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บทคัดยอ 

การสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวา หรือ Black plum (Syzygium cumini Skeels) ดวยสนามไฟฟาแบบพัลสใชอิเล็กโทรดแชม

เบอรแบบกลุมวางขนานกันยึดติดกับฉนวนที่ทําจากโพลิเอไมด ประกอบดวยวงจรกําเนิดพัลสแรงดันไฟฟาแรงสูง แปรคาแรงดันไฟฟา 5, 

10, 20 และ 30 กิโลโวลต (คิดเปนความเขมสนามไฟฟา 0.7, 1.3, 2.7 และ 4.0 กิโลโวลตตอเซนติเมตร ตามลําดับ) และความถี่ 10, 20 

และ 30 กิโลเฮิรตซ ควบคุมอุณหภูมิ ระยะหางระหวางอิเล็กโทรดทั้งสองและกําลังไฟฟาใหคงที่ การสกัดใชน้ําเปนตัวทําละลายเนื่องจาก

เปนตัวทําละลายในการผลิตน้ําลูกหวา ผลการศึกษา พบวา เมื่อเพ่ิมแรงดันไฟฟาและความถี่ ปริมาณแอนโธไซยานินในรูป cyanidin-3-

glucoside ท่ีสกัดไดเพิ่มขึ้นและลดเวลาในการสกัดลงได 2 เทา เมื่อเทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิม (p<0.05) สภาวะที่ใหปริมาณแอนโธ

ไซยานินมากสุด คือ แรงดันไฟฟา 30 กิโลโวลต ความเขมสนามไฟฟา 4.0 กิโลโวลตตอเซนติเมตร ความถ่ี 30 กิโลเฮิรตซ ใชเวลาสกัด 

60 นาที ท่ีสภาวะนี้ใหปริมาณแอนโธไซยานิน 1.140.020 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด สูงกวาการสกัดแบบดั้งเดิมรอยละ 32.56 และ

มีคา electrical conductivity disintegration index (Z) สูงสุด เทากับ 0.840.021 เมื่อนําสภาวะที่ไดไปทําการสกัดตัวอยางลูก

หวาทั้งผลและตัวอยางเปลือกลูกหวา พบวา ลูกหวาท้ังผลมีปริมาณแอนโธไซยานินในรูปของ cyanidin-3-glucoside, malvidin-3-

glucoside และ pelargonidin-3-glucoside ปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม และฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชสูงกวาในเปลือก

อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา การใชสนามไฟฟาแบบพัลสสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดแอนโธไซยานิน

ในลูกหวาได ซึ่งจะมีประโยชนอยางยิ่งในการนําไปพัฒนาวิธีการผลิตน้ําลูกหวาไดในอนาคต 
 

ABSTRACT 

The objective of this research was to investigate the extraction of anthocyanin from black plum (Syzygium 

cumini Skeels)  using pulsed electric field which was supplied from parallel batch electrode chamber made from 

polyamide. Black plum samples were treated with 5, 10, 20 and 30 kV of pulsed electric field (0.7, 1.3, 2.7 and 4.0 

kV/ cm of electrical strength, respectively)  with different frequencies 10, 20 and 30 kHz.  Temperature, electrodes 
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distance and power supply were controlled.  Water was used as a solvent in the experiments because it was the 

solvent used in black plum juice production.  The results showed that increasing in the electric field strength and 

frequencies increased the extraction yield of anthocyanin (cyanidin-3-glucoside) and two-folds decreased time to attained 

the equilibrium significantly (p<0.05) compared with the traditional maceration method. The optimum conditions that 

yielded the highest anthocyanin concentration were 30 kV voltage, 4.0 kV/cm electric field strength, 30 kHz frequency 

and 60 minutes extraction time.  In these conditions, anthocyanin concentration was 1. 140. 020 mg/ g fresh weight 

and 32.56% higher than that of traditional maceration. It also gave the maximum electrical conductivity disintegration 

index ( Z)  value ( 0. 840. 021) .  In addition, the concentration of cyanidin- 3- glucoside, malvidin- 3- glucoside and 

pelargonidin- 3- glucoside, total phenolic contents and DPPH radical scavenging activities in whole fruits were 

significantly higher than peels ( p<0. 05) .  In conclusion, pulsed electric field- assisted extraction of anthocyanin was 

possible suggested method for black plum juice processing in the future. 
 

คําสําคัญ: แอนโธไซยานิน  ลูกหวา  สนามไฟฟาแบบพัลส 

Keywords: Anthocyanin, Black plum (Syzygium cumini Skeels), Pulsed-Electric Field 
 

บทนํา 

แอนโธไซยานิน (anthocyanin) เปนสาร ประกอบ 

ฟนอลิคในกลุมฟลาโวนอยด พบมากในผักและผลไมที่มีสีมวงหรอื

มวงแดง เชน ผลไมตระกูลเบอรรี่ องุน และกะหล่ํามวง แอนโธ-

ไซยานินสวนใหญอยูในรูปไกลโคไซด (glycoside) ของโพลิ-ไฮด

รอกซี  (polyhydroxy) และ โพลิ เมทอกซี  (polymethoxy) 

(Chia et al., 2008) แอนโธไซยานินแตละชนิดแตกตางกันท่ีหมู

แทนที่  โดยทั่ ว ไปพบ 6 ชนิ ด  ไ ด แก  cyanidin, malvidin, 

pelargonidin, peonidin, petunidin แ ล ะ  delphinidin 

รูปแบบที่พบมากที่สุดคือ cyanidin-3-glucoside ซึ่งเปนชนิด 

monomeric anthocyanin ( Golmohamadi et al. , 2013) 

แอน โ ธ ไ ซย านิ นมี คุณส มบั ติ เ ป น ส า ร ต า น อนุ มู ล อิ ส ร ะ 

(antioxidants) ที่สําคัญ มีผลการศึกษาพบวา แอนโธไซยานิน

ชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และการติด

เชื้อบางชนิดได (Hou, 2003;  Bagchi  et al., 2004) อยางไรก็

ตาม แอนโธไซยานินสลายตัวไดงายเมื่อไดรับความรอน แสงสวาง 

ความเปนกรดดาง เอนไซม ออกซิเจน หรือสารอ่ืนที่พบรวมกับ

แอนโธไซยานิน เชน โปรตีน แรธาตุบางชนิด ฟลาโวนอยด 

รวมทั้งสภาวะในการเก็บรักษาและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ

ทําใหแอนโธไซยานินสลายตัวไดเชนกัน (Sun et al. , 2011; 

Vallverdú-Queralt et al. , 2012) การสกัดแอนโธไซยานิน 

ในตัวอยางจึงมีแนวโนมใชวิธีการท่ีไมใชความรอนเนื่องจากอาจ

ทําใหแอนโธไซยานินเกิดการสลายตัวได 

การใชสนามไฟฟาแบบพัลส (Pulsed-electric field, 

PEF) เปนวิธีการหนึ่งท่ีนิยมใชในการสกัดตัวอยางธรรมชาติ 

เนื่องจากสามารถสกัดสารตานอนุมูลอิสระออกมาจากตัวอยางได

มาก ใชเวลาในการสกัดนอย รวมทั้งใชตัวทําละลายนอยกวาเมื่อ

เทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิม (maceration) โดยไมจําเปนตองใช

ความรอนในการสกัด จึงทําใหสารตานอนุมูลอิสระสลายตัวนอย

กวา สนามไฟฟาแบบพัลสเปนการใชสนามไฟฟาท่ีมีความเขมสูง 

แรงดันไฟฟาปานกลาง หรือนอยกวา 0.1-10 กิโลโวลตตอ

เซนติเมตร และมีพลังงานจําเพาะต่ํากวา 1-50 กิโลจูลตอกิโลกรมั 

ใชเวลาในการสัมผัสกับตัวอยาง ประมาณ 1 ไมโครวินาที – 1 

มิลลิวินาที (Donsì, 2011) การสกัดทําโดยวางตัวอยางไวระหวาง

ขั้วไฟฟาสองข้ัวท่ีเปนแหลงกําเนิดสนามไฟฟาแบบพัลส ทําใหเกิด

ความตางศักยไฟฟาระหวางเยื่อหุมเซลลจนเกิดเบรกดาวน เยื่อ

หุมเซลลจะมีความพรุนและออนนุมมากขึ้น เพ่ิมอัตราการถายเท

มวล (mass transfer) ของตัวทําละลายระหวางสารละลาย

ภายนอกกับภายในเซลล ทําใหสามารถสกัดสารตางๆ ที่ยึดติดกับ

โครงสรางของเซลลไดดี (Clarte, 2006; López et al., 2008) 

จากการศึกษาพบวา การใชสนามไฟฟาแบบพัลส แรงดันไฟฟา 3 

กิโลโวลตตอเซนติเมตร เปนเวลา 1 ชั่วโมง ชวยเพิ่มการสกัด

สารประกอบฟนอลิคจากองุนไดมากกวาการสกัดแบบดั้งเดิมถึง

รอยละ 50 สูงกวาการใชแรงดันน้ําสถิตย และการใชคลื่นอัลตรา-

โซนิค (Corrales et al., 2008) 
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สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ จะประยุกตใชสนามไฟฟา

แบบพัลสในการสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวา หรือ Black 

plum (Syzygium cumini Skeels) ซึ่งเปนผลไมท่ีปลูกมากใน

จังหวัดจันทบุรี มีการนําลูกหวามาแปรรูปเปนนํ้าผลไมจําหนาย

เปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมมากในจังหวัดจันทบุรี ลูกหวาเปน

ผลไมที่อยู ในวงศเดียวกับชมพู   เปนไมยืนตนไมผลัดใบ สูง

ประมาณ 10–35 เมตร ผลออนของลูกหวามีสีเขียว แตเมื่อแกจัด

จะมีสีมวงเขม ขนาดผลประมาณ 0.8–2.0 เซนติเมตร ผลฉ่ําผิว

เปลือกมัน รสชาติหวานอมเปรี้ยวปนฝาดเล็กนอย ประโยชนของ

ลูกหวามีหลายประการ เชน เปลือกใชตมรับประทานแกโรคบิด 

ปากเปอย อาหารไมยอย ทองรวง ใบนําไปตมใชลดน้ําตาลใน

เลือด ผลและเมล็ดมีประโยชนในการรักษาเบาหวาน หลอดลม

อักเสบ และโรคที่เก่ียวกับทางเดินปสสาวะ นอกจากนี้ ลูกหวายัง

มีเพคติน กรดแกลลิค แทนนิน กรดออกซาลิก และแอนโธ- 

ไซยานินในปริมาณสูงโดยเฉพาะในระยะผลสุก การศึกษาพบวา 

ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดที่วัดดวยวิธี pH difference มีคา

อยูในชวง 0.34-35.41 มิลลิกรัมตอกรัม และพบปริมาณสูงใน

ระยะผลสุกมากกวาระยะผลแกและผลออน ตามลําดับ (นิตยา, 

2550) สวนสนามไฟฟาแบบพัลสท่ีใชสรางจากอิเล็กโทรดแชม

เบอรแบบกลุม (Batch Chamber) อิเล็กโทรดสองขั้วแบบระนาบ

วางขนานกันใหสนามไฟฟาที่มีความสม่ําเสมอสูง อิเล็กโทรดถูก

ยึดติดอยูบนฉนวน มีระยะหางระหวางอิเล็กโทรดทั้งสองคาหนึ่ง 

ตัวอยางลูกหวาจะถูกนํามาใสในหองสกัดซึ่งอยูระหวางอิเล็กโทรด 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวา

ดวยสนามไฟฟาแบบพัลสกับวิธีการสกัดแบบดั้งเดิม รวมท้ังศึกษา

ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดในลูกหวาทั้งผลและเปลือกลูกหวา 

ซึ่งผลการวิจัยนี้มีประโยชนในดานการศึกษาวิธีสกัดที่เหมาะสม

เพื่อใหแอนโธไซยานินสลายตัวนอยที่สุด เพ่ือนําไปใชในการผลิต

น้ําลูกหวาในอนาคต 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การออกแบบโครงสรางเครื่องสกัดแอนโธไซยานินจาก 

ลูกหวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส  

โครงสรางเครื่องสกัดเปนดั งรูปท่ี 1(a) หองสกัด

สารประกอบดวยอิเล็กโทรดขั้วบวก (anode) ดานบน สามารถ

ปรับหมุนระยะระหวางอิเล็กโทรดทั้งสอง และอิเล็กโทรดข้ัวลบ

ด านล าง  (cathode) โดยขั้ ว อิ เล็กโทรดทําจากสแตนเลส 

มี เ ส นผ าศูนยกลาง ใน  150 มิลลิ เมตร  สู ง  15 มิ ลลิ เมตร 

เสนผาศูนยกลางนอก 200 มิลลิเมตร สูง 15 มิลลิเมตร เช่ือมตอ

กับระบบควบคุมการปอนแรงดันไฟฟาแบบพัลสสูงสุด 30 กิโล-

โวลต ความถ่ีสูงสุด 30 กิโลเฮิรตซ ฉนวนแกนกลางหองสกัดสาร

เปนรูปทรงกระบอกเสนผาศูนยกลางใน 150 มิลลิเมตร สูง 165 

มิลลิเมตร และเสนผาศูนยกลางนอก 200 มิลลิเมตร สูง 10 

มิลลิ เมตร ดั งรูป ท่ี 1(b) แผนผังวงจรเครื่องสกัดแอนโธ- 

ไซยานินจากลูกหวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลสแสดงดัง รูปท่ี 2 

การสรางสัญญาณพัลลและความถี่ใชการสวิตชิงของไอซีเบอร 

555 ขยายแรงดันไฟฟาและความถ่ีใหสูงขึ้นเพื่อปอนใหกับหอง

สกัดสาร ปอนแรงดันไฟฟา 220 โวลต ใหกับหมอแปลงไฟฟาเพ่ือ

ลดแรงดันไฟฟาลงท่ี 15 โวลตเอซี โดยแปลงไฟฟากระแสสลับ

เปนไฟฟากระแสตรงผานไดโอดเรียงกระแส และมีไอซี เร็ก- 

กูเลเตอร (IC-regulator) ควบคุมใหแรงดันไฟฟาใหคงที่ 12 โวลต

ดีซี ใหกับไอซีเบอร 555 ทําหนาท่ีเปนตัวสรางสัญญาณพัลสและ

ความถ่ี ซึ่งความถ่ีจะผันแปรตามคาความตานทาน (resistance) 

และคาความจุไฟฟา (capacitor) โดยสัญญาณความถ่ีที่สรางจะ

ถูกกระตุนผานทรานซิสเตอร 2 ตัว เพ่ือขยายสัญญาณความถีด่วย

มอสเฟต (MOSFET) และสงผานไปยังสวนสรางแรงดันไฟฟาและ

ความถี่สูงชวงสั้นๆ ดวยฟลายแบคไดรเวอร (flyback driver) 

ปอนใหกับอิเล็กโทรดข้ัวบวกและลบ เพื่อสรางสนามไฟฟาแบบ

พัลสภายในหองสกัดสาร 
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(a)                                                                     (b) 

รูปที ่1 Structure of pulsed-electric field extractor (a) external structure  and (b) electrode chamber 

 

 
รูปที ่2 Wiring diagram of pulsed electric field generator (Bourneow and Santimalai, 2015) 

 

2. การทดสอบขีดจํากัดความสามารถของเครื่องสกัดแอนโธ- 

ไซยานินจากลูกหวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส 

 ทําการทดสอบขีดจํากัดความสามารถของเครื่องสกัด

แอนโธไซยานินจากลูกหวา โดยหาชวงแรงดันไฟฟาและความถ่ี 

ต่ําสุด-สูงสุดท่ีเครื่องสามารถทําได ความเขมสนามไฟฟา (E) ที่

ระยะหางของอิเล็กโทรดที่กําหนด คํานวณไดจากสมการ  

V
E

D
=  

 โดยที่ E คือ คาความเขมสนามไฟฟา (กิโลโวลตตอ

เซนติเมตร), V คือ คาแรงดันไฟฟา (กิโลโวลต) และ D คือ 

ระยะหางระหวางข้ัวอิเล็กโทรด (เซนติเมตร) 

3. สารเคมีและอุปกรณ 

 สารเคมีใชเกรดวิเคราะห (AR grade): โพแทสเซียม

คลอไรด  (KCl) กรดอะซิติก (CH3COOH) โซเดียมอะซิเตต 

(CH3COONa) จาก Univar Ajax Finechem Australia โซเดียม

ค าร บอ เ นต  (Na2CO3)  จ า ก  Univar Ajax Finechem New 

Zealand กรดไฮ โดรคลอริก  (HCl)  เอทานอล ( Ethanol)  

เมทานอล (Methanol) จาก Merck Germany กรดแกลลิค 

(Gallic acid) ดี พีพี เอช (DPPH หรือ 2,2-diphenyl-1-picryl 

hydrazyl)  โทรล็ อกซ  (Trolox)  จาก Sigma–Aldrich USA 

ส ารละลาย Folin-Ciocalteu phenol reagent จาก  Loba 

Chemie India เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร Libra S22 ของ 

Biochrom เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน Labora 4003 

ของ ของ Heidolph และ เครื่องมัลติมิเตอร FLUKE 115 True 

RMS 

4. การเตรียมตัวอยางลูกหวา 

เก็บตัวอยางลูกหวาสดในระยะผลสุกสีมวงเขม แบงตัว

อยางลูกหวาเปน 2 สวน คือ ลูกหวาทั้งผล (เนื้อและเปลือก) และ

เปลือกลูกหวา (ควานเนื้อทิ้งไป) ลางใหสะอาด ผาเอาเมล็ดออก 

นําตัวอยางแตละสวนมาบดใหละเอียด เก็บใสถุงพลาสติก แชเย็น

ไวกอนนําไปวิเคราะห 
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5. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดแอนโธไซยานินจาก 

ลูกหวาโดยใชเคร่ืองสกัดดวยสนามไฟฟาแบบพัลส 

หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโธไซยานินจากลูก

หวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส ใชแผนการทดลองแบบ 4x3 

แฟคทอเรียลใน RCBD โดยมีป จ จัยที่ ศึกษา 2 ปจจัย  คือ 

แรงดันไฟฟา 4 ระดับ คือ 5, 10, 20 และ 30 กิโลโวลต และ

ความถี่ 3 ระดับ คือ 10, 20 และ 30 กิโลเฮิรตซ ปจจัยควบคุม 

คือ ระยะหางระหวางอิเล็กโทรด เทากับ 7.5 เซนติเมตร และ

อุณหภูมิใหอยูระหวาง 20–40 องศาเซลเซียส 

ชั่งตัวอยางลูกหวาทั้งผล 50 กรัม ใสลงในอิเล็กโทรด

แชมเบอร เติมน้ํากลั่น 1 ลิตร ใหแรงดันไฟฟาและความถ่ีคาตางๆ 

รวม 12 ชุดการทดลอง ทําการสกัดเปนเวลา 3 ชั่วโมง เก็บ

ตัวอยางที่ เวลา 0, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 และ 180 

นาที พรอมบันทึกอุณหภูมิ นําตัวอยางน้ําลูกหวาที่สกัดไดที่เวลา

ตางๆ ไปวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดในรูปของ 

cyanidin-3-glucoside (Cyd-3-glu) ดวยวิธี  pH difference 

เทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิม หาเวลาเขาสูสมดุลของการสกัด 

(equilibrium time, Teq) และคํานวณคา Electrical conduc-

tivity disintegration index (Z) จากการวัดคาการนําไฟฟา 

(conductivity) ของตัวอยางดวยเครื่องมัลติมิเตอร ทั้งกอนและ

หลังการใหสนามไฟฟา 

เ มื่ อ ไ ด สภาวะที่ เ หม าะสม ในการส กัดแอน โธ - 

ไซยานินจากลูกหวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลสแลว นําสภาวะนีไ้ป

สกัดลูกหวาทั้งผลเปรียบเทียบกับเปลือกลูกหวา จากนั้นนําน้ําลูก

หวาท่ีสกัดไดไปวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานินในรูปของ 

cyanidin-3-glucoside (Cyd-3-glu) , malvidin-3-glucoside 

(Mvd-3-glu) และ pelargonidin -3-glucoside (Pgd-3-glu) 

พรอมท้ังปริมาณสารประกอบฟนอลิคท้ังหมดและฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระดีพีพีเอช 

6. การวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมด  

ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด ใชวิธี pH difference 

(Golmohamadi et al, 2013): เตรียมหลอดทดลอง 2 หลอด 

แตละหลอดเติมน้ําลูกหวาท่ีสกัดไดลงไป 1 มิลลิลิตร หลอดที่ 1 

เติมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด -ไฮโดรคลอริก pH 1 

ปริมาตร 4 มิลลิลิตร หลอดที่ 2 เติมสารละลายอะซิเตตบัฟเฟอร 

pH 4.5 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เขยาเบาๆ ปดปากหลอดแลวตั้งท้ิง

ไวที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง จากน้ันนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่

ความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโนเมตร คํานวณปริมาณ 

แอนโธไซยานินทั้งหมดในรูปของ Cyd-3-glu, Mvd-3-glu และ 

Pgd-3-glu ซึ่งมีมวลโมเลกุล 449.2, 463.3 และ 433.2 กรัมตอ

โมล สภาพการดูดกลืนโมลาร เทากับ 26,900, 28,000 และ 

22,400 ลิตรตอเซนติเมตรตอโมล ตามลําดับ 

7. การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิคท้ังหมดและฤทธิ์

ตานอนุมูลอิสระดีพพีีเอช  

ปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมใช วิ ธี  Folin–

Ciocalteu phenol reagent ( Wong et al. , 2006) :  นํ า

สารละลายกรดแกลลิคหรือตัวอยางน้ําลูกหวาที่สกัดได 2 

มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu phenol reagent 

เขมขนรอยละ 10 ลงไป 5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 3 นาที จากนั้นเตมิ

สารละลายโซเดียมคารบอเนต เขมขนรอยละ 7.5 ลงไป 2 

มิลลิลิตร ปดปากหลอดแลวตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 1 ช่ัวโมง 

นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร 

คํานวณปริมาณสารประกอบฟนอลิคท้ังหมดเทียบกับกรดแกลลิค 

ฤทธิ์ต านอนุมู ล อิสระใชวิ ธี  DPPH assay (Shimada et al. , 

1992): ผสมสารละลาย Trolox เขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอมิลลลิติร 

หรือตัวอยางน้ําลูกหวาที่สกัดได ปริมาตรตางๆ กับสารละลาย 

DPPH เขมขน 0.04 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 4.5 มิลลิลิตร 

ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นจนครบ 5.0 มิลลิลิตร เขยาและตั้งทิ้งไว

ในท่ีมืดนาน 10 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 

515 นาโนเมตร คํานวณคา EC50 (effective concentration) 

หรือความเขมขนของสารตานอนุมูลอิสระท่ีทําใหอนุมูล DPPH 

ล ด ล ง ร อ ย ล ะ  50 แ ล ะ ค า  TEAC ( Trolox equivalent 

antioxidant capacity)  

8. การคํานวณคา Electrical conductivity disintegration 

index (Z) 

ค า  Electrical conductivity disintegration index 

(Z) ใชแสดงความเสียหายของเยื่อหุมเซลลจากการใหสนามไฟฟา 

ถาคา Z = 0 แสดงวา เยื่อหุมเซลลไมมีความเสียหายเลย แตถา

คา Z ใกลเคียง 1 แสดงวา เยื่อหุมเซลลมีความเสียหายมาก และ

ถาคา Z = 1 แสดงวา เยื่อหุมเซลลมีความเสียหายอยางสิ้นเชิง 

(Siemer et al, 2012) คํานวณไดจากการวัดคาการนําไฟฟา 

(conductivity) ของตัวอยางกอนและหลังการใหสนามไฟฟา ดัง

สมการ (Loginova et al., 2011) 
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( )iZ 0 Z 1
( )d i

=  

เมื่อ  คือ คาการนําไฟฟา (ซีเมนสตอเซนติเมตร) ของ

ตัวอยางวัดท่ีความถ่ีต่ํา 1-5 กิโลเฮิรตซ ตัวอักษา i และ d แสดง

คาการนําไฟฟาของตัวอยางที่ไมผานและผานสนามไฟฟาแบบ

พัลส ตามลําดับ 

9. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

ทําการทดลอง 3 ซ้ํ า  รายงานผลในรูปคา เฉลี่ ย 

(meanSD) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช 

Duncan multiple range test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

ผลการวิจัยและวิจารณ 

1. ขีดจํากัดความสามารถของเครื่องสกัดแอนโธไซยานินดวย

สนามไฟฟาแบบพัลส 

เครื่องสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวาดวยสนามไฟฟา

แบบพัลส เลือกใชอิเล็กโทรดแชมเบอรแบบกลุมเนื่องจาก

อิเล็กโทรดเปนแบบระนาบ สนามไฟฟาจะมีความสม่ําเสมอสูง 

ปริมาตรหองสกัดสาร เทากับ 2.91 ลิตร ผลการทดสอบเปนดัง 

ตารางที่ 1 แรงดันไฟฟาในระดับความถี่ท่ีเทากันเปนดังรูปที่ 3 

และความถี่ในระดับแรงดันไฟฟาที่เทากันเปนดังรูปที่ 4 

 

ตารางที ่1 Performance limits of pulsed-electric field extractor 

Range 
Performance limits 

Voltage (kV) Frequency (kHz) Power (W) Temperature (oC) 

Minimum - Maximum 5 - 30 10 - 30 3 - 60 0 - 100 

 

 
 

รูปที ่3 Square wave form of PEF (5-30 kV of input voltage) 

 

 
 

รูปที ่4 Square wave form of PEF (10-30 kHz of input frequency) 
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2. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวา

ดวยเคร่ืองสกัดดวยสนามไฟฟาแบบพัลส 

ทําการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด

แอนโธไซยานินจากลูกหวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส โดยใชน้ํา

เปนตัวทําละลายเทียบกับการสกัดดวยวิธีดั้ ง เดิม เมื่ อ ให

แรงดันไฟฟา เทากับ 5, 10, 20 และ 30 กิโลโวลต ที่ระยะหาง

ระหวางอิเล็กโทรด เทากับ 7.5 เซนติเมตร คํานวณความเขมของ

สนามไฟฟาได เทากับ 0.7, 1.3, 2.7 และ 4.0 กิโลโวลตตอ

เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อศึกษาเวลาเขาสูสมดุลของการสกัด 

พบวา ที่แรงดันไฟฟา 5 กิโลโวลต จะใชเวลาเขาสูสมดุลของการ

สกัด (Teq) นานที่สุดใกลเคียงกับการสกัดแบบดั้งเดิม คือ 120 

นาที และเมื่อเพ่ิมแรงดันไฟฟาเปน 10 และ 20 กิโลโวลต เวลา

เขาสูสมดุลลดลงเหลือ 90 นาที และท่ีแรงดันไฟฟา 30 กิโลโวลต 

ใหเวลาเขาสูสมดุลของการสกัดเร็วท่ีสุด คือ 60 นาที ดังรูปที่ 5 

แสดงใหเห็นวา การใชสนามไฟฟาแบบพัลสสามารถลดระยะเวลา

สกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวาได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

(López et al, 2009) ซึ่งใชสนามไฟฟาแบบพัลสที่ความเขม 7 

กิโลโวลตตอเซนติเมตร ความถ่ีพัลส 20 ลูก สามารถลดเวลาการ

สกัดซูโครสจากหัวบีท (sugar beet) ลงเหลือเพียง 1 ชั่วโมง โดย

ที่ยังสามารถไดน้ําตาลซูโครสสูงถึงรอยละ 80 และใชอุณหภูมิใน

การสกัดเพียง 40 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ในการสกัดซูโครสแบบ

ดั้งเดิมตองใชความรอนในการสกัดสูงถึง 70–75 องศาเซลเซียส 

และใชเวลาสกัดทั้งหมดอยางนอย 1.30 ชั่วโมง 

ปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดเมื่อใหแรงดันไฟฟา

และความถี่ตางๆ และคา Electrical conductivity disinter-

gration index (Z) เปนดังตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการสกัด

แอนโธไซยา นินเมื่ อ เ วลาสิ้ นสุ ดการส กัด  (180 นา ที )  ที่

แรงดันไฟฟาและความถี่ตางๆ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) กลาวคือ เมื่อเพ่ิมแรงดันไฟฟา ปริมาณ

แอนโธไซยานินเพิ่มขึ้น โดยในชวงแรงดันไฟฟาสูง 20–30 กิโล

โวลต ปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดสูงกวาการสกัดแบบดั้งเดิม

ทุกสภาวะ แตเมื่อใชแรงดันไฟฟาต่ํา ปริมาณแอนโธไซยานินท่ีได

นอยกวาการสกัดแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ยกเวน

เมื่อใชความถ่ี 20 กิโลเฮิรตซ ปริมาณแอนโธไซยานินที่ไดสูงกวา

การสกัดแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังรูปที ่6(a)  

 

 
   (a)                                                                        (b) 

รูปที ่5 Anthocyanin concentration at (a) 30 kV of voltage  and (b) maceration extraction 
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ตารางที ่2 Anthocyanin concentration and electrical conductivity disintegration index ( Z)  of various extraction 

conditions (Ranging from the highest to the lowest value, n = 3) 

Voltage (kV) Frequency (kHz) 
Anthocyanin concentration 

(mg Cyd-3-glu/g fw) 
Z 

Maceration 0.86  0.007a - 

30 30 1.14  0.020b 0.84  0.021a 

20 30 1.11  0.003c 0.76  0.021b 

20 20 1.07  0.005d 0.67  0.015c 

20 10 1.02  0.004e 0.63  0.012d 

30 20 0.97  0.034f 0.75  0.032b 

30 10 0.96  0.003f 0.68  0.010c 

10 10 0.89  0.008g 0.26  0.012e 

5 10 0.89  0.006g 0.36  0.021f 

5 20 0.82  0.007h 0.21  0.015g 

10 20 0.78  0.003i 0.18  0.012h 

5 30 0.71  0.005j 0.11  0.006i 

10 30 0.48  0.006k 0.14  0.010j 

Different superscript letters (a, b, c,…) in each column represent significant differences (p<0.05) 

 

 
(a)                                                                            (b) 

รูปที ่6 Anthocyanin concentration at (a) various voltages  and (b) various frequencies 
 

การใชความเขมของสนามไฟฟาแบบพัลสในชวง  

0.7–4.0 กิโลโวลตตอเซนติเมตร จะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของ

ประจุในสนามไฟฟา เปนผลใหเกิดความตางศักยไฟฟาระหวาง

เยื่อหุมเซลลหรือแรงดันไฟฟาตกครอม (trans-membrane 

potential) เมื่อความตางศักยนี้มีคามากกวาหรือเทากับคาเบรก

ดาวน (breakdown potential) เยื่อหุมเซลลจะไมสามารถทน

สนามไฟฟานั้นได จึงเกิดกระแสไฟฟาไหลผานเยื่อหุมเซลลอยาง

รุนแรงจนกระทั่งเกิดการเบรกดาวน เปนผลใหเยื่อหุมเซลลมี

ความพรุนและออนนุมมากขึ้น เพิ่มอัตราการถายเทมวลของตัว

ทําละลายระหวางภายในและภายนอกเซลล ตัวทําละลายเขาไป

ในเซลลไดมากขึ้น เปนการเพิ่มการสกัดสารตางๆ ที่ยึดติดกับ

โครงสรางของเซลลออกมาไดมากขึ้น นอกจากนี้ สนามไฟฟาแบบ

พัลส ยังไปยับยั้งการทํางานของเอนไซมท่ีเปลี่ยนสภาพสารตาน

อนุมูลอิสระอื่นๆ ในเซลล จึงเปนการเพ่ิมปริมาณสารสาํคัญทีส่กดั

ไ ด ท า ง อ อ ม  ( Corrales et al. , 2008; López, et al. , 2008) 

อยางไรก็ตามจาก รูปท่ี 6(b) พบวา ในชวงแรงดันไฟฟาสูง (20–
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30 กิโลโวลต) การเพิ่มความถี่ทําใหปริมาณแอนโธไซยานินท่ีสกัด

ไดเพ่ิมขึ้น แตที่แรงดันไฟฟาต่ํา (5–10 กิโลโวลต) การเพ่ิมความถี่

ทําใหปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดลดลง อธิบายไดวา ท่ี

แรงดันไฟฟาต่ํ า เมื่อ ใชความถี่ เกิน 20 กิโลเฮิรตซ  จะเกิด

ฟองอากาศข้ึนที่เวลาประมาณ 60-70 นาที กอนถึงสมดุลของการ

สกัด (สมดุลของการสกัดท่ีแรงดันไฟฟาต่ําอยูท่ี 90–120 นาที) 

ฟองอากาศที่เกิดข้ึนนี้จะทําใหเกิดชองวางระหวางอิเล็กโทรด  

ทําใหเกิดการ สปารค และขัดขวางกระบวนการสกัดแอนโธไซยา-

นินภายในอิเล็กโทรดแชมเบอร ปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดได

จึงลดลง ในทางตรงกันขาม ที่แรงดันไฟฟาสูง 20–30 กิโลโวลต 

สมดุลของการสกัดเกิดขึ้นเร็วที่เวลา 60 นาที ทําใหฟองอากาศท่ี

เกิดขึ้นหลัง 60 นาที ไมมีผลรบกวนกระบวนการสกัดแตอยางใด 

จ า ก รู ป ที่  7 แ ส ด ง ค า  Electrical conductivity 

disintegration index (Z) ของการสกัดที่สภาวะตางๆ พบวา ท่ี

แรงดันไฟฟา 30 กิโลโวลต ความถ่ี 30 กิโลเฮิรตซ (30/30) มีคา 

Z สูงสุดเทากับ 0.840.021 ซึ่งใกลเคียง 1 แสดงวา เยื่อหุม

เซลลของลูกหวามีความเสียหายมาก (Siemer et al., 2012)  ที่

สภาวะนี้ไดปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดสูงสุดดวยเชนกัน การ

ใชแรงดันไฟฟาสูงๆ คา Z จะสูงตามไปดวย โดยปกติ คา Z ที่ได

จากการทดลองสามารถนําไปใชเปนตัวกําหนดสภาวะที่เหมาะสม

ในการสกัดได เนื่องจากบงช้ีความเสียหายของเยื่อหุมเซลลท่ีเกิด

จากสนามไฟฟาแบบพลัส 

จากผลการทดลองสรุปไดวา การใชสนามไฟฟาแบบ

พัลสใหปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดมากสุดที่แรงดัน 30 กิโล-

โวลต ความเขมสนามไฟฟา 4.0 กิโลโวลตตอเซนติเมตร ความถ่ี 

30 กิโลเฮิรตซ  ปริมาณแอนโธไซยานินในรูป cyanidin-3-

glucoside สูงสุดเทากับ 1.140.020 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนัก

สด ท่ีสภาวะนี้ใหปริมาณแอนโธไซยานินสูงกวาการสกัดแบบ

ดั้งเดิมรอยละ 32.56 และใชเวลาสกัดเพียง 60 นาที ซึ่งเร็วกวา

การสกัดแบบดั้งเดิมถึง 2 เทา 
 

 
รูปที ่7 Electrical conductivity disintegration index (Z) of extraction at various conditions 

 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวิธีการสกัดโดยใชสนามไฟฟาแบบ

พัลสจะเปนวิธีการที่ไมใชความรอน แตการใชสนามไฟฟาที่มี

แรงดันสูงๆ อาจทําใหอุณหภูมิภายในอิเล็กโทรดแชมเบอรเพ่ิมขึ้น

ไดจากกระบวนการใหความรอนท่ีเกิดจากความตานทานไฟฟา

หรือแบบโอหมมิก (Ohmic หรือ Joule heating effect) ในการ

ทดลองจึงทําการวัดอุณหภูมิภายในอิเล็กโทรดแชมเบอรตลอด

การสกัดจนครบ 180 นาที พบวา อุณหภูมิภายในอิเล็กโทรดแชม

เบอรมีคาอยูในชวง 26.6–33.8 องศาเซลเซียส ที่แรงดันไฟฟา

สูงๆ (20–30 กิโลโวลต) อุณหภูมิภายในอิเล็กโทรดแชมเบอร

เพิ่มข้ึนมากกวาที่แรงดันไฟฟาต่ํา (5–10 กิโลเฮิรตซ) ดังรูปที่ 8 

การหลีกเลี่ยงมิใหอุณหภูมิภายในอิเล็กโทรดแชมเบอรเพ่ิมขึ้นมาก

ทําไดโดยการใหสนามไฟฟาในเวลาที่สั้นลง แตขอเสียก็จะทําให

ประสิทธิภาพในการสกัดต่ําลงดวยเชนกัน (Salengke et al., 

2012) 
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(a)                                                                                 (b) 

รูปที ่8 Temperature changes during PEF extraction at (a) 5-10 kV and (b) 20-30 kV 
 

3. ปริมาณแอนโธไซยานิน สารประกอบฟนอลิคท้ังหมด และ

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีพีพีเอชในลูกหวาทั้งผลและเปลือก 

ลูกหวา 

นําสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโธไซยานินจากลูก

หวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส (แรงดันไฟฟา 30 กิโลโวลต ความ

เขมสนามไฟฟา 4.0 กิโลโวลตตอเซนติเมตร ความถ่ี 30 กิโล-

เฮิรตซ เวลาเขาสูสมดุลของการสกัด 60 นาที) ไปทําการสกัด

ตัวอยางลูกหวาท้ังผลและตัวอยางเปลือกลูกหวา แลววิเคราะห

ปริมาณแอนโธไซยานินในรูปของ cyanidin-3-glucoside, 

malvidin- 3- glucoside แ ล ะ  pelargonidin- 3- glucoside 

ปริมาณสารประกอบฟนอลิคท้ังหมด และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดี

พีพีเอช ผลเปนดังตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 Anthocyanins, total phenolic contents and DPPH radical scavenging capacity in whole fruits and peels 

of black plum using PEF extraction (n = 3) 

Type Anthocyanin (mg/g fw) Total phenolics  

(mg GAE/g fw) 

EC50 

(mg/mL) 

TEAC 

(mg/g fw) Cyd-3-glu Mvd-3-glu Pgd-3-glu 

Whole fruit 1.01  0.006a 1.01  0.006a 1.23  0.010a 0.98  0.076a 5.27  1.044a 0.68  0.121a 

peel 0.78  0.055b 0.78  0.055b 0.91  0.064b 0.41  0.053b 6.78  0.102b 0.52  0.008b 

Voltage = 30 kV, Frequency = 30 kHz, Extraction time = 60 minutes 

EC50 of Trolox = 0.0035  0.00013 mg/mL 

Different superscript letters (a, b, c,…) in each column represent significant differences (p<0.05) 
 

จากตารางที่ 3 จะเห็นวา ในลูกหวาทั้งผลมีปริมาณ

แอนโธไซยานินทั้ง 3 รูปแบบ สูงกวาในเปลือกประมาณรอยละ 

30 ปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมสูงกวาถึงรอยละ 140 และมี

ฤทธิ์ยบัยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชสูงกวาในเปลือกดวยเชนกัน โดยมี

คา EC50 ต่ํ ากวาประมาณรอยละ 22 และคา TEAC สูงกวา

ประมาณรอยละ 30 สอดคลองกับการศึกษาของ Peuphae et 

al. (2011) ซึ่งศึกษาการหมักไวนลูกหวาโดยเปรียบเทียบระหวาง

การหมักท้ังผล (เน้ือและเปลือก) กับหมักแบบแยกเปลือก พบวา 

ไ วน ท่ีหมั กลู กหว า ท้ั งผล  มีปริ มาณแอนโธไซยานินและ

สารประกอบฟนอลิคสูงกวาไวนที่หมักแยกเปลือกประมาณสอง

เทา เนื่องจากในเปลือกจะมีสารกลุมแอนโธไซยานินเปนหลัก แต

เมื่อรวมทั้งผลจะมีสารประกอบฟนอลิคกลุมอื่นนอกจากแอนโธ-

ไซยานินดวย เชน วิตามินซี กรดแกลลิค แทนนิน กรดโอเลอิก 

ไตรเทอรปนอยด และ เควอรซีทิน เปนตน  
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวา หรือ 

Black plum (Syzygium cumini Skeels) ดวยสนามไฟฟาแบบ

พัลสโดยใชน้ําเปนตัวทําละลาย พบวา เมื่อเพ่ิมแรงดันไฟฟาและ

ความถ่ี เวลาที่ใชในการสกัดลดลง และปริมาณแอนโธไซยานินใน

รูป cyanidin-3-glucoside ที่สกัดไดเพ่ิมขึ้นอยางมนีัยสําคัญเมื่อ

เทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิม (p<0.05) การเพ่ิมแรงดันไฟฟาทํา

ใหปริมาณแอนโธไซยานินเพิ่มขึ้นทุกการทดลอง แตการเพิ่ม

ความถี่ทําใหปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดเพ่ิมขึ้นเฉพาะที่

แรงดันไฟฟาสูงเทานั้น ในขณะที่แรงดันไฟฟาต่ําการเพ่ิมความถี่
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ทําใหปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดลดลง สําหรับสภาวะ

แรงดันไฟฟา 30 กิโลโวลต ความเขมสนามไฟฟา 4.0 กิโลโวลต

ตอเซนติเมตร ความถี่ 30 กิโลเฮิรตซ ใหปริมาณแอนโธไซยานินที่

สกัดไดสูงกวาการสกัดแบบดั้งเดิมรอยละ 32.56 และการสกัดเขา

สูภาวะสมดุลท่ีเวลา 60 นาที ซึ่งเร็วกวาการสกัดแบบดั้งเดิมถึง  

2 เทา และมีคา Z สูงสุด แสดงใหเห็นวาที่สภาวะนี้มีประสทิธิภาพ

ในการสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวาไดดีที่สุด จากการศึกษา

สรุปไดวา การใชสนามไฟฟาแบบพัลสเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด

แอนโธไซยานินในลูกหวาเมื่อเทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิม 

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบลูกหวาทั้งผลและเปลอืกลูกหวาพบวา 

ลูกหวาทั้งผลมีปริมาณแอนโธไซยานินทั้ง 3 รูปแบบ สูงกวาใน

เปลือกประมาณรอยละ 30 ปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมสูง

กวาถึงรอยละ 140 และมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชสูงกวา

ในเปลือกดวยเชนกันโดยคา EC50 ต่ํากวาประมาณ รอยละ 22 

และคา TEAC สูงกวาประมาณรอยละ 30 (คา EC50 ต่ํากวา

หมายถึงมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชดีกวา) คาที่ไดทั้งหมดมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
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