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สารเคลือบบริโภคได้ที่มีส่วนผสม
ของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
จากเปลือกทุเรียนสำ�หรับเคลือบเนื้อทุเรียน
Edible Coating Solutions Consisting of the Mixture of Carboxymethyl
Cellulose from Durian Husk for Coating Durian Aril
อภิตา บุญศิร1,2
ิ จิตติมา จิรโพธิธรรม โศรดา กนกพานนท์3
พรชัย ราชตนะพันธุ4์ และวรดา สโมสรสุข5

ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกมีความต้องการ
บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมี
และจุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ ให้เกิดโรคดังนัน้ การใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ ได้จากธรรมชาติที่สามารถรักษาคุณภาพและ
สามารถป้องกันการเข้าทำ�ลายของจุลินทรีย์ได้
จึงมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
โดยเฉพาะสารเคลือบผิวทีบ่ ริโภคได้ ซึง่ จะทำ�หน้าที่
เป็น ฟิล์มธรรมชาติห่อหุ้มผักและผลไม้ตัดแต่ง
พร้อมบริโภค ตัวอย่างเช่นการเคลือบเนื้อทุเรียน
หมอนทองด้วยสารเคลือบบริโภคได้ทปี่ ระกอบด้วย
(อ่านต่อหน้า 2)
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บทคัดย่อ

ที่ไม่ผ่านการเคลือบ การเคลือบผิวทำ�ให้กลิ่นหอม
ซึ่งเป็นสารระเหยของทุเรียนลดลงเพียงเล็กน้อย
โดยไม่เกิดกลิ่นและรสชาติผิดปกติ ผู้ทดสอบชิม
จำ�นวน 12 คนยังคงยอมรับเนือ้ ทุเรียนทัง้ ที่ไม่เคลือบ
และเคลือบสารเคลือบผิวทีบ่ ริโภคได้ อย่างไรก็ตาม
ผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค
ของเนื้อทุเรียนที่เก็บรักษาเป็นเวลา 15 วัน พบว่า
เนือ้ ทุเรียนที่ไม่ผา่ นการเคลือบตรวจพบยีสต์ภายใต้
มาตรฐานกำ�หนด แต่พบ total bacterial plate
count และราเกินมาตรฐานกำ�หนด ขณะที่เนื้อ
ทุเรียนที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวที่บริโ ภคได้
ที่มีส่วนผสม CMC-COM CMC-Dr หรือ RF1 ที่มี
ส่วนผสมของเจลาติน ตรวจพบเพียง total bacterial
plate count แต่ยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐานกำ�หนด

การใช้สารเคลือบผิวที่บริโภคได้สำ�หรับ
เคลือบเนือ้ ทุเรียนตัดแต่งสดโดยใช้คาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลส (carboxymethyl cellulose : CMC) ทดแทน
เจลาตินจะทำ�ให้สามารถนำ�มาใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล ผลการทดลองพบว่าสารเคลือบผิว
ทีบ่ ริโภคได้ทมี่ สี ว่ นประกอบ CMC ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับ
เคลือบเนือ้ ทุเรียนตัดแต่งสด คือสูตรทีป่ ระกอบด้วย
CMC เกรดการค้า (CMC-com) หรือที่สกัดจาก
เปลือกทุเรียน (CMC-Dr) 0.25 เปอร์เซ็นต์
โดยน้�ำ หนัก การพ่นเนือ้ ทุเรียนด้วยสารเคลือบบริโภคได้
CMC-com CMC-Dr และสารเคลือบทีม่ สี ว่ นประกอบ
ของเจลาติน RediFresh (RF1) สามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาเนื้อทุเรียนได้นาน 15 วัน ขณะที่เนื้อ
ทุเรียนไม่ผ่านการพ่นเคลือบ (ชุดควบคุม) มีอายุ
การเก็บรักษาเพียง 10 วัน การเคลือบเนื้อช่วย คำ�สำ�คัญ: สารเคลือบผิวทีบ่ ริโภคได้, อายุเก็บรักษา,
ลดการเหี่ยว และทำ�ให้มีลักษณะปรากฏดีกว่าเนื้อ เนือ้ ทุเรียน

ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร กำ�แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน จ.นครปฐม 73140
2
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน จ.นครปฐม 73140
3
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร/
PHTIC-CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
5
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ.ปทุมธานี 12120

ในฉบับ
1.-4.

5.-7.

นานาสาระ

งานวิจัยเด่นประจำ�ฉบับ

2.

สารจากบรรณาธิการ

4.

งานวิจัยของศูนย์ฯ

7.

ข่าวสารเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว

8.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาร...
จากบรรณาธิการ
สวัสดีครับ

ผ่านมาแล้วสำ�หรับงาน "ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วแห่งชาติ ครัง้ ที่ 13"
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
หลายท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานประชุมครั้งนี้ คงจะได้รับความรู้ทั้งจากการบรรยาย
พิเศษในหัวข้อต่าง ๆ รวมทั้งจากการนำ�เสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมครับ สำ�หรับ
วีดีโอการบรรยายพิเศษเมื่อตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯ จะนำ�ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
www.phtnet.org ต่อไปครับ
สำ�หรับ Postharvest Newsletter ฉบับนี้ ทางเรานำ�เสนองานวิจัยเด่น
เรื่อง "สารเคลือบบริโภคได้ที่มีส่วนผสมของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน
สำ�หรับเคลือบเนือ้ ทุเรียน" จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีงานวิจยั ของศูนย์ฯ อีก 2 เรือ่ ง
สำ�หรับนานาสาระ มีบทความเรื่อง "การใช้สารในกลุ่มไซโตไคนินในการปรับปรุงคุณภาพ
และยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับ" โดย ดร.มัณฑนา บัวหนอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มาให้ท่านได้ติดตามกันด้วยครับ แล้วพบกันฉบับหน้าครับ ...
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(ต่อจากหน้า 1)

ไคโทซาน 1 เปอร์เซ็นต์ และเจลาติน 2 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดการสูญเสียน้ำ�หนักของ
เนื้อทุเรียนลง 36 เปอร์เซ็นต์ อัตราการหายใจลดลง 48.5 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการผลิต
เอทิลนี ลดลง 27.5 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เปรียบเทียบกับผลทุเรียนที่ไม่ได้เคลือบ การเคลือบฟิลม์ นี้
ไม่ท�ำ ให้เกิดกลิน่ และรสชาติผดิ ปกติ เป็นทีพ่ งึ พอใจของผูบ้ ริโภค และสามารถใช้ในการเก็บ
รักษาเนื้อทุเรียนเป็นเวลา 26 วัน ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์
95 เปอร์เซ็นต์ (ยุวลักษณ์, 2548) นอกจากนีก้ ารเคลือบผิวเนือ้ ส้มโอ (อภิตาและคณะ, 2550)
และเนื้อขนุนตัดแต่งสด (อภิตาและคณะ, 2554) ด้วยสารเคลือบ บริโภคได้จากไคโทซาน
และเจลาติน นอกจากจะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นแล้ว ยังช่วยควบคุม
การปนเปือ้ นจากจุลนิ ทรียก์ อ่ โรคได้ดว้ ย ปัญหาคือ เจลาตินเป็นโปรตีนชนิดหนึง่ ทีเ่ กิดจาก
การสลายคอลาเจนด้วยกรดหรือด่างที่มีลักษณะป็นผงสีน้ำ�ตาลอ่อน สามารถสกัดได้จาก
กระดูกสัตว์ เช่น กระดูกหมูและกระดูกวัว เป็นต้น เมื่อนำ�มาใช้เป็นส่วนผสมของ
สารเคลือบผิวทีบ่ ริโภคได้จงึ อาจมีผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคทีน่ บั ถืออิสลามซึง่ ไม่บริโภคเนือ้ หมู
หรือชาวพุทธที่ไม่บริโภคเนื้อวัวได้ เนื่องจากเปลือกทุเรียนเป็นของเหลือทิ้งจากการผลิต
เนือ้ ทุเรียนตัดแต่งสดมีจ�ำ นวนมาก ซึง่ เปลือกทุเรียนนีม้ เี ซลลูโลสเป็นองค์ประกอบสูงมาก
Rachatanapun et al. (2012) ได้รายงานผลการสกัดเซลลูโลสและเปลีย่ นแปลงหมูฟ่ งั ก์ชนั
ให้เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและนำ�มาใช้ทดแทนการใช้เจลาตินได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเปลือกทุเรียน
เหลือทิง้ จำ�นวนมากผสมร่วมกับไคโทซานแทนการใช้เจลาติน เพือ่ เคลือบผิวเนือ้ ทุเรียนสุก
และเพื่อช่วยการชะลอการเสื่อมสภาพ ลดการเกิดสีน้ำ�ตาล การเน่าเสียจากแบคทีเรีย
รักษาคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อทุเรียนตัดแต่งสดให้ได้ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

อุปกรณ์และวิธีการ

นำ�ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุ120 วันหลังจากดอกบานจากสวนเกษตรกร
ในจังหวัดจันทบุรี มาล้างทำ�ความสะอาดด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 200 mg/l
ผึ่งให้แห้ง และป้ายขั้วผลด้วยเอทิฟอนเข้มข้น วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง 30 องศาเซลเซียส
เป็
3 วัน หลัหลั
งจากนั
ศูนยนนเวลา
วัตกรรมเทคโนโลยี
งการเก็
บเกี่ยว ้นนำ�มาล้างในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 100 mg/l
ก่อนปอกเปลือก และพ่นเคลือบเนื้อทุเรียนทั้งพูด้วย RediFresh (RF1) สารเคลือบผิว
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ที่มีส่วนผสมของเจลาติน หรือสารเคลือบผิวที่มีส่วนผสมของ
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสทางการค้า (CMC-com) หรือทีส่ กัดได้จาก
เปลือกทุเรียน (CMC-Dr) ความเข้มข้น 0.25% w/v เพื่อทดแทน
เจลาติ น สารทั้ ง 3 สู ต รนี้ ผ ลิ ตโดยภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปรียบเทียบกับ
เนือ้ ทุเรียนที่ไม่ได้เคลือบผิว (ชุดควบคุม) บรรจุเนือ้ ทุเรียนในถาดโฟม
ห่อหุ้มด้วยพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ แต่ละถาดมีน้ำ�หนัก 300 350 กรัม เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
90±5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 วัน บันทึกผลการทดลองทุกๆ 5 วัน
ดังนี้คือ
1. อายุการเก็บรักษา (วัน) โดยอาศัยคะแนนลักษณะ
ปรากฏภายนอกต่ำ�กว่า 5 คะแนน และปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรค
สูงกว่ามาตรฐานกำ�หนด (Table 1) ถือว่าสิ้นสุดอายุการเก็บรักษา
ของทุเรียน
2. ลักษณะปรากฏภายนอก โดยการให้คะแนนคุณภาพ
ที่มองเห็นด้วยตา กลิ่นหอม เนื้อสัมผัส การเปลี่ยนแปลงสี ในระดับ
0-9 คะแนน (0 หมายถึง ลักษณะปรากฏที่ไม่สามารถยอมรับได้ 9
หมายถึง ลักษณะปรากฏที่ดีมาก อยู่ในสภาพเหมือนกับวันแรก
ของการเก็บรักษา) ทั้งนี้คะแนนที่อยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้มี
คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 5 คะแนน
3. การทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยให้ผู้ทดสอบชิม
จำ�นวน 12 คน ชิมเนือ้ ทุเรียนและให้คะแนนความชอบ โดยให้คะแนน
1-9 คะแนนเท่ากับ 9 หมายถึง มีความชอบมาก และ 1 คะแนน
หมายถึง ลักษณะที่ตรงกันข้าม
4. การตรวจสอบจุลินทรีย์ก่อโรค total plate count,
Staphyllococcus aureus, Escherichia coli, Mold, Yeast
Salmonella sp. และ total coliform bacteria

ผลและวิจารณ์

หลังจากเคลือบผิวเนื้อทุเรียนด้วยสารเคลือบผิวสูตร RF1
CMC-com และ CMC-Dr ทีส่ กัดจากเปลือกทุเรียนสามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 5 องศาเซลเซียส ได้เป็นเวลา 15 วัน ขณะที่
เนื้อทุเรียนไม่เคลือบผิว (ชุดควบคุม) มีอายุการเก็บรักษาได้ 10 วัน
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากพบจุลนิ ทรียก์ อ่ โรค total plate count และราในทุเรียน
ที่ไม่เคลือบ (ชุดควบคุม) สูงกว่ามาตรฐานกำ�หนด หลังจากเก็บรักษา
เป็นเวลา 15 วัน ขณะทีเ่ นือ้ ทุเรียนเคลือบผิวด้วย CMC-com, CMC-Dr
หรือ RF1 ตรวจพบเพียง total bacterial plate count แต่ยังคงอยู่
ภายใต้มาตรฐานกำ�หนด (Table1)
ผลการตรวจสอบคุณภาพที่ปรากฏของเนื้อทุเรียน พบว่า
เมือ่ เก็บรักษาเป็นระยะเวลานานขึน้ คะแนนคุณภาพทีม่ องเห็นด้วยตา
เริ่มลดลงในวันที่ 10 ของการเก็บรักษา ทุเรียนตัดแต่งสดที่ไม่ใช้
สารเคลือบผิว (ชุดควบคุม) มีคะแนนลดลงจาก 9.00 คะแนน
เป็น 7.40 คะแนน ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเนื้อทุเรียนที่เคลือบผิวด้วย RF1,
CMC-Com และ CMC-DR ที่ได้คะแนนลดลงจาก 9.00 คะแนน
เป็น 8.20 คะแนน และในวันที่ 15 ของการเก็บรักษา พบว่า คะแนน
คุณภาพที่มองเห็นด้วยตาของเนื้อทุเรียนที่ไม่ได้เคลือบผิว เท่ากับ
6.60 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าคะแนนของเนื้อทุเรียนที่ ใช้สารเคลือบ

ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ 7.40 คะแนน (Fig. 1A) ทั้งนี้เนื่องจากผิวหน้า
ของเนื้อทุเรียนมีลักษณะเหี่ยว แห้ง เพิ่มขึ้น ทำ�ให้คะแนนคุณภาพ
ที่มองเห็นด้วยตาลดน้อยลง อย่างไรก็ตามเนื้อทุเรียนที่เคลือบด้วย
สารเคลือบผิวบริโภคได้สูตรต่างๆ ยังคงความสดอยู่ได้ตลอดระยะ
เวลา 15 วันของการเก็บรักษา สอดคล้องกับการทดลองของ Maria
et al. (2009) ที่รายงานว่า หน่อไม้ฝรั่งที่ ไม่ผ่านการเคลือบผิว
มีลกั ษณะเหีย่ ว แห้ง คะแนนคุณภาพลดลงอย่างรวดเร็ว เมือ่ เปรียบ
เทียบกับหน่อไม้ฝรั่งที่ใช้สารเคลือบ CMC
สำ�หรับคุณภาพด้านกลิ่น พบว่า เนื้อทุเรียนที่เคลือบด้วย
สารเคลือบผิวชนิดต่างๆ มีแนวโน้มคงทีต่ ลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
ในขณะที่ทุเรียนชุดควบคุมเริ่มมีคะแนนกลิ่นหอมของสารระเหย
ลดลงเพียงเล็กน้อยในวันที่ 10 และ 15 ของการเก็บรักษา (Fig. 1B)
ในขณะทีค่ ะแนนเนือ้ สัมผัส (Fig.1C) และการเปลีย่ นแปลงสี (Fig. 1D)
ของเนือ้ ทุเรียนที่ไม่ได้เคลือบและทีเ่ คลือบด้วยสารเคลือบผิวสูตรต่างๆ
มีคะแนนไม่แตกต่างกันตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 15 วัน

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบชิมจำ�นวน 12 คนให้คะแนน
ความชอบของเนื้อทุเรียนในทุกทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกันตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
15 วัน ทั้งนี้ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบของเนื้อทุเรียนที่เคลือบด้วย CMC-com
และ CMC-Dr มีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ขณะที่เนื้อทุเรียนไม่เคลือบ
(ชุดควบคุม) และเคลือบด้วยสารเคลือบ RF1 ลดลงในวันที่ 15 ของการเก็บรักษา (Fig. 2)
ผลการตรวจสอบจุลินทรีย์ก่อโรคพบว่า เนื้อทุเรียนที่ไม่ผ่านการเคลือบผิวหลัง
จากเก็บรักษาเป็นเวลา 15 วัน มีจุลินทรีย์ก่อโรคได้แก่ ยีสต์ภายใต้มาตรฐานกำ�หนด
แต่ total plate count และราสูงกว่ามาตรฐานกำ�หนด ขณะทีเ่ นือ้ ทุเรียนทีผ่ า่ นการเคลือบผิว
พบจุลินทรีย์ก่อโรคโดยเฉพาะ total plate count ในวันที่ 15 ของการเก็บรักษา แต่มี
ปริมาณที่ปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภคเนื่องจากยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐานกำ�หนด (Table 1)
Table 1 Food borne pathogen in terms of total plate count, S. aureus, E. coli, mold,
yeast and Salmonella sp. and total coliform bacteria of durian arils non-coated
(control) and coated with CMC-com, CMC-Dr and RF1 after storage at 5 ํC for 15 days

สารเคลือบผิวเนื้อทุเรียนบริโภคได้สามารถลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคของ
เนื้อทุเรียนได้ดีกว่าเนื้อทุเรียนที่ ไม่ผ่านการเคลือบผิว (ชุดควบคุม) ทั้งนี้สอดคล้องกับ
การรายงานการเคลือบผิวเนื้อส้มโอ (อภิตาและคณะ, 2550) และเนื้อขนุนตัดแต่งสด
(อภิตาและคณะ, 2554) ด้วยฟิล์มเคลือบผิวที่บริโภคได้ RediFresh สามารถลดจุลินทรีย์
ก่อโรคได้ดีกว่าเนื้อส้มโอและเนื้อขนุนที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว

สรุป

การเคลือบผิวเนื้อทุเรียนด้วย CMC-com, CMC-Dr และ RF1 เปรียบเทียบกับ
เนื้อทุเรียนที่ไม่พ่นเคลือบ (ชุดควบคุม) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
15 วัน พบว่าเนื้อทุเรียนที่เคลือบด้วย CMC-com, CMC-Dr และ RF1 มีอายุการเก็บ
Fig.1 Scores of visual quality, odor of volatile compounds, texture รักษานาน 15 วัน ขณะที่เนื้อทุเรียน (ชุดควบคุม) ที่ ไม่ได้เคลือบผิวมีอายุการเก็บรักษา
and color change of durian arils non-coated (control) and coated เพียง 10 วัน การเคลือบผิวเนื้อทุเรียนช่วยให้มีลักษณะปรากฏดีกว่าชุดควบคุม แต่ทำ�ให้
with RF1, CMC-com and CMC-Dr during storage at 5 ํC for 15 days กลิ่นหอมของสารระเหยลดลงเพียงเล็กน้อย ผู้ทดสอบชิมจำ�นวน 12 คนให้การยอมรับ
เนื้อทุเรียนทั้งที่ไม่เคลือบและเคลือบด้วยสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ เนื้อทุเรียนที่ไม่ผ่าน
การเคลือบตรวจพบยีสต์ภายใต้มาตรฐานกำ�หนด แต่พบ total bacterial plate count
และรา เกินมาตรฐานกำ�หนด ขณะที่เนื้อทุเรียนที่เคลือบผิวด้วย CMC-com CMC-Dr
หรือ RF1 ตรวจพบเพียง total bacterial plate count ภายใต้มาตรฐานกำ�หนด จึงเป็นไปได้
ว่าการใช้ CMC-com และ CMC-Dr สามารถนำ�มาใช้ผลิตสารเคลือบผิวเนื้อทุเรียน
เพื่อทดแทนเจลาตินได้

คำ�นิยม

ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัย
Fig.2 Preference scores of durian arils non-coated (control) and เกษตรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และคณะเกษตรกำ�แพงแสน ผู้สนับสนุน
coated with RF1, CMC-com and CMC-Dr during storage at 5 ํC สถานที่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และงบประมาณเผยแพร่ผลงานวิจัย
for 15 days
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การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจหา การใช้สารเคลือบผิว
องค์ประกอบของยางพารา
เจลว่านหางจระเข้
โดยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
I ปาริชาติ เทียนจุมพล

รุ่งนภา ไกลถิ่น พิเชษฐ์ น้อยมณี
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และ สุนิสา สุชาติ3

1,2

เพื่อยืดอายุวางจำ�หน่าย
ของมะนาวพันธุ์แป้น
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I ชมพูนุท บัวเผื่อน
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บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการเตรียมตัวอย่างยางพารา
ที่เหมาะสม เพื่อตรวจหาองค์ประกอบที่สำ�คัญในยางพารา โดยมีการเตรียมตัวอย่าง
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ วิธีที่ 1 นำ�น้ำ�ยางมาบรรจุใน cuvette cell ขนาด 10 มิลลิเมตร
วิธีที่ 2 ยางก้อนถ้วย และวิธีที่ 3 ยางแผ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร
หนา 2 มิลลิเมตร บรรจุใน standard cup จากนั้นจึงนำ�ตัวอย่างที่เตรียมได้ไปวัด
การสะท้อนกลับของแสงด้วยเครื่อง NIRSystem 6500 ในช่วงความยาวคลื่น 4002500 นาโนเมตร ตัวอย่างเตรียมด้วยวิธตี า่ งกันวัดสเปกตรัมด้วยอุปกรณ์เสริมทีต่ า่ งกัน พบ
ว่าสเปกตรัมดัง้ เดิมของตัวอย่างทีเ่ ตรียมด้วยวิธตี า่ งๆ พบพีกชัดเจนทีค่ วามยาวคลืน่ 1718
และ 1778 นาโนเมตร ซึ่งเป็นพีกที่พบบนสเปกตรัมของยางธรรมชาติ เมื่อเปรียบเทียบ
พบว่าวิธีนำ�น้ำ�ยางมาบรรจุใน cuvette cell สะดวก กระบวนการได้มาของตัวอย่างไม่
ยุ่งยาก สำ�หรับวิธีเตรียมยางก้อนถ้วย โดยนำ�น้ำ�ยางมาผสมกรดและขึ้นรูปเป็นยางก้อน
และวิธีเตรียมยางแผ่น โดยนำ�น้ำ�ยางมาผสมกรดและขึ้นรูปเป็นยางแผ่น ซึ่งยางแผ่นมี
กระบวนการเตรียมตัวอย่างที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าสองวิธีแรก อย่างไรก็ตามต้องมีการ
ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสเปกตรัมและองค์ประกอบของยางพาราทีต่ อ้ งการ
ตรวจหาในลำ�ดับต่อไป ก่อนจะตัดสินได้ว่าวิธีเตรียมแบบใดเหมาะสม

ปัญหาสำ�คัญของผลมะนาวหลังเก็บเกี่ยวคือการเสื่อม
คุณภาพและมีอายุการวางจำ�หน่ายสั้น ปัจจุบันมีรายงานการใช้
สารเคลือบผิวเจลว่านหางจระเข้ในการยืดอายุการเก็บรักษา
ของผลิ ต ผลหลายชนิ ด ดั ง นั้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย นี้
เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบผิวเจลว่านหางจระเข้ในการยืดอายุ
การวางจำ�หน่ายของผลมะนาวพันธุ์แป้น ทำ�การทดลองโดยเคลือบ
ผิวผลมะนาวด้วยเจลว่านหางจระเข้ความเข้มข้น 0, 10, 25, 50, 75
และ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วบรรจุในถาดโฟมดัดแปลงบรรยากาศ
วางไว้ที่อุณหภูมิโดยรอบ (33±2 ํซ.และความชื้นสัมพัทธ์ 59.5±4)
ผลการศึกษาพบว่า การใช้สารเคลือบผิวเจล ว่านหางจระเข้
ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถยืดอายุวางจำ�หน่ายได้นานทีส่ ดุ
คือ 29 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับผลมะนาวในชุดควบคุมที่มีอายุ
การวางจำ�หน่าย 17 วัน การเคลือบผิวสามารถชะลอการลดลง
ของค่า hue angle ได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามการสูญเสียน้ำ�หนัก
ของผลมะนาว ปริมาณของแข็งทัง้ หมดทีล่ ะลายน้�ำ ได้ และปริมาณกรด
ที่ไทเทรตได้ของทุกกรรมวิธีมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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ไซโตไคนิน เป็นสารประกอบ substituted adenine

ที่มีสมบัติในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์ และพบในพืชชั้นสูง มอส รา
แบคทีเรีย และใน tRNA ของจุลนิ ทรียแ์ ละเซลล์สตั ว์จ�ำ นวนมาก ปัจจุบนั
พบว่า มีไซโตไคนินมากกว่า 200 ชนิด ทั้งที่เป็นสารธรรมชาติและ
สารสังเคราะห์ ในดอกไม้ ไซโตไคนินถูกพบปริมาณมากในระยะดอกตูม
และดอกแย้ม แล้วจึงลดลงเมือ่ ดอกมีอายุมากขึน้ หรือเริม่ เข้าสูร่ ะยะ
เสื่อมสภาพ (van Staden et al., 1990) หลังจากที่ดอกไม้หรือ
ใบไม้ทถี่ กู ตัดออกมาจากต้นแล้วจะเกิดการขาดไซโตไคนินเนือ่ งจาก
การสังเคราะห์ไซโตไคนินนัน้ เกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณรากก่อน ดังนัน้ ความไม่สมดุล
ของฮอร์โมนนีอ้ าจมีผลไปกระตุน้ ให้พชื เสือ่ มสภาพโดยแสดงอาการ
ใบเหลือง (Van Staden and Mooney, 1988) การได้รับไซโตไคนิน
จากภายนอกจึงยับยัง้ การเสือ่ มสภาพของดอกและใบได้ โดยไปยับยัง้
กระบวนการเสือ่ มสภาพของดอกไม้ ทัง้ กระบวนการสังเคราะห์เอทิลนี
และการทำ�งานของเอทิลนี (Rubinstein, 2000) สาร 6-เบนซิลแอมิโนพิวลีน
(6-benzylaminopurine, BA) เป็นสารชนิดแรกในกลุ่มไซโตไคนิน
ที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมา มีผลชะลอการหายใจ การเสื่อมสภาพ
และการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ (Thimann, 1980) ในปัจจุบนั พบว่า
สารทีม่ สี มบัตคิ ล้ายคลึงกับไซโตไคนินมากและสามารถใช้ทดแทน BA
ได้คอื ซีทนิ (zeatin) ไซโตไคนินชนิดอืน่ ๆ ซึง่ ใช้ในงานเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
(Mok et al., 2000) คือสารไทไดแอซูรอน (thidiazuron, TDZ) มีชอื่
ทางเคมีวา่ N-phenyl-N_-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea เป็นอนุพนั ธ์
ของฟีนวิ ยูเรีย (phenyl urea) มีหมู่ phenyl urea มาแทนทีห่ มู่ adenine
ในไซโตไคนินและเป็น non-purine cytokinin ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมาก
เช่นเดียวกับไซโตไคนินในกลุม่ พิวรีน (purine) สาร TDZ ยังสามารถ
ใช้ได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1-100 µM ในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือ
ใช้เป็นสารทีท่ �ำ ให้ใบร่วง (Huetteman and Preece, 1993) ระหว่าง
การเสือ่ มสภาพของไม้ใบโดยเอนไซม์คลอโรฟิลเลส (chlorophyllase)
เป็นเอนไซม์ชนิดแรกทีเ่ ร่งวิถกี ารสลายตัวของคลอโรฟิลล์ (Scheumann
et al., 1996) ดังนัน้ สารสีคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์มคี วามสำ�คัญ
กับพืชโดยคลอโรฟิลล์มบี ทบาทสำ�คัญในการสังเคราห์น�้ำ ตาลซึง่ เป็น
แหล่งพลังงานในการดำ�รงชีวิต และยังเป็นปัจจัยสำ�คัญที่บ่งบอกถึง
คุณภาพของไม้ดอกและไม้ประดับ (Ferrante et al., 2003) TDZ
มีบทบาทในการป้องกันการเหลืองของใบและช่วยชะลอการสลายตัว
ของคลอโรฟิลล์ในดอกอัลสโตรมีเลีย ทิวลิป และเบญจมาศ (Ferrante
et al., 2003) TDZ ความเข้มข้น 5-45 µM ช่วยลดการหลุดร่วงของ
ดอกฟลอกซ์ (Phlox peniculata) ทีถ่ กู ชักนำ�โดยเอทิลนี และการเสือ่ มสภาพ
ของดอกฟลอกซ์ และดอกลิวพีนได้ (Sankhla et al., 2005) TDZ
ยังเพิม่ อัตราการดูดน้�ำ ซึง่ สัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงน้�ำ หนักสดทีเ่ พิม่ ขึน้
ในดอกเบญจมาศ (Buanong, unpublished data) ดอกคาร์เนชั่น
พันธุ์ ‘Lunetta’ (Chamani and Feizi, 2007) และกุหลาบตัดดอก
พันธุ์ ‘First Red’ (Chamani et al., 2006)
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การใช้สารในกลุ่มไซโตไคนิน
ในการปรับปรุงคุณภาพ
และยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับ
I มัณฑนา บัวหนอง สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140

การเติม BA ลงในน้�ำ ยาปักแจกันอาจเพิม่ แอดินนี (adenine) เข้าไปเพือ่ ให้โมเลกุล
ของ soluble RNA คงสภาพเดิม สามารถชะลอการเสือ่ มสภาพของดอกไม้ เช่น ดอกเบญจมาศ
และคาร์เนชัน่ BA ทีค่ วามเข้มข้น 25 mg/l สามารถยืดอายุการปักแจกันของดอกซ่อนกลิน่
(Polianthe tuberose L.) ได้นาน 15.8 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับดอกซ่อนกลิ่นที่ปัก
ในน้ำ�กลั่น (ชุดควบคุม) ซึ่งมีอายุการปักแจกัน 13.2 วัน การใช้ไซโตไคนินในไม้ใบประดับ
ยังให้ผลในทางบวก เช่น การปักแช่เฟริน์นาคราชในสารละลาย TDZ ความเข้มข้น
10 µM สามารถชะลอการลดลงของน้�ำ หนักสดและอัตราการดูดน้�ำ ได้ (Tatmala et al., 2012)
เช่นเดียวกับการพัลซิง่ หรือการเพิม่ อาหารให้แก่ดอกไม้ดว้ ยสารละลาย TDZ ความเข้มข้น
10 µM และ BA ความเข้มข้น 100 mg/l เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้วนำ�มาปักในน้�ำ กลัน่ สามารถชะลอ
การลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดและชะลอการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองของใบเฟริน์
ได้ดกี ว่าใบเฟรินท์ พี่ ลั ซิง่ ด้วยน้�ำ กลัน่ (ชุดควบคุม) จึงทำ�ให้มอี ายุการใช้งานนานเท่ากับ 11.5
และ 11.1 วัน ตามลำ�ดับ ในขณะที่ใบเฟรินท์ พี่ ลั ซิง่ ด้วยน้�ำ กลัน่ (ชุดควบคุม) มีอายุการใช้งาน
เพียง 9.2 วัน (Ngamkham et al., 2011) ถึงแม้สารทัง้ 2 ชนิดนีม้ ปี ระสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน
แต่เมื่อพิจารณาจากความเข้มข้นที่ใช้ในการทดลอง พบว่าสารละลาย BA ที่ความเข้มข้น
10 ppm จะเท่ากับ 444 µM (Bryan and Soiler, 1991) ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องใช้ BA
ในปริมาณที่มากกว่า TDZ ถึง 44 เท่า เช่นเดียวกับรายงานของ Genkov and Iordanka
(1995) ที่พบว่า การใช้ TDZ ในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีประสิทธิภาพดีกว่าและออกฤทธิ์
ได้นานกว่าสารไซโตไคนินสังเคราะห์จำ�พวก BAP (6-benzylaminopurine) ถึง 100 เท่า
โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของคาร์เนชันที่ถูกย้ายมาจากดิน

ไซโตไคนินยังช่วยยืดอายุการใช้งานของดอกไม้ที่ไม่มคี วามไวต่อเอทิลนี (insensitive
to ethylene) เช่น ดอกไอริสซึง่ ลักษณะการเสือ่ มสภาพไม่ได้ถกู ควบคุมโดยเอทิลนี (Mutui
et al., 2003) ผลการศึกษาของ Macnish et al. (2010) พบว่า ดอกไอริสที่เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิต่ำ� (cold storage) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ส่งผลให้มีอายุการใช้งานสั้นลง
ดังนัน้ การใช้ TDZ สามารถรักษาคุณภาพของดอกไม้ได้ แต่จ�ำ เป็นต้องใช้ทคี่ วามเข้มข้นสูงถึง
200-500 µM ในการกระตุน้ ให้ดอกบานและยืดอายุการใช้งานหลังการเก็บรักษาทีอ่ ณุ หภูมติ �่ำ
การพัลซิง่ ดอกซ่อนกลิน่ ด้วยสารละลาย TDZ ความเข้มข้น 50 µM สามารถกระตุน้
การบานของดอก ชะลอการหายใจ และยืดอายุการปักแจกันของดอกได้ (Uthairatanakij et
al., 2007) สำ�หรับไม้ตดั ดอกเมืองร้อน เช่น ดอกหน้าวัวซึง่ เป็นดอกไม้ที่ไม่มคี วามไวต่อเอทิลนี
เช่นเดียวกัน (Reid, 2004) กลับพบว่าสารละลาย TDZ ความเข้มข้น 5-10 µM สามารถลดการผลิต
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เอทิลนี ของดอกหน้าวัวพันธุ์ ‘Midori’ (Phusap et al., 2011) และดอกขิงแดง (Ieamtim, 2007)
นอกจากนั้น TDZ ยังช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตราการรั่วไหลของประจุในจานรองดอก
(spathe) ได้อย่างมีนัยสำ�คัญยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับดอกหน้าวัวพันธุ์ ‘Midori’ ที่พัลซิ่ง
ด้วยน้ำ�กลั่น (ชุดควบคุม) การรั่วของของประจุ (electrolyte leakage, EL) ในกลีบดอก
เป็นดัชนีวดั การเสือ่ มสภาพของเซลล์เมมเบรน เกิดการรัว่ ไหลของส่วนประกอบต่างๆ ภายในเซลล์
เช่น สารสีและอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) ในระหว่างการเสือ่ มสภาพของดอกไม้ ทำ�ให้ดอก
สูญเสียความเต่งของเซลล์และเกิดการเหีย่ ว (Celikel and van Doorn, 1995) Lukatkin et al.
(2003) ได้รายงานว่า การใช้สารละลาย TDZ ทีร่ ะดับความเข้มข้น 10 nM ป้องกันการรัว่ ไหล
ของประจุในใบอ่อนของต้นกล้าแตงกวาที่เกิดจากความเครียดได้ แสดงให้เห็นว่า TDZ
มีผลเพิม่ ความต้านทานของพืชต่อความเครียดต่างๆ นอกจากนัน้ การพัลซิง่ ดอกหน้าวัวพันธุ์
‘Midori’ ด้วยสารละลาย TDZ ความเข้มข้น 10 µM ช่วยยืดอายุการปักแจกันได้นาน 36.6
วัน เมื่อเปรียบเทียบกับดอกหน้าวัวที่พัลซิ่งด้วยน้ำ�กลั่น (ชุดควบคุม) มีอายุการปักแจกัน
รูปที่ 3 คุณภาพของดอกฟลอกซ์ (Phlox paniculata L.) ในวันที่ 12
เพียง 33.4 วัน อย่างไรก็ตาม การปักแช่ดอกหน้าวัวพันธุ์ ‘Marshall’ ในสารละลาย TDZ ที่พัลซิ่งด้วยน้ำ�ประปา และ TDZ ความเข้มข้น 10 µM + phosphate
ความเข้มข้น 10 µM สามารถยืดอายุการปักแจกันได้เป็นเวลา 21.5 วัน แต่เมือ่ เพิม่ ความเข้มข้น citrate buffer pH 4.0, 6.0 และ 7.0 เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง ณ ห้องควบคุม
ของ TDZ ให้สงู ขึน้ เป็น 15-45 µM กลับทำ�ให้ดอกหน้าวัวมีอายุการปักแจกันสัน้ ลง ในขณะที่ อุณหภูมิ แล้วจึงเก็บรักษาในสภาพมืดที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียน
สารละลาย BA ความเข้มข้น 100 ppm ทำ�ให้ดอกหน้าวัวมีอายุการปักแจกัน 16.4 วัน และมีอายุ เป็นเวลา 8 วัน เพื่อเลียนแบบสภาวะการขนส่งทางเรือ หลังจากนั้น
การปักแจกันสัน้ กว่าชุดควบคุม 2 วัน (Thawiang et al., 2007) การใช้สารละลาย TDZ ความเข้มข้น ย้ายมาปักแช่ใน TOG-6 ณ ห้องควบคุมอุณหภูมอิ กี ครัง้ ตลอดระยะเวลา
5-10 µM ยังช่วยยืดอายุการปักแจกันของดอกเฮลิโกเนียพันธุ์ ‘Big Bud’ ได้ถงึ 9.6 และ 8.5 วัน
ตามลำ�ดับ แต่เมือ่ เพิม่ ความเข้มข้นสูงขึน้ ไปถึง 45 µM อายุการปักแจกันของดอกกลับสัน้ ลง ทีพ่ ชื ได้รบั สาร และวิธกี ารที่ได้รบั สารนัน้ อย่างไรก็ตาม ได้มกี ารศึกษา
แต่ยงั ให้ผลดีกว่าดอกเฮลิโกเนียทีป่ กั แช่ในน้�ำ กลัน่ (ชุดควบคุม) และความเข้มข้นของ TDZ ประสิทธิภาพของสารกลุม่ นีอ้ ย่างต่อเนือ่ งในการชะลอการเสือ่ มสภาพ
ที่ให้แก่ดอกไม้ยังไม่เป็นพิษต่อดอกไม้อีกด้วย (Piromruen et al., 2007) แสดงให้เห็นว่า ของพืช
นอกจากนั้นการใช้วิธีการต่าง ๆ ร่วมกับไซโตไคนิน เช่น
ประสิทธิภาพของ TDZ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดและพันธุข์ องพืช ความเข้มข้นของสาร ระยะเวลา
การพัลซิ่งดอกฟลอกซ์ด้วยสารละลาย BA ความเข้มข้น 100 mg/l
รูปที่ 1 การเหลืองของใบฟลอกซ์ (Phlox paniculata L.) หรือ TDZ ความเข้มข้น 10 µM ร่วมกับซิเทรต-ฟอสเฟต บัฟเฟอร์
ทีพ่ ลั ซิง่ ด้วยน้�ำ ประปา (A) TDZ ความเข้มข้น 10 µM + phosphate (citrate phosphate buffer) ที่ระดับค่าพีเอช 4.0, 6.0 และ 7.0
citrate buffer pH 4.0 (B) pH 6.0 (C) and pH 7.0 (D) เป็นเวลา เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วเก็บรักษาในสภาพมืดที่อุณหภูมิ 2 องศา
24 ชัว่ โมง ณ ห้องควบคุมอุณหภูมิ (20 Cํ , ความชืน้ สัมพัทธ์ 70- เซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน เพื่อจำ�ลองแบบสภาวะการขนส่งทาง
80% ให้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ เป็นเวลา 12 ชัว่ โมงต่อวัน) เรือ แล้วจึงนำ�มาปักใน TOG-6 (Milchan Bros, Ltd., Israel)
แล้วจึงเก็บรักษาในสภาพมืดทีอ่ ณุ หภูมิ 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 วัน ซึ่งเป็นน้ำ�ยาปักแจกันที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 50 ppm พบ
เพือ่ เลียนแบบสภาวะการขนส่งทางเรือ หลังจากนัน้ ย้ายมาปักแช่
ว่า BA และ TDZ มีประสิทธิภาพในการชะลออาการใบเหลือง
ใน TOG-6 ณ ห้องควบคุมอุณหภูมิอีกครั้งตลอด
ของดอกฟลอกซ์ได้ (รูปที่ 1, 2) แต่ TDZ ให้ผลดีกว่า BA โดยการปรับค่า
พีเอชที่ระดับต่างๆ ในน้ำ�ยาปักแจกัน นั้นให้ผลไม่แตกต่างกัน
(รูปที่ 3) (Buanong, unpublished data)
ผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่า TDZ กระตุน้ ให้เกิดการตอบสนอง
เหมือนไซโตไคนิน โดยจับกับตัวรับไซโตไคนิน (cytokinin receptor)
โดย histidine kinase (AHK4) เป็นตัวรับไซโตไคนินตัวแรกทีจ่ ะจับกับ
ไซโตไคนินและสารสังเคราะห์ในกลุม่ ไซโตไคนิน (Inoue et al., 2001)
อย่างไรก็ตาม กลไกของ TDZ ยังไม่เป็นที่เข้าใจมากนักซึ่งอาจทำ�ให้
เกิดการตอบสนองต่อไซโตไคนินโดยทำ�ปฏิกิริยาโดยตรงกับตัวรับ
ไซโตไคนินในใบพืช (Christianson and Hornbuckle, 1999) หรือ
ทำ�ปฏิกริ ยิ าทางอ้อมโดยกระตุน้ การเปลีย่ นนิวคลีโอไทด์ (nucleotide)
ของไซโตไคนินให้เป็น active ribonucleoside ที่มีผลทางชีววิทยา
(Capalle et al., 1983) หรือโดยการชักนำ�ให้เกิดการสะสมของ
รูปที่ 2 คุณภาพของดอกฟลอกซ์ (Phlox paniculata L.) ในวันที่ 2 และ 12 ที่พัลซิ่ง endogenous adenine-based cytokinins (Thomas and Katterman,
ด้วยน้ำ�ประปา และสารละลาย BA ความเข้มข้น 100 ppm + phosphate citrate buffer
pH 4.0 6.0 และ 7.0 นาน 24 ชั่วโมง ณ ห้องควบคุมอุณหภูมิ แล้วจึงเก็บรักษาในสภาพมืด 1986) อาจเนือ่ งมาจากการยับยัง้ เอนไซม์ไซโตไคนินออกซิเดส (cytokinin
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ที่อุณหภูมิ 2 ํC นาน 8 วัน เพื่อจำ�ลองแบบสภาวะการขนส่งทางเรือ หลังจากนั้น ย้ายมาปัก oxidase) (Hare and van Staden, 1994) Ferrante et al. (2002)
จึงสรุปว่าประสิทธิภาพของ TDZ อาจจะเป็นผลมาจากการทำ�งานร่วมกัน
แช่ใน TOG-6 ณ ห้องควบคุมอุณหภูมิอีกครั้งตลอดระยะเวลาการปักแจกัน
ของกลไกทั้งหมด
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มช. วิจัยข้าวโภชนาการ

"พาร์บอยล์"
หวังเพิ่มมูลค่าข้าวไทย สู่ตลาดโลก

ข่าวสารเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เอกสารอ้างอิง

ทีมวิจยั มช. ประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วพาร์บอยล์เสริมคุณค่า
ทางโภชนาการ ด้วยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สญุ ญากาศ เติมสารละลายจมูกถัว่ เหลือง
กรดอะมิโนและเคซีน ได้ผลิตภัณฑ์ขา้ วต้านอนุมลู อิสระและมีโปรตีนสูง เพิม่ มูลค่าข้าวไทย
สู่ตลาดโลก
เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ นักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวพาร์บอยล์
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศเพื่อผลิตข้าวพาร์บอยล์
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง ให้ขอ้ มูลว่าการทำ�ข้าวพาร์บอยล์ (Parboiled rice) เป็นวิธหี นึง่
ทีท่ �ำ ให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดของข้าวสูงขึน้ ซึง่ คนไทยไม่คอ่ ยรูจ้ กั
แต่จะรูจ้ กั ในชือ่ ของข้าวนึง่ อบแห้งซึง่ อยู่ในกลุม่ ของข้าวฮาง เป็นข้าวสุขภาพทีม่ จี �ำ หน่ายมาก
ทางภาคอีสาน ข้าวพาร์บอยล์เป็นผลิตภัณฑ์สง่ ออกไปต่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออกกลาง
และแอฟริกามีมูลค่าการส่งออกปีละหลายล้านตันหรือกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท
ลักษณะผลิตภัณฑ์ข้าวพาร์บอยล์
จะมี สี เ หลื อ งอ่ อ นและจะมี สี เ ข้ ม มาก
ขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น
ซึง่ เป็นปัญหาของผูป้ ระกอบการส่งออกข้าว
ไปต่างประเทศ นอกจากนี้กระบวนการ
พาร์บอยล์ยังมีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส
และกลิ่นของเมล็ดข้าว ทำ�ให้ข้าวพาร์บอยล์ที่ ได้จะมีความแข็งมากกว่าข้าวสารและ
มีกลิ่นเฉพาะตัว ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคภายในประเทศ
กระบวนการผลิตข้าวพาร์บอยล์โดยนำ�ข้าวเจ้าเปลือกพันธุ์ กข 47 มาแช่ในน้ำ�อุน่
อัตราส่วนข้าว : น้ำ�คือ 1 : 2.5 ที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น
นำ�มานึง่ ด้วยไอน้�ำ แล้วอบแห้งเก็บไว้ 7 วัน เมือ่ แห้งสนิทแล้วนำ�ข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสาร
เมล็ดเต็ม จะได้ข้าวพาร์บอยล์ที่ตรวจพบสีเหลืองได้น้อยกว่าข้าวพาร์บอยล์ในท้องตลาด
เมือ่ ได้ขา้ วพาร์บอยล์ตน้ แบบแล้ว ทีมวิจยั ได้น�ำ เข้าสูก่ ระบวนการเสริมคุณค่าทางโภชนาการ
ของข้าวพาร์บอยล์ดว้ ยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สญ
ุ ญากาศ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าวพาร์บอยล์เสริมคุณค่าทางโภชนาการ ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทปี่ ระยุกต์ใช้ระบบสุญญากาศ
ร่วมกับระบบการแช่เพื่อนำ�สารละลายจากภายนอกแทรกซึมเข้าไปแทนที่น้ำ�และอากาศ
ในรูพรุนของเมล็ดข้าว ได้ผลิตภัณฑ์ขา้ วพาร์บอยล์ทมี่ โี ปรตีนสูงจากกรดอะมิโนและเคซีน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพาร์บอยล์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจากจมูกถั่วเหลือง โดยผล
จากการวิจยั พบว่า ผลิตภัณฑ์ขา้ วพาร์บอยล์เสริมคุณค่าทางโภชนาการที่ได้ทงั้ 2 ผลิตภัณฑ์
มีคุณค่าทางโภชนการสูงกว่าข้าวพาร์บอยล์และข้าวสารขาวโดยทั่วไป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วพาร์บอยล์เสริมคุณค่าทางโภชนาการ ได้รบั ทุนสนับสนุน
การวิจยั จากสำ�นักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำ�นักงานพัฒนาวิจยั
การเกษตร มหาชน (สวก.) จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมสำ�หรับตลาดบนมีศกั ยภาพ
การซือ้ สูงกว่าตลาดทัว่ ไปจึงนับได้วา่ เป็นการเพิม่ มูลค่าให้แก่ขา้ วไทยและส่งเสริมการส่งออก
ได้เป็นอย่างดี
ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 2 มิถุนายน 2558
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว จัดงาน "ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
แห่งชาติ ครั้งที่ 13" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
โดยมี ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เป็นเจ้าภาพการจัดงาน มีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ การนำ�เสนอผลงานวิชาการ
ทั้งภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 250 คน

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
พืชสวน รุน่ ที่ 62 หลักสูตร “วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วพืชสวน” ขึน้ ระหว่าง
วันที่ 22 - 23 เมษายน 2558 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงหลักเบือ้ งต้น
ในด้านสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวนและนำ�แนวคิด
ได้ไปปรับใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม
สถาบั น วิ จั ย เทคโนโลยี ห ลั ง การเก็ บ
เกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง "ระบบการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวสำ�หรับเมล็ดพืช" ระหว่าง
วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และเสริ ม ประสบการณ์ ด้ า นจั ด การ
หลังการเก็บเกีย่ วเมล็ดพืช ณ ห้องประชุม
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Postharvest Technology Innovation Center
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