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56403222: สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 
คาํสาํคญั :  แอนโธไซยานินส์/โคพิกเมนตเ์ทชนั/ฟีนอลลิก/กระเจียบแดง/ดอกอญัชนั 

   เหมือนขวญั  กงนอก : การใชว้ธีิโคพิกเมนตเ์ทชนั เพือเพิมความคงตวัของรงควตัถุจาก
ดอกกระเจียบแดงและดอกอญัชนั.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.เอกพนัธ์  แกว้มณีชยั 
และ ผศ.ดร.ประสงค ์ ศิริวงศว์ไิลชาติ.  92 หนา้. 

 

แอนโธไซยานินส์เป็นรงควตัถุธรรมชาติทีใหสี้แดง ม่วง และนาํเงินในอาหาร ปัญหาสาํคญัของ
แอนโธไซยานินส์คือความไม่คงตวัต่อปัจจยัดา้นพีเอชและอุณหภูมิในกระบวนการผลิตและการเกบ็รักษา
ผลิตภณัฑอ์าหาร วตัถุประสงคข์องการศึกษานีคือเพือปรับปรุงความคงตวัของสารสกดั                      
แอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดง และดอกอญัชนัดว้ยวิธีโคพิกเมนตเ์ทชนัโดยใชส้ารฟีนอลลิกบริสุทธิ
(กรดคาเฟอิก กรดแกลลิก และกรดเฟอรูริก) และใชส้ารสกดัฟีนอลลิก (สารสกดัจากเปลือกมงัคุดและลูก
หม่อน) เป็นสารโคพิกเมนต ์การสกดัแอนโธไซยานินส์จากกระเจียบแดงและดอกอญัชนัใชเ้อทานอลที
ปรับพีเอชเป็นกรดเป็นตวัทาํละลาย นาํสารสกดัแอนโธไซยานินส์ดงักล่าวมาผสมใหเ้กิดโคพิกเมนตเ์ทชนั
กบัสารฟีนอลลิกบริสุทธิทีอตัราส่วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต ์1:50 และ 1:100 กบั
สารสกดัฟีนอลลิกจากเปลือกมงัคุดและลกูหม่อนทีอตัราส่วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อ                
สารโคพิกเมนต ์1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 °C เป็นเวลา        
0-120 นาที แลว้วิเคราะห์ปริมาณ monomeric anthocyanins (ดว้ยวิธี pH differential) และวดัค่าสี (ดว้ย 
colorimeter) จากผลการวิจยัพบวา่การเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนัสามารถเพิมความคงตวัของแอนโธไซยานินส์
ได ้เมือพิจารณาตวัแปรดา้นจลนพลศาสตร์ (ค่าครึงชีวิต ค่าคงทีอตัราการเกิดปฏิกิริยา และค่าพลงังาน
กระตุน้) พบวา่การเกิดโคพิกเมนตเ์ทชนัสามารถเพิมความคงตวัของแอนโธไซยานินส์ต่อความร้อนไดที้
อตัราส่วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต ์1:100 สาํหรับสารฟีนอลลิกบริสุทธิ และ 1:5 

สาํหรับสารสกดั ฟีนอลลิก เมือทดสอบอายกุารเกบ็รักษาพบว่าการใชส้ารสกดัฟีนอลลิกจากเปลือกมงัคุด
และลกูหม่อนเพิม ค่าครึงชีวิตของแอนโธไซยานินส์ได ้จากการทดสอบทางประสาทสมัผสัพบวา่ผู ้
ทดสอบยอมรับเครืองดืมนาํกระเจียบและนาํดอกอญัชนัทีเติมสารสารสกดัฟีนอลลิกจากเปลือกมงัคุดและ
ลกูหม่อนเป็นสารโคพิกเมนตไ์ด ้และใหค้ะแนนความชอบในดา้นสีของนาํกระเจียบมากกวา่ตวัอยา่ง
ควบคุมทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนตอ์ยา่งมีนยัสาํคญั  
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56403222 : MAJOR: (FOOD TECHNOLOGY) 
KEY WORD:  ANTHOCYANINS/ COPIGMENTATION/ PHENOLIC COMPOUND/ ROSELLE/    
                      BUTTERFLY PEA 
 MIANKWAN  KONGNORK : APPLICATION OF COPIGMENTATION TO INCREASE 
STABILITY OF PIGMENTS FROM ROSELLE AND BUTTERFLY PEA.  
THESIS ADVISORS : ASST.PROF. EAKAPHAN KEOWMANEECHAI, Ph.D.,                                           
AND ASST.PROF. PRASONG SIRIWONGWILAICHAT, Ph.D..  192 pp. 
 

Anthocyanins are natural pigments responsible for the reds, purples, and blues in 
foods. An important problem of anthocyanins is that they are not stable and are affected by 
pH and temperature during processing and storage of food products. The objective of this 
study is to improve stability of roselle and butterfly pea anthocyanins extracts through 
copigmentation with pure phenolic acids (caffeic acid gallic acid and ferrulic acid) and 
phenolic crude extracts (mangosteen peel and mulberry fruit extracts) as copigments.  
Anthocyanins were extracted from dried roselle fruits and butterfly pea flowers by using 
acidified ethanol. Then, the anthocyanin extracts were mixed with the pure phenolic acids at 
anthocyanin-to-copigment molar ratios of 1:50 and 1:100 and with the phenolic crude 
extracts at anthocyanin-to-copigment molar ratios of 1:1 and 1:5 under pH 3, 5 and 7, 
heated at 70, 80 and 90 °C for 0-120 minutes, and analyzed for monomeric anthocyanins (by 
pH differential method) and color values (by colorimeter). Results showed that 
copigmentation was able to increase anthocyanin stability.  When considering kinetics 
parameters (half-life and rate constant and activation energy), it was found that 
copigmentation increased thermal stability of the anthocyanins at anthocyanin-to-
copigment molar ratio of 1:100 for the pure phenolic acids and 1:5 for the phenolic crude 
extracts.A storage test revealed that the phenolic crude extracts from mangosteen peel and 
mulberry fruit increased the half-life of anthocyanins.From sensory evaluation, roselle and 
butterfly pea drinks containing mangosteen peel and mulberry fruit extracts as copigment 
were accepted by the test panels. The roselle drinks with the copigments got significantly 
higher scores for color preference when compared to a control drinks without the 
copigments. 
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การจัดทําจุลนิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ผู ้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ              
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกพนัธ์  แกว้มณีชยั อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ทีไดก้รุณา ใหโ้อกาส ให้
คาํแนะนาํและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการทาํวิทยานิพนธ์จนสําเร็จ
ลงได้อย่างสมบูรณ์  ขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ คูวิจิตจารุ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุภาณี ด่านวิริยะกุล กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทีกรุณาให้คาํแนะนําตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ รวมทังผูแ้ทนบัณฑิต
วทิยาลยัทีกรุณาให้คาํแนะนาํและตรวจทานแกไ้ขวิทยานิพนธ์ให้มีความเรียบร้อยและสมบูรณ์มาก
ยงิขึน  

ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัาจารยแ์ละนกัวิทยาศาสตร์ทุกๆ ท่านทีให้การช่วยเหลือสนบัสนุนและ
เป็นกําลังใจ  ทําให้งานวิจยันีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจนเป็นผลงานวิจยัทีมีคุณค่าและมีความ
สมบูรณ์ในการนาํเสนอผลงานวจิยัได ้

ขอขอบพระคุณ  คุณพ่อ คุณแม่  และครอบครัวเป็นอย่างยิงทีคอยให้กําลังใจคอย
ช่วยเหลือในทุกๆ ดา้น และใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการศึกษาเสมอมา 

ขอขอบคุณ  คุณวรรณกานต์ เภทพ่อค้า คุณสุทธิพงศ์ โพธิสุขสิริกุล คุณวรรณพร                 
พันธนียะ คุณเอลียาห์ เลิศกุศล คุณร่มเกล้า เชาวน์ชํานาญ  คุณรวิชา ชัยพจนา และคุณฐาปนี                  
บุณยเกียรติ และขอขอบคุณเพือนๆ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุกคนทีเป็นกาํลงัใจและให้ความ
ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เสมอมา 

งานวจิยันีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ทุนวจิยัมหาบณัฑิต 
สกว. สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภายใตโ้ครงการเชือมโยงภาคการผลิตกบังานวิจยัทุน สกว.  
อุตสาหกรรม ประจาํปี 4 
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