(นันทวัน และ อรนุช, 2541) กระเจียบแดงเป็ นไม้พมุ่ ขนาดเล็กสู ง 1-2 เมตร ลําต้นและกิงก้านมีสี
แดงอมม่วงมีลกั ษณะเป็ นใบเดียว ความกว้าง และความยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร ก้านใบยาว
ขอบใบหยักลึก คล้ายนิวมือ 3 หรื อ 5 แฉก เป็ นดอกเดียวออกทีซอกใบ กลีบดอกเป็ นสี ชมพูหรื อสี
แดง ดังภาพที 2 เกสรตัวผูเ้ ชือมกันเป็ นหลอด ผลเป็ นผลแห้ง แตกได้ มีกลีบเลียงสี แดงฉํานําหุม้ ไว้
ดอกทีได้รับการผสมแล้วกลีบดอกจะร่ วงกลีบเลียงจะขยายใหญ่หนาและแข็งเป็ นสี แดงเข้ม
(วันดี และคณะ, 2541) กระเจียบแดงชอบอากาศร้อนหรื อค่อนข้างร้อนสามารถปลูกได้ทวไปในดิ
ั
น
เกือบทุกชนิด แต่ไม่ชอบดินทีมีนาขั
ํ ง ค่อนข้างทนแล้ง ต้องการนําช่วงทีต้นยังเล็กอยู่ เมือโตจะมี
ั ควรให้นาสมํ
ํ าเสมอ
ความต้องการนําน้อยลง กระเจียบแดงเป็ นพืชไวแสงทีสามารถปลูกได้ทวไป
ในช่วง 1-2 เดือนแรก หลังจากนันจะปล่อยตามธรรมชาติ การปลูกกระเจียบแดงจะนิยมปลูกในช่วง
ปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิ งหาคมได้ดี เพราะมีเวลาเจริ ญเติบโตทางลําต้นเพียงพอทีจะ
ให้ผลผลิตสู งสุ ด ถ้าปลูกช่วงต้นฤดูฝน หรื อก่อนระยะเวลาปลูกจะทําให้ได้ผลผลิตตํา พันธุ์
กระเจียบแดงทีปลูกในประเทศไทยมีดว้ ยกันหลายพันธุ์เช่น พันธุ์ซูดาน เป็ นพันธุ์ทีมีกลีบเลียงสี แดง
ถึงแดงเข้ม ส่ วนพันธุ์บราซิลเป็ นพันธุ์ทีนําเข้ามาจากเยอรมันตะวันตก มีลกั ษณะกลีบเลียงโตและ
หนา สี แดงเข้ม ให้ผลผลิตค่อนข้างสู ง
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ภาพที กระเจียบแดง
2.2.2 องค์ ประกอบและคุณค่ าทางอาหารของกระเจียบแดง
กระเจียบแดงเป็ นแหล่งของสารอาหารหลายชนิด ดังตารางที 1 และ 2 (แฉล้ม และคณะ,
2545; Wong และคณะ, 2002)
ตารางที คุณค่าทางอาหารของกระเจียบสด 100 กรัม
Nutrient
Moisture (%)
Total energy (Calories)
Total fat (g)
Total carbohydrate (g)
Crude fiber (g)
Protein (g)
Calcium (mg)
Phosphorus (mg)
Iron (mg)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin B2 (mg)
Niacin (mg)
Vitamin A (IU)

ทีมา: แฉล้ม และคณะ (2545)

Values
86.60
460.00
0.30
9.40
1.30
1.40
151.00
59.00
1.00
0.01
0.24
1.80
10,833.00
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ตารางที สมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของกระเจียบแดง
Chemical properties and components
pH
Total acidity, as malic acid (%)
Total anthocyanins, as delphinidin 3-glucoside
(g/100 g roselle fruits)
Glucose (g/100g roselle fruits)
Fructose (g/100g roselle fruits)
Sucrose (g/100g roselle fruits)
Succinic acid (g/100g roselle fruits)
Oxalic aid (g/100g roselle fruits)
Tartaric acid (g/100g roselle fruits)
Malic acid (g/100g roselle fruits)
Ascorbic acid (mg/100g roselle fruits)
β-carotene (mg/100g roselle fruits)
Lycopene (ug100g roselle fruits)

Values
2.49 ± 0.00
2.42 ± 0.03
2.52 ± 0.05
1.29 ± 0.15
1.12 ± 0.26
0.87 ± 0.21
0.51 ± 0.08
0.43 ± 0.05
0.17 ± 0.03
0.12 ± 0.03
141.09 ± 22.54
1.88 ± 0.31
164.34 ± 70.10

*determination was done in triplicate

ทีมา : Wong และคณะ (2002)
2.2.3 รงควัตถุในกระเจียบแดง
สี แดงของกระเจียบแดงมาจากสี ของรงควัตถุแอนโธไซยานินส์ ซึ งพบว่าประกอบไปด้วย
แอนโธไซยานินส์ชนิด cyanidins glucoside (Mizukami และคณะ, 1988)
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2.3 ดอกอัญชัน
2.3.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของดอกอัญชัน
อัญชัน (butterfly pea) เป็ นพืชในตระกูล Leguminosae-Papiliomoideae และตระกูลย่อย
Papilionoideae มีชือวิทยาศาสตร์คือ Clitoria ternatea Linn. มีชือสามัญหลายชือคือ butterfly pea
และ blue pea มีชือไทยพืนเมืองเรี ยกว่า อัญชัน (ภาคกลาง) แดงชัน และเอืองชัน (ภาคเหนือ) ดอก
อัญชันมีลกั ษณะทัวไปคือเป็ นไม้เถาเลือยใช้ยอดพันแบบ twiner มีถินเดิมอยูใ่ น ปานามา อินเดีย
และหมู่เกาะโมกุลละ เป็ นพืชทีโตเร็ วและขึนได้ดีในทีดินร่ วน (เกียรติศกั ดิ, 2535) มีใบประกอบ
แบบขนนก ออกใบสลับใบย่อย 4-9 ใบเป็ นรู ปไข่กว้าง 2-3 ซม. ปลายและโคนมน ดอกเป็ นสี นาเงิ
ํ น
ฟ้ า ม่วงหรื อขาว มีทงชนิ
ั ดทีเป็ นชันเดียวและดอกซ้อน ออกดอกเดียวตามซอกใบคล้ายถัว มีกลีบ
ดอก 5 กลีบ ดังภาพที 3

ภาพที 3 ดอกอัญชัน
ทีมา : http://tc.mengrai.ac.th/rungrat/pan/42.htm
2.3.2 รงควัตถุในดอกอัญชั น
สี นาเงิ
ํ นจากดอกอัญชันเป็ นรงควัตถุแอนโธไซยานินส์ ประกอบด้วยส่ วนของอะไกลโคน
(aglycone) เรี ยกว่า เดลฟิ นิดินส์ (delphinidins) และส่ วนของนําตาลทีเป็ น D-glucose และผลจาก
การเติม side chain เช่น malonyl group และ coumaryl group ส่ งผลให้สีของรงควัตถุ
แอนโธไซยานินส์ในดอกอัญชันมีความหลากหลาย นักวิจยั ชาวญีปุ่ นได้แยกสารเคมีออกจากดอก
อัญชันพบว่าสารทีพบในดอกอ่อนมีความหลากหลายมากกว่าดอกแก่ สารทีพบในดอกอัญชันได้แก่
ternatins, delphinidins และ preternatins และเนืองจากสารในดอกอัญชันมีนาตาลเป็
ํ
นองค์ประกอบ
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อยูห่ ลายโมเลกุลทําให้มีคุณสมบัติละลายนําได้ดี สี จากดอกอัญชันเปลียนแปลงไปตามสภาวะความ
เป็ นกรด-ด่าง ซึงการเปลียนแปลงขึนอยูก่ บั ความสมดุลของอิออนของสารทีปรากฏอยูใ่ นสารละลาย
(จุไรทิพย์, 2545)
Kazuma และคณะ (2002) รายงานว่าในการแยกสารประกอบจากกลีบดอกของดอกอัญชัน
พบสารในกลุ่ม 3-flavonol glycoside คือ kacempferol 3-o-(2”-o-α-rhamonsyl-6”-o-malonyl)-βglucoside , quercetin 3-o-(2”-o-α-rhamonsyl-6”-o-malonyl)-β-glucoside และ myricetin 3-o-(2”o-α-rhamonsyl-6”-o-malonyl)-β-glucoside
Kazuma และคณะ (2003) ได้ทาํ การศึกษาฟลาโวนอยด์ในกลีบดอกของดอกอัญชันทีมีสี
แตกต่างกันด้วย LC/MS/MS โดยพบฟลาโวนอยด์ชนิ ดใหม่ คือ delphindin 3-o-(2”-o-α-rhamonsyl6”-o-malonyl)-β-glucoside ซึงวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้ UV MS และ NMR spectroscopy
นอกจากนันยังมี ternatins ซึ งเป็ นกลุ่มของ 15 (poly) acylated delphinidin glucoside ซึงวิเคราะห์
ในกลีบดอกสี นาเงิ
ํ นทังหมดพบการสะสมของ delphindin 3-o-(2”-o-α-rhamonsyl-6”-o-malonyl)β-glucoside ส่ วนดอกอัญชันชนิ ดทีมีกลีบดอกสี ขาวไม่มีแอนโธไซยานิ นส์ Terahara และคณะ
(1998) ศึกษาแอนโธไซยานินส์ในดอกอัญชัน แล้วพบ ternatins ใหม่ อีก 8 ชนิดทีแยกได้จากดอก
อัญชันโดยใช้วธิ ี UV-Vis และ FABMS พบว่า delphindin 3- malonyl G ทีมีโครงสร้างเป็ น 3’GCG-5’-G, 3’-GCGCG-5’-G,3’-GC-5’-G,3’-G-5’-G และ 3’-GC-5’-GC และ delphindin 3glucoside ซึงมี 3’-GCG-5’-GCG,3’-GCG-5’-G โดยที G เป็ น D-glucose และ C เป็ น coumaric acid
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2.4 ปัจจัยทีส่ งผลต่ อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์
2.4.1 พีเอช
แอนโธไซยานินส์ มีความคงตัวในสารละลายทีมีพีเอชตํามากกว่าในสารละลายทีมีพีเอช
สู งๆ ซึ งโดยทัวไปแอนโธไซยานินส์มีสีทีหลากหลายตามระดับพีเอชตังแต่ 1-14 ความเป็ นอิออน
โดยธรรมชาติของแอนโธไซยานินส์ช่วยให้การเปลียนแปลงโครงสร้างโมเลกุลนันเปลียนแปลงไป
ตามค่าพีเอช ส่ งผลให้เกิดเฉดสี ทีแตกต่างกัน (Rein, 2005)

ภาพที ชนิดแอนโธไซยานินส์ ทีสภาวะสมดุล: เบส quinoidal, flavylium cation, carbinol และ
chalcone
ทีมา: Cavalcant และคณะ (2011)
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ในสารละลายทีเป็ นกรด แอนโธไซยานินส์จะอยูใ่ นสมดุลดังภาพที 4 คือ quinoidal,
flavylium cation, carbinol และ chalcone (Bobbio และ Mercadante, ) ในสภาวะกรด
(พีเอช < 2) แอนโธไซยานินส์จะอยูใ่ นรู ปของ flavylium cation ซึ งจะเป็ นสี แดง และการเพิมระดับ
ของพีเอชขึนอย่างรวดเร็ วจะทําให้เกิดการสู ญเสี ยโปรตอน แอนโธไซยานินส์จะอยูใ่ นรู ปของ
quinonoidal base เป็ นสี ฟ้าหรื อม่วง และถ้าเกิดการ hydration ของ flavylium cation คือในสภาวะที
มีการเจือจางแอนโธไซยานินส์ดว้ ยนําส่ งผลให้แอนโธไซยานินส์จะอยูใ่ นรู ปของ carbinol หรื อ
pseudobase และจะเกิดสมดุลอย่างช้าๆ จนกระทังอยูใ่ นรู ปของ chalcone

0 วัน

28 วัน

ภาพที 5 สารละลายแอนโธไซยานินส์จาก มันเทศสี ม่วง (purple sweet potato) ทีระดับพีเอชต่างๆ
ทีมา: Reyes และ Zevallos (2007)
การเปลียนแปลงเฉดสี ของสารละลายแอนโธไซยานินส์นนขึ
ั นอยูก่ บั ค่าพีเอช ซึ งโดยทัวไป
แล้วแอนโธไซยานินส์จะแสดงออกในเฉดสี แดงในสารละลายกรดช่วงพีเอช 1-3 และแสดงออกใน
เฉดสี ม่วง นําเงิน ในสารละลายเบส
จากภาพที 5 จะเห็นได้วา่ ทีพีเอช 1-4 จะมีลกั ษณะเป็ นสี แดงและเมือเพิมระดับพีเอชจนถึง 8
จะแสดงลักษณะสี ม่วงและถ้าพีเอชสู งมากขึนจะออกสี นาตาลและเมื
ํ
อเก็บไว้เป็ นเวลา 28 วัน
สารละลายแอนโธไซยานินส์ในช่วงเบสจะค่อยๆจางลงและเปลียนไปในเฉดสี เหลืองเนืองจาก
ระดับพีเอชทีสู งขึนแอนโธไซยานินส์จะอยูใ่ นโครงสร้างทีไม่เสถียรคือโครงสร้าง chalcone เพราะ
จะมีการสู ญเสี ยโปรตอนของแอนโธไซยานินส์
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2.4.2 อุณหภูมิ
อุณหภูมิเป็ นปั จจัยหนึงทีส่ งผลกระทบต่อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ทาํ ให้อตั ราการ
สลายตัวของแอนโธไซยานินส์เพิมขึนระหว่างกระบวนการแปรรู ปและการเก็บรักษาทีอุณหภูมิที
สู งขึน (Palamidis และ Markakis, 1978) อุณหภูมิทีเพิมสู งจะทําให้เกิดการสู ญเสี ย moieties
glycosyl ของแอนโธไซยานินส์โดยการเกิดปฏิกิริยา deglycosylation บริ เวณพันธะไกลโคสิ ดิก ที
ตําแหน่งที 3 ของโครงสร้างแอนโธไซยานินส์ และเมือแอนโธไซยานินส์สูญเสี ยหมู่นาตาลเปลี
ํ
ยน
โครงสร้างไปเป็ นแอนโธไซยานิดินส์ (anthocyanidins) (Adams, ) และแอนโธไซยานิดินส์ถูก
ทําลายโครงสร้างโดยทําให้เกิดการแตกของวงแหวนบริ เวณ heterocyclic ring ดังภาพที 6 ซึงจะ
นําไปสู่ การสู ญเสี ยโครงสร้างและการเปลียนแปลงสี ของแอนโธไซยานินส์โดยโครงสร้างแบบ
chalcone จะเป็ นโครงสร้างแรกหรื อขันตอนแรกในการย่อยสลายด้วยความร้อนของ
แอนโธไซยานินส์ (Markakis และคณะ, 1957) และการทําลายด้วยความร้อนของแอนโธไซยานินส์
จะทําให้เกิดผลิตภัณฑ์สีนาตาลและเกิ
ํ
ดการสลายตัวมากขึนซึงเป็ นไปตามจลนพลศาสตร์ ของ
ปฏิกิริยาอันดับหนึง (Rein, 2005)

ภาพที การสลายตัวของแอนโธไซยานินส์เนืองจากความร้อน
ทีมา: Patras และคณะ (2005)
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การเพิมระดับอุณหภูมิในการให้ความร้อนแอนโธไซยานินส์ส่งผลให้ค่าครึ งชีวติ ของ
แอนโธไซยานินส์นนมี
ั ค่าลดตําลง ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ต่างๆทีพบว่าอัตราการสลายตัวของ
แอนโธไซยานินส์เพิมขึนเมืออุณหภูมิเพิมขึน (ตารางที 3) การสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ใน
สารละลายทีพีเอชทีแตกต่างกันจะมีอตั ราการสลายตัวเนืองจากความร้อนทีแตกต่างกัน กลไกสําคัญ
ทีทําให้เกิดการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์เนืองจากความร้อนคือ
I.

การเกิด deglycosylation บริ เวณพันธะทีเชือมต่อระหว่าง วงแหวนเบนโซไพแรน
และโมเลกุลของนําตาล (glycoside)

II.

การเกิด hydrolytic ส่ งผลให้วงแหวนฟี นิลเกิดการแตกออก ทําให้
แอนโธไซยานินส์เปลียนไปอยูใ่ นรู ปของ chalcone และเปลียนเป็ นสารประกอบสี
นําตาลทีไม่ละลายนํา
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ตารางที 3 ค่า kinetic parameters ของการสลายตัวด้วยความร้อนของแอนโธไซยานินส์
pH
2.5

3

4

5

6

7

Temperature
(°C)
70
80
90
70
80
90
70
80
90
70
80
90
70
80
90
70
80
90

ทีมา: Kirca และคณะ (2007)

k x 10-3 (นาที-1)

t ½ (นาที)

0.46
0.92
2.07
0.46
1.15
1.84
0.46
1.15
1.84
0.96
1.15
2.07
0.92
1.38
2.07
0.92
1.38
2.3

25.1
12.6
5.6
15.1
10
6.3
15.1
10
6.3
16.7
1
5.6
12.6
8.4
5.6
12.6
8.4
5

Ea (kJ/mol)
78.1

72.4

72.4

56.8

42

47.4
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ตารางที 3 จะเห็นว่าทีระดับพีเอชทีแตกต่างกันอัตราการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์
เนืองจากความร้อนจะแตกต่างกัน เมือมีการเพิมอุณหภูมิในการให้ความร้อนเพิมมากขึนอัตราการ
ลดลงของแอนโธไซยานินส์จะเพิมขึนมากด้วยส่ งผลให้ค่าคงทีการเกิดปฏิกิริยาเคมีนนเพิ
ั มขึน
ค่าครึ งชีวติ ลดลงแต่เมือศึกษาทีระดับพีเอชต่างๆพบว่าทีพีเอชตําอัตราการสลายตัวของ
แอนโธไซยานินส์จะน้อยกว่าทีพีเอชสู งเนืองจากทีระดับพีเอชตําแอนโธไซยานินส์จะอยูใ่ นรู ปของ
flavylium cation ซึงเป็ นโครงสร้างทีเสถียรจึงมีความคงตัวต่อความร้อนมากกว่าทีระดับพีเอชสู ง
ซึ งแอนโธไซยานินส์จะอยูใ่ นรู ปของ quinonoidal base, pseudobase และ chalcone

ภาพที 7 อัตราการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดจาก purple sweet potato ทีอุณหภูมิ 40, 50
และ 60 °C
ทีมา: Brian และคณะ (2013)
ภาพที 7 อัตราการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์เนืองจากความร้อนจะเพิมขึนเมือมีการ
เพิมอุณหภูมิในการให้ความร้อน เมือดูค่าความชัน (slope) ของกราฟ พบว่าที 60 °C มีความชันมาก
ทีสุ ด เนืองจากมีอตั ราการสลายตัวสู งทีสุ ด
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2.4.3 แสง
แสงมีผลกระทบต่อแอนโธไซยานินส์ในสองลักษณะทีแตกต่างกัน คือแสงเป็ นสิ งจําเป็ น
สําหรับการสังเคราะห์แอนโธไซยานินส์ในพืชและแสงช่วยเร่ งการอัตราการย่อยสลายของ
แอนโธไซยานินส์ (Markakis, ) การย่อยสลายของแอนโธไซยานินส์เนืองจากแสง จะมี
ลักษณะเดียวกับการสลายตัวด้วยความร้อนโดยแสงจะมีบทบาทในการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวที
เกียวข้องกับการกระตุน้ อิออนบวกของ flavylium cation ส่ งผลให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ภาพที 8 อัตราการลดลงของแอนโธไซยานินส์เนืองจากความเข้มแสง
ทีมา: Song (2013)
ภาพที 8 พบว่าการเพิมความเข้มแสงหรื อการสัมผัสกับแสงของแอนโธไซยานินส์นนั
ส่ งผลให้อตั ราการลดลงของแอนโธไซยานินส์นนเพิ
ั มสู งขึนซึ งสามารถติดตามได้จากค่า
ทางจลนพลศาสตร์ ของปฏิกิริยาอันดับหนึง
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2.4.4 เอนไซม์
การยับยังการทํางานของเอนไซม์จะช่วยเพิมความคงตัวหรื อเสถียรภาพของ
แอนโธไซยานินส์ (Garcia-Palazon และคณะ, 2004) เอนไซม์ทีพบมากและมีบทบาทในการทําลาย
แอนโธไซยานินส์คือ glycosidases ซึ งจะทําลายพันธะโควาเลนต์ระหว่าง glycosyl residual และ
อะไกลโคนของแอนโธไซยานินส์ ดังภาพที 9 ส่ งผลให้โครงสร้างของแอนโธไซยานินส์สูญเสี ยหมู่
นําตาล เปลียนไปเป็ นแอนโธไซยานิดินส์

+
Glucose
ภาพที การสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ เนืองจากเอนไซม์ glycosidase
ทีมา: Rein (2005)
เอนไซม์ peroxidases และ phenolases ทีพบได้ตามธรรมชาติในผลไม้จะมีผลต่อการ
สลายตัวของแอนโธไซยานินส์ โดยการเกิดปฏิกิริยา enzymatic browning จะทําให้เกิดสารควิโนน
ซึ งจะไปทําปฏิกิริยา non-enzymatic browning ส่ งผลให้แอนโธไซยานินส์เกิดการสลายตัว
ดังภาพที 10 (Cultrera, 4)
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ภาพที การสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ดว้ ยปฏิกิริยา enzymatic browning
ทีมา: Cultrera, ( 4)
2.5 โคพิกเมนต์ เทชั น (copigmentation)
การเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์โดยอาศัยปฏิกิริยาโคพิกเมนต์เทชัน
(copigmentation) เริ มมาจากการสังเกตปรากฏการณ์โคพิกเมนต์เทชันซึงมีการค้นพบครังแรกในปี
โดย Willstätter และ Zollinger ทีสังเกตสี ของเม็ดสี องุ่นซึ งเป็ นแหล่งของแอนโธไซยานินส์
ชนิด malvidin -glucoside โดยพบว่าเมือมีการเติม tannin หรื อ gallic acid จะมีการเปลียนสี จากสี
ฟ้ าไปเป็ นสี แดงคือมีการเปลียนจากโครงสร้างของ quinonoidal base ไปเป็ นโครงสร้างแบบ
flavylium cation
การรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานิ นส์ดว้ ยวิธีโคพิกเมนต์เทชันนันมีลกั ษณะการเกิด
โคพิกเมนต์เทชันได้ 4 แบบ คือ
2.5.1 Self-association
การเกิดโคพิกเมนต์เทชันแบบ self-association เป็ นการรวมตัวของโมเลกุล
แอนโธไซยานินส์กบั โมเลกุลแอนโธไซยานินส์ดว้ ยกันเองดังภาพที 11 การเพิมโมเลกุลของ
แอนโธไซยานินส์โดยการเพิมความเข้มข้นของแอนโธไซยานินส์จะสามารถส่ งผลให้สารละลาย
แอนโธไซยานินส์มีสีทีเข้มขึนหรื อดีขึนและยังช่วยการรวมตัวของแอนโธไซยานินส์มากขึนเมือมี
แอนโธไซยานินส์มากกว่า 2 โมเลกุลขึนไปจะเกิดการรวมตัวกัน (Timberlake และ Bridle, )
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การเกิด self-association จะเพิมขึนเมือมีการเพิมความเข้มข้นของแอนโธไซยานินส์ (GonzalezManzano และคณะ, ) สําหรับกลไกการเกิด self-association นันพบว่าโมเลกุลของ
แอนโธไซยานินส์จะเกิดการจับหรื อยึดกันด้วยพันธะ non-covalent ทีคล้ายคลึงกับการเกิด ¶stacking interaction (Hoshino,และคณะ 1980) การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
แอนโธไซยานินส์ (complexes of anthocyanins) จะเกิดขึนโดยการซ้อนกันของโมเลกุลในแนวตัง
(vertical stacking)

ภาพที 11 กลไกการเกิดโคพิกเมนต์เทชันแอนโธไซยานินส์ ด้วยวิธี Self-association
ทีมา: Ovando และคณะ (2009)
ภาพที 12 แสดง absorption spectra ของสารละลายแอนโธไซยานินส์ทีความเข้มข้นที
แตกต่างกันจากภาพที 12 (ซ้าย) เห็นว่า เมือเพิมความเข้มข้นของแอนโธไซยานินส์ ส่ งผลให้ค่าการ
ดูดกลืนแสง (absorbance) มีค่าเพิมขึนเกิดปรากฏการณ์ hyperchromic effect และเมือมีการนํา
สารละลายดังกล่าว มาทําการเจือจางลง 20 เท่า แล้วนํามาคูณ dilution factor กลับ แล้วนํามาสร้าง
กราฟ ดังภาพที 12 (ขวา) จะเห็นว่าค่าการดูดกลืนแสงทีนํามาสร้างกราฟไม่เท่ากับกราฟทาง
ด้านซ้าย ซึ งเกิดการเบียงเบนไปจากกฎของ Beer-Lambert law เนืองจากการเจือจางจะส่ งผลให้
สารประกอบเชิงซ้อนของโมเลกุลของแอนโธไซยานินส์เกิดการหลุดออกจากกันและเกิดการจับกับ
โมเลกุลนํา (hydration) บริ เวณวงแหวนในส่ วน heterocyclic ring ทําให้เกิดการเปิ ดของวงแหวน
ส่ งผลสี ของแอนโธไซยานินส์เกิดการเปลียนแปลงไป เนืองจากการเปลียนแปลงโครงสร้างของ
แอนโธไซยานินส์
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ภาพที Spectra of absorption ของแอนโธไซยานินส์ จากเส้นทึบจนถึงเส้นจาง ทีความเข้มข้น
0.1, 0.2, 0.4, 0.8 และ 1.2 mmol/L เมือไม่เจือจาง (ซ้าย) และเมือเจือจาง 20 เท่า (ขวา)
ทีมา: Susana (2008)
การเกิด self-association ในสารละลายนันได้ศึกษาจากค่า hydration constant (pK)
(pK = pKh + pKa) โดยที pKh คือค่าคงทีการเกิด hydration และค่า pKa คือค่าคงทีของ proton
transfer ซึ งค่า pK ของสารละลายทีความเข้มข้นสู งจะมีค่ามากเพราะเกิดการแตกตัวเนืองจากการ
hydration และการเคลือนทีของโปรตอนน้อย ดังนันการเพิมความเข้มข้นของแอนโธไซยานินส์จะ
ส่ งผลให้เกิด self-association มากขึน ดังตารางที 4
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ตารางที ค่า pK value ทีแตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นต่างๆของแอนโธไซยานินส์
Concentration (mmol/L)

pK Mv3g

pK Pn3g

pK Dp3g

0.02

2.80

2.92

2.6

0.1

2.90

3.31

2.55

0.2

3.00

3.33

2.71

0.3

3.06

3.37

2.74

0.4

3.13

3.43

2.83

0.5

3.21

3.51

2.89

0.6

3.28

3.54

2.87

0.7

3.39

3.55

2.95

0.8

3.41

3.60

2.97

0.9

3.45

3.60

3.01

1

3.48

3.65

3.05

1.1

3.51

3.68

3.07

1.2
3.52
*หมายเหตุ Mv3g คือ malvidin-3-glucoside
Pn3g คือ pelargonidin-3-glucoside
Dp3g คือ delphinidin-3-glucoside

3.70

3.08

ทีมา: Susana (2008)
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ภาพที 13 แสดงค่า molar fractions ของ coloured forms (AH++A) ทีระดับความเข้มข้น
แตกต่างกันของแอนโธไซยานินส์ จะเห็นว่าทีแอนโธไซยานินส์ความเข้มข้นสู งจะมีค่า molar
fractions ของ coloured forms (AH++A) ทีสู ง ซึง molar fractions ของ coloured forms (AH++A) จะ
คิดเทียบกับปริ มาณแอนโธไซยานินส์ทีระดับความเข้มข้นต่างๆ โดยทัวไปแล้วทีระดับพีเอชสู งจะมี
molar fractions ของ colored forms (AH++A) ทีตําเนืองจากเมือเพิมพีเอชจะส่ งผลให้โครงสร้างของ
แอนไซยานินส์เปลียนจาก flavylium cation หรื อ coloured forms (AH++A) เปลียนไปเป็ น
quinonoidal base ซึ งเกิดจากการเคลือนทีของโปรตอนออกจากโครงสร้างของ flavylium cation
และการที colored forms (AH++A) ลดลงอาจเกิดจาก hydration ทําให้โครงสร้างของ
แอนโธไซยานินส์เปลียนเป็ น pseudobase หรื อ carbinol

ภาพที 13 molar fractions ของ AH+ + A (Xah) ของแอนโธไซยานินส์ทีความเข้มข้นแตกต่างกัน
จากเส้นทึบไปจนถึงเส้นประ คือความเข้มข้นที 2x10-2 mmol/L, 0.2 mmol/L, 0.6 mmol/L
และ 1.2 mmol/L
ทีมา: Manzano และคณะ (2008)
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2.5.2 Intermolecular Copigmentation
กลไกการเกิด intermolecular copigmentation นันจะเกิดระหว่างโมเลกุลของ
แอนโธไซยานินส์กบั โมเลกุลของสารโคพิกเมนต์ซึงเป็ นโมเลกุลทีไม่มีสีโดยจะเกิดการจับกันเป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ดว้ ยพันธะชนิดทีเป็ น
non-covalent และ driving force สําหรับ intermolecular copigmentation คือพันธะไฮโดรเจน
พันธะไอออนิก ปฏิสัมพันธ์ไฟฟ้ าสถิต (electrostatic interaction) และ พันธะไฮโดรโฟบิก
ดังภาพที 14

ภาพที กลไกการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ ด้วยวิธี intermolecular
copigmentation
ทีมา: Ovando และคณะ (2009)
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ภาพที 15 แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง delphinidin-3-glucoside กับ rutin โดยภาพที 15 (A)
แสดงปฏิสัมพันธ์แบบ interlock complex และภาพที 15 (B) แสดงปฏิสัมพันธ์แบบ parallel
complex การเกิด intermolecular copigmentation จะสามารถเกิดได้กบั แอนโธไซยานินส์ทงั 2
รู ปแบบ คือ flavylium cation ซึงจะมีสีแดงและ quinonoidal base ซึงจะมีสีฟ้าหรื อม่วงโครงสร้าง
ของแอนโธไซยานินส์นนจะมี
ั
ลกั ษณะเป็ นระนาบ (planar) จึงมีความสามารถในการเกิด
delocalized π-electrons หรื อการเคลือนทีของอิเล็กตรอนภายในวงแหวนจึงส่ งผลให้เกิดแรงดึง
ระหว่างวงแหวนของแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ในลักษณะของ π stacking ดังนัน
สารโคพิกเมนต์ทีจะเกิดปฏิสัมพันธ์แบบ intermolecular copigmentation จะมีลกั ษณะโครงสร้างที
คล้ายคลึงกับแอนโธไซยานินส์ การเกิดสารประกอบระหว่างแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์
จะช่วยป้ องกันการเกิด hydration กับนําของแอนโธไซยานินส์ส่งผลให้แอนโธไซยานินส์นนมี
ั ความ
คงตัวมากยิงขึน

ภาพที 15 การเกิด intermolecular copigmentation 2 ลักษณะคือ interlocked complex(A) และ
parallel complex (B)
ทีมา: Ovando และคณะ (2009)
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ตารางที ค่า kinetic parameters ของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จาก jambolan ในสภาวะการให้
ความร้อน และแสง ร่ วมกับการทําโคพิกเมนต์เทชัน
anthocyanin

kinetic parameters
k
t 1/2

Exposure to white fluorescent light
Natural anthocyanin
Anthocyanin + sinapic acid
Anthocyanin + caffeic acid
Anthocyanin + ferulic acid
Anthocyanin + rosemary polyphenolic

0.1678
0.0869
0.0946
0.01701
0.0804

4.13 d
7.98 d
7.33 d
4.07 d
8.63 d

Storage at refrigeration temperature
Natural anthocyanin
Anthocyanin + sinapic acid
Anthocyanin + caffeic acid
Anthocyanin + ferulic acid
Anthocyanin + rosemary polyphenolic

0.0324
0.0075
0.0215
0.0333
0.0265

21.59 w
40.19 w
32.35 w
20.88 w
26.22 w

Storage at room temperature
Natural anthocyanin
Anthocyanin + sinapic acid
Anthocyanin + caffeic acid
Anthocyanin + ferulic acid
Anthocyanin + rosemary polyphenolic

0.1894
0.1426
0.1799
0.2437
0.1669

3.66 w
4.86 w
3.91 w
2.84 w
4.17 w

d คือ days
w คือ weeks
ทีมา: Sari และคณะ (2012)
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ตารางที 5 แสดงค่า kinetic parameter ของการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ซึงเป็ นค่าทาง
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาอันดับหนึง จะเห็นว่าการใช้สารโคพิกเมนต์
(sinapic acid, caffeic acid และ ferrulic acid) จะสามารถช่วยเพิมค่าครึ งชีวิตของการสลายตัวของ
แอนโธไซยานินส์ต่อความร้อนและแสงได้เพราะการเติมสารโคพิกเมนต์จะทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ทาํ ให้เกิดการป้ องกัน และลดอัตราการสลายตัวของ
แอนโธไซยานินส์
ตารางที 6 ผลของโคพิกเมนต์เทชันต่ออัตราการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์เมือมีการให้
ความร้อน
Samples
Control

C 50:1

C 100:1

4-MC 50:1

4-MC 100:1

Temperature
30 °C
50 °C
70 °C
90 °C
30 °C
50 °C
70 °C
90 °C
30 °C
50 °C
70 °C
90 °C
30 °C
50 °C
70 °C
90 °C
30 °C
50 °C
70 °C
90 °C

*คือ R2, C คือ catechol, MC คือ methyl-catechol

ทีมา: Clemente และ Galli (2011)

k (ชัวโมง-1)
0.0583
0.1092
0.2569
0.3932
0.0175
0.0903
0.2044
0.3753
0.0225
0.0688
0.1893
0.3329
0.0428
0.0929
0.1953
0.2926
0.015
0.0741
0.1600
0.3093

t1/2 (ชัวโมง)
11.89
6.35
2.70
1.76
39.71
7.68
3.39
1.85
30.84
10.08
3.66
2.08
16.2
7.46
3.55
2.37
46.03
9.36
4.33
2.24

Ea (kJ/mol)
33.08 (0.9870)*

35.30 (0.9970)

39.04 (0.9856)

38.88 (0.9835)

45.75 (0.9607)
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ตารางที 6 พบว่าการเติมสารโคพิกเมนต์คือ catechol และ methyl-catechol
ช่วยเพิมค่าครึ งชีวิตให้กบั แอนโธไซยานินส์โดยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง
แอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ทาํ ให้การสลายตัวของแอนโธไซยานินส์เนืองจากความร้อน
ลดลง

ภาพที 16 ค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ทีความยาวคลืน 535 นาโนเมตรของสารสกัด
แอนโธไซยานินส์จากกากองุ่นทีเติม caffeic acid โดยที control (a), 0.5:1 w/v (b),
0.8:1 w/v (c) และ 1:1 w/v (d)
ทีมา: Clemente และ Galli (2011)
ภาพที 16 แสดงค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 535 นาโนเมตรซึงเป็ นความยาวคลืนที
วัดค่าการดูดกลืนแสงได้สูงสุ ดของสารละลายแอนโธไซยานินส์ เมือใช้ caffeic acid เป็ นสาร
โคพิกเมนต์ทีระดับความเข้มข้นแตกต่างกันพบว่าสารละลายแอนโธไซยานิ นส์ทีไม่มีการเติมสาร
โคพิกเมนต์จะมีค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 535 นาโนเมตรตําทีสุ ดและค่าการดูดกลืนแสง
จะลดลงเมือระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึน การเติมสารโคพิกเมนต์จะส่ งผลให้ค่าการดูดกลืน
แสงทีความยาวคลืน 535 นาโนเมตรมีค่าเพิมสู งขึนจึงสามารถสรุ ปได้วา่ การเติมสารโคพิกเมนต์จะ
ส่ งผลให้เกิดปรากฏการณ์ hyperchromic effect และจะเกิด hyperchromic effect มากขึนเมือเพิม
ความเข้มข้นของ caffeic acid
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2.5.3 Intramolecular Copigmentation
intramolecular copigmentation เกิดขึนระหว่างแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ซึง
เป็ นส่ วนหนึงภายในโมเลกุลแอนโธไซยานินส์เอง การเกิด covalent acylation ของ
แอนโธไซยานินส์จะสามารถเพิมความคงตัวของสี ได้โดย acyl group จะเข้าจับบริ เวณประจุบวกบน
โมเลกุลของ flavylium cation ของแอนโธไซยานินส์ ดังภาพที 17 โดยการเกิด intramolecular
copigmentation จะเกิดได้ดีภายในโมเลกุลของแอนโธไซยานินส์ชนิด acylated anthocyanin

ภาพที 17 โครงสร้างของแอนโธไซยานินส์ ชนิด acylated anthocyanin
ทีมา: Arapitsas และคณะ (2008)
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การเกิด intramolecular copigmentation เป็ นการจับกันหรื อการสร้างพันธะกันภายใน
โมเลกุลของแอนโธไซยานินส์เองโดยแอนโธไซยานินส์ชนิด acylated anthocyanin จะมี acyl group
ซึงจะต่อกับโมเลกุลของนําตาลเกิดการสร้างพันธะโควาเลนต์กบั บริ เวณประจุบวกของ flavylium
cation ของโมเลกุลแอนโธไซยานินส์ ดงั ภาพที 18 ส่ งผลให้เกิดการป้ องกันบริ เวณวงแหวน
heterocyclic จากการเกิด hydration ของนําหรื อจากการแตกออกของวงแหวนโดยความร้อนหรื อ
แสงและยังช่วยป้ องกันการหลุดของโปรตอนออกจากโมเลกุลซึงจะส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลง
โครงสร้างของแอนโธไซยานินส์จาก flavylium cation ไปเป็ น quinonoidal base หรื อ pseudobase

ภาพที กลไกการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ ดว้ ยวิธี intramolecular copigmentation
ทีมา: Ovando และคณะ (2009)
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ภาพที 19 ผลกระทบจากปฏิกิริยาโคพิกเมนต์ระหว่างแอนโธไซยานินส์ชนิดต่างๆ กับ
สารโคพิกเมนต์ (gallic acid, ferulic acid, caffeic acid, rosmarinic acid และ
chlorogenic acid)
ทีมา: Arapitsas และคณะ (2008)
ภาพที 19 จะเห็นว่า acylated anthocyanin, cyanidin 3-(2’’-xylosyl-6’’-(coumaroylglucosyl))-galactoside ทีทําปฏิกิริยากับสารโคพิกเมนต์ (gallic acid, ferulic acid, caffeic acid,
rosmarinic acid และ chlorogenic acid) จะส่ งผลให้เกิด hyperchromic effect มากกว่า
แอนโธไซยานินส์ชนิดอืนๆเนืองจากแอนโธไซยานินส์ชนิด pelargonidin 3-glucoside, cyanidin 3glucoside, trisaccharidic anthocyanin และ malvidin 3-glucoside จะเกิดปฏิกิริยาแบบ
intermolecular copigmentation
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ภาพที 20 ค่าดูดกลืนแสงทีความยาวคลืนสู งสุ ดจากการเกิดโคพิกเมนต์เทชันระหว่าง
แอนโธไซยานินส์แต่ละชนิด pelargonidin 3-glucoside (A), cyanidin 3-glucoside (B),
cyanidin 3-(2¢¢-xylosyl-6¢¢-(coumaroyl-glucosyl))-galactoside (C) และ malvidin 3glucoside (D) กับสารโคพิกเมนต์ทีแตกต่าง
ทีมา: Eiro และ Heinonen (2002)
cyanidin 3-(2’’-xylosyl-6’’-(coumaroyl-glucosyl))-galactoside เป็ นแอนโธไซยานินส์ชนิด
acylated anthocyanins จากภาพที 20 เมือเปรี ยบเทียบกับแอนโธไซยานินส์ชนิดอืนๆทีมีการเติมสาร
โคพิกเมนต์พบว่า 3-(2’’-xylosyl-6’’-(coumaroyl-glucosyl))-galactoside จะมีค่าการดูดกลืนแสงใน
ระหว่างการเก็บรักษาสู งทีสุ ดเนืองจากการสลายตัวในระหว่างการเก็บรักษาเกิดได้นอ้ ยทีสุ ด เมือ
เปรี ยบเทียบกับแอนโธไซยานินส์ชนิดอืนคือ pelargonidin 3-glucoside, cyanidin 3-glucoside และ
malvidin 3-glucoside ซึงเป็ นแอนโธไซยานินส์ชนิด non acylated anthocyanin โดยทัวไปแล้วใน
ระหว่างการเก็บรักษา cyanidin 3-(2’’-xylosyl-6’’-(coumaroyl-glucosyl))-galactoside จะมีการ
รักษาความคงตัวด้วยวิธี intramolecular copigmentation ซึงเป็ นวิธีทีสามารถป้ องกันการสลายตัวได้
ดีกว่าและเกิดการสร้างพันธะทีแข็งแรงกว่าการเกิดโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์ชนิด
pelargonidin 3-glucoside, cyanidin 3-glucoside และ malvidin 3-glucoside ซึงเป็ น
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แอนโธไซยานินส์ชนิด non acylated anthocyanin จะเกิดการรักษาความคงตัวของ
แอนโธไซยานินส์แบบ intermolecular copigmentation

ภาพที 21 อัตราการสลายตัวเนืองจากความร้อนของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดจาก purple sweet
potato (ขวา) grape (ซ้าย)
ทีมา: Song (2013)
ความร้อนเป็ นปั จจัยหนึงทีส่ งผลต่อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ จากภาพที 21
จะเห็นว่าอัตราการสลายตัวเนืองจากความร้อนของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จาก purple sweet
potato จะน้อยกว่าแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากองุ่นเนืองจากใน purple sweet potato จะมี
องค์ประกอบของแอนโธไซยานินส์ชนิด acylated anthocyanin อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ส่ วนในองุ่นจะมี
แอนโธไซยานินส์ชนิด non acylated anthocyanin จึงสรุ ปได้วา่ การทีแอนโธไซยานินส์จาก purple
sweet potato มีอตั ราการสลายตัวเนื องจากความร้อนตํากว่าเนืองจากเกิดโคพิกเมนต์เทชันแบบ
intramolecular copigmentation ภายในโมเลกุลของแอนโธไซยานินส์เอง
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2.5.4 Metal Complexation
การใช้โลหะในการรักษาความตัวของแอนโธไซยานินส์เป็ นวิธีที่ไม่นิยมในทาง
อุตสาหกรรมมากนักเนื่องจากอาจเกิดการตกค้างหรื อการปนเปื้ อนของโลหะในผลิตภัณฑ์ได้ซ่ ึงการ
เข้าจับกันของอิออนโลหะและ flavylium cation ได้เป็ นสารประกอบ flavylium salt อิออนของ
โลหะที่นามาใช้ในการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ดว้ ยวิธี metal complexation ได้แก่
ดีบุก (Sn), ทองแดง (Cu), เหล็ก (Fe), อลูมิเนียม (Al), แมกนีเซียม (Mg) และโพแทสเซียม (K) โดย
จะใช้วิธี metal complexation ได้ในแอนโธไซยานินส์ที่มี hydroxyl group มากกว่า 1 หมู่ใน phenyl
ring ซึ่งจะสามารถจับกับไอออนของโลหะได้ ดังภาพที่ 22

ภาพที่ 22 กลไกการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ ด้วยวิธี metal complexation
ที่มา: Ovando และคณะ (2009)
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ภาพที่ 23 ผลของปริ มาณโพแทสเซียมอิออนต่อความคงตัวต่ออุณหภูมิของแอนโธไซยานินส์
ที่มา: Czibulya และคณะ (2012)
ภาพที่ 23 พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของโพแทสเซียมอิออนจะช่วยลดค่าความชันหรื อ
อัตราการสลายตัวเนื่องจากความร้อนของแอนโธไซยานินส์ให้นอ้ ยลงส่ งผลให้การเปลี่ยนแปลงสี
ของแอนโธไซยานินส์หลังจากผ่านการให้ความร้อนลดลง

บทที 3
อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
3.1 วัตถุดิบ สารเคมี อุปกรณ์ และเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
3.1.1 วัตถุดิบ
กระเจียบแดงสด จากตลาดปฐมมงคล อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ดอกอัญชันสด จากจังหวัดอ่างทอง
ลูกหม่อนแช่เยือกแข็ง จากอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เปลือกมังคุดสด จากตลาดปฐมมงคล อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
นําตาลทราย (ตรามิตรผล)
เกลือ (ตราปรุ งทิพย์)
3.1.2 สารเคมี
นํากลัน (distilled water)
Acetic acid (Merck, Germany)
Caffeic acid (Sigma, USA)
Citric acid (Fluka, Switzerland)
Disodium hydrogen phosphate (Univar, Australia)
Ethanol 95 % (v/v) (Merck, Germany)
Folin reagent (Fluka, Switzerland)
Ferrulic acid (Sigma, USA)
Gallic acid (Sigma, USA)
Hydrochloric acid (Merck, Germany)
Potassium chloride (Univar, Australia)
Sodium acetate (Univar, Australia)
Sodium hydroxide (Merck, Germany)
35
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Sodiumbicarbonate (Univar, Australia)
3.1.3 เครืองมือ
เครื องชัง 2 ตําแหน่ง (Ohaus, Pioneer PA 2102, USA)
เครื องปันผสมให้เป็ นเนือเดียวกัน (homogenizer) (IKA, T25, USA)
เครื องปันตัวอย่างของแข็ง (Waring blender, USA)
เครื องระเหยตัวทําละลายแบบหมุน (rotary vacuum evaporator) (Buchi, R205, USA)
(Buchi, R114, USA)
เครื องแยกสารแบบหมุนเหวียง (Sorvall, RC6, Canada)
ตูค้ วบคุมอุณหภูมิตาํ (cool incubator) (Binder, KB, Germany)
ตูอ้ บลมร้อน (Binder, WTB, Germany)
Hot plate (IKA, Yellow Mag HS10, USA)
pH meter (Hanna, HI 2213, USA)
Spectrophotometer (Spectronic Unicam, Genesys 10 series, UK)
Stirrer (IKA, Yellow Mag HS10, USA)
3.1.4 อุปกรณ์
กระดาษกรอง เบอร์ 1 (Whatman, UK)
กระบอกตวง
ขวดก้นกลม (round bottom)
ขวดปริ มาตร
ขวด vial
ช้อนตักสารขนาดเล็ก
ชุดกรองสุ ญญากาศ (suction flask)
ถาดสแตนเลส
เทอร์โมมิเตอร์
แท่งแก้ว
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แท่งแม่เหล็กหมุนกวน (magnetic bar
แท่นวางหลอดทดลอง
บีกเกอร์
ปิ เปต (pipette)
แผ่นพลาสติกใสห่ออาหาร (plastic wrap)
แผ่นฟอยด์อะลูมิเนียม (aluminium foil)
ไมโครปิ เปต (micropipette)
หลอดทดลอง
หม้อสแตนเลส
หลอดหยดขนาดเล็กและใหญ่
Cuvette glass (Hellma, Germany)
Media bottle
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3.2 วิธีการทดลอง
3.2.1 การอบแห้ งกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
จัดหาวัตถุดิบกระเจียบแดงสดและดอกอัญชันสดมาทําการอบแห้ง โดยนําวัตถุดิบสดมา
ล้างทําความสะอาด ผึงลมให้แห้งแล้วนําใส่ ถาด ขนาด 30 x 25 เซนติเมตร
สําหรับดอกอัญชันจะเอาขัวดอกทีมีสีเขียวและเกสรออกและใช้ในปริ มาณ 100 กรัม /ถาด
ทําการอบแห้งด้วย hot air oven ทีอุณหภูมิ 60 °C ความเร็ วลม 70 m/s เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
สําหรับกระเจียบจะแกะส่ วนของเมล็ดด้านในออก ใช้เฉพาะกลีบเลียงทีเป็ นสี แดงใน
ปริ มาณ 200 กรัม /ถาด และอบแห้งด้วย hot air oven ทีอุณหภูมิ 60 °C ความเร็ วลม 70 m/s เป็ นเวลา
5 ชัวโมง โดยจะทําการหา
- ร้อยละผลผลิตหลังการอบแห้ง
- ร้อยละความชืน (% moisture content)
3.2.2 การสกัดแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันอบแห้ ง
ทําการสกัดแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันทีทําการอบแห้งแล้วโดยนํา
ตัวอย่างแห้งมาลดขนาดโดยใช้ Waring blender เพือเพิมพืนทีผิวในการสกัด แล้วทําการชังตัวอย่าง
50 กรัมใส่ บีกเกอร์ เติมตัวทําละลายเอทานอล 80% (เอทานอล 80% : ตัวอย่าง = 10 ml:1g)
โฮโมจิไนซ์ตวั อย่างเป็ นเวลา 5 นาที ด้วยความเร็ ว 11,000 rpm แล้วปรับให้เป็ นกรดทีพีเอช 3 ด้วย
กรดซิตริ ก (Vanini และคณะ, 2009; Amelia และคณะ, 2013) เก็บไว้ในตูเ้ ย็นทีอุณหภูมิประมาณ
4 ˚C เป็ นเวลา 24 ชัวโมง กรองตัวอย่างด้วยชุดกรองสุ ญญากาศโดยใช้กระดาษกรอง Whatman
เบอร์ 1 ระเหยตัวทําละลายด้วยเครื อง rotary vacuum evaporator อุณหภูมิ 40 °C โดยทําการศึกษา
หาระยะเวลาในการระเหยตัวทําละลายออก
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3.2.3 การวิเคราะห์ ปริมาณ monomeric anthocyanins ในสารสกัดแอนโธไซยานินส์ จากก
ระเจียบแดงและดอกอัญชันอบแห้ ง
นําสารสกัดทีผ่านการระเหยตัวทําละลายออกจนเป็ นสารสกัดแอนโธไซยานินส์เข้มข้น มา
ทําการวิเคราะห์ปริ มาณ monomeric anthocyanins ด้วยวิธี pH differential
ทําการเตรี ยมบัฟเฟอร์ คือ
- บัฟเฟอร์ พีเอช 1.0 (KCl 0.025 M) 500 มิลลิลิตร
นําหนัก KCl 0.465 กรัม เติม Conc. HCl 1.57 มิลลิลิตร
ปรับปริ มาตรด้วยนํากลัน
- บัฟเฟอร์ พีเอช 4.5 (CH3COONa 0.4 M) 500 มิลลิลิตร
นําหนัก CH3COONa 13.6 กรัม เติม Conc. HCl 5 มิลลิลิตร
ปรับปริ มาตรด้วยนํากลัน
เจือจางตัวอย่างสารสกัดแอนโธไซยานินส์ ดว้ ยสารละลายบัฟเฟอร์ทีพีเอช 1.0 และ 4.5 ที
ความเข้มข้น 1/50 นํามาวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 520 และ 700 นาโนเมตร แล้วนํามา
คํานวณปริ มาณ monomeric anthocyanins โดยแสดงค่าเทียบเป็ น cyaniding-3-glucoside
equivalents (mg/l) ดังสมการ
Monomeric anthocyanin = A x MW x 103x DF
Hx1
โดยที A = (A520nm – A700nm ) pH1.0 - ( A520nm – A700nm ) pH4.5
MW = 449.2 g/mol
ɛ = molar extention coefficient = 26,900 M-1 cm-1
DF = dilution factor
1 = pathlength; cm
ทีมา: Lee และคณะ (2005)
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3.2.4 ผลของพีเอชต่ อสมบัติของสารสกัดแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอก
อัญชันอบแห้ ง
นําแอนโธไซยานินส์ทีได้จากข้อ 3.2.2 มาปรับพีเอชทีแตกต่างกันตังแต่ 1-12 โดยบัฟเฟอร์
ทีใช้นนจะเตรี
ั
ยมได้จากตารางที 7 และ 8 จากนันจึงนําไปวิเคราะห์
- ค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืนต่างๆ (absorption spectra) โดยใช้
spectrophotometer ซึ งสามารถนําไปหาค่าดูดกลืนแสงสู งสุ ด (Amax) ค่าความยาวคลืนที
มีการดูดกลืนแสงสู งสุ ด รวมทังการเกิด hyperchromic effect ทีบอกถึงการเปลียน
ความเข้มสี และ bathochromic shift ทีบอกถึงการเปลียนสี (Rein, 2005)
- ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลโดยจะถ่ายภาพจากด้านข้างของขวด vial และมีฉากสี ขาว
ด้านหลัง
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ตารางที การเตรี ยมบัฟเฟอร์ สาํ หรับกระเจียบ
0.2 M
HCl

0.2 M
KCl

0.1 M
acetic acid

0.1 M Sodium
acetate

0.1 M
disodium
hydrogen
phosphate

0.2 M
NaOH

1

9.90

0.10

-

-

-

-

2

0.80

9.20

-

-

-

-

3

-

-

9.60

0.40

-

-

4

-

-

8.30

1.70

-

-

5

-

-

1.90

8.10

-

-

6

2.00

-

-

-

10.00

-

7

1.50

-

-

-

8.50

-

8

-

-

-

-

9.00

0.20

9

-

-

-

-

8.50

0.40

10

-

-

-

-

9.00

0.50

11

5.00

-

-

-

-

5.00

12

4.00

-

-

-

-

6.50

pH

ทีมา: ดัดแปลงจาก อรุ ษา และคณะ, 2552
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ตารางที 8 การเตรี ยมบัฟเฟอร์ สาํ หรับอัญชัน
0.2 M
HCl
(ml)

0.2 M
KCl
(ml)

1

7.50

5.00

-

-

-

-

2

0.70

9.30

-

-

-

-

3

-

-

11.11

0.89

-

-

4

-

-

2.70

9.30

-

-

5

-

-

0.8

9.00

-

-

6

2.10

-

-

-

9.90

-

7

0.44

-

-

-

11.56

-

8

-

-

-

-

9.00

3.00

9

4.90

-

-

-

-

6.00

10

-

-

-

-

9.00

2.00

-

-

-

-

4.90

-

-

-

9.00
-

3.00
6.00

11
12

0.1 M
acetic acid
(ml)

ทีมา: ดัดแปลงจาก อรุ ษา และคณะ, 2552

0.1 M
sodium acetate
(ml)

0.1 M disodium
hydrogen
phosphate
(ml)

0.2 M
NaOH
(ml)
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3.2.5 การสกัดสารฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่ อน
ทําการสกัดสารฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดสดและลูกหม่อนแช่เยือกแข็ง สําหรับตัวอย่าง
เปลือกมังคุดสดจะลดขนาดชิ นตัวอย่างโดยใช้ Waring blender เพือเพิมพืนทีผิวในการสกัด ชัง
ตัวอย่างใส่ บีกเกอร์ และเติมตัวทําละลายเอทานอล 80% (เอทานอล 80% : ตัวอย่าง = 10 ml:1g) โฮ
โมจิไนซ์ตวั อย่างเป็ นเวลา 5 นาทีดว้ ยความเร็ ว 11,000 rpm กรองตัวอย่างด้วยชุดกรองสุ ญญากาศ
โดยใช้กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 นําไปเหวียงโดยใช้เครื องแยกสารแบบหมุนเหวียงที
ความเร็ ว 18,000 rpm อุณหภูมิ 4°C เพือแยกเอาส่ วนทีเป็ นยางจากเปลือกออกจากนันจึงนําไปทําการ
ระเหยตัวทําละลายด้วยเครื องระเหยตัวทําละลายสุ ญญากาศแบบหมุนทีอุณหภูมิ 40 °C เป็ นเวลา 30
นาที ก็จะได้สารสกัดเข้มข้นของสารฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุด
สําหรับตัวอย่างลูกหม่อนจะนําลูกหม่อนแช่เยือกแข็งมาละลายทีอุณหภูมิหอ้ ง ลดขนาดชิน
ตัวอย่างโดยใช้ Waring blender เพือเพิมพืนทีผิวในการสกัด ชังตัวอย่างใส่ บีกเกอร์ และเติม
ตัวทําละลายเอทานอล 80% (เอทานอล 80% : ตัวอย่าง = 10 ml:1g) โฮโมจิไนซ์ตวั อย่างเป็ นเวลา 5
นาทีดว้ ยความเร็ ว 11,000 rpm กรองตัวอย่างด้วยชุดกรองสุ ญญากาศโดยใช้กระดาษกรอง Whatman
เบอร์ 1 จากนันจึงนําไปทําการระเหยตัวทําละลายด้วยเครื องระเหยตัวทําละลายสุ ญญากาศแบบ
หมุนทีอุณหภูมิ 40 °C เป็ นเวลา 30 นาที ก็จะได้สารสกัดเข้มข้นของสารฟี นอลลิกจากลูกหม่อน
จากนันนํามาวิเคราะห์ปริ มาณสารฟี นอลลิกทังหมดทีละลายได้ (total soluble phenolic
compounds) โดยใช้วธิ ี Folin-Ciocalteu assay (Talcott และคณะ, 2000) ซึงจะวิเคราะห์ปริ มาณ
สารฟี นอลลิกทังหมดทีละลายได้ (total soluble phenolic compounds) โดยวิธีของ Kim และคณะ
(2002) ใช้ gallic acid เป็ นสารมาตรฐานและรายงานผลเป็ นมิลลิกรัมสมมูลของ gallic acid ใน
ตัวอย่าง 1000 มิลลิลิตร (mg gallic acid equivalents/l) โดยขันตอนการวิเคราะห์ปริ มาณสาร
ฟี นอลลิกทังหมดทีละลายได้จะเริ มจากทําการชัง gallic acid 0.1 กรัม ละลายนํา ปรับปริ มาตรเป็ น
100 มิลลิลิตร (ความเข้มข้น 100 mg/l) แล้วทํา dilution ทีความเข้มข้น 75, 50, 30, 20, 10 และ 5
mg/l จากนันนําสารละลาย 1 มิลลิลิตรเติมสารละลาย Folin 10% (v/v) ในปริ มาณ 5 มิลลิลิตร เขย่า
ทิงไว้ 5 นาทีในทีมืด จากนันเติม Na2CO3 7.5% (w/v) 4 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันทิงไว้ในทีมืด 2
ชัวโมงไปนําวัดค่าการดูดกลืนแสงที 725 นาโนเมตรด้วยเครื อง spectrophotometer และนํามาสร้าง
กราฟมาตรฐาน จากนันนําตัวอย่างสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนมาเจือจางที
1/10 เท่า และนํามา 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin 10% (v/v) 5 มิลลิลิตร เขย่าทิงไว้ 5 นาทีในที
มืด เติม Na2CO3 7.5% (w/v) 4 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันทิงไว้ในทีมืด 2 ชัวโมง วัดค่าการดูดกลืน
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แสงที 725 นาโนเมตร เช่นเดียวกับการทํากราฟมาตรฐานและนํามาเทียบหาปริ มาณสารฟี นอลลิก
ทังหมดทีละลายได้จากกราฟมาตรฐาน ซึงแสดงดังภาพที 24
1
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ความเข้ มข้ น gallic acid (mg/l)
ภาพที 24 การทํากราฟมาตรฐาน gallic acid สําหรับ Folin-Ciocalteu assay

3.2.6 การศึกษาโคพิกเมนต์ เทชันระหว่างสารสกัดแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและ
ดอกอัญชันกับสารฟี นอลลิกบริสุทธิ
วิเคราะห์ปริ มาณ monomeric anthocyanin เริ มต้นในสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากกระ
เจียบแดงและดอกอัญชันแห้งทีได้จากข้อ 3.2.2 ตามวิธีในข้อ 3.2.3.1 ก่อนนํามาใช้คาํ นวณปริ มาณ
สารโคพิกเมนต์ทีจะใช้ทาํ ปฏิกิริยาในอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ : กรดฟี นอลลิก
(caffeic, gallic และ ferrulic acid) คือ 1:0 (control), 1:50 และ 1:100 ซึงคํานวณดังภาคผนวก ข โดย
ใส่ สารสกัดแอนโธไซยานินส์ (คํานวณเป็ น monomeric anthocyanins)ในปริ มาณ 4 มิลลิกรัม
(คํานวณดังภาคผนวก ค) ในขวดปรับปริ มาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมสารละลายฟี นอลลิกลงไป
ผสมกันแล้วตังทิงไว้ในทีมืดเป็ นเวลา 15 นาทีจากนันเติมสารละลายบัพเฟอร์ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ลง
ไป ปรับปริ มาตรเป็ น 100 มิลลิลิตร จากนันนําไปให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ºC เป็ น
เวลา 0-120 นาที นําไปวิเคราะห์คุณลักษณะการให้สีและความคงตัวของสี ดังนี
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- ปริ มาณ monomeric anthocyanin ดังข้อ 3.2.3 (ทําการเจือจางตัวอย่างที 1/10 เท่า) และ
นําไปคํานวณหาค่า kinetic parameter ของ anthocyanin degradation คือค่าครึ งชีวติ (t1/2)
ค่าคงทีอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) และค่าพลังงานกระตุน้ (Ea)
- วิเคราะห์ค่าสี ของสารสกัดแอนโธไซยานินส์แต่ละตัวอย่าง ในระบบ L*, a* และ b* โดย
นําสารสกัดแอนโธซยานินส์ จากดอกอัญชันแห้งและกระเจียบแดงแห้งใส่ ในถ้วยบรรจุ
ตัวอย่างชนิดแก้ว ในปริ มาณครึ งถ้วย วางถ้วยลงบนเครื อง colorimeter โดยการวัดจะไม่
ครอบถ้วยตัวอย่างด้วยภาชนะทึบ จากนันนําไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Color Insight
วิเคราะห์ผลเป็ นค่า L*, a* และ b* นํามาคํานวณเป็ นค่าการเปลียนแปลงสี ของสารสกัด
แอนโธไซยานินส์ก่อนและหลังให้ความร้อนซึ งจะคํานวณดังสมการ ΔE* =
(ΔL2+Δa2+Δb2)1/2 (Yan และคณะ, 2013) ซึ งค่า ΔE* นันเป็ นค่าทีระบุถึงการเปลียนแปลง
สี ของ สารสกัดแอนโธไซยานินส์ก่อนและหลังให้ความร้อน (ที 0 นาที และ 120 นาที)
- ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลโดยจะถ่ายภาพจากด้านข้างของขวด vial และมีฉากสี ขาว
ด้านหลัง
3.2.7 การศึกษาโคพิกเมนต์ เทชันระหว่างสารสกัดแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและ
ดอกอัญชัน กับสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่ อน
นําสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันทีได้จากข้อ 3.2.2 ซึงได้
วิเคราะห์ปริ มาณ monomeric anthocyanins เริ มต้นตามวิธีในข้อ 3.2.3 มาทําโคพิกเมนต์เทชันกับ
สารโคพิกเมนต์ทีเป็ นสารสกัดฟี นอลลิกซึงไม่ได้ผา่ นการทําให้บริ สุทธิ (crude phenolic extract)
ซึงได้จากข้อ 3.2.5 โดยใช้สารโคพิกเมนต์ซึงวิเคราะห์ปริ มาณสารฟี นอลลิกทังหมดทีละลายได้ ดัง
ข้อ 3.2.5 แล้วมาทําโคพิกเมนต์เทชันทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารฟี นอลลิก
ทังหมดทีละลายได้คือ :0 (control), :1 และ :5 (คํานวณดังภาคผนวก ข) โดยใส่ สารสกัดแอนโธ
ไซยานินส์ (คํานวณเป็ น monomeric anthocyanins)ในปริ มาณ 4 มิลลิกรัม (คํานวณดังภาคผนวก ค)
ในขวดปรับปริ มาตรขนาด 100 มิลลิลิตร เติมสารละลายฟี นอลลิกลงไปผสมกันแล้วตังทิงไว้ในที
มืดเป็ นเวลา 15 นาทีจากนันเติมสารละลายบัพเฟอร์ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ลงไป ปรับปริ มาตรเป็ น 100
มิลลิลิตร จากนันนําไปให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ºC เป็ นเวลา 0-120 นาที นําไป
วิเคราะห์คุณลักษณะการให้สีและความคงตัวของสี ดังนี
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- ปริ มาณ monomeric anthocyanin ดังข้อ 3.2.3 (ทําการเจือจางตัวอย่างที 1/10 เท่า) และ
นําไปคํานวณหาค่า kinetic parameter ของ anthocyanin degradation คือค่าครึ งชีวติ (t1/2)
ค่าคงทีอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) และค่าพลังงานกระตุน้ (Ea)
- วิเคราะห์ค่าสี ของสารสกัดแอนโธไซยานินส์แต่ละตัวอย่าง ในระบบ L*, a* และ b* โดย
นําสารสกัดแอนโธซยานินส์ จากดอกอัญชันแห้งและกระเจียบแดงแห้งใส่ ในถ้วยบรรจุ
ตัวอย่างชนิ ดแก้ว ในปริ มาณครึ งถ้วย วางถ้วยลงบนเครื อง colorimeter โดยการวัดจะไม่
ครอบถ้วยตัวอย่างด้วยภาชนะทึบ จากนันนําไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Color Insight
วิเคราะห์ผลเป็ นค่า L*, a* และ b* นํามาคํานวณเป็ นค่าการเปลียนแปลงสี ของสารสกัด
แอนโธไซยานินส์ก่อนและหลังให้ความร้อนซึ งจะคํานวณดังสมการ ΔE* =
(ΔL2+Δa2+Δb2)1/2 (Yan และคณะ, 2013) ซึ งค่า ΔE* นันเป็ นค่าทีระบุถึงการเปลียนแปลง
สี ของ สารสกัดแอนโธไซยานินส์ก่อนและหลังให้ความร้อน (ที 0 นาที และ 120 นาที)
- ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลโดยจะถ่ายภาพจากด้านข้างของขวด vial และมีฉากสี ขาว
ด้านหลัง
3.2.8 การทดสอบโคพิกเมนต์ เทชันของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
ในระบบเครืองดืม
เลือกชนิดและปริ มาณของสารโคพิกเมนต์ทีให้ผลดีในการรักษาความคงตัวของ
แอนโธไซยานินส์ในข้อ 3.2.7 คือการทําโคพิกเมนต์ร่วมกับสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและ
ลูกหม่อน ทีอัตราส่ วนโมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารฟี นอลลิกทังหมดทีละลายได้ 1:5 มา
เตรี ยมเป็ นเครื องดืมทีผ่านการสเตอริ ไรส์ดงั ภาคผนวก ค จากนันนําตัวอย่างทีได้ไปทดสอบเทียบ
กับตัวอย่างควบคุม (ไม่มีการใช้สารโคพิกเมนต์) และเก็บรักษาไว้นาน -2 เดือนทีอุณหภูมิ 30 ˚C
นํามาวิเคราะห์ดงั นี
- ปริ มาณ monomeric anthocyanin ดังข้อ 3.2.3 (ทําการเจือจางตัวอย่างที 1/10 เท่า)
และนําไปคํานวณหาค่า kinetic parameter ของ anthocyanin degradation คือค่า
ครึ งชีวติ (t1/2) และค่าคงทีอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k)
- คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยใช้วธิ ี hedonic scoring
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3.2.9 การวางแผนการทดลองทางสถิติ
- การวิเคราะห์ดว้ ยเครื องมือใช้การวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely
Randomized Design) ทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple
Range Test (DMRT) การวิเคราะห์ทางสถิติทาํ โดยใช้โปรแกรม SPSS โดยจะวิเคราะห์แยกในแต่ละ
พีเอชและอุณหภูมิ
- การทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสใช้การวางแผนการทดลองแบบ RCBD
(Randomized Complete Block Design) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test (DMRT) การวิเคราะห์ทางสถิติทาํ โดยใช้โปรแกรม SPSS

บทที 4
ผลการทดลองและการอภิปราย
4.1 การอบแห้ งกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
ในขันแรกเป็ นการศึกษาการอบแห้งกระเจียบแดงสดและดอกอัญชันสดเพือนํามาใช้ใน
ขันตอนการสกัดแอนโธไซยานินส์ โดยจะทําการหาร้อยละผลผลิตของตัวอย่างกระเจียบและอัญชัน
อบแห้งและหาปริ มาณความชืนของตัวอย่างกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
เมือทําการอบแห้งโดยใช้ อุณหภูมิ 60 °C และความเร็ วลม 70 m/s ซึงในตัวอย่าง
กระเจียบแดงได้อบนาน 5 ชัวโมง และตัวอย่างดอกอัญชันได้อบนาน 3 ชัวโมง มีผลค่าผลผลิตทีได้
ดัง ตารางที 9 จะเห็นได้วา่ ร้อยละผลผลิตของตัวอย่างกระเจียบแดงและดอกอัญชันอบแห้งไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05)
ตารางที 9 ร้อยละผลผลิตของกระเจียบแดงและดอกอัญชันอบแห้ง
ตัวอย่าง

ร้อยละผลผลิตns

กระเจียบแดง

10.14 ± 0.31

ดอกอัญชัน

13.66 ± 0.50

หมายเหตุ ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p>0.05)
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เมือทําการหาร้อยละความชืนของตัวอย่างทังสดและแห้ง เพือนําไปใช้ในการคํานวณหาค่า
monomeric anthocyanin ต่อนําหนักของแข็งแห้ง (dry solid) ของแต่ละตัวอย่าง พบว่าในตัวอย่าง
กระเจียบสดและกระเจียบแห้ง อัญชันสดและอัญชันแห้งมีร้อยละความชืนทีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) ดังตารางที 10 จะเห็นได้วา่ จากการอบแห้งส่ งผลให้นาภายในตั
ํ
วอย่างนันเกิด
การระเหยออก ส่ งผลให้ปริ มาณความชืนในตัวอย่างกระเจียบแดงและดอกอัญชันสดลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ เมือเปรี ยบเทียบปริ มาณความชืนของกระเจียบสดกับอัญชันสด และของกระเจียบแห้งกับ
อัญชันแห้ง พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05)
ตารางที 10 ปริ มาณความชืนของตัวอย่างกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
ตัวอย่าง

ร้อยละความชืน

กระเจียบสด

88.11 ± 0.68 a

กระเจียบแห้ง

21.46 ± 0.59 b

อัญชันสด

89.22 ± 0.25 a

อัญชันแห้ง

24.10 ± 2.27 b

หมายเหตุ a, b แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)
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4.2 การสกัดแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันอบแห้ ง
เมือนํามาสารสกัดมาทําให้เข้มข้นด้วยการระเหยตัวทําละลายออก ด้วยเครื องระเหยตัวทํา
ละลายแบบหมุนทีอุณหภูมิ 40 ºC พบว่าช่วงระยะเวลาประมาณ 40 นาทีสามารถระเหยตัวทําละลาย
ออกได้ จนถึงระดับทีนําหนักสารสกัดเริ มคงที (ดังภาพที 25) ซึ งจะมีตวั ทําละลายเหลืออยูน่ อ้ ยใน
สารสกัด จึงทําให้การใช้ระยะเวลานานกว่า 40 นาที ไม่มีผลต่อนําหนักทีลดลงของสารสกัด

ภาพที ผลของระยะเวลาต่อการระเหยตัวทําละลายออกจากสารสกัดโดยเครื องระเหยตัวทํา
ละลายแบบหมุน
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4.3 การวิเคราะห์ สารสกัดแอนโธไซยานินส์ ของกระเจียบแดงและดอกอัญชันอบแห้ ง
เมือทําการระเหยตัวทําละลายแล้วนําสารสกัดทีได้มาวัดหาปริ มาณ monomeric
anthocyanin ด้วยวิธีการ pH differential แล้วคํานวณเทียบกับนําหนักของแข็งแห้งของตัวอย่างสด
เริ มต้น พบว่าได้ผลดังตารางที 11 จะเห็นว่าอัญชันแห้งมีปริ มาณ monomeric anthocyanin น้อยกว่า
กระเจียบแห้งอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ตารางที 11 ปริ มาณ monomeric anthocyanin ในกระเจียบแดงและดอกอัญชันอบแห้ง
ตัวอย่าง
ปริ มาณ monomeric anthocyanins
(mg/g dry solid)
กระเจียบแห้ง

38.62 ± 0.35

อัญชันแห้ง

22.77 ± 0.42

b
a

หมายเหตุ a, b แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)

การศึกษาในครังนี เลือกใช้กระเจียบแดงและอัญชันอบแห้ง เนืองจากวัตถุดิบแห้งจะ
เหมาะสมต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมมากกว่าวัตถุดิบสด เนืองจากวัตถุดิบแห้งจะมีอายุการ
เก็บรักษานานกว่าวัตถุดิบสด

50

4.4 ผลของพีเอชต่ อสมบัติของสารสกัดแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันอบแห้ ง
4.4.1 ผลของพีเอชต่ อสมบัติสารสกัดแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงอบแห้ ง
เมือทําการปรับพีเอชทีระดับต่างๆตังแต่ 1-12 พบว่าสี ของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จาก
กระเจียบแดงเกิดการเปลียนแปลงไปดังภาพที 26 จะเห็นว่าในแต่ละระดับพีเอชจะเกิดเฉดสี ที
แตกต่างกัน โดยสี จะจางลงเมือปรับพีเอช เป็ น 4-6 เพราะโครงสร้างเปลียนจาก flavylium cation ซึง
มีสีแดงไปเป็ น carbinal ซึ งไม่มีสี สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Cevallos-Casals และ CisnerosZevallos (2004) ทีศึกษาผลของพีเอชต่อสารสกัดแอนโธไซยานินส์จาก rasberry

pH 1 pH 2 pH 3 pH 4

pH 5 pH 6 pH 7

pH 8

pH 9 pH 10 pH 11 pH 12

ภาพที ผลของพีเอชต่อสี ของสารสกัดจากกระเจียบแดงทีพีเอช 1-12 (ถ่ายภาพหลังการเตรี ยม
ตัวอย่าง 15 นาที)
เมือนําสารสกัดแอนโธไซยานินส์ทีมีระดับพีเอชต่างๆตังแต่ 1 -12 มาวัดค่าการดูดกลืนแสง
ทีความยาวคลืนตังแต่ 420 นาโนเมตร จนถึง 760 นาโนเมตร พบว่าความสามารถในการดูดกลืน
แสงของสารสกัดเปลียนแปลงไปตามพีเอช จากกราฟในภาพที 27 จะเห็นว่าเมือมีการเพิมระดับ
พีเอชในช่วง 1-6 ส่ งผลให้ค่าการดูดกลืนแสงสู งสุ ด (ประมาณ 520 นาโนเมตร) นันตําลง และเมือ
เพิมระดับพีเอชมากขึนจาก 6 เป็ น 7 ส่ งผลให้ความยาวคลืนสู งสุ ดทีสารละลายสามารถดูดกลืนได้มี
ค่าเปลียนแปลงไปมาก (จากประมาณ 520 เป็ น 600 นาโนเมตร) ทังนีอาจอธิบายได้วา่ ในช่วงพีเอช
1- 2 แอนโธไซยานินส์จะอยูใ่ นโครงสร้าง flavylium cation และทีพีเอช 3-6 จะเกิดสี ทีจางลงของ
สารละลายส่ งผลให้ค่าการดูดกลืนแสงมีค่าตําลงซึงเรี ยกว่าปรากฎการณ์ hypochromic shift และ
ในช่วงพีเอช 7-12 จะเกิดปรากฎการณ์ bathochromic shift ซึงเป็ นลักษณะทีความยาวคลืนสู งสุ ดที
สารสกัดสามารถดูดกลืนได้เปลียนแปลงไป (Baranac และคณะ, 1997) ดังแสดงเส้น spectrum ใน
ภาพที 27
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ภาพที 27 Spectrum การดูดกลืนแสงของสารสกัดจากกระเจียบแดงทีพีเอช 1-12
4.4.2 ผลของพีเอชต่ อสารสกัดแอนโธไซยานินส์ จากอัญชั น
เมือทําการปรับพีเอชทีระดับต่างๆ ตังแต่ 1-12 พบว่าสี ของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จาก
ดอกอัญชันเกิดการเปลียนแปลงไปดังภาพที 28 จะเห็นว่าในแต่ละระดับพีเอชจะเกิดเฉดสี ทีแตกต่าง
กันหลายเฉดสี คือ สี แดงทีพีเอช 1-2 สี ม่วงทีพีเอช 3-5 สี ฟ้านําเงิน ทีพีเอช - สี เขียวทีพีเอช และสี โทนเหลืองทีพีเอช 12

ภาพที 28 ผลของพีเอชต่อสี ของสารสกัดจากดอกอัญชันทีพีเอช 1-12 (ถ่ายภาพหลังการเตรี ยม
ตัวอย่าง 15 นาที)
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เมือนําสารสกัดจากดอกอัญชันทีมีระดับพีเอชต่างๆตังแต่ 1 -12 มาวัดค่าการดูดกลืนแสง
ความยาวคลืนตังแต่ 420 นาโนเมตร จนถึง 760 นาโนเมตร พบว่าความสามารถในการดูดกลืนแสง
ของสารเปลียนแปลงไปตามพีเอช จากกราฟในภาพที 29 จะเห็นว่า เมือมีการเพิมระดับพีเอชในช่วง
1-2 จะส่ งผลให้ค่าการดูดกลืนแสงสู งสุ ด (ทีประมาณ 540 นาโนเมตร) มีค่าลดลงและเมือเพิมระดับ
พีเอชขึนไปในช่วง 3-11 พบว่าค่าความยาวคลืนสู งสุ ดทีสามารถดูดกลืนได้จะมีค่าเพิมขึน (จาก
ประมาณ 540 นาโนเมตรเป็ น 570 และ 620 นาโนเมตร) ซึงเป็ นปรากฏการณ์ bathochromic shift
และเมือพีเอชเพิมขึนในช่วง 7-11 ค่าการดูดกลืนแสงสู งสุ ด (ทีประมาณ 620 นาโนเมตร) ก็จะลดลง
ซึงเป็ นปรากฏการณ์ hypochromic shift ดังภาพที 29

ภาพที Spectrum การดูดกลืนแสงของสารสกัดจากดอกอัญชันทีพีเอช 1-12
4.5 การสกัดสารฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่ อน
เมือนําสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนมาทําการวิเคราะห์ปริ มาณสาร
ฟี นอลลิกละลายได้ทงหมดที
ั
(total soluble phenolic compounds) โดยใช้ Folin-Ciocalteu assay
และวิเคราะห์ปริ มาณ monomeric anthocyanin พบว่าได้ผลการทดลองดังตารางที 13 สารสกัดฟี
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นอลลิกจากเปลือกมังคุดจะมีปริ มาณฟี นอลลิกทีละลายได้ทงหมดสู
ั
งกว่าสารสกัดฟี นอลลิกจากลูก
หม่อน แต่สารสกัดทังสองมีปริ มาณ monomeric anthocyanin ทีใก้เคียงกันมาก
ตารางที ปริ มาณสารฟี นอลลิกทีละลายได้ทงหมด,
ั
monomeric anthocyanin ของสารสกัดจาก
เปลือกมังคุดและลูกหม่อน

Sample
mangosteen
mulberry

Total soluble Phenolic
compounds (g/l)
(as gallic acid)
12.86
8.98

monomeric anthocyanin content (g/l)
1.75
1.71

4.6 การศึกษาการทําโคพิกเมนต์ ในแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
กับสารฟี นอลลิกบริสุทธิ
เมือศึกษาผลของโคพิกม้ นต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิในการเพิมความคงตัวของ
แอนโธไซยานินส์ โดยพิจารณาจากค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์
หลังผ่านการให้ความร้อน ได้แก่ ค่าครึ งชีวติ (t1/2) ค่าคงทีอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) และค่าพลังงาน
กระตุน้ (Ea) ทังนีปัจจัยทีเกียวข้องในการศึกษา ได้แก่ พีเอช อุณหภูมิ ชนิดของสารฟี นอลลิก
บริ สุทธิ และอัตราส่ วนโมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารฟี นอลลิกบริ สุทธิโดยทําการวัดค่าสี L*,
a* และ b* ด้วย colorimeter แล้วนําไปคํานวณหาค่า การเปลียนแปลงสี หรื อ color difference
(∆E*) รวมทังทําการวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืนทีมีการดูดกลืนแสงสู งสุ ด
(Rein, 2005) สามารถนําไปคํานวณหาค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์
ได้ ส่ วนลักษณะปรากฏของสี สามารถพิจารณาได้จากภาพทีถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล
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(a)

(b)

(c)

ภาพที ปริ มาณ monomeric anthocyanins ทีเหลืออยูเ่ มือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่าง
แอนโธไซยานินส์ทีสกัดจากกระเจียบแดงกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วนโมลาร์
ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการ
ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC (a), 80 ºC (b) และ 90 ºC (c) เป็ นเวลา 120 นาที
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(a)

(b)

(c)
ภาพที ปริ มาณ monomeric anthocyanins ทีเหลืออยูเ่ มือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่าง
แอนโธไซยานินส์ทีสกัดจากดอกอัญชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วนโมลาร์ ของ
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แอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้
ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC (a), 80 ºC (b) และ 90 ºC (c) เป็ นเวลา 120 นาที

ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดงเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วนโมลาร์
ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC
Temp.

pH

Phenolic acid

Molar ratio

k (min -1)

control

1:0

1.360x10-2 ± 0.001e

t ½ (min)
52.13 ± 1.66d

1:50

3.800 x10-3 ± 0.000b

175.69 ± 9.43c

1:100

3.900 x10-3 ± 0.000b

178.16 ± 12.92c

1:50

1.135 x10-2 ± 0.000d

61.08 ± 1.90ab

1:100

8.900 x10-3 ± 0.000c

77.01 ± 1.21b

1:50

2.950 x10-3 ± 0.000a

241.21 ± 8.89d

1:100

2.450 x10-3 ± 0.000a

285.80 ± 4.16e

1:0

1.490 x10-2 ± 0.001e

45.46 ± 1.47a

1:50

4.600 x10-3 ± 0.001b

149.05 ± 2.26c

1:100

4.450 x10-3 ± 0.001ab

155.75 ± 2.47d

1:50

1.330 x10-2 ± 0.000d

52.11 ± 0.00a

1:100

9.900 x10-3 ± 0.001c

69.65 ± 0.49b

1:50

3.800 x10-3 ± 0.003ab

177.81 ± 6.44e

1:100

3.400 x10-3 ± 0.000a

203.82 ± 0.00f

Caffeic acid
Roselle

70

3

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

Roselle

70

5

Gallic acid
Ferrulic acid
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ตารางที14 (ต่อ) ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดงเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วน
โมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC
Sample

Temp

pH

Phenolic acid

Molar ratio

Control

1:0

1.930 x 10-2 ± 0.001f

35.27 ± 0.88a

1:50

8.850 x 10-3 ± 0.004c

79.44 ± 1.60c

1:100

6.250 x 10-3 ± 0.004b

111.05 ± 6.28d

1:50

1.645 x 10-2 ± 0.006e

42.15 ± 1.63a

1:100

1.005 x 10-2 ± 0.001d

68.78 ± 0.24b

1:50

5.350 x 10-3 ± 0.004b

126.64 ± 4.08e

1:100

3.700 x 10-3 ± 0.000a

187.29 ± 0.00f

Caffeic acid
Roselle

70

7

Gallic acid
Ferrulic acid

k (min -1)

t ½ (min)

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)
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ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดงเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วนโมลาร์
ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 ºC
Sample

Temp

pH

Phenolic acid

Molar ratio

Control

1:0

1.495 x 10-2 ± 0.004d

45.97 ± 0.53a

1:50

4.500 x 10-3 ± 0.001a

155.75 ± 2.47c

1:100

3.850 x 10-3 ± 0.002a

176.62 ± 4.77d

1:50

1.290 x 10-2 ± 0.007c

53.80 ± 2.94ab

1:100

1.030 x 10-2 ± 0.001b

67.28 ± 0.92b

1:50

3.650 x 10-3 ± 0.001a

188.58 ± 1.81d

1:100

3.750 x 10-3 ± 0.004a

185.62 ± 17.50d

1:0

1.730 x 10-2 ± 0.004e

40.29 ± 0.33a

1:50

5.550 x 10-3 ± 0.001b

124.30 ± 0.78b

1:100

5.850 x 10-3 ± 0.002b

120.02 ± 2.20b

1:50

1.500 x 10-2 ± 0.004d

46.20 ± 0.00a

1:100

1.260 x 10-2 ± 0.003c

55.01 ± 1.23a

1:50

4.700 x 10-3 ± 0.000a

147.44 ± 0.00c

1:100

4.400 x 10-3 ± 0.006a

158.81 ± 20.41c

Caffeic acid
Roselle

80

3

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

Roselle

80

5

Gallic acid
Ferrulic acid

k (min -1)

t ½ (min)
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ตารางที15 (ต่อ) ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดงเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 ºC
Sample

Temp

pH

Phenolic acid

Molar ratio

Control

1:0

2.015 x 10-2 ± 0.007e

34.09 ± 0.41a

1:50

1.060 x 10-2 ± 0.006c

66.65 ± 1.81c

1:100

9.350 x 10-3 ± 0.008b

72.05 ± 2.91d

1:50

1.970 x 10-2 ± 0.007e

35.17 ± 0.41a

1:100

1.425 x 10-2 ± 0.001d

48.63 ± 0.24b

1:50

6.250 x 10-3 ± 0.001a

111.32 ± 0.63f

1:100

6.900 x 10-3 ± 0.000a

100.48 ± 0.00e

Caffeic acid
Roselle

80

7

Gallic acid
Ferrulic acid

k (min -1)

t ½ (min)

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)
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ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดงเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วนโมลาร์
ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 ºC
Sample

Temp

pH

Phenolic acid
Control
Caffeic acid

Roselle

90

3

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

Roselle

90

5

Gallic acid
Ferrulic acid

Molar ratio
1:0

k (min -1)
1.775 x 10-2 ± 0.007a

t ½ (min)
39.045 ± 0.467a

1:50
1:100
1:50
1:100
1:50
1:100
1:0
1:50
1:100
1:50
1:100
1:50
1:100

5.050 x 10-3 ± 0.000a
6.400 x 10-3 ± 0.007a
1.695 x 10-2 ± 0.007a
1.155 x 10-2 ± 0.007a
4.700 x 10-3 ± 0.000a
2.290 x 10-2 ± 0.000a
2.100 x 10-2 ± 0.006g
8.300 x 10-3 ± 0.003d
7.300 x 10-3 ± 0.001c
1.975 x 10-2 ± 0.004f
1.430 x 10-2 ± 0.003e
5.800 x 10-3 ± 0.000b
4.850 x 10-3 ± 0.001a

137.241 ± 1.922d
108.308 ± 2.393c
40.888 ± 0.512a
60.001 ± 0.367b
147.447 ± 0.000d
173.684 ± 0.000e
33.01 ± 0.88a
83.54 ± 2.84b
94.95 ± 1.83b
35.09 ± 0.62a
48.47 ± 0.95a
119.48 ± 0.00c
142.90 ± 2.08d
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ตารางที16 (ต่อ) ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดงเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วน
โมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 ºC
Sample

Temp

pH

Phenolic acid

Molar ratio

Control

1:0

2.250 x 10-2 ± 0.004de

30.80 ± 0.58a

1:50

1.325 x 10-2 ± 0.001c

52.30 ± 0.28b

1:100

9.800 x 10-3 ± 0.007b

70.89± 5.12c

1:50

2.295 x 10-2 ± 0.001e

30.19 ± 0.09a

1:100

2.165 x 10-2 ± 0.001d

32.01 ±0.10a

1:50

7.100 x 10-3 ± 0.007a

94.39 ± 4.540c

1:100

2.250 x 10-2 ± 0.004a

93.80 ± 5.38c

Caffeic acid
Roselle

90

7

Gallic acid
Ferrulic acid

k (min -1)

t ½ (min)

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)
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ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC
Sample

Temp

pH

Phenolic acid
Control
Caffeic acid

Butterfly Pea

70

3

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

Butterfly Pea

70

5

Gallic acid
Ferrulic acid

Molar ratio
1:0

k (min -1)
8.350 x 10-3 ± 0.001c

t ½ (min)
83.39 ± 8.64a

1:50

1.210 x 10-3 ± 0.007ab

572.73 ± 26.92e

1:100

8.550 x 10-4 ± 0.007a

815.20 ± 68.05f

1:50

1.450 x 10-3 ± 0.007ab

477.93 ± 20.41d

1:100

8.500 x 10-4 ± 0.001a

815.29 ± 31.41f

1:50

2.250 x 10-3 ± 0.001b

308.00 ± 17.04b

1:100

1.800 x 10-3 ± 0.003ab

385.00 ± 61.25c

1:0

1.150 x 10-2 ± 0.007c

60.010 ± 0.46a

1:50

1.845 x 10-3 ± 0.007a

374.590 ± 14.32d

1:100

1.605 x 10-3 ± 0.000a

430.430 ± 0.00e

1:50

2.145 x 10-3 ± 0.007a

322.330 ± 11.66c

1:100

1.605 x 10-3 ± 0.001a

430.430 ± 27.22e

1:50

2.875 x 10-3 ± 0.003b

241.04 ± 27.03b

1:100

2.195 x 10-3 ± 0.000a

315.72 ± 0.00c
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ตารางที 20 (ต่อ) ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วน
โมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC
Sample
Temp
pH
Phenolic acid
Molar ratio
k (min -1)
t ½ (min)
1:0
31.79 ± 6.37a
Control
2.170 x 10-2 ± 0.001d
Caffeic acid
Butterfly Pea

70

7

Gallic acid
Ferrulic acid

1:50

2.500 x 10-3 ± 0.001ab

277.20 ± 5.70cd

1:100

2.100 x 10-3 ± 0.001a

330.00 ± 22.27d

1:50

3.510 x 10-3 ± 0.001bc

197.44 ± 13.46b

1:100

2.100 x 10-3 ± 0.001a

330.00 ± 17.00d

1:50

3.980 x 10-3 ± 0.006c

174.12 ± 35.56b

1:100

2.950 x 10-3 ± 0.004abc

234.92 ± 28.35bc

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)
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ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 ºC
Sample

Temp

pH

Phenolic acid
Control
Caffeic acid

Butterfly Pea

80

3

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

Butterfly Pea

80

5

Gallic acid
Ferrulic acid

Molar ratio
1:0

k (min -1)
1.064 x 10-2 ± 0.004d

t ½ (min)
65.07±3.02a

1:50

1.700 x 10-3 ± 0.007b

407.65±16.01d

1:100

1.150 x 10-3 ± 0.007a

602.61±37.12e

1:50

2.005 x 10-3 ± 0.002b

344.78±35.016cd

1:100

1.150 x 10-3 ± 0.001a

602.61±20.41e

1:50

2.750 x 10-3 ± 0.001c

252.00±6.48b

1:100

2.325 x 10-3 ± 0.000bc

298.07±0.00bc

1:0

1.232 x 10-2 ± 0.002c

56.30 ± 1.25a

1:50

2.300 x 10-3 ± 0.007ab

301.30 ± 8.87bc

1:100

2.320 x 10-3 ± 0.007ab

298.71 ± 12.89bc

1:50

2.200 x 10-3 ± 0.001a

315.00 ± 12.51c

1:100

2.320 x 10-3 ± 0.002ab

298.71 ± 26.72bc

1:50

2.900 x 10-3 ± 0.001b

238.97 ± 11.66b

1:100

2.600 x 10-3 ± 0.003ab

266.54 ± 29.16bc
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ตารางที 21 (ต่อ) ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วน
โมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 ºC
Sample

Temp

pH

Phenolic acid

Molar ratio

k (min -1)

t ½ (min)

Control

1:0

2.415 x 10-2 ± 0.005c

28.76 ± 1.97a

1:50

3.050 x 10-3 ± 0.000a

223.55 ± 0.00d

1:100

3.200 x 10-3 ± 0.004a

216.56 ± 47.73cd

1:50

3.650 x 10-3 ± 0.001ab

189.86 ± 4.36bcd

1:100

3.200 x 10-3 ± 0.003a

216.56 ± 27.03cd

1:50

4.550 x 10-3 ± 0.006b

152.31 ± 21.51b

1:100

3.950 x 10-3 ± 0.001ab

175.44 ± 3.14bc

Caffeic acid
Butterfly Pea

80

7

Gallic acid
Ferrulic acid

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)
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ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 ºC
Sample

Temp

pH

Phenolic acid

Molar ratio

k (min -1)

t ½ (min)

Control

1:0

1.142 x 10-2 ± 0.009d

60.79 ± 5.29a

1:50

2.145 x 10-3 ± 0.007ab

322.33 ± 10.60c

1:100

1.650 x 10-3 ± 0.007a

420.00 ± 23.33d

1:50

2.300 x 10-3 ± 0.007ab

301.30 ± 0.00c

1:100

1.650 x 10-3 ± 0.001a

420.00 ± 20.29d

1:50

3.400 x 10-3 ± 0.001c

203.82 ± 0.00b

1:100

2.850 x 10-3 ± 0.000bc

243.16 ± 0.00b

1:0

1.505 x 10-2 ± 0.002d

45.89 ± 0.89a

1:50

3.000 x 10-3 ± 0.001a

231.00 ± 10.90d

1:100

3.550 x 10-3 ± 0.007b

195.32 ± 3.88c

1:50

3.300 x 10-3 ± 0.001ab

0.003 ± 0.00cd

1:100

3.515 x 10-3 ± 0.002ab

195.20 ± 0.00cd

1:50

4.300 x 10-3 ± 0.003c

161.16 ± 12.99b

1:100

3.200 x 10-3 ± 0.001ab

216.56 ± 9.58cd

Caffeic acid
Butterfly Pea

90

3
Gallic acid

Control
Caffeic acid
Butterfly Pea

90

5

Gallic acid
Ferrulic acid
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ตารางที 22 (ต่อ) ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วน
โมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 ºC
Sample

Temp

pH

Phenolic acid

Molar ratio

Control

1:0

2.825 x 10-2 ± 0.009c

24.53±1.91a

1:50

4.000 x 10-3 ± 0.000a

173.25±0.00c

1:100

4.900 x 10-3 ± 0.001ab

141.43±10.90bc

1:50

5.500 x 10-3 ± 0.001ab

161.65±0.02b

1:100

4.900 x 10-3 ± 0.000ab

141.43±0.00bc

1:50

6.100 x 10-3 ± 0.007b

113.61±62.75b

1:100

4.860 x 10-3 ± 0.004ab

142.59±10.91bc

Caffeic acid
Butterfly Pea

90

7

Gallic acid
Ferrulic acid

k (min -1)

t ½ (min)

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)
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ตารางที 19 ค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์ ทีสกัดจาก
กระเจียบแดงกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วนโมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อ
กรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80
และ 90 ˚C เป็ นเวลา 0-120 นาที
Sample
pH Phenolic acid
Molar ratio
Ea (kJ/mol)
R2
control
Caffeic acid
Roselle

3

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

Roselle

5

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

Roselle

7

Gallic acid
Ferrulic acid

1:0

3.29

0.9673

1:50

3.52

0.9915

1:100

6.07

0.7158

1:50

4.94

0.9514

1:100

3.23

0.9971

1:50

5.76

0.9957

1:100

27.48

0.8761

1:0

4.24

0.9917

1:50

7.28

0.9509

1:100

9.12

0.998

1:50

4.87

0.9441

1:100

4.56

0.9741

1:50

5.23

0.9998

1:100

4.41

0.9441

1:0
1:50

1.89

0.9319

4.99

0.994

1:100

5.61

0.8396

1:50

4.12

0.999

1:100

9.48

0.9953

1:50

3.50

0.9983

1:100

8.39

0.8176
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ตารางที 20 ค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์ ทีสกัดจาก
ดอกอัญชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วนโมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อ
กรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80
และ 90 ˚C เป็ นเวลา 0-120 นาที
Sample
pH
Phenolic acid Molar ratio Ea (kJ/mol)
R2
control
Caffeic acid
Butterfly pea

3

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

Butterfly pea

5

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

Butterfly pea

7

Gallic acid
Ferrulic acid

1:0

3.21

0.9979

1:50

7.09

0.9916

1:100

8.12

0.9947

1:50

5.73

0.9552

1:100

8.20

0.9955

1:50

5.11

0.9989

1:100

7.89

0.9702

1:0

3.04

0.8798

1:50

6.01

0.9951

1:100

9.81

0.9967

1:50

5.28

0.7805

1:100

9.69

0.9974

1:50

4.93

0.7521

1:100

4.66

0.9944

1:0
1:50

3.26

0.9845

5.81

0.989

1:100

10.48

0.9996

1:50

5.51

0.8019

1:100

105.20

0.9996

1:50

5.26

0.9487

1:100

6.19

0.9934
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ตารางที ค่า color difference (∆E*) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์ ทีสกัด
จากกระเจียบแดงกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีพีเอช 3, 5 และ 7 โดยเปรี ยบเทียบสี ก่อน
และหลังการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚Cเป็ นเวลา 0-120 นาที
pH

Phenolic acid

Molar ratio

Control
Caffeic acid
3

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

5

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

7

Gallic acid
Ferrulic acid

∆E*
70 ˚C

80 ˚C

90 ˚C

1:0

4.54±0.28e

6.64±0.13d

9.76±0.28d

1:50

1.71±0.07bc

2.52±0.18b

3.04±0.15c

1:100

1.48±0.24ab

1.94±0.17a

1.94±0.17a

1:50

2.38±0.23d

3.39±0.16c

3.39±0.16c

1:100

2.15±0.25cd

3.05±0.02c

3.05±0.02c

1:50

1.42±0.33ab

2.51±0.04b

2.51±0.04b

1:100

1.00±0.26a

1.62±0.40a

1.62±0.40a

1:0

6.33±0.18e

8.71±0.12b

12.57±0.19b

1:50

3.65±0.12c

4.95±0.25ab

5.51±0.39a

1:100

3.51±0.09c

4.54±0.20ab

4.54±0.20a

1:50

4.13±0.13d

5.73±0.01ab

5.73±0.01a

1:100

3.71±0.08c

14.95±6.07c

19.40±0.23b

1:50

2.64±0.04b

3.54±0.18ab

3.54±0.18a

1:100

1.80±0.34a

2.52±0.73a

2.52±0.73a

1:0

11.42±0.37d

13.58±0.12f

17.05±0.25d

1:50

5.97±0.08b

8.12±0.11d

9.39±0.23c

1:100

5.90±0.08b

7.11±0.21c

7.11±0.21b

1:50

7.46±0.23c

9.17±0.04e

9.17±0.04c

1:100

7.07±0.28c

8.47±0.37de

8.47±0.37c

1:50

3.76±0.04a

6.16±0.25b

6.16±0.25b

1:100

3.43±0.02a

4.64±0.89a

4.64±0.89a

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)
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ตารางที ค่า color difference (∆E*) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์ ทีสกัด
จากดอกอัญชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีพีเอช 3, 5 และ 7 โดยเปรี ยบเทียบสี ก่อนและ
หลังการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚Cเป็ นเวลา 0-120 นาที
pH Phenolic acid
Control
Caffeic acid
3

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

5

Gallic acid
Ferrulic acid
Control
Caffeic acid

7

Gallic acid
Ferrulic acid

Molar
ratio
1:0

70 ˚C
3.36±0.15d

∆E*
80 ˚C
3.54±0.37b

90 ˚C
6.75±0.38c

1:50

0.30±0.05b

0.41±0.05a

0.80±0.02b

1:100

0.27±0.01b

0.36±0.02a

0.33±0.00a

1:50

0.95±0.02c

0.51±0.06a

0.48±0.06ab

1:100

0.30±0.01b

0.29±0.07a

0.81±0.04b

1:50

0.27±0.01b

0.46±0.07a

0.48±0.07ab

1:100

0.09±0.00a

0.36±0.03a

0.46±0.05ab

1:0

5.73±0.09e

5.91±0.18c

8.10±0.69c

1:50

0.96±0.01d

1.25±0.16b

1.18±0.03ab

1:100

0.70±0.07c

0.97±0.02a

1.17±0.05a

1:50

0.77±0.08c

1.00±0.03a

0.96±0.14bc

1:100

0.54±0.03b

0.90±0.05a

1.57±0.23ab

1:50

0.48±0.04b

1.32±0.03b

1.05±0.11c

1:100

0.25±0.02a

0.88±0.01a

0.92±0.12cb

1:0

8.73±0.50b

8.93±0.07d

2.50±0.62b

1:50

1.00±0.18a

1.54±0.01c

1.74±0.10a

1:100

0.97±0.04a

1.47±0.24c

1.53±0.08a

1:50

1.13±0.10a

0.81±0.03a

1.65±0.18a

1:100

0.74±0.00a

0.93±0.06ab

1.52±0.05a

1:50

1.00±0.02a

1.13±0.05b

1.45±0.20a

1:100

0.74±0.02a

1.14±0.08b

1.15±0.01a

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)

ตารางที 23 ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงทีทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้
ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚C เป็ นเวลา 120 นาที
sample
pH 3
Control

Caffeic acid

70 ˚C

ก่อนให้ความร้อน
pH 5

pH 7

pH 3

90 ˚C

80 ˚C
pH 5

pH 7

pH 3

pH 5

pH 7

pH 3

pH 5

pH 7

1:0

1:50
1:100

Gallic acid

1:50

1:100
1:50
ferrulic acid
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1:100

ตารางที ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชันทีทําโคพิกเมนต์เทชันทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80
และ 90 ˚C เป็ นเวลา 120 นาที
sample
pH 3
Control

Caffeic acid

70 ˚C

ก่อนให้ความร้อน
pH 5

pH 7

pH 3

90 ˚C

80 ˚C
pH 5

pH 7

pH 3

pH 5

pH 7

pH 3

pH 5

pH 7

1:0

1:50
1:100

Gallic acid

1:50

1:100
1:50
ferrulic acid
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1:100
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4.6.1 ผลของชนิดและความเข้ มข้ นของสารโคพิกเมนต์ ต่อความคงตัวของสารฟี นอลลิก
บริสุทธิในการเกิดโคพิกเมนต์ เทชันต่ อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบ
แดงและดอกอัญชัน
เมือทําการศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของสารโคพิกเมนต์ทีเป็ นสารฟี นอลลิกบริ
สุ ทธิต่อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 3 ชนิด คือ caffeic acid, gallic acid และ ferrulic acid เท่ากับ
1:0 (ตัวอย่างควบคุมทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนต์), 1:50 และ 1:100 ทีระดับพีเอช 3, 5 และ 7
จากนันนําไปให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC, 80 ºC และ 90 ºC เป็ นเวลา 0-120 นาที ทีระดับพีเอช 3,
5 และ 7 พบว่าสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทัง 3 ชนิดทีเป็ นสารโคพิกเมนต์สามารถเพิมความคงตัวของ
แอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากกระเจียบแดงดังภาพที 30 และเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์
ทีสกัดได้ดอกอัญชันดังภาพที 31 ซึงจะเห็นได้วา่ เมือใช้สารโคพิกเมนต์จะทําให้มีปริ มาณ
monomeric anthocyanins เหลืออยูม่ ากขึนนันคืออัตราการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ลดลง เมือ
เปรี ยบทียบกับตัวอย่างควบคุมทีไม่ได้เติมสารโคพิกเมนต์และทีอัตราส่ วนแตกต่างกันของสาร
ฟี นอลลิกบริ สุทธิ พบว่าการใช้ ferrulic acid ทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสาร
โคพิกเมนต์ 1:100 จะสามารถรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดจากกระเจียบแดงได้ดี
ทีสุ ดและการใช้ gallic acid และ caffeic acid ทีอัตราส่ วนแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์
1:100 จะสามารถรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดจากดอกอัญชันได้ดีทีสุ ด
เมือพิจารณาค่า kinetic parameter หรื อค่าทางจลนพลศาสตร์พบว่า การใช้ ferrulic acid ที
อัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:100 ส่ งผลให้ค่าครึ งชีวติ ในการ
สลายตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากกระเจียบแดงมีค่าสู งสุ ดและค่าคงทีอัตราการสลายตัวมี
ค่าตําทีสุ ดดังตารางที 13, 14 และ 15 และการใช้ caffeic acid, gallic acid และ ferrulic acid ที
อัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:100 ส่ งผลให้ค่าครึ งชีวติ ของการ
สลายตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากดอกอัญชันมีค่าสู งสุ ดและค่าคงทีอัตราการสลายตัวมีค่า
ตําทีสุ ดดังตารางที 16, 17 และ 18
เมือพิจารณาค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) พบว่าในแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงนันการใช้
ferrulic acid ทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:100 ส่ งผลให้ค่า
พลังงานกระตุน้ มีค่าสู งขึนจากตัวอย่างควบคุมดังตารางที 19 และในแอนโธไซยานินส์จากดอก
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อัญชันนันการใช้ caffeic acid, gallic acid และ ferrulic acid ทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยา
นินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:100 ส่ งผลให้ค่าพลังงานกระตุน้ มีค่าสู งขึนจากตัวอย่างควบคุมดังตารางที
20
เมือทําการวัดค่าสี L*, a* และ b* ด้วย colorimeter ก่อนและหลังการให้ความร้อนแล้ว
นําไปคํานวณหาค่า color difference (∆E*) พบว่าการใช้ ferrulic acid ในสารสกัด
แอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์
1:100 จะเกิดการเปลียนแปลงของค่าสี หรื อมีค่า ∆E*น้อยทีสุ ดดังตารางที 21 และการใช้ caffeic
acid, gallic acid และ ferrulic acid ในสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชันทีอัตราส่ วนโมลาร์
ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:100 จะเกิดการเปลียนแปลงของค่าสี หรื อมีค่า ∆E*
น้อยทีสุ ดดังตารางที 22
Sun และคณะ (2010) ได้ทาํ การศึกษาการเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จาก red
rasberry fruit ซึงประกอบไปด้วยแอนโธไซยานินส์ชนิด cyaniding-3-glucoside และ cyaniding-3sophoroside ซึงเป็ น non acylated anthocyanin เช่นเดียวกับกระเจียบแดงพบว่า ferrulic acid มี
บทบาทต่อการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ได้มากทีสุ ด เนืองจากแอนโธไซยานินส์จาก
กระเจียบแดงนันจะมีหมู่ methoxyl เป็ นจํานวนมากและในโครงสร้างของ ferrulic acid มีลกั ษณะ
เป็ นวงแหวนและมีหมู่ methoxyl เช่นเดียวกับแอนโธไซยานินส์ในกระเจียบแดงจึงน่าจะส่ งผลให้
ferrulic acid มีบทบาทสําคัญในการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลเพือรักษาความคงตัวของ
แอนโธไซยานินส์ ต่อความร้อนได้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Gris และคณะ (2007) ทีทําการศึกษา
การเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกองุ่นซึงประกอบไปด้วยแอนโธไซยานินส์ชนิด
malvidin-3-O-glucoside ซึงเป็ น acylated anthocyanin เช่นเดียวกับดอกอัญชัน พบว่า caffeic acid มี
บทบาทต่อการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ได้มากทีสุ ด
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4.6.2 ผลของพีเอชต่ อความคงตัวของสารฟี นอลลิกบริสุทธิในการเกิดโคพิกเมนต์ เทชันต่ อ
ความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
เมือทําการศึกษาผลของพีเอชในการเกิดโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัวของ
แอนโธไซยานินส์โดยการเปรี ยบเทียบทีระดับพีเอช 3, 5 และ 7 ในตัวอย่างทีเติมสารโคพิกเมนต์ที
อัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ทงั 3 ชนิด คือ caffeic acid, gallic acid
และ ferrulic acid ทีอัตราส่ วน 1:0 (ตัวอย่างควบคุมทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนต์) 1:50 และ 1:100
จากนันนําไปให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ºC เป็ นเวลา 0-120 นาที พบว่าการทําปฏิกิริยา
โคพิกเมนต์เทชันร่ วมกันระหว่างแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันกับสาร
โคพิกเมนต์รักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ได้มากขึนซึงเห็นได้จากปริ มาณ monomeric
anthocyanins ทีเหลืออยูใ่ นปริ มาณทีสู งขึนดังภาพที 30 และ 31 ตามลําดับ โดยพบว่าทีพีเอช 3
สามารถรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันได้มาก
ทีสุ ดและมีอตั ราการสลายตัวเนืองจากความร้อนของแอนโธไซยานินส์ตาที
ํ สุ ด เพราะที พีเอช 3
แอนโธไซยานินส์จะอยูใ่ นรู ปของ flavylium cation (Cavalcant และคณะ, 2011) ซึงเป็ นรู ป
โครงสร้างทีแอนโธไซยานินส์นนมี
ั ความคงตัวดีและมีการสลายตัวเนืองจากความร้อนน้อยทีสุ ด
(Kırca และคณะ, 2007) และเมือมีการทําโคพิกเมนต์เทชันร่ วมกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ พบว่าจะ
สามารถเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ต่อความร้อนได้ในทุกระดับของพีเอช
เมือพิจารณาค่า kinetic parameter หรื อค่าทางจลนพลศาสตร์ พบว่า ทีระดับพีเอช 3
แอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันมีความคงตัวเนืองจากความร้อนสู งกว่าทีระดับ
พีเอช 5 และ 7 ส่ งผลให้ค่าครึ งชีวติ ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากกระเจียบแดง
มีค่าสู งสุ ดและค่าคงทีอัตราการสลายตัวมีค่าตําทีสุ ดดังตารางที 13, 14 และ 15 และในตารางที 16,
17 และ 18 สําหรับดอกอัญชัน จะเห็นได้วา่ ทีระดับพีเอช 3 ให้ค่าครึ งชีวติ ในการสลายตัวของ
แอนโธไซยานินส์สูงทีสุ ด
เมือพิจารณาค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) ระดับพีเอช 3 จะมีความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ที
สกัดได้จากกระเจียบแดงได้มากทีสุ ดส่ งผลให้ค่าพลังงานกระตุน้ มีค่าสู งทีสุ ดดังตารางที 19 และใน
แอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชันนันทีพีเอช 3 ค่าพลังงานกระตุน้ มีค่าสู งทีสุ ดดังตารางที 20
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จากการวัดค่าสี L*, a* และ b* ด้วย colorimeter ก่อนและหลังการให้ความร้อนแล้วนําไป
คํานวณหาค่า color difference (∆E*) หรื อค่าการเปลียนแปลงสี ในกรณี ของสารสกัด
แอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดง พบว่าทีระดับพีเอช 3 จะส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงของค่าสี
หรื อมีค่า ∆E* น้อยทีสุ ด ดังตารางที 21 และทํานองเดียวกันในกรณี สารสกัดแอนโธไซยานินส์
จากดอกอัญชันพบว่าทีระดับพีเอช 3 มีการเปลียนแปลงของค่าสี หรื อมีค่า ∆E* น้อยทีสุ ดดังตารางที
22 ทังนีเพราะโครงสร้างของแอนโธไซนินส์ในรู ปของ flavylium cation จะมีการเปลียนแปลง
โครงสร้างเนืองจากความร้อนน้อยและเมือพิจารณาจากภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลพบว่าทีพีเอช 3
ให้สีของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันมีความเป็ นสี แดงมากทีสุ ดดัง
ตารางที 23 และ 24 ตามลําดับ
เนืองจากโครงสร้างของสารโคพิกเมนต์หรื อสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ มี π electron จํานวน
มาก จึงสามารถเข้าสร้างพันธะกับโครงสร้างของแอนโธไซยานินส์ ทีอยูใ่ นรู ปของ flavylium cation
ได้ เพราะ flavylium cation มีจาํ นวนอิเล็กตรอนภายในโครงสร้างน้อย และการสร้างพันธะระหว่าง
สารโคพิกเมนต์กบั แอนโธไซยานินส์สามารถป้ องกันการเกิด water neucleophilic หรื อการทีนําเข้า
ไปทําปฏิกิริยากับตําแหน่งที 2 ของ flavylium cation ได้ (Matsufuji และคณะ, 2003) เมือมีการทํา
โคพิกเมนต์เทชันในทุกๆพีเอชแล้วพบว่าอัตราการสลายตัวเนืองจากความร้อนนันลดลง เนืองจาก
การใช้สารโคพิกเมนต์จะทําให้เกิดการสร้างพันธะระหว่างแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์
โดยการสร้างพันธะในแนวระนาบจะป้ องกันการสลายตัวหรื อการแตกของวงแหวนเนืองจากความ
ร้อนได้
4.6.3 ผลของอุณหภูมิต่อความคงตัวของสารฟี นอลลิกบริสุทธิในการเกิดโคพิกเมนต์ เทชัน
ต่ อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
เมือทําการศึกษาผลของอุณหภูมิในการให้ความร้อนต่อความคงตัวของแอนโธไซยา
นินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันทีเกินโคพิกเมนต์เทชันกับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีเป็ นสาร
โคพิกเมนต์ ทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ทงั 3 ชนิด คือ caffeic acid,
gallic acid และ ferrulic acid ทีอัตราส่ วน 1:0 (ตัวอย่างควบคุมทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนต์), 1:50
และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 จากนันนําไปให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ºC เป็ นเวลา
0-120 นาที พบว่าทีระดับอุณหภูมิทีสู งขึนแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันจะมี
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ความคงตัวน้อยลง นอกจากนีแอนโธไซยานินส์ทีผ่านโคพิกเมนต์เทชันมีความคงตัวดีกว่ากว่า
แอนโธไซยานินส์ในตัวอย่างควบคุมทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนต์ดงั นันจะเห็นได้จากปริ มาณ
monomeric anthocyanins ทีเหลืออยูม่ ากกว่าดังแสดงในภาพที 30 และ 31 ตามลําดับ ซึงมีผลไปใน
ทิศทางเดียวกันทังสารสกัดจากกระเจียบแดงและดอกอัญชันการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์
เนืองจากความร้อนเป็ นกลไกทีเกียวข้องกับการทําลายโครงสร้างของแอนโธไซยานินส์
เมือพิจารณาค่า kinetic parameter หรื อค่าทางจลนพลศาสตร์ พบว่าการใช้ ferrulic acid ที
อัตราส่ วนแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:100 ทีระดับอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ºC จะส่ งผล
ให้ค่าครึ งชีวติ ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากกระเจียบแดงมีค่าสู งสุ ดดังตาราง
ที 13, 14 และ 15 และการใช้ caffeic acid, gallic acid และ ferrulic acid ทีอัตราส่ วนโมลาร์ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:100 ทีระดับอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ºC จะส่ งผลให้ค่าครึ ง
ชีวติ ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากดอกอัญชันมีค่าสู งสุ ดดังตารางที 16, 17
และ 18
จากการวัดค่าสี L*, a* และ b* โดยใช้ colorimeter ก่อนและหลังให้ความร้อนแล้วนําไป
คํานวณหาค่า color difference (∆E*) ในกรณี ของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดง
พบว่า ทีอุณหภูมิ 70 ºC จะมีการเปลียนแปลงของค่าสี หรื อมีค่า ∆E* น้อยทีสุ ดดังตารางที 21
ทํานองเดียวกันในกรณี ของสารสกัดแอนโธไซยานินส์ดอกอัญชันพบว่าทีอุณหภูมิ 70 ºC จะมีการ
เปลียนแปลงของค่าสี หรื อมีค่า ∆E* น้อยทีสุ ดดังตารางที 22
การเพิมอุณหภูมิสูงขึนจะส่ งผลให้อตั ราการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์เพิมสู งขึนด้วย
เนืองจากความร้อนเป็ นปัจจัยหนึงทีส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงโครงสร้างจาก flavylium cation
ไปเป็ นโครงสร้าง chalcone (Furtado และคณะ, 1993) เมือมีการทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่าง
แอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์พบว่าอัตราการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์จะลดลง
เนืองจากสารโคพิกเมนต์จะเกิดการสร้างพันธะกับโมเลกุลของแอนโธไซยานินส์ทาํ ให้มีผลป้ องกัน
การสลายตัวหรื อการแตกพันธะของวงแหวน
จากผลการทดลองทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงมีความคง
ตัวตํากว่าแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน เนืองจากแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงเป็ น
แอนโธไซยานินส์ชนิด non acylated anthocyanin ซึงจะมีการเกิดโคพิกเมนต์เทชันแบบ
intermolecular copigmentation โดยกลไกการรักษาความคงตัวแบบนี จะเกิดการจับกันเป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ดว้ ยพันธะชนิดทีเป็ น non
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covalent bond โดย driving force สําหรับ intermolecular copigmentation คือพันธะไฮโดรเจน
พันธะไอออนิก ปฏิสัมพันธ์ไฟฟ้ าสถิต (electrostatic interactions) และพันธะไฮโดรโฟบิก
(hydrophobic bond) เพือรักษาความคงตัวของ แอนโธไซยานินส์ (Ovando และคณะ, 2009)
โครงสร้างของแอนโธไซยานินส์ จะมีลกั ษณะเป็ นระนาบ (planar) จึงมีความสามารถในการเกิด
delocalized π-electrons หรื อการเคลือนทีของอิเล็กตรอนภายในวงแหวน จึงส่ งผลให้เกิดแรงดึง
ระหว่างวงแหวนของแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ในลักษณะของ π stacking ซึงเป็ น
พันธะทีมีแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลค่อนข้างน้อย (Sari และคณะ, 2012) และทําลายด้วยความ
ร้อนได้ง่าย ส่ วนในแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชันประกอบไปด้วยแอนโธไซยานินส์ชนิด
acylated anthocyanin ซึ งจะมีกรดอยูภ่ ายในโครงสร้าง ดังนันการเกิดโคพิกเมนต์เทชันจะเกิดใน
ลักษณะ intramolecular copigmentation ซึ งกลไกเช่นนีจะเกิดการสร้างพันธะโควาเลนต์ระหว่างหมู่
ของกรด (-COOH) กับตําแหน่งประจุบวกในโครงสร้างของ flavylium cation และพันธะมีความ
แข็งแรงมากกว่าการเกิดแบบ intermolecular copigmentation
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4.7 การศึกษาการทําโคพิกเมนต์ ในแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
กับสารฟี นอลลิกทีสกัดจากเปลือกมังคุดและลูกหม่ อน
ในส่ วนนีเป็ นการศึกษาผลของสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนในการเพิม
ความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันโดยการเกิดโคพิกเมนต์เทชัน
โดยศึกษาปัจจัยทีเกียวข้อง ได้แก่ พีเอช อุณหภูมิในการให้ความร้อน ชนิดของสารสกัดฟี นอลลิก
และอัตราส่ วนโมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารฟี นอลลิกทีสกัดได้จากเปลือกมังคุดและ
ลูกหม่อน ซึ งทําหน้าทีเป็ นสารโคพิกเมนต์ มีการตรวจวัดค่าสี L*, a* และ b* ด้วย colorimeter ก่อน
และหลังให้ความร้อนแล้วนําไปคํานวณหาค่า color difference (∆E*) รวมทังทําการวิเคราะห์หาค่า
การดูดกลืนแสงทีความยาวคลืนทีมีการดูดกลืนแสงสู งสุ ด(Rein, 2005) สามารถนําไปคํานวณหาค่า
kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ได้ ส่ วนลักษณะปรากฏของสี สามารถ
พิจารณาได้จากภาพทีถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล
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(a)

(b)

(c)

ภาพที ปริ มาณ monomeric anthocyanins ทีเหลืออยูเ่ มือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่าง
แอนโธไซยานินส์ทีสกัดจากกระเจียบแดงกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ ของ
แอนโธไซยานินส์ต่อสารสกัดฟี นอลลิก 1:0, 1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้
ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC (a), 80 ºC (b) และ 90 ºC (c) เป็ นเวลา 120 นาที
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(a)

(b)

(c)

ภาพที ปริ มาณ monomeric anthocyanins ทีเหลืออยูเ่ มือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่าง
แอนโธไซยานินส์ทีสกัดจากดอกอัญชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์
ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารสกัดฟี นอลลิก 1:0, 1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7
ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC (a), 80 ºC (b) และ 90 ºC (c) เป็ นเวลา
120 นาที

ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดงเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC
Sample

Temp

pH

Copigment
Control

Roselle

70

3

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

Roselle

70

5

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

Roselle

70

7

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด

Molar ratio

k (min-1)

1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5

3.450 x 10-3 ± 0.0001d
2.000 x 10-3 ± 0.0000b
1.600 x 10-3 ± 0.0001a
2.350 x 10-3 ± 0.0001c
2.000 x 10-3 ± 0.0000b
9.300 x 10-3 ± 0.0001d
5.250 x 10-3 ± 0.0002c
4.200 x 10-3 ± 0.0000b
4.000 x 10-3 ± 0.0001b
3.250 x 10-3 ± 0.0002a
1.230 x 10-3 ± 0.0003d
3.850 x 10-3 ± 0.0002b
3.250 x 10-3 ± 0.0002a
4.400 x 10-3 ± 0.0001c
3.800 x 10-3 ± 0.0000b

200.91 ± 4.11a
346.00 ± 0.00c
434.82 ± 38.43d
295.03 ± 8.87b
346.50 ± 0.00c
74.53 ± 1.13a
132.11 ± 5.33b
165.00 ± 0.00c
173.35 ± 6.12c
213.686 ± 3.94d
56.35 ± 1.29a
180.27 ± 9.93c
213.686± 13.94d
157.58 ± 15.06b
182.36 ± 0.00c

84

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)

t ½ (min)

ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดงเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 ºC
Sample

Temp

pH

Copigment
Control

Roselle

80

3

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

Roselle

80

5

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด

Roselle

Control
80

7

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด

Molar ratio

k (min-1)

1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5

9.200 x 10-3 ± 0.0004c
2.850 x 10-3 ± 0.0002b
2.050 x 10-3 ± 0.0001a
3.150 x 10-3 ± 0.0002b
2.150 x 10-3 ± 0.0001a
1.015 x 10-3 ± 0.0001d
4.150 x 10-3 ± 0.0001bc
3.650 x 10-3 ± 0.0002a
4.350 x 10-3 ± 0.0001c
3.850 x 10-3 ± 0.0002ab
1.230 x 10-3 ± 0.0003d
3.850 x 10-3 ± 0.0002b
3.250 x 10-3± 0.0002a
4.400 x 10-3 ± 0.0001c
3.800 x 10-3 ± 0.0000b

75.40 ± 3.47a
243.83 ± 18.14b
338.25 ± 11.66c
220.50 ± 14.84b
322.50 ± 10.60c
68.28 ± 0.47a
167.02 ± 2.84bc
190.18 ± 11.05d
159.31 ± 2.59b
180.24 ± 9.93cd
56.36 ± 1.29a
180.24 ± 9.93c
213.68 ± 13.94d
157.51 ± 5.06b
182.38 ± 0.00c
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หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)

t ½ (min)

ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของกระเจียบแดงเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 ºC
Sample

Temp

pH

Copigment
Control

Roselle

90

3

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

Roselle

90

5

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด

Roselle

Control
90

7

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด

Molar ratio
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5

1.095 x 10-2 ± 0.0002d
3.100 x 10-3 ± 0.0000b
2.500 x 10-3 ± 0.0000a
3.500 x 10-3 ± 0.0000c
2.900 x 10-2 ± 0.0000b
1.135 x 10-3 ± 0.0002d
4.550 x 10-3 ± 0.0002b
4.050 x 10-3 ± 0.0001a
5.300 x 10-3 ± 0.0000c
4.450 x 10-3 ± 0.0001b
1.340 x 10-2 ± 0.0006c
5.200 x 10-3 ± 0.0006ab
4.050 x 10-3 ± 0.0005a
6.150 x 10-3 ± 0.0005b
5.100 x 10-3 ± 0.0004ab

t ½ (min)
63.30 ± 1.22a
223.54 ± 0.00c
277.20 ± 0.00e
198.00 ± 0.00b
238.96 ± 0.00d
61.06 ± 1.14a
152.47 ± 7.10c
171.13 ± 2.98d
130.75 ± 0.00b
155.75 ± 2.47c
51.76 ± 2.18a
134.06± 14.58b
172.39± 21.07c
113.04 ± 9.09b
136.35± 11.34b
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หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)

k (min-1)

ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70 ºC
Sample

Temp

pH

Copigment
Control

Butterfly pea

70

3

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

Butterfly pea

70

5

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

Butterfly pea

70

7

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด

Molar ratio
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5

k (min-1)
2.850 x 10-3 ± 0.0001e
2.350 x 10-3 ± 0.0001 d
1.550 x 10-3 ± 0.0001 b
1.800 x 10-3 ± 0.0000 c
1.200 x 10-3 ± 0.0000 a
3.650 x 10-3 ± 0.0001e
2.800 x 10-3 ± 0.0000 d
2.000 x 10-3 ± 0.0000 b
2.200 x 10-3 ± 0.0001 c
1.700 x 10-3 ± 0.0000 a
4.200 x 10-3 ± 0.0001 d
3.800 x 10-3 ± 0.0000 c
3.200 x 10-3 ± 0.0001 b
3.850 x 10-3 ± 0.0001 c
2.200 x 10-3 ± 0.0000 a

t ½ (min)
243.23 ± 6.03 a
295.02 ± 8.87 b
447.56 ± 20.41 d
385.00 ± 0.00 e
577.50 ± 0.00 a
189.89 ± 3.79 b
247.50 ± 0.00 b
346.50 ± 0.00 d
315.65 ± 20.91c
407.67 ± 0.00 e
165.09 ± 5.59 a
182.36 ± 0.00 b
216.77 ± 9.80 c
180.03 ±3.07 b
315.00 ±0.00 d

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)
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ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 ºC
Sample

Temp

pH

Copigment
Control

Butterfly
pea

80

3

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

Butterfly
pea

80

5

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

Butterfly
pea

80

7

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด

Molar ratio

k (min-1)

t ½ (min)

1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5

3.100 x 10-3 ± 0.0000 e
2.600 x 10-3 ± 0.0000 d
1.950 x 10-3 ± 0.0001 b
2.100 x 10-3 ± 0.0000 c
1.450 x 10-3 ± 0.0001 a
3.600 x 10-3 ± 0.0000 e
2.900 x 10-3 ± 0.0001 d
2.150 x 10-3 ± 0.0001 b
2.600 x 10-3 ± 0.0001 c
1.900 x 10-3 ± 0.0000 a
4.800 x 10-3 ± 0.0000 e
4.100 x 10-3 ± 0.0000 d
2.800 x 10-3 ± 0.0000 b
3.700 x 10-3 ± 0.0001 c
2.450 x 10-3 ± 0.0001 a

223.54 ± 0.00 a
266.53 ± 0.00 b
355.61 ± 12.85 c
330.00 ± 0.00 c
478.50 ± 23.35 d
192.50 ± 0.00 a
239.25 ± 11.67 b
322.50 ± 10.67 d
266.93 ± 14.59 c
364.77 ± 0.00 e
144.35 ± 0.00 a
169.04 ± 0.00 b
247.50 ± 0.00 d
187.44 ± 7.14 c
282.95 ± 8.17 e
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หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)

ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ของดอกอัญชันเมือทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วน
โมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี นอลลิก 1:0, 1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 ºC
Sample

Temp

pH

Copigment
Control

Butterfly pea

90

3

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

Butterfly pea

90

5

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

Butterfly pea

90

7

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด

Molar ratio
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5
1:0
1:1
1:5
1:1
1:5

3.550 x 10-3 ± 0.0001 e
2.800 x 10-3 ± 0.0000 d
2.300 x 10-3 ± 0.0001 b
2.500 x 10-3 ± 0.0000 c
1.750 x 10-3 ± 0.0001 a
4.100 x 10-3 ± 0.0000 e
3.450 x 10-3 ± 0.0001 d
2.550 x 10-3 ± 0.0001 b
3.000 x 10-3 ± 0.0000 c
2.350 x 10-3 ± 0.0001 d
5.200 x 10-3 ± 0.0001 d
4.300 x 10-3 ± 0.0000 c
3.050 x 10-3 ± 0.0001 a
4.200 x 10-3 ± 0.0000 c
3.700 x 10-3 ± 0.0001 b

t ½ (min)
195.25 ± 3.88 a
247.50 ± 0.00 b
301.87 ± 18.56 c
277.20 ± 0.00 c
396.32 ± 16.01 d
169.04 ± 0.00 a
200.92 ± 4.11 b
271.89 ± 7.53 d
231.00 ± 0.00 c
295.07 ± 8.87 e
133.39 ± 3.62 a
161.13 ± 0.00 b
227.24 ± 5.26 d
165.00 ± 0.00 b
187.44 ± 7.16 c
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หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)

k (min-1)

90

ตารางที 31 ค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์ ทีสกัดจาก
กระเจียบแดงกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์ต่อกรดฟี
นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90
˚C เป็ นเวลา 0-120 นาที
Sample

Roselle

pH

3

Phenolic acid

Molar ratio

Ea (kJ/mol)

R2

control

1:0

4.61

0.9748

1:50

5.45

0.8977

1:100

5.53

0.9978

1:50

4.95

0.9392

1:100

12.58

0.9438

1:0

2.46

0.9925

1:50

2.90

0.9802

1:100

2.85

0.9159

1:50

3.47

0.941

1:100

3.89

0.9992

1:0

1.05

0.7357

1:50

3.68

0.7357

1:100

2.71

0.9265

1:50

4.11

0.8356

1:100

4.99

0.9122

เปลือกมังคุด
ลูกหม่อน
control

Roselle

5

เปลือกมังคุด
ลูกหม่อน
control

Roselle

7

เปลือกมังคุด
ลูกหม่อน
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ตารางที ค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์ ทีสกัดจาก
ดอกอัญชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อ
กรดฟี นอลลิก 1:0, 1:50 และ 1:100 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80
และ 90 ˚C เป็ นเวลา 0-120 นาที
Sample

Butterfly pea

pH

3

Phenolic acid

Molar ratio

Ea (kJ/mol)

R2

control

1:0

2.71

0.9774

1:50

2.17

0.9948

1:100

4.89

0.994

1:50

4.06

0.9973

1:100

4.67

0.9998

1:0

1.44

0.9959

1:50

2.57

0.8608

1:100

2.99

0.9408

1:50

3.84

0.9992

1:100

3.99

0.9624

1:0

2.65

0.9839

1:50

1.53

0.9868

1:100

4.67

0.886

1:50

5.35

0.988

1:100

6.39

0.8872

เปลือกมังคุด
ลูกหม่อน
control

Butterfly pea

5

เปลือกมังคุด
ลูกหม่อน
control

Butterfly pea

7

เปลือกมังคุด
ลูกหม่อน
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ตารางที ค่า color difference (∆E*) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์ ทีสกัด
จากกระเจียบแดงกับสารสกัดฟี นอลลิกทีพีเอช 3, 5 และ 7 โดยเปรี ยบเทียบสี ก่อนและ
หลังการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚Cเป็ นเวลา 0-120 นาที
pH

3

Molar
ratio

70 ˚C

80 ˚C

90 ˚C

Control

1:0

6.07 ± 0.23d

12.87 ± 0.70c

12.11 ± 0.02b

1:1

5.53 ± 0.18cd

9.62 ± 0.47b

11.21± 1.34b

1:5

4.78 ± 0.02c

6.53 ± 0.20a

7.53 ± 0.31a

1:1

3.53 ± 0.53b

7.31 ± 0.37a

11.85 ± 1.40b

1:5

1.86 ± 0.46a

6.39 ± 0.57a

6.37 ± 0.33a

1:0

12.60 ± 0.27d

16.64 ± 0.25d

20.35 ± 0.32c

1:1

11.48 ± 0.37c

13.58 ± 0.12c

12.94 ± 0.08a

1:5

5.71 ± 0.32a

10.61 ± 0.11a

12.24 ± 0.62a

1:1

8.91 ± 0.21b

11.42 ± 0.18b

15.26 ± 0.07b

1:5

5.69 ± 0.04a

11.05 ± 0.29b

14.33 ± 0.47b

1:0

16.55 ± 0.06e

18.26 ± 0.35c

22.15 ± 0.28d

1:1

12.65 ± 0.08c

14.45 ± 0.08b

15.91 ± 0.06b

1:5

8.02 ± 0.13b

11.09 ± 0.52a

13.78 ± 0.01a

1:1

15.04 ± 0.63d

15.01 ± 0.09b

18.63 ± 0.50c

1:5

7.08 ± 0.11a

19.22 ± 0.11d

15.97 ± 0.42b

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

5

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

7

∆E*

Copigment

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)
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ตารางที ค่า color difference (∆E*) เมือทําโคพิกเมนต์เทชันระหว่างแอนโธไซยานินส์ ทีสกัด
จากดอกอัญชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีพีเอช 3, 5 และ 7 โดยเปรี ยบเทียบสี ก่อนและ
หลังการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚Cเป็ นเวลา 0-120 นาที
pH

3

Copigment

Molar ratio

Control
ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control
5

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด
Control

7

ลูกหม่อน
เปลือกมังคุด

∆E*
70 ˚C

80 ˚C

90 ˚C

1:0

3.26 ± 0.10e

3.54 ± 0.37c

4.63 ± 0.16d

1:1

1.55 ± 0.01c

1.55 ± 0.01b

3.21 ± 0.01c

1:5

1.95 ± 0.08d

0.36 ± 0.02a

0.48 ± 0.06a

1:1

0.95 ± 0.01b

1.15 ± 0.04b

0.34 ± 0.01a

1:5

0.09 ± 0.00a

0.51 ± 0.06a

1.00 ± 0.10b

1:0

4.86 ± 0.01d

5.91 ± 0.18c

6.26 ± 0.04e

1:1

3.13 ± 0.16c

3.13 ± 0.16b

4.23 ± 0.01d

1:5

2.97 ± 0.16c

0.98 ± 0.02a

0.96 ± 0.14a

1:1

0.77 ± 0.08b

1.11 ± 0.12a

1.17 ± 0.05b

1:5

0.25 ± 0.02a

1.00 ± 0.03a

1.96 ± 0.08c

1:0

7.23 ± 0.47d

8.10 ± 0.69c

8.93 ± 0.08d

1:1

5.76 ± 0.30c

5.76 ± 0.30b

7.18 ± 0.04c

1:5

3.77 ± 0.04b

1.47 ± 0.24a

1.66 ± 0.18a

1:1

1.13 ± 0.09a

1.16 ± 0.04a

1.53 ± 0.08a

1:5

0.75 ± 0.02a

0.82 ± 0.04a

3.26 ± 0.08b

หมายเหตุ a, b, c… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)

ตารางที 35 ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงทีทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความ
ร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ˚C เป็ นเวลา 120 นาที

sample
pH 3
Control

ลูกหม่อน

70 ˚C

ก่อนให้ความร้อน
pH 5

pH 7

pH 3

pH 5

90 ˚C

80 ˚C
pH 7

pH 3

pH 5

pH 7

pH 3

pH 5

pH 7

1:0
1:1
1:5

เปลือกมังคุด

1:1
1:5
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ตารางที 36 ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลของสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชันทีทําโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความ
ร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80และ 90 ˚C เป็ นเวลา 120 นาที
sample

pH 3
Control

ลูกหม่อน

pH 5

pH 7

pH 3

pH 5

90 ˚C

80 ˚C

70 ˚C

ก่อนให้ความร้อน

pH 7

pH 3

pH 5

pH 7

pH 3

pH 5

pH 7

1:0
1:1
1:5

เปลือกมังคุด

1:1

1:5
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4.7.1 ผลของชนิดและความเข้ มข้ นของสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่ อนใน
การเกิดโคพิกเมนต์ เทชันต่ อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและ
ดอกอัญชัน
เมือทําการศึกษาผลของชนิ ดและความเข้มข้นของสารโคพิกเมนต์ทีสารสกัดฟี นอลลิกจาก
เปลือกมังคุดและลูกหม่อนต่อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันที
ทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ทีเป็ นสารสกัดฟี นอลลิกทีเท่ากับ 1:0
(ตัวอย่างควบคุมทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนต์), 1:1 และ 1:5 ทีระดับพีเอช 3, 5 และ 7 จากนัน
นําไปให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ºC เป็ นเวลา 0-120 นาที พบว่าเมือมีการทําโคพิกเมนต์
เทชันร่ วมกันกับแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือก
มังคุดและลูกหม่อนทีได้จากการสกัดสามารถเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จาก
กระเจียบแดงและดอกอัญชันดังภาพที 32 และ 33 ตามลําดับ จากภาพจะเห็นได้วา่ เมือมีการใช้สาร
โคพิกเมนต์จะช่วยทําให้มีปริ มาณ monomeric anthocyanins ทีเหลืออยูม่ ากขึน นันคืออัตราการ
สลายตัวของแอนโธไซยานินส์ลดลง ตัวอย่างทีมีเติมสารสกัดฟี นอลลิกโมีร้อยละ monomeric
anthocyanins ทีเหลืออยูห่ ลังให้ความร้อนสู งกว่าตัวอย่างทีไม่มีการเติมและทีอัตราส่ วนโมลาร์ ที
แตกต่างกันของสารสกัดฟี นอลลิกทีได้จากการสกัดเปลือกมังคุดและลูกหม่อน พบว่าทีอัตราส่ วน
โมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุด 1:5 สามารถรักษาความคงตัว
ของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดจากกระเจียบแดงและดอกอัญชันได้ดีทีสุ ด เพราะให้ปริ มาณ
monomeric anthocyanins ทีเหลืออยูห่ ลังการให้ความร้อนทีอุณหภูมิต่างๆสู งสุ ด
เมือพิจารณาค่า kinetic parameter หรื อค่าทางจลนพลศาสตร์พบว่า การใช้สารสกัด
ฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารสกัดฟี
นอลลิก 1:5 จะส่ งผลให้ค่าครึ งชีวติ ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอก
อัญชันมีค่าสู งสุ ด และค่าคงทีอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k) มีค่าตําทีสุ ด ดังตารางที 25, 26 และ 27
สําหรับกระเจียบแดงและตารางที 28, 29 และ 30 สําหรับดอกอัญชัน
เมือพิจารณาค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) พบว่า การใช้สารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและ
ลูกหม่อนทีอัตราส่ วนโมลาร์ ของแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันต่อสารสกัด
ฟี นอลลิก 1:5 ส่ งผลให้ค่าพลังงานกระตุน้ มีค่าสู งขึนจากตัวอย่างควบคุมดังตารางที 31 สําหรับ
กระเจียบแดงและตารางที 32 สําหรับดอกอัญชัน
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เมือทําการวัดค่าสี L*, a* และ b* ด้วย colorimeter ก่อนและหลังให้ความร้อนแล้วนําไป
คํานวณหาค่า color difference (∆E*) พบว่าการใช้สารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูก
หม่อนทําโคพิกเมนต์เทชันกับแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันทีอัตราส่ วนโม
ลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารสกัดฟี นอลลิก 1:5 จะเกิดการเปลียนแปลงของค่าสี หรื อมีค่า ∆E*
น้อยทีสุ ดดังตารางที 33 สําหรับกระเจียบแดงและ 34 สําหรับดอกอัญชัน และสี ทีปรากฏในภาพถ่าย
ดังตารางที 35 สําหรับกระเจียบแดงและ 36 สําหรับดอกอัญชัน
เนืองจากสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีองค์ประกอบของสารฟี นอลลิกเป็ นจํานวนมาก
(Zadernowski และคณะ, 2008) และยังมีองค์ประกอบอืนๆทีสามารถทําหน้าทีเป็ นสารโคพิกเมนต์
ได้อีกหลายชนิด จึงส่ งผลให้สารสกัดจากเปลือกมังคุดนันมีความสามารถในการเพิมความคงตัวของ
แอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันด้วยวิธีโคพิกเมนต์เทชันได้ดีโดยกลไก
การเพิมความคงตัวจะเกิดในลักษณะเช่นเดียวกับการเกิดโคพิกเมนต์เทชันร่ วมกับสารฟี นอลลิกบริ
สุ ทธิทีกล่าวไปแล้วข้างต้น
4.7.2 ผลของพีเอชในการเกิดโคพิกเมนต์ เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและ
ลูกหม่ อนต่ อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
เมือทําการศึกษาผลของระดับพีเอช 3, 5 และ 7 ในการเกิดโคพิกเมนต์เทชันต่อความคงตัว
ของแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์
ต่อสารโคพิกเมนต์ทีเป็ นสารสกัดฟี นอลลิกจากจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อน 1:0 (ตัวอย่างควบคุม
ทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนต์), 1:1 และ 1:5 ซึงผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ºC
เป็ นเวลา 0-120 นาที พบว่าการใช้สารสกัดฟี นอลลิกร่ วมกับสารสกัดแอนโธไซยานินส์ดงั กล่าวจะ
สามารถเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันได้มากขึนดังภาพที
32 และ 33 ตามลําดับ โดยทีระดับพีเอช 3 สามารถรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จาก
กระเจียบแดงและดอกอัญชันได้มากทีสุ ดเพราะมีปริ มาณ monomeric anthocyanins ทีเหลืออยูห่ ลัง
ให้ความร้อนทีอุณหภูมิต่างๆมากกว่าทีพีเอช 5 และ 7 การทีระดับพีเอช 3 มีอตั ราการสลายตัว
เนืองจากความร้อนของแอนโธไซยานินส์ตาที
ํ สุ ดก็เนืองจากแอนโธไซยานินส์ เมืออยูใ่ นสารละลาย
ทีพีเอชตําจะอยูใ่ นรู ปของ flavylium cation ซึ งจะมีความคงตัวมากกว่าทีระดับพีเอช 5 ซึ งจะอยูใ่ น
รู ป quinonoidal base และทีระดับพีเอช 7 ซึงจะอยูใ่ นรู ปของ pseudobase โดยแอนโธไซยานินส์ 2
รู ปหลังนีจะมีความคงตัวค่อนข้างตํา จึงมีอตั ราการสลายตัวเนื องจากความร้อนสู งกว่าทีระดับพีเอช
3 โครงสร้างของสารโคพิกเมนต์มี π electron จํานวนมากซึงสามารถเข้าสร้างพันธะกับโครงสร้าง
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ของแอนโธไซยานินส์ทีอยูใ่ นรู ปของ flavylium cation ได้ดีเพราะ flavylium cation มีจาํ นวน
อิเล็กตรอนภายในโครงสร้างน้อย และการสร้างพันธะระหว่างสารโคพิกเมนต์กบั แอนโธไซยานินส์
สามารถป้ องกันการเกิด water neucleophilic หรื อการทีนําเข้าไปทําปฏิกิริยากับตําแหน่งที 2 ของ
flavylium cation ได้ (Matsufuji และคณะ, 2003) อย่างไรก็ตามเมือมีการทําโคพิกเมนต์เทชันไม่วา่
จะระดับพีเอชใดพบว่าอัตราการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์เนืองจากความร้อนลดลง เนืองจาก
การใช้สารโคพิกเมนต์จะทําให้เกิดการสร้างพันธะระหว่างแอนโธไซยานินส์กบั สารโคพิกเมนต์ ซึง
พันธะทีเกิดขึนในแนวระนาบจะช่วยป้ องกันการสลายตัวหรื อการแตกตัวของวงแหวนจากความ
ร้อนได้
เมือพิจารณาค่า kinetic parameter หรื อค่าทางจลนพลศาสตร์ พบว่าทีระดับพีเอช 3 ได้ส่งผล
ให้ค่าครึ งชีวติ ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันมี
ค่าสู งสุ ดและค่าคงทีอตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (k) มีค่าตําลงดังตารางที 25, 26 และ 27 สําหรับ
กระเจียบแดง และตารางที 28, 29 และ 30 สําหรับดอกอัญชัน
เมือพิจารณาค่าพลังงานกระตุน้ (Ea) ระดับพีเอช 3 จะมีความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ที
สกัดได้จากกระเจียบแดงได้มากทีสุ ดส่ งผลให้ค่าพลังงานกระตุน้ มีค่าสู งทีสุ ดดังตารางที 31 และใน
แอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชันนันทีพีเอช 3 ค่าพลังงานกระตุน้ มีค่าสู งทีสุ ดดังตารางที 32
เมือทําการวัดค่าสี L*, a* และ b* ด้วย colorimeter ก่อนและหลังให้ความร้อนแล้วนําไป
คํานวณหาค่า color difference (∆E*) พบว่าทีระดับพีเอช 3 ส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงของค่าสี
หรื อมีค่า ∆E* หลังให้ความร้อนน้อยทีสุ ดดังตารางที 31 สําหรับกระเจียบแดง และตารางที 32
สําหรับดอกอัญชัน
4.7.3 ผลของอุณหภูมิในการเกิดโคพิกเมนต์ เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุด
และลูกหม่ อนต่ อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
เมือทําการศึกษาปัจจัยด้านอุณหภูมิต่อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดง
และดอกอัญชันทีเกิดโคพิกเมนต์เทชันกับสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อน ที
อัตราส่ วนโมลาร์ แอนโธไซยานินส์ ต่อสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อน 1:0 (ตัว
อย่างควลคุมทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนต์), 1:1 และ 1:5 พีเอช 3, 5 และ 7 ซึ งผ่านการให้ความร้อน
ทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 ºC เป็ นเวลา 0-120 นาทีที พบว่าเมือมีการทําโคพิกเมนต์เทชันร่ วมกัน
ระหว่างแอนโธไซยานินส์และสารสกัดฟี นอลลิกจะทําให้มีปริ มาณ monomeric anthocyanins ที
เหลืออยูห่ ลังให้ความร้อนสู งกว่าตัวอย่างควบคุมดังภาพที 32 สําหรับกระเจียบแดงและภาพที 33
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สําหรับดอกอัญชัน จะเห็นได้วา่ การโคพิกเมนต์เทชันทําให้แอนโธไซยานินส์มีความคงตัวต่อความ
ร้อนมากขึน อย่างไรก็ตามทีระดับอุณหภูมิทีสู งขึนแอนโธไซยานินส์จะมีความคงตัวลดลง จะเห็น
ได้จากปริ มาณ monomeric anthocyanins ทีเหลืออยูน่ อ้ ยลงเมืออุณหภูมิในการให้ความร้อนเพิมขึน
ซึงให้ผลไปในทิศทางเดียวกันทังแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน
เมือพิจารณาค่า kinetic parameter หรื อค่าทางจลนพลศาสตร์พบว่าการให้ความร้อนที
อุณหภูมิทีตํากว่าจะทําให้ค่าครึ งชีวติ ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ทีสกัดได้จากกระเจียบ
แดงและดอกอัญชันมีค่าสู งกว่าและค่าคงทีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (k) ลดลง ดังตารางที 25, 26
และ 27 สําหรับกระเจียบแดงและตารางที 28, 29 และ 30 สําหรับดอกอัญชัน
เมือทําการวัดค่าสี L*, a* และ b* ด้วย colorimeter ก่อนและหลังให้ความร้อนแล้วนําไป
คํานวณหาค่า color difference (∆E*) พบว่าการให้ความร้อนแก่สารสกัดแอนโธไซยานินส์พบว่าที
อุณหภูมิ ตํากว่าจะส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลงของค่าสี หรื อมีค่า ∆E* น้อยกว่า ดังตารางที 33
สําหรับกระเจียบแดง และตารางที 34 สําหรับดอกอัญชัน
4.8 การทดสอบโคพิกเมนต์ เทชันของแอนโธไซยานินส์ จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันจากสาร
สกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่ อนทีผ่านการทําปฏิกิริยาในระบบเครืองดืม
การทดลองนี เป็ นการทดสอบการเกิดโคพิกเมนต์เทชันในระบบเครื องดืมทีมีแอนโธไซยา
นินส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชัน โดยใช้สารฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนเป็ นสาร
โคพิกเมนต์เทียบกับเครื องดืมสู ตรควบคุมทีไม่มีสารโคพิกเมนต์รวมทังสิ น 6 ตัวอย่าง นําไปผ่าน
กระบวนการสเตอริ ไรส์ (สู ตรและวิธีการเตรี ยมแสดงไว้ในภาคผนวก ค) และทดสอบการเก็บรักษา
-2 เดือน โดยทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสจํานวน 40 คนและวิเคราะห์ปริ มาณ
monomeric anthocyanins ระหว่างการเก็บรักษา
ผลการทดลองการทดสอบทางประสาทสัมผัสดังตารางที 38 ซึงพบว่าตัวอย่างเครื องดืม
กระเจียบแดงทีมีการเติมสารโคพิกเมนต์ทีสกัดจากเปลือกมังคุด และลูกหม่อนนันได้คะแนน
ความชอบในด้านสี มากกว่าในตัวอย่างควบคุมทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนต์ ซึ งน่าจะเป็ นเพราะ
เครื องดืมกระเจียบแดงตัวอย่างควบคุมนันเมือผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพือฆ่าเชือแบบ
สเตอริ ไรส์เซชันได้ส่งผลให้เกิดการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ ไปมากและเกิดการเปลียนแปลง
ของสี ทีปรากฏมากกว่าตัวอย่างเครื องดืมทีมีการเติมสารโคพิกเมนต์ ส่ วนทางด้านอืนๆทุกตัวอย่าง
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ส่ วนในตัวอย่างเครื องดืมอัญชันพบว่าคุณลักษณะทุกด้านของทุกตัวอย่างนันไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้สารสกัดฟี นอลลิกจาก
เปลือกมังคุดและลูกหม่อนเพือเป็ นสารโคพิกเมนต์ในเครื องดืมกระเจียบแดงและดอกอัญชันไม่ได้
ทําให้เครื องดืมมีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้อยลง ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับ
ตารางที 37 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของเครื องดืมนํากระเจียบแดงและดอกอัญชันทีมี
และไม่มีการทําโคพิกเมนต์เทชัน
นํากระเจียบแดง
Control
มังคุด
ลูกหม่อน
กลินรส
5.85±1.61a 5.60±1.72a 5.89±1.74a
ความหนืด
6.28±1.38a 6.35±1.27a 6.08±1.44a
รสหวาน
5.85±1.55a 5.73±1.52a 5.88±1.64a
สี
4.70±1.09a 6.45±1.45b 6.18±1.63b
ความชอบโดยรวม 6.20±1.38a 6.08±1.58a 5.80±1.64a

Control
5.23±1.91a
5.87±1.34a
4.75±1.74a
5.30±1.79b
5.25±1.71a

นําดอกอัญชัน
มังคุด
4.95±1.96a
5.85±1.51a
4.93±1.91a
5.25±1.69b
5.03±1.95a

ลูกหม่อน
4.75±1.89a
6.03±1.25a
5.05±1.69a
5.55±1.72b
5.23±1.66a

หมายเหตุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05)

จากกาทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื องดืมกระเจียบแดงและดอกอัญชันทีมีและ
ไม่มีการทําโคพิกเมนต์เทชันร่ วมกับสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนเป็ นระยะเวลา
0-2 เดือนทีอุณหภูมิ 30 ˚Cให้ผลการทดลองดังตารางที 39
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ตารางที ค่า kinetic parameters ในการสลายตัวของแอนโธไซยานินส์ในเครื องดืมนํากระเจียบ
แดงและนําดอกอัญชันทีมีและไม่มีการทําโคพิกเมนต์เทชันร่ วมกับนําเปลือกมังคุดและ
นําลูกหม่อนจากการเก็บรักษานาน 0-2 เดือนทีอุณหภูมิ 30 ˚C

กระเจียบแดง

ดอกอัญชัน

Sample

k (สัปดาห์ -1)

t 1/2 (สัปดาห์)

t 1/2 (ชัวโมง)

Control
มังคุด
ลูกหม่อน
Control
มังคุด
ลูกหม่อน

0.622±0.03
0.3545±0.01
0.799±0.04
0.0805±0.01
0.089±0.00
0.0775±0.00

1.12±0.058
1.96±0.059
0.87±0.038
8.65±0.836
7.79±0.124
8.96±0.572

187.43±0.058 b
328.56±0.059 c
145.85±0.038 a
1453.04±0.836 b
1308.30±0.124 a
1505.32±0.572 c

หมายเหตุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าเฉลียในแนวตัง (p<0.05) (แยกการ
วิเคราะห์ระหว่างกระเจียบแดงและดอกอัญชัน)

จากตารางที 39 พบว่าการทําโคพิกเมนต์เทชันร่ วมกับสารฟี นอลลิกในนําเปลือกมังคุดและ
นําลูกหม่อนสามารถเพิมค่าครึ ง
ชีวติ หรื อเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ในผลิตภัณฑ์ได้ โดยในเครื องดืมนํากระเจียบแดงจะ
มีค่าครึ งชีวติ ของแอนโธไซยานินส์ เพิมมากขึนเมือทําโคพิกเมนต์เทชันร่ วมกับสารฟี นอลลิกจากนํา
เปลือกมังคุดและในเครื องดืมนําดอกอัญชันมีค่าครึ งชีวิตของแอนโธไซยานินส์เพิมมากขึนเมือทํา
โคพิกเมนต์เทชันร่ วมกับสารฟี นอลลิกจากนําลูกหม่อน

บทที 5
สรุป
จากการศึกษาการอบแห้งตัวอย่างดอกอัญชันและกระเจียบแดงทีอุณหภูมิ เวลา และ
ความเร็ วลมในการอบเท่ากัน พบว่าตัวอย่างอัญชันจะมีปริ มาณความชืน 88.81% และกระเจียบจะมี
ปริ มาณความชืน 20.82%
เมือนํามาสารสกัดมาทําให้เข้มข้นด้วยการระเหยตัวทําละลายออก ด้วยเครื องระเหยตัวทํา
ละลายแบบหมุนทีอุณหภูมิ 40 ºC พบว่าช่วงระยะเวลาประมาณ 40 นาทีสามารถระเหยตัวทําละลาย
ออกได้ จนถึงระดับทีนําหนักสารสกัดเริ มคงที ดังนันระยะเวลาทีเหมาะสมสําหรับการระเหยตัวทํา
ละลายออกคืด 40 นาที
การหาปริ มาณ monomeric anthocyanin ด้วยวิธี pH differential พบว่ากระเจียบแดงจะมี
ปริ มาณ monomeric anthocyanins มากกว่าดอกอัญชัน
จากการศึกษาโคพิกเมนต์เทชันโดยใช้สารฟี นอลลิกบริ สุทธิ เป็ นสารโคพิกเมนต์พบว่า
ระดับพีเอช 3 จะรักษาความคงตัวต่อการให้ความร้อนของแอนโธไซยานินส์ได้ดีกว่าพีเอช 5 และ
พีเอช 7 เนืองจากแอนโธไซยานินส์ จะคงตัวได้ดีทีสภาวะทีเป็ นกรด และในตัวอย่างสารสกัด
แอนโธไซยานินส์จากกระเจียบนัน การใช้ ferrulic acid เป็ นสารโคพิกเมนต์จะเพิมประสิ ทธิภาพใน
การรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ได้ดีทีสุ ดและในตัวอย่างสารสกัดแอนโธไซยานินส์จาก
อัญชันพบว่า การใช้ caffeic acid, gallic acid และ ferrulic acid เป็ นสารโคพิกเมนต์จะเพิม
ประสิ ทธิภาพในการรักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ได้ดีทีสุ ด
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จากการศึกษาโคพิกเมนต์เทชันโดยใช้สารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อน
โดยไม่ผา่ นการทําให้บริ สุทธิพบว่าพีเอช 3 จะรักษาความคงตัวต่อการให้ความร้อนของ
แอนโธไซยานินส์ได้ดีกว่าพีเอช 5 และพีเอช 7 เนืองจากแอนโธไซยานินส์นนจะคงตั
ั
วได้ดีทีสภาวะ
ทีเป็ นกรดและในตัวอย่างสารสกัดแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบและอัญชันนันพบว่าการใช้
สารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนเป็ นสารโคพิกเมนต์จะเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
รักษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ได้ดีทีสุ ด
จากการศึกษาอายุการเก็บรักษาแอนโธไซยานินส์ในรู ปแบบของเครื องดืมพบว่าการใช้สาร
โคพิกเมนต์ทีสกัดได้จากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนจะสามารถเพิมค่าครึ งชีวิตในกับ
แอนโธไซยานินส์ได้ และจากการศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบ้ ริ โภคเพือดูการ
ยอมรับการเติมสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อน พบว่าในตัวอย่างกระเจียบนัน
ผูบ้ ริ โภคจะให้คะแนนความชอบกับตัวอย่างทีเติมสารโคพิกเมนต์มากกว่าตัวอย่างทีไม่ได้เติมสาร
โคพิกเมนต์และคะแนนความชอบโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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