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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ส้มเขียวหวาน (tangerine) มีช่ือวทิยาศาสตร์ คือ Citrus tangerina เป็นผลไมก่ึ้งเมืองร้อนท่ี
คนไทยรู้จกักนัดีและนิยมบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย ทั้งในรูปรับประทานผลสด หรือผลิตภณัฑ์แปร
รูป ส้มเขียวหวานเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจท่ีน ารายไดเ้ขา้ประเทศในปริมาณมาก ในปี การส่งออกปี พ.ศ. 
2554 มีปริมาณ ส่งออก 938 ตนั คิดเป็นมูลค่า 12 ลา้นบาท (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 
ปัจจุบนัมีพื้นท่ีเพาะปลูกส้มเขียวหวานรวมกนัประมาณ 221,520 ไร่ กระจายไปทัว่ทุกภาคของ
ประเทศ ในภาคเหนือนิยมปลูกส้มเขียวหวานพันธ์ุสายน ้ าผึ้ ง ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยมจาก
ผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมากจนท าใหร้าคาของส้มค่อนขา้งสูง   

ส้มเขียวหวานหลงัจากการเก็บเก่ียว รวมถึงการขนส่ง ตลอดจนการวางจ าหน่ายมกัจะเกิด
การสูญเสียในดา้นลกัษณะปรากฏ คุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติ  เป็นตน้ จากการส ารวจความ
เสียหายของส้มในกลุ่มส้มเขียวหวาน พบวา่มีความเสียหายเกิดข้ึนจากระยะหลงัการเก็บเก่ียวไป
จนถึงการจ าหน่ายร้อยละ 5-30 เม่ือเทียบกบัผลผลิตทั้งหมด (อุราภรณ์ และคณะ, 2546)  ดงันั้นจึงมี
ความพยายามท่ีจะลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเก็บเก่ียว เช่น การควบคุมอุณหภูมิ และ
ความช้ืนในการเก็บรักษา ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั และการปรับแต่งบรรยากาศ การใชส้ารเคมีป้องกนั และ
การเคลือบผวิ (จริงแท,้ 2544) การใชส้ารเคลือบผิวเพื่อลดความสูญเสียหลงัการเก็บเก่ียวเป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีนิยมใช้กบัส้มเขียวหวาน โดยสารเคลือบผิวจะช่วยชะลออตัราการหายใจ และอตัราการคาย
น ้ า  นอกจากนั้นสารเคลือบผิวจะท าให้ผิวส้มมนัวาว  การใช้สารเคลือบผิวเป็นวิธีการท่ีมีตน้ทุนต ่า 
และสะดวกท่ีสุด ซ่ึงเป็นวิธีการลดการสูญเสียไดดี้พอสมควร แต่การใชส้ารเคลือบผิวยงัมีขอ้จ ากดั 
คือ สารเคลือบผิวจะเคลือบ ท าให้เกิดการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และลดการซึมผ่าน
ของแก๊สออกซิเจน  และส่งผลให้เกิดสภาวะท่ีไม่มีอากาศในผลส้ม น าไปสู่การหายใจแบบไม่ใช้
ออกซิเจน และเกิดสารท่ีให้กล่ินไม่พึงประสงค์แก่ส้มและท าให้ส้มเสียสภาพในท่ีสุด ดงันั้นจึงมี
แนวคิดในการพฒันาสารเคลือบผิวส้มท่ีสามารถลดการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  โดย
พฒันาสารเคลือบผิวท่ีมีสมบติัในดา้นการซึมผา่นของแก๊สและไอน ้ า (วิลาวลัย,์ 2544; Ladaniya 
2008; Tietel et al., 2009)  

ลกัษณะท่ีเป็นจุดเด่นของแป้งมนัส าปะหลงัและการน าไปใช้ประโยชน์ท่ีรู้จกักนัดี คือ 
ปราศจากสี และกล่ิน มีความบริสุทธ์ิสูง จากธรรมชาติของหวัมนัส าปะหลงั จะไม่สะสมสารอ่ืนๆ 
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เช่น ฟอสฟอรัส หรือเกลือแร่ต่างๆ ในปริมาณมาก เหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมเคมี แป้ง
มนัส าปะหลงัเป็นแป้งท่ีมีความเหนียวสูง และทนทานต่อการเปล่ียนแปลง เช่น การแช่แข็งหลายๆ
คร้ัง การอุม้น ้าท่ีดี (ข่าวสารวิชาการในวงการแป้ง, 2544) จากลกัษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสม แป้ง
มนัส าปะหลงัเป็นหน่ึงในสารไบโอพอลิเมอร์จากธรรมชาติส าหรับการท าสารเคลือบเพราะมีตน้ทุน
ต ่า สามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพได ้และมีความสามารถในการข้ึนรูปเป็นฟิล์ม (Bergo et al.,  2008) 
ฟิล์มท่ีท าจากแป้งมีขอ้ดีท่ีเหนือกวา่ฟิล์มพลาสติก คือ สามารถบริโภคไดพ้ร้อมกบัอาหาร สามารถ
ยอ่ยสลายได ้และยงัมีคุณสมบติัในการป้องกนัแก๊ส และสารละลาย (Martin et al., 2001) 

พลาสติไซเซอร์ (plasticizer)  คือ สารท่ีเติมลงไปในพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
เปล่ียนรูปร่างไดดี้ยิง่ข้ึน ลดความแขง็เปราะ เพิ่มคุณสมบติัการใชง้านท่ีอุณหภูมิต ่าไดดี้ข้ึน สารกลุ่ม
พอลิออลส์ (Polyols) เช่น กลีเซอรอล และ ซอร์บิทอล เป็นพลาสติไซเซอร์ชนิดหน่ึงท่ีไม่เพียงเพิ่ม
ความยืดหยุ่นของฟิล์ม และมีการซึมผ่านไอน ้ าท่ีดี เน่ืองจากสามารถลดพนัธะไฮโดรเจนและเพิ่ม
ระยะห่างระหวา่งโมเลกุล ท าให้ช่วยลดแรงระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์ เพิ่มความคล่องตวัของ
โซ่พอลิเมอร์ และการปรับปรุงลกัษณะทางกลของฟิล์ม เช่น การขยายตวัของฟิล์ม กลีเซอรอลเป็น 
พลาสติไซเซอร์ท่ีนิยมใชใ้นการเตรียมฟิล์มเน่ืองจากมีความเสถียรและสามารถละลายเขา้กนักบัน ้ า
ได ้โดยมีส่วนท่ีละลายน ้าได ้เม่ือน ามาประยกุตใ์นการเตรียมฟิลม์ท่ีมีส่วนผสมของน ้า เช่น ฟิล์มจาก
แป้งมนัส าปะหลงัแต่มีขอ้จ ากดัในการละลายน ้ า และการซึมผ่านของไอน ้ า (Chillo et al., 2008) 
เน่ืองจากขอ้จ ากดั จึงตอ้งเติมพลาสติไซเซอร์ร่วมเพื่อลดขอ้จ ากดั ซอร์บิทอลสามารถเขา้กนัไดดี้กบั
กลีเซอรอล และซอร์บิทอลช่วยลดจุลินทรียบ์างชนิดได ้(Kumpoun et al., 2003) การใชซ้อร์บิทอล
ในฟิล์มจากโปรตีนสกดั หรือฟิล์มจากกลูเตนขา้วสาลี ปริมาณนอ้ยมีผลทางบวกต่อความตา้นทาน
แรงดึง และความยดืหยุน่ของฟิลม์ (Kim et al., 2003)  

แป้งมนัส าปะหลงั เม่ือเตรียมฟิล์ม จะมีลกัษณะเปราะ ดงันั้นจึงเติมพลาสติไซเซอร์ เพื่อลด
ความเปราะของฟิลม์ พลาสติไซเซอร์ท่ีใชร่้วมกบัการเตรียมฟิล์มจากแป้งมนัส าปะหลงัดว้ยน ้ า ท่ีใช้
เตรียมกนัทัว่ไป คือ กลีเซอรอล  ซอร์บิทอล และ สารประกอบ polyhydroxy ท่ีมีน ้าหนกัโมเลกุลต ่า  

กลีเซอรอลและซอร์บิทอลมีการใช้อย่างกวา้งขวางกว่าเพราะมีเสถียรภาพท่ีดีและใช้
รับประทานได ้การเพิ่มพลาสติไซเซอร์ท าให้ฟิลม์ท่ีมีความเปราะยดืหยุน่มากข้ึน (Bangyekan et al., 
2006) ลกัษณะของฟิล์มจะข้ึนอยู่กบั polymeric matrix โครงสร้างของสายโซ่พอลิเมอร์และ
กระบวนการ obtainment ของพลาสติไซเซอร์ (Muller et al., 2008) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาสารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงัส าหรับเคลือบผิวส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้งเพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษา 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย   
1.2.1 เพื่อพฒันาสูตรสารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงัส าหรับส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้าผึ้ง 
1.2.2 เพื่อทราบผลของพลาสติไซเซอร์ต่อสมบติัของสารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงั 
1.2.3 เพื่อทราบผลของสารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงัต่อการเปล่ียนแปลงสมบติัทางเคมี

กายภาพ และทางประสาทสัมผสัของส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ งระหว่างการเก็บ
รักษา 

1.2.4 เพื่อเปรียบเทียบกรรมวิธีการเคลือบผิวส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ งดว้ยสารเคลือบ
จากแป้งมนัส าปะหลงั 

1.2.5 เพื่อทราบอายกุารเก็บรักษาของส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้าผึ้งท่ีเคลือบผวิดว้ยสาร
เคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงัระหวา่งการเก็บรักษา ท่ีอุณหภูมิ 5 และ 28  องศา
เซลเซียส 
 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  
1.3.1 ไดสู้ตรสารเคลือบผิวส้มเขียวหวานจากแป้งมนัส าปะหลงัส าหรับส้มเขียวหวานพนัธ์ุ

สายน ้าผึ้ง 
1.3.1 ทราบผลของพลาสติไซเซอร์ต่อสมบติัของสารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงั 
1.3.2 ทราบผลของสารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงัต่อการเปล่ียนแปลงสมบติัทาง  เ ค มี

กายภาพ และ ทางประสาทสัมผสัของส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ งระหว่างการเก็บ
รักษา 

1.3.2 ทราบกรรมวิธีการเคลือบผิวส้มส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้งดว้ยสารเคลือบจากแป้ง
มนัส าปะหลงั 

1.3.3 ทราบอายุการเก็บรักษาของส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้งท่ีเคลือบผิวดว้ยสารเคลือบ
จากแป้งมนัส าปะหลงัระหวา่งการเก็บรักษา ท่ีอุณหภูมิ 5 และ 28 องศา- เซลเซียส 
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1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 
   

งานวิจัย น้ีท าการพัฒนาสูตรสารเคลือบจากแป้งมันส าปะหลังส าหรับเคลือบผิว
ส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้าผึ้ง โดยศึกษาผลของพลาสติไซเซอร์ไดแ้ก่ กลีเซอรอลและซอร์บิทอล ท่ีมี
ต่อสมบติัของสารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงั ส าหรับเคลือบผิวส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ง ท่ี
เก็บเก่ียวจาก อ.แม่อาย จ. เชียงใหม่ อายุประมาณ 8 เดือนเก็บเก่ียวในช่วงระหวา่งเดือน มิถุนายน – 
กนัยายน  พ.ศ. 2555 และศึกษาผลของสารเคลือบท่ีพฒันาไดท่ี้มีต่อสมบติัทางเคมีกายภาพ และทาง
ประสาทสัมผสัของส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ ง ระหว่างการเก็บรักษา งานวิจยัน้ีแบ่งแผนการ
ด าเนินงานและวิธี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พฒันาสารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงั  ศึกษาวิธีการ
เคลือบผิวส าปะหลงั และ ศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผสั ของ
ส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้าผึ้งระหวา่งการเก็บรักษา 


