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Abstract
A study was conducted on the efficacy of peracetic acid (PAA) in extending the storage life of longan fruit
cv Daw. Fruits were non-dipped and dipped fruit in 0 (tap water), 100, 300 and 500 mg L-1 PAA for 20 minutes, airdried and stored at 5 OC. The results showed that dipping in 500 mg L-1 PAA significantly (P<0.05) delayed peel
color changes and peel browning, and resulted in 2.5 % disease incidence throughout the storage period when
compared with non-dipping and dipping in tap water. Moreover, dipping in PAA at all concentrations cause the
fruits to have a longer storage life than non-dipped fruit and dipping in tap water which resulted in a storage life of
20.0 and 21.3 days, respectively. The storage life of longan fruits dipped in 500 mg L-1 PAA was longer than 40
days. However, PAA had no effect on the ratio of total soluble solids to titratable acidity.
Keywords: Longan fruit, peracetic acid, peel browning
บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิภาพของกรดเพอรแอซีติก (PAA) ในการยืดอายุการเก็บรักษาลําไยพันธุดอ โดยใชผลลําไยไมจุม
น้ํา จุมน้ําประปา และจุมกรดเพอรแอซีติกที่ความเขมขน 100 300 และ 500 mg L-1 นาน 20 นาที แลวผึ่งใหแหงและนําไป
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 OC พบวา การจุมลําไยใน PAA ความเขมขน 500 mg L-1 สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกและ
การเกิดสีน้ําตาลของเปลือกไดอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และพบการเกิดโรคเพียง 2.5 % ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เมื่อ
เปรียบเทียบกับการไมจุมสาร และการจุมในน้ําประปา นอกจากนั้น PAA ทุกความเขมขนสามารถยืดอายุการเก็บรักษาลําไย
ไดนานกวาการไมจุมสาร และการจุมในน้ําประปา ซึ่งทําใหผลมีอายุการเก็บรักษาเพียง 20.0 และ 21.3 วัน ตามลําดับ
โดยเฉพาะลําไยที่จุมสาร PAA ที่ความเขมขน 500 mg L-1 มีอายุการเก็บรักษาลําไยนานกวา 40 วัน อยางไรก็ตาม กรดเพอรแอ
ซีติกไมมีผลตออัตราสวนปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรตได
คําสําคัญ: ลําไย, กรดเพอรแอซีติก, การเกิดสีน้ําตาล
คํานํา
ลําไยสดเปนสินคาเกษตรที่ไทยมีศักยภาพการผลิตและสงออกสูง การสงออกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป ไทยมีปริมาณ
การสงออกลําไยสดรวมทั้งสิ้น 413,399.58 ตัน คิดเปนมูลคากวา 8,503.24 ลานบาท และระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน
2557 ไดมีการสงออกลําไยสดแลวกวา 153,200.5 ตัน มีมูลคาประมาณ 3,760.55 ลานบาท ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ จีน และ
อินโดนีเซีย เปนตน อยางไรก็ตาม ลําไยมีอายุการเก็บรักษาเพียง 2-3 วัน เปลือกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและเนาเสียงาย จึงมี
การรมลําไยสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด เพื่อใหเปลือกสวยและชวยยืดอายุการเก็บรักษาไดนานขึ้น (Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 2000; Subhadrabandhu and Yapwattanaphun, 2000; Jiang et al., 2002) และ
การเปดเขตการคาเสรี (FTA) ของประเทศทําใหมีการแขงขันทางการคาสูง ดังนั้น สิ่งสําคัญของสินคาเกษตร คือ ความ
ปลอดภัยและคุณภาพที่ไดมาตรฐานในระดับสากล ดังนั้น การสงเสริมใหสินคาเกษตรของไทยมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับและเชื่อถือจากผูบริโภคทั้งภายในประเทศและสามารถสงออกแขงขันไดในเวทีโลกเปนสิ่งจําเปนที่ตองทําอยางเรงดวน
เนื่องจากในปจจุบันไดมีกระแสตื่นตัวของประชาชนทั่วไปในการบริโภคอาหารปลอดภัย (food safety) จึงมีการหาวิธีที่จะนํามา
ทดแทนการใชสารเคมี โดยใหมีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดังนั้น สารในกลุม active oxygen เชน
สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางขุนเทียน) 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน
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ไฮโดรเจนเพอรออกไซด และกรดเพอรแอซีติก (PAA) ในรูปแบบเดี่ยวหรือผสมโดยมีคุณสมบัติเปนตัวออกซิไดสที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการฆาจุลินทรีย เชน เชื้อรา แบคทีเรีย มีการใชอยางแพรหลายเพื่อลดการปนเปอนของจุลินทรียใน
อุตสาหกรรมอาหารตางๆ เชน การผลิตนม เนื้อ ผัก ผลไม และเครื่องดื่ม เชน การผลิตเบียร รวมทั้งเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
โดยสามารถทําลายสปอรของเซลลยีสต และแบคทีเรียได และไมทําใหกลิ่นและรสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไป (Alasri et al.,
1993) จึงเปนไปไดวา การใชกรดอินทรีย เชน กรดเพอรแอซีติกนาจะสามารถควบคุมการเนาเสียหลังการเก็บเกี่ยว และการเกิด
สีน้ําตาลของผลลําไย และเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจสามารถทดแทนการรมลําไยสดดวยซัลเฟอรไดออกไซดได
วิธีการทดลอง
ทําการเก็บเกี่ยวผลลําไยจากแปลงปลูกของเกษตรกรในจังหวัดตราด ชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 แลวขนสง
มายังหองปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ คัดแยกผลที่มีความ
บริบูรณขนาดที่ไมเทาเทียมกัน และผลที่ปรากฏโรคหรือแมลงเขาทําลาย จากนั้นนําผลลําไยมาทําการทดลองโดยมี 5 วิธีการ
ดังนี้ ผลลําไยไมจุมสาร (non-dipped fruit) จุมน้ําประปา (0 mg L-1 PAA) และจุมกรดเพอรแอซีติกที่ความเขมขน 100, 300
และ 500 mg L-1 นาน 20 นาที แลวผึ่งใหแหงและนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 OC ความชื้นสัมพัทธ 80-90 % โดยแตละวิธีการ
มี 4 ซ้ํา วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design) วิเคราะหและบันทึกผลการทดลองทุก 5 วันของ
การเก็บรักษา นาน 30 วัน
ผลและวิจารณผล
กลไกการเกิดสีน้ําตาลของลําไยมีสาเหตุมาจากการออกซิเดชั่นของสารประกอบฟนอลโดยเอนไซมพอลีฟนอล ออกซิ
เดส (PPO) (Jiang et al., 2002) เปลี่ยนโมเลกุลของฟนอลไปเปนควิโนนและรวมตัวกันเปนโมเลกุลใหญขึ้นและมีสีน้ําตาล
(จริงแท, 2546) ดังนั้น การใชสารเคมีโดยเฉพาะสารละลายกรดเปนวิธีการชะลอหรือยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลได เนื่องจากกรดจะ
ไปรีดิวซควิโนนไมใหรวมตัวเปนโมเลกุลขนาดใหญ ซึ่งสอดคลองกับรายงานของศันสนีย และธนะชัย (2551) ที่ศึกษาการจุมผล
ลําไยพันธุดอในสารละลายกรดแอสคอรบิกที่ความเขมขน 1% นาน 1 และ 5 นาที พบวา สามารถชะลอการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม
ของเอนไซมพอลีฟนอล ออกซิเดส และการเกิดสีน้ําตาลที่เปลือกผลไดดีกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ อีกทั้งยังมีปริมาณ
วิตามินซีและปริมาณสารประกอบฟนอลมากกวาชุดควบคุมอีกดวย จากการศึกษา พบวา ลําไยมีการเกิดสีน้ําตาลที่เปลือก
เพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธกับเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก โดยลําไยที่ไมจุมสาร และจุมน้ําประปามีการเปลี่ยนแปลงของสี
เปลือกและการเกิดสีน้ําตาลของเปลือกเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการจุมกรดเพอรแอซีติก (Figures 1A, B)
นอกจากนั้น ความเขมขนของกรดเพอรแอซีติกยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกและเปอรเซ็นตการเกิดสีน้ําตาลของเปลือก
อยางมีนัยสําคัญอีกดวย และเมื่อเพิ่มความเขมขนของกรดเพอรแอซีติกใหสูงขึ้น โดยเฉพาะที่ความเขมขน 500 mg L-1 พบวา
กรดเพอรแอซีติกมีประสิทธิภาพในชะลอการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกและการเกิดสีน้ําตาลของเปลือกไดดีที่สุดและนานกวา 35
วัน การใชกรดอินทรียสามารถยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลได อาจเนื่องมาจากคาพีเอชที่เหมาะสมในการทํางานของเอนไซมพอลีฟ
นอล ออกซิเดสอยูระหวาง 5-7 และเมื่อคาพีเอชลดลง เอนไซมพอลีฟนอล ออกซิเดสจะถูกยับยั้งการทํางาน เพราะเกิดการ
แปลงสภาพของโปรตีน (protein denaturation) ดังนั้น การปรับคาพีเอชดวยกรดอินทรีย เชน กรดซิตริก กรดมาลิก และกรด
ฟอสฟอริกใหมีพีเอชเทากับหรือต่ํากวา 3 เปนการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลได (จริงแท, 2546) เชนเดียวกับการศึกษาของ
Apai (2010) ที่จุมผลลําไยในกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ที่ความเขมขน 1.5 N นาน 20 นาที จึงลางออก และนําไปเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 5 oC นาน 45 วัน แลวยายมาเก็บที่อุณหภูมิ 25 oC พบวา กรดไฮโดรคลอริกสามารถคงสีเปลือก ชะลอการเนาเสีย
และรักษาคุณภาพของลําไยไดนาน 7 วันที่อุณหภูมิ 25 oC
เพอรแอซีติก หรือ เพอรออกซีแอซีติก (PAA) เปนตัวออกซิไดสที่รุนแรงและสามารถทําลายเชื้อจุลินทรียได โดยกรด
เพอรแอซีติก นั้นมีประสิทธิภาพมากกวาคลอรีนและคลอรีนไดออกไซด กรดเพอรแอซีติกที่ใชในทางการคา จะอยูในรูปของ
สารประกอบที่มีสวนผสมของกรดแอซีติก (AA) และไฮโดรเจนเพอรออกไซด (HP) และน้ํา (Alasri et al., 1992; Gehr et al.,
2002; Block, 1991) Beuchat et al. (2004) รายงานวา การใชเพอรแอซีติกที่ความเขมขน 80 mg L-1 สามารถลดปริมาณเชื้อ
L. monocytogenes ในผักกาดหอมหอไดดีกวาการใชคลอรีนที่ความเขมขน 100 mg L-1 จากการศึกษา พบวา การใชสารเพอร
แอซีติกที่ความเขมขน 100, 300 และ 500 mgL-1 ทําใหเกิดโรคเพียง 37, 25 และ 2.5 % ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เมื่อ
เปรียบเทียบกับลําไยที่ไมจุมสาร และจุมน้ําประปา ซึ่งพบการเกิดโรคเพิ่มขึ้นถึง 100 และ 97.5 % ตามลําดับ ในวันที่ 30 ของ
การเก็บรักษา (Figure 1C) การเกิดโรคยังสัมพันธกับอายุการเก็บรักษาของลําไย โดยพิจารณาจากเปอรเซ็นตการเกิดโรคที่ 50
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% ของผลลําไยทั้งหมด ใหถือวา สิ้นสุดอายุการเก็บรักษา พบวา เพอรแอซีติกทุกความเขมขนสามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ลําไยไดนานกวาการไมจุมสาร และการจุมในน้ําประปาซึ่งทําใหผลมีอายุการเก็บรักษาเพียง 20 และ 21.3 วัน โดยเฉพาะกรด
เพอรแอซีติกที่ความเขมขน 500 mg L-1 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาลําไยไดนานกวา 35 วันขึ้นไป (Table 1) ประสิทธิภาพ
ในการลดเชื้อจุลินทรียของกรดเพอรแอซีติก เปนผลมาจากคุณสมบัติในการเปนสารออกซิไดสที่รุนแรง โดยออกซิไดสที่บริเวณ
หมูซัลฟไฮดริลและหมูแอมิโนของโปรตีนในผนังเซลลและเยื่อหุมเซลล หรือที่สารพันธุกรรมของจุลินทรีย รวมทั้งไปยับยั้งการ
ขนสงสารผานเยื่อหุมเซลล ทําใหจุลินทรียไมสามารถเจริญไดและตายในที่สุด (Kitis, 2004; Soliva-Fortuny and MartinBelloso, 2003) อัตราสวนของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าได (TSS) ตอปริมาณกรดที่ไทเทรตได (TA) สามารถบงชี้
ปริมาณน้ําตาลหรือความหวานที่เพิ่มขึ้นตอปริมาณกรดที่ไทเทรตไดที่ลดลง จากการศึกษา พบวา อัตราสวนของปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรตไดมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา และ
ไมมีความแตกตางกันกันทางสถิติในทุกวิธีการ (Figure 1D) ลําไยเปนผลไมที่ไมมีการสุกหลังการเก็บเกี่ยว (non-climacteric
fruit)
และจัดเปนผลไมที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าไดและปริมาณกรดที่ไทเทรตไดเพิ่มสูงขึ้นในชวงสุกแตมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย (Jiang et al., 2002) โดยคาดังกลาวจะเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพทางดานรสชาติของผลลําไย อยางไรก็ตาม
การใชกรดเพอรแอซีติกไมมีผลตออัตราสวนดังกลาว แสดงใหเห็นวา ระยะเวลาในการจุมกรดเพอรแอซีติกนาน 20 นาที เปน
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่ไมทําใหสารซึมเขาไปในเนื้อผลแลวทําใหรสชาติของลําไยเปลี่ยนไป โดยลําไยยังคงมีรสชาติหวานอยู
สรุปผลการทดลอง
การจุมผลลําไยในกรดเพอรแอซีติกที่ความเขมขน 500 mg L-1 สามารถชะลอการเกิดสีน้ําตาลที่เปลือก การเกิดโรค
ในระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 oC ได และยืดอายุการเก็บรักษาลําไยไดนานกวา 35 วัน

A

C

B

D

Figure 1 Browning method (A), peel browning (B), disease incidence (C) and TSS: TA (D) of longan fruit cv.
‘Daw’ non-dipped (nontreated), dipped in 0 (tap water), 100, 300 and 500 mg L-1 PAA for 20 minutes
and stored at 5 oC, 85-90 % RH.

352 ประสิทธิภาพ

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

Table 1 Storage life of longan fruit cv. ‘Daw’ non-dipped (nontreated), dipped in 0 (tap water), 100, 300 and 500 mg
L-1 PAA for 20 minutes and stored at 5 oC, 85-90 % RH.

Treatments
Non-dipped
0 mg L-1 PAA
100 mg L-1 PAA
300 mg L-1 PAA
500 mg L-1 PAA
F-test
C.V.

Storage life (days) /1
20.0c
21.3c
31.3b
32.5b
>35.0a
**
7.04
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