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บทคดัย่อ 

 การยืดอายกุารเก็บรักษากลว้ยไข่ นับเป็นปัจจยัส าคญัในการเพ่ิมศกัยภาพการส่งออก  งานวิจยัน้ีจึงตอ้งการศึกษาผล
ของภาชนะบรรจุและวิธีการจดัการต่างๆ เพ่ือยืดอายกุารเก็บรักษากลว้ยไข่ โดยด าเนินการทดลองในปี 2555-2556 ในปี 2555 
ด าเนินการทดลองท่ีสถาบันวิจยัพืชสวน วางแผนการทดลองแบบ 2×2×2 Factorial in CRD ทดสอบ 3 ปัจจยั ได้แก่ ชนิดถุง
บรรจุ (polyethylene (PE) และ low density polyethylene (LDPE))  การควบคุมโรคท่ีขั้วหวี (จุ่มสารกันรา  และจุ่มน ้ าร้อน)  
และการใส่สารดูดซับเอทิลีน (ใส่ และไม่ใส่) รวม 8 กรรมวิธี ท าการซ้ือผลผลิตกลว้ยไข่เกรดส่งออกมาท าการทดลองตาม
กรรมวิธีดงักล่าว โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13±2    ْ C และตรวจสอบอายุการเก็บรักษาและคุณภาพด้านต่างๆทุก 2 สัปดาห์ 
พบวา่ กรรมวิธีท่ีใชถุ้ง PE สามารถเก็บรักษากลว้ยไข่ไดน้านกว่าการใชถุ้ง LDPE  โดยพบวา่ กรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดของการใชถุ้ง  
LDPE คือใช้ร่วมกับการจุ่มสารกันราและใส่สารดูดซับเอทิลีน ซ่ึงสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นาน 4 สัปดาห์ ในขณะท่ี
กรรมวธีิใชถุ้ง PE ทุกกรรมวธีิสามารถเก็บรักษาได ้6 สปัดาห์ และการใชถุ้ง PE ร่วมกบัสารกนัรา มีเปอร์เซนตห์วท่ีีเก็บรักษาได้
สูงกวา่การจุ่มน ้ าร้อน การใส่สารดูดซบัเอทิลีนช่วยให้เก็บรักษาไดม้ากกวา่ไม่ใส่สาร ดงันั้นในการทดลองคร้ังท่ี 2 ปี 2556 จึง
ปรับกรรมวิธีโดยตดักรรมวิธีใชถุ้ง LDPE ออก เพ่ิมกรรมวิธีควบคุมโรค คือ จุ่มน ้ าร้อนร่วมกบัสารกนัราท่ีความเขม้ขน้ลดลง
คร่ึงหน่ึง (125 ppm) และท าการทดลองในสเกลท่ีใหญ่ข้ึนโดยท าการบรรจุผลผลิตในกล่องลกัษณะเดียวกบัการส่งออก และเก็บ
รักษาในหอ้งเยน็อุณหภูมิ 13±2    ْ C โดยด าเนินการทดลองท่ีศูนยว์ิจยัพืชสวน จนัทบุรี วางแผนการทดลอง 3×2+1 Factorial in 
CRD ทดสอบ 2 ปัจจยั คือ การควบคุมโรคท่ีขั้วหว ีและการใส่สารดูดซบัเอทิลีน และกรรมวธีิควบคุมซ่ึงใชถุ้ง PE เจาะรู รวม 7 
กรรมวธีิ   ผลการทดลองพบวา่ กรรมวิธีใชถุ้ง PE ร่วมกบัสารกนัราทั้งมีสารดูดซบัและไม่มีสารดูดซบัเอทิลีนสามารถเก็บรักษา
กลว้ยไข่ไดน้านท่ีสุด 8 สัปดาห์ ในขณะท่ีกรรมวิธีจุ่มน ้ าร้อนเก็บรักษาได ้6 สัปดาห์ กรรมวิธีจุ่มน ้ าร้อนร่วมกบัสารกนัราเก็บ
รักษาได้ 4- 6 สัปดาห์ และกรรมวิธีควบคุมเก็บได้เพียง 2 สัปดาห์  นอกจากน้ียงัพบว่ากรรมวิธีท่ีใส่สารดูดซับเอทิลีนมี
เปอร์เซนตจ์ านวนหวีท่ีเก็บรักษาไดสู้งกวา่และมีค่าคะแนนการเกิดโรคนอ้ยกวา่กรรมวธีิท่ีไม่ใส่สารดูดซบั  และการใชส้ารกนั
รามีประสิทธิภาพควบคุมเกิดโรคไดดี้ท่ีสุด ในขณะท่ีการจุ่มน ้ าร้อนและการจุ่มน ้ าร้อนร่วมกบัสารกนัรามีประสิทธิภาพต ่ากวา่
และไม่แตกต่างกนั ดงันั้นในการทดลองคร้ังท่ี 3 ปี 2556 จึงปรับกรรมวธีิอีกคร้ังโดยตดักรรมวธีิไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนออกแต่
คงกรรมวิธีจุ่มสารกนัราไม่ใส่สารดูดซับเอทิลีนไวเ้ป็นกรรมวิธีควบคุม และปรับลดเวลาท่ีใชใ้นการจุ่มน ้ าร้อนลงคร่ึงหน่ึง
เน่ืองจากพบสีผิวไม่สม ่าเสมอเม่ือสุก วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 กรรมวธีิ ผลปรากฏวา่ กรรมวิธีใชถุ้ง PE ร่วมกบัสาร
กนัราทั้งใส่สารดูดซบัหรือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนสามารถเก็บรักษากลว้ยไข่ไดน้านท่ีสุด 8 สัปดาห์ โดยกรรมวิธีท่ีใส่สารดูด
ซับมีคะแนนการเกิดโรคต ่าท่ีสุด ในขณะท่ีกรรมวิธีจุ่มน ้ าร้อนเก็บรักษาได ้6 สัปดาห์และมีคะแนนการเกิดโรคสูงสุด ส่วน
กรรมวิธีจุ่มน ้ าร้อนร่วมกบัสารกนัราเก็บรักษาได ้4 สัปดาห์และมีคะแนนการเกิดโรครองลงมา และทุกกรรมวิธีไม่พบความ
ผิดปกติในสี กล่ิน และรสชาติ ดงันั้นจากการทดลองทั้ง 3 คร้ังจึงสรุปไดว้า่กรรมวธีิท่ีดีท่ีสุดในการยดือายกุารเก็บรักษากลว้ยไข่ 
คือ การใชถุ้ง PE ร่วมกบัการใชส้ารกนัราอิมาซาลิล 250 ppm และใส่สารดูดซบัเอทิลีน   
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กลว้ยไข่เป็นผลไมท่ี้ส าคญัในการส่งออกของไทย โดยมีการส่งออกเพ่ิมข้ึนทุกปี ในปี 2555  มีปริมาณการส่งออก 
15,471 ตนั มูลค่า 138.54 ลา้นบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555)  ตลาดท่ีส าคญัในการส่งออก ไดแ้ก่ จีน ฮ่องกง 
เวียดนาม และไตห้วนั โดยเฉพาะประเทศจีนเป็นตลาดท่ีใหญ่สุด คนจีนมีความตอ้งการบริโภคไม่ต ่ากวา่ 20,000 ลา้นตนัต่อปี  
นอกจากน้ียงัมีการขยายตลาดไปยงัประเทศเกาหลี ญ่ีปุ่น และยโุรปดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามกลว้ยไข่มีอายกุารเก็บรักษาสั้น เปลือก
บาง บอบช ้าไดง่้าย จึงมกัประสบปัญหาในเร่ืองการเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง โดยเฉพาะเม่ือส่งระยะทางไกลซ่ึง
ตอ้งใชเ้วลานานส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตไม่เป็นไปตามความตอ้งการของตลาด เช่น ผลกลว้ยสุกก่อนถึงปลายทาง เป็นตน้ 
หากสามารถแกปั้ญหาในเร่ืองอายกุารเก็บรักษาไดจ้ะท าใหส้ามารถส่งออกกลว้ยไข่ไดม้ากข้ึนและส่งไปยงัประเทศท่ีอยูไ่กลได ้ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมา พบวา่ การใชภ้าชนะบรรจุต่างๆซ่ึงภายในเป็นสภาพบรรยากาศดดัแปลงสามารถช่วย
ยืดอายุการเก็บรักษากลว้ยไข่ได ้เฉลิมชยั (2538) ศึกษาผลของสภาพบรรยากาศดดัแปลง (MA) ท่ีมีต่อการเก็บรักษากลว้ยไข่ 
ภายใตอุ้ณหภูมิ 13-14 oC (ความช้ืนสมัพทัธ์ 85-90%) พบวา่สภาพการเก็บรักษาภายในถุงโพลีเอทิลีน (PE) เจาะรู สามารถชะลอ
การสุกของผลกลว้ยไข่ไดเ้ป็นเวลา 3 สัปดาห์ ส่วนการเก็บรักษาภายในถุง PE ไม่เจาะรู และปิดสนิทสามารถเก็บรักษากลว้ยไข่
ใหค้งสภาพสีเขียวไดเ้ป็นเวลา 5 สปัดาห์ แต่ภายในถุง PE มีกล่ินผิดปกติและผลกลว้ยสุกไม่ปกติ ส าหรับการเก็บรักษาภายในถุง 
PE ไม่เจาะรูและขมวดปากถุงท่ีมีสารดูดซับเอทิลีน (EA) สามารถยืดอายกุารเก็บรักษากลว้ยไข่ไดเ้ป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยท่ี
กลว้ยยงัสุกเป็นปกติ เอทิลีนมีการสะสมค่อนขา้งน้อยภายในถุง แต่ปริมาณ CO2 เพ่ิมข้ึนและ O2 ลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ี
สภาพการเก็บรักษาภายในถุง PE ขมวดปากถุง ท่ีมีทั้ ง EA และสารดูดซับ CO2 (CA) สามารถเก็บรักษากลว้ยไข่ไดเ้ป็นเวลา
มากกวา่ 6 สปัดาห์ โดยท่ีกลว้ยยงัอยูใ่นสภาพเขียวและสุกไดเ้ป็นปกติ  

เสาวภาและคณะ (2548) พบวา่ กลว้ยไข่ท่ีบรรจุในถุง C5s-5AF ปิดสนิท กลว้ยไข่ยงัคงสภาพสีเขียวและไม่พบกล่ิน
และรสผิดปกติเม่ือผลกลว้ยไข่สุก ในขณะท่ีกลว้ยไข่ท่ีบรรจุในถุงชุดควบคุมปิดสนิทมีกล่ินและรสชาติท่ีผิดปกติหลงัการเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 13°C และอุณหภูมิห้อง นาน 5 และ 3 วนั ตามล าดบั โดยปริมาณก๊าซ O2 และก๊าซ CO2 ภายในถุง C5s-5AF ท่ี
สภาวะสมดุลทั้งสองอุณหภูมิการเก็บรักษาเท่ากบั 7%O2 และ 3%CO2 แต่ปริมาณก๊าซในถุงชุดควบคุมท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
13°C ก๊าซ O2 ลดลงเหลือ 0% และก๊าซ CO2 เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเป็น 10% โดยกลว้ยไข่ท่ีบรรจุในถุง C5s-5AF เก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 13°C และอณุหภูมิห้อง มีอายกุารเก็บรักษา 25 วนั และ 12 วนั ตามล าดบั ในขณะท่ีกลว้ยไข่ในถุงชุดควบคุมมีอายกุาร
เก็บรักษา 15 วนั เม่ือเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13°C และ 6 วนั ท่ีอุณหภูมิหอ้ง  

นอกจากน้ี ปัจจุบนัมีการพฒันาถุง LDPE (Low density polyethylene) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการแลกเปล่ียนของก๊าซใน
บรรยากาศ (OTR = 10,000-12,000 มล./ตรม./วนั) เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีใชใ้นการเก็บรักษาผกัและผลไมเ้พ่ือยืดอายุ  ดงันั้น 
งานวิจยัน้ีจึงน าภาชนะบรรจุแบบต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีท่ีไดพ้ฒันาข้ึนใหม่น้ีมาทดสอบร่วมกบัการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว
วธีิการต่างๆ เพ่ือยดือายกุารเก็บรักษากลว้ยไข่  
 
  



วธีิด าเนินการ 
 อุปกรณ์และสารเคม ี

1. กลว้ยไข่เกรดส่งออก 
2. กล่องกระดาษบรรจุกลว้ยไข่ขนาดบรรจุ 14 กก. ส าหรับส่งออก พร้อมแผน่โฟมและแผน่กนักระแทก 
3. ถุงบรรจุ 3 ชนิด คือ 

- ถุง Active (Low density polyethylene: LDPE) ความหนา 25 ไมครอน ค่า OTR 10,000 – 12,000 ซีซี/ตาราง
เมตร/วนั ขนาด 12 ×18 น้ิว 

- ถุงพลาสติก Polyethylene (PE) ความหนา 30 ไมครอน ขนาด 12×18 น้ิว และ 38×40 น้ิว 
- ถุงพลาสติก Polyethylene (PE) ความหนา 30 ไมครอน ขนาด 27.5×37.5 น้ิว  มีรูกลมขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 

1.5 ซม. ดา้นละ 64 รู 
4. ตูเ้ยน็/หอ้งเยน็ ท่ีอุณหภูมิ 13   ْ C 
5. อุปกรณ์ท าน ้ าร้อน และวดัอุณหภูมิ 
6. อุปกรณ์ตวง วดั สาร 
7. เคร่ืองชัง่ดิจิตอล 
8. อุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับวดัก๊าซเอทิลีนและคาร์บอนไดออกไซด ์
9. กระดาษเทียบสี 
10. Hand Held Refractometer 
11. Hand Held Penetrometer 
12. สารดูดซบัเอทิลีน ซองละ 5 กรัม 
13. สารละลายเอทิฟอน 500 ppm  
14. สารละลายอิมาซาลิล (ป้องกนัเช้ือรา) 125 และ 250 ppm 

 
 วธีิการ 
1.  การทดลองคร้ังที ่1 ปี 2555 : วางแผนการทดลองแบบ 2x2x2 Factorial in CRD ท า 3 ซ ้ า ซ ้ าละ 2 หว ี

ปัจจยัท่ี 1 ภาชนะบรรจุ มี 2 ชนิด คือ  1) ถุง PE  2) ถุง LDPE 
ปัจจยัท่ี 2 การควบคุมโรค มี 2 แบบ   1) Hot water treatment (HWT) (50  ̊C 180 วนิาที)   
  2) จุ่มสารกนัราอิมาซาลิล 250 ppm  
ปัจจยัท่ี 3 การใส่สารดูดซบัเอทิลีน (EA) มี 2 แบบ     1) ไม่ใส่          2) ใส่ 1 ซอง 
มี 8 กรรมวธีิ  
1. PE + สารกนัรา (control) 2.    PE + สารกนัรา + EA 
3.     PE + HWT  4.    PE + HWT + EA 
5. LDPE + สารกนัรา 6.    LDPE + สารกนัรา + EA 
7.     LDPE + HWT 8.    LDPE + HWT + EA 
 

  



ขั้นตอนและวธีิการวจิยั  
1. น ากลว้ยท่ีมีอายเุก็บเก่ียว ส าหรับส่งออก (สุกแก่ 70%)  มาลา้งท าความสะอาด  จดัการตามกรรมวธีิท่ีก าหนด โดย

ถุง LDPE และ PE ท่ีใชบ้รรจุมีขนาด 12×18 น้ิว บรรจุ 1 หว/ีถุง  และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13±2   ْ C  
2. หลงัการเก็บรักษาเป็นเวลา 2, 4, 6 และ 8 สปัดาห์  น าตวัอยา่งผลผลิตกลว้ยมาตรวจสอบอายกุารเก็บรักษา เก็บ

ตวัอยา่งก๊าซเพ่ือวดัปริมาณคาร์บอนไดออกไซดแ์ละเอทิลีน บ่มและบนัทึกจ านวนวนัท่ีใชใ้นการบ่มสุก เม่ือสุก
วดัคุณภาพดา้นต่างๆ 

 
การบันทกึข้อมูล 
1. อายกุารเก็บรักษาเป็นเปอร์เซนตจ์ านวนหวท่ีีเก็บรักษาไดโ้ดยไม่สุก น่ิม เน่า หรือมีอาการผิดปกติใดๆ 
2. อตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนดอ์อกไซด ์และเอทิลีน 
3. วดัคุณภาพดา้นต่างๆ หลงับ่มสุก ไดแ้ก่ Total soluble solids (%TSS) ความแน่นเน้ือ ความผิดปกติของกล่ินและ

รสโดยการชิม 
 
2.  การทดลองคร้ังที ่2 ปี 2556 : วางแผนการทดลองแบบ 3x2+1 Factorial in CRD ท า 3 ซ ้ า ซ ้ าละ 4 หว ี 

ปัจจยัท่ี 1 การควบคุมโรค มี 3 แบบ  
1) HWT (50   ْ C 180 วนิาที)    2) จุ่มสารกนัราอิมาซาลิล  250 ppm     
3) HWT + จุ่มสารกนัราอิมาซาลิล 125 ppm 

ปัจจยัท่ี 2 การใส่สารดูดซบัเอทิลีน (EA) มี 2 แบบ    1) ไม่ใส่       2) ใส่ 5 ซอง  
มี 7 กรรมวธีิ  

 1. PE เจาะรู + สารกนัรา 250 ppm (control) 2. PE + สารกนัรา 250 ppm + EA 
 3. PE + สารกนัรา 250 ppm    4. PE + HWT+ EA   
 5. PE + HWT     6. PE + HWT + สารกนัรา 125 ppm + EA   
 7. PE + HWT + สารกนัรา 125 ppm  
 

ขั้นตอนและวธีิการวจิยั  
1. น ากลว้ยท่ีมีอายเุก็บเก่ียวส าหรับส่งออก (สุกแก่ 70%) มาลา้งท าความสะอาด  จดัการตามกรรมวธีิท่ีก าหนด โดย

ใชถุ้ง PE ขนาด 38×40 น้ิว บรรจุ 12 หว/ีถุง  ส าหรับกรรมวธีิควบคุมใชถุ้ง PE เจาะรู และบรรจุลงกล่องกระดาษ
ลกัษณะเดียวกบัการท าเพ่ือส่งออก เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13±2   ْ C 

2. หลงัการเก็บรักษาเป็นเวลา 4, 6 และ 8 สปัดาห์  น าตวัอยา่งผลผลิตกลว้ยมาตรวจสอบอายกุารเก็บรักษา และให้
คะแนนการเกิดโรคท่ีขั้วหว ีเม่ือบ่มสุกแลว้ตรวจสอบคุณภาพดา้นต่างๆ 

 
การบันทกึข้อมูล 
1. อายกุารเก็บรักษาเป็นเปอร์เซนตจ์ านวนหวท่ีีเก็บรักษาไดโ้ดยไม่สุก น่ิม เน่า หรือมีอาการผิดปกติใดๆ 
2. ใหค้ะแนนการเกิดโรคโดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

1 = ไม่เกิดโรค 
2 = เกิดเช้ือรา 1-25% ของพ้ืนท่ี 
3 = เกิดเช้ือรา 26-50% ของพ้ืนท่ี 
4 = เกิดเช้ือรา 51-75% ของพ้ืนท่ี 



5 = เกิดเช้ือรา 76-100% ของพ้ืนท่ี 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Ramma et al., 1999 

3. ตรวจสอบคุณภาพดา้นต่างๆ หลงับ่มสุก โดยสงัเกตุและบนัทึกอาการผิดปกติของลกัษณะภายนอก และความ
ผิดปกติของกล่ินและรสโดยการชิม 

 
3.  การทดลองคร้ังที ่3 ปี 2556 : วางแผนการทดลองแบบ CRD ท า 4 ซ ้ า ซ ้ าละ 6 หว ีมี 4 กรรมวธีิ  

1. สารกนัรา 250 ppm (control) 
2. สารกนัรา 250 ppm + EA 
3. HWT (90 วนิาที ท่ี 50˚C) + สารกนัรา 125 ppm + EA 
4. HWT (90 วนิาที ท่ี 50˚C) + EA 
 
ขั้นตอนและวธีิการวจิยั  
1. น ากลว้ยท่ีมีอายเุก็บเก่ียวส าหรับส่งออก (สุกแก่ 70%)  มาลา้งท าความสะอาด  จดัการตามกรรมวธีิท่ีก าหนดแลว้

บรรจุลงถุง PE ขนาด 38×40 น้ิว จ านวน 12 หวี/ถุง  บรรจุลงกล่องกระดาษลกัษณะเดียวกบัการท าเพ่ือส่งออก  
และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13±2   ْ C  

2. หลังการเก็บรักษาเป็นเวลา 4, 6 และ 8 สัปดาห์ น าตวัอย่างผลผลิตกลว้ยมาตรวจสอบอายุการเก็บรักษา ให้
คะแนนการเกิดโรคท่ีขั้วหวี และเก็บตวัอย่างก๊าซเพ่ือวดัปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และเอทิลีน บ่มสุกแลว้
ตรวจสอบคุณภาพดา้นต่างๆ 

 
การบันทกึข้อมูล 
1. อายกุารเก็บรักษาการเป็นเปอร์เซนตจ์ านวนหวท่ีีเก็บรักษาไดโ้ดยไม่สุก น่ิม เน่า หรือมีอาการผิดปกติใดๆ 
2. ใหค้ะแนนการเกิดโรคท่ีขั้วหว ีและสงัเกตุความผิดปกติต่างๆ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนการเกิดโรค ดงัน้ี 
1 = ไม่เกิดโรค 
2 = เกิดเช้ือรา 1-25% ของพ้ืนท่ี 
3 = เกิดเช้ือรา 26-50% ของพ้ืนท่ี 
4 = เกิดเช้ือรา 51-75% ของพ้ืนท่ี 
5 = เกิดเช้ือรา 76-100% ของพ้ืนท่ี 
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Ramma et al., 1999 

3. อตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนดอ์อกไซด ์และเอทิลีนต่อชัว่โมง 
4. ตรวจสอบคุณภาพดา้นต่างๆ หลงับ่มสุก โดยสงัเกตุและบนัทึกอาการผิดปกติของลกัษณะภายนอก และความ

ผิดปกติของกล่ินและรสโดยการชิม 
 

  เวลาและสถานทีท่ าการทดลอง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2555 – กนัยายน 2556 รวม 2 ปี ท่ีศูนยว์จิยัพืชสวน จนัทบุรี และสถาบนัวจิยัพืชสวน 

  
  



ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
1.  การทดลองคร้ังที ่1 ปี 2555 
อายุการเกบ็รักษา การหายใจและการผลติก๊าซเอทลินี  
 หลงัการเกบ็รักษา 2 สัปดาห์ 

ผลของปัจจยัการใชถุ้งบรรจุ ปัจจยัการควบคุมโรค และปัจจยัการใส่สารดูดซบัเอทิลีน ใหผ้ลต่อจ านวนหวท่ีีเก็บรักษา
ได ้(ไม่สุก น่ิม เน่า หรือมีอาการผิดปกติใดๆ) ไม่แตกต่างกนั คือ สามารถเก็บรักษาผลผลิตได ้100% ทั้งหมด (ภาพท่ี 1.1)   

เม่ือพิจารณาผลของการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซดซ่ี์งแสดงถึงอตัราการหายใจของผลผลิต พบวา่ ปัจจยัการใชถุ้ง
บรรจุ การควบคุมโรค และการใส่สารดูดซบัเอทิลีนมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนัต่ออตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ตารางท่ี 
1.1) โดยเม่ือไม่ใส่สารดูดซับเอทิลีน การใชถุ้ง LDPE ร่วมกบัการจุ่มน ้ าร้อน มีอตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต ่ากว่า
การใชถุ้ง LDPE ร่วมกบัสารกนัรา ในขณะท่ีการใชถุ้ง PE ใหผ้ลตรงขา้ม (ตารางท่ี 1.2)   แต่เม่ือใส่สารดูดซบัเอทิลีน การใชถุ้ง
ทั้ง LDPE และ PE ไม่วา่จะใชร่้วมกบัการจุ่มน ้ าร้อนหรือสารกนัรามีผลต่อการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ม่แตกต่างกนั และ
กรรมวธีิท่ีใชถุ้ง LDPE ส่วนใหญ่มีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์ ่ากวา่ กรรมวธีิใชถุ้ง PE (ตารางท่ี 1.2)   

ในขณะท่ีอตัราการผลิตก๊าซเอทิลีนซ่ึงแสดงถึงการสุกของผลผลิต พบอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัการใชถุ้งบรรจุกบั
การควบคุมโรค และปัจจยัการใชถุ้งบรรจุกบัการใส่สารดูดซบัเอทิลีน (ตารางท่ี 1.1) โดยการใชถุ้ง PE ร่วมกบัสารกนัรามีอตัรา
การผลิตก๊าซเอทิลีนต ่ากวา่การใชร่้วมกบัการจุ่มน ้ าร้อน (ตารางท่ี 1.3)  และการใชถุ้ง PE เม่ือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนมีอตัราการ
ผลิตก๊าซเอทิลีนต ่ากวา่ใส่สาร (ตารางท่ี 1.4) ในขณะท่ีการใชถุ้ง LDPE ร่วมกบัการจุ่มน ้ าร้อนหรือสารกนัรา หรือร่วมกบัการใส่
หรือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนไม่ต่างกนั (ตารางท่ี 1.3 และ 1.4) และการใชถุ้ง LDPE มีอตัราการผลิตก๊าซเอทิลีนต ่ากวา่การใชถุ้ง 
PE (ตารางท่ี 1.3 และ 1.4)  

แสดงว่าในช่วงการเก็บรักษา 2 สัปดาห์ ถุง LDPE มีประสิทธิภาพในการควบคุมอตัราการหายใจและการสุกของ
ผลผลิตไดดี้กวา่ถุง PE แต่อยา่งไรก็ตามถุงทั้งสองชนิดร่วมกบัการควบคุมโรคทั้งสองวธีิและการใส่หรือไม่ใส่ซองดูดซบัเอทิลีน 
ยงัสามารถควบคุมอตัราการผลิตก๊าซใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า ท าใหส้ามารถเก็บรักษาได ้100% ในทุกกรรมวธีิ   

หลงัการเกบ็รักษา 4 สัปดาห์ 
พบอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัถุงบรรจุกบัการใส่สารดูดซบัเอทิลีนต่อจ านวนหวีท่ีเก็บรักษาได ้ โดยถุง PE สามารถ

เก็บรักษาผลผลิตได้ 100% เม่ือใส่สารดูดซับเอทิลีน และเม่ือไม่ใส่สารดูดซับจ านวนหวีท่ีเก็บรักษาได้ลดลงเพียงเล็กน้อย  
ในขณะท่ี ถุง LDPE เก็บรักษาผลผลิตไดน้อ้ยกวา่ถุง PE และมีความแตกต่างอยา่งชดัเจนระหวา่งใส่สารดูดซบัและไม่ใส่  โดย
เม่ือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนจ านวนหวีท่ีเก็บรักษาไดล้ดลงมาก (ภาพท่ี 1.2 a)   ส าหรับปัจจยัถุงบรรจุกบัการควบคุมโรค พบวา่ 
ไม่มีอิทธิพลร่วมต่อจ านวนหวท่ีีเก็บรักษาได ้ โดยการควบคุมโรคทั้งสองวธีิใหผ้ลต่อจ านวนหวีท่ีเก็บรักษาไดไ้ม่แตกต่างกนัทั้ง
ในถุง PE และ LDPE  ความแตกต่างของจ านวนหวีท่ีเก็บรักษาไดเ้กิดจากปัจจยัถุงบรรจุ คือ ถุง PE เก็บรักษาผลผลิตไดสู้งกวา่
ถุง LDPE (ภาพท่ี 1.2 b) 

เม่ือพิจารณาผลของอตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบวา่ ปัจจยัการใชถุ้งบรรจุ การควบคุมโรค และการใส่
สารดูดซับเอทิลีนมีอิทธิพลร่วมกนั (ตารางท่ี 1.1)  โดยเม่ือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีน การใชถุ้ง PE ร่วมกบัสารกนัรามีอตัราการ
ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์ ่ากวา่การใชร่้วมกบัการจุ่มน ้ าร้อน ในขณะท่ีการใชถุ้ง LDPE ไม่พบความแตกต่าง    และเม่ือใส่
สารดูดซบัเอทิลีน อตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ม่แตกต่างกนัระหวา่งการจุ่มน ้ าร้อนและจุ่มสารกนัรา เม่ือใชร่้วมกบั
ถุง LDPE หรือ PE (ตารางท่ี 1.2)   

ส าหรับอตัราการผลิตก๊าซเอทิลีน พบอิทธิพลร่วมระหว่างทั้ง 3 ปัจจยั เช่นกนั โดยพบวา่ การใชถุ้ง LDPE เม่ือไม่ใส่
สารดูดซบัเอทิลีน มีอตัราการผลิตก๊าซเอทิลีนสูงข้ึนมากและมากกวา่เม่ือใส่สารดูดซบั โดยเฉพาะเม่ือใชร่้วมกบัสารกนัราซ่ึงสูง



กวา่การใชร่้วมกบัการจุ่มน ้ าร้อนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ในขณะท่ีการใชถุ้ง PE ทุกกรรมวธีิยงัมีอตัราการผลิตก๊าซเอทิลีนต ่า
(ตารางท่ี 1.5)  

แสดงว่าการใช้ถุง LDPE ร่วมกับสารกันราโดยไม่ใส่สารดูดซับเอทิลีนผลผลิตเร่ิมสุก ตามด้วยการใช้ถุง LDPE 
ร่วมกบัการจุ่มน ้ าร้อนโดยไม่ใส่สารดูดซับเอทิลีน ซ่ึงผลสอดคลอ้งกบัเปอร์เซนต์จ านวนหวีท่ีเก็บรักษาได ้ท่ีพบว่าการใชถุ้ง 
LDPE ร่วมกบัสารกนัราโดยไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนเหลือเพียงประมาณ 40% รองลงมาคือ การใชถุ้ง LDPE ร่วมกบัการจุ่มน ้ า
ร้อนโดยไม่ใส่สารดูดซับเอทิลีนเหลือต ่ากว่า 70% เล็กน้อย ในขณะท่ีกรรมวิธีใชถุ้ง PE ทั้ งหมดยงัคงเก็บรักษาผลผลิตไดใ้น
เปอร์เซนตสู์ง (ภาพท่ี 1.1)   

หลงัการเกบ็รักษา 6 สัปดาห์ 
พบความแตกต่างอยา่งชดัเจนในปัจจยัถุงบรรจุ คือ ถุง PE เก็บรักษาผลผลิตไดม้ากกวา่ ถุง LDPE  โดยกรรมวธีิท่ีใชถุ้ง 

PE ทั้ง 4 กรรมวิธี มีเปอร์เซนตห์วท่ีีเก็บรักษาไดต้ั้งแต่ 70% ข้ีนไป ในขณะท่ีกรรมวธีิใชถุ้ง LDPE ท่ีไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนไม่
มีจ านวนหวีท่ีเก็บรักษาได้ ส่วนท่ีใส่สารดูดซับเหลือเปอร์เซนต์หวีท่ีเก็บรักษาได้เพียงเล็กน้อย (<50%)  (ภาพท่ี 1.1)  และ
ระหว่างกรรมวิธีท่ีใชถุ้ง PE ความแตกต่างของจ านวนหวีท่ีเก็บรักษาไดเ้กิดจากปัจจยัการควบคุมโรค คือ การใชส้ารกนัรา มี
จ านวนหวีท่ีเก็บรักษาไดสู้งกวา่การจุ่มน ้ าร้อน ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรองลงมาคือการใส่สารดูดซบัเอทิลีนเก็บรักษาไดม้ากกวา่
ไม่ใส่สารดูดซบั (ภาพท่ี 1.1)   

สอดคลอ้งกบัอตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละเอทิลีน ซ่ึงพบวา่ ในกรรมวธีิใชส้ารกนัรา อตัราการผลิตก๊าซ
ทั้งสองชนิดต ่ากวา่กรรมวธีิจุ่มน ้ าร้อนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และกรรมวธีิท่ีใส่สารดูดซบัเอทิลีนอตัราการผลิตก๊าซเอทิลีนต ่า
กวา่กรรมวธีิท่ีไม่ใส่สารดูดซบั แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 1.6) 

หลงัการเกบ็รักษา 8 สัปดาห์ 
ทุกกรรมวธีิไม่สามารถเก็บรักษาผลผลิตได ้เน่ืองจากมีเปอร์เซนตจ์ านวนหวท่ีีเก็บไดต้  ่ากวา่ 70% (ภาพท่ี 1.1)    

คุณภาพผลหลงัการบ่มสุก 
คุณภาพของผลผลิตเม่ือบ่มสุกหลงัการเก็บรักษาท่ีสัปดาห์ต่างๆ โดยการวดัเปอร์เซนต์ Total soluble solids (TSS) 

พบวา่ ไม่มีอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัการใชถุ้ง การควบคุมโรค และการใส่สารดูดซบัเอทิลีน และไม่มีความแตกต่างของ TSS 
ในแต่ละปัจจยัหลงัการเก็บรักษา 2 และ 4 สัปดาห์ (ตารางท่ี 1.7) เช่นเดียวกนัในสัปดาห์ท่ี 6 กรรมวิธีใชถุ้ง PE ทั้ง4 กรรมวิธีมี
ค่า TSS ไม่แตกต่างกนั (ตารางท่ี 1.9)   

เม่ือพิจารณาผลของความแน่นเน้ือ พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 2 ปัจจยัทั้ ง 3 ชนิดไม่มีอิทธิพลร่วมกนั ดา้นปัจจยัถุงบรรจุ
ให้ผลไม่แตกต่างกนั ดา้นปัจจยัการควบคุมโรค พบว่า ใชส้ารกนัรามีความแน่นเน้ือสูงกวา่การจุ่มน ้ าร้อน (p<0.01) และดา้น
ปัจจยัการใส่สารดูดซบัเอทิลีน พบวา่ การใส่สารมีความแน่นเน้ือสูงกวา่การไม่ใส่ (p<0.05)  ในขณะท่ีสัปดาห์ท่ี 4 พบอิทธิพล
ร่วมระหวา่งปัจจยัการควบคุมโรคและการใส่สารดูดซับเอทิลีน (ตารางท่ี 1.7)  โดยการจุ่มน ้ าร้อนท่ีใส่สารดูดซับเอทิลีนมีค่า
ความแน่นเน้ือสูงกวา่การไม่ใส่และสูงกวา่การใชส้ารกนัราท่ีใส่สารดูดซบัเอทิลีนเช่นเดียวกนั (p<0.01) (ตารางท่ี 1.8)   ส่วนใน
สปัดาห์ท่ี 6  ไม่พบความแตกต่างของความแน่นเน้ือในกรรมวธีิใชถุ้ง PE ทั้ง 4 กรรมวิธี (ตารางท่ี 1.9)  นอกจากน้ี ไม่พบความ
ผิดปกติใดๆในกล่ินและรสชาติของทุกกรรมวธีิ 

 
จากผลการทดลอง แสดงวา่ถุง LDPE มีประสิทธิภาพในการควบคุมการหายใจและการสุกของผลผลิตไดดี้ในช่วงการ

เก็บรักษา 2 สปัดาห์ แต่เม่ือถึงสปัดาห์ท่ี 4 ประสิทธิภาพของถุงลดลง ไม่สามารถควบคุมสภาพบรรยากาศภายในถุงได ้ส่งผลให้
ผลผลิตเร่ิมสุก ปริมาณก๊าซเอทิลีนสูงข้ึน โดยเฉพาะเม่ือไม่มีสารดูดซบัเอทิลีน ส่งผลใหผ้ลผลิตสุกเร็วกวา่  ส่วนการใชส้ารกนั
ราและจุ่มน ้ าร้อนไม่มีความแตกต่างกนัในช่วง 4 สัปดาห์  ในขณะท่ีถุง PE ยงัคงสามารถควบคุมการหายใจและการสุกของ
ผลผลิตไดจ้นถึง 6 สปัดาห์ โดยในช่วง 4 สัปดาห์แรก ประสิทธิภาพการควบคุมโรคของการใชส้ารกนัราและจุ่มน ้ าร้อนควบคุม



ไดดี้ไม่แตกต่างกนั การผลิตก๊าซเอทิลีนต ่า จึงไม่ค่อยมีความแตกต่างระหวา่งใส่หรือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีน แต่เม่ือถึงสปัดาห์ท่ี 
6 ประสิทธิภาพการควบคุมโรคของการจุ่มน ้ าร้อนลดลงสังเกตุไดจ้ากผลผลิตเกิดเช้ือราสูง ในขณะท่ีการจุ่มสารกนัรายงัคง
ควบคุมได้ดีกว่า ส่งผลให้อตัราการผลิตก๊าซเอทิลีนในกรรมวิธีจุ่มน ้ าร้อนสูงกว่า ผลผลิตท่ีเก็บรักษาได้จึงน้อยกว่า  ส่วน
กรรมวธีิท่ีใส่สารดูดซบัเอทิลีน สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเอทิลีนไดส่้วนหน่ึง มีผลให้เก็บรักษาผลผลิตไดม้ากกวา่ไม่มีตวัดูด
ซบั  นอกจากน้ีทุกกรรมวธีิไม่พบความผิดปกติต่อคุณภาพการรับประทาน ดงันั้น กรรมวธีิท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการยดือายุ
การเก็บรักษากลว้ยไข่ คือ การใชถุ้ง PE ร่วมกบัสารกนัราและใส่สารดูดซบัเอทิลีน 
 
2.  การทดลองคร้ังที ่2 ปี 2556 

จากการทดลองคร้ังท่ี 1 ปี 2555 พบวา่ ดา้นปัจจยัถุงบรรจุ การใชถุ้ง PE สามารถยืดอายกุลว้ยไข่ไดน้านกวา่การใชถุ้ง 
LDPE ดงันั้นในการทดลองคร้ังน้ีจึงปรับกรรมวธีิโดยตดัการใชถุ้ง LDPE ออก และน าวธีิการใชถุ้ง PE เจาะรู ไม่ใส่สารดูดซบัเอ
ทิลีนซ่ึงเป็นวธีิปฏิบติัทัว่ไปของการส่งออกในปัจจุบนัเป็นกรรมวิธีควบคุม ส่วนปัจจยัดา้นการควบคุมโรคยงัคงท าการทดสอบ
การจุ่มสารกนัรา และการจุ่มน ้ าร้อนดงัเดิม แต่ไดเ้พ่ิมเติมการจุ่มน ้ าร้อนร่วมกบัการใชส้ารกนัราโดยลดความเขม้ขน้ลงคร่ึงหน่ึง 
(125 ppm) รวมถึงมีการให้คะแนนการเกิดโรคท่ีขั้วหวีดว้ย   ส่วนปัจจยัการใส่สารดูดซบัเอทิลีนยงัคงเดิม นอกจากน้ียงัท าการ
ทดลองในลกัษณะจ าลองการส่งออกจริง คือ ปฏิบัติขั้นตอนการคดั ลา้ง และบรรจุตวัอย่างกลว้ยในกล่องเช่นเดียวกับการ
ส่งออก  
อายุการเกบ็รักษา 

ผลการทดลอง พบว่า อายุการเก็บรักษาในทุกกรรมวิธีท่ีใช้ถุง PE สามารถเก็บรักษากลว้ยไข่ได้นานกว่ากรรมวิธี
ควบคุมท่ีใชถุ้ง PE เจาะรู ซ่ึงสามารถเก็บไดป้ระมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้น (เร่ิมสุกในสัปดาห์ท่ี 3) ส าหรับกรรมวิธีทดลอง พบวา่ 
ในสัปดาห์ท่ี 4 ปัจจยัการควบคุมโรคและปัจจยัการใส่สารดูดซับเอทิลีนมีอิทธิพลร่วมกนัต่อจ านวนหวีท่ีเก็บรักษาได ้ โดย
พบวา่การจุ่มสารกนัรา หรือการจุ่มน ้ าร้อน ทั้งใส่และไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีน สามารถเก็บรักษาผลผลิตได ้100% ในขณะท่ีการ
จุ่มน ้ าร้อนร่วมกบัสารกนัราเกิดความแตกต่าง คือ เม่ือใส่สารดูดซบัเอทิลีนเก็บรักษาผลผลิตได ้100% แต่เม่ือไม่ใส่สารดูดซบัเอ
ทิลีน จ านวนหวท่ีีเก็บรักษาไดต้  ่ากวา่ 70% (ภาพท่ี 2.1)  

ในสัปดาห์ท่ี 6 พบอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจยัเช่นกนั โดยการจุ่มสารกันราทั้ งใส่และไม่ใส่สารดูดซับเอทิลีน
สามารถเก็บรักษาผลผลิตได ้100% การจุ่มน ้ าร้อนใส่สารดูดซบัเอทิลีนเก็บรักษาได ้100% แต่เม่ือไม่ใส่สารดูดซบัจ านวนหวีท่ี
เก็บรักษาไดล้ดลงเหลือประมาณ 80% ในขณะท่ีการจุ่มน ้ าร้อนร่วมกบัสารกนัราเม่ือใส่สารดูดซบัเอทิลีนเก็บรักษาได ้90% และ
เม่ือไม่สารดูดซบัเก็บรักษาไดต้  ่าสุดเพียง 30% (ภาพท่ี 2.2)  

ในสัปดาห์ท่ี 8 มีเพียงกรรมวิธีจุ่มสารกนัราทั้งใส่และไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนเท่านั้นท่ีสามารถเก็บรักษาผลผลิตได ้
โดยเก็บรักษาได ้100% ทั้ง 2 กรรมวธีิ   

แสดงให้เห็นวา่ส าหรับปัจจยัการควบคุมโรค การจุ่มสารกนัรายืดอายกุารเก็บรักษาไดน้านสุด และส าหรับปัจจยัการ
ใส่สารดูดซบัเอทิลีน การใส่สารดูดซบัยดือายไุดม้ากกวา่การไม่ใส่ 
การเกดิโรคทีข่ั้วหว ี

เม่ือพิจารณาผลของการควบคุมโรคท่ีขั้วหวี พบวา่ หลงัการเก็บรักษา 4 สัปดาห์ การเกิดโรคท่ีขั้วหวีของการควบคุม
โรคต่างๆกนัท่ีการใส่สารหรือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนให้ผลต่างกนั คือ ไม่พบการเกิดโรคในกรรมวิธีใชส้ารกนัราร่วมกบัการ
ใส่สารดูดซบัเอทิลีน ในขณะท่ีเม่ือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนพบการเกิดโรคเลก็นอ้ยเพียง 1% ของพ้ืนท่ีขั้วหว ี ส่วนกรรมวธีิจุ่มน ้ า
ร้อนและจุ่มน ้ าร้อนร่วมกบัสารกนัรา พบการเกิดโรคเล็กนอ้ยดว้ยค่าคะแนน 2 โดยมีความแตกต่างของเปอร์เซนตพ้ื์นท่ีการเกิด
โรคระหวา่งการใส่หรือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีน โดยกรรมวิธีใส่สารดูดซบัเอทิลีนมีเปอร์เซนตก์ารเกิดโรค (1%) นอ้ยกวา่ไม่ใส่ 
(20-25%) (ตารางท่ี 2.1)   



หลงัการเก็บรักษา 6 สปัดาห์ ยงัคงพบอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัทั้งสอง โดยพบวา่ การใชส้ารกนัราไม่พบการเกิดโรค
ทั้งใส่หรือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีน ในขณะท่ีการจุ่มน ้ าร้อนและการจุ่มน ้ าร้อนผสมสารกนัรามีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
ต ่ากวา่การใชส้ารกนัราและไม่แตกต่างกนั และกรรมวธีิทั้งสองเม่ือใส่สารดูดซบัเอทิลีนสามารถควบคุมการเกิดโรคไดดี้กวา่การ
ไม่ใส่ (ตารางท่ี 2.1และภาพท่ี 2.3)   

หลงัจากเก็บรักษาถึงสปัดาห์ท่ี 8 มีเพียงปัจจยัการควบคุมโรคเดียวท่ียงัเก็บรักษาได ้คือ จุ่มสารกนัรา  ซ่ึงยงัคงควบคุม
การเกิดโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และการใส่สารดูดซบัเอทิลีนเกิดโรคนอ้ยกวา่ไม่ใส่  โดยกรรมวิธีจุ่มสารกนัราร่วมกบัใส่
สารดูดซับเอทิลีนมีคะแนนการเกิดโรคต ่าสุด มีเปอร์เซนต์การเกิดโรคบนพ้ืนท่ีขั้วหวีเพียง 0.8% ส่วนกรรมวิธีจุ่มสารกนัรา
ร่วมกบัไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนมีเปอร์เซนตก์ารเกิดโรคบนพ้ืนท่ีขั้วหว ี7%  

นอกจากน้ีการตรวจสอบคุณภาพหลงัการบ่มสุก พบวา่ กรรมวธีิจุ่มน ้ าร้อน มีสีผิวไม่สม ่าเสมอ คือมีสีเหลืองปนสีเขียว 
(incomplete degreening) ส่วนผลการชิมไม่พบความผิดปกติใดๆในกล่ิน และรสชาติของทุกกรรมวธีิ 

 
จากผลการทดลอง แสดงว่า การควบคุมโรคเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่ออายุการเก็บรักษาผลผลิต โดยวิธีควบคุมโรคท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้เก็บรักษาผลผลิตไดสู้งสุด  คือ สารกนัรา รองลงมาคือการจุ่มน ้ าร้อน และการจุ่มน ้ าร้อนร่วมกบั
สารกนัรา ตามล าดบั และการใส่สารดูดซบัเอทิลีนช่วยใหเ้ก็บรักษาผลผลิตไดสู้งข้ึนและเกิดโรคนอ้ยกวา่ไม่ใส่สารดูดซบั ซ่ึงจะ
เห็นผลแตกต่างชดัเจนในการควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพต ่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการเกิดโรคสมัพนัธ์กบัปริมาณก๊าซเอทิลีน เม่ือ
ปริมาณก๊าซเอทิลีนสูงการเกิดโรคสูง เน่ืองจากก๊าซเอทิลีนเป็นตวัเร่งการเกิดเช้ือรา และส่งผลในทางกลบักนัเช่นกนั คือ เม่ือผล
เป็นโรคจะผลิตก๊าซเอทิลีนสูงข้ึน นอกจากน้ีเช้ือราบางชนิดยงัสามารถสร้างก๊าซเอทิลีนไดด้ว้ย (พีระเดช 2529) ส่งผลใหผ้ลผลิต
มีอายกุารเก็บรักษาสั้นกว่า ดงันั้น กรรมวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ การใชส้ารกนัราร่วมกบัใส่สารดูดซับเอทิลีน ถึงแมผ้ลต่ออายกุารเก็บ
รักษาจะไม่แตกต่างกบัการใชส้ารกนัราไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีน แต่มีเปอร์เซนตก์ารเกิดโรคนอ้ยกวา่ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเก็บรักษา
ไดน้านกวา่ 
 
3.  การทดลองคร้ังที ่3 ปี 2556 
 จากการทดลองคร้ังท่ี 2 ในปี 2556 พบวา่ การใชถุ้ง PE ร่วมกบักรรมวธีิท่ีใส่สารดูดซบัเอทิลีนมีแนวโนม้เก็บรักษา
กลว้ยไข่ไดน้านและมีการเกิดโรคนอ้ยกวา่ไม่ใส่สารดูดซบั โดยกรรมวธีิท่ีจุ่มสารกนัราใหผ้ลในการเก็บรักษาดีท่ีสุด 8 สปัดาห์ 
รองลงมาคือกรรมวธีิจุ่มน ้ าร้อนซ่ึงเก็บรักษาได ้6 สปัดาห์ ดงันั้นในการทดลองคร้ังท่ี 3 น้ีจึงมีการปรับกรรมวธีิทดลองโดยเลือก
กรรมวธีิท่ีใส่สารดูดซบัเอทิลีนของแต่ละวธีิควบคุมการเกิดโรค น าวธีิใส่ถุง PE ร่วมกบัจุ่มสารกนัราโดยไม่มีสารดูดซบัเอทิลีน
เป็นวธีิควบคุม และปรับลดเวลาจุ่มในน ้ าร้อนลงคร่ึงหน่ึง คือ ลดจาก 180 วนิาทีเป็น 90 วนิาที  
 ผลการทดลอง พบวา่ กรรมวิธีใชส้ารกนัรา (กรรมวิธีท่ี 1 และ 2) สามารถยืดอายกุารเก็บรักษากลว้ยไข่ไดน้านท่ีสุด 8 
สปัดาห์ ส่วนกรรมวิธีจุ่มน ้ าร้อนเก็บรักษาไดน้านรองลงมาคือ  6 สปัดาห์ ในขณะท่ีกรรมวธีิจุ่มน ้ าร้อนผสมสารกนัรามีอายกุาร
เก็บรักษาสั้ นท่ีสุด 4 สัปดาห์ (ตารางท่ี 3.1) โดยกรรมวิธีใช้สารกันราพบคะแนนการเกิดโรคท่ีขั้วหวีน้อยท่ีสุด ในขณะท่ี
กรรมวิธีจุ่มน ้ าร้อนมีคะแนนการเกิดโรคสูงสุด (ตารางท่ี 3.2)  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากการปรับลดเวลาในการจุ่มน ้ าร้อนท าให้
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคลดลงและต ่ากวา่กรรมวธีิจุ่มน ้ าร้อนผสมสารกนัรา  

ส าหรับอตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซดห์ลงัการเก็บรักษา 4 สปัดาห์ พบวา่ กรรมวธีิจุ่มสารกนัราไม่ใส่สารดูด
ซบัเอทิลีน (ควบคุม) มีอตัราการผลิตสูงกวา่กรรมวิธีอ่ืนๆ ในขณะท่ีมีอตัราการผลิตก๊าซเอทิลีนต ่าและไม่แตกต่างกบักรรมวิธี
จุ่มสารกนัราใส่สารดูดซับเอทิลีน และพบวา่กรรมวิธีจุ่มน ้ าร้อนมีอตัราการผลิตก๊าซเอทิลีนสูงสุด (ตารางท่ี 3.3)  สัมพนัธ์กบั
เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรค โดยการเกิดโรคสูงการผลิตก๊าซเอทิลีนสูง (พีระเดช 2529)   ซ่ึงแสดงถึงแนวโนม้ท่ีกรรมวิธีควบคุมและ
กรรมวิธีจุ่มสารกนัราใส่สารดูดซับเอทิลีนจะสุกชา้หรือมีอายุการเก็บรักษานานกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัอายุการเก็บ



รักษาท่ีกรรมวิธีทั้งสองสามารถเก็บรักษาไดน้านท่ีสุด 8 สัปดาห์ และพบวา่ อตัราการผลิตก๊าซเอทิลีนเฉล่ียสัปดาห์ท่ี 4-8 ใน
กรรมวิธีจุ่มสารกนัราใส่สารดูดซบัเอทิลีน (0.026 ul/Kg-hr) ต ่ากวา่กรรมวธีิควบคุม (0.037 ul/Kg-hr)  ซ่ึงแสดงถึงแนวโนม้การ
มีประสิทธิภาพในการยดือายผุลผลิตไดดี้กวา่กรรมวธีิควบคุมซ่ึงไม่มีสารดูดซบัเอทิลีน   

นอกจากน้ีการตรวจสอบคุณภาพหลงัการบ่มสุก ไม่พบความผิดปกติใดๆรวมถึงกล่ินและรสชาติในทุกกรรมวิธี 
ดงันั้น กรรมวธีิท่ีดีท่ีสุดคือ การใชถุ้ง PE ร่วมกบัจุ่มสารกนัราและใส่สารดูดซบัเอทิลีน 
 
สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

ในดา้นปัจจยัถุงบรรจุ การใชถุ้ง PE มีประสิทธิภาพในการควบคุมการหายใจและการสุกของกลว้ยไขไ่ดน้านกวา่การ
ใชถุ้ง LDPE  ดา้นปัจจยัการควบคุมโรค การใชส้ารกนัราอิมาซาลิล 250 ppm มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการเกิดโรคไดดี้
ท่ีสุดซ่ึงมีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษา ตามด้วยการจุ่มน ้ าร้อน และการจุ่มน ้ าร้อนร่วมกับสารกันรา 125 ppm ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพต ่าสุด  แต่อยา่งไรก็ตามหากปรับลดเวลาการจุ่มน ้ าร้อนลงคร่ึงหน่ึงจะท าใหป้ระสิทธิภาพในการป้องกนัโรคลดลง  
ส่วนปัจจยัการใส่สารดูดซบัเอทิลีน เม่ือใส่สารดูดซบัสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเอทิลีนในถุงบรรจุไดดี้ โดยเฉพาะในช่วงท่ี
ผลผลิตเร่ิมมีการผลิตก๊าซเอทิลีนมากข้ึน ส่งผลต่อการยืดอายกุลว้ยไข่เช่นกนั  ดงันั้นกรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดในการยืดอายุการเก็บ
รักษากลว้ยไข่ คือ การใช้ถุง PE ร่วมกบัสารกนัรา 250 ppm และใส่สารดูดซับเอทิลีน สามารถเก็บรักษากลว้ยไข่ท่ีอุณหภูมิ 
13±2    ْ C ไดน้าน 8 สัปดาห์ มีการเกิดโรคนอ้ยกวา่ 50% ของพ้ืนท่ีขั้วหว ีและคุณภาพการรับประทานปกติ ในขณะท่ีการใชถุ้ง 
LDPE ร่วมกบัสารกนัรา 250 ppm และใส่สารดูดซบัเอทิลีน สามารถเก็บรักษาไดเ้พียง 4 สปัดาห์ 
 

ค าแนะน า 
 การยดือายกุลว้ยไข่ส าหรับการส่งออกท าไดโ้ดยเก็บเก่ียวกลว้ยไขท่ี่ระยะสุกแก่ 70% ตดัหวี ตกแต่งปลายลูกและลา้ง
ท าความสะอาดตามขั้นตอนปฏิบติัเพ่ือการส่งออกทัว่ไป หลงัจากนั้นจุ่มสารป้องกนัเช้ือราอิมาซาลิล 250 ppm ผึ่งแหง้แลว้บรรจุ
ลงกล่องขนาดบรรจุ 14 กิโลกรัม ท่ีรองดว้ยถุง PE ความหนา 30 ไมครอน ใส่ซองบรรจุสารดูดซบัเอทิลีนซองละ 5 กรัม จ านวน 
5 ซอง กระจายทัว่กล่องและปิดปากถุง เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13±2   ْ C สามารถเก็บรักษาไดน้าน 8 สัปดาห์ โดยไม่พบความ
ผิดปกติใดๆหลงัการเก็บรักษาและเม่ือผลสุก 
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การทดลองคร้ังที ่1 ปี 2555  
 

 
 
ภาพที ่1.1 จ านวนหวท่ีีสามารถเก็บรักษาได(้%) ของกรรมวธีิต่างๆหลงัการเก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน 2, 4, 6 และ 8 สปัดาห์ 
 

 
 (a) (b) 
ภาพที ่1.2 ผลของ (a) ปัจจยัถุงบรรจุ (PE และ LDPE) กบัการใส่ซองดูซบัเอทิลีน และ (b) ปัจจยัถุงบรรจุ (PE และ LDPE) กบั
การควบคุมโรค ต่อจ านวนหวท่ีีสามารถเก็บรักษาได ้(%) หลงัการเก็บรักษากลว้ยไข่ท่ี 13±2 °C นาน 4  สปัดาห์ 
 
 

 
 
  



ตารางที ่1.1 ผลของปัจจยัถุงบรรจุ (A) การควบคุมโรค (B) และการใส่สารดูดซบัเอทิลีน (C) ต่ออตัราการผลิตก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) และก๊าซเอทิลีน (C2H4) หลงัการเก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน 2 และ 4 สปัดาห์ 
 

ปัจจยั 
CO2 (mg/Kg-hr) C2H4 (nL/Kg-hr) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (สปัดาห์) ระยะเวลาเก็บรักษา (สปัดาห์) 
2 4 2 4 

ถุงบรรจุ (A) 
      - LDPE 0.56 1.86 0.30 10.73 

  - PE 1.10 3.17 1.99 1.21 
การควบคุมโรค (B) 

      - HWT 0.81 2.55 1.51 2.65 
  - สารกนัรา 0.85 2.48 0.79 9.30 
การใส่สารดูดซบัเอทิลีน (C)  

      - ไม่ใส่ 0.72 2.93 0.55 8.89 
  - ใส่ 0.93 2.10 1.74 3.06 
F-test   

 
  

   A ** ** ** ** 
  B ns ns ** ** 
  C ** * ** ** 
  A×B   bag*di ** ns * ** 
  B×C     di*ea ns ns ns ** 
  A×C     bag*ea ns ** ** ** 
  A×B×C * ** ns ** 
C.V.(%) 18.2 31.2 50.7 62.6 

** = significant at 1% level,  * = significant at 5% level,  ns = not significant 
  



ตารางที ่1.2 ผลของอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัถุงบรรจุ (A) และการควบคุมโรค (B) ต่ออตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) หลงัการเก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน 4 สปัดาห์ 

ระยะเวลาเก็บรักษา 
(สปัดาห์) 

ถุงบรรจุ (A) 
CO2 (mg/Kg-hr) 

ค่าความต่าง การควบคุมโรค (B) 
HWT สารกนัรา 

2 

ไม่ใส่ซองดูดซบัเอทิลีน 
     - LDPE 0.15  0.68   -0.53 ** 

  - PE 1.20  0.87   0.33 * 
ใส่ซองดูดซบัเอทิลีน 

     - LDPE 0.67  0.73   -0.06 ns 
  - PE 1.23  1.13    0.09 ns 

  
Comparison                        LSD(5%)   LSD(1%) 
2-A*B*C means                   0.26         0.36         

4 

ไม่ใส่ซองดูดซบัเอทิลีน 
     - LDPE 1.17 2.42  -1.25 ns 

  - PE 4.96 3.18  1.78 * 
ใส่ซองดูดซบัเอทิลีน 

     - LDPE 2.15 1.70   0.45 ns 
  - PE 1.93 2.62  -0.69 ns 

  
Comparison                        LSD(5%)   LSD(1%) 
2-A*B*C means                   1.36           1.87         

** = significant at 1% level,  * = significant at 5% level,  ns = not significant 
 
ตารางที ่1.3 ผลของอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัถุงบรรจุ (A) และการควบคุมโรค (B) ต่ออตัราการผลิตก๊าซเอทิลีน (C2H4) หลงั
การเก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน 2 สปัดาห์ 

ถุงบรรจุ (A) 
C2H4 (nL/Kg-hr) 

ค่าความต่าง การควบคุมโรค (B) 
HWT สารกนัรา 

LDPE 0.35 0.27 0.08 ns 
PE 2.68 1.31 1.37 ** 
ค่าความต่าง  -2.33 **  -1.04 **   
** = significant at 1% level, ns = not significant     
Comparison                        LSD(5%)   LSD(1%) 
2-A*C means                       0.71           0.98         

 
 



ตารางที ่1.4 ผลของอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัถุงบรรจุ (A) และการใส่สารดูดซบัเอทิลีน (C) ต่ออตัราการผลิตก๊าซเอทิลีน 
(C2H4) หลงัการเก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน  2 สปัดาห์ 

ถุงบรรจุ (A) 
C2H4 (nL/Kg-hr) 

ค่าความต่าง การใส่สารดูดซบัเอทิลีน (C) 
ไม่ใส่ ใส่ 

LDPE 0.12 0.49  -0.37 ns 
PE 0.98 3.01  -2.02 ** 
ค่าความต่าง  -0.86 *  -2.52 **   
** = significant at 1% level,  * = significant at 5% level,  ns = not significant 
Comparison                        LSD(5%)   LSD(1%) 
2-A*C means                        0.71           0.98         

 
ตารางที ่1.5 ผลของอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัถุงบรรจุ (A) และการควบคุมโรค (B) ต่ออตัราการผลิตก๊าซเอทิลีน (C2H4) หลงั
การเก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน  4 สปัดาห์ 

ถุงบรรจุ (A) 
C2H4 (nL/Kg-hr) 

ค่าความต่าง การควบคุมโรค (B) 
HWT สารกนัรา 

ไม่ใส่ซองดูดซบัเอทิลีน 
     - LDPE 7.26 32.02   -24.76 ** 

  - PE 1.07 1.29  -0.22 ns 
ใส่ซองดูดซบัเอทิลีน 

     - LDPE 1.55 2.48   -0.94 ns 
  - PE 1.08 1.41  -0.33 ns 
** = significant at 1% level, ns = not significant 
Comparison                         LSD(5%)   LSD(1%) 
2-A*B*C means                    6.47           8.91         

 
ตารางที ่1.6 ผลของกรรมวธีิใชถุ้ง PE ต่างๆต่ออตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) และก๊าซเอทิลีน (C2H4) หลงัการ
เก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน 6 สปัดาห์ 

กรรมวธีิ CO2 (mg/Kg-hr) C2H4 (nL/Kg-hr) 

1. PE + สารกนัรา (control) 1.04 a 1.45 a 
2. PE + สารกนัรา + EA 0.97 a 0.55 a 
3. PE + HWT  1.67 b 27.24 b 
4. PE + HWT + EA 1.93 b 17.19 b 
C.V. (%) 11.2 57.4 

ค่าเฉล่ียในแนวคอลมันท่ี์ตามดว้ยอกัษรเดียวกนั ไม่ต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวธีิ DMRT 



ตารางที ่1.7 ผลของปัจจยัถุงบรรจุ (A) การควบคุมโรค (B) และการใส่สารดูดซบัเอทิลีน (C) ท่ีมีต่อความแน่นเน้ือ (N) และ 
TSS (%) เม่ือผลสุก หลงัการเก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน 2 และ 4 สปัดาห์ 

ปัจจยั 
ความแน่นเน้ือ (N) TSS (%) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (สปัดาห์) ระยะเวลาเก็บรักษา (สปัดาห์) 
2 4 2 4 

ถุงบรรจุ (A) 
      - LDPE 0.536 0.573 23.12 23.07 

  - PE 0.555 0.561 23.08 23.18 
การควบคุมโรค (B) 

      - HWT 0.510  0.595 23.13 23.30 
  - สารกนัรา 0.580  0.539 23.03 23.05 
การใส่สารดูดซบัเอทิลีน (C)  

      - ไม่ใส่ 0.517 0.545 22.89 23.10 
  - ใส่ 0.573 0.589 23.27 23.25 
F-test         
  A ns ns ns ns 
  B ** * ns ns 
  C * ns ns ns 
  A×B ns ns ns ns 
  B×C ns * ns ns 
  A×C ns ns ns ns 
  A×B×C ns ns ns ns 
C.V.(%) 16.0 15.9 6.5 5.9 

** = significant at 1% level,  * = significant at 5% level,  ns = not significant 
 
ตารางที ่1.8 ผลของอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัการควบคุมโรค (B) และการใส่สารดูดซบัเอทิลีน (C) ท่ีมีต่อความแน่นเน้ือ (N) 
เม่ือผลสุก หลงัการเก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน 4 สปัดาห์ 

การป้องกนัโรค (B)  
ความแน่นเน้ือ (N) 

ค่าความต่าง การใส่สารดูดซบัเอทิลีน (C)  
ไม่ใส่ ใส่ 

HWT 0.544 0.647  -0.103 ** 
สารกนัรา 0.547 0.531 0.016 ns 
ค่าความต่าง  -0.003 ns 0.116 **   

  ** = significant at 1% level,   ns = not significant   



ตารางที ่1.9 ผลของกรรมวธีิใชถุ้ง PE ต่างๆต่อความแน่นเน้ือ (N) และ TSS (%) เม่ือผลสุก หลงัการเก็บรักษาท่ี13±2 °C นาน 6 
สปัดาห์ 

กรรมวธีิ ความแน่นเน้ือ (N) TSS (%) 

1. PE + สารกนัรา (control) 0.606 24.00 
2. PE + สารกนัรา + EA 0.554 23.57 
3. PE + HWT  0.596 23.23 
4. PE + HWT + EA 0.598 24.17 
F-test ns ns 
C.V. (%) 12.1 5.8 

 
 
การทดลองคร้ังที ่2 ปี 2556 
 

 
 
ภาพที ่2.1  ผลของอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัการควบคุมโรคแบบตา่งๆกบัการใส่หรือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนต่อจ านวนหวท่ีี
สามารถเก็บรักษาได ้(%) หลงัการเก็บรักษากลว้ยไข่ในถุง PE ท่ี 13±2 °C นาน 4  สปัดาห์ 



 
ภาพที ่2.2  ผลของอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยัการควบคุมโรคแบบตา่งๆกบัการใส่หรือไม่ใส่สารดูดซบัเอทิลีนต่อจ านวนหวท่ีี
สามารถเก็บรักษาได ้(%) หลงัการเก็บรักษากลว้ยไข่ในถุง PE ท่ี 13±2 °C นาน 6  สปัดาห์ 

 
ตารางที ่2.1 ผลของปัจจยัการควบคุมโรค (a) และการใส่สารดูดซบัเอทิลีน (b) ต่อคะแนนและเปอร์เซนตก์ารเกิดโรคท่ีขั้วหวี
เฉล่ียหลงัการเก็บรักษากลว้ยไข่ในถุง PE ท่ี 13±2 °C นาน 4 และ 6 สปัดาห์ 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 
 (สปัดาห์) 

การควบคุมโรค (a) 

คะแนนและเปอร์เซนตก์ารเกิดโรค 

ค่าความต่าง การใส่สารดูดซบัเอทิลีน (b) 

ใส่ ไม่ใส่ 

4 

สารกนัรา 250 ppm 1.0 (0%) 2.0 (1%) 

 HWT 2.0 (1%) 2.0 (20%) 

 H WT + สารกนัรา 125 ppm 2.0 (1%) 2.0 (25%) 

 

6 

สารกนัรา 250 ppm 1.0 a (0%) 1.0 a (0%) 0.0 ns 

HWT 2.4 b (23.5%) 4.1 b (68.9%)  -1.7 ** 

H WT + สารกนัรา 125 ppm 2.4 b (22.7%) 4.5 b (78.8%)  -2.1 ** 

  C.V. = 17.8%, F (a) = **, F (b) = **, F (a×b) = **   
ค่าคะแนนเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรเดียวกนั ไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 
** = significant at 1% level,   ns = not significant 
 
 
 
  



 
 

      
 สารกนัรา 250 ppm + EA  สารกนัรา 250 ppm 
         

       
 HWT + EA  HWT  
 

        
 HWT + สารกนัรา 125 ppm + EA        HWT + สารกนัรา 125 ppm   
 
ภาพที ่2.3 ลกัษณะผลผลิตในแตล่ะกรรมวธีิหลงัการเก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน 6 สปัดาห์  
  



การทดลองคร้ังที ่3 ปี 2556 
 
ตารางที ่3.1 จ านวนหวท่ีีสามารถเก็บรักษาได(้%) หลงัการเก็บรักษากลว้ยไข่ในถุง PE ในแต่ละกรรมวธีิท่ี 13±2 °C นาน 4, 6 
และ 8 สปัดาห์ 

กรรมวธีิ 
จ านวนหว ี(%) 

4 สปัดาห์ 6 สปัดาห์ 8 สปัดาห์ 

1. สารกนัรา 250 ppm (ควบคุม) 100 100 87.5 
2. สารกนัรา 250 ppm + EA 100 95.9 95.5 
3. HWT + สารกนัรา 125 ppm + EA   100 45 0 
4. HWT+ EA 100 91.7 0 
 
ตารางที ่3.2 คะแนนและเปอร์เซนตก์ารเกิดโรคเฉล่ียบริเวณขั้วหวหีลงัการเก็บรักษากลว้ยไข่ในถุง PE ในแต่ละกรรมวธีิท่ี 13±2 
°C นาน 4, 6 และ 8 สปัดาห์ 

กรรมวธีิ 
คะแนนและเปอร์เซนตก์ารเกิดโรค 

4 สปัดาห์ 6 สปัดาห์ 8 สปัดาห์ 

1. สารกนัรา 250 ppm (ควบคุม) 1.3 a (5.5%) 2.7 a (30.0%) 2.5 a (24.3%) 
2. สารกนัรา 250 ppm + EA 1.9 b (7.7%) 3.1 a (42.0%) 3.1 b (45.1%) 
3. HWT + สารกนัรา 125 ppm + EA   2.3 b (19.7%) 3.5 a (50.5%) 3.8 b (60.5%) 
4. HWT+ EA 4.1 c (70.4%) 4.8 b (89.7%) 4.8 c (91.4%) 
C.V. (%)  14.26 21.66 11.45 
ค่าคะแนนเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรเดียวกนั ไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 

 
ตารางที ่3.3 อตัราการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2 ) และก๊าซเอทิลีน (C2H4) หลงัการเก็บรักษากลว้ยไข่ในถุง PE ในแต่
ละกรรมวธีิท่ี 13±2 °C นาน 4 สปัดาห์ 

กรรมวธีิ CO2 (mg/Kg-hr) C2H4 (ul/Kg-hr) 

1. สารกนัรา 250 ppm (ควบคุม) 16.487 b 0.030 a 
2. สารกนัรา 250 ppm + EA 2.721 a 0.040 ab 

3. HWT + สารกนัรา 125 ppm + EA   2.902 a 0.050 b 

4. HWT+ EA 4.519 a 0.065 c 

C.V. (%) 17.8 9.4 
อตัราการผลิตก๊าซเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรเดียวกนั ไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 

 

 
 

 



       
 สารกนัรา 250 ppm   สารกนัรา 250 ppm + EA  
 

       
 HWT + สารกนัรา 125 ppm + EA HWT + EA 
 
ภาพที ่3.3 ลกัษณะผลผลิตในแตล่ะกรรมวธีิหลงัการเก็บรักษาท่ี 13±2 °C นาน 6 สปัดาห์ 
 
 


