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การประเมินชนิดของแอนโทไซยานิน
ในเมล็ดเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง
The evaluation of anthocyanin type in kernel of purple waxy corn
germplasm

อรุณทิพย์ เหมะธุลิน1, สกุลกานต์ สิมลา1*, สุรศักดิ์ บุญแต่ง1 และ สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น2

Arunthip Hamathulin1, Sakunkan Simla1*, Surasak Boontang1 and Sudathip Inchuen2

บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียว
3 พันธุ์ คือ KKU-WX111031, KKU OP Variety และ Check Variety ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีสีม่วงเข้ม ในระยะรับประทานฝักสด
และระยะเมล็ดพันธุ์ ท�ำการศึกษา ณ แปลงทดลอง หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 ผลการศึกษา พบว่า ชนิดของแอนโทไซยานินที่
พบมากทีส่ ดุ ในเชือ้ พันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียว ที่ 2 ระยะการเก็บเกีย่ ว คือ แอนโทไซยานินชนิด cyanindin-3-glucoside
รองลงมาคือ ชนิด pelargonidin-3-glucoside และ peonidin-3-glucoside ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้นนี้ า่ จะเป็นประโยชน์เพือ่ เป็นฐาน
ข้อมูลส�ำหรับพัฒนาการน�ำสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะทางด้านการปรับปรุงพันธุข์ า้ วโพดข้าว
เหนียวให้มีสารดังกล่าวสูงเพื่อเป็นทางเลือกส�ำหรับผู้บริโภคและเกษตรกรต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: Zea mays L. ไซยานิดีน พีโอนิดีน เพลาโกนิดีน
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the anthocyanin content in three dark purple waxy corn
germplasms (KKU-WX111031, KKU OP Variety andCheck Variety) at two different stages, edible and mature stage.
The experiment was conducted during November 2011 to March 2012 at the Vegetable Research Farm, Faculty of
Agriculture, Khon Kean University. The results founded that the most common type of anthocyanin in waxy corn
germplasm from two different stages was cyanindine-3-glucoside, followed by the pelargonidine-3-glucoside and
peonidine-3-glucoside, respectively. These results would be useful as a source of database for development and usage of the anthocyanin in purple waxy corn, especially in purple waxy corn breeding program for high anthocyanin
contents that can be used as an alternative for the consumer and the farmer.
Keywords: Zea mays L., cyanidin, peonidin, pelargonidin
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บทน�ำ
แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เป็นรงควัตถุ
ธรรมชาติในกลุ่มฟลาโวนอยด์ ซึ่งจะพบได้ในส่วนที่มี
สีน�้ำเงิน สีม่วง แดง และส้ม ของผลไม้และผักจ�ำนวน
มาก แอนโทไซยานินเป็นสารทีล่ ะลายในน�้ำ ซึง่ เป็นรงค์
วัตถุที่พบได้ใน cell sap (แวคิวโอลที่มีของเหลวบรรจุ
อยู่ภายใน) และ epidermis (เนื้อเยื่อชั้นนอกปกคลุม
ส่วนอืน่ ๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใน) ของส่วนต่างๆ ของพืช มีอทิ ธิพล
ต่อสีที่ปรากฏค่อนข้างมาก ท�ำให้เกิดสีในช่วงสีแดง
น�้ำเงิน และม่วง โดยจะบดบังสีเขียวและเหลืองของ
คลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์ไว้ (จริงแท้, 2537; นิธยิ า,
2549) แอนโทไซยานินมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
และชีววิทยาที่หลากหลาย ได้แก่ คุณสมบัติช่วยต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระ ลดอาการอั ก เสบในทางเดิ น ปั ส สาวะ
ลดความเสือ่ มของตาทีม่ ผี ลต่อโรคเบาหวาน โรคต้อหิน
และโรคต้อกระจก ลดอาการสูญเสียความทรงจ�ำระยะ
สั้น ลดคอเลสเตอรอล และลดความเสี่ยงของการเป็น
โรคมะเร็งและต้านไวรัส แต่คุณสมบัติเด่นที่สุดของ
แอนโทไซยานินคือ ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูล
อิ ส ระและยั บ ยั้ ง การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ของ
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (สัมพันธ์, 2546; ศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553)
เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวหรือข้าวโพด
เทียนมีอยู่จ�ำนวนมาก สามารถรวบรวมได้จากแหล่ง
ต่ า งๆ ทั้ ง จากในประเทศและต่ า งประเทศ โดยมี
ทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์การค้า จากรายงานของ
ศู น ย์ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ พื ช เพื่ อ การเกษตรที่ ยั่ ง ยื น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้
การสนั บ สนุ น ของส� ำ นั ก พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ท�ำการรวบรวมเชื้อพันธุกรรม
ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียน พบว่า มีเชื้อ
พันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียนที่มีสี
ม่วงจนถึงสีด�ำอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งข้าวโพดในกลุ่ม
นี้มีแอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุที่ส�ำคัญ (กมล และ
คณะ, 2552) ในปัจจุบันมีการค้นพบสารแอนโทไซยา
นินมากกว่า 300 ชนิดจากสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่พบ

แล้วมากกว่า 7,000 ชนิด โดยในข้าวโพดมีรายงาน
อยู่หลายชนิด ซึ่งกลุ่มของ cyanidin, peonidin และ
pelargonidin เป็นกลุ่มที่มีรายงานว่ามีการพบใน
ปริมาณมากในข้าวโพด (Castaneda-Ovando et
al., 2010; Zilic et al., 2012) แต่ส่วนใหญ่ที่รายงาน
นั้นเป็นการศึกษาในข้าวโพดแป้ง (flour corn) ยังไม่มี
รายงานในส่วนของข้าวโพดข้าวเหนียว ดังนั้นในการ
ศึกษาครั้งนี้จึงได้ท�ำการประเมินชนิดของแอนโทไซ
ยานินที่มีอยู่ในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลส�ำหรับพัฒนาการน�ำสารแอนโทไซยานิน
ในข้าวโพดไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะทางด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวให้ที่มสี ารดังกล่าวสูง
เพื่อเป็นทางเลือกส�ำหรับผู้บริโภคและเกษตรกรต่อไป
วิธีการศึกษา
ปลู ก เชื้ อ พั น ธุ ก รรมข้ า วโพดข้ า วเหนี ย วและ
ข้าวโพดเทียนที่เมล็ดมีสีม่วงจ�ำนวน 3 พันธุ์คือ KKUWX111031, KKU OP Variety และ Check Variety
ณ แปลงทดลอง หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(ละติ จู ด ที่ 16.27° 6.19' องศาเหนื อ ลองติ จู ด ที่
102.48° 46.45‘ องศาตะวันออก ความสูงจากระดับ
น�ำ้ ทะเล 166 เมตร) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ด�ำเนินการปลูกและดูแลรักษา
ตามค�ำแนะน�ำของกรมวิชาการเกษตร ให้นำ�้ ด้วยระบบ
สปริงเกอร์ตลอดฤดูปลูก และมีการใช้สารเคมีก�ำจัด
วัชพืช และศัตรูพืชตามความเหมาะสม
เมื่อถึงระยะเวลาออกฝัก ท�ำการควบคุมการผสม
เกสร เพื่อให้ได้เมล็ดที่ตรงตามพันธุ์ จากนั้นท�ำการ
เก็บเกี่ยวใน 2 ระยะ คือ ระยะรับประทานฝักสด (อายุ
20-22 วันหลังผสมเกสร) และระยะเมล็ดพันธุ์ (อายุ
35-40 วันหลังผสมเกสร) จากนั้นน�ำมาสกัดแอนโท
ไซยานินเพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินทั้ง
หมด โดยดัดแปลงจากวิธีของ Yanget al. (2009)
ซึ่งใช้สาร 1% 1M citric acid/80% MeOH เป็นตัว
ท�ำละลาย และวิเคราะห์ชนิดของแอนโทไซยานิน คือ
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ลักษณะที่ศึกษา ตามแผนการทดลองแบบ CRD (Completely randomized design) มี 3สิ่งทดลอง (พันธุขาวโพดขาว
ซึ่งดัดแปลงจากวิธีการของ Abdel-Aal et al., (2006) OP Variety โดยในเมล็ดตรวจสอบไม่พบ cyanidin
เหนียว 3 พันธุ) จํานวน 3 ซ้ํา ที่ 2 ระยะการเก็บเกี่ยว และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ชนิ ด ของแอนโทไซยานิ น คื อ chloride (Table 1 and Figure 1) และเมื่อพิจารณา
(DMRT)

cyanidin-3-glucoside (Cya3G), pelargonidin-3- ที่ ค ่ า เฉลี่ ย พบว่ า ชนิ ด ของแอนโทไซยานิ น ที่ มี ม าก
glucoside (Pel3G), peonidin-3-glucoside (Peo3G) ที่สุดในเมล็ดที่เก็บเกี่ยวในระยะรับประทานฝักสด คือ
ผลการศึกษาและวิจารณ
และ cyanidin chloride (Cya-C) และวิเคราะห์ข้อมูล cyanidin-3-glucoside รองลงมาคือ pelargonidinความแปรปรวนของลักษณะที่ศึกษา ตามแผนการ 3-glucoside และ peonidin-3-glucoside ตามล�ำดับ
ในการประเมินชนิดของแอนโทไซยานินในเมล็ดของเชื้อพันธุกรรมขาวโพดขาวเหนียวสีมวงครั้งนี้ทําการศึกษาใน
ส�ำหรับเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวที่เก็บเกี่ยวใน
ทดลองแบบ CRD (Completely randomized design)
2 ระยะการเก็บเกี่ยว คือระยะรับประทานฝกสด และระยะเมล็ดพันธุจากนั้นนํามาประเมินปริมาณของชนิดของแอนโทไซ
มี 3สิง่ ทดลอง (พันธุข์ า้ วโพดข้าวเหนียว 3 พันธุ)์ จ�ำนวน ระยะเมล็ดพันธุ์ เมื่อน�ำมาประเมินชนิดของแอนโทไซ
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วโพดข้เปานวเหนี
ม ่ ว งครั
ในเมล็
ดขา้ อวโพด
OPาVariety
พันธุทยี่มวสี
ีแนวโน
มมีป้ งรินีม้ าณcyanidin-3-glucosideสู
าอีกวสองพั
นธุจทารณาที
ี่เหลือ และมี
ของแอนโทไซยานิ
ชนิดทีน่พธุบมากที
การศึ
กษาใน 2 ระยะการเก็บเกีpeonidin-3-glucosideและ
่ยว คือระยะรับ ชนิดcyanidin
ปริท�มำาณ
pelargonidin-3-glucosideและ
chloride นสู งพบว่
กว า ขาาวโพดพั
 KKU-่สุด
คือ cyanidin-3-glucosideรองลงมาคื
อ peonidinประทานฝัและCheck
ก สด และระยะเมล็
้ น น�ำ1มาและ Figure
WX111031
Varietyอยางมีดนพััยนสํธุาคั์ จญากนั
(Table
1) ในสวนการพิจารณาที่คาเฉลี่ยชนิดของแอนโท
pelargonidin-3-glucoside
ประเมิน นพบว
ปริมาาณของชนิ
ดของแอนโทไซยานิ
นพบว่า ใน 3-glucoside,
ไซยานิ
ชนิ ด ที่ พ บมากที
่ สุด คื อ cyanidin-3-glucosideรองลงมาคื
อ peonidin-3-glucoside,
pelargonidin-3-และ
ระยะรับประทานฝั
กสดเมล็
ดข้ตามลํ
าวโพดาดับCheck Variety cyanidin chloride ตามล�ำดับ
glucosideและ
cyanidin
chloride
Table 1 The total anthocyanin content (TAC) and the content of anthocyanin type (milligram per 100 gram of
sample) in three purple waxy corn germplasmat two stage (edible (20 days after pollination)and
mature (35 days after pollination)stage)
Edible Stage
Mature Stage
Code
Cya3G Pel3G Peo3G Cya-C TAC Cya3G Pel3G Peo3G Cya-C
TAC
1
KKU-WX111031 8.31 a 4.70 c 2.66 a - 31.69 b 8.49 4.28 b 4.95 b 2.70 b 48.47 c
KKU OP Variety 6.48 b 5.19 b 2.24 b - 74.89 a 9.25 6.15 a 12.62 a 3.78 a 106.21 b
Check Variety
9.24 a 5.93 a 2.94 a - 30.73 b 8.99 6.15 a 6.52 b 3.21 ab 134.76 a
8.91 5.53
8.03 3.23
Mean
8.01 5.27 2.61
1/

Values followed by the same letter in the column are not significantly different (P≤0.05).
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Figure 1 The content of anthocyanin (milligram per 100 gram of sample) in three purple waxy corn germplasm
that harvested in edible (20 days after pollination) and mature (35 days after pollination) stage
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