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ผลของอุณหภูมติ อ่ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมระหว่างการบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้
ทะวายเบอร์ 4
Effect of temperature on environmental changes during ripening of mango
cv. Nam Dokmai #4
โดย ...เจริญ ขุนพรม และ อภิตา บุญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บทคัดย่อ
จากการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในภาชนะระหว่างการบ่มมะม่วง
น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ด้วย C2H4 ความเข้มข้น 200 พีพเี อ็ม เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมหิ อ้ ง (30+1oC)
20 และ 25 oC พบว่ า ภายในภาชนะบรรจุ ผ ลมะม่ ว งในทุ ก ทรี ต เมนต์ ม ี อ ุ ณ หภู ม ิ เ พิ ่ ม สู ง กว่ า
อุณหภูมิห้องบ่ม 5oC ความชื้นสัมพัทธ์ภายในภาชนะที่บ่มผลมะม่วงที่อุณหภูมิห้องวัดได้ 80 %
ต่ำกว่าผลมะม่วงทีบ่ ม่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20 และ 25oC ซึง่ วัดได้ 90% การทดลองไม่พบความแตกต่างของ
ความเข้มข้นก๊าซเอทิลนี และก๊าซออกซิเจนของภายในภาชนะบ่มผลมะม่วงในทุกทรีตเมนต์ ขณะที่
ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลมะม่วงทีบ่ ม่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งมีคา่ เพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ (3.39%)
o
o
รองลงมาคือ 25 C (2.11%) และ 20 C (1.95%) ตามลำดับ หลังจากตรวจสอบคุณภาพของผลหลังจาก
มะม่วงสุกพบว่า ผลมะม่วงบ่มที่อุณหภูมิห้องมีเปอร์เซ็นต์พื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกจาก
สีเขียวไปเป็นสีเหลืองไม่แตกต่างจากที่อุณหภูมิ 25oC แต่มากกว่าผลมะม่วงที่บ่มที่อุณหภูมิ 20oC
นอกจากนีผ้ ลมะม่วงทีบ่ ม่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งยังมีปริมาณ TSS/TA คะแนนความหวาน และความชอบ
ของผู้ทดสอบชิมสูงที่สุด แต่มี TA และคะแนนความเปรี้ยวต่ำกว่าผลมะม่วงที่บ่มที่อุณหภูมิ 20
และ 25oC

คำนำ
มะม่วงน้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4 นับเป็นมะม่วงพันธุ์หนึ่งที่มีการส่งออกเพื่อบริโภคผลสุก
เนื่องจากผลที่เก็บเกี่ยวมาส่วนใหญ่มีวัยแตกต่างกันทำให้ผลสุกไม่พร้อมกัน ผลมะม่วงที่ได้มี
คุณภาพต่ำ สีผิวไม่สวย การสูญเสียน้ำหนักมาก ด้วยเหตุนี้การบ่มจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาท
สำคัญ เพือ่ เร่งให้ผลสุกมีคณ
ุ ภาพสูง และสามารถกำหนดเวลาสุกของมะม่วงได้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด (สุรพงษ์, 2533) ในต่างประเทศมีรายงานว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการบ่มผลมะม่วง
ทีส่ ดุ จะอยูใ่ นช่วง 21-24 องศาเซลเซียส แต่หากอุณหภูมสิ งู ขึน้ ถึง 32 oC จะทำให้ชะลอการสุกเกิด
ขึน้ ผลเกิดกลิน่ และรสชาติผดิ ปกติ และการเปลีย่ นแปลงสีเปลือกไม่สม่ำเสมอ (Sommer and Arpaia,
1992; Nakasone and Paull, 1998 ; Tropica, 2002) มีรายงานว่าความชืน้ สัมพัทธ์ทเ่ี หมาะสมสำหรับ
การบ่มผลไม้โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 90 -95% และไม่ควรต่ำกว่า 80% (จริงแท้, 2538) ทั้งนี้ระหว่าง
การบ่มภายในห้องบ่มควรมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทีต่ ำ่ กว่า 1% เพือ่ ป้องกันการเกิด
การยับยั้งการทำงานของก๊าซเอทิลีน (C2H4) (Kader, http://postharvest.ucdavis.edu/Producefacts/
indexs..html) ซึง่ มีผลต่อการยับยัง้ การสุกของผลมะม่วง
(อ่านต่อหน้า 2 ...)
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สารจากบรรณาธิการ …
สวัสดีครับ...ท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน
สำหรับ Postharvest Newsletter ฉบับนี้ ก็มขี อ้ มูลงานวิจยั ดี ๆ มานำเสนอให้ทา่ นผูอ้ า่ น 1 เรือ่ ง และบทคัดย่องานวิจยั อีก 3 เรือ่ ง และยังมี
บทความที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคย มีเรื่องอยากแจ้งให้ท่านผู้อ่านทราบว่าขณะนี้เว็บไซต์ของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ของเราได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และมีการออกแบบโครงสร้างใหม่หมดแล้ว ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามข้อมูลต่าง ๆ
ได้นะครับ ที่ www.phtnet.org
Postharvest Newsletter ฉบับนีเ้ ป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า 2551 และต้อนรับปีใหม่ 2552 ทีม่ าถึงนี้ คณะบรรณาธิการจึงใคร่ขออาราธนาคุณพระ
ศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึง
ปรารถนาทุกประการ
แล้วพบกันฉบับหน้าครับ
คณะบรรณาธิการ

งานวิจยั เด่นประจำฉบับ ... (ต่อจากหน้า 1 )
จะเห็นได้วา่ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมภายในภาชนะระหว่างการบ่ม เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ และการสะสม CO2 นับเป็นปัจจัยที่มีความ
สำคัญต่อความสำเร็จในการบ่มผลมะม่วงเป็นอย่างยิ่ง สำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ยังไม่มีรายงานสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปภายในภาชนะ
ระหว่างการบ่ม ณ อุณหภูมติ า่ ง ๆ ดังนัน้ การทดลองนีจ้ งึ ได้ทำการตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมภายในภาชนะบรรจุ ระหว่างการบ่ม
ณ อุณหภูมติ า่ ง ๆ เพือ่ ให้ทราบอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมระหว่างการบ่มทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ได้ผลสุกคุณภาพดีเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ส่งออก และผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า เป็นผลให้เกิดการเพิ่มรายได้และนำรายได้เข้าสู่ประเทศ
เพิม่ ขึน้

อุปกรณ์และวิธกี าร
บรรจุผลมะม่วงทีจ่ มในน้ำและน้ำเกลือ 1 เปอร์เซ็นต์ ในตะกร้าพลาสติกจำนวน 6 กิโลกรัม/ตะกร้า ก่อนใส่ลงในถังสังกะสีขนาด 80 ลิตร
วางเครือ่ งบันทึกอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ดว้ ยเครือ่ งอัตโนมัติ HIROKI® Logger (HIOKI E.E. corporation, Japan) รุน่ 3631-20 เพือ่ บันทึก
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และใส่สารดูดซับ CO2 ลงไปในอัตรา 50 กรัมต่อมะม่วง 1 กิโลกรัม แล้วปิดฝาถังสังกะสี ต่อเข้ากับแผงควบคุม
อัตราการไหลของอากาศ ควบคุมให้ C2H4 200 พีพเี อ็ม ไหลผ่านในอัตรา 3,000 มิลลิลติ ร/นาที เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง วางแผนการทดลองแบบ CRD
แบ่งออกเป็น 3 ทรีตเมนต์ ๆ ละ 4 ซ้ำ โดยการบ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง (30+1oC) 20 และ 25 oC ตรวจวัดหาการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ และความ
ชื้นสัมพัทธ์ภายในภาชนะบ่มเป็นเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากผลสุกบันทึกเปอร์เซ็นต์พื้นที่การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกจากสีเขียวเป็นสีเหลือง
การเปลีย่ นแปลงสีเปลือกระบบ Hunter scale อ่านค่าเป็น L a และ b ด้วยเครือ่ งวัดสี tristimulus colormeter (German) เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนัก
ตรวจสอบความแน่นเนือ้ ด้วยเครือ่ ง firmness tester (Effegi, Italy) โดยใช้หวั วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. กดลงไปในเนือ้ ลึก 0.5 ซม. ปริมาณ
ของแข็งทีล่ ะลายน้ำได้ (TSS) โดยใช้ hand refractometer (Atago, Japan) ปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได้ (TA) ตามวิธกี ารของ A.O.A.C. (1990) TSS/TA
ปริมาณวิตามินซี ตามวิธกี ารของ A.O.A.C. (1990) และคุณภาพ ในการรับประทานโดยวัดจากการชิม

ผลและวิจารณ์
จากการวัดการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมภายในภาชนะระหว่างการบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ด้วย C2H4 200 พีพเี อ็ม เป็นเวลา 48 ชัว่ โมง
ณ อุณหภูมิห้อง (30+1oC) 20 และ 25oC พบการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิภายในภาชนะบ่มมากกว่าอุณหภูมิของห้องบ่ม 5 องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิภายในภาชนะบ่มที่อุณหภูมิห้อง 25 และ 20oC เพิ่มสูงขึ้นเป็น 35 30 และ 25oC ตามลำดับ หลังจากนำมะม่วงออกจาก C2H4 วางไว้ท่ี
อุณหภูมหิ อ้ ง อุณหภูมภิ ายในภาชนะบรรจุทกุ ทรีตเมนต์ มีการปรับตัวมาอยูท่ อ่ี ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง ทัง้ นีเ้ พราะผลมะม่วงทีไ่ ด้รบั C2H4 มีการหายใจเพิม่ สูงขึน้
เกิดการสะสมความร้อนจากพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากการหายใจ แต่เมื่อนำผลิตผลออกจาก C2H4 วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ทำให้มีการปรับ
อุณหภูมิมาใกล้เคียงหรือเท่ากับอุณหภูมิห้อง (Figure 1A) การทดลองพบว่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในภาชนะบ่มที่อุณหภูมิห้อง (80%) ต่ำกว่าผล
มะม่วงที่บ่มที่อุณหภูมิ 20oC (90%) และ 25oC (90%) หลังจากย้ายมะม่วงมาไว้ที่อุณหภูมิห้อง พบความชื้นสัมพัทธ์ในทุกทรีตเมนต์มีแนวโน้ม
ลดลงมาอยูท่ ร่ี ะดับใกล้เคียงกัน โดยเฉลีย่ 75% (Figure 1B) สอดคล้องกับ Nakasone and Paull (1998) และ Tropica (2002) รายงานว่าความชืน้
สัมพัทธ์ที่ใช้ในการบ่มมะม่วงอยูท่ ่ี 90-95% ซึง่ พบว่าในบางช่วงเวลาของการทดลองบ่มมะม่วงมีความชืน้ สัมพัทธ์ทต่ี ำ่ กว่าและบางช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

ง า น วิ จั ย เ ด่ น ป ร ะ จำ ฉ บั บ
ผลมะม่วงทีบ่ ม่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง 20 และ 25oC มี C2H4 และ
O2 ไม่แตกต่างกัน (Figure 2A และ Figure 2C) ขณะที่ CO2
ของผลมะม่วงที่บ่มที่อุณหภูมิห้องมีค่าเพิ่มขึ้นสูงที่สุด (3.39%)
รองลงมาคือ 25oC (2.11%) และ 20oC (1.95%) ตามลำดับ
(Figure 2B) นี่แสดงให้เห็นว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สามารถบ่ม
ให้สุกที่ระดับ CO2 ระหว่างการบ่มสูงกว่า 1% ได้ สอดคล้อง
กั บ รายงานของ Sergent (2000) ที ่ ว ่ า ระหว่ า งการบ่ ม ผล
มะเขือเทศสามารถมีการสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่เกิน
4% ซึ่งแตกต่างจากรายงานในกล้วยและมะม่วงของ Kader
(http://postharvest.ucdavis.edu/Producefacts/ind.html)
ที่ว่าระหว่างการบ่มผลกล้วยและมะม่วง CO2 ควรต่ำกว่า 1%
เพือ่ ป้องกันการยับยัง้ การทำงานของก๊าซเอทิลนี
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Figure 1 The alteration of temperature (A) and relative humidity (B) inside
chambers during ripening mango with 200 ppm of C2H4 for 48 h at RT
(30+1oC), 20 and 25 oC
Figure 2 The alteration of C2H4 (A), CO2 (B) and O2
(C) inside chambers during ripening mango with 200
ppm of C2H4 for 48 h at RT (30+1oC) (Δ), 20 oC (Ο)
and 25 oC ( )

หลังจากหยุดการให้ C2H4 และนำผลมะม่วงมาวางไว้ให้สกุ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง พบว่าผลมะม่วงบ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งและ 25oC มีพน้ื ทีก่ ารเปลีย่ น
แปลงสีผวิ จากเขียวเป็นเหลืองไม่แตกต่างกัน แต่สงู กว่าผลทีบ่ ม่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20oC (Figure 3A) สอดคล้องกับค่าสีเขียว (a) ทีอ่ า่ นได้จากเครือ่ งวัดสี
ทีพ่ บว่า ผลมะม่วงบ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งและ 25oC มีคา่ สีเขียวต่ำกว่าผลทีบ่ ม่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20oC (Figure 3C) อย่างไรก็ตามผลมะม่วงทีบ่ ม่ ณ อุณหภูมหิ อ้ ง
20oC และ 25oC มีคา่ ความสว่าง (L) (Figure 3B) และค่าสีเหลือง (b) (Figure 3D) ไม่แตกต่างกัน
Figure 3 Area of peel color change from green
to yellow (A) L-value (B) a-value (C) and bvalue (D) of mango ripened with 200 ppm of
C2H4 for 48 h at RT (30+1oC), 20 and 25 oC.
The different English letters above each bar
were significantly different at p < 0.05 by
DMRT and ns means non-significant.
การทดลองไม่พบความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนัก และความแน่นเนื้อ TSS และปริมาณวิตามินซี ของผลมะม่วงที่บ่มที่
ุ หภูมหิ อ้ งมีปริมาณ TA (Figure 4A) ต่ำกว่า และอัตราส่วน
อุณหภูมหิ อ้ ง 20 และ 25 oC (ข้อมูลไม่แสดง) อย่างไรก็ตามพบว่าผลมะม่วงทีบ่ ม่ ทีอ่ ณ
o
TSS/TA (Figure 4B) สูงกว่า ผลมะม่วงบ่มที่ 20 และ 25 C ตามลำดับ นีแ่ สดงให้เห็นว่า อุณหภูมใิ นการบ่มไม่มผี ลต่อคุณภาพเนือ้ สัมผัส แต่มผี ล
ต่อรสชาติ สอดคล้องกับคะแนนการทดสอบชิมทีพ่ บว่าผลมะม่วงทีบ่ ม่ อุณหภูมหิ อ้ งมีความเปรีย้ วน้อยกว่า แต่ความหวาน และความชอบมากกว่า
ผลมะม่วงทีบ่ ม่ ที่ 20 และ 25 oC (Table 1 )
Table 1 Eating quality score of mango ripened with 200 ppm of C2H4 for
48 h at RT (30+1oC), 20 and 25 oC

Figure 4 TA (A) and TSS/TA (B) of mango ripened with 200
ppm of C2H4 for 48 h at RT (30+1oC), 20 and 25 oC. The different
English letters above each bar were significantly different at p <
0.05 by DMRT.

* The different English letters above each bar were significantly different
at p < 0.05 by DMRT.
0 score = very little and 5 scores= very high
(อ่านต่อหน้า 4 ...)
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ผลของอุณหภูมแิ ละ 1-MCP ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผักชี
Effects of temperature and 1-MCP on quality and storage life of coriander
โดย... นิตยา จันกา หทัยทิพย์ นิมติ รเกียรติไกล วาริช ศรีละออง และศิรชิ ยั กัลยาณรัตน์
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผักชี โดยทำการเก็บรักษาผักชีที่อุณหภูมิ 5 10 13 20 และ 25 องศาเซลเซียส พบว่าการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของใบได้ โดยช่วยลดการสูญเสียคลอโรฟิลล์ การเหลืองของใบ
การสูญเสียวิตามินซีและสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 15 วัน ในขณะที่ทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 และ 25 องศาเซลเซียส สามารถเก็บ
รักษาได้นานเพียง 4 วัน จากการทดลองยืดอายุการเก็บรักษาผักชีโดยการรมด้วยสาร 1-MCP ทีค่ วามเข้มข้น 100 นาโนลิตรต่อลิตรเป็นระยะเวลา
4 8 12 และ 24 ชัว่ โมงร่วมกับการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 5 องศาเซลเซียส พบว่าผักชีทผ่ี า่ นการรมด้วยสาร 1-MCP ทีร่ ะยะเวลาตัง้ แต่ 8 ชัว่ โมง
สามารถชะลอการสูญเสียคลอโรฟิลล์ได้ นอกจากนีย้ งั พบว่าการรมสาร 1-MCP ทีร่ ะยะเวลา 24 ชัว่ โมงสามารถชะลอการหายใจของผักชีได้

สรุป

(ต่อจากหน้า 3)

จากการตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมภายในภาชนะระหว่างการบ่มมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ด้วย C2H4 200 พีพเี อ็ม เป็นเวลา
48 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิห้อง (30+1oC) 20 และ 25oC สรุปได้ว่าภายในภาชนะบรรจุผลมะม่วงในทุกทรีตเมนต์มอี ณ
ุ หภูมเิ พิม่ สูงกว่าอุณหภูมหิ อ้ ง
o
o
ุ หภูมหิ อ้ งได้ 80% ต่ำกว่าผลมะม่วงทีบ่ ม่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20 และ 25 C ซึง่ วัดได้ 90% C2H4 และ O2
บ่ม 5 C โดยวัดความชืน้ สัมพัทธ์ภายในภาชนะบ่มทีอ่ ณ
ภายในภาชนะบ่มผลมะม่วงในทุกทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกัน แต่ CO2 ของผลมะม่วงบ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งเพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ 25 และ 20oC
ตามลำดับ ผลมะม่วงบ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง และ 25oC มีการเปลีย่ นแปลงสีเปลือกจากสีเขียวไปเป็นสีเหลือง และค่า a ไม่แตกต่างกัน แต่มากกว่า
ผลมะม่วงที่บ่มที่อุณหภูมิ 20oC ผลมะม่วงสุกที่ผ่านการบ่มที่อุณหภูมิห้อง 20 และ 25 oC มีการสูญเสียน้ำหนัก ความแน่นเนื้อ TSS และ
ปริมาณวิตามินซีไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามพบว่าผลมะม่วงที่บ่มที่อุณหภูมิห้องมีปริมาณ TA ต่ำกว่า และอัตราส่วน TSS/TA คะแนน
ุ หภูมิ 20 และ 25oC ตามลำดับ
ความหวาน และความชอบสูงกว่า แต่มคี ะแนนความเปรีย้ วต่ำกว่าผลมะม่วงทีบ่ ม่ ทีอ่ ณ
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การใช้กรดอะซิตกิ กรดเปอร์อะซิตกิ และเกลืออะซิเตทในการควบคุมราเขียวบนส้มสายน้ำผึง้
Use of acetic acid, peracetic acid and acetate salts for controlling green mold on tangerine cv. Sainampueng
โดย... สุธนัย ภักดี และอุราภรณ์ สอาดสุด
สถานวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการใช้กรดอะซิตกิ กรดเปอร์อะซิตกิ เกลือโซเดียมอะซิเตท เกลือโปแตสเซียมอะซิเตท และเกลือแอมโมเนียม
อะซิเตทในการควบคุม Penicillium digitatum ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยวของส้ม การควบคุมการเจริญของเชื้อราก่อโรค
บนอาหารแข็ง Malt Extract Agar (MEA) โดยใช้กรดและเกลือของกรดรวม 5 ชนิด พบว่ากรดและเกลือของกรดทัง้ หมดสามารถยับ
ยั้งการเจริญของเชื้อรา โดยความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งได้คือ กรดอะซิติก 0.5% (v/v) กรดเปอร์อะซิติก 0.1% (v/v)
เกลื อ โซเดี ย มอะซิ เ ตท 7% (w/v) เกลื อ โปแตสเซี ย มอะซิ เ ตท 7% (w/v) และเกลื อ แอมโมเนี ย มอะซิ เ ตท 3% (w/v)
เมื่อทดสอบผลของกรดและเกลือของกรดในการยับยั้งเชื้อ P. digitatum บนผลส้มสายน้ำผึ้งโดยวิธีจุ่ม พบว่าการจุ่มใน
กรดอะซิ ต ิ ก และกรดเปอร์ อ ะซิ ต ิ ก สามารถยั บ ยั ้ ง เชื ้ อ ราก่ อ โรคโดยไม่ ม ี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพทางกายภาพและเคมี ข องส้ ม
โดยความเข้มข้นและเวลาในการจุม่ ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ของกรดอะซิตกิ และกรดเปอร์อะซิตกิ ทีส่ ามารถยับยัง้ โรคได้คอื 4% (v/v) เวลา 5 นาที
และ 0.3% (v/v) เวลา 3 นาที ตามลำดั บ ในทางกลั บ กั น การจุ ่ ม ในเกลื อ โซเดี ย มอะซิ เ ตท เกลื อ โปแตสเซี ย มอะซิ เ ตท
และเกลือแอมโมเนียมอะซิเตทไม่สามารถยับยัง้ เชือ้ โรคได้

การศึกษาเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการอบแห้งยางแท่งด้วยลมร้อนและไมโครเวฟ
Preliminary study on hot air and microwave drying of block rubbers
โดย...คำนึง วาทโยธา และเฉลิมขวัญ อริยะวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การศึกษาการอบแห้งยางแท่งหนัก 500 กรัม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร ความชืน้ เริม่ ต้นเฉลีย่
36.9 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปียก เพื่อลดความชื้นเป็น 0.8 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปียก ด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 100 110 และ 120
องศาเซลเซียส ความเร็วลม 1 เมตรต่อนาที พบว่าการลดลงของความชืน้ ในช่วง 30 นาทีแรกเป็นไปอย่างรวดเร็ว และหลังจากนัน้
ความชืน้ ลดลงอย่างช้าๆ โดยอุณหภูมขิ องแท่งยางเป็น 85.6 97.4 และ 109.9 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับเวลาอบแห้งนาน 180 120
และ 105 นาที ตามลำดับ และเมือ่ ให้พลังงานไมโครเวฟกำลัง 800 วัตต์ เปิด-ปิดเป็นระยะ พบว่าการลดลงของความชืน้ ใน 20 นาที
แรกเป็นไปอย่างรวดเร็ว อุณหภูมยิ างแท่งเฉลีย่ 100.5 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบแห้งรวม 48 นาที การอบแห้งด้วยไมโครเวฟสามารถ
ลดเวลาได้ 73 60 และ 54 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เปรียบเทียบกับการอบแห้งด้วยลมร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 100 110 และ120 องศาเซลเซียส ตามลำดับ
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ผลของวิธกี ารหลังการเก็บเกีย่ วต่อคุณภาพความหอม
ของข้าวขาวดอกมะลิ 105
คณะผูว้ จิ ยั โดยการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการศึกษาวิจยั เพือ่ ให้ทราบถึงผลกระทบของวิธกี ารหลังการเก็บเกีย่ วทีม่ ตี อ่ คุณภาพ
ความหอมของข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวหอมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดข้าวทั้งใน
และต่างประเทศ ความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 เกิดจากการที่ข้าวหอมสามารถผลิตสารหอมชนิดหนึ่ง
ที่เรียกว่า 2 อะเซติล-1-พิวโรลีน ได้ในปริมาณมากกว่าข้าวพันธุ์ไม่หอม ข้าวไม่หอมบางพันธุ์ผลิตสารนี้ได้ใน
ปริมาณน้อยหรือบางพันธุ์ไม่สามารถผลิตได้เลย สารหอมชนิดนี้เป็นสารระเหยง่าย เราจึงได้กลิ่นหอมเมื่อสาร
นี้ระเหยออกมาจากเมล็ดข้าว ความร้อนจากการหุงต้มจะทำให้สารระเหยต่างๆ ถูกปลดปล่อยออกมาจาก
เมล็ดข้าวในปริมาณสูง ข้าวหอมจึงมีกลิ่นหอมน่ารับประทานกว่าข้าวธรรมดาในขณะหุงต้ม อย่างไรก็ตาม
ยังมีสารระเหยอื่นๆในเมล็ดข้าว ที่มีส่วนร่วมในการให้กลิ่น เช่น สารทีมีกลิ่นหืนซึ่งจะเป็นกลุ่มสารที่มีผลใน
ทางลบต่อคุณภาพความหอมของข้าว แต่กลิน่ ของสารเหล่านีม้ คี วามแรงน้อยกว่ากลิน่ ของสารหอม 2 อะเซติล-1พิวโรลีน การประเมินคุณภาพความหอมของข้าวในเชิงวิทยาศาสตร์จงึ สามารถทำได้โดยหาปริมาณของสารหอม
2 อะเซติล-1-พิวโรลีน ในเมล็ดข้าวว่ามีมากหรือน้อยเพียงไรร่วมกับการหาปริมาณสารให้กลิน่ หืน
เนือ่ งจากสารหอมถูกสร้างขึน้ ในต้นข้าวและสะสมอยูใ่ นเมล็ดในขณะทีข่ า้ วมีการเจริญเติบโต ดังนัน้ หลัง
จากทีเ่ มล็ดข้าวถูกเก็บเกีย่ วจึงไม่มกี ารสร้างสารหอมเพิม่ เติมอีก ในขณะทีป่ ริมาณสารหอมทีม่ อี ยูเ่ ดิมนีจ้ ะระเหย
หายไปตามสภาวะของเมล็ดข้าวเมื่อเวลาผ่านไป ในทางตรงกันข้ามสารให้กลิ่นหืนซึ่งเกิดจากการสลายของ
กรดไขมันที่สะสมในเมล็ดข้าวจะเกิดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บข้าว ดังนั้นการรักษาคุณภาพความหอมของ
ข้าวหอมจึงสามารถทำได้หากใช้วธิ กี ารหลังการเก็บเกีย่ วทีเ่ หมาะสม ทีจ่ ะส่งผลต่อการลดลงของปริมาณสารหอม
และการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณสารให้กลิน่ หืนน้อยทีส่ ดุ
วิธีการหลังการเก็บเกี่ยวที่คาดว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพความหอมของข้าวและถูกนำมาเป็นประเด็นใน
การศึกษาวิจยั ได้แก่ วิธกี ารลดความชืน้ และวิธกี ารบรรจุถงุ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทีเ่ ก็บเกีย่ วจากพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ในจังหวัดสุรนิ ทร์ได้ถกู นำมาลดความชืน้ หลายวิธี อันได้แก่ การใช้ลมแห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 และ 40 °C การใช้ลม
ร้อนที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 70 °C และการตากแดด จากนั้นกะเทาะเปลือกและขัดรำแยกเป็นข้าวกล้องและ
ข้าวสาร เก็บด้วยวิธีบรรจุถุง 5 วิธี คือ บรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน บรรจุในถุงไนลอน บรรจุในถุง
ไนลอนและปิดผนึกด้วยระบบสุญญากาศ บรรจุในถุงไนลอนและเติมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และวิธสี ดุ ท้าย
คือ บรรจุในถุงไนลอนและเติมแก๊สไนโตรเจนซึง่ เป็นแก๊สเฉือ่ ย ถุงทัง้ หมดมีความหนา 0.2 มิลลิเมตร เก็บข้าวที่
บรรจุถงุ ทัง้ หมดทีส่ ภาวะปกติ และทีร่ ะยะเวลาการเก็บรักษาทุก 1 เดือน นำข้าวตัวอย่างทัง้ หมดมาหาปริมาณสาร
หอมและสารให้กลิน่ หืนโดยใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ระดับสูงทีใ่ ห้ผลถูกต้องและแม่นยำ จนครบระยะเวลา 10 เดือน
พบว่าเมื่อระยะการเก็บรักษานานขึ้นความเข้มข้นของสารหอม 2 อะเซติล-1-พิวโรลีน ในเมล็ดข้าวลดลง
ในขณะทีป่ ริมาณสารให้กลิน่ หืนเพิม่ ขึน้ วิธกี ารลดความชืน้ แต่ละวิธสี ง่ ผลต่อการลดลงของปริมาณสารหอมและ
การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณสารให้กลิน่ หืนแตกต่างกันเล็กน้อย การใช้ลมแห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 °C อบเพือ่ ลดความชืน้
จะให้ข้าวที่มีคุณภาพความหอมดีที่สุด ในขณะที่วิธีการลดความชื้นโดยการตากแดดให้อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณสารให้กลิน่ หืนมากทีส่ ดุ เทียบกับวิธอี น่ื โดยเฉลีย่ กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธบี รรจุถงุ ทัง้ 5 วิธี ให้ผลการ
ลดลงของปริมาณสารหอมในเมล็ดข้าวที่ไม่แตกต่างกัน แต่จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารให้กลิ่นหืน
ที่แตกต่างกัน โดยปริมาณสารให้กลิ่นหืนเพิ่มมากที่สุดเมื่อใช้ถุงพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีนบรรจุ รองลงมาคือ
ถุงไนลอน ส่วนวิธกี ารบรรจุอกี 3 วิธที เ่ี หลือ คือในถุงไนลอนปิดผนึกด้วยระบบสุญญากาศ ถุงไนลอนเติมแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ และถุงไนลอนเติมแก๊สไนโตรเจน ให้การเพิ่มขึ้นของปริมาณสารให้กลิ่นหืนโดยเฉลี่ย
ใกล้เคียงกันและน้อยกว่า 2 วิธีแรกมาก แสดงให้เห็นว่าการกำจัดออกซิเจนซึ่งทำหน้าที่เร่งการเกิดสารให้กลิ่น
หืนโดยการบรรจุข้าวในถุงที่เป็นสุญญากาศ หรือการเติมแก๊สเฉื่อย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน
ในถุงข้าวนัน้ สามารถลดอัตราการเพิม่ ขึน้ ของสารให้กลิน่ หืนได้

นานาสาระ
แม้การวิจยั นีไ้ ม่ได้ครอบคลุมถึงวิธกี ารหลังการเก็บเกีย่ วทีส่ ำคัญอีกหลายวิธี ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั สามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 แปรเลี่ยนไปตามวิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดข้าว
หลังการเก็บเกี่ยว ดังนั้นด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพความหอมของข้าวหอมมะลิไทยจะคงอยู่ได้ยาวนาน
และมีคณ
ุ ภาพความหอมทัดเทียมกับข้าวหอมชัน้ นำของตลาดโลก
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกญ
ั ญา วงศ์พรชัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิด์ า จงแก้ววัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี ศิริ
อาจารย์กาญจนา ดำริห์

(หัวหน้าโครงการ)

การอบแห้งกล้วยด้วยไมโครเวฟ
ในต่างประเทศมีการศึกษาวิจัยการรอบแห้งอาหารด้วยไมโครเวฟกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีข้อดี
หลายประการ เช่น ความรวดเร็วของการอบแห้ง ความสม่ำเสมอของความชื้นในผลิตภัณฑ์ และสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพบางประการของผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพพลังงานที่สูง เป็นต้น ดังนั้น
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ศึกษาวิจัย
การอบแห้งกล้วยน้ำว้าด้วยไมโครเวฟ เพื่อแก้ปัญหาของการอบแห้งแบบเดิมในการผลิตกล้วยตากที่ใช้
ลมร้อนซึ่งต้องใช้เวลาอบนาน 45 ชั่วโมง และสิ้นเปลืองพลังงาน 10.3 เมกะจูลต่อกิโลกรัมน้ำระเหย
จากผลการทดลองพบว่าการอบแห้งกล้วยน้ำว้าด้วยไมโครเวฟที่ระดับความเข้ม 0.24 วัตต์ต่อกรัม สามารถ
ลดเวลาการอบแห้งได้ 60 เปอร์เซ็นต์ และลดพลังงานในการอบแห้งได้ 74 เปอร์เซ็นต์ ขณะทีค่ ณ
ุ ภาพทางสี
เนื้อสัมผัส และรสชาติ ยังเป็นที่ยอมรับเช่นเดิม ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายคำนึง วาทโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-362148
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PHT สารสนเทศ

สรุปข่าวเด่นรายไตรมาส
เปิดตัวเตาเผาแกลบแบบไซโคลน
นวัตกรรมใหม่ประหยัดพลังงานลดความชืน้ เมล็ดพันธุ์
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเตาเผาแกลบแบบ
ไซโคลนเป็นผลสำเร็จ โดยสามารถนำไปใช้ทดแทนเตาเผาแบบเดิมที่ใช้ในการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช ที่มักประสบปัญหาทั้งใน
เรื่องของมลพิษ และฝุ่นละออง การเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ได้ความร้อนไม่สม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำไปใช้อย่าง
แพร่หลายในกลุม่ เกษตรกรและภาคเอกชนทัง้ ในกลุม่ โรงสีและกลุม่ ผูร้ บั ซือ้ ข้าวโพดเพือ่ ลดความชืน้ เมล็ดพันธุพ์ ชื ทีจ่ ะช่วยประหยัด
ต้นทุนได้มากขึน้
โดยนายวิบูลย์ เทเพนทร์ วิศวกรรมเกษตร 8 วช. หัวหน้างานวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองเกษตรวิศวกรรม กล่าวว่า
เครื่องเตาเผาแกลบแบบไซโคลนที่ประดิษฐ์ขึ้น มีตัวเตาเผาเป็นถังทรงกระบอกแนวตั้ง มีปล่องควันไฟด้านบน และชุดแลกเปลี่ยน
ลมร้อนสามารถต่อท่อเพือ่ ใช้กบั เครือ่ งอบข้าว เครือ่ งอบข้าวโพด เครือ่ งลดความชืน้ ลำไยแบบกะบะได้ ภายในตัวเตาบุดว้ ยฉนวนเป็น
อิฐทนไฟเพือ่ ลดการสูญเสียความร้อนจากผนังเตาสูอ่ ากาศรอบๆ นอกจากนีย้ งั มีชดุ ป้อนแกลบแบบอัตโนมัตสิ ามารถป้อนแกลบเข้าสู่
เตาเผาได้อย่างสม่ำเสมอ และปรับอัตราการป้อนได้ตามความต้องการ อีกทั้งมีกลไกถ่ายเถ้า โดยใช้ใบปาดเถ้าออกจากเตาและมีสกรู
ลำเลียงทำหน้าทีล่ ำเลียงเถ้าแกลบออกจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านโดยทีอ่ ตั ราการถ่ายเถ้าจะสัมพันธ์กบั การป้อนแกลบ มีชดุ พัดลมช่วยเป่าลม
เข้าเตาในปริมาณที่มากเพียงพอให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และเกิดการหมุนวนในลักษณะไซโคลนในห้องเผาไหม้ โดยเตาเผา
แกลบที่ผลิตขึ้นเหมาะสำหรับกลุ่มเกษตรกร ที่มีเครื่องลดความชื้นอยู่แล้ว สามารถนำเอาเตาเผาดังกล่าวไปประกอบต่อกับเครื่องลด
ความชืน้ ซึง่ ช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยในการลดความชืน้ เมล็ดพันธุพ์ ชื
ทีม่ า : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
http://www.naewna.com/news.asp?ID=135697

โรงอบไอน้ำมะม่วง รองรับผลผลิตกลุม่ ล้านนา
จังหวัดแพร่ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการก่อสร้างโรงอบไอน้ำ เพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้เพื่อการส่งออกผลไม้
โดยได้สร้างขึ้นที่ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย ซึ่ง ผู้ว่าฯ ซีอีโอ (CEO) 8 จังหวัดภาคเหนืออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างเป็น
จำนวน 60 ล้านบาท ขณะทีไ่ ด้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทีจ่ ะใช้งานได้ กรมวิชาการเกษตรจึงส่งมอบให้กบั องค์การบริหารส่วน
ตำบล (อบต.) แม่จั๊วะ รับช่วงต่อในการบริหารจัดการดูแลทั้งระบบ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ และช่วยเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก และส่งออกมะม่วงในกลุ่มจังหวัดล้านนา 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย โดยเฉพาะกลุ่มนำร่องส่งออกมะม่วง
น้ำดอกไม้สที องคุณภาพไปยังประเทศญีป่ นุ่
นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้กล่าวว่า เดิมประเทศไทยมีโรงอบไอน้ำทีท่ ำการส่งออก จำนวน 7 โรงงาน
อนาคตคาดว่าโรงอบไอน้ำฯ ของจังหวัดแพร่ จะช่วยผลักดันการส่งออกมะม่วงของไทยให้เพิม่ สูงขึน้ จากปีทผ่ี า่ นมา ซึง่ ไทยมีปริมาณ
การส่งออกมะม่วงไปยังญีป่ นุ่ ประมาณ 1,606.15 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 154.52 ล้านบาท และตัง้ แต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2551 มีการ
ส่งออกแล้ว ประมาณ 1,424.87 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 171.57 ล้านบาท
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