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สารบาญ 
 

 หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
บทท่ี 1  บทนํา 1 
บทท่ี 2  ตรวจเอกสาร 3 
บทท่ี 3  อุปกรณและวิธีการทดลอง 32 
บทท่ี 4  ผลการทดลองและวจิารณผลการทดลอง 51 
บทท่ี 5  สรุปผลการทดลอง 114 
เอกสารอางอิง 116 
ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก 124 
ภาคผนวก ข 158 

ประวัติผูเขียน 161 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฌ

สารบาญตาราง 
 

ตาราง  หนา 
2.1 สารประกอบชนิดตาง  ๆ(compounds) ในเปลือกและนํ้าค้ันของผลไมตระกูลสม 15 
2.2 คุณคาทางโภชนาการของผลไมตระกูลสม 16 
3.1 สวนผสมของสารเคลือบผิวท่ีเตรียมและสารเคลือบผิวทางการคา 34 
4.1 ผลของสารเคลือบผิว 100% PE, 75% PE, 60% PE, 0% PE, CITROSOL-AK และ 

ZIVDAR ตอการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา และทางเคมีของผลสม
พันธุสายน้ําผ้ึงระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิหอง (25±2 องศาเซลเซียส) 
เปนเวลา 31 วัน 

84 

4.2 ผลของสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE และผลสมท่ีไมไดเคลือบผิวตอ
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา และทางเคมีของผลสมพันธุสาย
น้ําผ้ึงระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 

109 
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สารบาญภาพ 
 

ภาพ  หนา 
2.1 สวนประกอบของผลสม 6 
2.2 อัตราการหายใจของผลไมประเภท climacteric และ non- climacteric 10 
3.1 ลักษณะสวนผสมและสารเคลือบผิวท่ีเตรียมได 35 
3.2 วิธีการเคลือบผิว การเก็บรักษาผลสม และตัวอยางผลสมท่ีใชในการทดลองท่ี 1 และ 2 37 
3.3 CIE 1976 L* a* b* Color Space 39 
3.4 สวนประกอบของเคร่ือง gas chromatography 40 
3.5 แสดงองคประกอบของเคร่ือง HPLC 46 
4.1 การเปล่ียนแปลงคา L* ของสีเปลือกผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบ

ผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

56 

4.2 การเปล่ียนแปลงคา chroma ของสีเปลือกผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวย   
สารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

57 

4.3 การเปล่ียนแปลงคา hue angle ของสีเปลือกผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบดวย   
สารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

57 

4.4 การเปล่ียนแปลงเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิว
ดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศา-
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

58 

4.5 การเปล่ียนแปลงปริมาณแกสออกซิเจนภายในผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิว   
ดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศา-
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

62 
 

4.6 การเปล่ียนแปลงปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดภายในผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ี   
เคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2   
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

63 



 ฎ

สารบาญภาพ (ตอ) 
 
ภาพ  หนา 

4.7 การเปล่ียนแปลงปริมาณเอทานอลในน้ําสมค้ันของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิว
ดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

71 

4.8 ความสัมพันธระหวางปริมาณเอทานอลในน้ําสมค้ันและปริมาณแกสออกซิเจน
ภายในผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ แลวนําไปเก็บ
รักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 31 วัน 

72 

4.9 ความสัมพันธระหวางปริมาณเอทานอลในน้ําสมค้ันและปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด
ภายในผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตาง  ๆระหวางการเก็บรักษา
ไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

72 

4.10 การเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืนเปลือกของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวย   
สารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

73 

4.11 ความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืนเปลือกและเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของ
ผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเกบ็รักษาไว
ท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

73 

4.12 การเปล่ียนแปลงปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตไดของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบ
ผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศา-
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

74 

4.13 การเปล่ียนแปลงคาพีเอชของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว
ชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

74 

4.14 การเปล่ียนแปลงปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิว
ดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศา-
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

75 



 ฏ

สารบาญภาพ (ตอ) 
 

ภาพ  หนา 
4.15 การเปล่ียนแปลงปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําไดตอปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตได

ของผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บ
รักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต   
เปนเวลา 31 วัน 

75 

4.16 การเปล่ียนแปลงปริมาณวิตามินซีท่ีวิเคราะหดวยวิธีไทเทรชันของผลสมพันธุ   
สายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 
25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

76 

4.17 การเปล่ียนแปลงปริมาณวิตามินซีท่ีวิเคราะหดวยเคร่ือง HPLC ของผลสมพันธุ   
สายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตาง ๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

76 

4.18 การเปล่ียนแปลงคะแนนผลการประเมินดานกล่ินและรสชาติผิดปกติของผลสม
พันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

85 

4.19 ความสัมพันธระหวางคะแนนผลการประเมินดานกล่ินและรสชาติและปริมาณ   
เอทานอลในน้ําค้ันของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิด
ตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 
87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

85 

4.20 การเปล่ียนแปลงคะแนนผลการประเมินดานลักษณะปรากฏของผลสมพันธุ   
สายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

86 

4.21 กราฟความสัมพันธระหวางคะแนนผลการประเมินดานลักษณะปรากฏภายนอก
และเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสาร
เคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

86 

 



 ฐ

สารบาญภาพ (ตอ) 
 

ภาพ  หนา 
4.22 กราฟความสัมพันธระหวางคะแนนผลการประเมินดานลักษณะปรากฏภายนอก

และปริมาณความช้ืนเปลือกของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบดวยสารเคลือบผิว
ชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

87 

4.23 การเปล่ียนแปลงคะแนนผลการประเมินดานความมันวาวเปลือกของผลสมพันธุ
สายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน 

87 

4.24 ความสัมพันธระหวางคะแนนการประเมินดานความมันวาวเปลือกและเปอรเซ็นต
การสูญเสียน้ําหนักของผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิด
ตางๆ ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 
87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

88 

4.25 ความสัมพันธระหวางคะแนนผลการประเมินดานความมันวาวเปลือกและปริมาณ
ความช้ืนเปลือกของผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ 
ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 87±2 
เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

88 

4.26 การเปล่ียนแปลงคา L* ของสีเปลือกผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวย   
สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2  
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

91 

4.27 การเปล่ียนแปลงคา chroma ของสีเปลือกผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวย   
สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2  
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

92 

4.28 การเปล่ียนแปลงคา hue angle ของสีเปลือกผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวย
สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2  
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

92 

 



 ฑ

สารบาญภาพ (ตอ) 
 

ภาพ  หนา 
4.29 การเปล่ียนแปลงเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิว

ดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

93 

4.30 การเปล่ียนแปลงปริมาณแกสออกซิเจนภายในผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวย
สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PEระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศา-
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

94 

4.31 การเปล่ียนแปลงปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดภายในผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ี
เคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศา-เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

95 

4.32 การเปล่ียนแปลงปริมาณเอทานอลในนํ้าค้ันของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิว
ดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

100 

4.33 ความสัมพันธระหวางปริมาณเอทานอลในนํ้าสมค้ันและปริมาณแกสออกซิเจนภายใน
ผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวาง
การเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 57 วัน 

100 

4.34 ความสัมพันธระหวางปริมาณเอทานอลในน้ําสมค้ันและปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด
ภายในผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE 
ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต 
เปนเวลา 57 วัน 

101 

4.35 การเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืนเปลือกของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวย
สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2  
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 
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 ฒ

สารบาญภาพ (ตอ) 
 

ภาพ  หนา 
4.36 ความสัมพันธระหวางปริมาณความช้ืนเปลือกและเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักผล

สมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการ
เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 57 วัน 

102 

4.37 การเปล่ียนแปลงปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตไดของผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบ
ผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

102 

4.38 การเปล่ียนแปลงคาพีเอชของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว   
ไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

103 

4.39 การเปล่ียนแปลงปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบ
ผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 
5±2 องศา-เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

103 

4.40 การเปล่ียนแปลงปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําไดตอปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตได
ของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE 
ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 
เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

104 

4.41 การเปล่ียนแปลงปริมาณวิตามินซีของผลสมพันธุสายน้ํา ผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวย   
สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2  
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

104 

4.42 การเปล่ียนแปลงคะแนนผลการประเมินดานกล่ินและรสชาติของผลสมพันธุ   
สายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บ
รักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 
57 วัน 

110 

   



 ณ

สารบาญภาพ (ตอ) 
 

ภาพ  หนา 
4.43 ความสัมพันธระหวางคะแนนผลการประเมินดานกล่ินและรสชาติและปริมาณ   

เอทานอลในนํ้าค้ันของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโคร-
อิมัลชัน 60% PE แลวนําไปเก็บรักษาท่ี อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

110 

4.44 การเปล่ียนแปลงคะแนนผลการประเมินดานลักษณะปรากฏของผลสมพันธุ   
สายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บ
รักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 
57 วัน 

111 

4.45 กราฟความสัมพันธระหวางคะแนนผลการประเมินดานลักษณะปรากฏภายนอก
และเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวย   
สารเคลือบผิว 60% ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

111 

4.46 กราฟความสัมพันธระหวางคะแนนผลการประเมินดานลักษณะปรากฏภายนอก
และปริมาณความชื้นเปลือกของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว
ไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

112 

4.47 การเปล่ียนแปลงคะแนนผลการประเมินดานความมันวาวเปลือกของผลสมพันธุ
สายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บ
รักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 
57 วัน 

112 

4.48 ความสัมพันธระหวางคะแนนผลการประเมินดานความมันวาวเปลือกและ
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักของผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบ
ผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 

113 

 



 ด

สารบาญภาพ (ตอ) 
 

ภาพ  หนา 
4.49 ความสัมพันธระหวางคะแนนผลการประเมินดานความมันวาวเปลือกและปริมาณ

ความชื้นเปลือกของผลสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโคร-
อิมัลชัน 60% PE ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 57 วัน 
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