
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  
 
1.  ชื่อชุดโครงการ วิจัยและพัฒนาล าไย 
 
 

2.  ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีการลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล าไยเพื่อการส่งออก 
     กิจกรรมที่ 1  วิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในล าไยส่งออก 
 
 

3.  ชื่อการทดลอง การทดสอบความเข้มข้นของ SO2 ที่ เหมาะสมในการรมล าไยร่วมกับการใช้ 
   แผ่นระเหยโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 

The Suitable Concentration Testing on the Application of Longan 
Fumigated Sulfur Dioxide incorporated with Sodium Metabisulfite 
Generating Sheets.  
 

4.  คณะท าเนินงาน   
  หัวหน้าการทดลอง นายณัฐนัย ตั้งมั่นคงวรกูล   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 
  ผู้ร่วมงาน  วิทยา อภัย    ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 

 

5.  บทคัดย่อ 
ล าไยเป็นไม้ผลส่งออกท่ีส าคัญของประเทศไทย ปกติล าไยมีการเน่าเสียในเวลาอันสั้น จึงใช้

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์รมล าไยเพ่ือให้สีผิวเปลือกสวยและช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ในปัจจุบันประเทศคู่ค้ามี
กฎระเบียบที่เข้มงวดในการจ ากัดค่าการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในล าไยน าเข้า ท าให้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล าไยเพื่อการส่งออกโดยใช้แผ่นระเหย หลัง
รมล าไยด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ น าแผ่นระเหยระเหยยี่ห้อ Uvasys® ขนาด 260x440 มิลลิเมตร (ชนิด 
Dual phase) ประกบกับแผ่นกระดาษซับทิชชู่แล้ววางไว้ด้านบนและด้านล่างของภายในล าไย จากนั้นคลุม
ทั้งตะกร้าด้วยถุงพลาสติกชนิด Linear Low density polyethylene (LLDPE) เจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.3 เซนติเมตร และน าตะกร้าล าไยไปเก็บรักษาท่ีห้องเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส การทดสอบความ
เข้มข้นของการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ร่วมกับการใช้แผ่นระเหยผลิตจากโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ โดยตรวจ
ปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในล าไยและอายุการเก็บรักษา ผลการทดสอบ พบว่า วธิีการที่
เหมาะสมที่สุดในการยืดอายุการเก็บรักษา คือ การรมควันซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1.3% + แผ่น
ระเหยที่จ าหน่ายยี่ห้อ Uvasys® ยืดอายุได้นาน 30 วันที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส  
 

Abstract 
  Longan is an important exporting fruit for Thailand. Normally, the longan is very 
short shelf life due to fruit rot. Sulfur dioxide fumigation has been commercially used to 
bleach the brighter yellow peel color and thus extend the shelf life for longan. At 
present, the imported countries have restricted the rules to limit the amount of sulfur 
dioxide residue in the imported longan. Therefore, development technologies to reduce 
sulfur dioxide residue in the exporting fresh longan incorporated with SO2 generated pads 



was needed. After fumigation with sulfur dioxide, a sulfur dioxide generating sheet with 
dual phase type (260x440 mm.) (Uvasys®) was put on a sheet of tissue paper and then 
inserted the top and the bottom of position inside longan basket. After that, the whole 
basket was covered with the perforated linear low density polyethylene (LLDPE) bag with 

the size of 0.3 cm Ø hole. They were stored at 5 ๐C. The suitable concentration of sulfur 
dioxide is tested cooperate with sodium metabisulfite generating sheets for determination 
of the sulfur dioxide residue in longan was carried out. The results found that the 
appropriate method for extend the shelf life was sulfur dioxide fumigation with the 
concentration at 1.3% incorporated with Uvasys® generating sheets could  extend the 
shelf life for 30 days when kept at 5 ๐C. 
 

6. ค าน า  
          ล าไย (Longan) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจส าคัญท่ีจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าเพ่ือการส่งออก โดยล าไยสดส่วน
ใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม และคู่แข่งท่ีส าคัญในการผลิตล าไย คือ 
เวียดนาม และจีน ส าหรับประเทศไทยพ้ืนที่การผลิตล าไยอยู่ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน 
เชียงราย และตาก เป็นผลผลิตล าไยทั้งในและนอกฤดู ส่วนภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรีซึ่งเป็นผลผลิต
ล าไยนอกฤดูเท่านั้น โดยพันธุ์ส่งออกที่ส าคัญ ได้แก ่พันธุ์อีดอ ล าไยในภาคเหนือออกสู่ตลาดช่วงกลางเดือน
กรกฎาคม และออกสู่ตลาดมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมของทุกปี ในปี 2557 มีปริมาณการส่งออกล าไยสด 
357,185 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,934 ล้านบาท ปัจจุบันประเทศคู่ค้ามีกฎระเบียบในการน าเข้าล าไย เช่น จีน
ก าหนดให้ล าไยต้องมาจากแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP และโรงคัดบรรจุ/โรงรมต้องได้รับการรับรอง 
GMP/GFP ต้องมีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในเนื้อล าไยไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโรงรม 
ต้องมีการจัดท าเอกสาร Standard Operating Procedure (SOP) ส าหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน มกษ 1004-2557 ล าไยมีอายุการเก็บรักษาเพียง 2-3 วันสีผิวเปลือกจะปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและ
เน่าเสียง่าย จึงมีการรมล าไยด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพ่ือให้สีผิวเปลือกสวยและช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
ได้นานขึ้น ปัญหาที่พบ คือ พบค่าตกค้างเกินมาตรฐานที่ปลายทางและผลล าไยรมก ามะถันความเข้มข้นสูง
และเก็บบรรจุในตะกร้าพลาสติกส่งทางเรือพบปัญหาการสูญเสียน้ าหนักและเนื้อยุบตัวลงท าให้อายุการวาง
จ าหน่ายที่ปลายทางสั้นลง และพบว่าการลดการตกค้างหลังรมควันทันที ได้แก่ การเป่าบ าบัด การล้างน้ า
โอโซน น้ าเกลือ น้ าคลอรีนสามารถลดการตกค้าง SO2 ได้เฉพาะเปลือกเท่านั้นแต่เนื้อผลยังขาดวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ  การรมก๊าซโอโซนนาน 1 ชั่วโมงข้ึนไปหลังการรมก๊าซ SO2 ลดการตกค้างในเนื้อได้ การใช้
ก๊าซ SO2 ปริมาณ 0.4% จากถังก๊าซโดยตรง ช่วยลดการตกค้างในเนื้อผลได้แต่มีต้นทุนสูงถึง 13,000 
บาท/ถัง การใช้แผ่นระเหยก๊าซ SO2 (SO2 generated pad) ที่ใช้รมผลองุ่นเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจอาจ
ลดการตกค้างของ SO2 ได้ การรมก๊าซ SO2 โดยเผาผงก ามะถันแบบเดิมที่ใช้ปริมาณก ามะถันต่ า 1 ครั้ง
และใช้แผ่นในถุงพลาสติกเจาะรูแพคใส่ตะกร้าก่อนส่งออก ช่วยลดการเน่าเสีย ช่วยลดการสูญเสียน้ าหนัก
และเพ่ิมอายุการวางจ าหน่ายที่ปลายทาง 



การศึกษาโดย Uthairatanaki et al. (2010) พบล าไยการรมผลล าไยจากเชียงใหม่ และบรรจุใน
กล่องกระดาษ (cardboard box) บุด้วยฟิล์ม polyethylene bag (PE) น าไปใส่แผ่นระเหยแบบ dual 
phase จ านวน 2-3 แผ่น (dual release sulfur dioxide (DRSD) pads) เปรียบเทียบกับล าไยไม่ใช้แผ่น
ระเหยและไม่บุพลาสติก และทุกกรรมวิธีผ่านการฉายรังสีแกมม่าฆ่าแมลง โดยจ าลองสภาพขนส่งทางเรือ
ไปประเทศสหรัฐอเมริกามีคุณภาพดีนาน 30 วันที่ 2 องศาเซลเซียส และการตกค้างในเปลือกลดลงและไม่
พบสาร SO2 ในเนื้อผล ช่วยลดการสูญเสียน้ าหนักและรักษาค่าความหวาน (% brix)  

การศึกษาผลร่วมระหว่างการใช้ SO2 แบบ slow release กับถุงพลาสติกชนิดต่างๆ ต่อการ
ควบคุมโรคเน่าของล าไยซึ่งเป็นปัญหาส าคัญส าหรับส่งออกทางเรือ จ านวน 2-3 แผ่นต่อถุงที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส และ95% RH นาน 28 วันพบว่าลาไยทีบ่รรจุในถงุแอคทีฟ (active packaging) รว่มกับ 
SO2 grape guards  จ านวน 3  แผ่น/ถงุ  สามารถชะลอการเกิดโรคผลเน่าได้ดี  โดยมีการเกิดโรคผลเน่า
เทา่กบั 11.42 %และสามารถชะลอการเกิดสีน้ าตาลที่เปลือกได้ดีทีสุ่ด ตลอดจนมีคะแนนการยอมรับจาก
ผู้บริโภคสูงเมื่อเปรียบกับการเก็บในฟิล์มโพลีโพลีลีน (PP) (ผ่องเพ็ญ และอภิรดี, 2550)  

การศึกษาการใช้วัสดุให้สาร SO2 ในบรรจุภัณฑ์เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาล าไยสด พบว่าวิธีการที่ใช้
แผ่นวัสดุส าเร็จรูป UVASYS® และวิธีการใช้แผ่นกระดาษซับสารละลายโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (KMS) 
เข้มข้น 17% พบการตกค้างที่เปลือกต่ ากว่าวิธีการใช้ถุงผ้าบรรจุ KMS ปริมาณ 10 กรัม และวิธีรมควัน
ทางการค้า พบว่าผลล าไยรมควันทางการค้ายังมีคุณภาพดีกว่าล าไยใช้แผ่นระเหยอย่างเดียว ผลล าไยที่ใช้
วัสดุให้สาร SO2 มีคุณภาพดีนาน 13-25 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับรมควันทางการค้าอย่างเดียวมีคุณภาพดี
นาน 29 วัน จึงพบว่าการใช้วัสดุให้สารอย่างเดียวพบการตกค้างต่ ากว่าและมีอายุสั้นกว่าวิธีการรมควัน
อย่างเดียว หากสามารถน ามาปรับใช้แบบผสมผสานกันได้โดยรมควันด้วยความเข้มข้นที่เหมาะสมร่วมกับ
การเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ที่มีแผ่นระเหยที่เหมาะสมจะท าให้คุณภาพดียิ่งและการยอมรับด้านคุณภาพ
และเทคโนโลยียังต้องศึกษาต่อไป (บุษรา และคณะ, 2550)  
    การใช้แผ่นระเหยร่วมกับการรม SO2 จึงน่าสนใจน ามาใช้ทดสอบลดการตกค้างล าไยส่งไป
ต่างประเทศได้ โดยทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการเพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษาและการตกค้างเปรียบเทียบกับ
วิธีทางการค้า และการยอมรับของผู้บริโภค  
 

7. วิธีด าเนินการ   
- สารเคมี 
  1. แผ่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ส าเร็จรูป ชนิด Sulphur Dioxide Generating Sheets (UVASYS®) 

ขนาดกว้าง 17 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร  
  2. แผ่นระเหยท าเอง โดยใช้กระดาษจุ่มสารละลายซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (โพแทสเซียมเมตาไบ

ซัลไฟต์ KMS) ที่ระดับความเข้มข้น 1.7 X 105 มิลลิกรัมต่อลิตร ขนาด 17 X 26 ซม. 
  3. ก ามะถันผง 

 - อุปกรณ์  
  1. ตู้ดูดควัน (Hood)  
  2. ล าไยสด พันธุ์อีดอ 



  3. แผ่นระเหยขนาด 260 x 440 มิลลิเมตร (ชนิด Dual phase)  
  4. ยี่ห้อ UVASYS® แผ่นระเหยที่ผลิตเองด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) 
  5. ตะกร้าขาว ขนาดบรรจุล าไย 11.5 กิโลกรัม ขนาดตะกร้า (34 X 48 X 16.5 เซนติเมตร ) 
  6. ถุงพลาติกชนิด LLDPE (Linear low density polyethylene) ขนาด 30 X 21 นิ้ว เจาะร ู
  7. ห้องรมควัน  
  8. ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
  9. ชุดวิเคราะห์ SO2 ตกค้าง 
 10. เครื่องวัดสี  
 11. เครื่องชั่ง   

 - วิธีการ แบ่งเป็น 4 การทดลอง ได้แก่  
7.1 การทดสอบความเข้มข้นของการรมควันร่วมกับการใช้แผ่นระเหยผลิตจากโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์
ต่อการตกค้างของ SO2ในล าไยส่งออก  

การทดลองแบบ 3x2 Factorial in RCB จ านวน 3 ซ้ า โดย ปัจจัยที่ 1 อัตรา SO2 ที่ใช้รม 3 อัตรา
ได้แก่ 1.5, 1.3 และ 1.0% (ความเข้มข้นตาม S-Table) และปัจจัยที่ 2 แผ่นระเหยขนาด 260x440 
มิลลิเมตร ส าหรับตะกร้า 11.5 kg ได้แก่ ไม่ใส่ และแบบใส่แผ่น กรรมวิธีมี 6 กรรมวิธีดังนี้  

กรรมวิธีที่ 1 (Tr.1) การรม SO2 ความเข้มข้น 1.5% + ไม่ใส่แผ่นระเหย (No pad)  
กรรมวิธีที่ 2 (Tr.2) การรม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + ไม่ใส่แผ่นระเหย (No pad)  
กรรมวิธีที่ 3 (Tr.3) การรม SO2 ความเข้มข้น 1.0% + ไม่ใส่แผ่นระเหย (No pad)  
กรรมวิธีที่ 4 (Tr.4) การรม SO2 ความเข้มข้น 1.5% + ใส่แผ่นระเหย (Pad)  
กรรมวิธีที่ 5 (Tr.5) การรม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + ใส่แผ่นระเหย (Pad)  
กรรมวิธีที่ 6 (Tr.6) การรม SO2 ความเข้มข้น 1.0% + ใส่แผ่นระเหย (Pad)  
เตรียมล าไยพันธ์ดอจากแปลงเกษตรกรที่ได้รับรอง GAP จังหวัดเชียงใหม่น าคัดผลเกรดเอบรรจุใส่

ตะกร้าพลาสติกความจุ 11.5 กิโลกรัม จัดเรียงในห้องรมและรมก ามะถันด้วยวิธีการเผาผงก ามะถันของซิง 
ชิง ทองดีและคณะ (2541) ค านวณน้ าหนักก ามะถันตามมาตรฐาน มกษ. 1004-2557 รม SO2 ความ
เข้มข้น 1.5 1.3 และ 1.0% จะมีน้ าหนักก ามะถันที่ใช้เท่ากับ 0.60 0.43 และ0.34 กิโลกรัม ตามล าดับโดย
ใช้ห้องรมปริมาตร 18.696 ลบ.ม. รมครั้งละ 12 ตะกร้าใช้เวลารมนาน 60 นาที และดูดบ าบัดนาน 30 
นาที จากนั้นน าออกจากห้องรมมาเป่าบ าบัดด้วยพัดลมอุตสาหกรรมนาน 30 นาทีเท่ากันหลังรมควันน ามา
บรรจุใส่ตะกร้าที่รองพ้ืนด้วยแผ่นระเหยระเหยยี่ห้อ Uvasys® ขนาด 260x440 มิลลิเมตร (ชนิด Dual 
phase) จ านวน 2 แผ่นต่อตะกร้าโดยวางไว้ด้านบนและด้านล่างประกบกับแผ่นกระดาษซับทิชชู่จากนั้น
สวมทั้งตะกร้าด้วยถุงพลาสติกชนิด Linear Low density polyethylene (LLDPE) เจาะรูเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.3 เซนติเมตร จ านวน 8 รู และน าตะกร้าล าไยไปเก็บรักษาที่ห้องเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
และ 85-90% RH แบ่งเป็นสองชุด ชุดแรกส่งแถบเอเชียสุ่มทุก 7 วันนานตั้งแต่วันที่ 1-28 วัน และชุดที่
สองส่งออกไปยุโรปเก็บรักษานาน 28 วันจึงสุ่มทุก 7 วันจนครบ 42 วัน  
การบันทึกข้อมูล สุ่มตัวอย่างมา 1.5 กิโลกรัม วิเคราะห์คุณภาพทุกสัปดาห์ได้แก่  



- การตกค้างของ SO2 ในเนื้อ เปลือก และทั้งผลด้วยวิธี Optimized-Monier Williams 
Method (AOAC, 2012) และวัด pH ของเปลือกและเนื้อผล  

- ตรวจนับเปอร์เซ็นต์ผลดีคะแนนการเปลี่ยนสีน้ าตาล 5 ระดับ (Jiang and Li, 2001) การวัดสี
ด้วยเครื่องวัดสี (ค่า L* C* h°) ความผิดปกติของสีเนื้อ เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  

- เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนัก 

- การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคโดยทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี hedonic scaling 
คะแนนความชอบ 5 ระดับโดยใช้ผู้บริโภคอย่างน้อย 10คน ที่มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 

7.2 การทดสอบความเข้มข้นของการรมควันร่วมกับการใช้แผ่นระเหยผลิตจากโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์
ต่อการตกค้างของ SO2 ในล าไยส่งออก (ทดสอบซ้ า) 

การทดลองจ านวน 3 ซ้ า มี 4 กรรมวิธีดังนี้  
Tr.1 การรม SO2 ความเข้มข้น 1.5% + ไม่ใส่แผ่นระเหย (No pad)   
Tr.2 การรม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + ไม่ใส่แผ่นระเหย (No pad)   
Tr.3 การรม SO2 ความเข้มข้น 1.5% + ใส่แผ่นระเหย (Pad)   
Tr.4 การรม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + ใส่แผ่นระเหย (Pad)   

  เตรียมล าไยพันธ์ดอจากแปลงเกษตรกรที่ได้รับรอง GAP จังหวัดเชียงใหม่น าคัดผลเกรดเอบรรจุใส่
ตะกร้าพลาสติกความจุ 11.5 กิโลกรัม จัดเรียงในห้องรมและรมก ามะถันด้วยวิธีการเผาผงก ามะถันของซิง 
ชิง ทองดีและคณะ (2541) ค านวณน้ าหนักก ามะถันตามมาตรฐาน มกษ. 1004-2557 รม SO2 ความ
เข้มข้น 1.5 และ 1.3% จะมีน้ าหนักก ามะถันที่ใช้เท่ากับ 0.46 และ 0.41 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยใช้ห้อง
รมปริมาตร 18.696 ลบ.ม. รมครั้งละ 6 ตะกร้า ใช้เวลารมนาน 60 นาที และดูดบ าบัดนาน 30 นาที 
จากนั้นน าออกจากห้องรมมาเป่าบ าบัดด้วยพัดลมอุตสาหกรรมนาน 30 นาทีเท่ากัน หลังรมควันน ามาบรรจุ
ใส่ตะกร้าที่รองพ้ืนด้วยแผ่นระเหยระเหยยี่ห้อ Uvasys® ขนาด 260x440 มิลลิเมตร (ชนิด Dual phase) 
จ านวน 2 แผ่นต่อตะกร้าโดยวางไว้ด้านบนและด้านล่างประกบกับแผ่นกระดาษซับทิชชู่จากนั้นสวมทั้ง
ตะกร้าด้วยถุงพลาสติกชนิด Linear Low density polyethylene (LLDPE) เจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 
เซนติเมตร จ านวน 8 รู และน าตะกร้าล าไยไปเก็บรักษาที่ห้องเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสและ 85-90% 
RH นาน 11 วัน จากนั้นน ามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-35 องศาเซลเซียส) นาน 12 วัน  
 การตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่  

- สุ่มมา 1 กิโลกรัมต่อตะกร้า ตรวจการตกค้างของ SO2 ในเนื้อ เปลือก และทั้งผลด้วยวิธี 
Optimized-Monier Williams Method (AOAC, 2012) และวัด pH ของเปลือกและเนื้อ
ผล  

- สุ่มมา 1 กิโลกรัมต่อตะกร้า ตรวจนับเปอร์เซ็นต์ผลดีคะแนนการเปลี่ยนสีน้ าตาล 5 ระดับ 
(Jiang and Li, 2001) ความผิดปกติของสีเนื้อ เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค   

7.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นระเหยที่เตรียมใช้เองกับแผ่นที่จ าหน่ายทางการค้า 
การทดสอบ แบบ Split plot  มี 3 ซ้ า โดย Main plot คือ วิธีการรมล าไย 4 กรรมวิธี คือ T1, 

T2, T3 และ T4 ได้แก่  



Tr.1 การรมควัน SO2 ความเข้มข้น 1.3% 
Tr.2 การรมควัน SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเองด้วยวิธีของบุษราและคณะ 
(2550) 
Tr.3 การรมควัน SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่จ าหน่ายยี่ห้อ Uvasys® 
Tr.4 รมก ามะถันวิธีทางการค้า   
Sub plot คือ อายุการเก็บรักษา 4 ระยะ คือ 0 10 30 และ 60 วัน  ใช้ผลผลิตล าไยพันธุ์ดอ 3 

ซ้ าๆ ละ 11.5 กิโลกรัม (ตะกร้า)   
วิธีการด าเนินการ 
 เตรียมล าไยพันธ์ดอจากแปลงเกษตรกรทีไ่ด้รับรอง GAP จังหวัดเชียงใหม่น าคัดผลเกรดเอบรรจุใส่
ตะกร้าพลาสติก 11.5 กิโลกรัม จัดเรียงในห้องรมและรมก ามะถันด้วยวิธีการเผาผงก ามะถันของซิง ชิง ทอง
ดีและคณะ (2541) ในอัตราตามกรรมวิธี หลังรมควันน ามาบรรจุใส่ฟิล์มพลาสติกชนิด Linear Low 
density polyethylene (LLDPE) เจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 cm บุภายในตะกร้าใส่แผ่นระเหยยี่ห้อ 
Uvasys® ชนิด dual phase กับตะกร้า จ านวน 2 แผ่นต่อตะกร้า เปรียบเทียบกับแผ่นระเหยที่ท าขึ้นเอง
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) เป็นแผ่นกระดาษซับจุ่มสาร SMS ที่ความเข้มข้น 17% ขนาด 26x44 
cm จ านวน 2 แผ่นต่อตะกร้าจากนั้นน าไปเก็บรักษาท่ีห้องเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสและ 85-90% RH 
นาน 0 10 30 และ 60 วัน โดยวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 3 วันก่อนตรวจสอบคุณภาพทุกครั้ง   
 การตรวจสอบคุณภาพ สุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณภาพจ านวน 12 ตะกร้าต่อครั้ง ได้แก่  

  - การตกคา้งของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเนื้อ เปลือก และทั้งผลด้วยวิธี Optimized-Monier 
Williams Method (AOAC, 2012) และวัด pH ของเปลือกและเนื้อผล  

  - ตรวจนับเปอร์เซ็นต์ผลดี และผลเสีย คะแนนการเปลี่ยนสีน้ าตาล 5 ระดับ (Jiang and Li, 
2001) การวัดสีด้วยเครื่องวัดสี (ค่า L* C* h°) ความผิดปกติของสีเนื้อ เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  

   - เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียน้ าหนัก 
  - การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 
 เวลาและสถานที่ ด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2558–กันยายน 2560 โดยด าเนินการที ่
 - กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เลขที่ 
80 หมู่ 12  ต.หนองหาร  อ. สันทราย จ. เชียงใหม่  50290  
 - โรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของบริษัท อินเตอร์เฟรช จ ากัด เลขที่ 293 หมู่13 ต าบลสบเตี๊ยะ 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
    การทดลองเบื้องต้น  โดยการทดสอบใช้แผ่นระเหยและฟิล์มพลาติกพบว่าการใช้แผ่นระเหยชนิด 
dual phase ขนาด 260 x 440 มิลลิเมตร  จ านวน 2 แผ่นทั้งด้านล่างและด้านบนตะกร้ากับผลล าไยไม่ได้
รมควันร่วมกับการใช้คลุมตะกร้าด้วยถุงฟิล์มพลาสติก LLDPE เจาะรูมีการเน่าเสียจากเชื้อราต่ ากว่าทุก
กรรมวิธี  



8.1 การทดสอบความเข้มข้นของการรมควันร่วมกับการใช้แผ่นระเหยผลิตจากโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์
ต่อการตกค้างของ SO2ในล าไยส่งออก  
    พบว่า ความเข้มข้นทั้ง 3 ความเข้มข้นมีค่า SO2 ตกค้างลดลงเมื่อเก็บรักษานานขึ้นโดยทุกกรรมวิธี
การตกค้างในเนื้อต่ ากว่า 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา เช่นเดียวกับในเปลือก
และท้ังผล (ภาพท่ี 2) 

การรม SO2 ทุกความเข้มข้น+แผ่นระเหย ไม่พบการเน่าเสียเมื่อเก็บรักษานาน 28 วัน ขณะที่การ
รม SO2 ทุกความเข้มข้น+แผ่นระเหยมีเชื้อราขึ้นอยู่ทุกกรรมวิธี การเก็บรักษาผลล าไยร่วมกับการเก็บใน
ตะกร้าที่หุ้มทั้งตะกร้าด้วยฟิล์ม LLDPE เจาะรูมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในตะกร้าสูง (สังเกตจากมีหยดน้ า
เกาะใต้ถุง) ช่วยคงความสดและท าให้คุณภาพการบริโภคดีข้ึนแต่ท าให้เชื้อราเกิดได้เร็วขึ้น (ภาพท่ี 2, 3) 

 
ภาพที่ 1 ผลของการรม SO2 + pad ต่อการยอมรับสีผิวเปลือกด้านนอกระหว่างการเก็บรักษานาน 28 
วันที่อุณหภูมิ 5 ºC  
 
 



 

 
ภาพที่ 2 ผลของการรม SO2 + pad ต่อการตกค้างของ SO2ในเนื้อผล (a) ในเปลือก (b) และท้ังผล (c) 
ระหว่างการเก็บรักษานาน 28 วันที่อุณหภูมิ 5 ºC  
 

(a) 

(b) 

(c) 



 
ภาพที่ 3 วันแรกใส่แผ่นระเหยหลังรม (a) หุ้มด้วยฟิล์ม LLDPE เจาะร ู (b) หลังเปิดตะกร้าเมื่อครบ 28 
วันที่ 5   C การรม SO2 + pad ทุกความเข้มข้นไม่เน่าเสียและสภาพผิวมีคุณภาพดี (d) เป็นล าไยชุดที่สองที่
จ าลองสภาพส่งไปยุโรป  
 8.2 การทดสอบความเข้มข้นของการรมควันร่วมกับการใช้แผ่นระเหยผลิตจากโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์
ต่อการตกค้างของ SO2 ในล าไยส่งออก (ทดสอบซ้ า) 
 พบว่า การรม SO2 โดยลดความเข้มข้นเท่ากับ 1.3% + ใส่แผ่นระเหย (Pad) มีเปอร์เซ็นต์การเกิด
โรค 10% ไม่แตกต่างจากการรม SO2 ความเข้มข้น 1.5% + ใส่แผ่นระเหย (Pad) ภายหลังย้ายจาก
อุณหภูมิ 5   C นาน 11 วันและน ามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องนาน 12 วัน จึงน าวิธีการนี้ไปทดสอบต่อใน
การทดลองที่ 3 ได้ ส่วนการรม SO2 ความเข้มข้น 1.3 และ 1.5%+ ไมใ่ส่แผ่นระเหย (No Pad) มีการเน่า
เสีย 100% ทั้งสองกรรมวิธี อย่างไรก็ตามทุกกรรมวิธีพบค่า SO2 ตกค้างในเนื้อ เปลือกผล และท้ังผลไม่
แตกต่างกันในเนื้อทุกกรรมวิธีมีค่าต่ ากว่า 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (เกณฑ์ของ EU ในเนื้อไม่เกิน 10 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) (ตารางที่ 1)  
 
ตารางท่ี 1 ผลของการรมด้วย SO2 และการใช้แผ่นระเหยแบบ Dual phase แบบ slow release ต่อการ
ตกค้างของ SO2 ในผลล าไย ภายหลังการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5   C นาน 11 วัน และย้ายมาวางไว้ที่
อุณหภูมิห้องนาน 12 วัน  
 

Treatments 

การตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในส่วนต่างๆ ของผล (มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) 

เนื้อผล เปลือกผล ทั้งผล 
D11 D11+12 d D11 D11+12 d D11 D11+12 d 

1.5% SO2 + no pad 1.44 NA 1,077.20 NA 171.98 NA 
1.3% SO2 + no pad 1.34 NA 1,232.00 NA 178.8 NA 
1.5% SO2 + pad 1.4 1.27 1,109.9 901.68 181.93 133.33 

(a) (b) 

(c) (d) 



1.3% SO2 + pad 1.83 1.63 1,156.5 947.43 192.16 154.88 
 
 
8.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นระเหยที่เตรียมใช้เองกับแผ่นที่จ าหน่ายทางการค้า 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นระเหยที่เตรียมใช้เองกับแผ่นที่จ าหน่ายทางการค้า พบว่า 
วิธีการที่ดีท่ีสุด คือ T3 การรมควันซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่จ าหน่ายยี่ห้อ 

Uvasys® ยืดอายุได้นาน 30 วันที่อุณหภูมิ 5 ๐C รองลงมา ได้แก่ T2 การรมควันซัลเฟอร์ไดท่ีความเข้มข้น 
1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเองด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) T4 รมก ามะถันวิธีทางการค้า และ T1 
การรมควันซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1.3% ตามล าดับ  

การตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล าไยพบว่า T1-T4 มีปริมาณการตกค้างของซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในเนื้อ เปลือก และทั้งผล เมื่อเก็บไว้ที่ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วัน แล้วน าออกมาท้ิงไว้ที่
อุณหภูมิห้อง 3 วัน ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน 
แลว้น าออกมาทิง้ไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้ง 3 วนั พบวา่ ทกุกรรมวธิมีีคา่ลดลงต่ ากวา่เกณฑส์ง่ออกไป EU คอื ต่ า
กว่า 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้ง 4 กรรมวิธี โดยกรรมวิธี T2 มีปริมาณ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อผลมากที่สุด (ตารางที่ 2) ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเปลือกผล
เมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้ง 4 กรรมวิธี (ตารางที่ 3) และ ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในล าไยทั้ง
ผลเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน แล้วน าออกมาท้ิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้ง 4 กรรมวิธี เมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ใน 0 วัน ถึง 30 วัน แลว้น าออกมาท้ิงไว้ที่
อุณหภูมิห้อง 3 วัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้ง 4 กรรมวิธี เมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ใน 60 วัน 
แล้วน าออกมาท้ิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน โดยกรรมวิธี T3 รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1.3% + 
แผ่นระเหยยี่ห้อ Uvasys® มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในล าไยทั้งผลมากท่ีสุด (ตารางที่ 4)  
ตารางท่ี 2 ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อผลเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วันแล้ว

น าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน (เกณฑ์การยอมรับส่งไป EU ≤ 10 มก./กก.) 

กรรมวิธี 
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อผล  

(มก./กก.) 
Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 23.74a 2.12b 2.18b 1.43b 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 

9.00b 2.14b 3.78a 3.50a 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยยี่ห้อ  
Uvasys®  (T3) 

7.50b 1.62b 2.15b 1.48b 

รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 2.22b 4.05a 1.77b 1.19b 
CV (%) 73.40 36.61 22.10 21.99 



F-test  * * * * 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 
ตารางท่ี 3 ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเปลือกผลเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ºC ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน 

แล้วน าออกมาท้ิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน 

กรรมวิธี 
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเปลือกผล 

(มก./กก.) 
Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 1576.42 1020.48 837.87 540.75 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่
ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 

1932.27 1043.62 851.84 704.00 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหย
ยี่ห้อ Uvasys®  (T3) 

1678.41 1064.18 796.89 817.68 

รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 1388.66 1772.31 801.45 747.64 
CV (%) 18.67 47.07 17.02 27.73 
F-test   NS NS NS NS 

 

ตารางท่ี 4 ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในล าไยทั้งผลเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ºC ตั้งแต่ 0 วัน ถึง  
60 วัน แล้วน าออกมาท้ิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน 

กรรมวิธี 
ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในล าไยท้ังผล 

 (มก./กก.) 
Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 241.98 142.35 128.54 85.32c 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 

261.52 161.07 129.22 114.15ab 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยยี่ห้อ  
Uvasys®  (T3) 

223.94 151.52 137.56 127.80a 

รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 187.11 127.01 101.96 96.65bc 
CV (%) 16.55 19.9 10.91 12.69 
F-test   NS NS NS * 
 

คุณภาพการเก็บรักษาพบว่าการเปลี่ยนสีน้ าตาลของเปลือกนอก และเนื้อของล าไย เมื่อเก็บรักษาที่ 
5 ๐C ที่ 60 แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์การยอมรับ (เกณฑ์การ
ยอมรับ < 3.00) และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้ง 4 กรรมวิธี (ไม่แสดงข้อมูล)  



เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค พบว่า กรรมวิธี T1, T2 และ T3 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 100 เมื่อ
เก็บรักษาที่ 5 ๐C เป็นเวลา 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน แต ่T4 มีเปอร์เซ็นต์การเกิด
โรคเท่ากับเท่ากับ 31.00 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ผลการทดลองดังตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคของล าไยเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน แล้ว 

น าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน 

กรรมวิธี 
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคของล าไย 

Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 0.00 6.00 30.00 100.00a 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 0.00 3.67 12.67 100.00a 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยยี่ห้อ  
Uvasys®  (T3) 0.00 1.00 11.67 100.00a 
รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 0.00 15.67 25.33 31.00b 
CV (%)   124.49 44.84 17.71 
F-test    NS NS * 

 
เปอร์เซ็นต์ผลดีของล าไย พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท้ัง 4 กรรมวิธี เมื่อเก็บรักษาที่ 

5 ๐C นาน 30 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน โดยกรรมวิธี T4 รมก ามะถันวิธีทางการค้ามี
เปอร์เซ็นต์ผลดีน้อยที่สุด คือ 6.00% ส่วน T1, T2 และ T3 มีเปอร์เซ็นต์ผลดีของล าไยเกิน 40  
ผลการทดลองดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 เปอร์เซ็นต์ผลดีของล าไยเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้

ทีอุ่ณหภูมิห้อง 3 วัน 

กรรมวิธี 
เปอร์เซ็นต์ผลดีของล าไย 

Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 100.00 63.67 64.33a 0.00 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 

100.00 65.33 65.33a 0.00 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยยี่ห้อ  
Uvasys®  (T3) 

100.00 88.33 47.67a 0.00 

รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 100.00 47.33 6.00b 3.00 
CV (%)   38.83 35.57 240.37 
F-test    NS * NS 

 



เปอร์เซ็นต์ผลนิ่มของล าไย พบว่า T4 รมก ามะถันวิธีทางการค้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
เมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐ นาน 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน โดยกรรมวิธี T4 มีเปอร์เซ็นต์ผล
นิ่มของล าไยต่ าที่สุด คือ 66.00% ผลการทดลองดังตารางที่ 7 ค่าความเป็นกรด/ด่างในเปลือกและเนื้อ 
พบว่า โดยภาพรวมค่าความเป็นกรด/ด่างในเปลือกมีค่า pH ประมาณ 4 ส่วนค่าความเป็นกรด/ด่างในเนื้อ
มีค่า pH ประมาณ 7 (ไม่แสดงข้อมูล)  
ตารางท่ี 7 เปอร์เซ็นต์ผลนิ่มของล าไยเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้ง

ไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน 

กรรมวิธี 
เปอร์เซ็นต์ผลนิ่มของล าไย 

Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 0.00 30.33 4.00c 100.00a 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 

0.00 29.67 0.67c 100.00a 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยยี่ห้อ  
Uvasys®  (T3) 

0.00 10.67 37.67b 100.00a 

รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 0.00 31.33 68.67a 66.00b 
CV (%)   105.16 53.72 15.23 
F-test    NS * * 

 
การยอมรับของผู้บริโภค พบว่า คะแนนการยอมรับด้านสีผิวเปลือกนอกของล าไย คะแนนการ

ยอมรับด้านสีผิวเปลือกในของล าไย คะแนนการยอมรับด้านสีเนื้อผลของล าไย คะแนนการยอมรับความ
แน่นเนื้อของล าไย เมื่อเก็บรักษาท่ี 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน 
พบว่า มีคะแนนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท้ัง 4 กรรมวิธี ผลการทดลองดังตารางที่ 8-12 คะแนนการ
ยอมรับด้านสีผิวเปลือกนอกของล าไยไม่เกินเกณฑ์การยอมรับทั้ง 4 กรรมวิธี ส่วนคะแนนการยอมรับด้านสี
ผิวเปลือกในของล าไยเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C นาน 60 วัน แล้วน าออกมาท้ิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน T2 และ 
T4 มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์การยอมรับ ส าหรับคะแนนการยอมรับด้านสีเนื้อผลของล าไย และคะแนนการ
ยอมรับความแน่นเนื้อของล าไย พบว่า เมื่อเก็บรักษาท่ี 5 ๐C นาน 60 วัน แล้วน าออกมาท้ิงไว้ที่
อุณหภูมิห้อง 3 วัน มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์การยอมรับทั้ง 4 กรรมวิธี 
ตารางท่ี 8 คะแนนการยอมรับด้านสีผิวเปลือกนอกของล าไยเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน  

ถึง 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน (เกณฑ์การยอมรับ > 3.00) 

กรรมวิธี 
คะแนนการยอมรับด้านสีผิวเปลือกนอก 

Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 4.6 4.3 3.6 3.5 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 

4.5 4.4 3.5 3.4 



รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยยี่ห้อ  
Uvasys®  (T3) 

4.5 4.4 3.6 3.5 

รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 4.5 4.2 3.6 3.3 
CV (%) 4.23 3.05 3.31 3.95 
 F-test  NS NS NS NS 

 
ตารางท่ี 9 คะแนนการยอมรับด้านสีผิวเปลือกในของล าไยเมื่อเก็บรักษาท่ี 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน  

ถึง 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน (เกณฑ์การยอมรับ > 3.00) 

กรรมวิธี 
คะแนนการยอมรับด้านสีผิวเปลือกใน 

Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 
4.6 4.0 3.2 3.2 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 

4.5 4.1 3.2 2.7 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยยี่ห้อ  
Uvasys®  (T3) 

4.5 3.8 3.4 3.0 

รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 
4.3 3.9 3.2 2.8 

CV (%) 3.61 4.62 6.33 7.32 
 F-test  NS NS NS NS 

 
ตารางท่ี 10 คะแนนการยอมรับด้านสีเนื้อผลของล าไยเมื่อเก็บรักษาท่ี 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน  

ถึง 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน (เกณฑ์การยอมรับ > 3.00) 

กรรมวิธี 
คะแนนการยอมรับด้านสีเนื้อผล 

Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 4.1 3.7 3.3 2.6 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 

4.1 3.6 3.3 2.2 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยยี่ห้อ  
Uvasys®  (T3) 

4.1 3.6 3.2 2.2 

รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 4.0 3.4 3.3 2.4 
CV (%) 5.67 6.51 5.85 8.27 
 F-test  NS NS NS NS 

 



คะแนนการยอมรสชาติของล าไยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้ง 4 กรรมวิธี เมื่อเก็บรักษาที่ 
5 ๐C นาน 30 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน โดย T3 และ T4 คะแนนการยอมรสชาติของ
ล าไยต่ ากว่าเกณฑ์การยอมรับ และเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C นาน 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 
วัน พบว่าทั้ง 4 กรรมวิธีมีคะแนนการยอมรสชาติของล าไยต่ ากว่าเกณฑ์การยอมรับ ผลการทดลองดัง
ตารางที่ 11 
ตารางท่ี 11 คะแนนการยอมรสชาติของล าไยเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน  

แล้วน าออกมาท้ิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน (เกณฑ์การยอมรับ > 3.00) 

กรรมวิธี 
คะแนนการยอมรสชาติของล าไย 

Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 3.7 3.3 3.0 2.8 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 

3.7 3.1 3.0 2.5 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยยี่ห้อ  
Uvasys®  (T3) 

3.8 3.1 2.9 2.5 

รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 4.0 3.1 2.8 2.6 
CV (%) 5.93 7.72 5.31 6.91 
 F-test  NS NS NS NS 

 
คะแนนการยอมลักษณะโดยรวมของล าไยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท้ัง 4 กรรมวิธี เมื่อเก็บ

รักษาที่ 5 ๐C นาน 60 วัน แล้วน าออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน พบว่า T2, T3 และ T4 คะแนนการ
ยอมลักษณะโดยรวมของล าไยต่ ากว่าเกณฑ์การยอมรับ ผลการทดลองดังตารางที่ 12 
ตารางท่ี 12 คะแนนการยอมลักษณะโดยรวมของล าไยเมื่อเก็บรักษาที่ 5 ๐C ตั้งแต่ 0 วัน ถึง 60 วัน  

แล้วน าออกมาท้ิงไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน (เกณฑ์การยอมรับ > 3.00) 

กรรมวิธี 
คะแนนการยอมลักษณะโดยรวมของล าไย 

Day 0 Day 10+3 Day 30+3 Day 60+3 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% (T1) 3.8 3.4 3.1 3.0 
รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่ผลิตเอง 
ด้วยวิธีของบุษราและคณะ (2550) (T2) 

3.9 3.2 3.0 2.8 

รม SO2 ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยยี่ห้อ  
Uvasys®  (T3) 

4.1 3.1 3.0 2.7 

รมก ามะถันวิธีทางการค้า (รมแบบส่งจีน) (T4) 4.1 3.2 3.0 2.8 
CV (%) 4.39 7.14 5.28 5.75 
 F-test  NS NS NS NS 



ข้อสังเกต ค่าการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเนื้อผลในการทดลองนี้ต่ ากว่าเกณฑ์ของล าไย
ส่งออกไป EU คือ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตลอดอายุการเก็บรักษานาน 60 วัน โดยสีเนื้อยอมรับได้นาน 
30 วัน เมื่อเปรียบเทียบล าไยของผู้ประกอบการส่งออกที่ทดสอบโดยจ าลองสภาพการเก็บรักษาการส่งไป 
EU ทางเรือมีค่าการตกค้างสูงเกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าสูงถึง 69.53-221.96 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
เมื่อเก็บรักษานาน 45 วันที่ 0-1 ºC ค่าตกค้างที่สูงในเนื้อท าให้สีเนื้อมีสีที่แดงผิดปกติ แตกต่างจากล าไยใน
การทดลองนี้ที่ยังสีมีสภาพที่ดีกว่าเมื่อประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้ทดลองและผู้ประกอบการส่งออก  
(ภาพท่ี 2)  

 

 
ภาพที่ 2 ผู้ประกอบการส่งออกล าไยไป EU มาประเมินผลคุณภาพและปรึกษาแก้ไขปัญหาล าไยร่วมกัน สี
เนื้อล าไยขุ่น และเปลี่ยนเป็นสีชมพู เนื่องจากการรม SO2 ความเข้มข้นสูงเกินไป   
 

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
การทดสอบความเข้มข้นของ SO2 ที่เหมาะสมในการรมล าไยร่วมกับการใช้แผ่นระเหยโซเดียมเม

ตาไบซัลไฟต์ พบว่า วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการยืดอายุการเก็บรักษา คือ T3 การรมควันซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1.3% + แผ่นระเหยที่จ าหน่ายยี่ห้อ Uvasys® ยืดอายุได้นาน 30 วันที่อุณหภูมิ 5 

องศาเซลเซียส 
 
 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 10.1 น าไปทดสอบการส่งออกล าไยไปประเทศปลายทางที่เข้มงวดได้ เช่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
และแคนาดาได้  
 10.2 สามารถน าไปพัฒนาการผลิตแผ่นระเหยทางการค้า 
 

11.  ค าขอบคุณ  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ สวพ.1 และบริษัท อินเตอร์เฟรช จ ากดั 
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