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บทคัดย่อ
กรดออกซำลิก (OA) และกรดซำลิซิลกิ (SA) มีบทบำทสำคัญในกำรเป็ นโมเลกุลส่งสัญญำณเพือ่ บรรเทำกำรเสือ่ มตำม
อำยุและรักษำคุณภำพของผลไม้หลังเก็บเกี่ยวโดยกระตุน้ กลไกป้องกันกำรต้ำนออกซิเดชัน งำนวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำผล
ของ OA และ SA ที่ระดับควำมเข้มข้นต่ำเพื่อลดกำรเกิดสีนำ้ ตำลของเปลือกผลลำไยพันธุด์ อระหว่ำงเก็บรักษำที่อณ
ุ หภูมิ 25±1 oซ โดย
นำผลลำไยสดจุ่มในสำรละลำย OA หรือ SA ที่ควำมเข้มข้น 1 และ 10 มิลลิโมลำร์ เป็ นเวลำ 10 นำที และผลลำไยที่จ่มุ ในนำ้ กลั่น
เป็ นชุดควบคุม จำกนัน้ บรรจุผลลงในกล่องกระดำษลูกฟูกและนำไปเก็บรักษำที่ 25±1 oซ ควำมชืน้ สัมพัทธ์ 82±5% เป็ นเวลำ 7 วัน สุม่
ตัวอย่ำงผลทุกๆ วันเพื่อวิเครำะห์เปอร์เซ็นต์กำรเกิดสีนำ้ ตำล ค่ำสีเปลือกผล (ค่ำ L* และ b*) กำรยอมรับคุณภำพผลโดยรวม กิจกรรม
ของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส (PPO) และปริมำณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) พบว่ำผลลำไยที่จ่มุ ใน OA ควำมเข้มข้น 1 และ 10
มิลลิโมลำร์ มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดสีนำ้ ตำลต่ำกว่ำและค่ำสีเปลือกผลสูงกว่ำอย่ำงมีนยั สำคัญในระหว่ำงเก็บรักษำเป็ นเวลำ 7 วัน ขณะที่
SA มีประสิทธิภำพต่ำกว่ำในกำรลดกำรเกิดเปลือกผลสีนำ้ ตำล ผลที่จ่มุ ใน OA มีกิจกรรมของเอนไซม์ PPO และปริมำณ H2O2 ที่ต่ำกว่ำ
และมีคณ
ุ ภำพผลโดยรวมสูงกว่ำชุดควบคุม โดย OA 10 มิลลิโมลำร์ มีประสิทธิภำพสูงสุดในกำรลดกำรเกิดสีนำ้ ตำลและยืดอำยุกำร
วำงจำหน่ำยจำก 2 วันเป็ น 4 วัน ผลกำรทดลองนีแ้ สดงให้เห็นว่ำกำรจุ่มผลลำไยใน OA ควำมเข้มข้นต่ำ (10 มิลลิโมลำร์) สำมำรถลด
กำรเกิดเปลือกผลสีนำ้ ตำลและรักษำคุณภำพของผลลำไยพันธุด์ อในระหว่ำงเก็บรักษำที่ 25±1 oซ ได้โดยกำรลดกิจกรรมของเอนไซม์
PPO และกำรสะสม H2O2

คำสำคัญ: โมเลกุลส่งสัญญำณ กลไกป้องกันโดยกำรต้ำนออกซิเดชัน กำรเสือ่ มสภำพ
1
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ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กทม.

(อ่านต่อหน้า 2)

สวัสดีครับ ... ท่านผูอ้ ่านที่เคารพทุกท่าน สาหรับ Postharvest Newsletter ฉบับนี ้ ทางศูนย์ฯ ได้มีการ
ออกแบบใหม่ รวมทัง้ เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์อย่างเดียว เพื่อลดการใช้กระดาษ เป็ นการช่วยโลกจากภาวะโลก
ร้อนอีกทางครับ
สาหรับเนือ้ หาในฉบับ เรื่องเต็มงานวิจยั เรานาเสนอเรื่อง ผลของกรดออกซาลิกและกรดซาลิซิลิกความ
เข้มข้นต่าต่อการเกิดสีนา้ ตาลของเปลือกผลลาไยพันธุด์ อระหว่างเก็บรักษา และนานาสาระ นาเสนอบทความเรื่อง
ทาไมดอกมะลิลาจึงมีกลิ่นหอมเมื่อดอกบาน? จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังมีงานวิจยั ศูนย์ฯ อีก 2 เรื่อง
และผลสัมฤทธิ์งานวิจยั ศูนย์ฯ อีก 2 เรื่องให้ติดตามครับ
เรือ่ งเต็มงานวิจย
ั

(ต่อจากหน้า 1)

การเกิดสีนา้ ตาลของเปลือกผลลาไยเป็ นปั ญหาสาคัญที่เกิดขึน้ ภายหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งเร่งอายุการจาหน่าย
ให้สนั้ ลงและลดมูลค่าของผลิตผลลง (Jiang et al., 2002) สารประกอบสีนา้ ตาลนีเ้ กิดจากความเครียดที่ผลลาไย
ได้รับ ภายหลัง การเก็ บ เกี่ ย ว ส่ง ผลกระตุ้น การสะสมอนุมูล อิ ส ระ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์อ อกไซด์ (hydrogen
peroxide, H2O2) และอนุมูลไฮดรอกซิล (hydroxyl radical, OH.) ซึ่งเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารชีวโมเลกุล
ภายในเซลล์ โดยมี ลิพิดในโครงสร้างเซลล์เ ป็ นเป้าหมายส าคัญที่ ถูกอนุมูลอิสระเข้าทาปฏิ กิริยา มีผลทาลาย
โครงสร้างและหน้าที่ของเมมเบรน โดยความเสียหายของเมมเบรนที่เ กิดขึน้ นีท้ าให้เอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส
(polyphenol oxidase, PPO) ในพลาสติดเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันสารประกอบฟี นอลในแวคิวโอลกับออกซิเจนได้
ผลิตภัณฑ์เป็ นสารสีนา้ ตาล (Chomkitichai et al., 2014)
ปั จจุบนั นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบส่งสัญญาณที่เกิดขึน้ ในพืช ระบบนีม้ ีบทบาทสาคัญ
ในการควบคุม การเจริญ เติบโตและการตอบสนองต่อความเครียด มี รายงานว่าการให้สารเคมี บางชนิด เช่น
ไนตริกออกไซด์ (nitric oxide, NO) กรดออกซาลิก (oxalic acid, OA) และกรดซาลิซิลิก (salicylic acid, SA) จาก
ภายนอกในระดับความเข้มข้นต่าๆ ที่เหมาะสมสามารถชักนาให้พืชทนทานต่อความเครียดได้ โดยมีผลกระตุน้
ระบบส่งสัญญาณให้ทางานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กระตุน้ การแสดงออกของยีนและการทางาน
ของเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะเครียด จนสามารถลดความเครียดออกซิเดชันได้ (Liu and He,
2017) ในการทดลองนีไ้ ด้แสดงให้เห็นว่า OA และ SA ความเข้มข้นต่าสามารถลดการเกิดสีนา้ ตาลของเปลือกผล
ลาไยพันธุด์ อระหว่างเก็บรักษา โดยคาดว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งสัญญาณภายในเซลล์ของผลลาไย

เก็บเกี่ยวและคัดเลือกผลลำไยพันธุด์ อ อำยุประมำณ 180 วันหลังดอกบำน ขนำดผลใกล้เคียงกัน ไม่มีรอย
กำรเข้ำทำลำยของโรคและแมลงจำกสวนเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ตัดก้ำนผลให้ยำวประมำณ 0.3 เซนติเมตร
แล้วนำผลเดี่ยวเหล่ำนีจ้ มุ่ ลงในสำรละลำย OA หรือ SA ควำมเข้มข้น 1 และ 10 มิลลิโมลำร์ เป็ นเวลำ 10 นำที และ
ผลที่จ่มุ ในนำ้ กลั่นเป็ นชุดควบคุม ผึ่งให้ผิวนอกแห้ง แล้วบรรจุผลลงในกล่องกระดำษลูกฟูก (30 ผล/กล่อง) และ
เก็ บรักษำที่ อุณ หภูมิ 25±1oซ ควำมชื น้ สัม พัทธ์ 82±5% เป็ นเวลำ 7 วัน ทำกำรสุ่ม ตัว อย่ำงผลในทุกๆ วันมำ
วิเครำะห์ ระดับกำรเกิดสีนำ้ ตำลของเปลือกผล โดยกำรประเมินด้วยสำยตำแล้วบันทึกเป็ นเปอร์เซ็นต์พืน้ ที่ท่ี เกิดสี
นำ้ ตำลที่เปลือกผล (โดยเปอร์เซ็นต์พืน้ ที่ท่ีเกิดสีนำ้ ตำลที่ยอมรับคือไม่เกิน 25%) ค่ำสีของเปลือกผล โดยใช้เครื่อง
colorimeter (Minolta CR-200) แสดงในรูปของค่ำ L* (สีเข้มหรือสีออ่ น) และค่ำ b* (สีเหลือง) ประเมินกำรยอมรับ
คุณภำพผลโดยรวม โดยใช้ 9-point hedonic scale (ระดับที่ยอมรับคือมำกกว่ำ 5) กิจกรรมของเอนไซม์ PPO
และปริมำณ H2O2 โดยวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) จำนวน 3
ซ ำ้ ๆ ละ 30 ผล และวิเ ครำะห์ควำมแตกต่ำงของกรรมวิธี ทดลองด้วยโปรแกรมส ำเร็จ รู ป SPSS for Windows
version 15 ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยทำกำรทดลองในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนธันวำคม 2560
ณ ห้อ งปฏิ บัติก ำรสรี ร วิ ท ยำของพื ช และเทคโนโลยี ห ลัง กำรเก็ บ เกี่ ย ว ภำควิ ช ำชี ว วิ ท ยำ คณะวิ ท ยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

กำรเกิดสีนำ้ ตำลของเปลือกผลลำไยในทุกชุดกำรทดลองเพิ่มขึน้ ตำมลำดับเมื่อระยะเวลำกำรเก็บรักษำ
เพิ่ม ขึน้ ผลที่ ผ่ำนกำรจุ่ม ในสำรละลำย OA และ SA มี เปอร์เซ็ นต์กำรเกิ ดสี น ำ้ ตำลต่ ำ กว่ำชุด ควบคุม อย่ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิติ ในช่วง 7 และ 4 วันแรกของกำรเก็บรักษำ ตำมลำดับ โดยผลลำไยที่ผ่ำนกำรจุ่มในสำรละลำย
OA ควำมเข้มข้น 10 มิลลิโมลำร์ มีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดสีนำ้ ตำลต่ำที่สุด และมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดสีนำ้ ตำลต่ำกว่ำ
25% ในช่วง 4 วันแรกของกำรเก็บรักษำ รองลงมำคือสำรละลำย OA ควำมเข้มข้น 1 มิลลิโมลำร์ ชุดควบคุม และ
ชุดที่จ่มุ ในสำรละลำย SA ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์กำรเกิดสีนำ้ ตำลต่ำกว่ำ 25% เพียง 3, 2 และ 1 วันของกำรเก็บรักษำ
ตำมลำดับ (Figure 1A) ส่วนกำรเปลี่ยนแปลงสีเปลือกผลลำไยที่แสดงในรูปค่ำ L* และค่ำ b* พบว่ำผลที่ผ่ำนกำร
จุม่ ในสำรละลำย OA ทัง้ สองควำมเข้มข้นมีคำ่ L* และค่ำ b* สูงกว่ำชุดควบคุมและชุดสำรละลำย SA และมีคำ่ สูง
กว่ำชุดควบคุมอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติตลอดระยะกำรเก็บรักษำ (Figure 1B-1C) รวมทัง้ ยังพบว่ำผลลำไยที่ผ่ำน
กำรจุม่ ในสำรละลำย OA และ SA ทัง้ สองควำมเข้มข้นได้รบั คะแนนกำรยอมรับคุณภำพโดยรวม ซึ่งพิจำรณำจำก
สีเปลือกผล กลิ่น ลักษณะเนือ้ ผล และรสชำติ สูงกว่ำชุดควบคุมเมื่อเก็บรักษำเป็ นเวลำ 6 และ 5 วัน ตำมลำดับ
(Figure 1D)

กิจกรรมของเอนไซม์ PPO ของทุกชุดการทดลองเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ และสูงที่สุดในวันที่ 2 แล้วลดต่าลงหลัง
จากนัน้ ผลลาไยที่จ่มุ ในสารละลาย OA และ SA มีกิจกรรมของเอนไซม์ PPO ต่ากว่าชุดควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติในช่วง 7 และ 3 วัน ตามลาดับ โดยสารละลาย OA ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ มีประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถลดกิจกรรมของเอนไซม์ PPO 24.04% เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมในวันที่ 2 ของการเก็บรักษา (Figure
1E)
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Figure 1 Changes in pericarp browning (A), L* (B) and b* (C) values, overall quality acceptance (D), PPO activity (E)
and H2O2 content (F) of longan fruit during storage at 25±1°C for 7 days. Bars (standard deviation) with the
same letter in each sampling time are not significant difference. (n=3).

การจุ่มผลลาไยในสารละลาย OA สามารถลดและชะลอการเกิดสีนา้ ตาลของเปลือกผลลาไยได้ดีกว่า
สารละลาย SA (Figure 1A) รวมทัง้ ขึน้ อยู่กับระดับความเข้มข้นของสารละลาย OA โดยสารละลาย OA ความ
เข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ สอดคล้องกับค่าสีเปลือกผลที่พบว่า การ
จุ่ม ผลล าไยในสารละลาย OA ช่ว ยรัก ษาเปลื อ กผลล าไยไม่ใ ห้มี สี ค ล า้ และมี สี เ หลื อ งไว้ไ ด้ดี ก ว่ า การจุ่ม ใน
สารละลาย SA โดยมีคา่ L* และ b* สูงและลดลงช้ากว่านั่นเอง (Figure 1B-1C) ซึ่งศักยภาพของ OA ในการลด
การเกิดสีนา้ ตาลนีใ้ ห้ผลเช่นเดียวกับงานทดลองใช้ OA ความเข้มข้นต่า 2-4 มิลลิโมลาร์ (Zheng and Tian, 2006)
และ OA ความเข้มข้นต่า 10 มิลลิโมลาร์ (Mohamed et al., 2016) ที่สามารถลดการเกิดสีนา้ ตาลของเปลือกผล
ลิน้ จี่และผลส้ม ตามลาดับ นอกจากนี พ้ บว่าการจุ่มผลลาไยในสารละลาย OA ยังช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุ
การเก็บรักษา โดยได้รบั คะแนนการยอมรับคุณภาพโดยรวมสูงกว่าชุดควบคุมและชุดสารละลาย SA (Figure 1D)
ทัง้ นีส้ ันนิษฐานว่าเป็ นผลมาจาก OA ช่วยลดการเกิดสีนา้ ตาลของเปลื อกผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็ นดัชนี
สาคัญของคุณภาพผลลาไยหลังการเก็บเกี่ยว
การจุ่มผลลาไยในสารละลาย OA ยังช่วยลดกิจกรรมของเอนไซม์ PPO ได้ดีกว่าสารละลาย SA (Figure
1E) ทาให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟี นอลต่าลง ซึ่งอาจเป็ นผลให้ เปลือกผลเกิดสีนา้ ตาลน้อยลง
โดยระดับ ความเข้ม ข้น ดี ท่ี สุด คื อ 10 มิ ล ลิ โ มลาร์ ซึ่ง สามารถยับ ยั้ง กิ จ กรรมของเอนไซม์ PPO 24.04% เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม ผลการทดลองนีส้ อดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในผลส้มที่แสดงให้เห็นว่า OA ความ
เข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ สามารถลดกิจกรรมของเอนไซม์ PPO ลง 56-62% สัมพันธ์กบั การเกิดสีนา้ ตาลของเปลือก
ผลส้มที่ลดลง (Mohamed et al., 2016) ในขณะที่การจุม่ ผลลาไยในสารละลาย SA ลดกิจกรรมของเอนไซม์ PPO
ได้เพียงเล็กน้อยและในช่วงแรกของการเก็บรักษาเท่านัน้ ซึ่งส่งผลให้ลดการเกิดสีนา้ ตาลได้ไม่ดีเท่ากับ สารละลาย
OA นอกจากนี ก้ ารจุ่มผลลาไยในสารละลาย OA ยังมีผลลดการสะสมอนุมูลอิสระ H2O2 ในเปลือกผลลาไยได้
(Figure 1F) สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ ผ่านมาในผลกล้วยที่ พบว่าการใช้ OA ความเข้ม ข้น 20 มิ ลลิโมลาร์
สามารถลดการสะสม H2O2 ในเปลือกผลกล้วย ทาให้การเสื่อมสภาพของผลกล้วยลดลง (Huang et al., 2013)
กลไกสาคัญในการลดการเกิดสีนา้ ตาลของ OA และ SA ความเข้มข้นต่าอาจเกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณ
โดยสัน นิ ษ ฐานว่า OA และ SA ท าหน้า ที่ เ ป็ น สารส่ง สัญ ญาณหรื อ กระตุ้น การสร้า งสารส่ง สัญ ญาณขั้น ที่ 2
(secondary messenger) เช่น H2O2 ในช่วงต้นๆ ของระบบส่ง สัญญาณ ซึ่ง ไปกระตุน้ การทางานของโปรตี น
mitogen-activated protein kinase (MAPK) ในกระบวนการถ่ายส่งสัญญาณ ส่ง ผลให้มี การตอบสนองระดับ
เซลล์ใ นเรื่ อ งการส่ ง เสริม การแสดงออกของยี น และการท างานของเอนไซม์ใ นระบบต้า นออกซิ เ ดชัน เช่ น
เอนไซม์แคตาเลส แอสคอร์เ บทเปอร์ออกซิ เ ดส กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิ เดส และซุ ปเปอร์ออกไซด์ดิสมิ วเทส
(Rhee et al., 2003; Liu and He, 2017) ทาให้สามารถกาจัดและลดปริมาณอนุมูลอิสระ H2O2 ของเปลือกผล

ลาไยลง ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักของการชักนาให้เกิดความเครียดออกซิเดชันและความเสียหายของเมมเบรน จึงทาให้
ปฏิ กิริยาออกซิ เ ดชันระหว่างสารประกอบ ฟี นอลและออกซิ เจนโดยมี เอนไซม์ PPO เป็ นตัวเร่ง ลดลง การเกิ ด
สีนา้ ตาลของเปลือกผลลาไยจึงลดลงในที่สดุ
ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า OA มีศกั ยภาพช่วยลดการเกิดสีนา้ ตาลของเปลือกและรักษาคุณภาพผลลาไย
ได้ดีกว่า SA ทัง้ นีเ้ กิดจากการที่ OA ในระดับความเข้มข้น 1-10 มิลลิโมลาร์นี ้ เหมาะสมในการชักนาหรือกระตุน้ ให้
ระบบส่งสัญญาณในการต้านออกซิเดชันทางานได้ดีขนึ ้ ส่งผลให้สามารถลดการสะสมอนุมลู อิสระ H2O2 และลด
การทางานของเอนไซม์ PPO ได้ดีกว่า SA นั่นเอง

การจุ่มผลลาไยพันธุด์ อในสารละลาย OA ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ สามารถชะลอและลดการเกิดสี
นา้ ตาลของเปลือกผลลาไยหลังการเก็บเกี่ยวให้ผลดีท่ีสดุ ผ่านการลดกิจกรรมของเอนไซม์ PPO และลดการสะสม
อนุมลู อิสระ H2O2
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ศึก ษาผลของอายุเ ก็ บ เกี่ ย ว ของทุเ รี ย นพัน ธุ์ห มอนทอง (อายุ 93, 100, 107, 114, 121 และ 128 วัน
ภายหลังดอกบาน) ต่อการสุกและความสัมพันธ์ของคุณภาพเนือ้ ผล โดยเก็บเกี่ยวผลทุเรียนจากสวนในจังหวัด
จันทบุรี รวม 5 สวนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ปี 2560 นามาบ่ม ด้วยเอทิฟอน เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ ง (28-30 องศา
เซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์ 70 เปอร์เซ็นต์) และตรวจสอบคุณภาพทางเคมีตงั้ แต่เก็บเกี่ยวจนกระทั่งผลสุก พบว่า
ผลทุเ รี ย นมี เ ปอร์เ ซ็ น ต์น า้ หนัก แห้ง ภายหลัง การเก็ บ เกี่ ย ว เพิ่ ม สูง ขึน้ ตามอายุผ ล และเมื่ อ อายุผ ล 114 วัน
และแก่กว่า เนือ้ ผลมีคา่ นา้ หนักแห้งมากกว่า 32 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ทางเคมีและประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของเนือ้ เมื่อสุก พบความสัมพันธ์ของนา้ หนักแห้ง กับนา้ ตาลซูโครส ปริมาณของแข็ง ทัง้ หมดที่
ละลายนา้ ได้ คะแนนชิม และปริมาณไขมัน ตามลาดับ มากกว่าความสัมพันธ์กับปริมาณแป้ง แสดงให้เห็น
คุณลักษณะทางเคมีของเนือ้ ทุเรียน ที่สมั พันธ์กับคุณภาพในการบริโภค สามารถใช้ คาดการณ์คุณภาพของผล
ได้เช่นเดียวกับนา้ หนักแห้ง

: ทุเรียน คุณภาพ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

1
2

ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน นครปฐม 73140
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10400

ศึกษาผลของการใช้โอโซนไมโครบับเบิลต่อการลดปริมาณสารคลอไพริฟอสตกค้างในผลส้มเขียวหวาน
พันธุส์ ายนา้ ผึง้ โดยนาผลส้มสายนา้ ผึง้ มาล้างด้วยโอโซนไมโครบับเบิลที่อณ
ุ หภูมิ 15, 20 และ 25 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ลา้ งด้วยนา้ กลั่น จากนัน้ นานา้ ที่ใช้ลา้ งผล
ส้มสายนา้ ผึง้ ของทุกชุดการทดลองมาวัดค่า pH, ค่าความสามารถในการเกิด ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดกั ชัน
(oxidation reduction potential; ORP) และวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การลดลงของสารตกค้างคลอไพริฟอสบนผลส้ม
สายนา้ ผึง้ จากการทดลองพบว่า การล้างผลส้มสายนา้ ผึง้ ด้วยโอโซนไมโครบับเบิลที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
นาน 50 นาที โดยมีค่า pH เท่ากับ 7.6 และค่า ORP เท่ากับ 991 mV สามารถลดปริมาณสารคลอไพริฟอสได้ดี
ที่ สุ ด เท่ า กั บ 80.40% โดยแตกต่ า ง จากชุ ด ค วบ คุ ม ที่ ล้ า ง ด้ ว ยน ้ า กลั่ น ที่ สามา รถล ด ปริ ม า ณ ส า ร
คลอไพริฟอสได้เพียง 5.17% อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังจากนัน้ นาผลส้มสายนา้ ผึง้ ไปเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ พบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย
น ้า หนัก สด, ปริ ม าณของแข็ ง ทั้ง หมดที่ ล ะลายน ้า ได้ (total soluble solids; TSS), ปริ ม าณกรดที่ ไ ทเทรตได้
(titratable acidity; TA), การเกิดโรค และปริมาณวิตามินซี ของผลส้มสายนา้ ผึง้ ในทุกชุดการทดลองไม่มี ความ
แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ลา้ งด้วยนา้ กลั่น ดังนัน้ การล้างด้วยโอโซนไมโครบับเบิลที่อุณหภูมิ
15 องศาเซลเซียส สามารถลดปริมาณสารตกค้างคลอไพริฟอสได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลส้มสายนา้ ผึง้

โอโซนไมโครบับเบิล สารคลอไพริฟอส ส้มสายนา้ ผึง้

1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ 50200
ศูนย์วิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรุงเทพ 10400
2

(Jasminum sambac Ait.) พันธุท์ ่ีนิยมปลูกได้แก่ พันธุร์ าษฎร์บรู ณะ พันธุแ์ ม่กลอง และ
พันธุช์ มุ พร เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวดอกมะลิลาสองช่วงเวลา คือ เก็บเกี่ยวช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยเรียกดอกมะลิลา
ที่เก็บเกี่ยวตอนเช้าว่า มะลิลาสีขาวอมเขียว หรือมะลิลาดิบ ส่วนดอกมะลิลาที่เก็บเกี่ยวในตอนบ่ายจะเรียกว่า
มะลิลาสีขาว หรือมะลิลาหอม
มะลิลาสีขาวอมเขียว: ดอกจะมีสีขาวอมเขียว ดอกตูมปิ ดสนิท
มะลิลาสีขาว: ดอกมีสีขาวนวล ขนาดดอกตูมใหญ่และมีกลิ่นหอมมากกว่า (ภาพที่ 1)
0

ภาพที่ 1 ดอกมะลิลาสีขาวอมเขียว หรือมะลิลาดิบ
(ขวามือ) และมะลิลาสีขาว หรือมะลิลาหอม
(ซ้ายมือ)

ภาพที่ 2 ระยะการบานของดอกมะลิลา ได้แก่ ระยะดอก
ตูม (S1: close bud) ระยะดอกผลิ (S2: just opening) ระยะ
ดอกแย้ม (S3: partially opening) ระยะดอกแย้มบาน (S4:
half opening) และ ระยะดอกบาน (S5: fully opening)

ดอกมะลิลาเมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วจะบานภายใน 24 ชั่วโมง จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าดอกมะลิลาส่งกลิ่นหอมใน
ระยะใดของการบานและมีสารหอมระเหยแตกต่างกันหรือไม่ในดอกมะลิลาสองระยะนี ้ จากการทาวิจยั พบว่าดอก
มะลิลาสีขาวอมเขียวจะเริ่มบานภายในเวลา 12 ชั่วโมง โดยเริ่มพบดอกระยะเริ่มผลิและระยะแย้มเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ น
ระยะเวลาเดียวกันกับที่ดอกมีกลิ่นหอมสูงสุด ขณะที่ดอกมะลิลาสีขาวจะเริ่มบานได้เร็วกว่าดอกมะลิลาสีขาวอม
เขียวโดยปรากฏระยะดอกเริ่มผลิและดอกแย้มเกิดขึน้ และมีกลิ่นหอมสูงสุดภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง หลังการ
เก็บเกี่ยว หลังจากนัน้ ดอกมะลิลาทัง้ สองระยะจะบานเต็มที่ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังการเก็บเกี่ยว (ภาพที่ 2
และ 3)
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ภาพที่ 3 เปอร์เซ็นต์ดอกเริ่มบานในระยะต่าง ๆ และคะแนนกลิ่นหอมของ
ดอกมะลิลาสีขาวอมเขียว LF (A) และดอกมะลิลาสีขาว MF (B) ภายหลัง
การเก็บเกี่ยวแล้วนามาวางที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส

เวลาหลังเก็บเกี่ยว (ชัว่ โมง)

อัตราการผลิตเอทิลนี
(nLC2H4 g-1 h-1)

อัตราการหายใจ
(mg CO2 g-1 h-1)

ดอกมะลิลาสีขาวอมเขียวและดอกมะลิลาสีขาวมีอตั ราการหายใจเพิ่มสูงขึน้ ในช่วงระยะเริ่มต้นของการ
บาน และมีอัตราการหายใจสูง สุดเกิ ดขึน้ เมื่ อดอกอยู่ในระยะดอกเริ่มผลิและระยะดอกแย้มซึ่งเป็ นช่วงที่ ด อก
มะลิลาสีขาวอมเขียวและดอกมะลิลาสีขาวมีกลิ่นหอมสูงที่สดุ อีกด้วย จากนัน้ เมื่อดอกเริ่มบานได้อย่างสมบูรณ์พบ
อัตราการหายใจลดต่ าลง ขณะที่อัตราการผลิตเอทิลีนของดอกมะลิลาสีขาวอมเขียวและมะลิลาสีขาวกลับมี
ปริมาณเพิ่มมากขึน้ หลังจากผ่านช่วงที่มีการหายใจสูงสุด ในขณะเดียวกันเริ่มแสดงอาการกลีบดอกเหี่ยวเพิ่มมาก
ขึน้ สอดคล้องกับ อัตราการผลิ ตที่ เ พิ่ม สูง ขึน้ และมี อัตราการผลิต เอทิลี นสูง สุ ดที่ 24 ชั่วโมงหลัง การเก็ บ เกี่ ย ว
ดอกมะลิลาทัง้ สองระยะความบริบูรณ์แสดงอาการกลีบดอกเหี่ยวเกิ ดขึน้ ชัดเจน แต่ยังไม่พบอาการกลี บ ดอก
เปลี่ยนสีเป็ นนา้ ตาลหรือม่วงเกิดขึน้ (ภาพที่ 4 และ 5)
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เวลาหลังเก็บเกี่ยว (ชัว่ โมง)

ภาพที่ 4 อัตราการหายใจ (A) และการผลิตเอทิ ลีน
(B) ของดอกมะลิลาสีขาวอมเขียว (LF) และดอกมะลิ
ลาสีขาว (MF) ภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้วนามาวางที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

A: ดอกมะลิลาสีขาวอมเขียว (LF)
0 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

18 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

B: ดอกมะลิลาสีขาว (MF)
0 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

18 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

ภาพที่ 5 การบานของดอกมะลิลาสีขาวอมเขียว (A) และดอกมะลิลาสีขาว (B) ก่อนเก็บรักษา (วันที่ 0)
ระหว่างนามาวางที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง

ดอกมะลิลาสีขาวอมเขียวและดอกมะลิลาสีขาวมีองค์ประกอบของสารหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมของดอก
มะลิลาเมื่อนาดอกตูมมาวางไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยใช้วิธี Headspace solid phase microextraction
(HS-SPME) ประกอบด้วย สารประกอบทัง้ หมด 19 ชนิด แบ่งเป็ น สารประกอบเอสเทอร์ 8 ชนิด (cis hexenyl-1acetate, methyl benzoate, benzyl acetate, ethyl benzoate, methyl salicylate, beta phenylethyl acetate,
methyl anthranilate และ 3-hexen-1-ol benzoate) แอลกอฮอล์ 2 ชนิด (benzyl alcohol และ linalool) เทอร์พีน
5 ชนิ ด (1,3,7-octatrinene, linalool, germacrene D, germacrene B และ alpha farnesene) และสารอื่ น ๆ
5 ชนิด ได้แก่ benzyl nitrile, butaonic acid, indole, isoledene และ 1-hydroxy-1
การปลดปล่อยสารหอมระเหยหลักในดอกมะลิลาเป็ นสารประเภทเอสเทอร์และเทอร์พีนเป็ นหลัก ได้แก่
alpha farnesene, benzyl acetate, linalool, indole และ methyl benzoate ตามลาดับ มีการปลดปล่อยสารหอม
แต่ละชนิดในอัตราส่วนที่จาเพาะประกอบกันเป็ นกลิ่นหอมเฉพาะของดอกมะลิลา โดยมี อตั ราการปลดปล่อยแปร
ผันตามระยะการพัฒนาของดอกมะลิลา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่อดอกกาลังพัฒนาการบานอยู่ในระยะดอกแย้ม
(S3) และระยะดอกแย้มบาน (S4) ทาให้ดอกมะลิลามีกลิ่นหอมสูงสุดเมื่อดอกกาลังบาน และมีกลิ่นหอมลดลงหลัง
ดอกบานแล้ว

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของอัตราการปลดปล่อยกลิ่นหอมหลักแต่ละชนิดของดอกมะลิลาหลังการเก็บเกี่ ยว
แล้วหลังนามาวางที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในดอกมะลิลาสีขาวอมเขียวและดอกมะลิลาสีขาวระยะดอกตูม
(ไม่มีกลิ่นหอม) (0 ชั่วโมง) พบอัตราการปลดปล่อยสารหอมระเหยหลักต่าทุกชนิด และมีอัตราการปลดปล่อย
linalool เป็ นหลักมากกว่า 60% ของสารหอมระเหยหลังของมะลิลาทัง้ 5 ชนิด เมื่อดอกพัฒนาการบานเพิ่มขึน้ จะ
เริ่มปลดปล่อยสารหอมแต่ละชนิดสูงขึน้ โดยเฉพาะ alpha farnesene และ benzyl acetate เป็ นส่วนใหญ่ จนถึง
ช่วงที่มีกลิ่นหอมสูงสุดปรากฏสัดส่วนขององค์ประกอบสารหอมระเหยหลักชนิด alpha farnesene มากที่สดุ รอง
มา benzyl acetate, linalool, indole, methyl benzoate ตามล าดับ ภายหลัง ดอกบานสมบูร ณ์พ บอัต ราการ
ปลดปล่อ ยสารหอมระเหยทุก ชนิ ด ลดลงและมี สัด ส่ ว นของ alpha farnesene, benzyl acetate และ linalool
ปลดปล่อยเป็ นสัดส่วนใกล้เคียงกันทัง้ สองระยะความบริบรู ณ์ สอดคล้องกับกลิ่นหอมลดลงภายในระยะเวลา 24
ชั่วโมง อย่างไรก็ตามดอกมะลิลาสีขาวอมเขียวยังคงส่งกลิ่นหอมได้อยู่ในระดับน้อย ขณะที่ ดอกมะลิลาสีขาวไม่มี
กลิ่นหอมแล้ว (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 6 อัตราการปลดปล่อยสารหอมระเหยหลัก
ของดอกมะลิลาสีขาวอมเขียว (LF) และดอกมะลิลาสี
ขาว (MF) ภายหลัง การเก็ บ เกี่ ย วแล้ว น ามาวางที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

alpha
farnesene

สารหอมระเหยหลักของดอกมะลิลา

การส่งออกกล้วยไม้ตดั ดอกไปยังสหรัฐอเมริกามีขอ้ กาหนดให้รม methyl bromide (MB) เพื่อกาจัดเพลีย้ ไฟ โดยในขณะ
รม MB ภายในห้องรมมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ดอกไม้จึงมีการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึน้ ส่งผลให้คุณภาพและอายุการใช้งานของดอก
กล้ว ยไม้ ล ดลงเมื่ อ ถึ ง ประเทศปลายทาง ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี ้จึ ง ศึ ก ษาสู ต รสารละลายบรรจุ เ ปี ยก ร่ ว มกั บ การรมสาร
1-methylcyclopropene (1-MCP) เพื่อลดความเสียหายหลังการรม MB เมื่อนาดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์ขาวสนาน และพันธุ์
บูรณเจตเสียบหลอดสารละลายบรรจุเปี ยก (aluminum sulfate [Al2(SO4)3] 25 mg/L + 8-hydroxyquinoline sulfate (HQS) 225
mg/L + sucrose 4%) ร่วมกับที่ไม่รม หรือรม 1-MCP แบบเม็ด (1/8 เม็ด ต่อกล่อง) หรือแบบผง (500 nl/l, นาน 2 ชั่วโมง) แล้วรม
ด้วย MB ความเข้มข้น 24 g/m3 นาน 90 นาที และจาลองการขนส่งเป็ นเวลา 1 วัน พบว่า คะแนนความสดเมื่อเปิ ดกล่องอายุปัก
แจกัน หลังจาลองการขนส่ง ดอกบานเสือ่ มสภาพ และ ดอกตูมบานเพิ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังนัน้ การใช้สารละลายบรรจุเปี ยก
ร่วมกับการรม 1-MCP ไม่สามารถรักษาคุณภาพและยืดอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้หวายพันธุข์ าวสนาน และพันธุบ์ รู ณเจต
หลังรม MB ได้

ความนิยมผักตัดแต่งพร้อมบริโภค (fresh cut) มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึน้ การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในการ
พัฒนาระบบการผลิต เพื่อให้สินค้าปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตามผักตัดแต่งพร้ อม
บริโภคมีอตั ราการหายใจสูงกว่าผักที่ไม่ได้ผา่ นการตัดแต่ง เพราะมีบาดแผลเกิดขึน้ จากการตัดแต่ง เป็ นช่องทางให้เชือ้ จุลนิ ทรียเ์ ข้า
ทาลายได้ง่าย ทาให้ผกั ตัดแต่งเสือ่ มสภาพเร็ว มีอายุการเก็บรักษาสัน้ การลดอุณหภูมิดว้ ยระบบสุญญากาศเป็ นวิธีการลดอุณหภูมิ
ที่รวดเร็วและสม่าเสมอที่สดุ ผลิตผลจะเย็นลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการลดอุณหภูมิโดยวิธีการอื่นๆ การลดอุณหภูมิโดยวิธีนี ้
ดาเนินการในสภาพที่มีความดันต่า ซึง่ จะดูดเอาอากาศออกจากห้องลดอุณหภูมิ เมื่อความดันบรรยากาศลดลงทาให้นา้ ในผลิตผล
เปลี่ยนสถานะกลายเป็ นไอระเหยออกไปได้ง่ายโดยใช้ความร้อนจากผลิตผลทาให้ผลิตผลมีอณ
ุ หภูมิลดต่าลง โดยผลิตผลที่มีพนื ้ ที่
ผิวมากจะมีการคายความร้อนได้ดี งานวิจยั นีม้ ีจุดประสงค์เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ ต่อ
การคงคุณภาพ และอายุการวางจาหน่ายผักกาดหอมตัดแต่งพร้อมบริโภคซึ่งประกอบด้วยผั กกาดหอมตัดแต่งสองชนิด คือ
ผักกาดหอมใบแดง และผักกาดหอมกรีนโอ๊ค ในการศึกษาสภาวะการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ ผักกาดหอมตัดแต่งที่ผ่านการ
ลดอุณหภูมิตามสภาวะที่เหมาะสมจะถูกบรรจุรวมกันในอัตราส่วน 1:1 ในบรรจุภัณฑ์สองชนิด คือ ถุงพอลิโพรไพลีน และถุง
พอลิเอทิลนี เจาะรู และเก็บรักษาบนชัน้ วางจาหน่ายที่อณ
ุ หภูมิ 4±1°C
(อ่านต่อหน้า 14)

จากการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการลดอุณหภูมิผกั กาดหอมใบแดง และผักกาดหอมกรีนโอ๊ค
โดยใช้ระบบสุญญากาศ คือ การใช้ความดันสุดท้ายภายในห้องลดอุณหภูมิท่ี 6 และ 6.5 มิลลิบาร์ ตามลาดับ โดย
ใช้ระยะเวลาที่ผลิตผลอยู่ภายใต้ความดันที่กาหนดเป็ นเวลา 5 นาที อายุการวางจาหน่ายของผักกาดหอมตัดแต่ง
พร้อมบริโภคทัง้ สองชนิดที่ผ่านการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศมีอายุการวางจาหน่ายเป็ นเวลา 8 วัน ซึ่งนานกว่า
ผักกาดหอมตัดแต่งพร้อมบริโภคทัง้ สองชนิดที่ไม่ได้ผ่านการลดอุณหภูมิซ่งึ มีอายุการวางจาหน่ ายเพียง 5 วัน ส่วน
ชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่าไม่มีผลต่ออายุการวางจาหน่าย

ก

ข

ลักษณะปรากฎของผักกาดหอมตัดแต่งพร้อมบริโภคทีไ่ ม่ผ่านการลดอุณหภูมแิ บบสุญญกาศร่วมกับการใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิด PP(ก) และ PE(ข) แล้วเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูม ิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 5 วัน

ข

ก

ลักษณะปรากฎของผักกาดหอมตัดแต่งพร้อมบริโภคทีผ่ ่านการลดอุณหภูมแิ บบสุญญกาศร่วมกับการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ชนิด PP(ก) และ PE(ข) แล้วเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูม ิ 4±1 องศาเซลเซียส นาน 8 วัน

