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“Your PHT DataBase”

การศึกษาการเปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพและการยอมรับของผูบ้ ริโภคในมะละกอดิบเส้น
พร้อมบริโภคภายใต้สภาพบรรยากาศควบคุม โดยนำมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคเก็บรักษาใน
สภาพบรรยากาศปกติ (ชุดควบคุม) สภาพที่มีก๊าซออกซิเจนร้อยละ1และ5 และสภาพที่มีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 5 และ 10 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2Oซ. จากการทดลองพบว่าการเก็บ
รักษาในสภาพบรรยากาศควบคุมสามารถลดการสูญเสียน้ำหนัก การเกิดสีน้ำตาลและคงความ
แน่นเนื้อได้ดีกว่าชุดควบคุม นอกจากนี้การเก็บรักษามะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคภายใต้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์รอ้ ยละ 10 มีคะแนนความกรอบและคงลักษณะของสีมากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับสภาพบรรยากาศควบคุมอืน่ ๆ และชุดควบคุม ตามลำดับ

คำนำ
มะละกอ (Carica papaya L.) เป็นไม้ผลเขตร้อนที่ปลูกง่ายและให้ผลผลิตตลอดทั้งปี
อีกทั้งยังเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถบริโภคได้ทั้งผลดิบและผลสุก
สำหรับการบริโภคมะละกอดิบนัน้ ผูบ้ ริโภคจะนำมะละกอดังกล่าวมาประกอบเป็นอาหาร เช่น ส้มตำ
ซึ ่ ง จั ด เป็ น อาหารที ่ ม ี ร สชาติ ด ี แ ละเป็ น ที ่ น ิ ย มของผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น อย่ า งมาก ประกอบกั บ ใน
ปัจจุบนั มีการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้พร้อมเพือ่
การบริโภค การแปรรูปมะละกอดิบให้พร้อมเพือ่ การบริโภคจึงเป็นอีกแนวทางหนึง่ ในการลดปัญหา
ของเนื้อที่ในการขนส่งและการเก็บรักษามะละกอดิบได้ และเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
มะละกอดิบอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามยังพบว่ามะละกอดิบพร้อมบริโภคมีปัญหาที่จะต้องได้รับ
การปรับปรุงและแก้ไขอย่างเร่งด่วนอีกหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาในด้านเนื้อสัมผัส
และลักษณะทีป่ รากฏ สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนัน้ สามารถทำได้โดยการใช้วธิ กี าร
เก็บรักษามะละกอดิบพร้อมบริโภคในสภาพบรรยากาศควบคุม (Controlled Atmosphere) ร่วมกับ
การใช้อณ
ุ หภูมติ ำ่ ซึง่ สามารถชะลอการเสือ่ มสภาพและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ (Agar et al., 1999)

(อ่านต่อหน้า 2 ...)
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ส า ร จ า ก บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

สารจากบรรณาธิการ …
สวัสดีครับ ก่อนอืน่ ต้องขออภัยท่านผูอ้ า่ นที่ Posharvest Newsletter ฉบับนี้ ออกล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 15 วัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากติดปัญหาด้าน
กระบวนการผลิตครับ อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีงานวิจยั บทความ และข่าวคราวความเคลือ่ นไหว มาให้ตดิ ตามเช่นเคยครับ เริม่ จากนำเสนองานวิจยั
เรื่อง การควบคุมคุณภาพการเก็บรักษาของมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคโดยใช้สภาพบรรยากาศควบคุม และบทคัดย่องานวิจัยอีก 3 เรื่องคือ
ผลของน้ำร้อนและไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ วและอายุการวางจำหน่ายมะม่วงพันธุม์ หาชนก, การลดโอกาสเสีย่ งจากการปนเปือ้ นข้าม
ของ Salmonella typhimurium ในการเตรียมผักสดพร้อมบริโภค และ การศึกษาผลของอัตราป้อนและความดันลูกยางทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของการ
กะเทาะข้าวเปลือก
ในส่วนของนานาสาระ เรามีบทความเรือ่ ง การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรในสภาพบรรยากาศควบคุม ( Controlled Atmosphere :CA )
มานำเสนอด้วย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
คณะบรรณาธิการ

งานวิจยั เด่นประจำฉบับ ... (ต่อจากหน้า 1 )
อุปกรณ์และวิธกี าร
นำมะละกอดิบมาล้างด้วยน้ำ ปอกเปลือกนอกออก และทำการขูดให้เป็นเส้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.2-0.3 เซนติเมตร ชัง่ น้ำ
หนัก 70 กรัม วางบนถาดโฟมขนาด 6 x 13 ตารางเซนติเมตร บรรจุถาดโฟมพร้อมตัวอย่างลงในกล่องพลาสติกขนาด 15 x 21.5 x 7 ลูกบาศก์เซนติเมตร
เก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2Oซ. ภายใต้สภาพบรรยากาศควบคุมก๊าซออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทร่ี ะดับความเข้มข้นร้อยละ 1, 5 และ 5, 10 ตามลำดับ
และเจือจางด้วยก๊าซไนโตรเจนบริสทุ ธิ์
ทำการตรวจวั ด ผลการทดลองต่ า งๆ ดั ง นี ้ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารสู ญ เสี ย น้ ำ หนั ก การเปลี ่ ย นแปลงสี และความแน่ น เนื ้ อ
และการทดสอบทางประสาทสัมผัสจากผูท้ ดสอบชิมในด้านความกรอบและสีของเส้นมะละกอดิบ โดยการให้คะแนนการยอมรับแบบ Hedonic scale
(9 score)

ผลและวิจารณ์
การสูญเสียน้ำหนักของมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยที่เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติ
(ชุดควบคุม) จะมีอัตราการสูญเสียน้ำหนักมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บรักษามะละกอดิบเส้นในสภาพบรรยากาศควบคุม (ภาพที่ 1)
ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองของ Izumi et al. (1996) ที่พบว่าแครอทที่ตัดแต่งแล้วเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศควบคุม สามารถลดการสูญเสีย
น้ำหนักได้ประมาณร้อยละ 10-50 และโดยทัว่ ไปของการสูญเสียน้ำหนักประมาณร้อยละ 10-20 มาจากกระบวนการหายใจทีม่ กี ารใช้สารอาหาร
ของผลิตผล อีกทัง้ การทีม่ คี วามแตกต่างของความดันไอน้ำระหว่างบรรยากาศกับผลิตผลมีนอ้ ย ดังนัน้ การเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศควบคุม
จึงมีผลในการลดการสูญเสียน้ำออกจากผลิตผลได้ การเปลีย่ นแปลงค่าความสว่างของมะละกอดิบเส้นแสดงโดยค่า L พบว่าชุดควบคุมมีแนวโน้ม
ของการลดลงมากทีส่ ดุ (ภาพที่ 2) ซึง่ สอดคล้องกับผลการทดลองของคะแนนการยอมรับทางด้านสีของผูบ้ ริโภคทีม่ แี นวโน้มของการลดลงของการ
ยอมรับในชุดควบคุมมากทีส่ ดุ (ภาพที่ 3) โดยทีค่ า่ L ต่ำแสดงถึงการเกิดสีนำ้ ตาลกับเส้นมะละกอดิบ ซึง่ การเกิดสีนำ้ ตาลน่าจะเกิดจาก enzymatic
reaction ของสารประกอบฟีนอลกับเอนไซม์โพลีฟนี อลออกซิเดซ (Polyphenol oxidase; PPO) แล้วเกิดเป็นสีนำ้ ตาล (จริงแท้, 2541; Smith, 1987)
นอกจากนีก้ ารเก็บรักษาแบบควบคุมบรรยากาศนัน้ จะสามารถยับยัง้ การสังเคราะห์สารประกอบฟีนอล (Blanchard et al., 1996) ซึง่ เป็นสาเหตุทำ
ให้เกิดสีน้ำตาลได้ เช่น Shredded carrot (Babic et al., 1993) ภาพที่ 4 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะเนื้อสัมผัสของเส้นมะละกอดิบ
ซึง่ ในทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มของการลดลงตลอดอายุการเก็บรักษา โดยความแน่นเนือ้ ของมะละกอดิบเส้นจะสัมพันธ์กบั การสูญเสียน้ำหนัก
ดังจะเห็นได้วา่ เมือ่ มีอตั ราการสูญเสียน้ำหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ความแน่นเนือ้ ของตัวอย่างก็จะลดลง เนือ่ งจากการสูญเสียน้ำทำให้เซลล์มคี วามดันเต่ง (Turgor
pressure) ลดลง จึงทำให้มีการสูญเสียแรงยึดระหว่างเซลล์ (Harker and Hallett, 1994; Glenn et al., 1988; Glenn and Poovaiah, 1990)
ซึง่ สอดคล้องกับงานทดลองของ Shackel et al. (1991) ทีพ่ บว่าความดันเต่งของมะเขือเทศลดลงพร้อมกับความแน่นเนือ้ ทีล่ ดต่ำลง เช่นเดียวกับการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านความกรอบของเส้นมะละกอดิบ ซึ่งพบว่าชุดควบคุมมีแนวโน้มของการลดลงมากกว่าชุดการทดลองอื่นๆ
(ภาพที่ 5)

ง า น วิ จั ย เ ด่ น ป ร ะ จำ ฉ บั บ

ภาพที่ 1 การสูญเสียน้ำหนักของมะละกอดิบเส้นภายใต้
บรรยากาศทีม่ อี อกซิเจนร้อยละ1และ5 และก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์รอ้ ยละ5และ10 และชุดควบคุมทีอ่ ณ
ุ หภูม2ิ Oซ

ภาพที่ 3 การเปลีย่ นแปลงสี(คะแนน)ของมะละกอดิบเส้นภายใต้
บรรยากาศทีม่ อี อกซิเจนร้อยละ 1 และ5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ5และ10 และชุดควบคุมทีอ่ ณ
ุ หภูม2ิ Oซ

ภาพที่ 2 การเปลีย่ นแปลงค่าความสว่างของมะละกอดิบเส้น
ภายใต้บรรยากาศทีม่ อี อกซิเจนร้อยละ1และ5 และก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์รอ้ ยละ 5 และ 10 และชุดควบคุมทีอ่ ณ
ุ หภูม2ิ Oซ

ภาพที่ 4 การเปลีย่ นแปลงความแน่นเนือ้ ของมะละกอดิบเส้น
ภายใต้บรรยากาศที่มีออกซิเจนร้อยละ1และ5
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รอ้ ยละ5และ10 และชุดควบคุมทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2Oซ

ภาพที่ 5 การเปลีย่ นแปลงความกรอบ(คะแนน)ของมะละกอดิบเส้น
ภายใต้บรรยากาศทีม่ อี อกซิเจนร้อยละ 1 และ 5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รอ้ ยละ 5 และ 10 และชุดควบคุมทีอ่ ณ
ุ หภูม2ิ Oซ

สรุป
จากการทดลองพบว่าการเก็บรักษามะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคแบบควบคุมบรรยากาศ สามารถควบคุมคุณภาพด้านความกรอบและสี
อีกทัง้ ยังสามารถชะลอการสูญเสียน้ำหนักของมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคได้ โดยสภาพบรรยากาศควบคุมทีม่ กี ารใช้ 10% CO2เป็นสภาพที่
เหมาะสมทีส่ ดุ สำหรับการเก็บรักษา
(อ่านต่อหน้า 4 ...)

3
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ผลของน้ำร้อนและไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ ว และอายุการวางจำหน่ายมะม่วงพันธุม์ หาชนก
Effect of Hot Water and Chitosan on Postharvest Quality and Shelf Life of Mango cv. Mahajanaka

โดย…วิทวัส ศาสนนันทน์ วิชชา สอาดสุด และ อุราภรณ์ สอาดสุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การตรวจสอบประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides บนอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่า ไคโตซาน
ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนอาหาร PDA การเคลือบไคโตซานบนผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกที่ผ่านการปลูกเชื้อ แล้วเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง (25Oซ.) พบว่า ผลที่เคลือบผิวด้วยไคโตซาน 1.00 เปอร์เซ็นต์ มีการเกิดโรคน้อยที่สุด ส่วนผลของไคโตซานเคลือบผิวต่อ
คุณภาพผลมะม่วง พบว่าผลที่เคลือบผิวด้วยไคโตซาน 0.50 0.75 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ มีการสูญเสียน้ำหนักน้อยกว่าผลมะม่วงที่ไม่ได้
เคลือบผิวและที่เคลือบผิวด้วยไคโตซาน 0.25 เปอร์เซ็นต์ แต่ผลที่เคลือบผิวด้วยไคโตซาน 0.75 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ มีการเปลี่ยนแปลง
สีเปลือกทีผ่ ดิ ปกติทำให้อายุการวางจำหน่ายเท่ากับ 5 วัน ส่วนผลทีไ่ ม่เคลือบผิวและผลทีเ่ คลือบผิวด้วยไคโตซาน 0.25 และ 0.50 เปอร์เซ็นต์
มีอายุการวางจำหน่าย 9 วัน การเคลือบผิวผลมะม่วงด้วยไคโตซาน 0.50 เปอร์เซ็นต์ หลังแช่ผลในน้ำร้อนอุณหภูมิ 52 และ 55Oซ.
นาน 5 และ 10 นาที และเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง (25Oซ.) พบว่า ผลทีผ่ า่ นการแช่นำ้ ร้อนสามารถลดการเกิดโรคได้ดกี ว่าผลทีไ่ ม่แช่นำ้ ร้อน
(ชุดควบคุม) การแช่ผลมะม่วงในน้ำร้อนอุณหภูมิ 52Oซ. 10 นาที และ 55Oซ. 5 นาที แล้วเคลือบผิวด้วยไคโตซาน 0.50 เปอร์เซ็นต์
สามารถลดการเกิดโรคแอนแทรคโนสได้ดที ส่ี ดุ อุณหภูมนิ ำ้ ร้อนและระยะเวลาแช่ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง การสูญเสียน้ำหนัก ความแน่นเนือ้
ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้ำได้ และปริมาณกรดทีไ่ ตเตรตได้ แต่ชว่ ยชะลอการเปลีย่ นแปลงสีเปลือกและสีเนือ้ ของผลมะม่วง อายุการวางจำหน่าย
ในทุกกรรมวิธขี องการใช้นำ้ ร้อนเท่ากับ 9 วัน
คำสำคัญ: มะม่วง, ไคโตซาน, น้ำร้อน, แอนแทรคโนส
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งานวิจยั เด่นประจำฉบับ ... (ต่อจากหน้า 3 )
คำขอบคุณ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
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การลดโอกาสเสีย่ งจากการปนเปือ้ นข้ามของ Salmonella typhimurium ในการเตรียมผักสดพร้อมบริโภค
Reduction of Possible Risk from Cross-contamination of Salmonella typhimurium during Preparation
Ready-to-eat Fresh Produce

โดย…มนทกานติ์ บุญยการ และ วราภา มหากาญจนกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาการลดปริมาณแบคทีเรีย Salmonella typhimurium โดยสร้างสภาวะจำลองการปนเปือ้ นข้ามระหว่างการเตรียมผักสลัด
ได้แก่แตงกวาหั่นแว่น มะเขือเทศหั่นแว่น กะหล่ำปลีและแครอทหั่นฝอย ปนเปื้อนข้ามจากเขียงที่มีปริมาณเชื้อปริมาณสูงและ
ปริมาณต่ำคือ 108 – 109 CFU/ml และ 103-104 CFU/ml ล้างผักทีป่ นเปือ้ นเหล่านัน้ ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) 25
50 100 และ 200 ppm และสารละลายโซเดียมคลอไรท์ (NaClO2) 25 50 และ 100 ppm ในน้ำประปาปรับพีเอช 4 ด้วยกรดแอซีตกิ
พบว่าสารละลาย NaClO2 ลดจำนวนเซลล์ S. typhimurium ทีป่ นเปือ้ นบนผักทัง้ 4 ชนิดได้ดกี ว่าสารละลาย NaOCl สารละลาย NaClO2
50 ppm 15 นาที ทำลายแบคทีเรียทีป่ นเปือ้ นปริมาณสูงในแตงกวาหัน่ แว่น มะเขือเทศหัน่ แว่น กะหล่ำปลีหน่ั ฝอย และ แครอทหัน่ ฝอยได้
2.9, 2.0, 2.2 และ 2.8 log (หรือ 99.9, 99.0, 99.3 และ 99.8%) ที่ความเข้มข้นต่ำกว่า 25 ppm 15 นาที สามารถทำลาย
แบคทีเรีย S. typhimurium ทีป่ นเปือ้ นปริมาณต่ำในผักทัง้ 3 ชนิดได้ 2.5, 2.7 และ 3.0 log (หรือ 100, 100 และ100%) ยกเว้นแตงกวา
หัน่ แว่นซึง่ เซลล์ลดลง 2.3 log (97.9%) ต่อมาเก็บผักทีป่ นเปือ้ นแต่ไม่ลา้ งด้วยสารฆ่าเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 5OC และ 10OC เพือ่ ศึกษาการเจริญ
และการรอดชีวติ ของ S. typhimurium ในผักสลัด พบว่า S. typhimurium ชนิดเซลล์ปกติและเซลล์ทผ่ี า่ นความเครียด ของกรดพีเอช 5.8
(1 ชัว่ โมง) หรือความเย็น 10OC (30 นาที) หรือสารฆ่าเชือ้ NaOCl 30 ppm (10 นาที) ในแตงกวาหัน่ แว่นจำนวนเริม่ ต้น 103-104 CFU/
mL ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 5OC มีจำนวนลดลง 2-3 log ส่วนแครอทหัน่ ฝอยมีจำนวนลดลง 1.5-2 log ระหว่างเก็บรักษา 14 วัน ขณะทีแ่ ตงกวา
หัน่ แว่นเก็บที่ 10OC มีจำนวนเซลล์ลดลง 1-2 log และแครอทหัน่ ฝอยลดลงเพียง 0.5 log ระหว่างการเก็บ 7 วัน หลังจากล้างผักด้วย
NaClO2 50 ppm 15 นาที เมือ่ เพาะเลีย้ งด้วย Xylose Lysine Desoxycholate Agar ตรวจไม่พบ S. typhimurium ทัง้ เซลล์ปกติและเซลล์
ผ่านสภาพเครียดทัง้ 3 ชนิด แต่ตรวจพบแบคทีเรียนีห้ ากเพาะเลีย้ งด้วย Modified Trypticase Soy Broth การศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่า
เขียงที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้เกิดการปนเปื้อนข้ามของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคสู่ผักโดยเฉพาะผักสดพร้อมบริโภค แต่สามารถลด
โอกาสเสี่ยงได้โดยใช้การล้างด้วยสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5OC จะช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
และช่วยเพิม่ ความปลอดภัยในการบริโภคผักสด
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การศึกษาผลของอัตราป้อนและความดันลูกยางทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของการกะเทาะข้าวเปลือก
The Effects of Feed Rate and Rubber Roll Pressure on the Effectiveness of Paddy Hulling

โดย…สมนึก ชูศลิ ป์ และ พัฒนา พึง่ พันธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการใช้ลกู ยางกะเทาะขนาด 254 x 254 มิลลิเมตร ในการสีขา้ วเปลือกหอมมะลิในช่วงอัตราป้อน 1.4-3.0 ตัน
ต่อชั่วโมง และความดันลูกยาง (ความดันกระบอกลมที่ใช้กับกลไกในการปรับระยะห่างลูกยาง) ช่วง 0.8-1.6 กิโลกรัมต่อตาราง
เซ็นติเมตร ความเร็วรอบลูกยางความเร็วสูงและความเร็วต่ำใช้ 1000 และ 740 รอบต่อนาที ตามลำดับ ข้าวเปลือกหอมมะลิทใ่ี ช้ทดลอง
มีการแตกหักและร้าวเฉลีย่ 27.1 เปอร์เซ็นต์ (6.5 และ 20.6 เปอร์เซ็นต์)
เมือ่ อัตราป้อนคงที่ ความดันลูกยางทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำให้เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ และเปอร์เซ็นต์ขา้ วกล้องหักและร้าวเพิม่ ขึน้ เมือ่ ใช้ความ
ดันลูกยางคงที่อัตราป้อนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เปอร์เซ็นต์การกะเทาะลดลงแต่เปอร์เซ็นต์ข้าวกล้องหักและร้าวเพิ่มขึ้น ถ้าต้องการให้ได้
เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 85 เปอร์เซ็นต์ ทีค่ วามดันลูกยาง 0.8, 1.0 ,1.2, 1.4 และ1.6 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร ต้องใช้อตั ราป้อน 2.0, 2.3,
2.4, 2.5 และ2.6 ตันต่อชั่วโมง โดยมีเปอร์เซ็นต์ข้าวหักและร้าวอยู่ที่ 29.27, 31.57, 33.38, 35.29 และ 36.06 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
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นานาสาระ

การควบคุมสภาพบรรยากาศ (CA) หมายถึงการเก็บรักษาในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของก๊าชในบรรยากาศแตกต่างไปจาก
บรรยากาศปกติ โดยลดปริมาณออกซิเจน (O2) ลงให้เหลือน้อยกว่า 10% แต่ไม่ต่ำกว่า 2.5% เพื่อลดอัตราการหายใจ และเพิ่มความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็น 1-5 % การเก็บรักษาผลผลิตโดยวิธนี ้ี จะมีการควบคุมปริมาณและอัตราส่วนของก๊าซในระดับทีก่ ำหนดไว้ ตลอดระยะ
เวลาของการเก็บรักษา นอกจากนี้ ยังต้องควบคุมโรงเก็บรักษาให้มอี ณ
ุ หภูมติ ำ่ และความชืน้ สูงด้วย การควบคุมสภาพบรรยากาศ จะส่งผลให้อตั ราการ
หายใจของผลผลิตลดลง ลดเมตาโบลิซึมภายในเซลล์ให้ช้าลง ลดการสังเคราะห์ และการทำงานของเอทธิลีน ตลอดจนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลนิ ทรียบ์ างชนิด ทำให้เก็บรักษาผลผลิตได้นานขึน้
การควบคุมส่วนประกอบของบรรยากาศและอุณหภูมิอย่าง
เหมาะสม สามารถลดการสูญเสียทัง้ ในแง่ปริมาณและคุณภาพ หรือยืด
อายุการเก็บรักษาของผลิตผลออกไปได้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสิ่งต่างๆ
ดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงส่วนประกอบของบรรยากาศ อาจทำให้เกิด
ผลเสียต่อผลผลิตได้หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1. กระตุน้ หรืออาจก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางสรีรวิทยา อันเนือ่ งมาจาก
ได้รบั O2 ต่ำ (low oxygen injury) ดังแสดงในภาพ 1

1. ทำให้อตั ราการหายใจ อัตราการผลิตเอทธิลนี อัตราการอ่อนตัว
และการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ลดลง มีผลให้เกิดการชะลอการสุกและการ
เสือ่ มสภาพของผลิตผล
2. ลดความไวของผลผลิตในการตอบสนองต่อเอทธิลนี ลง เมือ่ มี
O2 ต่ำกว่า 8% และ/ หรือมี CO2 สูงกว่า 1%
3. ทำให้อาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของผลผลิตหลายชนิดลดลง
เช่น ความเสียหายทีเ่ กิดจากอุณหภูมติ ำ่ (chilling injury) การเกิดสีนำ้ ตาล
(browning reaction) และการนุ่มเละของผลไม้บางชนิด (softening)
4. ทำให้หยุดหรือลดอัตราการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งมีผล
ให้อตั ราการเน่าเสียลดลง
5. ทำให้แมลงบางชนิดทีอ่ ยูใ่ นผลผลิตตายได้

ภาพ 1 ลักษณะของผลแอปเปิล้ ซึง่ ผิดปกติอนั เนือ่ งมาจาก
ได้รบั O2 ต่ำ (low oxygen injury)
2. ผลผลิตอาจมีการสุกแก่ไม่สม่ำเสมอทัว่ กัน
3. อาจทำให้ผลผลิตบางชนิดมีการสูญเสียรสชาติ หรือรสชาติผิดปกติ
(off-flavor, off-odor)
4. ผลผลิตที่ผ่านออกมาจากสภาพควบคุมบรรยากาศ จะอ่อนแอต่อการ
เน่าเสีย การเน่าเสียเกิดได้งา่ ยขึน้
5. สภาพการควบคุมบรรยากาศ อาจทำให้ผลผลิตบางชนิด มีการสร้าง
periderm การสมานแผลช้าลง
แม้วา่ ในสภาพควบคุมบรรยากาศและสภาพอุณหภูมติ ำ่ จะสามารถควบ
คุมการหายใจ ซึ่งส่งผลถึงการควบคุมการสร้างก๊าซเอทธิลีนได้แล้ว ก็ตาม
แต่กา๊ ซเอทธิลนี ทีถ่ กู สร้างขึน้ ภายในเนือ้ เยือ่ ของผลผลิต และไม่สามารถแพร่
ออกมาสู่ภายนอกเนื้อเยื่อได้ จะส่งผลให้เนื้อเยื่อภายในผลผลิต ได้รับ
อิทธิพลจากเอทธิลีน เกิดขบวนการสุกแก่ภายใน ทำให้มีการสุกแก่ไม่สม่ำ
เสมอกัน การเก็บรักษาผลผลิตโดยการควบคุมบรรยากาศ จึงต้องคอยกำจัด
ก๊าซเอทธิลีน โดยการใช้สารพวกที่เป็น ethylene absorbers เช่น alkaline
potassium permanganate (KMnO4) หรือถ่านกัมมันต์ (activated charcoal)
ซึ่งอาจฉาบด้วย bromine ให้ทำปฏิกิริยากับเอทิลีน การใช้สารดูดซับนี้ต้อง
จัดให้อากาศในห้องเก็บรักษาไหลผ่านโดยสะดวกด้วย จึงจะกำจัดเอทิลีน
ออกอย่างได้ผล
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การเก็บรักษาผลผลิตในสภาพบรรยากาศควบคุมนัน้ สามารถยืดอายุผลผลิตได้หลายชนิด พอทีจ่ ะเก็บไว้ขาย
นอกฤดู หรือส่งไปขายยังต่างประเทศไกลๆ เช่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยทางเรือ แทนที่การขนส่งทาง
อากาศ ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่า ผลผลิตทีส่ ามารถเก็บรักษาโดยวิธนี ไ้ี ด้มหี ลายชนิด ดังแสดงในตาราง 1

○

○

การใช้ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เสริม จะช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้
นอกจากนั้นยังพบว่าช่วยลดการเกิดสีน้ำตาลขึ้นได้ด้วย แต่การใช้ CO เป็นก๊าซที่มีพิษต่อสัตว์และคน
การใช้งานจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

○

○

เนือ่ งจากในสภาพบรรยากาศปกตินน้ั ความดันของบรรยากาศมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ส่วนภายใน
ห้องเก็บรักษามีความดันคงที่ ดังนั้นจึงมีความแตกต่างระหว่างความดันภายในห้องเก็บรักษากับภายนอกขึ้นได้
ถ้าห้องปิดสนิทไม่ดพี อ ความแตกต่างของความดันอาจทำให้อากาศจากภายนอกเล็ดลอดเข้าไป และอากาศจาก
ภายในก็อาจเล็ดลอดออกมาได้เช่นกัน ดังนัน้ การอุดรอยรัว่ จึงต้องทำอย่างประณีตและแข็งแรงพอสมควร
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ตาราง 1 การเก็บรักษาผลผลิตบางชนิด โดยใช้สภาพควบคุมบรรยากาศ (ทีร่ ะดับ RH = 85-95%)
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จริงแท้ ศิรพิ านิช. 2538. สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ วผักและผลไม้.
โรงพิมพ์ศนู ย์สง่ เสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน. กำแพงแสน. 396 หน้า
สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2536. เอกสารคำสอนวิชา การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ วของพืชสวน.
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Kader, A.A. 2001. A summary of CA requirements and recommendations for fruits other than apples
and pears. pp 29-70. Postharvest Horticulture Series No. 22A, University of California, Davis.
Use of controlled atmosphere treatment for commodities. Available: http://www.epa.gov/Ozone/mbr/
casestudies/volume1/dod.html. (search on September 8, 2006)
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PHT สารสนเทศ

ราชพฤกษ์ 2549
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่
http://www.royalfloraexpo.com/thai/index.asp
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ
ราชพฤกษ์ 2549 ทีจ่ ะมีขน้ึ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่
31 มกราคม 2550 จังหวัดเชียงใหม่
ผู ้ ส นใจเข้ า ชมงานสามารถติ ด ตามข้ อ มู ล ในการจั ด งานได้ อ ย่ า งละเอี ย ด
ทั ้ ง การจองตั ๋ ว ออนไลน์ คู ่ ม ื อ การเดิ น ทาง ดาวน์ โ หลดแผนผั ง ของการจั ด งาน
นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบสถานะความหนาแน่นของผู้เข้าชมงานได้ด้วยครับ

ข่าวการประชุม /อบรม / สัมมนา . . . . .
22-24 มกราคม 2550 สมาคมวิ ศ วกรรมเกษตรแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเกษตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 8 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คดิ
ขอนแก่น รายละเอียดเพิม่ เติม โทรศัพท์ (043) 362 148 ต่อ ดร.สมโภช หรือ ดร.ธวัชชัย http://www.ae-thailand.com
30 มกราคม 2550 - 2 กุมภาพันธ์ 2550 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการครัง้ ที่
45
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร 0-2579-0113 ต่อ 4901, 4902, 0-2942-8167-8 โทรสาร 0-2942-8167-8
http://eduserv.ku.ac.th/annual_45
10-12 September 2007 Australasian Postharvest Horticulture Conference 2007 at Crowne Plaza, Terrigal, NSW AUSTRALIA
Email: jenny.ekman@dpi.nsw.gov.au http://www.dpi.nsw.gov.au/aboutus/news/events/conferences/aphc2007

** สนใจฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลของท่านมาได้ท่ี info@phtnet.org

