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 7 
บทคัดยอ: การศึกษาเปรียบเทียบการสกัดแยกแอนโทไซยานินจากดอกอัญชันสีน้ําเงินโดยวัดปริมาณแอนโทไซยานินรวม ใช8 
วิธีการของ AOAC และตรวจสอบเชิงคุณภาพโดยใชคอลัมนโครมาโตกราฟเหลวและยูวีสเปคโตรโฟโตเมทรี พบวาสัดสวน9 
ระหวางปริมาณตัวอยางกับตัวทําละลายที่ใชสกัดมีผลตอปริมาณแอนโทไซยานินรวมจึงกําหนดใหคงที่ในการทดลองนี้ ความ10 
รอนที่ใหขณะทําการสกัดและพนแหงลดปริมาณแอนโทไซยานินรวมจากการสกัดได  กลีบดอกสดใหปริมาณแอนโทไซยานิน11 
รวม 0.24 ± 0.02 mg/g ซ่ึงสูงกวาดอกสดทั้งดอก (0.15 ± 0.04 mg/g) อยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) แตไมแตกตางจากกลีบ12 
ดอกแหงเมื่อเทียบน้ําหนักตัวอยางแหง กลีบดอกแหงที่เก็บไวเปนเวลา 1 ปในภาวะปองกันแสง อากาศและความชื้นใหปริมาณ13 
แอนโทไซยานินรวมไมแตกตางจากกลีบดอกสดเมื่อเทียบน้ําหนักตัวอยางแหง (p < 0.05) ชนิดและพีเอชของตัวทําละลายที่ใช14 
สกัดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของสารที่สกัด อัลกอฮอลที่มีคาพีเอชต่ํากวา 2 ชวยคัดแยกแอนโทไซยานินได ผล15 
การศึกษานี้เปนสวนชวยในการกําหนดมาตรฐานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของวิธีการสกัดแอนโทไซยานิน จากดอกอัญชัน 16 
คําสําคัญ: Anthocyanins, blue butterfly pea flowers, Clitoria ternatea Linn 17 
 18 
Abstract: A study to compare the extraction and separation of anthocyanins from blue flowers of butterfly peas 19 
(Clitoria ternatea L.) by quantitative measurement of total anthocyanins using the AOAC method and qualitative 20 
analysis using column chromatography and UV spectrophotometry.  Volume ratio of samples and solvents used in 21 
the extraction, affected the total anthocyanins extracted, was fixed in this study.  Heating during extraction and 22 
spray dry process reduced total anthocyanins to a certain level. Fresh petals gave an average total anthocyanins 23 
of 0.24 ± 0.02 mg/g which was significantly higher than that of whole flowers (p > 0.05) but equivalent to that 24 
obtained from dried petals.  Storage of dried petals in light, air and moisture protected conditions for 1 year did 25 
not significantly affect the total anthocyanins extracted (p < 0.05).  Type and pH of solvents used in the extraction 26 
affected the quality of the extract.  Alcohol at a pH lower than 2 selectively separated anthocyanins extracted from 27 
the petals.  Results could be used as a part of quantitative and qualitative standardized protocol of anthocyanins 28 
extraction from blue butterfly pea flowers. 29 
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บทนํา 35 

อัญชัน (Clitoria ternatea Linn) Leguminosae หรือ Papilionaceae ชื่อเรียกตามทองถิ่นไดแก เอื้องชัน แดงชัน อู36 
บีกือลิง หญาลินจัน มีแหลงกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพันธุไมเลื้อยเขตรอน ข้ึนไดในดินทั่วไป ความชื้นปานกลาง37 
และแสงแดดจัด ลําตนมีสีเขียวมีขนออน กลีบดอกอัญชันสะสมแอนโทไซยานินหลายชนิด เฉพาะที่มีการรายงานวาพบมากใน38 
กลีบดอกอัญชันสีน้ําเงินคือเทอนาทิน (ternatins) ซ่ึงเปน 15 (poly) acylated delphinidin glucoside เปนสารหนึ่งในกลุม39 
แอนโทไซยานิน [Kazuma, 2003]  ดังตัวอยางโครงสรางของเทอนาทิน เอ 1 ที่แสดงใน Figure 1  ดอกอัญชันสีมวง สีฟาและสี40 
ขาวมีสารแอนโทไซยานินตางปริมาณและ/หรือชนิด แตดอกอัญชันสีน้ําเงินที่มีกลีบดอกเดี่ยวหรือดอกซอนมีชนิดของ41 
สารสําคัญไมแตกตางกัน [Kazuma, 2003] การศึกษานี้จึงเลือกใชดอกอัญชันสีน้ําเงิน 42 

43 
 44 

(A)                                                               (B) 45 
Figure. 1 Chemical structure of (A) ternatin A from C. ternatea (Terahara et al, 1990) (B) anthocyanins (Kazuma, 2003) 46 

 47 
สีที่แตกตางกันของแอนโทไซยานิน เกิดจากโครงสรางเรโซแนนซ (resonant structure) ของอิออนฟลาไวเลียม (flavylium ion) ดัง 48 
Figure 2 ซึ่งเปนโครงสรางหลักของแอนโทไซยานิดิน (anthocyanidin) เปนอะไกลโคน (aglycone) ของ 49 
แอนโทไซยานิน แอนโทไซยานิดินประกอบดวยวงแหวนอะโรมาติก เอ (aromatic ring A) ซึ่งติดกับวงแหวน ซี (heterocyclic ring 50 
C) ซึ่งมีออกซิเจน 1 อะตอม วงแหวนซี ยังเชื่อมกับวงแหวนบี ดวยพันธะระหวางอะตอมของคารบอนของแตละวงแหวน  51 

 52 
Figure 2 Flavylium cation R1 and R2 are –H, –OH or –OCH3; R3 is glycosyl or –H; R4 is –OH or Glycosyl 53 

 54 
แอนโทไซยานินเปนกลุมของสารที่หมูฟลาไวเลียม (Figure 2) ซ่ึงอาจเปนอนุพันธตาง ๆ และอาจแสดงหรือไมแสดง55 

ประจุบวกก็ได  ปจจุบันมีรายงานการพบแอนโทไซยานินตาง ๆ กันกวา 500 ชนิด แอนโทไซยานิดิน 23 ชนิด [Andersen & 56 
Jordheim, 2006]  และคาดวาจะยังมีการคนพบเพิ่มเติมตอไปอีกความแตกตางที่สําคัญของแอนโทไซยานินแตละตัวตางกันที่หมู57 
ไกลโคไซด และชนิดของกรดอินทรียของหมูไกลโคไซด ความแตกตางของโครงสรางในรายละเอียดทําใหเกิดสารแอนโทไซยานิน 58 

เปลี่ยนจาก [Andersen & Jordheim, 2006] เปน (Andersen and Jordheim, 2006) 

จัดอยูใน family อะไร 



หลากหลายชนิดในธรรมชาติเคมีของสารกลุมนี้จึงมีความซับซอนจากความแตกตางเล็ก ๆ นอย ๆ แตก็ทําใหเกิดเอกลักษณของ59 
สารที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตแตละชนิด นอกจากนี้สีของแอนโทไซยานินยังข้ึนกับการรีโซแนนซของประจุบวกของอิออนฟลาไวเลียมทํา60 
ใหพีเอช (pH) มีผลตอคุณสมบัติของแอนโทไซยานินดวย หลักการวัดผลตางของการดูดกลืนแสงที่พีเอชตางกันจึงนํามาใชเปน61 
วิธีการวิเคราะหปริมาณรวมของสารแอนโทไซยานินที่เปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล [AOAC, 2005] และไดรับการพิสูจนวาไม62 
แตกตางจากการวิเคราะหดวยวิธีอ่ืน เชน HPLC  63 

สีจากสารแอนโทไซยานินเปนภูมิปญญาเดิมของหลายชนชาติพบไดทั้งในยุโรป ตะวันออกกลางและเอเชียที่ใชผลไมสี64 
มวงเขมในการทําไวน อาหารและเครื่องสําอาง ไทยใชดอกอัญชันในการทําขนมโบราณ และเครื่องสําอางพื้นบาน ตอมาเปนที่65 
สนใจศึกษากันมากข้ึนเมื่อคนพบวามีประโยชนตอสุขภาพ เนื่องจากมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิตานอักเสบ [M. Teresa Satue´- 66 
Gracia at al, 1997] ปองกันรังสียูวี [Woodall and Stewart, 1998] ปองกันการแข็งตัวของหลอดเลือด และเกร็ดเลือด [P. K. 67 
Mukherjee et al, 2008] ควบคุมน้ําตาลในเลือด [ Dilip at al, 2007] ตานการเจริญของเซลลมะเร็ง เพิ่มการไหลเวียนในหลอด68 
เลือดเล็ก [Matsumoto et al, 2005] ประกอบรายงานสรรพคุณที่เคยใชในตําราอายุรเวท [Mukherjee et al, 2008] พบกลไก69 
สําคัญในการเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดขนาดเล็กมีประโยชนตอตา โรคเบาหวาน โรคเลือด [G. Dilip at al, 2007]   สีเปน70 
สารปรุงแตงที่มีบทบาทสําคัญในการเตรียมผลิตภัณฑ ผูบริโภคสวนใหญตัดสินคุณภาพของผลิตภัณฑในชั้นตนจากสีที่มองเห็นจึง71 
มีการใหความสําคัญกับการใชสารแตงสีในผลิตภัณฑโดยเฉพาะยา อาหาร เครื่องสําอาง รวมถึงผลิตภัณฑสุขภาพหรือผลิตภัณฑ72 
สําหรับสัตว กระแสความตองการที่จะบริโภคสีอยางปลอดภัย ทําใหมีการใชสีธรรมชาติทดแทนสีสังเคราะหมากขึ้นโดยเฉพาะการ73 
ใชสารแตงสีที่ใหเสริมสุขภาพไดดวย สีที่สกัดจากดอกอัญชันใหสารที่มีคุณประโยชนอีกทั้งประเทศไทยเปนแหลงที่เพาะปลูก74 
อัญชันไดผลดี จัดเปนพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง  75 
การที่จะนําสารสกัดจากพืชมาใชประโยชนตอสุขภาพจําเปนตองควบคุมวิธีการสกัดเพื่อการกําหนดปริมาณและขนาดใชที่ถูกตอง 76 
สีที่สกัดจากดอกอัญชันเปนสารที่สกัดไดงาย มีการนําไปใชประโยชนอยางงายในหลายบทบาท แตการสกัดเพื่อที่จะใหไดแอนโท77 
ไซยานินตองคํานึงถึงการเก็บ การคัดแยก การเลือกใชสารสกัด และกระบวนการ การศึกษานี้มุงกําหนดวิธีการสกัดแอนโธไซยา78 
นินจากกลีบดอกอัญชันโดยทําการวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานินรวมดวยวิธี AOAC เปรียบเทียบวิธีการสกัดตาง ๆ และ79 
กําหนดวิธีการที่เหมาะสม 80 
 81 

วิธีการศึกษา 82 
 83 

กลีบดอกอัญชันสดและแหง  84 
เก็บดอกอัญชันสีน้ําเงินแลวแยกเอาเฉพาะกลีบดอก หากนํากลีบดอกที่แยกทันทีที่เก็บมาใชงานจัดเปนตัวอยางของกลีบดอกสด 85 

สวนตัวอยางกลีบดอกแหงเตรียมดวยการอบในตูอบลมรอน (Hot Air Oven ED400, Tuttlingen, Germany) ที่อุณหภูมิ 50°C จน86 
น้ําหนักคงที่เมื่อช่ังที่เวลาตาง ๆ กัน (ใชเวลาไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง น้ําหนักกลีบดอกสดเฉลี่ย 2.91 กรัมเมื่ออบแหงน้ําหนักคงที่แลว87 
จะเหลือน้ําหนักกลีบดอกแหงเฉลี่ย 0.20 กรัม ซึ่งคิดเทียบไดวาตัวอยางแหงคิดเปน 7% โดยน้ําหนักของตัวอยางสด (n = 10) 88 
ตัวอยางกลีบดอกแหงเก็บไวในตูดูดความช้ืนตลอดการทดลอง  89 
 90 
 91 



การสกัดและการทําแหง  92 
สกัดตัวอยางดวยน้ําปราศจากอิออน (deionized water) หรือ acidified methanol ซ่ึงประกอบดวย 0.2 M กรดไฮโดรคลอริกใน 93 
50% เมทธานอล 0.1% โซเดียมบอเรต   ปรับน้ําหนักใหคงที่ กรองเอากากออกไดสารสกัดอัญชัน 94 
 95 
การสกัดสารแหงดวยความเย็น(Freeze drying extract, FDExt) 96 
สารสกัดอัญชันใน acidified methanol แลวนํามาสกัดแยกดวยคอลัมนโครมาโตกราฟ นําสารที่สกัดแยกไดไปทําแหงที่ภาวะ97 

ควบคุมความดันที่ 2200 – 2300 psi และอุณหภูมิ – 46°C (Freeze  dryer, Flexi-Dry FTS systems, U.S.A.)สารที่ไดเก็บใน98 
ภาชนะปดสนิทในตูดูดความชื้น 99 
 100 
การสกัดสารแหงดวยการสเปรยรอน (spray drying extract, SPExt)  101 

ทําการพนละอองสารสกัดอัญชันในน้ําปราศจากอิออนโดยใชอัตราเร็ว 4 รอบตอนาทีอุณหภูมิ 160°C (ขาเขา) และ 80 – 90°C 102 
(ขาออก) ความดัน 1.0 Bar (Spray Dryer, Niro DK-2860; Denmark) เก็บสารในภาชนะปดสนิทในตูดูดความชื้น 103 
 104 
Thin Layer Chromatography (TLC)  105 
สารละลายเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase solution) ประกอบดวยบิวทานอล (n-Butanol) 57% กรดอะซิติก (Glacial acetic acid) 106 
14% ในน้ําปราศจากอิออน (Deionized water) เตรียมขึ้นเพื่อใชพาสารสกัดอัญชันปริมาตร 2 ไมโครลิตรที่หยดบนแผน TLC 107 
aluminium เคลือบดวยซิลิกาเจล 60 F254 (Merck, Germany) จนปรากฎแถบ (ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 108 
 109 
การวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานินรวม [AOAC, 2005]  110 
เจือจางสารสกัดตัวอยางที่จะทดสอบ 1 สวนใน 9 สวนโดยปริมาตรของสารละลายบัฟเฟอร 2 ชนิดคือโปตัสเซียมคลอไรดบัฟเฟอร 111 
(0.025 M, pH 1.0) หรืออะซีเตดบัฟเฟอร (0.4 M, pH 4.5) แลวอานคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 และ 700 nm จาก112 
สารละลายทั้งสอง คํานวณหาปริมาณของแอนโทไซยานินรวมตามสมการตอไปนี้  113 
 114 

 115 
 116 

 117 
เมื่อ A520 และ A700 แทนคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer 118 
(UV-1700 Pharmaspec; SHIMADZU, Japan) ตามลําดับ   MW แทนน้ําหนักโมเลกุลของแอนโทไซยานิน (เทียบกับ cyanidin-119 
3-glucoside 449.2 กรัมตอโมล) DF แทนสัดสวนที่ทําการเจือจาง L แทนชวงความยาวที่แสงผานสารละลายที่ทําการวัด (ในที่นี้120 

คือ 1 เซนติเมตร) ε แทน molar extinction coefficient ซึ่งมีคา 26,900  121 
 122 

Total anthocyanin content 



การสกัดแยกดวยคอลัมนโครมาโตกราฟเหลว เตรียมคอลัมนบรรจุเรซิน แลกเปลี่ยนอิออน Ion exchange resins (Diaion ion 123 
exchange resin HP 20,  Mitsubishi, Japan) ที่อ่ิมตัวดวยตัวทําละลายใหพรอมแลวผานสารสกัดอัญชันใน acidified methanol 124 
แยกเปนสวน (fractions, F) ดังนี้ 125 
F 1 น้ําปราศจากอิออนเพื่อกําจัดน้ําตาลและกรด 126 
F 2 เมทานอล (methanol) 127 
 128 

ผลการศึกษาและวิจารณ 129 
 130 
Table 1 Comparison of extraction. (n = 9) 131 

Extraction Average total 
anthocyanins 

(mg/g dried petals) 
Method 

 
Solvent ion 

 
Temperature 

(°C) 

Ratio 
w/v 

Freeze drying Deionized water 25 1 : 50 0.3 ± 0.7 

Hot Air Oven Acidified methanol 80 4 : 100 3.8 ± 0.7 

Spray drying Acidified methanol 25 1 : 1000 3.3 ± 1.2 

132 
สารสกัดจากทั้งดอกเปรียบเทียบกับกลีบดอก 133 

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแอนโทไซยานินรวมที่ไดจากการสกัดโดยใชดอกสดทั้งดอกกับกลีบดอก (แยกเอา134 
เฉพาะกลีบดอกสวนที่มีสีน้ําเงิน) มาสกัดดวยน้ําและไมใชความรอน พบวาปริมาณแอนโทไซยานินรวมแตกตางกันอยางมี135 
นัยสําคัญ (p < 0.05) โดยกลีบดอกสดใหปริมาณแอนโทไซยานินรวมเทากับ0.24 ± 0.02 มิลลิกรัมตอกรัม สวนดอกสดทั้งดอก136 
ใหปริมาณแอนโทไซยานินรวมเทากับ 0.15 ± 0.04  มิลลิกรัมตอกรัม เมื่อเปรียบเทียบน้ําหนัก นอกจากนี้ยังพบวาการสกัดดอก137 
สดทั้งดอกมีสารสีเขียวจากฐานรองดอกเจือปน สารสกัดที่ไดมีความหนืดสูงกวา เปนอุปสรรคตอการที่จะนําไปใชตอในข้ันตอน138 
พนแหงหรือทําแหงดวยความเย็นจัด ดังนั้นการนํากลีบดอกมาเปนวัตถุดิบตั้งตนของการสกัดสารแอนโทไซยานินเปนวิธีการ139 
จัดการที่ดีกวาการใชทั้งดอก การตัดแยกในเบื้องตนทําใหลดขั้นตอนที่มีความซับซอนโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผลิตในข้ัน140 
อุตสาหกรรม 141 
 142 
ปริมาณแอนโทไซยานินในกลีบดอกแหง ชื่อหัวขอนี้ไมสื่อ เพราะไมสัมพันธกับการเปรียบเทียบ 143 

การศึกษาวิธีการเก็บรักษากลีบดอกดวยการอบแหงที่เก็บในภาชนะปดสนิทปองกันแสงและควบคุมความชื้นเปน144 
เวลา 1 ป ทําการสกัดดวยน้ําโดยไมใชความรอน  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแอนโทไซยานินรวมที่ไดจากการสกัดกลีบดอกสดกับ145 
กลีบดอกอบแหง พบวากลีบสดใหปริมาณแอนโทไซยานินรวม 0.13 ± 0.09 มิลลิกรัมตอกรัม สวนกลีบอบแหง 0.16 ± 0.05 146 
มิลลิกรัมตอกรัม ซ่ึงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) แสดงใหเห็นวาวิธีการเก็บรักษากลีบอบแหงในภาชนะปดสนิท147 
ปองกันแสงและควบคุมความชื้นมีสวนชวยใหสารสําคัญในกลีบดอกอบแหงมีความเสถียรหรือคงตัว 148 

149 



150 
 151 

Figure 3 Graph of total anthocyanins (right) water extract and (left) acid extract from fresh petal, fresh flowers and dried 152 
petals153 

154 
ผลของ pH อุณหภูมิและเวลาตอปริมาณแอนโทไซยานิน  155 

กรดมีผลตอปริมาณแอนโทไซยานินรวมที่สกัดไดโดยในที่นี้เปรียบเทียบโดยใชกลีบดอกสดในการสกัดทั้งหมดและ156 
ปรับ pH ของการสกัดใหมีคาเทากับ 2, 4, 6, 7 และ 9  พบวาไดปริมาณแอนโทไซยานินรวมเทากับ 0.18 ± 0.06, 0.10 ± 0.06, 157 

0.15 ± 0.02, 0.14 ± 0.03 และ 0.14 ± 0.04 มิลลิกรัมตอกรัมตามลําดับ การสกัดที่อุณหภูมิ 25 – 50°C เปนเวลา 60 นาที ให158 
ปริมาณสารไมแตกตางกัน (p > 0.05) แตถาใชเวลาสกัดนานเกินกวา 60 นาทีพบวาใหปริมาณแอนโทไซยานินรวมลดลงอยาง159 
มีนัยสําคัญโดยเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของ pH ในสารสกัด (p < 0.05) จึงสรุปวาการสกัดแอนโทไซยานินจากกลีบดอก160 
อัญชันควรควบคุมอุณหภูมิและเวลาโดยมีการติดตามวัดคาความเปนกรดดางซึ่งจะชวยบงช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณ161 
สารสําคัญที่ได 162 

163 

 164 
Figure 4 Thin layer chromatography (TLC), system n-Butanol : Glacial acetic acid : DI water ratio 4 : 1 : 2 165 
Figure 4 แสดงผลจากการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวย TLC พบวาเมื่อสกัดกลีบดอกอัญชันดวยน้ําปรากฎแถบของ166 

สาร 3 แถบ (คอลัมนขวา) ที่มีคา Rf เทากับ 0.52 0.45 และ 0.40 แตเมื่อนําสารสกัดดวยน้ําดังกลาวมาเติมกรดและทําการแยก167 
ดวยคอลัมนโครมาโตกราฟกอนนํามาวิเคราะหพบวาสารสกัด 2 ชนิดสามารถละลายแยกออกจากอนุภาคเรซินที่ใชในการแยก168 
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โดยใช 50% เมทานอล  (คอลัมนซาย) มีคา Rf เทากับ 0.48 และ 0.43 แสดงใหเห็นวากรดชวยคัดแยกแอนโทไซยานินจากสาร169 
สกัดได ซึ่งคาดวาเกิดจากการตัดหมูน้ําตาลจากไกลโคไซดทําใหไดเปนอะไกลโคนซึ่งลดความสามารถในการละลายน้ําซึ่ง170 
เปนไปตามลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎและผลการทดลองที่เคยมีรายงานไว การทดลองนี้เปนขอมูลเบื้องตนที่ชวย171 
ประกอบการยืนยันสารสกัดที่ไดทําการวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานินอีกแนวทางหนึ่ง  อยางไรก็ตามควรตองมีการพิสูจน172 
เอกลักษณทางเคมีตอไป 173 
 174 

สรุป 175 
 176 

ตัวอยางอัญชันกลีบสด – กลีบอบแหง ที่เก็บไวในตูดูดความชื้นเปนเวลา 1 ป เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแอนโทไซ177 
ยานินรวมที่ไดจากการสกัด โดยใชน้ําเปนตัวสกัดและไมมีการใหความรอน แรงที่ใชเปนการเขยาหรือปนใหละเอียด พบวากลีบ178 
สดใหปริมาณแอนโทไซยานินรวม 0.24 ± 0.02 มิลลิกรัมตอกรัม สวนกลีบอบแหง 3.6 ± 0.6   มิลลิกรัมตอกรัม ซึ่งแตกตางกัน179 
อยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) แสดงใหเห็นวาวิธีการเก็บรักษากลีบอบแหงในภาชนะปดสนิทปองกันแสงและควบคุมความช้ืนมี180 
สวนชวยใหสารสําคัญในกลีบดอกอบแหงมีความเสถียรหรือคงตัวมากขึ้น  181 
เปรียบเทียบปริมาณแอนโทไซยานินรวมที่ไดจากการสกัดกลีบดอกสดที่ตัดแยกเฉพาะสวนที่มีสีกับดอกสดทั้งดอก (มีสวนของ182 
ฐานรองดอก เกสรและรังไข) โดยใชน้ําเปนตัวสกัดและไมมีการใหความรอน แรงที่ใชเปนการเขยาหรือปนใหละเอียด พบวา183 
กลีบสดใหปริมาณแอนโทไซยานินรวม 0.24 ± 0.02 มิลลิกรัมตอกรัม สวนดอกสดทั้งดอก 0.15 ± 0.04 มิลลิกรัมตอกรัม ซึ่ง184 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อีกทั้งในการสกัดดอกสดทั้งดอกยังมีสารสีเขียวเจือปนและเพิ่มความหนืดของสารสกัด เปน185 
อุปสรรคตอการที่จะนําไปใชตอในข้ันตอนพนแหงหรือทําแหงดวยความเย็นจัด ดังนั้นการนํากลีบดอกมาเปนวัตถุดิบตั้งตนของ186 
การสกัดสารแอนโทไซยานินเปนวิธีการจัดการที่ดีกวาการใชทั้งดอก การตัดแยกในเบื้องตนทําใหลดขั้นตอนที่มีความซับซอน187 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผลิตในข้ันอุตสาหกรรม 188 
 189 
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