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บทคัดย่อ 
การแช่ส้มโอในสารละลายคลอรีน สารเคลือบผิวโอโซน ความเข้มข้น 400 ppm และ 700ppm เป็น

เวลานาน 5 นาที และเก็บส้มโอไว้ที 0 3 และ 5 วัน ไม่ท าให้ค่าความหวาน (brix) แตกต่างกัน ส้มโอที่เคลือบผิว
ด้วยโอโซนความเข้มข้น 400 ppm 5 นาที และบรรจุในถุง LDPE หลังอาบรังสีแกรมมาที่รังสีระดับ 250, 300 มี
คุณภาพสดดีกว่าผลส้มโอที่อาบรังสี 400 เกรย์ 

ค าส าคัญ: โอโซน,  รังสี, แกมมา 

Abstract 

The experiment for compared between chlorine, Ozonated water by concentrate as 400 

and 700ppm. After immersed pomelo in solutions 5 minute then kept in control room on 0 3 5 

days at 15±2 ๐C 90-95 % RH. The result showed that all treatment no different with brix. The 

pomelo was immersed with Ozonated water concentrate as 400ppm and 5 minute contained in 

low density polyethylene bag (LDPE) after treated by radiation at concentration are 250 and 300 

refreshing more than 400 gray 
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ค าน า 

ส้มโอ (Citus maxima (Burn) Merr.) เป็นผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง โดยสามารถส่งออกในตลาดต่างประเทศแล้วหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง 
สิงคโปร์ มาเลเซีย แคนาดา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ปัจจุบันการส่งออกผัก และผลไม้เพ่ือจ าหน่ายในต่างประเทศมี
ข้อจ ากัดมากมาย โดยเฉพาะปัญหาโรคและแมลง ซึ่งแมลงที่มีความส าคัญต่อการส่งออกที่ส าคัญคือแมลงวันผลไม้
ในกลุ่ม Bactrocera dorsalis complex มีความส าคัญทางด้านกักกันพืชระหว่างประเทศ นอกจากนั้นแล้วแมลง
ศัตรูไรก็เป็นศัตรูพืชที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของส้มโอ ดังนั้นวิธีการในการควบคุมก าจัดแมลงจึงเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง
อย่างยิ่ง เพราะในแต่ละประเทศที่มีการน าเข้าผลไม้จากประเทศไทยมีข้อก าหนดของสุขอนามัยพืชที่ต่างกัน สาร
กัมมันตรังสีและรังสี เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานนิวเคลียร์ มีการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง และ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เนื่องจากรังสีสามารถก าจัดแมลงได้ทุกระยะการเจริญเติบโต  สามารถก าจัด
แมลงวันผลไม้ได้ผลดีที่สุด แต่ข้อจ ากัดในการใช้รังสีกับผลิตผลทางการเกษตร คือ  รังสีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของผลผลิตได้ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายโดยตรงในระดับของโมเลกุลของเซลล์ ส่งผลท าให้ผลผลิตเสื่อมสภาพ
อย่างรวดเร็ว ชักน ากระบวนการสุกให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันปริมาณของรังสีแกมมาที่เหมาะสมและ
สามารถควบคุมแมลงวันผลไม้ในมะม่วงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และน ามาใช้ในหลายประเทศวิธีการฉายรังสีเป็นวิธี
ปฏิบัติในการก าจัดศัตรูพืชควบคุม ไม่ให้ติดไปกับสินค้าเกษตรที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือป้องกัน
มิให้ศัตรูพืชเข้ามาหรือแพร่ระบาดสร้างความเสียหายกับประเทศผู้น าเข้า มาตรฐานนี้เป็น แนวทางปฏิบัติส าหรับ
องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization; NPPO) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อ 
NPPO ของประเทศผู้น าเข้าว่าโรงงานฉายรังสีด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ฉายรังสีตามข้อตกลงที่ตั้งไว้ 

เพ่ือพิจารณาและอนุญาตน าเข้าส้มโอจากประเทศไทยในอนาคตการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ฉายรังสีเพ่ือ
ก าจัดแมลงวันผลไม้ ได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เพราะสามารถก าจัดแมลงวันผลไม้ได้
หลายชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังปลอดภัยจากสารพิษตกค้างภายในผล  จึงผ่านการยอมรับได้โดยง่าย
จากประเทศผู้น าเข้า งานวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่จะส่งออกส้มโอไปยังต่างประเทศ 

สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 



เครื่องอาบรังสี แหล่งก าเนิด Co-60 ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จังหวัดนครนายก 
ส้มโอพันธุ์ทองดี น้ าโอโซน เครื่องวัดค่าความเป็นกรดของผลไม้ เครื่องวัดค่าความหวานของผลไม้ เครื่องวัดความ
แน่นเนื้อ ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส าหรับงานทดลองขนาดเล็ก โดยใช้อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และ
ความชื้น 75 เปอร์เซ็นต์ ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส าหรับงานทดลองขนาดเล็ก ห้องเย็นส าหรับเก็บผลไม้ที่
ใช้ในการทดลอง แท่งวัดอุณหภูมิขนาดเล็กส าหรับงานทดลอง เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่งส าหรับงานทดลอง 
อุปกรณ์ส าหรับเช็คผลการทดลอง ๆ ได้แก่ พู่กัน  ปากคีบ  เคาท์เตอร์  จานทดลองขนาดเล็ก  ถาดใส่ผลไม้  ถุงผ้า
ตาข่าย  ถุงมือ  มีดปอกผลไม้  ถุงขยะด า และอ่ืน ๆ  

แบบและวิธีการทดลอง 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาผลของโอโซนต่อการเก็บรักษาผลส้มโอ 
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์  (Completely  Randomized Design : CRD) 3 กรรมวิธี  

ท า 3 ซ  าๆละ 12 ผล โดยน าผลฝรั่งล้างในสารละลายต่างๆ ในแต่ละกรรมวิธีคือ 
กรรมวิธีที่ 1 สารละลายคลอรีน ความเข้มข้น 200 ppm 10 นาท ี
กรรมวิธีที่ 2 สารละลายโอโซน ความเข้มข้น 400 ppm 5 นาท ี
กรรมวิธีที่ 3 สารละลายโอโซน ความเข้มข้น 700 ppm 5 นาท ี

 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณรังสีต่อการเก็บรักษาต่อผลส้มโอ 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely  Randomized Design : CRD) ท า 5 ซ  าๆละ 5 ผล 
โดยเลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุดในขั นตอนที่ 1 มาฉายรังสีที่ระดับต่างๆ ทั งหมด 4 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 รังสีระดับ 0 เกรย ์ 
กรรมวิธีที่ 2 รังสีระดับ 250 เกรย ์
กรรมวิธีที่ 3 รังสีระดับ 300 เกรย ์
กรรมวิธีที่ 4 รังสีระดับ 400 เกรย ์

 

วิธีการทดลอง 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาผลของโอโซนต่อการเก็บรักษาผลส้มโอ 

 เตรียมผลส้มโอที่มีความสุกแก่ 75 % คัดขนาดผลตามมาตรฐานการส่งออก ตัดแต่งขั วผลเหลือไม่เกิน 5 
มิลลิเมตร น าไปแช่ในสารละลายด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกันทั งหมด 3 กรรมวิธี ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผึ่งให้แห้ง
ในที่ร่ม แล้วจึงบรรจุลงในถุง LDPE (low density polyethylene) ที่มีค่า OTR (oxygen transmission rate) 
10,000 - 12,000 มิลลิลิตร/ตารางเมตร/วัน ความหนา 50 ไมครอน เพ่ือเป็นการยืดอายุในการเก็บรักษาผลไม้ ปิด
ปากถุงให้สนิท น าไปเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิ 15±2 ๐C ความชื นสัมพัทธ์ 90-95 % ท าการบันทึกผลการ
ทดลอง 



ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณรังสีต่อการเก็บรักษาต่อผลส้มโอ 

น าผลส้มโอใส่ถุง LDPE ความหนา 50 ไมครอน ปิดปากถุงให้สนิท ใส่ในกล่องกระดาษ ติด Dosimeter 
ภายในและภายนอกกล่องเพ่ือวัดปริมาณรังสี น าไปอาบรังสีด้วยเครื่องอาบรังสีแกมมาโคบอลต์ 60 (Multi 
Purpose Gemstone Irradiator) ที่ระดับปริมาณรังสี 4 ระดับ ที่ 0 250 300 และ 400 เกรย์ ทั งนี ต้องมีการวัด
การกระจายตัวของรังสีแกมมากับผลส้มโอเพ่ือก าหนดวิธีการกระจายตัวของรังสีที่ถูกต้องและเหมาะสม (Dose 
Mapping Test) ก่อนท าการทดลอง หลังอาบรังสีน าไปเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิ 15±2 ๐C ความชื นสัมพัทธ์ 
90-95 % 

การบันทึกข้อมูล 
1. การสูญเสียน  าหนัก (weight loss)  
2. การเสียสภาพสีผิว (skin color loss)  
3. ความแน่นเนื อ (firmness)  
4. ปริมาณน  าตาล (brix value) 
5. บันทึกผลการทดลองท่ีระยะการเก็บรักษา 0 3 และ 5 วัน 
6. วิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง 

 
เวลา และ สถานที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 รวม 1 ปี 
สถานที่ท าการทดลอง 
- ศูนย์อัญมณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ. นครนายก 
- ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานก าจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
กรมวิชาการเกษตร 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การแช่ส้มโอในสารละลายคลอรีน สารเคลือบผิวโอโซน ความเข้มข้น 400 ppm และ 700ppm เป็น
เวลานาน 5 นาที และเก็บส้มโอไว้ที 0 3 และ 5 วัน ไม่ท าให้ค่าความหวาน (brix) แตกต่างกัน (Table1) ส้มโอที่
เคลือบผิวด้วยโอโซนความเข้มข้น 400 ppm 5 นาท ีและบรรจุในถุง LDPE หลังอาบรังสีแกรมมาที่รังสีระดับ 250, 
300 มีคุณภาพสดดีกว่าผลส้มโอที่อาบรังสี 400 เกรย์ ในขณะที่ประพนธ์และคณะ (2544) ได้ทดสอบสมโอพันธุ
ทองดีฉายรังสีที่ 900 เกรย เก็บรักษาไว 30 วัน ที่อุณหภูมิ 26±1 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพัทธ 70-90 เปอร
เซ็นต มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได โดยสามารถควบคุมการแพรพันธุของไรแดง แอฟริกัน Eutetranychus 
africanus (Tucker) ได้ด้วย การฉายรังสีช่วยชะลอการสุกแก่ของส้มโอได้ดังการศึกษาของณัฐวุฒิและคณะ 



(2559) พบว่าการฉายรังสี ยูวีบี กับส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ความเข้ม 45 กิโลจูลย์ต่อตารางเมตร ชะลอการเหลือง
ของเปลือกผลและยืดอายุการเก็บรักษาได้นานที่สุด 50 วัน นอกจากนั นสามารถลดการสูญเสียน  าหนักโดยเก็บ
รักษา ที่ 25 องศาเซลเซียส ในที่มืด Maxwell et.al., 2017 ศึกษาการใช้รังสีแกมมา Cobalt-60 กับมะม่วง 4 
สายพันธุ์ ได้แก่ A, B, C, D ที่ความเข้ม 50 เกรย์ 100 เกรย์ 300 เกรย์ และ 800 เกรย์ ตามล าดับ ตรวจผล
หลังจาก 21 วันพบการเน่าเสียมะม่วงสายพันธุ์ A 50% มะม่วงสายพันธุ์ B 30% มะม่วงสายพันธุ์ C 20% และ
สายพันธุ์ D 10% ตามล าดับ ซึ่งการทดลองท่ีพบว่าเมื่อเก็บส้มโอไว้ที่ 0 3 และ 5 วัน ไม่มีการเกิดโรค และเน่าเสีย 

 
สรุปผลการทดลอง 

การแช่ส้มโอในสารละลายคลอรีน สารเคลือบผิวโอโซน ความเข้มข้น 400ppm และ 700ppm เป็น

เวลานาน 5 นาที และเก็บส้มโอไว้ที 0 3 และ 5 วัน ค่าความหวาน (brix) ของส้มโอทั ง 3 การทดลองไม่มีความ

แตกต่างกัน  ส าหรับส้มโอที่เคลือบผิวด้วยโอโซนความเข้มข้น 400 ppm 5 นาที แล้วบรรจุในถุง LDPE หลังอาบ

รังสีแกมมาที่รังสีระดับ 250, 300 มีคุณภาพความสดดีกว่าผลส้มโอที่อาบรังสที่ 400 เกรย์ 
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ภาคผนวกตาราง 
Table1 Brix Value of Pomelo. 

Treatment 
% Brix value (Mean+SD) 

Cl2 O3 (400ppm) O3 (700ppm) 

0 day 8.66 + 0.57 a 8.67 + 0.53 a 8.97 + 0.62 a 

3 day 8.63 + 0.65 a 8.40 + 0.85 a 8.43 + 0.46 a 

5 day 8.77 + 0.46 a 8.69 + 0.85 a 8.59 + 0.54 a 

CV% 6.3 8.7 6.7 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 95 % level by DMRT 
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