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คํานํา
ประมวลสารสนเทศพรอมใช เรื่อง “ อน ทไซยานิน (Anthocyanin)” ฉบับนี้ สํานักหอสมุด ละศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตร ละเทค น ลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขึ้นภายใต ครงการเครือขายหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสดา นวิทยาศาสตร ละเทค น ลยีของประเทศ ครงการยอยที่ 2 ครงการเพิ่มศักยภาพการเขาถึง
สารสนเทศวิทยาศาสตร ละเทค น ลยี
ในรูป บบ Digital Library กิจกรรมยอย 2.5 ประมวลสารสนเทศ
พรอมใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนารูดานวิทยาศาสตร ละเทค น ลยีจากตางประเทศ
ดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผย พรประมวลสารสนเทศพรอมใชนี้ใหผูใชไดเขาถึง สารสนเทศวิทยาศาสตร ละ
เทค น ลยีในรูป บบที่เขาใจไดงาย ละสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใชฉบับนี้ ใหความรูเกี่ยวกับ
อน ทไซยานิน ได ก การเกิด ละ ครงสรางของ อน ทไซยานิน คุณสมบัติทางเคมีของ อน ทไซยานิน
ปจจัยที่มีผลตอสี ละความเสถียรของ อน ทไซยานิน คุณสมบัติของ อน ทไซยานิน การสกัด การทําให
บริสทุ ธิ์ ละการวิเคราะห อน ทไซยานิน รวมทัง้ ประ ยชนของ อน ทไซยานิน
คณะผูจ ดั ทําหวังวา ประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ จะเปนประ ยชนตอผูใชที่สนใจศึกษาคนควา
เกี่ยวกับ อน ทไซยานิน ดยเอกสารฉบับเต็มที่ใชในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ได
รวบรวม จัดเก็บ ละใหบริการ ณ บริเวณหองอานชั้น 2
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อน ทไซยานิน
(Anthocyanin)
บทคัดยอ
อน ทไซยานิน เปนเปนรงควัตถุทล่ี ะลายน้าํ ได จัดอยูในกลุมฟลา วนอยด เปนสารใหสตี ามธรรมชาติ
ดยสีของ อน ทไซยานินจะเปลี่ยน ปลงไปตามสภาวะความเปนกรด-ดาง อน ทไซยานินมี ครงสรางเปน
บบ C6-C3-C6 ซึ่งเปนไกล คไซดของ 2-phenylbenzopyryli m หรือ fla yli m cation ที่มีดวยกันหลายชนิด
ตมอี ยู 6 ชนิดเทานั้นที่พบบอย ได ก pelargonidin, cyanidin, delphinidin, peonidin, pet nidin ละ mal idin
ในสารละลายตัวกลาง อน ทไซยานินจะทําหนาที่เปนอินดิเคเตอรวัดความเปนกรด-ดาง (pH indicator) คือ
ใหสี ดงที่ pH ต่ํา ใหสีน้ําเงินที่สภาวะเปนกลาง ละไมมีสีที่ pH สูง ดยปจจัยที่มีผลตอสี ละความเสถียรของ
อน ทไซยานินคือ ปจจัยทางเคมี ละฟสิกส เชน ครงสราง อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง กรด อสคอรบิก
น้าํ ตาล ละปจจัยอืน่ ๆ อน ทไซยานินมีคณ
ุ สมบัติ ตกตางกันทัง้ ทางเภสัชวิทยา ละชีววิทยา เชน เปนสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological acti ity) ชว ยตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) สามารถลดอาการอักเสบ (antiinflammatory) ชวยปกปองหลอดเลือด ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ลดความเสี่ยงของ รคมะเร็ง ละตานไวรัส
ตคุณสมบัติ เดนที่สุดของ อน ทไซยานินคือ ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ ดย อน ทไซยานิน
มีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงกวาวิตามินซี ละอีถึง 2 เทา ปริมาณของ อน ทไซยานินที่มนุษย
สามารถบริ ภคไดเฉลีย่ สูงสุดคือ 200 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งพบวาผูที่นิยมดื่มไวน ดงมีความเสี่ยงตอการเปน รค
เกี่ยวกับหัวใจลดลง ไวน ดงจึงไดชื่อวาอุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระตามธรรมชาติมากที่สุดชนิดหนึ่ง
เนื่องจากในไวน ดงมี s peroxide radical sca enging ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
LDL (low density lipoprotein) การวิเคราะหเชิงปริมาณ ละเชิงคุณภาพของ อน ทไซยานินเปนการศึกษา
ครงสราง ละหนาที่ของ อน ทไซยานินในพืช เพื่อที่จะนํา อน ทไซยานินไปใชประ ยชนไดอยางถูกตอง
ละเหมาะสม ดย อน ทไซยานินสามารถสกัดจากพืชไดถงึ 539 ครงสราง ดยใชการสกัด การทําใหบริสทุ ธิ์
ละการวิเคราะหดวยเทคนิค ครมา ตกราฟ วิธีวิเคราะหที่นิยมใชคือ การ ยกสารดวยเทคนิค ครมา ตกราฟ
บบ ผนบาง (Thin-layer chromatography ; TLC) ละ High performance liq id chromatography (HPLC)
คําสําคัญ : อน ทไซยานิน; อน ทไซยานิดนิ ; ฟลา วนอยด; สารตานอนุมลู อิสระ
Keywords : Anthocyanin; Anthocyanidin; Fla onoid; Antioxidant; Color stability
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อน ทไซยานิน
(Anthocyanin)
1. บทนํา
อน ทไซยานิน (anthocyanins) มีชื่อยอมาจากรากศัพทเดิมของกรีกคือ anthos ปลวา ดอกไม ละ
kyanos ปลวา สีนาํ้ เงิน อน ทไซยานิน จึงหมายถึง ดอกไมสนี าํ้ เงิน อน ทไซยานินเปนรงควัตถุที่ละลายน้ํา
ได (water-sol ble pigments) จัดอยูในกลุมฟลา วนอยด (fla onoids) สีของ อน ทไซยานินจะเปลี่ยน ปลงไป
ตามสภาวะความเปนกรด-ดาง ดยมีสีน้ําเงินเขมในสภาวะที่เปนดาง (pH มากกวา 7) มีสีมวงเมื่อเปนกลาง (pH
7) ละจะเปลี่ยนเปนสี ดงสมในสภาวะที่เปนกรด (pH นอยกวา 7) สามารถพบ อน ทไซยานินไดทั่วไปใน
วคิ ว อล ละเซลล เ นื้ อ เยื่ อชั้ น นอกของดอก ผล ละใบของพื ช ดอก (angiosperms) ยกเว น ในพื ช พวก
ตะบองเพชร ผักกาดหัว ผัก ขม ละพืชพวกสาหราย บางครัง้ ปรากฏในสวนเนือ้ เยือ่ พืช (plant tiss e) ได ก ราก
หัวใตดินของพืช (t ber) ลําตน หนอยอย (b lbil) ละพืชเมล็ดเปลือย (gymnosperms) ตางๆ เชน เฟรน ละ
ไบ อไฟต (bryophytes) นอกจาก อน ทไซยานินจะทําใหดอกไมมีสีสันสวยงาม ลวยังชวยปองกันพืชไมให
ไดรับอันตรายจากสิ่ง วดลอม ละ มลงตางๆ อน ทไซยานินจากธรรมชาติสามารถนํามาประยุกต ใชใน
อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม ละผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดหลายชนิด ตที่ไดรับความสนใจมากในปจจุบันคือ
คุณสมบัติในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) จึงมี นว นมนํามาประยุกตใชในดานสุขภาพ ละ
ความงาม ดยชวยลดการเกิดริ้วรอยของผิวจากรังสียูวี ละมลภาวะ อีกทั้งชวยปองกันเซลลเสนผมไมใหออ น อ
ละทําใหเสนผมเงางาม ข็ง รง
2. การเกิด ละ ครงสรางของ อน ทไซยานิน
อน ทไซยานิน ประกอบดวยสวนของอะไกล คน (aglycone) น้ําตาล (s gar) ละหมูเอซิล (acyl
gro p) (Anderson, OM., and Markham, KR., 2006) กําลังการผลิต อน ทไซยานินทั่ว ลกมีประมาณ 10,000
ตัน (คํานวณกําลังการผลิตจากองุนเพียงชนิดเดียว) (Kim, MK., et al., 2008) ปจจุบันมีการคนพบ อน ท
ไซยานิน มากกวา 300 ชนิดจากสารในกลุมฟลา วนอยดที่ไดพบกวา 7,000 ชนิด ตละชนิดจะมีสีสัน ละ
คุณสมบัติ ตกตางกันไป มวา อน ทไซยานินจะมีดวยกันหลายชนิด ตทุกชนิดจะมี ครงสรางหลักเปนสาร
ชนิดเดียวกันทีเ่ รียกวา อน ทไซยานิดนิ (anthocyanidins) ทีม่ คี ารบอน 15 อะตอมอยูภายใน มเลกุล (สัมพันธ
คัมภิรานนท, 2546) คือ ครงสราง บบ C6-C3-C6 ซึง่ เปนไกล คไซด (glycoside) ของ 2-phenylbenzopyryli m
หรือ fla yli m cation อน ทไซยานิดนิ สามารถเกิดไดประมาณ 20 ชนิด ตมอี ยู 6 ชนิดเทานัน้ ทีพ่ บไดบอ ยใน
พืชคือ pelargonidin (Pg) คิดเปน18 % cyanidin (Cy) คิดเปน 30 % delphinidin (Dp) คิดเปน 22 % ละ peonidin
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(Pn) pet nidin (Pt) ละ mal idin (M ) คิดเปน 20 % (Anderson, OM., and Markham, KR., 2006) ดัง สดงใน
รูป ที่ 1 ซึง่ ชี้ใหเห็นวา อน ทไซยานิน ตละชนิดมีความ ตกตางกันดังนี้
1. จํานวนของหมูไฮดรอกซี (hydroxyl gro p) ใน มเลกุล
2. ระดับการเกิดเมทิลเลชัน (degree of methylation) ของหมูไ ฮดรอกซี
3. ธรรมชาติ จํานวน ละตํา หนงของในการเกิดไกล คซิเลชัน (glycosylation)
4. ธรรมชาติ ละจํานวนของอะ รเมติก (aromatic) หรือ aliphatic acids ที่อยูใกลกับ glycosyl resid e

รูปที่ 1 การ ทนทีข่ อง อน ทไซยานิดนิ (Mazza, GJ., 2007)
การ ทนที่ของหมูไฮดรอกซี (OH) ละหมูเมทอกซี (OCH3) ของ fla yli m ring จะทําใหเกิดสีของ
อน ทไซยานิดนิ กลาวคือ การเพิ่มจํานวนของหมูไฮดรอกซีจะทําใหเกิดเชดของสีฟา (bl ish shade) สวนการ
เพิ่มจํานวนของหมูเมทอกซีจะทําใหเกิดสี ดง (redness) Mazza, GJ. (2007) ไดรายงานวา การเพิ่มจํานวนของ
หมูไ ฮดรอกซีจะทําใหความสามารถในการตานอนุมลู อิสระ (antioxidant acti ity) เพิ่มขึ้น ซึ่งสี ละการดูดกลืน
สงของ อน ทไซยานิดนิ ตละชนิด สดงไวในตารางที่ 1 ละเนื่องจากการ ทนที่ของกรด ละดางเกิดขึ้นได
ในหลายตํา หนง จึงทําใหจํานวนของ อน ทไซยานินมีมากกวา อน ทไซยานิดิน 15-20 เทา มเลกุลของ
น้ําตาลที่ตอกับ อน ทไซยานิดนิ ได ก กลู คส (gl cose) กา ลก ตส (galactose) รม นส (rhamnose) อะราบิ
นส (arabinose) ได ซ็กคาไรด ละไตร ซ็กคาไรด ดย อน ทไซยานินที่พบมากที่สุดคือ 3-monoside, 3biosides, 3,5-diglycosides ละ 3,7- diglycosides (Sikorski, ZE., 2007)
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ตารางที่ 1 สี ละการดูดกลืน สงของ อน ทไซยานิดนิ (Kidmose, U., et al., 2002)
กลุมของรงควัตถุ
(Pigment class)
อน ทไซยานิน (anthocyanins)
ไซยานิดิน ไกล คไซด
(Cyanidins glycosides)
เดลฟนิดิน ไกล คไซด
(Delphinidins glycosides)
มัลวิดิน
(Mal idins glycosides)
เพลา กนิดิน ไกล คไซด
(Pelargonidins glycosides)
พี อนิดิน ไกล คไซด
(Peonidins glycosides)
เพทูนิดิน ไกล คไซด
(Pet nidins glycosides)

ชนิด ครงสราง
(Str ct ral type)

การใหสี (Colo r)

อน ทไซยานิดิน
(anthocyanidins)
อน ทไซยานิดิน
(anthocyanidins)
อน ทไซยานิดิน
(anthocyanidins)
อน ทไซยานิดิน
(anthocyanidins)
อน ทไซยานิดิน
(anthocyanidins)
อน ทไซยานิดิน
(anthocyanidins)

การดูดกลืน สง (นา นเมตร)

(Sikorski, ZE., 2007)
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3. คุณสมบัติทางเคมีของ อน ทไซยานิน (Sikorski, ZE., 2007)
ในสารละลายตัวกลาง (aq eo s media) อน ทไซยานินจะทําหนาทีเ่ ปนอินดิเคเตอรวดั ความเปนกรดดาง (pH indicator) คือ ใหสี ดงที่ pH ต่าํ ใหสนี าํ้ เงินทีส่ ภาวะเปนกลาง ละไมมสี ที ่ี pH สูง ในสารละลายที่เปน
กรด ละเปนกลางนั้น มี ครงสรางของ อน ทไซยานิน 4 ครงสรางที่อยูในสภาวะสมดุลคือ red fla yli m
cation (AH+), bl e q inonoidal base หรือ red q inonoidal base (A), colorless carbinol pse dobase (B) ละ
colorless chalcone (C) ดัง สดงในรูปที่ 2 ในสภาวะที่เปนกรด ละ pH ต่ํากวา 2 จะมี AH+ เปน ครงเดน เมือ่ pH
เพิ่มขึ้น AH+ จะเกิดการสูญเสีย ปรตอนเกิดเปนสารละลาย bl e q inonoidal base หรือ red q inonoidal base
(A) ซึง่ เปน ครงสรางทีเ่ กิดเปนปกติ ตการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน (hydration) ของ AH+ จะทําใหเกิด colorless
carbinol pse dobase (B) ซึ่งเกี่ยวของกับความ ตกตางกันของ pH ละ ครงสรางของ อน ทไซยานินจึงทําให
ปริมาณของ AH+, A, B ละ C ที่สภาวะสมดุลมีความ ตกตางกัน เชน ครงสรางของ 3-glycoside ละ 3,5diglycoside จะเกิดขึ้นเมื่อ pH เพิ่มขึ้นมากกวา 3 ซึ่งจะเกิดเปน colorless carbinol pse dobase (B) อยางไรก็ตาม
ปริมาณเพียงเล็กนอยของ bl e q inonoidal base (A) ละ colorless chalcone (C) จะปรากฏใหเห็น ละมีปริมาณ
เพิม่ ขึน้ ที่ pH สูงขึน้ (pH 4-6) ดัง สดงในรูปที่ 3

4

รูปที่ 2 การเปลีย่ นรูป ครงสราง (Str ct ral transformation) ของ อน ทไซยานิน
(Mazza, GJ., and Bro illard, R., 1987)

รูปที่ 3 การกระจายของ AH+, A, B ละ C ของ cyaniding 3,5-digl coside ทีส่ ภาวะสมดุล
(Mazza, GJ., and Bro illard, R., 1987)
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4. ปจจัยที่มีผลตอสี ละความเสถียรของ อน ทไซยานิน (Mercadante, AZ., and Bobbio, FO., 2008)
จากการศึกษาคนควาปจจัยที่มีผลตอความเสถียรของ อน ทไซยานิน พบวา ปจจัยทางเคมี ละฟสิกสที่
เกี่ยวของกับการสลายตัวของ อน ทไซยานินมีผลตอความเสถียรของ อน ทไซยานินมากที่สุด ได ก อุณหภูมิ
สง ความเปนกรด-ดาง ซัลเฟอรไดออกไซด ลหะ น้ําตาล ละออกซิเจน รวมทั้งความเขมขน ครงสรางเคมี
ละองคประกอบของ อน ทไซยานิน ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 ครงสราง (Structure) ความเสถียร ละสีของ อน ทไซยานินขึ้นอยูกับธรรมชาติ ละจํานวนของ
น้ําตาลที่ใกลกับ fla yli m ion ละจํานวนของกรดทีเ่ ชือ่ มตอกับ glycosylic moiety รวมทั้งเกี่ยวของกับจํานวน
ละตํา หนงในการ ทนที่ fla yli m ion ของไฮดรอกซิล ละเมทอกซิล ตัวอยางเชน 3-deoxy anthocyanins ที่มี
สีเหลืองเนื่องจากเกิดการดีไฮดรอกซีเลชัน (dehydroxylation) ของคารบอนตํา หนงที่ 3 ทําใหมีความเสถียร
มากกวา 3-hydroxy anthocyanins ทีม่ สี ี ดง ละมีความเสถียรต่าํ กวามาก นอกจากนี้ยังพบวา อน ทไซยานินที่
ประกอบดวย aromatic acyl gro ps มีความเสถียรมากกวา nacylated pigments อาจเนื่องมาจากความเร็วในการ
เปลี่ยนสีจากการไฮเดรชัน (hydration) ที่คารบอนตํา หนงที่ 2 ใน อน ทไซยานินนิวเคลียส (anthocyanin
n cle s)
การเพิ่มจํานวนของหมูไฮดรอกซี (OH gro p) ในวง หวนของ อน ทไซยานินนําไปสูการดูดซับ สง
สูงสุด ทําใหความยาวคลื่นในการดูดกลืน สงเพิ่มขึ้น ละเกิดการเปลี่ยนสีจากสีสมไปเปนสีน้ําเงิน- ดง ตการ
ทนทีด่ ว ยหมูเ มทอกซี (OCH3 gro p) จะใหผลตรงขามกัน หมูไ ฮดรอกซีท่ี C-3 จัดวามีความสําคัญเนือ่ งจากเปน
จุดที่ทําใหเกิดการเปลีย่ นสีจากสีเหลืองเปนสีสม ละสี ดง (Sikorski, ZE., 2007)
4.2 อุณหภูมิ ละความเปนกรด-ดาง (Temperature and pH) การยอยสลายทางความรอน (thermal
degradation) มีผลตอความเสถียรของ อน ทไซยานิน คือ เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ความเสถียรของ อน ทไซยานิน
ละรงควัตถุตา งๆ ในอาหารจะลดลง ตัวอยางเชน cyanidin 3-gl coside ละ cyaniding 3-r tinoside จะสลายตัว
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ในสารละลายกรดออน (pH 1-4 ) ทั้งสภาวะที่มี ละไมมีออกซิเจน หรือความ
เสถียรทางความรอนของ อน ทไซยานินที่สกัดจากเปลือกของดอกทานตะวัน (s nflower h lls) จากการสกัด
ดวยซัลเฟอรไดออกไซดที่ความเขมขนของสารละลายตางๆ ที่อุณหภูมิ 65-95 องศาเซลเซียส ละที่ pH 1-5
พบวา การสลายตัวของ อน ทไซยานินจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของซัลเฟอรไดออกไซดในสารละลายที่ไดจาก
การสกัด
Hiemori, M., Koh, E., and Mitchell, AE. (2009) ไดศึกษาองคประกอบ ละความเสถียรทางความรอน
ของ อน ทไซยานินใน black rice (Or a a iva L. japonica ar. SBR) ดย อน ทไซยานิน 6 ชนิดถูกนํามา
วิเคราะห ดยเครื่อง HPLC-PDA ละ LC-(ESI)MS/MS พบวา อน ทไซยานินที่พบมากที่สุดคือ cyanidin-3gl coside (572.47 ไม ครกรัมตอกรัม คิดเปน 91.13% ของปริมาณ อน ทไซยานินทั้งหมด) ละ peonidin-3gl coside (29.78 ไม ครกรัมตอกรัม คิดเปน 4.74 % ของปริมาณ อน ทไซยานินทั้งหมด) รองลงมาคือ
cyaniding-dihexoside isomer 3 ไอ ซเมอร ละ cyaniding hexoside อีก 1 ชนิด นอกจากนี้ความเสถียรทางความ
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รอนของ อน ทไซยานินที่ประเมินจากการหุงขาว ละความดันที่ใช พบวาวิธีการทั้งหมดของกระบวนการหุง
ขาว black rice เปนสาเหตุทาํ ใหปริมาณของ อน ทไซยานินลดลงอยางมีนยั สําคัญ ดยความดัน (press re) ทีใ่ ช
ในการหุงขาวเปนสาเหตุสําคัญสุดที่ทําใหปริมาณของ cyanidin-3-gl coside ลดลง รองลงมาคือ หมอหุงขาว
(rice cooker) ละปริมาณกาซทีใ่ ช คิดเปน 79.8 %, 74.2% ละ 65.4 % ตามลําดับ ในขณะเดียวกันปริมาณของ
protocatech ic acid มีการเพิ่มขึ้นอีก 2.7-3.4 เทา ในทุกวิธีการของกระบวนการหุงขาว ดังนั้นจึงสรุปไดวาการ
หุงขาว black rice เปนสาเหตุใหเกิดการสลายตัวทางความรอนของ cyanidin-3-gl coside ละการเกิดของ
protocatech ic acid ขึ้นพรอมกัน
Mori, K., et al. (2007) ไดศึกษาการสูญเสีย อน ทไซยานินในองุน ดงที่อุณหภูมิสูง คือ อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส ละ 25 องศาเซลเซียส (control) พบวา ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสจะมี 3-monogl coside, 3acetylgl coside ละ 3-p-co maroylgl coside ซึ่ง เป น อนุพั น ธ ข อง delphinidins, cyanidins, pet nidins,
peonidins ละ mal idins อยูในปริมาณมาก ตเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเปน 35 องศาเซลเซียส พบวา อน ทไซ
ยานิน ตละชนิดมีปริมาณลดลง ยกเวนอนุพันธของ mal idins ได ก 3-gl coside, 3-acetylgl coside ละ 3-pco maroylgl coside อาจเปนเพราะวายีนที่ไดจากชีวสังเคราะห (biosynthesis genes) นั้นไมสามารถตานการ
สลายตัวไดทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส
สี ละความเสถียรของ อน ทไซยานินที่สกัดจากมะเขือเทศมวง ละ ดงสด พบวา pH ละอุณหภูมิมี
ผลตอความเสถียรนอยกวาความเขมขนของ ครอทสีมวง ละองุน เยื่อราสเบอรี (raspberry p lp) จากธรรมชาติ
ละผานการพาสเจอไรซจะไมไวตอการเปลี่ยนสีของ อน ทไซยานินระหวางกระบวนการผลิต ละบรรจุ
กระปอง ตสจี ะจางไปภายหลังจากเก็บไวทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 50 วัน ทั้งนี้อุณหภูมิยังมีผลตอการ
เปลีย่ นสีของ อน ทไซนิน เนือ่ งจากสัดสวนของ cyanidin ละ pelargonidin 3-glycoside ในน้าํ ผลไมราสเบอรี
ดงเขมขน ละภายหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 3 เดือน พบวา อน ทไซยานินมีการ
เปลีย่ นสีอยางมีนยั สําคัญ ขณะทีก่ ารเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ - 20 องศาเซลเซียสมีการเปลีย่ น ปลงเล็กนอย
4.3 กรด อสคอรบิก (Ascorbic acids) มีผลตอความเสถียรของ อน ทไซยานินเกิดจากการควบ นน
(condensation) ของกรด อสคอร บิ ก ที่ ค าร บ อนตํ า หน ง ที่ 4 ของ อน ทไซยานิ น กรด อสคอร บิ ก มี
ความสามารถในการปองกัน อน ทไซยานิน เนือ่ งจากสามารถลดการเกิด o-q inone formed กอนกระบวนการ
พอลิเมอไรเซชัน การสลายตัวของกรด อสคอรบกิ (ascorbic acid degradation) มีผลทําใหเกิดการสลายตัวของ
อน ทไซยานิน (anthocyanin degradation) เพิ่มขึ้น (Sikorski, ZE., 2007) กรด อสคอรบิกเปนนิวคลี อไฟล
(n cleophiles) ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ดยจะเขาทําลายที่สวนของประจุของ มเลกุลของ อน ทไซยานิน
นอกจากนี้ยังมีกลไกของกรด อสคอรบิกที่มีผลตอความเสถียรของ อน ทไซยานิน คือ กรด อสคอรบิกเปน
สาเหตุทาํ ใหเกิด oxidati e clea age ที่ pyrili m ring จากการกระทําของอนุมลู อิสระ กรด อสคอรบิกทําหนาที่
เปน molec lar oxygen acti ator ในการสรางอนุมูลอิสระออกมาทําปฏิกิริยากับ มเลกุลของ อน ทไซยานิน
การเติมกรด อสคอรบิกปริมาณ 330 มิลลิกรัมตอลิตรในสารละลายที่มี mal idin 3- gl coside, mal idin 3,5digl coside ละ fla yli m salt จะเกิดการ ทนที่ท่ีตางกันในคารบอนอะตอมตํา หนงที่ 4 (pH 2) ดย
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ครงสรางของ anthocyanin fla yli m salt มีบทบาทสําคัญตอความเสถียรของ anthocyanin ซึ่ง digl coside จะ
ทําใหสีของ anthocyanin จางลงชากวา monogl coside ทั้งนี้ชนิดของ fla yli m cation ไมมีผลตออัตราการ
สลายตัวของกรด อสคอรบกิ (rate of ascorbic acid degradation) อยางมีนยั สําคัญ
อะเซ รลา (acerola) เปน หลงธรรมชาติของกรด อสคอรบิกที่ดีที่สุด การศึก ษาสวนประกอบของ
อะเซ รลาที่มีตอความเสถียรของ อน ทไซยานินเปรียบเทียบกับอาไซอิ (acai) ที่ไมพบกรด อสคอรบิกเปน
สวนประกอบ พบวา ความเสถียรของอะเซ รลาเกิดจากความเขมขนของกรด อสคอรบิกในผลไม ตการเติม
กรด อสคอรบกิ ลงในสารละลายอาไซอิเพื่อใหไดความเขมขนของกรด อสคอรบิกเทากับอะเซ รลานั้นจะทํา
ใหความเสถียรของอาไซอิลดลงอยางเห็นไดชดั ละระหวางการเก็บรักษาน้ําผลไม พบวา ไมมีการตกคางของ
กรด อสคอรบกิ (ascorbic retention) ละปริมาณการสูญเสียของ อน ทไซยานินในน้ําผลไมเลย ตอัตราการ
สูญเสียของ อน ทไซยานินในน้ําผลไมขึ้นอยูกับ ครงสรางของ อน ทไซยานิน ดยกรด อสคอรบิก จะ
สลายตัว 100 % (ภายใน 9 วัน) เมื่อไมมี อน ทไซยานิน ขณะที่เมื่อมี mal idin 3-gl coside ละ mal idin 3,5digl coside จะทําใหกรด อสคอรบกิ สลายตัว 15 % ละ 23 % (ภายใน 9 วัน) ตามลําดับ
4.4 น้ําตาล (Sugars) การเติมน้ําตาลมีผลตอความเสถียรของ อน ทไซยานิน ซึ่งขึ้นอยูกับ ครงสราง
ความเขมขนของ อน ทไซนานิน ละชนิดของน้ําตาล ดย red cing ละ non-red cing s gar มีผลในการ
ทําลายความเสถียรของ อน ทไซยานินใน บล็ค เคอเรนท (black c rrant) ความเสถียรทางความรอนของ อน
ทไซยานิน (anthocyanin thermostability) จะลดลงเมื่อความเขมขนของซู ครส (concentration of s crose)
เพิ่มขึ้นจาก 0 เปน 20 % ขณะที่ความเขมขนที่ 40 % จะมีผลดีตอความเสถียรของรงควัตถุ ตรงขามกันความ
เสถียรทางความรอนของรงควัตถุ (thermostability of pigments) จะลดลง บบเสนตรงเมือ่ ความเขมขนของฟรุก
ตส (concentration of fr ctose) เพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจเปนเพราะการเกิดฟูรอลดีไฮด (f raldehyde formation)
4.5 ปจจัยอืน่ อน ทไซยานินจะมีสจี างลงที่ pH 3 ดยการเติม ซเดียมซัลไฟตท่ี C-2 หรือ C-4 ในสวน
กําเนิดสี (chromophore) ซึ่งปฏิกิริยาจะเกิดเร็วที่สภาวะความเปนกรด (acidification) ซัลเฟอรไดออกไซด
EDTA ละสวนผสมระหวางซัลเฟอรไดออกไซด ละ EDTA มีผลตอการสูญเสีย อน ทไซยานินในน้ําผลไม
สตรอเบอรรี่นอยมากเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นาน 10 สัปดาห ในทางกลับกัน การเติม
ซัลเฟอร ไดออกไซด ละเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จะทําใหเกิดการสูญเสีย อน ทไซยานิน ละทํา
ใหสารประกอบพอลิเมอรลดลง
การทดลองกับสตรอเบอรรี่ ละราสเบอรี่ ดยใชความดันอุทกสถิต (hydrostatic press re) สูงจาก 200800 เมกะปาสคาล (mPa) ที่อุณหภูมิ 18 ละ 21 องศาเซลเซียส ละเก็บไวที่อุณหภูมิ 4, 20 ละ 30 องศา
เซลเซียส พบวา ความเสถียรของราสเบอรี่มีคามากที่สุดที่ความดันอุทกสถิต 200 mPa (4 องศาเซลเซียส)
รองลงมาคือ 800 mPa (4 องศาเซลเซียส)
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5. คุณสมบัตขิ อง อน ทไซยานิน
อน ทไซยานิน เปนสารใหสีธรรมชาติในกลุมสารประกอบฟนอลิก ละฟลา วนอยดที่มีขนาดใหญ
จึงทําใหมีความ ตกตางกันทั้งทางเภสัชวิทยา ละชีววิทยา เชน เปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological
acti ity) ชว ยตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) สามารถลดอาการอั ก เสบ (anti-inflammatory) ดยเพิ ่ ม ความ
ข็ง รงของเสนใย ปรตีนในเนือ้ เยือ่ เกี่ยวพัน (connecti e tiss e) ละกระดูกออน (cartilage) จึงลดการทําลาย
จากอนุมูลอิสระอันตรายที่สําคัญ ได ก DPPH  , O2 - , OH  , O2 ละ H2 O2 (Changlian, P., et al., 2006)
นอกจากนี้ยังชวยปกปองหลอดเลือด ( asoprotecti e) ดยการขยายหลอดเลือด ละกระตุนการไหลเวียนของ
เลื อ ด ลดคอเลสเตอรอลในเลื อ ด ดยยั บ ยั้ ง การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของกรดไขมั น ไม อิ่ ม ตั ว (lipid
peroxidation) (Francis, FJ., 2002) ลดความเสี่ยงของ รคมะเร็ง ละตานไวรัส (Zhao, CL., et al., 2009) ชวย
กระตุนใหเสนผมดํา ชะลอผมหงอก ชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่ง ละมีฤทธิ์ตานรังสียูวี (พิมพอร ศีตคุนรัตน,
2552) ต คุณ สมบัติเดนที่สุดของ อน ทไซยานินคือ ประสิ ท ธิ ภ าพในการต า นอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidant
effecti eness) ดย อน ทไซยานินมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงกวาวิตามินซี ละอีถึง 2 เทา
ความสนใจเกี่ยวกับ อน ทไซยานินจึงเนนไปยังการเปนสารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติที่มีอยูในบลูเบอรรี
(bl eberries) เชอรร่ี (cherries) ราสเบอรี (raspberries) ลูกเกด (black c rrants) องุน มวง (p rple grape) ละไวน
ดง (red wine)
D an, X., et al. (2007) ไดศึกษา ละเปรียบเทียบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH ของ
อน ทไซยานิน กรด อสคอรบกิ ละ b tylated hydroxyto lene (BHT) จากเปลือกหุมเมล็ดของผลลิ้นจี่ (litchi
fr it pericarp) ทีป่ ริมาณเทากันคือ 50 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา อน ทไซยานินมีความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระ DPPH มากที่สุด รองลงมาคือ กรด อสคอรบิก ละ BHT ดยประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ
DPPH เทากับ 91.3 %, 20.1 % ละ 9.73 % ตามลําดับ ดัง สดงในรูปที่ 4 เชนเดียวกับการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ s per anion radicals ของทั้ง 3 สารที่ปริมาณเดียวกัน พบวา อน ทไซ
ยานินมีความสามารถในการตานอนุมลู อิสระ s per anion radicals มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ กรด อสคอรบิก ละ
BHT ที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน ดยประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ s per anion radicals เทากับ
91.4 %, 12.4 % ละ 13.3 % ตามลําดับ ดัง สดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 4 สดงความสามารถในการตานอนุมลู อิสระ DPPH ของ อน ทไซยานิน กรด อสคอรบกิ ละ
b tylated hydroxyto lene (BHT) (D an, X., et al., 2007)

รูปที่ 5 สดงความสามารถในการตานอนุมลู อิสระ s per anion radicals ของ อน ทไซยานิน
กรด อสคอรบกิ ละ b tylated hydroxyto lene (BHT) (D an, X., et al., 2007)
ปริมาณของ อน ทไซยานินที่มนุษยสามารถบริ ภคไดเฉลี่ยสูงสุดคือ 200 มิลลิกรัมตอวัน ดยชาว
อเมริกันสวนใหญนิยมบริ ภค อน ทไซยานิน 180-215 มิลลิกรัมตอวัน (Einbond, LS., et al., 2004; Mazza,
GJ., 2007) ในไวน ดง พบวา มีปริมาณของ อน ทไซยานินมากกวาไวนขาว ละน้ําองุน ไวน ดงจึงไดชื่อวา
อุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระตามธรรมชาติมากที่สุดชนิดหนึ่ง อาจเปนเพราะวาในไวน ดงมี s peroxide
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radical sca enging ละมีประสิทธิภาพในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของ LDL (low density lipoprotein)
(Sikorski, ZE., 2007)
อน ทไซยานิน ยังมีบทบาทดึงดูด มลง ละนกใหชว ยผสมเกสร (pollination) ละชวยในการกระจาย
เมล็ดพันธุอ อกไป (seed dispersal) รวมทั้งมีบทบาทยับยั้งการทําลายของ มลงตางๆ เมื่อ อน ทไซยานินอยูที่
ส ว นบนของผิ ว หน า ใบหรื อ ในส ว นของ epidermal cell จะมี บ ทบาทเกี่ ย วกั บ การอยู ร อดทางกายภาพ
(physicological s r i al) ของพืช (Anderson, OM., and Markham, KR., 2006)
6. การสกัด การทําใหบริสุทธิ์ ละการวิเคราะห อน ทไซยานิน (Anderson, OM., and Markham, KR., 2006 ;
Nollet, LML., 1996)
การวิเคราะหเชิงปริมาณ (q alitati e) ละเชิงคุณภาพ (q alitati e) ของ อน ทไซยานิน ถูกนําไป
พิจารณาถึงการใชประ ยชนของ อน ทไซยานินในพืช ละการศึกษา ครงสราง ละหนาทีข่ อง อน ทไซยานิน
เชน การเปน หลงที่ใหสีตามธรรมชาติ อน ทไซยานินสามารถสกัดจากพืชไดถึง 539 ครงสราง (Gi sti,
MM., and Jing, P., 2008; Mercadante, AZ., and Bobbio, FO., 2008) การที่ อน ทไซยานินมี ครงสราง
หลากหลาย ทําให ยกไดยาก อน ทไซยานินสวนใหญจะไมมีความเสถียรเทาที่ควร เนื่องจากตัว ปรทางเคมี
ละฟสกิ ส เชน ออกซิเจน อุณหภูมิ ละความเปนกรด-ดาง ซึ่งวิธีวิเคราะห ละเครื่องมือที่ใชวัด อน ทไซยา
นิน ได ก HPLC, LC-MS ละ NMR spectroscopy อยางไรก็ตาม การศึกษา ครงสรางของ อน ทไซยานินตอง
ใชพชื มากกวาหรือเทากับ 100 กรัม ดยการสกัดดวยตัวทําละลาย อลกอฮอลในสภาวะกรด จากนั้นนําไปทําให
บริสุทธิ์ (p rification) ละ ยก (separation) อน ทไซยานิน ดยการใชเทคนิค ครมา ทกราฟ ลวจึงนําไป
ศึกษา ครงสราง ดยใช spectroscopy หรือ chemical degradation ดยรายละเอียดดังตอไปนี้
6.1 การสกัด (extraction) การสกัด อน ทไซยานิน เปนขั้นตอน รกในการวินิจฉัยชนิดของ อน ทไซ
ยานินรวม ละ อน ทไซยานินใน ตละสวนของพืช ดยคํานึงถึงจุดประสงคในการสกัด ละธรรมชาติของ อน
ทไซยานิน วิธีการสกัดที่ดีนั้นควรมีการไดกลับคืนมา (reco ery) ของ อน ทไซยานินมากที่สุด ละเกิดการ
สลายตัวของ อน ทไซยานินนอยทีส่ ดุ อีกทัง้ ตองเปนวิธที ไ่ี มซบั ซอน อันตราย ใชเวลาหรือคาใชจา ยสูง
การสกัด อน ทไซยานินสามารถใชตัวทําละลายไดหลายตัว เชน เมทานอล อะซี ตน เอทานอล ละ
น้ํา เพื่อใหได อน ทไซยานินใกลเคียงกับธรรมชาติ จึงมีนักวิจัยใชตัวทําละลายที่เปนกลางในการสกัดเริ่มตน
เชน 60% methanol, ethylene glycol, n-b tanol ละ acetone (Gi sti, MM., and Jing, P., 2008; Nollet, LML.,
1996) ดยเมทานอลเปนตัวทําละลายทีใ่ ชสกัดมากทีส่ ดุ ทัง้ นีไ้ ดมกี ารเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวทําละลาย
ที่ใชสกัด อน ทไซยานิน 3 ชนิด (เมทานอล เอทานอล ละน้ํา) พบวา เมทานอลมีประสิทธิภาพในการสกัด
มากกวาเอทานอล ละน้าํ เทากับ 20 % ละ 73 % ตามลําดับ การสกัด ดยใชเอทานอล ละน้ําเหมาะสมสําหรับ
นํามาใชกับอาหารไดดีกวา เนื่องจากตองการหลีกเลี่ยงความเปนพิษที่อาจเกิดจากเมทานอล ตการ reco ery
ของ อน ทไซยานินมีประสิทธิภาพนอยกวาเมทานอล (Gi sti, MM., and Jing, P., 2008)
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การสกัดดวยสารละลายกรด มีความสําคัญในการทําให อน ทไซยานิน (fla yli m cation) มีความ
เสถียร ละชวยปรับปรุงประสิทธิภาพในการสกัด อยางไรก็ตาม กรดสามารถเปลีย่ นฟอรมของ อน ทไซยานิน
ในเนือ้ เยือ่ ได ดยไมเชือ่ มตอกับ ลหะ ละ/หรือรงควัตถุอื่น ซึ่งการทําใหการสลายตัวของ อน ทไซยานินเกิด
นอยทีส่ ดุ คือ การสกัดในสารละลายกรดออน ละกรดอินทรียที่ระเหยได ( olatile organic acids) เชน กรดฟอร
มิก (formic acid) กรดอะซิติก (acetic acid) หรือกรดทารทาริก (tartaric acid) หรือปริมาณเล็กนอยของ 0.013 % ของกรดไตรฟลูออ รอะซิตกิ (trifl oroacetic acid) ทีส่ ามารถสกัดออกไดระหวางการทําใหรงควัตถุมคี วาม
เขมขนขึ้น (pigment concentration)
ปจจุบันมีวิธีการศึกษาเทคนิคการสกัด อน ทไซยานิน ที่เ ป น มิ ต รต อ สิ่ง วดล อ ม รวดเร็ ว ละมี
ประสิทธิภาพ ได ก accelerated sol ent extraction (ASE) ละ press rized liq id extraction (PLE) ทั้ง 2 วิธีนี้
เปนวิธีที่นาสนใจ เนื่องจากสามารถสกัดใหสารเคมีที่ตองการไดในปริมาณสูง ละมีประสิทธิภาพ อีกทั้งใชได
กับตัวอยางพืช สัตว ละสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ
ASE ละ PLE จะใชตวั ทําละลาย บบ combined sol ents ในการสกัดที่อุณหภูมิ 40-200 องศาเซลเซียส
ละความดัน 500-3,000 psi รวมกับกาซเฉื่อย ดยใชเวลาสั้น 5-10 นาที เนือ่ งจาก อน ทไซยานินมีความวองไว
ตอความรอน (heat sensiti e) ทําให อน ทไซยานินสามารถสลายตัวไดที่อุณหภูมิตั้ง ต 70 องศาเซลเซียสเปน
ตนไป ไดมีการศึกษาการสกัด อน ทไซยานินดวยวิธี PLE ในผลองุน หงดวยตัวทําละลาย 6 ชนิด ดยใช
อุณหภูมิ 20-140 องศาเซลเซียส ละ ความดัน 10.1 MPa พบวา ชนิดของตัวทําละลาย ละอุณหภูมิที่ใชในการ
สกัดมีผลตอชนิด ละปริมาณของ อน ทไซยานิน
S percritical fl id extraction (SFE) เปนเทค น ลยีใหม สามารถสกัดสารประกอบที่ชอบไขมัน
(lipophilic compo nd) เชน น้ํามันจากเมล็ด ครนเบอรี่ (cranberry seed oil) ไล คปน (lycopene) คิวมาริน
(co marin) ละน้ํามันจากเมล็ดพืชอื่นๆ ดยทั่วไป อน ทไซยานิน ละ glycosylated anthocyanin เหมาะ
สําหรับการสกัดดวยวิธี SFE เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตทิ ช่ี อบน้าํ (hydrophilic properties) นอกจากนี้ SFE ยังสามารถ
ทําให อน ทไซยานินมีความบริสทุ ธิ์ ละนําไปประยุกตใชในเครือ่ งสําอาง ได
6.2 การทําใหบริสุทธิ์ (purification) การทําให อน ทไซยานินที่สกัดไดนั้นมีความสะอาดทําไดหลาย
วิธคี อื ใช lead acetate, paper chromatography ละ sol ent-sol ent extraction ตทั้ง 3 วิธีนี้ใชเวลานาน ละทํา
ใหเกิดการสลายตัวของ อน ทไซยานิน ปจจุบันจึงมีการคิดคนวิธีการสกัด solid-phase extraction ดว ย
insol ble poly( inylpyrrolidone; PVP) Sephadex G-25, Sephadex LH-20, polyamide, ion-exchange resins,
acid al mina, Amberlite XAD-7 ละ octadecylsilane ซึง่ เปนวิธที ง่ี า ย ละเร็วกวา ดยใชตัวดูดซับ (absorbents)
ขณะทีส่ ารทีไ่ มตอ งการ (น้าํ ตาล ละกรดตางๆ) จะถูกลางออกจากคอลัมน สาร อน ทไซยานินจะถูกดูดซับ ละ
ตอง ยกออก ดยการละลายลาง (el te) ดวยเมทานอลในสารละลายกรด
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6.3 การวิเคราะห (analysis) สามารถทําไดหลายวิธี เชน spectrophotometry, TLC ละ HPLC ดยวิธีที่
ใชมากในปจจุบัน คือ
6.3.1 การ ยกสารดวยเทคนิค ครมา ตกราฟ บบ ผนบาง (Thin-layer chromatography ;
TLC) เปนวิธที ใ่ี ชเวลาสัน้ ใชปริมาณตัวอยาง ละมีการ พรกระจาย (diff sion) นอย จึงนิยมใชในการ ยก อน
ทไซยานินในราสเบอรี ละองุน นักวิจัยสวนใหญนิยมใช MN 300 cell lose powder บน ผนบาง ดยใหความ
รอนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที กอนนําไปใช ยก องคประกอบของ อน ทไซยานินในองุนมี
ความซับซอนมาก ละสามารถ ยก ดยใช ผนบางผสม (mixed thin layer) ของซิลิกาเจล ละเซลลู ลส (1:1)
การ ยกสารดวยเทคนิค ครมา ตกราฟขึ้นอยูกับความเปนขั้ว (polarity) จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนหมูไฮดรอก
ซิลของ อน ทไซยานิน (delphinidin มีความเปนขั้วมากกวา cyaniding ละ 3,5-digl coside เปน อน ทไซ
ยานินที่มีความเปนขั้วมากที่สุด) ดยความเปนขั้วขึ้นอยูกับธรรมชาติ ละจํานวนการ ทนที่ของน้ําตาล
6.3.2 High performance liquid chromatography (HPLC) เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก
สําหรับการวิเคราะหองคประกอบของพืชทีเ่ ปนสารฟนอลิก สามารถวิเคราะหไดทง้ั เชิงปริมาณ ละคุณภาพ ดย
อาศัยความเปนขัว้ ของ อน ทไซยานินเปนสําคัญเชนกัน วิธี re erse-phase HPLC จะ ยก อน ทไซยานินตาม
ความเปนขั้วคือ delphinidin  cyanidin  pet nidin  pelargonidin  peonidin  mal idin สารละลายที่ใชใน
การวิเคราะห บบ HPLC เปนสารละลายกรดทีม่ ี pH นอยกวา 2 ซึ่งเปนสภาวะที่ปรากฏ อน ทไซยานินในรูป
ของ red fla yli m cation มากทีส่ ดุ สารละลายกรดที่ใช ดยทั่วไปคือ กรดฟอรมิก (ความเขมขน 10% ขึ้นไป)
กรดอะซิติก 15% กรดฟอสฟอริก 3-4% หรือฟอสเฟตบัฟเฟอร ทั้งนี้การใชสารละลายกรดมีสวนทําใหอายุการ
ใชงานของคอลัมนที่ใช ยกสารสั้นลง เนื่องจากการสูญเสียสวนที่ยึดเกาะ (bond phase) ออกจากผิวหนาของ
ซิลิกาใน stationary phase s pport
. ประ ยชนของ อน ทไซยานิน
1. ใชเปนสียอ มอาหาร (food dye) เนือ่ งจากคุณสมบัตพิ เิ ศษของผลิตภัณฑสผี สมอาหาร อน ทไซยานิน
สามารถอยูใ นรูป บบผง ละของเหลว จึงสามารถเลือกใชไดตามความตองการของอาหาร ละผสมกับสวนของ
ไขขาวเพื่อใชเปนสารชวยใหความคงตัว (stabilizer) ทนการใช ปง รวมทั้งเพิ่มความคงตัวใหกับผลิตภัณฑที่มี
คาปริมาณน้ําอิสระ (water acti ity) ต่ํา ตทั้งนี้สีผสมอาหาร อน ทไซยานินไมเหมาะกับผลิตภัณฑที่มีความ
เปนกรดสูง เชน น้าํ มะนาว ละครีมเปรีย้ ว (นารีรตั น อนรรฆเมธี, 2553)
2. ใชเปนสวนผสมใน ชมพู ซึ่งสาร อน ทไซยานินจะชวยกระตุนใหเซลลรากผม (keratinocytes)
สรางผมไดมากขึน้ ถึง 3 เทา รวมทัง้ เปนสวนผสมในครีมนวดผม
3. ใชเปนสวนผสมในสารกัน ดด (s nscreen) ชวยใหผิวหนังดูออนกวาวัย ชะลอความเสื่อมสภาพของ
ผิว หนั ง เนื ่ อ งจากสาร อน ทไซยานิ น ช ว ยยั บ ยั้ ง ความเสี ย หายของผิ ว หนั ง จากกระบวนการออกซิ เ ดชั น
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(oxidation) ที่เกิดจาก สงอัลตราไว อเล็ต ดยปองกันการเกิดออกซิเดชันของกรดไขมันที่ไมอิ่มตัว เมื่อใช
รวมกับวิตามินอีจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังใชทําสบูไดดวย
4. ชวยในการผสมเกสร ดย มลงจะชอบสีสนั ของดอกไมตา งกัน เชน ผึง้ ชอบดอกสีนาํ้ เงิน หรือเหลือง
ละมีลายเสนของดอกไมท่ี ดดเดน ผีเสือ้ ชอบดอกสี ดง ชมพู นกชอบดอกสี ดง สม ดวง ละคางคาวชอบดอก
สีไมสดใส ละไมฉดู ฉาด
5. ชวยดูดซับรังสีอัลตราไว อเลต เนื่องจากรังสีอัลตราไว อเลตมีความยาวคลื่นสั้น จึงมีพลังงานสูง
ละเปนอันตรายตอสิง่ มีชวี ติ ดยไปขัดขวางการจําลอง บบของดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งเปนสารพันธุกรรม มีผลให
เกิดการเปลีย่ น ปลงของยีน ละทําใหเกิดการกลายพันธุไ ด (สัมพันธ คัมภิรานนท, 2546)
6. ชวยดูดซับอนุมูลอิสระ ดยทําหนาที่เปนตัวตานอนุมูลอิสระในกระบวนการเม ทบอลิซึมภายใน
สิ่งมีชี วิ ต ดยเฉพาะกระบวนการออกซิเ ดชัน (oxidation) เช น ในการสั ง เคราะห สงจะมี ก ารสร า งสาร
ไฮ ดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ขึ้น อน ทไซยานินจะเขาไปทําปฏิกิริยากับสารนี้ ทําใหพิษของไฮ ดรเจน
เปอรออกไซดหมดไป ใน งของ ภชนาการ อน ทไซยานินชวยลดความเสี่ยงจาก รคมะเร็ง รคหลอดเลือด
หัวใจอุดตัน ดยยับยั้งการรวมตัวระหวางออกซิเจนกับคอเลสเตอรอลชนิดความหนา นนต่าํ (LDL-cholesterol)
ซึ่งเปนไขมันที่ไมพึงประสงค ในขณะเดียวกันจะเพิ่มปริมาณของคอเลสเตอรอลชนิดความหนา นนสูง (HDLcholesterol) ที่เปนไขมันดี ดังนั้นการดื่มน้ําองุน ดง วันละ 2-3 กวจะชวยลดอัตราเสีย่ งการ ข็งตัวของเลือดได
. บทสรุป
อน ทไซยานิน เปนสารใหสีตามธรรมชาติในกลุมฟลา วนอยดที่ละลายน้ําไดประกอบดวยสว น
ของอะไกล คน (aglycone) น้ําตาล (s gar) ละหมูเอซิล (acyl gro p) ปจจุบันมีการคนพบ อน ทไซยานิน
มากกวา 30 ชนิด ตมีอยู 6 ชนิดเทานั้นที่พบมากคือ pelargonidin, cyanidin, delphinidin, peonidin, pet nidin
ละ mal idin อน ทไซยานิน ตละชนิดมีสสี นั ละคุณสมบัตทิ ต่ี างกัน สี ละความเสถียรของ อน ทไซยานิน
จะเปลี่ยน ปลงไปตามสภาวะความเปนกรด-ดาง ครงสรางของ อน ทไซยานิน อุณหภูมิ กรด อสคอรบิก
น้าํ ตาล ละปจจัยอืน่ ๆ อน ทไซยานินมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา ละชีววิทยาที่หลากหลาย ได ก ชวยตาน
อนุมลู อิสระ ลดอาการอักเสบ ลดคอเลสเตอรอล ละลดความเสี่ยงของ รคมะเร็ง ละตานไวรัส ตคุณสมบัติ
เดนที่สุดของ อน ทไซยานินคือ ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ ละยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของกรดไขมันไมอิ่มตัว ดย อน ทไซยานินมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงกวาวิตามินซี ละอีถึง
2 เทา จึงนิยมนํา อน ทไซยานินมาผสมในเครื่องสําอาง การศึกษา ครงสราง ละหนาที่ของ อน ทไซยานิน
ในพืชเพื่อนํา อน ทไซยานินไปใชประ ยชนไดอยางถูกตอง ละเหมาะสม ทํา ดยการวิเคราะห อน ทไซ
ยานินเชิงปริมาณ ละเชิงคุณภาพ ดยใชการสกัด การทําใหบริสุทธิ์ ละการวิเคราะหดวยเทคนิค ครมา ตกราฟ
วิธีวิเคราะหที่นิยมใชคือThin-layer chromatography (TLC) ละ High performance liq id chromatography
(HPLC) ซึง่ สามารถสกัด อน ทไซยานินจากพืชไดถึง 539 ครงสราง
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