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บทคดัย่อ 

 

 จากการศกึษาผลของแคลเซยีมแอสคอรเ์บสต่ออาการฉ ่าน ้าของแตงโมตดัแต่งพรอ้ม

บรโิภค โดยน าแตงโมมาจุ่มดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮโปรคลอไรด ์ ความเขม้ขน้ 100 มลิลลิติรต่อ

ลติร นาน 1 นาท ีแลว้ตดัตามยาวออกเป็น 4 ส่วน ต่อมาตดัเป็นรปูสามเหลีย่ม ขนาดความหนา 2 

เซนตเิมตร เลอืกชิน้แตงโมทีบ่รเิวณกลางผล ขนาดสม ่าเสมอน าไปจุม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอร์

เบส ความเขม้ขน้ 1 5 10 และ 20% นาน 2 นาท ี เปรยีบเทยีบกบัชิน้แตงโมทีไ่มจุ่่มสารละลาย

แคลเซยีมแอสคอรเ์บส (0%) หลงัจากนัน้น าชิน้แตงโมวางเรยีงในถาดโฟม จ านวน 4 ชิน้ แลว้หุม้

ดว้ยฟิลมพ์ลาสตกิโพลเีอทลินี (LLDPE) น าไปเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ 10 องศาเซลเซยีส ความชืน้

สมัพทัธข์องหอ้งเยน็เป็น 90-95% โดยวเิคราะหก์ารสูญเสยีน ้าหนกั การเปลีย่นแปลงส ี (L* a* และ

b*) ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมด การรัว่ไหลของน ้าแตงโม และอาการฉ ่าน ้า พบว่าการจุ่ม

ชิน้แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคในสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 5 10 และ20% มี

การสญูเสยีน ้าหนกัมากถงึ 9.73 12.83 และ 13.65% ตามล าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแตงโมตดัแต่ง

พรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 และ 1% ทีม่กีารสญูเสยีน ้าหนกั

เพยีง 4.88 และ 4.10% เมื่อเกบ็รกัษานาน 8 วนั การรัว่ไหลของน ้าแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่ม

สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 1 และ 5% มปีรมิาณน้อยสุด ส่วนอาการฉ ่าน ้าของ

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 1 5 และ 10% อยู่

ในช่วง 1.75-1.84% ในขณะทีแ่ตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส

ความเขม้ขน้ 20% มอีาการฉ ่าน ้าสงูถงึ 5.13% จากการศกึษาผลของแคลเซยีมแอสคอรเ์บสต่อการ

เปลีย่นแปลงค่าส ี L* a* b* และปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดพบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั

ทางสถติ ิ อยา่งไรกต็ามแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่ม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความ

เขม้ขน้ 1% มแีนวโน้มในการลดการสญูเสยีน ้าหนกั อาการฉ ่าน ้า และการรัว่ไหลของน ้าแตงโม 

มากกว่าชุดการทดลองอื่น 

ค าส าคญั: แตงโม แคลเซยีมแอสคอรเ์บส อาการฉ ่าน ้า  



ข 
 

Abstract 

Effect of calcium ascorbate treatments on water-soaking of fresh cut watermelon 

(Citrullus lanatus). Before cutting, melons were washed with sodium hypochlorite (100 ml/l 

active ingredient) and water rinse. Melons were cut longitudinally into four parts, cut into 

triangles 2 cm thick. A piece of watermelon was chosen from the center. Watermelon slice 

were dipped in calcium ascorbate (CaAsc; 0, 1, 5, 10 and 20%, w/w) for 2 minutes and 

drained. Fresh-cut watermelon was arranged in foam trays with 4 pieces per tray and 

covered with plastic polyethylene (LLDPE) film and stored at 10 C with relative humidity of 

90-95%. At each storage interval, melon slices were evaluated for weight loss, changes in 

color (L*, a* and b*), total soluble solids, juice leakage and water-soaking. Dipping fresh-cut 

watermelon slices in 5, 10 and 20% CaAsc increased the weight loss up to 9.73 12.83 and 

13.65% respectively, compared with watermelon dipped in 0 and 1% CaAsc, which only 

experienced 4.88 and 4.10% of weight loss after storage for 8 days. Percent juice leakage 

in fresh-cut watermelon dipped in 1 and 5% CaAsc was less than the other treatments. For 

water-soaking of watermelon dipped in 0, 1, 5 and 10% CaAsc were in the range from 1.75 

to 1.84%, while fresh-cut watermelon dipped in 20% CaAsc was higher at 5.13%. The effect 

of calcium ascorbate on the changes of color and total soluble solids were not statistically 

different. However, fresh-cut melon dipped in 1% CaAsc tended to reduce the changes of 

weight loss, water-soaking and juice leakage better than other treatments 

 

Keywords: watermelon, calcium ascorbate, water-soking 
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ภาคผนวกที ่

ข 1 

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความ

เขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ10 องศาเซลเซยีส 

ความชืน้สมัพทัธ ์90-95% ระยะเวลา 8 วนั 

11 

 



บทท่ี 1 บทน า 

 

1.1. ความส าคญัและท่ีมาของงานวิจยั 

แตงโม เป็นพชืเศรษฐกจิที่มคีวามส าคญัอกีชนิดหนึ่ง ที่สามารถท ารายได้ใหแ้ก่เกษตรกร

เป็นจ านวนมาก ทัง้นี้เนื่องจากแตงโมเป็นพชืที่ปลูกง่าย ปลูกได้ทัว่ทุกภูมภิาคในประเทศไทย 

สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลตลอดทัง้ปี ผู้บริโภคนิยมบริโภคแตงโมที่ผ่านการตัดแต่งเป็นชิ้น 

เนื่องจากง่ายต่อการบรโิภค แต่ในกระบวนการตดัแต่งแตงโมพรอ้มบรโิภคต้องผ่านขัน้ตอนต่าง ๆ 

เช่น  การลา้งท าความสะอาด  การปอกเปลอืก  การตดั  การหัน่ใหเ้ป็นชิน้ และการบรรจุหบีห่อ ซึง่

ขัน้ตอนการแปรรูปต่าง ๆ อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียคุณภาพ เช่น การสูญเสียน ้ า และการ

ปนเป้ือนของเชือ้จุลนิทรยีใ์นระหว่างที่มกีารตดัแต่งและการบรรจุหบีห่อ เมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่งจะเกดิ

อาการฉ ่ าน ้า ซึ่งเป็นปญัหาที่ส าคญั เน่ืองจากไม่เป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้บรโิภค ตลอดจนหมด

สภาพการซื้อขาย ซึ่งสาเหตุอย่างหนึ่งของอาการฉ ่ าน ้าในแตงโมอาจเนื่องมาจากการชกัน าของ      

เอทลินีส่งผลใหเ้กดิการนิ่ม และเป่ือยยุ่ยบรเิวณ endocarp และ เนื้อเยื่อ placenta  อาการฉ ่าน ้าจะ

ไปเพิม่การละลายและสลายตวัของเพคตคิ รวมทัง้การแยกออกของเซลและสูญเสยีความแน่นเนื้อ

ของผนงัเซลล ์ 

 แคลเซยีมมบีทบาทต่อเซลลข์องผลไม ้ เมือ่มปีรมิาณออกซเิจนอสิระในผลไมม้ากจะชกัน าให้

เกดิการเสื่อมสภาพ (Bhattacharjee, 2005) การจุ่มแคลเซยีมจะท าใหผ้ลไมค้งสภาพความแขง็แรง

ของเซลลแ์ละเยือ่หุม้ต่างๆ และชะลอการเสื่อมสภาพรวมทัง้กระบวนการต่างๆ ภายในเซลล ์

(Picchioni และคณะ, 1996) ซึง่การใหแ้คลเซยีมจากภายนอกสามารถลดอตัราการผลติเอทลินีในผล

และชิน้เน้ือเยือ่ของพชืได ้ รวมทัง้รปูแบบการตดัแต่ง เช่น การตดัเป็นรปูสามเหลีย่ม การตดัชิน้

แตงโมใหม้เีปลอืกเป็นตวัยดึเกาะ กม็ผีลต่ออาการฉ ่าน ้า ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึเป็นการศกึษาผลของ

แคลเซียมแอสคอร์เบสและรูปแบบการตัดแต่งเพื่อลดอาการฉ ่าน ้าในแตงโมตัดแต่งพร้อม

บรโิภค ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปญัหาอาการฉ ่าน ้าในแตงโมตัดแต่งพร้อมบริโภคระหว่างการวาง

จ าหน่ายได้ 

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาผลของแคลเซยีมแอสคอรเ์บสต่ออาการฉ ่าน ้าของแตงโมตดัแต่งพรอ้ม

บรโิภค 
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1.3        ขอบเขตของโครงการวิจยั 

ศกึษาผลของแคลเซยีมแอสคอรเ์บสต่ออาการฉ ่าน ้าของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภค โดยน า

แตงโมมาหัน่เป็นชิน้ แลว้จุ่มในสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% 

เป็นเวลา 2 นาท ี จากนัน้บรรจถุาดโฟมหุม้ดว้ยฟิลม์พลาสตกิ เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ 10 องศา

เซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์90-95% 

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1.  ทราบถงึผลของแคลเซยีมแอสคอรเ์บสต่ออาการฉ ่าน ้าของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภค 

2.  เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการศกึษาถงึการแก้ปญัหาการฉ ่าน ้าในแตงโมตดัแต่งพรอ้ม

บรโิภค 



3 
 

บทท่ี 2 ตรวจเอกสาร 

แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) อยูใ่นตระกูล  Cucurbitaceae เป็นพชืลม้ลุกไมเ้ถา มี

อายสุัน้เถาเลือ้ยแผ่ไปตามพืน้ดนิ แตงโมชอบแสงแดดจดั และอุณหภมูทิีค่่อนขา้งสงู ไมช่อบ

เจรญิเตบิโตในทีแ่ฉะ เนื้อแตงโมมรีสหวาน ผลมขีนาดใหญ่ เสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 25 

เซนตเิมตร ผวิเรยีบ สเีขยีวแก่หรอืสเีขยีวอ่อน หรอืเขยีวแก่และอ่อนสลบักนั เมลด็มจี านวนมาก 

ส าหรบัแตงโมทีเ่กษตรกรนิยมปลกูม ี 3 สายพนัธุค์อืสายพนัธุก์นิร ี จนิตรา และตอปิโด ผลผลติรวม 

454,804 ตนั ผลแตงโมเป็นทีต่อ้งการมากของตลาดในประเทศและต่างประเทศ พนัธุแ์ตงโมทีใ่ช้

ปลกูกนัโดยทัว่ไป มกัใชพ้นัธุล์กูผสม เพราะท าใหผ้ลผลติสงู  

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคเป็นการตดัในรปูแบบครึง่ผล สีส่่วน หรอืชิน้ทีม่เีปลอืกตดิอยู ่

และการยอมรบัของผูบ้รโิภคขึน้อยูก่บัเนื้อสมัผสั ส ี ความหวาน (Rushing และคณะ, 2001) โดย

อาการฉ ่าน ้า (water soaking) การรัว่ไหลของน ้าผลไม ้ (Cartaxo และคณะ, 1997) การพฒันาของ

กลิน่ผดิปกต ิ (Fonseca และคณะ, 2004) การเพิม่ขึน้ของเชือ้จลุนิทรยี ์ และการเน่าเสยี (Mao และ

คณะ, 2006) เป็นขอ้จ ากดัของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภค อาการฉ ่าน ้าในผลแตงโมถูกชกัน าโดย   

เอทลินี โดยจะมลีกัษณะนิ่ม และเนื้อเป่ือยยุย่บรเิวณ endocarp และเนื้อเยือ่ placenta (Risse และ 

Hatton, 1982; Elkashif และ Huber, 1988a, 1988b) เนื้อเยือ่ทีฉ่ ่าน ้าจะไปเพิม่การรัว่ไหล การ

สลายของเพคตคิ การแยกตวัของเซลล ์ และการสญูเสยีความยดืหยุ่นของผนงัเซลล ์ (Elkashif และ 

Huber, 1988a, 1988b)   

 แคลเซยีมจ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโต การพฒันาของพชื และคุณภาพหลงัการเกบ็เกีย่ว 

รวมถงึการรกัษาหรอืท าใหก้ระบวนการต่างๆ ในเซลลใ์หส้งูขึน้หรอืต ่าลงได ้ โดยพบว่าแคลเซยีมมี

ความส าคญัต่อโครงสรา้งและหน้าทีข่องผนงัเซลลแ์ละเยือ้หุม้เซลล ์ (Palta, 1997) ซึง่ในกระบวนการ

อ่อนตวัของผลไมน้ัน้จะเกดิการสญูเสยีเพคตนิในบรเิวณช่วงต่อระหว่างเซลล ์ (middle lamella) และ

ผนงัเซลล ์ ซึง่ท าใหส้ญูเสยีความสมบรูณ์ของเซลล ์ เมือ่มกีารใหแ้คลเซยีมกบัผลไม ้ แคลเซยีมส่วน

หนึ่งจะเขา้ไปอยูบ่รเิวณ middle lamella และเชื่อมโยงระหว่างหมู ่ methyl โดยใช ้ hydrophobic 

force ของเพคตนิ 2 โมเลกุลแบบผนักลบัไดเ้รยีกว่า calcium pectate (Brett และ Waldron, 1990)  

ท าใหผ้นงัเซลลย์ดึเกาะกนัแขง็แรงมากขึน้และรกัษาความสมบูรณ์ของเซลลไ์ด ้ (Anderson และ 

Campbell, 1995) นอกจากนี้ Ca2+ ยงัช่วยคงสภาพของเยือ่หุม้เซลลโ์ดยการเชื่อมโยงระหว่างหมู่ 

phosphate และ carboxylate ของ phospholipid ทีผ่วิของเยือ่หุม้เซลล ์(Legge, และคณะ 1982) ท า

ใหเ้ยือ่หุม้เซลลส์ามารถรกัษาการควบคุมการผ่านเขา้ออกของสารต่างๆ ได ้ซึ่งจากการทดลองพบว่า

การใหแ้คลเซยีมจากภายนอกเขา้สู่ผลแอปเปิล Golden Delicious สามารถลดการเปลีย่นแปลงความ

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Peter_Thunberg
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แน่นเนื้อทัง้ก่อนและหลงัการเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ 0 องศาเซลเซยีสและ 20 องศาเซลเซยีส (Beavers, 

และคณะ 1994; Saftner และ Conway, 1998) นอกจากนี้ยงัช่วยเพิม่ความแน่นเน้ือของแพร ์

(Gerasopoulos และ Richardson, 1997)  shred carrot (Picchioni, และคณะ 1996)  และผลกวี ี

(Abbott, และคณะ 1989) เป็นตน้ โดยการใหแ้คลเซยีมจะท าใหเ้กดิ cell wall bound Ca ขึน้ทนัท ี

(Stow, 1993)  ท าใหผ้นงัเซลลแ์ขง็แรงขึน้ สามารถควบคุมการน่ิมของผลได ้ (Stow, 1993)  จาก

รายงานของ Aguayo และคณะ (2010) พบว่าการจุม่ชิน้แอปเป้ิลในแคลเซยีมแอสคอรเ์บสเขม้ขน้ 20% 

เกบ็รกัษาในสภาพอากาศปกต ิและสภาพบรรยากาศดดัแปลงสามารถยดือายไุดน้านถงึ 21 -28 วนั ที่

อุณหภมู ิ 4 องศาเซลเซยีส ส่วนการจุม่ผลสตรอเบอรใีนสารละลายแคลเซยีมเขม้ขน้รอ้ยละ 1 ที่

อุณหภมู ิ 45 องศาเซลเซยีส พบว่าสามารถควบคุมโรคหลงัการเกบ็เกีย่ว รกัษาความแน่นเน้ือและ

ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าได ้โดยทีไ่ม่มผีลต่อคุณภาพทางประสาทสมัผสั (Garcia, และคณะ 1996)   
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บทท่ี 3 วิธีด าเนินงานวิจยั 

3.1 การเตรียมวสัดทุดลอง 

 การเตรยีมแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภค 

 แตงโมซือ้จากตลาดสีม่มุเมอืง น ามาคดัเลอืกผลทีป่ราศจากต าหนิการเขา้ท าลายของโรค 

และแมลงต่าง ๆ ขนาดใกลเ้คยีงกนั ท าการขนส่งโดยรถยนตม์ายงัหอ้งปฏบิตักิาร สาขาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร น าผลแตงโมมาจุ่มดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮ

โปรคลอไรด ์ ความเขม้ขน้ 100 มลิลลิติรต่อลติร นาน 1 นาท ี รวมทัง้ท าความสะอาดมดี และเขยีง 

ดว้ยการจุ่มดว้ยโซเดยีมไฮโปรคลอไรด ์จากนัน้น ามาเขา้การทดลองดงันี้ 

3.2 ขัน้ตอนการทดลอง 

การทดลองท่ี 1 เพื่อศกึษาผลของแคลเซยีมแอสคอรเ์บสต่ออาการฉ ่าน ้าของแตงโมตดัแต่งพรอ้ม

บรโิภค  

น าผลแตงโมตดัตามยาวออกเป็น 4 ส่วน ต่อมาตดัเป็นรปูสามเหลีย่ม ขนาดความหนา 2 

เซนตเิมตร เลอืกชิน้แตงโมทีบ่รเิวณกลางผล ขนาดสม ่าเสมอน าไปเขา้วธิกีารต่อไปน้ี 

วธิกีารที ่1. ไมจุ่ม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส 

วธิกีารที ่2. จุม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้  1 % 

วธิกีารที ่3. จุม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้  5 % 

วธิกีารที ่4. จุม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้  10 % 

วธิกีารที ่5. จุม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้  20 % 

น าชิน้แตงโมตดัแต่งมาจุม่ตามวธิกีารขา้งตน้ นาน 2 นาท ีหลงัจากนัน้น าชิน้แตงโมวางเรยีงใน

ถาดโฟม จ านวน 4 ชิน้ วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ม ี3 ซ ้า

ในแต่ละชุดการทดลอง (แตงโมตดัแต่ง 1 ถาด / 1 ซ ้า) หรอืประมาณ 300-330 กรมั แล้วหุ้มด้วย

ฟิลมพ์ลาสตกิโพลเีอทลินี (LLDPE) น าไปเก็บรกัษาที่อุณหภูม ิ10 องศาเซลเซยีส ซึ่งเป็นอุณหภูมิ

ของชัน้วางจ าหน่ายผลติผลสดในห้างสรรพสนิค้าทัว่ไป ควบคุมความชื้นสมัพทัธ์ของห้องเยน็เป็น 

90-95% บนัทกึผลการทดลองและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงต่างๆทุก 2 วนั 
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3.3 บนัทึกผลการทดลอง 

1. การสญูเสยีน ้าหนกั 

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน ้าหนัก โดยชัง่น ้าหนักเริม่ต้นก่อนท าการเก็บรกัษา หลงัจากนัน้ชัง่

น ้าหนกัผลทุก 2 วนั น าค่าทีบ่นัทกึไดต้ลอดการทดลองมาค านวณดงันี้ 

 

% การสญูเสยีน ้าหนกั = น ้าหนกัเริม่ตน้-น ้าหนกัหลงัการเกบ็รกัษา       100 

น ้าหนกัเริม่ตน้ 

 

2. การเปลีย่นแปลงสผีวิเปลอืก และสเีนื้อ 

วดัโดยใชเ้ครือ่งวดัสขีอง Minolta รุ่น DP-301 ซึง่รายงานผลเป็นค่า Hunter scale (L a และ b) 

ประกอบดว้ยค่าต่างๆ ดงันี้ 

- ค่า L คอื ค่าแสดงความเขม้และความสว่างของส ีซึง่ค่า L มคี่า 0-100 ถ้าค่า L สูง 

หมายถงึ มคีวามสว่างมาก แต่ถา้ค่า L ต ่า แสดงว่า สเีขม้มาก 

- ค่า a เป็นค่าทีร่ายงานถงึการเปลีย่นแปลงของสใีนช่วงสเีขยีวในกรณีทีค่่า a มคี่าเป็นลบ 

และช่วงสแีดงในกรณทีีค่่า a มคี่าเป็นบวก 

- ค่า b เป็นค่าทีร่ายงานถงึการเปลีย่นแปลงของสใีนช่วงสนี ้าเงนิในกรณีทีค่่า b มคี่าเป็นลบ 

และช่วงสเีหลอืงในกรณทีีค่่า b มคี่าเป็นบวก 

 

3.ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าได ้(Soluble solids content: SS) 

ใชน้ ้าคัน้จากเนื้อผลแตงโมมาวดัปรมิาณ Soluble solid solution concentration โดยใช ้

ATAGO และ refractometer (N1 0-32 %) ค่าทีอ่่านไดเ้ป็นเปอรเ์ซน็ต ์

 

4. การรัว่ไหลของน ้าแตงโม (juice leakage) 

 

% การรัว่ไหลของน ้าแตงโม= (น ้าหนกัภาชนะบรรจุ+น ้าหนกัน ้าแตงโม)-(น ้าหนกัภาชนะบรรจุ)x 100 

                                    (น ้าหนกัภาชนะบรรจุ+น ้าหนกัเนื้อแตงโม)–(น ้าหนกัภาชนะบรรจุ) 
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5. คะแนนอาการฉ ่าน ้า (water soaking) 

 การใหค้ะแนนอาการฉ ่าน ้าโดยก าหนดเป็น 5 คะแนน ดงันี้ 

0 = ไมเ่กดิอาการฉ ่าน ้า 

1 = เกดิอาการฉ ่าน ้า 1-20% 

2 = เกดิอาการฉ ่าน ้า 21-40% 

3 = เกดิอาการฉ ่าน ้า 41-60% 

4 = เกดิอาการฉ ่าน ้า 61-80% 

5 = เกดิอาการฉ ่าน ้า 81-100% 

 

 3.4 การวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 

 วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ในแต่ละชุดการทดลองม ี

3 ซ ้า 

 

3.5 สถานท่ีด าเนินการทดลอง 

 ท าการทดลอง ณ หอ้งปฏบิตักิารสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร คณะ

เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
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บทท่ี 4 ผลการทดลอง 

 

 จากการศกึษาผลของแคลเซยีมแอสคอรเ์บสต่ออาการฉ ่าน ้าของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภค 

โดยน าแตงโมมาจุ่มดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮโปรคลอไรด ์ ความเขม้ขน้ 100 มลิลลิติรต่อลติร นาน 

1 นาท ีแลว้ตดัตามยาวออกเป็น 4 ส่วน ต่อมาตดัเป็นรปูสามเหลีย่ม ขนาดความหนา 2 เซนตเิมตร 

เลอืกชิน้แตงโมทีบ่รเิวณกลางผล ขนาดสม ่าเสมอน าไปจุ่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความ

เขม้ขน้ 1 5 10 และ 20% นาน 2 นาท ี เปรยีบเทยีบกบัชิน้แตงโมทีไ่มจุ่่มสารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บส (0%) หลงัจากนัน้น าชิน้แตงโมวางเรยีงในถาดโฟม จ านวน 4 ชิน้ แลว้หุม้ดว้ยฟิลม์

พลาสตกิโพลเีอทลินี (LLDPE) น าไปเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ 10 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธข์อง

หอ้งเยน็เป็น 90-95% บนัทกึผลการทดลองและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงต่างๆ ทุก 2 วนั ดงันี้ 

4.1 การสญูเสียน ้าหนัก 

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 1  5 10 

และ 20% พบว่ามกีารสูญเสยีน ้าหนักเพิม่ขึน้ตามระยะเวลาการเกบ็รกัษา โดยแตงโมตดัแต่งพรอ้ม

บรโิภคทีจุ่ม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้  1 % มกีารสูญเสยีน ้าหนักน้อยทีสุ่ด และ

ไม่แตกต่างจากแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคที่ไม่ได้จุ่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ในขณะที่

การจุ่มแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคใน สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 10 และ 20% 

มกีารสูญเสยีเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็หลงัการเก็บรกัษาจนกระทัง่หมดอายุที่ 8 วนั ส่วนผลแตงโมตดั

แต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 5% มกีารสูญเสยีน ้าหนักน้อย

กว่าผลแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคที่จุ่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 10 และ 20 

% ในช่วง 6 วนัแรก และมปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในวนัที ่8 ของการเกบ็รกัษา ในวนัสุดทา้ย

ของการเก็บรกัษาพบว่าการจุ่มแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคใน สารละลายแคลเซยีมแอสคอร์เบส 

20% มกีารสูญเสียมากที่สุด  รองลงมาคือการจุ่มแตงโมตัดแต่งพร้อมบรโิภคใน สารละลาย

แคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 10  5  0 และ 1% โดยมคี่าเท่ากบั 13.65 12.83 9.73  4.88 

และ 4.10% ตามล าดบั (รปูที ่4.1) (ตารางภาคผนวกที ่1) 
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รปูที ่4.1 การเปลีย่นแปลงน ้าหนกัของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่ม่สารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ 10 องศาเซลเซยีส 

ความชืน้สมัพทัธ ์90-95%  
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4.2 การเปล่ียนแปลงสีเน้ือ (L* a* b*) 

4.2.1 ค่า L* 

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้  0 1  5 10 

และ 20% พบว่ามกีารเปลีย่นแปลงค่าความสว่าง (L*) ไม่แตกต่างกนัตลอดอายุการเกบ็รกัษา โดย

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้ 20% มคี่า L* มาก

ที่สุด รองลงมาแตงโมตดัแต่งพร้อมบรโิภคที่จุ่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอร์เบส 10 5 และ1% 

ในขณะที่แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคที่ไม่จุ่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส มคี่า L* น้อยสุด 

เท่ากบั 41.40 41.20 41.17 41.17 และ 41.03 ตามล าดบั ในวนัสุดท้ายของการเก็บรกัษา (รูปที ่

4.2) (ตารางภาคผนวกที ่2) 

 

 

 

รปูที ่4.2 การเปลีย่นแปลงค่า L* ของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอร์

เบสความเขม้ขน้รอ้ยละ 0 1 5 10 และ 20 เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ 10 องศาเซลเซยีส 

ความชืน้สมัพทัธ ์90-95%  
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4.2.2 ค่า a* 

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 1 5 10 

และ 20% พบว่ามกีารเปลีย่นแปลงค่า a* มคี่าลดลงจากวนัแรก และไม่พบความแตกต่างกนัทาง

สถติิ ยกเว้นวนัที่ 6 ของการเก็บรกัษา โดยแตงโมตดัแต่งพร้อมบรโิภคที่จุ่มสารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้ 1% มคี่า a* มากกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมนีัยส าคญัยิง่ อย่างไรกต็าม

ในวนัสุดทา้ยของการเกบ็รกัษาพบว่าแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอร์

เบส 0 1 5 10 และ20% มคี่า a* เท่ากบั 23.67 25.00 23.67 24.60 และ 23.53 ตามล าดบั (รปูที ่

4.3) (ตารางภาคผนวกที ่3) 

 

 

รปูที ่4.3 การเปลีย่นแปลงค่า a* ของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอร์

เบสความเขม้ขน้รอ้ยละ 0 1 5 10 และ 20 เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ 10 องศาเซลเซยีส 

ความชืน้สมัพทัธ ์90-95%  
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4.2.3 ค่า b* 

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้  0 1  5 10 

และ 20% พบว่ามกีารเปลีย่นแปลงค่า b* ลดลงตลอดอายกุารเกบ็รกัษา โดยในช่วง 2 วนัแรกไม่พบ

ความแตกต่างของค่า b* ในทุกชุดการทดลอง แต่ในวนัที ่4 และ 6 ของการเกบ็รกัษาพบว่าแตงโม

ตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 10% มคี่า b* มากกว่าชุด

การทดลองอื่นอยา่งมนียัส าคญั อยา่งไรกต็ามไม่พบความแตกต่างในทุกชุดการทดลองในวนัสุดทา้ย

ของการเกบ็รกัษา โดยมคี่า b* เท่ากบั 12.47 12.23 12.50 12.67 และ 12.27 เมื่อทีจุ่่มสารละลาย

แคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ20% ตามล าดบั(รปูที ่4.4) (ตารางภาคผนวกที ่4) 

 

 

รปูที ่4.4 การเปลีย่นแปลงค่า b* ของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอร์

เบสความเขม้ขน้รอ้ยละ 0 1 5 10 และ 20 เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ 10 องศาเซลเซยีส 

ความชืน้สมัพทัธ ์90-95%  
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4.3 ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าได้ทัง้หมด (Soluble solids content: SS) 

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้  0 1 5 10 

และ 20% พบว่ามแีนวโน้มของปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดเพิม่ขึน้ไม่แตกต่างกนัตลอด

อายกุารเกบ็รกัษา โดยมปีรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดอยูใ่นช่วง 7.33-10.33% โดยแตงโม

ตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีไ่มจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสมปีรมิาณมากสุดเท่ากบั 10.33 

รองลงมาคอืแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคจุม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสเขม้ขน้ 1 5 10 และ 

20% มปีรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดเท่ากบั 9.67 9.00 9.00 และ 9.00% ตามล าดบัในวนั

สุดทา้ยของการเกบ็รกัษา (รปูที ่4.5) (ตารางภาคผนวกที ่5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.5 การเปลีย่นแปลงปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคที่

จุม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้รอ้ยละ 0 1 5 10 และ 20 เกบ็รกัษาที่

อุณหภมู ิ10 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์90-95%  
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4.4 การรัว่ไหลของน ้าแตงโม 

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้  0 1 5 10 

และ 20% พบว่าการรัว่ไหลของน ้าแตงโมตดัแต่งมปีรมิาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ใน 2 วนัแรก 

หลงัจากนัน้มปีรมิาณลดลงยกเวน้แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส 

ความเขม้ขน้ 20% มปีรมิาณเพิม่ขึน้สูงสุดในวนัสุดทา้ย แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลาย

แคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 10 และ 20% มกีารรัว่ไหลของน ้าแตงโมสูงกว่าแตงโมตดัแต่ง

พรอ้มบรโิภคทีจุ่ม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้ 0 1 5% อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ 

(P<0.05) ในวันสุดท้ายของการเก็บรักษาพบว่าแตงโมตัดแต่งพร้อมบริโภคที่จุ่มสารละลาย

แคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้1 5 และ 10% มกีารไหลของน ้าแตงโมน้อยไม่แตกต่างจาก

ตวัอย่างควบคุม ในขณะที่แตงโมตดัแต่งพร้อมบรโิภคทัง้ที่จุ่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอร์เบส 

ความเขม้ขน้ 20% มกีารรัว่ไหลของน ้าแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคสูงและสูงกว่าชุดการทดลองอื่นๆ 

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ (P<0.05) (รปูที ่4.6) (ตารางภาคผนวกที ่6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4.6 การเปลีย่นแปลงการรัว่ไหลของน ้าแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บสความเขม้ขน้รอ้ยละ 0 1 5 10 และ 20 เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ 10 องศา

เซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์90-95%  
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4.5 คะแนนอาการฉ ่าน ้า 

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 1 และ 5% 

พบว่ามอีาการฉ ่าน ้าเท่ากนัตลอดอายกุารเกบ็รกัษา คอืเท่ากบั 1.00 คะแนน ในขณะทีแ่ตงโมตดัแต่ง

พรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 10 และ 20% มอีาการฉ ่าน ้า

เพิม่ขึน้หลงัจากเกบ็รกัษาผ่านไป 4 วนั โดยแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 20% มอีาการฉ ่าน ้ามากทีสุ่ด รองลงมาคอืแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคที่

จุม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 10 1 และ 5% ตามล าดบั โดยมคีะแนนอาการ

ฉ ่าน ้าเท่ากบั 2.33 2 1.67 1.00 และ 1.00 ตามล าดบั (รปูที ่4.7) (ตารางภาคผนวกที ่7) 

 

0 = ไมเ่กดิอาการฉ ่าน ้า  1 = เกดิอาการฉ ่าน ้า 1-20% 2 = เกดิอาการฉ ่าน ้า 21-40% 

3 = เกดิอาการฉ ่าน ้า 41-60% 4 = เกดิอาการฉ ่าน ้า 61-80% 5 = เกดิอาการฉ ่าน ้า 81-100% 

รปูที ่4.7 การเปลีย่นแปลงอาการฉ ่าน ้าของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ 10 องศาเซลเซยีส 

ความชืน้สมัพทัธ ์90-95%  
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บทท่ี 5 วิจารณ์ผลการทดลอง 

 

จากการศกึษาผลของแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 1 5 10 และ 20% นาน 2 นาท ี

เปรยีบเทยีบกบัชิน้แตงโมทีไ่มจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส (0%) ต่ออาการฉ ่าน ้าของแตงโม

ตดัแต่งพรอ้มบรโิภค พบว่าแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่ม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความ

เขม้ขน้ 1% ลดการสญูเสยีน ้าหนกัไดไ้มแ่ตกต่างจากแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีไ่ม่จุม่สารละลาย

แคลเซยีมแอสคอรเ์บส แต่อยา่งไรกต็ามแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 1 และ 5% มแีนวโน้มในการสญูเสยีน ้าหนกัน้อยกว่าตวัอยา่งควบคุม

ในช่วง 2 วนัแรกของการเกบ็รกัษา ทัง้นี้จากคุณสมบตัขิองแคลเซยีมจะไปเพิม่ความแน่นเนื้อใหก้บั

ผลไมต้ดัแต่งพรอ้มบรโิภค โดยการจุ่มดว้ยแคลเซยีมแอสคอรเ์บสจะลดการสญูเสยีความแน่นเน้ือใน

แอปเปิลประมาณ 13% หลงัจากเกบ็ไว ้ 3 สปัดาห ์ ทีอุ่ณหภมู ิ 10 องศาเซลเซยีส (Fan และคณะ, 

2005) และการจุ่มแอปเปิลตดัแต่งพนัธุ ์ ‘Golden Delicious’ ดว้ยแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ลดการนิ่ม

นาน 21 วนั ทีอุ่ณหภมู ิ 4 องศาเซลเซยีส (Wang และคณะ, 2007) เอน็ไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการนิ่ม 

เช่น pectinmethylesterase (PME) และ polygalacturonase (PG) ในแคนตาลปูตดัแต่งกม็ปีรมิาณ

ของเอนไซม ์  PG เพิม่ขึน้ในช่วงแรกของการเกบ็รกัษา แต่จะมปีรมิาณลดลงหลงัจาก 14 วนัของ

การเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ 4 องศาเซลเซยีส ซึง่เอนไซมเ์หล่านี้จะสมัพนัธก์บัการเสื่อมสภาพ 

(Lamikanra และคณะ, 2003) ในทางตรงขา้ม เอนไซม ์PME มกีจิกรรมลดลงตัง้แต่วนัแรกของการ

เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ4 และ 15 องศาเซลเซยีส(Lamikanra และ Watson, 2003) ในขณะทีก่ารเพิม่

ปรมิาณแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ส่งผลใหม้กีารสญูเสยีน ้าหนกัมากขึน้ตามปรมิาณความเขม้ขน้ของ

แคลเซยีมแอสคอรเ์บสทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะที ่ 10 และ 20% ซึง่สมัพนัธก์บัอาการฉ ่าน ้าทีม่ปีรมิาณ

เพิม่ขึน้ แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้  0 1  5 10 

และ 20% พบว่ามกีารเปลีย่นแปลงค่าความสว่าง (L*) ไมแ่ตกต่างกนัตลอดอายกุารเกบ็รกัษา ทัง้นี้

อาจเนื่องจากเนื้อแตงโมเป็นสแีดง จงึค่อนขา้งยากในการวดัค่าความสว่างทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนค่า a* เป็น

ค่าสแีดงซึง่จากการทดลองพบว่ามคี่าลดลงเลก็น้อยระหว่างการเกบ็รกัษา และค่า b* บ่งบอกถงึค่าสี

น ้าเงนิ ซึง่จากการทดลองพบว่ามกีารเปลีย่นแปลงลดลงซึง่ค่าสทีีเ่ปลีย่นแปลงไปเลก็น้อยน้ีอาจเป็น

ผลมาจากกระบวนการออกซเิดชนั และการเสื่อมสภาพ (Perkins-Veazie และ Collins, 2004) 

แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้  0 1 5 10 และ 20% 

พบว่ามแีนวโน้มของปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดเพิม่ขึน้เลก็น้อยไมแ่ตกต่างกนัตลอดอายุ

การเกบ็รกัษา โดยมปีรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดอยูใ่นช่วง 7.33-10.33% ทัง้นี้สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ Perkins-Veazie และ Collins (2004) พบว่าปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมด



17 
 

ของแตงโมพนัธุ ์ Summer Flavor 800 และ Sugar Shack ซึง่ตดัเป็นชิน้ขนาด 5 ลกูบาศก์

เซนตเิมตร อยูใ่นช่วง 11.4-12.2%  สว่นอตัราการรัว่ไหลของน ้าแตงโมตดัแต่งมปีรมิาณเพิม่ขึน้

อยา่งรวดเรว็ใน 2 วนัแรก ทัง้นี้อาจเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของเนื้อเยือ่ทีเ่กดิการสลายตวั ซึง่น ้า

แตงโมทีไ่หลออกมาจากเนื้อเยือ่นี้เป็นลกัษณะทีไ่มพ่ึง่ประสงค ์ และเป็นอาหารของเชือ้จลุนิทรยี์ 

(Cartaxo และ Sargent, 1997)  การรัว่ไหลของน ้าแตงโมทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจากขนาดของชิน้

แตงโม อุณหภมูใินการเกบ็รกัษา หรอืสภาพบรรยากาศดดัแปลง Fonseca และคณะ (1999) พบว่า

การตดัชิน้แตงทีค่วามยาวน้อยกว่า 1.9 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร มกีารรัว่ไหลมาจากผวิบรเิวณรอยตดั 

ในขณะทีข่นาดทีม่ากกว่า 4 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร มกีารรัว่ไหลจากการบบีอดักนั Sargent (1998) 

พบว่า ผลแตงตดัแต่งเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ 1 องศาเซลเซยีส มกีารรัว่ไหล 50% มากกว่าการเกบ็

รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ 3 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นผลมาจากอาการสะทา้นหนาว (chilling injury) Cartaxo 

และ Sargent (1997) รายงานว่าการรัว่ไหลเพิม่ขึน้จาก 10 เป็น 20% ในแตงตดัแต่งทีเ่กบ็ไวท้ี่

อุณหภมู ิ 3 องศาเซลเซยีส ภายใตบ้รรยากาศทีม่อีอกซเิจนเขม้ขน้ 3 kPa รว่มกบัก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดเ์ขม้ขน้  5–20 kPa เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเกบ็ทีบ่รรยากาศปกต ิ เปอรเ์ซน็ต์

การรัว่ไหลในการทดลองนี้สอดคลอ้งกบังานของ Fonseca และคณะ (1999) ส าหรบัช่องว่างในชิน้

แตงโมง ในการทดลองการรัว่ไหลไมไ่ดเ้พิม่ขึน้ขณะทีค่ารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ขึน้และปรมิาณ

ออกซเิจนลดลง บางทอีาจเป็นเพราะในสภาพแวดลอ้มทีม่คีารบ์อนไดออกไซดส์งูไมต่่อเนื่องระหว่าง

การเกบ็รกัษา ความสมัพนัธเ์ลก็น้อยน้ีชีใ้หเ้หน็ว่าแตงโมตดัแต่งไมไ่ดม้คีวามไวต่ออาการสะทา้น

หนาวทีอุ่ณหภมู ิ 2 องศาเซลเซยีส อาการฉ ่าน ้าของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลาย

แคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 1 และ 5% พบว่ามเีท่ากนัตลอดอายกุารเกบ็รกัษา คอืเท่ากบั 

1.00 คะแนน ทัง้นี้แคลเซยีมแพคเตทจะไปเพิม่ความเต่งของมลิเดลิลาเมลลา และผนงัเซลล์ส่งผลให้

ตา้นทานกจิกรรมของเอนไซม ์polygalacturonase (PG) (Poovaiah, 1986) ในขณะทีแ่ตงโมตดัแต่ง

พรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 10 และ20% มอีาการฉ ่าน ้า

เพิม่ขึน้หลงัจากเกบ็รกัษาผ่านไป 4 วนั โดยแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 20% มอีาการฉ ่าน ้ามากทีสุ่ด ซึง่มรีายงานก่อนหน้านี้พบว่า อาการฉ ่าน ้า

ในผลแตงโมทีร่มดว้ยเอทลินี จะถูกเปลีย่นเป็นเน้ือเยือ่ยุย่ใน 2 วนัแรกทีไ่ดร้บัเอทลินี โดยไปท าให้

ความแน่นเน้ือลดลงและเพิม่อตัราการรัว่ไหลและอาการฉ ่าน ้ามากขึน้ (Risse และ Hatton, 1982; 

Elkashif และ Huber, 1988a; Karakurt และ Huber, 2002) โดยการใชแ้คลเซยีมแอสคอรเ์บสที่

ความเขม้ขน้สงูอาจไมเ่หมาะกบัแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคเพราะท าใหเ้กดิอาการฉ ่าน ้ามากขึน้  
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บทที ่6 สรปุผลการทดลอง 

 จากการศกึษาผลของแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ข้น 1 5 10 และ 20% นาน 2 

นาทเีปรยีบเทยีบกบัชิน้แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีไ่ม่จุม่สารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส (0%) 

ต่ออาการฉ ่าน ้าของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภค พบว่าแคลเซยีมแอสคอรเ์บสไมม่ผีลต่อการ

เปลีย่นแปลงค่าส ี L* a* b* และปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมด การจุ่มชิน้แตงโมตดัแต่ง

พรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 1% สามารถลดอาการฉ ่าน ้า การ

สญูเสยีน ้าหนกั และการรัว่ไหลของน ้าแตงโมได ้ ส่วนแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่ม่สารละลาย

แคลเซยีมแอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 5 10 และ 20% ส่งผลใหเ้กดิการสญูเสยีน ้าหนัก อาการฉ ่าน ้า 

อตัราการรัว่ไหล มากกว่าแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีไ่มจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส 
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ตารางที ่1 การเปลีย่นแปลงน ้าหนกัของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่ม่สารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ10 องศา

เซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์90-95% 

 

Treatment Weight loss (%)1 

Storage time (Days) 

0 2 4 6 8 

0% CaAsc (Control) 0 2.40b 2.40b 4.00b 4.88c 

1% CaAsc 0 1.64b 2.45b 4.02b 4.10c 

5% CaAsc 0 1.65b 1.65b 4.83b 9.73b 

10% CaAsc 0 6.50a 8.22a 9.83a 12.83ab 

20% CaAsc 0 2.43b 4.73b 11.45b 13.65a 

F-test - * ** ** ** 

C.V. (%) - 56.18 43.76 27.41 20.51 

 

หมายเหตุ NS = ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ

  * = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

  ** = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
1/ ค่าเฉลีย่ในแนวตัง้ทีต่ามดว้ยอกัษรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’ multiple range test (DMRT) 
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ตารางที ่2 การเปลีย่นแปลงส ีL* ของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่ม่สารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บสความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ10 องศา

เซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์90-95% 

 

Treatment L*1 

Storage time (Days) 

0 2 4 6 8 

0% CaAsc (Control) 39.90 40.33 40.43 40.77 41.03 

1% CaAsc 39.90 40.30 40.63 40.93 41.17 

5% CaAsc 39.90 40.53 40.63 40.80 41.17 

10% CaAsc 39.90 40.30 40.43 40.83 41.20 

20% CaAsc 39.90 40.47 40.90 41.17 41.40 

F-test NS NS NS NS NS 

C.V. (%) 1.56 0.10 0.73 1.38 1.12 

 

หมายเหตุ NS = ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ

  * = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

  ** = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
1/ ค่าเฉลีย่ในแนวตัง้ทีต่ามดว้ยอกัษรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’ multiple range test (DMRT) 
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ตารางที ่3 การเปลีย่นแปลงส ีa* ของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่ม่สารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ10 องศา

เซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์90-95% 

 

Treatment a*1 

Storage time (Days) 

0 2 4 6 8 

0% CaAsc (Control) 26.33 26.60 25.23 25.00b 23.67 

1% CaAsc 26.33 26.30 26.03 25.73a 25.00 

5% CaAsc 26.33 25.70 25.60 25.10b 23.67 

10% CaAsc 26.33 25.77 25.33 25.40b 24.60 

20% CaAsc 26.33 25.67 25.30 24.33b 23.53 

F-test NS NS NS ** NS 

C.V. (%) 1.87 1.55 1.32 1.39 2.68 

 

หมายเหตุ NS = ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ

  * = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

  ** = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
1/ ค่าเฉลีย่ในแนวตัง้ทีต่ามดว้ยอกัษรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’ multiple range test (DMRT) 
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ตารางที ่4 การเปลีย่นแปลงส ีb* ของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่ม่สารละลายแคลเซยีม

แอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ10 องศา

เซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์90-95% 

 

Treatment b*1 

Storage time (Days) 

0 2 4 6 8 

0% CaAsc (Control) 13.53 13.13 12.87b 12.20b 12.47 

1% CaAsc 13.53 13.47 12.63b 12.50b 12.23 

5% CaAsc 13.53 13.53 12.47b 12.47b 12.50 

10% CaAsc 13.53 13.33 13.43a 13.13a 12.67 

20% CaAsc 13.53 13.70 13.47a 12.57b 12.27 

F-test NS NS ** * NS 

C.V. (%) 0.42 1.77 1.84 2.10 2.65 

 

หมายเหตุ NS = ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ

  * = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

  ** = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
1/ ค่าเฉลีย่ในแนวตัง้ทีต่ามดว้ยอกัษรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’ multiple range test (DMRT) 
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ตารางที ่5 การเปลีย่นแปลงปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้าไดท้ัง้หมดของแตงโมตดัแต่งพรอ้ม

บรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% 

เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ10 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์90-95% 

 

Treatment Total soluble solid (%)1 

Storage time (Days) 

0 2 4 6 8 

0% CaAsc (Control) 8.00 7.47 9.33 9.60 10.33 

1% CaAsc 8.00 8.33 8.83 8.50 9.67 

5% CaAsc 8.00 8.33 7.33 9.17 9.00 

10% CaAsc 8.00 8.10 7.93 10.00 9.00 

20% CaAsc 8.00 7.77 8.60 9.00 9.00 

F-test - NS NS NS NS 

C.V. (%) - 9.45 18.56 6.59 11.32 

 

หมายเหตุ   NS = ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ

  * = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

  ** = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
1/ ค่าเฉลีย่ในแนวตัง้ทีต่ามดว้ยอกัษรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’ multiple range test (DMRT) 
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ตารางที ่6 การเปลีย่นแปลงการรัว่ไหลของน ้าแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลาย

แคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ10 

องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์90-95% 

 

Treatment Juice leakage (%)1 

Storage time (Days) 

0 2 4 6 8 

0% CaAsc (Control) 0.00 1.61c 1.71 2.57 1.79b 

1% CaAsc 0.00 2.46bc 1.75 2.58 1.75b 

5% CaAsc 0.00 2.47bc 3.41 1.71 1.80b 

10% CaAsc 0.00 4.43a 2.63 3.17 1.84b 

20% CaAsc 0.00 3.59ab 3.02 4.13 5.13a 

F-test - * NS NS ** 

C.V. (%) - 28.00 56.68 44.01 25.30 

 

หมายเหตุ   NS = ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ

  * = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

  ** = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
1/ ค่าเฉลีย่ในแนวตัง้ทีต่ามดว้ยอกัษรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’ multiple range test (DMRT) 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

ตารางที ่7 การเปลีย่นแปลงอาการฉ ่าน ้าของแตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลาย

แคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้ 0 1 5 10 และ 20% เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ10 

องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์90-95% 

 

Treatment Water soaking (score)1 

Storage time (Days) 

0 2 4 6 8 

0% CaAsc (Control) 0.00 1.00 1.00 1.67ab 2.00a 

1% CaAsc 0.00 1.00 1.00 1.00b 1.00b 

5% CaAsc 0.00 1.00 1.00 1.00b 1.00b 

10% CaAsc 0.00 1.00 1.00 1.67ab 1.67ab 

20% CaAsc 0.00 1.00 1.00 2.00ab 2.33a 

F-test - - - * ** 

C.V. (%) - - - 24.89 22.82 

 

หมายเหตุ   NS = ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ

  * = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

  ** = แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
1/ ค่าเฉลีย่ในแนวตัง้ทีต่ามดว้ยอกัษรทีแ่ตกต่างกนั มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิเมือ่เปรยีบเทยีบ

ค่าเฉลีย่โดยวธิ ีDuncan’ multiple range test (DMRT) 
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รปูภาคผนวกที ่1 แตงโมตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีจุ่่มสารละลายแคลเซยีมแอสคอรเ์บส ความเขม้ขน้ 

0 1 5 10 และ 20% เกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ 10 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ์

90-95% ระยะเวลา 8 วนั 

 

1% CaAsc 5% CaAsc 

10% CaAsc 

0% CaAsc 

20% CaAsc 
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