
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
งานวจิยัน้ีไดพ้ฒันาสารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงั โดยใชพ้ลาสติไซเซอร์ 2 ชนิด คือ กลี

เซอรอล และซอร์บิทอลเป็นองคป์ระกอบของสารเคลือบ และศึกษาสมบติัทางกายภาพและทางเคมี
ของสารเคลือบผวิ  และผลของการใชเ้ป็นสารเคลือบผิวส าหรับส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้าผึ้งโดย
ศึกษาสมบติัทางกายภาพ สมบติัทางเคมี และทดสอบทางประสาทสัมผสัเชิงพรรณนา 

 
5.1 สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาองคป์ระกอบของสารเคลือบ จากการทดสอบสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของ

สารเคลือบผิวท่ีพฒันาข้ึน ผนัแปรปริมาณ แป้งมนัส าปะหลงั 2ระดบัท่ีระดบัร้อยละ 1-2 และผนั

แปร พลาสติไซเซอร์ ไดแ้ก่ กลีเซอรอลและซอร์บิทอล 3 ระดบั ท่ีระดบัร้อยละ 0-30 ของน ้ าหนกั

แป้ง พบวา่มีลกัษณะปรากฏของเหลวขน้หนืดเล็กน้อยมี สีเหลืองครีมไปจนถึงสีน ้ าตาลขุ่น และ 

รวมเป็นเน้ือเดียวกนั แต่ละส่ิงทดลองมีสีท่ีใกลเ้คียงกนัมาก ค่าความเป็นกรด-ด่างทั้ง 9 ส่ิงทดลอง

ซ่ึงอยูใ่นช่วง 8-9 มีความ ค่าความหนืดอยูใ่นช่วง 1-19 เซนติพอยส์ และ ค่าปริมาณของแข็งท่ีละลาย

น ้ าได ้อยูใ่นช่วง 2-4 ºBrix ส่วนค่าการเกาะติดพื้นผิวของสารเคลือบท่ีผลิตข้ึนมีค่าอยู่ในช่วง 1-16 

g/m2×10-5 จากการเก็บรักษาส้มท่ีผา่นการเคลือบผิวท่ีอุณหภูมิ 28±2 องศาเซลเซียส พบวา่อตัราการ

สูญเสียน ้ าหนกัของส้มในช่วงแรกมีการเปล่ียนแปลงท่ีค่อนขา้งเร็วใน 1 สัปดาห์ และจะเร่ิมช้าลง 

ในการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วนั ใน 6 วนัแรก ส้มท่ีเคลือบผิวดว้ยสาร

เคลือบทางการคา้ สารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงั และส้มท่ีไม่ผ่านการเคลือบผิว มีการสูญเสีย

น ้าหนกั 2.84±0.43, 4.02±0.55 และ 3.91±0.45 ตามล าดบั และเม่ือเก็บเป็นเวลา 30 วนั มีการสูญเสีย

น ้ าหนกัร้อยละ 10.66±0.24,  14.40±0.36 และ 15.72±0.37  ตามล าดบั เม่ือพิจารณาลกัษณะปรากฏ

ของผวิส้มหลงัจากเคลือบผวิส้มดว้ยวธีิการทาพบวา่สารเคลือบผวิท่ีพฒันาจากแป้งมนัส าปะหลงัให้

ความมนัวาวแก่ผวิส้มแต่นอ้ยกวา่การใชส้ารเคลือบผวิทางการคา้ เม่ือวิเคราะห์สารระเหยอินทรียใ์น

น ้าส้มท่ีเคลือบผิว และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วนั ดว้ยเทคนิคแก๊สโคร

มาโทกราฟีร่วมกบัเทคนิคโซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรคชนั พบว่าลิโมนีน ซ่ึงเป็นกล่ินรสของส้ม 
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จากส้มท่ีผา่นการเคลือบดว้ยแป้งมนัส าปะหลงัมีส่ิงทดลองท่ี 9 มีปริมาณมากกวา่ในน ้ าส้มจากส้มท่ี

เคลือบผวิดว้ยสารเคลือบทางการคา้ และส้มท่ีไม่ไดเ้คลือบผวิ  

 การทดสอบความแตกต่างของวิธีการท่ีใช้เคลือบสารเคลือบลงบนผิวส้มทดสอบการ

เคลือบดว้ยวิธีการจุ่ม ทา และพ่น  หลงัจากการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เวลา 30 วนั 

ส้มท่ีผา่นการเคลือบดว้ยวธีิพน่ลงบนผวิส้มมีการสูญเสียน ้าหนกัต ่าท่ีสุด คือ ร้อยละ 16.21±0.37 เม่ือ

เทียบกับการเคลือบด้วยวิธีอ่ืนๆ ได้แก่วิธีจุ่ม และวิธีการทา มีอตัราการสูญเสียน ้ าหนักร้อยละ 

17.67±0.27และ17.82±0.46 ตามล าดบั ส้มท่ีไม่ได้เคลือบผิวมีอตัราการสูญเสียน ้ าหนักร้อยละ 

22.63±0.37 ปริมาณน ้ าตาลพบมากในน ้ าส้มท่ีไดจ้ากส้มท่ีไม่ผา่นการเคลือบ จากการวิเคราะห์สาร

ระเหยอินทรียใ์นน ้ าส้มดว้ยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีร่วมกบัเทคนิคโซลิดเฟสไมโครเอกซ์แทรค

ชนั พบวา่ลิโมนีน ของส้ม จากส้มท่ีใชส้ารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงัผา่นการเคลือบดว้ยวิธีการ

พน่ มีปริมาณมากกวา่ในน ้าส้มจากส้มท่ีเคลือบผวิดว้ยวธีิการอ่ืน  

การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของส้มท่ีเคลือบด้วยสารเคลือบจากแป้งมัน

ส าปะหลงัท่ีมีองคป์ระกอบพื้นฐาน แป้งมนัส าปะหลงัร้อยละ 1.5 กลีเซอรอลร้อยละ 15 และ 

ซอร์บิทอล ร้อยละ 15  ศึกษาเทียบกบัสารเคลือบทางการคา้ เคลือบผิวดว้ยวิธีการพ่น เก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิ 28 และ 5 องศาเซลเซียส ค่าสี L* a*  b*  ค่าสี L* อยูใ่นช่วง 20-36 a*อยูใ่นช่วง -0.2 -1.2 

และค่า b* อยู่ในช่วง 8-13 ส้มท่ีผ่านการเคลือบดว้ยสารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงั และสาร

เคลือบทางการคา้ มีการสูญเสียเสียน ้าหนกัร้อยละ 13.61±0.94 และ 10.11±0.99 ตามล าดบั และการ

เก็บรักษาท่ี 5 องศา มีการสูญเสียน ้ าหนกั ร้อยละ 6.8±0.55 และ ร้อยละ 4.1±0.42 ตามล าดบั ส้มท่ี

ผ่านการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบจากแป้งมันส าปะหลังเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 28 และ 5 องศา

เซลเซียส มีการสูญเสียน ้าหนกัมากกวา่ส้มท่ีผา่นการเคลือบผิวดว้ยสารเคลือบทางการคา้ น ้ าส้มจาก

ส้มท่ีผ่านการเคลือบค่า ความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 3-5 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย และ ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ต่อปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้ในระหวา่งการรักษา

ไม่มีแนวโน้มท่ีเพิ่มหรือลดลงอย่างเห็นไดช้ัด ท่ีการเก็บรักษาในสารเคลือบและสภาวะอุณหภูมิ

เดียวกนัแก๊สคาร์บอนไดออกไซดมี์แนวโนม้เพิ่มข้ึน แก๊สออกซิเจนกลบัมีแนวโนม้ลดลงลดลง  
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 การวิเคราะห์คุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสักบัผูท้ดสอบท่ีผา่นการฝึกฝนจ านวน 10 คน 

ทดสอบตวัอยา่งส้มเขียวหวาน ผลการทดลองพบวา่ เม่ือเก็บตวัอยา่งส้มท่ีผา่นการเคลือบผิวดว้ยสาร

เคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงัและสารเคลือบจากทางการคา้ ท่ีอุณหภูมิ 5 และ 28 องศาเซลเซียส เม่ือ

เวลานานข้ึนจะท าให้ผูท้ดสอบท่ีผา่นการฝึกฝนให้คะแนนในคุณลกัษณะของกล่ินหมกั และท่ีผา่น

การท าใหสุ้ก กล่ินรสหมกั และท่ีผา่นการท าใหสุ้ก   

เม่ือเปรียบเทียบระหว่างสารเคลือบผิวจากแป้งมนัส าปะหลงักบัสารเคลือบผิวทางการคา้

เก็บท่ีอุณหภูมิ 5 และ 28 องศาเซลเซียสพบวา่ ผูท้ดสอบท่ีผา่นการฝึกฝนให้คะแนนในคุณลกัษณะ

ของกล่ินหมกั กล่ินรสหมกั และท่ีผา่นการท าให้สุก ให้คะแนนความเขม้ของการเก็บท่ีอุณหภูมิ 28 

องศาเซลเซียสสูงกวา่การเก็บท่ี 5 องศาเซลเซียส ส่วนคะแนนความเขม้ของผูท้ดสอบชิมท่ีผา่นการ

ฝึกฝนในคุณลกัษณะรสเปร้ียว กล่ินและกล่ินรสส้มแตกต่างกนั 

ส้มท่ีเคลือบผวิดว้ยสารเคลือบผิวจากแป้งมนัส าปะหลงัพบวา่ การเก็บท่ีอุณหภูมิ 5 องศา

เซลเซียส มีคะแนนความเขม้ของคุณลกัษณะทางดา้นของกล่ินหมกั กล่ินรสหมกั และท่ีผา่นการท า

ใหสุ้ก ลดลงนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัการเก็บท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกบักรณีของตวัอยา่ง

ส้มท่ีเคลือบผวิดว้ยสารเคลือบผิวทางการคา้   เปรียบเทียบอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเก็บรักษาอุณหภูมิ 5 

และ 28 องศาเซลเซียส พบวา่การเก็บท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส คะแนนความเขม้ของคุณลกัษณะ

ทางดา้นคุณลกัษณะของกล่ินหมกั กล่ินรสหมกั และท่ีผา่นการท าใหสุ้ก ลดลงนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบั

การเก็บท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส คือ 5.7±0.4 และ 1.9±0.3 และ 7.0±0.1 ตามล าดบั 

ส้มท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เวลา 20 วนั ผูท้ดสอบไม่ยอมรับ เพราะมีกล่ิน

รสไม่ดีในระดบัท่ีไม่สามารถยอมรับได ้
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ควรศึกษาการใชส้ารเคลือบจากแป้งมนัส าปะหลงัท่ีพฒันาข้ึนในการใชใ้นระดบัโรงงาน 

5.2.2 ควรทดสอบการใชส้ารเคลือบผิวจากแป้งมนัส าปะหลงับนส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ า

ผึ้งกบัผูบ้ริโภค 

5.2.3 ควรศึกษาพลาสติไซเซอร์ชนิดอ่ืน ท่ีช่วยในดา้นลกัษณะปรากฏและลดการสูญเสียน ้า  


