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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (Near-infrared
spectroscopy, NIRS) ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและความสามารถในการต้านออกซิเดชันในน้ํามัล
เบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การศึกษาอิทธิพลของวัตถุเจือปนอาหาร
ได้แก่ กรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก คอลลาเจน และแซนแทนกัมต่อการวัดปริมาณแอนโทไซยานินในน้ํามัลเบอร์รีด้วยเทคนิค NIRS
จํานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งเตรียมมาจากมัลเบอร์รีฟรีซดรายผง และ (2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRS ในการ
ติดตามปริมาณสารออกฤทธิท์ างชีวภาพและความสามารถในการต้านออกซิเดชันในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและ
น้ํามัลเบอร์รีที่วางจําหน่ายภายในประเทศ จํานวนตัวอย่าง 113 ตัวอย่าง ทําการวัดสเปกตรัมที่ช่วงเลขคลื่น 12500-4000 cm-1
ในรูปแบบการวัดระบบส่องผ่านสะท้อนกลับ ที่ค่าความสามารถในการแยกพีค 16 cm-1 และจํานวนครั้งของการสแกนตัวอย่าง 32
ครั้ง วัดด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer ควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างที่ 30±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ทําการวัด
สเปกตรัม ตัวอย่างละ 3 ซ้ํา ของทั้ง 2 การศึกษา ในการศึกษาที่ 1 จะสร้างสมการเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสเปกตรัม
เฉลี่ยกับปริมาณแอนโทไซยานินด้วยวิธี PLSR และในการศึกษาที่ 2 สร้างสมการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสเปกตรัมเฉลี่ยกับ
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี PLSR ในการศึกษาที่ 1 พบว่าวัตถุเจือปน
อาหารทั้ง 4 ชนิดที่เติมลงไปไม่ส่งผลต่อการสร้างสมการเทียบมาตรฐานปริมาณแอนโทไซยานิน ในการศึกษาที่ 2 พบว่า สมการ
ทํานายที่ดีที่สุดในการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด ให้ค่า R2, RMSEP , bias และ RPD เท่ากับ 0.871, 33.9 (มิลลิกรัม
สมมูลของ cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), 4.47 และ 2.81 ตามลําดับ สมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินที่
วิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC (cyanidin-3-glucoside) ที่ดีที่สุด ให้ค่า R2, RMSEP , Bias และ RPD เท่ากับ 0.813, 32.2 (มิลลิกรัม
cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), 1.87 และ 2.32 ตามลําดับ สมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธี
HPLC (cyanidin-3-rutinoside) ที่ดีที่สุด ให้ค่า R2, RMSEP , Bias และ RPD เท่ากับ 0.842, 20.6 (มิลลิกรัม
cyanidin-3-rutinoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), 4.72 และ 2.58 ตามลําดับ สมการทํานายที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดให้ค่า R2 เท่ากับ 0.860, RMSEP เท่ากับ 0.371 (กรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกิโลกรัม
ตัวอย่าง), bias เท่ากับ 0.0852 และ RPD เท่ากับ 2.75 ตามลําดับ และสมการทํานายปริมาณวิตามินซีที่ดีที่สุด มีค่า R2 เท่ากับ
0.952, RMSEP เท่ากับ 3,050 (มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), Bias เท่ากับ 27.1 และค่า RPD เท่ากับ 4.58 ส่วน
สมการทํานายค่าความสามารถในการต้านออกซิเดชัน DPPH มีค่า R2 เท่ากับ 0.854, RMSEP เท่ากับ 1.39 (มิลลิโมลสมมูลของ
โทรล็อกซ์ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), Bias เท่ากับ -0.286 และค่า RPD เท่ากับ 2.67 และสมการทํานายสําหรับค่า FRAP มีค่า R2
เท่ากับ 0.741, RMSEP เท่ากับ 6.42 (มิลลิโมลของ FeSO4 ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), Bias เท่ากับ 0.424 และค่า RPD เท่ากับ 1.97
ตามลําดับ และเมื่อสร้างสมการเทียบมาตรฐานปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดของน้ํามัลเบอร์รสี กัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีด้วยวิธี
MLR พบว่า สมการที่เหมาะสมนั้นใช้เลขคลื่นจํานวน 9 เลขคลื่น โดยให้ค่า R2 เท่ากับ 0.768, RMSECV เท่ากับ 45.02 มิลลิกรัม
สมมูลของ cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง และ bias เท่ากับ 38.77 จึงสรุปได้ว่าเทคนิค NIRS มีความเป็นไปได้ใน
การนํามาใช้ติดตามปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันของน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและ
น้ํามัลเบอร์รี
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ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1................................. 2.................................

ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559

56403214 : MAJOR : FOOD TECHNOLOGY
KEY WORD : ANTHOCYANIN, HEALTHY DRINK, NON-DESTRUCTIVE METHOD
PILASLAK WICHAIDID : RAPID DETERMINATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT
CAPACITY IN CONCENTRATED MULBERRY JUICE USING NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY. THESIS ADVISOR :
ASST.PROF.BUSARAKORN MAHAYOTHEE, Ph.D. AND ASST.PROF.PRAMOTE KHUWIJITJARU, Ph.D. 176 pp.
The objective of this study was to evaluate the feasibility of near infrared spectroscopy (NIRS) to
predict bioactive compounds and the antioxidant capacity of both concentrated mulberry juice and
mulberry juice. This research was divided into two parts. Part one, was to study the influences of food
additives on anthocyanins content determining by NIRS for example, ascorbic acid, citric acid, collagen and
xanthan gum from a total of 400 samples ,which was prepared by freeze-dried mulberry powder. Part two,
was to study feasibility of NIRS for bioactive compounds and antioxidant capacity determination in
concentrated mulberry juice and mulberry juice obtained from domestic market from a total of 113 samples.
Spectrum acquisition was made at wavenumber from 12,500 to 4,000 cm-1 in a transflectance mode at 16
cm-1 resolution and was scanned 32 times using the FT-NIR spectrometer. Prior to spectral measurements,
the samples were kept at 30±1 oC for 30 minutes using incubator. Besides, the samples were measured
spectra triplicate to two parts. The calibration models of part one were developed by applying partial least
squares (PLS) regression using the average spectral data and anthocyanins content (cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside). In part two, the calibration models were performed by applying PLSR using the
average spectral data and bioactive compounds and antioxidant capacity. In part one, it was found that all of
food additives used in the study NIR did not affect the calibration models of anthocyanins content.
Furthermore, the results of part two were found that the best models achieved for the total monomeric
anthocyanins content gave R2 of 0.871, RMSEP of 33.9 mg cyanidin-3-glucoside/kg sample, bias of 4.47 and
RPD of 2.81. Therefore, the best models achieved for the anthocyanins content (cyanidin-3-glucoside) gave R2
of 0.813, RMSEP of 32.2 mg cyanidin-3-glucoside/kg sample, bias of 1.87 and RPD of 2.32 ,while the best
models achieved for the anthocyanins content (cyanidin-3-rutinoside) gave R2 of 0.842, RMSEP of 20.6 mg
cyanidin-3-rutinoside/kg sample, bias of 4.72 and RPD of 2.58. Furthermore, the best models achieved for the
total phenolic contents gave R2 of 0.860, RMSEP of 0.371 g GAE/kg sample, bias of 0.0852 and RPD of 2.75.
Thus, the best models achieved for the vitamin c gave R2 of 0.952, RMSEP of 3,050 mg ascorbic acid/kg
sample, bias of 27.1 and RPD of 4.58, while the best prediction model for DPPH radical scavenging capacity
was attained with R2 of 0.854, RMSEP of 1.39 mmol Trolox equivalents (TE)/kg sample, bias of -0.286 and RPD
of 2.67. In addition the best prediction model for FRAP assay was attained with R2 of 0.741, RMSEP of 6.42
mmol FeSO4/kg sample, bias of 0.424 and RPD of 1.97 respectively. Besides, multiple linear regression (MLR)
was used to develop the calibration model of the total monomeric anthocyanins content of concentrated
mulberry juice and mulberry juice using full cross-validation. The performance of the calibration model gave
R2 of 0.768, RMSECV of 45.02 mg cyanidin-3-glucoside/kg sample and bias of 38.77. In conclusion, the NIRS
has a potential for monitoring the bioactive compounds and the antioxidant capacities of concentrated
mulberry juice and mulberry juice.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
มัลเบอร์รี (mulberry) หรือลูกหม่อน (Morus spp.) เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพโดยที่พบมากได้แก่ แอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นรงควัตถุที่ให้สีม่วงแดงในผลมัลเบอร์รี นอกจากนี้
ยังพบสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แคโรทีนอยด์ และวิตามินซี (Jiang และ Nie, 2015; Juan
และคณะ, 2012; Özgen และคณะ, 2009; Pawlowska และคณะ, 2008; Ercisli และ Orhan,
2008; Wu และคณะ, 2013a) ซึ่งมีสมบัติเป็นสารต้านออกซิเดชัน ช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายที่
เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง อีกทั้ง
ยังมีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ และฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Wang และคณะ, 2013; Wang และคณะ, 2012;
Ou และคณะ, 2013; Chen และคณะ, 2006; Peng และคณะ, 2011)
ปัจจุบันมัลเบอร์รีถูกนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่น น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น
น้ํามัลเบอร์รี แยม ไซรัป และมัลเบอร์รีแห้ง (Ercisli และ Orhan, 2007; Gundogdu และคณะ,
2011) สําหรับน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นจัดจําหน่ายในประเทศเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันยัง
ไม่ถือปฏิบัติเป็นประจําสําหรับการควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตและการจําหน่าย เนื่องจากวิธี
วิเคราะห์ใช้เวลานาน ใช้สารเคมี และใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงเช่น เครื่อง HPLC (โครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง) และยิ่งไปกว่านั้นแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารประกอบหลักในผลมัลเบอร์รีมี
ความไวต่อความร้อน ออกซิเจน และแสง (Francis และ Markakis, 1989; Jackman และคณะ,
1987) จึ ง มี โ อกาสสลายง่ า ยเนื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต และการจํ า หน่ า ย ดั ง นั้ น การหาวิ ธี ก าร
วิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและความสามารถในการต้านออกซิเดชันในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น
โดยไม่ทําลายตัวอย่างจึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและ
ผู้บริโภค
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เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (Near-infrared spectroscopy, NIRS) เป็น
เทคนิคที่มีการพัฒนาขึ้นให้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องทําลายตัวอย่าง และไม่ต้อง
ใช้สารเคมี (Huang และคณะ, 2011) สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
หลายอย่างพร้อมกันได้ในตัวอย่างและเวลาเดียวกัน มีงานวิจัยพบว่า เทคนิค NIRS มีศักยภาพในการ
ทํ า นายปริ ม าณแอนโทไซยานิ น ทั้ ง หมดในองุ่ น บราซิ ล โดยสมการทํ า นายที่ ไ ด้ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, R) เท่ากับ 0.89 และค่าความคลาดเคลื่อนในการทํานาย
RMSEP (root mean square errors of prediction) เท่ากับ 9.35 กรัมต่อกิโลกรัม (Mariani และ
คณะ, 2015) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช้ NIRS ในการตรวจสอบวิตามินซีในแอปเปิ้ลพบว่า
เทคนิค NIRS สามารถตรวจสอบปริมาณวิตามินซีได้ดี โดยมีค่า R เท่ากับ 0.8 และค่า SEP เท่ากับ
4.9 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่างสด (Pissard และคณะ, 2013) ในการตรวจสอบสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมด และปริมาณสารต้านออกซิเดชันในชาเขียว พบว่า เทคนิค NIRS สามารถตรวจสอบ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดได้ดี โดยมีค่า R เท่ากับ 0.958 และค่า RMSEP เท่ากับ 0.7327 สําหรับ
การวิเคราะห์ปริมาณสารต้านออกซิเดชันในชาเขียวพบว่ามีค่า R เท่ากับ 0.969 และค่า RMSEP
เท่ากับ 0.0216 ตามลําดับ (Chen และคณะ, 2008; Chen และคณะ, 2012) อีกทั้งยังสามารถใช้
เทคนิ ค NIRS ในการตรวจสอบความสามารถในการต้ า นออกซิ เ ดชั น ทั้ ง จากวิ ธี DPPH
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay), FRAP (Ferric reducing
antioxidant power assay) และ ABTS (2,2'-azino-bis 3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic
acid cation radical scavenging assay) ในสารสกัดจากใบไผ่ได้อย่างดี โดยสมการที่ได้มีค่า R
เท่ากับ 0.895, 0.905 และ 0.978 มีค่า RMSEP เท่ากับ 0.226 mM Trolox equivalent/ml,
65.601 μM FeSO4/ml และ 3.839 μg Trolox equivalent /ml ตามลําดับ (Wu และคณะ,
2012) จากตัวอย่างการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทคนิค NIRS มีความเป็นไปได้ที่จะนํามาใช้เป็นวิธี
วิเคราะห์ตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในน้ํามัลเบอร์รี
สกัดเข้มข้นได้
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัตถุเจือปนอาหารต่อการวัดปริมาณแอนโทไซยานินในน้ํา
มัลเบอร์รีด้วยเทคนิค NIRS
1.2.2 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRS ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ แอนโทไซยานิน (anthocyanins) สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (total
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phenolic compounds) และวิตามินซี (vitamin c) และความสามารถในการต้านออกซิเดชันใน
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
1.3 สมมติฐานของงานวิจัย
เทคนิค NIRS เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างที่สามารถตรวจสอบองค์ประกอบภายในของตัวอย่าง
ที่มีธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจนและไนโตรเจนได้ ดังนั้นน่าจะนํามาใช้วิเคราะห์สารออกฤทธิ์
ทางชี ว ภาพได้ แ ก่ แอนโทไซยานิ น สารประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมด และวิ ต ามิ น ซี เป็ น ต้ น และ
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นเพื่อสุขภาพ เพื่อ
ทดแทนวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีแบบปัจจุบันที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ราคาแพงและใช้เวลานาน
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1. การวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน
1.1 ศึกษาอิทธิพลของวัตถุเจือปนอาหารได้แก่ กรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก คอลลาเจน
และแซนแทนกัมต่อการวัดปริมาณแอนโทไซยานินในน้ํามัลเบอร์รีด้วยเทคนิค NIRS
1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRS ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ที่มี
ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ ได้ แ ก่ แอนโทไซยานิ น สารประกอบฟี น อลิ ก ทั้ ง หมด และ
วิต ามิ นซี เป็ นต้ น และความสามารถในการต้า นออกซิ เ ดชัน ในน้ํ ามั ล เบอร์ รี ส กั ด
เข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนที่ 1.1 คือน้ํามัลเบอร์รีที่เตรียมได้จากห้องปฏิบัติการ โดย
เตรียม Stock solution จากมัลเบอร์รีฟรีซดรายผง จํานวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
3. วั ตถุ ดิบที่ใช้ ในการศึกษาขั้นตอนที่ 1.2 ในการศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด,
ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น (cyanidin-3-glucoside),
ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น
(cyanidin-3-rutinoside), ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด เป็นต้น และความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH และวิธี FRAP แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกคือ น้ํามัลเบอร์รี
สกัดเข้มข้นที่มีจําหน่ายในประเทศ จํานวน 2 ยี่ห้อ ได้แก่ ยี่ห้อ D และ K และกลุ่มที่สองคือน้ํามัล
เบอร์รีที่ไม่ใช่สกัดเข้มข้น ได้แก่ รหัสตัวอย่าง Djuice50%, Kjuice100% และ Kpuree จํานวน
ตัวอย่างรวมทั้งหมด 113 ตัวอย่าง
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4. วัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนที่ 1.2 ในการศึกษาปริมาณวิตามินซีคือ น้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้มข้นที่มีจําหน่ายในประเทศ จํานวน 2 ยี่ห้อ ได้แก่ ยี่ห้อ D และ K จํานวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 101
ตัวอย่าง
5. ในการศึกษาขั้นตอนที่ 1.2 เพื่อความแม่นยําในการสร้างสมการทํานายปริมาณแอนโทไซ
ยานินทั้งหมด, ปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-glucoside), ปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-rutinoside), ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด เป็นต้น และความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH และวิธี FRAP จึงทําให้ตัวอย่างมีความเข้มข้นของปริมาณสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในปริมาณต่างๆด้วยการทําให้เข้มข้นขึ้นโดยการเติมมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงที่เตรียมได้จาก
ห้องปฏิบัติการในปริมาณที่ต่างกัน
6. ในการศึกษาขั้นตอนที่ 1.2 เพื่อความแม่นยําในการสร้างสมการทํานายปริมาณวิตามินซี
จึงทํ า ให้ ตัวอย่ างมีความเข้ม ข้นของปริมาณวิตามิ นซีในปริมาณต่ างๆโดยเติ มกรดแอสคอร์บิกใน
ปริมาณที่ต่างกัน
7. ในการศึกษาขั้นตอนที่ 1.1 วิธีมาตรฐาน (reference methods) ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปริมาณ cyanidin-3-glucoside + cyanidin-3-rutinoside วิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ตามวิธีของ
Brown และ Shipley (2011)
8. ในการศึกษาขั้นตอนที่ 1.2 วิธีมาตรฐาน (reference methods) ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปริ ม าณสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ ได้ แ ก่ ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น (cyanidin-3-glucoside) และ
ปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-rutinoside) วิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ตามวิธีของ Brown
และ Shipley (2011) และวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดด้วยวิธี pH differential
method วิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-VIS spectrophotometer) ตามวิธีของ
Lee
และคณะ (2005) ปริม าณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด วิเคราะห์ด้วยเครื่ อง UV-VIS
Spectrophotometer ดัดแปลงมาจากวิธีของ Maisuthisakul และคณะ (2007) และปริมาณ
วิตามินซี วิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ดัดแปลงมาจากวิธีของ Valente และคณะ (2011)
9. ในการศึกษาขั้นตอนที่ 1.2 วิธีมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ดัดแปลงจากวิธีของ Brand-Williams และคณะ (1995) และ วิธี FRAP
ดัดแปลงจาก Benzie และ Strain (1996)
10. วัดสเปกตรัมด้วยเทคนิค NIRS จากตัวอย่างที่มีการควบคุมอุณหภูมิห้องซึ่งจะตรงกับที่
วางจําหน่ายในภาคอุตสาหกรรม (30 oC) ทําการวัดสเปกตรัมในช่วงความยาวคลื่น 800-2500 นาโน
เมตรหรือที่เลขคลื่น 12500-4000 cm-1 ในระบบส่องผ่านสะท้อนกลับ (transflectance)
11. ในการศึกษาขั้นตอนที่ 1.2 สร้างสมการเทียบมาตรฐานและสมการทวนสอบของปริมาณ
แอนโทไซยานินทั้งหมด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (multiple linear
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regression; MLR) ซึ่งเป็นเทคนิคที่อาศัยการคัดเลือกความยาวคลื่นเฉพาะซึ่งเป็นตัวแปรอิสระให้
ความสัมพันธ์กับค่าตัวแปรตามนั้น (wavelength selection) โดยใช้โปรแกรม Unscrambler 9.7
(Camo, Oslo, Norway) และใช้เทคนิค PLSR โดยใช้โปรแกรม OPUS Version 7.2.139.1294
(Bruker, Germany) ในการสร้างสมการเทียบมาตรฐานและสมการทวนสอบทั้ง ในการศึกษาขั้นตอน
ที่ 1.1 และ 1.2

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1 มัลเบอร์รี
มัลเบอร์รี หรือ หม่อน เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น จัดอยู่ในกลุ่มผลรวม (collective fruit)
เนื่องจากผลมัลเบอร์รีเกิดมาจากช่อดอกทั้งช่อรวมกันเป็นผลเดียวกัน ทําให้สามารถมองเห็นเป็นผล
เล็กๆแยกกันอยู่บนแกนของช่อผล มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศในเขตหนาวและเขตอบอุ่นโดยเฉพาะ
ประเทศจีนและญี่ปุ่น และในเขตร้อน เช่น ประเทศไทย (มนตรี, 2559) มัลเบอร์รีถูกจัดอยู่ในวงศ์
Moraceae มีทั้งหมด 24 สปีชีส์ โดยมี 3 สายพันธ์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือ หม่อนขาว
(Morus alba L.) หม่อนดํา (Morus nigra L.) และหม่อนแดง (Morus rubra L.) (Gundogdu และ
คณะ, 2011) ตามธรรมชาติมัลเบอร์รีนั้นจะออกผลปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายน (มนตรี, 2559) โดยมัลเบอร์รีนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ กลุ่มที่ปลูกเพื่อนําใบ
ไปใช้เลี้ยงหนอนไหม กลุ่มนี้จะมีใบที่มีขนาดใหญ่ และมีบางสายพันธุ์ที่ให้ผลเช่น พันธุ์บุรีรัมย์ 60
มัลเบอร์รีอีกกลุ่มคือ กลุ่มที่ปลูกเพื่อทานผลสด กลุ่มนี้จะมีใบที่มีขนาดเล็ก มีทั้งแบบลําต้นตั้งตรง และ
ลําต้นลักษณะกึ่งเถา เช่น พันธุ์เชียงใหม่ และพันธุ์กําแพงแสน 42 (มนตรี, 2559)
มัลเบอร์รีเป็นผลไม้ที่มีองค์ประกอบทางเคมีหลักเป็นน้ํา แร่ธาตุ และคาร์โบไฮเดรต พบไขมัน
และโปรตีนในปริมาณน้อย ดังตารางที่ 1 เมื่อนํามัลเบอร์รีสดมาแปรรูปเป็นน้ํามัลเบอร์รีจะพบว่า
องค์ประกอบทางเคมี หลั กนั้นคือน้ําและคาร์โบไฮเดรต และพบไขมั นและโปรตีนในปริมาณน้อย
เช่นเดียวกับในผลมัลเบอร์รี (ตารางที่ 2) ทั้งนี้องค์ประกอบทางเคมีจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของมัลเบอร์รี
และสภาพแวดล้อมที่ปลูกที่แตกต่างกัน (Venkatesh Kumar และ Chauhan, 2008; Ercisli และ
Orhan, 2008; Butt และคณะ, 2008)
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีต่างๆของผลมัลเบอร์รี (คิดจากส่วนที่รับประทานได้ 100 กรัม)
องค์ประกอบทางเคมี
ปริมาณ
พลังงาน (แคลอรี่)
53.0
น้ํา (กรัม)
84.0
โปรตีน (กรัม)
1.7
ไขมัน (กรัม)
0.4
คาร์โบไฮเดรต (มิลลิกรัม)
12.2
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
30.0
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม)
32.0
เหล็ก (มิลลิกรัม)
3.7
วิตามินเอ (มิลลิกรัม)
17.0
0.03
วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม)
วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม)
0.06
วิตามินบี 3 (มิลลิกรัม)
0.2
5.0
วิตามินซี (มิลลิกรัม)
ที่มา: เกศิณี (2528)

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีต่างๆและคุณค่าทางโภชนาการของน้ํามัลเบอร์รี (ต่อปริมาณ 100 มิลลิลิตร)
องค์ประกอบทางเคมี
ปริมาณสารอาหารที่แนะนําให้แต่ละ ปริมาณ
คนได้รับในแต่ละวัน (RDA, มิลลิกรัม
คิดเทียบจากความต้องการพลังงาน
วันละ 2000 แคลอรี่)
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)
66.0
น้ํา (กรัม)
93.0
โปรตีน (กรัม)
50.0
0-1.17
ไขมัน (กรัม)
65.0
0-2.15
คาร์โบไฮเดรต (มิลลิกรัม)
300.0
16.0-28.0
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (กรัม)
300.0
4.5-28.0
ปริมาณใยอาหารทั้งหมด (กรัม)
แคลเซียม (Ca) (มิลลิกรัม)

25.0
1000.0

0-2.4
7.4-150.0

เหล็ก (มิลลิกรัม)
แมกนีเซียม (Mg) (มิลลิกรัม)
โพแทสเซียม (K) (มิลลิกรัม)

15.0
400.0
3500.0

1.14-40.0
130.0
159.0-1300.0

อ้างอิง

Shahidi และ Alasalvar (2016)
Xueming และคณะ (2006)
Xueming และคณะ (2006)
Xueming และคณะ (2006)
Jiyao และ Longji (1993)
Xueming และคณะ (2006) Juan และคณะ
(2012)
Jiyao และ Longji (1993)
Xueming และคณะ (2006); Khalid และคณะ
(2011)
Xueming และคณะ (2006)
Khalid และคณะ (2011)
Xueming และคณะ (2006)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
องค์ประกอบทางเคมี

วิตามินซี (มิลลิกรัม)
กรดโฟลิค (มิลลิกรัม)
วิตามินบี 6 (มิลลิกรัม)
วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม)
วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม)

ปริมาณสารอาหารที่แนะนําให้แต่ละ
คนได้รับในแต่ละวัน (RDA, มิลลิกรัม
คิดเทียบจากความต้องการพลังงาน
วันละ 2000 แคลอรี่)
60.0
2.0
1.6
1.4

ปริมาณ

อ้างอิง

4.3-23.0
0.01
0.02
0.08
0.04

Xueming และคณะ (2006)
Khalid และคณะ (2011)
Xueming และคณะ (2006)
Xueming และคณะ (2006)
Xueming และคณะ (2006)
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2.2 การผลิตน้ํามัลเบอร์รีเข้มข้น
ในปัจจุบันขั้นตอนการผลิตน้ําผลไม้เข้มข้น เริ่มจากการนําผลไม้ที่ต้องการมาล้างทําความ
สะอาด จากนั้นนํามาสกัดเพื่อให้ได้น้ําผลไม้ที่ต้องการ โดยขั้นตอนในการสกัดมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอน
แรกคือการนําผลไม้ที่ต้องการมาบดหยาบ ขั้นตอนนี้ทําเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของผลไม้เพื่อให้สามารถ
คั้นน้ําผลไม้ออกมาได้ง่าย และไม่ต้องใช้แรงมาก เนื้อผลไม้ที่ถูกบดหยาบจะถูกนํามาคั้นเพื่อให้ได้น้ํา
ผลไม้ ทั้งนี้การคั้นน้ําผลไม้นั้นมีหลายวิธีตั้งแต่กรรมวิธีดั้งเดิมและง่ายที่สุดคือการใช้ผ้าขาวบางห่อ
ผลไม้แล้วใช้มือบีบคั้นออกมา การคั้นด้วยเครื่องคั้นแบบไฮโดรลิค และมีวิธีการใช้เครื่องสกัดน้ําผลไม้
ที่เหวี่ยงแยกของแข็งออกจากของเหลว (decanter) ที่นิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรม หลังจาก
คั้นได้ น้ําผลไม้ แล้ว ส่วนกากที่เหลืออาจถูกนํามาเพื่อสกัดให้ได้น้ําผลไม้อีกครั้ง และอาจมีการใช้
เอนไซม์เพื่อย่อยสลายเพคตินของน้ําผลไม้ที่สกัดออกมาก่อนนําไปทําให้เข้มข้นขึ้นโดยการแยกหรือ
กําจัดน้ําออกจากน้ําผลไม้อาศัยหลักการกําจัดตัวทําละลายบางส่วนจากส่วนของอาหารเหลวเพราะน้ํา
เป็นตัวทําละลายหลักที่พบในอาหารทุกชนิด จึงทําให้ได้ของเหลวที่มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น
(จิราวรรณ, 2554) ดังนั้นน้ําผลไม้เข้มข้น คือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มาจากน้ําผลไม้โดยการลดสัดส่วนของ
ปริมาณน้ํา ทั้งนี้สัดส่วนของปริมาณน้ําที่ลดลงไปนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (กฎเกณฑ์กลาง
Directive 2001/112/EC) นอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการทําให้เข้มข้นที่ใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันนั้นทํา
ให้ได้สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกันดังแสดงในตารางที่ 3
การผลิตน้ําผลไม้เข้มข้นสามารถทําได้ 4 วิธี ดังนี้
2.2.1 การทําเข้มข้นโดยวิธีการแช่เยือกแข็ง (freeze concentration) มีหลักการ คือ เป็น
วิธีการแยกผลึกน้ําแข็งออกจากน้ําผลไม้ โดยมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลักคือ การเกิดผลึกน้ําแข็ง การ
เติบโตของผลึกน้ําแข็ง และการแยกผลึกน้ําแข็งออกจากน้ําผลไม้ เริ่มจากน้ําผลไม้ที่ผ่านกระบวนการ
ย่อยสลายเพคตินแล้วจะถูกลดอุณหภูมิให้ต่ําลงภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบใบมีดขูดผิว
(scraped surface heat exchanger) จนกระทั่งน้ําผลไม้บางส่วนแข็งตัว น้ําผลไม้ในช่วงนี้มีลักษณะ
เป็นกึ่งของเหลวกึ่งของแข็ง (slurry) และประกอบไปด้วยส่วนของผลึกน้ําแข็ง (ice crystal) อยู่รวม
กับส่วนที่เป็นของเหลว น้ําผลไม้จึงมีความเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากน้ําที่อยู่ในน้ําผลไม้บางส่วนเปลี่ยน
สถานะเป็นน้ําแข็ง ถ้าผลึกน้ําแข็งเกิดขึ้นในสภาวะที่เหมาะสมผลึกน้ําแข็งที่ได้จะมีความบริสุทธิ์มาก
ผลึกน้ําแข็งที่มีในน้ําผลไม้จะเกาะที่พื้นผิวด้านในของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และจะถูกขูดออก
ด้วยใบมีดที่หมุนได้ จากนั้นจะเข้าสู่เครื่องทําให้เกิดการตกผลึกใหม่เพื่อทําให้ผลึกมีการเติบโต จากนั้น
ผลึกน้ําแข็งจะถูกแยกออกมาจากส่วนที่เข้มข้นขึ้นโดยอาศัยความดันที่อยู่ในคอลัมน์ที่ใช้ในการแยก
(ดังภาพที่ 1) (Sánchez และคณะ, 2009) ทําให้ได้น้ําผลไม้ที่มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น ข้อจํากัดของ
การทําให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง คือ อาจมีการสูญเสียน้ําผลไม้บางส่วนไปกับผลึกน้ําแข็ง และน้ํา
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ผลไม้ที่ได้จากการทําเข้มข้นโดยวิธีการแช่เยือกแข็งนั้นจะมีความเข้มข้นต่ํากว่าวิธีการทําเข้มข้นโดย
การระเหย ซึ่งถ้าใช้วิธีการระเหยจะทําให้ได้น้ําผลไม้ที่มีความเข้มข้น ร้อยละ 65-85 แต่ถ้าทําเข้มข้น
โดยการแช่เยือกแข็งจะได้อาหารที่มีความเข้มข้นร้อยละ 45-55 ทั้งนี้ข้อดีของวิธีการทําเข้มข้นวิธีนี้คือ
จะไม่ทําให้สูญเสียสารระเหยให้กลิ่นรสต่างๆเมื่อเทียบกับวิธีการระเหย (Ashurst, 2016)
2.2.2 การทํ า ให้เ ข้ ม ข้ น ภายใต้ สุ ญ ญากาศ เป็ น การระเหยน้ํ า ภายใต้ สุ ญ ญากาศและใช้
อุณหภูมิที่ต่ํา จึงทําให้ได้ของเหลวที่มีความเข้มข้นขึ้นและมีกลิ่นรสและคุณภาพที่ดี แต่ในภายหลังมี
การค้นพบว่าวิธีการนี้มีการให้ความร้อนไม่เพียงพอที่จะสลายเอนไซม์เพคตินเมทิลเอสเทอเรสส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเกิดเป็นเจลเพิ่มขึ้นซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นหลังจากเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ประมาณ
2-3 สัปดาห์ (Ashurst, 2016)
2.2.3 การระเหยโดยใช้อุณหภูมิสูงและเวลาสั้น วิธีนี้ใช้อุณหภูมิสูงประมาณ 95 องศา
เซลเซียส แล้วคงอุณหภูมิไว้ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อกําจัดเชื้อจุลินทรีย์และทําลายเอนไซม์ อย่างไรก็ตาม
พบว่าองค์ประกอบที่ให้กลิ่นรสในน้ําผลไม้จะถูกทําลายไปในระหว่างขั้นตอนการให้ความร้อน เช่น น้ํา
สตรอว์เบอร์รี ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีความไวต่อความร้อนมากที่สุด (Ashurst, 2016)
2.2.4 การกรองแบบออสโมซิสผันกลับ (hyperfiltration, reverse osmosis) และอัลตรา
ฟิลเตรชัน (ultrafiltration) วิธีนี้ใช้เยื่อเลือกผ่าน (selective membrane) กรองเพื่อแยกน้ําออกจาก
น้ําผลไม้ทําให้น้ําผลไม้ที่ได้เข้มข้นขึ้น โดยการกรองจะขึ้นอยู่กับขนาดโมเลกุลของสารละลายที่เมม
เบรนยอมให้สารละลายไหลผ่าน ซึ่งองค์ประกอบที่ให้กลิ่นรสบางตัวอาจสูญเสียไปได้ ทําให้อาจจะ
ต้องมีการกลั่นของเหลวที่ผ่านการกรองเพื่อให้ได้สารให้กลิ่นรสนั้นกลับมา ข้อดีของวิธีนี้เมื่อเทียบกับ
ระบบการระเหยคือมีต้นทุนการลงทุนที่ต่ํากว่าร้อยละ 10-30 (Ashurst, 2016) แต่วิธีนี้มีข้อจํากัดคือ
จะได้ของเหลวที่มีความเข้มข้นประมาณร้อยละ 25-30 (Jiao และคณะ, 2004) ทั้งนี้กระบวนการ
กรองด้ ว ยเมมเบรนในระบบโรงงานอุ ต สาหกรรมมี ห ลายรู ป แบบและต้ อ งใช้ แ รงดั น ช่ ว ยในการ
ขับเคลื่อนสารผ่านเมมเบรนชนิดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 4

ภาพที่ 1 แผนภาพของระบบการทําเข้มข้นโดยวิธีการแช่เยือกแข็ง
ที่มา: Sánchez และคณะ (2009)
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ตารางที่ 3 ระดับความเข้มข้นของน้ําผลไม้ที่ได้จากกระบวนการที่แตกต่างกัน
ประเภทอุปกรณ์
ความเข้มข้นของน้ําผลไม้ที่ได้
(% โดยมวล)
เครื่องระเหยแบบไหลเป็นฟิล์มบาง (scraped film evaporators) 75-85
เครื่องระเหยแบบเพลต (plate evaporators)
65-75
เครื่องระเหยแบบฟิล์มเคลื่อนที่ลง (falling film evaporators)
65-75
การทําเข้มข้นโดยวิธีการแช่เยือกแข็ง (freeze concentration)
45-55
การกรองแบบออสโมซิสผันกลับ (hyperfiltration)
15-25
ที่มา: Ashurst (2016)
ตารางที่ 4 แรงดันขับเคลื่อนที่ใช้ในกระบวนการเมมเบรน
กระบวนการเมมเบรน
ขนาดอนุภาคที่ถูกแยกออก
ไมโครฟิลเตรชัน (microfiltration)
อัลตราฟิลเตรชัน (ultrafiltration)
นาโนฟิลเตรชัน (nanofiltration)
ออสโมซิสผันกลับ
(reverse osmosis)
ที่มา: Falguera และ Ibarz (2014)

ของแข็งที่มีขนาด > 0.1 ไมโครเมตร
20,000-200,000 ดาลตัน
200-20,000 ดาลตัน
< 200 ดาลตัน

ความดันผ่านเมมเบรน (Mpa)
0.01-0.3
0.01-0.5
0.3-2.0
0.5-7.0

การผลิตน้ําผลไม้ในระดับอุตสาหกรรมนั้นมักมีการเติมวัตถุเจือปนอาหาร (food additive)
ชนิดต่างๆลงไปเพื่อวัตถุ ประสงค์ที่แ ตกต่างกันออกไป ซึ่งในผลิ ตภัณฑ์น้ํามัล เบอร์รีสกัดเข้ม ข้นที่
จําหน่ายในประเทศมีการเติมวัตถุเจือปนอาหารได้แก่ กรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก คอลลาเจน และ
สารที่ทําให้เกิดความคงตัวแก่ผลิตภัณฑ์จําพวกแซนแทนกัม เป็นต้น
- กรดแอสคอร์บิก
กรดแอสคอร์บิก หรือที่รู้จักกันในชื่อของวิตามินซี แสดงโครงสร้างทางเคมีตามภาพที่ 2 ซึ่งไม่
เพียงแต่ทําหน้าที่เป็นสารเพิ่มความเป็นกรดในอาหารแต่ยังทําหน้าที่เป็นสารที่ทําให้เกิดความคงตัว
(stabilizer) ในระบบเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม (soft drinks) และคุณสมบัติการเป็น
สารต้านการเกิดออกซิเดชั่น (antioxidant) ยังช่วยปรับปรุงความคงตัวขององค์ประกอบที่ให้กลิ่นรส
นอกจากนี้กรดแอสคอร์บิกยังทําหน้าที่เป็นสารยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลในน้ําผลไม้ที่ยังไม่ผ่าน
กระบวนการใดๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้การเติมกรดชนิดต่างๆลงไปในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนั้นเพื่อเป็นสาร
เพิ่มความเป็นกรดในอาหาร (acidulant) (Ashurst, 2016)
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ภาพที่ 2 โครงสร้างทางเคมีของกรดแอสคอร์บิก
ที่มา: Liu และคณะ (2006)
- กรดซิตริก
กรดซิตริกมีโครงสร้างทางเคมีดังภาพที่ 3 เป็นกรดที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ในเครื่องดื่มที่ให้กลิ่นรส
ผลไม้ เช่น ในน้ํามะนาวประกอบไปด้วยกรดซิตริกประมาณ 5-8% นอกจากนี้ยังจัดเป็นกรดที่เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญในผลไม้ตะกูลแบล็คเคอร์แรนท์และแครนเบอร์รีอีกด้วย ซึ่งกรดซิตริกในทาง
การค้าผลิตจากผลไม้จําพวกมะนาว และมะกรูดโดยการบีบอัดผลไม้ ทําเข้มข้นและตกตะกอนกรด
ซิตริกด้วยเกลือแคลเซียมของมัน จากนั้นจึงนํามาทําให้บริสุทธิ์ ซึ่งจะได้เป็นกรดซิตริกที่มีลักษณะเป็น
ผลึกสีขาว

ภาพที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของกรดซิตริก
ที่มา: Deng และคณะ (2017)
- คอลลาเจน
คอลลาเจนจัดเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งคิดอัตราส่วนเป็น 30% ของโปรตีนทั้งหมดที่พบในสัตว์
คอลลาเจนมักพบได้ตามส่วนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึ่งประกอบด้วย ผิวหนัง กระดูก กระดูกอ่อน เอ็น
และเส้นเลือด (Pataridis และคณะ, 2008) ทั้งนี้คอลลาเจนเป็นโปรตีนที่โครงสร้างเป็นสายเกลียว 3
สายของสายโพลีเปปไทด์ ซึ่งทุกๆสายประกอบไปด้วยกรดอะมิโนกว่า 1000 ตัว ซึ่งมีกรดอะมิโน
พื้นฐานคือ กรดอะมิโนไกลซีนต่อกับกรดอะมิโนโพรลีนและกรดอะมิโนไฮดรอกซีโพรลีน และมีกรดอะ
มิโนไกลซีนเชื่อมต่อกับหมู่ฟังก์ชั่นเอไมด์ด้วยพันธะไฮโดรเจน (ภาพที่ 4) ซึ่งส่งผลให้คอลลาเจนมีความ
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คงตัวในรูปแบบสายเกลียว 3 สายได้ (Matmaroh และคณะ, 2011) คอลลาเจนมี 3 ชนิด ได้แก่ ชนิด
ที่ 1 หรือ คอลลาเจน type I เป็นคอลลาเจนที่พบตามกระดูก เอ็น ผิวหนัง และอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน คอลลาเจนชนิดที่ 2 หรือ คอลลาเจน type II เป็นคอลลาเจนหลักๆที่มักพบในกระดูกอ่อน
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คอลลาเจนชนิดที่ 3 หรือ คอลลาเจน type III คอลลาเจนชนิดนี้พบว่ามัก
กระจายตัวอยู่ในคอลลาเจนชนิดที่ 1 ซึ่งอยู่ในเนื้อเยื่อ ในปัจจุบันคอลลาเจนในด้านการเป็นวัตถุเจือ
ปนอาหารนั้นพบว่า ช่วยในเรื่องการปรับปรุงสมบัติเชิงรีโอโลยี (rheological properties) ในอาหาร
เช่น ไส้กรอกและไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ (Neklyudov และคณะ, 2003) อย่างไรก็ตามพบว่าการ
เติมคอลลาเจนในเครื่องดื่มนั้นมักจะมีการกล่าวอ้างว่าช่วยในการกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจน
ในร่ า งกาย อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยในการลดริ้ ว รอย และภาวะผิ ว หนัง ย้ อ ย (sagging) นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า
โครงสร้างของคอลลาเจนที่มีลักษณะเป็นสายเกลียว 3 สายนั้นไวต่อความร้อนที่เปลี่ยนแปลงและเป็น
สารที่ทําให้ใส (clarifying agent) ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมที่มีลักษณะขุ่นโดยการรวมตัวกัน
กับยีสต์และอนุภาคต่างๆที่ไม่ละลายน้ํา (Zhang และคณะ, 2006)

ภาพที่ 4 โครงสร้างทางเคมีของคอลลาเจน
ที่มา: Friess (1998)
- แซนแทนกัม
แซนแทนกัม จัดเป็นพอลิแ ซ็กคาไรด์ ซึ่ งมีสายพอลิเมอร์ข อง β-D-glucose (ภาพที่ 5) มี
โครงสร้างคล้ายกับเซลลูโลส มีความสามารถละลายได้ทั้งในน้ําเย็นและน้ําร้อน ทั้งนี้มีการประยุกต์ใช้
แซนแทนกัมในหลายอุตสาหกรรมทั้งในด้านของการเป็นสารที่ทําให้เกิดความคงตัว และสารเพิ่มความ
ข้นหนืด (thickener) และสําหรับในเครื่องดื่มนั้นแซนแทนกัมมีประสิทธิภาพในการช่วยให้เนื้อของ
ผลไม้สามารถแขวนลอยอยู่ในน้ําผลไม้ได้เป็นระยะเวลานานซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกในปากและลําคอ
(mouthfeel) และการปลดปล่อยกลิ่นรสที่ดี (Katzbauer, 1998)
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ภาพที่ 5 โครงสร้างทางเคมีของแซนแทนกัม
ที่มา: Rosalam และ England (2006)
2.3 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบมากในมัลเบอร์รีและวิธีวิเคราะห์
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compounds) คือ สารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
หรือมีกิจกรรมต่อสิ่งที่มีชีวิต ทั้งนี้การออกฤทธิ์อาจให้ผลดีหรือให้ผลเสียขึ้นอยู่กับชนิดของสารและ
ปริม าณสารที่ไ ด้รับ อาจแบ่ง ได้ เป็น กลุ่ ม ต่า งๆดังนี้ คือ สารประกอบแคโรที น อยด์ กลู โคซิ โ นเลต
สารประกอบฟีนอลิก กรดไขมัน คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ (McGoverin และคณะ,
2010) ทั้ ง นี้ ส ารที่ มั ก พบได้ ต ามธรรมชาติ ข องพื ช ก็ คื อ สารประกอบฟี น อลิ ก ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น
สารอินทรีย์ที่มีทั้งโมเลกุลอย่างง่าย เช่น กรดฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ จนถึงโครงสร้างโพลีเมอร์ที่ซับซ้อน
เช่น ลิกนิน เมลานิน และแทนนิน เป็นต้น (Bravo, 1998)
2.3.1 สารประกอบฟีนอลิก
สารประกอบฟีนอลิกมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงแหวนเบนซิน มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH group)
อย่างน้อยหนึ่งหมู่ สารประกอบฟีนอลิกที่พบในธรรมชาติส่วนมากมักจะเชื่อมต่ออยู่กับน้ําตาลทั้งแบบ
โมเลกุลเดี่ยว และโมเลกุลคู่ (Harborn และคณะ, 1999) ทั้งนี้หากจําแนกสารประกอบฟีนอลิกในพืช
สามารถแบ่งตามจํานวนอะตอมคาร์บอนในโมเลกุลได้ เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ hydroxybenzoic และ
hydroxycinnamic acids ทั้งนี้ สารประกอบในกลุ่ม hydroxybenzoic acids ประกอบด้วยสารที่มี
โครงสร้างอยู่ในรูป C6-C1 ได้แก่ กรดแกลลิก (gallic acid), p-hydroxybenzoic, protocatechuic,
กรดวานิลลิก (vanillic acid) และกรดไซริงจิก (syringic acid) เป็นต้น ส่วนสารประกอบในกลุ่ม
hydroxycinnamic acids ประกอบด้วยสารที่มีโครงสร้างอยู่ในรูป C6-C3 ได้แก่ กรดคาเฟอิก
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(caffeic acid), กรดเฟอรูลิก (ferulic acid), กรด p-coumaric และ กรดไซแนปิก (sinapic acids)
เป็นต้น (Bravo, 1998) ดังแสดงในตารางที่ 5 อย่างไรก็ตามพบว่าสารประกอบฟีนอลิกที่มักพบในพืช
กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ ฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารประกอบที่มวลโมเลกุลต่ํา โครงสร้างประกอบไปด้วย
อะตอมคาร์บอนจํานวน 15 อะตอม จัดเรียงในรูปแบบ C6-C3-C6 ฟลาโวนอยด์สามารถจําแนก
ออกเป็นกลุ่มย่อยตามระดับการออกซิเดชั่นและหมู่ฟังก์ชันของวงแหวน C
เช่น ฟลาโวนอล
(flavonols), ฟลาโวน (flavones), ฟลาวาโนน (flavanones), ฟลาวานอล หรือ คะเทชิน
(flavanols), ไอโซฟลาโวน (isoflavones) และแอนโทไซยานิดิน (anthocyanidins) (Harborne
และคณะ, 1999; Hollman และ Katan, 1999)
ตารางที่ 5 กลุ่มของสารประกอบฟีนอลิกที่พบในพืช
กลุ่ม
Simple phenolics, benzoquinones
Hydroxybenzoic acids
Acethophenones, phenylacetic acids
Hydroxycinnamic acids, phenylpropanoids
(coumarins, isocoumarins, chromones, chromenes)
Napthoquinones
Xanthones
Stilbenes, anthraquinones
Flavonoids, isoflavonoids
Lignans, neolignans
Biflavonoids
Lignins
Condensed tannins (proanthocyanidins or flavolans)
ที่มา: (Harborne, 1989; Harborne และคณะ, 1999)

โครงสร้าง
C6
C6–C1
C6–C2
C6–C3
C6–C4
C6–C1–C6
C6–C2–C6
C6–C3–C6
(C6–C3)2
(C6–C3–C6)2
(C6–C3)n
(C6–C3–C6)n

นอกจากนี้ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
ได้แก่ น้ําผลไม้ ชา กาแฟ และไวน์ที่มีวางจําหน่ายในท้องตลาด พบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่
หลากหลายโดยพบปริมาณสูงในเครื่องดื่มจําพวกไวน์แดง แสดงดังตารางที่ 6

17
ตารางที่ 6 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
ประเภทเครื่องดื่ม
ปริมาณสารประกอบ อ้างอิง
ฟีนอลิกทั้งหมด
น้ํ า ผ ล ไ ม้ ที่ ว า ง จํ า ห น่ า ย ใ น
ท้องตลาด
a
(มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล กรดแกลลิ ก ต่ อ
ลิตร)
b
(มิ ล ลิกรั ม สมมูลกรดเฟอรู ลิกต่ อ
ลิตร)
339±43a
Gardner และคณะ (2000)
น้ําแอปเปิ้ล
a
Gardner และคณะ (2000)
535±11
น้ําเกรปฟรุต
a
Gardner และคณะ (2000)
น้ําส้ม
755±18
Gardner และคณะ (2000)
358±3a
น้ําสับปะรด
b
Donovan และคณะ (1998)
น้ําพรุน
441±59
น้ําผลไม้คั้นสด
Sánchez-Moreno และคณะ (1999)
น้ําองุ่นแดง
1728a
Sánchez-Moreno และคณะ (1999)
น้ําองุ่นขาว
519a
Rapisarda และคณะ (1999)
น้ําส้ม
382-1147b
ชา
(มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัม
สารแห้ง)
Khokhar และ
ชาดํา
80.5-134.9
Magnusdottir (2002)
Khokhar และ
ชาเขียว
65.8-106.2
Magnusdottir (2002)
กาแฟ
Lakenbrink และคณะ (2000)
กาแฟผงสําเร็จรูป
146-151
(instant coffee)
Lakenbrink และคณะ (2000)
กากกาแฟ (Ground coffee) 52.5-57.0
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ประเภทเครื่องดื่ม
ไวน์แดง (เขตหรือประเทศต่างๆ)
(มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล กรดแกลลิ ก ต่ อ
ลิตร)
อาร์เจนตินา
บราซิล
แคลิฟอร์เนีย
อิตาลี
ไวน์ขาว (เขตหรือประเทศต่างๆ)
อาร์เจนตินา
บราซิล
แคลิฟอร์เนีย
อิตาลี
ไวน์โรเซ่ หรือ ไวน์สีกุหลาบ
อิตาลี
ญี่ปุ่น

ปริมาณสารประกอบ อ้างอิง
ฟีนอลิกทั้งหมด

1593-1637
1947-1984
1800-4059
3314-4177

Sánchez-Moreno และคณะ (2003)
Minussi และคณะ (2003)
Frankel และคณะ (1995)
Minussi และคณะ (2003)

216
256-353
165-331
439-854

Minussi และคณะ (2003)
Minussi และคณะ (2003)
Frankel และคณะ (1995)
Minussi และคณะ (2003)

1304
340

Minussi และคณะ (2003)
Sato และคณะ (1996)

2.3.2 แอนโทไซยานิน
แอนโทไซยานิดิน จัดเป็นสารประกอบฟลาโวนอยด์ประเภทหนึ่ง และเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ของแอนโทไซยานิน แอนโทไซยานิดิน หรือ อะไกลโคน มีโครงสร้างประกอบด้วยวงแหวนอะโรมาติก
(A) เชื่อมต่อกับวงแหวนเฮเทอโรไซคลิก (C) ซึ่งมีอะตอมออกซิเจน และมีอะตอมคาร์บอนจับกับ
อะตอมคาร์บอนของวงแหวนอะโรมาติกอีกวง (B) (Konczak และ Zhang, 2004) แสดงดังภาพที่ 6
เมื่อแอนโทไซยานิดินมีส่วนของหมู่ไกลโคไซด์ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นโมเลกุลน้ําตาล เช่น น้ําตาล
กลูโคส กาแลกโตส รูติโนส แรมโนส เป็นต้น เข้ามาจับที่อะตอมคาร์บอนตําแหน่งที่ 3 หรือตําแหน่งที่
3 และ 5 จะกลายเป็น แอนโทไซยานิน
แอนโทไซยานิ น เป็ น รงควั ต ถุ ที่ส ามารถละลายได้ ใ นน้ํ าซึ่ ง มั ก พบได้ ใ นแวคิว โอลที่ บ รรจุ
ของเหลวอยู่ภายใน หรือที่เรียกว่า เซลล์แซพ (cell sap) และเนื้อเยื่อชั้นนอกคือชั้นเอพิเดอร์มิส
(epidermis) ของส่วนต่างๆ ของพืช แอนโทไซยานินนั้นมีสีตั้งแต่ส้ม แดง ชมพู ม่วง จนถึงสีน้ําเงิน

19
พบได้มากในผลไม้จําพวก องุ่น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆ ฯลฯ ในผักเช่น กะหล่ําปลีแดง และแรดิช
และในดอกไม้เช่น ดอกทิวลิป ดอกกล้วยไม้ และดอกอัญชัน เป็นต้น

ภาพที่ 6 โครงสร้างของแอนโทไซยานิดิน
ที่มา: Castaneda-Ovando และคณะ (2009)
จากงานวิจัยของ Andersen และ Markham (2005) ค้นพบว่าในปัจจุบันมีรายงานว่า
แอนโทไซยานินมีมากถึงกว่า 500 ชนิด แต่ที่พบมากตามธรรมชาติคือ แอนโทไซยานิดิน 6 ชนิด ได้แก่
พีลาร์โกนิดิน พีโอนิดิน ไซยานิดิน มาลวิดิน เพทูนิดิน และเดลฟินิดิน (Clifford, 2000) โดยแอนโทไซ
ยานิดินชนิดไซยานิดินถูกพบมากที่สุดในผักและผลไม้คิดเป็น 50% จากแอนโทไซยานิดินทั้ง 6 ชนิด
และแอนโทไซยานินชนิด cyanidin-3-glucoside พบได้บ่อยที่สุด (Kong และคณะ, 2003)
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า สารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพที่ พ บมากในมั ล เบอร์ รี นั้ น คื อ กลุ่ ม
สารประกอบฟีนอลิกซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ แอนโทไซยานิน กรดฟีนอลิก และ
ฟลาโวนอยด์ Kamiloglu และคณะ (2013) พบว่าแอนโทไซยานินที่พบในปริมาณสูงที่สุดในผลมัล
เบอร์รีดําสดคือ แอนโทไซยานินชนิด cyanidin-3-glucoside
ซึ่งพบในปริมาณ 704.1±20.4
( มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ 1 0 0 ก รั ม น้ํ า ห นั ก แ ห้ ง ) ร อ ง ล ง ม า คื อ cyanidin-3 -rutinoside,
pelargonidin-3-glucoside และ pelargonidin-3-rutinoside ตามลําดับ ส่วนกรดฟีนอลิกที่พบใน
ผลมัลเบอร์รีดําสดสูงที่สุดคือ กรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acid) ซึ่งพบในปริมาณ 144.5 ±9.5
(มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ําหนักแห้ง) รองลงมาคือ กรดแกลลิก กรดไซริงจิก กรดนีโอโคลโรเจ็นนิค
(neochlorogenic acid) และ กรดคาเฟอิก ตามลําดับ และปริมาณฟลาโวนอลที่พบสูงที่สุดคือ
quercetin-3-O-rutinoside (รูติน) 206.2±4.9 (มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ําหนักแห้ง) รองลงมาคือ
quercetin-3-O-glucoside (เควอซิทิน) ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pawlowska และ
คณะ (2008) ซึ่ ง พบว่ า แอนโทไซยานิ น ที่ พ บในปริ ม าณสู ง ที่ สุ ด ในผลมั ล เบอร์ รี ดํ า สด
cyanidin-3-glucoside รองลงมาคือ cyanidin-3-rutinoside, pelargonidin-3-glucoside และ
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pelargonidin-3-rutinoside
ตามลํ าดับ นอกจากนี้ ปริ ม าณฟลาโวนอยด์ ที่พ บมากที่ สุ ดคื อ
quercetin-3-O-rutinoside รองลงมาคือ quercetin-3-O-glucoside เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
Machado และคณะ (2015) ซึ่งพบว่าแอนโทไซยานินหลักที่พบในปริมาณสูงที่สุดในผลมัลเบอร์รีดํา
สดคือ cyanidin-3-glucoside รองลงมาคือ cyanidin-3-rutinoside และแอนโทไซยานินที่พบ
ปริมาณน้อยคือ cyanidin-3-O-(6″malonyl-glucoside) และ cyanidin-3-O-(6″-dioxalylglucoside) ตามลําดับ
2.3.3 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และปริมาณแอนโทไซยานิน
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในปัจจุบันมีทั้งวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมททรี โดยใช้สารละลาย Folin-Ciocalteu reagent ซึ่งเป็นวิธี
ที่ นิ ย มใช้ กั น มากในปั จ จุ บั น อาศั ย การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ์ ข องโมลิ บ โดทั ง สเตตไอออน
(Molybdotungstate ion) โดยสารละลาย Folin-Ciocalteu reagent ซึ่งมีสีเหลืองเนื่องมาจากมี
ไอออน Mo(VI) จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินในรูปของ Mo(V)
เมื่อได้รับอิเล็กตรอนจากสารต้าน
ออกซิเดชัน (Prior และคณะ, 2005) ในส่วนขั้นตอนวิเคราะห์ เริ่มจากการสกัดสารด้วยตัวทําละลาย
จากนั้นจึงนําสารสกัดที่ได้ไปทําปฏิกริยากับสารละลาย Folin-Ciocalteu reagent และโซเดียม
คาร์บอเนต จากนั้นรอให้เกิดปฏิกริยาในที่มืดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วจึงวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ช่วงความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร และใช้สารละลายกรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน และวิธีวิเคราะห์
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกอีกวิธีคือการใช้เครื่อง HPLC ในการวิเคราะห์ซึ่งสามารถบอกได้ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ วิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรน
เชียล (pH-differential) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปริมาณรวมทั้งหมดของสารโมโนเมอริคแอนโทไซยานิน
(monomeric anthocyanins) โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการสกัดสารด้วยตัวทําละลายจากนั้นจึงนําสาร
สกัดที่ได้ไปทําปฏิกริยากับ สารละลายบัฟเฟอร์ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 1.0 และ 4.5
แล้วจึงวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโนเมตร โดยวัดค่าการดูดกลืนแสง
หลังเจือจางสารสกัดด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ เป็นเวลา 15-60 นาที นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีที่นิยมใช้ใน
การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานิน คือการใช้เครื่อง HPLC ในการวิเคราะห์ซึ่งสามารถบอกได้ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเช่นเดียวกัน
จากวิธีวิเคราะห์ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างนาน มี
ความซับซ้อนยุ่งยาก และมีการใช้สารเคมีอันตรายร่วมวิเคราะห์ด้วย จึงต้องระมัดระวังในการทําการ
วิเคราะห์
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2.4 ความสามารถในการต้านออกซิเดชันในมัลเบอร์รีและวิธีวิเคราะห์
ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน คือความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระด้วยวิธีการให้
อะตอมไฮโดรเจนหรืออิเล็กตรอน หรือการดักจับโลหะของสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ซึ่งมี
ทั้ ง หมด 4 ประเภท ได้ แ ก่ เอนไซม์ เช่ น เอนไซม์ ซู เ ปอร์ อ อกไซด์ ดิ ส มิ ว เทส (superoxide
dismutase), เอนไซม์กลูตาไทโอนเปอร์ออกซิเดส (glutathione Peroxidase) สารโมเลกุลใหญ่ เช่น
โปรตีนอัลบูมิน (albumin) และโปรตีนเซอรูโลพลาสมิน (ceruloplasmin) สารโมเลกุลเล็ก เช่น
กรดแอสคอร์บิก กลูตาไทโอน โทโคฟีรอล แคโรทีนอยด์ และโพลีฟีนอลิก ฮอร์โมนบางชนิด เช่น
เอสโตรเจน เมลาโทนิน (Prior และคณะ, 2005)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิธีวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชันสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามหลักการการยับยั้งอนุมูลอิสระ คือการวิเคราะห์จากการให้อะตอม
ไฮโดรเจน (hydrogen atom transfer, HAT) เช่น วิธีวิเคราะห์ ORAC (oxygen radical
absorbance capacity), วิธีวิเคราะห์ TRAP (total radical trapping antioxidant parameter)
และการวิเคราะห์จากการให้อะตอมอิเล็กตรอน (single electron transfer, SET) เช่น วิธี TEAC
(trolox equivalent antioxidant capacity), วิธี FRAP (ferric reducing antioxidant power)
และวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) (Huang และคณะ, 2005)
เนื่ อ งจากสารต้ า นอนุ มุ ล อิ ส ระที่ พ บมากในมั ล เบอร์ รี คื อ กลุ่ ม ของสารประกอบฟี น อลิ ก
โดยเฉพาะ ฟลาโวนอล กรดฟีนอลิก และแอนโทไซยานิน ซึ่งสามารถยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระได้โดย
ทําหน้าที่ทั้งให้อะตอมไฮโดรเจน ส่งผ่านอิเล็กตรอนให้กับอนุมูลอิสระ และทําหน้าที่กําจัดอะตอม
ออกซิเจนที่อยู่ใ นรูปที่แอคทีฟ นอกจากนี้ฟลาโวนอล เช่น เควอซิทิน ที่พบมากในมัลเบอร์รียังมี
ความสามารถในการดักจับไอออนของโลหะได้ (Rice-Evans และ Miller, 1996) จากความสามารถ
ต่างๆข้างต้นทําให้สารประกอบฟีนอลิกจัดเป็นสารต้านออกซิเดชันหลัก และมีบทบาทที่สําคัญใน
กิจกรรมการต้านออกซิเดชันในผลมัลเบอร์รี โดยความสามารถในการต้านออกซิเดชันของแอนโท
ไซยานินนั้นจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแอนโทไซยานิน ทั้งจากตําแหน่งและจํานวนของหมู่ไฮดรอก
ซิลหมู่เมทอกซิล และหมู่น้ําตาลที่ประกอบอยู่กับวงแหวนอะโรมาติกซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ
แอนโทไซยานิน (Sarma และคณะ, 1997)
การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชันในปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิง
คุณภาพ เช่น วิธีการทําให้เกิดสีต่างๆเช่น วิธี Shinoda test, pew test วิธีโครมาโทกราฟีแบบชั้น
บาง (thin layer chromatography, TLC) และการใช้เครื่อง HPLC ในส่วนของการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณนั้นนิยมใช้วิธีการทําให้เกิดสี (colorimetric assay) โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีที่
เกิดขึ้น และวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer เช่น วิธี DPPH ซึ่งเป็น

22
การสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสารสังเคราะห์ที่อยู่ในรูปของอนุมูลอิสระที่มีความคงตัว (DPPH) ซึ่ง
มีสีม่วงเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงจางลงเรื่อยๆจนเป็นสีเหลือง เมื่อได้รับอะตอมอิเล็กตรอนอิสระจากสาร
ต้านออกซิเดชัน ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH เริ่มจากการสกัดสารด้วยตัวทําละลายจากนั้นจึง
นําสารสกัดที่ได้ไปทําปฏิกริยากับ DPPH ที่ละลายอยู่ในเมทานอล จากนั้นรอให้เกิดปฏิกริยาในที่มืด
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วจึงวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความช่วงความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร และใช้
สารละลายโทรล็อกซ์ (trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchlorman-2-carboxylic acid)
เป็นสารมาตรฐาน และวิธี FRAP
ที่อาศัยหลักการที่สารต้านออกซิเดชันสามารถให้อะตอม
อิเล็กตรอนอิสระ หรือเป็นตัวรีดิวซ์แก่สารประกอบเชิงซ้อนของ [Fe(III) (TPTZ)2]3+ ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนรูปเป็น [Fe(II) (TPTZ)2]2+ ที่สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความช่วงความยาวคลื่น 593 นา
โนเมตร และใช้สารเฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO4) เป็นสารมาตรฐาน
2.5 เทคนิค NIR และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เทคนิค NIR เป็นเทคนิคที่อาศัยการตรวจวัดปริมาณรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาว
780-2500 นาโนเมตรที่ถูกดูดกลืนในพันธะของโมเลกุลสารตัวอย่าง กล่าวคือเมื่อฉายแสงในช่วงความ
ยาวคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้ลงไปในตัวอย่าง แสงที่มีพลังงานเพียงพอจะถูกดูดกลืนและกระตุ้นให้เกิด
การสั่นของโมเลกุลในหมู่ฟังก์ชัน เช่น O-H, C-H, N-H และ C=H เป็นต้น ซึ่งเป็นโมเลกุลหลักของ
สารอินทรีย์ ปริมาณพลังงานและช่วงความยาวคลื่นที่จําเพาะต่อหมู่ฟังก์ชันแต่ละหมู่เพียงเท่านั้นที่จะ
ทําให้เกิดการสั่นของพันธะในหมู่ฟังก์ชัน และปริมาณพลังงานที่ใช้ในการทําให้โมเลกุลสั่นจะเป็น
สัดส่วนกับจํานวนหรือปริมาณของสารที่มีอยู่ในตัวอย่าง ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เทคนิค NIR สามารถ
วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ C, H, O และ N เป็นองค์ประกอบได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ (Osborne, 2000) โดยเครื่อง FT-NIR spectrometer นั้นจะใช้อินเทอร์เฟียร์โรมิเตอร์
(interferometer)
ที่ อ าศั ย หลั ก การแทรกสอดของแสงมาเกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ในเครื่ อ ง FT-NIR
spectrometer รุ่น MPA ของบริษัท Bruker นั้นจะถูกเรียกว่า RockSolid interferometer โดยจะ
เริ่มจากการที่แหล่งกําเนิดแสง (light source; s) ปล่อยแสงซึ่งมีคุณสมบัติเป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
ในช่วงความยาว 780-2500 นาโนเมตร ผ่านกระจกแบ่งแสง (beam splitter; 1) ซึ่งเป็นกระจกที่
ยอมให้แสงผ่านและสะท้อนได้ส่วนหนึ่ง โดยลําแสงจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกระจกแบ่งแสง
จากนั้นแสงจะเดินทางเข้าสู่ระบบเชิงแสง (optical system; T1 และ T2) ซึ่งจะประกอบด้วย กระจก
อยู่กับที่ (fixed mirror; 4 และ 13) และอุปกรณ์สะท้อนแสง (retroreflector; 3 และ 12) ซึ่งใน
เครื่อง FT-NIR spectrometer ของบริษัท Bruker จะใช้ gold-coated cube-corner โดยจากภาพ
ที่ 7 จะเห็นได้ว่าแสงที่ออกจากกระจกแบ่งแสงจะเดินทางเข้าสู่อุปกรณ์สะท้อนแสง (cube-corner)
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จากนั้นแสงจะถูกสะท้อนออกไปหากระจกอยู่กับที่แล้วจะกลับเข้าสู่ (cube-corner) อีกรอบแล้ว
สะท้อนกลับเข้ามาสู่กระจกแบ่งแสงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นแสงจะเดินทางเข้าสู่ตัวอย่างที่อยู่ในช่อง
ใส่ตัวอย่าง (sample cell) เมื่อแสงเดินทางออกจากตัวอย่างจะเข้าสู่อุปกรณ์รวมแสง (integrating
sphere) ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลมเคลือบผิวที่มีความสามารถในการช่วยกักเก็บแสงที่สะท้อนออกมา
จากตัวอย่างเข้าสู่ตัวรับแสง (detector; 5) ทั้งนี้ตัวรับแสงของเครื่อง FT-NIR spectrometer รุ่น
MPA จะมีชนิดที่เป็นของแข็งคือ เหล็กซัลไฟด์ และชนิดที่เป็นของเหลวคือ Indium gallium
arsenide (InGaAs) หลังจากนั้นจะผ่านการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป โดยความเข้ม
ของแสงที่ตัวตรวจวัดได้นั้นเป็นผลรวมที่เกิดจากแสงทุกความยาวคลื่นตั้งแต่ 780-2500 นาโนเมตร
ดังนั้นสัญญาณที่ได้จากการวัดนี้ถูกเรียกว่า Interferogram ซึ่งจะถูกแปลงสัญญาณออกเป็นใน
รูปแบบของสเปกตรัมแสดงในโปรแกรม OPUS ซึ่งใช้การคํานวณด้วย Fourier transform ของระบบ
คอมพิวเตอร์เข้าช่วย ทั้งนี้ระบบอินเทอร์เฟียร์โรมิเตอร์นั้นมีข้อดีคือสามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่าง
รวดเร็วเนื่องจากความสามารถในการตรวจวัดพลังงานของทุกความยาวคลื่นแสงได้ในเวลาเดียวกันจึง
มีข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ monochromator ที่จะแยกแสงความยาวคลื่นเดียว
ออกเป็นแต่ละความยาวคลื่นซึ่งจะถูกตรวจวัดได้ในเวลาที่ต่างกัน
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ภาพที่ 7 องค์ประกอบของเครื่อง FT-NIR spectrometer (รุ่น MPA S/N2197, Bruker, Germany)
ที่มา: Simon และคณะ (1994)
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค NIR ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอนคือ
การสร้างข้อมูลสเปกตรัมโดยนําตัวอย่างไปทําการวัดในช่วงคลื่น NIR และการสร้างข้อมูลทางเคมีโดย
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นําตัวอย่างบริเวณที่ผ่านการวัด NIR ไปทําการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยวิธีมาตรฐาน เมื่อได้ข้อมูลครบ
แล้วจึงนําไปหาความสัมพันธ์เพื่อสร้างเป็นสมการเทียบมาตรฐาน (calibration model) ด้วยวิธีทาง
สถิติ จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยําของสมการทวนสอบ (validation) และทําการ
ทํานายค่า (prediction) ความสามารถและประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้เทคนิค NIR ในการ
ตรวจสอบต่ อไป ในปั จจุ บัน เทคนิค สเปกโทรสโกปีอิน ฟราเรดย่ า นใกล้ได้ถู กนํา มาใช้ สํ าหรั บ การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเนื่องจากสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้โดยไม่ทําให้ตัวอย่างได้รับ
ความเสียหาย และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกทั้งยัง
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบหลายอย่างพร้อมกันได้ในตัวอย่างและเวลาเดียวกัน มีขั้นตอนการ
เตรียมตัวอย่างน้อยหรือไม่มีเลย และไม่ใช้สารเคมีใดๆ
สําหรับการประยุกต์ใช้เทคนิค NIR ในการตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
ความสามารถในการต้ า นออกซิ เ ดชั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม นั้ น พบว่ า มี ผู้ วิ จั ย ได้
ทําการศึกษาศักยภาพในการใช้เทคนิค NIR ในการทํานายปริมาณสาร Theaflavin ในชาดํา พบว่า
สมการที่ได้มีค่า R เท่ากับ 0.86 (Hall และคณะ, 1988) ใช้เทคนิคนี้ในการตรวจสอบปริมาณแอนโท
ไซยานินทั้งหมดในองุ่นแดง พบความแม่นยําที่ค่า R เท่ากับ 0.938 (Janik และคณะ, 2007) ใช้ในการ
ตรวจสอบปริม าณน้ําตาลรี ดิวซ์ สารแทนนิน และสาร Malvidin-3-glucoside
ในไวน์แ ดง
(Fernandez-Novales และคณะ, 2009; Cozzolino และคณะ, 2004) โดยสมการทํานายที่ได้มีค่า
R เท่ากับ 0.990, 0.894 และ 0.959 ตามลําดับ นอกจากนี้พบว่ามีการใช้เทคนิค NIR ในการ
ตรวจสอบปริมาณปริมาณสารประกอบพอลิฟีนอลิกทั้งหมด คาเฟอีน สาร Epigallocatechin (EGC)
สาร Epicatechin (EC) สาร Epigallocatechin Gallate (EGCG) และสาร Epicatechin gallate
(ECG) ในชาเขียว พบความแม่นยําที่ค่า R เท่ากับ 0.98, 0.96, 0.97, 0.97, 0.93 และ 0.97
ตามลําดับ (Chen และคณะ, 2008; Chen และคณะ, 2009) ส่วนในการตรวจสอบความสามารถใน
การต้านออกซิเดชันพบว่า เทคนิค NIR
สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยําทั้งจากวิธี DPPH
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay), FRAP (Ferric reducing
antioxidant power assay) และ ABTS (2,2'-azino-bis 3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic
acid cation radical scavenging assay) ในสารสกัดจากใบไผ่ได้อย่างแม่นยําโดยสมการที่ได้มีค่า R
เท่ากับ 0.863, 0.910 และ 0.966 ตามลําดับ (Wu และคณะ, 2012) ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 งานวิจัยที่แสดงถึงความสามารถของเทคนิค NIRS ในการทํานายและตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชัน
ค่า SEP หรือ
Wavenumber
ตัวอย่าง
คุณลักษณะที่ศึกษา
เทคนิคที่ใช้ ค่า R
SECV หรือ
อ้างอิง
(cm-1)
RMSEP
9000 ถึง 4500
PLS
0.958 0.7327
Chen และคณะ (2008)
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
คาเฟอีน
Epigallocatechin gallate (EGCG)
0.985 0.1365
Epigallocatechin (EGC)
0.960 0.01743
ชาเขียว
9000 ถึง 5000
PLS
Chen และคณะ (2009)
Epicatechin gallate (ECG)
0.976 0.3839
Epicatechin (EC)
0.976 0.1176
ความสามารถในการเป็นสารต้าน
10000 ถึง 4000
PCR
0.925 1.81
Zhang และคณะ (2004)
ออกซิเดชัน
ความสามารถในการเป็นสารต้าน
10000 ถึง 4000
SVMR
0.969 0.02161
Chen และคณะ (2012)
ออกซิเดชัน
องุ่นแดง
ปริมาณสารแอนโทไซยานินทัง้ หมด
25000 ถึง 4000
PLS
0.938 0.15
Janik และคณะ (2007)
เ ม ล็ ด ข้ า ว ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
25000 ถึง 4000
mPLS
0.985 1.41
Dykes และคณะ (2014)
ฟ่าง
3-Deoxyanthocyanidins
0.990 9.97
condensed tannins
0.964 5.35
25

ตารางที่ 7 (ต่อ)
ตัวอย่าง

เปลือก
องุ่น

ไวน์แดง

คุณลักษณะที่ศึกษา
ปริมาณสารแอนโทไซยานิน
ทั้งหมด
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด
ปริมาณสารแอนโทไซยานิน
ฟลาโวนอยด์
น้ําตาลรีดิวซ์
Malvidin-3-glucoside
แทนนิน
trans-Resveratrol
Quercitin
Catechin
Malvin
Epicatechin

เทคนิคที่ใช้

ค่า SEP หรือ
ค่า R SECV หรือ
RMSEP

อ้างอิง

25000 ถึง 4000

Adaboost

0.806 -

Fernandes และคณะ (2011)

10000 ถึง 5000

PLS

-

0.04
0.36
0.16

Ferrer-Gallego และคณะ (2011)

14285 ถึง 9433
25000 ถึง 4000

PLS

52631 ถึง 4000

PLS

0.990
0.959
0.894
0.934
0.781
0.883
0.742
0.678

10.44
28
131.2
0.36
0.46
0.63
0.39
0.27

Fernandez-Novales คณะ
(2009)
Cozzolino และคณะ (2004)
Martelo-Vidal และคณะ (2014)

Wavenumber
(cm-1)
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
เทคนิคที่ใช้

ค่า R

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
10000 ถึง 4000
ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์
กากกาแฟ
ความสามารถในการต้ า นออกซิ เ ดชั น
(ABTS assay)
สารสกั ด จาก ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
12500 ถึง 4000
ใบไผ่
(DPPH assay)
ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
(FRAP assay)
ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
(ABTS assay)

PLS

0.948
0.948
0.930

ค่า SEP หรือ
SECV หรือ อ้างอิง
RMSEP
Páscoa และคณะ (2013)
1.48
0.88
17.2

PLS

0.895

0.226

PLS

0.905

65.601

PLS

0.978

3.839

ชาดํา

Simple
stepwise
forward
regression

0.86

2.8

ตัวอย่าง

คุณลักษณะที่ศึกษา

Theaflavin

Wavenumber
(cm-1)

7246.38
ถึง 4201.68

Wu และคณะ (2012)

Hall และคณะ (1988)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 วัตถุดิบ
3.1.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษา แต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียดดังนี้
3.1.1.1 ศึกษาอิทธิพลของวัตถุเจือปนอาหาร ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ กรดแอสคอร์บิก กรด
ซิตริก คอลลาเจน และแซนแทนกัม จะใช้วัตถุดิบคือ
- วัตถุเจือปนอาหารทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ กรดแอสคอร์บิก เกรดอาหาร (food grade), กรดซิตริก
เกรดอาหาร, คอลลาเจนทางการค้า และแซนแทนกัมทางการค้า และมัลเบอร์รีที่ผ่านการทําแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง (มัลเบอร์รีฟรีซดรายผง) โดยเลือกใช้ผลมัลเบอร์รีพันธุ์กําแพงแสน 42 ที่มีระดับผลสุก
ผลมีสีม่วง-แดง ซึ่งซื้อมาจากสวนพ่อสุรวุฒิ ตําบลหลักสอง อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
- และวัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมน้ํามัลเบอร์รีในระบบจําลอง ซึ่งเตรียม Stock solution
จากมัลเบอร์รีฟรีซดรายผง และละลายด้วยน้ํากลั่น จํานวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
3.1.1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRS ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ แอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชัน (DPPH และ FRAP) ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
- วัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนที่ 3.1.1.2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกคือ น้ํามัล
เบอร์รีสกัดเข้มข้นที่มีจําหน่ายในประเทศ จํานวน 2 ยี่ห้อ ได้แก่ ยี่ห้อ D และ K และกลุ่มที่สองคือ
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น้ํามัลเบอร์รีที่ไม่ใช่สกัดเข้มข้นที่มีจําหน่ายในประเทศ ได้แก่ รหัสตัวอย่าง Djuice50%, Kjuice100%
และ Kpuree จํานวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 113 ตัวอย่าง
3.1.1.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRS ในการตรวจสอบปริมาณวิตามินซี
- วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาปริ ม าณวิ ต ามิ น ซี คื อ น้ํ า มั ล เบอร์ รี ส กั ด เข้ ม ข้ น ที่ มี จํ า หน่ า ยใน
ประเทศ จํานวน 2 ยี่ห้อ ได้แก่ ยี่ห้อ D และ K จํานวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 101 ตัวอย่าง
- กรดแอสคอร์บิก (เกรดอาหาร) ใช้เติมลงไปในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นรหัสตัวอย่าง Dconc
และ Kconc
3.1.2 สารเคมี
1. น้ํากลั่น (distilled water, Vunique, Thailand)
2. กรดอะซีติค เกรด AR (acetic acid, RCl Labscan, Thailand)
3. เมทานอล เกรด AR (methanol, RCl Labscan, Thailand)
4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide, Merck, Germany)
5. กรดแกลลิก (gallic acid, Sigma-Aldrich, Germany)
6. กรดไฮโดรคลอลิค (hydrochloric acid, QRëC, New Zealand)
7. โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride, Ajax Finechem, Australia)
8. โซเดียมอะซีเตท (sodium acetate, Ajax Finechem, Australia)
9. สารมาตรฐาน cyanidin-3-glucoside เกรด HPLC (Kuromanin chloride assay ≥95%,
Sigma-Aldrich, Germany)
10. สารมาตรฐาน cyanidin-3-rutinoside เกรด HPLC (Keracyanin chloride assay ≥98.0%,
Sigma-Aldrich, Germany)
11. สารมาตรฐาน Ascorbic Acid เกรด AR (Sigma-Aldrich, Germany)
12. โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate, Ajax Finechem, Australia)
13. สารละลายโฟลิน ไซโอแคลทู (Folin-Ciocalteau’s phenol reagent) (Merck, Germany)
14. ไอร์ออน (II) ซัลเฟต (ferrous sulphate, Chem-supply Pty, Australia)
15. ไอร์ออน (II) คลอไรด์ (QRëC, New Zealand)
16. 2,4,6-Tripyridyl-s-Triazine (TPTZ, Fluka Sigma-Aldrich, Switzerland)
17. 2,2 diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH, Fluka Sigma-Aldrich, Switzerland)
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18. สารมาตรฐานโทรล็อกซ์ (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid)
(Sigma-Aldrich, Germany)
19. เมทานอล เกรด HPLC (methanol, RCl Labscan, Thailand)
20. อะซิโตไนไตรล์ เกรด HPLC (acetonitrile, RCl Labscan, Thailand)
21. กรดฟอสฟอริค (phosphoric acid, RCl Labscan, Thailand)
22. กรดซิตริก เกรดอาหาร (บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด, ประเทศไทย)
23. กรดแอสคอร์บิก เกรดอาหาร (บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด, ประเทศไทย)
24. แซนแทนกัม เกรดอาหาร (บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด, ประเทศไทย)
25. สารมาตรฐานคอลลาเจน เกรดอาหาร (บริษัท คอสมิก คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด, ประเทศ
ไทย)
3.1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์
1. เครื่องสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้แบบ FT-NIR spectrometer (รุ่น MPA S/N
2197, Bruker, Germany)
2. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (ยี่ห้อ Spectronic Unicam รุ่น Genesys, 10 series , USA)
3. เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวความดันสูง (Shimadzu model RF-20 prominence PDA,
degassing unit (DGU-20A3R); LC-20AD, Japan; heating box model T-120D, Thailand)
4. เครื่องชั่งน้ําหนักละเอียด 4 ตําแหน่ง (รุ่น BP 221S, Sartorius AG, Germany)
5. เครื่องชั่งน้ําหนักหยาบ 2 ตําแหน่ง (Sartorius AG, Germany)
6. เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้ (Digital refractometer) (รุ่น Pal 1, Atgo, Japan)
7. เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง (pH meter) (รุ่น PHM 210, Metro Lab, France)
8. เครื่องวัดค่าสี (Tintometer) (ยี่ห้อ Lovibond® รุ่น SV 100, Tintometer, Germany)
9. เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล (รุ่น DV2T, Brookfield engineering laboratories, USA)
10. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) แบบมีพัดลม (ยี่ห้อ Binder รุ่น FD53, Binder, Germany)
11. เครื่องเขย่าสารละลาย (Vortex mixer) (Vortex-Genie 2 ยี่ห้อ S.I. รุ่น G560E, Scientific
Industries, USA)
12. เครื่องอัลตราโซนิก (Ultrasonic) (รุ่น 360D, Advance Ceramics Technology, Malaysia)
13. เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic stirrer) (ยี่ห้อ CAT รุ่น Topolino, IKA, Germany)
14. อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) (ยี่ห้อ MEMMERT รุ่น MEM-1 WNB 7, GmbH &
Co. KG, Germany)

31
15. เครื่องเขย่าสารที่อุณหภูมิห้อง (รุ่น LS 500, Gerhardt, Germany)
16. คอลัมน์ Luna 5 ไมโครเมตร C18 (2) 100 อังสตรอม ขนาด 250x4.6 มิลลิเมตร (column,
Phenomenex, Torrance, USA)
17. เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ (Homogenizer รุ่น Ultra Turrax T25 basic, IKA labortechnik,
Germany)
18. กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 4 ขนาด 70 มิลลิเมตร (filter paper, circles 70 mm,
Whatman, UK)
19. ซอฟต์แวร์ OPUS (เวอร์ชั่น 7.2.139.1294, Bruker, Germany)
3.2 วิธีการทดลอง
การศึกษานี้แบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน การทดลอง ได้แก่ (1) การศึกษาอิทธิพลของวัตถุเจือ
ปนอาหารต่ อ การวั ด ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น ในน้ํ า มั ล เบอร์ รี ด้ ว ยเทคนิ ค NIRS ซึ่ ง เป็ น ปริ ม าณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside มิลลิกรัมต่อลิตร (2) การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การใช้เทคนิค NIRS ในการติดตามปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการต้าน
ออกซิ เ ดชั น ในตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั ล เบอร์ รี ส กั ด เข้ ม ข้ น และน้ํ า มั ล เบอร์ รี ที่ ว างจํ า หน่ า ยใน
ภายในประเทศ และ (3) การเปรียบเทียบการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี MLR และด้วยวิธี
PLS สําหรับการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดซึ่งมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้
3.2.1 การศึกษาอิทธิพลของวัตถุเจือปนอาหารต่อการวัดปริมาณแอนโทไซยานินในน้ํามัลเบอร์รีด้วย
เทคนิค NIRS
3.2.1.1 การเตรียมตัวอย่างวัตถุเจือปนอาหารในรูปแบบผงและสารละลาย
เตรียมวัตถุเจือปนอาหารทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ กรดแอสคอร์บิกผง, กรดซิตริกผง,
คอลลาเจนทางการค้า และแซนแทนกัมทางการค้า ดังแสดงรายละเอียดยี่ห้อและเกรดของวัตถุเจือปน
อาหารไว้ในหัวข้อ 3.1.2 ทั้งนี้การเตรียมตัวอย่างวัตถุเจือปนอาหารผงนั้นทําได้โดยเทวัตถุเจือปน
อาหารผงทั้ง 4 ชนิดลงในจานแก้ว (petri dish) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร สูง 15
มิลลิเมตร หลังจากเทใส่จานแก้วแล้วทําการปาดส่วนวัตถุเจือปนอาหารผงที่เกินจานแก้วออกมา
เพื่อให้ผิวหน้าตัวอย่างมีความสม่ําเสมอ ในการเตรียมตัวอย่างนั้นต้องระวังอย่ากดอัดวัตถุเจือปน
อาหารผงเนื่องจากจะส่งผลต่อลักษณะสเปกตรัมที่ได้เพราะอิทธิพลในด้านการกระเจิงแสงของอนุภาค
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นอกจากนี้ทําการเตรียมวัตถุเจือปนอาหารทั้ง 4 ชนิดในรูปแบบสารละลาย ชนิดละ
3 ระดับความเข้มข้นโดยใช้ตัวทําละลายคือ น้ํากลั่น แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การเตรียมตัวอย่างสารละลายวัตถุเจือปนอาหาร
วัตถุเจือปนอาหาร
ความเข้มข้น % (w/v)
กรดแอสคอร์บกิ
1
5
กรดซิตริก
1
5
คอลลาเจน
1
5
แซนแทนกัม
0.01
0.05

10
10
10
0.1

3.2.1.2 การวัดสเปกตรัมวัตถุเจือปนอาหารในรูปแบบผงและสารละลาย
นําตัวอย่างวัตถุเจือปนอาหารผงทั้ง 4 ชนิดที่ได้จากการเตรียมในหัวข้อ 3.2.1.1 มา
วัดสเปกตรัมที่ช่วงเลขคลื่นระหว่าง 12500-4000 cm-1 ในรูปแบบการวัดสะท้อนกลับ (reflectance)
ที่ resolution 16 cm-1 และ scan time เท่ากับ 32 ครั้ง ทําการวัดตัวอย่าง 4 ซ้ําโดยเลือกจุดที่เป็น
ตัวแทนการวัดตัวอย่างที่ไม่ซ้ํากันทั้ง 4 จุด ด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer (ดังภาพที่ 8) จากนั้น
เมื่อได้ข้อมูลสเปกตรัมออกมา 4 เส้นต่อชนิด จะทําการเฉลี่ยเส้นสเปกตรัมจนได้สเปกตรัมตัวแทนวัตถุ
เจือปนอาหารผงชนิดนั้นๆ 1 เส้น
ส่วนสารละลายวัตถุเจือปนอาหารนั้นเริ่มจาก นําตัวอย่างสารละลายวัตถุเจือปน
อาหารทั้ง 4 ชนิดที่ได้จากการเตรียมในหัวข้อ 3.2.1.1 มาควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างก่อนทําการวัดให้มี
อุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียส ด้วยตู้บ่ม เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทําการวัดสเปกตรัมตัวอย่างละ 3
ซ้ํา ด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer โดยเทสารละลายวัตถุเจือปนอาหารที่เตรียมได้ปริมาตร 10
มิลลิลิตร ลงไปใน petri dish ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร สูง 15 มิลลิเมตร และวัด
สเปกตรัมในช่วงเลขคลื่นระหว่าง 12500-4000 cm-1 ในรูปแบบการวัดแบบส่องผ่านสะท้อนกลับ ที่
resolution 16 cm-1 และ scan time เท่ากับ 32 ครั้ง โดยมีอุปกรณ์เสริม คือ reflector ที่มี path
length ขนาด 0.2 มิลลิเมตร ซึ่งช่วยกําหนดระยะทางที่แสงส่องผ่านตัวอย่าง อีกทั้งยังช่วยในการ
สะท้อนแสงให้กลับเข้าสู่ detector ของเครื่อง NIRS ในการวัดต้องระวัง ค่อยๆวาง reflector อย่าให้
เกิดฟองอากาศเพราะจะส่งผลให้เกิดการกระเจิงของแสงได้ จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลสเปกตรัมออกมา
3 เส้นต่อชนิดต่อระดับความเข้มข้น จะทําการเฉลี่ยเส้นสเปกตรัมจนได้สเปกตรัมตัวแทนสารละลาย
วัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้นๆ 1 เส้น
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3.2.1.3 การปรับแต่งสเปกตรัมวัตถุเจือปนอาหารในรูปแบบผงและสารละลาย
เนื่องจากความแตกต่างของขนาดสเปกตรัม และมีย่านการดูดกลืนที่ซ้อนทับกัน
(overlapping) มักจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่สนใจ ดังนั้นจึงนําวิธีการปรับแต่งเส้นสเปกตรัม
(pretreatment) เข้ามาช่วยเพื่อทําให้ได้พีคที่มีลักษณะชัดเจนมากขึ้นโดยทําการปรับแต่งเส้น
สเปกตรัมของทั้งวัตถุเจือปนอาหารในรูปแบบผง และสารละลายด้วยวิธีการคํานวณค่าอนุพันธ์อันดับ
สอง (d2) และการปรับเรียบ (smoothing)
3.2.1.4 การเตรียมตัวอย่างมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงและน้ํากลั่น
วิธีการเตรียมมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงนั้นเริ่มจากนําผลมัลเบอร์รีพันธุ์กําแพงแสน 42
ที่มีระดับผลสุก ผลมีสีม่วง-แดง มาทําแห้งแบบเช่เยือกแข็ง (freeze-dried) ซึ่งใช้เวลาทําแห้ง 3 วัน
หลังจากนั้นนําผลมัลเบอร์รีที่แห้งแล้วมาบด แล้วร่อนผ่านตะแกรงที่มีรูขนาด 500 ไมโครเมตร เพื่อคัด
แยกส่วนของก้าน เมล็ด และสิ่งอื่นๆที่อาจเจือปนออกเหลือแค่ส่วนของเนื้อมัลเบอร์รีผง จากนั้นจึง
นํามัลเบอร์รีฟรีซดรายผงที่มีขนาดอนุภาค 500 ไมโครเมตร มาเตรียมตัวอย่างก่อนวัดสเปกตรัม โดย
เทมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงลงใน petri dish ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร สูง 15
มิลลิเมตร หลังจากเทใส่จานแก้วแล้วทําการปาดส่วนมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงที่เกินจานแก้วออกมา
เพื่อให้ผิวหน้าตัวอย่างมีความสม่ําเสมอ ในการเตรียมตัวอย่างนั้นต้องระวังอย่ากดอัดมัลเบอร์รีฟรีซด
รายผงเนื่องจากจะส่งผลต่อลักษณะสเปกตรัมที่ได้เพราะอิทธิพลในด้านการกระเจิงแสงของอนุภาค
3.2.1.5 การวัดสเปกตรัมมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงและน้ํากลั่น
ทําได้โดยนําตัวอย่างมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงที่ได้จากการเตรียมในหัวข้อ 3.2.1.4 มา
วัดสเปกตรัม ในลักษณะเช่นเดียวกับการวัดวัตถุเจือปนอาหารผงจากข้อ 3.2.1.2 ส่วนน้ํากลั่นนั้นวัด
สเปกตรัม ในลักษณะเช่นเดียวกับการวัดสารละลายวัตถุเจือปนอาหารจากข้อ 3.2.1.2
3.2.1.6 การปรับแต่งสเปกตรัมมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงและน้ํากลั่น
นําสเปกตรัมของมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงและน้ํากลั่นมาปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี d2
และการปรับเรียบ
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ภาพที่ 8 การวัดสเปกตรัมของวัตถุเจือปนอาหารและมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงด้วยเครื่อง FT-NIR
spectrometer
3.2.1.7 การเตรียมตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีจากมัลเบอร์รีฟรีซดรายผง
การเตรียมตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีจากมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงนั้น เริ่มจากการนํา
มัลเบอร์รีฟรีซดรายผงที่มีขนาดอนุภาค 500 ไมโครเมตร ที่ได้จากข้อ 3.2.1.4 มาวิเคราะห์หาปริมาณ
(cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside:
มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่างแห้ง) ตามวิธีของ
Brown และ Shipley (2011) (ดังรายละเอียดแสดงตามภาคผนวก ข) จึงทําให้ทราบว่ามัลเบอร์รี
ฟรีซดรายผงมีปริมาณแอนโทไซยานิน 39.10 มิลลิกรัมต่อกรัมตัวอย่างแห้ง จากนั้นจึงทําการเตรียม
stock solution ของน้ํามัลเบอร์รีที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยการชั่งผงมัลเบอร์รี
12.7877 กรัม และปรับปริมาตร stock solution ให้ได้ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร ด้วยขวดปรับ
ปริมาตรขนาด 1000 มิลลิลิตร ทําให้ได้ stock solution ของน้ํามัลเบอร์รีที่ความเข้มข้น 500
มิลลิกรัมต่อลิตร และทําการปิเปต stock solution ที่ได้มาเจือจางด้วยน้ํากลั่นเพื่อให้ได้น้ํามัลเบอร์รี
ที่ความเข้มข้นได้แก่ 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200 และ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ
จากนั้นจึงเติมวัตถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆลงไปในน้ํามัลเบอร์รีที่มีระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน โดย
วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ กรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก คอลลาเจนทาง
การค้า และแซนแทนกัมทางการค้า ซึ่งแสดงปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่เติมในน้ํามัลเบอร์รีที่เป็น
ระบบจําลอง ดังตารางที่ 9 และแสดงรายละเอียดชุดการทดลองโดยละเอียดดังตารางที่ 10 โดยทํา
การเตรียมตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งในการเตรียมตัวอย่างจะมีการเติมวัตถุเจือปน
อาหารลงไปในน้ํามัลเบอร์รีเตรียมได้จากห้องปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 น้ํามัลเบอร์รีที่เตรียมได้จากห้องปฏิบัติการซึ่งมีความเข้มข้นทั้งหมด 10 ระดับ
ตารางที่ 9 ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่เติมในน้ํามัลเบอร์รีที่เป็นระบบจําลอง
วัตถุเจือปนอาหาร
ปริมาณที่เติมลงไป
กรดแอสคอร์บิก (%) 0.01
0.03
กรดซิตริก (%)
0.04
0.06
คอลลาเจน (%)
0.25
0.45
แซนแทนกัม (%)
0.02
0.04

0.05
0.1
1.0
0.06

ตารางที่ 10 ชุดการทดลองของน้ํามัลเบอร์รีที่เป็นระบบจําลองซึ่งมีการเติมวัตถุเจือปนอาหารในปริมาณต่างๆ
ชุดการทดลอง
วัตถุเจือปนอาหาร
(1 ชุดการทดลองประกอบด้วยตัวอย่างที่มีความเข้มข้น กรดแอสคอร์บกิ (%) กรดซิตริก (%) คอลลาเจน (%) แซนแทนกัม (%)
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside
10-500 มิลลิกรัมต่อลิตร)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.01
0.03
0.05
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

0.06
0.06
0.06
0.04
0.06
0.14
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.25
0.45
1.0
0.45
0.45
0.45

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.02
0.04
0.06
จํานวนรวม

จํานวนตัวอย่าง

30
40
30
30
40
30
30
40
30
30
40
30
400
36
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3.2.1.8 การวัดสเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีที่เติมวัตถุเจือปนอาหาร
ทํ า การวั ด สปกตรั ม ตั ว อย่ า งน้ํ า มั ล เบอร์ รี ที่ เ ติ ม วั ต ถุ เ จื อ ปนอาหารจํ า นวน 400
ตัวอย่าง ที่เตรียมได้จากข้อ 3.2.1.7 มาควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างก่อนการวัดให้มีอุณหภูมิ 30±1 องศา
เซลเซียส ด้วย incubator เป็นเวลา 30 นาที ทําการวัดสเปกตรัมตัวอย่างละ 3 ซ้ํา ด้วยเครื่อง
FT-NIR spectrometer กําหนดปริมาตรตัวอย่างก่อนเทลง petri dish ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
100 มิ ล ลิ เ มตร สู ง 15 มิ ล ลิ เ มตร ปริ ม าณ 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร วั ด สเปกตรั ม ในช่ ว งเลขคลื่ น ระหว่ า ง
12500-4000 cm-1 ในรูปแบบการวัดแบบส่องผ่านสะท้อนกลับ ที่ resolution 16 cm-1 และ scan
time เท่ากับ 32 ครั้ง โดยมีอุปกรณ์เสริม คือ reflector ที่มี path length ขนาด 0.2 มิลลิเมตร ซึ่ง
ช่วยกําหนดระยะทางที่แสงส่องผ่านตัวอย่าง อีกทั้งยังช่วยในการสะท้อนแสงให้กลับเข้าสู่ detector
ของเครื่อง NIRS (ดังภาพที่ 10) โดยข้อมูลสเปกตรัมที่ได้จากการวัดตัวอย่างละ 3 ซ้ํา ที่ได้จะถูกนํามา
เฉลี่ย แล้วนําข้อมูลสเปกตรัมเฉลี่ยที่ได้เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างสมการทํานายต่อไป

ภาพที่ 10 การวัดสเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีที่เติมวัตถุเจือปนอาหารจํานวนด้วยเครื่อง FT-NIR
spectrometer
3.2.1.9 การปรับแต่งสเปกตรัมน้ํามัลเบอร์รีที่เติมวัตถุเจือปนอาหาร
ทําการปรับแต่งเส้นสเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีที่เติมวัตถุเจือปนอาหารด้วยวิธีการคํานวณค่า
อนุพันธ์อันดับสอง (d2) และการปรับเรียบ (smoothing) เช่นเดียวกับข้อ 3.2.1.3 และ 3.2.1.6
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3.2.1.10 การสร้างสมการเทียบมาตรฐาน (calibration model) ของน้ํามัลเบอร์รีที่เติมวัตถุ
เจือปนอาหาร
หลั ง จากได้ ข้ อ มู ล สเปกตรั ม และข้ อ มู ล ทางเคมี แ ล้ ว นํ า ข้ อ มู ล ทั้ ง สองที่ ไ ด้ ม าหา
ความสั ม พั น ธ์ เ พื่ อส ร้ า ง ส ม ก า ร ทํ านายที่ เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก าร ทํ า น า ย ป ริ ม า ณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ในน้ํามัลเบอร์รี ด้วยโปรแกรม OPUS Version
7.2.139.1294 (Bruker, Germany) ด้วยเทคนิคทางสถิติ PLSR (partial least square regression)
ซึ่งตัวอย่างที่จะถูกนํามาวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้าง
สมการ (calibration) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทวนสอบสมการ (validation) ถูกแบ่งในอัตราส่วน 60
ต่อ 40 จากนั้นสร้างสมการการทํานายด้วยวิธีการพิสูจน์แบบชุดทดสอบ (test set validation) ใน
รู ปแบบที่ ต่ า งกั น 4 รู ปแบบได้ แ ก่ (1) ฟั ง ชัน การหาความสั ม พั น ธ์ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด แบบอั ตโนมั ติ
(optimization) (2) สมการเลือกช่วงความยาวคลื่นเต็มช่วง (Full wavelength) (3) สมการเลือกช่วง
คลื่นที่สัมพันธ์เฉพาะกับแอนโทไซยานิน และ (4) สมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซ
ยานินและวัตถุเจือปนอาหาร โดยกําให้ตัวแปรตาม (Y) คือ ค่าทางเคมีที่วิเคราะห์ได้แก่ ปริมาณแอน
โทไซยานิน และตัวแปรต้น (X) คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสเปกตรัม สามารถพิจารณาสมการทํานาย
ที่ดีที่สุดโดยดูจากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of determination, R2), ค่าความคลาด
เคลื่อนในการทํานาย (Root-mean-square error of prediction, RMSEP), ค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ย (bias) และค่าสัดส่วนระหว่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าความผิดพลาดมาตรฐานในการ
ทํานายของกลุ่มทวนสอบสมการ (Ratio of standard deviation of reference data in
validation set to SEP, RPD) ทั้งนี้สมการที่มีประสิทธิภาพที่ดีนั้นควรพิจารณาจากหลาย
พารามิเตอร์ร่วมกันทั้งค่า R2 ค่า RMSEP ค่า RPD และค่า bias สมการที่ดีควรจะให้ค่า R2 และค่า
RPD สูง ในทางตรงข้ามควรจะให้ค่า RMSEP และค่า bias ที่ต่ํา
3.2.1.11 การทดสอบประสิทธิภาพของสมการเทียบมาตรฐานของน้ํามัลเบอร์รีที่เติมวัตถุ
เจือปนอาหาร
ทําการทดสอบประสิทธิภาพของสมการเทียบมาตรฐานด้วยตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รี
สกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่มีจําหน่ายในประเทศ จํานวน 20 ตัวอย่าง (prediction set) ซึ่ง
ตัวอย่างที่ใช้นี้จะเป็นตัวอย่างที่ซื้อมาใหม่ภายในประเทศ โดยใช้ตัวอย่างประเภทและยี่ห้อเดียวกับใน
ตารางที่ 11 ก่อนวัดสเปกตรัมจะทําการควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างที่ 30±1 องศาเซลเซียส ด้วย
ตู้บ่ม เป็นเวลา 30 นาที ทําการวัดสเปกตรัมของตัวอย่างในช่วงเลขคลื่นระหว่าง 12500-4000 cm-1
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ในรูปแบบการวัดแบบส่องผ่านสะท้อนกลับ ที่ resolution 16 cm-1 และ scan time เท่ากับ 32 ครั้ง
โดยมีอุปกรณ์เสริม คือ reflector ที่มี path length ขนาด 0.2 มิลลิเมตร ซึ่งช่วยกําหนดระยะทางที่
แสงส่องผ่านตัวอย่าง อีกทั้งยังช่วยในการสะท้อนแสงให้กลับเข้าสู่ detector ของเครื่อง NIRS โดยใน
การทดสอบประสิทธิภาพของสมการเทียบมาตรฐานจะสามารถสังเกตค่าความคลาดเคลื่อน (%error)
ของสมการทํานายที่ได้หากมีค่าต่ําบ่งชี้ถึงสมการที่มีประสิทธิภาพที่ดี (แสดงรายละเอียดการคํานวณ
%error ดังภาคผนวก ก)
3.2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRS ในการติดตามปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและ
น้ํามัลเบอร์รีที่วางจําหน่ายในประเทศ
3.2.2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRS ในการติดตามปริมาณแอนโท
ไซยานินทั้งหมด, ปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-glucoside), ปริมาณแอนโท
ไซยานิน (cyanidin-3-rutinoside), ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด เป็นต้น
และความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH และวิธี FRAP
3.2.2.1.1 การสุ่มตัวอย่างเครื่องดื่มน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องดื่มน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่วาง
จําหน่ายในประเทศจํานวน 113 ตัวอย่าง จาก 2 ยี่ห้อ โดยสุ่มตัวอย่างตามจํานวนวันหมดอายุที่
แตกต่างกัน ดังแสดงรายละเอียดจากตารางที่ 11 ซึ่งก่อนทําการใช้ NIRS ในการวัดสเปกตรัมของ
เครื่องดื่มน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี จะทําการสังเกตลักษณะปรากฏของตัวอย่าง
จากนั้นจึงทําการบันทึกภาพเก็บไว้

ตารางที่ 11 รายละเอียดตัวอย่างเครื่องดื่มน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่พบ
ลําดับที่ ผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อ
จํานวนตัวอย่าง
1
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น D
50

วันที่หมดอายุ
18/02/2016,
08/01/2017,
27/05/2017

รหัสตัวอย่าง
Dconc

2

น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น

K

50

20/02/2016,
28/12/2016

Kconc

3

น้ํามัลเบอร์รี 50%

D

5

22/09/2017

Djuice50%

4

น้ํามัลเบอร์รี 100%

K

5

03/06/2017

Kjuice100%

5

น้ํามัลเบอร์รีเพียวเร่

K

3

25/05/2017

Kpuree

จํานวนรวม

113

40

41
3.2.2.1.2 วิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้มข้นและผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รี
หลังจากทําการสุ่มตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีตามข้อ
3.2.2.1.1 แล้วจึงนําตัวอย่างที่ได้มาวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีเบื้องต้น ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมด (total soluble solids, TSS) โดยใช้มาตรดัชนีหักเหแบบดิจิตอล (digital
refractometer), ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) โดยใช้ pH meter, ค่าสี (L*,a*,b*, C* และ ho) โดย
ใช้เครื่อง Tintometer และค่าความหนืด (viscosity) โดยใช้เครื่อง Viscometer Brookfield ซึ่งมี
(รายละเอียดการวัดดังภาคผนวก ข)
3.2.2.1.3 การเตรียมตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีสําหรับ
การศึกษาในหัวข้อ 3.2.2.1
หลังจากทําการสุ่มเก็บตัวอย่างตามข้อ 3.2.2.1.1 แล้วจะทําการเตรียม
ตั ว อย่ า งสํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณแอนโทไซยานิ น ทั้ ง หมด, ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น
(cyanidin-3-glucoside), ปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-rutinoside), ปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถในการต้านออกซิเดชัน (DPPH และ FRAP) โดยน้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นที่มีรหัสตัวอย่างคือ Dconc
และ Kconc และน้ํามัลเบอร์รีที่มีรหัสตัวอย่างคือ Djuice50%, Kjuice100% และ Kpuree จํานวน
รวมทั้งหมด 113 ตัวอย่าง ทําการเตรียมตัวอย่าง โดยกําหนดให้จํานวนตัวอย่าง 1 ตัวอย่างคือ น้ํา
มัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีแต่ละยี่ห้อจํานวน 1 ขวด ซึ่งมีปริมาตรสุทธิแตกต่างกันตามแต่
ละยี่ห้อ จากนั้นจึงแบ่งตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นชุดควบคุม
(control) ซึ่งมีรหัสตัวอย่างคือ Dconc และ Kconc และกลุ่มที่ 2 คือ น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นซึ่งมี
รหัสตัวอย่าง Dconc และ Kconc ที่ผ่านการทําให้เข้มข้นขึ้นโดยเติมมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงที่มีขนาด
อนุภาค 500 ไมโครเมตร ที่ได้จากข้อ 3.2.1.4 โดยเติมมัลเบอร์รีผงในปริมาณ 0.25, 0.4, 0.5, 0.6,
0.8 และ 1.0 กรัม ที่ระดับละ 5 ตัวอย่างต่อยี่ห้อ ต่อตัวอย่างปริมาตร 45 มิลลิลิตร (ดังตารางที่ 12)
เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการต้านออกซิเดชันที่
หลากหลาย จากนั้ น ทํ า การผสมตั ว อย่ า งให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น ด้ ว ยการปั่ น ผสม ด้ ว ยเครื่ อ ง
Homogenizer (รุ่น Ultra Turax T25 basic IKA, Germany) เป็นเวลา 2 นาที และกลุ่มที่ 3 คือ
น้ํามัลเบอร์รีพร้อมดื่มที่มีจําหน่ายภายในประเทศ ซึ่งมีรหัสตัวอย่างคือ Djuice50%, Kjuice100%
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และ Kpuree เมื่อเตรียมตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์แล้วจะนําไปวัดคุณลักษณะทางเคมีเบื้องต้นของ
ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 3.2.2.1.2 และวัดสเปกตรัมต่อในหัวข้อ 3.2.2.1.5
ตารางที่ 12 การเตรียมตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นสําหรับการวิเคราะห์ในหัวข้อ 3.2.2.1
ตัวอย่าง
ควบคุม (Dconc และ Kconc)
ควบคุม (Djuice50%, Kjuice100% และ Kpuree)
เติมมัลเบอร์รีฟรีซดรายผง (0.25, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 และ 1.0 กรัมต่อตัวอย่าง
ทั้งสองรหัสตัวอย่างได้แก่ Dconc และ Kconc ปริมาตร 45 มิลลิลิตร)
รวม

n (ตัวอย่าง)
40
13
60
113

3.2.2.1.4 วิเคราะห์ค่าทางเคมีของปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้มข้นและผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รี
นํ าตั วอย่างที่เตรียมได้จ ากข้อ 3.2.2.1.3 ซึ่งวัดคุณลั กษณะทางเคมีเบื้องต้น ของ
ผลิตภัณฑ์แล้วตามข้อ 3.2.2.1.2 มาวิเคราะห์ปริมาณสารที่ออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ตามวิธีมาตรฐาน (reference method) โดยใช้เครื่อง HPLC และวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง
UV-VIS spectrophotometer และวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชันด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer ดังนี้
3.2.2.1.4.1 ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (Total monomeric anthocyanins
content) ด้วยวิธี pH differential method ตามวิธีของ Lee และ
คณะ (2005) และปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-glucoside),
ปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-rutinoside) ด้วยวิธี HPLC
ดัดแปลงจากวิธีของ Brown และ Shipley (2011) (รายละเอียดแสดง
ดังภาคผนวก ข)
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- การเตรียมตัวอย่างสกัดสําหรับการศึกษาในหัวข้อ 3.2.2.1.4.1
ทํ า ได้ โ ดยชั่ ง ตั ว อย่ า งน้ํ า มั ล เบอร์ รี ส กั ด เข้ ม ข้ น และน้ํ า มั ล เบอร์ รี
2.500±0.0005 ลงไปในขวดปรับปริมาตรขนาด 5 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารที่ใช้ในการสกัด
(เมทานอลความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ ต่อกรดไฮโดรคลอริก; 98:2 ปริมาตรต่อปริมาตร) ลง
ไปปรับปริมาตรจนได้ 5 มิลลิลิตร ทําให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องเขย่าสาร (vortex mixer)
เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นทําการโซนิเคตด้วยเครื่องอัลตราโซนิคที่ความถี่ 45 เฮิรตซ์ ซึ่ง
ควบคุมอุณหภูมิที่ 30±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที นําไปเขย่าด้วยเครื่อง vortex
mixer ที่อุณหภูมิห้องที่ความเร็วรอบ 180 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที นํามาเขย่าอีกครั้ง
ด้วยเครื่องเขย่าสาร เป็นเวลา 10 วินาที นําไปหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่องแยกสารแบบหมุนเหวี่ยง
ที่ความเร็วรอบ 5000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที และเทสารสกัดส่วนใสที่ได้เก็บรักษาไว้
ในขวดสีชาปิดสนิทที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ก่อนนํามาวิเคราะห์ทั้งปริมาณแอนโท
ไซยานิ น ทั้ ง หมด และนํ า ไปฉี ด HPLC
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณแอนโทไซยานิ น
(cyanidin-3-glucoside) และปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-rutinoside)
- สภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินด้วยวิธี HPLC
สภาวะการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินวิธี HPLC ในการศึกษา
ครั้งนี้ดัดแปลงจากวิธีของ Brown และคณะ (2011) โดยจะใช้คอลัมน์ C18 (5 ไมโครเมตร,
4.6x250 มิลลิเมตร) อุณหภูมิของคอลัมน์ 25 องศาเซลเซียส และใช้เฟสเคลื่อนที่ A เป็น
สารละลายผสมระหว่างน้ําและกรดฟอสฟอริกในอัตราส่วน (99.5 + 0.5, ปริมาตรต่อ
ปริมาตร) กับ เฟสเคลื่อนที่ B เป็นสารละลายผสมระหว่าง น้ํา ต่อ อะซิโตไนไตรล์ ต่อ กรด
กลาเซียอะซิติก และต่อกรดฟอสฟอริกในอัตราส่วน (50.0 + 48.5 + 1.0 + 0.5, ปริมาตรต่อ
ปริมาตรต่อปริมาตรต่อปริมาตร) ใช้อัตราการไหลที่ 1.2 มิลลิลิตรต่อนาที ในระบบ low
pressure gradient (แสดงรายละเอียดดังภาคผนวก ข) กําหนดปริมาตรของสารละลายที่ฉีด
เข้าเครื่อง 10 ไมโครลิตร ติดตามปริมาณสารแอนโทไซยานินที่ความยาวคลื่น 520 นาโน
เมตร และตรวจวัดด้วย photodiode array detector ระยะเวลาในการฉีดวิเคราะห์คือ 75
นาที หลังจากฉีดวิเคราะห์แล้วคํานวณหาปริมาณแอนโทไซยานินของตัวอย่าง โดยนําพื้นที่ใต้
กราฟที่ได้ของตัวอย่างไปแทนค่าในสมการของกราฟมาตรฐาน cyanidin-3-glucoside และ
cyanidin-3-rutinoside (ดังภาพที่ 11) ซึ่งอยู่ในรูปสมการเส้นตรง y =mx + c โดยแทนค่า
พื้นที่ใต้กราฟที่ได้ของตัวอย่างเป็นค่า y จะได้ออกมาเป็นค่า x จากนั้นคิดคํานวณเทียบ
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กลับไปว่าตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีนั้นมีปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-glucoside) และ
ปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-rutinoside) กี่มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตัวอย่าง
150000

Intensity (mV)

100000
50000

cyanidin-3-glucoside

cyanidin-3-rutinoside

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
-50000

Retention time (miniutes)
สารสกัดจากน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น
สารมาตรฐาน cyanidin-3-glucoside
สารมาตรฐาน cyanidin-3-rutinoside
ภาพที่ 11 โครมาโตแกรมของสารมาตรฐาน cyanidin-3-glucoside สารมาตรฐาน
cyanidin-3-rutinoside และสารสกัดจากน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น
3.2.2.1.4.2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu
assay ซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีของ Maisuthisakul และคณะ (2007)
- การเตรียมตัวอย่างสกัดสําหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมด

เริ่ ม จากชั่ ง ตั ว อย่ า งน้ํ า มั ล เบอร์ รี ส กั ด เข้ ม ข้ น และน้ํ า มั ล เบอร์ รี
1.0000±0.0005 ลงไปในขวดปรับปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารที่ใช้ในการ
สกัด (เมทานอลความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์, ปริมาตรต่อปริมาตร) ลงไปปรับปริมาตรจนได้
10 มิลลิลิตร ทําให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่อง vortex mixer เป็นเวลา 10 วินาที เทสาร
สกั ด จากขวดปริ ม าตรใส่ ใ นบี ก เกอร์ ข นาด 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร และใส่ แ ท่ ง แม่ เ หล็ ก กวนสาร
(magnetic bar) ลงไปในบีกเกอร์ นําถุงพลาสติกสีดําฟอยล์ ปิดคลุมบีกเกอร์ให้สนิทแล้วนํา
บีกเกอร์ไปวางหมุนกวนบนเครื่องกวนสารละลาย (magnetic stirrer) เป็นเวลา 60 นาที
เมื่อครบเวลา 60 นาที นําสารสกัดที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman no.4 เทสาร
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สกัดส่วนใสที่ได้เก็บรักษาไว้ในขวดสีชาปิดสนิทที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ก่อนนํามา
วิเคราะห์ (ดังรายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข)
3.2.2.1.4.3 ความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP ตามวิธีของ Benzie
และ Strain (1996)
- การเตรียมตัวอย่างสกัดสําหรับการวิเคราะห์ FRAP
ทํ า การเตรี ย มตั ว อย่ า งเช่ น เดี ย วกั บ ในหั ว ข้ อ 3.2.2.1.3.2
รายละเอียดการวิเคราะห์ (แสดงรายละเอียดดังภาคผนวก ข)
3.2.2.1.4.4 ความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ตามวิธีของ BrandWilliams และคณะ (1995)
- การเตรียมตัวอย่างสกัดสําหรับการวิเคราะห์ DPPH
ทํ า การเตรี ย มตั ว อย่ า งเช่ น เดี ย วกั บ ในหั ว ข้ อ 3.2.2.1.3.2
รายละเอียดการวิเคราะห์ (แสดงรายละเอียดดังภาคผนวก ข)
3.2.2.1.5 การวัดสเปกตรัมน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
เริ่ ม จากนํ า น้ํ า มั ล เบอร์ รี ส กั ด เข้ ม ข้ น และน้ํ า มั ล เบอร์ รี ที่ ผ่ า นการวั ด
คุณลักษณะทางเคมีเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์แล้วตามข้อ 3.2.2.1.2 ได้แก่ น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นที่มี
รหัสตัวอย่างคือ Dconc
และ Kconc
และน้ํามัลเบอร์รีที่มีรหัสตัวอย่างคือ Djuice50%,
Kjuice100% และ Kpuree จํานวนรวมทั้งหมด 113 ตัวอย่าง มาควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างก่อนการวัด
สเปกตรัมให้มีอุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียส ด้วยตู้บ่ม เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นวัดสเปกตรัม
ตัวอย่างละ 3 ซ้ํา ด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer กําหนดปริมาตรตัวอย่างก่อนเทลง petri dish
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร สูง 15 มิลลิเมตร ปริมาณ 10 มิลลิลิตร โดยวัดสเปกตรัม
cm-1 ในรูปแบบการวัดแบบส่องผ่านสะท้อนกลับ ที่
ในช่วงเลขคลื่นระหว่าง 12500-4000
resolution 16 cm-1 และ scan time เท่ากับ 32 ครั้ง โดยมีอุปกรณ์เสริม คือ reflector ที่มี path
length ขนาด 0.2 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 12 หลังจากทําการวัดสเปกตรัมด้วยเครื่อง FT-NIR
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spectrometer จะได้ข้อมูลสเปกตรัมออกมา 3 เส้น ซึ่งจะถูกนํามาเฉลี่ยจนได้ข้อมูลสเปกตรัมตัวแทน
ตัวอย่างนั้นๆ 1 เส้น สเปกตรัมที่เฉลี่ยจะถูกนําไปปรับแต่งสเปกตรัมตามหัวข้อ 3.2.2.1.6 หลังจากนั้น
จะนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ค่าทางเคมีด้วยวิธีมาตรฐานต่างๆ แสดงรายละเอียดตามข้อ 3.2.2.1.4 แล้ว
จึงนําข้อมูลสเปกตรัมที่ผ่านการเฉลี่ยและปรับแต่งสเปกตรัมแล้ว และข้อมูลค่าทางเคมีที่ได้มาสร้าง
สมการการทํานายตามหัวข้อ 3.2.2.1.7

ภาพที่ 12 การวัดสเปกตรัมของผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นโดยวางอุปกรณ์ในระบบส่องผ่าน
สะท้อนกลับ
3.2.2.1.6 การปรับแต่งสเปกตรัมน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
ทําการปรับแต่งเส้นสเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํา
มัลเบอร์รีด้วยวิธีการคํานวณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (d2) และการปรับเรียบ (smoothing) เช่นเดียวกับ
ข้อ 3.2.1.3, 3.2.1.6 และ 3.2.1.9
3.2.2.1.7 การสร้างสมการเทียบมาตรฐานสําหรับการศึกษาในหัวข้อ 3.2.2.1
ในสร้ า งสมการการทํ า นายปริ ม าณสารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพและ
ความสามารถในการต้ า นออกซิ เ ดชั น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ํ า มั ล เบอร์ รี ส กั ด เข้ ม ข้ น และน้ํ า มั ล เบอร์ รี ที่ มี
จําหน่ายในประเทศด้วยเทคนิค NIRS ประกอบไปด้วยขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง วัดสเปกตรัมด้วย
เครื่อง FT-NIR spectrometer และสุดท้ายคือนําข้อมูลที่ได้จากทั้งการวัดสเปกตรัมและข้อมูลค่าทาง
เคมีที่ได้มาสร้างสมการการทํานายทั้งจากโปรแกรม OPUS Version 7.2.139.1294 (Bruker,
Germany) ด้วยเทคนิคทางสถิติ PLSR จากนั้นสร้างสมการการทํานายด้วยวิธีการพิสูจน์แบบชุด
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ทดสอบ (test set validation) ในรูปแบบ optimization (1) และ สมการที่เลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์
กับพารามิเตอร์ที่ต้องการศึกษาเช่น ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดและปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-glucoside), ปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-rutinoside) จะคัดเลือกช่วงความ
ยาวคลื่นที่สัมพันธ์กับโครงสร้างของแอนโทไซยานิน โดยสังเกตจากช่วงความยาวคลื่นของมัลเบอร์รี
ฟรีซดรายผงที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมที่ได้จากข้อ 3.2.1.6 ควบคู่ไปกับงานวิจัยอื่นๆที่ติดตาม
ปริมาณแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค NIRS, สารประกอบฟีนอลิก จะคัดเลือกช่วงความยาวคลื่นที่
สัมพันธ์กับโครงสร้างของแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลิกตัวอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่จะมีโครงสร้าง
เป็นสารประกอบประเภทอะโรมาติกควบคู่ไปกับงานวิจัยอื่นๆที่ติดตามปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดด้วยเทคนิค NIRS และ DPPH และ FRAP จะคัดเลือกช่วงความยาวคลื่นที่สัมพันธ์กับ
โครงสร้างของแอนโทไซยานิน สารประกอบฟีนอลิกตัวอื่นๆ และกรดแอสคอร์บิกซึ่งมีการเติมลงไป
เพิ่มเฉพาะในตัวอย่างทางการค้ารหัสตัวอย่าง Dconc ซึ่งสารดังกล่าวล้วนมีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
ออกซิเดชัน (2)
3.2.2.1.8 การทดสอบประสิทธิภาพของสมการเทียบมาตรฐานของน้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
ทํ าการทดสอบประสิ ท ธิภาพของสมการเทีย บมาตรฐานด้วยตั วอย่า ง
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่มีจําหน่ายในประเทศ จํานวน 20 ตัวอย่าง (prediction
set) ซึ่งตัวอย่างที่ใช้นี้จะเป็นตัวอย่างที่ซื้อมาใหม่ภายในประเทศ โดยใช้ตัวอย่างประเภทและยี่ห้อ
เดีย วกั บในตารางที่ 13 ก่ อ นวั ดสเปกตรัม จะทํา การควบคุม อุณ หภูมิ ของตัว อย่ า งที่ 30±1 องศา
เซลเซียส ด้วยตู้บ่ม เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทําการวัดสเปกตรัมของตัวอย่างในช่วงเลขคลื่นระหว่าง
12500-4000 cm-1 ในรูปแบบการวัดแบบส่องผ่านสะท้อนกลับ ที่ resolution 16 cm-1 และ scan
time เท่ากับ 32 ครั้ง โดยมีอุปกรณ์เสริม คือ reflector ที่มี path length ขนาด 0.2 มิลลิเมตร ซึ่ง
ช่วยกําหนดระยะทางที่แสงส่องผ่านตัวอย่าง อีกทั้งยังช่วยในการสะท้อนแสงให้กลับเข้าสู่ detector
ของเครื่อง NIRS โดยในการทดสอบประสิทธิภาพของสมการเทียบมาตรฐานจะสามารถสังเกตค่า
ความคลาดเคลื่อน (%error) ของสมการทํานายที่ได้หากมีค่าต่ําบ่งชี้ถึงสมการที่มีประสิทธิภาพที่ดี
(แสดงรายละเอียดการคํานวณ %error ดังภาคผนวก ก)
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3.2.2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRS ในการติดตามปริมาณวิตามินซีใน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่วางจําหน่ายในประเทศ
3.2.2.2.1 การเตรียมตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีสําหรับ
การศึกษาในหัวข้อ 3.2.2.2
สําหรับการเตรียมตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีใน
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นนั้น เลือกใช้น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นที่มีรหัสตัวอย่างคือ Dconc และ Kconc
จํานวน 101 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นชุดควบคุมรหัส
ตัวอย่าง Dconc และกลุ่มที่ 2 คือน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นทั้งสองรหัสตัวอย่างได้แก่ Dconc และ
Kconc ที่ผ่านการเติมกรดแอสคอร์บิกให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นในปริมาณ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0,
1.2, 1.4, 1.6, 1.8 และ 2.0 กรัมต่อตัวอย่าง 45 มิลลิลิตร หลังจากเติมกรดแอสคอร์บิกแล้วเขย่าให้
เข้ากันด้วยเครื่อง vortex เป็นเวลา 5 นาที แสดงรายละเอียดการเตรียมตัวอย่างดังตารางที่ 13
หลังจากเตรียมตัวอย่างแล้วจะนํ าไปวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในหัวข้อ 3.2.2.2.2 และนําไปวัด
สเปกตรัมตามหัวข้อ 3.2.2.2.3
ตารางที่ 13 การเตรียมตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นสําหรับการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี
ตัวอย่าง
ควบคุม (Dconc)
เติมกรดแอสคอร์บิก (0.2, 0.4, 0.6, 0.8,…,2.0 กรัมต่อตัวอย่าง
ทั้งสองรหัสตัวอย่างได้แก่ Dconc และ Kconc ปริมาตร 45 มิลลิลิตร)
รวม

n (ตัวอย่าง)
21
80
101

3.2.2.2.2 การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีด้วยวิธี HPLC
(ดัดแปลงวิธีจาก Valente และคณะ (2011))
- การเตรียมการสกัดตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี
เริ่มจากการปิเปตตัวอย่างน้ําผลไม้ 0.5 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย
กรดเมตาฟอสฟอริกความเข้มข้น 10% (w/v) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่อง
vortex mixer เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนําไปเหวี่ยงด้วยเครื่องแยกสารแบบหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว
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รอบ 10000 รอบต่อนาที โดยกําหนดเวลา 5 นาที กรองสารละลายส่วนใสด้วยกระดาษกรองชนิด
nylon ที่มีความละเอียด 0.45 ไมโครเมตร ฉีดตัวอย่างปริมาตร 20 ไมโครลิตร เข้าเครื่องโครมาโท
กราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โดยติดตามปริมาณวิตามินซีที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร
- สภาวะการทดลองสําหรับวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี
ใช้การวิเคราะห์ในระบบ isocratic ซึ่งอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่
จะคงที่ตลอดการทดลอง ใช้คอลัมน์ C18 (250x4.6 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ไมครอน
Phenomenex, Torrance,CA, USA) มีเฟสเคลื่อนที่ คือ สารละลายแอมโมเนียมไดไฮโดรเจน
ฟอสเฟต (ammonium dihydrogen phosphate) ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ที่มีค่า pH เท่ากับ
3.5 (โดยทําการปรับพีเอชด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้น 85%) ที่ประกอบด้วยกรดเมตาฟอสฟอริก
ความเข้มข้น 0.015 % (มวลต่อปริมาตร) กรองเฟสเคลื่อนที่ด้วยกระดาษกรองชนิด nylon ที่มีความ
ละเอียด 0.45 ไมโครเมตร อัตราการไหล 0.6 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิคอลัมน์ 30 องศาเซลเซียส
ติดตามปริมาณวิตามินซีที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร
3.2.2.2.3 การวัดสเปกตรัมน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นสําหรับการวิเคราะห์ปริมาณ
วิตามินซี
เริ่มจากนําน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น ได้แก่ น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นที่มี
รหัสตัวอย่างคือ Dconc และ Kconc 101 ตัวอย่าง ที่เตรียมได้จากหัวข้อ 3.2.2.2.1 มาควบคุม
อุณหภูมิตัวอย่างก่อนการวัดให้มีอุณหภูมิ 30±1 องศาเซลเซียส ด้วยตู้บ่ม เป็นเวลา 30 นาที จากนั้น
นํามาวัดสเปกตรัมตัวอย่างละ 3 ซ้ํา ด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer กําหนดปริมาตรตัวอย่างก่อน
เทลง petri dish ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร สูง 15 มิลลิเมตร ปริมาณ 10 มิลลิลิตร
โดยวัดสเปกตรัมในช่วงเลขคลื่นระหว่าง 12500-4000 cm-1 ในรูปแบบการวัดแบบส่องผ่านสะท้อน
กลับ ที่ resolution 16 cm-1 และ scan time เท่ากับ 32 ครั้ง โดยมีอุปกรณ์เสริม คือ reflector ที่
มี path
length
ขนาด 0.2 มิลลิเมตร หลังจากทําการวัดสเปกตรัมด้วยเครื่อง FT-NIR
spectrometer แล้วจะนําตัวอย่างไปวิเคราะห์ค่าทางเคมีด้วยวิธีมาตรฐานต่างๆ แสดงรายละเอียด
ตามข้อ 3.2.2.2.2 แล้วจึงนําข้อมูลที่ได้จากทั้งการวัดสเปกตรัม ซึ่งจากการวัดสเปกตรัมจะได้ข้อมูล
สเปกตรัมออกมา 3 เส้น ซึ่งจะถูกนํามาเฉลี่ยจนได้ข้อมูลสเปกตรัมตัวแทนตัวอย่างนั้นๆ 1 เส้น มา
ปรับแต่งสเปกตรัมตามข้อ 3.2.2.2.4 และนําสเปกตรัมที่ปรับแต่งแล้วและข้อมูลค่าทางเคมีที่ได้มา
สร้างสมการการทํานายตามหัวข้อ 3.2.2.5

50

3.2.2.2.4 การปรับแต่งสเปกตรัมน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นสําหรับการวิเคราะห์
ปริมาณวิตามินซี
ทําการปรับแต่งเส้นสเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นสําหรับการ
วิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีที่ได้จากการวัดในข้อ 3.2.2.2.3 ด้วยวิธีการคํานวณค่าอนุพันธ์อันดับสอง
(d2) และการปรับเรียบ (smoothing)
3.2.2.2.5 การสร้างสมการเทียบมาตรฐานของน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นสําหรับการ
วิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี
ในสร้างสมการการทํานายปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้มข้นที่มีจําหน่ายในประเทศด้วยเทคนิค NIRS ประกอบไปด้วยขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง วัด
สเปกตรัมด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer และสุดท้ายคือนําข้อมูลที่ได้จากทั้งการวัดสเปกตรัม
และข้อมูลค่าทางเคมีที่ได้มาสร้างสมการเทียบมาตรฐานและสมการทวนสอบจากโปรแกรม OPUS
Version 7.2.139.1294 (Bruker, Germany) ด้วยเทคนิคทางสถิติ PLSR จากนั้นสร้างสมการการ
ทํานายด้วยวิธีการพิสูจน์แบบชุดทดสอบในรูปแบบ optimization (1) และ สมการที่เลือกช่วงคลื่นที่
สัมพันธ์กับโครงสร้างของวิตามินซีโดยสังเกตช่วงความยาวคลื่นจากเส้นสเปกตรัมของกรดแอสคอร์บิก
ที่ผ่านการปรับแต่งแล้วจากข้อ 3.2.1.3 (2)
3.2.2.2.6 การทดสอบประสิทธิภาพของสมการเทียบมาตรฐานปริมาณวิตามินซี
ทํ า การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสมการเที ย บมาตรฐานของปริ ม าณ
วิตามินซีด้วยตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น จํานวน 20 ตัวอย่าง (prediction set) ซึ่งตัวอย่างที่ใช้
นี้จะเป็นตัวอย่างที่ซื้อมาใหม่ภายในประเทศ โดยใช้ตัวอย่างประเภทและยี่ห้อเดียวกับในตารางที่ 11
ก่อนวัดสเปกตรัมจะทําการควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างที่ 30±1 องศาเซลเซียส ด้วยตู้บ่ม เป็นเวลา
30 นาที ทําการวัดสเปกตรัมของตัวอย่างในช่วงเลขคลื่นระหว่าง 12500-4000 cm-1 ในรูปแบบการ
วัดแบบ transflectance ที่ resolution 16 cm-1 และ scan time เท่ากับ 32 ครั้ง โดยมี
อุปกรณ์เสริม คือ reflector ที่มี path length ขนาด 0.2 มิลลิเมตร ซึ่งช่วยกําหนดระยะทางที่แสง
ส่องผ่านตัวอย่าง อีกทั้งยังช่วยในการสะท้อนแสงให้กลับเข้าสู่ detector ของเครื่อง NIRS โดยในการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสมการเทียบมาตรฐานจะสามารถสังเกตค่าความคลาดเคลื่อน (%error)
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ของสมการทํานายที่ได้หากมีค่าต่ําบ่งชี้ถึงสมการที่มีประสิทธิภาพที่ดี (แสดงรายละเอียดการคํานวณ
%error ดังภาคผนวก ก)
3.2.3 การเปรียบเทียบการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี MLR และด้วยวิธี PLSR สําหรับการ
ทํานายปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด
ทําการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี MLR ด้วยโปรแกรม The Unscrambler ® เวอร์
ชั่น 9.7 (CAMO, Olso, Norway) โดยคัดเลือกความยาวคลื่นให้ครอบคลุมกับองค์ประกอบที่ต้องการ
หา (แอนโทไซยานิน) ให้มากที่สุดร่วมกับการสังเกตจากความยาวคลื่นอ้างอิง (Osbornes, 1993)
เมื่อสร้างสมการด้วยวิธี MLR แล้วทําการเปรียบเทียบสมการเทียบมาตรฐานและสมการทวนสอบที่ได้
จากวิธี MLR เทียบกับสมการที่ได้จากวิธี PLSR

บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
4.1 ผลการศึกษาอิทธิพลของวัตถุเจือปนอาหารในการวัดปริมาณแอนโทไซยานินในน้ํามัลเบอร์รี
ด้วยเทคนิค NIRS
4.1.1 ลักษณะสเปกตรัมของวัตถุเจือปนอาหารและการปรับแต่งสเปกตรัม
จากการวัดสเปกตรัมของวัตถุเจือปนอาหารทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ กรดแอสคอร์บิก กรด
ซิตริก คอลลาเจน และแซนแทนกัม โดยวัดในลักษณะสารละลาย ในรูปแบบของการวัดแบบส่องผ่าน
สะท้อนกลับ และวัดในลักษณะผงในรูปแบบการวัดแบบสะท้อนกลับ โดยวัดที่ resolution 16 cm-1
และ scan time เท่ากับ 32 ครั้ง เหมือนกับการวัดในตัวอย่าง แสดงดังภาพที่ 13, 15, 17, 19 และ
20 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) หรือ log 1/R (แกน y) กับความ
ยาวคลื่นมีหน่วยเป็น cm-1 (แกน x) ของสเปกตรัมวัตถุเจือปนอาหาร จะเห็นได้ดังภาพที่ 13 ซึ่งเป็น
สเปกตรัม ของกรดแอสคอร์บิกผง พบพีคของการดูดกลืนที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของกรด
แอสคอร์บิก ได้แก่ ที่ 10074, 8416, 8238, 7421, 6865, 5713, 4458, 4042 cm-1 ซึ่งที่เลขคลื่น
10074 cm-1 สัมพันธ์กับการสั่นของพันธะภายในโมเลกุลแบบ O–H second overtone str. แสดง
ถึงโครงสร้าง CHOH, ที่บริเวณเลขคลื่น 8416 cm-1 สัมพันธ์กับการสั่นของพันธะภายในโมเลกุลแบบ
C–H asymmetric stretch second overtone แสดงถึงโครงสร้าง CH2, ที่บริเวณเลขคลื่น 8238
cm-1 สัมพันธ์กับการสั่นของพันธะภายในโมเลกุลแบบ C–H str second overtone แสดงถึง
โครงสร้าง CH2 เช่นเดียวกัน, ที่บริเวณเลขคลื่น 6865 cm-1 สัมพันธ์กับการสั่นของพันธะภายใน
โมเลกุลแบบ O–H first overtone str. แสดงถึงโครงสร้าง OH, ที่บริเวณเลขคลื่น 5713 cm-1
สัมพันธ์กับการสั่นของพันธะภายในโมเลกุลแบบ C–H str first overtone แสดงถึงโครงสร้าง CH, ที่
บริเวณเลขคลื่น 4458 cm-1 สัมพันธ์กับการสั่นของพันธะภายในโมเลกุลแบบ OH str and C–O str.
combination แสดงถึงโครงสร้าง C–C–OH และที่บริเวณเลขคลื่น 4042 cm-1 สัมพันธ์กับการสั่น
ของพันธะภายในโมเลกุลแบบ C–H str and C–C str combination แสดงถึงโครงสร้าง C–CH หรือ
CH2 combination แสดงถึงโครงสร้าง CH2 (Liu และคณะ, 2006)
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และเมื่อนําสเปกตรัมของกรดแอสคอร์บิกผงมาทําการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธีการ second
derivative ซึ่งช่วยลดการเกิด overlapping ของพีคได้ ดังภาพที่ 14 ทั้งนี้จากผลการทดลองพบค่า
การดูดกลืนแสงของกรดแอสคอร์บิกผงซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้าง cyclopentene ที่มีลักษณะเป็น
วงแหวนคาร์บอนห้าเหลี่ยม บริเวณเลขคลื่น 5754 cm-1 นอกจากนี้ยังพบพีคการดูดกลืนของ
โครงสร้าง C=C หรือ แอลคีน (alkene)
และการดูดกลืนที่แสดงถึงโมเลกุลน้ํา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Liu และคณะ (2006) ที่ทําการวัดกรดแอสคอร์บิกผง (AR grade) ด้วยเครื่อง FT-NIR
spectrometer รุ่น MPA ของบริษัท Bruker เช่นดียวกัน พบว่าการสั่นของพันธะระหว่างโมเลกุลของ
พันธะไฮโดรเจนและ C=O ของกรดแอสคอร์บิกนั้นมี 4 ชนิด และเมื่อทํา second derivative ของ
กรดแอสคอร์บิก พบพีคของการดูดกลืนของกรดแอสคอร์บิกที่สําคัญคือ ที่บริเวณเลขคลื่น 6920,
6680 และ 6720 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นของพันธะ OH first overtone stretching
เมื่อพิจารณาสเปกตรัมของกรดแอสคอร์บิกในรูปสารละลายที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่าง
กัน (ภาพที่ 15) พบว่า เส้นสเปกตรัมของสารละลายกรดแอสคอร์บิกนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับน้ํา
กลั่น (ภาพที่ 31) คือพีคมีลักษณะเป็นฐานกว้าง (broad peak) และมีจุดยอดของพีคที่ไม่สามารถ
แยกจากกันได้ชัดเจนเนื่องจากการส่องและสะท้อนกลับของแสงในแต่ละความยาวคลื่นที่สัมพันธ์กับ
องค์ประกอบต่างๆมีความใกล้เคียงกันมาก อย่างไรก็ตามจากภาพสังเกตุเห็นพีคของการดูดกลืนที่
ชัดเจนมาก คือ บริเวณเลขคลื่น 5100 และ 6800 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นแบบ first overtones
และ second overtones ของพันธะ O-H แสดงถึงพันธะภายในโมเลกุลของน้ํา (Frizon และคณะ,
2015) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของสารละลายกรดแอสคอร์บิก เนื่องจากอิทธิพลของพีคน้ําที่มีขนาด
ใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดการบดบังพีคของการดูดกลืนพีคอื่นๆของวัตถุเจือปนอาหาร การวัดวัตถุเจือปน
อาหารในรูปแบบผงนั้นจึงสามารถช่วยอธิบายถึงลักษณะโครงสร้างทางโมเลกุลซึ่งแสดงออกมาใน
รูปแบบเส้นสเปกตรัมได้ดีขึ้น จึงได้นําสเปกตรัมของสารละลายกรดแอสคอร์บิกมาปรับแต่งสเปกตรัม
ด้วยวิธี d2 พบว่ามีพีคที่ขึ้นชัดเจนมาก 5346-5261 cm-1 ซึ่งมีลักษณะพีคขึ้นที่บริเวณเดียวกับพีคของ
น้ํากลั่นที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี d2 จึงสามารถระบุได้ว่าเป็นพีคที่แสดงถึงโมเลกุลของน้ํา
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ด้วยวิธี (d2) และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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เมื่อวัดกรดซิตริกในรูปผง (ภาพที่ 17) พบพีคของการดูดกลืนที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้าง
ของกรดซิตริก ได้แก่ ที่บริเวณเลขคลื่น 8624 และ 5878 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นของพันธะ
ภายในโมเลกุลแบบ C–H str. second overtone และ C–H str. first overtone แสดงถึงโครงสร้าง
ของกรดซิตริก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นกรดเหมือนกัน พบว่าพีคของ
กรดซิตริ กผงนั้ นไม่ มี ลั กษณะคล้ายคลึงกับกรดแอสคอร์บิก ผง เนื่องด้วยโครงสร้ างที่แตกต่ างกั น
กล่าวคือกรดแอสคอร์บิกนั้นจะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็น cyclopentene และมีหมู่อัลคีนและ
หมู่แอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบซึ่งแตกต่างจากกรดซิตริก และเมื่อนําสเปกตรัมของกรดซิตริกผงที่วัด
ได้มาปรับแต่งด้วยวิธีการคํานวณค่าอนุพันธ์อันดับสองทําให้สามารถสังเกตการดูดกลืนของพีคที่สําคัญ
บริเวณช่วงเลขคลื่น 7783-5405 cm-1 (ภาพที่ 18)
จากการศึกษาลักษณะสเปกตรัมของสารละลายกรดซิตริก (ดังภาพที่ 19) พบว่า พบพีคของ
การดูดกลืนที่ชัดเจนมาก คือ บริเวณเลขคลื่น 5100 และ 6800 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นแบบ first
overtones และ second overtones ของพันธะ O-H แสดงถึงพันธะภายในโมเลกุลของน้ํา
เช่นเดียวกับในสารละลายกรดแอสคอร์บิก และมีลักษณะคล้ายคลึงกับสเปกตรัมของน้ํากลั่น (ภาพที่
31) เนื่องจากน้ําเป็นองค์ประกอบหลักของสารละลายกรดซิตริก พบว่าพีคน้ํามีขนาดใหญ่จึงทําให้เกิด
การบดบังพีคของการดูดกลืนพีคที่แสดงถึงองค์ประกอบอื่นๆของกรดซิตริก จึงได้นําสเปกตรัมของ
สารละลายกรดแอสคอร์บิกมาปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี d2 แสดงดังภาพที่ 20 พบว่ามีพีคที่ขึ้นชัดเจน
มาก 5346-5261 cm-1 ซึ่ งมี ลั ก ษณะพีค ขึ้ นที่ บริ เ วณเดี ย วกับ พีค ของน้ํา กลั่ นที่ ผ่ า นการปรับ แต่ ง
สเปกตรัมด้วยวิธี d2 จึงสามารถระบุได้ว่าเป็นพีคที่แสดงถึงโมเลกุลของน้ํา
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และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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ภาพที่ 18 เส้นสเปกตรัมของกรดซิตริกผงที่ผ่านการปรับแต่ง
ด้วยวิธี (d2) และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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เมื่อวัดคอลลาเจนในรูปผง (ภาพที่ 21) จึงทําให้พบพีคของการดูดกลืนที่มีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างของคอลลาเจน ได้แก่ ที่บริเวณเลขคลื่น 5176, 4914 และที่เลขคลื่น 4628 cm-1 ซึ่ง
สัมพันธ์กับการสั่นของพันธะภายในโมเลกุลแบบ C=O str. second overtone และ amide I +
amide III combination ที่แสดงถึงโครงสร้าง CONH, CONH2 และ CONHR ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานหลักของคอลลาเจน (Osborne และคณะ, 1993) และเมื่อทําการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี
คํานวณค่าอนุพันธ์อันดับสองเพื่อลดการ overlapping ของพีค ดังภาพที่ 22 จึงทําให้พบพีคของการ
ดูดกลืนที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของคอลลาเจน ได้แก่ ที่บริเวณเลขคลื่น 6696, 5184, 4975
และที่เลขคลื่น 4474 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นของพันธะภายในโมเลกุลแบบ N–H str first
overtone, N-H str.= NH+3 deformation และ N-H str.=C=O str. แสดงถึงโครงสร้างของกรดอะ
มิโน ได้แก่โครงสร้าง CONHR, CONH2 และกรดอะมิโนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของคอลลาเจน
(Osborne และคณะ, 1993)
และจากการศึกษาลักษณะเส้นสเปกตรัมของสารละลายคอลลาเจนแสดงดังภาพที่ 23 พบ
พีคของการดูดกลืนที่ชัดเจนมาก คือ บริเวณเลขคลื่น 5100 และ 6800 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่น
แบบ first overtones และ second overtones ของพันธะ O-H แสดงถึงพันธะภายในโมเลกุลของ
น้ํา เนื่องจากน้ําเป็นองค์ประกอบหลักของสารละลายคอลลาเจน เส้นสเปกตรัมของสารละลายคอลลา
เจนนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับน้ํากลั่น (ภาพที่ 31) โดยพบว่าพีคน้ํามีขนาดใหญ่จึงทําให้เกิดการบดบัง
พีคของการดูดกลืนพีคที่แสดงถึงองค์ประกอบอื่นๆของคอลลาเจน จึงได้นําสเปกตรัมของสารละลาย
คอลลาเจนมาปรั บ แต่ ง สเปกตรั ม ด้ ว ยวิ ธี d2 แสดงดั ง ภาพที่ 24 พบว่ า มี พี ค ที่ ขึ้ น ชั ด เจนมาก
5353-5268 cm-1 ซึ่ ง มี ลั ก ษณะพี ค ขึ้ น ที่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั บ พี ค ของน้ํ า กลั่ น ที่ ผ่ า นการปรั บ แต่ ง
สเปกตรัมด้วยวิธี d2 จึงสามารถระบุได้ว่าเป็นพีคที่แสดงถึงโมเลกุลของน้ํา ทั้งนี้อาจพบว่าพีคน้ําที่พบ
ในสารละลายคอลลาเจนนั้นมีการเลื่อน (shift) ออกมาเมื่อเปรียบเทียบกับพีคน้ํากลั่นที่ผ่านการ
ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี d2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคอลลาเจนที่อยู่ในสารละลาย

2
ค่าการดูดกลืนแสง (log 1/R)

0.6
-1

0.4

5176 cm C=O str.
second overtone

0.2
0.0
12000

10000
8000
เลขคลื่น (cm-1)
คอลลาเจน

6000

ค่าการดูดกลืนแสง d2log (1/R)

0.00002
0

-0.00004

10000

0.8
0.4
0
12000

10000

8000
6000
4000
-1
เลขคลื่น (cm )
สารละลายคอลลาเจน 1%
สารละลายคอลลาเจน 5%
สารละลายคอลลาเจน 10%

0.0002

คอลลาเจน

12000

6800 cm
(OH first
overtone)

5100 cm-1 (OH
combination)

ภาพที่ 23 สเปกตรัมของสารละลายคอลลาเจนที่ระดับความเข้มข้นทีแ่ ตกต่างกัน
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ภาพที่ 24 เส้นสเปกตรัมของสารละลายคอลลาเจนที่ผ่านการปรับแต่งด้วยวิธี (d2)
และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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ภาพที่ 22 เส้นสเปกตรัมของคอลลาเจนผงที่ผ่านการปรับแต่ง
ด้วยวิธี (d2) และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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เมื่อวัดแซนแทนกัมในรูปผง (ภาพที่ 25) จึงทําให้พบพีคของการดูดกลืนที่มีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างของแซนแทนกัม ได้แก่ ที่บริเวณเลขคลื่น 8246, 6912, 6310, 5940, 5646 และที่เลขคลื่น
4304 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นของพันธะภายในโมเลกุลแบบ C-H stretch second overtone of
CH2, O-H stretch first overtone ของ H2O และ C-H stretch combination, O-H stretch first
overtone ของ hydrogen bond, C-H stretch second overtone, C-H stretch first overtone
of CH2 and CH3 และ O-H stretch/CH2 twist combination ตามลําดับ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
หลักของแซนแทนกัม (Song และคณะ, 2015) และเมื่อทําการปรับแต่งสเปกตรัมแซนแทนกัมผงด้วย
ของพีค ดังภาพที่ 26 จึงทําให้พบพีคของการดูดกลืนที่มี
วิธี d2 เพื่อลดการ overlapping
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างของแซนแทนกัม ได้แก่ ที่บริเวณเลขคลื่น 5947 และที่เลขคลื่น 4312
cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นของพันธะภายในโมเลกุลแบบ C-H stretch second overtone และ
O-H stretch/CH2 twist combination แสดงถึงโครงสร้างของแซนแทนกัม (Song และคณะ,
2015)
จากการศึกษาลักษณะเส้นสเปกตรัมแซนแทนกัมแสดงดังภาพที่ 27 พบพีคของการดูดกลืน
ที่ชัดเจนมาก คือ บริเวณเลขคลื่น 5100 และ 6800 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นแบบ first overtones
และ second overtones ของพันธะ O-H แสดงถึงพันธะภายในโมเลกุลของน้ํา เนื่องจากน้ําเป็น
องค์ประกอบหลักของสารละลายแซนแทนกัม พบว่าพีคน้ํามีขนาดใหญ่จึงทําให้เกิดการบดบังพีคของ
การดูดกลืนพีคที่แสดงถึงองค์ประกอบอื่นๆของแซนแทนกัม จึงได้นําสเปกตรัมของสารละลายแซน
แทนกัมมาปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี d2 แสดงดังภาพที่ 28 พบว่ามีพีคที่ขึ้นชัดเจนมาก 5361-5276
cm-1 ซึ่งมีลักษณะพีคขึ้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพีคของน้ํากลั่นที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี d2
จึงสามารถระบุได้ว่าเป็นพีคที่แสดงถึงโมเลกุลของน้ํา ทั้งนี้อาจพบว่าพีคน้ําที่พบในสารละลายแซน
แทนกัมนั้นมีการเลื่อน (shift) ออกมาเมื่อเปรียบเทียบกับพีคน้ํากลั่นที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วย
วิธี d2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแซนแทนกัมที่อยู่ในสารละลาย
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ภาพที่ 27 สเปกตรัมของสารละลายแซนแทนกัมที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน
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ภาพที่ 28 เส้นสเปกตรัมของสารละลายแซนแทนกัมที่ผ่านการปรับแต่งด้วยวิธี (d2)
และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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ภาพที่ 26 เส้นสเปกตรัมของแซนแทนกัมผงที่ผ่านการปรับแต่ง
ด้วยวิธี (d2) และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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4.1.2 ลักษณะสเปกตรัมของมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงและการปรับแต่งสเปกตรัม
จากการวัดสเปกตรัมของมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงที่เตรียมได้จากห้องปฏิบัติการแสดงเส้น
สเปกตรัมของมัลเบอร์รีฟรีซดรายผง ดังภาพที่ 29 พบการดูดกลืนแสงบริเวณเลขคลื่นที่ 6441, 5904,
5816, 5207 และที่เลขคลื่น 4775 cm-1 และจากภาพที่ 30 แสดงเส้นสเปกตรัมของมัลเบอร์รีฟรีซ
ดรายผงที่ผ่านการปรับแต่งด้วยวิธีการคํานวณค่าอนุพันธ์อันดับสองทําให้สามารถสังเกตการดูดกลืน
แสงขององค์ประกอบสําคัญต่างๆตัวอย่างมัลเบอร์รีฟรีซดรายได้ดีขึ้นโดยพบเลขคลื่นสําคัญที่ 5986
และ 5924 cm-1 ที่สัมพันธ์กับการสั่นแบบ C-H str. first overtone และที่เลขคลื่น 4360, 4252,
4196 cm-1 ที่สัมพันธ์กับการสั่นแบบ C-H str.+ C-H bending ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างของวงแหวน
เบนซีนที่เป็นโครงสร้างหลักของแอนโทไซยานิน นอกจากนี้ยังพบการดูดกลืนแสงของน้ําตาลกลูโคสที่
บริเวณเลขคลื่น 6756, 6329, 6301 cm-1 ที่สัมพันธ์กับการสั่นแบบ O-H str. first overtone
(intramolecular H bond) (Osborne และคณะ, 1993) นอกจากนี้ยังได้ทําการวัดสเปกตรัมของน้ํา
กลั่นแสดงดังภาพที่ 31 พบพีคของการดูดกลืนที่ชัดเจนมาก คือ บริเวณเลขคลื่น 5100 และ 6800
cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นแบบ first overtones และ second overtones ของพันธะ O-H แสดง
ถึงพันธะภายในโมเลกุลของน้ํา และเส้นสเปกตรัมของน้ํากลั่นที่ผ่านการปรับแต่งด้วยวิธีการคํานวณค่า
อนุพันธ์อันดับสอง ดังภาพที่ 32 พบการดูดกลืนที่ชัดเจนมากคือ ที่บริเวณเลขคลื่น 5322 และ 5261
cm-1 ที่แสดงถึงโมเลกุลของน้ํา
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ภาพที่ 30 เส้นสเปกตรัมของมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงที่ผ่านการปรับแต่ง
ด้วยวิธี (d2) และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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ภาพที่ 32 เส้นสเปกตรัมของน้ํากลั่นที่ผ่านการปรับแต่งด้วยวิธี (d2)
และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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4.1.3 ลักษณะสเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีที่ทําการเติมวัตถุเจือปนอาหารและการ
ปรับแต่งสเปกตรัม

ค่าการดูดกลืนแสง (log 1/R)

จากการวัดสเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีที่เตรียมจากห้องปฏิบัติการความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตรที่เติมวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ กรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก คอลลาเจน และ
แซนแทนกัม โดยวัดในรูปแบบของการวัดแบบส่องผ่านสะท้อนกลับ (transflectance) โดยวัดที่
resolution 16 cm-1 และ scan time เท่ากับ 32 ครั้ง เหมือนกับการวัดในตัวอย่าง แสดงดังภาพที่
33, 34, 36, 38 และ 40 ตามลําดับ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (absorbance)
หรือ log 1/R (แกน y) กับความยาวคลื่นมีหน่วยเป็น cm-1 (แกน x) ของสเปกตรัมน้ํามัลเบอร์รีที่
เตรียมจากห้องปฏิบัติการความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตรที่เติมวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Caramês, และคณะ (2016) ที่รายงานลักษณะเส้นสเปกตรัมของน้ําองุ่นที่ได้ซึ่งมีพีค
การดูดกลืนที่ชัดเจนมากสองพีคคือที่บริเวณเลขคลื่น 5200 และ 6900 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่น
แบบ first overtones และ combination ของพันธะ O-H แสดงถึงพันธะภายในโมเลกุลของน้ําที่
เป็นองค์ประกอบหลักของน้ําองุ่นเช่นเดียวกัน
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8000

6000

เลขคลื่น (cm-1)

น้ํามัลเบอร์รี+กรดแอสคอร์บิก 0.01%
น้ํามัลเบอร์รี+กรดแอสคอร์บิก 0.05%

4000

น้ํามัลเบอร์รี+กรดแอสคอร์บิก 0.03%

8000
เลขคลื่น (cm-1)

6000

4000

น้ํามัลเบอร์รี+กรดซิตริก 0.06%

ภาพที 36 สเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีเข้มข้น 500 mg/l ทีเติมวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ
ประกอบด้วยกรดซิตริกที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน
0.0005

5100 cm-1 (OH
combination)

0
12000

10000

-0.0005
น้ํามัลเบอร์รี+กรดซิตริก 0.04%
น้ํามัลเบอร์รี+กรดซิตริก 0.1%

8000

6000

4000

เลขคลื่น (cm-1)

น้ํามัลเบอร์รี+กรดซิตริก 0.06%

ภาพที 37 สเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีเข้มข้น 500 mg/l ทีเติมวัตถุเจือปนอาหาร
ต่างๆประกอบด้วยกรดซิตริกที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันที่ผ่านการปรับแต่ง
ด้วยวิธี (d2) และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
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ภาพที 35 สเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีเข้มข้น 500 mg/l ทีเติมวัตถุเจือปนอาหาร
ต่างๆประกอบด้วยกรดแอสคอร์บิกที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันที่ผ่าน
การปรับแต่งด้วยวิธี (d2) และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด

10000

5100 cm-1 (OH
combination)

น้ํามัลเบอร์รี+กรดซิตริก 0.04%
น้ํามัลเบอร์รี+กรดซิตริก 0.1%

น้ํามัลเบอร์รี+กรดแอสคอร์บิก 0.03%

5100 cm-1 (OH
combination)

-0.0005

-1

12000

4000

ภาพที 34 สเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีเข้มข้น 500 mg/L ทีเติมวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ
ประกอบด้วยกรดแอสคอร์บิกที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน
0.0005

12000

2.4
2
1.6
1.2
0.8
0.4
0

ค่าการดูดกลืนแสง d2log (1/R)

ค่าการดูดกลืนแสง (log 1/R)

2.4
2
1.6
1.2
0.8
0.4
0

5100 cm (OH
combination)

-1

6800 cm
(OH first
overtone)

12000

10000

ค่าการดูดกลืนแสง (log 1/R)

-1

8000
เลขคลื่น (cm-1)

น้ํามัลเบอร์รี+คอลลาเจน 0.25%
น้ํามัลเบอร์รี+คอลลาเจน 1.0%

6000

ค่าการดูดกลืนแสง d2log (1/R)

5100 cm-1 (OH
combination)

0
10000

-0.0005
น้ํามัลเบอร์รี+คอลลาเจน 0.25%
น้ํามัลเบอร์รี+คอลลาเจน 1.0%

8000

6000

4000

เลขคลื่น (cm-1)

น้ํามัลเบอร์รี+คอลลาเจน 0.45%

8000
เลขคลื่น (cm-1)

6000

4000

น้ํามัลเบอร์รี+แซนแทนกัม 0.04%

ภาพที 40 สเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีเข้มข้น 500 mg/L ทีเติมวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ
ประกอบด้วยแซนแทนกัมที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน
0.0005

5100 cm-1 (OH
combination)

0
12000

10000

-0.0005
น้ํามัลเบอร์รี+แซนแทนกัม 0.02%
น้ํามัลเบอร์รี+แซนแทนกัม 0.06%

8000

6000

4000

เลขคลื่น (cm-1)

น้ํามัลเบอร์รี+แซนแทนกัม 0.04%

ภาพที 41 สเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีเข้มข้น 500 mg/l ทีเติมวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ
ประกอบด้วยแซนแทนกัมที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันที่ผ่านการปรับแต่ง
ด้วยวิธี (d2) และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด

65

ภาพที 39 สเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีเข้มข้น 500 mg/l ทีเติมวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ
ประกอบด้วยคอลลาเจนที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันที่ผ่านการปรับแต่งด้วยวิธี (d2)
และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด

10000

น้ํามัลเบอร์รี+แซนแทนกัม 0.02%
น้ํามัลเบอร์รี+แซนแทนกัม 0.06%

น้ํามัลเบอร์รี+คอลลาเจน 0.45%

5100 cm-1 (OH
combination)

6800 cm-1
(OH first
overtone)
12000

4000

ภาพที 38 สเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีเข้มข้น 500 mg/L ทีเติมวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ
ประกอบด้วยคอลลาเจนที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน
0.0005

12000

2.4
2
1.6
1.2
0.8
0.4
0

ค่าการดูดกลืนแสง d2log (1/R)

ค่าการดูดกลืนแสง (log 1/R)

2.4
2
1.6
1.2
0.8
0.4
0
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ภาพที่ 35, 37, 39 และ 41 แสดงสเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีที่เตรียมจากห้องปฏิบัติการ
ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตรที่เติมวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันที่
ผ่านการปรับแต่งด้วยวิธีการคํานวณค่าอนุพันธ์อันดับสอง พบความแตกต่างของเส้นสเปกตรัมที่
บริเวณ 5299-4000 cm-1 ที่เป็นความยาวในช่วงคลื่นยาว ซึ่งสอดคล้องกับสเปกตรัมที่พบในวัตถุเจือ
ปนอาหารทั้ง 4 ชนิดที่มักพบการดูดกลืนของโครงสร้างสําคัญบริเวณช่วงคลื่นยาวเช่นเดียวกัน
4.1.4 ผลการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยเทคนิค NIRS
ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจสอบปริมาณแอนโทไซยานินในเครื่องดื่มมัลเบอร์รีที่
เป็นระบบจําลองนั้นเพื่อที่จะศึกษาอิทธิพลของการเติมวัตถุเจือปนอาหารต่างๆที่เติมลงไปใน
น้ํามัลเบอร์รีที่อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค NIRS ทั้งนี้การเลือกวัตถุ
เจื อ ปนอาหารที่ เ ติ ม ลงไปในระบบจํ า ลองนั้ น เป็ น วั ต ถุ เ จื อ ปนอาหารชนิ ด ที่ มี ก ารเติ ม ลงไปใน
เครื่องดื่มมัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นที่จําหน่ายในท้องตลาดอยู่แล้ว ได้แก่ กรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก
คอลลาเจน และแซนแทนกัม ซี่งเติมลงไปในปริมาณใกล้เคียงกับน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นที่มีจําหน่าย
ในท้องตลาดเช่นเดียวกัน โดยจุดประสงค์ของการเติมวัตถุเจือปนอาหารบางชนิดลงไปในเครื่องดื่มนั้น
ส่งผลต่อคุณลักษณะทางกายภาพ และทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มนั้นโดยตรงเมื่อเก็บรักษา
ไว้ โดยเฉพาะเครื่องดื่มน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น และน้ํามัลเบอร์รี ซึ่งมีรงควัตถุหลักเป็นแอนโทไซ
ยานินที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะสําคัญคือมีสีม่วง Chung และคณะ (2016) พบว่าปัญหาหลัก
ที่ส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีแอนโทไซยานินเป็นองค์ประกอบหลักคือ การจางหายไป
ของสีม่วงและการมีกลิ่นรสที่ผิดปกติของผลิตภัณฑ์ ทําให้มีหลายงานวิจัยที่ศึกษาในด้านความคงตัว
ของแอนโทไซยานินในอาหารและเครื่องดื่ม และพยายามปรับปรุงเพิ่มความคงตัวโดยการเติมวัตถุเจือ
ปนอาหารชนิดต่างๆ เช่น เพคติน รูติน กรดอินทรีย์ กรดแกลลิกลงไป (Brenes และคณะ, 2005;
Castaneda-Ovando และคณะ, 2009; Cheynier, 2012; Hernández-Herrero and Frutos,
2015; Roidoung และคณะ, 2016) ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นที่วางจําหน่ายใน
ท้องตลาดนั้นมีการเติมกรดแอสคอร์บิกซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความคงตัวของแอนโทไซยานิน เนื่องจาก
กรดแอสคอร์ บิ ก เมื่ อ เกิ ด การออกซิ เ ดชั น สามารถให้ โ ปรตอนและเปลี่ ย นรู ป ไปเป็ น กรดดี ไ ฮโดร
แอสคอร์บิก (dehydroascorbic acid, DHA) และโปรตอนที่หลุดออกไปเป็นสาเหตุให้เกิดการสร้าง
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ซึ่งสามารถแตกตัวไปเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล
(hydroxyl radical, .OH) ทั้ง DHA และ .OH สามารถทําลายโครงสร้างของแอนโทไซยานินได้โดย
เกิดการคลายตัวของวงแหวนเบนซีนของโครงสร้างแอนโทไซยานิน (Matsufuji และคณะ, 2007)
นอกจากนี้พบว่าการเติมกรดซิตริกและสารจําพวกกัมไปยังช่วยในการเพิ่มความคงตัวของแอนโท
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ไซยานินในเครื่องดื่มอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chung และคณะ (2015a) และ Chung
และคณะ (2015b) ที่พบว่าเวย์โปรตีนและกัมอารบิกสามารถช่วยปรับปรุงความคงตัวของแอนโทไซ
ยานินในระบบจําลองได้
จากการศึ ก ษาแ สดงผล ค่ า ทางสถิ ติ ข องปริ ม าณ แ อนโทไซย านิ น (มิ ล ลิ ก รั ม
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร) ของน้ํามัลเบอร์รีในระบบจําลองซึ่งมีค่า
ปริมาณแอนโทไซยานินอยู่ระหว่าง 10-500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ดังตารางที่ 14)
จากการศึกษาพบว่า สมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินที่ได้จากแต่ละองค์ประกอบและ
สมการที่รวมทุกองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมนั้นให้ค่า R2 มากกว่า 0.9 ทุกสมการ และให้ค่า
RMSEP และ Bias ที่มีค่าต่ํา โดยค่า RMSEP นั้นมีค่าตามช่วงค่าทางเคมีที่วิเคราะห์ได้ซึ่งมีช่วงที่กว้าง
ตั้งแต่ 10-500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าสมการให้ค่า R2 ที่สูงเนื่องมาจากการกระจายตัวของข้อมูล
ปริมาณแอนโทไซยานินที่มีการะกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอ (แสดงรายละเอียดดังภาคผนวก ข) ซึ่ง
แสดงข้อมูลการกระจายตัวของปริมาณแอนโทไซยานินในน้ํามัลเบอร์รีที่เติมวัตถุเจือปนอาหารชนิด
ต่ า งๆ (ก) กรดแอสคอร์ บิ ก (ข) กรดซิ ต ริ ก (ค) คอลลาเจน (ง) แซนแทนกั ม และ (จ) รวมทุ ก
องค์ประกอบ โดยค่าทางเคมีที่ได้จากการวิเคราะห์ต้องมีการกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอจึงจะทําให้
สมการเทียบมาตรฐานให้ผลการทํานายที่แม่นยํา ดังนั้นข้อมูลจึงต้องมีจํานวนมากและมีกระจาย
ครอบคลุมตัวอย่างในอนาคต รวมทั้งควรมีความถี่ที่ใกล้เคียงกันจึงจะทําให้สมการเทียบมาตรฐานนั้นมี
ความสัมพันธ์กันสูง

4.1.4 ผลการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยเทคนิค NIRS
ตารางที่ 14 ค่าทางสถิติของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ชุดข้อมูลสมการทํานาย (Calibration set) (60%)
วัตถุเจือปนอาหาร

จํานวน ค่าต่ําสุด
ข้อมูล

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

กรดแอสคอร์บกิ

60

10

500

กรดซิตริก

60

10

คอลลาเจน

60

แซนแทนกัม
รวมทุกองค์ประกอบ

ชุดข้อมูลทวนสอบสมการ (Validation set) (40%)
จํานวน
ข้อมูล

ค่าต่ําสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

174.17

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
159.21

40

10

500

91.25

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
90.93

500

174.17

159.21

40

10

500

91.25

90.93

10

500

174.17

159.21

40

10

500

95.43

94.79

60

10

500

174.17

159.21

40

10

500

91.25

90.93

240

10

500

146.25

141.59

160

10

500

128.40

134.99
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สําหรับการสร้างสมการเทียบมาตรฐานของปริมาณ cyanidin-3-glucoside
+cyanidin-3-rutinoside ที่เติมกรดแอสคอร์บิกในระบบจําลอง โดยสร้างสมการทั้งหมด 4 รูปแบบ
กล่ า วคื อ สมการที่ ไ ด้ จ ากการฟั ง ก์ ชั่ น การหาความสั ม พั น ธ์ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด แบบอั ต โนมั ติ
(optimization), สมการเลือกช่วงความยาวคลื่นเต็มช่วง (Full wavelength), สมการเลือกช่วงคลื่นที่
สัมพันธ์กับแอนโทไซยานิน และสมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและกรด
แอสคอร์บิก พบว่าสมการที่สร้างจากช่วงความยาวคลื่นเต็มช่วงให้ค่า R2, RPD ต่ําที่สุด และให้ค่า
RMSEP และ bias สูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเลือกความยาวช่วงคลื่นเต็ม (2) นั้นอาจรวม
องค์ประกอบต่างๆที่เราไม่ได้สนใจวิเคราะห์ (แอนโทไซยานิน) มาใช้ในการสร้างสมการส่งผลให้
สมการมีประสิทธิภาพที่ต่ํากว่าสมการที่คัดเลือกช่วงความยาวคลื่นแบบอื่นทั้งสมการที่ได้จากการ
optimization (1), สมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับแอนโทไซยานิน (3) และสมการเลือกช่วงคลื่นที่
สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและกรดแอสคอร์บิก (4) อย่างไรก็ตามพบว่าสมการที่เหมาะที่สุดคือ
สมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและกรดแอสคอร์บิกที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม
ด้วยวิธี First derivative + MSC (17 pts.) ที่ช่วงคลื่น 8454.9-7467.5 และ 7004.6-4188.9 cm-1
ซึ่งช่วงคลื่น 7004.6-4188.9 cm-1 สัมพันธ์กับโครงสร้างของกรดแอสคอร์บิก (ตารางที่ 15) โดยทําให้
ค่า R2 ในกลุ่มเทียบมาตรฐานเพิ่มขึ้น จาก 0.871 เป็น 0.973 และเมื่อเปรียบเทียบการสร้างสมการ
เลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับแอนโทไซยานินและสมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานิน
และกรดแอสคอร์บิก ทําให้สามารถสรุปได้ว่ากรดแอสคอร์บิกไม่ได้ส่งผลต่อสมการที่วิเคราะห์ปริมาณ
แอนโทไซยานินในน้ํามัลเบอร์รี

ตารางที่ 15 ค่าทางสถิติของแบบจําลองที่ศึกษาอิทธิพลของกรดแอสคอร์บิกต่อการวัดแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค NIRS
วัตถุเจือปน
อาหาร

กรด
แอสคอร์บิก

Wavelength selection

-1

ช่วงเลขคลื่น (cm )

การปรับแต่งสเปกตรัม

PLS
factor

สมการเทียบมาตรฐาน (60%)
2

R

RMSEE (mg/L)

สมการทดสอบความแม่นยํา (40%)
RPD

R

RMSEP
(mg/L)

Bias

2

Optimization (1)

9403.8-6094.3
5454.1-4242.9

First derivative +
MSC (17 pts.)

10

0.995

12.2

0.970

15.5

-0.451

5.81

Full wavelength (2)

12489.6-3996

First derivative +
STR (17 pts.)

9

0.989

18.5

0.871

32.2

5.1

2.82

สมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์
กับแอนโทไซยานิน (3)

8454.9-7467.5
6757.8-5916.9
5083.8-4188.9

Min-Max
normalization

9

0.992

15.3

0.966

16.6

-0.91

5.4

First derivative +
MSC (17 pts.)

9

0.993

14.5

0.973

14.8

2.39

6.14

สมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์
8454.9-7467.5
กับทั้งแอนโทไซยานินและ
7004.6-4188.9
กรดแอสคอร์บิก (4)

หมายเหตุ: R2: coefficients of determination, RMSEE: root mean square error of estimation, RMSEP: root mean square error of prediction,
RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP, MSC: multiplicative scatter correction, STR: straight line subtraction
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จากภาพที่ 42
แสดงลั ก ษณะการกระจายจุ ด บนกราฟการกระจายของปริ ม าณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ที่เติมกรดแอสคอร์บิกในระบบจําลอง ที่ผ่านการ
ปรับแต่งด้วยวิธี First derivative + MSC (17 pts.) สังเกตเห็นข้อมูลมีการกระจายตัวแนวเดียวกับ
เส้นเป้าหมาย (target line) แต่มีการกระจายตัวลงมาด้านล่างตามแนวแกน y จึงส่งผลให้ค่าปริมาณ
แอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS มีค่าน้อยกว่าปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธี
มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัตถุเจือปนอาหารที่เติมลงไปส่งผลต่อการทํานายปริมาณแอนโท
ไซยานินด้วยเทคนิค NIRS และภาพที่ 43 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ที่เติมกรดแอสคอร์บิกในระบบจําลอง ที่ผ่านการ
ปรับแต่งด้วยวิธี First derivative + MSC (17 pts.) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลและมีความสําคัญต่อ
แบบจําลองนั้นอยู่ที่เลขคลื่น 6904, 6896, 6711, 6202, 5423, 4659 และ 4366 cm–1 ซึ่ง
สอดคล้องกับการดูดกลืนของการสั่นพันธะ C-H ที่แสดงถึงโครงสร้างวงแหวนเบนซีนของโครงสร้าง
แอนโทไซยานิน (Workman Jr และ Weyer, 2012)
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ปริมาณปริมาณแอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี
NIRS (มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร)

540
Validation set
500
460
Calibration set
420
380
340
300
260
220
R2 = 0.973
180
RMSEP = 14.8
140
100
Bias = 2.39
60
RPD = 6.14
20
-20
-20 20 60 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540
ปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร)
ภาพที่ 42 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมกรดแอสคอร์บิกในระบบจําลองที่ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี
First derivative + MSC (17 pts.) (n=100)

สัมประสิทธิ์การถดถอย

1000000
500000
0
8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000
-500000
-1000000

เลขคลื่น (cm-1)
ภาพที่ 43 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมกรดแอสคอร์บิกในระบบจําลองที่ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี
First derivative + MSC (17 pts.) (n=100)
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สําหรับการสร้างสมการเทียบมาตรฐานของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมกรดซิตริกในระบบจําลอง โดยสร้างสมการทั้งหมด 4 รูปแบบ กล่าวคือ
สมการที่ได้จากการ optimization, สมการที่ได้จาก full wavelength, สมการเลือกช่วงคลื่นที่
สัมพันธ์กับแอนโทไซยานิน และสมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและกรดซิตริก
พบว่าสมการที่สร้างจาก full wavelength ให้ค่า R2, RPD ต่ําที่สุด และให้ค่า RMSEP และ bias สูง
ที่สุดเช่นเดียวกับสมการเทียบมาตรฐานและสมการทวนสอบของกรดแอสคอร์บิก อย่างไรก็ตามพบว่า
สมการที่เหมาะที่สุดคือ สมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและกรดซิตริก โดยเป็น
สมการที่ไม่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม
ที่ช่วงคลื่น 8686.4-8539.8,
8454.9-7467.5,
-1
7066.4-5793.5 และ 5083.8-3996 และ 7004.6-4188.9 cm ซึ่งช่วงคลื่น 8894-8138 และ
7783-5405 cm-1 สัมพันธ์กับโครงสร้างของกรดซิตริก (ตารางที่ 16) โดยทําให้ค่า R2 ในกลุ่มเทียบ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น จาก 0.940 เป็น 0.972 และเมื่อเปรียบเทียบการสร้างสมการเลือกช่วงคลื่นที่
สัมพันธ์กับแอนโทไซยานินและสมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและกรดซิตริก
ทําให้สามารถสรุปได้ว่ากรดซิตริกไม่ได้ส่งผลต่อสมการที่วิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินใน
น้ํามัลเบอร์รี

ตารางที่ 16 ค่าทางสถิติของแบบจําลองที่ศึกษาอิทธิพลของกรดซิตริกต่อการวัดแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค NIRS
วัตถุเจือปน
อาหาร

กรดซิตริก

Wavelength selection

-1

ช่วงเลขคลื่น (cm )

การปรับแต่งสเปกตรัม

PLS
factor

สมการเทียบมาตรฐาน (60%)
2

R

RMSEE (mg/L)

สมการทดสอบความแม่นยํา (40%)
RPD

R

RMSEP
(mg/L)

Bias

2

(1)

9403.8-6094.3
5454.1-4242.9

First derivative +
MSC (17 pts.)

10

0.995

13

0.974

15

3.87

6.42

(2)

12489.6-3996

SNV

10

0.994

14

0.940

22

5.05

4.2

First derivative
(17 pts.)

10

0.988

18.6

0.952

19.6

-4.64

4.71

No spectral data
preprocessing

10

0.990

17.9

0.972

15.1

-0.809

5.95

(3)

(4)

8454.9-7467.5
6757.8-5916.9
5083.8-4188.9
8686.4-8539.8
8454.9-7467.5
7066.4-5793.5
5083.8-3996

หมายเหตุ: R2: coefficients of determination, RMSEE: root mean square error of estimation, RMSEP: root mean square error of prediction,
RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP, MSC: multiplicative scatter correction, STR: straight line subtraction
SNV: standard normal variate
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จากภาพที่ 44
แสดงลั ก ษณะการกระจายจุ ด บนกราฟการกระจายของปริ ม าณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ที่เติมกรดซิตริกในระบบจําลองที่ไม่ผ่านการ
ปรับแต่งสเปกตรัม สามารถสังเกตเห็นข้อมูลมีการกระจายตัวแนวเดียวกับเส้น target line แต่มีการ
กระจายตัวลงมาด้านล่างตามแนวแกน y จึงส่งผลให้ค่าปริมาณแอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี
NIRS มีค่าน้อยกว่าปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน ทั้งนี้อาจสรุปได้ว่ากรดซิตริกที่
เติมลงไปอาจจะส่งผลต่อการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค NIRS และภาพที่ 45 ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside
ที่เติมกรดซิตริกในระบบจําลองที่ไม่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลและมี
ความสําคัญต่อแบบจําลองนั้นอยู่ที่เลขคลื่น 7012, 6989, 6904, 6318, 5824, 4775 4937, 4505,
และ 4260 cm–1 ซึ่งสอดคล้องกับการดูดกลืนของการสั่นพันธะ C-H แสดงถึงโครงสร้างวงแหวน
เบนซีนของโครงสร้างแอนโทไซยานิน (Workman Jr และ Weyer, 2012)
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สัมประสิทธิ์การถดถอย

ปริมาณปริมาณแอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี
NIRS (มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร)

540
Validation set
500
460
Calibration set
420
380
340
300
260
R2 = 0.972
220
180
RMSEP = 15.1
140
Bias = -0.809
100
60
RPD = 5.95
20
-20
-20 20 60 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540
ปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร)
ภาพที่ 44 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมกรดซิตริกในระบบจําลองที่ไม่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม
(n=100)
10000
5000
0
8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000
-5000
-10000

เลขคลื่น (cm-1)
ภาพที่ 45 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมกรดซิตริกในระบบจําลองที่ไม่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม
(17 pts.) (n=100)
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สําหรับการสร้างสมการเทียบมาตรฐานของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมคอลลาเจนในระบบจําลอง พบว่า สมการที่เหมาะสมที่สุดคือ สมการที่
ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี straight line subtraction ที่ช่วงคลื่น 8454.9-7467.5 และ
7251.5-4057.8 cm-1 (ตารางที่ 17) พบว่าสมการที่สร้างจากช่วงความยาวคลื่นเต็มช่วงให้ค่า R2,
RPD ต่ําที่สุด และให้ค่า RMSEP และ bias สูงที่สุดเช่นเดียวกับสมการเทียบมาตรฐานและสมการ
ทวนสอบของกรดแอสคอร์บิกและกรดซิตริก อย่างไรก็ตามพบว่าสมการที่เหมาะที่สุดคือ สมการเลือก
ช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและคอลลาเจน ซึ่งช่วงคลื่น 7251-6611 และ 6009-4065
cm-1 สัมพันธ์กับโครงสร้างของคอลลาเจน (ตารางที่ 14) โดยทําให้ค่า R2 ในกลุ่มเทียบมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น จาก 0.880 เป็น 0.975 และเมื่อเปรียบเทียบการสร้างสมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับแอน
โทไซยานินและสมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและคอลลาเจน ทําให้สามารถ
สรุปได้ว่าคอลลาเจนไม่ได้ส่งผลต่อสมการที่วิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินในน้ํามัลเบอร์รี

ตารางที่ 17 ค่าทางสถิติของแบบจําลองที่ศึกษาอิทธิพลของคอลลาเจนต่อการวัดแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค NIRS
วัตถุเจือปน
อาหาร

คอลลาเจน

Wavelength
selection

-1

ช่วงเลขคลื่น (cm )

การปรับแต่งสเปกตรัม

PLS
factor

สมการเทียบมาตรฐาน (60%)

สมการทดสอบความแม่นยํา (40%)
RPD

R2

RMSEE (mg/L)

R2

RMSEP
(mg/L)

Bias

(1)

9403.8-6094.3
5454.1-4242.9

MSC

10

0.991

16.2

0.966

16.6

-6.1

5.83

(2)

12489.6-3996

STR

10

0.989

18.4

0.880

31.1

-11.2

3.1

SNV

9

0.991

16.8

0.970

14.9

-5.4

6.22

STR

10

0.988

19

0.975

14.8

-2.1

6.37

(3)
(4)

8454.9-7467.5
6757.8-5916.9
5083.8-4188.9
8454.9-7467.5
7251.5-4057.8

หมายเหตุ: R2: coefficients of determination, RMSEE: root mean square error of estimation, RMSEP: root mean square error of prediction,
RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP, MSC: multiplicative scatter correction, STR: straight line subtraction
SNV: standard normal variate
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จากภาพที่ 46
แสดงลั ก ษณะการกระจายจุ ด บนกราฟการกระจายของปริ ม าณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside
ที่เติมคอลลาเจนในระบบจําลองที่ผ่านการ
ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี Straight line subtraction พบว่าค่าปริมาณแอนโทไซยานินมีการกระจาย
ตัวแนวเดียวกับเส้น target line แต่มีการกระจายตัวลงมาด้านล่างตามแนวแกน y จึงส่งผลให้ค่า
ปริมาณแอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS มีค่าน้อยกว่าปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วย
วิธีมาตรฐาน ทั้งนี้อาจสรุปได้ว่าคอลลาเจนที่เติมลงไปส่งผลต่อการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินด้วย
เทคนิค NIRS และภาพที่ 47 แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside
ที่เติมคอลลาเจนในระบบจําลองที่ผ่านการ
ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี straight line subtraction พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลและมีความสําคัญต่อ
แบบจําลองนั้นอยู่ที่เลขคลื่น พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลและมีความสําคัญต่อแบบจําลองนั้นอยู่ที่เลข
คลื่น 7035, 6950, 6904, 6680, 5454, 5214 และ 4744 cm–1 ซึ่งสอดคล้องกับการดูดกลืนของ
การสั่นพันธะ C-H แสดงถึงโครงสร้างวงแหวนเบนซีนของโครงสร้างแอนโทไซยานิน (Workman Jr
และ Weyer, 2012)
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ปริมาณปริมาณแอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี
NIRS (มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร)

540
Validation set
500
460
Calibration set
420
380
340
300
260
R2 = 0.975
220
180
RMSEP = 14.8
140
Bias = -2.1
100
60
RPD = 6.37
20
-20
-20 20 60 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540
ปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร)
ภาพที่ 46 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมคอลลาเจนในระบบจําลองที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม
ด้วยวิธี straight line subtraction (n=100)
10000
5000
0
8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000
-5000
-10000

เลขคลื่น (cm-1)
ภาพที่ 47 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมคอลลาเจนในระบบจําลองที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม
ด้วยวิธี straight line subtraction (n=100)
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สําหรับการสร้างสมการเทียบมาตรฐานของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมแซนแทนกัมในระบบจําลอง พบว่า สมการที่เหมาะสมที่สุดคือ สมการ
ที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี MSC ที่ช่วงคลื่น 8454.9-7467.5, 7382.6-6888.9 และ
6757.8-4134.9 (ตารางที่ 18) พบว่าสมการที่สร้างจากช่วงความยาวคลื่นเต็มช่วงให้ค่า R2, RPD ต่ํา
ที่สุด และให้ค่า RMSEP และ bias สูงที่สุดเช่นเดียวกับสมการเทียบมาตรฐานและสมการทวนสอบ
ของกรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก และคอลลาเจน อย่างไรก็ตามพบว่าสมการที่เหมาะที่สุดคือ สมการ
เลื อ กช่ ว งคลื่ น ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ทั้ ง แอนโทไซยานิ น และแซนแทนกั ม ซึ่ ง ช่ ว งคลื่ น 7382-6896 และ
6063-4142 cm-1 สัมพันธ์กับโครงสร้างของแซนแทนกัม โดยทําให้ค่า R2 ในกลุ่มเทียบมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น จาก 0.910 เป็น 0.960 และเมื่อเปรียบเทียบการสร้างสมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับแอน
โทไซยานินและสมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและแซนแทนกัม ทําให้สามารถ
สรุปได้ว่าแซนแทนกัมนั้นไม่ได้ส่งผลต่อสมการที่วิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินในน้ํามัลเบอร์รี

ตารางที่ 18 ค่าทางสถิติของแบบจําลองที่ศึกษาอิทธิพลของแซนแทนกัมต่อการวัดแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค NIRS
วัตถุเจือปน
อาหาร

แซนแทนกัม

Wavelength
selection

-1

ช่วงเลขคลื่น (cm )

การปรับแต่งสเปกตรัม

PLS
factor

สมการเทียบมาตรฐาน (60%)

สมการทดสอบความแม่นยํา (40%)
RPD

R2

RMSEE (mg/L)

R2

RMSEP
(mg/L)

Bias

(1)

9403.8-4242.9

MSC

10

0.996

10.7

0.981

12.5

-2.83

7.53

(2)

12489.6-3996

No spectral data
preprocessing

7

0.959

34.3

0.910

27

-0.897

3.33

Min-Max
normalization

9

0.996

11.4

0.953

19.4

-3.05

4.68

MSC

9

0.993

14.9

0.960

17.9

-0.477

5.02

(3)

(4)

8454.9-7467.5
6757.8-5916.9
5083.8-4188.9
8454.9-7467.5
7382.6-6888.9
6757.8-4134.9

หมายเหตุ: R2: coefficients of determination, RMSEE: root mean square error of estimation, RMSEP: root mean square error of prediction,
RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP, MSC: multiplicative scatter correction, STR: straight line subtraction
SNV: standard normal variate
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จากภาพที่ 48
แสดงลั ก ษณะการกระจายจุ ด บนกราฟการกระจายของปริ ม าณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ที่เติมแซนแทนกัมในระบบจําลองที่ผ่านการ
ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี MSC พบว่าค่าปริมาณแอนโทไซยานินมีการกระจายตัวแนวเดียวกับเส้น
target line แต่มีการกระจายตัวลงมาด้านล่างตามแนวแกน y จึงส่งผลให้ค่าปริมาณแอนโทไซยานินที่
ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS มีค่าน้อยกว่าปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน ทั้งนี้อาจ
สรุปได้ว่าแซนแทนกัมที่เติมลงไปอาจจะส่งผลต่อการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค NIRS
แ ล ะ ภ า พ ที่ 4 9 แ ส ด ง ถึ ง ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ถ ด ถ อ ย ข อ ง ส ม ก า ร ทํ า น า ย ป ริ ม า ณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ที่เติมแซนแทนกัมในระบบจําลองที่ผ่านการ
ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี MSC พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลและมีความสําคัญต่อแบบจําลองนั้นอยู่ที่เลข
คลื่น 6711, 6333, 4721, 4497 และ 4250 cm-1 ซึ่งที่เลขคลื่น 4250 cm-1 นั้นสอดคล้องกับการ
ดูดกลืนของการสั่นพันธะ C-H แสดงถึงโครงสร้างวงแหวนเบนซีนของโครงสร้างแอนโทไซยานิน
(Workman Jr และ Weyer, 2012)
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ปริมาณปริมาณแอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี
NIRS (มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+
cyanidin 3-rutinoside ต่อลิตร)

540
Validation set
500
460
Calibration set
420
380
340
300
260
R2 = 0.960
220
180
RMSEP = 17.9
140
100
Bias = -0.477
60
RPD = 5.02
20
-20
-20 20 60 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540
ปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+cyanidin 3-rutinoside ต่อลิตร)
ภาพที่ 48 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมแซนแทนกัมในระบบจําลองที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม
ด้วยวิธี MSC (n=100)
10000
5000
0
8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000
-5000
-10000

เลขคลื่น (cm-1)
ภาพที่ 49 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมแซนแทนกัมในระบบจําลองที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม
ด้วยวิธี MSC (n=100)
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สําหรับการสร้างสมการเทียบมาตรฐานของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside
ที่เติมวัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดที่มีในระบบจําลอง พบว่า สมการที่
เหมาะสมที่สุดคือ สมการที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First derivative+STR (25 pts.) ที่ช่วง
คลื่น 8686.4-8539.8, 8454.9-7467.5 และ 7382.6-3996 (ตารางที่ 19)
พบว่าสมการที่สร้างจากช่วงความยาวคลื่นเต็มช่วงให้ค่า R2, RPD ต่ําที่สุด และให้ค่า RMSEP
และ bias สูงที่สุดเช่นเดียวกับสมการเทียบมาตรฐานและสมการทวนสอบของกรดแอสคอร์บิก กรด
ซิตริก คอลลาเจน และแซนแทนกัม อย่างไรก็ตามพบว่าสมการที่เหมาะที่สุดคือ สมการเลือกช่วงคลื่น
ที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและรวมทุกองค์ประกอบ ซึ่งวัตถุเจือปนอาหารทั้งหมดแสดงค่าการ
ดูดกลืนแสงของโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ช่วงคลื่น 8894 ถึง 4065 cm-1 โดยทําให้ค่า R2 ในกลุ่มเทียบ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น จาก 0.922 เป็น 0.973 และเมื่อเปรียบเทียบการสร้างสมการเลือกช่วงคลื่นที่
สัมพันธ์กับแอนโทไซยานินและสมการเลือกช่วงคลื่นที่สัมพันธ์กับทั้งแอนโทไซยานินและรวมทุก
องค์ประกอบ ทําให้สามารถสรุปได้ว่าวัตถุเจือปนอาหารต่างๆนั้นไม่ได้ส่งผลต่อสมการที่วิเคราะห์
ปริมาณแอนโทไซยานินในน้ํามัลเบอร์รี

ตารางที่ 19 ค่าทางสถิติของแบบจําลองที่ศึกษาอิทธิพลของวัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดที่มีในระบบจําลองต่อการวัดแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค NIRS
วัตถุเจือปน
อาหาร

ทุกชนิดที่มีใน
ระบบจําลอง

Wavelength
selection

-1

ช่วงเลขคลื่น (cm )

การปรับแต่งสเปกตรัม

PLS
factor

สมการเทียบมาตรฐาน (60%)

สมการทดสอบความแม่นยํา (40%)
RPD

R2

RMSEE (mg/L)

R2

RMSEP
(mg/L)

Bias

(1)

9403.8-4242.9

First derivative +MSC
(17 pts.)

10

0.979

21.1

0.967

25.4

-5.4

5.63

(2)

12489.6-3996

MSC

10

0.957

30.1

0.922

39

3.6

-3.94

Min-Max
normalization

10

0.978

21.5

0.973

22.2

-3.4

6.13

First derivative
+STR (25 pts.)

10

0.976

22.4

0.973

22.1

-4.35

6.22

(3)

(4)

8470.4-7467.5
6757.8-5916.9
5083.8-4188.9
8686.4-8539.8
8454.9-7467.5
7382.6-3996

หมายเหตุ: R2: coefficients of determination, RMSEE: root mean square error of estimation, RMSEP: root mean square error of prediction,
RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP, MSC: multiplicative scatter correction, STR: straight line subtraction
SNV: standard normal variate
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จากภาพที่ 50
แสดงลั ก ษณะการกระจายจุ ด บนกราฟการกระจายของปริ ม าณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ที่เติมวัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดที่มีในระบบจําลอง
ที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First derivative +STR (25 pts.) พบว่าค่าปริมาณแอนโท
ไซยานินมีการกระจายตัวแนวเดียวกับเส้น target line แต่มีการกระจายตัวลงมาด้านล่างตาม
แนวแกน y จึงส่งผลให้ค่าปริมาณแอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS มีค่าน้อยกว่าปริมาณแอน
โทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน ทั้งนี้อาจสรุปได้ว่าการเติมวัตถุเจือปนอาหารลงไปอาจจะ
ส่งผลต่อการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค NIRS และภาพที่ 51 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของสมการทํานายปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ที่เติมวัตถุเจือ
ปนอาหารทุกชนิดที่มีในระบบจําลองที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First derivative +STR (25
pts.) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลและมีความสําคัญต่อแบบจําลองนั้นอยู่ที่เลขคลื่น 7282, 6819, 6333,
4852, 4674, 4335 และที่ 4204 cm-1 ซึ่งที่เลขคลื่น 6333 cm-1 สัมพันธ์กับการสั่นแบบ O-H str.
first overtone ของน้ําตาลกลูโคสซึ่งเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างแอนโทไซยานิน (Osborne
และคณะ, 1993)
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ปริมาณปริมาณแอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี
NIRS (มิลลิกรัม cyanidin 3-glucoside+
cyanidin 3-rutinoside ต่อลิตร)

540
Validation set
500
460
Calibration set
420
380
340
300
260
220
180
R2 = 0.973
140
RMSEP = 22.1
100
60
Bias = -4.35
20
-20
RPD = 6.22
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ปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิกรัม cyanidin 3-glucoside+cyanidin 3-rutinoside ต่อลิตร)
ภาพที่ 50 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมวัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดที่มีในระบบจําลองที่
ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First derivative +STR (25 pts.) (n=400)
1500000
สัมประสิทธิ์การถดถอย

1000000
500000
0
-500000

8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000

-1000000

เลขคลื่น (cm-1)
-1500000
ภาพที่ 51 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ที่เติมวัตถุเจือปนอาหารรวมทุกชนิดที่มีในระบบจําลองที่
ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First derivative +STR (25 pts.) (n=400)
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เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า จ ริ ง ที่ ไ ด้ จ า ก วิ ธี HPLC แ ล ะ ค่ า ก า ร ทํ า น า ย ข อ ง ป ริ ม า ณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นด้วยสมการที่เหมาะสม
ที่สุด (ตารางที่ 20) พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่สูงมากเท่ากับ 24871.14% แสดงให้เห็นว่า
สมการไม่สามารถใช้ในการทํานายได้ซึ่งอาจเนื่องจากการมีองค์ประกอบภายในตัวอย่างที่ต่างกัน
โดยเลือกสมการโมเดลทํานายของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside
ในน้ํามัลเบอร์รีที่จําหน่ายในประเทศด้วยสมการน้ํามัลเบอร์รีที่ทําการเติมวัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดที่
มี ใ น แ บ บ จํ า ล อ ง โ ด ย เ ลื อ ก ม า ส อ ง ช่ ว ง คื อ ( 1 ) ส ม ก า ร ที่ ค ล อ บ ค ลุ ม ช่ ว ง ป ริ ม า ณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ความเข้มข้น 10-500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
(2) เฉพาะช่วงปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ความเข้มข้นต่ํา 10-60
มิลลิกรัมต่อลิตร
จากผลการทดลองมีความน่าสนใจที่ สมการ (1) เมื่อนํามาทํานายตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่มีจําหน่ายในท้องประเทศพบว่าให้ค่าความคลาดเคลื่อน (%) ที่สูงมาก
เท่ากับ 24,871.14% แต่เมื่อนําสมการ (2) ซึ่งเป็นสมการโมเดลที่คลอบคลุมในช่วงความเข้มข้นต่ํา
นํามาทํานายตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีพบว่า ให้ค่าความคลาดเคลื่อน (%) ที่
ต่ําลงมากเท่ากับ 1,737.85% ซึ่งสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้สาเหตุที่สมการ
(2) ให้ค่าความคลาดเคลื่อน (%) ในการทํานายที่ต่ํากว่ามากอาจเพราะตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้ ม ข้ น และน้ํ า มั ล เบอร์ รี ที่ มี จํ า หน่ า ยในท้ อ งประเทศนั้ น มี ช่ ว งความเข้ ม ข้ น ของปริ ม าณ
cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ที่ต่ํามากโดยมีปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ประมาณ 10-100 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยเฉพาะในกลุ่มสกัดเข้มข้น เมื่อนํา
สมการที่มีช่วงความเข้มข้นที่ต่ําที่เหมาะสมกันมาทํานายจึงส่งผลให้สมการที่ได้มีค่าความคลาดเคลื่อน
(%) ที่ต่ํา

ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบค่าจริงและค่าทํานายของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ในน้ํามัลเบอร์รีที่จําหน่ายในประเทศด้วยสมการ
น้าํ มัลเบอร์รีที่ทาํ การเติมวัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดที่มีในแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุด
รหัสตัวอย่าง
ค่าที่ได้จาก HPLC
ค่าทํานาย
ค่าความคลาดเคลื่อน รหัสตัวอย่าง
ค่าที่ได้จาก HPLC
ค่าทํานาย
ค่าความคลาดเคลื่อน
(1)
(mg/L)
(mg/L)
(%)
(2)
(mg/L)
(mg/L)
(%)
Dconc
19.24
8263.8
42851.14
Dconc*
19.24
530.93
2659.97
Dconc
25.74
8085.9
31313.75
Dconc*
25.74
544.79
2016.61
Dconc
26.68
8145.5
30430.36
Dconc*
26.68
544.68
1941.29
Dconc
23.81
7484.1
31332.59
Dconc*
23.81
479.85
1915.61
Dconc
15.67
8379.9
53377.35
Dconc*
15.67
545.65
3382.96
Kconc
19.35
5693.3
29322.74
Kconc*
19.35
285.83
1377.03
Kconc
18.71
5576.1
29702.78
Kconc*
18.71
287.66
1437.43
Kconc
20.64
5722.2
27623.84
Kconc*
20.64
327.62
1487.28
Kconc
18.06
5484.4
30267.66
Kconc*
18.06
311.34
1623.54
Kconc
18.79
5810.3
30822.30
Kconc*
18.79
312.13
1560.92
DJuice50%
134.25
3954.3
2845.47
DJuice50%*
134.25
228.06
69.88
DJuice50%
147.23
5036
3320.50
DJuice50%*
147.23
276.03
87.48
DJuice50%
115.01
4921.4
4179.11
DJuice50%*
115.01
266.2
131.46
DJuice50%
115.65
4741.4
3999.78
DJuice50%*
115.65
267.56
131.36
DJuice50%
114.23
4790.1
4093.38
DJuice50%*
114.23
268.32
134.89
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
รหัสตัวอย่าง
Kjuice100%
Kjuice100%
Kjuice100%
Kpuree
Kpuree
ค่าเฉลี่ย

ค่าที่ได้จาก HPLC
(mg/L)
22.20
18.78
23.45
31.16
46.66
48.77

ค่าทํานาย
(mg/L)
4087.5
3942.1
4030.1
15556
16764
6823.42

ค่าความคลาดเคลื่อน
(%)
18312.16
20890.95
17085.93
49822.98
35827.99
24,871.14

รหัสตัวอย่าง
Kjuice100%*
Kjuice100%*
Kjuice100%*
Kpuree*
Kpuree*
ค่าเฉลี่ย

ค่าที่ได้จาก HPLC
(mg/L)
22.20
18.78
23.45
31.16
46.66
48.77

ค่าทํานาย
(mg/L)
206.16
200.01
209.39
2044.5
2730.7
543.37

ค่าความคลาดเคลื่อน
(%)
828.48
964.87
792.78
6461.14
5752.05
1737.85*

หมายเหตุ: * คือ เลือกสมการโมเดลทํานายของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ในน้ํามัลเบอร์รีที่จําหน่ายในประเทศด้วยสมการ
น้ํามัลเบอร์รีที่ทําการเติมวัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดที่มีในแบบจําลอง โดยเลือกเฉพาะช่วงความเข้มข้นต่ํา 10-60 มิลลิกรัมต่อลิตร
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4.2 ผลความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิค NIRS ในการติดตามปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัล
เบอร์รีที่วางจําหน่ายในประเทศ
4.2.1 ผลการสุ่มตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นจัดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยแอนโทไซยานิน และฟีนอลิกในปริมาณสูง
จึงเป็นน้ําผลไม้ที่มีความน่าสนใจในการนํามาศึกษา ซึ่งน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่
จําหน่ายในประเทศนั้นมีลักษณะปรากฏที่ใกล้เคียงกันคือมีสีม่วงเข้ม หรือสีม่วงเข้มออกแดงและมี
ตะกอนบางส่วนของผลมัลเบอร์รีแขวนลอยอยู่เล็กน้อย ทั้งนี้จะแตกต่างกันตรงที่รหัสตัวอย่าง Dconc
มีการเติมกรดแอสคอร์บิกเพิ่มลงไปในผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร ส่วนรหัสตัวอย่าง Kconc
นั้นมีการเติมคอลลาเจนเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและเติมแซนแทนกัมลงไป พบว่าน้ํามัลเบอร์รีที่มี
จําหน่ายในประเทศนั้นมีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งแบบสกัดเข้มข้น และแบบไม่ใช่
สกัดเข้มข้นหรือน้ําผลไม้พร้อมดื่ม ซึ่งมีความเข้มข้นของน้ํามัลเบอร์รีที่ต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมี
น้ํามัลเบอร์รีเพียวเร่ ซึ่งข้างในประกอบด้วยเนื้อมัลเบอร์รีชิ้นใหญ่ แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
ลําดับที่ รหัสตัวอย่าง ลักษณะปรากฏ
ภาพถ่ายตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์มีสมี ว่ งเข้ม และมี
Dconc
1
เนื้อของมัลเบอร์รีชิ้นเล็กมาก
แขวนลอยอยู่

2

KConc

ผลิตภัณฑ์มีสมี ว่ งเข้ม และมี
เนื้อมัลเบอร์รีชิ้นเล็กมาก
แขวนลอยอยู่

3

Djuice50%

ผลิตภัณฑ์มีสมี ว่ งแดง ไม่มี
ตะกอนแขวนลอย

4

Kjuice100%

ผลิตภัณฑ์มีสมี ว่ งเข้ม มี
ตะกอนแขวนลอยเล็กน้อย
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
ลําดับที่ รหัสตัวอย่าง ลักษณะปรากฏ
5
Kpuree
ผลิตภัณฑ์มีสมี ว่ งเข้ม มีเนื้อมัลเบอร์
รีแขวนลอยจํานวนมาก

ภาพถ่ายตัวอย่าง

4.2.2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น
และผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รี
จากการศึกษาวัดคุณลักษณะเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
โดยวัดค่า total soluble solids (OBrix) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าสี พบว่าได้ค่าแสดงดัง
ตารางที่ 22 พบว่าน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นรหัสตัวอย่าง Dconc มีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้
มากกว่า Kconc และทั้งรหัส Dconc และ Kconc นั้นมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้มากกว่า
กลุ่มน้ํามัลเบอร์รีที่ไม่ใช่สกัดเข้มข้น นอกจากนี้น้ํามัลเบอร์รีทั้งกลุ่มสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีกลุ่มที่
ไม่ใช่สกัดเข้มข้นมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้ใกล้เคียงกับผลมัลเบอร์รี่ดํา (Morus nigra)
และมัลเบอร์รี่แดง (Morus rubra) ซึ่งมีค่า 16.7% และ 15.9% ตามลําดับ โดยจากผลการทดลอง
พบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ยกเว้นรหัสตัวอย่าง Kjuice100% และ Kconc ที่ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาค่าความเป็นกรด-ด่างพบว่าทุกผลิตภัณฑ์มีค่าอยู่ในช่วง 3.23-4.07 ซึ่งพบว่ามีค่าใกล้เคียงกับ
ผลมัลเบอร์รี่สด (Ercisli และ Orhan, 2007) ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีค่าความเป็นกรดด่ า งแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% ยกเว้ น รหั ส ตั ว อย่ า ง
Kjuice100%, Kconc และ Kpuree ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันที่ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาค่าสีของ
ผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์มีค่าความสว่าง (L*) อยู่ในช่วง 4.2-5.6 ซึ่งแสดงถึงค่าความสว่างที่ต่ํา
โดยจากผลการทดลองพบว่าทุกผลิตภัณฑ์นั้นมีค่าความสว่างที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทางด้าน ค่าสี a* ซึ่งบ่งบอกถึงค่าสีแดงของผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รี พบว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นมีค่าสี a* ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยกเว้นรหัส
ตัวอย่าง Dconc และ Kpuree มีค่าสีแดงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่น
95% โดยกลุ่มน้ํามัลเบอร์รีที่ไม่ใช่สกัดเข้มข้น รหัสตัวอย่าง Djuice50% แสดงถึงค่าสีแดงสูงที่สุดเมื่อ
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เทียบกันในทุกรหัสตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะปรากฏที่สามารถสังเกตเห็นจากภาพถ่ายได้ว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นมีสีแดงมากกว่ารหัสตัวอย่างอื่นๆ ค่า Hue angle แสดงถึงโทนสีของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะ
แสดงเป็นองศา จากผลการทดลองแสดงค่าอยู่ในช่วง 9.3-17.0 องศา บ่งบอกถึงสีแดงของผลิตภัณฑ์
โดยน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นรหัสตัวอย่าง Dconc และ Kconc นั้นมีค่า Hue angle ที่แตกต่างจาก
รหัสตัวอย่าง Kjuice100% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในด้านของความเข้ม
ของสีถูกแสดงออกมาในค่า C* หรือค่า Chroma ที่สามารถใช้เปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องความ
เข้มของสีที่อยู่ในเฉดเดียวกันได้ โดยพบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีค่าความเข้มสีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยกเว้นรหัสตัวอย่าง Dconc และ Kpuree ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับ
ผลการทดลองค่าสี a* ที่ทั้งสองรหัสตัวอย่างก็ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับความ
เชื่อมั่น 95% เช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาถึงความหนืดของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สําคัญ
มากของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพราะจะส่งผลโดยตรงต่อทั้งลักษณะทางกายภาพ ความคงตัวและ
การแขวนลอยของอนุภาคต่างๆที่อยู่ในเครื่องดื่ม และลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
จากผลการทดลอง พบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีค่าความหนืดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ยกเว้นรหัสตัวอย่าง Djuice50% และ Kjuice100% ซึ่งมีความหนืดที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งทั้งคู่จัดเป็นน้ํามัลเบอร์รีพร้อมดื่ม และ
แสดงถึงค่าความหนืดต่ําที่สุดจากทุกรหัสตัวอย่าง
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ตารางที่ 22 ข้อมูลค่า total soluble solids (OBrix) ค่า pH ค่าสี และความหนืดของผลิตภัณฑ์
น้าํ มัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น และน้ํามัลเบอร์รี (n=113)
รหัสตัวอย่าง

ป ริ ม า ณ ค่ า ความเป็ น
ของแข็ ง ที่ กรด - ด่าง L* ns
ละลายน้ํ า
ได้ (OBrix)

ค่าสี
a*

b*

ความหนืด
ho

C*

(cp)

Dconc

19.5±0.7d 3.79±0.20b 4.7±1.4 6.6±1.1b 1.4±0.7ab 11.4±4.8a 6.7±1.3b 16.81±1.89b

Kconc

16.4±0.6c 4.06±0.04c 4.6±1.3 4.7±1.2a 0.8±0.5a 9.3±4.7a 4.8±1.2a 20.32±1.78c

Djuice50%

16.0±0.8c 3.23±0.01a 5.0±0.6 10.8±1.2c 2.2±0.3c 11.8±1.6ab 9.7±2.0c 3.53±0.73a

Kjuice100% 11.0±0.0a 3.99±0.01c 5.6±1.1 13.9±3.1d 4.3±1.3d 17.0±2.5b 11.6±3.5d 1.90±0.04a
Kpuree

14.6±0.0b 4.07±0.00c 4.2±0.2 7.3±0.2b 1.8±0.3bc 14.1±1.3ab 7.6±0.2b 43.08±0.95d

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางเป็นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
*ตัวอักษร a, b, c และ d หมายถึง ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เปรียบเทียบในคอลัมน์เดียวกัน
ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เปรียบเทียบในคอลัมน์
เดียวกัน
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4.2.3 สเปกตรัมและการปรับแต่งสเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
จากการนําน้ํามัลเบอร์รีกลุ่มสกัดเข้มข้นทั้งรหัสตัวอย่าง Dconc และ Kconc และ
น้ํามัลเบอร์รีที่ไม่ใช่สกัดเข้มข้น ได้แก่ รหัสตัวอย่าง Djuice50%, Kjuice100% และ Kpuree มาทํา
การวัดสเปกตรัมด้วยเครื่องสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในรูปแบบการวัดระบบส่องผ่านสะท้อน
กลับ (ภาพที่ 52) พบว่าเส้นสเปกตรัมที่ได้จากทั้งสองยี่ห้อมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือพีคมีลักษณะเป็น
ฐานกว้าง และมีจุดยอดของพีคที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ชัดเจนเช่นเดียวกันกับภาพที่ 30 ซึ่งแสดง
สเปกตรัมของน้ํามัลเบอร์รีที่เตรียมจากห้องปฏิบัติการความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างไรก็
ตามจากภาพสังเกตเห็นพีคของการดูดกลืนที่ชัดเจนมาก คือ บริเวณเลขคลื่น 5100 และ 6800 cm-1
ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นแบบ first overtones และ second overtones ของพันธะ O-H แสดงถึง
พันธะภายในโมเลกุลของน้ํา (Frizon และคณะ, 2015) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้มข้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Caramês, และคณะ (2016) ที่รายงานลักษณะเส้น
สเปกตรัมของน้ําองุ่นที่ได้ซึ่งมีพีคการดูดกลืนที่ชัดเจนมากสองพีคคือที่บริเวณเลขคลื่น 5200 และ
6900 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นแบบ first overtones และ combination ของพันธะ O-H แสดง
ถึงพันธะภายในโมเลกุลของน้ําที่เป็นองค์ประกอบหลักของน้ําองุ่นเช่นเดียวกัน พบว่าพีคของน้ํามัล
เบอร์รีเพียวเร่รหัสตัวอย่าง Kpuree นั้นจะมีค่าการดูดกลืนแสงที่มากกว่าตัวอย่างอื่นๆสาเหตุ
เนื่องมาจากขนาดอนุภาคของตัวอย่าง (particle size) ที่ส่งผลต่อสเปกตรัมโดยตรง เพราะลักษณะ
ทางกายภาพของน้ํามัลเบอร์รีเพียวเร่นั้นมีส่วนของเนื้อมัลเบอร์รีกระจายอยู่ในปริมาณมากส่งผลให้
เกิดการกระเจิงของแสง (scattering effect) ซึ่งการเกิดการกระเจิงของนั้นจะส่งผลให้เกิดความ
แตกต่างของสเปกตรัมในเชิงผลบวก (additive scattering) ซึ่งก็คือสเปกตรัมมีค่าการดูดกลืนแสง
เพิ่มขึ้นตลอดช่วงความยาวคลื่นและเชิงผลคูณ (multiplicative scattering) คือการที่สเปกตรัมมีค่า
การดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นหรือเลื่อนขึ้นตามแนวแกน y ตามความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้น (อนุพันธ์, 2545)

ค่าการดูดกลืนแสง log 1/R
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ภาพที่ 52 เส้นสเปกตรัมของผลิตภัณฑ์เครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างของขนาดสเปกตรัม และมีย่านการดูดกลืนที่ซ้อนทับ
กัน (overlapping) ที่กล่าวมาข้างต้น มักจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่สนใจ ดังนั้น จึงนําวิธีการ
ปรับแต่งเส้นสเปกตรัม (pretreatment) เข้ามาช่วยเพื่อทําให้ได้พีคที่มีลักษณะชัดเจนมากขึ้นดัง ภาพ
ที่ 53 เป็นเส้นสเปกตรัมของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
ที่ผ่ านการปรั บแต่งด้วยวิธีการคํานวณค่าอนุพันธ์อันดับสอง ซึ่งเป็นเทคนิค ที่ช่วยลดการเกิดการ
ซ้อนทับกันของพีค ลดอิทธิพลของการเกิดพีคที่ไม่ชัดเจนให้เห็นชัดเจนมากขึ้น และยังทําให้ลดการ
เกิดการเลื่อนขึ้นตามแนวแกน y โดยจะเห็นว่า baseline มีลักษณะอยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้พบว่ามี
การดูดกลืนที่บริเวณเลขคลื่น 4878.05-4545.45 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นแบบ combination
ของพันธะ N-H และ OH (Xiao-Meng และคณะ, 2009) และการดูดกลืนที่บริเวณเลขคลื่น
7151-7374 cm-1 (Mariani และคณะ, 2015) ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นแบบ combination ของพันธะ
C-H ของสารที่เป็นวงแหวน (aromatic) โดยเฉพาะของสารประกอบฟีนอลิก
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ภาพที่ 53 เส้นสเปกตรัมของผลิตภัณฑ์เครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี
ที่ผา่ นการปรับแต่งด้วยวิธี d2 และผ่านการปรับเรียบแบบซาวิตซ์กีโกเลย์ 9 จุด
4.2.4 ผลการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยเทคนิค NIRS
4.2.4.1 ผลการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี PLSR
ตารางที่ 23 แสดงค่าทางสถิติของของปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (มิลลิกรัมสมมูลของ
cyaniding-3-glucoside
ต่ อ กิ โ ลกรัม ตั ว อย่ า ง),
ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น (มิ ล ลิ ก รั ม
cyanidin-3-glucoside
ต่ อ กิ โ ลกรั ม ตั ว อย่ า ง),
ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น (มิ ล ลิ ก รั ม
cyanidin-3-rutinoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (กรัมสมมูลของ
กรดแกลลิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), ปริมาณวิตามินซี (มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), ค่า
วิธี FRAP (มิลลิโมลของ FeSO4 ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง) และค่า DPPH (มิลลิโมลสมมูลของโทรล็อกซ์
(Trolox equivalents, TE) ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง) ของชุดตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างสมการและสําหรับ
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ทดสอบสมการด้วยเทคนิค NIR โดยจะพบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในน้ํามัลเบอร์รีทั้ง
สกัดเข้มข้นและไม่ใช่สกัดเข้มข้นจากทั้งสองยี่ห้อมีค่าอยู่ในช่วง 0.6-5.2 (กรัมสมมูลของกรด
แกลลิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง) เมื่อพิจารณาในกลุ่มน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นทั้งรหัสตัวอย่าง Dconc และ
Kconc ผลการศึกษาพบว่า ยี่ห้อ K นั้นมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่สูงกว่ายี่ห้อ D และมีปริมาณ
ฟี นอลิ ก รวมทั้ ง หมดใกล้ เคี ย งกั บ ผลมั ล เบอร์รี่ ดํา ราสเบอร์รี่แ ดง
และเชอร์ รี่ ซึ่ งมี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมทั้งหมด 2.7, 3.6 และ 3.1 กรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกิโลกรัมน้ําหนักสด
(Özgen และคณะ, 2009; de Souza และคณะ, 2014) ทั้งนี้น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นทั้งสองยี่ห้อนั้น
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงกว่าผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้แท้ 100% ซึ่งได้แก่ น้ําพรุน น้ําแบล็ค
เคอร์เรนท์ น้ําทั บทิม 1.8, 1.2 และ 1.6 กรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อลิตร ซึ่งมีวางจําหน่ายใน
สหรัฐอเมริกา (Medina, 2011) และมีค่าสูงกว่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ ได้แก่ ชาขาว ชา
เขียว ชาดํา ชาอูหลง ชารอยบอส กาแฟ ช็อกโกแลต ไวน์ขาว โกโก้ร้อน และเบียร์ (Zujko และ
Witkowska, 2014) และสูงกว่าในกลุ่มน้ํามัลเบอร์รีพร้อมดื่มทั้ง 3 รหัสตัวอย่างได้แก่ Djuice50%,
Kjuice100% และ Kpuree ที่มีค่าปริมาณฟีนอลิกเฉลี่ย 0.6, 0.8 และ 1.6 กรัมสมมูลของกรดแกล
ลิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง ตามลําดับ เมื่อทําการเติมมัลเบอร์รี่ผงลงไปในตัวอย่างที่ระดับความเข้มข้นที่
หลากหลาย ได้แก่ เติมในปริมาณ 0.25, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 และ 1.0 กรัม ส่งผลให้น้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้ ม ข้ น มี ป ริ ม าณแอนโทไซยานิ น ทั้ ง หมด อยู่ ใ นช่ ว ง 75.28-360.60 (มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล ของ
cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับน้ําสตรอว์เบอร์รีสกัดเข้มข้นอยู่
ในช่วง 51.9-92.7 (มิลลิกรัมสมมูลของ cyanidin-3-glucoside ต่อลิตร) โดยตัวอย่างในกลุ่มที่มีการ
เติมมัลเบอร์รี่ผงลงไป 0.5 กรัม และ 1 กรัม นั้นส่งผลให้มีค่าปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด ที่
ใกล้เคียงกับในไวน์แดง 173.9-225.0 mg (มิลลิกรัมสมมูลของ cyanidin-3-glucoside ต่อลิตร)
(Lee และคณะ, 2005) อย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตในกลุ่มน้ํามัลเบอร์รีพร้อมดื่ม พบว่าน้ํามัลเบอร์รีรหัส
ตัวอย่าง Djuice50% มีปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดสูงกว่าน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นรหัสตัวอย่าง
Dconc ถึงสองเท่า แต่ต่ํากว่าน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นรหัส Kconc เล็กน้อย และพบปริมาณแอนโท
ไซยานินทั้งหมดในน้ํามัลเบอร์รี รหัส Kjuice100% มีปริมาณที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบจากทุกตัวอย่าง
ขณะที่ในผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ K เหมือนกันแต่มีส่วนของเนื้อมัลเบอร์รีแขวนลอยอยู่หรือที่เรียกว่า เพียวเร่
นั้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดสูงกว่า รหัสตัวอย่าง Kjuice100% ถึงสองเท่า
และจากการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินด้วยเทคนิค HPLC จะเห็นได้ว่าน้ํามัลเบอร์รีทั้งสองกลุ่ม
จากทั้งสองยี่ห้อนั้นมีแอนโทไซยานินที่สําคัญ 2 ชนิดเหมือนกันคือ cyanidin-3-glucoside และ
cyanidin-3-rutinoside ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Kamiloglu และคณะ (2013) และ
Pawlowska และคณะ (2008) ที่พบแอนโทไซยานินชนิด cyanidin-3-glucoside ในปริมาณสูงที่สุด
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ในผลมัลเบอร์รี่ดําสด รองลงมาคือ cyanidin-3-rutinoside, Pelargonidin-3-glucoside และ
Pelargonidin-3-rutinoside ตามลําดับ
จากการศึกษาเมื่อเติมกรดแอสคอร์บิกในช่วง 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8
และ 2.0 กรัมส่ งผลให้ น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นมีปริมาณวิตามินซีอยู่ในช่วง 319.32-47,579.40
(มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง) ซึ่งน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นรหัสตัวอย่าง Dconc มี
ปริมาณวิตามินซีใกล้เคียงกับผลราสเบอร์รี่สดพันธุ์ Heritage และพันธุ์ Autumn Bliss แต่สูงกว่าผล
แบล็คเบอร์รี่สดพันธุ์ Thornless Evergreen พันธุ์ Chester Thornless และพันธุ์ Hull Thornless
เป็นต้น (Pantelidis และคณะ, 2007)
นอกจากนี้พ บว่ าน้ํ ามัล เบอร์ รีทั้งสองกลุ่ม นั้น มีค วามสามารถในการต้ า นออกซิเดชั นเมื่ อ
วิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH อยู่ในช่วง 3.10-19.70 (มิลลิโมลสมมูลของโทรล็อกซ์ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
และความสามารถในการต้านออกซิเดชันเมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี FRAP อยู่ในช่วง 7.80-65.40 (มิลลิโม
ลของ FeSO4 ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง) ซึ่งมีค่าความสามารถในการต้านออกซิเดชัน (FRAP value) ที่
ใกล้เคียงกับไวน์แดง และสูงกว่าในผลิตภัณฑ์น้ําแบล็คเคอร์เรนท์แท้ 100% น้ําส้มแท้ 100%
ช็อกโกแลตพร้อมดื่ม กาแฟผงสําเร็จรูป ชาขาว ชาเขียว ชาดํา เป็นต้น (Zujko, และ Witkowska,
2014) โดยหากพิจารณาจากค่าความสามารถในการต้านออกซิเดชัน DPPH พบว่ากลุ่มน้ํามัลเบอร์รี
พร้อมดื่มมีค่า DPPH ต่ํากว่ากลุ่มน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น โดยเฉพาะในรหัสตัวอย่าง Djuice50%
และ Kjuice100% ที่มีค่า DPPH เฉลี่ย 3.1 และ 6.8 มิลลิโมลสมมูลของโทรล็อกซ์ต่อกิโลกรัม
ตัวอย่าง ตามลําดับ ส่วนตัวอย่าง Kpuree นั้น มีค่าใกล้เคียงกับรหัสตัวอย่าง Dconc ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากใน Kpuree มีส่วนเนื้อมัลเบอร์รีแขวนลอยอยู่เป็นจํานวนมาก (ตารางที่ 18) จึงส่งผลให้มี
ค่าความสามารถในการต้านออกซิเดชัน (DPPH) ที่สูง และตัวอย่าง Kconc มีค่า DPPH สูงที่สุด ใน
ส่วนความสามารถในการต้านออกซิเดชันที่วิเคราะห์ด้วยวิธี FRAP ซึ่งรายงานเป็นค่า FRAP นั้นพบว่า
ค่ามีแนวโน้มทิศทางเดียวไปกับค่า DPPH กล่าวคือ กลุ่มน้ํามัลเบอร์รีพร้อมดื่มมีค่า FRAP ต่ํากว่ากลุ่ม
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น โดยเฉพาะในรหัสตัวอย่าง Djuice50% และ Kjuice100% ที่มีค่า FRAP
เฉลี่ย 8.6 และ 17.2 มิลลิโมลของ FeSO4 ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง ตามลําดับ ส่วนตัวอย่าง Kpuree นั้น
มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับรหัสตัวอย่าง Dconc และตัวอย่าง Kconc มีค่า FRAP สูงที่สุด

4.2.4.1 ผลการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี PLSR
ตารางที่ 23 ค่าทางสถิติของของปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (มิลลิกรัมสมมูลของ cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), ปริมาณแอน
โทไซยานิน (มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), ปริมาณแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม cyanidin-3-rutinoside ต่อกิโลกรัม
ตัวอย่าง), ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (กรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), ปริมาณวิตามินซี (มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อ
กิโลกรัมตัวอย่าง), ค่า FRAP (มิลลิโมลของ FeSO4 ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง) และค่า DPPH (มิลลิโมลสมมูลของ TE ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
ชุดข้อมูลสมการทํานาย (Calibration set) (60%)

ชุดข้อมูลทวนสอบสมการ (Validation set) (40%)

จํานวน ค่าต่ําสุด
ข้อมูล

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

จํานวน
ข้อมูล

ค่าต่ําสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ปริมาณแอนโทไซยานิน
ทั้งหมด

67

30.83

360.60

165.52

92.99

44

32.79

354.05

167.47

95.50

ปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-glucoside)

68

3.88

244.31

71.06

78.91

45

5.05

233.10

100.08

75.32

ปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-rutinoside)

67

5.30

203.38

54.32

58.99

44

5.90

197.83

66.79

52.36

คุณลักษณะทีศ่ ึกษา
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ตารางที่ 23 (ต่อ)
ชุดข้อมูลสมการทํานาย (Calibration set) (60%)
คุณลักษณะทีศ่ ึกษา

จํานวน ค่าต่ําสุด
ข้อมูล

ชุดข้อมูลทวนสอบสมการ (Validation set) (40%)

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

จํานวน
ข้อมูล

ค่าต่ําสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2.92

0.99

44

0.60

4.40

2.90

1.00

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
68
ทั้งหมด

0.60

5.20

ปริมาณวิตามินซี

61

319.32

47579.40 16101.29 15242.10

40

320.67

46274.50 23533.71 14178.00

FRAP

67

7.80

65.40

34.59

11.95

44

8.50

60.10

35.09

12.80

DPPH

68

3.10

19.70

12.99

3.44

44

3.10

19.60

11.86

3.69
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เมื่อสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี PLS โดยเลือกช่วงความยาวคลื่นที่มีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบนั้นๆที่ต้องการวิเคราะห์ แสดงค่าดังตารางที่ 24 แสดงค่า R2, RMSEP, RMSEE, Bias
และ RPD จํานวนตัวแปรของสมการทํานายค่าด้วยเทคนิค NIR ที่ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยเทคนิคต่างๆ
ซึ่งโดยทั่วไปการเลือกสมการที่ดีที่สุดจะเลือกจากสมการที่ให้ค่าการทํานายในชุดของการทวนสอบที่ดี
ที่สุด (Keawsorn และ Sirisomboon, 2014)
ในการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี PLS เพื่อวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานิน และ
ปริมาณแอนโทไซยานินทั้ง cyanidin-3-glucoside และ cyanidin-3-rutinoside นั้นมีสองรูปแบบ
คือ การสร้างสมการโดยใช้ฟังก์ชั่นการหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดแบบอัตโนมัติ (optimization)
และการสร้างสมการโดยกําหนดความยาวเลขคลื่น 3 ช่วงคือ 8450-7475, 6756-5924 และ
5083-4196 cm-1 เนื่องจากเป็นช่วงที่สัมพันธ์กับโครงสร้างของแอนโทไซยานินที่มีลักษณะเป็นวง
แหวนอะโรมาติก 2 วงต่อกับวงแหวนเฮเทอโรไซคลิกและมีหมู่ของน้ําตาลมาต่อ นอกจากนี้ยังมีส่วน
ของหมู่ ฟั ง ก์ ชั่ น O-H เป็ น ส่ ว นประกอบซึ่ ง สามารถสั ง เกตได้ ชั ด เจนจากภาพที่ 26 ซึ่ ง แสดงเส้ น
สเปกตรัมของมัลเบอร์รีฟรีซดรายผงที่ผ่านการปรับแต่งด้วยวิธีการคํานวณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (d2)
จากผลการทดลองพบว่าสมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดที่ดีที่สุด ให้ค่า R2, RMSEP ,
Bias และ RPD ของชุดข้อมูล validation เท่ากับ 0.871, 33.9 มิลลิกรัมสมมูลของ cyanidin
3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง 4.47 และ 2.81 ตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณาจากค่า R2 ซึ่งอยู่
ในช่วง 0.81-0.90 จะสามารถใช้ในการคัดเลือกหรือประมาณค่าเบื้องต้นได้ และค่า RPD ซึ่งอยู่ในช่วง
2.4-3.0 สามารถใช้ในการแบ่งระดับปริมาณอย่างหยาบ (very rough screening) ได้ (Williams,
2007) นอกจากนี้วิธีที่ใช้ในการประเมินสมการทํานายที่ได้ในปัจจุบันนั้นยังสามารถทดสอบได้ตาม
มาตรฐานของ ISO 12099 ซึ่งจะมีการประเมินค่าความผิดพลาดมาตรฐานในการทํานายของกลุ่ม
ตัวอย่างทวนสอบสมการ (SEP), ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยในการทํานาย (bias) และ ความชันของ
สมการ (slope) (สูตรสามารถดูได้ที่ภาคผนวก ก) โดยค่า SEP ที่ยอมรับได้ควรมีค่าน้อยกว่าค่า
unexplained error confidence limits (UECLs, TUE) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งสามารถ
คํานวณได้จากค่า F-test ในการตรวจสอบ bias โดยการเปรียบเทียบค่าทางเคมีที่วิเคราะห์ได้จริงจาก
วิธีมาตรฐานกับค่าที่สามารถทํานายได้จากสมการทํานายด้วยการทดสอบ t แบบจับคู่ (pair t-test)
โดยค่า bias ที่ยอมรับได้ควรมีค่าน้อยกว่าค่า (bias confidence limits; Tb) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และพารามิเตอร์สุดท้ายที่ใช้ในการประเมินสมการคือ ค่า slope ซึ่งค่าที่ดีท่าสุด ควรมีค่า
เท่ากับ 1 เพื่อให้ได้สมการที่มีความแม่นยําต่อการนําไปใช้วิเคราะห์ได้ดีที่สุด ซึ่งค่า slope ที่ยอมรับได้
สามารถสังเกตได้จากค่า tobs ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า tvalue ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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สําหรับการประเมินสมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดที่ดีที่สุดนั้น พบว่าสมการที่
ได้จากทั้งวิธีการกําหนดช่วงความยาวคลื่นและการ optimize ที่ได้มีค่า SEP < TUE , Bias < Tb และ
Tobs < Tvalue ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 12099
ในส่วนสมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-glucoside) ที่วิเคราะห์ด้วยวิธี
HPLC ที่ดีที่สุด ให้ค่า R2, RMSEP , Bias และ RPD เท่ากับ 0.813, 32.2 (มิลลิกรัม
cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), 1.87 และ 2.32 ตามลําดับ ส่วนสมการทํานายปริมาณ
แอนโทไซยานิน (cyanidin-3-rutinoside) ที่วิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC ที่ดีที่สุด ให้ค่า R2, RMSEP ,
Bias และ RPD เท่ากับ 0.842, 20.6 (มิลลิกรัม cyanidin-3-rutinoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), 4.72
และ 2.58 ตามลําดับ จากผลการสร้างสมการพบว่าหากพิจารณาจากค่า R2 ซึ่งอยู่ในช่วง 0.81-0.90
จะสามารถใช้ในการคัดเลือกหรือประมาณค่าเบื้องต้นได้ (Williams, 2007) นอกจากนี้เมื่อประเมิน
สมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-glucoside) และปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-rutinoside) ที่ดีที่สุดนั้น พบว่าสมการที่ได้จากทั้งวิธีการกําหนดช่วงความยาวคลื่นและ
การ optimize ที่ได้มีค่า SEP < TUE , Bias < Tb และ Tobs < Tvalue ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 12099
สมการทํานายปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่ดีที่สุด ให้ค่า R2 เท่ากับ 0.860, RMSEP
เท่ากับ 0.371 (กรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), bias เท่ากับ 0.0852 และ RPD
เท่ากับ 2.75 และสมการทํานายปริมาณวิตามินซีที่ดีที่สุด มีค่า R2 เท่ากับ 0.952, RMSECV เท่ากับ
3,050 (มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), Bias เท่ากับ 27.1 และค่า RPD เท่ากับ 4.58
และปริมาณแอนโทไซยานิ น (cyanidin-3-rutinoside) ที่ดีที่สุดนั้น พบว่ าสมการทํ านายปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และสมการทํานายปริมาณวิตามินซีที่ดีที่สุดที่ได้จากทั้งวิธีการกําหนด
ช่วงความยาวคลื่นและการ optimize ที่ได้มีค่า SEP < TUE, Bias < Tb และ Tobs < Tvalue ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 12099
ในส่วนสมการทํานายความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ที่เหมาะสมให้ค่า
R2 เท่ากับ 0.854, RMSEP เท่ากับ 1.39 (มิลลิโมลสมมูลของโทรล็อกซ์ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), Bias
เท่ากับ -0.286 และค่า RPD เท่ากับ 2.67 ส่วนสมการทํานายสําหรับค่า FRAP มีค่า R2 เท่ากับ
0.741, RMSEP เท่ากับ 6.42 (มิลลิโมลของ FeSO4 ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), Bias เท่ากับ 0.424 และค่า
RPD เท่ากับ 1.97 ตามลําดับ พบว่าสมการทํานายความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH
และสมการทํานายสําหรับค่า FRAP ที่ดีที่สุดที่ได้จากทั้งวิธีการกําหนดช่วงความยาวคลื่นและการ
optimize ที่ได้มีค่า SEP < TUE, Bias < Tb และ Tobs < Tvalue ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO 12099

ตารางที่ 24 ค่า R2, RMSEP, Bias, RPD, จํานวนตัวแปรของสมการทํานายค่าด้วยเทคนิค NIRS ของปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (มิลลิกรัม
สมมูลของ cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), ปริมาณแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), ปริมาณ
แอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม cyanidin-3-rutinoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (กรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ
กิโลกรัมตัวอย่าง), ปริมาณวิตามินซี (มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), ค่า FRAP (มิลลิโมลของ FeSO4 ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง) และค่า
DPPH (มิลลิโมลสมมูลของ TE ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
คุณลักษณะทีศ่ ึกษา

ช่วงเลขคลื่น (cm-1)

วิธีปรับแต่งสเปกตรัม

ชุดข้อมูลสมการทํานาย (60%)
PLS
2
factor R
RMSEE
RPD

2

R

ชุดข้อมูลทวนสอบสมการ (40%)
RMSEP
RPD
Bias

9403.8-7498.4
6102.1-5770.3
Vector normalization
9 0.925 25.9
3.65
0.906 29
3.27
2.87
ปริมาณแอนโทไซยานิน 4605.5-4242.9*
ทั้งหมด
8454.9-7467.5
First derivative+MSC
6757.8-5916.9
8 0.858 37.4
2.65
0.871 33.9
2.81
4.47
(9 pts.)
5083.8-4188.9
2
หมายเหตุ: R : coefficients of determination, RMSEP: root mean square error of prediction, RMSEE: root mean square error of estimation and
RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP
* คือ สมการที่ได้จากการ optimization ด้วยโปรแกรม OPUS software
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
คุณลักษณะทีศ่ ึกษา

ช่วงเลขคลื่น (cm-1)

วิธีปรับแต่งสเปกตรัม

ชุดข้อมูลสมการทํานาย (60%)
PLS
factor R2
RMSEE
RPD

R2

ชุดข้อมูลทวนสอบสมการ (40%)
RMSEP
RPD
Bias

9403.8-6094.3
Vector normalization 10 0.907 26
3.28
0.883 26.5
2.96
4605.5-4242.9*
ปริมาณแอนโทไซยานิน
8454.9-7467.5
(cyanidin-3-glucoside)
First derivative+MSC
6757.8-5916.9
9 0.880 29.5
2.88
0.813 32.2
2.32
(17 pts.)
5083.8-4188.9
9403.8-6094.3
Vector normalization 10 0.898 20.3
3.13
0.857 20.9
2.66
4605.5-4420.3*
ปริมาณแอนโทไซยานิน
8454.9-7467.5
(cyanidin-3-rutinoside)
6757.8-5916.9
Vector normalization 10 0.864 23.6
2.71
0.842 20.6
2.58
5083.8-4188.9
2
หมายเหตุ: R : coefficients of determination, RMSEP: root mean square error of prediction, RMSEE: root mean square error of estimation and
RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP * คือ สมการที่ได้จากการ optimization ด้วยโปรแกรม OPUS
Software

-3.69
1.87
2.57
4.72
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
คุณลักษณะทีศ่ ึกษา
ปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมด

ปริมาณวิตามินซี

ช่วงเลขคลื่น (cm-1)
9403.8-8447.2
6102.1-5446.3*
8454.9-5916.9
5083.8-4188.9
6102.1-5446.3
4605.5-4242.9*

วิธีปรับแต่งสเปกตรัม

ชุดข้อมูลสมการทํานาย (60%)
PLS
factor R2
RMSEE
RPD

R2

ชุดข้อมูลทวนสอบสมการ (40%)
RMSEP
RPD
Bias

MSC

5

0.797

0.456

2.22

0.904

0.317

3.25

0.0391

No spectral data
preprocessing

8

0.744

0.534

1.98

0.860

0.371

2.75

0.0852

Vector normalization

9

0.990

1670

9.88

0.986

1630

8.65

351

First derivative+MSC
9 0.978 2444
6.77
0.952 3050
4.58
27.1
(17 pts.)
หมายเหตุ: R2: coefficients of determination, RMSEP: root mean square error of prediction, RMSEE: root mean square error of estimation and
RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP
* คือ สมการที่ได้จากการ optimization ด้วยโปรแกรม OPUS software
7004.6-4605.5
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
คุณลักษณะทีศ่ ึกษา

ช่วงเลขคลื่น (cm-1)

วิธีปรับแต่งสเปกตรัม

PLS ชุดข้อมูลสมการทํานาย (60%)
factor R2
RMSEE
RPD

R2

ชุดข้อมูลทวนสอบสมการ (40%)
RMSEP
RPD
Bias

Min-max
9 0.902 3.94
3.2
0.837 4.84
2.48
normalization
FRAP
8454.9-7467.5
First derivative+MSC
6 0.676 7.13
1.76
0.741 6.42
1.97
7004.6-4188.9
(17 pts.)
9403.8-5446.3
Second derivative
7 0.924 1.14
3.62
0.844 1.3
2.54
4605.5-4242.9*
(17 pts.)
DPPH
8454.9-7467.5
First derivative+MSC
6 0.755 1.78
2.02
0.854 1.39
2.67
7004.6-4188.9
(17 pts.)
หมายเหตุ: R2: coefficients of determination, RMSEP: root mean square error of prediction, RMSEE: root mean square error of estimation and
RPD: ratio of standard deviation of reference data in validation set to SEP
* คือ สมการที่ได้จากการ optimization ด้วยโปรแกรม OPUS software
9403.8-6094.3*

0.161
0.424
-0.0772
-0.286

109

110
4.2.4.1.1 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจาย และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสารที่ออก
ฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
จากการสร้างสมการทํานาย พบว่าผลของลักษณะการกระจายของจุดของสารที่ออกฤทธิ์
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีทั้งปริมาณแอนโทไซ
ยานินทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-glucoside) และ ปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-rutinoside) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณวิตามินซี แสดงดังภาพที่
54, 56, 58, 60 และ 62 ตามลําดับ โดยจากลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายของ
ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด มีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นช่วงกว้างเข้าใกล้เส้น target line บ่ง
บอกถึงการทํานายที่แม่นยํา ค่าทางเคมีที่วิเคราะห์ได้และค่าการทํานายจาก NIR มีความสัมพันธ์กันสูง
ในทางตรงกันข้ามพบว่าลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายของปริมาณ anthocyanins
(cynidin-3-glucoside) และ (cyanidin-3-rutinoside) มี การกระจายตัวของข้ อมูล เป็ นช่ วงกว้า ง
เช่นเดียวกันแต่มีลักษณะกระจายออกห่างจากเส้น target line ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการ
กระเจิงของแสง (scattering) ซึ่งมีผลมาจากอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในตัวอย่าง และยังพบว่ามีการ
กระจายตัวของข้อมูลซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของข้อมูลตัวอย่างชุดควบคุมทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในชุด
ตัวอย่างควบคุมมีปริมาณ anthocyanins ในความเข้มข้นที่ต่ําซึ่งส่งผลต่อความแม่นยําของ NIR ใน
การตรวจสอบปริมาณสารดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Dykes และคณะ (2014) ซึ่ง
ศึกษาการทํานายปริมาณคอนเดนส์แทนนิน (condensed tannins) ในข้าวฟ่างด้วย NIR จากผลการ
ทดลองพบว่าเนื่องจากในข้าวฟ่างมีปริมาณ condensed tannins ในความเข้มข้นที่ต่ําหรือไม่
สามารถตรวจสอบได้ในบางตัวอย่างส่งผลโดยตรงต่อการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยวิธี NIR สังเกตได้
จากค่าสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างค่าที่วิเคราะห์ได้จากทางเคมีและค่าที่ทํานายจาก NIR ที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ํา หากพิจารณาผลของลักษณะการกระจายของจุดของปริมาณวิตามินซีพบว่าข้อมูล
มีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นช่วงกว้างเข้าใกล้เส้น target line เช่นเดียวกัน
หากพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยนั้นสามารถใช้เพื่อพิจารณาเลขคลื่นหรือความยาวคลื่นที่มีความสําคัญต่อแบบจําลอง ใน
การทํานายตัวแปรตาม (Y) หากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมีค่าสูงแสดงให้เห็นว่าที่บริเวณเลขคลื่น
นั้น ๆมี อิท ธิพลหรือมี ความสํ าคัญ ต่อแบบจํ าลองอย่างมีนัยสํ าคัญ ค่าสัมประสิ ท ธิ์การถดถอยของ
ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด แสดงดังภาพที่ 55 จะพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ได้จากสมการ
ทํานายปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดอยู่ในช่วงเลขคลื่นที่ 8454.9-7467.5, 6757.8-5916.9 และ
ช่วงเลขคลื่นที่ 5083.8-4188.9 พบที่ตําแหน่งใกล้เคียงกันคือที่ 8346, 8316, 8208, 8161, 7984,
7860, 7575, 7467, 6757, 6649, 6387, 5970, 5045, 4975, 4890, 4775, 4559, 4443, 4374
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และ 4258 cm-1 ซึ่งที่ช่วงเลขคลื่น 8000-9200 cm-1 สัมพันธ์กับการสั่นแบบ overtone ของ C-H
stretching (ของหมู่ CH3 และ CH2) (Mohamed และคณะ, 2015) เลขคลื่น 8403 cm-1 สัมพันธ์
กับการสั่นแบบ first overtone ของ C-H ซึ่งแสดงถึงโมเลกุลของน้ําตาล (Viegas และคณะ, 2016)
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Rodriguez-Saona และคณะ (2001) ที่ใช้เทคนิค NIRS ในการตรวจสอบ
น้ํ า ตาลในน้ํ า ผลไม้ พบพี ค การดู ด กลื น ที่ เ ลขคลื่ น 4385-4063 cm-1 สั ม พั น ธ์ กั บ การสั่ น แบบ
combination ของ C-H และ C-C ของโมเลกุลน้ําตาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโครงสร้างโมเลกุลของแอนโท
ไซยานิน นอกจากนี้ที่บริเวณเลขคลื่น 5986, 5924 cm-1 แสดงถึงการสั่นแบบ C-H str. first
overtone ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างของวงแหวนเบนซีน และที่บริเวณเลขคลื่น 4360, 4252, 4196
cm-1 ที่แสดงถึงการสั่นแบบ C-H str.+ C-H bending แสดงถึงโครงสร้างของวงแหวนเบนซีนซึ่งเป็น
โครงสร้างหลักของแอนโทไซยานินเช่นเดียวกัน (Workman Jr และ Weyer, 2012)
เช่ น เดี ย วกั บ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยที่ ไ ด้ จ ากสมการทํ า นายปริ ม าณแอนโทไซยานิ น
(cyanidin-3-glucoside) ภาพที่ 57 อยู่ในช่วงเลขคลื่นที่ 8454.9-7467.5, 6757.8-5916.9 และ
บริเวณเลขคลื่นที่ 5083.8-4188.9 cm-1 พบที่ตําแหน่งใกล้เคียงกันคือที่ 8308, 8084, 7992, 7899,
7467, 6757, 6680, 6580, 6433, 6063, 5029, 4860, 4775, 4682, 4566, 4420 และ 4366
cm-1 เช่ น เดี ย วกั บ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยที่ ไ ด้ จ ากสมการทํ า นายปริ ม าณแอนโทไซยานิ น
(cyanidin-3-rutinoside) 8454.9-7467.5, 6757.8-5916.9 และบริเวณเลขคลื่นที่ 5083.8-4188.9
cm-1 พบที่ตําแหน่งใกล้เคียงกันคือที่ 8300, 8269, 7961, 4560, 6696, 6402, 6048, 5068, 5052,
4968, 4867,4590, 4528, 4350, 4296 และ 4235 cm-1 ดังภาพที่ 59 โดยพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยที่มีอิทธิพลต่อแบบจําลองของปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-glucoside) และปริมาณ
แอนโทไซยานิน (cyanidin-3-rutinoside) พบที่ตําแหน่งเลขคลื่นที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากโครงสร้าง
ของแอนโทไซยานินทั้งสองชนิดที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่แอนโทไซ
ยานินชนิด cyanidin-3-glucoside คือแอนโทไซยานิดินที่มีน้ําตาลกลูโคสมาต่อที่อะตอมคาร์บอน
ตําแหน่งที่ 3 ส่วนแอนโทไซยานินชนิด cyanidin-3-rutinoside มีน้ําตาลแรมโนสมาต่อที่อะตอม
คาร์บอนตําแหน่งที่ 3 ทําให้พบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อแบบจําลองของสมการทํานายปริมาณแอนโทไซ
ยานิน (cyanidin-3-glucoside) ที่บริเวณเลขคลื่น 6063-6757 cm-1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Osborne และคณะ (1993) ที่พบการดูดกลืนของน้ําตาลกลูโคสบริเวณ 6756, 6329, 6301 cm-1 ซึ่ง
สัมพันธ์กับการสั่นของพันธะระหว่างโมเลกุลแบบ O-H str. first overtone (intramolecular H
bond) และงานวิจัยของ Rambla และคณะ (1997) ที่ใช้ NIR ในการติดตามปริมาณน้ําตาลกลูโคสใน
น้ําผลไม้พบการดูดกลืนของน้ําตาลกลูโคสที่เลขคลื่น 6301 cm-1
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จากภาพที่ 61 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมดอยู่ในช่วงเลขคลื่นที่ 8454.9-5916.9 และ 5083.8-4188.9 cm-1 พบที่ตําแหน่งเลข
คลื่น 8381, 7536, 7344, 7236, 6719, 5940, 5029, 4968 และ 4759 cm-1 พบว่าหากพิจารณา
โครงสร้างของสารประกอบฟีนอลิกจะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานหลักเป็นสารประกอบอะโร
มาติกซึ่งประกอบด้วยคาร์บอน 6 ตัว และมีหมู่ฟังก์ชั่น O-H อยู่ในโครงสร้าง ซึ่งในเครื่องดื่มมัลเบอร์รี
นั้นประกอบไปด้วยสารประกอบฟีนอลิกหลายชนิดเป็นจํานวนมากได้แก่ กรดคลอโรจีนิก กรดแกลลิก
กรดไซริ ง จิ ก และกรดนี โ อโคลโรเจ็ น นิ ค เป็ น ต้ น ซึ่ ง สามารถสั ง เกตได้ ว่ า ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
แบบจําลองของสมการทํานายปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดนั้นพบที่บริเวณเลขคลื่นประมาณ
ช่วง 7536-7344 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นของพันธะระหว่างโมเลกุลแบบ C-H str. + C-H
deformation ซึ่งแสดงถึงโครงสร้าง CH3 (Osborne และคณะ, 1993) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Schulz และ Baranska (2007) ที่พบการดูดกลืนของสารประกอบกลุ่มฟีนิลที่บริเวณ
เลขคลื่น 7468 cm-1
ภาพที่ 63 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณวิตามินซีอยู่ในช่วงเลข
คลื่นที่ 7004.6-4605.5 cm-1 พบที่ตําแหน่งเลขคลื่น 6973, 6796, 6510, 6017, 5808, 5322,
5284, 5060 และ 4875 cm-1 ซึ่งพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อแบบจําลองทํานายปริมาณกรด
แอสคอร์บิกมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu และคณะ (2006) ที่พบพีคของการดูดกลืนของกรด
แอสคอร์บิกที่สําคัญคือ ที่บริเวณเลขคลื่น 6920, 6680 และ 6720 cm-1 ซึ่งสัมพันธ์กับการสั่นของ
พันธะ OH first overtone stretching ของโครงสร้างกรดแอสคอร์บิก

ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด
ที่ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS (มิลลิกรัมสมมูลของ
cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
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ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิกรัมสมมูลของ cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
ภาพที่ 54 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดที่ปรับแต่ง
สเปกตรัมด้วยวิธี First derivative+MSC (9 pts.) (n=111)
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ภาพที่ 55 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดที่ปรับแต่ง
สเปกตรัมด้วยวิธี First derivative+MSC (9 pts.) (n=111)

ปริมาณแอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS
(มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside ต่อ
กิโลกรัมตัวอย่าง)
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ปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
ภาพที่ 56 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-glucoside) ที่ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First derivative+MSC (17 pts.)
(n=113)
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ภาพที่ 57 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-glucoside) ที่ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First derivative+MSC (17 pts.)
(n=113)

ปริมาณแอนโทไซยานินที่ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS
(มิลลิกรัม cyanidin-3-rutinoside
ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
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ปริมาณแอนโทไซยานินที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิกรัม cyanidin-3-rutinoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
ภาพที่ 58 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-rutinoside) ทีป่ รับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี vector normalization (n=111)
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ภาพที่ 59 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-rutinoside) ที่ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี vector normalization (n=111)

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่ทํานายได้ด้วย
วิธี NIRS (กรัมสมมูลของกรดแกลลิก
ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
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(กรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
ภาพที่ 60 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
ที่ไม่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม (n=112)
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ภาพที่ 61 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
ที่ไม่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัม (n=112)

4400

ปริมาณวิตามินซีที่ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS
(มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
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ปริมาณวิตามินซีที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
ภาพที่ 62 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายปริมาณวิตามินซี (มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิก
ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง) ที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First derivative+MSC
(17 pts.) (n=101)
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ภาพที่ 63 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณวิตามินซี (มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิก
ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง) ที่ผ่านการปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First derivative+MSC
(17 pts.) (n=101)
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และจากการสร้างสมการทํานายความสามารถในการต้านออกซิเดชันในน้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี แสดงผล scattering plot ของความสามารถในการต้านออกซิเดชันของ
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่หาด้วยวิธี FRAP และ วิธี DPPH แสดงดังภาพที่ 64 และ
66 ตามลําดับ พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวของเป็นช่วงกว้างเข้าใกล้เส้น target line บ่งบอกถึงการ
ทํานายที่แม่นยํา ค่าทางเคมีที่วิเคราะห์ได้และค่าการทํานายจาก NIR มีความสัมพันธ์กันสูง แต่พบว่ามี
ข้อมูลที่มีค่าความสามารถในการต้านออกซิเดชันในช่วงที่สูงจะมีการกระจายห่างออกจากเส้น target
line เล็กน้อย
และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความสามารถในการต้านออกซิเดชันของ
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่หาด้วยวิธี FRAP และ วิธี DPPH แสดงดังภาพที่ 65 และ
67 ตามลําดับ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายค่าความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP ที่มีอิทธิพลต่อแบบจําลองอยู่ในช่วงเลขคลื่นที่ 8454.9-7467.5 และ
7004.6-4188.9 cm-1 พบที่ตําแหน่งเลขคลื่น 8424, 6017, 5924, 5330, 4929, 4574, 4489,
4381 และ 4242 cm-1 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายค่าความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ที่มีอิทธิพลต่อแบบจําลองอยู่ในช่วงเลขคลื่นที่ 8454.9-7467.5 และ
7004.6-4188.9 cm-1 พบที่ตําแหน่งเลขคลื่น 6734, 6024, 5916, 5307, 4937, 4597, 4381 และ
4235 cm-1 จากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความสามารถในการต้านออกซิเดชันทั้งวิธี FRAP และ
DPPH จะเห็นได้ว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อแบบจําลองของสมการทํานายทั้งคู่นั้นจะมีความสัมพันธ์กับ
สารต้านออกซิเดชันต่างๆที่อยู่ในตัวอย่างซึ่งได้แก่ แอนโทไซยานิน กรดแอสคอร์บิก และสารประกอบ
ตัวอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นในกลุ่มฟีนอลิก

119
70

Validation set
Calibration set

FRAP ที่ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS
(มิลลิโมลของ FeSO4 ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
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FRAP ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิโมลของ FeSO4 ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
ภาพที่ 64 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายค่า FRAP ที่ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First
derivative+MSC (17 pts.) (n=111)
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ภาพที่ 65 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายค่า FRAP ที่ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First
derivative+MSC (17 pts.) (n=111)

DPPH ที่ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS (มิลลิโมลสมมูลของ
โทรล็อกซ์ (Trolox equivalents, TE)
ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง
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DPPH ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิโมลสมมูลของโทรล็อกซ์ (Trolox equivalents, TE) ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
ภาพที่ 66 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายค่า DPPH ที่ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First
derivative+MSC (17pts.) (n=112)
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ภาพที่ 67 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายค่า DPPH ที่ปรับแต่งสเปกตรัมด้วยวิธี First
derivative+MSC (17 pts.) (n=112)
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หลังจากสร้างสมการเทียบมาตรฐานแล้วสามารถทดสอบความแม่นยําของสมการได้โดยการ
นําน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีที่มีจําหน่ายในประเทศ จํานวน 20 ตัวอย่าง มาทําการ
ทํานายสมการที่ได้โดยแสดงค่าออกมาเป็น ค่าความคลาดเคลื่อน (% error) ซึ่งหากมีค่าความเคลื่อน
สูงบ่งบอกถึงความแม่นยําของสมการที่ต่ํา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของปริมาณ
แอนโทไซยานิ นทั้งหมดในน้ํ ามัลเบอร์รีส กั ดเข้ม ข้นและน้ํามัลเบอร์รีด้วยสมการที่เ หมาะสมที่สุด
(ตารางที่ 25) พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 31.19% แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้สมการที่ได้นี้ไปใช้
ทํานายตัวอย่างที่มีจําหน่ายจริงในประเทศได้
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ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของปริมาณแอนโทไซยานิน
ทัง้ หมดในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีด้วยสมการที่เหมาะสมที่สุด
รหัสตัวอย่าง
Dconc
Dconc
Dconc
Dconc
Dconc
Kconc
Kconc
Kconc
Kconc
Kconc
DJuice50%
DJuice50%
DJuice50%
DJuice50%
Kjuice100%
Kjuice100%
Kjuice100%
Kjuice100%
Kjuice100%
Kpuree
ค่าเฉลี่ย

ค่าจริง (mg/kg)
90.59
90.45
103.82
128.31
127.53
128.31
127.53
127.90
118.36
121.14
126.09
109.97
106.45
106.71
34.66
30.83
36.75
37.11
32.79
69.27
87.30

ค่าทํานาย (mg/kg)
97.484
106.63
139.45
90.814
59.805
142.12
159.83
96.339
98.427
134.91
110.63
76.551
95.306
103.58
45.127
-19.983
6.8362
37.618
33.193
131.32
88.02

ค่าความคลาดเคลื่อน (%)
7.61
17.88
34.32
24.51
25.84
10.77
25.33
24.67
16.84
11.37
12.26
30.39
10.47
2.94
30.21
164.82
81.40
1.36
1.22
89.57
31.19

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า จ ริ ง แ ล ะ ค่ า ก า ร ทํ า น า ย ข อ ง ป ริ ม า ณ แ อ น โ ท ไ ซ ย า นิ น
(cyanidin-3-glucoside) ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีด้วยสมการที่เหมาะสมที่สุด
(ตารางที่ 26) พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 51.86% ซึ่งมีค่าสูงกว่าปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณแอนโทไซยานินชนิด (cyanidin-3-glucoside) ที่พบในน้ํามัลเบอร์รีสกัด
เข้มข้นทั้ง 2 ยี่ห้อที่จําหน่ายในประเทศนั้นมีปริมาณไม่สูงมากจึงส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการ
ทํานายสมการ
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ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-glucoside) ในน้าํ มัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้าํ มัลเบอร์รีด้วยสมการที่
เหมาะสมทีส่ ุด
รหัสตัวอย่าง
ค่าจริง (mg/kg) ค่าทํานาย (mg/kg) ค่าความคลาดเคลื่อน (%)
Dconc
14.63
20.11
37.50
Dconc
12.95
8.55
33.97
Dconc
14.15
13.44
5.04
Dconc
5.24
7.63
45.53
Dconc
8.26
5.93
28.20
Kconc
7.39
-0.60
108.16
Kconc
6.44
14.08
118.44
Kconc
5.63
-1.92
134.08
Kconc
7.00
-1.73
124.78
Kconc
6.87
11.06
60.96
DJuice50%
92.01
36.46
60.38
DJuice50%
100.36
83.05
17.25
DJuice50%
77.38
62.99
18.60
DJuice50%
77.74
95.43
22.75
DJuice50%
77.01
83.14
7.95
Kjuice100%
10.91
13.60
24.71
Kjuice100%
8.81
15.16
72.06
Kjuice100%
11.61
0.61
94.73
Kpuree
18.78
21.45
14.22
Kpuree
28.81
26.56
7.82
ค่าเฉลี่ย
29.64
25.71
51.86
จากนั้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า จริ ง และค่ า การทํ า นายของปริ ม าณแอนโทไซยานิ น
(cyanidin-3-rutinoside) ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีด้วยสมการที่เหมาะสมที่สุด
(ตารางที่ 27) พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 68.18% ซึ่งมีค่าสูงกว่าปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด
และปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-glucoside) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณแอนโทไซยานิน
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ชนิด (cyanidin-3-rutinoside) ที่พบในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นทั้ง 2 ยี่ห้อที่จําหน่ายในประเทศนั้นมี
ปริมาณไม่สูงมากจึงส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการทํานายสมการเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของปริมาณแอนโทไซยานิน
(cyanidin-3-rutinoside) ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีด้วยสมการที่
เหมาะสมที่สุด
รหัสตัวอย่าง
ค่าจริง (mg/kg) ค่าทํานาย (mg/kg) ค่าความคลาดเคลื่อน (%)
Dconc
11.11
18.05
62.46
Dconc
7.11
11.08
55.71
Dconc
6.53
9.64
47.67
Dconc
8.97
5.56
38.01
Dconc
7.33
5.72
21.97
Kconc
10.98
14.01
27.66
Kconc
9.21
12.16
32.09
Kconc
11.49
18.72
62.94
Kconc
8.40
2.33
72.26
Kconc
10.95
6.94
36.68
DJuice50%
42.24
-69.26
263.97
DJuice50%
46.88
47.36
1.02
DJuice50%
37.63
27.30
27.46
DJuice50%
37.90
53.20
40.37
DJuice50%
37.22
46.49
24.92
Kjuice100%
11.85
10.03
15.35
Kjuice100%
10.72
19.77
84.47
Kjuice100%
9.72
19.41
99.68
Kpuree
12.38
11.22
9.37
Kpuree
17.85
78.45
339.49
ค่าเฉลี่ย
17.82
17.41
68.18
เมื่อเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในน้ํามัล
เบอร์ รี ส กั ด เข้ ม ข้ น และน้ํ า มั ล เบอร์ รี ด้ ว ยสมการที่ เ หมาะสมที่ สุ ด (ตารางที่ 28) พบว่ า มี ค วาม
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ต่ํามากเท่ากับ 10.63% แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้สมการที่ได้นี้ไปใช้ทํานาย
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ตัวอย่างที่มีจําหน่ายจริงในประเทศได้ ซึ่งจากผลการทดลองที่พบว่าค่าจริงและค่าการทํานายของ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีมีความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ ย ที่ ต่ํ า มากอาจเนื่ อ งมาจาก น้ํ า มั ล เบอร์ รี ส กั ด เข้ ม ข้ น และน้ํ า มั ล เบอร์ รี ป ระกอบไปด้ ว ย
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในปริมาณที่สูงมากซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในตารางที่ 20 ที่แสดง
ค่าทางสถิติสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีของสมการเทียบ
มาตรฐานและสมการทวนสอบที่มีค่าค่อนข้างสูง
ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดใน
น้าํ มัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้าํ มัลเบอร์รีด้วยสมการที่เหมาะสมที่สุด
รหัสตัวอย่าง
ค่าจริง (g/kg)
ค่าทํานาย (g/kg) ค่าความคลาดเคลื่อน (%)
Dconc
3.17
3.27
3.11
Dconc
3.05
3.15
3.33
Dconc
2.92
3.10
6.05
Dconc
2.91
2.93
0.75
Dconc
2.79
2.60
6.71
Kconc
4.24
4.12
2.89
Kconc
4.15
4.00
3.42
Kconc
3.78
3.85
1.77
Kconc
3.36
3.42
1.67
Kconc
3.66
3.62
1.10
DJuice50%
0.57
0.66
17.05
DJuice50%
0.59
0.75
27.76
DJuice50%
0.62
0.62
0.36
DJuice50%
0.64
0.40
38.62
Kjuice100%
0.87
0.99
13.98
Kjuice100%
0.87
0.75
13.78
Kjuice100%
0.86
1.14
33.71
Kjuice100%
0.82
1.02
23.68
Kpuree
1.61
1.58
1.56
Kpuree
1.56
1.73
11.38
ค่าเฉลี่ย
2.15
2.19
10.63
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เมื่อเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของปริมาณวิตามินซีในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น
ด้วยสมการที่เหมาะสมที่สุด (ตารางที่ 29) พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่สูงมากเท่ากับ 289.40%
แสดงให้เห็นถึงความแม่นยําที่ต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากค่าทางสถิติของสมการเทียบมาตรฐานและ
สมการทวนสอบของปริมาณวิตามินซีในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นที่มีค่าที่สูงมากเท่ากับ 3,322.27
มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อกิโลกรัมตัวอย่างขึ้นไปจนถึง 43,896.90 มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิกต่อ
กิโลกรัมตัวอย่าง และมีข้อมูลปริมาณวิตามินซีในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น (Dconc) ร่วมอยู่ในสมการ
ในปริ ม าณน้ อ ย จากกรณี ดั ง กล่ า วอาจแก้ ไ ขได้ โ ดยการเพิ่ ม ตั ว อย่ า งในกลุ่ ม ชุ ด ควบคุ ม (Dconc)
มากกว่านี้ซึ่งอาจส่งผลให้สมการที่ได้มีความแม่นยําของสมการที่สูงขึ้น
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ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของปริมาณวิตามินซีในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น
ด้วยสมการที่เหมาะสมที่สุด
รหัสตัวอย่าง
ค่าจริง (mg/kg) ค่าทํานาย (mg/kg) ค่าความคลาดเคลื่อน (%)
Dconc
389.72
1703.10
337.00
Dconc
335.45
1825.00
444.04
Dconc
406.68
1871.20
360.11
Dconc
352.40
-115.49
132.77
Dconc
478.28
-1373.30
387.13
Dconc
446.91
-130.47
129.19
Dconc
484.15
1106.50
128.55
Dconc
383.75
717.17
86.88
Dconc
424.72
697.79
64.29
Dconc
358.92
949.21
164.46
Dconc
382.11
-1451.30
479.82
Dconc
406.07
2383.50
486.97
Dconc
328.89
1961.80
496.50
Dconc
399.12
1501.60
276.22
Dconc
368.65
-2426.60
758.23
Dconc
464.51
2362.80
408.66
Dconc
682.76
-421.90
161.79
Dconc
369.83
1807.70
388.79
Dconc
490.74
314.49
35.91
Dconc
606.97
238.65
60.68
ค่าเฉลี่ย
428.03
676.07
289.40
เมื่อเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของความสามารถในการต้านออกซิเดชัน (FRAP)
ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีด้วยสมการที่เหมาะสมที่สุด (ตารางที่ 30) พบว่ามีความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ต่ํามากเท่ากับ 8.87% แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้สมการที่ได้นี้ไปใช้ทํานายตัวอย่าง
ที่มีจําหน่ายจริงในประเทศได้ ซึ่งจากผลการทดลองที่พบว่าค่าจริงและค่าการทํานายของค่า FRAP ใน
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ต่ํามากอาจเนื่องมาจาก
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น้ํ า มั ล เบอร์ รี ส กั ด เข้ ม ข้ น และน้ํ า มั ล เบอร์ รี มี ค่ า ความสามารถในการต้ า นออกซิ เ ดชั น ที่ สู ง มากซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการทดลองในตารางที่ 23 ที่แสดงค่าทางสถิติ (FRAP) ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น
และน้ํามัลเบอร์รีของสมการเทียบมาตรฐานและสมการทวนสอบที่มีค่าค่อนข้างสูง
ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของค่า FRAP ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและ
น้ํามัลเบอร์รีด้วยสมการที่เหมาะสมที่สุด
ค่าทํานาย
รหัสตัวอย่าง
ค่าจริง (mmol/kg)
ค่าความคลาดเคลื่อน (%)
(mmol/kg)
Dconc
31.89
30.17
5.39
Dconc
28.25
28.99
2.62
Dconc
28.41
28.87
1.61
Dconc
25.10
24.83
1.06
Dconc
27.74
27.12
2.22
Kconc
37.79
36.06
4.58
Kconc
40.81
41.41
1.46
Kconc
41.85
40.68
2.78
Kconc
38.66
40.44
4.62
Kconc
40.28
39.13
2.85
DJuice50%
7.79
5.42
30.35
DJuice50%
8.52
10.24
20.17
DJuice50%
9.16
8.42
8.03
DJuice50%
8.55
12.02
40.51
DJuice50%
9.10
9.90
8.75
Kjuice100%
15.92
18.23
14.54
Kjuice100%
16.83
15.11
10.25
Kjuice100%
17.79
15.93
10.44
Kpuree
29.75
30.98
4.12
Kpuree
28.26
28.56
1.05
ค่าเฉลี่ย
24.62
24.62
8.87
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เมื่อเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของค่า DPPH ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและ
น้ํามัลเบอร์รีด้วยสมการที่เหมาะสมที่สุด (ตารางที่ 31) พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ต่ํามาก
เท่ากับ 14.03% แต่มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่สูงกว่าวิธี FRAP แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้สมการที่
ได้นี้ไปใช้ทํานายตัวอย่างที่มีจําหน่ายจริงในประเทศได้ ซึ่งจากผลการทดลองที่พบว่าค่าจริงและค่าการ
ทํานายของค่า DPPH ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยที่ต่ํามาก
อาจเนื่องมาจาก น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีมีค่าความสามารถในการต้านออกซิเดชันที่
สูงมากซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในตารางที่ 23 ที่แสดงค่าทางสถิติของค่า DPPH ในน้ํามัลเบอร์รี
สกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีของสมการเทียบมาตรฐานและสมการทวนสอบที่มีค่าค่อนข้างสูง
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ตารางที่ 31 การเปรียบเทียบค่าจริงและค่าการทํานายของค่า DPPH ในน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและ
น้าํ มัลเบอร์รีด้วยสมการที่เหมาะสมที่สุด
ค่าทํานาย
รหัสตัวอย่าง
ค่าจริง (mmol/kg)
ค่าความคลาดเคลื่อน (%)
(mmol/kg)
Dconc
11.04
10.66
3.46
Dconc
10.47
10.45
0.12
Dconc
11.39
11.02
3.25
Dconc
10.90
10.18
6.63
Dconc
10.74
10.32
3.99
Kconc
17.34
17.05
1.65
Kconc
13.47
14.17
5.22
Kconc
15.16
15.09
0.48
Kconc
14.21
14.93
5.08
Kconc
13.94
13.86
0.56
DJuice50%
2.69
3.38
25.78
DJuice50%
3.06
4.85
58.50
DJuice50%
3.14
4.28
36.39
DJuice50%
3.22
5.35
66.18
DJuice50%
3.42
4.65
35.80
Kjuice100%
6.18
7.06
14.28
Kjuice100%
6.49
6.40
1.46
Kjuice100%
6.91
6.11
11.58
Kpuree
10.11
10.12
0.10
Kpuree
10.67
10.67
0.01
ค่าเฉลี่ย
9.23
9.53
14.03
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4.2.4.2 ผลการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี MLR
ในการศึกษานี้เลือกใช้เลขคลื่นจํานวน 16 เลขคลื่น ซึ่งเป็นเลขคลื่นที่มีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างวงแหวนเบนซีน และพันธะ C-H -CHO และ O-H ซึ่งอยู่ในโครงสร้างของแอนโทไซยานิน
แสดงดังภาพที่ 68 ที่แสดงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อแบบจําลองด้วยค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการ
ทํานายปริมาณแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี หลังจากนั้นจะ
ทําการคัดเลือกเลขคลื่นที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ออก
หมด จนเหลือเพียงเลขคลื่นที่มีอิทธิพลสูงสุดในการสร้างสมการ แสดงดังตารางที่ 33
11903

4636

สัมประสิทธิ์การถดถอย

2.00E+03
8740

1.00E+03

4134

3.00E+03

7158
5978

0.00E+00
-1.00E+03

8393

6881

4867

-2.00E+03

4304

-3.00E+03
-4.00E+03
12000

10000

8000
เลขคลื่น (cm-1)

6000

4000

ภาพที่ 68 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ์น้ํา
มัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีในช่วงคลื่น 12500-4000 cm-1
ตารางที่ 32 แสดงให้เห็นถึงการเลือกเลขคลื่นที่ใช้ในการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี
MLR โดยดูจากค่า X-loading และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของสมการประกอบด้วยกันซึ่งมีทั้งหมด
16 เลขคลื่น ได้แก่ 11903, 9249, 8794, 8740, 8532, 8447, 8370, 7158, 6896, 5986, 5924,
5909, 5793, 4821, 4512 และ 4374 cm-1 จากนั้นนําเลขคลื่นทั้งหมด มาวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) จนกว่าจะเหลือเลขคลื่นที่ไม่แตกอย่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ตารางที่ 32 การเลือกเลขคลืน่ ในการสร้างสมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี MLR
สมการเทียบ
Cross validation
เลขคลื่น
มาตรฐาน
จํ
า
นวนเลขคลื
น
่
ที
เ
่
ลื
อ
กออก
12500-4000 cm-1
R2 RMSEC R2 RMSECV Bias
16
0.678 53.02 0.775 44.36 37.65
9249, 8532, 8447, 8370,
9
0.718 49.62 0.768 45.02 38.77
5924, 5909,4821
หมายเหตุ: จํานวนเลขคลื่นทัง้ 16 เลขคลื่น ได้แก่ 11903, 9249, 8794, 8740, 8532, 8447,
8370, 7158, 6896, 5986, 5924, 5909, 5793, 4821, 4512 และ 4374
ตารางที่ 33 ค่าจุดตัดแกน y (intercept) และค่าสัมประสิทธิ์ของเลขคลืน่ ที่เลือกใช้ในการสร้าง
สมการเทียบมาตรฐานด้วยวิธี MLR
coefficient
เลขคลื่น 12500-4000 cm-1
R2C = 0.718
intercept
-472.706
11903
-6.04 x 103
-1.31 x 105
8794
8740
1.76 x 105
7158
-2.91 x 104
6896
1.66 x 104
5986
-3.06 x 105
5793
2.69 x 105
4512
8.16 x 104
4374
-7.15 x 104
R2C : coefficient of determination
จากผลการทดลองพบว่าสมการเทียบมาตรฐานในการทํานายปริมาณแอนโทไซยานินใน
น้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีและสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร แสดงดังสมการต่อไปนี้
สมการแอนโทไซยานิน (mg/kg) = -472.706-6040A11903-131000A8794 +176000A8740
-29100A7158+16600A6896 -306000A5986 +269000A5793+81600A4512 -71500A4374 โดย Ax คือ
ค่าของการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น X cm-1 จากสมการดังกล่าวจะเห็นว่าตัวแปรที่สัมพันธ์กับการ
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ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด
ที่ทํานายได้ด้วยวิธี NIRS (มิลลิกรัมสมมูลของ
cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)

ดูดกลืนแสงของแอนโทไซยานินทั้งหมด 9 ตําแหน่ง ซึ่งที่ตําแหน่งเลขคลื่น 11903, 8740, 8794,
5986 และที่ 4374 cm-1 เป็นตําแหน่งใกล้เคียงกับการดูดกลืนแสงของโครงสร้างวงแหวนเบนซีนและ
ที่บริเวณเลขคลื่น 6896 cm-1 เป็นตําแหน่งใกล้เคียงกับการดูดกลืนแสงของหมู่ฟังก์ชั่น –OH ซึ่งล้วน
บ่งชี้ถึงโครงสร้างของแอนโทไซยานิน พบว่าข้อมูลปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดมีการกระจายตัวเข้า
หาเส้น target line แสดงถึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง (ภาพที่ 69) อย่างไรก็ตามพบว่า
สมการเทียบมาตรฐานที่ได้มีค่า R2 เท่ากับ 0.768 ซึ่งสามารถใช้ในการคัดเลือกได้ในระดับเบื้องต้น
(Williams, 2007) และผลการสร้างสมการเทียบมาตรฐานและสมการทวนสอบของปริมาณแอนโทไซ
ยานินทั้งหมดที่ได้นั้นมีความแม่นยําที่ต่ํากว่าสมการที่ได้จากเทคนิค PLS ซึ่งให้ค่า R2val = 0.871,
RMSEP = 33.9 (มิลลิกรัมสมมูลของ cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง), RPD = 2.81
และ bias = 4.47 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธี MLR จะอาศัยการคัดเลือกตัวแปรอิสระหรือค่าการ
ดูดกลืนแสงที่แต่ละความยาวคลื่นที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบทางเคมี ซึ่งความยาวคลื่นที่คัดเลือกมา
ต้องมีความเหมาะสมครอบคลุมพอ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลทางเคมีที่วิเคราะห์ได้อย่างดี เพราะหากข้อมูล
ไม่ครอบคลุมพออาจส่งผลให้ค่าที่ทํานายได้จาก NIR ด้วยเทคนิคนี้มีค่าสูงหรือต่ํากว่าค่าทางเคมีที่
วิเคราะห์ได้จริง (Osborne, 1993) ทั้งนี้สามารถเพิ่มความแม่นยําของสมการได้โดยการเพิ่มตัวอย่าง
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Validation set
Calibration set

R2 = 0.768
RMSECV = 45.02
Bias = 38.77

0
100
200
300
400
ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดที่วิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน
(มิลลิกรัมสมมูลของ cyanidin-3-glucoside ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง)
ภาพที่ 69 ลักษณะการกระจายจุดบนกราฟการกระจายปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดที่วัดได้จริงกับ
ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดที่ทํานายได้ด้วยวิธี MLR (n=111)

บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
1. เทคนิค NIR มีความเป็นไปได้ในการนํามาใช้ติดตามปริมาณ cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ของน้ํามัลเบอร์รีในระบบจําลองได้
2. เทคนิค NIR มีความเป็นไปได้ในการนํามาใช้ติดตามปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้แก่ ปริมาณ
แอนโทไซยานิน วิตามินซี และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นได้
3. เทคนิค NIR มีความเป็นไปได้ในการนํามาใช้ติดตามความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วย
วิธี DPPH และวิธี FRAP assay ของน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นได้
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สูตรที่ใช้ในการคํานวณค่าทางสถิติของเทคนิค NIRS
 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlation coefficient, R)
 ^

( y i  y)2 
R
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 ค่าสัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ (coefficient of determination; R2)
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R 
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 ค่าความคลาดเคลื่อนในการทํานาย (Root mean squares error of prediction; RMSEP)
RMSEP =

∑

 ความผิดพลาดมาตรฐานของการทํานาย (Standard error of prediction, SEP)
1/ 2

 (di  bias2 ) 
SEP 
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 ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Bias)
^

d
( y yi )
Bias  d  ( i ) 
nv
nv

 ค่าสัดส่วนระหว่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับค่าความผิดพลาดมาตรฐานในการทํานายของ
กลุ่มทวนสอบสมการ (Ratio of standard deviation of reference data in validation
set to SEP; RPD)
RPD =
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เมื่อ

yi

คือ

ค่าทางกายภาพหรือเคมีที่ได้จากการวัดด้วยวิธีมาตรฐาน

^

คือ

ค่าทางกายภาพหรือเคมีที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยสมการทํานาย

คือ
คือ

ค่าเฉลี่ยของค่าทางกายภาพหรือเคมี
ค่าความแตกต่างระหว่างค่าทางกายภาพหรือเคมีที่ได้จากการวัดด้วยวิธี
มาตรฐานกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยสมการทํานาย
จํานวนตัวอย่างในชุดข้อมูลสําหรับสร้างสมการเทียบมาตรฐาน
จํานวนตัวอย่างในชุดข้อมูลสําหรับสร้างสมการทวนสอบ
จํานวนตัวแปรที่ใช้ในการสร้างสมการเทียบมาตรฐาน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมการทวนสอบ

y

y

di
nc
nv
p

คือ
คือ
คือ
คือ

การตรวจสอบสมการการทํานายตามมาตรฐานของ ISO 12099
 Bias checking (paired t-test)
Tb =

/

√

เมื่อ Tb คือ bias confidence limits
ทั้งนี้การประเมินค่า bias ดูจาก: Bias < Tb ; Bias ยอมรับได้ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
 SEP checking (F-test, ratio of 2 variances)
TUE = SEC
SEC =

: ,
∑

เมื่อ TUE คือ The unexplained error confidence limit (UECLs)
คือ probability of making a type I error, 5%
V คือ n-1 (degree of freedom associated with SEP)
M คือ nc-p-1 (degree of freedom associated with SEC)
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คือ จํานวนตัวอย่างในชุดข้อมูลสําหรับสร้างสมการเทียบมาตรฐาน
p คือ จํานวนตัวแปรที่ใช้ในการสร้างสมการเทียบมาตรฐาน
ทั้งนี้การประเมินค่า SEP ดูจาก: SEP< TUE; SEP ยอมรับได้ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
nc

 Slope checking
Tobs = |

Sres =

1|
∑

n

คือ number of independent samples
คือ variance of the n predicted values
Sres คือ residual standard deviation
a คือ intercept
b คือ slope
คือ the reference value
คือ the predicted value
ทั้งนี้การประเมินค่า Slope ดูจาก: tobs
, slope b แตกต่างจาก 1
/


การคํานวณค่าความคลาดเคลื่อน (% error)

คํานวณจากสูตร % error =
เมื่อ

= ค่าที่แท้จริงของการวัด
= ค่าที่อ่านได้จากการวัด

x 100%
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การวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี
การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีเบื้องต้น
1. ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด โดยใช้มาตรดัชนีหักเหแบบดิจิตอล (digital
refractometer)
ทําได้โดยนํามาตรดัชนีหักเหแบบดิจิตอล มาทําการสอบเทียบก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยหยด
น้ํากลั่น 1-2 หยด ลงบนปริซึมรองรับสารก่อนจะกดปุ่ม zero หลังจากสอบเทียบแล้ว
สามารถใช้ วั ด ตั ว อย่ า งได้ โ ดยเขย่า ขวดตั ว อย่า งให้ เ ข้ า เป็ น เนื้ อ เดีย วกั น เบาๆแล้ ว จึง หยด
ตัวอย่าง 1-2 หยดลงบนปริซึมรองรับสารของเครื่องจากนั้นจึงกดปุ่ม start จดบันทึกค่าที่ได้

2. ค่าความเป็นกรด - ด่าง โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง โดยเครื่อง pH meter
ก่อนใช้จําเป็นต้องทําการสอบเทียบโดยจุ่มอิเลคโทรดลงในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน
(standard buffer) แล้วกดอ่านค่า จากนั้นทําการวัดตัวอย่างโดยเทตัวอย่างปริมาตร 10
มิลลิลิตรลงในบีกเกอร์ แล้วจุ่มอิเลคโทรดลงในบีกเกอร์ ให้สารละลายท่วมอิเลคโทรด รอจน
ค่านิ่ง จดและบันทึกค่าที่ได้
3. ค่าสี โดยใช้เครื่องวัดค่าสี Tintometer
ก่อนใช้จําเป็นต้องทําการสอบเทียบเครื่อง Tintometer ก่อนหลังจากนั้นทําการวัดค่าสี
ตัวอย่างโดยเทตัวอย่างลงในคิวเวตปริมาตร 3 มิลลิลิตร จากนั้นกดปุ่มวัดค่าแล้วบันทึกค่าที่
ได้
4. ค่าความหนืด โดยใช้เครื่อง Viscometer Brookfield
ทําได้โดยนําตัวอย่างที่ต้องการวัดปริมาตร 16 มิลลิลิตร ใส่ลงไปในกระบอกของหัววัด
ชนิด UL สําหรับตัวอย่างที่มีความหนืดต่ํา 1-10 cp และสําหรับตัวอย่างที่มีความหนืด
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มากกว่า 10 cp สามารถวัดได้โดยตวงตัวอย่างปริมาตร 120 มิลลิลิตร ใส่ลงไปในแก้ว
พลาสติก จากนั้นต่อหัววัดชนิด LV-1 เข้ากับเครื่อง กดวัดค่าแล้วบันทึกค่าที่ได้
การวิเคราะห์สารออกฤทธิท์ างชีวภาพและความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
1. การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานิน
การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ วิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรน
เชียล (pH-differential) และวิธี HPLC ซึ่งวิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียลเป็นการวิเคราะห์ปริมาณรวม
ทั้งหมดของสารโมโนเมอริคแอนโทไซยานิน (monomeric anthocyanins) โดยอาศัยหลักการที่
โครงสร้างของแอนโทไซยานินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลให้มีค่า
การดูดกลืนแสงที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทั้งนี้ในการวิเคราะห์จะทําการวัดค่าการดูดกลืนแสงของ
สารสกัดแอนโทไซยานินซึ่งอยู่ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH 1.0 และ 4.5 และวัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร และ 700 นาโนเมตร เนื่องจากที่ pH 1.0 แอนโทไซยานินจะอยู่ใน
รูปโครงสร้างออกโซเนียม (Oxonium form) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความคงตัวมีสี และที่ pH 4.5 แอน
โทไซยานินจะอยู่ในรูปโครงสร้างไม่มีสีหรือที่เรียกว่าเฮมิคีทอล (Hemiketal form) นอกจากนี้ยัง
พบว่าที่ pH 4.5 ค่าการดูดกลืนแสงของแอนโทไซยานินจะหายไปคงเหลือแต่สารหรือองค์ประกอบตัว
อื่นๆที่อาจดูดกลืนแสงในช่วงนี้ได้ดังนั้นจึงต้องนําค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่างที่วัดทั้งที่ pH
1.0 และ 4.5 มาหักลบกันเพื่อช่วยในการกําจัดค่าการดูดกลืนของสารอื่นๆที่ไม่ใช่แอนโทไซยานิน อีก
ทั้งการวั ดค่าการดูดกลืนแสงที่ 700 นาโนเมตร ก็เพื่อหักลบค่าความขุ่นที่อาจเกิดขึ้ นเพื่อให้การ
วิเคราะห์มีความแม่นยําขึ้น โดยการวิเคราะห์เริ่มจากการเตรียมสกัดตัวอย่าง การเตรียมสารละลาย
บัฟเฟอร์ และวิธีการวิเคราะห์
1.1 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดด้วยวิธี pH-differential ตามวิธีของ
Lee และคณะ (2005)
1.1.1 การเตรียมการสกัดตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินตามวิธี
ของ Brown และ Shipley (2011)
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- ชั่งตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี 2.500±0.0005 ลงไปใน
ขวดปรับปริมาตรขนาด 5 มิลลิลิตร
- เติมสารที่ใช้ในการสกัด (เมทานอลความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ ต่อกรดไฮโดร
คลอริก; 98:2 ปริมาตรต่อปริมาตร) ลงไปปรับปริมาตรจนได้ 5 มิลลิลิตร
- ทํ า ให้ เ ป็น เนื้ อ เดี ย วกั น ด้ ว ยเครื่ อ งเขย่ า สาร (vortex mixer) เป็ น เวลา 10
วินาที
- จากนั้นทําการโซนิเคตด้วยเครื่องอัลตราโซนิคที่ความถี่ 45 เฮิรตซ์ ซึ่งควบคุม
อุณหภูมิที่ 30±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
- นําไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสารที่อุณหภูมิห้องที่ความเร็วรอบ 180 รอบต่อนาที
เป็นเวลา 30 นาที
- นํามาเขย่าอีกครั้งด้วยเครื่องเขย่าสาร (vortex mixer) เป็นเวลา 10 วินาที
- นําไปหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่องแยกสารแบบหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 5000
รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที
- เทสารสกัดส่วนใสที่ได้เก็บรักษาไว้ในขวดสีชาปิดสนิทที่อุณหภูมิ -18 องศา
เซลเซียส ก่อนนํามาวิเคราะห์
1.1.2 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์
- เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ของโพแทสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.025 M ที่
pH 1.0 โดยชั่งโพแทสเซียมคลอไรด์ 1.86 กรัมละลายลงในบีกเกอร์ขนาด 1000
มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นปริมาณ 980 มิลลิลติ ร ปรับค่า pH ให้ได้ (1.0±0.05) ด้วย
กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 ปริมาตรประมาณ 6.3 มิลลิลิตร
จากนั้นปรับปริมาตรในขวดปรับปริมาตรให้ได้ 1000 มิลลิลิตรด้วยน้ํากลั่น
- เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ของโซเดียมอะซิเตทไตรไฮเดรตความเข้มข้น 0.4
M ที่ pH 4.5 โดยชั่งโซเดียมอะซิเตทไตรไฮเดรต (CH3CO2Na·3H2O) 54.43
กรัม ลงในบีกเกอร์ขนาด 1000 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นปริมาณ 960 มิลลิลิตร
ปรับค่า pH ให้ได้ (4.5±0.05) ด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นร้อยละ 37
ปริมาตรประมาณ 20 มิลลิลติ ร จากนั้นปรับปริมาตรในขวดปรับปริมาตรให้ได้
1000 มิลลิลิตรด้วยน้ํากลั่น
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1.1.3 วิธีวิเคราะห์
- การวิเคราะห์เริ่มจากปิเปตสารสกัดที่ได้ปริมาตร 0.3 มิลลิลิตรลงในหลอด
ทดลอง
- จากนั้นเจือจางสารสกัดด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ของโพแทสเซียมคลอไรด์
ความเข้มข้น 0.025 M ที่ pH 1.0 ปริมาตร 2.7 มิลลิลิตร แล้วนําไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโนเมตร
- นอกจากนี้ต้องทําการเจือจางสารสกัดด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ของโซเดียมอะ
ซิเตทไตรไฮเดรตความเข้มข้น 0.4 M ที่ pH 4.5 ปริมาตร 2.7 มิลลิลิตร แล้ว
นํ า ไปวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 520 และ 700 นาโนเมตร
เช่นเดียวกัน
- ใช้น้ํากลั่นเป็น Blank
- ข้อควรระวังในการทดลองคือ หลังจากเจือจางสารสกัดด้วยสารละลาย
บัฟเฟอร์ที่เตรียมไว้ต้องทําการวัดค่าการดูดกลืนแสงภายใน 15-50 นาที โดยใน
การศึกษาครั้งนี้วัดค่าการดูดกลืนแสงที่เวลา 20 นาที หลังจากการเจือจางสาร
สกั ดตั ว อย่ า งด้ ว ยสารละลายบัฟ เฟอร์ นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ต้ อ งระวัง อีก อย่ า งคื อ
ปริมาตรของสารสกัดตัวอย่างที่จะใช้ต้องไม่เกิน 20% ของปริมาตรทั้งหมด
เนื่องด้วยสาเหตุของ buffer capacity และข้อสุดท้ายคือสารสกัดตัวอย่างที่ได้
ไม่ควรมีอนุภาคแขวนลอยอยู่ในปริมาณมากเนื่องจากจะส่งผลให้การทดลองที่
ได้มีค่าความคลาดเคลื่อนของการดูดกลืนแสงสูง
- เมื่ อ ทํ า การทดลองเสร็ จ แล้ ว สามารถคํ า นวณปริ ม าณแอนโทไซยานิ น
(cyanidin-3-glucoside equivalents, mg/L) ทั้งหมดได้จากสูตรการคํานวณ
Monomeric anthocyanins =
เมื่อ A = (A520nm – A 700nm)pH 1.0 – (A520nm – A700nm)pH 4.5
MW = 449.2 g/mol สําหรับ cyanidin-3-glucoside
DF = dilution factor ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สารสกัดตัวอย่าง 0.3
มิลลิลิตร จากปริมาตรทั้งหมด 3 มิลลิลิตร ทําให้ได้ DF มีค่า
เท่ากับ

.

= 10
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ε

1

= molar extinction coefficient ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าเท่ากับ
mol–1 x cm–1 ซึ่งเป็น molar extinction
26900 ลิตร x
coefficient ของ cyanidin-3-glucoside
= pathlength ในหน่วย เซนติเมตร

1.2 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินวิธี HPLC ดัดแปลงจากวิธีของ Brown และ
Shipley (2011)
1.2.1 การเตรียมการสกัดตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินตามวิธี
ของ Brown และ Shipley (2011)
- การเตรียมการสกัดตัวอย่างเหมือนกันกับข้อ 1.1.1 โดยนําสารสกัดที่ได้จาก
ข้อ 1.1.1 มากรองสารละลายส่วนใสด้วยกระดาษกรองชนิด nylon ที่มี
ความละเอียด 0.45 ไมโครเมตร ก่อนฉีดเข้าเครื่อง HPLC
1.2.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานและสภาวะที่ใช้ในการทดลอง
- การเตรียมสารละลายมาตรฐาน เนื่องจากในผลมัลเบอร์รีมีแอนโทไซยานิน
หลัก 2 ชนิด คือ cyanidin-3-glucoside และ cyanidin-3-rutinoside
ดังนั้นจึงต้องเตรียมสารละลายมาตรฐานทั้ง cyanidin-3-glucoside และ
cyanidin-3-rutinoside
โดยเตรี ย มเหมื อ นกั น คื อ ละลาย
cyanidin-3-glucoside และ cyanidin-3-rutinoside ที่อยู่ในขวดสีชา
ปริมาตร 1 มิลลิกรัม ด้วยเมทานอลความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ ต่อกรด
ไฮโดรคลอริก; 98:2 ปริมาตรต่อปริมาตร จากนั้นปรับปริมาตรในขวดปรับ
ปริ ม าตรที่ ห่ อ ฟอยล์ ค ลุ ม ปิ ด สนิ ท ให้ ไ ด้ 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร ก็ จ ะได้ stock
solution ของสารละลายมาตรฐานทั้งคู่ที่มีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร หรือ 100 ppm จากนั้นต้องทําการเจือจางสารมาตรฐานให้มี
ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน
cyanidin-3-glucoside
และ
cyanidin-3-rutinoside เป็น 2, 5, 10, 20, 40, 60, 80 และ 100
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 34 หลังจากเตรียม
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สารละลายมาตรฐานแล้วนําไปฉีดวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC แล้วจะได้
พื้นที่ใต้กราฟของสารละลายมาตรฐานที่แต่ละความเข้มข้นนํามาพล็อต
กราฟหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเข้ ม ข้ น ของสารมาตรฐาน
cyanidin-3-glucoside และ cyanidin-3-rutinoside (ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร) กับพื้นที่ใต้กราฟจะได้เป็นกราฟมาตรฐานของสารละลาย
มาตรฐานดังแสดงจากภาพที่ 70 และ 71 ตามลําดับ
ตารางที่ 34 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน cyanidin-3-glucoside และ cyanidin-3-rutinoside
ที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน
ปริมาตรของสารมาตรฐาน
ปริมาณตัวทําละลาย (เม
cyanidin-3-glucoside และ
cyanidin-3-glucoside
ทานอลความเข้มข้น 40
cyanidin-3-rutinoside
และ cyanidin-3-rutinoside เปอร์เซ็นต์ ต่อกรดไฮโดรคลอ
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
(ไมโครลิตร)
ริก; 98:2 ปริมาตรต่อปริมาตร)
(ไมโครลิตร)
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- สภาวะการทดลอง
สภาวะการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินวิธี HPLC ในการศึกษาครั้งนี้
ดัดแปลงจากวิธีของ Brown และคณะ (2011) โดยจะใช้คอลัมน์ C18 (5
ไมโครเมตร, 4.6x250 มิลลิเมตร) อุณหภูมิของคอลัมน์ 25 องศาเซลเซียส และ
ใช้เฟสเคลื่อนที่ A เป็นสารละลายผสมระหว่างน้ําและกรดฟอสฟอริกใน
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อัตราส่วน (99.5 +0.5, ปริมาตรต่อปริมาตร) กับ เฟสเคลื่อนที่ B เป็น
สารละลายผสมระหว่าง น้ํา ต่อ อะซิโตไนไตรล์ ต่อ กรดกลาเซียอะซิติก และต่อ
กรดฟอสฟอริกในอัตราส่วน (50.0 + 48.5 + 1.0 + 0.5, ปริมาตรต่อปริมาตร
ปริมาตรต่อปริมาตร) ใช้อัตราการไหลที่ 1.2 มิลลิลิตรต่อนาที ในระบบ low
pressure gradient ดังตารางที่ 35 ปริมาตรของสารละลายที่ฉีดเข้าเครื่อง 10
ไมโครลิตร ติดตามปริมาณสารแอนโทไซยานินที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร
และตรวจวัดด้วย photodiode array detector ระยะเวลาในการฉีดวิเคราะห์
คือ 75 นาที หลังจากฉีดวิเคราะห์แล้วคํานวณหาปริมาณแอนโทไซยานินของ
ตัวอย่าง โดยนําพื้นที่ใต้กราฟที่ได้ของตัวอย่างไปแทนค่าในสมการของกราฟ
มาตรฐาน cyanidin-3-glucoside และ cyanidin-3-rutinoside ซึ่งอยู่ในรูป
สมการเส้นตรง y =mx + c โดยแทนค่าพื้นที่ใต้กราฟที่ได้ของตัวอย่างเป็นค่า y
จะได้ออกมาเป็นค่า x จากนั้นคิดคํานวณเทียบกลับไปว่าตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รี
นั้นมีปริมาณแอนโทไซยานิน (cyanidin-3-glucoside) และปริมาณแอนโทไซ
ยานิน (cyanidin-3-rutinoside) กี่มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตัวอย่าง
ตารางที่ 35 อัตราส่วนของเฟสเคลื่อนที่ B (เปอร์เซ็นต์) ตามเวลา (นาที) ในระบบ low pressure
gradient ของการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานิน
เวลา (นาที)
เฟสเคลื่อนที่ B (เปอร์เซ็นต์)
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y = 19,510.8990x + 8,119.8757
R² = 0.9995
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ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน cyanidin-3-rutinoside (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
ภาพที่ 71 กราฟมาตรฐานสารละลายมาตรฐาน cyanidin-3-rutinoside
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2. การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี ด้วยวิธี HPLC ดัดแปลงวิธีจาก Valente และคณะ (2011)
2.1 การเตรียมการสกัดตัวอย่างตามวิธีของ Ross และคณะ (1994)
- เริ่มจากการปิเปตตัวอย่างน้ําผลไม้ 0.5 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายกรดเมตาฟอสฟอริก
ความเข้มข้น 10% (w/v) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร
- เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่องเขย่าสาร (vortex Mixer) เป็นเวลา 5 นาที
- จากนั้นนําไปเหวี่ยงด้วยเครื่องแยกสารแบบหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10000 รอบต่อนาที
โดยกําหนดเวลา 5 นาที
- กรองสารละลายส่วนใสด้วยกระดาษกรองชนิด nylon ที่มีความละเอียด 0.45 ไมโครเมตร
- ฉีดตัวอย่างปริมาตร 20 ไมโครลิตร เข้าเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โดย
ติดตามปริมาณวิตามินซีที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร
2.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานและสภาวะที่ใช้ในการทดลอง
- การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแอสคอร์บิก โดยชั่งมาตรฐานกรดแอสคอร์บิกด้วย
เครื่องชั่งความละเอียดทศนิยม 4 ตําแหน่งปริมาณ 0.0500±0.0001 กรัม บันทึกน้ําหนักที่
แน่นอน ละลายสารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิกด้วยน้ํากลั่นในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร
จากนั้นปรับปริ มาตรด้ วยน้ํากลั่นเป็น 100 มิ ล ลิลิ ตรในขวดปรั บปริ มาตร ก็จะได้ stock
solution ของสารละลายมาตรฐานทั้งคู่ที่มีความเข้มข้น 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร หรือ
500 ppm จากนั้นต้องทําการเจือจางสารมาตรฐานให้มีความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรด
แอสคอร์บิก เป็น 5, 10, 50, 100, 250 และ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ
หลังจากเตรียมสารละลายมาตรฐานแล้วนําไปฉีดวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC แล้วจะได้พื้นที่
ใต้กราฟของสารละลายมาตรฐานที่แต่ละความเข้มข้นนํามาพล็อตกราฟหาความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นของสารกรดแอสคอร์บิก (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) กับพื้นที่ใต้กราฟจะได้
เป็นกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานดังแสดงจากภาพที่ 72
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- รายละเอียดของสภาวะ HPLC ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี ดัดแปลงวิธีจาก
Valente และคณะ (2011)
- ใช้การวิเคราะห์ในระบบ isocratic ซึ่งอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่จะคงที่ตลอด
การทดลอง
- คอลัมน์ C18 (250x4.6 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ไมครอน Phenomenex,
Torrance,CA,USA)
- เฟสเคลื่อนที่ คือ สารละลายแอมโมเนียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต (ammonium
dihydrogen phosphate) ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ ที่มีค่า pH เท่ากับ 3.5
(โดยทําการปรับพีเอชด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้น 85%) ที่ประกอบด้วยกรด
เมตาฟอสฟอริกความเข้มข้น 0.015 % (มวลต่อปริมาตร)
- กรองเฟสเคลื่อนที่ด้วยกระดาษกรองชนิด nylon ที่มีความละเอียด 0.45
ไมโครเมตร
- อัตราการไหล 0.6 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิคอลัมน์ 30 องศาเซลเซียส
- ติดตามปริมาณวิตามินซีที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร
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y = 74,615.8352x + 960,449.7947
R² = 0.9990

30000000
20000000
10000000
0
0

100
200
300
400
500
600
ความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดแอสคอร์บิก (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)

ภาพที่ 72 กราฟมาตรฐานสารละลายมาตรฐานกรดแอสคอร์บิก
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3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu assay ซึ่ง
ดัดแปลงมาจากวิธีของ Maisuthisakul และคณะ (2007)
3.1 การเตรียมการสกัดตัวอย่าง
3.1.1 ชั่งตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รี 1.0000±0.0005 ลงไปใน
ขวดปรับปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร
3.1.2 เติมสารที่ใช้ในการสกัด (เมทานอลความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์, ปริมาตรต่อ
ปริมาตร) ลงไปปรับปริมาตรจนได้ 10 มิลลิลิตร
3.1.3 ทําให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องเขย่าสาร (vortex mixer) เป็นเวลา 10 วินาที
3.1.4 จากนั้นเทสารสกัดจากขวดปริมาตรใส่ในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร และใส่แท่ง
แม่เหล็กกวนสาร (magnetic bar) ลงไปในบีกเกอร์ นําถุงพลาสติกสีดําฟอยล์
ปิดคลุมบีกเกอร์ให้สนิทแล้วนําบีกเกอร์ไปวางหมุนกวนบนเครื่องกวนสารละลาย
(magnetic stirrer) เป็นเวลา 60 นาที
3.1.5 เมื่อครบเวลา 60 นาที นําสารสกัดที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman
no.4
3.1.6 เทสารสกัดส่วนใสที่ได้เก็บรักษาไว้ในขวดสีชาปิดสนิทที่อุณหภูมิ -18 องศา
เซลเซียส ก่อนนํามาวิเคราะห์
3.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
3.2.1 ชั่งน้ําหนักกรดแกลลิก 0.100 กรัม (บันทึกน้ําหนักที่แน่นอน)
3.12 ละลายกรดแกลลิกด้วยน้ํากลั่นปรับปริมาตรจนได้ 50 มิลลิลิตร ใช้เป็น
stock solution
3.13 ปิเปต stock solution ที่เตรียมไว้ 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, และ 0.5 มิลลิลิตร ปรับ
ปริมาตรด้วยน้ํากลั่นให้ได้ 10 มิลลิลิตร จะได้สารละลายกรดแกลลิกมาตรฐาน
ความเข้มข้น 0, 20, 40, 60, 80, 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ
3.1.4 วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร และนํามาสร้างกราฟ
มาตรฐาน ดังภาพที่ 73
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3.3 วิธีวิเคราะห์
3.3.1 เจือจางน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้นและน้ํามัลเบอร์รีโดยเจือจางด้วยตัวสกัด
(เมทานอลความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์, ปริมาตรต่อปริมาตร) โดยแต่ละ
ตัวอย่างจะเจือจางในระดับที่ต่างกันเพื่อให้เมื่อตัวอย่างทําปฏิกิริยาเสร็จ
แล้วมีค่าการดูดกลืนแสงในช่วง 0.200-0.900
3.3.2 ปิเปตสารละลายที่ได้จากการเจือจางข้างต้นปริมาตร 400 ไมโครลิตร ใส่
หลอดทดลองที่อยู่ใน tube rack ที่คลุมถุงพลาสติกสีดําไว้แล้วเติม
สารละลาย Folin-Ciocalteu reagent ความเข้มข้นร้อยละ 10
(ปริมาตรต่อปริมาตร) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร
3.3.3 เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ความเข้มข้นร้อยละ 7.5 (มวลต่อปริมาตร)
ปริมาตร 1.6 มิลลิลิตร แล้วผสมให้เข้ากันโดยการเขย่าด้วยเครื่อง vortex
mixer ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 120 นาที
3.3.4 วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร
3.3.5 ใช้กรดแกลลิกเป็นสารละลายมาตรฐานในการทํากราฟมาตรฐาน
หมายเหตุ control: เมทานอล 70 (เปอร์เซ็นต์, ปริมาตรต่อปริมาตร) 400 ไมโครลิตร +
Folin-Ciocalteu reagent 2 มิลลิลิตร + โซเดียมคาร์บอเนต 1.6 มิลลิลิตร
blank: น้ํากลั่น
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4. การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP ตามวิธีของ Benzie และ
Strain (1996)
4.1 การเตรียมการสกัดตัวอย่าง
การเตรียมการสกัดตัวอย่างเหมือนกันกับข้อ 3.1
4.2 การเตรียมสารละลาย
4.2.1 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์โซเดียมอะซิเตทไตรไฮเดรต ความเข้มข้น 300 โม
ลาร์ pH 3.6
โดยชั่งสารโซเดียมอะซิเตทไตรไฮเดรต จํานวน 3.1 กรัม ละลายในกรดอะซิติก
ปริมาตร 16 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรในขวดปรับปริมาตรขนาด 1000
มิลลิลิตร ด้วยน้ํากลั่นจนมีปริมาตรครบ 1000 มิลลิลิตร วัดค่า pH เก็บ
สารละลายไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
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4.2.2 การเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาร์
เตรียมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1 นอร์มัล โดยการปิเปตกรดไฮโดรคลอ
ริกความเข้มข้นร้อยละ 37 ปริมาตร 8.3 มิลลิลิตร จากนั้นปรับปริมาตรเป็น 1000
มิลลิลิตรด้วยน้ํากลั่น ทําการเจือจางให้มีความเข้มข้น 40 มิลลิโมลาร์ โดยใช้สารละลาย
กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1 นอร์มัล ปริมาณ 40 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเป็น 100
มิลลิลิตรด้วยน้ํากลั่น
4.2.3 การเตรียมสารละลาย TPTZ (2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine) ความเข้มข้น
10 มิลลิโมลาร์
ทําโดยชั่งสาร TPTZ จํานวน 0.0312 กรัม ละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริกความ
เข้มข้น 40 มิลลิโมลาร์ โดยใช้อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส เมื่อ
สาร TPTZ ละลายหมดแล้ว นํามาปรับปริมาตรในขวดปรับปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร
4.2.4 การเตรียมสารละลายไอร์ออน (II) คลอไรด์ (FeCl2) ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์
ทําโดยชั่ง ไอร์ออน (II) คลอไรด์ (FeCl26H2O) จํานวน 0.054 กรัม ละลายด้วย
น้ํากลั่น จากนั้นนํามาปรับปริมาตรให้ได้ 10 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร
4.2.5 เตรียมสารละลาย FRAP reagent
โดยผสมสารละลายบัฟเฟอร์โซเดียมอะซิเตทไตรไฮเดรต ความเข้มข้น 300 โมลาร์
pH 3.6 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร, สารละลาย TPTZ ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร, สารละลายไอร์ออน (II) คลอไรด์ (FeCl2) ความเข้มข้น 20 มิลลิ
โมลาร์ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และน้ํา deionized 12 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันและอุ่นไว้
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งสารละลายที่ได้ควรมีสีคล้ายฟางข้าว และควรเตรียม
ใหม่ทุกครั้งที่จะเริ่มทําการวิเคราะห์
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4.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐานไอร์ออน (II) ซัลเฟต (FeSO47H2O)
การเตรียมกราฟมาตรฐานทําได้โดยเตรียมสารละลาย FeSO4 เข้มข้น 0.1-1.0
มิลลิโมล โดยชั่งสาร (FeSO47H2O) จํานวน 0.1390±0.0005 กรัม จากนั้นละลายด้วยน้ํา
กลั่ น ปรั บ ปริ ม าตรเป็ น 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร ในขวดปรั บ ปริ ม าตรจะได้ ส ารละลายมาตรฐาน
(FeSO47H2O) 1.0 ไมโครโมลต่อมิลลิลิตร ดังตารางที่ 36 โดยหลังจากเตรียมสารละลาย
(FeSO47H2O) แล้วปิเปตสารละลาย FeSO4 ที่เตรียมไว้ 100 ไมโครลิตร มาทําปฏิกิริยา
กับสารละลาย FRAP reagent 3 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ในอ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที จากนั้นนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร โดยมี control คือ เมทานอลความเข้มข้น 70
(เปอร์เซ็นต์, ปริมาตรต่อปริมาตร) 100 ไมโครลิตร + สารละลาย FRAP reagent 3
มิลลิลิตร และ Blank คือ น้ํากลั่น นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้กับความเข้มข้นของ ไอร์ออน (II)
ซัลเฟต (FeSO47H2O) มาสร้างเป็นกราฟมาตรฐาน ดังภาพที่ 74
ตารางที่ 36 การเตรียมสารละลายมาตรฐานไอร์ออน (II) ซัลเฟต (FeSO47H2O) ความเข้มข้นต่างๆ
ปริมาตร (FeSO47H2O)
ปริมาณน้ํากลัน่
ความเข้มข้นของมาตรฐาน
(มิลลิลิตร)
(ไมโครลิตร)
ไอร์ออน (II) ซัลเฟต
(FeSO47H2O)
(ไมโครโมลต่อมิลลิลิตร)
0
0
10
0.1
1
9
0.2
2
8
0.4
4
6
0.6
6
4
0.8
8
2
1.0
10
0
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4.4 การวิเคราะห์
การวิเคราะห์เริ่มจากดูดสารสกัดของตัวอย่างน้ํามัลเบอร์รีสกัดเข้มข้น ที่ได้จากข้อ
4.1 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทําปฏิกิริยากับสารละลาย FRAP reagent 3 มิลลิลิตร ตั้งทิ้ง
ไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที จากนั้นนําไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร โดย
control คือ เมทานอลความเข้มข้น 70 (เปอร์เซ็นต์, ปริมาตรต่อปริมาตร) 100 ไมโครลิตร
+ สารละลาย FRAP reagent 3 มิลลิลิตร และ Blank คือ น้ํากลั่น แล้วนําค่าการดูดกลืน
แสงของสารสกัดตัวอย่างมาเทียบกับกราฟมาตรฐาน แล้วรายงานผลเป็นค่า FRAP ซึ่งค่าที่ได้
แสดงเป็นมิลลิโมลสาร FeSO4 ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง
1.0
y = 0.7195x + 0.1072
R² = 0.9995

ค่าการดูดกลืนแสง

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ความเข้มข้นของสารละลายเฟอร์รัสไอออน (ไมโครโมลาร์)

ภาพที่ 74 กราฟมาตรฐานสารละลายมาตรฐานเฟอร์รัสไอออน (FeSO4)

1.2
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5. การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ตามวิธีของ Brand –
Williams และคณะ (1995)
5.1 การเตรียมการสกัดตัวอย่าง
การเตรียมการสกัดตัวอย่างเหมือนกันกับข้อ 3.1
5.2 การเตรียมสารละลาย
5.2.1 การเตรียมสาร 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) ความเข้มข้น
6x10-5 M
โดยการชั่ง DPPH จํานวน 0.0118 กรัม ในบีกเกอร์ขนาดเล็ก ค่อยๆเติมเม
ทานอลลงไปละลาย เมื่อ DPPH ละลายหมดแล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอลจนได้
500 มิลลิลิตรในขวดปรับปริมาตร
5.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid)
โดยการชั่งสารละลาย Trolox จํานวน 0.0250±0.0005 กรัม ละลายด้วยเมทานอล
ในบี ก เกอร์ ข นาดเล็ ก และปรั บ ปริ ม าตรด้ ว ยเมทานอลให้ ไ ด้ 100 มิ ล ลิ ลิ ต รในขวดปรั บ
ปริมาตร จากนั้นต้องทําการเจือจางสารมาตรฐานให้มีความเข้มข้นของสารมาตรฐาน Trolox
เป็น 50, 100, 150, 200 และ 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ โดยหลังจากเตรียม
สารละลาย Trolox แล้ว ปิเปตสารละลาย Trolox ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทําปฏิกิริยากับ
DPPH ปริมาตร 3.9 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองที่มีพลาสติกสีดําคลุม tube rack อยู่ ทํา
ปฏิกิริยาเป็นเวลา 60 นาที โดย control คือ เมทานอลความเข้มข้น 70 (เปอร์เซ็นต์,
ปริมาตรต่อปริมาตร) 100 ไมโครลิตร + สารละลาย DPPH 3.9 มิลลิลิตร และ Blank คือ เม
ทานอล นํ า ค่ า การดู ด กลื น แสงของตั ว อย่ า งที่ ค วามยาวคลื่ น 517 นาโนเมตรมาหา
%remaining จากสูตร
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%remaining =

100

= ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
= ค่าการดูดกลืนแสงของ (เมทานอลความเข้มข้น 70 (เปอร์เซ็นต์, ปริมาตรต่อ
ปริมาตร) 100 ไมโครลิตร + สารละลาย DPPH 3.9 มิลลิลิตร)
จากนั้นนํา %remaining ที่ได้มากับความเข้มข้นของสาร Trolox มาสร้างเป็นกราฟ
มาตรฐาน ดังภาพที่ 75
5.4 วิธีการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านออกซิเดชัน ทําได้โดยเจือจางสาร
สกัดที่ได้จากข้อ 5.1 ให้มีความเข้มข้น 1/20 จากนั้นปิเปตสารสกัดที่ได้มา 100 ไมโครลิตร
มาเกิดปฏิกิริยากับ DPPH 6x10-5 M ปริมาตร 3.9 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองที่มีพลาสติกสี
ดําคลุม tube rack อยู่ เขย่าสารละลายให้เข้ากันด้วยเครื่อง vortex mixer ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด
เป็นเวลา 60 นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยใช้เมทานอล 100 ไมโครลิตรผสมกับ DPPH 3.9 มิลลิลิตร เป็น
control และใช้เมทานอลเป็น blank โดยนําค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่างมา
เทียบกับกราฟมาตรฐานที่ได้จากข้อ 5.3 แล้วรายงานผลเป็น มิลลิโมลสมมูลของ Trolox ต่อ
กิโลกรัมของตัวอย่าง
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% remaining

100
y = -0.354x + 99.824
R² = 0.9998
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250
ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน Trolox (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
ภาพที่ 75 กราฟมาตรฐานสารละลายมาตรฐาน Trolox

300

ฮีสโตรแกรมของข้อมูลปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ใน
น้ํามัลเบอร์รีทเี่ ติมวัตถุเจือปน
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ความถี่
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ปริมาณแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม cyanidin-3glucoside+cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร)
สมการเทียบมาตรฐาน
สมการทวนสอบ
ภาพที่ 76 การกระจายตัวของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ใน
น้ํามัลเบอร์รีที่เติมกรดแอสคอร์บิก
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ความถี่
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ปริมาณแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม cyanidin-3glucoside+cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร)
สมการเทียบมาตรฐาน
สมการทวนสอบ
ภาพที่ 77 การกระจายตัวของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ใน
น้ํามัลเบอร์รีที่เติมกรดซิตริก
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ปริมาณแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+cyanidin3-rutinoside ต่อลิตร)
สมการเทียบมาตรฐาน
สมการทวนสอบ
ภาพที่ 78 การกระจายตัวของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ใน
น้ํามัลเบอร์รีที่เติมคอลลาเจน
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10

ความถี่
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ปริมาณแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร)
สมการเทียบมาตรฐาน
สมการทวนสอบ

ภาพที่ 79 การกระจายตัวของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ใน
น้ํามัลเบอร์รีที่เติมแซนแทนกัม
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ความถี่
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ปริมาณแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม cyanidin-3-glucoside+
cyanidin-3-rutinoside ต่อลิตร)
สมการเทียบมาตรฐาน
สมการทวนสอบ

ภาพที่ 80 การกระจายตัวของปริมาณ cyanidin-3-glucoside+cyanidin-3-rutinoside ใน
น้ํามัลเบอร์รีที่เติมทุกชนิดที่มีในระบบจําลอง
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