ÈÙ¹Â¹ÇÑµ¡ÃÃÁà·¤â¹âÅÂÕËÅÑ§¡ÒÃà¡็ºà¡Õ่ÂÇ

Postharvest Technology Innovation Center

http://www.phtnet.org

»‚·Õ่ 10 ©ºÑº·Õ่ 1
Á¡ÃÒ¤Á - ÁÕ¹Ò¤Á 2554

§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà´‹¹»ÃÐ¨Ó©ºÑº

ผลของเมทิลจัสโมเนทตอการพัฒนาสีแดงของ
เปลือกผลมะมวงพันธุมหาชนก
Effects of methyl jasmonate on red color development
of Mahajanaka mango fruit exocarp
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สีแดงบนเปลือกเปนเอกลักษณของมะมวงพันธุม หาชนก แตในการผลิตมะมวง
พั น ธุ  น ี ้ ม ั ก ประสบป ญ หาเกี ่ ย วกั บ การพั ฒ นาสี แ ดงของเปลื อ กผลที ่ ไ ม ส ม่ ำ เสมอ
การทดลองนี้จึงทำการศึกษาเพื่อกระตุนใหผลมะมวงมีการพัฒนาสีแดงของเปลือกผล
โดยใหสารเมทิลจัสโมเนทที่ความเขมขน 5, 10 และ 15 มิลลิโมลาร กับผลมะมวงที่มี
อายุ 84 วันหลังดอกบาน เปรียบเทียบกับผลที่ไมไดรับสาร (ชุดควบคุม) แลวเก็บผล
มะมวงมาตรวจวัดผลทุก 7 วันจนผลมีอายุ 119 วันหลังดอกบาน ผลการทดลองแสดง
ใหเห็นวาผลมะมวงที่ไดรับสารเมทิลจัสโมเนทมีการพัฒนาสีแดงของเปลือกผล และมี
ปริมาณแอนโทไซยานินมากกวาชุดควบคุม โดยสารเมทิลจัสโมเนทที่ใชไมมีผลตอ
คุณภาพผล
คำสำคัญ แอนโทไซยานิน, การพัฒนาสีแดง, คุณภาพผล
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มะมวงพันธุมหาชนก (Mangifera indica L. cv. Mahajanaka) มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตอการสงออกไปจำหนายในตางประเทศ เนื่องจากมีเปลือกหนา สามารถ
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สวัสดีครับ ... ชวงนี้ยางเขาสูฤดูรอนแลว
อาจมีพายุฝน ลมแรง หรือลูกเห็บตกใน
บางพื้นที่ ขอใหทานผูอานทุกทานติดตาม
ขาวพยากรณอากาศ และเตรียมรับมือกับ
ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงอาจตอง
เตรียมตัวรับมือกับภัยแลงที่มีขาววาปนี้
อาจแลงหนักกวาปที่ผาน ๆ มาดวยนะครับ
Postharvest Newsletter ของเรามีอายุ
เขาสูป ท ่ี 10 แลว นับวาผานการเปลีย่ นแปลง
และมีพฒ
ั นาการ ในดานตาง ๆ มาโดยตลอด
และจากฉบับนี้เปนตนไป เราจะเพิ่มขาว
ประชาสัมพันธ ขาวฝกอบรม/สัมมนา ตาง ๆ
มาไวในหนาที่ 8 เพื่อใหทานไดทราบขาว
การฝกอบรมตาง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ และมีโอกาส
ในการเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น
ขอเชิญชวนทานเขารวมงาน/เสนอผลงาน
ในการ "ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 9" ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 23-24 มิถุนายน 2554
ณ โรงแรมพัทยาพารค บีช รีสอรท จังหวัด
ชลบุรี โดยในปนี้ ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกีย่ ว : หนวยงานรวมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนเจาภาพ
ในการจัดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมติดตาม
ไดที่เว็บไซต
http://www.kmutt.ac.th/npht2011/
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มะมวงพันธุนี้หากถูกแสงแดดเต็มที่ในระหวางที่ผลเจริญเติบโตจนกระทั่งผลแกจะมี
ผิวสีแดงสวยงาม หากมีการหอผลจะมีสีเหลืองสดใส (มนตรี, 2542) มะมวงพันธุ
มหาชนกที่ปลูกอยูในขณะนี้มักประสบปญหาที่สำคัญคือ
การพัฒนาสีแดงของ
เปลือกผลที่ไมสม่ำเสมอทั้งผล สงผลทำใหเปลือกผลมีสีสันไมสวยงาม ซึ่งกระทบ
ตอคุณภาพและการยอมรับของผูบริโภคและตลาด
สีแดงที่เปลือกผลมะมวงพันธุมหาชนกเปนสิ่งที่ดึงดูดและใชตัดสินใจในการ
เลือกซื้อของผูบริโภค โดยสีแดงที่ปรากฎนี้เกิดจากการสรางและการสะสมสารสี
แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสีแดงของเปลือกผล
ไดแก แสง และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด (Camm and Towers,
1973; Saure, 1990) ดังนั้น การหอผลมะมวงดวยถุงจะ ทำใหผลรับแสงไมพอเพียง
ทำใหเกิดสีแดงทีผ่ วิ ไดนอ ยหรือไมเกิดสีแดงเลย เนือ่ งจากมีการสังเคราะหแอนโทไซยานิน
ที่ผลไดนอย (สมาน, 2546; Saks et al., 1999) ซึ่งจากรายงานการศึกษาของ
Rudell et al. (2005) พบวา สารเมทิลจัสโมเนทสามารถกระตุนการสรางสีแดงของ
ผลแอปเปลได ดังนั้น การศึกษานี้จึงตองการศึกษาผลของเมทิลจัสโมเนทตอการ
กระตุนใหเกิดสีแดงที่เปลือกผลมะมวงพันธุมหาชนก เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผล
มะมวงไดโดยไมกระทบตอคุณภาพของผล ซึง่ จะเปนการเพิม่ มูลคาของผลผลิตใหสงู ขึน้
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คัดเลือกมะมวงพันธุมหาชนกที่สมบูรณและมีทรงพุมใกลเคียงกันอายุ
ประมาณ 7 ป จำนวน 40 ตน จากสวนเกษตรกรที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม จากนั้นติดปายที่ชอดอกเพื่อใหทราบอายุของผลที่จะนำมาใชใน
การศึกษา ทำการจุม ผลมะมวงลงในสารเมทิลจัสโมเนทรวมกับ 0.1% Tween 20 (v/v)
กอนการเก็บเกี่ยวที่ความเขมขน 5, 10 และ 15 มิลลิโมลาร โดยใชผลมะมวงพันธุ
มหาชนก ทีม่ อี ายุ 84 วันหลังดอกบาน เปรียบเทียบกับผลทีไ่ มไดจมุ สาร (ชุดควบคุม)
แลวเก็บผลมะมวงมาตรวจวัดผลทุก 7 วันจนผลมีอายุ 119 วันหลังดอกบาน โดย
ตรวจวัดเปอรเซ็นตของพืน้ ทีส่ แี ดงทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ ปลือกผลเมือ่ เปรียบเทียบกับพืน้ ทีท่ ง้ั หมด
สกัดและวิเคราะหปริมาณแอนโทไซยานิน (Ranganna, 1977) วิเคราะหหาแอคทิวติ ี
ของเอนไซม ฟนิลอะลานีน แอมโมเนีย-ไลเอส (PAL) (Faragher and Chalmer,
1977) วิเคราะหหาสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด (Singleton and Rossi, 1965)
วัดการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกผลมะมวงโดยวัดคา a* ดวยเครื่องวัดสี chromameter
ตรวจวัดคุณภาพของผลมะมวงโดยวัด ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได (total
soluble solids, TSS) และปริมาณกรดที่ไทเทรทได (titratable acidity, TA)
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มะมวงมีเปอรเซ็นตพน้ื ทีส่ แี ดงเพิม่ ขึน้ ในทุกชุดการทดลอง โดยทีอ่ ายุ 119 วัน หลังดอกบาน มะมวงทีท่ ำการจุม ผลในสารเมทิลจัสโมเนท
15 มิลลิโมลาร มีเปอรเซ็นต พืน้ ทีส่ แี ดงสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ ชุดการทดลองทีจ่ มุ เมทิลจัสโมเนท 10 มิลลิโมลาร คือ 26 และ 25.25 เปอรเซ็นต
ตามลำดับ ในขณะทีช่ ดุ การทดลองทีจ่ มุ เมทิลจัสโมเนท 5 มิลลิโมลาร และชุดควบคุมมีเปอรเซ็นตพน้ื ทีส่ แี ดงเพียง 21 และ 19.75 เปอรเซ็นต
ตามลำดับ (Figure 1) คา a* มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกชุดการทดลองโดยที่ 119 วัน หลังดอกบาน ชุดการทดลองที่จุมเมทิลจัสโมเนท 15
มิลลิโมลาร มีคา a* สูงสุด เทากับ 6.65 (Figure 2) ปริมาณแอนโทไซยานินทัง้ หมดเมือ่ ผลมีอายุ 112 วันหลัง ดอกบาน มะมวงทีผ่ า น
การจุม เมทิลจัสโมเนท15 มิลลิโมลารมปี ริมาณแอนโทไซยานินทัง้ หมดสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ ผลทีจ่ มุ เมทิลจัสโมเนท 10 มิลลิโมลาร คือ 3.07
และ 2.69 mg/100 g FW ตามลำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับชุดควบคุมมีปริมาณแอนโทไซยานินทัง้ หมดเทากับ 2.44 mg/100 g FW (Figure 3)
แอคทิวติ ขี องเอนไซม PAL ผลทีไ่ ดรบั สารเมทิลจัสโมเนททุกระดับความเขมขนมีคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแอคทิวิตีของเอนไซม PAL ของชุดที่จุม
เมทิลจัสโมเนท 5, 10 มิลลิโมลาร และชุดควบคุมเพิม่ สูงสุดที่ 91 วันหลังดอกบาน ซึง่ มีคา ของแอคทิวติ ขี องเอนไซม PAL เทากับ 67.22 ,58.76
และ 53.01 n mole/mg protei∙hr ตามลำดับ ขณะที่ผลที่ไดรับเมทิลจัสโมเนท 15 มิลลิโมลาร มีคาของกิจกรรมของเอนไซม PAL สูงสุดที่
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98 วันหลังดอกบาน เทากับ 57.03 n mole/mg protein∙hr (Figure 4)
สารประกอบฟนอลิคทั้งหมด มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ทุกชุดการทดลองที่
112 วันหลังดอกบาน โดยไมแตกตางกันทางสถิติ และชุดการทดลอง
ที่จุมเมทิลจัสโมเนท 15 มิลลิโมลาร มีสารประกอบฟนอลิคทัง้ หมด
สูงสุด เทากับ 4642 mg/100gFW (Figure 5) ผลมะมวงทุกชุด
การทดลองมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได (TSS) เพิ่มขึ้น
อยางชาๆ และมีคา ไมแตกตาง
กันทางสถิติ และปริมาณกรด
ที่ไทเทรตได (TA) ลดลงอยาง
ชาๆ ทุกชุดการทดลอง (Table 1)
และเมื่อผลสุก คุณภาพของ
ผลมะม ว งทุ ก ชุ ด การทดลอง Figure 1 Percentage of red blush of
Mahajanaka mango exocarp after
ก็มีคาไมแตกตางกัน
treated with methyl jasmonate

Figure 2 Changes of a* value of Mahajanaka Figure 3 Changes of total anthocyanin
mango exocarp after treated with
content of Mahajanaka mango
methyl jasmonate
exocarp after treated with methyl
jasmonate

Figure 4 Changes of PAL enzyme activity Figure 5 Changes of total phenolic compound
of Mahajanaka mango exocarp
of Mahajanaka mango exocarp after
after treated with methyl jasmonate
treated with methyl jasmonate

Table 1 Changes of TSS and TA of Mahajanaka mango
ﬂesh after treated with methyl jasmonate

et al.(1997) ที่พบวาเมทิลจัสโมเนทสามารถกระตุนการสะสม
แอนโทไซยานินในลำตนและใบของทิวลิป กิจกรรมของเอนไซม PAL
เพิม่ สูงขึน้ ที่ 91 วันหลังดอกบาน แลวลดลงตอนปลายของการเจริญ
ทุกชุดการทดลอง เชนเดียวกับสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดโดย
ชุดการทดลองที่จุมเมทิลจัสโมเนท 15 มิลลิโมลาร มีสารประกอบ
ฟนอลิคทั้งหมดสูงสุด ที่ 112 วันหลังดอกบาน ซึ่งสอดคลองกับ
การทดลองของ Zang et al. (2006) ที่ใชเมทิลจัสโมเนทกับ
สตรอเบอรีพ่ บวาสามารถเพิม่ กิจกรรมของเอนไซม PAL และปริมาณ
สารประกอบฟนอลิคมากกวาชุดควบคุมสวนคุณภาพของผล
ทุกชุดการทดลองนั้น ปริมาณกรดไทเทรตสูงชวงแรกและลดลง
อยางตอเนื่อง ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อผลมี
อายุเพิ่มขึ้น สอดคลองกับรายงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาและเคมีในระหวางการเจริญเติบโตของผลมะมวงพันธุ
มหาชนก (สรรพมงคล, 2545 ) ทัง้ นี้ สารเมทิลจัสโมเนทไมมผี ลตอ
คุณภาพของผลมะมวงพันธุม หาชนก และเมือ่ นำผลมะมวงมาไวท่ี
อุณหภูมิหองจนผลสุกแลวตรวจวัดคุณภาพของผล ใหผลไม
แตกตางจากผลมะมวงที่ไมไดรับสาร
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ผลมะมวงอายุ 84 วันหลังดอกบานทีไ่ ดรบั สารเมทิลจัสโมเนท
ที่ความเขมขน 15 มิลลิโมลาร มีผลทำใหเปอรเซ็นตพื้นที่สีแดง
กับปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดเพิ่มขึ้น และ คา a* มีคามาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดความเขมขน 10และ 5 มิลลิโมลาร
และชุดควบคุม ตามลำดับ โดยผลมะมวงทีไ่ ดรบั สารเมทิลจัสโมเนท
ทุกชุดการทดลองมีคณ
ุ ภาพของผล (คา TSS และ TA) ไมแตกตาง
กันกับผลมะมวงชุดควบคุม
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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหมและศูนยนวัตกรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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การเกิดสีแดงที่เปลือกผลมะมวงพันธุมหาชนกเกิดเพิ่มขึ้น
ตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่ไดรับแสงแดด ซึ่ง
การเกิดสีแดงของเปลือกผลสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนในระยะปลาย
ของการเจริญของผลจนกระทั่งผลเจริญเต็มที่ ผลที่ไดรับสาร
เมทิลจัสโมเนท 15 และ 10 มิลลิโมลาร มีเปอรเซ็นตการเกิดพื้นที่
สีแดงและคา a* สูงกวาทุกชุดการทดลอง ซึง่ สอดคลองกับรายงาน
การศึกษาในพืชบางชนิด เชน แอปเปลพันธุฟูจิ ซึ่งพบวาการให
เมทิลจัสโมเนท สามารถสงเสริมใหเกิดสีแดงทีเ่ ปลือกผลไดดยี ง่ิ ขึน้
(Rudell et al. 2005) สอดคลองกับปริมาณแอนโทไซยานินทัง้ หมด
ที่เพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลที่ไดรับเมทิลจัสโมเนท
15 มิลลิโมลาร มีปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดสูงกวาทุกชุดการ
ทดลอง ซึง่ ผลการศึกษาใหผลเชนเดียวกับการศึกษาของ Saniewski
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ผลของรูปแบบของสาร 1-methylcyclopropene (1-MCP)
ตออายุการใชงานของเทียนฝรั่งกระถาง
Effects of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Forms on the
Display Life of Potted Impatiens (Impatiens walleriana)
ชัยรัตน บูรณะ1, 2, วาริช ศรีละออง1 และ เคนจิ ยามาเนะ2

สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี /
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
2
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยอุซโึ นมิยะ อุซโึ นมิยะชิ โทชิหงิ 321-8505
1

º·¤Ñ´Â‹Í
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) และ EB sachet ตอการหลุดรวงของดอกและ
อายุการใชงานของเทียนฝรั่งกระถาง (Impatiens walleriana) โดยใชเทียนฝรั่งกระถาง 3 สายพันธุไดแก ‘Rouge’ ‘Purple stripe’
และ ‘Peach’ รมดวย 1-MCP ปริมาณความเขมขน 0.1 0.5 และ 1 µL·L-1 พบวาเทียนฝรั่งสายพันธุ ‘Rouge’ และ ‘Purple stripe’
ที่รมดวย 1-MCP ปริมาณความเขมขน 1 µL·L-1 มีอายุของดอกนานกวาชุดควบคุม โดยมีอายุการบานนาน 4.7 และ 3.9 วัน
ตามลำดับ ซึ่งการรม 1-MCP ปริมาณความเขมขน 1 µL·L-1 สามารถยืดอายุการใชงานของเทียนฝรั่งกระถางสายพันธุ ‘Rouge’
‘Purple stripe’ และ ‘Peach’ ไดอยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีอายุการใชงานมากกวาชุดควบคุม 6.6 , 6.8 และ 6 วันตามลำดับ
สำหรับการใช 1-MCP ในรูปของ EB sachet เพียงอยางเดียวและ EB sachet รวมกับเอทิลีนจากภายนอกไดศึกษาในเทียนฝรั่ง
กระถางสายพันธุ ‘Purple stripe’ พบวาสามารถยืดอายุการบานของดอกเปน 6.7 และ 7 วัน อีกทั้งยังสามารถมีอายุการใชงานของ
เทียนฝรั่งกระถางสายพันธุ ‘Purple stripe’ มากกวาชุดควบคุมถึง 10 และ 12.4 วัน ตามลำดับ
คำสำคัญ เทียนฝรั่ง, 1-Methylcyclopropene (1-MCP), EthylBloc® (EB) sachet, อายุการใชงาน

ผลของสายพันธุและระยะการเจริญ
เติบโตตอแอนโทไซยานินของผลหมอน
Effects of Cultivar and Growth of
Mulberry Fruit on Anthocyanins Content
มนตวดี หุนเจริญ1 และศศิธร ตรงจิตภักดี1,2

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1
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งานวิจัยนี้ศึกษาผลของสายพันธุและระยะการเจริญเติบโตตอแอนโทไซยานินของผลหมอน 3 สายพันธุ (สายพันธุกำแพงแสนเอ็มบี-42-1 เชียงใหม และบุรีรัมย 60) ซึ่งแตละสายพันธุแบงออกเปน 4 ระยะการเจริญเติบโต คือ ผลออน (ระยะการเจริญเติบโตที่ 1)
ผลกึ่งสุก (ระยะการเจริญเติบโตที่ 2) ผลสุก (ระยะการเจริญเติบโตที่ 3) และผลสุกเต็มที่ (ระยะการเจริญเติบโตที่ 4) โดยศึกษาปริมาณ
แอนโทไซยานินทั้งหมดดวยวิธี pH-differential และตรวจสอบแอนโทไซยานินชนิดหลักโดยเทคนิค High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) จากผลการทดลองพบวาปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดของผลหมอนขึ้นกับสายพันธุและระยะการเจริญ
เติบโต โดยมีปริมาณตั้งแต 3 ถึง 1,844 มิลลิกรัมไซยานิดิน-3-กลูโคไซดในตัวอยาง 100 กรัมน้ำหนักแหง โดยเมื่อผลหมอนเจริญเติบโต
มากขึ้นจะมีปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดเพิ่มมากขึ้น ผลสุกเต็มที่ของสายพันธุกำแพงแสน-เอ็มบี-42-1 มีปริมาณแอนโทไซยานิน
ทั้งหมดมากกวาบุรีรัมย 60 และเชียงใหม ตามลำดับ (p < 0.05) เมื่อตรวจสอบโดย HPLC พบวาแอนโทไซยานินชนิดหลักในผลหมอน
ทั้ง 3 สายพันธุ คือไซยานิดิน-3-กลูโคไซด และไซยานิดิน-3-รูทิโนไซด โดยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเมื่อผลหมอนมีการเจริญเติบโตมากขึ้น
ผลหมอนสายพันธุกำแพงแสน-เอ็มบี-42-1 ในระยะสุกเต็มที่มีปริมาณไซยานิดิน-3-กลูโคไซดมากที่สุด (p < 0.05) ในขณะที่สายพันธุ
กำแพงแสน-เอ็มบี-42-1 และบุรีรัมย 60 มีปริมาณไซยานิดิน-3-รูทิโนไซดมากที่สุด (p < 0.05)
คำสำคัญ สายพันธุ, ระยะการเจริญเติบโต, แอนโทไซยานิน
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โรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผัก
ผลไม และการจัดการ
สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กทม 10900
โทร. 025790113 ตอ 1294
E-mail: agrsrs@ku.ac.th
ความสู ญ เสี ย ของผั ก และผลไม ห ลั ง การ
เก็บเกี่ยว เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย โดยเฉพาะใน
เขตรอนเปนปญหาใหญที่เกี่ยวของกับการตลาด
ของผลิตผลเหลานี้ โดยที่มีจุลินทรียหลายชนิด
ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ Eckert (1977) และ Snowdon (1990)
ไดรายงานไว โดยจุลินทรียเหลานี้เมื่อเขาทำลาย
ผลิตผล กอใหเกิดความเสียหาย ในระหวางขนสง
เก็บรักษา วางตลาด และผูบ ริโภค การทีจ่ ะลด
ความเสียหาย เนื่องจากโรคเหลานี้ จึงตองมีการ
ศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับโรคและเชื้อจุลินทรีย
ที่เกี่ยวของใหเขาใจรวมทั้งใชการควบคุมอยาง
ถูกวิธี
ลักษณะการเขาทำลายของเชื้อ
1. การเขาทำลายกอนเก็บเกี่ยว
เชื้อจุลินทรียในกลุมนี้ที่เกี่ยวของกับผลิตผล
มีความสามารถในการเขาทำลายผลิตผลไดโดยตรง
และเขาทำลายสวนอืน่ ๆ ของพืชดวย ทำใหสว นที่
เปนโรคเหลานัน้ เปนแหลงของเชือ้ ซึง่ จะแพรโดย
ลม ฝน หรือ แมลงไปยังสวนผลิตผล และเกิดการ
เขาทำลาย แตอาการของโรคไมปรากฏในไรในสวน
ในขณะที่ผลิตผลยังอยูบนตน เนื่องจากเชื้อเขา
ทำลายแบบแฝงอยู อาการจะปรากฏใหเห็นภายหลัง
ที่ผลิตผลเหลานั้นไดถูกเก็บเกี่ยวและบมใหสุก
เชื้อในกลุมนี้ เชน Colletotrichum, Lasiodiplodia,
Dothiorella และ Phytophthora
2. การเขาทำลายขณะหรือหลังการเก็บเกี่ยว
โดยปกติ สวนขยายพันธุของเชื้อในกลุมที่
เขาทำลายขณะหรือหลังการเก็บเกี่ยวนี้ เชน สปอร
หรือสวนขยายพันธุอื่นๆ พบปนเปอนอยูที่สวนผิว
ของผลิตผล หรือในระหวางการขนยายหรือการ
ปฏิบัติอื่นๆ
โดยสวนของเชื้อเหลานี้พบอยูใน
บรรยากาศของโรงบรรจุหีบหอ น้ำที่ใชในการลาง
หรือลดอุณหภูมิผลิตผล ภาชนะที่ใชในการขนยาย
ผลิตผล เปนตน เชื้อจุลินทรียในกลุมนี้มีความ
สามารถในการทำใหเกิดโรคต่ำและไมสามารถเขา
ทำลายผลิตผลไดโดยตรง การเขาทำลายตองอาศัย
แผลหรือชองเปดธรรมชาติ
โดยที่เชื้อในกลุมนี้
สวนใหญมีอัตราการเจริญ และแพรกระจายที่
รวดเร็วทำใหผลิตผลที่ถูกเชื้อเขาทำลายเกิดการ
เนาเสีย ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเชื้อในกลุมนี้
เชน Aspergillus, Rhizopus, Alternaria เปนตน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาทำลายของเชื้อ
- ปจจัยกอนเก็บเกีย่ ว เชน สภาพภูมอิ ากาศ
ธาตุอาหาร และการเขตกรรม
- ปจจัยหลังการเก็บเกี่ยว ไดแก

2. อุณหภูมิ
อุณหภูมิมีผลทั้งตอเชื้อและผลิตผลโดยทั่วไป
อุณหภูมทิ ด่ี ที ส่ี ดุ สำหรับการเก็บรักษา คือ อุณหภูมิ
ต่ำสุดที่ไมกอใหเกิดความเสียหายกับผลผลิตผัก
และผลไมในเขตรอน ไมควรเก็บรักษาไวทอ่ี ณ
ุ หภูมิ
ต่ำกวา 13-14ºซ เพราะกอใหเกิดความเสียหาย
จากความเย็นหรือ chilling injury ไดงา ย เชือ้ ทีเ่ ปน
สาเหตุของโรคกับผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเจริญ
ไดดีที่อุณหภูมิ 24-26ºซ และอุณหภูมิต่ำสุดที่เชื้อ
จะเจริญไดอาจต่ำถึง -4ºซ หรือเชือ้ บางชนิดก็ได
เพียง 10 ºซ (Sommer,1985) ยิ่งไปกวานั้นความ
แตกตางของอุณหภูมิ มีผลในการเก็บรักษาผลิตผล
ระยะยาวเชน ผลทอที่ปลูกเชื้อดวยเชื้อรา Botrytis
cinerea แผลที่เจริญที่ 2.5ºซ มีขนาดเพิ่มขึ้นมาก
กวา 30 % ของแผลที่ -0.5ºซ (Sommer, 1985)

1. ผลิตผล
การปราศจากเขาทำลายของเชื้อเปนคุณภาพ
ของผลิตผลที่เปนที่ตองการ ของตลาด เพราะผลที่
เปนโรคกอใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อ การเขา
ทำลายของเชื้อในผลิตผลตางๆมีสวนเกี่ยวของกับ
พันธุของผลิตผลนั้น เชน ทุเรียนหมอนทอง มีความ
ออนแอตอเชื้อรา Phytophthora palmivora เมื่อ
ตองการสงผลทุเรียนหมอนทองไปขายตางประเทศ
จึงตองมีการควบคุมโรค ที่เกิดจากเชื้อราดังกลาว
ใหดีที่สุด (Pongpisutta and Sangchote, 1994)
หรือการปฏิบัติในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส
ของผลมะมวง ซึ่งตองการการควบคุมโรคในแปลง 3. ความชื้นสัมพัทธ
ปลูกอยางดีตั้งแตในแปลงปลูกเพื่อใหแนใจวามี
ความชืน้ สัมพัทธในสภาพแวดลอมชวยปองกัน
เชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides เขาทำลาย การสูญเสียน้ำในขณะเดียวกันก็มีผลตอเชื้อเชนกัน
แฝงมากับผลนอยที่สุด
แครอทที่สูญเสียน้ำมากกวา 8 % ออนแอตอการ
เขาทำลายของเชื้อรา Rhizopus stolonifer และ
Botrytis cinerea (Goodliffe and Heale, 1977)
หอมหัวใหญตองเก็บที่ความชื้นต่ำกวา 70 % เพื่อ
ลดการเนาเสียที่เกิดจากเชื้อรา Botrytis allii
หลังจากทำใหแหงแลวหลังจากนั้นนำไปเก็บไวที่
0-2°ซ (Sommer, 1985)

เชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่ปรากฏบนใบ

ผลมะมวงที่เปนโรคแอนแทรคโนส

4. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุ
หีบหอ
ผลิ ต ผลที ่ ค ุ ณ ภาพดี ค วรเป น ผลิ ต ผลที ่
เก็ บ เกี ่ ย วในระยะที ่ ม ี ค วามสุ ก แก พ อดี ผ ลิ ต ผล
เหลานี้ควรบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมไมถูกแสง
อาทิตย ฝน ลม หรือสภาพอื่นๆ ที่กอใหเกิดการ
เสียหาย และปนเปอนของจุลินทรีย ผลพริกมีอัตรา
การหายใจสูง เมือ่ บรรจุในเขงไมไผจะมีทอ เปนชอง
ระบายความรอนตรงกลาง การปฏิบัตินี้ชวยยืด
อายุของผลผลิตและขณะเดียวกันก็ลดการเกิดของ
โรคแอนแทรคโนสของพริก
การใหน้ำกับชวงเวลาการเก็บเกี่ยวมีผลกับ
การเกิดโรคเชนเดียวกับในกรณีของหอมหัวใหญ
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โรคของหอมหัวใหญก็มีอาการ neck rot (Botrytis
spp.) black rot (Aspergillus spp.) basal rot
(Fusarium sp.) และโรคเนาที่เกิดจากแบคทีเรีย
ในขณะเก็บรักษาเพิ่มขึ้น และการเขาทำลายของ
เชื้อในขณะเก็บรักษาจะสูงสุดเมื่อเก็บเกี่ยวหอม
เมื่ออายุ 110 วัน (ยอดเหี่ยว 25 %) แตถาเก็บเมื่อ
อายุ 120 วันหลังจากยายปลูก (ยอดเหี่ยว 50 %)
ทำใหการเนาเสียลดลงอยางมาก นอกจากนี้ จากการ
ศึกษาการสมานแผล (curing) ในแปลงปลูกใน
สภาพที ่ ม ี ค วามชื ้ น ต า งๆกั น ของหอมหั ว ใหญ
ระหวางการขนสงแบบจำลอง พบวา การ curing
ในสภาพที่แหงในแปลงปลูกเมื่อเก็บเขาหองเย็น
เพือ่ การขนสง การเนาเสียมีระดับต่ำกวาการ curing
ที่อุณหภูมิหองและสภาพที่ชื้น
แนวทางในการควบคุ ม โรคภายหลั ง การ
เก็บเกี่ยว
การปองกัน
การลดแหล ง ของเชื ้ อ ทั ้ ง ในไร แ ละหลั ง การ
เก็บเกี่ยวเปนวิธีการในการปองกันผลิตผลจากเชื้อ
ตาง ๆ เนื่องจากเชื้อหลายชนิดเขาทำลายผลิตผล
เริ่มตนตั้งแตในแปลงเชน โรคแอนแทรคโนสของ
พืชตางๆ โรค gray mold rot ของ สตรอเบอรี่ที่เกิด
จากเชื้อรา Botrytis cinerea หรือโรคผลเนาที่เกิด
จากเชือ้ รา Phytophthora palmivora ของผลทุเรียน
การกำจัดแหลงของเชื้อโดยการตัดแตงสวนที่เปน
โรคและฉีดพนในแปลงเพื่อลดการเกิดของเชื้อที่จะ
เข า ทำลายผลิ ต ผล การฉี ด พ น ผลทุ เ รี ย นด ว ย
fosetyl-Al ชวยลดการเขาทำลายของเชือ้ P. palmivora
ที่จะเกิดขึ้นกับผลทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยว

Gray mold rot
การกำจัดหรือลดการเกิดโรค
1. การใชน้ำรอนและไอน้ำรอน
การใช ค วามร อ นเป น วิ ธ ี ก ารหนึ ่ ง ที ่ น ำมา
ทดแทนสารเคมี เนื่องจากสารเคมีมีพิษตอมนุษย
การใชความรอนนอกจากมีผลยับยั้งการเจริญของ
เชือ้ ยังกระตุน ความตานทานดวย การจุม ผลมะมวง
ในน้ำรอนที่ 55˚ซ เปนเวลา 5 นาที (Sangchote,
1989) สามารถควบคุมโรคแอนแทรคโนสของ
มะมวงไดดี เชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides
และเชือ้ รา Phytophthora palmivora ของผลมะละกอ
สามารถควบคุ ม ได ด ี โ ดยใช น ้ ำ ร อ นที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ
45-55˚ซ เปนเวลา 10-20 นาที (Couey et al., 1984)

อยางไรก็ดีการใชน้ำรอนไมมีสารตกคางที่ใหผล
ในการปองกันการเขาทำลายที่จะเกิดขึ้นใหมและ
อาจกอใหเกิดเสียหายจากความรอนได โดยทำให
การเปลี่ยนสีของผลผิดปกติ ลดอายุการเก็บรักษา
และอ อ นแอต อ การเข า ทำลายของจุ ล ิ น ทรี ย  อ ื ่ น
(Edney and Burchill, 1967).

5. การใชสารเคมี
สารเคมีประมาณ 20 ชนิดไดมีการใชในระยะ
30 กวาปที่ผานมากับผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
ซึ่งสารเหลานี้จะใชไดดีหรือไมขึ้นอยูกับความไว
ของเชื้อตอสารเคมี ความสามารถในการซึมลงไป
ในผิวของสารเคมีลงไปกำจัดเชื้อ นอกจากนี้สาร
เหลานี้ตองไมทำใหเกิดความเสียหายกับผลิตผล
และมีพิษตกคาง ไมเกินกำหนดระหวางประเทศ
(Eckert and Ogawa, 1985) สารเคมี fosetyl-Al
ที่อัตราความเขมขน 2000 ppm สามารถควบคุม
โรคเนาของผลทุเรียนทีเ่ กิดจากเชือ้ รา P. palmivora
ไดโดยการจุมผลเพียง 2 นาที (Pongpisutta and
Sangchote, 1994)
6. การใชวิธีการทางชีววิธี
วิธีการนี้ไดถูกนำมาใชเพื่อทดแทนการใชสาร
เคมีทม่ี อี นั ตรายตอผูบ ริโภคโดยการใชจลุ นิ ทรียอ น่ื ๆ
ที่มีคุณสมบัติเปนปฏิปกษกับเชื้อสาเหตุ ซึ่งในการ
ใชกับผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว นิยมใชจุลินทรียที่
เจริญเร็วทำใหเกิดการแยงอาหารจากเชื้อสาเหตุ
ทำใหเชื้อสาเหตุไมเจริญหรือเจริญไดนอย แตการ
ใชในประเทศไทยกับผลิตผลยังอยูในระยะเริ่มตน
เทานั้น เชื้อยีสต Candida tropicalis สามารถชวย
ลดการเกิดอาการผลเนาของมะมวงเนือ่ งจากเชือ้ รา
Lasiodiplodia theobromae ไดดี (Sangchote,1995)

2. การใชอุณหภูมิต่ำ
การใชอุณหภูมิต่ำเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
และใชมากที่สุดในการยืดอายุการเก็บรักษาและ
ลดการเนาเสีย อุณหภูมติ ำ่ ทำใหการสุกของผลิตผล
ชาลง ทำใหความตานทานของผลิตผลคงอยู
นอกจากนี้การเจริญและการเขาทำลายของเชื้อ
จุลินทรียตางๆ จะหยุดหรือชาลงที่อุณหภูมิต่ำใกล
0˚ซ เชน เชื้อรา Lasiodiplodia theobromae และ
Ceratocystis ﬁmbriata โดยที่ผลไมในเขตรอน
ไมสามารถเก็บไดที่อุณหภูมิต่ำมากเนื่องจากเกิด การลดการแพรกระจายของเชื้อจากผลิตผลที่
chilling injury จึงตองหาจุดที่เหมาะสมในการเก็บ เปนโรค
รักษาที่ไมมีผลเสียตอผลิตผล
โดยที่ผลิตผลเมื่อบรรจุหีบหอเรียบรอยเมื่อถึง
ปลายทางอาจจะมีผลิตผลบางสวนที่แสดงอาการ
3. การใชรังสี
ของโรคและมีเชือ้ ทีเ่ จริญอยู ซึง่ สามารถแพรกระจาย
การใชการฉายรังสีเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถ ไปยังผลอื่น ๆ ได ทำใหเกิดการเนาเสียทั้งภาชนะ
ควบคุมการเนาเสียได แตการใชรังสีแกมมาใน บรรจุ การลดความเสียหาย ณ จุดนี้สามารถทำได
การฉายรังสีใหผลิตผลในอัตราที่สูงก็กอใหเกิด โดยการบรรจุเปนภาชนะเล็กๆ (consumer package)
ความเสียหายกับเนื้อเยื่อได สตรอเบอรี่เปนผลไมที่ แลวบรรจุลงในภาชนะบรรจุใหญ เมือ่ เกิดการเนาเสีย
มีความทนตอรังสีไดดีทำใหสามารถกำจัดการเขา ก็เนาเสียเพียงสวนเดียวหรือการหอแยกผลดวย
ทำลายทีจ่ ะกอใหเกิดการเนาเสียได (Heather, 1986) กระดาษที่เคลือบสารเคมีก็ชวยลดการแพรกระจาย
ฉะนั้นการใชรังสีจึงขึ้นอยูกับชนิดของผลิตผลและ ของเชื้อได เชน การหอผลสมดวยกระดาษที่เคลือบ
ความไวของเชื้อตอรังสีรวมทั้งคาใชจายตองไมสูง ดวยสาร biphenyl เมื่อมีผลที่เปนโรคที่เกิดจาก
กวาวิธีการอื่นที่มีอยูดวย (Kader, 1982)
เชื้อรา Penicillium spp. ไอของสารนี้ที่เคลือบอยู
กับกระดาษชวยยับยั้งการสรางสปอรของเชื้อทำให
4. การใชการดัดแปลงบรรยากาศ
ไมเกิดการแพรในภาชนะบรรจุ จึงเกิดการเนาเสีย
การเก็บรักษาผลิตผลโดยวิธีการนี้ ชวยยืดอายุ เฉพาะผลที่เปนโรคเทานั้น
การเก็บรักษาไดดีโดยทั่วๆไป การเก็บโดยวิธีการ
รักษานีจ้ ะพยายามทำใหระดับของออกซิเจนต่ำกวา
ระดับปกติ (21%) และคารบอนไดออกไซด สูงกวา
ระดับปกติ (0.03%) ของบรรยากาศ การใชการ
ดัดแปลงบรรยากาศ ทำใหความตานทานของ
ผลิ ต ผลคงอยู  น านขึ ้ น และลดการเจริ ญ ของเชื ้ อ
(El-Goorani and Sommer, 1981) Geeson และ
Browne (1980) พบวาการเก็บกระหล่ำปลีในสภาพ
ทีม่ คี ารบอนใดออกไซด 5-6 % และออกซิเจน 3 %
ชวยลดการเกิดและความรุนแรงของ Botrytis
cinerea เมื่อใชรวมกับสารเคมี
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J. Plant Pathol. 7: 331-339.

กรมวิชาการเกษตร จับเอกชนใชเทคโนโลยี
ยืดอายุมังคุด
เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 54 นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เปดเผยวาที่ผานมา มังคุดเปนผลไมชนิดหนึ่งของไทยที่มีศักยภาพการผลิต
และสงออกสูง โดยเฉพาะในป 2552 มีการสงออกทั้งสิ้น 117,987 ตัน
คิดเปนมูลคากวา 1,879.1 ลานบาท และตัง้ แตเดือนมกราคม-ตุลาคม 2553
สงออกแลวประมาณ 115,996 ตัน มูลคากวา 1,877.2 ลานบาท ตลาดหลัก
ทีส่ ง ออก คือ ฮองกง ไตหวัน จีน และญีป่ นุ แตทผ่ี า นมา ผลผลิตมังคุดของไทย
มีประมาณ 20-30% เทานั้น ที่เปนมังคุดเกรดเอและสงออกทางเรือไปยัง
ประเทศทีอ่ ยูใ กลๆ ได
ดังนัน้ กรมวิชาการเกษตรเรงวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บ
รักษามังคุดผลสดเพือ่ การขนสงทางเรือ เพือ่ ชวยลดตนทุนคาขนสงทางอากาศ
ใหแกผูประกอบการตอไปสามารถสงออกมังคุดผลสดทางเรือ ไปยังตลาด
กลุม สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมถึงออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
ดวย ซึ่งจะชวยใหสินคามังคุดของไทยอยูบนชั้นวางจำหนายไดนานขึ้น และ
มีโอกาสทางทางการตลาดเพิม่ สูงขึน้ ดวย รวมทัง้ ยังสามารถแขงขันกับคูแ ขง
สำคัญอยางอินโดนีเซียได
โดยกรมวิชาการเกษตรไดรวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาวัสดุหอหุม
มังคุดผลสดทีเ่ หมาะสมสำหรับการขนสงทางเรือ โดยเฉพาะการใชบรรจุภณ
ั ฑ
พลาสติก LDPE (Low Density Polyethylene) หรือทีเ่ รียกวา ถุงเย็น มาบรรจุ
มังคุดผลสดสงออก ซึง่ บรรจุภณ
ั ฑดงั กลาวมีลกั ษณะเปนพลาสติกใส นิม่ และ
มัน สามารถยืดตัวไดดี ทัง้ ยังกันความชืน้ ไดดพี อสมควร แตจะปลอยใหไขมัน
และอากาศซึมผานหรือถายเทไดงายขึ้น
อยางไรก็ตามอธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุวา แมจะใชเทคโนโลยีดงั กลาว
แตยังตองอาศัยเทคนิคการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเขามาใชรวมดวย
อาทิ
การใชเอคทีฟฟลมและการใชเคลือบผิวผลไมมาใชในการยืดอายุการเก็บ
รักษาคุณภาพ ซึ่งนับวามีประสิทธิภาพอยูในเกณฑสูง สามารถยืดอายุการ
เก็บรักษามังคุดผลสดใหยาวนานขึ้นได
ไมนอยกวา 49 วัน ซึ่งขณะนี้มี
ผูประกอบการหลายบริษัทสนใจ
ที่จะใชบรรจุภัณฑพลาสติก
แอลดีพีอี เพื่อการสงออกมังคุด
ผลสดไปตางประเทศแลว

ที่มา : หนังสือพิมพคม ชัด ลึก วันที่ 10 มกราคม 2554
http://www.komchadluek.net/detail/20110110/85168/กรมวิชาการเกษตรจับเอกชน
ใชเทคโนโลยียืดอายุมังคุด.html
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¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹ÂÏ :

ÃÈ.´Ã. ÇÔàªÕÂÃ àÎ§ÊÇÑÊ´Ô์

¤³ÐºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ :

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบมาตรฐาน HACCP และสุขอนามัย
สวนบุคคล (Personal hygiene)" ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 - 1
กุมภาพันธ 2554

¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
1. ขอเชิญเขารวมการฝกอบรม "โรคของเมล็ดพันธุในพืชอุตสาหกรรม (seed
pathology for industrial crops)" ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 29-30 มีนาคม
2554 และครั้งที่ 2 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2554 ณ ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามไดที่โทรศัพท 034-218084 ตอ 133
2. ขอเชิญเขารวม "การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว แหงชาติ
ครั้งที่ 9 (9th National Conference on Postharvest Technology)"
ระหวางวันที่ 23-24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมพัทยาพารค บีช รีสอรท
จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดท่ี http://www.kmutt.ac.th/npht2011/

9TH National conference on Postharvest Technology
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