
 

 

 
 

บทท่ี 3 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 
3.1 วัสดุเกษตร 

ผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึง (Citrus reticulata Blanco cv. Sai Nam Paung) เก็บเกี่ยวท่ีระยะ
ความแกทางการคา ขนาดเบอร 4-5 มีเสนผานศูนยกลาง 6.0-6.5 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวในชวงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึงมกราคม พ.ศ. 2550 โดยไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทเชียงใหม ธนาธร
จํากัด อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ขนสงมาที่หองปฏิบัติสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง เก็บรักษาผลสมไวท่ีอุณหภูมิหอง เพื่อใชทําการ
ทดลองในวันรุงข้ึน 

 
3.2 สารเคลือบผิวและวิธีการเตรียมสารเคลือบผิว 

 
3.2.1 สารเคมีท่ีใชในการเตรียมสารเคลือบผิว 

• พอลิเอทิลีนแวกซ (polyethylene wax, grade AC673-P, Honeywell 
Specialty Chemicals, Allied Signal, Inc., New Jersy, USA.) 

• แคนเดลิลลาแวกซ (candelilla wax, grade S.P. 75, Strahl & Pitsch Inc.,    
W. Babylon, New York, USA.) 

• กรดโอเลอิก (oleic acid, Panreac Quaimica S.A., Bacelona, Spain) 

• กรดไมริสติก (myristic acid, Scharlau Chemie S.A., Bacelona, Spain)  

• แอมโมเนีย (NH3) (ammonia, MERCK, Darmstadt, Germany)  
• มอรโฟลีน (morpholine, Panreac Quaimica S.A., Bacelona, Spain) 

 สารเคมีท้ังหมดไดรับการอนุเคราะหจาก Dr. E.A. Baldwin (Citrus and Subtropical 
Products Laboratory, ARS, USDA, Winter Haven Florida, USA.) 

 
 3.2.2 สวนผสมของสารเคลือบผิวแตละชนิด  

 งานวิจัยนี้ไดศึกษาสารเคลือบผิว  6 ชนิด  เปนสารเคลือบผิวที่ เตรียมดวยเทคนิค
ไมโครอิมัลชัน 4 ชนิด และเปนสารเคลือบผิวทางการคา 2 ชนิด สวนผสมของสารเคลือบผิว
แตละชนิด ดังแสดงในตาราง 3.1 และลักษณะของแวกซและสารเคลือบผิวท่ีเตรียมไดทั้ง 4 

ชนิด ดังแสดงในภาพ 3.1 
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3.2.3 วิธีการเตรียมสารเคลือบผิวดวยเทคนิคไมโครอิมัลชัน  
สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของแคนเดลิลลาแวกซ (0% PE) เตรียมโดยวิธีไมโคร-

อิมัลชันชนิดเติมน้ําลงในแวกซ (water to wax) เตรียมโดยใหความรอนแกแวกซและสวนผสม
อ่ืนๆ จนหลอมเหลวแลว จึงใหความรอนตอจนมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิท่ีจุดหลอมเหลวของแวกซ
ประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเติมน้ํารอนท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 90-95 องศาเซลเซียส 
ลงไปในแวกซท่ีหลอมละลายแลวทีละนอย และคนใหเขากันอยางรวดเร็วดวยเคร่ืองปน (blender, 

IKA RW 16 basis, IKA-WERKW GMBH & CO.KG, Germany) สารละลายท่ีไดจะมี
ความหนืดเพิ่มข้ึน หลังจากนั้นเม่ือผานจุดเปล่ียน (inversion point) ความหนืดจะลดลง สวนผสม
ท้ังหมดนํามาลดอุณหภูมิลงอยางชาๆ โดยการแชในอางน้ํา (water bath) พรอมกับคนอยู
ตลอดเวลาดวย จนอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 50 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ํารอนท่ีเติมลงไปได
จากการคํานวณใหมีของแข็งท้ังหมดในสารละลายอิมัลชันสุดทายประมาณ 20-25 เปอรเซ็นต 

สําหรับสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซ (100% PE) และสารเคลือบ
ผิวไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนผสมกับแคนเดลิลลาแวกซ (75%PE และ 60% PE) เตรียมโดย
ใชวิธีไมโครอิมัลชันชนิดเติมแวกซลงในน้ํา (wax to water) ซ่ึงใชหลักการคลายๆ กับการเติมน้ํา
ลงในแวกซ แตเปล่ียนเปนนําแวกซและสวนผสมอ่ืนๆ ท่ีหลอมเหลวแลวมาเติมลงในนํ้ารอนพรอม
คนใหเขากันอยางรวดเร็วดวยเคร่ืองปน หลังจากนั้นเม่ือผานจุดเปล่ียนความหนืดจะลดลง นํา
สวนผสมท้ังหมดมาลดอุณหภูมิดวยการแชในอางน้ํา พรอมกับคนอยูตลอดเวลา จนอุณหภูมิลดลง
เหลือประมาณ 50 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าท่ีอยูในสวนผสมไดจากการคํานวณใหมีของแข็ง
ท้ังหมดในสารละลายอิมัลชันสุดทายประมาณ 20-25 เปอรเซ็นต เชนเดียวกัน (Hagenmaier and 
Baker, 1994a; Hagenmaier, 1998a) 
 
3.3 วิธีการวิจัย  

งานวิจัยนี้แบงออกเปน 2 การทดลอง คือ 
การทดลองท่ี 1 ศึกษาผลของสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันที่เตรียม 4 ชนิด และสารเคลือบผิว
ทางการคา 2 ชนิด ตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา และทางเคมีของผลสมพันธุ
สายนํ้าผ้ึงระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิหอง (25±2 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 31 วัน 
 
การทดลองท่ี 2 ศึกษาผลของสารเคลือบผิวที่ไดผลดีจากการทดลองที่ 1 ตอการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา และทางเคมีของผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงระหวางการเก็บรักษาไวท่ี
อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 
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ตาราง 3.1 สวนผสมของสารเคลือบผิวท่ีเตรียมและสารเคลือบผิวทางการคา  

 
a Hagenmaier (2002) 
b Hagenmaier and Goodner (2002) 
c Hagenmaier (2000); Hagenmaier (2002) 

 d Hagenmaier and Baker (1995) 
e CITROSOL-AK, Citrosol CO., Ltd., Spain 
f ZIVDAR WAX EMULSION, NATURE BRIGHT CO., Ltd., Thailand 

 

 

 

 

ชื่อสารเคลือบผิว สวนผสม 

สารเคลือบผิวไมโครอิมัลชันท่ีเตรียม 

ไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนแวกซ  
หรือ 100% PEa 

พอลิเอทิลีนแวกซ 18.3% กรดโอเลอิก 3.7%  
มอรโฟลีน 2.6% และนํ้า 75.4% (w/w) 

ไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนผสมกับ
แคนเดลิลลาแวกซ หรือ 75% PEb 

 
พอลิเอทิลีนแวกซ 12.0% แคนเดลิลลาแวกซ 4.0%  

กรดโอเลอิก 3.8% กรดไมรีสติก 1.1% แอมโมเนีย 1.1%  
และนํ้า 78.0% (w/w) 

ไมโครอิมัลชันของพอลิเอทิลีนผสมกับ
แคนเดลิลลาแวกซ หรือ 60% PEc 

 
พอลิเอทิลีนแวกซ 12.0%  แคนเดลิลลาแวกซ 8.0%  

กรดโอเลอิก 3.8% กรดมายรีสติก 1.1% แอมโมเนีย 1.1% 

และนํ้า 74.0% (w/w) 

ไมโครอิมัลชันของแคนเดลิลลาแวกซ  
หรือ 0% PEd 

แคนเดลลิลลาแวกซ 18% กรดโอเลอิก 3.7%  

แอมโมเนีย 1.1% และนํ้า 77.2% (w/w) 

สารเคลือบผิวทางการคา 

CITROSOL-AKe 
 
คารนูบารแวกซและเรซิน18%w/v 
 

 
ZIVDARf 

เชลแล็ก พอลิเอทิลีนแวกซ 18%w/v และ Imazalil 
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(a)  พอลิเอทิลีนแวกซ 

 

(b)  แคนเดลิลลาแวกซ 

 
 

(c)  100% PE 

 
 

(d)  75% PE 

 
 

(e)  60% PE 

 
 

(f)  0% PE 
 
ภาพ  3.1  ลักษณะของแวกซและสารเคลือบผิวท่ีเตรียมได 
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3.3.1 การทดลองท่ี 1 ศึกษาผลของสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชนัท่ีเตรียม 4 ชนดิ และสารเคลือบผวิ
ทางการคา 2 ชนิด ตอการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา และทางเคมีของผลสม
พันธุสายน้าํผึง้ระหวางการเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 31 วัน 

 
3.3.1.1 การวางแผนการทดลอง 

 
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) 

มี 7 กรรมวิธี แตละกรรมวิธีมี 3 ซํ้า แตละซํ้า คือ ผลสม 3 ผล โดยเคลือบผิวผลสมดวยสารเคลือบผิว 
6 ชนิด ดังวิธีการตอไปนี้ 
 กรรมวิธีท่ี 1 ผลสมท่ีไมไดเคลือบผิว 
 กรรมวิธีท่ี 2 ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 

  พอลิเอทิลีนแวกซ หรือ 100% PE (ภาพ  3.1-c) 
 กรรมวิธีท่ี 3 ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 

 พอลิเอทิลีนผสมกับแคนเดลิลลาแวกซ หรือ 75% PE (ภาพ  3.1-d) 
 กรรมวิธีท่ี 4 ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 

 พอลิเอทิลีนผสมกับแคนเดลิลลาแวกซ หรือ 60% PE (ภาพ  3.1-e) 
 กรรมวิธีท่ี 5 ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 

  แคนเดลิลลาแวกซหรือ 0% PE (ภาพ  3.1-f) 
 กรรมวิธีท่ี 6 ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว CITROSOL-AK 

กรรมวิธีท่ี 7 ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว ZIVDAR 
 

3.3.1.2 วิธีการเคลือบผิว  
 

นําผลสมพันธุสายนํ้าผึ้งที่เก็บเกี่ยวในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่ลางทําความ
สะอาดดวยน้ําประปามาจากโรงงาน คัดเลือกเอาผลที่มีขนาดสม่ําเสมอและไมมีการเขาทําลาย
ของเช้ือโรคและแมลงศัตรูพืช แลวนํามาเคลือบผิวโดยหยดสารเคลือบผิวแตละชนิดลงบนผลสม 
(ประมาณ 0.20 กรัม/ผล) แลวใชมือที่สวมถุงมือยางลูบสารเคลือบผิวใหเคลือบผิวของผลสม
จนทั่วทั้งผล (ภาพ  3.2-a, b และ c) ผึ่งใหผิวแหงที่อุณหภูมิหอง บรรจุผลสมลงในตะกรา
พลาสติก (ภาพ  3.2-d)แลวนําไปเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 
87±2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 31 วัน เปรียบเทียบกับผลสมท่ีไมไดเคลือบผิว (ภาพ  3.2-e) 
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(a)  การหยดสารเคลือบผิว 

 
 

(b)  การเคลือบผิว 

  
 

(c)  น้ําหนกัสารเคลือบผิวท่ีติดเปลือกผลสม 
(0.2 กรัม) 

 
 

(d)  การบรรจผุลสมลงในตะกราพลาสตกิ 

 

 
      ผลสมท่ีไมไดเคลือบผิว             ผลสมท่ีเคลือบผิวแลว 

 
(e)  ผลสมท่ีใชในการทดลองท่ี 1 

 

 
      ผลสมท่ีไมไดเคลือบผิว                  ผลสมท่ีเคลือบผิวแลว 

 
(f)  ผลสมท่ีใชในการทดลองที่ 2 

 
ภาพ  3.2  วิธีการเคลือบผิว การเกบ็รักษาผลสม และตัวอยางผลสมท่ีใชในการทดลองท่ี 1 และ 2 
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สุมตัวอยางผลสมออกมาทุกๆ 5 วัน บันทึก การเปล่ียนแปลงสีเปลือก เปอรเซ็นตการ
สูญเสียน้ําหนัก วิเคราะหการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและทางเคมี และประเมินลักษณะปรากฏ
ภายนอก ความมันวาวของเปลือกผลสม และความผิดปกติดานกล่ินและรสชาติโดยการชิม จนครบ 
31 วัน  

 
3.3.1.3 การวิเคราะหทางกายภาพ  

 
 ก.  สีเปลือกผลสม  

การวัดสี คาท่ีวัดไดจากเคร่ืองวัดสีจะเปนคา L*, a* และ b* โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ  
L* = คาแสดงสีขาวและสีดํา  
คา L* - เทากับ 100 หมายถึง วัตถุจะมีสีขาว คา L*- เทากับ 0 หมายถึง วัตถุจะมีสีดํา 
a* = คาสีท่ีวัดไดตามแนวแกน X   และ b* = คาสีท่ีวัดไดตามแนวแกน Y  

ซ่ึง chromatically diagram ของคา a* และ b* ดังแสดงในภาพ 3.3 

 คา a*  ท่ีเปนบวกหมายถึงวัตถุมีสีแดง และคา a* ท่ีเปนลบหมายถึงวัตถุมีสีเขียว  
คา b* ท่ีเปนบวกหมายถึงวัตถุมีสีเหลือง และคา b* ท่ีเปนลบหมายถึงวัตถุมีสีน้ําเงิน 

 ท้ัง a* และ b* หากมีคาเปนศูนยหมายถึงวัตถุมีสีเทา 
คา chroma เปนคาท่ีแสดงความเขมของสีวัตถุ คา chroma มีคาเขาใกล 0 หมายถึงวัตถุมีสี

ซีดจาง (เทา) หากมีคาเขาใกล 60 หมายถึง วัตถุมีสีเขม 

คา hue angle (h°) เปนคาท่ีแสดงสีแทจริงของวัตถุในชวงมุม 0-360 องศา จากสมการ
ดังนี้  
 THETA = (arctangent (b*/a*)/6.2832*360) 

  ถา  a > 0 และ b > 0; คา h° = THETA + 90 

  ถา  a < 0 และ b > 0; คา h° = THETA + 180 

  ถา  a < 0 และ b < 0; คา h° = THETA + 270 

  ถา  a > 0 และ b < 0; คา h° = THETA + 360 
 

คา h° เปนคาท่ีแสดงชวงสีของวัตถุ คือ 

0-45  องศา แสดงสีมวงแดงถึงสีสมแดง  
 45-90 องศา แสดงสีสมแดงถึงสีเหลือง  
 90-135  องศา แสดงสีเหลืองถึงเหลืองเขียว  
 135-180 องศา แสดงสีเหลืองเขียวถึงเขียว  
 180-225 องศา แสดงสีเขียวถึงสีน้ําเงิน 
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 225-270 องศา แสดงสีน้ําเงินเขียวถึงน้ําเงิน 

 270-315 องศา แสดงสีน้ําเงินถึงมวง 
 315-360 องศา แสดงสีมวงถึงมวงแดง 
 

 
 

ภาพ 3.3  CIE 1976 L* a* b* Color Space.  

ท่ีมา : Konica Minolta Sensing, Inc. (1998) 
 
วิธีวิเคราะห 
เคร่ืองวัดสี (Colorimeter, Hunter Associates Laboratory, ColorQuest XE, USA.) 

ท่ีใชมีแหลงกําเนิดแสงเปน D65 หัววดัขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตร การวดัสีเปลือกของ
ผลสมทําการวัดบริเวณจุดกึ่งกลางของผล ผลละ 2 จุด คาท่ีวัดไดบันทึกเปนคา L*, a* และ b* แลว
คํานวณหาคา chroma และ hue angle จากสมการ ดังนี้ (McGuire, 1992) 

 Chroma = (a*2+b*2)1/2 
  hue angle = arctangent ( b*/a* ) 

 
ข.  เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด 

หลักการ การสูญเสียน้ําหนักคือ น้ําหนักท่ีหายไปของผลสมระหวางการเก็บรักษา 
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วิธีวิเคราะห 
ช่ังน้ําหนักผลสมเม่ือวันเร่ิมตนโดยใชเคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 2 ตําแหนง 

(Electronic analytical balance, Mettler Toledo, PB 3002-5, Switzerland) แลวนําไป
เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง และชั่งน้ําหนักซํ้าทุกๆ 5 วัน โดยใชผลสมในแตละกรรมวิธีชุดเดิม
จนครบ 31 วัน นํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด จากสูตร  

 
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด = น้ําหนักผลสมเม่ือเร่ิมตน–น้ําหนักผลสมหลังเก็บรักษา×100 

 น้ําหนักผลสมกอนเก็บรักษา 
 
3.3.1.4 การวิเคราะหทางสรีรวิทยา 
การวิเคราะหปริมาณแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดภายในผลสม 

 หลักการ เคร่ือง Gas chromatography (GC) เปนเคร่ืองมือท่ีใชแยกสารผสมท่ีสามารถ
ระเหยกลายเปนไอได โดยใชแกสตัวพา (carrier gas ) เชน แกสฮีเลียม แกสไนโตรเจน แกส
ไฮโดรเจน หรืออากาศ ซ่ึงถูกปลอยจากถังบรรจุแกสตัวพา โดยควบคุมความดันดวยมาตรวัดความ
ดัน (gauge) เพื่อใหอัตราการไหลคงที่และถูกตอง เม่ือฉีดสารตัวอยางเขาไป แกสตัวพาจะพาสาร
ตัวอยางท่ีเปนไอผานไปยัง column ที่บรรจุ stationary phase และเคลื่อนที่ไปยัง detector 
ซึ่งตอเขากับเครื่อง recorder หลังจากนั้นเคร่ือง recorder จะบันทึกผลออกมาเปน peak ซ่ึงเปน
กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง detector response และเวลา เรียกวา chromatogram (นินนาท, 
2546) สวนประกอบของเคร่ือง GC มีลักษณะดังแสดงในภาพ 3.3 

 

 
ภาพ 3.4  สวนประกอบของเคร่ือง gas chromatography 

ท่ีมา : นินนาท (2546) 
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วิธีวิเคราะห 
ใช syringe ขนาด 1 มิลลิลิตร พรอมเข็มขนาด 0.53 × 25 มิลลิเมตร (Nipro, บริษัท      

นิโปร ประเทศไทย จํากัด, ประเทศไทย) ท่ีผานการฉีดไลแกสออกซิเจนออกดวยแกสฮีเลียม แลวใช
ปลายเข็มแทงเขาไปบริเวณกึ่งกลางของกนผลสมระหวางท่ีแชผลสมไวใตน้ํา โดยใหปลายเข็มเขา
ไปอยูบริเวณชองวางภายในผลสม แลวดูดเอาแกสออกมาวิเคราะหปริมาณแกสออกซิเจนและแกส
คารบอนไดออกไซดภายในผลสมดวยเคร่ือง GC (SHIMADZU, GC-8A, Japan) ซ่ึง
ประกอบดวย CTR-1 packed column เสนผาศูนยกลางขนาด 6 มิลลิเมตร และยาว 2 เมตร 

(Alltech, Deerfield, IL, USA.) และ detector ชนิด thermal conductivity detector: TCD 

โดย oven temperature และ injection temperature เทากับ 110 องศาเซลเซียส และ column 

temperature เทากับ 65 องศาเซลเซียส โดยมีแกสตัวพา คือ ฮีเลียม (150 ml/min) ทําการ
วิเคราะหโดยฉีดแกสปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใชเวลาในการวิเคราะห 2.1 นาที ตอตัวอยาง เพื่อนําพื้นท่ี
ใตกราฟท่ีไดมาคํานวณปริมาณแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดภายในผลสม โดย
เปรียบเทียบกับแกสมาตรฐานประกอบดวย แกสคารบอนไดออกไซด 5 เปอรเซ็นต และอากาศ 
(Hagenmaier, 2003) 
 

3.3.1.5 การวิเคราะหทางเคมี 
 

ก.  ปริมาณเอทานอลภายในน้ําสมคั้น 

หลักการ เอนไซม alcohol dehydrogenase (ADH) เปนเอนไซมท่ีใชเรง (catalyze) 
ปฏิกิริยารีดิวซแอซีทัลดีไฮทเปนเอทานอล แอซีทัลดีไฮดจะคงตัวท่ีพีเอชเทากับ 9 จึงตองทําปฏิกิริยา
ในสารละลายบัฟเฟอรท่ีมีคาพีเอชคงท่ี (NAD-ADH-buffer) การวิเคราะหปริมาณเอทานอลใน
ตัวอยางจะทําวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 340 นาโนเมตร (absorbance at 340 nm) ซ่ึงคา
การดูดกลืนแสงจะเพิ่มข้ึนเม่ือเกิดปฏิกิริยารีดักชันเปล่ียน NAD+ เปน NADH โดยจะเกิดข้ึนใน
ขณะท่ีเอนไซมเรงปฏิกิริยาการเปล่ียนเอทานอลเปนแอซีทัลดีไฮด ดังสมการ ทําใหทราบปริมาณ   
เอทานอลที่มีอยูในตัวอยางได (Bonnichsen and Theorell, 1951) 

 
                                           ADH 

        แอซีทัลดีไฮด + NADH <-----------> เอทานอล + NAD+ 

สารเคมีท่ีใช  

ใชชุด ethanol assay kit สําหรับการวิเคราะหปริมาณเอทานอล (Diagnostic 

Chemicals Limited, Canada) โดยในชุด kit ประกอบดวย  
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ก. NAD-ADH reagent 

ข. buffer  

วิธีการเตรียมสารเคมี มีดังนี ้
เตรียมโดยเติมน้ํากล่ันปริมาตร 2.3 มิลลิลิตร ลงในขวด NAD-ADH reagent วางทิ้งไว 

1 นาที แลวเขยาใหสารละลายผสมกันอยางรวดเร็ว หลังจากนั้นเติม buffer ลงในสารผสมปริมาตร 
23 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันได NAD-ADH-buffer เก็บใสภาชนะท่ีมีฝาปดแลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 
2-8 องศาเซลเซียส สารละลายสามารถใชไดภายใน 1 สัปดาห  

การสรางกราฟปริมาณเอทานอลมาตรฐาน 

ปเปตตเอทานอล (99.99% ethanol, MERCK, Darmstadt, Germany) ความเขมขน 
1,000,000 ppm จํานวน 0, 30, 45, 60, 75 และ 90 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 
50 มิลลิลิตร ไดเอทานอลมาตรฐานความเขมขน 0, 600, 900, 1200, 1500 และ 1800 ppm 

ปริมาณเอทานอลวิเคราะหโดยวิธี enzymatic method (Bonnichsen and Theorell, 1951) นํา
เอทานอลมาตรฐานความเขมขนตางๆ มา 10 ไมโครลิตร ผสมกับ NAD-ADH-buffer ปริมาตร 
1.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวบม (incubate) ไวท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 20 นาที แลวนําไปวัด
คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 340 นาโนเมตร ดวยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร (digital 

spectrophotometer, Analytik Jena AG, Spectrocord 40, Germany) ภายใน 30 นาที และ
ใชน้ํากล่ันเปน blank  

วิธีวิเคราะห  
นําน้ําสมค้ันมา 10 ไมโครลิตร ผสมกับ NAD-ADH-buffer ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสม

ใหเขากันแลวบมไวท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 20 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คล่ืน 340 นาโนเมตร ดวยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร ภายใน 30 นาที และใชน้ํากล่ันเปน blank 

แลวนําคาท่ีไดมาคํานวณปริมาณเอทานอล จากสูตร 
 

  Ethanol (ppm) = A × concentration of the standard 
       As 
 A = คาการดูดกลืนแสงของสารตัวอยาง 
 As = คาการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน  
 

ข.  ปริมาณความชื้นของเปลือกผลสม 
หลักการ การหาความชื้นเปนการหาน้ําหนักท่ีหายไปจากเปลือกของผลสม เนื่องจากการ

ระเหยของน้ําและสารที่ระเหยไดท้ังหมด (total volatile matter) ณ อุณหภูมินั้น 
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 วิธีวิเคราะห 
 อบกระปองโลหะพรอมฝาในตูอบ (hot air oven, MEMMERT, UM 500, Germany) 
ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ประมาณ 20-30 นาที ปลอยใหเย็นในโถดูดความช้ืน (desiccator) 
ช่ังน้ําหนักกระปองโลหะพรอมฝา โดยใชเคร่ืองช่ังละเอียดแบบทศนิยม 4 ตําแหนง (Electronic 

analytical balance, Mettler Toledo, PB 3002-5, Switzerland) ช่ังน้ําหนักเปลือกของผลสม
ใหทราบน้ําหนักแนนอนประมาณ 5 กรัม ใสลงในกระปองโลหะท่ีผานการอบและทราบน้ําหนัก 
นํากระปองโลหะไปอบในตูอบท่ีควบคุมอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 72 ช่ัวโมง 
นําออกจากตูอบและปดฝาทันที ปลอยใหเย็นในโถดูดความชื้น แลวช่ังหานํ้าหนักท่ีแนนอน 
คํานวณหาเปอรเซ็นตความช้ืน (wet weight basis) ดังนี ้(Hall, 1980) 
 

เปอรเซ็นตความช้ืน (wet basis)    =   น้ําหนักเร่ิมตน - น้ําหนักสุดทาย × 100 

                           น้ําหนักเร่ิมตน 

ค.  คาพีเอช 

หลักการ การวัดคาพีเอชเปนการวัดคาความเปนกรดหรือความเปนดางของสารละลายใดๆ 
ซ่ึงผันแปรตามความเขมขนของไฮโดรเจนไอออนท่ีมีอยูในสารละลายนั้นๆ (นิธิยา, 2549) 

 
pH = - log[H+]         เม่ือ [H+] คือความเขมขนของไฮโดรเจนไอออน 

เม่ือความเขมขนของไฮโดรเจนไอออนเพ่ิมข้ึน คาพีเอชจะลดลง 

วิธีวิเคราะห 
นําน้ําสมค้ันมาวัดหาคาพีเอชดวยเคร่ืองพีเอชมิเตอร (pH-meter, SCHOTT GERATE, 

Consort C 831, Belgium)  
 
ง.  ปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตได (titratable acidity; TA) 

หลักการ การวิเคราะหปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตได โดยการนําน้ําสมค้ันตัวอยางท่ีมี
จํานวนแนนอนมาไทเทรตกับสารละลายดางมาตรฐาน จนถึงจุดยุติ (end point) โดยสังเกตจากการ
เปล่ียนแปลงสีของอินดิเคเตอร หรือวัดคาพีเอช   

สารเคมีท่ีใช 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) (sodium hydroxide, MERCK, Darmstadt, 

Germany) ความเขมขน 0.1 นอรมัล เตรียมโดยช่ังโซเดียมไฮดรอกไซด 4.0 กรัม ละลายในน้ํากล่ัน 
แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 1,000 มิลลิลิตร 
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วิธีวิเคราะห 
ปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตไดวิเคราะหโดยวิธีของ AOAC (2000) ช่ังน้ําสมค้ันจํานวน 

10 กรัม มาเติมน้ํากล่ันจํานวน 50 มิลลิลิตร ผสมตัวอยางกับน้ําใหเขากัน แลวจึงไทเทรตดวยเคร่ือง
ไทเทรตอัตโนมัติ (Autotitrator, SCHOTT, TitroLine easy, Belgium) กับสารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 นอรมัล จนสารละลายมีคาพีเอชเทากับ 8.2 บันทึกปริมาตรของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ีใช แลวจึงคํานวณหาปริมาณกรดท้ังหมดท่ีไทเทรตไดในรูปของ
กรดซิตริก มีหนวยเปนเปอรเซ็นต (กรัมตอ 100 กรัมน้ําสมค้ัน) โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานดังนี้ 
 

1 มิลลิลิตร สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 นอรมัล ทําปฏิกิริยาสมมูล
พอดีกับกรดซิตริก 0.07 กรัม 

 
ปริมาณกรดท้ังหมด (%) = ความเขมขน NaOH (0.1 N) × ปริมาตร NaOH × 0.07 × 100 

น้ําหนักน้ําสมค้ัน (g) 
 

จ.  ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids; TSS)  
หลักการ ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดท้ังหมด หมายถึง ปริมาณของสารประกอบชนิด

ตางๆ ท่ีละลายไดอยางสมบูรณในตัวทําละลายท่ีมีอยูในน้ําผลไม คือ น้ํา ของแข็งท่ีละลายนํ้าได
มักจะเปนน้ําตาลและกรดอินทรียชนิดตางๆ รวมท้ังกรดแอมิโนและกรดแอสคอรบิกดวย (ลักขณา
และนิธิยา, 2544) 

วิธีวิเคราะห 
นําน้ํ าสม ค้ันมาวิ เคราะหปริมาณของแข็ง ท่ีละลายนํ้าไดโดยใช เค ร่ืองวัด  digital 

refractometer (ATAGO, PR-101, Japan) อานคาไดต้ังแต 0-45 เปอรเซ็นต  
 

ฉ.  ปริมาณวิตามินซี 

วิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีโดยการไทเทรตดวยสารละลาย indophenol dry 

หลักการ วิตามินซีหรือกรดแอสคอรบิก (ascorbic acid) (ไมมีสี) จะไปทําปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน-รีดักชันกับ indophenol dye คือ 2,6-dichlorophenol-indophenol (สีน้ําเงินเขม) 
เกิดเปนสารละลายไมมีสี เม่ือถึงจุดยุติท่ีเกินพอ (end point unreduced dye) จะเปนสีชมพูใน
สารละลายกรด ซ่ึงสารละลายท่ีมีกรดออกซาลิก (oxalic acid) จะรักษาสภาพใหเปนกรด และ
หลีกเล่ียงการเกิด auto-oxidation ของกรดแอสคอรบิกท่ีพีเอชสูง (Ranganna, 1977) 
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 สารเคมีท่ีใช 
1)  สารละลายกรดออกซาลิก ความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต เตรียมโดยช่ังกรดออกซาลิก 

(oxalic acid, MERCK, Darmstadt, Germany) จํานวน 4.0 กรัม ละลายในน้ํากล่ัน 
แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 1,000 มิลลิลิตร 

2) สารละลาย 2,6-dichlorophenol-indophenol ความเขมขน 0.04 เปอรเซ็นต เตรียมโดย
ช่ัง 2,6-dichlorophenol-indophenol (SIGMA-Aldrich, Chemie, Steinhem, 

Germany) จํานวน 0.4 กรัม ละลายในน้ํากล่ัน แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันใหครบ 
1,000 มิลลิลิตร แลวนํามากรองดวยกระดาษกรอง Whatman No. 1 (Whatman, 

International, England) เก็บรักษาในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิตํ่า 
3) สารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐานความเขมขน 1,000 ppm เตรียมโดยช่ังกรด

แอสคอรบิก (ascorbic acid, HPLC grade, MERCK, Darmstadt, Germany) 

จํานวน 0.05 กรัม ละลายในกรดออกซาลิกความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต แลวปรับ
ปริมาตรดวยกรดออกซาลิก ใหครบ 50 มิลลิลิตร ไดสารละลายกรดแอสคอรบิก
มาตรฐานความเขมขน 1 มิลลิกรัม ตอ มิลลิลิตร (1,000 ppm) แลวปเปตสารละลาย
กรดแอสคอรบิกมาตรฐาน 1 มิลลิกรัม นําไปไทเทรตกับสารละลาย 2,6-

dichlorophenol-indophenol จนถึงจุดยุติ แลวบันทึกปริมาตรสารละลาย 2,6-

dichlorophenol-indophenol ท่ีใชไป เพื่อเปนมาตรฐานในการคํานวณหากรด
แอสคอรบิก 

วิธีวิเคราะห 
วิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีหรือกรดแอสคอรบิกในน้ําสมค้ัน ดวยวิธี Indophenol 

(Ranganna, 1977) ทําโดยช่ังน้ําสมค้ันจํานวน 10 กรัม มาเติมกรดออกซาลิกความเขมขน 0.4 

เปอรเซ็นต ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ใน volumetric flask แลวกรองดวยกระดาษกรอง 
Whatman No.1 นําสารละลายท่ีกรองไดมา 10 มิลลิลิตร แลวจึงนําไปไทเทรตกับสารละลาย 2,6-

dichlorophenol-indophenol ความเขมขน 0.04 เปอรเซ็นต ดวยเคร่ืองไทเทรต (digital burette, 

SLAMED, Burette Digital DB, Germany) จนถึงจุดยุติซ่ึงไดสารละลายมีสีชมพูท่ีคงตัวนาน
ประมาณ 15 วินาที แลวคํานวณหากรดแอสคอรบิก โดยใชปริมาตร 2,6-dichlorophenol-
indophenol ท่ีใชกับสารตัวอยาง เปรียบเทียบกับปริมาตร 2,6-dichlorophenol-indophenol ท่ีใช
กับสารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐาน 
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โดยคํานวณตามสูตร 

ปริมาตร indophenol dye  a มิลลิลิตร  ทําปฏิกิริยาพอดีกรดแอสคอรบิก เทากับ  1  มิลลิกรัม 

(จาก standard) 

ปริมาตร indophenol dye  b มิลลิลิตร  ทําปฏิกิริยาพอดีกับกรดแอสคอรบิก เทากับ  (1×b)/a  มิลลิกรัม 

(จากสารละลายตัวอยาง)                                        
 เทากับ  c  มิลลิกรัม 

สารละลายน้ําสมเจือจาง 10  มิลลิลิตร  มีปริมาณ กรดแอสคอรบิก  เทากับ  c   มิลลิกรัม 

สารละลายน้ําสม 100 มิลลิลิตร  มีปริมาณ กรดแอสคอรบิก เทากับ(c×100)/10  มิลลิกรัม 

 เทากับ  d  มิลลิกรัม 

น้ําสมค้ัน 10  กรัม  มีปริมาณกรดแอสคอรบิก เทากับ  d  มิลลิกรัม 

น้ําสมค้ัน 100 กรัม  มีปริมาณกรดแอสคอรบิก เทากับ(d×100)/10 มิลลิกรัม 

                             เทากับ  e  มิลลิกรัม/100 กรัม น้ําสมค้ัน 
 วิเคราะหหาปริมาณวิตามินซีดวยเคร่ือง HPLC 

High Performance Liguid Chromatography (HPLC) 
 หลักการ HPLC เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการแยกสารผสมท่ีอยูในรูปของเหลว โดยใชการ
เคล่ือนท่ีของ mobile phase จากภาชนะท่ีบรรจุ (mobile phase reservoir) ท่ีมีระบบปมชวย
ควบคุมอัตราการไหลใหคงท่ี เม่ือฉีดสารตัวอยางเขาไป mobile phase จะเปนตัวพาสารตัวอยางให
เคล่ือนท่ีไปยัง column ที่บรรจุ stationary phase และเคลื่อนที่ไปยัง detector ซึ่งตอเขากับ
เคร่ือง recorder ซ่ึงจะบันทึกออกมาเปน peak แสดงความสัมพันธระหวางสัญญาณของ detector 
และเวลา (retention time: RT) เรียกวา chromatogram (นินนาท, 2546) สวนประกอบของ
เคร่ือง HPLC มีลักษณะดังแสดงในภาพ 3.4 

 
ภาพ 3.5  แสดงองคประกอบของเคร่ือง HPLC 

ท่ีมา : นินนาท (2546) 
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  สารเคมีท่ีใช 
1) Mobile phase สารละลายกรดแอซีติกความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต (v/v) (100% 

acetic acid, MERCK, Darmstadt, Germany) และเมทานอลความเขมขน 
99.9% เปอรซ็นต (methanol HPLC grade, Fisher, Chicago, USA.) ใน
อัตราสวน 10:90 

• กรดแอซีติกความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต (v/v) เตรียมโดยตวงกรดแอซีติก
ความเขนขน 100 เปอรเซ็นต จํานวน 5 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรดวยน้ํากล่ันให
ครบ 1,000 มิลลิลิตร  

2) สารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐาน (ascorbic acid, HPLC Grade, MERCK, 

Darmstadt, Germany) ช่ังกรดแอสคอรบิก 0.05 กรัม ละลายในกรดออกซาลิก
ความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต แลวปรับปริมาตรดวยกรดออกซาลิกใหครบ 50 

มิลลิลิตร ไดสารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐานความเขมขน 1,000 ppm  
 การสรางกราฟกรดแอสคอรบิกมาตรฐาน 
ปเปตตสารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐานความเขมขน 1,000 ppm จํานวน 1, 2, 3, 4 

และ 5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยกรดออกซาลิกความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต ใหครบ 50 มิลลิลิตร 
ไดสารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐานความเขมขน 20, 40, 60, 80 และ 100 ppm แลวนําไป
วิเคราะหดวยเคร่ือง HPLC (SHIMADZU,  LC 10A, Japan) ซ่ึงประกอบดวย pump 

(SHIMADZU, LC-10A, Japan), column (SHIMADZU, Shimpack, Japan) ขนาด 250 

mm x 4.6 mm i.d., 5 μm particle size และ detector (SHIMADZU,  SPD-10A UV, 

Japan) ท่ีความยาวคล่ืน 245 นาโนเมตร โดยมี mobile phase คือ สารละลายกรดอะซิติกความ
เขมขน 0.5 เปอรเซ็นต (v/v) และเมทานอล ในอัตราสวน 10:90 ท่ี flow rate 1 มิลลิลิตร/นาที 

และใชสารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐานในการวิเคราะห 20 ไมโครลิตร (µl) และใชเวลาใน
การวิเคราะห 20 นาที ตอ ตัวอยาง (ดัดแปลงจาก Furusawa, 2001 และ Silva, 2005) 

วิธีวิเคราะห  
 ช่ังน้ําสมค้ันมา 10 กรัม ปรับปริมาตรดวยกรดออกซาลิกความเขมขน 0.4 เปอรเซ็นต ให
ครบ 100 มิลลิลิตร ใน volumetric flask แลวกรองดวยกระดาษกรอง Whatman No.1 นํา
สารละลายท่ีกรองไดไปวิเคราะหดวยเคร่ือง HPLC ท่ีความยาวคล่ืน 245 นาโนเมตร คํานวณ
ปริมาณกรดแอสคอรบิกในน้ําสมค้ัน โดยเปรียบเทียบกับสารละลายกรดแอสคอรบิกมาตรฐานดวย
โปรแกรม LCMS solution (SHIMADZU, Japan) 
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3.3.1.6 การประเมินคุณภาพดานประสาทสัมผัส 

 
ก.  การประเมินดานลักษณะปรากฏภายนอก 
 

  คะแนน 5 หมายถึง ผลปกติ (เม่ือเร่ิมตนทดลอง)   

 คะแนน 4 หมายถึง ผลเร่ิมไมสด (ยังยอมรับได)  

 คะแนน 3 หมายถึง ข้ัวและรอบๆ ผลเหี่ยว (เร่ิมไมยอมรับ)  

 คะแนน 2 หมายถึง ผลเหี่ยวปานกลาง (ไมยอมรับ)   

 คะแนน 1 หมายถึง ผลเหี่ยวมาก (ไมยอมรับมาก) 

 
 ข.  การประเมินดานความมันวาวของผิวสมโดยการใหคะแนน 

คะแนน 5 หมายถึง มีความมันวาวดีมาก   

คะแนน 4 หมายถึง มีความมันวาวด ี   

คะแนน 3 หมายถึง มีความมันวาวปานกลาง   

คะแนน 2 หมายถึง มีความมันวาวนอย   

คะแนน 1 หมายถึง ไมมีความมันวาว 

 
 ค.  การประเมินดานกล่ินและรสชาติผิดปกติ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ไมมีกล่ินและมีรสชาติปกติ    มีกล่ินและรสชาติผิดปกติมาก 

 
การประเมินทางประสาทสัมผัสใชผูประเมินเปนนักศึกษาปริญญาโทจํานวน 8 คนตลอด

การทดลอง  
 
ง.  อายุการเก็บรักษา 
การตัดสินวาผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงมีอายุการเก็บรักษาไดนานเทาใด พิจารณาไดจาก ปริมาณ

แกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดภายในผลสม ปริมาณเอทานอลในน้ําสมค้ัน คะแนนท่ี
ไดรับจากผลการประเมินดานลักษณะปรากฏภายนอกของผลสม การสูญเสียน้ําหนัก ปริมาณ
ความช้ืนและลักษณะการเหี่ยวของเปลือกผลสม และคะแนนท่ีไดรับจากการยอมรับของผูทดสอบ
ตอกล่ินและรสชาติ โดยกําหนดใหผลสมที่ไดคะแนนผลการประเมินดานกล่ินและรสชาติเทากับ
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หรือตํ่ากวา 7.5 คะแนน เปนผลสมท่ีมีความผิดปกติทางดานกล่ินและรสชาติ และไดคะแนนผลการ
ประเมินดานลักษณะปรากฏภายนอกเทากับหรือตํ่ากวา 3 คือผลสมไมเปนท่ียอมของผูทดสอบ 
แสดงวาหมดอายุการเก็บรักษา 

 
3.3.1.7 การวิเคราะหผลทางสถิติ 

 
นําขอมูลท้ังหมดท่ีไดในแตละกรรมวิธีมาวิเคราะหผลทางสถิติดวยวิธี Least Significant 

Difference (LSD) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 
3.3.2 การทดลองท่ี 2 ศึกษาผลของสารเคลือบผิวท่ีใหผลดีจากการทดลองท่ี 1 ตอการ

เปล่ียนแปลงทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา และทางเคมีของผลสมพันธุสายน้ําผึ้งระหวางการ
เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส 
 
3.3.2.1 การวางแผนการทดลอง 

 เม่ือวิเคราะหผลการทดลองและขอมูลทางสถิติในการทดลองท่ี 1 แลวไดคัดเลือกสาร
เคลือบผิวท่ีใหผลดีท่ีสุด คือไมโครอิมัลชัน 60% PE หรือพอลิเอทิลีนผสมกับแคนเดลิลลาแวกซ 
จึงไดนํามาทําการทดลองซํ้าโดยเปรียบเทียบกับผลสมท่ีไมไดเคลือบผิว แลวเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 

5±2 องศาเซลเซียส เพื่อจะไดทราบอายุการเก็บรักษาและการเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลสมท่ี
เคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE  

วางแผนการทดลองท่ี 2 เปนแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design: 

CRD) มี 2 กรรมวิธี แตละกรรมวิธีมี 3 ซํ้า แตละซํ้า คือ ผลสม 3 ผล ดังนี ้
กรรมวิธีท่ี 1 ผลสมท่ีไมไดเคลือบผิว 

 กรรมวิธีท่ี 2 ผลสมท่ีเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวไมโครอิมัลชัน 60% PE  

  หรือพอลิเอทิลีนผสมกับแคนเดลิลลาแวกซ (ภาพ  3.1-e) 
 

3.3.2.2 วิธีการเคลือบผิว  

นําผลสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท่ีเก็บเกี่ยวในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ที่ลางทําความสะอาด
ดวยน้ําประปามาจากโรงงาน คัดเลือกเอาผลที่มีขนาดสมํ่าเสมอและไมมีการเขาทําลายของเชื้อ
โรคและแมลงศัตรูพืช แลวนํามาเคลือบผิวโดยหยดสารเคลือบผิวลงบนผลสม (ประมาณ 0.20 

กรัม/ผล) แลวใชมือที่สวมถุงมือยางลูบสารเคลือบผิวใหเคลือบผิวของผลสมจนทั่วทั้งผล (ภาพ  
3.2-a, b และ c) ผึ่งใหผิวแหงที่อุณหภูมิหอง บรรจุผลสมลงในตะกราพลาสติก (ภาพ  3.2-d) 
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แลวนําไปเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 5±2 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ 79±2 เปอรเซ็นต 
เปรียบเทียบกับผลสมท่ีไมไดเคลือบผิว (ภาพ  3.2-f) 

สุมตัวอยางผลสมออกมาทุกๆ 7 วัน บันทึก การเปล่ียนแปลงสีเปลือก เปอรเซ็นตการ
สูญเสียน้ําหนัก วิเคราะหการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและทางเคมี และประเมินลักษณะปรากฏ
ภายนอก ความมันวาวของเปลือกผลสม และความผิดปกติดานกล่ินและรสชาติโดยการชิม จน
หมดอายุการเก็บรักษา โดยพิจารณาจากการเกิดกล่ินและรสชาติผิดปกติรวมกับลักษณะปรากฏ
ภายนอก  

 
3.3.2.3 การวิเคราะหทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา และทางเคมี 

ทําการวิเคราะหเชนเดียวกับการทดลองท่ี 1 
 

3.3.2.4 การวิเคราะหผลทางสถิติ 
ทําการวิเคราะหเชนเดียวกับการทดลองท่ี 1 
 

3.4 สถานท่ีทําการวิจัย 

- หองปฏิบัติการสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- หองปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- หองปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 


