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Abstract
The use of irradiated chitosan was conducted by spraying the compound at concentration of 0, 0.5, 1.0
and 2.0% on rambutan cv. Rong Rein once a month for three months. Rambutan fruits were harvested and kept at
13ºC, 85±5%RH. Physical and chemical quality of rambutan was investigated at every 3 days interval until the end
of storage. The results showed that 2% irradiated chitosan treated fruit effectively maintained L* value during
storage. Meanwhile, irradiated chitosan application had no effects on a* and b* value of rambutan peel.
Anthocyanin content of all treatments increased during storage. Irradiated chitosan treated fruit showed higher
anthocyanin content than the control treatment at the end of storage. All concentration of preharvest spraying of
irradiated chitosan reduced fungi infection and weight loss of rambutan fruits. However, the treatments were not
altering soluble solids and titratable acidity during storage. Pre-harvest treatment with 2% irradiated chitosan
significantly reduced disease symptom and disease severity, thus, resulted in a better quality than other fruits
treated by lower concentrations.
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บทคัดยอ
จากการศึกษาการฉีดพนไคโตซานที่ตัดพอลิเมอรดวยการฉายรังสี ความเขมขน 0 0.5 1 และ 2% บนผลเงาะพันธุ
โรงเรียนเมื่อเงาะเริ่มติดผล โดยทําการฉีดพนเดือนละ 1 ครั้งเปนเวลา 3 เดือน ทําการเก็บเกี่ยวผลเงาะแลวนํามาเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 85±5 บันทึกผลการทดลองทุก 3 วัน จนสิ้นสุดอายุการเก็บรักษา พบวา
ผลเงาะชุดที่ฉีดพนดวยไคโตซาน 2% ชะลอการเปลี่ยนแปลงคา L* ไดดีที่สุด และการฉีดพนไคโตซานทุกความเขมขนไมมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงคา a* และ b* ของผลเงาะ ขณะที่ไคโตซานทุกความเขมขนไมมีผลตอปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได และ
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได ผลเงาะโรงเรียนที่ฉีดพนดวยไคโตซานฉายรังสีกอนการเก็บเกี่ยวสามารถชะลอการสูญเสียน้ําหนักสด
ไดดีกวาเงาะที่ไมไดฉีดพนไคโตซาน
ปริมาณแอนโทไซยานินของเปลือกเงาะทั้งที่ฉีดพนและไมฉีดพนไคโตซานมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นในระหวางการเก็บรักษา โดยผลเงาะที่ฉีดพนดวยไคโตซานมีปริมาณแอนโทไซยานินสูงกวาชุดที่ไมฉีดพนในวันสุดทาย
ของการเก็บรักษา การฉีดพนดวยไคโตซานฉายรังสี 2% กอนการเก็บเกี่ยวสามารถชะลอการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค และมี
คุณภาพผลที่ดีกวาผลเงาะชุดทดลองอื่นในระหวางการเก็บรักษา
คําสําคัญ: ไคโตซานฉายรังสี เงาะพันธุโรงเรียน การพนสารละลายกอนเก็บเกี่ยว
คํานํา
โรคผลเนา (fruit rot) เปนปญหาที่สําคัญที่ทําใหเกิดความเสียหายตอผลเงาะเปนอยางมาก โดยมีสาเหตุจากการเขา
ทําลายของเชื้อราหลายชนิด ไคโตซานมีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
โดยตรง และกระตุนกระบวนการตานทานโรคตางๆ ในเนื้อเยื่อพืชทําใหเกิดการตานทานตอเชื้อรา ดังนั้นจึงไดนําไคโตซานมาใช
ในการเคลือบผิวผลิตผลทางการเกษตร แตสารไคโตซานที่ใชกันทั่วไปและที่ขายตามทองตลาด ยังมีขนาดโมเลกุลใหญเกินไป
ยากตอการที่พืชจะดูดซึมไปใชงาน
ดังนั้นจึงมีการนําไคโตซานไปตัดพอลิเมอรดวยรังสีแกมมาเพื่อตัดสายโมเลกุลใหสั้นลง
มากกวา 100 เทา จากการวิจัยพบวา ไคโตซานขนาดโมเลกุลประมาณ 5,000-10,000 ดาลตัน จะแสดงความสามารถสูงสุดใน
หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
Postharvest Technology Program, School of Bioresources and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10140
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การตานทานเชื้อและสามารถกระตุนภูมิตานทานโรคของพืชได (Pochanavanich and Suntornsuk, 2002) ในงานวิจัยนี้จึงได
ศึกษาการใหไคโตซานฉายรังสี ในระยะกอนการเก็บเกี่ยว เพื่อชวยปองกันการเขาทําลายของเชื้อโรคและสามารถควบคุมโรคผล
เนาในผลเงาะ รวมทั้งยืดอายุการเก็บรักษาโดยรักษาคุณภาพของผลเงาะในระหวางการเก็บรักษา
อุปกรณและวิธีการ
งานวิจัยนี้ทําการทดลอง ณ ศูนยพืชสวนจังหวัดจันทบุรี โดยทําการฉีดพนสารไคโตซานฉายรังสีเมื่อเงาะเริ่มติดดอก
โดยทําการฉีดพนเดือนละ 1 ครั้ง จนถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว โดยแบงชุดการทดลองดังนี้
ชุดทดลองที่ 1 ฉีดพนดวยน้ํากลั่น
ชุดทดลองที่ 2 ฉีดพนดวยสารไคโตซานฉายรังสีรอยละ 0.5
ชุดทดลองที่ 3 ฉีดพนดวยสารไคโตซานฉายรังสีรอยละ 1.0
ชุดทดลองที่ 4 ฉีดพนดวยสารไคโตซานฉายรังสีรอยละ 2.0
เมื่อครบกําหนดเก็บเกี่ยวผลเงาะ
ทําการขนสงมายังหองปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตูควบคุม
อุณหภูมิ เพื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส โดยบรรจุในตะกราพลาสติกและหุมโดยใชพลาสติก PE ความชื้นสัมพัทธ
รอยละ 85±5 ทําการวิเคราะหผลทางกายภาพและเคมีทุก 3 วัน จนสิ้นสุดอายุการเก็บรักษา

Total anthocyanin content (mg/100 ml)

ผลการทดลอง
การสูญเสียน้ําหนักของเงาะโรงเรียนที่ฉีดพนดวยไคโตซานตัดสายพอลิเมอรดวยรังสีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยผลเงาะชุดควบคุมมีการ
สูญเสียน้ําหนักมากวาชุดการทดลองอื่นๆ อยางมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 (p<0.01) สวนการ
สูญเสียน้ําหนักผลสดของผลเงาะชุดที่ฉีดพนดวยไคโตซานที่ความเขมขนตางๆไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Figure 1 A)
สําหรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโธไซยานิน พบวาผลเงาะมีปริมาณแอนโธไซยานินกอนการเก็บรักษาอยูในชวง 5.59 6.32 mg/100ml และผลเงาะทุกชุดทดลองมีแนวโนมของปริมาณแอนโธไซยานินเพิ่มขึ้นในระหวางการเก็บรักษาและไมมีความ
แตกตางกันในระหวางชุดทดลอง จนถึงวันสุดทายของการเก็บรักษา (Figure 1 B)
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Figure 1 Percentage of weight loss (A) and Anthocyanin content (B) of rambutan treated and untreated with
irradiated chitosan at 0, 0.5, 1.0 and 2.0% during preharvest and then stored at 13 ºC for 9 days
การเปลี่ยนแปลง คา L* ซึ่งแสดงถึงคาความสวางของสี โดยคา L* ที่สูงขึ้นหมายถึงคาความสวางของเปลือกมีมาก
และคา L* ลดลงหมายถึงคาความสวางของสีเปลือกมีคานอยหรือเปลือกมีสีน้ําตาล ในวันแรกของการเก็บรักษาผลเงาะพันธุ
โรงเรียนที่ไดจากการฉีดพนดวยไคโตซานที่ตัดสายพอลิเมอรดวยรังสี มีคา L* อยูในชวง 37.90 - 40.21 เมื่อระยะเวลาการเก็บ
รักษานานขึ้นคา L* มีแนวโนมลดลง โดยในวันสุดทายของการเก็บรักษาเงาะที่ฉีดพนดวยไคโตซาน 1% มีคา L* ลดลงมากที่สุด
เทากับ 28.55 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในขณะที่ชุดการทดลองอื่นๆ คา L* ไมมีความ
แตกตางตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (Figure 2A) การเกิดโรคของผลเงาะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดอายุการเก็บรักษา โดยผล
เงาะชุดที่ฉีดพนดวยไคโตซานตัดพอลิเมอรดวยรังสีกอนการเก็บเกี่ยวสามารถลดการเกิดโรคในผลเงาะไดดีกวาผลเงาะชุดที่
ไมไดฉีดพนไคโตซานอยางมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 (p<0.01) ผลเงาะเริ่มมีการเกิดโรค
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ในวันที่ 3 ของการเก็บรักษา โดยผลเงาะที่ฉีดพนดวยไคโตซานฉายรังสี 2% มีการเกิดโรคต่ําที่สุดเทากับรอยละ 2.50 สวนผล
เงาะชุดทดลองอื่นๆมีการเกิดโรคไมแตกตางกันทางสถิติ สําหรับในวันที่ 6 ของการเก็บรักษา พบวาผลเงาะที่ฉีดพนดวยไคโต
ซาน 2% มีการเกิดโรคต่ําที่สุด รองลงมาไดแกชุดที่ฉีดพนดวยไคโตซาน 1% 0.5% และชุดควบคุมมีการเกิดโรคสูงที่สุด (Figure 2B)
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Figure 2 L* value of rambutan peel (A) and %Disease severity (B) of rambutan treated and untreated with
irradiated chitosan at 0, 0.5, 1.0 and 2.0% during preharvest and then stored at 13 ºC for 9 days
วิจารณผลการทดลอง
การสูญเสียน้ําเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเงาะเกิดอาการเหี่ยวและทําใหขนของเงาะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล (Mendoza et
al., 1972) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอันเนื่องมาจากการคายน้ําและการหายใจที่สูงขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยว
(Kader, 1985) และเปนผลเนื่องมาจากความแตกตางของความดันไอน้ําระหวางผลิตผลกับบรรยากาศรอบๆ ผลิตผล จึงทําให
เกิดการสูญเสียน้ํามากขึ้น (Berg and Lendz, 1987; Lam and Kosiyachinda, 1987) การสูญเสียน้ําทําใหน้ําหนักผลสด
ลดลง ผลเหี่ยวยน มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางและรสชาติที่ดอยคุณภาพ จากการทดลองพบวาเงาะโรงเรียนที่ฉีดพนดวยไคโต
ซานกอนการเก็บเกี่ยวสามารถชะลอการสูญเสียน้ําหนักสดไดดีกวาเงาะที่ไมไดฉีดพนไคโตซาน พฤติยา (2545) รายงานวาการ
ใชไคโตซานสามารถปองกันการสูญเสียน้ําจากบรรยากาศที่อิ่มตัวของไอน้ํารอบๆ ทําใหผลิตผลมีการคายน้ํานอยกวาผลที่ไมได
เคลือบผิวดวยไคโตซาน
ผลเงาะที่ฉีดพนดวยไคโตซานกอนการเก็บเกี่ยวที่มีปริมาณแอนโธไซยานินสูงกวาชุดควบคุมในวัน
สุดทายของการเก็บรักษา อาจเปนเพราะสีแดงที่ปรากฏที่เปลือกของผลเงาะเกี่ยวของกับความคงตัว ของโครงสรางของรงควัตถุ
แอนโธไซยานิน โดยโครงสรางของแอนโธไซยานินในสภาพที่เสถียรจะมีขั้วเปนขั้วบวกเชนเดียวกันกับไคโตซาน ขั้วบวกของไคโต
ซานจะทําใหขั้วบวกของแอนโธไซยานินมีความคงตัวและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น จึงทําใหสีในผลไมมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น
(Han et al., 2004) และความเสถียรยังขึ้นกับคาพี-เอช อีกดวย (Lee and Wicker, 1991) อีกทั้งไคโตซานที่ใชในการทดลอง
ครั้งนี้เปนไคโตซานที่ตัดพอลิเมอรดวยรังสีซึ่งมีอนุภาคเปนสายสั้นๆทําใหสามารถเขาไปจับกับขั้วบวกของแอนโธไซยานินไดดี
มากยิ่งขึ้น สําหรับรอยละการเกิดโรคในผลเงาะพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดยผลเงาะชุดที่ฉีดพน
ดวยไคโตซานสามรถชะลอการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคไดดีกวาชุดควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากไคโตซานมีคุณสมบัติคลาย
องคประกอบของผนังเซลลของจุลินทรียเชื้อรา
เมื่อพืชไดรับไคโตซานบริเวณนั้นจะถูกกระตุนใหสรางโปรตีนตอตานสิ่ง
แปลกปลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งเอนไซมที่สามารถตอตานการรุกรานของเชื้อที่เขาทําลาย และสามารถกระตุนใหสรางไคติเนส
และเบตา-1, 3-กลูคาเนส ได (อุไรวรรณ และคณะ, 2553) โดยจากการทดลองพบวาไคโตซาน 2% สามารถชะลอการเกิดโรค
และความรุนแรงของโรคไดดีที่สุดรองลงมาไดแก 1% และ 0.5% ตามลําดับ นอกจากนั้นผลเงาะชุดที่ฉีดพนดวยไคโตซาน 2%
ชะลอการเปลี่ยนแปลงคา L*ไดดีที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Mazaro et al. (2008) ที่พบวาการใชไคโตซานกอนการ
เก็บเกี่ยวสามารถชะลอการสุกของผลสตรอเบอรรี่ได
สรุปผลการทดลอง
ผลเงาะที่ฉีดพนดวยไคโตซานตัดสายพอลิเมอรดวยรังสีกอนการเก็บเกี่ยวสามารถลดการสูญเสียน้ําหนักสดไดดีกวา
ผลเงาะที่ไมไดฉีดพนไคโตซาน ผลเงาะที่ฉีดพนดวยไคโตซานฉายรังสีความเขมขน 2% มีปริมาณแอนโธไซยานินสูงกวาผลเงาะ
ชุดที่ไมฉีดพนไคโตซานในวันสุดทายของการเก็บรักษา การฉีดพนดวยไคโตซานตัดสายพอลิเมอรดวยรังสีความเขมขน 2%
กอนการเก็บเกี่ยวสามารถชะลอการเกิดโรค ความรุนแรงของโรคในระหวางการเก็บรักษา

86

การใชไคโตซาน

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

คําขอบคุณ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กทม. 10400
เอกสารอางอิง

พฤติยา นิลประพฤกษ. 2545. ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานตอการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของสมพันธุเขียวหวาน. วิทยานิพนธปริญญา
โท. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, กรุงเทพฯ.
หนา 1-134.
อุไรวรรณ ขุนจันทร, สุจริต สวนไพโรจน และสุริยา ชูพูล. 2553. การพนไคโตซานกอนการเก็บเกี่ยวตอการชักนําไคติเนสและเบตา-1, 3-กลูคาเนสใน
ผลหมอนพันธุ 'เชียงใหม'.รายงานการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งที่ 9 (ภาคโปสเตอร) ระหวางวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2553 ณ
โรงแรมกรุงศรีริเวอร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา.
Berg, L.A. and C.P. Lendz. 1987. High humidity storage of vegetables and fruits. HortScience 13: 565-569.
Han, C., Y. Zhao, S.W. Leonard and M.G. Traber. 2004. Edible coatings to improve storability and enhance nutrition value of fresh
and frozen strawberries (Fragria x ananassa) and Raspberries (Rubus ideaus). Postharvest Biology and Technology 33:
67-78.
Kader, A.A. 1985. Postharvest Biology and Technology: An overview. pp. 3-7. In: A.A. Kader et al. (Eds.). Postharvest Technology of
Horticulture Crops. University of California. Devise of Agricultural and Natural. Research.
Lam, P.F. and S. Kosiyachida. 1987. Rambutan: Fruit Development. Postharvest Physiology and Marketing in ASEAN. Malaysia.
AESAN Food Handling Bureau. 82 p.
Lee, H.S. and L. Wicker. 1991. Quantitative changes in anthocyanidin pigment in lychee fruit during refrigerated storage. Food
Chemistry 40: 263-273.
Mazaro, S.M., C. Deschamps, L.L. MayDeMio, L.A. Biasi, A. DeGouvea and C. Sautter. 2008. Postharvest behavior of strawberry
fruits after preharvest treatment with chitosan and acibenzolar-s-methyl. Revista Brasileirade Fruticul- tura 30: 185–190.
Mendoza, D.B., J.R. Pantastico and F.B. Javier. 1972. Storage and handling rambutan. Philippine Agriculture 55: 322-332.
Pochanavanich, P. and W. Suntornusuk. 2002. Fungal chitosan production and its characterization. Letters in Applied Microbiology
35: 17-21.

