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บทคัดย่อ 
 
 
 การศึกษา คุณภาพของ ล าไยแช่เย็น ล าไยแช่แข็งไม่ ปอกเปลือก  และล าไยแช่แข็ง ปอก
เปลือก  โดยเก็บรักษาเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ และท าการวิเคราะห์คุณภาพทุกสัปดาห์ พ บว่า
ล าไยแช่เย็นมีการสูญเสียน้ าหนักตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเพียง 0.16 - 0.38% ซึ่งสูญเสีย
น้อยที่สุดอย่างมีนัยส าคั ญเม่ือเปรียบล าไยแช่แข็งทั้งท่ีปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก (p  0.05) 
ล าไยแช่แข็งทั้งท่ีปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือกมีแนวโน้มค่า L* สูงกว่าล าไยแช่เย็น ค่า a* และ b* 
ปริมาณกรดที่ ไตเตรทได้ และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ของเนื้อล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองไม่มีความ
แตกต่างกัน (p  0.05) ความแน่นเนื้อของล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองในสัปดาห์ ที่ 0 และ 1 ของการ
เก็บรักษามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) แต่ในสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 ของการเก็บ
รักษาน้ัน ความแน่นเนื้อของล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) เนื้อเยื่อของ
ล าไยแช่เย็นที่ 4oC เกิดการแยกตัวของเซลล์เพียงเล็กน้อย  ในขณะท่ีเนื้อเยื่อของล าไยแช่แข็งไม่
ปอกเปลือกและปอกเปลือก ถูกท าลายตั้งแต่ที่ระยะเวลาเริ่มต้น ของการเก็บรักษา เกิดการแยกตัว
ของเซลล์เห็นได้อย่างชัดเจน  ล าไยแช่เย็นมีคะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส 
กลิ่นรส และความชอบรวมมากกว่าล าไยแช่แข็ง (p  0.05)   
 
 การศึกษาผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้  2 ชนิด คือ ไคโตซานและ เมธิลเซลลูโลส  
ที่ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 0.1, 0.5 และ 1.0% ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และประสาท
สัมผัส ของเนื้อล าไยแช่ แข็ง พบว่าการสูญเสียน้ าหนักของล าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึน ชนิดและระดับความเข้มข้นของสารเคลือบผิวไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสี  ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  และความแน่นเนื้อ ของเนื้อล าไย  ล าไยแช่แข็งที่
เคลือบเมธิลเซลลูโลสมีแนวโน้มค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงกว่าล าไยเคลือบไคโตซาน และท่ี
ระดับความเข้มข้นสูงขึ้นมีแนวโน้มค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงขึ้นเล็กน้อย เซลล์เนื้อเยื่อของ
ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  1.0% เกิดการแยกตัวของเซลล์เห็นได้อย่างชัดเจน  และเกิด
ความเสียหายต่อเซลล์มากกว่าล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  0.1 และ 0.5% ส าหรับเซลล์
ของล าไยแช่แข็งเคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลสความเข้มข้น 0.1% นั้นถูกท าลายตั้งแต่ที่ระยะเวลา
เริ่มต้นของการเก็บรักษา ในขณะท่ีล าไยแช่ แข็งเคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลส 0.5 และ 1.0% มีความ
เสียหายของเซลล์เนื้อเยื่อน้อยมาก โครงสร้างของเซลล์และการแยกตัวของเซลล์ของล าไยที่เคลือบ
ด้วยเมธิลเซลลูโลสเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเคลือบด้วยไคโตซาน คะแนนความชอบด้านสี 
ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของเคลือบไคโตซาน 1.0% และเคลือบ



เมธิลเซลลูโลส 0.1 และ 0.5% มากกว่าล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1 และ 0.5% และล าไยเคลือบ
เมธิลเซลลูโลส 1.0% อย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05)  
 
 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมใน การ ละลายล าไยปอกเปลือก แช่แข็ง  เก็บรักษาเป็น
เวลานาน 4 สัปดาห์ และท าการวิเคราะห์คุณภาพทุกสัปดาห์ โดยศึกษาผลของการละลายที่
อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 10, 20, 30 และ 50oC ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส 
ของเนื้อล าไยแช่ แข็ง พบว่าการสูญเสียน้ าหนักของล าไยแช่แข็งที่ละลายที่อุณหภูมิ  10, 20 และ 
30oC มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นเล็กน้อยเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึน ในขณะที่ล าไยแช่แข็งละลายที่
อุณหภูมิ 50oC มีการสูญเสียน้ าหนักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) อุณหภูมิในการละลาย ไม่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี  ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  และความแน่นเนื้อ ของเนื้อล าไย  การละลาย
ล าไยแช่แข็งทั้ง 4 สิ่งทดลองมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเม่ือระยะเวลา
การเก็บรักษานานข้ึน (p  0.05) ล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10 และ 20oC เกิดการแยกตัว
ของเซลล์ เพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ ล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50oC ซึ่งเกิด
การแยกตัวของเซลล์เห็นได้อย่างชัดเจน คะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่น
รส และความชอบรวมของล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC มีแนวโน้มมีค่าสูงกว่าอีก 3 สิ่ง
ทดลอง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
  The qualities of chilled longan, frozen longan with peel and frozen longan without 
peel that stored for 4 weeks were analyzed. The results shown that chilled longan had 
0.16 - 0.38% weight loss significantly less than frozen fruit with and without peel (p  
0.05). Frozen longan with and without peel tended to have L* value higher than chilled 
longan. There were no significant differences in a* and b* values, total titratable acidity 
and total soluble solid among the treatments. At 0 and 1 week of storage, firmness of all 
treatments was significant difference (p  0.05). However, firmness of all treatments was 
not significant differences in 2, 3 and 4 weeks of storage. Microstructure of longan tissue 
using SEM technique showed that the cell separation of frozen fruits had obviously 
occurred since the beginning of the storage period. And for sensory evaluation, chilled 
longan had higher score in color, appearance, texture, flavor and overall linking than 
frozen fruit (p  0.05).   
 
  Effect of edible coatings (chitosan and methylcellulose) and the concentration of 
0.1, 0.5 and 1.0% on qualities of frozen longan were analyzed. The results shown that 
weight loss of 6 treatments slightly increased as the storage period increasing. Type and 
concentration of edible coatings did not affect color change, total titratable acidity and 
firmness of the frozen fruits. Frozen longan coated with methylcellose peel tended to have 
total soluble solid higher than that coated with chitosan. And total soluble solid slightly 
increased as the increasing of coating concentration. Microstructure of longan tissue using 
SEM technique showed the cellular of frozen fruits coated with 1.0% chitosan was more 
damaged than those coated with 0.1 and 0.5% chitosan. Whereas, the cellular of frozen 
longan coated with 0.1% methylcellose was more damaged than those coated with 0.5 
and 1.0% methylcellose. It was clearly shown that the separation of cell of fruit coated 
with methylcellose was less than fruit coated with chitosan. And for sensory evaluation, 
longan coated with 1.0% chitosan and 0.1 and 0.5% methylcellose had higher score in 
color, appearance, texture, flavor and overall linking than the other 3 treatments (p  
0.05).   
 



  Effect of thawing at different temperatures (10, 20, 30 and 50oC) on qualities of 
frozen longan was analyzed. Thawing at 10, 20 and 30oC trended to increase weight loss 
of the fruit as the storage period increasing. Whereas, weight loss of fruit thawed at 50oC 
significantly increase (p  0.05). Thawing temperature did not affect color change, total 
titratable acidity and firmness of the frozen fruits. Meanwhile, total soluble solid of all 
treatments significantly decrease as the storage period increasing (p  0.05). 
Microstructure of longan tissue using SEM technique showed that the cellular of frozen 
fruits thawed at 10 and 20oC were less damaged than those thawed at 30 and 50oC. And 
for sensory evaluation, thawing at 10oC trended to have higher score in color, 
appearance, texture, flavor and overall linking than the other 3 treatments  
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เร่ือง หน้า 
  
สารบัญ [ก] 
สารบัญตาราง [ข] 
สารบัญภาพ [ฌ] 
บทน า 1 
วัตถุประสงค์ 2 
ตรวจเอกสาร 3 
วิธีการทดลอง 11 
ผลการทดลอง 16 
วิจารณ์ผลการทดลอง 51 
สรุปผลการทดลอง 58 
เอกสารอ้างอิง 62 
ภาคผนวก 67 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ข] 
 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ หน้า 
  

1 คุณค่าทางโภชนาการของผลล าไย  3 
2 การก าหนดเกรดผลสดเพื่อน าไปท าล าไยอบแห้ง  4 
3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบ ด้านสีของล าไยแช่เย็น แช่แข็ง

ไม่ปอกเปลือก และแช่แข็งปอกเปลือก เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ 

 23 

4 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านลักษณะปรากฏของล าไยแช่
เย็น แช่แข็งไม่ปอกเปลือก  และแช่แข็งปอกเปลือก  เก็บรักษาเป็นเวลา  
0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 24 

5 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้าน เนื้อสัมผัสของล าไยแช่เย็น 
แช่แข็งไมป่อกเปลือก และแช่แข็งปอกเปลือก เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 
2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 24 

6 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านกลิ่นรสของล าไยแช่เย็น แช่
แข็งไมป่อกเปลือก และแช่แข็งปอกเปลือก เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 
3 และ 4 สัปดาห์ 

 25 

7 คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบรวมของล าไยแช่เย็น แช่แข็ง
ไม่ปอกเปลือก และแช่แข็งปอกเปลือก เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ 

 25 

8 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านสีของล าไยเคลือบไคโตซาน
หรือเมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็น
เวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 37 

9 คุณภาพทางประสาทสั มผัส ความชอบด้านลักษณะปรากฏ ของล าไย
เคลือบไคโตซานหรือ เมธิลเซลลูโลสความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% 
เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 37 

10 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้าน เนื้อสัมผัสของล าไยเคลือบ
ไคโตซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บ
รักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 38 
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ตารางที่ หน้า 
 

11 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความช อบด้านกลิ่นรสของล าไยเคลือบไค
โตซานหรือเมธิลเซลลูโลสความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษา
เป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 38 

12 คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบรวมของ ล าไยเคลือบไคโต
ซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษา
เป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 39 

13 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบ ด้านสี ของ ล าไยแช่แข็ง น ามา
ละลายที่อุณหภูมิ 10, 20, 30 หรือ 50oC เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์  

 48 

14 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านลักษณะปรากฏของล าไยแช่
แข็งน ามาละลายท่ีอุณหภูมิ 10, 20, 30 หรือ 50oC เก็บรักษาเป็นเวลา  
0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 49 

15 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้าน เนื้อสัมผัสของล าไยแช่แข็ง
น ามาละลายท่ีอุณหภูมิ 10, 20, 30 หรือ 50oC เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 
1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 49 

16 คุณภาพทางประสาทสั มผัส ความชอบด้าน กลิ่นรสของล าไยแช่แข็ง
น ามาละลายท่ีอุณหภูมิ 10, 20, 30 หรือ 50oC เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 
1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 50 

17 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านความชอบรวม ของล าไยแช่แข็งน ามา
ละลายท่ีอุณหภูมิ 10, 20, 30 หรือ 50oC เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ 

 50 

 
 
 
 
 
 



[ง] 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

ตารางผนวกที่ หน้า 
 

1 การสูญเสียน้ าหนัก (%) ของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่ปอก
เปลือก  (T2) และล าไยแช่แข็งปอกเปลือก  (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 
1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 68 

2 ค่าสี (L*) ของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (T2) และ
ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ 

 69 

3 ค่าสี (a*) ของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (T2) และ
ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ 

 69 

4 ค่าสี (b*) ของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (T2) และ
ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ 

 70 

5 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  (%) ของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่
ปอกเปลือก (T2) และล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 
0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 70 

6 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (oBrix) ของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็ง
ไม่ปอกเปลือก  (T2) และล าไยแช่แข็ง ปอกเปลือก  (T3) เก็บรักษาเป็น
เวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 71 

7 ความแน่นเนื้อ (N) ของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก 
(T2) และล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ 

 71 

8 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส 
และความชอบรวมของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก  
(T2) และล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0 สัปดาห์ 

 72 

9 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส 
และความชอบรวมของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก  
(T2) และล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

 72 

 



[จ] 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

ตารางผนวกที่ หน้า 
 

10 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผั ส กลิ่นรส 
และความชอบรวมของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก  
(T2) และล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

 73 

11 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส 
และความชอบรวมของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก  
(T2) และล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

 73 

12 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส 
และความชอบรวมของล าไยแช่เย็น (T1) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก  
(T2) และล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 74 

13 การสูญเสียน้ าหนัก (%) ของล าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส
ความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ 

 75 

14 ค่าสี (L*) ของล าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้ น 
0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 76 

15 ค่าสี (a*) ของล าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 
0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 77 

16 ค่าสี (b*) ของล าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 
0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 78 

17 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  (%) ของล าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิล
เซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 
2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 79 

18 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  (oBrix) ของล าไยเคลือบไคโตซานหรือ
เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 
1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 80 

19 ความแน่นเนื้อ (N) ของล าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส ความ
เข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ 

 81 

 



[ฉ] 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

ตารางผนวกที่ หน้า 
 

20 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผั ส ความชอบด้านสี ลักษณะ
ปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล าไยเคลือบไคโต
ซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษา
เป็นเวลา 0 สัปดาห์ 

 82 

21 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านสี ลักษณะ
ปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล าไยเคลือบไคโต
ซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษา
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

 83 

22 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านสี ลักษณะ
ปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล าไยเคลือบไคโต
ซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษา
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

 84 

23 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านสี ลักษณะ
ปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล าไยเคลือบไคโต
ซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษา
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

 85 

24 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านสี ลักษณะ
ปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล าไยเคลือบไคโต
ซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษา
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 86 

25 การสูญเสียน้ าหนัก (%) ของผลล าไยแช่แข็ งละลายที่อุณหภูมิ 10oC 
(T1) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล าไยแช่
แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่ แข็งที่
อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 87 

 
 
 



[ช] 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

ตารางผนวกที่ หน้า 
 

26 ค่าสี (L*) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การละลาย
ล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ี
อุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) 
เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 88 

27 ค่าสี (a*) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การละลาย
ล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ี
อุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) 
เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 88 

28 ค่าสี (b*) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การละลาย
ล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ี
อุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) 
เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 89 

29 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  (%) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 
10oC (T1) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลาย
ล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่ แข็ง
ที่อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 89 

30 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  (oBrix) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ี
อุณหภูมิ 10oC (T1) การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การ
ละลายล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไย
แช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ 

 90 

31 ความแน่นเนื้อ (N) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) 
การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล าไยแช่ แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 

 90 

 
 
 



[ซ] 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

ตารางผนวกที่ หน้า 
 

32 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส 
และความชอบรวมของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) 
การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล าไยแช่ แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0 สัปดาห์ 

 91 

33 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส 
และความชอบรวมของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) 
การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล าไยแช่ แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
50oC (T4) เกบ็รักษาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

 92 

34 ผลการประเมินคุณลักษณะด้าน สี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส 
และความชอบรวมของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) 
การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล าไยแช่ แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

 92 

35 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส 
และความชอบรวมของผลล าไยแช่แข็ งละลายที่อุณหภูมิ 10oC (T1) 
การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล าไยแช่ แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

 93 

36 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส 
และความชอบรวมของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) 
การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล าไยแช่ แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 93 

 
 



[ฌ] 
 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ หน้า 
  

1 โครงสร้างของไคตินและไคโตซาน 6 
2 โครงสร้างของเมทิลเซลลูโลส  7 
3 โครงสร้างของคาร์บอกซเีมธิลเซลลูโลส  7 
4 ผลของการแช่เยือกแข็งต่อเนื้อเยื้อพืช  (a) การแช่แข็งแบบช้า (b) การ

แช่แขง็แบบเร็ว 
 9 

5 การสูญเสียน้ าหนัก (%) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกัน เป็นเวลา 
0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แก่ ล าไยแช่เย็น (a) ล าไย
แช่แข็งไมป่อกเปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (c) 

 16 

6 ค่าส ี(L*) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกันเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 
4 สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็งไม่ปอก
เปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (c) 

 17 

7 ค่าส ี(a*) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกันเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 
4 สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็งไม่ปอก
เปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (c)  

 18 

8 ค่าส ี(b*) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกันเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 
4 สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็งไม่ปอก
เปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (c)  

 18 

9 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (%) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกัน เป็น
เวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แ ก่ ล าไยแช่เย็น (a) 
ล าไยแช่แข็งไมป่อกเปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (c) 

 19 

10 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  (oBrix) ของ ผลล าไยที่สภาวะการเก็บ
ต่างกันเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แก่  ล าไย
แช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็ง ไม่ปอกเปลือก  (b) และ ล าไยแช่แข็ง ปอก
เปลือก (c) 

 21 

11 ความแน่นเนื้อ (N) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกัน เป็นเวลา 0, 1, 
2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่
แข็งไมป่อกเปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (c) 

 21 

 



[ญ] 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
 

ภาพที่ หน้า 
  

12 ภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยจาก เครื่อง SEM ที่ก าลังขยาย 
200 เท่า (a และ b) ล าไยแช่เย็นเก็บรักษา เป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ 
ตามล าดับ (c และ d) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือกเก็บรักษาเป็นเวลา 0 
และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ และ (e และ f) ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก เก็บ
รักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ  

 22 

13 การสูญเสียน้ าหนัก (%) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 
2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% 
(a) ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไยเคลือบไคโตซาน 1.0% (c) 
ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 0.1% (d) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.5% 
(e) และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f)  

 28 

14 ค่าสี (L*) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ โดยสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) ล าไย
เคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไยเคลือบไคโ ตซาน 1.0% (c) ล าไย
เคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.5% (e) 
และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 

 28 

15 ค่าสี (a*) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ โดยสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) ล าไย
เคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไยเคลือบไคโตซาน 1.0% (c) ล าไย
เคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.5% (e) 
และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 

 29 

16 ค่าสี (b*) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ โดยสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) ล าไย
เคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไยเคลือบไคโตซาน 1.0% (c) ล าไย
เคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.5% (e) 
และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 

 29 

 
 
 



[ฎ] 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
 

ภาพที่ หน้า 
  

17 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (%)ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 
1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยเคลือบไคโตซาน 
0.1% (a) ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไยเคลือบไคโตซาน 
1.0% (c) ล าไยเคลือบ เมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบ เมธิล
เซลลูโลส 0.5% (e) และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 

 31 

18 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  (oBrix) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็น
เวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยเคลือบไคโต
ซาน 0.1% (a) ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไยเคลือบไคโตซาน 
1.0% (c) ล าไยเคลือบ เมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบ เมธิล
เซลลูโลส 0.5% (e) และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 

 31 

19 ความแน่นเนื้อ (N) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ โดยสิ่งทดลอง ได้แก่ ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) 
ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไยเคลือบไคโตซาน 1.0% (c) ล าไย
เคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.5% (e) 
และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 

 32 

20 ภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยจาก เครื่อง SEM ที่ก าลังขยาย 
200 เท่า (a และ b) ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  0.1% เก็บ
รักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ (c และ d) ล าไยแช่แข็งที่
เคลือบด้วยไคโตซาน  0.5% เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ 
ตามล าดับ และ (e และ f) ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  1.0% 
เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ  

 34 

21 ภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยจาก เครื่อง SEM ที่ก าลังขยาย 
200 เท่า (a และ b) ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วย เมธิลเซลลูโลส  0.1% 
เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ (c และ d) ล าไยแช่
แข็งที่เคลือบด้วย เมธิลเซลลูโลส  0.5% เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 
สัปดาห์ ตามล าดับ และ (e และ f) ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วย เมธิล
เซลลูโลส 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ  

 35 

 



[ฏ] 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
 

ภาพที่ หน้า 
  

22 การสูญเสียน้ าหนัก (%) ของผลล าไยแช่แข็ง ละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
ดังนี้ การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่
แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 
30oC (c) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 

 40 

23 ค่าสี (L*) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ การละลาย
ล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (c) และ การ
ละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 

 41 

24 ค่าสี (a*) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ การละลาย
ล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (c) และ การ
ละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 

 42 

25 ค่าสี (b*) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ การละลาย
ล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (c) และ การ
ละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 

 42 

26 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  (%) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ
ต่างๆ ดังนี้ การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การละลาย
ล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ี
อุณหภูมิ 30oC (c) และ การละลายล าไยแชแ่ข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 

 43 

27 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  (oBrix) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ี
อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การ
ละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็งละลาย
ที่อุณหภูมิ 30oC (c) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 

 44 

 
 
 
 



[ฐ] 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
 

ภาพที่ หน้า 
  

28 ความแน่นเนื้อ  (N) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ 
การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่
อุณหภูมิ 20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (c) 
และ การละลายล าไยแชแ่ข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 

 44 

29 ภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยจาก เครื่อง SEM ที่ก าลังขยาย 
200 เท่า ล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา 0 สัปดาห์ (a) เนื้อล าไยแช่
แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10oC (b) เนื้อล าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  
20oC (c) เนื้อล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC และ (d) เนื้อล าไยแช่
แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 50oC (SP คือ การแยกตัวของเซลล์ ; separation 
of cells) 
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30 ภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยจาก เครื่อง SEM ที่ก าลังขยาย 
200 เท่า ล าไยแช่ แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (a) เนื้อล าไยแช่
แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10oC (b) เนื้อล าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  
20oC (c) เนื้อล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC และ (d) เนื้อล าไยแช่
แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 50oC 
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บทน า 
 

 
 ผลผลิตล าไยส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศจะอยู่ในรูปล าไยสด ส่วนการแปรรูปล าไยเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในประเทศมีไม่มากนัก โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2547-2551) ปริมาณความ
ต้องการบริโภคล าไยภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกล าไยสดและ
ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มสูงขึ้นประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกล าไยรายใหญ่ของโลก โดยตลาดหลักของไทย
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และฮ่องกง การส่งออกส่วนใหญ่จะส่งออกในรูปส าไย
สดและล าไยอบแห้ง อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการตลาดเพื่อขยายการส่งออกในตลาดใหม่ ได้แก่ 
อินเดีย ตะวันออกกลางและเกาหลีใต้ ก็มีความจ าเป็นเช่นกัน โดยฐานตลาดใหม่นี้มีความต้องการ
บริโภคผลไม้แช่แข็งเพิ่มข้ึนอย่างมาก ปัญหาท่ีมักเกิดกับผลไม้แช่เยือกแข็งคือการที่น้ าในเซลล์
ผลไม้เกิดเป็นผลึกน้ าแข็ง และเม่ือน าผลไม้น้ันมาท าการละลายจะพบว่าเนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาการใช้สารเคลือบผิวที่รับประทานได้เคลือบผลสต
อเบอรี่ และราสเบอรี่ ก่อนน าไปแช่เยือกแข็ง ซึ่งสามารถช่วยรักษาคุณภาพของสตอเบอรี่ และรา
สเบอรี่หลังการละลายได้ ดังนั้นการใช้สารเคลือบผิวจึงน่าจะเป็นวิธีการท่ีช่วยรักษาคุณภาพของ
ล าไยหลังการละล ายได้ งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และประสาท
สัมผัส ของเนื้อล าไยทั้งก่อนและหลังการแช่แข็ง และการใช้สารเคลือบผิวที่รับประทานได้เคลือบ
ผลล าไยก่อนการน าไปแช่แข็ง และศึกษาวิธีที่เหมาะสมที่ใช้ในการละลายล าไยแช่แข็ง 
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วัตถุประสงค์ 
  
 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของการแช่แข็งล าไยที่ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก) 
 
2. เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และ ประสาท
สัมผัส ของเนื้อล าไยแช่เยือก 
 
3. เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการละลายล าไยแช่แข็ง 
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การตรวจเอกสาร 
 
 

1. ล าไย 
 
 ล าไยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dimocarpus longan Lour. หรือ Euphoria longana Lam. หรือ 
Nephelium longana Camb. และช่ือสามัญคือ Longan (กรมวิชาการเกษตร , 2540) เป็นพืชท่ีอยู่
ในตระกูล Sapindaceae ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับเงาะและลิ้นจ่ี (พาวินและคณะ, 2546) 
  ล าไยเป็นผลไม้ท่ีให้พลังงานแก่ผู้บริโภคสูง เนื่องจากมีน้ าตาลอยู่มาก ส่วนเน้ือของล าไยมี
น้ าตาลอยู่ 3 ชนิด คือ กลูโคส ฟรุคโตส และซูโครส (พาวินและคณะ, 2546) คุณค่าทางโภชนาการ
ของล าไยแสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการของผลล าไย 
 

ข้อมูลทางโภชนศาสตร์ เนื้อล าไยสด 
ความชื้น (%) 81.10  
ไขมัน (%) 0.11  
เส้นใย (%) 0.28  
โปรตีน (%) 0.97  
เถ้า (%) 0.56  
คาร์โบไฮเดรต (%) 16.98  
พลังงาน (kcal/100g) 305.70 
แคลเซียม (mg/100g) 5.70 
เหล็ก (mg/100g) 0.35 
ฟอสฟอรัส (mg/100g) 35.30 
วิตามินซี (mg/100g) 69.20 
ที่มา: Tongdee (1997) 
 
  ล าไยพันธุ์ดอมีขนาดผลค่อนข้างใหญ่ ทรงผลกลมแป้น เบี้ยวเล็กน้อยและบริเวณฐานผล
กว้าง ขนาดผลเฉลี่ยสูง 2.5 เซนติเมตร กว้าง 2.6 เซนติเมตร และหนา 2.3 เซนติเมตร จ านวนผล
ประมาณ 85-94 ผล/กิโลกรัม ผิวผลสีน้ าตาลเป็นกระหรือตาห่างๆ กร ะมีสีน้ าตาลเข้ม เนื้อผลหนา 
สีขาวขุ่น ค่อนข้างเหนียว ความหวานประมาณ 16-22oBrix เมล็ดโตปานกลางออกแบนเล็กน้อย 
ล าไยพันธุ์ดอเป็นล าไยพันธุ์เบา ออกออกติดผลก่อนพันธุ์อื่น ทางภาคเหนือออกดอกกลางเดือน
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มกราคม เก็บเกี่ยวผลเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม เป็นพันธุ์ที่ออกดอกติ ดผลง่าย แต่อาจไม่
คงที่ การเจริญเติบโตของต้นดีพอใช้ ทนแล้ง และทนน้ าได้ปานกลาง ตลาดต่างประเทศนิยม
บริโภค (วิจิตร, 2545) 
  การคัดเกรดล าไยท าโดยน าช่อผลล าไยมาคัดขนาดให้ช่อผลมีขนาดใกล้เคียงกันแล้วบรรจุ
ตะกร้า ส าหรับการก าหนดเกรดล าไยจะถูกก าหนดโดยพ่อค้าตามจุดรับซื้อต่ างๆ แต่ละที่มีการ
ก าหนดเกรดล าไยแตกต่างกัน ส่วนการจ าหน่ายล าไยผลสดเพื่อน าไปท าล าไยอบแห้งจะน าไปผ่าน
เครื่องคัดขนาด (พาวินและคณะ, 2546) ซึ่งจะมีการก าหนดเกรดที่แน่นอน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การก าหนดเกรดผลสดเพื่อน าไปท าล าไยอบแห้ง 
  

เกรด เส้นผ่าศูนย์กลางของผล (cm) 
AA มากกว่า 2.5  
A 2.2-2.5 
B 2.0-2.2 
C น้อยกว่า 2.0 

ที่มา: พิทยาและพาวิน (2545) 
 
  ล าไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจส าคัญที่รัฐบาลจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าเพื่อการส่งออก  มูลค่าการ
ส่งออกสูงปีละหลายพันล้านบาท ทั้งในรูปล าไยสด อบแห้ง แช่แข็ง  และล าไยกระป๋อง (กรม
วิชาการเกษตร, 2551) ผลผลิตล าไยส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศจะอยู่ในรูปล าไยสด ส่วนการแปรรูป
ล าไยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในประเทศมีไม่มากนัก โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2547-2551) 
ปริมาณความต้องการบริโภคล าไยภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีปริมาณการส่งออก
ล าไยสดและผลิตภัณฑ์มี แนวโน้มสูงขึ้น การส่งออกส่วนใหญ่จะส่งออกในรูปส าไยสดและล าไย
อบแห้ง อย่างไรก็ตามได้มีการส่งเสริมการตลาดเพื่อขยายการส่งออกในตลาดใหม่ ได้แก่ อินเดีย 
ตะวันออกกลางและเกาหลีใต้ โดยฐานตลาดใหม่นี้มีความต้องการบริโภคผลไม้แช่แข็งเพิ่มข้ึน
อย่างมาก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 
 
 
2. สารเคลือบผิวที่รับประทานได้ 
 
  ผลไม้เป็นอาหารที่ให้คุณค่าโภชนาการสูง เป็นแหล่งที่ส าคัญของวิตามินและสารต้าน
อนุมูลอิสระ (antioxidant) ท าให้เป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามภายหลังการ
เก็บเกี่ยว ผลไม้มักมีอายุการเก็บรักษาสั้นเนื่ องจากมีกระบวนการสุกเกิดขึ้น โดยมีการ
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เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เคมี และกายภาพ เช่น มีการสลายตัวของคลอโรฟิลด์ ท าให้สีเขียว
ลดลงและมีสีเหลืองหรือแดงมาแทนท่ี ความแน่นเนื้อลดลง รสชาติเปลี่ยนจากเปรี้ยวเป็นหวาน 
เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อ ผลไม้อยู่ในสภาพที่มีการสูญเสียน้ าสูง 
เช่น เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูง และความชื้นสัมพัทธ์ต่ า เมื่อถึงระยะสุดท้ายของการสุกผลไม้ก็จะ
อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถบริโภคได้ในที่สุด (มาระตี และคณะ , 2550) จึงได้มีการศึกษาวิธีการยืด
อายุการเก็บรักษาผลไม้ให้อยู่ได้นาน 
  การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สามารถท าได้โดยการควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
น าไปสู่การเสื่อมสภาพ ได้แก่ การควบคุมอัตราการหายใจและการคายน้ าให้เกิดช้าที่สุด วิธีการท่ี
ใช้ในปัจจุบัน เช่น การใช้อุณหภูมิต่ า การปรับสภาพบรรยากาศ การควบคุมสภาพบรรยากาศ  และ
การใช้สารเคลือบผิ ว เป็นต้น  (จริงแท้ , 2538) สารเคลือบผิวมีคุณสมบัติเป็นสารท่ีป้องกันการ
แลกเปลี่ยนก๊าซ และลดการคายน้ า สารเคลือบผิวมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่รับประทานไม่ได้ ได้แก่ 
petroleum wax, mineral wax และ chemical synthetic wax ต่างๆ ส่วนสารเคลือบผิวชนิดที่
รับประทานได้ คือส ารท่ีผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ สารเคลือบผิวที่
รับประทานได้จากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เช่น เมทิลเซลลูโลส ไคโตซาน และ bee wax 
เป็นต้น (มณฑาทิพย,์ 2535;จริงแท,้ 2538; Rojas-Graü et al., 2009) 
 
  2.1 ไคโตซาน 
 
 ไคติน-ไคโตซาน เป็นวัสดุ ชีวภาพเกิดในธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตผสม  ที่
ประกอบด้วยอนุพันธ์ของน้ าตาลกลูโคสที่มีธาตุไนโตรเจนติดอยู่ด้วยท าให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น  
และหลากหลายมีประสิทธิภาพสูงในกิจกรรมชีวภาพ และยังย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  ดังนั้นจึง
เป็นสารท่ีมีความปลอดภัยในการใช้กับมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
  โครงสร้างทางเคมีของสารไคติน คล้ายคลึงกับเซลลูโลส คือเป็นเส้นใยท่ียาว  ไคตินท่ีเกิด
ในธรรมชาติมีโครงสร้างของผลึกที่แข็งแรงมีการจัดตัวของรูปแบบของผลึกเป็น  3 ลักษณะได้แก่ 
แอลฟาไคติน บีต้าไคติน และแกมม่าไคติน 
  ไคตินเป็นโพลีเมอร์ ที่มีสายยาวมีองค์ประกอบของหน่วยย่อยเป็นอนุพันธ์ของน้ าตาล
กลูโคสมีชื่อว่า  N-acetyl glucosamine ไคตินเป็นสารที่ละลายยากหรือไม่ค่อยละลาย  ส่วนไคโต
ซานเป็นโพลีเมอร์ของหน่วยย่อยท่ีชื่อว่า glucosamine มากกว่า 60% ขึ้นไป ในธรรมชาติมีไคติน
และไคโตซานประกอบอยู่ในโพลิเมอร์ที่เป็นสายยาวในสัดส่วนต่างๆ  กัน การลดลงของหมู่อะซีติล
หรือเรียกว่า Deacetylation (ภาพที่ 1) การลดลงของหน่วยย่อย  N-acetyl glucosamine เป็นการ
เพิ่มขึ้นของ glucosamine ในปริมาณที่เท่ากัน คือการเปลี่ยนไคตินเป็นไคโตซานนั่นเอง  
 โดยธรรมชาติแล้ว ไคโตซานจะไม่ละล ายน้ าเช่นเดียวกับเปลือกกุ้ง กระดองปู หรือเปลือก
ไม้ท่ัวไป แต่ไคโตซานจะละลายได้ดีเม่ือใช้กรดอินทรีย์เป็นตัวท าละลาย  สารละลายของไคโตซาน
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จะมีความข้นเหนียวแต่ใสคล้ายวุ้น หรือพลาสติกใส  ยืดหยุ่นได้เล็กน้อยจึงมีคุณสมบัติที่พร้อมจะ
ท าให้เป็นรูปแบบต่างๆได้ง่าย  โดยเฉพาะ ถ้าต้องการท าเป็นแผ่นหรือเยื่อบางๆ  เป็นเจล หรือ
รูปร่างเป็นเม็ด เกล็ด เส้นใย สารเคลือบและคอลลอยด์ เป็นต้น (กมลศิร,ิ 2546) 
 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของไคตินและไคโตซาน 
ที่มา: ศูนย์วัสดุชีวภาพ ไคติน-ไคโตซาน (2554) 
 
 

 2.2 อนุพันธ์ของเซลลูโลส 
 
  เซลลูโลส (Cellulose) เป็นคาร์โบไฮเดรทประเภท polysaccharide ประกอบด้วยน้ าตาล
กลูโคส (glucose) หลายโมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ (1, 4) (glycosidic bond เป็นสายยาว
มากกว่า  2000 โมเลกุล  เมื่อเซลลูโลสถูกเติมด้วย หมู่เคมีอื่นๆ  เข้าไป จะเรียกว่า อนุพันธ์ 
(derivative) ซึ่งมีมากมาย หลายชนิด เช่น  methylcellulose, ethylcellulose, hydroxyl 
ethylcellulose, hydroxyl propylcellulose, hydroxylethyl methylcellulose, hydroxylpropyl 
methylcellulose, carboxymethylcellulose, cellulose triacetate, cellulose triacetate, cellulose 
propionate เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป  
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  เมธิลเซลลูโลส (methylcellulose: MC) คือสารประกอบชนิดหน่ึงซึ่งได้จากการดึง
เซลลูโลสออกจากไม้หรือส าลีด้วยด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) แล้วท าปฏิกิริยาต่อด้วย 
methyl chloride สุดท้ายจะได้สารประกอบที่มีลักษณะเป็นผลึก ที่เป็นผงหยาบสีขาว ละลายได้ใน
น้ าเย็น แต่ไม่ละลายในน้ าร้อน เม่ือละลายน้ าแล้วได้สารละลายท่ีมีความข้นหนืด เม ธิลเซลลูโลสถูก
น ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ใช้เติมใน natural gums ใช้เป็นสารป้องกัน
การตกตะกอนในสารแขวนลอย หรือเติมลงในกาว หรือสารยึดติด เ พื่อเพิ่มความแกร่ง ความ
ยืดหยุ่น และแรงยึดเกาะให้กาว เป็นต้น (มาระตี และคณะ, 2550) 
 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างของเมทิลเซลลูโลส 

ที่มา: Niles Biological, Inc. (2006) 
 
 

  คาร์บอกซีเม ธิลเซลลูโลส (Carboxylmethylcellulose: CMC) หรือ โซเดียมคาร์บอกซี
เมธิลเซลลูโลส (Sodium carboxymethylcellulose) เป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลส ประเภทหนึ่ง  ที่เกิด
จากการแปรหรือปรับปรุงคุณสมบัติของเซลลูโลส ให้เกิดการแทนท่ีโครงสร้างเดิมด้วยหมู่เมธิลและ  
หมู่คาร์บอกซีเมธิลมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่เป็นอันตราย  ไม่มีผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ละลายน้ าได้ดี มีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืดท่ีช่วยในการยึดเกาะและเป็นสารคง
สภาพ (ชุติมา, 2545) 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างของคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลส 
ที่มา: Wikipedia (2012) 
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 2.3 การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้โดยการใช้สารเคลือบผิวที่รับประทานได้ 
 
 Jiang และ Li (2001) พบว่าล าไยที่ใช้สารเคลือบผิวไคโตซานมีอัตราการหายใจและการ
สูญเสียน้ าหนักลดลง การเพิ่มของ เอนไซม์polyphenol oxidase (PPO) และการเปลี่ยนแปลงสีใน
ระหว่างการเก็บรักษาเกิดขึ้นช้าลง นอกจากนี้ยังพบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของไคโตซานท าให้
ล าไยมีคุณภาพดีขึ้นและอายุการเก็บรักษานานข้ึนอีกด้วย  การเติม oleic acid ลงในสารเคลือบผิว
ไคโตซาน มีส่วนช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้าน antimicrobial และปรับปรุงคุณสมบัติการต้านการซึมผ่าน
ไอน้ าของสารเคลือบผิวได้ดีขึ้น ผลสตรอเบอรี่ (cv. Camarosa) ที่เคลือบด้วยไคโตซานผสม  oleic 
acid มีการเน่าเสียลดลง เมื่อเทียบกับการใช้สารเคลือบไคโตซานเพียงอย่างเดียว (Vargas et al., 
2006) นอกจากนี้การใช้คาราจีแนนและไคโตซานร่วมกับ calcium chloride เคลือบผลสตรอเบอรี่ 
ท าให้สตรอเบอรี่มีการสูญเสียน้ าหนักและเกิดการเสื่อมเสียจากเชื้อจุลินทรีย์น้อยกว่าสตรอเบอรี่ท่ี
ไม่ได้เคลือบผิว (Ribeiro, 2007)  
  การใช้สารเคลือบผสมระหว่าง  galactomannan (0.5%) collagen (1.5%) และ glycerol 
(1.5%) collagen และ glycerol เคลือบมะม่วงและแอปเปิ้ล  พบว่าสามารถลดการใช้ O2 และลด
การผลิต CO2 ในผลไม้ท้ัง 2 ชนิด ท าให้มีอายุการเก็บรักษานานกว่ามะม่วงและแอป เปิ้ลที่ไม่ได้
เคลือบผิว (Lima et al., 2009)  
  นอกจากผลไม้สดแล้ว ยังมีการใช้สารเคลือบผิวกับผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค เช่น  การใช้
โปรตีนจากหางนมเคลือบผิวแอปเปิ้ลสดผ่าซีกสามารถชะลอการเกิดสีน้ าตาลจากเอนไซม์ได้ดีกว่า
การเคลือบด้วย hydroxypropyl methylcellulose (Perez-Gago et al., 2005) การใช้ไคโตซาน
เคลือบมะม่วงตัดแต่งสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ (Chien et al., 2007) การใช้ alginate 
เคลือบสาลี่ตัดแต่งช่วยลดการเกิดสีน้ าตาลในเน้ือของสาลี่ (Oms-Oliu et al., 2008a) และการใช้
เพคติน alginate และ gellan gum เคลือบเมลอนตัดแ ต่งช่วยลดการสูญเสียน้ าและรักษาความ
แน่นเนื้อของผลไม้ (Oms-Oliu et al., 2008b) 
 
 
3. การแช่เยือกแข็ง  
 
  การแช่เยือกแข็งเป็นกระบวนการก าจัดความร้อนออกจากอาหาร โดยเปลี่ยนน้ าที่มีอยู่ใน
อาหารให้เป็นน้ าแข็ง (กมลทิพย,์ 2542) หลักพื้นฐานของการแช่เยือกแข็ง คือ  การลดอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ์ให้ต่ าลงจนถึงระดับที่สภาวะของน้ าภายในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็ง  
ซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่สามารถด าเนินปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่อไปได้  จุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์จะ
ชะงักการเจริญเติบโต  และหยุดกระบวนการทางเมทาบอลิซึม ท าให้เนื้อเยื่อของผลิตภัณฑ์ยังคง
รูปอยู่ได้ อัตราเร็วของการแช่เยือกแข็งมีอิทธิพลต่อเนื้อเยื่อพืช แสดงดังภาพที่ 3 หากการแช่เยือก
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แข็งกระท าอย่างช้า ๆ จะท าให้ผลึกน้ าแข็งมีขนาดโตขึ้นในช่องว่างระหว่างเซลล์ (intercellular 
space) ซึ่งจะท าให้เซลล์พืชที่อยู่รอบ ๆ มีโครงสร้างเปลี่ยนไปและท าลายผนังเซลล์ที่อยู่ข้างเคียง  
นอกจากนี้ผลึกน้ าแข็งยังมีความดันไอน้ าต่ ากว่าบริเวณภายในเซลล์  ท าให้มีน้ าเคลื่อนย้ายจาก
ภายในเซลล์ออกมายังผลึกน้ าแข็ง  ท าให้ผลึกน้ าแข็งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นในช่องว่างระหว่างเซลล์ 
และเซลล์พืชจะเหี่ยวลง (ภาพที่ 3a) และเซลล์จะถูกท าลายอย่างถาวร  เมื่อความเข้มข้นของตัวถูก
ละลายภายในเซลล์เพิ่มขึ้น  เมื่อน าอาหารแช่เยือกแข็งมาหลอมละลาย เซลล์จะไม่สามารถคืนรูป
และเต่งเหมือนเดิม อาหารจะมีเนื้อนิ่ม มีของเหลวจากภายในเซลล์ไหลออกมาเนื่องจากผนังเซลล์
ถูกท าลาย อย่างไรก็ตาม หากกระบวนการแช่เยือกแข็งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ผลึกน้ าแข็งที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล์และช่องว่างจะมีขนาดเล็ก  จะมีผลเสียหายต่อผนังเซลล์น้อยมาก และไม่เกิดความ
แตกต่างระหว่างความดันไอน้ าด้วย  เซลล์ไม่เหี่ยวลง หรือมีการสูญเสียน้ าออกจากเซลล์เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ลักษณะเนื้อของอาหารแช่เยือกแข็งจะยังคงเหมือนเดิมมาก (ภาพที่ 3b) ท าให้
อาหารแช่เยือกแข็งที่ได้มีคุณภาพดีและเม่ือน าไปหลอมละลายก็จะมีลักษณะปรากฏที่ดีด้วย  
(ปัณณธร, 2554) 
 

 
 
ภาพที่ 4 ผลของการแช่เยือกแข็งต่อเนื้อเยื้อพืช (a) การแช่แข็งแบบช้า (b) การแช่แข็งแบบเร็ว 

ที่มา: ปัณณธร (2554) 
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  Cryogenic freezing คือการแช่แข็งโดยการใช้สารไครโอเจน (cryogen) เช่น 
ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) คาร์บอนไดออกไซด์เหลว (liquid carbondioxide) ซึ่งเป็น
ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ ามาก  เมื่อสารไครโอเจน  สัมผัสกับอาหารจะเดือด และ ดึ งความร้อนแฝง 
(latent heat) ออกจากอาหารเพื่อการเปลี่ยนสถานะ ท าให้อุณหภูมิอาหารลดลงอย่างรวดเร็ว  เป็น
การแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็วมาก  การแช่แข็งเยือกแข็งอาหารด้วยวิธีนี้ท าได้โดยการจุ่มลงอาหาร
ลงสารไครโอเจน หรือ พ่นสารไครโอเจนลงบนผิวหน้าของอาหารโดยตรง (กมลทิพย์, 2542) 
  ในการแช่แข็งผลไม้น้ัน ขั้นตอนการแช่แข็งมีการขยายปริมาตรของน้ าที่เปลี่ยนสถานะไป
เป็นน้ าแข็งและมีผลต่อรูปร่างของเซลล์ คือ ขณะท่ีผลึกน้ าแข็งซึ่งมีความแข็งและแหลมคมก าลัง
เพิ่มขนาด จะเกิดแรงดันท าลายโครงสร้างในส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์ ท าให้เซลล์เ กิด
การฉีกขาด ผลไม้หลังผ่านการละลายน้ าแข็งจึงเกิดการสูญเสียของเหลวออกมานอกเซลล์และหด
ตัว (วรัญญา, 2545) ท าให้เนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลงไป  
  การแช่แข็งและการเก็บรักษาสตรอเบอรร่ี (cv. Kordestan) เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่า
สตรอเบอรร่ีแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 และ -24oC มีคุณภาพด้านสี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสที่
ดีกว่าสตรอเบอรร่ีแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -12oC (Sahari et al., 2004) 
  ได้มีการศึกษาการใช้สารเคลือบผิวที่รับประทานได้บางชนิด เช่น การเคลือบผลสตรอเบอ
รี่ และราสเบอรี่ด้วยไคโตซาน และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -23oC พบว่าสตรอเบอรี่ท่ีเคลือบด้วยไคโต
ซานมีคุณภาพเนื้อสัมผัสหลังการละลายดีกว่าสตอเบอรี่ท่ีไม่ได้เคลือบด้วยไคโตซาน (Han et al., 
2004) และการละลายสตรอเบอรี่แช่แข็งในสภาวะท่ีอากาศหมุนเวียนและการเพิ่มอัตราเร็วของลม
ที่ใช้ ท าให้มีการสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่า  สตรอเบอรี่แช่แข็งที่ละลายท่ีอุณหภูมิสูง (Müftügil และ 
Yigit, 1986) Delgado และ Rubiolo (2005) ศึกษาโครงสร้างภายในของเซลล์สตรอเบอรี่แช่แข็ง
โดยใช้เครื่อง Scanning electron microscopy (SEM) พบว่า โครงสร้างภายในของเซลล์สตรอเบอ
รี่แช่แข็งมีซูโครสลดลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของเนื้อเยื่อเซลล์ 
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วิธกีารทดลอง 
 
 

1. การเตรียมผลิตผล 
 
  เก็บเกี่ยวล าไยพันธุ์ดอจากสวนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคัดเลือกผลล าไยที่มีอายุ 21 
สัปดาห์หลังจากติดผล หรือมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (total soluble solid, TSS) 
ระหว่า ง 18-20% บรรจุผลล าไยลงในกล่องกระดาษและขนส่งทางรถตู้ปรับอากาศอุณหภูมิ
ประมาณ 25oC น ามาคัดเลือกผลที่มีขนาดสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการทดลองต่อไป 
 
 
 2. ขั้นตอนการทดลอง 
 
การทดลองที่ 1 ศึกษาคุณภาพของการแช่แข็งล าไยที่ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก  
 
  ศึกษาผลของการแช่แข็งล าไยที่ ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก  เปรียบเทียบกับล าไยแช่
เย็น วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomize Design มี 3 สิ่งทดลอง (treatments) 
ได้แก่  
  สิ่งทดลองที่ 1 ล าไยแช่เย็น   
    น าผลล าไยมาตัดขั้วผลออก ล้างท าความสะอาด จุ่มในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอ
ไรด์ที่ระดับความเข้ มข้น 200 ppm เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นผึ่งให้แห้งที่อุณภูมิประมาณ 25oC 
บรรจุลงในถาดพลาสติกหุ้มด้วยฟิล์ม แล้วน าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4oC  
  สิ่งทดลองที่ 2 ล าไยแช่แข็งพร้อมเปลือก  
   น าผลล าไยมาตัดขั้วผลออก ล้างท าความสะอาด จุ่มในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอ
ไรด์ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นผึ่งให้แห้งที่อุณภูมิประมาณ 25oC 
บรรจุลงในถาดพลาสติก แล้วน าไปแช่เยือกแข็งและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18oC  
  สิ่งทดลองที่ 3 ล าไยปอกเปลือกแช่แข็ง  
   น าผลล าไยมาตัดขั้วผลออก ล้างท าความสะอาด จุ่มในสารละลายโซเดียมไฮโป คลอ
ไรด์ที่ระดับความเข้มข้น 200 ppm เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นผึ่งให้แห้งที่อุณภูมิประมาณ 25oC 
แล้วจึงน ามาปอกเปลือก บรรจุลงในถาดพลาสติก น าไปแช่เยือกแข็ง ด้วยไนโตรเจนเหลว และเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ -18oC  
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  แต่ละการทดลองมี 4 ซ้ า โดยเก็บล าไยไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ท าการวิเคราะห์ การสูญเสีย

น้ าหนัก การเปลี่ยนแปลงสี  ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  ความแน่นเนื้อ  

และคุณภาพทางประสาทสัมผัสทุกๆ สัปดาห์ และท าการวิเคราะห์ ลักษณะเซลล์หลังการละลาย ใน

สัปดาห์เริ่มต้น (0) และสัปดาห์สุดท้าย (4) ของการเก็บรักษา 

 

  การวิเคราะห์คุณภาพด าเนินการดังนี้ 

1. การสูญเสียน้ าหนัก 

  ชั่งน้ าหนักล าไยในบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นก่อนการเก็บรักษา หลังจากนั้นท าการชั่งน้ าหนัก

ของล าไยทุกสัปดาห์ และน ามาค านวณเป็นเปอร์เซนต์การสูญเสียน้ าหนักดังนี้ 

 

การสูญเสียน้ าหนัก (%) = (น้ าหนักก่อนการเก็บรักษา – น้ าหนักหลังการเก็บรักษา) x 100 

        น้ าหนักก่อนการเก็บรักษา 

 

2. การเปลี่ยนแปลงสี 

  วัดการเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อล าไย โดยใช้เครื่องวัดสี Minolta รุ่น DP-301 และรายงานผล
เป็นค่า Hunter’s scale ซึ่งประกอบด้วยค่าต่างๆ ดังนี้ 
  - ค่า L* เป็นค่าที่รายงานถึงความสว่างของสี ค่า L* สูงหมายถึง มีค่าความสว่างมาก 
แต่ถ้าค่า L* ต่ า หมายถึง มีสีสว่างน้อยหรือเข้มมาก 
  - ค่า a* เป็นค่าที่รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงสีในช่วงสีเขียว-แดง ในกรณีที่ค่า a* มี
ค่าเป็นลบสีที่ปรากฏอยู่ในช่วงสีเขียว และ a* มีค่าเป็นบวกสีที่ปรากฏอยู่ในช่วงสีแดง   
 -  ค่า b* เป็นค่าที่รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงสีในช่วงสีน้ าเงิน- สีเหลือง ในกรณีที่ค่า 
b* เป็นลบสีที่ปรากฏอยู่ในช่วงสีน้ าเงิน และ b* มีค่าเป็นบวกสีที่ปรากฏอยู่ในสีเหลือง 
 

3. ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (Trtratable acidity, TA) 

  วัดปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ตามวิธี A.O.A.C. (1990)  

  น าน้ าคั้นที่ได้จากเนื้อล าไยมา 3 ml ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 50 ml หยดสารละลาย 

phenolphthalein เข้มข้น 1% จ านวน 2 หยด เพื่อเป็น indicator จากนั้นน าสารละลายตัวอย่างมา

ท าการไตเตรทกับสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 0.1N จนกระท่ังสารละลายตัวอย่างเปลี่ยนเป็น

สีชมพูอ่อน น าปริมาตรของสารละลาย NaOH ที่ใช้มาค านวณหาปริมาณกรด โดยรายงานผลเป็น

ร้อยละของกรดซิตริกดังน้ี 
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 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (%) = ความเข้มข้นของ NaOH (N) x ปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ไตเตรท (ml) x 100 

        ปริมาตรสารละลายตัวอย่าง 

 

4. ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 

  วัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ โดยใช้เครื่อง Hand refactometer รายงานผลเป็น

ค่า oBrix 

 

5. ความแน่นเนื้อ 

 วัดความแน่นเนื้อของล าไยโดยใช้เครื่องวัดความแน่นเนื้อ Texture analyzer TA-XT2 

ใช้หัววัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2 mm กดลึกลงไปในเนื้อ ล าไย 3 mm ด้วยความเร็ว 2 mm/

วินาที ค่าความแน่นเนื้อที่ได้แสดงผลในหน่วยนิวตัน (Newton; N) 

 

6. ลักษณะเซลล์หลังการละลาย 

  ดูเซลล์ของเนื้อล าไยเริ่มต้นก่อนการเก็บรักษา เนื้อล าไยผ่านการแช่แข็งและการ

ละลายแล้ว ด้วยเครื่อง Scanning electron microscope (SEM) 

  หั่นเนื้อล าไยเป็นชิ้น บางๆ โดยหั่นตามขวางล้าง ในน้ ากลั่น  แล้วจุ่มด้วย citric acid 

ความเข้มข้น 0.5 และ 1.0 % เป็นระยะเวลา 1 นาที จากนั้นน าไปแช่ใน glutaraldehyde ความ

เข้มข้น 2.5% ใน  phosphate buffer pH 7.2 ความเข้มข้น 0.1 M นาน 2 ชั่วโมง เนื้อเยื่อ 

pericarp ถูกแช่ใน  phosphate buffer pH 7.2 นาน  20 นาที อีกครั้งหน่ึง และล้างด้วยน้ ากลั่น

นาน 20 นาที เนื้อเยื่อ pericarp ถูกท าให้แห้งด้วยแอลกอฮอล์  และฉาบด้วย platinum/palladium 

หลังจากท าให้แห้ง เนื้อล าไย ที่แห้งน ามาเคลือบด้วยทองเหลืองอีกครั้ง และน าไปส่องด้วยกล้อง 

SEM (JEOL, model JSM-5410LV, Tokyo, Japan). 

 

7. คณุภาพทางประสาทสัมผัส 

  ทดสอบความชอบด้วยวิธี 9 point hedonic scales ใช้ผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกฝน
ทั้งหมด 30 คน โดยท าการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และ
ความชอบรวม 
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การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพทางด้านก ายภาพ 
เคมี และประสาทสัมผัส ของเน้ือล าไยแช่แข็ง 
 
  ในการศึกษาผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพของเนื้อล าไยแช่ แข็ง วาง
แผนการทดลองแบบ 2 x 3 Factorial in Completely Randomize Design โดยมี 2 ปัจจัย ดังนี้  
  ปัจจัยท่ี 1 ชนิดของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ ได้แก่ ไคโตซานและเมธิลเซลลูโลส   
  ปัจจัยท่ี 2 ความเข้มข้นของสารเคลือบผิว ได้แก่ 0.1, 0.5 และ 1%  
  ดังนั้นการทดลองมี 6 สิ่งทดลอง ได้แก่  
  สิ่งทดลองที่ 1 ล าไยเคลือบไคโตซานท่ีความเข้มข้น 0.1%   
 สิ่งทดลองที่ 2 ล าไยเคลือบไคโตซานท่ีความเข้มข้น 0.5%   
 สิ่งทดลองที่ 3 ล าไยเคลือบไคโตซานท่ีความเข้มข้น 1% 
 สิ่งทดลองที่ 4 ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลสที่ความเข้มข้น 0.1%   
 สิ่งทดลองที่ 5 ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลสที่ความเข้มข้น 0.5%   
 สิ่งทดลองที่ 6 ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลสที่ความเข้มข้น 1%   
   น าผลล าไยมาตัดขั้วผลออก ล้า งท าความสะอาด จุ่มในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่
ระดับความเข้มข้น 200 ppm เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นผึ่งให้แห้งที่อุณภูมิประมาณ 25oC น ามา
ปอกเปลือกแล้วจึงจุ่มในสารเคลือบผิวไคโตซานและเมธิลเซลลูโลสที่ความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 
1% บรรจุลงในถาดพลาสติก น าไปแช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลวและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18oC  
 แต่ละการทดลองมี 4 ซ้ า โดยเก็บล าไยไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ท าการวิเคราะห์ การสูญเสีย
น้ าหนัก การเปลี่ยนแปลงสี  ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  ความแน่นเนื้อ  
และคุณภาพทางประสาทสัมผัสทุกๆ สัปดาห์ และท าการวิ เคราะห์ลักษณะเซลล์หลังการละลาย ใน
สัปดาห์เริ่มต้น (0) และสัปดาห์สุดท้าย (4) ของการเก็บรักษา 
 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพด าเนินการเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 

 
การทดลองที่ 3 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการละลายล าไยแช่แข็ง 
 
  ศึกษาสภาวะต่างๆ ที่ใช้ในการละลายเนื้อล าไยแช่แข็ ง วางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomize Design มี 4 สิ่งทดลอง ได้แก่  
 สิ่งทดลองที่ 1 การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 10oC 
 สิ่งทดลองที่ 2 การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC 
 สิ่งทดลองที่ 3 การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 30oC 
 สิ่งทดลองที่ 4 การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC   
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 น าผลล าไยมาตัดขั้วผลออก ล้างท าความสะอาด จุ่มในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่
ระดับความเข้มข้น 200 ppm เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นผึ่งให้แห้งที่อุณภูมิประมาณ 25oC น ามา
ปอกเปลือกแล้วจึงจุ่มในสารเคลือบผิวที่ระดับความเข้มข้นท่ีเหมาะสม (ที่ได้จากผลการทดลองที่ 
2) บรรจุลงในถาดพลาสติก น าไปแช่เยือกแข็งด้วยไนโตรเจนเหลว และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18oC 
เมื่อครบก าหนดในแต่ละสัปดาห์ น าล าไยแช่แข็งมาท าการละลายท่ีอุณหภูมิ 10, 20, 30 และ 50oC  
  แต่ละการทดลองมี 4 ซ้ า โดยเก็บล าไยไว้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ท าการวิเคราะห์ การสูญเสีย
น้ าหนัก การเปลี่ยนแปลงสี  ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  ความแน่นเนื้อ  
และคุณภาพทางประสาทสัมผัสทุกๆ สัปดาห์ และท าการวิเคราะห์ ลักษณะเซลล์หลังการละลาย ใน
สัปดาห์เริ่มต้น (0) และสัปดาห์สุดท้าย (4) ของการเก็บรักษา 
 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพด าเนินการเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 

  
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล     
 
 วิเคราะห์หาความแปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan, s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ p  0.05 โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ผลการทดลอง 
 

 
การทดลองที่ 1 คุณภาพของการแช่แข็งล าไยที่ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก  
 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบ คุณภาพของการแช่แข็งล าไยที่ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก
เก็บรักษาเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ และท าการวิเคราะห์คุณภาพทุกสัปดาห์ พบว่าการสูญเสีย
น้ าหนักของล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเม่ือระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึน (p  
0.05) และการสูญเสียน้ าหนักของล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองมีความแตกต่างกัน (ภาพที่ 5) โดยล าไย
แช่เย็นมีการสูญเสียน้ าหนักตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเพียง 0.16 - 0.38% ซึ่งสูญเสียน้อยท่ีสุด
อย่างมีนัยส าคัญเม่ือเปรียบล าไยแช่แข็งทั้งท่ีปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก (p  0.05) ล าไยแช่
แข็งที่ไม่ปอกเปลือกเมื่อน ามาท าการละลายแล้วมีค่าการสูญเสียน้ าหนักในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 
เท่ากับ 0.31, 4.49, 7.74 และ 9.06% ตามล าดับ ส าหรับล าไยปอกเปลือกแล้วน าไปแช่แข็งเมื่อ
น ามาท าการละลายพบว่ามีค่าการสูญเสียน้ าหนัก 19.84 - 27.15% 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 การสูญเสียน้ าหนัก (%) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกัน เป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แก่ ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็ง
ปอกเปลือก (c) 
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  การเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อล าไยโดยการวัดค่า L* a* และ b* พบว่า ล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลอง
มีค่า L* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  (p  0.05) ล าไยแช่แข็งทั้งท่ีปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก
มีแนวโน้มค่า L* สูงกว่าล าไยแช่เย็น (ภาพที่ 6) อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่ 2 ของการเก็บรักษา
ค่า L* ของล าไยแช่เย็นสูงกว่าล าไยแช่แข็งที่ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือกอย่างมีนัยส าคัญ (p  
0.05) 
 
  ค่า a* ของเนื้อล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) โดยเนื้อล าไยแช่
เย็น ล าไยแช่แข็งที่ไม่ปอกเปลือก และล าไยแช่แข็งปอกเปลือก มีค่า a* อยู่ระหว่าง 1.13 – 1.61, 
1.17 – 1.55 และ 1.27 – 1.68 ตามล าดับ และระยะเวลาเก็บรักษา ที่นานข้ึนไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่า a* (ภาพที่ 7) 
 
  ค่า b* ของเนื้อล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) และระยะเวลาเก็บ
รักษาที่นานข้ึนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า b* (ภาพที่ 8) โดยเนือ้ล าไยแช่เย็น ล าไยแช่แข็งที่ไม่
ปอกเปลือก และล าไยแช่แข็งปอกเปลือกมีค่า b* อยู่ระหว่าง 2.79 – 4.71, 2.99 – 4.59 และ 2.45 
– 4.34 ตามล าดับ  
 
 

 
 
ภาพที่ 6 ค่าส ี(L*) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกัน เป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยมี
สิ่งทดลองได้แก่ ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็งไมป่อกเปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (c) 
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ภาพที่ 7 ค่าส ี(a*) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกันเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยมี
สิ่งทดลองได้แก่ ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็งไมป่อกเปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (c)  
 
 
 

 
 
ภาพที่ 8 ค่าส ี(b*) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกันเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยมี
สิ่งทดลองได้แก่ ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็งไมป่อกเปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (c)  
 



19 
 

 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ ของเนื้อล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองมีค่าอยู่ระหว่าง 0.06 – 0.19% ซึ่ง
ไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) ยกเว้นในสัปดาห์ที่ 2 ของการเก็บรักษา  ปริมาณกรดที่ไตเตรท
ได้ของล าไยแช่เย็นมีค่าเท่ากับ 0.18 สูงกว่าปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ของล าไยแช่แข็งปอกเปลือก
อย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) และปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ของล าไยแช่เย็น ล าไยแช่แข็ งไม่ปอก
เปลือก และล าไยแช่แข็งปอกเปลือก มีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน (ภาพที่ 
9) 
 
 วิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน (การแช่เย็นและการแช่แข็ง ) และระยะเวลาในการเก็บ
รักษาไม่มีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลายได้ของเนื้อล าไย (ภาพที่ 10) โดยล าไยแช่เย็น ล าไย แช่
แข็งไม่ปอกเปลือก และล าไยแช่แข็งปอกเปลือกมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ไม่แตกต่างกัน (p  
0.05) มีค่าอยู่ระหว่าง 16.73 – 20.08 oBrix 
 
  
 

 
 
ภาพที่ 9 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  (%) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกัน เป็นเวลา 0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แ ก่ ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (b) และ ล าไย
แช่แข็งปอกเปลือก (c) 
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 ความแน่นเนื้อของล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองในสัปดาห์เริ่มต้น (สัปดาห์ที่ 0) และสัปดาห์ที่ 1 
ของการเก็บรักษามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) แต่ในสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 ของ
การเก็บรักษานั้น ความแน่นเนื้อของล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) โดย
ค่าความแน่นเนื้อของล าไยแช่แข็งปอกเปลือกในสัปดาห์เริ่มต้น และสัปดาห์ที่ 1 ของการเก็บรักษา
เท่ากับ 4.14 และ 3.18 N ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าความแน่นเนื้อของล าไยแช่เย็นและล าไยแช่แข็ ง
ไม่ปอกเปลือก ระยะเวลาในการเก็บรักษาไม่มีผลต่อค่าความแน่นเนื้อของล าไยทั้ง 3 สิ่งทดลอง 
อย่างไรก็ตาม ค่าความแน่นเนื้อของล าไยแช่แข็งปอกเปลือกมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาในการ
เก็บรักษานานข้ึน (ภาพที่ 11) 
 
  จากการศึกษา ลักษณะโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยแช่เย็น แช่ แข็งไม่ปอกเปลือก และแช่
แข็งปอกเปลือกที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 0 และ 4 สัปดาห์ ด้วยเครื่อง SEM (ก าลังขยาย 200X) 
พบว่าเนื้อเยื่อของล าไยแช่เย็นที่ 4oC โครงสร้างของเซลล์อยู่ในสภาพดี เกิดการแยกตัวของเซลล์
เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน (ภาพที่ 12a และ b) ส าหรับเนื้อเยื่อขอ งล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก เกิดการ
แยกตัวของเซลล์เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ ที่ระยะเวลาเริ่มต้นของการเก็บรักษา  (ภาพที่ 12c) และ
เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึนจนถึง 4 สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของเซลล์เกิด
มากขึ้น โครงสร้างของเซลล์ถูกท าลาย และการแยกตัวของเซลล์มากขึ้น (ภาพที่ 12d)  
 
  โครงสร้างของเซลล์ของล าไยแช่แข็งปอกเปลือก ถูกท าลายตั้งแต่ที่ระยะเวลาเริ่มต้นของ
การเก็บรักษา (ภาพที่ 12e) เกิดการแยกตัวของเซลล์เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับล าไยแช่แข็ง
ไม่ปอกเปลือก และการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของเซลล์เกิดมา กขึ้น โครงสร้างของเซลล์
ถูกท าลาย เซลล์มีลักษณะเหี่ยว  และการแยกตัวของเซลล์มากขึ้น เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานถึง 
4 สัปดาห์ (ภาพที่ 12f) ซึ่งความเสียหายของโครงสร้างของเซลล์นั้นเกิดมากกว่าล าไยแช่แข็งไม่
ปอกเปลือก 
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ภาพที่ 10 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (oBrix) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกัน เป็นเวลา 0, 1, 
2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (b) และ 
ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก (c) 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 11 ความแน่นเนื้อ  (N) ของผลล าไยที่สภาวะการเก็บต่างกัน เป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ โดยมีสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยแช่เย็น (a) ล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (b) และ ล าไยแช่แข็ง
ปอกเปลือก (c) 
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ภาพที่ 12 ภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยจากเครื่อง SEM ที่ก าลังขยาย 200 เท่า (a และ b) 
ล าไยแช่เย็นเก็บรักษา เป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์  ตามล าดับ  (c และ d) ล าไยแช่แข็งไม่ปอก
เปลือกเก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ และ (e และ f) ล าไยแช่แข็งปอกเปลือก
เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ  (SP คือ การแยกตัวของเซลล์ ; separation of 
cells) 
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  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบ ความชอบด้านสี ลักษณะปราก ฏ 
เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวม ที่มีต่อเนื้อล าไยแช่เย็น แช่แข็งไม่ปอกเปลือก  และแช่แข็ง
ปอกเปลือก แสดงดังตารางที่ 3 - 7  
 
 จากกา รประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน
คะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอ บรวมของเนื้อล าไยทั้ง 3 
สิ่งทดลองลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05)  
 
  ล าไยแช่เย็นมีคะแนนความชอบ ด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบ
รวมมากกว่าล าไยแช่แข็ง (p  0.05)  และคะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ยอมรับตลอดระยะเวลา
การเก็บรักษา แม้ว่าสามารถเก็บรักษาได้เพียง 3 สัปดาห์เท่าน้ัน  
 
  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือกและปอกเปลือก พบว่า คะแนน
ความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล าไยแช่แข็งไม่ปอก
เปลือกมากกว่าล าไยแช่แข็งปอกเปลือกอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) ล าไยแช่แข็งทั้งท่ีมี เปลือก
และไม่มีเปลือกสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน แต่เมื่อน ามาท าการละลายและประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสแล้ว ผลปรากฏว่าคะแนนความชอบทุกด้านล าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือกอยู่ในเกณฑ์
ยอมรับที่สัปดาห์ที่ 2 ของการเก็บรักษา ในขณะท่ีล าไยแช่แข็งปอกเปลือกมีคะแนนความชอบทุก
ด้านอยูใ่นเกณฑ์ยอมรับในสัปดาห์เริ่มต้นของการเก็บรักษาเท่าน้ัน 
 
 
ตารางที่ 3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบ ด้านสีของล าไยแช่เย็น แช่แข็งไม่ปอกเปลือก  
และแช่แข็งปอกเปลือก เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0 1 2 3 4 

แชเ่ย็น 8.23aA 7.33aB 6.27aC 5.43aD NA 
แช่แข็งไม่ปอกเปลือก 7.67bA 6.33bB 6.07aB 4.50bC 3.20aD 
แช่แข็งปอกเปลือก 5.97cA 4.43cB 4.17bB 2.97cC 1.97bD 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-D ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
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ตารางที่ 4 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้าน ลักษณะปรากฏของล าไยแช่เย็น แช่แข็งไม่
ปอกเปลือก และแช่แข็งปอกเปลือก เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0 1 2 3 4 

แช่เย็น 8.53aA 7.40aB 6.87aB 5.33aC NA 
แช่แข็งไม่ปอกเปลือก 7.70bA 6.10bB 5.17bC 3.60bD 3.30aD 
แช่แข็งปอกเปลือก 6.73cA 3.77cB 3.07cC 2.07cD 1.53bD 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-D ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
 
 
ตารางที่ 5 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้าน เนื้อสัมผัสของล าไยแช่เย็น แช่แข็งไม่ปอก
เปลือก และแช่แข็งปอกเปลือก เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0 1 2 3 4 

แช่เย็น 8.47aA 7.47aB 6.57aC 5.33aD NA 
แช่แข็งไม่ปอกเปลือก 7.90bA 5.30bB 4.97bB 3.07bC 2.57aC 
แช่แข็งปอกเปลือก 6.60cA 3.40cB 3.23cB 2.10cC 1.80bC 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-D ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
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ตารางที่ 6 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้าน กลิ่นรสของล าไยแช่เย็น แช่แข็งไม่ปอก
เปลือก และแช่แข็งปอกเปลือก เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0 1 2 3 4 

แช่เย็น 8.80aA 7.37aB 6.50aC 5.20aD NA 
แช่แข็งไม่ปอกเปลือก 7.80bA 5.43bB 5.17bB 3.30bC 2.50aC 
แช่แข็งปอกเปลือก 7.53bA 4.17cB 3.70cB 2.37cC 1.63bD 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-D ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
 
 
ตารางที่ 7 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านความชอบรวมของล าไยแช่เย็น แช่แข็งไม่ปอกเปลือก 
และแช่แข็งปอกเปลือก เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0 1 2 3 4 

แช่เย็น 8.50aA 7.50aB 6.83aC 5.57aD NA 
แช่แข็งไม่ปอกเปลือก 7.43bA 5.67bB 5.27bB 3.10bC 2.33aC 
แช่แข็งปอกเปลือก 5.93cA 4.20cB 3.17cC 2.07cD 1.47bD 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-D ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
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การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ 
เคมี และประสาทสัมผัส ของเน้ือล าไยแช่แข็ง 
 
 จากการศึกษา ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้  2 ชนิด คือ ไคโตซานและ เมธิล
เซลลูโลส ที่ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 0.1, 0.5 และ 1.0% ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และ
ประสาทสัมผัส ของเนื้อล าไยแช่ แข็งเก็บรักษาเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ และท าการวิเคราะห์
คุณภาพทุกสัปดาห์ พบว่าการสูญเสียน้ าหนักของล าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เล็กน้อย
เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึน (ภาพที่ 13)  
 
  ในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของการเก็บรักษานั้น ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วย เมธิลเซลลูโลส  
ความเข้มข้น 0.1% มีค่าการสูญเสียน้ าหนักน้อยที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) แต่ที่ระยะเวลา
การเก็บรักษา 4 สัปดาห์ มีค่าการสูญเสียน้ าหนักมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) ล าไยแช่
แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน 0.1, 0.5 และ 1.0% มีค่าการสูญเสียน้ าหนักอยู่ระหว่าง 24.07-28.40, 
25.77-29.01 และ 26.01-27.63% ตามล าดับ ส าหรับล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วย เมธิลเซลลูโลส  0.1, 
0.5 และ 1.0% มีค่าการสูญเสียน้ าหนัก อยู่ระหว่าง  22.31-30.86, 26.42-28.90 และ 26.36-
27.95% ตามล าดับ  
 
  จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ชนิดของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ไม่มีอิทธิผลต่อ
การสูญเสียน้ าหนักของเนื้อล าไย แต่ ระดับความเข้มข้นของสารเคลือบผิวมีอิทธิผลต่อการสูญเสีย
น้ าหนักของเนื้อล าไย โดยท่ีความเข้มข้น 0.5 และ 1.0% มีค่าการสูญเสียน้ าหนักมากกว่าที่ความ
เข้มข้น 0.1% อย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) อย่างไรก็ตามส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและ
ความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ไม่มีผลต่อการสูญเสียน้ าหนักของเนื้อล าไยแช่แข็ง 
 
 การเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อล าไยโดยการวัดค่า L* a* และ b* พบว่าค่า L* ของล าไยแช่
แข็งทั้ง 6 สิ่งทดลองมีค่าระหว่าง 40.40-45.63 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่า L* เพียงเล็กน้อยตลอด
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการเก็บรักษา  (ภาพที่ 14) ที่ระยะเวลาเริ่มต้น สัปดาห์ท่ี 1 และ 2 ของ
การเก็บรักษานั้น ค่า L* ของล าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) แต่ในสัปดาห์
ที่ 3 ของการเก็บรักษา พบว่าล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน 0.5% มีค่า L* มากที่สุดอย่างมี
นัยส าคัญ (p  0.05) และล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน 0.1% มีค่า L* น้อยที่สุดอย่างมี
นัยส าคัญที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 4 สัปดาห์ (p  0.05)  
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 ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไค โตซาน 0.1, 0.5 และ 1.0% มีค่า L* อยู่ระหว่าง 40.40-
44.26, 41.14-45.70 และ 41.72-43.64 ตามล าดับ ส าหรับล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วย เมธิล
เซลลูโลส 0.1, 0.5 และ 1.0% มีค่า L* อยู่ระหว่าง 40.77-42.97, 42.35-43.67 และ 40.54-44.04 
ตามล าดับ 
 
  ชนิดของสารเคลือบผิวที่รับ ประทานได้ไม่มีอิทธิผลต่อค่า L* ของเนื้อล าไย และระดับ
ความเข้มข้นของสารเคลือบผิวไม่มีผลต่อ ค่า L* ของเนื้อล าไย ในสัปดาห์ที่ 0, 1 และ 2 ของการ
เก็บรักษา แต่ที่ระยะเวลาเก็บรักษา 3 และ 4 สัปดาห์พบว่าสารเคลือบผิวที่ระดับความเข้มข้น 0.5, 
และ 1.0% มีผลท าให้ค่า L* ของเนื้อล าไยสูงกว่าที่ความเข้มข้น 0.1% อย่างมีนัยส าคัญ (p  
0.05) อย่างไรก็ตามส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่
รับประทานได้ไม่มีผลต่อค่า L* ของเนื้อล าไยแช่แข็ง 
 
  ค่า a* ของเนื้อล าไยแช่แข็งทั้ง 6 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) ล าไยแช่
แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน 0.1, 0.5 และ 1.0% มีค่า a* อยู่ระหว่าง 1.25-1.60, 1.34-1.49 และ 
1.08-1.73 ตามล าดับ ส าหรับล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลส 0.1, 0.5 และ 1.0% มีค่า a* 
อยู่ระหว่าง 1.14-1.59, 1.21-1.86 และ 1.21-1.58 ตามล าดับ และระยะ เวลาเก็บรักษาที่นานข้ึนไม่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า a* (ภาพที่ 15) ชนิดและระดับความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่
รับประทานได้ไม่มีอิทธิผลต่อค่า a* ของเนื้อล าไย และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและความเข้มข้น
ของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ไม่มีผลต่อค่า a* ของเนื้อล าไยแช่แข็งเช่นกัน 
 
  ค่า b* ของเนื้อล าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) และระยะเวลาเก็บ
รักษาที่นานข้ึนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า b* (ภาพที่ 16) ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  
0.1, 0.5 และ 1.0% มีค่า b* อยู่ระหว่าง 5.55-7.11, 3.64-7.42 และ 4.20-7.72 ตามล าดับ ส าหรับ
ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วย เมธิลเซลลูโลส  0.1, 0.5 และ 1.0% มีค่า b* อยู่ระหว่าง  4.45-6.49, 
4.44-7.76 และ 4.81-6.60 ตามล าดับ ชนิดและระดับความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทาน 
และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประท านได้ไม่มีผลต่อค่า b* 
ของเนื้อล าไยแช่แข็ง 
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ภาพที่ 13 การสูญเสียน้ าหนัก (%) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ โดยสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% (b) 
ล าไยเคลือบไคโตซาน 1.0% (c) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 0.1% (d) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  
0.5% (e) และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f)  
 
 

 
 
ภาพที่ 14 ค่าสี (L*) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยสิ่ง
ทดลองได้แก่ ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไยเคลือบไคโต
ซาน 1.0% (c) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.5% (e) และ 
ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 
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ภาพที่ 15 ค่าสี (a*) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยสิ่ง
ทดลองได้แก่ ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไยเคลือบไคโต
ซาน 1.0% (c) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.5% (e) และ 
ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 
 
 

 
 
ภาพที่ 16 ค่าสี (b*) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยสิ่ง
ทดลองได้แก่ ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไยเคลือบไคโต
ซาน 1.0% (c) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.5% (e) และ 
ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 
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 ระยะเวลาเก็บรักษาที่นานข้ึนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  
(ภาพที่ 17) ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ของเนื้อล าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองมีค่าอยู่ระหว่าง 0.06 – 0.13% 
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) ชนิดและระดับความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทาน
ได้ไม่มีอิทธิผลต่อปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ ของเนื้อล าไย และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดแล ะความ
เข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ไม่มีผลต่อ ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ ของเนื้อล าไยแช่แข็ง
เช่นกัน 
 
 ล าไยแช่แข็งที่เคลือบ เมธิลเซลลูโลส มีแนวโน้มค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ สูงกว่าล าไย
เคลือบไคโตซาน และท่ีระดับความเข้มข้นสูงขึ้นมีแนวโน้มค่าปริมาณของแข็งที่ละล ายได้สูงขึ้น
เล็กน้อย  (ภาพที่ 18) จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและความ
เข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้มีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลายได้ของเนื้อล าไยแช่แข็ง  
โดยล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน 0.1, 0.5 และ 1.0% มีปริมาณของแข็งที่ละลา ยได้อยู่
ระหว่าง 17.48-18.65, 17.70-18.63 และ 18.00-19.13 oBrix ตามล าดับ ส าหรับล าไยแช่แข็งที่
เคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลส  0.1, 0.5 และ 1.0% มีปริมาณของแข็งที่ละลาย ได้อยู่ระหว่าง  17.55-
19.23, 17.60-19.90 และ 18.20-19.63 oBrix ตามล าดับ 
 
  ที่ระยะเวลาเริ่มต้น และสัปดาห์ที่ 1 ของการเก็บรักษานั้น ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ของ
ล าไย แช่แข็งที่เคลือบ เมธิลเซลลูโลส มีค่าสูงกว่าล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน อย่างมี
นัยส าคัญ (p  0.05) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ของล าไยแช่แข็งไม่มีความแตกต่างกันใน
สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของการเก็บรักษา (p  0.05) อย่างไรก็ตามล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโต
ซาน 0.1% มีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ น้อยกว่าล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน 0.5 และ 
1.0% และล าไยแช่แข็งเคลือบไคโตซานมีแนวโน้มค่าปริมาณของแข็งที่ละลาย ได้ต่ ากว่าล าไยแช่
แข็งที่เคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลส 0.1%  
 
  ล าไยแช่แข็งเคลือบไคโตซาน มีการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้เพียง
เล็กน้อยตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการเก็บรักษา  ในขณะท่ีล าไยแช่แข็งเคลือบด้วยเมธิล
เซลลูโลสที่ความเข้มข้นท้ัง 3 ระดับมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลง อย่างมีนัยส าคัญ เมื่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน (p  0.05) 
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ภาพที่ 17 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  (%)ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ โดยสิ่งทดลองได้แก่  ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% (b) 
ล าไยเคลือบไคโตซาน 1.0% (c) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส  
0.5% (e) และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 
 
 

 
 

ภาพที่ 18 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  (oBrix) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ โดยสิ่งทดลองได้แก่ ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% 
(b) ล าไยเคลือบไคโตซาน 1.0% (c) ล าไยเคลือบ เมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบ เมธิล
เซลลูโลส 0.5% (e) และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 
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 ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  0.1, 0.5 และ 1.0% มีค่าความแน่นเนื้อ อยู่ระหว่าง 
2.19-3.82, 2.79-3.76 และ 2.27-3.10 N ตามล าดับ ส าหรับล า ไยแช่แข็งที่เคลือบด้วย เมธิล
เซลลูโลส 0.1, 0.5 และ 1.0% มีค่าความแน่นเนื้อ อยู่ระหว่าง 2.46-4.14, 2.62-4.20 และ 1.99-
4.04 N ตามล าดับ  (ภาพที่ 19) โดยค่าความแน่นเนื้อ ของเนื้อล าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองไม่มีความ
แตกต่างกัน (p  0.05) ชนิดและระดับความเข้มข้นของสารเคลือบ ผิวที่รับประทาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ไม่มีผลต่อค่า ความ
แน่นเนื้อของเนื้อล าไยแช่แข็ง  ที่ระยะเวลาเก็บรักษา นานข้ึนค่าความแน่นเนื้อของล าไยทั้ง 6 สิ่ง
ทดลองลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) 
 
 

 
 
ภาพที่ 19 ความแน่นเนื้อ (N) ของผลล าไยแช่แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
โดยสิ่งทดลองได้แก่ ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1% (a) ล าไยเคลือบไคโตซาน 0.5% (b) ล าไย
เคลือบไคโตซาน 1.0% (c) ล าไยเคลือบ เมธิลเซลลูโลส  0.1% (d) ล าไยเคลือบ เมธิลเซลลูโลส  
0.5% (e) และ ล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% (f) 
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 ล าไยปอกเปลือก แล้วเคลือบด้วยไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส จากนั้นท าไปแช่แข็งด้วย
ไนโตรเจนเหลว ท าการ ศึกษาลักษณะโครงสร้างเนื้อเยื่อ ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 0 และ 4 
สัปดาห์ ด้วยเครื่อง SEM (ก าลังขยาย 200X) พบว่าในสัปดาห์เริ่มต้นของการเก็บรักษา โครงสร้าง
ของเซลล์เนื้อเยื่อของล าไยแช่ แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  1.0% เกิดการแยกตัวของเซลล์เห็นได้
อย่างชัดเจนตั้งแต่ที่ระยะเวลาเริ่มต้นของการเก็บรักษา  และเกิดความเสียหายต่อเซลล์มากกว่า
ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  0.1 และ 0.5% (ภาพที่ 20a, c และ e) และเม่ือระยะเวลาเก็บ
รักษานานข้ึนจนถึง 4 สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของเซลล์เกิดมากขึ้น โครงสร้าง
ของเซลล์ถูกท าลาย และการแยกตัวของเซลล์มากขึ้น อย่างไรก็ตามล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไค
โตซาน 0.5% มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์น้อยกว่า ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้ว ยไคโตซาน 0.1 และ 
1.0% (ภาพที่ 20d) โดยท่ีความเข้มข้นของไคโตซาน 0.1% นั้น เกิดการแยกตัวของเซลล์มากเห็น
ได้อย่างชัดเจน (ภาพที่ 20b) ในขณะท่ีความเข้มข้นของไคโตซาน 1.0% เกิดการแยกตัวของเซลล์
เพียงเล็กน้อย แต่เซลล์มีลักษณะเหี่ยวย่นที่เห็นได้อย่างชัดเจน (ภาพที่ 20f)  
 
  โครงสร้างของเซลล์ของล าไยแช่แข็ง เคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลสความเข้มข้น 0.1% ถูก
ท าลายตั้งแต่ที่ระยะเวลาเริ่มต้นของการเก็บรักษา (ภาพที่ 21a) ในขณะท่ีล าไยแช่แข็งเคลือบด้วย
เมธิลเซลลูโลส 0.5 และ 1.0% นั้นมีความเสียหายของเซลล์เนื้อเยื่อน้อยมาก เกิดการแยกตัวของ
เซลล์เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน (ภาพที่ 21c และ e) และเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานถึง 4 สัปดาห์ 
เซลล์เนื้อเยื่อของล าไยแช่แข็งเคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลสที่ความเข้มข้น 0.1 และ 0.5% เกิดการ
แยกตัวของเซลล์มากขึ้น (ภาพที่ 21b และ c) ส าหรับล าไยแช่แข็งเคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลส ความ
เข้มข้น 0.1% นั้นพบว่าการแยกตัวของเซลล์เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่เซลล์มีลักษณะเหี่ยวย่น
อย่างเห็นได้ชัดเจน (ภาพที่ 21f) 
 
  เมื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างของเซลล์เนื้อเยื่อล าไยแช่แข็งที่ไม่ได้เคลือบและเคลือบ
ด้วยสารเคลือบผิวที่รับประทานได้แล้วพบว่าการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวช่วยรักษาโครงสร้างของ
เซลล์ได้ดีกว่า เกิดการแยกตัวของเซลล์ และลักษณะการเหี่ยวย่นของเซลล์น้อยกว่าการไม่ใช้สาร
เคลือบผิว (ภาพที่ 12e และ f, 20 และ 21) และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างการ ที่เคลือบด้วยไคโต
ซานและเมธิลเซลลูโลสแล้ว เห็นได้ชัดเจนว่า โครงสร้างของเซลล์ และการแยกตัวของเซลล์ ของ
ล าไยที่เคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลสเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเคลือบด้วยไคโตซาน 
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ภาพที่ 20 ภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยจากเครื่อง SEM ที่ก าลังขยาย 200 เท่า (a และ b) 
ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน 0.1% เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ (c และ 
d) ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน 0.5% เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ และ 
(e และ f) ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ 
ตามล าดับ (SP คือ การแยกตัวของเซลล์; separation of cells) 
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ภาพที่ 21 ภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยจากเครื่อง SEM ที่ก าลังขยาย 200 เท่า (a และ b) 
ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลส 0.1% เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ (c 
และ d) ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วย เมธิลเซลลูโลส  0.5% เก็บรักษาเป็นเวลา 0 และ 4 สัปดาห์ 
ตามล าดับ และ (e และ f) ล าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วย เมธิลเซลลูโลส  1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0 
และ 4 สัปดาห์ ตามล าดับ (SP คือ การแยกตัวของเซลล์; separation of cells) 
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 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ 
เนื้อสัมผัส ก ลิ่นรส และความชอบรวมที่มีต่อเนื้อล าไยแช่แข็ง เคลือบด้วยไคโตซานหรือเมธิล
เซลลูโลส ที่ความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% แสดงดังตารางที่ 8-12  
 
 จากการประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน
คะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่น รส และความชอบรวมของล าไย แช่แข็ง
เคลือบไคโตซาน 1.0% และล าไยแช่แข็งเคลือบเมธิลเซลลูโลส 0.1, 0.5 และ 1.0% ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ (p  0.05) ส าหรับล าไยแช่แข็งเคลือบไคโตซาน 0.1 และ 0.5% นั้นระยะเวลาการเก็บ
รักษาไม่มีผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านลักษณะปรากฏ เ นื้อสัมผัส และ
ความชอบรวม (p  0.05)  
 
  เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ชนิดและความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของ ล าไยแช่แข็ง ในสัปดาห์เริ่มต้นของการเก็บรักษา  พบว่าคะแนน
ความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของ เคลือบไคโตซาน 
1.0% และเคลือบเมธิลเซลลูโลส 0.1 และ 0.5% มากกว่าล าไยเคลือบไคโตซาน 0.1 และ 0.5% 
และล าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% อย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) และคะแนนความชอบในทุก
ด้านของล าไยแช่แข็งเคลือบเมธิลเซลลูโลส 0.5% มีแนวโน้มสูงกว่าอีก 5 สิ่งทดลอง 
 
 ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาตั้งแต่ 1 สัปดาห์เป็นต้นไปพบว่าคะแนนความชอบของในทุก
ด้านของล าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองมีค่าน้อยกว่า 5.00 คะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อ
สัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมเท่ากับ 3.00-4.93, 2.80-4.60, 2.50-4.90, 2.80-4.83 และ 2.60-
4.70 ตามล าดับ ซึ่งคะแนนในช่วงนี้จัดว่าไม่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ  
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ตารางที่ 8 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบ ด้านสีของล าไยเคลือบไคโตซานหรือ เมธิล
เซลลูโลสความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0 1 2 3ns 4 

ไคโตซาน 0.1% 4.67bA 3.60bB 4.17bcAB 3.30B 4.53aA 
ไคโตซาน 0.5% 4.83bA 4.70aA 4.93aA 3.60B 4.46aA 
ไคโตซาน 1.0% 5.23abA 4.10bB 4.17bcB 3.90BC 3.20cC 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 5.00aA 3.80bB 3.77cB 3.80B 3.60bcB 
เมธิลเซลลูโลส 0.5% 5.67aA 3.70bB 3.93cB 4.10B 3.93abB 
เมธิลเซลลูโลส 1.0% 4.90bA 3.00cC 4.63abA 3.70BC 4.33aAB 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-C ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
ตารางที่ 9 คุณภาพทางประสาทสั มผัส ความชอบด้านลักษณะปรากฏ ของล าไยเคลือบไคโตซาน
หรือเมธิลเซลลูโลสความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0 1 2ns 3 4 

ไคโตซาน 0.1% ns 3.80c 3.30b 3.93 3.20b 3.60b 
ไคโตซาน 0.5% ns 5.00ab 4.20a 4.23 4.50a 4.60a 
ไคโตซาน 1.0% 5.10aA 3.70bB 4.00B 3.80abB 3.20bB 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 4.80abA 3.40bcB 3.30B 3.80abB 3.73bB 
เมธิลเซลลูโลส 0.5% 5.47aA 3.10bcC 3.87BC 4.50aB 3.40bC 
เมธิลเซลลูโลส 1.0% 4.27bcA 2.80cB 4.47A 3.50bAB 3.67bAB 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-C ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ 10 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้าน เนื้อสัมผัสของล าไยเคลือบไคโตซานหรือ
เมธิลเซลลูโลสความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0 1 2 3 4 

ไคโตซาน 0.1% ns 3.73c 3.50b 4.30a 3.20b 4.13a 
ไคโตซาน 0.5% ns 5.33a 4.90a 4.63a 4.60a 4.00ab 
ไคโตซาน 1.0% 5.27aA 3.50bBC 4.37aB 4.00aBC 3.27bC 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 4.83abA 3.20bcB 3.53bB 4.20aAB 3.40abB 
เมธิลเซลลูโลส 0.5% 5.17aA 2.90bcB 3.47bB 4.50aA 3.27bB 
เมธิลเซลลูโลส 1.0% 4.20bcA 2.50cB 4.30aA 4.00aA 4.00abA 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-C ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
ตารางที่ 11 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความช อบด้านกลิ่นรสของล าไยเคลือบไคโตซานหรือ
เมธิลเซลลูโลสความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0ns 1 2ns 3ns 4ns 

ไคโตซาน 0.1% 4.53A 3.80aAB 4.63A 4.30A 3.13B 
ไคโตซาน 0.5% ns 4.63 4.00a 4.37 4.30 3.40 
ไคโตซาน 1.0% 4.83A 4.00aA 4.77A 4.10A 2.80B 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 5.03A 4.10aAB 4.83A 4.50AB 3.67B 
เมธิลเซลลูโลส 0.5% 5.00A 4.50aA 4.37A 4.80A 3.00B 
เมธิลเซลลูโลส 1.0% 4.57A 3.00bB 5.07A 4.60A 3.13B 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-B ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ 12 คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบรวมของ ล าไยเคลือบไคโตซานหรือ เมธิล
เซลลูโลสความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0 1 2 3 4 

ไคโตซาน 0.1% ns 4.07c 3.80a 4.00ab 3.20b 3.47b 
ไคโตซาน 0.5% ns 4.57bc 4.10a 4.30ab 4.40a 4.33a 
ไคโตซาน 1.0% 4.93abA 3.70abB 4.00abAB 4.00aAB 3.20bB 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 4.87abA 3.30abcB 3.77bB 3.80abB 3.27bB 
เมธิลเซลลูโลส 0.5% 5.47aA 2.90bcC 3.77bBC 4.40aB 3.13bC 
เมธิลเซลลูโลส 1.0% 4.63bcA 2.60cC 4.70aA 3.80abB 3.47bB 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-C ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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การทดลองที่ 3 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการละลายล าไยแช่แข็ง 
 
 จากการศึกษา สภาวะท่ีเหมาะสมใน การละลายล าไยปอกเปลือก แช่แข็ง  เก็บรักษาเป็น
เวลานาน 4 สัปดาห์ และท าการวิเคราะห์คุณภาพทุกสัปดาห์ โดยศึกษาผลของการละลายที่
อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 10, 20, 30 และ 50oC ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส 
ของเนื้อล าไยแช่ แข็ง พบว่าการสูญเสียน้ าหนักของล าไย แช่แข็งที่ละลายท่ีอุณหภูมิ  10, 20 และ 
30oC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึน ในขณะที่ล าไยแช่แข็งละลายที่
อุณหภูมิ 50oC มีการสูญเสียน้ าหนักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 4 
สัปดาห์ (ภาพที่ 22) 
 
  ในสัปดาห์ที่ 1 ของการเก็บรักษานั้น ล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50oC มีค่า
การสูญเสียน้ าหนักมากกว่า ล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10 และ 20oC อย่างมีนัยส าคัญ (p  
0.05) อย่างไรก็ตามที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 4 สัปดาห์ ล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 50oC มี
การสูญเสียน้ าหนักมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) ในขณะท่ีการสูญเสียน้ าหนักของ การ
ละลายล าไยแช่แข็งทั้ง 4 สิ่งทดลองที่เก็บรักษาเป็นระยะเวลา 2 และ 3 สัปดาห์ไม่มีความแตกต่าง
กัน (p  0.05)  
 
 

 
 
ภาพที่ 22 การสูญเสียน้ าหนัก (%) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ การละลาย
ล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (b) การละลายล าไยแช่
แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (c) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 
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 การเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อล าไยโดยการวัดค่า L* a* และ b* พบว่าค่า L* ของการละลาย
ล าไยแช่แข็งทั้ง 4 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) และมีการเปลี่ยนแปลงค่า L* เพียง
เล็กน้อยตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการเก็บรักษา  (ภาพที่ 23) การละลายล าไยแช่แข็งที่
อุณหภูมิ 10, 20, 30 และ 50oC มีค่า L* อยู่ระหว่าง 40.40-44.71, 40.29-43.99, 40.63-43.37 
และ 40.05-44.98 ตามล าดับ 
 
  ค่า a* ของเนื้อล าไยทั้ง 4 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) โดยเนื้อล าไยแช่
แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10, 20, 30 และ 50oC มีค่า a* อยู่ระหว่าง 1.28-1.90, 1.18-1.84, 1.15-
1.64 และ 1.15-1.72 ตามล าดับ และระยะเวลาเก็บรักษาที่นานข้ึนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า 
a* (ภาพที่ 24) 
 
  สภาวะการละลายไม่มีผลต่อ ค่า b* ของเนื้อล าไย  เนื่องจากการละลายล าไยแช่แข็งทั้ง 4 
สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) และระยะเวลาเก็บรักษา ที่นานข้ึนไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่า b* (ภาพที่ 25) โดยเนื้อล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10, 20, 30 และ 50oC มีค่า 
b* อยู่ระหว่าง 2.79 – 4.71, 2.99 – 4.59 และ 2.45 – 4.34 ตามล าดับ  
 
 

 
 
ภาพที่ 23 ค่าสี (L*) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ การละลายล าไยแช่ แข็งที่
อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ี
อุณหภูมิ 30oC (c) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 
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ภาพที่ 24 ค่าสี (a*) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ การละลายล าไยแช่ แข็งที่
อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ี
อุณหภูมิ 30oC (c) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 
 
 

 
 

ภาพที่ 25 ค่าสี (b*) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ การละลายล าไยแช่ แข็งที่
อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็งละลายท่ี
อุณหภูมิ 30oC (c) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 
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 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ของเนื้อล าไย แช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10, 20, 30 และ 50oC มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.04 – 0.07% ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) และระยะเวลาเก็บรักษาที่นาน
ขึ้นไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (ภาพที่ 26)  
 
 การละลาย ล าไยแช่แข็งที่ อุณหภูมิ 50oC นั้นปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงกว่าล าไย แช่
แข็งละลายที่อุณหภูมิ 10, 20และ 30oC (ภาพที่ 27) ที่ระยะเวลาเริ่มต้นของการเก็บรักษาปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ของล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC มีค่าน้อยกว่าล าไยแช่แข็งละลายท่ี
อุณหภูมิ 50oC อย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05) ในสัปดาห์ที่ 1 ของการเก็บรักษานั้นปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได้ของล าไยแช่แข็ง ละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC มีค่า  15.38 oBrix ซึ่งน้อยที่สุด อย่างมี
นัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 20, 30 และ 50oC (p  
0.05) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ของ เนื้อล าไยแช่แข็งไม่มีความแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 2 ของ
การเก็บรักษา (p  0.05) ส าหรับในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของการเก็บรักษานั้นการละลายล าไยแช่
แข็งที่อุณหภูมิ 50oC ท าให้ปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงกว่าล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10, 
20และ 30oC อย่างมีนัยส าคัญ  (p  0.05) และพบว่าการละลายล าไยแช่แข็งทั้ง 4 สิ่งทดลองมีค่า
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน (p  0.05) 
 
 

 
 
ภาพที่ 26 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  (%) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ การ
ละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (b) การละลาย
ล าไยแชแ่ข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (c) และ การละลายล าไยแชแ่ข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 
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ภาพที่ 27 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  (oBrix) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ 
การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (b) การ
ละลายล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (c) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 
 
 

 
 
ภาพที่ 28 ความแน่นเนื้อ (N) ของผลล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิต่างๆ ดังนี้ การละลายล าไยแช่
แข็งที่อุณหภูมิ 10oC (a) การละลายล าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (b) การละลายล าไยแช่ แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (c) และ การละลายล าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (d) 
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  ความแน่นเนื้อของล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10, 20, 30 และ 50oC มีค่าอยู่ระหว่าง 
2.06-3.54, 2.68-4.02, 2.01-3.80 และ 2.86-4.15 ตามล าดับ (ภาพที่ 28) โดยค่าความแน่นเนื้อ
ของเนื้อล าไยทั้ง 4 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) ที่ระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึนค่า
ความแน่นเนื้อของล าไยทั้ง 4 สิ่งทดลองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย  
 
 จากการศึกษา ลักษณะโครงสร้างเนื้อเยื่อของ ล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10, 20, 30 
และ 50oC ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 0 และ 4 สัปดาห์ ด้วยเครื่อง SEM (ก าลังขยาย 200X) 
พบว่าในสัปดาห์เริ่มต้นของการเก็บรักษา นั้นล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10 และ 20oC ไม่เกิด
การแยกตัวของเซลล์ แต่เซลล์มีลักษณะเหี่ยวย่นอย่างเห็นได้ชัดเจน (ภาพที่ 29a และ b) 
โครงสร้างของเซลล์เนื้อเยื่อของล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50oC เกิดการแยกตัวของ
เซลล์เห็นได้อย่างชัดเจน และเกิดความเสียหายต่อเซลล์มากกว่าล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10 
และ 20oC (ภาพที่ 29c และ d)  
 
  เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึนจนถึง 4 สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของ
เซลล์เกิดมากขึ้น โครงสร้างของเซลล์ถูกท าลาย และการแยกตัวของเซ ลล์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10 และ 20oC มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์น้อยกว่า ล าไยแช่แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50oC (ภาพที่ 30)  
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ภาพที่ 29 ภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยจาก เครื่อง SEM ที่ก าลังขยาย 200 เท่า ล าไยแช่
แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา 0 สัปดาห์ (a) เนื้อล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10oC (b) เนื้อล าไยแช่
แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 20oC (c) เนื้อล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  30oC และ (d) เนื้อล าไยแช่แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 50oC (SP คือ การแยกตัวของเซลล์; separation of cells) 
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ภาพที่ 30 ภาพถ่ายโครงสร้างเนื้อเยื่อของล าไยจาก เครื่อง SEM ที่ก าลังขยาย 200 เท่า ล าไยแช่
แข็งเก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (a) เนื้อล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10oC (b) เนื้อล าไยแช่
แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 20oC (c) เนื้อล าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  30oC และ (d) เนื้อล าไยแช่แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 50oC (SP คือ การแยกตัวของเซลล์; separation of cells) 
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 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ 
เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมที่มีต่อเนื้อล าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10, 20, 30 และ 
50oC แสดงดังตารางที่ 13 - 17  
 
 จากกา รประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน
คะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของเนื้อล าไยทั้ง 4 
สิ่งทดลองลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p  0.05)  
 
  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกา รละลายล าไยแช่แข็งทั้ง 4 สิ่งทดลอง พบว่าคะแนนความชอบ
ด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล าไยแช่แข็ง ละลายท่ีอุณหภูมิ 
10oC มีแนวโน้มมีค่าสูงกว่าอีก 3 สิ่งทดลอง โดยในสัปดาห์ที่ 0, 1 และ 2 ของการเก็บรักษา ล าไย
แช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC นั้น มีคะแนนความชอบทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ ในขณะที่ล าไย
แช่ละลายท่ีอุณหภูมิ  20, 30 และ 50oC มีคะแนนความชอบทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ยอมรับในสัปดาห์
เริ่มต้นและสัปดาห์ที่ 1 ของการเก็บรักษาเท่าน้ัน 
 
 
ตารางที่ 13 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านสี ของล าไยแช่แข็งน ามาละลายที่อุณหภูมิ 
10, 20, 30 หรือ 50oC เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์  
 
สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 

0ns 1 2 3ns 4ns 
ละลายท่ี 10oC 7.13A 6.97aA 6.03aB 3.90C 3.80C 
ละลายท่ี 20oC 6.90A 6.40bcA 4.93bB 4.37BC 3.83C 
ละลายท่ี 30oC 6.93A 6.00cB 5.00bC 4.27C 3.17D 
ละลายท่ี 50oC 7.00A 6.83abA 5.00bB 4.27B 3.50C 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-D ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ 14 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้าน ลักษณะปรากฏของล าไยแช่แข็งน ามา
ละลายท่ีอุณหภูมิ 10, 20, 30 หรือ 50oC เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 
0ns 1 2 3ns 4 

ละลายท่ี 10oC 6.57A 6.37aA 5.70aA 4.70B 3.83aC 
ละลายท่ี 20oC 6.77A 5.50bB 4.73bBC 4.67C 4.13aC 
ละลายท่ี 30oC 6.40A 5.47bB 4.13bcC 4.20C 3.63abC 
ละลายท่ี 50oC 6.93A 6.10aB 3.70cC 3.70C 3.07bC 

a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-C ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
 
ตารางที่ 15 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้าน เนื้อสัมผัสของล าไยแช่แข็งน ามาละลายท่ี
อุณหภูมิ 10, 20, 30 หรือ 50oC เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 

0 1 2 3ns 4ns 
ละลายท่ี 10oC 6.67bA 6.17aA 5.23aB 3.53C 3.23C 
ละลายท่ี 20oC 6.67bA 5.27bB 3.77bCD 3.93C 3.03D 
ละลายท่ี 30oC 6.83abA 5.63abB 3.57bC 3.37C 3.17C 
ละลายท่ี 50oC 7.27aA 6.07aB 4.33abC 4.07C 2.77D 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-D ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
 
 
 



50 
 

 
ตารางที่ 16 คุณภาพทางประสาทสั มผัส ความชอบด้าน กลิ่นรสของล าไยแช่แข็งน ามาละลายท่ี
อุณหภูมิ 10, 20, 30 หรือ 50oC เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 

0 1ns 2 3 4 
ละลายท่ี 10oC 6.43cA 6.00AB 5.30abBC 4.83aC 3.90bD 
ละลายท่ี 20oC 6.70bcA 6.00B 5.93aBC 5.27aCD 4.77aD 
ละลายท่ี 30oC 7.00abA 6.00B 5.10bC 3.80bD 3.63bD 
ละลายท่ี 50oC 7.30aA 6.53A 4.90bB 4.97aB 3.83bC 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-D ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
 
ตารางที่ 17 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านความชอบรวม ของล าไยแช่แข็งน ามาละลายท่ี
อุณหภูมิ 10, 20, 30 หรือ 50oC เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
สิ่งทดลอง ระยะเวลาเก็บรักษา (สัปดาห์) 

0ns 1ns 2 3ns 4 
ละลายท่ี 10oC 7.13A 6.57AB 5.97aB 4.90C 4.03aD 
ละลายท่ี 20oC 7.00A 6.17B 4.47bC 4.30C 3.97abC 
ละลายท่ี 30oC 7.10A 5.90B 4.33bC 3.90CD 3.20cD 
ละลายท่ี 50oC 7.43A 6.30B 4.23bC 4.33C 3.37bcD 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
A-D ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

 
1. คุณภาพของการแช่แข็งล าไยที่ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก  
 
  ล้าไยแช่เย็นมีการสูญเสียน้้าหนักตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเพียง 0.16 - 0.38% ซึ่ง
สูญเสียน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส้าคัญเม่ือเปรียบล้าไยแช่แข็งทั้งท่ีปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก (p  
0.05) การที่ล้าไยแช่เย็นมีการสูญเสียน้้าหนักเพียงเล็กน้อยเนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง
เย็นประมาณ 80-85% ซึ่งมีความใกล้เคียงกับน้้าในเซลล์ของผักและผลไม้ทั่วไป (จริงแท้, 2538) 
เป็นผลให้ล้าไยสูญเสียน้้าเล็กน้อย การแช่เย็นเป็นวิธีการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรให้มีการ
สูญเสียคุณค่าทางอาหารน้อยลง  ล้าไยเก็บที่อุณหภูมิต่้า  1–5oC มีอายุการเก็บรักษาได้ 30 วัน
โดยประมาณ (Jiang et al., 2002) แต่จากการทดลองเก็บรักษาล้าไยที่อุณหภูมิ 4oC ได้เพียง 3 
สัปดาห์ หรือ 21 วันเท่านั้น ซึ่งอาจเกิดจากความชื้นภายในห้องเย็นสูงเกินไป ท้าให้ผลล้าไยเกิด
การเน่าเสียจากเชื้อจุลินทรีย์  
 
  การแช่แข็งเป็นวิธีการที่ท้าให้ผักและผลไม้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ทั้งยังช่วยรักษาสี 
กลิ่นรส และคุณค่าทางอาหารของผลิตผลอีกด้วย (Sahari et al., 2004) คุณภาพของผลไม้แช่แข็ง
ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ อายุขณะเก็บเกี่ยว การจัดการก่อน กระบวนการแช่แข็ง ชนิดของการ
บรรจุ อัตราเร็วและกรรมวิธีการแช่แข็ง และอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษา (Ancos et al., 2006) 
ผลไม้แช่แข็งมีหลากหลายรูปแบบท่ีแตกต่างกัน เช่น การแช่แข็งทั้งผล การหั่นเป็นชิ้น การหั่นเป็น
ครึ่งซีก หรือทรงลูกบาศก์  (Chauhan et al., 2009) ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของการละลายผลไม้แช่
แข็งด้วย การสูญเสียน้้าเป็นปัจจัยส้าคัญต่อคุณภาพของผลไม้แช่แข็ง เนื่องจากการสูญเสียน้้า
ปริมาณมากส่งผลให้เกิดการสูญเสียของแข็งที่ละลายได้และเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสระหว่างการ
ละลาย (Chauhan et al., 2009) จากการทดลองพบว่าล้าไยปอกเปลือกแล้วน้าไปแช่แข็งเมื่อน้ามา
ท้าการละลายพบว่ามีค่าการสูญเสียน้้าหนัก 19.84 - 27.15% ซึ่งเป็นการสูญเสียน้้าที่สูงกว่าผลไม้
บางชนิดที่มีการสูญเสียน้้าอยู่ระหว่าง 10 - 17% เช่น สับปะรด (Chauhan et al., 2009) เป็นต้น 
ส้าหรับล้าไยแช่แข็งท่ีไม่ปอกเปลือกเมื่อน้ามาท้าการละ ลายแล้วมีค่าการสูญเสียน้้าหนักในสัปดาห์
ที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 0.31, 4.49, 7.74 และ 9.06% ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าล้าไยแช่แข็ง
ปอกเปลือกอย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) ดังนั้นการมีเปลือกห่อหุ้มช่วยป้องกันการสูญเสียน้้าของ
ผลไม้ได้ดีกว่า 
 
  การเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อล้าไยโดยการวัดค่าสีด้วยระบบ CIE L* a* และ b* พบว่า ล้าไย
แช่แข็งทั้งที่ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือกมีแนวโน้มค่า L* (ค่าความสว่าง ) สูงกว่าล้าไยแช่เย็น  
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ส้าหรับค่า a* (ค่าความเป็นสีเขียว-แดง) และ b* (ค่าความเป็นสีเหลือง- น้้าเงิน) ของเนื้อล้าไยเนื้อ
ล้าไยแช่เย็น ล้าไยแช่แข็งที่ไม่ปอกเปลือก และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือกไม่มีความแตกต่างกัน (p  
0.05) และระยะเวลาเก็บรักษาที่นานข้ึนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า a* และ b* ของเนื้อล้าไยทั้ง 
3 สิ่งทดลอง ผลไม้พร้อมบริโภคแช่แข็งมีแนวโน้มในการเกิดสีน้้าตาลในระหว่างการเก็บรักษา 
(Bartolome et al., 1996) ดังนั้นจึงต้องท้าการวัดค่าสีของผลไม้แช่แข็ง การวัดค่าสีด้วยระบบ CIE 
นั้น ค่าความสว่าง เป็นค่าที่บ่งช้ีการเกิดสีน้้าตาลของผลไม้ได้ (Chauhan et al., 2009)     
 
 วิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน (ล้าไยแช่เย็น ล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก และล้าไยแช่แข็ง
ปอกเปลือ ก) และระยะเวลาในการเก็บรักษาไม่มีผลต่อ ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้และ ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ของเนื้อล้าไย เนื่องจากล้าไยเป็นผลไม้ประเภท non-climacteric ดังนั้น
หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว จึงมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดที่ไตเตรทได้และปริมาณของแข็งที่
ละลายได้เพียงเล็กน้อย  (Jiang  et al., 2002) และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งมีการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพทางเคมีน้อยมาก (สมโภชน์,  2555) 
 
 การแช่แข็งมีผลต่อโครงสร้างของเซลล์ เนื้อล้าไย อย่างชัดเจน จากการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างเนื้อเยื่อด้วยเครื่อง SEM พบว่าเนื้อเยื่อของล้าไยแช่เย็นที่ 4oC โครงสร้างของเซลล์อยู่ใน
สภาพดี เกิดการแยกตัวของเซลล์เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ส้าหรับเนื้อ เยื่อของล้าไยแช่แข็งทั้งไม่ปอก
เปลือกและปอกเปลือกนั้น เกิดการแยกตัวของเซลล์ตั้งแต่ที่ระยะเวลาเริ่มต้นของการเก็บรักษา 
และเม่ือระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึนจนถึง 4 สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงลักษ ณะโครงสร้างของเซลล์
เกิดมากขึ้น โครงสร้างของเซลล์ถูกท้าลาย และการแยกตัวของเซลล์มากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื้อเยื่อ
ของล้าไยแช่แข็งปอกเปลือกแสดงให้เห็นว่านอกจากเกิดการแยกชั้นแล้ว เซลล์ยังมีลักษณะเหี่ยว
ย่น และความเสียหายของโครงสร้างของเซลล์นั้นเกิดมากกว่าล้าไยแช่แข็งไ ม่ปอกเปลือก  เซลล์
ของพืชประกอบด้วยผนังเซลล์และ เยื่อหุ้มเซลล์เมมเบรน ซึ่งผนังเซลล์มีความแข็งแรง  ไม่มีความ
ยืดหยุ่น จึงต้านทานต่อการขยายตัวของผลึกน้้าแข็งได้น้อย  (Sun and Li, 2003) เนื่องจากในการ
เกิดผลึกของน้้าแข็ง น้้าแข็งจะมีปริมาตรมากกว่าน้้า น้้าที่แข็งตัวจะท้าให้เซลล์เกิดความเสียหายได้  
(Cano, 1996) กลไกความเสียหายจากการแช่แข็งในเนื้อเยื่อของพืช มี 4 กระบวนการ ได้แก่ 
ความเสียหายจากความเย็น (chill damage) ความเสียหายจากความเข้มข้นของตัวถูกละลาย 
(solute-concentration damage) ความเสียหายจากการระเหยของน้้า (dehydration damage) 
และความเสียหายทางกลจากผลึกน้้าแข็ง (mechanical damage from ice crystals) (Reid, 1994) 
 
 ล้าไยแช่เย็นมีคะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบ
รวมมากกว่าล้าไยแช่แข็ง (p  0.05)  และคะแนนความชอบอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ (มากกว่า 5.00 
คะแนน) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา แม้ว่าสามารถเก็บรักษาได้เพียง 3 สัปดาห์เท่าน้ัน เมื่อ
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เปรียบเทียบระหว่างล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือกและปอกเปลือก พบว่าคะแนนความชอบด้านสี 
ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือกมากกว่า
ล้าไยแช่แข็งปอกเปลือ กอย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) ล้าไยแช่แข็งทั้งท่ีมีเปลือกและไม่มีเปลือก
สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน แต่เมื่อน้ามาท้าการละลายและประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
แล้ว ผลปรากฏว่าคะแนนความชอบทุกด้านล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือกอยู่ในเกณฑ์ยอมรับที่
สัปดาห์ที่ 2 ของการเก็บรักษา ในขณะท่ีล้าไยแช่แข็งปอกเปลือกมีคะแนนความชอบทุกด้านอยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับในสัปดาห์เริ่มต้นของการเก็บรักษาเท่าน้ัน  เนื่องจากการแช่เยือกแข็งมักท้าให้
ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้มีการเปลี่ยนแปลงทาง ลักษณะเนื้อสัมผัส  ลักษณะปรากฏ  และรสชาติ
เปลี่ยนไป (สมโภชน์, 2555) 
 
 
2. ผลของสารเ คลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และ ประสาท
สัมผัส ของเน้ือล าไยแช่แข็ง 
 
 จากการศึกษา ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้  2 ชนิด คือ ไคโตซานและ เมธิล
เซลลูโลส ที่ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 0.1, 0.5 และ 1.0% ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และ
ประสาทสัมผัส  ของเนื้อล้าไยแช่ แข็งเก็บรักษาเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ และท้าการวิเคราะห์
คุณภาพทุกสัปดาห์ พบว่าการสูญเสียน้้าหนักของล้าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึน ทั้งน้ีเนื่องจากการใช้สารเคลือบผิวช่วยลดการสูญเสียน้้าในผลิตผล
ได้ ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับ การใช้ไคโตซานเคลือบผลล้าไยสด (Jiang and Li, 2001) และ 
การเคลือบสตรอเบอรี่ แช่แข็งด้วยไคโตซาน (Han et al., 2004) จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติ
พบว่าการสูญเสียน้้าหนักของเนื้อล้าไยแช่แข็งที่ สารเคลือบผิวที่รับประทานได้ ทั้ง 2 ชนิด ไม่มี
ความแตกต่างกั น ดังนั้นจึงสามารถน้าเมธิลเซลลูโลสมาใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาล้าไยได้
เช่นเดียวกันกับไคโตซาน ระดับความเข้มข้นของสารเคลือบผิวมีอิทธิผลต่อการสูญเสียน้้าหนักของ
เนื้อล้าไย โดยท่ีความเข้มข้น 0.5 และ 1.0% มีค่าการสูญเสียน้้าหนักมากกว่าที่ความเข้มข้น 0.1% 
อย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05)  
 
 การเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อล้าไยพบว่าค่า L* ของล้าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซานหรือ
เมธิลเซลลูโลส มีค่าระหว่าง 40.40-45.63 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่า L* เพียงเล็กน้อยตลอด
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการเก็บรักษา  และค่า L* นี้ยังสูงกว่าล้าไยแช่แข็งทั้งที่ไม่ปอกเปลือกและ
ปอกเปลือกอีกด้วย ค่า a* และ b* ของเนื้อล้าไยแช่แข็ง ที่เคลือบด้วยไคโตซาน หรือเมธิลเซลลูโลส 
ความเข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% ไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) และระยะเวลาเก็บรักษาที่
นานข้ึนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า a* และ b* ของเนื้อล้าไยแช่แข็ง (p  0.05) ชนิดและระดับ
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ความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ไม่มีอิทธิผลต่อค่า a* และ b* ของเนื้อล้าไย การใช้
สารเคลือบผิวช่วยรักษาสีของผลไม้ ดังที่เคยมีการวิจัยกันมาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น การใช้สาร
เคลือบผิวช่วยชะลอการเกิดสีน้้าตาลของเปลือกลิ้นจ่ี (Zhang et al, 1997) หรือการใช้ไคโตซาน
เคลือบผลราสเบอรี่ซึ่งลดการเปลี่ยนแปลงสีของผลไม้ระหว่างการเก็บรักษา (Han et al, 2004) 
 
 ล้าไยแช่แข็งเคลือบไคโตซานมีการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้เพียง
เล็กน้อยตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการเก็บรักษา ในขณะท่ีล้าไยแช่แข็งเคลือบด้ว ยเมธิล
เซลลูโลสที่ความเข้มข้นท้ัง 3 ระดับมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลง อย่างมีนัยส้าคัญ เมื่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน  (p  0.05) ล้าไยแช่แข็งที่เคลือบ เมธิลเซลลูโลส มีแนวโน้มค่า
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงกว่าล้าไยเคลือบไคโตซาน และท่ีระดับความเข้มข้นสูงขึ้นมี แนวโน้ม
ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงขึ้นเล็กน้อย จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างชนิดและความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้มีผลต่อปริมาณของแข็งที่ละลาย
ได้ของเนื้อล้าไยแช่แข็ง  เนื่องจากล้าไยเป็นผลไม้ประเภท non-climacteric หลังจากการเก็บเกี่ยว
แล้วมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งที่ละลายได้เพียงเล็กน้อย (Jiang  et al., 2002) การเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของปริมาณของแข็งที่ละลายได้จึงมาจากสารเคลือบผิวที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เมธิล
เซลลูโลสเป็นสารประกอบทางเคมีที่ได้มาจากเซลลูโลส  มีลักษณะเป็นผงสีขาว สาม ารถละลายได้
ในน้้าเย็น ให้สารละลายท่ีมีลักษณะข้นหนืดเป็นเจล มักใช้เป็นสารให้ความข้นหนืดหรือ emulsifier 
ในผลิตภัณฑ์อาหาร เมธิลเซลลูโลสไม่เป็นพิษและไม่เป็นสารก่อให้เกิดภูมิแ พ้ ร่างกายไม่สามารถ
ย่อยสลายเมธิลเซลลูโลสได้เช่นเดียวกับเซลลูโลส (Feller and Wilt, 1990) ไคโตซานเป็นโพลิแซค
คาไรด์ท่ีมีประจุบวก  น้้าหนักโมเลกุลสูง และไม่มีรสชาติ ได้มาจากการ deacetylation ไคติน สาร
เคลือบจากไคโตซานเหมาะส้าหรับการเคลือบผลไม้สดเนื่องจากการขึ้นรูปและคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีที่ดี (Ghaouth et al., 1991) 
 
 ล้าไยปอกเปลือกแล้วเคลือบด้วยไคโตซาน หรือเมธิลเซลลูโลส จากนั้นท้าไปแช่แข็งด้วย
ไนโตรเจนเหลว ท้าการ ศึกษาลักษณะโครงสร้างเนื้อเยื่อด้วยเครื่อง SEM พบว่า โครงสร้างของ
เซลล์เนื้อเยื่อของล้าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  1.0% เกิดการแยกตัวของเซลล์เห็นได้อย่าง
ชัดเจนตั้งแต่ที่ระยะเวลาเริ่มต้นของการเก็บรักษา และเกิดความเสียหายต่อเซลล์มากกว่าล้าไยแช่
แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  0.1 และ 0.5% และเม่ือระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึนจนถึง 4 สัปดาห์ 
เกิดการแยกตัวของเซลล์มากขึ้น ส้าหรับ โครงสร้างของเซลล์ของล้าไยแช่แข็งเคลือบด้วยเมธิล
เซลลูโลสความเข้มข้น 0.5 และ 1.0% นั้นมีความเสียหายของเซลล์เนื้อเยื่อน้อยมาก ที่ระยะเวลา
เริ่มต้นของการเก็บรักษา และเม่ือระยะเวลาเก็บรักษานานถึง 4 สัปดาห์ เซลล์เนื้อเยื่อของล้าไยแช่
แข็งเคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลสที่ความเข้มข้นทั้ง 3 ระดับ เกิดการแยกตัวของเซลล์มากขึ้น  
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  เมื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างของเซลล์เนื้อเยื่อล้าไยแช่แข็งที่ไม่ได้เคลือบและเคลือบ
ด้วยสารเคลือบผิวที่รับประทานได้แล้วพบว่าการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวช่วยรักษาโครงสร้างของ
เซลล์ได้ดีกว่า เกิดการแยกตัวของเซลล์ และลักษณะการเหี่ยวย่นของเซลล์น้อยกว่าการไม่ใช้สาร
เคลือบผิว และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างการ ที่เคลือบด้วยไคโตซานและเมธิลเซลลูโลสแล้ว เห็นได้
ชัดเจนว่าโครงสร้างของเซลล์ และการแยกตัวของเซลล์ ของล้าไยที่เคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลสเกิด
การเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเคลือบด้วยไคโตซาน  อาจเนื่องมาจากโดยทั่วไปแล้วเมธิลเซลลูโลส
ถูกใช้เป็น สารให้ความข้นหนืด  สารที่ท้าให้เกิ ดเจล สารให้ความคงตัว หรือ emulsifier ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร  ซึ่งมีคุณสมบัติท้าให้เกิดความคงตัวในการเก็บรักษา ลด  syneresis จากการแช่
แข็ง/ละลาย ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (Phillips and Williams, 2000) ดังนั้นการเคลือบล้าไยแช่
แข็งด้วยเมธิลเซลลูโลสจึงช่วยป้องกันความเสียของโครงสร้างเนื้อเยื่อได้  
 
  จากการศึกษาวิจัยโดย El Ghaouth et al. (1991), El Ghaouth et al. (1992), Du et al. 
(1997) และ Zhang and Quantick (1997) แสดงให้เห็นว่าสารเคลือบไคโตซานมีประสิทธิภาพใน
การยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่ มะเขือเทศ พีช แพร์ กีวี่ และลิ้ นจ่ี อย่างไรก็ตามการใช้เมธิล
เซลลูโลสในการเคลือบผลิตผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปยังมีอยู่น้อยมาก ซึ่งจากการวิจัยในครั้งน้ี
แสดงให้เห็นว่าเมธิลเซลลูโลสมีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพของล้าไยแช่แข็งได้เช่นกัน 
 
 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนิดและความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่ รับประทานได้ต่อ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของล้าไยแช่แข็งในสัปดาห์เริ่มต้นของการเก็บรักษา พบว่าคะแนน
ความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของเคลือบไคโตซาน 
1.0% และเคลือบเมธิลเซลลูโลส 0.1 และ 0.5% มากกว่าล้าไยเคลือบไคโตซาน 0.1 และ 0.5% 
และล้าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% อย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) และคะแนนความชอบในทุก
ด้านของล้าไยแช่แข็งเคลือบเมธิลเซลลูโลส 0.5% มีแนวโน้มสูงกว่าอีก 5 สิ่งทดลอง  ที่ระยะเวลา
การเก็บรักษาตั้งแต่ 1 สัปดาห์เป็นต้นไป  คะแนนความชอบของในทุกด้านของล้าไยทั้ง 6 สิ่ง
ทดลองมีค่าน้อยกว่า 5.00 คะแนน ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ผลการประเมินนี้ไม่แตกต่างจาก
ล้าไยแช่แข็งปอกเปลือกที่มีคะแนนความชอบทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ยอมรับในสัปดาห์เริ่มต้นของการ
เก็บรักษาเท่าน้ัน แม้ว่าการใช้สารเคลือบผิวมีผลดีต่อคุณภาพของล้าไยแช่แข็งในหลายด้าน แต่
อย่างไรก็ตามผลไม้ท่ี ผ่านการแช่แข็งและละลายน้ันมีลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส และรสชาติ ที่
แตกต่างจากผลไม้สดหรือผลไม้แช่เย็น จึงไม่เป็นท่ียอมรับของผู้ทดสอบ 
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3. สภาวะที่เหมาะสมในการละลายล าไยแช่แข็ง 
 
 จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมใน การละลายล้าไยปอกเปลือก แช่แข็ง  เก็บรักษาเป็น
เวลานาน 4 สัปดาห์ และท้าการวิเคราะห์คุณภาพทุกสัปดาห์ โดยศึกษาผลของการละลายที่
อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 10, 20, 30 และ 50oC ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส 
ของเนื้อล้าไยแช่แข็ง พบว่าในสัปดาห์ที่ 1 ของการเก็บรักษานั้น ล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30 
และ 50oC มีค่าการสูญเสียน้้าหนักมากกว่า ล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10 และ 20oC อย่างมี
นัยส้าคัญ (p  0.05) การสูญเสียน้้าหนักของล้าไยแช่แข็งที่ละลายที่อุณหภูมิ 10, 20 และ 30oC มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึน ในขณะที่ล้าไยแช่แข็งละลายที่อุณหภูมิ 
50oC มีการสูญเสียน้้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับ  Müftügil and Yigit (1986) ซึ่งท้าการละลายสตรอเบอรี่แช่แข็งใน
สภาวะท่ีอากาศหมุนเวียนและการเพิ่มอัตราเร็วของลมที่ใช้  ท้าให้มีการสูญเสียน้้าหนักน้อย กว่า 
สตรอเบอรี่แช่แข็งที่ละลายท่ีอุณหภูมิสูง 
 
 จากการศึกษา ลักษณะโครงสร้างเนื้อเยื่อของ ล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10, 20, 30 
และ 50oC ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 0 และ 4 สัปดาห์ ด้วยเครื่อง SEM พบว่าในสัปดาห์เริ่มต้น
ของการเก็บรักษานั้นล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10 และ 20oC ไม่เกิดการแยกตัวของเซลล์ แต่
เซลล์มีลักษณะเหี่ยวย่นอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึนจนถึง 4 สัปดาห์ การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของเซลล์เกิดมากขึ้น โครงสร้างของเซลล์ถูกท้าลาย และการ
แยกตัวของเซลล์มากขึ้น อย่างไรก็ตามล้าไยแช่แข็งล ะลายที่อุณหภูมิ 10 และ 20oC มีการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์น้อยกว่า ล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50oC ในระหว่างการแช่
แข็งบางส่วนของของเหลวแข็งหลุดออกมาและจับตัวเป็นผลึกน้้าแข็ง ซึ่งเป็นการท้าลายความ
สมบูรณ์ของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์สูญเสียสภาพออสโมติก และความสามารถในการเป็นเย่ือเลือกผ่าน 
(Tregunno and Goff, 1996) ผลไม้หลังผ่านการละลายน้้าแข็งจึงเกิดการสูญเสียของเหลวออกมา
นอกเซลล์และหดตัว (วรัญญา, 2545) ท้าให้เกิดการแยกตัวของเซลล์เนื้อเยื่อ 

 
 อาหารแช่แข็งส่วนใหญ่เม่ือจะน้ามาบริโภคท้าการละลายเสียก่อน  ซึ่งหากท้าการละลายไม่
ดีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้  การละลายเป็นการให้ปริมาณความร้อนแก่
ผลิตภัณฑ์ โดยท่ัวไปการละลายจะใช้ตัวกลางที่มีอุณหภูมิประมาณ 20oC (สมโภชน์, 2555) การ
ทดลองนี้เป็นการละลายท่ีเกิดที่ผิวของผลิตภัณฑ์ (surface heating methods) และเป็นการละลาย
โดยใช้อากาศนิ่ ง (still air thawing) โดยการวางล้าไยแช่แข็งไว้ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิ 10, 20, 

30 และ 50oC ซึ่งการละลายล้าไยแช่แข็งที่ อุณหภูมิ 30 และ 50oC นั้นมีผลต่อการสูญเสียน้้า 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ และโครงสร้างเซลล์ของเนื้อล้าไย 
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 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการละลายล้าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 10, 20, 30 และ 50oC พบว่า
คะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล้าไยแช่แข็ง
ละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC มีแนวโน้มมีค่าสูงกว่าอีก 3 สิ่งทดลอง โดยในสัปดาห์ที่ 0, 1 และ 2 ของ
การเก็บรักษา ล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC นั้น มีคะแนนความชอบทุกด้านอยู่ในเกณฑ์
ยอมรับ ในขณะที่ล้าไยแช่ละลายท่ีอุณหภูมิ  20, 30 และ 50oC มีคะแนนความชอบทุกด้านอยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับในสัปดาห์เริ่มต้นและสัปดาห์ที่ 1 ของการเก็บรักษาเท่าน้ัน  การทดสอบทางประสาท
สัมผัสเป็นการวัดค่าโดยใช้การตัดสินของผู้ทดสอบ (subjective measurement) ดังนั้นการใช้
เครื่องมือวัด (objective measurement) ในการทดสอบคุณภาพของผักและผลไม้แช่แข็ง  เช่น สี 
เนื้อสัมผัส และคุณค่าทางอาหาร เพื่อใช้พิจารณาร่วมกับผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
(Giannakourou and Taoukis, 2003; Reid et al., 2003; Martins and Silva, 2004) 
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สรุปผลการทดลอง 
 

 
1. คุณภาพของการแช่แข็งล าไยที่ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก  
 
  1.1 ล้าไยแช่เย็น ล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก  และล้าไยแช่แข็ง ปอกเปลือก มีการสูญเสีย
น้้าหนักแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) โดยล้าไยแช่เย็นมีการสูญเสียน้้า หนักตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษาน้อยที่สุด และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือกมีค่าการสูญเสียน้้าหนักสูงที่สุด เ ม่ือ
ระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึน การสูญเสียน้้าหนักของล้าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ  
(p  0.05)  
  1.2 ล้าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองมีค่า L* แตกต่างกันอย่างมีนั ยส้าคัญ (p  0.05) ล้าไยแช่แข็ง
ทั้งที่ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือกมีแนวโน้มค่า L* สูงกว่าล้าไยแช่เย็น  ค่า a* และ b* ของเนื้อ
ล้าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) และระยะเวลาเก็บรักษาที่นานข้ึนไม่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงค่า a* และ b*  
  1.3 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ของเนื้อล้าไยทั้ง 3 สิ่งทดลอง
ไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ของล้าไยแช่เย็น ล้าไยแช่แข็งไม่ปอก
เปลือก และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือก มีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน  
  1.4 ความแน่นเนื้อของล้าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองในสัปดาห์เริ่มต้น (สัปดาห์ที่ 0) และสัปดาห์ที่ 
1 ของการเก็บรักษามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) แต่ในสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 ของ
การเก็บรักษานั้น ความแน่นเนื้อของล้าไยทั้ง 3 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน  
  1.5 ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 0 และ 4 สัปดาห์ พบว่าเนื้อเยื่อของล้าไยแช่เย็นที่ 4oC 
โครงสร้างของเซลล์อยู่ในสภาพดี เกิดการแยกตัวของเซลล์เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ส้าหรับเนื้อเยื่อ
ของล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก และปอกเปลือกนั้น เกิดการแยกตัวของเซลล์เห็นได้อย่างชัดเจน
ตั้งแต่ที่ระยะเวลาเริ่มต้นของการเก็บรักษ า และเม่ือระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึนจนถึง 4 สัปดาห์ 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของเซลล์เกิดมากขึ้น โครงสร้างของเซลล์ถูกท้าลาย และการ
แยกตัวของเซลล์มากขึ้น  
  1.6 การประเมิน คุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน
คะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของเนื้อล้าไยทั้ง 3 
สิ่งทดลองลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) และล้าไยแช่เย็นมีคะแนนความชอบ ในทุกด้าน
มากกว่าล้าไยแช่แข็ง (p  0.05)   
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2. ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และประสาท
สัมผัส ของเน้ือล าไยแช่แข็ง 
 
 2.1 การสูญเสียน้้าหนักของล้าไย แช่แข็งเคลือบด้วยไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส ความ
เข้มข้น 0.1, 0.5 หรือ 1.0% มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึน ชนิดของ
สารเคลือบผิวที่รับประทานได้ไม่มีอิทธิผลต่อการสูญเสียน้้าหนักของเนื้อล้าไย แต่ระดับค วาม
เข้มข้นของสารเคลือบผิวมีอิทธิผลต่อการสูญเสียน้้าหนักของเนื้อล้าไย โดยท่ีความเข้มข้น 0.5 
และ 1.0% มีค่าการสูญเสียน้้าหนักมากกว่าที่ความเข้มข้น 0.1% อย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05)  
 2.2 ค่า L* ของล้าไยแช่แข็งทั้ง 6 สิ่งทดลองมีค่าระหว่าง 40.40-45.63 ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงค่า L* เพียงเล็กน้อยตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการเก็บรักษา  (ภาพที่ 14) ที่
ระยะเวลาเริ่มต้น สัปดาห์ท่ี 1 และ 2 ของการเก็บรักษานั้น  ค่า L* ของล้าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองไม่มี
ความแตกต่างกัน (p  0.05) ค่า a* และ b* ของเนื้อล้าไยแช่แข็งทั้ง 6 สิ่งทดลองไม่มีความ
แตกต่างกัน (p  0.05) และระยะเวลาเก็บรักษาที่นานข้ึนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า a* และ 
b* ของเนื้อล้าไยแช่แข็ง 
 2.3 ระยะเวลาเก็บรักษาที่นานข้ึนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  
เนื้อล้าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองมีค่าปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  อยู่ระหว่าง 0.06 – 0.13% ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างกัน (p  0.05)  
 2.4 ล้าไยแช่แข็งที่เคลือบ เมธิลเซลลูโลส มีแนวโน้มค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงกว่า
ล้าไยเคลือบไคโตซาน และท่ีระดับความเข้มข้นสูงขึ้นมีแนวโน้มค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้
สูงขึ้นเล็กน้อย ล้าไยแช่แข็งเคลือบไคโตซานมีการเ ปลี่ยนแปลงค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้
เพียงเล็กน้อยตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ของการเก็บรักษา ในขณะท่ีล้าไยแช่แข็งเคลือบด้วยเมธิล
เซลลูโลสที่ความเข้มข้นท้ัง 3 ระดับมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลง อย่างมีนัยส้าคัญ เมื่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน (p  0.05) 
 2.5 ค่าความแน่นเนื้อของเนื้อล้าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) 
ชนิดและระดับความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทาน ไม่มีผลต่อค่า ความแน่นเนื้อ ของเนื้อ
ล้าไยแช่แข็ง และเม่ือระยะเวลาเก็บรักษา นานข้ึนค่าความแน่นเนื้อของล้าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองลดลง
อย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) 
 2.6 เซลล์เนื้อเยื่อของล้าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  1.0% เกิดการแยกตัวของเซลล์
เห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ที่ระยะเวลาเริ่มต้นของการเก็บรักษา  และเกิดความเสียหายต่อเซลล์
มากกว่าล้าไยแช่แข็งที่เคลือบด้วยไคโตซาน  0.1 และ 0.5% และเม่ือระยะเวลาเก็บรั กษานานข้ึน
จนถึง 4 สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของเซลล์เกิดมากขึ้น โครงสร้างของเซลล์ถูก
ท้าลาย และการแยกตัวของเซลล์มากขึ้น เซลล์ของล้าไยแช่แข็งเคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลสความ
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เข้มข้น 0.1% ถูกท้าลายตั้งแต่ที่ระยะเวลาเริ่มต้นของการเก็บรักษา ในขณะท่ีล้าไยแช่แข็ งเคลือบ
ด้วยเมธิลเซลลูโลส 0.5 และ 1.0% นั้นเกิดการแยกตัวของเซลล์เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน และเม่ือ
ระยะเวลาเก็บรักษานานถึง 4 สัปดาห์ เซลล์เนื้อเยื่อของล้าไยแช่แข็งเคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลสที่
ความเข้มข้น 0.1 และ 0.5% เกิดการแยกตัวของเซลล์มากขึ้น โครงสร้างของเซลล์และ การแยกตัว
ของเซลล์ของล้าไยที่เคลือบด้วยเมธิลเซลลูโลสเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการเคลือบด้วยไคโต
ซาน 
 2.7 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนิดและความเข้มข้นของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของล้าไยแช่แข็งในสัปดาห์เริ่มต้นของการเก็บรักษา พบว่าคะแนน
ความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของเคลือบไคโตซาน 
1.0% และเคลือบเมธิลเซลลูโลส 0.1 และ 0.5% มากกว่าล้าไยเคลือบไคโตซาน 0.1 และ 0.5% 
และล้าไยเคลือบเมธิลเซลลูโลส 1.0% อย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา
ตั้งแต่ 1 สัปดาห์เป็นต้นไปพบว่าคะแนนความชอบของในทุกด้านของล้าไยทั้ง 6 สิ่งทดลองมีค่า
น้อยกว่า 5.00 คะแนน ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ  
 
 
3. สภาวะที่เหมาะสมในการละลายล าไยแช่แข็ง 
 
 3.1 การสูญเสียน้้าหนักของล้าไยแช่แข็งที่ละลายที่อุณหภูมิ  10, 20 และ 30oC มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่ อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึน ในขณะที่ล้าไยแช่แข็งละลายที่อุณหภูมิ 50oC มี
การสูญเสียน้้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) ในสัปดาห์ที่ 1 ของการเก็บรักษานั้น 
ล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50oC มีค่าการสูญเสียน้้าหนักมากกว่า ล้าไยแช่แข็งละลาย
ที่อุณหภูมิ 10 และ 20oC อย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) อย่างไรก็ตามที่ระยะเวลาการเก็บรักษา 4 
สัปดาห์ ล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 50oC มีการสูญเสียน้้าหนักมากที่สุดอย่างมีนัยส้าคัญ (p  
0.05)  
 3.2 ค่าสี (L* a* และ b*) และปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ของการละลายล้าไยแช่แข็งทั้ง 4 สิ่ง
ทดลองไม่มีความแตกต่างกัน (p  0.05) และระยะเวลาเก็บรักษาที่นานข้ึนไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าสีและปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ของเนื้อล้าไยทั้ง 4 สิ่งทดลอง 
 3.3 การละลายล้าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC นั้นปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงกว่าล้าไย
แช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10, 20และ 30oC และว่าการละลายล้าไยแช่แข็งทั้ง 4 สิ่งทดลองมีค่า
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญเม่ือระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน (p  0.05) 
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 3.4 ความแน่นเนื้อของล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ  10, 20, 30 และ 50oC ไม่มีความ
แตกต่างกัน (p  0.05) ที่ระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึนค่าความแน่นเนื้อของล้าไยทั้ง 4 สิ่งทดลองมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย  
 3.5 ในสัปดาห์เริ่มต้นของการเก็บรักษา นั้นล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10 และ 20oC 
ไม่เกิดการแยกตัวของเซลล์ แต่เซลล์มีลักษณะเหี่ยวย่น ส้าหรับล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30 
และ 50oC เกิดการแยกตัวของเซลล์เห็นได้อย่างชัดเจน  เมื่อระยะเวลาเก็บรักษานานข้ึนจนถึง 4 
สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของเซลล์เกิดมากขึ้น โครงสร้างของเซลล์ถูกท้าลาย 
และการแยกตัวของเซลล์มากขึ้น อย่างไรก็ตามล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10 และ 20oC มีการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์น้อยกว่า ล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30 และ 50oC  
 3.6 จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานข้ึน
คะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของเนื้อล้าไยทั้ง 4 
สิ่งทดลองลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ (p  0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการละลายล้าไยแช่แข็งทั้ง 4 
สิ่งทดลอง พบว่าคะแนนความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวม
ของล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC มีแนวโน้มมีค่าสูงกว่าอีก 3 สิ่งทดลอง  
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ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

 
การทดลองที่ 1 ศึกษาคุณภาพของการแช่แข็งล าไยที่ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือก  
 
1.1 คุณภาพทางกายภาพและเคมี 
 
ตารางผนวกที่ 1 การสูญเสียน้้าหนัก (%) ของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (T2) 
และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 0 C 0.16b B 0.21c B 0.38c A  - * 60.60 
T2 0 D 0.31b D 4.49b C 7.74b B 9.06b A * 66.03 
T3 0 D 19.84a C 21.77a BC 23.81a B 27.15a A * 14.45 

F-test ns * * * *   
C.V. (%) 0 144.69 110.37 96.25 94.37   

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
A-D ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 2 ค่าสี (L*) ของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (T2) และล้าไยแช่
แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 37.41a B 36.86b B 42.09a A 34.74b B - * 9.78 
T2 36.54ab B 37.55b B 37.87b B 42.93a A 37.60b B * 8.20 
T3 34.93b B 40.71a A 36.72b B 41.67a A 41.97a A * 7.57 

F-test * * * * *   
C.V. (%) 4.02 5.11 8.26 10.98 8.71   

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
A-B ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
ตารางผนวกที่ 3 ค่าสี (a*) ของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (T2) และล้าไยแช่
แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 1.28 1.18 1.61 1.13c - ns 20.40 
T2 1.49 1.17 1.38 1.40b 1.55 ns 18.42 
T3 1.29 1.27 1.49 1.68a 1.34 ns 19.44 

F-test ns ns ns * ns   
C.V. (%) 18.47 14.79 23.96 18.53 16.31   

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 4 ค่าสี (b*) ของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (T2) และล้าไยแช่
แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 3.71 2.79 4.00 4.71 - ns 50.91 
T2 2.99 3.91 4.59 4.19 3.91 ns 47.85 
T3 3.62 2.45 4.34 3.45 2.81 ns 53.93 

F-test ns ns ns ns ns   
C.V. (%) 46.80 69.09 66.94 90.58 55.80   

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
ตารางผนวกที่ 5 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (%) ของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก 
(T2) และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 0.18 A 0.13 B 0.18a A 0.16 AB - * 38.39 
T2 0.18 AB 0.15 B 0.15ab B 0.19 A 0.06 C * 28.45 
T3 0.18 A 0.11 B 0.12b B 0.18 A 0.08 C * 40.48 

F-test ns ns * ns ns   
C.V. (%) 16.45 21.32 21.19 16.45 26.65   

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
A-C ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 6 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  (oBrix) ของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไม่ปอก
เปลือก (T2) และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2  3 4 
T1 19.83 19.98 19.83 19.28ab - * 2.76 
T2 19.83 20.08 20.08 19.15b 19.60 * 4.90 
T3 19.83 A 16.73 B 18.83 A 19.75a A 19.80 A * 8.24 

F-test ns ns ns * ns   
C.V. (%) 1.76 11.19 4.75 2.02 2.46   

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
A-B ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
ตารางผนวกที่ 7 ความแน่นเนื้อ (N) ของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไม่ปอกเปลือก (T2) และ
ล้าไยแช่แข็งปอกเปลือก (T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 2.99ab 1.78b 2.30 2.77  ns 35.99 
T2 2.25b 3.19a 2.95 3.29 3.13 ns 32.03 
T3 4.15a 3.84a 3.43 3.64 2.99 ns 29.45 

F-test * * ns ns ns   
C.V. (%) 34.27 37.91 33.82 33.23 32.53   

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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1.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
ตารางผนวกที่ 8 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และ
ความชอบรวมของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไมป่อกเปลือก (T2) และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือก 
(T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 0 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

T1 8.23a 8.53a 8.47a 8.80a 8.50a 
T2 7.67b 7.70b 7.90b 7.80b 7.43b 
T3 5.97c 6.73c 6.60c 7.53b 5.93c 

F-test * * * * * 
C.V. (%) 18.31 14.80 16.52 12.90 20.18 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
 
 
ตารางผนวกที่ 9 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และ
ความชอบรวมของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไมป่อกเปลือก (T2) และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือก 
(T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

T1 7.33a 7.40a 7.47a 7.37a 7.50a 
T2 6.33b 6.10b 5.30b 5.43b 5.67b 
T3 4.43c 3.77c 3.40c 4.17c 4.20c 

F-test * * * * * 
C.V. (%) 34.20 36.95 42.43 36.74 34.50 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
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ตารางผนวกที่ 10 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผั ส กลิ่นรส และ
ความชอบรวมของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไมป่อกเปลือก (T2) และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือก 
(T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

T1 6.27a 6.87a 6.57a 6.50a 6.83a 
T2 6.07a 5.17b 4.97b 5.17b 5.27b 
T3 4.17b 3.07c 3.23c 3.70c 3.17c 

F-test * * * * * 
C.V. (%) 33.74 45.89 43.31 40.74 41.83 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
 
 
ตารางผนวกที่ 11 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และ
ความชอบรวมของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไมป่อกเปลือก (T2) และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือก 
(T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

T1 5.43a 5.33a 5.33a 5.20a 5.57a 
T2 4.50b 3.60b 3.07b 3.30b 3.10b 
T3 2.97c 2.07c 2.10c 2.37c 2.07c 

F-test * * * * * 
C.V. (%) 47.60 58.68 58.60 54.52 58.51 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
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ตารางผนวกที่ 12 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และ
ความชอบรวมของล้าไยแช่เย็น (T1) ล้าไยแช่แข็งไมป่อกเปลือก (T2) และล้าไยแช่แข็งปอกเปลือก 
(T3) เก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

T1 - - - - - 
T2 3.20a 3.30a 2.57a 2.50a 2.33a 
T3 1.97b 1.53b 1.80b 1.63b 1.47b 

F-test * * * * * 
C.V. (%) 46.89 62.03 51.63 53.35 48.16 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
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การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อคุณภาพทางด้านกายภาพ 
เคมี และประสาทสัมผัส ของเน้ือล าไยแช่แข็ง 
 
2.1 คุณภาพทางกายภาพและเคมี 
 
ตารางผนวกที่ 13 การสูญเสียน้้าหนัก (%) ของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลสความ
เข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง การสูญเสียน้้าหนัก (%) 
ระยะเวลาการเก็บ (สัปดาห์) 

สารเคลือบ ความเข้มข้น 0 1 2 3 4 
ไคโตซาน  0 27.22 25.31 26.60 27.84b 
เมธิลเซลลูโลส  0 26.61 27.66 25.67 29.03a 
F-test  ns ns ns ns * 
 0.1% 0 24.11b 25.67 24.01c 29.63a 
 0.5% 0 28.96a 26.10 27.95a 28.11b 
 1.0% 0 27.69a 27.69 26.45b 27.56b 
F-test  ns * ns * * 
ไคโตซาน 0.1% 0 25.22b 24.07 25.72b 28.40bc 
 0.5% 0 29.01a 25.77 27.55ab 27.50c 
 1.0% 0 27.43a 26.10 26.54ab 27.63bc 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 0 22.99c 27.28 22.31c 30.86a 
 0.5% 0 28.90a 26.42 28.35a 28.72b 
 1.0% 0 27.95a 29.27 26.36b 27.49c 
F-test  ns * ns * * 
C.V. (%)  0 9.18 26.07 8.49 4.81 
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 14 ค่าส ี(L*) ของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้ น 0.1, 0.5 
และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ค่าสี (L*) 
ระยะเวลาการเก็บ (สัปดาห์) 

สารเคลือบ ความเข้มข้น 0 1 2 3 4 
ไคโตซาน  42.96 42.98 42.52 42.62 43.22 
เมธิลเซลลูโลส  42.89 41.22 42.36 42.06 43.36 
F-test  ns ns ns ns ns 
 0.1% 43.62 42.40 42.69 41.00b 41.38b 
 0.5% 42.29 42.40 42.24 44.03a 44.65a 
 1.0% 42.88 41.50 42.39 41.98b 43.84a 
F-test  ns ns ns * * 
ไคโตซาน 0.1% 44.26 44.03 43.04 40.45b  40.40c 
 0.5% 41.99 42.45 41.14 45.70a 45.63a 
 1.0% 42.63 42.46 43.37 41.72b 43.64ab 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 42.97 40.77 42.34 41.56b 42.36bc 
 0.5% 42.59 42.35 43.33 42.37b 43.67ab 
 1.0% 43.12 40.54 41.40 42.25b 44.04ab 
F-test  ns ns ns * * 
C.V. (%)  4.55 4.88 4.51 5.29 5.57 
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 15 ค่าส ี(a*) ของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 
และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ค่าส ี(a*) 
ระยะเวลาการเก็บ (สัปดาห์) 

สารเคลือบ ความเข้มข้น 0 1 2 3 4 
ไคโตซาน  1.36 1.22 1.35 1.56 1.51 
เมธิลเซลลูโลส  1.36 1.36 1.34 1.42 1.55 
F-test  ns ns ns ns ns 
 0.1% 1.28 1.33 1.33 1.31 1.59 
 0.5% 1.40 1.28 1.46 1.52 1.62 
 1.0% 1.40 1.26 1.24 1.66 1.37 
F-test  ns ns ns ns ns 
ไคโตซาน 0.1% 1.25 1.26 1.38 1.47 1.60 
 0.5% 1.48 1.34 1.42 1.49 1.39 
 1.0% 1.35 1.08 1.26 1.73 1.53 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 1.31 1.41 1.29 1.14 1.59 
 0.5% 1.32 1.21 1.51 1.55 1.86 
 1.0% 1.45 1.45 1.22 1.58 1.21 
F-test  ns ns ns ns ns 
C.V. (%)  14.98 20.50 23.48 29.34 36.83 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 16 ค่าส ี(b*) ของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 
และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ค่าส ี(b*) 
ระยะเวลาการเก็บ (สัปดาห์) 

สารเคลือบ ความเข้มข้น 0 1 2 3 4 
ไคโตซาน  6.02 4.55 5.55 5.78 6.93 
เมธิลเซลลูโลส  6.23 5.26 4.83 5.82 5.85 
F-test  ns ns ns ns ns 
 0.1% 5.97 5.00 5.94 6.19 6.07 
 0.5% 6.92 4.18 5.13 5.53 6.38 
 1.0% 5.48 5.53 4.50 5.68 6.72 
F-test  ns ns ns ns ns 
ไคโตซาน 0.1% 6.41 5.55 6.63 7.11 5.65 
 0.5% 6.09 3.64 5.82 5.00 7.42 
 1.0% 5.55 4.46 4.20 5.25 7.72 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 5.53 4.45 5.26 5.27 6.49 
 0.5% 7.76 4.72 4.44 6.08 5.34 
 1.0% 5.40 6.60 4.81 6.10 5.71 
F-test  ns ns ns ns ns 
C.V. (%)  35.64 56.72 39.45 39.96 38.12 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 17 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้  (%) ของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส 
ความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (%) 
ระยะเวลาการเก็บ (สัปดาห์) 

สารเคลือบ ความเข้มข้น 0 1 2 3 4 
ไคโตซาน  0.08 0.08 0.08 0.09a 0.10 
เมธิลเซลลูโลส  0.01 0.08 0.06 0.07b 0.08 
F-test  ns ns ns * ns 
 0.1% 0.10 0.07 0.08 0.09 0.08 
 0.5% 0.08 0.08 0.07 0.08 0.09 
 1.0% 0.08 0.09 0.06 0.07 0.10 
F-test  ns ns ns ns ns 
ไคโตซาน 0.1% 0.11 0.06  0.10  0.13  0.06  
 0.5% 0.06 0.08 0.08 0.08 0.11 
 1.0% 0.07 0.10 0.06 0.08 0.11 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 0.10 0.08 0.06 0.06 0.10 
 0.5% 0.10 0.08 0.06 0.08 0.06 
 1.0% 0.10 0.08 0.06 0.06 0.08 
F-test  ns ns ns ns ns 
C.V. (%)  35.00 35.39 30.03 42.58 35.97 
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 18 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  (oBrix) ของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิล
เซลลูโลส ความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์  
 

สิ่งทดลอง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (oBrix) 
ระยะเวลาการเก็บ (สัปดาห์) 

สารเคลือบ ความเข้มข้น 0 1 2 3 4 
ไคโตซาน  18.46b 18.32 18.33 18.13 18.12 
เมธิลเซลลูโลส  19.07a 18.65 18.75 18.42 18.32 
F-test  * ns ns ns ns 
 0.1% 18.43 17.84b 18.74 18.30 18.45 
 0.5% 19.20 18.70a 18.35 17.90 18.06 
 1.0% 18.66 18.91a 18.53 18.63 18.14 
F-test  ns * ns ns ns 
ไคโตซาน 0.1% 17.75bc 18.13bc 18.2 17.48 18.65a 
 0.5% 18.50bc 18.63b 18.35 18.20 17.70c 
 1.0% 19.13ab 18.20bc 18.38 18.73 18.00bc 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 19.10ab 17.55c 19.23 19.13 18.25abc  
 0.5% 19.90a 18.78b  18.35  17.60  18.43ab 
 1.0% 18.20bc  19.63a 18.68  18.53  18.28abc 
F-test  * * ns ns * 
C.V. (%)  4.84 4.37 3.24 5.10 2.52 
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 19 ความแน่นเนื้อ (N) ของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือเมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 
0.1, 0.5 และ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ความแน่นเนื้อ (N) 
ระยะเวลาการเก็บ (สัปดาห์) 

สารเคลือบ ความเข้มข้น 0 1 2 3 4 
ไคโตซาน  3.56 2.80 2.92 2.63 2.59 
เมธิลเซลลูโลส  4.07 3.47 3.25 2.38 2.77 
F-test  ns ns ns ns ns 
 0.1% 3.98 2.84 2.71 2.68 2.33b 
 0.5% 3.89 3.70 3.26 2.71 3.10a 
 1.0% 3.57 2.88 3.28 2.13 2.63b 
F-test  ns ns ns ns * 
ไคโตซาน 0.1% 3.82 2.29 2.68 2.83 2.19 
 0.5% 3.76 3.20 3.06 2.79 2.90 
 1.0% 3.10 2.92 3.03 2.27 2.69 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 4.14 3.38 2.75 2.53 2.46 
 0.5% 4.02 4.20 3.46 2.62 3.29 
 1.0% 4.04 2.84 3.54 1.99 2.57 
F-test  ns ns ns ns ns 
C.V. (%)  18.64 38.47 24.47 32.33 22.02 
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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2.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
ตารางผนวกที่ 20 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผั ส ความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ 
เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 
0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 0 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

ไคโตซาน 0.1% 4.67b 3.80c 3.73c 4.53 4.07c 
ไคโตซาน 0.5% 4.83b 5.00ab 5.33a 4.63 4.57bc 
ไคโตซาน 1.0% 5.23ab 5.10a 5.27a 4.83 4.93ab 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 5.00a 4.80ab 4.83ab 5.03 4.87ab 
เมธิลเซลลูโลส 0.5% 5.67a 5.47a 5.17a 5.00 5.47a 
เมธิลเซลลูโลส 1.0% 4.90b 4.27bc 4.20bc 4.57 4.63bc 
F-test * * * ns * 
C.V. 30.99 38.60 39.61 39.05 35.95 
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 21 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ 
เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 
0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

ไคโตซาน 0.1% 3.60b 3.30b 3.50b 3.80a 3.80a 
ไคโตซาน 0.5% 4.70a 4.20a 4.90a 4.00a 4.10a 
ไคโตซาน 1.0% 4.10b 3.70b 3.50b 4.00a 3.70ab 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 3.80b 3.40bc 3.20bc 4.10a 3.30abc 
เมธิลเซลลูโลส 0.5% 3.70b 3.10bc 2.90bc 4.50a 2.90bc 
เมธิลเซลลูโลส 1.0% 3.00c 2.80c 2.50c 3.00b 2.60c 
F-test * * * * * 
C.V. 41.59 51.20 56.95 47.34 54.79 
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
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ตารางผนวกที่ 22 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ 
เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 
0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

ไคโตซาน 0.1% 4.17bc 3.93 4.30a 4.63 4.00ab 
ไคโตซาน 0.5% 4.93a 4.23 4.63a 4.37 4.30ab 
ไคโตซาน 1.0% 4.17bc 4.00 4.37a 4.77 4.00ab 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 3.77c 3.30 3.53b 4.83 3.77b 
เมธิลเซลลูโลส 0.5% 3.93c 3.87 3.47b 4.37 3.77b 
เมธิลเซลลูโลส 1.0% 4.63ab 4.47 4.30a 5.07 4.70a 
F-test * ns * ns * 
C.V. 39.30 48.18 44.06 39.89 44.20 
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 23 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ 
เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 
0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

ไคโตซาน 0.1% 3.30 3.20b 3.20b 4.30 3.20b 
ไคโตซาน 0.5% 3.60 4.50a 4.60a 4.30 4.40a 
ไคโตซาน 1.0% 3.90 3.80ab 4.00a 4.10 4.00a 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 3.80 3.80ab 4.20a 4.50 3.80ab 
เมธิลเซลลูโลส 0.5% 4.10 4.50a 4.50a 4.80 4.40a 
เมธิลเซลลูโลส 1.0% 3.70 3.50b 4.00a 4.60 3.80ab 
F-test ns * * ns * 
C.V. 38.47 47.25 41.89 39.26 42.20 
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 24 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านสี ลักษณะปรากฏ 
เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบรวมของล้าไยเคลือบไคโตซานหรือ เมธิลเซลลูโลส ความเข้มข้น 
0.1, 0.5 หรือ 1.0% เก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

ไคโตซาน 0.1% 4.53a 3.60b 4.13a 3.13 3.47b 
ไคโตซาน 0.5% 4.46a 4.60a 4.00ab 3.40 4.33a 
ไคโตซาน 1.0% 3.20c 3.20b 3.27b 2.80 3.20b 
เมธิลเซลลูโลส 0.1% 3.60bc 3.73b 3.40ab 3.67 3.27b 
เมธิลเซลลูโลส 0.5% 3.93ab 3.40b 3.27b 3.00 3.13b 
เมธิลเซลลูโลส 1.0% 4.33a 3.67b 4.00ab 3.13 3.47b 
F-test * * * ns * 
C.V. 41.99 49.88 45.59 51.86 46.93 
* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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การทดลองที่ 3 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการละลายล าไยแช่แข็ง  
 
3.1 คุณภาพทางกายภาพและเคมี 
 
ตารางผนวกที่ 25 การสูญเสียน้้าหนัก (%) ของผลล้าไยแช่แข็ งละลายที่อุณหภูมิ 10oC (T1) การ
ละลายล้าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) 
และ การละลายล้าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 0 B 21.00b A 22.49 A 22.45 A 24.81b A *  
T2 0 C 22.63bB 22.49 B 24.11 A 24.23b A *  
T3 0 B 27.49a A 23.24 A 25.72 A 25.86b A *  
T4 0 C 27.20a B 24.01 B 24.78 B 36.59a A *  

F-test ns * ns ns *   
C.V. (%) 0       

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
A-C ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 26 ค่าส ี(L*) ของผลล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การละลายล้าไยแช่
แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลาย
ล้าไยแชแ่ข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 40.40 41.27 44.71 43.56 42.03 ns 7.28 
T2 41.98 AB 43.67 A 43.99 A 43.01 A 40.29 B * 4.74 
T3 40.63 41.22 43.37 41.50 39.46 ns 8.15 
T4 40.05 43.49 44.98 43.50 44.26 ns 6.64 

F-test ns ns ns ns ns   
C.V. (%) 3.77 5.86 5.82 7.78 7.24   

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
A-B ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
ตารางผนวกที่ 27 ค่าส ี(a*) ของผลล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การละลายล้าไยแช่
แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลาย
ล้าไยแชแ่ข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
  
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 1.28 1.61 1.86 1.90 1.68 ns 21.96 
T2 1.39 1.18 1.74 1.54 1.84 ns 31.06 
T3 1.15 1.40 1.36 1.64 1.41 ns 27.10 
T4 1.15 1.19 1.62 1.47 1.72 ns 36.98 

F-test ns ns ns ns ns   
C.V. (%) 28.10 26.90 29.82 24.53 27.79   

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 28 ค่าส ี(b*) ของผลล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การละลายล้าไยแช่
แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลาย
ล้าไยแชแ่ข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
  
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 5.11 5.18 4.45 6.71 5.81 ns 42.69 
T2 6.17 4.96 5.03 5.95 6.08 ns 63.27 
T3 5.52 5.82 6.94 6.83 5.92 ns 28.80 
T4 5.99 5.02 6.41 5.67 4.56 ns 48.41 

F-test ns ns ns ns ns   
C.V. (%) 51.65 49.75 45.81 38.33 41.13   

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
ตารางผนวกที่ 29 ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (%) ของผลล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) 
การละลายล้าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) 
และ การละลายล้าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 ns 30.56 
T2 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 ns 31.41 
T3 0.07 0.05 0.05 0.04 0.05 ns 32.62 
T4 0.07 0.04 0.05 0.05 0.05 ns 41.94 

F-test ns ns ns ns ns   
C.V. (%) 23.53 35.64 25.55 35.64 32.79   

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 30 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  (oBrix) ของผลล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 
10oC (T1) การละลายล้าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 
30oC (T3) และ การละลายล้าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา  0, 1, 2, 3 และ 
4 สัปดาห์  
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 19.15ab A 15.38c BC 15.43 BC 16.18b B 14.53b C * 11.74 
T2 18.60ab A 17.63a bB 16.28 C 15.15b D 13.88b E * 11.02 
T3 18.08b A 17.38b B 16.03 C 16.13b C 14.63b D * 7.75 
T4 19.80a A 18.75a AB 16.20 C 17.08a C 17.33a BC * 8.47 

F-test * * ns * *   
C.V. (%) 5.07 8.26 6.06 4.59 10.23   

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
A-E ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
ตารางผนวกที่ 31 ความแน่นเนื้อ (N) ของผลล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การ
ละลายล้าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) 
และ การละลายล้าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
 
Treatment เวลา (สัปดาห์) F-test C.V. 

(%) 0 1 2 3 4 
T1 3.46 3.31 3.27 3.54 2.06 ns 32.70 
T2 3.39 3.35 3.44 2.68 4.02 ns 29.13 
T3 3.56 2.87 3.80 3.40 2.01 ns 30.55 
T4 3.07 4.15 3.72 2.99 2.86 ns 24.42 

F-test ns ns ns ns ns   
C.V. (%) 22.78 26.87 17.81 29.52 44.69   

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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3.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
ตารางผนวกที่ 32 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และ
ความชอบรวมของผลล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การละลายล้าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล้าไยแช่ แข็งที่
อณุหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 0 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

T1 7.13 6.57 6.67b 6.43c 7.13 
T2 6.90 6.77 6.67b 6.70bc 7.00 
T3 6.93 6.40 6.83ab 7.00ab 7.10 
T4 7.00 6.93 7.27a 7.30a 7.43 

F-test ns ns * * ns 
C.V. (%) 14.30 15.60 15.96 16.18 13.21 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่  33 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และ
ความชอบรวมของผลล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การละลายล้าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล้าไยแช่ แข็งที่
อุณหภูมิ 50oC (T4) เกบ็รักษาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

T1 6.97a 6.37a 6.17a 6.00 6.57 
T2 6.40bc 5.50b 5.27b 6.00 6.17 
T3 6.00c 5.47b 5.63ab 6.00 5.90 
T4 6.83ab 6.10a 6.07a 6.53 6.30 

F-test * * * ns ns 
C.V. (%) 15.69 20.91 21.29 16.63 15.53 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
ตารางผนวกที่ 34 ผลการประเมินคุณลักษณะด้าน สี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และ
ความชอบรวมของผลล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การละลายล้าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล้าไยแช่ แข็งที่
อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

T1 6.03a 5.70a 5.23a 5.30ab 5.97a 
T2 4.93b 4.73b 3.77b 5.93a 4.47b 
T3 5.00b 4.13bc 3.57b 5.10b 4.33b 
T4 5.00b 3.70c 4.33ab 4.90b 4.23b 

F-test * * * * * 
C.V. (%) 34.36 41.50 50.74 29.69 38.53 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
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ตารางผนวกที่ 35 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และ
ความชอบรวมของผลล้าไยแช่แข็ งละลายที่อุณหภูมิ 10oC (T1) การละลายล้าไยแช่ แข็งที่อุณหภูมิ 
20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล้าไยแช่ แข็งที่
อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

T1 3.90 4.70 3.53 4.83a 4.90 
T2 4.37 4.67 3.93 5.27a 4.30 
T3 4.27 4.20 3.37 3.80b 3.90 
T4 4.27 3.70 4.07 4.97a 4.33 

F-test ns ns ns * ns 
C.V. (%) 42.84 45.05 55.35 38.69 42.57 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-b ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
ตารางผนวกที่ 36 ผลการประเมินคุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และ
ความชอบรวมของผลล้าไยแช่แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 10oC (T1) การละลายล้าไยแช่แข็งที่อุณหภูมิ 
20oC (T2) การละลายล้าไยแช่ แข็งละลายท่ีอุณหภูมิ 30oC (T3) และ การละลายล้าไยแช่ แข็งที่
อุณหภูมิ 50oC (T4) เก็บรักษาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 

สิ่งทดลอง ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
ส ี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส ความชอบรวม 

T1 3.80 3.83a 3.23 3.90b 4.03a 
T2 3.83 4.13a 3.03 4.77a 3.97ab 
T3 3.17 3.63ab 3.17 3.63b 3.20c 
T4 3.50 3.07b 2.77 3.83b 3.37bc 

F-test ns * ns * * 
C.V. (%) 48.88 48.78 50.98 39.75 45.84 

* หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
a-c ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 


