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Abstract
The effect of plasma on the quality and storage life of longan cv. Daw was studied. The longan fruits at
the mature stage were divided into 4 groups (treatments). The first treatment was not treated with plasma solution
(control). The second treatment was inoculated with Pestalotiopsis sp. The third treatment was inoculated with
Pestalotiopsis sp. and treated with plasma solution at 500 volts and 0.2 mA for 10 minutes. The fourth treatment
was uninoculated and treated with plasma solution at 500 volts and 0.2 mA for 10 minutes. Treated longan fruits
were stored at 5°C. All the treatments were evaluated for quality every 3 days. The results showed that there was
no significant difference in weight loss, firmness, color changes (L*, C* and H°), total soluble solids (TSS) or
titratable (TA) among treatments. Weight loss, firmness, L* value, C* value, H°, TSS and TA were in the range of
0.24-5.28%, 0.622-0.842 kg, 39.83-51.28, 20.50-29.85, 82.26-69.17, 17.1-19.2% and 0.060-0.084% w/w,
respectively. Inoculated or no inoculation plus plasma solution treatment resulted in fungal growth retardation and
longans storage life extension without any effects on other aspects of fruit quality. The treated fruits could be
stored for up to 36 days while the control fruits had a storage life of only 21 days.
Keywords: plasma solution, longan
บทคัดยอ
การศึกษาผลของพลาสมาตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของลําไยพันธุดอ
โดยนําผลลําไยที่ระยะเก็บเกี่ยว
แบงออกเปน 4 กลุม (กรรมวิธี) คือ 1. ไมผานพลาสมา (ชุดควบคุม) 2. ปลูกเชื้อ Pestalotiopsis sp. 3. ปลูกเชื้อ
Pestalotiopsis sp. และผานพลาสมาแบบจุมที่กําลังไฟ 500 โวลต 0.2 มิลลิแอมแปร เปนเวลา 10 นาที และ 4. ไมปลูกเชื้อ
และผานพลาสมาแบบจุมที่กําลังไฟ 500 โวลท 0.2 มิลลิแอมแปร เปนเวลา 10 นาที จากนั้นนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส ตรวจสอบคุณภาพลําไยทุกๆ 3 วัน จากการทดลองพบวาการสูญเสียน้ําหนัก ความแนนเนื้อ การเปลี่ยนแปลงคาสี
(L*, C* และ H°) ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได และปริมาณกรดที่ไทเทรตไดในทุกกรรมวิธีมีคาไมแตกตางกัน โดย
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักมีคาอยูในชวง 0.24-5.28% คาความแนนเนื้อ 0.622-0.842 กิโลกรัม คา L* 39.83-51.28 คา C*
20.50-29.85 คา H° 82.26-69.17 คาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได 17.1-19.2% และคาปริมาณกรดที่ไทเทรตได
0.060-0.084% w/w การผานและหรือไมผานการปลูกเชื้อและผานพลาสมามีผลชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อรา และยืดอายุ
การเก็บรักษาไดโดยไมมีผลกระทบตอคุณภาพดานอื่นๆ สามารถเก็บรักษาไดนานถึง 36 วัน แตลําไยพันธุดอที่ไมผานพลาสมา
แบบจุม เก็บรักษาไดเพียง 21 วัน
คําสําคัญ: พลาสมาแบบจุม, ลําไย
คํานํา
ลําไยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย นํารายไดเขาประเทศปละหลายพันลานบาท และมีแนวโนมที่
จะเพิ่มมากขึ้นทุกป ในป 2557 การสงออกลําไยสดมีปริมาณ 357,185 ตัน มูลคา 7,934 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) ลําไย เปนผลไมที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นมาก และเนาเสียไดงายที่สุดในบรรดาผลไมเขตรอนดวยกัน มัก
เกิดโรคโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา เชน โรคผลเนา สําหรับการผลิตและสงออกลําไยพันธุดอในลักษณะของผลไมสดไปยัง
ตางประเทศนั้นตองใชเวลาในการขนสงนาน สงผลตอคุณภาพของลําไย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไมถูกวิธีจะทําใหเกิด
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รอยแผล เปนการเปดโอกาสใหเชื้อราเขาทําลายไดงายขึ้น ปจจุบันการควบคุมหรือปองกันการเนาเสียของผลลําไยสดหลังการ
เก็บเกี่ยว มักจะใชสารปองกันกําจัดเชื้อราหรือซัลเฟอรไดออกไซด อาจทําใหเกิดปญหาสารพิษตกคาง เปนอันตรายตอผูบริโภค
อีกทั้งการมีสารตกคางเกินระดับมาตรฐาน ทําใหไมสามารถสงออกลําไยได จากปญหาเรื่องคุณภาพของลําไยดังกลาวขางตน
จึงไดมีการคิดคนวิธีการใหมๆในการปองกันกําจัดเชื้อราโดยไดมีการนําเทคโนโลยีพลาสมา (plasma technology) มา
ประยุกตใช
เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่กําลังไดรับความนิยมในการนําไปประยุกตใชทั้งทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
เทคโนโลยี จุดเดนของเทคโนโลยีนี้คือเปนหนึ่งในเทคโนโลยีสะอาด (clean technology) เนนการพัฒนาและยกระดับคุณสมบัติ
ที่ผิวของวัสดุหรือผลิตภัณฑเปาหมาย โดยการฉายพลาสมาลงไปบนพื้นผิวนั้นๆ ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอ
สมบัติทางเคมีของวัสดุหรือผลิตภัณฑ อีกทั้งยังสามารถขจัดสิ่งปนเปอนที่ผิวของวัสดุหรือผลิตภัณฑไดอีกดวย มีงานวิจัย
บางสวนที่รายงานเรื่องการใชพลาสมาในการฆาเชื้อโรคในอาหาร (เครือวัลย, 2556) และ สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียที่กอโรค
ในอาหารและยืดอายุการเก็บรักษาผลไมสดเพิ่มขึ้นจากเดิม 7 วัน (นารีรัตน, 2554)
ดังนั้น การใชพลาสมาจึงเปนวิธีหนึ่งที่นาสนใจในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในผลไมเพื่อใหมีคุณภาพดี และ
ยืดอายุการเก็บรักษาไดนานขึ้น อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้มีงานวิจัยจํานวนนอยมากที่ศึกษาการประยุกตใชพลาสมาในการ
ปรับปรุงคุณภาพในผลไมโดยการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนการประยุกตใชเทคโนโลยีพลาสมา
ในการยืดอายุการเก็บรักษาลําไยโดยการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในผลลําไย และควบคุมหรือปองกันการเนาเสียของ
ผลลําไยสดหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลที่ไดจากงานวิจัยนี้คือการใชเทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย ชวยใหไดลําไยที่มีคุณภาพตาม
ความตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศตอไป และเพิ่มมูลคาและยืดอายุการเก็บรักษาของลําไยไดยาวนาน
ขึ้น
อุปกรณและวิธีการ
ผลลําไยพันธุดอ (Dimocarpus longan Lour cv. Daw) จากสวนเกษตรกร อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ในชวงเดือน
มีนาคม 2559 ที่มีระยะแกทางการคา คัดเลือกผลใหมีขนาดใกลเคียงกัน มีน้ําหนักในชวง 9-12 กรัม บรรจุผลลําไยในตะกรา
พลาสติก แลวขนสงมายังหองปฏิบตั ิการของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชเวลาไม
เกิน 2 ชั่วโมง จากนั้นคัดเลือกผลที่มีขนาดสม่ําเสมอ ไมมีตําหนิ ไมถูกทําลายจากโรคและแมลง และไมเนาเสีย นํามาแยกเปน
ผลเดี่ยวๆ โดยตัดกานออกเหลือประมาณ 0.2 เซนติเมตร ทําความสะอาดผลลําไยและเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 10°C เพื่อรอ
นําไปทําการทดลองตอไป
การเตรียมระบบพลาสมาแบบจุม
เตรียมสาร Na2SO4 10 กรัม ในน้ําขจัดไอออน (deionized water, DI) 1 ลิตร ประกอบดวยวงจรจายไฟแรงดันสูง
แบบ DC ขนาดกําลังไฟเขา 500 โวลต 0.2 มิลลิแอมแปร เพื่อ discharge ให ตัวออกซิไดสในระบบเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับ
สารละลายอิเล็กโทรไลตทําใหเกิดการแตกตัวเปนอนุมูลอิสระ เปนเวลา 15 นาที
นําผลลําไยที่เตรียมไวมาแบงเปน 4 กรรมวิธีตางๆ ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ชุดควบคุม กรรมวิธีท่ี 2 ปลูกเชื้อ
Pestalotiopsis sp. กรรมวิธีที่ 3 ปลูกเชื้อ Pestalotiopsis sp. แลวนํามาจุมในสารละลายพลาสมา 10 นาที และกรรมวิธีที่ 4
ไมปลูกเชื้อ Pestalotiopsis sp. แลวนํามาจุมในสารละลายพลาสมา 10 นาที จากนั้นนําผลลําไยทุกกรรมวิธีเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 5°C และบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุก 3 วัน โดยวิเคราะหเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก คุณภาพทางกายภาพ สี
เปลือก (HunterLab model: ColorQuest XE) และความแนนเนื้อ (fruit penetrometer) ประเมินคุณภาพทางเคมีโดยวัด
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได (total soluble solids) และปริมาณกรดที่ไทเทรตได (total titratable acidity) วิเคราะห
ตามวิธีของ AOAC (1995)
ผล
การสูญเสียน้ําหนักของลําไยพันธุดอทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น (Figure 1a) โดย
กรรมวิธีที่ 1 (ชุดควบคุม) มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักต่ํากวากรรมวิธีที่ 2, 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาอยู
ระหวาง 0.24-1.82%, 0.55-4.10%, 1.78-5.11 และ 0.45-5.28% ตามลําดับ สําหรับคาความแนนเนื้อไมมีความแตกตางกันใน
ทุกกรรมวิธี โดยมีคาอยูในชวง 0.68-0.78 กิโลกรัม (Figure 1b)
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Figure 1 Weight loss (a) and firmness (b) of longans cv. Daw storage at 5C as influenced by various treatments
เมื่อวัดคาความสวางของสีเปลือกผลลําไยพบวาเปลือกมีคาความสวางของสี (L*) เปน 51.28 ระหวางการเก็บรักษา
ผลลําไยที่ผานกรรมวิธีตางๆมีคา L* ลดลง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีคา L* ในวันสุดทายของการเก็บรักษา (วันที่ 21) เปน 39.83 โดย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับชุดควบคุม กรรมวิธีที่ 3 และ 4 ซึ่งมีคา L* เปน 44.17, 41.14 และ 44.56 ตามลําดับ (Figure
2a) เมื่อวัดคา chroma (C*) พบวาเมื่อเริ่มทําการเก็บรักษาเปลือกผลลําไยมีคา C* อยูระหวาง 27.59-29.85 และคา hue
angle (H°) 80.77-82.27 ระหวางการเก็บรักษาลําไยคา C* และคา H° ของเปลือกผลลําไยก็ไมแตกตางกันทางสถิติโดยมี
แนวโนมลดลงตามอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น ผลลําไยในกรรมวิธีที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคา C* ในวันสุดทายของการเก็บรักษาเปน
24.84, 20.51, 23.57 และ 22.86 ตามลําดับ (Figure 2b) และมีคา H° ในวันสุดทายของการเก็บรักษาเปน 73.06, 72.60,
73.42 และ 72.49 ตามลําดับ (Figure 2-c)

Figure 2 Color changes [L*(a), C*(b) and H°(c)] of longans cv. Daw storage at 5C as influenced by various
treatments

Figure 3 Total titratable acidity (a) and total soluble solids (b) of longans cv. Daw storage at 5C as influenced by
various treatments
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เมื่อเริ่มทําการเก็บรักษาผลลําไยมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําอยูระหวาง 17.8-18.7% และมีคาปริมาณกรดที่
ไทเทรตไดอยูระหวาง 0.062-0.084 เมื่อนําผลลําไยทุกกรรมวิธีเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5°C พบวาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา
และปริมาณกรดที่ไทเทรตไดมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้น
โดยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลลําไยในทุก
กรรมวิธีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ คือมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได และปริมาณกรดที่ไทเทรตระหวาง 18.3-19.2%
และ 0.061-0.076 ในวันสุดทายของการเก็บรักษา ตามลําดับ (Figure 3)
วิจารณผล
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น โดยผลลําไยที่ผานการปลูกเชื้อสูญเสีย
น้ําหนักมากกวาผลลําไยที่ไมไดรับการปลูกเชื้อ
เนื่องจากการสูญเสียน้ําจากเซลลพืชเกิดขึ้นโดยน้ําจะเคลื่อนที่ไปสูอากาศ
ภายนอกผานทางรูเปดธรรมชาติ และรอยแผลของผลิตผล การสูญเสียน้ําของผลิตผลจึงทําใหน้ําหนักของผลิตผลลดลง
(จริงแท, 2546) ความแนนเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งไดผลเชนเดียวกับ วลัยพร (2557)
ที่ศึกษาผลของการลดอุณหภูมิอยางรวดเร็วกอนการเก็บรักษาลําไยที่อุณหภูมิ 5°ซ สีเปลือกของผลลําไยที่ผานพลาสมาแบบ
จุมกอนการเก็บรักษานั้นมีสีคล้ําลงเล็กนอยแตไมแตกตางกับชุดควบคุม ซึ่งสอดคลองกับรายงานการศึกษาในลําไยของศันสนีย
และธนะชัย (2551) ที่พบวาการคล้ําลงของสีเปลือกผลลําไยที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิต่ํา เนื่องจากการสูญเสียน้ําของเปลือกผล
ทําใหผนังเซลลสูญเสียคุณสมบัติและเกิดการรั่วไหลของเอนไซมฟอลิฟนอลออกซิเดส และเอนไซมเพอรออกซิเดส ซึ่งเอนไซม
เหลานี้จะไปเปลี่ยนโมเลกุลของฟนอลไปเปนควิโนนแลวรวมตัวกันเปนโมเลกุลที่ใหญขึ้นและมีสีน้ําตาล (จริงแท, 2546) และ
ผลลําไยที่ผานพลาสมามีอายุการเก็บรักษาไดนาน เนื่องจากผลลําไยเกิดการเนาเสียจากเชื้อราชาลง โดย Dr. Declan Diver
และ Hugh Potts พบวาพลาสมานั้นมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคในอาหาร (เครือวัลย, 2556) นอกจากนี้ นารีรัตน (2554)
พบวาการใชลําพลาสมาเย็น (cold plasma beam) สามารถทําลายเชื้อจุลินทรียที่กอโรคในอาหารและชวยยืดอายุการเก็บ
รักษาผลไมสดเพิ่มขึ้นจากเดิมหนึ่งอาทิตย
สรุป
พลาสมาแบบจุมมีผลชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราในผลลําไยพันธุดอ และชวยยืดอายุการเก็บรักษาไดโดยไมมี
ผลกระทบตอคุณภาพดานอื่นๆ สามารถเก็บรักษาไดนานถึง 36 วัน แตลําไยพันธุดอที่ไมผานพลาสมาแบบจุม เก็บรักษาได
เพียง 21 วัน
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม และศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่สนับสนุนทุนวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร และอุปกรณในการทําวิจัยนี้
เอกสารอางอิง
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