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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดที่มีตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของเนื้อมะมวงสุก โดยแปรผันความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดที่ใชแชเนื้อมะมวงสุก 4 ระดับ คือ 500 1,000 1,500
และ 2,000 ppm เก็บรักษาเนื้อมะมวงดังกลาวในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิหอง นาน 15 สัปดาห ทําการสุมตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดคงเหลือ คาสี L* a* และ b* จํานวนจุลินทรียทั้งหมด จํานวนยีสตและรา ทุกสัปดาห
พบวา เนื้อมะมวงสุกมีปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดคงเหลือสูงขึ้นเมื่อใชความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดส ู ง ขึ้ น
ความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดที่เหมาะสมสําหรับการคงคุณภาพของเนื้อมะมวงสุกคือ 2,000 ppm โดยสามารถ
คงคุณภาพเนื้อมะมวงสุกไดไมนอยกวา 15 สัปดาห เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคาสี L* a* และ b* นอย มีจํานวน
จุลินทรียทั้งหมดนอยที่สุด มีจํานวนยีสตและรานอยที่สุด ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 15 สัปดาห
ABSTRACT
This research aimed to determine the effects of sulfur dioxide concentration on quality changes
of ripe mango pulp. The concentrations of sulfur dioxide for mango pulp soaking were varied at 4 levels
including 500, 1,000, 1,500 and 2,000 ppm, and treated mango pulp samples were kept in plastic bags
at room temperature for 15 weeks. The samples were randomly analyzed for residual sulfur dioxide
content, color value (L*, a* and b*), total counts of microorganisms and yeast and mold counts every
week. It was found that the residual sulfur dioxide content in mango pulp increased with increasing
sulfur dioxide concentration. The suitable concentration of sulfur dioxide for remaining the quality of
mango pulp was 2,000 ppm which prolonged the quality of the sample not less than 15 weeks because
this concentration induced the minimum change of the color values of mango pulp in the terms of L*,
a* and b* value. In addition, the total plate counts and yeast and molds of the mango pulp at this
concentration were found to be the lowest for the entire range of 15 weeks.

คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ เนื้อมะมวงสุก ซัลเฟอรไดออกไซด
Keywords: Quality changes, Mango pulp, Sulfur dioxide
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บทนํา
มะมวงเปนผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในตลาดโลก ผลผลิตรวมของมะมวง
ป พ.ศ. 2558 มีประมาณ 3,131,237 ตัน บริโภคในประเทศ 3,060,162 ตัน และสงออกในรูปของมะมวงสด 33,903 ตันคิดเปนมูลคา
1,211 ล านบาท (สํ านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2559) จากการวิ เคราะห ศ ั กยภาพการแข งขั นของมะม วงโดย Thailand
Competitiveness Matrix (TCM) เพื ่ อรองรั บประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community, AEC) ซึ ่ งมี การ
เคลื่อนยายสินคาอยางเสรี มีตลาดและฐานการผลิตรวมกันในประเทศกลุมอาเซียนได โดยมะมวงอยูใ นชวง New wave คือ ตลาดมี
ความตองการสูง (High demand) และมีการแขงขันตํ่า (Low competitiveness) จึงจําเปนตองมีการสรางความเขมแข็งใหกบั กลุม
เกษตรกรชาวสวน ผูจําหนายและสงออกผลมะมวงเพื่อรับมือกับ AEC ประกอบกับพื้นที่การปลูกมะมวงในจังหวัดพิษณุโลก 116,798
ไร มีพื้นที่ปลูกมะมวงนํ้าดอกไมเพื่อการสงออกมากที่สดุ ใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเนินมะปราง จํานวน 4,850 ไร จําแนกเปนมะมวง
นํ้าดอกไมสีทองจํานวน 3,160 ไร มะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4 จํานวน 1,690 ไร อําเภอวังทองจํานวน 3,446 ไร จําแนกเปนมะมวง
นํ้าดอกไมสีทองจํานวน 2,246 ไร มะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4 จํานวน 1,200 ไร อําเภอวัดโบสถ จํานวน 1,287 ไร จําแนกเปนมะมวง
นํ้าดอกไมสีทองจํานวน 987 ไร มะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4 จํานวน 300 ไร โดยมีเกษตรกรผูปลูกมะมวงเพื่อการสงออกมากถึง 700
ราย ผลผลิตมะมวงเฉลี่ยประมาณ 800 - 900 กิโลกรัมตอไร ชวงออกผลผลิตในฤดูอยูในชวง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และ
จากการสัมภาษณกลุม แมบานมะมวงแผนบานวังครุฑ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวาในแตละฤดูกาลจะพบปญหาในสวนของ
มะมวงที่ตกเกรด ไมสามารถสงออกไปขายตางประเทศได โดยมะมวงที่ตกเกรดเกษตรกรจะนํามาผลิตเปนมะมวงแผนหรือมะมวงกวน
ตากแหง แตอยางไรก็ตามมะมวงที่ตกเกรดมีปริมาณมากไมสามารถนํามาผลิตเปนมะมวงแผนไดทัน ทําไหมะมวงเนาเสียและถาจะ
เก็บรักษา โดยแชเย็นตองเสียคาขนสงและคาเชาหองเย็น ซึ่งมีเฉพาะในอําเภอเมืองพิษณุโลก ทําใหคาใชจายดานตนทุนสูงมากขึ้น
อุตสาหกรรมอาหารมีการใชโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตเปนสารตานจุลินทรีย เนื่องจากโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตแตก
ตัวใหซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย (Corte et al., 2012) ตานอนุมูลอิสระ (Yargicoglu et al.,
2007) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการเก็บรักษาเนื้อมะมวงสุกในสภาวะอุณหภูมิหอ งโดยใชสารละลายซัลเฟอรไดออกไซดที่ได
จากการแตกตัวของโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต (KMS)
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนือ้ มะมวงนํ้าดอกไมสุก
ในระหวางการเก็บที่อุณหภูมิหอง
วิธีการวิจัย
1. ศึกษาความสัมพันธของความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตและปริมาณซัลเฟอร ได
ออกไซด
เตรียมสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตความเขมขน 11 ระดับ คือ 50 100 200 300 400 500 600 700
1,000 1,500 2,000 และ 2,500 ppm จากนั้นนําไปวิเคราะหหาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ตามวิธีการของ AOAC (2000) ดังนี้
นําตัวอยาง 50 กรัม (บันทึกนํ้าหนักที่แนนอน) ใสในขวดกลั่น เติมสารละลายเอทานอล (Ethanol) ความ
เขมขนรอยละ 5 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และนํ้ากลั่นปริมาตร 200 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน เติมกรดไฮโดรคลอริกความ
เขมขน 4 โมลาร ปริมาตร 90 มิลลิลิตร และนํามาตอกับชุดกลั่นทันที เติมสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน
รอยละ 3 ปริมาตร 30 มิลลิลิตร และสารละลายเมทิลเรด (อินดิเคเตอร) 3 หยด ลงในหลอดแกวทรงสูง (Vessel) ที่
รองรับซัลเฟอรไดออกไซดซึ่งไดจากการกลั่น เปดวาลวกาซไนโตรเจน ปรับอัตราการไหลของกาซไนโตรเจนที่ระดับ 200
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+ 10 มิลลิลิตร/นาที ปรับความรอนใหมีอัตราการกลั่นไหลกลับในขวดกลั่นคงที่เทากับ 80 - 90 หยด/นาที และเริ่มจับ
เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที นําหลอดแกวทรงสูงที่รองรับซัลเฟอรไดออกไซดออกจากชุดกลั่น เทสารละลายในหลอดแกวทรง
สูงดังกลาวลงในขวดรูปชมพูและไตเตรตทันทีดวยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.10 โมลาร จน
สารละลายเปนสีเหลืองอยูนานไมตํ่ากวา 20 วินาที บันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซดความ
เขมขน 0.10 โมลาร ที่ใช (VB) จากนั้นคํานวณปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดดังนี้
ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด (ppm) = (32.03 x VB x M x 1000) / Weight
32.03 =
มิลลิกรัมของซัลเฟอรไดออกไซดที่ทําปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไฮดรอกไซด
=
ปริมาตร (มิลลิลิตร) ของสารละลายมาตรฐานโซเดียมดรอกไซดที่ใชในการไตเตรต
VB
กับตัวอยาง
M
=
ความเขมขน (โมลาร) ของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด
Weight =
นํ้าหนักตัวอยาง (กรัม)
1000 =
แฟคเตอร (Factor) ของการเปลี่ยนหนวยจากกรัมเปนกิโลกรัมของตัวอยาง
2. ศึกษาผลของซัลเฟอรไดออกไซดที่มีตอคุณภาพเนื้อมะมวงสุกระหวางการเก็บรักษา
2.1 การเตรียมเนื้อมะมวงนํ้าดอกไมสุก
นํามะมวงสุกพันธุนํ้าดอกไมอายุผล 70 วัน จากอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มาลางทําความสะอาด
จากนั้นชั่งนํ้าหนักและปอกเปลือกเฉือนเนื้อมะมวงสุกตามความยาวของผลมะมวง จากนั้นนําเนื้อมะมวงสุกมาแชใน
สารละลายที่มีแคลเซียมคลอไรด (CaCl2) ความเขมขนรอยละ 0.7 และกรดซิตริกความเขมขนรอยละ 0.03 อัตราสวนเนื้อ
มะมวงสุกตอสารละลายผสมของแคลเซียมคลอไรดและกรดซิตริกเทากับ 1:1.5 โดยนํ้าหนัก นาน 10 นาที เพื่อปองกัน
ไมใหเนื้อมะมวงสุกเละและปองกันการเปลี่ยนสีของเนื้อมะมวง ซึ่งสภาวะดังกลาวไดจากการวิจัยเบื้องตน
2.2 การเตรียมความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต
เตรียมสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตใหมีความเขมขนของซัลเฟอรใดออกไซด 500 1,000 1,500 และ
2,000 ppm โดยคํานวณจากกราฟที่ไดจากการวิจยั ในขอ 1 จากนั้นนําเนื้อมะมวงสุกในขอ 2.1 มาแชในสารละลายโพแทสเซียม
เมตาไบซัลไฟตที่มคี วามเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซด 500 1,000 1,500 และ 2,000 ppm ในอัตราสวนเนื้อมะมวงสุกตอ
สารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟดเทากับ 1:1 โดยนํา้ หนัก จากนัน้ บรรจุถุงพลาสติก (Polypropylene: PP) ในสภาวะปกติ
ปริมาณถุงละ 500 กรัม สุม ตัวอยางเนื้อมะมวงสุกมาทําการวิเคราะหทุกสัปดาห เปนระยะเวลา 15 สัปดาห ที่อุณหภูมิหอง (35 +
2 องศาเซลเซียส) วิเคราะหคณ
ุ ภาพดังนี้
2.2.1 ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ตามวิธีของ AOAC (2000)
2.2.2 คาสี วัดคาสีโดยใชระบบ CIELAB แสดงเปนคา L* (Lightness) a* (Redness) และ b*
(Yellowness) ดวยเครื่อง Konica Minolta color reader (CR-10, Japan)
2.2.3 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด สุมตัวอยางเนื้อมะมวงสุก 25 กรัม เทสารละลายสําหรับเจือจาง
(Diluent) คือ Butterfield’s phosphate buffered-dilution water (BPB) ปริมาตร 225 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันโดย
ใชเครื่องตีผสมอาหาร 1 - 2 นาที ปเปตตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ใสในสารละลายสําหรับเจือจาง 9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน
จะไดตัวอยางเจือจาง 1:10 ปเปตตัวอยางที่เจือจาง 1:10 มา 1 มิลลิลิตร ใสในสารละลายสําหรับเจือจาง 9 มิลลิลิตร
เขยาใหเขากัน จะไดตัวอยางเจือจาง 1:100 ทําเชนนี้ตอไปจนไดตัวอยางที่เจือจางตามตองการ ปเปตตัวอยางที่ระดับความ
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เจือจางที่ตองการ 1 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะเชื้อระดับความเจือจางละ 3 จานเพาะเชื้อ เท Plate Count Agar (PCA)
ประมาณ 12 - 15 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะเชื้อ ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไวใหวุนแข็งแลวพลิกจานเพาะเชื้ออีกดานหนึ่งขึ้น
บมที่ 35 องศาเซลเซียส นาน 48 + 2 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีที่อยูในชวง 25 - 250 โคโลนี (BAM, 2001a)
2.2.4 จํานวนยีสตและรา สุมตัวอยางเนื้อมะมวงสุก 25 กรัม เทสารละลายสําหรับเจือจาง (Diluent)
คือ สารละลายเปปโตน (Peptone water) ความเขมขนรอยละ 0.1 ปริมาตร 225 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันโดยใชเครื่องตี
ผสมอาหาร 1 - 2 นาที ปเปตตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ใสในสารละลายสําหรับเจือจาง 9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน จะได
ตัวอยางเจือจาง 1:10 ปเปตตัวอยางที่เจือจาง 1:10 มา 1 มิลลิลิตร ใสในสารละลายสําหรับเจือจาง 9 มิลลิลิตร เขยาให
เขากัน จะไดตัวอยางเจือจาง 1:100 ทําเชนนี้ตอไปจนไดตัวอยางที่เจือจางตามตองการ ปเปตตัวอยางที่ระดับความ
เจือจางที่ตองการ 1 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะเชื้อระดับความเจือจางละ 3 จานเพาะเชื้อ เท Potato Dextrose Agar
(PDA) ประมาณ 20 - 25 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะเชื้อ ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไวใหวุนแข็ง บมที่ 25 องศาเซลเซียส นาน
5 วัน โดยไมตองควํ่าจานเพาะเชื้อ และวางซอนกันไมเกิน 3 จานเพาะเชื้อ เมื่อครบ 5 วัน ถาไมมีการเจริญของเชื้อใหบม
ตออีก 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีที่อยูในชวง 10 - 150 โคโลนี (BAM, 2001b)
3. แผนการทดลองและการวิเคราะหผลทางสถิติ
3.1 ศึกษาความสัมพันธของความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตและปริมาณ
ซัลเฟอรไดออกไซด
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ Completely Randomized Design; (CRD) โดยทําการทดลอง
3 ซํ้า จากนั้นนําคาความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตและคาเฉลี่ยปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดที่ผลิต
ไดมาสรางกราฟความสัมพันธ
3.2 ศึกษาผลของซัลเฟอรไดออกไซดที่มีตอคุณภาพเนื้อมะมวงสุกระหวางการเก็บรักษา
จัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Design) 2 ปจจัย ปจจัยแรกคือ ความเขมขนของซัลเฟอร
ไดออกไซด 4 ระดับ คือ 500 1,000 1,500 และ 2,000 ppm ปจจัยที่สองคือ ระยะเวลาการเก็บรักษา 16 ระดับ คือ 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 และ 15 สัปดาห ในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ Completely Randomized
Design; (CRD) โดยทําการทดลอง 3 ซํ้า
4. สถานที่และระยะเวลาทําการทดลอง
อาคารปฏิบตั ิการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ใชระยะเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห ในชวงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562
ผลการวิจัย
1. ความสัมพันธของความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตและปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด
นําคาความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตและปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดที่ผลิตไดมาสราง
กราฟความสัมพันธพบวามีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือเมื่อปริมาณความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียม
เมตาไบซัลไฟดมีคาเพิ่มขึ้นปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดมีคาเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน และสมการแสดงความสัมพันธระหวางความ
เขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตกับปริมาณฺซัลเฟอรไดออกไซดที่ผลิตไดมีคาความชัน 0.6046 (ภาพที่ 1)
เนื่องจากโพแทสเซ◌ียมเมตาไบซัลไฟตเปนสารเคมีที่จัดอยูในกลุมของสารประกอบซัลไฟตซึ่งแตกตัวใหซัลเฟอรไดออกไซด
(Jankovic, 2008)
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตและปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด
2. ผลของซัลเฟอรไดออกไซดที่มีตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนือ้ มะมวงสุกระหวางการเก็บรักษา
เมื่อนําสมการความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตกับปริมาณฺ
ซัลเฟอรไดออกไซดมาคํานวณหาความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตที่ผลิตซัลเฟอรไดออกไซดความ
เขมขน 500 1,000 1,500 และ 2,000 ppm สําหรับเก็บรักษาเนื้อมะม ว งสุก พบวาตองใชสารละลายโพแทสเซี ย ม
เมตาไบซัลไฟดที่มีความเขมขนมากกวาความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดที่ตองการ คือตองใชสารละลายโพแทสเซียม
เมตาไบซัลไฟตมากกวาความเขมชนของซัลเฟอรไดออกไซดที่ตองการ 1.63 – 1.66 เทา (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตที่ผลิตซัลเฟอรไดออกไซด 500 1,000 1,500 และ
2,000 ppm สําหรับแชเนื้อมะมวงสุก
ความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซด
ความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต
(ppm)
(ppm)
เทาของความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซด
500
813.73
1.63
1,000
1,640.72
1.64
1,500
2,467.72
1.65
2,000
3,294.71
1.66
2.1 ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด
การใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนเพิ่มขึ้นมีผลใหปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดในเนื้อมะมวงสุก
มีคาเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามเนื้อมะมวงสุกสามารถดูดซับซัลเฟอรไดออกไซดไดประมาณรอยละ 20 – 28 ของความเขมขน
ที่ใชแชเนื้อมะมวงสุก ในสัปดาหที่ 0 และเนื้อมะมวงสุกมีซัลเฟอรไดออกไซดมากที่สุดในอายุการเก็บรักษา 1 สัปดาห โดย
มีปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดรอยละ 40.00 – 46.67 ของปริมาณที่ใชแชเนื้อมะมวงสุก หลังจากนั้นปริมาณซัลเฟอร
ไดออกไซด ใ นเนื ้ อ มะม ว งสุ ก ลดลงตามลํ า ดั บ สํ าหรั บ การใช ค วามเข ม ข น ของซั ล เฟอร ไดออกไซด 500 1,000 และ
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1,500 ppm สวนเนื้อมะมวงสุกที่แชในซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขน 2,000 ppm มีปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดเพิ่มขึ้น
จนถึงอายุการเก็บรักษาสัปดาหที่ 6 จากนั้นมีปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดลดลงตลอดชวงระยะเวลาการเก็บรักษา
สัปดาหที่ 7 - 15 (ภาพที่ 2) การที่เนื้อมะมวงสุกที่ใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมข◌น 500 1,000 และ 1,500 ppm
มีปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดมากที่สุดในอายุการเก็บรักษา 1 สัปดาห สวนเนื้อมะมวงสุกที่ใชซัลเฟอรไดออกซความเขมขน
2,000 ppm มีปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดเพิ่มขึ้นจนถึงอายุการเก็บรักษาสัปดาหที่ 6 อาจเนื่องมาจากซัลเฟอรไดออกไซด
คอย ๆ ซึมเขาสูเนื้อมะมวงอยางทั่วถึงสําหรับความเขมขน 500 – 1,500 ppm ใชเวลา 1 สัปดาห สวนการใชซัลเฟอรได
ออกไซดความเขมขน 2,000 ppm ตองใชเวลาในการซึมเขาสูเนื้อมะมวงอยางทั่วถึงนานกวาคือ 6 สัปดาห และหลังจาก
นั้นซัลเฟอรไดออกไซดในเนื้อมะมวงมีปริมาณลดลงเนื่องมาจากซัลเฟอรไดออกไซดทําปฏิกิริยากับสารประกอบที่มีในเนื้อ
มะมวงสอดคลองกับการรายงานของ Ilett, Simpson (1995), Sen et al. (2015) ซึ่งพบวาปริมาณซัลเฟอรไดอออกไซด
ในเบียรและแอพพริคอตรมควันลดลงเมื่ออายุการเก็บรักษานานขึ้น และซัลเฟอรไดออกไซดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับ
ออกซิเจนเกิดเปนสารประกอบซัลเฟต (Wedzicha, 1984) เนื่องจากสภาวะการเก็บเนื้อมะมวงในการวิจัยนี้เก็บในสภาวะ
ปกติซึ่งยังคงมีออกซิเจนในภาชนะบรรจุ

ภาพที่ 2 ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดในเนื้อมะมวงสุกที่แปรผันความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดระหวางการเก็บรักษา
15 สัปดาห ที่อุณหภูมิหอง
2.2 คาสี
คาสี L* (0 = สีดํา 100 = สีขาว) (Mapari et al., 2006) ของเนื้อมะมวงสุกที่แชในซัลเฟอรไดออกไซด
ความเขมขนเพิ่มขึ้นมีคาสูงขึ้นและเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น คาสี L* มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในทุกระดับความเขมขน
ของซัลเฟอรไดออกไซดที่ใชแสดงวาเนื้อมะมวงสุกมีความสวางเพิ่มขึ้น แตเมื่อเปรียบเทียบคาความแตกตางของการเปลี่ยนแปลง
คาสี L* ณ อายุการเก็บรักษา 15 สัปดาหและ 0 สัปดาห พบวาการใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนเพิ่มขึ้นมีผลให การ
เปลี่ยนแปลงคาสี L* มีคานอยลงตามลําดับ (ภาพที่ 3)
คาสี a* ของเนื้อมะมวงสุกมีคาอยูในชวงติดลบ หมายความวามีลักษณะสีเขียวมากกวาสีแดง (คาบวกแสดง
ความเปนสีแดง คาลบแสดงความเปนสีเขียว) (Mapari et al., 2006) โดยพบวาเมื่อใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนเพิ่มขึ้น
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เนื้อมะมวงสุกมีคาสี a* ติดลบเพิ่มขึ้น และเมื่ออายุการเก็บรักษานานขึ้นคาสี a* ติดลบเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
พบวาเมื่อใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนเพิ่มขึ้นคาสี a* มีคาเปลี่ยนแปลงลดลงโดยเทียบจากสัปดาหที่ 15 และสัปดาหที่ 0
แสดงวาซัลเฟอรไดออกไซดชวยปองกันการเปลี่ยนสีของเนื้อมะมวงสุกได (ภาพที่ 4)
คาสี b* ของเนื้อมะมวงสุกมีคาเปนบวก หมายความวามีสีเหลือง (คาบวกแสดงความเปนสีเหลือง คาลบ
แสดงความเปนสีนํ้าเงิน) (Mapari et al., 2006) คาสี b* ลดลงเมื่อใชความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดเพิ่มขึ้น และเมื่ออายุ
การเก็บรักษานานขึ้นคาสี b* มีคาลดลง เมื่อพิจารณาคาสี b* ของเนื้อมะมวงสุกที่มีอายุการเก็บรักษา 15 สัปดาห เทียบกับอายุ
การเก็บรักษา 0 สัปดาห พบวาการใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนเพิ่มขึ้นคาสี b* มีการลดลงนอย (ภาพที่ 5)
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของค าสีในภาพรวมจึ งกลาวไดว าซัลเฟอรไดออกไซดช วยป องกั นการ
เปลี่ยนแปลงสีของเนื้อมะมวงสุกไดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 15 สัปดาห ที่อุณหภูมิหอง โดยสามารถปองกันการ
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลไดซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนเพิ่มขึ้นคาสี L* a* และ b* มีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงระหวางการเก็บรักษา 15 สัปดาห ที่อุณหภูมิหอง เนื่องจากซัลไฟตที่เกิดจากการแตกตัวของซัลเฟอรได
ออกไซดมีสมบัติเปนสารออกซิไดซ (Oxidizing agents) (Sgroppo, 2010) ทําปฏิกิริยากับหมูคารบอนิลและหยุดการเกิดรงค
วัตถุสีนํ้าตาลจากปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลที่ไมไดมาจากเอนไซม (Non-browning reaction) และยับยั้งการทํางานของเอนไซม
ที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาล (Ahmadi et al., 2018)

ภาพที่ 3 คาสี L* ของเนื้อมะมวงสุกที่แปรผันความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดระหวางการเก็บรักษา 15 สัปดาห
ที่อุณหภูมิหอง
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ภาพที่ 4 คาสี a* ของเนื้อมะมวงสุกที่แปรผันความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดระหวางการเก็บรักษา 15 สัปดาห
ที่อุณหภูมิหอง

ภาพที่ 5 คาสี b* ของเนื้อมะมวงสุกที่แปรผันความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดระหวางการเก็บรักษา 15 สัปดาห ที่
อุณหภูมิหอง
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2.3 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด
เนื้อมะมวงสุกที่มีการใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขน 500 1,000 ppm พบจุลินทรียนอยกวา
100 CFU/g ตลอดอายุการเก็บรักษา 4 และ 12 สัปดาห ตามลําดับ สวนเนื้อมะมวงสุกที่มีการใชซัลเฟอรไดออกไซด
ความเขมขน 1,500 และ 2,000 ppm พบจุลินทรียนอยกวา 10 CFU/g ตลอดอายุการเก็บรักษา 12 และ 13 สัปดาห
ตามลําดับ และการใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนสูงขึ้นมีผลใหจํานวนจุลินทรียในเนื้อมะมวงสุกลดลง โดยการใช
ซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขน 2,000 ppm ชวยชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรียไดมากที่สุด (ตารางที่ 2) สอดคลอง
กับการรายงานของ Ahmadi et al. (2018) ซึ่งศึกษาการยืดอายุของเศษผักและผลไมดวยการใชซัลเฟอรไดออกไซดโดย
การเติมโซเดียมเมตาไบซัลไฟตในเศษผักและผลไม จากนั้นเก็บรักษาในถังที่อุณหภูมิหองนาน 12 วัน พบวาจํานวน
จุลินทรียทั้งหมดมีจํานวนนอยลงเมื่อใชความเขมขนของโซเดียมเมตาไบซัลไฟตเพิ่มขึ้นทุกระยะเวลาการเก็บรักษา เนื่อง
จากซัลเฟอรไดออกไซดมีฤทธิ์ในการตานจุลินทรีย (Corte et al., 2012) โดยซัลเฟอรไดออกไซดทําปฏิกิริยากับอะซีทัลดี
ไฮด (Acetaldehyde) และสรางเปปไทด (Peptide) ซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียและทําใหจุลินทรียตาย
(Osborne, Edwards, 2007)
ตารางที่ 2 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด (CFU/g) ในเนื้อมะมวงสุกที่แปรผันความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดระหวาง
การเก็บรักษา 15 สัปดาห ที่อุณหภูมิหอง
ความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซด (ppm)
สัปดาหที่
500
1,000
1,500
2,000
0
<100
<100
<10
<10
1
<100
<100
<10
<10
2
<100
<100
<10
<10
3
<100
<100
<10
<10
4
<100
<100
<10
<10
5
2.5X103
<100
<10
<10
6
6
8.0X10
<100
<10
<10
5
7
7.8X10
<100
<10
<10
8
2.8X107
<100
<10
<10
7
9
9.9X10
<100
<10
<10
6
10
1.1X10
<100
<10
<10
11
1.8X106
<100
<10
<10
12
TNTC
<100
<10
<10
2
1
13
TNTC
2.5X10
2.5X10
<10
14
TNTC
2.5X102
2.5X102
<100
3
3
15
TNTC
2.5X10
1.2X10
2.5X101
หมายเหตุ: TNTC = too-numerous-to-count
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BMP2-10
2.4 จํานวนยีสตและรา
เนื้อมะมวงสุกที่ใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขน 500 และ 1,000 ppm พบยีสตและรานอยกวา 10
CFU/g ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 10 และ 13 สัปดาห ตามลําดับ สวนเนื้อมะมวงสุกที่ใชซัลเฟอรไดออกไซด
ความเขมขน 1,500 และ 2,000 ppm มีจํานวนยีสตและรานอยกวา 10 CFU/g ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน 15
สัปดาห (ตารางที่ 3) จึงกลาวไดวาการใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขน 1,500 และ 2,000 ppm สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของยีสตและราได เนื่องจากสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตที่แชเนื้อมะมวงสุกแตกตัวใหซัลเฟอรได
ออกไซดและซัลเฟอรไดออกไซดแตกตัวใหไอออนไบซัลไฟตซึ่งมีบทบาทเปนไบโอซิดิค (biocidic effect) ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของยีสต (Corte et al., 2012) โดยทําใหการหายใจของยีสตบกพรอง ทําปฏิกิริยาและทําลาย DNA ลดการ
สังเคราะหโปรตีนในเซลลจึงเพิ่มอัตราการตายของยีสต (Park, Hwang, 2008)
ตารางที่ 3 จํานวนยีสตและรา (CFU/g) ในเนื้อมะมวงสุกที่แปรผันความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดระหวาง
การเก็บรักษา 15 สัปดาห ที่อุณหภูมิหอง
ความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซด (ppm)
สัปดาหที่
500
1,000
1,500
2,000
0
<10
<10
<10
<10
1
<10
<10
<10
<10
2
<10
<10
<10
<10
3
<10
<10
<10
<10
4
<10
<10
<10
<10
5
<10
<10
<10
<10
6
<10
<10
<10
<10
7
<10
<10
<10
<10
8
<10
<10
<10
<10
9
<10
<10
<10
<10
10
<10
<10
<10
<10
7
11
3.9X10
<10
<10
<10
7
12
7.1X10
<10
<10
<10
13
2.2X107
<10
<10
<10
2
14
TNTC
4.0x10
<10
<10
5
15
TNTC
6.8X10
<10
<10
หมายเหตุ: TNTC = too-numerous-to-count

893

BMP2-11
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การเตรียมซัลเฟอรไดออกไซดตองเตรียมโดยการใชความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต
มากกวาความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดที่ตองการ 1.63 เทาเมื่อเริ่มตนจากการตองการความเขมขนของซัลเฟอรได
ออกไซด 500 ppm และตองเตรียมความเขมขนของสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตเพิ่มขึ้น 0.01 เทา ในทุก 500
ppm ของความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดที่ตองการ
การแปรผันความเขมขนของซัลเฟอรไดออกไซดมีผลตอคุณภาพเนื้อมะมวงสุกระหวางการเก็บรักษา 15 สัปดาห
ที่อุณหภูมิหอง ดังนี้ เนื้อมะมวงสุกที่มีการใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนสูงมีปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดคงเหลือสูง
กวาเนื้อมะมวงสุกที่มีการใชซัลเฟอรไดออกไซดในปริมาณที่ตํ่ากวา ซึ่งสงผลตอคาสี จํานวนจุลินทรียทั้งหมด จํานวนยีสต
และรา โดยพบวาการใชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขน 2,000 ppm ชวยรักษาสีเนื้อมะมวงสุกไดดีที่สุดเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงคาสี L* a* และ b* นอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบระหวางคาสีของเนื้อมะมวงสุกในสัปดาหที่ 15 และสัปดาหที่
0 นอกจากนี้ยังยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและราไดดีที่สุด ดังนั้นปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดที่
เหมาะสมสําหรับการยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อมะมวงสุกคือ 2,000 ppm โดยสามารถเก็บรักษาเนื้อมะมวงสุกไดไมนอย
กวา 15 สัปดาห ณ อุณหภูมิหอง อยางไรก็ตามซัลเฟอรไดออกไซดมีผลตอสุขภาพคือ เมื่อซัลเฟอรไดออกไซดเขาสูรางกาย
สามารถรวมตัวกับนํ้ากลายเปนกรดซัลฟุรัสและแตกตัวใหเปนไบซัลไฟตหรือซัลไฟตแลวถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด ทําให
เกิดความผิดปกติของโครโมโซม เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครมาทิตที่อยูในโครโมโซมเดียวกัน เปนผลให DNA ถูกทําลาย
(Meng et al., 2004) ดังนั้นเนื้อมะมวงสุกที่ผานการแชซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขน 2,000 ppm ควรนําไปผลิต
อาหารที่มีกระบวนการลดปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ไดแก มะมวงกวนตากแหง ซึ่งมาตรฐานตามขอกําหนดของ Codex
ระบุใหมะมวงกวนตากแหงมีปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดไดไมเกิน 1,000 ppm (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2556)
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