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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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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 สารปรุงแต่งสีหรือสีผสมอาหารเป็นสารท่ีเติมลงในอาหารเพื่อเพิ่มความสวยงาม ท าให้
อาหารดูน่ารับประทานมากยิง่ข้ึน การเติมสีผสมอาหารลงในอาหารเป็นส่ิงท่ีท ากนัมานานแลว้ ใน
สมยัโบราณมีการใชสี้ผสมอาหารซ่ึงไดจ้ากวตัถุดิบท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ปัจจุบนัการผลิตอาหาร
จ าเป็นตอ้งผลิตใหไ้ดใ้นปริมาณท่ีมาก ตามปริมาณของประชากรท่ีเพิม่มากข้ึน ท าใหค้วามตอ้งการ
ใชสี้ผสมอาหารเพิ่มตามไปดว้ย 
 ขนมไทยหลายชนิด เช่น ขนมชั้น ซ่าหร่ิมและลอดช่อง เป็นตน้ มีการใชสี้และกล่ิน
สังเคราะห์ แต่ในปัจจุบนัพบวา่ผูบ้ริโภคหนัมาใส่ใจกบัสุขภาพของตนเองมากข้ึน ซ่ึงตอ้งการ
บริโภคขนมไทยท่ีมีการแต่งสีและกล่ินท่ีสกดัไดจ้ากธรรมชาติแทนการใชสี้และกล่ินท่ีไดจ้ากการ
สงัเคราะห์ข้ึน สีและกล่ินจากใบเตยกเ็ป็นสารธรรมชาติชนิดหน่ึงท่ีสามารถใชท้ดแทนสีและกล่ิน
สังเคราะห์ในขนมไทยหลายชนิด แต่เน่ืองจากการน าใบเตยสดมาใชป้ระกอบอาหารเพื่อแต่งสีและ
กล่ิน ตอ้งผา่นขั้นตอนในการสกดัน ้าใบเตย ซ่ึงมีวิธีการค่อนขา้งจะยุง่ยากและใชเ้วลานาน 
นอกจากน้ียงัหาซ้ือใบเตยไดย้าก เม่ือเตรียมเสร็จจะตอ้งใชท้นัทีและยงัมีอายใุนการเกบ็รักษาท่ีสั้น 
เน่ืองจากการระเหยขององคป์ระกอบในสารใหก้ล่ินรสจะเกิดข้ึนในตอนตน้แลว้กจ็ะหมดไป ท าให้
ไม่สะดวกต่อการใชง้าน จึงมีการใชสี้ผสมอาหารแบบสงัเคราะห์ข้ึนจากสารเคมีหลายชนิด เม่ือ
ร่างกายไดรั้บสะสมเป็นเวลานานและในปริมาณท่ีมากพอก็จะท าใหเ้กิดอนัตรายได ้(นฤมล, 2551) 
หากมีการน าน ้าใบเตยสดมาผา่นการแปรรูปเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช้
โดยยงัสามารถรักษาสีและกล่ินของใบเตยไวใ้หใ้กลเ้คียงกบัธรรมชาติมากท่ีสุด สุนทรี (2545) ได้
ศึกษาการท าแหง้น ้าใบเตยดว้ยวิธีท าแหง้แบบพน่ฝอย โดยศึกษาผลของปริมาณสารตวัพาคือมอลโต
เดก็ซ์ตรินในน ้าใบเตยก่อนการท าแหง้ 2 ระดบัท่ีร้อยละ 5 และร้อยละ 10 (w/w) และอุณหภูมิขาเขา้
ของเคร่ืองท าแหง้แบบพน่ฝอย 3 ระดบั (130, 150 และ 170 องศาเซลเซียส) พบวา่สภาวะท่ี
เหมาะสมคือการเติมมอลโตเดก็ซ์ตรินท่ีร้อยละ 10 w/w  และใชอุ้ณหภูมิขาเขา้ท่ี 150 องศาเซลเซียส 
เพื่อเพิ่มร้อยละของผลผลิตของการท าแหง้และเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑน์ ้ าใบเตยผงท่ีมีค่าวอเตอร์
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แอคตอวอต้ี (aw) ต  ่าและยงัคงมีกล่ินรสของใบเตยท่ีดี การท าแหง้แบบพน่ฝอย มีขอ้ดีคือ ตน้ทุน
กระบวนการผลิตต ่าสามารถเลือกใชว้สัดุห่อหุม้ไดห้ลายชนิด ผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้ความคงตวัท่ีดี และ
สามารถผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได ้แต่วิธีการท าแหง้แบบพน่ฝอยกจ็ าเป็นตอ้งมีการควบคุม
ระบบการผลิตเป็นอยา่งดีเพือ่ท าใหค้วามช้ืนของผงใบเตยคงท่ีและตอ้งมีการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
เน่ืองจากในการเดินเคร่ืองท าแหง้แบบพน่ฝอยในแต่ละคร้ังจะมีการสูญเสีย (loss) ค่อนขา้งมากทั้ง
ตอนเร่ิมตน้เดินเคร่ืองและตอนหยดุเคร่ืองท าแหง้แบบพน่ฝอย  
  การท าเอน็แคพซูเลชนั (encapsulation) ดว้ยการตกผลึกน ้าใบเตยสดร่วม (co-
crystallization) กบัซูโครสยงัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยในการเกบ็รักษาสีและกล่ินของใบเตยอีก
ทั้งยงัไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีน ้ าตาลเป็นส่วนผสมอยูด่ว้ย สามารถน าไปเติมลงในเคร่ืองด่ืมหรือน ามาท า
ขนมหวานไดโ้ดยตรง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีความสะดวกในการน ามาใช ้ 
  ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาวธีิการท าเอน็แคพซูเลชนัในการเกบ็สีและกล่ินโดยวิธีการท า
แหง้แบบพน่ฝอยเพื่อเปรียบเทียบกบัการตกผลึกร่วมกบัซูโครส ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการเปล่ียน
สถานะของสารใหก้ล่ินรสจากของเหลวไปเป็นของแขง็ 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 2.1 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการสกดัสีและกล่ินจากใบเตย 
 2.2 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการตกผลึกร่วมของน ้าสกดัใบเตยกบัซูโครส 
 2.3 เปรียบเทียบสีและกล่ินของผงใบเตยท่ีไดจ้ากการท าแหง้แบบพน่ฝอยกบัผลึกท่ีไดจ้าก 
       การตกผลึกร่วมกบัซูโครส 
 
3. สมมติฐานของการวจิัย 
 3.1 อตัราส่วนใบเตยต่อน ้าและอุณหภูมิในการสกดัมีผลต่อสีและกล่ินท่ีไดจ้ากการสกดั 
       ใบเตย 
 3.2 ความเขม้ขน้ของสารละลายน ้าตาลและอตัราส่วนของน ้าตาลทรายต่อน ้าสกดัใบเตย  
       มีผลต่อการการตกผลึกน ้าใบเตยสดร่วมกบัซูโครส 
 3.3 การท าเอน็แคพซูเลชนัแบบตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสและการท าแหง้แบบพน่ฝอยมี  
     ผลต่อการเกบ็สีและกล่ินของน ้าสกดัใบเตย 
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4. ขอบเขตของการวจิัย 
 4.1 การสกดัน ้าใบเตย 
        ศึกษาผลของอตัราส่วนใบเตยต่อน ้าและอุณหภูมิในการสกดั โดยตรวจสอบผลจากสี
และกล่ินท่ีไดจ้ากการสกดัใบเตยในอตัราส่วนใบเตยต่อน ้า เท่ากบั 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 
 4.2 การตกผลึกร่วม (co-crystallization) ของน ้าสกดัจากใบเตยกบัน ้าตาลซูโครส 
  4.2.1 ศึกษาความเขม้ขน้ของน ้าตาลซูโครสในสารละลายน ้าเช่ือมท่ีใชใ้นการตก
ผลึก โดยใชค้วามเขม้ขน้ของน ้าเช่ือมเร่ิมตน้ตาม จงรักษ ์(2552) ท่ีศึกษาการท าเอน็แคพซูเลชนัของ
น ้ามนัหอมระเหยจากมะนาวโดยวิธีการตกผลึกร่วมกบัซูโครส ซ่ึงก าหนดความเขม้ขน้ของน ้าเช่ือม 
เป็น 80, 85 และ 90 °Brix แลว้ตรวจสอบผลจากสีและกล่ินท่ีไดจ้ากผลึกร่วม 
   4.2.2 ศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการตกผลึกร่วมของน ้าสกดัใบเตยต่อน ้าเช่ือม
เร่ิมตน้ โดยดดัแปลงอตัราส่วนน ้าสกดัใบเตยต่อน ้าเช่ือมเร่ิมตน้ของ จงรักษ ์(2552) ท่ีศึกษาการท า
เอน็แคพซูเลชนัของน ้ามนัหอมระเหยจากมะนาวโดยวิธีการตกผลึกร่วมกบัซูโครสโดยก าหนด
อตัราส่วนของน ้าเช่ือมเร่ิมตน้ต่อน ้าสกดัใบเตย ดงัน้ี 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 แลว้ตรวจสอบ
ผลจากสีและกล่ิน ท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วม 
 4.3 การท าแหง้แบบพน่ฝอย (spray drying)  
        เลือกน ้าสกดัใบเตยท่ีไดจ้ากขอ้ 4.1 มาท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้maltodextrin  
(DE10) และ Hi-cap 100 ท่ีร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) อุณหภูมิขาเขา้และขาออกท่ีใชใ้นการท า
แหง้แบบพน่ฝอยจะใชต้ามวธีิของ Senklang and Anprung (2009) โดยใชอุ้ณหภูมิขาเขา้ 150±3 
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิขาออก 90±3 องศาเซลเซียส แลว้ตรวจสอบผลจากสีและกล่ินของใบเตย
ผงท่ีไดห้ลงัจากการท าแหง้แบบพน่ฝอย 
 4.4 เปรียบเทียบใบเตยผงท่ีไดจ้ากการท าแหง้แบบพน่ฝอยกบัน ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้ากการตก
ผลึกร่วมกบัซูโครส โดยเปรียบเทียบสี ดว้ยเคร่ือง color view และกล่ินดว้ยเคร่ือง Gas 
chromatography–mass spectrometry (GC-MS) 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 
1. ใบเตยหอม 
 ใบเตยมีช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่ Pandanus odorus Ridi. และมีช่ือทางพฤกษศาสตร์วา่ 
Pandanus amaryllifolius Roxb. อยูใ่นตระกลู Pandanaceae (Busqué และคณะ, 2002) เป็นพรรณไม้
จ  าพวกหญา้ ชอบข้ึนริมน ้าหรือในท่ีช้ืนแฉะ ใบเตยมีลกัษณะเป็นใบยาวเรียว ปลายใบแหลม 
ลกัษณะคลา้ยใบสบัปะรด มีสีเขียวเป็นมนั (ภาพท่ี 1) พบทัว่ไปในประเทศเขตร้อนช้ืน ส่วนของตน้
เตยหอมท่ีน ามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งมากคือ ส่วนของใบ ลกัษณะเด่นของใบเตยคือ มีกล่ินหอม 
(Yahya และคณะ, 2010) จากความนิยมท่ีมีการน าใบเตยมาแต่งกล่ินอาหารจึงท าใหมี้การแปรรูป
ใบเตยหลายรูปแบบ เช่น น ้ าใบเตยกระป๋อง ใบเตยแหง้ เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพที ่1 ตน้เตยหอมจากสวนคุณณรงคช์ยั เอ่ียมส าอางค ์บา้นเลขท่ี 109/1 หมู่ 7 ต.หลกัสาม  
  อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 
 
 นอกจากน้ีตน้เตยหอมยงัมีสรรพคุณทางยา ในต ารายาไทยจะพบวา่ตน้และรากของเตย
สามารถเป็นยาขบัปัสสาวะได ้ส่วนใบเตยมีสรรพคุณช่วยในการบ ารุงหวัใจ ช่วยลดอาการของโรค
หืด แพทยไ์ทยในสมยัโบราณนิยมน าใบเตยมาท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร เพราะใหค้วามรู้สึกสดช่ืนขณะ
ด่ืม มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภยัต่อการบริโภค (วรางคณา, 2542) คุณค่าทางโภชนาการของ
ใบเตย เสดงดงัตารางท่ี 1 นอกเหนือจากวติามินท่ีแสดงในตารางท่ี 1 Ling และ Suhaila (2001) 
รายงานวา่ตรวจพบวิตามินอีชนิด -tocopherol ในใบเตยในปริมาณ 131.5 mg/kg อีกดว้ย
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ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการของใบเตยส่วนท่ีบริโภคได ้100 กรัม 
 

Nutrient composition per 100 g edible portion (Pandanus) 

Proximate composition 

Energy 35.0 Kcal 
Moisture 85.3 g 
Protein 1.9 g 

Fat 0.8 g 
Carbohydrate 4.9 g 
Crude fiber 5.2 g 

Ash 1.9 g 

Minerals 
Calcium 124.0 mg 

Phosphorus 27.0 mg 
Iron 0.1 mg 

Vitamin 

ß-carotene 2.99 mg 
Total vitamin A (RE) 0.50 mg 

Thiamin Trace  
Riboflavin 0.20 mg 

Niacin 1.20 mg 
Vitamin C 8.00 mg 

 
ท่ีมา: กรมอนามยั (2535) 
 
 เพญ็โฉมและคณะ (2530, 2533) พบวา่เตยหอมมีสมบติัในการลดน ้าตาลในเลือดของหนู 
ทดลอง ทั้งในส่วนของ ราก ล าตน้ใตดิ้น และใบ ในขณะท่ี รัชวรรณและวีระนุช (2542, 2543) 
พบวา่สารสกดัจากใบเตยมีผลในการเพิ่มความแรงและอตัราการเตน้ของหวัใจ ซ่ึงส่งผลต่อความดนั 
เลือดดว้ย นอกจากนั้นใบเตยยงัมีคุณสมบติัในการท าใหร่้างกายสดช่ืน ลดอาการไขแ้ละยงัช่วย 
บรรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ย ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ (Cheeptham และ Towers, 2002) 
 นอกจากสรรพคุณทางยาของเตยหอมแลว้ การท่ีเตยหอมมีลกัษณะของกล่ินหอมเฉพาะตวั 
จึงท าใหเ้ตยหอมไดรั้บความนิยมน ากล่ินท่ีสกดัไดจ้ากใบเตยไปใชป้ระโยชน์ในหลายๆ ดา้น 
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2. กลิน่ของใบเตย 
 ใบเตยมีสารหอมระเหยหลายชนิดเป็นองคป์ระกอบ ท าใหใ้บเตยมีกล่ินหอมท่ีเฉพาะตวั 
Laksanalamai และ Ilangantileke (1993) ไดท้ดลองสกดัสารหอมระเหยจากใบเตยสดและใบเตย
แหง้ฟรีซดรายดโ์ดยใชว้ิธีการสกดัดว้ยไอน ้า จากนั้นน าสารหอมระเหยท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง 
Gas chromatograpy – mass spectrometry พบวา่ องคป์ระกอบหลกัคือ 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) 
ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญการทดสอบทางประสาทสมัผสัระบุวา่ เป็นสารประกอบท่ีใหก้ล่ินเฉพาะตวัของ
ใบเตย นอกจาก 2AP แลว้ สารประกอบท่ีใหก้ล่ินในใบเตยยงัมีอีกหลายชนิด โดยกล่ินของใบเตยจะ
เปล่ียนไปเม่ือมีการน าใบเตยมาผา่นการแปรรูป ซ่ึงท าใหอ้งคป์ระกอบของสารใหก้ล่ินในใบเตยเกิด
การเปล่ียนแปลง ในใบเตยสดประกอบดว้ยสารประกอบหลายชนิด (ตารางท่ี 2) แต่สารหลกัท่ีพบ
ในใบเตยสดคือสาร 3-methyl-2(5H)-furanone ซ่ึงพบเป็นร้อยละ 73 ของสารระเหยท่ีวิเคราะห์ได้
ทั้งหมด สาร 3-methyl-2(5H)-furanone เป็นสารท่ีท าใหเ้กิดกล่ินฉุน หวาน หรือกล่ินคลา้ยยา 
นอกจากน้ียงัพบสารใหก้ล่ินเหมน็เขียวซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีมีคาร์บอน 6 อะตอมไดแ้ก่ 3-hexanol, 
4-methylpentanol, 3-hexanone และ 2-hexanone (Jiang, 1999) ซ่ึงเป็นสารท่ีท าใหก้ล่ินของใบเตย
สดแตกต่างไปจากใบเตยแปรรูปซ่ึงโดยมากเป็นการน าไปผา่นความร้อน 
 
ตารางที่ 2 สารประกอบท่ีวิเคราะห์พบในใบเตยสด (Pandanus amaryllifolius) 
 

สารประกอบ % of total 
2-methyl-3-buten-2-one 
toluene 
3-hexanone 
2-hexanone 
3-methyl-3-pentanol 
ethylbenzene 
1,2-dimethylbenzene 
3-penten-2-ol 
3-hexanol 
4-methyl-2-pentanol 
1-methylcyclopentanol 

0.44 
0.16 
2.97 
2.65 
0.41 
0.11 
0.13 
0.94 
7.09 
6.13 
1.00 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) สารประกอบท่ีวิเคราะห์พบในใบเตยสด (Pandanus amaryllifolius) 
 

สารประกอบ % of total 
3-methyl-2-pentanol 
(E)-2-penten-1-ol 
hexyl formate 
(Z)-4-hexen-1-ol 
acetic acid 
2,5-hexanedione 
3-methyl-2(5H)-furanone 
methyl-2-hydroxylbenzoate 
hexanoic acid 
(E)-3-hexanoic acid 
3-hexenoic acid 

0.15 
0.21 
0.21 
0.13 
0.44 
0.14 
73.07 
0.18 
0.75 
0.85 
0.19 

 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Jiang (1999) 
 
3. สารให้กลิน่ทีส่ าคญัในใบเตย 
  แมว้า่กล่ินของอาหารจะเกิดจากสารระเหยหลายชนิด แต่จะมีสารระเหยเพยีงบางชนิดท่ี 
เป็นสารระเหยท่ีมีความส าคญัต่อกล่ินอาหารชนิดนั้นๆ ซ่ึงจะเรียกสารระเหยเหล่านั้นวา่เป็น key 
odor compounds ส าหรับในใบเตยสารระเหยท่ีเป็นสารใหก้ล่ินส าคญัไดแ้ก่ 
 3.1 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) 
        2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) เป็นสารท่ีพบวา่เป็นองคป์ระกอบหลกัของกล่ินใบเตย 
และขา้วหอมมะลิ 2AP จดัเป็นสารประกอบไนโตรเจนในกลุ่ม heterocyclic compounds มีสูตร
โครงสร้าง C6H9NO มวลโมเลกลุเท่ากบั 111.143 มีลกัษณะโครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวน 5 
เหล่ียมท่ีประกอบดว้ยไนโตรเจนอยูใ่นวงแหวน มีหมู่ acetyl เกาะอยูก่บัคาร์บอนต าแหน่งท่ี 2 ดงั
แสดงในภาพท่ี 2 จากการท่ีสาร 2AP มีไนโตรเจนอยูใ่นโมเลกลุจึงแสดงสมบติัเป็นสภาพท่ีมีขั้ว 
(polarity) 
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ภาพที ่2 โครงสร้างของสารประกอบ 2-Acetyl-1-Pyrroline 
ท่ีมา: Buttery และคณะ (1982) 
 
  สารประกอบชนิดน้ีมีค  าบรรยายลกัษณะกล่ินส าหรับชาวตะวนัตกวา่คลา้ยกล่ิน
ขา้วโพดคัว่ (popcorn like) ส่วนชาวเอเชียใหค้  าอธิบายกล่ินวา่คลา้ยกล่ินใบเตย (Paule และ Power, 
1989) ปริมาณ 2AP ในใบเตยจะมีปริมาณมากกวา่ในขา้วหอมมะลิถึง 10 เท่า (Laksanalamai และ 
Ilangantilek, 1993) จากงานวิจยัหลายงานท่ีรายงานปริมาณ 2AP ในใบเตยสดดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ปริมาณ 2AP ในใบเตยสด (Pandanus amaryllifolius) 
 

ปริมาณ 2AP (ppm) วิธีท่ีใชใ้นการสกดั เอกสารอา้งอิง 
  1.00 steam distillation Buttery และคณะ, 1983 
14.10 direct solvent Thimmaraju และคณะ, 2005 
10.29 direct solvent Wongpornchai และคณะ, 2003 
  0.71 SC-CO2

* Laohakunjit และ Noomhorm, 2004 
  7.16 SC-CO2

* Bhattacharjee และคณะ, 2005 
  *SC-CO2 คือ supercritical cabon dioxide 
 
   สาร 2AP มีลกัษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี นอกจากน้ีสาร 2AP ยงัเป็นสารท่ีระเหยได้
ง่ายในอุณหภูมิปกติจึงจดัเป็นสารท่ีไม่เสถียร ถึงแมว้า่จะเกบ็ในสภาพสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียสกต็าม อีกทั้งสาร 2AP จะไม่เสถียรเม่ือเกบ็อยูใ่นรูปของสารบริสุทธ์ิ เน่ืองจากสาร 
2AP เป็นสารประกอบไนโตรเจน เม่ือเกบ็ไวเ้ป็นเวลานานจะเกิดการเปล่ียนสีจากของเหลวใส ไม่มี
สี เป็นสีแดงหรือน ้าตาลเขม้ สีท่ีเขม้ข้ึนน้ีเกิดจากปฏิกิริยา condensation ของหมู่คาร์บอนิลจนได ้
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conjugated pyrridine polymer ดงันั้นการเกบ็สาร 2AP จึงควรเกบ็ในสภาพสารละลายในน ้า 
(Buttery และ Ling, 1982) เพื่อป้องกนัการระเหยและการเปล่ียนแปลงสีของสาร 2AP 
  จากการศึกษาเก่ียวกบัระดบัความแรงของกล่ิน (odor threshold) 2AP พบวา่ความ
เขม้ขน้ท่ีต ่าท่ีสุดท่ีสามารถไดรั้บกล่ินทางประสาทสมัผสั เม่ือสารน้ีละลายน ้า (threshold of 
olfactory perception) คือมีค่าอยูท่ี่ระดบัความเขม้ขน้ 0.1 ppb (Buttery และคณะ, 1986) นอกจากใน
ใบเตยและขา้วหอมมะลิแลว้ ยงัสามารถพบ 2AP ไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆอีก (ภาพท่ี 3) 
 

 
 
ภาพที ่3 ปริมาณ 2AP ท่ีพบจากแหล่งต่างๆ 
ท่ีมา: Kantil และคณะ (2012) 
 

กลไกการเกิดหรือการสงัเคราะห์ 2AP สามารถเกิดไดจ้ากหลายวิธี ดงัน้ี (แววตา, 2547) 
 3.1.1 เกิดจากปฏิกิริยา strecker degradation 
    การเกิดสาร 2AP ผา่นทางปฏิกิริยา strecker degradation จะมีโพรลีน (proline) 
หรือออร์นิทีนเป็นสารตั้งตน้ตามแต่ชนิดของอาหาร ส าหรับการเกิด 2AP โดยมีออร์นิทีนเป็นสารตั้ง
ตน้นั้นจะเกิดในผลิตภณัฑท่ี์มียสีตเ์ป็นส่วนประกอบ เช่น ขนมปัง เป็นตน้ (Hunter และคณะ, 1969) 
ส่วนการเกิด 2AP โดยมีโพรลีนเป็นสารตั้งตน้นั้นปฏิกิริยาจะเกิดเร่ิมจากหมู่อะมิโนของโพรลีนท า
ปฏิกิริยากบัหมู่คาร์บอนิลของ 2-oxopropanal เกิดการสูญเสียน ้าจากโมเลกลุ ตามดว้ยการเกิด 
decarboxylation และการเติมน ้าเขา้ตามล าดบั การเติมน ้าเขา้สามารเกิดได ้2 แนวทางคือ แนวทาง
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แรกได ้2-acetyltetrahydropyridine และอีกแนวทางจะได ้1-pyrroline และ 1-hydroxy-2-propanone 
(ภาพท่ี 4) 
 

 
 
ภาพที ่4 กลไกการเกิด 1-pyrrole, 1-hydroxy-2-propanone และ 2-acetyltetrahydropyridine 
  จากโพรลีน (proline) และ 2-oxopropanal 
ท่ีมา : Schieberle and Thomas (1998) 
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  สาร 1-pyrroline จะท าปฏิกิริยาต่อไปกบั 2-oxopropanal เกิดการสูญเสียน ้าออก
จากโมเลกลุไดเ้ป็น 2-(1, 2-dioxo-1-propyl)-pyrroline ซ่ึงจะถูกออกซิไดส์เป็นอนุพนัธ์ pyrroline 
แลว้จดัเรียงตวัใหม่ไปเป็น 2-acetyl-2-pyrrolidinic acid จากนั้นเกิด decarboxylation ได ้2-
acetylpyrrolidine ซ่ึงจะถูกออกซิไดส์กบัออกซิเจนในอากาศไดเ้ป็นสาร 2AP (ภาพท่ี 5) การท า
ปฏิกิริยาในขั้นตอนน้ีจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีน ้ าในระบบและพบวา่ 2AP ท่ีเกิดในสภาวะท่ีมีน ้ าจะมี
ปริมาณมากกวา่ในสภาวะท่ีไม่มีน ้ าถึง 50 เท่า 
 Buttery และคณะ (1994) ไดศึ้กษาสารระเหยจากผลิตภณัฑข์า้วโพดหวาน เช่น 
ขา้วโพดหวานสด ขา้วโพดหวานแช่แขง็ และขา้วโพดหวานบรรจุกระป๋อง พบวา่สารประกอบท่ีให้
กล่ินท่ีส าคญัในผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี คือ สาร 2AP ซ่ึงเป็นสารประกอบหลกั นอกจากนั้นยงัตรวจพบ
สาร 2-acetyl-2-thiazoline อีกดว้ย โดยในขา้วโพดหวานบรรจุกระป๋องพบวา่จะมีปริมาณสาร 2AP 
ในปริมาณสูงกวา่ผลิตภณัฑต์วัอ่ืน ซ่ึงคาดวา่เป็นผลเน่ืองมาจากการใหค้วามร้อนในกระบวนการน่ึง
ฆ่าเช้ือซ่ึงอาจท าใหเ้กิดสาร 2AP เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงกใ็หผ้ลสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Schieberle 
(1991) ท่ีตรวจพบสาร 2AP ในขา้วโพดท่ีผา่นการคัว่ดว้ยความร้อน 
  Schieberle และ Grosch (1985, 1987) ไดต้รวจพบวา่ สาร 2AP เป็นสารประกอบ
หลกัท่ีท าใหเ้กิดกล่ินหอมหวานในผลิตภณัฑข์นมปังจากแป้งสาลีและขนมปังจากแป้งขา้วไรน ์ซ่ึง
กล่ินดงักล่าวจะหอมมากหลงัจากการอบขนมปังใหม่ๆ ซ่ึงกส็อดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rychlik และ 
Grosch (1996) ท่ีตรวจพบสาร 2AP ในผลิตภณัฑข์นมปังอบซ่ึงท ามาจากแป้งขา้วสาลี 
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ภาพที ่5 กลไกการเกิด 2-acetyl-1-pyrroline จาก 2-oxopropanal (hydrated) และ 1-pyrroline 
ท่ีมา : Schieberle และ Thomas (1998) 
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 3.1.2 เกิดจากการสงัเคราะห์ 
   Buttery และคณะ (1983) สังเคราะห์ 2AP โดยไดด้ดัแปลงจากวิธีของ Buchi 
และ Wuest (1971) ซ่ึงใชส้ารละลาย 2-acetylpyrrole ในเมธานอลเป็นสารตั้งตน้ท าปฏิกิริยา 
hydrogenation โดยมี rhodium on alumina เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาจากขั้นตอนน้ีเม่ือกลัน่เพื่อระเหย 
เมธานอลแลว้จะได ้2-(1-hydroxyl)-pyrrolidine ซ่ึงเป็นสารตวักลางไปท าปฏิกิริยาออกซิเดชนั 
กบั silver carbonate on celite ในสารละลายเบนซีนภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไนโตรเจนจะได ้
2AP ในสารละลายเบนซีน ขั้นตอนการสงัเคราะห์ 2AP ดงัท่ีกล่าวมาแสดงในภาพท่ี 6 
 

2-acetylpyrrole 1.7 กรัม + methanol 50 มิลลิลิตร 
  hydrogenenation 
  5% rhodium on alumina catalyst 2.0 กรัม 
  pressure 10 mm Hg, 15 h, room temperature,  
  stir 

กรองและกลัน่ 
 

2-(1-hydroxyl)pyrrolidine (1.8 กรัม) 
 benzene (100 มิลลิลิตร) + silver carbonate on  
 celite (16 กรัม), under nitrogen atmosphere 

กรองเอา silver nitrate ออกและกลัน่เอาตวัท าละลายออก 
 

สารเขม้ขน้ปริมาตร 5 มิลลิลิตร 
 

2AP ในเบนซีน 
 

ภาพที ่6 การสงัเคราะห์ 2-acetyl-1-pyrroline จาก 2-acetylpyrrole 
ท่ีมา : Buttery และคณะ (1983) 
 
  อยา่งไรกต็าม Laksanalamai และ Ilangantilek (1993) ไดท้ดลองสงัเคราะห์ 2AP 
ตามวิธีขา้งตน้แลว้ตรวจสอบ nuclear magnetic resonance spectrum ของสารท่ีสงัเคราะห์ไดพ้บวา่
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วิธีการดงักล่าวไม่สามารถสงัเคราะห์ 2AP ไดส้ าเร็จโดยลกัษณะสารท่ีสกดัไดมี้สีน ้ าตาลเขม้และไม่
สามารถตรวจสอบ 2AP ไดด้ว้ย GC – MS 
 
 3.1.3 เกิดจากการสงัเคราะห์ตามธรรมชาติ (biosynthesis) 
   เกิดจากการท างานของจุลินทรียใ์นกระบวนการหมกั โดยพบในระหวา่ง
กระบวนการหมกัของผลิตภณัฑโ์กโก ้เน่ืองจากการท างานของ Bacillus cereus และในไวน์จากการ
ท างานของแบคทีเรียในกลุ่ม lactic acid bacteria เช่น Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus brevis 
และ Lactobacillus plantarum จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่การสงัเคราะห์ 2AP ตามธรรมชาติจะมี 
โพรลีนเป็นสารตั้งตน้ ซ่ึงการสงัเคราะห์กรดอะมิโนชนิดน้ีในพืชชั้นสูงจะใชก้รดกลูตามิกและ/หรือ
ออร์นิทีนเป็นสารตั้งตน้ (Delauney และ Verma, 1993) เอนไซมท่ี์ส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีในการ
สังเคราะห์โพรลีนในพืชคือเอนไซม ์pyrroline-5-carboxylate synthetase (P5CS) การท างานของ
เอนไซมช์นิดน้ีจะข้ึนกบัความแหง้แลง้และความเคม็ของดิน 
 
 3.2 สารกลุ่มอลัดีไฮดท่ี์ท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็เขียว 
   กล่ินเหมน็เขียวของใบเตยจะเกิดจากอลัดีไฮดส์ายสั้นไดแ้ก่ hexenal (กล่ินใบไม)้, 
nonenal (กล่ินเหมน็เขียว), nonadienal (กล่ินใบไม)้ และ n-hexanal (กล่ินหญา้) สารระเหยเหล่าน้ี
เกิดมาจากการเปล่ียนแปลงของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั ไดแ้ก่ linoleic acid และ linolenic acid ผา่น 
lipoxygenase pathway สารใหก้ล่ินเหมน็เขียวน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือเน้ือเยือ่พืชเกิดการฉีกขาด 
 กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัของพืชอาจอยูใ่นรูป triglycerides, phospholipids หรือ glycolipids 
ซ่ึงถูกปลดปล่อยเป็นกรดไขมนัอิสระโดยเอนไซม ์acylhydrolase จากนั้นกรดไขมนัอิสระจะเกิด
การเปล่ียนแปลงเป็นสารใหก้ล่ิน เอนไซมท่ี์ท าหนา้ท่ีเปล่ียนแปลงกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัใหเ้ป็นสารให้
กล่ินในพืชไดแ้ก่ เอนไซม ์lipoxygenase, lyase, cis-3, trans-2 isomerase และ alcohol 
dehydrogenase กลไกการท างานของเอนไซมเ์หล่าน้ีแสดงดงัภาพท่ี 7 และ 8 
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ภาพที ่7 การเกิดสารใหก้ล่ินเหมน็เขียวจากกรดไขมนัลิโนเลอิกเน่ืองจากการท างานของเอนไซม ์
  lipoxygenase 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Takeoka (1999) 
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ภาพที ่8 การเกิดสารใหก้ล่ินเหมน็เขียวจากกรดไขมนัลิโนเลอิกเน่ืองจากการท างานของเอนไซม ์
 lipoxygenase 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Takeoka (1999) 
 
 จากภาพท่ี 7 และ 8 กลไกการเปล่ียนแปลงกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเป็นสารใหก้ล่ินเร่ิมจาก 
เอนไซม ์lipoxygenase ไปเร่งปฏิกิริยา dioxygenation ของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีมีพนัธะ 1Z, 4Z 
pentadiene ในโครงสร้างท าใหไ้ด ้hydroperoxy unsaturated fatty acid เอนไซม ์lipoxygenase ท่ี 
เขา้ท าปฏิกิริยาจะตอ้งมีความจ าเพาะต่อต าแหน่งคาร์บอนของกรดไขมนัท่ีถูกเติมออกซิเจนแตกต่าง 
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กนัข้ึนกบัชนิดของพืช อาจเป็นชนิด C-9-, C-13- hydroperoxy unsaturated fatty acid หรือเป็นทั้ง
สองชนิดปนกนัแลว้แต่ชนิดของพืช เอนไซมน้ี์จะเขา้ไปท าปฏิกิริยากบั hydroperoxide lyase ซ่ึงท า
ให ้hydroperoxy unsaturated fatty acid แตกตวัเป็นสารใหก้ล่ินและ oxo acid เอนไซม ์
hydroperoxide lyase สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด ตามต าแหน่งของคาร์บอนท่ีเขา้ท าปฏิกิริยา คือ  9-, 
3- และ non-specific hydroperoxide lyase การท าปฏิกิริยาโดยเอนไซมท่ี์มี isozymes ท่ีแตกต่างกนั
เป็นสาเหตุท่ีท าใหไ้ดก้ล่ินเหมน็เขียวท่ีแตกต่างกนัในพืชแต่ละชนิด 
 
 3.3 3-methyl-2(5H)-furanone 
   3-methyl-2(5H)-furanone มีโครงสร้างดงัภาพท่ี 9 สาร 3-methyl-2(5H)-furanone น้ีจะ
เกิดในอาหารท่ีผา่นการแปรรูป เช่น ชีส, birch syrup และ fermented soy hydrolysate เป็นตน้ กล่ิน
ของ 3-methyl-2(5H)-furanone มีลกัษณะคลา้ยกล่ินของคาราเมล กล่ินหวาน กล่ินคลา้ยยาและกล่ิน
น ้าผึ้งแต่ส าหรับในใบเตยมีรายงานวา่จะพบสารระเหยชนิดน้ีในใบเตยสด (Jiang, 1999; Takayama 
และคณะ, 2001; Senklang และ Anprung, 2009; Kantil และคณะ, 2012) 
 

 
 
ภาพที ่9 โครงสร้างของ 3-methyl-2(5H)-furanone 
ท่ีมา: Takayama และคณะ (2001) 
 
4. คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) 
 สีเขียวท่ีไดจ้ากใบเตยเป็นรงควตัถุประเภทคลอโรฟิลลซ่ึ์งคลอโรฟิลลเ์ป็นรงควตัถุท่ีส าคญั
อยูใ่นคลอโรพลาสตท่ี์อยูใ่กลก้บัผนงัเซลล ์พบในทุกส่วนของพืชท่ีมีสีเขียว เช่น ใบ กา้น และใน
ผลไมดิ้บ คลอโรฟิลลจ์  าเป็นต่อการสงัเคราะห์แสงของพืช โดยจะดูดพลงังานจากแสงแดดเพื่อสร้าง
คาร์โบไฮเดรตจากคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้า คลอโรฟิลลท่ี์พบในพืชมี 2 ชนิดคือ คลอโรฟิลล ์เอ 
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(chlorophyll a) และคลอโรฟิลล ์บี (chlorophyll b) ในอตัราส่วน 3:1 (Wrolstad, 2001) โมเลกลุของ
คลอโรฟิลลป์ระกอบดว้ยส่วนหวัของวงแหวนพอร์ไฟริน (porphyrin ring) ซ่ึงเป็นโมเลกลุใหญ่
ประกอบดว้ยวงแหวนไพโรล (pyrrole) ยดึติดกนัโดยมีเทนไธน์คาร์บอน (Methane carbon, -CH=) 
เกิดเป็นโมเลกลุใหญ่ท่ีแบนราบ ในคลอโรฟิลลมี์แมกนีซียม (Mg) อยูต่รงกลางโดยแมกนีเซียม
อะตอมยดึติดกบัไนโตรเจนอะตอม 2 ตวัดว้ยพนัธะโควาเลนต ์(covalent bond) ส่วนไนโตรเจนอีก 
2 ตวั ต่างแบ่งอิเลก็ตรอน 2 ตวัเพื่อใชร่้วมกบัแมกนีเซียมเกิดเป็นพนัธะโคออร์ดิเนตโควาเลนต ์
(coordinate covalent) และส่วนหางซ่ึงเป็นไฮโดรคาร์บอนสายยาว เรียกวา่ไฟทอล (phytol) 
คลอโรฟิลลท์ั้งสองชนิดมีโครงสร้างเหมือนกนัแต่แตกต่างกนัท่ีต าแหน่งท่ี 3 โดยคลอโรฟิลล ์เอ มี
โซ่ขา้งเป็นหมู่เมททิล (-CH3) ส่วนของคลอโรฟิลล ์บี เป็นหมู่อลัดีไฮด ์(-CHO) (Ferruzzi และ 
Blakeslee, 2007) ดงัภาพท่ี 10 โครงสร้างท่ีต่างกนัของคลอโรฟิลลท์ั้งสองชนิดกจ็ะท าใหมี้
คุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะดา้นการละลายโดยท่ีหมู่เมททิลของคลอโรฟิลล ์เอ ท าใหโ้มเลกลุ
ไม่มีขั้ว จึงละลายไดดี้ในสารละลายท่ีไม่มีขั้ว ส่วนหมู่อลัดีไฮดข์องคลอโรฟิลล ์บี จะเป็นโมเลกลุท่ี
มีขั้ว จึงท าใหค้ลอโรฟิลล ์บี ละลายไดดี้ในตวัท าละลายท่ีมีขั้ว จึงท าใหค้ลอโรฟิลลบ์างส่วนละลาย
น ้าไดบ้า้ง นอกจากน้ีคลอโรฟิลล ์เอและคลอโรฟิลล ์บีจะมีสีแตกต่างกนั โดยคลอโรฟิลลเ์อจะมีสี
เขียวแกมน ้าเงิน (สีเขียวเขม้) ส่วนคลอโรฟิลลบี์จะมีสีเขียวแกมเหลือง (สีเขียวอ่อน) (Hojnik และ
คณะ, 2007) 
 

 
 
ภาพที ่10 โครงสร้างของอนุพนัธ์คลอโรฟิลล ์
ท่ีมา: Cubas และคณะ (2008) 
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 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเคมีของคลอโรฟิลลอ์าจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ แต่ในการ
ประกอบอาหารส่วนใหญ่จะเกิดจากปฏิกิริยาฟีโอไฟทิไนเซซนั (pheophytinization) ซ่ึงเป็นการ
แทนท่ีแมกนีเซียมในคลอโรฟิลลด์ว้ยไฮโดรเจน เกิดไดดี้ในสภาวะท่ีเป็นกรดและท าใหเ้กิดสีเขียว
มะกอกของฟีโอไฟทิน (pheophytin) นอกจากน้ียงัมีการแตกออกของหมู่ไฟทอล ซ่ึงจะเกิดคลอโร
ฟิลไลด ์(chlorophylides) เน่ืองจากเอนไซมค์ลอโรฟิลเลส (chlorophyllase) คลอโรฟิลไลดจ์ะใหสี้
เขียวเช่นเดียวกบัคลอโรฟิลลแ์ต่จะสามารถละลายในน ้าในไดดี้กวา่คลอโรฟิลล ์(ภาพท่ี 11) 
ปฏิกิริยาฟีโอไฟทิไนเซซนั (pheophytinization) เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการสูญเสียความคงตวั
ของสีเขียวในระหวา่งกระบวนการแปรรูปอาหารดว้ยความร้อนจึงไดมี้การพยายามหาวิธีในการ
รักษาความคงตวัของสีเขียวโดยวิธีต่างๆ 

 
ภาพที ่11 การเปล่ียนแปลงของคลอโรฟิลล ์
ท่ีมา : Von Elbe และ Schwartz (1996) 
 
 Hojnik และคณะ (2007) ศึกษาการสกดัคลอโรฟิลลจ์ากส่วนต่างๆ ของ Stinging nettle 
(Urtica dioica L.) โดยใชต้วัท าละลายท่ีแตกต่างกนัในการสกดั ไดแ้ก่ เอทานอล (ร้อยละ 70, 80 
และ 96) อะซีโตน เมทานอล คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซิเตต และไอโซโพรพิลแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 
จากนั้นน าสารสกดัท่ีไดม้าค านวณค่าร้อยละของผลผลิตในการสกดั (%yield) และวิเคราะห์ความ
เขม้ขน้ของคลอโรฟิลลเ์อและคลอโรฟิลลบี์ ดว้ย HPLC พบวา่สารสกดัคลอโรฟิลลจ์ากตวัท าละลาย
แอลกอฮอลท่ี์มีขั้ว ไดแ้ก่ เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลแ์ละคลอโรฟอร์มมีค่าร้อย
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ละผลผลิตในการสกดัสูง นอกจากน้ีสารสกดัคลอโรฟิลลจ์ากแอลกอฮอลท่ี์มีขั้ว รวมทั้งตวัท าละลาย
ท่ีมีสภาพความเป็นขั้วต ่า เช่น คลอโรฟอร์มและอะซีโตน จะมีค่าความเขม้ขน้ของคลอโรฟิลล ์เอ
และคลอโรฟิลล ์บี สูง ดงันั้นเอทานอลและคลอโรฟอร์มจึงเป็นตวัท าละลายท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสกดัคลอโรฟิลลจ์ากส่วนต่างๆ ของ Stinging nettle (ภาพท่ี 12) เน่ืองจากสารสกดัท่ีไดมี้ร้อยละ
ของผลผลิตในการสกดัและปริมาณความเขม้ขน้ของคลอโรฟิลล ์เอ และคลอโรฟิลล ์บี สูง อยา่งไร
กต็าม  Hojnik และคณะ (2007) กล่าววา่การสกดัคลอโรฟิลลด์ว้ยเอทานอลร้อยละ 90 เป็นตวัท า
ละลายท่ีมีความปลอดภยัเม่ือน ามาใชก้บัอาหาร 
 

 
 
ภาพที ่12 ตน้ Stinging nettle 
ท่ีมา: www.bloggang.com/viewdiary.php?id=soubirous&month=09-2009&date=08&group=  
 3&gblog=47 (เขา้ถึงเม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 2557) 
 
การป้องกนัการเปล่ียนแปลงสีของคลอโรฟิลล ์(เยาวดี, 2552) 
       4.1 การปรับสภาวะความเป็นด่าง 
 เม่ือคลอโรฟิลลอ์ยูใ่นสภาวะท่ีเป็นกรดจะละลายน ้าไดเ้ลก็นอ้ย โมเลกลุของ
คลอโรฟิลลจ์ะถูกเปล่ียนเป็นฟีโอไฟติน (ภาพท่ี 13) ท่ีมีสีเขียวมะกอกซ่ึงเป็นสีท่ีผูบ้ริโภคไม่ใหก้าร
ยอมรับ การลดความเป็นกรดจะท าใหแ้มกนีเซียมไอออนในคลอโรฟิลลไ์ม่หลุดออกจากวงแหวน
พอร์ไฟรินจึงท าใหค้ลอโรฟิลลมี์ความคงตวัในด่างและใหสี้เขียวท่ีสวา่ง ดงันั้นหากมีการควบคุม
ความเป็นกรด-ด่างในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาใหเ้หมาะสมจึงเป็นวิธีท่ีดีในการรักษาสี
เขียวของคลอโรฟิลล ์
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ภาพที ่13 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของคลอโรฟิลลไ์ปเป็นฟีโอไฟติน 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Ferruzzi  และ Blakeslee (2007) 
 
  Schwartz และ Elbe (1983) พบวา่เม่ือใหค้วามร้อนแก่ผกัจะท าใหค้วามเป็นกรด-
ด่างของระบบลดลง โดยผกัโขมเม่ือผา่นกระบวนการแปรรูปเป็นเวลานานท่ีอุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่างของระบบจะลดลงจาก 7.06 ไปเป็น 6.00 และท าใหป้ริมาณ
คลอโรฟิลลบี์ลดลง ร้อยละ 90 
  Pinsirodom (2003) ศึกษาผลของอุณหภูมิ (50, 75 และ 100 องศาเซลเซียส) ความ
เป็นกรด-ด่าง (4, 7 และ 10) และความเขม้ขน้ของซิงคค์ลอไรด ์(100, 200 และ 300 ppm) ต่อความ
คงตวัของสีเขียวของสารสกดัใบเตย โดยการวดัการเปล่ียนแปลงของค่า b จากการวดัค่าสีดว้ยเคร่ือง 
Hunter color meter พบวา่ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส สีเขียวของสารสกดัใบเตยมีความคงตวั
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีอุณหภูมิ 50 และ 75 องศาเซลเซียส นอกจากน้ีท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส การใชซิ้งคค์ลอไรดท่ี์ระดบัความเขม้ขน้สูงข้ึนมีผลในการเพิ่มความคงตวัของสีเขียวของ
สารสกดัใบเตย อยา่งไรกต็ามซิงคค์ลอไรดไ์ม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงความคงตวัของสีเขียวของ
สารสกดัใบเตยท่ีอุณหภูมิ 50 และ 75 องศาเซลเซียส เม่ือพิจารณาผลของความเป็นกรด-ด่าง พบวา่
ความคงตวัของสีเขียวของสารสกดัใบเตยท่ีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากบั 7 และ 10 จะสูงกวา่ท่ีค่า
ความเป็นกรด-ด่างท่ีเท่ากบั 4  
 

Heat / Acid 
-Mg2+ 
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     4.1.2 การลวก (blanching) 
   นอกจากความเป็นกรด-ด่างแลว้ความร้อนยงัท าใหโ้ปรตีนในพืชเกิดการเสีย
สภาพ ซ่ึงส่งผลใหค้ลอโรฟิลลส์มัผสักบักรดมากข้ึนท าใหแ้มกนีเซียมไอออนหลุดออกจาก
โครงสร้างของคลอดรฟิลลโ์ดยท่ีไฮโดรเจนไอออนเขา้ไปแทนท่ีเกิดเป็นอนุพนัธ์ของคลอโรฟิลลท่ี์
เรียกวา่ฟีโอไฟติน (นิธิยา, 2549) ดงันั้นการใหค้วามร้อนกบัวตัถุดิบจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างโมเลกลุคลอโรฟิลลด์ว้ย Tijskens และคณะ (2001) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงค่าสีของ
บลอ็กโคลีและ green bean ในระหวา่งการลวก พบวา่ในช่วงแรกของการลวกผกัทั้ง 2 ชนิด ค่าสี
เขียวมีค่าเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสารตั้งตน้ท่ีไม่มีสีหรือมีสีเขียวนอ้ยเป็นสารท่ีมีสี
เขียวท่ีมองเห็นไดช้ดัข้ึน เน่ืองจากเม่ือเยือ่หุม้เซลลถู์กท าลาย อากาศจะเขา้ไปแทนท่ีในช่องวา่ง
ระหวา่งเซลลท์ าใหเ้ซลลใ์นเน้ือเยือ่หลุดออกมา ท าใหค้วามทึบของแสงลดลงในขณะลวกผกัดว้ยน ้า
ร้อน 
    4.1.3 การท าใหเ้กิดสารประกอบเชิงซอ้นกบัโลหะ (metallo complex) 
   การใชเ้กลือของโลหะต่างๆ เช่น ซิงคไ์ออน (Zn2+) และคอปเปอร์ไออน (Cu2+) 
ในรูปของเกลือคลอไรดแ์ละซลัเฟตในการรักษาความคงตวัของคลอโรฟิลลใ์นเน้ือเยือ่พืช เน่ืองจาก
เกลือของโลหะดงักล่าวเขา้ไปแทนท่ีแมกนีเซียมไอออนในโมเลกลุของอนุพนัธ์คลอโรฟิลล ์(ภาพท่ี 
14) ไดเ้ป็นสารประกอบเชิงซอ้นท่ีมีสีเขียวสดเหมือนคลอโรฟิลล ์แต่จะมีความคงตวัในระหวา่ง
กระบวนการแปรรูปและการเกบ็รักษาท่ีสูงกวา่ท่ีไม่เติมเกลือของโลหะ (Jone และคณะ, 1977; Elbe 
และคณะ, 1986; Tonucci และ Elbe, 1992; LaBorde และ Elbe, 1994) 
 

            
ภาพที ่14 การแทนท่ีของ Zn2+ ในโครงสร้างของคลอโรฟิลล ์
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Ferruzzi  และ Blakeslee (2007) 

Heat / Acid / -Mg2+ 

 Zn2+ 
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  Guzman และคณะ (2002) ศึกษาผลของซิงคค์ลอไรดแ์ละคอปเปอร์คลอไรดต่์อ
ค่าสีของ Avocado puree ท่ีใหค้วามร้อนดว้ยไมโครเวฟท่ีอุณหภูมิ 87-89 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
30 วินาที พบวา่ชุดการทดลองท่ีเติมคอปเปอร์คลอไรดจ์ะมีค่าสีเขียวท่ีดีกวา่ชุดการทดลองท่ีเติมซิงค์
คลอไรดแ์ละทั้ง 2 ชุดการทดลองดงักล่าวมีค่าสีเขียวท่ีดีกวา่ชุดการทดลองท่ีผา่นการใหค้วามร้อน
ดว้ยไมโครเวฟแต่ไม่มีการเติมซิงคค์ลอไรดแ์ละคอปเปอร์คลอไรด ์
  Ngo และ Zhao (2007) ศึกษาโครงสร้างของ Zinc-chlorophyll-derivatives 
complexes ในการแปรรูปลูกแพร์ (green pear) ซ่ึงท าการทดลองโดยลวกลูกแพร์ท่ีมีการเติม
สารละลายซิงคไ์อออน (zinc ion solution) ซ่ึงเตรียมจากซิงคแ์ลคเตต (zinc lactate) ความเขม้ขน้ 0, 
1,300 และ 2,600 ppm ในแต่ละชุดการทดลอง ท่ีอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6, 12 และ 18 
นาที พบวา่ในการทดลองท่ีเติมสารละลายซิงคไ์อออนท่ีความเขม้ขน้ 1,300 ppm และการลวกเป็น
เวลา 6 และ 12 นาที จ านวนซิงคฟี์โอไฟติน (Zn pheophytin) ท่ีเกิดข้ึนมีค่าเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
100 และ 144.4 ตามล าดบั ส่วนการทดลองท่ีเติมสารละลายซิงคไ์อออนท่ีความเขม้ขน้ 2,600 ppm 
และลวกเป็นเวลา 6 และ 12 นาที จ านวนซิงคฟี์โอไฟตินท่ีเกิดข้ึนมีค่าเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 118 
และ 242 ตามล าดบั ดงันั้นยิง่ความเขม้ขน้ของสารละลายซิงคไ์อออนเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลใหจ้ านวน
ของซิงคฟี์โอไฟตินเพิ่มข้ึนท าใหลู้กแพร์ท่ีผา่นกระบวนการแปรรูปมีสีเขียวและความคงตวัมากข้ึน 
 
5. กระบวนการห่อหุ้ม (encapsulation) 
  กระบวนการห่อหุม้เป็นเทคนิคในการน าสารชนิดหน่ึงมาท าการห่อหุม้ดว้ยวสัดุอีกชนิด
หน่ึง โดยสารท่ีเป็นวสัดุแกนและตอ้งการถูกห่อหุม้นั้นเรียกวา่ active หรือ core material ส าหรับ
วสัดุท่ีใชเ้ป็นตวัห่อหุม้นั้นจะเรียกวา่ wall material, carrier หรือ encapsulant ซ่ึงปัจจุบนัเทคนิคน้ี
ไดรั้บการพฒันาและไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในทางอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลิตภณัฑ์
อาหารท่ีนิยมใชเ้ทคนิคเอน็แคพซูเลชนัไดแ้ก่ สารประกอบใหก้ล่ิน วิตามิน เกลือแร่และสารใหสี้ 
หลกัการของกระบวนการเอน็แคพซูเลชนัประกอบดว้ยสองขั้นตอนท่ีส าคญัคือ ขั้นแรกน าอนุภาค
สารใหก้ล่ินท่ีตอ้งการห่อหุม้ มาท าการห่อหุม้ดว้ยสารท่ีมีความสามารถในการห่อหุม้ เช่น โพลิแซค
คาไรด ์(polysaccharide) หรือโปรตีน (protein) ขั้นตอนท่ีสองคือการท าแหง้โดยจุดประสงคท่ี์
ส าคญัและประโยชน์ของการท าเอน็แคพซูเลชนัคือ ป้องกนัไม่ใหว้ตัถุนั้นๆ ท าปฏิกิริยากบัสภาวะ
แวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน รังสียวูี เป็นตน้ (Zeller และคณะ, 1999) ความสามารถในการกกั
เกบ็กล่ินไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ชนิดและสดัส่วนของ core material ต่อ carrier วิธีการใน
การท าเอน็แคพซูเลชนั สภาวะในการเกบ็รักษาผลิตภณัฑร์วมถึงกระบวนการท าแหง้ซ่ึงอาจใช้
เทคนิคการท าแหง้แบบพน่ฝอย การเอก็ทรูดหรือการตกผลึกร่วม (ภาพท่ี 15) ซ่ึงการเลือกใช้
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กระบวนการเอน็แคพซูเลชนัแบบต่างๆนั้นข้ึนอยูก่บัสภาวะของกระบวนการผลิตและลกัษณะของ
ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยท่ีตอ้งการ (Madene และคณะ, 2006) 
 

 
 
ภาพที ่15 ภาพตดัขวางของผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการท าเอน็แคพซูเลชนั  
ท่ีมา : Zeller และคณะ, 1999 
 
6. การท าแห้งแบบพ่นฝอย (spray drying)  
  การท าแหง้แบบพน่ฝอยเป็นวิธีการท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการท าเอน็แคพซูเลชนั
สารใหก้ล่ินรสในอุตสาหกรรมอาหาร มีขอ้ดีคือตน้ทุนกระบวนการผลิตต ่าสามารถเลือกใชว้สัดุ
ห่อหุม้ไดห้ลายชนิด ผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้ความคงตวัท่ีดี และสามารถใชผ้ลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ได ้แต่มีขอ้จ ากดัคือ ผลิตภณัฑมี์ขนาดอนุภาคท่ีค่อนขา้งละเอียดมาก เป็นวิธีการท่ีใชค้วามร้อนสูง
ในกระบวนการผลิต จึงอาจมีการสูญเสียสารใหก้ล่ินท่ีมีจุดเดือดต ่าไปในระหวา่งกระบวนการผลิต
ได ้(Dziezak, 1988; Reineccius, 1989; Desobry และคณะ, 1997) นอกจากน้ีการท าแหง้แบบพน่
ฝอยยงัเป็นการลดปริมาตรและน ้าหนกัของผลิตภณัฑ ์ท าใหส้ะดวกต่อการขนส่ง การเกบ็รักษาและ
การบริโภค (สุนทรี, 2545) 
 
 6.1 สารช่วยในการท าแหง้ (drying aids) หรือสารตวัพา (carrier) 
   สารช่วยในการท าแหง้เป็นสารท่ีช่วยใหก้ารท าแหง้เป็นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึง
จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัขนส่งและกระจายองคป์ระกอบบางอยา่งในอาหารซ่ึงระเหยง่ายหรือถูกท าลาย
ไดง่้ายดว้ยความร้อน เช่น สารใหก้ล่ินรสต่างๆ รงควตัถุ วิตามิน หรือสารอาหารต่างๆ โดยสารช่วย
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ในการท าแหง้จะท าหนา้ท่ีดกัจบัหรือกกัเกบ็สารเหล่าน้ีไวแ้ทน ท าใหถู้กท าลายดว้ยความร้อนหรือ
ระเหยไดน้อ้ยลงและเม่ือน าผลิตภณัฑผ์งนั้นไปคืนรูปโดยการละลายน ้า สีหรือกล่ินรสของ
ผลิตภณัฑจ์ะถูกปลดปล่อยออกมา ท าใหสี้และกล่ินรสของผลิตภณัฑห์ลงัการคืนรูปมีคุณภาพคลา้ย
วตัถุดิบสดก่อนการท าแหง้ (สุนทรี, 2545) 
  6.1.1 มอลโตเดก็ซ์ตริน (maltodextrin) 
      มอลโตเดกซ์ตรินเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรต ซ่ึงไดจ้ากการไฮโดรไลส์แป้ง
ขา้วโพดดว้ยกรดหรือเอนไซม ์(Kenyon และ Anderson, 1988; Shahidi และ Han, 1993) มี
โครงสร้าง ดงัภาพท่ี 16 มอลโตเดกซ์ตรินมกัถูกเลือกใชเ้ป็นวสัดุในการใชท้ าเอน็แคพซูเลชนัเพราะ
ตน้ทุนต ่า ไม่มีรสและมีความหนืดต ่า (Apintanapong และ Noomhorm, 2003) ทั้งน้ี Yoshii และ
คณะ (2001) ระบุวา่มอลโตเดกซ์ตรินท่ีมีคา่ Dextrose equivalent (DEs) ซ่ึงเป็นค่าบอกระดบัการ
ยอ่ยสลายพอลิเมอร์ของสตาร์ชและยงัใช ้Dextrose equivalent (DEs) เป็นดชันีบ่งบอกความสามารถ
ในการท าใหเ้กิดเมทริกซ์ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการท าใหเ้กิดการเคลือบผวิ (Kenyon และ Anderson, 
1988) Dextrose equivalent (DEs) ยิง่สูงข้ึนจะมีความสามารถในการรักษากล่ินหอมท่ีลดลง ซ่ึงจาก
การทดลองใชม้อลโตเดกซ์ตรินท่ีมีค่า DE 10, 20, 25 และ 36.5 พบวา่มอลโตเดกซ์ตรินท่ี DE 10 จะ
มีประสิทธิภาพในการรักษาความหอมไดดี้ท่ีสุด เช่นเดียวกบัการทดลองของ สุนทรี (2545) ได้
ศึกษาการท าแหง้น ้าใบเตยดว้ยวิธีท าแหง้แบบพน่ฝอย โดยศึกษาผลของปริมาณมอลโตเดก็ซ์ตรินใน
น ้าใบเตยก่อนการท าแหง้ 2 ระดบัคือท่ีร้อยละ 5 และร้อยละ 10 (w/w) และอุณหภูมิขาเขา้ 3 ระดบั
คือ 130, 150 และ 170 องศาเซลเซียส พบวา่สภาวะท่ีเหมาะสมคือการเติมมอลโตเดก็ซ์ตรินท่ีร้อยละ 
10 (w/w) ท่ีใชอุ้ณหภูมิขาเขา้ท่ี 150 องศาเซลเซียส เพื่อเพิม่ร้อยละของผลผลิตของการท าแหง้และ
เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑน์ ้ าใบเตยผงท่ีมีค่า aw ต ่าและยงัคงมีกล่ินรสของใบเตยท่ีดี นอกจากน้ี Bangs 
และ Reineccius (1981) ท าการศึกษาการใชม้อลโตเดก็ซ์ตริน DE 10, 15, 20, 25 และ 36.5 เป็นสาร
ตวัพากบัสารใหก้ล่ินรสทั้งหมด 12 ชนิด พบวา่ ปริมาณ DE ยิง่เพิ่มข้ึนจะท าใหร้้อยละการกกัเกบ็
กล่ิน (percent retention) ของสารยิง่ลดลง การกกัเกบ็กล่ินท่ีมีประสิทธิภาพจะอยูท่ี่การใช ้DE10 
และ 15 หรือกล่าวไดว้า่การเพิ่มปริมาณ DE ไม่ไดช่้วยพฒันาคุณสมบติัในการเกิดฟิลม์ห่อหุม้กล่ิน
รส 
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ภาพที ่16 โครงสร้างของมอลโตเดก็ซ์ตริน  
ท่ีมา: Kenyon และ Anderson, 1988 
 
 6.1.2 แป้งดดัแปร (modified starch) 
   แป้งดดัแปรเป็นการน าแป้งมาผา่นกระบวนการต่างๆ เพือ่ใหไ้ดคุ้ณสมบติัท่ี
ตอ้งการ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย แป้งดดัแปรมีบทบาทท่ีส าคญัในการท า
เอน็แคพซูเลท เน่ืองจากมีความสามารถในการสร้างอิมลัชนัโดยการลอ้มรอบหยดสารแกนซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นพวกไฮโดรโฟบิคดว้ยสายพอลิเมอร์ท่ีมีส่วนของไฮโดรโฟบิคท าใหเ้กิดความคงตวัท่ี
มากข้ึน การดดัแปรแป้งแบบน้ีท าไดโ้ดยการท าปฏิกิริยาระหวา่งแป้งกบั 1-ออกทีนิลซกัซินิกแอนไฮ
ไดรด ์(1-octenylsuccinic anhydride) เพื่อใหไ้ดส้ารทดแทนแป้ง (substituted starch) ท่ีประกอบดว้ย
ส่วนท่ีเป็นไฮโดรโฟบิคและไฮโดรฟิลิค เรียกวา่ ออกทีนิลซกัซิเนต (octenyl succinate starch; n-
OSA) ดงัภาพท่ี 17 หรือมีช่ือทางการคา้วา่ hi-cap 100 สตาร์ชดดัแปรชนิดน้ีมีสมบติัเป็นอิมลัซิไฟ
เออร์ท่ีดี (Madene และคณะ, 2006) ประกอบดว้ยกลูโคสท่ีอยูใ่นส่วนของสตาร์ชเป็นกลุ่มชอบน ้า 
ท าใหพ้นัธะไฮโดรเจนกบัน ้าและส่วนของออกทีนิลเป็นกลุ่มไม่ชอบน ้า สามารถจบักบัน ้ามนั นิยม
ใชเ้ป็นสารเอนแคปซูลในกระบวนการเอนแคพซูเลชนัท่ีใชเ้ทคนิคการท าแหง้แบบฉีดพน่เป็น
ละอองฝอย เน่ืองจากมีสมบติัละลายไดใ้นน ้าเยน็ มีค่าความหนืดต ่า ช่วยเพิ่มความคงตวัในระบบ
อิมลัชนัไดดี้ และป้องกนัการซึมผา่นของออกซิเจน (Liu และคณะ, 2008) 
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ภาพที ่17 โครงสร้างของแป้งดดัแปร (octenyl succinate starch; n-OSA) 
ท่ีมา: Shogren และ Biresaw (2007) 
 
  Borrmann และคณะ (2012) ศึกษาการท าแหง้แบบพน่ฝอยของน ้าเสาวรสและ
อายใุนการเกบ็รักษา โดยใช ้n-octenylsuccinate-derivatised starch เป็นตวัพาแลว้เกบ็ผงท่ีไดไ้วใ้นท่ี
ท่ีมีอุณหภูมิแตกต่างกนัคือ 7 และ 25 องศาเซลเซียส พบวา่ n-octenylsuccinate-derivatised starch 
ไม่ท าใหน้ ้ าเสาวรสเกิดการเปล่ียนแปลงกล่ินรส เม่ือน ามาละลายน ้าสามารถละลายไดง่้ายในน ้าเยน็ 
มีขนาดผงเลก็มากและ microcapsules กจ็ะมีความคงตวั นอกจากน้ี n-octenylsuccinate-derivatised 
starch ยงัสามารถป้องการการสูญเสียวิตามิน C เม่ือเกบ็ไวเ้ป็นระยะเวลานานๆ อีกดว้ย 
 ปานทิพย ์และคณะ (2550) ไดศึ้กษาการพฒันาการตรึงกล่ินในบุหงาและดอกไม้
แหง้โดยใชฟิ้ลม์แป้งมนัส าปะหลงัร่วมกบัน ้ามนัหอมระเหยจาก ใบเตย กระวาน กานพลู อบเชย 
และขิง พบวา่ฟิลม์มนัส าปะหลงัท่ีมีการเติมซอร์บิทอล (sorbitol) ร้อยละ 35 (w/v) นั้นจะมีความ
ยดืหยุน่สูง มีค่าการซึมผา่นของไอน ้า และออกซิเจนต ่าและสามารถท าการตรึงสารระเหยไดดี้กวา่
ฟิลม์แป้งมนัส าหลงัท่ีไม่ไดเ้ติมซอร์บิทอล Laohakunjit และ Kerdchoechuen (2007) ไดท้  าการสกดั
สารหอมจากใบเตยดว้ย supercritical carbon dioxide และน ามาท าการห่อหุม้ดว้ยแป้งขา้วท่ีมีการ
เติมซอร์บิทอลร้อยละ 30 โดยใชว้ิธีการเคลือบผวิ และน าสารท่ีไดม้าท าการเคลือบลงบน 
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ขา้วขาวท่ีไม่มีกล่ิน ดว้ย modified spouted bed และท าการบรรจุในถุงพลาสติกชนิด 
nylon15/PE20/LLDPE 75 เกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบวา่ท าให้
ขา้วขาวมีกล่ินหอมใกลเ้คียงกบัขา้วสายพนัธ์ุหอม พนัธ์ุปทุมธานี 1 (PTT1) และ พนัธ์ุ KDML และ
ยงัช่วยลดระดบัการเกิดกล่ินหืนในขา้วระหวา่งระยะเวลาการเกบ็รักษาไดอี้กดว้ย 
 
7. การตกผลกึร่วม (co-crystallization) 
 7.1 ลกัษณะทัว่ไปของน ้าตาล 
   น ้ าตาลทรายหรือน ้าตาลซูโครส เป็นน ้าตาลโมเลกลุคู่ (disaccharide) ประกอบดว้ย
น ้าตาลโมเลกลุเด่ียว (monosaccharide) 2 ชนิด คือ น ้าตาลกลูโคสและน ้าตาลฟรุคโตส มีสูตร
โมเลกุลเป็น C12H22O11 และมีน ้าหนกัโมเลกลุเท่ากบั 342 (ภาพท่ี 18) น ้าตาลซูโครสมีคุณสมบติัการ
ใหค้วามหวาน 
 

 
 
ภาพที ่18 โครงสร้างของน ้าตาลซูโครส 
ท่ีมา: The Chemical Heritage Foundation (2001) 
 
 7.2 การตกผลึก (crystallization) 
   กระบวนการแยกน ้าตาลซูโครสบริสุทธ์ิออกมาจากน ้าเช่ือม สามารถท าไดโ้ดยการตม้
เค่ียวจนน ้าเช่ือมมีความเขม้ขน้เกินกวา่สภาวะอ่ิมตวั น ้าตาลซูโครสจะแยกเป็นผลึกออกมาจาก 
น ้าเช่ือมในสภาพท่ีมีผลึกน ้าตาลซูโครสปนอยูใ่นน ้าเช่ือมท่ีอ่ิมตวั เรียกวา่ massecuite เม่ือท าให ้
massecuite เยน็ตวัลง ผลึกซูโครสจะเติบโตไดดี้และแขง็ เม่ือผลึกน ้าตาลมีขนาดตามตอ้งการ ก ็
น าไปเหวี่ยงแยกไดผ้ลึกน ้าตาลและสารละลายน ้าเช่ือมท่ีแยกออก เรียกวา่ โมลาส (molasses) หรือ 
กากน ้าตาล เม่ือมีการตม้เค่ียวจนความเขม้ขน้ของน ้าตาลซูโครสถึงจุดอ่ิมตวั และใหค้วามร้อนต่อไป 
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ความเขม้ขน้ของน ้าตาลซูโครสจะสูงกวา่จุดอ่ิมตวั ท าใหไ้ม่มีผลึกน ้าตาลเกิดข้ึน ในสภาวะน้ีเป็น 
สภาวะท่ีสารละลายก าลงัหาสมดุล เรียกวา่ สภาวะอ่ิมตวัยิง่ยวด (supersaturation) (กลา้ณรงค,์ 
2536) 
   รุ่งนภา (2545) ไดอ้ธิบายการตกผลึกวา่ เป็นการเกิดอนุภาคของแขง็ในสารละลายโฮโม
จีเนียส ซ่ึงมีความส าคญัในอุตสาหกรรมอาหาร เน่ืองจากสารหลายชนิดจ าหน่ายในรูปของผลึก เช่น 
น ้าตาลทราย เป็นตน้ การตกผลึกเป็นการแยกชนิดหน่ึง โดยมวลจะถ่ายเทจากสารละลายไปยงัผลึก
ของของแขง็บริสุทธ์ิ และการตกผลึกเป็นการท าใหผ้ลึกมีขนาดเท่ากนั และมีรูปร่างเหมือนกนั 
(uniform shape and size) 
 
 7.3 การตกผลึกร่วม 
   การตกผลึกร่วมเป็นวิธีการหน่ึงในการท าเอน็แคพซูเลชนัท่ีส่วนผสมท่ีตอ้งการท าเอน็
แคพซูเลชนั หรือท่ีเรียกวา่ส่วนผสมอนัดบัสอง (second ingredient หรือ active ingredient) ถูกท าให้
รวมอยูก่บัสารละลายน ้าเช่ือมท่ีมีความอ่ิมตวัยิง่ยวดเพื่อท าใหเ้กิดการตกผลึกไดเ้องของส่วนผสมทั้ง
สองส่วน ประโยชน์หรือจุดประสงคข์องการตกผลึกร่วมคือท าใหส่้วนผสมท่ีน ามาท าเอน็แคพซูเล
ชนัมีการละลายท่ีดีข้ึน มีคุณสมบติัการเปียกน ้าดีข้ึน มีความเป็นเน้ือเดียวกนัความสามารถในการ
รวมกบัส่วนผสมอ่ืนๆ ดีข้ึน แหง้ ดูดความช้ืนไดน้อ้ยลง และร่วนมากข้ึน เทคนิคการท าเอน็แคพซูเล
ชนัในทางการคา้ท่ีมีวิธีการค่อนขา้งง่ายคือวิธีการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลทราย ถึงแมว้า่น ้ าตาลทราย
จะเป็นตวัพาท่ีไม่ดีนกัแต่การตกผลึกร่วมจะท าใหเ้กิดการจบัตวักนัของผลึกน ้าตาลท่ีมีขนาดเลก็ลง
ซ่ึงจะท าใหส้ารใหก้ล่ินรสเขา้ไปรวมอยูใ่นผลึกดงักล่าวได ้เป็นการปรับปรุงการคงตวัของสารให้
กล่ินรสใหดี้ข้ึน (Zeller และคณะ, 1999)  
   Bhandari และคณะ (1998) ไดศึ้กษาการตกผลึกร่วมกนัของน ้าผึ้งกบัน ้าตาลซูโครส 
โดยเติมน ้าผึ้งในสารละลายน ้าเช่ือมท่ีอุณหภูมิ 128 องศาเซลเซียส โดยมีอตัราส่วนของน ้าตาล
ซูโครสต่อน ้าผึ้งท่ี 90:10 85:15 และ 80:20 สองอตัราส่วนแรกใหผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นผลึก ในขณะท่ี
อตัราส่วน 80:20 ใหผ้ลเป็นผลิตภณัฑก่ึ์งของแขง็ จากนั้นน าผลึกท่ีไดไ้ปวิเคราะห์สารใหก้ล่ินรส
ดว้ยแก๊สโครมาโตกราฟี  พบวา่สารใหก้ล่ินรสในผลึกมีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบ
กบัสารใหก้ล่ินรสในน ้าผึ้ง 
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  จงรักษ ์(2552) ไดศึ้กษาหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการตกผลึกระหวา่ง น ้ ามนัหอม
ระเหยจากมะนาวต่อซูโครส โดยมีอตัราส่วน ดงัน้ี 5:95, 10:90, 15:85 และ 20:80  พบวา่อตัราส่วน
ของน ้ามนัหอมระเหยต่อซูโครส เท่ากบั 10:90 ใหผ้ลผลิตและเกบ็รักษา D-Limonene ไวไ้ดม้าก
ท่ีสุดและเม่ือน ามาเกบ็รักษาไวใ้นขวดสีชาท่ี อุณหภูมิ 25 และ 35 องศาเซลเซียสสามารถเกบ็ไดน้าน
กวา่ 6 เดือนโดยท่ีสาร D-limonene ลดลงเพียงเลก็นอ้ย 
 
 งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาวิธีการท าเอน็แคพซูเลชนัในการเกบ็สีและกล่ินของใบเตยโดยวิธีการ
ตกผลึกร่วมกบัซูโครสเพื่อเปรียบเทียบกบัวิธีการท าแหง้แบบพน่ฝอย เน่ืองจากวิธีการท าเอน็แคพ
ซูเลชนัแบบตกผลึกร่วมกบัซูโครสนั้นยงัมีการศึกษาค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการท าแหง้
แบบพน่ฝอย ซ่ึงวิธีการท าเอน็แคพซูเลชนัแบบตกผลึกร่วมกบัซูโครสกเ็ป็นทางเลือกหน่ึงในการ
เปล่ียนสถานะของสารใหก้ล่ินรสจากของเหลวไปเป็นของแขง็ 
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

 
1. อุปกรณ์ 
   1.1 เคร่ืองป่ัน (Philips รุ่น HR 2001, China) 
 1.2 ขวดอาหารเล้ียงเช้ือ (Scott Duran, Germany)  
 1.3 โถดูดความช้ืน (desicator) 
 1.4 ขวดแกว้ส าหรับเกบ็ตวัอยา่ง 
 1.5 เคร่ืองชัง่ชนิดละเอียด 4 ต าแหน่ง (Denver Instrument, USA) 
  1.6 เคร่ืองชัง่ 2 ต าแหน่ง (Sartorius รุ่น BP 3100, Germany) 
 1.7 เคร่ืองกวนผสม (Yellow line รุ่น OST 20 digital, Germany) 
 1.8 เคร่ืองอบแหง้แบบสุญญากาศ (Eyela รุ่น VOS-300SD, Japan) 
  1.9 ตูอ้บลมร้อน (WTB Binder, Germany)  
  1.10 เคร่ืองน่ึงความดนัไอ (Tomy Seiko, Japan)  
  1.11 Hot plate with magnetic stirrer (รุ่น HS-115, Thailand) 
  1.12 ตูเ้ยน็ (Hitachi)  
  1.13 เคร่ือง Vortex mixer -genic (Mettler, Switzerland)  
  1.14 ปิเปต ทิป และไมโครปิเปต (Gibman, Germany)  
   1.15 กระบอกตวง (Scott Duran, Germany)  
  1.16 บีกเกอร์ ขวดปริมาตร แท่งแกว้ และชอ้นตกัสาร (Scott Duran, Germany)  
  1.17 ไวออลเกบ็ตวัอยา่ง 
 1.18 เคร่ืองป่ันเหวี่ยง (Sorvall RCG Kendo, Germany)    
  1.19 เคร่ือง Gas Chromatography-Mass Spectrometry (Hewlett Packard, USA) 
  1.20 เคร่ืองวดัปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (refractometer) (N-2E, Atago, Japan) 

 1.21 อลูมิเนียมฟอยด ์(บริษทั กิจถาวรพลาสติก จ ากดั, ประเทศไทย) 
 1.22 เคร่ืองท าแหง้แบบพน่ฝอย (APV, Denmark) 
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 1.23 pH meter (Radiometer รุ่น PHM 210, France) 
  1.24 เคร่ืองวดัสี color view (Gardner รุ่น XE Plus, USA) 
  1.25 Spectrophotometer (Spectronic รุ่น 20 Geneys, USA) 
  1.26 Solid Phase microextraction (DVB/CAR/PDMS) (Supelco Co., USA) 
 1.27 นาฬิกาจบัเวลา (Citizen, Japan) 
 1.28 เคร่ืองวดัค่า Aw (Novasina, Switzerland) 
 
2. สารเคมีและวตัถุดิบ 
  2.1 วตัถุดิบ 
         2.1.1 ใบเตยสดจากสวนคุณณรงคช์ยั เอ่ียมส าอางค ์บา้นเลขท่ี 109/1 หมู่ 7 ต.หลกัสาม 
อ.บา้นแพว้ จ.สมุทรสาคร 
     2.1.2 น ้าตาลทราย จากบริษทัมิตรผล  
   2.2 สารเคมีท่ีใชใ้นการทดลอง 
 2.2.1 Zinc chloride (ZnCl2) (Unilab, Australia) 
  2.2.2 มอลโตเดก็ซ์ตริน (DE 10) (Thai Food and Chemical Company Limited, China) 
  2.2.3 สตาร์ชดดัแปร (modified starch: n-octenyl succinic anhydride; Hi-cap 100)  
          (National Starch and Chemical, ประเทศไทย) 
  2.2.4 สารมาตรฐาน 2, 4, 6-trimetylpyridine (Aldrich Chemical, Germany) 
 2.2.5 สารมาตรฐาน n-alkane series (C5-C18) (Aldrich Chemical, Germany) 
 2.2.6 กรดไฮโดรคลอริก (Merck, Germany) 
 2.2.7 อะซีโตน (Merck, Germany) 
 
3. วธีิการทดลอง 
 3.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกดัสีและกลิน่จากใบเตย 
  3.1.1 ศึกษาอตัราส่วนของใบเตยต่อน ้าท่ีมีผลต่อการสกดัสีและกล่ินของใบเตย 
              หัน่ส่วนหวัและทา้ยของใบเตยออกแลว้ลา้งใบเตยใหส้ะอาด ท้ิงใบเตยใหส้ะเดด็
น ้า จากนั้นหัน่ใบเตยใหมี้ขนาดเท่าๆกนัประมาณ 0.5 เซนติเมตร ป่ันใบเตยดว้ยเคร่ืองป่ันเป็นเวลา 1 
นาที เติมน ้ากลัน่ร้อยละ 20 (w/v) ป่ันใบเตยดว้ยเคร่ืองป่ันต่อเป็นเวลา 1 นาที กรองน ้าใบเตยดว้ยผา้
ขาวบาง 4 ชั้น (จะไดน้ ้ าใบเตยเขม้ขน้) เติมน ้ากลัน่ในอตัราส่วนใบเตยต่อน ้า เท่ากบั 1:1, 1:2, 1:3 
และ 1:4 ตามล าดบั (ภาพท่ี 19) 
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ภาพที ่19 แผนผงัการสกดัใบเตยในการศึกษาหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมต่อการสกดัใบเตย 
 
 3.1.2 ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลวกใบเตยก่อนการสกดัต่อสีและกล่ินของสารสกดั
ใบเตย 
   หัน่ส่วนหวัและทา้ยของใบเตยออกแลว้ลา้งใบเตยใหส้ะอาด ท้ิงใบเตยใหส้ะเดด็
น ้า น าใบเตยท่ีไดไ้ปลวกท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นหัน่ใบเตยใหมี้
ขนาดเท่าๆกนัประมาณ 0.5 เซนติเมตร ป่ันใบเตยดว้ยเคร่ืองป่ันเป็นเวลา 1 นาที เติมน ้ากลัน่ร้อยละ 
20 (w/v) ป่ันใบเตยดว้ยเคร่ืองป่ันต่อเป็นเวลา 1 นาที กรองน ้าใบเตยดว้ยผา้ขาวบาง 4 ชั้น (จะไดน้ ้ า
ใบเตยเขม้ขน้) เติมน ้ากลัน่ในอตัราส่วนใบเตยต่อน ้า เท่ากบั 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 ตามล าดบั (ภาพท่ี 
20) 

       

                             0.5          

                         (Philips)                  1          1    

              20% (w/v)

                  4     

                    1:1, 1:2, 1:3     1:4  
(            :          )

                            (Philips)                  1          1    
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ภาพที ่20 แผนผงัการสกดัใบเตยในการศึกษาผลของอุณหภูมิในการลวกใบเตยก่อนการสกดัต่อ 
    สีและกล่ินของสารสกดัใบเตย 
 
   เม่ือไดส้ภาวะท่ีเหมาะสมของการสกดัสีและกล่ินจากใบเตยแลว้น าใบเตยท่ีได้
จากการศึกษาขอ้ 3.1.2 มาหัน่ส่วนหวัและทา้ยของใบเตยออกแลว้ลา้งใบเตยใหส้ะอาด ท้ิงใบเตยให้

       

                             0.5          

                    100 °C     10       .                             

                         (Philips)                  1           1    

              20% (w/v)

                  4     

                    (            :          ) 
                  3.1.1 

                            (Philips)                  1           1    

     Total solids           

                        

(ภาคผนวก ข ขอ้ 5, หนา้ 95) 
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สะเดด็น ้า จากนั้นหัน่ใบเตยใหมี้ขนาดเท่าๆกนัประมาณ 0.5 เซนติเมตร ป่ันใบเตยดว้ยเคร่ืองป่ันเป็น
เวลา 1 นาที เติมน ้ากลัน่ร้อยละ 20 (w/v) ป่ันใบเตยดว้ยเคร่ืองป่ันต่อเป็นเวลา 1 นาที กรองน ้าใบเตย
ดว้ยผา้ขาวบาง 4 ชั้น (จะไดน้ ้ าใบเตยเขม้ขน้) เติมน ้ากลัน่ในอตัราส่วนใบเตยต่อน ้าท่ีไดจ้าก
การศึกษาขอ้ 3.1.1 น าน ้ าสกดัใบเตยท่ีไดเ้ติม ZnCl2 ท่ีความเขม้ขน้ 300 ppm ก่อนท่ีจะน าไปศึกษา
ในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภาพท่ี 21) 
 

 
 

ภาพที ่21 แผนผงัการสกดัใบเตยท่ีใชใ้นการศึกษาสีและกล่ินของสารสกดัใบเตย 

                          3.1.2

                             0.5          

                         (Philips)                  1           1    

              20% (w/v)

                  4     

                    (            :          ) 
                     3.1.1

                            (Philips)                  1           1    

     ZnCl2 300 ppm
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  3.2 ศึกษาการตกผลกึน า้สกดัใบเตยร่วมกบัน า้ตาลซูโครส 
   3.2.1 ศึกษาระดบัความเขม้ขน้ของสารละลายน ้าตาลท่ีใชใ้นการตกผลึก 
 โดยศึกษาท่ีระดบัความเขม้ขน้ 3 ระดบัคือ 80, 85 และ 90 บริกซ์ เพื่อศึกษาระดบั
ความเขม้ขน้ของน ้าตาลซูโครสท่ีเหมาะสมก่อนจะตกผลึกร่วมกบัน ้าสกดัใบเตยในขั้นตอนต่อไป   
วิธีการตกผลึกน ้าตาลซูโครสท าโดยชัง่น ้ าตาลซูโครส 70 กรัมใส่ในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร 
เติมน ้ากลัน่ 30 มิลลิลิตร ใหค้วามร้อนดว้ย hot plate ท่ีระดบัความร้อนสูงสุด พร้อมกบักวน
สารละลายน ้าตาลซูโครสดว้ยเคร่ืองกวนท่ีมีความเร็วของใบพดั 700 รอบต่อนาที  วดัความเขม้ขน้
ของสารละลายดว้ย hand refractometer จนไดร้ะดบัความเขม้ขน้ตามท่ีตอ้งการคือ 80, 85 และ 90 
บริกซ์ จากนั้นเติมน ้าสกดัใบเตยท่ีเตรียมไดจ้ากขอ้ 3.1 ปริมาณร้อยละ 10 แลว้กวนต่อจนมีความ
เขม้ขน้สุดทา้ยเป็น 80, 85 และ 90 บริกซ์ หยดุใหค้วามร้อนแลว้ท าใหเ้ยน็ลงในอ่างน ้าควบคุม
อุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส ตั้งท้ิงไวใ้หต้กผลึกในโถดูดความช้ืน (desicator) เป็นเวลา 1 คืน แยก
ผลึกร่วมออกจากของเหลวแลว้น าผลึกร่วมท่ีไดไ้ปอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้แบบสุญญากาศ 
(vacuum oven) ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาทีและเกบ็ตวัอยา่งผลึกร่วมท่ีไดไ้วใ้น
ขวดแกว้ท่ีปิดสนิท น าผลึกร่วมท่ีไดไ้ปวิเคราะห์สีและกล่ินของใบเตย 
 
 3.2.2 ศึกษาอตัราส่วนของน ้าสกดัใบเตยต่อน ้าเช่ือมเร่ิมตน้ 
  เตรียมน ้าเช่ือมเร่ิมตน้ใหมี้ระดบัความเขม้ขน้ท่ี 70 บริกซ์ก่อนจากนั้นตกผลึก
น ้าตาลซูโครสภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสมท่ีไดศึ้กษาตามขอ้ 3.2.1 โดยใหค้วามร้อนดว้ย hot plate ท่ี
ระดบัความร้อนสูงสุด พร้อมกบักวนสารละลายน ้าตาลซูโครสดว้ยเคร่ืองกวนท่ีมีความเร็วของ
ใบพดั 700 รอบต่อนาที  วดัความเขม้ขน้ของสารละลายดว้ย hand refractometer จนไดค้วามเขม้ขน้
ตามท่ีไดจ้ากการศึกษาในขอ้ 3.2.1  จากนั้นเติมน ้าสกดัใบเตยท่ีเตรียมไดจ้ากขอ้ 3.1 โดยก าหนด
อตัราส่วนของน ้าสกดัใบเตยต่อน ้าตาลซูโครสดงัน้ี 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ท าใหเ้ยน็ลงใน
อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส แลว้ตั้งท้ิงไวใ้หต้กผลึกในโถดูดความช้ืน (desicator) 
เป็นเวลา 1 คืน แยกผลึกร่วมออกจากของเหลวแลว้น าผลึกร่วมท่ีไดไ้ปอบแหง้ดว้ยเคร่ืองอบแหง้
แบบสุญญากาศ (vacuum oven) ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาทีและเกบ็ตวัอยา่งผลึก
ร่วมท่ีไดไ้วใ้นขวดแกว้ท่ีปิดสนิท น าผลึกร่วมท่ีไดไ้ปวิเคราะห์สีและกล่ินของใบเตย 
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 3.3 ศึกษาชนิดและปริมาณของตัวพาทีใ่ช้ในการท าแห้งแบบพ่นฝอย 
  3.3.1 วิเคราะห์หาปริมาณความช้ืนของตวัพาแต่ละตวั 
   วิเคราะห์ปริมาณความช้ืนของตวัพา 2 ชนิด คือ maltodextrin (DE10) และ n-
octenyl succinic anhydride (Hi-cap 100) โดยวิธี AOAC (1997) เพื่อใชใ้นการปรับใหน้ ้ าใบเตยมีค่า 
total solids ท่ีเท่ากนั (ภาคผนวก ข ขอ้ 5, หนา้ 95) % total solids ของ maltodextrin (DE10) เท่ากบั
ร้อยละ 93.83, Hi-cap 100 เท่ากบัร้อยละ 93.12 
 
  3.3.2 น าน ้าใบเตยท่ีสกดัไดจ้ากขอ้ 3.1 ผสมกบัตวัพามาท าแหง้แบบพน่ฝอย โดยใช้
เคร่ืองท าแหง้แบบพน่ฝอย (ภาพท่ี 22) ท่ีมีอุณหภูมิขาเขา้ 150±3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิขาออก 
90±3 องศาเซลเซียส ใชต้วัพา 2 ชนิด คือ maltodextrin (DE10) และ n-octenyl succinic anhydride 
(Hi-cap 100) ท่ีระดบัความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) น าผงท่ีไดไ้ปวิเคราะห์สีและกล่ิน
ของใบเตย 
 

 
 
ภาพที ่22 เคร่ืองท าแหง้แบบพน่ฝอย  
 
 3.4 เปรียบเทียบสีและกลิน่ของผงใบเตยทีไ่ด้จากการท าแห้งแบบพ่นฝอยกบัผลกึที่ได้จาก
การตกผลกึร่วมกบัซูโครส 
 
 
 



38 
 

 

 3.5 การวดัคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ 
        3.5.1 การวดัปริมาณความช้ืน 
  วิเคราะห์ปริมาณความช้ืนโดยวิธี AOAC (1997) 
  3.5.2 การวดัค่าสี 
    น าน ้ าใบเตยท่ีไดป้ริมาณ 25 มิลลิลิตร ไปวดัสีดว้ยเคร่ืองวดัสีบนัทึกค่า L*, a* 
และ b* ท าการทดลองซ ้า 3 คร้ัง 
 3.5.3 การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล ์
    วิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลลต์ามวิธีของ Arnon (1949) (ภาคผนวก ก, หนา้ 92) 
  3.5.4 การวิเคราะห์สารใหก้ล่ินในใบเตยดว้ย GC-MS (ดดัแปลงจากวิธีของ 
Wongpornchai และคณะ, 2004) 
   น าน ้าใบเตย 4 มิลลิลิตร ใส่ขวด vial ขนาด 27 มิลลิลิตร หลงัจากนั้นเติม
สารละลายมาตรฐาน 2,4,6-trimethyl pyridine (ความบริสุทธ์ิ 99%, Aldrich Chemical, Germany) 
ความเขม้ขน้ 205 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร เป็น internal standard  ท าการปิดดว้ยฝา
อลูมิเนียมท่ีมี septum ชนิด PTFE/silicone 
 ทั้งน้ีในการวิเคราะห์โดยเทคนิค SPME ตวัอยา่งใน vial จะถูกตั้งท่ีอุณหภูมิหอ้ง
นาน 15 นาที ก่อนน าไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ี 80°C นาน 30 นาที  การสกดัสารประกอบท่ี
ระเหยไดจ้ากตวัอยา่งจะใชไ้ฟเบอร์ SPME ชนิด DVB/CAR/PDMS ใชโ้ปรแกรมอุณหภูมิดงัน้ี: 
อุณหภูมิเร่ิมตน้ 35°C   เป็นเวลา  3 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น 50°C ท่ีอตัรา 2°C/min ก่อนเพิ่ม
อุณหภูมิเป็น 100°C ท่ีอตัรา 3°C/min และเพิ่มอุณหภูมิอีกคร้ังเป็น 180°C ท่ีอตัรา 5°C/min จากนั้น 
post run ท่ีอุณหภูมิ 230C  เป็นเวลา 5 นาที สภาวะคอลมัน์คืออตัราการไหลของฮีเลียมคงท่ีท่ี 1.4 
ml/min 
 วิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง GC ของ Agilent 6890N (G 1530N), USA และ MS ของ 
Agilent G 2579A,USA ในการวเิคราะห์โดยใชก้ารฉีดแบบ split/splitless model CP-3800 injector 
โดยใช ้MS detector แบบ electron impact (EI) mode, mass range 29–250 m/z สารระเหยท่ีถูกดูด
ซบัถูกชะออกใน injector port splitless mode ท่ี 280 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาทีภายในคอลมัน์
สารระเหยถูกชะดว้ยก๊าซฮีเลียมใน wall-coated open tubular (WCOT) fused silica 30 m x 0.32 mm 
เคลือบคอลมัน์ดว้ยโพลิไซโลเซนหนา 0.25 ไมโครเมตร (HP-5 MS) 
 3.6 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ผลทางสถิติหาความแตกต่างโดยใชโ้ปรแกรม SAS Version 9.0 
(statistical analysis system) 
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 

 
1. ผลของสภาวะที่เหมาะสมของการสกดัสีและกลิน่จากใบเตย 
  1.1 ผลของอตัราส่วนของใบเตยต่อน า้ทีม่ีผลต่อการสกดัสีและกลิน่ของใบเตย 
   สีเขียวของใบเตยท่ีเห็นส่วนใหญ่จะมาจากคลอโรฟิลลซ่ึ์งเป็นรงควตัถุท่ีส าคญัท่ีสุดใน
พืชชั้นสูง จะอยูใ่นคลอโรพลาสตท่ี์อยูใ่กลก้บัผนงัเซลล ์คลอโรฟิลลท่ี์พบในพืชมี 2 ชนิดคือ 
คลอโรฟิลลเ์อและคลอโรฟิลลบี์ (Hojnik และคณะ, 2007) จากการศึกษาหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสม
ของใบเตยต่อน ้าท่ีใชใ้นการสกดัสีและกล่ินจากใบเตยสด ในอตัราส่วนใบเตยต่อน ้าเท่ากบั 1:1, 1:2, 
1:3 และ 1:4 ตามล าดบั น ามาวดัค่าสีดว้ยเคร่ือง color view ในระบบ CIE Lab scale รายงานค่าเป็น 
L*, a* และ b* ซ่ึงเป็นระบบการบรรยายสีแบบ 3 มิติ (ณรงคพ์นัธ์ุ, 2550) แลว้น าค่าท่ีไดม้าค านวณ
ค่า ∆E ซ่ึงเป็นค่าการเปล่ียนแปลงของสีเม่ือเทียบกบัสารสกดัใบเตยเขม้ขน้ท่ีไม่มีการเติมน ้าในการ
สกดั 
 จากการทดลองพบวา่ท่ีอตัราส่วนของใบเตยต่อน ้าเท่ากบั 1:1 มีสีเขียวสูงท่ีสุด (ภาพท่ี 
23) กล่าวคือจะเกิดการเปล่ียนแปลงของสีเขียวนอ้ยท่ีสุด รองลงมาคือท่ีอตัราส่วนใบเตยต่อน ้า 1:2, 
1:3 และ 1:4 ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 24  

 
ภาพที ่23 น ้ าสกดัใบเตยสดท่ีอตัราส่วน 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 ตามล าดบั (ใบเตยสด:น ้า) 
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ภาพที ่24 การเปล่ียนแปลงของค่าสีท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยสดในอตัราส่วน 1:1, 1:2, 1:3  
     และ 1:4 ตามล าดบั (ใบเตยสด:น ้า) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปล่ียนแปลง 
        ของสีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
        (p<0.05) 
 
  จากการท่ีอตัราส่วนใบเตยต่อน ้าเท่ากบั 1:1 มีการเปล่ียนแปลงของสีเขียวนอ้ยท่ีสุดซ่ึง
จะสอดคลอ้งกบัปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ คลอโรฟิลล ์บี และคลอโรฟิลลร์วม ท่ีวดัไดจ้ากน ้าสกดั
ใบเตย ดงัภาพท่ี 25-27 จะเห็นวา่ท่ีอตัราส่วนใบเตยต่อน ้าเท่ากบั 1:1 กจ็ะมีปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ 
คลอโรฟิลล ์บี และคลอโรฟิลลร์วม สูงท่ีสุดดว้ย ท าใหน้ ้าสกดัใบเตยท่ีไดมี้สีเขียวเขม้ อาจ
เน่ืองมาจากอตัราส่วนใบเตยต่อน ้า เท่ากบั 1:1 จะใชป้ริมาณน ้าในการสกดัท่ีนอ้ยจึงท าใหน้ ้ าสกดั
ใบเตยท่ีไดมี้ความเขม้ขน้มากกวา่เม่ือเทียบกบัอตัราส่วนอ่ืนๆ 
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ภาพที ่25 ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ ท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยสดในอตัราส่วน 1:1, 1:2, 1:3  
     และ 1:4 ตามล าดบั (ใบเตยสด:น ้า) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
 ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 

 
ภาพที ่26 ปริมาณคลอโรฟิลล ์บี ท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยสดในอตัราส่วน 1:1, 1:2, 1:3  
     และ 1:4 ตามล าดบั (ใบเตยสด:น ้า) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
  ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
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ภาพที ่27 ปริมาณคลอโรฟิลลร์วมท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยสดในอตัราส่วน 1:1, 1:2, 1:3  
     และ 1:4 ตามล าดบั (ใบเตยสด:น ้า) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
 
  เม่ือน าน ้ าสกดัใบเตยสดท่ีอตัราส่วน 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 (ใบเตยสด:น ้า) มาวิเคราะห์
กล่ิน ดว้ยเคร่ือง GC-MS ในการทดลองน้ีจะใชก้ล่ิน 2AP ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัในการใหก้ล่ิน
ของใบเตย (Kantilal และคณะ, 2012) จากการทดลองพบวา่ น ้ าสกดัใบเตยสดท่ีอตัราส่วน 1:1 จะให้
ปริมาณกล่ินใบเตยหรือ 2AP สูงกวา่น ้ าสกดัใบเตยสดท่ีอตัราส่วน 1:2, 1:3 และ 1:4 ตามล าดบั ดงั
ภาพท่ี 28 เน่ืองจากเม่ือมีการเพิ่มปริมาณน ้าท่ีใชใ้นการสกดักจ็ะส่งผลใหป้ริมาณ 2AP เกิดการเจือ
จางลง ดงันั้นในการศึกษาหาอตัราส่วนของใบเตยต่อน ้าท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการสกดัจะเลือกท่ี
อตัราส่วนใบเตยต่อน ้าเท่ากบั 1:1 
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ภาพที ่28 ปริมาณ 2AP ท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากสารสกดัใบเตยสดในอตัราส่วน 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4    
                ตามล าดบั (ใบเตยสด:น ้า) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณกล่ินท่ีมี 
         ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
 
 1.2 ผลของอุณหภูมิทีใ่ช้ในการลวกใบเตยก่อนการสกดัต่อสีและกลิน่ของใบเตย 
  การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการสกดัสีและกล่ินจากใบเตย โดยน าตวัอยา่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 จะเป็นใบเตยสด (WB) ส่วนท่ี 2 จะเป็นใบเตยท่ีผา่นการใหค้วามร้อนท่ี
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที (B) เพื่อเป็นการยบัย ั้งเอนไซมพ์อลีฟีนอลออกซิเดส 
(polyphenol oxidase; PPO) ท่ีจะไปท าปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชนัไดเ้ป็น ออร์โท-ไดฟีนอล (o-
diphenol) สารน้ีจะถูกออกซิไดส์ต่อเป็น ออร์โท-ควิโนน (o-quinone) ซ่ึงควิโนนท่ีเกิดข้ึนจะรวมตวั
กบัสารประกอบฟีนอลอ่ืนๆ หรือกบักรดอะมิโนไดเ้ป็นสารประกอบเชิงซอ้นสีน ้าตาลท าใหใ้บเตย
เกิดกล่ินรสท่ีไม่ดีเม่ือใบเตยมีการฉีกขาด (นิธิยา, 2549) จากนั้นน าใบเตยท่ีไดไ้ปอบในตูอ้บลมร้อน
ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสจนน ้าหนกัคงท่ี จากนั้นน ามาค านวณวิเคราะห์หาปริมาณของแขง็
ทั้งหมด (% total solids content) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4 
 
 
 
 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1:1 1:2 1:3 1:4 

ปริ
มา
ณ 
2A

P 
(µ
g/g

 dr
y w

t.)
 

pandan:water 

a 

b c c 



44 
 

 
 

ตารางที่ 4 % Total solids content ของใบเตยสดและใบเตยท่ีผา่นการใหค้วามร้อน 
ตวัอยา่ง % Total solids content 

WB 
B 

18.58 
17.70 

 WB = Without Blanching; ใบเตยสด 
 B     = Blanching; ใบเตยลวกท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที 

 
 จากตารางท่ี 4 จะเห็นวา่ WB มีปริมาณ % total solids มากกวา่ B จึงตอ้งมีการปรับ 
%total solids ของ B ใหเ้ท่ากบั WB ก่อนท่ีจะน าใบเตยมาสกดั เน่ืองจากถา้ปริมาณของแขง็ทั้งหมด
เร่ิมตน้ไม่เท่ากนักจ็ะท าใหป้ริมาณของแขง็เร่ิมตน้ในน ้าสกดัใบเตยมีปริมาณท่ีแตกต่างกนั อาจท า
ใหสี้ท่ีไดไ้ม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการปรับ % total solids ของตวัอยา่งก่อนการ
สกดั จากนั้นจึงน าตวัอยา่งทั้ง WB และ B มาวิเคราะห์ค่าสีและกล่ินของใบเตย 
 จากการทดลองพบวา่ค่า ∆E ของน ้าสกดัใบเตยทั้ง 2 ตวัอยา่ง มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญั (p<0.05) ดงัแสดงในภาพท่ี 29 โดยตวัอยา่ง WB มีค่า ∆E นอ้ยท่ีสุดรองลงมาคือตวัอยา่ง 
B ตามล าดบั 

  
ภาพที ่29 ค่าสีเขียวท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยสด (WB) และใบเตยท่ีผา่นการใหค้วามร้อนท่ี 
     อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที (B) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปล่ียนแปลง 
        ของสีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
        (p<0.05) 
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 เน่ืองจากคลอโรฟิลล ์เอ และคลอโรฟิลล ์บี ในพืช (ภาพท่ี 30) จะมีสีท่ีแตกต่างกนั 
คลอโรฟิลล ์เอ จะใหสี้เขียวแกมน ้าเงิน ส่วนคลอโรฟิลล ์บีจะใหสี้เขียวแกมเหลือง ในเน้ือเยือ่พืชจะ
มีคลอโรฟิลล ์เอ มากกวา่คลอโรฟิลล ์บี ถึง 3 เท่า (Ferruzzi และ Blakeslee, 2007) ท าใหสี้น ้าสกดั
ใบเตยท่ีไดใ้นแต่ละตวัอยา่งแตกต่างกนั การลวกใบเตยก่อนการสกดัจะท าใหอ้ตัราส่วนระหวา่ง
คลอโรฟิลล ์เอ และคลอโรฟิลล ์บี สูงกวา่ในใบเตยสด ทั้งน้ีสาเหตุเกิดจากการลวกจะท าใหส่้วนท่ี
สามารถละลายน ้าไดใ้นใบเตยลดลง (Lisiewska และคณะ, 2004; Hojnik และคณะ, 2007) ใน
โมเลกุลคลอโรฟิลล ์บี มีหมู่แอลดีไฮดซ่ึ์งมีความเป็นขั้วสูงจึงสามารถละลายน ้าไดดี้กวา่คลอโรฟิลล์
เอ  (ภาพท่ี 31) ท าใหค้ลอโรฟิลลบี์ละลายน ้าไปในขณะลวก (ภาพท่ี 32) (Ngo และ Zhao, 2007) 
ดงันั้นเม่ือสกดัน ้าใบเตยออกมาจากใบเตยลวก (B) จะท าใหป้ริมาณคลอโรฟิลลร์วมนอ้ยกวา่ใบเตย
สด (WB) (ภาพท่ี 33) น ้ าสกดัใบเตยท่ีไดจึ้งมีสีเขียวท่ีอ่อนลงซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เยาวดี 
(2552) ท่ีศึกษาผลของการใหค้วามร้อนต่อการสกดัคลอโรฟิลลใ์นใบเหมียงดว้ยการอบแหง้ในตูอ้บ
ลมร้อนและการลวก โดยสารสกดัท่ีไดจ้ากใบเหม่ียงท่ีผา่นการใหค้วามร้อนดว้ยการอบแหง้จะให้
ร้อยละของผลผลิตในการสกดัคลอโรฟิลลร์วมสูงกวา่การลวก เน่ืองจากการลวกท าใหอ้งคป์ระกอบ
ของผกัท่ีสามารถละลายน ้าไดสู้ญเสียไปในขณะท่ีลวก 
 
a)  b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่30 โครงสร้างของคลอฟิลล ์เอ (a) และคลอโรฟิลล ์บี (b) 
ท่ีมา: Von Elbe และคณะ (1986) 
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ภาพที ่31 ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ ท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยสด (WB) และใบเตยท่ีผา่นการใหค้วาม 
    ร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที (B) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
 

 
ภาพที ่32 ปริมาณคลอโรฟิลล ์บี ท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยสด (WB) และใบเตยท่ีผา่นการใหค้วาม 
    ร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที (B) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
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ภาพที ่33 ปริมาณคลอโรฟิลล ์บี ท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยสด (WB) และใบเตยท่ีผา่นการใหค้วาม 
     ร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที (B) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
 
 เม่ือน าน ้ าสกดัใบเตยท่ีสกดัไดจ้ากใบเตยสดและใบเตยลวกมาวิเคราะห์กล่ิน ดว้ยเคร่ือง 
GC-MS ในการทดลองน้ีจะใช ้2AP, nonanal และ hexanal ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัในการใหก้ล่ิน
ของใบเตย (Kantilal และคณะ, 2012) ชาวตะวนัตกบรรยายกล่ิน 2AP วา่คลา้ยขา้วโพดคัว่ ส่วนชาว
เอเชียใหค้  าอธิบายกล่ินวา่คลา้ยกล่ินใบเตย (Paule และ Power, 1989) hexanal ใหก้ล่ิน grass, green 
(Cheetangdee และ Chaiseri, 2004) และ nonanal จะใหก้ล่ิน fat และ green (Kantilal และคณะ, 
2012) จากการทดลองพบวา่ น ้ าสกดัใบเตยท่ีสกดัไดจ้ากใบเตยสดจะใหป้ริมาณกล่ินใบเตยหรือ 
2AP, nonanal และ hexanal สูงกวา่น ้ าสกดัใบเตยท่ีไดจ้ากการลวกใบเตยก่อนการสกดั เน่ืองจาก
กล่ิน 2AP, nonanal และ hexanal เป็นสารมีจุดเดือดท่ีต ่าจึงไม่คงตวัเม่ือผา่นการใหค้วามร้อนดงัภาพ
ท่ี 34-36 
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ภาพที ่34 ปริมาณ 2AP ท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากสารสกดัใบเตยสด (WB) และใบเตยท่ีผา่นการใหค้วาม 
    ร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที (B) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณกล่ินท่ีมี  
  ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05)  
 

 
 
ภาพที ่35 ปริมาณ nonanal ท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากสารสกดัใบเตยสด (WB) และใบเตยท่ีผา่นการให ้
     ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที (B) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณกล่ินท่ีมี  
  ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05)  
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ภาพที ่36 ปริมาณ hexanal ท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากสารสกดัใบเตยสด (WB) และใบเตยท่ีผา่นการใหค้วาม 
     ร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที (B) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณกล่ินท่ีมี  
  ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
 
 ดงันั้นในการทดลองน้ีจึงเลือกวิธีการสกดัแบบไม่ใหค้วามร้อนแก่ตวัอยา่งก่อนการ
สกดัท่ีอตัราส่วน 1:1 อยา่งไรกต็ามการใหค้วามร้อนแก่ใบเตยก่อนการสกดัโดยการลวกท่ี 100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที กย็งัมีขอ้ดีในเร่ืองของกล่ินท่ีไม่ตอ้งการไดแ้ก่ nonanal และ hexanal 
ซ่ึงเป็นสารท่ีมีค่า odor threshold ค่อนขา้งต ่าคือมีค่าอยูท่ี่ระดบัความเขม้ขน้ 1 ppb และ 0.012 ppb 
ตามล าดบั มีแนวโนม้ลดลง แต่ในขณะท่ีการใหค้วามร้อนแก่ใบเตยก่อนการสกดักจ็ะส่งผลใหก้ล่ิน 
2AP ซ่ึงเป็นกล่ินส าคญัของใบเตยท่ีมีค่า odor threshold ค่อนขา้งต ่าคือมีค่าอยูท่ี่ระดบัความเขม้ขน้ 
0.1 ppb ลดลงตามไปดว้ย 
 
2. ผลของสภาวะที่เหมาะสมต่อการตกผลกึร่วมของน า้สกดัใบเตยกบัน า้ตาลซูโครส 
 2.1 ผลของความเข้มข้นเร่ิมต้นของน า้ตาลซูโครสที่ใช้ในการตกผลกึ 
  ขั้นตอนในการทดลองน้ีมีการก าหนดความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของน ้าตาลทรายท่ีใชใ้นการ
ตกผลึกร่วมระหวา่งน ้าใบเตยกบัน ้าตาลซูโครสเท่ากบั 80, 85 และ 90 บริกซ์ โดยการศึกษาน้ีจะเติม
น ้าใบเตยในอตัราส่วนร้อยละ 10 ของน ้าเช่ือมเร่ิมตน้  
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 จากการทดลองจะเห็นวา่ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 80 บริกซ์ ยงัคงมีสารละลายน ้าตาล
ซูโครสส่วนใหญ่ปนอยูก่บัผลึก ในขณะท่ีความเขม้ขน้ 85 บริกซ์ จะปรากฏส่วนท่ีเป็นของเหลวอยู่
เพียงเลก็นอ้ยและท่ีระดบัความเขม้ขน้ 90 บริกซ์ ไม่ปรากฏส่วนท่ีเป็นของเหลวอยูเ่ลย (ภาพท่ี 37) 
ดงันั้นจึงเลือกน ้าตาลท่ีระดบัความเขม้ขน้ 85 และ 90 บริกซ์ มาใชใ้นการทดลองน้ี 
 

 
 
 
ภาพที ่37 ผลึกท่ีไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความเขม้ขน้ 80, 85 และ  
    90 บริกซ์ 
 
   2.1.1 สีของผลึกน ้าตาลใบเตย 
       เม่ือน าผลึกท่ีระดบัความเขม้ขน้ 85 และ 90 บริกซ์ มาวิเคราะห์ค่าสีเขียว
พบวา่ค่าการเปล่ียนแปลงของสี (∆E) ของผลึกน ้าตาลใบเตยทั้ง 2 ตวัอยา่ง มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญั (p<0.05) ดงัแสดงในภาพท่ี 38 โดยท่ีความเขม้ขน้ของสารละลายน ้าตาล 90 บริกซ์ มีค่า
การเปล่ียนแปลงของสีนอ้ยท่ีสุด รองลงมาคือท่ีสารละลายน ้าตาล 85 บริกซ์ ตามล าดบั 
 

80 °Brix 85 °Brix 90 °Brix 
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ภาพที ่38 ค่าสีเขียวของผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีมีความเขม้ขน้ของน ้าตาลทราย 85 และ 90 บริกซ์ 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปล่ียนแปลง 
        ของสีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
        (p<0.05) 
 
   2.1.2 กล่ินในผลึกน ้าตาลใบเตย 
           จากการวิเคราะห์กล่ินโดยใช ้GC-MS เม่ือเปรียบเทียบผลึกน ้าตาลท่ีไดก้บัน ้ า
สกดัใบเตยสด (ภาพท่ี 39-41) พบวา่หลงัจากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสแลว้กล่ิน 2AP จะ
หายไป เน่ืองจากกล่ิน 2AP มีจุดเดือดท่ีต ่ามาก เม่ือผา่นการแปรรูปท่ีอุณหภูมิสูง ในการทดลองน้ีจึง
ศึกษาจากองคป์ระกอบของกล่ินรอง ไดแ้ก่ 3-methyl-2(5H)-furanone เป็นกล่ินท่ีพบในใบเตยถึง
ร้อยละ 2.69  เม่ือสกดัใบเตยดว้ยวิธี steam distillation (Kantilal และคณะ, 2012) ซ่ึงจะใหล้กัษณะ
กล่ินท่ีหอมหวาน (Jiang, 1999) การตกผลึกร่วมกบัซูโครสของน ้าสกดัใบเตยหอมท่ีมีความเขม้ขน้
ของน ้าตาล 90 บริกซ์ จะใหก้ล่ิน 3-methyl-2(5H)-furanone มากท่ีสุด ดงัภาพท่ี 36 ส่วนกล่ินเหมน็
เขียวหรือ hexanal ตรวจไม่พบเม่ือวิเคราะห์กล่ินโดยใช ้GC-MS เน่ืองจากวิธีการตกผลึกร่วมกบั
น ้าตาลซูโครสนั้นใชอุ้ณหภูมิในการตกผลึกท่ีสูง (Bhandari และคณะ, 1998; Lorena และคณะ, 
2007) ซ่ึงกล่ิน hexanal มีค่า threshold ท่ีต  ่า ประมาณ 4.5 ng/g (Leffingwell, 1998) จึงท าใหไ้ม่
สามารถตรวจวดัไดเ้ม่ือวิเคราะห์ดว้ย GC-MS (Jiang, 1999) 
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ภาพที ่39 โครมาโตแกรมของสารสกดัน ้าใบเตยสด  
 

 
 
ภาพที ่40 โครมาโตแกรมของผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีมีความเขม้ขน้ของน ้าตาลทราย 85 บริกซ์ 
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ภาพที ่41 โครมาโตแกรมของผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีมีความเขม้ขน้ของน ้าตาลทราย 90 บริกซ์ 
 

 
ภาพที ่42 ปริมาณ 3-methyl-2-(5H)-furanone ท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีมีความเขม้ขน้ 
     ของน ้าตาลทราย 85 และ 90 บริกซ ์
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณกล่ินท่ีมี  
  ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
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 2.2 ผลของอตัราส่วนของน า้ใบเตยต่อน า้เช่ือมที่ใช้ในการตกผลกึ 
  2.2.1 สีของผลึกน ้าตาลใบเตย 
จากการทดลองศึกษาอตัราส่วนของน ้าใบเตยต่อน ้าเช่ือมท่ีอตัราส่วนของน ้าใบเตยต่อน ้าเช่ือม
เท่ากบั 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 เม่ือน าไปวดัค่าสี พบวา่อตัราส่วนของน ้าใบเตยต่อน ้าเช่ือม
เท่ากบั 25:75 มีค่า ∆E นอ้ยท่ีสุด ดงัภาพท่ี 43 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ คลอโรฟิลล ์
บี และคลอโรฟิลลร์วม (ภาพท่ี 45-47) เน่ืองจากมีการใชน้ ้ าใบเตยมากท่ีสุด รองลงมาเป็นอตัราส่วน
ของน ้าใบเตยต่อน ้าเช่ือมเท่ากบั 20:80, 15:85 และ 10:90 ตามล าดบั ลกัษณะของผลึกท่ีไดห้ลงัจาก
การตกผลึกดงัภาพท่ี 44 แต่ในกรณีท่ีมีการเติมน ้าใบเตยเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จะส่งผลต่อการตกผลึก
กล่าวคือ เม่ือมีน ้ าในระบบเพิม่มากข้ึนจะท าใหมี้ความอ่ิมตวัยิง่ยวดของระบบลดลง จึงท าใหใ้น
ระบบไม่สามารถตกผลึกได ้แต่เม่ือใหค้วามร้อนกบัระบบกส็ามารถท าใหน้ ้ าระเหยออกไปได ้จน
สามารถตกผลึกไดอี้กคร้ัง เช่นเดียวกบั Zamora และ Chirife (2006) ท่ีศึกษาน ้าผึ้งตกผลึก 
(crystallized honey) ไดก้ล่าวา่น ้ าหรือความช้ืนในน ้าผึ้งมีนอ้ยกจ็ะตกผลึกไดง่้ายและจะตกผลึกได้
เร็วข้ึน แต่ขอ้จ ากดัในการทดลองน้ีคือสีและกล่ินของใบเตยท่ีตอ้งการไดห้ลงัจากตกผลึกร่วมกบั
น ้าตาลซูโครส จากท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้แลว้วา่สีและกล่ิน 2AP จะไม่คงตวัเม่ือไดรั้บความร้อน 
ดงันั้นการเพิ่มปริมาณน ้าใบเตยจึงไม่เหมาะต่อการตกผลึกน ้าใบเตยร่วมกบัน ้าตาลซูโครส  

 
ภาพที ่43 สีของผลึกท่ีไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความเขม้ขน้ 90 บริกซ์ 
    ในอตัราส่วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามล าดบั (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปล่ียนแปลง 
        ของสีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
        (p<0.05) 
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ภาพที ่44 ผลึกท่ีไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความเขม้ขน้ 90 บริกซ์ ใน 
     อตัราส่วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามล าดบั (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม) 
 

 
ภาพที ่45 ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ ท่ีวดัไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความ 
     เขม้ขน้ 90 บริกซ์ในอตัราส่วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามล าดบั  
     (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
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ภาพที ่46 ปริมาณคลอโรฟิลล ์บี ท่ีวดัไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความ 
     เขม้ขน้ 90 บริกซ์ในอตัราส่วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามล าดบั  
     (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 

 
ภาพที ่47 ปริมาณคลอโรฟิลลร์วมท่ีวดัไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความ 
     เขม้ขน้ 90 บริกซ์ในอตัราส่วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามล าดบั  
     (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
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   2.2.2 กล่ินในผลึกน ้าตาลใบเตย 
            อตัราส่วนของน ้าสกดัใบเตยต่อน ้าเช่ือมท่ีอตัราส่วน 20:80 และ 25:75 เม่ือ
วิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง GC-MS (ภาพท่ี 49-52) จะใหก้ล่ิน 3-methyl-2(5H)-furanonew ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ดงัแสดงในภาพท่ี 48 รองลงมาเป็นอตัราส่วนน ้าใบเตยต่อน ้าเช่ือมเท่ากบั
15:85 และ 10:95 ตามล าดบั 

 
ภาพที ่48 ปริมาณกล่ิน 3-methyl-2(5H)-furanone ท่ีไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครส 
     ท่ีความเขม้ขน้ 90 บริกซ์ ในอตัราส่วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามล าดบั 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณกล่ินท่ีมี  
  ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05)  

 
ภาพที ่49 โครมาโตแกรมของผลึกท่ีไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความเขม้ขน้ 
     90 บริกซ์ ในอตัราส่วน 10:90 (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม) 
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ภาพที ่50 โครมาโตแกรมของผลึกท่ีไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความเขม้ขน้ 
     90 บริกซ์ ในอตัราส่วน 15:85 (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม) 
 

 
ภาพที ่51 โครมาโตแกรมของผลึกท่ีไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความเขม้ขน้ 
     90 บริกซ์ ในอตัราส่วน 20:80 (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม) 
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ภาพที ่52 โครมาโตแกรมของผลึกท่ีไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความเขม้ขน้ 
     90 บริกซ์ ในอตัราส่วน 25:75 (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม) 
 
 ดงันั้นการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสท่ีความเขม้ขน้ของน ้าตาล 90° Brix ใน
อตัราส่วน 20:80 จะใหค่้าสีเขียวสูงท่ีสุด Lorena และคณะ (2007) กล่าววา่จากเดิมน ้าตาลทรายเป็น
ของแขง็ท่ีมีความหนาแน่นสูง มีลกัษณะผลึกแบบ mono clinic มีผวิเรียบ เม่ือน าน ้ าตาลมาตกผลึก
ซ ้าจะท าใหโ้ครงสร้างของผลึกเปล่ียนไปจากผลึกท่ีมีรูปร่างท่ีแน่นอนไปเป็นผลึกท่ีมีรูปร่างไม่
แน่นอนและจบัตวักนัเป็นกอ้น นอกจากน้ีถา้มีการเพิ่มความเขม้ขน้ของน ้าตาลซูโครสใหสู้งข้ึนจะ
ท าใหผ้ลึกมีขนาดเลก็ลง ส่งผลใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งผลึกและมีพื้นท่ีผวิเพิ่มมากข้ึน (Bhandari และ
คณะ, 1988) ซ่ึงท าใหน้ ้ าสกดัใบเตยท่ีเติมลงไปแทรกตวัอยูใ่นช่องวา่งเหล่าน้ี รวมถึงน ้าสกดัใบ
ใบเตยจะเกาะอยูต่ามพื้นผวิของผลึกน ้าตาลซูโครสดว้ย 
 
3. ผลของชนิดและปริมาณความเข้มข้นของสารตัวพาทีใ่ช้ในการท าแห้งแบบพ่นฝอย 
 การท าแหง้แบบพน่ฝอยมีความส าคญัมากในการผลิตอาหารแหง้ประเภท อาหารผงและ
เคร่ืองด่ืมผงชนิดต่างๆ เป็นการลดความช้ืนของอาหารจนถึงระดบัท่ีสามารถระงบัการเจริญเติบโต
ของเช้ือจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุในการเส่ือมเสียของอาหารและยงัชะลอการเส่ือมเสียของอาหาร
เน่ืองจากปฏิกิริยาเคมีและเอนไซม ์ซ่ึงจะท าใหเ้กบ็อาหารไวไ้ดน้าน สะดวกต่อการขนส่งและช่วย
ลดค่าใชจ่้ายเน่ืองจากปริมาตรและน ้าหนกัของอาหารลดลง การใชส้ารตวัพาเพื่อช่วยในการกกัเกบ็
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กล่ินหอมของใบเตยในระหวา่งการท าแหง้เป็นกเ็ป็นอีกหน่ึงปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั เน่ืองจาก
ความสามารถในการกกัเกบ็สารใหก้ล่ินรสแตกต่างกนัตามคุณสมบติัของสารตวัพา เช่นเดียวกบั
ปริมาณความเขม้ขน้ของสารตวัพาจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการกกัเกบ็สารใหก้ล่ินรสได้
แตกต่างกนั ในการทดลองน้ีไดค้ดัเลือกชนิดและปริมาณสารตวัพาท่ีเหมาะสมต่อการท าแหง้โดยใช้
มอลโตเดก็ซ์ตริน (DE10) สตาร์ชดดัแปรชนิด hi-Cap 100 ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 
(w/w) ตามล าดบั เน่ืองจาก hi-Cap 100 เป็นสตาร์ชดดัแปรจาก waxy maize โดยปรับปรุงใหมี้
คุณสมบติัไม่ชอบน ้า (hydrophobic) น ามาใชเ้ป็นสารตวัพาในการเอนแคปซูเลทสารใหก้ล่ินรส
อยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เคร่ืองเทศ หรือสารท่ีอยูใ่นรูปของน ้ามนั เพื่อ
ประสิทธิภาพในการกกัเกบ็และปกป้องสารใหก้ล่ินรสไดถึ้งร้อยละ 50 อีกทั้งยงัสามารถรักษา
คุณสมบติัการไหลไดดี้จึงสามารถกระจายในน ้าไดง่้าย นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัเฉพาะในการเป็น
อิมลัซิไฟเออร์ท่ีดี (Madene และคณะ, 2006) โดยชนิด hi-cap 100 มีลกัษณะเฉพาะคือ ทนต่อการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั มีคุณสมบติัช่วยเพิ่มความเสถียรของโครงสร้างระบบอิมลัชนัแบบน ้ามนั
ในน ้า มีความหนืดต ่าจึงสามารถใชไ้ดใ้นปริมาณสูง จึงมีการน าไปใชก้บัการท าแหง้ผงเคร่ืองด่ืม 
(Liu และคณะ, 2008) ส่วนมอลโตเดก็ซ์ตรินมีคุณสมบติัท่ีไม่มีรสหวานสามารถใชเ้ป็นวสัดุส าหรับ
ป้องกนักล่ินรสจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัไดอ้ยา่งดี เน่ืองจากมีความสามารถในการสร้างฟิลม์รอบๆ 
หยดกล่ินรสในระหวา่งกระบวนการท าแหง้ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกนักบัน ้าท่ีระเหยออกไป  
มอลโตเดก็ซ์ตรินชนิดท่ีมีค่า DE ต ่าจะไม่ดูดความช้ืน (nonhygroscopic) ประกอบกบัมอลโตเดก็ซ์
ตรินมีราคา 45 บาท/กิโลกรัมซ่ึงไม่แพงเม่ือเทียบกบัสารเกบ็กกักล่ินรสชนิดอ่ืน เช่น สตาร์ชดดัแปร
มีราคา 220 บาท/กิโลกรัม มอลโตเดก็ซ์ตรินจึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากในอุตสาหกรรม 
 ปนดัดา (2547) ไดศึ้กษาการเกบ็กกักล่ินรสของแหนมโดยใชว้สัดุชนิดต่างๆ ในปริมาณ 
ท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ ปริมาณเคซีนร้อยละ 10 ปริมาณมอลโตเดก็ซ์ตรินและเจลาตินร้อยละ 5 
ปริมาณแป้งขา้วโพดและแป้งมนัส าปะหลงัร้อยละ 20 ใชว้ิธีการเกบ็กกักล่ินรสโดยการท าแหง้ 
แบบแช่เยอืกแขง็ พบวา่ มอลโตเดก็ซ์ตรินและเจลาติน มีแนวโนม้ของเปอร์เซ็นตก์ารเกบ็กกักล่ิน 
รสของแหนมไดดี้กวา่วสัดุชนิดอ่ืนๆ ในทุกสภาวะการบรรจุแต่นอ้ยกวา่แป้งมนัส าปะหลงัท่ีบรรจุ 
ภายใตส้ภาวะปกติ หลงัจากเกบ็รักษาแหนมผงไวท่ี้อุณหภูมิ 37ºC เป็นเวลา 7 สัปดาห์ โดยมี
แนวโนม้ของการเกบ็กกักล่ินสูงสุดร้อยละ 41.79, 53.79, 83.00, 85.80 และ 83.00 ส าหรับเคซีน 
แป้งขา้วโพด เจลาติน มอลโตเดก็ซ์ตรินและแป้งมนัส าปะหลงั ตามล าดบั 
 Soottitantawat และคณะ (2005) ไดศึ้กษาขนาดของหยดอิมลัชนั (emulsion droplet size) 
และขนาดของอนุภาคผง (power particle size) ในการการเกบ็กกั D-limonene โดยใชก้มัอะราบิก 
มอลโตเดก็ซ์ตรินและสตาร์ชดดัแปร โดยวธีิการท าแหง้แบบพน่ฝอย พบวา่ คุณลกัษณะในการ 
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ปลดปล่อย (release characteristics) และความคงตวัของการเกิดออกซิเดชนั (oxidative stability) จะ 
ลดลงอยา่งมาก เม่ือขนาดของหยดอิมลัชนัและขนาดอนุภาคผงเพิ่มข้ึน เม่ือใชก้มัอะราบิกและ 
มอลโตเดก็ซ์ตรินเป็นวสัดุในการเกบ็กกั อยา่งไรกต็าม สตาร์ชดดัแปรชนิด hicap-100 มีความคงตวั 
ในการเกบ็กกั D-limonene สูงกวา่เม่ือใชว้สัดุชนิดอ่ืน เน่ืองจากมีพื้นผวิหนา้ (surface area) ท่ีเรียบ 
กวา่ ซ่ึงเป็นผลใหก้ารปลดปล่อย และอตัราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไมโครแคปซูลของ D-
limonene ลดลง 
 สีเป็นลกัษณะทางประสาทสมัผสัท่ีส าคญัของผลิตภณัฑใ์บเตยผง เน่ืองจากเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัคุณภาพท่ีเป็นตวัก าหนดการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ ์การทดลองไดศึ้กษาชนิดและ
ปริมาณของตวัพาท่ีใชใ้นกระบวนการท าแหง้แบบพน่ฝอยต่อคุณภาพดา้นสีและกล่ินของผลิตภณัฑ ์
จากภาพท่ี 53 แสดงใหเ้ห็นวา่น ้ าสกดัใบเตยท่ีผสมมอลโตเดก็ตริน (DE 10) จะมีค่า ∆E นอ้ยกวา่น ้ า
สกดัใบเตยท่ีผสมสตาร์ชดดัแปรชนิด hi-Cap 100 ส่วนท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 30 (w/w) จะมีค่า ∆E 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) และมอลโตเดก็ตริน 
(DE10) ร้อยละ 10 (w/w) จะใหค่้า จะมีค่า ∆E นอ้ยท่ีสุด รองลงเป็นร้อยละ 20, 30 (w/w)  
ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่ค่าสีเขียวจะลดลงเม่ือปริมาณของแขง็ทั้งหมดเพิ่มข้ึน (Senklang และ 
Anprung, 2010) เม่ือน าน ้ าใบเตยท่ีไดจ้ากการละลายใบเตยผงมาวดัค่าความเป็นกรด-ด่างจะไดค่้าดงั
ตารางท่ี 5 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่น ้าสกดัใบเตยท่ีผสมสตาร์ชดดัแปรชนิด hi-Cap 100 มีค่าความเป็นกรดสูง
กวา่น ้ าสกดัใบเตยท่ีผสมมอลโตเดก็ตริน (DE10) ส่งผลใหน้ ้ าสกดัใบเตยท่ีผสมสตาร์ชดดัแปรชนิด 
hi-Cap 100 มีค่าสีเขียวนอ้ยกวา่น ้ าสกดัใบเตยท่ีผสมมอลโตเดก็ตริน (DE10) (ภาพท่ี 54) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ คลอโรฟิลล ์บี และคลอโรฟิลลร์วมโดยมอลโตเดก็ตริน 
(DE10) ร้อยละ 10 (w/w) จะใหป้ริมาณคลอโรฟิลลสู์งท่ีสุด รองลงเป็นร้อยละ 20, 30 (w/w)  
ตามล าดบั (ภาพท่ี 55-57) ในกระบวนการแปรรูปพืชผกัท่ีมีสีเขียวดว้ยความร้อนและกรด สีเขียว
ของผกัจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน เน่ืองจากปฏิกิริยาฟีโอไฟติไนเซชนั (pheophytinization) โดย
เม่ือสมัผสักบัความร้อนและกรด แมกนีเซียมไอออนในโมเลกลุของคลอโรฟิลล ์ซ่ึงเป็นรงควตัถุ
หลกัในใบเตย จะถูกแทนท่ีดว้ยไฮโดรเจนไอออน ท าใหค้ลอโรฟิลลเ์ปล่ียนเป็นฟีโอไฟติน (นิธิยา, 
2549) ท าใหสี้เขียวเปล่ียนไปเป็นสีเขียวมะกอก ซ่ึงอาจท าใหไ้ม่น่ารับประทานแต่อาจเป็นสีท่ี
ตอ้งการในอาหารบางชนิด เช่น ตม้จบัฉ่าย (Robertson, 1985) 
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ตารางที่ 5 ค่าความเป็นกรดด่างท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ 
      maltodextrin และ hi-cap 100 ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) 
 

Carrier 
pH 

ร้อยละ 10 
(w/w) 

ร้อยละ 20 
(w/w) 

ร้อยละ 30 
(w/w) 

Maltodextrin (DE10) 5.58±0.01 5.50±0.01 5.54±0.01 
Hi-Cap 100 4.97±0.01 4.70±0.01 4.55±0.01 

น ้าสกดัใบเตยสด 5.68±0.03 
 
 

 
 
ภาพที ่53 ค่า ∆E ท่ีไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้maltodextrin  
     และ hi-cap 100 ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปล่ียนแปลง 
        ของสีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
        (p<0.05) 
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ภาพที ่54 สารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้maltodextrin (DE10) และ  
     hi-cap 100 ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) 

 
ภาพที ่55 ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ ท่ีไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ 
     maltodextrin และ hi-cap 100 ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
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ภาพที ่56 ปริมาณคลอโรฟิลล ์บี ท่ีไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ 
     maltodextrin และ hi-cap 100 ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 

 

 
ภาพที ่57 ปริมาณคลอโรฟิลลร์วมท่ีไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ 
     maltodextrin และ hi-cap 100 ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
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 นอกจากเร่ืองสีแลว้กล่ินกย็งัเป็นอีกปัจจยัคุณภาพส าคญั ท่ีเป็นตวัก าหนดการยอมรับของ
ผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑอี์กตวัหน่ึง เม่ือน าใบเตยผงมาละลายในน ้าแลว้วิเคราะห์ปริมาณกล่ินดว้ย 
GC-MS (ภาพท่ี 58-59) พบวา่ร้อยละ 10 (w/w) maltodextrin สามารถใหก้ล่ิน 2-acetyl-1-pyrroline 
สูงท่ีสุด (ภาพท่ี 60) ในขณะท่ีจะใหก้ล่ิน hexanal ซ่ึงเป็นกล่ินเหมน็เขียวนอ้ยท่ีสุด (ภาพท่ี 61) ทั้งน้ี
เป็นเพราะมอลโตเดก็ตริน (DE10) เป็นสารประกอบคาร์โบไฮดรต ท่ีมีความสามารถในการก่อตวั
เป็นฟิลม์ท่ีดีและมีโครงสร้างของโมเลกลุท่ีมีขั้ว จึงสามารถจบักบั 2-acetyl-1-pyrroline ซ่ึงมี
โครงสร้างเป็นสารท่ีมีขั้วเช่นเดียวกนัไดดี้ แต่ในขณะท่ี hi-cap 100 เป็นสตาร์ชท่ีถูกดดัแปรโดยการ
เติมโมเลกลุของ octenyl succinic anhydride ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่ชอบน ้า (hydrophobic) มีคุณสมบติั
เป็น amphiphilic (มีทั้งส่วนท่ีมีขั้วและไม่มีขั้ว) แต่สามารถละลายน ้าไดบ้า้งเลก็นอ้ย (Viswanathan, 
1999; Kshirsagar และ Singhal, 2007) จึงจบักบั hexanal ไดดี้ซ่ึงมีโครงสร้างเป็นโมเลกลุท่ีไม่ชอบ
น ้า แต่จบักบั 2-acetyl-1-pyrroline ไดเ้พยีงเลก็นอ้ยเท่านั้น 
 

 
 
ภาพที ่58 โครมาโตแกรมของสารสกดัน ้าใบเตยสด  
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ภาพที ่59 สารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้maltodextrin (DE10) 
    ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10 (w/w) 
 
 จากงานวิจยัของสุนทรี (2545) ท่ีมีการเพิ่มปริมาณมอลโตเดก็ตรินจากร้อยละ 5 (w/v) เป็น
ร้อยละ 10 (w/v) ในน ้าใบเตย ซ่ึงจะช่วยเพิม่ความคงตวัของสารท่ีใหก้ล่ินเฉพาะตวัของใบเตยใน
ระหวา่งการท าแหง้ ท าใหเ้กิดการสูญเสียไปเน่ืองจากความร้อนนอ้ยลง ผลการทดลองน้ีสอดคลอ้ง
กบัการใชส้ารตวัพาชนิดมอลโตเดก็ตรินของผูว้ิจยัท่ีร้อยละ 10 (w/w) พบปริมาณ 2-acetyl-1-
pyrroline คงอยูม่ากสุดหลงัจากท าแหง้ แต่เม่ือเพิ่มความเขม้ขน้เป็นร้อยละ 15 และ 30 (w/w) แลว้
ปริมาณสาร 2-acetyl-1-pyrroline ไม่ไดเ้พิ่มข้ึนอีก เช่นเดียวกบัการใช ้hi-Cap 100 ท่ีเพิม่ปริมาณ
ความเขม้ขน้ของสารตวัพาแลว้ความสามารถในการกกัเกบ็กล่ินไม่เพิม่ข้ึน เน่ืองจากเม่ือความ
เขม้ขน้ของปริมาณของของแขง็มีค่ามากข้ึนจะส่งผลต่อความสามารถในการพน่ฝอยท่ีลดลงซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดการสูญเสียของกล่ินรสในช่วงระหวา่งการพน่ฝอยทั้งน้ีเน่ืองจากจะมีแรงเฉือนจาก
ภายนอกมากระท ากบัอิมลัชนัของกล่ินรส ซ่ึงจะท าใหอ้นุภาคของอิมลัชนันั้นถูกท าลายลงไป 
นอกจากน้ีภายในตวัละอองเกิดภาวะป่ันป่วนอยา่งรุนแรงเกิดข้ึนซ่ึงจะท าใหก้ล่ินรสสูญเสียไป
กบัน ้าซ่ึงกล่ิน 2-acetyl-1-pyrroline เป็นกล่ินท่ีละลายอยูใ่นน ้า จึงเป็นผลใหป้ริมาณ 2-acetyl-1-
pyrroline  ลดลง (Reineccius และ Bangs, 1985; Bhandari และคณะ, 1992) 
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ภาพที ่60 ปริมาณ 2AP ท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ 
     maltodextrin (DE10) และ hi-cap 100 ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณกล่ินท่ีมี  
  ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05)  

 
ภาพที ่61 ปริมาณ hexanal ท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้
     maltodextrin (DE10) และ hi-cap 100 ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณกล่ินท่ีมี  
  ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05)  
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4. เปรียบเทียบสีและกลิน่ของผงใบเตยทีไ่ด้จากการท าแห้งแบบพ่นฝอยกบัผลกึที่ได้จากการตกผลกึ
ร่วมกบัซูโครส 
 4.1 ผลของการเปรียบเทียบค่าสีเขียวที่วัดได้จากใบเตยผงกบัผลกึน า้ตาลใบเตย 
  น าใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยมาเปรียบเทียบกบัผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้าก
การตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสมาละลายน ้าโดยการค านวณตามภาคผนวก ข ขอ้ 7 (หนา้ 97) แลว้
วดัค่าสี พบวา่ใบเตยผงท่ีไดจ้ากการท าแหง้แบบพน่ฝอยจะจะมีค่า ∆E นอ้ยกวา่ผลึกน ้าตาลใบเตยท่ี
ไดว้ิธีการตกผลึกร่วมกบัซูโครส ดงัภาพท่ี 62 การท่ีใบเตยผงยงัคงมีค่าสีเขียวท่ีสูงกวา่และเม่ือน า
ใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยมากบัผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาล
ซูโครสมาวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ คลอโรฟิลล ์บี และคลอโรฟิลลร์วม ดงัภาพท่ี 63-65 จะ
เห็นวา่ใบเตยผงจะใหป้ริมาณคลอโรฟิลล ์เอ คลอโรฟิลล ์บี และคลอโรฟิลลร์วม สูงกวา่ผลึกน ้าตาล
ใบเตยดว้ย ถึงแมว้า่จะผา่นกระบวนการแปรรูปท่ีอุณหภูมิสูง แต่เป็นการผา่นความร้อนท่ีใช้
ระยะเวลาท่ีสั้นกวา่วิธีการตกผลึกร่วมกบัซูโครส ความร้อนเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการสูญเสีย
ความคงตวัของสีเขียวในระหวา่งกระบวนการแปรรูปโดยโครงสร้างอนุพนัธ์ของคลอโรฟิลลท่ี์
แมกนีเซียมถูกแทนท่ีดว้ยไฮโดรเจนจะเกิดการเปล่ียนแปลงของคลอโรฟิลลไ์ปเป็นฟีโอไฟตินซ่ึงจะ
ใหสี้น ้าตาล (Cubas และคณะ, 2008)  

 
ภาพที ่62 ค่า ∆E ท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ 
     maltodextrin (DE 10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีอตัราส่วน 20:80 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปล่ียนแปลง 
        ของสีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
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ภาพที ่63 ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ ท่ีไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ 
     maltodextrin (DE 10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีอตัราส่วน 20:80 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
 

 
ภาพที ่64 ปริมาณคลอโรฟิลล ์บี ท่ีไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ 
     maltodextrin (DE 10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีอตัราส่วน 20:80 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Pandan powder Co-crystal with sucrose

Ch
lor

op
hy

ll a
 (m

g/g
 dr

y w
t.)

 

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80

Pandan powder Co-crystal with sucrose

Ch
lor

op
hy

ll b
 (m

g/g
 dr

y w
t.)

 



70 
 

 
 

 
ภาพที ่65 ปริมาณคลอโรฟิลลร์วมท่ีไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ 
     maltodextrin (DE 10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีอตัราส่วน 20:80 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณคลอโรฟิลล ์
        ท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
 
 4.2 ผลของการเปรียบเทียบปริมาณกลิน่ 2AP ทีว่ดัได้จากใบเตยผงกบัผลกึน า้ตาลใบเตย 
  เม่ือน าใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยมาเปรียบเทียบปริมาณกล่ิน 2AP กบัผลึก
น ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครส มาละลายน ้าแลว้น าไปวดัปริมาณกล่ิน 2AP 
โดยใช ้GC-MS (ภาพท่ี 67-69) พบวา่ใบเตยผงมีปริมาณ 2AP เหลืออยูห่ลงัจากการท าแหง้แบบพน่
ฝอย แต่ในขณะท่ีผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสไม่พบ 2AP เหลืออยู่
ในผลึกน ้าตาลเลย ดงัภาพท่ี 66 จะเห็นไดว้า่วิธีการท าแหง้แบบพน่ฝอยจะใหสี้และกล่ินท่ีดีกวา่
วิธีการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครส 
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ภาพที ่66 ปริมาณกล่ิน 2AP ท่ีวดัไดจ้ากสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ 
     maltodextrin (DE 10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีอตัราส่วน 20:80 
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟท่ีมีตวัอกัษรก ากบัไม่เหมือนกนัในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริมาณกล่ินท่ีมี  
  ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05)  
 

 
 
ภาพที ่67 โครมาโตแกรมของสารสกดัน ้าใบเตยสดท่ีอตัราส่วน 1:1 (ใบเตย:น ้า)  
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ภาพที ่68 โครมาโตแกรมของสารสกดัใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้maltodextrin  
     (DE10) ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10 (w/w) 
 

 
 
ภาพที ่69 โครมาโตแกรมของผลึกท่ีไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความเขม้ขน้ 
     90 บริกซ์ ในอตัราส่วน 20:80 (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม) 
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  4.3 ผลของค่าวอเตอร์แอคติวติี (aw) ที่วัดได้จากใบเตยผงกบัผลกึน า้ตาลใบเตย 
 จุลินทรียต์อ้งการน ้าในการเจริญเติบโต ในอาหารมีน ้าอยูด่ว้ยจึงท าใหจุ้ลินทรียส์ามารถ
เจริญเติบโตได ้น ้ าในอาหารจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือน ้าท่ีถูกยดึไวด้ว้ยพนัธะทางเคมีอยา่งแน่น
หนาภายในโมเลกลุของอาหารเรียกวา่ bound water และน ้าท่ีเกาะอยูก่บัอาหารอยา่งหลวมๆ เรียกวา่ 
free water ซ่ึง free water เป็นน ้าท่ีจุลินทรียน์ ามาใชใ้นการเจริญเติบโตจึงเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ วอเตอร์
แอคติวิตี (water activity; aW) 
 ค่าวอเตอร์แอคติวิตี (aw) จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการควบคุมและป้องกนัการเส่ือมเสีย
ของผลิตภณัฑอ์าหาร จึงมีผลโดยตรงต่อการก าหนดอายกุารเกบ็รักษาของผลิตภณัฑอ์าหารเรา
สามารถใชค่้า aw ในการประเมินวา่เช้ือจุลินทรียช์นิดใดเป็นสาเหตุท่ีท าใหอ้าหารเสีย ตลอดจนใชใ้น
การควบคุมและป้องกนัการเส่ือมเสียของอาหารท่ีเกิดข้ึนจากเช้ือจุลินทรียไ์ด ้เพราะเช้ือจุลินทรียจ์ะ
เจริญเติบโตไดภ้ายใตค่้า aw ท่ีจ  ากดั โดยเราจะท าใหอ้าหารมีค่า aw ต  ่ากวา่ท่ีเช้ือจุลินทรียจ์ะ
เจริญเติบโตได ้ 
 หลกัการถนอมอาหารโดยการท าแหง้คือการระเหยน ้าออกจากอาหารจนถึงระดบัท่ีมี 
aW ต ่ากวา่ aW ท่ีแบคทีเรียตอ้งการในการเจริญเติบโต โดยผลิตภณัฑอ์าหารยงัเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภค แต่ในระหวา่งการแปรรูป การขนส่ง และการเกบ็รักษา อาหารอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลง
คุณลกัษณะและคุณภาพซ่ึงรวมถึงสีและกล่ิน ลกัษณะเน้ือสมัผสัของอาหาร และคุณค่าทาง
โภชนาการ ผลจากกลไกเหล่าน้ีอาจก่อใหเ้กิดการเส่ือมเสียของอาหาร ท าใหคุ้ณภาพของอาหาร
เปล่ียนไปอยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค หรืออาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคได ้และท า
ใหอ้าหารมีอายกุารเกบ็ลดนอ้ยลง 
 โดยทัว่ไปแลว้แบคทีเรียตอ้งการ aW ในการเจริญเติบโตสูงกวา่ราและยสีต ์แบคทีเรียท่ี
ท าใหอ้าหารเสียส่วนมากจะไม่เจริญถา้ aW ต ่ากวา่ 0.91 ในขณะท่ีราซ่ึงท าใหอ้าหารเสียสามารถ
เจริญไดใ้นอาหารท่ีมีค่า aW เพียง 0.80 ในขณะท่ีมีรายงานวา่เช้ือรา ซ่ึงชอบเจริญในสภาวะท่ีแหง้ 
(xerophilic mold) และยสีตพ์วกท่ีชอบแรงดนัออสโมติกสูง (osmophilic yeasts) สามารถเจริญได้
ในอาหารท่ีมี aW ต ่าเพียง 0.65 และ 0.61 ตามล าดบั (สุมณฑา, 2549) 
  เม่ือน าใบเตยผงท่ีไดจ้ากการท าแหง้แบบพน่ฝอยกบัผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้ากการตก
ผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครส มาวดัค่า aw ดว้ยเคร่ืองวดัค่า aw (Novasina, Switzerland) พบวา่ผลึก
น ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสมีค่า aw สูงกวา่ใบเตยผงท่ีไดจ้ากการท าแหง้
แบบพน่ฝอย (ตารางท่ี 6) ท าใหผ้ลึกน ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสเกิดการ
เส่ือมเสียก่อนใบเตยผงท่ีไดจ้ากการท าแหง้แบบพน่ฝอย เน่ืองจากผลึกน ้าตาลใบเตยมีปริมาณน ้า
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อิสระในอาหารท่ีสูงท าใหเ้ช้ือจุลินทรียส์ามารถน าไป ใชใ้นการเจริญเติบโตหรือน าไปใชใ้นการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ไดสู้งกวา่ใบเตยผง 
 
ตารางที่ 6 ค่าวอเตอร์แอคตอวอต้ี (aw) ของผลึกน ้าตาลใบเตย (co-crystal with sucrose ) และ 
     ใบเตยผง (pandan powder) 
 

ตวัอยา่ง Aw 

Co-crystal with sucrose 0.684 ± 0.003 

Pandan powder 0.114 ± 0.001 

 
  ดงันั้นวิธีการเกบ็สีและกล่ินท่ีเหมาะสมส าหรับการท าสารสกดัใบเตยจากของเหลวเกบ็ให้
อยูใ่นสภาพของของแขง็คือ วิธีการท าแหง้แบบพน่ฝอย ส่วนการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสไม่
เหมาะส าหรับน ้าสกดัใบเตย เน่ืองจากตามธรรมชาติสีและกล่ินจากใบเตยไม่คงตวัจึงท าใหเ้ม่ือผา่น
ความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงสีและกล่ินจะเกิดการเปล่ียนแปลงไป (ภาพท่ี 70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่70 ผงใบเตยท่ีผา่นการท าแหง้แบบพน่ฝอยโดยใช ้ maltodextrin (DE10) ร้อยละ 10 (w/w)   
     และผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความเขม้ขน้ 
     90 บริกซ์ ในอตัราส่วน 20:80 (น ้ าสกดัใบเตย:น ้าเช่ือม)
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกดัสีและกลิน่จากใบเตย 
 1.1 ผลของอตัราส่วนของใบเตยต่อน ้าท่ีมีผลต่อการสกดัสีและกล่ินของใบเตย 
  จากการศึกษาหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของใบเตยต่อน ้าท่ีใชใ้นการสกดัสีและกล่ินจาก
ใบเตยสด ในอตัราส่วนใบเตยต่อน ้าเป็น 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 จากการทดลองพบวา่ท่ีอตัราส่วน
ของใบเตยต่อน ้าเท่ากบั 1:1 มีสีเขียวสูงท่ีสุดและใหป้ริมาณกล่ิน 2-acetyl-1-pyrroline สูงท่ีสุดดว้ย 
รองลงมาคือท่ีอตัราส่วนใบเตยต่อน ้า 1:2, 1:3 และ 1:4 ตามล าดบั 
 1.2 ผลของอุณหภูมิท่ีใชใ้นการลวกใบเตยก่อนการสกดัต่อสีและกล่ินของสารสกดัใบเตย 
  การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการสกดัสีและกล่ินจากใบเตย โดยน าตวัอยา่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 จะเป็นใบเตยสด (WB) ส่วนท่ี 2 จะเป็นใบเตยท่ีผา่นการใหค้วามร้อนท่ี
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที (B) เพื่อเป็นการยบัย ั้งเอนไซมพ์อลีฟีนอลออกซิเดส 
(polyphenol oxidase; PPO) จากการทดลองพบวา่ค่าการเปล่ียนแปลงของสีในน ้าสกดัใบเตยทั้ง 2 
ตวัอยา่ง มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) โดยตวัอยา่ง WB มีค่าการเปล่ียนแปลงของสี
นอ้ยกวา่ตวัอยา่ง B ตามล าดบั 
 ดงันั้นอตัราส่วนใบเตยต่อน ้าท่ีเหมาะสมต่อการสกดัคือใบเตยท่ีไม่ผา่นการใหค้วาม
ร้อนท่ีอตัราส่วน 1:1 ซ่ึงจะมีสีเขียวสูงท่ีสุดและไดน้ าวิธีการสกดัแบบน้ีมาใชใ้นการทดลองขั้น
ต่อไป 
 
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการตกผลกึร่วมของน า้สกดัใบเตย (สีและกลิน่ของใบเตย) กบัน า้ตาล
ทราย 
  2.1 ศึกษาความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของน ้าตาลทรายท่ีใชใ้นการตกผลึก 
  จากการศึกษาความเขม้ขน้ของน ้าตาลซูโครสท่ีระดบัความเขม้ขน้ 3 ระดบัคือ 80, 85 
และ 90 บริกซ์ เพื่อศึกษาระดบัความเขม้ขน้ของน ้าตาลซูโครสท่ีเหมาะสมก่อนจะตกผลึกร่วมกบัน ้า
สกดัใบเตย พบวา่การตกผลึกน ้าสกดัใบเตยร่วมกบัซูโครสท่ีความเขม้ขน้ของน ้าเช่ือม 90 บริกซ์ 
ผลึกจะมีลกัษณะเป็นของแขง็ทั้งหมดรวมทั้งมีสีและกล่ินมากวา่น ้ าตาลท่ีความเขม้ขน้ 80 และ 85 
บริกซ์ โดยวดัจากค่าสีใหค่้าสีเขียวมากท่ีสุดเท่ากบั 4.17± 0.23 จากการวิเคราะห์กล่ินโดย
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ใช ้GC-MS หลงัจากการตกผลึกแลว้ กล่ิน 2-Acetyl-1-pyrroline (2AP) จะหายไป จึงศึกษาจากกล่ิน
อ่ืนๆ ท่ีพบในใบเตยสด ไดแ้ก่ 3-methyl-2(5H)-furanone ซ่ึงพบเป็นร้อยละ 73 (Jiang, 1999) ของ
สารระเหยท่ีวิเคราะห์ไดท้ั้งหมด สาร 3-methyl-2(5H)-furanone เป็นสารท่ีท าใหเ้กิดกล่ินฉุนหรือ
หวาน จะพบใน 90 บริกซ์ มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบั 85 บริกซ์ 
  2.2 ศึกษาอตัราส่วนของน ้าใบเตยต่อน ้าเช่ือมท่ีเหมาะสมในการตกผลึก 
  จากการทดลองศึกษาอตัราส่วนของน ้าใบเตยต่อน ้าเช่ือมท่ีอตัราส่วนของน ้าใบเตยต่อ
น ้าเช่ือมเท่ากบั 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 เม่ือน าไปวดัค่าสี พบวา่อตัราส่วนของน ้าใบเตยต่อ
น ้าเช่ือมเท่ากบั 25:75 ใหค่้าสีเขียวมากท่ีสุด แต่อตัราส่วนของน ้าสกดัใบเตยต่อน ้าเช่ือมท่ีอตัราส่วน 
20:80 และ 25:75 เม่ือวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง GC-MS จะใหก้ล่ิน 3-methyl-2(5H)-furanone สูงท่ีสุด 
รองลงมาเป็นอตัราส่วนน ้าใบเตยต่อน ้าเช่ือมเท่ากบั15:85 และ 10:95 ตามล าดบั 
  ดงันั้นจึงเลือกความเขม้ขน้ของน ้าเช่ือม 90 บริกซ์ อตัราส่วนในการตกผลึกร่วมของน ้า
สกดัใบเตยหอมต่อน ้าเช่ือมเท่ากบั 20:80  
 
3. ศึกษาชนิดและปริมาณของตัวพาทีใ่ช้ในการท าแห้งแบบพ่นฝอย   
 จากการทดลองไดศึ้กษาชนิดและปริมาณของตวัพาท่ีใชใ้นกระบวนการท าแหง้แบบพน่
ฝอยต่อคุณภาพดา้นสีและกล่ินของผลิตภณัฑ ์โดยน าน ้ าใบเตยท่ีสกดัใบเตยผสมกบัตวัพามาท าแหง้
แบบพน่ฝอย โดยใชเ้คร่ืองท าแหง้แบบพน่ฝอยท่ีมีอุณหภูมิขาเขา้ 150±3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิขา
ออก 90±3 องศาเซลเซียส ใชต้วัพา 2 ชนิด คือ maltodextrin (DE10) และ n-octenyl succinic 
anhydride (hi-cap 100) ท่ีระดบัความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20 และ 30 w/w น าผงท่ีไดไ้ปวิเคราะห์สี
และกล่ินของใบเตย พบวา่น ้าสกดัใบเตยท่ีผสมมอลโตเดก็ตริน (DE10) ร้อยละ 10 (w/w) จะมีสี
เขียวและกล่ินของ 2AP สูงกวา่น ้ าสกดัใบเตยท่ีผสมสตาร์ชดดัแปรชนิด hi-Cap 100 ในทุกๆความ
เขม้ขน้ รองลงเป็นร้อยละ 20, 30 (w/w)  ตามล าดบั  
  ดงันั้นตวัพาท่ีเหมาะสมในการการท าแหง้แบบพน่ฝอยท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ maltodextrin 
(DE10)  ร้อยละ 10 (w/w) ซ่ึงสามารถเกบ็สีและกล่ิน 2AP ไวไ้ดสู้งท่ีสุด ในขณะท่ีสตาร์ชดดัแปร
ชนิด hi-Cap 100 สามารถเกบ็สีและกล่ินไดน้อ้ย maltodextrin (DE10) ยงัเป็นตวัพาท่ีนิยมใชใ้น
อุตสาหกรรมเน่ืองจากมีราคาท่ีถูกกวา่ hi-cap 100 
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4. เปรียบเทียบสีและกลิน่ทีว่เิคราะห์ได้จากใบเตยผงกบัผลกึน า้ตาลใบเตย 
  เม่ือเปรียบเทียบการแปรรูประหวา่งการท าแหง้แบบพน่ฝอยกบัวิธีการตกผลึกร่วมกบั
ซูโครสพบวา่ใบเตยผงมีความเหมาะสมในการน าไปใชง้าน โดยวดัจากค่าสี กล่ินและค่า aW ของ
ใบเตยผงหลงัจากการท าแหง้แบบพน่ฝอยซ่ึงยงัคงมีกล่ิน 2AP เหลืออยู ่เม่ือเทียบกบัผลึกน ้าตาล
ใบเตยแลว้กล่ิน 2AP จะหายไปเน่ืองจากการใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิสูง และใบเตยผงยงัมีค่า aW 
นอ้ยกวา่ผลึกน ้าตาลใบเตย ท าใหมี้อายใุนการเกบ็รักษาท่ีนานกวา่ผลึกน ้าตาลใบเตย 
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ข้อเสนอแนะ 
 
1. ในการศึกษาการสกดัสีและสารหอม 2AP จากใบเตยในงานวจิยัน้ีจะมุ่งเนน้การสกดัดว้ยน ้าเป็น  
ตวัท าลายละลาย เน่ืองจากจะน าสารสกดัใบเตยท่ีไดไ้ปศึกษาวิธีการท าแหง้แบบพน่ฝอยกบัวิธีการ
ตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครส ซ่ึงน ้าจึงถือวา่เป็นตวัท าละลายท่ีดีท่ีสุดและสามารรับประทานได ้แต่
วิธีการสกดัท่ีใชอ้ยูอ่าจท าใหไ้ม่สามารถสกดัสารหอม 2AP ท่ีมีในใบเตยออกมาไดห้มดจึงอาจยงัมี
สารหอม 2AP ท่ีเหลือคา้งอยู ่ซ่ึงหากมีความตอ้งการท่ีจะมุ่งเนน้การสกดัสารหอม 2AP ใหอ้อกมา
ไดม้ากท่ีสุดอาจใชต้วัท าละลายชนิดอ่ืนร่วมกบัใชว้ิธีการสกดัวิธีอ่ืนดว้ย 
 
2. ในขั้นตอนการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสควรจะตอ้งหาวิธีการระเหยน ้าออกจากน ้าสกดั
ใบเตย เพื่อท าใหน้ ้ าใบเตยเขม้ขน้ข้ึน โดยท่ีสูญเสียสีและกล่ิน 2AP นอ้ยท่ีสุดก่อนท่ีจะน าน ้ าสกดั
ใบเตยมาตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครส 
 
3. ขั้นตอนการเตรียมน ้าใบเตยก่อนการท าแหง้จะตอ้งท าการละลายสารตวัพาชนิดต่างๆ ใหเ้ป็นเน้ือ
เดียวกนัทั้งหมด และควรใชเ้คร่ืองป่ันช่วยผสม  
 
4. ในทุกขั้นตอนของการท าแหง้ท่ีมีการเตรียมน ้าสกดัใบเตยก่อนเขา้สู่เคร่ืองท าแหง้ควรท าดว้ย
ความรวดเร็วเพื่อไม่ใหเ้กิดการสูญเสียคลอโรฟิลล ์เน่ืองจากการแสงและออกซิเจนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีท าใหค้ลอโรฟิลลเ์กิดการเปล่ียนแปลงและเพื่อป้องกนัการสูญเสียกล่ิน 2AP จากการระเหย
ในระหวา่งการเตรียม
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ภาคผนวก ก 
การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ 

 
1. การวิเคราะห์ปริมาณความช้ืน 

1.1 อุปกรณ์ 
  ตูอ้บลมร้อน (WTB Binder, Germany)  

1.2 วิธีการวดั 
  1.2.1 อบภาชนะท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความช้ืนในตูอ้บท่ีมีอุณหภูมิ 103-105 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที จนไดน้ ้ าหนกัคงท่ีท าใหเ้ยน็ในโถดูดความช้ืน (desiccator) แลว้ ชัง่
น ้ าหนกั (น ้ าหนกัแน่นอน) 
 1.2.2 ชัง่ตวัอยา่ง (น ้ าหนกัแน่นอน) ใส่ในภาชนะท่ีทราบน ้าหนกัท่ีแน่นอน  
 1.2.3 น าภาชนะท่ีมีตวัอยา่งอาหารไปอบโดยเปิดฝาออกท่ีอุณหภูมิ 103-105 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง  
 1.2.4 น าออกจากตูอ้บปิดฝาทนัทีใส่ในโถดูดความช้ืน รอจนเยน็ชัง่น ้ าหนกัอีกคร้ัง และ
อบใหม่จนไดน้ ้ าหนกัคงท่ี (ค่าท่ีไดแ้ตกต่างกนัไม่เกิน 0±0.05 กรัม ใชเ้วลาประมาณไม่เกิน 12 
ชัว่โมง) ค  านวณหาปริมาณความช้ืนโดยใชม้าตรฐานน ้าหนกัเปียกและน ้าหนกัแหง้ 
 
2. การวิเคราะห์สี 
 2.1 อุปกรณ์ 
  เคร่ืองวดัสี Color-viewTM Spectrophotometer 
 2.2 วิธีการ calibration 

  - ท่ีหนา้จอของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหค้ลิก 2 คร้ังท่ี color-insights 
  - หลงัจากนั้นใหค้ลิก 2 คร้ังท่ี QC Manager 
  - ใหค้ลิก file แลว้เลือก calibration 
  - ท่ี port size ใหเ้ลือก large ท่ี mode ใหเ้ลือก auto ท่ี gloss ใหเ้ลือกวา่ตอ้งการวดัแบบ 
gloss หรือไม่ ถา้วดัใหก้ด on ถา้ไม่วดัใหก้ด off แลว้กด ok 
  - เคร่ืองคอมจะสัง่ค  าสัง่ ดงัน้ี place black reference the on sample port ใหน้ าส่วนท่ีมีสี
ด าของตวัอยา่งอา้งอิง วางลงตรงช่องท่ีก าหนดไวใ้หล้งลอ็ค (คว  ่าส่วนสีด าลง) แลว้กด ok  
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  - เคร่ืองคอมจะสัง่ค  าสัง่ ดงัน้ี place white reference the on sample port ใหน้ าส่วนท่ีมีสี
ขาวของตวัอยา่งอา้งอิงคว  ่าลงตรงช่องท่ีก าหนดไวใ้หล้งลอ็ค แลว้กด ok เคร่ืองกจ็ะพร้อมท่ีจะใชว้ดั
ตวัอยา่งได ้
  - ในกรณีท่ีตอ้งการวดัแบบ gloss เคร่ืองจะสัง่ค  าสัง่ place black reference the on 
sample port ใหน้ าส่วนท่ีมีสีด าของตวัอยา่งอา้งอิง วางลงตรงช่องท่ีก าหนดไวใ้หล้งลอ็ค (คว  ่าส่วนสี
ด าลง) และ place white reference the on sample port ใหน้ าส่วนท่ีมีสีขาวของตวัอยา่งอา้งอิงคว  ่าลง
ตรงช่องท่ีก าหนดไวใ้หล้งลอ็ค แลว้กด ok เคร่ืองกจ็ะพร้อมท่ีจะใชว้ดัตวัอยา่งได ้
 2.3 การวดัตวัอยา่ง 
  - เทตวัอยา่งลงใน cup แลว้วางลงบนช่องท่ีก าหนดไว ้
  - ท่ีหนา้จอของ QC Manager ใหค้ลิก 2 คร้ังท่ี gardner หรือ standard หรือ sample 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้กจ็ะสามารถทราบค่าท่ีวดัได ้
  - ท าการทดลองซ ้า 3 คร้ัง 
 
3. วธีิการวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้ pH-meter (Radiometer รุ่น PHM 210, 
France) 
 3.1 ท าการปรับตั้วค่ามาตรฐานของเคร่ือง โดยใช ้สารละลายบฟัเฟอร์มาตรฐาน พีเอช 7.0 
และ พีเอช 4.0 ตามล าดบั 
 3.2 เตรียมน ้าใบเตยท่ีจะใชใ้นการวดั 
 3.3 จุ่มหวัวดั (probe) ลงในน ้าใบเตย รอจนกวา่ค่าตวัเลขแน่นอน แลว้จึงอ่านค่า จดบนัทึก 
 3.4 ลา้งหวัวดัดว้ยน ้ากลัน่และซบัแหง้ดว้ยกระดาษทิชชู แลว้วดัตวัอยา่งต่อๆ ไป 
 3.5 ท าการทดลองซ ้า 3 คร้ัง 
 
4. การวิเคราะห์ปริมาณน า้ในอาหาร (วอเตอร์แอคติวติี,้ aw) 
 4.1 อุปกรณ์ 
  เคร่ืองวดัค่า aw (Novasina, Switzerland) 
 4.2 วิธีการ Set-up Calibration 
  4.2.1 น าตลบั Salt Standard (ความช้ืนมาตรฐาน) มาใส่ใน Measuring Chamber ให้
เร่ิมตน้ดว้ย Salt Standard Sal-90 (90.1% ERH) 
  4.2.2 ปิดฝาครอบใหเ้รียบร้อย 
  4.2.3 หมุนปุ่มสีเหลืองตรงดา้นหนา้ซา้ยมือของเคร่ืองไปยงัหมายเลข 2 
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  4.2.4 รอประมาณ 1-2 นาที แลว้กดปุ่มสีฟ้า Enter ดา้นขวามือ จนกระทัง่บนจอแสดง
ค่า -(LCD) กระพริบ ถา้ขอ้ความบนจออ่านวา่ NOCAL ใหร้อจนกวา่บนจอจะแสดงขอ้ความวา่ 
90CAL พร้อมๆ กบักระพริบดว้ย 
  4.2.5 ใหก้ดปุ่มสีฟ้า Enter อีกคร้ังหน่ึง จนกระทัง่ขอ้ความบนจอหยดุกระพริบ 
  4.2.6 เคร่ืองจะท าการ Calibrate จนเสร็จส้ินกระบวนการ 
  4.2.7 หลงัจากเสร็จส้ินการ Calibrate แลว้ เคร่ืองจะคืนสู่สภาพปกติคือ พร้อมท่ีจะวดั
และแสดงค่าอุณหภูมิและ %ERH (aw = ERH/100) ของตวัอยา่ง 
  4.2.8 ส าหรับค่าอ่ืนๆ ใหท้ าการ Calibrate ในท านองเดียวกบัค่า 90 ดงักล่าวขา้งตน้ 
 4.3 วิธีการวดั 
  4.3.1 หมุนปุ่มสีเหลืองของเคร่ือง Thermostanter ในต าแหน่งท่ี (1) 
  4.3.2 น าตลบัพลาสติก (sample cup) ใส่ตวัอยา่งใหไ้ดป้ริมาตรประมาณร้อยละ 80-90 
  4.3.3 น าตลบัตวัอยา่งมาใส่ไวใ้น Measuring Chamber 
  4.3.4 ปิดฝาใหเ้รียบร้อย 
  4.3.5 Set อุณหภูมิใหไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ 
  4.3.6 รอจนกระทัง่อ่านอุณหภูมิไดต้ามท่ีตั้งไว ้และ Relative Humidity ของอากาศท่ีวดั
ไดอ้ยูใ่นสภาวะท่ีสมดุล (equilibrium) กบัสารตวัอยา่ง สภาวะน้ีเรียกวา่ Equilibrium Relative 
Humidity (ERH) เม่ือหารดว้ย 100 กจ็ะไดค่้าวอเตอร์แอคติวิต้ี (Aw) ตามตอ้งการ 
 
5. การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) 
 5.1 อุปกรณ์ 
  5.1.1 เคร่ือง spectrophotometer 
  5.1.2 cuvette glass ยีห่อ้ Hellma 
 5.2 วิธีการวดัตวัอยา่ง 
 5.2.1 วดัตวัอยา่งท่ีความยาวคล่ืน 645 และ 663 นาโนเมตร 
 5.2.2 ลา้ง cuvette glass ดว้ยอะซีโตนร้อยละ 20 ใหส้ะอาดแลว้ซบัใหแ้หง้ 
 5.2.3 เทสารละลายตวัอยา่งท่ีท าการวดัลงใน cuvette glass เช็ดภายนอก cuvette glass 
โดยไม่ใหมี้รอยน้ิวมือในบริเวณท่ีแสงส่องผา่น 
 5.2.4 set blank ดว้ยดว้ยอะซีโตนร้อยละ 20 
 5.2.5 วดัค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตวัอยา่งแลว้น าค่าท่ีวดัไดม้าค านวณหาปริมาณ
คลอโรฟิลล ์
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จากสูตร 
 ปริมาณคลอโรฟิลล ์เอ (mg/l)  = 12.72A663- 2.69A645 
 ปริมาณคลอโรฟิลล ์บี (mg/l) = 22.90A645- 4.68A663 
 ปริมาณคลอโรฟิลลร์วม (mg/l)  = 20.21A645+ 8.02A663 
 
โดยท่ี  
 A645 = ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 645 
 A663 = ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 663 
 
ยกตวัอยา่งการค านวณปริมาณคลอโรฟิลลร์วมในน ้าใบเตยสด 
 A645 = 1.081 
 A663 = 1.955 
จากสูตร 
 ปริมาณคลอโรฟิลลร์วม (mg/l)  = 20.21A645+ 8.02A663 
 = 20.21(1.081)+8.02(1.955) 
 = 37.53 
รายงานค่าท่ีไดใ้นหน่วยมิลลิกรัมต่อกรัม 
 ปริมาณคลอโรฟิลลร์วม (mg/g)  = (37.53 ÷ 1000) × (25 ÷ 5) 
   = 0.188 
ดงันั้นในน ้าใบเตยสดมีปริมาณคลอโรฟิลลร์วม 0.188 มิลลิกรัมต่อกรัม 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ข 
การเตรียมและการค านวณสาร 

 
1. การเตรียม ZnCl2 ที่ความเข้มข้น 300 ppm 
 น ้าใบเตยปริมาตร 1,000  มิลลิลิตร จะมี  ZnCl2  ปริมาณ 300 มิลลิกรัม 
  ถา้น ้าใบเตยปริมาตร 500  มิลลิลิตร จะมี ZnCl2 ปริมาณ 150 มิลลิกรัม 
ตอ้งการเตรียมสารละลาย 1 มิลลิลิตรใหมี้ ZnCl2 ปริมาณ 150 มิลลิกรัม โดยเตรียมใหมี้ปริมาณ 50 
มิลลิลิตร/1 ชุดการทดลอง 
  ดงันั้นจึงตอ้งชัง่ ZnCl2 เท่ากบั 10x150 =1,500 มิลลิกรัม 
 = 1,500/1,000 = 1.5 กรัม  
เพราะฉะนั้นชัง่ ZnCl2 1.5 กรัม ละลายในน ้ากลัน่และปรับปริมาตรจนครบ 50 มิลลิลิตร 
 
2. การเตรียม 0.1 M HCl 
MW. HCl = 36.47 กรัม 
ขา้งขวด HCl บริสุทธ์ิ 37% 
 1 M ของ HCl คือ ชัง่ HCl มา 36.47 กรัม เติมน ้ากลัน่ใหค้รบ 1,000 มิลลิลิตร 
 0.1 M ของ HCl คือ ชัง่ HCl มา 3.647 กรัม เติมน ้ากลัน่ใหค้รบ 1,000 มิลลิลิตร 
  HCl  37  กรัม  ตอ้งเทกรด 100  กรัม 
ดงันั้นถา้ตอ้งการ  HCl  3.647 กรัม  ตอ้งเทกรด 9.8568 กรัม 
 ถา้ 1,000 มิลลิลิตร จะมีกรด 9.8568 กรัม 
 ถา้ตอ้งการเตรียม 500 มิลลิลิตร จะตอ้งชัง่กรดมา 4.9284 กรัม 
 
3. การเตรียม Std. TMP ที่ความเข้มข้น 205 ppm 
 0.1 M HCl  1,000 มิลลิลิตร มี TMP 205 มิลลิกรัม 
 0.1 M HCl  100  มิลลิลิตร มี TMP 20.5 มิลลิกรัม 
ดั้งนั้น ชัง่ TMP 20.5 มิลลิกรัมละลายแลว้ปรับปริมาตรดว้ย 0.1 M HCl จนครบ 100 มิลลิลิตร 
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4. การเตรียมตัวพาก่อนการท าแห้งแบบพ่นฝอย 
ยกตวัอยา่งการเตรียม maltodextrin ร้อยละ 10 (w/w) และ Hi-cap 100 ร้อยละ 10 (w/w) 
%ความช้ืนของ maltodextrin = 6.1747%  
maltodextrin 100 กรัม จะมี maltodextrin ท่ีไม่มีน ้ าอยู ่100-6.1747 = 93.8253 กรัม 
ตอ้งการเตรียมน ้าใบเตยสดผสม maltodextrin ร้อยละ 10 (w/w)  
 maltodextrin ท่ีไม่มีน ้ า 93.8253 กรัม ตอ้งชัง่ maltodextrin 100 กรัม 
 ถา้ตอ้งการ maltodextrin ท่ีไม่มีน ้ า 10 กรัม ตอ้งชัง่ maltodextrin 10.6581 กรัม  
 
 น ้าใบเตย 100 กรัม ตอ้งเติม maltodextrin 10.6581 กรัม 
 ถา้น ้าใบเตย 500 กรัม ตอ้งเติม maltodextrin 53.2905 กรัม 
ดงันั้น น ้ าใบเตยสด 500 กรัม ตอ้งเติม maltodextrin 53.2905 กรัม 
 
%ความช้ืนของ Hi-cap 100 = 6.8847% 
Hi-cap 100 100 กรัม จะมี Hi-cap 100  ท่ีไม่มีน ้ าอยู ่100-6.8847 = 93.1153 กรัม 
ตอ้งการเตรียมน ้าใบเตยสดผสม Hi-cap 100 ร้อยละ 10 (w/w)  
 Hi-cap 100 ท่ีไม่มีน ้ า 93.1153 กรัม ตอ้งชัง่ Hi-cap 100 100 กรัม 
 ถา้ตอ้งการ Hi-cap 100 ท่ีไม่มีน ้ า 10 กรัม ตอ้งชัง่ Hi-cap 100 10.7394 กรัม  
 
 น ้าใบเตย 100 กรัม ตอ้งเติม Hi-cap 100 10.7394 กรัม 
 ถา้น ้าใบเตย 500 กรัม ตอ้งเติม Hi-cap 100 53.6970 กรัม 
ดงันั้น น ้ าใบเตยสด 500 กรัม ตอ้งเติม Hi-cap 100 53.6970 กรัม 
 
5. การปรับ Total Solid ของใบเตยก่อนการสกดั 

จากสูตร % Total solid = (น ้าหนกัตวัอยา่งหลงัอบ ÷ น ้ าหนกัตวัอยา่งก่อนอบ) × 100 
ใบเตยสด 
 น ้าหนกัก่อนอบ = 3.0497 กรัม 
 น ้าหนกัหลงัอบ = 0.5666 กรัม 
% Total solid ของใบเตยสด  = (0.5666 ÷ 3.0497) × 100 
  = 18.5789 กรัม 
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ใบเตยลวกท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที 
 น ้าหนกัก่อนอบ = 3.0493 กรัม 
 น ้าหนกัหลงัอบ = 0.5397 กรัม 
% Total solid ของใบเตยสด  = (0.5397 ÷ 3.0493) × 100 
  = 17.6991 กรัม 
 
ยกตวัอยา่งการสกดัใบเตยท่ีอตัราส่วน 1:1 ของใบเตยสดและใบเตยท่ีผา่นการใหค้วามร้อน 
 ใบเตยสดมี % total solid 18.5789 กรัม 
 ใบเตยลวกมี % total solid 17.6991 กรัม ตอ้งชัง่ใบเตยลวกมา 100 กรัม 
 ถา้ตอ้งการใหใ้บเตยลวกมี % total solid 18.5789 กรัม จะตอ้งชัง่ใบเตยลวกมา 104.97 กรัม 
ดงันั้นตอนสกดัน ้าใบเตยจะใส่ใบเตยสด 100 กรัม ใส่น ้ า 100 กรัม 
แต่ถา้เป็นใบเตยลวกจะใส่ใบเตย 104.97 กรัม ใส่น ้ า 100 กรัม 
 
6. การค านวณปริมาณสาร (µg/g) 
ยกตวัอยา่งการค านวณปริมาณ 2AP ในใบเตยผงของมอลโตเดก็ซ์ตรินร้อยละ 10 (w/w) 
ความเขม้ขน้ของ Std. TMP เท่ากบั 205 ppm (ใส่ในตวัอยา่ง 20 µl = 0.0041 mg) 
Corr. Area ของ Std. TMP เท่ากบั 90868336 
Corr. Area ของ 2AP เท่ากบั 61870190 
 Corr. Area ของ Std. TMP  เท่ากบั  90868336 มีความเขม้ขน้ 0.0041  mg 
 ถา้ Corr. Area ของ 2AP    เท่ากบั  61870190 จะมีความเขม้ขน้ 0.00279  mg 
 น ้าใบเตยสด+Std. TMP 4.02 ml  มีปริมาณสารอยู ่ 0.00279  mg 
 ถา้น ้าใบเตยผง  1  ml  มีปริมาณสารอยู ่ 0.000694  mg 
 หรือน ้าใบเตยผง  1  ml  มีปริมาณสารอยู ่ 0.6944 µg/ml 
 
%ความช้ืน (wet basis) เท่ากบั 2.6845 
 ใบเตยผง 100  g  จะมีน ้าอยู ่ 2.6845  g 
 ถา้ใบเตยผง 6.3465  g  จะมีน ้าอยู ่ 0.1704  g 
ดงันั้นใบเตยผงท่ีไม่มีน ้ าจะหนกั  6.3465-0.1704 = 6.1761  g 
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 ในน ้าใบเตยผง  1  ml  มีสารอยู ่ 0.6944 µg/ml 
 ในน ้าใบเตยผง  50  ml  จะมีใบเตยผงอยู ่ 6.176 g 
 ถา้น ้าใบเตยผง  1  ml  จะมีใบเตยผงอยู ่ 0.1235  g 
 ใบเตยผง  0.1235  g  จะมี 2AP  0.6944 µg 
 ถา้ใบเตยผง  1  g  จะมี 2AP  5.6219  µg 
ดงันั้นใบเตย 1 g จะมีปริมาณ 2AP เท่ากบั 5.6219 µg/g dry wt. 
 
7. การค านวณค่าการละลาย 
ยกตวัอยา่งการค านวณผงใบเตยท่ีมอลโตเดก็ตริน ร้อยละ 10 (w/w) 
%ความช้ืน (wet basis) เท่ากบั 2.6845 
ของแขง็ท่ีเหลือในผงใบเตย = 100-2.6845 = 97.3155 
TSS ของน ้าใบเตยตอนใส่ MD ร้อยละ 10 (w/w) (ก่อน Spray dry) = 12 Brix 
  ผงใบเตยมีของแขง็ท่ีเหลืออยู ่97.3155 กรัม ในใบเตยผง 100 กรัม 
 ถา้ตอ้งการใหมี้ TSS 12 Brix ตอ้งชัง่ผงใบเตยมา 12.3310 กรัม 
ดงันั้น ใหน้ าผงใบเตยมา 12.3310 กรัม ละลายน ้าแลว้ปรับปริมาตรจนครบ 100 มิลลิลิตร 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลการทดลอง 

 
ตารางผนวกที่ 7 สีของน ้าสกดัใบเตยสดท่ีอตัราส่วนต่างๆ 
 

ตวัอยา่ง L* -a* b* 
1:1 20.73±0.22 10.67±0.08 20.92±0.39 
1:2 19.35±0.07 9.29±0.10 19.76±0.19 
1:3 18.51±0.11 8.79±0.18 18.46±0.09 
1:4 17.28±0.04 7.49±0.11 17.45±0.31 

 
ตารางผนวกที่ 8 สีของน ้าสกดัใบเตยสดและใบเตยลวกท่ีอตัราส่วน 1:1 (ใบเตย:น ้า) 
 

ตวัอยา่ง L* -a* b* 
Without Blanching 20.73±0.22 10.67±0.08 20.92±0.39 

Blanching 21.87±0.05 7.35±0.07 22.45±0.27 
 
ตารางผนวกที ่9 สีของน ้าใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสท่ี 80 และ 90 ºBrix 
 

ตวัอยา่ง L* -a* b* 
80 ºBrix 16.07±0.05 4.59±0.06 3.86±0.04 
90 ºBrix 16.79±0.44 5.05±0.21 12.18±0.90 

 
ตารางผนวกที ่10 สีของน ้าใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสท่ีอตัราส่วนต่างๆ 
 

ตวัอยา่ง L* -a* b* 
10:90 13.88±0.47 2.37±0.02 6.50±0.498 
15:85 15.00±0.40 2.74±0.04 10.55±0.29 
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ตารางผนวกที่ 10 (ต่อ) สีของน ้าใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครสท่ีอตัราส่วนต่างๆ 
 

ตวัอยา่ง L* -a* b* 
20:80 25.09±0.47 3.28±0.14 17.96±0.49 
25:75 28.85±0.17 4.15±0.03 11.19±0.38 

 
ตารางผนวกที่ 11 สีของน ้าใบเตยท่ีไดห้ลงัจากการท าแหง้แบบพน่ฝอย 
 

ตวัอยา่ง L* -a* b* 
MD ร้อยละ 10 19.72±0.02 10.10±0.03 20.26±0.10 
MD ร้อยละ 20 17.34±0.01 9.73±0.06 18.68±0.11 
MD ร้อยละ 30 15.51±0.02 9.33±0.01 16.86±0.13 
HC  ร้อยละ 10 24.53±0.11 8.05±0.04 23.69±0.14 
HC  ร้อยละ 20 24.74±0.01 5.79±0.03 23.72±0.10 
HC  ร้อยละ 30 23.83±0.03 4.15±0.04 23.14±0.06 

 
ตารางผนวกที่ 12 ค่า TSS ก่อนการท าแหง้แบบพน่ฝอย 
 

ตวัอยา่ง °Brix 

MD ร้อยละ 10 12.0 
MD ร้อยละ 20 19.2 

MD ร้อยละ 30 26.0 
HC  ร้อยละ 10 13.0 

HC  ร้อยละ 20 19.0 
HC  ร้อยละ 30 25.0 
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ตารางผนวกที่ 13 ร้อยละความช้ืนของใบเตยสดและใบเตยลวก 
 

ตวัอยา่ง 
น ้าหนกัใบเตยก่อนอบ น ้าหนกัใบเตยหลงัอบ 

ร้อยละความช้ืน 
(กรัม) (กรัม) 

Without Blanching 3.0497±0.0400 0.5666±0.0078 81.4209 
Blanching 3.0493±0.0169 0.5397±0.0197 83.3007 

 
ตารางผนวกที่ 14 ร้อยละความช้ืนของ maltodextrin และ hi-cap 100 
  

ตวัอยา่ง 
น ้าหนกัใบเตยก่อนอบ น ้าหนกัใบเตยหลงัอบ ร้อยละความช้ืน 

(กรัม) (กรัม) wet basis dry basis 
Maltodextrin 3.0360±0.0139 2.8486±0.0127 6.1747 6.5811 
Hi-cap 100 3.0683±0.0223 2.8570±0.0287 6.8847 7.3937 

 
ตารางผนวกที่ 15 ร้อยละความช้ืนของใบเตยผงท่ีไดห้ลงัจากการท าแหง้แบบพน่ฝอย 
 

ตวัอยา่ง 
น ้าหนกัใบเตยผงก่อนอบ น ้าหนกัใบเตยผงหลงัอบ 

ร้อยละความช้ืน 
(กรัม) (กรัม) 

MD ร้อยละ 10 3.0372±0.0306 2.9557±0.0297 2.6845 
MD ร้อยละ 20 3.0380±0.0410 2.9875±0.0364 1.6612 
MD ร้อยละ 30 3.0666±0.0488 3.0131±0.0449 1.7468 
HC ร้อยละ 10 3.0667±0.0163 2.9810±0.0155 2.7967 
HC ร้อยละ 20 3.0611±0.0420 3.0048±0.0414 1.8392 
HC ร้อยละ 30 3.0478±0.0312 2.9779±0.0323 2.1972 
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ตารางผนวกที่ 16 ร้อยละความช้ืนของผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครส 
 

ตวัอยา่ง 
น ้าหนกัผลึกก่อนอบ น ้าหนกัผลึกหลงัอบ 

ร้อยละความช้ืน 
(กรัม) (กรัม) 

80 ºBrix 3.1428±0.0116 3.0230±0.0121 3.8140 
90 ºBrix 3.1871±0.0549 3.1073±0.0520 2.5038 

 
ตารางผนวกที่ 17 ร้อยละความช้ืนของผลึกน ้าตาลใบเตยท่ีไดจ้ากการตกผลึกร่วมกบัน ้าตาลซูโครส 
 

ตวัอยา่ง 
น ้าหนกัผลึกก่อนอบ น ้าหนกัผลึกหลงัอบ 

ร้อยละความช้ืน 
(กรัม) (กรัม) 

10:90 3.0905±0.0339 2.9920±0.0346 3.1861 
15:85 3.1425±0.0508 3.0252±0.0464 3.7327 
20:80 3.1245±0.0241 2.9869±0.0194 4.4039 
25:75 3.1412±0.0201 3.0642±0.0227 2.4534 

 
ตารางผนวกที่ 18 ค่า pH ของใบเตยสด 
 

ตวัอยา่ง 
pH 

ใบเตยสด 
Without Blanching 5.68±0.04 

Blanching 5.52±0.01 
 
ตารางผนวกที่ 19 ค่า pH ของใบเตยก่อนการท าแหง้แบบพน่ฝอยและหลงัการท าแหง้แบบพน่ฝอย 
 

ตวัอยา่ง 
pH 

ใบเตยผงก่อนการท าแหง้ ใบเตยผงหลงัการท าแหง้ 
MD ร้อยละ 10 5.57±0.01 5.40±0.26 
MD ร้อยละ 20 5.56±0.01 5.48±0.01 
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ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ) ค่า pH ของใบเตยก่อนการท าแหง้แบบพน่ฝอยและหลงัการท าแหง้ 
 แบบพน่ฝอย 
 

ตวัอยา่ง 
pH 

ใบเตยผงก่อนการท าแหง้ ใบเตยผงหลงัการท าแหง้ 
MD ร้อยละ 30 5.54±0.01 5.45±0.01 
HC ร้อยละ 10 4.97±0.01 4.87±0.02 
HC ร้อยละ 20 4.70±0.01 4.72±0.01 
HC ร้อยละ 30 4.55±0.01 4.56±0.01 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก ง 
ผลงานที่น าเสนอและมาตรฐานของผลติภณัฑ์ 

 
มผช.๗๖๕/๒๕๔๘ 

มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 
ใบเตยผงส าเร็จรูป 

 
๑. ขอบข่าย 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนน้ีครอบคลุมใบเตยผงส าเร็จรูปพร้อมชงด่ืม อยูใ่นลกัษณะเป็นเกลด็
และเป็นผงบรรจุในภาชนะบรรจุ 
 

๒. บทนิยาม 
ความหมายของค าท่ีใชใ้นมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
๒.๑ ใบเตยผงส าเร็จรูป หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการน าน ้ าสกดัจากใบเตยสดไปใหค้วามร้อนจน
เขม้ขน้ น าไปผสมกบัน ้าตาล อาจเติมเกลือ ท าใหแ้หง้ท่ีอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสม อาจท า
เป็นเกลด็ขนาดเลก็หรือบดเป็นผง 
 

๓. คุณลกัษณะทีต้่องการ 
๓.๑ ลกัษณะทัว่ไป 
 ตอ้งเป็นเกลด็ขนาดเลก็หรือเป็นผง แหง้ ไม่จบัตวัเป็นกอ้น 
๓.๒ สี 
 ตอ้งมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของใบเตยผงส าเร็จรูป 
๓.๓ กล่ินรส 
 ตอ้งมีกล่ินรสท่ีดีตามธรรมชาติของใบเตยผงส าเร็จรูป ปราศจากกล่ินรสอ่ืนท่ีไม่พึงประสงค ์
๓.๔ การละลาย 
 ตอ้งละลายไดห้มดและไม่มีส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีใช ้
เม่ือตรวจสอบโดยวิธีใหค้ะแนนตามขอ้ ๘.๑ แลว้ ตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียของแต่ละลกัษณะจากผู ้
ตรวจสอบทุกคนไม่นอ้ยกวา่ ๓ คะแนน และไม่มีลกัษณะใดได ้๑ คะแนน จากผูต้รวจสอบคนใดคน
หน่ึง 
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๓.๕ ส่ิงแปลกปลอม 
 ตอ้งไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีใช ้เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ช้ินส่วนหรือ
ส่ิงปฏิกลูจากสตัว ์
๓.๖ วอเตอร์แอกทิวิตี 
 ตอ้งไม่เกิน ๐.๕ 
หมายเหตุ วอเตอร์แอกทิวิตี เป็นปัจจยัส าคญัในการคาดคะเนอายกุารเก็บอาหาร และเป็นตวับ่งช้ีถึง 
ความปลอดภยัของอาหาร โดยท าหนา้ท่ีควบคุมการอยูร่อด การเจริญ และการสร้างสารพิษของ
จุลินทรีย ์
๓.๗ วตัถุเจือปนอาหาร 
 หา้มใชสี้สังเคราะห์ทุกชนิด 
๓.๘ จุลินทรีย ์
 ๓.๘.๑ จ านวนจุลินทรียท์ั้งหมด ตอ้งไม่เกิน ๑ × ๑๐๓ โคโลนีต่อตวัอยา่ง ๑ กรัม 
 ๓.๘.๒ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอม็พีเอน็ ตอ้งนอ้ยกวา่ ๓ ต่อตวัอยา่ง ๑ กรัม 
 ๓.๘.๓ ยสีตแ์ละรา ตอ้งนอ้ยกวา่ ๑๐ โคโลนีต่อตวัอยา่ง ๑ กรัม 
 

๔. สุขลกัษณะ 
๔.๑ สุขลกัษณะในการท าใบเตยผงส าเร็จรูป ใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าตามภาคผนวก ก. 
 

๕. การบรรจุ 
๕.๑ ใหบ้รรจุใบเตยผงส าเร็จรูปในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด ปิดไดส้นิท และสามารถป้องกนัการ 
  ปนเป้ือนจากส่ิงสกปรกภายนอกได ้
๕.๒ น ้าหนกัสุทธิของใบเตยผงส าเร็จรูปในแต่ละภาชนะบรรจุ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีระบุไวท่ี้ฉลาก 
 

๖. เคร่ืองหมายและฉลาก 
๖.๑ ท่ีภาชนะบรรจุใบเตยผงส าเร็จรูปทุกหน่วย อยา่งนอ้ยตอ้งมีเลข อกัษร หรือเคร่ืองหมายแจง้
รายละเอียดต่อไปน้ีใหเ้ห็นไดง่้าย 
 (๑) ช่ือเรียกผลิตภณัฑ ์เช่น ใบเตยผงส าเร็จรูป ใบเตยผงชงด่ืม 
 (๒) ส่วนประกอบท่ีส าคญั 
 (๓) น ้าหนกัสุทธิ 
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 (๔) วนั เดือน ปีท่ีท า และวนั เดือน ปีท่ีหมดอาย ุหรือขอ้ความวา่ “ควรบริโภคก่อน  
  (วนั เดือน ปี)” 
 (๕) ขอ้แนะน าในการบริโภคและการเกบ็รักษา 
 (๖) ช่ือผูท้  า หรือสถานท่ีท า พร้อมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียน 
ในกรณีท่ีใชภ้าษาต่างประเทศ ตอ้งมีความหมายตรงกบัภาษาไทยท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ 
 

๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
๗.๑ รุ่น ในท่ีน้ี หมายถึง ใบเตยผงส าเร็จรูปท่ีท าโดยกรรมวิธีเดียวกนั ในระยะเวลาเดียวกนั 
๗.๒ การชกัตวัอยา่งและการยอมรับ ใหเ้ป็นไปตามแผนการชกัตวัอยา่งท่ีก าหนดต่อไปน้ี 
 ๗.๒.๑ การชกัตวัอยา่งและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบส่ิงแปลกปลอม การบรรจุ และ
เคร่ืองหมายและฉลาก ใหช้กัตวัอยา่งโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกนั จ านวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เม่ือ
ตรวจสอบแลว้ทุกตวัอยา่งตอ้งเป็นไปตามขอ้ ๓.๕ ขอ้ ๕. และขอ้ ๖. จึงจะถือวา่ใบเตยผงส าเร็จรูป
รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 ๗.๒.๒ การชกัตวัอยา่งและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป สี กล่ินรส และการ
ละลาย ใหใ้ชต้วัอยา่งท่ีผา่นการทดสอบตามขอ้ ๗.๒.๑ แลว้ จ านวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เม่ือ
ตรวจสอบแลว้ทุกตวัอยา่งตอ้งเป็นไปตามขอ้ ๓.๑ ถึง ขอ้ ๓.๔ จึงจะถือวา่ใบเตยผงส าเร็จรูปรุ่นนั้น
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 ๗.๒.๓ การชกัตวัอยา่งและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบวอเตอร์แอกทิวิตีและวตัถุเจือปน
อาหาร ใหช้กัตวัอยา่งโดยวธีิสุ่มจากรุ่นเดียวกนั จ านวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อท าเป็นตวัอยา่ง
รวม โดยมีน ้าหนกัรวมไม่นอ้ยกวา่ ๓๐๐ กรัม กรณีตวัอยา่งไม่พอใหช้กัตวัอยา่งเพิ่มโดยวิธีสุ่มจาก
รุ่นเดียวกนัใหไ้ดต้วัอยา่งท่ีมีน ้ าหนกัรวมตามท่ีก าหนด เม่ือตรวจสอบแลว้ตวัอยา่งตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ ๓.๖ และขอ้ ๓.๗ จึงจะถือวา่ใบเตยผงส าเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 ๗.๒.๔ การชกัตวัอยา่งและการยอมรับ ส าหรับการทดสอบจุลินทรีย ์ใหช้กัตวัอยา่งโดยวิธีสุ่ม
จากรุ่นเดียวกนัจ านวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อท าเป็นตวัอยา่งรวม โดยมีน ้าหนกัรวมไม่นอ้ยกวา่ 
๒๐๐ กรัม กรณีตวัอยา่งไม่พอใหช้กัตวัอยา่งเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกนัใหไ้ดต้วัอยา่งท่ีมีน ้ าหนกั
รวมตามท่ีก าหนด เม่ือตรวจสอบแลว้ตวัอยา่งตอ้งเป็นไปตามขอ้ ๓.๘ จึงจะถือวา่ใบเตยผงส าเร็จรูป
รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
๗.๓ เกณฑต์ดัสิน 
 ตวัอยา่งใบเตยผงส าเร็จรูปตอ้งเป็นไปตามขอ้ ๗.๒.๑ ขอ้ ๗.๒.๒ ขอ้ ๗.๒.๓ และขอ้ ๗.๒.๔ 
ทุกขอ้ จึงจะถือวา่ใบเตยผงส าเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนน้ี 
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๘. การทดสอบ 
๘.๑ การทดสอบลกัษณะทัว่ไป สี กล่ินรส และการละลาย 
 ๘.๑.๑ ใหแ้ต่งตั้งคณะผูต้รวจสอบ ประกอบดว้ยผูท่ี้มีความช านาญในการตรวจสอบใบเตยผง
ส าเร็จรูปอยา่งนอ้ย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกนัตรวจและใหค้ะแนนโดยอิสระ 
 ๘.๑.๒ เทตวัอยา่งใบเตยผงส าเร็จรูปลงในจานกระเบ้ืองสีขาว ตรวจสอบลกัษณะทัว่ไปและสี
โดยการตรวจพินิจ 
 ๘.๑.๓ ใส่ตวัอยา่งใบเตยผงส าเร็จรูปลงในภาชนะท่ีเหมาะสม เติมน ้าเดือดตามปริมาณท่ีระบุ
ไวท่ี้ฉลากคนใหล้ะลายเป็นเวลา ๓๐ วินาที ตรวจสอบกล่ินรสและการละลายโดยการตรวจพินิจและ
ชิม 
 ๘.๑.๔ หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี ๑ 
 

ตารางที ่๑ หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 
(ขอ้ ๘.๑.๔) 

 

 
 
๘.๒ การทดสอบส่ิงแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลากใหต้รวจพนิิจ 
๘.๓ การทดสอบวอเตอร์แอกทิวิตี 
 ใหใ้ชเ้คร่ืองวดัวอเตอร์แอกทิวิตีท่ีควบคุมอุณหภูมิไดท่ี้ (๒๕ ± ๒) องศาเซลเซียส 
๘.๔ การทดสอบวตัถุเจือปนอาหาร ใหใ้ชว้ิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอ่ืนท่ีเป็นท่ียอมรับ 
๘.๕ การทดสอบจุลินทรีย ์ 
 ใหใ้ชว้ิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอ่ืนท่ีเป็นท่ียอมรับ 
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๘.๖ การทดสอบน ้าหนกัสุทธิ 
 ใหใ้ชเ้คร่ืองชัง่ท่ีเหมาะสม 
 
 

ภาคผนวก ก. 
สุขลกัษณะ 
(ขอ้ ๔.๑) 

ก.๑ สถานท่ีตั้งและอาคารท่ีท า 
 ก.๑.๑ สถานท่ีตั้งตวัอาคารและท่ีใกลเ้คียง อยูใ่นท่ีท่ีจะไม่ท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าเกิดการ
ปนเป้ือนไดง่้าย โดย 
  ก.๑.๑.๑ สถานท่ีตั้งตวัอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีน ้ าขงัแฉะและสกปรก 
  ก.๑.๑.๒ อยูห่่างจากบริเวณหรือสถานท่ีท่ีมีฝุ่ น เขม่า ควนั มากผดิปกติ 
  ก.๑.๑.๓ ไม่อยูใ่กลเ้คียงกบัสถานท่ีน่ารังเกียจ เช่น บริเวณเพาะเล้ียงสตัว ์แหล่งเกบ็หรือ
ก าจดัขยะ 
 ก.๑.๒ อาคารท่ีท ามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลกัษณะท่ีง่ายแก่การ
บ ารุงรักษา การท า 
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบติังาน โดย 
  ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนงั และเพดานของอาคารท่ีท า ก่อสร้างดว้ยวสัดุท่ีคงทน เรียบ ท า
ความสะอาด และ 
ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดเวลา 
  ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณท่ีท าออกเป็นสดัส่วน ไม่อยูใ่กลห้อ้งสุขา ไม่มีส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้
หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการท าอยูใ่นบริเวณท่ีท า 
  ก.๑.๒.๓ พื้นท่ีปฏิบติังานไม่แออดั มีแสงสวา่งเพียงพอ และมีการระบายอากาศท่ี
เหมาะสม 
ก.๒ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ในการท า 
 ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการท าท่ีสมัผสักบัผลิตภณัฑ ์ท าจากวสัดุมีผวิเรียบ ไม่เป็นสนิม 
ลา้งท าความสะอาดไดง่้าย 
 ก.๒.๒ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีใช ้สะอาด เหมาะสมกบัการใชง้าน ไม่ก่อใหเ้กิด
การปนเป้ือน ติดตั้งไดง่้าย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถท าความสะอาดไดง่้ายและทัว่ถึง 
ก.๓ การควบคุมกระบวนการท า 
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 ก.๓.๑ วตัถุดิบและส่วนผสมในการท า สะอาด มีคุณภาพดี มีการลา้งหรือท าความสะอาดก่อน
น าไปใช ้
 ก.๓.๒ การท า การเกบ็รักษา การขนยา้ย และการขนส่ง ใหมี้การป้องกนัการปนเป้ือนและการ
เส่ือมเสียของผลิตภณัฑ ์
ก.๔ การสุขาภิบาล การบ ารุงรักษา และการท าความสะอาด 
 ก.๔.๑ น ้าท่ีใชล้า้งท าความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และมือของผูท้  า เป็นน ้า
สะอาดและมีปริมาณเพียงพอ 
 ก.๔.๒ มีวิธีการป้องกนัและก าจดัสตัวน์ าเช้ือ แมลงและฝุ่ นผง ไม่ใหเ้ขา้ในบริเวณท่ีท าตาม
ความเหมาะสม 
 ก.๔.๓ มีการก าจดัขยะ ส่ิงสกปรก และน ้าท้ิง อยา่งเหมาะสม เพื่อไม่ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือน
กลบัลงสู่ผลิตภณัฑ ์
 ก.๔.๔ สารเคมีท่ีใชล้า้งท าความสะอาด และใชก้ าจดัสตัวน์ าเช้ือและแมลง ใชใ้นปริมาณท่ี
เหมาะสม และเกบ็แยกจากบริเวณท่ีท า เพือ่ไม่ใหป้นเป้ือนลงสู่ผลิตภณัฑไ์ด ้
ก.๕ บุคลากรและสุขลกัษณะของผูท้  า 
 ผูท้  าทุกคน ตอ้งรักษาความสะอาดส่วนบุคคลใหดี้ เช่น สวมเส้ือผา้ท่ีสะอาด มีผา้คลุมผมเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้สน้ผมหล่นลงในผลิตภณัฑ ์ไม่ไวเ้ลบ็ยาว ลา้งมือใหส้ะอาดทุกคร้ังก่อนปฏิบติังาน 
หลงัการใชห้อ้งสุขาและเม่ือมือสกปรก 
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Abstract 

 In Thai desserts, such as Kanhomchan, Zalim and Lodchong, always use fresh pandan 
leaves (Pandanus amaryllifolius) for green color and flavor. However, the preparing processes of 
extracting the juice of pandan leaves are quite complicated process and time consuming. So, in 
the commercial dessert production, pandan leaves extract powder should be used instead of fresh 
leaves.  The aim of this research was to investigate the extracting method including the effect of 
temperatures on color, antioxidant capacity and total phenolic compounds in pandan leaves. 
Pandan leaves were collected from Banphaeo in Samutsakorn during January-February 2012. 
The samples were prepared by extraction the fresh pandan leaves with distilled water in the ratio 
of 1:4. Three extraction methods were done; blanching at 97 ºC for 10 seconds (B), blanching at 
97 ºC for 10 seconds plus heating at 100 ºC for 5 min (B+H 100) and blanching at 97 ºC for 10 
seconds plus heating at 110 ºC for 5 min (B+H 110). All the extracted liquid was made to 
powder by spray dryer.  The change of color, antioxidant and total phenolic compounds between 
the fresh leaves and the powder were compared. The color was measured by color view. 
Antioxidant and phenol contents were also analyzed. Sensory evaluation by 9-points Hedonic 
scale was tested. The results found that blanching at 97 ºC for 10 seconds (B) gave the best 
condition for extraction pandan leaves and the green value (-a*), total phenolic compounds and 
antioxidant capacity of fresh leaves were 13.36±0.10, 320±11.32 mgGAE/100 gram and 
86±2.92% respectively while the pandan powder had green value (-a*), total phenolic compounds 
and antioxidant capacity of 10.11±0.15, 285±9.22 mgGAE/100 gram and 59±2.07% 
respectively.  For the sensory evaluation, it was found that consumers preferred pandan leaves 
powder (7.98±1.80) more than fresh leaves (4.54±1.58). It may be due to the lost of strong 
greeny flavor of fresh leaves after spray drying. The color of the pandan powder still closed to 
the fresh leaves.  So, in conclusion pandan leaves powder can be used instead of fresh leaves in 
term of color and flavor but less phenolic compounds and antioxidant capacity. 

Keywords: Pandanus amaryllifolius, Spray drying, Antioxidant capacity, Total phenolic compounds 

Introduction 

 Pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb.) is a tropical plant in a screw pine genus. It is an 

erect green plant with fan-shaped sprays of long, narrow, bladelike leaves and woody aerial 

roots. Pandan leaves are often used to give a refreshing, fragrant flavor to both sweet and 

mailto:arunsri@su.ac.th
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savoury in South-East-Asian dishes (rice, chicken, jellies, drink, puddings, custard or sweets). 

Pandan leaves also contain the aromatic compound 2-acetyl-1-pyrroline which is similar 

compound found in Basmati and Jasmine rice (Laksanalamai and Ilangantileke 1993). 

Furthermore, pandan leaves displays antioxidant properties due to the presence of quercetin, 

carotenoids, chlorophyll derivatives, tocopherols, tocotrienols and polyphenol (Senklang and 

Anprung 2010).  

 Spray drying has been widely utilized for commercial production of dried fruits and 

vegetables. Spray-dried powders have good reconstitutional characteristics, low water activity 

and are suitable for transport and storage. Several additives such as maltodextrin and gum arabic 

may serve as drying aid to facilitate drying. Processing time and controlled operational make the 

spray drying as an effective and unique method for various products retaining high quality 

properties such as color, flavor and nutrients. Spray-dried food powders have some extent instant 

properties, which also make them much more attractive to consumers (Nadeem et al. 2011). 

However, there is a little research related the stability of antioxidant or phenolic compounds 

compared between fresh and spray dried powder. This research was aimed to investigate the 

extracting method including the effect of temperature on color, antioxidant capacity and total 

phenolic compounds in pandan leaves extract powder. 

Materials and Methods 

Materials 

 Pandan leaves (Pandanus amaryllifolius) were purchased from Banphaeo in Samutsakorn 

during January-February 2012. Maltodextrin was obtained from Thai food and chemical 

company, Thailand. All the chemicals used in this study were analytical grade from Merk, 

Germany and Sigma, Switzerland. 

Preparation of pandan leaves extract 

 Pandan leaves were prepared by washing fresh pandan leaves, blanched at  97 ๐C for 10 

seconds, chopped into small pieces, homogenized in the waring blender for 2 mins and mixed 
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with water in the ratio of 1:4 (pandan leaves : distilled water), then 300 ppm zinc chloride was 

added and heated at  100 ๐C and 110 ๐C for 5 min. 

Spray dry 

 The feed mixtures, maltodextrin and pandan leaves juice, were dried by spray dryer 

(APV model PSD 52, Denmark). The atomizer pressure was adjusted to 0.4 MPa. The inlet 

temperatures and outlet temperatures were maintained at 150±5 ๐C and 90±5 ๐C (Senklang and 

Anprung 2010), respectively, and the feed rate was 500 ml/h. After the spraying process, the 

pandan leaves powder was collected in aluminium foil pouches, and immediately stored in a 

dessicator containing silica gel for equilibration to room temperature. 

Determination of color values 

 Colorview (Miniscan model XE Plus, USA) was used to determine L*, a* and b* in which 

L* is the lightness of color (100 = white, 0 = black), a* value (+a* = red, -a* = green), b* value 

(+b* = yellow, (-b* = blue). 

Determination of DPPH antioxidant capacity 

 DPPH radical scavenging capacities was assayed, based on the reduction of DPPH 

redicals in methanol, which caused an absorbance drop at 517 nm. The extract’s activity against 

the DPPH radical was evaluated using the method of Masuda et al. (1999). 

Determination of total phenolic content 

 Total phenolic content in pandan leaves extract were determined using Folin-Ciocalteu’s 

method (Hung et al. 2009). 

Results and Discussion 

 The physicochemical properties of pandan leaves extract at different temperature found 

that treatment B gave the highest amount of greenness, antioxidant capacity, total phenolic 

content, the second was B+H 100 and B+H 110 had the lowest values (Table 1). 
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Table 1 Physicochemical properties of fresh pandan leaves extract. 

Physicochemical properties B B+H 100 B+H 110 

Greenness (-a*) 13.36 ± 0.10a 6.96 ± 0.14b 5.85 ± 0.33c 

Antioxidant capacity (%) 86 ± 2.92a 55 ± 0.74b 41 ± 0.18c 
Total phenolic content 
(mgGAE/100 g sample) 320 ± 11.32a 245 ± 8.63b 231 ± 9.12c 

  Report means (± standard deviations) derived from 3 replications with 3 samples per replication.  

  a-c, Means within a row with different small letter are significantly different (P<0.05). 
  When B; blanching the extract at 97 ºC for 10 seconds.      

  B+H 100; blanching the extract  at 97 ºC for 10 seconds plus heating at 100 ºC for 5 min.   

  B+H 110; blanching the extract at 97 ºC for 10 seconds plus heating at 110 ºC for 5 min. 

Greenness   

   Two conditions from spray dry were analyzed physicochemical properties. It was found 

that the greenness of fresh pandan leaves extract was higher than pandan leaves powder (Figure 

1a). Fresh pandan leaves extract from B, B+ H100 had greenness 13.36±0.1 and 6.96±0.14 

respectively while pandan leaves powder from B, B+ H100 had greenness 10.11±0.15 and 

4.79±0.13 respectively. The reduction of greenness might be caused from the changes of 

chlorophyll in pandan leaves. Chlorophyll, the pigments responsible for the characteristic green 

color, is major component in pandan leaves. It was unstable during processing, resulting in color 

changes in food (Koca et al. 2006). 

Total phenolic content 

 The results found that  fresh pandan leaves extract gave total phenolic content higher than 

pandan leaves powder (Figure 1b). Fresh pandan leaves extract from B, B+ H100 had total 

phenolic content 320±11.32 and 245±8.63 mgGAE/100g sample whereas pandan leaves powder 

from B, B+ H100 had total phenolic content 285±9.22 and 264±8.6 mgGAE/100g sample. 

Antioxidant capacity 

  The fresh pandan leaves extract gave antioxidant capacity higher than pandan leaves 

powder (Figure 1c). Fresh pandan leaves extract from B, B+ H100 had antioxidant capacity 

86±2.92 and 55±0.74% while pandan leaves powder from B, B+ H100 had antioxidant capacity 

59±2.07 and 51±0.83 % respectively. 
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 The heating process at high temperature of pandan leaves during spray drying can destroy 

antioxidant capacity or change the structure of phenolic compounds. So, the functional properties 

of pandan leaves were reduced after spray drying. 

 

 

 

Figure 1 –a* value (a), Total phenolic compounds (b) and % Inhibiton of fresh pandan leaves extract and   

  pandan leaves powder. 
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Conclusions 

 The highest amount of greenness, antioxidant capacity, total phenolic content of pandan 

leaves powder was obtained from blanching at 97 ºC for 10 seconds (B). For the sensory 

evaluation, it was found that consumers preferred pandan leaves powder (7.98±1.80) more than 

fresh leaves extract (4.54±1.58). It may be due to the lost of strong greeny flavor of fresh leaves 

after spray drying. However, the color of the pandan leaves powder still closed to the fresh 

leaves extract. 
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     Abstract  
Pandan leaves 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 is 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 by co-
crystallization with sucrose or spray drying. The extraction methods were done by heating. The concentration 
of sucrose was varied from 80, 85 and 90 ºBrix. In the co-crystallize 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 were 
determined by using color view and GC-MS. The result found that the best condition for pandan leaves 
extraction was using without blanching. The suitable ratio between pandan leaves extract: sucrose was 25:75. 
Moreover, the color and 2AP flavor were compared between co-crystallized with sucrose and powder form of 
pandan leaves extract by spray drying. In spray drying method, pandan leaves extract were sprayed by using 
2 types of carriers: maltodextrin and octenyl succinate starch (Hi-cap100) at the level of 10, 20 and 30% 
(w/w). The results found that 10% maltodextrin (w/w) gave the highest capacity in encapsulation of green 
color and 10% maltodextrin (w/w) gave the highest 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. 

Keywords: Pandan, Spray drying, Co-crystallization, 2-Acetyl-1-pyrroline 
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บทน า  
 สารปรุงแตง่สีหรือสีผสมอาหารเป็นสารท่ีเติมลงในอาหารเพื่อเพิ่มความสวยงามและท าให้อาหารดนู่า
รับประทานมากขึน้ ในปัจจบุนัขนมสว่นใหญ่ เช่น ขนมชัน้ ลอดช่อง วุ้นใบเตย เป็นต้น มีการใช้สีและกลิ่นจากใบเตย ทัง้
การใช้สีและกลิ่นจากธรรมชาติหรือจากการสงัเคราะห์ แตส่ีและกลิ่นท่ีสกดัจากธรรมชาตินัน้ เม่ือได้รับความร้อนจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในระหวา่งการเก็บรักษา ท าให้อายกุารเก็บรักษาสัน้ เน่ืองจากในระหวา่งการเก็บจะ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั ท าให้เกิดกลิน่ไมพ่งึประสงค์ อีกทัง้ยงัมีต้นทนุในการผลิตท่ีสงู (Hallagan และคณะ, 1995; 
Teixeira และคณะ, 2004) ด้วยเหตนีุผู้้ผลติจงึหนัไปใช้สีและกลิ่นที่ได้จากการสงัเคราะห์มากกว่าการใช้สีและกลิ่นจาก
ธรรมชาติ แตใ่นปัจจบุนัมีผู้บริโภคหนัมาใสใ่จสขุภาพมากขึน้ โดยจะเลือกบริโภคอาหารท่ีได้จากธรรมชาติหรือใกล้เคียง
ธรรมชาติมากท่ีสดุ สนุทรี (2545) ได้ศกึษาการท าแห้งน า้ใบเตยด้วยวิธีท าแห้งแบบพน่ฝอย โดยศกึษาผลของปริมาณมอล
โตเดก็ซ์ตรินในน า้ใบเตยก่อนการท าแห้ง 2 ระดบั (5 และ 10% w/w) และอณุหภมูิขาเข้า 3 ระดบั (130, 150 และ 170 
องศาเซลเซียส) พบวา่สภาวะท่ีเหมาะสมคือการเติมมอลโตเดก็ซ์ตรินท่ีระดบั 10% และใช้อณุหภมูิขาเข้าท่ี 150 องศา
เซลเซียส เพ่ือเพิ่มร้อยละของผลผลติ (%yield) ของการท าแห้งและเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์น า้ใบเตยผงท่ีมีคา่ aw ต ่าและยงัคง
มีกลิ่นรสของใบเตยท่ีดี แตว่ิธีการท าแห้งแบบพน่ฝอยจ าเป็นต้องใช้ความร้อนสงูในการระเหยน า้ เพ่ือท าให้กลายเป็นผงจงึ
ท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการผลติสงูและจ าเป็นต้องมีการควบคมุระบบในการผลิตเป็นอยา่งดีเพ่ือให้มีความชืน้ของผงใบเตยให้
คงท่ี การท าเอน็แคพซเูลชนั (encapsulation) ด้วยการตกผลกึน า้ใบเตยสดร่วมกบัซโูครส (co-crystallization) ยงัเป็นอีก
ทางเลือกหนึง่ท่ีช่วยในการเก็บรักษาสีและกลิ่นของใบเตยอีกทัง้ยงัได้ผลติภณัฑ์ท่ีมีน า้ตาลเป็นสว่นผสมอยูด้่วย สามารถ
น าไปเติมลงในเคร่ืองด่ืมหรือน ามาท าขนมหวานได้ จะเหน็ได้วา่มีความสะดวกในการน ามาใช้ นอกจากนีก้ารตกผลกึน า้
ใบเตยสดร่วมกบัซโูครสยงัมีคา่ใช้จ่ายในการผลิตท่ีต ่ากวา่การท าแห้งแบบพน่ฝอย 

ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึได้ศกึษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บสีและกลิน่โดยการท าแห้งแบบพน่ฝอยกบัวิธีการเก็บสีและ
กลิ่นแบบเอน็แคพซเูลชนัด้วยการตกผลกึร่วมกบัซโูครส ซึง่เป็นวิธีการหนึง่ในการเปลี่ยนสถานะของสารให้กลิ่นรสจาก
ของเหลวไปเป็นของแข็ง 

 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง   

วัตถุดบิ ใบเตยสดจากสวนคณุณรงค์ชยั เอ่ียมส าอางค์ บ้านเลขที่ 109/1 หมู่ 7 ต.หลกัสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมทุรสาคร  
และน า้ตาลทราย จากบริษัทมิตรผล  
สารเคมี Zinc chloride (ZnCl2) จากบริษัท Unilab, Australia  มอลโตเดก็ซ์ตริน (DE 10) จากบริษัท Thai food and 
chemical, Thailand, กมัอะราบิก, Octenyl succinate starch จากบริษัท National starch, Thailand, สารมาตรฐาน 
(internal standard) 2, 4, 6-trimetylpyridine, สารมาตรฐาน n-alkane series (C5-C18) และกรดไฮโดรคลอริก จาก
บริษัท Merck, เยอรมนั  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เคร่ืองป่ัน ย่ีห้อ Philips รุ่น HR 2001, China, บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลติร, โถดดูความชืน้ 
(desicator), ขวดแก้วส าหรับเก็บตวัอยา่ง,  เคร่ืองกวนผสม ย่ีห้อ Yellow line รุ่น OST 20 digital, Germany, เคร่ืองชัง่ 
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ย่ีห้อ Sartorius รุ่น BP 3100, Germany, เคร่ืองอบแห้งแบบใช้สญุญากาศ ย่ีห้อ Eyela รุ่น VOS-300SD, Japan, เคร่ือง
ท าแห้งแบบพน่ฝอย ย่ีห้อ APV รุ่น psd 52, Denmark, เคร่ืองวดัสี ย่ีห้อ Gardner รุ่น XE Plus, USA, Refractometer 
จากบริษัท Hunter lab รุ่น PHM 210, USA, Hot plate with magnetic stirrer รุ่น HS-115, Thailand, เคร่ืองแก๊สโคร
มาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ (GC-MS) Agilent Technology รุ่น Hewlett Packard (HP) 6890-MS detector HP 
5973, USA และ Solid Phase microextraction ชนิด DVB/CAR/PDMS จากบริษัท Supelco Co., USA 
 
วธีิการทดลอง 
1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสีและกลิ่นจากใบเตย  
 หัน่หวัและท้ายของใบเตยออกแล้วล้างใบเตยให้สะอาด ทิง้ใบเตยให้สะเดด็น า้ แบง่ใบเตยออกเป็น 2 สว่น สว่นท่ี 
1 จะเป็นใบเตยสดท่ีไมผ่่านการให้ความร้อน สว่นท่ี 2 เป็นใบเตยท่ีผ่านการลวกท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วินาที 
จากนัน้หัน่ใบเตยทัง้ 2 สว่นให้มีขนาดเทา่ๆกนัประมาณ 0.5 เซนติเมตร (รูปท่ี 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนผงัการสกดัใบเตย 
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2. ศึกษาชนิดและปริมาณของตัวพาที่ใช้ในการท าแห้งแบบพ่นฝอย  
น าน า้ใบเตยท่ีได้จากข้อ 1 ไปท าแห้งแบบพน่ฝอย โดยใช้เคร่ืองท าแห้งแบบพน่ฝอยท่ีมีอณุหภมูิขาเข้า 150±5 °C 

อณุหภมูิขาออก 90±5 °C ใช้ตวัพา 2 ชนิด คือ maltodextrin (DE10) และ Hi-cap 100 ท่ีระดบัความเข้มข้น 10, 20 และ 
30% w/w แล้วน าผงท่ีได้ไปวิเคราะห์สีและกลิ่นของใบเตย  
3. ศึกษาการตกผลึกน า้สกัดใบเตยร่วมกับน า้ตาลซูโครส  

3.1 ศึกษาระดับความเข้มข้นของสารละลายน า้ตาลที่ใช้ในการตกผลึก  
โดยศกึษาที่ระดบัความเข้มข้น 3 ระดบัคือ 80, 85 และ 90 บริกซ์ เพ่ือหาระดบัความเข้มข้นของน า้ตาลซูโครสท่ี

เหมาะสม โดยชัง่น า้ตาลซูโครส 70 กรัม ใสใ่นบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลลิิตร เติมน า้กลัน่ 30 มิลลิลติร ให้ความร้อนด้วย hot 
plate ท่ีระดบัความร้อนสงูสดุ พร้อมกบักวนด้วยเคร่ืองกวนที่มีความเร็วของใบพดั 700 รอบตอ่นาที วดัความเข้มข้นของ
สารละลายด้วย hand refractometer จนได้ความเข้มข้นตามท่ีต้องการคือ 80, 85 และ 90 บริกซ์ เติมน า้สกดัใบเตย
ปริมาณ 10% แล้วกวนตอ่จนมีความเข้มข้นสดุท้ายเป็น 80, 85 และ 90 บริกซ์ หยดุให้ความร้อนแล้วท าให้เย็นลงในอา่ง
น า้ควบคมุอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส ตัง้ทิง้ไว้ใน desicator 1 คืนให้ตกผลกึ จากนัน้น าผลกึร่วมท่ีได้ไปอบแห้งด้วยเคร่ือง
อบแห้งแบบสญุญากาศท่ีอณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที เก็บตวัอยา่งผลกึท่ีได้ไปวิเคราะห์ 

3.2 ศึกษาอัตราส่วนของน า้สกัดใบเตยต่อน า้เชื่อมเร่ิมต้น  
ท าการตกผลกึน า้ตาลซโูครสภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสม โดยเตรียมน า้เช่ือมเร่ิมต้นท่ีความข้มข้น 70 °Brix จากนัน้

น ามากวนตอ่บน hot plate จนได้ความเข้มข้นตามท่ีได้จากข้อท่ี 3.1 จากนัน้เติมน า้ใบเตยสดที่อตัราสว่น 10:90, 15:85, 
20:80 และ 25:75 ท าให้เยน็ลงในอา่งน า้ควบคมุอณุหภมูิท่ี 25 องศาเซลเซียส แล้วตัง้ทิง้ไว้ใน desicator 1 คืนให้ตกผลกึ 
จากนัน้น าผลกึท่ีได้ไปอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบสญุญากาศท่ีอณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที เก็บผลกึ
ท่ีได้ไปวิเคราะห์สีและกลิ่น 
4. การวัดคุณสมบัตทิางเคมีกายภาพ  

4.1 การวัดค่าสี 
 น าน า้ใบเตยท่ีได้ปริมาณ 25 มิลลิลติร ไปวดัสีด้วยเคร่ืองวดัสีบนัทกึค่า a* ท าการทดลองซ า้ 3 ครัง้ 

4.2 การวเิคราะห์สารให้กลิ่นในใบเตยด้วย GC-MS (ดดัแปลงจากวิธีของ Wongpornchai และคณะ, 2004) 
น าน า้ใบเตย 4 มิลลิลติร ใสข่วด vial ขนาด 27 มิลลิลติร หลงัจากนัน้เติมสารละลายมาตรฐาน 2,4,6-trimethyl 

pyridine (ความบริสทุธ์ิ 99%, Aldrich Chemical, Germany) ความเข้มข้น 250 มิลลกิรัม/ลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลติร 
เป็น internal standard ท าการปิดด้วยฝาอลมูิเนียมท่ีมี septum ชนิด PTFE/silicone ในการวิเคราะห์ตวัอยา่งใน vial จะ
บม่ท่ีอณุหภมูิห้องนาน 15 นาที จากนัน้น าไปบม่ตอ่ในอา่งควบคมุอณุหภมูิท่ี 80°C นาน 30 นาที การสกดัสารประกอบท่ี
ระเหยได้จากตวัอยา่งจะใช้ไฟเบอร์ SPME ชนิด DVB/CAR/PDMS ใช้โปรแกรมอณุหภมูิดงันี:้ อณุหภมูิเร่ิมต้น 35°C เป็น
เวลา 3 นาที จากนัน้เพิ่มอณุหภมูิเป็น 50°C ท่ีอตัรา 2°C/min ก่อนเพิ่มอณุหภมูิเป็น 100°C ท่ีอตัรา 3°C/min และเพิ่ม
อณุหภมูิอีกครัง้เป็น 180°C ท่ีอตัรา 5°C/min จากนัน้ post run ท่ีอณุหภมูิ 230 °C เป็นเวลา 5 นาที สภาวะคอลมัน์คือ
อตัราการไหลคงที่ท่ี 1.4 ml/min  

4.3 การวัดปริมาณความชืน้ (วิเคราะห์ปริมาณความชืน้โดยวิธี AOAC (1997))  
5. การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ(วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสถิติ SPSS system version 11.0) 
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ผลการทดลอง  
1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสีและกลิ่นจากใบเตย  

1.1 สีของน า้สกัดใบเตย  
จากการสกดัใบเตย แล้วน าไปวดัค่าสี (รูปท่ี 2) พบวา่ WB ให้สีเขียวท่ีเข้มกวา่ B เน่ืองจากการลวกท าให้

แมกนีเซียมท่ีอยู่ตรงกลางของคลอโรฟิลล์หลดุออกท าให้โครงสร้างของคลอโรฟิลล์ chlorophyll) เปลี่ยนเป็นฟีโอไฟติน 
(pheophytin) ซึง่จะให้สีน า้ตาล (นิธิยา, 2549) ซึง่เป็นสีท่ีผู้บริโภคไมย่อมรับ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประพนัธ์ 
(2003) กลา่ววา่ อณุหภมูิในการให้ความร้อนแก่น า้สกดัใบเตยท่ี 100 องศาเซลเซียส มีผลท าให้สีเขียวของสารสกดัท่ีได้มี
ความคงตวัลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 คา่สีเขียวท่ีวดัได้จากสารสกดัใบเตยสดและใบเตยที่ผา่นการลวก (100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 
วินาที) (WB = Without Blanching, B = Blanching) 

1.2 กลิ่นในน า้สกัดใบเตย  
นอกจากสีท่ีสกดัได้ยงัสนใจกลิ่นของใบเตยอีกด้วย จากการศกึษากลิน่ในน า้สกดัใบเตย (รูปท่ี 3) พบวา่  WB ให้

ปริมาณ 2AP สงูกวา่ B เน่ืองจากความร้อนจะสง่ผลให้สีของน า้ใบเตยท่ีสกดัได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเน่ืองจากกลิน่ 
2AP มีจดุเดือดท่ีต ่ามากจงึไมค่งตวัเม่ือได้รับความร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 ปริมาณ 2-acetyl-1-pyroline ในน า้สกดัใบเตย (WB = Without Blanching, B = Blanching) 

a 

b 

b 

a 
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2. ศึกษาชนิดและปริมาณของตัวพาที่ใช้ในการท าแห้งแบบพ่นฝอย 

 2.1 สีของน า้ใบเตยที่ได้จากการละลายผงใบเตย  
จากการศกึษาชนิดและปริมาณของตวัพา ได้แก่ maltodextrin และ hi-cap 100 ปริมาณความเข้มข้น 10, 20 

และ 30% (w/w) พบวา่ maltodextrin ทกุความเข้มข้นจะให้คา่สีเขียวสงูท่ีสดุรองลงมาเป็น hi-cap 100 ตามล าดบั (รูปท่ี 
4) ทัง้นีเ้น่ืองจากค่า pH (ตารางท่ี 1) มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิลล์ จากคณุสมบตัิของ hi-cap 100 มีข้อเสียคือ
จะท าให้สารละลายท่ีได้มีความเป็นกรด ซึง่โครงสร้างของคลอโรฟิลล์จะเปลี่ยนแปลงเม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีเป็นกรด ท าให้น า้
ใบเตยมีสีเขียวน้อยท่ีสดุ แตน่อกจากสีแล้วยงัต้องค านงึถงึกลิ่นหอมของใบเตยด้วย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4 คา่สีเขียวท่ีวดัได้จากสารสกดัใบเตยท่ีผ่านการท าแห้งแบบพน่ฝอยโดยใช้ maltodextrin และ hi-cap 100  
  ท่ีความเข้มข้น 10, 20 และ 30% (w/w) 
 

ตารางที่ 1 คา่ความเป็นกรดดา่งท่ีวดัได้จากสารสกดัใบเตยท่ีผ่านการท าแห้งแบบพน่ฝอยโดยใช้  
Maltodextrin และ hi-cap 100 ท่ีความเข้มข้น 10%, 20% และ 30% (w/w) 

 

Carrier 
pH 

10% 20% 30% 

Maltodextrin 5.57 5.56 5.54 

Hi-cap 100 4.97 4.70 4.55 

Fresh pandan juice 5.68 

 2.2 กลิ่นของน า้ใบเตยที่ได้จากการละลายผงใบเตย  
เม่ือน าใบเตยผงมาละลายในน า้แล้ววิเคราะห์ปริมาณกลิน่ด้วย GC-MS พบวา่ maltodextrin สามารถเก็บกลิ่น 

2AP ได้มากกวา่ hi-cap 100 (รูปท่ี 5) ทัง้นีเ้พราะ maltodextrin เป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรต ซึง่มีความสามารถในการ
ก่อตวัเป็นฟิล์มท่ีดีและมีโครงสร้างของโมเลกลุท่ีมีขัว้จงึสามารถจบักบัสารประกอบ 2AP ซึง่มีโครงสร้างเป็นสารท่ีมีขัว้เช่น
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ท าให้สามารถจบักบักลิ่น 2AP ได้ (ช่อผกา และ ยงยทุธ, 2553) นอกจากนี ้ maltodextrin มีราคาท่ีถกูกวา่ hi-cap 100 
ดงันัน้จงึเลือกใช้ maltodextrin ในการท าแห้งแบบพน่ฝอย 

ดงันัน้จงึสรุปได้วา่ชนิดและความเข้มข้นของตวัพาที่เหมาะสมในการท าแห้งแบบพน่ฝอยคือ 10% maltodextrin 
(w/w) ซึง่จะให้สีและปริมาณกลิ่นของ 2AP สงูท่ีสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 5 ปริมาณกลิน่ 2-acetyl-1-pyrroline ในน า้ใบเตยท่ีผ่านการท าแห้งแบบพน่ฝอย 

 
3. สภาวะที่เหมาะสมต่อการตกผลึกร่วมของน า้สกัดใบเตยกับน า้ตาลทราย 

3.1 ศึกษาความเข้มข้นเร่ิมต้นของน า้ตาลทรายที่ใช้ในการตกผลึก 

3.1.1 สีของผลกึน า้ตาลใบเตย 

จากการศกึษาการตกผลกึร่วมกบัซโูครสของน า้สกดัใบเตยท่ีมีความเข้มข้นเทา่กบั 80, 85 และ 90 บริกซ์ โดยศกึษาจาก
การวดัค่าสี พบวา่การตกผลกึร่วมกบัซโูครสของน า้สกดัใบเตยท่ีมีความเข้มข้นเทา่กบั 90 บริกซ์ ให้คา่สีเขียวมากท่ีสดุ 
รองลงมา 85 บริกซ์ (รูปท่ี 6) ส าหรับการตกผลกึร่วมกบัซโูครสของน า้สกดัใบเตยท่ีมีความเข้มข้นเทา่กบั 80 บริกซ์ ไม่
สามารถน ามาศกึษาได้เน่ืองจากน า้สกดัใบเตยท่ีได้ไมเ่ป็นผลกึ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 6 คา่สีเขียวของผลกึใบเตยท่ีมีความเข้มข้นของน า้ตาลทราย 85 และ 90 บริกซ์ 
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3.1.2 กลิ่นในผลกึน า้ตาลใบเตย  
    จากการวิเคราะห์กลิ่นโดยใช้ GC-MS เม่ือเปรียบเทียบผลกึน า้ตาลท่ีได้กบัน า้สกดัใบเตยสด พบวา่
หลงัจากการตกผลกึร่วมกบัน า้ตาลซโูครสแล้วกลิ่นของ 2AP จะหายไป เน่ืองจากกลิ่น 2AP มีจดุเดือดท่ีต ่ามาก เม่ือผา่น
การแปรรูปท่ีอณุหภมูิสงู กลิ่น 2AP จะหายไป จงึศกึษาจากกลิ่นอื่นๆ ท่ีพบในใบเตย ได้แก่ 3-methyl-2(5H)-furanone ท่ี
เป็นกลิ่นท่ีพบในใบเตยมากถงึร้อยละ 73.07 (Jiang, 1999) ซึง่จะให้ลกัษณะกลิ่นที่หอมหวาน การตกผลกึร่วมกบัซโูครส
ของน า้สกดัใบเตยท่ีมีความเข้มข้นของน า้ตาล 90 บริกซ์ จะให้กลิ่นท่ีมากท่ีสดุ (รูปท่ี 7) เน่ืองจากการตกผลกึซ า้ของ
น า้ตาลซโูครสจะให้โครงสร้างผลกึท่ีมีขนาดเลก็ลงและจะเกาะจบักนัเป็นก้อน ท าให้ช่องวา่งระหวา่งผลกึเกิดขึน้ ซึง่จะท า
ให้น า้ใบเตยท่ีเติมลงไปแทรกตวัอยูใ่นช่องวา่งรวมถงึเกาะอยูต่ามพืน้ผิวของผลกึน า้ตาลซโูครส และยิ่งเพิ่มความเข้มข้น
ของน า้ตาลยิ่งท าให้ผลกึมีขนาดเลก็ลง ยิ่งท าให้มีพืน้ผิวมากขึน้ด้วย จึงท าให้ท่ีความเข้มข้น 90 บริกซ์ สามารถเก็บสีและ
กลิ่นได้ดีกวา่ท่ี 85 บริกซ์ สว่น hexanal ท่ีหายไป อาจเน่ืองมาจากสารเหลา่นีมี้คา่ threshold ต ่า 4.5 ng/g (Leffingwell, 
1998) จงึท าให้ได้กลิ่นโดยไม่สามารถตรวจวดัได้เม่ือวิเคราะห์ด้วย GC-MS 

 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 7 กลิ่น 3-methyl-2(5H)-furanone ในผลกึใบเตยท่ีมีความเข้มข้นของน า้ตาลทราย 85 และ 90 บริกซ์ 
3.2 ศกึษาอตัราสว่นของน า้ใบเตยต่อน า้เช่ือมท่ีเหมาะสมในการตกผลกึ  
3.2.1 สีของผลกึน า้ตาลใบเตย  
จากการศกึษาอตัราสว่นของน า้ใบเตยต่อน า้เช่ือมท่ีอตัราสว่น 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 เม่ือน าไปวดัค่า

สี พบวา่อตัราสว่นของน า้ใบเตยตอ่น า้เช่ือม 25:75 (p<0.05) ให้คา่สีเขียวมากท่ีสดุ (รูปท่ี 8) เน่ืองจากใช้น า้ใบเตยใน
ปริมาณมากจงึท าให้มีสีเขียวท่ีเข้ม รองลงมาเป็นอตัราสว่นของน า้ใบเตยตอ่น า้เช่ือมเทา่กบั 20:80, 15:85 และ 10:90 
ตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 คา่สีเขียวของผลกึใบเตยท่ีได้จากการตกผลกึร่วมกบัน า้ตาลซโูครสท่ี 90 บริกซ์  

โดยใช้อตัราสว่นระหวา่งน า้ใบเตยตอ่น า้เช่ือมท่ีแตกต่างกนั 

a a 

d c b 
a 
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3.2.2 กลิ่นในผลกึน า้ตาลใบเตย  
อตัราสว่นของน า้ใบเตยตอ่น า้เช่ือมท่ี 20:80 และ 25:75 จะให้กลิ่น 3-methyl-2(5H)-furanone มากท่ีสดุ  

(รูปท่ี 9) เม่ือมีการให้ความร้อนเป็นระยะเวลานาน จะท าให้ปริมาณ 3-methyl-2(5H)-furanone สงูขึน้ รองลงมาเป็น
อตัราสว่นน า้ใบเตยต่อน า้เช่ือมเทา่กบั15:85, 10:90 และ 5:95 ตามล าดบั จะไมพ่บกลิ่น 2AP และกลิน่ hexanal เน่ืองจาก
การตกผลกึใช้ความร้อนสงูจะท าให้กลิ่นดงักลา่วหายไป 

 
รูปที่ 9 ปริมาณกลิน่ 3-methyl-2(5H)-furanone ท่ีอตัราสว่นน า้ใบเตยตอ่น า้เช่ือม 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 

 
4. เปรียบเทียบสีและกลิ่นของผงใบเตยที่ได้จากการท าแห้งแบบพ่นฝอยกับผลกึที่ได้จากการตกผลึกร่วมกับ
ซูโครส  

4.1 เปรียบเทียบค่าสีเขียวที่วัดได้จากใบเตยผงกับผลึกน า้ตาลใบเตย 
เม่ือน าใบเตยท่ีผ่านการท าแห้งแบบพน่ฝอยมาเปรียบเทียบกบัผลกึน า้ตาลใบเตยท่ีได้จากการตกผลกึร่วมกบัน า้ตาลซโูครส 
โดยวดัค่าสี พบวา่ทัง้ใบเตยผงและผลกึน า้ตาลใบเตยจะยงัคงให้สีเขียว แตใ่บเตยผงจะให้สีเขียวสงูกวา่วิธีการตกผลกึ
ร่วมกบัซโูครส (รูปท่ี 10) เน่ืองจาก co-crystal ให้คา่สีเขียวท่ีต ่ากวา่ เพราะวิธีการนีจ้ะใช้อณุหภมูิท่ีสงู ซึง่ Zn-derivative 
ในโครงสร้างคลอโรฟิลล์ของน า้ใบเตยจะไมเ่สถียรท่ีอณุหภมูิสงู (Senklang และ Anprung, 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 10 คา่สีเขียวท่ีวดัได้จากใบเตยผงและผลกึน า้ตาลใบเตยได้จากการตกผลกึร่วมกบัน า้ตาลซโูครส 
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 4.2 เปรียบเทียบกลิ่นท่ีวิเคราะห์ได้จากใบเตยผงกบัผลกึน า้ตาลใบเตย 

เม่ือน าใบเตยท่ีผ่านการท าแห้งแบบพน่ฝอยมาเปรียบเทียบปริมาณกลิน่ 2AP กบัผลกึน า้ตาลใบเตยท่ีได้จากการตกผลกึ
ร่วมกบัน า้ตาลซูโครส พบวา่ใบเตยผงมีปริมาณ 2AP เหลืออยูห่ลงัจากการท าแห้งแบบพน่ฝอย แตใ่นขณะที่ผลกึน า้ตาล
ใบเตยท่ีได้ไมพ่บ 2AP (รูปท่ี 11) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 ปริมาณกลิน่ 2AP ท่ีวดัได้จากใบเตยผงและผลกึน า้ตาลใบเตยได้จากการตกผลกึร่วมกบัน า้ตาลซูโครส 
สรุปได้วา่วิธีการท าแห้งแบบพน่ฝอยจะให้สีและกลิ่นท่ีดีกวา่วิธีการตกผลกึร่วมกบัน า้ตาลซูโครส ดงันัน้วิธีการ

เก็บสีและกลิน่ท่ีเหมาะสมส าหรับการท าสารสกดัใบเตยท่ีอยูใ่นรูปของของเหลวให้อยูใ่นรูปของแข็งคือ วิธีการท าแห้งแบบ
พน่ฝอย สว่นการตกผลกึร่วมกบัน า้ตาลซูโครสไมเ่หมาะสาหรับน า้สกดัใบเตย เน่ืองจากตามธรรมชาติสีและกลิ่นท่ีได้จาก
ใบเตยจะมีความเสถียรค่อนข้างต ่า เม่ือผ่านการให้ความร้อนท่ีอณุหภมูิสงูสีและกลิน่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป 
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