
                                           
 
 
 
 
 

 
 

 อิทธิพลของสภาวะในการทําแหงตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวนิโลบล  โกมลสิงห 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2557 

ลิขสทิธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



อิทธิพลของสภาวะในการทําแหงตอสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวนิโลบล  โกมลสิงห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2557 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



INFLUENCE OF DRYING CONDITIONS ON BIOACTIVE COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT 
CAPACITY OF DRIED RED-FLESHED DRAGON FRUIT (Hylocereus polyrhizus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Nilobon  Komonsing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Science Program in Food Technology 

Department of Food Technology 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2014 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง  “ อิทธิพลของสภาวะใน
การทําแหงตอสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของแกวมังกรเน้ือสีแดง
อบแหง ”  เสนอโดย นางสาวนิโลบล  โกมลสิงห เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
 
 

……........................................................... 
                                    (รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บศุรากรณ  มหาโยธี 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราโมทย  คูวิจิตรจารุ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกพันธ  แกวมณีชัย 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประสงค ศิริวงศวิไลชาติ) 
............/......................../.............. 
 
 
........................................................ กรรมการ  .................................................... กรรมการ 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. มารุจ ลิมปะวัฒนะ)     (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราโมทย คูวิจิตรจารุ) 
............/......................../..............      ............/......................../.............. 
 
 
........................................................... กรรมการ  .................................................... กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุศรากรณ  มหาโยธี)     (ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกพันธ  แกวมณีชัย) 
 
............/......................../..............      ............/......................../.............. 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 

55403202: สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
คําสําคัญ: แกวมังกร/การทําแหง/อุณหภูมิ/สารตานอนุมูลอิสระ/เบตาไซยานิน 
 นิโลบล โกมลสิงห: อิทธิพลของสภาวะในการทําแหงตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของแกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหง. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: 
ผศ.ดร. บุศรากรณ มหาโยธี ผศ.ดร. ปราโมทย คูวิจิตรจารุ และ ผศ.ดร. เอกพันธ แกวมณีชัย. 100 
หนา. 
 
 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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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

แกวมังกรเปนผลไมที่อยูในวงศ Cactaceae (Stintzing และคณะ, 2002) ใหผลผลิตตาม
ฤดูกาล มีสีและรูปรางเฉพาะตัว จัดเปนผลไมในกลุมนอนไคลแมคเทอริก (non-climacteric fruit) 
และเปนหน่ึงในผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตอประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ไดแก ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย ไตหวัน จีน และประเทศไทย (Hor และคณะ, 2012) โดยประเทศ
ไทยไดเริ่มมีการเพาะปลูกแกวมังกรเพ่ือการคาเปนระยะเวลาประมาณ 12-14 ป มีพ้ืนที่เพาะปลูกในป 
พ.ศ. 2556 จํานวน 18,897 ไร ปริมาณผลผลิต 14,041 ตัน โดยปลูกมากในจังหวัดจันทบุรี เลย 
นครราชสีมา และสมุทรสาคร (กรมสงเสริมการเกษตร, 2556) สายพันธุที่นิยมปลูกกันมากในประเทศ
ไทย ไดแก พันธุเปลือกแดงเนื้อขาว (Hylocereus undatus) และพันธุเปลือกแดงเน้ือแดง 
(Hylocereus polyrhizus) ผลผลิตสวนใหญใชบริโภคภายในประเทศในรูปแบบสด และมีการสงออก
ในจํานวนจํากัด จากขอมูลสถิติของกรมศุลกากร พบวา ในป พ.ศ. 2556 มีการสงออกแกวมังกร
จํานวน 140.44 ตัน คิดเปนมูลคา 8.53 ลานบาท (กรมสงเสริมการเกษตร, 2556) ตลาดที่สําคัญและ
มีศักยภาพในการสงออกแกวมังกร ไดแก ญี่ปุน อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย นอรเวย เยอรมนี อิตาลี 
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา (สถานีวิทยุเวียดนามสวนกระจายเสียงตางประเทศ, 2012) 

นอกจากน้ีแกวมังกรเปนผลไมที่มีรูปลักษณเปนที่ดึงดูดตาและมีรสชาติไมหวานจัดและยังเปน
แหลงของสารประกอบที่เปนประโยชนตอรางกาย เชน เบตาแคโรทีน ( -carotene) ไลโคปน 
(lycopene) วิตามินอี (Charoensiri และคณะ, 2009) ใยอาหาร (fiber) โอลิโกแซคคาไรด 
(oligosaccharides) (Wichienchot และคณะ, 2010)  สวนในเมล็ดของแกวมังกรประกอบดวยกรด
ไขมันที่จําเปนตอรางกาย เชน กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) (Ariffin และคณะ, 2008) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง เปนแหลงท่ีดขีองเบตาไซยานิน (betacyanins) ซ่ึง
เปนรงควัตถทุี่ละลายน้ํา มีไนโตรเจนเปนองคประกอบ (water-soluble nitrogen-containing 
pigments) ใหสีมวงแดงในชวงพีเอช (pH) 3-7 โครงสรางพื้นฐานของเบตาไซยานินประกอบดวย
หมูอิมโมเนียม (immonium; RCH=NH2

+) ของกรดเบตาลามิก (betalamic acid) เชื่อมตอกับ 
cyclo-dopa และกรดอะมิโน (amino acid) หรือเอมีน (amine) (Strack และคณะ, 2003) ดวยเหตุ
นี้เองทําใหเบตาไซยานินมีคุณสมบัติในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidants) นอกจากนี้แกว
มังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง ยังเปนแหลงของสารประกอบฟนอล (phenolic compounds) 
และสารตานอนุมูลอิสระอ่ืนๆอีกหลายชนิด เชน ฟลาโวนอยด (flavonoids) วิตามินซี กรดแกลลิก 
(gallic acid) กรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acid) และควอเซอติน (quercetin) (Tenore และคณะ, 
2012; Rebecca และคณะ, 2010; Wybraniec และ Mizrahi, 2002; Stintzing และคณะ 2002)
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จากความโดดเดนในดานคุณคาทางอาหารดังที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหในปจจุบันแกวมังกร
พันธุเปลือกแดงเนื้อแดงเปนที่ตองการของผูบริโภคท่ีสนใจสุขภาพและมีแนวโนมการสงออกเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ดังนั้นเกษตรกรจึงใหความสนใจและหันมาปลูกแกวมังกรมากข้ึน โดยในชวงนอกฤดู
ผลผลิตจะขายไดราคาดีมาก แตเมื่อเขาสูชวงกลางปซึ่งเปนฤดูกาลสําหรับเก็บเกี่ยว มักเกิดปญหา
ภาวะผลผลิตลนตลาดและราคาตกต่ํา การแปรรูปจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยเพิ่มมูลคา และทําให
การตลาดของแกวมังกรสีแดงขยายตัวมากยิ่งขึ้น 

การทําแหงเปนหนึ่งในวิธีการด้ังเดิมท่ีใชในการถนอมอาหารและเก็บรักษาคุณภาพของผลไม
ขึ้นโดยใชการกําจัดน้ําออกจากตัวอยาง ทําใหผลิตภัณฑที่ไดสามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น อีกท้ังยัง
สามารถเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑได ซึ่งแกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหงแบบไมใสสารเติมแตงเปนที่ตองการ
ของตลาดคนรักสุขภาพท้ังในประเทศและตางประเทศ เพราะเชื่อวาการบริโภคแกวมังกรสีแดงจะทํา
ใหไดรับสารตานอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compounds) ที่เปนประโยชน
ตอรางกาย อยางไรก็ตามสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในแกวมังกรเน้ือสีแดงจะสลายตัวเมื่อถูกความรอน 
สภาพความเปนกรด ออกซิเจน ความชื้น และแสง (Fennema, 1996) และงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับ
อิทธิพลของสภาวะในการทําแหงตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในแกวมังกร
พันธุเปลือกแดงเนื้อแดงยังมจีํากัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีเปาหมายเพ่ือศึกษาสภาวะในการทําแหงที่
เหมาะสมสําหรับแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเน้ือแดง 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาผลของสภาวะที่ใชในการทําแหง ไดแก อุณหภูมิ และความเร็วลม ตอ
พฤติกรรมในการทําแหงแกวมังกรเน้ือสีแดง 

1.2.2 เพ่ือศึกษาผลของสภาวะที่ใชในการทําแหง ไดแก อุณหภูมิ และความเร็วลม ตอ
คุณภาพดานสีของแกวมังกรเน้ือสีแดงภายหลังการทําแหง 

1.2.3 เพ่ือศึกษาผลของสภาวะที่ใชในการทําแหง ไดแก อุณหภูมิ และความเร็วลม ตอการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดและความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของ
แกวมังกรเน้ือสีแดงภายหลังการทําแหง 

1.2.4 เพ่ือศึกษาผลของสภาวะที่ใชในการทําแหง ไดแก อุณหภูมิ และความเร็วลม ตอการ
เปลี่ยนแปลงเบตาไซยานินของแกวมังกรเนื้อสีแดงภายหลังการทําแหง 

1.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

 การทําแหงสงผลตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพดานสี ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด 
ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ และปริมาณเบตาไซยานินของแกวมังกรเน้ือสีแดง
อบแหง โดยความรอนอาจจะทําใหคา chroma, hue angle และคาความแตกตางของสีทั้งหมด ( ) 
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เปลี่ยนแปลง เนื่องจากทําใหเบตาไซยานินเกิดการสลายตัวไปเปนกรดเบตาลามิกและ cyclo-dopa 
5-O-β-glucoside ซึ่งเปนสารตั้งตนของการเกิดสีน้ําตาล  

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 การศึกษาครั้งนี้ใชแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงท่ีเก็บเก่ียวเมื่อมีความบริบูรณ
ทางสรีระวิทยา (physiologically mature) เหมาะสําหรับการรับประทานคือมีอายุผล  45 วัน หลัง
ออกดอก 

1.4.2 ในการศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องอบแหงแบบถาด High precision laboratory tray dryer 

(Institute of Agricultural Engineering, University of Hohenheim, Germany) ทําการอบแหง
ดวยระบบลมรอนไหลผานทั้งดานบนและดานลางของชิ้นตัวอยาง (under- and over- flow mode)  

1.4.3 สภาวะในการทําแหงท่ีใชในการศึกษา ไดแก อุณหภูมิ (40, 50, 60, 70 และ 80 องศา
เซลเซียส) และความเร็วลม (1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที) ที่ความช้ืนจําเพาะ 25 กรัมน้ําตอกิโลกรัม
อากาศแหง 

1.4.4 คุณภาพของแกวมังกรสดและแหงที่ศึกษาครั้งนี้ไดแก สี ปริมาณสารประกอบฟนอล
ทั้งหมด ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ และปริมาณเบตาไซยานิน  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 แกวมังกร 

2.1.1 ถิ่นกําเนิดของแกวมังกร 

แกวมังกร (Hylocereus spp.) หรือ dragon fruit หรือ pitaya มีถิ่นกําเนิดในพ้ืนที่ปาเขต
รอนและเขตก่ึงรอนของประเทศเม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต (Benzing, 1990) ตอมาได
แพรกระจายเขาสูทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง ประเทศในเขตรอนท่ีมีการปลูกแกว
มังกรมี 22 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน โคลัมเบีย เอกวาดอร กัวเตมาลา ฮาวาย 
อินโดนีเซีย อิสราเอล ญี่ปุน ลาว มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด นิการากัว เปรู ฟลิปปนส สเปน       
ศรีลังกา ไตหวัน อเมริกาตะวันตกเฉียงใต เวียดนาม และไทย (Mizrahi และ Nerd, 1999; Nerd และ
คณะ, 2002) หลักฐานทางประวัติศาสตรบงชี้วาแกวมังกรไดแพรไปยังประเทศเวียดนามเมื่อ 100 
กวาปมาแลวตามคําแนะนําของนักบวชชาวฝรั่งเศส จนกระทั่งในปจจุบันเวียดนามกลายเปนประเทศ
ที่มีการผลิตแกวมังกรมากท่ีสุดของโลก 

2.1.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของแกวมังกร 

แกวมังกร จัดเปนผลไมที่อยูในสปชีส cactus เปนไมเลื้อย มีลําตนคลายกระบองเพชร ดอก
ของแกวมังกรมีความสวยงามจนไดฉายาวา “ราชินีแหงราตรี” (Gunasena และคณะ, ม.ป.ป.) เมื่อ
ดอกโรยจะกลายเปนผลซึ่งมีลักษณะเปนรูปทรงกลมรี ในขณะที่ยังดิบจะมีเปลือกสีเขียวแตเมื่อเริ่มสุก
จะเปลี่ยนสีเปนสีแดง ผิวไมเรียบเนื่องจากมีกลีบเลี้ยงสีเขียวกระจายอยูโดยรอบ แกวมังกรสวนใหญมี
เนื้อสีขาวและสีแดงขึ้นอยูกับสายพันธุ โดยมีเมล็ดสีดําขนาดเล็กคลายเมล็ดงาหรือเมล็ดแมงลัก
กระจายแบบฝงอยู ดวยเอกลักษณนี้เองทําใหแกวมังกรไดรับการยอมรับใหเปนผลไมที่สวยงามที่สุดใน
วงศ Cactaceae 

ปจจุบันพบแกวมังกร 122 สกุล สกุลที่สามารถรับประทานไดมีเพียง 9 สกุลเทานั้น และมี
เพียงจํานวน 3 สกุลที่นิยมปลูกเพ่ือการคา ไดแก Mediocactus spp. ซึ่งมีขนาดเล็ก มีรสหวานมาก 
Selenicereus spp. ผลสีเหลอืง มีหนาม และ Hylocereus spp. โดยสกุลที่นิยมปลูกมากท่ีสุดใน
ประเทศไทยคือ Hylocereus spp. มี 2 ชนิด ไดแก พันธุเปลือกแดงเนื้อขาว (Hylocereus 
undatus) มีลักษณะเปลือกสีชมพูสด ปลายกลีบสีเขียว หนา มีรสหวานอมเปรี้ยว และพันธุเปลือก
แดงเนื้อแดง (Hylocereus polyrhizus) ลักษณะเปลือกสีแดงสด ปลายกลีบเล็ก สั้นและบาง ผลมี
ขนาดเล็กกวาพันธุเปลือกแดงเน้ือขาว แตมีรสชาติหวานกวา ลักษณะของแกวมังกรทั้งสองสายพันธุ
แสดงดังภาพท่ี 1 (Wichienchot และคณะ, 2010) 
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ภาพที่ 1 แกวมังกรพันธุเปลือกแดงเน้ือแดง (ซาย) และพันธุเปลือกแดงเน้ือขาว (ขวา) 

2.2 สารตานอนุมูลอิสระที่พบในแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง 

แกวมังกรเปนผลไมที่อุดมไปดวยคุณคาทางอาหาร มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูง และมีคุณสมบัติดานการแพทย โดยชวยในเรื่องการเปนสารปองกันมะเร็งและตานการ
อักเสบ (Suh และคณะ, 2014) นอกจากน้ียังเปนแหลงของสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ซึ่งพบท้ังในเปลือก เนื้อ และเมล็ด (Ariffin และคณะ, 2009; Jaafar และคณะ, 2009; Wu และคณะ, 
2006) ไดแก วิตามินบี 1 (thiamin) วิตามินบี 2 (riboflavin) วิตามินบี 3 (niacin) วิตามินบี 6 
(pyridoxine) วิตามินบี 12 (cobalamin) กลูโคส (glucose) ไขมัน แคโรทีน (carotene) ไฟโตอัลบู
มิน (phytoalbumin) โปรตีน (protein) (Le bellec และคณะ, 2006) กรดอินทรีย (organic acids) 
(Stintzing และคณะ, 2003) เกลือแร ไดแก โพแทสเซียม (potassium) แมกนีเซียม (magnesium) 
และแคลเซียม (calcium) (Cai และคณะ, 2003) อีกท้ังยังเปนแหลงของคารโบไฮเดรตจําพวกโอลิโก
แซคคาไรด (oligosaccharide) ที่มีคุณสมบัติเปนสารพรีไบโอติก (prebiotic) (Wichienchot และ
คณะ, 2010) รวมถึงสารในกลุมโพลีฟนอล (polyphenolics) เชน ฟลาโวนอยด ฟนิลโปรพานอยด 
(phenylpropanoids) เปนตน นอกจากน้ีรงควัตถุที่มีความสําคัญในการเปนสารตานอนุมูลอิสระที่
พบเฉพาะในแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเน้ือแดง ไดแก เบตาไซยานิน (Stintzing และคณะ, 2002; 
Wybraniec และ Mizrahi, 2002; Wybraniec และคณะ, 2001) 

2.2.1 สารประกอบฟนอล 

สารประกอบฟนอลจัดเปนสารตานอนุมูลอิสระ สารประกอบฟนอลท่ีพบในแกวมังกรมีความ
เกี่ยวของกับสารที่ผลิตขึ้นมาจากกระบวนการเมทาบอลิซึม (metabolism) ของเซลล โดยแกวมังกร
สายพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงมีปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมดสูงกวาพันธุเปลือกแดงเน้ือขาวและ
พบในสวนเปลือกมากกวาเนื้อ สารประกอบฟนอลที่พบ ไดแก ฟลาโวนอยด และกรดฟนอล เปนตน 
(Suh และคณะ, 2014) 

สารในกลุมฟลาโวนอยดที่พบในแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง ไดแก phlorizin, 
isorhamnetin triglycoside, quercetin-3-O-rutinoside, flavonol glycoside, 
kaempferol-3-O-rutinoside, isorhamnetin-3-O-rutinoside และ 
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isorhamnetin-3-O-glucoside (Tenore และคณะ, 2012)  สูตรโครงสรางพ้ืนฐานของสารใน
กลุมฟลาโวนอยดแสดงดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 โครงสรางพื้นฐานของสารในกลุมฟลาโวนอยด 
ที่มา: Dubber และ Kanfer (2004) 

Wu และคณะ (2006) ไดศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลในแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดง
เนื้อแดงพบวา ปริมาณฟลาโวนอยดในเนื้อและเปลือกมีคาเทากับ 7.21±0.02 และ 8.33±0.11 
มิลลิกรัมสมมูลของคาเตชินตอ100 กรัม ตามลําดับ และ Rebecca และคณะ (2010) พบวา แกว
มังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงมีปริมาณฟลาโวนอยด 2.3±0.20 มิลลิกรัมตอกรัมของคาเตชิน สวน
สารประกอบฟนอลที่พบในแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง ไดแก กรดแกลลิก (gallic acid) กรด
โปรโตคาเทชูอิค (protocatechuic acid) กรดวานิลลิก (vanillic acid) กรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก 
(p-hydroxybenzoic acid) กรดคาเฟอิค (caffeic acid) กรดไซรินจิก (syringic acid) และ กรด
พาราคูมาริก (p-coumaric acid) (Tenore และคณะ, 2012) ซึ่งมีโครงสรางแสดงดังภาพที่ 3 

   

ภาพที่ 3 โครงสรางของสารประกอบฟนอลที่พบในแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเน้ือแดง 
ที่มา: MedicinesComplete (2015) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่ศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมดในแกวมังกรพันธุเปลือก
แดงเนื้อแดง ในสวนเนื้อ เปลือก และผลิตภัณฑแกวมังกร เชน น้ําแกวมังกร และพูเรแกวมังกร เปน
ตน แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 งานวิจัยที่ศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลในแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง 
ผูวิจัย การเตรียม

ตัวอยาง 
ตัวทําละลาย 
ที่ใชสกัด 

ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด 

Wu และคณะ (2006) เนื้อ 80% อะซิโตน 42.4±0.04 มิลลิกรมัสมมลูของกรดแกลลิกตอ100 
กรัมตัวอยางสด 

 เปลือก 80% อะซิโตน 39.7±5.39 มิลลิกรมัสมมลูของกรดแกลลิกตอ100 
กรัมตัวอยางสด 

วุฒิชัย จีนเมือง และคณะ 
(2008) 

เนื้อ 60% เอทานอล 5.29±0.08 มิลลิกรัมสมมลูของกรดแกลลิกตอกรัม
สารสกัด 

 เปลือก 60% เอทานอล 9.57±0.08 มิลลิกรมัสมมลูของกรดแกลลิกตอกรัม
สารสกัด 

Rebecca และคณะ 
(2010) 

น้ําแกวมังกร - 86.10 มิลลิกรัมสมมลูของกรดแกลลิกตอ 0.5 กรัม
สารสกัดแหง 

Tenore และคณะ 
(2012) 

เนื้อ 70% เมทานอล 70.8±0.8 มิลลิกรัมของกรดแกลลกิตอกรัมตัวอยาง
สด 

Mohd Adzim Khalili 
และคณะ (2012) 

เนื้อ เมทานอล 16.70±0.56 มิลลิกรมัสมมูลของกรดแกลลิกตอ100 
กรัมตัวอยางสด 

Liaotrakoon และคณะ 
(2013) 

พูเร 80% อะซิโตน 35.82±0.67 มิลลิกรมัสมมูลของกรดแกลลิกตอ100 
กรัมพูเร 

 เนื้อ 80% อะซิโตน 16.33±0.49 มิลลิกรมัสมมูลของกรดแกลลิกตอ100 
กรัมตัวอยางสด 

จะเห็นวาเนื้อและเปลือกของแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเน้ือแดงอุดมไปดวยสารประกอบ     
ฟนอลและสารตานอนุมูลอิสระในปริมาณสูงเมื่อเทียบกับผลไมชนิดอื่นๆ เชน อะโวกาโด 
(21.86±1.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ100 กรัมตัวอยางสด) องุนเขียว (23.20±1.58 
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ 100 กรัมตัวอยางสด) พีช (27.58±1.57 มิลลิกรัมสมมูลของกรด
แกลลิกตอ100 กรัมตัวอยางสด) แพร (18.65±0.96 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ100 กรัม
ตัวอยางสด) และแตงโม (24.66±1.04 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ100 กรัมตัวอยางสด) เปน
ตน (Fu และคณะ, 2011) กลวย สับปะรด มะละกอ มะเขือเทศ เชอรี่ และบลูเบอรรี่ พบวา มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลทั้งหมดเทากับ 11, 15, 26, 35, 67 และ 318 มิลลิกรัมกรัมสมมูลของกรด    
แกลลิกตอ100 กรัม (Lako และคณะ, 2007; 2008) 

2.2.2 เบตาเลน (betalains) 

เบตาเลน เปนรงควัตถุท่ีละลายน้ําไดดีและมีไนโตรเจนเปนองคประกอบ แบงออกเปน 2 กลุม
ใหญๆ ไดแก เบตาไซยานิน (betacyanin) ใหสีมวงแดง ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 538 นาโนเมตร 
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และเบตาแซนทิน (betaxanthin) ใหสีเหลืองสม ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 475 นาโนเมตร 
โครงสรางพื้นฐานของเบตาไซยานินประกอบดวยหมูอิมโมเนียมของกรดเบตาลามิก เชื่อมตอกับ 
cyclo-dopa และกรดอะมิโน หรือเอมีนแสดงดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 โครงสราง (ก) cyclo-dopa-5-O-β-glucoside และ (ข) กรดเบตาลามิก  
ที่มา: Herbach และคณะ (2004) 

เบตาเลนมักพบอยูในสวนของแวคิวโอล (vacuole) ของเซลลพืชในรูปของเกลือที่มีประจุ
บวกและลบในโมเลกุลเดียวกัน (zwitterions) (Stintzing และ Carle, 2004) การสังเคราะหเบตาเลน
เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน (hydrogenation) ของไทโรซีน (tyrosine) ไปเปน 
L-3,4-dihydroxyphenylalanine (DOPA) โดยเอนไซมไทรโรซิเนส (tyrosinase) จากนั้น L-DOPA 
ซึ่งไมเสถียรจะแตกโมเลกุลออกเปน dopaquinone และ 4,5-seco-DOPA โดย dopaquinone 
สามารถเกิดปฏิกิริยาตอไปเปน cyclo-DOPA สวน 4,5-seco-DOPA สามารถเปลี่ยนไปเปนกรดเบตา
ลามิก โดยเอนไซมไดออกซิจีเนส (dioxygenase; DOD) จากนั้นเมื่อมีหมูอะมิโนหรือหมูเอมีนมาตอจะ
เกิดเปนเบตาแซนทิน หรือถามีน้ําตาลมาเกาะจะเกิดเปนเบตาไซยานิน แสดงดังภาพที่ 5 

หากโครงสรางของเบตาไซยานินไมมีน้ําตาลเปนองคประกอบ เรียกวา อะไกลโคน 
(aglycone) เชน เบตานิดิน (betanidin) และไอโซเบตานิดิน (isobetanidin) เมื่อหมูไฮดรอกซิลใน
ตําแหนงที่ 5 และ 6 ของเบตานิน (betanin) ถูกแทนที่ดวยน้ําตาล (glycosylation) ที่แตกตางกันได
เบตาไซยานินชนิดตางๆ โดยเบตาไซยานินที่พบในแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเน้ือแดง ไดแก betanin, 
isobetanin, phyllocactin, isophyllocactin, bougainvillein-r-I , hylocerenin, 
isohylocerenin, betanidin 
5-O-[6’-O-(3”-hydroxy-3”-methyl-glutaryl)-β-D-glucopyranoside], isobetanidin 
5-O-[6’-O-(3”-hydroxy-3”-methyl-glutaryl)-β-D-glucopyranoside], 
Betanidin-5-O-(6’-O-3-hydroxy-butyryl)-β-glucoside, decarboxylated betanin, 
decarboxylated phyllocactin, neobetanin, neobetanin, decarboxylated neobetanin, 
decarboxylated hylocerenin, neophyllocactin, betanidin, tridecarboxylated 
neobetanin, lampranthin, tridecarboxylated hylocerenin, decarboxylated 
neohylocerenin, neohylocerenin และ bidecarboxylated hylocerenin (Shu และคณะ, 
2014; Tenore และคณะ, 2012; Jamilah และคณะ, 2011; Wu และคณะ, 2006; Herbach และ
คณะ, 2004; Stintzing และคณะ, 2002; Wybraniec และคณะ, 2001) ซึ่งความแตกตางของ
ปริมาณสารในกลุมเบตาไซยานินเหลานี้อาจสงผลตอเฉดสี (hue) (Wybraniec และคณะ, 2002) 
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อยางไรก็ตาม ไมพบเบตาไซยานินในเนื้อของแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อขาว ตัวอยางโครงสราง
ของ           เบตาไซยานินแสดงดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 5 กลไลการสังเคราะหเบตาเลน 
ที่มา: Harris และคณะ (2012) 
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ภาพที่ 6 โครงสราง (ก) betanin (ข) phyllocactin (ค) indicaxanthin และ (ง) isoindicaxanthin  
ที่มา: Herbach และคณะ (2006) 

hylocerenin เปนสารในกลุมเบตาไซยานินท่ีพบมากที่สุดในแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดง
เนื้อแดง ซ่ึงมีความเขมขนสัมพัทธ (% relative concentration) ประมาณ 11.7 เปอรเซ็นต สวน 
isohylocerenin มีความเขมขนสัมพัทธประมาณ 5.8 เปอรเซ็นต ซ่ึง hylocerenin เปนสารในกลุม
เบตาไซยานินทีอ่าจมีสวนในการใหสีเรืองแสงในเน้ือแกวมังกร (Wybraniec และคณะ, 2002) 

Jamilah และคณะ (2011) พบวาสภาพแวดลอม ความแตกตางของพ้ืนที่เพาะปลูก และ
วิธีการดูแลรักษาสงผลใหแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเน้ือแดงมีปริมาณเบตาไซยานินแตกตางกัน 
และการสังเคราะหสารในกลุมเบตาไซยานินในเนื้อแกวมังกรสีแดงขึ้นอยูกับความแตกตางของสาร   
เมแทบอไลตในกระบวนการเผาผลาญอาหารระดับเซลล โดยเปลือกแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเน้ือแดง
มีปริมาณเบตาไซยานินสูงกวาเปลือกแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อขาว สวนเนื้อแกวมังกรมีปริมาณ
เบตาไซยานินต่ํากวาในเปลือก (Shu และคณะ, 2014) งานวิจัยที่ศึกษาปริมาณเบตาไซยานินในแกว
มังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงแสดงดังตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 งานวิจัยที่ศึกษาปริมาณเบตาไซยานินในแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเน้ือแดง 
ผูวิจัย การเตรียม

ตัวอยาง 
ตัวทําละลาย 
ที่ใชสกัด 

ปริมาณเบตาไซยานิน 

Wu และคณะ (2006) เนื้อ 80% อะซิโตน 10.3±0.22 มิลลิกรมัตอ 100 กรัมตัวอยางสด 
 เปลือก 80% อะซิโตน 13.0±0.85 มิลลิกรมัตอ100 กรัมตัวอยางสด 
วุฒิชัย และคณะ 
(2551) 

เนื้อ 60% เอทานอล 88 เปอรเซ็นต 

Jamilah และคณะ 
(2011) 

เนื้อ น้ําเพียวริไฟน 150.46±2.19 มิลลิกรัมตอ100 กรัมตัวอยาง
สด 

Tenore และคณะ 
(2012) 

เนื้อ 70% เมทานอลและ
เอทิลอะซิเตด 

78.1±1.4 มิลลิกรัมตอ100 กรัมตัวอยางสด 

Liaotrakoon และ
คณะ (2013) 

พูเร 80% อะซิโตน 14.82±0.19 มิลลิกรมัตอ100 กรัมตัวอยางสด 

 เนื้อ 80% อะซิโตน 26.53±0.17 มิลลิกรมัตอ100 กรัมพูเร 

2.3 การทําแหง 

การทําแหงเปนการลดปริมาณน้ํา มีบทบาทตออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและมี
ความสําคัญตอการยืดอายุการเก็บรักษา ไดมีการประยุกตใชการทําแหงกับผลิตภัณฑอาหารตางๆ
มากมายต้ังแตกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการแปรรูป ตลอดจนใชกับของท่ีเหลือจาก
กระบวนการผลิต (by-product) เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก 
เมื่อเขาสูฤดูเก็บเกี่ยวมักเกิดปญหาผลผลิตลนตลาด สงผลใหเกิดปญหาผลผลิตราคาตกต่ํา จึง
จําเปนตองใชเทคโนโลยีในการทําแหงเขามาชวยในอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือยืดอายุ
การเก็บรักษาจากการลดคาวอเตอรแอคติวิตี้ใหมีคาต่ํากวา 0.5-0.6 ซึ่งมีผลตอการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย ยับยั้งปฏิกิริยาเคมี และยับยั้งการทํางานของเอนไซม ทําใหสามารถเก็บ
รักษาผลิตภัณฑไวไดนานที่อุณหภูมิหอง (Bonazzi และ Dumoulin, 2011; Ochoa และคณะ, 
2002) ความสัมพันธของคาวอเตอรแอคติวิตี้ตอการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑแสดงดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 คาวอเตอรแอคติวิตี้และแผนภาพความเสถียร (stability diagram) ของอาหาร 
ที่มา: Labuza และคณะ (1970) 

จากภาพที่ 7 จะเห็นไดวาคาวอเตอรแอคติวิตี้มีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงของอาหาร
และใชในการทํานายปริมาณความชื้นสุดทายที่จุดสมดุล (equilibrium) เทียบกับสภาวะในการทําแหง 
เชน อุณหภูมิในการทําแหง และความช้ืนสัมพัทธ (relative humidity) นอกจากน้ีคาวอเตอรแอคติ-
วิตี้ยังชวยในการเลือกสวนผสมและเปนประโยชนตอการเลือกวิธีการบรรจุ โดยการทําแหงมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 

- ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารโดยไมจําเปนตองแชตูเย็น 

- แปรรูปสินคาที่เนาเสียงายใหอยูในรูปที่มีความเสถียรมากขึ้น เชน นมผง 
- ผลิตสวนผสม เครื่องปรุง และสารเติมแตงสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร เชน ผงซุป 

- ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป เชน ผลไมแหงขบเค้ียว และอาหารเชาธัญพืช 

ในปจจุบันผูบริโภคหันมาใหความสําคัญกับสุขภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นในการผลิตจึงจําเปนตอง
หากระบวนการที่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑอบแหงได เชน รักษากลิ่นรส คงลักษณะเน้ือ
สัมผัส รักษาสารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ และเน่ืองจากอาหารเปนองคประกอบท่ีมีความซับซอน 
ประกอบไปดวยคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร วิตามิน สารใหกลิ่น ทําใหมักเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในขณะทําแหงและในระหวางการเก็บรักษา จึงจําเปนตองควบคุมคาวอเตอรแอคติวิตี้ 
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธที่ใชในการทําแหง (Bonazzi และ Dumoulin, 2011) 

การทําแหงอาศัยหลักการของลมรอนพัดผานหนาอาหารที่เปยก ความรอนจะถูกถายเทไปยัง
ผิวของอาหาร น้ําที่ผิวหนาจะระเหยออกมาดวยความรอนแฝงของการเกิดไอ ไอนํ้าจะแพรผานฟลม
อากาศและถูกพัดพาไปโดยลมรอนที่เคลื่อนที่  สภาวะดังกลาวจะทําใหความดันไอที่ผิวหนาของ
อาหารตํ่ากวาความดันไอดานในอาหาร เปนผลใหเกิดความแตกตางของความดันไอนํ้า อาหารชั้นดาน
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ในจะมีความดันไอสูงและคอยๆ ลดต่ําลงเมื่อชั้นอาหารเขาใกลอากาศแหง ความแตกตางนี้ทําใหเกิด
แรงดันเพื่อไลน้ําออกจากอาหาร อัตราการทําแหงแบงออกเปน 3 ชวง (Earle, 1996) คือ  

1. ชวงการปรับสภาวะเบื้องตน (initial adjustment period) เปนชวงที่ความช้ืนที่มีอยูใน
อาหารปรับตัวเพ่ือมีอุณหภูมิเทากับลมรอน อัตราการแหงจะต่ําและจะคอยๆเพ่ิมขึ้น จนกระท่ังถึงชวง
ที่อัตราการอบแหงคงท่ี 

2. ชวงอัตราการแหงคงท่ี (constant rate period) เปนชวงที่น้ําในอาหารระเหยเปนไออยาง
ตอเนื่อง คลายกับการระเหยของนํ้าโดยทั่วไป 

3. ชวงอัตราการอบแหงลดลง (falling rate period) เปนชวงที่ความช้ืนในอาหารเหลือนอย
จนแพรไปยังผิวหนาอาหารอยางไมตอเนื่อง ทําใหชั้นของเหลวที่ปกคลุมอยูไมสม่ําเสมอ อัตราการแหง
จึงลดลง และเม่ือเวลาผานไปนานขึ้น ความชื้นจะลดลงเรื่อยๆ จนถึงความชื้นสมดุล ซึ่งน้ําในอาหารไม
สามารถระเหยออกมาไดอีก 

2.4 จลนพลศาสตรของการทําแหง 

การอธิบายพฤติกรรมการทําแหงของวัสดุเกษตรนั้นสามารถอธิบายไดดวยสมการจลนศาสตร
ของการอบแหง โดยสมการที่ใชในการอธิบายพฤติกรรมการอบแหงของวัสดุเกษตรนั้นจะอยูในรูปของ
สมการที่เรียกวา logarithmic model หรือที่เรียกกันวาเปนสมการการอบแหงแบบกึ่งทฤษฎี 
(Semi-Theoretical Drying Equation) ซึ่งเปนรูปแบบผลเฉลยอยางงายของสมการการแพรกระจาย
ของ Frick (Sogi และคณะ, 2003) ซึ่งมีรูปแบบสมการคือ 

)exp(
)(
)(

0

kt
MM
MMMR

e

e     (1) 

เมื่อ MR คือ อัตราสวนความชื้น (ไมมีหนวย) M  คือ คาความชื้นของวัสดุ (รอยละฐานแหง) 
eM  คือ ความชื้นสมดุล (รอยละฐานแหง) 0M  คือ คาความชื้นเร่ิมตน (รอยละฐานแหง) k  คือ 

คาคงท่ีการทําแหง (ตอชั่วโมง) และ t  คือ เวลาในการอบแหง (ตอชั่วโมง) 
ถึงแมวา logarithmic model ในสมการ (1) นั้นจะสามารถใชอธิบายพฤติกรรมการทําแหง

ของวัสดุเกษตรไดหลายชนิด แตอยางไรก็ตามพบวา พฤติกรรมการทําแหงของวัสดุเกษตรอีกหลาย
ชนิดไมสามารถอธิบายไดดวยสมการนี้ (เทวรัตน และ สมยศ, 2552) แตสามารถอธิบายไดดีดวย
สมการทําแหงชั้นบางแบบเอ็มพิริคัล (empirical equations) อ่ืนๆ เชน สมการ Newton, Page, 
Modified Page, Henderson and Pabis, Modified Henderson and Pabis, Logarithmic, Two 
term, Two term exponential, Logistic, และ Verma และคณะ แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งเปนสมการ
ทีไ่มซับซอน และสามารถใชอธิบายการเปลีย่นแปลงความช้ืนของวัสดุตางๆไดเปนอยางดีและไมข้ึนกับ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุตัวอยางที่ใชในการทําแหง เชน รูปทรงทางเรขาคณิต และความเปนรูพรุน 
เปนตน (อัจฉรา และคณะ, 2013) 
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ตารางที่ 3 แบบจําลองการทําแหงชั้นบางที่ใชในการทํานายพฤติกรรมการทําแหง 
ชื่อแบบจําลอง แบบจําลอง จํานวน 

คาคงท่ี 
อางอิง 

Newton )exp( ktMR  1 Mujumdar 
(1987) 

Page )exp( nktMR  2 Diamante และ 
Munro (1993) 

Modified Page ))(exp( nktMR  2 White และ
คณะ (1978) 

Henderson 
and Pabis 

)exp( ktaMR  2 Doymaz 
(2004) 

Two term 
exponential 

)exp()1()exp( aktaktaMR  2 Ruiz และคณะ 
(2008) 

Logarithmic cktaMR )exp(  3 Togrul และ 
Pehlivan 
(2002) 

Verma et al. )exp()1()exp( bktaktaMR  3 Verma (1985) 
Two term )exp()exp( 21 tkbtkaMR  4 Rahman และ 

Perera (1998) 
Modified 
Handerson 
and Pabis 

)exp()exp()exp( 21 htctkbtkaMR  6 Karathanos 
(1999) 

ในการวิเคราะหหาคาพารามิเตอรตางๆของสมการทําแหงชั้นบางใชเทคนิคการวิเคราะห
ความถดถอยแบบไมเชิงเสน (nonlinear regression) ซึ่งมีดัชนีบงชี้ความสามารถในการทํานายของ 
สมการ คือ คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of determination; R2) และคารากท่ีสองของ
ความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉล่ีย (root mean square error, RMSE) โดยที่ RMSE มีความสัมพันธ
ดังสมการ (2) 

N
MRMR

RMSD pre
n

i
2

1 exp )(
   (2) 

 เมื่อ expMR คือ อัตราสวนความชื้น (ไมมีหนวย) ที่ไดจากการทดลอง preMC  คือ 
อัตราสวนความชื้น (ไมมีหนวย) ที่ไดจากการทํานายโดยใชสมการทางคณิตศาสตร และ N คือ 
จํานวนขอมูลทั้งหมด 
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Phupaichitkun และคณะ (2008) ศึกษาจลนพลศาสตรในการทําแหงลําไยพันธุอีดอ โดย
ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ (50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ (4-20 
เปอรเซ็นต) ความความเร็วลม (0.2-0.5 เมตรตอวินาที) และขนาดของผล โดยทําแหงแบบชั้นเดียวใน
เครื่องอบแหงที่มีลมรอนไหลผานจากดานลางขึ้นดานบน พบวา อุณหภูมิ ขนาดของผล มีผลตอกราฟ
การทําแหงมากกวาความชื้นสัมพัทธและความเร็วลม โดยสมการ Page สามารถใชอธิบายพฤติกรรม
ในการทําแหงลําไยไดดีที่สุด ซึ่งคาคงที่ k มีความสัมพันธกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความความเร็ว
ลม และขนาดของผล ตางจากคา n ซึ่งไมมีความสัมพันธกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความความเร็ว
ลม และขนาดของผล 

อัจฉรา  และคณะ (2556) ศึกษาปจจัยของสภาวะในการทําแหงตอจลนพลศาสตรและ
คุณภาพการทําแหงพริกไทย ดวยการพาความรอนของลมรอน โดยความชื้นเริ่มตนของเม็ดพริกไทย
สดและความชื้นสุดทายของเม็ดพริกไทยแหงอยูในชวง 300-400 เปอรเซ็นต (ฐานแหง) และ 12-16 
เปอรเซ็นต (ฐานแหง) ตามลําดับ ผลศึกษาพบวา การทําแหงพริกไทยเกิดข้ึนในชวงอัตราการทําแหง
ลดลง โดยอุณหภูมิมีผลโดยตรงตออัตราและระยะเวลาการทําแหง โดยสมการของ Page สามารถ
ทํานายจลนพลศาสตรการทําแหงพริกไทยไดดี 

Singh และคณะ (2015) ไดศึกษาการทําแหงเนื้อมะตูมหั่นขวาง โดยทําแหงที่อุณหภูมิ 5 
ระดับ (60, 65, 70, 75 และ 80 องศาเซลเซียส) และความหนา 5 ระดับ (2, 4, 6, 8 และ 10 
มิลลิเมตร) ดวยวิธีการทําแหงชั้นบางในตูอบลมรอน พบวา สภาวะที่เหมาะสมกับการทําแหงเนื้อ
มะตูมหั่นขวางคือ ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ความหนา 2 มิลลิเมตร เนื่องจากสามารถรักษา
คุณภาพดานสี ปริมาณวิตามินซี และใชระยะเวลาในการทําแหงสั้น สําหรับการศึกษาจลนพลศาสตร
โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร พบวา สมการ Two term สามารถใชอธิบายพฤติกรรมการทําแหง
เนื้อมะตูมหั่นขวางไดดีที่สุด ซึ่งใหคา R2 เทากับ 0.9980 และคา RMSE ต่ํากวา 0.1434 

Syed Abdul Rahman และคณะ (2015) ศึกษาจลนพลศาสตรในการทําแหงเนื้อเงาะ โดย
ใชสมการทําแหงชั้นบาง 5 สมการ ไดแก Lewis, Page, Handerson and Pabis, logarithmic และ 
two-term ทําการศึกษาท่ีอุณหภูมิ 5 ระดับ (40, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส) ทําแหงเปน
เวลา 24 ชั่วโมง พบวา สมการ logarithmic สามารถใชทํานายพฤติกรรมในการทําแหงเนื้อเงาะไดดี
ที่สุด เนื่องจากใหคา R2 สูง และคา RMSE ต่ําที่สุด 

2.5 ผลของการทําแหงตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผักและผลไม 

 โดยท่ัวไปแลวการทําแหงโดยใชอุณหภูมิสูงมีแนวโนมที่จะทําใหผลิตภัณฑมีการสูญเสีย
คุณภาพมากกวาการทําแหงที่อุณหภูมิต่ํา นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหวางการทําแหง
ยังมปีจจัยอื่นๆมาเก่ียวของ ไดแก เวลาในการทําแหง ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ และออกซิเจน 
เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้ทํางานรวมกับคาวอเตอรแอคติวิตี้ที่อยูภายในตัวอยางและทําใหอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดเร็วข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงสี ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
การเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reactions) การสลายตัวของวิตามิน การสลายตัวของรงควัตถุ 
และการเกิดปฏิกิริยาโดยอาศัยเอนไซม (enzymatic reaction) ดังนี้ 
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2.5.1 สี 

สี เปนหนึ่งในคุณลักษณะสําคัญที่เก่ียวของกับคุณภาพของผลิตภัณฑอบแหงเพราะแสดงถึง
ลักษณะปรากฏและมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงสีในระหวาง
การอบแหงเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาทางเคมีและชีวภาพ สวนอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยูกับวิธีการในการ
ทําแหงและปจจัยในกระบวนการผลิต สีของผักผลไม พืชใหกลิ่นหอม และเคร่ืองเทศมาจากรงควัตถุ 
ไดแก แคโรทีนอยด (carotenoids) คลอโรฟลล (chlorophyll) แอนโทไซยานิน (anthocyanins) 
และเบตาเลน (betalains) ซึ่งรงควัตถุเหลานี้จะเกิดการสลายตัวเน่ืองจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่
เกี่ยวของกับเอนไซมและปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่ไมเก่ียวของกับเอนไซมในระหวางกระบวนการทํา
แหงและการเก็บรักษา (Marty-Audouin และคณะ, 1992) Sengkhamparn และคณะ (2013) 
พบวา เปลือกของแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อขาวมีคา a* ลดลงหลังผานการทําแหง โดยเปลือก
ของแกวมังกรสดมีคา a* เทากับ -21.74 สวนเปลือกของแกวมังกรหลังผานการทําแหงที่อุณหภูมิ 60, 
70 และ 80 องศาเซลเซียส มีคา a* เทากับ -17.12, -15.52 และ -16.61 ตามลําดับ และการทําแหง
ที่อุณหภูมิสูงขึ้นสงผลใหเปลือกของแกวมังกรมีคาความแตกตางของสีทั้งหมด ( ) เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบ
กับเปลือกแกวมังกรสดเริ่มตน โดยมีคาสูงสุดหลังทําแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งมีคาเทากับ 
9.57 

2.5.2 เบตาเลน 

 เบตาเลน (betalains) มีคุณสมบัติในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม 
ไดแก เบตาไซยานินและเบตาแซนทิน แตเมื่อใหความรอนที่ชวงพีเอชท่ีเปนกลาง เบตาเลนจะเกิดการ
สลายตัวไปกรดเบตาลามิกและ cyclo-dopa 5-O-β-glucoside ซ่ึงเปนสารตั้งตนของการเกิด         
สีน้ําตาล Sengkhamparn และคณะ (2013) ไดศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิของการทําแหง (60, 70 
และ 80 องศาเซลเซียส) ตอปริมาณเบตาไซยานินในเปลือกแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเน้ือขาว 
พบวา การทําแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส สงผลใหเบตาไซยานินเกิดการสลายตัวเนื่องจาก  
ความรอนสูง 

2.5.3 วิตามินซี  

วิตามินซี หรือกรดแอสคอรบิก (ascorbic acid) เปนสารอาหารที่มีความสําคัญและมักใชเปน
ดชันีสําหรับวัดคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยกรดแอสคอรบิกถูกออกซิไดซไปเปนกรดดีไฮโดร-
แอสคอรบิก (dehydroascorbic acid) ภายใตสภาวะที่มีอากาศ และเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 
(hydrolysis) และปฏิกิริยาออกซิเดชันตามมา ปริมาณวิตามินซีของผลิตภัณฑที่ไดหลังจากทําแหงมี
ปริมาณนอยแมวาจะสังเกตคาที่รายงานที่มีคาคอนขางสูง เชน ในหนวยกรัมตอกิโลกรัมตัวอยาง ทั้งนี้
เนื่องจากการระเหยของน้ํามผีลตอความเขมขนในตัวอยาง นอกจากน้ีการทําแหงตัวอยางที่มีความ
หนาโดยใชเวลานานที่อุณหภูมิต่ําและความชื้นสัมพัทธสูงสามารถรักษาปริมาณวิตามินซีไดนอยกวา 
(Santos และ Silva, 2008) Sigge และคณะ (1999) ศึกษาปจจัยของอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ 
(15-40 เปอรเซ็นต) ตอวิตามินซีในพริกหยวก พบวา การทําแหงโดยใชอุณหภูมิต่ําที่ความช้ืนสัมพัทธ
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สูงสงผลตอการสลายตัวของวิตามินซี แตเมื่อทําแหงที่อุณหภูมิสูง การใชความชื้นสัมพัทธสูงจะชวยลด
การสลายตัวของวิตามินซีในพริกหยวกไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 0.05) นอกจากน้ี Timoumi 
และคณะ (2007) พบวา การสลายตัวของวิตามินซีของแอปเปลห่ันในระหวางการทําแหงเปนไปตาม
สมการอันดับหน่ึง และมีอัตราการสลายตัวของวิตามินซีเพ่ิมข้ึนเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิสูงขึ้นจาก             
40 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส  

2.5.4 ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของเอนไซม (enzymatic activity)  

กิจกรรมของเอนไซมเกิดข้ึนไดดีเมื่อตัวอยางมีคาวอเตอรแอคติวิตี้สูงกวา 0.75 มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงสีและการสูญเสียปริมาณสารที่เปนประโยชนตอรางกายในผลิตภัณฑอาหาร เชน การเกิด
สีน้ําตาลในผักและผลไมโดยเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส (polyphenoloxidase; PPO) ในการทํา
แหงสามารถลดกิจกรรมของเอนไซมโดยการนึ่งหรือลวก หรือการพรีทรีตเมนตดวยกรดแอสคอรบิก 
สารละลายเกลือ และน้ําตาล Tan และคณะ (2015) ศึกษาผลของอุณหภูมิและวิธีการทําแหง ไดแก 
การทําแหงโดยใชตูอบ (50 และ 100 องศาเซลเซียส) การตากแดด และการทําแหงโดยผึ่งไวที่
อุณหภูมิ 24±1 องศาเซลเซียส ตอการทํางานของเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส พบวา การทําแหงโดย
ใชตูอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ชวยลดกิจกรรมของเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดสไดดีที่สุด 

2.5.5 ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม (non-enzymatic browning 
reaction)  

ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่ไมเกี่ยวของกับเอนไซม ไดแก ปฏิกิริยาการเกิดคาราเมล 
(caramelization) และปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reaction) มีความสําคัญตอปฏิกิริยาทางเคมี 
และเปนอีกสาเหตุหนึ่งนอกจากอุณหภูมิที่ทําใหเกิดสีน้ําตาลขึ้นในระหวางการทําแหง อีกท้ังยังสงผล
ตอคุณคาทางอาหาร ไดแก การลดลงของกรดอะมิโน และการเกิดกลิ่นและรส โดยกระบวนการ
เกิดปฏิกิริยาการเกิดคาราเมลเกิดจากการใหความรอนโดยตรงของน้ําตาล สวนปฏิกิริยาเมลลารดเกิด
จากกรดอะมิโนหรือโปรตีนและหมูคารบอนิล (carbonyl group) ของน้ําตาลรีดิวซ (reducing 
sugar) โดยปริมาณน้ําและคาวอเตอรแอคติวิตี้มีความสําคัญตอการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดและสงผล
ตอการเกิดสีน้ําตาล Labuza และ Saltmarch (1981) พบวาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมลลารดเพ่ิมข้ึน
ในสภาวะที่อาหารมีคาวอเตอรแอคติวิตี้อยูในชวง 0.30-0.65 และสูงสุดที่คาวอเตอรแอคติวิตี้อยู
ในชวง 0.65-0.70 ที่อุณหภูมิ 80-130 องศาเซลเซียส 

2.6 ผลของอุณหภูมิตอเบตาไซยานิน ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และความสามารถใน
การเปนสารตานอนุมูลอิสระในแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหง 

อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอปริมาณสารอาหารและสีของแกวมังกรพันธุเนื้อสีแดง 
โดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงสีและการเกิดรงควัตถุสีน้ําตาลในผลไมเกิดขึ้นจากกระบวนการใหความ
รอน (Awuah และคณะ, 2007) ในทํานองเดียวกันการใหความรอนยังชวยสงเสริมความสามารถใน
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การออกฤทธิ์ของสารตานอนุมูลอิสระในผักและผลไมบางชนิด ในแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเน้ือแดงมี
สารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญคือ เบตาไซยานิน  

อุณหภูมิมีผลตอสารในกลุมเบตาไซยานินโดยทําใหเกิดปฏิกิริยาไอโซเมอไรซเซชัน 
(isomerization) ที่คารบอนตําแหนงที่ 15 ไปเปนโครงสรางไอโซเมอร เชน การเปลี่ยนจาก betanin 
ไปเปน isobetanin ปฏิกิริยาดีคารบอกซิเลชัน (decarboxylation) เชน การเกิดปฏิกิริยาดีคารบอก-
ซิเลชันจาก betanin ไปเปน decarboxylaed betanin นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการแยกโมเลกุล
ออกเปนกรดเบตาลามิกและ cyclo-dopa 5-O-β-glucoside ซึ่งการสลายตัวนี้จะเกิดในสภาวะท่ีเปน
เบสมากกวาสภาวะกรด ที่ชวงพีเอชตํ่ากวา 2 และสูงกวา 9 แสดงดังภาพท่ี 8 

 

 

ภาพที่ 8 กลไกการสลายตัวของ betanin 
ที่มา: Stintzing และ Carle (2004) 
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นอกจากน้ีการสลายตัวยังเกิดเนื่องจาก ปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน (hydrogenation) และ
ปฏิกิริยาดีไกลโคซิเลชัน (deglycosylation) แสดงดังภาพท่ี 9 

 

ภาพที่ 9 ตําแหนงในการเกิดปฏิกิริยาคารบอกซิเลชัน (วงรี, เสนประ) ปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน (สี่เหลี่ยม
, เสนทึบ) และปฏิกิริยาดีไกลโคซิเลชัน (วงกลม, เสนขีด) ของเบตาไซยานิน 
ที่มา: Stintzing and Carle (2004) 

Herbach และคณะ (2004) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเบตาไซยานินและสีของน้ํา
แกวมังกรเน้ือสีแดง (Hylocereus polyrhizus) หลังจากใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 ชั่วโมง พบวา การใหความรอนเปนเวลา 1 - 3 ชั่วโมง ชวยเรงการสลายตัว
ของรงควัตถุเบตาไซยานินประมาณ 10 เปอรเซ็นต แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ปริมาณเบตาไซยานิน (mg/L) ของน้ําแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงหลังจากใหความ
รอนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียสเปนเวลา 0-5 ชั่วโมง 

เวลาในการใหความรอน (ชั่วโมง) ปริมาณเบตาไซยานิน (mg/L) 
0 470.5 
1 311.1 
2 245.8 
3 205.2 
4 164.7 
5 121.2 

ที่มา: Herbach และคณะ (2004) 

นอกจากน้ี Herbach และคณะ (2004) ยังพบการเปลี่ยนแปลงสีในระหวางการใหความรอน 
โดยคา chroma ซึ่งแสดงความเขมสีมีคาลดลงและมีการเปล่ียนแปลงคา Hue angle จาก 333  ไป
เปน 12  ซึ่งทิศทางของสีเปลี่ยนจากสีเหลืองไปเปนสีน้ําเงิน  
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Tang และ Norziah (2007) ไดศึกษาผลของอุณหภูมิตอคา betacyanin retention ในเนื้อ
แกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง พบวา การใหความรอนที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส สงเสริมการ
สลายตัวของรงควัตถุเบตาไซยานินถึง 86 เปอรเซ็นต  

Liaotrakarn และคณะ (2013) ไดศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการใหความรอนเนื้อแกว
มังกรสีแดงท่ีสภาวะตางๆ ไดแก อุณหภูมิ 50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 0 ถึง 
60 นาที ตอคุณภาพดานสี ปริมาณเบตาไซยานิน ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และ
ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ พบวา การใหความรอนโดยใชอุณหภูมิสูงขึ้นสงผลให
เบตาไซยานินเกิดการสลายตัวมากกวาการใหความรอนโดยใชอุณหภูมิต่ํา โดยเบตาไซยานินสลายตัว
มากท่ีสุดหลังจากใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 80 และ 90 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ซ่ึงมีปริมาณเบตา
ไซยานินเหลือเพียง 32.35 เปอรเซ็นต แสดงดังภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 ปริมาณเบตาไซยานินที่เหลือหลังจากการใหความรอนเน้ือแกวมังกรท่ีอุณหภูมิตางๆ นาน 
60 นาที 
ที่มา: Liaotrakarn และคณะ (2013) 

 
ในทางกลับกัน การใชอุณหภูมิสูงกลับชวยเพิ่มปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดและ

ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระในเนื้อแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง โดยพบวา ปริมาณ
สารประกอบฟนอลและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระมีคาสูงสุดหลังผานการใหความรอนท่ี
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส (ดังภาพที่ 11) เนื่องจากความรอนทําใหผนังเซลลแตก สารประกอบ      
ฟนอลท่ีอยูในเซลลจึงสามารถเคลื่อนท่ีออกมายังภายนอกเซลลได ทําใหตรวจวัดคาไดมากข้ึน 
(Liaotrakarn และคณะ, 2013) อีกท้ังการใหความรอนยังทําใหสารในกลุมเบตาไซยานินแตกตัวเปน
โครงสรางของกรดเบตาลามิกและ cyclo-dopa 5-O-β-glucoside (Herbach และคณะ, 2004) ซ่ึง
เปนสารตั้งตนของการเกิดเมลานอยดิน (melanoidin) และปฏิกิริยาเมลลารด (Stintzing และ 
Carle, 2004) ซึ่งสารที่ไดจากปฏิกิริยาเมลลารดจัดเปนสารตานอนุมูลอิสระที่เกิดตามธรรมชาติ 
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(Manzocco และคณะ, 2000) และสามารถชวยเพิ่มความคงตัวและตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Cai 
และคณะ, 2013; Chandrasekara และ Shahidi, 2011; Wijesundera และคณะ, 2008) 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพที่ 11 การเปลี่ยนแปลง (ก) ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด (ข) คา FRAP และ (ค) คา DPPH 
ของเนื้อแกวมังกรสีแดงที่อุณหภูมิตางๆ 
ที่มา: ที่มา: Liaotrakarn และคณะ (2013) 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

3.1 วัตถุดิบ 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเน้ือแดง ที่เก็บเก่ียวหลังจากวันออกดอก (day 
after flowering) 45 วัน น้ําหนักผลอยูในชวง 300-600 กรัมตอผล เปลือกสีแดงสด ไมเหี่ยว ซ้ือจาก
สวนแกวมังกรเกงกับเฮง รังสิต คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย หลังจากเก็บเกี่ยวนํามาบรรจุ
ใสกลองท่ีมีการระบายอากาศ ทิ้งไว 1 คืน กอนขนสงทางเครื่องบินไปยังประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ผาน บริษัท สยามเฟรช เอ็นเตอรไพรส จํากัด ซึ่งใชระยะเวลาในการขนสงถึงหองปฏิบัติการ
ที่เมืองสตุตการตเปนเวลาประมาณ 1 วัน จากนั้นเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10±1 องศาเซลเซียส เพ่ือรอ
ทําการทดลองตอไป โดยซ้ือแกวมังกรสดสําหรับการศึกษาจํานวน 2 รุน 

3.2 สารเคมี 

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) 0.1 นอรมัล (Merck, Germany) 
2. คารลฟชเชอรรีเอเจนต (Karl Fischer reagent) (Fluka Sigma-AldrichTM, Germany) 
3. ฟอรมามายด (formamide) (Fluka Sigma-AldrichTM, Germany) 
4. เมทานอลสัมบูรณ (absolute methanol; max. 0.05 เปอรเซ็นต H2O) (Fluka 

Sigma-AldrichTM, Germany) 
5. กรดแกลลิก (gallic acid) (Fluka Sigma-AldrichTM, Germany) 
6. โซเดียมคารบอเนต (sodium carbonate) (Ajax, New Zealand) 
7. สารโฟลิน เซลเคลทีส ฟนอล (Folin-Ciocalteu’s phenol reagent) (Merck, 

Germany) 
8. 2,2 diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (Fluka Sigma-AldrichTM, Germany) 
9. กรดอะซิติก (acetic acid) (J.T. beaker, Thailand) 
10. ไอรออน (II) คลอไรด (ferric chloride) (Chem-supply Pty, Australia) 
11. กรดฟอรมิก (formic acid) (VWR BDH Prolabo, France) 
12. เมทานอล (methanol) เกรด HPLC (RCI Labscan, Thailand 
13. เมทานอล เกรด AR (Emsure, Germany) 
14. อะซิโตไนไตรล (acetonitrile) (RCI Labscan, Thailand) 
15. เอทานอล (ethanol) (QRëC, New Zealand) 
16. โซเดียมอะซิเตรต (sodium acetate trihydrate) (Sigma-AldrichTM, Germany) 
17. ไอรออน (II) ซัลเฟต (ferrous sulphate) (Sigma-AldrichTM, Germany) 
18. 2,4,6-Tripyridyl-s-Triazine (TPTZ) (Fluka Sigma-AldrichTM, Switzerland) 
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19. น้ํากลั่น (distilled water) (Vunique, Thailand) 
20. กรดไตรฟลูออโรอะซีติก (trifluoroacetic acid) (Sigma-AldrichTM, Germany) 

3.3 อุปกรณและเครื่องมือ 

1. เครื่องวัดสี (chroma meter รุน Konica Minolta CR-400, Konika Minolta Sensing, 

Inc., Japan) เสนผานศูนยกลางพ้ืนที่วัดเทากับ 1.1 เซนติเมตร ทําการเทียบมาตรฐานดวย White 

calibration plate illuminant C (Y = 87.5, x = 0.3155 และ y = 0.3227) และ D65 (Y = 87.5, 

x = 0.3180 และ y = 0.3355)  

2. เครื่องวัดปริมาณความชื้น (Karl Fischer Titrator รุน 758 KFD Titrino, 703 Ti stand, 

Metrohm, Inc., Germany) 

3. เครื่องชั่งชนิดละเอียด 4 ตําแหนง (analytical balance รุน BP 211S Sartorius AG, 

Inc., Germany)  

4. เครื่องชั่งชนิดหยาบ 2 ตําแหนง (balance, Sartorius AG, Inc., Germany) 

5. เครื่องวัดคาวอเตอรแอคติวิตี (rotronic hygroLab รุน Hygromer Handheld A2, 

RotronicAG, Inc., Switzerland) 

6. พีเอชมิเตอร (pH meter รุน pH340 WTW 82362, Weiheim, Inc., Germany) 

7. พีเอชมิเตอร (radiometer รุน PHM 210 Metro Lab. Co.Ltd., France) 
8. เครื่องไทเทรต (burette digital) ขนาด 50 มิลลิลิตร (Germany) 

9. เครื่องบรรจุสุญญากาศ (vacuum sealer รุน Multivac, Sepp Haggenmuller 

Gmbh&Co.KG, Germany) 

10. มาตรวัดดัชนีหักเหแสง (refractometer รุน 2110-w06 Atago, Co. Ltd., Japan) 

11. เครื่องแยกสารแบบหมุนเหวี่ยง (centrifuge รุน Sorval rc6, Germany) 

12. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator, Buchi Co.Ltd., Japan) 

13. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV/Vis Spectrophotometer รุน Thermo scientificTM 

Genesys 10s, USA) 
14. เครื่องปนละเอียด (homogenizer รุน Ultra Turax T25 basic IKA, Germany) 
15. เครื่องอบแหงแบบถาด high precision hot air laboratory tray dryer (Institute of 

Agricultural Engineering, Tropics and Subtropics Group, University of Hohenheim, 
Germany) 

17. เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวความดันสูง (high performance liquid 
chromatography, Shimadzu, Japan) 

18. เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี (liquid chromatography-mass 
spectrometry, Agilent HPLC series 1100, Agilent, Germany) 
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19. คอลัมน Luna 5 ไมโครเมตร C18(2) 100 อังสตรอม ขนาด 250x4.6 มิลลิเมตร 
(column, Phenomenex®, Torrance, USA) 

20. เครื่องเขยาสาร (vortex mixer รุน Vortex-Genie2, Scientific Industries, Inc., USA) 
21. เครื่องกวนสารละลาย (magnetic stirrer, รุน Topolino, IKA, Germany) 
22. ตูอบลมรอน (hot air oven, Binder, Germany) 

3.4 วิธีการทดลอง 

3.4.1 การเตรียมตัวอยางแกวมังกรสําหรับการทําแหง 

สําหรับการทดลองอบแหงในแตละสภาวะ ทําการสุมแกวมังกรจํานวน 3 ผล จากที่เก็บรักษา
ไวที่อุณหภูมิ 10±1 องศาเซลเซียส จากนั้นลางผลแกวมังกรดวยนํ้าเปลา ผึ่งใหแหง ปอกเปลือก ลอก
เสนใย และหั่นเปนชิ้นตามขวางหนา 0.5 เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 การเตรียมตัวอยางแกวมังกร 

3.4.2 วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแกวมังกรสด 

 คุณสมบัติทางกายภาพของแกงมังกรสดท่ีใชศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ขนาด น้ําหนักตอผล และสี  
และคุณลักษณะทางเคมีที่ทําการศึกษา ไดแก ปริมาณความช้ืน คาวอเตอรแอคติวิตี้ ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายไดทั้งหมด คาพีเอช ปริมาณกรดที่ไทเทรตได ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด ชนิดและ
ปริมาณเบตาไซยานิน และความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ ดังแสดงรายละเอียดตอไปนี้ 

3.4.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพ 

  (1) ขนาดและน้ําหนักตอผล 

  นําแกวมังกรสดมาชั่งน้ําหนักตอผล จากนั้นใชไมบรรทัดวัดความกวาง (width) และ
ความยาว (length) ของผลแกวมังกร และวัดเสนผานศูนยกลางของช้ินแกวมังกรที่ผานการหั่น 
ทิศทางในการวัดแสดงดังภาพที่ 13 
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    ความกวาง        ความยาว  เสนผานศูนยกลาง 

ภาพที่ 13 ลักษณะการวัดความกวาง ความยาว และการวัดเสนผานศูนยกลางของชิ้นแกวมังกร  

  (2) คาสี 

 วัดคาสีของชิ้นแกวมังกรจํานวน 16 ชิ้น ตอชุดการทดลองท่ีทําแหง ดวยเครื่องวัดสีที่
ใชระบบ CIE L*a*b* คาท่ีวัดไดเปนคาความสวาง (lightness; L*) โดยมีคาตั้งแต 0-100 ที่ 0 แสดง
ถึงสีดํา และ 100 แสดงถึงสีขาว คาสีแดง (redness; +a*) และคาสีน้ําเงิน (blueness; +b*) ในแตละ
ชิ้นทําการวัด 3 ตําแหนง จากน้ันนําคา L*, a* และ b* มาคํานวณคา chroma และ hue angle (h ) 
แสดงสมการในการคํานวณดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.1  

3.4.2.2 คุณสมบัติทางเคมี 

(1) ปริมาณความช้ืน (moisture content; MC) 

ในการศึกษาคุณภาพของแกวมังกรสดท่ีประเทศเยอรมนีวิเคราะหความชื้นโดยใช
วิธีการไทเทรต Karl Fischer ทําโดยการสุมชิ้นแกวมังกรมาห่ันและเตรียมตัวอยางโดยการปนให
ละเอียดประมาณ 0.1 กรัม จากนั้นทําการไทเทรตกับคารลฟชเชอรรีเอเจนต (Karl Fischer reagent)
ซึ่งมีไอโอดีนเปนสวนประกอบ ไอโอดีนจะทําปฏิกิริยากับน้ําในตัวอยางจนน้ําหมด สีของสารละลายจะ
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล การไทเทรตจึงสิ้นสุดลงและวัดปริมาณของไอโอดีนที่ใชในการไทเทรต (แสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ข.2) ทําการวิเคราะห 2 ซ้ําตอตัวอยาง 

สําหรับการวิเคราะหความชื้นเพื่อใชในการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของแกวมังกร
เนื้อสีแดงหลังผานการทําแหงท่ีประเทศไทยใชวิธีมาตรฐานดวยตูอบลมรอน (hot air oven method)  
(AOAC, 1999) ทําโดยการสุมชิ้นแกวมังกรมาห่ันและเตรียมตัวอยางโดยการปนใหละเอียดประมาณ 
3-5 กรัม ใสลงในกระปองอลูมิเนียม จากนั้นนําไปอบในตูอบลมรอนท่ีอุณหภูทิ 105 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 24 ชั่วโมง (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.3) ทาํการวิเคราะห 2 ซ้ําตอตัวอยาง 
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(2) คาวอเตอรแอคติวิตี้ (water activity; aw) 

ใสตัวอยางแกวมังกรปนละเอียดประมาณ 3 กรัม ลงในถวยสําหรับวิเคราะหคา     
วอเตอรแอคติวิตี้ (aw) และวิเคราะหดวยเครื่องวัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
และกําหนดเวลา 20 นาที วิเคราะห 3 ซํ้าตอตัวอยาง (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.4) 

(2) ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดทั้งหมด (total soluble solids; TSS) 

วิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดทั้งหมด โดยนําแกวมังกรปนละเอียดกรองผาน
ผาขาวบางมาวิเคราะห TSS ดวยมาตรวัดดัชนีหักเหแสง (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.5) ทําการ
วิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง 

(3) คาพีเอช 

วัดคาพีเอชดวยเครื่องพีเอชมิเตอร โดยจุมหัววัดลงในตัวอยางแกวมังกรปนละเอียด 
ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง 

(4) ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได (titratable acidity; TA) 

วิเคราะหปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดตามวิธี AOAC (2000) โดยการนําตัวอยางแกว
มังกรปนละเอียดจํานวน 5 กรัม มาทําการไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีความเขมขน 
0.1 นอรมัล จนกระท่ังถึงจุดยุติที่พีเอช 8.1 (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.6) ทําการวิเคราะห 3 
ซํ้าตอตัวอยาง 

(5) ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด (total phenolic content; TPC) 

วิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด โดยดัดแปลงจากวิธีของ Singleton 
และ Rossi (1965) นําแกวมังกรปนละเอียดจํานวน 3 กรัม มาสกัดดวยตัวทําละลายเมทานอลที่มี
ความเขมขน 60 เปอรเซ็นต จากนั้นนําไปทําแหงแบบแชเยือกแข็ง และนําสารสกัดแหงที่ไดไปละลาย
ดวยน้ําและปรับปริมาตรที่แนนอน จากนั้นจึงนําสารสกัดท่ีปรับปริมาตรแลวที่ไดมาทําปฏิกิริยากับสาร 
Folin Cioculteu’s reagent และวัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance; A) ที่ความยาวคล่ืน 765    
นาโนเมตร คํานวณปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกใน
หนวยมิลลิกรัมของกรดแกลลิกตอกรัมสารแหง (mg gallic acid/g dry matter) ทําการวิเคราะห 3 
ซํ้าตอตัวอยาง (แสดงรายดังละเอียดในภาคผนวก ข.7) 

(6) การวิเคราะหชนิดและปริมาณเบตาไซยานิน (identification and 
quantification of betacyanins) 

ในการศึกษาครั้งนี้ทําการบงชี้ (identification) ยืนยัน (confirmation) และ
วิเคราะหปริมาณ (quantification) ของเบตาไซยานินในแกวมังกรเน้ือสีแดง โดยนําสารที่สกัดไดจาก
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ตัวทําละลายเมทานอลที่มีความเขมขน 60 เปอรเซ็นต มาทําใหบริสุทธิ์โดยดัดแปลงวิธีของ Stintzing 
และคณะ (2002) ซึ่งเริ่มจากการกําจัดเพกติน โดยนําสารสกัดมาตกตะกอนดวยเอทานอลที่มีความ
เขมขน 99.9 เปอรเซ็นต จากนั้นกําจัดเกลือ น้ําตาลและกรดดวย C18 cartridge (แสดงรายละเอียด
ในภาคผนวก ข.8.3 และ ข.8.4) จะไดเปนสารละลายสี (color solution) ทําการวิเคราะห 3 ซํ้าตอ
ตัวอยาง จากนั้นนําสารละลายสีไปวิเคราะหชนิดและปริมาณเบตาไซยานินตามวิธีการดังนี้ 

- บงชี้ชนิดของเบตาไซยานินในตัวอยางแกวมังกร โดยนําสารละลายสีที่ไดหลังจาก
ขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์มาวิเคราะหดวยเครื่องโครมาโทรกราฟของเหลวความดันสูง ที่มีการติดตั้ง
เครื่องฉีดสารตัวอยางอัตโนมัติ (2IL-20AHT auto sampler, Japan) ปม (DGU-20A5R pump, 
USA) และตัวตรวจรับสัญญาณ (SPD-M20A diode array detector) ทําการแยกสารในกลุม      
เบตาไซยานินโดยใชคอลัมน C18 และติดตามการดูดกลืนแสงของสารในกลุมเบตาไซยานินที่ความ
ยาวคลื่น 538 นาโนเมตร (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.8.4) 

- ยืนยันชนิดของเบตาไซนิน โดยนําสารละลายสีที่ไดหลังจากข้ันตอนการทําให
บริสุทธิ์มาวิเคราะหดวยเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี (Agilent HPLC series 1100, 
Agilent, Waldbrann, Germany) ที่ตอกับเครื่องฉีดสารอัตโนมัติ (Agilent 1100 Autosampler) 
ปม (1100 Quaternary Pump) ตัวตรวจวัดสัญญาณ (Agilent 1100 Diode Array Detector) ที่
ควบคุมอุณหภูมิ (Agilent 1100 Column Thermostat) ทําการแยกสารในกลุมเบตาไซยานินโดยใช
คอลัมน C18 (250x4.6 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลาง 5 ไมครอน  ติดตามเลข m/z และการดูดกลืน
ของสารในกลุมเบตาไซยานินที่ความยาวคล่ืน 538 นาโนเมตร 

- วิเคราะหปริมาณเบตาไซยานิน ตามวิธีของ Herbach และคณะ (2004) โดยนํา
สารละลายสีที่ไดหลังจากข้ันตอนการทําใหบริสุทธิ์มาทําใหเจือจางในสารละลายบัฟเฟอร McIlvain 
buffer (พีเอช 6.5) เพ่ือใหมีคาการดูดกลืนแสงอยูในชวง 0.8 ≤ A ≤ 1.2 จากนั้นทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 
30 นาท ีและนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 538 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโทรโฟโต-
มิเตอร และคํานวณปริมาณเบตาไซยานินในหนวยมิลลิกรัมตอ 100 กรัมสารแหง (mg/100 g dry 
matter) ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.8.4)  

(7) ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity) 

ในการวิเคราะหความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ ทําการวิเคราะห 2 วิธี 
ไดแก วิธี DPPH และ FRAP assay สําหรับวิธี DPPH ดัดแปลงจากวิธีของ Brand –Williams และ
คณะ (1994) โดยนําสารที่ทําแหงแบบแชเยือกแข็งและปรับปริมาตรแนนอนแลวตามขอ 3.4.2.2.(5)
มาทําใหมีความเขมขนแตกตางกันเพ่ือใหครอบคลุมชวงคา %remaining ที่ 100-20 จากน้ันนําสาร
สกัดทุกความเขมขนมาทําปฏิกิริยากับสารละลาย 2,2 Diphenyl-1-piesylhydrazyl ที่มีความเขมขน 
6x10-5 โมลาร และวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร จากนั้นคํานวณหาคา EC50 
(50% effective concentration) ซ่ึงหมายถึงคาความสามารถของตัวอยางที่สามารถลดจํานวน
อนุมูลอิสระลงได 50 เปอรเซ็นต คา EC50 ไดจากกราฟความสัมพันธของคา %remaining กับกรัมสาร
แหงที่นํามาเกิดปฏิกิริยา และรายงานในหนวยกรัมสารแหงตอกรัม DPPH (g dry matter/g DPPH) 
ทําการวิเคราะห 3 ซ้ําตอตัวอยาง (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.9.1) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 

ในการวิเคราะหความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP assay 
ดัดแปลงจากวิธีของ Benzie และ Strain (1996) โดยนําสารท่ีทําแหงแบบแชเยือกแข็งและปรับ
ปริมาตรแนนอนแลวตามขอ 3.4.2.2.(5) มาทําปฏิกิริยากับสารละลาย FRAP reagent  และวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร จากนั้นคํานวณคาความสามารถในการเปนสารตาน
อนุมูลอิสระโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของไอรออน (II) ซัลเฟต และรายงานคาในหนวย    
มิลลิโมลารของไอรออน (II) ซัลเฟตตอกรัมสารแหง (mM FeSO4/g dry matter) ทําการวิเคราะห 3 
ซ้ําตอตัวอยาง (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข.9.2) 

3.4.3 ขั้นตอนทั่วไปที่ใชในการทําแหงแกวมังกรเนื้อสีแดง 

 การทําแหงแกวมังกรเนื้อสีแดงในการศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนท่ัวไปแสดงดังภาพที่ 14 

ชิ้นแกวมังกร 

 

จัดเรียงแกวมังกรแบบชั้นเดียว (single-layer) 
บนตะแกรงอะลูมิเนียมใหมีระยะหางเทากัน 
โดยเรียงแบบ 4x4 ชิ้น 

 

ทําแหงแกวมังกรทีส่ภาวะตางๆดวยเครื่องอบ high precision hot air labolatory tray dryer 
โดยใชโหมดลมรอนไหลผานดานบนและดานลาง (over- และ under flow mode) ของชิ้นตัวอยาง 

 จนกระท่ังมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํากวา 0.6 

 

เก็บตัวอยางแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงใสโถแกว 
เพ่ือใหอยูในสมดุลที่อุณหภูมิ 10±1 องศาเซลเซียส ประมาณ 12 ชั่วโมง 

 

บรรจุแบบสุญญากาศในถุงโพลีเอทิลีน (polyethylene) เพ่ือรอการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีตอไป 

ภาพที่ 14 ขั้นตอนท่ัวไปในการทําแหงแกวมังกรเน้ือสีแดง 

3.4.4 ศึกษาอิทธิพลของสภาวะการทําแหงตอพฤติกรรมการทําแหงของแกวมังกรเนื้อสีแดง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษาอิทธิพลของสภาวะการทําแหงที่แตกตางกัน 10 สภาวะ ตอ
พฤติกรรมการทําแหงของแกวมังกรเน้ือสีแดง โดยออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล (factorial 
experiment) ปจจัยที่ศึกษา ไดแก อุณหภูมิ 5 ระดับ ไดแก 40, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส 
และความเร็วลม 2 ระดับ ไดแก 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที กําหนดใหความชื้นจําเพาะ (specific 
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humidity) คงท่ีที่ 25 กรัมน้ําตอกิโลกรัมอากาศแหง ซึ่งเปนคาความช้ืนจําเพาะของสภาพอากาศใน
ประเทศไทย ทําการทดลองทําแหง 2 ซ้ํา โดยใชแกวมังกร 2 รุน ดวยเครื่องอบแหงแบบถาด High 
precision hot air laboratory tray dryer และใชโหมด over- และ under flow (ภาพท่ี 15) ซ่ึง
เปนระบบทีล่มรอนไหลผานดานบนและดานลางชิ้นแกวมังกร ภายในหองอบมีอุปกรณควบคุม 
ความเร็วลม และความชื้นจําเพาะใหคงท่ีตลอดเวลา และเคร่ืองอบแหงมรีะบบควบคุมอุณหภูมิการทํา
แหง ความเร็วลม และความช้ืนสัมพัทธอัตโนมัติ โดยอุณหภูมิจะมีความแปรปรวนจากคาที่ตั้งไวไมเกิน 
±1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธของลมรอนจะแปรตามอุณหภูมิ แสดงดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ความชื้นสัมพัทธของลมรอนที่ความช้ืนจําเพาะ 25 กรัมน้ําตอกิโลกรัมอากาศ ที่สภาวะการ
ทําแหงตางๆ 

สภาวะการทําแหง 
ความชื้นสัมพัทธ (%) 

อุณหภูมิ ( C) ความเร็วลม (m/s) 
40 1.0 50.8 

 1.5 50.8 

50 1.0 30.4 

 1.5 30.4 

60 1.0 18.8 

 1.5 18.8 

70 1.0 12.0 

 1.5 12.0 

80 1.0 7.9 

 1.5 7.9 

 

ภาพที่ 15 เครื่องอบ High precision hot air laboratory tray dryer (ซาย) และหองอบ over- และ 
under flow (ขวา) 
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ในการติดตามพฤติกรรมการทําแหงที่แตละสภาวะ เครื่องอบแหงจะมีการบันทึกน้ําหนักของ
แกวมังกรที่เปลี่ยนแปลงระหวางการทําแหงโดยอัตโนมัติ โดยกําหนดใหระยะเวลาในการบันทึก
น้ําหนักที่สภาวะการทําแหงที่อุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส บันทึกน้ําหนักทุกๆ 15 นาที 
ในขณะที่การทําแหงที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส บันทึกน้ําหนักทุกๆ 10 นาที จากนั้น
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหอัตราการทําแหงระหวางคาอัตราสวนความชื้นกับเวลา (ชั่วโมง) แสดงการ
คํานวณแสดงในภาคผนวก ก (สมการท่ี (3)-(5)) และศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับ
การทํานายพฤติกรรมการทําแหงแกวมังกรเนื้อสีแดง โดยใชสมการทําแหงชั้นบางของ Newton, 
Page และ Modified Page นอกจากน้ีในระหวางการทําแหงที่สภาวะตางๆ มีการติตตามอุณหภูมิ
ภายในชิ้นตัวอยางแกวมังกรจํานวน 3 ตําแหนง ดวยเทอรโมคัปเปล (thermocouple)  

3.4.5 ศึกษาอิทธิพลของสภาวะการทําแหงตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมีของ
แกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหง 

ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาอิทธิพลของการทําแหง 10 สภาวะ ที่อุณหภูมิ 5 ระดับ ไดแก 
40, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส และความเร็วลม 2 ระดับ ไดแก 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที 
ที่ความช้ืนจําเพาะคงท่ีที่ 25 กรัมน้ําตอกิโลกรัมอากาศแหง ตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางกายภาพ
และเคมีของแกวมังกรเนื้อสีแดงที่ผานการทําแหงจํานวน 2 รุน ที่มีการเตรียมตัวอยางแกวมังกรสด
ตามขอ 3.4.1 วิเคราะหคุณภาพของแกวมังกรสดตามขอ 3.4.2 และมีขั้นตอนการทําแหงตามขอ 
3.4.3 จากนั้นนําแกวเนื้อมังกรเน้ือสีแดงหลังผานการทําแหงมาวิเคราะหคุณภาพ โดยสุมแกวมังกร
เนื้อสีแดงอบแหงมาเตรียมตัวอยางโดยตัดใหมีขนาดประมาณ 2x2 มิลลิเมตร จากนั้นนําไปวิเคราะห
คุณภาพทางกายภาพ ไดแก สี และคุณภาพทางเคมี ไดแก ปริมาณความชื้น คาวอเตอรแอคติวิตี้ 
ปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด ชนิดและปริมาณเบตาไซยานิน และความสามารถในการเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระ ตามขอ 3.4.2 

3.4.5 การวิเคราะหทางสถิติ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแกวมังกรสด (10 
ชุดการทดลอง) แตละชุดการทดลอง โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Varience; 
ANOVA) ซึ่งใชแกวมังกรสด 2 รุน เปน block เนื่องจากมีความแตกตางของชวงเวลาในการเก็บเก่ียว 
และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Dancan ทีร่ะดบัความเชื่อม่ันรอยละ 95 (p = 0.05) จากสิ่งทดลอง
แบบการทดลองท่ีมีแผนแบบสุมบล็อคสมบูรณ (Randomized Complete Block Design; RCBD)  

นอกจากน้ีทําการเปรียบเทียบอัตราการทําแหงของแกวมังกรเนื้อสีแดง (10 ชุดการทดลอง) 
แตละชุดการทดลอง โดยการวิเคราะห ANOVA ซึ่งใชแกวมังกรสด 2 รุน เปน block และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Dancan ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p = 0.05) จากสิ่งทดลองแบบ
แฟคทอเรียล (Factorial design) (5x2) โดยกําหนดใหศึกษาการทําแหงที่อุณหภูมิ 5 ระดับ (40, 50, 
60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส) และความเร็วลม 2 ระดับ (1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที) 
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สําหรับการเปรียบเทียบคุณภาพทางเคมีและกายภาพของแกวมังกรเน้ือสีแดงภายหลังการทํา
แหง (10 ชุดการทดลอง) ไดแก คาสี ปริมาณความชื้น คาวอเตอรแอคติวิตี้ ปริมาณสารประกอบฟ
นอล (TPC) รอยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบฟนอล ( TPC) ปริมาณเบตาไซยานิน (BC)    
รอยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณเบตาไซยานิน ( BC) ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
(คา EC50 และคา FRAP) และรอยละการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
( EC50 และ FRAP) ของแตละชุดการทดลอง โดยการวิเคราะห ANOVA ซึ่งใชแกวมังกรสดทั้ง 2 รุน
เปน block และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Dancan ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (p = 0.05) ซ่ึง
วิเคราะหอิทธิพลของอุณหภูมิและความเร็วลมจากส่ิงทดลองแบบแฟคทอเรียล (5x2) โดยกําหนดให
ศึกษาการทําแหงที่อุณหภูมิ 5 ระดับ (40, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส) และความเร็วลม 2 
ระดับ (1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที) 
 ในการวิเคราะห ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Dancan โดยใชโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูป SPSS เวอรชัน 17.0 
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บทที่ 4 

ผลการทดลองและวิจารณผล 

4.1 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแกวมังกรสดที่ใชศึกษา 

4.1.1 คุณสมบัติทางกายภาพ 

ลักษณะทางกายภาพของแกวมังกรจํานวน 2 รุน ที่ใชศึกษา แสดงดังตารางที่ 6 พบวา
น้ําหนักตอผล ความยาวและความกวางของผลแกวมังกรที่นํามาใชในการทดลองแตละซ้ําไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) และขนาดของช้ินแกวมังกรกอนการทําแหง รุนท่ี 1 
และ รุนท่ี 2 มีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยเทากับ 7.76±0.41 และ 7.57±0.26 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึง
มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) จึงชวยลดอิทธิพลของความแตกตางของ
ขนาดและพ้ืนที่ผิวตออัตราการทําแหง คาเฉลี่ยผลผลิตน้ําหนักเนื้อ (% yield) ภายหลังการปอก
เปลือกเทากับ 69.17±3.77 เปอรเซ็นต ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Jamilah และคณะ 
(2011) ที่พบวาแกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงมีสัดสวนของเน้ือ 64.50±1.68 เปอรเซ็นต 

ตารางที่ 6 คุณสมบัติทางกายภาพของแกวมังกรสดท่ีใชศึกษา 
คุณสมบัติทางกายภาพ คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รุนท่ี 1 (33 ผล) รุนท่ี 2 (37 ผล) 
น้ําหนักตอผลns (กรัม) 449.91±80.37 439.97±38.71 
ความยาวผลns (เซนติเมตร) 7.7±0.41 10.0±0.8 
ความกวางns (เซนติเมตร) 7.8±0.41 7.6±0.30 
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

จากการวัดคาสีของเนื้อแกวมังกรสีแดง พบวาแกวมังกรสดมีคา L* อยูในชวง 28.02 ถึง 
30.62 คา a* อยูในชวง 32.64 ถึง 40.19 คา b* อยูในชวง -5.77 ถึง -3.47 คา chroma อยูในชวง 
32.88 ถึง 40.56 และมีคา hue angle อยูในชวง 345.34 ถึง 353.12 แสดงดังตารางที่ 7 โดยแกว
มังกรสดท่ีใชเปนวัตถุดิบกอนการทําแหงในทุกชุดการทดลองมีคา L*, a* b*, chroma และ hue 
angle ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซ่ึงผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกับ 
Liaotrakoon และคณะ (2013) ที่รายงานวา แกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงมีคา L*, a* และ 
b* เทากับ 26.15±0.29, 9.13±0.71 และ -2.45±0.10 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7 คุณภาพดานสีของเน้ือแกวมังกรกอนการทําแหงในแตละสภาวะ 
สภาวะในการทําแหง คุณภาพดานส ี
อุณหภูมิ

(°C) 
ความเร็วลม

(m/s) 
L*ns a*ns b*ns Chromans Hue anglens 

40 1.0 28.02±2.38 32.64±6.55 -3.47±2.64 32.88±6.78 345.34±9.04 

1.5 29.77±1.74 38.67±1.87 -5.39±1.70 39.08±1.61 351.97±2.89 

50 1.0 28.46±1.67 40.10±1.23 -4.79±0.83 40.41±1.12 353.12±1.43 

1.5 29.83±0.06 40.19±0.42 -5.23±1.65 40.56±0.21 352.52±2.37 

60 1.0 29.27±1.51 36.75±0.09 -5.51±0.76 37.18±0.01 351.38±1.20 

1.5 30.06±0.83 39.97±0.15 -5.45±0.42 40.35±0.21 352.18±0.59 

70 1.0 30.62±0.95 36.88±2.27 -5.77±0.86 37.35±2.10 351.01±1.91 

1.5 29.96±0.89 39.61±2.93 -5.73±1.52 40.07±2.69 351.55±2.80 

80 1.0 29.31±1.36 38.09±2.47 -5.40±0.67 38.50±2.33 351.76±1.63 

1.5 29.62±1.04 37.64±0.23 -4.98±1.17 37.98±0.34 352.35±1.09 
หมายเหต:ุ ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) เปรียบเทียบในคอลัมนเดียวกัน 

4.1.1 คุณสมบัติทางเคมี 

คุณสมบัติทางเคมีของเน้ือแกวมังกรเน้ือสีแดงกอนการทําแหงที่สภาวะตางๆ แสดงดังตารางที่ 
8 จะเห็นวา ปริมาณความชื้นของเน้ือแกวมังกรสดท่ีใชในการทําแหงในแตละชุดการทดลองไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) โดยมีคาอยูในชวง 80.92-87.07 เปอรเซ็นต ซ่ึง
ปริมาณความช้ืนของแกวมังกรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับที่รายงานโดย Jaafar และ
คณะ (2009) วาความชื้นในเนื้อแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงอยูในชวง 82.5-83.0 เปอรเซ็นต 
สําหรับคาวอเตอรแอคติวิตี้ของแกวมังกรสดที่ใชในการศึกษาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) และมีคาอยูในชวง 0.989-0.995  

ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดทั้งหมดและปริมาณกรดที่ไทเทรตไดของเนื้อแกวมังกรสดในแต
ละชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) โดยปริมาณของแข็งท่ี
ละลายไดทั้งหมดมีคาอยูในชวง 11.3 ถึง 12.4 องศาบริกซ ผลการทดลองมคีวามสอดคลองกับ
การศึกษาของ Nerd และคณะ (1990) ซึ่งรายงานวาปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด เปนดัชนีที่
สําคัญในการบงบอกระยะการสุก โดยแกวมังกรเน้ือแดงท่ีเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ 65-75 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 และ 2 สัปดาห มีคาปริมาณของแข็งท่ีละลายได
ทั้งหมดเทากับ 13.4 และ 12.0 เปอรเซ็นต อีกท้ัง Merten (2003) ไดรายงานวา ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายไดทั้งหมดของแกวมังกรในสกุล Hylocereus spp. ที่เหมาะสมกับการบริโภคควรมี
คาประมาณ 12 หรือ 13 องศาบริกซ สําหรับปริมาณกรดที่ไทเทรตไดมีคาอยูในชวง 0.21-0.29 กรัม
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ตอ 100 กรัมตัวอยาง ซึ่งมีคานอยกวา 1 แสดงวาวัตถุดิบที่ใชในการทําแหงมีระดับความแก กลิ่นรส
และรสชาติหวานพอดีสําหรับการนํามาบริโภคสด (Nerd และคณะ, 1990)  

คาพีเอชของเนื้อแกวมังกรสดที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p  0.05) โดยพบวาตัวอยางแกวมังกรที่เก็บรักษาในวันที่ 1 มีคาพีเอช ต่ําที่สุด มีคาเทากับ 
4.03±0.11 และตัวอยางแกวมังกรสดท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10±1 องศาเซลเซียส นาน 18 วัน มีคา   
พีเอชสูงที่สุด มีคาเทากับ 4.45±0.00 ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของแกวมังกรในระหวางการ
เก็บรักษาที่รายงานโดย Nerd และคณะ (1999) วาปริมาณกรดในแกวมังกรมีคาลดลงในระหวางการ
เก็บรักษา Liaotrakoon และคณะ (2013) รายงานวา คาพีเอชของแกวมังกรเนื้อสีแดงจากแหลงปลูก
ในประเทศไทยมีคาพีเอช เทากับ 4.40±0.00 ดังนั้นแกวมังกรที่ใชในการศึกษามีคุณสมบัติสอดคลอง
กับระยะการเก็บเก่ียวที่พรอมสําหรับการบริโภค 

ปริมาณเบตาไซยานินของแกวมังกรเน้ือสีแดงสดเริ่มตนที่ในการทําแหงที่สภาวะตางๆมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) โดยมีคาอยูในชวง 84.18±11.04 ถึง 
129.21±13.49 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมสารแหง หรือเทากับ 10.88-22.16 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
ตัวอยางสด ซึ่งถาเปรียบเทียบหนวยน้ําหนักสด พบวาผลการศึกษามีความสอดคลองกับรายงานของ 
Wu และคณะ (2006) ซึ่งพบวา เนื้อแกวมังกรพันธุเนื้อสีแดงมีปริมาณเบตาไซยานินเทากับ 
10.3±0.02 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตัวอยางสด และ Liaotrakarn และคณะ (2013) รายงานวาในพูเร
แกวมังกรมีปริมาณ     เบตาไซยานินเทากับ 14.82±0.19 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมพูเร  

ปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมดของแกวมังกรสดเริ่มตนที่ใชในการทําแหงท่ีแตละสภาวะ
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซ่ึงมีคาอยูในชวง 2.25-2.75 มิลลิกรัมกรด
แกลลิกตอกรัมสารแหง โดยสารประกอบฟนอลที่พบในแกวมังกรเน้ือสีแดง ไดแก สารในกลุมเบตาไซ-
ยานิน เชน betanin, isobetanin, phyllocactin และ isophyllocactin เปนตน (Wu และคณะ, 
2006) สวนสารในกลุมฟลาโวนอยด เชน phlorizin (Shu และคณะ, 2014) isorhamnetin 
triglycoside, quercetin-3-O-rutinoside, flavonol glycoside และสารประกอบฟนอล เชน กรด
แกลลิก กรดวานิลลิก กรดคาเฟอิค และกรดไซเรนจิก เปนตน (Tenore และคณะ, 2012)  

ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระรายงานเปนคา EC50 และคา FRAP จาก
การศึกษาพบวา คา EC50 และคา FRAP ของแกวมังกรเน้ือสีแดงสดเริ่มตนที่ใชในการทําแหงที่สภาวะ
ตางๆ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) โดยคา EC50 มีคาอยูในชวง 
27.20-39.77 กรัมสารแหงตอกรัม DPPH และคา FRAP มีคาอยูในชวง 39.04±1.27 ถึง 53.60±8.08 
มิลลิโมลารของไอรออน (II) ซัลเฟตตอกรัมสารแหง (ตารางที่ 8) คาความสามารถในการเปนสารตาน
อนุมูลอิสระในแกวมังกรเน้ือสีแดงเปนผลจากหมูอิมมิโน (imino group) หมูไฮดรอกซิล (hydroxyl 
group) และหมูท่ีสามารถใหไฮโดรเจน (=NH, -SH) ที่อยูภายในโครงสรางของสารประกอบฟนอล 
(Cai และคณะ, 2003; Wu และคณะ 2006) 
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หมายเหตุ ns หมายถึง ไมมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) เปรียบเทียบในคอลัมนเดียวกัน 
a, b และ c หมายถึง ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) เปรียบเทียบในคอลัมนเดียวกนั 
 

ตารางที่ 8 คุณสมบัติทางเคมีของแกวมังกรเนื้อสีแดงสดเริ่มตนกอนการทําแหงที่สภาวะตางๆ 
สภาวะการทําแหง TSSns 

( Brix) 

TAns 
(g/100g 
sample) 

pH MCns 
(%) 

aw
ns TPCns 

(mg GAE/g 
dry 

matter) 

EC50
ns 

( dry matter 
/g DPPH) 

betacyanins 
(mg/100 dry 

matter) 

FRAPns 
(mM/ dry  
matter)  

อุณหภูมิ
(°C) 

ความเร็วลม
(m/s) 

40 1.0 11.4±1.6 0.21±0.04 4.45±0.00a 86.47±2.53 0.990±0.006 2.52±0.13 31.31±2.87 104.01±1.72abc 52.36±11.18 

 1.5 11.9±0.2 0.24±0.04 4.30±0.00ab 84.52±1.20 0.989±0.000 2.55±0.08 27.20±2.53 102.12±9.45abc 43.63±7.80 

50 1.0 11.3±0.3 0.28±0.01 4.03±0.11d 82.85±9.09 0.989±0.000 2.73±0.16 30.73±3.30 129.21±13.49a 53.60±8.08 

 1.5 11.7±0.3 0.26±0.01 4.16±0.04bcd 87.07±6.58 0.989±0.007 2.44±0.16 36.70±11.05 84.18±11.04c 42.53±1.46 
60 1.0 11.4±0.0 0.29±0.10 4.11±0.08cd 80.92±2.15 0.990±0.001 2.49±0.33 37.74±9.84 116.85±9.79ab 41.69±5.42 

 1.5 12.3±0.4 0.29±0.01 4.16±0.02bcd 83.04±3.87 0.989±0.009 2.61±0.19 37.87±11.33 106.35±9.65abc 42.60±4.56 

70 1.0 12.3±0.7 0.25±0.02 4.27±0.14bc 83.77±4.60 0.995±0.004 2.33±0.37 33.14±1.47 119.50±19.37ab 44.36±0.81 

 1.5 11.3±0.3 0.27±0.02 4.17±0.50bcd 81.23±5.06 0.089±0.006 2.48±0.42 33.13±3.85 110.11±9.18abc 43.46±3.48 

80 1.0 12.4±0.1 0.26±0.05 4.17±0.06bcd 83.47±5.28 0.992±0.005 2.25±0.50 34.96±7.87 105.42±25.20abc 39.04±1.27 

 1.5 11.5±0.1 0.27±0.02 4.17±0.00bcd 84.32±2.57 0.990±0.004 2.67±0.01 34.25±1.00 91.56±4.11bc 43.43±1.51 
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4.2 อิทธิพลของสภาวะการทําแหงตอพฤติกรรมการทําแหงของแกวมังกรเนื้อสีแดง 

อุณหภูมิและความเร็วลมมีผลตออัตราการทําแหงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) โดย
การทําแหงที่อุณหภูมิสูงจะทําใหเกิดอัตราการทําแหงท่ีสูงกวาการทําแหงที่อุณหภูมิต่ํา เนื่องจาก
อุณหภูมิที่ผิวหนาของช้ินแกวมังกรและอุณหภูมิของลมรอนมีความแตกตางกันมาก ทําใหเกิดการ
ถายเทความรอน (heat transfer) ไดมากกวา แสดงดังภาพท่ี 16 

 

 
 

ภาพที่ 16 พฤติกรรมการทําแหงของแกวมังกรเนื้อสีแดงที่อุณหภูมิการทําแหงและความเร็วลมตางๆ 
ที่ความช้ืนจําเพาะ 25 กรัมน้ําตอกิโลกรัมอากาศ 

(ก) ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที 
(ข) ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที 
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จากภาพที่ 16 จะเห็นวา อัตราการทําแหงในชวงแรกเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เมื่อเวลาผานไปนํ้า
ในชิ้นแกวมังกรสามารถระเหยเปนไอไดอยางตอเนื่องทําใหอัตราการทําแหงเริ่มคงที่ จากน้ันจะเขาสู
ชวงอัตราการทําแหงลดลงหลังจากทีป่ริมาณความช้ืนในชิ้นแกวมังกรเหลือนอย ซึ่งพฤติกรรมการทํา
แหงจะเหมือนกับการทําแหงผักและผลไมทั่วไป (Janjai และคณะ, 2011; Akpinar และคณะ, 2003) 
โดยสภาวะการทําแหงที่มีอัตราการทําแหงต่ําที่สุด ไดแก ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 
1.0 เมตรตอวินาที และสภาวะที่ทําแหงไดรวดเร็วที่สุดคือ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 
1.5 เมตรตอวินาที ทั้งนี้ระยะเวลาในการทําแหงที่สภาวะตางๆ แสดงดังตารางที่ 9 

จากการศึกษาพบวา การใชความเร็วลมสูงขึ้นมีผลตออัตราการทําแหงที่อุณหภูมิต่ํามากกวา
การทําแหงที่อุณหภูมิสูง ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนที่สภาวะการทําแหง 40 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 16) จะ
เห็นวา การใชความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที สามารถลดระยะเวลาในการทําแหงใหสั้นลงไดประมาณ 
50 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับการใชความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที (ตารางที่ 9) ทั้งนี้เนื่องจากลมรอน
ที่อุณหภูมิต่ํามีคาความสามารถในการอุมน้ํา (water holding capacity) ต่ํา ทําใหอัตราการระเหย
ความชื้นออกจากชิ้นตัวอยางแกวมังกรเกิดไดชา ดังนั้นการใชความเร็วลมสูงขึ้นจึงชวยพัดพาความช้ืน
ออกจากผิวหนาของช้ินแกวมังกร ตรงกันขาม การทําแหงที่อุณหภูมิสูง ลมรอนจะมีคาความสามารถ
ในการอุมน้ําสูง จึงพาเอาความชื้นออกจากตัวอยางแกวมังกรไดมาก โดยน้ําจากภายในชิ้นแกวมังกร
สามารถแพรและเคลื่อนที่มายังผิวหนาไดอยางตอเนื่อง จึงทําใหมีความแตกตางระหวางการใช
ความเร็วลม 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที เพียงเล็กนอย  

เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในชิ้นแกวมังกรจะพบวา ชิ้นแกวมังกรที่
ทําแหงท่ีอุณหภูมิสูงและความเร็วลมสูงมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเร็วกวาการทําแหงที่
อุณหภูมิและความเร็วลมต่ํา จึงทําใหใชระยะเวลาในการทําแหงสั้น แสดงดังภาพท่ี 17 
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ภาพที่ 17 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในชิ้นแกวมังกรที่สภาวะตางๆ 
(ก) ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที 
(ข) ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที 
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ตารางที่ 9 ระยะเวลาที่ใชในการทําแหงแกวมังกรเน้ือสีแดงที่สภาวะตางๆ 
สภาวะการทําแหง ระยะเวลาที่ใชในการทําแหง 

อุณหภูมิ ( C) ความเร็วลม (m/s) 

40 1.0 21 ชั่วโมง 14 นาที 
1.5 12 ชั่วโมง 13 นาที  

50 1.0 8 ชั่วโมง 14 นาที 
1.5 6 ชั่วโมง 50 นาที  

60 1.0 6 ชั่วโมง 48 นาที  

1.5 4 ชั่วโมง 52 นาที  

70 1.0 5 ชั่วโมง 16 นาที  

1.5 3 ชั่วโมง 44 นาที  

80 1.0 3 ชั่วโมง 42 นาที  

  1.5 2 ชั่วโมง 48 นาที 

 นอกจากน้ียังมีการวิเคราะหหาสมการทําแหงชั้นบาง (thin-layer) ที่เหมาะสมสําหรับทํานาย
จลนพลศาสตรของการทําแหงแกวมังกรเนื้อสีแดง ดําเนินการโดยนําคาอัตราสวนความชื้นที่ไดจาก
การทดลองมาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาคาพารามิเตอรหรือคาคงที่ของสมการทําแหงชั้นบาง ไดแก 
สมการของนิวตัน (Newton) เพจ (Page) และโมดิฟายดเพจ (Modified Page) แสดงดังตารางที่ 10  

ตารางที่ 10 แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชในการทํานายพฤติกรรมการทําแหงแกวมังกรเนื้อสีแดง 
ลําดับที่ ชื่อแบบจําลอง แบบจําลอง อางอิง 

1 Newton )exp( ktMR  Mujumdar (1987) 
2 Page )exp( nktMR  Diamante และ Munro (1993) 
3 Modified Page ))(exp( nktMR  White และคณะ (1978) 

 พิจารณาเลือกสมการทําแหงที่สามารถทํานายลักษณะการทําแหงแกวมังกรเน้ือสีแดงได
เหมาะสมท่ีสุดโดยพิจารณาสมการท่ีใหคาสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (coefficient of 
determination; R2) สูงที่สุด และ คา RMSE (root mean square Error) ต่ําที่สุด ซึ่งคา RMSE ได
จากการคํานวณคาความแตกตางระหวางอัตราสวนความชื้นที่ไดจากการทดลองกับอัตราสวนความชื้น
ที่ประมาณไดจากสมการทําแหงชั้นบาง (แสดงการคํานวณในบทที่ 2.4 สมการที่ (2)) 

จากการวิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตรทั้ง 3 สมการพบวา แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรของ Page และ Modified Page สามารถใชอธิบายพฤติกรรมของการทําแหงแกวมังกร
เนื้อสีแดงไดดีทุกสภาวะการทําแหง (ภาคผนวก ง ตารางที่ 23) ซึ่งเมื่อนําคาท่ีไดจากการคํานวณตาม
สมการของ Page และ Modified Page มาเปรียบเทียบกับผลการทดลองพบวามีความสอดคลองกัน
เปนอยางดี แสดงดังภาพที่ 18 
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(ก) 

 

(ข) 

ภาพที่ 18 อัตราสวนความชื้นของแกวมังกรเนื้อสีแดงกับระยะเวลาที่ใชในการทําแหงที่อุณหภูมิการ
ทําแหง 80 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบระหวางคาท่ีไดจากผลการทดลองกับคาท่ีไดจาก
แบบจําลองทางคณิตศาสตร 
 (ก) ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที 
 (ข) ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที 
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จะเห็นไดวาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ Page และ Modified Page สามารถใชทํานาย
พฤติกรรมในการอบแหงแกวมังกรไดดีเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงไดเลือกนําคาคงท่ี k และ n จากสมการ 
Modified Page มาวิเคราะหความสัมพันธกับอุณหภูมิและความเร็วลม พบวา อุณหภูมิ ความเร็วลม 
และปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิและความเร็วลมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ตอคาคงท่ี k 
โดยการทําแหงที่อุณหภูมิสูงมีผลใหคาคงท่ี k เพ่ิมข้ึน พบวาคาคงท่ี k แสดงอัตราการทําแหง จะเห็น
ไดวาสภาวะที่มีอัตราการทําแหงสูงสุดคือที่สภาวะการทําแหง 80 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.5 
เมตรตอวินาที และสภาวะท่ีมีอัตราการทําแหงต่ําที่สุดคือสภาวะการทําแหง 40 องศาเซลเซียส 
ความเร็วมลม 1.0 เมตรตอวินาที แสดงดังภาพท่ี 19  

 

ภาพที่ 19 ความสัมพันธของคาคงท่ี k ของการทําแหงแกวมังกรเน้ือสีแดงที่สภาวะการทําแหงตางๆ
โดยใชสมการ Modified Page 

นอกจากน้ียังพบวาอุณหภูมิมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ตอคาคงท่ี n โดยเมื่อ
ทําแหงท่ีอุณหภูมิสูงขึ้น ทําใหคาคงที n เพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวาง
อุณหภูมิและความเร็วลมไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตอคาคงท่ี n แสดงดังภาพท่ี 20 

 

y = 0.0002x - 0.0069 
R² = 0.9858 

y = 0.0003x - 0.0088 
R² = 0.9962 
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ภาพที่ 20 ความสัมพันธของคาคงที่ n ของการทําแหงแกวมังกรเน้ือสีแดงที่สภาวะการทําแหงตางๆ
โดยใชสมการ Modified Page 

4.3 อิทธิพลของสภาวะการทําแหงตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมีของแกว
มังกรเนื้อสีแดงอบแหง 

4.3.1 คาสี  

อุณหภูมิมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ตอคา a* และคา chroma โดยการทํา
แหงที่อุณหภูมิต่ําทําใหมีคา a* และ chroma ของแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงนอยกวาการทําแหงที่
อุณหภูมิสูง โดยคา a* แสดงสีแดง และคา chroma แสดงความเขมสี แสดงวา แกวมังกรเน้ือสีแดงท่ี
ผานการทําแหงโดยใชอุณหภูมิต่ําจะมีคาสีแดงนอยกวา และมีสีคล้ํากวาตัวอยางที่ผานการทําแหงที่
อุณหภูมิสูง จากการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑแกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหงที่ผานการทําแหงที่อุณหภูมิ 40 

องศาเซลเซียส ทั้งที่ความเร็วลม 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที มีคา a* และ chroma นอยที่สุด 
(ตารางท่ี 11) เมื่อเทียบกับการทําแหงที่สภาวะอ่ืนๆ และผลิตภัณฑที่ไดมีสีคล้ํา แสดงดังภาพที่ 21 

 

 

 

 

 

 

y = 0.0061x + 0.9456 
R² = 0.6241 
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R² = 0.8639 

0.018
0.218
0.418
0.618
0.818
1.018
1.218
1.418
1.618

40 50 60 70 80

n 

อุณหภูมิที่ใชในการทําแหง (องศาเซลเซียส) 

ความเร็วลม 1.0 เมตร/วินาที 
ความเร็วลม 1.5 เมตร/วินาที 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

 

ตารางที่ 11 คุณภาพดานสีของเนื้อแกวมังกรสีแดงที่ผานการอบแหงท่ีสภาวะตางๆ 
สภาวะการทําแหง L* ns 

(lighness) 
a* 

(+redness) 
b* ns 

(-blueness) 
Chroma Hue angle ns 

อุณหภูมิ 
(°C) 

ความเร็วลม 
(m/s) 

40 1.0 25.71±0.36 18.51±1.08c -4.14±4.21 19.20±1.99b 347.56±12.32 

 1.5 27.42±2.35 19.64±3.33c -4.93±3.67 20.42±1.20b 346.12±10.14 

50 1.0 28.08±0.30 25.70±3.05ab -5.16±1.53 26.28±2.71a 348.45±4.74 

 1.5 26.94±0.89 27.21±0.73ab -4.83±1.92 27.68±1.03a 350.08±3.71 

60 1.0 29.49±3.87 22.79±5.48bc -5.96±1.94 23.56±5.78ab 345.54±1.30 

 1.5 28.45±0.40 28.12±2.06ab -5.39±0.95 28.66±1.85a 349.05±2.68 

70 1.0 29.29±1.12 26.21±0.56ab -6.23±1.22 26.97±0.28a 346.54±2.76 

 1.5 30.57±4.35 25.39±2.33ab -7.05±5.16 26.67±0.86a 342.20±12.28 

80 1.0 27.49±1.00 27.01±0.24ab -4.23±1.68 27.38±0.02a 351.14±3.56 

 1.5 27.38±0.82 28.58±1.51a -3.53±0.75 28.81±1.41a 352.95±1.89 

หมายเหตุ ns หมายถึง ไมมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) เปรียบเทียบในคอลัมนเดียวกัน 
a, b และ c หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) 
เปรียบเทยีบในคอลัมนเดียวกัน 

 

ภาพที่ 21 แกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหงท่ีไดจากการทําแหงที่สภาวะตางๆ 

ผลิตภัณฑแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงที่ไดจากการทําแหงท่ีสภาวะ 40 องศาเซลเซียส 
ความเร็วลม 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที มีสีคล้ํากวาผลิตภัณฑที่ไดจากการทําแหงที่สภาวะอ่ืนๆ 
(ภาพท่ี 21) เนื่องจากเม่ือพิจารณาจากอุณหภูมิภายในชิ้นตัวอยาง (ภาพที่ 17) จะเห็นวาอุณหภูมิ
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ภายในชิ้นตัวอยางแกวมังกรมีคาอยูในชวง 32-40 องศาเซลเซียส ตลอดการทดลอง นอกจากนี้การทํา
แหงโดยใชอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ยังใชระยะเวลาในการทําแหงนาน และใชลมรอนท่ีมีความช้ืน
สัมพัทธสูงกวาการทําแหงท่ีสภาวะอ่ืนๆ ดังนั้นผลิตภัณฑมีโอกาสสัมผัสกับออกซิเจนและความชื้น จึง
เหมาะสมกับการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่เก่ียวของกับเอนไซม ไดแก เอนไซมพอลิฟนอลออกซิ-
เดส (polyphenol oxidase; PPO) เบตากลูโคซิเดส (β-glucosidase) หรือ เปอรออกซิเดส 
(peroxydase; POD) โดยเอนไซมดังกลาวทํางานไดดีที่อุณหภูมิ 35-40 องศาเซลเซียส (saeidian 
และคณะ, 2007; Nagai และ Suzuki, 2001) นอกจากนี้รงควัตถุเบตาไซยานินซ่ึงมีสีแดงในเนื้อแกว
มังกรอาจเกิดการแตกโมเลกุลออกเปนกรดเบตาลามิก และ โมเลกุล cyclo-dopa 5-O-Glycoside ที่
เปนสารตั้งตนของการเกิดสารประกอบเมลานอยดินซึ่งเปนสารสีน้ําตาล (Stintzing and Carle, 
2004) 

อยางไรก็ตาม จากตารางที่ 11 จะเห็นวา อุณหภูมิ ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวาง
อุณหภูมิและความเร็วลมไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตอคา L*, b* และ Hue angle 

ของผลิตภัณฑแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงที่สภาวะตางๆ ซึ่ง L* แสดงความสวางของผลิตภัณฑ b* ใน
ทิศทางลบแสดงสีเหลือง และ hue angle แสดงตําแหนงของสี 

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพดานสีของแกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหงที่ไดจากแตละสภาวะกับแกว
มังกรสดกอนการทําแหง โดยแสดงเปนคาความแตกตางของสีทั้งหมด (Total color different; ) 
(แสดงการคํานวณในภาคผนวก ข.1) พบวา อุณหภูมิมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ตอคา 

  โดยสภาวะการทําแหงที่ใหคา  สูงที่สุด คือการทําแหงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ทั้งที่
ความเร็วลม 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที ซ่ึงมีคาเทากับ 20.70 และ 19.23 ตามลําดับ แสดงดังภาพท่ี 
22 ในทางตรงกันขาม ผลิตภัณฑที่ผานการทําแหงที่อุณหภูมิสูง มีคา  นอยที่สุด ซึ่งพบท่ีสภาวะการ
ทําแหง 80 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที ผลิตภัณฑที่ไดมีสีแดงมวง 
เนื่องจากการใชอุณหภูมิสูงชวยลดระยะเวลาในการทําแหงใหสั้นลง ชิ้นแกวมังกรจึงลดการสัมผัสกับ
ออกซิเจน และความชื้น นอกจากนี้การใชอุณหภูมิสูงยังชวยยับยั้งการทํางานของเอนไซม            
พอลิฟนอลออกซิเดส เปอรออกซิเดส และเบตากลูโคซิเดสไดอีกดวย (Arnnok และคณะ, 2010)  

สําหรับความเร็วลม และปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิและความเร็วลมไมมีผลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) ตอคา   
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ภาพที่ 22 ผลของสภาวะในการทําแหงตอคา  ของแกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหง 

4.3.2 ปริมาณความชื้นและคาวอเตอรแอคติวิตี้  

อุณหภูมิมีผลตอปริมาณความช้ืนและคาวอเตอรแอคติวิตี้ของผลิตภัณฑแกวมังกรเนื้อสีแดง
อบแหงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) จะเห็นวาการทําแหงโดยใชอุณหภูมิสูงสามารถลด
ปริมาณความช้ืนและคาวอเตอรแอคติวิตี้ของผลิตภัณฑไดมากกวาการทําแหงที่อุณหภูมิอ่ืนๆ ซึ่งที่
สภาวะการทําแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ทั้งที่ความเร็วลม 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที 
สามารถลดปริมาณความชื้นและคาวอเตอรแอคติวิตี้ไดมากท่ีสุด และสภาวะการทําแหงท่ีสามารถลด
ปริมาณความช้ืนและคาวอเตอรแอคติวิตี้ไดนอยที่สุดคือ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส    ทั้งท่ี
ความเร็วลม 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที (ตารางที่ 12) เนื่องจากการทําแหงที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธของอากาศสูงถึง 50.8 เปอรเซ็นต ดังนั้นเมื่อทําแหงจนกระท่ังผลิตภัณฑมี
ความชื้นภายในตัวอยางนอยกวาความชื้นสัมพัทธของอากาศรอน ผลิตภัณฑจึงดูดความชื้นกลับ
จนกระท่ังเมื่อผลิตภัณฑมีความชื้นภายในสูงกวาอากาศ ความชื้นกจ็ะถายเทสูอากาศอีกครั้ง เพื่อ
ควบคุมใหระบบอยูในสภาวะสมดุล (equilibrium) อยางไรก็ตามผลิตภัณฑแกวมังกรเนื้อสีแดง
อบแหงทุกชุดการทดลองมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํากวา 0.6 ซึ่งเปนคาท่ีปลอดภัยตอการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย (Ochoa และคณะ, 2002)  
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ตารางที่ 12 ความชื้นและคาวอเตอรแอคติวิตี้ของผลิตภัณฑที่ไดจากการทําแหงที่สภาวะตางๆ 

สภาวะการทําแหง MC aw 

อุณหภูมิ (°C) ความเร็วลม (m/s) (%) 

40 1.0 14.33±0.59a 0.539±0.002a 

1.5 14.93±0.78a 0.561±0.022a 

50 1.0 13.67±0.21ab 0.523±0.030ab 

1.5 11.36±0.47abc 0.494±0.035abc 

60 1.0 11.04±0.96abc 0.461±0.016bcd 

1.5 11.89±3.25abc 0.462±0.064bcd 

70 1.0 11.89±2.32abc 0.435±0.034cd 

1.5 10.90±1.87abc 0.443±0.015cd 

80 1.0 8.89±0.04c 0.402±0.010d 

1.5 9.84±3.28bc 0.399±0.005d 
a, b, c และ d หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) 
เปรียบเทยีบในคอลัมนเดียวกัน 

4.3.3 ปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด 

อุณหภูมิ ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิและความเร็วลม ไมมีผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตอคารอยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด 
( TPC) ของแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหง แตกลับพบวา ปริมาณสารประกอบฟนอลของผลิตภัณฑแกว
มังกรเน้ือสีแดงอบแหงที่ไดจากการทําแหงที่สภาวะ 80 องศาเซลเซียส ทั้งท่ีความเร็วลม 1.0 และ 1.5 
เมตรตอวินาที มีคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับแกวมังกรสดเริ่มตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) 
สําหรับคา TPC มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนหลังการทําแหงโดยใชอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งพบหลังทําแหงที่อุณหภูมิ 
60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ทั้งที่ความเร็วลม 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที โดยผลิตภัณฑแกว
มังกรเน้ือสีแดงที่ผานการทําแหงท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที มีคา
TPC สูงที่สุด เทากับ 31.56±13.91 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 13) ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคลองกับ

รายงานของ Liaotrakarn และคณะ (2013) ที่พบวา การใหความรอนมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p  0.05) ตอปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดของพูเรแกวมังกร โดยปริมาณของสารประกอบ    
ฟนอลท้ังหมดเพ่ิมข้ึนหลังใหความรอนที่อุณหภูมิ 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส 
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ตารางที่ 13 ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดและคา TPC ของแกวมังกรหลังการทําแหงที่สภาวะ
ตางๆ 

สภาวะการทําแหง  มิลลิกรัมกรดแกลลิก/กรัมสารแหง TPC 

อุณหภูมิ 
(°C) 

ความเร็วลม 
(m/s) 

ตัวอยางสดns ตัวอยางแหงns 

40 1.0 2.52±0.13A 2.69±0.17A 6.77±1.35ab 
1.5 2.55±0.08A 2.58±0.25A 1.26±6.89ab 

50 1.0 2.73±0.16A 2.68±0.44A -2.05±10.29b 
1.5 2.44±0.16A 2.67±0.60A 8.87±17.65ab 

60 1.0 2.49±0.33A 2.86±0.34A 16.85±29.14ab 
1.5 2.61±0.19A 2.67±0.18A 2.39±0.88ab 

70 1.0 2.33±0.37A 3.04±0.47A 31.56±13.91a 
1.5 2.48±0.42A 3.05±0.47A 22.96±2.09ab 

80 1.0 2.25±0.05B 2.88±0.07A 28.45±6.05ab 
1.5 2.67±0.01B 3.05±0.00A 14.29±0.42ab 

a และ b หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) เปรียบเทียบใน
คอลัมนเดียวกัน 
A และ B หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) เปรียบเทียบใน
แถวเดียวกัน 

ทั้งนี้ความรอนจะทําใหสารประกอบฟนอลทีเ่กาะเกี่ยวอยูกับโมเลกุลคารโบไฮเดรตและ
โปรตีนในเซลลหรือแวคิวโอลหลุดออกมายังภายนอก จึงทําใหสกัดออกมาไดในปริมาณท่ีมากขึ้น 

4.3.4 ชนิดและปริมาณเบตาไซยานิน 

เบตาไซยานิน มีคุณสมบัติเปนสารประกอบฟนอลในกลุมเบตาเลนเนื่องจากมีหมูฟนอลเปน
องคประกอบในโครงสรางของโมเลกุล การวิเคราะหเบตาไซยานินมีทั้งการวิเคราะหทางสเปกโทรสโก-
ป (spectroscopy) โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid 
chromatography; HPLC) แมสสเปกโทรสโกป (mass spectroscopy; MS) และนิวเคลียรแมก
เนติกเรโซแนนซ (nuclear magnetic resonance; NMR) (Azeredo, 2009; ทัตดาว, 2557) ในการ
ทดลองคร้ังนี้เลือกใชวิธีทางสเปกโทรสโกป, HPLC และ LC-MS 

สําหรับการวิเคราะหดวยวิธีทางสเปกโทรสโกป ทําไดโดยวัดการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 
538 นาโนเมตร ซึ่งเปนชวงการดูดกลืนแสงของสารในกลุมเบตาไซยานิน และคํานวณโดยใชคา
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (molar extinction coefficient; ) ของสารในกลุมเบตาไซยานิน โดย
ใหสมมติฐานวาสารในกลุมเบตาไซยานินทุกตัวมีคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงใกลเคียงกัน ซึ่งมีคา
เทากับ 65000 ลิตรตอโมลเซนติเมตร (Herbach และคณะ, 2004) เนื่องจากไมมีการจําหนายทาง
การคา แสดงเปนปริมาณเบตาไซยานินในหนวย มิลลิกรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง สวนการวิเคราะห
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ดวยวิธี HPLC สามารถแยกสารในกลุมเบตาไซยานินดวยคอลัมน C18 และตรวจวัดดวย 
photodiode array detector ที่ความยาวคล่ืน 538 นาโนเมตร 

4.2.4.1 ชนิดของเบตาไซยานิน 

 ในการวิเคราะหชนิดของเบตาไซยานิน ทําโดยการเปรียบเทียบกับโครมาโตแกรม
ของสารมาตรฐาน betanin ทางการคา แตเนื่องจากสารมาตรฐาน betanin แสดง 2 พีค ดังนั้นจึง
ยืนยันสัญญาณที่ไดจากวิธี HPLC ดวยวิธี LC-MS ทําใหทราบเลข m/z ของพีคทั้งสอง คือ betanin 
และ isobetanin ตามลําดับ โครมาโตแกรมของสารมารตรฐาน สารในกลุมเบตาไซยานินของแกว
มังกรเน้ือสีแดงกอนการทําแหงและเนื้อแกวมังกรสีแดงหลังผานการทําแหงที่ผานการทําใหบริสุทธิ์
ดวย C18 cartridge และวิเคราะหดวยวิธี HPLC แสดงดังภาพที่ 23 

จากภาพที่ 23 สามารถระบุชนิดพีคได 7 พีค ไดแก betanin (1’) isobetanin (2) 
phyllocactin (2’) isophyllocactin (3) betanidin 5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)-β-glucoside 
(3’) Isobetanidin 5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)-β-glucoside และ (4) decarboxylate 
phyllocactin 

พีคท่ี 1 และ 1’ คือ betanin (betanidin 5-O-β-glucoside) และ isobetanin 
(isobetanidin 5-O-β-glucoside) ซึ่งตรวจพบท่ี retention time 11.5 และ 16.9 นาที ตามลําดับ 
โดยมีเลข m/z เทากับ 551.1 และเกิดการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 535 นาโนเมตร (ตาราง
ที่ 14) นอกจากน้ีเมื่อนํามาคํานวณคาความเขมขนสัมพัทธ (% relative concentration) ซึ่งคํานวณ
จากพ้ืนที่ใตกราฟของแตละพีคเทียบกับพ้ืนที่ของทั้ง 7 พีค ที่ตรวจวัดได (เปอรเซ็นต) พบวาในเนื้อ
แกวมังกรสีแดงพบ betanin และ isobetanin คิดเปนคาความเขมขนสัมพัทธอยูในชวง 27.0-29.4 
และ 4.8-6.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 15) จะเห็นวาการทดลองมีความสอดคลองกับ 
Wybraniec และคณะ (2001) ซึ่งรายงานวาในเนื้อแกวมังกรสีแดงมีคาความเขมขนสัมพัทธของ 
betanin และ isobetanin เทากับ 25.3 และ 7.8 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากตารางที่ 15 จะเห็นได
วาความเขมขนสัมพัทธของ isobetanin ของแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงมีคาเพ่ิมขึ้นหลังจากทําแหง
โดยอุณหภูมิสูงขึ้น มีคาสูงสุดท่ีอุณหภูมิ 70 และ 80 องศาเซลเซียส โดยที่ความเร็วลม 1.0 เมตรตอ
วินาที มีคา 9.74±1.49 และ 10.81±1.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนที่ความเร็วลม 1.5 เมตรตอ
วินาที มีคา 9.66±0.78 และ 9.60±0.61 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และไมพบความแตกตางของความ
เขมขนสัมพัทธของ betanin (p > 0.05) 
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ภาพที่ 23 โครมาโตแกรม HPLC ของสารมาตรฐาน และสารในกลุมเบตาไซยานินของแกวมังกรเน้ือสี
แดงสดและหลังผานการทําแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที (ท่ี
ความยาวคลื่น 538 นาโนเมตร) โดย (1) betanin (1’) isobetanin (2) phyllocactin (2’) 
isophyllocactin (3) betanidin 5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)-β-glucoside (3’) Isobetanidin 
5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)-β-glucoside และ (4) decarboxylate phyllocactin 

พีคท่ี 2 และ 2’ แสดง phyllocactin (betanidin 
5-O-(6’-O-malonyl)-β-glucoside) และ isophyllocactin (isobetanidin 
5-O-(6’-O-malonyl)-β-glucoside)  ที่ retention time เทากับ 25.6 และ 30.9 นาที ตามลําดับ 
โดยมีเลข m/z เทากับ 637.1 และเกิดการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคล่ืน 538 นาโนเมตร จากการ
ทดลองพบวา phyllocactin เปนสารในกลุมเบตาไซยานินท่ีพบมากท่ีสุดในเนื้อแกวมังกรพันธุเปลือก
แดงเนื้อแดง มีความเขมขนสัมพัทธอยูในชวง 45.1-54.1 เปอรเซ็นต ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Stintzing และคณะ (2002) ซึ่งรายงานวาพบ phyllocactin มากท่ีสุดและ Wybraniec และ 
Mizrahi (2002) รายงานวาในเนื้อแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงมี phyllocactin ประมาณ 51 
เปอรเซ็นต สวน isophyllocactin มีปริมาณใกลเคียงกับ isobetanin ซึ่งมีคาความเขมขนสัมพัทธ 
อยูในชวง 11.0-15.7 เปอรเซ็นต นอกจากน้ีการทดลองยังแสดงใหเห็นวา การทําแหงทําใหคาความ
เขมขนสัมพัทธของ phyllocactin ลดลงและเกิด isophyllocactin เพ่ิมข้ึนภายหลังจากการ

ตัวอยางสด 

แกวมังกรเน้ือสี
แดงอบแหง 

สารมาตรฐาน 

mA
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ตารางที่ 14 ขอมูล HPLC-DAD และ LC-MS ของสารในกลุมเบตาไซยานินที่พบในแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง  
เลข 
พีค 

ชื่อ/ชื่อสามัญ Rt 
(min) 

HPLC-DAD 

max (nm) 
m/z 

[M+H]+ 
ที่มา 

1 betanidin 5 –O-β-glucoside (betanin) 11.5 535 551.1 สารมาตรฐาน 
1’ isobetanidin 5 –O- β -glucoside (isobetanin) 16.9 535 551.1 สารมาตรฐาน 
2 betanidin 5 –O-(6’O-malonyl)- β -glucoside (phyllocactin) 25.6 535 637.1 Herbach และคณะ (2004) 
3 betanidin 5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)- β -glucoside 28.7 535 637.0 Herbach และคณะ (2004) 
2’ isoetanidin 5 –O-(6’O-malonyl)- β -glucoside 

(isophyllocactin) 
30.9 538 637.1 Herbach และคณะ (2004) 

3’ isobetanidin 5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)- β -glucoside 32.3  637.0 - 
4 Decarboxylated phyllocactin 31.9  593.1 Herbach และคณะ (2004) 
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ทําแหงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อยางไรก็ตาม กลับไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อเปรียบเทียบที่แตละสภาะวะการทําแหง 

พีค 3 แสดง betanidin 5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)-β-glucoside มีเลข m/z 
เทากับ 637.0 ซึ่งมีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 535 นาโนเมตร และพบวามีความเขมขน
สัมพัทธ ประมาณ 4 เปอรเซ็นต สวนพีค 3’ คาดวานาจะเปนสัญญาณของ isobetanidin 5 –
O-(6’O-3-hydroxybutyryl)- β-glucoside มีเลข m/z เทากับ 637.0 ซึ่งเปนไอโซเมอรของ 
betanidin 5 –O-(6’O-3-hydroxybutyryl)- β-glucoside และพีค 4 แสดงสัญญาณของ 
decarcoxylated phyllocactin ซึ่งมีเลข m/z เทากับ 593.0 ([M+H]+= 593.0=637.0-CO2) และมี
คาความเขมขนสัมพัทธนอยกวา 10 เปอรเซ็นต โดย decarcoxylated phyllocactin เกิดจาก
ปฏิกิริยาดีคารบอกซีเลชัน (decarboxylation) ของ phyllocactin ที่คารบอนตําแหนง 2 และ 17 
โดยอุณหภูมิและความเร็วลมไมมีผลตอปริมาณ decarcoxylated phyllocactin อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่งมีอยูปริมาณเล็กนอยเม่ือเทียบกับสารในกลุมเบตาไซยานินชนิดอ่ืนๆ 

4.2.4.2 ปริมาณเบตาไซยานิน 

อุณหภูมิ ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิและความเร็วลม ไมมีผลอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติ (p > 0.05) ตอปริมาณเบตาไซยานินในผลิตภัณฑแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงท่ี
สภาวะการทําแหงตางๆ (ตารางท่ี 15) ทั้งนี้ผลการทดลองขัดแยงกับการศึกษาของ Herbach และ
คณะ (2004) ซึ่งรายงานวาการเพิ่มอุณภูมิทําใหปริมาณเบตาไซยานินในน้ําแกวมังกรเนื้อสีแดงมีคา
ลดลง โดยเกิดสารจําพวก neobetanin, decarboxylated betanin, betalamic acid และ 
cyclo-dopa 5-O- β-glucoside ซ่ึง neobetanin และ decarboxylated betanin เปนผลิตภัณฑที่
ไดจากปฏิกิริยาดีคารบอกซิเลชันในสภาวะที่ใหความรอนของ betanin สวน betalamic acid และ 
cyclo-dopa 5-O- β-glucoside เกิดจากการแตกโมเลกุลของ betanin เนื่องจากการใหความรอน
หรืออยูในสภาวะที่เปนเบส เชนเดียวกันกับ Liaotrakarn และคณะ (2013) พบวาปริมาณเบตาไซ-
ยานินในพูเรแกวมังกรมีคาลดลงหลังใหความรอนโดยใชอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งการท่ีผลการศึกษาครั้งนี้ไม
เปนไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน อาจมีสาเหตุมาจากการใชวิธีการเตรียมตัวอยาง
ทีแ่ตกตางกัน ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ทําการวิเคราะหตัวอยางชิ้นแกวมังกรอบแหง อีกท้ังในการศึกษา
ครั้งนี้ทําแหงจนกระทั่งผลิตภัณฑมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ต่ํากวา 0.6 ดังนั้นในแตละสภาวะจึงใช
ระยะเวลาในการทําแหงไมเทากัน โดยที่อุณหภูมิสูงจะใชระยะเวลาในการทําแหงสั้นกวาที่อุณหภูมิต่ํา 
สงผลใหชิ้นแกวมังกรมีโอกาสสัมผัสกับความรอน แสง และออกซินเจน ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการ
สลายตัวเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารในกลุมเบตาไซยานินไดเชนเดียวกัน (Fennema, 
1996) นอกจากน้ีผลการศึกษายังแสดงใหเห็นการเปลี่ยนโครงสรางไปเปนโครงสรางไอโซเมอรหลังให
ความรอน เชน เปลี่ยนจาก betanin ไปเปน isobetanin และเปลี่ยนจาก phyllocactin ไปเปน 
isophyllocactin เปนตน ซึ่งโครงสรางเหลานี้ไมไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสีและความสามารถใน
การเปนสารตานอนุมูลอิสระ (Stintzing และ Carle, 2004) 
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ตารางที่ 15 คาความเขมขนสัมพัทธและปริมาณเบตาไซยานินของแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงกอนและหลังการทําแหง 

หมายเหต:ุ ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) เปรียบเทียบในคอลัมนเดียวกัน  
a, b และ c หมายถึง ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) เปรียบเทียบในคอลัมนเดียวกนั 

สภาวะการทําแหง Relative concentration (%) 
betacyanin content 

(mg/100 g d.b.) 

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณเบตา
ไซยานินns 

1ns 2ns 3ns 
อุณหภูมิ

( C) 
ความเร็ว
ลม (m/s) 

1’ 2’ns 3’ 
ตัวอยางสดns ตัวอยางแหง ตัวอยางสด ตัวอยางแหง ตัวอยางสด ตัวอยางแหง ตัวอยางสด ตัวอยางแหงns 

40 1.0 28.73±4.80 
5.38±1.70 

29.00±3.13 
7.64±0.93bc 

49.22±6.18 
9.43±0.16 

43.22±2.45 
12.10±0.87 

4.26±0.08 
1.75±0.14ab 

4.37±0.03 
2.07±0.01bc 

104.01±1.72abc 115.13±14.93 10.82±16.19 

 1.5 27.13±5.10 
5.05±0.65 

29.03±3.10 
6.68±0.77c 

45.88±2.15 
8.86±0.27 

45.46±2.27 
11.08±0.68 

4.17±0.37 
2.36±0.86a 

4.25±0.39 
1.85±0.01c 

102.12±9.45abc 106.31±8.48 4.17±1.34 

50 1.0 27.55±3.30 
4.89±0.54 

25.27±2.76 
5.87±0.54c 

50.15±2.14 
9.30±0.53 

46.57±4.99 
11.00±1.96 

4.30±0.24 
1.77±0.02ab 

4.24±0.87 
1.97±0.11bc 

129.21±13.49a 126.12±26.37 -2.93±10.27 

 1.5 27.99±3.16 
5.26±1.20 

27.65±3.58 
6.85±1.26c 

49.20±3.78 
9.59±0.39 

45.03±3.39 
11.62±0.34 

4.16±0.27 
1.88±0.19ab 

4.52±0.62 
2.05±0.28bc 

84.18±11.04c 108.75±17.40 28.94±3.76 

60 1.0 26.95±3.28 
4.75±0.69 

28.11±3.59 
8.09±0.10bc 

54.14±3.46 
9.43±0.57 

42.15±2.40 
12.74±2.85 

4.33±0.14 
1.70±0.07ab 

4.18±0.53 
2.14±0.04bc 

116.85±9.79ab 131.34±50.76 10.98±34.15 

 1.5 27.53±2.65 
5.25±0.54 

27.96±2.70 
7.48±0.91bc 

48.39±0.38 
9.55±0.88 

44.15±3.48 
12.32±0.63 

3.95±0.15 
1.97±0.03ab 

4.19±0.51 
2.04±0.19bc 

106.35±9.65abc 116.71±20.86 9.31±9.69 

70 1.0 28.22±2.54 
5.23±0.83 

27.44±2.47 
9.74±1.49ab 

50.07±3.29 
9.66±0.06 

39.44±4.12 
14.20±1.02 

3.96±0.06 
1.74±0.02ab 

3.95±0.48 
2.48±0.13abc 

119.50±19.37ab 134.20±46.99 10.57±21.40 

 1.5 29.37±3.38 
5.99±1.22 

27.54±1.09 
9.66±0.78ab 

45.14±2.19 
9.56±0.61 

38.83±4.91 
13.96±1.79 

4.03±0.11 
2.21±0.31ab 

3.73±0.22 
2.62±0.77ab 

110.11±9.18abc 142.69±29.69 28.92±16.21 

80 1.0 29.10±6.02 
5.26±1.81 

26.23±4.01 
10.81±1.28a 

48.83±6.53 
9.22±0.18 

36.95±4.82 
15.66±3.11 

4.36±0.86 
1.67±0.08ab 

3.81±0.67 
2.65±0.02ab 

105.42±25.20abc 110.96±45.75 3.01±18.78 

 1.5 29.31±2.72 
5.35±1.47 

23.99±0.21 
9.60±0.61ab 

48.88±5.32 
9.16±0.51 

36.82±6.80 
14.54±3.35 

4.27±0.27 
1.57±0.28b 

3.63±1.10 
2.88±0.17a 

91.56±4.11bc 109.39±8.80 19.37±4.26 
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เพ่ือแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปฏิกิกิริยาไอโซเมอไรเซชันของ betanin 
ไปเปน isobetanin และ phyllocactin ไปเปน isophyllocactin จึงทําการคํานวณอัตราสวน 
isobetanin/betanin และ อัตราสวน isophyllocactin/phyllocactin ขึ้นมา โดยคํานวณจากพ้ืนท่ี
ของพีค isobetanin หรือ isophyllocactin เทียบกับพ้ืนที่ของพีค betanin หรือ phyllocactin และ
แสดงในหนวยเปอรเซ็นต จากการศึกษาพบวา อัตราสวน isobetanin/betanin ของแกวมังกรเน้ือ  
สีแดงสดเริ่มตนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่งมีคาอยูในชวง 
17.58±0.44 ถึง 20.27±1.47 เปอรเซ็นต ทั้งนี้คาอัตราสวน isobetanin/betanin ของแกวมังกรสด
อาจมีคาแตกตางกันตามสายพันธุและแหลงเพาะปลูก (Kujala และคณะ, 2002)  

อุณหภูมิมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ตออัตราสวน 
isobetanin/betanin และ อัตราสวน isophyllocactin/phyllocactin ของผลิตภัณฑแกวมังกรเน้ือ
สีแดงอบแหง ซึ่งอัตราสวน isobetanin/betanin มีคาสูงสุดหลังทําแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
ทั้งท่ีความเร็วลม 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที ซึ่งมีคาเทากับ 41.35±1.56 และ 39.94±2.02 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีคาต่ําสุดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ทั้งที่ความเร็วลม 1.0 และ 1.5 
เมตรตอวินาที (26.32±0.76 และ 22.98±0.41 เปอรเซ็นต) และ 50 องศาเซลเซียส ทั้งท่ีความเร็วลม 
1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที (23.25±0.75 และ 24.65±1.22 เปอรเซ็นต) (อุณหภูมิ 80 > 70 > 60 > 
50 = 40 องศาเซลเซียส) แสดงดังภาพท่ี 24 

ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิและความเร็วลมไมมีผลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) ตออัตราสวน isobetanin/betanin และ อัตราสวน 
isophyllocactin/phyllocactin ของผลิตภัณฑแกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหง ทั้งนี้เนื่องจากการทําแหง
เปนการใหพลังงานเขาไปในตัวอยาง ยิ่งทําแหงที่อุณหภูมิสูงขึ้นพลังงานที่ใหก็ยิ่งมากข้ึน  betanin จึง
เกิดปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชันไปเปน isobetanin โดยเปลี่ยนแปลงการจัดตัวของหมูคารบอกซิลิก 
(-COOH) และไฮโดรเจน (H) ที่เกาะอยูกับคารบอนตําแหนงที่ 15 (Stintzing และ Carle, 2004) 

 

ภาพที่ 24 อัตราสวน isobetanin/betanin ของผลิตภัณฑแกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหงที่สภาวะตางๆ 
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  ภาพที่ 25 แสดงอัตราสวน isophyllocactin/phyllocactin หลังการทําแหงที่
สภาวะตางๆ จะเห็นไดวา ผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวน 
isobetanin/betanin ซ่ึง phyllocactin สามารถเกิดปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชันที่คารบอนตําแหนงที่ 
15 ไดเชนเดียวกัน 

 

ภาพที่ 25 อัตราสวน isophyllocactin/phyllocactin ของผลิตภัณฑแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงท่ี
สภาวะตางๆ 

4.3.5 ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาการตรวจวัดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธีการทําลายอนุมูลอิสระ 
DPPH ซึ่งรายงานผลเปนคา EC50 และวิธีการวิเคราะหความสามารถในการรีดิวซเฟอรริกของสารตาน
อนุมูลอิสระหรือ FRAP assay ซึ่งรายงานผลเปนคา FRAP โดยวิธีทั้งสองเปนวิธีที่วิเคราะหงาย 
สะดวก รวดเร็ว มีความเสถียร และสามารถใชกับตัวอยางไดหลายชนิด  

อุณหภูมิ ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิและความเร็วลม ไมมีผลตอรอยละการ
เปลี่ยนแปลงคา EC50 ( EC50) ของผลิตภัณฑแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 
> 0.05) แตเมื่อพิจารณาท่ีคา EC50 ของแตละสภาวะการทําแหงกลับพบวา คา EC50 มีแนวโนม
เพ่ิมสูงขึ้นหลังทําแหงโดยใชอุณหภูมิสูง และมีทิศทางไปในทางลบ โดยมีคา EC50 สูงสุดที่สภาวะการ
ทําแหง 80 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที มีคาเทากับ -32.56±5.21 มิลลิกรัมสาร
แหงตอกรัม DPPH (ตารางท่ี 16) ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑแกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหง               
มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระมากข้ึน สังเกตุไดจากใชปริมาณเน้ือแกวมังกรอบแหงนอยลง
เพ่ือทําปฏิกิริยาพอดีกับ DPPH จํานวน 1 กรัม Sengkhamparn และคณะ (2013) รายงานวาการทํา
แหงเปลือกแกวมังกรเนื้อสีขาวที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ใหคาความสามารถในการเปนสารตาน
อนุมูลอิระสูงที่สุด (66.81 เปอรเซ็นต) เมื่อเทียบกับการทําแหงที่อุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส 
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ตารางที่ 16 คา EC50 ของแกวมังกรสดและแกวมังกรหลังการทําแหง และคา EC50 ของแกวมังกร
เนื้อสีแดงท่ีสภาวะตางๆ 

สภาวะการทําแหง EC50 (มิลลิกรัมสารแหง/กรัม DPPH) EC50 

อุณหภูมิ 
(°C) 

ความเร็วลม 
(m/s) 

ตัวอยางสดns ตัวอยางแหงns 

40 1.0 31.31±2.87A 30.44±3.33A -2.89±1.73ab 
1.5 27.20±2.53A 28.20±0.21A 4.16±10.47a 

50 1.0 30.73±3.30A 31.79±4.62A 3.24±3.97a 
1.5 36.70±11.05A 26.50±2.77A -25.54±14.88bc 

60 1.0 37.74±9.84A 33.34±1.68A -9.18±19.25abc 
1.5 37.87±11.33A 30.71±3.17A -16.43±16.63abc 

70 1.0 33.14±1.47A 30.67±5.55A -7.77±12.67abc 
1.5 33.13±3.85A 28.44±4.73A -14.41±4.31abc 

80 1.0 34.96±7.87A 31.91±3.34A -8.81±7.24abc 
1.5 34.25±1.00A 27.03±7.38B -32.56±5.21c 

a, b และ c หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) เปรียบเทียบ
ในคอลัมนเดยีวกัน 
A และ B หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) เปรียบเทียบใน
แถวเดียวกัน 

สําหรับการวิเคราะหความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP assay จะ
เห็นไดวา อุณหภูมิ ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิและความเร็วลม ไมมีผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตอคา FRAP ของผลิตภัณฑแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหง แมวาคา 

FRAP ของผลิตภัณฑเนื้อแกวมังกรสีแดงอบแหงหลังการทําแหงทีอุ่ณหภูมิสูง ไดแก อุณหภูมิ 60, 70 
และ 80 องศาเซลเซียส ทั้งที่ความเร็ว 1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที จะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอยก็ตาม 
โดยมีคาสูงสุดหลังทําแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที ซึ่งมีคา
เทากับ 25.57±10.10 แสดงดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 คา FRAP ของแกวมังกรสดและแกวมังกรหลังผานการทําแหง และคา  FRAP ของแกว
มังกรเน้ือสีแดงท่ีสภาวะตางๆ 

สภาวะการทําแหง mM FeSo4/g dry matter  FRAP ns 

อุณหภูมิ 
(°C) 

ความเร็วลม 
(m/s) 

ตัวอยางสด ตัวอยางแหงns 

40 1.0 52.36±11.18Aab 49.04±1.29A -4.43±17.94 
1.5 43.63±7.80Aab 46.74±3.09A 8.31±12.78 

50 1.0 53.60±8.08Aa 46.72±10.47A -13.45±6.47 
1.5 42.53±1.46Aab 48.29±11.24A 13.16±22.54 

60 1.0 41.69±5.42Aab 49.58±5.49A 20.65±29.15 
1.5 42.60±4.56Aab 44.23±4.39B 3.87±0.81 

70 1.0 44.36±0.81Aab 51.78±7.29A 16.88±18.58 
1.5 43.46±3.48Aab 50.47±12.35B 15.35±19.19 

80 1.0 39.04±1.27Ab 49.08±5.53A 25.57±10.10 
1.5 43.43±1.51Aab 52.52±0.71B 20.99±12.59 

a และ b หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) เปรียบเทียบใน
คอลัมนเดียวกัน 
A และ B หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) เปรียบเทียบ
ในแถวเดียวกัน 

Liaotrakoon และคณะ (2013) รายงานวาการเพ่ิมขึ้นของความสามารถในการเปนสารตาน
อนุมูลอิสระเปนผลมาจากเมล็ด โดยสารตานอนุมูลอิสระท่ีพบในเมล็ดแกวมังกร ไดแก โทโคฟรอล 
และสารประกอบฟนอล สวนสารตานอนุมูลอิสระที่พบในเน้ือแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดง ไดแก 
เบตาไซยานิน ฟลาโวนอยด และกรดฟนอลิก (Liaotrakoon และคณะ, 2013; Wu และคณะ, 2006; 
Stintzing และคณะ, 2002) ซึ่งเบตาไซยานิน และฟลาโวนอยด จะสลายตัวเม่ือโดนความรอน แตใน
ขณะเดียวกันอาจมีสารประกอบฟนอลบางชนิดเพ่ิมข้ึนหลังใหความรอน เชน กรดแกลลิก ซึ่งปกติจะ
อยูในรูปของแกลโลแทนนิน (gallotannin) ที่จับกับสารอื่น เชน น้ําตาล ดังนั้นการทําแหงจึงไปเรง
การแตกตัวของกรดแกลลิกที่เกาะอยูกับสารอ่ืนใหเปนอิสระมากขึ้น นอกจากนี้ในระหวาง
กระบวนการทําแหงอาจเกิดปฏิกิริยาเมลลารดซึ่งเปนปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลที่ไมเก่ียวของกับ
เอนไซมโดยกรดอะมิโนและน้ําตาลรีดิวซ ทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑที่ที่เรียกวา maillard reaction 
product (MRP) ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ (Amarowicz, 2009) จึงทําใหสามารถวัด
ปริมาณสารประกอบฟนอลและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระไดมากข้ึนไดมากข้ึน 
(Rangkadilok, 2005) ผลการทดลองมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Ravichandran และคณะ 
(2013) ซึ่งรายงานวา ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระในตัวอยางรูทบีทที่ผานการใหความรอนสูง
มีคาสูงกวาตัวอยางที่ไมไดใหความรอนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสารประกอบฟนอล 
แมวาปริมาณเบตาไซยานินจะลดลงก็ตาม  
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จากการหาความสัมพันธระหวางคา TPC, EC50 และ FRAP พบวา คา FRAP มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.01) กับ TPC ซึ่งมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ
0.877 แสดงดังตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณภาพทางกายภาพและเคมีของแกวมังกรเนื้อสีแดง
อบแหง 

  L* a* b* Chroma Hue angle TPC EC50 FRAP  

a* -0.007                 
b* -.604** 0.014               

Chroma 0.082 0.989** -0.127             
Hue angle -0.555* 0.301 0.944** 0.165           

TPC -0.163 0.302 0.133 0.283 0.200         
EC50 0.221 -0.206 -0.533* -0.145 -0.525*

 -0.035       

FRAP -0.303 0.095 0.204 0.062 0.207 0.877** 0.008     
 -0.169 -0.902** 0.211 -0.920** -0.052 -0.347 -0.031 -0.176   

BC 0.233 0.002 0.228 -0.025 0.169 0.149 -0.385 -0.103 0.142 

** หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.01) 
* หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการทดลอง 
 

1. อุณหภูมิ ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิและความเร็วลมมีผลตออัตราการทํา
แหง โดยการทําแหงที่อุณหภูมิสูงจะทําใหเกิดอัตราการทําแหงที่สูงกวาการทําแหงที่อุณหภูมิต่ํา ซ่ึง 
สภาวะการทําแหงที่มีอัตราการทําแหงต่ําที่สุด ไดแก ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 
เมตรตอวินาที ซึ่งใชระยะเวลาในการทําแหง 21 ชั่วโมง 14 นาที และสภาวะที่ทําแหงไดรวดเร็วที่สุด
คือ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที ซึ่งใชระยะเวลาในการทําแหง 2 
ชั่วโมง 48 นาที โดยสมการ Page และ Modified Page สามารถอธิบายกราฟการทําแหงไดดี 

2. อุณหภูมิมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 0.05) ตอคา a*, chroma และคา  ของแกว
มังกรเน้ือสีแดงอบแหง โดยการทําแหงที่อุณหภูมิต่ําทําใหผลิตภัณฑมีคา a*, chroma ลดลง ทําให
ผลิตภัณฑที่ไดมีสีคล้ําขึ้น โดยสภาวะท่ีสามารถรักษาสีของแกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหงไดดีที่สุดคือ ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที เพราะใหผลิตภัณฑที่มีสีแดงมวง และมี
คา  นอยที่สุด ตรงกันขาม การทําแหง 40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที ให
ผลิตภัณฑที่มีสีคล้ํา และมีคา  มากท่ีสุด 

3. อุณหภูมิ ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิและความเร็วลม ไมมีผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตอปริมาณเบตาไซยานินและคา BC ของแกวมังกรเน้ือสีแดงอบแหง 
แตอุณหภูมิมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  0.05) ตอการเกิดปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชันของ 
betanin ไปเปน isobetanin และ phyllocactin ไปเปน isophyllocactin โดยการเกิดปฏิกิริยา   
ไอโซเมอไรเซชันเพ่ิมขึ้นหลังทําแหงที่อุณหภูมิสูงขึ้น (อุณหภูมิ 80>70>60>50=40 องศาเซลเซียส) 
และพบสารในกลุมเบตาไซยานินในเนื้อแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงท้ังกอนและหลังการทําแหง
จํานวน 7 ชนิด ไดแก betanin, isobetanin, phyllocactin, isophyllocactin, betanidin 5 –
O-(6’O-3-hydroxybutyryl)- β -glucoside, Isobetanidin 5 –
O-(6’O-3-hydroxybutyryl)-β-glucoside และ decarboxylate phyllocactin โดย phyllocactin 
เปนสารท่ีพบมากท่ีสุดซ่ึงมีความเขมขนสัมพัทธอยูในชวง 45.1-54.1 เปอรเซ็นต  

4. อุณหภูมิ ความเร็วลม และปจจัยรวมระหวางอุณหภูมิและความเร็วลม ไมมีผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตอคา TPC,  EC50 และคา FRAP ของผลิตภัณฑแกวมังกรเน้ือสี
แดงอบแหง 

ดังนั้นสภาวะท่ีแนะนําใหใชในการทําแหงเนื้อแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงคือ ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที ซึ่งเปนสภาวะการทําแหงที่ใชระยะเวลา
สั้น สามารถรักษาสีของผลิตภัณฑใหมีสีมวงแดง รวมทั้งไมทําใหสูญเสียสารประกอบฟนอล เบตาไซยา
นิน และสารที่มีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ 
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สมการท่ีใชในการทําแหง 

1. การหาปริมาณความชื้น (ฐานเปยก) 
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MC   (3) 

  เมื่อ  wbMC หมายถึง ปริมาณความช้ืนฐานเปยก 

   fW    น้ําหนักสุดทาย (กรัม) 
   Wt    น้ําหนักท่ีเวลา t (กรัม) 
   fMC    ความชื้นสุดทาย (เปอรเซ็นต) 

2. การหาปริมาณความชื้น (ฐานแหง) 
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  เมื่อ  dbMC หมายถึง  ปริมาณความช้ืนฐานแหง (เปอรเซ็นต) 
   tMC    ความชื้นที่เวลา t (เปอรเซ็นต) 

3. การหาอัตราสวนความชื้น 

    eq
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  เมื่อ  MR หมายถึง  อัตราสวนความชื้น 
   0MC    ความชื้นเริ่มตน (เปอรเซ็นต) 
   eqMC    ความชื้นที่สมดุล (เปอรเซ็นต) 
   โดยอยูบนสมมติฐานวา ความชื้นเขาสูงคาคงที่เปนความชื้นสมดุล 
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การวิเคราะหคาทางกายภาพและทางเคมี 

1. การวัดคาสี 

วัดคาสีโดยใชเครื่องวัดสี Chroma meter CR-400 (Konoca Minolta Sensing, Japan) ที่
มีแหลงกําเนิดแสงเปน D-light 65 มุมสังเกต 2 องศา และทําการแคลิเบรชันดวยแผน calibration 
plate สีขาว ซึ่งมีคา illuminant C  Y, x และ y เทากับ 87.5, 0.3155 และ 0.3227 ตามลําดับ และ 
D65 Y, x และ y เทากับ 87.5, 0.3180 และ 0.3355 ตามลําดับ  

ในการวัดแตละครั้งแสดงผลเปนคา L*, a*, b*, chroma และ hue angle โดยวัดทั้งตัวอยาง
เนื้อแกวมังกรสีแดงสดและตัวอยางที่ผานกระบวนการทําแหงทุกชิ้น สุมวัดชิ้นละ 3  ตําแหนง และ
นํามาคํานวณคา chroma ซึ่งเปนตัวเลขที่แสดงถึงความอ่ิมตัวของสี คา hue angle ซึ่งเปนตัวเลขที่
ระบุวาสีมีตําแหนงอยูที่ใดในกราฟ และคาความแตกตางสี (total color difference; ) ตามสมการ 
(6), (7) และ (8) 

22 ** bachroma    (6) 

*
*tan 1

a
banglehue    (7) 

    222 baLE    (8) 

เมื่อ  anglehue  = 90  แสดงวาเปนสีเหลือง 
  anglehue  = 180  แสดงวาเปนสีเขียว 
  anglehue  = 270  แสดงวาเปนสีน้ําเงิน 
  anglehue  = 0  แสดงวาเปนสีแดง 

 

ภาพที่ 26 เรขาคณิตของคาสีในระบบ CIE L*a*b* 
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2. การวิเคราะหปริมาณความช้ืนดวยวิธี Karl fischer titration 

2.1 การเตรียมตัวอยาง 

   2.1.1 แกวมังกรสด สุมตัวอยางในแตละชุดการทดลองมาใสลงในบีกเกอร ใชมีดคน
จะเปนเนื้อเดียวกัน ปดปากบีกเกอรดวยพาราฟลม (parafilm) เพ่ือปองกันการระเหยของความชื้น 
   2.1.2 แกวมังกรอบแหง สุมตัวอยางแกวมังกรอบแหงมาตัดเปนชิ้นเล็กๆดวยกรรไกร
ใหมีขนาดประมาณ 2x2 เซนติเมตร และผสมใหเขากัน จากนั้นเก็บไวในถวยสําหรับวัดคาวอเตอรแอ
คติวิตี้ ที่มีฝาปดเพ่ือปองกันการระเหยของความช้ืน 

 2.2 วิธีการวิเคราะห 

2.2.1 เปดเครื่องคอมพิวเตอร และเคร่ืองวิเคราะหความชื้นโดยการไทเทรตอัตโนมัติ  
2.2.2 กอนการใชตองทําการไตเตอร (Titer) กอนการวิเคราะหปริมาณความชื้นใน

ตัวอยาง โดยดูดเมทานอลสัมบูรณ ลงในโถทําปฏิกิริยากอน โดยกดปุม In เพ่ือใหเมทานอลสัมบูรณ
ไหลเขามาจนทวมหัวโพรบ (probe) ในกรณีที่เปนตัวอยางแหง ตองเติมสารฟอรมามายด ลงไป 10 
มิลลิลิตร โดยใชอัตราสวนของเมทานอลสัมบูรณตอฟอรมามายดประมาณ 2:1 

2.2.3 ทําการไทเทรตเพ่ือหาวาความเขมขนของ Karl fischer reagent วา 1 
มิลลิลิตร สามารถทําปฏิกิริยากับน้ําไดกี่มิลลิกรัม เชน ปกติ composite 5 จะมีคาประมาณ 5 
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

2.2.4 กอนการใชงานทุกครั้งตองทําการ conditioning เพ่ือกําจัดน้ําในถวยกอนโดย
กดปุม start และรอจนกระทั่งสัญลักษณ ok ปรากฏบนหนาจอ  

2.2.5 กดปุม start อีกคร้ังเพ่ือใสตัวอยางลงในโถทําปฏิกิริยา โดยชั่งถวยสําหรับวัด
คาวอเตอรแอคติวิตี้ที่บรรจุตัวอยางดวยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง ตักตัวอยางใสลงไป
ประมาณ 0.1 กรัม ปดฝาตัวอยางอยางรวดเร็วและชั่งน้ําหนักท่ีเหลืออีกครั้ง บันทึกน้ําหนักท่ีแนนอน 

2.2.6 ปนตัวอยางดวยเครื่องปนละเอียด (Homogenizer) ที่เชื่อมตอกับโถทํา
ปฏิกิริยาเปนเวลา 60 วินาที เพื่อใหตัวอยางกระจายตัวเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นหยุดเครื่องปน
ละเอียด และกดปุม start ที่ตัวเครื่องเพ่ือเร่ิมวิเคราะห 

2.2.7 รอจนกระทั่งสัญลักษณ KFR ปรากฏบนหนาจอ และบันทึกคาปริมาณ
ความชื้นจากนั้นกด stop เพ่ือหยุดการวิเคราะห แลวดูดตัวอยางออกจากถวย 

 
3. การวิเคราะหปริมาณความช้ืนดวยวิธี Hot air oven (AOAC, 1999) 

3.1 การเตรียมตัวอยาง 

   3.1.1 แกวมังกรสด สุมตัวอยางในแตละชุดการทดลองมาใสลงในบีกเกอร ใชมีดคน
จะเปนเนื้อเดียวกัน ปดปากบีกเกอรดวยพาราฟลม (parafilm) เพ่ือปองกันการระเหยของความชื้น 
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   3.1.2 แกวมังกรอบแหง สุมตัวอยางแกวมังกรอบแหงมาตัดเปนชิ้นเล็กๆดวยกรรไกร
ใหมีขนาดประมาณ 2x2 เซนติเมตร และผสมใหเขากัน จากนั้นเก็บไวในกระปองอะลูมิเนียมที่มีฝาปด
เพ่ือปองกันการระเหยของความช้ืน 

 3.2 วิธีการวิเคราะห 

3.2.1 ชั่งน้ําหนักภาชนะอะลูมิเนียมสําหรับหาความชื้นที่อบทิ้งไวและทิ้งใหเย็นใน
โถดูดความช้ืนเปนเวลา 30 นาที ดวยเครื่องช่ังละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง 

3.2.2 ใสตัวอยางสดลงในภาชนะอะลูมิเนียมสําหรับหาความชื้นประมาณ 3 กรัม 
สวนตัวอยางแหง 2 กรัม บันทึกน้ําหนักภาชนะอะลูมิเนียมรวมกับตัวอยาง และนําไปอบโดยเปดฝาใน
ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

3.2.3 ทิ้งใหเย็นในโถดูดความชื้นเปนเวลา 30 นาที 
3.2.4 ชั่งน้ําหนักตัวอยางหลังอบดวยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง บันทึก

น้ําหนักท่ีแนนอน และนํามาคํานวณปริมาณความชื้นโดยใชสูตรแสดงดังสมการ (9)  
 

100%
i

fi

W
WW

MC     (9) 

เมื่อ  MC  หมายถึง  ปริมาณความชื้น (เปอรเซ็นต) 
 iW   หมายถึง  น้ําหนักตัวอยางกอนอบ (กรัม) 

.   fW  หมายถึง  น้ําหนักตัวอยางหลังอบ (กรัม) 

4.  การวิเคราะหคาวอเตอรแอคติวิตี้ 

 วิเคราะหดวยเครื่องวัดคาวอเตอรแอคติวิตี้ โดยใสตัวอยางชิ้นแกวมังกรเน้ือสีแดงสด ที่ปน
ละเอียดหรือตัวอยางเนื้อแกวมังกรสีแดงอบแหงที่ลดขนาดใหเล็กลง ประมาณ 3 กรัมลงในถวย
สําหรับวิเคราะหคาวอเตอรแอคติวิตี้ จากนั้นใสถวยสําหรับวิเคราะหคาวอเตอรแอคติวิตี้ที่บรรจุ
ตัวอยางลงในชองใสตัวอยางและวางหัววัดลงดานบนของชองใสตัวอยางและอานคาหลังจับเวลา 20 
นาท ีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

5. การวิเคราะหปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (Total soluble solids; TSS)  

กอนทําการวิเคราะหทุกคร้ังตองทําการเทียบมาตรฐานกับน้ํากลั่นกอนซึ่งตองอานคาปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดเทากับ 0 

5.1 ตัวอยางสด ตักตัวอยางแกวมังกรท่ีเตรียมไวในบีกเกอร (ในขอ 2.1.1) วางลงบนผาขาว
บางที่มีความหนา 2 ชั้น จากน้ันบีบลงบนมาตรวัดดัชนีหักเหแสงแบบดิจิตอล และกดอานคา 

5.2 ตัวอยางแหง ชั่งน้ําหนักตัวอยางเตรียมไวในขอ 2.1.2 จํานวน 1 กรัม เติมน้ํากลั่นลงไป 9 
กรัม ใชแทงแกวคนใหกระจายจากน้ันแชไวนาน 30 นาที พรอมทั้งบดตัวอยางใหละเอียด ตักตัวอยาง
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วางลงบนผาขาวบางที่มีความหนา 2 ชั้น จากนั้นบีบลงบนมาตรวัดดัชนีหักเหแสงแบบดิจิตอล และกด
อานคา นําไปคูณดวยแฟคเตอรที่ทําใหเจือจาง (dilution factor) ซึ่งมีคาเทากับ 10  

6.  การวิเคราะหปริมาณกรดที่ไทเทรตได (AOAC, 2000) 

ชั่งน้ําหนักตัวอยางแกวมังกรสดทีเ่ตรียมไวในบีกเกอร (ในขอ 2) จํานวน 5 0.02 กรัม บันทึก
น้ําหนักท่ีแนนอน แลวเติมน้ํากล่ัน ปริมาตร 100 มิลลิลิตร  ทําการไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซดที่มีความเขมขน 0.1 นอรมัล โดยขณะไทเทรตใชแทงแมเหล็กกวนสารละลายตลอดเวลา 
จากนั้นไทเทรตจนกระทั่งถึงจุดยุติ ซึ่งสารละลายมีคาพีเอช เทากับ 8.1 วัดพีเอชดวยมาตรวัดความ
เปนกรด-ดาง บันทึกปริมาตรสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใชไป แลวนํามาคํานวณ ปริมาณกรด
ทั้งหมดเทียบกับกรดซิตริก ดังสมการ (10) 

sampleg
acidcitricoffactoralentmilliequivNaOHmlTA 100  (10) 

เมื่อ  NaOHml  หมายถึง ปริมาตรสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใช  
(มิลลิลิตร) 

.   sampleg  หมายถึง  น้ําหนักตัวอยางท่ีใชไทเทรต (กรัม) 
 acidcitricoffactoralentmilliequiv   มีคาเทากับ 0.007 
 

7. การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด (Total phenolic contents) (ดัดแปลงจาก 
Singleton และ Rossi, 1965) 

 7.1 การเตรียมสารสกัด 

   7.1.1 ชั่งน้ําหนักตัวอยางที่เตรียมไวในขอ 3.3 โดยชั่งตัวอยางแกวมังกรสด จํานวน 3 
กรัม และชั่งตัวอยางแหงจํานวน 1 กรัม ใสลงในหลอดเหวี่ยงขนาด 50 มิลลิลิตร 
   7.1.2 เติมเมทานอลท่ีมีความเขมขน 60 เปอรเซ็นต (ปริมาตร/ปริมาตร) ปริมาตร 
10 มิลลิลิตร ลงไปในหลอดที่มีตัวอยาง 
   7.1.3 ทําใหเปนเนื้อเดียวกันโดยใหเมล็ดแตกดวยเครื่องปนละเอียด โดยใชความเร็ว 
40000 รอบตอนาที เปนเวลา 60 วินาที 
   7.1.4 นําไปเหวี่ยงดวยเครื่องแยกสารแบบหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10000 รอบ
ตอนาที โดยกําหนดอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที 
   7.1.5 คอยๆรินสารละลายสวนใสใสขวดพลาสติกที่มีฝาปดขนาด 250 มิลลิลิตร
สําหรับใชทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 
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   7.1.6 นําตะกอนไปสกัดซํ้าโดยลางดวยน้ํากลั่นลงในขวดดูแรนขนาด 50 มิลลิลิตร 
จากนั้นใชแทงแมเหล็กกวนเปนเวลา 2 นาที กรองผานกระดาษ Whatman No. 4 ดวย Buchner 
funnel สกัดกากตัวอยางซ้ําจนกระท่ังไมมีสี 
   7.1.7 นําขวดพลาสติกที่บรรจุสารสกัดปริมาตรประมาณ 60 มิลลิลิตร ไปแชเยือก
แข็งที่อุณหภูมิ -22 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 คืน 
   7.1.8 นําขวดตัวอยางที่แชเยือกแข็งไวใสในเครื่องทําแหงแบบแชเยอืกแข็ง (freeze 
drying) รอจนกระทั่งตัวอยางแหง ซึ่งใชเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง 
   7.1.9 นําตัวอยางที่แหงแลวมาละลายดวยน้ํากลั่นโดยตัวอยางสด ปรับปริมาตรเปน 
5 มิลลิลิตร สวนตัวอยางแหง ปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร เพ่ือใชในการวิเคราะหขั้นตอไป 

7.2 การเตรียมสารละลาย 

7.2.1 สารละลาย Folin and Ciocalteu’s phenol reagent ที่มีความเขมขน 10 
เปอรเซ็นต (ปริมาตร/ปริมาตร) ในนํ้ากลั่น 

ปเปต Folin and Ciocalteu’s phenol reagent ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงในขวด
ปรับปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร จากนั้นปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร ดวยนํ้ากลั่น 

7.2.2 สารละลายโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) ที่มีความเขมขน 7.5 เปอรเซ็นต 
(มวล/ปริมาตร) ในนํ้ากลั่น 

ชั่ง Na2CO3 ดวยเครื่องช่ังหยาบทศนิยม 2 ตําแหนง จํานวน 7.5 กรัม จากนั้น
ละลายดวยนํ้ากลั่น ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร 

7.2.3 สารมาตรฐานกรดแกลลิก  
โดยชั่งกรดแกลลิกดวยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง จํานวน 

0.1000 0.0010 กรัม พรอมบันทึกน้ําหนักที่แนนอน จากน้ันละลายกรดแกลลิกดวยเมทานอลที่มี
ความเขมขน 60 เปอรเซ็นต (ปริมาตร/ปริมาตร) ซึ่งใชเปนสารสกัด จากนั้นปรับปริมาตรเปน 50 

มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร และติดฉลากขางขวดใหเปนสารละลายเขมขน (stock solution) 
เตรียมสารมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเขมขนตางๆ โดยปเปตสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกจาก
สารละลายเขมขนที่เตรียมไวปริมาตร 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิลิตร ลงในขวดปรับ
ปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรดวยเมทานอลท่ีมีความเขมขน 60 เปอรเซ็นต 
(ปริมาตร/ปริมาตร) จะไดสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกที่มีความเขมขน 0, 20, 40, 60, 80 และ 
100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

7.3 การเตรียมกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid standard curve) 

ปเปตสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกท่ีเตรียมไวที่ความเขมขนตางๆปริมาตร 0.5 

มิลลิลิตร ลงในขวดสีชา เติมสารละลาย Folin and Ciocalteu’s phenol reagent ที่มีความเขมขน 
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10 เปอรเซ็นต (ปริมาตร/ปริมาตร) ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ลงไป จากนั้นผสมโดยใชเครื่องเขยาสาร 
ตั้งทิ้งไวเปนเวลา 5 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนตที่มีความเขมขน 7.5 เปอรเซ็นต 
(มวล/ปริมาตร) ลงไปปริมาตร 4 มิลลิลิตร เขยาโดยใชเครื่องเขยาสาร และตั้งทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 
120 นาที กอนนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร 

 
ภาพที่ 27 กราฟมาตรฐานแกลลิกสําหรับการวิเคราะหสารประกอบฟนอลทั้งหมด 

7.4 การวิเคราะห 

ปเปตสารสกัดตัวอยางที่เตรียมไวในขอ 6.1 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในขวดสีชา 
จากนั้นเติมสารละลาย Folin and Ciocalteu’s phenol reagent ที่มีความเขมขน 10 เปอรเซ็นต 
(ปริมาตร/ปริมาตร) ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ลงไป ผสมโดยใชเครื่องเขยาสาร ตั้งทิ้งไวเปนเวลา 5 นาที 
จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนตที่มีความเขมขน 7.5 เปอรเซ็นต (มวล/ปริมาตร) ลงไป
ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เขยาโดยใชเครื่องเขยาสารและตั้งทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 120 นาที กอนนําไปวัด
คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร โดยคาการดูดกลืนแสงควรอยูในชวง 0.2 ≥ A ≥ 

0.8 

 7.5 การคํานวณ 

  จากการทดลอง ไดทําการเจือจางสารสกัดใหมีความเขมขนแตกตางกัน โดยตัวอยาง
แกวมังกรสดปรับปริมาตรเปน 5 มิลลิลิตร สวนตัวอยางแหงปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร ในที่นี้จะ
ขอยกตัวอยางเพ่ือแสดงการคํานวณ 2 ตัวอยาง ดังนี้ 

7.5.1 ตัวอยางสด (ปรับปริมาตรเปน 5 มิลลิลิตร) 

y = 0.0106x + 0.0383 
R² = 0.999 
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ชั่งตัวอยางจํานวน 3.0214 กรัม หลังสกัดตัวอยางปรับปริมาตรสุดทายเปน 5 
มิลลิลิตร จากนั้นนําสารสกัดแกวมังกรสดมาเจือจาง 4 เทา (สารสกัด 0.5 มิลลิลิตรตอน้ํากลั่น 1.5 
มิลลิลิตร) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ไปเกิดปฏิกิริยาและวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 765    
นาโนเมตร ไดคาการดูดกลืนแสงเทากับ 0.543 

จากกราฟเทียบมาตรฐานกรดแกลลิกใหสมการเสนตรง Y = 0.0106x + 0.0383 

 เมื่อ  y คือ คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร 
  x คือ ความเขมขนของสารมาตรฐานกรดแกลลิก 

แทนคา  คาการดูดกลืนแสง = 0.543 ลงในสมการจะได  
0.543 = 0.0106x + 0.0383 

   x = (0.543-0.0383)/0.0106 
   x = 47.61 มิลลิกรัมตอลิตร 
 แสดงวา ปริมาณกรดแกลลิกในสารสกัดเริ่มตนมีคาเทากับ 47.61 x 4 = 190.45 สวนในลาน
สวน หรือ 190.45 มิลลิกรัมตอน้ํา 1000 มิลลิลิตร 
 ดังนั้น  ในสารสกัดตัวอยาง 5 มิลลิลิตรมีกรดแกลลิก = (5x190.45)/1000  
        = 0.952 มิลลิกรัม 

ตัวอยางมีความช้ืน 87.14 เปอรเซ็นต ดังนั้นมีสารแหง = 100-87.14 
       = 12.86 เปอรเซ็นต 

 ตัวอยางสด 3.0214 กรัม มีสารแหง   = (3.0214 x 12.86)/100 
        = 0.37 กรัม 

 สารแหง 0.37 กรัม  มีกรดแกลลิกอยู 0.952 มิลลิกรัม 
 ถาสารแหง 1.00 กรัม มีกรดแกลลิกเทากับ (1.00 x 0.952)/0.37 มิลลิกรัม 

     = 2.57 มิลลิกรัมของกรดแกลลิกตอกรัมสารแหง 

7.5.2 ตัวอยางแหง (ปรบัปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร) 
ชั่งตัวอยาง 1.0037 กรัม หลังสกัดตัวอยางปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร จากน้ันนํา

สารสกัดแกวมังกรอบแหงมาเจือจาง 5 เทา (สารสกัด 0.5 มิลลิลิตรตอน้ํากลั่น 2.0 มิลลิลิตร) ไปวัดคา
การดูดกลืนแสง ที่ความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร ไดคาการดูดกลืนแสงเทากับ 0.431 

จากกราฟเทียบมาตรฐานกรดแกลลิกใหสมการเสนตรง Y = 0.0106x + 0.0383 

 เมื่อ  y คือ คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร 
  x คือ ความเขมขนของสารมาตรฐานกรดแกลลิก 

แทนคา  คาการดูดกลืนแสง = 0.431 ลงในสมการจะได  
0.431 = 0.0106x + 0.0383 

   x = (0.431-0.0383)/0.0106 
   x = 37.05 มิลลิกรัมตอลิตร 
 แสดงวา ปริมาณกรดแกลลิกในสารสกัดเริ่มตนมีคาเทากับ 37.05 x 5 = 190.45 สวนในลาน
สวนหรือ 185.24 มิลลิกรัมตอนํ้า 1000 มิลลิลิตร 
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 ดังนั้น  ในสารสกัดตัวอยาง 10 มิลลิลิตรมีกรดแกลลิก = (10x185.24)/1000 
        = 1.85 มิลลิกรัม 

ตัวอยางมีความช้ืน 21.08 เปอรเซ็นต ดังนั้นมีสารแหง  = 100-21.08 
       = 78.92 เปอรเซ็นต 

 ตัวอยาง 1.0037 กรัม มสีารแหง    = (1.0037 x 78.92)/100 
        = 0.79 กรัม 

  สารแหง 0.79 กรัม มกีรดแกลลิก 1.85 มิลลิกรัม 
 ถาสารแหง 1.00 กรัม มีกรดแกลลิกเทากับ (1.00 x 1.85)/0.79 มิลลิกรัม 

     = 2.34 มิลลิกรัมของกรดแกลลิกตอกรัมสารแหง 

8. การระบุชนิดและวิเคราะหปริมาณเบตาไซยานิน (ดัดแปลงจาก Stintzing และคณะ (2002)) 

8.1 การเตรียมสารสกัด 

 ใชสารสกัดจากขอ 7.1 

 8.2 การเตรียมสารละลาย 

 8.2.1 สารละลายเอทานอลตอน้ํา (2/1, ปริมาตร/ปริมาตร) 
 ตวงเอทานอลปริมาตร 100 มิลลิลิตร ดวยกระบอกตวงสาร และผสมกับนํ้ากลั่น 

ปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
 8.2.2 น้ํากลั่น, พีเอช 2 
 ปรับ พีเอช ของ น้ํากลั่น ดวยกรดไตรฟลูออโรอะซีติก โดยเช็คคาพีเอชดวยมาตรวัด

คาความเปนกรด-ดาง จนกระท่ังมีคาพีเอชเทากับ 2 
 8.2.3 น้ํากลั่น, พีเอช 3 

ปรับพีเอชของน้ํากลั่นดวยกรดไตรฟลูออโรอะซีติกโดยเช็คคาพีเอชดวยมาตรวัดคา
ความเปนกรด-ดาง จนกระท่ังมีคาพีเอชเทากับ 3 

 8.2.4 กรดไฮโดรคลอริกท่ีมีความเขมขน 0.1 นอรมัล 
 เตรียมกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเขมขน 0.1 นอรมัล โดยการปเปตกรดไฮโดรคลอ-

ริกที่มีความเขมขน 37 เปอรเซ็นต ปริมาตร 8.3  มิลลิลิตร จากนั้นปรับปริมาตรเปน 1000  มิลลิลิตร 
ในขวดปรับปริมาตร 

 8.2.5 สารละลายเมทานอลตอน้ํากลั่น (95/5, ปริมาตร/ปริมาตร), พีเอช 2  
 ตวงเมทานอลปริมาตร 95 มิลลิลิตร ดวยกระบอกตวงสาร จากนั้นเติมนํ้ากลั่นพีเอช 

2 ลงไป 5 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน 

 8.3 การตกตะกอนเพกติน 

  8.3.1 ปเปตสารสกัดจากขอ 7.1 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง 
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  8.3.2 เติมเอทานอลลงไป 4 มิลลิลิตร จากนั้นเขยาดวยเครื่องเขยาสารทิ้งไว 30 
นาที เพื่อใหเพกตินตกตะกอนลงมา 
  8.3.3 แยกตะกอนเพกตินออกดวย Buchner funnel โดยใชกระดาษกรอง 
Whatman No.4 ลางกากตะกอนดวยสารละลายเอทานอลตอน้ํา (2/1, ปริมาตร/ปริมาตร) จนกระท่ัง
ไมมีสี 
  8.3.4 นําสารละลายสีที่ไดไประเหยดวยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ที่
ความเร็ว 80 รอบตอนาที จะกระท่ังเหลือปริมาตรประมาณ 2 มิลลิลิตร จากนั้นนํามาตกตะกอนซ้ํา 
จนกระท่ังไมเหลือตะกอนอีก 

 8.4 การทําใหบริสุทธิ์ และการทําใหเขมขนข้ึน 

  8.4.1 กําจัดเกลือโดยใช C18-reversed phase cartridges ซ่ึงตองเตรียมใหมี
สภาพพรอมใชงานดวยเมทานอลปริมาตร 5 มิลลิลิตร (ปริมาตรขึ้นอยูกับปริมาณตัวดูดซับที่บรรจุอยู) 
แลวจึงลางเมทานอลออกดวยน้ํากลั่นพีเอช 3 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร 
  8.4.2 ปรับพีเอชของตัวอยางที่ยังไมไดทําใหบริสุทธิ์ดวยกรดไฮโดรคลอริกที่มีความ
เขมขน 0.1 นอรมัล จนกระท่ังมีคาพีเอชเทากับ 3 และผานตัวอยางลงไปใน C18-reversed phase 
cartridges ที่เตรียมไว 

8.4.3 เก็บสารสีที่บริสุทธิ์แลวดวยขวดกนกลม ขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นลาง
เบตาไซยานินที่เกาะอยูในตัวดูดซับดวยน้ํากลั่นพีเอช 3 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใสลงในขวดกนกลม 
ขนาด 250 มิลลิลิตร ใบเดิม 

8.4.4 สารละลายเมทานอลตอน้ํากลั่น (95/5, ปริมาตร/ปริมาตร) พีเอช 2 ลงใน 
C18-reversed phase cartridges เพ่ือทําใหการชะเบตาไซยานินเสร็จสมบูรณ  

8.4.5 นําสารสีที่บรรจุอยูในขวดกนกลม ขนาด 250 มิลลิลิตรไประเหยดวยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศแบบหมุนที่ความเร็ว 80 รอบตอนาที จะกระท่ังเหลือปริมาตรประมาณ 2 มิลลิลิตร 
ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่น จะไดสารสกัดเบตาไซนินที่มีพีเอช ในชวง 5-6 และนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง 
HPLC โดยมีรายละเอียดคือ เครื่อง HPLC (Shimadzu, Japan) ที่มีการติดตั้งเครื่องฉีดสารตัวอยาง
อัตโนมัติ (2IL-20AHT auto sampler, Japan) ปม (DGU-20A5R pump, USA) และตัวตรวจรับ
สัญญาณ (SPD-M20A diode array detector) แยกสารในกลุมเบตาไซยานินโดยใชคอลัมน C18 
(250x4.6 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลาง 5 ไมครอน Phenomenex, Torrance, CA, USA) ที่
อุณหภูมิหอง โดยมีเฟสเคล่ือนท่ี A (mobile phase A) คือ กรดฟอรมิกท่ีความเขมขน 0.2 
เปอรเซ็นต ในน้ํา และเฟสเคล่ือนที่คือ อะซิโตไนไตรลตอน้ํา (80/20) ใชอัตราการไหล 1 มิลลิลิตร/
นาที โหมด Low pressure gradient ดังนี้ 
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เวลา (นาที)   เฟสเคล่ือนที่ B (เปอรเซ็นต) 
0.01     5 

25.00     9 

40.00     20 

50.00     80 

60.00     5 

65.00     หยุด 

 
โดยติดตามท่ีความยาวคล่ืน 538 นาโนเมตร แสดงการดูดกลืนแสงของสารในกลุม      

เบตาไซยานิน และที่ความยาวคลื่น 476 นาโนเมตร แสดงการดูดกลืนแสงของสารในกลุมเบตาแซน-

ทิน 

ในการวิเคราะหเชิงปริมาณ ดัดแปลงวิธีของ Herbach และคณะ (2004) โดยนําสาร
สกัดมาทําใหเจือจางในสารละลายบัฟเฟอร McIlvain buffer (พีเอช 6.5) เพ่ือใหมีคาการดูดกลืนแสง
อยูในชวง 0.8 ≤ A ≤ 1.2 นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 538 นาโนเมตร หลังจากทิ้งไว
ในที่มืดเปนเวลา 30 นาที และคํานวณปริมาณเบตาไซยานินในหนวยมิลลิกรัมตอ 100 กรัมสารแหง
สารแหง ดังสมการ (11) 

dlW
MWADFgmgcontentBetacyanin 1001000)100/(  (11) 

เมื่อ  DF   หมายถึง  แฟคเตอรที่ทําใหเจือจาง 
 A  หมายถึง  คาการดูดกลืนแสง 

MW  หมายถึง  มวลโมเลกุลของเบตาไซยานิน มีคาเทากับ  
551.15 กรัมตอโมล 

 หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (molar 
extinction coefficient) มีคาเทากับ  
65,000 ลิตร/โมล เซนติเมตร 

l  หมายถึง  ความกวางของคิวเวทท เทากับ 1 เซนติเมตร 
dW  หมายถึง  น้ําหนักตัวอยาง (ฐานแหง) 

 สําหรับการวิเคราะหคาอัตราสวน isobetanin/betanin และอัตราสวน 
isophyllocactin/phyllocactin (เปอรเซ็นต) คํานวณดังแสดงในสมการ (12) และ (13) 

100
betanin of Area

isobetanin of Area /betanin isobetanin of ratio   (12) 
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100
inphyllocact of Area

actinisophylloc of Area locactin actin/phylisophylloc of ratio  (13) 

  เมื่อ  ratio  หมายถึง   อัตราสวน (ไมมีหนวย) 
Area  หมายถึง  พ้ืนที่ใตกราฟ (mAU) 

9. การวิเคราะหความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH (Brand –Williams 
และคณะ (1994)) 

9.1 การเตรียมสารสกัด 

 ใชสารสกัดจากขอ 7.1 

9.2 การเตรียมสารละลาย  

เตรียม 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) ที่มีความเขมขน 6 x 10-5 โมลาร 
โดยชั่งสาร DPPH ดวยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง จํานวน 0.0118 กรัม ลงใบบีกเกอรขนาด 
25 มิลลิลิตร คอยๆละลายดวยเมทานอล ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ใชแทงแกวคน ตองระวังไมใหโดนแสง 
รินใสขวดปรับปริมาตรขนาด 500 มิลลิลิตร ที่หอหุมดวยฟอยดเพื่อปองกันแสง จากนั้นปรับปริมาตร
ดวยเมทานอลจนครบ 500 มิลลิลิตร (ควรเตรียมแลวใชทันที) 

9.3 การวิเคราะห 

9.3.1 เจือจางสารสกัดตัวอยางแกวมังกรใหมีความเขมขนตางๆ เพ่ือใหครอบคลุม
ชวง % remaining ตั้งแต 100-20 สําหรับสรางกราฟเพ่ือหาคา EC50 ซึ่งเปนคาของความสามารถ
ของตัวอยางที่สามารถลดอนุมูลอิสระได 50 เปอรเซ็นต 

9.3.2 ปเปตสารสกัดตัวอยางแกวมังกรปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใสลงในหลอด
ทดลอง จากนั้นเติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 3.9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันโดยใชเครื่องเขยาสาร
เปนเวลา 15 วินาที เก็บไวในที่มืดเปนเวลา 120 นาที 

9.3.3 นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใชเมทานอล
ที่มีความเขมขน 60 เปอรเซ็นต (ปริมาตร/ปริมาตร) ซึ่งใชเปนสารสกัดเปน blank และใชสารละลาย 
DPPH (DPPH 3.9 มิลลิลิตร + เมทานอลท่ีมีความเขมขนรอยละ 60 เปอรเซ็นต 0.1 มิลลิลิตร) เปน 
control แสดงดังภาพที่ 28 
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ภาพที่ 28 การเจือจางและผสมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหดวยวิธี DPPH 

 9.4 การคํานวณ 

9.4.1 ตัวอยางสด (ปรับปริมาตรเปน 5 มิลลิลิตร) 
จากการเตรียมตัวอยาง 3.0214 กรัม หลังสกัดตัวอยางปรับปริมาตรเปน 5 มิลลิลิตร 

จากนั้นนําสารสกัดแกวมังกรสดมาเจือจาง ใหมีความเขมขนตางๆ ไดแก control, 1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 

1:4, 1:5 และ 1:6 และปเปตสารสกัดที่เตรียมใหมีความเขมขนตางๆ ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ไป
เกิดปฏิกิริยากับสารละลาย DPPH และวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร  

ตัวอยางมีความช้ืน 87.14 เปอรเซ็นต ดังนั้นมีสารแหง  = 100-87.14 
       = 12.86 เปอรเซ็นต 

 ตัวอยางสด 3.0214 กรัม มีสารแหง   = (3.0214 x 12.86)/100 
        = 0.3886 กรัม 

เตรียมความเขมขนของ DPPH ใหมีความเขมขน 6 x 10-5 โมลาร 
แตใชในการเกิดปฏิกิริยา 3.9 มิลลิลิตร = ((3.9x0.0118)/1000)/394.32= 1.17x10-7     

โมลาร 
ทําการเจือจางสารสกัดโดยดูดสารสกัดตัวอยางมา 0.2 มิลลิลิตร และเติมสารละลายลงไป

เพ่ือไดความเขมขนตางๆ  
แสดงวา ในแตละความเขมขนมีจํานวนมิลลิกรัมตัวอยางเทากับ  
= ((0.2 x 0.3886)/5) x 1000 = 15.55 มิลลิกรัม 
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ตารางที่ 19 การเตรียมความเขมขนของสารสกัดจากแกวมังกรเนื้อสีแดงสดกอนวิเคราะหดวยวิธี 
DPPH 
Dilution สารละลาย 

(ml) 
ปริมาตรรวม 

(ml) 
มิลลิกรัมสารแหงใน 0.1 มิลลิลิตรเมื่อ
นํามาทําปฏิกิริยากับ 1 โมล DPPH 

control 1.0 1.0 0 
1/6 1.0 1.2 5,457,546.55 
1/5 0.8 1.0 6,549,055.86 
1/4 0.6 0.8 8,186,319.83 
1/3 0.4 0.6 10,915,093.10 
1/2 0.2 0.4 16,372,639.65 

1/1.5 0.1 0.3 21,830,186.20 
1 0 0.2 32,745,279.30 

สรางกราฟความสัมพันธระหวางคา %remaining และมิลลิกรัมตัวอยางในปริมาตร 0.1 

มิลลิลิตร เมื่อนํามาทําปฏิกิริยากับ 1 โมล DPPH ที่แตละความเขมขน โดยคา %remaining คํานวณ
ดังสมการ (14) 

100%
DPPH

sample

A
A

remaining   (14) 

เมื่อ  %remaining หมายถึง คาการดูดกลืนแสงของสารสกัด 

sampleA  หมายถึง คาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง 
DPPHA  หมายถึง คาการดูดกลืนแสงของ DPPH 

จะไดกราฟแสดงดังภาพท่ี 29 
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ภาพที่ 29 กราฟความสัมพันธระหวาง %remaining กับมิลลิกรัมสารแหงตอ 1 โมล DPPH  

แกสมการโดยแทนคา y = 50 ซึ่งแสดง %remaining ที่ 50 เปอรเซ็นต ไดคาเทากับ 
12,217,868.27 มิลลิกรัมสารแหงใน 0.1 มิลลิลิตรเมื่อนํามาทําปฏิกิริยากับ 1 โมล DPPH  

เปลี่ยนหนวยเปน กรัมสารแหงตอกรัม DPPH  = 12,217,868.27/(1000*394.32) 
      = 30.98 กรัมสารแหงตอกรัม DPPH 

รายงานคาเปน คา EC50 ซึ่งมีคาเทากับ 30.98 กรัมสารแหงตอกรัม DPPH 

9.4.2 ตัวอยางแหง (ปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร) 
จากการเตรียมตัวอยาง 1.0037 กรัม หลังสกัดตัวอยางปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร 

จากนั้นนําสารสกัดแกวมังกรสดมาเจือจาง ใหมีความเขมขนตางๆ ไดแก control, 1, 1:1.5, 1:2, 

1:2.5, 1:3, 1:4, 1:6, 1:9 และ 1:12 จากนั้นปเปตสารสกัดที่เตรียมใหมีความเขมขนตางๆ ปริมาตร 
0.1 มิลลิลิตร ไปเกิดปฏิกิริยากับสารละลาย DPPH และวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 
นาโนเมตร  

ตัวอยางมีความช้ืน 21.08 เปอรเซ็นต ดังนั้นมีสารแหง  = 100-21.08 
       = 78.92 เปอรเซ็นต 

 ตัวอยางสด 1.0037 กรัม มสีารแหง   = (1.0037 x 78.92)/100 
        = 0.7920 กรัม 

เตรียมความเขมขนของ DPPH ใหมีความเขมขน 6 x 10-5 โมลาร 
แตใชในการเกิดปฏิกิริยา 3.9 มิลลิลิตร  = ((3.9x0.0118)/1000)/394.32= 1.17x10-7 โมล 

ในการเตรียมความเขมขนไดดูดสารสกัดตัวอยางมา 0.2 มิลลิลิตร และเติมสารละลายลงไป
เพ่ือไดความเขมขนตางๆ  

แสดงวา ในแตละความเขมขนมีจํานวน มิลลิกรัมตัวอยางเทากับ  

y = 7E-14x2 - 5E-06x + 100.64 
R² = 0.987 
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= ((0.2 x 0.7920)/10) x 1000 = 15.84 มิลลิกรัม 

ตารางที่ 20 การเตรียมความเขมขนของสารสกัดจากแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงกอนวิเคราะหดวยวิธี 
DPPH  
Dilution สารละลาย 

(ml) 
ปริมาตรรวม 

(ml) 
มิลลิกรัมสารแหงใน 0.1 มิลลิลิตรเมื่อ
นํามาทําปฏิกิริยากับ 1 โมล DPPH 

control 1.0 1.0 0 
1/12 2.2 2.4 2820794.96 
1/9 1.6 1.8 3761059.94 
1/6 1.0 1.2 5641589.92 
1/4 0.6 0.8 8462384.87 
1/3 0.4 0.6 11283179.83 

1/2.5 0.3 0.5 13539815.80 
1/2 0.2 0.4 16924769.75 

1/1.5 0.5 0.25 22566359.66 

สรางกราฟความสัมพันธระหวางคา %remaining และมิลลิกรัมตัวอยางในปริมาตร 0.1 

มิลลิลิตร เมื่อนํามาทําปฏิกิริยากับ 1 โมล DPPH ที่แตละความเขมขน โดยคา %remaining คํานวณ
จาก สมการที่ 16 จะไดกราฟแสดงดังภาพที่ 30 
 

 
ภาพที่ 30 กราฟความสัมพันธระหวาง %remaining กับมิลลิกรัมสารแหงตอ 1 โมล DPPH  

y = 8E-14x2 - 6E-06x + 101.4 
R² = 0.993 
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แกสมการโดยแทนคา y = 50 ซึ่งแสดง %remaining ที่ 50 เปอรเซ็นต ไดคาเทากับ 
9,863,972.79 มิลลิกรัมสารแหงใน 0.1 มิลลิลิตรเมื่อนํามาทําปฏิกิริยากับ 1 โมล DPPH  

เปลี่ยนหนวยเปน กรัมสารแหงตอกรัม DPPH  = 9,863,972.79 /(1000*394.32) 
      = 25.02 กรัมสารแหงตอกรัม DPPH 

รายงานคาเปน คา EC50 ซึ่งมีคาเทากับ 25.02 กรัมสารแหงตอกรัม DPPH 

10. การวิเคราะหความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP assay (ดัดแปลงจาก 
Benzie และ Strain (1996)) 

10.1 การเตรียมสารสกัด 

 ใชสารสกัดจากขอ 7.1 

10.2 การเตรียมสารละลาย 

10.2.1 สารละลายอะซิเตดบัฟเฟอร ที่มีความเขมขน 300 โมลาร, พีเอช 3.6 
ชั่งสาร sodium acetate trihydrate (CH3COONa.3H2O) จํานวน 3.1  กรัม 

ละลายในกรดอะซิติก ปริมาตร 16  มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น จนมีปริมาตรครบ 1000  
มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร ตรวจสอบคาพีเอชและเก็บไวที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส 

10.2.2 สารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเขมขน 40 มิลลิโมลาร  
เตรียมกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเขมขน 0.1 นอรมัล โดยการปเปตกรด   

ไฮโดรคลอริกท่ีมีความเขมขน 37 เปอรเซ็นต ปริมาตร 8.3  มิลลิลิตร จากนั้นปรับปริมาตรเปน 1000 
มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร เจือจางใหมีความเขมขน  40 มิลลิโมลาร โดยใชสารละลายกรดไฮโดร
คลอริกที่มีความเขมขน 0.1 นอรมัล ปริมาตร 40  มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรใหเปน  100 มิลลิลิตร 
และเก็บไวที่อุณหภูมิหอง 

10.2.3 สารละลาย TPTZ (2,4,6-tri[2-pyridyl]-s-triazine) ที่มีความเขมขน 10 
มิลลิโมลาร 

ชั่ง TPTZ จํานวน 0.0312 กรัม ดวยเครื่องช่ังละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง 
จากนั้นคอยๆละลายดวยกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเขมขน 40 มิลลิโมลาร ที่อุณหภูมิ 50         
องศาเซลเซียส ในอางควบคุมอุณหภูมิ จากนั้นปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร 
(เตรียมใหมทุกครั้ง) 

10.2.4 สารละลายไอรออน (II) คลอไรด (FeCl2) ที่มีความเขมขน 20 มิลลิโมลาร 
ชั่งไอรออน (II) คลอไรด (FeCl2.6H2O) จํานวน 0.054 กรัม ดวยเครื่องชั่ง

ละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง จากน้ันละลายใน น้ํากลั่น ปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร ในขวดปรับ
ปริมาตร (เตรียมใหมทุกคร้ัง) 
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10.2.5 FRAP reagent 
ผสมสารละลายสารละลายอะซิเตดบัฟเฟอร ที่มีความเขมขน 300 โมลาร พีเอช 

3.6 ที่เตรียมไวในขอ 10.2.1 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร กับสารละลาย TPTZ ที่มีความเขมขน          
10 มิลลิโมลาร ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่เตรียมไวในขอ 10.2.3 สารละลายไอรออน (II) คลอไรด ที่มี
ความเขมขน 20 มิลลิโมลาร ที่เตรียมไวในขอ 8.2.4 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และ น้ํากลั่น ปริมาตร 12 
มิลลิลิตร ใสขวดดูแรนขนาด 250 มิลลิลิตร กอนใชตองอุนในอางใหความรอนที่อุณหภูมิ 37       
องศาเซลเซียส FRAP reagent ควรมีสีฟางขาว ถาสารละลายที่ผสมเปนสีฟา หรือสีฟาจาง ใหเททิ้ง
และลางขวดดวยน้ําปราศจากไอรออน ในการวิเคราะหตองเตรียม FRAP reagent ใหมทุกครั้ง 

10.2.6 สารละลายมาตรฐานไอรออน (II) ซัลเฟต (FeSO4.7H2O) ที่มีความเขมขน 
1.0 มิลลิโมลาร 

ชั่งไอรออน (II) ซัลเฟต (FeSO4.7H2O) จํานวน 0.1390 กรัม ดวยเครื่องช่ังละเอียด
ทศนิยม 4 ตําแหนง จากนั้นละลายใน น้ํากลั่น และปรับปริมาตรเปน 500 มิลลิลิตร ในขวดปรับ
ปริมาตรและเจือจางสารมาตรฐานใหมีความเขมขนดังตารางที่ 21 

ตารางที่ 21 การเตรียมสารมาตรฐานไอรออน (II) ซัลเฟต ที่ความเขมขนตางๆ 
ความเขมขนของสารมาตรฐาน สารละลาย FeSO4.7H2O น้ํากลั่น 

(mM) (ml) (ml) 
0 0 10 

0.1 1 9 
0.2 2 8 
0.4 4 6 
0.6 6 4 
0.8 8 2 
1.0 10 0 

10.3 เตรียมกราฟมาตรฐานไอรออน (II) ซัลเฟต (Ferrous sulfate standard curve) 

ใชไมโครปเปตดูดสารละลายมาตรฐานไอรออน (II) ซัลเฟต ที่ความเขมขนตางๆ 
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นเติม FRAP reagent ปริมาตร 3.00 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้ง
ไว 10 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร โดยใชน้ํากลั่น เปน blank 
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ภาพที่ 31 กราฟมาตรฐานไอรออน (II) ซัลเฟต 

 10.4 การวิเคราะห 

ใชไมโครปเปตดูดสารสกัดตัวอยาง ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นเติม FRAP reagent 
ปริมาตร 3.00 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไว 10 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
593 นาโนเมตร ใชน้ํากลั่นเปน blank โดยคาการดูดกลืนแสงควรอยูในชวง 0.2 ≤ A ≤ 0.8 

10.5 การคํานวณ 

10.5.1 ตัวอยางสด (ปรับปริมาตรเปน 5 มิลลิลิตร) 
จากการเตรียมตัวอยาง 3.0214 กรัม หลังสกัดตัวอยางปรับปริมาตรเปน 5 มิลลิลิตร 

จากนั้นนําสารสกัดแกวมังกรสดมาเจือจาง 4 เทา (สารสกัด 0.5 มิลลิลิตรตอน้ํากล่ัน 1.5 มิลลิลิตร) 
ไปเกิดปฏิกิริยาและวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร ไดคาการดูดกลืนแสง
เทากับ 0.658 และวัดคาการดูดกลืนแสงของ FRAP reagent ได 0.097 

ดังนั้นผลตางคาการดูดกลืนแสงมีคาเทากับ 0.658-0.097 = 0.561 

จากกราฟมาตรฐานไอรออน (II) ซัลเฟต ใหสมการเสนตรง Y = 0.7172x -0.0071 

 เมื่อ  y คือ ผลตางคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร 
  x คือ ความเขมขนของสารมาตรฐานไอรออน (II) ซัลเฟต 

แทนคา  คาการดูดกลืนแสง = 0.561 ลงในสมการจะได  
0.561 = 0.7172x - 0.0071 

   x = (0.658+0.0071)/0.7172 
   x = 0.792 มิลลิโมลาร 

y = 0.7172x - 0.0071 
R² = 0.9996 
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 แสดงวา ปริมาณสารเทียบเทากับไอรออน (II) ซัลเฟต ในสารสกัดเริ่มตน 
จึงมีคาเทากับ 0.79 x 4 = 3.17 มิลลิโมลาร 

 ดังนั้น  ในสารสกัดตัวอยาง 5 มิลลิลิตรมีไอรออน (II) ซัลเฟต = (5x3.17)/1000  
        = 0.016 มิลลิโมลาร 

ตัวอยางมีความชื้น 87.14 เปอรเซ็นต ดังนั้นมีสารแหง  = 100-87.14 
       = 12.86 เปอรเซ็นต 

 ตัวอยางสด 3.0214 กรัม มีสารแหง   = (3.0214 x 12.86)/100 
        = 0.39 กรัม 

 สารแหง 0.37 กรัม  มีไอรออน (II) ซัลเฟต 0.016 มิลลิโมลาร 
 ถาสารแหง 1.00 กรัม มี ไอรออน (II) ซัลเฟต= (1.00 x 0.016)/0.39 มิลลิกรัม 

       = 0.041 มิลลิโมลาร 
       = 41 ไมโครโมลารตอกรัมน้ําหนักแหง 

10.5.2 ตัวอยางแหง (ปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร) 
จากการเตรียมตัวอยาง 1.0037 กรัม หลังสกัดตัวอยางปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร 

จากนั้นนําสารสกัดแกวมังกรอบแหงมาเจือจาง 5 เทา (สารสกัด 0.5 มิลลิลิตรตอน้ํากล่ัน 2.0 

มิลลิลิตร) ไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 593 นาโนเมตร ไดคาการดูดกลืนแสงเทากับ 
0.566 และวัดคาการดูดกลืนแสงของ FRAP reagent ได 0.061 

ดังนั้นผลตางคาการดูดกลืนแสงมีคาเทากับ 0.566-0.061 = 0.505 

จากกราฟมาตรฐานไอรออน (II) ซัลเฟต ใหสมการเสนตรง Y = 0.7172x -0.0071 

 เมื่อ  y คือ ผลตางของคาการดูดกลืนแสงทีค่วามยาวคลื่น 593 นาโนเมตร 
  x คือ ความเขมขนของสารมาตรฐานไอรออน (II) ซัลเฟต 

แทนคา  คาการดูดกลืนแสง = 0.505 ลงในสมการจะได  
0.505 = 0.7172x - 0.0071 

   x = (0.505+0.0071)/0.7172 
   x = 0.714 มิลลิโมลาร 
 แสดงวา ปริมาณสารเทียบเทากับไอรออน (II) ซัลเฟต ในสารสกัดเริ่มตนจึงมีคาเทากับ   
0.714 x 5 = 3.57 มิลลิโมลาร 
 ดังนั้น  ในสารสกัดตัวอยาง 10 มิลลิลติรจึงมีไอรออน (II) ซัลเฟต = (10x3.57)/1000  
         = 0.0357 มิลลิโมลาร 

ตัวอยางมีความชื้น 21.08 เปอรเซ็นต ดังนั้นจึงมีสารแหง  = 100-21.08 
       = 78.92 เปอรเซ็นต 

 ตัวอยาง 1.0037 กรัม มสีารแหง    = (1.0037 x 78.92)/100 
        = 0.79 กรัม 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

 

สารแหง 0.79 กรัม มีไอรออน (II) ซัลเฟต 0.0357 มิลลิโมลาร 
 ถาสารแหง 1.00 กรัม มีไอรออน (II) ซัลเฟต= (1.00 x 0.0357)/0.79 มิลลิกรัม 

       = 0.045 มิลลิโมลาร 
       = 45 ไมโครโมลารตอกรัมน้ําหนักแหง 
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ภาพที่ 32 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในหองอบในระหวางการทําแหงแกวมังกรเน้ือสีแดงท่ีสภาวะ
ตางๆ 

(ก) ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที 
(ข) ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที 
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ภาพที่ 33 การเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธภายในหองอบในระหวางการทําแหงแกวมังกรเนื้อสีแดง
ที่สภาวะตางๆ 

(ก) ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที 
(ข) ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที 
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ภาพที่ 34 การเปลี่ยนแปลงความเร็วลมภายในหองอบในระหวางการทําแหงแกวมังกรเน้ือสีแดงท่ี
สภาวะตางๆ 

(ก) ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที 
(ข) ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที 
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ตารางที่ 22 คาการเปลี่ยนแปลงสีทั้งหมดของเน้ือแกวมังกรสีแดงอบแหง 
อุณหภูมิ  

( C) 

ความเร็วลม  
(m/s) 

 

40 1.0 20.70±3.15a 
1.5 19.23±2.30ab 

50 1.0 14.45±1.80ab 
1.5 13.32±1.31ab 

60 1.0 14.54±5.40ab 
1.5 11.99±2.13c 

70 1.0 10.77±1.70c 
1.5 14.74±0.11ab 

80 1.0 11.32±2.23c 
1.5 9.46±1.61c 

หมายเหต:ุ a, b และ c หมายถึง ตัวอักษรท่ีแตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
(p  0.05) เปรียบเทียบในคอลัมนเดียวกัน 
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ตารางที่ 23 คาทางสถิติที่ไดจากการสรางสมการทําแหงแกวมังกรเนื้อสีแดงดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร 

สภาวะการทําแหง Newton Page Modied Page 
อุณหภูมิ 

(°C) 
ความเร็วลม 

(m/s) 
k (min-1) R2 RMSD k (min-1) n R2 RMSD k (min-1) n R2 RMSD 

40 1.0 0.0026f 0.9977a 0.0121e 0.0015e 1.1031f 0.9986a 0.0028d 0.0028f 1.1031f 0.9986a 0.0028d 

1.5 0.0032f 0.9959ab 0.0164e 0.0016e 1.1268f 0.9976a 0.0040d 0.0034f 1.1269f 0.9976a 0.0040d 

50 1.0 0.0054e 0.9881d 0.0548ab 0.0008f 1.3548 0.9958ab 0.0213a 0.0052e 1.3548abc 0.9958ab 0.0213a 

1.5 0.0069d 0.9917bcd 0.0487cd 0.0018 de 1.2644e 0.9964ab 0.0214a 0.0067d 1.2645e 0.9964ab 0.0214a 

60 1.0 0.0072d 0.9911bcd 0.0474d 0.0014e 1.3200cd 0.9972ab 0.0173bc 0.0069d 1.3201cd 0.9972ab 0.0173bc 

1.5 0.0100c 0.9904cd 0.0471d 0.0024bc 1.2977de 0.9964ab 0.0199ab 0.0096c 1.2978de 0.9964ab 0.0199ab 

70 1.0 0.0105c 0.9902cd 0.0517abcd 0.0018de 1.3677abc 0.9979a 0.0153c 0.0100c 1.3677abc 0.9979b 0.0153c 

1.5 0.0131b 0.9936abc 0.0506bcd 0.0028b 1.3407bcd 0.9937b 0.0171bc 0.0125b 1.3407bcd 0.9937a 0.0171bc 

80 1.0 0.0130b 0.9876d 0.0571a 0.0021cd 1.3994a 0.9975ab 0.0170c 0.0124b 1.3995a 0.9975a 0.0170c 

1.5 0.0166a 0.9877d 0.0539abc 0.0034a 1.3700ab 0.9971a 0.0176bc 0.0158a 1.3700ab 0.9971ab 0.0176bc 
หมายเหต:ุ   a, b, c และ d หมายถึง ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ (p  0.05) เปรียบเทียบในคอลัมนเดยีวกัน 
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ตารางที่ 24 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแสดงความสัมพันธของคา TPC, EC50 และ FRAP ของแกว
มังกรเน้ือสีแดงหลังการทําแหง 

 FRAP EC50 TPC 
FRAP Pearson Correlation 1   

Sig. (2-tailed)    
N 20   

EC50 Pearson Correlation -.335 1  
Sig. (2-tailed) .149   
N 20 20  

TPC Pearson Correlation .606** -.254 1 
Sig. (2-tailed) .005 .280  
N 20 20 20 

**. หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.01) 
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ตารางที่ 25 รอยละการเปลี่ยนแปลงโครงสราง betanidin base form ไปเปนเปน isobetanidin base form ของแกวมังกรสดและแกวมังกรหลังทําแหงที่
สภาวะตางๆ 

อุณหภูมิ 
( C) 

ความเร็วลม  

(m/s) 

(isobetanin/betanin)*100 (isophyllocactin/phyllocactin)*100 

ตัวอยางสดns ตัวอยางแหง ตัวอยางสดns ตัวอยางแหง 
40 1.0 18.48±2.21 26.32±0.76cd 19.32±2.76 27.91±0.43cd 

1.5 18.75±1.16 22.98±0.41d 19.32±0.32 24.37±0.28d 
50 1.0 17.76±0.58 23.25±0.75d 18.53±0.27 23.53±1.69d 

1.5 18.67±1.83 24.69±1.22d 19.58±2.29 25.86±1.18cd 
60 1.0 17.58±0.44 29.05±3.17c 18.45±0.13 30.10±5.05c 

1.5 19.05±0.30 26.72±1.48cd 19.73±0.33 27.94±0.79cd 
70 1.0 18.48±1.10 35.39±1.77b 19.34±1.40 36.06±1.18b 

1.5 20.27±1.47 35.05±2.17b 21.23±2.39 35.95±0.06b 
80 1.0 17.82±2.00 41.35±1.56a 19.04±2.18 42.19±2.91a 

1.5 18.08±2.61 39.94±2.02a 18.92±3.10 39.31±1.83ab 
หมายเหต:ุ ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) เปรียบเทียบในคอลัมนเดียวกัน 

   a, b, c และ d หมายถึง ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p  0.05) เปรียบเทียบในคอลัมนเดียวกัน 
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