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การทดสอบความแมนยําของเทคนิคเนียรอนิ ฟราเรดในการ
ตรวจสอบอาการฟามของผลสมสายนํา้ ผึง้

Validation of Near Infrared Spectroscopy for Detection of Dry Juice Sac in Mandarin Fruits cv. Sai Num Pung
ณัฏวัฒณ หมื่นมาณี1,2 กัมพล วงษซีวะสกุล2,3 วิบูลย ชางเรือ2,3 ปาริชาติ เทียนจุมพล1,2 และดนัย บุณยเกียรติ2,4

บทคัดยอ
การศึ ก ษาความแม น ยํ า ของเทคนิ ค เนี ย ร
อินฟราเรดเสปกโทรสโกป ในการตรวจสอบอาการฟาม
ของผลส ม สายนํ้ า ผึ้ ง โดยนํ า สมการเที ย บมาตรฐาน
สําหรับตรวจหาอาการฟามในผลสม ซึ่งพัฒนาขึ้นดวย
การนําขอมูลสเปกตรัมในชวงความยาวคลืน่ 700-1100
นาโนเมตร แปลงขอมูลสเปกตรัมดวยวิธี Savitzky-Golay smoothing (10 nm average for left and right
sides) แลวนํามาหาความสัมพันธกับปริมาณความชื้น
ของผลสม ดวยวิธี PLSR (partial least squares regression) ซึ่ ง ผลของสมการเที ย บมาตรฐานมี ค  า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficient, R)
คาผิดพลาดมาตรฐานในกลุมสรางสมการ (standard
error of calibration, SEC) คาผิดพลาดมาตรฐานใน
กลุมทดสอบสมการ (standard error of prediction,

SEP) และคาเฉลี่ยของผลตางระหวางคาที่ไดจากวิธี
อางอิงกับคาที่ไดจาก NIR (bias) เทากับ 0.86, 1.40%,
1.51% และ -0.33% ตามลําดับ นําผลสมมาทดสอบ
ความแมนยําของสมการเทียบมาตรฐานโดยใชตัวอยาง
ผลสมจํานวน 100 ผล (unknown samples) ซึ่งซื้อมา
จากตลาดคาสงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม นําผลสมมาวัด
สเปกตรั ม ด ว ยเครื่ อ ง NIRSystem6500 ในช ว ง
ความยาวคลื่น 700-1100 นาโนเมตร ทําการตรวจสอบ
นํ้าหนัก ขนาด และความชื้นของผลสม แลวจึงทําการ
ทํานายอาการฟามดวยสมการเทียบมาตรฐาน ผลการ
ทดลองพบวา ผลสมทีน่ าํ มาทดสอบมีนาํ้ หนัก ความกวาง
ความสูง และเสนรอบผล เฉลีย่ เทากับ 108.3±13.1 กรัม
6.2±0.2, 5.3±0.2 และ 20.0±0.5 เซนติเมตร ตามลําดับ
ความชืน้ ของผลสมเฉลีย่ เทากับ 89.9%wb การทดสอบ

สมการเทียบมาตรฐาน (external validation) พบวา
มีคา SEP และ bias เทากับ 2.01% และ -0.23% แสดง
วาการใชเทคนิคเนียรอินฟราเรดมีความแมนยําในการ
ตรวจสอบอาการฟามในผลสมสายนํ้าผึ้งได

คําสําคัญ
สมสายนํา้ ผึง้ อาการฟาม เนียรอนิ ฟราเรดสเปก
โทรสโกป
(อานตอหนา 2)
1
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม เชียงใหม 50200
2
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศีกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
3
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เชียงใหม 50200
4
ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม เชียงใหม 50200
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Postharvest Newsletter ฉบับนี้ ในสวนของเรื่องเต็มงานวิจัย เรานํา
เสนอผลงานเรื่อง “การทดสอบความแมนยําของเทคนิคเนียรอินฟราเรดในการ
ตรวจสอบอาการฟามของผลสมสายนํา้ ผึง้ ” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และพิเศษ
เฉพาะฉบับนี้ เราไดทําการยกเลิกคอลัมน นานาสาระ และนําเสนอ ผลสัมฤทธิ์
งานวิจัยศูนยฯ แทน ทําใหมีบทความมานําเสนอใหทุกทานไดติดตามทั้งหมด
6 เรื่องดวยกัน รายละเอียดติดตามได ในฉบับครับ
สําหรับการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วแหงชาติ ครัง้ ที่ 17
ที่ผานมานั้น หากทานใดที่ตองการรับชมวีดี โอในชวงของการบรรยายพิเศษ
สามารถติดตามรับชมไดผานทางเว็บไซตของศูนยฯ ที่ www.phtnet.org ครับ

คํานํา

สมเปนไมผลเขตรอนที่สามารถปลูกไดทั้งเขตรอนและเขตอบอุน นิยมนํามารับประทานทั้ง
ในรูปผลสดและนํ้าคั้นเนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการสูง สมเขียวหวานในประเทศไทยสวน
ใหญเปนสมเปลือกบาง กลุม Tangerine ซึ่งมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นทุกป แตปญหาสําคัญอยาง
หนึ่งของสมเขียวหวานพันธุสายนํ้าผึ้งคือปญหาความฟาม (Dry juice sac) ซึ่งพบมากในชวง
ตนและปลายฤดูการผลิตโดยเกิดจากหลายสาเหตุ ความฟามของสมนี้ไมสามารถมองเห็นได
จากภายนอก ซึ่งในปจจุบันใชการคัดแยกโดยผูชํานาญเทานั้น จึงเปนขอจํากัดที่สําคัญในการ
คัดแยกผลที่เกิดความฟามออกจากผลปกติ มีรายงานการศึกษาที่พบวาผลสมฟามจะมีอาการ
แหง ผนังเซลลหนากวาปกติ คุณคาทางอาหารลดลง ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดในนํ้า
(Total soluble solids, TSS) ปริมาณกรดทัง้ หมดทีไ่ ทเทรตได (Titratable acidity, TA) และ
วิตามิน ซี (Vitamin C ) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลปกติ ในขณะที่แรธาตุหลายชนิดเพิ่ม
ปริมาณสูงขึ้นโดยเฉพาะ Ca และ Mg (รวี, 2542) ซึ่งการตรวจวัดสมบัติทางทางกายภาพและ
เคมีเหลานี้ สามารถตรวจไดรวดเร็วดวยเทคนิค NIRs มีงานวิจยั รองรับมากมาย เชน การทํานาย
คา TA ในพีชและแนคทารีนโดยใชเทคนิค NIRs (Slaugther, 1995) การทํานายคา TSS ใน
สมซัตซูมาโดยใชเทคนิค NIRs (Kawano et al., 1993) การทํานายคา TSS, TA และ Firmness
ในสมซัตซูมาโดยใชเทคนิค NIRs (Gomez et al., 2006) ดังนั้น ถาสามารถหาความสัมพันธ
ระหวางสมบัติทางกายภาพและเคมีกับความฟามของสมก็หมายความวาจะสามารถตรวจวัด
ความฟามของสมได
ในงานวิจยั นีส้ นใจศึกษาการตรวจสอบความฟามของสมโดยเทคนิค NIRs รวมกับสมบัติ
ทางกายภาพ และสมบัติทางเคมี โดยใชการวิเคราะหทางสถิติ เพื่อคัดแยกผลสมฟามออกจาก
ผลสมปกติ ซึง่ จะเปนการตรวจสอบความฟามแบบไมทาํ ลายผล มีความแมนยํา ประหยัดเวลา
และลดการใชสารเคมีที่จําเปนตองใชในการตรวจวัดสมบัติทางเคมี

อุปกรณและวิธีการ

งานวิจยั นีแ้ บงออกเปน 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาลักษณะและตําแหนง
ของอาการฟามในผลสมโดยใชสมฟามในการทดลอง 200 ผล ทําการประเมินอาการฟามของ
ผลสมและตําแหนงของอาการฟามที่พบ โดยนําสมสายนํ้าผึ้งมาประเมินอาการฟามในแตละ
ตําแหนงไดแก ตําแหนงขั้วผล ตําแหนงแกมผล และตําแหนงดานลางผล และประเมินความ
รุนแรงของอาการที่พบโดยแบงออกเปน 5 ลักษณะ ไดแก ผลสมปกติ ผลสมที่มีอาการฟาม
นอยกวา 25% ผลสมที่มีอาการฟาม 26-50% ผลสมที่มีอาการฟาม 51-75% และผลสมที่มี
อาการฟามมากกวา 75% และนําไปหาความชื้นของผลสมปกติและผลสมฟามของแตละ
ลักษณะอาการ แลวนําไปตรวจวิเคราะหความชื้น (Moisture content, MC) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติ การทดลองที่ 2 การศึกษาการตอบสนองของ
อาการฟามตอแสงเนียรอนิ ฟราเรดและความสัมพันธระหวางอาการฟามของผลสมกับความชืน้
ดังรายละเอียดตอไปนี้ ตัวอยางสมในการทดลอง 200 ผล ตรวจวิเคราะหความชื้น (Moisture
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content, MC) แลวนําสเปกตรัมของตัวอยางสมมาแบงเปน 2 ชุด ชุด
ที่ 1 คือ ชุดสรางสมการเทียบมาตรฐาน (Calibration set) 200 ผล
และชุดที่ 2 คือ ชุดทดสอบสมการ (Validation set) ดวยเทคนิค
Partial least squares regression (PLSR) การทดลองที่ 3 การ
ทดสอบความแมนยําสมการเทียบมาตรฐาน นําผลสมจากแหลงอื่น
จํานวน 100 ผล มาทดสอบความแมนยําของสมการเทียบมาตรฐาน
(external validation) โดยวัดสเปกตรัมในชวงความยาวคลื่นเดียวกับ
สมการเทียบมาตรฐาน แลวทํานายอาการฟามของผลสมดวยสมการเทียบ
มาตรฐาน แลวจึงนําผลสมไปวิเคราะหสมบัตทิ างกายภาพและสมบัตทิ าง
เคมี นําขอมูลที่ไดจากการทํานายดวยสมการเทียบมาตรฐานมาศึกษา
ความแมนยําดวยวิธีทางสถิติ

ผล
ผลการศึกษาสําหรับการทดลองที่ 1 พบวา อาการฟามเริ่มจาก
ขั้วผลพบ 164 ผล คิดเปน 82% อาการฟามเริ่มจากแกมผลพบ 28 ผล
คิดเปน 14% อาการฟามเริ่มจากดานลางผลพบ 8 ผล คิดเปน 4% การ
ศึกษาปริมาณความชื้น (MC) ของสมปกติและสมฟามพบวา สมปกติ
และสมฟามมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 1)
Table 1 Moisture content in normal and dry juice sac mandarin
Level of dry juice sac
normal
1-25 %
26-50 %
51-75 %
76-100 %
CV (%)

MC (%)
90.73±2.06 a
89.03±1.47 b
88.35±1.64 b
85.96.±2.28 c
84.45±1.42 d
3.30

Note: Table displays the values of mean ± standard deviation (SD)
in each row, different letters represent significant differences
(P 0.05) by Independent sample t-test

ผลการศึ ก ษาสํ า หรั บ การทดลองที่ 2 พบว า สมการเที ย บ
มาตรฐานเปอรเซนตความชืน้ ทีด่ ที สี่ ดุ วัดสเปกตรัมทีบ่ ริเวณแกมผลสราง
จากขอมูลสเปกตรัมในชวงความยาวคลื่น 700-1100 นาโนเมตร ปรับ
แตงดวยวิธี Savitzky-Golay smoothing (10 nm average for left
and right sides) มีคา R, SEC, SEP และ Bias เทากับ 0.86, 1.40%,
1.51% และ -0.33% ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 2 และ Figure 1
Table 2 PLSR calibration results of MC of normal and dry juice sac mandarin fruits

(Stem end)

F: number of factors used in the calibration equation, R: correlation
coefficient, SEC = standard error of calibration
SEP = standard error of prediction, Bias: average of difference between
actual value and NIR value

ผลการศึกษาสําหรับการทดลองที่ 3 พบวา นําสมการที่ดี
ทีส่ ดุ ทีส่ รางขึน้ ซึง่ เปนสมการทีส่ รางจากความสัมพันธระหวางขอมูล
สเปกตรัมบริเวณแกมผลและความชืน้ มาทดสอบความแมนยํา (precision) ของสมการ ดวยผลสมชุดใหม ซึง่ มีวธิ กี ารเตรียมตัวอยางผล
สม การวัดสเปกตรัม สภาวะแวดลอมในการวัด ตัวอยาง และการ
วิเคราะหทางกายภาพ และเคมี เชนเดียวกับขัน้ ตอนการสรางสมการ
ทุกประการ การทดสอบสมการใชตวั อยางผลสมจํานวน 100 ผล นํา
ขอมูลทีไ่ ดไปทดสอบดวยสมการเทียบมาตรฐานของผลสมทีส่ รางขึน้
พบวา มีคา SEP และ Bias เทากับ 2.01% และ -0.23% ตามลําดับ

สรุป
1. สมการเทียบมาตรฐานความชื้นของผลสมเพื่อประเมินอาการฟาม คือสมการที่ดี
ที่สุดโดยวัดสเปกตรัมที่บริเวณแกมผล ขอมูลสเปกตรัมในชวง 700-1100 นาโนเมตรและปรับ
แตงขอมูลสเปกตรัมดวยวิธี Savitzky-Golay smoothing (10 nm average for left and right
sides) มีคา R, SEC, SEP และ Bias เทากับ 0.86, 1.40%, 1.51% และ -0.33% ตามลําดับ
2. การทดสอบความแมนยําของสมการเทียบมาตรฐานความชืน้ ของผลสมเพือ่ ประเมิน
อาการฟามดวยผลสมชุดใหม (unknown sample) พบวา การประเมินอาการฟามของผลสม
สายนํ้าผึ้งมีความแมนยําในระดับที่ยอมรับไดประมาณ 86 เปอรเซ็นต ในขณะที่ การใชแรงงาน
คนในการคัดแยกและเพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ควรมีการพัฒนาสมการเทียบมาตรฐานให
มีความแมนยําสูงขึ้นกอนนําไปใชในการวิเคราะหปฎิบัติ

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั
และนวัตกรรม และภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในการสนับสนุนทุนวิจัย

Figure 1 Predictions of PLSR by the NIR system versus laboratory
measurements of MC content of mandarin
(a) Calibration set (b) Validation set

วิจารณผล
จากผลการทดลองอาการฟามของผลสมมีความสัมพันธ
กับความชื้น (MC) ซึ่งสอดคลองกับ (Erickson, 1968) ไดรายงาน
วาผลสมฟามจะมีอาการแหง ผนังเซลลหนากวาปกติ มักพบบริเวณ
ขั้วผล ในผลสมที่แสดงอาการรุนแรงจะพบอาการฟามเกือบทั้งผล
(>75%ของเนื้อผล) คุณคาทางอาหารลดลง มีคา TSS, TA และ
วิตามิน ซี ลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับผลปกติ ในขณะทีแ่ รธาตุหลาย
ชนิดเพิ่มปริมาณสูงขึ้นโดยเฉพาะ Ca และ Mg ดังนั้น คาความชื้น
(MC) จึงถูกนําไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มความแมนยําในการประเมิน
อาการฟามของสมดวยเทคนิค NIRs
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งานวิจัยของศูนย์ฯ

การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาและคุณภาพของเนือ้
สุ ก ทุ เ รี ย นพั น ธุ  จั น ทบุ รี 1 และ
หมอนทอง

ผลของไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ต อ คุ ณ ภาพของกล ว ยไม ส กุ ล
หวายตัดดอก
อัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง1 วชิรญา อิ่มสบาย1,2 สุวัชชัย จรัสโสภณ3 และธนกร วิรุฬมงคล3

บทคัดยอ
กลวยไมสกุลหวายตัดดอกถือเปนสินคาของประเทศไทยทีม่ กี ารสง
ออกมากเปนอันดับหนึ่ง จึงมีการคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการรักษา
และ/หรือเพิ่มคุณภาพของดอกกลวยไม ซึ่งนํ้านาโนบับเบิลก็อาจเปนอีก
เทคโนโลยีหนึง่ ทีส่ ามารถนํามาใชเพิม่ คุณภาพของดอกกลวยไมได แตอยางไร
ก็ตามเทคโนโลยีนาโนบับเบิลนี้มีแนวโนมวาจะผลิตสารไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด (H2O2) ขึน้ ในระหวางการสรางฟองอากาศ ซึง่ มีรายงานวาสาร H2O2
อาจทําความเสียหายใหกับพืชได ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลของ H2O2 ตอคุณภาพของดอกกลวยไมสกุลหวาย 3 พันธุ ไดแก เอีย
สกุล ขาวสนาน และบูรณะเจต และเพื่อตรวจสาร H2O2 ในนํ้านาโนบับเบิล
ทําการทดลองโดยการแชชอ ดอกกลวยไมเปนเวลา 5 นาที ในสารละลาย H2O2
ความเขมขน 1-5% เปรียบเทียบกับการแชนาํ้ ประปา พบวา H2O2 ความเขม
ขน 4-5% สงผลใหดอกกลวยไมพนั ธุเ อียสกุลมีสซี ดี ชัดเจน และมีอายุปก แจกัน
สัน้ ลงในพันธุเ อียสกุลและบูรณะเจตในทุกความเขมขน แตในพันธุข าวสนาน
มีอายุปกแจกันไมแตกตางกัน เมื่อแชชอดอกกลวยไมในสารละลาย H2O2
ความเขมขน 4% เปนเวลา 5 10 และ 15 นาที พบวาทุกชวงเวลาสงผลให
กลวยไมทั้งสามพันธุมีอายุปกแจกันสั้นลงเชนกัน บงชี้ใหเห็นวาสารละลาย
H2O2 ที่ความเขมขนมากกวา 3% มีผลกระทบตอคุณภาพของดอกกลวยไม
สกุลหวาย สวนการตรวจสอบปริมาณสาร H2O2 ที่เกิดขึ้นจากการผลิตนํ้า
นาโนบับเบิลเปนเวลา 5 10 15 และ 20 นาที ดวยเทคนิค spectrophotometer พบวาตรวจไมพบสาร H2O2 ในนํ้านาโนบับเบิล จึงเปนไปไดวาจะ
สามารถนําเทคโนโลยีนํ้าโนบับเบิลมาใชในการรักษาคุณภาพและ/หรือเพิ่ม
คุณภาพของดอกกลวยไมสกุลหวายได

จิรัฐิติกาล บุณธนากร1 วิชชุดา เดาด2 อภิรดี อุทัยรัตนกิจ1,4 พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย1,4
ชูชาติ วัฒนวรรณ3 และเฉลิมชัย วงษอารี 4,

บทคัดยอ
ปจจุบันกรมวิชาการเกษตรไดมีการปรับปรุงพันธุและคัดเลือก
ทุเรียนสายพันธุใหมภายใตชื่อ ‘จันทบุรี’ โดยพันธุจันทบุรี 1 เปนหนึ่งในสาย
พันธุท มี่ ลี กั ษณะเดนคือ เนือ้ สุกมีกลิน่ ออน งานวิจยั นีจ้ งึ ศึกษาการเปลีย่ นแปลง
ดานสรีรวิทยาของเนื้อทุเรียนสุกพรอมเมล็ดโดยเปรียบเทียบระหวางพันธุ
จันทบุรี 1 และพันธุท นี่ ยิ มสงออกคือพันธุห มอนทอง โดยเก็บรักษาเนือ้ ทุเรียน
สุกที่อุณหภูมิ 4, 10 (90-95 %RH) และ 25 องศาเซลเซียส (60-70 %RH)
พบวาเนือ้ ทุเรียนสุกมีอตั ราการหายใจและการผลิต เอทิลนี สูงขึน้ ตามอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษาทีเ่ พิม่ ขึน้ ที่ 25 องศาเซลเซียส เนือ้ หมอนทองสุกมีอตั ราการ
หายใจและการผลิตเอทิลีนเฉลี่ย 169.03±58.88 mg. CO2/kg.hr และ
23.00±5.78 μl C2H4/kg.hr สวนจันทบุรี 1 มีคาเฉลี่ย 195.72±124.45
mg. CO2/kg.hr และ 27.80±12.43 μl C2H4/kg.hr ตามลําดับ ในขณะที่ 4
และ 10 องศาเซลเซียส ทั้ง 2 พันธุ มีอัตราการหายใจและอัตราการผลิตเอทิลีน
อยูในชวง 20-50 mg. CO2/kg.hr และ 10-30 μl C2H4/kg.hr สวนดานคา
สีเนื้อ คาความแนนเนื้อและของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมดของเนื้อทุเรียนทั้ง
สองสายพันธุพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นอกจากนี้พบ
วาในเนือ้ หมอนทองสุกพบสารประกอบซัลเฟอรชนิด Ethanethiol ทีใ่ หกลิน่
ที่รุนแรง แตในพันธุจันทบุรี 1 ไมพบสารประกอบชนิดนี้

คําสําคัญ:

การสุก ทุเรียน พันธุ พรอมบริโภค

คําสําคัญ : นาโนบับเบิล การเสื่อมสภาพ อายุปกแจกัน
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สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพฯ 10150
2
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรประเทศไทย ปทุมธานี 12120
3
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรุงเทพฯ 10900
4
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม กรุงเทพฯ 10400
1

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ. เชียงใหม 50200
3
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม กรุงเทพฯ 10400
1
2

ÈÙ¹Â¹ÇÑμ¡ÃÃÁà·¤â¹âÅÂÕËÅÑ§¡ÒÃà¡็ºà¡ÕÂ่ Ç

4 ostharvest Newsletter
Postharvest Technology Innovation Center

ผลสัมฤทธิง
์ านวิจัยศูนย์ฯ

ความเปนไปได ในการใชเทคนิคเนียรอนิ ฟราเรดสเปกโทรสโกป
เพื่อตรวจสอบความฟามของสมสายนํ้าผึ้ง
ผศ.ดร. วิบูลย ชางเรือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Tangerine ปญหาสําคัญอยางหนึ่งของสมเขียวหวานพันธุสายนํ้าผึ้งคือ
ปญหาความฟาม (Dry juice sac) ซึ่งพบมากในชวงตนและปลายฤดูการ
ผลิตโดยความฟามของสมนีไ้ มสามารถมองเห็นไดจากภายนอก ซึง่ ในปจจุบนั
ใชการคัดแยกโดยผูช าํ นาญการเทานัน้ จึงเปนขอจํากัดทีส่ าํ คัญในการคัดแยก
ผลทีเ่ กิดความฟามออกจากผลปกติ มีรายงานการศึกษาทีพ่ บวาผลสมฟามจะ
มีอาการแหง ผนังเซลลหนากวาปกติ คุณคาทางอาหารลดลง เปอรเซ็นต
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดในนํ้า (Total soluble solids, TSS)
ปริมาณกรดทัง้ หมดทีไ่ ทเทรตไดเปอรเซ็นต (Titratable acidity, TA) และ
วิตามิน ซี (Vitamin C ) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลปกติ (รวี, 2542) ซึ่ง
การตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและเคมีเหลานี้ สามารถตรวจไดรวดเร็วดวย
เทคนิค NIRs การศึกษาการตรวจสอบความฟามของสมโดยเทคนิค NIRs
รวมกับสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมี โดยใชการวิเคราะหทางสถิติ
เพื่อคัดแยกผลสมฟามออกจากผลสมปกติ ซึ่งเปนการตรวจสอบความฟาม
แบบไมทําลายผล มีความแมนยํา ประหยัดเวลา และลดการใชสารเคมีที่
จําเปนตองใชในการตรวจวัดสมบัติทางเคมี

จากการสังเกตพบวาอาการฟามของผลสมสวนมากจะเกิดเริม่ จากขัว้
ผลแลวคอยๆ ลามไปสวนแกมผลหรือสวนดานลางของผล โดยอาการฟามที่
เริ่มจากขั้วผล คิดเปน 82.78% เริ่มจากแกมผล และเริ่มจากดานลางผล คิด
เปน 14.44% และ 2.78% ตามลําดับ (ภาพที่ 1) และพบวาความถวงจําเพาะ
ความชื้น ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดในนํ้า (TSS) และปริมาณกรดที่
ไทเทรตได (TA) ของสมปกติและสมฟามมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ และเมื่อนํามาวัดคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 700 1100 นาโนเมตร ดวยเครื่องเนียรอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Near
infrared spectrophotometer, NIRSystem 6500, Foss NIR system,
Silver spring, USA) โดยใชหัววัดชนิดใยแกวนําแสงดวยวิธี Interaction
โดยบันทึกขอมูลสเปกตรัมที่ตําแหนงตางๆ ของผลสม ไดแก ขั้วผล แกมผล
และ ดานลางผล (ภาพที่ 2) แลวคํานวณสมการเทียบมาตรฐาน (calibration
model) ดวยเทคนิค Partial least squares regression (PLSR) เมื่อ
นําสมการเทียบมาตรฐานมาใชทาํ นาย ความชืน้ (MC) ปริมาณของแข็งทัง้ หมด
ทีล่ ะลายไดในนํา้ (TSS) และปริมาณกรดทีไ่ ทเทรต (TA) พบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (R) ของคาจริงและคาที่ทํานายไดในชุดทดสอบสมการ เทากับ
0.87, 0.81 และ 0.92 ตามลําดับ โดยมีคาความผิดพลาดมาตรฐานในการ
ทํานาย (Root mean square error of cross validation; RMSECV)
ของ MC, TSS และ TA เทากับ 1.67, 1.71 และ 0.14 และคาเฉลี่ยของผล
ตางระหวางคาที่ไดจากวิธีอางอิงกับคาที่ไดจาก NIR (bias) ของ MC, TSS
และ TA เทากับ 0.004, 0.0001 และ 0.007 ตามลําดับ ผลการทดลองนี้
แสดงใหเห็นวาอาการฟามของผลสมมีการตอบสนองตอแสงเนียรอนิ ฟราเรด
ไดดี ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการประยุกตใชเทคนิค NIRs
สําหรับการตรวจสอบความฟามของผลสม

ภาพที่ 1 แสดงอาการฟามของผลสมที่ตําแหนงตางๆ
(ก) อาการฟามที่เริ่มจากขั้วผล
(ข) อาการฟามที่เริ่มจากสวนแกมของผล
(ค) อาการฟามที่เริ่มจากสวนลางของผล

ภาพที่ 2 ตําแหนงที่วัดเสปกตรัมบนผลสม
(ก) ขั้วผล
(ข) แกมผล
(ค) ดานลางผล

สมเขียวหวานในประเทศไทยสวนใหญเปนสมเปลือกบาง กลุม
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ผลสัมฤทธิง
์ านวิจัยศูนย์ฯ

ผลของระดั บ ความเข ม ข น ของ
กรดเกลือและคลอไรตตอ การลด
การเปลีย่ นสีนาํ้ ตาลของผลลําไย
อ.ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําไย ปญหาเรื่องสีผิวและโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลลําไย

เปนปญหาสําคัญประการหนึง่ ของการสงออกลําไย ดังนัน้ ผลลําไยทีส่ ง ออก
ซึ่งตองผานการรมดวยแกสซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide, SO2)
เพือ่ ปองกันโรคหลังการเก็บเกีย่ ว และฟอกสีผวิ ผล ในปจจุบนั เนือ่ งจากการ
แขงขันทางการคาของลําไยมีมากขึ้น ทําใหผูประกอบการบางรายมีการใช
ปริมาณ SO2 ความเขมขนสูงเกินกวาทีก่ าํ หนดไว ทําใหมแี นวโนมวาประเทศ
ผูนําเขาลําไยหลายประเทศหามใชสารประกอบซัลไฟท (sulfite agents)
หรือใหใชในปริมาณนอยลง งานวิจยั นีม้ งุ ทีจ่ ะทําการศึกษาการใชกรดเกลือ
และคลอไรต เพื่อลดการเกิดสีนํ้าตาลที่เปลือกลําไย และยืดอายุการเก็บ
รักษาโดยไมมีผลตอคุณภาพของผลลําไย ทําการศึกษาในผลลําไยพันธุดอ
โดยแชในกรดเกลือและคลอไรตที่ความเขมขนตางๆ คือ 5% HCl, 1.5%
ClO2, 2% ClO2, 0.5% NaClO2 และ 1% NaClO2 เก็บรักษาผลลําไยที่
ผานกรรมวิธตี า งๆ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 5°C นาน 7 วัน จากนัน้ นํามาวางไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ
หอง 25°C อีก 7 วัน จนครบ 14 วัน จากผลประเมินการเปลี่ยนสีนํ้าตาล
แบบใหคะแนน (Browning index) 5 ระดับ โดย 1 คือผลปกติไมเปลี่ยน
สีผิวเปนสีนํ้าตาล 2 คือผลเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเล็กนอย 3 คือผลเปลี่ยน
เปนสีนํ้าตาลนอยกวา 25% ของพื้นที่ผิวเปลือกทั้งหมด 4 คือผลเปลี่ยน
เปนสีนาํ้ ตาลระหวาง 25-50% ของพืน้ ทีผ่ วิ เปลือกทัง้ หมด 5 คือผลเปลีย่ น
เปนสีนํ้าตาลมากกวา 50% ของพื้นที่ผิวเปลือกทั้งหมด (Jiang and Li,
2001) โดยจะยอมรับผลลําไยที่มีระดับคะแนนของการเกิดสีนํ้าตาลอยูที่
ระดับนอยกวาหรือเทากับ 3 พบวาการแชดวย 2% ClO2 สามารถควบคุม
การเกิดสีนํ้าตาลที่เปลือกดานนอกได โดยมีคะแนนการยอมรับอยูที่ระดับ
นอยกวาหรือเทากับ 3 แตกตางจากไมแชสาร

การเปลี่ยนสีนํ้าตาลของเปลือกลําไยสดเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5°C และและนําไปเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 25°C T1=5% HCl+0.5% NaClO2, T2=5% HCl+1.0% NaClO2,
T3=1.5% ClO2, T4=2.0% ClO2 และ T5=ชุดควบคุม (……) คือ เสนที่แสดงถึงการ
ยอมรับ เมื่อมีคานอยกวาหรือเทากับ 3
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ผลของระยะการพัฒนาและอุณหภูมิ
เก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงกลิ่น
และการบานของดอกมะลิลา
ผศ.ดร. วชิรญา อิ่มสบาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กลีบ

ดอกมะลิลาภายหลังการเก็บเกี่ยวจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลและ
เหีย่ วภายใน 1 วันซึง่ การเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ จะชวยชะลอการเสือ่ มสภาพดอก
มะลิลาได งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของระยะความบริบูรณและ
อุณหภูมิเก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงกลิ่นและการบาน โดยเก็บเกี่ยวดอกมะลิ
ลาตอนเชา (ดอกบริบรู ณนอ ย) และตอนบาย (ดอกบริบรู ณมาก) ลดอุณหภูมดิ ว ย
นํ้าเย็นกอนเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-6°C หรือ 0-2°C เปนเวลา 7 วัน แลวยายมา
วางทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25°C (RH 60-70%) บันทึกจํานวนดอกบานระยะตางๆการเปลีย่ น
สีของกลีบดอกและคะแนนกลิน่ ทุกๆ 6 ชัว่ โมงพบวากอนการเก็บรักษา (วันที่ 0)
ดอกมะลิลาเก็บเกี่ยวตอนเชาและบายพัฒนาการบานไดสมบูรณมีกลิ่นหอมเพิ่ม
ขึน้ ในระหวางการบานและกลีบดอกเกิดสีนาํ้ ตาลภายในเวลา 36 ชัว่ โมง สวนการ
เก็บรักษาดอกมะลิลาที่อุณหภูมิ 4-6°C เปนเวลา 7 วัน พบดอกมะลิลาเก็บเกี่ยว
ตอนบายบานระหวางการเก็บรักษา และเมื่อยายมาวางที่อุณหภูมิ 25°C ดอก
พัฒนาการบานไดตามปกติ ขณะทีด่ อกเก็บเกีย่ วตอนเชาพบดอกบานไมสมบูรณ
และมีกลิ่นลดลง ซึ่งกลีบดอกมะลิลาทั้งสองระยะเกิดสีนํ้าตาลภายในเวลา18
ชัว่ โมง เมือ่ เก็บรักษาดอกมะลิลาทีเ่ ก็บเกีย่ วตอนเชาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 0-2°C พบอาการ
สะทานหนาว คือกลีบดอกปรากฏสีนํ้าตาลภายในเวลา 12 ชั่วโมง ดอกบานไม
สมบูรณและมีกลิน่ หอมลดลงหลังยายมาวางทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25°C สวนดอกมะลิลาที่
เก็บเกี่ยวตอนบายพัฒนาการบานไดถึงระยะดอกแยมเริ่มบานและยังคงมีกลิ่น
หอม แตมีกลิ่นหอมนอยกวาดอกมะลิลาที่ไมผานการเก็บรักษา

ระยะความบริบูรณของดอกมะลิลา แบงเปน 5 ระยะ คือ 1. ดอกตูม (Close bud)
2. ดอกเริ่มผลิ (Open bud) 3. ดอกแยม (Just opening) 4. ดอกแยมบาน
(Partially opening) และ 5. ดอกบานมากกวา 45 องศา (Fully opening)

การทํานายการเกิดอาการ
สะทานหนาว (ไสสีนํ้าตาล) ของผล
สับปะรด กลุม ควีนสีส่ ายพันธุท ปี่ ลูกใน
แหลงปลูกเดียวกันหกแหลง
ผศ. ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลสัมฤทธิง
์ านวิจัยศูนย์ฯ

ตรวจสอบความต า นทานต อ สารเคมี
Azoxystrobin ของเชื้ อ รา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)
Sacc สาเหตุ โ รคแอนแทรคโนสของ
มะมวง
ผศ.ดร. รัติยา พงศพิสุทธา

สับ ปะรดสายพันธุตางๆ ในกลุม ‘Queen’ ทนทานอาการไสสี

นํา้ ตาล (internal browning) แตกตางกัน การศึกษาในอดีต มีการเปรียบ
เทียบสับปะรดตางสายพันธุที่ปลูกในแหลงปลูกตางกัน ทําใหไมสามารถ
สรุปไดแนชัดวา ความทนทานอาการไสสีนํ้าตาลของสายพันธุตาง ๆ เหลา
นัน้ มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหรือสภาพแหลงปลูก การทดลองนีจ้ งึ นําหนอ
สับปะรดพันธุต ราดสีทอง สวี ภูเก็ต และภูแล จากจังหวัดตราด ชุมพร ภูเก็ต
และเชียงราย ตามลําดับ มาปลูกพรอมกันในแหลงปลูกเดียวกัน 6 แหลง
ปลูก ไดแก จังหวัดตราด ภูเก็ต เชียงราย ระยอง ประจวบคีรีขันธ และ
กาญจนบุรี เมือ่ สามารถเก็บเกีย่ วผลสับปะรดได นําผลสับปะรดมาทดสอบ
ความทนทานอาการไส สี นํ้ า ตาล โดยเก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ 10±2 ºC
ความชืน้ สัมพัทธ 95±5 % เปนเวลา 14 วัน และนําออกมาวางตอทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
25 ºC เปนเวลา 3 วัน พบวาในทุกแหลงปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทอง
แสดงอาการไสสีนํ้าตาลมากที่สุด (ระดับ 4.5 คะแนน) และสับปะรดพันธุ
ภูแลมีแนวโนมวาแสดงอาการไสสีนํ้าตาลนอยที่สุด (ระดับ 1.5 คะแนน)
ทั้งนี้สับปะรดพันธุสวีและพันธุภูเก็ตจาก 5 แหลงปลูก แสดงอาการไสสี
นํ้าตาลแตกตางกันในแตละครั้งที่เก็บเกี่ยว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โรคแอนแทรคโนสจัดเปนโรคที่มีความ
สําคัญตอการผลิตมะมวงเปนอยางมาก มีการ
ศึกษาการควบคุมโรคดังกลาวหลากหลายวิธี
มาเปนระยะยาวนาน ซึ่งวิธีที่นิยมใชมากที่สุด
คือ การใชสารเคมีกําจัดเชื้อรา อยางไรก็ตาม
ดวยปริมาณการใชที่สูง และการใชสารเคมี
ชนิดเดิมบอยครั้ง รวมไปถึงสภาพแวดลอม
อาจสงผลใหเชื้อราเกิดการตานทานตอสาร
เคมีได งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําการตรวจสอบความตานทานตอสารเคมี
ของเชือ้ รา Colletotrichum gloeosporioides ทีเ่ ปนสาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ของมะมวง จํานวน 5 ไอโซเลท บนอาหารเลีย้ งเชือ้ potato dextrose agar
(PDA) ที่มีสวนผสมของสารกําจัดเชื้อรา azoxystrobin ความเขมขน 0.1,
1, 10 และ 100 μg/ml จากผลการทดลองพบวา เชือ้ รา C. gloeosporioides
ทุกไอโซเลท สามารถเจริญเติบโตบนอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีเ่ ปน poisoned food
medium ไดทกุ ระดับความเขมขน จึงทําการสกัด และเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
ของเชื้อราดวยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) เพื่อทําการ
ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงความตานทานของเชื้อราดวยเทคนิคอณูชีว
โมเลกุล ขอมูลที่ไดนําไปสูการเลือกใชสารเคมีกําจัดเชื้อราเพื่อควบคุมโรค
แอนแทรคโนสของมะม ว งทั้ ง ก อ น และหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

เทคโนโลยีการเคลือบผิวจากโปรตีนเซริซนิ รวมกับการควบคุมการ
ปลอยสารระเหยจากนํ้ามันหอมระเหยเพื่อยืดอายุและลดการ
เกิดสีนํ้าตาลของมะมวงตัดแตงพรอมบริโภค

ผศ. ดร. พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เซลิซนิ เปนโปรตีนทีส่ กัดจากรังไหมทีเ่ หลือจากการทําเสนไยไหม สามารถใช
เปนสารเคลือบผิวที่บริโภคได เนื่องดวยคุณสมบัติที่สามารถจับตัวเปนพอลิเมอร
สามารถผสมกับสารโมเลกุลใหญไดดี ซึง่ เซริซนิ มีสมบัตเิ ปนสารตานอนุมลู อิสระ ลด
ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ ในไขมัน ยับยัง้ การเกิดสีนาํ้ ตาลในอาหาร และสามารถตานการ
เจริญเชือ้ จุลนิ ทรียก อ โรคไดดี การวิจยั นีจ้ งึ ทดลองใชเซริซนิ เคลือบมะมวงสุกตัดแตง
พรอมบริโภคเพือ่ ลดการเกิดสีนาํ้ ตาลและคงคุณภาพระหวางการเก็บรักษา โดยมะมวง
สุกตัดแตงพรอมบริโภคทีผ่ า นการจุม สารละลายเซริซนิ ทีผ่ า นกระบวนการ hydrolysate

ทีร่ ะดับ 1 และทีไ่ มผา นกระบวนการ hydrolysate (non-hydrolysated sericin)
ความเขมขนรอยละ 2 สามารถชะลอการเกิดสีนาํ้ ตาลในมะมวงนํา้ ดอกไมตดั แตงพรอม
บริโภค โดยเมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการเก็บรักษา (4 วัน) มีคะแนนการเกิดสีนาํ้ ตาล
เฉลีย่ 1.60 คะแนน (slight browning- moderate browning) ในขณะทีม่ ะมวง
ทีไ่ มไดผา นการจุม สารละลายเซริซนิ (ชุดควมคุม) มีคะแนนการเกิดสีนาํ้ ตาลเฉลีย่ 4.00
คะแนน (extreme browning)

ขัน้ ตอนการเตรียมผลิตผลและการจุม สารละลายโปรตีนเซริซนิ ของมะมวงนํา้ ดอกไมสที องตัดแตงพรอมบริโภค: การวัดระดับความสุกของผลมะมวงแบบไมทาํ ลาย
ผล (A) การลางผลในสารละลายโซเดียมไฮโดรคลอไรตความเขมขน 100 มิลลิกรัม/ลิตร (B) ปอกเปลือกและหัน่ ชิน้ มะมวงสุก (C) จุม ชิน้ มะมวงในสารละลายเซริซนิ (D) ผึง่
ใหแหง (E) และบรรจุชนิ้ มะมวงในกลองพลาสติก (F)

Treatments

Days after storage

Control

2% non-hydrolysated sericin

2% hydrolysated sericin

มะมวงนํา้ ดอกไมสที องตัดแตงพรอมบริโภคทีผ่ า น
การจุมสารละลายโปรตีน non-hydrolysated
sericin รอยละ 2, hydrolysated sericin รอยละ
2 และไมไดจมุ สารละลายโปรตีนเซริซนิ (ชุดควบคุม)
ระหวางการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 4 วัน
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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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