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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยการศึกษาใน 3 ตอน เพื่อศึกษา
ผลของปฏิบัติการตางๆ ที่ประกอบดวย การลวกในน้ํารอน การแชใน
สารละลายกรดซิตริก  ใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ และการแชใน
นํ้าเกลือ กอนการทําแหงขาที่หั่นเปนแผนหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร 
ในตูอบลมรอนตออัตราการทําแหง สีและกลิ่นรสของขาแหง  ผลการ
ทดลองพบวา การทําแหงขาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ดวยตูอบ
ลมรอนแบบถาดหมุนสามารถลดความชื้นของขาจากรอยละ 90.50 
ใหเหลือประมาณรอยละ 10 ภายในระยะเวลาประมาณ  5  ชั่วโมง 
การปรับสภาพขาดวยวิธีที่ตางกันมีผลตออัตราการทําแหง และ
คุณภาพของขาแหง การแชขาในสารละลายกรดซิตริกเขมขนรอยละ 
5  ทําใหขาแหงมีคาสีและกลิ่นรสที่ไดรับการยอมรับสูงสุด  
 
คําสําคัญ : ขา ตูอบลมรอนแบบถาดหมุน สารละลายกรดซิตริก คาสี  
 
1.บทนํา 
    ขา เปนพืชลมลุกที่มีอายุหลายป ใชเหงาแกเปนสวนลําตน   
ใตดิน สวนเหนือดินเรียกวา กานใบและใบ มีขอมูลทางวิทยาศาสตร
สําหรับเหงาขาวาเหงาขาประกอบดวยนํ้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ขับลม
ตานเชื้อแบคทีเรียและสารสกัดจากขามีฤทธิ์ตานเชื้อรา เชน เชื้อกลาก 
คนไทยทั่วประเทศรูจักขากันเปนอยางดี โดยเฉพาะเหงาแก เหงา
ออน และดอกขาถือไดวาเปนผักขายังประกอบดวยไวตามิน
หลากหลาย   ทั้งไวตามินบี1 บี2 ไวตามินซี มีแคลเซี่ยมและ
ฟอสฟอรัส เหล็ก และเบตาแคโรทีนซ่ึงเปนตัวสําคัญในการปองกัน
โรคมะเร็ง นอกจากนี้  ขายังชวยขับลมแกอาการทองอืด ทองเฟอ 
แนน จุกเสียด ขับเสมหะหลอดลมอักเสบลดอาการเกร็งของกลามเน้ือ
เรียบตานวัณโรค  นอกจากนี้อาหารไทยยังเปนที่นิยมของคนทั่วโลก
วาเปนอาหาร เพื่อสุขภาพเพราะสรรพคุณทางยาของผักและสมุนไพร
ที่ใชในการปรุงอาหารขาจึงเปนสวนผสมที่จําเปนและเปนที่ตองการใน
การปรุงอาหาร   ทั้งในและตางประเทศปญหาที่พบในการเก็บรักษา
และการขนสงคือ ขาถาเก็บไวนานจะมีสีดําคล้ําแหงไมคงรูปเสียรสชาติ
ก า ร ทํ า แ ห ง เ ป น วิ ธี ใ น ก า ร ถ น อ ม อ า ห า ร ที่ เ ก า แ ก 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2553  :  1)    
  การผลิตขาอบแหงจึงเปนการเพิ่มทางเลือกในการใช
ประโยชนในการปรุงเปนอาหาร การนําไปผสมในสมุนไพร และ
สะดวกในการขนสง  จากหลักการและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมี 
ความสนใจศึกษาผลของการปรับสภาพขากอนการทําแหงในตูอบลม
รอนตอสีและกลิ่นรสของขาแหง 

 

 
2.  อุปกรณและวิธีการ 
  ตอนที่ 1 ผลของการลวกดวยนํ้ารอน  การแชในสารละลาย 
กรดซิตริกและการใชคลื่นไมโครเวฟในการทําขาแหงในตูอบลมรอน  
ตอสีและกลิ่นรสของขาแหง 
   1.  ลางและทําความสะอาดขา ตัดแตงสวนที่เปนตําหนิ 
และเลือกเฉพาะสวนที่แกจัด 
  2.  หั่นขาเปนแวนๆ  หนาขนาดประมาณ 0.2 ซ.ม. แลว 
แบงออกเปน 6  ชุด แลวนําไปผานปฏิบัติการที่แตกตางกัน  ดังน้ี   
    ชุดที่  1  คือชุดควบคุมไมผานการปฏิบัติการใดๆ 
    ชุดที่ 2 นําขาไปลวกในน้ําเดือด เปนเวลา   2   นาที  
ตามดวยการแชนํ้าเย็นเพื่อลดอุณหภูมิเปนเวลา 5 นาที แลวสะเด็ดนํ้า
ดวยการวางบนตะแกรง พรอมบันทึกการเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักเนื่องจาก
การลวก  
         ชุดที่ 3-6 แชในสารละลายกรดซิตริก เขมขนรอยละ 
0.5 เปนเวลา 1, 2, 3 และ 4 นาที ตามลําดับ  แลวนําไปอบไมโครเวฟ 
โดยใชพลังงาน Medium  เปนเวลา  1  นาที 
  3.  ทําแหงขาทุกชุดในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ  60 องศา
เซลเซียส บันทึกความชื้นของขาทุกๆ  20  นาที กระทั่งความชื้น 
ของขาลดเหลือประมาณรอยละ 10 พรอมคํานวณอัตราการทําแหง 
ที่ระยะเวลาตางๆ 
  4. ตรวจสอบคุณภาพของข า แห งดั ง น้ี 
   4.1 คุณลักษณะทางกายภาพ คาสี ดวยเครื่องวัดคาสี 
   4.2  คุณภาพทางประสาทสัมผัส ดวยการตมขาแหง 
ในนํ้าเปนเวลา 10 นาที แลวใชนํ้าตมขาที่มีอุณหภูมิประมาณ 40-50 
องศาเซลเซียส ในการทดสอบชิม โดยใชขาสดในการเปรียบเทียบ 
เพื่อประเมินความเขมของกลิ่นขา และกลิ่นผิดปกติ  โดยผูทดสอบชิม
จํานวน 15 คน โดยใชนํ้าชาจีนที่มีอุณหภูมิเดียวกันในการกลั้วปาก 
ในระหวางการชิม 
 ตอนที่ 2  ผลของการแชในนํ้าเกลือ  แชในกรดซิตริก  และการใช
คลื่นไมโครเวฟ  กอนการทําขาแหง ในตูอบลมรอนตอสีและกลิ่นรสของ
ขาแหง 
   1. เตรียมขาตามวิธีการเดียวกับการทดลองในตอนที่ 1 
แลวแบงออกเปน 4 ชุด  เพื่อดําเนินการดังน้ี 
    ชุดที่ 1 ชุดควบคุมไมผานการปฏิบัติการใดๆ ทํา
แหงดวยในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนมีความชื้น
สุดทายประมาณรอยละ 10 



    ชุดที่ 2  แชในนํ้าเกลือ 5  %  เปนเวลา  1  นาที  
แลวสะเด็ดนํ้าดวยการวางบนตะแกรง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ แลวนําไปทํา
แหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนมีความชื้น
สุดทายประมาณรอยละ 10 
    ชุดที่ 3  แชในนํ้ากรดซิตริก  5 % เปนเวลา 1 นาที  
แลวสะเด็ดนํ้าดวยการวางบนตะแกรง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ แลวนําไปทํา
แหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนมีความชื้น
สุดทายประมาณรอยละ 10 
    ชุดที่  4  อบไมโครเวฟโดยใชพลังงาน Medium  
เปนเวลา  1  นาที  ทําแหงดวยในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศา
เ ซ ล เ ซี ย ส   จ น มี ค ว า ม ชื้ น สุ ด ท า ย ป ร ะ ม าณ ร อ ย ล ะ  1 0 
    2.  ตรวจสอบคุณภาพของขาเชนเดียวกับการทดลองใน
ตอนที่ 1 และเปรียบเทียบผลของการใชคลื่นไมโครเวฟตอการทําแหง
และคุณภาพของขาแหง 
 ตอนที่  3  ผลของความเขมขนของกรดซิตริกตอสีและกลิ่น
รสของขาแหง 

  ชุดที่ 1  แชในนํ้ากรดซิตริก  2 % เปนเวลา  1  นาที  
แลวสะเด็ดนํ้าดวยการวางบนตะแกรง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ แลวนําไปทํา
แหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนมีความชื้น
สุดทายประมาณรอยละ 10 

   ชุดที่ 2  แชในนํ้ากรดซิตริก 3 % เปนเวลา  1  นาที  
แลวสะเด็ดนํ้าดวยการวางบนตะแกรง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ แลวนําไปทํา
แหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนมีความชื้น
สุดทายประมาณรอยละ 10 

   ชุดที่ 3  แชในนํ้ากรดซิตริก 4 %  เปนเวลา  1  นาที  
แลวสะเด็ดนํ้าดวยการวางบนตะแกรง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ความชื้น และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ แลวนําไปทํา
แหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนมีความชื้น
สุดทายประมาณรอยละ 10  

  2.  ตรวจสอบคุณภาพของขาเชนเดียวกับการทดลองในตอน
ที่ 1 และเปรียบเทียบผลของการใชกรดซิตริกในอัตราสวนตาง ๆ  กัน 
ตอการทําแหงและคุณภาพของขาแหง 

3.  ผลการทดลองและอภิปรายผล  

  3.1 ผลของการลวก การแชในสารละลายกรดซิตริก  และ
การใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟตอการทําแหงและคุณภาพ
ของขาแหง 

   3.1.1 ผลของการเตรียมขากอนการอบแหงโดยการลวก
ในนํ้าเดือด  การแชในสารละลายกรดซิตริก หรือการใหความรอนในตูอบ
ไมโครเวฟตอความชื้นของขาในระหวางการทําแหงดวยตูอบลมรอน  
แสดงดังภาพที่ 1 ในภาพรวมพบวาความชื้นในขาทุกชุดทดลอง 

ลดลงในอัตราคงที่เม่ือระยะเวลาการทําแหงเพิ่มข้ึน โดยความชื้น 
ของขาลดลงจากรอยละ 90.5 จนมีคาประมาณรอยละ 10 ภายใน
ระยะเวลาระหวาง 300-390 นาที ทั้งน้ีข้ึนอยูวิธีการปรับสภาพขา 
กอนการอบแหง โดยพบวาชุดทดลองที่ลวกในน้ําเดือดเปนเวลา 
 2 นาที มีผลใหอัตราการสูญเสียความชื้นของขาเกิดข้ึนไดเร็วที่สุด 
ในขณะที่การใหความรอนแกขาในตูอบไมโครเวฟเปนเวลา 1 นาที 
กอนนํามาอบแหงน้ัน มีผลใหการอบแหงในตูอบลมรอนเกิดข้ึนชา
ที่สุด ผลการทดลองดังกลาวอาจเปนเพราะความรอนที่ใชในการลวก
ขามีผลใหโครงสรางผนังเซลลของขาถูกทําลายลง ซ่ึงจะเอื้อการสงผาน
มวลของนํ้าออกมายังผิวหนาชิ้นขา ทําใหอัตราการอบแหงเพิ่มข้ึน 
อยางไรก็ตามในกรณีของการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟใน
ระยะเวลา 1 นาที อาจไมเพียงพอตอการสรางความรอนหรือสราง 
ไอนํ้าภายในเซลลของขาที่จะกอใหเกิดการทําลายโครงสรางของเซลล
พืช ในลักษณะที่จะเอ้ือตอการสงผานมวลของน้ํามายังผิวหนาชิ้นขา
ในระหวางการทําแหง ซ่ึงขอสังเกตนี้เห็นไดชัดจากเมื่อเพิ่มระยะเวลา
ใหความรอนแกขาดวยคลื่นไมโครเวฟ (5 นาที) ที่มีผลใหอัตราการ
ระเหยของนํ้าเพิ่มข้ึน และทําใหระยะเวลาทําแหงส้ันลง   

 

           ภาพที่  1  ความชื้นตอเวลาของขาที่ลวกดวยนํ้ารอนและแช   

                            ในสารละลายกรดซิตริกกอนการใชคลื่นไมโครเวฟ 

                         ในการทําขาแหงในตูอบลมรอน 

 3.1.2  ผลของการเตรียมขากอนการอบแหงโดยการลวกใน

นํ้าเดือด  การแชในสารละลายกรดซิตริก หรือการใหความรอนในตูอบ

ไมโครเวฟตอสีหลังการตมขาแหงในน้ําเปนเวลา 10 นาที โดยพบวา

ชุดทดลองที่ลวกขาในน้ําเดือดเปนเวลา 2 นาทีที่มีผลใหคา L ของขา

เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  คา a และ b  ลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

  3.1.3  ผลของการเตรียมขากอนการอบแหงโดยการลวก 

ในนํ้าเดือด  การแชในสารละลายกรดซิตริก หรือการใหความรอนในตูอบ

ไมโครเวฟตอการตรวจสอบคุณภาพของขาทางประสาทสัมผัส พบวา

ชุดทดลองที่ลวกขาในน้ําเดือดเปนเวลา 2 นาทีที่มีผลทางประสาท

สัมผัสต่ํากวาทุกชุดการทดลองอยางมีนัยสําคัญ 

  3.2  ผลของการแชในน้ําเกลือ  แชในกรดซิตริก  และการใช

คลื่นไมโครเวฟ  กอนการทําขาแหงในตูอบลมรอนตอสีและกลิ่น

รสของขาแหง 

   3.2.1  ผลของการเตรียมขากอนการอบแหงโดยการแช 



ในนํ้าเกลือ  แชในกรดซิตริก  และการใชคลื่นไมโครเวฟ  กอนการทําขา

แหงในตูอบลมรอนตอความชื้นของขาแหง ในภาพรวมพบวาความชื้น

ในขาทุกชุดทดลองลดลงในอัตราคงที่เม่ือระยะเวลาการทําแหงเพิ่มข้ึน 

โดยความชื้นของขาลดลงจากรอยละ 90.5 จนมีคาประมาณรอยละ 10 

ภายในระยะเวลาระหวาง 270 - 300 นาที ทั้งน้ีข้ึนอยูวิธีการปรับสภาพ

ขากอนการอบแหง โดยพบวาชุดทดลองที่อบในไมโครเวฟ มีผลใหอัตรา

การสูญเสียความชื้นของขาเกิดข้ึนไดเร็วที่สุด ในขณะที่การแชนํ้าเกลือ 

2  นาทีกอนนํามาอบแหงน้ัน มีผลใหการอบแหงในตูอบลมรอนเกิดข้ึน

ชาที่สุด   

   ผลการทดลองดังกลาวอาจเปนเพราะ ความรอนที่ไดจาก

ตูอบไมโครเวฟ สามารถใหความรอนกับโมเลกุลของนํ้าในขาไดโดยตรง  

จึงทําใหขาไดรับความรอนอยางรวดเร็วและสามารถระเหยน้ําออกมา

ไดงาย     

   3.2.2 ผลของการเตรียมขากอนการอบแหงโดยการแช 

ในนํ้าเกลือ  แชในกรดซิตริก  และการใชคลื่นไมโครเวฟ  กอนการทําขา

แหงในตูอบลมรอนตอสีหลังการตมขาแหงในน้ําเปนเวลา 10 นาที  

พบวาชุดทดลองที่ 3 ที่แชในสารละลายกรดซิตริกรอยละ 5 เวลา 2  นาที 

มีผลใหคา L ของขาเพิ่มข้ึนใกลเคียงกบัขาสดหมายความวา ความสวาง

ของขาที่เตรียมโดยการแชในสารละลายกรดซิตริก รอยละ 5 เวลา 2  นาที

มีความสวางใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยงัพบวา ขาในชุดควบคมุ มีความสวาง

นอยที่สุด  ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะสารละลายกรดซิตริกสามารถ

รักษาสีของขาเอาไว  จึงทําใหสีของขา ที่เตรียมโดยการแชในสารละลาย

กรดซิตริกมีความสดใสมากกวาชุดอื่น 

 

ภาพที่  3  ภาพการเปรียบเทียบสีของหลังการตมขาแหงในน้ํา 

            เปนเวลา 10 นาที ของชุดทดลองที่เตรียมขา 

            กอนการอบแหงโดยการแชในนํ้าเกลือ  แชในกรดซิตริก   

             และการใชคลื่นไมโครเวฟ  กอนการทําขาแหงในตูอบลมรอน 

     3.2.3 ผลของการแชในนํ้าเกลือ แชในกรดซิตริก และการใช

คลื่นไมโครเวฟ  กอนการทําขาแหงในตูอบลมรอนตอการตรวจสอบ

คุณภาพของขาทางประสาทสัมผัส โดยพบวา  มีเพียงชุดทดลอง 

ที่แชสารละลายกรดซิตริกรอยละ 5 ที่มีผลทางประสาทสัมผัส

มากกวาทุกชุดการทดลองอยางมีนัยสําคัญ ทั้งดานสี กลิ่นและรส   

 3.3  ผลของความเขมขนของกรดซิตริกตอสีและกลิ่นรส

ของขาแหง 

    3.3.1  ผลของการเตรียมขากอนการอบแหงโดยการแช 

ในสารละลายกรดซิตริกรอยละ 2  3 และ  4  แสดงดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่  2  ความชื้นตอเวลาของขาที่แชในสารละลายกรดซิตริก     

                 รอยละ 2  3 และ  4 กอนการทําขาแหงในตูอบลมรอน 

 พบวาความชื้นในขาทุกชุดทดลองลดลงในอัตราคงที่เม่ือระยะเวลา

การทําแหงเพิ่มข้ึน โดยความชื้นของขาลดลงจากรอยละ 90.5 จนมี

คาประมาณรอยละ 10 ภายในระยะเวลาระหวาง 270 - 300 นาที  

โดยพบวาชุดทดลองทั้ง  3  ชุด ใหอัตราการสูญเสียความชื้นของขา

เกิดข้ึนใกลเคียงกนั ผลการทดลองดงักลาวอาจเปนเพราะ 

ความเขมขนของสารละลายกรดซิตริกที่ใกลเคียงกัน ทําใหอัตรา 

การสูญเสียความชื้นใกลเคียงกันไปดวย  โดยขากอนการอบแหง 

โดยการแชในสารละลายกรดซิตริกรอยละ 2  3 และ  4   สูญเสียความชื้น

จากนอยไปหามาก   

   3.3.2  ผลของการเตรียมขากอนการอบแหงโดยการแช

ในสารละลายกรดซิตริกรอยละ 2 , 3 และ 4 กอนการทําขาแหงในตูอบลม

รอนตอสีหลังการตมขาแหงในน้ําเปนเวลา 10 นาที ดังตาราง  1 

ตาราง  1  คาสีของชุดทดลองโดยการเตรียมขากอนการอบแหงดวย           

                การแชในสารละลายกรดซิตริก  รอยละ 2 , 3 , 4, 5 

                และขาสด 

  

 ชุดทดลองที่แชในสารละลายกรดซิตริกรอยละ 5 เวลา 2 

นาที มีผลใหคา L และ b ของขาเพิ่มข้ึนใกลเคียงกับขาสด  ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะวา  ความเขมขนของสารละลายกรดซิตริกมีผลโดยตรงตอ 

การตรึงสีของขาเอาไวไดมากที่สุด   

  3.3.3  ผลของการเตรียมขากอนการอบแหงโดยการแช 

ในสารละลายกรดซิตริกรอยละ 2 , 3 และ 4 กอนการทําขาแหงในตูอบลม

รอนตอการตรวจสอบคุณภาพของขาทางประสาทสัมผัส  แสดงดัง

ตาราง 2 



ตาราง 2  การตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขาแหง 

             หลังการตมในนํ้า 10 นาที 

 

   จากตาราง 2 พบวา ขาที่แชในสารละลายกรดซิตริก 

รอยละ 5 เวลา 2 นาที  มีผลทางประสาทสัมผัสมากกวาทุกชุดการ

ทดลองอยางมีนัยสําคัญ ทั้งดานสี กลิ่นและรส 

4.  สรุปผลการทดลอง 

     การทําแหงขาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ดวยตูอบลมรอน

แบบถาดหมุนสามารถลดความชื้นของขาจากรอยละ 90.50 ใหเหลือ

ประมาณรอยละ 10 ภายในระยะเวลาประมาณ  5  ชั่วโมง การปรับ

สภาพขาดวยวิธีที่ตางกันมีผลตออัตราการทําแหง และคุณภาพของขา

แหง การแชขาในสารละลายกรดซิตริกเขมขนรอยละ 5  ทําใหขาแหง

มีคาสีและกลิ่นรสที่ไดรับการยอมรับสูงสุด 

5. ขอเสนอแนะ  

1. ในการศึกษาการปรับสภาพผลผลิตทางการเกษตรชนิด

ตาง ๆ กอนการทําแหง  

                2. เพื่อประหยัดพลังงานในการทําแหงอาจมีการศึกษาการ

ทําแหงในตูอบพลังแสงอาทิตย 

กิตติกรรมประกาศ  

  โครงการวิ จั ย น้ี ได รั บการสนั บสนุ นทุ นการวิ จั ย  
จากโครงการคุรุวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ไดรับคําปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจนไดรับการเอื้อเฟออุปกรณ และ
สถานที่ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญขอขอบคณ ผศ.ดร.จักรี  ทองเรืองและคณะพี่เลี้ยง 
ศูนยอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใหคําปรึกษาและคําชี้แนะจนทําใหการวิจัย
สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

เอกสารอางอิง 

กุลศิริ อดิเรกลาภ และสมชาย กลาหาญ.  วารสารวิทยาศาสตร 

เกษตร.  ปที่ 35 ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ) สิงหาคม-  

ธันวาคม 2547. การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ  

คร้ังที่ 4.  

จุฑารัตน  เอื้อปญจะศิลา.  ความชื้นของอากาศ.  แหลงที่มา      

http://thaigoodview.com/node/42736  

( 5  เมษายน  2553) 

พาณี  ศรีสะอาด.    เปดโลกเขียวมะกอกเชียงใหม :  เร่ืองของขา.    

แหลงที่มาhttp://www.pharmacy.cmu.ac.th/web_ 

newsphar/review/2550/14.htm  (5  เมษายน  2553) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.    หลักการเบื้องตนของการทํา

แหง. แหลงที่มา   

http://pirun.ku.ac.th/~g4765306/mass_transfer/basic_dr

ying.htm (5  เมษายน  2553)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  กรดมะนาว (Citric acid).    

  แหลงที่มhttp://www.electron.rmutphysics.com/ 

   chemistryglossary/index.php?option=com   

  content&task=view&id=1009&Itemid=127  

   (5 เมษายน  2553) 

 

 

   


