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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบวิธีการสกัดแอนโทไซยานินและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของมะมวงหาว

มะนาวโหและลูกหวาดวยการสกัดดวยตัวทําละลายและสกัดดวยวิธีแรงอัดบีบเชิงกล การสกัดดวยตัวทําละลายใชเอทานอล

หมักกับตัวอยางเปนระยะเวลา 3 วัน สวนการสกัดดวยวิธีแรงอัดบีบเชิงกลใชเครื่องสกัดแยกกาก จากน้ันศึกษาหาปริมาณแอน

โทไซยานินดวยวิธี pH differential method และทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical scavenging assay 

ผลการศึกษาพบวาการสกัดดวยวิธีแรงอัดบีบเชิงกลเปนวิธีการสกัดท่ีดีกวาการสกัดโดยตัวทําละลายในการสกัดสารจากมะมวง

หาวมะนาวโหเน่ืองจากใหปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวา นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบปริมาณแอนโท

ไซยานินจากวิธีการสกัดโดยวิธีแรงอัดบีบเชิงกล พบวาสารสกัดจากลูกหวามีปริมาณแอนโทไซยานินสูงกวาสารสกัดจากมะมวง

หาวมะนาวโห มีคาเทากับ 32.63 ± 0.14 และ 7.74 ± 0.16 ตามลําดับ ขณะท่ีไมพบปริมาณแอนโทโซยานินในตัวอยางท่ีสกัด

ดวยตัวทําละลายเอทานอล ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระแสดงใหเหน็วาสารสกัดจากลูกหวามีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวามะมวงหาว

มะนาวโหท้ังการสกัดโดยใชตัวทําละลายและการสกัดดวยวิธีแรงอัดบีบเชิงกล มีคาเทากับ 55.01 ± 0.81% และ 47.24 ± 

0.27% ตามลําดับ ท่ีระดับความเขมขน 100 µg/ml  

 

คําสําคัญ: แอนโทไซยานิน, ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ, มะมวงหาวมะนาวโห, ลูกหวา 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to compare extraction method, anthocyanin content and antioxidant 

activity of Carissa caranda L. and Syzygium cumini (L.) Skeels which extracted by using solvent extraction 

and mechanical extraction methods. The solvent extraction used ethanol macerated with C. caranda and 

S. cumini fruits for 3 days. Another, mechanical extraction used electric juice extractor. Anthocyanin content 

was determined by using pH differential method and antioxidant activity was tested by using DPPH radical 

scavenging assay. The results indicated that mechanical extraction method is better than solvent extraction 
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method for C. caranda extraction because mechanical extraction method showed higher anthocyanin 

content and antioxidant activity than solvent extraction method. Furthermore, comparison of anthocyanin 

content extracted by mechanical extraction method revealed that S. cumini extract had anthocyanin 

content higher than C. caranda extract to 32.63 ± 0.14 and 7.74 ± 0.16, respectively. As well as anthocyanin 

content did not find in sample from ethanol extraction. Moreover, S. cumini extract displayed antioxidant 

activity higher than C. caranda extract with both method of extraction which showed percentage of 

inhibition to 55.01 ± 0.81% and 47.24 ± 0.27%, respectively.  

 

Keywords: Anthocyanin, Antioxidant activity, Carissa caranda, Syzygium cumini 

 

บทนํา 

อนุมูลอิสระ (Free radicals) คือโมเลกุลท่ีมีความไมคงตัว มีความวองไวตอการทําปฏกิิริยากับสารชีวโมเลกุลตาง ๆ 

ท่ีอยูใกลเคียง โดยปจจัยท่ีสงผลใหเกิดอนุมูลอิสระในรางกายมีหลายปจจัยท้ังภายในและภายนอก อาจมาจากการไมใสใจ

สุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารท่ีไมเหมาะสม การไมมีเวลาออกกําลังกาย ความเครียดตาง ๆ ซึ่งในทางการแพทยพบวา

อนุมูลอิสระเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเซลลเสื่อมนําไปสูความเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ จากรายงานการศึกษาตาง ๆ พบวา 

แอนโทไซยานิน ซึ่งจัดอยูในกลุมสารประกอบฟนอลกลุมพอลิฟนอล ท่ีมีสีแดง มวง หรือนํ้าเงิน มีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ 

Halee and Rattanapun  (2017) ไดศึกษาประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระรวมถึงศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิก

และฟลาโวนอยดจากพืชสมุนไพรพ้ืนบานไดแก อัญชัน ขมิ้น ใบเตย มะรุม กระเจี๊ยบ โหระพา สะระแหน มะตูม ขา ขิง มะขาม 

กะเพรา ตะไครแมงลักและมะนาว ผลการศึกษาพบวา กระเจี๊ยบมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระและมีปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกสูงกวาสมุนไพรชนิดอ่ืนรวมท้ังมีปริมาณ ฟลาโวนอยดสูงใกลเคียงกับอัญชัน จากคุณสมบัติน้ี มะมวงหาว

มะนาวโหและลูกหวาจึงไดรับความสนใจและนํามาศึกษาเปรียบเทียบถึงปริมาณแอนโทไซยานินและทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูล

อิสระ เพ่ือคัดเลือกเปนขอมูลในการประยุกตใชเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพในอนาคต 

การสกัดสารแอนโทไซยานินจากวัสดุทางธรรมชาติมีหลายวิธี เชน วิธีการสกัดแบบซอกหเลต วิธีการสกัดดวย

ไมโครเวฟ วิธีการสกัดดวยอัลตราโซนิค วิธีการสกัดดวยความดันสูง วิธีการสกัดดวยสนามไฟฟาแบบพัลส และวิธีการสกัดโดย

ใชตัวทําละลาย ซึ่งการสกัดโดยใชตัวทําละลายเปนวิธีท่ีไดรับความนิยมอยางมากเน่ืองจากเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการสกัด 

ทําไดสะดวก งาย ไมตองใชเครื่องมือยุงยากในการสกัด โดยตัวทําละลายท่ีนิยมนํามาใชสกัดมีดวยกันหลายชนิด ไดแก นํ้า เอ

ทานอล เมทานอล อะซิโตนและเฮกเซน เปนตน จากงานวิจัยท่ีผานมา Fakngoen and Meerod (2017) มีการศึกษาหา

ปริมาณแอนโทไซยานินจากมะมวงหาวมะนาวโหโดยใชเมทานอลผสมกรดไฮโดรคลอริกเปนตัวทําละลาย ในสวนของลูกหวา 

Raza et al. (2015) รายงานวา มีการสกัด แอนโทไซยานินในลูกหวาโดยใชสารละลายและอุณหภูมิท่ีตางกัน พบวาสกัดดวย

สารละลายในเมทานอลท่ีผสมกรดไฮโดรคลอริก ท่ีอุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 8 ช่ัวโมง เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด มีการศึกษา

เปรียบเทียบตัวทําละลายในการสกัดลูกหวาพบวาตัวทําละลายเอทานอลเปนตัวทําละลายท่ีสกัดสารแอนโทไซยานินไดดีท่ีสุด 

นอกจากน้ี Buachoon (2018) ไดศึกษาตัวทําละลายในการสกัดมะมวงหาวมะนาวโหแลว พบวาเอทานอลเปนตัวทําละลายท่ี

สกัดสารประกอบฟนอลิกและทําใหมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวาตัวทําละลายชนิดอ่ืน  

จะเห็นไดวาการหาปริมาณแอนโทไซยานินและสารตานอนุมูลอิสระจากผลของมะมวงหาวมะนาวโหและลูกหวามี

การสกัดโดยใชตัวทําละลายท่ีแตกตางกันไป แตยังขาดการศึกษาการสกัดโดยใชวิธีแรงอัดบีบเชิงกล ซึ่งเปนวิธีการสกัดโดยไม

ใชตัวทําละลาย ทําใหสารสกัดท่ีไดมีความปลอดภัยกวาการสกัดดวยตัวทําละลาย ซึ่งอาจมีสารตกคางจากการใชตัวทําละลาย

ได และยังเปนการประหยัดคาใชจายจากการใชตัวทําละลายในการสกัดสารอีกดวย ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
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เปรียบเทียบปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระของลูกหวาและมะมวงหาวมะนาวโหดวยการสกัด 2 วิธี 

คือ การสกัดดวยตัวทําละลาย   เอทานอลและแรงอัดบีบเชิงกล เพ่ือเปนแนวทางในการคัดเลือกพืชและเลือกวิธีการสกัดไป

ประยุกตใชตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 

การสกัดมะมวงหาวมะนาวโหและลูกหวาดวยตัวทําละลาย 

นําผลสดของมะมวงหาวมะนาวโหและลูกหวาโดยคัดเฉพาะลูกท่ีแกเต็มท่ี ลางนํ้าใหสะอาดแลวพ่ึงใหแหง เฉพาะลูก

หวาทําการควานนําเมล็ดออก จากน้ันเอาเขาอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนผลแหง นําผลแหงท่ีไดจากการอบมาปนใน

เครื่องปนใหละเอียด และนํามาหมักดวยเอทานอลในขวดสีชา 2000 ml โดยสัดสวนท่ีใชผลแหงและเอทานอลคือ 1:10 ใช

เวลาในการหมัก 3 วัน โดยเขยาขวดทุก ๆ 24 ช่ัวโมง และเมื่อครบ 3 วันแลว นําไปกรองผานชุดกรองโดยใชกระดาษกรอง

เบอร 1 เพ่ือเอาตะกอนออกใหหมด จากน้ันนําไประเหยแยกตัวทําละลายหรือเอทานอลออกดวยเครื่องสุญญากาศแบบหมุน 

การสกัดดวยแรงอัดบีบเชิงกล 

นําผลสดของมะมวงหาวมะนาวโหและลูกหวาโดยคัดเฉพาะลูกท่ีแกเต็มท่ี ลางนํ้าใหสะอาดแลวพ่ึงใหแหง นํามาทํา

การแยกนํ้าแยกกากดวยเครื่องสกัดแยกกาก บีบคั้นนํ้าจากกากของมะมวงหาวมะนาวโหและลูกหวาออกใหหมด นํานํ้าท่ีไดมา

กรองผานผาขาวบาง และนําแชในเครื่อง -20 °C เมื่อนํ้าแข็งตัวใหนําเขาเครื่อง Freeze drying 

การวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานิน 

การวิเคราะหเริ่มจากเตรียมสารละลายบัฟเฟอร pH 1 (KCl-HCl buffer)  และ pH 4.5 (CH3COONa-HCL) จาก

น้ันปเปตสารสกัดท่ีความเขมขน 0.1 mg/ml ปริมาตร 0.3 ml ลงในสารละลาย pH บัฟเฟอรปริมาตร 2.7 ml ผสมใหเขากัน

และท้ิงไวเปนเวลา 10 นาที จากน้ันวัดคาการดูดกลืนแสงในสารละลาย pH 1 และ pH 4.5 ท่ีความยาวคลื่น 510 และ 700 

nm และนําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดมาคํานวณหาปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมด (TA) โดยคํานวณจากสมการ ทําการทดลอง  

3 ซ้ํา 

TA (mg/L) = (A x MW x DF x 1000)/( ε x l) 

โดยท่ีคาดูดกลืนแสง (A) = (A510 – A700) pH 1.0 - (A510 – A700) pH 4.5  

MW = มวลโมเลกุลของแอนโทไซยานิน  

DF = Dilution factor  

l = path length หรือ ระยะทางท่ีแสงผานตัววัด  

ε = โมลารแอบซอรพติวิตี (molar absorptivity) โดยท่ัวไปมักใชคาของ cyanidin-3-glucoside ซึ่งมีคาเทากับ 26,900 L 

Mol-1 cm-1 

การศึกษาสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay 

นําสารสกัดมะมวงหาวมะนาวโหและลูกหวามาทําเปนสารละลายในชวงระดับความเขมขนตาง ๆ โดยใชเอทานอล

เปนตัวทําละลาย จากน้ันเตรียมสารละลาย DPPH ใหมีความเขมขนเทากับ 0.02 mg/ml ดูดสารสกัดมะมวงหาวมะนาวโห

และลูกหวาแตละความเขมขนปริมาตร 0.75 ml ใสลงในสารละลาย DPPH ปริมาตร 1.5 ml ผสมใหเขากันดวย vortex ท้ิงไว 

15 นาที ท่ีอุณหภมูหิอง นําไปวัดคาการดูดกลนืแสงท่ี  517 nm ดวย spectrophotometer ทําเปนจํานวน 3 ซ้ํา จากน้ันนํา

คาท่ีไดมาคํานวณหา % inhibition ตามสมการดังน้ี  

% inhibition = [(A517 Control - A517 Sample)/ A517 Control] × 100 
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ผลการทดลองและวิจารณ  

ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแอนโทไซยานินของสารสกัดมะมวงหาวมะนาวโหและลูกหวา จากการสกัดโดย

วิธีแรงอัดบีบเชิงกลพบวาสารสกัดจากลูกหวามีปริมาณแอนโทไซยานินสูงกวาสารสกัดจากมะมวงหาวมะนาวโห ขณะท่ีไมพบ

ปริมาณแอนโทโซยานินในตัวอยางท่ีสกัดดวยตัวทําละลายเอทานอล (Table 1) 

ผลจากการศึกษาเปรยีบเทียบการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดมะมวงหาวมะนาวโหและลูกหวา พบวา

สารสกัดจากลูกหวามีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวามะมวงหาวมะนาวโหท้ังการสกัดโดยใชตัวทําละลายและการสกัดดวยวิธี

แรงอัดบีบเชิง กลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตสารสกัดลูกหวาท่ีสกัดดวยตัวทําละลายมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวา

การสกัดดวยแรงอัดบีบเชิงกล ในขณะท่ีสารสกัดมะมวงหาวมะนาวโหการสกัดดวยแรงอัดบีบเชิงกลมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูง

กวาการสกัดดวยตัวทําละลายเอทานอล โดยการสกัดดวยตัวทําละลายเอทานอลของลูกหวาและมะมวงหาวมะนาวโหมีคา  

% inhibition เทากับ 55.02 ± 0.81 และ 39.75 ± 1.55 ตามลําดับ และการสกัดดวยแรงอัดบีบเชิงกลของลูกหวาและมะมวง

หาวมะนาวโหมีคา % inhibition เทากับ 47.24 ± 0.27 และ 42.31 ± 2.69 ตามลําดับ (Table 2)  

จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสกัดแอนโทไซยานินและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของมะมวงหาวมะนาวโหและลูกหวา

ดวยการสกัดโดยใชตัวทําละลายเอทานอลและการสกัดดวยวิธีแรงอัดบีบเชิงกล พบวา การสกัดสารดวยตัวทําละลายเอทานอล

ไมพบปริมาณแอนโทไซยานินท้ังในมะมวงหาวมะนาวโหและลูกหวา อาจเกิดเน่ืองจากตัวอยางท่ีใชในการสกัดดวยตัวทํา

ละลายเอทานอลเปนตัวอยางผลแหงท่ีผานการอบแหง อาจทําใหแอนไทไซยานินสลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางไป จาก

การท่ีโครงสรางแอนโทไซยานินไมเสถียร เมื่อสัมผัสความรอนและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันทําใหสามารถสลายตัวได นอกจากน้ี

อุณหภูมิ แสง pH ยังเปนปจจัยท่ีมีผลตอการสลายตัวดังกลาว Palakajornsak (2004) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความคง

ตัวของแอนโทไซยานินท่ีสกัดจากเปลือกมังคุด ไดแก พีเอช อุณหภูมิ แสง จากการทดลองพบวา ท่ีพีเอชต่ํา (pH 1.0) จะมี

ความคงตัวมากกวาท่ีพีเอชสูง (pH 4.0) ท่ีอุณหภูมิต่ํา (4 °C) จะมีสภาพคงตัวมากกวาท่ีอุณหภูมิสงู (30 °C) ในสภาพท่ีไมมีแสง

แอนโทไซยานินจะคงตัวมากกวาท่ีมีแสง จึงไมพบปริมาณแอนโทไซยานินจากวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Anukulwattana et al. (2018) กลาววาวัตถุดิบขาวไรซเบอรรี่มีปริมาณแอนโทไซยานินลดลงเรื่อย ๆ เมื่อผาน

การลางนํ้า การตม และการฆาเช้ือ เกิดการออกซิเดช่ันและสลายตัวอยางรวดเร็ว จึงไมพบปริมาณแอนโทไซยานินจากวิธีการ

สกัดดวยตัวทําละลาย เน่ืองจากแอนโทไซยานินจะพบในสวนของแวคิวโอลทําใหละลายนํ้าออกไดงาย และยังเปนสารไมเสถียร

เมื่อโดนความรอนจะเกิดปฎิกิริยาออกซิเดช่ัน Halee and Rattanapun (2016) ท่ีไดศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินจากขาว

หอมนิลดวยการสกัดดวยตัวทําละลายตางชนิดกัน พบวาการสกัดดวยนํ้ามีปริมาณแอนโทไซยานินสูงท่ีสุด รองลงมาคือ เม

ทานอลและเอทานอล ตามลําดับ ขณะท่ีงานวิจัยกอนหนาน้ีทําการศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในตัวอยาง ผลท่ีไดพบวาการ

สกัดดวยตัวทําละลายเอทานอลเปนตัวทําละลายท่ีใหปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด Touaibia and Chaouch (2015) อยางไร

ก็ตามพบปริมาณแอนโทไซยานินในวิธีการสกัดดวยวิธีแรงอัดบีบเชิงกลซึ่งเปนการสกัดจากตัวอยางผลสด และพบวาปริมาณ

แอนโทไซยานินในลูกหวาสูงกวาในมะมวงหาวมะนาวโห 

ในสวนของฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ พบวาการใชวิธีการสกัดดวยแรงอัดบีบเชิงกลสกัดสารจากมะมวงหาวมะนาวโห

เพ่ือใหไดฤทธ์ิตานอนูมูลอิสระสูงสอดคลองกับวิธีการสกัดเพ่ือใหไดปริมาณแอนโทไซยานิน อาจเกิดจากสารท่ีออกฤทธ์ิตาน

อนุมูลอิสระในมะมวงหาวมะนาวโหสวนใหญเปนสารท่ีมีข้ัวสูง และมีอยูในเน้ือผลเปนจํานวนมากท้ังชนิดและปริมาณ จาก

การศึกษาของ Kayyen (2017) ทําการศึกษาผลของระยะสุกตอคุณสมบัติทางชีวภาพของมะมวงหาวมะนาวโห พบปริมาณฟ

นอลิกสูงท่ีสุด รองลงมาคือฟลาโวนอยดและแอนโทไซยานิน ตามลําดับ ขณะท่ีวิธีการสกัดสารใหเพ่ือใหไดฤทธ์ิตานอนูมูลอิสระ

ในปริมาณสูงของลูกหวาขัดแยงกับวิธีการสกัดเพ่ือใหไดปริมาณแอนโทไซยานิน โดย Anukulwattana et al. (2018) พบวา

ปริมาณแอนโทไซยานินลดลงเรื่อย ๆ เมื่อผานการลางนํ้า การตม และการฆาเช้ือก็ตาม แตฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระกลับสูงข้ึน 

และ Buachoon (2018) พบวาเอทานอลเปนตัวทําละลายท่ีใชสกัดเน้ือและเมล็ดมะมวงไมรูโห ไดปริมาณฟนอลิกรวมและ
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ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด นอกจากน้ี  แทนนินซึ่งจัดอยูในกลุมสารประกอบฟนอลิกยังมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูง Zhang 

and Lin (2009) ไดศึกษาแทนนินท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระจากลูกหวา พบวาแทนนินสามารถกําจัดอนุมูลอิสระไดสูงกวา 

catechin ดังน้ันสารสกัดลูกหวาท่ีสกัดดวยตัวทําละลายจึงมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวาการสกัดดวยแรงอัดบีบเชิงกล  

 

สรุป 

การสกัดสารจากมะมวงหาวมะนาวโหดวยวิธีการใชแรงอัดบีบเชิงกลใหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและมีปริมาณแอนโทไซ

ยานินสูงกวาการสกัดดวยตัวทําละลายเอทานอล ขณะท่ีการสกัดสารแอนโทไซยานินจากลูกหวาพบวาวิธีการใชแรงอัดบีบ

เชิงกลเปนวิธีท่ีสกัดสารแอนโทไซยานินไดสูงกวาการสกัดดวยเอทานอล แตวิธีการสกัดดวยเอทานอลสามารถทําใหสารสกัดลูก

หวาท่ีไดมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวาการสกัดดวยวิธีการใชแรงอัดบีบเชิงกล และจากผลการทดลองทําใหไดขอมูลวาสารสกัด

จากลูกหวามีปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระสูงกวาสารสกัดมะมวงหาวมะนาวโห  
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Table 1 Anthocyanin content of Carissa carandas and Syzygium cumini.  

Extraction methods 
       Anthocyanin content (µg/ml) 

C. carandas S. cumini 

Ethanol extraction  0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Mechanical extraction  7.74 ± 0.16 32.63 ± 0.14 

 

Table 2 Antioxidant activity of Carissa carandas and Syzygium cumini in the concentration of 100 µg/ml. 

Extraction methods 
                      % inhibition 

C. carandas S. cumini 

Ethanol extraction  39.75 ± 1.55a 55.02 ± 0.81b 

Mechanical extraction  42.31 ± 2.69b 47.24 ± 0.27a 

Remark Small letters (a,b) in the same column indicate significant difference (p<0.05) of a mean values of % 

inhibition. 

 


