
ว.วิทย. มข. 49(2) 157-164 (2564)  KKU Sci. J. 49(2) 157-164 (2021) 

 

 

 

 
 

การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากดอกอัญชัน 

ดวยไมโครเวฟ 

Optimization of bioactive compounds extract from Clitoria ternatea Linn. 

by microwave-assisted extraction 
 

ยุพารัตน โพธิเศษ1*  และ ชินกฤต ศรีนวล2 
1สาขาวิชาความปลอดภยัทางอาหาร คณะเกษตรศาสตรและทรพัยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

2ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 65000 

Yuparat Potisate1*  and Chinnakrit Srinuan2 
1Department of Food Safety, School of Agriculture and Natural Resources, University of Phayao, Phayao, 56000 Thailand 

2Department of Agro-Industry, Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment, Naresuan University, 

Phitsanulok, 65000 Thailand 
*Corresponding Author, E-mail: yuparat.po@up.ac.th 

 

Received: 26 November 2020  Revised: 17 February 2021  Accepted: 31 March 2021 

 

บทคัดยอ 

อัญชัน (Clitoria termatea Linn.) มีสารแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ สารสกัดจากดอกอัญชันถูกใชเปนสวนผสม

หรือเสริมในผลิตภัณฑอาหาร การสกัดดวยไมโครเวฟ (MWA) เปนวิธีสกัดที่มีประสิทธิภาพชวยลดเวลาการสกัดและคงฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระได วตัถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากดอกอัญชัน โดยใชกำลังของ

ไมโครเวฟ (MWA) 3 ระดับ ไดแก 150  450 และ 750 วัตต (W) และ 3 ระดับของระยะเวลาในการสกัด ไดแก 3  5 และ 10 นาที 

เปรียบเทียบวิธีการสกัดระหวางวิธีการสกัดดวยไมโครเวฟ วิธีการสกัดแบบดั้งเดิม (90 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง) และวิธีการสกัดดวย 

อัลตราโซนิกส ผลการทดลองพบวาการสกัดดวยไมโครเวฟที่ 150 วัตต เวลา 10 นาที มีปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงสุด (44.27 ± 0.977 

mg/100g) และฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ โดยวิธ ีABTS assay สูงสุด (77.88 ± 0.92 mg/100g) (p<0.05) การสกัดดวยไมโครเวฟที่ 

750 วัตต เวลา 5 นาที พบวามีคารอยละการยับยั้งสูงสุดเทากับ 13.37 ± 0.34 โดยวิธี DPPH (p<0.05) การสกัดดวยไมโครเวฟเวลา

การสกัดได 91.67% เมื่อเทียบกับการสกัดดวยวิธีดั้งเดิม ดังนั้นการสกัดดวยไมโครเวฟที่ 150 วัตต เวลา 10 นาที เปนสภาวะท่ี

เหมาะสม และเปนแนวทางเลือกในการสกัดดอกอัญชันที่มีศักยภาพ 
 

ABSTRACT 

Butterfly peas (Clitoria termatea Linn.) are contain anthocyanins that as antioxidant activity. The extracted 

from the butterfly peas were used as an ingredient or supplement in food products. Microwave- assisted (MWA) 

extraction was an effective extraction method that reduces extraction time and maintains antioxidant activity. The 

objective of this research was to select the appropriated conditions for the extraction of bioactive compounds 
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extract from the butterfly. The three levels of MWA output power including 150, 450 and 750 W and three levels 

of extraction times including 3, 5 and 10 mins. Compare extraction methods between MWA, conventional (90°C, 2 

hr.) and ultrasonic methods. The results were found that the microwave-assisted extraction at 150 W for 10 min 

had the highest of total phenolic content (44.27 ± 0.97 mg/100g) and antioxidant capacity by ABTS assay (77.88 ± 

0.92 mg/100g) (p<0.05). The MWA at 750 W for 5 minutes found that the highest of % inhibition was 13.37 ± 0.34 

by DPPH assay (p<0.05). The MWA extraction at 150 W could reduce extraction times 91.67% when comparing with 

the conventional extraction method. Therefore, MWA extraction at 150W for 10 min. was the optimal conditions 

and it was an alternative extraction method for potential butterfly peas extract. 
 

คำสำคัญ: อัญชัน  การสกัด  ไมโครเวฟ 

Keyword: Butterfly pea, Extraction, Microwave-assisted 
 

บทนำ 

อ ัญช ัน  (Clitoria ternatea Linn.) ช ื ่ อสาม ัญ  คือ 

butterfly pea หรือ blue pea อยู ในตระกูล Leguminosae 

ตระกูลยอย Papilionoideae มีลักษณะลำตนเปนไมเลื้อยลมลุก 

พบไดทั่วไปในปาโลงแจงหรือในที่ก่ึงรม ปาเบญพรรณไปจนถึงปา

ดิบเขาสูง พบในทุกประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชีย

ใต และหมูเกาะแปซิฟก ออกดอกไดตลอดทั้งป อัญชันสามารถ

แบงตามลักษณะกลีบดอก ไดแก กลีบดอกเดียว และกลีบดอก

ซอน และยังแบงตามสีของกลีบดอก ไดแก สีน้ำเงิน สีฟา และสี

ขาว ซึ่งกลีบดอกแตกตางกันออกไปตามโครงสรางของรงควัตถุที่

ใหสีแตกตางกัน มีสรรพคุณทางยา และเปนดอกไมที่สามารถ

รับประทานได (Kazuma et al., 2003) ดอกอัญชันมีสีเปน

เอกลักษณเฉพาะ และไมมีกลิ่น ไมมีรสชาติ จึงไดรับความนิยม

นำมาร ับประทาน เป นแหล  งส ีธรรมชาต ิ ในอาหารและ

เครื่องสำอาง มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ ซึ่งแตละชนิดมีฤทธิ์ใน

การตานอนุมูลอิสระแตกตางกัน โดยแอนโทไซยานินชนิดที่พบ

มากในดอกกอัญชัน คือ สารเทอนาทิน (ternatin) และในดอก

อัญชันสีน้ำเงินยังพบวา มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระในระดับ

ปานกลางถึงระดับสูง (วีรยา และคณะ, 2552) 

การสกัดสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพจากพืชสามารถ

เลือกใชไดหลายวิธี ไดแก การสกัดดวยตัวทำละลาย (solvent 

extraction) เชน เมทานอล เอทานอล และอะซิโตน เปนตน  

(Do et al., 2013) การสก ัดโดยใช ความร อนแบบดั ้ งเดิม 

(Conventional extraction) เชน การใชเทคนิครีฟลักซ (heat 

reflux) การสกัดดวย Soxhlet เปนการสกัดสารสำคัญในพืช 

(สมุนไพร) กับตัวทำละลายโดยใชความรอนที่ใชในหองปฏิบัติการ

เปนจำนวนมาก โดยตัวอยางจะสัมผัสกับความรอนโดยตรงจน

เดือด จากนั้นตัวทำละลายจะระเหยขึ้นไปดานบนถูกควบแนน

กลับลงมาเพ่ือสกัดอยางตอเน่ือง จนไดการสกัดท่ีสมบูรณ และได

สารสกัดที่เขมขน การใชอางความรอน (water bath) เปนตน 10 

กวาปที่ผานมามีใชวิธีการสกัดแบบใหมเพื่อเปนการลดระยะเวลา

การสกัดและใชตัวทำละลายอินทรียลดลง เปนการลดมลพิษและ

ชวยลดคาใชจายในการเตรียมตัวอยาง (Came, 2000) ปจจุบันมี

การสกัดดวยคลื่นอัลตราซาวด (ultrasound extraction) เปน

การใชคลื่นเสียงความถี่สูงในชวง 20 KHz ถึง 2,000 KHz เพื่อทำ

ใหเกิดการสั่นสะเทือน หรือเสียดสีกันจนเกิดความรอน จึงทำให

เกิดการสกัดและเกิดการปลดปลอยสารสำคัญจากพืช มีรายงาน

การว ิจ ัย Mehmood et al. (2019) สก ัดดอกอ ัญช ันโดยใช

คลื่นอัลตราซาวดที่ 240W 20 kHz 3 วินาที เปรียบเทียบกับการ

สกัดในอางน้ำรอนที่ 50 องศาเซลเซียส 150 นาที พบวาการใช

คลื่นอัลราซาวดในการสกัดดอกอัญชันมีปริมาณฟนอลิกทั ้งหมด 

ปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด และกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระสูง

กวาการสกัดในอางน้ำรอน การสกัดดวยไมโครเวฟ (microwave 

assisted extraction, MWA) เปนวิธ ีการสกัดโดยการใชคลื่น

ไมโครเวฟซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยคลื่นจะเปลี่ยนเปนความ

รอน ทำใหอนุภาคหรือโมเลกุลท่ีมีข้ัวเสียดสีกันและเกิดความรอน 

เมื ่อนำสารที ่จะสกัดไปวางอยู ในสนามแมเหล็กไฟฟา ด วย

คุณสมบัติความเปนข้ัวของโมเลกุลภายในสารที่จะสกัดจึงเกิดแรง

ตานการเคลื่อนที่หรือเสียดสีกันทำใหเกิดความรอนมีผลตอเซลล

พืชและเกิดการสกัดสารสำคัญออกมา นอกจากนี้การสกัดสาร

ดวย MWA เปนวิธีที่ใชเวลานอยเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสกัด

แบบดั้งเดิม โดยทั่วไปจะใชเวลาต่ำกวา 30 นาที ซึ่งสามารถชวย
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หลีกเลี ่ยงการสลายตัวของสารที่ไวตอความรอนหรือปฏิกิริยา

ออกซิเดชันได การเพิ ่มระยะเวลาและจำนวนรอบการสกัดมี

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญจากสารสกัด ในการเพ่ิม

จำนวนรอบของการสกัดนั้น หากเพ่ิมถึงในระดับหนึ่งแลวปริมาณ

สารสกัดที ่ได จะคงที ่จนกระทั ่งไม สามารถสกัดเพิ ่มได อีก  

(อารีรัตน, 2560) การสกัดกากกาแฟดวย MWA พบวามีปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูง

กวาเมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดดวยวิธีแชดวยตัวทำละลายนาน 

24 ชั ่วโมง (น้ำออย, 2561) Sinha et al. (2012) ได ทดลอง

เปรียบเทียบการใช MAE สกัดดอกอัญชันเปรียบเทียบวิธีการสกัด

แบบดั้งเดิม (3 ชั่วโมง) พบวาวิธี MAE ใชเวลาสกัดเพียง 2 นาที 

และใหสารสีน้ำเงินที่มีคงตัวมากกวา ทางคณะวิจัยสนใจคัดเลือก

วิธกีารสกัดดอกอัญชันที่เหมาะสมสำหรับคงปริมาณสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพ 

ดังนั ้นงานวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงคเพื ่อศึกษาสภาวะที่

เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์การ

ตานอนุม ูลอ ิสระของดอกอัญชันโดยใชเทคนิค MWA และ

เปรียบเทียบกับเทคนิคสกัดแบบดั้งเดิม และการใชคลื่นอัลตรา-

ซาวดโดยศึกษาระดับกำลังของไมโครเวฟ และเวลาในการสกัด

แตกตางกันตอปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์การ

ตานอนุม ูลอิสระในดอกอัญชัน เพื ่อจะไดกระบวนการสกัด

สารสำคัญจากดอกอัญชันที่เหมาะสม และสามารถนำไประยุกต

ใชเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาในอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เวชภัณฑ 

และเครื่องสำอางตอไป 
 

วิธีดำเนินงานวิจัย 

1. วัตถุดบิ 

 ดอกอัญชันบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา เก็บชวงเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ทำการตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ 

การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี ไดแก ปริมาณความชื ้น เถา 

ไขมัน เยื ่อใย และโปรตีน ตามวิธ ีของ AOAC (2000) การ

วิเคราะหคุณสมบัติกายภาพ คือ การวัดสีดวยเครื ่อง Hunter 

Lab colorimeter โดยรายงานคา L*, a* และ b* 

2. ศ ึกษาสภาวะท ี ่ เหมาะสมในการสก ัดดอกอัญชันดวย

ไมโครเวฟ (MWA) 

 ตัวอยางผงดอกอัญชันที ่ม ีความชื ้นต ่ำกว า 12% 

ปริมาณ 2 กรัม เติมเมทานอลความเขมขน 70% (v/v) ปริมาตร 

25 มิลลิลิตร การสกัดดวยไมโครเวฟโดยใชเครื ่องไมโครเวฟ 

(Household microwave, ยี่หอ Samsung รุน GE711K, 20L, 

100W/750W, 2450 MHz, 220V 50 Hz; Thailand) กำลังของ

ไมโครเวฟ (power output) 3 ระดับ คือ 150  450 และ 750 

วัตต เปนเวลา 3  5 และ 10 นาที จากนั ้นตัวอยางที ่ไดดวย

กระดาษกรองเบอร 1 ปรับปริมาตรใหเปน 25 มิลลิลิตร เก็บใน

ขวดสีชาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอวิเคราะหตอไป 

3. การเปรียบเทียบวิธีการสกัด 

 3.1 การสกัดความรอนแบบดั้งเดิม การสกัดดวยความ

ร อนด ัดแปลงวิธ ีการจาก Qin et al. (2010) โดยชั ่งน ้ำหนัก

ตัวอยาง 2 กรัม เติมเมทานอลความเขมขน 70% (v/v) ปริมาตร 

25 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปปนใหเปนเนื้อเดียวกันดวยเครื่องปน

สารใหเปนเนื้อเดียวกัน แลวจึงใหความรอนในอางควบคุมความ

รอน (water bath) ที ่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา  

2 ชั่วโมง จากนั้น ทิ้งใหเย็นเปนเวลา 1 ชั่วโมง กรองดวยกระดาษ

กรองเบอร 1 และปรับปริมาตรใหเปน 25 มิลลิลิตร เก็บในขวดสี

ชาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการวิเคราะห 

 3.2 การสกัดดวยคลื ่นอัลตราซาวด การสกัดดวย

คลื่นอัลตราซาวด ดัดแปลงวิธีจาก Prommajak et al. (2014) 

โดยชั่งน้ำหนักตัวอยาง 2 กรัม เติมเมทานอลความเขมขน 70% 

(v/v) ปริมาตร 25 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปปนใหเปนเนื้อเดียวกัน

ดวยเครื ่องป นสารใหเปนเนื ้อเดียวกัน จากนั ้นสกัดดวยคลื่น 

อัลตราซาวดโดยใชเคร ื ่องอัลตราโซนิกซ (GT SONIC VGT-

1990QTD) ที่กำลัง 36 MHz เปนเวลา 5 นาที ที ่อุณหภูมิหอง 

และกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 แลวจึงปรับปริมาตรใหเปน 

25 มิลลิลิตร เก็บในขวดสีชาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือ

รอการวิเคราะห 

3.3 การสกัดดวยไมโครเวฟ (MWA) ทำการสกัด

ตัวอยางผงดอกอัญชันดวยไมโครเวฟโดยใชเครื ่องไมโครเวฟ 

(Household microwave, ยี่หอ Samsung รุน GE711K, 20L, 

100W/750W, 2450 MHz, 220V 50 Hz; Thailand) กำลังของ

ไมโครเวฟ (power output) จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน

ขอ (3) กรองตัวอยางดวยกระดาษกรองเบอร 1 (Whatman 

No.1) ปรับปริมาตรใหเปน 25 มิลลิลิตร เก็บในขวดสีชาที่

อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือรอวิเคราะหตอไป 
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4. การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 

 การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกทั้งหมดดัดแปลงวิธีการ

จาก เอนก และบ ุณญกฤต (2560) โดยนำต ัวอย างจาก

กระบวนการ MWA ปริมาตร 250 ไมโครลิตร เติม 10% Folin-

Ciocalteu Reagent ปริมาตร 250 ไมโครลิตร เก็บไวในที ่มืด

เปนเวลา 8 นาที แลวเติมสารละลาย 7.5% Na2CO3 ปริมาตร 

2.5 มิลลิลิตร เขยา 30 วนิาที และตั้งไวในที่มืดเปนเวลา 90 นาที 

จากนั ้นนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงที ่ 765 นาโนเมตร และ

คำนวณหาปริมาณฟนอลิกทั้งหมดในหนวยมิลลิกรัมตอ 100 กรัม

ของน้ำหนักตัวอยางแหงโดยเปรียบเทียบกับสมการเสนตรงของ

กราฟสารมาตรฐาน gallic acid 

5. การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ 

 5.1 การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 

(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay การทดสอบ DPPH 

assay ดัดแปลงวิธีการจาก Makasana et al. (2017) โดยเตรียม

สารละลาย DPPH ที่ความเขมขน 0.1 มิลลิโมล ทำการทดสอบ

สารตัวอยาง โดยผสมสารละลายตัวอยาง 100 ไมโครลิตร กับ

สารละลาย DPPH 3 มิลลิลิตร จากนั้นเขยา 30 วินาที และตั้งท้ิง

ไว ในที ่ม ืดเปนเวลา 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที ่ 515  

นาโนเมตร คำนวณคา % DPPH inhibition จากเปอรเซ็นตสีมวง

ที่หายไป แสดงดังสมการที ่1 
 

% DPPH inhibition=[Acontrol-ASample/Acontrol]*100  (1) 

เมื่อ Acontrol คือ คาดูดกลืนแสดงของสารละลาย DPPH (Blank) 

     ASample คือ คาดูดกลืนแสงของสารสกัดผสมกับสารละลาย 

                   DPPH  

 5.2 การวิเคราะหฤทธิ ์การตานอนุม ูลอิสระ โดย 

ABTS (2 , 2 ’ - Azino-bis (3 - ethylbenzothiazoline-6 -

sulfonic acid)) assay การทดสอบ ABTS assay ดัดแปลงวิธี

จาก Boulekbache-Makhlouf et al. (2013) โดยใชสารละลาย 

ABTS 7 มิลลิโมล และ โพแทสเซียมเปอรซัลเฟต 2.45 มิลลิโมล 

(1:1) แลวตั้งท้ิงไวที่อุณหภูมิหองในที่มืดเปนเวลา 16 ชั่วโมง การ

ทดสอบสารตัวอยาง โดยผสมสารละลายตัวอยาง 500 ไมโครลิตร 

กับสารละลาย ABTS+ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แลวตั้งท้ิงไวในที่มืด

เปนเวลา 15 นาที จากนั ้นวัดคาการดูดกลืนแสงที ่ 734 นาโน

เมตร สรางกราฟระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน 

Trolox กับคาการดูดกลืนแสง คำนวณหาปริมาณฤทธิ์ในการตาน 

ABTS+ ในหนวยมิลลิกรัมตอ 100 กรัมของน้ำหนักตัวอยางแหง

โดยเปรียบเทียบกับสมการเสนตรงของกราฟสารมาตรฐาน 

Trolox  

6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 จัดหนวยทดลองแบบแฟกทอเรียลและวางแผนการ

ทดลองแบบ CRD โดยทำการทดลอง 3 ซ ้ำ (triplication) 

ว ิ เ ค ร าะห  คว ามแปรปรวนโดย ใช   Analysis of Variance 

(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ดวยโปรแกรม

สำเร็จรูป SPSS 
 

ผลการทดลอง 

1. คุณสมบัตดิานเคมี และกายภาพของดอกอัญชัน 

 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติดานเคมี และกายภาพของ

ดอกอัญชัน โดยการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของดอก

อัญชัน ไดแก ความชื้น เถา ไขมัน เยื่อใย และโปรตีน (ตารางท่ี 1) 

พบวา ดอกอัญชันมีปริมาณความชื้น 89.1% และปริมาณเยื่อใย 

เถา ไขมัน และโปรตีน ดังตารางที ่ 1 คาสีของดอกอัญชันอยู

ในชวงน้ำเงิน-มวง แสดงคาสีแดง a* (4.3±0.5) และคาสีน้ำเงิน 

b* (-12.5±1.0) 

2. สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดดอกอัญชันดวยไมโครเวฟ 

 ผลของกำลังไมโครเวฟจากการสกัดดวย MWA ที่ 150  

450 และ 750 วัตต เปนเวลา 3  5 และ 10 นาที (ตารางที่ 2) 

พบวา การใชกำลังไมโครเวฟที่ 150 วัตต เปนเวลา 10 นาที มี

ปร ิมาณสารประกอบฟนอล ิกท ั ้ งหมดส ูงท ี ่ ส ุด (44.8±1.0 

mg/100g dry sample) (p<0.05) การทดสอบฤทธิ์ในการตาน

อนุมูลอิสระ โดย DPPH และ ABTS assay ของดอกอัญชันที่สกัด

ดวย MWA ที่กำลัง และเวลาที่แตกตางกัน (ตารางที่ 2) พบวา 

MWA ที่ 750 วัตต เปนเวลา 5 นาที แสดงฤทธิ์ในการตานอนมุูล

อิสระสูงที่สุด (p<0.05) การสกัด MWA ที่ 150 วัตต เปนเวลา 

10 นาที แสดงฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS สูงสุด 

เทากับ 77.9±0.9 mg/100g dry sample 
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติดานเคมีและกายภาพของดอกอัญชัน 

Parameter Value 

ความชื้น (%) 89.1 ± 0.2 

เถา (%) 4.7 ± 0.3 

ไขมัน (%) 2.4 ± 0.4 

เยื่อใย (%) 7.1 ± 0.7 

โปรตีน (%) 0.2 ± 0.1 

L* 36.6 ± 0.3 

a* 4.3 ± 0.5 

b* -12.5 ± 1.0 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์การตานอนมุูลอิสระของดอกอัญชนั โดยการสกัดดวยไมโครเวฟ 

กำลัง (วัตต) เวลา (นาที) 
ปริมาณฟนอลิกท้ังหมด 

(mg/100g dry sample) 

DPPH 

(% inhibition) 

ABTS 

(mg/100g dry sample) 

150 

3 34.9±0.3d 7.8±0.2d 62.3±0.8d 

5 37.5±0.4c 10.0±0.2c 63.8±0.4c 

10 44.3±1.0a 9.7±0.3c 77.9±0.9a 

450 

3 38.5±0.1b 3.9±0.1f 49.7±0.7f 

5 33.3±0.3e 5.3±0.1e 57.2±1.2e 

10 37.2±0.2c 2.9±0.1g 65.3±0.5b 

750 

3 20.3±0.4g 10.2±0.1c 35.9±0.8h 

5 21.5±0.3f 13.4±0.4a 41.3±0.7g 

10 33.7±0.7e 12.7±0.5b 62.6±0.2cd 

a-h คือ ความแตกตางในคอลัมนอยางมนีัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

3. ผลการเปรียบเทียบวิธีการสกัดตอปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 

และฤทธิ์ในการตานอนุมูลอสิระของดอกอัญชัน 

 จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดดอกอัญชัน

ดวยไมโครเวฟ พบวา การใชกำลังไมโครเวฟที่ 150 วัตต เปน

เวลา 10 นาที มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงที ่สุด 

(44.8±1.0 mg/100g dry sample) (p<0.05)การเปรียบเทียบ

ระหวางวิธ ีการสกัดดวย MWA การสกัดโดยใชความรอนที่

อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และการสกัดดวยคลื่นอัลตราซาวด 

แสดงในตารางที ่ 3 พบวา วิธีการสกัดดวย MWA ใหปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด (43.7±0.26 mg/100g dry 

sample) นอกจากนี้ยังพบวา มีฤทธิ์ในการตานสารอนุมูลอิสระ 

(DPPH และ  ABTS) ส ู งท ี ่ ส ุ ด  (13.6±0.16% และ 78.4±0.6 

mg/100g dry sample) ซึ่งแตกตางกับวิธีสกัดดวยความรอน 

และการใชคลื่นอัลตราซาวด (p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ในการตานอนุมลูอิสระของดอกอัญชันดวยวิธีการสกัดที่

แตกตางกัน 
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วิธีการสกัด 
ปริมาณฟนอลิกท้ังหมด 

(mg/100g dry sample) 

DPPH 

(% inhibition) 

ABTS 

(mg/100g dry sample) 

ความรอนแบบดั้งเดิม 

(90 องศาเซลเซยีส 2 ชม.) 
23.1±0.58b 9.3±0.24c 33.8±0.19b 

อัลตราโซนิกส 20.5±0.17c 12.3±0.08b 35.6±0.97b 

MWA (150W 10 นาที) 43.7±0.26a 13.6±0.16a 78.4±0.58a 
a-c คือ ความแตกตางในคอลัมนอยางมนีัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

วิจารณผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของดอกอัญชัน 

(ตารางที่ 1) สอดคลองกับรายงานของ Muhammad Ezzudin 

and Rabeta (2018) พบวา ในดอกอัญชันมีปริมาณความชื้น 

92.40% เถา 0.45% ไขมัน 2.5% เยื่อใย 2.10% และโปรตีน 

0.32% ซึ่งมีปริมาณความช้ืน ไขมัน และโปรตีนสอดคลองกับวิจัย

นี ้ แตมีปริมาณเถานอยกวา มีคาสีสอดคลองกับ ศุกฤชชญา 

(2558) แสดงค าความสวาง L* (27.67±1.5) ค าส ีแดง a* 

(4.85±1.53) และคาสีเหลือง b* (-20.54±3.34) อยางไรก็ตาม 

ปริมาณองคประกอบโดยปริมาณและคาสีเปนผลมาจากพันธุของ

อัญชัน พื้นทีป่ลูกและฤดูการเก็บเก่ียว 

จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดดวย MWA 

เมื่อใชกำลังของไมโครเวฟและเวลาในการสกัดแตกตางกัน พบวา

ทั้ง 2 ปจจัยมีอิทธิพลรวมกันสงผลปริมาณสารประกอบฟนอลิก

ทั้งหมด โดยใชเวลาในการสกัดและการเพิ่มกำลังของไมโครเวฟ 

ทำใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกมีปริมาณสูงขึ้น ยกเวนการ

สกัดดวย MWA ที่กำลัง 450 วัตต เมื่อเพ่ิมเวลาในการสกัดพบวา

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกมีค าลดลง สืบเนื ่องจากกำลัง

ไมโครเวฟและเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้น อาจสงผลตอโครงสราง

ของสารประกอบฟนอลิกถูกทำลายดวยความรอน สงผลตอการ

สลายตัวและใหผลผลิตและการออกฤทธิ ์ทางชีวภาพลดลง 

(Routray and Orsat, 2014) อย างไรก ็ตาม จากการศึกษา

ปริมาณสารฟนอลิกดวยการสกัด MWA ของเมล็ดลำไย ที่กำลัง 

450 วัตต และเวลา 300 วินาที การเมื่อเพิ่มเวลาจนถึง 210 

วินาที (3 นาที 30 วินาที) พบวามีปริมาณสารประกอบฟนอลิก

ทั้งหมดสูงที่สุด และเมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดเปน 300 วินาที (5 

นาที) ปริมาณสารประกอบฟนอลิกมีคาลดลง (กาญจนา และ

คณะ, 2562) สอดคล องก ับการใช ไมโครเวฟต อการสกัด 

เคอคูมินอยจากขมิ้นชัน เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการสกัด ปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณสูงสุดท่ีเมื่อใช

เวลาสกัด 3 นาที และมีปริมาณลดลงในนาทีที่ 4 และ 5 ปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดลดลงดังกลาวเปนผลจากการไดรับ

ความรอนสูงขึ้นและใชเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นซึ่งทำลายพันธะ

เอสเธอรของสารประกอบฟนอลิกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสาร

ชนิดอื่น (Singh et al., 2017) 

การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH 

(ตารางที่ 2) พบวา เมื่อเพิ่มเวลาในการสกัดจาก 3 นาที เปน 5 

นาที ฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระมีคาเพ่ิมขึ้น แตเมื่อเพ่ิมเวลาจาก 

5 นาที เปน 10 นาที ทำใหฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระลดลง อัน

เนื่องมาจากการเพิ่มกำลังของไมโครเวฟซึ่งแปรผันตามอุณหภูมิ

และเวลาในการสกัดเพ ิ ่มข ึ ้น ส งผลต อสารออกฤทธิ ์ต าน 

อนุมูลอิสระมีปริมาณเพ่ิมขึ้นจนกระทั่งคงที่และเมื่อใชเวลาในการ

สกัดตอไปสารออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมีปริมาณลดลง เปนผล

จากโครงสรางของสาระสำคัญบางชนิดที ่ออกฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระ อาจเกิดการสลายตัวหรือมีการเปลี ่ยนโครงสรางของ

สารประกอบในรูปแบบอื ่นได (อาร ีร ัตน, 2560) นอกจากนี้

สารละลาย DPPH มีความจำเพาะเจาะจงกับสารตานอนุมูลอิสระ

และคอนขางเสถียรจึงทำใหเกิดปฏิกิริยาไดชา ทำใหการแสดง

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระอาจมีคานอยกวาความเปนจรงิ สารปนเปอน

และโลหะรบกวน (interfere) เป นตัวร ีด ิวซส งผลต อสีของ 

อนุมูลอิสระ DPPH จางลง (บุหรัน, 2556)  

สำหรับการทดสอบฤทธิ ์ในการตานอนุมูลอิสระของ

ตัวอยางสกัดดวย MWA ดวยวิธี ABTS โดยคำนวณปริมาณกับ

สารมาตรฐาน Trolox (ตารางที่ 2) พบวาเมื่อเพ่ิมเวลาในการสกดั 

ฤทธิ ์การตานอนุมูลอิสระมีคาเพิ่มขึ้น จะเห็นวาเมื่อกำลังของ

ไมโครเวฟคงที่ การเพิ่มเวลาในการสกัดมีผลทำใหฤทธิ์การตาน

อนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS ของสารสกัดดอกอัญชันมีคาเพิ ่มขึ้น 

เมื่อเพิ ่มกำลังของไมโครเวฟและเพิ ่มเวลาในการสกัดจะทำให

ปริมาณการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมีคาลดลงอันเนื่องจากเพิ่ม

กำลังของไมโครเวฟซึ่งแปรผันตามอุณหภูมิความรอนสงผลจาก
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โครงสรางของสารออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ อาจเกิดการสลายตัว

หรือมีการเปลี ่ยนโครงสรางของสารประกอบในรูปแบบอ่ืน

ดังกลาว (อารีรัตน, 2560) 

จากตารางท ี ่  3 ในการเปร ียบเท ียบว ิธ ีการสกัด 

ดอกอัญชันโดยการสกัดดวยความรอนแบบดั้งเดิมที่ 90 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง การสกัดดวยคลื่นอัลตราซาวดโดย

ใชเครื่องอัลตราโซนิกส และการสกัดดวยไมโครเวฟที่ 150 วัตต 

เปนเวลา 10 นาที ผลพบวา ตัวอยางสารสกัดดวย MWA มี

ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระเมื่อทำการ

วิเคราะหดวยวิธี DPPH และ ABTS สูงกวาตัวอยางการสกัดดวย

ความร อนแบบดั ้งเด ิมและการสกัดดวยคล ื ่นอ ัลตราซาวด 

สอดคลองกับ Sinha et al. (2012) ดอกอัญชันโดยใช MWA 

สามารถลดเวลาในการสกัดเหลือเพียง 2 นาที เมื่อเทียบกับการ

สกัดดวยความรอนแบบดั้งเดิม เชนเดียวกับในการสกัดดอก

อัญชันดวยอัลตราซาวดชวยลดเวลาในการสกัดและสงผลตอ

ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและแสดงฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระสูงกวา

วิธีการสกัดดวยความรอนแบบดั้งเดิมดังกลาว (Mehmood  

et al., 2019) อยางไรก็ตามการสกัดดวยคลื ่นไมโครเวฟทำให

โมเลกุลน้ำในเซลลพืชสั่นสะเทือนและความรอนทำใหผนังเซลล

ของตัวอยางเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหเซลลแตก

ออกจากการไดรับความรอนยิ่งยวด และปลอยสารสีหรือรงควัตถุ

ภายในเซลลของพืชถูกสกัดออกมาและแสดงฤทธิ ์ในการตาน

อนุมูลอิสระไดดี (ดวงกมล, 2557) 
 

สรุปผลการวิจัย 

การสกัดดอกอัญชันดวยไมโครเวฟที่กำลังของไมโครเวฟ

150 วัตต เปนเวลา 10 นาที เปนวิธีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และศักยภาพในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกอญัชัน

ไดดีกวาการสกัดดวยความรอนแบบดั ้งเดิมและการสกัดดวย

คลื่นอัลตราซาวด ดังนั้น MWA อาจเปนทางเลือกที่ดีสำหรับเปน

แนวทางในการประยุกตใชในการสกัดสารสจีากดอกอัญชันเพ่ือใช

ประโยชนในดานอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสำอางตอไป 
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