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บทคัดยอ

ผลมะพราวออนทีอ่ ายุเนื้อชั้นครึ่ง (6.5 เดือนหลังดอกบาน) และสองชั้น (7 เดือนหลังดอกบาน) มีอัตราการ
หายใจใกลเคียงกัน ผลที่ไมปอกเปลือกมีอัตราการหายใจเริ่มตนประมาณ 45 mgCO2hr-1kg-1 จากนั้นลดลงแลว
คงทีท่ ปี่ ระมาณ 25 mgCO2hr-1kg-1 เมื่อปอกเปลือกแบบควั่นและแบบเจียมีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นประมาณ 2
และ 2.5 เทาตามลําดับจากผลที่ไมปอกเปลือกแลวลดลงเรื่อยๆ จนมีอัตราการหายใจคงที่ประมาณ 60 mgCO2hr1 -1
kg ในผลที่ปอกเปลือกแบบควั่นและประมาณ 50 mgCO2hr-1kg-1 ในผลที่ปอกเปลือกแบบเจีย การผลิตเอทธิลีน
ของมะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่งผลมะพราวที่ไมปอกเปลือกมีการการผลิตเอทธิลีนต่ําประมาณ 200 nLC2H2kg.hr เมื่อ
ปอกเปลือกแบบควั่นหรือแบบเจียมะพราวมีการผลิตเอทธิลีนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1500 nLC2H2kg.hr ใน
มะพราวอายุเนื้อ 2 ชั้นผลมะพราวที่ไมปอกเปลือกมีการผลิตเอทธิลีนต่ําใกลเคียงกับมะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่ง เมื่อ
ปอกเปลือกแบบควั่นมะพราวมีการผลิตเอทธิลีนโดยเฉลี่ยประมาณ 1000 nLC2H2kg.hr หรือประมาณ 5 เทาของ
ผลทีไ่ มปอกเปลือกสวนผลที่ปอกเปลือกแบบเจียมีการผลิตเอทธิลีนเพิ่มสูงขึ้นกวา 2 เทา ในวันแรกและเพิ่มขึ้นเปน
13 เทาในวันที่ 2 กอนที่จะลดลงมาอยูในระดับ 1500 nLC2H2kg.hr หรือประมาณ 7 เทาของผลที่ไมปอกเปลือกใน
วันที่ 5 หลังจากนั้นจะมีอัตราเพิ่มขึ้นมีคาประมาณ 2800 nLC2H2kg.hr ในวันสุดทาย
คําสําคัญ : มะพราวออน อัตราการหายใจ การผลิตเอทธิลีน

Abstract

One and half (6.5 month from anthesis) or two (7 month from anthesis) layer kernel of young
coconut had similar respiration rate. The intact fruit had respire at a rate of 45 mgCO2hr-1kg-1 at the
beginning after that decreased and stable at 25 mgCO2hr-1kg-1. The trimmed fruit respire 2 times of the
intact fruit at the beginning after that it decreased became stable at 60 mgCO2hr-1kg-1. The ground fruit
had respiration rate at the beginning 2.5 time of intact fruit then, decreased and became stable at 50
mgCO2hr-1kg-1. Ethylene production of one and half layer intact coconut was stable at 200 nLC2H2kg.hr.
The trimmed and ground fruit had similar rate averaged about 1500 nLC2H2kg.hr. On two layer coconut
the intact fruit had ethylene production at similar rate to half layer young coconut. The trimmed fruit had
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average ethylene production of 1000 nLC2H2kg.hr. The ground fruit had 2 time ethylene production rate
on compare to the intact fruit then increased to 13 times on 2 day in storage, after that it decreased to
about 1500 nLC2H2kg.hr. After 5 days it increased again until 2800 nLC2H2kg.hr .
Keywords : Young coconut, respiration rate, ethyleneproduction

คํานํา
มะพราวออนเปนผลไมที่ตลาดมีความตองการมากทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการ
สูงและมีรสชาติดี รูปแบบของมะพราวออนที่จําหนายในตลาดไดแก ผลสดควั่น ผลเจีย มะพราวเผา และน้ํา
มะพราว (สุพจน, 2543) ดานตลาดตางประเทศในป 2547 ประเทศไทยสงออกมะพราวออนไปตางประเทศมูลคา
311 ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน 376 ลานบาทในป 2552 ปริมาณ 39,757 ตัน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2549) แต
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมะพราวออนเปนปญหาสําคัญ ซึ่งนวลจันทร (2537) พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสม
ที่ สุ ด ในการเก็ บ รั ก ษาคื อ 4 องศาเซลเซี ย สโดยเก็ บ รั ก ษาได น านเพี ย ง 3 สั ป ดาห แ ต ถ า ย า ยมาเก็ บ รั ก ษาที่
อุณหภูมิหองหลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสจะเก็บไวไดเพียง 3 วัน Consignado et al., (1976) ศึกษา
มะพราวอายุ 6 เดือน และ 7 เดือน ทั้งปอกเปลือกและไมปอกเปลือก เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 และ 17 องศาเซลเซียส
พบวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสชวยลดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของมะพราวไดแตจะทําใหเกิด
อาการสะทานหนาวที่ผิวของมะพราว มะพราวที่ปอกเปลือกมีการสูญเสียน้ําและเสื่อมสภาพเร็วกวามะพราวที่ไม
ปอกเปลือกที่อุณหภูมิเดียวกัน โดยมะพราวที่ไมปอกเปลือกถาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียสจะไดรับการ
ยอมรับมากที่สุด
จากการศึกษาที่ผานมายังไมมีการศึกษาอัตราการหายใจและการผลิตเอทธิลีนของมะพราวที่ปอกเปลือก
แบบตางๆและที่วัยตางกัน ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานที่จะชวยพัฒนารูปแบบและวิธีการเก็บรักษามะพราวที่ปอกเปลือก
แลว โดยการปรับใชวัสดุในการหอผลมะพราวใหเหมาะสมกับอัตราการหายใจและการผลิตเอทธิลีนของมะพราว
และควบคุมการแลกเปลี่ยนกาซระหวางอากาศภายนอกกับผลมะพราวอยางเหมาะสมตอไป

อุปกรณและวิธีการ

เก็บเกี่ยวมะพราวน้ําหอมอายุ 6.5 เดือน และ 7 เดือน หลังจากดอกบาน (เนื้อชั้นครึ่ง/สองชั้น) แลวปอก
เปลือกมะพราวแบบตางๆ คือ ไมปอกเปลือกมะพราวออน ปอกเปลือกแบบควั่น และปอกเปลือกแบบเจียจนถึง
กะลา หลังจากปอกนําผลมะพราวจุมในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 3% นาน 5 นาที ผึ่งใหพอหมาด
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ภาพที่ 1 A ผลมะพราวไมปอกเปลือก B ผลมะพราวปอกเปลือกแบบควั่น C ผลมะพราวปอกเปลือกแบบเจีย
จากนั้นนํามะพราวน้ําหอมทั้ง 3 ชนิดใสภาชนะปดสนิทขนาด 5 ลิตรและตอกับอุปกรณควบคุมให
อากาศไหลผานตลอดเวลาในอัตรา 200 มิลลิลิตร/นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยจัดสิ่งทดลอง
1 ผลตอภาชนะ แตละชุดมี 4 ซ้ํา ซ้ําละ 1 ผล ดังนี้ ชุดที่ 1 ผลมะพราวน้ําหอมทีไ่ มปอกเปลือก ชุดที่ 2
ผลมะพราวน้ําหอมที่ปอกเปลือกแบบควั่น ชุดที่ 3 ผลมะพราวน้ําหอมที่ปอกเปลือกแบบเจีย
ทําการเก็บตัวอยางกาซจากทางอากาศออกทุกๆ วัน เปนเวลา 2 สัปดาห เพื่อตรวจวัดความเขมขนของ
คารบอนไดออกไซดและเอทิลีนดวยเครื่อง gas chromatography ยี่หอ Shimadzu รุน GC 8 A สําหรับ
คารบอนไดออกไซด ใช column porapak Q และ detector ชนิด terminal conductivity สวนเอทธิลีนใช column
porapak Q และ detector ชนิด flame ionization นําคาที่ไดไปคํานวณหาอัตราการหายใจและการผลิตเอทิลีน

ผลการทดลอง
อัตราการหายใจของมะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่งที่อุณหภูมิ 25ºC
ผลมะพราวออนอายุเนื้อชั้นครึ่งที่ไมปอกเปลือก มีอัตราการหายใจต่ําประมาณ 45 mgCO2hr-1kg-1 เมื่อ
เก็บเกี่ยวมาแลว 1 วัน และมีแนวโนมลดลงจนถึงวันที่ 4 จึงมีอัตราการหายใจคงที่ประมาณ 25 mgCO2hr-1kg-1 เมื่อ
ปอกเปลือกแบบควั่น พบวามีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทาของผลที่ไมปอกเปลือกและลดลงเรื่อยๆ จนถึง
วันที่ 5 จึงมีอัตราการหายใจคงที่ประมาณ 60 mgCO2hr-1kg-1 สวนผลที่ปอกเปลือกแบบเจีย พบวามีอัตราการ
หายใจเพิ่มขึ้นกวา 2.5 เทาของผลที่ไมปอกเปลือก แตอัตราการหายใจลดลงคอนขางรวดเร็วจนถึงวันที่ 6 ซึ่งมีอัตรา
การหายใจต่ํากวาผลที่ปอกเปลือกแบบควั่นและคงทีท่ ปี่ ระมาณ 50 mgCO2hr-1kg-1
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ภาพที่ 2 อัตราการหายใจของมะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่งที่ปอกเปลือกแบบตางๆ ที่อุณหภูมิ 25ºC
อัตราการหายใจของมะพราวอายุเนื้อสองชั้นที่อุณหภูมิ 25ºC
อัตราการหายใจของมะพราวอายุเนื้อสองชั้นในผลมะพราวที่ไมปอกเปลือก
มีอัตราการหายใจต่ํามีคา
ประมาณ 70 mgCO2hr-1kg-1 เมื่อเก็บเกี่ยวมาแลว 1 วัน และมีแนวโนมลดลงจนถึงวันที่ 4 จึงมีอัตราการหายใจคงที่
ประมาณ 40 mgCO2hr-1kg-1 เมื่อปอกเปลือกแบบควั่นแลวพบวามีอัตราการหายใจประมาณ 90 mgCO2hr-1kg-1
เมื่อเก็บเกี่ยวมาแลว 1 วัน แลวเพิ่มขึ้นเปน 105 mgCO2hr-1kg-1 ในวันที่ 2 จากนั้นลดลงเรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 4 จึงมี
อัตราการหายใจคงทีท่ ปี่ ระมาณ 60 mgCO2hr-1kg-1 สวนผลที่ปอกเปลือกแบบเจีย พบวามีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น
กวา 2.5 เทาของผลที่ไมปอกเปลือก แตอัตราการหายใจลดลงคอนขางรวดเร็วจนถึงวันที่ 4 จึงมีอัตราการหายใจ
คงทีท่ ปี่ ระมาณ 60 mgCO2hr-1kg-1 ซึ่งอัตราการหายใจของมะพราวอายุเนื้อสองชั้นมีคาสูงกวามะพราวอายุเนื้อชั้น
ครึ่งประมาณ 10 mgCO2hr-1kg-1ในผลที่ไมปอกเปลือกและผลที่ปอกเปลือกแบบเจียแตผลที่ปอกเปลือกแบบควั่นมี
อัตราการหายใจใกลเคียงกันมาก
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ภาพที่ 3 อัตราการหายใจของมะพราวอายุเนื้อสองชั้นที่ปอกเปลือกแบบตางๆ ที่อุณหภูมิ 25ºC
การผลิตเอทธิลีนของมะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่งที่อุณหภูมิ 25ºC
ผลมะพราวที่ไมปอกเปลือก พบวามีการผลิตเอทธิลีนต่ําประมาณ 200 nLC2H4kg.hr และคอนขางคงที่
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 8 วันแตในวันสุดทายมีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กนอย เมื่อปอกเปลือกแบบควั่นหรือแบบเจีย
มะพราวมีการผลิตเอทธิลีนเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยในวันแรกและเพิ่มขึ้นเปน 8 และ 14 เทาในวันที่ 2 ตามลําดับ กอนที่
จะลดลงมาอยูในระดับประมาณ 1600 nLC2H4kg.hr ราววันที่ 4-6 หรือประมาณ 8 เทาของผลที่ไมปอกเปลือก
หลังจากนั้นจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กนอย
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ภาพที่ 4 การผลิตเอทธิลีนของมะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่งที่ปอกเปลือกแบบตางๆ ที่อุณหภูมิ 25ºC
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nLC2H4.kg.hr

การผลิตเอทธิลีนของมะพราวอายุเนื้อสองชั้นที่อุณหภูมิ 25ºC
ผลมะพราวที่ไมปอกเปลือกอายุเนื้อสองชั้นมีการผลิตเอทธิลีนต่ําใกลเคียงกับอายุเนื้อชั้นครึ่งโดยมี
คาประมาณ 200 nLC2H4kg.hr และคอนขางคงที่ตลอดอายุการเก็บรักษา 8 วัน เมื่อปอกเปลือกแบบควั่นมีการผลิต
เอทธิลีนเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย ในวันแรกและเพิ่มขึ้นเปน 6 เทาในวันที่ 2 กอนที่จะลดลงมาอยูในระดับ 1000
nLC2H4kg.hr หรือประมาณ 5 เทาของผลที่ไมปอกเปลือก โดยใน 5 วันแรกนี้การผลิตเอทธิลีนมีคาใกลเคียงกับ
มะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่งแตหลังจากนั้นจะมีคาเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 1700 nLC2H4kg.hr ในวันสุดทาย สวนผลที่
ปอกเปลือกแบบเจียมีการผลิตเอทธิลีนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 4 เทา ในวันแรกและเพิ่มขึ้นเปน 13 เทาในวันที่ 2 กอนที่
จะลดลงมาอยูในระดับ 1500 nLC2H4kg.hr ในวันที่ 5 ซึ่งมีคาไมแตกตางจากมะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่งมากนัก แต
หลังจากนั้นการผลิตเอทธิลีนมีเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2800 nLC2H4kg.hr แลวคงที่จนถึงวันสุดทายของการเก็บรักษา
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วิจารณ

ผลมะพราวที่ไมปอกเปลือกมีอัตราการหายใจและการผลิตเอทธิลีนต่ําและคอนขางคงที่ จัดเปนผลไมใน
กลุม non-climacteric fruit ซึ่งอัตราการหายใจมีคาใกลเคียงกับสับปะรด (Biale et al., 1953) และการผลิต
เอทธิลีนมีคาใกลเคียงกับสม (Biale et al., 1953) อยางไรก็ตามผลมะพราวที่ปอกเปลือกทั้ง 2 แบบมีอัตราการ
หายใจสูงขึ้นมากจนมีคาใกลเคียงกับกลวยหอมสุก (Biale et al., 1953) และมีการผลิตเอทธิลีนสูงขึ้นมากซึ่งมีคา
ใกลเคียงกับอะโวกาโดสุก (Zamorano et al., 1994) การที่ผลที่ปอกเปลือกทั้งสองรูปแบบมีอัตราการหายใจสูงขึ้น
คงเนื่องจากการเกิดบาดแผลไปกระตุนการผลิตเอทธิลีนดังเชนที่พบในกลวยหอมที่เกิดบาดแผล (Chillet and
Lapeyre de Bellaire, 2002) ขณะเดียวกันเอทธิลีนที่เกิดขึ้นจะกระตุนการหายใจใหสูงขึ้นตามไปดวย (Fonseca
et al., 2002) แตในระหวางการเก็บรักษาอัตราการหายใจและการผลิตเอทธิลีนของผลมะพราวที่ปอกเปลือกทั้ง 2
แบบมีคาลดลงเล็กนอย ทั้งนีค้ งเนื่องจากเนื้อเยื่อที่เกิดบาดแผลบางสวนไดรับการสมานแผลแลว ในขณะที่บางสวน
ตายไป
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ผลมะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่งและสองชั้นในรูปแบบการปอกเปลือกเดียวกันมีอัตราการหายใจและการผลิต
เอทธิลีนแตกตางกันไมมากนักทัง้ นี้อาจเปนเพราะมะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่งและสองชั้นมีอายุตางกันเพียง 2 สัปดาห
สวนผลมะพราวอายุเนื้อชั้นครึ่งและสองชั้นที่ปอกเปลือกในแตละแบบมีคาไมแตกตางกัน แตมะพราวอายุเนื้อสอง
ชั้นมีการผลิตเอทธิลีนแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเกิดจากผลมะพราวเริ่มเขาสูความบริบูรณแตเปลือกและกะลามีการ
พัฒนาแตกตางกัน โดยเปลือกมะพราวคงมีการพัฒนาและถึงระยะบริบูรณเร็วกวากะลามะพราวจึงผลิตเอทธิลีนต่ํา
กวา
การที่ผลที่ปอกเปลือกแลวนั้นมีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นกวา 2 เทาและการผลิตเอทธิลีนที่เพิ่มขึ้นมากวา 7
นาจะสงผลตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมะพราว โดยที่อัตราการหายใจสูงจะทําใหเซลลหรือเนื้อเยื่อมี
การใชอาหารสะสมหรือน้ําตาลมากกวาปกติทําใหองคประกอบภายในผลเปลี่ยนแปลงไปและเซลลเสื่อมสภาพลง
(Chonhenchob et al., 2007) และเอทธิลีนที่สูงจะกระตุนการเสื่อมสภาพของเซลล ถาสามารถควบคุมหรือลด
อัตราการหายใจและการผลิตเอทธิลีนของผลมะพราวที่ปอกเปลือกแลว จึงจะชวยชะลอการเสื่อมสภาพและชวยยืด
อายุการเก็บรักษาของมะพราวออนได วิธีการที่สามารถลดอัตราการหายใจและการผลิตเอทธิลีนไดแก การเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่ําเพื่อลดกิจกรรมของเอทธิลีนที่เกีย่ วของกับการหายใจและการผลิตเอทธิลีนของเซลล
การ
ปรับปรุงสภาพบรรยากาศ (modified atmosphere) (Chonhenchob et al., 2007) ใหมีความเขมขนของกาซ
ออกซิเจนลดลงและคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมอัตราการหายใจและยับยั้งการผลิตเอทธิลีน ตัวอยาง
เชนการเลือกใชฟลมพลาสติกที่สามารถควบคุมการผานเขาออกของอากาศระหวางสิ่งแวดลอมกับผลมะพราว การ
ใช aminoethoxyvinylglycine (AVG) (Saltveit, 2005) เพื่อลดการผลิตเอทธิลีน และการใช 1methylcyclopropene (1-MCP) ในระหวางการเก็บรักษา (Gutpa et al., 2006) เพื่อยับยั้งการทํางานของเอทธิลีน
นาจะชวยยืออายุการเก็บรักษาผลมะพราวที่ปอกเปลือกแลวได

สรุป
1. ผลมะพราวที่ไมปอกเปลือกทั้งสองอายุจะมีอัตราการหายใจและการผลิตกาชเอทิลีนต่ํา
2. มะพราวที่ปอกเปลือกแลวไมวาแบบควั่นหรือแบบเจียจะมีอัตราการหายใจสูงขึ้นประมาณ 2 เทาจากผล
ไมปอกเปลือกและการผลิตกาชเอทิลีนสูงขึ้นมากกวา 5 เทาในอายุเนื้อชั้นครึ่ง และมากกวา 7 เทาในอายุเนื้อสอง
ชั้น
3. การปอกเปลือกรูปแบบเดียวกันทั้งสองอายุมีอัตราการหายใจและการผลิตเอทธิลีนไมแตกตางกัน
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