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ค าปรารภ  
เงาะ เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภค เนื่องจากมีรสชาติหวาน หอม เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค แต่เป็นที่ทราบกัน

โดยทั่วไปว่า ปัญหาที่ส้าคัญของเงาะคือ ขนและเปลือกเงาะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลอย่างรวดเร็วและผลเงาะเกิด
อาการผลเน่าได้ง่ายในระหว่างการเก็บรักษา ท้าให้เงาะสดมีอายุในการวางจ้าหน่ายเพียง 2-3 วัน เท่านั น จึงท้าให้
ไม่สามารถส่งออกเงาะสดไปยังประเทศที่อยู่ไกลได้ ซึ่งการพัฒนางานวิจัยเพ่ือเพ่ิมปริมาณการส่งออกเงาะสดของ
ประเทศไทยยังถือเป็นเรื่องที่ส้าคัญ ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยมาพอสมควรแล้ว แต่จากการจัดการที่เปลี่ยนไปใน
ปัจจุบัน  รวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันจากประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศ เช่น 
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่ต่างมีพื นที่ในการปลูกเงาะและพยายามผลักดันการส่งออกเงาะสดไปจ้าหน่ายยัง
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีประชากรจ้านวนมากและถือว่าเป็นตลาด
ใหญ่ที่สามารถรองรับผลไม้ชนิดนี ได้ในปริมาณมาก อย่างไรก็ตามประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพในการผลิตเงาะที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะเงาะพันธุ์โรงเรียนที่มีเนื อหวาน กรอบ อีกทั งไทยยังได้เปรียบด้านเส้นทางการส่งออกที่สะดวก
กว่า จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้เหมาะสมมากขึ น ทั งเพ่ือส่งออก
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศในเขตภูมิภาคอ่ืนที่ห่างไกลขึ น  
  

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัย จึงได้ด้าเนินโครงการวิจัย “เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือ
รักษาคุณภาพเงาะพันธุ์โรงเรียน” โดยได้ศึกษาตั งแต่การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของเงาะพันธุ์
โรงเรียน เพ่ือหาจุดวิกฤติที่ท้าให้เกิดการสูญเสีย รวมถึงหาสาเหตุและปริมาณการสูญเสียในระหว่างขั นตอนการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว และได้ศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะน้ามาใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษา
เงาะเพ่ือการส่งออก ทั งในส่วนของการก้าจัดเพลี ยแป้งหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมโรคผลเน่าของเงาะระหว่าง
การเก็บรักษา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการส่งออกเงาะ รวมทั งการทดสอบเทคโนโลยีที่ได้จากการ
ด้าเนินโครงการ เพ่ือให้สามารถน้าผลงานวิจัยไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ 

 

สุดท้ายนี คณะผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาในโครงการวิจัยนี  จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
ภาคส่วนตั งแต่ภาคเอกชน เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
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บทน า 
เงาะ (Nephelium lappaceum L.) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่นิยม

บริโภคทั งภายในประเทศและส่งออกไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศ เนื่องจากมีรสชาติหวาน หอม เป็นที่ชื่ นชอบของ
ผู้บริโภค อีกทั งยังเป็นวัตถุดิบที่ส้าคัญของอุตสาหกรรมเกษตร  เช่น การแปรรูปเป็นเงาะกระป๋อง และเงาะสอดไส้
สับปะรด พื นที่ปลูกเงาะของประเทศไทยอยู่ทางภาคตะวันออก ในพื นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด และ
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช ในปี 2561 มีปริมาณผลผลิตเงาะรวมทั งประเทศ 
260,736 ตัน แต่สามารถส่งออกเงาะไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศได้เพียง 15,964 ตัน คิดเป็น 5.80 เปอร์เซ็นต์ของ
เงาะที่ผลิตได้ทั งหมด โดยแบ่งเป็นการส่งออกเงาะในรูปของผลสด 7,983 ตัน (3.06 เปอร์เซ็นต์) เงาะกระป๋องสอด
ไส้สับปะรดในน ้าเชื่อม 5,579 ตัน (2.14 เปอร์เซ็นต์) และเงาะบรรจุภาชนะปิดผนึก 2,896 ตัน (1.11 เปอร์เซ็นต์) 
(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ปัญหาส้าคัญที่พบในผลเงาะสดหลังการเก็บเกี่ยว คือ อาการเปลือกและ
ขนเงาะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลอย่างรวดเร็ว ผลเกิดการเน่าเสีย และมีแมลงติดมาจากแปลงปลูก ส่งผลให้เงาะมีอายุ
การเก็บรักษาสั นเพียง 2-3 วัน ที่อุณหภูมิห้อง  

การวิจัยเพ่ือหาเทคโนโลยีการชะลอการเกิดสีน ้าตาลของเปลือกและขนเงาะ ยังถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะ
สามารถเพ่ิมปริมาณการส่งออกเงาะสดไปยังต่างประเทศได้ ซึ่งอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์มีผลต่อคุณภาพและ
อายุการเก็บรักษาเงาะ โดยมีผลกระทบต่อการคายน ้าของผลเงาะสด ถ้าความดันไอน ้า (vapor pressure) ใน
อากาศมีค่าน้อยกว่าในผลเงาะ ปริมาณน ้าในผลเงาะจะระเหยออกสู่สภาพแวดล้อมได้มาก ส่งผลให้เงาะเหี่ยวแห้ง
และเกิดสีน ้าตาลอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างระหว่างความดันไอน ้าในสภาพแวดล้อมและในผลไม้นี  เรียกว่า 
vapor pressure deficits หรือ VPD ค่า VPD จึงมีผลต่อคุณภาพและความสดของผลไม้ ปัจจุบันยังไม่มี
การศึกษาถึงผลกระทบของ VPD ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเงาะ แต่พบการศึกษาลักษณะ
นี ในผลไม้วงศ์ Sapindaceae ชนิดอ่ืน เช่น ลิ นจี่และล้าไย (Jiang and Fu, 1999; Kaewchana et al., 2006; 
Somboonkaew and Terry, 2010) ซ่ึงปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื นในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาให้คงที่ ช่วยลดการสูญเสียน ้า ส่งผลให้สามารถช่วยชะลอการ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือกและสีขนของเงาะได ้ 

การเกิดโรคผลเน่าของเงาะเป็นสาเหตุส้าคัญอีกประการหนึ่งที่ท้าให้ผลิตผลเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
เกิดจากการเข้าท้าลายของเชื อราหลายชนิดคือ Lasiodiplodia theobromae, Gliocephalotrichum spp., 
Greeneria sp., Colletotrichum gloeosporioides, Pestalotiopsis sp., Phomopsis sp. (บุ ญ ญ วดี แล ะ 
สุภา, 2552) อาการเริ่มแรกจะเป็นจุดสีน ้าตาลอ่อนขยายไปตามเปลือกของผลเงาะ ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล
เข้มหรือด้าอย่างรวดเร็ว บางผลมีการสร้างเส้นใยสีเทาฟูหรือเส้นใยสีขาวบนผลเงาะ ขึ นอยู่กับชนิดของเชื อรา
สาเหตุโรคผลเน่าของเงาะ ซึ่งจะท้าให้มีลักษณะอาการของโรคแตกต่างกัน ลักษณะภายในผลเงาะระยะแรกอาการ
ไม่รุนแรง เปลือกเงาะด้านในเป็นสีน ้าตาลเหลืองขยายลามใกล้เคียงกับเปลือกที่แสดงอาการด้านนอก เนื อเงาะจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนจนถึงสีน ้าตาลอมเหลือง เนื อจะนิ่มและเละ (บุญญวดี, 2557) 

การควบคุมโรคผลเน่าของเงาะหลังการเก็บเกี่ยวมีหลายวิธีที่มีความปลอดภัย เช่น การใช้สารปลอดภัย  
อุณหภูมิต่้า โอโซน ไคโตซาน และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เป็นต้น ในปัจจุบันให้ความส้าคัญกับการลดการใช้สารเคมีใน
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ขบวนการผลิตตั งแต่แปลงปลูกจนถึงผู้บริโภค ปัจจุบันมีการน้าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิด มาพัฒนาให้อยู่ใน
รูปแบบของชีวภัณฑ์ เนื่องจากการผลิตในรูปแบบชีวภัณฑ์จะท้าให้เกิดความสะดวกต่อการน้าไปใช้ ตัวอย่าง  
ชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากเชื อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์  เช่น Bacillus subtilis ได้แก่  ลาร์มิน่า® Pseudomonas 
fluorescens ได้แก่ Top A506® และ Streptomyces griseoviridis ได้แก่ Mycostop® โดยในแต่ละสูตรของ
เชื อแบคทีเรียมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ส่วนประกอบของสูตรชีวภัณฑ์ คือ 1) สารพา (carrier) สามารถ
แบ่งเป็นสารอนินทรีย์ เช่น vermiculite, clay, calcium sulphate, mineral soil และสารอินทรีย์ เช่น น ้ามัน
พืช ขี เลื่อย ร้าข้าวสาลี แป้งมันส้าปะหลัง เป็นต้น โดยทั่วไปสารพามีลักษณะเป็นสารเฉื่อยและท้าหน้าที่เป็นตัวพา
เชื อจุลินทรีย์ให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง เมื่อน้าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ไปใช้งาน สารพาจะเป็นแหล่งอาหารที่ดีของ
จุลินทรีย์ 2) สารเชื่อม (Binder) ช่วยในการจับตัวของสารพาและจะถูกเติมลงไปในระหว่างกระบวนการผลิต
สูตรส้าเร็จในรูปเม็ด มีคุณสมบัติเป็นสารป้องกันเซลล์ สารเชื่อมโดยทั่วไปมีสมบัติละลายน ้าและมีความหนืดต่้า 
สารเชื่อมที่นิยมใช้ ได้แก่ แป้ง กลูโคส เด็กซ์แตรน เจลลาติน กากน ้าตาล เมทิลเซลลูโลส เป็นต้น 3) สารป้องกัน
เซลล์ (protectant) ในกระบวนการท้าแห้ง มีการเติมสารป้องกันเซลล์ เพ่ือป้องกันปฏิกิริยาของโปรตีนและ
เซลล์ที่มีชีวิต การควบคุมโรคโดยใช้เชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์เป็นอีกแนวทางในการป้องกันก้าจัดโรคที่มีความ
ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค จากการศึกษาของบุญญวดีและคณะ (2560) พบว่า แบคทีเรีย Bacillus 
amyloliquefaciens DL9,  Bacillus amyloliquefaciens PN10 และ Bacillus siamensis DL7 สามารถ
ยับยั งความรุนแรงของโรคผลเน่า ได้ 57.82, 55.82 และ 52.97 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และสารสกัดหยาบของ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ทั ง 3 สายพันธุ์นี ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ไตลิง ซึ่งมีลักษณะของเซลล์ใกล้เคียงกับเซลล์ของมนุษย์ 
และได้น้าแบคทีเรียปฏิปักษ์ 3 สายพันธุ์ มาพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ผง 3 รูปแบบ หลังจากเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 6 เดือน พบว่า ชีวภัณฑ์สูตรที่มีส่วนผสม แป้งข้าวเจ้า 100 กรัม น ้ามันถั่วเหลือง 1 มิลลิลิตร และซูโครส 10 
กรัม มีอัตราการอยู่รอดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ PN10, DL7 และ DL9 สูง เท่ากับ 7.55 x 108, 3.73 x 108 และ 
8.53 x 107 cfu/g ตามล้าดับ ชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะที่
ปลูกเชื อรา L. theobromae ได้ดีเช่นเดียวกับการใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์โดยตรง 

นอกจากนี ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งในการส่งออกเงาะสดคือ พบการปนเปื้อนของเพลี ยแป้งบนผลเงาะ 
ที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกามีการสั่งห้ามน้าเข้าเงาะและผลไม้อีก 5 ชนิด ได้แก่ มังคุด ล้าไย ลิ นจี่ มะม่วง และ
สับปะรดจากประเทศไทยเนื่องจากไม่ม่ันใจคุณภาพที่อาจมีการปนเปื้อนของเพลี ยแป้งและแมลงศัตรูพืชที่ติดไปกับ
ผลดังกล่าว (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพลี ยแป้งที่ติดมากับผลเงาะตั งแต่อยู่ใน
แปลงจนกระทั่งถึงขั นตอนการคัดบรรจุ ส่งผลให้เกิดปัญหาการน้าเข้าสินค้าจากประเทศต้นก้าเนิด ดังนั น จึงมี
ความจ้าเป็นในการศึกษาหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการก้าจัดเพลี ยแป้งที่ติดมากับผลเงาะหลังการเก็บเกี่ยว โดย
เพลี ยแป้ง (Hemiptera: Pseudococcidae) เป็นแมลงปากดูดท้าลายเงาะ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดน ้าเลี ยงจาก
ส่วนต่าง ๆ ของเงาะ เช่น ผล ช่อดอก และกิ่งอ่อน ด้วยการใช้ส่วนของปากที่มีลักษณะเป็นท่อยาวเรียกว่า stylet 
พวกที่ท้าลายผลจะดูดกนิน ้าเลี ยงจากผลเงาะบริเวณขั วผลและโคนขนของผลเงาะ ถ้าเข้าท้าลายรุนแรงในระยะผล
อ่อนจะท้าให้ผลร่วง (Williams and Watson, 1988) นอกจากนี เพลี ยแป้งบางชนิดยังสามารถขับถ่ายสารเหลวที่
มีลักษณะเป็นน ้าเหนียว ๆ เรียกว่า มูลหวาน (honeydew) ออกมาเนื่องจากสิ่งขับถ่ายของเพลี ยแป้งเหล่านี จะ
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เป็นที่อยู่อาศัยและอาหารของราด้าท้าให้ราด้าเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วปกคลุมใบและผล  ใบจึงไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่การเจริญเติบโตลดลง ถ้าเกิดขึ นที่ผลจะท้าให้ผลเงาะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่และท้า
ให้ผลเงาะสกปรกซ่ึงเป็นลักษณะที่ไม่ต้องการของตลาดทั งภายในประเทศและต่างประเทศ เพลี ยแป้งที่เข้าท้าลาย
เงาะ ในป ระ เทศ ไทยมี  4 ชนิ ด  คื อ  Ferrisia virgata (Cockerell), Planococcus lilacinus (Cockerell), 
Planococcus minor (Maskell) และ Rastrococcus sp. โดยเพลี ยแป้ ง F. virgata, P. lilacinus และ P. 
minor เข้าท้าลายเงาะในส่วนที่เป็นกิ่งอ่อนและผลเงาะ ส่วนชนิด Rastrococcus sp. เข้าท้าลายในส่วนของเงาะ
ที่เป็นช่อดอก ซึ่งในจ้านวนเพลี ยแป้งทั ง 4 ชนิดนี  เพลี ยแป้ง F. virgata มีความส้าคัญและมีการระบาดรุนแรง
ที่สุดในประเทศไทย ส้าหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะในโรงคัดบรรจุ มีการล้างท้าความสะอาดก่อนการส่ง
จ้าหน่าย แต่ยังไม่สามารถก้าจัดเพลี ยแป้งที่ติดไปกับผลเงาะได้หมด จึงมีความจ้าเป็นต้องศึกษาวิธีการเพ่ือใช้ใน
การก้าจัดเพลี ยแป้งลายที่ติดมากับผลเงาะให้หมดไป ซึ่งการใช้วิธีทางกายภาพและวิธีกลเป็นทางเลือกหนึ่งที่มี
ความปลอดภัยสามารถน้ามาใช้ได้ เช่น การใช้ความร้อน ความเย็น และการเป่าลม มีรายงานว่า การใช้น ้าร้อนที่
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วินาที สามารถก้าจัดเพลี ยแป้ง Cataenococcus ensete ที่พบบนผล
กล้วยเอธิโอเปียได้หมดและไม่กระทบต่อคุณภาพ (มนัชญา, 2553) พรรณเพ็ญและคณะ (2554) รายงานว่า การ
ก้าจัดเพลี ยไฟบนผลมะระขี นกหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้ความเย็น 15 องศาเซลเซียส ร่วมกับการเป่าลม 30 ปอนด์
ต่อตารางนิ ว นาน 2 นาทีต่อผล ให้ผลดีในการก้าจัดเพลี ยไฟได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

การเก็บรักษาเงาะในสภาพบรรยากาศดัดแปลงหรือในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตผลให้นานขึ น ซึ่งการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลง เป็นการปรับส่วนประกอบของก๊าซ
ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ที่โดยปกติในบรรยากาศมีก๊าซออกซิ เจนประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ และ
คาร์บอนไดออกไซด์ 0.03 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพดังกล่าวจะมีออกซิเจนมากพอในการหายใจ การลดปริมาณ
ออกซิ เจนลงจะท้ าให้การหายใจของผักและผลไม้ รวมทั งจุลินทรีย์ลดลง และการเพ่ิมของ ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์จะมีผลให้การหายใจของผลิตผลลดลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี การเก็บรักษาผลิตผลในบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีสภาพบรรยากาศเหมาะสมจะช่วยลดอาการผิดปกติ การเกิดสีน ้าตาล (browning) และลดการเกิดอาการ
สะท้านหนาวได้ (Devon and Kader, 1988) ส้าหรับประเทศไทยมีการพัฒนาฟิล์มพลาสติกชนิดแอคทีฟ (active 
film) หรือฟิล์มพลาสติกดัดแปลงสภาพบรรยากาศ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้าให้ฟิล์มพลาสติกมีอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (oxygen transmission 
rate: OTR) ครอบคลุมตั งแต่ช่วง 6,000-20,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อตารางเมตรต่อวัน แผ่นฟิล์มมีลักษณะใส 
เกิดฝ้าน้อย และมีความหนาน้อยกว่าฟิล์มพลาสติกทั่วไปประมาณร้อยละ 25 แต่คงความแข็งแรงเท่าฟิล์ม
พลาสติกที่จ้าหน่ายในท้องตลาด (บุญรักษ์, 2559) และมีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถให้ก๊าซที่ใช้ในกระบวนการ
หายใจซึมผ่านเข้าออกได้ดีและสอดคล้องกับอัตราการใช้และการสร้างก๊าซในกระบวนการหายใจท้าให้เกิด
บรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุล (equilibrium modified atmosphere: EMA) ขึ นในถุงบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้เกิด
การชะลอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ท้าให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ได้นานขึ นและยัง
สามารถรักษาความชื นสัมพัทธ์ภายในบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ระหว่าง 95-99 เปอร์เซ็นต์ (ศรัณยา, 2552) มีการศึกษา
การยืดอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน ศิรกานต์และเบญจมาส (2553) ได้ศึกษาการเก็บรักษาเงาะพันธุ์
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โรงเรียนบรรจุในถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ พบว่า ถุงพลาสติกดัดแปลงสภาพบรรยากาศที่มีความหนา 25 ไมครอน 
และมี OTR 12,000-15,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อตารางเมตรต่อวัน ช่วยชะลอการเกิดสีน ้าตาลของเงาะได้ และ
รักษาคุณภาพเงาะได้นาน 16 วัน เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพันธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์ 
การศึกษาการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียนในสภาพบรรยากาศดัดแปลง โดยเก็บใน LDPE ไม่เจาะรู และเจาะรู 1 2 
และ 3 รู เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบว่า เงาะที่เก็บในถุง LDPE ไม่เจาะรู เก็บรักษาได้นาน 16 วัน 
โดยมีปริมาณก๊าซออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ 7 เปอร์เซ็นต์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 14 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ นสุด
การทดลอง ส่วนเงาะที่บรรจุในถุง LDPE เจาะรู เก็บรักษาได้นาน 12 วัน (Srilaong et al., 2002)   

ส้าหรับการส่งออกเงาะสดไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน มีการส่งไปจ้าหน่ายยังประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มีระยะทางการขนส่งไม่ไกล เช่น เวียดนาม พม่า และกัมพูชา โดยจะขนส่งด้วยรถบรรทุกคลุมด้วย
ผ้าใบโดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและส่วนใหญ่จะขนส่งในช่วงเวลากลางคืน เมื่อถึงตลาดปลายทางต้องรีบน้าเงาะ
ออกจ้าหน่ายเนื่องจากผลเงาะจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอย่างรวดเร็ว โดยจะแสดงอาการผลเหี่ยวและสีเปลือก
จะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล ซึ่งการวิจัยเพ่ือหาวิธีการชะลอการเกิดสีน ้าตาลของเปลือกและขนเงาะ และการควบคุม
การเกิดโรคผลเน่าของเงาะเป็นสิ่งส้าคัญที่จะสามารถเพ่ิมปริมาณการส่งออกเงาะสดไปยังต่างประเทศได้  ซึ่งจะ
เห็นว่าการพัฒนางานวิจัยเพ่ือเพ่ิมปริมาณการส่งออกเงาะสดของประเทศไทยยังถือเป็นเรื่องที่ส้าคัญ โดยเฉพาะ
การส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีประชากรจ้านวนมากและถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สามารถรองรับผลไม้
ชนิดนี ได้ในปริมาณมาก ประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพในการผลิตเงาะที่มีคุณภาพ ทั งยังได้เปรียบด้านเส้นทางการ
ส่งออกที่สะดวกกว่า (เฉลิมชัยและศิริชัย, 2555) ไม่ว่าจะส่งออกทางเรือหรือทางรถยนต์ในเส้นทาง R3A R9 หรือ 
R12 ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 2 วัน จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้
เหมาะสมมากขึ น ทั งเพ่ือส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและส่งออกไปประเทศในเขตภูมิภาคอ่ืนที่ห่างไกล
ขึ น  

ดังนั น โครงการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือรักษาคุณภาพเงาะพันธุ์โรงเรียน จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุและปริมาณการสูญเสียของเงาะพันธุ์โรงเรียนหลังการเก็บเกี่ยวในแต่ละขั นตอน 
ตั งแต่ขั นตอนการเก็บเกี่ยวจนถึงการวางจ้าหน่าย เพ่ือเป็นแนวทางในการลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะสดหลังการเก็บเกี่ยว ศึกษา
วิธีการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะและการก้าจัดเพลี ยแป้ง ที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาและการส่งออกผลเงาะสด 
รวมถึงทดสอบเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาและการส่งออกเงาะพันธุ์โรงเรียน
เพ่ือน้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์  
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บทคัดย่อ 
เงาะ (Nephilium lappaceum L.) เป็นผลไม้ที่มีอายุการเก็บรักษาสั น เนื่องจากมีการสูญเสียน ้าอย่าง

รวดเร็วท้าให้สีเปลือกและขนเงาะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล นอกจากนี ยังพบการปนเปื้อนของแมลงและพบการเกิดโรค
ผลเน่าของเงาะในระหว่างการเก็บรักษา ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกเงาะไปยังประเทศปลายทางที่อยู่ไกลได้ 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและศึกษาเทคโนโลยีการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาและเพ่ิมศักยภาพการส่งออกเงาะสดของไทย โดยด้าเนินโครงการในปี 2561-
2562 ณ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  กรมวิชาการเกษตร          
การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวพบว่า ขั นตอนการวางจ้าหน่าย ณ อุณหภูมิปกติ (35-39 องศาเซลเซียส) 
มีการสูญเสียมากที่สุด สาเหตุหลักเนื่องจากขนเงาะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล โดยมีปริมาณการสูญเสีย 53.59 
เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับการจ้าหน่ายในประเทศ และ 96.69 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับเงาะที่ส่งไปจ้าหน่ายต่างประเทศ 
เนื่องจากเงาะบรรจุในกล่องโฟมท้าให้เกิดการสูญเสียมากกว่าการบรรจุในตะกร้าพลาสติก การศึกษาผลกระทบ
ของ vapor pressure deficit (VPD) ต่อคุณภาพของผลเงาะ พบว่า การสูญเสียน ้าหนักและความแน่นเนื อของ
เงาะเพ่ิมมากขึ นเมื่อเก็บที่ 30 องศาเซลเซียส และระดับ VPD ที่ 1.27 kPa ขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้
ในเนื อเงาะเก็บที ่13 องศาเซลเซียส และ VPD ที่ 0.45 kPa มีระดับคงที่ไม่ลดลง การเปลี่ยนแปลงแอนโธไซยานิน
แต่ละชนิดในเปลือกของเงาะเก็บที่ 13 องศาเซลเซียส ที่มี VPD ที่ 0.15-0.45 เพ่ิมขึ นในช่วง 9 วันของการเก็บ
รักษา ในขณะที่เงาะที่มี VPD เท่ากับ 0.90 ลดลงหลังจากเก็บไว้ 6 วัน ปริมาณสารประกอบฟินอลในเปลือกเงาะมี
ค่าสูงกว่าในเนื อเยื่อของขนและสารประกอบฟินอลที่ 13 องศาเซลเซียส ลดลงช้ากว่าที่ 23 และ 30  องศา
เซลเซียส การเก็บรักษาที่ความชื นสัมพัทธ์ต่้าและ VPD สูงช่วยชะลอการสูญเสียสารประกอบฟินอลได้ และพบว่า
กิจกรรมของ PPO และ PAL ในขนสูงกว่าในเปลือก ท้าให้ขนมีสีคล ้าเร็วกว่าเปลือก การศึกษาวิธีการก้าจัดเพลี ย
แป้งบนผลเงาะหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า การจุ่มน ้าร้อนที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที จากนั นแช่ในน ้าเย็นที่   
5 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที และเป่าด้วยลมที่แรงดัน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ ว (30 วินาที) มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในการก้าจัดเพลี ยแป้ง ส้าหรับการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคผลเน่าของเงาะพันธุ์โรงเรียน โดย
น้ า แ บ ค ที เรี ย ป ฏิ ปั ก ษ์  Bacillus amyloliquefaciens DL9, Bacillus amyloliquefaciens PN10 แ ล ะ 
Bacillus siamensis DL7 มาพัฒนา   ชีวภัณฑ์ และเก็บที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6 เดือน พบว่า ชีวภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบ แป้งข้าวเจ้า 100 กรัม น ้าตาลทราย 10 กรัม และน ้ามันถั่วเหลือง 1 มิลลิลิตร มีอัตราการอยู่รอด
ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ DL9, DL7 และ PN10 สูงที่สุด เมื่อน้าชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียไปควบคุมโรคผลเน่าของเงาะ 
ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 ความเข้มข้น 10 กรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุด มีการเกิดโรคผลเน่า 25.33 เปอร์เซ็นต์ 
และมีค่าดัชนีการเกิดโรคผลเน่า 9.33 เปอร์เซ็นต์ และการทดสอบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุเงาะพันธุ์
โรงเรียนเพ่ือลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา ขนาดบรรจุ 8 และ 18 กิโลกรัม พบว่า การบรรจุ
เงาะในถุงดัดแปลงสภาพบรรยากาศ M4 (MAP) สามารถช่วยชะลอการเกิดสีน ้าตาลของผลเงาะได้ และการแช่ผล
เงาะในชีวภัณฑแ์บคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนบรรจุในถุง MAP สามารถช่วยลดการเกิดโรคผลเน่าของเงาะในระหว่างการ
เก็บรักษา โดยผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนบรรจุในถุง MAP สามารถเก็บรักษา
ได้นาน 12 และ 10 วัน ตามล้าดับ เมื่อเก็บทีอุ่ณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพันธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์  
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Abstract 
Rambutan (Nephilium lappaceum L.) has short storage life because of rapid water loss 

skin browning and fruit rot disease. Due to this problem it is difficult to export rambutan. The 
aim of this study was to evaluate the postharvest technology to maintain the quality of 
rambutan cv. Rong Rien. The first experiment was to study loss assessment was done at three 
steps of postharvest supply chain 1) after harvesting 2) postharvest handling at the packing 
house and transport to market and 3) on sale. For wholesale market, percentage of loss in each 
steps were 36.63 10.13 and 53.59% respectively. While rambutan for export market has 
percentage loss 33.57 21.68 and 96.69%. The second experiment was to determine the effects 
of vapor pressure deficit (VPD) on rambutan fruit quality. The result showed that weight losses 
and firmness of rambutan were greater in fruit stored at 30oC and a VPD of 1.27 kPa. At 13oC 
and a VPD of 0.42  kPa, total soluble solids in aril tissue were better maintained. Individual 
anthocyanins in pericarp of rambutan stored at 13oC with VPD of 0.15-0.45 increased during      
9 days whilst rambutan with VPD of 0.90 decreased after day 6 of storage. Phenolic content in 
fruit peel were higher than in spintern tissues. Phenol compounds at 13oC decreased slower 
than at 23 and 30oC. Low RH and high VPD storages caused the lower loss of phenol content. 
On the other hand, enzyme activities of PPO and PAL of spintern tissues were higher than the 
peel which caused the spintern turn to dark brown color faster than peel. In the third 
experiment, postharvest harvest management of striped mealybug (Ferrisia virgate (Cockerell)) 
on rambutan. The result shown that the dipping hot water treatment at 50oC (1 min) combined 
with cooling water treatment at 5oC (1 min) and blower of power 30 PSI (30 sec) was an 
effective in killing mealybugs. Further experiment was to determine the effectiveness of bio-
agent formulation to control fruit rot disease in rambutan. The result showed that the 
formulation of 100 g rice flour mixed with 10 g sugar and 1 ml soybean oil was the best carrier 
to maintain bacterial survival. Then the bio-agent formulation, Bacillus amyloliquefaciens DL9 
was the most efficiency to control fruit rot disease. The result showed that isolate of DL9 at    
10 g/l had disease incident by 25.33 and disease index by 9.33%. Afterward, the effect of 
suitable packaging for transportation and storage of rambutan (packing size: 8 and 18 kg). It was 
found that bio-agent formulation could reduce fruit rot disease and the fruit were dipped in 
bio-agent formulation for 5 minutes before packed in active packaging bags (0.025 mm thick, 
OTR 12,000 cm3/m2/d) prolong storage life of the fruit by 12 days at 13oC, 90-95% RH. Active 
packaging bags could delay browning of the fruit and prolong storage life by 10 days. 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การทดลองที ่1 การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเงาะพันธุ์โรงเรียน 

ศึกษาและประเมินการสูญเสียของเงาะพันธุ์โรงเรียนในแต่ละขั นตอนตามวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ ตั งแต่ขั นตอนการเก็บเกี่ยว การขนส่งไปยังจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผล การจัดการหลังการเก็บ
เกีย่วของจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผล จนกระทั่งการขนส่งไปจ้าหน่ายยังตลาดค้าส่งในประเทศ และการส่งออกไป
จ้าหน่ายต่างประเทศ ระหว่างฤดูกาลผลิตเงาะของภาคตะวันออกปี 2561-2562 โดยขั นตอนการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียวเงาะ  มีดังนี  

 
 
 
 

 
 
 
 
การประเมินการสูญเสียตามขั้นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะ ประเมินการสูญเสียหลังการเก็บ

เกี่ยวเงาะตลอดกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว ดังต่อไปนี  
1. การประเมินการสูญเสียตามขั นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะส้าหรับตลาดภายในประเทศ 

1.1 ประเมินการสูญเสียของเงาะในขั นตอนหลังการเก็บเกี่ยว 
1.1.1 คัดเลือกสวนเงาะที่ผลิตเงาะเพ่ือการค้า จ้านวน 3 แห่ง 

1.1.2 เก็บเกี่ยวผลเงาะตามวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร บันทึกข้อมูลขั นตอนและวิธีการเก็บเกี่ยว 
ระยะเวลา อุปกรณ์และแรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว รวมถึงกรรมวิธีต่าง ๆ ในระหว่างการเก็บเกี่ยว ตามวิธีปฏิบัติ
ของเกษตรกร 

1.1.3 สุ่มตัวอย่างเงาะที่เก็บเกี่ยวมาแล้วจ้านวน 10 ตะกร้า ตะกร้าละ 20 กิโลกรัม น้ามาคัดแยก
ความเสียหายที่เกิดขึ นทันทีหลังการเก็บเก่ียว (Figure 1) ได้แก่ 

- ผลมีขนาดเล็ก  
- ความเสียหายจากโรค  
- ความเสียหายจากแมลง 

- ความเสียหายเชิงกล เช่น ผลช ้า ผลแตก บาดแผลจากมีด 

- ความเสียหายอืน่ ๆ  
แล้วน้ามาค้านวณเป็นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียของแต่ละสาเหตุการสูญเสีย 

1.2  ประเมินการสูญเสียของเงาะในขั นตอนการจัดการของจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผล และขนส่งไปยัง
ตลาดค้าส่งในประเทศ (ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท) 

1. การเก็บเกี่ยว 2. จุดรับซื อ/ 
จุดรวบรวมผลิตผล 

3. ตลาดค้าส่งในประเทศ ลูกค้าในประเทศ 
(ตลาดสด/ขายปลีก) 

4. จุดกระจายสินค้า  
ณ ตลาดต่างประเทศ 

ลูกค้าต่างประเทศ 
(ซุปเปอร์มาร์เกต) 
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1.2.1 สุ่มตัวอย่างเงาะหลังจากเก็บเกี่ยวตามวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรและคัดแยกผลที่เสียหาย
ออกไปแล้ว จ้านวน 100 กิโลกรัม ขนส่งไปยังจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลผลิต จ้านวน 3 แห่ง บันทึกข้อมูลขั นตอน 
วิธีการปฏิบัติในการขนส่งเงาะจากแปลงปลูกไปยังจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลผลิต อุปกรณ์ แรงงาน และพาหนะที่ใช้
ในการขนส่ง ของจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลผลิต  

1.2.2 เมื่อขนส่งเงาะมาถึงจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลผลิต น้ามาผ่านกระบวนการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวตามวิธีการปฏิบัติของผู้รับซื อ/ผู้รวบรวมผลผลิต บันทึกข้อมูลวิธีการจัดการ อุปกรณ์และแรงงานที่ใช้ รวมถึง
กรรมวิธีต่าง ๆ ในโรงคัดบรรจุตามวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบการ 

1.2.3 ขนส่งเงาะจากจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผลไปยังตลาดค้าส่งในประเทศ (ตลาดสี่มุมเมือง และ
ตลาดไท) บันทึกวิธีการขนส่ง และระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง 

1.2.4 น้าตัวอย่างเงาะที่ขนส่งมายังตลาดค้าส่งภายในประเทศ มาคัดแยกความเสียหายที่เกิดขึ นจาก
ขั นตอนการจัดการของจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผล และขนส่งไปยังตลาดค้าส่งในประเทศ (Figure 2)  ณ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ 

- ความเสียหายเชิงกล เช่น ผลแตก ผลช ้า 
- ความเสียหายจากโรค 
- การสูญเสียน ้าหนัก 
- ความเสียหายอื่น ๆ  

น้ามาค้านวณเป็นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียของแต่ละสาเหตุการสูญเสีย 

1.3 ประเมินการสูญเสียของเงาะ ณ จุดวางจ้าหน่าย 
1.3.1 น้าตัวอย่างเงาะที่ขนส่งมายังตลาดค้าส่งภายในประเทศ หลังจากคัดแยกผลที่เสียหายออกไป

แล้ว มาทดสอบการวางจ้าหน่าย ณ ตลาดค้าปลีก ที่อุณหภูมิปกติ (ประมาณ 35-39 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิ 
13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน  

1.3.2 คัดแยกความเสียหายที่เกิดขึ น (Figure 3) ได้แก่ 
- ความเสียหายจากโรค 

- ความเสียหายจากขนสีน ้าตาล 

- การสูญเสียน ้าหนัก 
- ความเสียหายอื่น ๆ  

2. การประเมินการสูญเสียตามขั นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะส้าหรับตลาดต่างประเทศ 
2.1 ประเมินการสูญเสียเงาะในขั นตอนหลังการเก็บเก่ียว  

ประเมินการสูญเสียของเงาะในขั นตอนการเก็บเกี่ยว ส้าหรับเงาะที่จะส่งไปจ้าหน่ายต่างประเทศ 
จ้านวน 2 แห่ง โดยสุ่มตัวอย่างเงาะที่เก็บเกี่ยวมาแล้วจ้านวนสวนละ 100 กิโลกรัม บันทึกขอ้มูลเช่นเดียวกับข้อ 1.1  

2.2 การประเมินการสูญเสียของเงาะในขั นตอนการจัดการของจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผล และขนส่งไปยัง
ตลาดปลายทาง (จ้าลองการขนส่ง)  
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สุ่มตัวอย่างเงาะหลังจากเก็บเกี่ยวและคัดแยกผลที่เสียหายออกไปแล้ว จ้านวน 100 กิโลกรัม ขนส่ง
ไปยังจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผลเพ่ือการส่งออก จ้านวน 2 แห่ง น้ามาผ่านกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ตามวิธีปฏิบัติของผู้ส่งออก แล้วจ้าลองการขนส่งเงาะจากจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผลเพ่ือการส่งออกไปยังตลาด
ปลายทาง น้าตัวอย่างเงาะมาคัดแยกความเสียหายที่เกิดขึ น บันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 1.2  

2.3 การประเมินการสูญเสียเงาะ ณ จุดวางจ้าหน่าย 
ประเมินการสูญเสียหลังจากการวางจ้าหน่าย โดยใช้ตัวอย่างเงาะที่จ้าลองการขนส่งไปยังตลาด

ปลายทาง หลังจากคัดแยกผลที่เสียหายออกไปแล้ว น้ามาทดสอบการวางจ้าหน่าย ณ จุดวางจ้าหน่าย และบันทึก
ผลเช่นเดียวกับข้อ 1.3 

การค านวณเปอร์เซ็นต์การสูญเสียของเงาะ ค้านวณจากน ้าหนักของเงาะที่พบการสูญเสียจากแต่ละ
สาเหตุเทียบกับน ้าหนักเริ่มต้น ดังสมการ  

เปอร์เซ็นต์การสูญเสีย = น ้าหนักเงาะที่ได้รับความเสียหาย X 100 
                                                น ้าหนักเงาะทั งหมด 

Small size insect insect

Fruit rot Fruit cracking Knife wounding 
 

 

Figure 1 Causes of loss in rambutan after harvesting 

 

Fruit rotBrowning hair Fruit cracking

 
 

Figure 2 Causes of loss in rambutan after postharvest handling and transportation 
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13o C

25o C

Browning hair

Browning hair

Fruit rot

Fruit rot
 

 

Figure 3 Causes of loss in rambutan after distribution 

 
 

การทดลองที่ 2 ผลกระทบของ Vapor Pressure Deficits ต่อการเปลี่ยนแปลง ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี
ของเงาะหลังการเก็บเกี่ยว 

1. เก็บเกี่ยวเงาะพันธุ์โรงเรียนจากสวนเกษตรกร โดยเก็บเกี่ยวเงาะในระยะที่เปลือกเป็นสีแดงอ่อนหรือ
ระยะสามสีและขนเงาะยังเป็นสีเขียว จากนั นคัดผลที่มีขนาดสม่้าเสมอและไม่มีการเข้าท้าลายของโรคและแมลง 

2. ตัดแต่งก้านเงาะ ให้มีความยาวไม่เกิน 0.2 เซนติเมตร 
3. สุ่มแบ่งผลเงาะที่ผ่านการคัดเลือกบรรจุในกล่องระบบปิดขนาด 7,200 มิลลิลิตร (ยี่ห้อ Super Lock) 

ที่ควบคุมระดับความชื นในกล่องให้คงที่ได้ โดยใช้สารละลายกลีเซอรอลที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ปรับระดับ
ความชื น มีระดับอุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ และความต่างศักย์ของความดันไอน ้า (Vapor Pressure Deficit: 
VPD) แตกต่างกัน 9 กลุ่ม (Table 1) วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) โดย
แต่ละกลุ่มมีผลเงาะ จ้านวน  3 กล่อง/กลุ่ม/วันทดสอบ แต่ละกล่องมีผลเงาะประมาณ 13-14 ผล/กล่องและ
น ้าหนัก 400±10 กรัม/กล่อง สุ่มทดสอบคุณภาพกล่องละ 10 ผล ในวันที่  0  3  6 และ 9 ของการเก็บรักษา 
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การวิเคราะห์ตัวอย่าง 

1) วัดระดับสีผิวของเปลือกเงาะ สุ่มตัวอย่างเงาะจากทุกกลุ่มในวันที่ 0 3 6 และ 9 ของการเก็บรักษา 
จ้านวน 10 ผลต่อกล่อง ด้วยเครื่องวัดสีด้วยระบบ LCh  

2) วัดการสูญเสียน ้าหนักจ้านวนเงาะทั งหมด 
3) วัดค่าความแน่นเนื อจ้านวน 5 ผลต่อกล่อง 
4) น้าเงาะจ้านวน 5 ผลต่อกล่อง มาแยกส่วนเปลือก ขน และเนื อเงาะ แล้วน้าไปท้าแข็งด้วย

ไนโตรเจนเหลว เก็บที่ -80oC เพ่ือทยอยท้าแห้งด้วยเครื่องท้าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  
5) น้าเงาะที่ท้าแห้ง ส่วนเปลือก ขน และเนื อเงาะ ที่แยกไว้มาสกัดและวิเคราะห์  

 5.1 การสกั ด แอน โท ไซ ย านิ น  (cyanidin 3-glucoside, cyanidin 3-rutinoside, malvidin)
ด้าเนินการตามวิธีการของ Somboonkaew and Terry (2010) ชั่งน ้าหนักเปลือกแห้ง และขนแห้งจากแต่ละ
กรรม กรรมวิธีละ 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 150 มิลลิกรัม ใส่สารละลาย 70% เมธานอล: 29.5% น ้า: 0.5% กรด
ไฮโดรคลอริก (v/v/v) HPLC grade ปริมาตร 3 มิลลิลิตรต่อตัวอย่าง บ่มที่ 35oC เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง กรองสาร
สกัดด้วย 0.2 μm nylon filter disc น้าสารสกัดที่ได้วิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC (Agilent 1100 series) โดย 
โมบายเฟส (A) คือ 1% กรดฟอสฟอริค 10% กรดอะซิติก ในน ้ากลั่น (v/v/v) (B) อะซิโทไนไทรท์ ด้วยอัตราไหล 
0.2 มิลลิลิตรต่อนาที ผ่านคอลัมน์ Zorbax C8 (Agilent 250 x 2.1 มิลลิเมตร 5 μm particle size)  

 5.2 การสกัดสารประกอบฟินอล สกัดตามวิธีการ Folin-Ciocalteu (Somboonkaew and Terry, 
2010) น้าขนเงาะและเปลือกเงาะแห้ง กรรมวิธีละ 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 150 มิลลิกรัม สกัดด้วยสารละลาย
เอธานอล 80% (v/v) บ่มที่ อุณหภูมิ 70oC นาน 2 ชั่วโมง น้าสารสกัดที่ได้กรองด้วย 0.22 μm filter disc 
จากนั นน้าสารสกัดมาวิเคราะห์เพ่ือหาสารประกอบฟินอล โดยน้าสารสกัด 20 μ l น ้ากลั่น 3.2 มิลลิลิตร Folin-
Ciocalteu’s phenol reagent 200 μ l และ โซเดียมคาร์บอเนต (1.9M) 600 μ l บ่มในที่มืดนาน 2 ชั่วโมงที่
อุณหภูมิห้อง น้าสารสกัดที่ได้วัดการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ โดยปริมาณฟิ

Table 1  Vapor Pressure Deficit (VPD) calculated from different temperature and relative humidity* 

Temperature (oC) 
Relative Humidity 

70% 80% 90% ambient 

13 (average temperature during transportation to aboard) 0.45 0.30 0.15 0.90 

23 (average temperature at destination market) 0.84 0.56 0.28 1.12 

30 (average temperature at Thailand market during rambutan season)  1.27 0.85 0.42 1.70 

 ค้านวณจากวิธีการของ Jones (1992)  
VPD = 0.61137et * (1 – UR/100)           (1) 

Where:     t is calculated by equation 2: 
t = 17,502 * (Tar) / (240.97 + Tar)   (2) 

Where:   Tar = air temperature 
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นอลเทียบจากฟินอลมาตรฐานของกรดแกลลิค และมีหน่วยเป็น mg gallic acid equivalent (GAE) g-1 DW 
(น ้าหนักแห้ง) 

  5.3 กิจกรรมเอนไซม์ PPO และกิจกรรมเอนไซม์ PAL จากเปลือกเงาะและขนเงาะแห้ง น้าขน
หรือเปลือกเงาะแห้ง กรรมวิธีละ 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 150 มิลลิกรัม โดย PPO วิเคราะห์ตามวิธีการของ 
Benjamin and Moutgomery (1973) และ PAL ตามวิธีการของ จ้าเนียรและคณะ (2560) 
 

การทดลองที่ 3 การจัดการเพลี้ยแป้งลาย (Ferrisia virgata (Cockerell)) บนผลเงาะหลังการเก็บเกี่ยว 
1. การเพาะเลี ยงเพลี ยแป้งลาย F.virgata ในเงาะบนผลฟักทองเพ่ือใช้ในการทดสอบ 

1.1 การเก็บตัวอย่างเพลี ยแป้ง ส้ารวจและเก็บตัวอย่างเพลี ยแป้งเงาะจากผลเงาะ โดยน้าตัวอย่างบางส่วน
ส่งไปจ้าแนกชนิดที่กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อทราบ
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าตัวอย่างที่เก็บมาเป็นเพลี ยแป้งลาย (F. virgata) จึงท้าการเพาะเลี ยงเพลี ยแป้งเงาะจากแหล่ง
ดังกล่าว 

1.2 การเลี ยงขยายพ่อแม่พันธุ์ส้าหรับทดลอง พืชอาหาร คือฟักทองพันธุ์ศรีเมือง โดยเลือกฟักทองพันธุ์ศรี
เมืองที่มีผิวขรุขระ ผลสีเขียว ไม่อ่อนเกินไป ท้าความสะอาดขัดด้วยแปรงสีพันและน ้ายาล้างจาน แช่ด้วยน ้ายาล้าง
ผักผลไม้เพ่ือก้าจัดพวกไข่เพลี ยแป้ง และแมลงชนิดอ่ืนๆที่อาจติดมากับผลฟักทอง และล้างออกด้วยน ้าเปล่า และ
น้ามาผึ่งลมให้แห้ง น้าพู่กันเขี่ยเพลี ยแป้งจากฟักทองลูกเก่า ลงฟักทองลูกใหม่ โดยเขี่ยเพลี ยแป้งตัวเต็มวัยเพศเมีย               
15-20 ตัว จากผลฟักทองที่มีเพลี ยแป้ง หลังจากนั น 7 วัน เอาตัวออก และน้าผลฝักทอง มาใส่ในกรงเลี ยงแมลง 
น้าผ้าสีด้ามาคลุมกรงไว้ ทิ งไว้จนกระทั่งเพลี ยแป้งลายกลายเป็นตัวเต็มวัย ส้าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการทดลอง 
ก้าหนดเปลี่ยนฟักทองใหม่ในทุก 1 เดือน หรือเมื่อเริ่มมีประชากรหนาแน่นเต็มผลฟักทอง ปล่อยตัวเต็มวัยเพลี ย
แป้งเพศเมีย จ้านวน 30-40 ตัว ลงในฟักทองพันธุ์ศรีเมือง ท้าก่อนการทดลอง 21 วัน 

1.3 การเตรียมเพลี ยแป้งเพ่ือใช้การทดสอบบนผลเงาะ วางผลเงาะบนผลฟักทองที่มีเพลี ยแป้งวัย 2-3 วาง
ผลเงาะจ้าวน 3-4 ผลต่อฟักทอง 1 ลูก ตั งทิ งไว้ 30- 60 นาที เพ่ือให้เพลี ยแป้งย้ายขึ นมากเกาะผลเงาะ จ้านวน  
30 ตัวต่อเงาะ 1 ผล จากนั นน้าผลเงาะใส่ลงในแก้วพลาสติก ปิดด้วยผ้าขาวบาง รัดปากด้วยยางวง คลุมด้วยผ้าสี
ด้า ทิ งไว้ 1 คืน ก่อนวันทดสอบ 1 วัน เพ่ือให้เพลี ยแป้งเกาะติดผลเงาะให้ได้จ้านวนมากที่สุด วันถัดมานับจ้านวน
เพลี ยแป้งทั งหมด ให้ได้ 10 ตัวต่อผล เพื่อท้าการทดสอบ  
2. การจัดการเพลี ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) บนผลเงาะหลังการเก็บเก่ียว 

วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ า้ ๆ ละ 10 ผลดังนี   
กรรมวิธีที่ 1 แช่น ้าเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที หลังจากนั นน้าผลเงาะมาเป่าด้วยลม

ที่แรงดัน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ ว (30 วินาที) 
กรรมวิธีที่ 2 จุ่มน ้าร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที แช่น ้าเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที หลังจากนั นน้าผลเงาะมาเป่าด้วยลมที่แรงดัน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ ว (30 วินาที) 
กรรมวิธีที่ 3 เป่าผลเงาะด้วยลมที่แรงดัน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ ว (30 วินาที) 
กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีควบคุม (ไม่จุ่มสารและไม่เป่าลม) 



15 
 
3. การทดสอบวิธีการจัดการเพลี ยแป้งลาย F. virgata บนผลเงาะหลังการเก็บเกีย่ว 

ตรวจนับจ้านวนเพลี ยแป้งลายบนผลเงาะหลังการทดสอบ โดยนับทั งจ้านวนตัวเป็นและจ้านวนตัวตาย 
หลังจากการทดสอบ 
4. การจัดการเพลี ยแป้งลายที่มีผลต่อคุณภาพเงาะ 

 การตรวจสอบคุณภาพผลเงาะหลังจากผ่านการทดสอบในข้อ 3 โดยน้าผลเงาะที่เก็บเกี่ยวใหม่ท้าตาม
กรรมวิธีที่ก้าหนด และน้าผลเงาะจ้านวน 10 ลูกต่อ 1 ถุง จ้านวน กรรมวิธีละ 12 ถุง น้ามาบรรจุในถุงชนิด LDPE 
เก็บรักษาที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 13±2 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพัทธ์ 90±5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0 3 6 และ 
9 วัน และท้าการตรวจลักษณะคุณภาพของเงาะ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงสี เปลือก การสูญ เสียน ้าหนัก                   
ความแน่นเนื อ ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้  
 

การทดลองที่ 4 การใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคผลเน่าของเงาะพันธุ์โรงเรียน 

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในรูปแบบสารชีวภัณฑ์ 
  เตรียมแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั งโรคผลเน่าของเงาะ 3 สายพันธุ์ คือ Bacillus 
amyloliquefaciens DL9,  Bacillus amyloliquefaciens PN10 และ Bacillus siamensis DL7 (จากการ
ทดลอง: การใช้สารสกัดจากเชื อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพ่ือลดความสูญเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว) โดยเลี ยง
แบคทีเรียในอาหารเหลว tryptic soy broth (TSB) 300 มิลลิลิตร เขย่า 130 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 
4 วัน จากนั นน้าไปตกตะกอนเซลล์ด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง 3,500 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 15 
นาที น้าเฉพาะเซลล์ของแบคทีเรียมาท้าการเจือจางความเข้มข้นด้วยน ้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ ปรับความเข้มข้นของเชื อ
ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ให้มีค่า OD เท่ากับ 1 ที่ความยาวของคลื่นแสง 600 นาโนเมตร 
 เตรียมส่วนผสมของชีวภัณฑ์ จ้านวน 2 สูตร 
  สูตรที่ 1 น้าแบคทีเรีย 20 มิลลิลิตร มาผสมกับน ้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ 20 มิลลิลิตร เขย่า 20 นาที หลังจากนั น
น้าไปผสมกับแป้งข้าวเจ้า 100 กรัม น ้าตาลทราย 10 กรัม และน ้ามันถั่วเหลือง 1 มิลลิลิตร คลุกให้เข้ากัน 
(ดัดแปลงสูตรของณิชกานต์, 2554) 
  สูตรที่ 2 น้าแบคทีเรียปฏิปักษ์ 20 มิลลิลิตร มาผสมกับเมทิลเซลลูโลส 1.25 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 20 
มิลลิลิตร เขย่า 20 นาที หลังจากนั นน้าไปผสมกับปลายข้าวที่นึ่งฆ่าเชื อแล้ว 100 กรัม  (ดัดแปลงสูตรของ ไก่แก้ว
และนิพนธ์, 2559) 
 หมายเหตุ 
 - สารทุกชนิดน้ามานึ่งฆ่าเชื อด้วยเครื่องอบความชื นความดันสูง (autoclave) 121 องศาเซลเซียส ความดัน 
15 ปอนด์/ตารางนิ ว นาน 15 นาที จ้านวน 2 ครั ง โดยแต่ละครั งห่างกัน 1 วัน 
 - น้าส่วนผสมในแต่ละสูตรไปท้าให้แห้ง โดยใช้เตาอบอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
หลังจากนั นน้ามาบดให้ละเอียด น้าชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์สูตรต่างๆ ที่ผลิตได้แบ่งใส่ถุงฟอยล์ 15 กรัม/ถุง 
เกบ็ที่อุณหภูมิห้อง เพ่ือใช้ในการทดลองขั นต่อไป 
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 บันทึกผล ปริมาณของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในชีวภัณฑ์  
 น้าชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์สูตรต่าง ๆ ท้าการตรวจปริมาณของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ระหว่างการเก็บ
รักษา ทุก 1 เดือน ด้วยวิธี dilution plate count (ผงเชื อสูตรส้าเร็จ 1 กรัม ต่อน ้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ 9 มิลลิลิตร) 
แล้วน้าสารแขวนลอยแบคทีเรีย 100 ไมโครลิตร มาหยดบนอาหารเลี ยงเชื อ NA เกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าอาหาร จ้านวน
ความเข้มข้นละ 3 ซ ้า เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตรวจนับจ้านวนโคโลนีของแบคทีเรีย หลังจากเก็บที่อุณหภูมิห้อง 
(25+2 องศาเซลเซียส) ทุก 1 เดือน เป็นเวลา 6 เดือน 
 2. ทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะพันธุ์โรงเรียน 

2.1 ทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะ 
  คัดผลเงาะที่สมบูรณ์ พ่นผลเงาะด้วยสารละลายชีวภัณฑ์แบคทีเรีย 3 สายพันธุ์ โดยการเตรียม 
ชีวภัณฑ์ 2 สูตร น้ามาผสมกับน ้า อัตรา 10 กรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับการพ่นผลเงาะด้วยน ้า (กรรมวิธีควบคุม) 
และ โพรคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร ผึ่งให้แห้ง หลังจากนั นน้ามาบรรจุในถุงพลาสติกดัดแปลงสภาพบรรยากาศ 
M4 ที่มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน 12,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ตารางเมตร/วัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
13±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน วางแผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบ 8 กรรมวิธี จ้านวน 4 ซ า้  
 กรรมวิธีที่ 1 ชุดควบคุม (น ้า) กรรมวิธีที่ 5 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL7 สูตรที่ 1 
 กรรมวิธีที ่2 โพรคลอราช 500 มก./ล. กรรมวิธีที ่6 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL7 สูตรที่ 2 
 กรรมวิธีที ่3 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย PN10 สูตรที่ 1  กรรมวิธีที่ 7 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 สูตรที่ 1 
 กรรมวิธีที ่4 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย PN10 สูตรที่ 2 กรรมวิธีที่ 8 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 สูตรที่ 2 
 บันทึกผล การเกิดโรคโดยนับจ้านวนผลเงาะที่เป็นโรคผลเน่า (%) และความรุนแรงของโรคโดยประเมิน
อาการของโรคผลเน่าบนผลเงาะ แล้วน้ามาค้านวณค่าดัชนีการเกิดโรค (Disease index) 
ประเมินการเกิดโรค โดยแบ่งระดับความรุนแรง เป็น 5 ระดับ ดังนี   
 ระดับ 0 = ไม่เกิดโรคผลเน่าของเงาะหรือ ไม่แสดงอาการของโรค 
 ระดับ 1 = พบลักษณะอาการแผลเน่าบนผลเงาะ = 1- 10 % 
 ระดับ 2 = พบลักษณะอาการแผลเน่าบนผลเงาะ = 11- 30 % 
 ระดับ 3 = พบลักษณะอาการแผลเน่าบนผลเงาะ = 31- 50 % 
 ระดับ 4 = พบลักษณะอาการแผลเน่าบนผลเงาะ > 50 % 
 จากนั นค้านวณดัชนีการเกิดโรค (Disease index) ตามสูตรดังนี   (ดัดแบลงจาก จันจิรา, 2550) 
 % Disease Index = (na x 0) + (nb x 1) + (nc x 2) + (nd x 3) + (ne x 4) x 100 
 N x 4 
 เมื่อ na = จ้านวนของผลเงาะที่มีระดับความรุนแรงเท่ากับ 0 
  nb = จ้านวนของผลเงาะที่มีระดับความรุนแรงเท่ากับ 1 
  nc = จ้านวนของผลเงาะท่ีมีระดับความรุนแรงเท่ากับ 2 
  nd = จ้านวนของผลเงาะที่มีระดับความรุนแรงเท่ากับ 3 
  ne = จ้านวนของผลเงาะที่มีระดับความรุนแรงเท่ากับ 4 
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N  = จ้านวนผลเงาะทั งหมด 
 
 2.2 ทดสอบระดับความเข้มข้นของชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคผลเน่า และการ
เปลี่ยนแปลงคณุภาพของผลเงาะหลังการเก็บรักษา 

 คัดผลเงาะที่สมบูรณ์ พ่นผลเงาะด้วยสารละลายชีวภัณฑ์แบคทีเรียทีมีประสิทธิภาพ (จากการ
ทดสอบ ข้อ 2.1) คือ ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL7 สูตรที่ 1  ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 สูตรที่ 1 และชีวภัณฑ์แบคทีเรีย 
DL9 สูตรที่ 2 โดยเตรียมชีวภัณฑ์ทั ง 3 ชนิด ความเข้มข้น 2 ระดับ คือ อัตรา 10 และ 20 กรัม/ลิตร เปรียบเทียบ
กับการพ่นผลเงาะด้วยน ้า (กรรมวิธีควบคุม) และโพรคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร ผึ่งให้แห้ง หลังจากนั นน้ามา
บรรจุในถุงพลาสติก LDPE ที่มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน 12,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ตารางเมตร/วัน 
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน วางแผนการทดลองแบบ CRD เปรียบเทียบ           
8 กรรมวิธี จ้านวน 5 ซ ้า คือ 

กรรมวิธีที่ 1 ชุดควบคุม (น ้า) 
กรรมวิธีที ่2 โพรคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร 
กรรมวิธีที ่3 ชีวภัณฑ์แบคทเีรีย DL7 สูตรที่ 1  อัตรา 10 กรมั/ลิตร 
กรรมวิธีที ่4 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL7 สูตรที่ 1  อัตรา 20 กรัม/ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 สูตรที่ 1  อัตรา 10 กรัม/ลิตร 
กรรมวิธีที ่6 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 สูตรที่ 1  อัตรา 20 กรัม/ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 สูตรที่ 2  อัตรา 10 กรัม/ลิตร 
กรรมวิธีที่ 8 ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 สูตรที่ 2  อัตรา 20 กรัม/ลิตร 

การบันทึกข้อมูล   
 1) การเกิดโรคโดยนับจ้านวนผลเงาะท่ีเป็นโรคผลเน่า (%) 
 2) ความรุนแรงของโรคโดยประเมินอาการของโรคผลเน่าบนผลเงาะ แล้วน้ามาค้านวณค่าดัชนีการ
เกิดโรค (เช่นเดียวกบัขอ้ 2.1) 
 3) การสูญเสียน ้าหนัก โดยชั่งน ้าหนักก่อนและหลังการเก็บรักษา น้ามาค้านวณเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย
น ้าหนักจากสูตร 

การสูญเสียน ้าหนัก (%) = (น ้าหนักก่อนเก็บรักษา – น ้าหนักหลังเก็บรักษา) x 100 
                                               น ้าหนักก่อนเก็บรักษา 

 4) วัดความแน่นเนื อของผลเงาะ โดยใช้เครื่อง texture analyzer ยี่ห้อ Chatillon รุ่น 10LBF  
 5) ปริมาณของแข็งละลายในน ้าได้ วัดด้วยเครื่อง Digital refractometer ยี่ห้อ Atago รุ่น 10 PAL 
ค่าท่ีอ่านได้มีหน่วยวัดเป็น องศาบริกซ์ 
 2.3 ค้านวณต้นทุนในการผลิตชีวภัณฑ์ 
  ค้านวณต้นทุนในการผลิตชีวภัณฑ์จากราคาของวัตถุดิบ  
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การทดลองที่ 5 ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน 

ส้ารวจวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะพันธุ์โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี ตั งแต่ขั นตอนการเก็บเกี่ยวใน
แปลงปลูก การจัดการที่จุดรวบรวมผลิตผลหรือโรงคัดบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งเพ่ือการส่งออก เพ่ือ
เป็นข้อมูลส้าหรับการด้าเนินงานวิจัย การทดลองในครั งนี แบ่งเป็น 3 การทดลองย่อย คือ 
 

1. การศึกษาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 
1.1 เก็บเกี่ยวผลเงาะจากสวนเกษตรกร ในจังหวัดจันทบุรี ในระยะที่เปลือกเป็นสีแดงอ่อนหรือระยะสาม

สีที่ขนเงาะยังเป็นสีเขียว คัดเลือกผลที่ไม่มีต้าหนิ ไม่มีการเข้าท้าลายของโรคและแมลง ตัดแต่งขั วให้มีความยาว
ประมาณ 0.2 เซนติเมตร จากนั นล้างท้าความสะอาดด้วยน ้าสะอาดและน ้าสบู่อ่อน แล้วผึ่งให้หมาด ก่อนบรรจุผล
เงาะในบรรจุภัณฑ์  

1.2 วางแผนการทดลองแบบ split plot design จ้านวน 5 ซ า้ โดยมี 
main plot คือ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุเงาะ ได้แก ่

กรรมวิธีที่ 1  บรรจุผลเงาะในตะกร้าพลาสติก โดยใช้ฟองน ้ารองตะกร้าก่อนบรรจุผลเงาะ แล้ว
ปิดทับด้วยกระดาษด้านบนก่อนปิดฝาตะกร้า ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 

กรรมวิธีที่ 2  บรรจุผลเงาะในถุงพลาสติกดัดแปลงสภาพบรรยากาศ M4 (MAP) ขนาดบรรจุ     
1 กิโลกรัม รัดปากถุงก่อนบรรจุในตะกร้าพลาสติก 

กรรมวิธีที่ 3  บรรจุผลเงาะในถุง LDPE เจาะรู (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เจาะรู
จ้านวน 8 รู) ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม รัดปากถุงก่อนบรรจุในตะกร้าพลาสติก 

กรรมวิธีที่ 4  บรรจุผลเงาะ จ้านวน 1 กิโลกรัม ในกล่องโฟมที่เจาะรูบริเวณก้นกล่องจ้านวน 2 รู 
วางแผ่นฟองน ้ารองด้านบน ปิดทับด้วยน ้าแข็งบดแล้วปิดฝากล่องโฟมและปิดกล่องให้สนิทด้วยเทปกาว 

 subplot คือ ระยะเวลาในการเก็บรักษา โดยน้ามาตรวจสอบคุณภาพทุก 2 วัน เป็นเวลา 16 วัน  
1.3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพันธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์ แล้วสุ่มมาวิเคราะห์

คุณภาพทุก 2 วัน  
1.4 การวิเคราะห์คุณภาพ ได้แก่  

- เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนัก = [(น ้าหนกัเริ่มต้น - น ้าหนักสุดท้าย)/น ้าหนักเริ่มต้น] × 100 
- การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก วัดบริเวณส่วนกลางของผลเงาะผลละ 2 จุด ด้วยเครื่องวัดสี ยี่ห้อ 

Konica Minolta รุ่น CR-10 แล้วบันทึกค่าในระบบ CIE LAB โดยดูค่าความสว่างของสีหรือค่า L-value ซึ่งค่า  
L-value มีค่า 0 ถึง 100 ถ้าค่า L-value มาก แสดงว่าสีสว่างมาก โดยที่ระดับ L-value เท่ากับ 0 จะเป็นสีด้า  

- ความแน่นเนื อ วัดด้วยเครื่อง texture analyzer ยี่ห้อ LLOYD Instrument รุ่น LF plus 
โดยใช้ Load cell ขนาด 20 นิวตัน หัววัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 เซนติเมตร กดด้วยความเร็ว 50 มิลลิเมตร
ต่อนาที กดลึกลงไป 10 มิลลิเมตร ค่าที่ได้มีหน่วยเป็น นิวตัน  
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- ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ทั งหมด (total soluble solids: TSS) โดยน้าน ้าคั นของเงาะ
มาวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ทั งหมด ด้วย digital refractometer ยี่ห้อ Atago รุ่น PR-101 ค่าที่ได้มี
หนว่ยเป็น เปอร์เซ็นต ์

- ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (titratable acidity: TA) โดยไทเทรตน ้าคั นของเงาะกับ NaOH  
0.1 N ด้ วยเครื่อง auto titrator acidity ยี่ห้ อ Mettler Toledo รุ่น  DL53 Titrator ค่ าที่ ได้ ค้ านวณ เป็น 
เปอร์เซ็นตข์องกรดซิตริค 

- เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคของเงาะ โดยค้านวณจากผลเงาะที่เกิดโรคเทียบกับปริมาณเงาะ
ทั งหมดในบรรจุภัณฑ์แล้วค้านวณเป็นเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 

- การให้ค่าคะแนน โดยใช้ผู้ทดสอบท่ีมีความช้านาญจ้านวน 5 คน ได้แก่  

 ค่าคะแนนความเหี่ยวของผลเงาะ 1-4 คะแนน คือ 1= ไม่เหี่ยว 2= เหี่ยวเล็กน้อย 
3= เหี่ยวปานกลาง 4= เหี่ยวมาก  

 ค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาลของเปลือกเงาะ 1-5 คะแนน คือ 1= ไม่เกิดสีน ้าตาล  
2= เกิดสีน ้าตาล 1-20 เปอร์เซ็นต์ 3= เกิดสีน ้าตาล 21-40 เปอร์เซ็นต์ 4= เกิดสีน ้าตาล 41-60 เปอร์เซ็นต์ 
5= เกิดสีน ้าตาลมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต ์

 ค่าคะแนนกลิ่นผิดปกติ 1-4 คะแนน คือ 1= ปกติ 2= ผิดปกติเล็กน้อย 3= ผิดปกติ
ปานกลาง 4= ผิดปกติมาก 

 ค่าคะแนนความชอบโดยรวม  โดยการให้ค่าคะแนน 9-point hedonic scale   
1= ไม่ชอบมากที่สุด  2=ไม่ชอบมาก  3= ไม่ชอบเล็กน้อย  4= ไม่ชอบ  5= เฉย ๆ (ยอมรับ)  6= ชอบเล็กน้อย  
7= ชอบ  8= ชอบมาก  9= ชอบมากที่สุด   
 
2. ทดสอบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุเงาะพันธุ์โรงเรียน ขนาดบรรจุ 8 กิโลกรัม 

2.1 เตรียมชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ DL9 โดยใช้ชีวภัณฑ์อัตรา 100 กรัมต่อน ้า 10 ลิตร  
2.2 เก็บเก่ียวเงาะในระยะสามสีที่ขนเงาะยังเป็นสีเขียว จากสวนเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี คัดเลือกผลที่ไม่

มีต้าหนิ ไม่มีการเข้าท้าลายของโรคและแมลง มาตัดแต่งขั วให้มีความยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร จากนั นล้างท้า
ความสะอาดด้วยน ้าสะอาดและน ้าสบู่อ่อนแล้วผึ่งให้หมาด ก่อนบรรจุผลเงาะในบรรจุภัณฑ์  

2.3 วางแผนการทดลองแบบ split plot จ้านวน 5 ซ า้ โดยมี 
main plot คือ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการบรรจุผลเงาะ ได้แก่ 

กรรมวิธีที่  1 บรรจุผลเงาะในกล่องโฟมที่ เจาะรูบริเวณก้นกล่องจ้านวน 4 รู ขนาดบรรจุ  
8 กิโลกรัม แล้ววางแผ่นฟองน ้าปิดด้านบนปิดทับด้วยน ้าแข็งบด แล้วปิดฝากล่องโฟมและปิดกล่องให้สนิทด้วย 
เทปกาว 

กรรมวิธีที่ 2  บรรจุผลเงาะในตะกร้าพลาสติก โดยใช้กระดาษกรุตะกร้าก่อนบรรจุผลเงาะ ขนาด
บรรจุ 8 กิโลกรัม แล้วปิดทับด้วยกระดาษด้านบนของตะกร้า 
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กรรมวิธีที่ 3  บุตะกรา้พลาสติกด้วยถุงพลาสติกดัดแปลงสภาพบรรยากาศ M4 (MAP) แล้วบรรจุ
ผลเงาะลงในถุงขนาดบรรจุ 8 กิโลกรัม รัดปากถุงให้สนิท 

กรรมวิธีที่ 4  แช่ผลเงาะในชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ DL9 โดยใช้ชีวภัณฑ์อัตรา 100 กรัมต่อ
น ้า 10 ลิตร นาน 5 นาที ผึ่งเงาะให้หมาด แล้วน้าเงาะมาบรรจุในตะกร้าที่บุด้วยถุง MAP ขนาดบรรจุ 8 กิโลกรัม 
รัดปากถุงให้สนิท 

subplot คือ ระยะเวลาในการเก็บรักษา โดยน้ามาตรวจสอบคุณภาพทุก 2 วัน เป็นเวลา 14 วัน  
2.4 เก็บรักษาเงาะที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพันธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์ สุ่มมาวิเคราะห์

คุณภาพทุก 2 วัน โดยวิเคราะห์คุณภาพเช่นเดียวกับข้อ 1.4 
 
3. ทดสอบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการขนส่งและเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน ขนาดบรรจุ 18 กิโลกรัม 

3.1 เตรียมชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ DL9 โดยใช้ชีวภัณฑ์อัตรา 100 กรัมต่อน ้า 10 ลิตร  
3.2 เก็บเก่ียวเงาะในระยะสามสีที่ขนเงาะยังเป็นสีเขียว จากสวนเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี คัดเลือกผลที่ไม่

มีต้าหนิ ไม่มีการเข้าท้าลายของโรคและแมลง มาตัดแต่งขั วให้มีความยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร จากนั นล้าง 
ท้าความสะอาดด้วยน ้าสะอาดและน ้าสบู่อ่อนแล้วผึ่งให้หมาดก่อนบรรจุผลเงาะในบรรจุภัณฑ์  

3.3 วางแผนการทดลองแบบ split plot จ้านวน 5 ซ า้ โดยมี 
Main plot คือ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุผลเงาะ ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1  บรรจุผลเงาะในตะกร้าพลาสติก โดยใช้กระดาษกรุตะกร้าก่อนบรรจุผลเงาะ ขนาด
บรรจุ 18 กิโลกรัม แล้วปิดทับด้วยกระดาษด้านบนของตะกร้า 

กรรมวิธีที่ 2  บุตะกร้าพลาสติกด้วยถุง MAP แล้วบรรจุผลเงาะลงในถุง ขนาดบรรจุ 18 กิโลกรัม 
และรัดปากถุงให้สนิท 

กรรมวิธีที่ 3  แช่ผลเงาะในชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ DL9 โดยใช้ชีวภัณฑ์อัตรา 100 กรัมต่อ
น ้า 10 ลิตร นาน 5 นาที ผึ่งผลเงาะให้หมาด แล้วน้าผลเงาะมาบรรจุในตะกร้าพลาสติกที่บุด้วยถุง MAP ขนาด
บรรจุ 18 กิโลกรัม และรัดปากถุงให้สนิท 

Sub plot คือ ระยะเวลาในการเก็บรักษา โดยน้ามาตรวจสอบคุณภาพทุก 2 วัน เป็นเวลา 14 วัน  
3.4 เก็บรักษาเงาะที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพันธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์ สุ่มมาวิเคราะห์

คุณภาพทุก 2 วัน โดยวิเคราะห์คุณภาพเช่นเดียวกับการข้อ 1.4 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การทดลองที ่1 การประเมินการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเงาะพันธุ์โรงเรียน 

การสูญเสียของผลเงาะระหว่างการจัดการหลังเก็บเกี่ยวส าหรับตลาดภายในประเทศ 
จากการประเมินการสูญเสียของเงาะในขั นตอนหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการของจุดรับซื อ/จุดรวบรวม

ผลิตผลและขนส่งไปยังตลาดค้าส่งในประเทศ (ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท) และการวางจ้าหน่าย พบว่า การวาง
จ้าหน่ายเป็นเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิปกติ มีการสูญเสียมากที่สุด 53.59 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขั นตอนการจัดการของจุด
รบัซื อ/จุดรวบรวมผลิตผลและขนส่งไปยังตลาดค้าส่งในประเทศมีการสูญเสียน้อยที่สุด 10.13 เปอร์เซ็นต์ (Table 2)  

การสูญเสียที่พบระหว่างขั นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะส้าหรับส่งตลาดภายในประเทศ แยกตาม
สาเหตุของความเสียหายได้ดัง Table 4 โดยความเสียหายที่พบในขั นตอนการเก็บเกี่ยวคิดเป็น 36.63 เปอร์เซ็นต์ 
สาเหตุของการสูญเสีย ได้แก่ ผลมีขนาดเล็ก ความเสียหายจากแมลง ผลเน่า และความเสียหายเชิงกล (ผลช ้า ผล
แตก บาดแผลจากมีด) เฉลี่ยคิดเป็น 17.63 15.54 1.83 และ 1.64 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ สาเหตุการสูญเสียของ
เงาะในขั นตอนการเก็บเกี่ยวจะแตกต่างกันในแต่ละสวน ขึ นอยู่กับการจัดการดูแลสวนของเกษตรกร โดยสวนที่ 1 
และ 2 สาเหตุหลักของการสูญเสียมาจากแมลง โดยแมลงส้าคัญที่พบ คือ เพลี ยแป้ง และหนอนกัดกินเปลือกผล  
ขณะที่สวนที่ 3 พบสาเหตุหลักของของสูญเสียคือ ผลมีขนาดเล็ก เนื่องจากต้นเงาะมีการขาดน ้าในช่วงผลเงาะก้าลัง
เจริญเติบโต ความเสียหายเชิงกลที่เกิดขึ นในขึ นตอนการเก็บเก่ียว เกิดจากวิธีการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรที่ใช้มีดด้าม
ยาวเกี่ยวผลเงาะที่อยู่สูง มีโอกาสท้าให้เกิดบาดแผลได้หากมีดไปโดนผลเงาะ และการปล่อยให้ผลเงาะตกลงมา
กระทบพื นอาจท้าให้ผลแตกและช ้าได้โดยเฉพาะเงาะที่อยู่สูง ขนเงาะบริเวณด้านที่ตกกระทบกับพื นจะหักและเกิด
อาการขนสีน ้าตาลในเวลาต่อมา นอกจากนี การใช้มือปลิดผลเงาะออกจากก้าน อาจท้าให้เกิดความเสียหาย
เนื่องจากเกิดบาดแผล และการบรรจุเงาะในตะกร้าหูเหล็กน ้าหนักบรรจุ 20 กิโลกรัม หรือเข่งพลาสติก อาจท้าให้
เกิดความเสียหายเชิงกล เช่น ขนหัก ผลแตก ผลช ้าได้ 

ส้าหรับการสูญเสียที่พบหลังการจัดการของจุดรับซื อผลิตผล/จุดรวบรวม และขนส่งมายังตลาดค้าส่งใน
ประเทศ คือ ขนสีน ้าตาล ผลเน่า การสูญเสียน ้าหนัก และผลแตก คิดเป็น 3.93 3.68 2.19 และ 0.48 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาการจัดการของแต่ละจุดรวบรวม/จุดรับซื อ พบว่า การจัดการที่แตกต่างกันท้าให้มีการ
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียแตกต่างกัน โดยจุดรับซื อที่ 1 มีการจุ่มตะกร้าเงาะในอ่างน ้าผสมน ้ายาล้างจานทั งตะกร้าแล้ว
ยกขึ น ก่อนน้ามาตั งรอล้าเลียงขึ นรถ และมีการรดน ้าให้แก่ผลเงาะก่อนการขนส่ง ส่วนจุดรับซื อที่ 2 ระหว่างที่
ล้าเลียงตะกร้าขึ นบนรถจะมีการรดน ้าให้แก่ผลเงาะโดยใช้สายยาง และระหว่างการขนส่งมีการคลุมผ้าใบระหว่าง
ขนส่ง ท้าให้เงาะมีการสูญเสียน ้าหนักน้อย แต่การที่ผลเงาะเปียกแฉะอยู่ตลอดท้าให้มีเปอร์เซ็นต์ผลเน่ามีมาก ซึ่ง
เ ชื อ ส า เห ตุ ที่ ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เน่ า ข อ ง ผ ล เ ง า ะ  คื อ  Collectotrichum sp., Botryodiplodia sp., 
Gliocephalotrichum sp., Phomopsis sp., Pestalotia sp. และ Aspergillus sp. โดยเชื อสาเหตุมักจะแฝงไป
กับผลในระหว่างการพัฒนาของผลตั งแต่อยู่ในสวนและมาแสดงออกหลังการเก็บเกี่ยว  (เฉลิมชัยและศิริชัย, 2555) 
ส่วนจุดรับซื อที่ 3 น้าตะกร้าเงาะมาตั งรอการขนส่งเป็นระยะเวลานาน โดยรถจะออกเวลา 24.00 น.และไม่มีการจุ่ม
หรือรดน ้าแก่ผลเงาะก่อนการขนส่งด้วยรถกระบะมีผ้าใบคลุม พบว่าเงาะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนักและเกิดขน
สีน ้าตาลมาก แต่มีเปอร์เซ็นต์ผลเน่าน้อยกว่าเงาะที่มีการรดน ้า ผลเงาะมีโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่าขน ส่งผลให้เงาะ
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มีพื นที่ผิวเพ่ิมมากขึ น ท้าให้มีการสูญเสียน ้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเกิดสีน ้าตาลของผลเงาะขึ นอยู่กับการสูญเสียน ้า
ระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง โดยเงาะมีการสูญเสียน ้าจากส่วนของขนเงาะมากที่สุด (ประกายดาว, 2551) 
เนื่องจากบริเวณขนเงาะมีปากใบจ้านวนมากและมีมากกว่าที่ผิวเปลือกถึง 5 เท่า และที่ปลายขนยังมีขนเล็ก ๆ 
(trichome) จ้านวนมาก (เฉลิมชัยและศิริชัย, 2555)   

เมื่อน้ามาทดสอบการวางจ้าหน่ายเป็นเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิปกติ (ประมาณ 35-39 องศาเซลเซียส) และที่
อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส การสูญเสียที่พบ คือ ขนสีน ้าตาล ผลเน่า และการสูญเสียน ้าหนัก โดยการวางที่
อุณหภูมิปกติพบการสูญเสียในแต่ละสาเหตุมากกว่าการวางที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส สาเหตุการสูญเสียมาก
ที่สุดคือ ขนสีน ้าตาล รองลงมาคือผลเน่า โดยการวางที่ อุณหภูมิห้องปกติ พบ 37.44 และ 8.69 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ ส่วนการวางที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส พบ 26.51 และ 3.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ส้าหรับการ
สูญเสียน ้าหนัก เงาะที่วางจ้าหน่ายที่อุณหภูมิห้องปกติพบ 6.34 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การวางจ้าหน่ายที่อุณหภูมิ 13 
องศาเซลเซียส พบ 3.77 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิสูงท้าให้เกิดการหายใจสูงขึ น ส่งผลให้มีการคายน ้ามากขึ น และ
ปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมา มีผลให้ผลิตผลมีอุณหภูมิสูงขึ นและเร่งให้เกิดการเสื่อมสภาพเร็วขึ น (จริงแท้ 
และธีรนุต, 2543) 

การสูญเสียของผลเงาะระหว่างการจัดการหลังเก็บเกี่ยวส าหรับตลาดต่างประเทศ 
การสูญเสียของเงาะระหว่างการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวส้าหรับตลาดต่างประเทศพบว่า มีการสูญเสีย ณ 

จุดวางจ้าหน่ายที่อุณหภูมิปกติ มากที่สุดถึง 96.69 เปอร์เซ็นต์ ส่วนขั นตอนการจัดการของจุดรับซื อ/จุดรวบรวม
ผลิตผลและขนส่งไปยังตลาดปลายทางมีการสูญเสียน้อยที่สุด 21.68 เปอร์เซ็นต์ (Table 3) 

การสูญเสียที่พบระหว่างขั นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะส้าหรับส่งตลาดต่างประเทศ แยกตาม
สาเหตุของการสูญเสีย แสดงดัง Table 5 การสูญเสียที่พบมากในขั นตอนการเก็บเกี่ยว คือ ผลขนาดเล็ก ความ
เสียหายจากแมลง ความเสียหายเชิงกล (ผลช ้า ผลแตก บาดแผลจากมีด) และผลเน่า เฉลี่ยคิดเป็น 19.95 9.92 
2.69 และ 1.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งสาเหตุของการสูญเสียเกิดขึ นจากสาเหตุเดียวกับผลเงาะที่จ้าหน่าย
ภายในประเทศ เนื่องจากมีการจัดการในแปลงปลูกและใช้วิธีการเก็บเกีย่วเช่นเดียวกัน  

การสูญเสียที่พบหลังการจัดการขอจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผลและขนส่งมายังตลาดปลายทางจากการ
จ้าลองการขนส่ง คือ ขนสีน ้าตาล ผลเน่า การสูญเสียน ้าหนัก และผลแตก เฉลี่ยคิดเป็น 16.21 4.27 0.89 และ 
0.63 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผลเพ่ือส่งออกเงาะมีการจัดการ ณ จุดรับซื อ/จุดรวบรวม 
ตลอดจนวิธีการขนส่งแตกต่างกัน ท้าให้มีสาเหตุของการสูญเสียแตกต่างกัน จุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลผลิตที่ 1 มีการ
สูญเสียจากผลเน่าเสียสูงกว่าจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลผลิตที่ 2 โดยมีการแช่เงาะในอ่างน ้าผสมน ้ายาล้างจานไว้สักครู่ 
ก่อนน้าเงาะขึ นมาบรรจุในกล่องโฟม ปิดด้านบนด้วยฟองน ้าชุบน ้า และมีน ้าแข็งโปะด้านบน ก่อนปิดฝากล่อง ท้า
ให้ผลเงาะเปียกน ้าอยู่ตลอดเวลา จึงท้าให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายขึ น ขณะที่จุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลผลิตที่ 2 มีการ
บรรจุผลเงาะที่ผ่านการรดน ้าในตะกร้าพลาสติกหูเหล็ก มีกระดาษกรุโดยรอบตะกร้าและด้านบน และเมื่อน้ามา
ทดสอบการวางจ้าหน่ายเป็นเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิห้องปกติ และที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความเสียหายที่พบ
มากที่สุดคือ ขนสีน ้าตาล โดยการวางจ้าหน่ายที่อุณหภูมิห้องปกติพบความเสียหายมากกว่าการวางที่อุณหภูมิ  13 
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องศาเซลเซียส และพบว่าการบรรจุเงาะในกล่องโฟมพบความเสียหายเนื่องจากขนสีน ้าตาล และการเน่าเสีย
มากกว่าการบรรจุในตะกร้าพลาสติก แต่มีการสูญเสียน ้าหนักน้อยกว่า  

 
Table 2 Percent loss (%) of rambutan at each step for domestic market  

Postharvest chain Loss (%)  
After harvest 36.63 
Postharvest handling and transportation 10.13 
Distribution at room temperature (35-39o C) 53.59 
Distribution at 13o C 34.71 

 
Table 3 Percent loss (%) of rambutan at each step for export  

Postharvest chain Loss (%)  
After harvest 33.57 
Postharvest handling and transportation 21.68 
Distribution at room temperature (35-39o C) 96.69 
Distribution at 13o C 51.99 
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Table 4 Average percent loss (%) in rambutan after postharvest handling for domestic market 

Orchard After harvest Postharvest handling and 
transportation  

Distribution 
Losses before harvest Losses after harvest Room temp (35-38o C) 13o C 

Small size insect Fruit rot Mechanism damage Fruit 
cracking 

Fruit rot Hair 
browning 

Weight loss Browning 
hair 

Fruit rot Weight 
loss 

Browning 
hair 

Fruit rot Weight 
loss 

1 8.33 19.20 2.10 1.79 0.14 5.84 - 0.66 52.60 13.38 6.62 28.18 4.16 3.51 
2 3.50 25.98 2.04 1.94 0.91 3.63 5.56 1.15 40.75 9.54 7.71 30.01 4.79 2.49 
3 41.06 1.44 1.34 1.18 0.40 1.56 6.22 4.76 18.96 3.15 4.70 21.34 0.81 5.30 
AV 17.63 15.54 1.83 1.64 0.48 3.68 3.93 2.19 37.44 8.69 6.34 26.51 3.25 3.77 

 
Table 5 Average percent loss (%) in rambutan after postharvest handling for export  

Orchard After harvest Postharvest handling and 
transportation 

Distribution 
Losses before harvest Losses after harvest Room temp (35-38o C) 13o C 

Small size insect Fruit rot Mechanism damage Fruit 
cracking 

Fruit 
rot 

Hair 
browning 

Weight loss Browning 
hair 

Fruit rot Weight 
loss 

Browning 
hair 

Fruit rot Weight 
loss 

1 3.70 16.77 1.63 4.90 0.89 5.89 3.67 1.78 65.73 24.18 6.81 39.00 10.53 1.67 
2 36.20 3.07 0.87 0.48 0.47 2.64 28.74 0.00 63.72 27.91 6.67 48.19 2.37 2.22 

AV 19.95 9.92 1.25 2.69 0.68 4.27 16.21 0.89 64.73 26.05 6.74 43.60 6.45 1.95 
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การทดลองที่ 2 ผลกระทบของ Vapor Pressure Deficits ต่อการเปลี่ยนแปลง ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี

ของเงาะหลังการเก็บเกี่ยว 
จากการศึกษาปัญหาการส่งออกผลเงาะ พบว่า เปลือกเงาะเหี่ยวและเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลคล ้า เนื่องจาก

อุณหภูมิและความชื นที่ไม่เหมาะสมระหว่างการขนส่ง ท้าให้ลักษณะปรากฏไม่ เป็นที่ต้องการของตลาดปลายทาง 
จึงท้าการทดสอบ Pre-Test หาสภาวะที่ต้องการความชื นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ (Table 6)  โดยใช้สารละลาย    
กลีเซอรอล บันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื นภายในภาชนะ ด้วย Data Logger นาน 5 วัน 
ทดสอบจ้านวน 6 รอบ พบว่าการใช้กลีเซอรอล 100% (ไม่ผสมน ้ากลั่น) ที่ ปริมาตร 1 ,350 850 และ  
400 มล./กล่อง  ร่วมกับการเลือกจ้านวน ขนาด และน ้าหนักของเงาะในแต่ละกล่องต้องไม่แตกต่างกัน สามารถ
ดัดแปลงความชื นสัมพัทธ์ได้ที่ 70  80 และ 90%RH ตามล้าดับ โดยค่าอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ของแต่ละ
กรรมวิธีบันทึกด้วย Data Logger  (Figure 4) 

เงาะพันธุ์โรงเรียน จากพื นที่ปลูกต้าบลนาสาร อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บเกี่ยววันที่  
9 กรกฎาคม 2561 หลังจากคัดขนาดและตัดแต่งก้านแล้ว บรรจุในตะกร้าพลาสติกแบบมีช่องระบายอากาศ  
กรุด้วยกระดาษสะอาด ตะกร้าละ 20 กิโลกรัม (Figure 5) ขนส่งด้วยรถตู้ปรับอากาศ ถึงกองวิจัยและพัฒนา
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรปูผลิตผลเกษตร กรุงเทพฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. 

 หลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของเงาะจากทุกกรรมวิธีระหว่างวันที่ 0 ถึงวันที่ 9 ของการ
ทดลอง พบว่าเงาะจากทุกอุณหภูมิที่ทดสอบในกล่องที่มี VPD สูง (หรือที่กล่อง 70%RH และ ambient (การเก็บ
รักษาแบบไม่ดัดแปลงหรือควบคุมความชื นสัมพัทธ์ เป็นความชื นสัมพัทธ์ในตู้เย็นหรือห้องเย็น)) มีการสูญเสีย
น ้าหนักสูงกว่าเงาะที่เก็บในกล่องที่มี VPD ต่้า โดยในทุกกรรมวิธีมีการสูญเสียน ้าหนักเพ่ิมมากขึ นตามระยะเวลา
การเก็บรักษา (Figure 6) น ้าหนักที่สูญเสียจากการสูญเสียน ้าของเงาะแต่ละกรรมวิธีสู่บรรยากาศในกล่องที่เก็บ
รักษา ส่ งผลต่อความแน่นเนื อของผลเงาะ พบว่าเงาะที่ เก็บรักษาในกล่องที่มีความต่างศักย์ไอน ้ าสู ง  
มีความแน่นเนื อต่้ากว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ รวมถึงชุดควบคุม (Figure 7) และพบว่าความแน่นเนื อของผลเงาะลดลงใน
อัตราที่เร็วกว่า อย่างไรก็ตามความแน่นเนื อของเงาะที่เก็บที่อุณหภูมิ 23 และ 30oC จาก Figure 7 มีแนวโน้ม
สูงขึ นหลังจากเก็บรักษา 3 วัน ในความเป็นจริงเกิดจากเปลือกผลเงาะเปลี่ยนแปลงเป็นแห้งและแข็ง ท้าให้ต้องใช้
แรงในการเจาะทะลุ 

โดยปกติเมื่อผลเงาะสูญเสียน ้า ท้าให้ผิวเหี่ยวแห้ง ผิวเปลือกเปลี่ยนจากสีแดงอมส้ม เป็นสีแดงเข้ม และ
เป็นสีน ้าตาลคล ้า ขณะที่ขนสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลและด้าในที่สุด จากการทดลองพบว่าเงาะที่เก็บรักษาที่ 
13oC มีการเปลี่ยนแปลงของสีผิวเงาะช้าที่สุด ตามด้วยเงาะจากอุณหภูมิ 23 และ 30oC ตามล้าดับ เมื่อพิจารณา
ผลกระทบของ VPD ในแต่ละอุณหภูมิ พบว่า เงาะจากทุกอุณหภูมิที่เก็บรักษาในกล่องท่ีมี VPD 0.15 kPa (Figure 
8) มีสีเปลือกที่มีค่าเฉลี่ยความสว่าง (L*) และความเข้มของสี (C*) สูงที่สุด ขณะค่า Hue angle ในวันที่ 0 มี
ค่าเฉลี่ยที่ 71 สีเขียวอมเหลือง (Figure 9) ซึ่งเป็นค่าของสีขนเป็นหลักเนื่องจากขนยังมีความสด แผ่พื นที่ปกคลุม
ผิวเปลือกเงาะ เมื่อเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมขึ น ค่า hue จะลดลงตามการเปลี่ยนสีของขนเงาะที่เหี่ยวแห้งและเป็น
ค่าสีที่รวมกับสีแดงของผิวเปลือก เนื่องจากพื นที่ของขนเงาะลดลง จากผลการทดลองพบว่าค่า VPD ที่ต่้า ช่วย
ชะลอการเปลี่ยนสีของผิวเงาะได้ดีกว่า ค่า VPD ที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะปรากฎของเงาะที่แสดงใน Table 6 
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ส้าหรับการศึกษาปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ (TSS) ในเนื อเงาะ พบว่าเงาะจากทุก VPD ที่อุณหภูมิ 
30oC มี TSS ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาและลดลงมากกว่าเงาะที่เก็บรักษาที่ 13 และ 23oC โดยเงาะจาก
กล่องที่มี VPD ต่้า (หรือที่มีความชื นสัมพัทธ์สูงสุด) จากอุณหภูมิ 23 และ 30oC มี TSS ลดลงมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน 
(Figure 10) ทั งนี เนื่องจากพบการเจริญของเชื อราและการเน่าเสียของเงาะกลุ่มดังกล่าว ซึ่งอาจสูญเสียอาหาร
ให้แก่เชื อจุลินทรีย์ 

สารประกอบฟินอลที่เปลือกในวันที่ 0 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 120 มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อน ้าหนักเปลือก
เงาะแห้ง 1 กรัม (mg Gallic acid.g-1 DW) ขณะที่ขนเงาะพบสารฟินอลประมาณ 80 มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อ
น ้าหนักขนเงาะแห้ง 1 กรัม (mg Gallic acid.g-1 DW) ในเปลือกจึงมีปริมาณสารฟินอลสูงกว่าในขนประมาณ 
30% ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Yingsanga et al. (2008) สารประกอบฟินอลในเปลือกและขนในทุก
กรรมวิธี ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา (Figure 11 และ Figure 12) ผลเงาะที่เก็บที่ 70%RH หรือที่ที่มี VPD 
สูงที่สุดของแต่ละอุณหภูมิมีปริมาณสารประกอบฟินอลลดลงมากที่สุด ขณะที่เงาะที่เก็บที่ที่ไม่ควบคุมความชื น
สัมพัทธ์และ VPD หรือเงาะในกลุ่ม ambient air มีปริมาณสารประกอบฟินอลเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดระหว่างการ
เก็บรักษา ท้าให้วันสุดท้ายของการเก็บรักษามีปริมาณฟินอลสูงที่สุดในทุกอุณหภูมิ ในท้านองเดียวกันขนเงาะที่
เก็บรักษาที่ ambient air ของทุกอุณหภูมิมีปริมาณสารประกอบฟินอลลดลงช้ากว่าขนเงาะจากกรรมวิธีที่       
70-80%RH และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิ นอกจากนี พบว่าในเปลือกและขนเงาะที่เก็บที่อุณหภูมิต่้ากว่า
จะมีปริมาณสารประกอบฟินอลมากกว่า 

การทดลองนี เป็นการทดลองแรกที่ศึกษาถึงชนิดของสารแอนโธไซนานินในเปลือกเงาะ โดยพบว่า 
cyanidin 3-rutinoside (C3R) เป็นแอนโธไซยานินที่มีปริมาณมากที่สุด เฉลี่ย 40-100 ไมโครกรัมต่อน ้าหนัก
เปลือกแห้ง 1 กรัม (μg.g-1 DW) รองลงมาคือ cyanidin 3-glucoside (C3G) มีปริมาณเฉลี่ย 4-10 μg.g-1 DW 
และ malvidin 3-glucoside ในปริมาณเล็กน้อย (น้อยกว่า 1 μg. g-1 DW) C3G และ C3R ในวันที่ 0 ของการ
เก็บรักษา มีปริมาณเฉลี่ยประมาณ 4 และ 20 μg.g-1 DW และค่อยๆ เพ่ิมขึ น (Figure 13 และ 14) ซึ่งสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสี ที่เริ่มต้นด้วยค่า hue ที่ 71o ซึ่งให้สีเขียวอมเหลืองและลดลงจนเป็นสีแดงและ
กลายเป็นสีแดงปนน ้าตาล ที่ hue ประมาณ 20-30o ในวันที่ 9 ของการเก็บรักษา 

ที่อุณหภูมิ 13oC ทั ง C3G และ C3R ในเงาะจากกรรมวิธี 70, 80 และ 90%RH เพ่ิมขึ นตามระยะเวลา
การเก็บรักษา ยกเว้นเงาะที่กรรมวิธี ambient air ลดลงหลังจากเก็บรักษานาน 6 วัน ขณะที่อุณหภูมิ 23 และ 
30oC แอนโธไซยานินทั งสองชนิดจากเงาะทุกกรรมวิธีลดลงหลังจากเก็บรักษานาน 6 และ 3 วัน ตามล้าดับ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าเงาะที่เก็บที่ที่มี VPD สูง (RH ต่้า) พัฒนาสารแอนโธไซยานินในอัตราที่เร็วกว่าเงาะจากกรรมวิธีที่มี 
VPD ต่้า (RH สูง) และปริมาณแอนโธไซยานินทั งสองชนิดลดลงอย่างรวดเร็วในปริมาณที่สูงกว่า ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับการเกิดสีน ้ าตาลจากกิจกรรมการท้างานของเอนไซม์หลายชนิดที่ เกี่ยวข้อง และพบกา รลดลงของ 
แอนโธไซยานินในผลไม้สีแดงหลายชนิด เช่น ลิ นจี่ (Jiang and Fu, 1999; Kaewchana et al., 2006) 

จากการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ Polyphenol oxidase (PPO) พบกิจกรรมของ PPO ในขนเงาะสูง
กว่าในเปลือกเงาะ (Figure 15) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Yingsanga et al. (2008) ที่พบว่าขนเงาะมี
กิจกรรมของ PPO สูงกว่าเปลือก ซึ่งคาดว่าเกิดจากปริมาณสารฟินอลที่เปลือกลดลงในอัตราที่ช้ากว่าที่ขน แสดง
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ให้เห็นว่าฟินอลในเปลือกถูกน้าไปใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าที่ขน ส่งผลให้ขนเงาะแสดงอาการสีน ้าตาลเร็วกว่าที่
เปลือก ทั งนี เกิดจากโครงสร้างของขนเงาะบอบบางกว่าเปลือกท้าให้สารประกอบต่าง ๆ ในเซลล์ โดยเฉพาะ
สารประกอบฟินอลออกจากเซลล์ได้ง่ายกว่า และออกมาท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนภายนอกท้าให้เกิดสารสีน ้าตาล
ในปริมาณมาก 

ส้าหรับกิจกรรม PPO ในเปลือก พบว่าความชื นสัมพัทธ์มีผลต่อกิจกรรมของ PPO เปลือกเงาะที่ 
ambient air (ประมาณ 55-60%RH/ VPD สูง) ที่13oC และที่ 30oC มีกิจกรรม PPO เกิดขึ นสูงกว่าความชื น
สัมพัทธ์ระดับอ่ืน (Figure 15A) ขณะที่ความชื นสัมพัทธ์ต่าง ๆ ที่ 23oC ไม่มีผลต่อกิจกรรมของ PPO ส้าหรับ PPO 
ในขนเงาะ ที่เก็บรักษาที่ 13oC ร่วมกับ 70%RH (VPD สูง) แสดงกิจกรรม PPO สูงที่สุด ขณะที่ขนเงาะจาก 23 
และ 30oC ที่  ambient air มีกิจกรรมเฉลี่ยของ PPO สูงกว่ากรรมวิธี อ่ืน (Figure 15) ผลจากการศึกษานี 
สอดคล้องกับการทดลองของ Landrigan et al. (1994) ที่รายงานว่าการเกิด enzymatic browning ในเงาะจะ
เกิดในเงาะที่เก็บรักษาท่ีความชื นสัมพัทธ์ต่้า (65%RH 20oC) มากกว่าที่เก็บในทีท่ีม่ีความชื นสูง (95%RH 20oC) 

ปริมาณกิจกรรมของ phenylalanine ammonia-lyase (PAL) ในเปลือกสูงกว่าในขนเงาะ โดย PAL  
ในเปลือกเพ่ิมขึ นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 และ 23oC กิจกรรมของ PAL ของเปลือกที่ 30oC 
ค่อย ๆ ลดลง ระหว่างวันที่ 0 และ วันที่ 9 ส้าหรับ PAL ที่ขนเงาะจากทุกอุณหภูมิลดลงตามระยะเวลาการเก็บ
รักษา อย่างไรก็ตามในทุกอุณหภูมิ กิจกรรม PAL จากแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(Figure 16) 
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Table 6 Visual appearance of rambutan fruit treated at different temperature, RH and VPD                     

for 9 days 
 Temp/VPD Day 0 Day 3 Day 6 Day 9 
13C/ab0.89kPa 

    
 13C/0.45kPa 

    
13C/0.30kPa 

    
13C/0.15kPa 

    
23C/ab1.12kPa 

    
23C/0.84kPa 

    
23C/0.56kPa 

    
23C/0.28kPa 

    
30C/ab1.70kPa 

    
30C/1.27kPa 

    
30C/0.85kPa 

    
30C/0.42kPa 
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Figure 4 Relative humidity in containers contained with rambutan fruit. The containers were 
modified atmosphere to be 70 (   ) 80 (   ) and 90 (   ) %RH compared to relative humidity in 
ambient air (   ) at 13, 23 and 30oC for 9 days  
 

  
 

Figure 5 Containers for supplying rambutan fruits from orchard at Ban Na San District, Surat 
Thani Province to Postharvest and Processing R&D Laboratory, Bangkok by refrigerated van 
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Figure 6 Weight loss (%) of rambutan fruits kept at different temperature (13, 23 and 30oC), 
relative humidity (70, 80, 90%RH and storage ambient), and vapour pressure deficit (between 
0.15 and 1.70 kPa) storage for 9 days 



30 
 
 

 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

L-Day 0 L-Day 3 L-Day 6 L-Day 9

L-23C

23/ambient/0.67                               

0

5

10

15

20

25

30

35

C-Day 0 C-Day 3 C-Day 6 C-Day 9

C-23C

23/ambient/0.67                               

0

10

20

30

40

50

60

70

80

h-Day 0 h-Day 3 h-Day 6 h-Day 9

hue-23C

23/ambient/0.67                               

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

L-Day 0 L-Day 3 L-Day 6 L-Day 9

L-30C

30/ambient/0.21                               

0

5

10

15

20

25

30

C-Day 0 C-Day 3 C-Day 6 C-Day 9

C-30C

30/ambient/0.21                               

0

10

20

30

40

50

60

70

80

h-Day 0 h-Day 3 h-Day 6 h-Day 9

hue-30C

30/ambient/0.21                               

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

L-Day 0 L-Day 3 L-Day 6 L-Day 9

L-13C

13/ambient/0.22                               

0

5

10

15

20

25

30

35

40

C-Day 0 C-Day 3 C-Day 6 C-Day 9

C-13C

13/ambient/0.22                               

0

10

20

30

40

50

60

70

80

h-Day 0 h-Day 3 h-Day 6 h-Day 9

hue-13C

13/ambient/0.22                                
 

Figure 8 Changes of peel colour of rambutan fruits kept at different temperature (13, 23 and 
30oC), relative humidity (70, 80, 90%RH and storage ambient), and vapour pressure deficit 
(between 0.15 and 1.70 kPa) for 9 days   
  

 
 

 
Figure 9 Hue angle chart 
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Figure 7 Firmness (N/mm) of rambutan fruits kept at different temperature (13, 23 and 30oC), 
relative humidity (70, 80, 90%RH and storage ambient), and vapour pressure deficit (between 
0.15 and 1.70 kPa) storage for 9 days 
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Figure 11 Changes of total phenolic compounds (mg Gallic acid equivalent (GAE) .g-1 DW) in 
rambutan peels kept at different temperature (13, 23 and 30oC), relative humidity (70, 80, 
90%RH and storage ambient), and vapour pressure deficit (between 0.15 and 1.70 kPa) storage 
for 9 days 

 

 
 
Figure 12 Changes of total phenolic compounds (mg Gallic acid equivalent (GAE).g-1 DW) in 
rambutan spinterns kept at different temperature (13, 23 and 30oC), relative humidity (70, 80, 
90%RH and storage ambient), and vapour pressure deficit (between 0.15 and 1.70 kPa) storage 
for 9 days 

 

Figure 10 Changes of total soluble solid (TSS, %Brix) kept at different temperature (13, 23 
and 30oC), relative humidity (70, 80, 90%RH and storage ambient), and vapour pressure 
deficit (between 0.15 and 1.70 kPa) storage for 9 days 
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Figure 13 Changes of cyanidin 3-rutinoside (μ g.g-1DW) in rambutan peel kept at different 
temperature (13, 23 and 30oC), relative humidity (70 , 80, 90%RH and storage ambient), and 
vapour pressure deficit (between 0.15 and 1.70 kPa) storage for 9 days 

 

 
 
 

Figure 14 Changes of cyanidin 3-glucoside (μ g.g-1DW) in rambutan peel kept at different 
temperature (13, 23 and 30oC), relative humidity (70 , 80, 90%RH and storage ambient), and 
vapour pressure deficit (between 0.15 and 1.70 kPa) storage for 9 days 
 

 

 
 

Figure 15 Changes of polyphenol oxidase (U mg DW) in rambutan peel (A) and spintern (B) 
kept at different temperature (13, 23 and 30oC), relative humidity (70, 80, 90%RH and storage 
ambient), and vapour pressure deficit (between 0.15 and 1.70 kPa) storage for 9 days 

 

A: Peel 

B: Spintern 
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Figure 16 Changes of phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity (U mg DW) in rambutan 
peel (A) and spintern (B) kept at different temperature (13, 23 and 30oC), relative humidity 
(70, 80, 90%RH and storage ambient), and vapour pressure deficit (between 0.15 and 1.70 
kPa) storage for 9 days 

A: Peel 

B: Spintern 
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การทดลองที่ 3 การจัดการเพลี้ยแป้งลาย (Ferrisia virgata (Cockerell)) บนผลเงาะหลังการเก็บเกี่ยว 
1. การทดสอบวิธีการจัดการเพลี้ยแป้งลายบนผลเงาะหลังการเก็บเกี่ยว  

ผลการทดสอบวิธีการจัดการเพลี ยแป้งลาย F. virgata บนผลเงาะหลังการเก็บเกี่ยว (Table 7) พบว่า
กรรมวิธีที่จุ่มน ้าร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที แช่น ้าเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 1 นาที หลังจากนั นน้าผลเงาะมาเป่าด้วยลมที่แรงดัน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ ว นาน 30 วินาที มีจ้านวน
ค่าเฉลี่ยของเพลี ยแป้งที่เหลือบนผลเงาะน้อยที่สุด เท่ากับ  0.75 ตัวต่อผล  รองลงมาคือ การแช่น ้าเย็น 5 oC  
(1 นาที) + เป่าลมที่แรงดัน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ ว นาน 30 วินาที  ส่วนการเป่าลมที่แรงดัน 30 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ ว (30 วินาที) และกรรมวิธีควบคุม คือ ไม่จุ่มสารใด ๆ และไม่เป่าลม เท่ากับ 1.32 2.52 และ 9.25 ตัวต่อ
ช่อ ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่าการจุ่มน ้าร้อนสามารถก้าจัดและลดจ้านวนเพลี ยแป้งบนผลเงาะได้ ส่วนการแช่น ้าเย็นที่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที นอกจากเป็นการป้องกันไม่ให้ผลเงาะสูญเสียคุณภาพแล้ว ความเย็นมี
ส่วนท้าให้บริเวณส่วนปาก (stylet) ของเพลี ยแป้งที่เกาะยึดผลเงาะหลวมได้ เมื่อน้ามาเป่าลมที่แรงดัน 30 ปอนด์
ต่อตารางนิ ว (30 วินาที) จะท้าให้เพลี ยแป้งบนผลเงาะหลุดออกได้ง่ายขึ น สอดคล้องกับ Gould and McCure 
(2000) รายงานว่าการใช้ความร้อนในการก้าจัดเพลี ยแป้งในมะนาวที่อุณหภูมิ 49 องศาเซลเซียส เป็นเวลา        
20 นาที มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการก้าจัดเพลี ยแป้ง และในองุ่นพบว่าการจุ่มน ้าร้อนที่ 52 องศาเซลเซียส 
เวลา 5 นาที สามารถก้าจัดเพลี ยแป้งในองุ่นได้ถึง 99.9% (Held et al., 2001)  Dentener et al. (1996) ศึกษา
วิธีการก้าจัดเพลี ยแป้งโดยการเป่าลมเป่าเพ่ือก้าจัดเพลี ยแป้งบนผลลูกพลับ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 3 ชั่วโมง พบว่าสามารถก้าจัดเพลี ยแป้ง (long-tailed mealybug) ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ แต่ในการทดลอง
ครั งนี พบว่าวิธีการเป่าผลเงาะด้วยลมที่แรงดัน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ ว เพียงอย่างเดียว พบว่าไม่มีประสิทธิภาพใน
การก้าจัดเพลี ยแป้งได้ เนื่องจากการใช้ลมได้ก้าจัดความชื นจากตัวเพลี ยแป้ง ท้าให้เพลี ยแป้งติดแน่นอยู่กับเปลือก 
ส่งผลให้ก้าจัดได้ยากขึ น  
 
2. การจัดการเพลี้ยแป้งต่อคุณภาพผลเงาะ        
 ผลเงาะภายหลังการทดสอบด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ หลังการเก็บรักษาจ้านวน 0 3 6 และ 9 วัน (Table 8) 
พบว่า กรรมวิธีการจุ่มน ้าร้อน 50oC นาน 1 นาที แล้วน้ามาแช่น ้าเย็น 5oC นาน 1 นาที และเป่าลม 30 ปอนด์ มี
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนักของผลเงาะน้อยที่สุด เท่ากับ 0.65 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีอ่ืน ๆ มีค่าเปอร์เซ็นต์การ
สูญเสียน ้าหนักใกล้เคียงกับกรรมวิธีควบคุม สอดคล้องกับ สมทบและคณะ (2559) รายงานว่า การใช้น ้าร้อนที่
ระดับอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ในผลส้มโชกุน สามารถช่วยลดการสูญเสียน ้าหนักผลไม้ได้ดีที่สุด 
การจุ่มน ้าร้อนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยอายุการเก็บรักษาผลเงาะ ซึ่งช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ซึ่งวิธีนี 
สามารถช่วยลดการสูญเสียน ้าหนักผลเงาะได้ดีที่สุด เช่นเดียวกับ Faiz et al., (2017) รายงานว่า การจุ่มน ้าร้อน  
56 องศาเซลเซียส (1 นาที) ร่วมกับการจุ่มสาร oxalic acid 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 นาที และเก็บรักษาในถุงปรับ
สภาพบรรยากาศ (modified atmosphere packaging) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการรักษาคุณภาพและยืด
อายุการเก็บรักษาผลเงาะ ส่วนกรรมวิธี 3 คือ การเป่าลม 30 ปอนด์ (30 วินาที) มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนัก
มากที่สุดเท่ากับ 2.55 เปอร์เซ็นต์  
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ผลของความแน่นเนื อของผลเงาะ (Table 9) พบว่า ค่าความแน่นเนื อในทุกกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ ทุกกรรมวิธีมีแนวโน้มค่าความแน่นเนื อลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา  การเปลี่ยนแปลงของสีผิวเปลือก
เงาะ พบว่าค่าความสว่าง L* (ค่าความสว่าง) (Table 10) ลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา ส่งผลให้เปลือกและ
ขนเงาะเปลี่ยนสีจากสีแดงเข้มเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลคล ้า และการเปลี่ยนแปลงของค่า a* (ค่าสีแดง-เขียว)  
(Table 11) พบว่าในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นตามระยะเวลาการเก็บรักษา โดย
สีเปลือกของเงาะมีสีไปทางเฉดสีแดงมากขึ น 

 ส้าหรับคุณภาพทางเคมีของผลเงาะ ได้แก่ ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (Table 13)  และปริมาณของแข็งที่
ละลายน ้าได้ (Table 14) พบว่า ในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ น
ปริมาณกรดที่ไทเทรตไดแ้ละปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ จะมีค่าลดลง  

 
Table 7 Number of survivals of Ferrisia virgata (3rd instar larva) after treatment  

 Treatments  Number of mealybugs 
/of fruit 

1. cooling water 5oC + blower  
2. hot water 50oC + cooling water 5oC + blower  
3. blower of power 30 psi 

1.32 b 
0.75 a 
2.52 b 

4. control 9.25 c 

CV% 138 
Values followed by different lowercase letter in the same column, show significant difference among treatment, p≤ 0.05 

 
Table 8 Weight loss (%) of rambutan after treatments 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤ 0.05; 
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤ 0.05 

 
 
 
 

Treatments Storage time (days) Average of 
treatment 0 3 6 9 

1. cooling water 5oC + blower  2.41 1.18 1.63 1.82 1.76 a 

2. hot water 50oC + cooling water 5oC + blower             0.59 0.49 0.73 1.22 0.65 a 
3. blower of power 30 psi 3.33 1.96 3.23 1.64 2.55 a 
4. control 2.16 0.87 1.21 1.99 1.56 a 

Average of storage time 2.12 A 1.12 A 1.17 A 1.66 A  
CV (treatment) = 133% CV (storage time) = 91%      
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Table 9 Firmness of rambutan after treatment                                    

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤ 0.05; 
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤ 0.05 

 
Table 10 Lightness (L*) of rambutan after treatments 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤ 0.05; 
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤ 0.05 

 
Table 11 a* value of rambutan after treatment 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤ 0.05; 
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤ 0.05 

 

Treatments Storage time (days) Average of 
treatment 0 3 6 9 

1. cooling water 5oC + blower  10.63 10.83 10.64 10.52 10.65 a 
2. hot water 50oC + cooling water 5oC + blower             14.53 11.38 10.56 10.58 11.76 a 
3. blower of power 30 psi 10.41 10.69 10.03 10.50 10.41 a 
4. control 10.55 10.84 10.70 10.13 10.55 a 

Average of storage time 11.53 A 10.94 B 10.48 B 10.43 B  
CV (treatment) =18.4% CV (storage time) = 20.6%      

Treatments Storage time (days) Average of 
treatment 0 3 6 9 

1. cooling water 5oC + blower  36.76 35.26 34.50 35.70 35.61 a 
2. hot water 50oC + cooling water 5oC + blower             31.48 32.09 30.93 35.35 32.46 b 
3. blower of power 30 psi 29.87 29.63 30.45 28.30 29.64 c 
4. control 26.95 26.99 28.86 32.85 28.91 c 

Average of storage time 31.27 B 30.99 B 31.20 B 33.16 A  
CV (treatment) =3.2% CV (storage time) = 7.8%      

Treatments Storage time (days) Average of 
treatment 0 3 6 9 

1. cooling water 5oC + blower  18.24 22.35 20.53 20.66 20.44 a 
2. hot water 50oC + cooling water 5oC + blower             19.44 21.47 19.75 21.66 20.58 a 
3. blower of power 30 psi 22.20 22.30 19.02 21.99 21.38 a 
4. control 17.60 20.48 20.35 21.07 19.87 a 

Average of storage time 19.37 A 20.48 A 20.35 A 21.07 B 
CV (treatment) = 10.0% CV (storage time) = 10.2%      
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Table 12 b* value of rambutan after treatment 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤ 0.05; 
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤ 0.05 

                        

Table 13 Titratable acidity of rambutan after treatment 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤ 0.05; 
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤ 0.05 

 
Table 14 Total soluble solid (brix) of rambutan after treatment 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤ 0.05; 
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤ 0.05 

     

Treatments Storage time (days) 
0 3 6 9 

1. cooling water 5oC + blower  23.90 b B 23.73 b B 22.14 ab B 23.47 ab B 
  2. hot water 50oC + cooling water 5oC + blower             21.26 ab B 21.50 ab B 19.52 a A 22.68 a A 
  3. blower of power 30 psi 20.77 a A 20.41 a A 22.09 ab B 19.25 a A 
  4. control 16.20 a A 17.42 a A 17.81 a A 23.57 ab B 

CV (treatment) = 6.8% CV (storage time) = 12.1%   

Treatments Storage time (days) Average of 
treatment 0 3 6 9 

1. cooling water 5oC + blower  0.49 0.53 0.51 0.42 0.49 a 
2. hot water 50oC + cooling water 5oC + blower             0.51 0.47 0.47 0.43 0.47 a 
3. blower of power 30 psi 0.53 0.51 0.49 0.43 0.49 a 
4. control 0.51 0.52 0.54 0.43 0.51 a 

Average of storage time 0.51 A 0.51 A 0.50 A 0.42 B  
CV (treatment) =7.7% CV (storage time) = 6.4%      

Treatments Storage time (days) Average of 
treatment 0 3 6 9 

1. cooling water 5oC + blower  19.56 17.78 18.10 17.03 18.12 a 
2. hot water 50oC + cooling water 5oC + blower             18.60 18.55 17.85 17.38 18.18 a 
3. blower of power 30 psi 18.15 19.15 17.77 18.01 18.27 a 
4. control 19.51 18.41 17.68 18.68 18.57 a 

Average of storage time 18.95 A 18.47 AB 17.85 B 17.86 B  
CV (treatment) =3.5% CV (storage time) = 5.4%      
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การทดลองที่ 4 การใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคผลเน่าของเงาะพันธุ์โรงเรียน 

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในรูปแบบสารชีวภัณฑ์ 
การประเมินความมีชีวิตรอดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในสารชีวภัณฑ์สูตรต่าง ๆ จ้านวน 2 สูตร ที่ผลิตจาก

แบคทีเรียปฏิปักษ์ 3 สายพันธุ์ คือ คือ Bacillus amyloliquefaciens DL9,  Bacillus amyloliquefaciens 
PN10 และ Bacillus siamensis DL7 เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยประเมินความมีชีวิตรอดของแบคทีเรียทุก
เดือน เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าชีวภัณฑ์สูตรที่ 1 (แป้งข้าวเจ้า 100 กรัม น ้าตาลทราย 10 กรัม และน ้ามันถั่ว
เหลือง 1 มิลลิลิตร) ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั ง 3 สายพันธุ์ มี อัตราการอยู่รอดของแบคทีเรียปฏิปักษ์สูงที่สุด 
แบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ DL9, DL7 และ PN10 มีจ้านวนแบคทีเรียปฏิปักษ์ในเดือนที่ 6 เท่ากับ 9.36 x 108, 
6.57 x 108 และ 1.96 x 108 cfu/g ตามล้าดับ (Table 15) สอดคล้องกับการทดลองของณิชกานต์ (2554) พบว่า
สารชีวภัณฑ์ในรูปแบบผง (แป้งข้าวเจ้า 1000 กรัม น ้าตาลทราย 100 กรัม และน ้ามันถั่วเหลือง 5 มิลลิลิตร) มี
ประสิทธิภาพในการยับยั งเชื อสาเหตุโรคได้ดีกว่าสารชีวภัณฑ์ในรูปแบบสารละลายเข้มข้น และสารละลายน ้ามัน 
เมื่อน้ามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง หลังการผลิต 4-6 เดือน พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์มีชีวิตรอดมากกว่า 75-100 
เปอร์เซ็นต ์

จากผลการทดลองนี  สูตรชีวภัณฑ์ที่ 1 มีส่วนประกอบของ แป้งข้าวเจ้า น ้ามันถั่วเหลือง และน ้าตาล
ทราย (ซูโครส) มีอัตราการอยู่รอดสูงของแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั ง 3 สายพันธุ์ แป้งข้าวเจ้าเป็นแหล่งอาหารที่ดีของ
แบคทีเรีย ช่วยในการยึดเกาะเซลล์ แล้วยังป้องกันเซลล์จากความร้อนในระหว่างกระบวนการท้าให้แห้งได้อีกด้วย 
เมื่อแป้งผสมกับสารแขวนลอยแบคทีเรียซึ่งมีน ้าเป็นองค์ประกอบ น้าไปท้าให้แห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
แป้งจะมีลักษณะเป็นฟิล์มพลาสติก (แป้งเจลลาติไนซ์) ช่วยห่อหุ้มเซลล์และป้องกันเซลล์จากความร้อน และจาก
งานวิจัยของ Takeuchi et. al. (2000) การเติมสารป้องกันเซลล์ เช่น แลคโตส กลูโคส ฟรุกโตสหรือซูโครส 
ปริมาณ 5, 10 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อเติมในสูตรส้าเร็จท้าให้เซลล์ยีสต์เพ่ิมการมีชีวิตรอดจากเดิม 20 
เป็น 30-40 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองของจันทิมา (2545) การใช้น ้ามันพืช ปริมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ พบว่าหลัง
การท้าแห้งมีปริมาณเซลล์ที่รอดชีวิตของ Bacillus spp. MK007 มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กลีเซอรอล 
หรือน ้ามันมะพร้าว  

การบรรจุถุงฟอยด์สามารถป้องกันการซึมผ่านของไขมัน น ้ามัน และน ้าได้ดี (วุฒิชัย, 2535) ช่วยให้เชื อ
ลดการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบว่าการมีชีวิตรอด
ของเชื อจากการตรวจนับปริมาณเชื อ Bacillus spp. MK007 มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย (จันทิมา, 2545) 
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Table 15 Survival or bacterial antagonists as biocontrol agent storage at room temperature 

for 6 months 

bacteria formulation 
Number of bacterial colonies (cfus/g) 

1st month 2nd month 3rd month 4th month 5th month 6th month 

PN10 No. 1 1.67 x108 1.56 x 108 1.62 x 108 1.57 x 108 1.26 x 108 1.96x 108 

 No. 2 4.60 x 107 8.73 x 106 1.06 x 107 1.61 x 107 1.21 x 107 1.75 x 107 

DL7 No. 1 9.40 x 108 7.67 x 108 5.45 x 108 6.83 x 108 1.23 x 109 6.57x 108 

 No. 2 9.75 x 107 7.87 x 107 6.70 x 107 8.20 x 107 1.32 x 108 1.59x 108 

DL9 No. 1 5.83 x 108 6.83 x 108 4.88 x 108 5.23 x 108 9.53 x 108 9.36x 108 

 No. 2 3.98 x 107 3.53 x 107 1.22 x 107 1.47 x 107 3.03 x 107 4.63x 107 

 
 2. ทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะพันธุ์โรงเรียน 

2.1 ทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะ 
 ประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus amyloliquefaciens DL9,  Bacillus 
amyloliquefaciens PN10 และ Bacillus siamensis DL7 โดย เตรียมชีวภัณ ฑ์  2 สูตร  พ่นบนผลเงาะ 
เปรียบเทียบกับการพ่นน ้า และโพรคลอราซ 500 มิลลิกรัม/ลิตร มีการเกิดโรคผลเน่าและดัชนีการเกิดโรคผลเน่า
ของเงาะโรงเรียนมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (Table 16) พบว่าชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 สูตร2 
มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะโรงเรียน มีการเกิดโรคผลเน่า 10.00 % และมีค่าดัชนีการ
เกิดโรคผลเน่า 4.69 % รองลงมา ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL7 สูตร1 และ DL9 สูตร1 มีการเกิดโรคผลเน่า 10.00 
และ 14.99 % และมีค่าดัชนีการเกิดโรคผลเน่า 6.77 และ 8.86 % ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการพ่นน ้า 
(กรรมวิธีควบคุม) มีการเกิดโรคผลเน่า 25.00 % และมีค่าดัชนีการเกิดโรคผลเน่า 13.54 % (Table 16 and  
Figure 17) กลไกการควบคุมโรคผลเน่าของแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั ง 3 สายพันธุ์ คือ การสร้างสารปฏิชีวนะในกลุ่ม
ของ iturin A และ surfactin (บุญญวดี และคณะ, 2561) iturin A เป็นสารปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างในการยับยั ง
เชื อรา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของจุลินทรีย์ชีวภาพ (biological control agent) เป็นเป้าหมายในการลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร (Hsieh et al., 2008) ส่วนสารในกลุ่ม  surfactin เป็นสารลดแรงตึงผิวในกลุ่ม 
lipopeptide โดยมีไขมันจับอยู่กับสายเปปไทด์ เป็นสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง surfactins ไม่
เป็นพิษต่อเชื อราสาเหตุโรค มีผลช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของ iturin A ในการต้านเชื อรา (Mager-Dana, et. al., 
1992, Kim et al., 2010)  
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Table 16 Efficacy of biocontrol agent to control fruit rot disease storage at 13±2 C for 14 days 
    Treatment   Disease incidence (%)(1) Disease index (%)(1) 
Control (water)  25.00 cd 13.54 b 
prochloraz 500 mg/l    6.67 a 3.13 a 
Bio-agent PN10 No.1 22.14 bc 10.42 ab 
Bio-agent PN10 No2 20.00 bc 11.46 ab 
Bio-agent DL7 No1 10.00 ab 6.77 ab 
Bio-agent DL7 No2 35.00 d 23.44 c 
Bio-agent DL9 No1 14.99 abc 8.86 ab 
Bio-agent DL9 No2 10.00 ab 4.69 ab 
    F-test    **     ** 
    CV (%)  45.10   56.68 
(1)  Means in the same column followed by the same letter(s) are not significantly different at 1% level by DMRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 17 Efficacy of biocontrol agent to control fruit rot disease storage at 13±2 C  
 for 14 days 

 A) Control (water) E) Bio-agent DL7 No1 
 B) prochloraz 500 mg/l F) Bio-agent DL7 No2 
 C) Bio-agent PN10 No.1 G) Bio-agent DL9 No1 
 D) Bio-agent PN10 No.2 H) Bio-agent DL9 No2 

A B C D 

E F G H 



41 
 
 2.2  ทดสอบระดับความเข้มข้นของชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคผลเน่าและการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลเงาะหลังการเก็บรักษา 
 ทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus amyloliquefaciens DL9 และ 
Bacillus siamensis DL7 มีอัตราการใช้ 2 ระดับ คือ 10 และ 20 กรัม/ลิตร ในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะ
พันธุ์โรงเรียน โดยการพ่นชีวภัณฑ์บนผลเงาะ เปรียบเทียบกับการพ่นน ้า และโพรคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร มี
การเกิดโรคผลเน่าและดัชนีการเกิดโรคผลเน่าของเงาะมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (Table 17) 
พบว่า ชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะ คือ ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 สูตร 1 ความ
เข้มข้น 10 กรัม/ลิตร มีการเกิดโรคผลเน่า 25.33 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าดัชนีการเกิดโรคผลเน่า 9.33 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมา ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 สูตร 1 ความเข้มข้น 20 กรัม/ลิตร มีการเกิดโรคผลเน่า 26.67 และ และมีค่า
ดัชนีการเกิดโรคผลเน่า 11.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการพ่นน ้า (กรรมวิธีควบคุม) มีการเกิด
โรคผลเน่า 64.00 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าดัชนีการเกิดโรคผลเน่า 26.67 เปอร์เซ็นต์ (Table 17 and Figure 18) 
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์สามารถน้าไปใช้ในการควบคุมโรคผลเน่าชอง
เงาะพันธุ์โรงเรียนหลังการเก็บเกี่ยวได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญวดี (2560) ชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
PN10 DL7 และ DL9 มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะที่ปลูกเชื อรา L. theobromae ได้ดี
เช่นเดียวกับการใช้เซลล์แบคทีเรียปฏิปักษ์โดยตรง และผลงานวิจัยของกฤติเดช และดุสิต (2559) พบว่าเชื อสด
ของ Bacillus suptilis TU-Orga1 และชีวภัณฑ์เชื อปฏิปักษ์ TU-Orga1 มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในการ
ควบคุมโรคขอบใบทองโรคใบจุดอัลเทอร์นาเรีย และโรคเน่าเละของคะน้าได้ดี ซึ่งในทางปฏิบัติ เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ สามารถน้าสารชีวภัณฑ์ไปใช้ไดส้ะดวกกว่าการใช้เชื อแบคทีเรียในรูปเชื อสด 

 

Table 17 Efficacy of biocontrol agent at two levels of concentration to control fruit rot disease  
  storage at 13±2 C for 14 days 

    Treatment    Disease incidence (%)(1) Disease index (%)(1) 

Control (water)  64.00 d 26.67 d 
prochloraz 500 mg/l  21.33 a 6.33 a 
Bio-agent DL7 No1  10 g/l 33.33 ab 14.33 abc 
Bio-agent DL7 No1  20 g/l 36.00 abc 13.67 abc 
Bio-agent DL9 No1  10 g/l 25.33 a   9.33 ab 
Bio-agent DL9 No1  20 g/l 26.67 ab 11.33 abc 
Bio-agent DL9 No2  10 g/l 54.67 cd 19.67 cd 
Bio-agent DL9 No2  20 g/l 45.33 bcd 18.33 bcd 
    F-test   **     ** 
    CV (%) 36.32   47.33 
(1)  Means in the same column followed by the same letter(s) are not significantly different at 1% level by DMRT 



42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 18 Efficacy of biocontrol agent at two levels of concentration to control fruit rot disease 

 storage at 13±2 C for 14 days 
 A) Control (water) E) Bio-agent DL9 No1  10 g/l 
 B) prochloraz 500 mg/l F) Bio-agent DL9 No1  20 g/l 
 C) Bio-agent DL7 No1  10 g/l G) Bio-agent DL9 No2  10 g/l 
 D) Bio-agent DL7 No1  20 g/l H) Bio-agent DL9 No  20 g/l 
 
 ผลเงาะที่พ่นด้วยชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ DL 7 และ DL 9 อัตรา
การใช้ชีวภัณฑ์ 10 และ 20 กรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับผลเงาะที่พ่นด้วยน ้า และ โพคลอราช 500 มิลลิกรัม/ลิตร 
เก็บที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน พบว่า การสูญเสียน ้าหนักของผลเงาะไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ ผลเงาะที่พ่นด้วยชีวภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ มีการสูญเสียน ้าหนักของผลเงาะ อยู่ในช่วง 0.53-0.61 
เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับผลเงาะที่พ่นด้วยน ้า มีการสูญเสียน ้าหนักของผลเงาะเท่ากับ 0.61 เปอร์เซ็นต์  
(Table 18) 
 ความแน่นเนื อของเนื อเงาะ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ผลเงาะที่พ่นด้วยชีวภัณฑ์ของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ มีความแน่นเนื อของเนื อเงาะ อยู่ในช่วง 2.89-3.31 นิวตัน เปรียบเทียบกับความแน่นเนื อของเนื อเงาะที่
พ่นด้วยน ้า มีความแน่นเนื อของเนื อเงาะ เท่ากับ 2.98 นิวตัน (Table 18) 
 

A B C D 

E F G H 
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Table 18  Effect of biocontrol agent at two levels of concentration on weight loss and firmness 

of rambutan storage at 13 C for 14 days 
    Treatment       weight loss (%)         firmness (N)) 
Control (water)  0.61 2.98 
prochloraz 500 mg/l  0.51 2.81 
Bio-agent DL7 No1  10 g/l 0.57 2.89 
Bio-agent DL7 No1  20 g/l 0.53 3.02 
Bio-agent DL9 No1  10 g/l 0.61 3.31 
Bio-agent DL9 No1  20 g/l 0.58 2.99 
Bio-agent DL9 No2  10 g/l 0.61 3.19 
Bio-agent DL9 No2  20 g/l 0.58 3.22 
CV (%) 10.99 14.67 

 
 ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ของผลเงาะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยผลเงาะที่พ่นด้วยชีว
ภัณฑ์ของแบคทีเรียปฏิปักษ์ มีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ อยู่ในช่วง 19.10-19.56 องศาบริกซ์ ใกล้เคียงกับ
กรรมวิธีควบคุม มีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ 19.62 องศาบริกซ์ (Table 19) แสดงว่าผลเงาะที่พ่นด้วย
แบคทีเรียปฏิปักษ์ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน ้าตาลและกรดอินทรีย์   
 
Table 19 Effect of biocontrol agent at two levels of concentration on total soluble solid 

 of rambutan storage at 13 C for 14 days 

    Treatment   total soluble solid  (ºBrix) 

Control (water)  19.62 
prochloraz 500 mg/l  19.36 
Bio-agent DL7 No1  10 g/l 19.26 
Bio-agent DL7 No1  20 g/l 19.56 
Bio-agent DL9 No1  10 g/l 19.40 
Bio-agent DL9 No1  20 g/l 19.10 
Bio-agent DL9 No2  10 g/l 19.30 
Bio-agent DL9 No2  20 g/l 19.54 
CV (%) 3.25 
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 2.3   ค้านวณต้นทุนในการผลิตชีวภัณฑ์ 
  ชึวภัณฑ์สูตรที่1 ของแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens DL9 มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ
ควบคุมโรคผลเน่าของเงาะพันธุ์โรงเรียน ซึ่งชีวภัณฑ์สูตรที่ 1 มีส่วนประกอบ คือ แป้งข้าวเจ้า น ้าตาลทราย และ
น ้ามันถั่วเหลือง การผลิตชีวภัณฑ์ 1 กิโลกรัม มีต้นทุน 46.25 บาท (ต้นทุนเฉพาะส่วนประกอบของชีวภัณฑ์) 
 
การทดลองท่ี 5 ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน 

จากการส้ารวจวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะพันธุ์โรงเรียนที่จังหวัดจันทบุรีของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ พบว่า การเก็บเกี่ยวเงาะจะเก็บเกี่ยวในช่วงเช้า เกษตรกรจะใช้ตาข่ายสีฟ้าปูรองใต้ต้นเงาะ ส้าหรับ
เงาะต้นใหญ่จะใช้เคียวเกี่ยวกิ่งเงาะที่ต้องการให้ตกลงมายังตาข่ายหรือใช้บันไดปีนขึ นไปบนต้นแล้วใช้มือหักกิ่ง
เงาะให้ตกลงมายังตาข่ายสีฟ้าที่ปูไว้ ส้าหรับเงาะต้นเตี ยจะใช้มือหักก่ิงแล้ววางไว้ที่พื น เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วจะใช้
มือปลิดผลใส่ในตะกร้าพลาสติกหรือเข่งพลาสติก ซึ่งจะคัดผลเงาะที่ไม่ได้ขนาด ขนสั น หรือมีโรคและแมลงออกไป
พร้อมด้วย (Figure 19) จากนั นขนส่งเงาะโดยรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างไปยังจุดรวบรวมผลิตผลหรือ
โรงคัดบรรจุ (Figure 20) เมื่อชั่งน ้าหนักผลิตผลที่เกษตรน้ามาจ้าหน่ายเรียบร้อยแล้ว ล้างผลเงาะในอ่างน ้าขนาด
ใหญ่ที่ผสมน ้ายาล้างจาน (Figure 21) แล้วน้าไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ส้าหรับการส่งออก ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบคือ 
บรรจุในตะกร้าพลาสติกที่เป็นหูเหล็กที่ตะกร้าสามารถเรียงซ้อนกันได้ ตะกร้าจะกรุด้วยกระดาษทั งตะกร้ารวมถึง
ใช้กระดาษปิดด้านบนของตะกร้าด้วย (Figure 22A)  ขนาดบรรจุ 18 กิโลกรัม หรือการบรรจุเงาะในกล่องโฟมที่
เจาะรูเพ่ือระบายน ้าที่ก้นกล่อง ปิดด้านบนด้วยฟองน ้าแล้วปิดทับด้วยน ้าแข็งบดแล้วปิดฝากล่องด้วยเทปใสให้ 
(Figure 22B) ส้าหรับการส่งออกจะส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ประเทศเวียดนาม พม่า และกัมพูชา  
ที่ใช้ระยะเวลาการขนส่งไม่นาน ขนส่งโดยใช้รถกระบะหรือรถสิบล้อคลุมด้วยผ้าใบและจะขนส่งในช่วงเวลา
กลางคืน (Figure 23) ใช้ระยะเวลาการจัดการตั งแต่การเก็บเก่ียวจนถึงตลาดปลายทางประมาณ 2-3 วัน 
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Figure 19 Harvesting and trimming of rambutan fruits at the orchard 

Figure 20 Transport from the orchard to the packing house 
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Figure 21 Washing fruits before packing at the packing house 
 

Figure 23 Road transport to the neighboring countries 

(A) Plastic basket (packing size : 18 kg) 

(B) Packing fruits in foam box covered with crushed ice (packing size: 15 kg) 

Figure 22 Rambutan packing for export to neighboring countries (Vietnam, Myanmar, Cambodia) 
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การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียนแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 3 การทดลองย่อย ดังนี  
 

1. การศึกษาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 
 การศึกษาบรรจุภัณฑ์เพ่ือรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน ขนาดบรรจุ  
1 กิโลกรัม มี 4 กรรมวิธี คือ 1) บรรจุผลเงาะในตะกร้าพลาสติก 2) บรรจุผลเงาะในถุง MAP ก่อนบรรจุลงใน
ตะกร้าพลาสติก 3) บรรจุผลเงาะในถุง LDPE เจาะรู ก่อนบรรจุในตะกร้าพลาสติก และ 4) บรรจุผลเงาะใน 
กล่องโฟมแล้วปิดทับดว้ยน ้าแข็งบด (Figure 24) แล้วเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส นาน 16 วัน พบว่า  

การสูญเสียน้ าหนัก การเก็บรักษาผลเงาะในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ พบว่า ผลเงาะที่บรรจุในกล่องโฟมมี
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนักเฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษาน้อยที่สุดเพียง 0.21 เปอร์เซ็นต์ และผลเงาะที่บรรจุใน
ถุง MAP และถุง LDPE เจาะรู มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนักเฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษา 0.52 และ 0.75 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (Table 20) ส่วนผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนักเฉลี่ย 
สูงที่สุด 5.85 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเกิดจากผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกที่มีช่องระบายอากาศทั่วทั งตะกร้าท้า
ให้ผลเงาะสัมผัสกับอากาศได้โดยตรงถึงแม้จะเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่้าก็ตาม ส่งผลให้ผลเงาะเกิดการสูญเสียน ้าได้
ง่าย ทั งนี เนื่องจากโครงสร้างของผิวเปลือกเงาะด้านนอกที่คล้ายกับ trichome เรียกว่า spintern เป็นการเพ่ิม
พื นที่ผิวในการคายน ้า และขนเงาะยังมีปากใบ (stomata) มากกว่าบนผิวของผลถึง 5 เท่า ดังนั นจึงท้าให้เงาะ
สูญเสียน ้าอย่างรวดเร็ว (สายชล, 2537)  
 การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก ส้าหรับสีเปลือกและขนของผลเงาะระหว่างการเก็บรักษา พบว่า เมื่อวัดค่า  
L-value หรือค่าความสว่างของสี ผลเงาะที่เก็บในถุง MAP ที่มีค่า OTR 12,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อตาราง
เมตรต่อวัน มีค่า L-value เฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษาสูงที่สุด 34.47 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสีเปลือกของเงาะมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสีน ้าตาลน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืน (Table 21) ซ่ึงสอดคล้องกับการให้ค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาลที่
พบว่า ผลเงาะที่เก็บในถุง MAP มีการเกิดสีน ้าตาลน้อยที่สุด (Table 22) ส้าหรับผลเงาะที่เก็บรักษาในกล่องโฟม 
ตะกร้าพลาสติก และถุง LDPE เจาะรู มีค่า L-value และค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาลไม่แตกต่างกัน เมื่อเก็บรักษา
เงาะนาน 4 วัน (Figure 25) ผลเงาะที่เก็บรักษาในถุง MAP และถุง LDPE เจาะรู สีเปลือกและขนเงาะมีการเกิดสี
น ้าตาลเพียงเล็กน้อย โดยมีค่าคะแนน 1.17 และ 2.41 คะแนน ตามล้าดับ ส่วนผลเงาะที่เก็บในตะกร้าพลาสติกสี
เปลือกและขนมีการเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลซึ่งเป็นผลจากการที่เงาะมีการสูญเสียน ้าอย่างรวดเร็วในระหว่างการเก็บ
รักษา (Landrigan et al., 1994) โดยมีค่าคะแนน 3.08 คะแนน ซึ่ งหมายถึง ผลเงาะมีสีน ้ าตาล 21-40 
เปอร์เซ็นต์ ของพื นที่ผิว ส้าหรับผลเงาะที่เก็บในกล่องโฟมปิดทับด้วยน ้าแข็งด้านบนจะสังเกตพบว่า ผลเงาะที่อยู่
ส่วนบนของกล่องเกิดความเสียหายจากน ้าแข็งท้าให้เปลือกเงาะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลอย่างรวดเร็ว (Figure 26)  
 ความแน่นเนื้อ ความแน่นเนื อของผลเงาะในระหว่างการเก็บรักษาพบว่า ผลเงาะที่เก็บในตะกร้าพลาสติก
เมื่อเก็บรักษานานขึ น ผลเงาะมีอาการเหี่ยวจากการสูญเสียน ้าหนักที่มากกว่ากรรมวิธีอ่ืนถึง 10 เท่า ท้าให้เปลือก
แห้งและมีความแน่นเนื อหรือความแข็งของเปลือกเพ่ิมมากขึ นกว่ากรรมวิธี อ่ืน โดยมีค่าความแน่นเนื อเฉลี่ยตลอด
อายุการเก็บรักษา 10.09 นิวตัน (Table 23) ส่วนผลเงาะที่เก็บรักษาในถุง MAP ถุง LDPE เจาะรู และกล่องโฟม 
มีค่าความแน่นเนื อไม่แตกต่างกันทางสถิติ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเท่ากับ 9.49 9.71 และ 9.52 นิวตัน 
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ตามล้าดับ ทั งนี เนื่องจากผลเงาะที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ในสภาพบรรยากาศดัดแปลงซึ่งมีปริมาณก๊าซออกซิเจน
ต่้าสามารถช่วยลดกิจกรรมของเอนไซม์ pectin methylesterase และ polygalacturonase ที่เข้ามาย่อยสลาย
เพกตินหรือส่วนประกอบอื่นของผนังเซลล์ ท้าให้ความแน่นเนื อของผลเปลี่ยนแปลงช้าลง (O’Hare et al., 1994) 
 การให้ค่าคะแนน การให้ค่าคะแนนความเหี่ยว การเกิดกลิ่นผิดปกติ และความชอบโดยรวมของผลเงาะ
ระหว่างการเก็บรักษาพบว่า ผลเงาะทุกกรรมวิธีมีอาการเหี่ยวมากขึ นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ น (Figure 
27) ซึ่งเกิดจากการสูญเสียน ้าที่เพ่ิมขึ นระหว่างการเก็บรักษา แต่อย่างไรก็ตามผลเงาะที่เก็บในถุง MAP มีค่า
คะแนนความเหี่ยวของผลเงาะน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืน ซึ่งการเก็บรักษาผลิตผลสดในบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะช่วยลด
การสูญเสียน ้าหนักได้ดี โดยในสภาพบรรยากาศดัดแปลงที่มีปริมาณก๊าซออกซิเจนต่้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สูง ผลิตผลจะมีอัตราการหายใจต่้า ส่งผลให้อัตราการคายน ้าลดลง นอกจากนี ฟิล์มพลาสติกยังช่วยป้องกันการ
ระเหยของน ้าจากผลิตผลได้อีกด้วย (Zagory and Kader, 1988) ส้าหรับการเกิดกลิ่นผิดปกติของผลเงาะ พบว่า 
ผลเงาะที่เก็บรักษาในกล่องโฟมพบการเกิดกลิ่นผิดปกติเร็วที่สุด เมื่อเก็บรักษานาน 4 วัน ซึ่งสาเหตุเกิดมาจาก
กล่องโฟมที่ บ รรจุ ผล เงาะเป็ นกล่ องทึบ  ก๊ าซ ไม่สามารถผ่ าน เข้ าออกได้  จึ งเกิดการสะสมของก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงเกินไปเป็นสาเหตุให้ผลเงาะเกิดกลิ่นผิดปกติ ส่วนผลเงาะที่เก็บในตะกร้าพลาสติกและถุง 
LDPE เจาะรู เกิดกลิ่นผิดปกติเมื่อเก็บรักษานาน 10 วัน ซึ่งเป็นกลิ่นผิดปกติจากโรคผลเน่าของเงาะที่เกิดขึ น
ระหว่างการเก็บรักษา ส่วนผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP พบการเกิดกลิ่นผิดปกติเมื่อเก็บรักษานาน 16 วัน และค่า
คะแนนความชอบโดยรวม โดยการชิมของผลเงาะระหว่างการเก็บรักษา พบว่า ผลเงาะที่เก็บรักษาในถุง MAP มี
ค่าคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุดและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเมื่อเก็บนานไม่เกิน 14 วัน โดยมีค่าคะแนน
ความชอบ 5.77 คะแนน (Table 24) ในขณะที่ผลเงาะที่เก็บใน ถุง LDPE เจาะรู ตะกร้าพลาสติก และกล่องโฟม 
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเม่ือเก็บรักษานานไม่เกิน 8 6 และ 4 วัน ตามล้าดับ 

การเกิดโรค การเกิดโรคของผลเงาะระหว่างการเก็บรักษานั นพบว่า ผลเงาะที่เก็บรักษาในกล่องโฟมเกิด
โรคเร็วที่สุด เมื่อเก็บรักษานาน 4 วัน พบการเกิดโรค 9.33 เปอร์เซ็นต์ (Table 25) ผลเงาะที่บรรจุในตะกร้า
พลาสติกพบการเกิดโรค 4.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บนาน 6 วัน ส่วนผลเงาะที่เก็บรักษาในถุง MAP พบการเกิดโรค
ช้าที่สุด โดยพบการเกิดโรคเม่ือเก็บรักษานาน 12 วัน 5.33 เปอร์เซ็นต ์

คุณภาพทางเคมี เมื่อวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลเงาะพบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ของผล
เงาะในระหว่างการเก็บรักษามีค่าประมาณ 18-20 เปอรเ์ซ็นต์ (Table 26) โดยผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกมี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้สูงที่สุดเฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษา 19.39 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลเง าะที่บรรจุใน
กล่องโฟมมีปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ต่้าที่สุดเฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษา 18.77 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับปริมาณ
กรดที่ไทเทรตได้พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี (Table 27) 



49 
 
 

 
 
 
 
 

            Plastic basket                                                       MAP bag                         
 
 
 
 
 
 

 Perforated LDPE bag                                           Foam box cover with crushed ice 
 

Figure 24 Treatment of rambutan packed in different packaging (packing size: 1 kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 Rambutan (1 kg) packed in different packaging stored at 13oC for 4 days 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 26 Browning skin of rambutan packed in foam box cover with crushed ice stored at 13oC  

for 4 days  
 

4 days 

4 days 4 days 
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Figure 27 Rambutan (1 kg) packed in different packaging during stored at 13oC 

6 days 8 days 

10 days 12 days 

14 days 16 days 
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Table 20 Weight loss (%) of rambutan (1 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) Average of 

treatment 2 4 6 8 10 12 14 16 
Plastic basket 1.08 2.42 3.99 5.38 7.49 8.29 8.92 9.21 5.85 c 
MAP bag 0.14 0.31 0.34 0.41 0.54 0.70 0.80 0.88   0.52 ab 
Perforated LDPE bag 0.20 0.48 0.42 0.70 0.92 0.92 1.06 1.28 0.75 b 
Foam box with crushed ice 0.07 0.08 0.14 0.16 0.16 0.23 0.36 0.50 0.21 a 
Average of storage time   0.37 A     0.82 AB    1.22 B    1.66 B      2.28 BC    2.54 C    2.79 C    2.97 C  

CV (treatment) = 11.7% CV (storage time)  = 15.1% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 

 
Table 21 L-value of rambutan (1 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) Average of 

treatment 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Plastic basket 39.86 33.55 31.45 31.15 30.78 29.51 28.17 26.96 25.35 30.75 b 
MAP bag 39.41 37.95 38.05 35.39 33.18 32.94 31.77 31.22 30.33 34.47 a 
Perforated LDPE bag 39.65 34.82 35.14 32.72 30.96 28.06 27.91 26.92 25.08 31.25 b 
Foam box with crushed ice 39.78 35.48 35.88 33.06 29.59 29.42 27.60 27.35 26.48 31.63 b 
Average of storage time 39.67 A 35.45 B 35.13 B 33.08 C 31.13 D 29.98 DE 28.86 EF 28.11 FG 26.81 G  

CV (treatment) = 2.6% CV (storage time)  = 5.0% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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Table 22 Skin browning score of rambutan (1 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Plastic basket 1.00 a A   1.40 ab B 3.08 d B 4.03 c C 4.05 b C 5.00 c D 5.00 b D 5.00 b D 5.00 b D 
MAP bag 1.00 a A 1.05 a A 1.17 a A 1.61 a B 1.68 a B 2.21 a C 2.48 a CD 2.76 a  D 3.10 a E 
Perforated LDPE bag 1.00 a A   1.36 ab B 2.41 b C 3.55 b D 4.45 c E 5.00 c F 5.00 b F 5.00 b F 5.00 b F 
Foam box with crushed ice 1.00 a A 1.62 b B 2.73 c C 3.92 c D 4.43 c E 4.63 b E 5.00 b F 5.00 b F 5.00 b F 

CV (treatment) = 7.1% CV (storage time) = 6.6% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
Skin browning score 1-5 : 1= none, 2= browning 1-20%, 3= browning 21-40% , 4= browning 41-60%, 5= browning more than 60%  

 
Table 23 Firmness (N) of rambutan (1 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) Average of 

treatment 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Plastic basket 9.31 9.86 10.00 10.07 10.11 10.16 10.29 10.45 10.56 10.09 a 
MAP bag 8.94 9.39 9.63 9.76 9.62 9.39 9.68 9.45 9.55  9.49 a 
Perforated LDPE bag 9.38 9.68 9.76 9.62 9.94 9.72 9.74 9.78 9.75  9.71 a 
Foam box with crushed ice 9.03 9.48 9.75 9.84 9.51 9.45 9.48 9.52 9.61  9.52 a 
Average of storage time 9.17 A 9.60 B 9.78 B 9.82 B 9.80 B 9.68 B 9.80 B 9.80 B 9.87 B  

CV (treatment) = 2.5% CV (storage time) = 3.2% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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Table 24 Overall preference scores of rambutan (1 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Plastic basket 7.55 a A 7.55 a B 6.50 b B 5.44 b C 4.44 b D 4.55 b D 3.66 c E 2.66 c F 2.66 c F 
MAP bag   7.22 a AB 7.66 a A 7.33 a AB 6.77 a B   5.89 a BC   6.00 a BC 5.55 a C   5.77 a BC 4.78 a D 
Perforated LDPE bag 7.66 a A 7.33 a A 7.17 ab A   6.22 ab B 5.44 a C 4.66 b D   4.55 b DE   4.22 b DE 3.78 b E 
Foam box with crushed ice 7.66 a A 7.33 a A 5.89 b C 4.44 c C 4.66 b C 4.66 b C   4.22 bc C 4.11 b C   3.22 bc D 

CV (treatment) = 9.6% CV (storage time) = 8.9% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
Overall preference score according to 9-pointhedonic scale from: 1= dislike extremely 2= dislike very much 3= dislike moderately 4= dislike slightly 5= neither like 

nor dislike 6= like slightly 7= like moderately 8= like very much 9= like extremely 

 
Table 25 Disease (%) of rambutan (1 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Plastic basket 0.00 a A 0.00 a A 0.00 a A  4.00 a B 17.33 b B 25.33 c B 57.33 c C 84.00 b D 100.00 b E 
MAP bag 0.00 a A 0.00 a A 0.00 a A  0.00 a A  0.00 a A   0.00 a A    5.33 a AB 10.67 a B  16.00 a B 
Perforated LDPE bag 0.00 a A 0.00 a A 0.00 a A  0.00 a A  0.00 a A  10.67 b B  32.00 b C 93.33 bc D 100.00 b E 
Foam box with crushed ice 0.00 a A 0.00 a A 9.33 b B 23.33 b C 28.33 c C  33.33 c C 100.00 d D 100.00 c D 100.00 b D 
CV (treatment) = 20.0% CV storage time) = 16.8% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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Table 26 Total soluble solids (%) of rambutan (1 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) Average of 

treatment 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Plastic basket 19.27 19.83 19.77 19.70 19.70 19.50 19.37 18.77 18.63 19.39 a 
MAP bag 19.57 19.60 18.83 18.67 18.53 18.90 18.33 18.87 18.87   18.91 ab 
Perforated LDPE bag 19.93 19.23 19.23 19.00 19.23 18.87 18.90 19.30 18.47   19.13 ab 
Foam box with crushed ice 18.80 19.77 18.90 18.63 18.83 18.60 18.07 18.53 18.80 18.77 b 
Average of storage time 19.39 B 19.61 AB 19.18 BC  19.00 BC  19.08 BC  19.97 A 18.67 C  18.87 BC  18.69 C  

CV (treatment) = 4.0% CV (storage time) = 2.7% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 

 
Table 27 Titratable acidity (%) of rambutan (1 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) Average of 

treatment 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Plastic basket 0.49 0.48 0.46 0.43 0.54 0.51 0.50 0.50 0.44 0.48 a 
MAP bag 0.50 0.50 0.43 0.48 0.51 0.50 0.51 0.47 0.47 0.49 a 
Perforated LDPE bag 0.48 0.53 0.42 0.47 0.52 0.51 0.48 0.45 0.46 0.48 a 
Foam box with crushed ice 0.48 0.44 0.45 0.46 0.50 0.51 0.50 0.47 0.49 0.48 a 
Average of storage time 0.49 AB 0.49 AB 0.44 C 0.46 BC 0.52 A 0.51 A 0.50 AB 0.47 B 0.46 BC  

CV (treatment) = 8.9% CV (storage time) = 7.6% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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2. ทดสอบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุเงาะพันธุ์โรงเรียน ขนาดบรรจุ 8 กิโลกรัม  

การทดสอบบรรจุภัณฑ์ส้าหรับการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน ขนาดบรรจุ 8 กิโลกรัม มี 4 กรรมวิธี คือ 
1) บรรจุผลเงาะในกล่องโฟมปิดทับด้วยน ้าแข็งแล้วปิดฝาให้สนิท 2) บรรจุผลเงาะในตะกร้าพลาสติก 3) บรรจุผล
เงาะในตะกร้าพลาสติกที่บุด้วยถุง MAP และ 4) แช่ผลเงาะในชีวภัณฑ์แบคทีเรีย DL9 ผึ่งให้แห้งแล้วบรรจุใน
ตะกร้าพลาสติกท่ีบุด้วยถุง MAP เก็บรักษาเงาะที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน ผลการทดสอบพบว่า 

การสูญเสียน้ าหนัก การสูญเสียน ้าหนักของผลเงาะในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ นั น พบว่า ผลเงาะที่บรรจุใน
ตะกร้าพลาสติกมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนักสูงที่สุดเฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษา 4.78 เปอร์เซ็นต์ (Table 28) 
ผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP ทั งสองกรรมวิธีมีการสูญเสียน ้ าหนักไม่แตกต่างกัน เฉลี่ย 0.62 เปอร์ เซ็นต์  
ส่วนผลเงาะที่บรรจุในกล่องโฟมไม่มีการสูญเสียน ้าหนักซึ่งเป็นเพราะผลเงาะบรรจุในกล่องโฟมที่ปิดสนิทและ 
มีความชื นสูงจากน ้าแข็งที่ละลาย  

การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก ค่า L-value ในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยผลเงาะที่บรรจุ
ในกล่องโฟมมีค่าความสว่างของสีต่้าที่สุดหรือสีเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน จากการที่เงาะได้รับ
ความเย็นโดยตรงจากน ้าแข็งท้าให้สีเปลือกของเงาะที่สัมผัสกับน ้าแข็งเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล รวมถึงผลเงาะบรรจุอยู่
ในกล่องโฟมที่เป็นภาชนะปิด ก๊าซผ่านเข้าออกได้ยาก ท้าให้เกิดการสะสมของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
เกิดจากการหายใจ ท้าให้สีเปลือกของเงาะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลได้เร็วกว่ากรรมวิธีอ่ืน โดยมีค่า L-value เฉลี่ย
ตลอดอายุการเก็บรักษา 23.84 (Table 29) ส่วนผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกมีอาการเหี่ยวและมีการ
เปลี่ยนแปลงสีเปลือกเป็นสีน ้าตาลอย่างรวดเร็วเช่นกัน มีค่า L-value เฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษา 25.31 
ส้าหรับผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP ทั งสองกรรมวิธีมีค่า L-value สูงกว่ากรรมวิธีอ่ืน โดยผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่าน
การใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนบรรจุในถุง MAP มีค่า L-value เฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษา 31.67 และ 
32.75 ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการให้ค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาลของผลเงาะที่พบว่า ผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่าน
การใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์บรรจุในถุง MAP มีค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาลต่้าที่สุดและไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (Table 30) เช่นเดียวกับการทดลองของ Srithanyarat and Kwanhong (2018) ที่พบว่าถุงพลาสติก 
LDPE ที่ปรับสภาพบรรยากาศให้มี OTR 12,000-15,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อตารางเมตรต่อวัน ช่วยชะลอการ
เกิ ด สี น ้ าต าลขอ ง เป ลื อ กและขน เงาะ  และส าม ารถยื ด อ ายุ ก าร เก็ บ รั กษ าผล เงาะ ให้ น าน ขึ น ได้  
ส่วนผลเงาะท่ีบรรจุในกล่องโฟมและในตะกร้าพลาสติกมีค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาลสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ความแน่นเนื้อ ผลเงาะทุกกรรมวิธีมีค่าความแน่นเนื อลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ น ใน
ระยะแรกของการเก็บรักษาผลเงาะทุกกรรมวิธีมีค่าความแน่นเนื อไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่เริ่มพบความแตกต่าง
เมื่อเก็บรักษานาน 8 วัน โดยผลเงาะที่เก็บรักษาในตะกร้าพลาสติกมีความแน่นเนื อต่้าที่สุด 9.83 นิวตัน เมื่อเก็บ
รักษานาน 8 วัน (Table 31) ส่วนผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์บรรจุในถุง MAP 
และผลเงาะท่ีบรรจุในกล่องโฟม มีค่าความแน่นเนื อ 11.02 11.01 และ 10.59 นิวตัน ตามล้าดับ 

ค่าคะแนน การให้ค่าคะแนนความเหี่ยวของผลเงาะ พบว่า อาการเหี่ยวของผลและขนเงาะเริ่มมีความ
แตกต่างกันชัดเจนเมื่อเก็บรักษานาน 6 วัน โดยเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกมีอาการเหี่ยวมากกว่ากรรมวิธีอ่ืน 
โดยมีค่าคะแนน 2.00 คะแนน หมายถึง ผลเงาะมีอาการเหี่ยวเล็กน้อย ทั งนี เนื่องจากตะกร้าพลาสติกมีช่องส้าหรับ
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ระบายอากาศทั่วทั งตะกร้าท้าให้เกิดการสูญเสียน ้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้าสูงถึง 3.44 
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ผลเงาะมีอาการเหี่ยวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กรรมวิธีอ่ืนมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน ้าไม่เกิน 0.20 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์บรรจุในถุง MAP มีค่าคะแนนความ
เหี่ยวของผลเงาะน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืน ส้าหรับค่าคะแนนการเกิดกลิ่นผิดปกติของผลเงาะ พบว่า ผลเงาะบรรจุใน
กล่องโฟมพบการเกิดกลิ่นผิดปกติเมื่อเก็บรักษานาน 6 วัน สาเหตุเกิดจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม
ภายในกล่องโฟมสูงและมีผลเงาะเน่าเสีย ผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกพบกลิ่นผิดปกติเมื่อเก็บรักษานาน 10 
วัน จากการที่มีปริมาณผลเงาะเน่าภายในตะกร้าเพ่ิมมากขึ น ส้าหรับค่าคะแนนความชอบโดยรวมพบว่า ผลเงาะที่
ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนบรรจุในถุง MAP มีค่าคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด และสามารถ
เก็บรักษาได้นาน 12 วัน โดยมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ย 5.13 คะแนน หมายถึง เฉย ๆ หรือยอมรับ ส่วน
ผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP สามารถเก็บรักษาได้นาน 10 วัน (Table 32) และเมื่อเก็บรักษานานขึ นจะมีค่าคะแนน
ลดลงจนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเนื่องจากสีเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลและพบการเกิดโรคมากขึ น ส้าหรับผล
เงาะที่บรรจุในกล่องโฟมและตะกร้าพลาสติกเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเมื่อเก็บนานไม่เกิน 6 วัน เนื่องจากสี
เปลือกเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลและพบการเกิดโรคสูงมาก 

การเกิดโรค การแช่ผลเงาะในชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ช่วยลดการเกิดโรคผลเน่าเงาะในระหว่างการเก็บ
รักษาได้ โดยระหว่างการเก็บรักษาโรคเน่าของเงาะเริ่มแสดงอาการในผลเงาะที่เก็บรักษาในกล่องโฟม ตะกร้า
พลาสติก และถุง MAP เมื่อเก็บรักษานาน 4 วัน ซึ่งพบการเกิดโรค 1.79 1.41 และ 0.19 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
(Table 33) ส่วนผลเงาะที่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ เริ่มพบการเกิดโรคเมื่อเก็บรักษานาน 6 วัน 
เท่ากับ 1.39 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือเก็บรักษานาน 14 วัน พบว่า ผลเงาะที่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อน
บรรจุในถุง MAP มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคน้อยที่สุด 9.92 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลเงาะบรรจุในถุง MAP มีการเกิดโรค
มากกว่าประมาณ 2 เท่า ของเงาะที่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ ส้าหรับผลเงาะที่บรรจุในกล่องโฟมและ
ตะกร้าพลาสติกมีการเกิดโรคสูงถึง 35.26 และ 31.80 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งมีรายงานว่า แบคทีเรียปฏิปักษ์
สายพันธุ์ DL9 PN10 และ DL7 มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะ โดยเปรียบเทียบจากขนาด
แผลบริเวณที่เชื อรา L. theobromae เข้าท้าลายมีขนาดแผล 3.40 3.56 และ 3.77 เซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการพ่นด้วยน ้าและอิมาซาลิล 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีขนาดแผล 8.04 และ 6.62 เซนติเมตร 
แบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ DL9 PN10 และ DL7 สามารถยับยั งความรุนแรงของโรคได้ 57.82 55.82 และ 
52.97 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (บุญวดีและคณะ, 2559) และการใช้แบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus ที่มีคุณสมบัติในการ
สร้างสารต้านเชื อรา สามารถควบคุมโรคผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวกับผลไม้หลายชนิด เช่น  การใช้แบคทีเรีย Bacillus 
amyloliqufaciens PPCB004 ร่วมกับน ้ามันตะไคร้ในสภาพบรรยากาศดัดแปลง (MAP) สามารถควบคุมโรคหลัง
การเก็บเกีย่วของผลพีชได้ดี (Arrebola et al., 2010) 

คุณภาพทางเคมี ส้าหรับปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได้พบว่า ผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน ้าได้สูงที่สุด 18.86 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษานาน 14 วัน (Table 34) ส่วนปริมาณกรดที่
ไทเทรตได้มีค่าไม่แตกต่างกันตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา แต่จะพบว่า ผลเงาะที่บรรจุในกล่องโฟมและตะกร้า
พลาสติกมีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงกว่าผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP ทั งสองกรรมวิธี (Table 35) 



57 
 
Table 28 Weight loss (%) of rambutan (8 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) Average of 

treatment 2 4 6 8 10 12 14 
Foam box with crushed ice  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a 
Plastic basket 1.96 2.22 3.44 5.58 6.04 6.85 7.40 4.78 b 
MAP bag 0.00 0.00 0.14 0.73 0.95 1.14 1.48 0.63 a 
Biocontrol agent + MAP bag 0.00 0.00 0.21 0.56 0.87 1.00 1.58 0.60 a 
Average of storage time 0.49 A 0.56 A 0.95 AB 1.72 B 1.96 B 2.25 BC 2.61 C  

CV (treatment) = 34.6% CV (storage time)  = 37.2% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 

 
Table 29 L-value of rambutan (8 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) Average of 

treatment 0 2 4 6 8 10 12 14 
Foam box with crushed ice  37.09 30.55 27.87 27.41 22.99 20.55 13.16 11.08 23.84 b 
Plastic basket 36.79 31.18 28.16 28.95 26.15 22.68 15.33 13.23 25.31 b 
MAP bag 36.56 35.31 32.96 33.89 30.97 32.31 30.55 29.46 32.75 a 
Biocontrol agent + MAP bag 36.83 34.67 32.97 31.59 29.50 30.31 29.87 27.64 31.67 a 
Average of storage time 36.82 A 32.93 B 30.49 C 30.46 C 27.40 D 26.46 D 22.23 E 20.35 E  

CV (treatment) = 6.5% CV (storage time)  = 4.7% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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Table 30 Skin browning score of rambutan (8 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 2 4 6 8 10 12 14 
Foam box with crushed ice  1.00 a A  1.33 a AB 1.83 ab B 2.67 b C 4.00 b C 4.00 b C 4.00 b C 4.00 b C 
Plastic basket 1.00 a A 1.67 b B 2.00 b BC 2.33 b C 3.17 b D 4.00 b E 4.00 b E 4.00 b E 
MAP bag 1.00 a A 1.00 a A 1.33 a AB 1.33 a AB 1.60 a B 1.38 a AB 1.67 a B 2.67 a C 
Biocontrol agent + MAP bag 1.00 a A 1.00 a A 1.50 ab AB 1.44 a AB 1.31 a AB 1.33 a AB 1.67 a B 2.67 a C 

CV (treatment) = 19.0% CV (storage time)  = 15.9% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
Skin browning score 1-5 : 1= none, 2= 1-20%, 3= 21-40% , 4= 41-60%, 5= more than 60%  

 
Table 31 Firmness (N) of rambutan (8 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 2 4 6 8 10 12 14 
Foam box with crushed ice  12.03 a A   11.45 a AB 10.94 a B 10.78 a BC 10.59 ab BC 10.26 a BC 9.94 a C 9.33 a C 
Plastic basket 12.18 a A 10.96 a B 10.74 a B 10.33 a B 9.83 b BC 8.84 b C 8.81 b C 7.22 b D 
MAP bag 12.16 a A 11.31 a A 10.88 a B 10.95 a B 11.01 a B 10.84 a B 10.30 a B 9.95 a B 
Biocontrol agent + MAP bag 12.11 a A 11.21 a A 11.19 a B 10.88 a B 11.02 a B 11.03 a B 10.49 a BC 10.07 a C 

CV (treatment) = 7.3% CV (storage time)  = 5.4% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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 Table 32 Overall preference score of rambutan (8 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 2 4 6 8 10 12 14 
Foam box with crushed ice  8.67 a A 7.83 a B 7.83 a B 6.67 b C 3.00 c D 2.50 d EF 2.83 c DE 2.17 b F 
Plastic basket 8.34 a A 8.00 a AB 7.83 a B 6.83 b C 4.00 b D 3.33 c E 2.50 c F 2.17 b F 
MAP bag 8.50 a A 7.83 a B 7.67 a B 7.00 ab C 6.50 a D 5.50 b E 4.50 b F 3.67 a G 
Biocontrol agent + MAP bag 8.67 a A 7.67 a B 7.83 a B 7.34 a C 6.83 a D 6.34 a E 5.33 a F 3.67 a G 

CV (treatment) = 3.3% CV (storage time)  = 4.5% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
Overall preference score according to 9-pointhedonic scale from: 1= dislike extremely 2= dislike very much 3= dislike moderately 4= dislike slightly 5= neither like 

nor dislike 6= like slightly 7= like moderately 8= like very much 9= like extremely 

 
Table 33 Disease (%) of rambutan (8 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 2 4 6 8 10 12 14 
Foam box with crushed ice  0.00 a A 0.00 a A 1.79 b B 2.43 ab B 9.57 c C 11.24 d D 27.62 d E 35.26 d F 
Plastic basket 0.00 a A 0.00 a A 1.41 ab A 3.37 b B 7.10 b C 9.38 c D 25.21 c E 31.80 c E 
MAP bag 0.00 a A 0.00 a A 0.19 a A 2.86 b B 2.96 a C 3.82 b D 6.89 b E 17.19 b F 
Biocontrol agent + MAP bag 0.00 a A 0.00 a A 0.00 a A 1.39 a B 1.72 a B 1.35 a B 3.32 a C 9.92 a D 

CV (treatment) = 8.0% CV (storage time)  = 12.1% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 



60 
 
Table 34 Total soluble solids (%) of rambutan (8 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 2 4 6 8 10 12 14 
Foam box with crushed ice  18.63 a A 19.31 a A 19.30 a A 19.33 a A 18.73 a A 18.57 a A 19.16 a A 18.54 ab A 
Plastic basket 17.82 b B 18.69 ab A 18.90 a A 19.13 a A 18.94 a A 19.03 a A 18.87 a A 18.86 a A 
MAP bag 18.87 a A 18.32 b A 18.83 a A 18.80 ab A 18.43 a A 18.53 a A 18.63 a A 18.67 a A 
Biocontrol agent + MAP bag 18.93 a AB 18.05 b C 19.43 a A 18.33 b B 18.20 a C 19.10 a B 18.57 a B 17.84 b C 

CV (treatment) = 3.5% CV (storage time)  = 2.3% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
 

Table 35 Titratable acidity (%) of rambutan (8 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) Average of 

treatment 0 2 4 6 8 10 12 14 
Foam box with crushed ice  0.45 0.45 0.42 0.41 0.43 0.44 0.43 0.43 0.43 a 
Plastic basket 0.41 0.40 0.44 0.46 0.44 0.45 0.44 0.44 0.43 a 
MAP bag 0.42 0.40 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.42 0.39 b 
Biocontrol agent + MAP bag 0.42 0.38 0.39 0.43 0.38 0.39 0.38 0.42 0.40 b 
Average of storage time 0.42 A 0.41 A 0.41 A 0.42 A 0.41 A 0.42 A 0.41 A 0.42 A  

CV (treatment) = 5.5% CV (storage time)  = 6.9% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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3. ทดสอบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการขนส่งและเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน ขนาดบรรจุ 18 กิโลกรัม  

การทดสอบบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสมส้าหรับการขนส่งและเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน ขนาดบรรจุ   
18 กิโลกรัม มี 3 กรรมวิธี คือ 1) บรรจุเงาะในตะกร้าพลาสติก 2) บรรจุในตะกร้าพลาสติกที่บุด้วยถุง MAP และ 
3) แช่ผลเงาะในชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ DL9 แล้วผึ่งให้แห้งก่อนบรรจุในตะกร้าพลาสติกที่บุด้วยถุง MAP  
เก็บรักษาเงาะที่อุณหภูม ิ13 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน ผลการทดสอบพบว่า 

การสูญเสียน้ าหนัก การสูญเสียน ้าหนักของผลเงาะในระหว่างการเก็บรักษาพบว่า ผลเงาะที่บรรจุในถุง 
MAP ทั งสองกรรมวิธี มีการสูญเสียน ้าหนักไม่แตกต่างกันทางสถิติและมีการสูญเสียน ้าหนักน้อยกว่าผลเงาะที่เก็บ
ในตะกร้าพลาสติก โดยเมื่อเก็บรักษานาน 14 วัน ผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อน
การบรรจุในถุง MAP มีการสูญเสียน ้าหนักเฉลี่ย 1.37 และ 1.44 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (Table 36) ในขณะที่ผล
เงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกมีการสูญเสียน ้าหนักสูงถึง 12.11 เปอร์เซ็นต ์

การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผลเงาะโดยการวัดค่า L-value 
พบว่า ผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP ทั งสองกรรมวิธีมีค่า L-value ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และมีการเปลี่ยนแปลง 
สีเปลือกเป็นสีน ้าตาลน้อยกว่าผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติก โดยเห็นได้จากค่า L-value สูงกว่าผลเงาะที่เก็บ
รักษาในตะกร้าพลาสติก โดยผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนการบรรจุในถุง MAP 
มีค่า L-value เฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษา 33.36 และ 33.11 ตามล้าดับ ส่วนผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติก
มีค่า L-value เฉลี่ยตลอดอายุการเก็บรักษา 24.91 (Table 37) ส้าหรับค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาลของผลเงาะ
สอดคล้องกับการวัดค่า L-value ที่พบว่า ผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP ทั งสองกรรมวิธีมีค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาล
น้อยกว่าผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเก็บรักษานาน 10 วัน พบว่า ผลเงาะที่ผ่านการใช้
ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนการบรรจุในถุง MAP มีค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาลต่้าที่สุด 1.41 คะแนน (Table 
38) ในขณะที่ผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP มีค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาล 1.88 คะแนน ส่วนผลเงาะที่บรรจุในตะกร้า
พลาสติกมีค่าคะแนนการเกิดสีน ้าตาลสูงที่สุด 4.00 คะแนน คือ ผลเงาะมีการเกิดสีน ้าตาล 41-60 เปอรเ์ซ็นต์ 

ความแน่นเนื้อ ผลเงาะเมื่อเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ พบว่า ทุกกรรมวิธีมีค่าความแน่นเนื อลดลง
เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ น การเก็บรักษาผลเงาะทุกกรรมวิธีในระยะ 8 วันแรก พบว่า มีความแน่นเนื อไม่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าความแน่นเนื อเฉลี่ย 10 นิวตัน (Table 39) แต่เมื่อเก็บรักษานานขึ นพบว่า ผลเงาะที่
บรรจุในตะกร้าพลาสติกมีค่าความแน่นเนื อต่้ากว่าผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP ทั งสองกรรมวิธี โดยมีความแน่นเนื อ 
8.13 นิวตัน เมื่อเก็บรักษานาน 14 วัน ในขณะที่ผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อน
การบรรจุในถุง MAP มีค่าความแน่นเนื อ 9.95 และ 9.87 นิวตัน ตามล้าดับ 

ค่าคะแนน การให้ค่าคะแนนความเหี่ยวของผลเงาะ ค่าคะแนนการเกิดกลิ่นผิดปกติ และค่าคะแนน
ความชอบโดยรวม พบว่า ผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP ทั งสองกรรมวิธีมีค่าคะแนนความเหี่ยวของผลเงาะไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ และมีค่าคะแนนน้อยกว่าผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติก โดยผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่านการใช้ 
ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนการบรรจุในถุง MAP มีค่าคะแนนความเหี่ยวของผลเงาะตลอดอายุการเก็บรักษา
เฉลี่ย 1.88 และ 1.98 คะแนน ตามล้าดับ ส่วนผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกมีค่าคะแนนความเหี่ยวของผล
เงาะสูงที่สุด 2.48 คะแนน การเกิดกลิ่นผิดปกติของผลเงาะ พบว่า เมื่อเก็บรักษานาน 8 วัน ผลเงาะที่บรรจุใน
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ตะกร้าพลาสติกมีกลิ่นผิดปกติเล็กน้อย (1.33 คะแนน) จากอาการเน่าของผลเงาะที่มีถึง 9.84 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผล
เงาะที่ผ่านและไม่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนการบรรจุในถุง MAP เริ่มมีกลิ่นผิดปกติเมื่อเก็บรักษา
นาน 12 วัน ส่วนค่าคะแนนความชอบโดยรวมของเงาะระหว่างการเก็บรักษาพบว่า ผลเงาะที่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์
แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนการบรรจุในถุง MAP มีค่าคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุดและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
เมื่อเก็บนานไม่เกิน 12 วัน (Table 40) รองลงมาคือ เงาะที่เก็บในถุง MAP เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเม่ือเก็บนาน
ไม่เกิน 10 วัน ทั งนี เนื่องจากเงาะที่ไม่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์พบการเกิดโรคมากกว่าผล เงาะที่ผ่าน
การใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนการบรรจุ ส่วนผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
เมื่อเก็บนานไม่เกิน 6 วัน เนื่องจากสีเปลือกของเงาะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาลและพบการเกิดโรคสูงกกว่ากรรมวิธีอ่ืน  

การเกิดโรค ส้าหรับการเกิดโรคผลเน่าของเงาะเห็นได้ว่า การแช่ผลเงาะในชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ 
DL9 นาน 5 นาที ช่วยลดการเกิดโรคเน่าของเงาะในระหว่างการเก็บรักษาได้ โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเก็บ
รักษาผลเงาะนาน 8 วัน ที่พบว่าผลเงาะที่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนการบรรจุในถุง MAP พบการ
เกิดโรคเพียง 0.56 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เงาะบรรจุในถุง MAP และตะกร้าพลาสติกพบการเกิดโรค 3.20 และ 
9.84 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และเมื่อเก็บนาน 14 วัน พบว่า ผลเงาะที่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อน
การบรรจุในถุง MAP พบการเกิด 15.36 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เงาะบรรจุในถุง MAP และตะกร้าพลาสติกพบการ
เกิดโรค 29.30 และ 53.30 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (Table 41) 

คุณภาพทางเคมี ส้าหรับปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ พบว่า ผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกมี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้สูงกว่าผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP ทั งสองกรรมวิธี โดยเมื่อเก็บรักษานาน 14 วัน  
มีปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ 20.87 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ก่อนการบรรจุในถุง MAP มีปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ 19.60 และ 19.80 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
(Table 42) ส่วนปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ก็เช่นกัน พบว่า ผลเงาะที่บรรจุในตะกร้าพลาสติกมีปริมาณกรดที่
ไทเทรตได้สูงกว่าผลเงาะที่บรรจุในถุง MAP ทั งสองกรรมวิธี โดยเมื่อเก็บรกัษานาน 14 วัน มีปริมาณกรดที่ไทเทรต
ได้ 0.45 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับผลเงาะที่ผ่านและไม่ผ่านการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ก่อนการบรรจุในถุง MAP  
มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ 0.37 และ 0.36 เปอร์เซ็นต ์ตามล้าดับ (Table 43) 
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Table 36 Weight loss (%) of rambutan (18 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

4 6 8 10 12 14 
Plastic Basket 4.81 b A 6.07 b B 7.43 b C 8.17 b D 11.01 b E 12.11 b F 
MAP bag  1.25 a A 1.38 a A 1.16 a A 1.22 a A 1.59 a A 1.44 a A 
Biocontrol agent + MAP bag 1.21 a A 1.41 a A 1.09 a A 1.23 a A 1.14 a A 1.37 a A 

CV (treatment) = 11.1% CV (storage time)  = 11.1% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 

 
Table 37 L-value of rambutan (18 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) Average of 

treatment 0 4 6 8 10 12 14 
Plastic Basket 38.09 29.17 27.45 25.43 20.32 18.66 15.76 24.91 b 
MAP bag  38.70 34.07 33.03 35.14 30.66 30.79 29.39 33.11 a 
Biocontrol agent + MAP bag 37.71 34.13 33.46 34.29 31.85 31.79 30.26 33.36 a 
Average of storage time  38.00 A 32.46 B 31.32 C 31.62 C 27.61 D 27.08 D 25.14 E  

CV (treatment) = 5.1% CV (storage time)  = 4.8% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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Table 38 Skin browning score of rambutan (18 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 4 6 8 10 12 14 
Plastic Basket 1.00 a A 2.00 a B 2.50 b C 3.38 b D 4.00 c E 4.00 c E 4.00 b E 
MAP bag  1.00 a A 1.50 a B 1.50 a B 1.58 a B   1.88 b BC 2.00 b C 3.00 a D 
Biocontrol agent + MAP bag 1.00 a A 1.50 a B 1.50 a B 1.50 a B 1.41 a B 1.63 a B 2.75 a C 

CV (treatment) = 11.5% CV (storage time)  = 12.2% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
Skin browning score 1-5 : 1= none, 2= 1-20%, 3= 21-40% , 4= 41-60%, 5= more than 60%  

 
Table 39 Firmness (N) of rambutan (18 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 4 6 8 10 12 14 
Plastic Basket 12.31 a A 11.13 a B 10.23 a C 9.98 a C  9.23 b D   8.59 b DE 8.13 b E 
MAP bag  11.62 a A 10.73 a B   10.46 a BC 9.96 a C   9.84 a C 9.65 a C 9.87 a C 
Biocontrol agent + MAP bag 12.04 a A 11.22 a B   10.55 a BC 9.99 a C 10.32 a C 9.87 a C 9.95 a C 

CV (treatment) = 4.5% CV (storage time)  = 4.6% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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 Table 40 Overall preference scores (%) of rambutan (18 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 4 6 8 10 12 14 
Plastic Basket 8.50 a A 6.17 b B 6.00 b B 4.33 b C 4.00 b C 4.00 c C 2.67 b D 
MAP bag  8.17 a A 7.00 a B 6.67 a BC 6.50 a C 5.33 a D 4.83 b E 3.67 a F 

Biocontrol agent + MAP bag 8.50 a A 7.00 a B 6.83 a B 6.67 a B 5.67 a C 5.33 a D 3.83 a E 

CV (treatment) = 4.9% CV (storage time)  = 5.5% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
Overall preference score according to 9-pointhedonic scale from 1= dislike extremely, 2= dislike very much, 3= dislike moderately, 4= dislike slightly, 5= neither like 

nor dislike, 6= like slightly, 7= like moderately, 8= like very much, 9= like extremely 
 

Table 41 Disease (%) of rambutan (18 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 4 6 8 10 12 14 
Plastic Basket 0.00 a A   1.56 a AB 3.11 b B 9.84 c C 13.70 c D 28.00 c E 53.30 c F 
MAP bag  0.00 a A 0.16 a A   2.25 ab B   3.20 b BC   4.20 b C 10.80 b D 29.30 b E 
Biocontrol agent + MAP bag 0.00 a A 0.20 a A   1.02 a AB   0.56 a AB  1.95 a B   4.40 a C 15.36 a D 

CV (treatment) = 8.7% CV (storage time)  = 14.9% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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Table 42 Total soluble solids (%) of rambutan (18 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 4 6 8 10 12 14 
Plastic Basket 20.01 a B 21.07 a A 20.77 a A 20.77 a A 20.70 a A 21.10 a A 20.87 a A 
MAP bag  20.41 a A 20.07 a A 20.00 b A 20.17 b A 18.43 c B 19.97 b A  19.80 b A 
Biocontrol agent + MAP bag 20.16 a A 20.27 a A 19.97 b A 19.93 b AB 19.17 b B 19.83 b AB 19.60 b AB 

CV (treatment) = 1.9% CV (storage time)  = 2.3% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 

 
Table 43 Titratable acidity (%) of rambutan (18 kg) during stored at 13oC 

Treatment 
Storage time (days) 

0 4 6 8 10 12 14 
Plastic Basket 0.38 a B 0.37 b B 0.42 a A 0.45 a A  0.42 a A 0.44 a A 0.45 a A 
MAP bag  0.38 a B 0.43 a A 0.34 b C   0.40 b AB 0.38 b B 0.38 b B   0.36 b BC 
Biocontrol agent + MAP bag 0.39 a A 0.32 b B 0.34 b B 0.33 c B    0.37 b AB  0.35 b B   0.37 b AB  

CV (treatment) = 8.0% CV (storage time)  = 7.0% 

Values followed by different lowercase letters in the same column, show significant difference among treatments, p≤0.05;  
Values followed by different uppercase letters in the same row, show significant difference among storage days, p≤0.05 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเงาะพันธุ์โรงเรียนส้าหรับตลาดภายในและต่างประเทศ เกิดขึ นมากที่สุด

ในขั นตอนการวางจ้าหน่ายที่อุณหภูมิปกติ คือ 53.59 และ 96.69 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ สาเหตุหลักเกิดจากขน
เงาะเป็นสีน ้าตาล รองลงมาคือ ขั นตอนหลังการเก็บเกี่ยว 36.63 และ 33.57 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ สาเหตุหลัก
เกิดจากผลมีขนาดเล็ก และการจัดการของจุดรับซื อ/จุดรวบรวมผลิตผลและการขนส่ง 10.13 และ 21.68 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ สาเหตุหลักเกิดจากขนเงาะเป็นสีน ้าตาล  

2. การเก็บรักษาเงาะสดในสถานที่ที่มี Vapor Pressure Deficits (VPD) แตกต่างกัน ณ อุณหภูมิ 13 23 
และ 30oC พบว่า VPD สูงกว่า ท้าให้เงาะเกิดการสูญเสียน ้าหนักเพ่ิมมากกว่า และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะการเกิดสีน ้าตาลที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบฟินอล รวมถึงแอนโธไซยานิน และเอนไซม์ เช่น 
PPO และ PAL ร่วมกับออกซิเจน หรือเรียกว่า enzymatic browning ในอัตราที่สูงกว่าเงาะที่เก็บในที่ที่มี VPD 
ต่้า (VPD 0.15-0.45) นอกจากนี เงาะที่สูญเสียน ้าหนักในอัตราสูง ท้าให้ความแน่นเนื อและ TSS ลดลงมากกว่า
กรรมวิธีอ่ืน การเก็บรักษาเงาะหรือขนส่งเงาะผลสดควรเก็บในสภาวะที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 13 องศาเซลเซียส 
ความชื นสัมพัทธ์มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท้าให้ความต่างศักย์ของความดันไอน ้า (vapor pressure deficits: 
VPD) ในผลเงาะและสภาพอากาศรอบ ๆ ผลเงาะ มีความแตกต่างน้อย น้าไปสู่การสูญเสียน ้าที่ต่้า ท้าให้ เงาะ
สูญเสียน ้าหนักและความแน่นเนื อน้อยกว่า เซลล์มีความแข็งแรงและท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและ
ชีวเคมีน้อยกว่าในที่ท่ีมี VPD สูงกว่า  

3. การจัดการเพลี ยแป้งลาย (F. virgata) บนผลเงาะหลังการเก็บเกี่ยว ด้วยกรรมวิธีการจุ่มน ้าร้อนที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที แล้วน้ามาแช่น ้าเย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที จากนั นน้า
ผลเงาะมาเป่าด้วยลมที่แรงดัน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ ว นาน 30 วินาที มีประสิทธิภาพในการก้าจัดเพลี ยแป้งได้
มากที่สุดและสามารถก้าจัดเพลี ยแป้งได้ผลดีกว่ากรรมวิธีเดี่ยว ๆ 

4. การใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus amyloliquefaciens DL9 ความเข้มข้น 10 กรัม/ลิตร มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุมโรคผลเน่าของเงาะ โดยสามารถน้าสารละลายชีวภัณฑ์ไปใช้ได้ทั งการพ่นให้ทั่ว
ผล หรือจุ่มผลเงาะลงในสารละลายชีวภัณฑ์ นาน 5 นาที หลังจากนั นผึ่งให้แห้ง บรรจุผลเงาะใน ถุงพลาสติก
ดัดแปลงสภาพบรรยากาศ M4 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส และวิธีการเตรียมชีวภัณฑ์โดยน้าแบคทีเรีย 
20 มิลลิลิตร (มีค่า OD เท่ากับ 1 ที่ความยาวของคลื่นแสง 600 นาโนเมตร) มาผสมกับน ้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื อ  
20 มิลลิลิตร เขย่า 20 นาที หลังจากนั นน้าไปผสมกับแป้งข้าวเจ้า 100 กรัม น ้าตาลทราย 10 กรัม และน ้ามัน   
ถั่วเหลือง 1 มิลลิลิตร คลุกให้เข้ากัน น้าไปท้าให้แห้ง หลังจากนั นน้ามาบดให้ละเอียด บรรจุในถุงฟอยล์ สามารถ
เก็บท่ีอุณหภูมิห้องได้นานกว่า 6 เดือน  

5. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุเงาะพันธุ์โรงเรียน คือ ถุงพลาสติกดัดแปลงสภาพบรรยากาศ M4 
ความหนา 25 ไมครอน และค่า OTR 10,000-12,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อตารางเมตรต่อวัน ซึ่งสามารถช่วย
ชะลอการเกิดสีน ้าตาลของเปลือกและขนเงาะได้ นอกจากนี การแช่ผลเงาะในชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ DL9 นาน 
5 นาที แล้วผึ่งให้แห้ง บรรจุในถุงพลาสติกดัดแปลงสภาพบรรยากาศ M4 ยังช่วยลดการเกิดโรคผลเน่าของเงาะใน
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ระหว่างการเก็บรักษาและสามารถเก็บรักษาผลเงาะที่มีขนาดบรรจุ 8 และ 18 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 13 องศา
เซลเซียส ความชื นสัมพันธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์ ได้นาน 12 วัน 

การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถน้าผลงานวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื นฐาน 
หรือน้าไปประยุกต์ใช้ได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะพันธุ์โรงเรียน เพ่ิมคุณภาพของ
ผลิตผลให้มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถน้าชีวภัณฑ์ไปใช้ได้
สะดวก การเก็บรักษาไม่ยุ่งยาก และมีระยะเวลาเก็บรักษาได้นาน 

 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของเงาะพันธุ์โรงเรียน 
 
 
 การเก็บเกี่ยว 

การตัดแต่งและคัดเลือก 

การเก็บรักษา 

การบรรจุ 

การท าความสะอาด 

การบรรจุในแปลงปลูก 

เก็บเกี่ยวผลเงาะทีร่ะยะสามสี ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ใหข้นและผล
เงาะช ้า และต้องระวังไม่ใหผ้ลเงาะหล่นกระทบลงท่ีพื น 

ตัดแต่งผลเงาะใหเ้หลือเป็นผลเดีย่ว โดยตัดกา้นให้ชิดผลหรือใหม้คีวามยาวก้าน  
ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะผลเงาะที่มคีุณภาพด ี

บรรจผุลเงาะที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในตะกร้าพลาสติกหรือเข่งพลาสติก ก่อนจะ
เคลื่อนย้ายไปยังจดุรวบรวมผลิตผลหรือโรงคัดบรรจ ุ

ล้างผลเงาะด้วยน ้าสะอาดและแช่ในชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ DL9 นาน 5 นาที 
แล้วผึ่งให้แห้ง 

บรรจผุลเงาะในตะกร้าพลาสติกท่ีบุด้วยถุงพลาสติกดัดแปลงสภาพบรรยากาศ M4 
ทีม่ีความหนา 25 ไมครอน และOTR 10,000-12,000 cm3/m2/day  
 

เก็บรักษาทีอุ่ณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ความชื นสัมพัทธ์ 90-95 เปอร์เซ็นต์    
ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมในการรกัษาคุณภาพของเงาะภายหลังการเก็บเกี่ยว 

การขนส่ง 
ขนส่งเงาะด้วยรถควบคุมอณุหภมูทิี่ 13 องศาเซลเซยีส และต้องขนส่งไปจ้าหน่าย
ทันทีภายหลังการบรรจุ เนื่องจากผลเงาะจะมีอาการเปลือกและขนเปลี่ยนเป็น
น ้าตาลและเกดิโรคผลเน่าได้ง่ายภายหลังการเก็บเกี่ยว 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0371/relative-humidity-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C
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ภาคผนวก 
 

Appendix Figure 1 Treatment of rambutan packed in different packaging (packing size: 8 kg) 
 

Packed in plastic basket  

Packed in MAP bag 

   Dipped in biocontrol agent and packed in MAP bag 

Packed in foam box cover with crushed ice 
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Appendix Figure 2 Rambutan (8 kg) packed in different packaging stored at 13oC for 6 days 
 
 

  

 
 

 

Appendix Figure 3 Rambutan (8 kg) packed in different packaging stored at 13oC for 8 days 
 

Foam box with crushed ice Plastic basket 

Foam box with crushed ice 
 

Plastic basket 
 

   MAP bag    Biocontrol agent + MAP bag 
 

MAP bag    Biocontrol agent + MAP bag 
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Appendix Figure 4 Rambutan (8 kg) packed in different packaging stored at 13oC for 10 days 
 
 

  

 
 

 

 

Appendix Figure 5 Rambutan (8 kg) packed in different packaging stored at 13oC for 12 days 
 

   

Foam box with crushed ice 
 

Plastic basket 
 

   MAP bag 
 

   Biocontrol agent + MAP bag 
 

Foam box with crushed ice 
 

Plastic basket 
 

   MAP bag 
 

   Biocontrol agent + MAP bag 
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Appendix Figure 6 Rambutan (18 kg) packed in different packaging stored at 13oC for 6 days 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Appendix Figure 7 Rambutan (18 kg) packed in different packaging stored at 13oC for 8 days 
   

Plastic basket MAP bag Biocontrol agent + MAP bag 

Plastic basket MAP bag Biocontrol agent + MAP bag 
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Appendix Figure 8 Rambutan (18 kg) packed in different packaging stored at 13oC for 10 days 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Appendix Figure 9 Rambutan (18 kg) packed in different packaging stored at 13oC for 12 days 
 

Plastic basket MAP bag Biocontrol agent + MAP bag 

Plastic basket MAP bag Biocontrol agent + MAP bag 
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