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  ในประเทศไทยนิยมน าใบเตยมาใชใ้นการปรุงแต่งสีและกล่ินในผลิตภณัฑข์นมหวาน ซ่ึงสี
และกล่ินหอมของใบเตยเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการยอมรับของผูบ้ริโภค จากขอ้จ ากดัของการใช้
สารสกดัสด คือความไม่คงตวัต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือสกดัและตั้งท้ิงไวร้ะยะเวลาหน่ึงสารสกดัจะเปล่ียน
จากสีเขียวเป็นสีน ้าตาลและยงัมีอายใุนการเกบ็รักษาสั้น ดงันั้นงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปล่ียน
น ้าสกดัใบเตยท่ีอยูใ่นรูปของเหลวใหเ้ป็นของแขง็โดยวธีิการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครส  ทั้งน้ี
เพื่อยดือายใุนการเกบ็รักษา ในการทดลองน้ีไดศึ้กษาวิธีการสกดัโดยศึกษาอตัราส่วนใบเตยต่อน ้าท่ี
เหมาะสมในการสกดัใบเตย ไดแ้ก่ 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 จากนั้นน าน ้ าสกดัท่ีไดไ้ปท าแหง้โดยการ
ตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครส   ส่วนการตกผลึกร่วมกบัซูโครสไดศึ้กษาความเขม้ขน้ของน ้าตาลท่ี 
80, 85 และ 90 บริกซ์ จากนั้นศึกษาอตัราส่วนในการตกผลึกน ้าใบเตยต่อน ้าตาลซูโครส 10:90, 
15:85, 20:80 และ 25:75  จากการทดลองพบวา่สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดัใบเตยคือใชอ้ตัราส่วน
ใบเตยต่อน ้า 1:1 ส าหรับการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสความเขม้ขน้ของน ้าตาลท่ีเหมาะสมต่อ
การตกผลึกร่วมคือ 90 บริกซ์ อตัราส่วนท่ีใชใ้นการตกผลึกร่วมคือ 20:80 นอกจากน้ียงัไดท้ดลอง
เปรียบเทียบสี และกล่ินของผลึกร่วมกบัซูโครสท่ีผลิตไดก้บัผงใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอย  
โดยการท าแหง้แบบพน่ฝอยไดใ้ชต้วัพา 2 ชนิด maltodextrin (DE 10) และ octenyl succinate starch 
ท่ีระดบัความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) ส าหรับการท าแหง้แบบพน่ฝอย  ตวัพาท่ีท าใหน้ ้ า
ใบเตยมีสีและกล่ินท่ีใกลเ้คียงกบัน ้าสกดัใบเตยสดมากท่ีสุดคือเม่ือใช ้maltodextrin (DE 10) ท่ีระดบั
ความเขม้ขน้ร้อยละ 10 (w/w) เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งการท าแหง้แบบพน่ฝอยกบัวิธีการตกผลึก
ร่วมกบัน ้าตาลซูโครส พบวา่ การท าแหง้แบบพน่ฝอยจะใหสี้และกล่ินหอมของใบเตยท่ีใกลเ้คียงกบั
สารสกดัน ้าใบเตยสดมากกวา่การตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครส 
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  Pandan leaf extract is always used for enhance the color and flavor in Thai sweet cooking. Pandan 
leaves extract gives the popcorn like flavor or jasmine rice flavor and also used for natural green color. The 
problem is pandan leaves extraction must be done from fresh leaves and the color and flavor of pandan leaves 
extract are not stable.  The color of pandan extract changes from green to brown after leaving for a while. So 
the first aim of this research was to study the extraction methods that gave the highest flavor and color and the 
second was to extend the shelf life of pandan extract by changing the liquid to solid product by co-
crystallization with sucrose or spray drying.  The extraction methods were done by using water and heating. 
The ratios of pandan leaves and water were adjusted to 1:1, 1:2, 1:3 and 1:4.  The concentration of sucrose was 
varied from 80, 85 and 90 Brix.  In the co-crystallizes processes, the ratio between pandan leaves extract: 
sucrose was 10:90, 15:85, 20: 80 and 25:75.   The color and 2-Acetyl-1-pyroline (2AP) were determined by 
using color view and GC-MS. The result found that the best condition for pandan leaves extraction was using 
water without boiling in the ratio of 1:1.  The suitable ratio between pandan leaves extract: sucrose was 20:80. 
Moreover, the color and 2-AP flavor were compared between co-crystallized with sucrose and power form of 
pandan leaves extract by spray drying. In spray drying method, pandan leaves extract were sprayed by using 2 
types of carriers: maltodextrin (DE 10) and octenyl succinate starch at the level of 10, 20 and  30% (w/w). The 
results found that maltodextrin (DE 10) at the concentration at 10% (w/w) gave the highest capacity in 
encapsulation of green color and 2AP of Pandan leaves.   However, comparison between the co-crystallized of 
sucrose and pandan leaves extract powder, it was clear that powder gave higher 2AP and also higher in green 
color. 
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  ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยอีาหารทุกท่านท่ีใหค้วามรู้พื้นฐานต่างๆและ
ขอขอบคุณพี่ๆ เจา้หนา้ท่ีส านกังานและเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการของภาควิชาเทคโนโลยอีาหารทุก
คนท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการท าวิจยัในคร้ังน้ี 
  ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีนกัวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยอีาหารและขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ 
นอ้งๆทุกท่าน ท่ีคอยใหก้ าลงัใจและความช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา 
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สนบัสนุนในการท างานของขา้พเจา้เสมอมา 
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