
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  ล้ินจี่ (Lychee) 
 

ล้ินจี่ (lychee) มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Litchi chinensis sonn. สกุล Nephelium               
วงศ Sapindaceae ไมสกุลเดียวกัน ไดแก เงาะ ลําไย และคอแลน ล้ินจี่มีช่ือสามัญเรียกหลายอยาง 
ไดแก Litchi, Lichee, Laichi, Leechee และ lychee ชาวอินเดียเรียกล้ินจีว่า “ลิทจี” ชาวเขมร        
เรียกล้ินจีว่า “ตะเสรเมือน” ซ่ึงแปลวาลูกหงอนไก สวนคนไทยในแถบภาคตะวนัออก เชน ตราด 
จันทบุรี และระยอง เรียกล้ินจี่วา “สีรามัญ” (ศรีมูล, 2531) ล้ินจี่สวนใหญปลูกในประเทศจีน 
ไตหวนั เวยีดนาม ไทย อินเดีย อเมริกาใต ล้ินจี่เปนผลไมที่บมไมสุก (non climacteric fruit) และ  
จะใหผลผลิตระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดอืนกรกฎาคม (Somogyi, 1996) โดยล้ินจี่มีลักษณะเปน
เนื้อสีขาวขุน มีเปลือกสีแดง และมีเมล็ดตรงกลาง มีกล่ินเฉพาะตัว มีรสหวานอมเปรี้ยว              
และมีรูปทรงคลายหัวใจ โดยพันธุบริวสเตอรเปนพันธุที่มีการแพรหลายมากในรฐัฟลอริดาจึงเปน
สาเหตุทําใหเกดิอุตสาหกรรมเกี่ยวกับล้ินจีข่ึ้น (Mustrad, 1964) 

 
 ล้ินจี่ที่นิยมปลกูมากในประเทศไทยแบงออกเปน 2 กลุม ตามพื้นที่การปลูกดังนี ้
 1.  กลุมพันธุที่ปลูกในภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก สวนใหญตองการ    
ความหนาวเยน็ไมมาก และหนาวเยน็ไมนานก็สามารถออกดอกได ปลูกในที่ราบต่ําแถวอําเภอ    
อัมพวา และอาํเภอบางคนททีี่จังหวดัสมุทรสงคราม ไดแก พันธุคอม (คอมลําเจียก) กะโหลกใบยาว 
สําเภาแกว กระโถนทองพระโรง เขียวหวาน สาแหรกทอง จีน ไทยธรรมดา ไทยใหญ            
กระโหลกใบไม กระโหลกในเตา ชอระกํา และพันธุทิพย 
 
 2.  กลุมพันธุที่ปลูกทางภาคเหนือเปนพันธุที่ตองการความหนาวเยน็มาก และยาวนานกอน
การออกดอกมากกวาพันธุทีป่ลูกทางภาคกลาง ไดแก พันธุฮงฮวย จักรพรรด ิ กมิเจง โอวเฮียะ    
กวางเจา บริวสเตอร และกมิจี๊  (อุดม, ม.ป.ป.) 
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2.1.1  ลักษณะประจําพันธุล้ินจี่ 
 
 พันธุฮงฮวย  เปนพันธุที่ปลูกกันมากที่สุดทางภาคเหนือ โตเร็ว ทรงพุมใหญ ยอดสีเหลือง
ออนปนเขียว จัดเปนพันธุกลาง ออกดอกประมาณเดือนธันวาคมถึงเดอืนมกราคม ผลแกประมาณ
เดือนพฤษภาคม ติดผลดีสม่ําเสมอ ผลดก ผลผลิตสูง ผลโต ขนาดผลกวาง 3.44 เซนติเมตร ยาว 3.83 
เซนติเมตร ผลหนักประมาณ 25-35 กรัม ผลทรงหัวใจ ออกยาว หนามเกิดหาง เปลอืกบาง ผิวสีแดง
อมชมพู เนื้อผลสีขาวขุน รสหวานอมเปรี้ยว คุณภาพดี เมล็ดโต ความหวานประมาณ 17 องศาบริกซ 
 

พันธุโอวเฮียะ ทรงพุมใหญแตเล็กกวาพันธุฮงฮวย มีกิ่งกานมากเกิดเปนมุมแคบ ใบเล็กยาว 
สีเขียวเขม ยอดออนสีแดง จัดเปนพนัธุหนัก ออกดอกติดผลไมสม่ําเสมอ ชอผลมีขนาดเล็กกวา
พันธุฮงฮวย ผลทรงหัวใจปอม ขนาดผลกวาง 3.25 เซนติเมตร ยาว 3.78 เซนติเมตร ผลหนัก
ประมาณ 20-28 กรัม ผิวผลสีแดงเลือดนกเกือบคล้ํา เปลือกหนา เนื้อหนา สีขาวขุน  เนื้อนุม ฉ่ําน้ํา 
คุณภาพดีกวาพันธุฮงฮวย ผลแกเร็ว กล่ินหอม กิ่งฉีกงาย ออกดอกประมาณเดือนมกราคม ผลแก
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหลังพันธุฮงฮวยประมาณ 2 สัปดาห ความหวาน 18.5 องศาบริกซ 

 
พันธุกิมเจง จดัเปนพนัธุหนกั ทรงพุมเล็ก ใบเล็กสั้นยอดสีแดง โตชา ทรงผลกลม ขนาดผล

กวาง 3.18 เซนติเมตร ยาว 3.12 เซนติเมตร ผลหนักประมาณ 20-25 กรัม หนามใหญเกิดหาง ผิวผล
สีแดงอมชมพหูรือสีออกแดง เนื้อผลสีขาวขุน เมล็ดลีบ ออกดอกประมาณปลายเดือนมกราคมถึง 
กุมภาพนัธ เกบ็เกี่ยวผลกลางเดือนมิถุนายน พันธุกิมเจงอาจแบงออกไดเปนกิมแจงหนามแหลมกบั 
กิมเจงหนามราบ ความหวานประมาณ 18 องศาบริกซ 

 
พันธุบริวสเตอร เปนพันธุที่นิยมปลูกในฮาวาย เมื่อนํามาปลูกภาคเหนือของประเทศ        

จะออกดอกประมาณเดือนมกราคมถงึเดือนกุมภาพันธ ผลแกประมาณเดือนพฤษภาคม ผิวผลเมื่อแก
มีสีแดงเขม รสหวานอมเปรีย้ว น้าํหนกัผลประมาณ 20-25 กรัม ความหวาน 19 องศาบริกซ 

 
พันธุกิมจ้ี ทรงพุมขนาดใหญ ใบเล็กสั้น สีเขียวเขม ยอดออนสีเหลืองอมเขียวออน ผลทรง 

รูปหัวใจ ขั้วผลโต หนามแหลม ขนาดผลกวาง 3.46 เซนติเมตร ยาว 3.61 เซนตเิมตร ผลหนัก
ประมาณ 20-25 กรัม ผิวสีแดงเขม เปลือกหนา เนื้อผลสีขาวขุนออกดอกกลางเดือนธันวาคม       
เก็บเกีย่วประมาณเดือนเมษายน รสหวานฝาดเล็กนอย 
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พันธุจูบี้ ทรงพุมแนน รอยผสานของงามแข็งแรง กิ่งกานเบียดกัน ตองการการตัดแตงกิ่ง
เพื่อใหกิ่งเกดิความหางพอด ี ผลขนาดไมใหญ ผิวเรียบ ผิวแดงจัด รองกลางผลตื้นเมื่อแก เนื้อนุม   
รสหวานจดั กล่ินหอม เมล็ดตาย มีดอกอาจไมติดผล ตนตองสมบูรณจึงจะติดผลด ี

 

พันธุกุยบี้ เปนพันธุหนกั โตเร็ว ตกผลใชเวลาประมาณ 7 ป ลูกไมสวย หนามแหลม      
ฐานหนามใหญ คุณภาพเยี่ยม เนื้อกรอบ หวานหอม 

 

พันธุกวางเจา ตนเปนพุมกวาง ใบเลก็ยาว เจริญเติบโตชากวาพนัธุฮงฮวย จะออกดอก      
เดือนกุมภาพนัธถึงเดือนมนีาคม ผลแกตนเดือนมิถุนายน ผลทรงกลม หนามไมแหลม สีของเปลือก
เมื่อแกจดัมีสีแดง ผลหนักประมาณ 35-40 กรัมตอผล ความหวาน 18.5 องศาบริกซ  

 

พันธุจักรพรรดิ ผลโตมาก ออกดอกประมาณเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ผลแก
ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ขนาดผลกวาง 4.48 เซนติเมตร ยาว 4.24 เซนติเมตร ผลหนัก 
40-50 กรัม ผิวหยาบ ขรุขระ เปลือกหนา รสดีพอใช ความหวานประมาณ 18 องศาบริกซ 

 

พันธุกระโถนทองพระโรง ผลโต ขนาดผลกวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 3.8 เซนติเมตร ทรงผล
รูปหัวใจ ฐานผลราบ ปลายผลมน หนามเล็กเกิดหาง ผิวผลแดงคล้ํา ฐานหนามมีรอยสีน้ําตาลเปน
แฉกๆ เนื้อผลสีขาวขุน น้ํามาก รสหวานอมเปรี้ยว ฝาดเล็กนอย เมล็ดโต ความหวาน 19 องศาบริกซ  

 

พันธุคอม ผลโตแตเล็กกวาพันธุกระโถนทองพระโรง ผลรูปหัวใจ หนามแหลมสั้น มีแฉก
เห็นชัด ระหวางหนามมีสีเขยีวอมเหลือง ผิวสีแดงอมชมพูแก เนื้อผลฉ่ําน้ํา รสหวานอมฝาด เมลด็
ทรงยาว ขนาดผลกวาง 3.3 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร ความหวานประมาณ 19.5 องศาบริกซ 

 

พันธุจีน ผลคอนขางกลม ขนาดผลกวาง 3.10 เซนติเมตร ยาว 3.26 เซนติเมตร หนามโต
ปานกลาง แหลม ผิวสีแดงเลือดนก ระหวางหนามมสีีน้ําตาลแหงๆ เนื้อหนาสขีาวขุน รสเปรี้ยว 
เมล็ดโตปานกลาง ความหวานประมาณ 18 องศาบริกซ 

 
พันธุไทยธรรมดา ผลโต ทรงกลมแบน ขนาดผลกวาง 3.10 เซนติเมตร ยาว 3.01 เซนติเมตร 

หนามใหญยาว ผิวเปลือกสีแดงคล้ํา เนื้อผลสีขาวขุนรสหวานมาก ฝาดเล็กนอย เมล็ดโตปานกลาง
ความหวานประมาณ 20 องศาบริกซ 
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พันธุไทยใหญ ผลทรงหัวใจ ขนาดผลกวาง 3.4 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร หนามใหญ 
ผิวผลสีแดงเลือดนก เนื้อผลหนาปานกลาง สีขาวขุน รสหวานอมเปรี้ยว ฝาดเล็กนอย รสชาติพอใช 
เมล็ดคอนขางโต ความหวานประมาณ 19.8 องศาบริกซ 

 
พันธุกะโหลกใบไม ทรงกลมผลปอม ขนาดผลกวาง 3.2 เซนติเมตร ยาว 3.1 เซนติเมตร   

ฐานผลมน ปลายผลมน หนามยาวปานกลาง ผิวผลสีแดงคล้ํา มีรอยไหมสีน้ําตาลเปนบางแหง 
ระหวางหนามมีสีออกเหลือง แตไมมาก มแีซมทั่วไป รสหวานอมฝาดเล็กนอย 

 
พันธุกะโหลกในเตา ผลกลมเบี้ยว ขนาดผลกวาง 3.3 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร       

ฐานผลมน ปลายผลมน หนามยาวปานกลาง ผิวผลสีแดงคล้ํา มีรอยไหมสีน้ําตาลเปนบางแหง
ระหวางหนามเปนรัศมีจากศนูยกลางหนาม รสหวานอมฝาดเล็กนอย 

 
พันธุกะโหลกใบยาว ผลทรงกลม ฐานผลมน ปลายผลมนขนาดผลกวาง 3.6 เซนติเมตร ยาว 

3.5 เซนติเมตร ผิวผลสีคลํ้าๆ ระหวางหนามมีรอยสีน้ําตาลเต็มไปหมดเปนทางลายๆ จากศูนยกลาง
หนาม หนามเกิดหางปานกลาง รสชาติดี อมฝาดเล็กนอย ความหวาน 18 องศาบริกซ 

 
พันธุชอระกํา ผลทรงกลม ดานฐานผลมนปาน ปลายผลมน หนามสั้น ผิวผลสีแดงอมชมพู

บนพื้นสีเหลือง ขนาดผลกวาง 2.8 เซนติเมตร ยาว 3.0 เซนติเมตร เกดิเปนกระจกุในชอ รสชาติดี 
 
พันธุสําเภาแกว ผลกลม ขนาดผลยาว 3.3 เซนติเมตร กวาง 3.2 เซนติเมตร กนผลสอบ     

ผิวสีแดงคล้ํา มีรอยสีน้ําตาลบางระหวางหนาม หนามโตปานกลาง รสเปรี้ยวอมฝาด (นพดล, 2543) 
 

 ป 2548 ในประเทศไทยมีเนื้อที่การเพาะปลูกล้ินจี่รวมทั้งประเทศ คือ 155,543 ไร             
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ 3,488 ไร (รอยละ 2.29) ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 84,637 ตัน ลดลง
จากป 2547 ประมาณ 2,306 ตัน (รอยละ 2.65) และผลผลิตตอไรเฉลี่ยไรละ 1,840 กิโลกรัมตอไร 
ลดลงจากป 2547 ประมาณ 90 กิโลกรัม (รอยละ 4.89) โดยผลผลิตปนี้จะออกมากใน                 
เดือนพฤษภาคมถึงรอยละ 64 หรือประมาณ 53.80 ตนัไดแก พันธุฮงฮวย และจักรพรรดิ สําหรับ
เดือนมิถุนายนจะออกรอยละ 24 หรือประมาณ 20.69 ตนั ซ่ึงจะเปนพนัธุจักรพรรดแิละพันธุกิมเจง็  
(ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2548) ตาราง 2.1 
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ตาราง 2.1  เนื้อที่ใหผลผลิตตอไร และผลผลิตของลิ้นจี่ในประเทศไทย ป 2546-2548  

หมายเหตุ  :  ภาคเหนือ 4 จงัหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม และนาน 
ท่ีมา : แปลงจากศูนยสารสนเทศการเกษตร (2548)        
 

เนื้อท่ีใหผลผลิต (ไร) ผลผลิต (ตัน) ประเทศ/ภาค/ 
จังหวัด 2546 2547 2548 %+/- 2546 2547 2548 %+/- 

รวมทั้งประเทศ 141,738 152,055 155,543 2.29 69,049 86,943 84,637 -2.65 
ภาคเหนือ 125,833 133,604 135,868 1.69 64,270 76,069 73,231 -3.73 

ภาคตะวันออก/ 
เหนือ 

4,660 5,285 5,446 3.05 2,442 2,934 2,771 -5.56 

ภาคกลาง 11,245 13,166 14,229 8.07 2,337 7,940 8,635 8.75 
เชียงราย * 38,677 41,437 42,792 3.27 19,648 22,169 22,000 -0.76 
พะเยา * 23,403 24,338 24,703 1.50 11,795 14,286 15,252 6.76 
ลําปาง 1,390 1,710 1,951 14.09 527 713 804 12.76 

เชียงใหม * 46,515 49,091 49,309 0.44 24,420 28,964 25,246 -12.84 
แมฮองสอน 1,253 922 903 -2.06 502 417 437 4.80 

ตาก 108 120 200 66.67 86 105 164 56.19 
แพร 683 799 823 3.00 267 344 372 8.14 
นาน * 12,652 14,058 14,058 0.00 6,427 8,435 8,350 -1.01 

เพชรบูรณ 1,152 1,129 1,129 0.00 598 636 606 -4.72 
เลย 3,498 3,886 3,886 0.00 1,924 2,262 2,071 -8.44 

อุดรธานี 185 245 245 0.00 109 149 141 -5.37 
หนองคาย 169 178 201 12.92 60 70 70 0.00 
ชัยภูมิ 243 343 343 0.00 90 139 125 -10.07 

นครราชสีมา 565 633 771 21.80 259 314 364 15.92 
ปราจีนบุรี 179 210 232 10.48 51 63 69 9.52 
จันทบุรี 3,257 3,802 3,912 2.89 1,850 2,258 2,285 1.20 

กาญจนบุรี 552 584 644 10.27 278 312 321 2.88 
ราชบุรี 469 500 560 12.00 111 126 143 13.49 

สมุทรสงคราม 6,788 8,070 8,881 10.05 47 5,181 5,817 12.28 
รวมภาคเหนือ 

4  จังหวัด 
121,247 128,924 130,862 1.50 62,290 73,854 70,848 -4.07 
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ตาราง 2.2  การสงออกสินคาสําคัญของไทยป 2545-2549 (มกราคม-กุมภาพันธ) 
 

ล้ินจี่สดแชเย็น ล้ินจี่กระปอง อัตราการขยายตัว 

ป 
ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลคา 

(ลานบาท) 
ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลคา 

(ลานบาท) 
ล้ินจี่สดแชเย็น 

(รอยละ) 
ล้ินจี่กระปอง 

(รอยละ) 

2545 16,112 383.7 13,910 493.5 _ _ 
2546 5,218 146.4 13,118 459.5 -61.8 -6.9 
2547 9,271 177.6 11,540 412.0 21.3 -10.3 
2548 13,463 253.7 11,197 394.6 42.8 -4.2 
2549 70 0.9 1,251 50.1 33.3 -2.0 

ท่ีมา : แปลงจากสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (2548) 
          

สวนประกอบทางเคมีของล้ินจี่ประกอบดวย น้ํารอยละ 77-83 โปรตีนรอยละ 0.8-0.9  
ไขมันนอยกวารอยละ 1 ปริมาณน้ําตาลรอยละ 15.2 สวนปริมาณกรดจะอยูในรูปของกรดมาลิก  
มากกวารอยละ 80 ของปรมิาณกรดทั้งหมด โดยมกีรดซิตริกรอยละ 10 กรดแอสคอรบิกรอยละ 5      
กรดซัคซินิค มาโลนิค แลคติก ฟอสฟอริก และลีวลิูนิค นอกจากนี้ยังพบวาล้ินจี่เปนแหลงของ    
กรดแอสคอรบิกที่ดี โดยมปีริมาณกรดแอสคอรบิกสูงถึง 40-90 มิลลิกรัมกรดแอสคอรบิกตอ 100 
กรัมของเนื้อล้ินจี ่ และล้ินจีย่ังมีวิตามนิและแรธาตุอ่ืนๆ เชน ไทอะมีน (thiamine) ไรโบฟลาวิน 
(riboflavin) แคลเซียม (calcium) ฟอสฟอรัส (phosphorus) และเหล็ก (iron) และยังพบสารใหกล่ิน
ในล้ินจี่ถึง 42 ชนิด ซ่ึงพบปริมาณของ β-phenethyl alcohol อนุพันธของ β-phenethyl alcohol และ 
terpenoids มาก (Somogyi, 1996) 

 
ล้ินจี่เปนผลไมที่อุดมไปดวยคารโบไฮเดรตและโปรตีน ชวยยอยอาหาร บํารุงอวัยวะภายใน

ตางๆ ไมวาจะเปนมามหรือระบบประสาท นอกจากนี้ล้ินจี่ยังสามารถชวยบรรเทาอาการกระหายน้าํ 
และการรับประทานลิ้นจี่ตากแหง โดยนาํมาตมรับประทานเปนประจาํก็จะชวยบรรเทาอาการปวด 
อันเนื่องมาจากโรคไสเล่ือนหรือลูกอัณฑะบวม และรกัษาโรคโลหิตจางได (อุดม, ม.ป.ป.) 
นอกจากนั้นยงัสามารถรักษาอาการปวดกระเพาะอาหาร เนื้องอก และการขยายตวัของตอมตางๆ            
แตถาหากรับประทานลิ้นจีม่ากเกินไปอาจทําใหเลือดกาํเดาไหลและเปนไขได (Morton, 1987)  
สวนเมล็ดของลิ้นจี่ยังสามารถใชเปนยาไดโดยใช 3-5 เมล็ดนํามาบดใหเปนผงใชเปนยาฝาดสมาน
ระงับความเจบ็ปวดในกระเพาะอาหาร (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 
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ตาราง 2.3  สารอาหารของเนื้อล้ินจี่สดและเนื้อล้ินจีแ่หงตอ 100 กรัม 
 

Food value per 100 g of edible portion Component 

Fresh fruit Dried fruit 
Calories 63-64 Kcal 277 Kcal 
Moisture 81.9-84.8 % 17.9-22.3 % 
Protein 0.7-1.0 g 2.9-3.8 g 
Fats 0.3-0.6 g 0.2-1.2 g 
Carbohydrates 13.3-16.4 g 70.7-77.5 g 
Fiber 0.2-0.4 g 1.4 g 
Ash 0.4-0.5 g 1.5-2.0 g 
Calcium 8-10 mg 33 mg 
Phosphorus 30-42 mg - 
Iron 0.4 mg 1.7 mg 
Sodium 3 mg 3 mg 
Potassium 170 mg 1,100 mg 
Thiamin 28 μg - 

Nicotinic acid 0.4 mg - 
Riboflavin 0.1 mg 0.1 mg 
Ascorbic acid 24-60 mg 42 mg 
ท่ีมา : Steven (1993) 
 
2.2  น้ําผลไม 
 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 62 (2524) ไดใหคําจํากดัความของน้ําผลไม
หมายถึง เครื่องดื่มที่ทําจากน้ําผลไมไมวาจะมีกาซคารบอนไดออกไซดหรือออกซิเจนอยูหรือไม    
ก็ตาม อาจมีเอทิลแอลกอฮอลอันเกิดจากธรรมชาติของสวนประกอบที่เติมลงไปเพื่อชวยในกรรมวิธี
การผลิตรวมกนัไมเกนิรอยละ 0.5 โดยน้ําหนัก ซ่ึงน้ําผลไมเหลานี้อาจอยูในรูปผลิตภัณฑพรอมดื่ม
เขมขนหรือแหงก็ได (ไพโรจน, 2535) สามารถแบงออกไดเปนหลายประเภท ดังนี ้
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น้ําผลไมแท คือ ของเหลวที่คั้นไดจากผลไมตามธรรมชาติโดยวิธี mechanical process 
ผลไมที่ใชคั้นสุก บางครั้งการทําโดยผานกรรมวิธีทางดานใหความรอนกอนการคั้น ไมมีการเจือปน
น้ํา น้ําตาล หรือส่ิงอื่นใดลงไป อาจจะใชความเยน็ ความรอน หรือสารเคมี เพื่อจุดมุงหมาย           
ในการเก็บรักษา (ไพโรจน, 2535) น้ําผลไมแทสามารถแบงไดเปน 2 ชนิดคือ น้าํผลไมชนิดใส 
(natural clear juice) หมายถึง ผลิตภณัฑที่ไดจากการบบีอัดเนื้อผลไม ทําใหไดของเหลวที่คอนขาง
ใส ไมมีการปรุงแตงดวยสารประกอบใดๆ ทั้งสิ้น และน้ําผลไมแบบพิวเร (puree) ซ่ึงหมายถึง       
น้ําผลไมที่ไดจากการตีปนเนื้อผลไม ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนของแข็งกึ่งเหลว มีปริมาณ
ของแข็งสูงกวาน้ําผลไมสด และไมมีการปรุงแตงดวยสารประกอบใดๆ เชนกัน (สินธนา, 2542) 

 

น้ําผลไมแทชนิดเขมขน คอื น้ําผลไมแทที่ผานกระบวนการระเหยเพื่อเอาน้ําออก เวลาจะ
ใชดื่มกน็ําน้ําผลไมเขมขนไปผสมกับน้ําในอัตราสวนที่พอเหมาะก็จะไดเครื่องดื่มน้ําผลไมพรอมดื่ม  

 

น้ําผลไมก่ึงแทหรือน้ําผลไมดัดแปลง คือ น้ําผลไมที่ไดจากการเติมน้ําลงไปหรือเติม
เอนไซมลงไปในผลไมบางชนิดที่มีน้ําอยูนอยในธรรมชาติแลวจึงผานการบด ตม คั้น อาจมีการเติม
น้ําตาล กรดซิตริก สีผสมอาหาร หรือไมเตมิลงไปเลยก็ได  

 

น้ําผลไมเทียม คือ ของเหลวที่ไมมีองคประกอบใดเลยมาจากผลไมโดยตรงไดจากการผสม
น้ําตาลหรือสารใหความหวานอื่นๆ กล่ิน สี กรดอินทรียตามแตวาจะผลิตน้ําผลไมกล่ินรสใด          
ก็เลียนแบบ รส กล่ิน สี ใหเหมือนธรรมชาติมากที่สุด น้าํผลไมเทียมนีอ้าจมีการอัดกาซหรือไมก็ได   

 

น้ําผลไมเทียมเขมขนหรือน้ําหวานเขมขน  ไดจากการนําสวนผสมน้าํผลไมผสมกับกลิ่น
รส สี กรดอินทรีย และน้ําตาลในปริมาณมาก เพื่อใหความเขมขนมากขึ้น เวลาดื่มจะตองนําไปผสม
กับน้ําในอัตราสวนที่พอเหมาะก็จะไดเครื่องดื่มที่พรอมดืม่ไดทันที (ไพโรจน, 2535) 

 

น้ําผลไมชนดิพรอมดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําจากน้ําผลไมแททีอ่าจมีการปรุงแตงดวย
น้ําตาล น้ํา เกลือ กรด สารเพิ่มความหนืด สี และกลิ่นสังเคราะห ในกรณีที่เจือจางดวยน้าํจะตองมี  
น้ําผลไมแทเปนสวนประกอบไมต่ํากวารอยละ 20  

 

น้ําผลไมแหง (Dehydrated fruit juice) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการระเหยน้ําออกจาก
น้ําผลไมชนิดใดชนิดหนึ่งจนกระทั่งแหงและมีความชืน้เหลือไมเกินรอยละ 20 อุปกรณที่นยิมใชใน
การระเหยน้ํา ไดแก เครื่องอบแหงแบบพนฝอย (spray driers) และเครือ่งอบแหงแบบแชเยือกแข็ง 
(freeze driers) เปนสวนใหญ (สินธนา, 2542) 
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2.2.1  กรรมวิธีการผลิตน้าํผลไม 
 

 คุณภาพของน้าํผลไมที่ดี คือ การยังคงรักษาลักษณะกลิ่นและรสชาติของผลไมนั้นไวได
หลังจากผานการแปรรูปและการเก็บรักษา ซ่ึงคุณภาพของน้ําผลไมจะขึ้นอยูกับคุณภาพของผลไม 
ชนิดของผลไม พันธุ ระยะการสุก และสภาวะที่ใชในการผลิตและการเก็บรักษา 
 

ตาราง 2.4  กําหนดของสวนประกอบในเครื่องดื่มบางชนดิ 
 

รอยละต่ําสุด ผลิตภณัฑ 

สารละลายของผลติภัณฑ น้ําผลไมในผลิตภัณฑ 
ไซรัปผลไม * 65 25 
ครัช (crush) * 55 25 
สควอช (squash) * 40 25 
คอรเดียล (cordial) *  30 25 
น้ําผลไมธรรมดา ** ตามธรรมชาติ 100 
เครื่องดื่มน้ําผลไม ** 10 85 
เครื่องดื่มน้ําผลไมอัดกาซ ** 10 5 
เนกตาน้ํามะมวง ** 15 20 
น้ําผลไมเขมขน *** 32 100 
หมายเหตุ  :      * การใชสารเคมีหรือวัตถุกนัเสียเพื่อการเก็บรักษา       

      ** การใชดวยความรอนเพื่อการเก็บรักษา  
       *** การใชวัตถุกันเสยีหรือความรอนเพื่อการเก็บรักษา 
 

2.2.1.1  กรรมวิธีการผลิตน้าํผลไมแบงเปนขั้นตอนดังนี้คอื 
 

การคัดเลือกและการทําความสะอาด คัดเลือกเพื่อใหไดผลไมที่มีระยะเวลาการสุกเทากัน   
สีของน้ําผลไมจะไดคงที่ สวนการทําความสะอาดโดยการลางนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณ      
จุลินทรียและสิ่งเจือปนที่ติดมากับผลไมอาจทําไดโดยการลางน้ําดวยมอื การแชน้ํา หรือการฉีดดวย
น้ําที่มีแรงดันสูง และอาจใชสารเคมีบางชนิดชวยในการลางดวย เชน กรดเกลือจะชวยลดปริมาณ   
จุลินทรียไดแลวจึงลางน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง  
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การสกัดน้ําผลไม การสกดัน้าํผลไมสวนใหญจะแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การตีปนและ
การคั้นน้ําผลไม แตผลไมบางชนิดอาจนําไปคั้นน้ําไดเลยโดยไมตองผานการตีปน เชน องุน และสม 
 การตีปน (pulping) เปนขั้นตอนการเพิม่พื้นที่ผิวของผลไมใหมากขึน้เพื่องายตอการคั้น   
น้ําผลไม  โดยจะทําใหเนือ้ผลไมมีขนาดเล็กลงมีสภาพเปนของเหลวกึ่งแข็ง เครือ่งมือที่ใชเรียกวา 
pulper ซ่ึงจะตองทําจากเหล็กปลอดสนิมหรือโลหะเคลือบอลูมิเนียมเพื่อจะไดไมทําใหน้ําผลไมเกดิ
การเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนสีเกิดสีคลํ้าหรือมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไป 
 การคั้นน้ําผลไม (pressing) เปนขั้นตอนการสกัดของเหลวออกจากชิ้นสวนของผลไมโดย
การคั้นซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี โดยอาจมกีารใหความรอนกับผลไม เชน การใหความรอนกับองุน
กอนการสกัดซึ่งจะชวยสกัดสีจากน้ําองุนไดดีขึ้น นอกจากนี้อาจเติมเอนไซมลงไปเพื่อเพิ่มปริมาณ
ของเหลวที่สกดัได ชวยทาํใหใสและชวยสกัดสีดวย  
 

การไลอากาศ เพื่อลดปริมาณออกซิเจนในน้ําผลไมที่เกิดจากขั้นตอนการสกัดน้ําผลไม
เพราะออกซิเจนจะทําใหน้ําผลไมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เรียกวา ออกซิเดชัน (oxidation) 
การไลอากาศสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชความรอนโดยการบรรจุน้ําผลไมขณะรอนลงใน
ขวดหรือกระปองแลวปดผนึกฝาทันทีและใชเครื่องดดูอากาศ (จิตธนา และคณะ, 2543) 

 
การเก็บรักษาน้ําผลไม วิธีการเก็บรักษาเพื่อใหน้ําผลไมมีสภาพคงตัวมากที่สุดเปนระยะ 

เวลานานโดยไมเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาเคมี จลิุนทรีย เอนไซม และโลหะ สามารถทําไดหลายวิธี เชน 
 การพาสเจอรไรซ (pasteurization) การพาสเจอรไรซเปนกระบวนการใหความรอนที่ไม
รุนแรงนักมกัทําที่อุณหภูมิต่าํกวา 100 องศาเซลเซียส เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารให
นานหลายเดือน เชน น้ําผลไมบรรจุขวด วิธีนี้สามารถใชถนอมอาหารไดโดยการยบัยั้งการทํางาน
ของเอนไซมและทําลายเชื้อจลิุนทรียที่มีความทนทานตอความรอนต่ํา เชน เชื้อแบคทีเรียที่ไมสราง
สปอร ยีสตและรา และจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานประสาทสัมผัสและคุณคาของอาหาร
นอยที่สุด โดยการใชความรอนประมาณ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที สามารถทําลายเซลล
เชื้อแบคทีเรีย ยีสตและราได ถาตองการทําลายแตเพยีงเซลลยีสตอาจใชความรอนเพียง 60-65     
องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-3 นาที ในน้ําผลไมที่มีความเปนกรดสูงอาจใชอุณหภูมิในประมาณ     
70-73 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ปจจุบันในโรงงานมีการใชความรอนแกน้ําผลไมคอนขาง
สูงกวาปกตใินระยะเวลาสั้นแลวทําใหเยน็ทันที เชน ใชความรอนประมาณ 85-90 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 2-3 นาที ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกลิ่นรสของน้ําผลไมนอยมาก (ไพโรจน, 2535) 
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 ผลของการพาสเจอรไรซทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงของอาหาร เชน ผลตอสี กล่ิน และ
รสชาติ การพาสเจอรไรซน้ําผลไมบางชนิดจะเกิดปฏิกิริยาการเกดิสีน้ําตาลดวยเอนไซม โดยเฉพาะ
เอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดส (PPO) ซ่ึงจะเกิดไดเร็วข้ึนในสภาวะที่มีออกซิเจน แตโดยปกติมกัจะ
ไลอากาศออกกอนการพาสเจอรไรซซ่ึงจะสามารถชวยลดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลได สวนสารสี
ในผัก ผลไม มักไมคอยไดรับผลกระทบจากการพาสเจอรไรซ สําหรับสารใหกล่ินอาจมีการสูญเสีย
เล็กนอยและอาจเกิด cooked flavour ได การพาสเจอรไรซน้ําผลไมมีผลทําใหสูญเสียวิตามินได           
แตมีการลดการสูญเสียวิตามินไดโดยการไลอากาศออกเสียกอน เพื่อลดการเกดิปฏิกริิยาออกซิเดชนั 
(นิธิยา, 2543)  
 

การพาสเจอรไรซเปนการฆาเชื้อจุลินทรียสวนใหญ แตไมใชทั้งหมดในอาหาร ดงันั้น
อาหารที่ผานการพาสเจอรไรซแลวตองผานกระบวนการตอไป หรือตองเก็บรักษาในสภาวะทีย่ับยั้ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรียได เชน การเก็บรักษานมพาสเจอรไรซหรือน้ําผลไมพาสเจอรไรซ     
ที่อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส ความรุนแรงของการใหความรอนกับผลการยดือายุผลิตภณัฑ
กําหนดไดโดยความเปนกรด-ดาง (pH) ของอาหาร วัตถุประสงคหลักของการพาสเจอรไรซอาหาร
ที่มีความเปนกรดต่ํา (pH > 4.5) คือ ทําลายเชื้อจุลินทรียที่กอโรค สวนวัตถุประสงคหลักในการ     
พาสเจอรไรซอาหารที่มีความเปนกรดสูง (pH > 4.5) คือ การทําลายจุลินทรียที่กอใหเกิดการเนาเสีย
และยับยั้งการทํางานของเอนไซม สวนการถนอมอาหารแบบอื่นทีใ่ชควบคูกับการพาสเจอรไรซ 
ไดแก การใชความเย็น การใชสารเคมีเพื่อใหเกิดสภาวะทีไ่มเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ         
จุลินทรีย เชน การใชน้ําตาลในนมขนหวาน การใชกรด หรือการหมักเพื่อใหจุลินทรียเปลี่ยน
องคประกอบในอาหาร เชน เปลี่ยนแลกโตสไปเปนกรดแลกติก หรือการบรรจุหีบหอ เชน        
รักษาสภาพไรอากาศในขวดเบียรจะชวยยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้น (วิไล, 2543) 

 
2.2.2  การพัฒนาผลติภัณฑน้ําผลไมในรูปแบบอื่น 
 

 ไพโรจน และคณะ (2546) ไดศึกษาการพัฒนาผลิตภณัฑเนคตามะมวงสมุนไพรซึ่งผสม
สมุนไพร 3 ชนิด คือ ชะเอม มินต และคาโมมายล พบวาอัตราสวนที่เหมาะสม คือ น้ําชะเอม:       
น้ํามินต: น้ําคาโมมายลเทากบั 20: 39: 40 และใชกระบวนการ homogenization มาใชเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ โดยสภาวะทีเ่หมาะสมในการฆาเชื้อ คือ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที 
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2.3  เพคติน  (Pectin)  
 
 เพคตินเปนคารโบไฮเดรตที่เปนสวนประกอบสําคัญของผนังเซลลพืช ซ่ึงอยูในสวนของ 
middle lamella ทําหนาที่เชื่อมใหเซลลติดกัน และชวยเพิ่มลักษณะคงตัวของเนื้อสัมผัส (texture) 
ของผักและผลไม (ดนยั, 2539; ปราณ,ี 2535) 
 
 ผลไมดิบจะมลัีกษณะเนื้อทีแ่ข็ง แตเมือ่สุกจะมีลักษณะเนื้อออนนิม่ลง เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของเพคติน โดยในผลไมดบิเพคตินจะจบักับเสนใยของเซลลูโลสและอยูในรูปที่ไม
ละลายน้ํา ในระหวางการสุกเพคตินจะถูกยอยโดยเอนไซมที่อยูในตวัผลไม เปนผลใหเพคตินมี
ความสามารถในการละลายน้ํามากขึ้น และมีความสามารถในการยึดจับผนังเซลลนอยลง เนื้อเยือ่
ของผลไมจึงออนลง สารประกอบเพคตนิมีหลายประเภท ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
 

สารประเภทเพคติน (Pectic substances) เปน colloidal carbohydrates ของพืชประกอบดวย 
anhydrogalacturonic acid units และอนุพันธ 

 
โปรโตเพคติน (Protopectin) เปนสารจําพวกเพคตินที่ไมละลายน้ํา (water-insuluble  pectic 

substance) พบในเนื้อเยื่อทีย่ังออนอยูโดยเฉพาะในผลไมดิบ 
 
เพคติน (Pectin) เปนเทอมทั่วไปสาํหรับเรียกสารประกอบเพคตนิที่มีหมูคารบอกซิล 

ประมาณรอยละ 75 ถูกทําเปนเอสเทอรดวยเมธานอล เพคตินเปนสารพวกคอลลอยดที่ทําใหเกดิเจล
ระหวางน้ําตาลและกรดไดด ีนําไปใชในการทําแยมและเยลลี่ 

 
 กรดเพคติก (Pectic acid) เปนโพลีเมอรของ anhydrogalacturonic acid units ที่มีหมู      

คารบอกซิลอิสระ 
 
กรดเพคตินิค (Pectinic acid) เปนสารที่เรียกโดยรวม หมายถึง เพคตินซึ่งมีหมูของ       

เมธิลเอสเทอรเล็กนอย 
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2.3.1  เอนไซมเพคติเนส (Pectinase) 
 

เปนกลุมของเอนไซมที่ยอยสลายสารพวกเพคติน โดยสับสเตรทของเพคติเนส คือ         
สารประกอบเพคตินและอนพุันธของโพลิเมอรของ α-1,4-D-galacturonopyranose units  เพคติเนส 
สามารถจําแนกออกเปน 2 กลุมใหญ คือ depolymerases และ esterases โดย depolymerases จะแยก
พันธะระหวาง galacturonic acid ซ่ึงเปนองคประกอบหลักของเพคติน ในขณะที่ esterases จะแยก
หมูเมธอกซิลออกจากโมโนเมอรที่ถูกเอสเทอร เอนไซมหลักที่ใชในการยอยสลายเพคติน ไดแก 
pectin methyesterases, pectic lyase และ polygalacturonase (National Academy of Science Food 
and Nutrition Board, 1981; ปราณี, 2535) 

 
2.3.1.1  แหลงท่ีพบเพคติเนส 
 

พบทั่วไปในพชืช้ันสูงเหมือนสารประกอบเพคติน แตอยูคนละชั้นของเซลล เมื่อเซลลพืช
เกิดการฉีกขาดหรือไดรับการกระทบกระเทือน เอนไซมและเพคตนิจะเคลื่อนเขาหากันทําใหเกิด
การยอยสลาย ลักษณะความคงตัวของเนื้อสัมผัสของผักและผลไมจะเสียไป เปนผลใหผักและผลไม
นิ่มลง ปจจุบนัไดมีการผลิตเพคติเนสเพื่อการคาจากการสกัดจากจุลินทรีย ซ่ึงขายในรูป 2 รูป คือ   
ในรูปที่เปนผงและในรูปทีเ่ปนของเหลว (White และ White, 1997; ปราณ,ี 2535) 

 

2.3.1.2  เอนไซมเพคติเนส ประกอบดวย 
 

1. Pectinesterase (PE ; EC 3.1.1.11) 
 

ทําหนาที่ยอยเมธานอลออกจากกลุมคารบอกซิลที่ถูก esterifled และเปลี่ยนจากเพคตินเปน 
low methoxyl pectin และเพคเตท ผลิตไดจากจุลินทรียประเภทราและแบคทีเรีย แตเอนไซมที่ผลิต
ไดจากราจะมคีวามเปนกรด-ดางที่เหมาะสม คือ 4.5 สวนเอนไซมที่ผลิตจากพืชและแบคทีเรียจะมี
ความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมอยูในชวงที่เปนดาง เอนไซมจะทําปฏิกิริยาจากทางปลายรีดิวซ่ิง 
(reducing end) หรือถัดจากสวนที่มีกลุมคารบอกซิลอิสระจากนัน้จึงทาํปฏิกิริยาตลอดทั้งโมเลกุล 
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2. Polygacturonase (PG ; EC 3.2.1.15 และ 3.2.1.67) 
 
ทําหนาที่ยอยพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic linkages) ที่อยูใกลกับกลุมคารบอกซิลอิสระ 

โดยมี low methoxyl pectin และเพคเตทเปนสับสเตรท เอนไซมสวนใหญจะผลิตจากรา ยีสต และ
แบคทีเรียบางชนิด และพบมากในพืชช้ันสูง ความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม คือ 4.0-5.5 เอนไซม      
มีทั้งแบบ endo และ exo type ชนิด endo type (EC 3.2.1.15) จะยอยสายของเพคตนิแบบสุมทําให
ความหนดืลดลงอยางชัดเจน สวน exo type (EC 3.2.1.67) จะยอยโมโนเมอรหรือไดเมอรจากปลาย 
non- reducing end ซ่ึงจะทําใหความหนืดลดลงอยางชาๆ 

 
3. Pectate Lyases (PAL ; EC 4.2.2.2 และ 4.2.2.9) 
 
ทําหนาที่ยอยพันธะไกลโคซิดิกที่อยูติดกบัเมธิลเอสเทอร (methyl ester group)              

โดยกระบวนการ β-elimination มีทั้ง endo และ exo type สําหรับ exo type (EC 4.2.2.9) มีเพคเตท
เปนสับเสตรทที่ดีที่สุด unsaturated dimer ของเพคเตทจะถูกยอยออกทางปลายรีดิวซ่ิง สวน       
endo type (EC 4.2.2.2) มี low methoxyl pectin เปนสับเสตรทที่ดีที่สุด ความเปนกรด-ดางที่
เหมาะสมอยูในชวงระหวาง 8.0-9.5 ซ่ึงไมควรนํามาใชในกระบวนการแปรรูปผักและผลไม 

 
4. Pectin Lyases (PL ; EC 4.2.2.10)  
 
ทําหนาที่ยอยพันธะไกลโคซิดิกที่อยูติดกบัเมธิลเอสเทอร (methyl ester group) โดย

กระบวนการ β-elimination สับเสรตทที่เหมาะสมกับ endo type คือ highly esterified pectin 
เอนไซมที่ผลิตไดจากรามีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมอยูในชวงระหวาง 5.0-6.0 

 
2.3.1.3  การประยุกตใชเอนไซมท่ียอยสลายเพคตินในอุตสาหกรรมน้ําผลไม 
 

ในปจจุบนัการใชประโยชนของเอนไซมเพคติเนสและเอนไซมอ่ืนๆ มีความสําคัญอยาง
มากในเทคโนโลยีการผลิตน้ําผลไม โดยเฉพาะการผลิตน้ําผลไมแบบใสซึ่งมีการใชเพคติเนสอยาง
แพรหลาย การใชเอนไซมทีย่อยสลายเพคติน (pectinolytic enzymes) ในกระบวนการแปรรูปผัก
และผลไม แสดงดังตาราง 2.5  
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ตาราง 2.5  การประยุกตใชเอนไซมที่ยอยสลายเพคตินในกระบวนการแปรรูปผักและผลไม 
 

การใชประโยชน ตัวอยางการใชงาน 
การทําใหน้ําผลไมใส เชน น้ําแอปเปล ที่ผานการยอยเพคตินแลวยังสามารถใชทํา   

น้ําเขมขนไดโดยไมเกิดเจลและไมทําใหเกดิความขุน 
ใชในการยอยสลาย pulp ชวยในการสกดัน้ําผลไมออกจากเนื้อผลไมในผลไมเนื้อออน  เชน

องุนแดง สม และแอปเปล และชวยในการเพิ่ม oil yield ในเนื้อ
มะกอก ผลปาลม และเนื้อมะพราว 

การทําใหเนื้อผักและผลไมยุย ใชในการทําเนคตาและอาหารสําหรับทารก 
ยอยผักและผลไม เพื่อเพิ่มปริมาณของแข็งที่ละลายได (ใชเอนไซมเพคติเนสและ

เอนไซมเซลลูเลสรวมกัน 
ใชในผลไมตระกูลสม เตรียมสารใหความขุน (clouding agents) จากเปลือกสม   

ทําความสะอาดเปลือก เพื่อใชในการผลิตลูกกวาดและมารมาเลด 
สกัดน้ํามันจากเปลือกสม 

ท่ีมา :  ปาริชาติ (2544) 
 
การใชเอนไซมเพคติเนสยังชวยเพิ่มการเกดิปฏิกิริยา saccharification ทําใหน้ําผลไมที่ไดมี

ความหวานเพิม่ขึ้น ลดปริมาณของเสีย ประหยดัพลังงานในการผลิต ปรับปรุงกลิ่นและรสชาติของ
ผลิตภัณฑ เพิ่มความใส กําจัดความขุน ปองกันการเกิดเจล และเพิ่มปริมาณผลผลิต (Organic 
Materials Review Institute, 2006) 

 
Chang และคณะ (1994) ศึกษาผลของการใชเอนไซม และการตกตะกอน (fining)            

ตอคุณภาพของน้ําพลัม โดยใชพลัม (Prunus domestica L.) 6 ชนดิ คือ Au Red, Abundance, Plbeda, 
Shiro, Peach Plum และ Early Golden จะสกัดโดยใช Clarex L pectinase รอยละ 0.2 โดยแบง
กระบวนการผลิตเปน 2 วิธี คือ การใชอุณหภูมิสูง ระยะเวลาสั้น (High temperature short time: 
HTST) แบบผานหรือไมผานการตกตะกอน (HTST-unfined juice และ HTST-fined juice) จากนั้น
นํามาวิเคราะหปริมาณผลผลิต ความใส ปริมาณเพคตนิ ของแข็งทีล่ะลายได ความเปนกรด-ดาง 
ปริมาณกรดทีส่ามารถไตเตรทได สีน้ําตาล ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด และฟนอลทั้งหมด   
ผลการศึกษา พบวาการใชเอนไซมเพคติเนสจะชวยเพิ่มปรมิาณผลผลิตถึงรอยละ 41-214 โดย
น้ําพลัมพันธุ Au Red จะมีปริมาณผลผลิตสูงที่สุด นอกจากนี้การใชเอนไซมในการสกัดจะทําใหมี
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ปริมาณเพคตนิลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 54 เมื่อเทียบกับ control ดังนัน้การใชเอนไซมจึงมีสวนชวย  
ในการเพิ่มปรมิาณของแข็งที่ละลายไดและชวยใหสีของน้ําผลไมดีขึ้น และจากการประเมินคาทาง
ประสาทสัมผัสโดยผูทดสอบชิม พบวาน้ําพลัมจากสายพันธุ Abundence, Plbeda และ Peach plum 
ใหกล่ินรสดีทีสุ่ดและเปนทีย่อมรับจากผูชิมเปนสวนใหญ 

 
Chang และคณะ (1995) รายงานถึงผลการศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซมเพคติเนส       

ตอการเพิ่มปรมิาณผลผลิตของน้ําพลัมพันธุ Stanley โดยใชเอนไซมดังกลาวที่ผลิตทางการคา          
5 ชนิด พบวาเพคติเนสที่มดีีกรีของเอสเทอริไฟตตางกนัสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต ชวยใหสีของ
แอนโทไซยานินดีขึ้นและทาํใหน้ําผลไมมคีวามใสมากขึน้เมื่อใชความเขมขนของเอนไซมเพคติเนส
ในชวงรอยละ 0.01-0.60 (ปริมาตรตอน้ําหนัก) ประสิทธิภาพในการปรบัปรุงลักษณะตางๆ ที่กลาว
มาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ความเขมขนของเอนไซมมากกวารอยละ 0.20 น้ําพลัมที่ไดจะมีรสขม 
และในบรรดาเอนไซมทั้ง 5 ชนิด Clarex L ที่ความเขมขนรอยละ 0.20 ใหผลผลิตสูงและไมทําให
น้ําผลไมเกิดตะกอน 

 
รุจิรา (2542) ไดศึกษาเรื่องการทําน้ําสาลี่ใสอัดกาซ (พนัธุ Pathanak) พบวาเมื่อเติมเอนไซม

เพคติเนสปริมาณ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม บมที่อุณหภมูิหองนาน 90 นาที คั้นดวยเครื่องไฮดรอลิก 
ที่ระดับความดัน 5 เมตริกตอตารางเมตร และใหความรอนแกน้ําสาลีท่ี่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 90 วนิาที พบวาปริมาณผลผลิตของน้ําสาล่ีภายหลังการคั้นเมื่อไมเติมและเติมเอนไซม    
เพคติเนสเทากบัรอยละ 50.08 และ 60.72 ตามลําดับ และเอนไซมเพคติเนสมีผลตอความหนดืและ
ความขุนของน้ําสาลี่ 

 
 อรัญญา และคณะ (2545) ศึกษาการใชเอนไซมและเครื่องมือที่เหมาะสมในการแยก         
น้ํามะมวง โดยใชเอนไซม PectinexTM Ultra SP-L ที่ระดับความเขมขนรอยละ 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 
0.10 และ 0.12 เปนเวลา 0, 15, 30, 45 และ 60 นาที ที่อุณหภูมชิวง 45-50 องศาเซลเซียส           
พบวาความเขมขนของเอนไซมไมมีผลตอการลดลงของความหนดื แตเวลาในการสกัดมีผลทําให      
ความหนดืเพิ่มขึ้น โดยมะมวงแกว ศก. 007 ใชเวลา 90 นาที และมะมวงพันธุโชคอนันตใชเวลา 60 
นาที สวนผลการเปรียบเทยีบเครื่องมือใชแยกน้ํามะมวงหลังการใชเอนไซมสกัด พบวาเครื่องกรอง
ภายใตความดนัสามารถแยกน้ํามะมวงที่มลัีกษณะใสกวา และมีเนื้อปนออกมานอยกวาเครื่องแยก
ชนิดอื่น และมะมวงพนัธุน้าํดอกไมใหปริมาณผลผลิตของน้ํามะมวงทีแ่ยกไดสูงกวาปริมาณผลผลิต
ของมะมวงพนัธุอ่ืน 



 19 

 วิชมณ ีไพศาล และ วิชัย (2542) ศึกษาการพัฒนาวิธีการสกัดน้ําแครอท 3 วิธี คือ แบบใช
ความรอนและใชกรดซิตริก แบบใชเอนไซมเพคติเนส และแบบใชความรอนและกรดซิตริกรวมกบั
เอนไซมเพคติเนส พบวากรรมวิธีการสกัดที่ใหน้ําแครอทมีคุณภาพดีทีสุ่ด คือ กรรมวิธีการสกัด
แบบใชความรอนและกรดซิตริก แตมีปริมาณผลผลิตที่ไดต่ํากวาอีก 2 วิธี  จึงทําการพัฒนากรรมวธีิ
การสกัดน้ําแครอท โดยสกัดแบบ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สกัดน้ําแครอทแบบใชความรอนและ        
กรดซิตริก แลวนําสวนทีเ่หลือมาสกัดตอในขั้นตอนที่ 2 โดยใชเอนไซมเพคติเนส ปริมาณรอยละ 
0.1 (ปริมาตรตอน้ําหนกั) ทําการสกัดทีส่ภาวะความเปนกรด-ดางเทากับ 4.5 เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
พบวาน้ําแครอทที่สกัดไดทั้ง 2 ขั้นตอน มีปริมาณผลผลิตรอยละ 72.30 มีสีสมแดง คาสี L*, a* และ 
b* เทากับ 42.65, 11.84 และ 32.60 ตามลําดับ มีความขุนที่คงตัว คาการดูดกลืนแสงเทากับ 0.67    
(ที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร) มปีริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด 8 องศาบริกซ         
ความเปนกรด-ดางเทากับ 4.85 ปริมาณเบตาแคโรทีน 2.25 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร และปริมาณ
วิตามินซี 6.50 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร 
 
 ชิดชัย และคณะ (2547) ศึกษาการพัฒนาไซรัปเขมขนจากกลวยหอมทองโดยการใช
เอนไซม โดยการศึกษาปจจยัที่มีผลตอการสกัดน้ํากลวยหอม คือ การใชเอนไซมเพคติเนสรอยละ 
0.06 เอนไซมเซลลูเลสรอยละ 0.13 ของเนือ้กลวยหอมบด (ปริมาตรตอน้ําหนกั) บมที่อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 150 นาที แลวทําใหน้ํากลวยหอมเขมขนโดยวิธีระเหยแบบสุญญากาศที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ไซรัปกลวยหอมที่พัฒนาไดมีลักษณะเปนสีเหลืองใส โดยมีคาสี L*, a* 
b* เทากับ 78.10 6.44 และ 84.29 ตามลําดับ มีคาวอเตอรแอคติวิตี้ 0.67 ความเปนกรด-ดาง 5.05 
ของแข็งที่ละลายน้ําได 72 องศาบริกซ และพลังงาน 270 กิโลแคลเลอรี่ตอ 100 กรัมน้ําหนกัสด 
จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรานอยกวา 25 และ 10 โคโลนีตอกรัม ตามลําดับ   ผลการทดสอบ
การยอมรับของผูบริโภค พบวากลุมตัวอยางใหคะแนนความชอบรวมอยูในเกณฑชอบเล็กนอย 
 

อาภรณ (2540) ไดศึกษาโดยมีวิธีการคั้นที่ใหปริมาณผลผลิตและปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
สูงสุดใน 8 วิธี ซ่ึงเมื่อบดสาลี่เรียบรอยจะเติมเอนไซมเพคติเนสในปริมาณรอยละ 0.01 ของน้ําหนัก
สาลี่  ตั้งไวที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวจึงนํามาคั้นดวยเครือ่งอัดไฮดรอริค 
(hydraulic press) ที่ระดับแรงดันเทากบั 5 เมตริกตัน สูตรน้ําสาลี่ที่ผูบริโภคพอใจโดยเฉพาะ         
รสหวานมากที่สุดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) คือ มีประมาณน้ําสาลี่เทากบัรอยละ 75 และ     
มีปริมาณของแขง็ที่ละลายไดทั้งหมดเมื่อปรับโดยการเติมน้ําตาลทรายเทากับ 14 องศาบริกซ 
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2.4  เซลลูโลส (Celulose) 
 
 เซลลูโลสเปนโฮโมโพลีแซคคาไรดของน้ําตาลกลูโคสอีกชนิดหนึ่ง ทีเ่ปนองคประกอบอยู
ในผนังเซลลพืช โดยรวมตัวอยูกับพวกไซแลน (xylan) และลิกนิน (lignin) เซลลูโลสที่ไดจากแตละ
สวนของพืชจะมีความแข็งแรงและความเหนียวแตกตางกันขึ้นอยูกับอายุและชนิดของพืช เซลลูโลส
ไมละลายน้ํา ทนตอปฏิกิริยาของเอนไซม กรด และดางเจือจาง ถูกยอยไดดวยเอนไซมเซลลูเลส 
โมเลกุลของเซลลูโลสประกอบดวย โมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสมาตอกันดวยพนัธะไกลโคไซดที่
ตําแหนง β-(1-4) โมเลกุลของเซลลูโลสเปนสายยาวไมมีแขนง สายยาวจะมาเกาะกันตามแนวราบ
ดวยพันธะไฮโดรเจนระหวางหมูไฮดรอกซิลในโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคส ทําใหโมเลกุลของ
โครงสรางแข็งแรง (นิธิยา, 2539) 
 
2.4.1  เอนไซมเซลลูเลส    
 
2.4.1.1  ชนิดและคุณสมบัติของเอนไซมเซลลูเลส 
 

เอนไซมเซลลูเลสเปนเอนไซมเชิงซอน (Complex enzyme) ซ่ึงประกอบดวยเอนไซม          
อยางนอย 3 ชนิดทํางานรวมกัน คือ Cx (Endoglucanase; 1,4-β-D-glucan 4-glucanohydrolase 
(EC.3.2.1.4)) Cl (Exoglucanase; 1,4-β-D-glucan cellobiohydrolases (EC.3.2.1.91))                       
β-glucosidases (cellobiases (EC.3.2.1.21))  (กิติมา, 2537) 

 
ก. Endoglucanase (Cx)      จะยอยสลายเซลลูโลสไปเปนกลูโคส เซลโลไบโอส และโอลิโก

แซคคาไรด โดยจะยอยสลายดานในของสายเซลลูโลสแบบสุม (random) 
ข. Exoglucanase (Cl) จะยอยสลายเซลลูโลส และโอลิโกแซคคาไรดไปเปนเซลโลไบโอส 

โดยจะยอยสลายดานปลายของสายเซลลูโลส 
ค. β-glucosidases จะยอยสลายเซลโลไบโอสไปเปนกลูโคส 
 

2.4.1.2  การยอยสลายและการยับยัง้การทํางานของเอนไซมเซลลูเลส 
 
 ในขั้นตอนการยอยสลายเซลลูโลส และการยับยั้งการทํางานของเอนไซมตางๆ ซ่ึงได
ผลิตภัณฑเกิดขึ้น พบวา β-glucosidases จะชวยเสริมการทํางานของเอนไซม Cl และ Cx 
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2.4.1.3  แหลงของเอนไซมเซลลูเลส    
 
 ส่ิงมีชีวิตหลายชนิดสามารถสรางเอนไซมเซลลูเลสได จุลินทรียนับวามีความสําคัญในการ
ยอยสลายเซลลูเลส จุลินทรียหลายชนดิสามารถสรางเอนไซมเซลลูเลสเพื่อยอยสลายเซลลูโลสได 
ซ่ึงสวนมากจะอยูในกลุมของเชื้อรา แบคทีเรีย และแอคติโนมัยสีท ดังตาราง 2.6 วัตถุดิบที่ใช      
เปนแหลงคารบอนในการผลิตเอนไซมเซลลูเลสในระดับหองปฏิบัติการ สวนมากจะเปนเซลลูโลส
บริสุทธิ์ เชน α-celluose, insoluble cellulose และอื่นๆ 

 
ตาราง 2.6  แสดง genus ของจุลินทรียที่ผลิตเอนไซมเซลลูเลส   

 
เชื้อรา แบคทีเรีย แอคติโนมัยสที 

Alternaria Bacillus Micromonospor 
Aspergillus Cellulomonas Nocardia 

Chaetomium Clostridium Streptomyces 
Coprinus Corynebacterium Streotasporangium 
Foames Cytophaga  

Fusarium Polyangium  
Myrithecium Pseudomonas  

Penicillin Sporocytophaga  
Polyporus Vibrio  

Rhizoctonia   
Rhizopus   

Sporotrichum   
Thielavia   
Trametes   

Trichoderma   
Trichothecium   

Verticillium   
Zygorhynchus   

ท่ีมา :  กิติมา, 2537 
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2.4.1.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของเซลลูเลส 
 

ความเปนกรด-ดาง (pH) โดยทัว่ไปความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมตอการเกิดกิจกรรมของ
เอนไซมเซลลูเลสอยูในชวง 4.5-6.5 ในเอนไซมทางการคาที่เตรียมไดจาก Aspergillus niger หรือ 
Trichoderma viride จะเกดิกิจกรรมไดดใีนความเปนกรด-ดางชวง 4.5-6.5 หรือมากกวานี้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับชนดิของสับเสตรท และชนิดของบัฟเฟอร ในการใชเอนไซมจาก Stachybotrysatra     
ยอยสลาย CMC พบวาทีค่วามเปนกรด-ดางเทากับ 8 ทําใหความหนืดของ CMC ลดลง แตที่     
ความเปนกรด-ดางเทากับ 6.5 ทําใหไดน้ําตาลรีดิวซมากขึ้น 
 
 อุณหภูมิ โดยปกติเอนไซมเซลลูเลสมักจะมีความคงตัวไดดีที่อุณหภูมสูิง เอนไซมเซลลูเลส
ที่ผลิตจาก Aspergillus niger จะมีความคงตัวที่แตกตางกัน ดังนี้คือ exoenzyme จะสูญเสียสภาพ
อยางสมบูรณเมื่อถูกตมในน้าํเดือดเปนเวลา 2 นาที ในขณะที่ endoenzyme จะสูญเสียสภาพเพยีง
รอยละ 25-37 เทานั้น เมื่อใช CMC เปนสับเสตรท เอนไซมเซลลูเลสจะมีความคงตัวสูงกวาเอนไซม
เพคติเนสซึ่งสูญเสียสภาพงายเมื่อถูกตมในน้ําเวลาอันสั้นมาก แตอยางไรก็ตามเอนไซมเซลลูเลส 
บางตัวก็สูญเสยีสภาพงายเมือ่ถูกความรอน ไดแก exoenzyme 
 
 การยับยั้งการทํางานของเอนไซม (inhibition) เอนไซมเซลลูเลสจะถูกยับยัง้การทํางานโดย 
gluconotones มากที่สุดมากกวา cellobiose และ oligosaccharide ซ่ึงการยอยสลายเซลลูโลสที่เวลา
เร่ิมตนจะไมถูกยอยสลายอยางสมบูรณ นอกจากนี้โลหะหนักยังมีผลตอการยอยสลายของเอนไซม
เซลลูเลส เชน copper และ mercury salts (เมื่อใชเอนไซมจาก Chaetosylum lunata และใช CMC 
เปนสับเสตรท) 

 
อรุณี และ ปราณี (2536) ศึกษาการใชเอนไซมเพคติเนส เซลลูเลส และอะมัยเลส (pectinex 

Ultra SP-L, celluclast 1.5L  และ Ban 240L ตามลําดับ จาก Novo Industri A/S) เพื่อชวยในการสกดั
น้ํากลวยโดยใชกลวยที่มีความสุกระดับ 7-8 พบวาการใชเอนไซมเซลลูเลสรอยละ 0.06 รวมกับ     
เอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.05 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการยอยสลายเนื้อกลวยหอม โดยพิจารณาจาก
รอยละของความหนืดของกลวยหอมที่ลดลง ซ่ึงสภาวะที่เหมาะสม คอื ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 2 ช่ัวโมง ภายใตสภาวะดังกลาวสามารถสกัดน้ํากลวยไดผลผลิตประมาณรอยละ 73     
โดยน้ําหนัก (น้ําหนกักลวยหอมทั้งหมด) สําหรับเอนไซมอะมยัเลส พบวาไมมีผลตอการเพิ่ม
ผลผลิตของน้ํากลวยหอม 
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วิภาดา และ ปราณี (2537) ไดศึกษาการสกัดน้ําหวัเชื้อทุเรียนเขมขน โดยการใชเอนไซม   
ทางการคา 3 ชนิด ไดแก เอนไซมเพคติเนส เอนไซมเซลลูเลส และเอนไซมอะมัยเลส ภายใตสภาวะ
ปฏิกิริยาแบบตอเนื่องและแบบตามลําดับ พบวาเมื่อใชเอนไซมรวมกัน 3 ชนิดในเนื้อทุเรียนบด   
โดยไมผสมน้าํภายใตภาวะปฏิกิริยาแบบตอเนื่อง โดยใชความเขมขนของเอนไซมแตละชนิดเปน
รอยละ 0.5 (ปริมาตรตอน้ําหนัก) บมที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง จะให    
ปริมาณผลผลิตของหัวน้ําเชือ้ทุเรียนรอยละ 32.19 สวนเมื่อสกัดภายใตภาวะปฏิกิริยาแบบตามลําดบั 
พบวาเมื่อบมเนื้อทุเรียนดวยเอนไซมเพคติเนสรอยละ 0.5 (ปริมาตรตอน้ําหนกั) ทีอุ่ณหภูมิ 45    
องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง จากนัน้ตามดวยปฏิกิริยาของการยอยสลายเซลลูเลสรอยละ 0.5 
(ปริมาตรตอน้าํหนัก) ที่อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง และปฏิกิริยาของการยอย
สลายดวยเอนไซมอะมัยเลสรอยละ 0.5 (ปริมาตรตอน้ําหนัก) ที่อุณหภมูิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
3 ช่ัวโมง ตามลําดับ จะไดปริมาณผลผลิตของหัวน้ําเชื้อทุเรียนถึงรอยละ 44.49 

 
Sreenath  และคณะ (1995) ไดศกึษาการใชเอนไซมกับมะมวงสายพนัธุตางๆ เนื้อมะมวง

ของสายพันธุ Badami, Tatapuri, Neelum, Raspuri และ Malgoa ที่ใชเอนไซมที่มีความเขมขน 0.14 
กรัมตอลิตร ที่อุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที และ liquefaction ดวยการผสมของ
เอนไซมเพคติเนสและเอนไซมเซลลูเลส  ทําใหน้ําผลไมปริมาณรอยละ 60-80 ซ่ึงสายพันธุ Raspuri 
ใหปริมาณน้ําผลไมสูงสุด โดยถาใชเอนไซมเพคติเนสเปนเวลา 30 นาที จะไดรอยละ 70-80          
ซ่ึงผลจะเหมือนกับการใชเอนไซมผสม 2 เอนไซม แตการใชเอนไซมผสมเพคติเนสกับเซลลูเลสจะ
ทําใหปริมาณของน้ําผลไมมีความหนดืต่ํามากกวาการใชเพคติเนสเพยีงอยางเดียว ประมาณรอยละ 
8-10 การใชเอนไซมเซลลูเลสจะลดความหนืดของเนื้อมะมวงเพียงรอยละ 20-30 และใหปริมาณ
ของน้ําผลไมต่ํามาก   
 

Al-Hooti และคณะ (2002) ศึกษาสวนประกอบทางเคมีและคุณภาพของน้ําเชื่อมอินทผลัมที่
สกัดดวยเอนไซมเพคติเนสและเซลลูเลส โดยทําการทดลอง 2 สายพันธุ คือ Birhi กบั Safri ซ่ึงเปน
สายพันธุที่มีปริมาณน้ําตาลสูงประมาณรอยละ 88 การทดลองวิธีการผลิตน้ําเชื่อมอินทผลัมโดยใช
เอนไซมเพคติเนส เอนไซมเซลลูเลส และไมใชเอนไซม พบวาการใชเอนไซมทําใหไดปริมาณ
ของแข็งที่ละลายทั้งหมดสูงที่สุด (รอยละ 68) ขณะที่การสกัดโดยที่ไมใชเอนไซมไดปริมาณ
ของแข็งที่ละลายทั้งหมดนอยกวา (รอยละ 35) ในการวดัคาสี CIE L* a* b* ของน้ําเชื่อมอินทผลัม
สายพันธุ Birhi จะต่ํากวาสายพันธุ Safri  
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2.5  อัญชัน (Butterfly pea) 
 

อัญชัน (Butterfly pea) เปนพืชในตระกูล Leguminosae และตระกูลยอย Papilionoideae    
มีช่ือวิทยาศาสตร คือ Clitoria ternatea Linn. มีช่ือสามัญเรียกกนัหลายช่ือ คือ Butterfly Pea และ 
Blue Pea  มีช่ือไทยพื้นเมอืง เรียกวา อัญชัน (กลาง) แดงชัน และเอื้องชัน (เหนอื) ดอกอัญชนั          
มีลักษณะทั่วไป คือ เปนไมเถาเลื้อย (grasper) ใชยอดพนัแบบ twiner มีถ่ินเดิมอยูในปานามา อินเดีย 
และหมูเกาะโมกุลละ เปนพชืที่โตเร็ว ขึ้นงาย ขึ้นไดดีในดินรวน (เกยีรติศักดิ,์ 2535) มีใบประกอบ
แบบขนนก ออกสลับใบยอย 4-9 ใบเปนรูปไขกวาง 2-3 เซนติเมตร ปลายและโคนมน ดอกเปน      
สีน้ําเงิน ฟา มวง หรือขาว มทีั้งชนิดที่เปนชั้นเดียวและดอกซอน ออกดอกเดีย่วตามซอกใบคลายถ่ัว 
มีกลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนที่ดูคลายกลีบลางจะใหญ สองกลีบขางและสองกลีบลางรวมตัวกันเปน
รูปทองเรือ ผลเปนฝกแบนมีเมล็ดจํานวนมาก ขยายพันธุโดยใชเมล็ด  

 
อัญชันมีประโยชนหลายอยาง โดยใหประโยชนทางยาซึง่ในเมล็ดมีผลเปนยาระบาย แตก็มี

ผลทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน จึงไมนิยมใช รากของอัญชันมีรสขม นํามาปรุงเปนยาบํารุง
ดวงตา ยาขับปสสาวะ เปนยาระบาย แกตาฟาง ตามืด ตามัว ตาแฉะ และทําใหฟนทน (ศิริ, 2535) 
สวนดอกอัญชนัใหสีน้ําเงินธรรมชาติ ซ่ึงเปนสีน้ําเงินของแอนโทไซยานิน (anthocyanins) เปนสาร
ที่สลายตัวงาย และปลอดภยั สารแอนโทไซยานินที่มอียูมากในดอกอัญชันนี้มีประโยชนมากมาย 
ตอสุขภาพ เชน ชวยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นเนื่องจากสารตวันี้จะไปเพิ่มการไหลเวยีนใน
หลอดเลือดเล็กๆ เชน หลอดเลือดสวนปลาย ทําใหกลไกที่ทํางานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงขึ้น
เพราะมีเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงมากขึ้น ในขณะนี้ก็มกีารศึกษาวจิัยทางคลินิกเกี่ยวกบัความสามารถ
ของสารแอนโทไซยานินในการเพิ่มประสทิธิภาพของตา เชน ตาเสื่อมจากโรค เบาหวาน โรคตอหิน 
และโรคตอกระจก  (ผูจดัการออนไลน, 2549) นอกจากนั้นนยิมนํามาแตงสีขนมไทย เพื่อใหมีสีสัน
นารับประทานขึ้น ไดแก ขนมชั้น ขนมเรไร ขนมน้าํดอกไม ซาหร่ิม ถ่ัวแปบ และขนมทราย        
โดยสีน้ําเงินจากกลีบดอกอญัชันเปนสีที่ละลายน้ําแตไมคงตัวในสารละลายที่เปนกรด ในสภาวะที่
เปนกรดออนจะใหสีมวงแดง การทําใหสารละลายเปนกรดออนทําไดโดยการเติมน้ํามะนาวที่มีกรด
แอสคอรบิก (ascorbic acid)   

 
สีน้ําเงินจากดอกอัญชันจัดเปนสารกลุมแอนโทไซยานนิ (anthocyanins) ประกอบดวยสวน

ของอะกลัยโคน เรียกวา เดลฟนิดิน และสวนของน้ําตาลที่เปน D-glucose ผลของการตอของน้ําตาล 
ที่ตําแหนง –OH ตางๆ กันของเดลฟนิดินและผลจากการเติม side chain เชน malonyl group และ    
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p-coumaryl group สงผลใหสารแอนโทไซยานินในสีจากดอกอัญชันมีความหลากหลาย นักวิจัย  
ชาวญ่ีปุนไดแยกสารเคมีออกจากดอกอัญชัน พบวาสารเคมีที่พบในดอกออนจะมคีวามหลากหลาย
มากกวาดอกแก สารเคมีที่รายงานวาพบในดอกอัญชัน ไดแก ternatins (A3, B2, B4, C1, C5, D2, 
D3) และ preternatins (A4, C4) ดวยเหตุที่สารเคมีจากดอกอัญชันมีน้ําตาลเปนองคประกอบอยู
หลายโมเลกุลทําใหมีคุณสมบัติละลายน้ําไดดี และสีจากดอกอัญชนัเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ
ความเปนกรด-ดาง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยูกับความสมดุลระหวางอิออนของสารที่ปรากฏอยู
ในสารละลาย (จุไรทิพย, 2545) 

 
Kazuma และคณะ (2002) รายงานวาในการแยกสารประกอบจากกลบีดอกของดอกอัญชัน

ซอนพบ 3 flavonol glycoside คือ kaempferol 3-o-(2”-o-α-rhamnosyl-6”-o-malonyl)-β-glucoside, 
quercetin 3-o-(2”-o-α-rhamnosyl-6”-o-malonyl)-β-glucoside และ myricetin 3-o-(2”,6”-di-o-α-
rhamnosyl)-β-glucoside  

 
Kazuma และคณะ (2003) ศึกษาฟลาโวนอยดในกลีบดอกของดอกอญัชันที่มีสีแตกตางกัน

ดวย LC/MS/MS โดยพบฟลาโวนอยดชนดิใหม คือ Delphinidin 3-o-(2”-o-α-rhamnosyl-6”-o-
malonyl)-β-glucoside ซ่ึงวิเคราะหโครงสรางโดยใช UV, MS และ NMR spectroscopy 
นอกจากนั้นยงัมี ternatins ซ่ึงเปนกลุมของ 15 (poly) acylated delphinidin glucosides ซ่ึงวิเคราะห
ในกลีบดอกสีน้ําเงินทั้งหมด พบการสะสมของ delphinidin 3-o-(6”-o-malonyl)-β-glucoside 
แทนที่ ternatins สวนดอกอญัชันชนิดที่มกีลีบดอกสีขาวจะไมมีแอนโทไซยานิน 
 

Terahara และคณะ (1996) ศึกษาแอนโทไซยานินในดอกอัญชัน ซ่ึงพบ ternatins ใหมอีก 5 
ชนิดที่แยกไดจากดอกอัญชนัโดยดูโครงสรางซึ่งตรวจวิเคราะหทางเคมีใชวิธี spectroscopic พบวา 
delphinidin 3-malonyl G ที่เปน 3’-GCG-5’-GCG, 3’-GCG-5’-GC, 3’-GCGCG-5’-GC, 3’-GCGC-
5’-GCG และ 3’-GCGC-5’-GC ซ่ึง G เปน D-glucose และ C เปน p-coumaric acid 
 

Terahara และคณะ (1998) ศึกษาแอนโทไซยานินในดอกอัญชัน ซ่ึงพบ ternatins ใหมอีก   
8 ชนิดที่แยกไดจากดอกอัญชันโดยใชวิธี UV-vis และ FABMS พบวา delphinidin 3-malonyl G ที่มี
โครงสรางเปน 3’-GCGC-5’-G, 3’-GCGCG-5’-G, 3’-GC-5’-G, 3’-GCG-5’-G, 3’-G-5’-G และ   
3’-GC-5’-GC  และ delphinidin-3-glucoside ซ่ึงมี 3’-GCG-5’-GCG, 3’-GCG-5’-G  โดยที่ G เปน     
D-glucose และ C เปน p-coumaric acid 
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2.6  ฟลาโวนอยด (Flavonoids) 
 

ฟลาโวนอยด (Flavonoids) เปนสารประกอบที่มคีุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ
(antioxidant) ซ่ึงจะพบมากในผัก ผลไม และเครื่องดื่ม ความสามารถในการตานอนมุูลอิสระขึ้นกับ
โครงสรางของฟลาโวนอยดนั้นๆ ฟลาโวนอยดเปน phenolic compound ที่พบในธรรมชาติ เชน 
flavonol, flavones, flavonones, isoflavones, catechin, anthocyanins และ chalcones ซ่ึงมีมากกวา 
4,000 ชนิดที่พบในผัก ผลไม และเครื่องดื่ม มีรายงานเกี่ยวกับฟลาโวนอยดวามีผลในการตานเชื้อ
ไวรัส   ตานอาการภูมิแพ  ยบัยั้งการรวมตวัของเกล็ดเลือด   ยับยั้งการอักเสบ  ยับยั้งการเจริญของ
เนื้องอกและตานอนุมูลอิสระได นอกจากนั้นฟลาโวนอยดยังสามารถชะลอหรือยบัยั้งกระบวนการ
ออกซิเดชั่นของคลอเรสเตอรอล LDL  (เปนคลอเรสเตอรอลที่ไมดี) ซ่ึงเปนสาเหตหุลักที่ทําใหเกดิ
การอุดตันของหลอดเลือดหวัใจ ดังนั้นฟลาโวนอยดจึงชวยปองกันไขมันจับกับหลอดเลือด ชวยลด
ความดันโลหติสูง และปองกันกระบวนการออกซิเดชันของคลอเรสเตอรอล LDL (นันทยา, 2548) 

 
แอนโทไซยานนิ (Anthocyanins) มีรากศพัทมาจากภาษากรีก คือ anthos หมายถึง ดอกไม 

และ kyanos หมายถึง สีน้ําเงิน แอนโทไซยานินเปนสารประกอบกลุมฟลาโวนอยดซ่ึงมีโครงสราง
หลักเปน C6C3C6 เปนรงควตัถุที่ละลายอยูใน vacuole sap ในเซลลของพืช (vacuole sap เปนสวน
หนึ่งที่เห็นไดชัดที่สุดในเซลลพืชที่มีอายุมาก โครงสรางจะมีเนื้อเยื่อหุมและภายในมีของเหลวบรรจุ
อยู)  ซ่ึงมีบทบาทตอสีในดอกไม ผลไม และใบไมหลายชนิด   โดยจะใหสีมวงแดงไปจนถึงสีน้ําเงนิ 
แอนโทไซยานินสามารถละลายไดในน้ําแตไมละลายในตัวทําละลายประเภท non-hydroxyl เชน 
acetone, chloroform และ ether  

 
 แอนโทไซยานินเปนอนุพันธ   polyhydroxy และ polymethoxy ของสาร flavylium   หรือ 
2-phenylbenzopyrylium โมเลกุลประกอบดวยแอนโทไซยานิดนิ ที่เรียกวาอะกลัยโคนจับตัวกับ
น้ําตาลดวยพนัธะ β-glycosidic (ภาพ 2.1) และมกัจบัที่คารบอนตําแหนงที่สาม น้ําตาลที่จับกับ  
แอนโทไซยานินดินอาจเปน monosaccharide ไดแก glucose, rhamnose, galactose, xylose หรือ 
arabinose หรือพวก disaccharide หรือ trisaccharide โมเลกุลน้ําตาลมักถูก esterified ที่คารบอน      
ตําแหนงที่สามดวยกรดอินทรียบางชนิด  เชน   p-coumaric,    caffeic  และ  ferulic   ซ่ึงจะชวยให
แอนโทไซยานินในพืชมีเสถียรภาพดีขึ้น (เกยีรติศักดิ,์ 2535) 
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ภาพ 2.1 โครงสรางของเกลือเฟลวิเลียม 
      ท่ีมา : Wikipedia (2007) 

 

 
Anthocyanidins 

R1  R2  Visible colour 
Pelargonidin (Pg) H  H  Red 
Cyanidin (Cy)  OH  H  Megenta 
Peonidin (Pn)  OCH3  H  Megenta 
Delphinidin (Dp) OH  OH  Purple 
Petunidin (Pt)  OCH3  OH  Purple 
Malvidin (Mv)  OCH3  OCH3  Purple 
Anthocyanins : Pg, Cy, Pn, Dp, Pt, Mv, with R1’ , R2’ 
R1’ = O-sugar or O-acylated sugar 
R2’ = OH or O-glucose 
 

ภาพ 2.2 โครงสรางแอนโทไซยานิดินและแอนโทไซยานิน  
                  ท่ีมา : Medplant (2007)  
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2.6.1  การสกัดแอนโทไซยานิน 
 
 แอนโทไซยานินเปนรงวัตถุจากธรรมชาติที่สามารถนํามาใชเปนสีผสมอาหารได การเลือก
วัตถุดิบที่ใชในการสกัดมักพิจารณาเหตุผลทางดานเศรษฐศาสตรและเทคนิคการผลิต ดังนั้นวัตถุดิบ
ที่เลือกใชควรสามารถหาไดงายในปริมาณมากและราคาไมแพงนกั โดยสีที่สกัดไดควรมีลักษณะ
และองคประกอบตรงตามขอบังคับ ดังนั้นพวก by product จากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
กากองุนจากอตุสาหกรรมไวนจึงถูกพิจารณา แอนโทไซยานินที่ผลิตจากกากองุนเรยีกวา enocyanin 
หรือ enocianina ซ่ึงไดผลิตในเชิงการคาในประเทศอิตาลีในราวป ค.ศ. 1879 เพื่อจุดประสงคในการ
แตงสีไวนแดง (เกียรติศกัดิ,์ 2535) นอกจากนี้ยังมวีัตถุดิบอื่นๆ ที่มีศักยภาพสามารถนํามาสกัด   
แอนโทไซยานินได เชน miracle elderberry แครนเบอรี่ กลีบดอกกระเจี๊ยบ และกลีบดอกอญัชัน     
วิธีการสกัดแอนโทไซยานินมีหลายวิธีซ่ึงจะแตกตางกันไปตามชนิดของตัวอยางทีใ่ช  โดยมากจะใช
ตัวทําละลายในการสกัดและทําการสกัดในสภาวะที่เปนกรด โดยประสิทธิภาพในการสกดัของ  
แอนโทไซยานนิจะขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ชนิดของตัวทําละลาย อัตราสวนระหวางวัตถุดิบตอ      
ตัวทําละลาย ชนิดของกรดทีใ่ชในการสกัด หรือคาความเปนกรด-ดาง ดงัตอไปนี ้
 
2.6.1.1  ชนิดของตัวทําละลาย 
 
 Bronnum-Hansen และคณะ (1985) ศึกษาการสกดัแอนโทไซยานนิจากผล elderberry 
พบวาตวัทําละลายประเภทแอลกอฮอล จะใหประสิทธิภาพการสกัดสูงกวาการใชสารละลายกรด 
(acidified water, ไฮโดรคลอริก 0.1 โมลาร) แตการสกัดดวยแอลกอฮอลจะมี solvent recovery     
ต่ํากวาเนื่องจากตัวทําละลายประเภทแอลกอฮอลจะเหลือใน filter cake สูง  
 
 วรรณา และ สุวรรณา (2529) ไดศึกษาการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุดโดยใช  
ตัวทําละลายตางกัน ไดแก สารละลายกรดไฮโดรคลอริกรอยละ 1 ในเมธานอล สารละลายกรด 
ไฮโดรคลอริกรอยละ 1 ในเอธานอล และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกรอยละ 1 ในบิวทานอล 
พบวาการใชสารละลายกรดไฮโดรคลอริกรอยละ 1 ในสารละลายแอลกอฮอลทั้ง 3 ชนิด จะมี
ประสิทธิภาพการสกัดดีกวาการใชสารละลายกรดไฮโดรคลอริกรอยละ 1 ในน้ํา และเมื่อทําการ
เปรียบเทียบกนัระหวางแอลกอฮอลทั้ง 3 ชนิด พบวาสารละลายกรดไฮโดรคลอริกรอยละ 1          
ในเมธานอลจะมีประสิทธิภาพในการสกดัดีที่สุด รองลงมา ไดแก สารละลายกรดไฮโดรคลอริก
รอยละ 1 ในเอธานอลและสารละลายกรดไฮโดรคลอริกรอยละ 1 ในบิวทานอล ตามลําดับ 
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 จารุวรรณ และ น้ําออย (2547) ไดศกึษาการเปรียบเทียบปริมาณแอนโทไซยานินจากถั่วดํา
ที่สกัดในตวัทาํละลายตางกนั ไดแก น้ํากลั่น สารละลายกรดไฮโดรคลอริก พบวาคาการดูดกลืนแสง
(absorption spectrum) ของสารละลายทั้ง 2 ชนิดที่สกัดไดที่ความยาวคลื่น 350 นาโนเมตร           
ใหคาการดดูกลืนแสงสูงที่สุดและที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ใหคาการดูดกลืนแสงต่ําสุด 
 
2.6.1.2  อัตราสวนระหวางวตัถุดิบตอตัวทําละลาย 
 
 อัตราสวนระหวางวัตถุดิบตอตัวทําละลายที่ใช เปนตวัแปรหนึ่งที่มีความสําคัญในการสกัด 
เนื่องจากมีผลตออัตราการแลกเปลี่ยนมวลสารระหวางวตัถุดิบกับตัวทาํละลาย ตลอดจนความ
เขมขนและปรมิาณสุดทายของสารละลายที่สกัดได 
 
 Bronnum-Hansen และคณะ (1986) ไดศกึษาการสกดัแอนโทไซยานนิจากผล elderberry 
ซ่ึงแปรผันอัตราสวนระหวางวัตถุดิบตอตวัทําละลาย (สารละลายกรดสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 
0.1 โมลาร) ในชวง 2.5-4.0 พบวาที่อัตราสวนต่ําๆ คือ 2.5 จะทําใหสารละลายแอนโทไซยานนิ      
ที่ไดจากการสกัดครั้งแรกมีความเขมขนสูง แตรอยละแอนโทไซยานนิในการสกัดครั้งแรกต่ํา คือ 
ประมาณรอยละ 50-60 และตองสกัด 3-4 คร้ัง เพื่อใหไดแอนโทไซยานินรวมใกลเคียงรอยละ 100 
แตเมื่ออัตราสวนระหวางวัตถุดิบตอตัวทําละลายสูงขึ้น   การสกัดครั้งแรกจะไดแอนโทไซยานินสงู
ถึงรอยละ 90 ซ่ึงปริมาตรรวมของสารละลายที่ใชกจ็ะเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นการเลือกอัตราสวนที่
เหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปนทีต่องพจิารณารวมถึงปริมาตรรวมของตัวทําละลายที่ใช และจํานวนครัง้
ในการสกัด 
 
 เกียรติศักดิ์ (2535) ศึกษาการสกัดแอนโทไซยานินจากดอกอัญชันโดยใชสารละลายกรด
ไฮโดรคลอริกที่ความเปนกรด-ดางเทากับ 4.5 สกัดดวยอัตราสวนตัวทําละลายตอวัตถุดิบ คือ 120: 1 
120: 2, 120: 3, 120: 4 และ 120: 5 พบวาอตัราสวนที่เหมาะสมที่สุด คือ 120: 3 
 
2.6.1.3  ชนิดของกรดที่ใชสกัดหรือคาความเปนกรด-ดาง 
 
 ชนิดของกรดที่ใชในการสกดัจะสงผลตอประสิทธิภาพในการสกัดได เนื่องจากกรดสงผล
ตอความเปนกรด-ดางของตัวทําละลายในการสกัด โดยทีก่รดแกจะมีคณุสมบัติในการยอยผนังเซลล
สูงทําใหความเปนกรด-ดางของตัวทําละลายต่ําและมีประสิทธิภาพการสกัดสูง 
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 Fuleki และ Francis (1968) ไดสกัดแอนโทไซยานินจากผล cranberry ดวยอัตราสวน
ระหวางวัตถุดบิตอตัวทําละลาย คือ 1: 5 โดยใชเอธานอลเปนตัวทําละลายแทนเมธานอลเพราะ
เอธานอลเปนสารที่ไมมีพิษและพบวาการใชสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1.5 โมลาร ในเอธานอล     
(85: 15) เปนตัวทําละลายที่มีประสิทธิภาพในการสกดัสูง และชวยใหแอนโทไซยานินที่สกัดไดมี
เสถียรภาพดีขึน้เนื่องจากแอนโทไซยานินมีความคงตัวดใีนสารละลายที่เปนกรด 
 
 Metivier และคณะ (1980) ศึกษาชนดิของตัวทําละลายที่มีผลตอการสกัดแอนโทไซยานิน 
จากกากองุนทีเ่หลือจากการผลิตไวนแดง ชนิดของกรดที่ใช ไดแก กรดไฮโดรคลอริก กรดซิตริก 
กรดทาทารริก กรดฟอรมิก กรดอะซิติก และกรดโพรไพโอนิก พบวาถาสกัดดวยกรดไฮโดรคลอริก
ความเขมขนรอยละ 10 ในเมธานอลใหปริมาณแอนโทไซยานินสูงทีสุ่ด สวนการใชกรดอินทรียใน
เมธานอล พบวาสารละลายกรดซิตริกมีประสิทธิภาพการสกัดสูงสุด รองลงมา คือ กรดทาทารริก 
กรดฟอรมิก กรดอะซิติก และกรดโพรไพโอนิก ตามลําดับ สวนการใชกรดอินทรียในน้ําเปน       
ตัวทําละลาย พบวาสารละลายกรดกรดอะซิติกมีประสิทธิภาพในการสกัดสูงสุด รองลงมา คือ    
กรดซิตริก กรดทาทารริก และกรดไฮโดรคลอริก ซ่ึงการสกัดดวยสารละลายกรดในน้ําจะมี
ประสิทธิภาพต่ํากวาการสกัดดวยสารละลายกรดในเมธานอลและในเอธานอล  
 

 Bronnum-Hansen และคณะ (1985)  ศึกษาการสกดัแอนโทไซยานนิจากผล elderberry   
โดยใชกรดซิตริกและกรดไฮโดรคลอริก พบวากรดไฮโดรคลอริก 0.1 โมลาร  มีประสิทธิภาพใน
การสกัดสูงกวากรดซิตริกทีค่วามเขมขนรอยละ 0.01-10 แตกรดซติริกความเขมขนรอยละ 20       
จะใหประสิทธิภาพในการสกัดสูงเทียบเทาการใชกรดไฮโดรคลอริก นอกจากนี้ราคาของกรดซิตริก
แพงกวากรดไฮโดรคลอริกมากจึงควรเลือกใชกรดไฮโดรคลอริกสําหรับสกัดแอนโทไซยานิน 
 

 สุภาพรรณ และ อรไท (2529) ไดศึกษาการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุดโดยใช
กรดตางกัน ไดแก กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟูลิก และกรดฟอสฟอริก ละลายในน้ําใหมี         
ความเขมขน 1 นอรมอล พบวากรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 1 นอรมอล เปนตวัทําละลายที่มี
ประสิทธิภาพในการสกัดแอนโทไซยานินดีที่สุดและมีความเปนกรด-ดางต่ําที่สุด รองลงมา คือ 
กรดซัลฟูลิกและกรดฟอสฟอริก 
 

 รักษิณา และ สาริวรรณ (2547) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกดัแอนโทไซยานินจาก
กะหล่ําปลีมวง พบวาเมื่อใชสารละลายบัฟเฟอรที่ความเปนกรด-ดาง 3.5 เปนตัวทาํละลายในการ
สกัดจะมีประสิทธิภาพการสกัดสูงสุด สวนที่ความเปนกรด-ดาง 4.5 ประสิทธิภาพในการสกัดต่ําสุด 
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2.6.1.4  เวลาที่ใชในการสกดั 
 
 เวลาที่ใชในการสกัดมีผลตอปริมาณแอนโทไซยานินทีไ่ด เนื่องจากเวลามีผลตอการแพร 
(diffuse) ของแอนโทไซยานินออกจากเซลลเมมเบรนเขาสูสารละลาย 
 
 สุภาพรรณ และ อรไท (2529) ไดศึกษาการสกดัแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด          
โดยทําการศึกษาที่เวลาในการสกัด 3 ระดบั คือ 1, 3 และ 5 ช่ัวโมง พบวาเมื่อเวลาในการสกัด
เพิ่มขึ้นจะสามารถสกัดแอนโทไซยานินไดเพิ่มขึ้นเชนกนั 
 
 จารุวรรณ และ น้ําออย (2547) ศึกษาการเปรยีบเทียบแอนโทไซยานนิจากถั่วดําที่สกัดใน
ตัวทําละลายและระยะเวลาทีแ่ตกตางกัน คือ น้ํากลั่น สารละลายกรดไฮโดรคลอริก กรดอะซิติก 
กรดฟอรมิก กรดซิตริก และกรดมาลิก โดยใชเวลาในการสกัดที่ 0, 30, 60, 90, 120 และ 150 นาท ี
พบวาที่ใชเวลาในการสกัด 150 นาที ไดปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด คือ 22.08 มิลลิกรัม 
 
2.6.1.5  อุณหภูมิในการสกัด 
 
 Chiriboga และ Francis (1970) ทําการศึกษาอณุหภูมใินการสกัด พบวาเมือ่อุณหภูมิ         
ในการสกัดสูงขึ้นจาก 25 องศาเซลเซียส เปน 50 องศาเซลเซียส ปริมาณแอนโทไซยานินที่สกดัได
เพิ่มขึ้นเล็กนอย แตเนือ่งจากแอนโทไซยานินเกิดการเปลี่ยนแปลงดวยความรอนทําใหเกิดการ  
เสื่อมเสียไปเชนเดียวกนั ดังนั้นในการสกดัควรใชอุณหภูมิต่ํา 
 
 Laleh และคณะ (2006) พบวาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการเสื่อมสลายของแอนโทไซยานินก็เพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากความรอนจะไปทําใหแอนโทไซยานินเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการเสื่อมเสีย 
 
2.6.2  เสถียรภาพของแอนโทไซยานิน 
 
 ปจจัยตางๆ ทีม่ีผลตอความคงตัวของแอนโทไซยานิน เชน โครงสรางของแอนโทไซยานิน 
ความเปนกรด-ดาง อุณหภมูิ ออกซิเจน แสง กรดแอสคอรบิค น้ําตาล และสารประกอบอื่นๆ           
ที่กอใหเกิด co-pigment เชน flavone, flavononones, flavonols, coumarin, cinnamic acid, 
dihydrochalcone และ flavan-3-ols  
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2.6.2.1  โครงสรางของแอนโทไซยานิน 
 

 โครงสรางในสวนของวงแหวนฟนิลมีจํานวนหมูไฮดรอกซิลหรือหมูเมธอกซิลเพิ่มขึ้นจะมี
ผลตอสีของแอนโทไซยานนิ เชน การเพิ่มหมูไฮดรอกซิลใหมากขึ้นจะทําใหมสีีเขมขึ้นโดยสีจะ
เปลี่ยนเปนน้ําเงินมากขึ้นดวยและการเพิ่มหมูเมธอกซิลแทนที่หมูไฮดรอกซิลที่ตําแหนง 3’ และ 5’ 
จะทําใหสีแดงเพิ่มมากขึ้น ดงัภาพ 2.3 
 

 
 

ภาพ 2.3  ผลของโครงสรางของแอนโทไซยานิดินที่มีตอสีแอนโทไซยานิน 
      ท่ีมา : นิธิยา (2539) 

 

2.6.2.2  ความเปนกรด-ดาง (pH) 
 

 สีของแอนโทไซยานินเกิดขึน้เนื่องจากอิทธิพลของความเปนกรด-ดางในตัวกลางนั้นๆ เมื่อ
แอนโทไซยานินอยูในสภาพสมดุลในสารละลายที่เปนกรดมาก (pH < 0.5) อยูในรปูของ flavylium 
cation (red) เพียงชนดิเดยีวซ่ึงทําใหสารละลายมีสีแดง เมื่อความเปนกรด-ดางสูงขึ้นจนอยูในสภาวะ
ที่เปนกรดออนหรือเปนกลางปริมาณ flavylium cation จะเริ่มลดลงเนือ่งจากการเกิด hydration ไป
เปน carbinol base ซ่ึงไมมีสี สวนสมดุลระหวางแอนโทไซยานินที่อยูในรูปของ flavylium cation 
และ quinoidal base (anhydro base) จะเกดิสมดุลที่ pK เทากับ 4.25 ดงันั้นเมื่อแอนโทไซยานินอยู
ในสารละลายที่มีความเปนกรด-ดางสูงกวา 4.5 ขึ้นไปหรอืในสภาวะที่เปนเบสจึงมีเฉพาะโครงสราง
ของ carbinol base และ chalcone ซ่ึงเปนโครงสรางที่ไมมีสีและโครงสรางของ quinoidal base ซ่ึง
เปนโครงสรางที่มีสีน้ําเงินทาํใหสารละลายมีสีน้ําเงิน ดังภาพ 2.4 
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ภาพ 2.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของแอนโทไซยานินเมื่อความเปนกรด-ดางเปลี่ยน 

          ท่ีมา : ยพุาพร (2547) 
 

Cabrita และคณะ (2000) ศึกษาความคงตัวของสีแอนโทไซยานิดนิทั้ง 6 ชนิด ใน
สารละลายที่มีความเปนกรด-ดางตางกนัตั้งแต 1-12 เปนเวลา 60 วัน ดังแสดงในภาพ 2.5 

 

 
 
 

ภาพ 2.5  สีแอนโทไซยานิดนิทั้ง 6 ชนิดในสารละลายที่มีความเปนกรด-ดางตางกันตั้งแต 1-12 
                เปนเวลา 60 วัน 
ท่ีมา :  Cabrita และคณะ (2000) 
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พบวาแอนโทไซยานิดนิที่ศกึษาทั้ง 6 ชนิด เปนแอนโทไซยานิดินหลักที่พบมาก ไดแก 
Pelargonidin (Pg), Cyanidin (Cy), Peonidin (Pn), Delphinidin (Dp), Petunidin (Pt) และ Malvidin 
(Mv) จะมีความคงตัวในชวงความเปนกรด-ดางเทากับ 1-5 สภาวะที่เปนกรดสูง แตเมื่อเขาใกล
สภาวะทีเ่ปนกลาง ความคงตัวจะลดลงจนกระทั่งเกิดการสลายตัวหมด แตมแีอนโทไซยานิดิน      
บางชนิด เชน Pelargonidin (Pg), Cyanidin (Cy), Peonidin (Pn) และ Malvidin (Mv) ความคงตัว   
จะเพิ่มขึน้ในในชวงความเปนกรด-ดางเทากับ 7-10 สภาวะที่เปนเบส แตก็ไมสูงเทากับในสภาวะ   
ที่เปนกรด แสดงวาความเปนกรด-ดางแตกตางกัน สงผลตอความคงตัวของแอนโทไซยานิดิน         
แตละชนดิตางกัน โดยปกติความเปนกรด-ดางต่ําซึ่งเปนสภาวะที่เปนกรดจะมีความคงตัวมากกวา
ในสภาวะที่มคีวามเปนกรด-ดางสูงซึ่งเปนสภาวะทีเ่ปนเบส 

 
2.6.2.3  อุณหภูมิ 
 

มีการศึกษาผลของอุณหภูมิทีม่ีตอความคงตวัของแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑอาหารโดย
ไดผลสรุปทั่วๆ ไป คือ แอนโทไซยานนิจะถูกทําลายดวยความรอนระหวางผานกระบวนการตางๆ 
และการเก็บรักษา 

 
 Maccarone และคณะ (1985) ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานินในน้ําสมที่เกบ็รักษา  
ในสภาวะที่มอุีณหภูมิตางกนั 3 ระดับ คอื 15, 25 และ 35 องศาเซลเซียส พบวาอัตราการเสื่อมเสีย
เกิดเปน 2 เทาเมื่ออุณหภูมิเพิม่ขึ้น 10 องศาเซลเซียส  
 
 Fossen และคณะ (1998) ศึกษาความคงตวัของแอนโทไซยานิน (petunin และ cyanidin-3-
glucoside) ที่ความเปนกรด-ดางอยูในชวง 1-9 เกบ็รักษาที่อุณหภูมิ 10 และ 23 องศาเซลเซียส      
เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 1, 2, 5, 8, 15 และ 60 วัน พบวาที่ความเปนกรด-ดางทุกระดบัในสภาวะทีม่ี
อุณหภูมิเดยีวกัน เมื่อเวลาในการเกบ็รักษานานขึน้ทําใหปริมาณของแอนโทไซยานินลดลงยิ่ง
อุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหปริมาณแอนโทไซยานินลดลงอยางรวดเรว็ 
 
 Cabrita และคณะ (2000) ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานินในสารละลายบัฟเฟอร   
โดยมีความเปนกรด-ดางในชวง 1.0-11.5 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 และ 23 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
60 วัน พบวาในทุกระดับความเปนกรด-ดางเมื่ออุณหภูมิในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นทาํใหปริมาณของ      
แอนโทไซยานินลดลง 
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 เกียรติศักดิ์ (2535) ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานินในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 
ที่ความเปนกรด-ดางเทากับ 4.5 โดยเก็บรักษาในสภาวะที่มีอุณหภูมิ 4±1 และ 30±1 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 63 วนั พบวาอณุหภูมิในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นทาํใหปริมาณของแอนโทไซยานินลดลง 
 

Kirca  และคณะ (2005) ไดศึกษาเรื่องความคงตัวของแอนโทไซยานินของ black carrot 
ในน้ําผลไมและเนคตา พบวาการสลายตัวของแอนโทไซยานินที่เปนสีของน้ําผลไมและเนคตา    
ทุกชนิดเมื่อใหความรอนที่ 70-80 องศาเซลเซียส แอนโทไซยานินของ black carrot ในเนคตาลูกพีซ
และแอปพริคอทจะมีความคงตัวสูง สวนในน้ําสมแอนโทไซยานินของ black carrot มีความคงตวั
นอยทั้งในระหวางการใหความรอนและการเก็บรักษา  โดยในระหวางการเก็บรักษานั้นการสลายตัว
ของแอนโทไซยานินเกิดขึ้นอยางรวดเรว็ทีอุ่ณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในเนคตาสับปะรด  
การเก็บรักษาโดยการแชเยน็ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบวาทุกๆ ตวัอยางมีความคงตัวเพิ่มขึ้น  
 
2.6.2.4  ออกซิเจน (O2) 
 
 ปริมาณออกซิเจนที่มีอยูในสารละลายแอนโทไซยานิน มีแนวโนมเรงใหเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันเพิม่ขึ้น โดยที่โมเลกุลของออกซิเจนทําปฏิกริิยากับแอนโทไซยานินในตําแหนงที่ C-2 
หรือหมู hydroxyl group ของ B-ring ไดเปน carbinol base หรือ chalcone หรือ quinoidal base      
ซ่ึงมีผลทําให flavylium cation ลดลง สีแดงของสารละลายจึงลดลง ทั้งนี้อัตราของการเกดิ
ออกซิเดชันยังขึ้นอยูกับความเปนกรด-ดางของสารละลาย อุณหภูมิ และความเขมขนของ          
แอนโทไซยานิน 

 
2.5.2.5  แสง 
 
 แสงจะใหผลตรงกันขามระหวาง biosynthesis และการเสื่อมสลายของแอนโทไซยานนิ 
โดยเฉพาะแอนโทไซยานินที่มีหมู hydroxyl group ที่ตําแหนง C-5 จะสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบเนื่องจากแสงไดมากกวาแอนโทไซยานินทีไ่มมีหมู hydroxyl group ที่ตําแหนง C-5 
นอกจากนี้แสงยังเปนตวัเรงใหเกิดการเสื่อมสลายดวยความรอนไดเปน chalcone (เปนโครงสรางที่
ไมมีสี) 
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2.6.2.6  กรดแอสคอรบิค 
 
 โดยปกตกิรดแอสคอรบิคสามารถเกิดการออกซิเดชันไดในสภาวะที่มอีอกซิเจน คอปเปอร
และไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซ่ึงเปนปจจยัที่ทําใหเกิดการจางลงของสีแอนโทไซยานิน ดังนั้นจึงถือ
ไดวากรดแอสคอรบิคเปนเหมือนตัวเหนีย่วนําทําใหเกิดการสูญเสียแอนโทไซยานินได นอกจากนี้
ยังสามารถเกิดการ condensation กับแอนโทไซยานินไดเปนผลิตภัณฑที่ไมคงตัวและเกิดเปน
สารประกอบที่ไมมีสีตอไป 
 
 Garcia และ Bridle (1999) ศึกษาอิทธิพลของโครงสรางตอความคงตัวของแอนโทไซยานิน
และเกลือเฟลวิลเลียมดวยกรดแอสคอรบิค ซ่ึงไดทําการศึกษาโดยเพิ่มกรดแอสคอรบิคลงไปใน  
แอนโทไซยานินใหมีความเขมขนสุดทาย 330 มิลลิกรัมตอลิตร เปรียบเทียบกับแอนโทไซยานนิ     
ที่ไมมีการเพิ่มกรดแอสคอรบิคโดยเก็บผลเปนเวลา 0-18 วัน ปรากฏวาอัตราการสลายตัวของ       
แอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึน้ และอัตราการสูญเสียของแอนโทไซยานินจะ
เพิ่มขึ้นถามีกรดแอสคอรบิคเปนองคประกอบอยูดวย สวนเกลือเฟลวลิเลียมก็ใหผลเชนเดยีวกันกบั
แอนโทไซยานิน คือ เมื่อมกีรดแอสคอรบิคในองคประกอบจะทําใหเกิดการสลายตัวไดมากขึ้นมีผล
ทําใหความคงตัวลดลง 
 
 Choi และคณะ (2002) ศกึษาผลกระทบของกรดแอสคอรบิคในน้ําผลไมและความคงตัว
ของรงควัตถุในน้ําสมระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 0, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 สัปดาห โดยทําการ
เปรียบเทียบน้าํสมที่มีและไมมีการเติมกรดแอสคอรบิค 23.10 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร พบวา   
เมื่อเวลาในการเก็บรักษานานขึ้นทาํใหความเขมขนของแอนโทไซยานินลดลง และในสภาวะที่มี
กรดแอสคอรบิคจะทําใหแอนโทไซยานนิเปลี่ยนแปลงไดมากกวาในสภาวะทีไ่มมกีรดแอสคอรบิค 
 
2.6.2.7  Co-pigment 
 
   เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความคงตัวของแอนโทไซยานิน คือ การเกิด co-pigment กับ
สารประกอบตางๆ เชน flavone,  flavonol, aurone, flavonone, flavan-3-ols, alkaloids และ      
amino acid ทั้งนี้อัตราการเกดิ co-pigment ขึ้นอยูกับชนดิของ co-pigment ชนิดของแอนโทไซยานิน 
ความเขมขนของ co-pigment และแอนโทไซยานินดวย 
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 Maccarone และคณะ (1985) ศึกษาผลของ rutin และ caffeic acid ตอความคงตัวของ    
แอนโทไซยานินในน้ําสม พบวาเมื่อเติม rutin 50 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร และ caffeic acid       
50 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร ทําใหคาครึ่งชีวิต (t1/2) มีคา 75 และ 90 วนั ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเกดิจาก
การกอตัวของสารประกอบที่มีความคงตัวสูง 
 

 
 

ภาพ 2.6  สารประกอบระหวางแอนโทไซยานินกับ rutin 
                                  ท่ีมา : Maccarone และคณะ (1985) 

 

 
ภาพ 2.7  สารประกอบระหวางแอนโทไซยานินกับ caffeic acid 

                            ท่ีมา : Maccarone และคณะ (1985) 
 

 เกียรติศักดิ์ (2535) ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานนิ โดยทําการเติมวัตถุเจือปนอาหาร 
เพื่อชวยในการรักษาเสถียรภาพของแอนโทไซยานิน คือ (+)-catechin, rutin และ caffeic acid    
ความเขมขน 80 มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร โดยเก็บทีอุ่ณหภูมิต่ําเปนเวลา 98 วนั พบวาความคงตัว
ของแอนโทไซยานินสูงในสภาวะทีม่ี rutin , (+)-catechin และ caffeic acid ตามลําดับ  
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2.6.3  การวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานนิ  
 
 Francis (1982) ไดวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (Total anthocyanins, Tacy) 
แบงตามลักษณะตวัอยางออกเปน 2 กลุม 
 
2.6.3.1  ตัวอยางที่มีสารประกอบซึ่งดูดกลืนแสงในชวงเดียวกันกับแอนโทไซยานนิท่ีปนอยูเล็กนอย
หรือไมมีเลย  
 

ตามปกติสารละลายแอนโทไซยานินที่เพิ่งสกัดจากผัก ผลไม หรือดอกไมจะมีสารประกอบ
ซ่ึงดูดกลืนแสงในชวงเดยีวกบัแอนโทไซยานิน (460-550 นาโนเมตร) อยูนอยประกอบกับ
สารประกอบ phenolic อ่ืนๆ ในสารละลายที่สกัดไดมีคาการดูดกลนืแสงสูงสุดในชวงความยาว
คล่ืนที่หางออกไป ดังนัน้ปริมาณแอนโทไซยานินทัง้หมดสามารถหาไดจากหลักการการดูดกลืน
แสงได 
 

ในการศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด การทําใหเจือจางเปนสิ่งที่ควรพิจารณา 
เนื่องจากคาการดูดกลืนแสงสูงสุดขึ้นอยูกบัระดับความเปนกรดเปนดาง    ชนดิของตัวทําละลาย 
การมีอิออนของโลหะ อุณหภูมิ และระยะเวลากอนการดูดกลืนแสง ซ่ึงมีความสัมพันธระหวาง
ความเขมขนกบัคาการดูดกลนืแสงจะเปนเสนตรงไดในความเขมขนต่าํๆ เทานั้น 

 
Fuleki และ Francis (1986) ไดศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดจากผลแครนเบอรี่ 

โดยใชสารละลายผสมระหวางเอธานอลกับกรดไฮโดรคลอริกในอัตราสวน 85: 15 โดยปริมาตร   
และคํานวณปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด ทําการเจอืจางสารละลายที่สกัดดวยตวัทําละลายทีใ่ช
ในการสกัดเพือ่ใหคาการดดูกลืนแสงอยูในชวงที่เหมาะสม จากนั้นเก็บไวในที่มืดนาน 2 ช่ัวโมง 
เพื่อใหเกิดสมดุลของรูปแบบตางๆ ของแอนโทไซยานิน แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่       
ความยาวคลื่น 535 นาโนเมตร  
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ปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมด หาไดจากสูตร 
Tacy = O.D. x 100 x TEV x   1   x DV   (2.1) 

         SV     SW   E1%
1cm/10 

 

โดยที่     Tacy  คือ   ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดที่อยูในตวัอยาง   (มิลลิกรัมแอนโทไซยานินตอ 
วัตถุดิบ 100 กรัม) 
 O.D. คือ คาการดูดกลืนแสงที่อานไดจากตวัอยางที่เจือจางแลว 
 DV (Dilution volume) คือ ปริมาตรสารละลายที่สกัดไดที่เจือจางเตรยีมไวสําหรับวดัคาการ  
ดูดกลืนแสง (มิลลิลิตร) 
 SV (Sample volume) คือ ปริมาตรของสารละลายที่สกัดไดที่เตรียมสําหรับเจอืจาง 
(มิลลิลิตร) 
 SW (Sample weight) คือ น้าํหนักของตวัอยางที่ใชสกัด (กรัม) 
 TEV (Total extract volume) คือ ปริมาตรทั้งหมดของสารละลายที่สกัดได 
 E1%

1cm/10 (Extinction coefficient, E) ไดจากคาเฉลี่ยโดยน้ําหนกัของ E ของแอนโทไซยานิน
ทุกตัวที่มีอยูในตัวอยางพืชนั้นๆ 
 

 ในกรณีที่ไมทราบคา E ของแอนโทไซยานินในตัวอยาง Fuleki และ Francis (1968) ใหใช
คา E ของแอนโทไซยานนิของผลแครนเบอรี่แทนในการคํานวณปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด 
ซ่ึงสามารถตัดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคํานวณออกได เมื่อใชการคํานวณเปรียบเทียบปริมาณ
แอนโทไซยานินที่สกัดได นอกจากนี้อาจใชคา E ของแอนโทไซยานินตัวใดตวัหนึ่งที่มีในตวัอยาง
ในการคํานวณปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดได  
  

 Bronnum-Hansen และคณะ (1985) คํานวณปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดของ            
ผล elderberry (Sambucus nigra L.) โดยใชคา E ของ cyadinin-3-glucoside ซ่ึงมีคาเทากับ 851 และ
เปนแอนโทไซยานินหลักทีม่ีในของผล elderberry 
 
 เนื่องจากแอนโทไซยานินในดอกอัญชันมีแอนโทไซยานิดินเปน delphinidin (Saito และ 
คณะ, 1985) และไมทราบคา E ของแอนโทไซยานินในดอกอัญชัน ดงันั้นในงานวจิยันี้ใชคา E ของ 
delphinidin-3-glucoside ซ่ึงมีคาเทากับ 559 (Asen, Stuart และ Seigelman, 1959; Du และ Francis, 
1973) สําหรับคํานวณปริมาณแอนโทไซยานินในดอกอญัชัน 
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2.6.3.2  ตัวอยางที่มีสารประกอบซึ่งดูดกลืนแสงในชวงเดียวกับแอนโทไซยานินปนอยูท่ีชวงความ
ยาวคลื่นท่ีใหคาการดูดกลืนแสงสูงสดุ 

ดังวิธีในขอ 1 พบวาบอยคร้ังที่เกิดความผิดพลาด เนื่องจากการรบกวน (interfere) ของ 
degradation products ซ่ึงสารเหลานี้อาจจะเกดิจากปฏิกริิยาระหวางน้ําตาลกับกรดอะมิโน หรืออาจ
เกิดจากปฏิกิริยาการสลายตวัของแอนโทไซยานิน เมือ่ระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นการสะสม
ของ degradation products จะมากขึ้นดวย 
 
 ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดสําหรับตวัอยางประเภทนี้สามารถหาได 2 วิธี 

1. โดยการแยกสารประกอบซึ่งดูดกลืนแสงในชวงเดยีวกันกับแอนโทไซยานินออกกอน 
ดวยวิธีการแยกวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน ion-exchange, paper thin-layer, column chromatography,        
gas chromatography และ high performance liquid chromatography  
 

2. ไมจําเปนตองแยกสารประกอบซึ่งดูดกลืนแสงในชวงเดยีวกันกบัแอนโทไซยานินออก
กอนแตอาศยัหลักการใดหลักการหนึ่ง ดงันี้  

วิธี subtractive อาศัยหลักการวดัคาการดูดกลืนแสงของสารละลายที่สกัดไดในชวงกอน
และหลังปฏิกริิยาการฟอกส ี (bleach) แอนโทไซยานนิโดยใช sodium sulfite หรือ hydrogen 
peroxide ดวยวิธีนี้สามารถหาคาการดูดกลืนแสง เนื่องจากปริมาณแอนโทไซยานินที่มอียูได      
และคํานวณปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดโดยทํา calibration curve (ใช purified pigment extract 
เปนสารละลายมาตรฐาน) แตวิธีการนี้จะทําใหปริมาณแอนโทไซยานินที่คํานวณไดสูงกวาคาจริง 
ดังนั้นวิธีนี้จึงไมคอยเปนทีน่ิยม 

 
วิธี differential เนื่องจากโครงสรางของแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลใหสีของ

สารละลายเปลี่ยนเมื่อความเปนกรด-ดางของสารละลายเปลี่ยนไป ดังนั้นสามารถคํานวณปริมาณ
แอนโทไซยานิน จากคาความแตกตางของการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเดยีวกันของสารละลาย 
ที่ระดับความเปนกรด-ดางตางกันได เชน ความเปนกรด-ดางเทากับ 1.0 กับความเปนกรด-ดาง
เทากับ 4.5 ทั้งนี้เพราะคาการดูดกลืนแสงเนื่องจากมสีารประกอบอื่นนอกจากแอนโทไซยานนิซึ่ง
ดูดกลืนแสงในชวงเดียวกับแอนโทไซยานินถูกหกัลางไป วิธีการนีไ้ดรับความนยิมมากกวาวิธีแรก
และมีขอดี คือ สามารถคํานวณคาดรรชนทีี่เรียกวา degree of degradation ซ่ึงเปนคาที่บอกสัดสวน
ของรงควัตถุแอนโทไซยานนิที่เสื่อมสลายได 
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Fuleki และ Francis (1968) ไดศึกษาโดยใชหลักการของวิธี differential ในการหาปริมาณ
แอนโทไซยานินในน้ําแครนเบอรี่ โดยวดัคาการดดูกลืนแสงของสารละลายตัวอยางในบัฟเฟอร    
ของ KCI-HCL ที่ความเปนกรด-ดางเทากบั 1.0 และของ CH3COONa-HCL ที่ความเปนกรด-ดาง
เทากับ 4.5 ที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร โดยที่ความเปนกรด-ดางเทากับ 1.0 แอนโทไซยานิน  
จะอยูในรูปของ flavylium cation ซ่ึงใหคาดูดกลืนแสงสูงสุดและแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนไปอยู
ในรูปของ carbinol base ที่ความเปนกรด-ดางเทากับ 4.5 ซ่ึงใหคาการดูดกลืนแสงต่ําสุด ดังนั้น     
คาความแตกตางของการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอยางที่ความเปนกรด-ดางเทากับ 1.0 และ
ความเปนกรด-ดางเทากับ 4.5 เปนผลอันเนื่องมาจากปรมิาณแอนโทไซยานิน 

 
Wrolstad และ Robert (2005) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแอนโทไซยานินในผลิตภัณฑ

ตางๆ โดยหลักการของวิธี differential ในการหาปรมิาณแอนโทไซยานินทั้งหมด โดยวัดคาการ
ดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอยางในบัฟเฟอรที่ความเปนกรด-ดางเทากับ 1.0 และที่ความเปน
กรด-ดางเทากบั 4.5  

 
ปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมดสามารถคํานวณไดจากสูตร 

 
Tacy in mg/100ml =           O.D. x 0.1            =      O.D.  (2.2) 
                                   Avg        E1%

1cm,520 nm              77.5 
 

โดยที ่    O.D. = T O.D. (pH 1.0) – T O.D. (pH 4.5) 
T O.D. = O.D. x DV x VF 

 O.D. คือ คาการดูดกลืนแสงที่อานไดจากตวัอยางที่เจือจางแลว 
 DV (Dilution volume) คือ ปริมาตรสารละลายที่สกัดไดที่เจือจางเตรยีมไวสําหรับวดัคาการ
ดูดกลืนแสง (มิลลิลิตร) 
 VF คือ volume factor 
 

  


