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Abstract
The effect of calcium ascorbate on browning of longkong fruit peel after harvest was studied. The fruits
were dipped in 8% calcium ascorbate solution for 1 and 3 min and were compared with the untreated fruits
(control). The treated fruits were air-dried and placed in plastic containers and then stored at 13 ºC, 90-95 RH for
12 days. The results showed that the longkongs dipped in calcium ascorbate solution for 1 and 3 min had
decreased browning, with a lower browning score than the control after 12 days in storage. The browning scores
were 0.48, 0.63 and 0.87, respectively. The longkongs dipped in calcium ascorbate solution for 1 and 3 min
showed a delayed color change (L*) more than the control fruits. The polyphenol oxidase (PPO) activity and total
phenolic compound content of the longkongs dipped in calcium ascorbate solution for 3 min was lower than those
of the control. The dipped fruits had a PPO activity of 2.25 units/mg protein and a total phenolic compound
content of 149.52 mg GAE/L compared with the control which had the corresponding values of 3.67 units/mg and
175.48 mg GAE/L.
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บทคัดยอ
การศึกษาผลของแคลเซียมแอสคอรเบต ที่มีตอการเกิดสีน้ําตาลของเปลือกผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว โดยนําผล
ลองกองจุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบต ความเขมขน 8% เปนเวลา 1 และ 3 นาที เปรียบเทียบกับผลลองกองที่ไมจุม
สารละลาย (ชุดควบคุม) ผึ่งลองกองใหแหง วางในตะกราพลาสติก และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธรอยละ 90-95 เปนเวลา 12 วัน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาผลลองกองที่จุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบต ทั้ง
1 และ 3 นาที เกิดสีน้ําตาลลดลงโดยมีคะแนนการเกิดสีน้ําตาลต่ํากวาผลลองกองที่ไมจุมสารในวันที่ 12 ของการเก็บรักษา ซึ่ง
มีคะแนนการเกิดสีน้ําตาลเทากับ 0.48, 0.63 และ 0.87 ตามลําดับ การจุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบต เปนเวลา 1
และ 3 นาที ชะลอการเปลี่ยนแปลงสี (L*) ของเปลือกไดมากกวาการไมจมุ ในสารละลาย กิจกรรมของเอนไซมพอลิฟนอลออกซิ
เดส (PPO) และสารประกอบฟนอลของผลลองกองที่จุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบต เปนเวลา 3 นาที มีคานอยกวาชุด
ควบคุม ผลลองกองที่จุมในสารละลายมีกิจกรรมเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดสเทากับ 2.25 unit/mg protein และ
สารประกอบฟนอลเทากับ 149.52 mg GAE/L เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีกิจกรรมเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดสเทากับ 3.67
unit/mg protein และสารประกอบฟนอลเทากับ 175.48 mg GAE/L ตามลําดับ
คําสําคัญ: ลองกอง, แคลเซียมแอสคอรเบต, เอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส
คํานํา
ปญหาการเกิดสีน้ําตาลของเปลือกผลลองกองถือเปนปญหาที่สําคัญซึ่งสงผลตอราคาในการซื้อขาย
รวมทั้งเปน
ปญหาในการสงออก การเกิดสีน้ําตาลที่ผิวเปลือกมีสาเหตุมาจากสารประกอบฟนอลที่มีอยูในเซลลพืชซึ่งเปนซับสเตรตในการ
ทําปฏิกิริยากับเอนไซมโพลิฟนอลออกซิเดส (polyphenoloxidase, PPO) ในสภาพที่มีออกซิเจนไดเปนควิโนน ซึ่งจะรวมตัวกัน
เปนโมเลกุลใหญ และเกิดเปนสีน้ําตาลขึ้น การควบคุมการเกิดสีน้ําตาลสามารถทําไดดวยการยับยั้งหรือลดบทบาทของเอนไซม
PPO มีสารเคมีหลายชนิดที่นิยมนํามาใชลดการเกิดสีน้ําตาล เชน แคลเซียมแอสคอรเบต เปนสารที่มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค และนิยมใชในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแอปเปลในการยับยั้งการเกิดสีน้ําตาล และคงคุณภาพ ยืดอายุชิ้นแอปเปล
(Gorny, 2004) นอกจากนี้ แคลเซียมแอสคอรเบต มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย ซึ่งใชกันอยางกวางขวางในดาน
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สุขาภิบาล เชนเดียวกับ คลอรีน โอโซน และคลอรีนไดออกไซด (Luo, 2007; He et al., 2008) Aguayo et al. (2010) ได
ศึกษาการจุมชิ้นแอปเปลในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบตที่ความเขมขน 0, 2, 6, 12 และ 20% (w/w) เก็บรักษาในสภาพ
บรรยากาศปกติและสภาพบรรยากาศดัดแปลงเปนเวลา 28 วัน ที่ 4 องศาเซลเซียส พบวาการจุมชิ้นแอปเปลในสารละลาย
แคลเซียมแอสคอรเบต ที่ความเขมขน 6 และ 12% เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลง สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได
นาน 21-28 วัน นอกจากเกลือแคลเซียมจะปองกันการเกิดสีนํา้ ตาลแลวยังชวยปองกันการสูญเสียความแนนเนื้อไดถึง 13%
นาน 3 สัปดาห ที่ 10 องศาเซลเซียส (Fan et al., 2005) และการจุมแอปเปลในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบต ลดการนิ่มได
ถึง 21 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (Wang et al., 2007) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาผลของแคลเซียมแอสคอรเบตที่
มีตอการเกิดสีน้ําตาลของเปลือกผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
อุปกรณและวิธีการ
ใชลองกองจากสวนในจังหวัดจันทบุรี เก็บเกี่ยวผลลองกองหลังจากผลเริ่มเปลี่ยนสีประมาณ 15-25 วัน หรือ 12-13
สัปดาหหลังดอกบาน (นพรัตน, 2528) ใชกรรไกรตัดขั้วชอผลแลวบรรจุลงในกลองโฟม ขนสงทางรถตูปรับอากาศ นําชอผล
ลองกองมาตัดเปนผลเดียว และคัดแยกผลที่มีตําหนิออก เลือกผลลองกองบริเวณกลางชอผล นําลองกองมาจุมในสาร ละลาย
แคลเซียมแอสคอรเบต ที่ความเขมขนในชวง 0-12 % (Aguayo et al., 2010) และระยะเวลาในการจุมตั้งแต 0-5 นาที
คัดเลือกความเขมขนและระยะเวลาที่ดีที่สุด 2 ความเขมขน ที่สามารถลดการเกิดสีน้ําตาลของผลลองกองไดโดยใหเปนคะแนน
การเกิดสีน้ําตาลของเปลือก (นพรัตน, 2528) และนําความเขมขน และเวลาดังกลาวมาใชในการทดลอง โดยนําผลลองกองมา
จัดการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ดังนี้ วิธีการที่ 1 ไมจุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบต
วิธีการที่ 2 จุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบตความเขมขนและระยะเวลาที่สามารถลดการเกิดสีน้ําตาลไดมากที่สุดอันดับ
1 วิธีการที่ 3 จุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบต ความเขมขนและระยะเวลาที่สามารถลดการเกิดสีน้ําตาลไดมากที่สุด
อันดับ 2 ผึ่งผลลองกองใหแหง บรรจุในตะกราพลาสติก นําผลลองกองไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ รอยละ 90-95 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทุก 3 วัน ไดแก คะแนนการเกิดสีน้ําตาล โดย 0 = ไมเกิดสีน้ําตาล
ในขณะที่ 2, 4, 6, 8 และ 10 = เกิดสีน้ําตาลที่ผิวเปลือกผลนอยกวา 25%, 25%, 26-49%, 50% และมากกวา 50% ของพื้นที่
ผิวทั้งหมด ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก วัดสีโดยใชเครื่องวัดสี (colorimeter) (ยี่หอ Minolta, รุน CR-300) โดยให
หัววัดแนบสัมผัสกับผิวหนาของผลิตผลมากที่สุด และรายงานผลในระบบสี Hunter’s scale โดยคา L* เปนคาที่รายงานถึง
ความสวางของสี มีคาตั้งแต 0 ถึง 100 กรณีที่ คา L* เทากับ 100 หมายถึง สีขาว คา L* เทากับ 0 หมายถึง สีดํา การวิเคราะห
กิจกรรมของเอนไซมพอลิฟนอลออกซิเดส (PPO) (Duan et al. 2007; Jiang, 2000) และปริมาณ total phenol content ของ
เปลือกผล (Singleton et al., 1999)
ผลและวิจารณ
จากการทดลองนําผลลองกองจุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบตความเขมขน 0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 12%
ระยะเวลา 1 และ 3 นาที พบวาผลลองกองที่จุมในสารละลายดังกลาว ความเขมขน 8 % ระยะเวลา 1 และ 3 นาที มีการเกิดสี
น้ําตาลนอยที่สุด (ไมไดแสดงขอมูล) จึงนํามาทําการทดลองศึกษาผลของแคลเซียมแอสคอรเบตตอการเกิดสีน้ําตาลของผล
ลองกอง พบวาผลลองกองในทุกชุดการทดลองมีการเกิดสีน้ําตาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลลองกองที่จุมในสารละลายแคลเซียม
แอสคอรเบต นาน 3 นาที มีการเกิดสีน้ําตาลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และสูงกวาผลลองกองที่จุมในสารละลายดังกลาว นาน 1
นาที L* ของผลลองกองมีคาลดลงโดยเฉพาะในชุดควบคุมมีคาลดลงอยางรวดเร็วในขณะที่ผลลองกองที่จุมในสารละลาย
แคลเซียมแอสคอรเบตความเขมขน 8% นาน 1 และ 3 นาที มีคา L* ลดลงอยางชาๆ โดยมีคาสูงกวาชุดควบคุมอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา การใชแคลเซียมแอสคอรเบตลดการเกิดสีน้ําตาลและการนิ่มได (Fallahi et al.,
1997) เนื่องจากเยื่อหุมเซลลมีความเสถียรโดยแคลเซียมจะอยูในรูปแคลเซียมเพตเทส จึงเพิ่มความเตงของมิดเดิลลาเมลลา
และผนังเซลล และปองกันเอนไซมโพลิกาแล็คทูโรเนส (Poovaiah, 1986) เอนไซม PPO ของเปลือกลองกองในชุดควบคุมมี
กิจกรรมคอนขางคงที่ใน 3 วันแรก หลังจากนั้นมีกิจกรรมลดลงจนกระทั่งหมดอายุการเก็บรักษา โดยมีกิจกรรมของเอนไซม
PPO สูงกวาผลลองกองที่จุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบตความเขมขน 8% นาน 3 นาที ตลอดอายุการเก็บรักษา
ในขณะที่ผลลองกองที่จุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบตความเขมขน 8% นาน 1 นาที มีกิจกรรมของเอนไซม PPO
เพิ่มขึ้นสูงมากกวาชุดควบคุม และผลลองกองที่จุมในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบตความเขมขน 8% นาน 3 นาที ในวันที่ 3
ซึ่งสัมพันธกับการเกิดสีน้ําตาลในชวงแรก และตอมามีกิจกรรมลดลงต่ํากวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญยิ่งในวันสุดทายของการ
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เก็บรักษา เปนไปไดวาแอสคอรเบตที่เปนสวนผสมในแคลเซียมไปยับยั้งเอนไซม PPO โดยตรงหรือลดกระบวนการออกซิเดชัน
ของออโทไดฟนอลบริเวณผิวที่เกิดบาดแผลกอนเปลี่ยนเปนออโทควิโนน ซึ่งรวมกันเปนพอลิเมอรขนาดใหญเกิดเปนสีน้ําตาล
(Vasmos-Vigyazo, 1981) สารประกอบฟนอลทั้งหมดในเปลือกผลลองกองในชุดควบคุม มีปริมาณเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 หลังจาก
นั้นมีปริมาณลดลงและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ 9 ตอมามีปริมาณลดลงจนถึงวันสุดทาย ในขณะที่ผลลองกองที่จุมในสารละลาย
แคลเซียมแอสคอรเบตความเขมขน 8% นาน 1 นาที มีปริมาณเพิ่มขึ้นและตอมามีปริมาณลดลงซึ่งจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังวันที่ 9
ของการเก็บรักษา อยางไรก็ตามสารประกอบฟนอลทั้งหมดก็มีคานอยกวาชุดควบคุมตลอดอายุการเก็บรักษา ทั้งนี้ปริมาณ
สารประกอบฟนอลนั้นอยูภายใตอิทธิพลของพันธุ และระยะเวลาการเก็บรักษา และการใชแคลเซียมแอสคอรเบตอาจไปลด
ปริมาณสารประกอบฟนอลในผลลองกองลงดวย

Figure 1 Changes in browning score, L*, PPO activity and total phenolic content of longkongs dipped in 8%
calcium ascorbate solution for 1 and 3 min compared with the control during storage at 13 °C, 9095%RH.
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สรุป
การจุมผลลองกองในสารละลายแคลเซียมแอสคอรเบตทั้ง 1 และ 3 นาที ไมมีผลตอการเกิดสีน้ําตาล แตมีแนวโนมวา
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