ผลของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่ใช้ในการอบแบบพ่นฝอยต่อความคงตัวของเบต้าไซยานินจากแก้วมังกร
Effect of spray drying temperature on the stability of betacyanin from dragon fruit
นายสันติชัย สิริวัชโรดมและนางสาวอุษารัตน์ แววตระการ
ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-9428555 ต่อ 1203 และ1204 โทรสาร 02-5614621 E-mail: fengcdni@ku.ac.th

บทคัดย่อ
แก้วมังกรแดงเป็นแหล่งสาคัญของเบต้าไซยานินซึ่งเป็นรงควั ต ถุ สี แ ดงม่ ว ง การผลิ ต เบต้ า ไซยานิ น ในรู ป แบบผงท าให้ เ กิ ด ความ
สะดวกในการใช้งานเป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติ วัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าในการอบแห้งแบบ
พ่นฝอยที่มีต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังทาการศึกษาความ
คงตัวของผงผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษาด้วย อุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่
ทาการศึกษา ได้แก่ 130 150 และ 170 C โดยใช้ความเข้มข้นของมอลโต
เด็กซ์ตริน (สารพยุง) เท่ากับ 30% การทดลองพบว่าอุณหภูมิลมร้อนขา
เข้ า มี อิท ธิ พ ลต่อ ความชื้ น และปริ มาณเบต้า ไซยานิ น อย่า งมี นัย ส าคั ญ
(p<0.05) และพบว่ า อุ ณ หภู มิ เ ท่ า กั บ 170 C ท าให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพดีที่สุดคือ มีปริมาณความชื้นต่าที่สุดเท่ากับ 3.39% ปริมาณเบต้า
ไซยานินสูง ที่สุดเท่ากับ 102.67 มิล ลิก รัม/กรัม ทั้งนี้พบว่าอุณหภูมิล ม
ร้ อ นขาเข้ า ในช่ ว งที่ ท าการศึ ก ษาไม่ มี ผ ลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ค่ า สี
ความสามารถในการละลายและขนาดอนุภาคของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
ยังพบว่าผลิตภัณฑ์ มีความคงตัวสูงในระหว่างการเก็บรักษา โดยปริมาณ
เบต้าไซยานินและค่าสีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ : แก้วมังกรแดง เบต้าไซยานิน มอลโตเด็กซ์ตริน สีผสมอาหาร
จากธรรมชาติ

Abstract
Red dragon fruit is an important source of betacyanins which
are the reddish to violet pigments. The production of powder led to
comfort using the betacyanin as natural food colorant. The aim of this
work was to study the effect of inlet air temperature for spray drying on
the property of powder. The stability of powder was also investigated.
The studied inlet air temperatures were 130 150 and 170 C and the
concentration of maltodextrin was fixed at 30%. It was found that the
inlet air temperature significantly affected on the moisture content and
betacyanin content of powder (p<0.05). The inlet air temperature of

170 C gave the best quality of powder, which had the lowest moisture
content of 3.33% (wet basis) and the highest betacyanin content of
102.67 mg/g. In addition, the effect of inlet air temperature on color
values, solubility and particle size distribution was not significant.
Moreover, the color powder had high stability during storage. The
betacyanin content and color values did not significant change for the
products.
Keyword : Betacyanins, dragon fruit, maltodextrin, natural food
colorant

1. คานา
การใช้สีผสมอาหารเพื่อแต่งสีของผลิตภัณฑ์ เป็นที่นิยมอย่าง
แพร่ ห ลายในปั จ จุ บั น การใช้ สี ผสมอาหารจากสี ธ รรมชาติ จ ะมีค วาม
ปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค และสารสี ธ รรมชาติ บ างชนิ ด ยั ง มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการอีก
แก้วมังกรเป็นพืชในตระกูลกระบองเพชรในวงศ์ Cactaceae
เป็นพืชที่เพาะปลูกได้ง่ ายและกาลัง เป็นที่นิยมจากผู้บริโภคเนื่องจาก มี
คุณค่าทางอาหารสูง สารให้ สีที่สาคัญในแก้วมังกรทั้งในส่วนเนื้อและ
เปลื อ กของแก้ ว มั ง กรคื อ เบต้ า ไซยานิ น (Betacyanin) ให้ สี แ ดง-ม่ ว ง
นอกจากจะเป็นสารให้สีแล้ว ยังมีสมบัติเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และต้านการแบ่งเซลล์ของเนื้องอกหลายชนิดอีกด้วย ดังนั้นแก้วมังกรจึง
ถือเป็นพืชที่มีศัก ยภาพในการพัฒนาเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหารที่มีค วาม
ปลอดภัยและคุณค่าทางอาหารสูงด้วย อย่างไรก็ตามข้อจากัดในการใช้สี
สกั ด สดคื อ ความไม่ ส ะดวกในการใช้ ง านและความไม่ ค งตั ว ต่ อ
สิ่งแวดล้อมเมื่อสกัดไว้เป็นเวลานาน ดังนั้นหากเปลี่ยนรูปของสารสีสกัด
สด มาอยู่ ใ นรู ป ของผงสี โ ดยวิ ธี ก ารท าแห้ ง แบบพ่ น ฝอยในสภาวะที่
เหมาะสม จะช่ ว ยให้ ก ารใช้ ง านดี ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางการใช้
ประโยชน์จากเนื้อและเปลือกของแก้วมังกร ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการ
ผลิตเชิงการค้า และลดการใช้สีผสมอาหารจากสีสังเคราะห์ในอนาคตได้

2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 การสกัดสารสีจากผลแก้วมังกรแดง
ล้างทาความสะอาดผลแก้วมัง กรแดงให้ สะอาด จากนั้น ชั่ง
น้าหนักเนื้อแก้วมังกร 2.5 กิโลกรัม ผสมกับน้ากลั่น 2.5 ลิตร ปั่นรวมกัน
10 นาที ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ใช้ผ้าขาวบางกรองเศษเมล็ดของแก้ว
มังกรออก จากนั้นนาสารสกัดจากแก้วมังกรแดงเก็บไว้ในตู้เย็นที่ 4 องศา
เซลเซี ยส เป็นเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อให้ เ มือกในสารสกัดแยกชั้นออกมา
หลังจากนั้นจึงแยกชั้นเมือกออกจากสารสกัดจากแก้วมังกรแดง
นาสารสกัดที่ได้มาทาการปรับความเข้มข้นของเบต้าไซยานิน
โดยใช้ เ ครื่ อ งอั ล ตราไวโลเลตและวิ สิ เ บลสเปกโทรสโคปี (UV-VIS
Spectrophotometer) ท าการเจื อจางสารสกั ด ด้ ว ยน ากลั่ น ให้ มี ค่ า การ
ดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.6±0.03 หลังจากนั้นนาสารสกัดที่ได้มาผสมกับมอลโตเด๊กซ์ทรินที่ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์

สารละลายไปเข้าเครื่องเหวี่ยงแยกสารที่ 9000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที
จากนั้นนาสารละลายที่ผ่านเครื่องเหวี่ยงแยกสาร 25 มิลลิลิตรไปอบแห้ง
ในตู้อบลมร้ อนที่อุณหภู มิ 105 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 5 ชั่วโมง ชั่ ง
น้าหนัก ผงที่เ กิดขึ้ น โดยที่ ค วามสามารถในการละลายค านวณได้จ าก
ผลต่างของน้าหนัก (Cano-Chauca , 2005)
การหาการกระจายตัวของขนาดอนุภาคของผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการ
วิเ คราะห์ ทางภาพถ่ าย ใช้ Stage micrometer ที่ค วามละเอี ย ด 0.01
มิลลิเมตร เป็นตัวเทียบขนาด นาผงผลิตภัณฑ์ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
กาลังขยาย 400 เท่า บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลและใช้
โปรแกรม ImageJ เวอร์ชั่น 1.42Q ในการวิเคราะห์ขนาดและการกระจาย
ตัวของขนาดอนุภาคจากภาพถ่าย

2.4 การศึกษาความคงตัวของเบต้าไซยานินและสีระหว่างการเก็บ
รักษา

2.2 การอบแห้งแบบพ่นฝอย
นาสารสกัดที่ผสมมอลโตเด๊กซ์ทรินแล้วมาทาการอบแห้งแบบ
พ่นฝอยโดยทดลองอบแห้งที่อุณหภูมิ ลมร้อน 130, 150 และ 170 °C ที่
ความเร็วลมร้อนเข้าห้องอบแห้ง (Drying chamber) 10.9 เมตร/วินาที อัตตราการป้อนสารเข้าเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 10.7 มิลลิลิตร/นาที

น าผงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากการอบแห้ ง แบบพ่ น ฝอย บรรจุ
ภายในถุงบรรจุชนิด Nylon/LLDPE และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง และ
ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ 55% โดยใช้สารละลายอิ่มตัวของ
แมกนีเซียมไนเตรท โดยให้ เก็บรักษาเป็นเวลา 30 วัน และทาการวัด
ปริมาณเบต้าไซยานิน และค่าสีของเบต้าไซยานินทุกๆ 6 วัน

2.3 การวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่ได้

2.5 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ

การวิเคราะห์ค่าความชื้น นาผงผลิตภัณฑ์ของสารสกัดจากเนื้อ
แก้วมังกรแดง 2.5 กรัมมาวิเคราะห์ค่าความชื้นตามวิธีของ AOAC (1999)
การวิเคราะห์ปริมาณเบต้าไซยานิน นาผงผลิตภัณฑ์ 1 กรัม ต่อ
น้า 10 มิลลิลิตร วัดการดูดกลืนแสงที่ค วามยาวคลื่น 538 nm โดยใช้
สมการที่ (1) ในการคานวนปริมาณเบต้าไซยานิน (Markus et al., 2005,
วิภาดา และคณะ, 2552)

การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ น าข้ อ มู ล มามาหาวิ เ คราะห์ ค วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญโดยใช้โปรแกรม SPSS โดยใช้วิธีการหาความ
แปรปรวน (ANOVA) แบบจาแนกทางเดียว และใช้การทดสอบแบบ 2
ด้าน (Two-tailed) ในการวิเคราะห์ โดยความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) (Niamnuy et al., 2008)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 อิทธิพลของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าต่อปริมาณของเบต้า เมื่อ BLC คือความเข้มข้นของเบต้าไซยานิน ในหน่วย กรัม/ลิตร
A = ค่าการดูดกลืนแสง
DF = Dilution Factor
MW = มวลโมเลกุลของเบต้าไซยานิน 550 กรัม/โมล
TM (Molar extinction coefficient) = 60,000 ลิตร/โมล
การวิเคราะห์ค่าสีทาได้โดยการนาผงผลิตภัณฑ์ปริมาณ 0.2 กรัม
ละลายในน้ากลั่น 20 มิลลิลิตร เข้าเครื่องวัดสีโดยทาการวัดค่าของสี L*,
a* และ b*
การวัดความสารถในการละลาย นาผงผลิตภัณฑ์ 1 กรัม(น้าหนัก
แห้ง) และน้ากลั่น 100 มิลลิลิตร ผสมในเครื่องปั่นเป็นเวลา 5 นาที นา

ไซยานินในผลิตภัณฑ์
เมื่อพิจารณาผลของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่มีต่อปริมาณเบต้าไซยานินในผลิตภัณฑ์จากตารางที่ 1 พบว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 170 °C
ให้ปริมาณเบต้าไซยานินในผลิตภัณฑ์มีค่าสูงสุด เนื่องจากการอบแห้งที่
อุณหภูมิ 170 °C นั้นใช้เวลาในการอบแห้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ
ในการทดลองสั้นกว่าที่อุณหภูมิ 150 และ 130 °C ทาให้ผลิตภัณฑ์สัมผัส
ความร้อนจากเครื่องอบแห้งและแสงเป็นระยะเวลาสั้นกว่า จึงทาให้เกิด
การเสื่อมสลายของเบต้าไซยานินน้อยกว่า (Cai and Corke, 2001) จาก
การทดลองการอบแห้งที่อุณหภูมิลมร้อน 130 °C นั้นไม่เหมาะแก่การ
อบแห้งแบบพ่นฝอยเนื่องจากประสิทธิภาพการทาแห้งที่ต่า ทาให้ละออง

ของสารสกัดเบต้าไซยานินรวมตัวกันเป็นของเหลวสะสมภายใน Drying
chamber แล้วไหลเข้ามาใน Cyclone ทาให้ไม่สามารถแยกผลิตภัณฑ์ออก
จากอากาศได้
และเมื่อพิจารณาผลการทดลองระหว่างการอบแห้งที่
อุณหภูมิ 130 และ 150 °C พบว่าปริมาณเบต้าไซยานินในผลิตภัณฑ์หลัง
การอบแห้งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ( p 0 . 0 5 )
ตารางที่ 1 ค่าความชื้น ปริมาณเบต้าไซยานิน ผลิตภัณฑ์ หลังจากอบแห้ง
แบบพ่นฝอย
อุณหภูมิลมร้อนขา
เข้า (◦C)
130
150
170

ปริมาณความชื้น
(%)
48
2
9

ปริมาณเบต้าไซยานิน
(มิลลิกรัม/กรัม)

1
6.57

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ชุดการทดลอง และ
ค่าเฉลี่ยในข้อมูล คอลัมน์เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05)

พบว่าค่าสี L* a* และ b* ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบแห้งที่อุณหภูมิ
ต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p 0.05)
ตารางที่ 2 ค่าสีของผลิตภัณฑ์ หลังจากอบแห้งแบบพ่นฝอย
อุณหภูมิลม
ร้อนขาเข้า
(◦C)
130
150
170

L*

a*

b*

60.76 1.18
-

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ชุดการทดลอง และ
ค่าเฉลี่ยในข้อมูล คอลัมน์เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05)

3.4 อิทธิพลของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่มีต่อการกระจายตั ว
ของขนาดอนุภาค

3.2 อิท ธิพ ลของอุ ณหภู มิลมร้อ นขาเข้ าที่มี ต่อความชื้น ของ

ตารางที่ 3 ความสามารถในการละลายและขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่ได้จาก

ผลิตภัณฑ์

การอบแห้งแบบพ่นฝอย

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกับอุณหภูมิ
ลมร้อนขาเข้าและปริมาณความชื้น พบว่าเมื่ออุณหภูมิลมร้อนขาเข้าสูงขึ้น
ทาให้ปริมาณความชื้นมีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) คือที่
อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 170 °C มีปริมาณความชื้นต่าที่สุด เนื่องจากการ
เพิ่ มขึ้ นของอุ ณหภูมิ ล มร้ อนขาเข้ า จะท าให้ เ กรเดีย นท์ ข องอุณ หภู มิ ที่
พื้นผิวของละอองสารละลายสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการถ่ายเทความร้อนได้ดี
น้าสามารถระเหยออกมาได้มาก จึงทาให้ปริมาณความชื้นของผลิต ภัณฑ์
ลดลงได้มาก (Jittanit et al., 2010)

3.3 อิ ท ธิ พ ลของอุ ณ หภู มิ ล มร้ อ นขาเข้ า ที่ มี ต่ อ ค่ า สี ข อง
ผลิตภัณฑ์
เมื่อพิจารณาอิทธิพลของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่มีต่อค่าสีของ
ผลิตภัณฑ์พบว่าที่อุณหภูมิ 170°C ให้ค่า L*, b* น้อยที่สุดและ a* มาก
ที่สุด ซึ่งผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับปริมาณเบต้าไซยานิน คือ เมื่อ
มีเบต้าไซยานินซึ่งเป็นสารให้สีแดงม่วงในปริมาณมาก ค่าความสว่างก็จะ
มีค่าน้อย (ค่า L * มีค่าเข้าใกล้ 0) มีสีแดงมากขึ้น (ค่า a * มีค่าเข้าใกล้
+100) และน้าเงินก็จะเพิ่มขึ้น (ค่า b * มีค่าเข้าใกล้ -100) อย่างไรก็ดี

อุณหภูมิลมร้อนขา
เข้า (◦C)

ความสามารถในการ
ละลาย (%)

130
150
170

96.90±0.71
95.8

ขนาดของอนุภาค
(ไมโครเมตร)
13.69±
±
±

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ชุดการทดลอง และ
ค่าเฉลี่ยในข้อมูล คอลัมน์เดียวกันที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ
แตกต่างกัน จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05)
จากการตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าในการอบแห้งแบบ
พ่นฝอยที่มีต่อการกระจายตัวของขนาดอนุภาคผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้อุณหภูมิ
สูงในการอบแห้งแบบพ่นฝอยจะทาให้ความชื้นในอนุภาคลดลง ขนาด
ของอนุภาคที่ได้จึงมีขนาดเล็ กกว่าอนุภาคที่ได้จากการอบแห้งแบบพ่น
ฝอยที่อุณหภูมิต่ากว่าแต่เนื่องจากขนาดอนุภาคมีการกระจายตัวสูง ดังรูป

วิเคราะห์ทางสถิติแล้วพบว่าขนาดอนุภาคไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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รูปที่ 1 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่ สภาวะการอบแห้งแบบพ่น
ฝอยทีอ่ ุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส

เบต้าไซยานิน (มก./ก.)

ที่ 1 ทาให้ ค่ าส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานมีค่ ามากดั้ ง นั้ น เมื่ อน าข้ อ มูล ไป
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ระยะเวลาในการเก็บรักษา (วัน)

รูปที่ 2 ปริมาณเบต้าไซยานินระหว่างการเก็บรักษา 1 เดือน
ตามลาดับ ความสามารถในการละลายเท่ากับ ร้อยละ 96.90 และมีขนาด
อนุภาคเฉลี่ย 10.28 ไมครอน ทั้งนี้พบว่าอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าในช่วงที่
ทาการศึกษามีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อความชื้นและปริมาณเบต้าไซยานิ น แต่ ไม่ มี อิท ธิ พ ลอย่ างมี นั ยส าคั ญ ต่ อ ค่ า สี ความสามารถในการ
ละลาย และขนาดอนุภาคของผลิตภัณฑ์
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 30 วันที่อุณหภูมิห้องพบว่า

3.4 อิทธิพลของอุณหภูมลิ มร้อนขาเข้าที่มีต่อความสามารถใน
การละลาย
จากตารางที่ 3 พบว่าความสามารถในการละลายมีค่าอยู่ในช่วง
95.8-96.9%

ซึ่ ง การแปรเปลี่ ย นอุ ณ หภู มิ ล มร้ อ นขาเข้ า ส่ ง ผลให้

ความสามารถในการละลายไม่มีความแตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติ
(p 0.05)

ปริมาณเบต้าไซยานินและสีของผลิตภัณฑ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคั ญ สาหรับผลิตภั ณฑ์ที่ ได้จ ากการอบแห้ ง ดั ง นั้น การใช้วิ ธีก าร
อบแห้งแบบพ่นฝอยร่วมกับสารช่วยพยุงมีความเหมาะสมในการผลิต ผง
สีที่ได้จากการสกัดแก้วมังกรเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร เนื่ องจากเก็บรักษา
ได้นาน อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพอนามัยผู้บริโภคด้วย

4. กิตติกรรมประกาศ

3.5 อิทธิพลของอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่มีต่อความคงตัวของ
เบต้าไซยานินระหว่างการเก็บรักษา
จากรูป 2 พบว่าปริมาณเบต้าไซยานินที่เวลาการเก็บต่างๆมีค่า
ใกล้เคียงกันและไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่งผลให้
ปริ ม าณสี มี ค่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง มี ส าเหตุ
เนื่องมาจากตัวพยุง (มอลโตเด็ก ซ์ตริน ) มีส่วนช่วยให้เ บต้าไซยานิน
สลายตัวช้า (Cai and Corke, 2006)

ขอขอบคุณ ภาควิช าเคมี คณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตร์ ศ าสตร์ ที่ ใ ห้ ทุ น สนั บ สนุ น ในการท าวิ จั ย ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ
ภาควิ ช าจุ ล ชี ววิ ท ยา คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย เกษตร์ ศาสตร์ ที่
อนุเคราะห์เครื่องมือในการทาวิจัย
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