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ในประเทศไทยนิยมนาใบเตยมาใช้ในการปรุ งแต่งสี และกลิ่นในผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ซึ่งสี
และกลิ่นหอมของใบเตยเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภค จากข้อจากัดของการใช้
สารสกัดสด คือความไม่คงตัวต่อสิ่ งแวดล้อมเมื่อสกัดและตั้งทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งสารสกัดจะเปลี่ยน
จากสี เขียวเป็ นสี น้ าตาลและยังมีอายุในการเก็บรักษาสั้น ดังนั้นงานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลี่ยน
น้ าสกัดใบเตยที่อยูใ่ นรู ปของเหลวให้เป็ นของแข็งโดยวิธีการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครส ทั้งนี้
เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา ในการทดลองนี้ได้ศึกษาวิธีการสกัดโดยศึกษาอัตราส่ วนใบเตยต่อน้ าที่
เหมาะสมในการสกัดใบเตย ได้แก่ 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 จากนั้นนาน้ าสกัดที่ได้ไปทาแห้งโดยการ
ตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครส ส่ วนการตกผลึกร่ วมกับซูโครสได้ศึกษาความเข้มข้นของน้ าตาลที่
80, 85 และ 90 บริ กซ์ จากนั้นศึกษาอัตราส่วนในการตกผลึกน้ าใบเตยต่อน้ าตาลซูโครส 10:90,
15:85, 20:80 และ 25:75 จากการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดใบเตยคือใช้อตั ราส่ วน
ใบเตยต่อน้ า 1:1 สาหรับการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสความเข้มข้นของน้ าตาลที่เหมาะสมต่อ
การตกผลึกร่ วมคือ 90 บริ กซ์ อัตราส่ วนที่ใช้ในการตกผลึกร่ วมคือ 20:80 นอกจากนี้ยงั ได้ทดลอง
เปรี ยบเทียบสี และกลิ่นของผลึกร่ วมกับซูโครสที่ผลิตได้กบั ผงใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอย
โดยการทาแห้งแบบพ่นฝอยได้ใช้ตวั พา 2 ชนิด maltodextrin (DE 10) และ octenyl succinate starch
ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) สาหรับการทาแห้งแบบพ่นฝอย ตัวพาที่ทาให้น้ า
ใบเตยมีสีและกลิ่นที่ใกล้เคียงกับน้ าสกัดใบเตยสดมากที่สุดคือเมื่อใช้ maltodextrin (DE 10) ที่ระดับ
ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/w) เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างการทาแห้งแบบพ่นฝอยกับวิธีการตกผลึก
ร่ วมกับน้ าตาลซูโครส พบว่า การทาแห้งแบบพ่นฝอยจะให้สีและกลิ่นหอมของใบเตยที่ใกล้เคียงกับ
สารสกัดน้ าใบเตยสดมากกว่าการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครส
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Pandan leaf extract is always used for enhance the color and flavor in Thai sweet cooking. Pandan
leaves extract gives the popcorn like flavor or jasmine rice flavor and also used for natural green color. The
problem is pandan leaves extraction must be done from fresh leaves and the color and flavor of pandan leaves
extract are not stable. The color of pandan extract changes from green to brown after leaving for a while. So
the first aim of this research was to study the extraction methods that gave the highest flavor and color and the
second was to extend the shelf life of pandan extract by changing the liquid to solid product by cocrystallization 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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ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณศรี ลีจีรจาเนียร ที่กรุ ณาให้
คาปรึ กษา เสนอแนะแนวทางในการทาการวิจยั และตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ภระกูล
สุ ขสถิตย์ ที่ให้คาแนะนาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุกท่านที่ให้ความรู ้พ้นื ฐานต่างๆและ
ขอขอบคุณพี่ๆ เจ้าหน้าที่สานักงานและเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุก
คนที่ให้ความช่วยเหลือในการทาวิจยั ในครั้งนี้
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นกั วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ
น้องๆทุกท่าน ที่คอยให้กาลังใจและความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา
สุ ดท้ายขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวที่ให้กาลังใจ ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนในการทางานของข้าพเจ้าเสมอมา
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