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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ศึกษาผลของระยะการเจริ ญของผล (ระยะที่ 1, 2, 3, 4, 5 เก็บเกี่ยวนับจากติดผล 15, 45, 75, 105, 120
วัน) และเวลาอบแห้ง (0, 2, 4, 6, 8 ชั่วโมง) ด้วยตูอ้ บแห้งลมร้อนที่ มีต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และการต้านอนุ มูล
อิสระของส้มควาย เมื่อนาผลส้มควายจากแต่ละระยะการเจริ ญ ตัดเป็ นชิ้นบาง (ความหนาเฉลี่ย 1.0 มิลลิเมตร) อบแห้ง
ที่อุณหภูมิ 51 องศาเซลเซี ยส จนมีปริ มาณความชื้ นสุ ดท้าย 9% พบว่า ระยะการเจริ ญของผลมีผลต่อความแน่ นเนื้ อ สี
ปริ มาณกรดทั้งหมดที่ ไทเทรตได้ (total titratable acidity, TA) ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ กทั้งหมด (total phenolic
contents, TPC) และสมบัติการจับอนุมูล DPPH อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) โดยผลส้มควายจากระยะที่ 5 มีค่าความแน่น
เนื้ อและ hue angle (h°) ต่ ากว่าผลส้มควายจากระยะการเจริ ญอื่นๆ (p<0.05) และยังมีปริ มาณ TPC และสมบัติการจับ
อนุมูล DPPH สูงที่สุด นอกจากนี้ยงั พบว่า เมื่อเวลาการอบแห้งส้มควายชิ้นบางจากแต่ละระยะการเจริ ญของผลเพิ่มขึ้น มี
ผลให้ TPC และสมบัติการจับอนุมูล DPPH มีแนวโน้มลดลง (p<0.05) อย่างไรก็ตามส้มควายชิ้นบางแห้งจากระยะที่ 5
มี TPC และสมบัติการจับอนุมูล DPPH สูงกว่าส้มควายชิ้นบางแห้งจากระยะอื่นๆ (p<0.05)
ABSTRACT
This research aimed to illustrate the physical, chemical and antioxidant properties of Som khwai fruit as
affected by fruit developmental stages (stages 1, 2, 3, 4, 5 harvested at 15, 45, 75, 105, 120 days after fruit set) and
hot-air dehydration times (0, 2, 4, 6, 8 hours). Each developmental stage of Som khwai fruit was cut into thin pieces
(average thickness of 1.0 mm.), dried at 51 ºC until final moisture content of 9% was obtained. It was found that the
developmental stages significantly affected ( p<0.05) firmness, color, total titratable acidity ( TA), total phenolic
contents (TPC) and DPPH scavenging activity of fresh Som khwai fruit. The stage 5 of fresh fruit also provided lower
firmness and hue angle (h°) than other stages (p<0.05) and contained the highest in the contents of TPC and DPPH
scavenging activity. In addition, as the dehydration time of thin Som khwai pieces from each stage increased, the
TPC and DPPH scavenging activity trended to decrease ( p<0.05). However, dried Som khwai from the stage 5
contained higher TPC and DPPH scavenging activity than other stages (p<0.05).
คาสาคัญ: ส้มควาย ระยะการเจริ ญของผล การทาแห้งแบบลมร้อนถาดหมุน
Keywords: Som khwai, Fruit developmental stage, Rotary hot-air dehydration
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บทนา

วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผล
ของระยะการเจริ ญ ของผลและเวลาอบแห้ ง ที่ มี ต่ อ
สมบัติทางกายภาพ เคมี และการต้านอนุ มูลอิสระของ
ผลส้มควาย

ส้ม ควาย มี ชื่อทางวิท ยาศาสตร์ ว่า Garcinia
pedunculata Roxb. เป็ น ไ ม้ ยื น ต้ น จั ด อ ยู่ ใ น ว ง ศ์
Guttiferae ผลมี ล ัก ษณะเป็ นทรงกลมขนาดเส้ น ผ่า น
ศู น ย์กลาง 8-12 เซนติ เมตร เมื่ อ แก่ จัด สามารถน ามา
บริ โภคหรื อประกอบเป็ นอาหารได้ และยังมีสรรพคุณ
ในการรั กษาโรคลักปิ ดลักเปิ ด การสมานแผล บ ารุ ง
หัวใจ (Mudoi et al., 2012) นอกจากนี้ ยงั มีการนามาใช้
เป็ นยาเพื่อรักษาอาการที่ เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
เช่ น โรคบิ ด อาการท้อ งเสี ย โรคดี ซ่ า น และอาการ
ท้องผูก (Sarma, Devi, 2015)
ส้ ม ค วายมี ก ร ด ไฮ ด ร อ ก ซี ซิ ต ริ ก เป็ น
สารสาคัญและมีกรดอินทรี ยอ์ ื่นๆ เช่น กรดไฮดรอกซี ซิ
ตริ กแลคโตน กรดออกซาลิก กรดทาร์ ทาริ ก กรดมาลิก
และกรดซิ ตริ ก (Parthsarathy, Nandakishore, 2014)
โดยทั่วไประยะการเจริ ญ ของผลเป็ นปั จจัยสาคัญ ใน
การกาหนดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลิตผล
การเก็ บ เกี่ ย วในระยะที่ ผ ลยัง อ่ อ นเกิ น ไปท าให้ ไ ด้
ลักษณะของผลิ ตผลที่ ไม่เป็ นที่ ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค
รวมถึ งมี คุณ ภาพด้านกลิ่ นรสด้อยลงเมื่ อผลมี ก ารสุ ก
มากเกินไป (Kader, 1999)
นอกจากนี้ ระยะการเจริ ญของผลยังมีผลต่อ
สารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ รวมถึงสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระของผลิตผล จึ งใช้ระยะการเจริ ญของผลในการ
พิ จ ารณาก าหนดระยะเวลาการเก็ บ เกี่ ย วได้เช่ น กัน
(Wang et al., 2016) การทาแห้งเป็ นวิธีการที่นิยมใช้ใน
การถนอมรักษาอาหาร แต่ในระหว่างการทาแห้งยังเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ เคมี รวมถึงสมบัติการ
ต้านอนุ มู ล อิ ส ระของอาหารได้ (Rittirut, Siripatana,
2006) ซึ่ งมี ผ ลกระทบลดคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารแห้งที่ ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พ บรายงานด้าน
ระยะการเจริ ญ ของผลและเวลาอบ แห้ งที่ มี ต่ อ
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดและสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระของผลส้มควาย

วิธีการวิจยั
1. การศึ กษาผลของระยะการเจริ ญของผล
ส้ มควายที่มีต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี และการต้ าน
อนุมูล อิสระของผลสด
ท าการผู ก ป้ ายเพื่ อ ติ ด ตามการเปลี่ ย น
แปลงของผลส้มควายจากสวนในเขต ตาบลเทพกษัตรี
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่ มนับวันหลังส้มควาย
ติดผลเป็ นเวลา 15, 45, 75, 105 และ 120 วัน (ระยะที่ 1,
2, 3, 4 และ 5) วัดขนาดและสุ่มเก็บตัวอย่างผลส้มควาย
ในแต่ละระยะ (n = 20) บรรจุลงกล่องโฟมที่ ให้ความ
เย็ น ด้ ว ยน้ าแข็ ง ขนส่ งมายัง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคณะ
อุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์
จากนั้นท าการวิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพ เคมี และ
การต้านอนุมูล DPPH ของผลส้มควาย
2. การศึ กษาผลของระยะการเจริ ญของผล
และเวลาอบแห้ งที่มีต่ อ สมบัติทางกายภาพ เคมี และ
การต้ านอนุมูลอิสระของผลสดและชิ้นบางแห้ ง
นาผลส้มควายในแต่ละระยะการเจริ ญมา
ล้างทาความสะอาด ปอกเปลือก หั่นเป็ นชิ้นบาง (ความ
หนาเฉลี่ ย 1.0 มิ ล ลิ เมตร) เรี ย งชิ้ น ส้ ม ควายชั้น เดี ย ว
(Single layer) น้ าหนัก 500 กรัม ต่อถาด (ขนาด 6060
เซนติเมตร) นาอบแห้งในตูอ้ บลมร้อนแบบถาดหมุนที่
อุณหภูมิ 51 องศาเซลเซี ยส สุ่ มตัวอย่างที่ เวลาอบแห้ง
0, 2, 4, 6 และ 8 ชัว่ โมง วิเคราะห์ TPC และสมบัติการ
ต้ า นอนุ มู ล DPPH และสุ่ มตั ว อย่ า งชิ้ น ส้ ม ควายที่
อบแห้งเป็ นเวลา 8 ชั่วโมง วัดค่าสี ความแข็ง ปริ มาณ
ความชื้น และ TA
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6. การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์

3. การวิเคราะห์ สมบัตทิ างกายภาพ
3.1 ค่ า สี ด้ ว ยเครื่ องวัด ค่ า สี (CR-10,
Konica Minolta, Japan) รายงานค่ า ในรู ป L*, a*, b*
และคานวณค่า hue angle (hº) และ Chroma (C*) ดังนี้
hº = acrtan (b*/a*) เมื่ อ a* > 0 และ b* > 0 และ hº =
180 + acrtan (b*/a*) เมื่ อ a* < 0 และ b* > 0 ส่ ว นค่ า
Chroma (C*) = [(a*)2+(b*)2]1/2
3.2 เนื้ อ สั ม ผั ส ด้ ว ยเค รื่ อ ง Texture
analyzer (TA-XT2i, Stable Micro System, UK) วัด ค่ า
ความแน่ น เนื้ อ (นิ วตั น ) ของผลสดโดยใช้ หั ว วัด
ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง 2.0 มิ ลลิ เมตร
ด้วยอัตราเร็ ว 1 มิ ลลิเมตร/วินาที และวัดค่าความแข็ง
(นิ วตั น ) ของส้ ม ควายชิ้ น บางแห้ ง โดยใช้ ใ บมี ด
Warner-Bratzler ด้วยอัตราเร็ ว 2 มิลลิเมตร/วินาที
4. การวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมี
4.1 ปริ ม าณความชื้ น ตามวิ ธี ก ารของ
A.O.A.C. (2000)
4.2 TA ต า ม วิ ธี ก า ร ข อ ง A.O.A.C.
(2000) โดยไทเทรตด้วยสารละลายโซเดี ยมไฮดรอก
ไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ และใช้ฟีนอฟทาลีนเป็ น
อินดิเคเตอร์ รายงานค่าในรู ปกรดซิตริ ก (%)
4.3 TPC ด้ ว ยวิ ธี Folin-Ciocalteus โดย
ดัดแปลงวิธีการของ Miliauskas และคณะ (2004) วัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร รายงานค่าในรู ป
มิลลิกรัมสมมูลย์ของกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่าง (mg
GAE/g)
5. การวิเคราะห์ สมบัตกิ ารต้ านอนุมูล DPPH
โดยดัดแปลงวิธีการของ Yamasaki et al.
(1994) ตรวจวัดค่าการดูดกลื นแสงที่ 520 นาโนเมตร
แ ละ ใช้ Butylated hydroxytoluene (BHT) เป็ น ส าร
มาตรฐาน รายงานค่ าในรู ป EC50 ซึ่ งหมายถึ ง ความ
เข้มข้นของสารตัวอย่าง (µg/ml) ที่ ไปลดความเข้มข้น
ของอนุ มู ล DPPH ลง 50% จากความเข้ ม ข้ น ของ
สารละลาย DPPH เริ่ มต้น

ทางสถิติ
วางแ ผน การท ด ล อ งแ บ บ สุ่ ม อ ย่ า ง
สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ท า
การทดลอง 2 ซ้ าการทดลอง แต่ ล ะชุ ด การทดลอง
วิเคราะห์ 3 ซ้ า วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis
of Variance, ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และ
วิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยโดยใช้ Duncan’s
New Multiple Range Test (DMRT) โด ยโป รแกรม
SPSS for Windows version 17
ผลการวิจยั และอภิปราย
ผลของระยะการเจริญของผลส้ มควายทีม่ ตี ่ อ
การเปลีย่ นแปลงคุณภาพทางกายภาพของผลสด
จากการศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงของน้ าหนัก
ผลสดและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลส้มควายใน
ระยะการเจริ ญ ที่ แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) พบว่า เมื่ อ
ระยะการเจริ ญ ของผลเพิ่ มขึ้ น น้ าหนักและขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน (p<0.05) โดยผลส้ม
ควายในระยะที่ 5 มีค่าเฉลี่ยของน้ าหนักและเส้นผ่าน
ศู น ย์ก ลางสู ง ที่ สุ ด เท่ า กับ 608.64 กรั ม และ 108.91
มิลลิเมตร ตามลาดับ จะเห็ นว่าผลส้มควายระยะที่ 1 มี
น้ าหนักคิดเป็ น 28% ของน้ าหนักผลส้มควายระยะที่ 5
และยัง พบว่ า ผลส้ ม ควายระยะที่ 5 ระยะเริ่ ม สุ ก จะ
ปรากฏร่ องตามแนวขั้วผลไปยังปลายผลเด่ น ชัดกว่า
ระยะที่ 1
ผลของระยะการเจริญของผลส้ มควายทีม่ ตี ่ อ
ค่ าสีของผลสด
เมื่อพิจารณาค่าสี ของผลส้มควายสด (ตาราง
ที่ 2) พบว่า เมื่อระยะการเจริ ญของผลเพิ่มขึ้ น ค่า L*,
a* และ b* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยส้มควายจากระยะที่
5 มีค่า a*, b*, C* มากที่ สุด (p<0.05) และมีค่า hº น้อย
กว่าผลส้มควายจากระยะอื่นๆ สอดคล้องกับค่าสี ระบบ
CIE ที่แสดงความเข้มของสี เหลืองเมื่อค่า b*แสดงเป็ น
ค่าบวกหรื อ C* มีค่ามาก หรื อ hº มีค่าน้อย (Mashabela
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BMP6-4
et al., 2015) ผลส้ ม ควายจากระยะที่ 5 จึ ง มี สี เหลื อ ง
มากกว่ า สี ของผลส้ ม ควายจากระยะอื่ น ๆ การ
เปลี่ ย นแปลงของค่ า สี แ สดงให้ เห็ น ว่าเมื่ อ ระยะการ
เจริ ญของผลเพิ่ มขึ้น ผลส้มควายจะเปลี่ ยนจากสี เขี ยว
เข้มเป็ นสี เขียวเหลืองและสี เหลืองเข้มจากระยะที่ 5 ซึ่ ง
บ่งบอกการสุ กของผลส้มควาย ทั้งนี้ ในระหว่างการสุ ก
ของผลไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสี เขียวเป็ นสี เหลือง
เป็ นผลมาจากระหว่างการสุ กคลอโรฟิ ลล์สลายตัวไป
ในขณะที่ แคโรที น อยด์ถู ก สั งเคราะห์ ม ากขึ้ น หรื อ มี
ปริ มาณคงเดิม (จริ งแท้, 2550)
ตารางที่ 1 สมบัติ ท างกายภาพ (n=20) ระหว่างระยะ
การเจริ ญ (Fruit developmental stage) ของ
ผลส้มควาย
Stages (days after
Weight
Diameter
fruit set)
(g)
(mm)
1 (15 d)
167.88±33.57d 71.01±4.81d
2 (45 d)
315.11±51.04c 88.93±4.81c
3 (75 d)
468.34±64.55b 98.32±6.57b
4 (105 d)
512.26±145.60b 106.20±10.19a
5 (120 d)
608.64±65.05a 108.91±8.48a
หมายเหตุ
a,b,c,…
ตัวอักษรที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่าที่แตกต่างกัน
ในสดมภ์เดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ผลของระยะการเจริ ญ ของผลและเวลา
อบแห้ งที่ 8 ชั่วโมง ทีม่ ตี ่ อค่ าสีของส้ มควายชิ้นบางแห้ ง
ระยะการเจริ ญของผลมีผลต่อค่า L*, a* และ
hº ของส้มควายชิ้นบางแห้ง (ตารางที่ 3) โดยส้มควาย
ชิ้นบางแห้งจากระยะที่ 5 มีค่า L* และ hº ต่ ากว่า แต่มี
a* สู งกว่าส้มควายชิ้ นบางแห้งจากระยะอื่ น (p<0.05)
ค่ า hº ของส้ ม ควายชิ้ น บางแห้ ง ทั้ ง 5 ระยะ มี ค่ า อยู่
ในช่ ว ง 70-90° ซึ่ งแสดงถึ ง สี ส้ ม แดงถึ ง สี เหลื อ ง
(McGuire, 1992) จากผลการทดลองยังพบว่า ส้มควาย
ชิ้นบางแห้งจากแต่ละระยะการเจริ ญ ของผลภายหลัง
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การอบแห้งมีค่า b*, C* และ hº ที่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับ ตัว อย่า งระยะการเจริ ญ เดี ย วกัน จากผลสดก่ อ น
อบแห้ง ทั้งนี้ การอบแห้งผักมีผลทาให้ค่า b* และ C*
ลดลง บ่งบอกความเข้มของสี เหลืองลดลงอาจมีสาเหตุ
มาจากการสลายตัวของรงควัตถุ ได้แก่ แคโรที นอยด์
คลอโรฟิ ลล์ และการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาสี น้ าตาลที่ ไ ม่ มี
เอนไซม์ (นิธิยา, 2557)
ผลของระยะการเจริ ญ ของผลและเวลา
อบแห้ งที่ 8 ชั่ ว โมง ต่ อความแน่ นเนื้ อ ความแข็ ง
ปริมาณความชื้น และ TA ของส้ มควาย
ผลการทดลอง (ตารางที่ 4) พบว่ า ผลส้ ม
ควายสดจากระยะที่ 5 มี ค่าความแน่ นเนื้ อน้อยกว่าผล
ส้มควายจากระยะอื่ นๆ (p<0.05) แสดงให้เห็ น ว่าผล
ส้มควายเมื่อสุ กจะมีเนื้ อสัมผัสที่ อ่อนนุ่ มลง เนื่ องจาก
ในระหว่างการสุ กของผลไม้การเสื่ อมสลายของผนัง
เซลล์ ห รื อของสารที่ เชื่ อ มผนั ง เซลล์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น
โดยเฉพาะในบริ เวณของ middle lamella จากการย่อย
ของเอนไซม์ ช นิ ดต่ า งๆ (จริ งแท้ , 2550) ปริ มาณ
ความชื้ น ของผลส้ ม ควายสดมี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 88.5990.51% TA ของผลส้มควายจากแต่ละระยะการเจริ ญ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดย TA
ของผลส้มควายระยะที่ 1 มี ค่าต่ าสุ ดอยู่ในช่ วง 17.0320.24% โดยทัว่ ไปผลไม้ส่วนใหญ่เมื่อยังอ่อนมักมีรส
เปรี้ ยวเนื่ องจากการสะสมกรดอิ น ทรี ยช์ นิ ดต่างๆ ใน
แวคิวโอล (vacuole) เมื่ อพัฒนาจนผลสุ กจะมี ปริ มาณ
กรดลดลง แต่ผลไม้บางชนิ ดมี ปริ มาณกรดเพิ่มสู งขึ้ น
เมื่ อ สุ ก ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจากมี ก ารสั งเคราะห์ malic
enzyme มากขึ้นระหว่างการสุก (จริ งแท้, 2550) ซึ่งส้ม
ควายมีกรดหลายชนิ ดเป็ นองค์ประกอบ เช่น ไฮดรอก
ซี ซิต ริ ก กรดทาร์ ท าริ ก กรดซิ ต ริ ก กรดแอสคอร์ บิ ก
และกรด มาลิก (Mahlia et al. 2012) ส่ วนส้มควายชิ้น
บางที่ ผ่ านการอบแห้ งอุ ณ หภู มิ 51 องศาเซลเซี ย ส 8
ชัว่ โมง จากระยะการเจริ ญของผลที่ 5 มีค่าความแข็งต่า
ที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 37.20 นิวตัน ส้มควายชิ้นบางแห้ง

BMP6-5
ตารางที่ 2 ค่าสี ของผลส้มควายสดแต่ละระยะการเจริ ญของผล (Fruit developmental stage)
Stages

L*
53.22±1.51c
53.63±1.28c
52.72±1.53c
57.83±1.88b
64.72±1.37a

a*
-11.29±0.95e
-10.62±0.53d
-8.72±0.60c
-4.64±1.00b
3.33±1.33a

Color values
b*
23.13±2.93b
20.77±1.82c
18.42±1.81d
23.93±1.55b
31.81±1.55a

C*
25.78±2.80b
23.33±1.68c
20.40±1.75d
24.40±1.60c
32.00±1.56a

hº
116.22±2.85ab
117.17±1.67a
115.46±2.20b
101.04±2.58c
84.03±2.31d

1
2
3
4
5
หมายเหตุ
a,b,c,…
ตัวอักษรที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่าที่แตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 3 ค่าสี ของส้มควายชิ้นบางแห้งจากแต่ละระยะการเจริ ญของผล (Fruit developmental stage)
Stages

L*
65.21±4.07a
65.08±3.64a
63.22±2.29ab
62.44±2.98ab
61.55±3.29b

a*
0.06±1.15 c
0.23±1.17c
1.71±1.05b
2.50±1.31b
4.84±1.01a

Color values
b*
11.61±1.64c
13.05±1.94ab
11.79±0.90bc
11.38±1.37c
13.28±1.95a

C*
11.67±1.63c
13.10±1.90ab
11.94±0.94bc
11.72±1.18c
14.20±1.93a

hº
90.16±5.80a
89.50±5.08a
81.83±4.97bb
77.85±5.82b
70.00±2.80c

1
2
3
4
5
หมายเหตุ
a,b,c,…
ตัวอักษรที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่าที่แตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
จากแต่ละระยะการเจริ ญของผลเมื่ออบแห้งที่ อุณหภูมิ
51 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 8 ชั่ ว โมง มี ป ริ มาณ
ความชื้ น ไม่ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสาคัญ โดยมี ค่าอยู่
ใน ช่ วง 9.00-9.38% แ ล ะมี TA อ ยู่ ใ น ช่ วง 16.8019.29% TA ของส้ ม ควายชิ้ น บางแห้ ง จากระยะการ
เจริ ญที่ 3 มีปริ มาณสู งสุ ดเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ TA จาก
ระยะอื่ น อย่า งไรก็ ดี TA ของส้ ม ควายชิ้ น แห้ ง จาก
ระยะที่ 3 ไม่ แ ตกต่ า งอย่า งมี นั ย ส าคัญ กับ TA จาก
ตัวอย่างระยะที่ 5

ผลของระยะการเจริญและเวลาอบแห้ งทีม่ ตี ่อ
TPC และสมบั ติการจับ อนุ มูลDPPH ของผลสดและ
ชิ้นบางแห้ ง
ผลการทดลองพบว่า ระยะการเจริ ญของผลมี
ผลต่อ TPC ในผลส้มควายสด (p<0.05) โดยภายหลัง
เก็ บ เกี่ ย วผลส้ ม ควายจากระยะที่ 5 มี TPC สู ง ที่ สุ ด
รองลงมาคือ ผลส้มควายจากระยะที่ 4 โดยมีค่าเท่ากับ
5.34±0.10 และ 4.69±0.05 mg GAE/g ตามลาดับ TPC
ของผลส้ม ควายชิ้ น บางทุ กระยะการเจริ ญ มี ค่าลดลง
อย่ า งชั ด เจนเมื่ อ อบแห้ ง เป็ นระยะเวลา 4 ชั่ ว โมง
หลังจากนั้นจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยดัง
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BMP6-6
ตารางที่ 4 คุณภาพของผลส้มควายสดและชิ้นบางแห้งจากแต่ละระยะการเจริ ญของผล (Fruit developmental stage)
Stages

Fresh Som khwai fruit
Firmness
Moisture
TA (%)
(N)
Content (%)
15.14±0.66a 88.59±0.18b 17.03±0.05d
15.17±0.77a 90.45±0.28a 19.27±0.04bc
15.61±0.99a 90.51±0.12a 20.24±0.03a
15.30±1.34a 90.30±0.63a 18.56±0.02c
11.47±1.71b 90.17±0.40a 19.48±0.02ab

Dried Som khwai pieces
Hardness
Moisture
TA (%)
(N)
Content (%)ns
42.35±4.29b
9.38±0.50
16.80±0.53c
42.95±2.55b
9.00±0.58
16.90±0.86c
50.20±5.17a
9.18±0.40
19.29±0.70a
46.51±2.93ab
9.72±0.90
17.94±0.55b
37.20±5.31c
9.36±0.62
18.72±0.33a

1
2
3
4
5
หมายเหตุ
a,b,c,…
ตัวอักษรที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่าที่แตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05)

โลหะที่ ส ามารถเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เดชัน ได้เช่ น กัน
(Balasundram et al., 2006) อย่างไรก็ ต ามในระหว่า ง
การอบแห้ ง พบว่า เมื่ อ เวลาอบแห้ งเพิ่ ม ขึ้ น ท าให้ค่ า
EC50 ของส้ ม ควายแต่ ล ะระยะการเจริ ญ ของผลมี ค่ า
เพิ่ ม ขึ้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า มี ส มบั ติ ใ นการจับ อนุ มู ล
DPPH ที่ลดลง สอดคล้องกับ TPC ที่ลดลงเช่นกัน

แสดงในภาพที่ 1 ทั้งนี้ การอบแห้งเป็ นระยะเวลานาน
ทาให้เกิดการออกซิ เดชันและการสลายตัวเนื่ องมาจาก
ความร้ อ น ส่ งผลให้ TPC ลดลง (Wojdylo et al.,
2007) นอกจากนี้ ในระหว่า งการอบแห้ ง ยัง เป็ นการ
กระตุน้ การทางานของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิ เดส
และเพอร์ ออกซิ เดส ซึ่ งมีผลต่อการสลายของ TPC ได้
เช่ น กั น (Lim, Murtijaya, 2007) จากงาน วิ จั ย ข อ ง
Miean, Mohamed (2001) ยัง พบว่า การอบแห้ ง พื ช ที่
รับ ประทานได้จานวน 62 ชนิ ด ที่ อุณ หภูมิ ต่ ากว่า 50
องศาเซลเซี ยส มีผลทาให้ตวั อย่างคงTPC สูงที่สุดส่ วน
การอบแห้งที่ อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซี ยส TPC
อาจเกิดการสลายตัวหรื อไปรวมตัวกับองค์ประกอบอื่น
ของพืชได้ จึงทาให้มีค่าลดลง
เมื่ อ พิ จ ารณาสมบั ติ ก ารจั บ อนุ มู ล DPPH
(ภาพที่ 2) พบว่าระยะการเจริ ญของผลมีผลต่อสมบัติ
การจับอนุมูล DPPH ของผลส้มควาย (p<0.05) โดยผล
ส้มควายสดภายหลังเก็บเกี่ ยวจากระยะที่ 4 และ 5 มีค่า
EC50 ต่ากว่าระยะอื่น (p<0.05) แสดงให้เห็นว่ามีสมบัติ
ในการจั บ อนุ มู ล DPPH ที่ สู งกว่ า ในระยะอื่ น ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ TPC ทั้ง นี้ TPC มี ส มบัติ ใ นการต้าน
อนุ มู ล อิ สระโดยสามารถให้ ไ ฮโดรเจนอะตอมหรื อ
อิเล็คตรอนแก่อนุมูลอิสระหรื อสมบัติในการจับอนุมูล
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BMP6-7
st
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Dehydration times (h)
ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสมบัติการจับอนุมูล DPPH
ของชิ้นส้มควายแต่ละระยะการเจริ ญ
สรุปผลการวิจยั
ระยะการเจริ ญของผลมีผลต่อความแน่ นเนื้ อ
สี TA TPC และสมบัติ ก ารจับ อนุ มู ล DPPH ของส้ ม
ควายชิ้นบางที่ เวลาอบแห้ง 0 ชัว่ โมง (จากผลส้มควาย
สด) ส่วนเวลาการอบแห้งส้มควายชิ้นบางที่เพิ่มขึ้นจาก
แต่ละระยะการเจริ ญของผล มีผลให้ TPC และสมบัติ
การจับอนุมูล DPPH มีแนวโน้มลดลง และส้มควายชิ้น
บางแห้งจากระยะการเจริ ญของผลระยะที่ 5 (เก็บเกี่ ยว
นับ จากติ ด ผล 120 วัน ) อบแห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 51 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง มี TPC และสมบัติการจับ
อนุมูล DPPH สูงกว่าส้มควายชิ้นบางแห้งจากระยะการ
เจริ ญอื่นๆ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ที่ สนับสนุ นเงินอุดหนุ นการวิจยั เพื่อ
วิ ท ยานิ พ น ธ์ และค ณ ะอุ ต สาห กรรม เกษ ตร ที่
สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่ องมือในการทาวิจยั
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