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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะสกัดสีจากพืชธรรมชาติเพื่อทดแทนสีทางเคมีที่มีอันตรายและมีราคา

แพง และเพื่อศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารสกัดจากพืช ไดแก หมอน (ผล) หวา (ผล) แกวมังกร (ผล) และ
กะหล่ําปลีสีมวง (ใบ) นํามาสกัดสีดวยกรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอล และกรดอะซิติก 0.1% ในเมทานอล ที่
อัตราสวนตางๆ กัน คือ 1:1 , 1:2 และ 1:3 พบวา หมอนที่สกัดสดจากกรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอล 1:1 
สามารถยอมติดสีโครโมโซมไดดีที่สุด รองลงมาคืออัตราสวน 1:2 และ 1:3 สวนสารสกัดสีจากหวา แกวมังกร 
สามารถยอมติดสีโครโมโซมไดนอยกวาสีเคมี และกะหล่ําปลีสีมวงไมสามารถยอมติดสีโครโมโซมได นําสีที่ไดจาก
พืชตัวอยางทุกชนิดที่สกัดดวยกรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอล อัตราสวน 1 :1 มาทําใหบริสุทธิ ์แลวยอมปลาย
รากหอม พบวา หมอนสามารถยอมติดโครโมโซมไดดีที่สุด รองลงมาเปน กะหล่ําปลีสีมวง หวา และแกวมังกร 
ตามลําดับ จากนั้นนําแอนโทไซยานินบริสุทธิ์ที่ไดจากหมอนมาศึกษาโครงสรางทางเคมีดวย NMR Spectrometer 
โดยคาเคมิคัลชิฟท ที่ไดบงบอกถึงจํานวนของหมู ไฮดรอกซิล (Hydroxyl) ในโครงสรางของแอนโทไซยานิน ซึ่งเมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแลว สามารถสรุปไดวาเปนแอนโทไซยานิน ในกลุมของไซยานิดิน (Cyanidin) 
 
คําสําคัญ :  แอนโทไซยานิน  ไซยานิดิน 
 

Abstract 
The aim of this study is to extract the chromosome staining dye from natural plant extracts which 

can be replaced the hazardous chemicals dye staining and determine the chemical structure of the 
purify plant extracts.  The extraction of Hylocereus undatus (fruits), Syzygium cumini (fruits),  Morus 
alba L. (fruits), and Brassica oleracea L. (leafs) using 0.1% HCl in methanol and 0.1% acetic acid in 
methanol at the ratio 1:1, 1:2 and 1:3 were established.  The research results showed that M. alba  was 
extracted with 0.1% HCl in methanol 1:1 produced the most effective in chromosome staining following 
with the same extraction solvent at the ratio of 1:2 and 1:3.  The extraction from S. cumini and H. 
undatus possess lower effective in chromosome staining compare to the chemical dye staining. While 
the extract from B. oleracea could not stain the chromosome.  The extractions with 0.1% HCl in 
methanol at the ratio of 1:1 from all sample plants were purified, and were used as the dye for 
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chromosome staining again.  The results showed that M. alba is the most effective for chromosome 
staining following with B. oleracea, S. cumini and H. undatus, respectively. Purify anthocyanin from M. 
alba was chosen for study the chemical structure using NMR spectrometer.  The chemical shift value 
implies the number of the hydroxyl group in the anthocyanin structure.  It can be concluded that the 
anthocyanin is in cyanidin group.  
 
Keywords : anthocyanin, cyanidin 
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คํานํา 
ในการศึกษาทางพันธุศาสตรโมเลกุลเกี่ยวกับพืช โดยเฉพาะการศึกษาการแบงเซลลของพืชถือวาเปนเรื่องที่

สําคัญมาก  เพราะผลที่เกิดขึ้นจากการแบงเซลลที่ผิดปกติสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางทั้ง ภายใน และภายนอก
ของตนพืชอยางมาก  สียอมโครโมโซมจึงมีความจําเปนมากในการยอมโครโมโซมเพื่อศึกษาระยะการแบงเซลล หรือ
ดูความผิดปกติของโครโมโซมในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะทําการศึกษาในเซลลปลายรากหอมในการยอมโครโมโซมมักใช
สีสังเคราะหทางเคมี คือ สีออรซีน หรือ คารมีน ซึ่งมีราคาแพง และเปนอันตรายตอผูเตรียมสี และผูใชงาน จึงมีการ
สกัดสีที่ไดจากพืชธรรมชาติมาทดแทนการใชสีสังเคราะห เนื่องจากมีราคาถูก และสามารถหาไดงายในทองถิ่น อีก
ทั้งยังมีความปลอดภัยตอผูใชงาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
 สารที่มีความสามารถในการยอมติดโครโมโซมคือสารในกลุมแอนโทไซยานิน ซึ่งเปนสารที่มีอยูในพืชหลาย
ชนิด ทัง้ในผิวของผล เนื้อ  เมล็ด สีดอก หรือใบ  ซึ่งแอนโทไซยานินพบไดทั้งในผลไมและดอกไมหลายชนิด เชน การ
สกัดสารสจีากเมล็ดขาวเหนียวดํา  เมล็ดขาวหอมนิล  ผลหนามแดง  ดอกกลวยไม  ดอกชองนาง  ดอกกระเจี๊ยบแดง  
ดอกอัญชัน เปนกลุมที่ใหสารสีมวงแดงซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในดานตางๆ เชน ยอมโครโมโซม (อัญลักษณ, 
2548) ยอมกระดาษ (เสร,ี 2545) เปนตน 
 แอนโทไซยานิน เปนสารประเภท flavonoid  phenolic compounds  จะกระจายอยูทั่วในผลไม  เบอรรี ่
และดอกไม (Cooper-Driver, 2001)  จะใหสี เชน สีสม สีแดง และสีน้ําเงิน สีนี้สามารถละลายไดในน้ํา และงายใน
การนํามาใชประกอบอาหาร (Pazmino-Duran et al., 2001) สารแอนโทไซยานินสามารถสกัดไดจาก ผลไม และ
ดอกไมที่หาไดงาย และมีอยูทั่วไป  แอนโทไซยานินยอมติดเซลลโครโมโซมไดเปนอยางด ีจึงเปนที่นิยม นํามาใชเปน
สียอมโครโมโซม จึงไดทําการศึกษาโครงสรางทางเคมีของแอนโทไซยานินของพืชเปรียบเทียบกับโครงสรางทางเคมี
ของสีสังเคราะห 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 

1. การสกัดสารแอนโทไซยานิน 
 นําพืชที่ใชทดลอง คือ  แกวมังกร (เนื้อ), หวา (ผล), หมอน (ผล) และกะหล่ําปล ี(ใบ) สีมวง มาชั่งใสในขวด
รูปชมพู  และใสตัวทําละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอล  ลงไป ในอัตราสวน  1:1 , 1:2 และ 1:3 (w/v) 
เก็บไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ชั่วโมง  นํามากรองดวยกระดาษกรอง whatman เบอร 1 แลวเก็บไวในขวดสีชา ที่
อุณหภูม ิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อนําไปยอมเซลลรากหอม และเปลี่ยนมาสกัดดวยตวัทําละลายกรดอะซิติกเขมขน 
0.1% ในเมทานอล  ดวยวิธีการเชนเดียวกัน 
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2. การยอมปลายรากหอม 
 นําปลายรากหอมที่เตรียมไวในน้ํายาคงสภาพ  มาตัดเอาเฉพาะสวนปลายรากสีขาวขุนยาวประมาณ 2-3 
มิลลิเมตร วางบนสไลดที่สะอาด 1-2 ราก หยดกรด HCl ไปบนสวนของราก 1-2 หยด  ทิ้งไวประมาณ 5 นาทีเพื่อ
ละลายสวนของผนังเซลลที่ติดกัน ซับกรดออกใหหมด อาจหยดน้ําลงไปเพื่อลางกรดแลวซับน้ําออก หยดสียอม
โครโมโซมที่ไดจากการสกัดทั้งที่เปนสารสกัดหยาบ (ขอ 1) และ สารสกัดบริสุทธิ ์(ขอ 3)  ลงไป 1-2 หยด ใชเข็มเขี่ย
ปลายแบนขยี้ปลายรากใหละเอียดเพื่อทําใหเซลลแยกออกจากกันไดมากที่สุด แยกเอาสวนที่มีขนาดใหญ และขยะ
ตางๆ ทิ้งไป ปดดวยกระจกปดสไลด ทิ้งไว 3-5 นาท ีนําสไลดผานเปลวไฟ แลวใชเทคนิค squash แลวนําไปสองดู
ดวยกลองจุลทรรศน ศึกษาระยะตางๆ ของการแบงเซลล การยอยปลายรากหอม จะยอมครั้งแรกหลังจากการกรอง 
และจะทําการยอม ในทุกๆ เดือน เปนเวลา 3-9 เดือน เพื่อดูคุณภาพของสีในการยอมโครโมโซม 
 

3. การทําแอนโทไซยานินใหบริสุทธ์ิ 
 นําสารสกัดที่ไดจากขอ 1 ไประเหยตัวทําละลายออก ดวย Rotary Evaporator ที ่ 40 องศาเซลเซียส แลว
นําสารละลายที่ไดมาผานคอลัมน C18- LP.  (Bruker Avance 300) โดยทําคอลัมนใหเปยกดวย เมทานอล 3 ml. 
เติมสารสกัดตัวอยาง 1 ml. แลวชะสารในกลุมของกรดน้ําตาล และสารประกอบน้ําอื่นๆ ดวย 0.01% HCl (v/v) ใน
น้ําปราศจากไอออน 3 ml. ชะสารในกลุม Polyphenolics ออกมาดวย ethyl acetate 3 ml. แลวชะดวย 0.01% HCl 
(v/v) ในเมทานอล 3 ml. เพื่อเก็บสวนของแอนโทไซยานิน ลางคอลัมนดวย น้ําปราศจากไอออน 5 ml. จากนั้นนํา
แอนโทไซยานิน มาระเหยตัวพาออกดวย Rotary Evaporator ที ่30 องศาเซลเซียส ละลายใน 0.01% HCl (v/v) ใน
น้ําปราศจากไอออน  เก็บไวที่ -20 องศาเซลเซียส และใชสารสกดับริสุทธิ์จากพืชตางๆ มายอมโครโมโซมดวยวิธีการ
ตามขอ 2 อีกครั้งหนึ่ง  
 

4. การศึกษาโครงสรางสารสกัดดวย NMR Spectrometer 
 นําสารสกัดบริสุทธิเ์ขมขนจากหมอนที่ไดมาวิเคราะหดวยเครื่อง NMR  spectrometer  (Bruker Avance 
300 spectrometer) ในสาร MeOD (CD3OD) ที ่ 300 MHz.  ผลที่ไดนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการศึกษา
โครงสรางทางเคมีของแอนโทไซยานินจากขาวโพดสีมวง (ภาพที่1) ของ Susana et al.  (2008) และ Du et al.  
(2008)  

 

ภาพที่ 1 โครงสรางทางเคมขีองแอนโทไซยานิน (catechin-(4 α→8)-cyanidin-3,5-O-diglucoside) ในขาวโพด
สีมวง (Susana et al.,2008) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 
1. การยอมติดสีโครโมโซมในพืชตางๆ กอนการสกัดสีใหบริสุทธ์ิ 

จากตัวอยางสีที่ใช คือ ผลหวา ผลหมอน ผลแกวมังกร และใบกะหล่ําปลีสีมวง พบวาสีที่ไดจากผลหมอน
สามารถยอมติดสีโครโมโซมไดชัดเจนมากที่สุด สวนสารสกัดสีจาก ผลหวา ผลแกวมังกร ติดสีโครโมโซมจางกวาสี
เคม ี คือสีออรซีน หรือสีคารมีน สวนสารสกัดสีจากใบกะหล่ําปลีสีมวงไมติดสโีครโมโซม ดังตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ ศรันณวิทย  (2549) ทําใหพบวาการสกัดสจีากพืชสามารถยอมติดโครโมโซมไดในระดับ
ตางๆ เชน ติดสีเขมเชนในหนามแดง สวนสารกัดสีจากดอกอัญชันใหสีจาง  
 
ตารางที่ 1   แสดงผลการติดสีโครโมโซมของสีสกัดจากพืชกอนการสกัดสีใหบริสุทธิ ์

การติดสีบนโครโมโซม สีที่ไดจากการสกัด เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 

หวา(acetic 1:1) 
+ + + – 

หวา(acetic 1:2) 
+ + + – 

หวา(acetic 1:3) – – – + 

หวา(HCl 1:1) 
+++ ++ ++ – 

หวา(HCl 1:2) 
++ + + – 

หวา(HCl 1:3) 
+ – – – 

หมอน(acetic 1:1) 
++ – +++ +++ 

หมอน(acetic 1:2) 
++ – +++ +++ 

หมอน(acetic 1:3) 
++ + ++ +++ 

หมอน(HCl 1:1) 
++++ ++++ ++++ +++ 

หมอน(HCl 1:2) 
+++ +++ +++ +++ 

หมอน(HCl 1:3) 
+++ ++ +++ +++ 

กะหล่ําปลีสีมวง(acetic 1:1) – – – – 
กะหล่ําปลีสีมวง(acetic 1:2) – – – – 
กะหล่ําปลีสีมวง(acetic 1:3) – – – – 
กะหล่ําปลีสีมวง(HCl 1:1) – – – – 
กะหล่ําปลีสีมวง(HCl 1:2) – – – – 
กะหล่ําปลีสีมวง(HCl 1:3) – – – – 
แกวมังกร(acetic 1:1) – – – – 
แกวมังกร(acetic 1:2) – – – – 
แกวมังกร(acetic 1:3) – – – – 
แกวมังกร(HCl 1:1) ++ + + – 
แกวมังกร(HCl 1:2) + ++ + – 
แกวมังกร(HCl 1:3) + ++ + – 

     โดยกําหนดใหผลการติดสี เปนดังนี้ 
 ++++  คือติดสีดีที่สุด    +++   คือติดสีดี  ++ คือติดสีปานกลาง  +   คือติดสีเล็กนอย  -    คือไมติดสีที่โครโมโซม        
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2. การสกัดสีจากพืชโดยใชตัวทําละลายตางชนิด และความเขมขนตางกัน 
จากการสกัดสีจากพืชดวยตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ กรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอล และ กรดอะซิติก 

0.1% ในเมทานอล ใหผลคือ สารสกัดสีที่สกัดดวยทําละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอล สามารถยอมติด
สีบนโครโมโซมของปลายรากหอมไดดีกวาสารสกัดสีที่ไดจากตัวทําละลายกรดอะซิติก 0.1% ในเมทานอล  สามารถ
มองเห็นสีไดชัดเจนกวาดังภาพที ่ 2 สอดคลองกับงานวิจัย ของ สุภาพรรณ (2529) ที่สกัดแอนโทไซยานินจากดอก
อัญชันดวย 1 N HCl, 1 N H2SO4, 1 N H3PO4, 1% HCl ในเมทานอล และ 1% HCl ในบวิทานอล พบวา 1 N HCl  
ใหประสิทธิภาพในการสกัดสูงสุด เห็นไดวากรดไฮโดรคลอริก สามารถสกัดแอนโทไซยานินไดด ี และมีความสัมพันธ
กับความเขมขนกลาวคือ ความเขมขนของตัวทําละลายมากจะยิ่งสามารถสกัดแอนโทไซยานินไดมาก 

 

     

ภาพที่ 2 การติดสียอมปลายรากหอมในระยะเมทาเฟสดวยสารสกัดสีจากหมอนที่ตัวทําละลายแตกตางกัน  
ก. ใชตัวทําละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1% ในเมทานอล   ข. ใชตัวทําละลายกรดอะซิติก 0.1% ใน 
เมทานอล   

 

และเมื่อศึกษาอัตราสวนที่ตางๆ กันของตัวทําละลายโดยใชที่อัตราสวน 1 : 1 , 1 : 2 และ 1 : 3 (ตัวอยาง : ตัวทํา
ละลาย) ผลที่ไดเปนไปตาม ตารางที่ 1 คือ ที่อัตราสวน 1 : 1  ใหสีที่มีความเขมขนมากที่สุดและติดสีโครโมโซม มาก
ที่สุด รองลงมาคือ อัตราสวน 1 : 2  และที่อัตราสวน 1 : 3 ใหสีที่มีความเขมนอยที่สุดและติดสีโครโมโซมนอยที่สุด 
ดังภาพที่ 3 เนื่องจากอัตราสวนตัวทําละลายที่มากขึ้นทําใหความเขมขนของสีนอยลง สีที่ถูกสกัดออกมาจึงมีสีจาง
ลงการติดสีโครโมโซมจึงจางลง 

 
ภาพที่ 3 การยอมติดสีในระยะแอนาเฟสดวยสารสกัดสีจากหมอนในตัวทําละลายกรดอะซิติก 0.1% ในเมทานอล

ที่อัตราสวนตางๆ   ก. อัตราสวน1 : 1   ข. อัตราสวน 1 : 2   ค. อัตราสวน 1 : 3 
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3. ศึกษาอายุของสีในการเก็บรักษา และคุณภาพของสียอม 
 ไดทดลองยอมเซลลปลายรากหอมดวยสารสกัดสีที่เก็บไวทุกๆ เดือน พบวา สารสกัดสีที่ไดสามารถยอม
ติดเซลลโครโมโซมไดใกลเคียงกับเดือนแรก (หลังการสกัดสารสกัดส)ี ดังผลในตารางที ่ 1 จากการศึกษาดูอายุของสี
เปน เวลา 3 เดือน ใหผลวาสียังมีความคงทนไดอยู โดยสีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย แตในสารสกัดที่ไดจากหวานั้น 
มีการตกตะตอนของสารในกลุมของแปงเปนลักษณะสีขาวอมเหลือง และในเดือน 9 ไดยอมเซลลปลายรากหอม 
พบวา สารสกัดจากหมอน และกะหล่ําปลีสีมวง ยังคงติดสีโครโมโซมเชนเดิม  สวนสารสกัดที่ไดจากแกวมังกร และ
หวา ยอมไมติดโครโมโซม โดยสารสกัดสีจากหวา เปลี่ยนแปลงไปเปนสีน้ําตาล จากงานวิจัยของ เกียรติศักดิ ์(2535) 
พบวา อุณหภูมิในการเก็บ ควรเปน  4 ± 1 องศาเซลเซียส ใหผลในการชะลอการลดลงของปริมาณแอนโทไซยานิน 
และสามารถเก็บไดมากกวา 4 เดือน 
 
4. การยอมสีโครโมโซมในพืชตางๆ หลังการสกัดสีใหบริสุทธ์ิ 
 หลังจากนําสารสกัด (ในตัวทําละลายกรดไฮโดรครอลิก อัตราสวน 1:1) ที่ไดไปทําใหบริสุทธิ์แลว สีที่ไดมีสี
เขมกวากอนทําบริสุทธิ์ และมีสีแดงอมสมเมื่อนํามายอมปลายรากหอมอีกครั้ง ผลที่ไดคือ สีจากหมอนไมมีการ
เปลี่ยนแปลง สีที่ไดจากหวา และ แกวมังกร มีการติดสีที่นอยลง ขณะที่สีที่ไดจากกะหล่ําปลีสีมวงมีการติดสีที่เพิ่ม
มากขึ้น ตามตารางที ่2 และ ภาพที่ 4 
 
ตารางที่ 2   การติดสีโครโมโซมจากสีที่สกัดไดหลังการสกัดสีใหบริสุทธิ ์

สีที่ไดจากการสกัด การติดสีบนโครโมโซม 

หวา 
หมอน 

กะหล่ําปลีสีมวง 
แกวมังกร 
คารมีน 
ออรซีน 

+ 
++++ 

++ 
+ 

++++ 
++++ 
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ภาพที่ 4  การติดสีโครโมโซมที่ยอมดวยสีสกัดจากพืชชนิดตางๆ หลังสกัดสีใหบริสุทธิ ์
 ก. หวา   ข. หมอน   ค. กะหล่ําปลีสีมวง   ง. แกวมังกร   จ. สีออรซีน   ฉ. สีคารมีน 

 
5. การศึกษาโครงสรางสารสกัดแอนโทไซยานินดวยเครื่อง NMR Spectrometer 
 เนื่องจากสีที่สกัดไดจากหมอนสามารถยอมติดโครโมโซมไดชัดเจนมากที่สุด จึงนํามาศึกษาโครงสราง
ดวย NMR Spectroscopy (Bruker Avance 300 spectrometer)ในสารละลาย MeOD (CD3OD) ที ่ 300 MHz. 
ไดผลดังภาพที ่5 โดยใหคาเคมิคัลชิฟท เปน 3.365 (H-G5-5) , 9.033 (H4-F), 8.953 (-), 8.118(H-2E) , 7.050 (H-
5E), 6.900(-) ppm โดยเปรียบเทียบกับงานของ Susana et al., 2008 ดังตารางที ่ 3  ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงจํานวน
ของหมู Hydroxyl ที่มีอยูในโครงสรางของแอนโทไซยานินนั้น ทําใหสามารถสรุปไดวาสารแอนโทไซยานินที่ไดจาก
หมอน อยูในกลุมของ Cyanidin ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Zhang (2004) ที่พบวาสารสกัดสีจากเปลือกลิ้นจีท่ี่
เปนแอนโทไซยานินนั้นอยูในกลุม Cyanidin เชนกัน  
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ภาพที่ 5   NMR Spectrum ของสารสกัดจากหมอน 

 
Catechin-(4α-8)-cyanidin-3,5-O-β-diglucoside 
HSQC δ1H  (ขาวโพด) δ1H (หมอน) 
Anthocyanidin moiety 
H-4F 9.11; s 9.033  
-   8.97; s 8.953 
H-2E 8.12; d, 8.11 
H-5E  7.05; d,  7.050 
- 6.91; d,  6.900 
5-O-β-Diglucoside 
H-G5-5 3.3–3.5* 3.365 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบคา 1H, NMR  ของขาวโพดสีมวงที่ใชอางอิง (Susana et al., 2008) กับสีที่สกัดไดจาก
 หมอนโดยวิเคราะหดวยเครื่อง NMR  spectrometer ใน MeOD (CD3OD) ที ่300 MHz.                                     
 หมายเหตุ ; *, unresolved; s, singlet; d, doublet; HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence) 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 การสกัดสารสีจากพืชทดลองคือ หมอน หวา แกวมังกร และกะหล่ําปลีสีมวง พบวาตัวทําละลายที่
เหมาะสมคือไฮโดรคลอริกเขมขน 0.1% ในเมทานอล ที่อัตราสวน 1:1 เมื่อนํามายอมโครโมโซมปลายรากหอม  
สารสกัดสีจากหมอนสามารถยอมติดไดใกลเคียง หรือเทียบเทาสีทางเคม ี สวนสารสกัดสีที่ไดจาก หวา และ 
แกวมังกร ยอมติดสีบนเซลลโครโมโซมไดนอยกวาสีทางเคม ี สวนกะหล่ําปลีสีมวงไมติดสีโครโมโซม สีสกัดจาก
หมอนหากเก็บไวที่อุณหภูมิต่ําจะมีอายุการใชงานไดนานถึง 9 เดือน แตสารสกัดจากพืชบางชนิดไมสามารถเก็บได
และ มีการเสื่อมสภาพไป คือ หวา และแกวมังกร เมื่อนําสารสกัดจากผลไมทั้งหมดมาใหบริสุทธิพ์บวาในสารสกัดสด
ของกะหล่ําปลีสีมวงจากเดิมที่ไมติดสีโครโมโซม แตเมื่อทําสารสกัดใหบริสุทธิ์พบวามีการยอมติดสีทีด่ีขึ้น จากนั้น 
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นําสารสกัดบริสุทธิข์องหมอนไปศึกษาโครงสรางทางเคมีดวย เครื่อง NMR Spectrometer แลว พบวา สารแอนโท-
ไซยานินที่ไดจัดอยูในกลุมของ Cyanidin แตยังไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวาเปนสารตัวใดอยางเฉพาะเจาะจง  
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