56403222: สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คําสําคัญ : แอนโธไซยานินส์/โคพิกเมนต์เทชัน/ฟี นอลลิก/กระเจียบแดง/ดอกอัญชัน
เหมือนขวัญ กงนอก : การใช้วธิ ี โคพิกเมนต์เทชัน เพือเพิมความคงตัวของรงควัตถุจาก
ดอกกระเจียบแดงและดอกอัญชัน. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณี ชยั
และ ผศ.ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วไิ ลชาติ. 92 หน้า.
แอนโธไซยานิ นส์เป็ นรงควัตถุธรรมชาติทีให้สีแดง ม่วง และนําเงินในอาหาร ปัญหาสําคัญของ
แอนโธไซยานิ นส์คือความไม่คงตัวต่อปั จจัยด้านพีเอชและอุณหภูมิในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุประสงค์ของการศึกษานีคือเพือปรับปรุ งความคงตัวของสารสกัด
แอนโธไซยานิ นส์จากกระเจียบแดง และดอกอัญชันด้วยวิธีโคพิกเมนต์เทชันโดยใช้สารฟี นอลลิกบริ สุทธิ
(กรดคาเฟอิก กรดแกลลิก และกรดเฟอรู ริก) และใช้สารสกัดฟี นอลลิก (สารสกัดจากเปลือกมังคุดและลูก
หม่อน) เป็ นสารโคพิกเมนต์ การสกัดแอนโธไซยานิ นส์จากกระเจียบแดงและดอกอัญชันใช้เอทานอลที
ปรับพีเอชเป็ นกรดเป็ นตัวทําละลาย นําสารสกัดแอนโธไซยานินส์ดงั กล่าวมาผสมให้เกิดโคพิกเมนต์เทชัน
กับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ ทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:50 และ 1:100 กับ
สารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและลูกหม่อนทีอัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อ
สารโคพิกเมนต์ 1:1 และ 1:5 ทีพีเอช 3, 5 และ 7 ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 70, 80 และ 90 °C เป็ นเวลา
0-120 นาที แล้ววิเคราะห์ปริ มาณ monomeric anthocyanins (ด้วยวิธี pH differential) และวัดค่าสี (ด้วย
colorimeter) จากผลการวิจยั พบว่าการเกิดโคพิกเมนต์เทชันสามารถเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์
ได้ เมือพิจารณาตัวแปรด้านจลนพลศาสตร์ (ค่าครึ งชีวิต ค่าคงทีอัตราการเกิดปฏิกิริยา และค่าพลังงาน
กระตุน้ ) พบว่าการเกิดโคพิกเมนต์เทชันสามารถเพิมความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ต่อความร้อนได้ที
อัตราส่ วนโมลาร์ของแอนโธไซยานินส์ต่อสารโคพิกเมนต์ 1:100 สําหรับสารฟี นอลลิกบริ สุทธิ และ 1:5
สําหรับสารสกัด ฟี นอลลิก เมือทดสอบอายุการเก็บรักษาพบว่าการใช้สารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุด
และลูกหม่อนเพิม ค่าครึ งชีวิตของแอนโธไซยานินส์ได้ จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าผู ้
ทดสอบยอมรับเครื องดืมนํากระเจียบและนําดอกอัญชันทีเติมสารสารสกัดฟี นอลลิกจากเปลือกมังคุดและ
ลูกหม่อนเป็ นสารโคพิกเมนต์ได้ และให้คะแนนความชอบในด้านสี ของนํากระเจียบมากกว่าตัวอย่าง
ควบคุมทีไม่มีการเติมสารโคพิกเมนต์อย่างมีนยั สําคัญ
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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-tocopigment 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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กิตติกรรมประกาศ
การจัด ทํา จุ ล นิ พ นธ์ ฉ บับ นี สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ผู้วิ จ ัย ขอกราบขอบพระคุ ณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์ แก้วมณี ชยั อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ทีได้กรุ ณา ให้โอกาส ให้
คําแนะนําและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ในการทําวิทยานิ พนธ์จนสําเร็ จ
ลงได้อ ย่า งสมบู รณ์ ขอขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ศิ ริ วงศ์วิไ ลชาติ ผูช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ คูวิจิตจารุ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ ภาณี ด่านวิริยะกุล กรรมการ
ตรวจสอบวิท ยานิ พ นธ์ ที กรุ ณ าให้ค าํ แนะนําตรวจทานแก้ไขวิทยานิ พ นธ์ รวมทังผูแ้ ทนบัณ ฑิ ต
วิทยาลัยทีกรุ ณาให้คาํ แนะนําและตรวจทานแก้ไขวิทยานิ พนธ์ให้มีความเรี ยบร้อยและสมบูรณ์มาก
ยิงขึน
ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ทุกๆ ท่านทีให้การช่วยเหลือสนับสนุ นและ
เป็ นกําลัง ใจ ทําให้ ง านวิจยั นี สํ าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี จนเป็ นผลงานวิจยั ที มี คุ ณ ค่ าและมี ค วาม
สมบูรณ์ในการนําเสนอผลงานวิจยั ได้
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ และครอบครั ว เป็ นอย่า งยิงที คอยให้ ก ํา ลัง ใจคอย
ช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน และให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาเสมอมา
ขอขอบคุ ณ คุ ณ วรรณกานต์ เภทพ่ อ ค้า คุ ณ สุ ท ธิ พ งศ์ โพธิ สุ ข สิ ริ กุ ล คุ ณ วรรณพร
พัน ธนี ย ะ คุ ณ เอลี ย าห์ เลิ ศ กุ ศ ล คุ ณ ร่ ม เกล้า เชาวน์ ช ํา นาญ คุ ณ รวิช า ชัย พจนา และคุ ณ ฐาปนี
บุณยเกียรติ และขอขอบคุ ณ เพือนๆ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารทุกคนทีเป็ นกําลังใจและให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เสมอมา
งานวิจยั นีได้รับทุนสนับสนุ นจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ทุนวิจยั มหาบัณฑิต
สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการเชือมโยงภาคการผลิตกับงานวิจยั ทุน สกว.
อุตสาหกรรม ประจําปี 4
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