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บทคัดย่อ 
 

เทคนิคคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นท์เป็นวิธีการที่ท าได้อย่างรวดเร็วในการวัดปฏิกิริยาแสงของพืช 
(light reaction) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการสังเคราะห์แสงของพืช วิธีการนี้นิยมใช้เป็นตัวชี้วัดชนิด
หนึ่งเพ่ือช่วยตรวจสอบความเครียดของพืชในระหว่างการเจริญเติบโต และน ามาใช้ศึกษาด้านการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตผลพืชสวนบางชนิดในระยะหลังการเก็บเกี่ยว ในด้านพืชสวนมีการ
ประยุกต์ใช้ในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว เช่น การศึกษาสภาวะการเกิดความเครียดของพืชที่ปลูกจากการ
ขาดธาตุอาหารและขาดน้ า โดยการวัดค่าคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นท์ (Fv/Fm) ที่ลดลง สามารถใช้ค่านี้เป็น
ดัชนีบ่งบอกอาการขาดธาตุเหล็กของต้นสตรอเบอรี่ และบอกสภาวะเครียดจากการขาดน้ าของมะเขือเทศได้ 
ส่วนการประยุกต์ใช้ในระยะหลังการเก็บเกี่ยวนั้น ค่า Fv/Fm สามารถใช้เป็นดัชนีหนึ่งร่วมกับวิธีการอ่ืน ๆ 
ในการประเมินคุณภาพผลผลิต เช่น ความบริบูรณ์ของผลิตผลก่อนการเก็บเกี่ยว และการสุกของผลไม้บางชนิด 
(มะละกอ และกล้วยหอม) ค่า Fv/Fm สามารถใช้เป็นดัชนีแบบไม่ท าลายตัวอย่างที่บ่งบอกอาการผิดปกติ
ทางสรีรวิทยาของผลิตผลและไม้ตัดดอกระหว่างการเก็บรักษาได้ 
ค าส าคัญ :  คลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นท์ การประเมินคุณภาพ พืชสวน 

Abstract 

 Chlorophyll fluorescence is a technique providing a rapid measurement of light 
reaction to evaluate the efficiency of photosynthesis. This non-destructive technique was 
popularly used as one of the indicators for determining environmental stresses of various 
crop plant during preharvest period. This method was also utilized to assist quality 
evaluation of some fruit at harvest or postharvest period.  In horticultural plants, it is 
applied in the pre-harvest period to study on the stress of plant due to the lack of 
minerals and water, by determining a decreasing chlorophyll fluorescence parameter 
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(Fv/Fm). This parameter indicated iron deficiency in strawberry and water stress in tomato 
plants. Post-harvest application of the Fv/Fm can be used as one of the parameters 
evaluating the produce quality, for example, maturity for harvesting and fruit ripening 
(papaya and banana). The Fv/Fm parameter can be used as a non-destructive indicator of 
physiological disorders in some fruit and cut flowers during cold storage. 
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บทน า 

คลอโรฟิ ลล์ ฟลู ออเรสเซ็ นท์  (chlorophyll 
fluorescence, CF) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมวิธีการหนึ่ง
ในการศึกษาด้านสรีรวิทยาพืช ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาแสงของพืช (light reaction) ในระบบแสง 2 
(photosystem II, PSII) ใช้อธิบายการส่งผ่านอิเล็กตรอน
ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงการตอบสนองของ
พืชต่อการเปลี ่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที ่เกิด

จาก สิ่งไม่มีชีวิต (abiotic) และสิ่งมีชีวิต (biotic) การ
จัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช  

ปฏิกิริยาแสงเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานเคมี  โดยมี เนื้อเยื่อไทลาคอยด์ เป็นตัวรับ
พลังงานแสงและน าพลังงานไปใช้ในปฏิกิ ริยาเคมี 
(photochemistry) มีการปลดปล่อยในรูปความร้อน 
(heat) และในรูปแสงฟลูออเรสเซ็นท์  (Krause and 
Weis, 1991; Bron et al., 2004; Misra et al., 2012) 
(ภาพที่ 1)  

 
 

         
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1  การดูดซับพลังงานแสงของคลอโรฟิลล์ในเซลล์พืชท าให้พืชสามารถสร้างพลังงานจากกระบวนการ  
          photochemistry และสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อน และการเรืองแสงฟลูออเรสเซ็นท์ 

                  (ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Misra et al., 2012)  
 

การเรืองแสงเริ่มนับจากจุดเริ่มต้นที่ PSII หรือ
จุดที่เกิดการเรืองแสงต่ าสุด (minimum  fluorescence 
intensity, Fo) จนถึ งจุดที่ เกิ ดการเรืองแสงสู งสุ ด 
(maximum fluorescence intensity, Fm) ซึ่ งเป็นจุด
แ รก ใน ก ารรั บ อิ เล ค ต รอน  ข อ ง  PSII (primary 
plastoquinone acceptor of PSII ห รื อ PSII 
acceptor quencher; QA) ส าหรับค่าการเรืองแสง

ส่วนต่างที่เกิดขึ้นเรียกว่า variable fluorescence (Fv) 
ซึ่งค านวณได้จากค่า Fm-Fo จากนั้นสามารถค านวณหา
ค่า Fv/Fm ได้จากสูตร (Fm-Fo)/Fm ซึ่งค่า Fv/Fm เป็น
การวัดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดพลังงานที่เกิดขึ้น 
ในคลอโรพลาสต์  (Van Kooten and Snel, 1990)  
โดยการศึกษาของ Björkman and Demmig (1987) 
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ได้ท าการวัดค่า Fv/Fm ในพืช C3 จ านวน 40 สายพันธุ์ 
พบว่า ใบพืชทั่วไปมีค่าดังกล่าวประมาณ 0.832±0.004  

การวัดค่ า  CF ช่วยให้ เราทราบถึ งความ
ผิดปกติของพืชจากการได้รับความเครียดที่เกิดจาก
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และช่วยในการตรวจประเมิน
คุณภาพผลไม้ที่มีผิวผลสีเขียวและไม้ตัดดอกที่มีใบ
ติดอยู่ในระยะหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อพืช
ได้รับความเครียด PSII จะถูกท าลายหรือมีการท างานที่
ผิดปกติ จึงท าให้ลักษณะการเรืองแสงเปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้น การวัดค่า CF จึงเป็นวิธีการตรวจสอบทางอ้อม
ในด้านสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อหรือส่วนของพืชที่มีสีเขียว 
เช่น ใบพืช และผิวผลไม้สีเขียว ที่ได้รับสภาวะเครียดทั้ง
ในระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว (Toivonen and 
De Ell, 1998; Bron et al., 2004; Pompodakis et 
al., 2005; Yang et al., 2011; Mishra et al., 2012; 
Osorio et al., 2014)  

1. การประยุกต์ใช้เทคนิค CF ประเมินความ 
   ผิดปกติของพืชจากการได้รับความเครียด  
  การวัดค่า CF (Fv/Fm) และการถ่ายภาพการ
เ ร ือ ง แ ส ง ค ล อ โ ร ฟ ิล ล ์ฟ ล ูอ อ เ ร ส เ ซ ็น ท์  
( chlorophyll fluorescence imaging, CFI)  จ ะ
แสดงผลเป็นภาพสีที่มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 (อัตราการ
เรืองแสงต่ าสุด/สีด า) จนถึง 1 (อัตราการเรืองแสงสูงสุด/
สีชมพู) โดยทั้ง 2 วิธี สามารถใช้เป็นตัวบ่งช้ีอัตราการ
สังเคราะห์แสงของใบพืชและบ่งบอกสภาวะเครียดจาก
การขาดน้ าและธาตุอาหารของพืชได้ จากการเรือง
แส งของคลอโรฟิ ลล์ที่ ผิ วใบพืช (Calatayud et al., 
2006; Gorbe and Calatayud., 2012; Osório et al., 
2014) ดังต่อไปนี้ 

1.1 การประเมินความเครียดจากการขาด
น  าของพืช  

  การตรวจสอบความเครียดจากการขาด
น้ าของใบกุหลาบ ด้วยการใช้เทคนิค CFI เปรียบเทียบ
ระหว่างใบกุหลาบที่ ได้ รับน้ าปกติ  (100% RWC; 
Relative Water Content) และใบกุหลาบในสภาพ
ขาดน้ า (20% RWC) เป็นเวลา 9 วัน จากภาพถ่าย CFI 
ในต าแหน่งวงกลมทั้ง 4 จุดของใบกุหลาบ ค่าสีที่ได้จะ

เชื่อมโยงกับหมายเลขซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการเรือง
แส งขอ งใบ กุ ห ล าบ  ผล การศึ กษ าพ บ ว่ ามี ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล งค่ า สี ต าม ค่ า  Fv/Fm ที่ ล ด ล งจ า ก             
สีม่วงช่วง 0.8 เป็นสีเขียวช่วง 0.3 และค่าประสิทธิภาพ
การขนส่งอิเล็คตรอนของ PSII (ØII) ก็ลดลงจากสีฟ้า
ช่วง 0.5 เป็นสีส้มแดงช่วง 0.1 การเปลี่ยนแปลงของค่า 
CF ดังกล่าวเกิดจากพืชได้รับความเครียดจากการขาด
น้ าจึ งท าให้ประสิทธิภาพการท างานของเอ็นไซม์ 
RuBisCo (Ribulose-1 , 5 -bisphosphate carboxylase) 
ลดลง และท าให้ประสิทธิภาพของการสังเคราะห์แสง
ลดลงด้วย (Gorbe and Calatayud, 2012)   

นอกจากนี้  Mishra et al. (2012) ศึกษา
ความทนทานต่อการขาดน้ าของต้นมะเขือเทศด้วยการ
วัดค่า CF ในต้นมะเขือเทศพันธุ์พื้นบ้าน (Wild Type; 
WT) เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรม 
(Drought Tolerant Line-20; DTL-20) โดยงดให้น้ า
เป็นเวลา 18 วัน แล้วให้น้ าปกติอีกครั้งเป็นเวลา 2 วัน 
สังเกตการเจริญเติบโต จากน้ันวัดค่า Fv/Fm ที่ใบมะเขือ
เทศ ผลการศึกษาพบว่ามะเขือเทศทั้ง 2 พันธุ์ ในชุดที่
งดให้น้ านั้น ในช่วงแรกของการขาดน้ า จะส่งผลต่อการ
ปิดของปากใบและยับยั้งการแลกเปลี่ยน CO2 แก่เซลล์
ใน ช้ั น มี โซ ฟิ ล ล์ แ ต่ ยั ง ไม่ ส่ งผ ล ก ระ ท บ ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของค่า Fv/Fm และเมื่อยังมีการขาดน้ า
อย่างต่อเนื่องมะเขือเทศทั้ง 2 พันธุ์ ในชุดที่งดให้น้ ามี
การลดลงของค่า Fv/Fm อย่างชัดเจนในวันที่ 14 เป็น
ต้นไป และในวันที่ 18 พันธุ์ WT ที่งดให้น้ ามีค่า Fv/Fm 
ลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ มะเขือเทศพันธุ์ DTL-20 
ที่ งดให้น้ า โดยมีค่ าลดลงเหลือ 0.43 และ 0.70 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับค่ าเริ่มต้นในวันที่  0 (ชุด
ควบคุม) ที่มีค่าประมาณ 0.80 ซึ่งค่าการเรืองแสงของ
พืชที่ลดลงนั้นเกิดจากการลดลงของปฏิกิริยาแสงของใบ
พืช โดยค่า Fv/Fm สามารถบ่งบอกสภาวะเครียดจาก
การขาดน้ าของพืชได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความเครียด
จากการขาดน้ าของพืชจะท าให้ปากใบของพืชปิดลง
ในช่วงสั้น ๆ เพื่อลดการสูญเสียน้ า เพราะการสูญเสยีน้ า
ในปริมาณมากจะส่งผลให้ความเต่งของเซลล์พืชลดลง
ท าให้พืชมีอาการเหี่ยวเฉา ซึ่งท าให้การสังเคราะห์แสง
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ของพืชลดลงด้วย นอกจากนี้ค่า Fv/Fm ยังแสดงให้เห็น
ว่ามะเขือเทศพันธุ์ DTL-20 มีประสิทธิภาพในการ
เกิดปฏิกิ ริยาแสงได้ ดีกว่าเมื่ อ เที ยบกับพันธุ์  WT 
เนื่องจากมีความหนาแน่นของปากใบน้อยและขนาด
ของปากใบเล็กลง ซึ่ งมีบทบาทส าคัญท าให้พืชที่มี
ศักยภาพในการรักษาน้ าในเซลล์ได้มากขึ้นจึงส่งผลดีต่อ
การปกป้องไม่ให้กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
ลดลงแม้จะอยู่ในสภาวะเครียด ท าให้สามารถทนทาน
ต่อการขาดน้ าเป็นเวลานานและกลับเป็นปกติได้เร็ว
หากได้รับน้ าอีกครั้ง ดังนั้น เทคนิค CF อาจใช้ติดตาม
ความผิดปกติของพืชได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก โดยใช้ค่า 
Fv/Fm เป็นดัชนี ช้ีวัดเพื่อตรวจสอบว่าพืชนั้นมีความ
บกพร่องของกระบวนการเมแทบอลิซึมในระหว่างการ
เพาะปลูกหรือไม่  

1.2 การประเมินความเครียดจากการขาด
ธาตุอาหาร 
       การศึ กษ าการ ใช้  CF และ  CFI เพื่ อ
อธิบายผลกระทบของการขาดธาตุเหล็ก (Fe) และ
ได ้ร ับธาตุเหล ็กอีกครั ้งของต้นสตรอเบอรี ่  (พันธุ์ 
Fragaria × ananassa Duch. ‘Diamond’) ที่ มี ผ ลต่ อ
การเกิดปฏิกิริยาแสงของใบสตรอเบอรี่ (Osórioa et 
al., 2014) ผลการศึกษา พบว่า  ใบสตรอเบอรี่ที่ปลูก
ด้วยระบบไรด้ินในสารละลาย Hoagland ที่ไม่มีธาตุเหล็ก 
มีความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ลดลงตามระยะเวลาที่
ขาดธาตุเหล็ก และเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อได้รับธาตุเหล็กใน
ภายหลัง สอดคล้องกับค่า Fv/Fm และ ØII บริเวณเส้น
ก ล า ง ใบ  (Midrib)  แ ล ะ พื ้น ที ่ร ะ ห ว ่า ง เ ส ้น ใบ 
(Intervein) ที่ลดลงตลอดช่วงการขาดธาตุเหล็กของ
พ ืชตั ้งแต ่ว ันแรก  โดยค ่า  Fv/Fm บ ร ิเวณ  Midrib 
ลดลง (P≤0.05) 21% ในวันที่ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค ่า เ ริ ่ม ต ้น ใน ว ัน ที ่ 0  ส ่ว น ค ่า  Fv/Fm บ ร ิเ ว ณ 
Intervein ล ด ล ง (P≤0.05)  ป ร ะม าณ  10  แ ล ะ 
50% ในวันที ่ 27 และ 42 ตามล าดับ ส่วนค่า ØII 
ทั้งสองบริเวณลดลง (P≤0.05) ตั้งแต่วันที่ 20 เป็นต้น
มา เนื่องจากการขาดธาตุเหล็กอย่างรุนแรงส่งผลต่อการ
ยับยั้งการสังเคราะห์แสงของใบสตรอเบอรี่ โดยเฉพาะ
บ ร ิเ ว ณ  Intervein ซึ ่ง ร ะ บ บ แ ส ง  2  ผ ิด ป ก ติ          

จึงท าให้ค่า ØII ลดลงอย่างชัดเจนในช่วงแรกของการ
ขาดธาตุเหล็ก อย่างไรก็ตาม ค่า Fv/Fm และ ØII ของ
ทั้งสองบริเวณมีค่าเพิ่มขึ้นอีกครั้งจนใกล้เคียงกับค่า
เริ่มต้นภายในเวลา 8 วัน (วันที่ 50) หลังจากได้รับธาตุ
เหล็กอีกครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจาก เมื่อพืชได้รับธาตุเหล็กอีก
ค รั ้งท า ให ้ส าม ารถ กลับมาสร้างโปรตีน  ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบส าคัญในโครงสร้างของคลอโรพลาสต์  
ส ่ง ผ ล ให ้กระบวนการต่ าง  ๆ ในการสังเคราะห์
คลอโรฟิลล์กลับมาเป็นปกติท าให้ความเข้มข้นของ
คลอโรฟิลล์เพิ่มขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
เทคนิ ค  CF ม ีป ร ะ โย ช น ์ส า ม า ร ถ ใช ้เป ็น ด ัช นี
ตรวจสอบความเครียดของพืชจากการขาดธาตุ
เหล็กในระยะแรกเพื่อประเมินสภาวะการขาดธาตุ
เหล็ก ในพืชได้ โดยเฉพาะค่า ØII ที่วัดบริเวณเส้นกลาง
ใบมีความเหมาะสมมากกว่าค่า Fv/Fm เพราะสามารถ
ตรวจพบอาการผิดปกติของการสังเคราะห์ด้วยแสงได้
ตั้งแต่วันท่ี 20 อย่างไรก็ตาม ค่า Fv/Fm ยังเป็นค่าที่นิยม
ใช้เพราะสามารถทราบค่าได้ทันทีจากจอแสดงผลของ
เครื่องวัด ดั งนั้น ผู้ วิจัยจึ งควรพิจารณาเลือกใช้ค่ า
ดังกล่าวให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาของ
ตนหรือเพื่อให้ได้ค าตอบที่สามารถอธิบายผลการศึกษา
ได้อย่างถูกต้องที่สุด  

2. การประยุกต์ใช้เทคนิค CF ในระยะก่อน 
    การเก็บเกี่ยว 

การน าเทคนิค CF มาประยุกต์ใช้กับผลผลิต
ก่อนการเก็บเกี่ยวนั้น สามารถใช้เป็นดัชนีหนึ่งร่วมกับ
การประเมินคุณภาพผลผลิตด้วยวิธีการอื่น ๆ เพื่อบ่ง
บอกคุณภาพ อายุการเก็บเกี่ยวหรือประเมินการสุกแก่
ของผลผลิตได้ ดังนี้  
  2.1 ดัชนีชี บอกคุณภาพสีใบในพืชผักบาง
ชนิด 

     Schofield et al. (2005) ศึกษาการใช้
ค่ า CF (Fv/Fm photochemical quenching [qP] non-
photochemical quenching [qN] แ ล ะ  ØII)  เพื่ อ
อธิบายลักษณะคุณภาพเบื้องต้นของผักกาดหอมหลัง
การเก็บเกี่ยว ผลการศึกษาพบว่า ค่าที่วัดได้จากใบ
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ผักกาดหอมในต าแหน่งต่าง ๆ นั้นมีความแตกต่างกัน 
(P≤0.05) โดยใบช้ันนอก มีค่า Fv/Fm qP qN และ ØII 
มากกว่า ใบช้ันใน เนื่องจากใบของผักกาดหอมช้ันนอก
สดุมีสีเขียวเข้มมากกว่าใบช้ันใน แสดงถึงการสะสมของ
คลอโรฟิลล์ในปริมาณมากในใบผักกาดหอมช้ันนอก 
ดังนั้น ค่า CF ที่ วัดได้จากใบผักกาดหอมช้ันนอกจึง
สามารถใช้เป็นดัชนีบอกคุณภาพที่ดีของผักกาดหอมใน
การเก็บเกี่ยวได้    
  2.2 ดัชนีประเมินลักษณะคุณภาพเบื องต้น
และอายุการเก็บเกี่ยว 

     Toivonen and De Ell (1998) ศึ กษา
การใช้ CF (Fv/Fm) เป็นค่าประเมินลักษณะคุณภาพเบื้อง
ต้นแบบไม่ท าลายตัวอย่างในช่อดอกบล๊อคโคลี่ 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเหมาะสม (Optimum) และ
กลุ่ ม ที่ มี อ ายุ เกิ น ช่ ว งขอ งการ เก็ บ เกี่ ย ว ไป แล้ ว 
(Overmature) โดยท าการวัดค่า Fv/Fm บริเวณช่อดอก
บล็อกโคลี่ในวันท่ีท าการเก็บเกี่ยว ผลการศึกษาพบว่า
บล๊อคโคลี่ทั้ ง 2 ระยะมีค่ า Fv/Fm ไม่แตกต่ างกัน 
(P>0.05) เนื่องจากอายุการเก็บเกี่ยวไม่มีอิทธิพลต่อ
ค่า Fv/Fm ที ่วัดได้ เพราะเนื ้อเยื ่อมีอัตราส่วนของ
ปริมาณคลอโรฟิลล์ a และ b ไม่แตกต่างกัน อาจ
เป็ น ไป ได้ ว่ าส่ วนของช่ อดอกบล๊ อคโคลี่ ในกลุ่ ม 
Overmature ยังไม่มีการเสื่อมสภาพเป็นสีเหลือง จึงไม่
ท า ให ้ป ร ิม าณ คลอโรฟ ิล ล ์ลด ล ง โดยปกต ิแ ล ้ว              
ในภาวะที่บล๊อคโคลี่มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม
นั้น อายุการเก็บเกี่ยวจะเป็นเพียงตัวก าหนดขนาด
หรือมวลของผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น ซึ ่งมักจะสัมพันธ์กับ
ปริมาณของคลอโรฟิลล์ในเนื้อเยื่อต่อหน่วยน้ าหนัก
ของผลผลิตด้วยซึ่งเป็นผลดีในเชิงพาณิชย์ เห็นได้ว่าค่า 
Fv/Fm สามารถใช้ในการประเมินคุณภาพแบบไม่ท าลาย
ตัวอย่างในระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตของบล๊อคโคลี่
ได้ทุกระยะของการบริบูรณ์แม้จะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่
ต่างกัน  

3. การประยุกต์ใช้เทคนิค CF ในระยะหลังการ     
    เก็บเกี่ยว 

เทคนิค CF ที่มีการน ามาประยุกต์ใช้ในระยะ
หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ประเมินคุณภาพผลผลิตร่วมกับการตรวจประเมินด้วย
วิธีการอื่น ๆ ท าให้สามารถตรวจสอบการสูญเสีย
คุณภาพของผลิตผลพืชสวนในระหว่างการเก็บรักษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี ้
  3.1 ดัชนีประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของผลผลิตในระหว่างการเก็บรักษา 
     การเก็บรักษาผลผลิตในอุณหภูมิต่ าร่วมกับบรรจุ
ภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศเป็นที่นิยมอย่างมากและมี
การศึกษาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และได้มีการใช้ค่า 
CF เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของผลผลิตทั้ง
พืชผักและผลไม้หลายชนิด เช่น De Ell and Toivonen 
(2000) ศึกษาการใช้ค่า CF เพื่อเป็นดัชนีบอกระดับ
คุณภาพของบล็อคโคลี่ระหว่างการเก็บรักษาในสภาพ
ดัดแปลงบรรยากาศ วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าค่า 
CF อาจจะ ใช ้เป ็นด ัชน ีบอกการเก ิด การหายใจ             
แบ บ ไม่ ใ ช้ อ อก ซิ เจ น ข อ งบ ล็ อ ค โค ลี่  (Brassica 
oleracea L. ก ลุ ่ม  Italica)  ใ น บ ร ร จ ุภ ัณ ฑ์
บรรยากาศดัดแปลงสองชนิด คือ ถุงพลาสติกชนิด PD-
941 ท่ีเติมออกซิเจน (3 kPa) และคาร์บอนไดออกไซค์ 
(5 kPa) และถุงพลาสติกชนิด PD-961EZ ที่เติมเฉพาะ
คาร์บอนไดออกไซค์ (11 kPa) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 1°C 
เป็นเวลา 28 วัน ผลการศึกษาพบว่าพบว่า บล็อคโคลี่ใน
ถุง PD-961EZ มีกลิ่นผิดปกติในระดับเล็กน้อยถึงปาน
ก ล างซึ่ ง เกิ ด จ าก  Ethanol, Acetaldehyde แ ล ะ 
Ethyl acetate ในการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน และ
ส่วนช่อดอกบล็อคโคลี่มีค่า CF (Fv/Fm) ที่ต่ ากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับบล็อคโคลี่ที่บรรจุในถุงชนิด PD-941  
และค่าดังกล่าวมีความความแตกต่างเพิ่มมากขึ้นตาม
ระยะเวลาในการเก็บรักษา ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็น
ว่าค่า CF สามารถใช้บ่งชี้คุณภาพของบล็อกโคลี่ใน
ระหว่างการเก็บรักษาได้ เป็นอย่างดี  เพราะสามารถ
น ามาใช้ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบล็อคโค
ลี่ได้โดยไม่ต้องท าการเปิดบรรจุภัณฑ์ที่มีการดัดแปลง
บรรยากาศไว้แล้ว นอกจากนี้ ค่า CF ยังสามารถใช้
ประเมินการสะสม CO2 ที่เกิดจากการหายใจแบบไม่ใช้
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ออกซิเจนได้ด้วย เพราะเมื่อเปิดถุงแล้วผึ่งลมปรากฏว่า
ค่า CF ที่ลดลงกลับมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  การย้าย             
บล็อกโคลี่จากห้องเย็น 18°C หลังจากการเก็บรักษา
เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง ไปไว้ที่อุณหภูมิห้อง พบว่ามี
ปริมาณ CO2 และปริมาณแอมโมเนียสะสมในบรรจุ
ภัณฑ์เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน Fv/Fm มีค่าลดลง สีของ
ช่อดอกบร็อคโคลี่ เริ่มเปลี่ยนไปหลังจาก 24 ช่ัวโมง 
โดยมีสีเขียวลดลงอย่างรวดเร็วและมีสีคล้ า และมีค่า 
Fv/Fm ล ดล งอย่ า ง เห็ น ได้ ชั ด  แสด งว่ าค่ า  CF มี
ความสัมพั นธ์ ในทางตรงกันข้ ามกับการสูญ เสี ย
คลอโรฟิลล์และการสะสมสารอินทรีย์ที่เกิดจากการ
หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

     ค่า CF ยังสามารถใช้เป็นดัชนีประเมิน
การเปลี่ยนแปลงของสีผิวผลไม้ในระหว่างการเก็บรักษา
เป็นอย่างดี Yang et al. (2011) ศึกษาอิทธิพลของการ
บ่มผลกล้วยหอม (Musa spp., AAA group, Cavendish 
subgroup) ด้วยเอทลิีน โดยใช้กล้วยหอมในระยะผลแก่ผิวสี
เขียว ซึ่งผลกล้วยหอมจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วน
แรกผ่านการบ่มด้วยเอทธิลีน (+E) ความเข้มข้น 10 
µLL-1 เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และผลกล้วยหอมสว่นท่ีสอง
ไม่ได้บ่ม (-E) ด้วยวิธีดังกล่าว จากนั้นน ากล้วยหอมทั้ง 2 
ส่วน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 และ 30oC เป็นเวลา 7 
วัน โดยในวันที่ 1 4 และ 7 น าตัวอย่างผลกล้วยมาท า
การประเมินการเปลี่ยนแปลงค่า CF (Fv/Fm) และสีผิว
ผล เปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้น (ในวันท่ี 0) ผลการศึกษา
พบว่าผลกล้วยที่ไม่บ่ม และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20oC 
สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีผิว (ค่า Lightness; L* 
และ ค่า Hue angle; h๐) ของกล้วยหอมได้ดีที่สุด 
เนื่องจากที่อุณหภูมิ 20oC เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม            
ในการเก็บรักษา จึงท าให้ เยื่อหุ้ม ไทลาคอยด์ของ            
คลอโรพลาสต์คงสภาพที่ดีและคลอโรฟิลล์มีการสลายตัว
น้อยลง ส่วนการน าผลกล้วยไปบ่มและเก็บรักษา 20oC 
นั้นท าให้ผลกล้วยมีค่า L* เพิ่มขึ้น และค่า h๐ ลดลงมาก
ที่สุด แสดงว่าเอทิลีนท าให้คลอโรฟิลล์ที่ผิวผลกล้วย
เสื่ อมสภาพอย่ างรวด เร็ว  ผลกล้วยจึ งสุก เร็วขึ้ น             
ซึ่งสอดคล้องกับค่า Fv/Fm ที่ลดลง ส่วนกล้วยที่เก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 30oC ทั้งที่ผ่านการบ่มและไม่ผ่านการ

บ่ม มีการเปลี่ยนแปลงสีผิวจากเขียวเป็นเหลืองเพียง
เล็กน้อย (โดยพิจารณาจากค่า L* และ h๐) อย่างไรก็
ตาม จากการวัดค่า Fv/Fm ที่ผิวผลกล้วยพบว่าค่า
ดังกล่าวลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับผลกล้วย
ที่ เก็บรักษาที่  20oC ผลการศึกษานี้แสดงว่าระดับ
อุณหภูมิที่สูงในระหว่างการบ่มหรือเก็บรักษาเร่งการ
สลายตัวของเยื่อหุ้มไทลาคอยด์ และท าให้เกิดการ
แยกตัวของกลุ่มโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของ
คลอโรฟิลล์ในระบบแสง 2 และขัดขวางการท างานที่
บริเวณศูนย์กลางของระบบแสง 2 ดังนั้น จากค่า Fv/Fm 
ที่ลดลงบนผิวผลกล้วยในระหว่างการบ่มและการเก็บ
รักษาสามารถบอกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผล
โดยเฉพาะสีผิวผล ภายหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยหอม
ได้  ซึ่ งสอดคล้องกับงานของ Bron et al. (2004) 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่า CF (Fo, Fv, Fm และ 
Fv/Fm) เพื่ อประเมินการสุกของผลมะละกอพันธุ์ 
Golden จ านวน 3 ระยะของการสุก ได้แก่ ระยะเริ่ม
สุกผิวผลมีสีเหลืองไม่เกิน 50% (S1) ผลสุกและผิวผลมี
สีเหลืองเกิน 50 % แต่ไม่เกิน 75% (S2) และผลสุก
และผิวผลมีสีเหลือง 100% (S3) ร่วมกับการตรวจวัด
ความแน่นเนื้อ และค่าสีผิวผล (ho) โดยค่า CF ทั้งหมด
มีแนวโน้มลดลงตามระยะการสุกของผล (ภาพที่ 2 C 
และ D) โดยเนื้อผลสุกมีความอ่อนนุ่มมากขึ้น (ความ
แน่นเนื้อลดลง) (ภาพที่ 2 A) และสีผิวผลเปลี่ยนจาก               
สีเขียวเป็นสีเหลืองมากขึ้น (ค่า ho ลดลง) (ภาพที่ 2 B) 
เนื่องจากผิวผลมีการสูญเสียคลอโร พลาสต์ จากการที่
เยื่อหุ้มเซลล์ของคลอโรพลาสต์มีการเสื่อมสภาพลง         
ท าให้ผลสุกในระยะ S2 และ S3 มีปริมาณคลอโรฟิลล์
ลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงและ
ค่าการเรืองแสงลดลงด้วย ดังนั้น การใช้ค่า CF มาช่วย
ในการประเมินสีผิวมะละกอท าให้การประเมินคุณภาพ
มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 3.2 ดัชนีประเมินการสูญเสียคุณภาพจาก
การได้รับความร้อนของผลิตผล 

Lihua et al. (2011) ศึกษาอิทธิพลของการ
จุ ่มผลแอปเปิ ้ลพันธุ ์โจนาโกลด์ และคอร์ทแลนด์               
ในน้ าร้อน (Heat treatment) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ
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การบริบูรณ์ของผล คือ ระยะผลอ่อน (pre-climacteric: 
Immature) ผ ล แ ก่ เต็ ม ที่  ( commercial harvest 
maturity; CHM) และระยะหลังผลแก่เต็มที่ไปแล้ว 4 
สัปดาห์ (post climacteric maturity; PCM) ผู้วิจัยใช้

น้ าร้อน 46oC จุ่มผลแอปเปิ้ลเป็นระยะเวลา 0 4 8 และ 
12 ช่ัวโมง เปรียบเทียบกับผลชุดควบคุมที่ไม่จุ่มน้ าร้อน
หลังจากนั้น น าผลแอปเปิ้ลมาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 0oC 

 
 

 
 
ภาพที ่2 ค่าความแน่นเนื้อ (A) สีผิวผล (ho) (B) ค่า Fv/Fm (C) และค่าคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนท์ (Fo, Fv  

และ Fm) (D) ของมะละกอพันธุ ์Golden ที่ระยะเริ่มสุกผิวผลมีสเีหลืองไม่เกิน 50% (S1) ผลสุกและ
มีสีผิวเหลืองเกิน 50 % แต่ไม่เกิน 75% (S2) และผลสุกสผีิวเหลือง 100% (S3) และสุกเหลือง 
100% (S3) ตัวอักษรที่แตกต่างกนัของแต่ละค่าวัดมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05) 

   (ท่ีมา: Bron et al., 2004) 

 
เป็นเวลา 0 1 2 และ 3 เดือน ก่อนท าการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพของแอปเปิ้ล เปรียบเทียบกับ
ค่าเริ่มต้น (ในวันที่ 0) โดยวัดการเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อ        
ที่ผิดปกติเป็นสีน้ าตาลและค่า CF (Fv/Fm) พบว่า การ
จุ่มน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 46oC นาน 12 ช่ัวโมงและเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 0oC นาน 3 เดือน ท าให้ค่า Fv/Fm ของแอ
ปเปิ้ลลดลง โดยแอปเปิ้ลทั้ง 2 สายพันธุ์ ในระยะผล
อ่อนมีความไวต่อการจุ่มผลในน้ าร้อน 46oC มากที่สุด 
รองลงมา คือ ระยะผลแก่เต็มที่และระยะเลยผลแก่เต็ม
จัดไปแล้ว 4 สัปดาห์ ตามล าดับ และพันธุ์โจนาโกลด์มี
ระดับการเปลี่ยนแปลงสีเนื้อผลเป็นสีน้ าตาล (คะแนน 1 

[น้อย] ถึง 5 [มาก]) น้อยกว่าพันธุ์คอร์ทแลนด์  โดย
พันธุ์ โจนาโกลด์  มีการเปลี่ยนแปลงสี เนื้ อผลเป็น               
สีน้ าตาลระดับคะแนน 1.4  1.4 และ 4.9 ตามล าดับ 
ส่วนพันธุ์คอร์ทแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงสีเนื้อผลเป็น             
สีน้ าตาลระดับคะแนน 2.9  4.5 และ 5.0 ตามล าดับ 
ซึ่งสอดคล้องกับค่า Fv/Fm ที่ลดลงตามระดับคะแนน
การเกิดสีน้ าตาล หลังจากน าแอปเปิ้ลมาท าการจุ่มน้ าร้อน
ที่อุณหภูมิ 46oC นาน 12 ช่ัวโมงและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 
0oC นาน 3 เดือน แอปเปิ้ลทั้ง 2 พันธุ์มีค่า Fv/Fm ลดลง
ทุกระยะ คือ พันธุ์โจนาโกลด์มีค่า Fv/Fm ทั้ง 3 ระยะการ
เก็บเกี่ยวลดลง 13, 30 และ 55% ตามล าดับ ส่วนพันธุ์
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คอร์ทแลนด์มีค่าลดลง 51, 58 และ 75% ตามล าดับ 
ดังนั้น ค่า Fv/Fm จึงสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของแอปเปิ้ลทั้ง 2 พันธุ์
ได้ ซึ่งหากใช้เครื่องวัดสีวัดอาการสีน้ าตาลของเนื้อผล
แอปเปิ้ลจะสามารถบอกได้ด้วยค่า L* a* b* และ ho 
โดยเนื้อผลที่แสดงอาการดังกล่าวมีค่า L* ลดลง (ค่า
ความสว่างลดลง) ค่า a* เพิ่มขึ้นหรือมีค่าเป็นบวก ค่า 
b* เพิ่มขึ้นเนื่องจากเนื้อผลมีสีน้ าตาลหรือเหลืองเพิ่มขึ้น 
และมีค่า ho ลดลงน้อยกว่า 90o เพราะค่าเข้าใกล้สีแดง
มากขึ้น 
  3.3 ดัชนีประเมินคุณภาพและอายุการปัก
แจกันของไม้ตัดดอก  

     Pompodakis et al. (2005) ศึกษาความ
เสียหายของใบที่อยู่บนก้านดอกกุหลาบ ตัดดอกพันธุ์ 
First red และ Akito หลังจากการเก็บรักษาแบบเปียก
ที่ อุณหภูมิต่ า (1 5  และ 10oC) เป็น เวลา 10 วัน 
เปรียบเทียบกับ                 ชุดควบคุม (ไม่ผ่านการ
เก็บรักษา) ด้วยการวัดค่า Fv/Fm บนชุดใบท่ี 5 ของก้าน
ดอกกุหลาบทั้ง 2 สายพันธุ์ ระหว่างการปักแจกันใน
สารละลาย  Dichloroisocyanuric acid (DICA) ความ
เข้มข้น 10 mg L-1 ที่ 20±5oC และความช้ืนสัมพัทธ์ 
60±10% ผลการศึกษาพบว่าดอกกุหลาบทั้งสองพันธุ์ที่
ผ่านการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ าทั้ง 3 ระดับ และที่ผลิต
ในฤดูใบไม้ร่วง (autumn) และฤดูหนาว (winter) มี
อายุการปักแจกันเพียง 4-6 วัน นอกจากนี้  ใบของ
กุหลาบพันธุ์ Akita ที่ผลิตในฤดูกาลทั้งสอง และผ่าน
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ ายังมีค่า Fv/Fm น้อยกว่า 
(P≤0.001) ใบของกุหลาบในชุดควบคุม ซึ่งการลดลง
ของค่า Fv/Fm ของใบกุหลาบทั้งสองพันธุ์นั้นเป็นผล             
มาจากการเกิดอาการสะท้านหนาวจากอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาที่ต่ าเกินไป (1oC) ท าให้เยื่อหุ้มไทลาคอยด์
และคลอโรพลาสต์ของใบกุหลาบเสื่อมสภาพอย่าง
รวดเร็ว ส่วนค่า Fv/Fm บนใบของกุหลาบในชุดที่เก็บ
เกี่ยวในฤดูหนาว (winter) และท าการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 1oC เป็นเวลา 10 วัน มีค่าลดลงมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม เนื่องจากกุหลาบชุดที่ปลูก
และเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาวทีม่ีอุณหภูมิต่ า มีความเข้ม

แสงน้อยและระยะเวลาการได้รับแสงค่อนข้างสั้น อาจ
ส่ งผลให้ เกิ ดการสั งเคราะห์ แสงและการสะสม
คาร์โบไฮเดรตของพืชในช่วงดังกล่าวลดลง ดังนั้น ค่า 
Fv/Fm ที่ลดลงนี้สามารถบ่งบอกถึงอาการผิดปกติจาก
การได้รับอุณหภูมิทีต่่ าเกินไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อน
การน าดอกไม้มาปักแจกัน อย่างไรก็ตาม ค่า Fv/Fm ใน
การศึกษานี้ยังไม่สามารถใช้เป็นดัชนีช้ีบอกอายุการปัก
แจกันของกุหลาบทั้งสองพันธุ์นี้ได้อย่างชัดเจนและควร
มีการศึกษาต่อไป 
       จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเทคนิค 
CF มีการน ามาประยุกต์ใช้ด้านพืชสวนในระยะหลังการ
เก็บเกี่ยว เพื่อตรวจสอบการสูญเสียคุณภาพของผลิตผล
พืชสวนในระหว่างการเก็บรักษา เช่น การประเมินการ
สุกของผลไม้ (Bron et al., 2004) การเกิดอาการสะท้าน
หนาว (Pompodakis et al., 2005) การได้รับความร้อน
ในระดับที่ไม่เหมาะสม (Song et al., 2001; Fan et 
al., 2011) การเก็บรักษาผลผลิตในสภาพที่มีออกซิเจน
ต่ า (Prange et al., 2002) และการวายของเนื้อเยื่อ
ผลไม้ในระยะหลังการเก็บเกี่ยว (Yang et al., 2011) 
อีกทั้งยังมีข้อดีคือเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ท าลายผลผลิต              
จึงสามารถใช้วัดคุณภาพร่วมกับการวัดคุณภาพวิธีการ
อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี  

สรุป 

คลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นท์ (CF) ซึ่งแสดงผล
ด้วยค่าต่างๆ หลายค่า เช่น ØII และ Fv/Fm และการ
ถ่ายภาพการเรืองแสงคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นท์ (CFI) 
สามารถน ามาประยุกต์  ใช้ได้อย่างหลากหลายกับพืช
สวน เช่น สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งบอกความเสียหาย 
(ความเครียด) ที่เกิดขึ้นกับต้นพืชหรือส่วนของต้นพืช 
ทั้งในระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว จากงานวิจัย              
ที่กล่าวในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเทคนิคคลอโรฟิลล์
ฟลูออเรสเซ็นท์มีศักยภาพในการตรวจจับความเครียด
ของพืชก่อนที่จะแสดงอาการออกมาให้เห็น โดยเฉพาะ
การแสดงผลด้วยค่า Fv/Fm และสามารถใช้เป็นดัชนี
บอกคุณภาพที่ดีของพืชผักบางชนิดหลังการเก็บเกี่ยว 
ดัชนีบ่งบอกการสุก (การเปลี่ยนสีผิวผล) ในผลไม้ที่มี  
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ผิวผลสีเขียว อาการผิดปกติของผลไม้หลังจากได้รับ
ความร้อน และการเกิดอาการสะท้านหนาวของไม้ตัด
ดอก เป็นต้น  
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