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บทคัดยอ 

 

 การทดสอบอัตราสารเคลือบผิวที่เหมาะสมกอนการเก็บเกี่ยว เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการใชสารเคลือบผิวผลไมกอนการเก็บเกี่ยวโดยหาอัตราสารเคลือบผิวลองกอง 

(ไคโตซาน)ที่เหมาะสมกอนการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง ดําเนินการในแปลงเกษตรกร 1 ราย 

อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยวางแผนการทดลองฉีดพนไคโตซาน แบบ Randomized Completely Block 

Design (RCB) จํานวน 6 ซ้ํา 4 กรรมวิธี ดังนี้กรรมวิธีที่ 1 ไมพนสารเคลือบผิวไคโตซาน (control) กรรมวิธีที่ 2 ไค

โตซานความเขมขน 0.5 % กรรมวิธีที่ 3 ไคโตซาน ความเขมขน 1.0 % กรรมวิธีที่ 4 ไคโตซานความเขมขน 1.5% 

ฉีดพนเมื่อลองกองอายุประมาณ 11-12 สัปดาหหลังดอกบาน เมื่อลองกองอายุ 13 สัปดาหหลังดอกบาน เก็บเกี่ยว

และทําความสะอาด แลวบรรจุกลองกระดาษลูกฟูก และนําไปเก็บรักษาที่หองเย็นอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ที่

ภาควิชาพืชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสุมออกมาวิเคราะหคุณภาพผลผลิตที่ ระยะเวลา 5 10 15 

วันหลังการเก็บรักษา ผลการทดลองพบวาลองกองที่เก็บรักษาทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นต การสูญเสียน้ําหนักสด

เพิ่มขึ้น ตามอายุ การเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่ง เมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษา 15 วันหลังการเก็บรักษา 

น้ําหนักสูญเสียสูงสุด  7.15 % ทุกอัตราของไคโตซานที่ฉีดพนลองกองรวมทั้งตัวเปรียบเทียบ คือไมมีการฉีดพนไมมี 

ความแตกตางทางสถิติซึ่งคาเฉลี่ยของน้ําหนักที่สูญเสียอยูระหวาง 3.83-4.07 % การหลุดรวงมีความแตกตางกัน

ทาง สถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับเวลา การเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นเชนกันทุกอัตราความเขมขนไคโตซานไมทําให

เปอรเซ็นต การหลุดรวงลองกองแตกตางจากตัวเปรียบเทียบซึ่งมีแนวโนมมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตหลุดรวงต่ําสุดคือ 

16.13 % สําหรับความแนนเนื้อเพิ่มขึ้น เมื่อเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นแตไมความแตกตางระหวางการเคลือบสารไค

โตซานทุกความ เขมขนและตัวเปรียบเทียบสําหรับ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดและ ปริมาณกรดที่ไทเทรตมีผล

ทํานองเดียวกัน คือเมื่อเวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย สวนเปอรเซ็นตเนื้อลองกองไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ ไมวาเวลาจะเพิ่มขึ้นและการเคลือบสารหรือไมเคลือบสารไคโตซาน สรุปผลการทดลอง การ
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ทดสอบอัตราสาร เคลือบผิวที่เหมาะสมกอนการเก็บเกี่ยว  พบวาการใชสารไคโตซานทุกอัตราความเขมขนไมมีผล

ในการชวยยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง 

 

 

 

คํานํา 

 

ลองกองเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญในพื้นที่ภาคใตตอนลาง เปนที่รูจักและนิยมในรสชาติหอมหวานของ

คนทั่วไป พื้นที่ปลูกทั้งประเทศท่ีใหผลผลิตในป2550 เนื้อท่ี 299,235 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 760 กก./ไร แหลงผลิตสวน

ใหญอยูทางภาคใต ไดแกนราธิวาส ยะลา ปตตานี สงขลาและสตูล แหลงผลิตใหมไดแกภาคตะวันออก ลองกอง

เปนไมผลที่มีการสงออกนอย เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องอายุการเก็บรักษาสั้นประมาณ 4-6 วัน สภาพ 

อุณหภูมิหอง  ผิวคล้ํา และหลุดรวงงาย ทําใหไมสามารถไปขายไดไกล  ซึ่งการสงออกผลผลิตในป2550 ปริมาณ

1,480 ตัน มูลคา 23 ลานบาท ประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เวียดนาม จีน สาธารณรัฐเยอรมนี อินโดนีเซีย

(ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2551 ) และสิงคโปร(จากการวิเคราะหพื้นที่แบบ

เกษตรกรมีสวนรวม, 2551) ปจจุบันการขายลองกองเพื่อสงออกขายลักษณะเปนชอผลซึ่งปญหาที่พบมากคือ การ

ทําความสะอาดยาก เนื่องจากชอเกรดคุณภาพจะแนนไมสามารถความสะอาดได จึงเปนที่อาศัยของมด และเชื้อรา

ไดงาย จากการทดสอบการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองของศรินณาและคณะ(2552) พบวาการเก็บรักษาลองกอง

มีปญหาสําคัญคือการทําความสะอาดชอผลที่แนน และปญหาราดําและผลเนามากทําใหอายุการเก็บรักษาไดไม

นานเทาที่ควร การใชไคโตซานชวยรักษาความสดของลองกองหลังเก็บเกี่ยว ผลการศึกษาพบวาการเคลือบผิวดวย

ไคโตซานที่ระดับความเขมขน 1.0 เปอรเซ็นตขึ้นไป ชวยลดการสูญเสียน้ําหนัก เปอรเซ็นตผลเนาเสีย  เปอรเซ็นต

ผลรวง และชะลอการเกิดสีน้ําตาลของเปลือก แตไมมีผลตอการแนนเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได และ

ปริมาณกรดทั้งหมด มีอายุการเก็บรักษาได 9-11 วัน (วาสนาและคณะ,2551 ) เนื่องปญหาความแปรปรวนของ

สภาพภูมิอากาศประกอบปริมาณและราคาผลผลิตไมมีความแนนอน อายุการเก็บรักษาลองกองสั้น หลุดรวงงาย 

ผิวคล้ํา ราดําทําใหผลผลิตตกเกรด และทําใหไมสามารถสงออกไดไกล จึงมีความจําเปนในการหาแนวทาง

แกปญหาเหลานี้ โดยพัฒนาวิธีจัดการผลผลิตลองกองเพื่อใหไดลองกองคุณภาพเพิ่มขึ้น และยืดอายุการเก็บรักษา 

 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

 - สวนเกษตรกรที่ปลูกลองกอง 

 -ผลผลิตลองกอง 

 -สารเคลือบผิว ไดแก ไคโตซาน 



 -กรดแลกติก  

 -ฟอกก๊ี  ผาขาวบาง ถวยพลาสติก  

 -บันได กรรไกรตัดแตงกิ่งและผล 

 -กระดาษวัดสีผิวเปลือกลองกอง 

 -เครื่องวัดความแนนเนื้อ Penetrometer (firmness tester) 

 -เครื่องมือวัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดดวย Hand refractometer 

 -สารโซเดียมไฮดรอกไซด  และ ฟนอลฟทาลีน 

 -กลองกระดาษลูกฟูก  

 -เครื่องเปาลม  แปรงขนออน 

           -อุปกรณการจดบันทึกและกลองถายรูป 

วิธีการ 

 แบบและวิธีการทดลอง  

 วางแผนการทดลองRandomized Completely Block Design (RCB) จํานวน6 ซ้ํา4 กรรมวิธี ดังนี้ 

   กรรมวิธีที่ 1 ไมพนสารเคลือบผิวไคโตซาน (control) 

   กรรมวิธีที่ 2 พนสารเคลือบผิวไคโตซานความเขมขน 0.5 % 

   กรรมวิธีที่ 3 พนสารเคลือบผิวไคโตซานความเขมขน 1.0 % 

   กรรมวิธีที่ 4 พนสารเคลือบผิวไคโตซานความเขมขน 1.5% 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1) คัดเลือกสวนลองกองของเกษตรกรที่มีความพรอมจํานวน 2 ราย คือนายสุทิน อัตตะ ต.อุใดเจริญ อ.

ควนกาหลง จ.สตูล และนายยูนุ วายะโยะ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตลู แนะนําใหเกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษา

สวนตามระบบ GAP และสนับสนุนปจจัยการผลิตตามข้ันตอนการผลิตดังนี้การเตรียมความพรอมตนสําหรับการ

ออกดอก การชักนําใหออกดอกและสงเสริมการติดผลมากและกระจายทั่วตน  การจัดการตัดแตงชอดอกและผล 

และ การดูแลรักษาเชนการใสปุยและการใหน้ํา ผลการดําเนินการผลิตลองกองของเกษตรกร 2 ราย ปรากฏวา

ลองกองของเกษตรกรออกดอกเพียง 1 สวนคือของนายสุทิน อัตตะ จึงดําเนินการ 1สวน และเพ่ิมจํานวน ซ้ําจาก 

4 ซ้ํา เปน 6 ซ้ําแทน  

2) กอนเกบ็เกี่ยวผลผลิตลองกอง ชวงอายุชอผลลองกอง 11-12 สัปดาหหลังดอกบาน ดําเนินการฉีดพน

สารเคลือบผิวไคโตซานตามความเขมขนที่กําหนดตามกรรมวิธ ี4 กรรมวิธี  เก็บเก่ียว ผลผลิตเมื่ออายุ 13 สัปดาห 

แลวนํามาทําความสะอาด ใสถุงตาขาย และนําบรรจุลงกลองกระดาษลูกฟูก เขาเก็บในหองเย็นอุณหภูมิ 18 องศา

เซลเซียส สุมตัวอยางออกมาวิเคราะหคุณภาพผลผลิตในวันที ่0 5 10 และ15 วันหลังเก็บรักษาและนําขอมูลมา

วิเคราะหสถิติแบบ Split in RCB โดยกรรมวิธีเปน main plot และเวลาการเก็บรักษาเปน sub plot 

3. ศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมีของลองกอง 

1)เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด โดยทําการชั่งน้ําหนักเริ่มตนของผลลองกอง กอนเก็บรักษา หลังจาก

นั้นบันทึกทุก 5 วันที่นําออกมาวิเคราะหคุณภาพน้ําหนักท่ีไดมาคิดเปนรอยละของการสูญเสียน้ําหนักสด 



2)เปอรเซ็นตการหลุดรวง ตรวจนับผลรวงของลองกองทุก5 วันหลังการเก็บรักษา และจํานวนผลทั้งหมด 

นํามาคํานวณ เปอรเซ็นตการหลุดรวง 

3) ความแนนเนื้อของผลลองกอง ทําการวัดเปลืองบริเวณสวนกลางของผลระหวางขั้วกับปลายผล 2 จุด 

โดยใชเครื่องวัดความแนนเนื้อ Penetrometer (firmness tester) กดลึกไปในผลลองกอง คาที่ไดบันทึกเปนคา

ความแนนเนื้อของผล หนวยเปนนิวตัน 

4) การยอมรับการบริโภค สีเปลือก สีเนื้อ และรสชาติ โดยใชคนชิมอยางนอย 5คน การกําหนดคะแนน 1-

3 ดังนี้ 

  ระดับคะแนน 1 = รับไมได   2  = พอรับได    3  =  รับได 

คุณภาพทางเคม ี

1) ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได (Soluble Solid )  โดยนําน้ําคั้นที่ไดจากการคั้นสวนของเนี้อลองกอง

ผานผาขาวบาง จากนั้นนําน้ําคั้นที่ไดมาวัด ปริมาณของแข็งที่ละลายไดดวย Hand refractometer 

คาที่ไดบันทึกเปนองศาบริกซ หรือ เปอรเซ็นต 

2) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได  (Titratable Acidity) โดยนําน้ําคั้นลองกองที่ผานการกรองดวยผาขาวบาง 

จํานวน 5 มิลลิลิตร มาทําการไทเทรตดวยสารโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 N โดยใช

สารละลายฟนอลฟทาลีน ความเขมขนรอยละ 1 ปริมาณ 1-2 หยดเปนอินดิเคเตอรไฮดรอกไซดที่ใช

มาคํานวณหาปริมาณกรดในรูปเปอรเซ็นตกรดซิตริก จากสูตร  

           % กรดซิตริก =  (N NaoH x ml.NaoH x meq.wt.ของกรดซิตริก x 100) 

ปริมาณน้ําคั้นของตัวอยาง( ml)   

 

เวลาและสถานที่ 

 เวลา  เริ่มตน ตุลาคม 2553-กันยายน 2554 

 สถานที่ดําเนินการ แปลงเกษตรกร อําเภอควนกาหลง และอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล สํานักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และภาควิชาพืชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

เปอรเซ็นตการสญูเสียน้ําหนักสด  

  จากผลการเก็บรักษาลองกองที่มีการเคลือบผิวดวยสารไคโตซานความเขมขน 4 อัตรา ไมพนสาร 

0.5 1 และ1.5 % ตามกรรมวิธีพบวาลองกองทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดที่เพิ่มขึ้นตามอายุการ

เก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(ตารางที่1) แตทุกอัตราความเขมขนของไคโตซานไมมีผลทําใหการ

สูญเสียน้ําหนักสดลองกองแตกตางกันทางสถิติกับตัวเปรียบเทียบ ซึ่งเมื่อเก็บรักษา 15 วัน น้ําหนักสูญเสีย อยู

ระหวาง 6.88-7.49 % ซึ่งผลการทดลองไมสอดคลองกับผลการทดลองของวาสนา และคณะ(2551a.) พบวาการ



เคลือบผิวลองกองดวยไคโตซานที่ระดับความเขมขน ตั้งแต 1 % ขึ้นไป ชวยลดการสูญเสียน้ําหนัก ทั้งนี้ไคโตซานมี

ลักษณะเปนฟลมบางใส ชวยลดการหายใจ การคายน้ํา แตผลการทดลองไมเห็นผลชัดเจน อาจเนื่องจากหลังจาก

ฉีดพนมีฝนตก ทําใหสารเคลือบผิวไมเกิดผลเทาที่ควร ประกอบกับการบรรจุชอผลลองกองแตละกรรมวิธีลงใน

กลองกระดาษลูกฟูกดําเนินการที่สวนเกษตรกรแลวขนสงมาเก็บหองเย็นโดยรถยนตที่ไมใชรถหองเย็น ซึ่งวันนั้น

อากาศคอนขางรอนความชื้นสัมพันธคอนขางต่ํา ซึ่งการที่ความชื้นสัมพัทธต่ําหรือลดลงทําใหอัตราการหายใจ

เพิ่มขึ้น เกิดการสูญเสียน้ําหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่1  เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของลองกองที่เคลือบไคโตซานที่อัตราตางๆ เก็บรักษาในหองอุณหภูมิ 

18 องศาเซลเซียส ป2554 

อายุการเก็บรักษา

(วัน) 

เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสดของลองกอง(%) 

อัตราสารเคลือบไคโตซาน(%) 

 0(ไมพน) 0.5% 1% 1.5% 

0 

5 

10 

15 

0.00 a 

3.81b 

5.02c 

6.88 d               

0.00a 

3.98b 

4.83c 

7.49d 

0.00a 

4.00b 

4.70c 

6.92d 

0.00a 

3.36b 

4.66c 

7.31d 

คาเฉลี่ย 3.93 4.07 3.90 3.83 

CV (a) % 18.1 

CV (b) % 13. 

Significant ** 
           **= significant at 1 % 

          ตัวเลขท่ีกํากับดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมคีวามแตกตางทางสถติิโดย DMRT ที่ระดับ                



           ความเชื่อมั่น 95% 

 

เปอรเซ็นตการหลุดรวง 

 จากผลการเก็บรักษาลองกองตามกรรมวิธีพบวา ลองกองทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตการหลุดรวงที่เพ่ิมขึ้น 

ตามอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเชนเดียวกับเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักสด(ตารางที่

2) พบวาเมื่อเก็บรักษาไว 10วัน กรรมวิธีที่ไมมีการพนสารไคโตซาน(เปรียบเทียบ)มีเปอรเซ็นตการหลุดรวงต่ําสุด

คือ 18.21 % ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่พนสารไคโตซานทุกอัตรา (ตารางที่2) ทั้งนี้เนื่องมาจากการ

ทดลองตองเลือกชอผลที่สมบูรณและติดปายแตละกรรมวิธีกอน แลวจึงฉีดพนสารซึ่งในตนลองกองตนหนึ่งการที่จะ

ไดชอที่สมบูรณเหมือนกันคอนขางยาก ปญหาที่เกิดคือหลังจากฉีดพนสารไคโตซานแลวเก็บเกี่ยวเพื่อมาเก็บรักษา

ทิ้งชวง 1สัปดาหจึงมาเก็บเกี่ยวปรากฏวาบางชอผลของแตละกรรมวิธีจะพบปญหาหนอนเจาะผลเนาและรวงซึ่ง

ขณะนั้นไมสามารถฉีดพนชอใหมได ทําใหจุดเริ่มตนไมสม่ําเสมอกัน และผลลองกองตองอยูในสภาพที่มีอากาศอบ

อาวในชวงที่ทําการขนยายจากสวนมาเก็บหองเย็นโดยใสกระบะหลังใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงกวาทําใหจึงอาจ

เปนสาเหตุใหผลลองกองมีความสมบูรณไมเต็มที่ตั้งแตเริ่มตนจึงทําใหผลที่ไดไมแตกตางกัน ทั้งนี้อุณหภูมิมีผลตอ

การยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง วาสนาและคณะ(2551b) พบวาอุณหภูมิต่ําสามารถชวยรักษาคุณภาพและยืด

อายุการเก็บรักษาผลลองกองได  และอุณหภูมิที่สูงขณะขนยายอาจเปนใหคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลองกอง

ที่ทดลองสั้นกวาที่ควรจะเปน 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2  เปอรเซ็นตการหลุดรวงของลองกองทีเ่คลือบไคโตซานที่อัตราตางๆ เก็บรักษาในหองอุณหภูมิ 18 

องศาเซลเซียส ป2554 

อายุการเก็บรักษา

(วัน) 

เปอรเซ็นตการหลุดรวง(%) 

อัตราสารเคลือบไคโตซาน(%) 

 ไมพน 0.5% 1% 1.5% 

0 

5 

10 

15 

0.00a 

5.28 a 

    18.21b 

41.05c 

0.00a 

8.04a 

34.33b 

    51.25c 

0.00a 

15.62b 

38.12c 

43.77c 

0.00a 

7.06a 

23.99b 

49.79c 

คาเฉลี่ย 16.13 23.41 24.38 20.21 



CV (a) % 64.6 

CV (b) % 82.7 

Significant ** 

**= significant at 1 %  

ตัวเลขที่กํากับดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติโดย DMRT ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% 

 

ความแนนเนื้อของลองกองและเปอรเซ็นตเนื้อลองกอง  

 พบวาความแนนเนื้อของลองกองเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเก็บรักษาลองกองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  โดยเฉพาะ

เมื่อเก็บรักษา10วันขึ้นไป ในขณะที่เริ่มตนผลลองกองมีความแนนเนื้อนอย เนื่องจากผลลองกองยังสดมีการคายน้ํา

นอย เมื่อเริ่มเก็บรักษาไวในหองเย็น 18 องศาเซลเซียส เปลือกมีความแนนเนื้อมากขึ้นคือเหนียวเพิ่มขึ้น เพราะ

ลองกองสูญเสียน้ํา แตการเคลือบผิวลองกองดวยไคโตซานทุกอัตราไมมีผลทําใหความแนนเนื้อของลองกอง

แตกตางทางสถิติเมื่อเทียบกับตัวควบคุม ซึ่งมีแนวโนมจะมีความแนนเนื้อสูงกวากรรมวิธีที่มีการเคลือบผิว  สวน

เปอรเซ็นตเนื้อไมมีความแตกตางทางสถิติ ไมวาจะเคลือบไคโตซานหรือไมเคลือบสาร คาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตอยู

ระหวาง 75.46-77.52 % (ตารางที่3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  ความแนนเนื้อของลองกอง(นิวตัน) และเปอรเซ็นตเนื้อลองกอง(%) ที่เคลือบไคโตซานที่อัตราตางๆ 

เก็บรักษาในหองอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ป2554 

 

อายุการเก็บ 

รักษา(วัน) 

ความแนนเนื้อของลองกอง (นิวตัน) เปอรเซ็นตเนื้อ(%) 

อัตราสารเคลือบไคโตซาน(%) อัตราสารเคลือบไคโตซาน(%) 

ไมพน 0.5 1 1.5 ไมพน 0.5 1 1.5 



0 

5 

10 

15 

20.36a 

23.84a 

28.20b 

   

28.10b 

17.71a 

 

24.84ab 

26.63b 

  26.40b 

19.16a 

25.00b 

27.83c 

  

25.68b 

18.94a 

24.00b 

27.11c 

   

26.68c 

77.66 

77.90 

77.52 

76.79 

74.22 

75.25 

76.02 

  78.22 

76.5 

75.29 

75.75 

  77.61 

74.75 

74.23 

75.62 

  77.25 

คาเฉลี่ย 25.13   23.90    24.42    24.18 77.47 75.92 76.29 75.46 

CV (a) % 10.4 6 

CV (b) % 11.5 3.9 

Significant ** ns 

**= significant at 1 %  

ตัวเลขที่กํากับดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติโดย DMRT ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% 

 

 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ( Total Soluble Solid )  และปริมาณกรดที่ไทเทรตได  (Titratable 

Acidity) 

ลองกองที่เก็บรักษาดวยกรรมวิธีตางๆพบวาทั้งกรรมวิธีเคลือบสารไคโตซานทุกอัตราความเขมขน ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) ไมมีความแตกตางสถิติ แตเมื่อเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา

ได มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยจากตัวเปรียบเทียบ(ไมพน)ในระยะเริ่มตน (ตารางที่4) สวนปริมาณกรดที่ไทเทรตได

(TA) กรรมวิธีที่เคลือบสารไคโตซานอัตราความเขมขน 0.5% และตัวเปรียบเทียบ(ไมพน)มีการเปลี่ยนแปลง

เล็กนอย และไมแตกตางในกรรมวิธีที่ที่ใชสารเคลือบอัตราที่สูงขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4  ปริมาณของแข็งที่ละลายได(TSS) ของลองกอง( o Brix) และปริมาณกรดที่ไทเทรตได (TA) (%) ของ

ลองกองที่เคลือบไคโตซานที่อัตราตางๆ เก็บรักษาในหองอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ป2554 

 

อายุการ

เก็บ รักษา

(วัน) 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได (TA) (%) 

อัตราสารเคลือบไคโตซาน(%) อัตราสารเคลือบไคโตซาน(%) 

ไมพน 0.5 1 1.5 ไมพน 0.5 1 1.5 

0 

5 

10 

15 

18.27a 

18.39a 

19.74b 

18.44a 

17.58a 

18.67bc    

18.96c 

18.31b 

17.83a 

18.58b 

18.70b 

18.17ab 

17.83a 

17.93a 

19.36c 

18.75b 

0.659b 

0.763a 

0.695ab 

0.6895ab 

0.6083b 

0.7133a 

0.6333b 

0.6295b 

0.6747a 

0.7365a 

0.6760a 

 0.665 a 

0.6937a 

0.6638a 

0.6680a 

0.6512a  

คาเฉลี่ย 18.71 18.38 18.32 18.47 0.7018 0.6461 0.6880 0.6692 

CV (a) % 6 8.2 

CV (b) % 5.3 9.6 

Significant ** ** 

**= significant at 1 %  

ตัวเลขที่กํากับดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติโดย DMRT ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% 

 

อายุการเก็บรักษาและการยอมรับในการบริโภค 

 ผลทดสอบหาอัตราสารเคลือบผิว(ไคโตซาน)ที่เหมาะสมกอนการเก็บเกี่ยว  พบวาผลผลิตของ

ลองกองทุกกรรมวิธีสามารถเก็บรักษาในหองเย็น 18 องศาเซลเซียส ไดเพียง 10วัน ในขณะที่การยอมรับในการ

บริโภคอยูในเกณฑพอรับได 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

ผลทดสอบหาอัตราสารเคลือบผิว(ไคโตซาน)ที่เหมาะสมกอนการเก็บเกี่ยว  ไมมีผลในการชวยยืดอายุการ

เก็บรักษาลองกองเมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุม ซึ่งทุกกรรมวิธีสามารถเก็บรักษาไดเพียง 10 วัน เมื่อเวลาการเก็บ

เพิ่มขึ้น ปญหาที่พบผลเนา และเกิดเชื้อรา ทําใหผูบริโภคยอมรับไมได สรุปผลการทดลองไดผลเบื้องตนไมไดวิธีการ

ที่เหมาะสม จึงควรนําผลและขอผิดพลาดไปปรับปรุงและพัฒนาวธิีการเพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอไป 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

 ไดขอมูลเบื้องตนสําหรับนักวิจัยเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีใหสามารถแกปญหาและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 



 

คําขอบคุณ 

 

ขอขอบคุณภาควิชาพืชศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ใหความอนุเคราะหใชหองเย็นในการทดลองนี้ 

 

เอกสารอางอิง 
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ลองกอง :http:// thaipoodang.com/frm_show_article_detail.php 
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ศรินณา ชูธรรมธัช สุพร ฆังคมณี นันทิการ  เสนแกวอภิญญา  สุราวุธ อาริยา จูดคง ประสพโชค  ตันไทย     

นางสาวลักษมี สุภัทรา  อุดร   เจริญแสง   มนตสรวง เรืองขนาบ  นลินี   จาริภากร และไพโรจน  

สุวรรณจินดา.2552ทดสอบการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองและการใช 1-MCP ตอการเก็บรักษา

ลองกองในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการสวพ.7-8 วันที่ 11-12 มีนาคม 2553ณ โรงแรมธรรมริ

นทรธนา อ.เมือง จ.ตรัง หนา 53-71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

       
 การฉีดพนไคโตซานความเขมขนตางๆ                เก็บเกี่ยวลองกองและใสถงุตาขาย 

ที่ชอผลลองกอง 

 

 

                                    
                                    นําชอลองกองบรรจุกระดาษลูกฟูกเก็บหองเย็น 

                                    18 องศา เซลเซียส 


