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Abstract 
Nam Dok Mai (NDM) is the most popular ripe-eaten mango for Thai people, which it contains various 

kinds of aromatic compounds. It is also known that terpenes are the main odor-active component found in 
ripe NDM mango flesh. Since cultivars and environmental factors influence the aroma profiles, NDM Sithong 
has lower fragrance when compared to NDM (in-season) and NDM no.4 (off-season) cultivars. Thus, in this 
research, compositions of terpenes in 3 NDM cultivars: NDM, NDM no.4 and NDM Sithong were investigated. 
The slices of fully-ripe NDM flesh from 3 cultivars were placed into glass vial and aroma profile was measured 
with head space GC-MS. Results showed that monoterpene such as β-ocimene, 2-(acetylmethyl)-3-carene, 
o-cymene, β-bergamotene and α-guaiene and sesquiterpene such as caryophyllene, humulene, germacreene 
D and α-farnesene were main aroma components in NDM and NDM no.4 while only sesquiterpene 
components: caryophyllene, humulene, germacrene D were found in NDM Sithong.  
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บทคัดย่อ  
น ้ำดอกไม้เป็นมะม่วงสุกท่ีคนไทยนิยมรับประทำนมำกที่สุด ส้ำหรับมะม่วงสุกแล้วจะพบสำรประกอบที่ให้กลิ่นหลำยชนิด 

เป็นที่ทรำบกันดีว่ำเทอร์พีนเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งให้กลิ่นในเนื อมะม่วงน ้ำดอกไม้สุก เนื่องจำกพันธุ์ปลูกและปัจจัยด้ำน
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อรูปแบบของกลิ่น น ้ำดอกไม้สีทองมีกลิ่นหอมน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับพันธุ์น ้ำดอกไม้ (ในฤดูกำล) และ
น ้ำดอกไม้เบอร์ 4 (นอกฤดูกำล) ดังนั นงำนวิจัยนี จึงได้ศึกษำองค์ประกอบของเทอร์พีนในมะม่วงน ้ำดอกไม้ 3 พันธุ์ปลูก ได้แก่ 
น ้ำดอกไม้ น ้ำดอกไม้เบอร์ 4 และน ้ำดอกไม้สีทอง เนื อของมะม่วงที่สุกเต็มที่จำก 3 พันธุ์ปลูกถูกหั่นเป็นชิ นเล็ก ๆ ก่อนใส่ลงใน
หลอดแก้วแล้วน้ำไปวิเครำะห์กลิ่นด้วย GC-MS โดยใช้เทคนิคเฮดสเปซ ผลกำรวิจัยพบว่ำสำร monoterpene เช่น β-ocimene, 
2- (acetylmethyl) -3-carene, o-cymene, β-bergamotene และ α-guaiene และ sesquiterpene เช่น caryophyllene, 
humulene, Germacreene D และ α-farnesene เป็นส่วนประกอบหลักของกลิ่นในมะม่วงน ้ำดอกไม้และน ้ำดอกไม้เบอร์ 4 
ในขณะทีน่ ้ำดอกไม้สีทองมีเพียงส่วนประกอบของ sesquiterpene เช่น caryophyllene, humulene, germacrene D เท่ำนั น 
ค้าส้าคัญ: องค์ประกอบของกลิ่น GC-MS น ้ำดอกไม้ มะม่วงสุก 
 

ค้าน้า 
มะม่วง (Mangifera indica L.) จัดเป็นผลไม้เขตร้อน (Tropical fruit) ที่มีกลิ่นรสหอมหวำนและมีควำมส้ำคัญในทำง

กำรค้ำของประทศไทย (มณฑำทิพย และคณะ, 2544) และต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศในแถบอำเซียน มะม่วงน ้ำดอกไม้เป็น
หนึ่งในมะม่วงหลำยพันธุ์ท่ีมีกำรส่งออกในปริมำณมำกและเป็นมะม่วงที่คนไทยนิยมรับประทำนเมื่อผลสุก มะม่วงน ้ำดอกไม้สำมำรถ
แบ่งออกได้เป็น 3 พันธุ์ คือ น ้ำดอกไม้ น ้ำดอกไม้ (ทวำย) เบอร์ 4 และน ้ำดอกไม้สีทอง โดยพันธุ์ที่เรียกว่ำน ้ำดอกไม้ให้ผลตำม
ฤดูกำล น ้ำดอกไม้เบอร์ 4 ให้ก่อนฤดูกำลแต่ให้ผลผลิตไม่มำกนัก และน ้ำดอกไม้สีทองจะออกสู่ตลำดล่ำกว่ำน ้ำดอกไม้  (พีระศักดิ์, 
2554) เมื่อผลมะม่วงสุกจะมีกลิ่นหอมเฉพำะตัว ซึ่งมีควำมส้ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรยอมรับและเลือกบริโภค รวมถึงกำรน้ำไปใช้ใน
อุตสำหกรรมอำหำร (Boonbumrung และคณะ, 2001) กลิ่นรสของอำหำรส่งผลประสำทกำรรับรู้ของมนุษย์และมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจซื อ ด้วยเหตุนี อุตสำหกรรมอำหำรจึงให้ควำมสำ้คัญตอ่กลิ่นของอำหำร เเละมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีกลิน่ให้ตรงตำมควำม
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ต้องกำรของผู้บริโภค โดยมีกำรใช้เทคนิค Gas chromatograph ร่วมกับวิธีกำรอื่นๆ เพื่อให้องค์ประกอบของกลิ่นในตัวอย่ำง หรือ 
อำหำรชนิดนั นๆ (กำญจนำ, 2552)  

จำกงำนวิจัยที่มีกำรศึกษำเกี่ยวกับองค์ประกอบของกลิ่นในมะม่วงสำยพันธุ์ต่ำงประเทศ พบว่ำสำรระเหยที่ให้กลิ่นส่วน
ใหญ่เป็นสำรประกอบเอสเทอร์ ส่วนมะม่วงไทยมีสำรประกอบเทอร์พีนเป็นหลัก (มณฑำทิพย และคณะ, 2544) อย่ำงไรก็ตำม
มะม่วงพันธุ์น ้ำดอกไม้ทั ง 3 พันธุ์ปลูกมีทีก่ลิ่นแตกต่ำงกัน อีกทั งยังไม่มีกำรศึกษำข้อมูลกำรเปรียบเทียบกลิ่นในมะม่วงน ้ำดอกไม้พันธุ์
ต่ำงๆ ดังนั นงำนวิจัยนี จึงได้ศึกษำองค์ประกอบของเทอร์พีนในมะม่วงน ้ำดอกไม้ 3 พันธุ์ปลูกของไทย คือ น ้ำดอกไม้ น ้ำดอกไม้เบอร์ 
4 และน ้ำดอกไม้สีทอง เพื่อน้ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงกำรค้ำ และอุตสำหกรรมอำหำรได้ในอนำคต  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ซื อมะม่วงน ้ำดอกไม้ทั ง 3 สำยพันธุ์ คือ น ้ำดอกไม้ น ้ำดอกไม้เบอร์ 4 และน ้ำดอกไม้สีทอง จำกตลำดขำยส่งสี่มุมเมือง ท้ำ
กำรบ่มที่อุณหภูมิห้องให้ผลมะม่วงสุกงอมและมีกลิ่นหอมเพื่อใช้ในกำรวิจัย น้ำเนื อส่วนกลำงผลมำหั่นให้ได้ขนำด 0.5x0.5 
เซนติเมตร น ้ำหนักเนื อ 5 กรัม บรรจุลงในขวดแก้วขนำด 20 มิลลิลิตร (20 ml Headspace vial) ซึ่งจ้ำเพำะกับเครื่อง 
Headspace sampler (HS) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 7697A ที่เช่ือมต่อกับเครื่อง Gas chromatograph (GC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 7890B 
และ mass spectrometer (MS) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 5977B 

น้ำสำร Thiophene (Internal standard) ที่มีควำมเข้มข้น 100 ppm ปริมำตร 20 ไมโครลิตร ที่ได้จำกกำรเจือจำง 
Thiophene (100%) ปริมำตร 1 มิลลิลิตร ด้วยเอทำนอลที่ผ่ำนกำรกรองให้บริสุทธ์ิปริมำตร 9 มิลลิลิตร เติมลงในขวดแก้วที่บรรจุ
ตัวอย่ำงมะม่วง และขวดแก้วที่ไม่มีตัวอย่ำงมะม่วง (control) จำกนั นปิดขวดด้วยฝำแบบยำง (septum) แล้วท้ำกำรปิดผนึกฝำขวด
ที่บรรจุตัวอย่ำงให้สนิทด้วยอุปกรณ์ผนึกฝำแบบใช้มือ (Manual crimpers) 
 น้ำขวดที่บรรจุตัวอย่ำงและขวดที่บรรจุสำร Internal standard บรรจุลงในช่องส้ำหรับวำงตัวอย่ำงของเครื่อง 
Headspace ที่เช่ือมต่อกับเครื่อง Gas chromatograph – mass spectrometer ตั งระดับอุณหภูมิภำยในส่วนของ Headspace 
ที่ 40 °C นำน 10 นำที ใช้คอลัมน์ HP-5 ที่มีขนำด 30 เมตร ควำมยำว x 0.25 มิลลิเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง x 0.25 มิลลิเมตร 
ควำมหนำ ใช้แก๊สฮีเลียมเป็นแก็สตัวพำ ที่อัตรำกำรไหล 1.7 มิลลิลิตร/นำที ตรงส่วนที่ปล่อยตัวอย่ำงเข้ำเครื่อง GC (Inlet) ตั งเป็น
โหมด Split-less อุณหภูมิตรงส่วนปล่อยสำรเข้ำเครื่อง GC ตั งไว้ที่ 250 °C และอุณหภูมิภำยในส่วน Oven ตั งเริ่มต้นไว้ที่ 40°C 
นำน 2 นำที หลังจำกนั น ตั งไว้ที่ 160°C โดยเพิ่มระดับอุณหภูมิที่ 4°C/นำที และเพิ่มขึ นจนอุณหภูมิสุดท้ำยอยู่ที่ 280°C ที่ 50°C/
นำที จำกนั นสำรต่ำงๆ ภำยในตัวอย่ำงที่แยก จะเคลื่อนที่เข้ำสู่ระบบไร้อำกำศ หรือ สุญญำกำศของเครื่อง Mass spectrometer 
ซึ่งจะมีกำรปล่อยอิเล็คตรอนใส่สำรที่เคลื่อนที่เข้ำไปท้ำให้เกิดกำรแตกตัวเป็นค่ำไอออน โดยตั งค่ำโหมด electron ionization 
mode (EI) อยู่ที่ 70 eV อุณหภูมิของแหล่งไอออนอยู่ที่ 230°C ช่วงค่ำ mass อยู่ที่ m/z 35-450 แล้วค่ำอิเล็กตรอนของ
องค์ประกอบของสำรต่ำงๆ ที่ถูกท้ำให้แตกตัว สำมำรถน้ำมำระบุชนิดของสำรแต่ละตัวได้ โดยน้ำผลที่แสดงกำรแตกตัวของ
สำรประกอบต่ำงๆ มำเทียบกับ NIST Library ของเครื่องและโปรแกรม เพื่อหำองค์ประกอบของสำรระเหยที่ให้กลิน่ในมะม่วงแต่ละ
พันธุ ์
 องค์ประกอบของสำรระเหยที่ให้กลิ่นในมะม่วงแต่ละพันธุ์ เมื่อท้ำกำรเทียบกับ NIST Library ของเครื่องและโปรแกรมที่
ลงไว ้เลือกข้อมูลที่ได้มำศึกษำเฉพำะสำรประกอบเทอร์พีนที่พบในเเต่ละพันธุ์ เพื่อดูลักษณะของกลิ่น เเละค้ำนวณหำควำมเข้มข้น
ของสำรประกอบเทอร์พีนแต่ละชนิดที่พบ โดยเปรียบเทียบพื นที่จุดยอด (Peak area) ของสำรประกอบเทอร์พีนท่ีพบเเต่ละชนิดกับ
ควำมเข้มข้นและพื นที่จุดยอดของสำร Thiophene (Internal standard) แล้วรำยงำนผลในหน่วยนำโนกรัมต่อกรัม (ng/g) 
หลังจำกนั น หำค่ำจ้ำเพำะของกลิ่น (Odor activity values, OAV) ของสำรประกอบเทอร์พีนแต่ละชนิดด้วยกำรน้ำควำมเข้มข้น
ของสำรประกอบเทอร์พีนเเต่ละชนิดที่พบในมะม่วงแต่ละพันธุ์ ค้ำนวณเทียบกับค่ำ Odor threshold ของสำรประกอบเทอร์พีน
ชนิดนั นๆ ตำมสูตรดังนี  
 
Odor activity values (OAV) =          ควำมเข้มข้นของสำรประกอบเทอร์พีน (ng/g) 

_________________________________________________________________________________________ 

 Odor threshold ของสำรประกอบเทอร์พีน (ng/g) 
  

ผลการทดลอง 
จำกกำรศึกษำและเปรียบเทียบองค์ประกอบของเทอร์พีนในมะม่วงน ้ำดอกไม้ทั ง 3 พันธุ์ (Table 1) คือ น ้ำดอกไม้ 

น ้ำดอกไม้เบอร์ 4 และน ้ำดอกไม้สีทองที่วิเครำะห์ด้วยเครื่อง HS-GC-MS พบสำรประกอบเทอร์พีนทั งหมด 9 ชนิด แบ่งออกเป็น
สำรประกอบประเภท Monoterpene 5 ชนิด ได้แก่ β-ocimene, 2- (acetylmethyl) -3-carene, o-cymene, 



ว. วิทยำศำสตร์เกษตร ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) พฤษภำคม – สิงหำคม 2564 235 

β-bergamotene และ α-guaiene และสำรประกอบประเภท Sesquiterpene 4 ชนิด ได้แก่ caryophyllene, humulene, 
Germacrene D และ α-farnesene โดยมะม่วงน ้ำดอกไม้ และน ้ำดอกไม้เบอร์ 4 พบสำรประกอบเทอร์พีนทั งประเภท 
Monoterpene และ Sesquiterpene เช่น สำร β-ocimene, caryophyllene, humulene และ Germacrene D ในน ้ำดอกไม้ 
และ สำร 2- (acetylmethyl) -3-carene, o-cymene, β-bergamotene, α-guaiene, caryophyllene, humulene, 
Germacrene D และ α-farnesene ในน ้ำดอกไม้เบอร์ 4 ส่วนมะม่วงน ้ำดอกไม้สีทองพบเพียงสำรประกอบเทอร์พีนประเภท 
Sesquiterpene เช่น caryophyllene, humulene และ Germacrene D โดยมีควำมเข้มข้นและค่ำ OAV ของสำรประกอบเทอร์
พีนแต่ละชนิดที่เแตกต่ำงกันในมะม่วงน ้ำดอกไม้ทั ง 3 พันธุ์ปลูกดังแสดงในตำรำงที่ 1 (Table 1) 
 
Table 1 Presenting of terpene components in aroma profile of Nam Dok Mai (NDM) mango cultivars 

Compounds RT 
(min) 

Relative content (ng/gFW)a Odor 
descriptionb 

Odor 
threshold 

(ng/g) 

OAVf 
NDM NDM # 4 NDM 

Sithong 
NDM NDM # 4 NDM 

Sithong 
Monoterpene 
 β-Ocimene 11.699 0.306 Nf Nf Citrus, tropical 

green 
34c 0.009 - - 

 2- (acetylmethyl)   
 -3-carene 

12.314 Nf 0.429 Nf Citrus, woody Nv - - - 

 o-Cymene 13.255 Nf 0.922 Nf Woody, minty Nv - - - 
 β-Bergamotene 16.439 Nf 0.108 Nf Citrus, woody Nv - - - 
 α-Guaiene 23.784 Nf 0.628 Nf Balsam, peppery Nv - - - 
Sesquiterpene 
 Caryophyllene 24.616 6.408 7.466 1.752 Sweet woody, 

clove 
64d 0.100 0.117 0.027 

 Humulene 25.701 0.772 2.471 0.287 Oceanic-watery 39e 0.020 0.063 0.007 
 Germacrene D 26.534 0.209 3.949 1.007 Woody spice Nv - - - 
 α-Farnesene 27.004 Nf 0.800 Nf Citrus, floral, 

woody green 
Nv - - - 

aCalculated from internal thiophene 
bAccording to the Goodscentscompany web page 
cNiu, Y., Wang, P., Xiao, Q., Xiao Z., Mao H. and Zhang J., 2020; dCuevas-Glory, L. F., Sauri-Duch, E., Sosa-Moguel, O. and Pino, J. A., 
2020; eTamura, H., Boonbumrung, S., Yoshizawa, T. and Varanyanond, W., 2000 
fOdor activity values were calculated by dividing the concentrations by its odor threshold 
Nf = Not found 
Nv = Not available odor threshold data 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

จำกองค์ประกอบของเทอร์พีนที่แตกต่ำงกันในมะม่วงน ้ำดอกไม้ทั ง 3 พันธุ ์จึงท้ำให้มะม่วงแต่ละพันธุ์มีลักษณะของกลิ่นที่
ได้ไม่เหมือนกัน และมีควำมควำมเข้มข้นของกลิ่นที่ต่ำงกัน ถึงแม้ว่ำ สำรประกอบเทอร์พีนบำงตัวจะพบในน ้ำดอกไม้ทั ง 3 พันธุ์ เช่น 
caryophyllene, humulene และ Germacrene D แต่ด้วยควำมเข้มข้นและค่ำ OAV ที่ต่ำงกันตำมที่ปรำกฏในตำรำงท่ี 1 (Table 
1) แสดงให้เห็นว่ำ มะม่วงน ้ำดอกไม้เบอร์ 4 มีควำมเข้มข้นของสำรประกอบเทอร์พีนทั ง 3 ชนิดมำกกว่ำพันธุ์น ้ำดอกไม้ และ
น ้ำดอกไม้สีทอง และยังมีกำรตรวจพบองค์ประกอบของเทอร์พีนมำกที่สุด รองลงมำ คือ น ้ำดอกไม้ ซึ่งมีควำมเข้มข้นและค่ำ OAV 
ของสำรประกอบเทอร์พีนเช่น Caryophyllene และ Humulene ใกล้เคียงกับน ้ำดอกไม้เบอร์ 4 แต่กลับพบองค์ประกอบเทอร์พีน
ประเภท Monoterpene เพียงชนิดเดียวอย่ำง β-ocimene ที่มีกำรรำยงำนผลว่ำ พบในมะม่วงเขียวเสวยของไทย (Tamura et 
al, 2000) และมะม่วงสำยพันธุ์ Ataulfo (Cuevas-Glory et al, 2020) พบสำรประกอบ β-ocimene อย่ำง trans-β-ocimene 
เป็นปริมำณมำกในมะม่วงแรดและสำมฤดู (มณฑำทิพย และคณะ, 2544) ส่วนน ้ำดอกไม้สีทองมีค่ำ OAV ขององค์ประกอบเทอร์
พีนน้อยที่สุด เเสดงให้เห็นว่ำสำรประกอบเทอร์พีนประเภท Monoterpenes เป็นสำรประกอบหลักที่ส่งผลให้มะม่วงน ้ำดอกไม้ 3 
พันธุ์ปลูกของไทย มีกลิ่นหอมเเรงเเตกต่ำงกันไป 
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สรุปผล  
องค์ประกอบของเทอร์พีนในมะม่วงน ้ำดอกไม้ทั ง 3 พันธุ์ คือ น ้ำดอกไม้ น ้ำดอกไม้เบอร์ 4 และน ้ำดอกไม้สีทอง เมื่อ

ค้ำนวณหำควำมเข้มข้นและค่ำ OAV ของสำรประกอบเทอร์พีนในมะม่วงน ้ำดอกไม้แต่ละพันธุ์  สำมำรถสรุปผลได้ว่ำ มะม่วง
น ้ำดอกไม้เบอร์ 4 เป็นมะม่วงที่มีลักษณะกลิ่นท่ีเด่นชัดที่สุด เนื่องมำจำกพบสำร Monoterpene มำกที่สุดเช่น 2- (acetylmethyl) 
-3-carene, o-cymene, β-bergamotene และ α-guaiene มะม่วงน ้ำดอกไม้พบเพียง β-ocimene ขณะทีน่ ้ำดอกไม้สีทองเป็น
พันธุ์ที่พบเพียงสำร Sesquiterpene เช่น caryophyllene, humulene และ Germacrene D เท่ำนั น จึงท้ำให้มีกลิ่นหอมน้อย
กว่ำที่สุดในบรรดำมะม่วงน ้ำดอกไม้ทั ง 3 พันธุ ์
 

ค้าขอบคุณ  
ขอขอบคุณศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) กับภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร 

อำหำร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ส้ำหรับกำรอนุญำตให้ใช้
สถำนท่ีในกำรท้ำกำรวิจัยและทดลอง 
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