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ผลของสารแคลเซียมโบรอนก่อนการเก็บเกี่ยวร่วมกับกรดซาลิไซลิคหลังการเก็บเกี่ยวต่อการลดอาการไส้สีน้าตาลในสับปะรด
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Effect of Preharvest Treatment by Calcium Boron Incorporated with Postharvest Treatment by Salicylic Acid
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Abstract
This study was to investigate the effectiveness of preharvest treatment by 1.5 g/plant of calcium
chloride and 0.4% boron (CaB) incorporated with postharvest treatment by 5 mM salicylic acid (SA) on
reducing internal browning in pineapple cv. Pattavia compared with non-treated pineapple (control). All fruit
were kept at 13±1 °C for 5, 10 and 15 days, and then transferred to keep at 25°C for 2 days. Non-treated
pineapple revealed internal browning at core adjacent flesh at 5+2 day of storage. Chemical treated fruit
showed the internal browning at 10+2 day. This treatment showed the higher value of the lightness (L*) at the
flesh adjacent the core area and lower Hue angle value when compared with the control. Furthermore,
chemical treated pineapple showed significantly lower of browning index, browning score, and PPO activity
than that of the control throughout storage period.
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บทคัดย่อ
จากการศึกษาการให้สารแคลเซียมคลอไรด์ 1.5 กรัม/ต้น โบรอนร้อยละ 0.4 ก่อนการเก็บเกี่ยวร่วมกับการใช้กรดซาลิไซ
ลิก 5 มิลลิโมลาร์ หลังการเก็บเกี่ยวต่อการลดอาการไส้สีน้าตาลในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย โดยเปรียบเทียบกับสับปะรดที่ไม่ได้ให้
สารเคมี (ชุดควบคุม) ผลสับปะรดทังหมดเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13±1 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 วัน และย้ายมาวางที่ 25
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน พบว่าสับปะรดชุดควบคุมเกิดอาการไส้สีน้าตาลในวันที่ 5+2 ของการเก็บรักษา สับปะรดที่ได้รับ
สารเคมีพบอาการไส้สีน้าตาลในวันที่ 10+2 ของการเก็บรักษา โดยเนือเยื่อบริเวณติดแกนมีค่าความสว่าง (L*) สูง และมีการ
เปลี่ยนแปลงค่า Hue angle น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ตลอดจนมีค่าดัชนีการเกิดสีน้าตาล คะแนนการเกิดสีน้าตาล
กิจกรรมเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ต่้ากว่าสับปะรดชุดควบคุมอย่างมีความแตกต่างทางสถิติ
ค้าส้าคัญ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย แคลเซียมโบรอน กรดซาลิไซลิก ไส้สีน้าตาล
ค้าน้า**
สับปะรด (Ananas comosus L.) เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีความส้าคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย สับปะรดเป็นผลไม้ใน
เขตร้อน ประเภท non-climacteric (Paull และ Lobo, 2012) ในประเทศไทยนิยมปลูกสับปะรด 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัตตาเวีย
และควีน โดยสับปะรดกลุ่มปัตตาเวียนิยมน้าไปแปรรูปมากกว่ารับประทานสด (Paull และ Lobo, 2012) เนื่องสับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวียมีปัญหาในด้านการขนส่งคือการเกิดอาการสะท้านหนาว (chilling injury; CI) (Abdullan et al., 1986) โดยลักษณะ
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อาการ CI ที่พบมากในสับปะรดคือ อาการไส้สีน้าตาล (internal browning) บริเวณเนือติดแกน โดยมักเกิดอาการเมื่อเก็บรักษา
สับปะรดที่อุณหภูมิตา่้ กว่า 10-13 องศาเซลเซียส (Youryon และคณะ, 2018) สาเหตุเกิดจากฟอสโฟลิปิดบริเวณเยื่อหุม้ เซลล์
รวมถึงเยื่อหุ้มออร์กาเนล เกิดการเปลี่ยนสภาพจากลักษณะอ่อนตัว (liquid crystalline phase) ไปเป็นลักษณะแข็งตัว (solid gel
phase) ท้าให้เกิดการรั่วไหลของสารต่างๆ ส่งผลให้สญ
ู เสียการควบคุมการผ่านเข้าออกของสารต่างๆ (Vamos-Vigyazo, 1981)
จากงานวิจัยก่อนหน้านีคณะนักวิจยั พบว่าการใช้สารแคลเซียมโบรอนก่อนการเก็บเกี่ยว และการใช้สารกรดซาลิไซลิคหลังการเก็บ
เกี่ยว มีแนวโน้มในการลดอาการไส้สีน้าตาลในสับปะรดได้ โดยท้างานวิจัยแยกกันในส่วนการให้สารแคลเซียมโบรอนก่อนการเก็บ
เกี่ยวและการให้สารกรดซาลิไซลิคหลังการเก็บเกี่ยว ดังนันงานวิจัยนีจะศึกษาถึงผลของการให้สารแคลเซียมโบรอนก่อนการเก็บ
เกี่ยวร่วมกับการจุ่มสารละลายกรดซาลิไซลิคหลังการเก็บเกีย่ ว ต่อการชะลอการเกิดอาการไส้สีน้าตาลในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ใน
ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมติ า่้
อุปกรณ์และวิธีการ*
การทดลองท้าที่สวนสับประด GAP อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน 2563 โดยท้าการ
ฉีดพ่นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียด้วยสารแคลเซียมคลอไรด์ 1.5 กรัม/ต้น โบรอนร้อยละ 0.4.ในระยะผลอ่อน ทุก 2 สัปดาห์ จากนัน
ท้าการเก็บเกี่ยวผลสับปะรดช่วงระยะที่สีตาของเปลือกผลปรากฏสีเหลืองจ้านวน 2 แถว (ระยะสุกแก่ ร้อยละ 25) และขนส่งไปยัง
โรงคัดบรรจุ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และคัดเลือกสับปะรดที่มีน้าหนักประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม โดยปราศจากต้าหนิและแมลง
และน้ามาจุ่มในกรดซาลิไซลิค ที่ความเข้มข้น 5 mM นาน 1 ชั่วโมง ส้าหรับชุดควบคุมคือ สับปะรดที่ไ ม่พ่นสารแคลเซียมโบรอน
และไม่จุ่มสารละลายกรดซาลิไซลิค จากนันผึ่งให้แห้ง และบรรจุในกล่องกระดาษ 6 ผลต่อกล่อง และขนส่งมายังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยรถบรรทุกห้องเย็น เก็บรักษาในห้องอุณหภูมิ 13±1 องศาเซลเซียส นาน 5 10 และ 15 วัน และ
น้าออกมาไว้ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็นเวลา 2 วัน และท้าการสุ่มตัวอย่างเพื่อบันทึกผลการทดลองทุก 5 วัน ดังนี อาการไส้เกิดไส้สีน้าตาล
ของสับปะรด การให้คะแนนการเกิดอาการไส้สีน้าตาลของสับปะรด ดัชนีการเกิดสีน้าตาล การเปลี่ยนแปลงค่าความสว่าง( L*)
กิจกรรมเอนไซม์ PPO และปริมาณสารประกอบฟีนอล
ผลการทดลอง**
1.อาการไส้สีน้าตาลของสับปะรด
Figure 1 พบว่าสับปะรดชุดควบคุมในวันที่ 5+2 ของการเก็บรักษา ปรากฏอาการไส้สีน้าตาลเพียงเล็กน้อยและเกิด
อาการไส้สีน้าตาลชัดมากขึนในวันที่ 10+2 และพบอาการไส้สีน้าตาลมากที่สุด ในวันที่ 15+2 ส่วนสับปะรดที่มีการพ่นแคลเซียม
โบรอนก่อนการเก็บเกี่ยวและจุ่มในสารละลาย SA ที่ความเข้มข้น 5 mM นาน 1 ชั่วโมง เริ่มเกิดอาการไส้สีน้าตาลในวันที่ 10+2
และเกิดสีน้าตาลมากขึนในวันที่ 15+2 แสดงให้เห็นว่า สับปะรดที่ผ่านการพ่นสารและจุ่มสารสามารถชะลอการเกิดอาการไส้สี
น้าตาลได้ นาน 10 วัน
2.คะแนนการเกิดอาการไส้สีน้าตาล
Figure 2 พบว่าสับปะรดทังสองชุดทดลองมีคะแนนการเกิดอาการไส้สีน้าตาลเพิ่มขึนตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา และ
พบว่าในวันที่ 15+2 ของการเก็บรักษาทังสองชุดการทดลองมีค่าคะแนนการเกิดอาการไส้สีน้าตาลมากที่สุด และมีคะแนนการเกิด
อาการไส้สีน้าตาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.01) ในวันที่ 5+2 และ 10+2 โดยคะแนนการเกิดอาการไส้น้าตาลใน
ชุดควบคุมมีค่าสูงกว่าสับปะรดที่พ่นสารแคลเซียมโบรอนและจุ่มในสารละลายกรดซาลิไซลิค แสดงให้เห็นว่าการใช้สารแคลเซียม
โบรอนก่อนการเก็บเกี่ยวร่วมกับการจุ่มสารกรดซาลิไซลิคหลังการเก็บเกี่ยวสามารถชะลอการเกิดอาการไส้สีน้าตาลได้
3.ดัชนีการเกิดสีน ้าตาล กิจกรรมเอนไซม์ PPO ปริ มาณสารประกอบฟี นอล และค่าความสว่าง (L*)
Figure 3 พบว่าสั บปะรดทังสองชุดการทดลองมีค่าดั ชนีก ารเกิดสีน้ าตาล กิจ กรรมเอนไซม์ PPO และปริมาณ
สารประกอบฟีนอลเพิ่มขึนตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ในขณะที่ค่าความสว่าง (L*) มีแนวโน้มลดลง และพบว่าสับปะรดที่พ่น
สารแคลเซียมโบรอนก่อนการเก็บเกี่ยวร่วมกับจุ่มสารกรดซาลิไซลิค สามารถชะลอการเพิ่มขึนของค่าดัชนีการเกิดสีน้าตาล กิจกรรม
เอนไซม์ PPO และปริมาณสารประกอบฟีนอลได้ ดีกว่าชุดควบคุม และมีคา่ ความสว่างมากกว่ากว่าชุดควบคุม
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ผลสับปะรดเกิด CI โดยเกิดสีน้าตาลอย่างชัดเจนตรงเนือติดแกน (Morris, 1982; Paull and Rohrbach, 1985) ซึ่งการ
เกิด CI เกิดจากการเสื่อมสภาพบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ท้าให้สูญเสียคุณสมบัติในการควบคุมการผ่านเข้าออกของสารต่างๆ อนุมูลอิสระ
และสารละลายต่าง ๆ จึงสามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ง่ายขึนและก่อให้เกิดความไม่สมดุลของกระบวนการเมตาบอลิซึม ผลิตผล
จะเกิดการเสื่อมสภาพนอกจากนันแล้วยังพบว่าสารประกอบฟีนอลที่สะสมในแวคิวโอล และ PPO ที่สะสมในคลอโรพลาสต์สามารถ
รั่วไหลไปยังไซโตพลาสซึม ส่งผลให้เกิดการสัมผัสระหว่าง PPO และสารประกอบฟีนอลิก ท้าให้เกิดอาการไส้สีน้าตาล (VamosVigyazo,1981) การใช้สารแคลเซียมโบรอนก่อนการเก็บเกี่ยวร่วมกับการจุ่มสารกรดซาลิไซลิคหลังการเก็บเกี่ยวสามารถชะลอการ
เกิดอาการไส้สีน้าตาลได้ เนื่องจากแคลเซียมสามารถรักษาสภาพความแข็งแรง หน้าที่ของเซลล์และเยื่อหุ้มต่างๆ และรักษาหน้าที่
ของกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ ทวีศักดิ์ และคณะ (2544) และการใช้สารละลาย SA ที่ความเข้มข้นและระยะเวลาที่
เหมาะสมนันสามารถรักษาเมมเบรนให้สมบูรณ์ได้ โดย SA กระตุ้นเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น superoxide dismutase,
catalase และ ascorbate peroxidation ซึ่งกิจกรรมของเอนไซม์เหล่านีสามารถลดการสะสมของ Reactive oxygen species
จึงลดการเกิด lipid peroxidation ท้าให้เยื่อหุ้มเซลล์มีความทนทานต่อการเกิด CI (Aghdam et al., 2016) เช่นเดียวกันจาก
การศึกษาก่อนหน้านีพบว่าสารละลาย SA สามารถช่วยชะลอการเกิดอาการ CI ได้ในมะเขือเทศและพริกหวาน (Ding et al., 2001;
Fung et al., 2004)
สรุปผลการทดลอง
การให้สารแคลเซียมคลอไรด์ 1.5 กรัม/ต้น โบรอนร้อยละ 0.4 ให้กับสับปะรดก่อนการเก็บเกี่ยวร่วมกับการใช้กรดซาลิไซ
ลิก 5 มิลลิโมลาร์ สามารถชะลออาการไส้สีน้าตาล ค่าดัชนีการเกิดสีน้าตาล การเปลี่ยนแปลงค่าสี กิจกรรมเอนไซม์ PPO ปริมาณ
สารประกอบฟีนอล ได้ดีกว่าชุดทดลองควบคุม
ค้าขอบคุณ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บริษัทอาหารสยามส้าหรับสถานที่ปลูกสับปะรด และบริษัท V.S. Freshco Co., LTD.
ส้าหรับสถานที่ในการคัดบรรจุ และส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่สนับสนุนทุนวิจัยในการวิจัย รวมไปถึง
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี หลังการเก็ บเกี่ยว กระทรวงการอุ ดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิ จัยและนวัต กรรม และ The United
Graduate School of Agricultural Science (UGSAS), Gifu University, Japan ที่เอือเฟื้ออุปกรณ์ในการท้าวิจัยครังนี
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Figure 1 Visual appearance of half-cut pineapple cv. Pattavia treated with preharvest treatment by 1.5 g/plant of
calcium chloride and 0.4% boron (CaB) incorporated with postharvest treatment by 5 mM salicylic acid (SA) for
1 hr after cold storage at 13±1 °C for 0 5 10 and 15 d followed by storage at 25±1 °C for 2 d compared with
non-treated pineapple (control).

Figure 2 Browning score of pineapple cv. Pattavia treated with preharvest treatment by 1.5 g/plant of calcium
chloride and 0.4% boron (CaB) incorporated with postharvest treatment by 5 mM salicylic acid (SA) for 1 hr
after cold storage at 13±1 °C for 0 5 10 and 15 d followed by storage at 25±1 °C for 2 d compared with nontreated pineapple (control).

Figure 3 Internal browning (A), PPO enzyme (B), total phenolics (C) and L* values (D) of pineapple cv. Pattavia
treated with preharvest treatment by 1.5 g/plant of calcium chloride and 0.4% boron (CaB) incorporated with
postharvest treatment by 5 mM salicylic acid (SA) for 1 hr after cold storage at 13±1 °C for 0 5 10 and 15 d
followed by storage at 25±1 °C for 2 d compared with non-treated pineapple (control).

