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รังสีแกมมาต่อสารต้านอนุมูลอิสระ
และคุณภาพของลำ�ไยพันธุ์พวงทอง
ในระหว่างการเก็บรักษา
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ1,2 สุกัญญา เอี่ยมลออ1 และ ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์1,2

Gamma Irradiation on Antioxidants and Quality of Longan Fruits Cultivar of ‘Poung Thong’ During Storage

บทคัดย่อ
ลำ�ไยเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพสำ�หรับการส่งออก เนื่อง
มาจากเนื้อผลอุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น
กรดแอสคอร์บิก คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและแร่ธาตุ จากการวิจัย
ที่ผ่านมาพบว่าการใช้รังสีแกมมาในระดับที่เหมาะสมสามารถ
ลดการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวได้การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพ และปริ ม าณสาร
ต้านอนุมูลอิสระของลำ�ไยหลังรับการฉายด้วยรังสีแกมมา 
จากการศึกษาพบว่าความแน่นเนื้อ ปริมาณ phenolic ทั้งหมด,
ascorbic acid (ASA) และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ�ได้
ไม่แตกต่างกันระหว่างลำ�ไยก่อนนำ�ไปฉายรังสีแกมมาและลำ�ไย
ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา 0 500 และ 1000 เกรย์ ตามลำ�ดับ
แต่พบว่าปริมาณ dehydroascorbic acid (DHA) เพิ่มขึ้น
หลังการฉายรังสี ในระหว่างการเก็บรักษาลำ�ไยทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 องศา
เซลเซียส พบว่าปริมาณ phenolic ทั้งหมด และ DHA มีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นจากวันแรกของการเก็บรักษาโดยเฉพาะลำ�ไยที่ผ่าน
การฉายรังสีแกมมา  500 เกรย์ จากการทดสอบความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อคุณภาพโดยรวมของลำ�ไยในระหว่างการเก็บ
รักษา พบว่าลำ�ไยทีไ่ ม่ได้รบั และรับการฉายรังสีแกมมา 500 เกรย์

มีคะแนนความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน แต่หลังจากเก็บรักษาไว้ 16 วัน ลำ�ไยที่รับ
การฉายรังสี 1000 เกรย์ มีคะแนนการยอมรับน้อยกว่าลำ�ไยในชุดทดลองอื่นๆ ดังนั้น
การฉายรังสีแกมมา 500 เกรย์ ให้กับลำ�ไยพันธุ์พวงทอง สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทาง
เลือกปฏิบัติให้แก่ผู้ผลิตลำ�ไยสดเพื่อการส่งออกและใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำ�หรับ
การบริโภคลำ�ไยหลังการฉายด้วยรังสี
คำ�สำ�คัญ : รังสีแกมมา, ลำ�ไย, สารแอนตี้ออกซิแดนซ์  
คำ�นำ�

ลำ�ไยเป็นผลไม้ทมี่ ศี กั ยภาพสำ�หรับการส่งออกเนือ่ งจากเนือ้ ผลลำ�ไยมีรสชาติ
หวาน และอุดมไปด้วยสารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย การใช้รงั สีแกมมาเป็นวิธที ยี่ อมรับ
ในหลายๆ ประเทศ และเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำ�มาปฏิบัติในเชิงการพาณิชย์ได้
โดยเฉพาะการควบคุมแมลงปนเปื้อนในระหว่ างการขนส่งและการจำ�หน่าย
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้อนุญาตให้มีการฉายรังสีแกมมาในผลไม้
เช่น น้อยหน่า  มะม่วง มะละกอ และเงาะเพื่อควบคุมและกำ�จัดแมลงที่ติดมา
(อ่านต่อหน้า 2)
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10150  
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(ต่อจากหน้า 1)

กับผลิตผลภายหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้นำ�เข้าผลไม้
ฉายรังสี 6 ชนิดจากประเทศไทย นิธิภัทร (2554) พบว่าการฉายรังสีแกมมาปริมาณ
400 Gy สามารถลดการเกิดโรคหลังการเก็บเกีย่ วของลำ�ไย การศึกษาผลของรังสีแกมมา
ต่อคุณภาพของผลไม้เขตร้อนยังมีจำ�กัด การศึกษาปริมาณสาร antioxidant และ
คุณภาพของผลลำ�ไยหลังการฉายรังสีแกมมาเป็นสิ่งจำ�เป็น เพื่อนำ�มาใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่ผู้ผลิตลำ�ไยสดเพื่อการส่งออก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาถึงผลของ
การฉายรังสีแกมมาต่อคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
ของลำ�ไยหลังการฉายด้วยรังสีแกมมา
อุปกรณ์และวิธีการ
ทำ�การเก็บเกี่ยวลำ�ไยพันธุ์พวงทองที่มีอายุ 129 - 139 วัน หลังดอกบาน
หลังจากนั้นตัดแต่งลำ�ไยเป็นผลเดี่ยว และคัดผลที่ปราศจากตำ�หนิ โรคและแมลง
บรรจุผลที่ตัดแต่งแล้วลงในกล่องตามมาตรฐาน (ขนาด 29 X 39 X 19 เซนติเมตร
กว้าง X ยาว X สูง) ทำ�การขนส่งโดยรถตู้ปรับอากาศไปยังบริษัท ไอโซตรอน จำ�กัด
เพื่อรับการฉายรังสีแกมมาปริมาณ 500 และ 1,000 Gy ที่อุณหภูมิห้อง ในขณะที่
ลำ�ไยที่ไม่รับการฉายรังสีแกมมา  คือ ชุดควบคุม ซึ่งในชุดการทดลองประกอบด้วย
3 ซ้ำ� เมื่อปฏิบัติการฉายรังสีเรียบร้อยทำ�การขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
4 °C นาน 28 วัน โดยวิเคราะห์ผลทุกๆ 4 วัน ดังนี้ การเปลีย่ นแปลงสีเปลือก การสูญเสีย
น้ำ�หนักสด การเกิดโรค ความแน่นเนื้อ การประเมินทางประสาทสัมผัส (สีเปลือก
และเนื้อ, รสชาติ, กลิ่น, ความกรอบโดยให้คะแนน 1 = ไม่ชอบมากที่สุด, 2 = ไม่ชอบ,
3 = ชอบเล็กน้อย, 4 = ชอบปานกลาง, 5 = ชอบมากที่สุด และความฉำ�น้ำ�ของเนื้อผล
ให้คะแนนจาก 1 คือ ฉ�ำ น้�ำ มากทีส่ ดุ ถึง 5 คือ ไม่ฉ�ำ น้�ำ ) ปริมาณ ASA, dehydroascorbic
acid (DHA) (Roe et al., 1948), ปริมาณของแข็งทัง้ หมดทีล่ ะลายน้�ำ ได้ และ phenolic
compounds (Singleton et al., 1999)
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ช่วงนีเ้ ข้าสูฤ่ ดูหนาวเต็มตัวแล้ว ... ต้องรักษาสุขภาพ
กันหน่อยนะครับ ส่วนในช่วงเช้า  ๆ มักจะมีหมอกลงจัด
ในบางพืน้ ที่ ต้องระมัดระวังเรือ่ งการใช้รถใช้ถนนกันด้วยครับ
Postharvest Newsletter ฉบับนี้ เรามีงานวิจยั เด่น
มานำ�เสนอเรื่อง "รังสีแกมมาต่อสารต้านอนุมูลอิสระและ
คุณภาพของลำ�ไยพันธุ์พวงทองในระหว่างการเก็บรักษา"
และในส่วนของนานาสาระ นำ�เสนอบทความน่าสนใจเรื่อง
"ความมหัศจรรย์ของสีสันในแอนโทไซยานิน" โดย นิตยา 
จันกา และยังมีข่าวสารอื่น ๆ ให้ติดตามกันในฉบับด้วยครับ
และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่กำ�ลังจะมาถึงนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้ทกุ ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิง่ ใด
ขอให้สมดังปราถนา  และขอจงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ตลอดไปด้วยเทอญ ...สวัสดีปีใหม่ 2558 ครับ
			แล้วพบกันฉบับหน้าครับ ...

(49.38 – 51.79) และ 1,000 Gy (48.90 – 50.84) (Figure
2A) ค่า Hue angle ของเปลือกผลในชุดควบคุมและผลที่รบั การ
ฉายรังสีแกมมา (500 และ 1,000 Gy) มีค่าลดลงไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (Figure 2B) ส่วนค่า  b* ของเปลือกลำ�ไย ระหว่าง
การเก็บรักษามีการเปลีย่ นแปลงลดลง โดยระหว่างวันที่ 16 – 24
เปลือกลำ�ไยในชุดควบคุมมีค่า  b* สูงกว่าผลที่ได้รับการฉายรังสี
ปริมาณ 500 และ 1,000 Gy อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ โดยค่า b*
ผล
ของเปลือกลำ�ไยในชุดควบคุมมีคา่ ระหว่าง 27.07 – 25.76 ส่วนผล
1. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของลำ�ไยพันธ์พวงทองระหว่างการเก็บรักษา
ที่ได้รับการฉายรังสีปริมาณ 500 และ 1000 Gy มีค่า b* ระหว่าง
ผลลำ�ไยมีการสูญเสียน้ำ�หนักสดเพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บรักษา  พบว่าลำ�ไย 24.80 – 23.87 และ 24.00 – 22.49 ตามลำ�ดับ (Figure 2C)
ทีร่ บั การฉายรังสีแกมมา 500 และ 1,000 Gy สูญเสียน้�ำ หนักมากกว่าผลในชุดควบคุม ในวันที่ 8 ผลลำ�ไยที่รับการฉายรังสีแกมมาปริมาณ 1,000 Gy
แต่ในระหว่างการเก็บรักษาความแน่นเนื้อของผลลำ�ไยค่อนข้างคงที่ (Figure 1)
มีคะแนนสีเปลือกลดลงมากกว่าผลที่รับการฉายรังสีแกมมา 

Figure 1 Changes in weight loss (A) and firmness (B) of ‘Poung Thong’ longan
fruits irradiated with gamma ray at 500 or 1,000 Gy compared to non-irradiated fruit
(control) during storage at 4°C.
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สีเปลือกของผลลำ�ไยเปลีย่ นจากสีน�ำ้ ตาลสว่างเป็นสีน�ำ้ ตาลเข้มตามระยะเวลาการเก็บ
รักษาทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยค่าถ้า L* สูง หมายถึง มีความสว่างมาก L* ต�ำ หมายถึง มีสเี ข้มมาก,
ถ้า b* เป็นบวก คือ สีเหลือง แต่ถ้าค่าเป็นลบ คือสีนำ�้ เงิน ส่วนค่า hue angle ระหว่าง
45 – 90 อยู่ในช่วงสีส้มเหลือง – เหลืองเข้ม พบว่าค่า L* ของเปลือกลำ�ไยหลังได้รับ
การฉายรังสีแกมมามีค่าลดลงเล็กน้อย และระหว่างวันที่ 16 – 24 ค่า L* ของเปลือก
ผลในชุดควบคุม (52.08 – 53.82) มีค่าสูงกว่าผลที่ได้รับการฉายรังสีปริมาณ 500 Gy

Figure 2 Changes in peel color (L* (A), hue angle (B) and
b* (C) values) of “Pong Thong” longan fruits irradiated
with gamma ray at 500 or 1,000 Gy compared to non-irradiated
fruit (control) during storage at 4°C

Figure 3 Acceptance score of ‘Poung Thong’ longan fruits irradiated with gamma ray at 500 or 1,000 Gy
compared to non-irradiated fruit (control) on 1st (A), 8th (B), 16th(C) and 24th (D) day of storage at 4°C.
2. การเกิดโรค
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ทีร่ บั การฉายรังสี 1,000 Gy มีคา่ คะแนนการยอมรับของผูบ้ ริโภค ray irradiation)
incidence (%) in non and gamma irradiated ‘Poung Thong’ longan fruit treated with gamma ray
ต่อสีเปลือก สีเนื้อ รสชาติ กลิ่น และความกรอบของน้อยกว่า Table 1 atDisease
500 and 1,000 Gy during storage at 4°C (GI: gamma ray irradiation)
Days in storage
ผลในชุดควบคุมและผลที่รับการฉายรังสีปริมาณ 500 Gy
Treatments
Before GI
1
4
8
12
16
20
24
28
แต่ลำ�ไยที่รับการฉายรังสีแกมมาปริมาณ 500 Gy มีคะแนน Control
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.10
7.36
7.41
Gy
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.05
7.86
8.11
ดังกล่าวไม่แตกต่างจากลำ�ไยในชุดควบคุม ยกเว้นคะแนน 500
1,000 Gy
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.70
8.20
9.09
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
สีเปลือกของลำ�ไยฉายรังสีปริมาณ 500 Gy ที่มีค่าตำ�กว่าลำ�ไย F-test
ชุ ด ควบคุ ม เล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจากเปลื อ กมี สี น้ำ � ตาลเข้ ม กว่ า  3. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทงั้ หมด
ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ำได้ของลำไยในทุกชุดทดลองมีค่ำลดลงแตกต่ำงกันอย่ำงไม่นัยสำคัญทำงสถิติ ผลลำไยที่
(Figure 3)
รับกำรฉำยรังสีแกมมำปริมำณ 1,000 Gy มีค่ำลดลงมำกที่สดุ ขณะทีผ่ ลในชุดควบคุมและลำไยที่รับกำรฉำยรังสีแกมมำ
ปริมำณ 500 Gy มีปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ำได้ทั้งหมดลดลงใกล้เคียงกัน (Figure 4A)
4. ปริมาณ phenolic compounds
ปริมำณ phenolic ของเนื้อลำไยก่อนรับกำรฉำยรังสีแกมมำมีคำ่ 24.02 mg/100 gFW และปริมำณ phenolic มีคำ่
เพิ่มขึ้นและมีปริมำณสูงสุดในวันที่ 16 หลังจำกนั้นลำไยมีปริมำณ phenolic ลดลง โดยในระหว่ำงวันที่ 12 – 24 ลำไยที่รับกำร
ฉำยรังสีแกมมำ 500 Gy (50.89 – 32.15 mg/100 gFW) มีปริมำณ phenolic มำกกว่ำลำไยชุดควบคุม (47.78 – 32.14
mg/100 gFW) (Figure 4B)

Figure 3 Acceptance score of ‘Poung Thong’ longan fruits
irradiated with gamma ray at 500 or 1,000 Gy compared
to non-irradiated fruit (control) on 1st (A), 8th (B), 16th(C) and 24th Figure 4 Changes of total soluble solid (A), phenolic acid (B), ascorbic acid (C)
and dehydroascorbic acid (D) contents in ‘Poung Thong’ longan fruits irradiated
(D) day of storage at 4°C.
with gamma ray at 500 or 1,000 Gy compared to non-irradiated fruit (control) during
storage at 4°C. (BF = fresh fruits and non-irradiated fruit with gamma ray)

2. การเกิดโรค
ในระหว่างการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน 28 วัน
พบว่าลำ�ไยมีการเข้าทำ�ลายของโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวน้อย 5. ปริมาณ Ascorbic acid (AsA) และ Dehydroascorbic acid (DHA)
วันที่ 8 ปริมาณ AsA เพิ่มขึ้นมากสุดในเนื้อลำ�ไยชุดควบคุม (38.23 mg/
และไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยเริ่มพบการเข้าทำ�ลายของ
เชือ้ ในลำ�ไยทุกๆ ชุดทดลองในวันที่ 20 ของการเก็บรักษา (Table 1) 100gFW) รองมาคือ ผลที่รับการฉายรังสีแกมมา 500 Gy (32.91 mg/100 gFW)
และ 1,000 Gy (31.54 mg/100gFW) ตามลำ�ดับ หลังจากนั้นเนื้อลำ�ไย
ในทุกชุดทดลองมีปริมาณ AsA ลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา และมีคา่ ใกล้เคียงกัน
3. ปริมาณของแข็งที่ละลายนำ�ได้ทั้งหมด
ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้�ำ ได้ของลำ�ไยในทุกชุดทดลอง ในวันสุดท้ายของการเก็บรักษา (วันที่ 28) (Figure 4C) ส่วนปริมาณ DHA ของลำ�ไย
มีค่าลดลงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ผลลำ�ไยที่รับ ก่อนรับการฉายรังสีมีค่า  12.16 mg/100 gFW พบว่า  DHA มีปริมาณเพิ่มขึ้น
การฉายรังสีแกมมาปริมาณ 1,000 Gy มีค่าลดลงมากที่สุด หลังรับการฉายรังสีปริมาณ 500 Gy (15.63 mg/100 gFW) และมีค่าเพิ่มมากขึ้น
ขณะทีผ่ ลในชุดควบคุมและลำ�ไยทีร่ บั การฉายรังสีแกมมาปริมาณ กว่าลำ�ไยในชุดทดลองอื่นๆ อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (Figure 4D )

500 Gy มีปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน�ำ ได้ทงั้ หมดลดลงใกล้เคียงกัน
วิจารณ์ผล
(Figure 4 A)
การใช้รังสีแกมมาทำ�ให้เปลือกลำ�ไยเปลี่ยนเป็นสีนำ�ตาลเข้มเร็วกว่า
ผลในชุดควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ เพราะรังสีแกมมาทำ�ให้ผลลำ�ไย
4. ปริมาณ phenolic compounds
ปริมาณ phenolic ของเนื้อลำ�ไยก่อนรับการฉาย มีการสูญเสียนำ�สูง ซึ่งมีผลเร่งกิจกรรมเอนไซม์ polyphenol oxidase ในเปลือก
รังสีแกมมามีค่า  24.02 mg/100 gFW และปริมาณ phenolic ทำ�ให้เปลือกของลำ�ไยมีสีน้ำ�ตาลเข้มเร็วขึ้น (นิธิภัทร, 2554; Lu et al., 1992)
มีค่าเพิ่มขึ้นและมีปริมาณสูงสุดในวันที่ 16 หลังจากนั้นลำ�ไย พบว่าลำ�ไยมีปริมาณ DHA เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังรับการฉายรังสี และในระหว่าง
มีปริมาณ phenolic ลดลง โดยในระหว่างวันที่ 12 – 24 ลำ�ไย การเก็บรักษาปริมาณ phenolic และ DHA มีค่าเพิ่มขึน้ จากวันแรกของการเก็บรักษา 
ทีร่ บั การฉายรังสีแกมมา 500 Gy (50.89 – 32.15 mg/100 gFW) โดยเฉพาะลำ�ไยที่รับการฉายรังสีแกมมา  500 Gy อาจเนื่องจากรังสีแกมมาชักนำ�
มีปริมาณ phenolic มากกว่าลำ�ไยชุดควบคุม (47.78 – 32.14 ให้เกิด reactive oxygen species ส่งผลกระตุ้นการทำ�งานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
mg/100 gFW) (Figure 4B)
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ต่างอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติกับลำ�ไยในชุดควบคุม และการใช้รังสีแกมมาไม่มีผล
ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาของลำ�ไยที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ลักษณะ
ทางกายภาพของลำ�ไยที่รับการฉายรังสีแกมมาปริมาณ 500 Gy ไม่แตกต่างจาก
ผลในชุดควบคุม ดังนั้นการใช้รังสีแกมมาปริมาณ 500 Gy กับผลลำ�ไยพันธุ์พวงทอง
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ปริมาณไม่ตำ�กว่า  400 Gy เพื่อกำ�จัดไข่หรือตัวอ่อนของแมลงวันผลไม้ แต่อย่างไร
ก็ตามในอนาคตควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการลดอาการเปลือกสีนำ�ตาลในลำ�ไย
ฉายรังสีแกมมา และวิธีการยืดอายุที่เหมาะสมเพื่อใช้ร่วมกับการใช้รังสีแกมมาต่อไป

งานวิจัยของศูนย์

ความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซียม
และความไวต่อการเกิดอาการ
สะท้านหนาวของสับปะรด
I ภาวิณี พิทักษ์วงศ์ จริงแท้ ศิริพานิช
1,2

1,2

และ เกียรติสุดา เหลืองวิลัย1,2

บทคัดย่อ
อาการสะท้านหนาวหรือไส้สีน�ำ ต าล เป็นปัญหาทีส่ ำ�คัญของสับปะรด
ส่งออกผลสดของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถและ
การแข่งขันทางด้านการค้า  จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าปริมาณแคลเซียม
ในผลสับปะรดอาจมีความสัมพันธ์กับอาการไส้สีนำ�ตาล และอาจใช้เป็นสิ่งบ่งชี้
โอกาสในการเกิดอาการไส้สีนำ�ตาลได้ การทดลองครั้งนี้จึงศึกษาความสัมพันธ์
ของปริมาณแคลเซียมกับอาการไส้สีนำ�ตาลของผลสับปะรดจำ�นวน 5 สายพันธุ์
ได้แก่ พันธุภ์ แู ล ภูเก็ต สวี ตราดสีทองและปัตตาเวีย ทีป่ ลูกในจังหวัดเชียงราย ภูเก็ต
ชุมพร ตราด และระยอง ตามลำ�ดับ โดยวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมทั้งหมด
ของผลสับปะรดก่อนเก็บรักษา จากบริเวณส่วนเนือ้ ติดแกนผล และบันทึกอาการ
ไส้สนี �ำ ต าลของสับปะรดทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 10± 2 องศาเซลเซียส (85±5%RH)
นาน 14 วัน และย้ายไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง 25°C นาน 1 วัน ทำ�การทดลอง
เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2555 ถึงเดือน กรกฎาคม 2556  
จากการทดลองพบว่าในพันธุภ์ แู ล ภูเก็ตและปัตตาเวีย  มีอาการไส้สนี �ำ ต าลน้อย
เมื่อปริมาณแคลเซียมในผลก่อนการเก็บรักษามีค่าสูง ดังนั้นปริมาณแคลเซียม
จึงน่าจะใช้เป็นสิง่ บ่งชีโ้ อกาสในการเกิดอาการไส้สนี �ำ ต าลในพันธุภ์ แู ล ภูเก็ตและ
ปัตตาเวียได้ ส่วนพันธุ์ตราดสีทอง และสวี พบว่าปริมาณแคลเซียมในผลก่อน
เก็บรักษา ไม่สอดคล้องกับอาการไส้สีนำ�ตาล
คำ�สำ�คัญ: Ananas comocus, อาการไส้สีนำ�ตาล, สิ่งบ่งชี้ในการเกิดอาการ
สะท้านหนาว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำ�แพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
  นครปฐม 73140  
2
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว สำ�นักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10400
1
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ความเป็นไปได้ในการตรวจหาเอทานอล
ในน้ำ�คั้นผลส้มด้วยเนียร์อินฟราเรด
สเปกโทรสโกปี

I ปาริชาติ เทียนจุมพล
พิเชษฐ์ น้อยมณี

1,2

ดนัย บุณยเกียรติ1,2,3
และ ศศิเมษ ฟองสา1,2
1,2

บทคัดย่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ของการตรวจหาเอทานอลในนำ�คั้น
ผลส้มด้วยเนียร์อนิ ฟราเรดสเปกโทรสโกปี (NIRS) โดยเตรียมน�ำ คัน้ ผล
ส้มพันธุ์สายนำ�ผึ้งผสมเอทานอล ให้มีความเข้มข้น 100, 500, 1,000
และ 1,500 ppm บรรจุลงใน cuvette cell ขนาด 1 มิลลิเมตร และ
pasting cell ก่อนนำ�ไปวัดสเปกตรัมด้วยเครื่อง NIRSystem 6500
ช่วงความยาวคลื่น 1100-2500 นาโนเมตร แปลงข้อมูลสเปกตรัม
ด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาสมการเทียบมาตรฐาน
ด้วยเทคนิค partial least squares regression (PLSR) ด้วยโปรแกรม
The Unscrambler® version 9.8 ผลของสมการเทียบมาตรฐาน
PLSR มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (R) ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
ในกลุม่ สร้างสมการ (SEC) ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในกลุม่ ทดสอบ
สมการ (SEP) และค่าเฉลีย่ ของผลต่างระหว่างค่าทีไ่ ด้จากวิธอี า้ งอิงกับ
ค่าที่ได้จาก NIR (bias) เท่ากับ 0.99, 75.95 ppm, 75.07 ppm และ
1.50 ppm ตามลำ�ดับ สำ�หรับสมการเทียบมาตรฐานของตัวอย่างที่
บรรจุใน pasting cell พบว่า R มีค่าตำ� แต่ค่า SEC, SEP และ bias
มีค่าสูง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการใช้ NIRS ตรวจหาเอทานอล
ในนำ�คั้นผลส้มด้วยการบรรจุตัวอย่างใน cuvette cell
คำ�สำ�คัญ : ส้มสายนำ�ผึ้ง, เอทานอล, เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   กรุงเทพฯ 10400
3
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   เชียงใหม่ 50200
1
2

นานาสาระ

ความมหัศจรรย์

ของ สีสัน

ใน แอนโทไซยานิน
นิตยา จันกา
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 73000

การบริโภคผลิตภันฑ์ที่แต่งสีจ ากสารที่สกัดจาก
ธรรมชาติ นั้ น มี ค วามปลอดภั ย มากกว่ า การใช้ สี ที่ ไ ด้ จ าก
การสังเคราะห์   จากรายงานการวิจัยพบว่าสีสังเคราะห์ 5 ชนิด
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น amaranth, patent blue,
carminic acid, indigotine และ erythrosine ก่อให้เกิด
การกลายพันธุ์ (genotoxicity) ได้ในสัตว์ทดลอง (Sarikaya
et al., 2012) และหากรับประทานสีสังเคราะห์บางชนิด
ในปริมาณทีม่ ากเกินอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ (Dossi et al., 2007)
แอนโทไซยานิน (anthocyanins) เป็นสารทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ฟลาโวนอยด์
จัดเป็นรงควัตถุที่ให้สีแดง นำ�เงิน และม่วงในผัก ผลไม้ และ
ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ รงควัตถุชนิดนีล้ ะลายน�ำ ได้ด  ี พบได้ในบริเวณ
cell sap ซึ่งอยู่ใน vacuole ของพืช แอนโทไซยานิน สามารถ
นำ�มาใช้เป็นสีผสมในอาหารและยา  หากปรับปรุงคุณสมบัติ
ทาง   physicochemical properties ของโมเลกุล จะทำ�ให้
ได้ผลิตภัณฑ์สีที่ดีมีคุณภาพสูง   สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้
ในอุ ต สาหกรรมอาหารได้ ห ลากหลาย (Jackman and
Smith,   1996) ในด้านสุขภาพสารสกัดจากแอนโทไซยานิน
ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น (Timberlake and
Henry, 1988)   ทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
(Wang et al., 1997; Degenhardt et al., 2000)
รงควัตถุชนิดแอนโทไซยานินนี้มีลักษณะของโมเลกุล
เป็นไกลโคไซด์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นนำ�ตาลและส่วนที่
เป็นอะไกลโคน (aglycone) ทีเ่ รียกว่า แอนโทไซยานิดนิ (anthocyanidin) ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของโมเลกุลประกอบด้วย
วงแหวนเบนโซไพแรน 2 วงเชื่อมต่อกับวงแหวนฟีนิล 1 วง
จึงแบ่งแอนโทไซยานิดินออกเป็น 6 ชนิดได้แก่ พีลาร์โกนิดิน
(pelargonidin) ไซยานิดนิ (cyanidin) เดลฟินดิ นิ (delphinidin)
พีโอนิดิน (peonidin) พิทูนิดิน (petunidin) และมาลวิดิน
(malvidin) มีสูตรโครงสร้างดังรูปที่ 1 การเชื่อมต่อของ
หมู่ไฮดรอกซิล (-OH) หรือหมู่เมทอกซิล (-OCH3) กับวงแหวน
ฟีนิล ส่งผลให้สารประกอบแอนโทไซยานิดินเหล่านี้มีสีสัน
ที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น การเพิ่ ม หมู่ ไ ฮดรอกซิ ล ส่ ง ผลทำ � ให้ มี
สีเข้มขึ้นโดยสีจะเปลี่ยนเป็นสีนำ�เงินมากขึ้นด้วย ส่วนการเพิ่ม
หมู่เมทอกซิลแทนที่หมู่ไฮดรอกซิลที่ตำ�แหน่ง 3' และ 5'  ทำ�ให้
มีสีแดงเพิ่มขึ้น (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2549)

นอกจากพื้ น ฐานของโครงสร้ า งโมเลกุ ล ที่ ส่ ง ผลให้ แ อนโทไซยานิ น
มีความหลากหลายในด้านสีสันแล้ว พีเอชของสารละลายที่แอนโทไซยานิน
ละลายอยู่ นั้ น ยั ง เป็ น อี ก ปั จ จั ย ที่ สำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การแสดงสี แ ละ
ความเสถียรของโมเลกุลแอนโทไซยานิน กล่าวคือเมื่อโมเลกุลของแอนโทไซยานิน
มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้สีของแอนโทไซยานินที่มองเห็นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
เช่นกัน (รูปที่ 2) (Dao et al., 1998)

รูปที่ 1 สารประกอบแอนโทไซยานินที่อยู่ในรูปของออกโซเนียมไอออนทั้ง 6 ชนิด (Gross, 1987)

แอนโทไซยานินชนิดที่พบโดยทั่วไปในธรรมชาติ (typical anthocyanins)
เช่น แอนโทไซยานินจากเปลือกองุ่นแดง   มีการเปลี่ยนแปลงสีแตกต่างกันออกไป
เมือ่ ละลายในพีเอชต่างๆ (รูปที่ 3A)  และให้รปู แบบการดูดกลืนแสงหลังนำ�สารสกัดมา
บ่มในสารละลายบัฟเฟอร์พีเอช 1 และพีเอช 4.5 แสดงดังรูปที่ 3C (pH-differential
method)   คือเมื่อบ่มแอนโทไซยานินในสารละลายพีเอช 1 ส่งผลให้มีความเสถียร
ของโมเลกุลมาก   โดยโมเลกุลจะอยู่ในรูปของ flavylium cation ที่มีสีแดง และ
มีการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ แสงทีม่ กี ารดูดกลืนสูงสุด (λvis-max; ช่วง 500-550 nm)
ได้ดีมาก แต่เมื่อบ่มในสารละลายที่มีพีเอช 4.5 โมเลกุลของแอนโทไซยานิน
จะถูกทำ�ลายและอยูใ่ นรูปทีไ่ ม่มสี ี (colourless hemiketal) เนือ่ งจากเกิดกระบวนการ
ทางด้าน kinetic และ thermodynamic competition ระหว่าง hydration reaction
ที่บริเวณตำ�แหน่งที่ 2 ของ flavylium cation ทำ�ให้การดูดกลืนแสงที่ λvis-max ลดลง
อย่างมาก    (รูปที่ 3C) นอกจากนี้ที่พีเอช 7 ยังมีการเกิดกระบวนการเคลื่อนย้าย
โปรตอนเกิดเป็นหมู่ acidic hydroxyl อยู่ในรูปของ quinonoidal base ที่มีสีม่วง
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จากดอกอัญชันนั้นมีสีที่คงทนกว่าขององุ่นแดงที่พีเอชเดียวกัน
(รูปที่ 3 A,B) และโมเลกุลของแอนโทไซยานินไม่ถูกทำ�ลาย
แม้ว่าจะบ่มในสารละลายพีเอช 4.5 แต่กลับทำ�ให้มีการดูดแสงที่
λvis-max มากกว่า  1 ยอด ซึ่งยอด λvis-max มีการเคลื่อนออกจาก
ช่วงการดูดกลืนแสงสูงทีส่ ดุ ออกไปทางด้านขวา  เรียกปรากฏการณ์
นีว้ า 
่ ‘bathochromic shift’ (เส้นประ  รูปที่ 3D) จากการทดลองนี้
แสดงให้เห็นว่า   polyacylated anthocyanins มีความคงตัว
ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง ต่ อ พี เ อชที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น ทางเลื อ กที่ ดี
ที่ ส ามารถนำ � มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหารหรื อ เวชศาสตร์
เครื่องสำ�อางได้ เนื่องจากทนสภาพการเปลี่ยนแปลงพีเอช
ระหว่างการผลิตได้ดีกว่า  มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงและ
ที่ สำ � คั ญ ยั ง ประกอบไปด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ antiradical และ
antioxidant ซึ่งล้วนแต่ส่งผลที่ดีต่อผู้บริโภค

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแอนโทไซยานินเมื่อละลายอยู่ในพีเอชต่างกัน (Giusti and
Wrolstad, 2005)

ดังรูปที่ 2 (Brouillard, 1988)   อย่างไรก็ตามในธรรมชาติยังมีแอนโทไซยานิน
อีกประเภทหนึง่ ซึง่ มีความเสถียรมากกว่า typical anthocyanins เช่น แอนโทไซยานิน
ที่สกัดจากดอกอัญชัน (Wongs-Aree et al., 2006) ดอกหัวใจสีม่วง  (Jackman and
Smith, 1996) และดอกกล้วยไม้แวนด้าลูกผสม (Junka et al., 2012) โดยความคงทน
ของสีและโมเลกุลแอนโทไซยานินในสารละลายบัฟเฟอร์พีเอชต่างๆ ทำ�ให้โมเลกุล เอกสารอ้างอิง
แอนโทไซยานินชนิดนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ นิตยา  จันกา. 2550. การศึกษาชนิด  คุณสมบัติและความเสถียร
ของแอนโทไซยานินของดอกกล้วยไม้พนั ธุแ์ ท้ 5 สายพันธุ์
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ข่าวสารเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หารือญี่ปุ่นแก้ปัญหา

ส่งออกกล้วยสด
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า 
กรมฯ ได้หารือกับตัวแทนผูน้ �ำ เข้าของญีป่ นุ่ เพือ่ วางแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออก
กล้วยสด เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการค้าและพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันให้กบั
ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทย ซึ่งผลการหารือพบว่า การส่งออกกล้วยสด
ไทยไปยังญี่ปุ่นมีปัญหาหลัก คือ คุณภาพสินค้าไม่สมำ�เสมอ อาทิ ขนาดของผล
ซึง่ มีทงั้ ขนาดเล็กและใหญ่ ขณะทีญ่ ปี่ นุ่ ต้องการสินค้าทีม่ นี �้ำ หนักผล 120 กรัมขึน้ ไป
นอกจากนั้น ยังมีปัญหาการตรวจพบสารตกค้างในสินค้ากล้วยสดไทย ทั้งยัง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพกล้วยซึ่งเกิดจากอายุเก็บเกี่ยวแก่เกินไป และการคัดบรรจุ
และกระจายสินค้าหลังออกจากโรงบ่มที่ประเทศปลายทาง เป็นต้น
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า  กรณีปัญหาสารตกค้าง จะใช้
มาตรการควบคุมการบริหารจัดการสารกำ�จัดศัตรูพชื ในกล้วยสดส่งออกประเทศ
ญีป่ นุ่ ตามข้อตกลงระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน
และสวัสดิการญี่ปุ่น โดยผู้ที่จะส่งออกกล้วยสดไปยังญี่ปุ่นต้องสมัครเข้าร่วม
มาตรการฯ นี้ อีกทัง้ ยังจะพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้
กับประเทศคูค่ า ้ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจให้กบั กลุม่ เกษตรกร/สหกรณ์ผผู้ ลิตกล้วย
ในเรือ่ ง วิธกี ารเก็บเกีย่ วผลผลิตไม่ให้แก่เกินไป รวมถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตร
อย่างถูกต้องและถูกวิธี และลดการใช้สารเคมีลง เพื่อตัดปัญหาสารพิษตกค้าง
ในผลผลิต
นอกจากนัน้ กรมวิชาการเกษตรยังได้รว่ มหารือกับศูนย์วจิ ยั การเกษตร
นานาชาติประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ เตรียมแผนสร้างความร่วมมือในการวิจยั และพัฒนา
ด้านการเกษตรในอีก 5 ปีขา้ งหน้า คือ ตัง้ แต่ปี 2559-2563 โดยเน้นการวิจยั เกีย่ วกับ
พืชทดแทนพลังงาน เช่น ปาล์มนำ�มัน อ้อย มันสำ�ปะหลัง และพลังงาน
ชีวมวล อีกด้วย
ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันศุกร์ 24 ตุลาคม 2557
http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/หารือญี่ปุ่น
แก้ปัญหาส่งออกกล้วยสด
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ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ  ์ ผอู้ �ำ นวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
เข้าร่วมประชุม "แนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศภายใต้ สกอ."  โดยมี ดร.กฤษณพงศ์
กีรติกร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เมือ่ วันที่ 31
ตุลาคม 2557 ณ ห้องกรกมล โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวน รุน่ ที่ 58 ขึน้ ระหว่างวันที่ 2325 กันยายน 2557 ณ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา
กำ�แพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำ�แพงแสน ทั้งนี้เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
นำ�ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ดีสำ�หรับสินค้าเกษตร  และสามารถนำ�ความรู้
ทีไ่ ด้รับไปเผยแพร่ให้กบั เกษตรกรภายในประเทศของตน โดยมีคณะบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้านการเกษตรจากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า บังกลาเทศ ภูฎาน อินเดีย และเนปาล
ของ SATNET Asia เข้าร่วมประมาณ 45 คน

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว : หน่วยงานร่วม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมเรื่อง
"กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และวิธกี ารเพิม่ มูลค่าให้สนิ ค้าเกษตร" ขึน้
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้อง 211 ชั้น 2 คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(บางขุนเทียน) โดยมี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/โรงเรียน
หน่วยงานราชการ บริษทั เอกชน นักศึกษา เข้าร่วมประมาณ 63 คน

ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology Innovation Center

ผูอำนวยการศูนยฯ : รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์
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