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Effect of Bagging Materials on Postharvest Quality of ‘Khao Yai’ Pummelo
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บทคัดย่อ ส้ มโอพันธุ์ขาวใหญ่เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนและสารทจีน ส้ มโอที่มีเปลือกสีเหลืองทอง และคุณภาพดี มักมีราคาสูงมาก

งานวิจัยนี้จึงศึกษาชนิดวัสดุห่อผลต่ อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้ มโอพันธุ์ขาวใหญ่ โดยทําการห่ อผลส้ มโอที่อายุ 150 วันหลังดอกบาน ด้ วยถุงห่ อ 7 ชนิด ได้ แก่ ถุงกระดาษคาร์บอน
ถุงพลาสติกสีดาํ ถุงกระดาษสีขาว ถุงพลาสติกสีขาวใส ถุงพลาสติกสีขาวขุ่น กระดาษหนังสือพิมพ์ และถุงใยสังเคราะห์ เปรียบเทียบกับผลส้ มโอที่ไม่ห่อผล (ชุดควบคุม) เก็บเกี่ยวหลังห่อผล 75
วัน และเก็บรักษาไว้ ท่อี ุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 วัน พบว่า คุณภาพผลส้ มโอพันธุ์ขาวใหญ่ทุกทรีตเมนต์ท่หี ่ อผลด้ วยวัสดุทุกชนิดไม่แตกต่างกับผลที่ไม่ได้ รับการห่ อผล ในขณะที่
ราคาผลผลิตส้ มโอที่ได้ รับการห่อด้ วยถุงกระดาษคาร์บอนมีราคาผลมากที่สดุ (300 บาทต่อผล) เมื่อเปรียบเทียบกับทุกทรีตเมนต์ สีเปลือกของผลส้ มโอที่ห่อด้ วยถุงกระดาษคาร์บอนมีค่าความ
สว่าง (L*) และค่าสีแดง (a*) มากที่สดุ (52.18 และ 2.21 ตามลําดับ) ส้ มโอที่ห่อด้ วยถุงกระดาษคาร์บอนได้ รับคะแนนความพึงพอใจของผู้บริโภคด้ านสีผวิ เปลือกมากสุด (4.70) ดังนั้นการ
ห่อผลด้ วยถุงกระดาษคาร์บอนทําให้ ส้มโอมีเปลือกสีเหลืองทอง และเพิ่มราคาผลผลิตของส้ มโอพันธุข์ าวใหญ่ได้ ดที ่สี ดุ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและสารทจีน

คํานํา

ผูบ้ ริโภคผลไม้โดยเฉพาะคนไทยเชื้ อสายจี นและชาวจี นส่วนใหญ่มีความต้องการ
คุณภาพผลผลิตทางด้านสีผิวผลที่สวยงาม มีสีเหลืองทอง เป็ นที่น่าดึงดู ดใจ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
สําคัญต่างๆ เช่น วันตรุษจี น สารทจี น เช้งเม้ง และไหว้พระจันทร์ เป็ นต้น คนไทยเชื้ อสายจี นนิยมใช้
ผลไม้ประกอบพิธีการสําคัญในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยถือว่าส้มโอเป็ นผลไม้มงคลที่สามารถนําไป
เป็ นของขวัญหรือของฝากได้ตลอดช่วงเทศกาล และเป็ นหนึง่ ในผลไม้ที่มีความต้องการอย่างต่อเนือ่ ง
สําหรับการผลิตผลไม้ให้มีสีผิวผลสวยงาม หรือมีผิวสีเหลืองทอง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึ งมุ่งศึกษา
เพือ่ หาความเหมาะสมของชนิดวัสดุห่อผลที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกีย่ วผลส้มโอพันธุข์ าวใหญ่
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการเลือกใช้วสั ดุห่อผลหรือวิธีทีเ่ หมาะสมในการห่อผลส้มโอเพือ่ ให้ได้คุณภาพดี
ตรงกับความต้องการของตลาดและเพิม่ มูลค่าสินค้าให้สูงขึ้ นได้

อุปกรณ์และวิธีการ

คัดเลือกต้นส้มโอพันธุข์ าวใหญ่ ทีม่ ีอายุประมาณ 12 ปี จํ านวน 10 ต้น
ห่ อผลส้มโอที่อายุ 150 วันหลังดอกบาน ก่อนห่ อผลพ่นสารอมิสตา อัตรา 10 มิลลิลิตรต่ อนํ้า 10
ลิตร เพือ่ ป้องกันโรค เก็บเกีย่ วส้มโอทีอ่ ายุ 75 วันหลังห่อผล
 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 8 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 8 ซํ้า ซํ้าละ 10 ผล
1) ไม่ห่อผล 2) ถุงกระดาษคาร์บอน 3) ถุงพลาสติกสีดาํ 4) ถุงกระดาษสีขาว
5) ถุงพลาสติกขาวใส 6) ถุงพลาสติกขาวขุ่น 7) หนังสือพิมพ์ และ 8) ถุงใยสังเคราะห์
 หลังเก็บผลผลิตเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิหอ้ ง (25 องศาเซลเซียส) เป็ นเวลา 7 วัน
 บันทึกข้อมูล: นํ้าหนักผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายนํ้าได้ ปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได้
ความแน่นเนื้ อ สีเปลือกของผล และประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
 ผลส้มโอพันธุ ข์ าวใหญ่ที่ห่อด้วยวัสดุต่างๆ พบว่า นํ้าหนักผล ความกว้างผล ความยาวผล ปริมาณของแข็งที่
ละลายนํ้าได้ ปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได้ และความแน่นเนื้ อไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 1)
 การห่อผลด้วยถุงกระดาษคาร์บอนส่งผลให้ราคาผลผลิตส้มโอมีราคาสูงทีส่ ุด คือ 300 บาท/ผล (Table 1)
และมีค่าความสว่าง (L*) และค่าสีแดง (a*) ของผิวผลสูงสุด (Table 2) ซึ่งมีสีเปลือกสวยงาม สีเหลืองทอง
สมํ า่ เสมอทัว่ ทั้ง ผล ปราศจากโรคและแมลง (Fig.1) ในระหว่ า งการพัฒ นาของผลจะมี ก ารสัง เคราะห์
คลอโรฟิ ลล์ลดลง และมีการสังเคราะห์แซนโทฟิ ลล์ และแคโรทีนขึ้ นมาแทนทีค่ ลอโรฟิ ลล์ได้ (Rodrigo et al.,
2013) ปริมาณแสงที่ส่องผ่านวัสดุห่อผลและการดู ดกลืนแสงมีผลต่อการแสดงออกของสีผล การห่ อผลส้ม
โอด้วยถุงกระดาษคาร์บอนทําให้ผลส้มโอมีสีเปลือกที่สวยงามขึ้ น เนือ่ งจากการใช้ถุงกระดาษคาร์บอนทําให้
ปริมาณแสงทีส่ ่องผ่านวัสดุห่อผลน้อย ส่งผลทําให้ยบั ยั้งการสร้างคลอโรฟิ ลล์ทีเ่ ปลือกในระยะผลเริม่ สุกได้
 คะแนนการประเมิ นความพอใจของผู บ้ ริ โภค พบว่ า ผลส้มโอที่ห่อผลด้วยถุ งกระดาษคาร์บอนและถุ งใย
สังเคราะห์มีคะแนนด้านสีเปลือกผลมาก ส่วนส่ วนคะแนนด้านสีเนื้ อ กลิ่น รสชาติ ความหวาน และความ
เปรี้ ยว พบว่าได้รบั คะแนนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 3)
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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.

สรุป

การห่ อผลด้วยถุ งกระดาษคาร์บอนทํ าให้สีเปลื อกของผลส้มโอพันธุ ข์ าวใหญ่ มี
คุณภาพดี สีเปลือกสวยงามสีเหลืองทองสมํา่ เสมอ ได้ราคาสูงทีส่ ุด (ในช่วงเทศกาลตรุษจี น และ
สารทจี น) และได้รบั คะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคด้านสีเปลือกสูงสุด

