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บทคัดย่อ
การยืดอายุการเก็บรักษาส้มเขียวหวานและผลไม้สดชนิดทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาหลังการ
เก็บเกีย่ วในประเทศไทยนัน้ นิยมใช้วธิ กี ารเคลือบผิว ซึง่ ปั จจุบนั มีมูลค่าการนาเข้าสารเคลือบผิวหลายสิบล้าน
บาท ในแต่ละปี การวิจยั และพัฒนาสารเคลือบผิวจากธรรมชาติเพื่อลดการนาเข้ าแล้วยังเป็ นการลดการเสีย
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ดุลการค้าจากการนาเข้า และเป็ นการเพิม่ มูลค่าของวัตถุดบิ ทีม่ อี ยู่ในประเทศไทย โดยงานวิจยั นี้มุ่งเน้นการ
พัฒ นาบุ ก เพื่อ เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ส ารเคลือ บผิว จากการศึก ษาพบว่ า การใช้ส ารเคลือ บผิว ที่ป ระกอบด้ ว ย
องค์ประกอบหลักคือผงบุกร้อยละ 0.5 และผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว GLK@ สามารถลดการสูญเสียน้ าหนัก
และการเหี่ยวของส้มเขียวหวานได้ดกี ว่าชุดควบคุมที่ใช้ น้ าเปล่า เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์รอ้ ยละ 90±5 รวมทัง้ คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้
ปริมาณของแข็งทัง้ หมดทีล่ ะลายน้าได้ ปริมาณกรดทีไ่ ตเทรตได้ อัตราการหายใจ และการผลิตเอทิลนี ต่ากว่า
ชุดควบคุม อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงสีของเปลือกส้มนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ
จากการทดลองพบว่าชุดการทดลองทีเ่ คลือบด้วยบุก และผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว GLK@ นัน้ สามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาผลส้มเขียวหวานได้นาน 42 วัน
คาสาคัญ : สารเคลือบผิวจากบุก; ส้มเขียวหวาน; อายุการเก็บรักษา

Abstract
Tangerine orange in Thailand market, is mostly waxed for shelf life prolonging. The import value
of wax is more than several ten millions baht. Research and development of wax from natural materials
for reducing its importation value is required, which is also enhanced our own raw materials. This
research and development project focused on using konjac as a waxing material for replacement of
commercial wax in market. The main ingredient of the product content as a 0.5 % konjac and GLK@
can extend the shelf life of tangerine orange compared to a control (using plain water) when storage
at 5 oC and 90±5 % of relative humidity, notably customer acceptable and weight loss although no
significant difference in peel color change. The changes in physiological and chemical properties of
waxed orange including respiration rate, ethylene production, and total soluble solids were lower than
the control of untreated fruit. The 0.5 % konjac and GLK@ coating agents could prolong the storage
life of treated fruit up to 42 days.
Keywords: coating from konjac; tangerine orange; storage life

1. คานา

ตามท้อ งตลาดหรือ ซุ ป เปอร์ม าเก็ต ที่มีผิว เปลือ ก
สวยงาม มันเงา เกิดจากการใช้สารเคลือบผิว โดย
ปกติพืชจะมีไขหรือ นวลที่ผิวเพื่อ ช่วยป้ อ งกันการ
สูญเสียน้ าอยู่แล้ว แต่หลังการเก็บเกีย่ วไขหรือนวล
มัก หายไปในขัน้ ตอนการล้า ง ซึ่ง การสูญ เสีย สาร
เคลือ บผิว ตามธรรมชาติ ท าให้ผ ัก ผลไม้เ กิด การ
สูญเสียน้ า และเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว (สายชล,
2538) ดังนัน้ จึงต้องมีการใช้สารเคลือบผิวทีไ่ ด้จาก
การสังเคราะห์หรือนาเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ สมบัติ

ส้ม เขีย วหวาน (Citrus reticulate Blanco.)
เป็ นไม้ผลทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการบริโภคอย่างมาก
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้ มีการส่งออกไป
ยัง ประเทศเพื่อ นบ้ า น จากข้อ มู ล ของส านั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 ได้อ้างอิงข้อมูลสถิติ
การนาเข้า - ส่งออกของส้มโดยรวม พบว่ามีมูลค่า
การส่งออกแนวโน้ มลดลงจาก 1,205 เหลือ 1,013
พันล้านบาท ในปั จจุบนั ส้มเขียวหวานทีว่ างจาหน่าย
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ของสารเคลือบผิวนอกจากจะทาให้ผวิ สวยมันวาว
แล้ว ยัง มีผ ลต่ อ อัต ราการหายใจ ลดการสูญ เสีย
น้ าหนัก การสูญเสียจากเชื้อจุลนิ ทรีย์ และยังทาให้
ผลิตผลมีลกั ษณะเป็ นทีด่ งึ ดูดใจของผูบ้ ริโภค
ในปั จ จุ บ ัน ผู้ บ ริโ ภคส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
สนใจในเรื่อ งสุ ข ภาพมากขึ้น จึง จ าเป็ น ต้ อ งการ
บริ โ ภคผลผลิ ต โดยวิธี ธ รรมชาติ ม ากที่สุ ด และ
พยายามหลี ก เหลี่ ย งการบริ โ ภคที่ มีก ารใช้ ส าร
เคลือ บผิว ที่ไ ด้จ ากการสัง เคราะห์ห รือ น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึง่ งานวิจยั นี้ได้มแี นวคิดในการพัฒนา
สารเคลือบผิวจากบุก เพื่อใช้เป็ นทางเลือกใหม่ใน
การยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกีย่ ว โดยใช้
สารเมื อ กจากบุ ก มาพั ฒ นาเป็ นสารเคลื อ บผิ ว
เนื่องจากพืชดังกล่าวเป็ นสารจากธรรมชาติ ไม่เป็ น
พิษ จากรายงานการวิจยั ได้มกี ารนาวิธีการต่ าง ๆ
มาปรับใช้เพื่อทดแทนการใช้สารเคลือบผิวทีไ่ ด้จาก
การสังเคราะห์หรือนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น การ
ใช้เจลจากว่านหางจระเข้ (Martinez-Romero et al.,
2006) สารเคลือบผิวจากเม็ดแมงลัก (ธนทรัพย์ และ
คณะ, 2554) และสารเคลือ บผิว จากบุ ก ซึ่ง บุ ก มี
สารส าคั ญ ที่ เ รี ย กว่ า “กลู โ คแมนแนน” โดยมี
องค์ประกอบเป็ นน้ าตาลกลูโคสและแมนโนส เมื่อ
สกัดแยกออกมาจะได้เป็ นผงแห้ง แล้วนามาทาเป็ น
ส่ ว นผสมของสารเคลื อ บผิ ว พบว่ า สามารถคง
คุ ณ ภาพ ควบคุ ม อัต ราการหายใจ และลดการ
สูญเสียน้าของผลิตผล (Yang et al., 2001) ส่วนสาร
เคลือ บผิว GLK@ มีสารประกอบหลัก ที่สาคัญ คือ
แซลแล็ก เป็ นสารจากธรรมชาติท่ไี ด้จากการแปร
รูป เรซิ่น หรือ สารคัด หลัง่ ที่ไ ด้จ ากแมลงครัง่ และ
คาร์นาอูบา เป็ นแว็กซ์ทไ่ี ด้จากต้นปาล์มของบราซิล
ชื่อว่า Copernicia cerifera มีลกั ษณะแข็งและเปราะ
จัดเป็ นแว็กซ์ทแ่ี ข็งที่สุด สารเคลือบผิว GLK@ เป็ น
สารเคลือบผิวทางการค้าทีม่ ปี ระโยชน์และมีราคาสูง
โดยสามารถนามาใช้ลดการสูญเสียน้ าหนัก รักษา
คุณภาพในเรื่องกลิน่ รสชาติ และเพิม่ ความมันวาว

(Hample and Hawley, 1973)
ดัง นั น้ งานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษา
ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากบุกต่อคุณภาพ
หลังการเก็บเกีย่ ว รวมทัง้ การยืดอายุการเก็บรักษา
ผลส้มเขียวหวาน และเปรียบเทียบสารเคลือ บผิว
GLK@ เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกของผูบ้ ริโภค

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
เก็บ เกี่ย วผลส้ม เขีย วหวานจากแปลงปลูก
เกษตรกรในพื้น ที่ร ัง สิต คลอง 12 ต าบลนพรัต น์
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มาทดลอง โดย
คั ด เลื อ กผลส้ ม ที่ ไ ม่ มี ต าหนิ จ ากโรคและแมลง
จากนัน้ ทาความสะอาดเพื่อขจัดสิง่ สกปรกที่ติดมา
กับ ผิว ส้ม และน าไปจุ่ ม น้ า คลอรีน 50 ppm แช่ ไ ว้
ประมาณ 5 นาที เพื่อยับยัง้ การเกิดเชือ้ โรคภายหลัง
การเก็บเกี่ยว ผึ่งให้แห้ง แบ่งผลส้มออกเป็ น 3 สิง่
ทดลอง คือ สิง่ ทดลองที่ 1 จุ่มน้ าเปล่า (ชุดควบคุม)
สิง่ ทดลองที่ 2 สารเคลือบผิวจากบุกความเข้ม ข้น
0.5 % และสิง่ ทดลองที่ 3 สารเคลือบผิวผลิตภัณฑ์
GLK@ ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ แซลแล็ก และ
คาร์น าอู บ า อัต ราการใช้ 1 : 5 (GLK Wax : น้ า )
จาหน่ ายโดย บริษทั ไบโอเซฟเฟอร์ จากัด จากนัน้
ผึ่ง ให้แห้ง และบรรจุในกล่ องกระดาษลูก ฟู ก เก็บ
รักษาทีอ่ ุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์
ร้ อ ยละ 90±5 เป็ นเวลา 42 วัน โดยสุ่ ม ตัว อย่ า ง
ทุก ๆ 7 วัน ชุดการทดลองละ 3 ซ้า มีซ้าละ 8 ผล
เพื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การสูญเสียน้าหนัก นาผลส้มเขียวหวาน
แต่ละสิง่ ทดลอง ชังน
่ ้ าหนักเริม่ ต้น โดยเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ
90±5 นาออกมาชังทุ
่ ก ๆ 7 วัน ที่วเิ คราะห์ผล แล้ว
นามาคานวณหาเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนัก ดังนี้
เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย = [(น้าหนักเริม่ ต้น
- น้าหนัก ณ วันทีต่ รวจผล) ÷ น้าหนักเริม่ ต้น] x 100
2.2 การเปลีย่ นแปลงสีของเปลือกผล วัดสีผวิ
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เปลือ กผลส้ม เขียวหวาน 3 จุ ด โดยใช้เ ครื่องวัดสี
Chroma meter รุ่น CR-400 ซึง่ ค่าทีไ่ ด้แสดงออกมา
เป็ นค่าความสว่าง (L*) ค่าสีเขียว (a*) ค่าสีเหลือง
(b*)
2.2.1 ค่าความสว่างของสี (L*) เมื่อค่า L
มีค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง ผลิตผลมีผวิ คล้า ถ้าเข้าใกล้
100 แสดงว่ามีความสว่าง
2.2.2 ค่าความเป็ นสีเขียว (a*) มีค่าอยู่
ระหว่ า ง -60 ถึ ง +60 เมื่อ มีค่ า เป็ นลบ แสดงว่ า
ผลิตผลมีสเี ขียว หากเป็ นบวก แสดงว่าผลิตผลมีสี
แดง ถ้าค่า a ต่ามาก แสดงว่าผลิตผลมีสเี ขียว
2.2.3 ค่ า สีเ หลือ ง (b*) มีค่ า อยู่ร ะหว่าง
-60 ถึง +60 เมื่อมีค่าเป็ นลบ แสดงว่าผลิตผลมีสนี ้า
เงิน หากเป็ นบวก แสดงว่าผลิตผลมีสเี หลือง หากมี
ค่าสูงมาก แสดงว่าผลิตผลมีสเี หลือง
2.3 การเปลี่ ย นแปลงการเหี่ ย ว โดยนั บ
จานวนผลส้มเขียวหวานที่เกิดการเหี่ยว ประเมิน
ด้วยสายตา มีการให้คะแนน ดังนี้
0 คะแนน ไม่ มี ก ารเหี่ ย วของผลส้ ม
เขียวหวาน
1 คะแนน มีการเหี่ยวร้อยละ 1-25 ของ
พืน้ ทีท่ งั ้ หมดของเปลือกผล
2 คะแนน มีการเหีย่ วร้อยละ 26-50 ของ
พืน้ ทีท่ งั ้ หมดของเปลือกผล
3 คะแนน มีการเหีย่ วร้อยละ 51-75 ของ
พืน้ ทีท่ งั ้ หมดของเปลือกผล
4 คะแนน มี ก ารเหี่ย วร้ อ ยละ 75-100
ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของเปลือกผล
2.4 คะแนนการยอมรับของผู้บริโภค นาผล
ส้ม เขีย วหวานมาทดลองการชิม และการดมกลิ่น
โดยแต่ ล ะครัง้ มีผู้ชิม จ านวน 5 คน ซึ่ง มีก ารแบ่ ง
คะแนนการชอบเป็ น 5 ระดับ คือ
ระดั บ คะแนน 5 คื อ รสชาติ ดี ม าก
เช่นเดียวกับผลส้มเขียวหวานสด
ระดับคะแนน 4 คือ รสชาติดี มีรสชาติ

ใกล้เคียงกับส้มเขียวหวานผลสด
ระดับ คะแนน 3 คื อ รสชาติ ดี มี ก ลิ่ น
ผิดปกติเล็กน้อยเป็ นทีย่ อมรับได้
ระดับ คะแนน 2 คื อ รสชาติ พ อใช้ มี
รสชาติและกลิน่ ผิดปกติเล็กน้อยแต่ยงั ยอมรับ
ระดับคะแนน 1 คือ รสชาติไม่เหมาะสม
กับการบริโภค มีกลิน่ และรสชาติทผ่ี ดิ ปกติ
2.5 ปริมาณของแข็งทัง้ หมดที่ละลายน้ าได้
(total soluble solids, TSS) น าน้ าคั น้ จากผลส้ ม
เขีย วหวานหยดลงบนเครื่อ ง hand refractometer
ของแต่ ละสิง่ ทดลองทุก ๆ 7 วัน และอ่านค่า TSS
หน่วยเป็ น oBx (Brix)
2.6 ปริ ม าณกรดที่ ไ ตเทรตได้ (titratable
acidity, TA) นาน้ าคัน้ จากผลส้มเขียวหวานปริมาณ
5 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม น้ า กลัน่ 15 มิ ล ลิ ลิ ต ร แล้ ว หยด
phenolphthalein 3 หยด ไทเทรตกับ สารละลาย
มาตรฐานโซเดีย มไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความ
เข้มข้น 0.1 N จนกระทังถึ
่ งจุดยุติ (end point) คือ
สารละลายมีสชี มพู จากนัน้ นาปริมาณสารละลาย
ด่ า งที่ ใ ช้ ม าค านวณหาปริ ม าณกรด หน่ ว ยเป็ น
เปอร์เซ็นต์
2.7 อัตราการหายใจและอัตราการผลิตเอทิลี น (Conway and Sams, 1987) น าผลส้ ม เขี ย ว
หวานทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ผึง่ ให้
แห้ง ก่ อ น จากนัน้ น ามาชังน
่ ้ าหนัก บรรจุ ลงกล่อง
ขนาดปริมาตร 2,000 มิลลิลติ ร เก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมิ 25
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
เมื่อครบเวลา
เก็บตัวอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยกระบอก
ฉีดยาปริมาตร 1 มิลลิลติ ร และก๊าซเอทิลนี 1 มิลลิ
ลิตร นาไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่อง gas chromatography
(Shimadzu รุ่น GC-9A)
2.7.1 อัตราการหายใจ (CO2) หน่วยเป็ น
CO2 mg.CO2/kg.hr
2.7.2 อัตราการผลิตเอทิลนี (C2H4) หน่วย
เป็ น µl.C2H4/kg.hr
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2.8 น าข้อ มูลมาวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน
ทางสถิ ติ แ ละเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test
(DMRT) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 %

บุก และ GLK@ สามารถลดการสูญเสียน้ าหนักได้
ดีกว่าชุดควบคุม (ตารางที่ 1) สายชล (2538) เสนอ
ว่ า สารเคลือ บผิว สามารถปกคลุ ม หรือ ทดแทนไข
ธรรมชาติทม่ี อี ยู่และปิ ดช่องเปิ ดต่าง ๆ เช่น ปากใบ
เลนติเซล จึงทาให้มกี ารคายน้ าลดลง ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ชูสทิ ธิ ์ และคณะ (2550) ทีศ่ กึ ษาผล
ของการเคลือบผิวด้วยสารละลายบุกต่อการเปลี่ยน
แปลงคุ ณ ภาพของชมพู่ ท ับ ทิม จัน ท์ เก็บ รัก ษาที่
อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส พบว่าสามารถชะลอ
การสูญเสียน้ าหนักได้ดกี ว่าชุดควบคุม การเปลีย่ น
แปลงสีเปลือกผิว พบว่าค่า L* ไม่มคี วามแตกต่าง
ทางสถิติ และในทุกสิง่ ทดลองมีค่า L* ค่อย ๆ เพิม่
ขึน้ โดยอยู่ในช่วง 50.19 - 54.99 สาหรับค่า a* มีค่า
ความแตกต่างทางสถิติ และทุกสิง่ ทดลองมีแนวโน้ม
ลดลง จากสีเขียวค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงเป็ นสีเหลือง
โดยอยู่ในช่วง -0.50 - 4.04 และค่า b* ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ ในทุกสิง่ ทดลองมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
โดยอยู่ในช่วง 37.67 - 44.57 (ตารางที่ 1) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผลส้มเขียวหวาน จากสี
เขีย วไปเป็ น สีเ หลือ ง ซึ่ง สาเหตุ ห ลัก เกิด จากการ
ทางานของเอทิลนี โดยไปกระตุน้ การสลายตัวของ

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
ผลส้ ม เขีย วหวานที่ไ ม่ ไ ด้ เ คลื อ บผิว (ชุ ด
ควบคุม) เคลือบผิวจากบุก และเคลือบผิว GLK@ ที่
เก็บ รัก ษาอุ ณ หภู มิ 5 องศาเซลเซีย ส ความชื้น
สัมพัทธ์รอ้ ยละ 90±5 เป็ นเวลา 42 วัน พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทัง้ ทางด้านกายภาพและทาง
เคมี ดังนี้
การเปลี่ย นแปลงทางด้า นกายภาพ ได้แก่
การสู ญ เสี ย น้ า หนั ก พบว่ า ผลส้ ม เขีย วหวานมี
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักเพิ่มขึ้นตลอดระยะ
เวลาการเก็บรักษา และมีความแตกต่างทางสถิตใิ น
ทุกสิง่ ทดลอง โดยชุดควบคุมมีการสูญเสียน้ าหนัก
มากที่สุ ด เท่ า กับ ร้อ ยละ 10.52 ขณะที่ก ารใช้สาร
เคลือบผิวจากบุกมีการสูญเสียน้าหนักเท่ากับร้อยละ
9.18 และสารเคลือบผิว GLK@ มีการสูญเสียน้าหนัก
เท่ากับร้อยละ 8.17 ตามลาดับ ซึง่ สารเคลือบผิวจาก

ตารางที่ 1 การเปลีย่ นแปลงการสูญเสียน้ าหนัก สีผวิ ของเปลือกผล ปริมาณของแข็งทัง้ หมดที่ ละลายน้ า
ได้ และปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ของผลส้ม เขียวหวานที่จุ่มสารเคลือบผิวจากบุ กและสาร
เคลือบผิวทางการค้า (GLK@) เปรียบเทียบกับชุดควบคุมโดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 90±5 เป็ นเวลา 42 วัน
Peel color changes
TSS
TA
Weight loss
o
( Bx)
(%)
(%)
L*
a*
b*
Control
10.52b
54.99
4.04b
44.57
10.20b
0.40b
Konjac
9.18ab
50.19
-0.50a
37.67
9.80a
0.35ab
GLK@
8.17a
53.49
3.64b
42.81
10.40b
0.28a
F-test
*
NS
*
NS
*
*
C.V. (%)
0.16
0.10
1.78
2.20
0.30
1.60
1/ Means in the same column followed by common letters are not significantly different at the 5 % level
by DMRT
Treatment
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Tr 1 Control

Tr 3 GLK
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Withered (score)

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0

7

14 21 28 35
Storage time (days)

0

42

7

Tr 2 Konjac

Tr 1 Control

Ethylene production (C2H4)
µl.C2H4/kg.hr

Respiration (CO2)
mg. CO2/kg.hr

21

28

35

42

Storage time (days)

15
10
5
0
14

14

(B)

Tr 1 Control

7

Tr 3 GLK

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

(A)

0

Tr 2 Konjac

21

28

35

42

Storage time (days)

Tr 2 Konjac

0.8

0.6
0.4
0.2
0.0
0

7

14

21

28

35

42

Storage time (days)

(C)

(D)

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการเหีย่ วของผล (A), การยอมรับของผู้บริโภค (B), อัตราการหายใจ (C) และ
การผลิตเอทิลนี (D) ของผลส้มเขียวหวานทีจ่ ุ่มสารเคลือบผิวจากบุกและสารเคลือบผิวทางการค้า
(GLK@) เปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์
ร้อยละ 90±5 เป็ นเวลา 42 วัน
ค ลอโ รฟิ ลล์ Dominguez แ ละ Vendrell (1993)
เสนอว่ า การสลายตัว ของคลอโรฟิ ลล์ อ ยู่ ภ ายใต้
อิท ธิพ ลของการผลิตภายใน โดยผ่ า นตัว กลางใน
ระบบทีม่ เี อนไซม์หลายชนิดของคลอโรฟิ ลล์เลสทีท่ า
ให้มกี ารสังเคราะห์เอนไซม์ใหม่ ซึง่ เป็ นเอนไซม์ทใ่ี ช้
ในการสลายคลอโรฟิ ลล์อย่างต่อเนื่อง
การเปลีย่ นแปลงทางด้านเคมี ได้แก่ ปริมาณ
ของแข็ง ทัง้ หมดที่ล ะลายน้ า ได้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 9.80 10.40 oBx มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้น ซึ่งการสูญเสียน้ าไป
ระหว่างการเก็บรักษาทาให้ความเข้มข้นของน้าตาล
สูงขึน้ (จริงแท้, 2541) และปริมาณกรดทีไ่ ตเทรตได้
อยู่ในช่วง 0.28 - 0.40 % มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก

กรดถู ก ใช้ไ ปในกระบวนการหายใจ (Wills et al.,
1981) และมีค่าความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 1)
การเปลีย่ นแปลงการเหีย่ วของเปลือกผลจาก
การพิจารณาการให้คะแนนพบว่าผลส้มเขียวหวาน
ชุ ด ควบคุ มมีก ารเหี่ย วมากที่สุด เท่า กับ 4 คะแนน
รองลงมาคือการเคลือบผิวจากบุกมีการเหีย่ วเท่ากับ
2.7 คะแนน และการเคลือบผิว GLK@ มีการเหี่ยว
น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 1.7 คะแนน ตามลาดับ จากผลทาง
สถิติพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (รูปที่ 1A)
แสดงให้เ ห็น ว่ า การเคลือ บผิว จากบุ ก และ GLK@
สามารถชะลอหรือยับยัง้ การเหี่ยวได้ในระดับหนึ่ง
ในขณะที่ก ารให้ค ะแนนการยอมรับ ของผู้บ ริโ ภค
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จากการชิมและการดมกลิน่ พบว่าผลส้ม เขียวหวาน
ทีเ่ คลือบผิว GLK@ มีการยอมรับมากทีส่ ุดเท่ากับ 4
คะแนน รองลงมาคือผลส้มเขียวหวานที่เคลือบผิว
จากบุกเท่ากับ 3.6 คะแนน เมื่อเปรียบ เทียบกับผล
ส้มเขียวหวานที่ไม่ได้เคลือบผิวมีการยอมรับน้อย
ทีส่ ดุ เท่ากับ 3 คะแนน (รูปที่ 1B) ทัง้ นี้เนื่องจากสาร
เคลือบผิว GLK@ สามารถรักษาคุณภาพในเรื่องของ
กลิน่ รสชาติ ให้ยาวนานขึน้ อีกทัง้ ยังมีกลิน่ ของสาร
อ่อนกว่าการเคลือบผิวจสอดคล้องกับ Arthey (1975)
พบว่าระดับความเข้มข้นของสารเคลือบผิวมีผลต่อ
คุณภาพของผลไม้ ซึง่ ทาให้เกิดกลิน่ และรสชาติทผ่ี ดิ
ปกติ
นอกจากนี้ อ ัต ราการหายใจและอัต ราการ
ผลิตเอทิลนี พบว่าผลส้มเขียวหวานทุกสิง่ ทดลองมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในวันที่ 7 หลังจากนัน้ ค่อย ๆ ลดลง
จนถึ ง อายุ ก ารเก็ บ รัก ษาในวัน ที่ 42 โดยผลส้ม
เขีย วหวานทุ ก สิ่ง ทดลองมีอ ัต ราการหายในอยู่
ในช่วง 3.13 - 4.04 mg.CO2/kg.hr และมีอตั ราการ
ผลิตเอทิลนี อยู่ในช่วง 0.02 - 0.14 µl.C2H4/kg.hr ซึง่
มีค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิติ (รู ป ที่ 1C และ 1D)
ทั ง้ นี้ เ นื่ องมาจากผลส้ ม เขี ย วหวานเป็ นผลไม้
ประเภท non-climacteric fruit มีอ ัต ราการหายใจ
ภายหลังการเก็บเกีย่ วค่อนข้างต่าและค่อย ๆ ลดลง
เมื่อเก็บรักษานานขึน้ (Kader et al., 1985)

การหายใจและการผลิตเอทิลนี สามารถยืดอายุการ
เก็บ รัก ษาผลส้มเขียวหวานได้น าน 42 วัน ดัง นัน้
การใช้ ส ารเคลือ บผิว จากบุ ก สามารถน ามาเป็ น
แนวทางในการเลือกของผู้บริโภค โดยใช้ทดแทน
สารเคลือบผิว GLK@

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีหลัง
การเก็ บ เกี่ ย ว สถาบั น วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแ ห่ ง ประเทศไทย (วว.) ส าหรับ การ
เอื้อ เฟื้ อสถานที่แ ละอุ ป กรณ์ ใ นการท าวิจ ัย และ
ขอขอบคุ ณ ทุ น สนั บ สนุ นจากส านั ก งานคณะ
กรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

6. รายการอ้างอิ ง
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