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Abstract
Sugar apple and soursop belong to the genus Annona, which are tropical fruits that have a very short
storage life due to their rapid ripening and peel color changes after harvest. The objective of this study was to
investigate the effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on the storage life and quality of these fruits.
“Petpakchong” sugar apple and soursop fruits were harvested at 110 days and 130 days after flowering,
respectively. The were fumigated with 1-MCP at 0, 500, 1,000 or 2,000 ppb for six hours and subsequently stored
at 28±2 o C. If was found that the fruits treated with 1-MCP at all concentrations had a storage life of 8 days, which
was longer than that of the control (6 days). The peel color changes and decrease in firmness of the fruits treated
with 2,000 ppb 1-MCP occurred more slowly than those subjected to the other treatments. Treatment with 1-MCP
at all concentrations had no effect on total soluble solids content and titratable acidity. Moreover, the fruits treated
with 1-MCP at all concentrations had lower respiration rate and ethylene production than the control fruits.
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บทคัดยอ
นอยหนาและทุเรียนเทศจัดอยูในพืชสกุล Annona เปนผลไมเขตรอนที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น เนื่องจากมีการสุกและ
การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกอยางรวดเร็วภายหลังการเก็บเกี่ยว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชสาร 1-เมทิลไซโคล
โพรพีน
(1-MCP) ในปริมาณที่เหมาะสมตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลของพืชในสกุล Annona โดยนําผล
นอยหนาพันธุเพชรปากชองที่มีอายุ 110 วัน และผลทุเรียนเทศที่มีอายุ 130 วัน มารมดวย 1-MCP ที่ความเขมขน 0, 500,
1,000 และ 2,000 ppb เปนเวลา 6 ชั่วโมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28±2 o ซ. พบวา ผลของพืชในสกุล Annona ที่ผานการรมดวย
1-MCP ทั้ง 3 ความเขมขน มีอายุเก็บรักษา 8 วัน ซึ่งนานกวาชุดควบคุมที่เก็บรักษาไดเพียง 6 วัน โดยผลที่ผานการรมดวย 1MCP ที่ความเขมขน 2,000 ppb พบวา มีการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก และการลดลงความแนนเนื้อชากวาทุกกรรมวิธี ในขณะที่
การรมดวย 1-MCP ที่ความเขมขนตางๆ ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได และปริมาณกรดที่
ไทเทรตได นอกจากนี้ยังพบวา ผลของพืชในสกุล Annona ที่ผานการรมดวย 1-MCP ทุกความเขมขนมีอัตราการหายใจและ
การผลิตเอทิลีนที่ต่ํากวาชุดควบคุม
คําสําคัญ: พืชสกุลนอยหนา, สาร 1-เมทิลไซโคลโพรพีน, อายุการเก็บรักษา
คํานํา
นอยหนาพันธุเพชรปากชอง และทุเรียนเทศ จัดอยูในสกุล Annona spp. เปนไมผลที่เจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดี
ในเขตรอน ลักษณะเปนไมยืนตน ขนาดตนเล็กถึงปานกลาง เนื้อผลมีสีขาว เมล็ดสีน้ําตาลเขม เมื่อผลสุกเนื้อจะนิ่ม ในปจจุบัน
นอยหนาพันธุเพชรปากชองเกษตรกรนิยมปลูกเพราะเปนที่ตองการของตลาด มีคุณประโยชนหลายประการ เชน ชวยตอตาน
อนุมูลอิสระในรางกาย ชวยลดคอเลสเตอรอล ฯลฯ แหลงปลูกที่สําคัญอยูในจังหวัดนครราชสีมา ในขณะที่ทุเรียนเทศเปนไมผล
ที่กําลังเริ่มใหความสนใจ โดย นพมาศ (2558) พบวา ในทุเรียนเทศมีสารสําคัญบางชนิดที่ชวยในการตอตานโรคมะเร็ง และ
สามารถใชรักษาโรคผิวหนัง แกโรคเลือดออกตามไรฟน ฯลฯ มีแหลงปลูกที่สําคัญอยูในภาคใตของประเทศไทย ปจจุบันนิยม
นํามาจําหนายในรูปผลิตภัณฑเชิงอุตสาหกรรมเกษตร เชน น้ําทุเรียนเทศเขมขน และน้ําทุเรียนพรอมดื่มบรรจุกลอง เปนตน
ปญหาหลังการเก็บเกี่ยวของผลของพืชในสกุล Annona ไดแก มีอายุการเก็บรักษาสั้น ขนาดของผลไมสม่ําเสมอ การ
สุกของผลไมสามารถระบุไดชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกซึ่งทําใหมูลคาลดลง ทางทีมผูวิจัยจึงไดมองหาแนวทางใน
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 35 หมูที่ 3 เทคโนธานี ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Agricultural Technology Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) 35 Moo 3 Technopolis Klong 5 KlongLuang
Pathumthani 12120
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การแกปญหาดังกลาว โดยไดศึกษาเกี่ยวกับ 1-เมทิลไซโคลโพรพีน (1-MCP) พบวา เปนสารที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มี
ฤทธิ์ดูดซับเอทิลีน อยูในรูปกาซ ไมมีสี ไมมีกลิ่น ยับยั้งการทํางานของเอทิลีน การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผลไม ชะลอการสุก
และชวยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลใหยาวขึ้น (มาระตรี และอุษณา, 2550) มีการนํา 1-MCP มาใชกับผลไมหลายชนิด
เชน จารุวัฒน (2544) ศึกษาผลของ 1-MCP ตอการชะลอการสุกของผลมะมวงพันธุน้ําดอกไม พบวา ผลที่ผานการรมดวย 1MCP ความเขมขน 500 ppb มีอายุการเก็บรักษาที่ 13 o ซ. เทากับ 33 วัน มีอัตราการหายใจ อัตราสวนของ TSS : TA ปริมาณ
น้ําตาลทั้งหมด และเปอรเซ็นตการเกิดโรคดีที่สุด และการรมดวย 1-MCP ในผลพุทรา (นันทิพา และอินทิรา, 2551) พบวา การ
รมดวย 1-MCP ที่ความเขมขน 100 ppb เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง ใหผลดีที่สุด ในดานการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก การสูญเสีย
น้ําหนัก รวมทั้งคะแนนการยอมรับของผูบริโภค
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนเพื่อศึกษาผลของการใชสาร 1-MCP ในปริมาณที่เหมาะสมตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
และชะลอการยืดอายุการเก็บรักษาพืชในสกุลนอยหนา
อุปกรณและวิธีการ
ผลของพืชในสกุล Annona ที่ใชในการทดลองแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 นอยหนาพันธุเพชรปากชอง จาก
แปลงปลูกของเกษตรกร ในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และกลุมที่ 2 ทุเรียนเทศ จากแปลงปลูกของเกษตรกร ใน
อําเภอทาใหม จังหวัดชุมพร โดยแตละกลุมคัดเลือกผลใหมีขนาดสม่ําเสมอ ไมมีโรคและแมลงเขาทําลาย กอนที่จะนํามาสู
กระบวนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) นําผลของพืชในสกุลนอยหนา ทั้ง 2
กลุม มาทําการรมดวย 1-MCP ที่ระดับความเขมขน 500, 1,000 และ 2,000 ppb เปนเวลา 6 ชั่วโมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ
28±2 o ซ. ระหวางการเก็บรักษาทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก (L*, a*, b*) การสูญเสียน้ําหนักสด การเปลี่ยนแปลง
ความแนนเนื้อ ปริมาณกรดที่ไตเทรตได ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได อัตราการหายใจ (CO2) และการผลิตเอทิลีน
โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุม เปนเวลา 8 วัน จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติและเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ความเชื่อมั่น 95%
ผล
การทดลอง 1 การรมผลนอยหนาพันธุเพชรปากชองดวย 1-MCP
ผลนอยหนาพันธุเพชรปากชองที่รมดวย 1-MCP ที่ระดับความเขมขนตางๆ แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28±2 o ซ. พบวา
ชุดควบคุมเก็บรักษาไดเพียง 6 วัน และที่ระดับความเขมขนตางๆ ผลมีอายุการเก็บรักษา 8 วัน โดยความเขมขน 2,000 ppb
ทําใหผลมีการเปลี่ยนแปลงความแนนเนื้อชาที่สุด รองลงมา ไดแก ความเขมขน 1,000 และ 500 ppb ตามลําดับ สวนการ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือกพบวา ที่ความเขมขน 2,000 ppb มีคาการเปลี่ยนแปลงชาสุด ทั้งนี้การสูญเสียน้ําหนัก พบวา ชุดควบคุม
มีการสูญเสียน้ําหนักมากสุด เมื่อเทียบกับผลนอยหนาที่ผานการรมดวย 1-MCP ทุกความเขมขน ในขณะที่ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ําได และปริมาณกรดที่ไตเทรตมีการเปลี่ยนแปลงคงที่ในทุกทรีตเมนต (Table 1) และยังพบวา การหายใจ
และการผลิตเอทิลีน
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาชุดควบคุม ตามอายุการเก็บรักษา (Figure 1)
Table 1 Changes in firmness, peel color, weight loss, TA and TSS of Petchpakchong sugar apples fumigated
with 1-methylcyclopropene at various concentrations during storage at 28±2 o C for 8 days.
Treatment
Control
500 ppb 1-MCP
1,000 ppb 1-MCP
2,000 ppb 1-MCP
F-test
C.V. (%)

Firmness
(N)
6.23a
6.27ab
6.57b
*
10.07

Peel color changes
L*
a*
b*
b
58.76
-0.91 27.93a
55.71a -0.38 27.02a
58.69b -0.69 28.12b
*
NS
*
12.51
7.04
16.99

Weight loss
(%)
12.31b
10.11a
10.07a
*
14.26

TA
(%)
0.14
0.16
0.18
NS
10.84

TSS
( Brix)
17.23
16.93
18.07
NS
11.06
o

Means in the same column followed by common letters are not significantly different at the 5% level by DMRT
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Figure 1 Changes in respiration rate (A) and ethylene production (B) of Petchpakchong sugar apples fumigated
with 1-methylcyclopropene at various concentrations during storage at 28±2 o C for 8 days.
การทดลอง 2 การรมผลทุเรียนเทศดวย 1-MCP
ผลทุเรียนเทศที่รมดวย 1-MCP ที่ระดับความเขมขนตางๆ แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 28±2 o ซ. พบวา ชุดควบคุมเก็บ
รักษาไดเพียง 6 วัน และที่ระดับความเขมขนตางๆ ผลมีอายุการเก็บรักษา 8 วัน โดยที่ความเขมขน 2,000 ppb มีการ
เปลี่ยนแปลงความแนนเนื้อชาที่สุด รองลงมา ไดแก ความเขมขน 1,000 และ 500 ppb ตามลําดับ สวนการเปลี่ยนแปลงสี
เปลือก (L*, a*, b*) พบวา ที่ความเขมขน 2,000 ppb มีการเปลี่ยนแปลงชาสุด สําหรับการสูญเสียน้ําหนัก พบวา ชุดควบคุมมี
การสูญเสียน้ําหนักมากสุด เมื่อเทียบกับผลที่ผานการรมดวย 1-MCP ทุกความเขมขน ในขณะที่ปริมาณกรดที่ไตเทรตไดมี
ความแตกตางทางสถิติ และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดมีการเปลี่ยนแปลงคงที่ในทุกทรีตเมนต (Table 2)
นอกจากนี้ยังพบวา การหายใจและการผลิตเอทิลีน มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาชุดควบคุม ตามอายุการเก็บรักษา
(Figure 2)
Table 2 Changes in firmness, peel color, weight loss, TA and TSS of soursops fumigated with 1methylcyclopropene at various concentrations during storage at 28±2 o C for 8 days.
Peel color changes
Firmness
Weight loss
TA
TSS
Treatment
(N)
(%)
(%)
(o Brix)
L*
a*
b*
Control
500 ppb 1-MCP
3.12a
35.42a -2.08b 15.24a
12.45b
5.48b
15.84
1,000 ppb 1-MCP
3.52a
36.30b -2.49ab 17.05ab
11.22ab
6.27c
15.63
b
b
a
b
a
2,000 ppb 1-MCP
4.68
36.69 -3.77 18.45
10.99
4.59a
14.10
F-test
*
*
*
*
*
*
NS
C.V. (%)
7.89
7.51
6.74
7.60
34.06
7.66
4.61
Means in the same column followed by a common letters are not significantly different at the 5% level by DMRT

( A)

(B )

Figure 2 Changes in respiration rate (A) and ethylene production (B) of soursops fumigated with 1methylcyclopropene at various concentrations during storage at 28±2 o C for 8 days.
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วิจารณผล
การรมดวย 1-MCP สามารถชะลอการสุกของผลของพืชในสกุล Annona ทั้ง 2 กลุม เมื่อเทียบกับชุดควบคุม สวนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพหลังการเก็บรักษาพบวา ในการทดลองที่ 1 และ 2 โดยเฉพาะในชวง 2-6 วันแรกของการเก็บ
รักษา การเปลี่ยนแปลงความแนนเนื้อเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตการรมดวย 1-MCP ไมมีผลตอปริมาณ TSS และ TA โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย การสูญเสียน้ําหนักมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา ซึ่งเปนลักษณะทั่วไปของ
ผลิตผลที่มีการเสื่อมสภาพ และมีการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกไปในทางทิศเดียวกัน โดยคา L*, a* และมีคา b* ลดลงแสดงวาเริ่มมี
สีเปลือกคล้ําขึ้น การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกจากเขียวเปนเขียวอมเหลืองมีสาเหตุหลักมาจากการทํางานของเอทิลีนไปกระตุนการ
สลายของคลอโรฟลล Dominguez and Vendrell (1993) กลาววา การสลายของคลอโรฟลลอยูภายใตอิทธิพลของการผลิตเอ
ทิลีนภายในโดยผานตัวกลางในระบบที่มีเอนไซมหลายชนิดของคลอโรฟลลเลสที่ทําใหมีการสังเคราะหเอนไซมใหม
ซึ่งเปน
เอนไซมที่ใชในการสลายคลอโรฟลลอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การรมดวย 1-MCP ทําใหอัตราการหายใจและการผลิตเอทิลีนต่ํา
กวาชุดควบคุม โดยพบวา อัตราการหายใจของผลทั้ง 2 กลุมที่รมและไมรมดวย 1-MCP มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งใหผล
เชนเดียวกับการรมผลพุทราดวย 1-MCP (นันทิพา และอินทิรา, 2551) สวนผลนอยหนาและทุเรียนเทศ ที่ไมรมดวย 1-MCP
และที่รมดวย 1-MCP ในวันที่ 4 และ 6 พบวา มีอัตราการหายใจและการผลิตเอทิลีนแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้
เนื่องจาก 1-MCP มีผลในการยับยั้งกระบวนการสังเคราะหโปรตีน ซึ่งมีเอนไซมหลายชนิดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีของผลไม รวมทั้งการควบคุมการสังเคราะหเอทิลีน
สรุป
ผลของนอยหนาและทุเรียนเทศที่ผานการรมดวย 1-MCP ที่ความเขมขน 2,000 ppb มีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
o
28±2 ซ. เทากับ 8 วัน การเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกและการลดลงความแนนเนื้อเกิดขึ้นชากวากรรมวิธีอื่นๆ สวนการสูญเสีย
น้ําหนักและปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดเพิ่มขึ้นเล็กนอย ในขณะที่การหายใจและการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํา
กวาชุดควบคุม ตามอายุการเก็บรักษา
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