
 
 

บทท่ี 2 
ตรวจเอกสาร 

 
2.1 การจัดแบงกลุมพืชตระกูลสม  
 พืชตระกูลสมสามารถจําแนกไดเปน 4 กลุมใหญ โดยอางตาม Hodson System ไดดังนี้ 
(Kimball, 1999)  

2.1.1 กลุมออเรนจ (oranges) หมายถึงกลุมสมเกล้ียง เปนผลสมกลุมใหญท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดในโลก มีถ่ินกําเนิดในแถบทวีปเอเชีย ทางทิศตะวันออกเฉียง-
เหนือของอินเดีย ทางแถบทิเบตไปจนถึงจีน แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ 

a.  สมสวีทออเรนจ (sweet oranges; Citrus sinensis) นิยมบริโภคผลสดและแปรรูป
เปนน้ําสม แบงออกไดเปน 4 กลุม คือ 

 ก.  สมนาเวล (navel oranges) ลักษณะของผลสมกลุมนี้ปลายผลจะมีลักษณะเปน
แองคลายสะดือ (navel) ท่ีตรงแองอาจมีผลเล็กๆ เกิดซอนกันอยูอีก เรียกวา secondary fruit 

นอกจากนี้ยังไมมีเมล็ด รสชาติดี เปลือกไมติดเนื้อ ทําใหปอกงาย พันธุท่ีนิยมปลูก ไดแก ทอมสัน 
(Thomson) และวอชิงตันนาเวล (Washington Navel) 

  ข.  สมชนิดท่ีมีเนื้อผลสีแดง (pigmented or blood oranges) ผลสมกลุมนี้มี
anthocyanin ท่ีเปลือกและในนํ้าค้ัน พันธุท่ีนิยมปลูก ไดแก โมโร (Moro) ทารอคโค (Tarocco ) 

และแซงกวิเนลลิ (Sanguinelli) 
 ค.  สมออเรนจ (common oranges) นิยมบริโภคผลสดและแปรรูป เชน พันธุวาเลนเซีย 
(Valencia) พีรา (Pera) แฮมลิน (Hamlin) และไพแอปเปล (Pineapple) 

 ง.  สมชนิดท่ีเนื้อไมมีกรด (acidless or sugar oranges) ผลสมกลุมนี้มีปริมาณกรด
ในผลนอยมากประมาณ 0.2 เปอรเซ็นต เชน พันธุลิมา (Lima) และไพราลิมา (Piralima) 

b.  สมซาวออเรนจ (sour or bitter oranges; Citrus aurantium) มีถ่ินกําเนิดทางแถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย จีน และพมา แพรกระจายไปทางตอนเหนือของประเทศ
ญ่ีปุน และแถบเมดิเตอเรเนียนถึงทวีปยุโรป เปนผลสมท่ีนิยมใชทําตนตอ ทนตอโรคทรีสเตซาไวรัส 
(Tristeza virus) มีรสขม พันธุซีวิลลาโน (Sevillano) เปนพันธุท่ีใชแปรรูปทําแยมผิวสม ดอก
ของซาวออเรนจมีน้ํามันใชทําน้ําหอม พันธุลูกผสม เชน พันธุเบอกามอต (Bergamot) ปลูกเพื่อ
สกัดน้ํามันทําน้ําหอม นอกจากนี้ยังมีบางพันธุท่ีปลูกเปนไมประดับ เชน ไซนอตโต (Chinotto) 
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 2.1.2 กลุมแมนดาริน (mandarins; Citrus reticulata Blanco) เรียกกัน
ท่ัวไปวา กลุมสมเปลือกลอน สมกลุมนี้คาดวามีถ่ินกําเนิดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
อินเดียทางแควนอัสสัม มีการปลูกกันอยางกวางขวางในหลายประเทศของโลก ผลสมกลุมนี้มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจในเขตรอน มีลักษณะผลใกลเคียงกับกลุมออเรนจ อาจเรียกวา แทนเจอรีน 
(tangerine) ช่ือแมนดารินและแทนเจอรีนนั้นอาจใชแทนกันได แตมีผูพยายามแยกท้ังสองช่ือออก
จากกันโดยใชความแตกตางของสีเปลือก เชน พวกที่มีเปลือกสีสมหรือสีแดงเรียกวา แทนเจอรีน 
สวนพวกท่ีมีเปลือกสีเหลือง เรียกวา แมนดาริน สมในกลุมแมนดารินแบงออกเปน 5 กลุม คือ 

a.  ซัชซูมา (satsuma; Citrus unshiu Marcovitch) มีถ่ินกําเนิดในประเทศญ่ีปุน 
ลักษณะของผลสมซัชซูมาคือ มีผลขนาดคอนขางเล็ก มีรูปรางแบน ท่ีข้ัวอาจมีจุกหรือบางคร้ังไมมี 
ผลไมมีเมล็ด ผิวผลเรียบแตมีตอมน้ํามันใหญนูนเดนชัด มีจํานวนกลีบ 10–12 กลีบ และสามารถ
แยกออกจากกันไดงาย แกนผลกลวง และถุงน้ําสมมีลักษณะส้ัน พันธุที่นิยมปลูก ไดแก โอวาริ 
(Owari) ซิลเวอรฮิล (Silver hill ) และคารา (Kara)  

b.  แมนดาริน (common mandarins; Citrus deliciosa Blanco) ลักษณะผลมีขนาด
กลางถึงใหญ เปลือกบางและลอนงาย พันธุท่ีนิยมปลูกในประเทศไทย ไดแก สมเขียวหวาน และ
สมจีน สวนพันธุที่นิยมปลูกในตางประเทศ ไดแก คลีเมนไทม (Clementine) และพองแกน 
(Ponkan)  

c.  คิงแมนดาริน (King mandarin; Citrus nobilis Loureiro) เรียกอีกชื่อหนึ่งวา 
King of Siam มีถ่ินกําเนิดในอินโดจีน ทางเหนือของประเทศญ่ีปุน และทางใตของมาเลเซีย 
ลักษณะผลมีขนาดคอนขางใหญถึงใหญมาก เม่ือเปรียบเทียบกับแมนดาริน เปลือกผลคอนขาง
ขรุขระและติดกับเนื้อบางสวน พันธุท่ีสําคัญ ไดแก พันธุคิง (King)  

d.  เมดิเตอรเรเนียนแมนดาริน (Mediterranean mandarin; Citrus deliciosa Tenore) 

สมกลุมนี้ไมคอยมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะท่ีเดนชัดคือ ใบยาวเรียวเล็กและมีกล่ินหอม
จากน้ํามันและจากเปลือกผลสม น้ําสมมีรสหอมออนๆ และเมล็ดคอนขางกลม สวนของน้ํามันท่ี
สกัดไดจากเปลือกผลและใบใชในการผลิตน้ําหอมและเคร่ืองสุขภัณฑ  

e.  กลุมแมนดารินชนิดผลเล็ก (small-fruited mandarins; Citrus madurensis) 

สมกลุมนี้จะมีผลขนาดเล็กและเปลือกผลบาง 
2.1.3 กลุมสมโอและเกรฟฟรุต (Pomelo and Grapefruit)  

a.  สมโอ (Citrus grandis L. Osbeck) เปนสมท่ีมีผลขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาพืช
ตระกูลสมท้ังหมด มีถ่ินกําเนิดในเขตรอน สมโอแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก ชนิดท่ีมีเนื้อผลสีขาว 

และชนิดมีเนื้อผลสีอ่ืนๆ สีของเนื้อผลเกิดจากแคโรทีนอยดและไลโคพีน ซ่ึงทําใหเนื้อผลมีสีต้ังแต
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ชมพูออนถึงสีแดงเขม พันธุสมโอท่ีปลูกเปนการคาสวนใหญมีตนกําเนิดมาจากประเทศไทย ไดแก 
พันธุขาวพวง และขาวแปน เปนตน 

b.  เกรฟฟรุต (Citrus paradisi Macfadyen) ผลคลายสมโอมากแตมีขนาดเล็กกวา เกรฟฟรุต 
แบงไดเปน 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีมีเนื้อผลสีขาว ไดแก พันธุมาช (Marsh) และชนิดท่ีมีเนื้อผลสีอ่ืนๆ 

ไดแก พันธุสตารรูบ้ี (Star Ruby) และริโอเรด (Rio Red) เปนตน  

2.1.4 กลุมมะนาว (Common acid member)  

แบงยอยออกเปน 3 กลุม ไดแก 
a.  เลมอน (lemon) (Citrus limmon L.Burn f.) คนไทยเรียกวา มะนาวฝร่ัง ลักษณะผล

มีสีเขียวอมเหลือง ผลยาวเรียว ลักษณะประจําพันธุท่ีเดนชัดคือ สวนปลายผลนูนสูงข้ึน เรียกวา นิบเปล 
หรือ apical mamilla พันธุท่ีมีความสําคัญทางการคาไดแก ยูรีกา (Eureka) และดอรชาโป 
(Dorshapo) เปนตน 

b.  ไลม (lime) (Citrus aurantifolia Swing) แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีมีรสเปร้ียว 

ไดแก พันธุเวสอินเดียนไลม หรือเม็กซิกันไลม (West Indian lime or Mexican lime) และชนิด
ท่ีมีรสหวาน มีลักษณะเหมือนมะนาวท่ัวๆ ไป แตเนื้อมีรสหวาน มีกรดนอย พันธุท่ีนิยมปลูก ไดแก 
พันธุอินเดีย หรือปาเลสไตน เปนตน 

c.  ซิตรอน (citron) (Citrus medica L.) มีรสเปร้ียวจัด และมีเมล็ดมาก นิยมนํามาแปรรูป 

เชน เปลือกแชอ่ิม และทําขนม 
 

2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของผลสม 
ผลสมจัดเปนผลแบบ berry ชนิด hesperidium ซ่ึงเจริญข้ึนมาจากสวนของรังไขโดยตรง 

มีจํานวนประมาณ 10 carpel (กลีบ) อาจมากกวาหรือนอยกวากันเล็กนอย เช่ือมติดกันเปนวงกลม
ลอมอยูรอบแกนกลาง (central axis) การพัฒนาของผนังรังไข (ovary wall) ภายหลังการติดผล
จนกระท่ังโตเต็มท่ี สวนของผนังรังไขจะเปล่ียนไปเปน pericarp ซ่ึงมีอยูดวยกัน 3 ช้ัน คือ (Ting 
and Attaway, 1971) 

1)  exocarp ประกอบดวยสวนท่ีเปนเปลือกของผลสมเรียกวา ฟลาวิโด (flavedo) 

ช้ันนอกสุดเปนช้ันของอิพิเดอมีส (epidermis) ท่ีมีคิวติเคิล (cuticle) และมีตอมน้ํามัน (oil gland) 

ในขณะท่ีผลยังออนอยูช้ันนี้จะมีคลอโรพลาสต แตเม่ือผลสุกคลอโรพลาสตจะเปล่ียนไปเปน        
โครโมพลาสต และมีการสรางเม็ดสีพวกแคโรทีนอยด (carotenoids) ทําใหผลมีสีตามลักษณะ
ประจําพันธุ 

2)  mesocarp เปนผนังช้ันกลางท่ีอยูถัดจากช้ัน exocarp เรียกวา อัลบิโด (albedo) เปน
เซลลพวก spongy parenchyma มีสีขาว ช้ันนี้อาจบางมาก เชน ผลสมเขียวหวาน และเพิ่มความ
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หนามากข้ึน เชน ผลสมเกล้ียง จนหนามาก เชน ผลสมโอและซิตรอน ช้ันนี้อาจติดกับช้ันของฟลาวิ
โด หรือติดกับสวนเนื้อใน 

3)  endocarp จัดเปนช้ันในสุดของ pericarp คือ carpel membrane ของกลีบผลนั่นเอง 
เซลลผนังดานในของช้ันนี้เม่ือมีการพัฒนาของผล สวนนี้จะมีการแบงเซลลและขยายตัวออก
กลายเปนถุงน้ําสม (juice sac) ทําหนาท่ีเก็บสะสมน้ํา น้ําตาล และสารตางๆ สําหรับช้ันของผนัง 
(septum) ท่ีกั้นระหวางกลีบนั้นเกิดจากผนังของกลีบ 2 กลีบท่ีอยูติดกัน  

 

 
 ภาพ 2.1  ลักษณะโครงสรางของผลสม 

 ท่ีมา : Spiegel-Roy and Goldschmidt (1996) 

 
2.3 พันธุสมท่ีปลูกเปนการคาในประเทศไทย (เปรมปรี, 2544)  

2.3.1 สมเขียวหวานชนิดเปลือกคอนขางหนา หรือเรียกวา สมบางมด ผลมีขนาดใหญ
รูปรางผลมีจุดนูนเล็กนอย มีรสหวานปานกลาง ไมหวานแหลมนัก เดิมปลูกกันมากบริเวณตําบลบาง
มด เขตบางขุนเทียน ตอมาไดกระจายออกไป เชน พื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี สระบุรี และนครนายก 
โดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนเขตท่ีมีชลประทานสมบูรณท่ีสุด นอกจากนี้ยังแพรไปปลูกใน
แหลงอ่ืนๆ เชน จังหวัดนาน แพร จันทบุรี ตราด นครสวรรค และเชียงใหม เปนตน  

2.3.2 สมเขียวหวานพันธุแหลมทอง เปนสมท่ีมีลําตนใหญ ผลผลิตปานกลาง ขนาดผล
ปานกลาง แตมีรสชาติดี แมผลสมยังไมถึงอายุเก็บเกี่ยวผลสมก็ไมมีรสเปร้ียวมาก ในอดีตมีการปลูก
กันมากบริเวณ ทาขนุน วัดเพลง จังหวัดราชบุรี แตปจจุบันปลูกกันนอยมาก 

2.3.3 สมฟรีมองต สมพันธุฟรีมองต (Fremont) เปนพันธุลูกผสมของสมคลีเมนไทน 
จัดอยูในกลุมสมแมนดาริน นําเขามาปลูกในประเทศไทยประมาณ 20 ป มาแลว โดยปลูกกันมาก
ในภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม แพร ตราด และนาน 
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2.3.4 สมสายน้ําผึ้ง หรือ สมโชกุน หรือ เพชรยะลา เปนสมท่ีมีแหลงกําเนิดในจังหวัด
ยะลา และไดช่ือวา สมโชกุน เพราะผลสมนี้มีคุณภาพและรสชาติดีกวาสมเขียวหวานมากในหลายๆ 
ดาน ตอมาไดช่ือใหมวา สมเพชรยะลา เพื่อเปนเกียรติแกจังหวัดยะลาแหลงกําเนิด  

สมพันธุสายนํ้าผ้ึงซ่ึงจัดอยูในกลุมสมเขียวหวาน  มีลักษณะรูปรางทรงตนเหมือน
สมเขียวหวานมาก สวนลักษณะท่ีแตกตางไปจากสมเขียวหวานคือ มีทรงพุมแนนและชะลูดกวา สม
พันธุสายนํ้าผ้ึงลักษณะของกิ่งและใบจะต้ังข้ึน สวนสมเขียวหวานกิ่งและใบจะหอยลงมา ใบของสม
พันธุสายนํ้าผ้ึงจะมีสีเขียวเขมกวาสมเขียวหวาน แตขนาดใบเล็กกวาเล็กนอย นอกจากนี้ใบยังมีกล่ิน
หอม ผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงมีขนาดปานกลาง สีของผลเหมือนกับสมเขียวหวาน เม่ือแกจัดผิวจะ
เปล่ียนเปนสีเหลืองสม ปอกเปลือกงายและลอน นอกจากนี้เปลือกยังมีกล่ินหอม และมีน้ําหนักผลดี
กวาสมเขียวหวานเม่ือเปรียบเทียบกับผลท่ีมีขนาดเดียวกัน 

 
2.4 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา และทางเคมีของผลไมตระกูลสมหลังการเก็บเก่ียว 

 
2.4.1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ  

ก.  การเปล่ียนสีของเปลือกสม 

ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลสมยังมีการเปล่ียนสีของเปลือกเกิดข้ึนได โดยสีเขียวจะคอยๆ 
หายไป แลวปรากฏสีเหลืองหรือสีสมข้ึนมาแทน ซ่ึงเกิดจากการสลายตัวของสารสีพวกคลอโรฟลล 
(chlorophyll) เปนคลอโรรินหรือเพอพูริน (chlororin or purpurin) ซ่ึงเปนสารไมมีสี ทําใหสี
เหลืองของแคโรทีนอยด (carotenoids) ซ่ึงมีอยูแลวแตถูกสีเขียวของคลอโรฟลลบดบังไวปรากฏ
ชัดข้ึน พรอมกับมีการสังเคราะหแคโรทีนอยดใหมข้ึนมา ประกอบดวยแคโรทีนและแซนโทฟลล 
ซ่ึงเปนสารสีท่ีอยูในโครโมพลาสต (ดนัย, 2540; Gross, 1987) การสลายตัวของคลอโรฟลลเกิด
จากการทํางานของเอนไซมคลอโรฟลเลส (chlorophyllase) ซ่ึงเปนเอนไซมท่ีเรงปฏิกิริยาการ
สลายคลอโรฟลลโดยการแยกเอาสวนท่ีเปนหมูไฟทอล (phytol) ออกจากโมเลกุลของคลอโรฟลล 
และในการสลายตัวของคลอโรฟลลพบวามีการเพิ่มกิจกรรมของเอนไซมออกซิเดส (oxidase) มาก
ข้ึน แตการที่เอทิลีนกระตุนใหเกิดการสลายตัวของคลอโรฟลลในผลสมนั้น เอนไซมออกซิเดสนี้
อาจมีความสําคัญตอการทําลายคลอโรฟลลในเนื้อเยื่อท่ีกําลังสุกของผลสมได (ดนัย, 2540) ดังนั้น
เม่ือใชเอทิลีนเรงการสลายสีเขียวของเปลือกสมจะมีกิจกรรมของเอนไซมออกซิเดสเพิ่มข้ึนควบคู
กัน (Gross, 1987) ปริมาณแคโรทีนอยดของเปลือกผลสมแทนเจอรีนจะเพิ่มข้ึนเม่ือผลสุก ผลสม
ซ่ึงเก็บเกี่ยวในขณะท่ีเปลือกมีสีเขียวและเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จะมีปริมาณ 
แคโรทีนอยดตํ่ากวาผลสมท่ีปลอยใหสุกบนตน อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของแคโรทีนอยด
ระหวางการสุกสามารถเกิดข้ึนไดท้ังผลสมท่ีติดอยูบนตนและผลสมท่ีเก็บเกี่ยวแลว (Gross, 1981) 
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อุณหภูมิมีผลตอการสลายตัวของคลอโรฟลลในเปลือกของผลสม โดยผลสมพันธุ 
Shamouti เม่ือเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีการเปล่ียนแปลงสีเปลือกเร็วกวาท่ี
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (Cohen, 1978b) นอกจากนี้ความมืดก็สามารถชะลอการสังเคราะห 
แคโรทีนอยดของผลสมไดเชนกัน (ดนัย, 2540) สารเคลือบผิวมีผลตอการเปล่ียนสีของเปลือกผล
สม ตัวอยางเชน ผลสมพันธุ Hamlin และ Dancy ท่ีเคลือบผิว มีการพัฒนาสารสีแคโรทีนอยด
เกิดข้ึนเพียงเล็กนอย (Jahn, 1976) สอดคลองกับการเคลือบผิวผลเกรฟฟรุตพันธุ Marsh ท่ีชะลอ
การเปล่ียนสีเปลือกได (Vakis, 1976) จึงเปนขอยืนยันไดวาผลสมท่ีเคลือบผิวมีการสลายสีเขียวชา
ลง (Fuchs and Cohen, 1969; Jahn, 1976) การที่สารเคลือบผิวสามารถจํากัดการผานเขา-ออก
ของแกสได ทําใหปริมาณแกสออกซิเจนภายในผลสมลดลงและแกสคารบอนไดออกไซดเพิ่มข้ึน 
แกสคารบอนไดออกไซดท่ีเพิ่มข้ึนนั้นจะชะลอกระบวนการสลายตัวของคลอโรฟลลและการ
สังเคราะหแคโรทีนอยดได (Subramanyam et. al., 1975)  

เอทิลีนเปนฮอรโมนพืชท่ีชวยเรงการสลายคลอโรฟลลและสังเคราะหแคโรทีนอยด การใช
เอทิลีนจะชวยเรงการสังเคราะหแคโรทีนอยดไดเร็วกวาการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ และทําใหสี
เปลือกของผลไมสมํ่าเสมอข้ึน (Gross, 1987) การขจัดสีเขียวจึงเปนวิธีท่ีนิยมใชมากกับผลสมท่ี
เก็บเกี่ยวเม่ือเปลือกยังมีสีเขียวอยูมาก ถึงแมผลสมจะมีรสชาติและสวนประกอบทางเคมีท่ีเหมาะสม
แตก็ยังไมเปนท่ียอมรับของผูบริโภค เพราะผูบริโภคคิดวาผลสมยังไมสุก (Cohen, 1978a) ทําให
จําเปนตองขจัดสีเขียวออกเพื่อใหเปลือกมีสีเหลืองสวยงาม การขจัดสีเขียวท่ีเปลือกผลสมเปนการ
กําจัดคลอโรฟลลออกจากเปลือก ซ่ึงการขจัดสีเขียวนั้นไมมีผลกระทบตอคุณภาพภายในของผลสม 

(Kader, 1985) การขจัดสีเขียวโดยใชแกสเอทิลีนข้ึนอยูกับสภาวะอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธท่ี
เหมาะสม ท้ังนี้ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และความเขมขนของแกสเอทิลีนท่ีใชจะผันแปรตาม
พันธุและสภาพของผลสมขณะเก็บเกี่ยว (ดนัยและนิธิยา,  2546) นอกจากนี้ระยะความแกของผล
สมก็มีผลตอระยะเวลาท่ีใชในการขจัดสีเขียวเชนกัน (Vakis, 1975) 

ข.  การสูญเสียน้ํา  
การสูญเสียน้ําของผลไมหลังการเก็บเกี่ยวเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งของความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนขณะท่ีเก็บรักษา ซ่ึงนอกจากจะทําใหน้ําหนักหายไปแลว ยังทําใหผลสมเหี่ยวหรือหดตัวจน
อาจขายไมไดราคา และอาจเกิดการเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีไมพึงประสงคได (จริงแท, 2541) สาร
ประเภทไขท่ีเคลือบอยูตามผิวของผลไมหรือคิวติเคิล (cuticle) มีบทบาทตามธรรมชาติท่ีสําคัญใน
การควบคุมการสูญเสียน้ําของพืช โดยผิวของผลไมมีบางสวนเปดใหน้ําและอากาศผานเขา-ออกได
คือ ปากใบ (stomata) และ lenticel อยางไรก็ตาม น้ํายังสามารถผานเขา-ออกจากผลไมไดทาง      
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คิวติเคิลเชนกัน ภายหลังการเก็บเกี่ยวปากใบของผลไมจะปด การสูญเสียน้ําสวนใหญจึงเกิดข้ึนทาง
คิวติเคิล (สายชล, 2528; จริงแท2541)  

ปจจัยท่ีมีผลตอการสูญเสียน้ําของผลสมหลังการเก็บเกี่ยว ไดแก 
a.  ขนาดของผล ผลไมท่ีมีขนาดใหญจะมีพื้นท่ีผิวท่ีน้ําระเหยออกไปไดมากกวาผลไมท่ีมี

ขนาดเล็ก แตเม่ือเปรียบเทียบตอน้ําหนักผลท่ีเทากันแลว ผลไมขนาดเล็กจะสูญเสียน้ําไดมากกวา
และเหี่ยวไดเร็วกวาผลไมขนาดใหญ (จริงแท, 2541) เชนเดียวกับการสูญเสียน้ําหนักของผลสม
กลุมแทนเจอรีน ซ่ึงการสูญเสียน้ําเกิดข้ึนกับผลสมท่ีมีขนาดเล็กมากกวาผลสมท่ีมีขนาดใหญ 
(Ketsa, 1990)  

b.  ความหนาของเปลือก ผลสมท่ีมีเปลือกหนาจะสูญเสียน้ํามากกวาผลสมท่ีมีเปลือกบาง 
เนื่องจากผลสมท่ีมีเปลือกหนาจะมีจํานวนปากใบมากกวา ในขณะเดียวกันผลสมท่ีมีเปลือกบางจะมี
ช้ันของ flavedo ท่ีหนากวาทําใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการสูญเสียน้ําไดดีกวา (จริงแท, 
2541) 

c.  ความช้ืนสัมพัทธของอากาศ ผลสมมีการสูญเสียน้ําตลอดเวลาขึ้นอยูกับบรรยากาศ
ภายนอกจะมีความช้ืนสัมพัทธมากนอยเพียงไร ในกรณีท่ีบรรยากาศรอบๆ มีความช้ืนสัมพัทธสูงจะ
ทําใหผลสมมีการสูญเสียน้ํานอยลง (จริงแท, 2541) 

d.  อุณหภูมิ มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการสูญเสียน้ํา การสูญเสียน้ําจะเพ่ิมข้ึนเม่ือ
อุณหภูมิภายนอกเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากในท่ีอุณหภูมิสูงจะมีการเคล่ือนไหวของโมเลกุลน้ํามากข้ึน 
โอกาสที่โมเลกุลของน้ําจะหลุดออกจากสถานะของเหลวไปอยูในสถานะแกสจึงมีมากข้ึน ความดัน
ไอน้ําภายในผลสมสูงข้ึนตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน แตความดันไอน้ําอากาศรอบๆ ไมไดเพิ่มข้ึนตาม 
ดังนั้นความแตกตางของความดันไอนํ้าระหวางผลสมกับภายนอกจึงเพิ่มสูงข้ึน โอกาสที่ไอน้ําจะ
ออกจากผลสมสูภายนอกจึงมีมากข้ึน การเก็บรักษาผลสมควรควบคุมอุณหภูมิใหตํ่าและสม่ําเสมอ 
เพราะหากอุณหภูมิไมคงท่ีผลสมจะสูญเสียน้ํามาก และทําใหสภาพในท่ีเก็บรักษาช้ืนแฉะซ่ึงมีผลตอ
การเนาเสียของผลสม (สายชล, 2528; จริงแท, 2541) 

e.  การเกิดบาดแผล สามารถกระตุนการสูญเสียน้ําของผลสมใหมากข้ึนได ถารอยบาดแผล
ลึกมากจนทําลายช้ันของผิวท่ีทําหนาท่ีปองกัน ทําใหเนื้อเยื่อสัมผัสกับอากาศโดยตรง จะทําใหผล
สมมีการสูญเสียน้ํามากข้ึน (จริงแท, 2541) 

ดังนั้นการเก็บรักษาผลสมใหมีการสูญเสียน้ํานอยท่ีสุด ทําไดโดยการควบคุมใหมีความ
แตกตางของความดันไอระหวางผลสมกับบรรยากาศภายนอกใหนอยท่ีสุด โดยเร่ิมต้ังแตการเก็บ
เกี่ยวจะตองระวังไมใหเกิดบาดแผล แลวทําใหเย็นลงอยางรวดเร็ว และเก็บรักษาในสภาพที่มี
ความชื้นสูงและอุณหภูมิตํ่า นอกจากนี้การเคลือบผิวผลสมภายหลังการเก็บเกี่ยวจะชวยลดการ
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สูญเสียน้ําไดมากและผลสมมีผิวสวยงาม โดยความมันวาวภายหลังการเคลือบผิวสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูบริโภคได (จริงแท, 2541) 

การสูญเสียน้ําหนักมีผลโดยตรงตอคุณภาพของผลสม ทําใหรูปรางเปล่ียนไป โดยท่ัวไป 
หากผลสมสูญเสียน้ําหนักประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต จะทําใหผลสมเหี่ยว ความแนนเนื้อลดลง และ
รสชาติไมดี (Peleg, 1985) ผลสมพันธุ Valencia ท่ีสูญเสียน้ําหนักมากกวา 5 เปอรเซ็นต จะทํา
ใหผลสมเหี่ยวและเสียรูปทรง เปลือกบาง แข็ง ปอกยาก และวางจําหนายไมไดท้ังๆ ท่ีคุณภาพ
ภายในยังเปล่ียนแปลงไมมากนัก (Grierson and Wardowski, 1978; Wardowski et. al., 

1986) ผลสมเขียวหวานท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิหอง (28±2 องศาเซลเซียส) สูญเสียน้ําหนัก 8-10 
เปอรเซ็นต ภายใน 1 สัปดาห และปรากฏอาการเหี่ยวใหเห็นชัดเจน (Sonsrivichai et. al., 1992) 
 

2.4.2 การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา 
 การหายใจ 

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาเปนผลของกระบวนการเมแทบอลิซึมท่ีเกิดข้ึนภายในเซลล 
ขณะท่ีมีการเจริญเติบโต ซ่ึงผลไมจะตองใชพลังงานสูง จึงมีกระบวนการเมแทบอลิซึมเกิดข้ึน
มากมาย ทําใหมีอัตราการหายใจสูง เม่ืออัตราการเจริญเติบโตลดลง อัตราการหายใจจะคอยๆ ลดลง 
ผลไมประเภท non-climacteric อัตราการหายใจจะคอยๆ ลดลงเม่ือผลไมมีอายุมากข้ึน และไมมี
อัตราการหายใจเพิ่มข้ึนขณะท่ีผลเร่ิมสุกภายหลังการเก็บเกี่ยว ซ่ึงแตกตางจากผลไมประเภท 
climacteric ท่ีมีอัตราการหายใจเพิ่มข้ึนพรอมๆ กับการสุก และจะลดลงเม่ือเขาสูชวงเส่ือมสลาย 
(senescence) (สายชล, 2528) (ภาพ 2.2)  

 
ภาพ 2.2 อัตราการหายใจของผลไมประเภท climacteric และ non- climacteric ในชวงของการ

เจริญเติบโตระยะตางๆ 1=pre-climacteric 2=climacteric rise 3=climacteric peak 

และ 4=post-climacteric 
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การหายใจของส่ิงมีชีวิตเปนปฏิกิริยาทางเคมีท่ีอาศัยเอนไซมเปนตัวเรง และใชแกส
ออกซิเจนในการออกซิไดสน้ําตาลใหเปนแกสคารบอนไดออกไซด น้ํา และมีพลังงานจํานวนหนึ่ง
เกิดข้ึน (ดนัย, 2540; จริงแท, 2541) พลังงานท่ีเกิดข้ึนจากการหายใจอยูในรูปของพลังงานเคมีคือ 
adenosine triphosphate (ATP) พืชท่ีอยูบนตนจะสามารถสรางอาหารข้ึนมาทดแทนสวนท่ีถูกใช
ไปในการหายใจ ซ่ึงไดจากกระบวนการสังเคราะหแสง แตผลไมท่ีเก็บเกี่ยวมาแลว ยังคงเปนส่ิงท่ีมี
ชีวิตเชนกัน ซ่ึงอาหารสะสมมีอยูจํากัดไมสามารถสรางข้ึนมาใหมไดอีก ถาอาหารถูกใชหมดไป 
ความมีชีวิตก็จะจบส้ินลง อัตราการหายใจจึงเปนส่ิงท่ีแสดงถึงอายุหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม คือ
ผลไมท่ีมีอัตราการหายใจสูงจะมีอายุหลังการเก็บเกี่ยวส้ัน และผลไมท่ีมีอัตราการหายใจตํ่าจะมีอายุ
หลังการเก็บเกี่ยวนาน ดังนั้นอายุการเก็บรักษาของผลไม รวมท้ังคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวจึงข้ึนอยู
กับอัตราการหายใจเปนสําคัญ (จริงแท, 2541) 

การหายใจของส่ิงมีชีวิตสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ  

 a.  การหายใจแบบใชออกซิเจน (aerobic respiration) เปนกระบวนการทางชีวเคมีใน
ส่ิงมีชีวิต ซ่ึงสารอาหารถูกเปล่ียนใหเปนพลังงานสําหรับใชในการดํารงชีพ กระบวนการน้ีเปน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันท่ีสารอาหารถูกออกซิไดสไปเปนแกสคารบอนไดออกไซด และ
แกสออกซิเจนถูกใชไปในปฏิกิริยาไดเปนน้ําออกมา ดังจะเห็นไดจากสมการการหายใจท่ีใชน้ําตาล
กลูโคสเปน substrate (จริงแท, 2541) 
 การออกซิเดชันของน้ําตาลกลูโคสท่ีเกิดข้ึนอยางสมบูรณ สรุปไดเปนสมการดังนี ้ 
 

C6H12O6  +  6O2                 6CO2   +   6H2O  +  พลังงาน 
 
 เนื่องจากพืชสะสมคารโบไฮเดรตไวในรูปของสตารช ซ่ึงจะถูกสลายใหเปนน้ําตาลกลูโคส 
โดยอาศัยเอนไซมอะไมเลส (amylase) และมอลเทส (maltase) พืชบางชนิดยังสะสม
คารโบไฮเดรตไวในรูปของน้ําตาลซูโครส เซลลของพืชเปล่ียนใหเปนน้ําตาลกลูโคส ซ่ึงจะถูก   
ออกซิไดสผานวิถีและวงจรเมแทบอลิซึมตางๆ ไดแก (ดนัย, 2540) 

 Glycolysis เปนการเปล่ียนโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสใหเปนกรดไพรูวิก ซ่ึงเกิดข้ึนใน  
ไซโตพลาสซึมของเซลล โดยท่ีน้ําตาลกลูโคสจะถูกออกซิไดสเปนสารตางๆ จนในท่ีสุดเกิดเปน
กรดไพรูวิก วิถี glycolysis เปนข้ันตอนของการหายใจท่ียังไมใชแกสออกซิเจน ผลท่ีไดรับจากวิถี 

glycolysis คือ พลังงานในรูปของ ATP และ NADH ซ่ึงจะเปลี่ยนเปน ATP ในกระบวนการ
ถายทอดอิเล็กตรอนในไมโตคอนเดรียตอไป (ดนัย, 2540; จริงแท, 2541) 
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Krebs cycle หรือ Tricarboxylic acid cycle (TCA cycle) ปฏิกิริยาใน Krebs 

cycle เกิดข้ึนในไมโตคอนเดรียของเซลล เปนการเปล่ียนกรดไพรูวิกใหเปน acetyl CoA เพื่อ
รวมตัวกับกรดออกซาโลแอซีติกท่ีอยูใน Krebs cycle ไดเปนกรดซิตริก จากนั้นกรดซิตริกจะถูก
ออกซิไดสและเอาหมูคารบอกซิลออกไปเปนแกสคารบอนไดออกไซดและกลับมาเปนกรด       
ออกซาโลแอซีติกอีกคร้ัง เพื่อพรอมรับ acetyl CoA โมเลกุลใหมตอไป ใน cycle แกส
คารบอนไดออกไซดจะถูกปลดปลอยออกมา และมี NADH และ FADH2 เกิดข้ึน 

Electron Transport  System (ETS) NADH และ FADH2 จะถูกสงตอเขาไปใน 
ETS ในเยื่อหุมไมโตคอนเดรีย กอใหเกิดความตางศักยไฟฟาของโปรตอนข้ึน ความตางศักยนี้จะ
ถูกใชในการสราง ATP ข้ึนมา และ ATP สามารถนําไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ ไดทันที และเปน
ข้ันตอนการหายใจท่ีตองใชแกสออกซิเจน โดยแกสออกซิเจนจะถูกใชไปในการรับอิเล็กตรอนและ
ไฮโดรเจนไดเปนน้ําออกมาในข้ันตอนสุดทาย  

b.  การหายใจแบบไมใชออกซิเจน (anaerobic respiration) การหายใจแบบนี้อาจจะเรียก
อีกอยางหน่ึงวา การหมัก (fermentation) เปนการหายใจท่ีไมใชแกสออกซิเจน ปฏิกิริยาทางเคมีท่ี
เกิดข้ึนเปนการสลายนํ้าตาลกลูโคสผานวิถี glycolysis เชนเดียวกัน แตกรดไพรูวิกจะถูกเปล่ียนตอ
เปนกรดแลกติก หรือสารประกอบอินทรียอ่ืนๆ เชน แอซีทัลดีไฮด (acetaldehyde) และเอทานอล 
(ethanol) เปนตน ปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนเม่ือบรรยากาศขาดแกสออกซิเจน ซ่ึงจะทําใหการถายทอด
อิเล็กตรอนจาก NADH และ FADH2 เขาสู ETS เกิดข้ึนไมได เพราะการหายใจของส่ิงมีชีวิต
ตองการออกซิเจนในข้ันสุดทายเพื่อรับเอาอิเล็กตรอน ในขณะเดียวกันการสราง ATP ก็ไมอาจ
เกิดข้ึนได การหายใจท้ังกระบวนการถูกยับยั้งเพราะ NAD+ ถูกรีดิวซไปอยูในรูป NADH ท้ังหมด 
ดังนั้นผลไมท่ีอยูภายใตสภาพบรรยากาศท่ีขาดออกซิเจน จึงจําเปนตองหาทางออกทางอ่ืนเพื่อใหได
พลังงาน (ATP) มาใช ในขณะเดียวกันก็ตองหมุนเวียนให NADH กลับมาเปน NAD+ ท้ังนี้ทําได
โดยการใชกระบวนการหมักเปล่ียนกรดไพรูวิกเปนแอซีทัลดีไฮดและเอทานอล ในปฏิกิริยานี้แกส
คารบอนไดออกไซดถูกปลดปลอยออกมาพรอมกับ NAD+ แอซีทัลดีไฮดและเอทานอลท่ีเกิดข้ึนจะ
สะสมเปนปริมาณมากข้ึนและเปนพิษตอผลไมได รวมท้ังจะทําใหเกิดกล่ินและรสชาติท่ีผูบริโภค
ไมพึงประสงคดวย (จริงแท, 2541) การหมักท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะสังเกตไดจากกล่ินของ
แอลกอฮอลท่ีสะสมเพ่ิมข้ึนแลว ยังสามารถวัดอัตราการผลิตแกสคารบอนไดออกไซดท่ีเพิ่มสูงข้ึน
เม่ือปริมาณแกสออกซิเจนในบรรยากาศลดตํ่าลงมาก (จริงแท, 2541; นิธิยา, 2547) 

 
                                     CO2                                              H+ 
                                            NADH- ----> NAD- 
Pyruvic acid----------------------> Acetaldehyde--------------------------->Ethanol 
กรดไพรูวิก         แอซีทัลดีไฮด                  เอทานอล 
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การหายใจแบบไมใชออกซิเจนใหพลังงานนอยกวาการหายใจแบบใชออกซิเจน ซ่ึงโดย
ปกติผลไมทุกชนิดจะมีการหายใจแบบใชออกซิเจน แตในการเก็บรักษาบางสภาวะท่ีมีการลด
ปริมาณแกสออกซิเจนใหตํ่าลงกวาปกติ จะทําใหแกสออกซิเจนในบรรยากาศมีไมเพียงพอท่ีจะ
รักษาระดับของการหายใจแบบใชออกซิเจนได จึงทําใหเกิดการหายใจแบบไมใชออกซิเจน หรือใช
ออกซิเจนในปริมาณจํากัดได (ดนัย, 2540; จริงแท, 2541) 

นอกจากนี้ แกสคารบอนไดออกไซดมีความเขมขนสูงมากข้ึนยังไปยับยั้งการหายใจของ
ผลไมไดเชนกัน ท้ังนี้อาจเปนไปไดวาแกสคารบอนไดออกไซดยับยั้งปฏิกิริยา decarboxylation 

ในกระบวนการเมแทบอลิซึม แตเทาท่ีไดมีการศึกษากันมาพบวาแกสคารบอนไดออกไซดจะมีผล
ยับยั้งการทํางานของเอนไซม succinic dehydrogenase ใน Krebs cycle ทําใหกระบวนการ
หายใจปกติดําเนินตอไปไมได ความตองการพลังงาน (ATP) ท่ียังคงมีอยูจะไปกระตุน วิถี 
glycolysis ใหเกิดเร็วข้ึน สวน NAD+ ท่ีถูกใชไปใน glycolysis จะถูกนํากลับมาไดโดยการออก
ซิไดสกรดไพรูวิกใหเปนแอซีทัลดีไฮดและเอทานอลในกระบวนการหมัก เชนเดียวกับกรณีท่ีมีแกส
ออกซิเจนในปริมาณตํ่า (จริงแท, 2541) 

อุณหภูมิของสภาพแวดลอมจะมีผลกระทบโดยตรงตออัตราการหายใจของผลไม เนื่องจาก
ท่ีอุณหภูมิสูงทําใหเอนไซมท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการหายใจมีกิจกรรมมากข้ึน (สายชล, 2528) 
โดยไปเรงปฏิกิริยาทางเคมีใหเกิดเร็วข้ึน ทําใหมีอัตราการหายใจสูงข้ึนและการเปล่ียนแปลงทางเคมี
อ่ืนๆ ภายในผลไมจึงเกิดเร็วข้ึนดวย ทําใหผลไมเส่ือมคุณภาพเร็วข้ึน สงผลใหอายุการเก็บรักษาส้ันลง 
ในทางตรงกันขามอุณหภูมิตํ่าจะทําใหอัตราการหายใจลดลง และชะลอการเส่ือมสลายของผลไมได
อีกดวย (ดนัย, 2540; จริงแท, 2541) 

สมเปนผลไมประเภท non-climacteric ท่ีมีอัตราการหายใจและการผลิตเอทิลีนตํ่า (ภาพ 
2.2) (Vines et. al., 1986) การเส่ือมคุณภาพเนื่องจากการหายใจและการผลิตเอทิลีน (Phan et. al., 

1975) จึงเกิดข้ึนนอย  

 
2.4.3 การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

ก.  กรดอินทรีย  
กรดอินทรียในผลไมสะสมไวในแวคิวโอลของเซลล กรดท่ีพบมากคือ กรดซิตริก และ  

กรดมาลิก กรดอินทรียมีความสําคัญในการใชเปนอินเทอมิเดียตในข้ันตอนตางๆ ของ Krebs cycle 
และเปนตนกําเนิดของโมเลกุลอ่ืนๆ เชน กรดแอมิโนหลายชนิด และมีบทบาทอยางสําคัญตอการ
เกิดกล่ินและรสชาติของผลไม โดยท่ัวไปในขณะท่ีผลไมยังออนจะมีปริมาณกรดอยูสูง ทําใหมีรส
เปร้ียว และภายหลังการเก็บเกี่ยวปริมาณกรดจะลดลง เปนเพราะกรดถูกนําไปใชในกระบวนการ
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หายใจ หรือกรดถูกเปล่ียนไปเปนน้ําตาลเพ่ือเปนอาหารสะสม หรือใชเปนสารต้ังตนของปฏิกิริยา
ตางๆ ดังนั้นการเกิดรสชาติท่ีดีของผลไมสวนหนึ่งมาจากการลดลงของปริมาณกรด (สายชล, 

2528; ดนัย, 2540; จริงแท, 2541; Ulrich, 1970) สําหรับผลสมกรดซิตริกจะมีปริมาณลดลงเม่ือ
ผลสุก ซ่ึงปริมาณกรดซิตริกจะลดลงประมาณ 2 ใน 3 ของผลสมออน (ศรายุทธ และพิชญา, 2545) 
แตสําหรับผลมะนาว และผลเลมอน ปริมาณกรดซิตริกจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในผลออนท่ีกําลัง
เจริญเติบโต และมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเม่ือผลสุก ซ่ึงอาจมีกรดซิตริกสูงถึง 5-6 เปอรเซ็นต 
เม่ือผลแก (Ketsa, 1988) น้ําค้ันของผลมะนาวมีคาพีเอชประมาณ 2 น้ําค้ันของผลสมพันธุ 
Valencia และ Washington Navel มีคาพีเอชประมาณ 2.9-3.9 ในขณะท่ีน้ําค้ันของผลไมอ่ืนๆ 
มีคาพีเอชประมาณ 5 (Ulrich, 1970) ปริมาณกรดอินทรียของผลไมตระกูลสมดังแสดงในตาราง 
2.1 และ 2.2 

ข.  น้ําตาล    

ผลสมเปนผลไมประเภท non-climacteric การเปล่ียนแปลงภายหลังการเก็บเกี่ยวจึงเกิดข้ึน
นอย ในผลสมน้ําตาลอาจจะเปล่ียนไปเปนกรดอินทรียตางๆ แตไมมีผลกระทบตอคุณภาพของผลสม
อยางเดนชัด ในทางตรงขามปริมาณเปอรเซ็นตของแข็งท่ีละลายนํ้าไดท่ีวัดไดดวย refractometer อาจ
เพิ่มข้ึนในผลสม เม่ือเก็บรักษาไวนานข้ึน ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุจากการสูญเสียน้ําระหวางการเก็บรักษา 
ทําใหความเขมขนของน้ําตาลสูงข้ึน (จริงแท, 2541) ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดในน้ําค้ันของผล
สมท่ัวไปมีอยูประมาณ 8.5-10.5 เปอรเซ็นต ยกเวนในผลมะนาว และเลมอน ซ่ึงมีกรดซิตริกเปนสวน
ใหญ เม่ือผลสมอยูในระยะแกปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ (Ketsa, 1988) 

ท้ังปริมาณน้ําตาลและกรดในผลสมเปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดรสชาติของผลสม ผลสมพันธุ 
Valencia ท่ีมีรสชาติดี ปริมาณนํ้าตาลและกรดตองอยูในสัดสวนท่ีเหมาะสม โดยอัตราสวนระหวาง
น้ําตาลและกรดควรมีคาอยูระหวาง 10-12 จึงจะถือไดวารสชาติมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ (Baldwin, 

1993) เม่ือผลสมเร่ิมแกจะมีการสรางน้ําตาลเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีปริมาณกรดจะลดลง ผล
สมเขียวหวานอายุ 39 สัปดาห มีอัตราสวนน้ําตาลตอกรดเทากับ 8.0 ผลสมมีรสเปร้ียวอมหวาน
เล็กนอยผูชิมไมชอบ แตเม่ือผลสมมีอายุมากข้ึนอัตราสวนดังกลาวจะเพิ่มข้ึนทําใหผลมีรสหวานข้ึน 

เปร้ียวนอยลง ผูชิมชอบมากข้ึน (มนตรี, 2527) เม่ือผลสมเขียวหวานมีขนาดเพ่ิมข้ึนปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน้ําไดและปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตไดจะลดลง โดยปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตไดจะ
ลดลงเร็วกวาปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได ดังนั้นผลสมขนาดเล็กจะมีรสหวานกวาผลสมขนาดใหญ 
การท่ีปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดและปริมาณกรดท้ังหมดที่ไทเทรตไดลดลงตามขนาดที่เพิ่มข้ึน 

เนื่องจากความเจือจางของปริมาณนํ้าสมมีมากข้ึน (Ting and Attaway, 1971) ปริมาณนํ้าตาลของ
ผลไมตระกูลสมดังแสดงในตาราง 2.1 และ 2.2 
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ตาราง 2.1  สารประกอบชนิดตาง  ๆ(compounds) ในเปลือกและนํ้าค้ันของผลไมตระกูลสม  
 

Class of compounds Major chemical constituents Range of concentrations 
(mg g-1 fresh wt. or ml juice) 

Soluble sugars fructose, glucose, sucrose 

67.4-83.4 (orange peel)  
87.8-110.6 (orange juice) 
32.1-58.6 (lemon peel) 
11.2-25.7 (lemon juice) 

Vitamin C ascorbic acid 

1.30-2.20 (orange peel)  
0.40-0.60 (orange juice) 
1.60-2.30 (lemon peel) 
0.50-0.80 (lemon juice) 

Pectin  polygalacturonic acid 

4.0-8.2 (orange peel)  
0.5-0.6 (orange juice) 
2.7-6.2 (lemon peel) 
0.3-0.8 (lemon juice) 

Organic acids malic acid, malonic acid (peel), 
citric acid (juice) 

3.1-4.9 (orange peel)  
1.4-2.2 (orange juice) 
2.4-3.6 (lemon peel) 
5.8-6.2 (lemon juice) 

Flavonoids, flavanone, 
glucosides 

hesperidin (orange, mandarin, 
lemon) 
naringin (grapefruit, pummelo) 

5.0-15.0 (orange peel)  
0.20-0.22 (orange juice) 
1.5-2.0 (lemon peel) 
0.2-0.4 (lemon juice) 

Carotenoids 

violaxanthine, luteo-xanthines 
(orange) 
phytofluene, β -carotene, 
cryptoxanthine (lemon) 
 

0.050-0.120 (orange peel)  
0.006-0.015(orange juice) 
0.0014-0.0021 (lemon peel) 
0.0006-0.0011 (lemon juice) 

Anthocyanins  
 
cyanidin-3 glucoside 
 

(blood orange)  

Essential oils d-limonene  4.3-9.0 (orange peel) 
5.9-7.7 (lemon peel) 

Limonoid teriterpene 
derivatives limonin 0.0086-0.0192 (orange juice) 

ท่ีมา : Spiegel-Roy and Goldschmidt (1996) 
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ตาราง 2.2  คุณคาทางโภชนาการของผลไมตระกูลสม  
 

ท่ีมา : Kagawa (1983) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณสารอาหารชนิดตางๆ Vitamins 

Protein Fat Acids Cellullose Ca P K Fe A B1 C 
ผลไม 

ตระกูลสม 
(g 100 g-1) (mg 100 g-1) 

Carotene 
(ug 100 g-1) 

IU) (mg g-1) 

Grapefruit 0.6 0.1 9.4 0 9 12 180 0.1 19 11 0.04 38

Iyo tangor 0.9 0.1 10.9 0.2 17 18 190 0.2 12 0 0.06 35

Hassaku 0.8 0.1 10.9 0.3 13 17 180 0.1 6 0 0.06 40

Kabosu 0.4 0.1 7.6 0 7 8 140 0.1 0 0 0.02 42

Lemon 0.4 0.2 7.6 0 7 9 100 0.1 0 0 0.04 45

Lime 0.4 0.1 8.7 0.1 13 13 130 0.2 0 0 0.03 38

Natsudaidai 0.8 0.3 8.8 0.2 16 18 180 0.1 0 0 0.06 40

Navel  0.9 0.1 11.6 0.2 15 17 190 0.1 18 10 0.07 60

Pomelo 0.7 0.1 10.5 0.2 13 19 180 0.1 6 0 0.03 45

Ponkan 0.9 0.1 10.2 0.2 16 16 160 0.1 110 60 0.08 40

Satsuma 
Mandarin 0.8 0.1 10.9 0.3 22 17 150 0.1 120 65 0.1 35

Sudachi 0.5 0.1 6.1 0.1 16 11 140 0.2 0 0 0.03 40

Tangelo 1 0.1 11.3 0.4 24 18 200 0.2 90 50 0.01 39

Valencia  0.9 0.1 9 0.1 20 20 190 0.1 75 42 0.1 40

Yuzu 0.5 0.1 7.5 0.1 20 11 210 0.1 0 0 0.05 40
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ค.  วิตามิน 

 วิตามินซีหรือกรดแอสคอรบิก (ascorbic acid) เปนอนุพันธของน้ําตาลเฮกโซสมีสมบัติ
ในการละลายน้ําไดจึงสามารถดูดซึมและกระจายเขาสูเนื้อเยื่อตางๆ ในรางกายไดงาย วิตามินซีใน
ผลไมมีอยูดวยกัน 3 รูป คือ reduced ascorbic acid ซ่ึงอาจถูกออกซิไดสไปอยูในรูปท่ี 2 คือ 

monohydroascorbic acid ซ่ึงไมเสถียร และถูกเปล่ียนไปเปนรูปท่ี 3 คือ dehydroascorbic acid 

(DHA) ซ่ึงอาจถูก oxidised ตอไปเปน 2, 3 deketogulonic acid ซ่ึงไมมีสมบัติของวิตามินซี 
วิตามินซีในผลไมสวนใหญอยูในรูปของ reduced ascorbic acid ประมาณ 90 เปอรเซ็นต     
(จริงแท, 2541) วิตามินซีเปนวิตามินท่ีมีมากท่ีสุดในผลสม ซ่ึงจะลดลงเร่ือยๆ ภายหลังการเก็บเกี่ยว 
โดยสภาพแวดลอมระหวางการเก็บรักษามีอิทธิพลอยางมากตอการสลายตัวของวิตามินซี กลาวคือ
เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนการสูญเสียวิตามินซีจะเพ่ิมข้ึน (ศรายุทธ และพิชญา, 2545) เพราะอุณหภูมิสูงมี
ผลในการเรงกระบวนการออกซิไดสวิตามินซีใหกลายเปนสารอ่ืน และเปนสาเหตุท่ีทําใหปริมาณ
วิตามินซีลดลงอยางรวดเร็ว (สายชล, 2528)  

การสูญเสียวิตามินซีอาจเกิดจากการทํางานของเอนไซมหลายชนิด เชน ascorbic acid 

oxidase, polyphenol oxidase และ peroxidase ท่ีมีอยูในผลไม และอาจเกิดจากการออกซิเดชัน
ซ่ึงไมใชเอนไซม แตจะมีโลหะหนัก เชน ทองแดง เปนตัวเรงปฏิกิริยา อยางไรก็ตาม กรดซิตริก 

และกรดมาลิกจะยับยั้งการสลายตัวของกรดแอสคอรบิกได เพราะมีสมบัติในเปน chelate คือจับ
ไอออนของโลหะเอาไวได นอกจากนี้การสูญเสียน้ําออกจากผลสมทําใหมีการสูญเสียวิตามินซีมาก
ข้ึน ดังนั้นควรเก็บรักษาผลสมไวในสภาวะท่ีมีความช้ืนสัมพัทธท่ีเหมาะสม นอกจากจะชวยรักษา
ความสดไวแลว ยังชวยรักษาคุณคาทางโภชนาการไวดวย (สายชล, 2528; จริงแท, 2541; 

Sinclair, 1984) ปริมาณวิตามินซีในน้ําค้ันของผลสมกลุมออเรนจมีอยูประมาณ 40-70 

มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร น้ําสมค้ัน และในผลสมแทนเจอรีน มีอยูประมาณ 20-50 มิลลิกรัม/100 

มิลลิลิตร น้ําสมค้ัน (Sinclair, 1984) ปริมาณวิตามินซีของผลไมตระกูลสมดังแสดงในตาราง 2.1 

และ 2.2 

ง.  กรดแอมิโน  
  กรดแอมิโนอิสระเปนสวนประกอบท่ีสําคัญอยูในของแข็งท่ีละลายน้ํา มีบทบาทตอคา     
พีเอชในเซลลรวมกับกรดอินทรียตางๆ และเปนองคประกอบของโปรตีนในผลสม ปริมาณกรด   
แอมิโนในน้ําค้ันเปล่ียนแปลงท้ังในดานปริมาณและชนิดตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโตของผลสม 
ผลสมพันธุ Unshiu ในประเทศญ่ีปุน และผลสมสวีทออเรนจ แมนดาริน และเลมอนในประเทศ
อิตาลี มีปริมาณของกรดแอมิโนโพรลีน อยูในระดับสูงเม่ือผลเขาสูระยะแก แตไมพบในผลมะนาว 
(Ketsa, 1988) สําหรับโปรตีนไมมีบทบาทสําคัญในการกําหนดคุณภาพหรือรสชาติของผลไม แต
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การเปล่ียนแปลงของโปรตีนจะเปนตัวช้ีถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงระหวางการเจริญเติบโตและ
การพัฒนาในระยะตางๆ (สายชล, 2528)   
 
2.5 สารเคลือบผิวผลไมตามธรรมชาติ 

สารประเภทไขหรือแวกซ (wax) ซ่ึงเปนสารเคลือบผิวของผลไมตามธรรมชาติมีบทบาท
สําคัญในการควบคุมการสูญเสียน้ําจากพืช เนื้อเยื่ออิพิเดอมีสซ่ึงเปนเนื้อเยื่อท่ีอยู ช้ันนอกสุด
ประกอบดวยคิวตินและแวกซอยูแทรกปนกันเรียกวา คิวติเคิล โดยมีแวกซอยูเปนจํานวนมาก
ทางดานนอก สวนดานในท่ีติดกับผนังเซลลมีคิวตินเปนองคประกอบมากกวาแวกซ คิวตินทําหนาท่ี
ปองกันพืชจากศัตรูตางๆ เพราะมักมีสารประกอบฟนอลแทรกอยู สวนแวกซทําหนาท่ีปองกันการ
สูญเสียน้ํา การผานเขา-ออกของน้ําและอากาศสวนใหญจะเกิดข้ึนในบริเวณปากใบ และ lenticel 
นอกจากนี้ยังสามารถผานเขา-ออกบริเวณคิวติเคิลไดดวย สําหรับผลไมภายหลังการเก็บเกี่ยวปากใบ
จะปด การสูญเสียน้ําสวนใหญจึงเกิดข้ึนทางคิวติเคิล (จริงแท, 2541) คิวติเคิลในพืชแตละชนิดมี
องคประกอบท่ีแตกตางกัน โดยมีลักษณะซอนกันเปนช้ันๆ แบงได 3 ช้ัน คือ ช้ันนอกสุด เรียกวา 
epicuticular wax ประกอบดวยแวกซท่ีมีรูปรางและการเรียงตัวหลายรูปแบบ ช้ันกลาง
ประกอบดวยคิวตินและซูเบอริน สวนช้ันในประกอบดวยน้ําตาล โปรตีน และแวกซ (Goodwin 

and Mercer, 1983) ท้ังแวกซ คิวติน และซูเบอรินมีองคประกอบทางเคมีเปนเอสเทอรของกรด
ไขมันและแอลกอฮอล ซ่ึงสามารถปองกันการซึมผานเขา-ออกของน้ําและจํากัดการแลกเปล่ียนแกส
ไดแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดและสูตรโครงสรางของกรดไขมันและแอลกอฮอลท่ีทําใหสมบัติ
ทางเคมีบางชนิดแตกตางกัน เชน คิวตินและซูเบอรินไมหลอมเหลวเม่ือไดรับความรอน และไม
ละลายในตัวทําลายไขมัน แตแวกซหลอมเหลวและละลายไดในตัวทําละลายไขมัน (Pandey, 1982) 

จึงสามารถแยกแวกซออกจากผิวของพืชและเตรียมเปนสารเคลือบผิวผลไมได ท้ังนี้ข้ึนกับ ชนิด 

พันธุ และอายุของพืช (Kays, 1991)  

แวกซท่ีเคลือบผิวผลไมตามธรรมชาติแบงออกเปน 2 ชนิด คือ แวกซชนิดแข็ง (hard 

wax) และแวกซชนิดออน (soft wax) ถาช้ันของคิวติเคิลประกอบดวยแวกซชนิดออนมาก การ
สูญเสียน้ําจะนอย (สายชล, 2528) สอดคลองกับรายงานของ Albrigo (1972) ท่ีรายงานวา การ
สูญเสียน้ําหนักของผลสมพันธุ Valencia จะเกิดข้ึนนอย ถามี แวกซชนิดออนอยูมาก สําหรับผลไม
ตระกูลสมในระยะผลออนแวกซท่ีสรางสวนใหญจะเปนแวกซชนิดออน เม่ือผลแกข้ึนจะสราง     
แวกซชนิดแข็งข้ึนเปนปริมาณมาก ท้ังแวกซชนิดแข็งและแวกซชนิดออนมีองคประกอบทางเคมี
เหมือนกันคือ  เอสเทอร ท่ีมาจากแอลกอฮอลและกรดไขมันท่ีมีลักษณะเปนสารประกอบ
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ไฮโดรคารบอนโซยาว แตมีสมบัติทางเคมีบางอยางแตกตางกันคือ แวกซชนิดแข็งละลายไดในกรด
โอเลอิกในขณะท่ีแวกซชนิดออนไมละลาย (Ben-Yehoshua, 1987)  
 
2.6 สารเคลือบผิวผลไมสังเคราะห 

ในการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลไม เชน การลางทําความสะอาดและการขนสง ทําให
แวกซท่ีมีอยูตามธรรมชาติหลุดออกไป กอใหเกิดความเสียหายแกผลไมท้ังในแงความทนทานและ
ความสวยงามของผิวผลไม นอกจากนี้ยังทําใหผลไมเส่ือมคุณภาพเร็วกวาปกติ (สุรพงษ, 2530) 

โดยจะสงผลใหสูญเสียน้ําไดงาย รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนแกสมากข้ึนดวย ดังนั้นในกระบวนการ
จัดการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลไมบางชนิด จึงมีการเคลือบผิวผลไมดวยสารเคลือบผิวท่ีไดมาจาก
ธรรมชาติหรือสารสังเคราะห เพื่อทดแทนสารเคลือบผิวตามธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ
คือ ชวยลดการสูญเสียน้ําของผลไม โดยสามารถลดลงได 30-50 เปอรเซ็นต ทําใหผลผลิตมี
ลักษณะผิวสดใสไมเหี่ยว และลดอัตราการแลกเปล่ียนแกส ซ่ึงจะชวยชะลออัตราการหายใจใหชา
ลง แตยังอยูในระดับท่ีปลอดภัยตอผลไม นอกจากนี้การเคลือบผิวยังมีประโยชนทางออมคือ ทําให
เปลือกของผลไมมีความมันวาวสวยงามดึงดูดความสนใจของผูบริโภค ในกรณีท่ีตองใชสารเคมี
ชนิดอ่ืนเพิ่มเติม สารเคลือบผิวเหลานี้จะชวยเปนตัวพาสารเคมีใหติดอยูกับผิวของผลไมดวย เชน 

การผสมสารเคมีฆาเช้ือรากับสียอมผิวของผลไม หรือการผสมสารควบคุมการเจริญเติบโตตางๆ 

รวมกับสารเคลือบผิว (ดนัยและนิธิยา, 2548) 

สารเคลือบผิวท่ีใชกับผลไมในปจจุบันนี้มีดวยกันหลายชนิดและหลายสูตร แตละชนิดมี
สวนผสมแตกตางกัน ซ่ึงสวนผสมเหลานี้จะเปนความลับทางการคา สวนใหญมักเปนสารเคลือบผิว
ท่ีใชแวกซหลายชนิดผสมกัน เพื่อดึงเอาสมบัติท่ีดีของแวกซแตละชนิดมารวมกัน และทําให
เหมาะสมกับผลไมท่ีจะเคลือบผิวแตชนิด และสัดสวนของแวกซกับตัวทําละลายท่ีใชเตรียมยังคง
เปนความลับทางการคา โดยท่ัวไปสารเคลือบผิวจะมีสวนผสมท่ีสําคัญ 3 สวน คือ แวกซ ตัวทําลาย 
และสารลดแรงตึงผิว (surfactant) หรืออิมัลซิไฟเออร (emulsifier) นอกจากน้ีอาจมีสารเคมี
ปองกันโรคพืชผสมอยูดวย อิมัลซิไฟเออรสามารถชวยใหแวกซเจือจางอยูในน้ําในรูปของสาร
แขวนลอยซ่ึงเรียกวา อิมัลชัน (emulsion) ได (Bennett, 1975a and b)  

แวกซเปนลิพิดชนิดหนึ่งท่ีเปนเอสเทอรของกรดไขมันกับแอลกอฮอลท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูง 
แวกซท่ีพบในธรรมชาติเปนเอสเทอรของกรดไขมันและแอลกอฮอลหลายๆ ชนิดผสมกัน 
นอกจากนี้  ยัง มีพวกสารประกอบไฮโดรคารบอน  คีโตน  แอลดีไฮด  และแอลกอฮอล 
(Kolattukudy, 1976) สารเคลือบผิวท่ีมีสารประกอบไฮโดรคารบอนประมาณ 40-50 เปอรเซ็นต 
จะสามารถลดการสูญเสียน้ําของผลไมไดดี (Gassner et. al., 1969) เนื่องจากการที่โมเลกุลของน้ํา



 20 

ระเหยผานแผนฟลมของสารเคลือบผิวออกมาไดตองผานโมเลกุลของสวนประกอบท่ีมีข้ัว (polor) 

ถาแวกซมีสารประกอบเอสเทอรและไฮโดรคารบอนโซยาวอยูมาก แผนฟลมของสารเคลือบผิวจะมี
ความเปนข้ัวนอย ทําใหน้ําซึมผานไดนอย จึงสามารถลดการสูญเสียน้ําของผลไมไดดี (Bonting 

and Pont, 1981) นอกจากนี้ยังพบวาสารเคลือบผิวท่ีมีโครงสรางการเรียงตัวซอนกันอยางมี
ระเบียบจะทําใหมีสมบัติในการตานทานการผานของนํ้าไดดีกวาสารเคลือบผิวท่ีหนากวาแตมี
โครงสรางท่ีไมเปนระเบียบ (สายชล, 2528) และการเรียงซอนกันไมสนิทในโครงสรางอาจทําใหมี
ชองทางท่ีน้ําระเหยผานออกมาได (Ben-Yehoshua, 1985)  

 
ชนิดของแวกซท่ีใชเตรียมสารเคลือบผิว 

  สําหรับแวกซท่ีใชเตรียมสารเคลือบผิวมีหลายชนิดและไดมาจากแหลงตางๆ กัน ดังนี้ 
(Hampel and Hawley, 1973) 

a.  แวกซจากพืช (vegetable wax) สกัดจากผิวของพืชมีหลายชนิด แวกซท่ีนิยมใชเปน
สารเคลือบผิวผลไม ไดแก  

แคนเดลิลลาแวกซ (candelilla wax) ไดมาจากพืชในทะเลทรายชื่อ Euphorbia 

antisyphilitica  ซ่ึงปลูกมากในแม็กซิโกตอนเหนือ แวกซมีลักษณะเปนของแข็งมันวาว สีน้ําตาล
อมเหลือง (yellowish-brown) และมีกล่ินหอม มีจุดหลอมเหลวประมาณ 68-75 องศาเซลเซียส 

โครงสรางของสารเกาะตัวกันไมแนนนัก จัดเปนแวกซชนิดออน (Kolattukudy, 1976) 

Wolfmeier et. al., 1996 ไดรายงานสารประกอบตางๆ ในแคนเดลิลลาแวกซ ดังนี้ 
 
• hydrocarbons (saturated straight-chain ) 42 เปอรเซ็นต (w/w)  

• wax resin และ sitosteroyl esters 39 เปอรเซ็นต (w/w)  

• lactones 6 เปอรเซ็นต (w/w)  

• free wax และ resin acids 8 เปอรเซ็นต (w/w)  

• free wax และ resin alcohols (terpene alcohols) 5 เปอรเซ็นต (w/w) 

• saponifiable components 23-29 เปอรเซ็นต (w/w)  

• unsaponifiable components 71-77 เปอรเซ็นต (w/w)  
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สารเคลือบผิวท่ีมีสารประกอบไฮโดรคารบอนประมาณ 40-50 เปอรเซ็นต จะสามารถลด
การสูญเสียน้ําของผลไมไดดี (Gassner et. al., 1969) ซ่ึงแคนเดลิลลาแวกซประกอบดวย
สารประกอบไฮโดรคารบอนโซยาว (C29 ถึง C33) มากถึง 40-60 เปอรเซ็นต เอสเทอรของกรด
ไขมันและแอลกอฮอลโซยาว (C28 ถึง C34) ประมาณ 40 เปอรเซ็นต และสารประเภทเรซิน 
ประมาณ 1 เปอรเซ็นต (SCOGS, 1981) ทําใหในสวนประกอบของแวกซมีสวนท่ีชอบไขมัน 
(lipophilic) อยูมาก ซ่ึงเม่ือนําไปเคลือบผิวสารเหลานี้จะกลายเปนช้ันไขมัน (lipid layer) บนผิว
ผลไม (Kolattukudy, 1976) แคนเดลิลลาแวกซจึงสามารถลดการสูญเสียน้ําไดดี (Paredes-Lopez 
et. al., 1974)  

คารนูบารแวกซ (carnauba wax) เปนแวกซท่ีสกัดไดจากผิวของใบปาลมบราซิล (Brazil 

palm: Copernicia cerifera) มีกล่ินหอม มีจุดหลอมเหลวประมาณ 84-96 องศาเซลเซียส 
โครงสรางของสารเกาะตัวกันอยางแนนหนา จัดเปนแวกซชนิดแข็ง (Kolattukudy, 1976) เม่ือ
นําไปเคลือบผิวผลไมพบวามีสมบัติในการใหความมันวาวดี ไมหลุดออกไดงาย แตลดการสูญเสีย
น้ําไดนอย เม่ือเปรียบเทียบกับแคนเดลิลลาแวกซ เนื่องจากในสวนประกอบของแวกซมีสวนท่ีชอบ
ไขมันอยูนอย โดยมีไฮโดรคารบอนโซตรงชนิดอ่ิมตัวนอยกวา 1 เปอรเซ็นต และสารประเภท       
เรซินนอยกวา 5 เปอรเซ็นต (Wolfmeier et. al., 1996) จึงนิยมนําสวนผสมชนิดอ่ืนๆ มาเติมลง
ในแวกซ เชน การเติมแอซีทิเลเทตโมโนกลีเซอรไรด (acetylated monoglycerides) ซ่ึงสามารถ
ชวยเพิ่มความยืดหยุนใหแกแวกซเม่ือนําไปเคลือบผิว นอกจากนี้ยังมีการเติมกรดไขมัน เชลแล็ก 
(shellac) และซูโครสพอลิเอสเทอรของกรดไขมัน (sucrose fatty acid esters) (นิธิยา, 2547) 

b.  แวกซจากสัตว (animal wax) ชนิดท่ีนิยมใชเปนสารเคลือบผิวผลไม ไดแก เชลแล็ก 

ซ่ึงเปนสารท่ีขับออกมาจากตัวคร่ัง (Laccifer lacca) หรือมูลคร่ัง อีกชนิดหนึ่งคือ spermaceti ได
จากปลาวาฬ สวน wool wax ไดจากขนแกะ และ bee wax ไดจากผ้ึง  

เชลแล็กจัดเปนเรซินชนิดหนึ่ง ซ่ึงเปนพอลิเมอรของสารผสม aliphatic alicyclic 

hydroxyl acid เชน aleuritic acid และ shelloic acid มีจุดหลอมเหลวประมาณ 70-80 องศา-
เซลเซียส สามารถละลายไดดีในแอลกอฮอลและสารละลายท่ีมีสมบัติเปนดาง มักพบเปน
สวนประกอบของสารเคลือบผิวแทบทุกชนิด เนื่องจากมีสมบัติเปนตัวกั้นการผานเขา-ออกของแกส
และไอน้ําไดดี เม่ือนําไปผสมสารเคลือบผิวชนิดอ่ืนๆ จะชวยปองกันการสูญเสียน้ําเพิ่มข้ึน ขอเสีย
ของเชลแล็กคือ เม่ือถูกน้ําจะเปล่ียนเปนสีขาว และจํากัดการผานเขา-ออกของแกสมากเกินไปจนทํา
ใหแกสออกซิเจนไมเพียงพอสําหรับการหายใจ (Greener and Fennema, 1994; Bai et. al., 

2002) โดยเฉพาะเม่ือนําไปเคลือบผิวผลสม จะจํากัดการผานเขา-ออกของแกสจนทําใหเกิดภาวะ
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ขาดออกซิเจน ซ่ึงจะมีการสังเคราะหแอซีทัลดีไฮดและเอทานอลข้ึน สงผลใหผลสมเกิดกล่ินและ
รสชาติผิดปกติ (นิธิยา, 2547)  

c.  แวกซจากนํ้ามันปโตรเลียม (petroleum wax) เปนผลพลอยไดจากการกล่ันน้ํามัน
ปโตรเลียม มีหลายชนิดแตกตางกัน ชนิดท่ีนํามาใชเตรียมสารเคลือบผิว ไดแก  

พาราฟฟน (paraffin) มีลักษณะเปนของแข็งสีขาวออนนุม ล่ืนไมมีกล่ิน เม่ือละลายอยูใน
ตัวทําละลายจะมีลักษณะเหนียว  

microcrystalline wax เปนแวกซจากน้ํามันปโตรเลียมอีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนผลึก
ขนาดเล็ก เหนียว และออนนุม มีน้ําหนักโมเลกุลสูง มี tensile strength และจุดหลอมเหลวสูงกวา 
พาราฟฟนมีความมันวาวนอย ล่ืนมือสามารถรวมตัวกับแวกซจากพืชและ resin มีผลทําใหจุด
หลอมเหลวและความแข็งสูงข้ึน  

d.  แวกซจากฟอสซิล (mineral wax) เชน montan wax แตไมนิยมใชเปนสวนประกอบ
ของสารเคลือบผิวเนื่องจากมีสีเขม  

e.  แวกซจากการสังเคราะห (synthetic wax) ไดแก polyethylene wax, 
polyoxyethylene glycols (carbowax), chlorinated naphthalene (halowax), 
polyoxyethylene sorbitol, polyethylene glycols, และ ethylene glycol monostearate เปนตน 

พอลิเอทิลีนแวกซสังเคราะหไดจากเอทิลีนซ่ึงเปนผลพลอยไดจากการกล่ันน้ํามันดิบและ
จากการแยกแกสธรรมชาติ เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของโมโนเมอรเอทิลีน (ethylene 

หรือ ethane) ท่ีมีโมเลกุล C2H4 หรือ CH2=CH2 ตอกันเปนโซยาวแบบแขนง (branching) 

(Kahovec and Hatada, 2002) มีจุดหลอมเหลวสูงประมาณ 100-140 องศาเซลเซียส จึงเตรียม
ใหเปนสารละลายไมโครอิมัลชันไดยาก เม่ือนําไปเคลือบผิวผลสมจะใหความมันวาวสูง มี
โครงสรางสารเกาะตัวกันอยางแนนหนา จัดเปนแวกซชนิดแข็ง ทําใหลดการสูญเสียน้ําไดนอย และ
ยึดเกาะกับผิวของเปลือกผลสมไดไมดี จึงมักเกิดรอยแตกราวของสารเคลือบผิวข้ึนภายหลัง 
(Hagenmaier, 1998a)  
 
2.7 สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 

 อิมัลชัน หมายถึง การกระจายตัวของของเหลว 2 ชนิด หรือมากกวาท่ีไมผสมรวมเปนเนื้อ
เดียวกัน เนื่องจากมีแรงตึงผิวท่ีเกิดข้ึนระหวางของเหลวท้ังสองชนิด หากเปนอิมัลชันปกติหรือ  
แมกโครอิมัลชันจะเปนสารละลายสีขาวขุน และเม่ือต้ังท้ิงไวของเหลวจะแยกออกจากกันเปน 2 ช้ัน 
สําหรับไมโครอิมัลชันจะมีลักษณะตรงขามกับแมคโครอิมัลชันคือ จะไมปรากฏลักษณะเปนสีขาว
ขุน สารละลายท่ีไดจะมีลักษณะโปรงแสง (translucent) หรือโปรงใส (transparent) มีความคง
ตัวดีและไมแยกช้ัน อนุภาคมีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวาแมคโครอิมัลชัน ประมาณ 2000 
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อังสตรอม (0.2 ไมโครเมตร, μm) ถึง 100 อังสตรอม (0.01 ไมโครเมตร) ดังนั้นการท่ีจะเรียกวา
แมคโครอิมัลชันหรือไมโครอิมัลชันจึงข้ึนอยูกับขนาดของอนุภาค เพราะเกิดจากกระบวนการ   
อิมัลซิฟเคชันเชนเดียวกัน (Prince, 1977)  
 ไมโครอิมัลชันเตรียมข้ึนคร้ังแรกโดย George Radaward ในป ค.ศ. 1928 เปนการ
กระจายตัวของคารนูบารแวกซในน้ํา และเนื่องจากขนาดอนุภาคของไมโครอิมัลชันจะเล็กมาก จึง
จัดไมโครอิมัลชันเปนนาโนเทคโนโลยีอยางหนึ่ง ในระบบของไมโครอิมัลชันของเหลวชนิดหนึ่ง
จะตองเปนน้ําเสมอ แตแมคโครอิมัลชันน้ําจะเปนของเหลวชนิดหนึ่งและอาจไมมีน้ําก็ได สําหรับ
ไมโครอิมัลชันท่ีผลิตในทางการคาจะประกอบดวย น้ํามันหรือแวกซ น้ํา และสารลดแรงตึงผิวหรือ
อิมัลซิไฟเออร ซ่ึงนิยมใชกรดไขมัน นอกจากนี้ยังมีสารรวมลดแรงตึงผิว (co-surfactant) ซ่ึงมัก
เปนแอลกอฮอล และเรียกแอลกอฮอลวาเปน amphiphile ซ่ึงสามารถทําใหเกิดเปนอิมัลชันท่ีมี
ขนาดอนุภาคเล็กมากๆ ได สารละลายท่ีไดจะกระจายตัวเปนของเหลวโปรงใสที่แสงผานได และถา
ปนในเคร่ืองเหวี่ยงนาน 5 นาที ท่ี 100xg จะไมเกิดการแยกชั้น ในปจจุบันกระบวนการเตรียม
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางและยาสวนใหญจะเตรียมใหอยูในรูปของไมโครอิมัลชัน (Hagenmaier 
and Baker, 1994a; Hagenmaier, 1998a) 
 การทําสารเคลือบผิวใหอยูในรูปสารละลายไมโครอิมัลชัน ซ่ึงเปนการกระจายตัวของ
แวกซในน้ํา เม่ือสารเคลือบผิวแหงโครงสรางของสารเคลือบผิวจะมีรูเล็กๆ เกิดข้ึน เนื่องจากอนุภาค
หยดนํ้าในอิมัลชันระเหยหายไป จึงเปนชองทางใหแกสผานเขา-ออกไดบาง ในการเตรียมสาร
เคลือบผิวแวกซไมโครอิมัลชันประกอบดวย แวกซ กรดไขมัน แอมโมเนีย (amonaia) หรือมอรโฟลีน 
(morpholine) และนํ้า สําหรับแวกซท่ีนิยมนํามาทําสารเคลือบผิวผลสม ไดแก พอลิเอทิลีนแวกซ 
คารนูบารแวกซ และแคนเดลิลลาแวกซ (Hagenmaier and Baker, 1994a; Hagenmaier, 
1998a) 
 แวกซเปนลิพิดชนิดหนึ่ง ท่ีเปนเอสเทอรของกรดไขมันกับแอลกอฮอล ซ่ึงสามารถถูก
ไฮโดรไลสไดในสารละลายดาง ดังนั้นเม่ือแวกซผสมกับแอมโมเนียหรือมอรโฟลีน ซ่ึงมีสมบัติเปน
ดางจะทําปฏิกิริยาซาพอนิฟเคชัน (saponification) ไดสารท่ีมีโมเลกุลเหมือนสบู (soap) คือ มี
ปลายขางหน่ึงเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนและอีกปลายเปนหมูคารบอกซิล ทําใหสามารถ
รวมตัวกับน้ําได โดยมีกรดไขมันเปนสารลดแรงตึงผิวหรืออิมัลซิไฟเออร (Hagenmaier, 2004)  
ท่ีชวยลดแรงตึงผิวระหวางผิวของน้ํากับของเหลวอินทรียท่ีไมรวมกับน้ํา (นิธิยา, 2549) นอกจากนี้
ความรอนและความเร็วท่ีใชในระหวางผสมจะเปนเทคนิคสําคัญท่ีทําใหไดสารเคลือบผิวท่ีมี
ลักษณะเปนไมโครอิมัลชัน (Hagenmaier, 1998a) กรดไขมันท่ีนิยมใชในการเตรียมสารเคลือบ
ผิวไมโครอิมัลชัน ไดแก กรดโอเลอิก (oleic acid: C17H33COOH) ซ่ึงเปนกรดไขมันชนิดไม
อ่ิมตัว และกรดไขมันชนิดอ่ิมตัว ไดแก กรดไมริสติก (myristic acid: CH3(CH2)12COOH)      
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กรดลอริก (lauric acid: CH3(CH2)10COOH) กรดปาลมิติก (palmitic acid: CH3(CH2)14 

COOH) และกรดสเตียริก (stearic acid: CH3(CH2)16COOH) (Hagenmaier and Baker, 

1994a) หากกรดไขมันท่ีใชมีโครงสรางโมเลกุลเปนโซยาวจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการ
สูญเสียน้ําใหกับสารเคลือบผิวไดดีกวาโครงสรางโมเลกุลท่ีเปนโซส้ัน และกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว
ยังสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียน้ําไดดีกวากรดไขมันชนิดอ่ิมตัว (Javis et. 
al., 1962)  
 
2.8 ผลของการใชสารเคลือบผิวตอการเปล่ียนแปลงของผลสมหลังการเก็บเก่ียว  
 

2.8.1 ผลของสารเคลือบผิวตอการสูญเสียน้ําหนักของผลสม  
ในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เชน การลางทําความสะอาด การขนสง อาจจะทํา

ใหสารเคลือบผิวตามธรรมชาติของผลไมบางสวนหายไป สงผลใหมีการสูญเสียน้ําออกทางคิวติเคิล
มากข้ึน (ดนัย, 2540) ผลสมพันธุ Valencia สูญเสียน้ําหนักมากกวา 5 เปอรเซ็นต จะทําใหผลสม
เหี่ยวและเสียรูปทรง นอกจากนี้ยังทําใหเปลือกผลสมบาง แข็ง ปอกยาก และวางจําหนายไมไดท้ังๆ 

ท่ีคุณภาพภายในผลสมยังเปล่ียนแปลงไมมากนัก (Grierson and Wardowski, 1978; 

Wardowski et. al., 1986) ผลสมเขียวหวานท่ีเก็บรักษาไวท่ีสภาพอุณหภูมิหอง (28±2 องศา-
เซลเซียส) สูญเสียน้ําหนัก 8-10 เปอรเซ็นต ภายใน 1 สัปดาห และปรากฏการเหี่ยวใหเห็นชัดเจน 
(Sonsrivichai et. al., 1992) ดังนั้นจึงมีการใชสารเคลือบผิวท่ีไดจากธรรมชาติหรือสาร
สังเคราะหเคลือบผิวผลสมทดแทน เพื่อปดรอยเปดตามธรรมชาติรวมท้ังรอยแผลที่เกิดข้ึนหลังการ
เก็บเกี่ยว และลดการสูญเสียน้ําของผลสม แตจะลดไดมากหรือนอยนั้นยังข้ึนอยูกับคุณสมบัติของ
สารเคลือบผิวชนิดนั้นๆ ดวย (ดนัยและนิธิยา, 2548; Kolattukudy, 2003)  

ผลสมพันธุ Valencia ท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของแคนเดลิลลาแวกซ 
หรือพอลิเอทิลีนแวกซ แลวนําไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส พบวาสารเคลือบผิว   
ไมโครอิมัลชันของแคนเดลิลลาแวกซสามารถลดการสูญเสียน้ําหนักของผลสมไดดีกวา               
พอลิเอทิลีนแวกซ โดยผลสมสูญเสียน้ําหนักเทากับ 25 และ 47 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือกําหนด
ใหผลสมท่ีไมไดเคลือบผิวสูญเสียน้ําหนัก 100 เปอรเซ็นต (Hagenmaier and Baker, 1994a) 

และผลสมพันธุ Valencia ท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนผสมกับ
แคนเดลิลลาแวกซ และสารเคลือบผิวทางการคา HIGLOSS ท่ีมีเชลแล็กเปนสวนผสมหลัก เม่ือ
เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สูญเสียน้ําหนักเทากับ 0.25 และ 0.47 เปอรเซ็นต ตอวัน 
ตามลําดับ ( Hagenmaier, 2000)  
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 การท่ีมีแวกซผสมอยูในสารเคลือบผิวแตละชนิดมีผลตอการลดการสูญเสียน้ําหนักผลสม 

โดยสามารถอธิบายไดจากสมบัติของแวกซดังนี้ พอลิเอทิลีนแวกซเปนแวกซท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง
ประมาณ 100-140 องศาเซลเซียส จึงเตรียมใหเปนสารละลายไมโครอิมัลชันไดยาก เม่ือนําไป
เคลือบผิวผลสมจะใหความมันวาวสูง แตการมีโครงสรางสารเกาะตัวกันอยางแนนหนา ท่ีเรียกวา 
แวกซชนิดแข็ง ทําใหลดการสูญเสียน้ําไดนอย และยึดเกาะกับผิวของเปลือกผลสมไดไมดี จึงมักเกดิ
รอยแตกราวของสารเคลือบผิวข้ึนภายหลัง (Hagenmaier, 1998a) แคนเดลิลลาแวกซเปนแวกซท่ี
มีจุดหลอมเหลวประมาณ 68-75 องศาเซลเซียส ประกอบดวยสารประกอบไฮโดรคารบอนโซยาว
ประมาณ 40-60 เปอรเซ็นต เอสเทอรของกรดไขมันและแอลกอฮอลโซยาวประมาณ 40 
เปอรเซ็นต และเรซินประมาณ 1 เปอรเซ็นต (SCOGS, 1981; Wolfmeier et. al., 1996) ทําให
ในสวนประกอบของแวกซมีสวนท่ีชอบไขมันอยูมาก เม่ือนําไปเคลือบผิวสารเหลานี้จะกลายเปน
ช้ันไขมันบนผิวผลสม แคนเดลิลลาแวกซจึงสามารถลดการสูญเสียน้ําของผลสมไดดีกวาพอลิเอทิ
ลีนแวกซ นอกจากนี้การมีโครงสรางของสารเกาะตัวกันไมแนนนัก ซ่ึงจัดเปนแวกซ ชนิดออน 
(Kolattukudy, 2003) ทําใหแคนเดลิลลาแวกซสามารถลดการสูญเสียน้ําและยึดเกาะกับผิวของ
เปลือกผลสมไดดี แมจะใหความมันวาวไดไมดีเทากับพอลิเอทิลีนแวกซ (Paredes-Lopez et. al., 

1974) การนําแคนเดลิลลาแวกซมาผสมกับพอลิเอทิลีนแวกซสามารถชวยลดอุณหภูมิระหวางผสม
ใหเปนอิมัลชันลงได ทําใหเตรียมสารละลายไมโครอิมัลชันงายข้ึน ชวยลดการสูญเสียน้ําหนักและ
เพิ่มการยึดเกาะระหวางสารเคลือบผิวกับเปลือกผลสมไดดียิ่งข้ึน โดยไมทําใหความ  มันวาวลดลง 
(Hagenmaier, 1998a) คารนูบารแวกซมีสมบัติในการใหความมันวาวดีไมหลุดออกไดงาย มี
โครงสรางสารเกาะตัวกันอยางแนนหนา จัดเปนแวกซชนิดแข็ง จึงลดการสูญเสียน้ําไดนอย เม่ือ
เปรียบเทียบกับแคนเดลิลลาแวกซ เนื่องจากในสวนประกอบของคารนูบารแวกซมีสวนท่ีชอบน้ําอยู
นอย โดยมีไฮโดรคารบอนโซตรงชนิดอ่ิมตัวนอยกวา 1 เปอรเซ็นต และเรซินนอยกวา 5 เปอรเซ็นต 
(Wolfmeier et. al., 1996)  

เชลแล็กและเรซินมีสมบัติในการลดการสูญเสียน้ําของผลสมไดดี การผสมเชลแล็กหรือ   
เรซินลงในสารเคลือบผิวสามารถชวยลดการสูญเสียน้ําหนักของผลสมไดดีข้ึน ตัวอยางเชน ผลสม
พันธุ Valencia ท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซ สูญเสียน้ําหนัก
เทากับ 32 เปอรเซ็นต แตเม่ือผสมเชลแล็กลงในสารเคลือบผิว ผลสมสูญเสียน้ําหนักลดลงเหลือ 29 

เปอรเซ็นต  เ ม่ือกําหนดใหผลสมท่ีไมไดเคลือบผิวสูญเสียน้ําหนักเทากับ 100 เปอรเซ็นต 
(Hagenmaier and Baker, 1995) และผลเกรฟฟรุตพันธุ Marsh ท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว
เชลแล็กผสมกับเรซิน และสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซ แลวนําไปเก็บรักษา
ไวท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน สารเคลือบผิวเชลแล็กผสมกับเรซินชวยลดการ
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สูญเสียน้ําหนักของผลเกรฟฟรุตไดดีกวาสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซ โดย
ผลเกรฟฟรุตสูญเสียน้ําหนักเทากับ 0.30 และ 0.05 เปอรเซ็นต/วัน/100 มิลลิกรัม ตามลําดับ 
(Hagenmaier and Baker, 1994b)  
 

2.8.2 ผลของสารเคลือบผิวตอการเปล่ียนแปลงปริมาณแกสภายในผลสม  

ผลสมภายหลังการเก็บเกี่ยวยังคงมีชีวิตอยู ยังมีการหายใจใชแกสออกซิเจนและคายแกส
คารบอนไดออกไซดอยูตลอดเวลา (นิธิยา, 2547) การใชสารเคลือบผิวกับผลสมสามารถทดแทน 
คิวติเคิลท่ีเคยมีอยู ชวยปดชองเปดตางๆ ตามธรรมชาติ และรอยแผลจากการเก็บเกี่ยว ทําใหผลสมมี
การสูญเสียน้ํา อัตราการหายใจ และการแลกเปล่ียนแกสลดนอยลง (จริงแท, 2541) การเคลือบผิวมี
ผลโดยตรงตอการลดอัตราการแลกเปล่ียนแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดระหวาง
ภายในผลสมกับส่ิงแวดลอม ทําใหปริมาณแกสออกซิเจนลดลงเนื่องจากถูกใชไปในการหายใจและ
มีแกสคารบอนไดออกไซดสะสมมากข้ึน ถาภายในผลมีแกสคารบอนไดออกไซดสะสมอยูมาก
เกินไป และมีแกสออกซิเจนไมเพียงพอสําหรับการหายใจ จะทําใหเกิดการหายใจแบบไมใช
ออกซิเจนหรือการหมัก ซ่ึงจะมีการสังเคราะหแอซีทัลดีไฮดและเอทานอลข้ึนภายในผลสม สาร
เหลานี้จะทําใหผลสมเกิดกล่ินและรสชาติผิดปกติ การหมักท่ีเกิดข้ึนนั้นนอกจากจะสังเกตจากกล่ิน
ของแอลกอฮอลท่ีเกิดข้ึนแลว ยังสังเกตไดจากอัตราการผลิตแกสคารบอนไดออกไซดท่ีเพิ่มสูงข้ึน
เม่ือปริมาณแกสออกซิเจนภายในผลสมลดตํ่าลงมาก (จริงแท, 2541; Cohen, et. al., 1990; 
Hagenmaier, 2000)  

การท่ีผลสมมีปริมาณแกสออกซิเจนภายในผลตํ่าและแกสคารบอนไดออกไซดสูงสามารถ
ยับยั้งการสังเคราะหและการทํางานของเอทิลีนได (ดนัย, 2540; จริงแท, 2541) การเคลือบผิวสม 

Valencia สารเคลือบผิวจะไปปกคลุมเลนติเซลและรอยแตกตามธรรมชาติท่ีผิว ทําใหการผาน   
เข า -ออกของแกสถูกจํากัด  โดยสารเคลือบผิวสามารถจํากัดการผานเขา -ออกของแกส
คารบอนไดออกไซดได 140 เปอรเซ็นต และแกสออกซิเจนได 250 เปอรเซ็นต สามารถยับยั้งการ
สังเคราะหและการทํางานของเอทิลีนได 100 เปอรเซ็นต และทําใหการสูญเสียน้ําลดลง 25 

เปอรเซ็นต (Ben-Yehoshua et. al., 1985) การที่สารเคลือบผิวสามารถจํากัดการแลกเปล่ียนแกส
ทําใหภายในผลมีปริมาณแกสออกซิเจนตํ่าและแกสคารบอนไดออกไซดสูง และสามารถยับยั้งการ
สังเคราะหและทํางานของเอทิลีนไดนั้น เนื่องจากออกซิเจนจําเปนตองใชในปฏิกิริยาการเปล่ียน 

ACC ใหเปนเอทิลีน ปริมาณของแกสออกซิเจนที่ตํ่าจะทําใหการสังเคราะหและการทํางานของ    
เอทิลีนลดลงหรือหยุดชะงัก ปริมาณของแกสคารบอนไดออกไซดอาจเพิ่มหรือลดการสังเคราะห  
เอทิลีนก็ไดข้ึนอยูกับ ชนิดพืช อุณหภูมิ ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด และระยะเวลาที่ผลไมอยู
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ในสภาพท่ีมีแกสคารบอนไดออกไซดสูง อยางไรก็ตาม แกสคารบอนไดออกไซดจะขัดขวางการ
ทํางานของเอทิลีน โดยแยงเอทิลีนในการจับกับตัวรับ (receptor) (ดนัย, 2540; จริงแท, 2541)  

การที่สารเคลือบผิวแตละชนิดจะมีสมบัติในการปองกันการสูญเสียน้ําและควบคุมการผาน     
เขา-ออกของแกสไดไมเทากัน จึงจําเปนตองเลือกชนิดของสารเคลือบผิวและความเขมขนให
เหมาะสมกับผลไมดวย การใชสารเคลือบผิวความเขมขนท่ีตํ่าเกินไปหรือบางเกินไปจะลดการ
สูญเสียน้ําไดนอย หากใชความเขมขนท่ีสูงเกินไปหรือหนาไป นอกจากจะส้ินเปลืองแลว ยังทําให
ปริมาณแกสออกซิเจนผานเขา-ออกไดนอยลง จนเกิดการหายใจแบบไมใชออกซิเจน (จริงแท, 
2541; Arthey, 1975) ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวท่ีเตรียมดวยเทคนิคไมโครอิมัลชัน ทํา
ใหภายในผลสมมีปริมาณแกสออกซิเจนสูงและแกสคารบอนไดออกไซดตํ่า (Hagenmaier 2000; 

2005) เนื่องจากสารเคลือบผิวท่ีอยูในรูปสารละลายไมโครอิมัลชัน ซ่ึงเปนการกระจายตัวของแวกซ
ในน้ํา เม่ือนํามาเคลือบผิวผลสมโครงสรางของสารเคลือบผิวจะมีรูเล็กๆ เกิดข้ึน เนื่องจากอนุภาค
หยดน้ําในอิมัลชันระเหยหายไปเม่ือผิวแหง จึงเปนชองทางใหแกสผานเขา-ออกได (Prince, 1977; 

Hagenmaier and Baker, 1994a; Hagenmaier, 1998a) เม่ือเปรียบเทียบกับการเคลือบผิวผล
สมดวยเชลแล็กหรือเรซินท่ีลักษณะฟลมของสารเคลือบผิวจะปกคลุมท่ัวบริเวณเปลือกผลสมทําให
แกสผานเขา-ออกไดนอยมาก (Hagenmaier and Baker, 1995) ตัวอยางเชน ผลสมพันธุ 
Valencia ท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซมีปริมาณแกส
ออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดภายในผลใกลเคียงกับผลที่ไมไดเคลือบผิว แตผลสมท่ี
เคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวเชลแล็กหรือเรซิน  มีปริมาณแกสออกซิเจนลดลงและแกส
คารบอนไดออกไซดเพิ่มมากข้ึน (Hagenmaier and Goodner, 2002)  

นอกจากลักษณะการปกคลุมบนเปลือกผลสมแลวชนิดของแวกซรวมถึงสวนผสมอื่นๆ ท่ี
อยูในสารเคลือบผิวก็มีผลตอปริมาณแกสภายในผลสมเชนกัน (Hagenmaier, 2000; 2005) การ
ยอมใหแกสผานเขา-ออกไดของสารเคลือบผิวสามารถวัดไดดวยคา permeability (permeability 

value) ซ่ึงคานี้ช้ีบงอัตราการแลกเปล่ียนแกสระหวางภายในผลสมกับส่ิงแวดลอม (Hagenmaier 

and Baker, 1993) สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซเม่ือนํามาเคลือบผิวผลสม
จะมีสมบัติในการยอมใหแกสผานเขา-ออกไดดี เนื่องจากมีคา permeability สูง ทําใหภายในผล
สมมีปริมาณแกสออกซิเจนสูงและแกสคารบอนไดออกไซดตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับสารเคลือบผิว 
ไมโครอิมัลชันของแคนเดลิลลาแวกซท่ียอมใหแกสผานเขา-ออกไดนอยกวา และมีคา perme-

ability ตํ่ากวาพอลิเอทิลีนแวกซ ทําใหภายในผลสมมีปริมาณแกสออกซิเจนตํ่าและแกส
คารบอนไดออกไซดสูง ตัวอยางเชน ผลสมพันธุ Valencia ท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโคร-

อิมัลชันของพอลิเอทิลีนหรือแคนเดลิลลาแวกซ แลวนําไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
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เปนเวลา 7 วัน มีคา CO2 permeability เทากับ 0.24 และ 0.12 mol m-2s-1Pa-1 มีปริมาณแกส
ออกซิเจนภายในผลเทากับ 9.0 และ 6.1 KPa และแกสคารบอนไดออกไซดเทากับ 6.6 และ 8.5 

KPa ตามลําดับ (Hagenmaier, 2005)  
การผสมแคนเดลิลลาแวกซลงในสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซ ทําให

แกสผานเขา-ออกไดนอยลง เม่ือเปรียบเทียบกับการเคลือบผิวผลสมดวยสารเคลือบผิวไมโคร-

อิมัลชันท่ีมีพอลิเอทิลีนแวกซในสวนผสมเพียงอยางเดียว แตปริมาณแกสภายในผลสมท่ีเคลือบผิว
ดวยสารเคลือบผิวท้ัง 2 ชนิด แตกตางกันเพียงเล็กนอย และสามารถรักษาคุณภาพดานรสชาติของ
ผลสมไดใกลเคียงกัน ตัวอยางเชน ผลสมแมนดารินท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน
ของพอลิเอทิลีนแวกซหรือพอลิเอทิลีนผสมกับแคนเดลิลลาแวกซ แลวนําไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 
21 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน มีคา O2 permeability เทากับ 100 และ 54 x10-16 molm s-1 

m-1Pa-1 มีปริมาณแกสออกซิเจนภายในผลเทากับ 7.0 และ 10.4 KPa และแกส
คารบอนไดออกไซดเทากับ 5.7 และ 6.0 KPa ตามลําดับ (Hagenmaier, 2002) 

การเคลือบผิวผลสมดวยเชลแล็กหรือเรซิน และสารเคลือบผิวท่ีมีเชลแล็กหรือเรซินเปน
สวนผสม ซ่ึงเปนสารเคลือบผิวท่ียอมใหแกสผานเขา-ออกไดนอย จึงมักกอใหเกิดภาวะขาดแกส
ออกซิเจนและสะสมแกสคารบอนไดออกไซดภายในผลสม ทําใหผลสมเกิดกล่ินและรสชาติ
ผิดปกติ (Hagenmaier and Baker, 1995) ตัวอยางเชน ผลสมพันธุ Valencia ท่ีเคลือบผิวดวย
สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซ และสารเคลือบผิวทางการคา 590HS (เชลแล็ก
และเรซิน) มีคา CO2 permeability เทากับ 0.24 และ 0.11 mmol m-2s-1Pa-1 มีปริมาณแกส
ออกซิเจนภายในผลเทากับ 9.0 และ 0.2 KPa และแกสคารบอนไดออกไซดเทากับ 6.6 และ 22.0 

KPa ตามลําดับ (Hagenmaier, 2005) และผลสมพันธุ Valencia ท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว
ไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนผสมกับแคนเดลิลลาแวกซ  และสารเคลือบผิวทางการคา 
HIGLOSS (เชลแล็กและเรซิน) แลวนําไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา     
9-16 วัน มีคา O2 permeability เทากับ 1.7x10-5 และ 0.07x10-5 mol m s-1 m-1 Pa-1 มีปริมาณ
แกสออกซิเจนภายในผลเทากับ 8-11 และ 0.7-0.9 เปอรเซ็นต และแกสคารบอนไดออกไซด
เทากับ 5-7 และ  17-22 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Hagenmaier, 2000) 

 
2.8.3 ผลของสารเคลือบผิวตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพดานรสชาติผลสม  

ปริมาณเอทานอลในน้ํ า ค้ันเปนส่ิงสําคัญท่ีชวยบอกถึงคุณภาพดานรสชาติและมี
ความสัมพันธกับปริมาณแกสภายในผลสม (Hagenmaier, 2000) การสังเคราะหเอทานอลเกิดข้ึน
เม่ือแกสออกซิเจนไมเพียงพอตอกระบวนการหายใจ ทําใหเกิดการหายใจแบบไมใชออกซิเจนหรือ
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การหมัก ซ่ึงจะมีการสังเคราะหแอซีทัลดีไฮดและเอทานอลข้ึนภายในผลสม เม่ือสะสมเปนปริมาณ
มากข้ึน ทําใหผลสมเกิดกล่ินและรสชาติผิดปกติ (จริงแท, 2541; Cohen, et. al., 1990; 

Hagenmaier, 2000) นอกจากน้ีการที่แกสคารบอนไดออกไซดมีความเขมขนสูงมากจะไปยับยั้ง
การหายใจของผลสมไดเชนกัน เนื่องจากการมีแกสคารบอนไดออกไซดมากเกินไป จะยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม succinic dehydrogenase ใน Krebs cycle ทําใหกระบวนการหายใจปกติ
ดําเนินตอไปไมได จึงเขาสูกระบวนการหมัก (เชนเดียวกับกรณีท่ีมีแกสออกซิเจนในปริมาณตํ่า) 
(จริงแท, 2541) 

ปริมาณเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึนในน้ําสมค้ันท่ีทําใหเกิดกล่ินและรสชาติผิดปกติของผลสมแตละ
พันธุแตกตางกัน เชน ผลสมพันธุ Murcott เกิดกล่ินและรสชาติผิดปกติเม่ือมีปริมาณเอทานอลใน
น้ําสมค้ันมากกวา 1,900 ppm (Cohen et. al., 1990) ในผลสมพันธุ Valencia มากกวา 1,500-

2,000 ppm (Admad and Khan, 1987; Kader, 1985) ในผลสมแมนดาริน ผลสมพันธุ 
Valencia และผลเกรฟฟรุตพันธุ Marsh เทากับ 1,500 ppm (Hagenmaier 2002) การที่สาร
เคลือบผิวแตละชนิดยอมใหแกสผานเขา-ออกไดไมเทากัน นอกจากจะมีผลตอปริมาณแกสภายใน
ผลสมยังมีผลตอรสชาติของผลสมเชนกัน (Hagenmaier, 2000; Hagenmaier, 2005) เม่ือนําผล
สมพันธุ Murcott มาเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวชนิดตางๆ แลวนําไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 21 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน พบวาผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวท่ีมีคา O2 permeability สูง 
จะมีปริมาณเอทานอลในน้ําค้ันตํ่า ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิ-
ลีนแวกซมีคา O2 permeability เทากับ 19,6000 (ml mil/m2day atm) และมีปริมาณเอทานอล
ในน้ําสมค้ันเทากับ 770 ppm ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว Sta-Fresh-4201 มีคา O2 

permeability เทากับ 52,000 (ml mil/m2day atm) และมีปริมาณเอทานอลในนํ้าสมค้ันเทากับ 
870 ppm ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว Canauba-Gold และ Britex-559 มีคา O2 

permeability เทากับ 6,100 และ 4,500 (ml mil/m2day atm) และมีปริมาณเอทานอลในนํ้าสม
ค้ันเทากับ 1,160 และ 1,200 ppm ตามลําดับ ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว Pac-Rite425 
และ Sta-Fresh410 มีคา O2 permeability เทากับ 600 และ 700 (ml mil/m2dayatm) และมี
ปริมาณเอทานอลในน้ําสมค้ันเทากับ 2,010 และ 1,650 ppm ตามลําดับ (Hagenmaier 2001)  

การผสมแคนเดลิลลาแวกซลงในสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซทําให
ปริมาณเอทานอลในนํ้าสมค้ันเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับการเคลือบผิวผลสมดวยสารเคลือบผิว   
ไมโครอิมัลชันท่ีมีพอลิเอทิลีนแวกซในสวนผสมเพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน ผลสมแมนดารินท่ี
เคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซ หรือพอลิเอทิลีนผสมกับแคนเด-

ลิลลาแวกซ แลวนําไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน มีปริมาณแกส
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ออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดภายในผลใกลเคียงกัน จึงมีผลตอการสังเคราะหเอทานอล
ในน้ําสมค้ันในปริมาณท่ีใกลเคียงกัน โดยมีปริมาณเอทานอลในน้ําสมค้ันเทากับ 434 และ 769 

ppm และไดคะแนนผลการประเมินดานกล่ินและรสชาติไมแตกตางกัน คือ 9.2 และ 8.9 คะแนน 
ตามลําดับ จึงสามารถรักษาคุณภาพของผลสมไดดีเทากัน (Hagenmaier, 2002)  

การเคลือบผิวผลสมดวยเชลแล็กหรือเรซิน และสารเคลือบผิวท่ีมีเชลแล็กหรือเรซินเปน
สวนผสม ซ่ึงเปนสารเคลือบผิวท่ียอมใหแกสผานเขา-ออกไดนอย จึงมักกอใหเกิดภาวะขาดแกส
ออกซิเจนภายในผลสม สงผลใหผลสมเกิดกล่ินและรสชาติผิดปกติ (Hagenmaier and Baker, 

1995) ตัวอยางเชน ผลสมแมนดารินท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวท่ีใชในทางการคา 590HS 

(เชลแล็กและเรซิน) มีปริมาณเอทานอลเพิ่มขึ้นสูงมากและคะแนนดานรสชาติตํ่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลสมที่เคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซ หรือ
พอลิเอทิลีนผสมกับแคนเดลิลลาแวกซ (Hagenmaier, 2002)  

 
2.8.4 ผลของสารเคลือบผิวตอความมันวาวเปลือกของผลสม 
การใชสารเคลือบผิวท่ีไดจากธรรมชาติหรือสารสังเคราะหเคลือบผิวผลสม เพื่อปดรอยเปด

ตามธรรมชาติรวมท้ังรอยแผลที่เกิดข้ึนหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ คือ ชวยลดการ
สูญเสียน้ําของผลสม ทําใหผลผลิตมีลักษณะผิวสดใสไมเหี่ยว และลดอัตราการแลกเปล่ียนแกส 
นอกจากนี้การเคลือบผิวยังมีประโยชนตอผลสมทางออมคือ ทําใหเปลือกมีความมันวาว ผลสมมี
ความสวยงามชวยดึงดูดความสนใจของผูบริโภค (ดนัยและนิธิยา, 2548; Kolattukudy, 1976) 
ความมันวาวเปนส่ิงหนึ่งท่ีชวยบงบอกคุณภาพของสารเคลือบผิวและลดลงตามระยะเวลาการเก็บ
รักษา ซ่ึงจะเกิดข้ึนในสารเคลือบผิวทุกชนิดและทุกอุณหภูมิท่ีเก็บรักษา แตมีระยะเวลาท่ีแตกตาง
กันออกไปตามชนิดของสารเคลือบผิว (Hagenmaier, 2000) การสูญเสียน้ํานอกจากจะทําให
น้ําหนักท่ีจะขายไดหายไปแลว ยังทําใหรูปรางลักษณะของผลสมเปล่ียนไปในทางท่ีเลวลงคือ ผล
สมเร่ิมแสดงอาการเห่ียว (จริงแท, 2541) และการเหี่ยวของผลสมยังทําใหความมันวาวของสาร
เคลือบผิวบนเปลือกลดลง ดังนั้น สารเคลือบผิวท่ีสามารถลดการสูญเสียน้ําหนักของผลสมไดดี จะ
สามารถรักษาความมันวาวบนเปลือกของผลสมไวไดนานเชนกัน (Hagenmaier, 2000) เปลือก
ของผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวท่ีมีเชลแล็กหรือเรซินเปนสวนผสมจะมีความมันวาวมาก
ในชวงแรกของการเก็บรักษา แตความมันวาวนั้นจะลดลงเม่ือเก็บรักษาไวนานข้ึน (Hagenmaier 

and Baker, 1994a) สารเคลือบผิวเชลแล็กหรือเรซินสามารถใหความมันวาวแกเปลือกของผลสม
ไดมากกวาสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซ แตสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของ 
พอลิเอทิลีนแวกซสามารถรักษาความมันวาวไดนานกวา ตัวอยางเชน การเคลือบผิวผลสมพันธุ 
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Valencia แลวนําไปเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน เม่ือนํามาวัดความ
มันวาวเปลือกของผลสมดวยเคร่ือง gloss meter มีหนวยเปน Gloss Unit: (G.U.) พบวาเปลือก
ของผลสมท่ีเคลือบดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันพอลิเอทิลีนแวกซมีความมันวาวลดลง 0.9-1.1 

G.U. เปลือกของผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวเชลแล็กผสมกับเรซินมีความมันวาวลดลง 
1.8-2.0 G.U. และเปลือกของผลที่ไมไดเคลือบผิวมีความมันวาวลดลง 1.8-2.1 G.U. 

(Hagenmaier and Baker, 1994b) 


