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ผลของชนดิวสัดุห่อผลต่อคุณภาพหลงัการเก็บเกีย่วของสม้โอพนัธุข์าวใหญ่

Effect of Bagging Materials on Postharvest Quality of ‘Khao Yai’ Pummelo

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาํคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนและสารทจีน ส้มโอที่มีเปลือกสีเหลืองทอง และคุณภาพดี มักมีราคาสูงมาก 

งานวิจัยน้ีจึงศึกษาชนิดวัสดุห่อผลต่อคุณภาพหลังการเกบ็เกี่ยวของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ โดยทาํการห่อผลส้มโอที่อายุ 150 วันหลังดอกบาน ด้วยถุงห่อ 7 ชนิด ได้แก่ ถุงกระดาษคาร์บอน 

ถุงพลาสติกสดีาํ ถุงกระดาษสขีาว ถุงพลาสติกสขีาวใส ถุงพลาสติกสขีาวขุ่น กระดาษหนังสอืพิมพ์ และถุงใยสงัเคราะห์ เปรียบเทยีบกบัผลส้มโอที่ไม่ห่อผล (ชุดควบคุม) เกบ็เกี่ยวหลังห่อผล 75 

วัน และเกบ็รักษาไว้ที่อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน พบว่า คุณภาพผลส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ทุกทรีตเมนต์ที่ห่อผลด้วยวัสดุทุกชนิดไม่แตกต่างกบัผลที่ไม่ได้รับการห่อผล ในขณะที่

ราคาผลผลิตส้มโอที่ได้รับการห่อด้วยถุงกระดาษคาร์บอนมีราคาผลมากที่สดุ (300 บาทต่อผล) เมื่อเปรียบเทยีบกบัทุกทรีตเมนต์ สเีปลือกของผลส้มโอที่ห่อด้วยถุงกระดาษคาร์บอนมีค่าความ

สว่าง (L*) และค่าสแีดง (a*) มากที่สดุ (52.18 และ 2.21 ตามลาํดบั) ส้มโอที่ห่อด้วยถุงกระดาษคาร์บอนได้รับคะแนนความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านสผีวิเปลือกมากสดุ (4.70) ดังน้ันการ

ห่อผลด้วยถุงกระดาษคาร์บอนทาํให้ส้มโอมีเปลือกสเีหลืองทอง และเพ่ิมราคาผลผลิตของส้มโอพันธุข์าวใหญ่ได้ดทีี่สดุในช่วงเทศกาลตรุษจีนและสารทจีน

ผูบ้ริโภคผลไมโ้ดยเฉพาะคนไทยเช้ือสายจีนและชาวจีนส่วนใหญ่มีความตอ้งการ

คุณภาพผลผลิตทางดา้นสีผิวผลที่สวยงาม มีสีเหลืองทอง เป็นที่น่าดึงดูดใจ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล

สําคญัต่างๆ เช่น วนัตรุษจีน สารทจีน เชง้เมง้ และไหวพ้ระจันทร ์เป็นตน้ คนไทยเช้ือสายจีนนิยมใช้

ผลไมป้ระกอบพิธีการสําคญัในช่วงเทศกาลดงักล่าว โดยถือว่าสม้โอเป็นผลไมม้งคลที่สามารถนําไป

เป็นของขวญัหรือของฝากไดต้ลอดช่วงเทศกาล และเป็นหนึง่ในผลไมที้่มีความตอ้งการอย่างต่อเนือ่ง 

สําหรบัการผลิตผลไมใ้หมี้สีผิวผลสวยงาม หรือมีผิวสีเหลืองทอง ดงันั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษา

เพือ่หาความเหมาะสมของชนิดวสัดุห่อผลที่มีผลต่อคุณภาพหลงัการเก็บเกีย่วผลสม้โอพนัธุข์าวใหญ่ 

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกใชว้สัดุห่อผลหรือวิธีทีเ่หมาะสมในการห่อผลสม้โอเพือ่ใหไ้ดคุ้ณภาพดี

ตรงกบัความตอ้งการของตลาดและเพิม่มูลค่าสินคา้ใหสู้งข้ึนได้

คํานาํ

บทคดัย่อ

คดัเลือกตน้สม้โอพนัธุข์าวใหญ่ ทีมี่อายุประมาณ 12 ปี จํานวน 10 ตน้ 

ห่อผลสม้โอที่อายุ 150 วนัหลงัดอกบาน ก่อนห่อผลพ่นสารอมิสตา อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 10

ลิตร เพือ่ป้องกนัโรค เก็บเกีย่วสม้โอทีอ่าย ุ75 วนัหลงัห่อผล

 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 8 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนตล์ะ 8 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ผล

1) ไม่ห่อผล 2) ถุงกระดาษคารบ์อน 3) ถุงพลาสติกสีดาํ 4) ถุงกระดาษสีขาว   

5) ถุงพลาสติกขาวใส 6) ถุงพลาสติกขาวขุ่น 7) หนงัสือพมิพ ์และ 8) ถุงใยสงัเคราะห์

 หลงัเก็บผลผลิตเก็บรกัษาทีอ่ณุหภูมิหอ้ง (25 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 7 วนั

 บนัทึกขอ้มูล: นํ้าหนกัผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งทีล่ะลายนํ้าได้ ปริมาณกรดทีไ่ทเทรตได้

ความแน่นเนื้ อ สีเปลือกของผล และประเมินความพงึพอใจของผูบ้ริโภค

อุปกรณแ์ละวิธีการ

 ผลสม้โอพนัธุข์าวใหญ่ที่ห่อดว้ยวสัดุต่างๆ พบว่า นํ้ าหนกัผล ความกวา้งผล ความยาวผล ปริมาณของแข็งที่

ละลายนํ้าได ้ ปริมาณกรดทีไ่ทเทรตได ้และความแน่นเนื้ อไม่มีความแตกต่างกนัทางสถติิ (Table 1)

 การห่อผลดว้ยถุงกระดาษคารบ์อนส่งผลใหร้าคาผลผลิตสม้โอมีราคาสูงทีสุ่ด คือ 300 บาท/ผล (Table 1) 

และมีค่าความสว่าง (L*) และค่าสีแดง (a*) ของผิวผลสูงสุด (Table 2) ซ่ึงมีสีเปลือกสวยงาม สีเหลืองทอง

สมํา่เสมอทัว่ทั้ งผล ปราศจากโรคและแมลง (Fig.1) ในระหว่างการพฒันาของผลจะมีการสงัเคราะห์

คลอโรฟิลลล์ดลง และมีการสงัเคราะหแ์ซนโทฟิลล์ และแคโรทีนข้ึนมาแทนทีค่ลอโรฟิลลไ์ด ้(Rodrigo et al., 

2013) ปริมาณแสงที่ส่องผ่านวสัดุห่อผลและการดูดกลืนแสงมีผลต่อการแสดงออกของสีผล การห่อผลสม้

โอดว้ยถุงกระดาษคารบ์อนทําใหผ้ลสม้โอมีสีเปลือกที่สวยงามข้ึน เนือ่งจากการใชถุ้งกระดาษคารบ์อนทําให้

ปริมาณแสงทีส่่องผ่านวสัดุห่อผลนอ้ย ส่งผลทําใหย้บัยั้งการสรา้งคลอโรฟิลลที์เ่ปลือกในระยะผลเริม่สุกได้

 คะแนนการประเมินความพอใจของผูบ้ริโภค พบว่า ผลสม้โอที่ห่อผลดว้ยถุงกระดาษคารบ์อนและถุงใย

สงัเคราะหมี์คะแนนดา้นสีเปลือกผลมาก ส่วนส่วนคะแนนดา้นสีเนื้ อ กลิ่น รสชาติ ความหวาน และความ

เปร้ียว พบว่าไดร้บัคะแนนไม่แตกต่างกนัทางสถติิ (Table 3)

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง

การห่อผลดว้ยถุงกระดาษคารบ์อนทําใหสี้เปลือกของผลสม้โอพนัธุข์าวใหญ่มี

คุณภาพดี สีเปลือกสวยงามสีเหลืองทองสมํา่เสมอ ไดร้าคาสูงทีสุ่ด (ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และ

สารทจีน) และไดร้บัคะแนนการประเมินความพงึพอใจของผูบ้ริโภคดา้นสีเปลือกสูงสุด
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Figure 1 ‘Khao Yai’ pummelo were bagged with 8 types of bag material (A: Control B: Carbon paper 
bag C: Black plastic bag D: White paper bag. E: White transparent plastic bag F: White translucent 
plastic bag G: Newspaper and H: Synthetic Fiber bag) before harvest and cured.
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