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บทคัดย่อ
การทดลองเก็บรักษาผลลองกองในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ โดยบรรจุในกล่องกระดาษลูก
ฟูกและในถาดโพลีสไตรีน ถุงพลาสติกเจาะรูและไม่เจาะรู แล้วบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกร่วมกับ
การใช้สารดูดซับเอทิลีน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 95 เปอร์เซ็นต์
พบว่าผลลองกองทีบ่ รรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกและถาดโพลีสไตรีนสามารถเก็บรักษาได้นาน 4 สัปดาห์
และนานกว่าถุงพลาสติกเจาะรูและไม่เจาะรู โดยทีไ่ ม่พบความแตกต่างทางสถิตขิ องการหลุดร่วงของช่อผล
ทีบ่ รรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกและถาดโพลีสไตรีน และมีแนวโน้มว่าการเก็บรักษาในกล่องกระดาษลูกฟูก
ให้ผลดีทส่ี ดุ เนือ่ งจากพบการเน่าของผล ความเข้มข้นของเอทิลนี ภายในผล กลิน่ และรสชาติทผ่ี ดิ ปกติ
น้อยกว่า และมีการยอมรับของผู้ชิมสูงกว่าทรีตเมนต์อื่นๆ ซึ่งในการทดลองนี้ไม่พบความแตกต่าง
ของการเกิดอาการเปลือกสีนำ้ ตาล ปริมาณสารฟีนอลิกทัง้ หมด ปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได้ ปริมาณของ
แข็งทีล่ ะลายน้ำได้ TSS/TA ปริมาณน้ำตาลทัง้ หมด และปริมาณน้ำตาลรีดวิ ซ์

คำนำ
ลองกอง(longkong)เป็นไม้ผลทีท่ ำรายได้ให้เกษตรกรภาคใต้และภาคตะวันออกค่อนข้างสูง
แต่นยิ มบริโภคภายในประเทศเท่านัน้ เนือ่ งจากมีอายุการเก็บรักษาและการวางจำหน่ายสัน้ เพียง 4-6
วันเท่านัน้ เพราะการหลุดร่วงของผลจากช่อและการเกิดเปลือกเป็นสีนำ้ ตาล ทำให้ไม่เป็นทีต่ อ้ งการของ
ผูบ้ ริโภค การร่วงของผลมี 2 ลักษณะคือ การร่วงจากถูกจุลินทรีย์เข้าทำลาย (Pantastico et al., 1968)
และการร่วงทีเ่ กิดจากการสะสมเอทิลนี (สุรนันต์,2526) การเก็บรักษาผลิตผลในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ
เป็นแนวทางหนึง่ ทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ละการสะสมเอทิลนี นอกจากนีก้ ารใช้
สารดูดซับเอทิลนี ยังจะช่วยลดปริมาณเอทิลนี ลงมาได้ (จริงแท้, 2542) ดังนัน้ จึงได้ทดลองใช้ภาชนะ
บรรจุชนิดต่างๆร่วมกับการใช้กล่องกระดาษลูกฟูก และสารดูดซับเอทิลนี เพือ่ ยืดอายุการเก็บรักษา
ของผลลองกองให้ได้นานกว่า 14 วัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยืดอายุการวางจำหน่ายภายใน
ประเทศ และยังช่วยให้สามารถส่งลองกองไปยังประเทศทีอ่ ยูห่ า่ งไกลได้
(อ่านต่อหน้า 2 ...)

“Your PHT DataBase”
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ส า ร จ า ก บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

Message from the Editors

สารจากบรรณาธิการ …
สวัสดีครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อน และยังมีเรื่องของการเมืองที่กำลังเป็นข่าวร้อนอยู่ในขณะนี้ ยังไงขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพ
จิตทีแ่ จ่มใส ไม่รอ้ นตามไปกับเรือ่ งราวต่าง ๆ นะครับ เนือ้ หาภายในฉบับนี้ เราขอเสนองานวิจยั เรือ่ ง การยืดอายุการเก็บรักษาลองกองภายใต้สภาพดัด
แปลงบรรยากาศ นอกจากนั้นยังมีบทคัดย่องานวิจัยอีก 3 เรื่องนำเสนอ คือ การตรวจสอบการเข้าทำลายของแมลงในเมล็ดข้าวด้วยการวัดเสียง,
อิทธิพลของเอทีฟอนต่อพัฒนาการและคุณภาพของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองหลังการเก็บเกี่ยว และสุดท้าย ผลการให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ความเข้มข้นสูงระยะเวลาต่างๆ ต่อการเก็บรักษาผลเงาะพันธุโ์ รงเรียน ในส่วนของนานาสาระ เราขอนำเสนอเรือ่ ง การเสือ่ มคุณภาพของผักสด ครับ
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถนุ ายน 2549 จะมีงานประชุมสัมมนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4 ณ โรงแรมดิ เอมเพรส
จังหวัดเชียงใหม่ จึงอยากจะขอเชิญชวนนักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
รายละเอียดติดตามได้ในข่าวการประชุมท้ายฉบับครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ
คณะบรรณาธิการ

งานวิจยั เด่นประจำฉบับ ... (ต่อจากหน้า 1 )
อุปกรณ์และวิธกี าร
ชัง่ น้ำหนักลองกองแล้วบรรจุลงในถุงตาข่าย 1 ถุง/ช่อ และบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก ถุงพลาสติกเจาะรูและไม่เจาะรู และบรรจุในถาด
โพลีสไตรีนห่อด้วยพลาสติกพีวซี แี ล้วบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกร่วมกับการใช้สารดูดซับเอทิลนี 100 กรัม เก็บรักษาที1่ 8 องศาเซลเซียส ความชืน้
สัมพัทธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ ทำทรีตเมนต์ละ 10 ซ้ำๆ ละ 2 ช่อ บันทึกผล การร่วงของผลจากช่อ เปอร์เซ็นต์การร่วงของผล การเน่าของผล และความเข้มข้น
ของเอทิลนี ภายในช่อผล การเกิดอาการเปลือกสีนำ้ ตาลจากค่า L-value และปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณกรดและน้ำตาลของน้ำคัน้ จากปริมาณของ
แข็งที่ละลายน้ำได้ (TSS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (TA) ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (TS) ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์(RS)และการตรวจสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสโดยทดสอบชิมทุกๆสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ผลการทดลอง

ก. การร่วงของช่อผลลองกอง
การหลุดร่วงเริม่ เกิดขึน้ ในสัปดาห์ท่ี 2 เช่นเดียวกับการเน่าของผล ยกเว้นทีบ่ รรจุในถาดโพลีสไตรีนเริม่ พบการหลุดร่วง 2.63 เปอร์เซ็นต์ และพบ
การเน่าเสีย 5.67 เปอร์เซ็นต์ ในสัปดาห์ที่ 3 และเมื่อผ่านไป 4 สัปดาห์ ผลที่บรรจุในถาดโพลีสไตรีนมีการหลุดร่วงไม่แตกต่างจากทีบ่ รรจุในกล่อง
กระดาษ รองลงมาคือทีบ่ รรจุในถุงพลาสติกเจาะรูและไม่เจาะรู ตามลำดับ (Figure1A) และผลที่บรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกมีการเน่าน้อยที่สุด
ขณะทีผ่ ลทีบ่ รรจุในถาดโพลีสไตรีนมีการเน่าไม่แตกต่างจากทีใ่ นถุงพลาสติกเจาะรูและไม่เจาะรู ตามลำดับ(Figure 1B)
การผลิ ต เอทิ ล ี น ในทุ ก ทรี ต เมนต์ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ในช่ ว ง 3 สั ป ดาห์ แ รก หลั ง จากนั ้ น จึ ง ลดลง ยกเว้ น ผลที ่ บ รรจุ ใ นถุงพลาสติกไม่เจาะรู
และผลทีบ่ รรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกมีความเข้มข้นของก๊าซเอทิลนี ภายในต่ำทีส่ ดุ (Figure 1C)

Figure 1 Percentage of fruit drop (A), fruit rot (B) and internal ethylene concentration (C) of longkong packed in box (), plastic bag without pore ({),
plastic bag with pore ( ) and polystyrene tray (U) with ethylene absorber kept under 18 0C for 4 weeks

ข. การเกิดเปลือกสีนำ้ ตาล
ค่าความสว่าง (Figure 2A) และปริมาณสารฟีนอลิก (Figure 2B) ทัง้ หมดของในทุกทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกัน และมีแนวโน้มว่ามีคา่ ความสว่างลดลง
ขณะทีป่ ริมาณสารฟีนอลิกเพิม่ ขึน้ เมือ่ เวลาผ่านไปนานขึน้

Research of the Issue

ง า น วิ จั ย เ ด่ น ป ร ะ จำ ฉ บั บ

ค. ปริมาณน้ำตาลและกรดของน้ำคัน้ ผลลองกอง
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จากการทดลองไม่พบความแตกต่างทางสถิตขิ องTA (Figure 3B) ในทุกทรีตเมนต์เมือ่ เก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และพบว่า TA และ TSS (Figure
3A) ลดลง ขณะที่ TSS/TA (Figure 3C) เพิม่ สูงขึน้ เมือ่ เก็บรักษานานขึน้ และปริมาณ TS และ RS ในทุกทรีตเมนต์ลดลงเมือ่ เก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์
ยกเว้นสัปดาห์ท่ี 2-4 ผลทีบ่ รรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกจะมี TS สูงกว่าทรีตเมนต์อน่ื ๆ (Figure 3D)

Figure 2 Peel color (A) and total phenolics (B) of longkong
packed in box (), plastic bag without pore ({), plastic bag with
pore ( ) and polystyrene tray (U) with ethylene absorber kept
under 18 0C for 4 weeks

Figure 3 TSS (A), TA (B), TSS/TA (C) and TS and RS (D) of longkong
packed in box (, ¡), plastic bag without pore ({, z), plastic bag with
pore ( ,) and polystyrene tray (U, S) with ethylene absorber kept
under 18 0C for 4 weeks

ง. การตรวจสอบโดยประสาทสัมผัส
ผลที่บรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก ถุงพลาสติกเจาะรู และถาดโพลีสไตรีนมีคะแนนกลิ่นและรสชาติผิดปกติไม่แตกต่างกันใน 2 สัปดาห์แรก
ได้คะแนนเท่ากับ 0.143-0.429 ยกเว้นในถุงพลาสติกไม่เจาะรูมกี ลิน่ และรสชาติผดิ ปกติมากกว่าทุกทรีทเมนต์ ซึง่ ในถุงพลาสติกเจาะรูมคี ะแนนกลิน่
และรสชาติผดิ ปกติเพิม่ มากขึน้ ในสัปดาห์ท่ี 3 และ 4 โดยได้คะแนนเท่ากับทีบ่ รรจุในถุงพลาสติกไม่เจาะรู ขณะทีผ่ ลทีบ่ รรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก
และถาดโพลีสไตรีนยังคงมีคะแนนกลิน่ และรสชาติทผ่ี ดิ ปกติตำ่ อยู่ (Figure 4A) ซึง่ คะแนนความชอบของผูช้ มิ จะลดลง แต่ในสัปดาห์ท่ี 4 ของการเก็บ
รักษาผู้ชิมยังคงชอบผลที่บรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกและถาดโพลีสไตรีนโดยมีคะแนนเท่ากับ 2.836-3.143 ขณะที่คะแนนความชอบของผลที่
บรรจุในถุงพลาสติกไม่เจาะรูลดลงจนไม่เป็นทีย่ อมรับ คือมีคะแนนเท่ากับ 1.679-2.000 (Figure 4B)
Figure 4 Off-flavor (A) and preference (B) scores of longkong
packed in box (), plastic bag without pore ({), plastic bag with
pore ( ) and polystyrene tray (U) with ethylene absorber kept
under 18 0C for 4 weeks

สรุปและวิจารณ์
ช่อผลลองกองที่บรรจุในกระดาษลูกฟูกและถาดโพลีสไตรีนร่วมกับการใช้สารดูดซับเอทิลีน สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 4 สัปดาห์
และนานกว่าถุงพลาสติกเจาะรูและไม่เจาะรูถึง 2 สัปดาห์อาจเป็นเพราะถุงพลาสติกที่เจาะรูและไม่เจาะรูยอมให้มีการแลกเปลี่ยนของก๊าซน้อยเกิน
ไป ทำให้มกี ารสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสูง ทำให้เกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน และเกิด acetaldehyde และ alcohol ขึน้ ซึง่ เป็น
สารทีเ่ ป็นอันตรายต่อเนือ้ เยือ่ พืช ทำให้เซลล์พชื เสียหาย และง่ายต่อการเข้าทำลายของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ และเกิดกลิน่ และรสชาติทผ่ี ดิ ปกติขน้ึ (จริงแท้, 2542)
อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าการเก็บรักษาในกล่องกระดาษลูกฟูกให้ผลดีที่สุด เนื่องจากพบการร่วงและการเน่าของผล และความเข้มข้นของ
เอทิลนี กลิน่ และรสชาติทผ่ี ดิ ปกตินอ้ ยกว่า และมีการยอมรับของผูช้ มิ สูงกว่าทรีตเมนต์อน่ื ๆ โดยในการทดลองไม่พบความแตกต่างของค่า L-value
ปริมาณสารฟีนอลิกทัง้ หมด ปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได้ ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้ำได้ TSS/TA ปริมาณน้ำตาลทัง้ หมด และปริมาณน้ำตาลรีดวิ ซ์ใน
ทุกทรีตเมนต์

เอกสารอ้างอิง
จริงแท้ ศิรพิ านิช. 2542. สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วผักและผลไม้. โรงพิมพ์ศนู ย์สง่ เสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ.
นครปฐม. 396 น.
สุรนันต์ สุภทั รพันธุ.์ 2526. สรีรวิทยาการเจริญเติบโตพืชสวน. ภาควิชาพืชสวน. คณะเกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 135 หน้า.
Pantastico, Er.B., D.B. Mendoza and R.M. Abilay. 1968. Some chemical and physiological changes during storage of lanzone (L. domesticum
Correa). Phil. Agri. 52: 505-517.
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PHT Research Update

การตรวจสอบการเข้าทำลายของแมลงในเมล็ดข้าวด้วยการวัดเสียง
Acoustical Detection of Insect Infestation in Paddy
โดย…วิเชียร เฮงสวัสดิ์ และ ชาตรี กาวารี
สถานวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การตรวจสอบการเข้าทำลายของแมลงศัตรูข้าวเปลือกพันธุ์หอมมะลิ 105 ด้วยการตรวจวัดเสียง ณ สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสียงของแมลงกับชนิด และระยะการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูข้าวใน
โรงเก็บ และประเมินจำนวนประชากร ตลอดจนความสูญเสียของเมล็ดข้าวเปลือกจากการเข้าทำลาย โดยการตรวจวัดเสียงที่เกิดจากการกิน
อาหารหรือการเคลือ่ นที่ ตลอดวงจรชีวติ ของผีเสือ้ ข้าวเปลือก (Sitotroga cerealella) ด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus
zeamais) และมอดข้าวเปลือก (Rhyzoperta dominica) ทีช่ ว่ งความถีเ่ สียงระหว่าง 1-10 kHz โดยการใช้ไมโครโฟน (condenser microphone)
เป็นตัวรับสัญญาณเสียงและวิเคราะห์คลืน่ เสียงด้วยเครือ่ ง sound analyzer (SA-30)
จากการตรวจวัดเสียงของผีเสือ้ ข้าวเปลือก ด้วงงวงข้าว ด้วงงวงข้าวโพด และมอดข้าวเปลือก จำนวน 100 ตัว ในตัวอย่างเมล็ดข้าวเปลือก
500 กรัม เปรียบเทียบกับเสียงของสภาพแวดล้อมระหว่างทำการทดลองและชุดควบคุมทีไ่ ม่มแี มลง พบว่าเสียงของแมลงมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ขึ้นกับชนิดและระยะการเจริญเติบโตของแมลง จากการประเมินจำนวนประชากรของผีเสื้อข้าวเปลือกจากจำนวนของแมลงแตกต่างกัน 10
กรรมวิธี คือ 72, 185, 236, 295, 359, 383, 470, 530, 742 และ 856 ตัว ในตัวอย่างเมล็ดข้าวเปลือก 500 กรัม ด้วยการตรวจวัดเสียงของแมลง
ตลอดช่วงวงจรชีวิต พบว่าเสียงของแมลงมีค่าเพิ่มขึ้นตามจำนวนแมลงและระดับเสียงมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะการเจริญเติบโตของแมลง
สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแมลงกับระดับเสียงของแมลง คือ y = 131.369 X1 + 12.736 X2 - 14.65, R2 = 0.5606 สำหรับการ
ประเมินความเสียหายของเมล็ดข้าวเปลือก เนื่องจากการเข้าทำลายของผีเสื้อข้าวเปลือกจากระดับความเสียหายของเมล็ดที่แตกต่างกัน 10
กรรมวิธี ด้วยการตรวจวัดเสียง พบว่าเสียงของแมลงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามระดับความเสียหายของเมล็ด และมีความสัมพันธ์กบั ระยะการเจริญ
เติบโตของแมลง สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสียหายของเมล็ดข้าวเปลือกกับระดับเสียงของแมลง คือ
y = 0.343x - 3.830, R2 = 0.6919
คำสำคัญ : ผีเสือ้ ข้าวเปลือก, ด้วงงวงข้าว, ด้วงงวงข้าวโพด, มอดข้าวเปลือก, การตรวจวัดเสียง
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อิทธิพลของเอทีฟอนต่อพัฒนาการและคุณภาพของผลทุเรียนพันธุห์ มอนทองหลังการเก็บเกีย่ ว
Effects of Ethephon on Development and Quality of Durian Fruit cv. Monthong after Harvested
โดย…สุมติ ร คุณเจตน์ พรพงษ์ แสงสนางค์กลู และ จริงแท้ ศิรพิ านิช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การพ่นสารเอทีฟอนความเข้มข้น 0 500 1000 และ 1500 มิลลิกรัมต่อลิตร เมือ่ ผลทุเรียนมีอายุ 78 วัน พบว่าผลทีไ่ ด้รบั สาร
เอทีฟอนความเข้มข้น 1000 และ 1500 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้นำ้ หนักและขนาดของผลต่ำกว่าผลปกติ แต่มนี ำ้ หนักแห้งของเนือ้
และปริมาณแป้งและไขมันสูงกว่าทรีทเมนต์อน่ื ภายหลังการเก็บเกีย่ ว ความแน่นเนือ้ และปริมาณ Soluble solids (ss) ไม่ตา่ งจากผล
ปกติและการพ่นสารเอทีฟอนความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ทำให้การเจริญเติบโตของผลต่างจากผลปกติ การพ่นสารเอทีฟอน
ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 3 ครัง้ เมือ่ ผลอายุ 75 85 และ 92 วัน ต่อเนือ่ งกัน ทำให้ผลทุเรียนทีไ่ ด้มขี นาดเล็กและมีพฒ
ั นาการ
ต่างๆไม่สมบูรณ์ แตกต่างจากผลทีไ่ ม่ได้รบั สารเอทีฟอน ส่วนผลทีพ่ น่ สารเอทีฟอนความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร ติดต่อกัน 3
ครัง้ เมือ่ ผลมีอายุ 106 113 และ 120 วันอย่างต่อเนือ่ ง มีลกั ษณะองค์ประกอบทางเคมีไม่ตา่ งจากการไม่พน่ สาร สำหรับการพ่นสาร
เอทีฟอนความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตรทุกสัปดาห์ เมือ่ ผลอายุ 85-99 วัน ทำให้นำ้ หนักของผลและน้ำหนักของเนือ้ น้อยกว่า
ผลปกติเล็กน้อย ทัง้ นีผ้ ลทีพ่ น่ สารเอทีฟอนมีนำ้ หนักแห้งของเนือ้ ปริมาณ ss ปริมาณแป้ง และปริมาณไขมันไม่แตกต่างจากผลปกติ
ดังนั้นการใช้สารเอทีฟอนจึงไม่สามารถเร่งให้ผลมีความบริบูรณ์ได้เร็วขึ้น แต่ช่วยทำให้การสะสมอาหารของเนื้อเพิ่มขึ้น จากการ
ประเมินคุณภาพการรับประทาน ผลทีไ่ ด้รบั สารเอทีฟอนในระยะผลมีขนาดเต็มทีแ่ ล้ว มีแนวโน้มทำให้การสุกของเนือ้ และลักษณะ
เนือ้ อ่อนนุม่ มากกว่าผลปกติ

ผลการให้กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงระยะเวลาต่างๆต่อการเก็บรักษาผลเงาะพันธุโ์ รงเรียน
Effect of High Carbon Dioxide Shock on Storage Life of Rong-rein Rambutan
โดย…พนิดา บุญฤทธิธ์ งไชย ชัยรัตน์ เตชวุฒพิ ร และศิรชิ ยั กัลยาณรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ
การเก็บรักษาผลเงาะพันธุโ์ รงเรียนทีไ่ ด้รบั คาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงร้อยละ 20 และ 40 เป็นระยะเวลา 30 90 และ 120
นาที เมือ่ ครบกำหนดมาเก็บรักษาในสภาวะทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 95 ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 13 องศาเซลเซียส พบว่าผลเงาะทีผ่ า่ นการได้
รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มอี ายุการเก็บรักษา 10 วัน ส่วนผลเงาะทีไ่ ม่ผา่ นการได้กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์มอี ายุการเก็บรักษา 8
วัน โดยการเก็บรักษาในสภาวะทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 90-95 ทำให้ผลเงาะเสือ่ มสภาพเนือ่ งจากเกิดโรคเข้าทำลาย และการเกิด
สีน้ำตาลบนขนเงาะและเปลือกของผลเงาะที่เก็บรักษาในสภาพที่ไม่ได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลัง
จากวันที่ 4 ของการเก็บรักษา ในการเกิดสีนำ้ ตาลของผลเงาะทีเ่ ก็บรักษาในสภาวะทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธ์ 90-95 เกิดเนือ่ งจากโรค
เข้าทำลายเป็นหลัก โดยมีอาการเป็นจุดสีนำ้ ตาลเป็นวงกว้าง
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จากสถิตกิ ารเกษตรของประเทศไทย ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร แสดงมูลค่าการส่ง
ออกทางการเกษตรทีส่ ำคัญ พบว่า สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มมี ลู ค่าการส่งออกในปีพ.ศ. 2546 สูงถึง 804,189 ล้านบาท จากมูลค่าสินค้าส่งออกทัง้ หมด
3,330,006 ล้านบาท คิดเป็น 24.15 % ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด เห็นได้ว่าประเทศไทยสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรหลายอย่างในปริมาณ
เพียงพอสำหรับใช้ภายในประเทศและหลายชนิดเหลือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ปัจจุบันความจำเป็นในการเร่งเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมี
มากขึน้ การหาทางลดความสูญเสียหลังจากการเก็บเกีย่ วแล้วจึงมีความสำคัญเพิม่ มากขึน้ ด้วย ตัง้ แต่วนั เก็บเกีย่ วจนถึงนำไปบริโภค ผลิตผลของพืชสวน
เกิดความสูญเสียได้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การจะลดความสูญเสียเหล่านี้ให้น้อยลงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในปัจจัยด้านชีววิทยาและสิ่งแวด
ล้อมทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียนัน้ และใช้วธิ กี ารทางเทคโนโลยีทง้ั หลายทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ชะลอการสุกงอมและรักษาคุณภาพเอาไว้ให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะทำ
ได้ ผักสดเป็นส่วนของพืชทีย่ งั มีชวี ติ จึงต้องมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาภายหลังทีเ่ ก็บเกีย่ วแล้ว การเปลีย่ นแปลงเหล่านีแ้ ม้จะมีบางอย่างเป็นทีต่ อ้ ง
การของผูบ้ ริโภค แต่สว่ นใหญ่แล้วผูบ้ ริโภคมักไม่ชอบ การเปลีย่ นแปลงของผักสดภายหลังเก็บเกีย่ วนีจ้ ะเกิดตลอดเวลา แต่สามารถชะลอให้ชา้ ลงได้ใน
ขอบเขตหนึง่ การสุกงอมนัน้ เป็นระยะสุดท้ายของกระบวนการเจริญเติบโตของอวัยวะพืช ซึง่ ในทีส่ ดุ เซลก็จะแตกสลายและหมดอายุลง โดยธรรมชาติ
พืชสวนจะมีลกั ษณะภายนอก (เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล ฯลฯ) ส่วนประกอบและสรีระทัว่ ไปแตกต่างกัน ดังนัน้ วิธปี ฏิบตั แิ ละคำแนะนำในการ
ยืดอายุของผลิตผลภายหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้คงคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนั้นๆ ผลิตผลสดของพืชสวนแทบทั้งหมดมักมีปริมาณน้ำสูง ดังนั้นจึง
เหีย่ วและชอกช้ำง่าย เป็นเหตุให้แบคทีเรียและเชือ้ ราเข้าทำอันตรายได้งา่ ยด้วย

ปัจจัยด้านชีววิทยาทีเ่ ป็นสาเหตุให้ผลิตผลเสือ่ มคุณภาพ
1. การหายใจเป็นกระบวนการ Catabolic ทีส่ ารอินทรียท์ ง้ั หลาย ซึง่ พืชสะสมไว้ (แป้ง โปรตีน ไขมัน) ถูกเปลีย่ นให้เป็นสารประกอบทีม่ โี ครง
สร้างไม่สลับซับซ้อน พร้อมกับปลดปล่อยพลังงานออกมาในเวลาเดียวกัน ผลิตผลของพืชจะใช้ออกซิเจนในกระบวนการดังกล่าวนีแ้ ละขณะเดียวกันก็
จะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ขน้ึ
2. อาหารทีผ่ ลิตผลเก็บสะสมไว้ และต้องสูญเสียไปเนือ่ งจากการหายใจนัน้ ซึง่ หมายถึง
- สูญเสียอาหารทีเ่ ก็บไว้ในเนือ้ เยือ่ ต่างๆ ซึง่ เป็นเหตุให้ผลิตผลนัน้ เกิดการสุกงอมเต็มทีใ่ นทีส่ ดุ
- สูญเสียคุณค่าทางอาหาร (และพลังงาน) ทีผ่ บู้ ริโภคควรจะได้รบั
- รสเสียไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความหวาน
- สูญเสียน้ำหนักแห้ง (สำคัญยิง่ สำหรับผลิตผลทีข่ ายในลักษณะทีต่ อ้ งตากหรืออบแห้งแล้ว)
3. พลังงานทีป่ ลดปล่อยออกมาในรูปของความร้อนนัน้ มีความสำคัญอย่างยิง่ ต่อการพิจารณาใช้เทคโนโลยีหลังเก็บเกีย่ ว เช่น เป็นปัจจัยทีใ่ ช้ใน
การกำหนดความต้องการว่าจะต้องแช่เย็นในอุณหภูมติ ำ่ ขนาดไหน หรือต้องให้มอี ากาศถ่ายเทมากน้อยเพียงใด เป็นต้น
4. อัตราความสูญเสีย (เน่า) ของผลิตผลทีเ่ ก็บเกีย่ ว โดยทัว่ ไปจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราของการหายใจ ได้มกี ารจัดแบ่งกลุม่ ของผักออกเป็น
หมวดหมู่ ตามอัตราการหายใจ ดังแสดงในตารางที่ 1
5. ผักต่างๆ สามารถจำแนกออกเป็นกลุม่ ใหญ่ๆ ได้ 2 กลุม่ เช่นเดียวกับผลไม้ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของการหายใจระหว่างการสุกแก่ ดังนี้
• Climacteric group
• Non-climacteric group ได้แก่ มะนาวฝรัง่ , มะนาว, พริก, แตงกวา
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ตารางที่ 1 การจำแนกกลุม่ ของผัก ตามอัตราการหายใจ (Kader, 1985)
ระดับการหายใจ Range at 5 °C (41 °F)

ชนิดผัก

(mg CO2 /Kg-hr) *
ต่ำมาก
ต่ำ
ปานกลาง

น้อยกว่า 5
5-1
10-20

สูง
สูงมาก
สูงที่สุด

20-40
40-60
มากกว่า 60

ถัว่
หัวหอม, มันฝรัง่
กะหล่ำ,แครอท,ผักกาดหอม,
มะเขือเทศ, พริกไทย
ดอกกะหล่ำ, ถัว่ ลิสง,อาโวกาโด
อาร์ตโิ ชค
หน่อไม้ฝรัง่ , บรอคโคลี,่ เห็ด,
ผักขม, ข้าวโพดหวาน

* Vital heat BTU/ton/24 hrs = mg CO2 /Kg-hr x 220

การสร้างสารเอทิลนี ( ethylene)

สารเอทิลีน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างไม่สลับซับซ้อน
มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช เป็นผลิตผลตามธรรมชาติที่
กลุ่มเซลของพืชชั้นสูง และ จุลินทรีย์บางชนิดสร้างขึ้นจากกระบวนการ
metabolism

การเปลีย่ นแปลงของส่วนประกอบของผลิตผล
1. ในระหว่างที่ผลิตผลของพืชกำลังเจริญเติบโต และสุกแก่อยู่บนต้นนั้น
รงควัตถุ (pigments) มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง แต่ภายหลังการเก็บเกี่ยว
การเปลี่ยนแปลงที่จะกล่าวต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น ต่อเนื่องกันไป ซึ่งอาจเป็นที่
ต้องการหรือเป็นผลเสียก็ได้
- การสูญเสียคลอโรฟิลล์ (สีเขียว) ไม่ดสี ำหรับผัก
- การเกิด carotenoids (สีเหลืองและส้ม) สีแดงของมะเขือเทศนัน้
เกิดจากสาร carotenoid ทีเ่ รียกว่า lycopene ส่วน beta-carotene
เป็นสารซึง่ ต่อไปจะเปลีย่ นเป็นวิตามินเอได้ ดังนัน้ จึงมีคณ
ุ ค่า
ทางอาหารมาก
- การเกิด anthocyanins (สีแดงและน้ำเงิน) สารนีม้ คี ณ
ุ สมบัตลิ ะลายน้ำ
ได้งา่ ยกว่า carotenoids
- การเปลีย่ นแปลงของ anthocyanins และสารประกอบ phenol อืน่ ๆ
ทำให้สว่ นของเนือ้ กลายเป็นสีนำ้ ตาล ซึง่ ไม่เป็นทีต่ อ้ งการ
2. การเปลีย่ นแปลงคาร์โบไฮเดรท ประกอบด้วย
- แป้งเปลีย่ นเป็นน้ำตาล (ไม่ดสี ำหรับมันฝรัง่ )
- น้ำตาลเปลีย่ นเป็นแป้ง (ไม่ดสี ำหรับเมล็ดถัว่ ทีร่ บั ประทานสดและ
ข้าวโพดหวาน)
- แป้งและน้ำตาลเปลีย่ นเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ในขณะหายใจ
3. การสลายตัวของเพคตินและสารโพลีแซคคาไรด์อื่นๆ ทำให้พืชผักนิ่ม
เป็นสาเหตุให้ชอกช้ำได้งา่ ย
4. การเปลี่ยนแปลงของกรดอินทรีย์ โปรตีน กรดอะมิโน และ ลิปิด ซึ่งมี
อิทธิพลต่อคุณภาพในด้านรสชาติของผลิตผล
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5. การสูญเสียปริมาณวิตามิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรด ascorbic
(วิตามินซี) ทำให้คณ
ุ ค่าทางอาหารเสือ่ มลง
6. การสร้างกลิน่ หอมในขณะผลสุก ถือว่ามีความสำคัญ ยิง่ ในด้าน
การเพิ ่ ม คุ ณ ภาพของผลิ ต ผลการเจริ ญ เติ บ โตและการเปลี ่ ย น
แปลงต่างๆ

ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นสาเหตุให้ผลิตผล
เสือ่ มคุณภาพ
1.อุณหภูมิ เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยิ่งต่ออัตราการ
เสื่อมของผลิตผลภายหลังเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 2) อุณหภูมิที่เพิ่ม
ขึ้นทุกๆ 10 องศาเซลเซียส (18 องศาฟาเรนไฮด์) จากอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมจะทำให้ผลิตผลเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น 2-3 เท่า เมื่อ
เก็บผลิตผลไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดความผิด
ปกติ ท างสรี ร ะดั ง กล่ า ว อุ ณ หภู ม ิ ม ี ผ ลต่ อ การเกิ ด สารเอทิ ล ี น
ลดออกซิเจน และเพิม่ คาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการเกิดและ
การเจริ ญ เติ บ โตของโรค โรคบางชนิ ด เช่ น เชื ้ อ Rhizopus
ไม่ชอบอุณหภูมิต่ำ ดังนั้นภายหลังเก็บเกี่ยว ถ้าเก็บผลิตผลใน
อุณหภูมติ ำ่ กว่า 5 องศาเซลเซียสทันที ก็จะช่วยลดการเกิดโรคนีไ้ ด้
2.ความชืน้ สัมพัทธ์ พืชผักจะสูญเสียน้ำในอัตรามากน้อยเพียงใด
นั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความดันไอน้ำระหว่างพืชผล
กับบรรยากาศ ซึง่ ถูกควบคุมโดยอุณหภูมิ และ ความชืน้ สัมพัทธ์ ณ
อุณหภูมิหนึ่ง อัตราการสูญเสียน้ำของพืชผักนั้นขึ้นอยู่กับความ
ชื้นสัมพัทธ์ และในขณะเดียวกันที่ความชื้นสัมพัทธ์หนึ่งนั้น เมื่อ
อุณหภูมสิ งู ขึน้ การสูญเสียน้ำก็จะเพิม่ มากขึน้
3.สภาพบรรยากาศ การทีอ่ อกซิเจนลดลงและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น จะโดยธรรมชาติหรือสภาพที่ปรุงแต่งขึ้น
ก็ตาม (เช่น ในห้องควบคุมอุณหภูมิ) ก็อาจมีผลดีและผลเสียต่อ
การเน่าเสียของพืชผัก ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
ผัก พันธุ์ อายุ ระดับของออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์
อุณหภูมแิ ละระยะเวลาทีเ่ ก็บพืชผลนัน้ ไว้
4.สารเอทิลีน ผลอันเกิดจากสารเอทิลีนในผลิตผลพืชสวน
ทีเ่ ก็บเกีย่ วมาอาจ เป็นทีต่ อ้ งการหรือไม่กไ็ ด้ ดังนัน้ จึงควรระมัดระวัง
5.แสง ไม่ควรให้มันฝรั่งถูกแดด เพราะจะทำให้หัวมันเปลี่ยน
เป็นสีเขียวได้ เนือ่ งจากมีการสร้างคลอโรฟิลล์ และ/หรือ solanine
ซึง่ มีพษิ เมือ่ บริโภค
6.ปัจจัยอื่นๆ สารเคมีหลายชนิด (ยาฆ่ารา สารเร่งการเจริญ
เติบโต ฯลฯ) เมื่อถูกนำมาใช้กับพืชผลแล้วอาจเป็นสาเหตุให้เกิด
ความเสือ่ มคุณภาพได้
(อ่านต่อ หน้า 4....)
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คลังข้อมูลสภาพน้ำ
http://www.thaiwater.net/
เป็นเว็บไซต์ทจ่ี ดั ทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำเสนอข้อมูล
แบ่งตามรูปแบบของเส้นทางพายุ - การเกิดฝน - ไหลลงแหล่งน้ำ - ผ่านเขือ่ น - เส้นทางน้ำ
- พื ้ น ที ่ ร ั บ น้ ำ เข้ า ผั น น้ ำ ออก - สู ่ ช ุ ม ชนเมื อ ง จนถึ ง ระดั บ ขึ ้ น ลงของน้ ำ ทะเล
รวมถึงแบบจำลองเพื่อคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล และเมื่อเกิดภัยจากน้ำ จะได้รวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น
เพื ่ อ แนวทางในการวางแผนจั ด การ ลดความสู ญ เสี ย และแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ต ่ อ ไป

ข่าวการประชุม /อบรม / สัมมนา . . . . .
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4

4th National Seminar on Postharvest / Post Production Technology
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถนุ ายน 2549 ณ โรงแรมดิ เอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว :
หน่วยงานร่วม สถานวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลทัว่ ไป
ข้าราชการ
นิสติ นักศึกษา

ลงทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2549
1,500
1,000
800

ลงทะเบียนหลังกำหนด
หลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2549
2,000
1,500
1,000

กำหนดการที่สำคัญ
วันสุดท้ายสำหรับส่งบทคัดย่อ
วันสุดท้ายสำหรับลงทะเบียนล่วงหน้า
ส่งเรือ่ งเต็มสำหรับตีพมิ พ์ในวารสาร
วันสุดท้ายรับจองทีพ่ กั ล่วงหน้า

23 เมษายน 2549
10 พฤษภาคม 2549
9 มิถนุ ายน 2549
26 พฤษภาคม 2549

รายละเอียดเพิม่ เติม ติดตามได้ทเ่ี ว็บไซต์ http://www.phtnet.org/seminar2006 หรือ
ติดต่อ ฝ่ายจัดการประชุมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-4031 ต่อ 113-114, Email: postech@chiangmai.ac.th

** สนใจฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลของท่านมาได้ท่ี info@phtnet.org

