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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
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ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2556

ง

54403207: MAJOR: FOOD TECHNOLOGY
KEY WORDS: PANDAN / FLAVOR / SPRAY DRYING / CO-CRYSTALLIZATION / SUCROSE
BENJAWAN JAMSAI: COMPARISON OF PANDAN LEAVES COLOR AND FLAVOR
PRODUCTION BY SPRAY DRYING AND CO-CRYSTALLIZATION WITH SUCROSE. THESIS
ADVISORS: ASST. PROF. ARUNSRI LEEJEERAJUMNEAN, Ph.D. 128 pp.
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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65 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวมที่ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin (DE10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน้ าตาลใบเตยที่อตั ราส่ วน 20:80 ....70
66 ปริ มาณกลิ่น 2AP ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin (DE10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน้ าตาลใบเตยที่อตั ราส่ วน 20:80 ....71
67 โครมาโตแกรมของสารสกัดน้ าใบเตยสดที่อตั ราส่ วน 1:1 (ใบเตย:น้ า)..............................71
68 โครมาโตแกรมของสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin (DE10) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/w)...............................................72
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ภาพที่
หน้า
69 โครมาโตแกรมของผลึกที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครส
ที่ความเข้มข้น 90 บริ กซ์ ในอัตราส่ วน 20:80 (น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม) ....................72
70 ผงใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ maltodextrin (DE10) ร้อยละ 10 (w/w)
และผลึกน้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความ
เข้มข้น 90 บริ กซ์ ในอัตราส่ วน 20:80 (น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)................................74
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สารปรุ งแต่งสี หรื อสี ผสมอาหารเป็ นสารที่เติมลงในอาหารเพื่อเพิม่ ความสวยงาม ทาให้
อาหารดูน่ารับประทานมากยิง่ ขึ้น การเติมสี ผสมอาหารลงในอาหารเป็ นสิ่ งที่ทากันมานานแล้ว ใน
สมัยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารซึ่งได้จากวัตถุดิบที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ ปัจจุบนั การผลิตอาหาร
จาเป็ นต้องผลิตให้ได้ในปริ มาณที่มาก ตามปริ มาณของประชากรที่เพิม่ มากขึ้น ทาให้ความต้องการ
ใช้สีผสมอาหารเพิ่มตามไปด้วย
ขนมไทยหลายชนิด เช่น ขนมชั้น ซ่าหริ่ มและลอดช่อง เป็ นต้น มีการใช้สีและกลิ่น
สังเคราะห์ แต่ในปั จจุบนั พบว่าผูบ้ ริ โภคหันมาใส่ ใจกับสุ ขภาพของตนเองมากขึ้น ซึ่งต้องการ
บริ โภคขนมไทยที่มีการแต่งสี และกลิ่นที่สกัดได้จากธรรมชาติแทนการใช้สีและกลิ่นที่ได้จากการ
สังเคราะห์ข้ ึน สี และกลิ่นจากใบเตยก็เป็ นสารธรรมชาติชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ทดแทนสี และกลิ่น
สังเคราะห์ในขนมไทยหลายชนิด แต่เนื่องจากการนาใบเตยสดมาใช้ประกอบอาหารเพื่อแต่งสี และ
กลิ่น ต้องผ่านขั้นตอนในการสกัดน้ าใบเตย ซึ่งมีวิธีการค่อนข้างจะยุง่ ยากและใช้เวลานาน
นอกจากนี้ยงั หาซื้อใบเตยได้ยาก เมื่อเตรี ยมเสร็ จจะต้องใช้ทนั ทีและยังมีอายุในการเก็บรักษาที่ส้ นั
เนื่องจากการระเหยขององค์ประกอบในสารให้กลิ่นรสจะเกิดขึ้นในตอนต้นแล้วก็จะหมดไป ทาให้
ไม่สะดวกต่อการใช้งาน จึงมีการใช้สีผสมอาหารแบบสังเคราะห์ข้ นึ จากสารเคมีหลายชนิด เมื่อ
ร่ างกายได้รับสะสมเป็ นเวลานานและในปริ มาณที่มากพอก็จะทาให้เกิดอันตรายได้ (นฤมล, 2551)
หากมีการนาน้ าใบเตยสดมาผ่านการแปรรู ปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ง่ายและสะดวกต่อการนาไปใช้
โดยยังสามารถรักษาสี และกลิ่นของใบเตยไว้ให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด สุ นทรี (2545) ได้
ศึกษาการทาแห้งน้ าใบเตยด้วยวิธีทาแห้งแบบพ่นฝอย โดยศึกษาผลของปริ มาณสารตัวพาคือมอลโต
เด็กซ์ตริ นในน้ าใบเตยก่อนการทาแห้ง 2 ระดับที่ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 (w/w) และอุณหภูมิขาเข้า
ของเครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอย 3 ระดับ (130, 150 และ 170 องศาเซลเซียส) พบว่าสภาวะที่
เหมาะสมคือการเติมมอลโตเด็กซ์ตริ นที่ร้อยละ 10 w/w และใช้อุณหภูมิขาเข้าที่ 150 องศาเซลเซียส
เพื่อเพิ่มร้อยละของผลผลิตของการทาแห้งและเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ าใบเตยผงที่มีค่าวอเตอร์
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แอคตอวอตี้ (aw) ต่าและยังคงมีกลิ่นรสของใบเตยที่ดี การทาแห้งแบบพ่นฝอย มีขอ้ ดีคือ ต้นทุน
กระบวนการผลิตต่าสามารถเลือกใช้วสั ดุห่อหุม้ ได้หลายชนิด ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความคงตัวที่ดี และ
สามารถผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ แต่วิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอยก็จาเป็ นต้องมีการควบคุม
ระบบการผลิตเป็ นอย่างดีเพือ่ ทาให้ความชื้นของผงใบเตยคงที่และต้องมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากในการเดินเครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอยในแต่ละครั้งจะมีการสูญเสี ย (loss) ค่อนข้างมากทั้ง
ตอนเริ่ มต้นเดินเครื่ องและตอนหยุดเครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอย
การทาเอ็นแคพซูเลชัน (encapsulation) ด้วยการตกผลึกน้ าใบเตยสดร่ วม (cocrystallization) กับซูโครสยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการเก็บรักษาสี และกลิ่นของใบเตยอีก
ทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าตาลเป็ นส่ วนผสมอยูด่ ว้ ย สามารถนาไปเติมลงในเครื่ องดื่มหรื อนามาทา
ขนมหวานได้โดยตรง ซึ่งจะเห็นได้วา่ มีความสะดวกในการนามาใช้
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงได้ศึกษาวิธีการทาเอ็นแคพซูเลชันในการเก็บสี และกลิ่นโดยวิธีการทา
แห้งแบบพ่นฝอยเพื่อเปรี ยบเทียบกับการตกผลึกร่ วมกับซูโครส ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งในการเปลี่ยน
สถานะของสารให้กลิ่นรสจากของเหลวไปเป็ นของแข็ง
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสี และกลิ่นจากใบเตย
2.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการตกผลึกร่ วมของน้ าสกัดใบเตยกับซูโครส
2.3 เปรี ยบเทียบสี และกลิ่นของผงใบเตยที่ได้จากการทาแห้งแบบพ่นฝอยกับผลึกที่ได้จาก
การตกผลึกร่ วมกับซูโครส
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 อัตราส่ วนใบเตยต่อน้ าและอุณหภูมิในการสกัดมีผลต่อสี และกลิ่นที่ได้จากการสกัด
ใบเตย
3.2 ความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลและอัตราส่ วนของน้ าตาลทรายต่อน้ าสกัดใบเตย
มีผลต่อการการตกผลึกน้ าใบเตยสดร่ วมกับซูโครส
3.3 การทาเอ็นแคพซูเลชันแบบตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสและการทาแห้งแบบพ่นฝอยมี
ผลต่อการเก็บสี และกลิ่นของน้ าสกัดใบเตย
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4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 การสกัดน้ าใบเตย
ศึกษาผลของอัตราส่ วนใบเตยต่อน้ าและอุณหภูมิในการสกัด โดยตรวจสอบผลจากสี
และกลิ่นที่ได้จากการสกัดใบเตยในอัตราส่ วนใบเตยต่อน้ า เท่ากับ 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4
4.2 การตกผลึกร่ วม (co-crystallization) ของน้ าสกัดจากใบเตยกับน้ าตาลซูโครส
4.2.1 ศึกษาความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครสในสารละลายน้ าเชื่อมที่ใช้ในการตก
ผลึก โดยใช้ความเข้มข้นของน้ าเชื่อมเริ่ มต้นตาม จงรักษ์ (2552) ที่ศึกษาการทาเอ็นแคพซูเลชันของ
น้ ามันหอมระเหยจากมะนาวโดยวิธีการตกผลึกร่ วมกับซูโครส ซึ่งกาหนดความเข้มข้นของน้ าเชื่อม
เป็ น 80, 85 และ 90 °Brix แล้วตรวจสอบผลจากสี และกลิ่นที่ได้จากผลึกร่ วม
4.2.2 ศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมในการตกผลึกร่ วมของน้ าสกัดใบเตยต่อน้ าเชื่อม
เริ่ มต้น โดยดัดแปลงอัตราส่ วนน้ าสกัดใบเตยต่อน้ าเชื่อมเริ่ มต้นของ จงรักษ์ (2552) ที่ศึกษาการทา
เอ็นแคพซูเลชันของน้ ามันหอมระเหยจากมะนาวโดยวิธีการตกผลึกร่ วมกับซูโครสโดยกาหนด
อัตราส่ วนของน้ าเชื่อมเริ่ มต้นต่อน้ าสกัดใบเตย ดังนี้ 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 แล้วตรวจสอบ
ผลจากสี และกลิ่น ที่ได้จากการตกผลึกร่ วม
4.3 การทาแห้งแบบพ่นฝอย (spray drying)
เลือกน้ าสกัดใบเตยที่ได้จากข้อ 4.1 มาทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ maltodextrin
(DE10) และ Hi-cap 100 ที่ร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) อุณหภูมิขาเข้าและขาออกที่ใช้ในการทา
แห้งแบบพ่นฝอยจะใช้ตามวิธีของ Senklang and Anprung (2009) โดยใช้อุณหภูมิขาเข้า 150±3
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิขาออก 90±3 องศาเซลเซียส แล้วตรวจสอบผลจากสี และกลิ่นของใบเตย
ผงที่ได้หลังจากการทาแห้งแบบพ่นฝอย
4.4 เปรี ยบเทียบใบเตยผงที่ได้จากการทาแห้งแบบพ่นฝอยกับน้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตก
ผลึกร่ วมกับซูโครส โดยเปรี ยบเทียบสี ด้วยเครื่ อง color view และกลิ่นด้วยเครื่ อง Gas
chromatography–mass spectrometry (GC-MS)
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
1. ใบเตยหอม
ใบเตยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์วา่ Pandanus odorus Ridi. และมีชื่อทางพฤกษศาสตร์วา่
Pandanus amaryllifolius Roxb. อยูใ่ นตระกูล Pandanaceae (Busqué และคณะ, 2002) เป็ นพรรณไม้
จาพวกหญ้า ชอบขึ้นริ มน้ าหรื อในที่ช้ืนแฉะ ใบเตยมีลกั ษณะเป็ นใบยาวเรี ยว ปลายใบแหลม
ลักษณะคล้ายใบสับปะรด มีสีเขียวเป็ นมัน (ภาพที่ 1) พบทัว่ ไปในประเทศเขตร้อนชื้น ส่ วนของต้น
เตยหอมที่นามาใช้ประโยชน์อย่างมากคือ ส่ วนของใบ ลักษณะเด่นของใบเตยคือ มีกลิ่นหอม
(Yahya และคณะ, 2010) จากความนิยมที่มีการนาใบเตยมาแต่งกลิ่นอาหารจึงทาให้มีการแปรรู ป
ใบเตยหลายรู ปแบบ เช่น น้ าใบเตยกระป๋ อง ใบเตยแห้ง เป็ นต้น

ภาพที่ 1 ต้นเตยหอมจากสวนคุณณรงค์ชยั เอี่ยมสาอางค์ บ้านเลขที่ 109/1 หมู่ 7 ต.หลักสาม
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
นอกจากนี้ตน้ เตยหอมยังมีสรรพคุณทางยา ในตารายาไทยจะพบว่าต้นและรากของเตย
สามารถเป็ นยาขับปั สสาวะได้ ส่ วนใบเตยมีสรรพคุณช่วยในการบารุ งหัวใจ ช่วยลดอาการของโรค
หื ด แพทย์ไทยในสมัยโบราณนิยมนาใบเตยมาทาเครื่ องดื่มสมุนไพร เพราะให้ความรู ้สึกสดชื่นขณะ
ดื่ม มีคุณค่าทางอาหารและปลอดภัยต่อการบริ โภค (วรางคณา, 2542) คุณค่าทางโภชนาการของ
ใบเตย เสดงดังตารางที่ 1 นอกเหนือจากวิตามินที่แสดงในตารางที่ 1 Ling และ Suhaila (2001)
รายงานว่าตรวจพบวิตามินอีชนิด -tocopherol ในใบเตยในปริ มาณ 131.5 mg/kg อีกด้วย
4

5
ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการของใบเตยส่ วนที่บริ โภคได้ 100 กรัม
Nutrient composition per 100 g edible portion (Pandanus)

Proximate composition

Minerals

Vitamin

Energy
Moisture
Protein
Fat
Carbohydrate
Crude fiber
Ash
Calcium
Phosphorus
Iron
ß-carotene
Total vitamin A (RE)
Thiamin
Riboflavin
Niacin
Vitamin C

35.0 Kcal
85.3
g
1.9
g
0.8
g
4.9
g
5.2
g
1.9
g
124.0 mg
27.0 mg
0.1 mg
2.99 mg
0.50 mg
Trace
0.20 mg
1.20 mg
8.00 mg

ที่มา: กรมอนามัย (2535)
เพ็ญโฉมและคณะ (2530, 2533) พบว่าเตยหอมมีสมบัติในการลดน้ าตาลในเลือดของหนู
ทดลอง ทั้งในส่ วนของ ราก ลาต้นใต้ดิน และใบ ในขณะที่ รัชวรรณและวีระนุช (2542, 2543)
พบว่าสารสกัดจากใบเตยมีผลในการเพิ่มความแรงและอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งส่ งผลต่อความดัน
เลือดด้วย นอกจากนั้นใบเตยยังมีคุณสมบัติในการทาให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการไข้และยังช่วย
บรรเทาอาการอาหารไม่ยอ่ ย ท้องอืดท้องเฟ้ อ (Cheeptham และ Towers, 2002)
นอกจากสรรพคุณทางยาของเตยหอมแล้ว การที่เตยหอมมีลกั ษณะของกลิ่นหอมเฉพาะตัว
จึงทาให้เตยหอมได้รับความนิยมนากลิ่นที่สกัดได้จากใบเตยไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน
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2. กลิน่ ของใบเตย
ใบเตยมีสารหอมระเหยหลายชนิดเป็ นองค์ประกอบ ทาให้ใบเตยมีกลิ่นหอมที่เฉพาะตัว
Laksanalamai และ Ilangantileke (1993) ได้ทดลองสกัดสารหอมระเหยจากใบเตยสดและใบเตย
แห้งฟรี ซดรายด์โดยใช้วิธีการสกัดด้วยไอน้ า จากนั้นนาสารหอมระเหยที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง
Gas chromatograpy – mass spectrometry พบว่า องค์ประกอบหลักคือ 2-acetyl-1-pyrroline (2AP)
ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญการทดสอบทางประสาทสัมผัสระบุวา่ เป็ นสารประกอบที่ให้กลิ่นเฉพาะตัวของ
ใบเตย นอกจาก 2AP แล้ว สารประกอบที่ให้กลิ่นในใบเตยยังมีอีกหลายชนิด โดยกลิ่นของใบเตยจะ
เปลี่ยนไปเมื่อมีการนาใบเตยมาผ่านการแปรรู ป ซึ่งทาให้องค์ประกอบของสารให้กลิ่นในใบเตยเกิด
การเปลี่ยนแปลง ในใบเตยสดประกอบด้วยสารประกอบหลายชนิด (ตารางที่ 2) แต่สารหลักที่พบ
ในใบเตยสดคือสาร 3-methyl-2(5H)-furanone ซึ่งพบเป็ นร้อยละ 73 ของสารระเหยที่วิเคราะห์ได้
ทั้งหมด สาร 3-methyl-2(5H)-furanone เป็ นสารที่ทาให้เกิดกลิ่นฉุน หวาน หรื อกลิ่นคล้ายยา
นอกจากนี้ยงั พบสารให้กลิ่นเหม็นเขียวซึ่งเป็ นสารประกอบที่มีคาร์บอน 6 อะตอมได้แก่ 3-hexanol,
4-methylpentanol, 3-hexanone และ 2-hexanone (Jiang, 1999) ซึ่งเป็ นสารที่ทาให้กลิ่นของใบเตย
สดแตกต่างไปจากใบเตยแปรรู ปซึ่งโดยมากเป็ นการนาไปผ่านความร้อน
ตารางที่ 2 สารประกอบที่วิเคราะห์พบในใบเตยสด (Pandanus amaryllifolius)
สารประกอบ
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

% of total
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 (ต่ อ) สารประกอบที่วิเคราะห์พบในใบเตยสด (Pandanus amaryllifolius)
สารประกอบ
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

% of total
0.15
0.21
0.21
0.13
0.44
0.14
73.07
0.18
0.75
0.85
0.19

ที่มา: ดัดแปลงจาก Jiang (1999)
3. สารให้ กลิน่ ทีส่ าคัญในใบเตย
แม้วา่ กลิ่นของอาหารจะเกิดจากสารระเหยหลายชนิด แต่จะมีสารระเหยเพียงบางชนิดที่
เป็ นสารระเหยที่มีความสาคัญต่อกลิ่นอาหารชนิดนั้นๆ ซึ่งจะเรี ยกสารระเหยเหล่านั้นว่าเป็ น key
odor compounds สาหรับในใบเตยสารระเหยที่เป็ นสารให้กลิ่นสาคัญได้แก่
3.1 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP)
2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) เป็ นสารที่พบว่าเป็ นองค์ประกอบหลักของกลิ่นใบเตย
และข้าวหอมมะลิ 2AP จัดเป็ นสารประกอบไนโตรเจนในกลุ่ม heterocyclic compounds มีสูตร
โครงสร้าง C6H9NO มวลโมเลกุลเท่ากับ 111.143 มีลกั ษณะโครงสร้างทางเคมีเป็ นวงแหวน 5
เหลี่ยมที่ประกอบด้วยไนโตรเจนอยูใ่ นวงแหวน มีหมู่ acetyl เกาะอยูก่ บั คาร์บอนตาแหน่งที่ 2 ดัง
แสดงในภาพที่ 2 จากการที่สาร 2AP มีไนโตรเจนอยูใ่ นโมเลกุลจึงแสดงสมบัติเป็ นสภาพที่มีข้วั
(polarity)
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของสารประกอบ 2-Acetyl-1-Pyrroline
ที่มา: Buttery และคณะ (1982)
สารประกอบชนิดนี้มีคาบรรยายลักษณะกลิ่นสาหรับชาวตะวันตกว่าคล้ายกลิ่น
ข้าวโพดคัว่ (popcorn like) ส่ วนชาวเอเชียให้คาอธิบายกลิ่นว่าคล้ายกลิ่นใบเตย (Paule และ Power,
1989) ปริ มาณ 2AP ในใบเตยจะมีปริ มาณมากกว่าในข้าวหอมมะลิถึง 10 เท่า (Laksanalamai และ
Ilangantilek, 1993) จากงานวิจยั หลายงานที่รายงานปริ มาณ 2AP ในใบเตยสดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริ มาณ 2AP ในใบเตยสด (Pandanus amaryllifolius)
ปริ มาณ 2AP (ppm) วิธีที่ใช้ในการสกัด
1.00
steam distillation
14.10
direct solvent
10.29
direct solvent
0.71
SC-CO2*
7.16
SC-CO2*
*SC-CO2 คือ supercritical cabon dioxide

เอกสารอ้างอิง
Buttery และคณะ, 1983
Thimmaraju และคณะ, 2005
Wongpornchai และคณะ, 2003
Laohakunjit และ Noomhorm, 2004
Bhattacharjee และคณะ, 2005

สาร 2AP มีลกั ษณะเป็ นของเหลวใส ไม่มีสี นอกจากนี้สาร 2AP ยังเป็ นสารที่ระเหยได้
ง่ายในอุณหภูมิปกติจึงจัดเป็ นสารที่ไม่เสถียร ถึงแม้วา่ จะเก็บในสภาพสุญญากาศที่อุณหภูมิ -20
องศาเซลเซียสก็ตาม อีกทั้งสาร 2AP จะไม่เสถียรเมื่อเก็บอยูใ่ นรู ปของสารบริ สุทธิ์ เนื่องจากสาร
2AP เป็ นสารประกอบไนโตรเจน เมื่อเก็บไว้เป็ นเวลานานจะเกิดการเปลี่ยนสี จากของเหลวใส ไม่มี
สี เป็ นสี แดงหรื อน้ าตาลเข้ม สี ที่เข้มขึ้นนี้เกิดจากปฏิกิริยา condensation ของหมู่คาร์บอนิลจนได้
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conjugated pyrridine polymer ดังนั้นการเก็บสาร 2AP จึงควรเก็บในสภาพสารละลายในน้ า
(Buttery และ Ling, 1982) เพื่อป้ องกันการระเหยและการเปลี่ยนแปลงสี ของสาร 2AP
จากการศึกษาเกี่ยวกับระดับความแรงของกลิ่น (odor threshold) 2AP พบว่าความ
เข้มข้นที่ต่าที่สุดที่สามารถได้รับกลิ่นทางประสาทสัมผัส เมื่อสารนี้ ละลายน้ า (threshold of
olfactory perception) คือมีค่าอยูท่ ี่ระดับความเข้มข้น 0.1 ppb (Buttery และคณะ, 1986) นอกจากใน
ใบเตยและข้าวหอมมะลิแล้ว ยังสามารถพบ 2AP ได้จากแหล่งอื่นๆอีก (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ปริ มาณ 2AP ที่พบจากแหล่งต่างๆ
ที่มา: Kantil และคณะ (2012)
กลไกการเกิดหรื อการสังเคราะห์ 2AP สามารถเกิดได้จากหลายวิธี ดังนี้ (แววตา, 2547)
3.1.1 เกิดจากปฏิกิริยา strecker degradation
การเกิดสาร 2AP ผ่านทางปฏิกิริยา strecker degradation จะมีโพรลีน (proline)
หรื อออร์นิทีนเป็ นสารตั้งต้นตามแต่ชนิดของอาหาร สาหรับการเกิด 2AP โดยมีออร์นิทีนเป็ นสารตั้ง
ต้นนั้นจะเกิดในผลิตภัณฑ์ที่มียสี ต์เป็ นส่ วนประกอบ เช่น ขนมปัง เป็ นต้น (Hunter และคณะ, 1969)
ส่ วนการเกิด 2AP โดยมีโพรลีนเป็ นสารตั้งต้นนั้นปฏิกิริยาจะเกิดเริ่ มจากหมู่อะมิโนของโพรลีนทา
ปฏิกิริยากับหมู่คาร์บอนิลของ 2-oxopropanal เกิดการสูญเสี ยน้ าจากโมเลกุล ตามด้วยการเกิด
decarboxylation และการเติมน้ าเข้าตามลาดับ การเติมน้ าเข้าสามารเกิดได้ 2 แนวทางคือ แนวทาง
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แรกได้ 2-acetyltetrahydropyridine และอีกแนวทางจะได้ 1-pyrroline และ 1-hydroxy-2-propanone
(ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 กลไกการเกิด 1-pyrrole, 1-hydroxy-2-propanone และ 2-acetyltetrahydropyridine
จากโพรลีน (proline) และ 2-oxopropanal
ที่มา : Schieberle and Thomas (1998)
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สาร 1-pyrroline จะทาปฏิกิริยาต่อไปกับ 2-oxopropanal เกิดการสูญเสี ยน้ าออก
จากโมเลกุลได้เป็ น 2-(1, 2-dioxo-1-propyl)-pyrroline ซึ่งจะถูกออกซิไดส์เป็ นอนุพนั ธ์ pyrroline
แล้วจัดเรี ยงตัวใหม่ไปเป็ น 2-acetyl-2-pyrrolidinic acid จากนั้นเกิด decarboxylation ได้ 2acetylpyrrolidine ซึ่งจะถูกออกซิไดส์กบั ออกซิเจนในอากาศได้เป็ นสาร 2AP (ภาพที่ 5) การทา
ปฏิกิริยาในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีน้ าในระบบและพบว่า 2AP ที่เกิดในสภาวะที่มีน้ าจะมี
ปริ มาณมากกว่าในสภาวะที่ไม่มีน้ าถึง 50 เท่า
Buttery และคณะ (1994) ได้ศึกษาสารระเหยจากผลิตภัณฑ์ขา้ วโพดหวาน เช่น
ข้าวโพดหวานสด ข้าวโพดหวานแช่แข็ง และข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋ อง พบว่าสารประกอบที่ให้
กลิ่นที่สาคัญในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ สาร 2AP ซึ่งเป็ นสารประกอบหลัก นอกจากนั้นยังตรวจพบ
สาร 2-acetyl-2-thiazoline อีกด้วย โดยในข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋ องพบว่าจะมีปริ มาณสาร 2AP
ในปริ มาณสู งกว่าผลิตภัณฑ์ตวั อื่น ซึ่งคาดว่าเป็ นผลเนื่องมาจากการให้ความร้อนในกระบวนการนึ่ง
ฆ่าเชื้อซึ่งอาจทาให้เกิดสาร 2AP เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ให้ผลสอดคล้องกับการศึกษาของ Schieberle
(1991) ที่ตรวจพบสาร 2AP ในข้าวโพดที่ผา่ นการคัว่ ด้วยความร้อน
Schieberle และ Grosch (1985, 1987) ได้ตรวจพบว่า สาร 2AP เป็ นสารประกอบ
หลักที่ทาให้เกิดกลิ่นหอมหวานในผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้ งสาลีและขนมปังจากแป้ งข้าวไรน์ ซึ่ง
กลิ่นดังกล่าวจะหอมมากหลังจากการอบขนมปังใหม่ๆ ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rychlik และ
Grosch (1996) ที่ตรวจพบสาร 2AP ในผลิตภัณฑ์ขนมปังอบซึ่งทามาจากแป้ งข้าวสาลี
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ภาพที่ 5 กลไกการเกิด 2-acetyl-1-pyrroline จาก 2-oxopropanal (hydrated) และ 1-pyrroline
ที่มา : Schieberle และ Thomas (1998)
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3.1.2 เกิดจากการสังเคราะห์
Buttery และคณะ (1983) สังเคราะห์ 2AP โดยได้ดดั แปลงจากวิธีของ Buchi
และ Wuest (1971) ซึ่งใช้สารละลาย 2-acetylpyrrole ในเมธานอลเป็ นสารตั้งต้นทาปฏิกิริยา
hydrogenation โดยมี rhodium on alumina เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาจากขั้นตอนนี้เมื่อกลัน่ เพื่อระเหย
เมธานอลแล้วจะได้ 2-(1-hydroxyl)-pyrrolidine ซึ่งเป็ นสารตัวกลางไปทาปฏิกิริยาออกซิเดชัน
กับ silver carbonate on celite ในสารละลายเบนซีนภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนจะได้
2AP ในสารละลายเบนซีน ขั้นตอนการสังเคราะห์ 2AP ดังที่กล่าวมาแสดงในภาพที่ 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 ออกและกลัน่ เอาตัวทาละลายออก
สารเข้มข้นปริ มาตร 5 มิลลิลิตร
2AP ในเบนซีน
ภาพที่ 6 การสังเคราะห์ 2-acetyl-1-pyrroline จาก 2-acetylpyrrole
ที่มา : Buttery และคณะ (1983)
อย่างไรก็ตาม Laksanalamai และ Ilangantilek (1993) ได้ทดลองสังเคราะห์ 2AP
ตามวิธีขา้ งต้นแล้วตรวจสอบ nuclear magnetic resonance spectrum ของสารที่สงั เคราะห์ได้พบว่า
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วิธีการดังกล่าวไม่สามารถสังเคราะห์ 2AP ได้สาเร็ จโดยลักษณะสารที่สกัดได้มีสีน้ าตาลเข้มและไม่
สามารถตรวจสอบ 2AP ได้ดว้ ย GC – MS
3.1.3 เกิดจากการสังเคราะห์ตามธรรมชาติ (biosynthesis)
เกิดจากการทางานของจุลินทรี ยใ์ นกระบวนการหมัก โดยพบในระหว่าง
กระบวนการหมักของผลิตภัณฑ์โกโก้ เนื่องจากการทางานของ Bacillus cereus และในไวน์จากการ
ทางานของแบคทีเรี ยในกลุ่ม lactic acid bacteria เช่น Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus brevis
และ Lactobacillus plantarum จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการสังเคราะห์ 2AP ตามธรรมชาติจะมี
โพรลีนเป็ นสารตั้งต้น ซึ่งการสังเคราะห์กรดอะมิโนชนิดนี้ในพืชชั้นสูงจะใช้กรดกลูตามิกและ/หรื อ
ออร์นิทีนเป็ นสารตั้งต้น (Delauney และ Verma, 1993) เอนไซม์ที่สาคัญที่ทาหน้าที่ในการ
สังเคราะห์โพรลีนในพืชคือเอนไซม์ pyrroline-5-carboxylate synthetase (P5CS) การทางานของ
เอนไซม์ชนิดนี้จะขึ้นกับความแห้งแล้งและความเค็มของดิน
3.2 สารกลุ่มอัลดีไฮด์ที่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นเขียว
กลิ่นเหม็นเขียวของใบเตยจะเกิดจากอัลดีไฮด์สายสั้นได้แก่ hexenal (กลิ่นใบไม้),
nonenal (กลิ่นเหม็นเขียว), nonadienal (กลิ่นใบไม้) และ n-hexanal (กลิ่นหญ้า) สารระเหยเหล่านี้
เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันไม่อ่ิมตัว ได้แก่ linoleic acid และ linolenic acid ผ่าน
lipoxygenase pathway สารให้กลิ่นเหม็นเขียวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยือ่ พืชเกิดการฉีกขาด
กรดไขมันไม่อ่ิมตัวของพืชอาจอยูใ่ นรู ป triglycerides, phospholipids หรื อ glycolipids
ซึ่งถูกปลดปล่อยเป็ นกรดไขมันอิสระโดยเอนไซม์ acylhydrolase จากนั้นกรดไขมันอิสระจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงเป็ นสารให้กลิ่น เอนไซม์ที่ทาหน้าที่เปลี่ยนแปลงกรดไขมันไม่อ่ิมตัวให้เป็ นสารให้
กลิ่นในพืชได้แก่ เอนไซม์ lipoxygenase, lyase, cis-3, trans-2 isomerase และ alcohol
dehydrogenase กลไกการทางานของเอนไซม์เหล่านี้แสดงดังภาพที่ 7 และ 8
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ภาพที่ 7 การเกิดสารให้กลิ่นเหม็นเขียวจากกรดไขมันลิโนเลอิกเนื่องจากการทางานของเอนไซม์
lipoxygenase
ที่มา: ดัดแปลงจาก Takeoka (1999)
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ภาพที่ 8 การเกิดสารให้กลิ่นเหม็นเขียวจากกรดไขมันลิโนเลอิกเนื่องจากการทางานของเอนไซม์
lipoxygenase
ที่มา: ดัดแปลงจาก Takeoka (1999)
จากภาพที่ 7 และ 8 กลไกการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเป็ นสารให้กลิ่นเริ่ มจาก
เอนไซม์ lipoxygenase ไปเร่ งปฏิกิริยา dioxygenation ของกรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่มีพนั ธะ 1Z, 4Z
pentadiene ในโครงสร้างทาให้ได้ hydroperoxy unsaturated fatty acid เอนไซม์ lipoxygenase ที่
เข้าทาปฏิกิริยาจะต้องมีความจาเพาะต่อตาแหน่งคาร์บอนของกรดไขมันที่ถูกเติมออกซิเจนแตกต่าง
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กันขึ้นกับชนิดของพืช อาจเป็ นชนิด C-9-, C-13- hydroperoxy unsaturated fatty acid หรื อเป็ นทั้ง
สองชนิดปนกันแล้วแต่ชนิดของพืช เอนไซม์น้ ีจะเข้าไปทาปฏิกิริยากับ hydroperoxide lyase ซึ่งทา
ให้ hydroperoxy unsaturated fatty acid แตกตัวเป็ นสารให้กลิ่นและ oxo acid เอนไซม์
hydroperoxide lyase สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ชนิด ตามตาแหน่งของคาร์บอนที่เข้าทาปฏิกิริยา คือ 9-,
3- และ non-specific hydroperoxide lyase การทาปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ที่มี isozymes ที่แตกต่างกัน
เป็ นสาเหตุที่ทาให้ได้กลิ่นเหม็นเขียวที่แตกต่างกันในพืชแต่ละชนิด
3.3 3-methyl-2(5H)-furanone
3-methyl-2(5H)-furanone มีโครงสร้างดังภาพที่ 9 สาร 3-methyl-2(5H)-furanone นี้จะ
เกิดในอาหารที่ผา่ นการแปรรู ป เช่น ชีส, birch syrup และ fermented soy hydrolysate เป็ นต้น กลิ่น
ของ 3-methyl-2(5H)-furanone มีลกั ษณะคล้ายกลิ่นของคาราเมล กลิ่นหวาน กลิ่นคล้ายยาและกลิ่น
น้ าผึ้งแต่สาหรับในใบเตยมีรายงานว่าจะพบสารระเหยชนิดนี้ในใบเตยสด (Jiang, 1999; Takayama
และคณะ, 2001; Senklang และ Anprung, 2009; Kantil และคณะ, 2012)

ภาพที่ 9 โครงสร้างของ 3-methyl-2(5H)-furanone
ที่มา: Takayama และคณะ (2001)
4. คลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll)
สี เขียวที่ได้จากใบเตยเป็ นรงควัตถุประเภทคลอโรฟิ ลล์ซ่ ึงคลอโรฟิ ลล์เป็ นรงควัตถุที่สาคัญ
อยูใ่ นคลอโรพลาสต์ที่อยูใ่ กล้กบั ผนังเซลล์ พบในทุกส่วนของพืชที่มีสีเขียว เช่น ใบ ก้าน และใน
ผลไม้ดิบ คลอโรฟิ ลล์จาเป็ นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช โดยจะดูดพลังงานจากแสงแดดเพื่อสร้าง
คาร์โบไฮเดรตจากคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า คลอโรฟิ ลล์ที่พบในพืชมี 2 ชนิดคือ คลอโรฟิ ลล์ เอ
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(chlorophyll a) และคลอโรฟิ ลล์ บี (chlorophyll b) ในอัตราส่ วน 3:1 (Wrolstad, 2001) โมเลกุลของ
คลอโรฟิ ลล์ประกอบด้วยส่ วนหัวของวงแหวนพอร์ไฟริ น (porphyrin ring) ซึ่งเป็ นโมเลกุลใหญ่
ประกอบด้วยวงแหวนไพโรล (pyrrole) ยึดติดกันโดยมีเทนไธน์คาร์บอน (Methane carbon, -CH=)
เกิดเป็ นโมเลกุลใหญ่ที่แบนราบ ในคลอโรฟิ ลล์มีแมกนีซียม (Mg) อยูต่ รงกลางโดยแมกนีเซียม
อะตอมยึดติดกับไนโตรเจนอะตอม 2 ตัวด้วยพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) ส่ วนไนโตรเจนอีก
2 ตัว ต่างแบ่งอิเล็กตรอน 2 ตัวเพื่อใช้ร่วมกับแมกนีเซียมเกิดเป็ นพันธะโคออร์ดิเนตโควาเลนต์
(coordinate covalent) และส่วนหางซึ่งเป็ นไฮโดรคาร์บอนสายยาว เรี ยกว่าไฟทอล (phytol)
คลอโรฟิ ลล์ท้ งั สองชนิดมีโครงสร้างเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ตาแหน่งที่ 3 โดยคลอโรฟิ ลล์ เอ มี
โซ่ขา้ งเป็ นหมู่เมททิล (-CH3) ส่ วนของคลอโรฟิ ลล์ บี เป็ นหมู่อลั ดีไฮด์ (-CHO) (Ferruzzi และ
Blakeslee, 2007) ดังภาพที่ 10 โครงสร้างที่ต่างกันของคลอโรฟิ ลล์ท้ งั สองชนิดก็จะทาให้มี
คุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยเฉพาะด้านการละลายโดยที่หมู่เมททิลของคลอโรฟิ ลล์ เอ ทาให้โมเลกุล
ไม่มีข้วั จึงละลายได้ดีในสารละลายที่ไม่มีข้วั ส่ วนหมู่อลั ดีไฮด์ของคลอโรฟิ ลล์ บี จะเป็ นโมเลกุลที่
มีข้วั จึงทาให้คลอโรฟิ ลล์ บี ละลายได้ดีในตัวทาละลายที่มีข้วั จึงทาให้คลอโรฟิ ลล์บางส่ วนละลาย
น้ าได้บา้ ง นอกจากนี้คลอโรฟิ ลล์ เอและคลอโรฟิ ลล์ บีจะมีสีแตกต่างกัน โดยคลอโรฟิ ลล์เอจะมีสี
เขียวแกมน้ าเงิน (สี เขียวเข้ม) ส่ วนคลอโรฟิ ลล์บีจะมีสีเขียวแกมเหลือง (สี เขียวอ่อน) (Hojnik และ
คณะ, 2007)

ภาพที่ 10 โครงสร้างของอนุพนั ธ์คลอโรฟิ ลล์
ที่มา: Cubas และคณะ (2008)
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของคลอโรฟิ ลล์อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ในการ
ประกอบอาหารส่ วนใหญ่จะเกิดจากปฏิกิริยาฟี โอไฟทิไนเซซัน (pheophytinization) ซึ่งเป็ นการ
แทนที่แมกนีเซี ยมในคลอโรฟิ ลล์ดว้ ยไฮโดรเจน เกิดได้ดีในสภาวะที่เป็ นกรดและทาให้เกิดสี เขียว
มะกอกของฟี โอไฟทิน (pheophytin) นอกจากนี้ยงั มีการแตกออกของหมู่ไฟทอล ซึ่งจะเกิดคลอโร
ฟิ ลไลด์ (chlorophylides) เนื่องจากเอนไซม์คลอโรฟิ ลเลส (chlorophyllase) คลอโรฟิ ลไลด์จะให้สี
เขียวเช่นเดียวกับคลอโรฟิ ลล์แต่จะสามารถละลายในน้ าในได้ดีกว่าคลอโรฟิ ลล์ (ภาพที่ 11)
ปฏิกิริยาฟี โอไฟทิไนเซซัน (pheophytinization) เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการสูญเสี ยความคงตัว
ของสี เขียวในระหว่างกระบวนการแปรรู ปอาหารด้วยความร้อนจึงได้มีการพยายามหาวิธีในการ
รักษาความคงตัวของสี เขียวโดยวิธีต่างๆ

ภาพที่ 11 การเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิ ลล์
ที่มา : Von Elbe และ Schwartz (1996)
Hojnik และคณะ (2007) ศึกษาการสกัดคลอโรฟิ ลล์จากส่ วนต่างๆ ของ Stinging nettle
(Urtica dioica L.) โดยใช้ตวั ทาละลายที่แตกต่างกันในการสกัด ได้แก่ เอทานอล (ร้อยละ 70, 80
และ 96) อะซีโตน เมทานอล คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซิเตต และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
จากนั้นนาสารสกัดที่ได้มาคานวณค่าร้อยละของผลผลิตในการสกัด (%yield) และวิเคราะห์ความ
เข้มข้นของคลอโรฟิ ลล์เอและคลอโรฟิ ลล์บี ด้วย HPLC พบว่าสารสกัดคลอโรฟิ ลล์จากตัวทาละลาย
แอลกอฮอล์ที่มีข้วั ได้แก่ เอทานอล เมทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และคลอโรฟอร์มมีค่าร้อย
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ละผลผลิตในการสกัดสู ง นอกจากนี้สารสกัดคลอโรฟิ ลล์จากแอลกอฮอล์ที่มีข้วั รวมทั้งตัวทาละลาย
ที่มีสภาพความเป็ นขั้วต่า เช่น คลอโรฟอร์มและอะซีโตน จะมีค่าความเข้มข้นของคลอโรฟิ ลล์ เอ
และคลอโรฟิ ลล์ บี สู ง ดังนั้นเอทานอลและคลอโรฟอร์มจึงเป็ นตัวทาละลายที่มีประสิ ทธิภาพใน
การสกัดคลอโรฟิ ลล์จากส่ วนต่างๆ ของ Stinging nettle (ภาพที่ 12) เนื่องจากสารสกัดที่ได้มีร้อยละ
ของผลผลิตในการสกัดและปริ มาณความเข้มข้นของคลอโรฟิ ลล์ เอ และคลอโรฟิ ลล์ บี สูง อย่างไร
ก็ตาม Hojnik และคณะ (2007) กล่าวว่าการสกัดคลอโรฟิ ลล์ดว้ ยเอทานอลร้อยละ 90 เป็ นตัวทา
ละลายที่มีความปลอดภัยเมื่อนามาใช้กบั อาหาร

ภาพที่ 12 ต้น Stinging nettle
ที่มา: www.bloggang.com/viewdiary.php?id=soubirous&month=09-2009&date=08&group=
3&gblog=47 (เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2557)
การป้ องกันการเปลี่ยนแปลงสี ของคลอโรฟิ ลล์ (เยาวดี, 2552)
4.1 การปรับสภาวะความเป็ นด่าง
เมื่อคลอโรฟิ ลล์อยูใ่ นสภาวะที่เป็ นกรดจะละลายน้ าได้เล็กน้อย โมเลกุลของ
คลอโรฟิ ลล์จะถูกเปลี่ยนเป็ นฟี โอไฟติน (ภาพที่ 13) ที่มีสีเขียวมะกอกซึ่งเป็ นสี ที่ผบู ้ ริ โภคไม่ให้การ
ยอมรับ การลดความเป็ นกรดจะทาให้แมกนีเซียมไอออนในคลอโรฟิ ลล์ไม่หลุดออกจากวงแหวน
พอร์ไฟริ นจึงทาให้คลอโรฟิ ลล์มีความคงตัวในด่างและให้สีเขียวที่สว่าง ดังนั้นหากมีการควบคุม
ความเป็ นกรด-ด่างในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาให้เหมาะสมจึงเป็ นวิธีที่ดีในการรักษาสี
เขียวของคลอโรฟิ ลล์
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Heat / Acid
-Mg2+

ภาพที่ 13 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคลอโรฟิ ลล์ไปเป็ นฟี โอไฟติน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Ferruzzi และ Blakeslee (2007)
Schwartz และ Elbe (1983) พบว่าเมื่อให้ความร้อนแก่ผกั จะทาให้ความเป็ นกรดด่างของระบบลดลง โดยผักโขมเมื่อผ่านกระบวนการแปรรู ปเป็ นเวลานานที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส ค่าความเป็ นกรด-ด่างของระบบจะลดลงจาก 7.06 ไปเป็ น 6.00 และทาให้ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์บีลดลง ร้อยละ 90
Pinsirodom (2003) ศึกษาผลของอุณหภูมิ (50, 75 และ 100 องศาเซลเซียส) ความ
เป็ นกรด-ด่าง (4, 7 และ 10) และความเข้มข้นของซิงค์คลอไรด์ (100, 200 และ 300 ppm) ต่อความ
คงตัวของสี เขียวของสารสกัดใบเตย โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของค่า b จากการวัดค่าสี ดว้ ยเครื่ อง
Hunter color meter พบว่าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส สี เขียวของสารสกัดใบเตยมีความคงตัว
ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับที่อุณหภูมิ 50 และ 75 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส การใช้ซิงค์คลอไรด์ที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้นมีผลในการเพิม่ ความคงตัวของสี เขียวของ
สารสกัดใบเตย อย่างไรก็ตามซิงค์คลอไรด์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคงตัวของสี เขียวของ
สารสกัดใบเตยที่อุณหภูมิ 50 และ 75 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาผลของความเป็ นกรด-ด่าง พบว่า
ความคงตัวของสี เขียวของสารสกัดใบเตยที่ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 7 และ 10 จะสูงกว่าที่ค่า
ความเป็ นกรด-ด่างที่เท่ากับ 4
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4.1.2 การลวก (blanching)
นอกจากความเป็ นกรด-ด่างแล้วความร้อนยังทาให้โปรตีนในพืชเกิดการเสี ย
สภาพ ซึ่งส่ งผลให้คลอโรฟิ ลล์สมั ผัสกับกรดมากขึ้นทาให้แมกนีเซียมไอออนหลุดออกจาก
โครงสร้างของคลอดรฟิ ลล์โดยที่ไฮโดรเจนไอออนเข้าไปแทนที่เกิดเป็ นอนุพนั ธ์ของคลอโรฟิ ลล์ที่
เรี ยกว่าฟี โอไฟติน (นิธิยา, 2549) ดังนั้นการให้ความร้อนกับวัตถุดิบจะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างโมเลกุลคลอโรฟิ ลล์ดว้ ย Tijskens และคณะ (2001) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของ
บล็อกโคลีและ green bean ในระหว่างการลวก พบว่าในช่วงแรกของการลวกผักทั้ง 2 ชนิด ค่าสี
เขียวมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นที่ไม่มีสีหรื อมีสีเขียวน้อยเป็ นสารที่มีสี
เขียวที่มองเห็นได้ชดั ขึ้น เนื่องจากเมื่อเยือ่ หุม้ เซลล์ถูกทาลาย อากาศจะเข้าไปแทนที่ในช่องว่าง
ระหว่างเซลล์ทาให้เซลล์ในเนื้อเยือ่ หลุดออกมา ทาให้ความทึบของแสงลดลงในขณะลวกผักด้วยน้ า
ร้อน
4.1.3 การทาให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะ (metallo complex)
การใช้เกลือของโลหะต่างๆ เช่น ซิงค์ไออน (Zn2+) และคอปเปอร์ไออน (Cu2+)
ในรู ปของเกลือคลอไรด์และซัลเฟตในการรักษาความคงตัวของคลอโรฟิ ลล์ในเนื้อเยือ่ พืช เนื่องจาก
เกลือของโลหะดังกล่าวเข้าไปแทนที่แมกนีเซียมไอออนในโมเลกุลของอนุพนั ธ์คลอโรฟิ ลล์ (ภาพที่
14) ได้เป็ นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีเขียวสดเหมือนคลอโรฟิ ลล์ แต่จะมีความคงตัวในระหว่าง
กระบวนการแปรรู ปและการเก็บรักษาที่สูงกว่าที่ไม่เติมเกลือของโลหะ (Jone และคณะ, 1977; Elbe
และคณะ, 1986; Tonucci และ Elbe, 1992; LaBorde และ Elbe, 1994)

Heat / Acid / -Mg2+
Zn2+

ภาพที่ 14 การแทนที่ของ Zn2+ ในโครงสร้างของคลอโรฟิ ลล์
ที่มา: ดัดแปลงจาก Ferruzzi และ Blakeslee (2007)
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Guzman และคณะ (2002) ศึกษาผลของซิงค์คลอไรด์และคอปเปอร์คลอไรด์ต่อ
ค่าสี ของ Avocado puree ที่ให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟที่อุณหภูมิ 87-89 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
30 วินาที พบว่าชุดการทดลองที่เติมคอปเปอร์คลอไรด์จะมีค่าสี เขียวที่ดีกว่าชุดการทดลองที่เติมซิงค์
คลอไรด์และทั้ง 2 ชุดการทดลองดังกล่าวมีค่าสี เขียวที่ดีกว่าชุดการทดลองที่ผา่ นการให้ความร้อน
ด้วยไมโครเวฟแต่ไม่มีการเติมซิงค์คลอไรด์และคอปเปอร์คลอไรด์
Ngo และ Zhao (2007) ศึกษาโครงสร้างของ Zinc-chlorophyll-derivatives
complexes ในการแปรรู ปลูกแพร์ (green pear) ซึ่งทาการทดลองโดยลวกลูกแพร์ ที่มีการเติม
สารละลายซิงค์ไอออน (zinc ion solution) ซึ่งเตรี ยมจากซิงค์แลคเตต (zinc lactate) ความเข้มข้น 0,
1,300 และ 2,600 ppm ในแต่ละชุดการทดลอง ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6, 12 และ 18
นาที พบว่าในการทดลองที่เติมสารละลายซิงค์ไอออนที่ความเข้มข้น 1,300 ppm และการลวกเป็ น
เวลา 6 และ 12 นาที จานวนซิงค์ฟีโอไฟติน (Zn pheophytin) ที่เกิดขึ้นมีค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
100 และ 144.4 ตามลาดับ ส่ วนการทดลองที่เติมสารละลายซิงค์ไอออนที่ความเข้มข้น 2,600 ppm
และลวกเป็ นเวลา 6 และ 12 นาที จานวนซิงค์ฟีโอไฟตินที่เกิดขึ้นมีค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 118
และ 242 ตามลาดับ ดังนั้นยิง่ ความเข้มข้นของสารละลายซิงค์ไอออนเพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลให้จานวน
ของซิงค์ฟีโอไฟตินเพิม่ ขึ้นทาให้ลูกแพร์ที่ผา่ นกระบวนการแปรรู ปมีสีเขียวและความคงตัวมากขึ้น
5. กระบวนการห่ อหุ้ม (encapsulation)
กระบวนการห่อหุม้ เป็ นเทคนิคในการนาสารชนิดหนึ่งมาทาการห่อหุม้ ด้วยวัสดุอีกชนิด
หนึ่ง โดยสารที่เป็ นวัสดุแกนและต้องการถูกห่อหุม้ นั้นเรี ยกว่า active หรื อ core material สาหรับ
วัสดุที่ใช้เป็ นตัวห่อหุม้ นั้นจะเรี ยกว่า wall material, carrier หรื อ encapsulant ซึ่งปัจจุบนั เทคนิคนี้
ได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทางอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลิตภัณฑ์
อาหารที่นิยมใช้เทคนิคเอ็นแคพซูเลชันได้แก่ สารประกอบให้กลิ่น วิตามิน เกลือแร่ และสารให้สี
หลักการของกระบวนการเอ็นแคพซูเลชันประกอบด้วยสองขั้นตอนที่สาคัญคือ ขั้นแรกนาอนุภาค
สารให้กลิ่นที่ตอ้ งการห่อหุม้ มาทาการห่อหุม้ ด้วยสารที่มีความสามารถในการห่อหุม้ เช่น โพลิแซค
คาไรด์ (polysaccharide) หรื อโปรตีน (protein) ขั้นตอนที่สองคือการทาแห้งโดยจุดประสงค์ที่
สาคัญและประโยชน์ของการทาเอ็นแคพซูเลชันคือ ป้ องกันไม่ให้วตั ถุน้ นั ๆ ทาปฏิกิริยากับสภาวะ
แวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น รังสี ยวู ี เป็ นต้น (Zeller และคณะ, 1999) ความสามารถในการกัก
เก็บกลิ่นได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ชนิดและสัดส่ วนของ core material ต่อ carrier วิธีการใน
การทาเอ็นแคพซูเลชัน สภาวะในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์รวมถึงกระบวนการทาแห้งซึ่งอาจใช้
เทคนิคการทาแห้งแบบพ่นฝอย การเอ็กทรู ดหรื อการตกผลึกร่ วม (ภาพที่ 15) ซึ่งการเลือกใช้
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กระบวนการเอ็นแคพซูเลชันแบบต่างๆนั้นขึ้นอยูก่ บั สภาวะของกระบวนการผลิตและลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ตอ้ งการ (Madene และคณะ, 2006)

ภาพที่ 15 ภาพตัดขวางของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทาเอ็นแคพซูเลชัน
ที่มา : Zeller และคณะ, 1999
6. การทาแห้ งแบบพ่นฝอย (spray drying)
การทาแห้งแบบพ่นฝอยเป็ นวิธีการที่นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวางในการทาเอ็นแคพซูเลชัน
สารให้กลิ่นรสในอุตสาหกรรมอาหาร มีขอ้ ดีคือต้นทุนกระบวนการผลิตต่าสามารถเลือกใช้วสั ดุ
ห่อหุม้ ได้หลายชนิด ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความคงตัวที่ดี และสามารถใช้ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ได้ แต่มีขอ้ จากัดคือ ผลิตภัณฑ์มีขนาดอนุภาคที่ค่อนข้างละเอียดมาก เป็ นวิธีการที่ใช้ความร้อนสูง
ในกระบวนการผลิต จึงอาจมีการสู ญเสี ยสารให้กลิ่นที่มีจุดเดือดต่าไปในระหว่างกระบวนการผลิต
ได้ (Dziezak, 1988; Reineccius, 1989; Desobry และคณะ, 1997) นอกจากนี้การทาแห้งแบบพ่น
ฝอยยังเป็ นการลดปริ มาตรและน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ ทาให้สะดวกต่อการขนส่ ง การเก็บรักษาและ
การบริ โภค (สุ นทรี , 2545)
6.1 สารช่วยในการทาแห้ง (drying aids) หรื อสารตัวพา (carrier)
สารช่วยในการทาแห้งเป็ นสารที่ช่วยให้การทาแห้งเป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่ง
จะทาหน้าที่เป็ นตัวขนส่ งและกระจายองค์ประกอบบางอย่างในอาหารซึ่งระเหยง่ายหรื อถูกทาลาย
ได้ง่ายด้วยความร้อน เช่น สารให้กลิ่นรสต่างๆ รงควัตถุ วิตามิน หรื อสารอาหารต่างๆ โดยสารช่วย

25
ในการทาแห้งจะทาหน้าที่ดกั จับหรื อกักเก็บสารเหล่านี้ไว้แทน ทาให้ถกู ทาลายด้วยความร้อนหรื อ
ระเหยได้นอ้ ยลงและเมื่อนาผลิตภัณฑ์ผงนั้นไปคืนรู ปโดยการละลายน้ า สี หรื อกลิ่นรสของ
ผลิตภัณฑ์จะถูกปลดปล่อยออกมา ทาให้สีและกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์หลังการคืนรู ปมีคุณภาพคล้าย
วัตถุดิบสดก่อนการทาแห้ง (สุ นทรี , 2545)
6.1.1 มอลโตเด็กซ์ตริ น (maltodextrin)
มอลโตเดกซ์ตริ นเป็ นสารประกอบคาร์โบไฮเดรต ซึ่งได้จากการไฮโดรไลส์แป้ ง
ข้าวโพดด้วยกรดหรื อเอนไซม์ (Kenyon และ Anderson, 1988; Shahidi และ Han, 1993) มี
โครงสร้าง ดังภาพที่ 16 มอลโตเดกซ์ตริ นมักถูกเลือกใช้เป็ นวัสดุในการใช้ทาเอ็นแคพซูเลชันเพราะ
ต้นทุนต่า ไม่มีรสและมีความหนืดต่า (Apintanapong และ Noomhorm, 2003) ทั้งนี้ Yoshii และ
คณะ (2001) ระบุวา่ มอลโตเดกซ์ตริ นที่มีคา่ Dextrose equivalent (DEs) ซึ่งเป็ นค่าบอกระดับการ
ย่อยสลายพอลิเมอร์ของสตาร์ชและยังใช้ Dextrose equivalent (DEs) เป็ นดัชนีบ่งบอกความสามารถ
ในการทาให้เกิดเมทริ กซ์ซ่ ึงมีส่วนสาคัญในการทาให้เกิดการเคลือบผิว (Kenyon และ Anderson,
1988) Dextrose equivalent (DEs) ยิง่ สูงขึ้นจะมีความสามารถในการรักษากลิ่นหอมที่ลดลง ซึ่งจาก
การทดลองใช้มอลโตเดกซ์ตริ นที่มีค่า DE 10, 20, 25 และ 36.5 พบว่ามอลโตเดกซ์ตริ นที่ DE 10 จะ
มีประสิ ทธิภาพในการรักษาความหอมได้ดีที่สุด เช่นเดียวกับการทดลองของ สุ นทรี (2545) ได้
ศึกษาการทาแห้งน้ าใบเตยด้วยวิธีทาแห้งแบบพ่นฝอย โดยศึกษาผลของปริ มาณมอลโตเด็กซ์ตริ นใน
น้ าใบเตยก่อนการทาแห้ง 2 ระดับคือที่ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 (w/w) และอุณหภูมิขาเข้า 3 ระดับ
คือ 130, 150 และ 170 องศาเซลเซียส พบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือการเติมมอลโตเด็กซ์ตริ นที่ร้อยละ
10 (w/w) ที่ใช้อุณหภูมิขาเข้าที่ 150 องศาเซลเซียส เพื่อเพิม่ ร้อยละของผลผลิตของการทาแห้งและ
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ าใบเตยผงที่มีค่า aw ต่าและยังคงมีกลิ่นรสของใบเตยที่ดี นอกจากนี้ Bangs
และ Reineccius (1981) ทาการศึกษาการใช้มอลโตเด็กซ์ตริ น DE 10, 15, 20, 25 และ 36.5 เป็ นสาร
ตัวพากับสารให้กลิ่นรสทั้งหมด 12 ชนิด พบว่า ปริ มาณ DE ยิง่ เพิ่มขึ้นจะทาให้ร้อยละการกักเก็บ
กลิ่น (percent retention) ของสารยิง่ ลดลง การกักเก็บกลิ่นที่มีประสิ ทธิภาพจะอยูท่ ี่การใช้ DE10
และ 15 หรื อกล่าวได้วา่ การเพิ่มปริ มาณ DE ไม่ได้ช่วยพัฒนาคุณสมบัติในการเกิดฟิ ล์มห่อหุม้ กลิ่น
รส
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ภาพที่ 16 โครงสร้างของมอลโตเด็กซ์ตริ น
ที่มา: Kenyon และ Anderson, 1988
6.1.2 แป้ งดัดแปร (modified starch)
แป้ งดัดแปรเป็ นการนาแป้ งมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพือ่ ให้ได้คุณสมบัติที่
ต้องการ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย แป้ งดัดแปรมีบทบาทที่สาคัญในการทา
เอ็นแคพซูเลท เนื่องจากมีความสามารถในการสร้างอิมลั ชันโดยการล้อมรอบหยดสารแกนซึ่งส่ วน
ใหญ่จะเป็ นพวกไฮโดรโฟบิคด้วยสายพอลิเมอร์ที่มีส่วนของไฮโดรโฟบิคทาให้เกิดความคงตัวที่
มากขึ้น การดัดแปรแป้ งแบบนี้ทาได้โดยการทาปฏิกิริยาระหว่างแป้ งกับ 1-ออกทีนิลซักซินิกแอนไฮ
ไดรด์ (1-octenylsuccinic anhydride) เพื่อให้ได้สารทดแทนแป้ ง (substituted starch) ที่ประกอบด้วย
ส่ วนที่เป็ นไฮโดรโฟบิคและไฮโดรฟิ ลิค เรี ยกว่า ออกทีนิลซักซิเนต (octenyl succinate starch; nOSA) ดังภาพที่ 17 หรื อมีชื่อทางการค้าว่า hi-cap 100 สตาร์ชดัดแปรชนิดนี้มีสมบัติเป็ นอิมลั ซิไฟ
เออร์ที่ดี (Madene และคณะ, 2006) ประกอบด้วยกลูโคสที่อยูใ่ นส่วนของสตาร์ชเป็ นกลุ่มชอบน้ า
ทาให้พนั ธะไฮโดรเจนกับน้ าและส่ วนของออกทีนิลเป็ นกลุ่มไม่ชอบน้ า สามารถจับกับน้ ามัน นิยม
ใช้เป็ นสารเอนแคปซูลในกระบวนการเอนแคพซูเลชันที่ใช้เทคนิคการทาแห้งแบบฉีดพ่นเป็ น
ละอองฝอย เนื่องจากมีสมบัติละลายได้ในน้ าเย็น มีค่าความหนืดต่า ช่วยเพิ่มความคงตัวในระบบ
อิมลั ชันได้ดี และป้ องกันการซึมผ่านของออกซิเจน (Liu และคณะ, 2008)
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ภาพที่ 17 โครงสร้างของแป้ งดัดแปร (octenyl succinate starch; n-OSA)
ที่มา: Shogren และ Biresaw (2007)
Borrmann และคณะ (2012) ศึกษาการทาแห้งแบบพ่นฝอยของน้ าเสาวรสและ
อายุในการเก็บรักษา โดยใช้ n-octenylsuccinate-derivatised starch เป็ นตัวพาแล้วเก็บผงที่ได้ไว้ในที่
ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันคือ 7 และ 25 องศาเซลเซียส พบว่า n-octenylsuccinate-derivatised starch
ไม่ทาให้น้ าเสาวรสเกิดการเปลี่ยนแปลงกลิ่นรส เมื่อนามาละลายน้ าสามารถละลายได้ง่ายในน้ าเย็น
มีขนาดผงเล็กมากและ microcapsules ก็จะมีความคงตัว นอกจากนี้ n-octenylsuccinate-derivatised
starch ยังสามารถป้ องการการสูญเสี ยวิตามิน C เมื่อเก็บไว้เป็ นระยะเวลานานๆ อีกด้วย
ปานทิพย์ และคณะ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการตรึ งกลิ่นในบุหงาและดอกไม้
แห้งโดยใช้ฟิล์มแป้ งมันสาปะหลังร่ วมกับน้ ามันหอมระเหยจาก ใบเตย กระวาน กานพลู อบเชย
และขิง พบว่าฟิ ล์มมันสาปะหลังที่มีการเติมซอร์บิทอล (sorbitol) ร้อยละ 35 (w/v) นั้นจะมีความ
ยืดหยุน่ สู ง มีค่าการซึมผ่านของไอน้ า และออกซิเจนต่าและสามารถทาการตรึ งสารระเหยได้ดีกว่า
ฟิ ล์มแป้ งมันสาหลังที่ไม่ได้เติมซอร์บิทอล Laohakunjit และ Kerdchoechuen (2007) ได้ทาการสกัด
สารหอมจากใบเตยด้วย supercritical carbon dioxide และนามาทาการห่อหุม้ ด้วยแป้ งข้าวที่มีการ
เติมซอร์บิทอลร้อยละ 30 โดยใช้วิธีการเคลือบผิว และนาสารที่ได้มาทาการเคลือบลงบน
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ข้าวขาวที่ไม่มีกลิ่น ด้วย modified spouted bed และทาการบรรจุในถุงพลาสติกชนิด
nylon15/PE20/LLDPE 75 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็ นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าทาให้
ข้าวขาวมีกลิ่นหอมใกล้เคียงกับข้าวสายพันธุ์หอม พันธุป์ ทุมธานี 1 (PTT1) และ พันธุ์ KDML และ
ยังช่วยลดระดับการเกิดกลิ่นหื นในข้าวระหว่างระยะเวลาการเก็บรักษาได้อีกด้วย
7. การตกผลึกร่ วม (co-crystallization)
7.1 ลักษณะทัว่ ไปของน้ าตาล
น้ าตาลทรายหรื อน้ าตาลซูโครส เป็ นน้ าตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) ประกอบด้วย
น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) 2 ชนิด คือ น้ าตาลกลูโคสและน้ าตาลฟรุ คโตส มีสูตร
โมเลกุลเป็ น C12H22O11 และมีน้ าหนักโมเลกุลเท่ากับ 342 (ภาพที่ 18) น้ าตาลซูโครสมีคุณสมบัติการ
ให้ความหวาน

ภาพที่ 18 โครงสร้างของน้ าตาลซูโครส
ที่มา: The Chemical Heritage Foundation (2001)
7.2 การตกผลึก (crystallization)
กระบวนการแยกน้ าตาลซูโครสบริ สุทธิ์ออกมาจากน้ าเชื่อม สามารถทาได้โดยการต้ม
เคี่ยวจนน้ าเชื่อมมีความเข้มข้นเกินกว่าสภาวะอิ่มตัว น้ าตาลซูโครสจะแยกเป็ นผลึกออกมาจาก
น้ าเชื่อมในสภาพที่มีผลึกน้ าตาลซูโครสปนอยูใ่ นน้ าเชื่อมที่อ่ิมตัว เรี ยกว่า massecuite เมื่อทาให้
massecuite เย็นตัวลง ผลึกซูโครสจะเติบโตได้ดีและแข็ง เมื่อผลึกน้ าตาลมีขนาดตามต้องการ ก็
นาไปเหวี่ยงแยกได้ผลึกน้ าตาลและสารละลายน้ าเชื่อมที่แยกออก เรี ยกว่า โมลาส (molasses) หรื อ
กากน้ าตาล เมื่อมีการต้มเคี่ยวจนความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครสถึงจุดอิ่มตัว และให้ความร้อนต่อไป
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ความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครสจะสูงกว่าจุดอิ่มตัว ทาให้ไม่มีผลึกน้ าตาลเกิดขึ้น ในสภาวะนี้เป็ น
สภาวะที่สารละลายกาลังหาสมดุล เรี ยกว่า สภาวะอิ่มตัวยิง่ ยวด (supersaturation) (กล้าณรงค์,
2536)
รุ่ งนภา (2545) ได้อธิบายการตกผลึกว่า เป็ นการเกิดอนุภาคของแข็งในสารละลายโฮโม
จีเนียส ซึ่งมีความสาคัญในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากสารหลายชนิดจาหน่ายในรู ปของผลึก เช่น
น้ าตาลทราย เป็ นต้น การตกผลึกเป็ นการแยกชนิดหนึ่ง โดยมวลจะถ่ายเทจากสารละลายไปยังผลึก
ของของแข็งบริ สุทธิ์ และการตกผลึกเป็ นการทาให้ผลึกมีขนาดเท่ากัน และมีรูปร่ างเหมือนกัน
(uniform shape and size)
7.3 การตกผลึกร่ วม
การตกผลึกร่ วมเป็ นวิธีการหนึ่งในการทาเอ็นแคพซูเลชันที่ส่วนผสมที่ตอ้ งการทาเอ็น
แคพซูเลชัน หรื อที่เรี ยกว่าส่วนผสมอันดับสอง (second ingredient หรื อ active ingredient) ถูกทาให้
รวมอยูก่ บั สารละลายน้ าเชื่อมที่มีความอิ่มตัวยิง่ ยวดเพื่อทาให้เกิดการตกผลึกได้เองของส่ วนผสมทั้ง
สองส่ วน ประโยชน์หรื อจุดประสงค์ของการตกผลึกร่ วมคือทาให้ส่วนผสมที่นามาทาเอ็นแคพซูเล
ชันมีการละลายที่ดีข้ ึน มีคุณสมบัติการเปี ยกน้ าดีข้ ึน มีความเป็ นเนื้อเดียวกันความสามารถในการ
รวมกับส่ วนผสมอื่นๆ ดีข้ ึน แห้ง ดูดความชื้นได้นอ้ ยลง และร่ วนมากขึ้น เทคนิคการทาเอ็นแคพซูเล
ชันในทางการค้าที่มีวิธีการค่อนข้างง่ายคือวิธีการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลทราย ถึงแม้วา่ น้ าตาลทราย
จะเป็ นตัวพาที่ไม่ดีนกั แต่การตกผลึกร่ วมจะทาให้เกิดการจับตัวกันของผลึกน้ าตาลที่มีขนาดเล็กลง
ซึ่งจะทาให้สารให้กลิ่นรสเข้าไปรวมอยูใ่ นผลึกดังกล่าวได้ เป็ นการปรับปรุ งการคงตัวของสารให้
กลิ่นรสให้ดีข้ นึ (Zeller และคณะ, 1999)
Bhandari และคณะ (1998) ได้ศึกษาการตกผลึกร่ วมกันของน้ าผึ้งกับน้ าตาลซูโครส
โดยเติมน้ าผึ้งในสารละลายน้ าเชื่อมที่อุณหภูมิ 128 องศาเซลเซียส โดยมีอตั ราส่ วนของน้ าตาล
ซูโครสต่อน้ าผึ้งที่ 90:10 85:15 และ 80:20 สองอัตราส่ วนแรกให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลึก ในขณะที่
อัตราส่ วน 80:20 ให้ผลเป็ นผลิตภัณฑ์ก่ ึงของแข็ง จากนั้นนาผลึกที่ได้ไปวิเคราะห์สารให้กลิ่นรส
ด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี พบว่าสารให้กลิ่นรสในผลึกมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับสารให้กลิ่นรสในน้ าผึ้ง
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จงรักษ์ (2552) ได้ศึกษาหาอัตราส่ วนที่เหมาะสมในการตกผลึกระหว่าง น้ ามันหอม
ระเหยจากมะนาวต่อซูโครส โดยมีอตั ราส่ วน ดังนี้ 5:95, 10:90, 15:85 และ 20:80 พบว่าอัตราส่ วน
ของน้ ามันหอมระเหยต่อซูโครส เท่ากับ 10:90 ให้ผลผลิตและเก็บรักษา D-Limonene ไว้ได้มาก
ที่สุดและเมื่อนามาเก็บรักษาไว้ในขวดสี ชาที่ อุณหภูมิ 25 และ 35 องศาเซลเซียสสามารถเก็บได้นาน
กว่า 6 เดือนโดยที่สาร D-limonene ลดลงเพียงเล็กน้อย
งานวิจยั นี้จึงได้ศึกษาวิธีการทาเอ็นแคพซูเลชันในการเก็บสี และกลิ่นของใบเตยโดยวิธีการ
ตกผลึกร่ วมกับซูโครสเพื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอย เนื่องจากวิธีการทาเอ็นแคพ
ซูเลชันแบบตกผลึกร่ วมกับซูโครสนั้นยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการทาแห้ง
แบบพ่นฝอย ซึ่งวิธีการทาเอ็นแคพซูเลชันแบบตกผลึกร่ วมกับซูโครสก็เป็ นทางเลือกหนึ่งในการ
เปลี่ยนสถานะของสารให้กลิ่นรสจากของเหลวไปเป็ นของแข็ง

บทที่ 3
อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย
1. อุปกรณ์
1.1 เครื่ องปั่น (Philips รุ่ น HR 2001, China)
1.2 ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ (Scott Duran, Germany)
1.3 โถดูดความชื้น (desicator)
1.4 ขวดแก้วสาหรับเก็บตัวอย่าง
1.5 เครื่ องชัง่ ชนิดละเอียด 4 ตาแหน่ง (Denver Instrument, USA)
1.6 เครื่ องชัง่ 2 ตาแหน่ง (Sartorius รุ่ น BP 3100, Germany)
1.7 เครื่ องกวนผสม (Yellow line รุ่ น OST 20 digital, Germany)
1.8 เครื่ องอบแห้งแบบสุ ญญากาศ (Eyela รุ่ น VOS-300SD, Japan)
1.9 ตูอ้ บลมร้อน (WTB Binder, Germany)
1.10 เครื่ องนึ่งความดันไอ (Tomy Seiko, Japan)
1.11 Hot plate with magnetic stirrer (รุ่ น HS-115, Thailand)
1.12 ตูเ้ ย็น (Hitachi)
1.13 เครื่ อง Vortex mixer -genic (Mettler, Switzerland)
1.14 ปิ เปต ทิป และไมโครปิ เปต (Gibman, Germany)
1.15 กระบอกตวง (Scott Duran, Germany)
1.16 บีกเกอร์ ขวดปริ มาตร แท่งแก้ว และช้อนตักสาร (Scott Duran, Germany)
1.17 ไวออลเก็บตัวอย่าง
1.18 เครื่ องปั่นเหวี่ยง (Sorvall RCG Kendo, Germany)
1.19 เครื่ อง Gas Chromatography-Mass Spectrometry (Hewlett Packard, USA)
1.20 เครื่ องวัดปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด (refractometer) (N-2E, Atago, Japan)
1.21 อลูมิเนียมฟอยด์ (บริ ษทั กิจถาวรพลาสติก จากัด, ประเทศไทย)
1.22 เครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอย (APV, Denmark)
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1.23 pH meter (Radiometer รุ่ น PHM 210, France)
1.24 เครื่ องวัดสี color view (Gardner รุ่ น XE Plus, USA)
1.25 Spectrophotometer (Spectronic รุ่ น 20 Geneys, USA)
1.26 Solid Phase microextraction (DVB/CAR/PDMS) (Supelco Co., USA)
1.27 นาฬิกาจับเวลา (Citizen, Japan)
1.28 เครื่ องวัดค่า Aw (Novasina, Switzerland)
2. สารเคมีและวัตถุดิบ
2.1 วัตถุดิบ
2.1.1 ใบเตยสดจากสวนคุณณรงค์ชยั เอี่ยมสาอางค์ บ้านเลขที่ 109/1 หมู่ 7 ต.หลักสาม
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
2.1.2 น้ าตาลทราย จากบริ ษทั มิตรผล
2.2 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
2.2.1 Zinc chloride (ZnCl2) (Unilab, Australia)
2.2.2 มอลโตเด็กซ์ตริ น (DE 10) (Thai Food and Chemical Company Limited, China)
2.2.3 สตาร์ชดัดแปร (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 กรดไฮโดรคลอริ ก (Merck, Germany)
2.2.7 อะซีโตน (Merck, Germany)
3. วิธีการทดลอง
3.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสีและกลิน่ จากใบเตย
3.1.1 ศึกษาอัตราส่ วนของใบเตยต่อน้ าที่มีผลต่อการสกัดสี และกลิ่นของใบเตย
หัน่ ส่ วนหัวและท้ายของใบเตยออกแล้วล้างใบเตยให้สะอาด ทิ้งใบเตยให้สะเด็ด
น้ า จากนั้นหัน่ ใบเตยให้มีขนาดเท่าๆกันประมาณ 0.5 เซนติเมตร ปั่นใบเตยด้วยเครื่ องปั่นเป็ นเวลา 1
นาที เติมน้ ากลัน่ ร้อยละ 20 (w/v) ปั่นใบเตยด้วยเครื่ องปั่นต่อเป็ นเวลา 1 นาที กรองน้ าใบเตยด้วยผ้า
ขาวบาง 4 ชั้น (จะได้น้ าใบเตยเข้มข้น) เติมน้ ากลัน่ ในอัตราส่ วนใบเตยต่อน้ า เท่ากับ 1:1, 1:2, 1:3
และ 1:4 ตามลาดับ (ภาพที่ 19)
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ภาพที่ 19 แผนผังการสกัดใบเตยในการศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการสกัดใบเตย
3.1.2 ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลวกใบเตยก่อนการสกัดต่อสี และกลิ่นของสารสกัด
ใบเตย
หัน่ ส่ วนหัวและท้ายของใบเตยออกแล้วล้างใบเตยให้สะอาด ทิ้งใบเตยให้สะเด็ด
น้ า นาใบเตยที่ได้ไปลวกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที จากนั้นหัน่ ใบเตยให้มี
ขนาดเท่าๆกันประมาณ 0.5 เซนติเมตร ปั่นใบเตยด้วยเครื่ องปั่นเป็ นเวลา 1 นาที เติมน้ ากลัน่ ร้อยละ
20 (w/v) ปั่นใบเตยด้วยเครื่ องปั่นต่อเป็ นเวลา 1 นาที กรองน้ าใบเตยด้วยผ้าขาวบาง 4 ชั้น (จะได้น้ า
ใบเตยเข้มข้น) เติมน้ ากลัน่ ในอัตราส่ วนใบเตยต่อน้ า เท่ากับ 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 ตามลาดับ (ภาพที่
20)
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3.1.1

ภาพที่ 20 แผนผังการสกัดใบเตยในการศึกษาผลของอุณหภูมิในการลวกใบเตยก่อนการสกัดต่อ
สี และกลิ่นของสารสกัดใบเตย
เมื่อได้สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสี และกลิ่นจากใบเตยแล้วนาใบเตยที่ได้
จากการศึกษาข้อ 3.1.2 มาหัน่ ส่ วนหัวและท้ายของใบเตยออกแล้วล้างใบเตยให้สะอาด ทิ้งใบเตยให้
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สะเด็ดน้ า จากนั้นหัน่ ใบเตยให้มีขนาดเท่าๆกันประมาณ 0.5 เซนติเมตร ปั่นใบเตยด้วยเครื่ องปั่นเป็ น
เวลา 1 นาที เติมน้ ากลัน่ ร้อยละ 20 (w/v) ปั่นใบเตยด้วยเครื่ องปั่นต่อเป็ นเวลา 1 นาที กรองน้ าใบเตย
ด้วยผ้าขาวบาง 4 ชั้น (จะได้น้ าใบเตยเข้มข้น) เติมน้ ากลัน่ ในอัตราส่ วนใบเตยต่อน้ าที่ได้จาก
การศึกษาข้อ 3.1.1 นาน้ าสกัดใบเตยที่ได้เติม ZnCl2 ที่ความเข้มข้น 300 ppm ก่อนที่จะนาไปศึกษา
ในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภาพที่ 21)
3.1.2
0.5
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1

20% (w/v)
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)

ภาพที่ 21 แผนผังการสกัดใบเตยที่ใช้ในการศึกษาสี และกลิ่นของสารสกัดใบเตย

36
3.2 ศึกษาการตกผลึกนา้ สกัดใบเตยร่ วมกับนา้ ตาลซูโครส
3.2.1 ศึกษาระดับความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาลที่ใช้ในการตกผลึก
โดยศึกษาที่ระดับความเข้มข้น 3 ระดับคือ 80, 85 และ 90 บริ กซ์ เพื่อศึกษาระดับ
ความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครสที่เหมาะสมก่อนจะตกผลึกร่ วมกับน้ าสกัดใบเตยในขั้นตอนต่อไป
วิธีการตกผลึกน้ าตาลซูโครสทาโดยชัง่ น้ าตาลซูโครส 70 กรัมใส่ ในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร
เติมน้ ากลัน่ 30 มิลลิลิตร ให้ความร้อนด้วย hot plate ที่ระดับความร้อนสูงสุ ด พร้อมกับกวน
สารละลายน้ าตาลซูโครสด้วยเครื่ องกวนที่มีความเร็ วของใบพัด 700 รอบต่อนาที วัดความเข้มข้น
ของสารละลายด้วย hand refractometer จนได้ระดับความเข้มข้นตามที่ตอ้ งการคือ 80, 85 และ 90
บริ กซ์ จากนั้นเติมน้ าสกัดใบเตยที่เตรี ยมได้จากข้อ 3.1 ปริ มาณร้อยละ 10 แล้วกวนต่อจนมีความ
เข้มข้นสุ ดท้ายเป็ น 80, 85 และ 90 บริ กซ์ หยุดให้ความร้อนแล้วทาให้เย็นลงในอ่างน้ าควบคุม
อุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส ตั้งทิ้งไว้ให้ตกผลึกในโถดูดความชื้น (desicator) เป็ นเวลา 1 คืน แยก
ผลึกร่ วมออกจากของเหลวแล้วนาผลึกร่ วมที่ได้ไปอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งแบบสุญญากาศ
(vacuum oven) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 90 นาทีและเก็บตัวอย่างผลึกร่ วมที่ได้ไว้ใน
ขวดแก้วที่ปิดสนิท นาผลึกร่ วมที่ได้ไปวิเคราะห์สีและกลิ่นของใบเตย
3.2.2 ศึกษาอัตราส่ วนของน้ าสกัดใบเตยต่อน้ าเชื่อมเริ่ มต้น
เตรี ยมน้ าเชื่อมเริ่ มต้นให้มีระดับความเข้มข้นที่ 70 บริ กซ์ก่อนจากนั้นตกผลึก
น้ าตาลซูโครสภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่ได้ศึกษาตามข้อ 3.2.1 โดยให้ความร้อนด้วย hot plate ที่
ระดับความร้อนสู งสุ ด พร้อมกับกวนสารละลายน้ าตาลซูโครสด้วยเครื่ องกวนที่มีความเร็ วของ
ใบพัด 700 รอบต่อนาที วัดความเข้มข้นของสารละลายด้วย hand refractometer จนได้ความเข้มข้น
ตามที่ได้จากการศึกษาในข้อ 3.2.1 จากนั้นเติมน้ าสกัดใบเตยที่เตรี ยมได้จากข้อ 3.1 โดยกาหนด
อัตราส่ วนของน้ าสกัดใบเตยต่อน้ าตาลซูโครสดังนี้ 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ทาให้เย็นลงใน
อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกผลึกในโถดูดความชื้น (desicator)
เป็ นเวลา 1 คืน แยกผลึกร่ วมออกจากของเหลวแล้วนาผลึกร่ วมที่ได้ไปอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้ง
แบบสุ ญญากาศ (vacuum oven) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 90 นาทีและเก็บตัวอย่างผลึก
ร่ วมที่ได้ไว้ในขวดแก้วที่ปิดสนิท นาผลึกร่ วมที่ได้ไปวิเคราะห์สีและกลิ่นของใบเตย
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3.3 ศึกษาชนิดและปริมาณของตัวพาทีใ่ ช้ ในการทาแห้ งแบบพ่นฝอย
3.3.1 วิเคราะห์หาปริ มาณความชื้นของตัวพาแต่ละตัว
วิเคราะห์ปริ มาณความชื้นของตัวพา 2 ชนิด คือ maltodextrin (DE10) และ noctenyl succinic anhydride (Hi-cap 100) โดยวิธี AOAC (1997) เพื่อใช้ในการปรับให้น้ าใบเตยมีค่า
total solids ที่เท่ากัน (ภาคผนวก ข ข้อ 5, หน้า 95) % total solids ของ maltodextrin (DE10) เท่ากับ
ร้อยละ 93.83, Hi-cap 100 เท่ากับร้อยละ 93.12
3.3.2 นาน้ าใบเตยที่สกัดได้จากข้อ 3.1 ผสมกับตัวพามาทาแห้งแบบพ่นฝอย โดยใช้
เครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอย (ภาพที่ 22) ที่มีอุณหภูมิขาเข้า 150±3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิขาออก
90±3 องศาเซลเซียส ใช้ตวั พา 2 ชนิด คือ maltodextrin (DE10) และ n-octenyl succinic anhydride
(Hi-cap 100) ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) นาผงที่ได้ไปวิเคราะห์สีและกลิ่น
ของใบเตย

ภาพที่ 22 เครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอย
3.4 เปรียบเทียบสี และกลิน่ ของผงใบเตยทีไ่ ด้ จากการทาแห้ งแบบพ่นฝอยกับผลึกที่ได้ จาก
การตกผลึกร่ วมกับซูโครส
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3.5 การวัดคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
3.5.1 การวัดปริ มาณความชื้น
วิเคราะห์ปริ มาณความชื้นโดยวิธี AOAC (1997)
3.5.2 การวัดค่าสี
นาน้ าใบเตยที่ได้ปริ มาณ 25 มิลลิลิตร ไปวัดสี ดว้ ยเครื่ องวัดสี บนั ทึกค่า L*, a*
และ b* ทาการทดลองซ้ า 3 ครั้ง
3.5.3 การวิเคราะห์ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
วิเคราะห์ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ตามวิธีของ Arnon (1949) (ภาคผนวก ก, หน้า 92)
3.5.4 การวิเคราะห์สารให้กลิ่นในใบเตยด้วย GC-MS (ดัดแปลงจากวิธีของ
Wongpornchai และคณะ, 2004)
นาน้ าใบเตย 4 มิลลิลิตร ใส่ ขวด vial ขนาด 27 มิลลิลิตร หลังจากนั้นเติม
สารละลายมาตรฐาน 2,4,6-trimethyl pyridine (ความบริ สุทธิ์ 99%, Aldrich Chemical, Germany)
ความเข้มข้น 205 มิลลิกรัม/ลิตร ปริ มาตร 20 ไมโครลิตร เป็ น internal standard ทาการปิ ดด้วยฝา
อลูมิเนียมที่มี septum ชนิด PTFE/silicone
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์โดยเทคนิค SPME ตัวอย่างใน vial จะถูกตั้งที่อุณหภูมิหอ้ ง
นาน 15 นาที ก่อนนาไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 80°C นาน 30 นาที การสกัดสารประกอบที่
ระเหยได้จากตัวอย่างจะใช้ไฟเบอร์ SPME ชนิด DVB/CAR/PDMS ใช้โปรแกรมอุณหภูมิดงั นี้:
อุณหภูมิเริ่ มต้น 35°C เป็ นเวลา 3 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็ น 50°C ที่อตั รา 2°C/min ก่อนเพิ่ม
อุณหภูมิเป็ น 100°C ที่อตั รา 3°C/min และเพิม่ อุณหภูมิอีกครั้งเป็ น 180°C ที่อตั รา 5°C/min จากนั้น
post run ที่อุณหภูมิ 230C เป็ นเวลา 5 นาที สภาวะคอลัมน์คืออัตราการไหลของฮีเลียมคงที่ที่ 1.4
ml/min
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง GC ของ Agilent 6890N (G 1530N), USA และ MS ของ
Agilent G 2579A,USA ในการวิเคราะห์โดยใช้การฉีดแบบ split/splitless model CP-3800 injector
โดยใช้ MS detector แบบ electron impact (EI) mode, mass range 29–250 m/z สารระเหยที่ถูกดูด
ซับถูกชะออกใน injector port splitless mode ที่ 280 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาทีภายในคอลัมน์
สารระเหยถูกชะด้วยก๊าซฮีเลียมใน wall-coated open tubular (WCOT) fused silica 30 m x 0.32 mm
เคลือบคอลัมน์ดว้ ยโพลิไซโลเซนหนา 0.25 ไมโครเมตร (HP-5 MS)
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ผลทางสถิติหาความแตกต่างโดยใช้โปรแกรม SAS Version 9.0
(statistical analysis system)

บทที่ 4
ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
1. ผลของสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสีและกลิน่ จากใบเตย
1.1 ผลของอัตราส่ วนของใบเตยต่ อนา้ ทีม่ ีผลต่ อการสกัดสี และกลิน่ ของใบเตย
สี เขียวของใบเตยที่เห็นส่ วนใหญ่จะมาจากคลอโรฟิ ลล์ซ่ ึงเป็ นรงควัตถุที่สาคัญที่สุดใน
พืชชั้นสู ง จะอยูใ่ นคลอโรพลาสต์ที่อยูใ่ กล้กบั ผนังเซลล์ คลอโรฟิ ลล์ที่พบในพืชมี 2 ชนิดคือ
คลอโรฟิ ลล์เอและคลอโรฟิ ลล์บี (Hojnik และคณะ, 2007) จากการศึกษาหาอัตราส่ วนที่เหมาะสม
ของใบเตยต่อน้ าที่ใช้ในการสกัดสี และกลิ่นจากใบเตยสด ในอัตราส่ วนใบเตยต่อน้ าเท่ากับ 1:1, 1:2,
1:3 และ 1:4 ตามลาดับ นามาวัดค่าสี ดว้ ยเครื่ อง color view ในระบบ CIE Lab scale รายงานค่าเป็ น
L*, a* และ b* ซึ่งเป็ นระบบการบรรยายสี แบบ 3 มิติ (ณรงค์พนั ธุ์, 2550) แล้วนาค่าที่ได้มาคานวณ
ค่า ∆E ซึ่งเป็ นค่าการเปลี่ยนแปลงของสี เมื่อเทียบกับสารสกัดใบเตยเข้มข้นที่ไม่มีการเติมน้ าในการ
สกัด
จากการทดลองพบว่าที่อตั ราส่ วนของใบเตยต่อน้ าเท่ากับ 1:1 มีสีเขียวสูงที่สุด (ภาพที่
23) กล่าวคือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสี เขียวน้อยที่สุด รองลงมาคือที่อตั ราส่ วนใบเตยต่อน้ า 1:2,
1:3 และ 1:4 ตามลาดับ ดังภาพที่ 24

ภาพที่ 23 น้ าสกัดใบเตยสดที่อตั ราส่ วน 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 ตามลาดับ (ใบเตยสด:น้ า)
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ภาพที่ 24 การเปลี่ยนแปลงของค่าสี ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยสดในอัตราส่ วน 1:1, 1:2, 1:3
และ 1:4 ตามลาดับ (ใบเตยสด:น้ า)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสี ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
(p<0.05)
จากการที่อตั ราส่ วนใบเตยต่อน้ าเท่ากับ 1:1 มีการเปลี่ยนแปลงของสี เขียวน้อยที่สุดซึ่ง
จะสอดคล้องกับปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี และคลอโรฟิ ลล์รวม ที่วดั ได้จากน้ าสกัด
ใบเตย ดังภาพที่ 25-27 จะเห็นว่าที่อตั ราส่ วนใบเตยต่อน้ าเท่ากับ 1:1 ก็จะมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ
คลอโรฟิ ลล์ บี และคลอโรฟิ ลล์รวม สูงที่สุดด้วย ทาให้น้ าสกัดใบเตยที่ได้มีสีเขียวเข้ม อาจ
เนื่องมาจากอัตราส่ วนใบเตยต่อน้ า เท่ากับ 1:1 จะใช้ปริ มาณน้ าในการสกัดที่นอ้ ยจึงทาให้น้ าสกัด
ใบเตยที่ได้มีความเข้มข้นมากกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่ วนอื่นๆ
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Chlorophyll a (mg/g)
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ภาพที่ 25 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยสดในอัตราส่ วน 1:1, 1:2, 1:3
และ 1:4 ตามลาดับ (ใบเตยสด:น้ า)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

Chlorophyll b (mg/g)
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ภาพที่ 26 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยสดในอัตราส่ วน 1:1, 1:2, 1:3
และ 1:4 ตามลาดับ (ใบเตยสด:น้ า)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

Total chlorophyll (mg/g)
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ภาพที่ 27 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวมที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยสดในอัตราส่ วน 1:1, 1:2, 1:3
และ 1:4 ตามลาดับ (ใบเตยสด:น้ า)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
เมื่อนาน้ าสกัดใบเตยสดที่อตั ราส่ วน 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 (ใบเตยสด:น้ า) มาวิเคราะห์
กลิ่น ด้วยเครื่ อง GC-MS ในการทดลองนี้จะใช้กลิ่น 2AP ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักในการให้กลิ่น
ของใบเตย (Kantilal และคณะ, 2012) จากการทดลองพบว่า น้ าสกัดใบเตยสดที่อตั ราส่ วน 1:1 จะให้
ปริ มาณกลิ่นใบเตยหรื อ 2AP สู งกว่าน้ าสกัดใบเตยสดที่อตั ราส่ วน 1:2, 1:3 และ 1:4 ตามลาดับ ดัง
ภาพที่ 28 เนื่องจากเมื่อมีการเพิ่มปริ มาณน้ าที่ใช้ในการสกัดก็จะส่ งผลให้ปริ มาณ 2AP เกิดการเจือ
จางลง ดังนั้นในการศึกษาหาอัตราส่ วนของใบเตยต่อน้ าที่เหมาะสมที่ใช้ในการสกัดจะเลือกที่
อัตราส่ วนใบเตยต่อน้ าเท่ากับ 1:1
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ปริมาณ 2AP (µg/g dry wt.)
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ภาพที่ 28 ปริ มาณ 2AP ที่วิเคราะห์ได้จากสารสกัดใบเตยสดในอัตราส่วน 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4
ตามลาดับ (ใบเตยสด:น้ า)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณกลิ่นที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
1.2 ผลของอุณหภูมิทใี่ ช้ ในการลวกใบเตยก่อนการสกัดต่ อสี และกลิน่ ของใบเตย
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสี และกลิ่นจากใบเตย โดยนาตัวอย่างแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 จะเป็ นใบเตยสด (WB) ส่ วนที่ 2 จะเป็ นใบเตยที่ผา่ นการให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที (B) เพื่อเป็ นการยับยั้งเอนไซม์พอลีฟีนอลออกซิเดส
(polyphenol oxidase; PPO) ที่จะไปทาปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชันได้เป็ น ออร์โท-ไดฟี นอล (odiphenol) สารนี้จะถูกออกซิไดส์ต่อเป็ น ออร์โท-ควิโนน (o-quinone) ซึ่งควิโนนที่เกิดขึ้นจะรวมตัว
กับสารประกอบฟี นอลอื่นๆ หรื อกับกรดอะมิโนได้เป็ นสารประกอบเชิงซ้อนสี น้ าตาลทาให้ใบเตย
เกิดกลิ่นรสที่ไม่ดีเมื่อใบเตยมีการฉีกขาด (นิธิยา, 2549) จากนั้นนาใบเตยที่ได้ไปอบในตูอ้ บลมร้อน
ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสจนน้ าหนักคงที่ จากนั้นนามาคานวณวิเคราะห์หาปริ มาณของแข็ง
ทั้งหมด (% total solids content) ได้ผลดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 % Total solids content ของใบเตยสดและใบเตยที่ผา่ นการให้ความร้อน
ตัวอย่าง
% Total solids content
WB
18.58
B
17.70
WB = Without Blanching; ใบเตยสด
B = Blanching; ใบเตยลวกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 วินาที

จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า WB มีปริ มาณ % total solids มากกว่า B จึงต้องมีการปรับ
%total solids ของ B ให้เท่ากับ WB ก่อนที่จะนาใบเตยมาสกัด เนื่องจากถ้าปริ มาณของแข็งทั้งหมด
เริ่ มต้นไม่เท่ากันก็จะทาให้ปริ มาณของแข็งเริ่ มต้นในน้ าสกัดใบเตยมีปริ มาณที่แตกต่างกัน อาจทา
ให้สีที่ได้ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับ % total solids ของตัวอย่างก่อนการ
สกัด จากนั้นจึงนาตัวอย่างทั้ง WB และ B มาวิเคราะห์ค่าสี และกลิ่นของใบเตย
จากการทดลองพบว่าค่า ∆E ของน้ าสกัดใบเตยทั้ง 2 ตัวอย่าง มีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 29 โดยตัวอย่าง WB มีค่า ∆E น้อยที่สุดรองลงมาคือตัวอย่าง
B ตามลาดับ
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ภาพที่ 29 ค่าสี เขียวที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยสด (WB) และใบเตยที่ผา่ นการให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที (B)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสี ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
(p<0.05)
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เนื่องจากคลอโรฟิ ลล์ เอ และคลอโรฟิ ลล์ บี ในพืช (ภาพที่ 30) จะมีสีที่แตกต่างกัน
คลอโรฟิ ลล์ เอ จะให้สีเขียวแกมน้ าเงิน ส่วนคลอโรฟิ ลล์ บีจะให้สีเขียวแกมเหลือง ในเนื้อเยือ่ พืชจะ
มีคลอโรฟิ ลล์ เอ มากกว่าคลอโรฟิ ลล์ บี ถึง 3 เท่า (Ferruzzi และ Blakeslee, 2007) ทาให้สีน้ าสกัด
ใบเตยที่ได้ในแต่ละตัวอย่างแตกต่างกัน การลวกใบเตยก่อนการสกัดจะทาให้อตั ราส่ วนระหว่าง
คลอโรฟิ ลล์ เอ และคลอโรฟิ ลล์ บี สูงกว่าในใบเตยสด ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากการลวกจะทาให้ส่วนที่
สามารถละลายน้ าได้ในใบเตยลดลง (Lisiewska และคณะ, 2004; Hojnik และคณะ, 2007) ใน
โมเลกุลคลอโรฟิ ลล์ บี มีหมู่แอลดีไฮด์ซ่ ึงมีความเป็ นขั้วสูงจึงสามารถละลายน้ าได้ดีกว่าคลอโรฟิ ลล์
เอ (ภาพที่ 31) ทาให้คลอโรฟิ ลล์บีละลายน้ าไปในขณะลวก (ภาพที่ 32) (Ngo และ Zhao, 2007)
ดังนั้นเมื่อสกัดน้ าใบเตยออกมาจากใบเตยลวก (B) จะทาให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวมน้อยกว่าใบเตย
สด (WB) (ภาพที่ 33) น้ าสกัดใบเตยที่ได้จึงมีสีเขียวที่อ่อนลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เยาวดี
(2552) ที่ศึกษาผลของการให้ความร้อนต่อการสกัดคลอโรฟิ ลล์ในใบเหมียงด้วยการอบแห้งในตูอ้ บ
ลมร้อนและการลวก โดยสารสกัดที่ได้จากใบเหมี่ยงที่ผา่ นการให้ความร้อนด้วยการอบแห้งจะให้
ร้อยละของผลผลิตในการสกัดคลอโรฟิ ลล์รวมสูงกว่าการลวก เนื่องจากการลวกทาให้องค์ประกอบ
ของผักที่สามารถละลายน้ าได้สูญเสี ยไปในขณะที่ลวก
a)

b)
CHO

ภาพที่ 30 โครงสร้างของคลอฟิ ลล์ เอ (a) และคลอโรฟิ ลล์ บี (b)
ที่มา: Von Elbe และคณะ (1986)
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ภาพที่ 31 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยสด (WB) และใบเตยที่ผา่ นการให้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที (B)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

Chlorophyll b (mg/g)
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ภาพที่ 32 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยสด (WB) และใบเตยที่ผา่ นการให้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที (B)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

Total chlorophyll (mg/g)
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ภาพที่ 33 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยสด (WB) และใบเตยที่ผา่ นการให้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที (B)
a,b
หมายเหตุ แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
เมื่อนาน้ าสกัดใบเตยที่สกัดได้จากใบเตยสดและใบเตยลวกมาวิเคราะห์กลิ่น ด้วยเครื่ อง
GC-MS ในการทดลองนี้จะใช้ 2AP, nonanal และ hexanal ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักในการให้กลิ่น
ของใบเตย (Kantilal และคณะ, 2012) ชาวตะวันตกบรรยายกลิ่น 2AP ว่าคล้ายข้าวโพดคัว่ ส่ วนชาว
เอเชียให้คาอธิบายกลิ่นว่าคล้ายกลิ่นใบเตย (Paule และ Power, 1989) hexanal ให้กลิ่น grass, green
(Cheetangdee และ Chaiseri, 2004) และ nonanal จะให้กลิ่น fat และ green (Kantilal และคณะ,
2012) จากการทดลองพบว่า น้ าสกัดใบเตยที่สกัดได้จากใบเตยสดจะให้ปริ มาณกลิ่นใบเตยหรื อ
2AP, nonanal และ hexanal สู งกว่าน้ าสกัดใบเตยที่ได้จากการลวกใบเตยก่อนการสกัด เนื่องจาก
กลิ่น 2AP, nonanal และ hexanal เป็ นสารมีจุดเดือดที่ต่าจึงไม่คงตัวเมื่อผ่านการให้ความร้อนดังภาพ
ที่ 34-36
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ปริมาณ 2AP (µg/g dry wt.)
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ปริมาณ Nonanal (µg/g dry wt.)

ภาพที่ 34 ปริ มาณ 2AP ที่วิเคราะห์ได้จากสารสกัดใบเตยสด (WB) และใบเตยที่ผา่ นการให้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที (B)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณกลิ่นที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

a
b

Without Blanching

Blanching

ภาพที่ 35 ปริ มาณ nonanal ที่วิเคราะห์ได้จากสารสกัดใบเตยสด (WB) และใบเตยที่ผา่ นการให้
ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที (B)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณกลิ่นที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

ปริมาณ Hexanal (µg/g dry wt.)
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ภาพที่ 36 ปริ มาณ hexanal ที่วิเคราะห์ได้จากสารสกัดใบเตยสด (WB) และใบเตยที่ผา่ นการให้ความ
ร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที (B)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณกลิ่นที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
ดังนั้นในการทดลองนี้จึงเลือกวิธีการสกัดแบบไม่ให้ความร้อนแก่ตวั อย่างก่อนการ
สกัดที่อตั ราส่ วน 1:1 อย่างไรก็ตามการให้ความร้อนแก่ใบเตยก่อนการสกัดโดยการลวกที่ 100 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที ก็ยงั มีขอ้ ดีในเรื่ องของกลิ่นที่ไม่ตอ้ งการได้แก่ nonanal และ hexanal
ซึ่งเป็ นสารที่มีค่า odor threshold ค่อนข้างต่าคือมีค่าอยูท่ ี่ระดับความเข้มข้น 1 ppb และ 0.012 ppb
ตามลาดับ มีแนวโน้มลดลง แต่ในขณะที่การให้ความร้อนแก่ใบเตยก่อนการสกัดก็จะส่ งผลให้กลิ่น
2AP ซึ่งเป็ นกลิ่นสาคัญของใบเตยที่มีค่า odor threshold ค่อนข้างต่าคือมีค่าอยูท่ ี่ระดับความเข้มข้น
0.1 ppb ลดลงตามไปด้วย
2. ผลของสภาวะที่เหมาะสมต่ อการตกผลึกร่ วมของนา้ สกัดใบเตยกับนา้ ตาลซูโครส
2.1 ผลของความเข้ มข้ นเริ่มต้ นของนา้ ตาลซูโครสที่ใช้ ในการตกผลึก
ขั้นตอนในการทดลองนี้มีการกาหนดความเข้มข้นเริ่ มต้นของน้ าตาลทรายที่ใช้ในการ
ตกผลึกร่ วมระหว่างน้ าใบเตยกับน้ าตาลซูโครสเท่ากับ 80, 85 และ 90 บริ กซ์ โดยการศึกษานี้จะเติม
น้ าใบเตยในอัตราส่ วนร้อยละ 10 ของน้ าเชื่อมเริ่ มต้น
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จากการทดลองจะเห็นว่าที่ระดับความเข้มข้น 80 บริ กซ์ ยังคงมีสารละลายน้ าตาล
ซูโครสส่ วนใหญ่ปนอยูก่ บั ผลึก ในขณะที่ความเข้มข้น 85 บริ กซ์ จะปรากฏส่ วนที่เป็ นของเหลวอยู่
เพียงเล็กน้อยและที่ระดับความเข้มข้น 90 บริ กซ์ ไม่ปรากฏส่ วนที่เป็ นของเหลวอยูเ่ ลย (ภาพที่ 37)
ดังนั้นจึงเลือกน้ าตาลที่ระดับความเข้มข้น 85 และ 90 บริ กซ์ มาใช้ในการทดลองนี้

80 °Brix

85 °Brix

90 °Brix

ภาพที่ 37 ผลึกที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความเข้มข้น 80, 85 และ
90 บริ กซ์
2.1.1 สี ของผลึกน้ าตาลใบเตย
เมื่อนาผลึกที่ระดับความเข้มข้น 85 และ 90 บริ กซ์ มาวิเคราะห์ค่าสี เขียว
พบว่าค่าการเปลี่ยนแปลงของสี (∆E) ของผลึกน้ าตาลใบเตยทั้ง 2 ตัวอย่าง มีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 38 โดยที่ความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล 90 บริ กซ์ มีค่า
การเปลี่ยนแปลงของสี นอ้ ยที่สุด รองลงมาคือที่สารละลายน้ าตาล 85 บริ กซ์ ตามลาดับ

∆E value
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ภาพที่ 38 ค่าสี เขียวของผลึกน้ าตาลใบเตยที่มีความเข้มข้นของน้ าตาลทราย 85 และ 90 บริ กซ์
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสี ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
(p<0.05)
2.1.2 กลิ่นในผลึกน้ าตาลใบเตย
จากการวิเคราะห์กลิ่นโดยใช้ GC-MS เมื่อเปรี ยบเทียบผลึกน้ าตาลที่ได้กบั น้ า
สกัดใบเตยสด (ภาพที่ 39-41) พบว่าหลังจากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสแล้วกลิ่น 2AP จะ
หายไป เนื่องจากกลิ่น 2AP มีจุดเดือดที่ต่ามาก เมื่อผ่านการแปรรู ปที่อุณหภูมิสูง ในการทดลองนี้จึง
ศึกษาจากองค์ประกอบของกลิ่นรอง ได้แก่ 3-methyl-2(5H)-furanone เป็ นกลิ่นที่พบในใบเตยถึง
ร้อยละ 2.69 เมื่อสกัดใบเตยด้วยวิธี steam distillation (Kantilal และคณะ, 2012) ซึ่งจะให้ลกั ษณะ
กลิ่นที่หอมหวาน (Jiang, 1999) การตกผลึกร่ วมกับซูโครสของน้ าสกัดใบเตยหอมที่มีความเข้มข้น
ของน้ าตาล 90 บริ กซ์ จะให้กลิ่น 3-methyl-2(5H)-furanone มากที่สุด ดังภาพที่ 36 ส่ วนกลิ่นเหม็น
เขียวหรื อ hexanal ตรวจไม่พบเมื่อวิเคราะห์กลิ่นโดยใช้ GC-MS เนื่องจากวิธีการตกผลึกร่ วมกับ
น้ าตาลซูโครสนั้นใช้อุณหภูมิในการตกผลึกที่สูง (Bhandari และคณะ, 1998; Lorena และคณะ,
2007) ซึ่งกลิ่น hexanal มีค่า threshold ที่ต่า ประมาณ 4.5 ng/g (Leffingwell, 1998) จึงทาให้ไม่
สามารถตรวจวัดได้เมื่อวิเคราะห์ดว้ ย GC-MS (Jiang, 1999)
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ภาพที่ 39 โครมาโตแกรมของสารสกัดน้ าใบเตยสด

ภาพที่ 40 โครมาโตแกรมของผลึกน้ าตาลใบเตยที่มีความเข้มข้นของน้ าตาลทราย 85 บริ กซ์
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ปริมาณ 3-methyl-2-(5H)-furanone
(µg/g dry wt.)

ภาพที่ 41 โครมาโตแกรมของผลึกน้ าตาลใบเตยที่มีความเข้มข้นของน้ าตาลทราย 90 บริ กซ์
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ภาพที่ 42 ปริ มาณ 3-methyl-2-(5H)-furanone ที่วิเคราะห์ได้จากผลึกน้ าตาลใบเตยที่มีความเข้มข้น
ของน้ าตาลทราย 85 และ 90 บริ กซ์
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณกลิ่นที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
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∆E value

2.2 ผลของอัตราส่ วนของนา้ ใบเตยต่ อนา้ เชื่อมที่ใช้ ในการตกผลึก
2.2.1 สี ของผลึกน้ าตาลใบเตย
จากการทดลองศึกษาอัตราส่ วนของน้ าใบเตยต่อน้ าเชื่อมที่อตั ราส่ วนของน้ าใบเตยต่อน้ าเชื่อม
เท่ากับ 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 เมื่อนาไปวัดค่าสี พบว่าอัตราส่ วนของน้ าใบเตยต่อน้ าเชื่อม
เท่ากับ 25:75 มีค่า ∆E น้อยที่สุด ดังภาพที่ 43 ซึ่งสอดคล้องกับปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์
บี และคลอโรฟิ ลล์รวม (ภาพที่ 45-47) เนื่องจากมีการใช้น้ าใบเตยมากที่สุด รองลงมาเป็ นอัตราส่ วน
ของน้ าใบเตยต่อน้ าเชื่อมเท่ากับ 20:80, 15:85 และ 10:90 ตามลาดับ ลักษณะของผลึกที่ได้หลังจาก
การตกผลึกดังภาพที่ 44 แต่ในกรณี ที่มีการเติมน้ าใบเตยเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จะส่ งผลต่อการตกผลึก
กล่าวคือ เมื่อมีน้ าในระบบเพิม่ มากขึ้นจะทาให้มีความอิ่มตัวยิง่ ยวดของระบบลดลง จึงทาให้ใน
ระบบไม่สามารถตกผลึกได้ แต่เมื่อให้ความร้อนกับระบบก็สามารถทาให้น้ าระเหยออกไปได้ จน
สามารถตกผลึกได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับ Zamora และ Chirife (2006) ที่ศึกษาน้ าผึ้งตกผลึก
(crystallized honey) ได้กล่าว่าน้ าหรื อความชื้นในน้ าผึ้งมีนอ้ ยก็จะตกผลึกได้ง่ายและจะตกผลึกได้
เร็ วขึ้น แต่ขอ้ จากัดในการทดลองนี้คือสี และกลิ่นของใบเตยที่ตอ้ งการได้หลังจากตกผลึกร่ วมกับ
น้ าตาลซูโครส จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วว่าสี และกลิ่น 2AP จะไม่คงตัวเมื่อได้รับความร้อน
ดังนั้นการเพิ่มปริ มาณน้ าใบเตยจึงไม่เหมาะต่อการตกผลึกน้ าใบเตยร่ วมกับน้ าตาลซูโครส
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pandan:syrup
ภาพที่ 43 สี ของผลึกที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความเข้มข้น 90 บริ กซ์
ในอัตราส่ วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามลาดับ (น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสี ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
(p<0.05)
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Chlorophyll a (mg/g dry wt.)

ภาพที่ 44 ผลึกที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความเข้มข้น 90 บริ กซ์ ใน
อัตราส่ วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามลาดับ (น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)
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pandan:syrup
ภาพที่ 45 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ที่วดั ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความ
เข้มข้น 90 บริ กซ์ในอัตราส่ วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามลาดับ
(น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

Chlorophyll b (mg/g dry wt.)

56
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000

c

c

10 : 90

15 : 85

b

20 :80

a

25 : 75

pandan:syrup

Total chlorophyll (mg/g dry wt.)

ภาพที่ 46 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี ที่วดั ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความ
เข้มข้น 90 บริ กซ์ในอัตราส่ วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามลาดับ
(น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

d

c

10 : 90

15 : 85

b

20 :80

a

25 : 75

pandan:syrup
ภาพที่ 47 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวมที่วดั ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความ
เข้มข้น 90 บริ กซ์ในอัตราส่ วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามลาดับ
(น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
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ปริมาณ 3-methyl-2-(5H)furanone (µg/g dry wt.)

2.2.2 กลิ่นในผลึกน้ าตาลใบเตย
อัตราส่ วนของน้ าสกัดใบเตยต่อน้ าเชื่อมที่อตั ราส่ วน 20:80 และ 25:75 เมื่อ
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง GC-MS (ภาพที่ 49-52) จะให้กลิ่น 3-methyl-2(5H)-furanonew ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 48 รองลงมาเป็ นอัตราส่ วนน้ าใบเตยต่อน้ าเชื่อมเท่ากับ
15:85 และ 10:95 ตามลาดับ
0.06
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0.03
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c

10:90
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15:85

a

a
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25:75

ภาพที่ 48 ปริ มาณกลิ่น 3-methyl-2(5H)-furanone ที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครส
ที่ความเข้มข้น 90 บริ กซ์ ในอัตราส่ วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 ตามลาดับ
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณกลิ่นที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

ภาพที่ 49 โครมาโตแกรมของผลึกที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความเข้มข้น
90 บริ กซ์ ในอัตราส่ วน 10:90 (น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)
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ภาพที่ 50 โครมาโตแกรมของผลึกที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความเข้มข้น
90 บริ กซ์ ในอัตราส่ วน 15:85 (น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)

ภาพที่ 51 โครมาโตแกรมของผลึกที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความเข้มข้น
90 บริ กซ์ ในอัตราส่ วน 20:80 (น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)
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ภาพที่ 52 โครมาโตแกรมของผลึกที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความเข้มข้น
90 บริ กซ์ ในอัตราส่ วน 25:75 (น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)
ดังนั้นการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสที่ความเข้มข้นของน้ าตาล 90° Brix ใน
อัตราส่ วน 20:80 จะให้ค่าสี เขียวสู งที่สุด Lorena และคณะ (2007) กล่าวว่าจากเดิมน้ าตาลทรายเป็ น
ของแข็งที่มีความหนาแน่นสูง มีลกั ษณะผลึกแบบ mono clinic มีผวิ เรี ยบ เมื่อนาน้ าตาลมาตกผลึก
ซ้ าจะทาให้โครงสร้างของผลึกเปลี่ยนไปจากผลึกที่มีรูปร่ างที่แน่นอนไปเป็ นผลึกที่มีรูปร่ างไม่
แน่นอนและจับตัวกันเป็ นก้อน นอกจากนี้ถา้ มีการเพิ่มความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครสให้สูงขึ้นจะ
ทาให้ผลึกมีขนาดเล็กลง ส่ งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างผลึกและมีพ้ืนที่ผวิ เพิ่มมากขึ้น (Bhandari และ
คณะ, 1988) ซึ่งทาให้น้ าสกัดใบเตยที่เติมลงไปแทรกตัวอยูใ่ นช่องว่างเหล่านี้ รวมถึงน้ าสกัดใบ
ใบเตยจะเกาะอยูต่ ามพื้นผิวของผลึกน้ าตาลซูโครสด้วย
3. ผลของชนิดและปริมาณความเข้ มข้ นของสารตัวพาทีใ่ ช้ ในการทาแห้ งแบบพ่นฝอย
การทาแห้งแบบพ่นฝอยมีความสาคัญมากในการผลิตอาหารแห้งประเภท อาหารผงและ
เครื่ องดื่มผงชนิดต่างๆ เป็ นการลดความชื้นของอาหารจนถึงระดับที่สามารถระงับการเจริ ญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุในการเสื่ อมเสี ยของอาหารและยังชะลอการเสื่ อมเสี ยของอาหาร
เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีและเอนไซม์ ซึ่งจะทาให้เก็บอาหารไว้ได้นาน สะดวกต่อการขนส่ งและช่วย
ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากปริ มาตรและน้ าหนักของอาหารลดลง การใช้สารตัวพาเพื่อช่วยในการกักเก็บ
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กลิ่นหอมของใบเตยในระหว่างการทาแห้งเป็ นก็เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ เนื่องจาก
ความสามารถในการกักเก็บสารให้กลิ่นรสแตกต่างกันตามคุณสมบัติของสารตัวพา เช่นเดียวกับ
ปริ มาณความเข้มข้นของสารตัวพาจะช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการกักเก็บสารให้กลิ่นรสได้
แตกต่างกัน ในการทดลองนี้ได้คดั เลือกชนิดและปริ มาณสารตัวพาที่เหมาะสมต่อการทาแห้งโดยใช้
มอลโตเด็กซ์ตริ น (DE10) สตาร์ชดัดแปรชนิด hi-Cap 100 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30
(w/w) ตามลาดับ เนื่องจาก hi-Cap 100 เป็ นสตาร์ชดัดแปรจาก waxy maize โดยปรับปรุ งให้มี
คุณสมบัติไม่ชอบน้ า (hydrophobic) นามาใช้เป็ นสารตัวพาในการเอนแคปซูเลทสารให้กลิ่นรส
อย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เครื่ องเทศ หรื อสารที่อยูใ่ นรู ปของน้ ามัน เพื่อ
ประสิ ทธิภาพในการกักเก็บและปกป้ องสารให้กลิ่นรสได้ถึงร้อยละ 50 อีกทั้งยังสามารถรักษา
คุณสมบัติการไหลได้ดีจึงสามารถกระจายในน้ าได้ง่าย นอกจากนี้ยงั มีคุณสมบัติเฉพาะในการเป็ น
อิมลั ซิไฟเออร์ที่ดี (Madene และคณะ, 2006) โดยชนิด hi-cap 100 มีลกั ษณะเฉพาะคือ ทนต่อการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความเสถียรของโครงสร้างระบบอิมลั ชันแบบน้ ามัน
ในน้ า มีความหนืดต่าจึงสามารถใช้ได้ในปริ มาณสูง จึงมีการนาไปใช้กบั การทาแห้งผงเครื่ องดื่ม
(Liu และคณะ, 2008) ส่ วนมอลโตเด็กซ์ตริ นมีคุณสมบัติที่ไม่มีรสหวานสามารถใช้เป็ นวัสดุสาหรับ
ป้ องกันกลิ่นรสจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได้อย่างดี เนื่องจากมีความสามารถในการสร้างฟิ ล์มรอบๆ
หยดกลิ่นรสในระหว่างกระบวนการทาแห้งซึ่งเป็ นเวลาเดียวกันกับน้ าที่ระเหยออกไป
มอลโตเด็กซ์ตริ นชนิดที่มีค่า DE ต่าจะไม่ดูดความชื้น (nonhygroscopic) ประกอบกับมอลโตเด็กซ์
ตริ นมีราคา 45 บาท/กิโลกรัมซึ่งไม่แพงเมื่อเทียบกับสารเก็บกักกลิ่นรสชนิดอื่น เช่น สตาร์ชดัดแปร
มีราคา 220 บาท/กิโลกรัม มอลโตเด็กซ์ตริ นจึงเป็ นที่นิยมใช้กนั มากในอุตสาหกรรม
ปนัดดา (2547) ได้ศึกษาการเก็บกักกลิ่นรสของแหนมโดยใช้วสั ดุชนิดต่างๆ ในปริ มาณ
ที่เหมาะสม ได้แก่ ปริ มาณเคซีนร้อยละ 10 ปริ มาณมอลโตเด็กซ์ตริ นและเจลาตินร้อยละ 5
ปริ มาณแป้ งข้าวโพดและแป้ งมันสาปะหลังร้อยละ 20 ใช้วิธีการเก็บกักกลิ่นรสโดยการทาแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง พบว่า มอลโตเด็กซ์ตริ นและเจลาติน มีแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์การเก็บกักกลิ่น
รสของแหนมได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ ในทุกสภาวะการบรรจุแต่นอ้ ยกว่าแป้ งมันสาปะหลังที่บรรจุ
ภายใต้สภาวะปกติ หลังจากเก็บรักษาแหนมผงไว้ที่อุณหภูมิ 37ºC เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ โดยมี
แนวโน้มของการเก็บกักกลิ่นสู งสุ ดร้อยละ 41.79, 53.79, 83.00, 85.80 และ 83.00 สาหรับเคซีน
แป้ งข้าวโพด เจลาติน มอลโตเด็กซ์ตริ นและแป้ งมันสาปะหลัง ตามลาดับ
Soottitantawat และคณะ (2005) ได้ศึกษาขนาดของหยดอิมลั ชัน (emulsion droplet size)
และขนาดของอนุภาคผง (power particle size) ในการการเก็บกัก D-limonene โดยใช้กมั อะราบิก
มอลโตเด็กซ์ตริ นและสตาร์ชดัดแปร โดยวิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอย พบว่า คุณลักษณะในการ
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ปลดปล่อย (release characteristics) และความคงตัวของการเกิดออกซิเดชัน (oxidative stability) จะ
ลดลงอย่างมาก เมื่อขนาดของหยดอิมลั ชันและขนาดอนุภาคผงเพิม่ ขึ้น เมื่อใช้กมั อะราบิกและ
มอลโตเด็กซ์ตริ นเป็ นวัสดุในการเก็บกัก อย่างไรก็ตาม สตาร์ชดัดแปรชนิด hicap-100 มีความคงตัว
ในการเก็บกัก D-limonene สู งกว่าเมื่อใช้วสั ดุชนิดอื่น เนื่องจากมีพ้นื ผิวหน้า (surface area) ที่เรี ยบ
กว่า ซึ่งเป็ นผลให้การปลดปล่อย และอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไมโครแคปซูลของ Dlimonene ลดลง
สี เป็ นลักษณะทางประสาทสัมผัสที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ใบเตยผง เนื่องจากเป็ นหนึ่งใน
ปัจจัยคุณภาพที่เป็ นตัวกาหนดการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ การทดลองได้ศึกษาชนิดและ
ปริ มาณของตัวพาที่ใช้ในกระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณภาพด้านสี และกลิ่นของผลิตภัณฑ์
จากภาพที่ 53 แสดงให้เห็นว่าน้ าสกัดใบเตยที่ผสมมอลโตเด็กตริ น (DE 10) จะมีค่า ∆E น้อยกว่าน้ า
สกัดใบเตยที่ผสมสตาร์ชดัดแปรชนิด hi-Cap 100 ส่ วนที่ความเข้มข้นร้อยละ 30 (w/w) จะมีค่า ∆E
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05) และมอลโตเด็กตริ น
(DE10) ร้อยละ 10 (w/w) จะให้ค่า จะมีค่า ∆E น้อยที่สุด รองลงเป็ นร้อยละ 20, 30 (w/w)
ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ ค่าสี เขียวจะลดลงเมื่อปริ มาณของแข็งทั้งหมดเพิ่มขึ้น (Senklang และ
Anprung, 2010) เมื่อนาน้ าใบเตยที่ได้จากการละลายใบเตยผงมาวัดค่าความเป็ นกรด-ด่างจะได้ค่าดัง
ตารางที่ 5 ซึ่งจะเห็นได้วา่ น้ าสกัดใบเตยที่ผสมสตาร์ชดัดแปรชนิด hi-Cap 100 มีค่าความเป็ นกรดสูง
กว่าน้ าสกัดใบเตยที่ผสมมอลโตเด็กตริ น (DE10) ส่ งผลให้น้ าสกัดใบเตยที่ผสมสตาร์ชดัดแปรชนิด
hi-Cap 100 มีค่าสี เขียวน้อยกว่าน้ าสกัดใบเตยที่ผสมมอลโตเด็กตริ น (DE10) (ภาพที่ 54) ซึ่ง
สอดคล้องกับปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี และคลอโรฟิ ลล์รวมโดยมอลโตเด็กตริ น
(DE10) ร้อยละ 10 (w/w) จะให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์สูงที่สุด รองลงเป็ นร้อยละ 20, 30 (w/w)
ตามลาดับ (ภาพที่ 55-57) ในกระบวนการแปรรู ปพืชผักที่มีสีเขียวด้วยความร้อนและกรด สี เขียว
ของผักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาฟี โอไฟติไนเซชัน (pheophytinization) โดย
เมื่อสัมผัสกับความร้อนและกรด แมกนีเซียมไอออนในโมเลกุลของคลอโรฟิ ลล์ ซึ่งเป็ นรงควัตถุ
หลักในใบเตย จะถูกแทนที่ดว้ ยไฮโดรเจนไอออน ทาให้คลอโรฟิ ลล์เปลี่ยนเป็ นฟี โอไฟติน (นิธิยา,
2549) ทาให้สีเขียวเปลี่ยนไปเป็ นสี เขียวมะกอก ซึ่งอาจทาให้ไม่น่ารับประทานแต่อาจเป็ นสี ที่
ต้องการในอาหารบางชนิด เช่น ต้มจับฉ่าย (Robertson, 1985)
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ตารางที่ 5 ค่าความเป็ นกรดด่างที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin และ hi-cap 100 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w)

Carrier

ร้อยละ 10
(w/w)
5.58±0.01
4.97±0.01

∆E value

Maltodextrin (DE10)
Hi-Cap 100
น้ าสกัดใบเตยสด

18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

ab
c

pH
ร้อยละ 20 ร้อยละ 30
(w/w)
(w/w)
5.50±0.01 5.54±0.01
4.70±0.01 4.55±0.01
5.68±0.03

ab

b

a

20% (w/w)
30% (w/w)

d

Maltodextrin (DE10)

10% (w/w)

Hi-Cap 100

ภาพที่ 53 ค่า ∆E ที่ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ maltodextrin
และ hi-cap 100 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสี ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
(p<0.05)
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ภาพที่ 54 สารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ maltodextrin (DE10) และ
hi-cap 100 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w)
Chlorophyll a (mg/g drt wt.)

1.20
1.00

a

0.80
0.60
0.40

10% (w/w)
b

d

0.20

c

e

20% (w/w)
f

30% (w/w)

0.00
Maltodextrin (DE10)

Hi-Cap 100

ภาพที่ 55 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ที่ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin และ hi-cap 100 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

Chlorophyll b (mg/g dry wt.)
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0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

a

b

10% (w/w)
c

20% (w/w)

c
d

Maltodextrin (DE10)

e

30% (w/w)

Hi-Cap 100

Total chlorophyll (mg/g dry wt.)

ภาพที่ 56 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี ที่ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin และ hi-cap 100 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w)
a,b
หมายเหตุ แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

a

b

10% (w/w)
d

Maltodextrin (DE10)

c

e

20% (w/w)
f

30% (w/w)

Hi-Cap 100

ภาพที่ 57 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวมที่ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin และ hi-cap 100 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
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นอกจากเรื่ องสี แล้วกลิ่นก็ยงั เป็ นอีกปัจจัยคุณภาพสาคัญ ที่เป็ นตัวกาหนดการยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่ง เมื่อนาใบเตยผงมาละลายในน้ าแล้ววิเคราะห์ปริ มาณกลิ่นด้วย
GC-MS (ภาพที่ 58-59) พบว่าร้อยละ 10 (w/w) maltodextrin สามารถให้กลิ่น 2-acetyl-1-pyrroline
สูงที่สุด (ภาพที่ 60) ในขณะที่จะให้กลิ่น hexanal ซึ่งเป็ นกลิ่นเหม็นเขียวน้อยที่สุด (ภาพที่ 61) ทั้งนี้
เป็ นเพราะมอลโตเด็กตริ น (DE10) เป็ นสารประกอบคาร์โบไฮดรต ที่มีความสามารถในการก่อตัว
เป็ นฟิ ล์มที่ดีและมีโครงสร้างของโมเลกุลที่มีข้วั จึงสามารถจับกับ 2-acetyl-1-pyrroline ซึ่งมี
โครงสร้างเป็ นสารที่มีข้วั เช่นเดียวกันได้ดี แต่ในขณะที่ hi-cap 100 เป็ นสตาร์ชที่ถูกดัดแปรโดยการ
เติมโมเลกุลของ octenyl succinic anhydride ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ไม่ชอบน้ า (hydrophobic) มีคุณสมบัติ
เป็ น amphiphilic (มีท้ งั ส่ วนที่มีข้วั และไม่มีข้วั ) แต่สามารถละลายน้ าได้บา้ งเล็กน้อย (Viswanathan,
1999; Kshirsagar และ Singhal, 2007) จึงจับกับ hexanal ได้ดีซ่ ึงมีโครงสร้างเป็ นโมเลกุลที่ไม่ชอบ
น้ า แต่จบั กับ 2-acetyl-1-pyrroline ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ภาพที่ 58 โครมาโตแกรมของสารสกัดน้ าใบเตยสด
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ภาพที่ 59 สารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ maltodextrin (DE10)
ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/w)
จากงานวิจยั ของสุ นทรี (2545) ที่มีการเพิ่มปริ มาณมอลโตเด็กตริ นจากร้อยละ 5 (w/v) เป็ น
ร้อยละ 10 (w/v) ในน้ าใบเตย ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความคงตัวของสารที่ให้กลิ่นเฉพาะตัวของใบเตยใน
ระหว่างการทาแห้ง ทาให้เกิดการสู ญเสี ยไปเนื่องจากความร้อนน้อยลง ผลการทดลองนี้สอดคล้อง
กับการใช้สารตัวพาชนิดมอลโตเด็กตริ นของผูว้ ิจยั ที่ร้อยละ 10 (w/w) พบปริ มาณ 2-acetyl-1pyrroline คงอยูม่ ากสุ ดหลังจากทาแห้ง แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็ นร้อยละ 15 และ 30 (w/w) แล้ว
ปริ มาณสาร 2-acetyl-1-pyrroline ไม่ได้เพิ่มขึ้นอีก เช่นเดียวกับการใช้ hi-Cap 100 ที่เพิม่ ปริ มาณ
ความเข้มข้นของสารตัวพาแล้วความสามารถในการกักเก็บกลิ่นไม่เพิม่ ขึ้น เนื่องจากเมื่อความ
เข้มข้นของปริ มาณของของแข็งมีค่ามากขึ้นจะส่ งผลต่อความสามารถในการพ่นฝอยที่ลดลงซึ่งจะ
ทาให้เกิดการสู ญเสี ยของกลิ่นรสในช่วงระหว่างการพ่นฝอยทั้งนี้เนื่องจากจะมีแรงเฉือนจาก
ภายนอกมากระทากับอิมลั ชันของกลิ่นรส ซึ่งจะทาให้อนุภาคของอิมลั ชันนั้นถูกทาลายลงไป
นอกจากนี้ภายในตัวละอองเกิดภาวะปั่นป่ วนอย่างรุ นแรงเกิดขึ้นซึ่งจะทาให้กลิ่นรสสูญเสี ยไป
กับน้ าซึ่งกลิ่น 2-acetyl-1-pyrroline เป็ นกลิ่นที่ละลายอยูใ่ นน้ า จึงเป็ นผลให้ปริ มาณ 2-acetyl-1pyrroline ลดลง (Reineccius และ Bangs, 1985; Bhandari และคณะ, 1992)
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8.00

ปริมาณ 2AP (µg/g dry wt.)

7.00
6.00

a

5.00

b

10% (w/w)

b

4.00

c

3.00

20% (w/w)

c

30% (w/w)

2.00

d

1.00
0.00
Maltodextrin

Hi-cap 100

ปริมาณ Hexanal (µg/g dry wt.)

ภาพที่ 60 ปริ มาณ 2AP ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin (DE10) และ hi-cap 100 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w)
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณกลิ่นที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

10% (w/w)

b
c

c

b

c

Maltodextrin

a

20% (w/w)
30% (w/w)

Hi-cap 100

ภาพที่ 61 ปริ มาณ hexanal ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin (DE10) และ hi-cap 100 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w)
a,b
หมายเหตุ แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณกลิ่นที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
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4. เปรียบเทียบสี และกลิน่ ของผงใบเตยทีไ่ ด้ จากการทาแห้ งแบบพ่นฝอยกับผลึกที่ได้ จากการตกผลึก
ร่ วมกับซูโครส
4.1 ผลของการเปรียบเทียบค่ าสี เขียวที่วัดได้ จากใบเตยผงกับผลึกนา้ ตาลใบเตย
นาใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยมาเปรี ยบเทียบกับผลึกน้ าตาลใบเตยที่ได้จาก
การตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสมาละลายน้ าโดยการคานวณตามภาคผนวก ข ข้อ 7 (หน้า 97) แล้ว
วัดค่าสี พบว่าใบเตยผงที่ได้จากการทาแห้งแบบพ่นฝอยจะจะมีค่า ∆E น้อยกว่าผลึกน้ าตาลใบเตยที่
ได้วิธีการตกผลึกร่ วมกับซูโครส ดังภาพที่ 62 การที่ใบเตยผงยังคงมีค่าสี เขียวที่สูงกว่าและเมื่อนา
ใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยมากับผลึกน้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาล
ซูโครสมาวิเคราะห์ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี และคลอโรฟิ ลล์รวม ดังภาพที่ 63-65 จะ
เห็นว่าใบเตยผงจะให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี และคลอโรฟิ ลล์รวม สูงกว่าผลึกน้ าตาล
ใบเตยด้วย ถึงแม้วา่ จะผ่านกระบวนการแปรรู ปที่อุณหภูมิสูง แต่เป็ นการผ่านความร้อนที่ใช้
ระยะเวลาที่ส้ นั กว่าวิธีการตกผลึกร่ วมกับซูโครส ความร้อนเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการสูญเสี ย
ความคงตัวของสี เขียวในระหว่างกระบวนการแปรรู ปโดยโครงสร้างอนุพนั ธ์ของคลอโรฟิ ลล์ที่
แมกนีเซียมถูกแทนที่ดว้ ยไฮโดรเจนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิ ลล์ไปเป็ นฟี โอไฟตินซึ่งจะ
ให้สีน้ าตาล (Cubas และคณะ, 2008)
12.00
10.00
∆E value

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Pandan powder

Co-crystal with sucrose

ภาพที่ 62 ค่า ∆E ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin (DE 10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน้ าตาลใบเตยที่อตั ราส่ วน 20:80
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสี ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
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Chlorophyll a (mg/g dry wt.)

1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Pandan powder

Co-crystal with sucrose

Chlorophyll b (mg/g dry wt.)

ภาพที่ 63 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ ที่ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin (DE 10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน้ าตาลใบเตยที่อตั ราส่ วน 20:80
a,b
หมายเหตุ แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Pandan powder

Co-crystal with sucrose

ภาพที่ 64 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี ที่ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin (DE 10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน้ าตาลใบเตยที่อตั ราส่ วน 20:80
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

Total chlorophyll (mg/g dry wt.)
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1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Pandan powder
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ภาพที่ 65 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวมที่ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin (DE 10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน้ าตาลใบเตยที่อตั ราส่ วน 20:80
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
4.2 ผลของการเปรียบเทียบปริมาณกลิน่ 2AP ทีว่ ดั ได้ จากใบเตยผงกับผลึกนา้ ตาลใบเตย
เมื่อนาใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยมาเปรี ยบเทียบปริ มาณกลิ่น 2AP กับผลึก
น้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครส มาละลายน้ าแล้วนาไปวัดปริ มาณกลิ่น 2AP
โดยใช้ GC-MS (ภาพที่ 67-69) พบว่าใบเตยผงมีปริ มาณ 2AP เหลืออยูห่ ลังจากการทาแห้งแบบพ่น
ฝอย แต่ในขณะที่ผลึกน้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสไม่พบ 2AP เหลืออยู่
ในผลึกน้ าตาลเลย ดังภาพที่ 66 จะเห็นได้วา่ วิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอยจะให้สีและกลิ่นที่ดีกว่า
วิธีการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครส
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ปริมาณ 2AP (µg/g dry wt.)

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Pandan powder

Co-crystal with sucrose

ภาพที่ 66 ปริ มาณกลิ่น 2AP ที่วดั ได้จากสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้
maltodextrin (DE 10) ร้อยละ 10 (w/w) และผลึกน้ าตาลใบเตยที่อตั ราส่ วน 20:80
หมายเหตุ a,b แท่งกราฟที่มีตวั อักษรกากับไม่เหมือนกันในแต่ละแท่งจะแสดงถึงปริ มาณกลิ่นที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

ภาพที่ 67 โครมาโตแกรมของสารสกัดน้ าใบเตยสดที่อตั ราส่ วน 1:1 (ใบเตย:น้ า)
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ภาพที่ 68 โครมาโตแกรมของสารสกัดใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ maltodextrin
(DE10) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/w)

ภาพที่ 69 โครมาโตแกรมของผลึกที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความเข้มข้น
90 บริ กซ์ ในอัตราส่ วน 20:80 (น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)
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4.3 ผลของค่าวอเตอร์ แอคติวติ ี (aw) ที่วัดได้ จากใบเตยผงกับผลึกนา้ ตาลใบเตย
จุลินทรี ยต์ อ้ งการน้ าในการเจริ ญเติบโต ในอาหารมีน้ าอยูด่ ว้ ยจึงทาให้จุลินทรี ยส์ ามารถ
เจริ ญเติบโตได้ น้ าในอาหารจาแนกออกเป็ น 2 ส่ วน คือน้ าที่ถูกยึดไว้ดว้ ยพันธะทางเคมีอย่างแน่น
หนาภายในโมเลกุลของอาหารเรี ยกว่า bound water และน้ าที่เกาะอยูก่ บั อาหารอย่างหลวมๆ เรี ยกว่า
free water ซึ่ง free water เป็ นน้ าที่จุลินทรี ยน์ ามาใช้ในการเจริ ญเติบโตจึงเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า วอเตอร์
แอคติวิตี (water activity; aW)
ค่าวอเตอร์แอคติวิตี (aw) จึงเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการควบคุมและป้ องกันการเสื่ อมเสี ย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร จึงมีผลโดยตรงต่อการกาหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารเรา
สามารถใช้ค่า aw ในการประเมินว่าเชื้อจุลินทรี ยช์ นิดใดเป็ นสาเหตุที่ทาให้อาหารเสี ย ตลอดจนใช้ใน
การควบคุมและป้ องกันการเสื่ อมเสี ยของอาหารที่เกิดขึ้นจากเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้ เพราะเชื้อจุลินทรี ยจ์ ะ
เจริ ญเติบโตได้ภายใต้ค่า aw ที่จากัด โดยเราจะทาให้อาหารมีค่า aw ต่ากว่าที่เชื้อจุลินทรี ยจ์ ะ
เจริ ญเติบโตได้
หลักการถนอมอาหารโดยการทาแห้งคือการระเหยน้ าออกจากอาหารจนถึงระดับที่มี
aW ต่ากว่า aW ที่แบคทีเรี ยต้องการในการเจริ ญเติบโต โดยผลิตภัณฑ์อาหารยังเป็ นที่ยอมรับของ
ผูบ้ ริ โภค แต่ในระหว่างการแปรรู ป การขนส่ ง และการเก็บรักษา อาหารอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะและคุณภาพซึ่งรวมถึงสี และกลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร และคุณค่าทาง
โภชนาการ ผลจากกลไกเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการเสื่ อมเสี ยของอาหาร ทาให้คุณภาพของอาหาร
เปลี่ยนไปอยูใ่ นระดับที่ไม่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคได้ และทา
ให้อาหารมีอายุการเก็บลดน้อยลง
โดยทัว่ ไปแล้วแบคทีเรี ยต้องการ aW ในการเจริ ญเติบโตสูงกว่าราและยีสต์ แบคทีเรี ยที่
ทาให้อาหารเสี ยส่ วนมากจะไม่เจริ ญถ้า aW ต่ากว่า 0.91 ในขณะที่ราซึ่งทาให้อาหารเสี ยสามารถ
เจริ ญได้ในอาหารที่มีค่า aW เพียง 0.80 ในขณะที่มีรายงานว่าเชื้อรา ซึ่งชอบเจริ ญในสภาวะที่แห้ง
(xerophilic mold) และยีสต์พวกที่ชอบแรงดันออสโมติกสูง (osmophilic yeasts) สามารถเจริ ญได้
ในอาหารที่มี aW ต่าเพียง 0.65 และ 0.61 ตามลาดับ (สุ มณฑา, 2549)
เมื่อนาใบเตยผงที่ได้จากการทาแห้งแบบพ่นฝอยกับผลึกน้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตก
ผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครส มาวัดค่า aw ด้วยเครื่ องวัดค่า aw (Novasina, Switzerland) พบว่าผลึก
น้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสมีค่า aw สูงกว่าใบเตยผงที่ได้จากการทาแห้ง
แบบพ่นฝอย (ตารางที่ 6) ทาให้ผลึกน้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสเกิดการ
เสื่ อมเสี ยก่อนใบเตยผงที่ได้จากการทาแห้งแบบพ่นฝอย เนื่องจากผลึกน้ าตาลใบเตยมีปริ มาณน้ า
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อิสระในอาหารที่สูงทาให้เชื้อจุลินทรี ยส์ ามารถนาไป ใช้ในการเจริ ญเติบโตหรื อนาไปใช้ในการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ได้สูงกว่าใบเตยผง
ตารางที่ 6 ค่าวอเตอร์แอคตอวอตี้ (aw) ของผลึกน้ าตาลใบเตย (co-crystal with sucrose ) และ
ใบเตยผง (pandan powder)
ตัวอย่าง

Aw

Co-crystal with sucrose

0.684 ± 0.003

Pandan powder

0.114 ± 0.001

ดังนั้นวิธีการเก็บสี และกลิ่นที่เหมาะสมสาหรับการทาสารสกัดใบเตยจากของเหลวเก็บให้
อยูใ่ นสภาพของของแข็งคือ วิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอย ส่ วนการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสไม่
เหมาะสาหรับน้ าสกัดใบเตย เนื่องจากตามธรรมชาติสีและกลิ่นจากใบเตยไม่คงตัวจึงทาให้เมื่อผ่าน
ความร้อนที่อุณหภูมิสูงสี และกลิ่นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป (ภาพที่ 70)

ภาพที่ 70 ผงใบเตยที่ผา่ นการทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ maltodextrin (DE10) ร้อยละ 10 (w/w)
และผลึกน้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความเข้มข้น
90 บริ กซ์ ในอัตราส่ วน 20:80 (น้ าสกัดใบเตย:น้ าเชื่อม)

บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสี และกลิน่ จากใบเตย
1.1 ผลของอัตราส่ วนของใบเตยต่อน้ าที่มีผลต่อการสกัดสี และกลิ่นของใบเตย
จากการศึกษาหาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของใบเตยต่อน้ าที่ใช้ในการสกัดสี และกลิ่นจาก
ใบเตยสด ในอัตราส่ วนใบเตยต่อน้ าเป็ น 1:1, 1:2, 1:3 และ 1:4 จากการทดลองพบว่าที่อตั ราส่ วน
ของใบเตยต่อน้ าเท่ากับ 1:1 มีสีเขียวสูงที่สุดและให้ปริ มาณกลิ่น 2-acetyl-1-pyrroline สูงที่สุดด้วย
รองลงมาคือที่อตั ราส่ วนใบเตยต่อน้ า 1:2, 1:3 และ 1:4 ตามลาดับ
1.2 ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการลวกใบเตยก่อนการสกัดต่อสี และกลิ่นของสารสกัดใบเตย
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสี และกลิ่นจากใบเตย โดยนาตัวอย่างแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 จะเป็ นใบเตยสด (WB) ส่ วนที่ 2 จะเป็ นใบเตยที่ผา่ นการให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที (B) เพื่อเป็ นการยับยั้งเอนไซม์พอลีฟีนอลออกซิเดส
(polyphenol oxidase; PPO) จากการทดลองพบว่าค่าการเปลี่ยนแปลงของสี ในน้ าสกัดใบเตยทั้ง 2
ตัวอย่าง มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) โดยตัวอย่าง WB มีค่าการเปลี่ยนแปลงของสี
น้อยกว่าตัวอย่าง B ตามลาดับ
ดังนั้นอัตราส่วนใบเตยต่อน้ าที่เหมาะสมต่อการสกัดคือใบเตยที่ไม่ผา่ นการให้ความ
ร้อนที่อตั ราส่ วน 1:1 ซึ่งจะมีสีเขียวสูงที่สุดและได้นาวิธีการสกัดแบบนี้มาใช้ในการทดลองขั้น
ต่อไป
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่ อการตกผลึกร่ วมของนา้ สกัดใบเตย (สี และกลิน่ ของใบเตย) กับนา้ ตาล
ทราย
2.1 ศึกษาความเข้มข้นเริ่ มต้นของน้ าตาลทรายที่ใช้ในการตกผลึก
จากการศึกษาความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครสที่ระดับความเข้มข้น 3 ระดับคือ 80, 85
และ 90 บริ กซ์ เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของน้ าตาลซูโครสที่เหมาะสมก่อนจะตกผลึกร่ วมกับน้ า
สกัดใบเตย พบว่าการตกผลึกน้ าสกัดใบเตยร่ วมกับซูโครสที่ความเข้มข้นของน้ าเชื่อม 90 บริ กซ์
ผลึกจะมีลกั ษณะเป็ นของแข็งทั้งหมดรวมทั้งมีสีและกลิ่นมากว่าน้ าตาลที่ความเข้มข้น 80 และ 85
บริ กซ์ โดยวัดจากค่าสี ให้ค่าสี เขียวมากที่สุดเท่ากับ 4.17± 0.23 จากการวิเคราะห์กลิ่นโดย
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ใช้ GC-MS หลังจากการตกผลึกแล้ว กลิ่น 2-Acetyl-1-pyrroline (2AP) จะหายไป จึงศึกษาจากกลิ่น
อื่นๆ ที่พบในใบเตยสด ได้แก่ 3-methyl-2(5H)-furanone ซึ่งพบเป็ นร้อยละ 73 (Jiang, 1999) ของ
สารระเหยที่วิเคราะห์ได้ท้ งั หมด สาร 3-methyl-2(5H)-furanone เป็ นสารที่ทาให้เกิดกลิ่นฉุนหรื อ
หวาน จะพบใน 90 บริ กซ์ มากที่สุดเมื่อเทียบกับ 85 บริ กซ์
2.2 ศึกษาอัตราส่ วนของน้ าใบเตยต่อน้ าเชื่อมที่เหมาะสมในการตกผลึก
จากการทดลองศึกษาอัตราส่ วนของน้ าใบเตยต่อน้ าเชื่อมที่อตั ราส่ วนของน้ าใบเตยต่อ
น้ าเชื่อมเท่ากับ 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 เมื่อนาไปวัดค่าสี พบว่าอัตราส่ วนของน้ าใบเตยต่อ
น้ าเชื่อมเท่ากับ 25:75 ให้ค่าสี เขียวมากที่สุด แต่อตั ราส่ วนของน้ าสกัดใบเตยต่อน้ าเชื่อมที่อตั ราส่ วน
20:80 และ 25:75 เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง GC-MS จะให้กลิ่น 3-methyl-2(5H)-furanone สูงที่สุด
รองลงมาเป็ นอัตราส่ วนน้ าใบเตยต่อน้ าเชื่อมเท่ากับ15:85 และ 10:95 ตามลาดับ
ดังนั้นจึงเลือกความเข้มข้นของน้ าเชื่อม 90 บริ กซ์ อัตราส่ วนในการตกผลึกร่ วมของน้ า
สกัดใบเตยหอมต่อน้ าเชื่อมเท่ากับ 20:80
3. ศึกษาชนิดและปริมาณของตัวพาทีใ่ ช้ ในการทาแห้ งแบบพ่นฝอย
จากการทดลองได้ศึกษาชนิดและปริ มาณของตัวพาที่ใช้ในกระบวนการทาแห้งแบบพ่น
ฝอยต่อคุณภาพด้านสี และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ โดยนาน้ าใบเตยที่สกัดใบเตยผสมกับตัวพามาทาแห้ง
แบบพ่นฝอย โดยใช้เครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอยที่มีอุณหภูมิขาเข้า 150±3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิขา
ออก 90±3 องศาเซลเซียส ใช้ตวั พา 2 ชนิด คือ maltodextrin (DE10) และ n-octenyl succinic
anhydride (hi-cap 100) ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 w/w นาผงที่ได้ไปวิเคราะห์สี
และกลิ่นของใบเตย พบว่าน้ าสกัดใบเตยที่ผสมมอลโตเด็กตริ น (DE10) ร้อยละ 10 (w/w) จะมีสี
เขียวและกลิ่นของ 2AP สู งกว่าน้ าสกัดใบเตยที่ผสมสตาร์ชดัดแปรชนิด hi-Cap 100 ในทุกๆความ
เข้มข้น รองลงเป็ นร้อยละ 20, 30 (w/w) ตามลาดับ
ดังนั้นตัวพาที่เหมาะสมในการการทาแห้งแบบพ่นฝอยที่เหมาะสมที่สุดคือ maltodextrin
(DE10) ร้อยละ 10 (w/w) ซึ่งสามารถเก็บสี และกลิ่น 2AP ไว้ได้สูงที่สุด ในขณะที่สตาร์ชดัดแปร
ชนิด hi-Cap 100 สามารถเก็บสี และกลิ่นได้นอ้ ย maltodextrin (DE10) ยังเป็ นตัวพาที่นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า hi-cap 100
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4. เปรียบเทียบสี และกลิน่ ทีว่ เิ คราะห์ ได้ จากใบเตยผงกับผลึกนา้ ตาลใบเตย
เมื่อเปรี ยบเทียบการแปรรู ประหว่างการทาแห้งแบบพ่นฝอยกับวิธีการตกผลึกร่ วมกับ
ซูโครสพบว่าใบเตยผงมีความเหมาะสมในการนาไปใช้งาน โดยวัดจากค่าสี กลิ่นและค่า aW ของ
ใบเตยผงหลังจากการทาแห้งแบบพ่นฝอยซึ่งยังคงมีกลิ่น 2AP เหลืออยู่ เมื่อเทียบกับผลึกน้ าตาล
ใบเตยแล้วกลิ่น 2AP จะหายไปเนื่องจากการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง และใบเตยผงยังมีค่า aW
น้อยกว่าผลึกน้ าตาลใบเตย ทาให้มีอายุในการเก็บรักษาที่นานกว่าผลึกน้ าตาลใบเตย
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ข้ อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาการสกัดสี และสารหอม 2AP จากใบเตยในงานวิจยั นี้จะมุ่งเน้นการสกัดด้วยน้ าเป็ น
ตัวทาลายละลาย เนื่องจากจะนาสารสกัดใบเตยที่ได้ไปศึกษาวิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอยกับวิธีการ
ตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครส ซึ่งน้ าจึงถือว่าเป็ นตัวทาละลายที่ดีที่สุดและสามารรับประทานได้ แต่
วิธีการสกัดที่ใช้อยูอ่ าจทาให้ไม่สามารถสกัดสารหอม 2AP ที่มีในใบเตยออกมาได้หมดจึงอาจยังมี
สารหอม 2AP ที่เหลือค้างอยู่ ซึ่งหากมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นการสกัดสารหอม 2AP ให้ออกมา
ได้มากที่สุดอาจใช้ตวั ทาละลายชนิดอื่นร่ วมกับใช้วิธีการสกัดวิธีอื่นด้วย
2. ในขั้นตอนการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสควรจะต้องหาวิธีการระเหยน้ าออกจากน้ าสกัด
ใบเตย เพื่อทาให้น้ าใบเตยเข้มข้นขึ้น โดยที่สูญเสี ยสี และกลิ่น 2AP น้อยที่สุดก่อนที่จะนาน้ าสกัด
ใบเตยมาตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครส
3. ขั้นตอนการเตรี ยมน้ าใบเตยก่อนการทาแห้งจะต้องทาการละลายสารตัวพาชนิดต่างๆ ให้เป็ นเนื้อ
เดียวกันทั้งหมด และควรใช้เครื่ องปั่นช่วยผสม
4. ในทุกขั้นตอนของการทาแห้งที่มีการเตรี ยมน้ าสกัดใบเตยก่อนเข้าสู่เครื่ องทาแห้งควรทาด้วย
ความรวดเร็ วเพื่อไม่ให้เกิดการสู ญเสี ยคลอโรฟิ ลล์ เนื่องจากการแสงและออกซิเจนซึ่งเป็ นปัจจัยที่
สาคัญที่ทาให้คลอโรฟิ ลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพื่อป้ องกันการสูญเสี ยกลิ่น 2AP จากการระเหย
ในระหว่างการเตรี ยม
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การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
1. การวิเคราะห์ ปริมาณความชื้น
1.1 อุปกรณ์
ตูอ้ บลมร้อน (WTB Binder, Germany)
1.2 วิธีการวัด
1.2.1 อบภาชนะที่ใช้ในการวิเคราะห์ความชื้นในตูอ้ บที่มีอุณหภูมิ 103-105 องศา
เซลเซียส เป็ นระยะเวลา 30 นาที จนได้น้ าหนักคงที่ทาให้เย็นในโถดูดความชื้น (desiccator) แล้ว ชัง่
น้ าหนัก (น้ าหนักแน่นอน)
1.2.2 ชัง่ ตัวอย่าง (น้ าหนักแน่นอน) ใส่ ในภาชนะที่ทราบน้ าหนักที่แน่นอน
1.2.3 นาภาชนะที่มีตวั อย่างอาหารไปอบโดยเปิ ดฝาออกที่อุณหภูมิ 103-105 องศา
เซลเซียส เป็ นระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
1.2.4 นาออกจากตูอ้ บปิ ดฝาทันทีใส่ ในโถดูดความชื้น รอจนเย็นชัง่ น้ าหนักอีกครั้ง และ
อบใหม่จนได้น้ าหนักคงที่ (ค่าที่ได้แตกต่างกันไม่เกิน 0±0.05 กรัม ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 12
ชัว่ โมง) คานวณหาปริ มาณความชื้นโดยใช้มาตรฐานน้ าหนักเปี ยกและน้ าหนักแห้ง
2. การวิเคราะห์ สี
2.1 อุปกรณ์
เครื่ องวัดสี Color-viewTM Spectrophotometer
2.2 วิธีการ calibration
- ที่หน้าจอของเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้คลิก 2 ครั้งที่ color-insights
- หลังจากนั้นให้คลิก 2 ครั้งที่ QC Manager
- ให้คลิก file แล้วเลือก calibration
- ที่ port size ให้เลือก large ที่ mode ให้เลือก auto ที่ gloss ให้เลือกว่าต้องการวัดแบบ
gloss หรื อไม่ ถ้าวัดให้กด on ถ้าไม่วดั ให้กด off แล้วกด ok
- เครื่ องคอมจะสัง่ คาสัง่ ดังนี้ place black reference the on sample port ให้นาส่วนที่มีสี
ดาของตัวอย่างอ้างอิง วางลงตรงช่องที่กาหนดไว้ให้ลงล็อค (คว่าส่ วนสี ดาลง) แล้วกด ok
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- เครื่ องคอมจะสัง่ คาสัง่ ดังนี้ place white reference the on sample port ให้นาส่วนที่มีสี
ขาวของตัวอย่างอ้างอิงคว่าลงตรงช่องที่กาหนดไว้ให้ลงล็อค แล้วกด ok เครื่ องก็จะพร้อมที่จะใช้วดั
ตัวอย่างได้
- ในกรณี ที่ตอ้ งการวัดแบบ gloss เครื่ องจะสัง่ คาสัง่ place black reference the on
sample port ให้นาส่ วนที่มีสีดาของตัวอย่างอ้างอิง วางลงตรงช่องที่กาหนดไว้ให้ลงล็อค (คว่าส่ วนสี
ดาลง) และ place white reference the on sample port ให้นาส่ วนที่มีสีขาวของตัวอย่างอ้างอิงคว่าลง
ตรงช่องที่กาหนดไว้ให้ลงล็อค แล้วกด ok เครื่ องก็จะพร้อมที่จะใช้วดั ตัวอย่างได้
2.3 การวัดตัวอย่าง
- เทตัวอย่างลงใน cup แล้ววางลงบนช่องที่กาหนดไว้
- ที่หน้าจอของ QC Manager ให้คลิก 2 ครั้งที่ gardner หรื อ standard หรื อ sample
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ก็จะสามารถทราบค่าที่วดั ได้
- ทาการทดลองซ้ า 3 ครั้ง
3. วิธีการวิเคราะห์ หาค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) โดยใช้ pH-meter (Radiometer รุ่ น PHM 210,
France)
3.1 ทาการปรับตั้วค่ามาตรฐานของเครื่ อง โดยใช้ สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน พีเอช 7.0
และ พีเอช 4.0 ตามลาดับ
3.2 เตรี ยมน้ าใบเตยที่จะใช้ในการวัด
3.3 จุ่มหัววัด (probe) ลงในน้ าใบเตย รอจนกว่าค่าตัวเลขแน่นอน แล้วจึงอ่านค่า จดบันทึก
3.4 ล้างหัววัดด้วยน้ ากลัน่ และซับแห้งด้วยกระดาษทิชชู แล้ววัดตัวอย่างต่อๆ ไป
3.5 ทาการทดลองซ้ า 3 ครั้ง
4. การวิเคราะห์ ปริมาณนา้ ในอาหาร (วอเตอร์ แอคติวติ ี,้ aw)
4.1 อุปกรณ์
เครื่ องวัดค่า aw (Novasina, Switzerland)
4.2 วิธีการ Set-up Calibration
4.2.1 นาตลับ Salt Standard (ความชื้นมาตรฐาน) มาใส่ ใน Measuring Chamber ให้
เริ่ มต้นด้วย Salt Standard Sal-90 (90.1% ERH)
4.2.2 ปิ ดฝาครอบให้เรี ยบร้อย
4.2.3 หมุนปุ่ มสี เหลืองตรงด้านหน้าซ้ายมือของเครื่ องไปยังหมายเลข 2
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4.2.4 รอประมาณ 1-2 นาที แล้วกดปุ่ มสี ฟ้า Enter ด้านขวามือ จนกระทัง่ บนจอแสดง
ค่า -(LCD) กระพริ บ ถ้าข้อความบนจออ่านว่า NOCAL ให้รอจนกว่าบนจอจะแสดงข้อความว่า
90CAL พร้อมๆ กับกระพริ บด้วย
4.2.5 ให้กดปุ่ มสี ฟ้า Enter อีกครั้งหนึ่ง จนกระทัง่ ข้อความบนจอหยุดกระพริ บ
4.2.6 เครื่ องจะทาการ Calibrate จนเสร็ จสิ้ นกระบวนการ
4.2.7 หลังจากเสร็ จสิ้ นการ Calibrate แล้ว เครื่ องจะคืนสู่สภาพปกติคือ พร้อมที่จะวัด
และแสดงค่าอุณหภูมิและ %ERH (aw = ERH/100) ของตัวอย่าง
4.2.8 สาหรับค่าอื่นๆ ให้ทาการ Calibrate ในทานองเดียวกับค่า 90 ดังกล่าวข้างต้น
4.3 วิธีการวัด
4.3.1 หมุนปุ่ มสี เหลืองของเครื่ อง Thermostanter ในตาแหน่งที่ (1)
4.3.2 นาตลับพลาสติก (sample cup) ใส่ ตวั อย่างให้ได้ปริ มาตรประมาณร้อยละ 80-90
4.3.3 นาตลับตัวอย่างมาใส่ ไว้ใน Measuring Chamber
4.3.4 ปิ ดฝาให้เรี ยบร้อย
4.3.5 Set อุณหภูมิให้ได้ตามที่ตอ้ งการ
4.3.6 รอจนกระทัง่ อ่านอุณหภูมิได้ตามที่ต้งั ไว้ และ Relative Humidity ของอากาศที่วดั
ได้อยูใ่ นสภาวะที่สมดุล (equilibrium) กับสารตัวอย่าง สภาวะนี้เรี ยกว่า Equilibrium Relative
Humidity (ERH) เมื่อหารด้วย 100 ก็จะได้ค่าวอเตอร์แอคติวิต้ ี (Aw) ตามต้องการ
5. การวิเคราะห์ ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll)
5.1 อุปกรณ์
5.1.1 เครื่ อง spectrophotometer
5.1.2 cuvette glass ยีห่ อ้ Hellma
5.2 วิธีการวัดตัวอย่าง
5.2.1 วัดตัวอย่างที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร
5.2.2 ล้าง cuvette glass ด้วยอะซีโตนร้อยละ 20 ให้สะอาดแล้วซับให้แห้ง
5.2.3 เทสารละลายตัวอย่างที่ทาการวัดลงใน cuvette glass เช็ดภายนอก cuvette glass
โดยไม่ให้มีรอยนิ้วมือในบริ เวณที่แสงส่ องผ่าน
5.2.4 set blank ด้วยด้วยอะซีโตนร้อยละ 20
5.2.5 วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างแล้วนาค่าที่วดั ได้มาคานวณหาปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์
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จากสูตร
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ เอ (mg/l) = 12.72A663- 2.69A645
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ บี (mg/l) = 22.90A645- 4.68A663
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวม (mg/l) = 20.21A645+ 8.02A663
โดยที่
A645 = ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 645
A663 = ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 663
ยกตัวอย่างการคานวณปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวมในน้ าใบเตยสด
A645 = 1.081
A663 = 1.955
จากสูตร
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวม (mg/l) = 20.21A645+ 8.02A663
= 20.21(1.081)+8.02(1.955)
= 37.53
รายงานค่าที่ได้ในหน่วยมิลลิกรัมต่อกรัม
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวม (mg/g) = (37.53 ÷ 1000) × (25 ÷ 5)
= 0.188
ดังนั้นในน้ าใบเตยสดมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์รวม 0.188 มิลลิกรัมต่อกรัม

ภาคผนวก ข

94
ภาคผนวก ข
การเตรียมและการคานวณสาร
1. การเตรียม ZnCl2 ที่ความเข้ มข้ น 300 ppm
น้ าใบเตยปริ มาตร 1,000 มิลลิลิตร จะมี ZnCl2 ปริ มาณ 300 มิลลิกรัม
ถ้าน้ าใบเตยปริ มาตร 500 มิลลิลิตร จะมี ZnCl2 ปริ มาณ 150 มิลลิกรัม
ต้องการเตรี ยมสารละลาย 1 มิลลิลิตรให้มี ZnCl2 ปริ มาณ 150 มิลลิกรัม โดยเตรี ยมให้มีปริ มาณ 50
มิลลิลิตร/1 ชุดการทดลอง
ดังนั้นจึงต้องชัง่ ZnCl2 เท่ากับ 10x150 =1,500 มิลลิกรัม
= 1,500/1,000 = 1.5 กรัม
เพราะฉะนั้นชัง่ ZnCl2 1.5 กรัม ละลายในน้ ากลัน่ และปรับปริ มาตรจนครบ 50 มิลลิลิตร
2. การเตรียม 0.1 M HCl
MW. HCl = 36.47 กรัม
ข้างขวด HCl บริ สุทธิ์ 37%
1 M ของ HCl คือ ชัง่ HCl มา 36.47 กรัม เติมน้ ากลัน่ ให้ครบ 1,000 มิลลิลิตร
0.1 M ของ HCl คือ ชัง่ HCl มา 3.647 กรัม เติมน้ ากลัน่ ให้ครบ 1,000 มิลลิลิตร
HCl 37 กรัม ต้องเทกรด 100 กรัม
ดังนั้นถ้าต้องการ HCl 3.647 กรัม ต้องเทกรด 9.8568 กรัม
ถ้า 1,000 มิลลิลิตร จะมีกรด 9.8568 กรัม
ถ้าต้องการเตรี ยม 500 มิลลิลิตร จะต้องชัง่ กรดมา 4.9284 กรัม
3. การเตรียม Std. TMP ที่ความเข้ มข้ น 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 มิลลิกรัมละลายแล้วปรับปริ มาตรด้วย 0.1 M HCl จนครบ 100 มิลลิลิตร
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4. การเตรียมตัวพาก่อนการทาแห้ งแบบพ่นฝอย
ยกตัวอย่างการเตรี ยม maltodextrin ร้อยละ 10 (w/w) และ Hi-cap 100 ร้อยละ 10 (w/w)
%ความชื้นของ maltodextrin = 6.1747%
maltodextrin 100 กรัม จะมี maltodextrin ที่ไม่มีน้ าอยู่ 100-6.1747 = 93.8253 กรัม
ต้องการเตรี ยมน้ าใบเตยสดผสม maltodextrin ร้อยละ 10 (w/w)
maltodextrin ที่ไม่มีน้ า 93.8253 กรัม ต้องชัง่ maltodextrin 100 กรัม
ถ้าต้องการ maltodextrin ที่ไม่มีน้ า 10 กรัม ต้องชัง่ maltodextrin 10.6581 กรัม
น้ าใบเตย 100 กรัม ต้องเติม maltodextrin 10.6581 กรัม
ถ้าน้ าใบเตย 500 กรัม ต้องเติม maltodextrin 53.2905 กรัม
ดังนั้น น้ าใบเตยสด 500 กรัม ต้องเติม maltodextrin 53.2905 กรัม
%ความชื้นของ Hi-cap 100 = 6.8847%
Hi-cap 100 100 กรัม จะมี Hi-cap 100 ที่ไม่มีน้ าอยู่ 100-6.8847 = 93.1153 กรัม
ต้องการเตรี ยมน้ าใบเตยสดผสม Hi-cap 100 ร้อยละ 10 (w/w)
Hi-cap 100 ที่ไม่มีน้ า 93.1153 กรัม ต้องชัง่ Hi-cap 100 100 กรัม
ถ้าต้องการ Hi-cap 100 ที่ไม่มีน้ า 10 กรัม ต้องชัง่ Hi-cap 100 10.7394 กรัม
น้ าใบเตย 100 กรัม ต้องเติม Hi-cap 100 10.7394 กรัม
ถ้าน้ าใบเตย 500 กรัม ต้องเติม Hi-cap 100 53.6970 กรัม
ดังนั้น น้ าใบเตยสด 500 กรัม ต้องเติม Hi-cap 100 53.6970 กรัม
5. การปรับ Total Solid ของใบเตยก่อนการสกัด
จากสูตร % Total solid = (น้ าหนักตัวอย่างหลังอบ ÷ น้ าหนักตัวอย่างก่อนอบ) × 100
ใบเตยสด
น้ าหนักก่อนอบ = 3.0497 กรัม
น้ าหนักหลังอบ = 0.5666 กรัม
% Total solid ของใบเตยสด = (0.5666 ÷ 3.0497) × 100
= 18.5789 กรัม
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ใบเตยลวกที่ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที
น้ าหนักก่อนอบ = 3.0493 กรัม
น้ าหนักหลังอบ = 0.5397 กรัม
% Total solid ของใบเตยสด = (0.5397 ÷ 3.0493) × 100
= 17.6991 กรัม
ยกตัวอย่างการสกัดใบเตยที่อตั ราส่ วน 1:1 ของใบเตยสดและใบเตยที่ผา่ นการให้ความร้อน
ใบเตยสดมี % total solid 18.5789 กรัม
ใบเตยลวกมี % total solid 17.6991 กรัม ต้องชัง่ ใบเตยลวกมา 100 กรัม
ถ้าต้องการให้ใบเตยลวกมี % total solid 18.5789 กรัม จะต้องชัง่ ใบเตยลวกมา 104.97 กรัม
ดังนั้นตอนสกัดน้ าใบเตยจะใส่ ใบเตยสด 100 กรัม ใส่ น้ า 100 กรัม
แต่ถา้ เป็ นใบเตยลวกจะใส่ ใบเตย 104.97 กรัม ใส่ น้ า 100 กรัม
6. การคานวณปริมาณสาร (µg/g)
ยกตัวอย่างการคานวณปริ มาณ 2AP ในใบเตยผงของมอลโตเด็กซ์ตริ นร้อยละ 10 (w/w)
ความเข้มข้นของ Std. TMP เท่ากับ 205 ppm (ใส่ ในตัวอย่าง 20 µl = 0.0041 mg)
Corr. Area ของ Std. TMP เท่ากับ 90868336
Corr. Area ของ 2AP เท่ากับ 61870190
Corr. Area ของ Std. TMP เท่ากับ 90868336 มีความเข้มข้น
0.0041
ถ้า Corr. Area ของ 2AP เท่ากับ 61870190 จะมีความเข้มข้น 0.00279
น้ าใบเตยสด+Std. TMP
4.02 ml มีปริ มาณสารอยู่
0.00279
ถ้าน้ าใบเตยผง
1 ml มีปริ มาณสารอยู่
0.000694
หรื อน้ าใบเตยผง
1 ml มีปริ มาณสารอยู่ 0.6944
µg/ml
%ความชื้น (wet basis) เท่ากับ 2.6845
ใบเตยผง
100
g จะมีน้ าอยู่
ถ้าใบเตยผง
6.3465 g จะมีน้ าอยู่
ดังนั้นใบเตยผงที่ไม่มีน้ าจะหนัก
6.3465-0.1704 = 6.1761

2.6845
0.1704
g

g
g

mg
mg
mg
mg
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ในน้ าใบเตยผง
1 ml มีสารอยู่
ในน้ าใบเตยผง
50 ml จะมีใบเตยผงอยู่
ถ้าน้ าใบเตยผง
1 ml จะมีใบเตยผงอยู่
ใบเตยผง
0.1235 g จะมี 2AP
ถ้าใบเตยผง
1
g จะมี 2AP
ดังนั้นใบเตย 1 g จะมีปริ มาณ 2AP เท่ากับ 5.6219 µg/g dry wt.

0.6944
6.176
0.1235
0.6944
5.6219

µg/ml
g
g
µg
µg

7. การคานวณค่ าการละลาย
ยกตัวอย่างการคานวณผงใบเตยที่มอลโตเด็กตริ น ร้อยละ 10 (w/w)
%ความชื้น (wet basis) เท่ากับ 2.6845
ของแข็งที่เหลือในผงใบเตย = 100-2.6845 = 97.3155
TSS ของน้ าใบเตยตอนใส่ MD ร้อยละ 10 (w/w) (ก่อน Spray dry) = 12 Brix
ผงใบเตยมีของแข็งที่เหลืออยู่ 97.3155 กรัม ในใบเตยผง 100 กรัม
ถ้าต้องการให้มี TSS 12 Brix ต้องชัง่ ผงใบเตยมา 12.3310 กรัม
ดังนั้น ให้นาผงใบเตยมา 12.3310 กรัม ละลายน้ าแล้วปรับปริ มาตรจนครบ 100 มิลลิลิตร
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ข้ อมูลการทดลอง
ตารางผนวกที่ 7 สี ของน้ าสกัดใบเตยสดที่อตั ราส่ วนต่างๆ
ตัวอย่าง
1:1
1:2
1:3
1:4

L*
20.73±0.22
19.35±0.07
18.51±0.11
17.28±0.04

-a*
10.67±0.08
9.29±0.10
8.79±0.18
7.49±0.11

b*
20.92±0.39
19.76±0.19
18.46±0.09
17.45±0.31

ตารางผนวกที่ 8 สี ของน้ าสกัดใบเตยสดและใบเตยลวกที่อตั ราส่ วน 1:1 (ใบเตย:น้ า)
ตัวอย่าง
Without Blanching
Blanching

L*
20.73±0.22
21.87±0.05

-a*
10.67±0.08
7.35±0.07

b*
20.92±0.39
22.45±0.27

ตารางผนวกที่ 9 สี ของน้ าใบเตยที่ได้จากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสที่ 80 และ 90 ºBrix
ตัวอย่าง
80 ºBrix
90 ºBrix

L*
16.07±0.05
16.79±0.44

-a*
4.59±0.06
5.05±0.21

b*
3.86±0.04
12.18±0.90

ตารางผนวกที่ 10 สี ของน้ าใบเตยที่ได้จากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสที่อตั ราส่ วนต่างๆ
ตัวอย่าง
10:90
15:85

L*
13.88±0.47
15.00±0.40

-a*
2.37±0.02
2.74±0.04

b*
6.50±0.498
10.55±0.29
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ตารางผนวกที่ 10 (ต่ อ) สี ของน้ าใบเตยที่ได้จากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครสที่อตั ราส่ วนต่างๆ
ตัวอย่าง
20:80
25:75

L*
25.09±0.47
28.85±0.17

-a*
3.28±0.14
4.15±0.03

b*
17.96±0.49
11.19±0.38

ตารางผนวกที่ 11 สี ของน้ าใบเตยที่ได้หลังจากการทาแห้งแบบพ่นฝอย
ตัวอย่าง
MD ร้อยละ 10
MD ร้อยละ 20
MD ร้อยละ 30
HC ร้อยละ 10
HC ร้อยละ 20
HC ร้อยละ 30

L*
19.72±0.02
17.34±0.01
15.51±0.02
24.53±0.11
24.74±0.01
23.83±0.03

-a*
10.10±0.03
9.73±0.06
9.33±0.01
8.05±0.04
5.79±0.03
4.15±0.04

ตารางผนวกที่ 12 ค่า TSS ก่อนการทาแห้งแบบพ่นฝอย
ตัวอย่าง
MD ร้อยละ 10
MD ร้อยละ 20
MD ร้อยละ 30
HC ร้อยละ 10
HC ร้อยละ 20
HC ร้อยละ 30

°Brix
12.0
19.2
26.0
13.0
19.0
25.0

b*
20.26±0.10
18.68±0.11
16.86±0.13
23.69±0.14
23.72±0.10
23.14±0.06
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ตารางผนวกที่ 13 ร้อยละความชื้นของใบเตยสดและใบเตยลวก
ตัวอย่าง
Without Blanching
Blanching

น้ าหนักใบเตยก่อนอบ น้ าหนักใบเตยหลังอบ
(กรัม)
(กรัม)
3.0497±0.0400
0.5666±0.0078
3.0493±0.0169
0.5397±0.0197

ร้อยละความชื้น
81.4209
83.3007

ตารางผนวกที่ 14 ร้อยละความชื้นของ maltodextrin และ hi-cap 100
น้ าหนักใบเตยก่อนอบ น้ าหนักใบเตยหลังอบ
(กรัม)
(กรัม)
Maltodextrin
3.0360±0.0139
2.8486±0.0127
Hi-cap 100
3.0683±0.0223
2.8570±0.0287
ตัวอย่าง

ร้อยละความชื้น
wet basis
dry basis
6.1747
6.5811
6.8847
7.3937

ตารางผนวกที่ 15 ร้อยละความชื้นของใบเตยผงที่ได้หลังจากการทาแห้งแบบพ่นฝอย
ตัวอย่าง
MD ร้อยละ 10
MD ร้อยละ 20
MD ร้อยละ 30
HC ร้อยละ 10
HC ร้อยละ 20
HC ร้อยละ 30

น้ าหนักใบเตยผงก่อนอบ
(กรัม)
3.0372±0.0306
3.0380±0.0410
3.0666±0.0488
3.0667±0.0163
3.0611±0.0420
3.0478±0.0312

น้ าหนักใบเตยผงหลังอบ
(กรัม)
2.9557±0.0297
2.9875±0.0364
3.0131±0.0449
2.9810±0.0155
3.0048±0.0414
2.9779±0.0323

ร้อยละความชื้น
2.6845
1.6612
1.7468
2.7967
1.8392
2.1972
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ตารางผนวกที่ 16 ร้อยละความชื้นของผลึกน้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครส
ตัวอย่าง
80 ºBrix
90 ºBrix

น้ าหนักผลึกก่อนอบ
(กรัม)
3.1428±0.0116
3.1871±0.0549

น้ าหนักผลึกหลังอบ
(กรัม)
3.0230±0.0121
3.1073±0.0520

ร้อยละความชื้น
3.8140
2.5038

ตารางผนวกที่ 17 ร้อยละความชื้นของผลึกน้ าตาลใบเตยที่ได้จากการตกผลึกร่ วมกับน้ าตาลซูโครส
ตัวอย่าง
10:90
15:85
20:80
25:75

น้ าหนักผลึกก่อนอบ
(กรัม)
3.0905±0.0339
3.1425±0.0508
3.1245±0.0241
3.1412±0.0201

น้ าหนักผลึกหลังอบ
(กรัม)
2.9920±0.0346
3.0252±0.0464
2.9869±0.0194
3.0642±0.0227

ร้อยละความชื้น
3.1861
3.7327
4.4039
2.4534

ตารางผนวกที่ 18 ค่า pH ของใบเตยสด
ตัวอย่าง
Without Blanching
Blanching

pH
ใบเตยสด
5.68±0.04
5.52±0.01

ตารางผนวกที่ 19 ค่า pH ของใบเตยก่อนการทาแห้งแบบพ่นฝอยและหลังการทาแห้งแบบพ่นฝอย
ตัวอย่าง
MD ร้อยละ 10
MD ร้อยละ 20

pH
ใบเตยผงก่อนการทาแห้ง
5.57±0.01
5.56±0.01

ใบเตยผงหลังการทาแห้ง
5.40±0.26
5.48±0.01
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ตารางผนวกที่ 19 (ต่อ) ค่า pH ของใบเตยก่อนการทาแห้งแบบพ่นฝอยและหลังการทาแห้ง
แบบพ่นฝอย
ตัวอย่าง
MD ร้อยละ 30
HC ร้อยละ 10
HC ร้อยละ 20
HC ร้อยละ 30

pH
ใบเตยผงก่อนการทาแห้ง
5.54±0.01
4.97±0.01
4.70±0.01
4.55±0.01

ใบเตยผงหลังการทาแห้ง
5.45±0.01
4.87±0.02
4.72±0.01
4.56±0.01
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ผลงานที่นาเสนอและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
มผช.๗๖๕/๒๕๔๘
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน
ใบเตยผงสาเร็จรูป
๑. ขอบข่ าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมใบเตยผงสาเร็ จรู ปพร้อมชงดื่ม อยูใ่ นลักษณะเป็ นเกล็ด
และเป็ นผงบรรจุในภาชนะบรรจุ
๒. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดงั ต่อไปนี้
๒.๑ ใบเตยผงสาเร็ จรู ป หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาน้ าสกัดจากใบเตยสดไปให้ความร้อนจน
เข้มข้น นาไปผสมกับน้ าตาล อาจเติมเกลือ ทาให้แห้งที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม อาจทา
เป็ นเกล็ดขนาดเล็กหรื อบดเป็ นผง
๓. คุณลักษณะทีต่ ้ องการ
๓.๑ ลักษณะทัว่ ไป
ต้องเป็ นเกล็ดขนาดเล็กหรื อเป็ นผง แห้ง ไม่จบั ตัวเป็ นก้อน
๓.๒ สี
ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของใบเตยผงสาเร็ จรู ป
๓.๓ กลิ่นรส
ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของใบเตยผงสาเร็ จรู ป ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์
๓.๔ การละลาย
ต้องละลายได้หมดและไม่มีส่ิ งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๘.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู ้
ตรวจสอบทุกคนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลกั ษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผูต้ รวจสอบคนใดคน
หนึ่ง
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๓.๕ สิ่ งแปลกปลอม
ต้องไม่พบสิ่ งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่ วนหรื อ
สิ่ งปฏิกลู จากสัตว์
๓.๖ วอเตอร์แอกทิวิตี
ต้องไม่เกิน ๐.๕
หมายเหตุ วอเตอร์แอกทิวิตี เป็ นปั จจัยสาคัญในการคาดคะเนอายุการเก็บอาหาร และเป็ นตัวบ่งชี้ถึง
ความปลอดภัยของอาหาร โดยทาหน้าที่ควบคุมการอยูร่ อด การเจริ ญ และการสร้างสารพิษของ
จุลินทรี ย ์
๓.๗ วัตถุเจือปนอาหาร
ห้ามใช้สีสังเคราะห์ทุกชนิด
๓.๘ จุลินทรี ย ์
๓.๘.๑ จานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ต้องไม่เกิน ๑ × ๑๐๓ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๘.๒ เอสเชอริ เชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า ๓ ต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๘.๓ ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า ๑๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๔. สุ ขลักษณะ
๔.๑ สุ ขลักษณะในการทาใบเตยผงสาเร็ จรู ป ให้เป็ นไปตามคาแนะนาตามภาคผนวก ก.
๕. การบรรจุ
๕.๑ ให้บรรจุใบเตยผงสาเร็ จรู ปในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิ ดได้สนิท และสามารถป้ องกันการ
ปนเปื้ อนจากสิ่ งสกปรกภายนอกได้
๕.๒ น้ าหนักสุ ทธิของใบเตยผงสาเร็ จรู ปในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่นอ้ ยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุใบเตยผงสาเร็ จรู ปทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรื อเครื่ องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย
(๑) ชื่อเรี ยกผลิตภัณฑ์ เช่น ใบเตยผงสาเร็จรู ป ใบเตยผงชงดื่ม
(๒) ส่ วนประกอบที่สาคัญ
(๓) น้ าหนักสุ ทธิ
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(๔) วัน เดือน ปี ที่ทา และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรื อข้อความว่า “ควรบริ โภคก่อน
(วัน เดือน ปี )”
(๕) ข้อแนะนาในการบริ โภคและการเก็บรักษา
(๖) ชื่อผูท้ า หรื อสถานที่ทา พร้อมสถานที่ต้ งั หรื อเครื่ องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในกรณี ที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
๗. การชักตัวอย่ างและเกณฑ์ ตัดสิ น
๗.๑ รุ่ น ในที่น้ ี หมายถึง ใบเตยผงสาเร็ จรู ปที่ทาโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็ นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กาหนดต่อไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบสิ่ งแปลกปลอม การบรรจุ และ
เครื่ องหมายและฉลาก ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธีสุ่ มจากรุ่ นเดียวกัน จานวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อ
ตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็ นไปตามข้อ ๓.๕ ข้อ ๕. และข้อ ๖. จึงจะถือว่าใบเตยผงสาเร็ จรู ป
รุ่ นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป สี กลิ่นรส และการ
ละลาย ให้ใช้ตวั อย่างที่ผา่ นการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จานวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อ
ตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็ นไปตามข้อ ๓.๑ ถึง ข้อ ๓.๔ จึงจะถือว่าใบเตยผงสาเร็ จรู ปรุ่ นนั้น
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบวอเตอร์แอกทิวิตีและวัตถุเจือปน
อาหาร ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธีสุ่ มจากรุ่ นเดียวกัน จานวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทาเป็ นตัวอย่าง
รวม โดยมีน้ าหนักรวมไม่นอ้ ยกว่า ๓๐๐ กรัม กรณี ตวั อย่างไม่พอให้ชกั ตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจาก
รุ่ นเดียวกันให้ได้ตวั อย่างที่มีน้ าหนักรวมตามที่กาหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็ นไปตาม
ข้อ ๓.๖ และข้อ ๓.๗ จึงจะถือว่าใบเตยผงสาเร็ จรู ปรุ่ นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๗.๒.๔ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบจุลินทรี ย ์ ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธีสุ่ ม
จากรุ่ นเดียวกันจานวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทาเป็ นตัวอย่างรวม โดยมีน้ าหนักรวมไม่นอ้ ยกว่า
๒๐๐ กรัม กรณี ตวั อย่างไม่พอให้ชกั ตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่ นเดียวกันให้ได้ตวั อย่างที่มีน้ าหนัก
รวมตามที่กาหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็ นไปตามข้อ ๓.๘ จึงจะถือว่าใบเตยผงสาเร็ จรู ป
รุ่ นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๗.๓ เกณฑ์ตดั สิ น
ตัวอย่างใบเตยผงสาเร็ จรู ปต้องเป็ นไปตามข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ ข้อ ๗.๒.๓ และข้อ ๗.๒.๔
ทุกข้อ จึงจะถือว่าใบเตยผงสาเร็ จรู ปรุ่ นนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้
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๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทัว่ ไป สี กลิ่นรส และการละลาย
๘.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผูต้ รวจสอบ ประกอบด้วยผูท้ ี่มีความชานาญในการตรวจสอบใบเตยผง
สาเร็ จรู ปอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอย่างใบเตยผงสาเร็ จรู ปลงในจานกระเบื้องสี ขาว ตรวจสอบลักษณะทัว่ ไปและสี
โดยการตรวจพินิจ
๘.๑.๓ ใส่ ตวั อย่างใบเตยผงสาเร็ จรู ปลงในภาชนะที่เหมาะสม เติมน้ าเดือดตามปริ มาณที่ระบุ
ไว้ที่ฉลากคนให้ละลายเป็ นเวลา ๓๐ วินาที ตรวจสอบกลิ่นรสและการละลายโดยการตรวจพินิจและ
ชิม
๘.๑.๔ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็ นไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์ การให้ คะแนน
(ข้อ ๘.๑.๔)

๘.๒ การทดสอบสิ่ งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่ องหมายและฉลากให้ตรวจพินิจ
๘.๓ การทดสอบวอเตอร์แอกทิวิตี
ให้ใช้เครื่ องวัดวอเตอร์แอกทิวิตีที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ (๒๕ ± ๒) องศาเซลเซียส
๘.๔ การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรื อวิธีทดสอบอื่นที่เป็ นที่ยอมรับ
๘.๕ การทดสอบจุลินทรี ย ์
ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรื อ BAM หรื อวิธีทดสอบอื่นที่เป็ นที่ยอมรับ
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๘.๖ การทดสอบน้ าหนักสุ ทธิ
ให้ใช้เครื่ องชัง่ ที่เหมาะสม

ภาคผนวก ก.
สุ ขลักษณะ
(ข้อ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ต้ งั และอาคารที่ทา
ก.๑.๑ สถานที่ต้ งั ตัวอาคารและที่ใกล้เคียง อยูใ่ นที่ที่จะไม่ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ทาเกิดการ
ปนเปื้ อนได้ง่าย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ต้ งั ตัวอาคารและบริ เวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยูห่ ่างจากบริ เวณหรื อสถานที่ที่มีฝนุ่ เขม่า ควัน มากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไม่อยูใ่ กล้เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ เช่น บริ เวณเพาะเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บหรื อ
กาจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การ
บารุ งรักษา การทา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบตั ิงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทา ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรี ยบ ทา
ความสะอาด และ
ซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริ เวณที่ทาออกเป็ นสัดส่ วน ไม่อยูใ่ กล้หอ้ งสุ ขา ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
หรื อไม่เกี่ยวข้องกับการทาอยูใ่ นบริ เวณที่ทา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบตั ิงานไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่
เหมาะสม
ก.๒ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ในการทา
ก.๒.๑ ภาชนะหรื ออุปกรณ์ในการทาที่สมั ผัสกับผลิตภัณฑ์ ทาจากวัสดุมีผวิ เรี ยบ ไม่เป็ นสนิม
ล้างทาความสะอาดได้ง่าย
ก.๒.๒ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอาด เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้ อน ติดตั้งได้ง่าย มีปริ มาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทาความสะอาดได้ง่ายและทัว่ ถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทา
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ก.๓.๑ วัตถุดิบและส่ วนผสมในการทา สะอาด มีคุณภาพดี มีการล้างหรื อทาความสะอาดก่อน
นาไปใช้
ก.๓.๒ การทา การเก็บรักษา การขนย้าย และการขนส่ ง ให้มีการป้ องกันการปนเปื้ อนและการ
เสื่ อมเสี ยของผลิตภัณฑ์
ก.๔ การสุ ขาภิบาล การบารุ งรักษา และการทาความสะอาด
ก.๔.๑ น้ าที่ใช้ลา้ งทาความสะอาดเครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และมือของผูท้ า เป็ นน้ า
สะอาดและมีปริ มาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการป้ องกันและกาจัดสัตว์นาเชื้อ แมลงและฝุ่ นผง ไม่ให้เข้าในบริ เวณที่ทาตาม
ความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกาจัดขยะ สิ่ งสกปรก และน้ าทิ้ง อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อน
กลับลงสู่ ผลิตภัณฑ์
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใช้ลา้ งทาความสะอาด และใช้กาจัดสัตว์นาเชื้อและแมลง ใช้ในปริ มาณที่
เหมาะสม และเก็บแยกจากบริ เวณที่ทา เพือ่ ไม่ให้ปนเปื้ อนลงสู่ ผลิตภัณฑ์ได้
ก.๕ บุคลากรและสุ ขลักษณะของผูท้ า
ผูท้ าทุกคน ต้องรักษาความสะอาดส่ วนบุคคลให้ดี เช่น สวมเสื้ อผ้าที่สะอาด มีผา้ คลุมผมเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เส้นผมหล่นลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ไว้เล็บยาว ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปฏิบตั ิงาน
หลังการใช้หอ้ งสุ ขาและเมื่อมือสกปรก
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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
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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
Greenness (-a*)
Antioxidant capacity (%)

B
13.36 ± 0.10

B+H 100
a

86 ± 2.92a

B+H 110
b

6.96 ± 0.14

5.85 ± 0.33c

55 ± 0.74b

41 ± 0.18c

Total phenolic content
320 ± 11.32a
245 ± 8.63b
231 ± 9.12c
(mgGAE/100 g sample)
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.

b)

Total phenolic content
(mgGAE/100 g sample)
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% Inhibition

c)
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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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เปรียบเทียบสีและกลิ่นของใบเตยระหว่ างการทาแห้ งแบบพ่ นฝอยกับ
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Comparison of pandan leaves color and flavor between production by spray drying
and co-crystallization with sucrose
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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 cocrystallization 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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บทนา
สารปรุงแต่งสีหรื อสีผสมอาหารเป็ นสารที่เติมลงในอาหารเพื่อเพิ่มความสวยงามและทาให้ อาหารดูน่า
รับประทานมากขึ ้น ในปั จจุบนั ขนมส่วนใหญ่ เช่น ขนมชัน้ ลอดช่อง วุ้นใบเตย เป็ นต้ น มีการใช้ สีและกลิ่นจากใบเตย ทัง้
การใช้ สีและกลิ่นจากธรรมชาติหรื อจากการสังเคราะห์ แต่สีและกลิ่นที่สกัดจากธรรมชาตินนั ้ เมื่อได้ รับความร้ อนจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระหว่างการเก็บรักษา ทาให้ อายุการเก็บรักษาสัน้ เนื่องจากในระหว่างการเก็บจะ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทาให้ เกิดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ อีกทังยั
้ งมีต้นทุนในการผลิตที่สงู (Hallagan และคณะ, 1995;
Teixeira และคณะ, 2004) ด้ วยเหตุนี ้ผู้ผลิตจึงหันไปใช้ สีและกลิ่นที่ได้ จากการสังเคราะห์มากกว่าการใช้ สีและกลิ่นจาก
ธรรมชาติ แต่ในปั จจุบนั มีผ้ บู ริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ ้น โดยจะเลือกบริโภคอาหารที่ได้ จากธรรมชาติหรื อใกล้ เคียง
ธรรมชาติมากที่สดุ สุนทรี (2545) ได้ ศกึ ษาการทาแห้ งน ้าใบเตยด้ วยวิธีทาแห้ งแบบพ่นฝอย โดยศึกษาผลของปริมาณมอล
โตเด็กซ์ตรินในน ้าใบเตยก่อนการทาแห้ ง 2 ระดับ (5 และ 10% w/w) และอุณหภูมิขาเข้ า 3 ระดับ (130, 150 และ 170
องศาเซลเซียส) พบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือการเติมมอลโตเด็กซ์ตรินที่ระดับ 10% และใช้ อณ
ุ หภูมิขาเข้ าที่ 150 องศา
เซลเซียส เพื่อเพิ่มร้ อยละของผลผลิต (%yield) ของการทาแห้ งและเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์น ้าใบเตยผงที่มีคา่ aw ต่าและยังคง
มีกลิ่นรสของใบเตยที่ดี แต่วิธีการทาแห้ งแบบพ่นฝอยจาเป็ นต้ องใช้ ความร้ อนสูงในการระเหยน ้า เพื่อทาให้ กลายเป็ นผงจึง
ทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการผลิตสูงและจาเป็ นต้ องมีการควบคุมระบบในการผลิตเป็ นอย่างดีเพื่อให้ มีความชื ้นของผงใบเตยให้
คงที่ การทาเอ็นแคพซูเลชัน (encapsulation) ด้ วยการตกผลึกน ้าใบเตยสดร่วมกับซูโครส (co-crystallization) ยังเป็ นอีก
ทางเลือกหนึง่ ที่ช่วยในการเก็บรักษาสีและกลิ่นของใบเตยอีกทังยั
้ งได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีน ้าตาลเป็ นส่วนผสมอยูด่ ้ วย สามารถ
นาไปเติมลงในเครื่ องดื่มหรื อนามาทาขนมหวานได้ จะเห็นได้ วา่ มีความสะดวกในการนามาใช้ นอกจากนี ้การตกผลึกน ้า
ใบเตยสดร่วมกับซูโครสยังมีคา่ ใช้ จ่ายในการผลิตที่ต่ากว่าการทาแห้ งแบบพ่นฝอย
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบวิธีการเก็บสีและกลิน่ โดยการทาแห้ งแบบพ่นฝอยกับวิธีการเก็บสีและ
กลิ่นแบบเอ็นแคพซูเลชันด้ วยการตกผลึกร่วมกับซูโครส ซึง่ เป็ นวิธีการหนึง่ ในการเปลี่ยนสถานะของสารให้ กลิ่นรสจาก
ของเหลวไปเป็ นของแข็ง

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
วัตถุดบิ ใบเตยสดจากสวนคุณณรงค์ชยั เอี่ยมสาอางค์ บ้ านเลขที่ 109/1 หมู่ 7 ต.หลักสาม อ.บ้ านแพ้ ว จ.สมุทรสาคร
และน ้าตาลทราย จากบริษัทมิตรผล
สารเคมี Zinc chloride (ZnCl2) จากบริษัท Unilab, Australia มอลโตเด็กซ์ตริ น (DE 10) จากบริษัท Thai food and
chemical, Thailand, กัมอะราบิก, Octenyl succinate starch จากบริษัท National starch, Thailand, สารมาตรฐาน
(internal standard) 2, 4, 6-trimetylpyridine, สารมาตรฐาน n-alkane series (C5-C18) และกรดไฮโดรคลอริ ก จาก
บริษัท Merck, เยอรมัน
เครื่ องมือและอุปกรณ์ เครื่ องปั่ น ยี่ห้อ Philips รุ่น HR 2001, China, บีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลติ ร, โถดูดความชื ้น
(desicator), ขวดแก้ วสาหรับเก็บตัวอย่าง, เครื่ องกวนผสม ยี่ห้อ Yellow line รุ่น OST 20 digital, Germany, เครื่ องชัง่
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ยี่ห้อ Sartorius รุ่น BP 3100, Germany, เครื่ องอบแห้ งแบบใช้ สญ
ุ ญากาศ ยี่ห้อ Eyela รุ่น VOS-300SD, Japan, เครื่ อง
ทาแห้ งแบบพ่นฝอย ยี่ห้อ APV รุ่น psd 52, Denmark, เครื่ องวัดสี ยี่ห้อ Gardner รุ่น XE Plus, USA, Refractometer
จากบริษัท Hunter lab รุ่น PHM 210, USA, Hot plate with magnetic stirrer รุ่น HS-115, Thailand, เครื่ องแก๊ สโคร
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
วิธีการทดลอง
1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสีและกลิ่นจากใบเตย
หัน่ หัวและท้ ายของใบเตยออกแล้ วล้ างใบเตยให้ สะอาด ทิ ้งใบเตยให้ สะเด็ดน ้า แบ่งใบเตยออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่
1 จะเป็ นใบเตยสดที่ไม่ผ่านการให้ ความร้ อน ส่วนที่ 2 เป็ นใบเตยที่ผ่านการลวกที่ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 วินาที
จากนันหั
้ น่ ใบเตยทัง้ 2 ส่วนให้ มีขนาดเท่าๆกันประมาณ 0.5 เซนติเมตร (รูปที่ 1)

100 °C
0.5 cm.
Total solids
1
20% (w/v)
1
4
ZnCl2 300 ppm
1:1 (

:

รู ปที่ 1 แผนผังการสกัดใบเตย

)

10

.
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2. ศึกษาชนิดและปริมาณของตัวพาที่ใช้ ในการทาแห้ งแบบพ่ นฝอย
นาน ้าใบเตยที่ได้ จากข้ อ 1 ไปทาแห้ งแบบพ่นฝอย โดยใช้ เครื่ องทาแห้ งแบบพ่นฝอยที่มีอณ
ุ หภูมิขาเข้ า 150±5 °C
อุณหภูมิขาออก 90±5 °C ใช้ ตวั พา 2 ชนิด คือ maltodextrin (DE10) และ Hi-cap 100 ที่ระดับความเข้ มข้ น 10, 20 และ
30% w/w แล้ วนาผงที่ได้ ไปวิเคราะห์สีและกลิ่นของใบเตย
3. ศึกษาการตกผลึกนา้ สกัดใบเตยร่ วมกับนา้ ตาลซูโครส
3.1 ศึกษาระดับความเข้ มข้ นของสารละลายนา้ ตาลที่ใช้ ในการตกผลึก
โดยศึกษาที่ระดับความเข้ มข้ น 3 ระดับคือ 80, 85 และ 90 บริ กซ์ เพื่อหาระดับความเข้ มข้ นของน ้าตาลซูโครสที่
เหมาะสม โดยชัง่ น ้าตาลซูโครส 70 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน ้ากลัน่ 30 มิลลิลติ ร ให้ ความร้ อนด้ วย hot
plate ที่ระดับความร้ อนสูงสุด พร้ อมกับกวนด้ วยเครื่ องกวนที่มีความเร็วของใบพัด 700 รอบต่อนาที วัดความเข้ มข้ นของ
สารละลายด้ วย hand refractometer จนได้ ความเข้ มข้ นตามที่ต้องการคือ 80, 85 และ 90 บริกซ์ เติมน ้าสกัดใบเตย
ปริมาณ 10% แล้ วกวนต่อจนมีความเข้ มข้ นสุดท้ ายเป็ น 80, 85 และ 90 บริกซ์ หยุดให้ ความร้ อนแล้ วทาให้ เย็นลงในอ่าง
น ้าควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ตังทิ
้ ้งไว้ ใน desicator 1 คืนให้ ตกผลึก จากนันน
้ าผลึกร่วมที่ได้ ไปอบแห้ งด้ วยเครื่ อง
อบแห้ งแบบสุญญากาศที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 90 นาที เก็บตัวอย่างผลึกที่ได้ ไปวิเคราะห์
3.2 ศึกษาอัตราส่ วนของนา้ สกัดใบเตยต่ อนา้ เชื่อมเริ่มต้ น
ทาการตกผลึกน ้าตาลซูโครสภายใต้ สภาวะที่เหมาะสม โดยเตรี ยมน ้าเชื่อมเริ่ มต้ นที่ความข้ มข้ น 70 °Brix จากนัน้
นามากวนต่อบน hot plate จนได้ ความเข้ มข้ นตามที่ได้ จากข้ อที่ 3.1 จากนันเติ
้ มน ้าใบเตยสดที่อตั ราส่วน 10:90, 15:85,
20:80 และ 25:75 ทาให้ เย็นลงในอ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส แล้ วตังทิ
้ ้งไว้ ใน desicator 1 คืนให้ ตกผลึก
จากนันน
้ าผลึกที่ได้ ไปอบแห้ งด้ วยเครื่ องอบแห้ งแบบสุญญากาศที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 90 นาที เก็บผลึก
ที่ได้ ไปวิเคราะห์สีและกลิ่น
4. การวัดคุณสมบัตทิ างเคมีกายภาพ
4.1 การวัดค่ าสี
นาน ้าใบเตยที่ได้ ปริมาณ 25 มิลลิลติ ร ไปวัดสีด้วยเครื่ องวัดสีบนั ทึกค่า a* ทาการทดลองซ ้า 3 ครัง้
4.2 การวิเคราะห์ สารให้ กลิ่นในใบเตยด้ วย GC-MS (ดัดแปลงจากวิธีของ Wongpornchai และคณะ, 2004)
นาน ้าใบเตย 4 มิลลิลติ ร ใส่ขวด vial ขนาด 27 มิลลิลติ ร หลังจากนันเติ
้ มสารละลายมาตรฐาน 2,4,6-trimethyl
pyridine (ความบริสทุ ธิ์ 99%, Aldrich Chemical, Germany) ความเข้ มข้ น 250 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร
เป็ น internal standard ทาการปิ ดด้ วยฝาอลูมิเนียมที่มี septum ชนิด PTFE/silicone ในการวิเคราะห์ตวั อย่างใน vial จะ
บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้องนาน 15 นาที จากนันน
้ าไปบ่มต่อในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 80°C นาน 30 นาที การสกัดสารประกอบที่
ระเหยได้ จากตัวอย่างจะใช้ ไฟเบอร์ SPME ชนิด DVB/CAR/PDMS ใช้ โปรแกรมอุณหภูมิดงั นี ้: อุณหภูมิเริ่มต้ น 35°C เป็ น
เวลา 3 นาที จากนันเพิ
้ ่มอุณหภูมิเป็ น 50°C ที่อตั รา 2°C/min ก่อนเพิ่มอุณหภูมิเป็ น 100°C ที่อตั รา 3°C/min และเพิ่ม
อุณหภูมิอีกครัง้ เป็ น 180°C ที่อตั รา 5°C/min จากนัน้ post run ที่อณ
ุ หภูมิ 230 °C เป็ นเวลา 5 นาที สภาวะคอลัมน์คือ
อัตราการไหลคงที่ที่ 1.4 ml/min
4.3 การวัดปริมาณความชืน้ (วิเคราะห์ปริมาณความชื ้นโดยวิธี AOAC (1997))
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ (วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสถิติ SPSS system version 11.0)
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-a* value

ผลการทดลอง
1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสีและกลิ่นจากใบเตย
1.1 สีของนา้ สกัดใบเตย
จากการสกัดใบเตย แล้ วนาไปวัดค่าสี (รูปที่ 2) พบว่า WB ให้ สีเขียวที่เข้ มกว่า B เนื่องจากการลวกทาให้
แมกนีเซียมที่อยู่ตรงกลางของคลอโรฟิ ลล์หลุดออกทาให้ โครงสร้ างของคลอโรฟิ ลล์ chlorophyll) เปลี่ยนเป็ นฟี โอไฟติน
(pheophytin) ซึง่ จะให้ สีน ้าตาล (นิธิยา, 2549) ซึง่ เป็ นสีที่ผ้ บู ริโภคไม่ยอมรับ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ประพันธ์
(2003) กล่าวว่า อุณหภูมิในการให้ ความร้ อนแก่น ้าสกัดใบเตยที่ 100 องศาเซลเซียส มีผลทาให้ สีเขียวของสารสกัดที่ได้ มี
ความคงตัวลดลง
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Without Blanching

Blanching

ปริมาณ 2AP (µg/g wt.)

รู ปที่ 2 ค่าสีเขียวที่วดั ได้ จากสารสกัดใบเตยสดและใบเตยที่ผา่ นการลวก (100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10
วินาที) (WB = Without Blanching, B = Blanching)
1.2 กลิ่นในนา้ สกัดใบเตย
นอกจากสีที่สกัดได้ ยงั สนใจกลิ่นของใบเตยอีกด้ วย จากการศึกษากลิน่ ในน ้าสกัดใบเตย (รูปที่ 3) พบว่า WB ให้
ปริมาณ 2AP สูงกว่า B เนื่องจากความร้ อนจะส่งผลให้ สีของน ้าใบเตยที่สกัดได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและเนื่องจากกลิน่
2AP มีจดุ เดือดที่ต่ามากจึงไม่คงตัวเมื่อได้ รับความร้ อน
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รู ปที่ 3 ปริมาณ 2-acetyl-1-pyroline ในน ้าสกัดใบเตย (WB = Without Blanching, B = Blanching)
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2. ศึกษาชนิดและปริมาณของตัวพาที่ใช้ ในการทาแห้ งแบบพ่ นฝอย
2.1 สีของนา้ ใบเตยที่ได้ จากการละลายผงใบเตย
จากการศึกษาชนิดและปริมาณของตัวพา ได้ แก่ maltodextrin และ hi-cap 100 ปริมาณความเข้ มข้ น 10, 20
และ 30% (w/w) พบว่า maltodextrin ทุกความเข้ มข้ นจะให้ คา่ สีเขียวสูงที่สดุ รองลงมาเป็ น hi-cap 100 ตามลาดับ (รูปที่
4) ทังนี
้ ้เนื่องจากค่า pH (ตารางที่ 1) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคลอโรฟิ ลล์ จากคุณสมบัติของ hi-cap 100 มีข้อเสียคือ
จะทาให้ สารละลายที่ได้ มีความเป็ นกรด ซึง่ โครงสร้ างของคลอโรฟิ ลล์จะเปลี่ยนแปลงเมื่ออยูใ่ นสภาวะที่เป็ นกรด ทาให้ น ้า
ใบเตยมีสีเขียวน้ อยที่สดุ แต่นอกจากสีแล้ วยังต้ องคานึงถึงกลิ่นหอมของใบเตยด้ วย

รู ปที่ 4 ค่าสีเขียวที่วดั ได้ จากสารสกัดใบเตยที่ผ่านการทาแห้ งแบบพ่นฝอยโดยใช้ maltodextrin และ hi-cap 100
ที่ความเข้ มข้ น 10, 20 และ 30% (w/w)
ตารางที่ 1 ค่าความเป็ นกรดด่างที่วดั ได้ จากสารสกัดใบเตยที่ผ่านการทาแห้ งแบบพ่นฝอยโดยใช้
Maltodextrin และ hi-cap 100 ที่ความเข้ มข้ น 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 กลิ่นของนา้ ใบเตยที่ได้ จากการละลายผงใบเตย
เมื่อนาใบเตยผงมาละลายในน ้าแล้ ววิเคราะห์ปริ มาณกลิน่ ด้ วย GC-MS พบว่า maltodextrin สามารถเก็บกลิ่น
2AP ได้ มากกว่า hi-cap 100 (รูปที่ 5) ทังนี
้ ้เพราะ maltodextrin เป็ นสารประกอบคาร์ โบไฮเดรต ซึง่ มีความสามารถในการ
ก่อตัวเป็ นฟิ ล์มที่ดีและมีโครงสร้ างของโมเลกุลที่มีขวจึ
ั ้ งสามารถจับกับสารประกอบ 2AP ซึง่ มีโครงสร้ างเป็ นสารที่มีขวเช่
ั้ น
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ทาให้ สามารถจับกับกลิ่น 2AP ได้ (ช่อผกา และ ยงยุทธ, 2553) นอกจากนี ้ maltodextrin มีราคาที่ถกู กว่า hi-cap 100
ดังนันจึ
้ งเลือกใช้ maltodextrin ในการทาแห้ งแบบพ่นฝอย
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ชนิดและความเข้ มข้ นของตัวพาที่เหมาะสมในการทาแห้ งแบบพ่นฝอยคือ 10% maltodextrin
(w/w) ซึง่ จะให้ สีและปริมาณกลิ่นของ 2AP สูงที่สดุ

ปริมาณ 2AP (µg/g wt.)
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b

b
c

10% (w/w)

c

20% (w/w)

d

2.00

30% (w/w)

1.00
0.00
Maltodextrin

Hi-cap 100

รู ปที่ 5 ปริมาณกลิน่ 2-acetyl-1-pyrroline ในน ้าใบเตยที่ผ่านการทาแห้ งแบบพ่นฝอย
3. สภาวะที่เหมาะสมต่ อการตกผลึกร่ วมของนา้ สกัดใบเตยกับนา้ ตาลทราย
3.1 ศึกษาความเข้ มข้ นเริ่มต้ นของนา้ ตาลทรายที่ใช้ ในการตกผลึก
3.1.1 สีของผลึกน ้าตาลใบเตย
จากการศึกษาการตกผลึกร่วมกับซูโครสของน ้าสกัดใบเตยที่มีความเข้ มข้ นเท่ากับ 80, 85 และ 90 บริกซ์ โดยศึกษาจาก
การวัดค่าสี พบว่าการตกผลึกร่วมกับซูโครสของน ้าสกัดใบเตยที่มีความเข้ มข้ นเท่ากับ 90 บริกซ์ ให้ คา่ สีเขียวมากที่สดุ
รองลงมา 85 บริกซ์ (รูปที่ 6) สาหรับการตกผลึกร่วมกับซูโครสของน ้าสกัดใบเตยที่มีความเข้ มข้ นเท่ากับ 80 บริกซ์ ไม่
สามารถนามาศึกษาได้ เนื่องจากน ้าสกัดใบเตยที่ได้ ไม่เป็ นผลึก

รู ปที่ 6 ค่าสีเขียวของผลึกใบเตยที่มีความเข้ มข้ นของน ้าตาลทราย 85 และ 90 บริกซ์

การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 -3 ธันวาคม 2556
คณะวิศวกรรมสาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริมาณ Furanone
(µg/g wt.)

3.1.2 กลิ่นในผลึกน ้าตาลใบเตย
จากการวิเคราะห์กลิ่นโดยใช้ GC-MS เมื่อเปรี ยบเทียบผลึกน ้าตาลที่ได้ กบั น ้าสกัดใบเตยสด พบว่า
หลังจากการตกผลึกร่วมกับน ้าตาลซูโครสแล้ วกลิ่นของ 2AP จะหายไป เนื่องจากกลิ่น 2AP มีจดุ เดือดที่ต่ามาก เมื่อผ่าน
การแปรรูปที่อณ
ุ หภูมิสงู กลิ่น 2AP จะหายไป จึงศึกษาจากกลิ่นอื่นๆ ที่พบในใบเตย ได้ แก่ 3-methyl-2(5H)-furanone ที่
เป็ นกลิ่นที่พบในใบเตยมากถึงร้ อยละ 73.07 (Jiang, 1999) ซึง่ จะให้ ลกั ษณะกลิ่นที่หอมหวาน การตกผลึกร่วมกับซูโครส
ของน ้าสกัดใบเตยที่มีความเข้ มข้ นของน ้าตาล 90 บริกซ์ จะให้ กลิ่นที่มากที่สดุ (รูปที่ 7) เนื่องจากการตกผลึกซ ้าของ
น ้าตาลซูโครสจะให้ โครงสร้ างผลึกที่มีขนาดเล็กลงและจะเกาะจับกันเป็ นก้ อน ทาให้ ช่องว่างระหว่างผลึกเกิดขึ ้น ซึง่ จะทา
ให้ น ้าใบเตยที่เติมลงไปแทรกตัวอยูใ่ นช่องว่างรวมถึงเกาะอยูต่ ามพื ้นผิวของผลึกน ้าตาลซูโครส และยิ่งเพิ่มความเข้ มข้ น
ของน ้าตาลยิ่งทาให้ ผลึกมีขนาดเล็กลง ยิ่งทาให้ มีพื ้นผิวมากขึ ้นด้ วย จึงทาให้ ที่ความเข้ มข้ น 90 บริกซ์ สามารถเก็บสีและ
กลิ่นได้ ดีกว่าที่ 85 บริกซ์ ส่วน hexanal ที่หายไป อาจเนื่องมาจากสารเหล่านี ้มีคา่ threshold ต่า 4.5 ng/g (Leffingwell,
1998) จึงทาให้ ได้ กลิ่นโดยไม่สามารถตรวจวัดได้ เมื่อวิเคราะห์ด้วย GC-MS
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รู ปที่ 7 กลิ่น 3-methyl-2(5H)-furanone ในผลึกใบเตยที่มีความเข้ มข้ นของน ้าตาลทราย 85 และ 90 บริกซ์
3.2 ศึกษาอัตราส่วนของน ้าใบเตยต่อน ้าเชื่อมที่เหมาะสมในการตกผลึก
3.2.1 สีของผลึกน ้าตาลใบเตย
จากการศึกษาอัตราส่วนของน ้าใบเตยต่อน ้าเชื่อมที่อตั ราส่วน 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 เมื่อนาไปวัดค่า
สี พบว่าอัตราส่วนของน ้าใบเตยต่อน ้าเชื่อม 25:75 (p<0.05) ให้ คา่ สีเขียวมากที่สดุ (รูปที่ 8) เนื่องจากใช้ น ้าใบเตยใน
ปริมาณมากจึงทาให้ มีสีเขียวที่เข้ ม รองลงมาเป็ นอัตราส่วนของน ้าใบเตยต่อน ้าเชื่อมเท่ากับ 20:80, 15:85 และ 10:90
ตามลาดับ
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4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

d

c

10 : 90

15 : 85

b

20 :80

a

25 : 75

รู ปที่ 8 ค่าสีเขียวของผลึกใบเตยที่ได้ จากการตกผลึกร่วมกับน ้าตาลซูโครสที่ 90 บริกซ์
โดยใช้ อตั ราส่วนระหว่างน ้าใบเตยต่อน ้าเชื่อมที่แตกต่างกัน
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3.2.2 กลิ่นในผลึกน ้าตาลใบเตย
อัตราส่วนของน ้าใบเตยต่อน ้าเชื่อมที่ 20:80 และ 25:75 จะให้ กลิ่น 3-methyl-2(5H)-furanone มากที่สดุ
(รูปที่ 9) เมื่อมีการให้ ความร้ อนเป็ นระยะเวลานาน จะทาให้ ปริมาณ 3-methyl-2(5H)-furanone สูงขึ ้น รองลงมาเป็ น
อัตราส่วนน ้าใบเตยต่อน ้าเชื่อมเท่ากับ15:85, 10:90 และ 5:95 ตามลาดับ จะไม่พบกลิ่น 2AP และกลิน่ hexanal เนื่องจาก
การตกผลึกใช้ ความร้ อนสูงจะทาให้ กลิ่นดังกล่าวหายไป

a

ปริมาณ Furanone
(µg/g wt.)

0.14
0.12

b

0.10
0.08

c

0.06

c

0.04
0.02
0.00
10:90

15:85

20 :80

25:75

รู ปที่ 9 ปริมาณกลิน่ 3-methyl-2(5H)-furanone ที่อตั ราส่วนน ้าใบเตยต่อน ้าเชื่อม 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75
4. เปรี ยบเทียบสีและกลิ่นของผงใบเตยที่ได้ จากการทาแห้ งแบบพ่ นฝอยกับผลึกที่ได้ จากการตกผลึกร่ วมกับ
ซูโครส
4.1 เปรี ยบเทียบค่ าสีเขียวที่วัดได้ จากใบเตยผงกับผลึกนา้ ตาลใบเตย
เมื่อนาใบเตยที่ผ่านการทาแห้ งแบบพ่นฝอยมาเปรี ยบเทียบกับผลึกน ้าตาลใบเตยที่ได้ จากการตกผลึกร่วมกับน ้าตาลซูโครส
โดยวัดค่าสี พบว่าทังใบเตยผงและผลึ
้
กน ้าตาลใบเตยจะยังคงให้ สีเขียว แต่ใบเตยผงจะให้ สีเขียวสูงกว่าวิธีการตกผลึก
ร่วมกับซูโครส (รูปที่ 10) เนื่องจาก co-crystal ให้ คา่ สีเขียวที่ต่ากว่า เพราะวิธีการนี ้จะใช้ อณ
ุ หภูมิที่สงู ซึง่ Zn-derivative
ในโครงสร้ างคลอโรฟิ ลล์ของน ้าใบเตยจะไม่เสถียรที่อณ
ุ หภูมิสงู (Senklang และ Anprung, 2009)
14.00
12.00

-a* value

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Pandan juice

Pandan powder

Co-crystal

รู ปที่ 10 ค่าสีเขียวที่วดั ได้ จากใบเตยผงและผลึกน ้าตาลใบเตยได้ จากการตกผลึกร่วมกับน ้าตาลซูโครส
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4.2 เปรี ยบเทียบกลิ่นที่วิเคราะห์ได้ จากใบเตยผงกับผลึกน ้าตาลใบเตย
เมื่อนาใบเตยที่ผ่านการทาแห้ งแบบพ่นฝอยมาเปรี ยบเทียบปริมาณกลิน่ 2AP กับผลึกน ้าตาลใบเตยที่ได้ จากการตกผลึก
ร่วมกับน ้าตาลซูโครส พบว่าใบเตยผงมีปริมาณ 2AP เหลืออยูห่ ลังจากการทาแห้ งแบบพ่นฝอย แต่ในขณะที่ผลึกน ้าตาล
ใบเตยที่ได้ ไม่พบ 2AP (รูปที่ 11)

ปริมาณ 2AP
(µg/g wt.)

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Pandan juice

Pandan powder

Co-crystal

รู ปที่ 11 ปริมาณกลิน่ 2AP ที่วดั ได้ จากใบเตยผงและผลึกน ้าตาลใบเตยได้ จากการตกผลึกร่วมกับน ้าตาลซูโครส
สรุปได้ วา่ วิธีการทาแห้ งแบบพ่นฝอยจะให้ สีและกลิ่นที่ดีกว่าวิธีการตกผลึกร่วมกับน ้าตาลซูโครส ดังนันวิ
้ ธีการ
เก็บสีและกลิน่ ที่เหมาะสมสาหรับการทาสารสกัดใบเตยที่อยูใ่ นรูปของของเหลวให้ อยูใ่ นรูปของแข็งคือ วิธีการทาแห้ งแบบ
พ่นฝอย ส่วนการตกผลึกร่วมกับน ้าตาลซูโครสไม่เหมาะสาหรับน ้าสกัดใบเตย เนื่องจากตามธรรมชาติสีและกลิ่นที่ได้ จาก
ใบเตยจะมีความเสถียรค่อนข้ างต่า เมื่อผ่านการให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู สีและกลิน่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
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