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ผั ก ผลไม้ที่ มี สี แ ดงให้สี สัน ที่ ส ะดุ ด ตา
และดึงดูดความน่ าสนใจของผูบ้ ริโภคเป็ นอย่าง
มาก สีแดงของผลิตผลส่วนใหญ่ เป็ นรงควัตถุ ที่
เกิ ด จากสารในกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ (flavonoid)
ซึ่งเป็ นสารกลุ่มสาคัญในการเกิดสีต่างๆ ในพืช
ได้แก่ ฟลาโวน (flavones) มีสีเหลือง, ชาลโคน
(chalcones) มี สี เหลื อ งสดไปจนถึ งสี ส ้ม และ
แอนโทไซยานิ ดิ น (anthocyanidin) มี สีน้ าเงิ น
ม่ ว งและแดง โดย anthocyanidin เมื่ อ รวมกับ
โมเลกุ ลของน้ าตาลจะเปลี่ยนเป็ นแอนโทไซยา
นิ น (anthocyanin) แอนโทไซยานิ นที่สร้างขึ้ นมี
ความแตกต่างกันไปขึ้ นอยู่กบั จานวนของหมู่ ไฮ
ดรอกซิ ล (hydroxyl) ภายในโมเลกุ ล ชนิ ดและ
จานวนของน้ าตาลที่เกาะกับโครงสร้างของแอน
โทไซยานิ ดิน รวมทั้งตาแหน่ งที่เข้าเกาะจับของ
น้ า ตาลในโมเลกุ ล บริ เวณ B ring ท าให้เกิ ด

ชนิ ดและสีของแอนโทไซยานิ นที่ แตกต่างกันไป
ได้แก่ ไซยานิ ดิน (cyanidin) มีสีสม้ แดง เดลฟิ นิ
ดิ น (delphinidin) และพี ทู นิดิน (petunidin) มี
สีน้ าเงินอมแดง เพลาโกนิ ดิน (pelargonidin) มี
สีสม้ และโรซินิดิน (rosinidin) มีสีแดง เป็ นต้น
ซึ่ ง ในผลิ ต ผลแต่ ล ะชนิ ด มี ช นิ ด ของแอนโทไซ
ยานิ นหลักที่สาคัญแตกต่างกันได้แก่ ในผลลิ้ นจี่
พั น ธุ ์ Brewster แอปเปิ้ ลพั น ธุ ์ Winesap, Red
Delicious, Girmes Golden แ ล ะ Jonathan
มังคุดของเอเชียใต้ และ black chokeberry ของ
อเมริกาเหนื อมีแอนโทไซยานิ นชนิ ดหลัก คือ ไซ
ยานิ ดิ น ในขณะที่ ผ ลเสาวรสทางตอนใต้ข อง
บราซิ ลและ Java plum มีแอนโทไซยานิ นชนิ ด
หลัก คื อ เดลฟิ นิ ดิ น และพี ทู นิ ดิ น ตามล าดับ
(Mazza and Miniati, 2000) ในมะเขือม่วง 14
พันธุข์ องเปรู มีแอนโทไซยานิ นดินชนิ ดหลัก คือ

ไซยานิ ดิ น 3-o-กาแลคโทไซด์ (Berardini et
al., 2005) โดยการเปลี่ยนแปลงสีและความคง
ตัวของแอนโทไซยานิ นขึ้ นอยู่กบั โครงสร้างของ
สารที่ผันแปรตามค่า pH ซึ่งความเป็ นด่างที่เพิ่ม
สู ง ขึ้ นส่ ง ผลให้แ อนโทไซยานิ นเปลี่ ย นเป็ นสี
carbinol base เป็ นรู ป ที่ ถู ก ท าลายได้ง่า ยด้ว ย
เอ น ไซ ม์ (Jurd, 1972; Pifferi and Cultrera,
1974) สอดคล้องกับการศึ กษาในเปลือกลิ้ นจี่
พัน ธุ ์ “Hong Huay” pH ในสารละลายภายใน
เป ลื อ ก ผ ล ต ่ า ก ว่ า 3.0 (Saengnil et al.,
2006) และในถัว่ ฝั กยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1
ซึ่ งมี pH ของสารละลายภายในฝั ก ถัว่ ระหว่าง
5.0-5.5 สามารถรัก ษาความคงตัวของสี แ ดง
ในเปลื อ กผลได้ ดี (กั ญ ญารั ต น์ และคณะ,
2560)
ในกระบวนการสังเคราะห์แอนโทไซยา
นิ น มีฟี นิ ลอะลานิ น (phenylalanine) เป็ นสาร
ตั้ งต้ น ที่ ส าคั ญ ซึ่ งเป ลี่ ยน แ ป ลงเป็ น กรด
ซินนามิก (cinnamic acid) โดยอาศัยเอนไซม์ที่
สาคัญ ในการเร่งปฏิ กิ ริย า คื อ เอนไซม์ฟี นี ล อ
ล านี น แ อ ม โม เนี ย ไล เอ ส (phenylalanine
amonialyase; PAL) กรดซิ นน ามิ ก ที่ เกิ ด ขึ้ น
สามารถนาไปสร้างเป็ นสารประกอบฟี นอลิคซึ่ง
เป็ นสารตัวกลางมากมายระหว่างการสร้างสาร
แอนโทไซยานิ น ได้แ ก่ chalcone, flavanone,
dihydroflavonol และ anthocyanidin ตามลาดับ

(Mazza and Miniati, 2000; Cheng and
Breen, 1991)
แอนโทไซยานิ นมีฤทธิ์เป็ นสารต้านออก
ซิ เ ชั น หรื อ สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ ท าหน้ า ที่
ป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในปฏิกิริยา
ลูกโซ่ของขั้นตอนอินนิ ทิเอชันและพรอพาเกชัน
จึงสามารถยับยั้งหรือป้ องกันอนุ มูลอิสระที่ ท า
อั น ต ราย แ ก่ เซ ล ล์ ไ ด้ (Radical scavenging
antioxidants) สารเหล่ า นั้ นได้ แ ก่ วิ ต ามิ น ซี
กรดยูริค bilirulin albumine วิตามินอี ubiquinol
(reduced coenzyme Q10) แ ค โ ร ที น อ ย ด์
และฟลาโวนอยด์ เป็ นต้น (Papas, 1999)
ดังนั้นในการรับประทานผักผลไม้ที่มีสี
แดงหลากหลายชนิ ด จึงให้ประโยชน์แก่ร่างกาย
รวมทั้ ง ต่ อ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระซึ่ ง ก่ อ ให้เกิ ด โรค
ต่ างๆ ภายในร่างกาย ส่ งผลให้เกิ ดช้าลงหรื อ
ชะลอการเกิ ด การเสื่ อมสภาพภายในเซลล์ ได้
เป็ นอย่างดี
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