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ผลกระทบของ pH และอุณหภูมิ ตอสีและความคงตัวของสารสกัดจากกระเจี๊ยบและอัญชัน
Effect of pH and Temperature on the Stability and Visual Color of Roselle and Butterfly Pea Extracts
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Abstract
Changes of the visual color and stability of roselle and butterfly pea extracts have been evaluated over pH
range 1-12. The color of roselle extract was red color over pH range 1-3 and 10-12 while the color of butterfly pea
extract were red at pH 1-2, purple at pH 3-6 and 10-11, and green at 7-9 and 12. After that, the red colored
roselle extract at pH 2 and 10 and the various colored butterfly pea extract at pH 2, 4, 6, 8, and 10 were heated at
80 and 90 C for 2 hours. The results showed that temperature has a significant decrease the stability of the pH 2
and 10 roselle extracts and only the pH 8.0 butterfly pea extract as well as the increase of the percentage of
polymeric color.
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บทคัดยอ
การเปลี่ยนแปลงของสีที่ปรากฏและความคงตัวของสารสกัดกระเจี๊ยบและอัญชันถูกประเมินขึ้นในชวง pH ระหวาง 1-12
โดยสารสกัดกระเจี๊ยบใหสีแดงที่ pH 1-3 และ 10-12 ในขณะที่สารสกัดอัญชันใหสีแดงที่ pH 1-2 สีมวงที่ pH 3-6 และ 10-11
และสีเขียวที่ pH 7-9 และ 12 หลังจากนั้นเมื่อนําสารสกัดกระเจี๊ยบที่ pH 2 และ 10 สารสกัดอัญชันที่ pH 2, 4, 6, 8 และ 10
มาให ความรอ นที่อุ ณหภู มิ 80 และ 90 องศาเซลเซีย ส เปนเวลา 2 ชั่วโมง พบวา อุณหภูมิ มีผลตอความคงตั วของสารสกั ด
กระเจี๊ยบที่ pH 2 และ 10 และ สารสกัดอัญชันที่ pH 8 อยางมีนัยสําคัญ โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหคาครึ่งชีวิตของแอนโธ
ไซยานินในสารสกัดมีคาลดลงและรอยละของสีของพอลิเมอรมีคาเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ: อัญชัน กระเจี๊ยบ ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ
คํานํา
แอนโธไซยานินเปนรงควัตถุที่ใหสีแดง สีมวง และสีน้ําเงิน พบมากในผลผลิตทางการเกษตร และมีสมบัติในการเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระ และมีผลตอการลดความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคมะเร็ง โรคภาวะขออักเสบ โรคหัวใจ และหลอดเลือด ความคง
ตัวของสีจากแอนโธไซยานินจะขึ้นกับ โครงสราง ความเขมขนของรงควัตถุ คาความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ ความเขมแสง
โลหะ เอนไซม ออกซิเจน ascorbic acid และน้ําตาล (Mazza และ Miniati, 1993) Kirca และคณะ (2007) พบวาเมื่อให
ความรอนที่อุณหภูมิสูงจะสงผลใหการสลายตัวของแอนโธไซยานินในน้ําผลไมเพิ่มมากขึ้น Torskangerpoll และ Andersen
(2005) รายงานวา โครงสรางของแอนโธไซยานินมีผลตอความคงตัวของสารใหสีเมื่อมีการปรับใหอยูในชวง 1-10.5 และ
โครงสรางที่เปน acylated anthocyanin จะมีสีที่คงตัวกวา nonacylated anthocyanin
กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) และ อัญชัน (Clitoria ternatea L.) เปนพืชที่ปลูกไดในประเทศไทย นิยมนําไปตม
น้ําเปนน้ํากระเจี๊ยบและน้ําอัญชัน ใหสีแดงและสีมวง สีของกระเจี๊ยบและอัญชันมาจากสีของแอนโธไซยานิน ซึ่งกระเจี๊ยบ
ประกอบดวย Delphinidin-3-xylosylglucoside กับ Cyanidin-3-xylosylglucoside (Du และ Francis, 1973) และอัญชัน
ประกอบดวย ternatins หรือ Delphinidin ที่มีการตอกับน้ําตาลและกรดหลายชนิด (Terahara และคณะ, 1990) โครงสรางที่
แตกตางกันจะทําใหสีมีความคงตัวตางกัน งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาผลกระทบของ pH และอุณหภูมติ อความคงตัวของสารสกัด
จากกระเจี๊ยบ และอัญชัน เพื่อใชเปนขอมูลเพื่อการพัฒนาสีธรรมชาติจากผลิตผลของประเทศไทยตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมสารสกัด
นําดอกกระเจี๊ยบแหงหรือดอกอัญชันแหง ไปบดดวยเครื่องบด (Moulinex, OPTIBLEND 2000, France) จนไดผงละเอียด
เหมือนแปง ชั่งตัวอยางผงที่ไดมา 2 กรัม ใสในหลอดเซนตริฟวสขนาด 50 ml เติมตัวทําละลาย 80% Acidified Ethanol (80%
Ethanol : conc. HCl ในอัตราสวน 1000 : 1) ปริมาตร 15 ml และนําไปเขาเครื่อง sonicator (Elma, D-78224 Singen/Htw,
Germany) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที จากนั้นนําไปเซนตทริฟวสที่ 3000 g เปนเวลา 15 นาที (Sanyo,
Falcon 6/300, UK) แยกสารละลายสว นใสใส บีกเกอรขนาด 100 ml นํากากไปสกัดซ้ํ าดว ยสารละลาย 80% Acidified
Ethanol ปริมาตร 10 ml ผานการ sonicate และ centrifuge และนําสารสกัดที่ไดรวมกับสวนที่ 1 และนําไประเหยดวยเคริ่อง
rotary evaporator (Buchi, R-124, Switzerland) ภายใตสภาวะสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จน Ethanol ระเหย
หมด และทําการเก็บรักษาสารสกัดที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส เพื่อเตรียมสําหรับการทดลองตอไป
ผลกระทบของ pH ตอ สีและ max ของสารสกัดกระเจี๊ยบและอัญชัน
นําสารสกัดกระเจี๊ยบและอัญชันมาปรับ pH ดวยสารละลายบัฟเฟอรที่ pH ใหเทากับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 และ 12
ตามลําดับ (Table 1) โดยใชอัตราสวนระหวางสารสกัดและสารละลายบัฟเฟอรในแตละ pH เปน 1.2 :100(v/v) ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองใหเกิดสภาวะสมดุลเปนเวลา 15 นาที จากนั้นนําไปตรวจวัดคาสี และประเมินเปน ความสวาง (L) ความเขม (C)
จากสูตร C = a 2  b 2 และคาเฉดสี Hue angle (H) = arctan b*/a* และนําไปตรวจวัดคา max เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
ของสีที่ปรากฏ ดวยเครื่อง UV-spectroscopy (UV-160A, UV-Visible recording, spectrophotometer, SHIMADZA,
Japan)
Table 1 Buffer solution preparation at pH 1-12.
pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.1 M
HCl
(ml)
244.0
44.9
45.0
-

0.2 M
HCl
(ml)
134.0
13.0
-

0.1 M
NaOH
(ml)
33.6
34.7
-

0.2 M
NaOH
(ml)
12.0

0.2 M
KCl
(ml)
50.0
50.0
50.0

0.1 M
acetic acid
(ml)
982.3
847.0
357.0
52.2
-

0.1 M
Sodium acetate
(ml)
17.7
153.0
643.0
947.8
-

0.1 M disodium hydrogen
phosphate
(ml)
756.0
955.1
955.0
966.4
965.3
-

ผลกระทบของอุณหภูมติ อความคงตัวของสีในสารสกัดจากกระเจี๊ยบและอัญชันที่ pH ตาง ๆ
นําสารสกัดกระเจี๊ยบมาปรับ pH เปน pH 2 และ 10 และนําสารสกัดอัญชันมาปรับ pH เปน pH 2, 4, 6, 8 และ 10 ใน
สัดสวนตัวอยาง: บัฟเฟอร เทากับ 1.2:100 (v/v) โดย pH ที่คัดเลือกศึกษาเปน pH ที่มีสีปรากฏอยางชัดเจน จากนั้นนําสาร
สกัดทั้งหมดไปใหความรอน ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส หรือ 90 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 120 นาที โดยมีวัดคาการ
เปลี่ยนแปลงของ % polymeric color (Wrolstad, 1975) และ คาครึ่งชีวิต (Kirca และ คณะ, 2006) ทุก ๆ 10 นาที คาครึ่งชีวิต
(t½ ) คํานวนไดจาก In (Co/Ct)=k x t และ t½= - ln0.5 / k โดย Co คือ คาการดูดกลืนแสงที่ max ที่เวลา 0 นาที และ Ctคา
การดูดกลืนแสงที่ max ที่เวลา t นาที
การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหขอมูลทางสถิตดิ วยวิธี Analysis of variance (ANOVA) แบบ factorial โดยใชโปรแกรม SPSS version 11.5
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลกระทบของ pH ตอ สี และ max ของสารสกัดกระเจี๊ยบและอัญชัน
เมื่อนําสารสกัดกระเจี๊ยบและอัญชันมาปรับ pH ตั้งแต 1-12 พบวา สารสกัดกระเจี๊ยบมีสีที่ปรากฏคือ สีแดง ที่ pH 1- 3
และ pH 10 - 12 และมีสีน้ําตาลที่ pH 4 - 9 (Figure 1) ในขณะที่ สารสกัดอัญชันใหสีหลายเฉดสี คือ สีแดงที่ pH 1 – 2สีมวง
ที่ pH 3 - 6 และ 10 - 11 และมีสีเขียวที่ pH 7-9 และ 12 (Figure 2) เมื่อนําสารสกัดทั้งหมดไปวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ
ความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงพบวา เมื่อ pH เพิ่มขึ้น ความยาวคลื่นสูงสุดและการดูดกลืนแสงของสารสกัดกระเจี๊ยบและ
อัญชันนั้นเปลี่ยนไป (Figure 2) เนื่องจากpH มีผลตอโครงสรางของแอนโธไซยานิน รงควัตถุสีแดงในกระเจี๊ยบและอัญชันทําให
สามารถดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเห็นไดวาการดูดกลืนแสงของสารสกัดกระเจี๊ยบและอัญชันนั้น
แตกตางกัน เนื่องมาจากกระเจี๊ยบและอัญชันมีชนิดของแอนโธไซยานินที่แตกตางกัน แอนโธไซยานินในกระเจี๊ยบประกอบดวย
Delphinidin-3-xylosylglucoside กับ Cyanidin-3-xylosylglucoside (Du และ Francis, 1973) ซึ่ งเปน non-acylated
anthocyanin แอนโธไซยานินที่มีโครงสรางประกอบดวยน้ําตาล สวนแอนโธไซยานินในอัญชันประกอบดวย ternatins หรือ
Delphinidin ที่มกี ารตอกับน้ําตาลและกรดหลายชนิด (Terahara และคณะ, 1990) ซึ่งจัด เปน acylated anthocyanin แอนโธ
ไซยานินที่มีโครงสรางประกอบดวยน้ําตาลและกรด
Cevallos-Casals และ Cisneros-Zevallos (2004) ทําการศึกษาความคงตัวของสีจากองุนแดง ขาวโพดสีมวง มันฝรั่งสี
แดงและสีมวง พบวา สารสกัดจากขาวโพดสีมวงและองุนแดง ซึ่งมีสารประกอบแอนโธไซยานินที่เปน non-acylated
anthocyanin เปนสวนใหญสีจะจางลงเมื่อปรับ pH เปน 4-6 เพราะโครงสรางเปลี่ยนจาก flavylium cation ซึ่งมีสีแดงไปเปน
carbinal ซึ่งไมมีสี สวนสารสกัดจากมันเทศสีแดงและแครอทมวงซึ่งมีสารประกอบแอนโธไซยานินที่เปน acylated
anthocyanin จะใหเฉดสีที่หลากหลาย pH จึงเปนปจจัยหนึ่งสงผลกับโครงสรางทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการดูดกลืน
พลังงานแสงเห็นได UV-Spectra ที่เปลี่ยนไป ดัง Figure 1 และ Figure 2
ผลกระทบของอุณหภูมติ อความคงตัวของสีในสารสกัดจากกระเจี๊ยบและอัญชันที่ pH ตาง ๆ
เมื่อนําสารสกัดกระเจี๊ยบและอัญชันมาปรับ pH ที่ปรากฎเฉดสีตาง ๆ และนําไปใหความรอนที่อุณหภูมิ80 และ 90 องศา
เซลเซียส พบวา อุณหภูมิมีผลตอความคงตัวของแอนโธไซยานินในสารสกัดกระเจี๊ยบที่ pH 2 และ 10 และสารสกัดอัญชันที่
pH 8 โดยจะทําใหการสลายตัว และ polymer เพิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้นเห็นไดจากคา Degradation Index ลดลง แล % polymeric
เพิ่มขึ้น อีกทั้งทําใหคาครึ่งชีวิตลดลง ดัง Table 2 นอกจากนั้นสีของสารสกัดอัญชันที่ pH 2 -6 และ 10 มีความคงตัวสูง
Cevallos-Casals และ Cisneros-Zevallos (2004) รายงานวา สารสกัดจากมันเทศสีแดงและแครอทมวงที่มีโครงสรางของ
แอนโธไซยานินเปนพวก acylated anthocyanin มีความคงตัวสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนสารประกอบ polymeric เพียง
เล็กนอยหลังจากใหความรอนเปนเวลา 2 ชั่วโมง ดังนั้นสารสกัดอัญชันจึงเปนสารใหสีที่ควรศึกษาและพัฒนาสารสกัดอัญชันให
เปนสารใหสีตามธรรมชาติที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารตอไป

Figure 1 Color change and absorption wavelength of roselle extract at pH 1-12

Figure 2 Color change and absorption wavelength of butterfly pea extract at pH 1-12.
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Table 2 Degradation rate of anthocyanin, half life and % polymeric color of roselle and butterfly pea extracts.
สารสกัด

pH
2

กระเจี๊ยบ
10

อัญชัน

8

Temperature
(oC)

Degradation Index
0 นาที

120 นาที

%Polymeric color
0 นาที

120 นาที

t1/2(h)

80

0.94 ± 0.03 0.83 ± 0.04

51.18 ± 4.45

54.81 ± 1.29

9.26 ± 0.52

90

0.96 ± 0.02 0.75 ± 0.01

47.90 ± 0.75

55.55 ± 0.90

4.94 ± 0.44

80

0.92 ± 0.01 0.80 ± 0.01

47.43 ± 0.06

60.27 ± 2.42

8.89 ± 0.00

90

0.92 ± 0.03 0.71 ± 0.04

45.85 ± 2.44

63.30 ± 5.16

4.81 ± 1.36

80

0.60 ± 0.01 0.47 ± 0.05

53.65 ± 2.78

55.02 ± 0.43

8.43 ± 1.70

90

0.56 ± 0.94 0.41 ± 0.05 61.07 ±15.63

64.89 ±
11.95

5.64 ± 0.20

สรุปผล
ความเปนกรด-ดาง (pH) มีผลตอความคงตัวของสารสกัดจากกระเจี๊ยบและอัญชัน และการใหความรอนที่อุณหภูมิสูงทําให
ความความคงตัวของสีของแอนโธไซยานินโดยเฉพาะสารสกัดกระเจี๊ยบ ในขณะที่มีผลเพียงเล็กนอยตอสารสกัดอัญชัน อาจ
เป น เพราะ โครงสร า งแอนโธไซยานิ น ของกระเจี๊ ย บเป น nonacylated anthocyanin ซึ่ ง ต า งจากอั ญชั น ที่ มี acylated
anthocyanin เปนองคประกอบหลัก
คําขอบคุณ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภททุนศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการ “ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ” ประจําป 2552
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