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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 เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาและความถี่ ปริมาณแอนโธไซยานินในรูป cyanidin-3glucoside ที่สกัดไดเพิ่มขึ้นและลดเวลาในการสกัดลงได 2 เทา เมื่อเทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิม (p<0.05) สภาวะที่ใหปริมาณแอนโธ
ไซยานินมากสุด คือ แรงดันไฟฟา 30 กิโลโวลต ความเขมสนามไฟฟา 4.0 กิโลโวลตตอเซนติเมตร ความถี่ 30 กิโลเฮิรตซ ใชเวลาสกัด
60 นาที ที่สภาวะนี้ใหปริมาณแอนโธไซยานิน 1.140.020 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด สูงกวาการสกัดแบบดั้งเดิมรอยละ 32.56 และ
มีคา electrical conductivity disintegration index (Z) สูงสุด เทากับ 0.840.021 เมื่อนําสภาวะที่ไดไปทําการสกัดตัวอยางลูก
หวาทั้งผลและตัวอยางเปลือกลูกหวา พบวา ลูกหวาทั้งผลมีปริมาณแอนโธไซยานินในรูปของ cyanidin-3-glucoside, malvidin-3glucoside และ pelargonidin-3-glucoside ปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม และฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชสูงกวาในเปลือก
อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา การใชสนามไฟฟาแบบพัลสสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแอนโธไซยานิน
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
แอนโธไซยานิ น (anthocyanin) เป น สาร ประกอบ
ฟนอลิคในกลุมฟลาโวนอยด พบมากในผักและผลไมที่มีสีมวงหรือ
มวงแดง เชน ผลไมตระกูลเบอรรี่ องุน และกะหล่ํามวง แอนโธไซยานินสวนใหญอยูในรูปไกลโคไซด (glycoside) ของโพลิ-ไฮด
รอกซี (polyhydroxy) และ โพลิ เ มทอกซี (polymethoxy)
(Chia et al., 2008) แอนโธไซยานินแตละชนิดแตกตางกันที่หมู
แทนที่ โดยทั่ ว ไปพบ 6 ชนิ ด ได แ ก cyanidin, malvidin,
pelargonidin, peonidin, petunidin แ ล ะ delphinidin
รู ป แบบที่พ บมากที่สุ ด คือ cyanidin-3-glucoside ซึ่ง เป นชนิด
monomeric anthocyanin ( Golmohamadi et al. , 2013)
แ อ นโ ธไ ซย า นิ น มี คุ ณ ส มบั ติ เ ป นสา ร ต า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ
(antioxidants) ที่ สํา คัญ มีผลการศึกษาพบวา แอนโธไซยานิน
ชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และการติด
เชื้อบางชนิดได (Hou, 2003; Bagchi et al., 2004) อยางไรก็
ตาม แอนโธไซยานินสลายตัวไดงา ยเมื่อไดรับความรอน แสงสวาง
ความเปนกรดดาง เอนไซม ออกซิเจน หรือสารอื่นที่พบรวมกับ
แอนโธไซยานิ น เช น โปรตี น แร ธ าตุ บ างชนิ ด ฟลาโวนอยด
รวมทั้งสภาวะในการเก็บรักษาและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ
ทํ า ให แ อนโธไซยานิ น สลายตั ว ได เ ช น กั น (Sun et al., 2011;
Vallverdú-Queralt et al., 2012) การสกั ด แอนโธไซยานิ น
ในตัวอยางจึงมีแนวโนมใชวิธีการที่ไมใชความรอนเนื่องจากอาจ
ทําใหแอนโธไซยานินเกิดการสลายตัวได

การใชสนามไฟฟ าแบบพัลส (Pulsed-electric field,
PEF) เป น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ นิ ย มใช ใ นการสกั ด ตั วอย า งธรรมชาติ
เนื่องจากสามารถสกัดสารตานอนุมูลอิสระออกมาจากตัวอยางได
มาก ใชเวลาในการสกัดนอย รวมทั้งใชตัวทําละลายนอยกวาเมื่อ
เทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิม (maceration) โดยไมจําเปนตองใช
ความรอนในการสกัด จึงทําใหสารตานอนุมูลอิสระสลายตัวนอย
กวา สนามไฟฟาแบบพัลสเปนการใชสนามไฟฟาที่มีความเขมสูง
แรงดั น ไฟฟ า ปานกลาง หรื อ น อ ยกว า 0.1-10 กิ โ ลโวลต ต อ
เซนติเมตร และมีพลังงานจําเพาะต่ํากวา 1-50 กิโลจูลตอกิโลกรัม
ใชเวลาในการสัมผั สกับตัวอยา ง ประมาณ 1 ไมโครวินาที – 1
มิลลิวินาที (Donsì, 2011) การสกัดทําโดยวางตัวอยางไวระหวาง
ขั้วไฟฟาสองขั้วที่เปนแหลงกําเนิดสนามไฟฟาแบบพัลส ทําใหเกิด
ความตางศักยไฟฟาระหวางเยื่อหุมเซลลจนเกิดเบรกดาวน เยื่อ
หุมเซลลจะมีความพรุนและออนนุมมากขึ้น เพิ่มอัตราการถายเท
มวล (mass transfer) ของตัว ทํ า ละลายระหว า งสารละลาย
ภายนอกกับภายในเซลล ทําใหสามารถสกัดสารตางๆ ที่ยึดติดกับ
โครงสรา งของเซลล ได ดี (Clarte, 2006; López et al., 2008)
จากการศึกษาพบวา การใชสนามไฟฟาแบบพัลส แรงดันไฟฟา 3
กิ โ ลโวลตต อเซนติเมตร เป น เวลา 1 ชั่ วโมง ช วยเพิ่ มการสกั ด
สารประกอบฟนอลิคจากองุนไดมากกวาการสกัดแบบดั้งเดิมถึง
รอยละ 50 สูงกวาการใชแรงดันน้ําสถิตย และการใชคลื่นอัลตราโซนิค (Corrales et al., 2008)
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สําหรับ ในการศึกษาครั้งนี้ จะประยุกตใชสนามไฟฟา
แบบพัล สใ นการสกัด แอนโธไซยานิ น จากลู ก หวา หรือ Black
plum (Syzygium cumini Skeels) ซึ่ ง เป นผลไม ที่ป ลู ก มากใน
จังหวัดจันทบุรี มีการนําลูกหวามาแปรรูปเปนน้ําผลไมจําหนาย
เปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมมากในจังหวัดจันทบุรี ลูกหวาเปน
ผลไม ที่ อ ยู ใ นวงศ เ ดี ย วกั บ ชมพู เป น ไม ยื น ต น ไม ผ ลั ด ใบ สู ง
ประมาณ 10–35 เมตร ผลออนของลูกหวามีสีเขียว แตเมื่อแกจัด
จะมีสีมวงเขม ขนาดผลประมาณ 0.8–2.0 เซนติเมตร ผลฉ่ําผิว
เปลือกมัน รสชาติหวานอมเปรี้ยวปนฝาดเล็กนอย ประโยชนของ
ลูกหวามีหลายประการ เชน เปลือกใชตมรับประทานแกโรคบิด
ปากเปอย อาหารไมยอย ทองรวง ใบนําไปตมใชลดน้ํา ตาลใน
เลือด ผลและเมล็ดมีประโยชนในการรักษาเบาหวาน หลอดลม
อักเสบ และโรคที่เกี่ยวกับทางเดินปสสาวะ นอกจากนี้ ลูกหวายัง
มี เ พคติ น กรดแกลลิ ค แทนนิ น กรดออกซาลิ ก และแอนโธไซยานินในปริมาณสูงโดยเฉพาะในระยะผลสุก การศึกษาพบวา
ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดที่วัดดวยวิธี pH difference มีคา
อยูในชวง 0.34-35.41 มิ ลลิกรัมต อกรัม และพบปริมาณสูงใน
ระยะผลสุกมากกวาระยะผลแกและผลออน ตามลําดับ (นิตยา,
2550) สวนสนามไฟฟาแบบพั ลสที่ใช สรางจากอิเล็กโทรดแชม
เบอรแบบกลุม (Batch Chamber) อิเล็กโทรดสองขั้วแบบระนาบ
วางขนานกันใหสนามไฟฟาที่มีความสม่ําเสมอสูง อิเล็กโทรดถูก
ยึดติดอยูบนฉนวน มีระยะหางระหวางอิเล็กโทรดทั้งสองคาหนึ่ง
ตัวอยางลูกหวาจะถูกนํามาใสในหองสกัดซึ่งอยูระหวางอิเล็กโทรด
เปรีย บเทียบประสิทธิภ าพการสกั ดแอนโธไซยานินจากลูกหวา
ดวยสนามไฟฟาแบบพัลสกับวิธีการสกัดแบบดั้งเดิม รวมทั้งศึกษา
ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดในลูกหวาทั้งผลและเปลือกลูกหวา
ซึ่งผลการวิจัยนี้มีประโยชนในดานการศึกษาวิธีสกัดที่เหมาะสม
เพื่อใหแอนโธไซยานินสลายตัวนอยที่สุด เพื่อนําไปใชในการผลิต
น้ําลูกหวาในอนาคต

Research

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การออกแบบโครงสร า งเครื่ อ งสกั ด แอนโธไซยานิ น จาก
ลูกหวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส
โครงสร า งเครื่ อ งสกั ด เป น ดั ง รู ป ที่ 1(a) ห อ งสกั ด
สารประกอบดวยอิเล็กโทรดขั้วบวก (anode) ดานบน สามารถ
ปรับหมุนระยะระหวางอิเล็กโทรดทั้งสอง และอิเล็กโทรดขั้วลบ
ด า นล า ง (cathode) โดยขั้ ว อิ เ ล็ ก โทรดทํ า จากสแตนเลส
มี เ ส น ผ า ศู น ย ก ลางใน 150 มิ ล ลิ เ มตร สู ง 15 มิ ล ลิ เ มตร
เสนผาศูนยกลางนอก 200 มิลลิเมตร สูง 15 มิลลิเมตร เชื่อมตอ
กับระบบควบคุมการปอนแรงดันไฟฟาแบบพัลสสูงสุด 30 กิโลโวลต ความถี่สูงสุด 30 กิโลเฮิรตซ ฉนวนแกนกลางหองสกัดสาร
เปนรูปทรงกระบอกเสนผาศูนยกลางใน 150 มิลลิเมตร สูง 165
มิ ล ลิ เ มตร และเส น ผา ศู น ยก ลางนอก 200 มิ ล ลิ เ มตร สู ง 10
มิ ล ลิ เ มตร ดั ง รู ป ที่ 1(b) แผนผั ง วงจรเครื่ อ งสกั ด แอนโธไซยานินจากลูกหวาดวยสนามไฟฟาแบบพั ลสแสดงดั ง รูป ที่ 2
การสรา งสัญ ญาณพัลลและความถี่ใชการสวิตชิ งของไอซีเบอร
555 ขยายแรงดันไฟฟาและความถี่ใหสูงขึ้นเพื่อปอนใหกับห อง
สกัดสาร ปอนแรงดันไฟฟา 220 โวลต ใหกับหมอแปลงไฟฟาเพื่อ
ลดแรงดันไฟฟาลงที่ 15 โวลตเ อซี โดยแปลงไฟฟากระแสสลับ
เปน ไฟฟ า กระแสตรงผ า นไดโอดเรี ย งกระแส และมีไ อซี เร็ ก กูเลเตอร (IC-regulator) ควบคุมใหแรงดันไฟฟาใหคงที่ 12 โวลต
ดีซี ใหกับไอซีเบอร 555 ทําหนาที่เปนตัวสรางสัญญาณพัลสและ
ความถี่ ซึ่งความถี่จะผันแปรตามคาความตานทาน (resistance)
และคาความจุไฟฟา (capacitor) โดยสัญญาณความถี่ที่สรางจะ
ถูกกระตุนผานทรานซิสเตอร 2 ตัว เพื่อขยายสัญญาณความถีด่ ว ย
มอสเฟต (MOSFET) และสงผานไปยังสวนสรางแรงดันไฟฟาและ
ความถี่สูง ช วงสั้ นๆ ดว ยฟลายแบคไดรเวอร (flyback driver)
ปอนใหกับอิเล็กโทรดขั้วบวกและลบ เพื่อสรางสนามไฟฟาแบบ
พัลสภายในหองสกัดสาร
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รูปที่ 1
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(a)
(b)
Structure of pulsed-electric field extractor (a) external structure and (b) electrode chamber

รูปที่ 2

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

2. การทดสอบขีดจํากัดความสามารถของเครื่องสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส
ทํา การทดสอบขีดจํากัดความสามารถของเครื่องสกัด
แอนโธไซยานินจากลูกหวา โดยหาชวงแรงดันไฟฟาและความถี่
ต่ําสุด-สูงสุดที่เครื่องสามารถทําได ความเขมสนามไฟฟา (E) ที่
ระยะหางของอิเล็กโทรดที่กําหนด คํานวณไดจากสมการ
V
E=
D
โดยที่ E คือ คาความเขมสนามไฟฟา (กิโลโวลตตอ
เซนติ เ มตร), V คื อ ค า แรงดั น ไฟฟ า (กิ โ ลโวลต ) และ D คื อ
ระยะหางระหวางขั้วอิเล็กโทรด (เซนติเมตร)
3. สารเคมีและอุปกรณ
สารเคมีใชเกรดวิเคราะห (AR grade): โพแทสเซียม
คลอไรด (KCl) กรดอะซิ ติ ก (CH3COOH) โซเดี ย มอะซิ เ ตต
(CH3COONa) จาก Univar Ajax Finechem Australia โซเดียม
ค าร บ อ เ นต ( Na2CO3) จ า ก Univar Ajax Finechem New
Zealand กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) เอทานอล (Ethanol)

เมทานอล (Methanol) จาก Merck Germany กรดแกลลิ ค
(Gallic acid) ดี พี พี เ อช (DPPH หรื อ 2,2-diphenyl-1-picryl
hydrazyl) โทรล็ อ กซ (Trolox) จาก Sigma–Aldrich USA
สารละลาย Folin-Ciocalteu phenol reagent จาก Loba
Chemie India เครื่ อ งสเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร Libra S22 ของ
Biochrom เครื่ อ งระเหยสารแบบลดความดั น 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. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโธไซยานินจาก
ลูกหวาโดยใชเครื่องสกัดดวยสนามไฟฟาแบบพัลส
หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโธไซยานินจากลูก
หว า ด ว ยสนามไฟฟ า แบบพั ล ส ใช แ ผนการทดลองแบบ 4x3
แฟคทอเรี ย ลใน RCBD โดยมี ป จ จั ย ที่ ศึ ก ษา 2 ป จ จั ย คื อ
แรงดันไฟฟ า 4 ระดั บ คือ 5, 10, 20 และ 30 กิ โ ลโวลต และ
ความถี่ 3 ระดับ คือ 10, 20 และ 30 กิโลเฮิรตซ ปจจัยควบคุม
คื อ ระยะหางระหวางอิ เล็กโทรด เทากับ 7.5 เซนติเมตร และ
อุณหภูมิใหอยูระหวาง 20–40 องศาเซลเซียส
ชั่งตัวอย างลูก หวาทั้งผล 50 กรัม ใสลงในอิเล็กโทรด
แชมเบอร เติมน้ํากลั่น 1 ลิตร ใหแรงดันไฟฟาและความถี่คาตางๆ
รวม 12 ชุ ด การทดลอง ทํ า การสกั ด เป น เวลา 3 ชั่ ว โมง เก็ บ
ตั ว อย า งที่ เ วลา 0, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 และ 180
นาที พรอมบันทึกอุณหภูมิ นําตัวอยางน้ําลูกหวาที่สกัดไดที่เวลา
ต า งๆ ไปวิ เ คราะหป ริ ม าณแอนโธไซยานิ น ทั้ ง หมดในรู ป ของ
cyanidin-3-glucoside (Cyd-3-glu) ด ว ยวิ ธี pH difference
เทีย บกับการสกั ดแบบดั้งเดิม หาเวลาเขาสูสมดุลของการสกัด
(equilibrium time, Teq) และคํา นวณคา Electrical conductivity disintegration index (Z) จากการวั ด ค า การนํ า ไฟฟ า
(conductivity) ของตัวอยางดวยเครื่องมัลติมิเตอร ทั้งกอนและ
หลังการใหสนามไฟฟา
เมื่ อ ไ ด ส ภาวะที่ เ หมาะสมในการสกั ด แอน โธไซยานินจากลูกหวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลสแลว นําสภาวะนีไ้ ป
สกัดลูกหวาทั้งผลเปรียบเทียบกับเปลือกลูกหวา จากนั้นนําน้ําลูก
หว า ที่ ส กั ด ได ไ ปวิ เ คราะห ป ริ ม าณแอนโธไซยานิ น ในรู ป ของ
cyanidin-3-glucoside (Cyd-3-glu), malvidin-3-glucoside
(Mvd-3-glu) และ pelargonidin -3-glucoside (Pgd-3-glu)
พรอมทั้งปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดและฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระดีพีพีเอช
6. การวิเคราะหปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด
ปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด ใชวิธี pH difference
(Golmohamadi et al, 2013): เตรีย มหลอดทดลอง 2 หลอด
แตละหลอดเติมน้ําลูกหวาที่สกัดไดลงไป 1 มิลลิลิตร หลอดที่ 1
เติ ม สารละลายโพแทสเซี ย มคลอไรด - ไฮโดรคลอริ ก pH 1
ปริมาตร 4 มิลลิลิตร หลอดที่ 2 เติมสารละลายอะซิเตตบัฟเฟอร
pH 4.5 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เขยาเบาๆ ปดปากหลอดแลวตั้งทิ้ง
ไวที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่
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ความยาวคลื่ น 520 และ 700 นาโนเมตร คํ า นวณปริ ม าณ
แอนโธไซยานินทั้งหมดในรูปของ Cyd-3-glu, Mvd-3-glu และ
Pgd-3-glu ซึ่งมีมวลโมเลกุล 449.2, 463.3 และ 433.2 กรัมตอ
โมล สภาพการดู ด กลื น โมลาร เท า กั บ 26,900, 28,000 และ
22,400 ลิตรตอเซนติเมตรตอโมล ตามลําดับ
7. การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดและฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระดีพพี ีเอช
ปริ ม าณสารประกอบฟ น อลิ ค รวมใช วิ ธี Folin–
Ciocalteu phenol reagent ( Wong et al. , 2006) : นํ า
สารละลายกรดแกลลิ ค หรื อ ตั ว อย า งน้ํ า ลู ก หว า ที่ ส กั ด ได 2
มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม สารละลาย Folin-Ciocalteu phenol reagent
เขมขนรอยละ 10 ลงไป 5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 3 นาที จากนั้นเติม
สารละลายโซเดี ย มคาร บ อเนต เข ม ข น ร อ ยละ 7.5 ลงไป 2
มิ ลลิลิต ร ป ด ปากหลอดแล ว ตั้ งทิ้ง ไว ที่อุ ณ หภูมิ ห อ ง 1 ชั่ วโมง
นํ า ไปวั ด คา การดูด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 765 นาโนเมตร
คํานวณปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดเทียบกับกรดแกลลิค
ฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระใช วิ ธี DPPH assay (Shimada et al.,
1992): ผสมสารละลาย Trolox เขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอมิลลิลติ ร
หรือตัวอยา งน้ําลูกหวาที่สกัดได ปริ มาตรตา งๆ กับสารละลาย
DPPH เขมขน 0.04 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 4.5 มิลลิลิตร
ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นจนครบ 5.0 มิลลิลิตร เขยาและตั้งทิ้งไว
ในที่มืดนาน 10 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
515 นาโนเมตร คํ า นวณค า EC50 (effective concentration)
หรือความเขมขนของสารตานอนุมูลอิสระที่ ทํา ใหอนุมูล 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) คํ า นวณได จ ากการวั ด ค า การนํ า ไฟฟ า
(conductivity) ของตัวอยางกอนและหลังการใหสนามไฟฟา ดัง
สมการ (Loginova et al., 2011)
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(   i )
0 Z 1
( d   i )
เมื่อ  คือ คาการนําไฟฟา (ซีเมนสตอเซนติเมตร) ของ
ตัวอยางวัดที่ความถี่ต่ํา 1-5 กิโลเฮิรตซ ตัวอักษา i และ d แสดง
คาการนํา ไฟฟาของตั วอยางที่ไมผานและผา นสนามไฟฟาแบบ
พัลส ตามลําดับ
9. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ทํ า การทดลอง 3 ซ้ํ า รายงานผลในรู ป ค า เฉลี่ ย
(meanSD) เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย โดยใช
Duncan multiple range test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
Z=

ตารางที่ 1
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ผลการวิจัยและวิจารณ
1. ขีดจํากัดความสามารถของเครื่องสกัดแอนโธไซยานินดวย
สนามไฟฟาแบบพัลส
เครื่องสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวาดวยสนามไฟฟา
แบบพั ล ส เลื อ กใช อิ เ ล็ ก โทรดแชมเบอร แ บบกลุ ม เนื่ อ งจาก
อิเล็กโทรดเปนแบบระนาบ สนามไฟฟ าจะมีความสม่ําเสมอสูง
ปริมาตรหองสกัดสาร เทากับ 2.91 ลิตร ผลการทดสอบเปนดัง
ตารางที่ 1 แรงดันไฟฟาในระดับความถี่ที่เทา กันเป นดังรูปที่ 3
และความถี่ในระดับแรงดันไฟฟาที่เทากันเปนดังรูปที่ 4

Performance limits of pulsed-electric field extractor
Range

Voltage (kV)
5 - 30

Minimum - Maximum

รูปที่ 3

รูปที่ 4

Performance limits
Frequency (kHz)
Power (W)
10 - 30
3 - 60

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

Square wave form of PEF (10-30 kHz of input frequency)

Temperature (oC)
0 - 100
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2. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวา
ดวยเครื่องสกัดดวยสนามไฟฟาแบบพัลส
ทํ า การทดลองเพื่อ หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด
แอนโธไซยานินจากลูกหวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส โดยใชน้ํา
เป น ตั ว ทํ า ละลายเที ย บกั บ การสกั ด ด ว ยวิ ธี ดั้ ง เดิ ม เมื่ อ ให
แรงดันไฟฟา เทากับ 5, 10, 20 และ 30 กิโ ลโวลต ที่ระยะหาง
ระหวางอิเล็กโทรด เทากับ 7.5 เซนติเมตร คํานวณความเขมของ
สนามไฟฟ า ได เ ท า กั บ 0.7, 1.3, 2.7 และ 4.0 กิ โ ลโวลต ต อ
เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อศึกษาเวลาเขาสูสมดุลของการสกัด
พบวา ที่แรงดันไฟฟา 5 กิโลโวลต จะใชเวลาเขาสูสมดุลของการ
สกัด (Teq) นานที่สุดใกลเคีย งกับการสกัดแบบดั้งเดิม คือ 120
นาที และเมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาเปน 10 และ 20 กิโลโวลต เวลา
เขาสูสมดุลลดลงเหลือ 90 นาที และที่แรงดันไฟฟา 30 กิโลโวลต
ใหเวลาเขาสูสมดุลของการสกัดเร็วที่สุด คือ 60 นาที ดังรูปที่ 5
แสดงใหเห็นวา การใชสนามไฟฟาแบบพัลสสามารถลดระยะเวลา
สกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวาได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
(López et al, 2009) ซึ่งใชสนามไฟฟาแบบพัลสที่ความเขม 7
กิโลโวลตตอเซนติเมตร ความถี่พัลส 20 ลูก สามารถลดเวลาการ

รูปที่ 5
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สกัดซูโครสจากหัวบีท (sugar beet) ลงเหลือเพียง 1 ชั่วโมง โดย
ที่ยังสามารถไดน้ําตาลซูโครสสูงถึงรอยละ 80 และใชอุณหภูมิใน
การสกัดเพียง 40 องศาเซลเซี ยส ทั้งนี้ ในการสกั ดซูโ ครสแบบ
ดั้งเดิมตองใชความรอนในการสกัดสูงถึง 70–75 องศาเซลเซียส
และใชเวลาสกัดทั้งหมดอยางนอย 1.30 ชั่วโมง
ปริม าณแอนโธไซยานิน ที่ สกั ดไดเมื่ อใหแ รงดันไฟฟา
และความถี่ ต า งๆ และค า Electrical conductivity disintergration index (Z) เป น ดั ง ตารางที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพการสกั ด
แอนโธไซยานิ น เมื่ อ เวลาสิ้ น สุ ด การสกั ด (180 นาที ) ที่
แรงดั น ไฟฟ า และความถี่ ต า งๆ มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี
นั ย สํ า คั ญ (p<0.05) กล า วคื อ เมื่ อ เพิ่ ม แรงดั น ไฟฟ า ปริ ม าณ
แอนโธไซยานินเพิ่มขึ้น โดยในช วงแรงดัน ไฟฟาสูง 20–30 กิ โล
โวลต ปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดสูงกวาการสกัดแบบดั้งเดิม
ทุกสภาวะ แตเมื่อใชแรงดันไฟฟาต่ํา ปริมาณแอนโธไซยานินที่ได
นอยกวาการสกัดแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ยกเวน
เมื่อใชความถี่ 20 กิโลเฮิรตซ ปริมาณแอนโธไซยานินที่ไดสูงกวา
การสกัดแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังรูปที่ 6(a)

(a)
(b)
Anthocyanin concentration at (a) 30 kV of voltage and (b) maceration extraction

งานวิจัย
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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)

Maceration
30
20
20
20
30
30
10
5
5
10
5
10

30
30
20
10
20
10
10
10
20
20
30
30

0.86  0.007a
1.14  0.020b
1.11  0.003c
1.07  0.005d
1.02  0.004e
0.97  0.034f
0.96  0.003f
0.89  0.008g
0.89  0.006g
0.82  0.007h
0.78  0.003i
0.71  0.005j
0.48  0.006k

Z
0.84  0.021a
0.76  0.021b
0.67  0.015c
0.63  0.012d
0.75  0.032b
0.68  0.010c
0.26  0.012e
0.36  0.021f
0.21  0.015g
0.18  0.012h
0.11  0.006i
0.14  0.010j

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

รูปที่ 6

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

การใช ค วามเข ม ของสนามไฟฟ า แบบพั ล ส ใ นช ว ง
0.7–4.0 กิ โ ลโวลตตอเซนติเมตร จะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของ
ประจุในสนามไฟฟา เปนผลใหเกิดความตางศักยไฟฟาระหวาง
เยื่ อ หุ ม เซลล ห รื อ แรงดั น ไฟฟ า ตกคร อ ม (trans-membrane
potential) เมื่อความตางศักยนี้มีคามากกวาหรือเทากับคาเบรก
ดาวน (breakdown potential) เยื่อหุมเซลลจะไมสามารถทน
สนามไฟฟานั้นได จึงเกิดกระแสไฟฟาไหลผานเยื่อหุมเซลลอยาง
รุ นแรงจนกระทั่ง เกิ ดการเบรกดาวน เป นผลใหเยื่อหุมเซลลมี

ความพรุนและออนนุมมากขึ้น เพิ่มอัตราการถายเทมวลของตัว
ทําละลายระหวางภายในและภายนอกเซลล ตัวทําละลายเขาไป
ในเซลลไดมากขึ้น เปน การเพิ่มการสกัดสารต างๆ ที่ยึดติดกับ
โครงสรางของเซลลออกมาไดมากขึ้น นอกจากนี้ สนามไฟฟาแบบ
พัลส ยังไปยับยั้งการทํางานของเอนไซมที่เปลี่ยนสภาพสารตาน
อนุมูลอิสระอื่นๆ ในเซลล จึงเปนการเพิ่มปริมาณสารสําคัญทีส่ กัด
ไ ด ท า ง อ อ ม (Corrales et al. , 2008; López, et al. , 2008)
อยางไรก็ตามจาก รูปที่ 6(b) พบวา ในชวงแรงดันไฟฟาสูง (20–
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30 กิโลโวลต) การเพิ่มความถี่ทําใหปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัด
ไดเพิ่มขึ้น แตที่แรงดันไฟฟาต่ํา (5–10 กิโลโวลต) การเพิ่มความถี่
ทํ า ให ป ริ ม าณแอนโธไซยานิ น ที่ ส กั ด ได ล ดลง อธิ บ ายได ว า ที่
แรงดั น ไฟฟ า ต่ํ า เมื่ อ ใช ค วามถี่ เ กิ น 20 กิ โ ลเฮิ ร ต ซ จะเกิ ด
ฟองอากาศขึ้นที่เวลาประมาณ 60-70 นาที กอนถึงสมดุลของการ
สกัด (สมดุลของการสกัดที่แรงดันไฟฟาต่ําอยูที่ 90–120 นาที)
ฟองอากาศที่เกิ ดขึ้นนี้ จะทํา ใหเ กิดช องวา งระหวางอิเล็กโทรด
ทําใหเกิดการ สปารค และขัดขวางกระบวนการสกัดแอนโธไซยานินภายในอิเล็กโทรดแชมเบอร ปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดได
จึงลดลง ในทางตรงกันขาม ที่แรงดันไฟฟาสูง 20–30 กิโลโวลต
สมดุลของการสกัดเกิดขึ้นเร็วที่เวลา 60 นาที ทําใหฟองอากาศที่
เกิดขึ้นหลัง 60 นาที ไมมีผลรบกวนกระบวนการสกัดแตอยางใด
จ า ก รู ป ที่ 7 แ ส ด ง ค า Electrical conductivity
disintegration index (Z) ของการสกัดที่สภาวะตางๆ พบวา ที่
แรงดันไฟฟา 30 กิโลโวลต ความถี่ 30 กิโลเฮิรตซ (30/30) มีคา

รูปที่ 7

Research

Z สู งสุด เทา กั บ 0.840.021 ซึ่ ง ใกลเ คีย ง 1 แสดงวา เยื่ อ หุ ม
เซลลของลูกหวามีความเสียหายมาก (Siemer et al., 2012) ที่
สภาวะนี้ไดปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดสูงสุดดวยเชนกัน การ
ใชแรงดันไฟฟาสูงๆ คา Z จะสูงตามไปดวย โดยปกติ คา Z ที่ได
จากการทดลองสามารถนําไปใชเปนตัวกําหนดสภาวะที่เหมาะสม
ในการสกัดได เนื่องจากบงชี้ความเสียหายของเยื่อหุมเซลลที่เกิด
จากสนามไฟฟาแบบพัลส
จากผลการทดลองสรุปไดวา การใชสนามไฟฟ าแบบ
พัลสใหปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดไดมากสุดที่แรงดัน 30 กิโลโวลต ความเขมสนามไฟฟา 4.0 กิโลโวลตตอเซนติเมตร ความถี่
30 กิ โ ลเฮิ ร ต ซ ปริ ม าณแอนโธไซยานิ น ในรู ป cyanidin-3glucoside สูงสุดเทากับ 1.140.020 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนัก
สด ที่ ส ภาวะนี้ให ปริมาณแอนโธไซยานิ น สูงกวาการสกั ดแบบ
ดั้งเดิมรอยละ 32.56 และใชเวลาสกัดเพียง 60 นาที ซึ่งเร็วกวา
การสกัดแบบดั้งเดิมถึง 2 เทา

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

อยางไรก็ตาม ถึงแมวิธีการสกัดโดยใชสนามไฟฟาแบบ
พั ล ส จ ะเปน วิธีก ารที่ ไ มใช ค วามร อน แตก ารใชส นามไฟฟาที่มี
แรงดันสูงๆ อาจทําใหอุณหภูมิภายในอิเล็กโทรดแชมเบอรเพิ่มขึ้น
ไดจากกระบวนการใหความรอนที่เกิดจากความตานทานไฟฟา
หรือแบบโอหมมิก (Ohmic หรือ Joule heating effect) ในการ
ทดลองจึงทําการวัดอุ ณหภูมิภายในอิเล็กโทรดแชมเบอรตลอด
การสกัดจนครบ 180 นาที พบวา อุณหภูมิภายในอิเล็กโทรดแชม

เบอรมีคาอยูในชวง 26.6–33.8 องศาเซลเซียส ที่ แรงดัน ไฟฟา
สู งๆ (20–30 กิ โ ลโวลต ) อุ ณ หภูมิ ภ ายในอิ เล็ กโทรดแชมเบอร
เพิ่มขึ้นมากกวาที่แรงดันไฟฟาต่ํา (5–10 กิโลเฮิรตซ) ดังรูปที่ 8
การหลีกเลี่ยงมิใหอุณหภูมิภายในอิเล็กโทรดแชมเบอรเพิ่มขึ้นมาก
ทําไดโดยการใหสนามไฟฟาในเวลาที่สั้นลง แตขอเสียก็จะทําให
ประสิทธิภ าพในการสกั ด ต่ํ า ลงด ว ยเช น กั น (Salengke et al.,
2012)

งานวิจัย
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รูปที่ 8

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

3. ปริมาณแอนโธไซยานิน สารประกอบฟนอลิคทั้งหมด และ
ฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระดีพี พี เ อชในลู ก หว า ทั้ ง ผลและเปลื อ ก
ลูกหวา
นําสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโธไซยานินจากลูก
หวาดวยสนามไฟฟาแบบพัลส (แรงดันไฟฟา 30 กิโลโวลต ความ
เขมสนามไฟฟา 4.0 กิโ ลโวลตตอเซนติเมตร ความถี่ 30 กิโ ลตารางที่ 3
Type
Whole fruit
peel
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เฮิรตซ เวลาเขาสูสมดุลของการสกั ด 60 นาที ) ไปทํ าการสกัด
ตัวอยางลูกหวาทั้งผลและตัวอยางเปลือกลูกหวา แลววิเคราะห
ปริ ม าณแอนโธไซยานิ น ในรู ป ของ cyanidin-3-glucoside,
malvidin- 3- glucoside แ ล ะ pelargonidin- 3- glucoside
ปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดี
พีพีเอช ผลเปนดังตารางที่ 3

Anthocyanins, total phenolic contents and DPPH radical scavenging capacity in whole fruits and peels
of black plum using PEF extraction (n = 3)
Anthocyanin (mg/g fw)
Cyd-3-glu
Mvd-3-glu
Pgd-3-glu
1.01  0.006a
0.78  0.055b

1.01  0.006a
0.78  0.055b

1.23  0.010a
0.91  0.064b

Total phenolics
(mg GAE/g fw)

EC50
(mg/mL)

TEAC
(mg/g fw)

0.98  0.076a
0.41  0.053b

5.27  1.044a
6.78  0.102b

0.68  0.121a
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 จะเห็ นวา ในลู ก หวา ทั้ง ผลมีป ริมาณ
แอนโธไซยานินทั้ง 3 รูปแบบ สูงกวาในเปลือกประมาณรอยละ
30 ปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมสูงกวาถึงรอยละ 140 และมี
ฤทธิ์ยบั ยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชสูงกวาในเปลือกดวยเชนกัน โดยมี
ค า EC50 ต่ํ า กว า ประมาณร อ ยละ 22 และค า TEAC สู ง กว า
ประมาณรอยละ 30 สอดคลองกับการศึกษาของ Peuphae et
al. (2011) ซึ่งศึกษาการหมักไวนลูกหวาโดยเปรียบเทียบระหวาง
การหมักทั้งผล (เนื้อและเปลือก) กับหมักแบบแยกเปลือก พบวา
ไวน ที่ ห มั ก ลู ก หว า ทั้ ง ผล มี ป ริ ม าณแอนโธไซยานิ น และ
สารประกอบฟนอลิคสูงกวาไวนที่หมักแยกเปลือกประมาณสอง
เทา เนื่องจากในเปลือกจะมีสารกลุมแอนโธไซยานินเปนหลัก แต
เมื่อรวมทั้งผลจะมีสารประกอบฟนอลิคกลุมอื่นนอกจากแอนโธ-

ไซยานินดวย เชน วิตามิน ซี กรดแกลลิค แทนนิน กรดโอเลอิก
ไตรเทอรปนอยด และ เควอรซีทิน เปนตน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวา หรือ
Black plum (Syzygium cumini Skeels) ดวยสนามไฟฟาแบบ
พัลสโดยใชน้ําเปนตัวทําละลาย พบวา เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาและ
ความถี่ เวลาที่ใชในการสกัดลดลง และปริมาณแอนโธไซยานินใน
รูป cyanidin-3-glucoside ที่สกัดไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เทียบกับการสกัดแบบดั้งเดิม (p<0.05) การเพิ่มแรงดันไฟฟาทํา
ให ป ริ มาณแอนโธไซยานิน เพิ่ ม ขึ้น ทุ ก การทดลอง แต ก ารเพิ่ม
ความถี่ทํา ใหป ริม าณแอนโธไซยานิ น ที่ส กั ดได เพิ่ มขึ้น เฉพาะที่
แรงดันไฟฟาสูงเทานั้น ในขณะที่แรงดันไฟฟาต่ําการเพิ่มความถี่
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ทํ า ให ป ริ ม าณแอนโธไซยานิ น ที่ ส กั ด ได ล ดลง สํ า หรั บ สภาวะ
แรงดันไฟฟา 30 กิโลโวลต ความเขมสนามไฟฟา 4.0 กิโลโวลต
ตอเซนติเมตร ความถี่ 30 กิโลเฮิรตซ ใหปริมาณแอนโธไซยานินที่
สกัดไดสูงกวาการสกัดแบบดั้งเดิมรอยละ 32.56 และการสกัดเขา
สูภาวะสมดุลที่เวลา 60 นาที ซึ่งเร็วกวาการสกัดแบบดั้งเดิมถึง
2 เทา และมีคา Z สูงสุด แสดงใหเห็นวาที่สภาวะนี้มีประสิทธิภาพ
ในการสกัดแอนโธไซยานินจากลูกหวาไดดีที่สุด จากการศึกษา
สรุปไดวา การใชสนามไฟฟาแบบพัลสเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด
แอนโธไซยานิ น ในลู ก หว า เมื่ อ เที ย บกั บ การสกั ด แบบดั้ ง เดิ ม
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบลูกหวาทั้งผลและเปลือกลูกหวาพบวา
ลูกหวาทั้งผลมีปริมาณแอนโธไซยานิ นทั้ง 3 รูป แบบ สูงกวาใน
เปลือกประมาณรอยละ 30 ปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมสูง
กวาถึงรอยละ 140 และมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชสูงกวา
ในเปลือกดวยเช นกั นโดยคา EC50 ต่ํ ากวา ประมาณ รอยละ 22
และค า TEAC สู ง กว า ประมาณร อ ยละ 30 (ค า EC50 ต่ํ า กว า
หมายถึงมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชดีกวา) คาที่ไดทั้งหมดมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
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