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 แกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงเปนแหลงของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด ซึ่ง
สารเหลานี้อาจสลายตัวเนื่องจากการทําแหง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงสี ปริมาณ
สารประกอบฟนอลท้ังหมด (total phenolic content; TPC) ชนิดและปริมาณเบตาไซยานิน และ
ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ (วิธี 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl และวิธี Ferric 
Reducing Ability Power) ของแกวมังกรเน้ือสีแดงท่ีผานการทําแหงดวยลมรอนไหลผานผิวหนาชิ้น
ตัวอยางทั้งดานบนและดานลางที่อุณหภูมิ 5 ระดับ (40, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส) 
ความเร็วลม 2 ระดับ (1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที) ที่ความชื้นจําเพาะ 25 กรัมน้ําตอกิโลกรัมอากาศ 
ดวยเครื่องอบแหงแบบถาด จากการศึกษาพบวา อุณหภูมิ ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวาง
อุณหภูมิและความเร็วลมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤  0.05) ตออัตราการทําแหง โดยสภาวะ
การทําแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที มีอัตราการทําแหงสูงที่สุด 
ซึ่งใชเวลาในการทําแหง 2 ชั่วโมง 48 นาที (คาคงท่ีการทําแหง; k = 0.0158 ตอนาที) และสามารถ
รักษาสีของแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงไดดีที่สุด ผลิตภัณฑที่ไดมีสีมวงแดง (ความแตกตางของสี
ทั้งหมด;  = 9.46) สวนการทําแหงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที มี
อัตราการทําแหงต่ําที่สุด (k = 0.0028 ตอนาที) ซึ่งใชระยะเวลาในการทําแหง 21 ชั่วโมง 42 นาที
ผลิตภัณฑที่ไดมีสีคลํ้า (  = 20.70) นอกจากน้ียังพบวา อุณหภูมิ ความเร็วลม และปจจัยรวม
ระหวางอุณหภูมิและความเร็วลม ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตอคา TPC และ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระรวมถึงปริมาณเบตาไซยานิน แตอุณหภูมิมีผลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) ตอการเกิดปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชันของ betanin ไปเปน isobetanin และ 
phyllocactin ไปเปน isophyllocactin โดยการทําแหงที่อุณหภูมิสูงขึ้นทําใหเกิดปฏิกิริยาไอโซเมอ-
ไรเซชันมากกวาการทําแหงที่อุณหภูมิต่ํา (อุณหภูมิ 80 > 70 > 60 > 50 = 40 องศาเซลเซียส) จาก
การวิเคราะหดวยวิธีลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี (LC-MS) สามารถระบุสารในกลุมเบตา
ไซยานินในเน้ือแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงกอนและหลังการทําแหงไดจํานวน 7 ชนิด ไดแก 
betanin, isobetanin, phyllocactin, betanidin 5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)-β-glucoside, 
isophyllocactin, Isobetanidin 5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)-β-glucoside และ 
decarboxylate phyllocactin   โดย phyllocactin เปนเบตาไซยานินที่พบมากที่สุด (45.1 - 54.1 
เปอรเซ็นต) 
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 Red-fleshed dragon fruit is a potential source of various bioactive compounds. 
However, these bioactive compounds can be deteriorated by drying process. In this study, the 
effects of drying temperature and air velocity on color, total phenolic contents (TPC), 
betacyanin contents and antioxidant capacity (via 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl and Ferric 
Reducing Ability Power assays) in red-fleshed dragon fruit after drying were investigated. 
Drying experiments were carried out at 5 different temperatures (40, 50, 60, 70, and 80 C) and 
at 2 different air velocities (1.0 and 1.5 m/s) using a tray dryer with an under- and overflow 
mode. The specific humidity of drying air was fixed at 25 g H2O/kg dry air. It was found that 
temperature, air velocity and the interaction between these two factors significantly affected (p≤ 
0.05) the drying rate. The highest drying rate was obtained from the drying at 80 C with the air 
velocity of 1.5 m/s (drying constant, k = 0.0158 min-1). It was found that the drying time was 2 h 
48 min. Color of the product was red-violet color (total color difference,  = 9.43). In contrast, 
the drying at 40 C and air velocity of 1.0 m/s resulted in the lowest drying rate (k = 0.0028 
min-1) and the darker product (  = 20.70). The drying time was 21 h 42 min. Non-significant 
differences were found for TPC, betacyanin contents and antioxidant capacity values between 
the fresh and dried red-fleshed dragon fruit. However, increasing temperature significantly 
affected the increment of isomerization of betanin to isobetanin and phyllocactin to 
isophyllocactin (80 > 70 > 60 > 50 = 40 C). In addition, 7 betacyanins were separated and 
identified by liquid chromatography-mass spectroscopy (LC-MS) including, betanin, isobetanin, 
phyllocactin, betanidin 5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)-β-glucoside, isophyllocactin, Isobetanidin 5 
–O-(6’O-3-hydroxybutyryl)-β-glucoside and decarboxylate phyllocactin. Phyllocactin is a major 
betacyanin in red-fleshed dragon fruit (45.1 - 54.1 %).  
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