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 การศึกษาผลของความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบด ในการควบคุมแมลงศัตรูโรงเก็บข้าวเปลือก ด้วย
เครื่องมือที่ท าให้เกิดสภาวะฟลูอิดไดซ์เบดในระดับห้องปฏิบัติการ  รวมถึงคุณภาพการสี โดยน าข้าวเปลือกพนัธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 ความชื้น 13 เปอร์เซ็นต์ (ฐานเปียก) ที่มีแมลงเข้าท าลาย น ามาผ่านความร้อนด้วยเทคนิค  
ฟลูอิดไดซ์เบด พบว่า ด้วงงวงข้าวโพด (กลุ่มกัดกินภายในเมล็ด) มีความทนทานต่อความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์     
เบดมากกว่ามอดแป้ง (กลุ่มกัดกินภายนอกเมล็ด) โดยด้วงงวงข้าวโพดระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย มี
อัตราการตายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ ่งทางสถิติ (P<0.01) ที ่ความเร็วลม 3.7 m/s  อุณหภูมิ 50°C 

ระยะเวลา 90 วินาที เมื่อใช้ระยะดักแด้ซึ่งเป็นระยะที่ทนทานต่อความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบด ไปผ่านความร้อน
ที่ 50, 55, 60 และ 65°C  ระยะเวลา 60, 90, 120, 150, 180 และ 240 วินาที พบว่า ดักแด้มีอัตราการตาย
อย่างสมบูรณ์ ที่อุณหภูมิ 55°C 150 วินาที, 60°C 90 วินาที และ 65°C 60 วินาที ตามล าดับ ส าหรับมอดแป้งพบ
อัตราการตายแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ที่ความเร็วลม 3.7 m/s อุณหภูมิ 40°C 120 วินาที 
พบอัตราการตายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อน าระยะไข่ซึ่งเป็นระยะที่ทนทานต่อความร้อนแบบ              
ฟลูอิดไดซ์เบด ไปผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 40, 45 และ 50 °C ระยะเวลา 120, 150, 180 และ 240 วินาที 
พบว่าไข่มีอัตราการตายอย่างสมบูรณ์ที่  40°C 180 วินาที, 45°C 180 วินาที และ 50°C 120 วินาที ตามล าดับ 
คุณภาพการสี พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวไม่แตกต่างจากชุดควบคุม อย่างไรก็ตาม พบว่า 
ข้าวสารมีสีเหลืองมากขึ้น สอดคล้องกับค่า b* ที่เพิ่มขึ้น ค่า L* และดัชนีความขาวลดลง ส่วนความชื้นและ     
อมิโลสลดลงด้วย  

 ค ำส ำคัญ: ความร้อน ฟลูอิดไดซ์เบด ข้าวเปลือก 

 1ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 
2ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 
3ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ 10400 
4ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เชียงใหม่ 50200 

เรื่องเต็มงานวจิยั 

กัลยา บุญสง่า1  ดามร บัณฑุรัตน์1,2,3  วิบูลย ์ช่างเรือ1,2,3 และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง1,3,4 

บทคัดย่อ 
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ค าน า 

การทดลองนี้ได้น าเทคนิคการให้ความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในโรงสีข้าว ปกติ
ใช้ลดความชื้นข้าวเปลือก มาทดสอบประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้ง ซึ่ง เทคนิคนี้เป็นวิธีการ
อบเมล็ดพืชโดยใช้กระแสลมมีผลท าให้เมล็ดข้าวเปลือกลอยอยู่ในอากาศ มีลักษณะคล้ายกับของไหล มีผลให้น ้าระเหย
จากผิวเมล็ดได้อย่างรวดเร็วภายใน 1-2 นาที นอกจากนั้นความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบดสามารถควบคุมและก าจัด
แมลงศัตรูในโรงเก็บ โดย Evans and Dermott (1979) และ Abd El-Aziz (2011) พบว่าเมล็ดข้าวสาลีที่มีตัวอ่อน
ของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae (L.)) มอดข้าวเปลือก (Rhyzopertha dominica (Fabricius)) และผีเสื้อ
ข้าวเปลือก (Sitotroga cerealella (Oliv.)) เมื่อผ่านความร้อนจากระบบฟลูอิดไดซ์เบดที่อุณหภูมิ 60, 70 และ      
80 °C เวลา 12, 6 และ  4 นาที ที่ผิวของเมล็ดข้าวสาลีมีอุณหภูมิ 59, 62 และ 65 °C ท าให้แมลงตายทั้งหมด 
เช่นเดียวกับ Pande and Mishra (2013) พบว่า ความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบดที่อุณหภูมิ 80 °C เวลา 60 วินาที ท า
ให้ด้วงถั่วเขียวมีอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของ ระบบความร้อน
แบบฟลูอิดไดซ์เบดที่มีใช้ในโรงสีเพ่ือใช้ในการลดความชื้นอยู่แล้ว อาจน ามาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูโรงเก็บระหว่าง
การเก็บรักษาข้าวเปลือก ด้วยการจัดสภาพของความร้อนจากเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดที่ให้ความร้อนต ่าสุด ระยะเวลา
น้อยที่สุด แต่มีผลในการก าจัดแมลงและรักษาคุณภาพผลผลิตไว้ได้ 

  
สารจากบรรณาธิการ 

   เรื่องเต็มงานวจิยั        (ต่อจากหน้า 1) 

สวัสดีครับ...ส าหรับ Postharvest Newsletter ฉบับนี้ ในส่วนของเรื่องเต็มงานวิจัย เราน าเสนอผลงานเรื่อง 
ผลของความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบดระดับห้องปฏิบัติการต่อด้วงงวงข้าวโพด มอดแป้ง และคุณภาพการสีของ
ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในส่วนของนานาสาระ น าเสนอบทความเรื่อง การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืชจาก
แมลงศัตรูในโรงเก็บ โดย ผศ.ดร. อรอุมา  เรืองวงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และผลสัมฤทธิ์
งานวิจัยศูนย์ฯ เราน าเสนอเรื่อง ข้อมูลพื้นฐาน-การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหว่างการสุกของทุเรียนลูกผสม
พันธุ์จันทบุรี 1, 2 และ 3 โดย รศ.ดร. เฉลิมชัย วงษ์อารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข 
ความเจริญตลอดไป สวัสดีปีใหม่ 2566  

แล้วพบกันฉบับหน้าครับ ... 
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อุปกรณ์และวธีิการ 

การศึกษาระยะการเจรญิเติบโตของด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้ง ท่ีมีความ

ทนทานต่อความรอ้นแบบฟลูอิดไดซ์เบด 

 การเล้ียงเพ่ิมปรมิาณแมลงระยะต่าง ๆ  

ด้วงงวงข้าวโพด เลี้ยงเพิ่มปริมาณในห้องปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 28 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 75 % ปรับ
ความชื้นข้าวเปลือกเท่ากับ 15-18 % ปล่อยแมลงตัวเต็มวัย (คละเพศ) ประมาณ 200 ตัว ใส่ลงในขวดพลาสติกที่
บรรจุข้าวเปลือก 3/4 ของขวด ปล่อยให้แมลงผสมพันธุ์และวางไข่ 3 วัน แยกตัวเต็มวัยออก (เจนวิทย์ และคณะ, 
2554) ส าหรับมอดแป้ง เลี้ยงด้วยแป้งสาลี น ้าหนัก 200 กรัมต่อขวด ปล่อยแมลงตัวเต็มวัย (คละเพศ) ประมาณ 100-
200 ตัว ปล่อยให้แมลงผสมพันธุ์และวางไข่ 5 วัน แยกตัวเต็มวัยออกและเลี้ยงแมลงให้ได้ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และ
ตัวเต็มวัย (เนตรนภา และคณะ, 2554) 

 การศึกษาระยะการเจริญเติบโตของแมลง ท่ีมีความทนทานต่อความร้อนแบบ     
ฟลูอดิไดซเ์บด 

ข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ความชื้น 13 % น ้าหนัก 200 กรัม น ามาผ่านความร้อนด้วยเครื่องมือที่ท า
ให้เกิดสภาวะฟลูอิดไดซ์เบดในระดับห้องปฏิบัติการ (Christison Scientific, UK) ใส่แมลงระยะไข่ หนอน ดักแด้ และ
ตัวเต็มวัย ในถุงผ้า จ านวน 100 ตัวต่อระยะ ด้วงงวงข้าวโพด ทดสอบที่ระดับความเร็วลม 3.7 m/s อุณหภูมิ 50 °C 
เวลา 90 วินาที และมอดแป้ง ทดสอบที่ระดับความเร็วลม 3.7 m/s ที่อุณหภูมิ 40 °C เวลา 120 วินาที บันทึกอัตรา
การตายของแมลง หลังจากการทดลอง 5-6 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับข้าวเปลือกชุดควบคุมที่ไม่ได้ผ่านความร้อน น ามา
ค านวณเปอร์เซ็นต์การตายโดยใช้ Abbott’s formula (Abbott, 1925) วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of 
variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย least significant difference (LSD)  

 การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีท าให้ด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้ง
ตายอย่างสมบูรณ์ 

น าด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้งระยะทนทาน (ผลจากการทดลองข้างต้น) มาทดสอบผ่านความร้อนจาก  
ฟลูอิดไดซ์เบด ในช่วงเวลา 60-240 วินาที ปรับระดับความร้อน ตั้งแต่ 50-65°C เพื่อหาระยะเวลาและอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการก าจัดด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้งในระยะที่ทนทานที่สุด จ านวนแมลงที่ทดสอบ 100 ตัวต่อซ ้า 
จ านวน 4 ซ ้า ด าเนินการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองข้างต้น  

น าข้าวเปลือกที่ผ่านความร้อนจากฟลูอิดไดซ์เบดในระดับห้องปฏิบัติการไปตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
คุณภาพการสี และคุณภาพทางเคมีบางประการ ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิเมล็ด สีข้าวสาร ดัชนีความขาว ต้นข้าว และ
ปริมาณอะไมโลส แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย 
least significant difference (LSD) 
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ผล 
การศึกษาระยะการเจริญเติบโตของด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้ง ท่ีมีความทนทานต่อ

ความรอ้นแบบฟลูอดิไดซเ์บด 

อัตราการตายของด้วงงวงข้าวโพดระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย เมื่อผ่านความร้อนที่ระดับความเร็ว
ลม 3.7m/s อุณหภูมิ 50 °C ระยะเวลา 90 วินาที มีอัตราการตายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
เท่ากับ   36.75 ± 7.63 และ 100 ± 0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับมอดแป้ง ที่อุณหภูมิ 40 °C ระยะเวลา 120 
วินาที มีอัตราการตายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เท่ากับ 7.25 ± 3.59, 32.25 ± 14.57, 
100.00 ± 0.00 และ 12.75 ± 7.27 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังนั้นด้วงงวงข้าวโพด ระยะดักแด้ และมอดแป้งระยะไข่
เป็นระยะที่ทนต่อความร้อนจากฟลูอิดไดซ์เบดมากที่สุด   

การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีท าให้ด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้งตาย

อย่างสมบูรณ์ 

 
Table 1 Average mortality of pupal maize weevils after exposed to fluidized bed heat treatment at combination 

of temperature (50, 55, 60 and 65 C) and exposure time (60, 90, 120, 150, 180 and 240 seconds) 

Time (seconds) Mortality of pupal maize weevil (%) ± SE* at various temperature (C) 
50 55 60 65 

Control 4.50 ± 1.73 c 9.00 ± 3.56 c 7.75 ± 3.10 b 7.75 ± 3.30 b 
60 0.00 ± 0.00 c 0.00 ± 0.00 d 0.50 ± 0.58 c 100.00 ± 0.00 a 
90 0.00 ± 0.00 c 96.00 ± 4.76 b 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 
120 0.00 ± 0.00 c 99.00 ± 1.41 ab 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 
150 58.75 ± 13.15 b 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 
180 68.50 ± 12.45 b 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 
240 85.50 ± 5.45 a 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 

CV (%) 23.13 3.21 1.64 1.44 
*  Means followed by the same letter within column are not significantly different from each other at P<0. 01 according to least 
significant difference (LSD) Test 
 
Table 2 Average mortality of egg red flour beetle after exposed to fluidized bed heat treatment at combination 

of temperature (40, 45 and 50 °C) and exposure time (120, 150, 180 and 240 seconds) 

Time (seconds) Mortality of egg red flour beetle (%) ± SE* at various temperature (C) 
40 45 50 

Control 3.00 ± 1.63 c 8.00 ± 4.55 c 8.00 ± 2.16 b 
120 6.50 ± 4.65 c 95.00 ± 2.58 b 100.00 ± 0.00 a 
150 84.75 ± 10.63 b 98.50 ± 1.29 a 100.00 ± 0.00 a 
180 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 
240 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 100.00 ± 0.00 a 

CV (%) 8.90 3.00 1.18 
*  Means followed by the same letter within column are not significantly different from each other at P<0. 01 according to least 
significant difference (LSD) Test 
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คุณภาพของข้าวเปลือกท่ีผ่านความร้อนโดยเครื่องมือท่ีท าให้เกิดสภาวะฟลูอิดไดซ์เบดใน

ระดับห้องปฏิบัติการ 

ข้าวเปลือกที่ผ่านความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบดที่อุณหภูมิระหว่าง 40-50 องศาเซลเซียส มีความชื้นไม่
แตกต่างกับชุดควบคุม แต่เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นความชื้นข้าวเปลือกจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) เมื่อ
สีเป็นข้าวสาร พบว่าข้าวสารมีสีเหลืองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค่า L* (ความสว่าง) และดัชนีความขาว ที่ลดลงเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะที่ค่า b* (สีเหลือง) เพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิที่สูงข้ึน ส่วนปริมาณอมิโลสลดลง เมื่อพิจารณาคุณภาพ
การสีพบว่า เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ  มีค่าระหว่างร้อยละ 41-44 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
(Table 3) 

Table 3 Moisture content, grain temperature, color values (L*, b*), whiteness index, whole kernels and head rice 
and amylose content of rice cv. Khao Dawk Mali 105 when exposed to fluidized bed heat treatment at 
various temperatures and exposure times for completely killing pupal maize weevil and egg red flour 
beetle.  

Treatment 
Moisture 
content 

(%) 

grain 
temperature 

(°C) 

Color values** 
Whiteness 

index 

Whole 
kernels and 
Head rice 

(%) 

Amylose 
(%) 

L* B* 

40C180S 11.90 abc 35.33 d 69.50 a 10.49 bc 67.72 a 43.14 ns 14.45 c 
45C180S 12.00 ab 41.67 c 68.81 a 10.93 b 66.92 a 42.28 ns 14.53 c 
50C120S 11.83 bc 46.67 b 69.49 a 10.27 bc 67.78 a 42.65 ns  14.92 b 
55C150S 11.70 c 53.67 a 65.63 c 13.43 a 62.85 bc 42.02 ns  14.78 bc 
60C90S 11.73 c 54.67 a 65.26 c 12.98 a 62.69 c 42.62 ns 14.45 c 
65C60S 11.83 bc 56.67 a 67.14 b 13.52 a 64.20 b 41.51 ns  15.02 b 
Control 12.07 a 29.67 e 68.83 a 9.64 c 67.35 a 44.07 ns  15.39 a 
CV (%) 1.02 3.03 1.25 4.62 1.26 2.29 1.39 

*  Means followed by the same letter within column are not significantly different from each other at P<0. 01 according to least 
significant difference (LSD) Test 

 

วจิารณ์ผล 

ด้วงงวงข้าวโพดระยะดักแด้ และมอดแป้งระยะไข่ เป็นระยะที่ทนทานต่อความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบด 
เนื่องจากระยะไข่และดักแด้ของแมลงเป็นระยะที่มีกิจกรรมและการหายใจต ่ากว่าระยะอื่น ดังนั้นการสูญเสียน ้าจึง
ลดลง (Chapman, 1998) ผลการทดลองครั้งนี้สอดคล้องกับรายงานของ ใจทิพย์ และคณะ (2553) ที่พบว่าระยะตัว
เต็มวัยของด้วงงวงข้าวโพดอ่อนแอต่อความร้อนมากกว่าระยะอื่น ความร้อนจากระบบฟลูอิดไดซ์เบดในการอบ
ข้าวเปลือกเมื่อแรกเข้าโรงสีเป็นความร้อนที่ 42-65°C ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที สามารถก าจัดด้วงงวงข้าวโพด 
หรือมีผลในการก าจัดแมลงที่ติดมาจากแปลงผลิตผลภายหลังการเก็บเก่ียวได้ 
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ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ส าหรับการสนับสนุนทุนศึกษาวิจัย  

เอกสารอ้างอิง 
เจนวิทย์ ทาแกง, เยาวลกัษณ์ จันทรบ์าง และไสว บูรณพานิชพันธุ์. 2554. ประสิทธิภาพของกา๊ซโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร. วารสาร

 วิทยาศาสตร์เกษตร 42 (1 พิเศษ): 410-413. 
ใจทิพย์ อุไรชื่น, อัจฉรา เพชรโชต ิ และพรทิพย ์ วิสารทานนท์.  2553.  การควบคุมด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: 

Curculionidae) ศัตรูข้าวหลังเก็บเกี่ยวด้วยการใช้ความร้อน. การประชุมทางวชิาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48.  หน้า 54-64. 
เนตรนภา ศรีสองสม, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และไสว บูรณพานิชพันธุ์.. 2554. ประสิทธภิาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดและการใช้ร่วมกับดินเบาในการก าจัด

มอดแป้งจากโรงเก็บข้าวโพด. วารสารเกษตร 27 (2): 155-164. 
Abbott, W. S. 1925.  A method of computing the effectiveness of insecticide. Journal of Economic Entomology 18: 265-267. 
Abd El-Aziz, S. E. 2011. Control strategies of stored product pests. Journal of Entomology 8(2): 101-122. 
Chapman, R. F. 1998. Reproductive system: male. pp. 268-294. In: R. F. Chapman (ed.). The insects: Structure and Function. Cambridge 

University, Cambridge. 
Evans, D. E. and T. Dermott. 1979. The potential of fluidized-bed techniques in insect control. p: 222-229. 
Pande, R. and H. N. Mishra. 2013. Effect of fluidized bed heat treatment on insect mortality, proximate composition and antinutritional 

content of stored green gram (Vigna radiata) seeds. Journal of Food Chemistry and Nutrition 01 (02): 94-99. 
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ผลของเอทิลีนและ 1-MCP ต่อการเส่ือมสภาพ

ของดอกตูมและดอกบานในกล้วยไม้สกุลหวาย

พันธ์ุขาวสนาน 

กานต์สินี ท่าโพธิ์1,2  พีรยุทธ สิรฐินกร1,2 และ อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์1,2

 
 

บทคัดย่อ  

การศึกษาผลของเอทิลีน และสาร 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการเสื่อมสภาพของดอกตูมและ
ดอกบานในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน โดยน าช่อดอกกล้วยไม้มารมด้วยสาร 1-MCP ความเข้มข้น 0 ppb และ 
500 ppb ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นรมด้วยเอทิลีน ความเข้มข้น 0 ppm และ 0.4 
ppm เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนน ามาปักแจกันที่อุณหภูมิห้อง (25 ± 2 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 
เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 15 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 10 ช่อ 
ซ ้าละ 1 ช่อ จากการศึกษาพบว่า ดอกกล้วยไม้ที่ได้รับเอทิลีนเพียงอย่างเดียวเกิดการเสื่อมสภาพอย่างชัดเจน คือ อาการ
ลู่ คว ่า เหลือง เหี่ยว และร่วงของดอกตูมและดอกบาน รวมทั้งการผลิตเอทิลีนและอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าดอก
กล้วยไม้ในกรรมวิธีอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยความรุนแรงของอาการเสื่อมสภาพ การผลิตเอทิลีนและ
อัตราการหายใจปรากฏในดอกตูมมากกว่าดอกบาน นอกจากนี้ยังพบอาการคว ่าของดอกตูมและดอกบาน 34.2 ± 6.6 
และ 67.7 ± 5.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ภายในวันที่ 2 และพบอาการเหลืองของดอกตูม 18.4 ± 2.5 เปอร์เซ็นต์ 
ภายหลังจากวันที่ 2 ของการปักแจกัน ในทางตรงกันข้ามการรวมด้วย 1-MCP สามารถป้องกันและชะลอการ
เสื ่อมสภาพของดอกกล้วยไม้ ซึ ่งพบการเสื ่อมสภาพของดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ในดอกกล้วยไม้ที ่ได้ร ับ 1-MCP        
เพียงอย่างเดียว ดอกกล้วยไม้ที่ได้รับ 1-MCP ก่อนได้รับเอทิลีน และดอกกล้วยไม้ที่ไม่ได้รับ 1-MCP และเอทิลีน   
(ชุดควบคุม) ในวันที่ 13, 11 และ 6 ของการปักแจกัน ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การเสื่อมสภาพ ดอกกล้วยไม้ เอทิลีน 

  
1ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
2ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กทม. 10400 

 งานวิจยัของศูนย์ฯ 
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จฑุามาศ พรอ้มบุญ1 กาญจนา วรราษฎร์2 ปฐมพงศ์ เพ็ญไชยา2 สมโภชน์ น้อยจนิดา3 และ เฉลิมชยั วงษ์อารี 1,2 

 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์      
ในการควบคุมการเกิดสีน ้าตาลและการเน่าเสียของผลนล าไยเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว ในการทดลองนี้น าผลล าไยพันธุ์อีดอสดมาตัดขั้วให้เป็นผลเดี่ยวแล้วแช่สารละลาย กรดออกซาลิก (OA) 
ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 ที่มโีซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (SMS) ร้อยละ 1.0 (1.0%SMS+OA) หรือ 2.5  (2.5%SMA+OA) 
นาน 5 นาที เปรียบเทียบกับผลที่รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทางการค้า และผลปกติ (nontreated control) แล้ว
น าไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90-95 หลังการท าทรีทเมนต์เปลือกล าไยที่แช่ 
SMS+OA และท่ีรม SO2 เปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองและสว่างมากขึ้นเมื่อเทียบกับผลชุดควบคุม   โดยเปลือกผลชุดควบคุม
เปลี่ยนไปเป็นสีน ้าตาลอย่างรวดเร็วหลังการเก็บรักษา ส่วนเปลือกล าไยที่แช่สาร SMS+OA ทั้ง 2 ระดับ ค่อยๆ 
เปลี ่ยนไปเป็นสีน ้าตาลมากขึ ้นภายใน 9 วัน ในขณะที่ล าไยที ่รม SO2 สีเปลือกยังคงเหลืองสว่างและมีค่าการ
เปลี่ยนแปลงสีเพียงเล็กน้อยตลอดการเก็บรักษา 15 วัน ค่าของแข็งที่ละลายน ้าได้ของเนื้อในแต่ละชุดการทดลอง
ค่อนข้างคงที่  นอกจากนี้ผลล าไยในชุดควบคุมการเกิดโรค 8.0%, 1%SMS+OA  เกิด 5.6% และ 2.5%SMS+OA พบ 
1.3% ในวันที่ 15  ในขณะทีผ่ลที่รม SO2 ไม่มีการเกิดโรค   อย่างไรก็ตามผลที่รม SO2 มีสารซัลเฟอร์ตกค้างในเปลือก 
1,200-1,300 ppm ตลอดการเก็บรักษา ส่วนในเนื้อพบ 72.8 ppm ในช่วง 6 วันแรก ส่วนผลที่แช่ SMS+OA มี
ซัลเฟอร์ตกค้างในเปลือกน้อยกว่า 10 ppm และไม่พบสารตกค้างในเนื้อตลอดการเก็บรักษา   

ค าส าคัญ: ล าไย อีดอ การทดแทนการรม SO2 สารออกซิไดซิ่ง  เปลือกสีน ้าตาล 

 
1สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพฯ 10150 
2ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 10400 
3สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800 

 

 งานวิจยัของศูนย์ฯ 

การใชส้ารละลายโซเดียมเมตาไบซลัไฟต์และ       

กรดออกซาลิกเพ่ือลดการเกิดสีนา้ตาลของเปลือก

ผลล าไยระหว่างการเก็บรกัษา 
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ผศ.ดร. อรอมุา  เรอืงวงษ์ 
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

 

มอดยาสูบ (Lasioderma serriorne) และด้วงกาแฟ (Araeceus fasciculatus) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บที่
จะเข้าท าลายผลผลิตในขณะการเก็บรักษาแมลงในโรงเก็บเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากแมลงสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้
ง่าย ท าให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเข้าท าลายก่อความเสียหายให้กับผลผลิตในโรงเก็บ ท าให้เกิดการ
สูญเสียทั้งน ้าหนัก คุณค่าทางอาหาร คุณภาพ และความงอก ซึ่งความเสียหายของผลิตผลที่เกิดจากแมลงประมาณ   
5-10% (ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว, 2563) นอกจากนี้ยังพบว่าแมลงสามารถเป็นพาหะที่ช่วยแพร่กระจายเชื้อสาเหตุ
โรคพืชได้ โดยจากรายงานของ Lombardero et al. (2019) พบว่าด้วง Tomicus piniperda มีความสามารถในการ
ช่วยแพร่กระชายเชื้อรา Fusarium circinatum สาเหตุโรค pith canker ในต้นสนได้ อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณการเกิด
โรค ด้วยการที่ด้วงกัดกินเข้าไปภายในยอดของพืชที่ไม่เป็นโรค และเป็นพาหะน าส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราเข้าไป
ภายในล าต้น 

การประเมนิและตรวจสอบเชื้อท่ีติดมาจากแมลงศัตรใูนโรงเก็บ 

น าตัวอย่างแมลงโรงเก็บ ได้แก่ มอดยาสูบ (L. serriorne) (ภาพท่ี 1) และด้วงกาแฟ (A. fasciculatus) (ภาพ
ที่ 2) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บที่เข้าท าลายเมล็ดกาแฟหลังการเก็บเกี่ยว ท าการเคาะแมลงแต่ละชนิดออกจากเมล็ด
กาแฟ จากนั้นน าแมลงใส่ลงในกระดาษฆ่าเชื้อมัดด้วยหนังยางและท าการฆ่าแมลงด้วยสารระเหยไซยาไนด์ เป็นเวลา 1 
ชั่วโมง เมื่อแมลงตายแล้วจึงน ามาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) ด้วยวิธี aseptic technique 
ท าการจ าแนกเชื้อราโดยตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด compound microscope และ
ระบุจีนัสของเชื้อราโดยอ้างอิงจาก รัติยาและคณะ (2557) และ Walther et al. (2019) ท าการตรวจสอบชนิดของ
แบคทีเรียด้วยการทดสอบด้วย  KOH ความเข้มข้น 3% 

 

 นานาสาระ 

การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืช

จากแมลงศัตรูในโรงเก็บ 
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ภาพที่ 1 มอดยาสูบ (L. serriorne) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ด้วงกาแฟ (A. fasciculatus) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope 

 

จากการส ารวจพบเชื้อในมอดยาสูบ (L. serriorne) เป็นเชื้อราและแบคทีเรียติดมากับแมลง (ภาพที่ 3) โดย
จะพบเชื้อรามากที่สุด 76.67 เปอร์เซ็นต์ โดยในวันที่ 3 พบว่ามีเส้นใยของเชื้อรา Mucor sp. เจริญปกคลุมเกือบทั่วทั้ง
จานอาหาร ซ่ึงพบมากที่สุด 46.67 เปอร์เซ็นต ์(ภาพท่ี 3ข 5ง 5จ และ 5ฉ) และพบเชื้อรา Aspergillus sp. น้อยที่สุด 
30.00 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 5ก 5ข และ 5ค) นอกจากนี้ยังพบแบคทีเรียทั้งหมด 23.33 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 4) โดยจะ
พบแบคทีเรียแกรมบวกมากที่สุด 20 เปอร์เซ็นต์ และแบคทีเรียแกรมลบ 3.33 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 

ส่วนในด้วงกาแฟ (A. fasciculatus) พบมีเชื้อราและแบคทีเรียติดมากับแมลง (ภาพท่ี 6) โดยจะพบเชื้อราใน
ทุกตัวอย่างแมลง ซึ่งพบมากที่สุดคือเชื้อรา Aspergillus sp., Penicillium sp. และเชื้อราที่ไม่สามารถระบุจีนัสได้ 
ตามล าดับ โดยพบเชื้อรา Aspergillus sp. 90 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 8ค-8ฏ) พบเชื้อรา Penicillium sp. 6 เปอร์เซ็นต์ 
(ภาพที่ 8ก และ 8ข) และพบเชื้อราที่ไม่สามารถระบุจีนัสได้ 4 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 8ฐ-8ณ) นอกจากนั้นยังพบ
แบคทีเรียที่ติดมากับแมลงทั้งหมด 12.50 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 7) โดยพบแบคทีเรียแกรมลบมากที่สุด 9.72 เปอร์เซ็นต์ 
และพบแบคทีเรียแกรมบวก 2.78 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1) 
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ภาพที่ 3 มอดยาสูบ (L. serriorne) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในวันที่ 0 (ก) และวันที่ 3 (ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที ่4 ลักษณะตัวอย่างโคโลนีของแบคทีเรียจากมอดยาสูบ (L. serriorne) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA  

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์จากแมลงในโรงเก็บที่เข้าท าลายเมล็ดกาแฟ 

ชื่อตัวอย่าง เชื้อรา แบคทีเรีย 
Penicillium 

sp. 
Aspergillus 

sp. 
อ่ืน ๆ1/ Total แกรมบวก แกรมลบ Total 

1. มอดยาสูบ - 30.00 46.67 76.67 20% 3.33% 23.33% 

2. ด้วงกาแฟ 6.94% 90.28% 4.17% 101.39% 2.78% 9.72% 12.50% 

หมายเหตุ: 1/ คือ เชื้อราที่ไม่สร้างสปอร์จึงไม่สามารถระบุจีนัสของเชื้อราได้ 
 

ก ข 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างเชื้อราจากมอดยาสูบ (L. serriorne) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA  
    (ก) ลักษณะของโคโลนีของเชื้อรา Aspergillus sp.  
    (ข) และ (ค) ลักษณะของเชื้อรา Aspergillus sp. ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด compound   
    microscope ก าลังขยาย 400 เท่า 
    (ง) ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา Mucor sp.  
    (จ) และ (ฉ) ลักษณะของเชื้อรา Mucor sp. ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด compound   
    microscope ก าลังขยาย 400 เท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
         ภาพที่ 6 ด้วงกาแฟ (A. fasciculatus) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในวันที่ 0 (ก) และวันที่ 3 (ข) 

 

ก ข 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างแบคทีเรียจากด้วงกาแฟ (A. fasciculatus)  บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ภาพที่ 8 ตัวอย่างเชื้อราจากด้วงกาแฟ (A. fasciculatus) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 

(ก) (ค) (จ) (ช) (ฌ) และ (ฎ) ลักษณะของโคโลนีของเชื้อรา Aspergillus sp. 
(ข) (ง) (ฉ) (ซ) (ญ) และ (ฏ) ลักษณะของเชื้อรา Aspergillus sp. ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด 
compound microscope ก าลังขยาย 400 เท่า 
(ฐ) และ (ฒ) ลักษณะโคโลนีของเช้ือราที่ไม่สามารถระบุจีนสัได้ 
(ข) และ (ค) ลักษณะของเชื้อราที่ไม่สามารถระบุจีนัสได้ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด 
compound microscope ก าลังขยาย 400 เท่า 
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จากการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมาจากมอดยาสูบ (L. serriorne) ตรวจพบเชื้อรา Mucor sp. มาก
ที่สุด  รองลงมาคือ เชื้อรา Aspergillus sp. ซึ่งในวันที่ 3 พบเชื้อรา Mucor sp. เจริญปกคลุมเกือบทั้งจานอาหารเลี้ยง
เชื้อ ซึ่งในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียพบว่าเป็นแบคทีเรียแกรมบวกมากที่สุด และจากการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค
พืชที ่ติดมาจากด้วงกาแฟ (A. fasciculatus) ตรวจพบเชื้อรา Aspergillus sp. มากที่สุดคือ รองลงมาคือเชื้อรา 
Penicillium sp. และเชื ้อราที ่ไม่สามารถระบุจีนัสได้ ตามล าดับ และในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียพบว่าเป็น
แบคทีเรียแกรมลบมากท่ีสุด 

ท าให้สามารถสัณนิษฐานได้เบื้องต้นว่าแมลงศัตรูกาแฟในโรงเก็บทั้งสองชนิดอาจจะเป็นพาหะของเชื้อสาเหตุ
โรคพืชของเมล็ดกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ยังคงต้องท าการศึกษาในเชิงลึกต่อไป เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบและ
ยืนยันข้อสัณนิษฐานนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
Lombardero, M.J., A. Solla and M.P. Ayres. 2019. Pine defenses against the pitch canker disease are 

modulated by a native insect newly associated with the invasive fungus.  Forest Ecology and 
Management 437:253–262. 

Walther, G. , L. Wagner and O. Kurzai. 2019. Review updates on the taxonomy of Mucorales with an 
emphasis on clinically important taxa. Journal of fungi 5(106): 1-23. 

รัติยา พงศ์พิสุทธา, ชัยณรงค์ รันตนกรีฑากุล และรณภพ บรรเจิดเชิดชู. 2557. เชื้อราบนเมล็ดพันธุ์. พิมพ์ครั้งที่ 1  
 แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, กรุงเทพฯ. 88 หน้า. 
ส าน ักว ิจ ัยและพัฒนาข้าว . 2563. ว ิทยาก่อนและหลังการเก ็บเก ี ่ยข ้าว. กรมการข้าว. (ระบบออนไลน์).              

แ ห ล ่ ง ข ้ อ มู ล :  http: / / www. ricethailand. go. th/ Rkb/ postharvest/ index. php-  file= content. 
php&id=5.htm (8 กุมภาพันธ์ 2563). 
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รศ.ดร. เฉลิมชยั วงษ์อาร ี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

เมื่อน ำผลทุเรียนพันธุ์จันทบุรีทั้ง 3 พันธุ์ ระยะแก่ร้อยละ 85-90  มำเก็บที่อุณหภูมิ 25°C (ควำมชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 65-70) มีอัตรำกำรหำยใจเริ่มต้นเฉลี่ยระหว่ำง 92.0 - 102.8 mg CO2/kg·hr และมีค่ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ระหว่ำงกำรสุก ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 เริ่มมีอัตรำกำรหำยใจสูงกว่ำพันธุ์จันทบุรี 1 และ 2 อย่ำงชัดเจน ตั้งแต่วันที่ 3 
ของกำรเก็บรักษำ และเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในวันที่ 7 ของกำรเก็บรักษำ ผลทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 3 มีค่ำอัตรำ
กำรหำยใจเฉลี่ยอยู่ที่ 244.1 mg CO2/kg·hr ในขณะที่ ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1 และ 2 มีค่ำอยู่ที่ 158.3 และ 184.6 mg 
CO2/kg·hr ในขณะที่ผลทุเรียนทั้ง 3 พันธุ์ มีกำรผลิตเอทิลีนอยู่ในช่วง 0.50 - 0.73 µL C2H4/kg·hr ในวันแรก และ
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ พันธุ์จันทบุรี 1 มีค่ำกำรผลิตเอทิลีนสูงสุดในวันที่ 6 โดยมีค่ำอยู่ที่ 
18.4 µL C2H4/kg·hr พันธุ์จันทบุรี 2 ยังมีค่ำสูงสุดในวันที่ 5 อยู่ที่ 22.24 µL C2H4/kg·hr และพันธุ์จันทบุรี 3 นั้น 
พบว่ำมีกำรผลิตเอทิลีนเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกในวันที่ 6 โดยมีค่ำอยู่ที่ 27.20 µL C2H4/kg·hr 

เนื้อทุเรียนสุกพันธุ์จันทบุรี 3 ผลิตสำรระเหยมำกและหลำยชนิดที่สุดในพันธุ์ลูกผสมทั้งสำมพันธุ์ โดยพันธุ์
จันทบุรี 3 พบสำรระเหยในกลุ่มเอสเทอร์ 14 ชนิด พันธุ์จันทบุรี 2 พบสำรระเหยในกลุ่มสำรประกอบซัลเฟอร์ 2 ชนิด
และสำรประกอบในกลุ่มเอสเทอร์ 8 ชนิด ส่วนเนื้อทุเรียนสุกพันธุ์จันทบุรี 1 พบสำรระเหยในกลุ่มสำรประกอบ
ซัลเฟอร์ 1 ชนิดและสำรประกอบในกลุ่มเอสเทอร์ 8 ชนิด นอกจำกนี้ Octasulfur พบมำในเนื้อดิบในพันธุ์จันทบุรี    
1 และ 2  และ S-Ethyl thioacetate พบเฉพำะในเนื้อพันธุ์จันทบุรี 2  ส่วน Ethyl esters พบมำกในเนื้อสุกพันธุ์
จันทบุรี 3  และ Propyl esters มีมำกในเนื้อสุกพันธุ์จันทบุรี 1  เนื้อสุกของทุเรียนจันทบุรี 2 มีปริมำณแคโรทีนอยด์ 
(28.11 µg/g FW) สูงกว่ำพันธุ์จันทบุรี 1 (23.0 µg/g FW) และ 3 (18.0 µg/g FW) สัมพันธ์กับสีเนื้อสุกของพันธุ์
จันทบุรี 2 ที่เหลืองเข้ม และค่ำสีแดง (a* value) ของพันธุ์จันทบุรี 3 วัดได้เป็นลบ แสดงถึงเนื้อที่ออกส้ม เนื้อทุเรียน

ขอ้มูลพ้ืนฐาน- 

การเปล่ียนแปลงทางสรรีวิทยา

ระหว่างการสุกของทเุรยีน

ลกูผสมพันธ์ุจนัทบุร ี1, 2 และ 3 
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พันธุ์จันทบุรี 3 มีควำมหนำกว่ำพันธุ์จันทบุรี 1 และ 2  เมื่อผลสุกนั้นเนื้อสุกของพันธุ์จันทบุรี 2 มีควำมแน่นเนื้อสูงกว่ำ
พันธุ์จันทบุรี 1 และ 3  เช่นเดียวกันกับควำมหวำนหรือของแข็งที่ละลำยน ้ำได้ที ่เนื้อสุกของพันธุ์จันทบุรี 2 มีค่ำ   
24.20 %Brix สูงกว่ำพันธุ์จันทบุรี 1 และ 3 ที่มีค่ำ 22.0 %Brix เมื่อตรวจสอบลักษณะผลทุเรียนสุกพบว่ำผลทุเรียน
พันธุ์จันทบุรี 1 และ 2 เกือบทั้งหมดจะแตกในวันที่ 9 ในขณะที่จันทบุรี 3 จะแตกในวันที่ 12  ซึ่งเป็นระยะสุกงอม 
(over ripening) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะปรำกฏของเนื้อทุเรียนจันทบุรี 1, 2 และ 3 ที่น ำผลมำเก็บรักษำที่อุณหภูมิ 25°C นำน 9 วัน 

 

Chanthaburi1 

Chanthaburi2 

Chanthaburi3 

   Days of storage 
0 3    6      9 




