55403202: สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คําสําคัญ: แกวมังกร/การทําแหง/อุณหภูมิ/สารตานอนุมูลอิสระ/เบตาไซยานิน
นิโลบล โกมลสิงห: อิทธิพลของสภาวะในการทําแหงตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหง. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:
ผศ.ดร. บุศรากรณ มหาโยธี ผศ.ดร. ปราโมทย คูวิจิตรจารุ และ ผศ.ดร. เอกพันธ แกวมณีชัย. 100
หนา.
แกวมังกรสายพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงเปนแหลงของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด ซึ่ง
สารเหลานี้อาจสลายตัวเนื่องจากการทําแหง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงสี ปริมาณ
สารประกอบฟนอลทั้งหมด (total phenolic content; TPC) ชนิดและปริมาณเบตาไซยานิน และ
ความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ (วิธี 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl และวิธี Ferric
Reducing Ability Power) ของแกวมังกรเนื้อสีแดงที่ผานการทํา แหงดวยลมรอนไหลผานผิวหนา ชิ้น
ตัวอยางทั้งดานบนและดานลางที่อุณหภูมิ 5 ระดับ (40, 50, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส)
ความเร็วลม 2 ระดับ (1.0 และ 1.5 เมตรตอวินาที) ที่ความชื้นจําเพาะ 25 กรัมน้ําตอกิโลกรัมอากาศ
ดวยเครื่องอบแห งแบบถาด จากการศึกษาพบวา อุณ หภูมิ ความเร็ว ลม และป จจั ยร ว มระหวา ง
อุณหภูมิและความเร็วลมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ตออัตราการทําแหง โดยสภาวะ
การทําแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที มีอัตราการทําแหงสูงที่สุด
ซึ่งใชเวลาในการทําแหง 2 ชั่วโมง 48 นาที (คาคงที่การทําแหง; k = 0.0158 ตอนาที) และสามารถ
รักษาสีของแกว มังกรเนื้อสีแดงอบแห งไดดีที่สุ ด ผลิ ตภัณฑที่ไดมีสี มว งแดง (ความแตกตางของสี
ทั้งหมด; '( = 9.46) สวนการทําแหงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1.5 เมตรตอวินาที มี
อัตราการทําแหงต่ําที่สุด (k = 0.0028 ตอนาที) ซึ่งใชระยะเวลาในการทําแหง 21 ชั่วโมง 42 นาที
ผลิ ต ภัณ ฑที่ ได มีสี คล้ํ า ('( = 20.70) นอกจากนี้ ยัง พบวา อุ ณหภูมิ ความเร็ว ลม และปจ จัย รว ม
ระหวางอุณหภูมิและความเร็วลม ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ตอคา TPC และ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระรวมถึงปริมาณเบตาไซยานิน แตอุณหภูมิมีผลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) ตอการเกิดปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชันของ betanin ไปเปน isobetanin และ
phyllocactin ไปเปน isophyllocactin โดยการทําแหงที่อุณหภูมิสูงขึ้นทําให เกิดปฏิกิริยาไอโซเมอไรเซชันมากกวาการทําแหงที่อุณหภูมิต่ํา (อุณหภูมิ 80 > 70 > 60 > 50 = 40 องศาเซลเซียส) จาก
การวิเคราะหดวยวิธีลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรี (LC-MS) สามารถระบุสารในกลุมเบตา
ไซยานินในเนื้อแกวมังกรพันธุเปลือกแดงเนื้อแดงกอนและหลังการทําแหงไดจํานวน 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)
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
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NILOBON KOMONSING : INFLUENCE OF DRYING CONDITIONS ON BIOACTIVE
COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF DRIED RED-FLESHED DRAGON FRUIT
(HOLYCEREUS POLYRHIZUS). THESIS ADVISORS :
ASST.PROF.BUSARAKORN
MAHAYOTHEE, Ph.D., ASST.PROF.PRAMOTE KHUWIJITJARU, Ph.D., AND ASST.PROF.
EAKAPHAN KEOWMANEECHAI, Ph.D.. 100 pp.
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 80qC) 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 H 2O/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 qC with the air
-1
velocity of 1.5 m/s (drying constant, k = 0.0158 min ). 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 qC and air velocity of 1.0 m/s resulted in the lowest drying rate (k = 0.0028
-1
min ) 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 qC). 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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดเนื่องจากผูชวยศาสตราจารย ดร. บุศรากรณ มหาโยธี ขอกราบขอบพระคุณที่ใหคําแนะนํา ความชวยเหลือ ขอเสนอแนะ คําปรึกษา แนวทาง ใหการ
สงเสริมในดานการคิดวิเคราะห และกรอบความคิดในการทําวิจัย ตลอดจนตรวจสอบเลมวิทยานิพนธจน
เสร็จสมบูรณ และดูแลในหลายๆดาน จนกระทั่งงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราโมทย คูวิจิตรจารุ ที่ใหคํา แนะนํา ความชวยเหลือ
และคําปรึกษาในเรื่องการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหคาทางเคมี และการวางแผนการทดลอง และ
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกพันธ แกวมณี ชัย อาจารยที่ปรึกษารวมในงานวิจัย ที่ให
คําปรึกษา และคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกวมังกรเนื้อสีแดงอบแหงและการดําเนินงานวิจัย
ขอขอบพระคุณ Food security center, University of Hohenheim และ DAAD (German
Acadamic Exchange Service) ที่สนับสนุนทุน Visiting professor แกผูชวยศาสตราจารย ดร. บุศรากรณ มหาโยธี
ขอขอบพระคุณ Prof. Dr. Joachim Müller, Dr. Macus Nagle, Ms, Sabine Nugent, Ms.
Hirschbach-Müller Dorothea, Ms. Kayser Ute, Ms. Fleischmann Sarah และคณะผูทํางานประจํา
institute of Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics, University of
Hohenheim ที่สนับสนุนดานการทําแหงที่ประเทศเยอรมนี
ขอขอบพระคุณภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหการสนับสนุนดานอุปกรณ เครื่องมือ สถานที่และงบวิจัยบางสวน
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย และนายยุทธศักดิ์ บุญรอด ภาควิชา
ฟสิกส มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหความสะดวกและใหความรูในการใชเครื่องอบแหง
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย ดร. ศราวุ ธ ภู ไ พจิ ต ร กุ ล ภาควิ ช าวิ ท ยาการและวิ ศ วกรรมวั ส ดุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหคําปรึกษาในดานการคํานวณแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ใชในการทําแหง ชั้น
บาง
ขอขอบพระคุณนางสาวภาริกา รุงพิชยพิเชษฐ และอาจารยปริญญา วงษา ที่ใหคําปรึกษาและให
ความชวยเหลือในการเตรียมตัวอยางแกวมังกรสดการทําการทดลอง การทําแหง ตลอดจนใหคําแนะนําใน
การวิเคราะหขอมูล
ขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัว และเพื่อนรวมงานที่ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ และ
สนับสนุนในการทํางานของดิฉันเสมอมา
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