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ความสัมพันธระหวางรากับการหลุดรวงหลังการเก็บเกี่ยว
ของผลิตผลลองกอง
The Relation between Fungi and Postharvest Fruit Abscission in Longkong Commodity

นวลวรรณ ฟารุงสาง1,2 อุดม ฟารุงสาง2,3 จริงแท ศิริพานิช2,4 และ ญาณี มั่นอน1

บทคัดยอ
ผลหลุดรวงและโรคผลเนาหลังการเก็บเกี่ยว
เปนอุปสรรคตออายุการเก็บรักษารวมทัง้ การสงออก
ผลิตผลลองกองไปยังที่หางไกล ไมนานมานี้ มีหลัก
ฐานการวิจยั ทางดานโรคหลังการเก็บเกีย่ วทีแ่ สดงให
เห็นวา รานาจะเปนสาเหตุของปญหาเหลานี้ ในการ
วิจัยครั้งนี้ ไดทําการปลูกเชื้อที่รอยแผลตัดใหม ที่
โคนชอผลลองกองแก ดวยสายพันธุของราในสกุลที่
ตองสงสัยวาเปนสาเหตุของปญหา ไดแก Colletotrichum (gloeosporioides complex), Fusarium, Lasiodiplodia และ Phomopsis หลัง
จากนัน้ ทําการบันทึกการหลุดรวงของผล รวมทัง้ การ
ทําลายโดยราที่บริเวณขั้วและกลีบเลี้ยงของผลที่
หลุดรวง การหลุดรวงของผลปรากฏชัดเจนหลังการ
ปลูกเชื้อ 4 วัน ชอผลที่ไดรับการปลูกเชื้อดวยรา

Lasiodiplodia sp. มีการหลุดรวงของผลอยาง
รุนแรง (สูงกวา 50%) ตรงขามกับชอผลที่ไดรับการ
ปลูกเชื้อดวยรา Phomopsis sp. ที่มีการหลุดรวง
เพียงเล็กนอย (15%) ในวิธีการที่มีการหลุดรวง
ของผลอยางรุนแรงมีการตรวจพบการเขาทําลาย
โดยรา Lasiodiplodia sp. สูงมากที่บริเวณขั้ว
และกลี บ เลี้ ย ง แตกต า งจากการตรวจพบรา
Phomopsis sp. ในส ว นเดี ย วกั น ของผลที่ เ ก็ บ
ตัวอยางจากวิธีการที่กานชอผลไดรับการปลูกเชื้อ
ดวยรา Phomopsis sp. ที่ไมแตกตางจากวิธีการที่
ไมมีการปลูกเชื้อราใน วิธีการที่ไดรับการปลูกเชื้อ
ดวยรา Colletotrichum sp. หรือ Fusarium sp.
มีการหลุดรวงของผลใกลเคียงกับวิธีการที่ไมมีการ
ปลูกเชื้อรา ในขณะที่มีรอยละของการตรวจพบรา

Lasiodiplodia sp. สูงขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเทียบ
กับวิธีการที่ไมมีการปลูกเชื้อรา

คําสําคัญ
ผลหลุดรวง ลองกอง โรคหลังเก็บเกี่ยว
(อานตอหนา 2)
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สวัสดีครับ
สําหรับ Postharvest Newsletter ฉบับนี้ ในสวนของเรื่องเต็มงานวิจัย เรานําเสนอ
ผลงานเรื่อง “ความสัมพันธระหวางรากับการหลุดรวงหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลลองกอง”
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนานาสาระ นําเสนอบทความเรื่อง “การเก็บรักษาที่
อุณหภูมิตํ่าชักนํากลิ่นผิดปกติผานทางวิถี LOX ในผลมะพราวออน” โดย เกรียงไกร มีถาวร
และจริงแท ศิรพิ านิช จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผลสัมฤทธิง์ านวิจยั นําเสนอบทความ
เรื่อง “การลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษาไมตัดดอกเศรษฐกิจโดยใชบรรจุภัณฑแบบ
ดัดแปลงบรรยากาศรวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตและสารยับยัง้ การทํางานของเอทิลนี ”
โดย ผศ.ดร.มัณฑนา บัวหนอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และใกลมาแลว
สําหรับการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 17 ที่จะจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 นี้ สําหรับทานที่ยังไม ไดลงทะเบียนเขารวมงาน สามารถลง
ทะเบียนไดที่ npht.phtnet.org แลวพบกันในงานนะครับ

คํานํา

ลองกองเปนไมผลประจําถิน่ ของไทยทีม่ ศี กั ยภาพดานการสงออกสูง การหลุดรวงของ
ผลและโรคผลเนาเปนปญหาหลังการเก็บเกี่ยวที่สําคัญและเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการเก็บ
รักษาผลิตผลตลอดจนการสงออกลองกองไปยังปลายทางที่หางไกล แมวามีการตรวจพบรา
หลายสกุลในชอผลลองกองรวมทั้งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แสดงแนวโนมวา “รา” นาจะ
เปนสาเหตุของการหลุดรวง แตยังไมสามารถพิสูจนไดแนชัดวาราสกุลใดเปนสาเหตุที่สําคัญ
ของโรครวมทั้งยังไมมีวิธีลดปญหาการหลุดรวงไดเปนที่พอใจ (นวลวรรณ และคณะ, 2557;
อรวรรณ และ จริงแท, 2556; อรวรรณ, 2558) ในชวง 3-4 ปที่ผานมามีการวิจัยดานโรคหลัง
เก็บเกี่ยวของลองกองอยางจริงจังเพื่อพิสูจนสมมุติฐานรวมทั้งวินิจฉัยสกุลของราที่เปนสาเหตุ
ของการหลุดรวง และรายงานนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยดังกลาว

อุปกรณและวิธีการ

ผลิตผลทีใ่ ชในการวิจยั : ชอผลลองกองแกอายุประมาณ 13 สัปดาหหลังดอกบาน จาก
แหลงปลูก ต. ฉมัน อ. มะขาม จ. จันทบุรี
ราที่ ใช ใ นการวิ จั ย : เชื้ อ บริ สุ ท ธิ์ บ นอาหาร potato carrot agar ของราสกุ ล
Colletotrichum (gloeosporioides complex), Fusarium, Lasiodiplodia และ
Phomopsis สกุลละ 3 สายพันธุ จากแหลงที่แตกตางกัน
การปลูกเชื้อรา: ใชกรรไกรตัดกิ่งที่ฆาเชื้อดวย ethanol 70% ตัดโคนกานชอผล
(fruit catkin rachis) นํา agar plug ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ที่มีปลายเสนใยของ
ราวางบนรอยตัดใหมของโคนกานชอผล วางชอผลลองกองในตะกราและคลุมดวยถุงพลาสติก
ในสภาพอุณหภูมิ 26-28°C โดยใชชอ ผลลองกอง 20 ชอ ตอรา 1 สายพันธุ (รวมชอผลลองกอง
ที่ใช 60 ชอตอรา 1 สกุล) และ 20 ชอสําหรับการทดลองเปรียบเทียบ (รวมชอผลลองกองที่ใช
ในการวิจัย 260 ชอ)
การหลุดรวงของผลลองกอง: หลังจากการปลูกเชื้อ 2 วัน บันทึกจํานวนผลที่หลุดรวงทุกวัน
ราบริเวณหลุดรวง: สุมตัวอยาง ขั้วผล (fruit stem) และกลีบเลี้ยง (fruit calyx) ของ
ผลลองกองที่หลุดรวงชอละ 1 ผล (รวมจํานวนขั้วผลและกลีบเลี้ยงที่สุมมาทั้งหมด 520 ชิ้น)
มาแยกราโดย tissue transplanting technique โดยการนําขั้วผลและกลีบเลี้ยงมาผานการ
ฆาเชื้อที่ผิวโดยการแชใน ethanol 95% เปนเวลา 30 วินาที หลังจากนั้นเขยาใน NaOCl 1%
โดยใชความเร็ว 130 rpm ดวยเครื่อง Orbital Shaker, OS-20, Boeco, Germany เปนเวลา
15 นาที ลาง 2 ครั้งดวยนํ้าที่ฆาเชื้อแลว หลังจากนั้นนําสวนของพืชแตละชิ้นวางบนอาหาร
potato carrot agar ที่เติม amoxicillin 300 ppm ใน Petri dish ขนาด 60x15 mm2
incubate ในสภาพอุณหภูมิ 26-28 ํC และใหแสงดวย near ultraviolet lamp รวมกับ
fluorescent lamp เปนเวลา 12 ชั่วโมง/วัน ติดตามการพัฒนาและจําแนกสกุลของราโดย
ใช colonial characteristic รวมกับ fruiting structures ของราทีศ่ กึ ษาดวย stereo microscope และ compound microscope
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การหลุดรวงของผลลองกองเริม่ สังเกตไดในวันที่ 2 การหลุดรวง
พรอมกันเกิดขึ้นชัดเจนในวันที่ 4 หลังการปลูกเชื้อ โดยวิธีการที่ไดรับ
การปลูกเชื้อดวยรา Lasiodiplodia sp. มีการรวงของผลสูงกวา 50%
ขณะที่วิธีการที่ปลูกเชื้อดวยรา Phomopsis sp. มีการหลุดรวงของผล
ประมาณ 15% ส ว นวิ ธี ก ารที่ ป ลู ก เชื้ อ ด ว ยรา Colletotrichum
(gloeosporioides compley) และ Fusarium sp. มีการหลุดรวงไม
แตกตางกันคือประมาณ 4% (Fig 1)
การตรวจหาราในเนื้อเยื่อของขั้วผลและกลีบเลี้ยงแสดงใหเห็น
ว า ทุ ก วิ ธี ก าร ที่ ไ ด รั บ การปลู ก เชื้ อ รามี ค วามถี่ ข องการตรวจพบรา
Lasiodiplodia sp. สูงขึน้ และสูงกวาวิธกี ารทีไ่ มมกี ารปลูกเชือ้ ราอยาง
มีนัยสําคัญ (Fig 2 และ 3) โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิธีการที่ปลูกเชื้อดวย
รา Lasiodiplodia sp. มีการตรวจพบรา Lasiodiplodia sp. 86 และ
78% ที่ขั้วและกลีบเลี้ยงของผล ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาการตรวจพบรา
สกุลนี้ ในทุกวิธีการอยางชัดเจน สําหรับรอยละของการตรวจพบรา
Phomopsis sp. ในวิธกี ารทีป่ ลูกเชือ้ ดวยราสกุล Phomopsis ใกลเคียง
กับวิธีการที่ไมมีการปลูกเชื้อราในทั้งขั้วและกลีบเลี้ยงของผล
เมือ่ เปรียบเทียบระหวาง treatment ทีโ่ คนกานชอผลไดรบั การ
ปลูกเชือ้ ดวยรา Lasiodiplodia sp. กับวิธกี ารทีไ่ ดรบั การปลูกเชือ้ ดวย
รา Phomopsis sp. วิธีการที่ปลูกเชื้อดวยรา Lasiodiplodia sp. มี
การตรวจพบราสกุล Lasiodiplodia สูงมากในขณะที่การตรวจพบรา
สกุล Phomopsis ลดลงเมือ่ เทียบกับวิธกี ารทีไ่ มไดรบั การปลูกเชือ้ และ
วิธีการที่ปลูกเชื้อดวยรา Colletotrichum sp. และ Fusarium sp.
สวนวิธีการที่ปลูกเชื้อดวยรา Phomopsis sp. มีการตรวจพบราสกุล
Lasiodiplodia ลดลงอยางชัดเจนเมือ่ เทียบกับวิธกี ารทีป่ ลูกเชือ้ ดวยรา
Colletotrichum sp. และ Fusarium sp. ในขณะที่การตรวจพบรา
สกุล Phomopsis ไมมีความแตกตางที่เดนชัด
การตรวจพบราสกุล Phomopsis ในวิธกี ารทีโ่ คนกานชอผลได
รับการปลูกเชื้อดวยราสกุล Colletotrichum และ Fusarium ไมแตก
ตางกันกับที่ขั้วผล ในขณะที่มีความแตกตางเล็กนอยที่กลีบเลี้ยงเมื่อ
เทียบกับวิธีการที่ปลูกเชื้อดวยรา Phomopsis sp. และวิธีการที่ไมมี
การปลูกเชื้อ

ในวิธีการเดียวกันเสมอ ผลการวิจัยเหลานี้ควรเปนหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนบทบาทของ
ราสกุล Lasiodiplodia ในการเปนสาเหตุการหลุดรวงอยางรุนแรงของลองกองหลังการเก็บเกีย่ ว
อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถสรุปไดวารา Lasiodiplodia sp. ที่ทําใหผลลองกองหลุดรวงในการ
ทดลองนี้เปนราที่มีอยูตามธรรมชาติในชอผลลองกอง (endophytic colonization) หรือรา
Lasiodiplodia sp. ที่ปลูกเชื้อ หรือทั้งสองกรณีรวมกัน
ความโดดเดนของการตรวจพบสกุล Lasiodiplodia ทีข่ วั้ และกลีบเลีย้ งของผลทีห่ ลุด
รวงในการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Zhao et al. (2016) ที่รายงานการตรวจพบรา
สกุลนีเ้ พิม่ สูงขึน้ ทีบ่ ริเวณเดียวกันของผลสมแกทหี่ ลุดรวงดวยแรงเขยาตนเมือ่ เทียบกับผลจากตน
เดียวกันที่ไมหลุดรวง ในขณะที่การปรากฏของโรคพืชที่เกิดจากราสกุล Lasiodiplodia ที่เปน
endophyte ภายในพืชมักเกิดจากการกระตุน โดย abiotic stress เปนทฤษฎีทเี่ คยมีการอธิบาย
ไว (Blodgett and Stanosz, 1995; Schoeneweiss, 1981; Swart and Wingfield, 1991;
Coakley et al., 1999) ความกดดันอันเนื่องมาจากเชื้อโรคและศัตรูพืชอื่นๆ ลวนเปนองค
ประกอบทีอ่ าจเอือ้ ประโยชนตอ การพัฒนาของโรคทีเ่ กิดจากราใน Family Botryosphaeriaceae (Desprez-Loustau et al., 2006) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการกอใหเกิดโรคใน
ผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ วโดยราสกุลนีเ้ กิดจาก biotic pressure โดยราทีน่ าํ ไปปลูกเชือ้ ซึง่ เปนการ
จําลองการเขาทําลายโดยราสกุล Lasiodiplodia จากภายนอกทางบาดแผลบริเวณโคนกานชอ
ผลที่เกิดจากการเก็บเกี่ยว
การปรากฏของราสกุล Lasiodiplodia และ Phomopsis ใน treatment ที่ไดรับ
การปลูกเชื้อดวยราทั้งสองสกุลยังแสดงใหเห็นการแขงขันของราทั้งสองสกุลนี้ สอดคลองกับผล
การวิจัยที่ไดเคยรายงานไว (นวลวรรณ และคณะ 2560)

สรุป
การหลุดรวงอยางรุนแรงรวมกับการตรวจพบรา Lasiodiplodia sp. ดวยความถี่สูง
มากที่ขั้วและกลีบเลี้ยงซึ่งเปนสวนของผลที่เกี่ยวของกับการหลุดรวงเปนหลักฐานที่สนับสนุน
บทบาทของราสกุล Lasiodiplodia ในการเปนสาเหตุของการหลุดรวงอยางรุนแรงของผล
ลองกองหลังการเก็บเกี่ยว

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กทม. ผูใหทุนสนับสนุนงานวิจัย

เอกสารอางอิง

วิจารณผล
ผลการวิจยั ครัง้ นีแ้ สดงใหเห็นการมีอยูต ามธรรมชาติของ
ราสกุล Colletotrichum, Fusarium, Lasiodiplodia, และ
Phomopsis ภายในชอผลลองกอง (endophytic colonization)
ในทุกวิธกี ารทีโ่ คนกานชอผลไดรบั การปลูกเชือ้ มีการพัฒนาของรา
สกุล Lasiodiplodia เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิธีการที่ปลูกเชื้อดวยรา Lasiodiplodia sp.
วิธกี ารทีป่ ลูกเชือ้ ดวยรา Lasiodiplodia sp. มีการหลุด
รวงของผลอยางรุนแรง รวมทั้งมีรอยละของการตรวจพบราสกุล
Lasiodiplodia ที่ขั้วและกลีบเลี้ยงของผลที่หลุดรวงสูงมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งสูงกวาการตรวจพบราสกุล Phomopsis ในวิธีการ
เดียวกัน เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธกี ารทีป่ ลูกเชือ้ ดวยราสกุลอืน่ แมวา
มีการปรากฏของราสกุล Lasiodiplodia ที่ขั้วและกลีบเลี้ยงของ
ผลทีห่ ลุดรวงมากขึน้ แตมกี ารหลุดรวงของผลนอยหรือไมแตกตาง
จากวิธกี ารทีไ่ มไดรบั การปลูกเชือ้ ซึง่ รอยละของการปรากฏของรา
สกุล Lasiodiplodia นีต้ าํ่ กวาการปรากฏของราสกุล Phomopsis

นวลวรรณ ฟารุงสาง, อุดม ฟารุงสาง, จริงแท ศิริพานิช และ ญาณี มั่นอน. 2560. ความเกี่ยวของของราในการ
แขงขันเพื่อกอโรคบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 48(3 พิเศษ):245-248.
นวลวรรณ ฟารุงสาง, อุดม ฟารุงสาง, อรวรรณ ปลื้มจิตร, ญาณี มั่นอน และ ศันสนีย ศิลปสุนทร. 2557. ราที่
ตรวจพบบนผลลองกองที่หลุดรวงจากพวงหลังการเก็บเกี่ยว: ตัวอยางจากจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร 45(3/1 พิเศษ): 261-264.
อรวรรณ ปลื้มจิตร. 2558. ผลของสารปองกันกําจัดเชื้อราตอการผลิตเอทิลีนและการหลุดรวงของผลลองกอง
หลังการเก็บเกี่ยว. วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
อรวรรณ ปลื้มจิตร และ จริงแท ศิริพานิช. 2556. การหลุดรวงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยวมีสาเหตุจาก
เอทิลนี ทีล่ องกองผลิตขึน้ จากการกระตุน ของเชือ้ รา. หนา 5. ใน สาระสําคัญการประชุมวิชาการวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 11. 22-23 สิงหาคม 2556, จ. เพชรบุรี.
Blodgett, J.T. and G.R. Stanosz. 1995. Sphaeropsis sapinea and hot water stress in a red pine
plantation in central Wisconsin. Phytopathol. 85:1044.
Coakley, S.M., H. Scherm and S Chakraborty. 1999. Climate change and plant disease management.
Ann. Rev. Phytopathol. 37:399-426.
Desprez-Loustau, M.L., B. Marcais, L.M. Nageleisen, D. Piou and A. Vannini. 2006. Interaction
effects of drought and pathogens in forest trees. Ann. Forest Science 63:597-612.
Schoeneweiss, D.F. 1981. The role of environmental stress in diseases of woody plants. Plant
Dis. 65:308-314.
Swart, W.J. and M.J. Wingfield. 1991. Biology and control of Sphaeropsis sapinea on Pinus
species in South Africa. Plant Dis. 75:761-766.

Zhao, W., T. Gottwal, J. Bai, G. McCollum, M. Irey and A. Plotto. 2016. Correlation of
Diplodia (Lasiodiplodia theobromae) infection, huanglongbing, ethylene production,
fruit removal force and pre-harvest fruit drop. Scientia Hort. 212:162-170.
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งานวิจัยของศูนย์ฯ

การใชนํ้าอิเล็กโทรไลตที่เปน
ก ร ด เ พื่ อ ล ด ป ริ ม า ณ เ ชื้ อ
จุลินทรียปนเปอนในโหระพา
หลังการเก็บเกี่ยว

การประยุกต ใชเทคโนโลยีการ
ลดอุณหภูมสิ าํ หรับพืชผักของ
มูลนิธิโครงการหลวง
ปรัศนีย กองวงค1 วริศรา วนากมล1 ดนัย บุณยเกียรติ2,3 และพิชญา พูลลาภ1,3

บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิ ของ
พืชผัก 3 ชนิด ไดแก ปวยเลง บรอคโคลี และคะนาฮองกง โดยการใช
เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิของมูลนิธิโครงการหลวง ไดแก การลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศ การลดอุณหภูมิดวยนํ้าแข็ง และการลดอุณหภูมิโดย
การผานอากาศเย็นแบบบังคับ โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการลด
อุณหภูมิแบบตางๆกับผลิตผลทั้ง 3 ชนิดใหมีอุณหภูมิสุดทายเทากับ 4±1 °C
จากผลการทดลองพบวา สภาวะทีเ่ หมาะสมสําหรับการลดอุณหภูมดิ ว ยระบบ
สุญญากาศของปวยเลงทีม่ อี ณ
ุ หภูมเิ ริม่ ตน 23.0±1.1 °C คือ การกําหนดความ
ดันสุดทายเทากับ 6.5 มิลลิบาร และระยะเวลาที่ผลิตผลอยูภายใตความดัน
ที่กําหนดเทากับ 15 นาที สําหรับบรอคโคลีที่มีอุณหภูมิเริ่มตน 20.13±0.12
°C สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการลดอุณหภูมิดวยระบบสุญญากาศ คือ การ
กําหนดความดันสุดทาย 6.0 มิลลิบาร และระยะเวลาทีผ่ ลิตผลอยูภ ายใตความ
ดันที่กําหนดเทากับ 30 นาที และสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการลดอุณหภูมิ
ดวยระบบสุญญากาศของคะนาฮองกงที่มีอุณหภูมิเริ่มตน 19.63±0.32 °C
คือ การกําหนดความดันสุดทาย 6.5 มิลลิบาร และระยะเวลาที่ผลิตผลอยู
ภายใตความดันที่กําหนดเทากับ 20 นาที นอกจากนี้ จากการศึกษาการลด
อุณหภูมิดวยนํ้าแข็งที่เหมาะสมกับบรอคโคลี และคะนาฮองกงคือ การใชนํ้า
แข็งในอัตราสวน 1:1 (ผลิตผล:นํ้าแข็ง) มีอัตราเร็วในการลดอุณหภูมิสูงที่สุด
ซึ่งสูงกวาการลดอุณหภูมิดวยนํ้าแข็งในอัตราสวน 2:1 และ 3:1 สําหรับการ
ลดอุณหภูมดิ ว ยการผานอากาศเย็นแบบบังคับทีม่ อี ณ
ุ หภูมอิ ากาศเย็นเทากับ
2-4 °C และมีความเร็วลมเทากับ 1.5 เมตรตอวินาที สามารถลดอุณหภูมปิ วย
เลงทีม่ อี ณ
ุ หภูมเิ ริม่ ตน 21.27±0.55 Cํ จนถึงอุณหภูมสิ ดุ ทาย 3.68 ±0.51 °C
ภายในระยะเวลา 35 นาที

จุฑารัตน สวาทนุช1 จํานงค อุทัยบุตร1,2 และกานดา หวังชัย1,2

บทคัดยอ
ศึกษาผลของการลางโหระพาดวยนํา้ อิเล็กโทรไลตทเี่ ปนกรด (AEW)
ตอการลดการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย ซึ่งการผลิต AEW ทําไดโดยเตรียม
สารละลายเกลือแกง (NaCl) ความเขมขน 5 % ในนํ้ากลั่น โดยใชเครื่องผลิต
นํ้าอิเล็กโทรไลตแบบที่มีแผนเมมเบรน จากนั้นนํา AEW มาเจือจางดวยนํ้า
กลัน่ หรือนํา้ ประปาเพือ่ ใหไดความเขมขนของคาคลอรีนอิสระเทากับ 10, 20,
30, 40, 50 และ 60 มิลลิกรัมตอลิตร จากนั้นนําตัวอยางใบโหระพามาลาง
ดวย AEW ที่ความเขมขนตางๆ ดังขางตน เปนเวลา 10 นาที แลววัดคา pH
คาความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน (oxidation
reduction potential; ORP) และนับปริมาณเชื้อจุลินทรียในโหระพา จาก
การทดลองพบวาการลางโหระพาดวย AEW ที่เจือจางดวยนํ้าประปาที่ความ
เขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร (pH เทากับ 6.66 คา ORP เทากับ 478 mV)
จากปริมาณเชื้อจุลินทรียเริ่มตน 4.24 log10 CFU/g สามารถลดปริมาณเชื้อ
จุลินทรียที่ปนเปอนไดดีที่สุดเหลือ 3.1 log10 CFU/g (92.72%) ขณะที่ชุด
การทดลองทีล่ า งดวยนํา้ กลัน่ และนํา้ ประปา (ชุดการทดลองควบคุม) สามารถ
ลดปริมาณเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอนเหลือเพียง 4.15 log10CFU/g และ 3.85
log10CFU/g (17.89% และ 59%) ตามลําดับ ทั้งนี้ไมพบความแตกตางทาง
ดานคุณภาพ ไดแก การสูญเสีย นํ้าหนัก สีใบ และดัชนีการเกิดสีนํ้าตาล
หลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน

คําสําคัญ:
นํ้าอิเล็กโทรไลต การลดเชื้อจุลินทรีย โหระพา

คําสําคัญ : เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิ พืชผัก เวลาในการลดอุณหภูมิ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ. เชียงใหม 50200
3
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10400
1

1

2

2
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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรุงเทพ 10400

นานาสาระ

การเก็บรักษาที่อุณหภูมิตํ่าชักนํากลิ่นผิดปกติผานทางวิถี
LOX ในผลมะพราวออน
เกรียงไกร มีถาวร1 และจริงแท ศิริพานิช1,2 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน

มะพราวออนเปนทีน่ ยิ มมากขึน้ ในปจจุบนั เนือ่ งจากนํา้ มะพราวมีคณุ คาทาง

อาหารและเปนเครื่องดื่มที่อุดมดวยนํ้าตาล เกลือแร วิตามิน B และ C การสงออก
มะพราวออนในรูปแบบผลควัน่ ของประเทศไทยมีมลู คาเพิม่ ขึน้ มากในชวงทีผ่ า นมา ใน
ป 2560 มะพราวออนมีมูลคาการสงออกมากกวา 1,900 ลานบาท แตในระหวางการ
ขนสงและการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ กลิน่ หอมมักหายไปและมีกลิน่ ผิดปกติปรากฏขึน้
คาดวากลิ่นผิดปกตินี้เปนผลมาจาก lipid oxidationเนื่องจากเนื้อมะพราวมีองค
ประกอบเปนไขมันสูงหากสามารถพิสูจนทราบใหเขาใจกลไกการเกิดกลิ่นผิดปกติใน
ระหวางการเก็บรักษาผลมะพราว จะสามารถจัดการปองกันหรือควบคุมกลิ่นผิดปกติ
ในมะพราวออน และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อขยายตลาดการสงออกไปยัง
ตลาดที่ตองใชระยะเวลาขนสงยาวนานขึ้นได
เก็บเกี่ยวมะพราวออนอายุเนื้อสองชั้น (ประมาณ 7 เดือน หลังดอกบาน)
แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25ºC และที่ 4ºC เก็บตัวอยางเนื้อมะพราวทุก 3 วัน จนครบ
15 วันๆ ละ 5 ซํ้า ซํ้าละ 1 ผล จํานวน 100 กรัม แลวแชแข็งดวยไนโตรเจนเหลว
จากนั้นแบงตัวอยางเปน 2 กลุมเทาๆกัน ครึ่งหนึ่งเก็บรักษาไวที่ –80ºC เพื่อวิเคราะห
องคประกอบทางเคมี อีกครึง่ นําไปผานกระบวนการ freeze dried เพือ่ วิเคราะหกจิ กรรม
ของเอนไซม และการแสดงออกของยีนในกระบวนการ lipid oxidation ในเนือ้ มะพราว
อุณหภูมิตํ่าชักนํากลิ่นกลิ่นผิดปกติในผลมะพราวออน
หลังจากเก็บรักษาเปนเวลา 6 วัน พบวากลิ่นผิดปกติสูงขึ้นเมื่อเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4ºC มากกวาที่ 25ºC (ภาพที่ 1A) จากการประเมินดวยผูทดสอบพบวากลิ่น
ผิดปกติมีลักษณะคลายกับกลิ่น fatty หรือ oily และจากการประเมินลักษณะกลิ่น
ของผลมะพราวออนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 และ 25ºC ในระยะเวลาเก็บรักษาตัง้ แตกอ นการเก็บ
รักษาจนถึงเก็บรักษานาน 15 วันดวย E-nose และใชการวิเคราะหขอมูลดวย
discriminant function analysis (DFA) พบความแตกตางของกลิ่นในมะพราวออน
ที่เก็บรักษาที่ 4ºC ซึ่งอยูบนพื้นที่ดานลบของแกน x ขณะที่ผลมะพราวที่เก็บรักษาที่
25ºC จะอยูบนพื้นที่ดานบวกของแกน x (ภาพที่ 1B) จากขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็น
วากลิ่นและสารประกอบที่ใหกลิ่นในผลมะพราวที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 และ 25ºC
นั้นแตกตางกันอยางชัดเจน

ชนิดสารประกอบทีเ่ กีย่ วของกับกลิน่ ผิดปกติจากการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิตํ่า
พบสารประกอบทีใ่ หกลิน่ ทัง้ หมด 45 ชนิดในเนือ้ มะพราวจาก
การใช partial least squares-discriminant analysis (PLS-DA)
วิ เ คราะห เ พื่ อ แยกความแตกต า งของสารประกอบที่ ใ ห ก ลิ่ น ของผล
มะพราวที่ 4 และ 25ºC แลวใชคา loading จาก 2 ลําดับแรกสราง
PLS-DA score-plot model พบความแตกตางของสารประกอบจากผล
มะพราวที่ 4 และ 25ºC (ภาพที่ 2A)
Variable importance in projection (VIP) ถูกใชเพื่อ
ประเมินความสําคัญของขององคประกอบตางๆทีว่ เิ คราะหดว ย PLS-DA
เมื่อมีคาเกิน 1 (Gao et al., 2018) และในการทดลองนี้ใชคา VIP เพื่อ
ประเมินสารประกอบที่แตกตางกันเมื่อเก็บรักษาที่ 4 และ 25ºC พบ
สารประกอบที่ใหกลิ่นทั้งหมด 9 ชนิดที่มีคา VIP มากกวา 1 (ภาพที่ 2B)
และ 1-octanol มีคา มากทีส่ ดุ คือ 2.16 ในสารประกอบ 9 ชนิดนี้ 6 ชนิด
มีความสัมพันธกบั กลิน่ ผิดปกติมากประกอบไปดวย nonanal 1-octanol
benzaldehyde pyrazine 3-ethyl-2,5-dimethyl decane และ
1-heptanol (ตารางที่ 1) จากสารประกอบทั้ง 6 ชนิดที่มีความสัมพันธ
กับกลิ่นผิดปกติมากนั้นมีสารประกอบ 4 ชนิดคือ nonanal 1-octanol
benzaldehyde และ 1-heptanol ที่มีกลิ่นคลายกับกลิ่นเหม็นหืนใน
ผลมะพราวออนที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิตํ่าและมีหลักฐานที่ยืนยันไดวา
สารประกอบเหลานี้เกิดจากการออกซิเดชั่นของไขมันผานทาง lipoxygenase (LOX) pathway (RoyChowdhury et al., 2016; Jeon et
al., 2008) สวน pyrazine 3-ethyl-2,5-dimethyl และ decane นั้น
ไมทราบที่มาแนชัดวาเกิดขึ้นมาไดอยางไร

ภาพที่ 2 PLS-DA score plot (A) ของคะแนนกลิ่นผิดปกติและชนิด

ภาพที่ 1 ลักษณะกลิ่นผิดปกติของเนื้อมะพราวออนภายหลังการเก็บรักษาทั้งผล
ที่ 4 และ 25°C เปนเวลา 15 วัน(A)และ Aroma profile ของมะพราวออนทีว่ เิ คราะห
ดวย electronic node (E-nose)(B)

สารประกอบทั้งหมด ในผลมะพราวออนเก็บรักษาที่ 4°C (สามเหลี่ยมสี
แดง) และ 25°C (เครื่องหมายบวกสีเขียว) ที่ระยะเวลา 3-15 วัน หลังเก็บ
รักษาและสารประกอบสําคัญ(B) ทีม่ ผี ลตอกลิน่ มะพราวออนเมือ่ เก็บรักษา
ที่ 4°C และ 25°C (สีแดงมีความสัมพันธมาก สีเขียวมีความสัมพันธนอย)
(อานตอหนา 6)
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ตารางที่ 1 สารระเหยทีม่ คี วามสัมพันธกบั กลิน่ ผิดปกติโดยเรียงลําดับความสัมพันธ
ของสารประกอบกับคะแนนกลิน่ ผิดปกติดว ย PatternHunter analysis
ที่ p-value ≤ 0.05 สารประกอบกับคะแนนกลิน่ ผิดปกติดว ย Pattern
Hunter analysis ที่ p-value ≤ 0.05
Compounds
Nonanal
1-Octanol
Benzaldehyde
Pyrazine, 3-ethyl-2,5-dimethyl
Decane
1-Heptanol
Octadecanoic acid
delta-Dodecalactone

correlation
0.7911
0.6103
0.6020
0.5979
0.5791
0.4988
0.3765
0.3747

p-value
<0.0001
0.0003
0.0004
0.0005
0.0008
0.0058
0.0403
0.0413

กิจกรรมของเอ็นไซม lipoxygenase (LOX) ที่ทําหนาที่ออกซิไดซกรด
ไขมันไมอมิ่ ตัวใหเปนสารประกอบ peroxide พบวาผลมะพราวระหวางเก็บรักษา
ที่ 4ºC มีคาสูงกวาผลมะพราวที่ 25ºC ประมาณ 20-25% (ภาพที่ 3A) สอดคลอง
กับการแสดงออกของยีน CnLOX1 ที่แสดงออกมากในผลที่เก็บรักษาที่ 4ºC เชน
เดียวกัน (ภาพที่ 3E) สําหรับกิจกรรมของเอ็นไซม hydroperoxide lyase (HPL)
ที่ทําหนาที่ตัดสารประกอบ peroxide แลวเปลี่ยนเปนสารประกอบ aldehyde
นัน้ มีกจิ กรรมเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วหลังเก็บรักษาที่ 4ºC เปนเวลา 3 วันแลวคงทีถ่ งึ
วันที่ 9 จากนั้นลดลงจนถึงวันที่ 15 กิจกรรมของ HPL ของผลมะพราวที่ 4ºC นี้
LOX
B

A

+3/

มีกิจกรรมมากกวามะพราวที่ 25ºC ประมาณ 4 เทา (ภาพที่ 3B)
คลายกับการแสดงออกของยีน CnHPL1 (ภาพที่ 3F) สําหรับ
กิจกรรมของเอ็นไซม alcohol dehydrogenase (ADH) ที่ทํา
หนาทีเ่ ปลีย่ นสารประกอบ aldehyde เปนสารประกอบ alcohol
นั้นมีกิจกรรมมากขึ้นกวาที่ 25ºC ประมาณ 4-5 เทา (ภาพที่ 3C)
การแสดงออกของยีน CnADH2 เพิ่มมากขึ้นในผลที่เก็บรักษาที่
4ºC มากกวาที่ 25ºC (ภาพที่ 3G) สวนกิจกรรมของเอ็นไซม
alcohol acyl transferase (AAT) ทีเ่ ปลีย่ นสารประกอบ alcohol
เปนสารประกอบ ester (ภาพที่ 3D) พบวาใน 6 วันแรกของการ
เก็บรักษาที่ 4ºC มีกจิ กรรมสูงกวาที่ 25ºC เล็กนอยแตหลังจากนัน้
มีกจิ กรรมของเอ็นไซมนอ ยกวาที่ 25ºC ประมาณ 1.5-2 เทา ขณะ
ทีก่ ารแสดงออกของยีน CnAAT (ภาพที่ 3F) ของผลมะพราวทีเ่ ก็บ
รักษาที่ 4ºC มีนอยกวาที่ 25ºC ประมาณ 1.5-2 เทาตลอดการ
เก็บรักษา
ผลการทดลองเหลานี้แสดงใหเห็นวาผลมะพราวที่เก็บ
รักษาที่ 4ºC มีกิจกรรมของเอ็นไซมและการแสดงออกของยีน
CnLOX1 CnHPL1 และ CnADH2 เพิ่มมากขึ้นและสอดคลองกับ
การพัฒนากลิ่นผิดปกติ ขณะที่กิจกรรมและการแสดงออกของยีน
CnAATทีเ่ ก็บรักษาที4่ °C มีนอ ยกวาที่ 25°C และไมสมั พันธกบั การ
พัฒนากลิน่ ผิดปกติ ดังนัน้ กิจกรรมของเอ็นไซมและการแสดงออก
ของยีน CnLOX1 CnHPL1 และ CnADH2 นาจะเปนสาเหตุหลัก
ของการออกซิไดซไขมันจนนําไปสูการเกิดกลิ่นผิดปกติ
C

$'+

D

AAT


E

CnLOX

F

CnHPL

G

CnADH2

+

CnAAT

ภาพที่ 3 กิจกรรมของเอ็นไซม LOX (A) HPL (B) ADH (C) และ AAT (D) และการแสดงออกของยีน CnLOX1 (E) CnHPL1 (F) CnADH2 (G) และ
CnAAT (H) ของผลมะพราวออนเก็บรักษา ที่ 4 และ 25ºC เปนเวลา 15 วัน
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ผลการทดลองในครั้งนี้ทําใหเห็นแนวทางในการลดการพัฒนา
กลิน่ ผิดปกติในผลมะพราวออนไดโดย การลดความเขมขนของออกซิเจนใน
ระหวางการเก็บรักษาผลมะพราวออนทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ เชนการดัดแปลงสภาพ
บรรยากาศดวยการใชฟลมหรือพลาสติกที่มีคาการซึมผานของออกซิเจน
นอยกวาการใชฟลมยืดชนิด poly vinyl chloride (PVC) ที่ใชในปจจุบัน
แตตองไมนอยเกินไปจนอาจกอใหเกิดการหายใจแบบไมใชออกซิเจน และ
ทําใหเกิดกลิ่นไมพึงประสงคอื่นตามมา

การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4°C
สามารถชักนําใหเกิดกลิ่นผิดปกติในผลมะพราวออน โดยเกี่ยวของกับการ
สะสมสารประกอบ heptanol octanol nonanal และ benzaldehyde
ที่มี sensory description เฉพาะคือ fatty oily และ waxy ตามลําดับ
สารประกอบเหลานีไ้ ดมาจากกระบวนการ lipid oxidation เชน LOX-dependent pathway เนื่องจากการแสดงออกของยีน CnLOX1 CnHPL1
และ CnADH2 และกิจกรรมของเอนไซมทั้ง 3 ชนิดนี้มีกิจกรรมสูงขึ้น
ระหวางการเก็บรักษาผลมะพราวออนที่ 4°C

เอกสารอางอิง
Gao, J., Wu, B.P., Gao, L.X., Liu, H.R., Zhang, B., Sun, C.D. and Chen, K.S. 2018.
Glycosidically bound volatiles as affected by ripening stages of Satsuma
mandarin fruit.Food Chem. 240: 1097–1105.
Jeon,J.Y., Jiunn,Fong, C.N.J., Riyanti, I.E., Neilan A.B., Rogers L.P. and Svenson,
J.C. 2008. Heterologous expression of the alcohol dehydrogenase (adhI)
gene from Geobacillus thermoglucosidasius strain M10EXG. J. Biol. 135,
127-133.
RoyChowdhury, M., Li, X., Qi, H., Li, W., Sun, J., Huang, J. and Wu, D. 2016.
Functional characterization of 9-/13-LOXs in rice and silencing their
expressions to improve grain qualities. BioMed Research International.
2016, 1-8.
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ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

การลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษาไมตัดดอกเศรษฐกิจ
โดยใชบรรจุภณ
ั ฑแบบดัดแปลงบรรยากาศรวมกับสารควบคุมการ
เจริญเติบโตและสารยับยั้งการทํางานของเอทิลีน

ผศ.ดร.มัณฑนา บัวหนอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

Day 0

Day 0

Day 1
Day 1
Day 2
Day 3

Day 2

Day 4
Day 3
Day 5
Day 6

การหอดอกบัวหลวงตัดดอกพันธุส ตั ตบุษยในถุงพลาสติก PE ทีม่ คี วามหนา
50 ไมครอน ปดผนึก ไมเจาะรู แลวเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทําใหความ
เข ม ข น ของก า ซออกซิ เ จนภายในถุ ง ลดลง (ตํ่ า กว า ร อ ยละ 5) และก า ซ
คารบอนไดออกไซดภายในถุงเพิม่ สูงขึน้ (รอยละ 6-10) สามารถชะลอการเปลีย่ นสี
ของกลีบดอกบัวหลวงไดนานถึง 10 วัน ดีกวาการเก็บรักษาแบบอืน่ ๆ ทีม่ อี ายุการเก็บ
รักษาไมเกิน 6 วัน อยางไรก็ตามการเก็บรักษาดอกบัวในถุงพลาสติก PE ชนิดหนา 50
ั ฑสงู ขึน้ ดวย ซึง่ จะมีการ
ไมครอน ทีไ่ มเจาะรู ก็มกี ารสะสม เอทิลนี ภายในบรรจุภณ
ศึกษาผลของการสะสมเอทิลนี ภายในบรรจุภณ
ั ฑตอ การเปลีย่ นแปลงคุณภาพของบัว
หลวงตัดดอกตอไป นอกจากนีก้ ลีบดอกบัวหลวงมีปากใบจํานวนมากทําใหมกี ารสูญ
เสียนํา้ อยางรวดเร็วหลังการตัดดอก โดยลักษณะของปากใบเปดทัง้ หมด ตัง้ แตวนั ที่ 0
และปากใบเปดมากขึน้ เมือ่ เก็บรักษาไปได 5 วัน

Day 4

ลักษณะปรากฏของดอกบัวหลวงพันธุส ตั ตบุษย ไมไดบรรจุในถุงพลาสติก
(ชุดควบคุม) บรรจุในถุงพลาสติก PE ชนิดบาง 30 ไมครอน เจาะรู 6 รู ปดผนึก บรรจุ
ในถุงพลาสติก PE ชนิดบาง 30 ไมครอน ปดผนึก และบรรจุในถุงพลาสติก PE ชนิด
บาง 30 ไมครอน ทีม่ คี ารบอนไดออกไซดรอ ยละ 5 และออกซิเจนรอยละ 10 เก็บ
รักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 13 องศาเซลเซียส นาน 2 วัน แลวนํามาแกะออกจากถุงพลาสติก
และไมแกะถุงพลาสติกวางไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งจนสิน้ สุดอายุการรักษา
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ผู้อํานวยการศูนย์ฯ : ศาสตราจารย ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
คณะบรรณาธิการ : ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษาวดี ชนสุต นางจุฑานันท ไชยเรืองศรี
ผูช
้ ว
่ ยบรรณาธิการ : นายบัณฑิต ชุมภูลยั นางปุณก
ิ า จินดาสุน นางสาวปยภรณ จันจรมานิตย นางละอองดาว วานิชสุขสมบัติ ฝ่ายจัดพิ มพ์ : นางสาวรัชกร ยาลังกาญจน
สํานักงานบรรณาธิ
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